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 گزارش تفسیري مديريت

 گذاري صندوق بازنشستگي كشوريسرمايه شركت

های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب دستورالعمل اجرایی افشا اطالعات شرکت 7در راستای اجرای مفاد ماده 

هیات مدیره سازمان  10/31/1011و  23/30/1011، 27/31/1031، 31/30/1033مورخ های و اصالحیه 30/30/1031

در سامانه کدال(  011101به شماره پیگیری  21/31/1011مورخ  21031/122بورس اوراق بهادار )ابالغیه شماره 

 ه و ساالنه است.ماه 1و  1، 0ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای 

های مالی ساالنه بوده و اطالعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت گزارش حاضر، مبنی بر اطالعات ارایه شده در صورت

های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به مالی، عملکرد مالی و جریان

 نماید.ارایه می 21/12/1011مالی منتهی به های مالی سال عنوان مکمل و متمم صورت

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )سهامی عام( طبق ضوابط تهیه گزارش گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه

 به تایید هیات مدیره محترم رسیده است. 21/30/1017تفسیری مدیریت تهیه شده است و در تاریخ 
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 كسب و كار ماهیت .1

 معرفي شركت .4-1

در  20/30/1017گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری در تاریخ سرمایه شرکت

 21/30/1073های تهران به ثبت رسید و در تاریخ در اداره ثبت شرکت 73010قالب شرکت سهامی خاص، تحت شماره 

ذاری گنام شرکت به شرکت سرمایهالعاده صاحبان محترم سهام، با تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع عمومی فوق

در سازمان بورس و اوراق بهادار  01/31/1071صنـدوق بازنشستگی کشوری )سهامی عام( تبدیل گردید و در تاریخ 

 تهران پذیرفته شده است.

عال در های فها یا سهام شرکتطرح در گذاریکشوری سرمایه بازنشستگی صندوق گذاریسرمایه شرکت اصلی فعالیت

 و آنها فرآوری و گاز و نفت فرعی مشتقات و هافرآورده پتروشیمی، نفتی، اولیه مواد انواع تامین و تولید ه تهیه،زمین

 باشد.می برق و آب شامل انرژی یمعدنی و همچنین حوزه و آلی از اعم خام مواد سایر

 فعالیت رسماً انرژی هلدینگ عنوان به 1010 سال اواخر از شرکت این سرمایه، بازدهی و وریبهره افزایش منظور به

 هایظرفیت از گیریبهره با تا نمود متمرکز نیروگاهی و پتروشیمی گاز، نفت، با مرتبط موضوعات روی را خود کاری

 .نماید اقدام خود سهامداران برای بیشتر افزوده ارزش ایجاد به نسبت ویژه

 سرمايه و تركیب سهامداران .4-2

 1،333هر سهم  یسهم به ارزش اسم ونیلیم 23)شامل تعداد  الیر اردیلیم 23مبلغ  سیشرکت در بدو تاس هیسرما

سهم ثبت شده به  اردیلیم 27)شامل تعداد  الیر اردیلیم 27،333به مبلغ  ریچند مرحله به شرح ز ی( بوده که طالیر

 است. هافتی شیافزا 01/31/1010 هب یمنته یسال مال انی( در پاالیر 1،333هر سهم  یارزش اسم

 . تغییرات سرمايه هلدينگ1جدول 

 تغییرات سرمايه شركت

 محل افزایش سرمایه ریال( لیاردسرمایه جدید )می درصد افزایش سرمایه برگزاری مجمعتاریخ 

 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 133 033 03/31/1077

 نقدی و مطالبات حال شده سهامدارانآورده  1،333 1،333 11/31/1071

 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 1،233 23 31/31/1031

 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 2،033 133 10/32/1030

 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 0،333 133 30/31/1030

 حال شده سهامداران آورده نقدی و مطالبات 7،233 03 32/30/1037

 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 10،033 133 37/13/1012

 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 27،333 0/37 17/12/1010
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 باشد:به شرح ذیل می 21/12/11در تاریخ  ترکیب سهامداران شرکت

 
 سهامداران هلدينگ. تركیب 1 نمودار

 صنعتدر بورس اوراق بهادار و جايگاه شركت  .4-3

. درج شده است یصنعت یاچند رشته یهادر حال حاضر در صنعت شرکت یصندوق بازنشستگ یگذارهیشرکت سرما

 متیارزش بازار و نسبت ق ه،یاز نظر سرما یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیشده، شرکت سرما هیمطابق جدول ارا

 شده است. سهیمقا 21/12/1011 خیگروه در صنعت مذکور در تارهم یهاشرکت ریبه سود هر سهم با سا

 هاي گروه. مقايسه جايگاه هلدينگ و ساير شركت2جدول 

 نام شركت
سرمايه 

 )میلیون ريال(

ارزش بازار 

 )میلیون ريال(
P/E (ttm) 

 1117 30،133،333 72،333،333 گذاری غدیرسرمایه

 1173 11،113،333 03،333،333 گذاری امیدگروه مدیریت سرمایه

 0103 00،073،333 27،333،333 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسرمایه

 0170 00،130،703 11،203،333 گذاری گروه توسعه ملیسرمایه

 های بورسی فعال در حوزه انرژیمقایسه با شرکت

ه ، میزان سرمایه، ارزش بازار و نسبت قیمت ببه سمت حوزه انرژی گذاری صندوق بازنشستگیشرکت سرمایهحرکت با توجه به 

 مقایسه شده است. 92/29/2921فعال در این حوزه در تاریخ های سود هر سهم شرکت با شرکت

 

 

3017%

113%

110%

110% 311%
1311%

96/12/29تركیب سهامداران شركت در تاريخ 

صندوق بازنشستگی کشوری  بانك رفاه کارگران گذاری گنجینه زرین شهرصندوق سرمایه

شرکت نوآوران مدیریت سبا گروه توسعه مالی مهرآیندگان ( سهامداران حقوقی و حقیقی)سایر 
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 هاي پتروشیميهلدينگ. مقايسه جايگاه هلدينگ و ساير 3جدول 

 نام شركت
سرمايه 

 )میلیون ريال(

ارزش بازار 

 )میلیون ريال(
P/E (ttm) 

 1107 217،133،333 03،333،333 صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 11102 13،300،333 00،033،333 گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامینسرمایه

 1117 12،011،033 03،033،333 گسترش نفت و گاز پارسیان

 0103 00،073،333 27،333،333 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسرمایه

 سهم شرکت قیمت هروضعیت 

 روند قیمتی سهام وصندوق طی یکسال گذشته به شکل زیر بوده است

 
 . روند قیمت پاياني سهام وصندوق در يکسال گذشته2نمودار 

 وضعیت پرتفوي شركت .4-4

میلیارد ریال متعلق به سهام  111011درصد پرتفوی شرکت معادل  01از نظر بهای تمام شده،  21/12/1011تاریخ در 

 میلیارد ریال متعلق به سهام غیربورسی است. 17،107درصد معادل  01بورسی و 
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 29/12/96در تاريخ . وضعیت پرتفوي 3 نمودار

درصد بهای تمام شده  13با توجه به زمینه فعالیت شرکت که عمدتاً در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است، بیش از 

باشد. ترکیب فعلی درصد بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی متعلق به این صنعت می 07پرتفوی بورسی و حدود 

از  های تخصصی است. برخییل هلدینگهای صندوق بازنشستگی کشوری در جهت تشکپرتفوی در راستای سیاست

 رکتشمانند گردد. باشند که سودی در آنها تقسیم نمیبرداری میهای غیربورسی به صورت پروژه قبل از بهرهشرکت

درصد سود نقدی دریافتنی، از  33بینی عملکرد سال جاری، تقریباً بیش از اساس پیش پتروشیمی مسجد سلیمان. بر

