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 (ياطالعات شركت )اصل دهي. گز9

 ريال( ارد)مبالغ به میلی سال الف( اطالعات عملکرد مالي طي
دوره مالي منتهي 

 92/99/8932به 

 تجديد ارائه شده

92/99/9327 92/99/9321 

 8،368 13،134  28،103 هاي عملیاتيدرآمد

 (138) (168) (204) هاي عملیاتيهزينه

 8،320 13،416 21،822 عملیاتي )زيان( سود

 (8) 80  10 ي غیرعملیاتيها()هزينه درآمدها

 8،304 13،643  21،824 سود خالص پس از كسر مالیات

 0 (22)  0 تعديالت سنواتي

 2،034 3،063  10،260 هاي عملیاتيوجوه نقد حاصل از فعالیت

 ريال( اردمیلیب( اطالعات وضعیت مالي در پايان دوره )مبالغ به 

 46،121 66،024  82،361 هاجمع دارايي

 12،341 13،381  13،133 هاجمع بدهي

 22 22 11 درصد-نسبت بدهي

 21،000 21،000  21،000 ثبت شده سرمايه

 33،364 41،438 68،633 جمع حقوق صاحبان سهام
 نرخ بازده )درصد(ج( 

 1/14 2/22 3176 درصد-9هانرخ بازده دارايي

 1/12 4/28 3673 درصد-)ارزش ويژه( 9نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 د( اطالعات مربوط به هر سهم

 21،000 21،000 21،000 )میلیون سهم( تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

 281 323 200 ريال –بیني سود هر سهم اولین پیش

 221 332 226 ريال –بیني سود هر سهم آخرين پیش

 308 406 1،033 ريال –سود واقعي هر سهم 

 230 300 - ريال –سود نقدي هر سهم 

 1،610 2،360 4،162 ريال – پايان سال ماليقیمت هر سهم در 

 1،633 1،202 2،432 ريال –هر سهم  دفتريارزش 

 2/4 1/3 6/4 مرتبه –  نسبت قیمت به درآمد واقعي هر سهم

 6/4 3/4 8/4 مرتبه –3هر سهم بیني سودآخرين پیشنسبت قیمت به 

 ( ساير اطالعات ه

 38 61 61 پايان سال()رسمي و پیماني و قراردادي در  نفر –تعداد كاركنان

                                                      
1  )

سود خالص

 متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره
 ها= نرخ بازده دارایی 

2 )
سود خالص

متوسط حقوق صاحبان سهام  ابتدا و انتهای دوره
 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام=  

3  )
قیمت هر سهم در پایان سال مالی  

آخرین پیشبینی سود هر سهم
  =E/P 
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 ت مديرهاپیام هی. 9

گذاری مدعوین ارجمند و اعضای محترم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه سهامداران وبا عرض سالم خدمت 

که حاصل  22/12/1328مالی منتهی به  گزارش عملکرد هیأت مدیره شرکت در دوره. صندوق بازنشستگی کشوری

 ساالنهشرکت بوده و همچنین خالصه عملکرد  مدیرههیاتو  مدیران، کارکنان یك سالاندیشه، تالش و فعالیت 

 دارد.های کالن شرکت را تقدیم میگیریهای اصلی و جهتها و استراتژیهای گروه و برنامهشرکت

آفرینی را برای همه ذینفعان از جمله بازنشستگان فرهیخته صندوق ارزش تااین بوده است هیات مدیره همواره تالش 

و  کتهای استراتژیك شرا بتوان در راستای برنامهبازنشستگی کشوری به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم ت

 .ریمقدم بردا حداکثرسازی ثروت سهامداران

تردید طی این مسیر پرفراز و نشیب نیازمند الطاف الهی و تداوم همراهی و حمایت سهامداران ارجمند و تالش بی

 اران را به همراه داشته باشد.باشد و امید است ثمره این تالش رضایتمندی سهامدوقفه همکاران محترم میبی

 نماییم.اند، صمیمانه تشکر و قدردانی میدر پایان از کلیه سهامداران محترم که همواره یار و یاور ما بوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

 9328اسفند   92 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد اتیه تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

6 

6 6 

6 

6 

 . معرفي شركت3
 . تاريخچه تاسیس9-3

در  24/03/1361گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری در تاریخ شرکت سرمایه

 26/03/1318های تهران به ثبت رسید و در تاریخ در اداره ثبت شرکت 10413قالب شرکت سهامی خاص، تحت شماره 

ذاری گام شرکت به شرکت سرمایهالعاده صاحبان محترم سهام، نبا تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع عمومی فوق

در سازمان بورس و اوراق بهادار  31/06/1312د و در تاریخ دوق بازنشستگی کشوری )سهامی عام( تبدیل گردیصن

 تهران پذیرفته شده است.

 . موضوع فعالیت شركت9-3

( اساسنامه عبارت است 2گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )سهامی عام( طبق ماده )فعالیت اصلی شرکت سرمایه

ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف دوقگذاری صنگذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایهاز: سرمایه

کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص حقوقی یا حقیقی )داخلی و خارجی( تحت کنترل یا اشخاص 

پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه یابد تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه

پذیر )اعم از ایرانی یا خارجی( و تاسیس دفاتر در خارج از کشور در زمینه یا رکت، موسسه یا صندوق سرمایهو ش

 های زیر فعالیت کند:زمینه

 ی ها و مشتقات فرعی نفت و گاز و فرآورگذاری در تهیه، تولید و تامین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی، فرآوردهسرمایه

 هایها و پروژهگذاری در تاسیس، ایجاد و مشارکت در شرکتام اعم از آلی و معدنی و همچنین سرمایهآنها و سایر مواد خ

های آن و تولید انواع محصوالت نفت، گاز به منظور تهیه، تولید و پاالیش نفت خام، گاز، میعانات گازی و فرآورده

، گاز زات و ماشین آالت مورد نیاز در صنایع نفتباالدستی، میان دستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی و تامین تجهی

 و پتروشیمی.

 ها و یا ایجاد، احداث و مشارکت در ی انرژی شامل آب و برق اعم از مشارکت در سهام شرکتگذاری در حوزهسرمایه

 ی انرژی.های نیروگاهی، آب شیرین کن و تامین تجهیزات و تاسیسات و ماشین آالت مرتبط با حوزهپروژه

 های تعریف شده در فوق و جام امور بازرگانی اعم از خرید و فروش در بازارهای داخلی و خارجی مرتبط با فعالیتان

 تاسیس و ثبت شرکت با موضوع امور بازرگانی در داخل و خارج از کشور.

 سرمايه و تركیب سهامداران. 3-3

 1،000 به ارزش اسمی هر سهم سهم میلیون 20)شامل تعداد  ریال اردمیلی 20 دو تاسیس مبلغبسرمایه شرکت در 

به میلیارد سهم ثبت شده  21 )شامل تعداد ریال اردمیلی 21،000بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  ریال(

 . استافزایش یافته  31/06/1324 ریال( در پایان سال مالی منتهی به 1،000ارزش اسمی هر سهم 
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 . روند تغییرات سرمايه شركت از زمان تاسیس تاكنون9نمودار 

 ها از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران بوده است.تمامی افزایش سرمایه 
 

 92/99/9327و  92/99/9328. تركیب سهامداران عمده شركت در تاريخ 9جدول 

 نام سهامدار رديف
92/99/9328 92/99/9327 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 8274 22،211،636،110 8273 22،243،243،311 صندوق بازنشستگی کشوری 1

 173 310،862،120 173 310،862،120 گروه مدیریت ارزش سرمایه  2

 171 221،222،161 171 360،824،482 شرکت بیمه مرکزی  3

 171 221،222،161 178 312،208،331 و عشایرصندوق بیمه اجتماعی روستائیان  3

 170 212،313،108 170 262،633،021 گذاری توسعه نوردناشرکت سرمایه 4

 071 182،121،013 076 146،141،132 بانك رفاه کارگران 6

 071 183،628،203 071 34،643،283 گذاری گنجینه زرین شهرصندوق سرمایه 1

 078 206،228،320 070 4،068،101 صباتامینگذاری شرکت سرمایه 8

 070 4،313،644 070 10،621،131 شرکت نوآوران مدیریت سبا 2

 1078 2،203،626،211 1170 2،241،221،331 )حقیقی و حقوقی( سایر 10

 922 97022202220222 922 97022202220222 جمع 

شرکت در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار طور که در ترکیب سهامداری مشخص است عمده سهام این همان

 باشد.مشی شرکت میداشته و این صندوق تعیین کننده خط
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 92/99/9328 به يمنته يمال دوره انيپا در شركت سهامداران بیترك. 9نمودار 

 . اعضاي هیأت مديره4-3

 22/12/1328گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال مالی منتهی به هیأت مدیره شرکت سرمایه اسامی اعضا

 به شرح جدول ذیل است:
 شركت رهيمد اتیه ياعضا يفعل تركیب. 9جدول 

 مدرک تحصیلي به نمايندگي از شركت سمــت نام و نام خانـوادگـي

 دکتری خدمات گستر صباانرژی رئیس هیأت مدیره محمد مهدی نواب مطلق

 دکتری آزادراه امیرکبیر نایب رئیس هیأت مدیره سید ابوتراب فاضل

 کارشناسی ارشد گذاری آتیه صباسرمایه عضو هیأت مدیـره کاران قماحمد صیفی

 کارشناسی ارشد بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری عضـو هیأت مدیره حجت اهلل اسماعیلی

 دکتری صندوق بازنشستگی کشوری مدیر عامل و عضـو هیأت مدیره محمدرضا رستمی

 . تركیب نیروي انساني شركت5-3

 در نمودار زیر نشان داده شده است. 1328و  1321های ترکیب نیروی انسانی شرکت در سال

 
  9328و  9327. تركیب نیروي انساني شركت در سال 3نمودار 

 

82732%
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 شركت از منظر بورس اوراق بهادار. 1-3

 با نماد ای صنعتیهای چند رشتهشرکتبورس اوراق بهادار تهران در گروه شرکت در  31/06/1312شرکت در تاریخ 

 مورد معامله قرار گرفت. همان سالدرج شده و سهام آن برای اولین بار در  "وصندوق"

