گزارش فعاليت و وضع عمومی شركت پتروشيمی جم
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399
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فصل اوّل

کلیات
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-1

کليات
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گزيده اطالعات مالي
گزيده اطالعات تلفيقي
جدول  .1-1گزيده اطالعات تلفيقي

1399

شرح

تجديد ارائه شده
1398

1397

الف) اطالعات عملکرد مالی طی سال(:مبالغ میلیون ریال)
درآمدهای عملیاتی
سود عملیاتی
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
سود خالص -پس از کسر مالیات
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی









 

 

 



 

 

30،362،237

 99،330،011

 

 

 

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره:
جمع دارایی ها
جمع بدهی ها
سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
جمع حقوق صاحبان سهام



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



ج) نرخ بازده (درصد ):
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه)







 





د) اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام درزمان برگزاری مجمع
اولین پیش بینی سود هر سهم-ریال
آخرین پیش بینی سود هر سهم-ریال
سود واقعی هر سهم-ریال
سود نقدی هر سهم-ریال
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش-ریال
ارزش دفتری هر سهم-ریال
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم -مرتبه







 2،290
 4،524
7،344

 



 



 





 



 33،400
 11
5

 



5

4
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ه) سایر اطالعات:
تعداد کارکنان-نفر( پایان سال) تلفیقی

3،914
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گزيده اطالعات مالي شرکت اصلي
جدول  .2-1گزيده اطالعات مالي شرکت اصلي

شرح

تجديد ارائه شده

1399

1398

1397

الف) اطالعات عملکرد مالی طی سال(:مبالغ میلیون ریال)






سود عملیاتی



 



سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

 

 



 





 



درآمدهای عملیاتی

سود خالص -پس از کسر مالیات

59.496.567

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره:
جمع دارایی ها







جمع بدهی ها

 





سرمایه

 

افزایش سرمایه در جریان



جمع حقوق صاحبان سهام



 











ج) نرخ بازده (درصد):
نرخ بازده دارایی ها







نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه)

 





د) اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام درزمان برگزاری مجمع



اولین سود هر سهم-ریال

 2،290



آخرین پیش بینی سود هر سهم-ریال

 4،524





سود واقعی هر سهم-ریال

 7،276






 



آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش-ریال

 33،400

 



سود نقدی هر سهم-ریال

 10


ارزش دفتری هر سهم-ریال
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم -مرتبه






5

4



7

ه) سایر اطالعات:
تعداد کارکنان-نفر( پایان سال) شرکت اصلی
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پيام هيئت مدیره
شرکت پتروشیمی جم در سال  99علیرغم وضعیت اقتصاد در دنیا و کشور و مشکالت پاندمی کرونا و تحریمهای ظالمانه  ،در راستای
چشم انداز و ماموریت خود به درستی گام برداشته و موفق به ثبت رکوردهای بی سابقه در تولید محصوالت،کسب باالترین میزان
سود در تاریخ شرکت و همچنین کمک به اقتصاد کشور از طریق تزریق ارزهای حاصل از صادرات و دریافت لوح تقدیر از بانک
مرکزی گردیده است.
کسب این نتایج میسر نمیشد مگر به لطف ایزد منان ،قابلیتهای مدیریتی و سازمانی ارزشمند و تالش و همت سرمایههای انسانی
جم.
در سال جاری نه تنها با برنامه ریزی ارتقای وضعیت "تاب آوری شرکت" در مواجهه با چالشها از اولویتهای راهبردی مدیریت شرکت
خواهد بود بلکه با پیشبرد فعالیتهای طرح تولید  ABS-RUBBERجهش تولید را برای پتروشیمی جم به منصه ظهور خواهیم
رساند .ما برآنیم پتروشیمی جم ترجیح مشتریان و مطلوب ذینفعان شود و آنرا با تکیه بر مدیریت علمی،و توسعه قابلیتهای یادگیری
و نوآورانه با تخصیص بهینه منابع درکنار احترام به محیط زیست محقق خواهیم کرد.

هیات مدیره فرصت را مغتنم شمرده و از سهامداران به خاطر حمایت بیدریغ خود از شرکت سپاسگزاری مینماید و
حمایت مستمر سهامداران را برای دستیابی به اهداف شرکت حیاتی میداند.

6

شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

تاريخچه شرکت
شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان ،در ابتدا به عنوان یکی از طر حهای توسعه ای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال  1378در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه ،عمدتاً به منظور تولید الفین ها
و پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین تاسیس گردید .سپس در تاریخ  1379/06/09در راستای برنامه های کالن کشور در صنعت
پتروشیمی به منظور بهرهبرداری از میدان گازی پارس جنوبی تحت عنوان شرکت پتروشیمی جم) سهامی خاص (تحت شماره 32285
به ثبت رسیده و براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1387/06/25شخصیت حقوقی شرکت از (سهامی خاص)
به(سهامی عام ) تغییر یافت .سایت پتروشیمی جم ،در زمینی به مساحت تقریبی  77هکتار ،که  41هکتار آن از طریق خشک نمودن
دریا استحصال شده است در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در عسلویه واقع در استان بوشهر احداث گردیده است و دفتر
مرکزی در تهران قرار دارد.
شرکت پتروشیمی جم در  1390/08/02به شماره  10924در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
درج گردیده است و از آن تاریخ مشمول مقررات سازمان می باشد .این شرکت در تاریخ  1391/12/01موفق به پذیرش در بازار دوم
فرابورس شد و سهام این شرکت در تاریخ  1392/06/26در بازار دوم فرابورس عرضه شد .به موافقت هیئتپذیرش بورس اوراق بهادار
در جلسه مورخ  4اسفندماه  1393با انتقال سهام شرکت پتروشیمی جم از بازار فرابورس به بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به
احراز موارد تعیین شده در مصوبهی مزبور از سوی شرکت ،از تاریخ  22تیر ماه  1394شرکت پتروشیمی جم به عنوان چهارصد و
نود و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بخش «ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی» ،گروه «ساخت مواد شیمیایی اساسی»
و طبقهی «ساخت مواد شیمیایی اساسی به جز انواع کود و ترکیبات ازت» با کد « »441123و نماد «جم ) » (JAMدر فهرست
نرخهای تابلوی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج و در تاریخ  18مرداد ماه در این بازار معامله شد.

موضوع فعاليت شرکت
موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی جم و شرکتهای فرعی آن طبق ماده  2اساسنامه بوده و عمدت ًا در زمینههای تولید و فروش
فرآوردههای پتروشیمی و ارائه خدمات طراحی .مشاوره ،نظارت ،اجرا ،تعمیر و نگهداری ماشین آالت میباشد.

سرمايه و ترکيب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ120میلیون ریال(شامل تعداد 120.000سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  1.000ریال بوده) که
طی چند مرحله به شرح زیر به 18.000.000میلیون ریال(شامل تعداد  18،000میلیون سهم ،به ارزش اسمی هر1.000ریال) که
در تاریخ1399/11/14ثبت شده است.
جدول  .3-1سرمايه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه

سرمایة قبلی

مبلغ افزایش

سرمایة جدید

محل افزایش سرمایه

1383/05/11

120

1،080

1،200

مطالبات حالشده

1385/03/03

1،200

3،998،800

4،000،000

مطالبات حالشده و آورده نقدی

 1385/10/23

4،000،000

800،000

4،800،000

مطالبات حالشده

 1394/03/24
 1397/09/24
1399/11/14

4،800،000
9.600.000
13.800.000

4،800،000
4.200.000
4.200.000

9،600،000
13.800.000
18.000.000

مطالبات حالشده و آورده نقدی
مطالبات حال شده و آورده نقدی
مطالبات حال شده و آورده نقدی

مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ  1399/11/14برگزار شد و مجمع با افزایش سرمایه به شرح ذیل موافقت نمود:
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گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  13.800.000میلیون ریال (منقسم به  13.800.000.000سهم عادی  1.000ریالی با نام) به مبلغ
 18.000.000میلیون ریال (منقسم به  18.000.000.000سهم عادی  1.000ریالی با نام) از طریق صدور سهام جدید از محل
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی .میزان سرمایه افزایش یافته مبلغ  4.200.000میلیون ریال (معادل  30/4درصد) می
باشد.
ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به  1399/12/30به شرح زیر می باشد:
جدول  .4-1ترکيب سهامداران شرکت در پايان سال مالي منتهي به 1399/12/30

نام سهامدار

1399/12/30
تعداد سهام

1398/12/29
درصد

درصد

تعداد سهام
-

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص)
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
سرمایه گذاری استانی
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

22.91
3.161.836.986
22.39  3.090.234.997
 0.00
16.83  2.321.974.046
14.73  2.032.909.502
4.61
 636.390.167
4.64
 640.118.541

3.114.177.749
3.154.498.186
2.312.163.636
2.069.999.988
 636.390.167
 616.788.783

شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب کشوری
سایر
جمع

3.53  486.689.715
10.36  1.429.846.046
100
13.800.000.000

 503.534.715
 1.392.446.776
13.800.000.000






0.00
22.57
22.86
16.75
15.00
4.61
4.47
3.65
10.09
100.00
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعيت معامالت و قيمت سهام

شرکت در تاریخ  1390/08/02در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد شیمیایی با نماد جم درج شده و سهام آن برای اولین بار
در تاریخ  1392/06/26مورد معامله قرار گرفته است .وضعیت سهام شرکت طی  3سال اخیر به شرح زیر بوده است:
جدول  .5-1وضعيت سهام شرکت طي  3سال گذشته

قیمت سهم
(ریال)

سرمایه
(میلیارد ریال)

ارزش سهام معامله شده
سال مالی منتهی به تعداد سهام معامله شده
(میلیون ریال)

ارزش بازار
(میلیارد ریال)

1399/12/30

 3،987،268

 150،977

681،480

 37،860

 13،800

1398/12/29

 6،035،428

 102،377

234،089

16،693

 13،800

1397/12/29

3،039،806

40،399

168،498

12،210

9،600

رتبة کیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام:
وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در سال مالی منتهی به 1399/12/30بر اساس
ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:
جدول  .6-1رتبه بندي شرکت از لحاظ نقد شوندگي سهام و کيفيت افشاء اطالعات در سال مالي منتهي به 1399/12/30بر اساس ارزيابي سازمان بورس و اوراق بهادار

شرح

تعداد روزهای گشایش نماد
تعداد روزهای معامالتی

1399

1398

 213

232

 213

232

مجامع عمومي سال 99

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در تاریخ  ،1399/03/31مجمع مورخ  1399/04/11با حضور  92درصد
حاضرین برگزار گردید .در این مجمع صورتهای مالی تصویب و مبلغ سود  2.400ریال برای هر سهم تعیین گردید.
همچنین پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت مورخ  ،1399/07/22سه مجمع در تاریخ های
 1399/08/19 ،1399/08/05و  1399/09/03با موضوعیت مطالبات این شرکت از شرکت گسترش تجارت پارس سبا تشکیل
گردید .در مجمع اول و دوم با اکثریت آراء تصمیم به تنفس گرفته شد و در مجمع سوم به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین در
مجمع (41درصد) ،جلسه کنسل شد.
پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  1399/11/05مجمع شرکت در تاریخ  1399/11/13جهت تصویب افزایش
سرمایه تشکیل و مقرر گردید افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی برای سهامداران اعمال گردد.
امور مجامع و ارزيابي شرکتها
شرکتهاي تابعه
شرکت مهندسي جم صنعت کاران تهران

شرکت جم صنعت کاران تهران در تاریخ  1386/01/28به صورت شرکت سهامی خاص با هدف استفاده بهینه از تواناییهای
کارکنان متخصص و کارآزموده صنعت نفت به عنوان شرکت اصلی تعمیر و نگهداری شرکت پتروشیمی جم تأسیس گردید و
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

طی شماره  295487مورخ  1386/02/01در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .و سهام آن متعلق به
شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) است.
شرکت توسعه انرژي پادکيش (تاپكو)

شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاد کیش (تاپکو) طی شماره  11360مورخ  1393/02/30در اداره ثبت شرکتها و مالکیت
صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده بود .در راستای سیاستهای کالن اقتصادی و در جهت شناسایی شرکتهای
کم بازده و دارای فعالیتهای موازی گروه شرکت براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/12/24منحل و
مراحل تصفیه در حال انجام است.
شرکت توسعه پليمر پادجم

شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در سال  1394شمسی با هدف راهاندازی واحد  ABS/RUBBERپتروشیمی
جم تاسیس شده است .این طرح در منطقه ویژه اقتصادی پارس ،واقع در بندر عسلویه با ظرفیت تولید  200هزار تن  ABSو
 60هزار تن  RUBBERدر سال در حال احداث میباشد و تاکنون بیش از  79.48درصد پیشرفت داشته است .شایان ذکر
است  24هزارتن از محصول  RUBBERخوراک واحد  ABSخواهد بود .این واحد قادر به تولید  9گرید مختلف  ABSو 2
گرید  RUBBERبا تکنولوژی جرمی پیوسته ( )Continuous Massتحت لیسانس کمپانی ورسالیس ( پلیمر اروپا) میباشد.
الزم به ذکر است  100درصد مالکیت این شرکت متعلق به شرکت پتروشیمی جم میباشد.
شرکت پلي پروپيلن جم