 های غیربورسی است. ابقی از شرکتهای بورسی و مشرکت

 
 . بهاي تمام شده پرتفوي به تفکیک صنعت4 نمودار

49%
51%

ترکیب پرتفوی براساس بهای تمام شده

پرتفوی بورسی

پرتفوی غیربورسی

2۰،۵۸2،۷19

2۷،۵۸۰،۴۵9 2۷،992،۵2۷

9،92۵،22۷

9،۰92،922 9،۴۵1،921

9،۸22،۰91

9،۷۸2،299 9،۷۸2،299

9،۷99،229

9،۷۴1،۵29 9،۷۴1،۵292،۸92،2۷۵

۸،92۴،19۴ ۷،9۵2،192

۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

2۰،۰۰۰،۰۰۰

2۵،۰۰۰،۰۰۰

9۰،۰۰۰،۰۰۰

9۵،۰۰۰،۰۰۰

9۰،۰۰۰،۰۰۰

9۵،۰۰۰،۰۰۰

292۴/29/92 292۵/29/9۰ 2921/29/92

(میلیون ريال)بهاي تمام شده پرتفوي به تفکیک صنعت 

مواد و محصوالت شیمیایی فرآورده های نفتی فلزات اساسی محصوالت فلزی سایر
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 . شركت هاي غیربورسي پرتفوي براساس بهاي تمام شده5 نمودار

( در مرحله قبل از 1ایالم )فاز های اصلی پرتفوی غیربورسی از جمله پتروشیمی مسجد سلیمان و پتروشیمیشرکت

برداری رسیده است اما به دلیل عدم )تولید پلی اتیلن از اتیلن( پتروشیمی ایالم به بهره 2باشند. فاز برداری میبهره

 باشد.با مشکالت دریافت خوراک روبرو می 1برداری فاز بهره

 
 رزش بازار. شركتهاي بورسي براساس ا6 نمودار

میلیارد ریال است. بنابراین ارزش افزوده  011730برابر با  21/12/1011ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت در تاریخ 

 باشد.میلیارد ریال می 001031پرتفوی بورسی در این تاریخ 
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 انداز آتي پرتفويچشم .4-5

صصی؛ های تخهای صندوق بازنشستگی کشوری در جهت حفظ هلدینگمدیریت بر این باور است با فرض ادامه سیاست

های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در ترکیب پرتفوی افزایش خواهد یافت. در این راستا در آینده ترکیب شرکت

 ردد. گگذاری میهای مرتبط سرمایهایجاد شده در شرکتهای غیرمرتبط با این حوزه واگذار و از محل نقدینگی شرکت

در ترکیب پرتفوی غیربورسی، برای سهامی که قابلیت بورسی شدن در کوتاه مدت را داشته باشد هنوز اقدامی نشده 

گذاری جدید نمود. توان اقدام به سرمایههای غیربورسی، از منابع ایجاد شده میاست؛ اما در صورت فروش شرکت

های غیربورسی است و اعتقاد بر این است که راتژی بلندمدت شرکت در جهت بورسی نمودن اغلب سهام شرکتاست

گذاری های غیربورسی است و این الزمه سرمایههای بورسی به مراتب بیش از شرکتهمواره شفافیت اطالعاتی در شرکت

 نی بازنشستگان فرهیخته و زحمتکش کشوریمناسب با ریسك قابل قبول جهت رشد ثروت سهامداران اصلی شرکت یع

 باشد.می

 اهداف مديريت و راهبردهاي مديريت براي دستیابي به آن اهداف .2
 

 ماموريت .2-1

گذاری در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی اعم از باالدستی و پایین دستی به منظور دستیابی به باالترین ارزش افزوده سرمایه

 ها و منابع صندوق بازنشستگی کشوریحداکثری در ظرفیت و سودآوری پایدار و استفاده

 اهداف .2-2

 های انسانی و ایجاد اشتغال پایدارتالش برای اعتالی سرمایه -

 فروشی در حوزه انرژی )نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی(تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام -

 تولید ثروت بین نسلی -

 المللیداخلی و خارجی و تامین مالی بینگذاری مستقیم، جذب مشارکت سرمایه -

 کسب منافع حداکثری برای سهامداران و ذینفعان -

 های پر بازده حوزه انرژی دارای مزیت رقابتیگذاریحضور فعاالنه در سرمایه -

 های بازنشستگی به بودجه عمومیکاهش وابستگی صندوق -

 مشارکت گسترده در بازار سرمایه -

 به استراتژیك تغییر رویکرد از کنترل مالی -

 هاافزایش شفافیت و نقدشوندگی سرمایه -

 ایفای نقش موثر در توسعه ملی و آبادانی کشور -

 توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی -

 هااستراتژي .2-3

 استراتژي كوتاه مدت 

 های حوزه انرژی صندوق بازنشستگی کشوریساماندهی شرکت -

 تولید مداوم و حداکثری در شرکت صبافوالد خلیج فارس -

 ده و خارج از استراتژیهای کم بازده، کوچك مقیاس، زیانخروج از شرکت -
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 استراتژي میان مدت

 پتروشیمی جم PDH/PPو   ABS/Rubberتمرکز و تسریع در اجرای پروژه  -

 اوره و امونیاک پتروشیمی مسجد سلیمان 1اندازی فاز راه -

 اجرای پروژه نیروگاه اندیمشك )سیکل ترکیبی( -

 های تجدیدپذیرانرژیورود به حوزه  -

 استراتژي بلند مدت

 گذاری و ورود به آنهای جذاب و پربازده سرمایهشناسایی فرصت -

 های مکمل زنجیره ارزش الفین گذاری در حوزهسرمایه -

 هاي اجتماعيمسئولیت .2-4

امل ش گذاری صندوق بازنشستگی کشوریهای موجود در پرتفوی شرکت سرمایهبا در نظر گرفتن اینکه عمده شرکت

ا و ههای زیرمجموعه، بیانگر سیاستباشد، تدابیر اتخاذ شده در شرکتهای نفتی میهای پتروشیمی و فرآوردهشرکت

های های زیست محیطی شرکتباشد. از جمله فعالیتهای اجتماعی میاهداف این هلدینگ در زمینه مسئولیت

 زیرمجموعه به شرح ذیل است:

 عدم بروز هنگام در الزم گزارشات تهیه و هوا هایآالینده به مربوط هایهداد بر مستمر نظارت و بررسی 

 ذیربط. ادارات و هاسازمان به دهیگزارش همچنین و اصالحی انجام اقدام جهت انطباق،

 در هربوش استان زیست محیط حفاظت سازمان تایید مورد و ذیصالح شرکت پتروشیمی جم با قرارداد انعقاد 

 پسماندهای هیدروکربنی.امحاء  خصوص

 ویژه در پتروشیمی جم. منطقه سازمان از ساختمانی نخاله دفن مجوز اخذ 

 پژوهشی طرح از مذکور و حمایت نهال اصله هزار شش خرید با ایرانی کهور درخت از حمایت پتروشیمی جم 

 ."بوشهر استان مانگرو های جنگل بر اقلیم تغییر اثرات"

  جایزه ملی انرژی و دریافت تقدیرنامه شاخص سیستم مدیریت انرژی و رتبه حضور شرکت پتروشیمی جم در

 . (EPI)و تندیس انرژی  (EPS) برتر مدیریت انرژی

 پتروشیمی توسط شرکت پتروشیمی  صنعت تعالی جایزه در ستاره 0 گواهینامه کسب و شرکت سطح ارتقا

 .EFQMمدل  اساس بر جم

  و دریافت لوح تقدیر از اقدامات  10ارزیابی جایزه صنعت سبز در سال حضور شرکت نفت پاسارگاد در فرآیند

 زیست محیطی صورت گرفته از سازمان محیط زیست

 مشارکت شرکت نفت پاسارگاد در تدوین استانداردهای ملی قیر 

 گانه برای  1های شرکت در مناطق تهیه برنامه توسط شرکت نفت پاسارگاد جهت کنترل مربوط به آزمایشگاه

 رهای عملکردیقی

 های پتروشیمی فن آوران و خارک با هدف شناسایی منابع آالینده و ارایه اجرای پروژه مدیریت پساب مجتمع

 ها مطابق قوانین و مقررات سازمان محیط زیست کشورراهکارهای کاهش و کنترل آالینده
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 حمایت از صنایع دستی و المنفعه پتروشیمی فن آوران و همکاری با موسسات خیریه شامل: های عامکمك

رست سرپای توسط زنان بیهای پارچهبومی خوزستان، کمك به بیماران تاالسمی، تجهیز کارگاه دوخت کیسه

 و...