                                                                                       زیر بوده است: سال اخیر به شرح 3وضعیت سهام شرکت طی 

 ريال( مبالغ به میلیارد) ریاخ سال 4 يط وصندوق سهم معامالت تیوضع. 3جدول 

سال مالي منتهي 

 به

تعداد سهام معامله 

 )میلیون سهم( شده

سهام ارزش 

 معامله شده

 تعداد روزهاي

 معامله شده 

 پايان سال مالي

 ارزش بازار
 قیمت سهم

 (ريال)
 سرمايه

1324/06/31 111 1،166 231 36،818 1،133 21،000 

1324/12/30* 133 1،183 106 31،310 1،430 21،000 

1326/12/22 1،146 1،133 233 33،310 1،610 21،000 

22/12/1321 4،430 12،346 231 63،120 2،360 21،000 

1328/12/22 3،312 13،102 233 144،163 4،162 21،000 

برای یك  30/12/1324، حجم و ارزش معامالت منتهی به 1324* به دلیل تغییر سال مالی از انتهای شهریورماه به انتهای اسفندماه در نیمه دوم سال 

 باشد.ماهه میدوره شش

 یدر طمیلیون سهم بود که این عدد  3،312به میزان  1328شده نماد وصندوق در طی سال مالی تعداد سهام معامله 

در  1328در سال  "وصندوق"تعداد روزهایی که نماد بوده است.  سهم ونیلیم 4،430 زانیبه م 1321 یسال مال

تعداد روزهای معامله شده طی سال مالی منتهی به  کمتر ازروز(  233بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است )

 .درصدی همراه بوده است 133با رشد  1328ارزش بازار سهام وصندوق در سال . باشدروز( می 231) 22/12/1321

 
 كل شاخص و شركت سهام متیق راتییتغ روند. 4نمودار 

درصد  121حدودا به میزان ، نسبت به سال گذشتهحجم کل معامالت  22/12/1328طی سال مالی منتهی به در 

همچنین در طی این دوره ارزش کل معامالت بورس با رسیدن به ؛ سهم رسید میلیون 1،481،222یافت و به  افزایش

توجه قابل که نشان از رشد نقدینگی  درصد افزایش یافت 242 قابل توجه میلیارد ریال، به میزان 1،414،202مبلغ 
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افزایش  میلیارد ریال بوده است که 144،163برابر  1328ارزش بازار سهام وصندوق در سال . بازار سرمایه داشت

  .را به همراه داشته است درصدی133 افزایش نقدینگی و رشد بازار سهام

   و عملکرد واقعي 92/99/9328دوره مالي منتهي به  هاي درآمد هر سهمبینيپیش. 7-3

و عملکرد واقعی آن  22/12/1328منتهی به  مالی سالدرآمد هر سهم شرکت برای  یهابینیمربوط به پیشاطالعات 

 به شرح زیر بوده است:

 ريال( اردمیلیمبالغ به ) 9328 يمال سال يط شركت سود ينیبشیپ روند. 4جدول 

 شرح

 عملکرد واقعي

92/99/9328 

 به تاريخ بینيپیش

32/92/9328 

  به تاريخ بینيپیش

32/99/9328 

به  بینيپیش

  تاريخ

32/24/9328 

 حسابرسي نشده حسابرسي نشده حسابرسي نشده حسابرسي شده

 18،010 22،380 23،321  23،442 گذاریسود حاصل از سرمایه

 0 1،600 3،134  3،132 گذاریسود حاصل از فروش سرمایه

 404 310 310  313 های عملیاتیفعالیتسود حاصل از سایر 

 18،414 23،340 21،034  28،103 جمع درآمدها

(213) )204( های عمومی، اداری و تشکیالتیهزینه  (213)  (213)  

 18،302 23،234 26،821  21،822 سود عملیاتی

 0 0 )10( )0( های مالیهزینه

 12 12 12  10 خالص درآمد )هزینه های( متفرقه

 18،314 23،308 26،203  21،202 و زیان قبل از کسر مالیات سود

(3) )13( مالیات  0 0 

 18،314 23،308 26،200  21،824 سود خالص

 681 200 226  1،033 سود هر سهم )ریال(

 21،000 21،000 21،000  21،000 سرمایه

  . وضعیت سودآوري و تقسیم سود8-3
  .باشدمی زیرشرح ه ب 22/12/28تا تاریخ  31/06/1322 تاریخاز سود تقسیمی و درصد سود تقسیمی  ،شرکتسود هر سهم 

 تاكنون 9329 سال از شركت سود میتقس و يسودآور روند. 5جدول 

 سال مالي
 سرمايه

 ريال( ارد)میلی 

تقسیم سود 

 ريال( ارد)میلی

 سود خالص

 (میلیارد ريال)

EPS- 

 ريال

DPS-

 ريال

درصد تقسیم 

 سود

31/06/1322 1،200 8،630 2،321 1.318 1.200 21% 

31/06/1323 13،300 11،420 12،213 804 800 22% 

31/06/1323 13،300 2،000 10،602 131 624 84% 

31/06/1324 21،000 6،380 1،222 226 230 81% 

 %80 230 222 8،080 6،380 21،000 )شش ماه( 30/12/1324

22/12/1326 21،000 67380 8،304 308 230 18% 

22/12/1321 21،000 10،800 13،643 406 300 12% 

22/12/1328 21،000 - 21،824 1،033 - - 
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 9329 . روند تقسیم سود شركت از سال5نمودار 

 . جايگاه شركت در بورس اوراق بهادار و صنعت2-3

. درج شده است ای صنعتیهای چند رشتهصنعت شرکتگذاری صندوق بازنشستگی در حال حاضر در شرکت سرمایه

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از نظر سرمایه، ارزش بازار و نسبت قیمت مطابق جدول ارایه شده، شرکت سرمایه

 مقایسه شده است. 22/12/1328گروه در صنعت مذکور در تاریخ مهای هبه سود هر سهم با سایر شرکت
 92/99/9328 خيتار در يصنعت ياچندرشته يهاشركت انیم در شركت گاهيجا. 1جدول 

 نام شركت
 سرمايه

 ريال( ارد)میلی

ارزش بازار 

 ريال( ارد)میلی

سهم  متیق

 (الي)ر

سود هر 

 (الي)رسهم 
P/E(TTM) 

 13722 801 12،032 361،260 30،000 گذاري امیدگروه مديريت سرمايه

 1720 461 3،380 322،460 12،000 گذاري غديرسرمايه

 4742 1،033 4،162 144،163 21،000 گذاري صندوق بازنشستگي كشوريسرمايه

 6743 1،040 6،861 111،321 16،240 گذاري گروه توسعه مليسرمايه

 

 

 )میلیارد ريال( يصنعت ياچندرشته صنعت يهاشركت بازار ارزش و هيسرما زانیم سهيمقا. 1نمودار 
 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1322/06/31 1323/06/31 1323/06/31 1324/06/31 شش  1324/12/30

ماهه

1326/12/22 1321/12/22 1328/12/22

ال
ري

د 
ار

لی
می

سود خالص تقسیم سود

361,260
322,560

155,763
111,491

0

100,000

200,000

300,000

400,000

دگذاری امیگروه مدیریت سرمایه گذاری غدیرسرمایه گی گذاری صندوق بازنشستسرمایه

کشوری

گذاری گروه توسعه ملیسرمایه

ال
ري

د 
ار

لی
می

(ر.م)سرمايه  (ر.م)ارزش بازار 



 

   

  

 9328اسفند   92 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد اتیه تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

12 

12 12 

12 

12 

 هاي بورسي فعال در حوزه انرژيمقايسه با شركت

گذاری صندوق بازنشستگی به سمت حوزه انرژی، میزان سرمایه، ارزش بازار و نسبت با توجه به حرکت شرکت سرمایه

 مقایسه شده است. 22/12/1328ال در این حوزه در تاریخ فع هایقیمت به سود هر سهم شرکت با شرکت
 92/99/9328 خيتار در يانرژ يهانگيهلد انیم در شركت گاهيجا. 7جدول 

 نام شركت
سرمايه 

 ريال( ارد)میلی

ارزش بازار 

 ريال( ارد)میلی

سهم  متیق

 (الي)ر

سود هر 

 (اليسهم )ر
P/E(TTM) 

 10702 823 8،260 1،184،310 133،400 خلیج فارسصنايع پتروشیمي 

 34744 210 1،364 302،333 30،400 گسترش نفت و گاز پارسیان

 2736 342 3،221 340،206 81،400 گذاري نفت0 گاز و پتروشیمي تامینسرمايه

 4742 1،033 4،162 144،163 21،000 گذاري صندوق بازنشستگي كشوريسرمايه

گذاری صندوق بازنشستگی از محل سود شرکت سرمایه عملیاتی درصد از کل درآمد 83، به میزان 1328در سال مالی 

های هلدینگ انرژی را به تفکیك نوع درآمد نشان گذاری بوده است. جدول زیر آخرین درآمد شرکتحاصل از سرمایه

 دهد.می
 (مبلغ به میلیارد ريال) يمال يهاصورت نيآخر اساس بر يانرژ نگيهلد يهاشركت انیم در درآمد نوع کیتفک. 8جدول 

 نام شركت
درآمد حاصل از 

 گذاريسرمايه

سود حاصل از فروش 

 گذاريسرمايه

درآمد كل 

 شركت

سهم درآمد حاصل از 

 گذاري از درآمد كلسرمايه

 صنایع پتروشیمی خلیج فارس

(31/03/28) 
22،013 6،236 22،432 22% 

 گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامینسرمایه

(31/02/28) 
36،004 8227212 36،821 28% 

 گسترش نفت و گاز پارسیان

(31/06/28) 
32،201 223 33،123 22% 

 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسرمایه

(22/12/28) 
23،442 3،132 28،103 83% 

 . محیط حقوقي شركت92-3

 بر فعالیت شرکت عبارتند از: مهمترین قوانین و مقررات حاکم

 های مستقیممالیات تجارت و قانون 

 قانون کار و قانون تامین اجتماعی 

  قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 

 اساسنامه شرکت 

 استانداردهای حسابداری و حسابرسی 

 سایر قوانین مرتبط 
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 شركتمروري بر عملکرد . 4
 هاگذاريتغییرات در ارزش دفتري سرمايه .9-4

کیل مدت و بلندمدت تشگذاری کوتاهگذاری شرکت صندوق بازنشستگی کشوری از دو بخش سرمایهپرتفوی سرمایه

نعتی معدنی و ص، پتروشیمی جمهای های بلندمدت به دنبال شرکت در افزایش سرمایه شرکتگذاریسرمایهشده است. 