شرکت پلی پروپیلن جم در تاریخ  1383/07/27به صورت سهامی خاص تاسیس و فعالیت اصلی آن احداث ،راه اندازی و بهره
برداری اداره کارخانجات صنعتی بمنظور فروش محصوالت و تولید گرانول طبق اساسنامه می باشد و هدف از سرمایه گذاری،
مشارکت در تولیدات صنایع پایین دستی و استفاده از مواد اولیه شرکت می باشد .در سال  1395شرکت جهت اجرای طرح
توسعه احداث خط تولید کامپاندینگ و گرید لوله اقدام به انجام افزایش سرمایه نموده لیکن بدلیل عدم تمایل شرکای خارجی
اجرای پروژه مذکور تاکنون آغاز نشده است.
با توجه به موافقت هیئت پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ 1397/10/08با پذیرش سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار
تهران  ،از تاریخ  1397/12/22شرکت پلی پروپیلن جم بهعنوان پانصد و سی و یکمین شرکت پذیرفتهشده در بخش "محصوالت
شیمیایی"گروه "تولید مواد شیمیایی پایه"و طبقه "تولید مواد شیمیایی پایه بهجز کود" با کد صنعت « »4411و نماد "جم
پیلن" JPPC ،در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردید .این شرکت به نوبه خود در سال  98رکورد
دار تولید بوده است و یکی از مصادیق بارز "رونق تولید" قلمداد می گردد.
شرکت توسعه پليمر کنگان

شرکت توسعه پلیمر کنگان در تاریخ  1397/07/25بصورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره  532816در اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش محصوالت پتروشیمی شامل
پروپیلن و پلی پروپیلن می باشد .سرمایه اولیه شرکت به مبلغ یک میلیارد ریال تمام ًا توسط شرکت پتروشیمی جم تأمین
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

گردیده و فعالیت های ساخت و احداث کارخانه صنعتی پتروشیمی در مراحل اولیه قرار دارد .مرکز اصلی شرکت واقع در تهران
 ،میدان توانیر ،خیابان نظامی گنجوی ،پالک 27و محل احداث کارخانه واقع در شهر کنگان می باشد .این شرکت متولی پروژه
 PDH/PPمی باشد.
شرکت آميزه هاي پويا پليمري جم

شرکت آمیزه های پویا پلیمری جم با م شارکت شرکت پتروشیمی جم و شرکت پلیمری پویا جم خاور میانه در آذر  1397جهت
فعالیت در زمینه های تولید آمیزه های پلیمری بصورت سهامی خاص تاسیس گردید .در راستای سیاستهای کالن اقتصادی و
در جهت شناسایی شرکتهای کم بازده و دارای فعالیتهای موازی گروه شرکت براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ
1399/03/18منحل و هم اکنون در جریان تصفیه می باشد.
شرکت توسعه صنايع پليمر جم

شرکت توسعه صنایع پلیمری جم به منظور مشارکت در صنایع پایین دستی و فروش مواد اولیه به آن شرکت با سرمایه ای به
مبلغ  10میلیارد ریال در سال  1397با شرکت صنایع پتروگاز نامداران تاسیس گردید .موضوع فعالیت اصلی شرکت ،مشارکت
با موسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صالحیت فنی و مالی برای تولید فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی و پخش
و فروش فرآورده های مذکور می باشد.
شرکت پتروشيمي توسعه پارک گوهر افق

شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق در سال  1393با هدف تامین سرویسهای جانبی
واحدهای ABS/RUBBERجهت تولید انواع الستیک ها و پالستیک ها و رزین های مهندسی انجام پذیرفت .درصد سرمایه
گذاری شرکت در پایان سال مورد گزارش معادل  51.37درصد می باشد که مراحل تکمیل طرح در حال انجام می باشد.
توضيحاتي درباره نظريه حسابرس -فاکتورهاي مثبت

نتیجه اظهار نظر حسابرس شرکتهای تابعه در سال مالی  ،1399تعداد  4شرکت مقبول و  4شرکت به همراه بند شرط بوده
است .الزم به ذکر است نسبت به سال گذشته بندهای مشروط حسابرسان کاهش یافته است.
تعداد گزارشات مقبول حسابرسي شرکتهاي تابعه

طبق گزارش حسابرس و بازرس قانونی 4شرکت مقبول می باشند.
ميزان رشد گزارشات مقبول

گزارش حسابرس شرکت گوهر افق سال گذشته مشروط بوده و در سال  1399مقبول شده است .
ضمنا گزارش پلیمر کنگان در سال گذشته مشروط بوده و در سال جاری نیز مشروط شده است (نامعلوم بودن چگونگی امکانپذیری
انتقال حق لیسانس به پیمانکاری آتی لحاظ گردیده است).
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399
جدول -7-1نتيجه حسابرسي شرکتهاي تابعه

نام شرکت

تاریخ برگزاری مجمع

نظریه حسابرس




پلی پروپیلن جم



مقبول 

مقبول

پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهرافق



مشروط

مقبول

پتروشمیران



مقبول 

مقبول

جم صنعتکاران



مقبول 

مقبول

آمیزه های پویاپلیمری جم



مشروط

مشروط

توسعه پلیمر کنگان



مقبول 

مشروط

توسعه انرژی پادکیش



مشروط 

مشروط

مشروط 

-

توسعه پلیمر پادجم
وضعيت تصويب صورتهاي مالي

تمامی صورتهای مالی شرکتهای تابعه به تصویب مجمع رسید
مصوبات مجمع

الف -تصویب صورتهای مالی
ب -انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1400
ج -انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
د -تقسیم سود
ه -تعیین حق الزحمه اعضای هیات مدیره و کمیته ها
سرمايه گذاري هاي آينده

الف) افزایش سرمایه در شرکت توسعه پلیمر پادجم در دست اقدام می باشد.
ب) افزایش سرمایه در شرکت توسعه پلیمرکنگان در دست اقدام می باشد.
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399
اقدامات موثر سال 1399
جدول -8-1اقدامات موثر سال  99در خصوص شرکت هاي تابعه

نام شرکت
پلی پروپیلن جم
پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهرافق
پتروشمیران
جم صنعتکاران

نقاط قوت و اقدامات موثر
افزایش مبلغ فروش شرکت از  33هزار میلیارد به  66هزار میلیارد ریال و افزایش سود
آوری بیش از  10هزار میلیارد ریال در مقایسه با سال گذشته داشته است
انعقاد قرارداد خوراک با پتروشیمی پارس  ،ایجاد زیرساخت مناسب جهت اتصال سایر
اعضای پارک به شبکه توزیع استایرن منومر و یوتیلیتی
افزایش  78درصدی سود سرمایه گذاری در سهام
فزایش  90درصدی سودآوری شرکت  ،اسـتقـرار سیــستم قـراردادها ،و مناقصات ،
تشکیل منظم کمیته حقوقی،پیــادهسـازی سیستم کنترل درآمد و هزینه در پـروژهها و
قـــراردادهـا

آمیزه های پویاپلیمری جم

دریافت مفاصا حساب مالیاتی در سالهای 99 ،98 ،97

توسعه پلیمر کنگان
توسعه انرژی پادکیش

تهیه گزارش توجیهی و اخذ تاییدیه جهت افزایش سرمایه و آغاز پروژه PDH
تکمیل فرایند تصفیه

تصميمات درباره توقف فعاليت هاي شرکت

در سال  1399فعالیت سه شرکت توسعه انرژی پادکیش ،تاپکو استانبول و آمیزه های پویاپلیمری جم متوقف گردیده ودرجریان
تصفیه قرارگرفتند.
تصويب افزايش سرمايه

الف) افزایش سرمایه شرکت توسعه پلیمر پادجم به مبلغ  8.000میلیارد ریال
ب) توسعه پلیمر کنگان به مبلغ  1.213میلیارد ریال
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

مرور کلي بر وضعيت و تحوالت صنعت در سال مالي مورد گزارش:
شیوع بیماری  covid19در سطح جهان طی سال گذشته رفتار مصرف کننده ،نگرش نسبت به انجام وظایف شغلی و حتی برخی
دیدگاهها در مورد خود جامعه را تغییر داده است .این همه گیری ،آنچه را که مصرف کنندگان می خرند و نحوه دستیابی به آن را
تغییر شکل داد.
این رویداد فراگیر همه عرصه های زندگی و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد و با توجه به فقدان ابزارهای درمان ،دولتها برای کاهش تلفات
ناشی از بیماری ،ناگزیر به اجرای قرنطینه عمومی و تعطیلی های گسترده در موسسات تولیدی و تجاری شدند .نتیجه این تصمیمات
که کاهش تقاضا و رکود اقتصادی ناشی از آن را در سطح جهان به همراه داشت در شاخص های اقتصادی به روشنی قابل مشاهده می
باشد:

پیش بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جهانی
.

.

پیش بینی 2021

پیش بینی 2022

واقعی 2020

.

.

پیش بینی2020

2019

.

روند تغییرات ،همه صنایع و کسب و کار ها را دستخوش تغییر نمود چنان که آمارها بیانگر کاهش میزان تولید و گسترش موج رکود
اقتصادی در همه کشورها و صنایع بوده است.
روند تغییرات میزان تولید و خدمات جهانی از ژانویه  2020بر اساس شاخص PMI
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طی سال  1399اقتصاد ایران نیز نه تنها از این پیامدها مصون نمانده است بلکه اثرات ناشی از تحریم های ایاالت متحده آمریکا بر
شریانهای اقتصادی مشکالت را دوچندان نمود .محدودیت در انجام مبادالت تجاری ،عدم دسترسی به خدمات بانکی ،مالی ،افزایش
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
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براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

سطح ریسک شرکت ها و موسسات بین المللی در ارتباط با ایران به دلیل تحریم های وضع شده ،موجب کاهش میزان درآمدهای
نفتی و غیر نفتی کشور گردید.
از سوی دیگر رکود اقتصادی و تعطیلی کسب و کارها به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا معضالت اقتصادی را افزایش داد .همچنین
افزایش نرخ ارز و تورم ،قدرت خرید و تامین مواد اولیه را برای برخی صنایع کوچک دشوار نمود.

جايگاه شرکت در صنعت
در سال  ،1398براساس لیست  ،IMI100صرف نظر از جایگاه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در مقام اول این فهرست میزان
مجموع فروش  18شرکت بزرگ پتروشیمی  1،522،071میلیارد ریال می باشد که سهم پتروشیمی جم 10درصد از کل این مقدار
است.
علیرغم کاهش میزان رشد اقتصادی و ریسکها و محدودیتهای ناشی از تحریم و پیامدهای شیوع ویروس کرونا در سال گذشته و
افزایش شدت رقابت در بازارهای بین المللی شرکت پتروشیمی جم ،ضمن تامین نیاز بازارهای داخلی به محصوالت پلیمری و
شیمیایی و حمایت از کارگاه های کوچک و متوسط فعال در صنعت کشور حجم صادرات خود را به میزان  12درصد معادل 518
هزار تن افزایش داد که این میزان صادرات موجب ایجاد درآمد ارزی معادل  428میلیون دالر گردید.
بر اساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،صنعت پتروشیمی کشور در سال  ،1399بالغ بر  61میلیون تن انواع مختلف
محصوالت پتروشیمی تولید کرد ،در این بین شرکت پتروشیمی جم با تولید بیش از  3میلیون تن محصول ،افزون بر  5درصد تولید
کشور را به خود اختصاص داده است  .همچنین در فروش داخلی و بین مجتمعی از میزان  193هزارمیلیارد تومان فروش صورت
گرفته صنعت پتروشیمی ،شرکت پتروشیمی جم بالغ بر  17هزار میلیارد تومان با سهم  8.6درصدی حائز رتبه سوم گردیده است.
جدول -1-2سهم پتروشيمي جم از ميزان توليد و فروش داخلي کشور

تولید
سال
1399
1398

فروش داخلی و بینمجتمعی

کشور(میلیون تن)

جم(میلیون تن)

سهم
جم(درصد)

کشور(هزار میلیارد تومان)

جم(هزار میلیارد تومان)

سهم
جم(درصد)

61
55،3

3
2،8

5
5

193
105

17
8،4

8،6
8.1

ثبت رکورد تولید 1،221هزارتن محصول اتیلن و همچنین ثبت رکورد تولید  346هزارتن محصول  ،HDPEثبت رکورد تولید 382
هزار تن محصول  LLDPEو نیز ثبت رکورد تولید قریب به  105هزار تن محصول 1و 3بوتادین برای اولین بار از دیگر دستاوردهای
تالش مدیران و متخصصان شاغل در پتروشیمی جم می باشد .قابل توجه است که در سال  1399واحد  146 ،HDPEهزار تن
محصول ارزشمند  CRP100تولید کرد که نقش عمده ای در رفع وابستگی صنایع پائین دست به خارج از کشور ایفا می نماید.
فروش داخلي پليمري

در سال  99پتروشیمی جم با عرضه 281هزار تن محصول پلیمری به بازار داخل کشور ضمن افزایش  29درصدی فروش داخلی خود
نسبت به سال قبل  20درصد سهم بازار پلیمر داخلی را به خود اختصاص داده است .در سال  99به ترتیب گریدهای تزریقی و لوله
بیشترین میزان عرضه جم را در بازار داخلی به خود اختصاص داده اند.
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جدول -2-2ميزان فروش داخلي محصوالت پلي اتيلني