 بندي شفافیت اطالعاتي شركت از منظر سازمان بورسرتبه .2-5

 امانهس روی بر مناسب نیرسااطالع و افشا کیفیت منظر از که بهادار اوراق و بورس سازمان بندیرتبه گزارش اساس بر

 بازنشستگی صندوق گذاریسرمایه شرکت شود؛می انجام بورسی هایشرکت تمامی بین ایدوره صورت به کدال،

 شده بررسی شرکت 030 بین گردید موفق 21/12/11ماهه منتهی به  12دوره  پایان در( انرژی هلدینگ) کشوری

 01با  ،03/31/11ماهه منتهی به  12دوره  123 رتبه به نسبت که نماید کسب را 111 رتبه تهران، بهادار اوراق بورس

 بین در و 11 رتبه بورس، اول بازار در شده پذیرفته شرکت 110 بین در همچنین همراه بوده است. افزایشرتبه 

 .باشدمی شرکت هایبرنامه مهمترین از فعلی جایگاه ارتقای و حفظ. نمود کسب را 20 رتبه هلدینگ هایشرکت

 . رتبه بندي سازمان بورس4جدول 

 نوع گزارش

 03/31/11ماهه منتهی به  12دوره  21/12/11ماهه منتهی به  12دوره 

 رتبه
امتیاز به 

 موقع بودن

امتیاز 

قابلیت 

 اتکا

امتیاز 

اطالع 

 رسانی

 رتبه
امتیاز به 

 موقع بودن

امتیاز 

 اقابلیت اتک

 ازیامت

اطالع 

 یرسان

های بندی کلیه شرکترتبه

پذیرفته شده در بورس اوراق 

 بهادار

111 31121 1111 33132 123 31171 32130 30121 

 30121 32130 31171 00 33132 1111 31121 11 های بازار اولبندی شرکترتبه

 30121 32130 31171 11 33132 1111 31121 20 های هلدینگبندی شرکترتبه

ا های قبل بهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به دورههای سایر شرکتتوجه به اینکه گزارش با

ییرات و از تغ ،اطالعات برروی سامانه کدال دهیرفتن شرایط حاکم بر کشور و صنایع و نیز تغییر نحوه گزارشدرنظر گ

گذاری نیز از این امر مستثنی نبوده و عمدتاً از محل تغییر نوسانات زیادی برخوردار بوده است، گزارشات شرکت سرمایه

 های خود همراه بوده است. بینیهای زیرمجموعه، با نوساناتی در پیشسودهای تقسیمی شرکت

های زیرمجموعه، های مالی برخی از شرکتآماده شدن صورتهای مالی و دیر همچنین تاخیر حسابرس در تایید صورت

ت شرکت در این راستا، مدیری .باشدگذاری صندوق بازنشستگی کشوری میباعث تاثیرات منفی بر رتبه شرکت سرمایه

 مهای زیرمجموعه به موقع و با حداکثر دقت انجاهای مالی شرکتتمام سعی خود را به کار خواهد گرفت تا تهیه صورت

 های الزم بهره خواهد برد.پذیرد و در این ارتباط از تمامی اهرم
 

 ها و روابطريسک منابع، مهمترين .3

 اجهمو هادارایی دیگر و پذیرسرمایه هایشرکت در متعددی هایریسك با ،خود ماهیت بر بنا گذاریسرمایه هایشرکت

 :از عبارتند گذارندمی تاثیر شرکت بر که هاییریسك عمده. باشندمی
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 سود نرخ نوسانات ريسک

 منابع ا،هسود سپرده نرخ افزایش با مثال برای. دهد تغییر را هادارایی تخصیص نحوه تواندمی نرخ سود تغییر ریسك

. شودمی هدایت اعتباری و مالی موسسات و هابانك نظیر پذیرسپرده نهادهای سوی به اقتصاد هایبخش سایر از مالی

 نرخ نسبی ثبات به توجه با البته. یابد کاهش سهام قیمت و شده مواجه رکود با سهام بازار است ممکن صورت این در

 نرخ رتغیی تاثیرات دیگر از. بود نخواهد شرکت پرتفوی متوجه محل این از چندانی ریسك آن، ثبات انداز چشم و سود

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی سود

 جدید هایطرح پذیریتوجیه بر آن اثر و انتظار مورد بازده نرخ تغییر 

 نهاآ تقسیمی سود متعاقباً و سودآوری بر آن تاثیر و فرعی هایشرکت اصلی، شرکت مالی هایهزینه تغییر 

 ارز نرخ نوسانات ريسک

 ساختار: مواجهند ارز نرخ نوسانات ریسك با خویش هایبدهی و عملیات ماهیت واسطه به پذیرسرمایه هایشرکت

 بازار در حتی) تولیدی محصوالت فروش قیمت و برداریبهره و نگهداری و تعمیر هایهزینه اولیه، مواد گذاریقیمت

 بخش هک است ایگونه به کنندمی فعالیت پتروشیمی و پاالیشی معدنی، صنعتی، حوزه در که هاییشرکت( داخلی

 ریالی رقم ارز، نرخ تغییرات ترتیب بدین شود؛می تعیین ارزی صورت به آنان فروش و شده تمام بهای از ایعمده

 بدهی هک واحدهایی این، بر عالوه گذارند؛می جای بر پذیرسرمایه هایشرکت سود بر باالیی تاثیر و داده تغییر را حاصل

 ورتص در حتی. باشندمی مواجه ارزی بدهی تسعیر از ناشی زیان شناسایی و مالی هزینه افزایش ریسك با دارند ارزی

 هزینه و شده تمام بهای که مواجهند ایمبادله ارز حذف و ارز کردن نرخی تك ریسك با هاشرکت آزاد، ارز نرخ ثبات

 .دهدمی افزایش را هاشرکت عمده مالی

 بازار ريسک

 رد موجود هایشرکت سهام بازار قیمت نوسانات گردد،می ایجاد بازار در بهادار اوراق قیمت نوسانات اثر در بازار ریسك

 اثیرگذارت شرکت وضعیت به نسبت ارزیابی در تواندمی و دهدمی قرار تاثیر تحت را شرکت دارایی ارزش خالص پرتفوی،

 هایمجموعهزیر سهام بازار قیمت احتمالی کاهش باشد،می غیربورسی شرکت، پرتفوی از بخشی اینکه به توجه با. باشد

 12/3 کل شاخص به نسبت "وصندوق" نماد بتای ضریب. گذاشت خواهد پرتفوی کل بر کمتری اثر شرکت، بورسی

 .باشدمی تهران بهادار اوراق بورس ریسك کم سهام از یکی وصندوق سهم که است این بیانگر عدد این. است

 محصوالت و تولید هاينهاده قیمت ريسک

 صنعت در فعال هایشرکت را کشوری بازنشستگی صندوق گذاریسرمایه شرکت پرتفوی از توجهی قابل بخش

 لتدو توسط انحصاری صورت به پتروشیمی هایمجتمع اکثر خوراک عرضه عمده بخش. دهدمی تشکیل پتروشیمی

 ستا گرفته کار به تحویلی خوراک گذاریقیمت برای را متفاوتی هایرویه اخیر سال چند در دولت و گیردمی صورت

 این در گذارانسرمایه که امری باشد، مبهم مختلف زمانی هایافق برای خوراک قیمت انداز چشم گردیده موجب که

 از را جدید هایطرح اجرای منظور به نسبی اطمینان و ریزیبرنامه گونه هر امکان و ساخته مواجه مساله با را صنعت

 .است نموده سلب آنان
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 شده، مامت بهای افزایش با که است گردیده هاییقیمت تعیین به منجر بعضاً دولت شده استفاده هایرویه این بر عالوه

 اینکه علیرغم لیکن است؛ داده کاهش جهانی حتی و ایمنطقه سطح در را پتروشیمی صنعت در کشور هایمزیت

 رخیب در گردند تعیین جهانی قیمت و آزاد اقتصاد پارامترهای اساس بر بایستیمی داخلی بازار در محصوالت قیمت

 به الکا بورس در محصوالت عرضه کار و ساز در شده و تعیین دولت توسط تکلیفی هاینرخ پتروشیمی، محصوالت

 .است گرفته صورت دخالت تولیدکنندگان، زیان

 هتوسع و تولید حفظ جهت در رویه ثبات مذکور موارد با مرتبط گیریتصمیم در ذیربط هایارگان و دولت چنانچه

 .یافت خواهند کاهش مذکور هایریسك نمایند اتخاذ صنعت

 تجاري هايپیمان و الملل بین سیاست به مربوط ريسک

 روز، به تجهیزات و آوریفن از گیریبهره گذشته سنوات در کشور به تحمیلی اقتصادی هایتحریم و هامحدودیت

 رب عالوه بود، ساخته دشوار را بیشتر وریبهره با تولید و جدید هایطرح اجرای برای آن نظایر و خارجی مالی تامین