یر و ایران یاسا تاپتروشیمی مسجدسلیمان، از جمله ها پرداخت افزایش سرمایه برخی شرکتو همچنین پیش  گهرگل

ارزش دفتری  همراه بوده است.درصدی  1374با رشد  ، گروه مدیریت ارزش سرمایهو پتروشیمی آبادان رابر

 نمایش داده شده است. مدت و بلندمدت برای دو سال گذشته و درصد تغییر آن در جدول زیرهای کوتاهگذاریسرمایه
 شركت يهايگذارهيسرما تیوضع خالصه. 2جدول 

 شرح
 92/99/9327در تاريخ  92/99/9328در تاريخ 

 درصد تغییر
 ريالمیلیارد  ريالمیلیارد 

  7,7424,3157294 هاي كوتاه مدتگذاريسرمايه

  53,65146,49495 هاي بلند مدتگذاريسرمايه

  799771397 هاي ثابت مشهوددارايي

  20,17414,0914399 هاساير دارايي

  2,36766,0259498 هاجمع دارايي

 هاگذاريوضعیت سرمايه. 9-4

در جدول زیر آورده شده است. همانطور  یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیشرکت سرما یهایگذارهیسرما بیترک

 32شرکت در خارج از بورس،  یهاگذاریهیدرصد از سرما 34های شرکت مشخص است؛ گذاریسرمایه بیکه از ترک

درصد  10و  هیسرما شیافزا پرداختشیپ تدرصد به صور 26 ،یبورس هایدر شرکت هایگذارهیسرما نیدرصد از ا

 ریجزو سا زیدرصد ن 273د حدو. باشدمی( بانکی هایسپرده و مشارکت اوراق) هاگذاریدر سایر سرمایه زین

در  شی. افزاگرددیم سرک هایگذارهیاست و از مجموع سرما یکه عمدتاً سهام مسدود باشدیم هایگذارهیسرما

 رانفارس و پتروشمیصبافوالد خلیج شرکت  شرکت در افزایش سرمایه لیعمدتاً به دل یبورسریغ یهایگذارهیسرما

 یمیشپترو و فارس جیفوالد خلصبا یهاشرکت مربوط به هیسرما شیافزا پرداختشیپ شیافزا لیبوده است. عمده دل

 باشد.می مانیمسجدسل
 شركت يهايگذارهيسرما بیترك سهيمقا. 92جدول 

 هاگذاريتغییرات سرمايه
92/99/8932  92/99/7932  تغییرات 

 درصد درصد ريال میلیارد درصد ريال میلیارد

  17,926350895  3997  920445 هاي بورسيگذاري در سهام شركتسرمايه

  17,233379392  3498  990319 غیربورسيهاي گذاري در سهام شركتسرمايه

  35,163679192  1195  420821 هاگذاري در سهام شركتجمع سرمايه

  14,60625292  9592  950293 پیش پرداخت افزايش سرمايه

  2,7195399597  9292  10931 هاي بانکيسپرده

  1,326(269992 (994) )90479) *ساير

  51,16210009292  92292  190323 جمع 

 باشد.ها شامل سهام مسدودی میگذاری* سایر سرمایه
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 هاي انجام شده به تفکیک صنعتگذاريسرمايه. 3-4

 گذاری در صنایع مرتبط بامندی کشورمان از منابع غنی نفت، گاز و معدن و لذا مزیت نسبی سرمایهبا توجه به بهره

های نفتی و محصوالت فرآوردههای انجام شده )به بهای تمام شده( در بخش صنایع گذاریسرمایه ها، غالباین حوزه

 های فلزی بوده است. و کانیفوالد  عتصن و پتروشیمیایی، یشیمیای

گری مالی و پولی به دلیل افزایش بهای تمام شده شرکت گروه مدیریت ارزش واسطهدر سال گذشته وزن صنعت 

 یهاسپرده، اوراق و صندوق یدرصد 126رشد . داشته است درصدی 361افزایش  اختالف حساب سنواتیسرمایه بابت 

و  انیک ان،یپارس نیاعتماد آفر یگذارهیسرما یهاصندوقهای بانکی، سپردهدر  یگذارهیسرما دلیلبه  یگذارهیسرما

بر اساس  1328گذاری شرکت را در صنایع مختلف در سال مالی ذیل ترکیب سرمایه نمودار بوده است.اندیشه ورزان 

 دهد.بهای تمام شده نشان می

 

 ریاخ سال دو در هايگذارهيسرما شده تمام يبها از مختلف عيصنا سهم. 7نمودار 

 ارزش بازار پرتفوي بورسي شركت. 4-4
 عيصنا کیتفک به يبورس يپرتفو روز ارزش. 99جدول 

 نوع صنعت
92/99/8932  92/99/7932  

 درصد تغییر
 درصد ريال میلیارد درصد ريال میلیارد

  8394  1993  570725  5897  9250831 مواد و محصوالت شیمیايي

  99199  9992  920455  9393  490255 ايهاي نفتي0 كک و سوخت هستهفرآورده

  7492  895  70819  791  930184 هاي فلزياستخراج كانه

  32598  991  90421  394  10279 هاي غذايي و آشامیدنيانواع فرآورده

 )997(  991  90318  993  90398 گذاريسپرده0 اوراق و صندوق سرمايه

  9892  992  90843  999  90929 خودرو و ساخت قطعات

  4292  992  212  298  90315 هاي مالي و پوليگريواسطه

  57993  999  282  397  10132 ساير

  2494  92292  290181  92292  9820972 جمع

90222
40222
10222
80222
920222
990222
940222
910222
980222
920222

مواد و محصوالت  

شیمیايي

سپرده0 اوراق و  

صندوق  

سرمايه گذاري

واسطه گري هاي  

مالي و پولي

هاي  فرآورده

نفتي0 كک و  

ايسوخت هسته

فلزات اساسي ساخت محصوالت  

فلزي

هاياستخراج كانه

فلزي

هاي  انواع فرآورده

غذايي و  

آشامیدني

خودرو و ساخت  

قطعات

ساير

9327/99/92 9328/99/92
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 يبورس يپرتفو روز ارزش در عيصنا سهم. 8نمودار 

سال اخیر است. همانطور که  پنجدهنده تغییرات بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی بورسی در نمودار زیر نشان

میلیارد  164،482میلیارد ریال به  13،084ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت از  1328 در طول سالمشخص است 

میلیارد  323،110الزم به توضیح است ارزش افزوده سبد بورسی در تاریخ تهیه گزارش بیش از  ریال رسیده است.

 ریال بوده است.

 
 سال گذشته 5. تغییرات بهاي تمام شده و ارزش روز پرتفوي بورسي شركت در  2نمودار 

 (NAVها )خالص ارزش دارايي. 5-4

ها تقسیم ارزش روز بدهیهای شرکت منهای عبارت است از ارزش روز دارایی NAVهای هر سهم یا ارزش خالص دارایی

گذاری در اوراق بهادار گذاری، صرف سرمایههای سرمایههای شرکتشرکت. از آنجا که تقریباً تمام دارایی بر تعداد سهام

42%23%

8%

3%

1% 1% 1%

3%
مواد و محصوالت شیمیایی

ایهای نفتی، کك و سوخت هستهفرآورده

های فلزیاستخراج کانه

های غذایی و آشامیدنیانواع فرآورده

سپرده، اوراق و صندوق سرمایه گذاری

خودرو و ساخت قطعات

واسطه گری های مالی و پولی

سایر
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های آنها در هر مقطع زمانی گذاری، محاسبه خالص ارزش داراییهای سرمایهوش ارزشیابی شرکتگردد؛ بهترین رمی

 باشد. می

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر سهم در مقاطع های شرکت سرمایهدر نمودار زیر خالص ارزش دارایی

 های گذشته نشان داده شده است. سه ماهه در طول سال

 
 سهم هر يازا به هاييدارا ارزش خالص روند. 92نمودار 

های غیربورسی نادیده گرفته شده و ارزش آنها ها در نمودار فوق، ارزش افزوده داراییدر محاسبه ارزش خالص دارایی

توان به دو عامل تغییر در معادل بهای تمام شده منظور شده است. در این شرایط تغییرات ارزش خالص دارایی را می

 یبورس NAVهمانطور که مشخص است ن سهام نسبت داد. ارزش افزوده پرتفوی بورسی و تغییر در حقوق صاحبا

سهام شرکت  متیق ودرصد رشد داشته است  222از  شیب 1322 خردادماه انیتا پا 1328سال  یشرکت از ابتدا

 86به حدود  ییبه ارزش خالص دارا متیق نسبت 1322در سه ماهه ابتدایی سال درصد رشد نموده است که  442

 است. رسیدهدرصد 
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 92/99/9328عملکرد شركت در سال مالي منتهي به . 1-4

 اطالعات صورت سود و زیان شرکت اصلی در طی دو سال اخیر مطابق جدول ذیل است. 
 شركت انيز و سود صورت اطالعات خالصه. 99جدول 

 شرح

سال مالي منتهي  

 92/99/9328به 

به  يمنته يسال مال

92/99/9327  

 )تجديد ارائه شده(
 درصد تغییر

بیني سال آخرين پیش

مالي منتهي به 

92/99/9328 

 ريال میلیارد ريال میلیارد ريال میلیارد

 930499  8994 990214  930552 *گذاريسود حاصل از سرمايه

 30945  9052399 952  40939 **گذاريسود حاصل از فروش سرمايه

 472 )3391( 199  493 ***ساير درآمدهاي عملیاتي

 970235  92499 930745  980924 جمع درآمدها

  )994(  9999 )918( (925) هاي فروش0 اداري و عمومي هزينه

 910899  92599 930571  970822 سود عملیاتي

 92  92292 )2929( (2) هزينه مالي

 79 )8798( 82  92 هاي غیرعملیاتيساير درآمدها و هزينه

 910223  92499 930571  970222 خالص قبل از كسر مالیاتسود 

(3)  49194 )3( (94) مالیات  

 910222  92492 930153  970825 سود خالص پس از كسر مالیات

 221  92492 521  90234 ريال-سود هر سهم

 970222  292 970222  970222 سرمايه

افزایش به دلیل  22/12/21منتهی به  سال مالینسبت به  22/12/28در سال مالی منتهی به  گذاری* تغییرات سود حاصل از سرمایه

 است. بوده پذیرهای سرمایهسودآوری شرکت

پتروشیمی جم، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و عرضه های **رشد درآمد حاصل از فروش سهام عمدتاً ناشی از فروش بخشی از سهام شرکت