فروش پلی اتیلنی داخلی(هزار تن)
جمع کل فروش داخلی پتروشیمی ها
پتروشیمی جم
سهم جم

 

 

 



 

 



 

 



 

 

فروش صادراتي

در سال  2020ایران  15درصد سهم بازار پلی اتیلن سنگین چین را به خود اختصاص داده است و شرکت پتروشیمی جم نیز 24
درصد صادرات ایران به کشور چین را به خ ود اختصاص داده است .همچنین در بازار پلی اتیلن سنگین ترکیه ،سهم ایران  7درصد
بوده است که  75درصد آن متعلق به پتروشیمی جم می باشد.
در بازار پلی اتیلن سبک خطی چین ایران سهمی  5درصدی داشته و پتروشیمی جم سهم  9درصدی از صادرات ایران به چین را به
خود اختصاص داده است .در بازار ترکیه  14درصد صادرات ایران به ترکیه ،مربوط به این محصول بوده که پتروشیمی جم سهم 3
درصدی از صادرات آن به ترکیه را در اختیار داشته است.
در مجموع در سال  99میزان صادرات جم نسبت به سال  98بیش از  12درصد افزایش یافته که در این بین میزان افزایش صادرات
به چین  16درصد و ترکیه  46درصد افزایش داشته است.
مهمترين دستاوردها

اخذ تقدیرنامه بانک مرکزی به عنوان شرکت برتر در ایفای تعهدات ارزی در دو سال اخیر و توفیق در بازگرداندن منابع ارزی حاصل
از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی کشور


رکورد بیشترین میزان تولید محصوالت اصلی مجتمع با بیش از  2.8میلیون تن از ابتدای راه اندازی تا کنون



رکورد بیشترین میزان تولید اتیلن به مقدار  1.221میلیون تن از ابتدای راه اندازی تا کنون



رکورد بیشترین میزان تولید پروپیلن به مقدار  291هزار تن از ابتدای راه اندازی تا کنون

 رکورد بیشترین میزان تولید محصوالت پلی اتیلن سنگین به مقدار  345.6هزار تن از ابتدای راه اندازی تا کنون و تولید بیشتر
از ظرفیت اسمی واحد
 رکورد بیشترین میزان تولید محصوالت پلی اتیلن سبک به مقدار  381.5هزارتن از ابتدای راه اندازی تاکنون و تولید بیشتر از
ظرفیت اسمی واحد


رکورد بیشترین میزان تولید 1و 3بوتادین به مقدار  104.7هزار تن از ابتدای راه اندازی تا کنون

 بیشترین فروش به میزان  1.984.714تن به ارزش  274،318،289میلیون ریال از ابتدای راه اندازی تا کنون
 تولید مداوم و بدون توقف واحد  PEدر سال 1399
 طراحی ،توسعه و تجاری سازی گرید LL-235F6
 ایجاد دانش فنی ساخت کاتالیست پلی اتیلن گرید پایپ و مقایسه روشهای مختلف ساخت ساپورت بر خواص کاتالیست و
پلیمرهای نهایی
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 طراحی گریدهای مجموعه تزریق در فاز آزمایشگاهی – پایلوت Caps & Closure /

محيط حقوقي شرکت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
 قانون تجارت  -قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
 قانون هدفمند کردن یارانه ها -رهنمودها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 قانون بازار سهام و سرمایه(بورس اوراق بهادار) و آیین نامه های مربوط -قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل
های مربوط -قوانین و مقررات صادرات و واردات -قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
 آیین نامه اجرایی سازمان محیط زیست -برنامه های توسعه کشور و اساسنامه شرکت
 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب  1384مجلس شورای اسالمی و آییننامه اجرایی آن
مقررات اشتغال نیروی انسانی ،بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری  -صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1373هیات
دولت
 تصویب نامههای مورخ  1397/01/22و  1397/05/16هیات وزیران و مصوبه مورخ  1397/05/13شورای عالی هماهنگی
 اقتصادی به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز کشور ،بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال .1399
 بخشنامه  12مهر  95وزیر نفت در خصوص فرمول نرخ خوراک اتان پتروشیمیها.
 دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی به شماره  60/233901مورخ  1399/10/01و مصوبه شماره /91108ت55825
مورخ  1397/07/11هیات وزیران در خصوص نرخ تسعیر ارز خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی
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فصل سوّم

اقالم مالي ،هزينه اي و نسبتهاي مالي
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت

براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399
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مروري بر وضعيت عملكرد مالي و عملياتي در سال جاري و مقايسه آن با سال قبل
صورت سود و زيان تلفيقي و شرکت اصلي
 صورت سود و زيان-1-3 جدول

شرکت اصلی
)افزایش(کاهش
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1398

1399
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مبالغ میلیون ریال- شرح
درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای
عملیاتی
سود ناخالص
 هزینههای:کسر میشود
 اداری و عمومی.فروش
سایر درآمدها
سایر هزینه ها
سود عملیاتی
 هزینههای:کسر می شود
مالی
سایر درآمدها و هزینههای
غیرعملیاتی
سود قبل از احتساب سهم
گروه از سود شرکت های
وابسته
سهم گروه از سود شرکت
های وابسته
سود خالص قبل از کسر
مالیات
مالیات بر درآمد
سود خالص
منافع فاقد حق کنترل
مالکان شرکت اصلی

شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

.1درآمد عملیاتی:
درآمد عملیاتی در سال مالی منتهی به  30اسفند  1399برابر  305،486،502میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،به
میزان 102درصد افزایش داشته است ،که عمدتا ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش و نرخ تسعیر ارز بوده است.
.2سود ناخالص:
سود ناخالص شرکت در سال مالی منتهی به  30اسفند  1399معادل  124،307،647میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به میزان  186درصد افزایش داشته است ،که بخشی از آن ناشی ازافزایش درآمد عملیاتی(افزایش مقدار و نرخ فروش و نرخ تسعیر ارز) بوده
است.
.3سود خالص:
سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به  30اسفند  1399معادل  113،261،558میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته.
به میزان  158درصد افزایش داشته است ،که عمدتا ناشی از افزایش درآمد عملیاتی و سایر درآمدهای عملیاتی بوده است.
.4هزینه های فروش ،اداری و عمومی:
هزینه های فروش ،اداری و عمومی در سال مالی منتهی به  30اسفند  1399معادل  19،810،085میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته .به میزان  156درصد افزایش داشته است ،که عمدتا ناشی از افزایش هزینه حمل محصوالت  ،کارمزد کارگزاری حقوق و
دستمزد ،هزینه بسته بندی و پالت ،مواد و کاالی مصرفی و عوارض آالیندگی که ناشی از افزایش مبلغ فروش در دوره جاری بوده است.
.5سایر درآمدها:
سایر درآمدها در سال مالی منتهی به  30اسفند  1399معادل  7،983،497میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ،به
میزان  251درصد افزایش داشته که ناشی از تسعیر ارز می باشد.
.6سایر هزینه ها:
سایر هزینه ها در سال مالی منتهی به  30اسفند  1399معادل  1،391،184میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،به
میزان  8درصد افزایش که ناشی هزینه های جذب نشده تولید بوده است.
.7هزینه مالی:
هزینه های مالی در سال مالی منتهی به  30اسفند  1399معادل  1،038،495میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ،به
میزان  204درصد افزایش که ناشی از دریافت تسهیالت شرکت اصلی می باشد.
.8سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در سال مالی منتهی به  30اسفند  1399معادل  4،786،013میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته .به میزان  4درصد کاهش داشته است ،عمدتا ناشی از کاهش سود تسعیر غیرعملیاتی بوده است.
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توليد
مقايسه توليد

تولید در سال مالی منتهی به 30اسفند  1399نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار  9درصد افزایش داشته است:
جدول  .2-3مقايسه مقادير توليد نسبت به سال 1398

واحد 

شرح

1399/12/30

1398/12/29

افزایش(کاهش)
درصد

مقدار
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 278،480

 9،264



 2،846،699

 252،508



اتیلن
پروپیلن
بنزین پیرولیز
نفت کوره
پلی اتیلن سبک
پلی اتیلن سنگین
بوتادین
رافینیت تولیدی BD
بوتن1
جمع شرکت اصلی
پلی پروپیلن

تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن

 287،744

جمع گروه

تن

 3،099،207

جدول -3-3جدول مقايسه ظرفيت،برنامه عملكرد و بودجه توليد

شرح
اتیلن
پروپیلن
بنزین پیرولیز
پلی اتیلن سنگین
پلی اتیلن سبک
بوتادین
نفت کوره
بوتن1-
رافینیت تولیدی BD
جمع شرکت اصلی
پلی پروپیلن
جمع گروه

واحد  ظرفيت اسمي

ظرفيت برنامه

ظرفيت عملي

ظرفيت واقعي

درصد نسبت به
برنامه

تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن

 1،320،000

 1،190،000

 1،111،796

 1،221،021



103

 305،000

 237،000

 260،462

 291،037



 123

 216،000

 263،000

 265،698

 311،592



 118

 300،000

 306،000

 293،437

 345،629



 113

 300،000

 306،000

 307،365

 381،541



125

 115،000

 106،000

 79،677

 104،727



99

 40،000

 16،000

 18،714

 23،511



 147

 100،000

 12،000

 17،576

 16،850



-

0

 37،000

0

 115،555



-

 2،696،000

 2،473،000

 2،354،725

 2،811،463



114

 300،000

 270،000

 264،138

 287،744



107

تن

 2،996،000

 2،743،000

 2،618،863

 3،099،207



113
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)شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
1399  اسفند30 براي سال مالي منتهي به

فروش
 درصد و10  نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار1399  اسفند30  فروش داخلی در سال مالی منتهی به،با توجه به جدول ذیل
 تن189،944  درصد و11  کل فروش مقدار. تن افزایش داشته است54،713  درصد و12  تن و فروش صادراتی مقدار135،231
.افزایش داشته است
 ميزان فروش محصوالت مختلف مجتمع.4-3 جدول

)افزایش(کاهش
درصد

)افزایش(کاهش

  

 

   

 

 

اتیلن

     

 

   

 

 

پروپیلن

     

 

   

 

 

پلی اتیلن سنگین

   

 

 

   

 

 

پلی اتیلن سبک

   

 

 

   

 

 

بنزین پیرولیز

 

 

 

   

 

 

1 بوتن

 

 

   

 

 

بوتادین

 

 

 

 

 

 

نفت کوره

 

 

   

 

 

سایر



     

   
 

 

   

     

مقدار

1398/12/29 1399/12/30

شرح

1399/12/30

 

درصد

)میزان فروش (تن

1398/12/29

 

مقدار

)ارزش(میلیون ریال

 

جمع فروش

مقايسه فروش واقعي و بودجه-5-3 جدول

درصد عملكرد به برنامه

23

عملكرد واقعي فروش

1399بودجه فروش

)(تن

)(تن

89



576،359

اتیلن

111



236،547

پروپیلن

120



263،141

بنزین پیرولیز

147



15،840

نفت کوره

118



306،000

پلی اتیلن سبک خطی

115



306،000

پلی اتیلن سنگین

98



105،870

بوتادین

116



37،000

رافینیت

59



12،020

1-بوتن

107



1،858،777

جمع کل

عنوان

)شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
1399  اسفند30 براي سال مالي منتهي به

بهاي تمام شده
بهاي تمام شده و مقايسه باسال قبل-6-3 جدول

شرکت اصلی
درصد

مقدار

تلفیقی

1398

1399

)(میلیون ریال

)(میلیون ریال

درصد

مقدار

1398

1399

)(میلیون ریال

)(میلیون ریال

شرح

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

دستمزد مستقیم



 

 

 

 

 

 

 

مواد غیر مستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب و برق و گاز،یوتیلیتی

 

 

 

 

 

 

 

 

استهالک

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   
 

   

 

 

   

  

 



 





 





 

 

 





 

 









 

   

 

مواد مستقیم
دستمزد مستقیم
:سربار ساخت

تعمیر و نگهداشت و بیمه
سایر

    
 

 

 

هزینه های جذب نشده در تولید

  



بهای تمام شده کاالی تولید شده

 

 

خرید مواد اولیه آماده برای فروش

 

   




 

کاهش(افزایش) موجودی کاالی ساخته شده



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 خلیج فارس و خرید اتان از مجتمع گازی پارس جنوبیFOB- نرخ خرید مواد اولیه از شرکت های پتروشیمی برزویه و پارس بر مبنای
بر اساس نرخهای اعالمی برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بر پایه نرخهای ارز تعیین شده از سوی مراجع قانونی
 ضمنا افزایش مبلغ مواد خریداری شده عمدتا ناشی از افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش مقداری خرید خوراک در سال مورد.بوده است
.گزارش بوده است



.افزایش هزینه های دستمزد مستقیم و غیرمستقیم ناشی از افزایش سالیانه حقوق و مزایا و تغییر احکام پرسنلی بر اساس سوابق می باشد



432 افزایش هزینه های سرویس های جانبی ناشی از افزایش نرخ صورتحساب های دریافتی از شرکت پتروشیمی مبین طبق مصوبه
. شورای رقابت می باشد1399/6/15 مورخ
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

مواد مستقيم توليد
شرکت طی سال مالی مورد گزارش معادل مبلغ حدود میلیون ریال خوراک خریداری نموده است که نسبت به
سال گذشته  13درصد از نظر مقدار و  73درصد از نظر مبلغ افزایش داشته است که افزایش تناژ مصرف با توجه به افزایش در تولید
محصوالت بوده است و بخش عمده ای از افزایش در مبلغ ناشی از افزایش در نرخ تسعیر بوده است.
جدول -7-3ميزان و هزينه مواد مستقيم توليد

شرح

1399

1398
مبلغ

درصد تغییرات

مقدار -تن

نرخ

برش سبک



 



رافینت



 



 

برش پنتان



 



 

اتان



 



 

پروپان



 

مقدار -تن

نرخ

 

50
2

36



47

41



85

76



72





0





29





22





55

43

218

15

253

7

63

74



مبلغ

 

بوتان



 



 

گاز مایع



 



 

آروماتیک سنگین



 



 

C3+



 



 

هیدوژن



جمع کل



 .
 