 موارد ینا داشت؛ وجود هاییدشواری نیز بانکی انتقاالت و نقل و هاشرکت تولیدی محصوالت فروش زمینه در بعضاً این

 .بود داده کاهش را داخلی هایشرکت پذیریرقابت

. ودش گرفته نظر در همواره بایستیمی اما یافته؛ کاهش ریسك این ها،محدودیت این نسبی کاهش و برجام اجرای با

 کم طریق از کشورها از گروهی یا دو میان تجارت گسترش منظور به کشورها میان تجاری هایپیمان امضای امروزه

 دیتولی محصوالت مقابل در ایتعرفه نظام ایجاد. است یافته بسیاری گسترش آن نظایر و تجاری هایتعرفه کردن

 یریپذرقابت تواندمی صادراتی هدف کشورهای سوی از تولیدکنندگان دیگر با تجاری نامهتوافق امضای و ما کشور

 . دهد قرار الشعاع تحت را ایران تولیدی محصوالت

 نقدينگي ريسک

 رکتشاکنون هم. سازدمی مواجه نقدینگی ریسك با را هاسازمان تعهدات، ایفای و فعالیت تداوم برای وجوه کفایت عدم

 نقدینگی هایتنسب و داشته قرار مناسبی نسبتاً وضعیت در نقدینگی نظر از کشوری بازنشستگی صندوق گذاریسرمایه

 توسعه و فعالیت تداوم برای الزم نقدینگی. دهندمی نشان را خروجی و ورودی نقد هایجریان در نسبی تعادل نیز

 :گردد تأمین ذیل منابع از تواندمی

 هاگذاریسرمایه از حاصل سود •

 هاگذاریسرمایه فروش •

 سرمایه افزایش •

 ارزی وام تسهیالت و بدهی ابزارهای •

 عواملی آینده، در گذاریسرمایه توسعه و زیرمجموعه هایشرکت توسط اجرا دست در هایپروژه اجرای به توجه با

 کشور سیاسی ریسك و نشده برطرف کامال هنوز که) خارجی فاینانس از استفاده برای المللیبین هایمحدودیت مانند

 کشور، داخل در بانکی سود نرخ بودن باال و داخلی ارزی منابع محدودیت ،(است شده نیز آن نرخ افزایش به منجر

 .نمود خواهد مواجه هاییریسك با را نقدینگی تامین
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 هاي زيرمجموعههاي شركتريسک .3-1

 بخش به مربوط کشوری بازنشستگی صندوق گذاریسرمایه شرکت پرتفوی در موجود سهام با توجه به اینکه عمده

 های این صنایع قرار گیرد.تواند تحت تاثیر ریسكباشد، لذا این شرکت مینفتی می هایفرآورده و پتروشیمی

توان به نوسانات قیمت نفت خام و های نفتی میهای مهم و تاثیرگذار بر صنایع پتروشیمی و فرآوردهاز جمله ریسك

 واردات و نیز عدم و صادرات هایزمینه در نفتی هایبحران آمدن بوجود از ناشی هایریسك عوامل نهاده تولید، ریسك

 پدیده اشاره داشت.  این زمانی توازن همچنین عدم و تولیدی هایفرآورده فروش و خام نفت قیمت نوسان تناسب

المللی در گشایش اعتبارات اسنادی و دسترسی به منابع ارزی های جدید بین های مالی مانند ایجاد محدودیتریسك

قیمت، ظهور رقبای جدید یا ورود مشتریان جدید، ریسك نوسانات نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز، ریسك نقدینگی، گران

ف یا ذدولتی مانند تغییر در روند تامین خوراک نفت خام و ح مقررات تغییر یا و المللی بین عوامل به مربوط ریسك

 هایدرصدی از طرف دولت جهت حمایت از صنایع پاالیش نفت خام، محدودیت منابع طبیعی و هزینه 0کاهش تخفیف 

رکت باشند که این شهای تاثیرگذار بر صنایع و به تبع آن هلدینگ انرژی میمحیط زیستی و... از جمله سایر ریسك

 دهد.رار میهای موجود در صنعت خود تحت تاثیر قرا نسبت به شرکت

 ساختار سرمايه و منابع تامین مالي .3-2

گذاری های سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری، خرید و فروش سهام و انجام طرحفعالیت اصلی شرکت سرمایه

باشد. منبع اصلی تامین مالی در شرکت، حقوق صاحبان در صنایع مختلف بویژه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می

 سال گذشته به شرح زیر بوده است. 0های بدهی در طول ی نقش چندانی ندارد. نسبتسهام است و بده

 سال گذشته 5. نسبت بدهي هلدينگ انرژي طي 5جدول 

 01/31/1010 01/31/1010 01/31/1010 03/12/1010 21/12/11 سال مالی

 %17 %33 %19 %21 22% نسبت بدهی

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، از نوع جاری است و مبلغ بدهی عمده بدهی موجود در ترازنامه شرکت سرمایه 

های پرداختنی است. های جاری، سود سهام پرداختنی و حسابباشد. عمده اقالم بدهیغیرجاری، بسیار اندک می

به سهامدار عمده می باشد. از آنجا که دریافت  های پرداختنی غالباً شامل بدهی ناشی از سود سهام پرداختنیحساب

های سرمایه پذیر به مرور زمان اتفاق می افتد پرداخت سود تقسیمی به سهامداران عمده با گذشت سود نقدی شرکت

گیرد. به دلیل نبود تسهیالت مالی در ساختار سرمایه شرکت، ریسکی از جانب زمان و به صورت تدریجی انجام می

 تعهدات ناشی از هزینه مالی، موجود نیست.انجام 

  پیش بیني ساختار سرمايه:

ای باشد. اما منابع الزم برها از نقدینگی فعلی شرکت قابل تامین میمنابع مالی الزم برای خریداری سهام خرد شرکت

ی ناسبی برای خریدارخریدهای عمده باید از طریق تسهیالت مالی و یا افزایش سرمایه تامین گردد. چنانچه موقعیت م

ها به صورت عمده فراهم گردد ممکن است تامین مالی آن از طریق تسهیالت مالی صورت پذیرد، اما از سهام شرکت

آنجا که در حال حاضر هیچگونه بدهی ناشی از تسهیالت در ساختار سرمایه وجود ندارد ریسك چندانی در ارتباط با 

 کت نیست.های مالی، متوجه شرعدم پرداخت هزینه
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 هاي پتروشیميوضعیت تولید و فروش و رقابت عمده شركت .3-3

 12و متانول براساس اطالعات  های پتروشیمی تولیدکننده الفینای مهمترین شرکتدر جدول زیر اطالعات مقایسه

جزو  آورانهای پتروشیمی جم، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی خارک و پتروشیمی فنماهه آورده شده است. شرکت

 باشند.گذاری صندوق بازنشستگی کشوری میپرتفوی سهام شرکت سرمایه

 . وضعیت تولید و فروش و رقابت عمده شركت هاي پتروشیمي6جدول 

 نام شركت

سرمايه 

)میلیون 

 ريال(

 -ارزش بازار 

 میلیون ريال

 -مقدار تولید

 تن -ماهه 12

 -مقدار فروش

 تن-ماهه 12

درصد 

فروش 

 داخلي

درصد فروش 

 صادراتي

تامین كننده 

 خوراک

 تولیدكنندگان الفین

پتروشیمی 

 جم
1،133،333 17،000،233 2،000،100 1،710،310 10% 07% 

 اتان: پارس جنوبی

برش سبك: 

 پتروشیمی برزویه

پتروشیمی 

 مارون
0،333،333 113،223،333 0،012،123 1،730،221 01% 01% 

شرکت ملی  -اتان

 نفت

پتروشیمی 

 امیرکبیر
0،133،333 07،371،233 1،000،107 123،177 13% 02% 

پتروشیمی بوعلی 

 سینا 

پتروشیمی 

 بندرامام

پتروشیمی 

 شازند
3،310،333 27،000،320 1،332،173 371،101 07% 00% 

پاالیش نفت -نفتا

آبادان، پاالیش 

 نفت شیراز

 تولیدكنندگان متانول

پتروشیمی 

 خارک
 داخلی-گاز ترش 133% 3% 1،113،333 1،132،333 03،120،333 2،333،333

پتروشیمی 

 فن آوران
 داخلی-گاز طبیعی 11% 01% 170،333 111011333 23،123،103 103،333

پتروشیمی 

 زاگرس
2،033،333 30،012،333 13،311،037 0،311،121 0% 10% 

گاز طبیعی و 

 -اکسیژن

 پتروشیمی مبین

 