 است.ی پتروشیمی نوری و سیمان ساوه بوده هااولیه سهام شرکت

 . تركیب درآمدهاي شركت7-4

های موجود در پرتفوی( مهمترین منبع ها )سودهای تقسیمی دریافتی از شرکتگذاریسود حاصل از سرمایه

این بخش درآمدی  22/12/1328های گذشته بوده است. در سال مالی منتهی به دهنده درآمد شرکت در سالتشکیل

 22. نمودار زیر وضعیت تفکیك درآمدها از سال درصد درآمد را تشکیل داده است 81به بیشترین مقدار خود رسیده و 

 دهد.تاکنون را نشان می
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 28 تا 29 سال از شركت يدرآمدها بیترك. 99نمودار 

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به بخش پتروشیمی و اغلب سهام موجود در پرتفوی شرکت سرمایه

گذاری برای دو دوره مالی گذشته به تفکیك صنایع باشد. در جدول ذیل، سود حاصل از سرمایههای نفتی میفرآورده

 مختلف نشان داده شده است. 
 عيصنا کیتفک به يگذارهيسرما از اصلح سود. 93جدول 

 صنعت

سال مالي منتهي به 

92/99/9328 

سال مالي منتهي به 

 درصد تغییرات 92/99/9327

 درصد ريال میلیارد درصد ريال میلیارد

  8591  1597  80595  1799  950825 مواد و محصوالت شیمیايي

  9599  9399  90793  299  90949 ايهاي نفتي0 كک و سوخت هستهفرآورده

  94493  199  892  894  90278 هاي مالي و پوليگريواسطه

  97492  599  175  792  90851 فلزات اساسي

  92395  492  591  495  90259 هاي فلزياستخراج كانه

 (3393)  993  322  298  922 انبوه سازي امالک و مستغالت

  8992  995  928  995  312 سیمان آهک گچ

 (3597)  993  979  295  999 هاي غذايي و آشامیدنيانواع فرآورده

 -  299  92  292  2 الستیک و پالستیک

 (9399)  294  41  299  51 ساير

  8997  922  990214  922  930552 جمع
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سال مالی منتهی  

1322/06/31به 

سال مالی منتهی  

1323/06/31به 

سال مالی منتهی  

1323/06/31به 

سال مالی منتهی  

1324/06/31به 

شش ماه منتهی به  

1324/12/30

سال مالی منتهی  

1326/12/22به 

سال مالی منتهی  

1321/12/22به 

سال مالی منتهی  

1328/12/22به 

هاگذاری در شرکتسود حاصل از سرمایه گذاریسود حاصل از فروش سرمایه هاگذاری نزد بانكسود اوراق و سپرده
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 پرتفوي بورسي بازدهي. 8-4

نشان  1322تا پایان خرداد ( 100)پایه عدد  1321را از ابتدای سال  شرکتنمودار زیر بازده تجمعی سهام بورسی 

 دهدیم

 
 9322تا خرداد  9327. بازده تجمعي سهام بورسي شركت از ابتداي سال 99نمودار 

 

 هاي انجام شدهگذاريوضعیت سرمايه0 سودآوري و سرمايه. 2-4

پرداخت افزایش سرمایه( و نسبت سود خالص به های شرکت )شامل پیشگذاریسود خالص، بهای تمام شده سرمایه

 در جدول ذیل نشان داده شده است.  1328تا  1322های ها برای سالگذاریارزش دفتری سرمایه
 مبالغ به میلیون ريال() شركت يسودآور و هيسرما تیوضع. 94جدول 

 سود خالص  سرمايه شركت  سال مالي منتهي به 

ارزش دفتري 

هاي انجام شده گذاريسرمايه

 مدت و بلندمدت()كوتاه

نسبت سود خالص به متوسط 

 هاگذاريارزش دفتري سرمايه

9329/21/39 70922 20429 920942 54 

9323/21/39 940422 990974 950999 55 

9324/21/39 940422 920122 320955 38 

9325/21/39 97,222 70229 340192 95 

9325/99/32 970222 80282 420719 99 

9321/99/92 970222 80325 440921 92  

9327/99/92 970222 930153  590919  92 

9328/99/92 970222 970825 190323 42 

 ها استفاده شده است.گذاریدوره سرمایه ها در هر سال، از میانگین ارزش دفتری ابتدا و انتهای* برای محاسبه متوسط ارزش دفتری دارایی 
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بت به نس یسودآور شتریب شیافزا ها،یگذارهیسرما ینسبت سود خالص به متوسط ارزش دفتر شیافزا یاصل لیدل

های انجام شده و مدیریت صحیح آنها گذاریبدیهی است به سرانجام رساندن سرمایه بوده است. هایگذارهیسرما یبها

 روبرو کند. بیشتریهای آتی را با رشد تواند سودآوری سالمی

 مالي دورهها و سود فروش سهام در طي گذاريگردش سرمايه. 92-4 

 شركت يها يگذارهيسرما گردش. 95جدول 

  ريال اردارقام به میلی شرح

 590919 سرمايه گذاري ها در ابتداي سال مالي 

 80893 خريد سهام و مشاركت در افزايش سرمايه در طول سال مالي 

 90391 ها در طول سال ماليپرداخت افزايش سرمايه شركتپیش

 (90792) قیمت تمام شده سهام فروخته شده در طول سال مالي 

  90217 ها )اوراق و سپرده بانکي(گذاريسرمايهتغییر در ساير 

 (941) ساير موارد

 190323 92/99/9328سرمايه گذاري ها در پايان سال مالي 

   

 10859 مبلغ فروش سهام 

 (90792) قیمت تمام شده سهام فروخته شده 

 40939 سود فروش سهام 

 خرید سهام و ...پرداخت * شامل تغییر در سهام مسدودی، تغییر در پیش
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 گذاري صندوق بازنشستگي كشوريهاي متعلق به شركت سرمايهبهاي تمام شده شركت. 99-4
 )میلیارد ريال( 9328 يمال سال يانتها در ريپذهيسرما يهاشركت شده تمام يبها. 91جدول 

 هاي خارج از بورس شركت   هاي پذيرفته شده در بورس شركت

 بهاي تمام شده  نام شركت      بهاي تمام شده  نام شركت 
پ پ افزايش 

 سرمايه 
  

 مواد و محصوالت شیمیايي  :    مواد و محصوالت شیمیايي :

   408890794 303340881 سلیمانپتروشیمي مسجد      705120772 پتروشیمي جم 

   3420447 907990774 پتروشیمي ايالم      4470291 پتروشیمي فن آوران 

     908490494 پتروشمیران     9190242 پتروشیمي خارگ 

   850895 905950225 پتروشیمي  امیركبیر     720158 پتروشیمي آبادان

     1890835 پتروشیمي باختر      3920299 پتروشیمي نوري

   2 2     801720321   جمع : 

 9504940222 503280221 9209250224 جمع :    اي:هاي نفتي0 كک و سوخت هستهفرآورده

 فلزات اساسي :      903490999 پااليش نفت اصفهان

 709580127 302320373 409980394 صبا فوالد خلیج فارس     909220291 نفت ايرانول

 ساخت محصوالت فلزي :      1550347 نفت سپاهان

   220222 907220222 فوالد اكسین خوزستان     902110292 نفت پاسارگاد

   2 902930987 لوله سازي اهواز   409130594   جمع : 

 908930987 220222 907930987 جمع :    ساخت محصوالت كاني غیر فلزي:

 ساخت محصوالت كاني غیر فلزي :     490132 پشم شیشه ايران 

   940559 740239 سیمان اردستان      9440283 سیمان ساوه

 280589 940559 740239 جمع :      9 ساير

 انواع فرآورده هاي غذايي و آشامیدني :    9850794   جمع : 

 1980118 2 1980118 صنايع شیر ايران    هاي فلزي: استخراج كاني

 گري هاي مالي: واسطه     909840747 سنگ آهن گل گهر

   90811 9220822 گسترش پارس سبا     7990317 چادرملو 

   504270327 90222 خدمات گستر صباانرژي       ساير:

 507920213 504220913 3220822 جمع :    908270994   جمع : 

 انبوه سازي امالک و مستغالت :    گري هاي مالي: ها و نهادهاي پولي واسطهبانک

   9920427 9220222 صبا آرمه      3270724 بانک اقتصاد نوين 

   9270953 490917 پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن     3290354 بانک پارسیان 

 5120297 3970752 9490917 جمع :    1220948   جمع : 

 :الستیک و پالستیک    خودرو و ساخت قطعات: 

 4570228 2 4570228 كارخانجات تولیدي تهران      5510894 ايران خودرو

       راديو تلويزيون و وسايل ارتباطي :      4790797 گروه رنا

 320222 2 320222 فن آوا    902920539   جمع : 

 ساير   8790388 هاي غذايي و آشامیدني: انواع فرآورده

 350222 2 350222 پااليش گاز خارگ   9370412 الستیک و پالستیک: 

 120797 2 120797 پايانه ها و مخازن پتروشیمي    909170144 اوراق دولتي:

 220278 2 220278 بازرگاني صندوق بازنشستگي كشوري    540437 ساير:

   9209870911 جمع بهاي تمام شده:
گذاري صندوق مديريت ارزش سرمايه

 بازنشستگي كشوري
308320282 909880792 509970822 

 9190199   9190199 ساير    4430983 پرداخت افزايش سرمايه:پیش

 3803110998 9504720153 9908810575 هاي خارج از بورس : جمع كل شركت   9201320442 هاي داخل بورس : جمع كل شركت

پرداخت افزایش سرمایه* پیش
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 فروش سهام و مشاركت در افزايش سرمايه خريد و. 99-4

                   ي بورسيهاالف. شركت
 ريال(میلیارد  –مبلغ ) 9328 سال يط در آنها هيسرما شيافزا در مشاركت و يبورس سهام فروش و ديخر. 97جدول 