 
 

مقدار

نرخ

مبلغ

51

125
40

 نرخ خرید مواد اولیه از شرکت های پتروشیمی برزویه و پارس بر مبنای  FOB-خلیج فارس و خرید اتان از مجتمع گازی پارس
جنوبی بر اساس نرخهای اعالمی برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بر پایه نرخهای ارز تعیین شده از سوی مراجع
قانونی بوده است .ضمنا افزایش مبلغ مواد خریداری شده عمدتا ناشی از افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش مقداری خرید خوراک در سال
مورد گزارش بوده است.
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)شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
1399  اسفند30 براي سال مالي منتهي به

 اداري و عمومي، هزينه هاي فروش
اداري و عمومي و مقايسه با سال قبل، هزينه هاي فروش-8-3 جدول

شرکت اصلی
درصد
 

مقدار


تلفیقی

1398

1399

)(میلیون ریال

)(میلیون ریال

 



1399

)(میلیون ریال

)(میلیون ریال

 



حقوق و مزایا

     

هزینه حمل محصوالت

مقدار

 



         

شرح

1398

درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

کارمزد کارگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 

استهالک دارایهای ثابت مشهود

 

 

 

   

 

 

 

بازخرید خدمت و بازنشستگی

 

 

 

   

 

 

 

حق الزحمه کارکنان قراردادی
و مشاوره ای

   

 

   

 

 

 

هزینه بسته بندی و خرید پالت

 

   

 

 

 

مواد وکاالی عمومی مصرفی

     

   

   

 

عوارض آالیندگی

 

سایر

        

جمع

 

 

 

 

 

     

  



 

. افزایش هزینه حمل عمدتا ناشی از افزایش مقدار فروش صادراتی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال مالی قبل می باشد

. قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد38  ماده1  درصد از فروش محصوالت مطابق با تبصره1  مبلغ عوارض آالیندگی مربوط به
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)شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
1399  اسفند30 براي سال مالي منتهي به

تغييرات در سرمايه گذاري ها
تغيير در ارزش دفتري دارايي هاي ثابت
 تغيير در ارزش دفتري داراييهاي ثابت تلفيقي و شرکت اصلي.9-3 جدول

شرکت اصلی
)افزایش(کاهش

تلفیقی

1398

1399

درصد

مبلغ













)افزایش(کاهش

1398

1399

شرح

درصد

مبلغ











زمین













ساختمان















ماشین آالت و
تجهیزات

















تاسیسات واحدها

















وسایل نقلیه

















اثاثه و منصوبات















 

















































27

جمع
داراییهای در جریان
تکمیل
پیش پرداختهای
سرمایه ای
جمع کل

شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399
جدول  .10-3تغييرات در ارزش کل سرمايهگذاريهاي گروه و شرکت اصلي

گروه
شرح

جمع

افزایش(کاهش)

 1399/12/30

درصد

مبلغ

 1399/12/30

افزایش(کاهش)
مبلغ

درصد

0

0

0



 9،598،254

 9،598،254

0

0

0

0

0



 3،605،911

 3،605،911

0

0

15،536،899
15،536،899

34،558
34،558

0
0

0
0

سرمایه گذاری در شرکت
های فرعی
سرمایه گذاری در شرکت
های وابسته
سایر سرمایه گذاریها

اصلی

   
 34،558
 34،558
 13،238،723  13،238،723    

جدول  .11-3تغييرات در وضعيت نقدينگي

گروه
شرح
جریان خالص ورود
وجه نقد
ناشی از فعالیتهای
عملیاتی
جریان خالص ورود
وجه نقد
ناشی از بازده سرمایه
گذاری ها
جریان خالص(خروج)
وجه نقدناشی از
فعالیت های تامین
مالی
مانده موجودی نقد در
ابتدای سال

 

99.330.011







36.598.754

اصلي
افزايش(کاهش)
مبلغ

67.643.274

درصد

206

1.994 

 





افزايش(کاهش)
مبلغ

درصد

59.496.567



41.981.984

233

 













2.327.554

56
35
430

46

30.666.785





6.480.564

75

 



تاثیر تغییرات نرخ ارز





203.395

29

 



254.742

مانده موجودی نقد در
پایان سال





36.901.018

244

 34،566،809



28.045.641
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

نسبت هاي مالي
جدول  .12-3نسبتهاي مالي گروه و شرکتهاي اصلي

گروه
شرح و عنوان نسبت ها

اصلی

سال مالی
1399

1398

سال مالی
تغییرات

1399

1398

تغییرات

نسبت های فعالیت:
گردش موجودیها

8.85

8.73

0

6.45

10.23



گردش داراییها

131

124



151

140



گردش دارایی ثابت

4.33

3.37



 7.45

3.98



گردش مطالبات تجاری

5.65

4.53



 4.50

3.86



نسبت های نقدینگی:
نسبت جاری

2.17

1.61



 3.10

1.74



نسبت آنی

1.84

1.28



 2.72

1.40



نسبتهای اهرم مالی:
بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

5.8

2.8



نسبت بدهی

36

41

()12

 5.38

1.42



30

38

()23

نسبت های سودآوری:
سود ناخالص

41

29



 39

29



سودعملیاتی

36

24



 35

24



نسبت بازده مجموع دارایی ها

64

42



 69

42



نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

102

70

46

 102

68

49

نسبت نقدشوندگی سود

0.88

0.75

17%

0.59

0.48

24%

سود هر سهم

7.344

2.736

168%

7.276

2.745

165%

جریان نقدی هر سهم

7.20

2.38

206%

4.31

1.31

230%

.1نسبت گردش دارایی ها  :بیانگر کارایی مدیریت در اداره دارایی ها می باشد ،و ارزش افزوده ایست که داراییهای شرکت برای ایجاد
درآمد حاصل نموده است.
. 2نسبت جاری :نسبت ایده آل پوشش بدهی ها توسط داراییهای شرکت برابر با  200( 2درصد) می باشد و هرچقدر این نسبت بزرگتر
باشد قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد .همانگونه که مالحظه میگردد در سال جاری این نسبت به دوره مشابه قبل به
میزان  79درصد افزایش یافته است.
 .3نسبت آنی :نسبت قابل قبول در توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت با استفاده از داراییهای با میزان نقدشوندگی بسیار زیاد برابر1
(100درصد) می باشد و بدین مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی با جاری ،یک ریال دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد وضریب باالی یک میزان قدرت نقدشوندگی را نشان می دهد و همانگونه
که مالحظه می گردد شرکت پتروشیمی جم در این خصوص از وضعیت مطلوبی برخوردار است و همانگونه که اشاره گردید نسبت مناسبی
برای سهامدارن و فروشندگان خوراک و خدمات و سایر طرفهای تجاری است.
.4نسبت بدهیهای بلندمدت به حقوق صاحبان سهام ) : (D/Eبا توجه به جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و به منظور پیشبرد
فرایند پروژه ها و تامین خوراک و مواد اولیه در سال  1399شرکت پتروشیمی جم اقدام به وصول تسهیالت بانکی نمود که این امر منجر
به افزایش  280درصد این شاخص نسبت به دوره مشابه درسال  1398شده است.
 .5نسبت بدهی :نسبت بدهی نشان دهنده اهمیت و نقش بدهی های جاری و بلندمدت در تامین و تحصیل جمع دارایی های شرکت می
باشد .نسبت کمتر از یک یا  100درصد نشان دهنده این است که بدهی های شرکت از دارایی های آن کمتر بوده و این نسبت نشان
دهنده میزان ریسک شرکت در بازپرداخت بدهی ها می باشد .مقایسه این نسبت با متوسط صنعت سال ،حاکی از روند رو به بهبود این
نسبت و کاهش ریسک شرکت در بازپرداخت بدهی ها را نشان می دهد و این بهبود روند به وضع مطلوب ،اطمینان خاطری برای تامین
کنندگان کاال و خدمات و اعتبار دهندگان به شرکت می باشد.
 .6نسبت سود ناخالص :شاخص مذکور میزان سود ناخالص تولید شده از فروش را ارزیابی میکند .این نسبت مبلغ ریالی سود ناخالص را
که به ازای هر ریال فروش حاصل می شود را نشان می دهد و ارزیابی مطلوبی ازعملیات اجرایی و تحصیل درآمد شرکت را نشان می
دهد .همچنین توانایی شرکت را در کنترل بهای تمام شده کاالی فروش رفته مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و بیانگر این می باشد که
شرکت در ثابت نگه داشتن یا کاهش بهای تمام شده کاالی فروش رفته بر اساس نحوه برنامه ریزی تولید و بکارگیری مصوبات هیأت
دولت(در مورد قیمت خوراک مصرفی) موفق بوده است و افزایش سود ناخالص شرکت تنها به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز نمی باشد
بلکه با توجه ب ه کاهش قیمت محصوالت در سال جاری مدیریت بهینه منابع و برنامه ریزی مطلوب تولید از قابلیت رقابت محصوالت
شرکت کاسته نشده است و ریسک ناشی از احتمال کاهش درآمد فروش را به حداقل رسانده و تهدیدها را تبدیل به فرصت نموده است .
.7بازده دارایی :این درصد برای سنجش بازدهی داراییها و یا درواقع برای بکارگیری دارایی ها جهت کسب و کار مورد استفاده قرار می
گیرد و در واقع شاخص نهایی برای سنجش استفاده بهینه از دارایی ها می باشد .این نسبت نشان دهنده سودی است که به ازای هر
ریال دارایی شرکت حاصل شده است و روند سنوات گذشته این نسبت مؤید استفاده همواره مؤثر از دارایی ها در ایجاد سود خالص می
باشد .
.8بازده حقوق صاحبان سهام ) : (ROEهمانگونه که مالحظه می گردد میزان و نسبت کارایی شرکت پتروشیمی جم در خلق سود
خالص برای سهامداران خود به ازاء هر واحد سرمایه گذاری  102درصد می باشدکه در دوره جاری نسبت به سنوات قبل همواره افزایش
داشته است .

30

فصل چهارم

چالشها(ريسكها و راهكارها)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

-4

چالش ها(ريسك ها و راهكارها)

شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

گزارش تجزيه و تحليل ريسك شرکت
ريسك هاي مالي و اقتصادي

مدیریت شرکت ،خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط
به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند،
ارائه می نماید .این ریسک ها شامل ریسک بازار (ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت) ،ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می
باشد .مدیریت شرکت در راستای کاهش پیامدهای ناشی از ریسک در حوزه های مختلف تالش حداکثری نموده است.
ريسك نوسانات نرخ بهره

تغییرات نرخ بهره با توجه به تأثیری که در هزینه تامین مالی از یک سو و سود سرمایه گذاری ها از سوی دیگر دارد میتواند سود خالص
شرکت را متأثر سازد.
ريسك نقدينگي

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی ،یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت  ،میان مدت و بلند مدت
تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است .شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیالت
بانکی  ،از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای
مالی ،مدیریت می کند.
ريسك اعتباري

شرکت سیاستی مبنی برمعامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی  ،در موارد مقتضی ،را اتخاذ کرده است ،تا ریسکاعتباری
ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد .شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباریباالیی داشته
باشد  .شرکت بخش عمده ای از فروش های داخلی را توسط کارگزاری بورس کاال به فروش می رساند که تضامین الزمجهت وصول ارزش
محصول فروش رفته توسط کارگزار فروش اخذ می گردد .قسمتی از فروش داخلی نیز از طریق اعتبارات اسنادیو با ضمانت بانک طرف
معامله تضمین می گردد .در فروش صاد راتی بصورت فروش نقدی و تسویه کامل قبل از تحویل کاال بهمشتریان خارجی و نیز بیمه
محموله ها ریسک مربوط به اعتبار مشتریان در معامالت به حداقل می رسد.
ريسك نوسانات نرخ ارز

شرکت معامالتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه ،در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد .آسیب پذیری از نوسان
نرخ ارز از طریق حداقل سازی زیان ناشی از نوسانات نرخ های ارز و حداکثر کردن درآمد حاصل از این نوسانات  ،مدیریت می شود .مبالغ
دفتری دارایی های پولی ارزی و بدهی های پولی ارزی شرکت در یادداشت  35ارائه شدهاست.
ريسك هاي بازاربابي و فروش
ريسك بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد .شرکت به منظور
مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی ،موارد زیر را بکار میگیرد:
آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت ،اندازه گیری می شود .تجزیه و تحلیل حساسیت ،تأثیر یک تغییر
منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند .دوره زمانی طوالنی تر برای تجزیه وتحلیل حساسیت ،ارزش در معرض
ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار ،کمک می کند .هیچگونه تغییری در آسیب پذیری
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شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها  ،رخ نداده است.
ريسك عمليات
ريسك قيمت نهادههاي توليد

خوراک و سرویس های جانبی شرکت از طریق عقد قرارداد بلند مدت دریافت خوراک های گازی و مایع و حاملهای انرژی با شرکتهای
تولید کننده در منطقه تامین می گردد.
تعیین کف قیمت در فرمول قیمت گذاری این نهاده ها در زمان کاهش قیمت های جهانی یکی از ریسک های اثر گذار بر سودآوری
پتروشیمی جم می باشد.
توليد و مديريت سبد محصوالت

عواملی از قبیل عرضه و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصوالت مشابه میتواند باعث کاهش فروش محصوالت شرکت
گردد .همچنین در صورت عدم بهرهبرداری بهموقع طرحهای توسعه اعم از طرح  ABS/Rubberشرکت توسعه پلیمر پاد جم و در پی
آن عدم تحقق بهموقع درآمدهای برآورده شده حاصل از این طرحهای توسعه ،سودآوری شرکت پتروشیمی جم نیز تحت تاثیر قرار خواهد
گرفت.
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اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
سیاست های کلی در انجام معامالت بویژه در بخش معامالت با اشخاص وابسته مبتنی بر حفظ منافع شرکت ،معطوف به اجرای دقیق
کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر فرآیندها با رعایت اصل صرفه و صالح خواهد بود.