پتروشیمی الفینی، ریسك عدم تامین خوراک کافی و تغییرات نرخ خوراک آنها می باشد. های مهمترین ریسك شرکت

ه های پتروشیمی است. عدم توجنرخ خوراک به عوامل مختلفی بستگی دارد و بیشتر این عوامل، خارج از کنترل شرکت

یرات ن قطعات و لوازم جانبی، تغیکافی به بهبود علمی فرآیندها و نارسایی در زنجیره فروش، طوالنی بودن فرآیند تامی

 رود.ها و عوارض صادرات و ... سایر تهدیدهای این صنعت به شمار میهای بازرگانی مانند وضع تعرفهدر سیاست



 گزارش تفسیري مديريت |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

 

 10 

توان به عدم چشم انداز روشن از قیمت گاز خوراک، کاهش همچنین از مهمترین ریسك و تهدیدهای صنعت متانول می

نتیجه کاهش قیمت متانول، عدم رشد صنایع پایین دستی متانول در کشور و نیز اثرات ناشی قیمت جهانی نفت و در 

 های مورد نیاز این صنعت و ... اشاره داشت.از تحریم کاتالیست

 هانتايج عملیات و چشم انداز .4

 ماهه شركت 12صورت سود و زيان  .4-6

بازنشستگی کشوری در سال مالی منتهی به گذاری صندوق خالصه صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت سرمایه

شش ماهه بوده است.  03/12/1010الزم به توضیح است دوره مالی منتهی به  باشد.به شرح ذیل می 21/12/1011

گردد های پتروشیمی جم، نفت ایرانول و... تامین میهمچنین بخشی از سود سهام شرکت از محل سود تقسیمی شرکت

  .دگردنگذاری شناسایی میها همزمان با شرکت سرمایهو سود تقسیمی این شرکت

 . جدول سود و زيان شركت اصلي7جدول 

 شرح

سال مالي منتهي به 

29/12/1396 

 )حسابرسي نشده(

واقعي دوره منتهي به 

31/12/1395 

 حسابرسي شده

 0،003،730  3،323،302 سود حاصل از سرمايه گذاري

 0،013،173  71،001 از فروش سرمايه گذاريسود حاصل 

 123،130  011،332 سود حاصل از ساير فعالیت هاي عملیاتي

 3،173،010  3،013،013 جمع درآمدها

 (11،003) (107.111) هزينه هاي عمومي اداري و تشکیالتي

 3،373،117  3،023،010 سود )زيان( عملیاتي

 (10)  (10) هزينه هاي مالي

 1،231 11337 درآمد )هزينه هاي ( متفرقهخالص 

 3،333،130 3،021،001 سود و زيان قبل از كسر مالیات

 3 (71011) مالیات

 3،333،130 3،022،307 سود )زيان( خالص پس از كسر مالیات

 211 033 سود هر سهم پس از كسر مالیات

 27،333،333 27،333،333 سرمايه
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 به شرح جدول ذیل است تلفیقیهمچنین صورت سود و زیان 

 29/12/1396. صورت سود و زيان تلفیقي منتهي به 8جدول 

 شرح
لي تلفیقي سال مالي صورت ما

 29/12/1396منتهي به 

 1،230،117 درآمدهاي عملیاتي

  (0،307،220) بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي

 0،000،100 سود ناخالص

  (233،101) فروش اداري عمومي هزينه هاي

  (11،011) ساير اقالم عملیاتي

 0،101،002 سود )زيان( عملیاتي

 0،023،201 سهم گروه از سود شركت هاي وابسته

  3 سود حاصل از واگذاري واحد تجاري فرعي

 3،011،070 سود عملیاتي و سهم گروه از سود شركت هاي وابسته

  (1،100) هزينه هاي مالي

  71،030 خالص درآمد )هزينه هاي ( غیرعملیاتي

 3،101،030 سود و زيان قبل از كسر مالیات

  (11،330) مالیات

 3،110،121 سود )زيان( خالص پس از كسر مالیات

  (1،120) سهم اقلیت از سود خالص

 3،120،201 سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلي

 023 پايه هر سهمسود 

 

 1397چشم انداز سال  .4-7

 ها و تقسیم سودگذاری صندوق بازنشستگی کشوری، به برگزاری مجامع شرکتشرکت سرمایه 1017عملکرد سال 

های موجود در الزم به توضیح است سال مالی هلدینگ انرژی همزمان با سال مالی اغلب شرکتآنها بستگی دارد. 

های جم، ایرانول، پتروشمیران و... همزمان با سال مالی هلدینگ و سود باشد. سود سهام دریافتی از شرکتپرتفوی می

ها از جمله پتروشیمی خارک، پتروشیمی فن آوران، پاالیش نفت اصفهان، پتروشیمی سهام دریافتی از سایر شرکت

 شود.سال تاخیر شناسایی میامیرکبیر و... با یك

های جهانی نفت و نرخ دالر و... خواهد بود و متاثر از قیمت گذاری اغلبدر پرتفوی سرمایههای موجود سود شرکت

و ادامه روند  11های پایانی سال ها و آخرین اطالعات دریافتی نشان از بهبود شرایط در ماهماهه شرکت 12گزارشات 



 گزارش تفسیري مديريت |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

 

 17 

 ود مناسبها و در صورت تقسیم سشود با توجه به روند رو به رشد سود شرکتبینی میرا دارد. پیش 17آن در سال 

 گذاری افزایش یابد. در مجامع، سود حاصل از سرمایه

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سرمایه 21/12/1017گذاری سال مالی منتهی به بینی سود حاصل از سرمایهپیش

 باشد.های پرتفوی، به شرح زیر میبرای برخی از مهمترین شرکت

 97مهمترين شركت هاي تاثیرگذار بر سود هلدينگ انرژي و پیش بیني درآمد حاصل از آن براي سال مالي . 9جدول 

 نام شرکت
میلیون  –سرمایه 

 ریال

درآمد نقدی هر سهم 

 )ریال( 1011سال 

 درآمد هر سهم

 )ریال( 1017

درآمد نقدی پیش بینی 

 )ریال( 1017 هر سهم

 27 217 220 21033،333 نفت پاسارگاد

 01333 01311 1،333 2،333،333 پتروشیمی خارک

 01102 01022 2،703 103،333 پتروشیمی فن آوران

 003 371 203 23،333،333 پاالیش نفت اصفهان

 باشد.به شرح جدول زیر می 1017برای سال مالی  اصلی و تلفیقی همچنین بودجه شرکت

 شركت اصلي 1397 سال مالي منتهي به زيانبیني سود و . پیش11جدول 

  29/12/1397بیني سال مالي منتهي به پیش شرح

  3،100،323 سود حاصل از سرمايه گذاري

  3 سود حاصل از فروش سرمايه گذاري

  213،333 سود حاصل از ساير فعالیت هاي عملیاتي

  3،310،323 جمع درآمدها

 (177،011) هزينه هاي عمومي اداري و تشکیالتي

  3،137،021 سود )زيان( عملیاتي

 (20) هزينه هاي مالي

  07،333 خالص درآمد )هزينه هاي ( متفرقه

  3،700،030 سود و زيان قبل از كسر مالیات

  3 مالیات

  3،700،030 سود )زيان( خالص پس از كسر مالیات

  020 سود هر سهم پس از كسر مالیات

  27،333،333 سرمايه
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 29/12/97سود و زيان تلفیقي سال مالي منتهي به پیش بیني . 11جدول 

 شرح
پیش بیني تلفیقي سال مالي 

 29/12/97منتهي به 

 0،311،033 درآمدهاي عملیاتي

 3 گذاريسود حاصل از فروش سرمايه

 3 هاسود حاصل از ساير فعالیت

 0،311،033 جمع درآمدها

 (177،011) هزينه هاي عمومي، ادارس و تشکیالتي

 213،333 خالص ساير درآمدهاي عملیاتي

 0،101،331 سود )زيان( عملیاتي

 (20) هزينه هاي مالي

 07،333 خالص درآمد )هزينه هاي ( غیرعملیاتي

 0،133،771 سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت هاي وابسته

 0،730،000 سهم گروه از سود شركت هاي وابسته

 1،770،103 سود و زيان قبل از كسر مالیات

 3 مالیات

 1،770،103 سود )زيان( خالص پس از كسر مالیات

 101 سود عملیاتي هر سهم

 012 سود هر سهم قبل از كسر مالیات

 012 سود هر سهم پس از كسر مالیات

 27،333،333 سرمايه

 بیني روند آتي آنهاهاي مالي و پیشتجزيه و تحلیل نسبت .4-8
 سال گذشته 5. نسبت هاي مالي 12جدول 