 نام شركت
مانده در ابتداي 

 سال

پ پ افزايش 

 سرمايه 

 مانده در پايان سال  كاهش طي سال افزايش طي سال  

افزايش طي 

 دوره
مشاركت در 

 افزايش سرمايه 

پ پ افزايش 

 سرمايه

قیمت تمام 

 شده 
 پ پ افزايش سرمايه  بهاي تمام شده 

 2 705120779 (3240944) 2 2210989 470322 2210989 102920395 پتروشیمي جم 

 2 903490999     2  2 903490999 پااليش نفت اصفهان

 2 909220291 (390897)       2 909390853 نفت ايرانول 

 2 902110232 (320281)   2  2 902270291 نفت پاسارگاد 

 2 909840747    9940722 9940722   2 2720238 سنگ آهن گل گهر 

 2 8790388         2 8790388 توسعه صنايع بهشهر 

 2 5510894         2 5510894 ايران خودرو

 2 7990915   9520952 9520952   2 5530295 معدني و صنعتي چادرملو

 2 4790791         2 4790791 سرمايه گذاري رنا

 2 1550341   9280415 9280415   2 4510889 نفت سپاهان

 2 4470291         2 4470291 پتروشیمي فن آوران

 2 3270723        2 3270723 بانک اقتصاد نوين

 2 9190242 (90394)       2 9150954 پتروشیمي خارک

 9950823 9370452 (40194) 250823   990742 9320222 9920334 ايران ياسا تاير و رابر 

 9970922 909930893 (909590994) 9580237 2 904920174 580353 902450973 ساير سهام

 4430983 9209290241 (907950992) 8970954 905180125 904220739 909840134 9707570898 جمـــــع : 
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 هاي غیربورسيب. شركت
 ريال( میلیارد –مبلغ ) 9328 سال يط در آنها هيسرما شيافزا در مشاركت و يربورسیغ سهام فروش و ديخر. 98جدول 

 نام شركت

 مانده در پايان سال كاهش طي سال افزايش طي سال مانده در ابتداي سال
درصد 

 پ پ افزايش سرمايه شدهبهاي تمام  مالکیت
افزايش طي 

 دوره

مشاركت در 

 افزايش سرمايه

پ پ افزايش 

 سرمايه
 پ پ افزايش سرمايه بهاي تمام شده بهاي تمام شده

 75922 302320373 409980394  )940222)   302550973 409980394 صبا فوالد خلیج فارس

 97929 3420447 907990774  2   3420447 907990774 پتروشیمي ايالم

 14997 408890794 303340881  905140128  2920193 303980991 904250913 پتروشیمي مسجد سلیمان

 97952 2 908490494     2 908490494 پتروشمیران

 32922 220222 907220222  2   220222 907220222 فوالد اكسین خوزستان

 92989 850895 905950225 (30297)    850895 905920299 پتروشیمي امیركبیر

 42952 2 902930987     2 902930987 سازي اهوازلوله

 4955 2 1890835     2 1890835 پتروشیمي باختر

 95922 2 1980118     2 1980118 صنايع شیر ايران

 83987 2 4570228    5 2 4570223 تولیدي تهران

 22923 90811 9220822  (990534)   930422 9220822 گسترش تجارت پارس سبا

 922 504270327 90222  )5990285)   502920389 90222 خدمات گستر صباانرژي

 2 901490299 405590124 2 902590748 340222 307880295 5820973 7970812 ساير

  9504720153 9908810575 (30297) 902570237 340222 407980553 9304990791 9809370232 جمـــــع :
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 شركت هايريسک. 5
ا هو دیگر دارایی پذیرهای سرمایهشرکتمتعددی در  های، با ریسكخویشماهیت  بنا برگذاری های سرمایهشرکت

 گذارند عبارتند از:هایی که بر شرکت تاثیر میعمده ریسك د.باشنمی مواجه

 . ريسک نوسانات نرخ بهره9-5

ها، منابع مالی از سایر ها را تغییر دهد. برای مثال با افزایش نرخ سپردهتواند نحوه تخصیص داراییریسك بهره می

 شود. در این صورتو اعتباری هدایت می ها و موسسات مالیپذیر نظیر بانكهای اقتصاد به سوی نهادهای سپردهبخش

های بدون ریسك با رکود مواجه شده و قیمت گذاریممکن است بازار سهام به دلیل هدایت نقدینگی به سمت سرمایه

سهام کاهش یابد. البته با توجه به ثبات نسبی نرخ بهره و چشم انداز ثبات آن، ریسك چندانی از این محل متوجه 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:هد بود. از دیگر تاثیرات تغییر نرخ بهره میپرتفوی شرکت نخوا

 های جدیدپذیری طرحتغییر نرخ بازده مورد انتظار و اثر آن بر توجیه 

 های فرعی و تاثیر آن بر سودآوری و متعاقباً سود تقسیمی آنهاهای مالی شرکت اصلی، شرکتتغییر هزینه 

 . ريسک نوسانات نرخ ارز9-5

های خویش با ریسك نوسانات نرخ ارز مواجهند: ساختار پذیر به واسطه ماهیت عملیات و بدهیهای سرمایهشرکت

های تعمیر و نگهداری و بهره برداری و قیمت فروش محصوالت تولیدی )حتی در بازار گذاری مواد اولیه، هزینهقیمت

خش ای است که بکنند به گونهپتروشیمی فعالیت میهایی که در حوزه صنعتی، معدنی، پاالیشی و داخلی( شرکت

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

ی هگذارند؛ عالوه بر این، واحدهایی که بدپذیر بر جای میهای سرمایهحاصل را تغییر داده و تاثیر باالیی بر سود شرکت

 باشند. حتی در صورتارزی دارند با ریسك افزایش هزینه مالی و شناسایی زیان ناشی از تسعیر بدهی ارزی مواجه می

ای مواجهند که بهای تمام شده و هزینه ها با ریسك تك نرخی کردن ارز و حذف ارز مبادلهثبات نرخ ارز آزاد، شرکت

 دهد.ها را افزایش میمالی عمده شرکت

 ک بازار. ريس3-5

 های موجود درگردد، نوسانات قیمت بازار سهام شرکتمیدر بازار ایجاد  اوراق بهادارریسك بازار در اثر نوسانات قیمت 

تواند در ارزیابی نسبت به وضعیت شرکت تاثیرگذار دهد و میپرتفوی، خالص ارزش دارایی شرکت را تحت تاثیر قرار می

ای هباشد، کاهش احتمالی قیمت بازار سهام زیرمجموعهرتفوی شرکت، غیر بورسی میباشد. با توجه به اینکه بخشی از پ

 له(اسپنج برای دوره زمانی  ماهانههای )داده . ضریب بتایبورسی شرکت اثر کمتری بر کل پرتفوی خواهد گذاشت

  است. 1706 نسبت به شاخص کل "وصندوق"نماد 

همچنین ارزیابی عملکرد سهام هلدینگ در مقایسه با شاخص کل و  در جدول زیر خالصه اطالعات بازدهی و ریسك و

همانطور که مشخص است بر اساس معیارهای ترینور و شارپ عملکرد بازدهی  گروه بیان شده است.های همشرکت

ات بوده است. محاسبتر و به لحاظ معیار سورتینو در رتبه دوم پس از وغدیر ضعیف متناسب با ریسك سهام هلدینگ
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بر اساس اطالعات پنج ساله محاسبه شده است. همانطور که مشخص ورت ماهانه به صتاریخی رزش در معرض خطر ا

نمودار زیر نیز  .درصد بوده است 12درصد اطمینان  24در مقیاس ماهانه در سطح  است حداکثر بازدهی منفی سهام

 توزیع بازده کل ماهانه سهام را به تصویر کشیده است.
 9328: معیارهاي ريسک و ارزيابي عملکرد در سال 92جدول 

 شاخص وبانک وغدير وامید وصندوق جم شرح

 %98799 %94398 %94198 %98992 %97497 %5895 بازده سال

  9922  2915  9998  2988  9921  2974 بتا

 %9295 %9192 %4999 %3295 %9195 %9399 انحراف معیار

 %9894 %9191 %4891 %3592 %9891 %9599 معیارنیم انحراف 

  9979  9922  9999  9929  9952  2952 معیار ترينور

  2935  4984  9979  4918  5952  9973 معیار سورتینو

  8989  4921  3999  5952  1929  9988 معیار شارپ

VaR 899- %297- %9492- %9993- %9998- %899- ماهانه% 
 

 
 : توزيع بازدهي ماهانه وصندوق در پنج سال اخیر93نمودار 

 هاي تولید و محصوالت. ريسک قیمت نهاده4-5

های فعال در صنعت گذاری صندوق بازنشستگی کشوری را شرکتبخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت سرمایه

های پتروشیمی به صورت انحصاری توسط دولت مجتمعدهد. بخش عمده عرضه خوراک اکثر پتروشیمی تشکیل می

گذاری خوراک تحویلی به کار گرفته است های متفاوتی را برای قیمتگیرد، و دولت در چند سال اخیر رویهصورت می

گذاران در این های زمانی مختلف مبهم باشد، امری که سرمایهکه موجب گردیده چشم انداز قیمت خوراک برای افق

های جدید را از ریزی و اطمینان نسبی به منظور اجرای طرحبا مساله مواجه ساخته و امکان هر گونه برنامه صنعت را

 آنان سلب نموده است.

هایی گردیده است که با افزایش بهای تمام شده، های استفاده شده دولت بعضاً منجر به تعیین قیمتعالوه بر این رویه

ای و حتی جهانی کاهش داده است؛ به خصوص که با سقوط ی را در سطح منطقههای کشور در صنعت پتروشیممزیت

دولت  های حمایتیقیمت جهانی نفت و گاز، قیمت محصوالت پتروشیمی نیز کاهش یافته و حتی انتظار اعمال سیاست

آزاد و  ی اقتصادبایستی بر اساس پارامترهاوجود داشته است. لیکن علیرغم اینکه قیمت محصوالت در بازار داخلی می

-33% -22% -24% -20% -14% -10% -6% -1% 3% 8% 13% 18% 22% 21% 32% 36% 31%
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های تکلیفی توسط دولت تعیین و در ساز و کار عرضه قیمت جهانی تعیین گردند در برخی محصوالت پتروشیمی نرخ

 محصوالت در بورس کاال به زیان تولیدکنندگان، دخالت صورت گرفته است.