اطالعات تعهدات مالي آتي شرکت
شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده  235اصالحیه قانون تجارت است.
تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب شرکت اصلی و گروه در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
جدول  .1-5تعهدات سرمايه اي ناشي از قراردادهاي منعقده و مصوب شرکت اصلي و گروه در تاريخ ترازنامه

شرح

هزینه های انجام شده تا
تاریخ1399/12/30

برآورد تعهدات سرمایه ای پروژه ها
ارزی-یورو

میلیون ریال

ارزی-یورو

طرح ABS/RUBBER

284.603.262

8.117.506

214.131.361

طرح PDH/PP

23.879.274
 6.291.000
5.561.558
 320.335.094

190.969
72.000
1.223.991
9.604.466

17.924.274
 4.681.674
 5.561.558
 242.298.867

طرح پکیج بویلر
سایر
جمع



باقیمانده تعهدات سرمایه ای

میلیون ریال

میلیون ریال

ارزی-یورو



4.028.705



4.088.801  70.471.901



175.083
 18.686
 1.223.991
 5.446.465





5.955.000
 1.609.326
 -



15.886
 53.314
 -

4.158.001  78.036.227

آزاد سازي وجوه بلوکه شده در بانك کنلن چين
در آبان ماه سال  97به علت تحریم بانک کنلن چین ،وجوه ارزی شرکت در حساب های بانک ملت و سامان نزد بانک کنلن به مبلغ
 13،344،718.24یورو بلوکه گردید .مبلغ  898،587.22یورو نزد بانک سامان پس از مذاکرات و مکاتبات متعدد با مدیران ارشد بانک و
صرافی سامان ،در اردیبهشت ماه با نرخ اعالمی توسط بانک کنلن به یوآن تبدیل و سپس وجوه ارزی مزبور در سامانه نیما به فروش
رسید .همچنین مبلغ  12،354،616یورو درحساب ارزی نزد شعبه مستقل مرکزی بانک ملت طی جلسات و مکاتبات متعدد با مدیرعامل
و سایر مدیران ارشد بانک و طبق مصوبه هیئت مدیره با نرخ ارز بین بانکی) )ETSمنهای  5درصد به ریال تبدیل و طی  7فقره تا دی
ماه تسویه گردید و  79،729.02یورو نیز نزد شعبه کندوان بانک ملت جهت تسویه ریالی به شعبه مستقل مرکزی انتقال داده شده و در
حال پیگیری می باشد.
برگزاري کميته مديريت ارز

در طی سال  99تعداد  8جلسه کمیته مدیریت ارز با تصویب  42مصوبه در خصوص موضوعات مختلف حوزه ارزی شامل انعقاد یا تمدید
قراردادهای کارگزاری ارزی ،روش های پرداخت بدهیهای ارزی ،تعیین تکلیف وجوه ارزی راکد و بلوکه شده ،انتقال ارز به کارگزاران،
تعیین نوع ارز دریافتی از مشتریان و میزان و نوع ارز برای عرضه در سامانه نیما به همراه ارائه گزارشات مستمر از آخرین وضعیت ارزی
شرکت برگزار گردید.
اخذ تقديرنامه بانك مرکزي

شرکت پتروشیمی جم به عنوان شرکت برتر در ایفای تعهدات ارزی در دو سال اخیر و توفیق در بازگرداندن منابع ارزی حاصل از صادرات
به چرخه رسمی اقتصادی کشور پتروشیمی جم در تاریخ  12مهر ماه در مراسم آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز به کشور
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که با حضور آقای عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی و صادرکنندگان منتخب ،برگزار شد مفتخر به دریافت لوح تقدیر از سوی
رئیسکل بانک مرکزی شد.
ايفاي تعهدات ارزي

شرکت پتروشیمی جم در سال  99موفق شد با ایفای کامل تعهدات ارزی ،بالغ بر  69از ارز حاصل از صادرات خود
(معادل 297،332،081دالر) را در سامانه نیما به فروش برساند که این میزان فروش برابر حدود  71.8مبلغ کوتاژهای صادراتی
(معادل  414،147،498دالر) می باشد که در واقع مبنای رفع تعهد ارزی شرکت می باشد.
جدول -2-5تعهدات ارزي

عنوان

مبلغ ارز(دالر)

مصارف ارزی

91،626،375

عرضه ارز در سامانه نیما

297،332،081

افزایش موجودی ارزی

40،128،917
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مروري بر برنامه راهبردي شرکت
ارکان جهت ساز
چشم انداز

ترجیح مشــتریان ،مطلـوب ذینفعـان
با راه حلهای پایــدار و نو آورانه آنـرا امـکان پذیر میسـازیم.
ماموريت

پتروشیمی جم برای تولید و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و رقابت در بازارهای جهانی ایجاد شده است تا با جهتگیری کارآفرینانه
و مشتری مداری ،از طریق بکارگیری سرمایه انسانی متعهد و ماهر ،توسعه قابلیتهای یادگیری ،نوآورانه ،شبکه ای و عملیاتی ،تخصیص
بهینه منابع و احترام به محیط زیست ،خلق ارزش و توسعه پایدار را رقم زند.
ارزش هاي محوري شرکت

صیانت از امانت سهامداران
چالش برای کسب موفقیت
اعتقاد عملی به حفظ محیط زیست
ارتباط موثر با مشتریان
توسعه فرهنگ یادگیری ،نوآوری و کارآفرینی سازمانی
بهرهوری و تعالی سازمانی
توجه به نیروی انسانی و خانواده های آنها
اهداف

افزایش پایدار تولید
تکمیل زنجیره ارزش محصوالت
جهانی سازی کیفیت محصوالت
افزایش عمق حضور در بازارهای بینالمللی
تعمیق تصویر نام تجاری پتروشیمی جم
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نقشه استراتژيك
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گزارش عملكرد زيست محيطي ،ايمني و اجتماعي شرکت
جدول -3-5شاخص های HSE

عنوان
ضریب شدت حادثه
ضریب تکرار حوادث متلف وقت
ضریب تکرار حادثه
ضریب شیوع کل موارد قابل ثبت
میزان درصد پسماند تولیدی نسبت به طراحی
میزان  COدرحد مجاز
میزان  NOXدر حد مجاز
میزان فلرینگ نسبت به محصول باارزش

1399

1398

24.64
1.55
1.55
6.2
72.33
69.29
100
3.09

19.88
2
2
7.6
68.33
75.07
99.87
3.38

همانطور که در این جدول مشخص است ،کاهش ضریب تکرار حوادث در سال  99نسبت به سال  98علیرغم افزایش ضریب شدت حوادث
متلف وقت در همین بازه زمانی مشاهده می گردد که نشانگر آن است که تعداد کلی حوادث متلف وقت در سال  99کاهش یافته ،لیکن
شدت این حوادث افزایش یافته است .کاهش تعداد حوادث متلف وقت ،متناظر با نرخ کاهش کلی حوادث قابل ثبت (اعم از متلف وقت و
غیر متلف وقت) می باشد و نشانگر آن است که نظارت های ایمنی و سطح فرهنگ ایمنی سازمان ،ارتقاء یافته است.
درصد انطباق  COخروجی از استک کوره های واحد الفین و میزان فلرینگ در سال  99نسبت به سال  98بهبود یافته است که این مهم
نشانگر بهبود شاخص عملکرد نسبت به سال قبل می باشد.
گزارش اقدامات و دستاوردها

در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه محیط زیستی شرکت با سازمان حفاظت محیط زیست ،در آبان ماه قرارداد پاکسازی و مدیریت
پسماند در  5منطقه با پیمانکار ذیصالح منعقد و عملیات پاکسازی آغاز گردید.
 بر بارگیری و خروج کلیه پسماندهای مجتمع مطابق دستورالعمل ارسالی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست نظارت گردید
 پروژه ) : LDAR (Leak Detection And Repairپروژه مدیریت ،بررسی و ارزیابی کمی و کیفی انتشـــار آالینده های
اتمســـفری که توسط همکاران امور  HSEو بهره برداری در کلیه واحدهای عملیاتی انجام گردید.
 اناالیزرهای جدید  NOXو  COکوره های واحد الفین نصب و راه اندازی گردید و به سامانه پایش آنالین متصل گردید.
 تابلوها با مضامین صیانت از محیط زیست در پارک ملی نخیلو و سواحل نایبند تهیه و نصب گردید.
 در سال  99کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت در  9جلسه برگزار شده به بررسی  86دستور جلسه پرداخته که حاصل آن
تصویب  38مصوبه در حوزه اقدامات این شرکت در منطقه بوده است.
 مبلغ 30میلیارد ریال بودجه برای حمایت از موارد مختلف در منطقه با تائید کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت اختصاص
داده شد.
گزارش برنامه هاي آتي

 عملیات اجرایی طر های ارزش آفرین فاز  2و  3توسعه
 استمرار تولید و فروش حداکثری و پایدار

39

شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

 اجرای پروژه پیش تصفیه پساب کاستیکی و تعیین تکلیف مناسب و اصولی پساب کاستیکی واحد الفین.
 اجرای پروژه اصالح فلر مجتمع.
 خرید دوربین  IR cameraجهت انجام نشتی یابی واحدهای عملیاتی مجتمع.
 خرید و نصب پوشش های هگزا کاور بر روی حوضچه  Rainyجنوبی
شاخص هاي مرتبط با منابع انساني و آموزش
جدول -4-5شاخص هاي منابع انساني و آموزش

1396

1397

1398

1399

عنوان
جمع نفرساعت آموزشهای برگزار شده /تعداد کارکنان

34

26

28

40

تعداد دوره برگزار شده /تعداد دوره برنامه ریزی شده

80

65

70

75

متوسط امتیاز اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده

77

75

77

75

تعداد دوره های آموزشی عمومی

64

38

76

114

تعداد دوره های آموزشی پایه

280

235

233

225

تعداد دوره های آموزشی تخصصی

296

216

260

237

تعداد دوره های آموزشی HSE

178

164

179

189

تعداد دوره های آموزشی مدیریتی

23

15

45

23

نفرساعت آموزش

99683

76832

80716

103097

نفر ساعت آموزش مدیران

3222

2908

5020

4783

ورود به شرکت

8

9

17

30

خروج از شرکت

16

38

29

27

40

شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

اقدامات انجام شده در خصوص تكاليف مجمع
جدول -5-5اقدامات انجام شده جهت رفع تكاليف مجمع