29/12/1396 سال مالي  29/12/1395  29/12/1394  29/12/1393  29/12/1392  

 سود آوری

 130100 130170 17101 13113 13127 1حاشیه سود خالص

 2ROA 10117 10120 10132 20130 00110ها بازده دارایی

 0ROE 11110 13111 1111 00110 03102بازدهی سرمایه 

 نقدینگی

 

 

                                                      

حاشیه سود خالص= 1
 سود خالص

درآمد
 

بازده دارایی ها= 2
سود خالص

متوسط دارایی ها
 

بازده حقوق صاحبان سهام= 0
سود خالص

متوسط حقوق صاحبان سهام
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 . ادامه نسبت هاي مالي پنج سال گذشته13جدول 

29/12/1396 سال مالي  29/12/1395  29/12/1394  29/12/1393  29/12/1392  

 2102 1111 1177 1101 1110 0نسبت جاری

 2101 1111 1177 1101 1110 0نسبت آنی

 3117 3101 3121 3102 3127 1نسبت نقدینگی

 فعالیت )کارایی(

 033100 010100 101112 030130 003101 7دوره وصول مطالبات

 1107 0111 111 2110 2.11- 3گردش سرمایه جاری

 اهرمی

 3117 3100 3111 312 312 1نسبت بدهی

 30101 11131 33170 33120 73.20 13نسبت مالکانه

گذشته، مخرج های کاهش یافته است. در سال و قبل از آن 01های حاشیه سود خالص در دو سال اخیر نسبت به سال

ها و درآمد حاصل گذارینسبت حاشیه سود خالص که مجموع درآمدها بود شامل تنها دو قلم درآمد حاصل از سرمایه

ها بوده است که بنا به نظر حسابرس شرکت، مبلغ سایر درآمدهای شرکت از قبیل سود سپرده گذاریاز فروش سرمایه

 انتقال یافته و باعث افزایش مخرج کسر شده است. بانکی و ... نیز به باالی صورت سود و زیان 

بویژه افزایش در ها دارایی افزایشیافته است. علت اصلی آن  کاهشقبل  نسبت به سال 1011در سال ها بازده دارایی

سودآوری دنبال به 10نسبت به سال  11در سال بازده حقوق صاحبان سهام  .باشدمیهای بلند مدت گذاریسرمایه

کنند با افزایش قیمت نفت و به تبع آن محصوالت نفتی های اصلی پرتفوی که در حوزه پتروشیمی فعالیت میشرکت

وق های فشود با افزایش قیمت نفت در سال جاری، نسبتبینی میو پتروشیمی، با افزایش همراه بوده است. پیش

فوالد خلیج فارس این  یرمجموعه از جمله صباهای زبرداری برخی از شرکتافزایش یابند. همچنین با شروع به بهره

 های آتی رشد بیشتری خواهند یافت.ها در سالنسبت

گذاری پذیر و سرمایههای سرمایههای دریافتنی ناشی از سود نقدی شرکتهای جاری، حسابمهمترین اقالم دارایی

های بانکی( است و مهمترین اقالم مدت، اوراق مشارکت و سپردهبندی شده در کوتاهمدت )شامل سهام طبقهکوتاه

اغلب شامل سود سهام پرداختنی به سهامدار عمده( های پرداختنی )های جاری سود سهام پرداختنی و حساببدهی

پذیر به صورت یکنواخت صورت های سرمایهباشد. از آنجا که به دالیل مختلف، روند دریافت سود نقدی از شرکتمی

به علت افزایش  11های گذشته متفاوت بوده است. همچنین در سال پذیرد، در نتیجه نسبت جاری در سالنمی

                                                      

نسبت جاری= 0
دارایی جاری

بدهی جاری
 

نسبت آنی= 0
دارایی آنی

بدهی جاری
 

نسبت نقدینگی= 1
نقدینگی

بدهی جاری
 

دوره وصول مطالبات= 7
013

گردش مطالبات
 

یه جاری=گردش سرما 3
درآمد

سرمایه در گردش
 

نسبت بدهی= 1
بدهی جاری

دارایی جاری
 

نسبت مالکانه= 13
حقوق صاحبان سهام

دارایی
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افزایش  11های جاری در سال ود سهام پرداختی به سهامدار عمده، صندوق بازنشستگی کشوری، بدهیمطالبات بابت س

 یافته است. 

به دلیل نوع فعالیت شرکت، در ترازنامه شرکت موجودی کاال وجود ندارد و بنابراین نسبت آنی با نسبت جاری تفاوتی 

 نخواهد داشت.

و کاهش  متفاوت بودن زمان دریافت سودهای نقدی به علت 21/12/11ول مطالبات در سال مالی منتهی به دوره وص

ها با مشکالت نقدینگی های اخیر برخی از شرکتباشد. همچنین در سالپذیر میهای سرمایهاز شرکت این مدت زمان،

 روبرو بودند که این موضوع منجر به تاخیر در پرداخت سودهای نقدی شده است.

گردد. در ساختار سود سهام پرداختنی است که معموالً به تدریج در طول سال پرداخت میعمده بدهی شرکت ناشی از 

 باشد.سرمایه شرکت بدهی چندانی وجود ندارد و منبع اصلی تامین مالی، حقوق صاحبان سهام می

 هاي زيرمجموعهخالصه اي از اطالعات مهمترين شركت .4-9

 شركت پتروشیمي جم: 

 ارایه گردیده است: 10 سال ازالعات سودآوری شرکت ای از اطدر جدول زیر خالصه
 . روند سودآوري پتروشیمي جم14جدول 

 93سال  94سال  95سال  96سال  شرح

 01،010،311 00،010،020 01،323،777 13،311،003 فروش

 10،703،300 10،221،711 11،030،013  17،330،202 سود عملیاتی

 10،327،300 10،031،111 11،023،101  13،303،011 سود خالص

 1،010 1،031 1،721  1،333 سود هر سهم

 1،033 1،033 1،073 11133 سود تقسیمی هر سهم

 باشد.میلیارد ریال می 11133تاکنون بدون تغییر و به میزان  10سرمایه شرکت از سال 

 تاكنون 93روند سود خالص شركت پتروشیمي جم از سال 

 
 93. روند سود خالص شركت پتروشیمي جم از سال 7 نمودار

 

 

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

19,000,000

10سال  10سال  10سال  11سال 

سود خالص
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 شركت نفت ايرانول: 

 ارایه گردیده است: 10از سال ای از اطالعات سودآوری شرکت در جدول زیر خالصه

 . روند سودآوري شركت نفت ايرانول15جدول 

 93سال  94سال  95سال  96سال  شرح

 10،310،110 11،137،117 13،707،131 12،100،737 فروش

 0،123،071 1،131،203 2،207،001 2،311،037 سود عملیاتی

 2،721،101 1،007،101 1،173،010 2،121،210 سود خالص

 2،722 1،003 1،173 1،311 سود هر سهم

 2،333 1،133 1،333 11333 سود تقسیمی هر سهم

 تاكنون 93شركت نفت ايرانول از سال روند سود خالص 

 
 93. روند سود خالص شركت نفت ايرانول از سال 8نمودار 

 شركت نفت پاسارگاد:

 اخیر ارایه گردیده است: 10از سال ای شرکت ای از اطالعات سودآوری و ترازنامهدر جدول زیر خالصه 
 پاسارگاد نفت شركت يسودآور روند. 16جدول 

 10سال  10سال  10سال  11سال  شرح

 23،121،301 10،330،130 10،001،000 17،070،301 فروش

 2،217،133 101،312 101،310 1،300،122 سود عملیاتی

 2،770،223 711،072 033،310 107،101 سود خالص

 0،120 1،002 133 270 سود هر سهم

 0،033 1،133 133 - سود تقسیمی هر سهم

 

 

1

511،111

1،111،111

1،511،111
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 تاكنون 93روند سود خالص شركت نفت پاسارگاد از سال 

 
 . روند سود خالص شركت نفت پاسارگاد9نمودار 

 شركت پتروشیمي خارک: 