در جهت حفظ تولید و توسعه گیری مرتبط با موارد مذکور ثبات رویه های ذیربط در تصمیمچنانچه دولت و ارگان

 های مذکور کاهش خواهند یافت.صنعت اتخاذ نمایند ریسك

 هاي تجاري. ريسک مربوط به سیاست بین الملل و پیمان5-5

آوری و تجهیزات به روز، گیری از فنهای اقتصادی تحمیلی به کشور در سنوات گذشته بهرهها و تحریممحدودیت

وری بیشتر را دشوار ساخته بود، عالوه بر های جدید و تولید با بهرهبرای اجرای طرح تامین مالی خارجی و نظایر آن

وارد هایی وجود داشت؛ این مها و نقل و انتقاالت بانکی نیز دشواریاین بعضاً در زمینه فروش محصوالت تولیدی شرکت

 های داخلی را کاهش داده بود.پذیری شرکترقابت

بایستی همواره در نظر گرفته ها، این ریسك کاهش یافته است اما میبی این محدودیتبا اجرای برجام و کاهش نس

های تجاری میان کشورها به منظور گسترش تجارت میان دو یا گروهی از کشورها از طریق شود. امروزه امضای پیمان

ی ی در مقابل محصوالت تولیداهای تجاری و نظایر آن گسترش بسیاری یافته است. ایجاد نظام تعرفهکم کردن تعرفه

یری پذتواند رقابتنامه تجاری با دیگر تولیدکنندگان از سوی کشورهای هدف صادراتی میکشور ما و امضای توافق

نامه با خریداران محصوالت تولیدی که البته محصوالت تولیدی ایران را تحت الشعاع قرار دهد. تالش برای امضای توافق

تواند این ریسك را کاهش داده و حتی باشد میبین کشور ما و کشور هدف صادراتی می نیازمند تعامل سازنده

 پذیری محصوالت تولیدی ایران را افزایش دهد.رقابت

 . ريسک نقدينگي1-5

 اکنونهم سازد.ها را با ریسك نقدینگی مواجه میکفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان عدم

 هاینسبت قرار داشته ونسبتاً مناسبی از نظر نقدینگی در وضعیت  صندوق بازنشستگی کشوریگذاری شرکت سرمایه

 برای تداوم فعالیت و الزم . نقدینگیدهندرا نشان میهای نقد ورودی و خروجی تعادل نسبی در جریان نیز نقدینگی

 تواند از منابع ذیل تأمین گردد:توسعه می

 هایگذارحاصل از سرمایه سود 

 هاگذاریسرمایه فروش 

 سرمایه افزایش

 بدهی و تسهیالت وام ارزی ابزارهای 

گذاری در آینده، عواملی های زیرمجموعه و توسعه سرمایههای در دست اجرا توسط شرکتپروژهبا توجه به اجرای 

المللی برای استفاده از فاینانس خارجی )که هنوز کامال برطرف نشده و ریسك سیاسی کشور های بینمانند محدودیت

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

 هایی مواجه خواهد نمود.تامین نقدینگی را با ریسك
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 گزارش عملکرد اجتماعي شركت. 1  
ساله نظام مقدس جمهوری  20کمك به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و حرکت در راستای سند چشم انداز 

 های بزرگاسالمی ایران، از جمله مهمترین وظایفی است که عالوه بر افزایش دارایی سهامداران در زمره وظایف شرکت

گذاری صندوق این مهم، هیأت مدیره شرکت سرمایهفعال در اقتصاد کشور قرار دارد. بر همین اساس و با اعتقاد بر 

پذیر نقش موثری در کمك به های سرمایهگذاری و افزایش سرمایه در شرکتبازنشستگی کشوری با انجام سرمایه

 پذیر )به ویژه توجه به امر اشتغال( داشته است. های سرمایههای محل استقرار شرکتتوسعه استان

 92/99/9328طي دوره مالي منتهي به  . اهم اقدامات انجام شده7
  بخش( ادامه اجرا و پیشرفت پروژه احداث واحدهای اوره و آمونیاکEPC و افزایش پیشرفت طرح در پایان )

 درصد 28722به  1328سال 

  ادامه اجرای پروژهABS/Rubber  جم 

  فارس از طریق میلیون تن محصول فوالدی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج  4مشارکت در طرح تولید

 شرکت صبا فوالد خلیج فارس

 پیگیری به ظرفیت رساندن شرکت صبافوالد خلیج فارس 

  اردر بازار بورس اوراق بهادخوزستان  صبا فوالد خلیج فارس و فوالد اکسینهای عرضه سهام شرکتپیگیری 

 پتروشیمیران، بازرگانیهای تحت کنترل از جمله پتروشیمی جم، پیگیری جهت افزایش سودآوری شرکت 

 صندوق بازنشستگی، ایران یاسا تایر و رابر و ...

 مسجد سلیمان و ...ایران یاسا تایر و رابر، از جمله  پذیرهای سرمایهمشارکت در افزایش سرمایه شرکت 

 های صبافوالد خلیج فارس )طرح تولید شمش و ورود به تکمیل زنجیره تولید فوالد از طریق شرکت

 اسفنجی(آهن ( و فوالد اکسین )طرح تولید شمش و باالدست

 باشد.به شرح زیر می 22/12/1328 های امور حقوقی شرکت در سال مالی منتهی بهاهم فعالیت 
 9328هاي امور حقوقي شركت در سال . اهم فعالیت92جدول 

 

 توضیحات طرف دعوي شرح
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شركت صنايع 

 الستیک يزد

میلیون ریال بابت ضمانت از شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش  44،142دعوی مطالبه وجه به مبلغ 

دادگاه عمومی حقوقی  11توسط الستیك یزد بر علیه شرکت هلدینگ طرح شده که پرونده در شعبه 

دعوی خواهان را صادر نمود و رای صادره در مرحله تجدیدنظر  تهران مطرح و در نهایت دادگاه قرار رد

 قطعی گردید. 

بابت دريافت سود 

 سنواتي

میلیون  13،233میلیون ریال، کاشی اصفهان به مبلغ  3،334های صدرا به مبلغ شکایت از شرکت

ریال، نفت سپاهان میلیون  12،222میلیون ریال، پشم شیشه ایران به مبلغ  1،222آوا به مبلغ ریال، فن

میلیون ریال و بانك پارسیان  32،038میلیون ریال، شرکت پتروشیمی آبادان به مبلغ  36،268به مبلغ 

درا های صمیلیون ریال بابت دریافت سود سهام سنواتی انجام شده که در مورد شرکت 23،664به مبلغ 

گواهی عدم سازش صادر گردیده  و کاشی اصفهان رای به نفع شرکت صادر شد و در مورد باقی موارد

 و دعوی در هیات داوری بورس مطرح و در مرحله اجرا می باشد.
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 هاگذاري در پروژهتکمیل سرمايه 

در سال  های این شرکتترین اولویتدست اجرا یکی از اصلیهای در گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در بازار اولیه، تکمیل پروژهگذاری شرکت سرمایهبا توجه به تمرکز سرمایه

 .جم و پتروشیمی مسجد سلیمان ارائه شده است ABS/Rubberهای صبافوالد خلیج فارس، ای از آخرین وضعیت پروژهبوده است، در جداول این صفحه خالصه 1328مالی 

 هارمجموعهيز و ياصل شركت در اجرا دست در يهاپروژه. 99جدول 

 موضوع فعالیت تركیب سهامداران نام پروژه
موقعیت 

 جغرافیايي

سال 

 شروع

پیش بیني تاريخ 

 برداريبهره

برآورد 

گذاري طرح سرمايه

 در فاز اول )م.ر(

پیشرفت 

 فیزيکي

 )درصد(

 پتروشیمي 

 د سلیمانجمس

گذاری صندوق شرکت سرمایه

 بازنشستگی کشوری
63721% 

هزار  680تولید آمونیاک به میزان 

مصرف جهت تولید اوره ) تن در سال

 هزار تن مازاد برای فروش( 41و 

تن  1،014،000تولید اوره به میزان 

 در سال

 یانرژ ژهیمنطقه و

شهرستان  ،ییالیز

 مانیمسجد سل

1323 1322 
3،211  

 میلیون یوآن
2872% 

 34713% سایر سهامداران

ABS/Rubber 
 جم

 100% شرکت پتروشیمی جم

هزار تن  200به میزان  ABSتولید 

هزار تن  60به میزان  Rubberو 

 در سال

منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی 

 پارس

1323 1300 
 میلیارد ریال 10،231

 میلیون یورو 282
1372% 
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 هاي زيرمجموعهشركت هاي آتيعملکرد و برنامه. 8

 جم یمیپتروش

 شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:ای از اطالعات مالی در جدول زیر خالصه
 )میلیارد ريال( جم يمیپتروش شركت يسودآور اطالعات. 99جدول 

 21سال  27سال  28سال  شرح

185093  733,331 فروش  120819 

593092 11,377 سود عملیاتي  920924  

191019  31,771 سود خالص  990897  

  90974 99292  1,1,3 ريال-سود هر سهم

 90122 90172 ۲۲,,1 ريال-سود تقسیمي هر سهم

 3193 72۲, 127, درصد -( ROAها )بازده دارايينرخ 

 1998 23.. ,2.. درصد - (ROEنرخ بازده حقوق صاحبان سهام )

 

 
 تاكنون 25 سال از جم يمیپتروش شركت خالص سود روند. 94نمودار 

 هاي فرعي:شركت

 جم يمیپتروش رمجموعهيز يهاشركت. 93جدول 

 ماموريت نام شركت

 تن در سال 300،000تولید و فروش محصوالت پلیمری )پلی پروپیلن( به ظرفیت  شركت پلي پروپیلن جم

 كارانجم صنعت شركت
های اجرای نصب و فعالیت ، تعمیر و نگهداری واحدهای مختلف پتروشیمی جم

 اندازیاندازی و راهراهساختمان، پیش

 انرژي پادكیشتوسعه  شركت
انجام  -آالت، تجهیزات صنعتی و تولیدیتأمین، نصب، تعمیر و نگهداری کلیه ماشین

تهیه   -هاها و شرکتها، سازمانهای وزارتخانهشرکت در مناقصه و مزایده -هاپروژه

 هاهای توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژهطرح

 ABS/Rubber اندازی واحدراه توسعه پلیمر پادجم شركت
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 اهم اقدامات انجام شده در شركت پتروشیمي جم

 لنیات یو پل لنیات دیبه رکورد تول یابی دست  

  ادامه اجرا پروژهABS- Rubber  با استفاده از آورده نقدی سهامدار و خط اعتباری تامین شده از بانك

 درصد بوده است 13به  1328تجارت که ماحصل آن افزایش پیشرفت کلی طرح در پایان سال 

 نیمربوط به ترانس برق الف راتیتعم ست،یکاتال ضیمربوط به کوره و تعو راتیانجام تعم. 