بند
صورتجلسه

 4الف

خالصه بند گزارش حسابرس

اقدامات هیئت مدیره

هیات مدیره شرکت در تاریخ  1399/9/23در این خصوص تصویب نمود:
-1
 -1-1وصول مطالبات شرکت از بدهکار اصلی (شرکت گسترش تجارت پارس سبا) و
ضامن (شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی) از طریق داوری وفق ماده  9قرارداد
 1391/8/27و مصوبات مجامع عمومی ادامه یابد.
 -1-2هیات داوری و به ویژه سرداور در راستای مقررات قانونی و اصل یکسانی حقوق
سهامداران از میان حقوقدانان توانمند ،متعهد ،بیطرف و فاقد ایراد قانونی انتخاب شوند.
 -1-3چنانچه حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص انتخاب سرداور دارای ویژگیهای
فوق با طرف های دعوی توافق حاصل نگردید ،وفق ماده  459قانون آیین دادرسی مدنی از
دادگاه صالح تقاضا شود نسبت به تعیین سرداور اقدام نماید.
 -1-4دعوای کیفری مطروحه در دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی پیگیری شود.
متعاقب ابالغ مصوبه مذکور به امور حقوقی در تاریخ  ،1399/10/15نامه ای در
-2
تاریخ  1399/10/20برای طرفهای ذینفع ارسال و ضمن معرفی داور اختصاصی پتروشیمی
جم از شرکت پارس تجارت سبا و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
درخواست شد نسبت به تعیین داور اختصاصی خود اقدام نمایند.
شرکت پارس تجارت سبا به موجب نامه شماره  1079مورخ ، 99/10/27داور
-3
موضوع طلب از شرکت گسترش
اختصاصی خود را معرفی نمود اما شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری داور
تجارت پارس سبا
اختصاصی خود را معرفی ننمود .در این مقطع دو جلسه مدیریتی و حقوقی با مدیران ارشد
و مسئوالن امور حقوقی شرکت پارس تجارت سبا و شرکت سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی کشوری برگزار و مالحظه گردید مدیران دو شرکت یادشده در اعتبار مکاتبات
مربوط به تعیین هیات داوران در اواخر سال  1398و اوایل سال  1399و داللت آنها بر
پذیرفتن داوری توسط دو شرکت یادشده به لحاظ اینکه صرفا با امضای مدیران عامل
شرکتهای مذکور بوده تشکیک می نمایند و ضمن مبهم دانستن مصوبه مورخ 1399/9/23
هیات مدیره پتروشیمی جم ،خواستار رفع ابهام و تنظیم توافق نامه داوری کامل و جامع و
فاقد هرگونه ابهام هستند.
در تاریخ  1399/12/2نامه ای به شرکت گسترش پارس تجارت سبا ارسال و
-4
درخواست گردید در جلسه ای که در تاریخ  1399/12/6برای مذاکره جهت انتخاب سرداور
برگزار خواهد شد حضور یابند .نامه ای نیز برای شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
کشوری ارسال و درخواست گردید نظر خود را در باره حل اختالف از طریق داوری صراحتا
اعالم نمایند و چنانچه داوری را قبول دارند داور اختصاصی خود ر ا معرفی و در جلسه ای
که در تاریخ  1399/12/6برای مذاکره جهت انتخاب سرداور برگزار خواهد شد حضور یابند
شرکت پارس تجارت سبا در تاریخ  1399/12/5در پاسخ به آخرین نامه پتروشیمی
-5
جم به شرح فوق اعالم نموده است بایستی بدوا بدیهیات حقوقی حاکم بر موضوع روشن
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خالصه بند گزارش حسابرس

اقدامات هیئت مدیره
شود و تلویحا حضور در جلسه مذاکره برای تعیین سرداور را نپذیرفته و عمال نیز در جلسه
شرکت ننموده است .شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیز هیچ پاسخی به نامه
ارسالی نداده و در جلسه دعوت شده نیز شرکت نکرده است.
با توجه به منقضی شدن مهلت یکماهه مندرج در مصوبه مورخ 1399/09/23
-6
هیات مدیره محترم و عدم همکاری موثر طرفهای مقابل برای رجوع به داوری و تشکیک
های مطرح شده در باره داوری ،امور حقوقی شرکت در تاریخ  1399/12/10به هیات مدیره
پیشنهاد نمود در مورد دو گزینه ذیل تصمیم گیری شود:
 -6-1رجوع به دادگاه جهت تعیین داور اختصاصی برای شرکت سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی و تعیین سرداور جهت حل و فصل اختالفات از طریق داوری.
 -6-2طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت پارس تجارت سبا و شرکت سرمایه
ال مقوم به 500
گذاری صندوق بازنشستگی به خواسته الزام به پرداخت مطالبات شرکت فع ً
میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت پرداخت هزینه دادرسی
حداقلی.
هیات مدیره شرکت در تاریخ  1399/12/10تصویب نمود:
-7
از وزیر محترم رفاه درخواست گردد تدبیر الزم را برای حل و فصل اختالف اتخاذ
-7-1
و ابالغ نمایند.
 -7-2نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت پارس تجارت سبا و شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به خواسته الزام به پرداخت مطالبات شرکت با پرداخت
هزینه دادرسی حداقلی اقدام گردد.
در راستای اجرای مصوبه مورخ  1399/12/10هیات مدیره اقدامات ذیل انجام
-8
پذیرفت:
 -8-1در تاریخ  1400/1/21نامه ای خطاب به وزیر محترم رفاه تهیه و ارسال و
درخواست گردید مجددا دستور الزم برای حل اختالف از طریق درون سازمانی اتخاذ و ابالغ
نمایند .از جانب مقام محترم وزارت تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
 -8-2در تاریخ  1400/2/8در دادگاههای عمومی حقوقی تهران دعوایی علیه شرکت
پارس تجارت سبا و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به خواسته الزام به پرداخت
ال مقوم به  500میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
مطالبات شرکت فع ً
طرح گردید .پرونده به شعبه  22دادگاه عمومی تهران ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ
 1400/3/3به استناد شرط داوری مندرج در ماده  9قرارداد قرار عدم استماع دعوی صادر
نمود .نسبت به قرار صادره تجدیدنظرخواهی خواهد شد.

4ب

پیرو گزارش قبلی در این مورد به استحضار می رساند در این پرونده گرچه بدهکار اصلی
موضوع مطالبات از فروش سنواتی شرکت  NPC Allianceاست لیکن طبق شرط داوری مندرج در قرارداد منعقد شده
فیمابین شرکت پتروشیمی جم و شرکت  NPC Allianceمرجع حل اختالفات طرفین،
شرکت NPC Alliance
مرکز داوری بین المللی( )ICCاست و با توجه به تحریم های بین المللی اقامه دعوی از
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اقدامات هیئت مدیره
سوی شرکت های ایرانی در مرجع مذکور با دشواری هایی روبروست .از سوی دیگر چنانچه
اقدام حقوقی صرفا علیه شرکت مذکور انجام شود حتی با فرض صدور حکم قطعی به نفع
پتروشیمی جم ،شرکت یادشده دارای دارایی های سهل البیع که بتوان از محل فروش آنها
حکم صادره را اجرا نمود نمی باشد .از آنجا که شرکت های  NPC Internationalو
هلدینگ خلیج فارس بعنوان سهامداران قبلی و بعدی شرکت  NPC Allianceکه دارای
مالئت کافی هستند همزمان با انجام معامله بین شرکت پتروشیمی جم و شرکت NPC
 Allianceمکاتباتی با پتروشیمی جم داشته و به نوعی ضمانت شرکت مذکور را نموده اند
منافع پتروشیمی جم اقتضا می کند شرکتهای مذکور نیز طرف دعوی قرار گیرند تا حکم
احتمالی صادره به نفع پتروشیمی جم از محل اموال دو شرکت یادشده قابل اجرا باشد .در
همین راستا مکاتباتی با دو شرکت یادشده انجام گردیده که پاسخی از هلدینگ خلیج فارس
دریافت نشده ولی شرکت  NPC Internationalدرخواست مستندات این شرکت که
نشان دهنده ضمانت شرکت یادشده باشد را نمود که مستندات الزم به آن شرکت ارسال
ولی پاسخی دریافت نشده است لذا وکیل مناسبی که دارای تخصص و تجربه در دعاوی
داوری بین المللی است تعیین و انعقاد قرارداد با نامبرده جهت طرح دعوی در  ICCتهیه و
بررسی های مشورتی نیز انجام شده است تا نسبت به طرح دعوی علیه هر  3شرکت NPC
 NPC International ، Allianceو هلدینگ خلیج فارس در  ICCاقدام گردد.

با عنایت به ابطال آرای داوری صادره بدلیل دولتی تلقی نمودن شرکت پتروشیمی جم طی
دادنامه مورخ  1399/7/27شعبه  9دادگاه حقوقی تهران و همچنین قطعیت دادنامه مذکور
در شعبه  28دادگاه تجدید نظر استان تهران،در تاریخ  1399/10/22درخواست اعمال ماده
 477قانون آیین دادرسی کیفری به رییس محترم قوه قضاییه تقدیم شد .در این راستا با
توجه به اهمیت پرونده و احقاق حقوق کلیه سهامداران ،پیگیری های الزم بمنظور حصول
شرکت نتیجه مطلوب از طریق اعمال ماده  477ق.آ.د.ک در حال انجام است.
شرکت ضمنا به موازات اقدامات صورت گرفته فوق الذکر،پیش نویس دادخواست جهت طرح دعوی
علیه شرکت پتروشیمی مهر از طریق مراجع قضایی دادگستری تنظیم شده لیکن با توجه
به پیشرفت نسبی پرونده در اداره نظارت و پیگیری قوه قضاییه (رسیدگی به درخواست
اعمال ماده  477نسبت به حکم ابطال رای داوری) تقدیم دادخواست در ماهیت دعوی می
تواند موجب ایجاد ضعف در فرایند مذکور گردد لذا فعال از تقدیم دادخواست خودداری شده
است تا نتیجه اقدامات مذکور معلوم گردد.

5

مغایرت فی مابین
پتروشیمی جم و
پتروشیمی مهر

6

اصل مالیات بر عملکرد سال¬های 94و 96پرداخت شده است.
مالیات عملکرد سالهای  96 ،94مالیات سال  : 96پرونده مالیات عملکرد سال  96با  70بخشودگی جرائم بسته شد و مقرر
شد موارد به صورت کتبی از سوی امور مالیاتی عسلویه به شرکت پتروشیمی جم ابالغ گردد.
و 97
مالیات سال  : 97الیحه دفاعیه ارسال شده است و در انتظار رای مرحله بدوی می باشد.
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اقدامات هیئت مدیره
مغایرت حساب با فرسا شیمی:
با عنایت ارجاع اختالفات به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مرجع حل اختالف و با
توجه به اینکه مدیر محترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان داور مرضی
الطرفین ،در نظریه اعالم شده در نامه شماره  14476مورخ ( 1400/01/31پیوست  )1بر
خالف مفاد موافقت نامه حل اختالف طرفین(پیوست )2اظهارنظر نموده و از مفاد رای داوری
قبلی صادره مورخ ( 1394/5/7پیوست ))3فراتر رفته است لذا شرح آخرین وضعیت به هیات
مدیره محترم شرکت اعالم گردید .هیات مدیره محترم تصویب نمود امکان اجرای رای داوری
اولیه بررسی و همچنین اقدام حقوقی الزم برای وصول باقیمانده مطالبات انجام گردد .در
راستای اجرای مصوبه هیات مدیره بررسی های الزم جهت اجرای رای داوری اولیه به عمل
آمد لیکن مشخص گردید رای مذکور به دلیل اشکاالت قانونی متعدد امکان اجرا از طریق
دادگستری را ندارد .همچنین طبق بررسی های بعمل آمده الزم تشخیص داده شد در مهلت
قانونی  20روزه برای ابطال نظریه شماره 14476مورخ  1400/01/31شرکت ملی صنایع
پتروشیمی اقدام گردد که در همین راستا دادخواست ابطال آن در تاریخ
(1400/02/21پیوست)4تقدیم و ثبت شد .اقدامات حقوقی بعدی منوط به ابطال نظریه (رای
داوری) مذکور است.

7

مغایرت حساب با پتروشیمی پارس:
تأییدیه های درخواستی و مغایرت با توجه به پذیرش داوری سازمان حسابرسی توسط شرکت پتروشیمی پارس ،تفاهمنامه با
های اعالم شده بین مجتمعی
پتروشیمی پارس امضاء و قرارداد اولیه سه جانبه جهت امضاء ارسال گردید .به دلیل اعالم
دیوان محاسبات مبنی بر عدم صالحیت داوری سازمان حسابرسی بدلیل نوع و ماهیت ،
موضوع به پتروشیمی پارس اعالم و مقرر شد مطابق با مصوبه هیات مدیره پیشنهاد ارجاع
اختالفات به شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت صلح و سازش به پتروشیمی پارس ارائه
گردد .با توجه به عدم پاسخ آن شرکت به پیشنهاد مذکور ،مراتب طی نامه امور حقوقی
جهت تصمیم گیری هیات مدیره محترم ،اعالم گردیده و در صورت ابالغ تصمیم هیات مدیره
محترم طبق آن اقدام خواهد شد.