 ارایه گردیده است: 10از سال ای از اطالعات سودآوری شرکت در جدول زیر خالصه

 پتروشیمي خارک شركت يسودآور روند. 17جدول 

 93سال  94سال  95سال  96سال  شرح

 10،211،112 13،001،122 11،013،011 11،333،031 فروش

 1،200،213 0،011،373 0،027،301 1،020،133 سود عملیاتی

 7،127،032 0،211،031 0،130،710 1،101،300 سود خالص

 0،100 2،101 1،300 01311 سود هر سهم

 0،033 2،133 11333 01333 سود تقسیمی هر سهم

 تاكنون 93روند سود خالص شركت پتروشیمي خارک از سال 

 
 . روند سود خالص شركت پتروشیمي خارک11نمودار 

1
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 شركت پتروشیمي فن آوران: 

 ارایه گردیده است: 10از سال ای از اطالعات سودآوری شرکت در جدول زیر خالصه
 پتروشیمي فن آوران شركت يسودآور روند. 18جدول 

 93سال  94سال  95سال  96سال  شرح

 13،103،023 1،020،073 1،211،010 11،113،071 فروش

 0،010،127 1،371،070 2،012،103 0،731،071 سود عملیاتی

 0،017،103 2،000،732 2،013،130 0،200،300 سود خالص

 0،000 2،070 2،102 01022 سود هر سهم

 0،033 2،133 2170 - سود تقسیمی هر سهم

 تاكنون 93روند سود خالص شركت پتروشیمي فن آوران از سال 

 
 . روند سود خالص شركت پتروشیمي فن آوران11نمودار 

 شركت پتروشیمي امیركبیر:

 ارایه گردیده است: 10از سال ای از اطالعات سودآوری شرکت زیر خالصه در جدول 
 پتروشیمي امیركبیر شركت يسودآور روند. 19جدول 

 93سال  94سال  95سال  96سال  شرح

 27،033،777 21،713،701 21،103،301 00،013،032 فروش

 0،230،333 2،030،110 0،122،012 0،112،100 سود عملیاتی

 0،003،020 2،012،133 0،200،111 0،312،117 سود خالص

 120 111 1،132 1،010 سود هر سهم

 773 733 1،233 1،003 سود تقسیمی هر سهم
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 تاكنون 93روند سود خالص شركت پتروشیمي امیركبیر از سال 

 

 پتروشیمي امیركبیر. روند سود خالص شركت 12نمودار 

 هادر پروژه يگذارهيسرما لیتکم .4-11

های در گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در بازار اولیه، تکمیل پروژهگذاری شرکت سرمایهبا توجه به تمرکز سرمایه

ای بوده است، در جداول این صفحه خالصه 1017های این شرکت در سال مالی ترین اولویتدست اجرا یکی از اصلی

 ها ارایه شده است:آخرین وضعیت پروژه از

 هاپروژه تیوضع نياز آخر ياخالصه .21جدول 

ABS/Rubber جماوره و امونیاک مسجد سلیمانطرح های عمده در دست اجراردیف

1
نام شرکت )شرکت اصلی یا فرعی و 

وابسته(
توسعه پلیمر پاد جمپتروشیمی مسجد سلیمان

هزینه های برآوردی طرح2
بخش EPC :  4.112 میلیارد یوآن

بخش Non-EPC: 805 میلیون یوآن

ارزی: 208 میلیون یورو 

ریالی: 2،000 میلیارد ریال

3
درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 

95/12/30
30.65%49.61%

4
درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 

96/12/29
72.03%69.44%

5
درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح 

در تاریخ 97/12/29
90%80%

2.9 میلیارد یوآنهزینه های برآوردی تکمیل طرح6
110 میلیون یورو

1،103 میلیارد ریال

اسفند 98شهریور 98تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح7

8
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی 

شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر

با توجه به عدم بهره برداری طرح در 

سال 97، تاثیری بر سودآوری شرکت 

نخواهد داشت.

با توجه به عدم بهره برداری طرح در 

سال 97، تاثیری بر سودآوری شرکت 

نخواهد داشت.

توضیحات9
آمونیاک : 680 هزار تن

اوره : 1.075 هزار تن

ABS: 200 هزار تن 

Rubber : 60 هزار تن 
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  پتروشیمي مسجد سلیمان پروژه 

مازاد برای هزار تن  07مصرف جهت تولید اوره و ) هزار تن در سال 133ظرفیت بهره برداری: تولید آمونیاک به میزان 

   تن در سال 1،370،333تولید اوره به میزان  فروش(

 مانیشهرستان مسجد سل ،ییالیز یانرژ ژهیمنطقه ومحل اجرای طرح: 
 . پروژه پتروشیمي مسجد سلیمان21جدول 

 تركیب سهامداران
گذاري برآورد سرمايه

 طرح در فاز اول 
 سال شروع

بیني تاريخ پیش

 برداريبهره

درصد پیشرفت 

 گذارسرمايه فیزيکي
درصد 

 مالکیت

گذاري صندوق شركت سرمايه

 بازنشستگي كشوري
 EPC :198/4بخش  %51

 میلیارد يوآن

: Non-EPCبخش 

 میلیون يوآن 815

 %72.13 98شهريور  1393

 49% ساير سهامداران

 ABS/Rubber  جم 

 هزار تن در سال 13به میزان  Rubberهزار تن و  233به میزان  ABSتولید ظرفیت بهره برداری: 

 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسمحل اجرای طرح: 

 جم ABS/Rubber . پروژه22جدول 

گذاري برآورد سرمايه تركیب سهامداران

 طرح در فاز اول
 سال شروع

بیني تاريخ پیش

 برداريبهره

درصد پیشرفت 

 فیزيکي
 گذارسرمايه

درصد 

 مالکیت

 111% شركت پتروشیمي جم

 میلیارد ريال 2،453

+ 
 میلیون يورو 218

1393 
 98 اسفند

69.44% 

 شركت تيهاي آبرنامه .4-11

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به تغییر اهداف و تمرکز شرکت سرمایههای آتی برخی از مهمترین برنامه

  باشد: بر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی به شرح ذیل تدوین و در حال پیگیری می

 يمینفت، گاز و پتروش ،يانرژ نگيهلد اقدامات تکمیلي جهت تبديل شركت به 

 یصندوق بازنشستگ یگذارهیشرکت سرما ،یشورک یصندوق بازنشستگ رمجموعهیز یهاشرکت دیدر ساختار جد

 یرتفوموجود در پ یهاسهام شرکت ستیبایمنظور م نی. بدشده است یمینفت، گاز و پتروش ،یانرژ نگیبه هلد لیبدت

 یهاو شرکت هافتیمربوطه انتقال  یهانگیهلد ریخارج و به سا یاز پرتفو ستندین نگیهلد نیا یهاتیکه مرتبط با فعال

راساس ب منتقل گردد. نگیهلد نیآن به ا یها رمجموعهیز ریو سا یکشور یصنعت از صندوق بازنشستگ نیمرتبط با ا
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های گردد در صورت مساعد بودن شرایط بازار و وجود خریداران، شرکتبینی میهای صورت پذیرفته، پیشریزیبرنامه

حوزه  نیمرتبط با ا یهاشرکت در وغیرمرتبط با صنعت پتروشیمی، نفت و گاز از پرتفوی شرکت خارج 

 صورت پذیرد. جدید هایگذاریسرمایه
 

 جم يمیپتروش اولويتبا  يمیمرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروش يهايگذارهيتمركز بر سرما 

 و فروش دیخر نیمناسب و همچن یبا بازده ییهاپروژه یاجرا ی،میحوزه نفت، گاز و پتروش یبه دنبال تمرکز بر رو

ر د کتشر نیجم بزرگتر یمیپتروش نکهیبه ا دست خواهند بود. با توجه نیحوزه از ا نیفعال در ا یهاسهام شرکت

 یهاروژهپ یاجرا زیشرکت و ن نیا یسودده طیاست لذا حفظ شرا یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیسرما یپرتفو

 قرار خواهند گرفت. تیجم در اولو یمیمناسب مرتبط با پتروش یو فن یاقتصاد هیتوج یدارا یاتوسعه

  پیگیري براي تکمیل طرحABS/Rubber 

برای خلق ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش بوتادین تولیدی پتروشیمی جم، طرح احداث واحدهای تولیدی 

ABS/Rubber  در سالیان گذشته در دستور کار قرار گرفت؛ متاسفانه بنا به مسائلی نظیر اختالف با شرکت