 شركت پتروشیمي جم هاي آتيبرنامهاي و هاي توسعهطرح

  پیگیری تکمیل طرحABS/Rubber 

)اکریلونیتریل بوتادین  ABSترین طرح توسعه پتروشیمی جم و از مهمترین اهداف شرکت، تولید مهم

منطقه ویژه اقتصادی پارس )عسلویه( احداث خواهد شد. بر اساس این طرح  2استایرن( است که در فاز 

هزار تن  36و  ABSبرداری برسد، ساالنه دویست هزار تن به بهره 1300شود در سال میبینی که پیش

RUBBER  تولید خواهد شد. عمده مصرفABS الکترونیکی و سپس لوازم و قطعات  در تولید لوازم

در منطقه آسیای شرقی هستند، نزدیکی ایران به بازار  ABSجا که تولیدکنندگان بزرگ خودرو است. از آن

اروپا از مزایای رقابتی این محصول در کاهش هزینه حمل و نقل و زمان انتقال خواهد بود. از دیگر مزایای 

های تولید مواد اولیه است، زیرا ایران از تولیدکنندگان عمده نفتا نهکاهش هزی رقابتی تولید این محصول،

 مانند استایرن و بوتادین در سطح جهانی است.  ABSو در نتیجه تولیدکننده مواد اولیه  LPGو 

  بررسی طرح اجرای واحدهایPDH/PP توسط پتروشیمی جم 

هزار  600 تیبا ظرف لنیپروپ یهزار تن در سال و پل 600 تیبا ظرف لنیپروپ دیطرح مشتمل بر تول نیا 

که به وفور در منطقه استقرار طرح  دهدیم لیپروپان تشک عی. خوراک طرح را گاز ماباشدیتن در سال م

پروپان قرار  یصادرات انهیپا یلومتریطرح حاضر در حدود دو ک یگفت محل اجرا دیبا نیوجود دارد. همچن

طرح به عنوان  یدیتول لنیاز محل فوق در نظر گرفته شده است. پروپ زیک طرح نخورا نیدارد که تام

 نهیهز شودیم ینیبشیخود طرح مورد استفاده قرار خواهد. پ لنیپروپیپل دیخوراک در واحد تول

بوده و طرح در سال  الیر اردیلیم 32،000بعالوه  وروی ونیلیم 112طرح حدود  ازیموردن یگذارهیسرما

 برسد. یبرداربه بهره 1303
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 در شکل زیر کلیات طرح توسعه پیشنهادی شرکت نشان داده شده است.

                                                           

 پلی پروپیلن جم

 گردیده است.طی سه سال اخیر ارایه شرکت  مالیای از اطالعات در جدول زیر خالصه
 )میلیارد ريال( جم لنیپروپ يپل شركت يسودآور اطالعات. 94جدول 

 21سال  27سال  28سال  شرح

  990899  970293 330941 فروش

  30382  50179  ,,1,, سود عملیاتي

  30582  10591  77,۲13 سود خالص

  90722  30958  3,373 ريال-سود هر سهم

  90722  30952  3,3۲۲ ريال-سود تقسیمي هر سهم

 1992  79928 13213 درصد - (ROA)ها نرخ بازده دارايي

 89.5  22914 7۲۲273 درصد - (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام  نرخ

 
 تاكنون 9325 سال از جم لنیپروپ يپل شركت ياتیعمل سود و خالص سود روند. 95نمودار 
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 اهم اقدامات انجام شده در شركت پلي پروپیلن جم

 پروپیلن پلی و فروش داخلی ثبت رکورد تولید 

  برنامه ریزی جهت افزایش تولید گریدهای با ارزش افزوده باال و موفقیت در تولید گرید ترپلیمر و افزایش

 تولید گریدهای کوپلیمر

 گاه نفت شازند در تاریخ فعالیتثبت بیشترین رکورد انتقال پروپیلن از پاالیش 

 ؛28 سال در ایران پروپیلن پلی بازار از درصدی 36 سهم به دستیابی 

 ایران انرژی مصرف معیار استاندارد از کمتر %21 میزان به ویژه انرژی مصرف در تاریخی رکورد ثبت  

 های کاتالیست سازی صنعتی و آمیزموفقیت تست Albern , Finix ماده این کنندهتأمین از انحصارزدایی و 

 و یصنعت واحدهای ملی همایش یکمین و بیست در سپاس لوح و کشوری سبز صنعت سیمین تندیس اخذ 

 سبز خدماتی

 سبور بازار به شرکت ورود 

 خدمات گستر صباانرژی

 معرفي شركت

 ی اخیر به شرح جدول زیر بوده است.های مالی این شرکت در دو سال مالمهمترین اقالم صورت

 (الير اردیلی)ارقام به م هاي مالي دو سال اخیر: خالصه اقالم صورت95جدول 

 32/22/9321 9327/22/32 9328/22/32 شرح

 953  415  30795 هاگذاريدرآمد سرمايه

 937  422  30114 سود عملیاتي

 957  492  30172 سود خالص

 905970919  409220222  3107220222 ريال-سود هر سهم

 905220222  402220222  9202220222 ريال-سود تقسیمي هر سهم

 

 گذاريوضعیت پرتفوي سرمايه

خردادماه  31تا  1326سال  ابتدایشرکت از  نیا یگذارهیتمام شده و ارزش روز سبد سرما یبها سهیمقا ریدر نمودار ز

 شیبه ب الیر اردیلیم 2،062سبد از  نیتمام شده ا ینشان داده شده است. همانطور که مشخص است بها 1322سال 

 ،یفلزات اساس عیدر صنا ییهاسهام شرکت دیبه سبب خر شیافزا نیاست. عمده ا دهیرس الیر اردیلیم 2،314از 

 نیا یتمام شده پرتفو یبها شیبوده است.  افزا یمال یهایگرو واسطه یفلز یهااستخراج کانه  ،ینفت یهافرآورده

 یوان بدهبوده است که به عن یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیتوسط شرکت سرما ینگینقد قیشرکت از محل تزر
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مشخص است ارزش افزوده  ریثبت شده است. همانطور که از نمودار ز یشرکت خدمات گستر صبا انرژ یهادر حساب

 بوده است. الیر اردیلیم 307000بالغ بر  1322خردادماه  یدر انتها یرگذاهیسبد سرما نیا

 
 9322 خرداد 39 تا 9321 سال ابتداي از شركت يگذارهيسرما سبد روز ارزش و شده تمام يبها سهيمقا. 91نمودار 

صنعت نشان داده شده است.  كیبه تفک 1322خردادماه  یدر انتها یتمام شده و ارزش روز پرتفو یبها ریدر جدول ز

 ،یفلز یهااستخراج کانه فلزات اساسی، عیدرصد ارزش روز سبد متعلق به صنا 60از  شیهمانطور که مشخص است ب

 .باشدیم ینفت یهافرآورده

 (الير اردیلی)ارقام به مارزش روز پرتفوي وضعیت مقايسه : 91جدول 

 درصد ارزش روز درصد بهاي تمام شده صنعت

  2373  11،421  2171  2،060 فلزات اساسي

  2271  11،234  1173  1،011 استخراج كانه هاي فلزي

  1373  6،640  873  183 فرآورده هاي نفتي

  1278  6،311  376  333 خودرو و قطعات

  172  3،203  1270  1،133 شیمیايي

  173  3،642  1178  1،116 چندرشته اي صنعتي

  1273  6،128  3173  2،261 ساير

  10070  32،383  10070  2،314 جمع
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 هاخالص ارزش دارايي

 1322تا انتهای خردادماه  1321های شرکت خدمات گستر صبا انرژی از ابتدای سال در نمودار زیر خالص ارزش دارایی

 نشان داده شده است.

 
 هاي پرتفوي سه خالص ارزش دارايي: مقاي97نمودار 

با در نظر  1322( تا انتهای خردادماه سال 100)مبنا عدد  1321در نمودار زیر وضعیت بازده پرتفوی از ابتدای سال 

ه ماه انجام شد نویسی و خریدها در ابتدای هر ماه و سود نقدی و فروش در انتهای هرگرفتن این فرض که مبالغ پذیره

باشد و ارزش روز پایان هر ماه درست بعد از سود نقدی و فروش باشد، محاسبه و نشان داده شده است. لذا مشخص 

  گذاری شرکت خدمات گستر صبا انرژی بوده است.درصد بازده پرتفوی سرمایه 240است که در این دوره بیش از 

 
 9322 سال خردادماه يانتها تا 9327 سال يابتدا از يپرتفو بازده تیوضع. 98نمودار 

 انرژي خدمات گستر صبااهم اقدامات انجام شده در شركت 

 گذاری صندوق بازنشستگی کشوری.مدت شرکت سرمایهمدیریت پرتفوی کوتاه 

 فارس جیاز پرسنل صبا فوالد خل یبخش یانسان یروین نیتام 

 یکشور یصندوق بازنشستگ یگذار هیو ساختمان سرما ساتیتاس تیریمد 

29
7

903
94 30
97

4

90
79

2

40
95

2

10
47

2

80
77

3

20
21

5

99
07

57

49
08

35

2

920222

920222

320222

420222

520222

1326/12/22 1321/03/31 1321/06/31 1321/02/30 1321/12/22 1328/03/31 1328/06/31 1328/02/30 1328/12/22 1322/03/31

ها 
ي 

راي
دا

ش 
رز

ص ا
خال

(
ال

ري
د 

ار
لی

می
)



 

   

  

36 

 9328 اسفند  92 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد اتیه تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

36 36 
36 

36 

 پتروشیمی مسجد سلیمان 

 معرفي و تاريخچه

قدر  ذاریگسرمایه و شرکت ناجا تعاون بنیاد ناجا، پرسنل سرمایه با سلیمان، مسجد پتروشیمی صنایع اوره و آمونیاک

 و گتوند سد جنوب در مسجدسلیمان پتروشیمی مجتمع احداث برای شده گرفته نظر در در دست ساخت است. محل

 محدوده در سلیمان، مسجد شهرستان زیالیی منطقه در و هکتار 300 مساحت به زمینی در مسجدسلیمان غربی شمال

 افزایش هکتار 1000 از بیش به منطقه وسعت توسعه، طرح براساس. دارد اهواز قرار شرقی شمال کیلومتری 130

 راه طریق از و المللیبین آزاد هایآب به خمینی امام بندر طریق از منطقه جغرافیایی موقعیت نظر از .یافت خواهد

 شود.مرکزی وصل می آسیای و اروپا ترکیه، به سراسری آهن

  :1323زمان شروع پروژه 

 1322برداری: برآورد زمان بهره 

 سال در مکعب متر میلیون 810 میزان به طبیعی خوراک: گاز 

 اوره برای ژاپن تویو -آمونیاک برای سوئیس کازاله :تکنولوژی هایالیسنس 

  پیمانکارEPCشرکت :WUHUAN  چین 

  :28722پیشرفت فیزیکی% 

 میلیون یوآن بخش  37112گذاری کل طرح: برآورد سرمایهEPC ،804  میلیون یوآن بخشNON EPC 