مغایرت حساب با : SPGC
از طلب شرکت ( SPGCحدود  640میلیارد تومان) حدود  220میلیارد تومان مربوط به
پتروشیمی جم بوده ،مابقی نیز مربوط به شرکتهای کاویان ،آریاساسول و مروارید میباشد.
در این خصوص جلسه بررسی موضوع با حضور مدیران محترم عامل پتروشیمی جم و
 SPGCبرگزار و مقرر شد موضوع به هیات حل اختالف شرکت ملی گاز یا نفت ارجاع گردد.
مطابق آخرین مذاکره صورت گرفته با  SPGCمقرر گردید آن شرکت با هیات حل اختالف
شرکت ملی گاز در خصوص تشریفات شروع فرآیند حل اختالف مذاکره نماید و نتیجه جهت
انجام اقدامات بعدی منعکس گردد.
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399
بند
صورتجلسه

خالصه بند گزارش حسابرس

اقدامات هیئت مدیره
مغایرت حساب با پتروشیمی مروارید:
سازمان حسابرسی به عنوان داور مرضی الطرفین ،پس از بررسی مستندات و استماع دفاعیات
طرفین،گزارش خود را در تاریخ ( 1399/11/10پیوست )5در قالب یک گزارش ویژه (نه یک
نظر کارشناسی قاطع یا رای) اعالم نمود که اجرای این رای مورد پذیرش پتروشیمی مروارید
قرار نگرفت .البته این نگرانی وجود دارد که این گزارش حتی اگر به عنوان یک رای داوری
تلقی گردد به دلیل عدم صالحیت سازمان حسابرسی برای داوری ،به تقاضای پتروشیمی
مروارید توسط دادگاه ابطال گردد .مع الوصف تالشهای الزم برای اجرای رای داوری از طریق
دادگاه انجام خواهد شد.
مغایرت حساب با پتروشیمی امیرکبیر:
نامه شماره  39/1954مورخ  1400/02/08شرکت پتروشیمی امیرکبیر(پیوست  )6با
موضوع پیشنهاد ارجاع اختالفات فی مابین به داوری سازمان حسابرسی مورد بررسی واحد
حقوقی قرار گرفت .با توجه به عدم صالحیت قانونی و فنی سازمان حسابرسی برای داوری
که مورد تاکید دیوان محاسبات نیز قرار گرفته است و با عنایت به وجود شرط داوری در
قرارداد بایستی نسبت به انتخاب داور واجد صالحیت اقدام گردد.
.
مغایرت حساب با پتروشیمی بندر امام:
طلب پتروشیمی جم از آن شرکت تسویه و به طور کامل رفع مغایرت گردید.
مغایرت حساب با پتروشیمی اروند:
با عنایت به نامه شماره  76522مورخ  1399/12/13شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر
لزوم محاسبه نرخ فروش اتیلن در سال  1391با فرمول( FOB-5پیوست ،)7آن شرکت طی
نامه شماره  6126مورخ  1399/11/8اعالم نمود حاضر به پرداخت بدهی خود بر اساس
فرمول مورد تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.در این خصوص مطابق با مصوبه
هیات مدیره ،مقرر گردید مذاکرات الزم در سطح مدیران ارشد جهت حل فصل اختالفات
بعمل آید و چنانچه نتیجه ای حاصل نشد وصول مطالبات از طریق طرح دعوی پیگیری
شود .مذاکرات انجام شده تاکنون به نتیجه ای نرسیده و به زودی علیه شرکت مذکور طرح
دعوی خواهد شد.
مغایرت حساب با پتروشیمی ایالم:
مطابق با مصوبه هیات مدیره پیشنهاد ارجاع اختالفات به شرکت ملی صنایع پتروشیمی
جهت صلح و سازش به پتروشیمی پارس ارائه گردد .با توجه به عدم پاسخ آن شرکت به
پیشنهاد مذکور ،در تاریخ  1400/01/22اظهارنامه قضایی(پیوست )8برای آن شرکت ارسال
شد و مقرر شد مذاکراتی با شرکت پتروشیمی ایالم انجام شود و نهایتا تصمیم نهایی در
جلسه هیات مدیره اتخاذ گردد.
مغایرت حساب با شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399
بند
صورتجلسه

اقدامات هیئت مدیره

خالصه بند گزارش حسابرس

موارد مغایرت برطرف شده و مقرر شد پس از دریافت صورتجلسه امضاء شده سند اصالحی
صادر شد.
مغایرت حساب با آریا ساسول:
الحاقیه ها به امضاء رسیده و ابالغ گردید  .مغایرت فیمابین بر طرف شد.
8

پروژه
جامع
گزارش
 ABS&Rubberدر شرکت گزارش مذکور در مهر ماه  99برای سهامداران عمده ارسال گردید.
پلیمر پادجم

10

گزارش جامع پروژه PDH/PP
در شرکت پلیمر کنگان

13

ارائه گزارش در خصوص اقدامات
انجام شده در راستای رعایت در حال پیگیری می باشد.
اصالحیه قانون تجارت

15

معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته و
معامالت مشمول ماده 129
براساس روابط خاص فی مابین انجام
اصالحیه قانون تجارت
پذیرفته است .

گزارش مذکور در مهر ماه  99برای سهامداران عمده ارسال گردید.
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

دعاوي حقوقي شرکت به شرح زير مي باشد
شرکت گسترش تجارت پارس سبا

مطالبات از شرکت گسترش تجارت پارس سبا (بدهکار اصلی) و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (ضامن) به میزان
 227میلیون درهم و  13میلیون یورو و  55میلیون دالر می باشد  .در این خصوص بالغ بر  11فقره ملک به ارزش کارشناسی بالغ
بر  623میلیارد ریال به شرکت منتقل گردیده که تعداد  9فقره آن(به ارزش  620میلیارد ریال) به نام شرکت به ثبت رسیده و از
بدهی فوق کسر گردیده و الباقی مطالبات نیز با توافق حاصله با بدهکار و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از
طریق ارائه دادخواست به هیأت داوری تا  15تیر  1399در حال پیگیری بوده است .در تاریخ  15تیرماه  1399بدلیل استعفای
سرداور فرایند رسیدگی متوقف شده است .نهایتا شرکت در اردیبهشت  1400در مراجع قضایی طرح دعوی نموده ولی دادگاه به
استناد شرط داوری مندرج در ماده  9قرارداد قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است .نسبت به قرار صادره تجدیدنظرخواهی شده
است ولی هنوز نتیجه اعالم نگردیده است .شایان ذکر است مانده های ارزی فوق بدلیل پیگیری های حقوقی و رعایت اصل محافظه
کاری با نرخ های ارز پایان دوره تسعیر نگردیده است .
پتروشیمی مهر

در تاریخ  1399/04/11طی رأی هیأت داوری صادره شرکت پتروشیمی مهر محکوم به پرداخت مبلغ  872.354.656دالر و طلب
ریالی آن شرکت ناشی از واریز وجه به مبلغ  41.473میلیارد ریال می باشد که رای مذکور به درخواست شرکت پتروشیمی مهر
توسط دادگاه بدوی و تجدید نظر ابطال گردید ،از این رو شرکت پتروشیمی جم درخواست اعمال ماده  477قانون آیین دادرسی
کیفری را تقدیم قوه قضاییه نموده است .لذا تا تعیین تکلیف و حصول نتیجه ،آثار ناشی از رای مذکور در دفاتر اعمال نمی گردد،
همچنین مانده بدهی شرکت پتروشیمی مهر تا پایان سال منتهی به  30اسفند ماه  1399بدون احتساب مبالغ رای داوری افشا شده
است و با توجه به توضیحات فوق مانده ارزی در تاریخ تهیه صورتهای مالی و به منظور رعایت اصل محافظه کاری تسعیر نشده است.
شرکت فرساشيمي

مانده مطالبات ارزی از شرکت فرساشیمی به مبلغ  9.795میلیارد ریال به دلیل مغایرتهای سنواتی و با رعایت اصل محافظه کاری تا
پایان سال منتهی به  30اسفند ماه  1399تسعیر نشده است  ،شایان ذکر است مغایرت حساب با شرکت مذکور حاصل از رای داوری
در سال  1394و اختالف حساب بالغ بر  43میلیون دالر معادل  1.806میلیارد ریال(تسعیر نشده) می باشد .شرکت ملی صنایع
پتروشیمی متعاقبا در اردیبهشت  1400رای جدیدی صادر نموده که بر خالف رای داوری قبلی است .برای ابطال رای اخیر داوری
و اجرای رای قبلی داوری از طریق دادگاه اقدام گردیده است.
پتروشيمي اروند

طلب ارزی از شرکت پتروشیمی اروند معادل  724.895میلیون ریال  ،شامل  3/2میلیون دالر بابت فروش اتیلن در سال  1391به
آن شرکت می باشد که مقدمات انجام اقدام حقوقی علیه شرکت مذکور برای وصول آن در جریان است.
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399
NPC ALLIANC

طلب ارزی از شرکت  NPC ALLIANCمعادل  444.065میلیون ریال ،شامل  6.10میلیون دالر بابت فروش محصول میباشد
که پیرو دریافت تاییدیه حسابرسی از آنشرکت در پایان سال  1397موضوع وصول مطالبات از طریق امور حقوقی در حال پیگیری
می باشد  ،لذا تا حصول نتیجه تا پایان سال مالی جاری طلب ارزی به دلیل رعایت اصل محافظه کاری تسعیر نشده است.
مطالبات ارزي

از  ME OILبه مبلغ  5.28میلیون دالر و شرکت VEN OUTبه مبلغ  14.25میلیون دالر و  NINGبه مبلغ  8.77میلیون
دالر و شرکت  SAبه مبلغ  3.78میلیون دالر و  LAHبه مبلغ  3.23میلیون دالر و شرکت  DENبه مبلغ  8.22میلیون دالر و
شرکت  HELبه مبلغ  7.37میلیون دالر و شرکت  SINOبه مبلغ  2.9میلیون دالر می باشد که بابت فروش محصوالت پتروشیمی
می باشد.
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

نظام راهبري شرکت
ترکيب اعضاي هيئت مديره شرکت
جدول  .6-5ترکيب اعضاي هيئت مديره شرکت

نام و نام
خانوادگی(نماینده
شخصیت حقوقی)

سمت

تحصیالت

رضا امیری

رییس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

محمدرضا سعیدی

نایب رییس هیئت
مدیره و مدیرعامل

دکترا

مهدی حکاک

عضو هیئت مدیره

کارشناسی

مرضیه طهماسبی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

سید ابراهیم سقایی
مقدم

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

نماینده از طرف
شرکت صبا انرژی جهان گستر
(سهامی خاص)
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا
(سهامی خاص)
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری سهام
عدالت استان خراسان شمالی
(سهامی خاص)
شرکت گسترش تجارت پارس
سبا (سهامی خاص)

موظف/
غیرموظف

تاریخ عضویت
در هیئت مدیره

غیرموظف



موظف



غیرموظف

1399/08/30

غیرموظف



موظف



کميته هاي تخصصي فعال شرکت
کميته راهبري حاکميت شرکتي

به منظور اجرایی شدن استقرار حاکمیت شرکتی در پتروشیمی جم کمیتهای تحت عنوان "کمیته راهبری حاکمیت شرکتی" با حضور
مدیران واحدهای مرتبط در شرکت تشکیل و حاکمیت شرکتی با تجربه و توان مدیران ارشد شرکت ،وارد مرحله تعریف و استقرار گردید.
جدول  .7-5اعضاي کميته راهبري حاکميت شرکتي

ردیف

اعضای کمیته

سمت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

آقای محمد حسین پاشنه طال
آقای محمدرضا نجفی
آقای غالمرضا موسی خانی
آقای مهرداد فصیحی
آقای محسن بازارنوی
آقای احسان پوری
آقای محمود احمدلو
آقای محمدسجاد سیاهکارزاده
آقای محمد لیایی

رئیس کمیته
دبیر کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
کارشناس کمیته
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شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399
کميته حسابرسي

بعنوان یکی از کمیته های مورد تاکید حاکمیت شرکتی ،پیرو ابالغیه شماره  73937مورخ  1391/02/26سازمان بورس مبتنی بر ابالغ
دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،اعضای کمیته حسابرسی شرکت اصلی
و شرکت های س رمایه پذیر انتخاب شدند .جلسات این کمیته به صورت ادواری تشکیل و در خصوص موارد مقتضی تصمیم سازی را بر
عهده دارند.
جدول  .8-5اعضاي کميته حسابرسي

ردیف

کمیته انتصابات

سمت

1
2
3
4
5
6

آقای رضا امیری
آقای مهرداد فصیحی
آقای منوچهر کاظمی
آقای محسن رضایی
آقای بهمن شایان نوش آبادی
آقای غالمرضا معتمدی

رئیس کمیته
دبیر کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته

کميته مديريت ريسك

پس از بررسی چک لیست الزامات حاکمیت شرکتی و متعاقبا بررسی ها و کارشناسیهای صورت گرفته توسط کمیته راهبری حاکمیت
شرکتی ،ایجاد کمیته مدیریت ریسک وفق ماده  15آئین نامه الزامات حاکمیت شرکتی به تصویب رسید و پس از دریافت تائیدیه از
مدیرعامل محترم ،به هیئت مدیره شرکت جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مناسب پیشنهاد گردید.
جدول  .9-5اعضاي کميته مديريت ريسك

رديف

اعضاي کميته

سمت

1
2
3
4
5

آقای محمدرضا سعیدی
آقای محمد حسین پاشنه طال
آقای محمدسجاد سیاهکارزاده
آقای مهرداد فصیحی
آقای مهدی حیدری

رئیس کمیته
عضو کمیته
دبیر کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته

کميته مديريت استراتژيك

در محیط همواره در حال تغییر ،به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه و تدوین سناریوهایی برای مواجهه با ریسک ها ،کسب و کارها نیاز دارند
تا همواره به رصد محیط خرد و کالن خود بپردازند .درنتیجه یکی از فعالیتهای اصلی معاونت برنامه ریزی در پتروشیمی جم ،ایجاد
زیرساختی مناسب جهت مطالعات مستمر محیطی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای موجود یا محتمل است تا بتواند مبتنی بر نقاط قوت
و توانمندی های خود و همچنین کاهش یا پوشش نقاط ضعف ،تا حداکثر امکان قائم بر مزیت های ذاتی و مزیت های اکتسابی به بهره
برداری از فرصتها و در نهایت حداکثر سازی ثروت سهامداران خود مبادرت نماید.
برای نیل به این هدف ،شرکت در مهرماه سال  1398با راه اندازی کمیته راهبری مدیریت استراتژیک و با حضور مدیر عامل و اعضای
موظف هیات مدیره و همچنین معاونین و مدیران شرکت و متکی بر استفاده از ظرفیتهای درون شرکتی مبادرت به استخراج چشم انداز
و ماموریت و همچنین راهبردهای سطح ب نگاه و سطح کسب و کار خود کرد و در گام بعدی با ابالغ راهبردهای باالدست ،مبادرت به
تشکیل کمیته های برنامه ریزی عملیاتی نموده است که با حضور متخصصان داخلی و مشاورین بیرونی به تدوین راهبردهای سطح
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عملیات همسو با راهبردهای باالدستی و همچنین تعریف ابتکار عمل و پر وژه های عملیاتی برای نیل به اهداف و تبعیت از راهبردها
خواهد پرداخت.
جدول  .10-5اعضاي کميته راهبري مديريت استراتژيك