و دیگر مسائلی که عمدتاً ناشی از  EPCکننده دانش فنی، مشکالت کنسرسیوم دست اندر کار اجرای قرارداد تامین

 هایهای ایرانی بود اجرای طرح پیشرفت چندانی نداشت که پس از گشایشهای ظالمانه علیه شرکتاعمال تحریم

بینی صورت گرفته در سایه برجام و رفع موارد مورد بحث، سرعت تکمیل طرح افزایش چشمگیری یافته است و پیش

 برداری گردد.وارد مدار شده و بهره 1017سال  شود اولین واحد تولیدی درمی

  بررسي طرح اجراي واحدهايPDH  وPP توسط پتروشیمي جم 

ای توسط پتروشیمی جم به منظور افزایش درآمدها و فروش همواره مدنظر بوده است، با توجه های توسعهانجام طرح

انداز مناسب بازار جهانی، داخلی و همچنین چشمبه عدم توسعه زنجیره ارزش پروپیلن در کشور، وجود تقاضای مناسب 

و توسعه فرآیندهای نوین برای تولید هدفمند پروپیلن )تولید پروپیلن به عنوان محصول اصلی تولید و نه به عنوان 

گیرد(، پتروشیمی جم در همکاری با یك شرکت محصول جانبی نظیر آنچه در کراکرهای بخار واحدهای الفین انجام می

از  زداییخارجی در حال انجام مطالعات تفضیلی به منظور احداث یك واحد تولید پروپیلن بر اساس هیدروژنمعتبر 

باشد، بر اساس این مطالعات ظرفیت بهینه، و تولید مشتقات پروپیلن از محصول تولیدی آن می (PDH)پروپان 

گردیده و در مراحل پایانی مطالعات  مشتقات پروپیلن مناسب جهت تولید و ظرفیت واحدهای تولیدی آنان مشخص

باشد. همزمان مذاکرات اولیه به منظور اخذ مجوزهای تولید، تامین مالی و ... در حال انجام است تا در صورت برآورد می

مناسب از بازدهی اقتصادی این پروژه و دریافت مجوزهای الزم اجرای آن عملی گردد. زمین مورد نظر پروژه نیز انتخاب 

 یار شده است.و اخت

 بررسي احداث يک نیروگاه سیکل تركیبي 

 گذاری صندوق بازنشستگیهای شرکت سرمایهگذاریصنعت برق یکی از صنایع برگزیده به منظور تمرکز سرمایه

سازی و افزایش راندمان های احداث واحدهای جدید نیروگاهی و همچنین بهینهباشد، در این راستا طرحکشوری می

های کشور  توسط شرکت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام گرفته یکی گاهتولیدی نیرو
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ها و با تامین مالی مناسب به عنوان های احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از نسل جدید توربیناز طرح

 در مراحل پایانی قرار دارد.گذاری جدید شرکت برگزیده شده است و مذاکرات برای اجرای آن سرمایه

   هاي عملکردمهمترين معیارها و شاخص .5

 روند سودآوري شركت .5-1

ای هدهنده درآمد شرکت در سالها )سودهای تقسیمی دریافتی( مهمترین منبع تشکیلگذاریسود حاصل از سرمایه

تبع آن کاهش سودآوری به دلیل کاهش قیمت نفت و به  01/31/1010گذشته بوده است. در سال مالی منتهی به 

ها گذاریهای پتروشیمی و همچنین به دلیل رکود حاکم در وضعیت کلی اقتصاد، سهم سود حاصل از سرمایهشرکت

درصد رسید. همزمان با تغییر سال مالی شرکت؛ در دوره شش ماهه منتهی به  71از درآمد شرکت کاهش یافت و به 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافت. ترکیب درآمدی در این ها گذاریسود حاصل از سرمایه 03/12/1010

مه ها )مانند بیدوره به دلیل خرید و فروش بلوکی سهام پتروشیمی جم و همچنین فروش سهام برخی دیگر از شرکت

ر ودار زیای روبرو شد. نمگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی و ...( با تغییرات قابل مالحظهملت، سرمایه

 دهد.تاکنون را نشان می 10وضعیت تفکیك درآمدها از سال 

 
 93. تركیب درآمدها از سال 13 نمودار

های نفتی و پتروشیمی، سهم سود حاصل از مدیریت بر این باور است با توجه به افزایش قیمت نفت و فرآورده

درصد مجموع درآمد شرکت از این محل تامین خواهد  13بازخواهد گشت و در حدود گذاری به روند قبلی خود سرمایه

 تواند متغیر باشد.ها به دلیل اصالح ترکیب پرتفوی میگذاریشد. با این وجود سهم درآمد حاصل از فروش سرمایه
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سال مالی منتهی به 

1010/31/01

شش ماه منتهی به  
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هاگذاری در شرکتسود حاصل از سرمایه گذاریسود حاصل از فروش سرمایه هاگذاری نزد بانكسود اوراق و سپرده
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 رمجموعهيز يهاشركت از يافتيدر سهام سود روند. 14 نمودار

گذاری صندوق بازنشستگی از انتهای شهریورماه هر سال به انتهای اسفندماه، با توجه به تغییر سال مالی شرکت سرمایه

های فرعی همزمان با سال مالی ها با تغییرات قابل توجهی روبرو گردید. سود شرکتشناسایی سود تقسیمی شرکت

ه سود رود کگردد. همچنین مطابق دو سال گذشته انتظار میها با یکسال تاخیر شناسایی میهلدینگ و مابقی شرکت

 ها را تشکیل دهد. گذاریدرصد از سود حاصل از سرمایه 03نقدی دریافتی از شرکت پتروشیمی جم بیش از 

 روند سود تقسیمي .5-2

راق بهادار تهران به طور معمول درصد باالیی از سود های فعال در بورس اوای و هلدینگگذاری چندرشتههای سرمایهدر شرکت

صندوق  گذاریگردد. در جدول زیر روند سودآوری و تقسیم سود در شرکت سرمایهخالص قابل تقسیم، بین سهامداران تقسیم می

 بازنشستگی کشوری آمده است.

 ارقام به میلیون ريال                                                                                                                                                      
 91. روند سود تقسیمي هلدينگ انرژي از سال 23جدول 

 سرمايه ريال -DPS ريال -EPS سود تقسیمي سود خالص سال مالي

31/16/1391 2،171،107 2،113،333 010 033 7،233،333 

31/16/1392 1،013،333 3،103،333 11013 11233 7،233،333 

31/16/1393 12،270،110 11،023،333 302 333 10،033،333 

31/16/1394 13،112،133 1،333،333 707 120 10،033،333 

31/16/1395 7،112،117 1،033،333 211 203 27،333،333 

منتهي دوره شش ماهه 

 31/12/1395 به

3،333،130 1،033،333 211 203 27،333،333 

29/12/1396 3،022،307 010331333 033 233 27،333،333 
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 در سال گذشته سودهاي نقدي دريافتي از مهمترين شركت هاي سرمايه پذير تركیب. 15نمودار 

ذا مشخص نشده اند ل های موجود در پرتفویبرخی شرکت تهیه گزارش سودهای تقسیمیالزم به ذکر است از آنجا که در تاریخ 

 21/12/11باشد. سود تقسیمی پیشنهادی برای سال مالی منتهی به سود خالص ارایه شده تقریبی و با مفروضات هلدینگ انرژی می

 درصدی در جدول فوق ذکر شده است. 17بینی تقسیم سود براساس پیش

از جدول فوق مشخص است در پنج سال گذشته درصد باالیی از سود خالص، میان سهامداران تقسیم شده است  همانطور که

 تر نبوده است. درصد پایین 13بطوریکه نسبت سود تقسیمی هیچگاه از 

 
 هاي گذشتهطي سال . درصد سود تقسیمي16 نمودار

مالی از پایان شهریورماه به پایان اسفندماه، دو مجمع عادی جهت تقسیم سود  به دلیل تغییر سال 1010در سال 

 باشد.به این علت می 03/12/1010برگزار گردید که سود دوره شش ماهه منتهی به 

  بیني تقسیم سود:پیش

داران ای از سود میان سهامهای سهامدار عمده )صندوق بازنشستگی کشوری( هر ساله بخش عمدهبر اساس سیاست

 10حداقل نیز این روند ادامه داشته باشد و  21/12/1011شود برای سال مالی منتهی بینی میگردد. پیشتقسیم می

 درصد سود تقسیم گردد.
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