ردیف

اعضای کمیته

سمت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

آقای محمدرضا سعیدی
آقای محمد حسین پاشنه طال
آقای ابراهیم سقایی فومنی
آقای محسن بازارنوی
آقای سارنگ سلیمانی
آقای صالح رحیمی
آقای غالمرضا موسی خانی
آقای محمود احمدلو
آقای حسین بخشی زاده
آقای سعید شیردل
آقای علی ثابتی
آقای ماجدی
آقای محمدرضا نجفی
آقای محمدهاشم نجفی اردکانی
آقای محمدسجاد سیاهکارزاده
آقای احسان پوری
آقای شاهین حسینی
آقای بهروز قنبری

رئیس کمیته
نایب رئیس کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته

کميته فروش

یکی از اقدامات هیات مدیره در سال  98انحالل شرکت توسعه انرژی پادکیش (تاپکو) و تمرکز عملیات فروش در شرکت پتروشیمی
جم بود .برای عملکرد بهتر بازاریابی و فروش شرکت کمیته ای نحت عنوان کمیته فروش با اعضای جدید تعریف شد تا با سیاست
گذاری و اتخاذ تصمیمات الزم در زمینه مسائل مرتبط با فروش محصوالت شرکت پتروشیمی جم ریسک فروش در شرایط تحریم را
کاهش و سود نهایی شرکت را بیشینه نماید.
وظایف و اهداف:


تشریح نحوه فروش محصوالت شرکت پتروشیمی جم به خریداران داخلی و خارجی



عملیات بانکی



بیمه



حمل و نقل و کلیه عملیات جانبی مرتبط فروش با محوریت تعیین قوانین ،نظم بخشیدن و تسهیل در عملیات فروش.
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جدول  .11-5اعضاي کميته فروش

ردیف

اعضای کمیته

سمت

1
2
3
4
5
6

آقای محسن بازارنوی
آقای محمدرضا نجفی
آقای ابراهیم سقایی فومنی
آقای محمدهاشم نجفی اردکانی
آقای سعید شیردل
آقای نادر کاظمیان

رئیس کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته
عضو کمیته

ساير کميته هاي تخصصي

عالوه بر کمیته های فوق برخی دیگر از کمیته های پتروشیمی جم به قرار جدول زیر می باشد:
جدول  .12-5اعضاي کميته تخصصي

عنوان کمیته

اعضای کمیته

مدیریت ارز

آقایان :محمدرضا سعیدی -محسن بازارنوی  -ابراهیم سقایی -مهدی سلیم زاده -آقای هاشم نجفی اردکانی-
محمدسجاد سیاهکارزاده.

مبادالت بین مجتمعی

آقایان محسن بازارنوی  -میر امیر محمود سجادی -دبیر کمیته؛ سعید شیردل -نادر کاظمیان -غالمرضا موسی خانی-
محمود احمدلو -حسین بخشی زاده  -محمد حسین پاشنه طال

بهای تمام شده

آقایان :محمدرضا سعیدی -رئیس کمیته؛ نادر کاظمیان -محمد حسین پاشنه طال -محسن بازارنوی  -سعید
شیردل -آقای غالمرضا موسی خانی – حسین نصیری -حسین بخشی زاده -مهرداد فصیحی  -خانم فاطمه هادی-
خانم شکوفه علیزاده.

مسئولیتهای اجتماعی

آقایان :احسان پوری -دبیر کمیته؛ موسی خانی -حسن معینی -صالح رحیمی -احمدرضا عبداللهی -مصطفی ملکوتی-
حسین بخشی زاده.

کارگروه عارضهیابی و
اصالح فرآیندها

آقایان :محمد حسین پاشنه طال -رئیس کمیته؛ حسین بخشی زاده -وحید ماجدی -سعید شیردل -رضا یوسفی
کودهی -محمد رضازاده -مهدی سلیم زاده –صالح رحیمی – فرهاد موالیی – موسویان – غالمحسین حجازی زاده –
محمود احمدلو  -خانم فاطمه هادی  -خانم سمیرا مقدم

کمیته انتصابات

خانم مرضیه طهماسبی رییس کمیته -آقایان:صالح رحیمی دبیر-غالمرضا موسی خانی-نادر کاظمیان-محمدرضا نجفی-
محمد هاشم نجفی اردکانی.

کمیته بحران

آقایان :محمدرضا سعیدی -نادر کاظمیان -سارنگ سلیمانی -حسن معینی -فرهاد موالیی -محسن آزاد -احسان پوری-
یوسف درج -محمد مهدی قیامی -محمد هاشم نجفی -داوود جعفری فر -صالح رحیمی – مهدی بیگلرخانی – عبداهلل
رادمرد – فیض اهلل بیضایی – اصغر محمدزاده – سجاد بهرامی ریحان –رضا عینی محمدی – مهدی سلطانی
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تعداد جلسات هيئت مديره و وضعيت حضور اعضا در جلسات

تعداد جلسات هیئت مدیره طی سال مورد گزارش و بعد از تاریخ 1398/12/29شامل  35جلسه بوده که اغلب جلسات با حضور کلیه
اعضاء برگزار شده است.
جدول -13-5تعداد جلسات و مصوبات هيئت مديره

تعداد کل جلسات برگزار شده

جمع ساعت برگزاری
جلسه

تعداد بندهای مصوب

متوسط جلسات
برگزار شده در هرماه

35

175

356

3

جدول -14-5حضور اعضاي هيئت مديره

شرح

رضا امیری

محمدرضا سعیدی

مهدی حکاک

سید ابراهیم سقایی مقدم فومنی

مرضیه طهماسبی

حضور
عدم حضور

35
-

35
-

13
-

31
1

34
1

تعداد مصوبات هیئت مدیره براساس موضوع
جدول -15-5مصوبات هيئت مديره بر اساس موضوع
موضع

منابع انسانی

امور مجامع

مجتمع

بازاریابی فروش

برنامه ریزی

حاکمیت شرکتی

کمیسیون

مالی

حقوقی

روابط عمومی

تعداد مصوبات

49

34

96

61

5

7

9

54

23

18

فرآيند تصميم گيري در خصوص تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره

حقوق و دستمزد مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت متناسب با مسئولیت آنان توسط سهامدار عمده تعیین و به شرکت ابالغ
می گردد.
سياست کلي شرکت در ارتباط با پاداش مدير عامل و اعضاي هيئت مديره

پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بر اساس نتایج حاصل از تصمیمات و اقدامات آنان در تحقق اهداف شرکت توسط مجمع عمومی
عادی تعیین و به اعضای حقوقی هیئت مدیره پرداخت شده و به مدیر عامل و اعضای حقیقی هیئت مدیره پاداش پرداخت نمی گردد.
پيشنهاد هيئت مديره براي تقسيم سود
براساس تكاليف قانوني

طبق ماده  90اصالحیه قانون تجارت ،شرکت ملزم به تقسیم حداقل  10درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام می باشد که بابت
سال مورد گزارش بالغ بر  10،041،234میلیون ریال می گردد ،لیکن تقسیم سود بیش از مبلغ مذکور از اختیارات مجمع عمومی عادی
سالیانه صاحبان سهام می باشد.
پيشنهاد هيئت مديره براي تقسيم سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود ،مبلغ  50،000میلیارد ریال است.
هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود،
منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود،درصد سود تقسیم شده در سالهای گذشته ،وضعیت پرداخت سود در سالهای گذشته از حیث
پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیات مدیره و در مهلت مقرر،وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل
مطالبات  ،و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت  ،این پیشنهاد را ارائه نموده است.
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زمان بندي پرداخت سود سهام

شرکت در نظر دارد که سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه را در آخرین ماه از مهلت قانونی به سهامداران پرداخت نماید و
واریز سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل با ارائه شماره حساب بانکی ،در هر زمان قابل پرداخت می باشد.
در صورت وجود شرایط نقدینگی مناسب با تایید مجمع عمومی ،شرکت می تواند نسبت به پرداخت سود سهامداران جزء زودتر از پایان
مهلت قانونی اقدام نماید.

اطالعات طرحهاي توسعه اي شرکت
پروژه ها ،طرح ها و برنامه های توسعه
طرح های توسعه ای شرکت پتروشیمی جم در دو دسته قابل تقسیم است:
طرح هاي توسعهاي داخل مجتمع جم

به واسطه وجود دفتر مدیریت پروژه در شرکت پتروشیمی جم ،بیش از  25پروژه به ارزش ریالی  510،812میلیون ریال و ارزشی ارزی
 6،663هزار یورو در سطوح و واحدهای مختلف عملیاتی وستادی با ماهیت عمدت ًا توسعه ای تعریف و با پیشرفت نزدیک به65درصد در
سال  1399اجرا گردید .این نظام مدیریتی موجبات هدفمندی ،اثربخشی باالتر و قابلیت پیگیری فعالیتهای توسعه و ارتقاء سازمانی را
فراهم آورده است.
جدول  .16-5فهرست طرحهاي توسعهاي داخل مجتمع پتروشيمي جم

واحد سازمانی
خدمات فنی (مهندسی عمومی و انرژی)
پژوهش و توسعه
تعمیرات
واحد فن آوری اطالعات
جمع

تعداد
پروژه

مبلغ ریالی قرارداد
(میلیون ریال)

مبلغ ارزی
(هزاریورو)

میزان پیشرفت

 10

 381،347

 6،583

 73.65%

10

17،570

0

73.13%

3

88،395

0

0%

2

23،500

80

42.50%

 25

510،812

6،663

64.37%
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طرح هاي سرمايه گذاري خارج از مجتمع جم
معرفي شرکت توسعه پليمر پاد جم

شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) به شماره ثبت  1946با سرمایه  1،000میلیون ریال در تاریخ  1394/05/21در اداره ثبت
شرکت های شهرستان کنگان به ثبت رسیده است .دفتر مرکزی این شرکت در استان بوشهر ،شهرستان عسلویه ،منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس ،سایت پتروشیمی جم است .گفتنی است  100درصد از سهم مالکیت این شرکت در اختیار شرکت پتروشیمی جم (سهامی
عام) قرار دارد .هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت توسعه پلیمر پاد جم ،طرح  ABS/Rubberتوسعه پلیمر پاد جم که از جمله
طرحهای فاز دوم پتروشیمی جم میباشد که در منطقه ویژه اقتصادی ا نرژی پارس ،واقع در بندر عسلویه در حال احداث میباشد .لذا
توسعه پلیمر پاد جم با هدف تکمیل و بهرهبرداری از پروژه  ABS/Rubberو تسریع در فرآیند عملیاتیشدن مجموعه تشکیل و آغاز به
فعالیت کرده است .ضمنا طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/02/30مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ  8000میلیارد
ریال به مبلغ  24،000میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده افزایش یابد.
اهداف تولیدی طرح

در پروژه فوق پیش بینی گردیده است دو محصول استراتژیک و پر مصرف تولید گردد که شامل:
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ( )ABSبا ظرفیت 200هزار تن در سال.
( Rubberالستیک  ) SB / LCBRبا ظرفیت  60هزار تن در سال.
نکته قابل توجه این است که  24000تن از محصول  Rubberخوراک واحد  ABSمی باشد.
طرح سرمايهگذاري توليد پروپيلن و پليپروپيلن به روش ()PDH/PP

در حال حاضر یکی از بزرگترین طرحهای توسعهای در دست اجرای شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) ،طرح سرمایهگذاری تولید
پروپیلن و پلیپروپیلن به روش ( )PDH/PPبه ظرفیت  600هزار تن  PDHو  450هزار تن  PPدر سال است .طبق مصوبه هیئتمدیره
شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) در سیصد و چهلمین جلسه هیئت مدیره این شرکت در تاریخ  ،1395/11/19گزارش امکانسنجی
و مطالعات و بررسیها جهت اجرای پروژه تولید پلیپروپیلن و پروپان به روش ( )PDH/PPمورد تایید هیئت مدیره شرکت پتروشیمی
جم و شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفت و طی قراردادی فیمابین سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
و شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) ،یک قطعه زمین به مساحت  16.9هکتار واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک جهت اجرا و بهرهبرداری از این طرح به شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) واگذار شده است.
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براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1399

آدرس مجتمع صنعتي :استان بوشهر ،عسلویه ،منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ،پتروشیمی جم
تلفن -07737323221 :فكس - 07737323311:کدپستي75118-11368 :
آدرس دفتررر مرکررزي تهررران :تهــران ،خیابــان ولیعصــر ،میــدان تــوانیر ،خیابــان نظــامی گنجــوی ،پــالک-27
تلفن-021-88654545فکس -021-88771426کدپستی1434843145 :
فروش و صادرات(شرکت توسعه انرژی پاد کیش)021-41676000
روابط عمومي تهران و ارتباط با ادمين وب سايت021-88651223 :
امور پاسخگويي به سهامداران :تلفن  021-88654545داخلی  693و 692
ايميلinfo@jpcomplex.com :
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