  محصوالت

 آن ياسم تیظرف همراه به مانیسل مسجد يمیپتروش شركت محصوالت. 97جدول 

 ظرفیت )هزار تن در سال( نام محصول

 90275 اوره

 182 آمونیاک

 9328در سال  9فاز  در شده انجام اقدامات اهم

  بخش  احداث واحدهای اوره و آمونیاکپروژه و پیشرفت اجرا ادامه(EPC ) و افزایش پیشرفت طرح در پایان سال

 رصدد 28722به  1328

  مبلغکل جذب LC  پروژه در بخشEPC  میلیارد یوآن 3به میزان 

  تدارکات و خرید کاالدرصدی در بخش  100پیشرفت 

 یگاز و اجرا نگیتریم ستگاه یپروژه احداث ا لیتکم Hot-Tap   و اتصال خط گاز از محلHot-Tap ستگاه یتا ا  

 تمعگاز مج یو کنتورها و برقرار زاتیمتر و نصب تجه 183مجتمع به طول 

 و دستیابی  سد گتوند   اچهیدر یشناور رو سازه  و  یدر دو بخش خط انتقال آب در خشک  یپروژه  آب رسان  یاجرا

 در این بخش %86724 به پیشرفت 

 خط انتقال برق لیتکم 
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 هاي آتي شركت پتروشیمي مسجدسلیمانبرنامه

 مسجدسلیمانهای توسعه پتروشیمی اتمام طرح اوره و آمونیاک و شروع سایر طرح 

با تدابیر هوشمندانه اندیشیده شده بخش عمده قطعات خارجی مورد نیاز پروژه اوره و آمونیاک شرکت پتروشیمی 

مسجد سلیمان در سنوات قبل خریداری شده و عمده اقدامات باقی مانده جهت تکمیل پروژه مربوط به نصب تجهیزات 

شود مراحل نهایی اجرای پروژه طی سال جاری به انجام باشد که پیش بینی میمی Non-EPCو اجرای بخشهای 

 رسیده و این پروژه به بهره برداری برسد.

 شركت پتروشیمي مسجد سلیمان هاي تابعهشركت

 مانیسل مسجد يمیپتروش شركت تابعه يهاشركت. 98جدول 

 

 

 

 

 

 صبا فوالد خلیج فارس

 سال اخیر ارایه گردیده است: سه شرکت طی مالیای از اطالعات در جدول زیر خالصه

 (الير اردیلیم) صبافوالد خلیج فارس شركت يسودآور اطالعات. 92جدول 

 21سال  27سال  28سال  شرح

 30952  990942 فروش
3 90944  90513 سود عملیاتي
20247 90924  90459 سود خالص

0 90227  40451 ريال -سود هر سهم
 90131 40522 ريال -سود تقسیمي هر سهم

00 9992 9972 درصد - (ROA)ها نرخ بازده دارايي
00 9925 3991 درصد - (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام  نرخ

  

 ماموريت نام شركت

 یك اوره و آمونیاکمجری طرح فاز  شركت پتروشیمي پارسوماش

 مجری طرح پتروپاالیشگاه گازی جنوب فروغ پتروپااليش شركت

 زیالیی مگاواتی 1000 نیروگاه طرح مجری وبجن زياليي برق نیروگاه شركت

 هلدینگ هایپروژه نظارتی و مشورتی بازوی پرآور مهندسي شركت

 هلدینگ عمومی خدمات و انسانی نیروی تامین اجرایی، بازوی ستبرتازار ارژنگ شركت
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 :مختلف پیش بیني شده در پروژهفازهاي 

 پروژه تعریف گردیده است: 3ت مدیره وقت در قالب اتوسط هی 21/01/1388طرح مصوب در تاریخ 

 باشد:میلیون تن در سال که خود شامل سه مرحله می 4/1شامل یك واحد فوالدسازی به ظرفیت  :9فاز شماره 

  ایجاد یك واحد تولید آهن اسفنجی به روشHBI باشد.میلیون تن در سال که در حال اجرا می 4/1یت با ظرف 

 که میلیون تن در سال  4/1گری )تولید بیلت، بلوم و بیم بلنك( به ظرفیت ایجاد یك واحد ذوب و ریخته

 باشد.اقدامات الزم جهت راه اندازی این واحد در دست اجرا می

 میلیون تن در سال  4سازی به ظرفیت ایجاد یك واحد گندله 

میلیون  8/2با دو کوره مگا مدول و نیز تولید   HBI میلیون تن آهن اسفنجی به روش 3در این فاز تولید  :9شماره  فاز

 .بینی گردیده استتن شمش فوالدی در سال پیش

هزار تن  140هزار تن میلگرد و  140در این فاز واحد نورد محصوالت فوالدی )گام دوم فاز یك(، تولید : 3فاز شماره 

 .بینی گردیده استتیرآهن و در امتداد فاز دوم تولید ورق نازک در ابعاد مختلف و نیز تولید ریل پیش

 است ها تعریف گردیدهدر این فاز واحدهای جانبی به صورت موازی و متناسب با پیشرفت سایر پروژه : 4فاز شماره 

 :باشدکه به قرار زیر می

 اولیه ایستگاه راه آهن و واگن برگردان مواد 

  مگاوات 1000الی  400یك واحد تولید برق )نیروگاهی( به ظرفیت 

  متر مکعب در روز 30000تا  34000یك واحد تولید آب شیرین به ظرفیت 

  تن در سال 200000تولید آهك به ظرفیت تقریبی 

 هوای فشرده 

  متر مکعب 20000واحد تولید اکسیژن به ظرفیت 

 صبافوالد خلیج فارسشركت  در شده انجام اقدامات اهم

 انجام طرح توسعه و ورود به باالدست 

 مانکارانیپ تیصورت وضع مینرم افزار تکسا جهت تنظ یساز ادهیپ 
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 دیعملکرد تول یدرصد 133 شیافزا 

 فروش محصوالت یدرصد 340بالغ بر  شیافزا 

 جهت عرضه سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار هیاقدامات اول 

 سازی اهوازلوله

 شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است: مالیای از اطالعات در جدول زیر خالصه

 (الير اردیلیم) سازي اهوازلوله شركت يسودآور اطالعات. 32جدول 

 21سال  27سال  28 شش ماهه شرح

  3,522  1,137  ,1,11 فروش
 139  ,.7,1  7.7 سود عملیاتي
 1,379  11,  )3,1( سود خالص

 532  337  )737( ريال -سود هر سهم

 ۲2۲1- ۲2۲1 3231- درصد -( ROAها )نرخ بازده دارايي
 

 
 تاكنون 9321 سال از سازي اهوازلوله شركت ياتیعمل سود و خالص سود روند. 92 نمودار

 اهوازسازي شركت لوله در شده انجام اقدامات اهم

 افزایش تولید و فروش شرکت نسبت به سال قبل 

 تولید لوله های سرویس ترش پروژه ملی و استراتژیك گوره به جاسك 

 بومی سازی و خودکفائی در تولید ورق پروژه گوره به جاسك 

  بومی سازی و مهندسی معکوس در ساخت کارت کنترل ترانس های جوش 

 ه به جاسكبارگیری آنالین لوله های پروژه ملی گور 

  هزار تنی تولید لوله های اسپیرال جهت مصارف گازرسانی برای اولین بار در شرکت 10اخذ پروژه 

 ارتقاء کیفی و کمی آزمایشگاه خوردگی فلزات کنترل کیفیت 

 ورود به وندور لیست های کیفی و فهرست مناقصه گران صالحیت دار شرکت ملی گاز ایران 
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  پوششFBE  استراتژیك گوره به جاسك برای اولین بار در شرکتلوله های پروژه ملی . 

 فوالد اکسین خوزستان

 شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است: مالیای از اطالعات در جدول زیر خالصه

 )میلیارد ريال( خوزستان نیاكس فوالد شركت يسودآور اطالعات. 39جدول 

 21سال  27سال  28سال  شرح

  7..,71 ..3,1  17,۲73 فروش

  7۲1 (,13)  3,713 سود عملیاتي

  )711( (3,3)  33۲,, سود خالص

(37) (.1)  7,۲77 ريال-سود هر سهم  

 

 
 تاكنون 9321سال از فوالد اكسین شركت ياتیعمل سود و خالص سود روند. 92نمودار 

 فوالد اكسین خوزستاناهم اقدامات انجام شده در شركت 

  گرید فوالدی جدید 4تولید (X60-MS ،S360Q ،S620Q ،OXINAR340 ،A283 Gr C)  با ارزش افزوده

 1328باال در سال 

 راه انداری آزمایشگاه خوردگی به عنوان بزرگترین آزمایشگاه خوردگی کشور 

  اینچ برای اولین بار در کشور 46تولید موفق ورق لوله های گاز با سایز 

 های ضد سایش برای اولین بار در کشور و ثبت مالکیت به نام شرکتتولید موفق ورق 

  1321نسبت به سال  1328برابری صادرات در سال  3رشد  
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 یاسا تایرایران

 شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است: مالیای از اطالعات در جدول زیر خالصه

 (الير اردیلیم) ايران ياسا تاير و رابر شركت يسودآور اطالعات .39جدول 

 21سال  27سال  28سال  شرح

1,510  1,3,1  3,1,7 فروش
116  337  ,7, سود عملیاتي
4  31۲  1.1 سود خالص

7  11۲  3.1 ريال -سود هر سهم
100 -  ريال -سود تقسیمي هر سهم

02 77237 172,3 درصد - (ROA)ها نرخ بازده دارايي
0 ,,332 ,312۲ درصد - (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام  نرخ

 
 تاكنون 9321 سال از ايران ياسا تاير و رابر شركت ياتیعمل سود و خالص سود روند. 99نمودار 

 شركت ايران ياسا تاير و رابرهاي توسعه طرح

ل نس یرهایبازار و رقابت در محصوالت تا تیدر خصوص وضع اسای رانیانجام شده توسط شرکت ا بر اساس مطالعات

. دینوع محصوالت را آغاز نما نیتن از ا 1،632ساالنه  دیتول یاشرکت قصد دارد مطابق طرح توسعه نیا وبلس،یدوم ت

جهت شروع  زیسا 41 د،یمحصول جد یاندازو راه یابیازارصورت گرفته توسط واحد ب یهایابیو ارز هایبر اساس بررس

پروژه در سالن از قبل احداث شده مستقر در  ینسل دوم در دستور کار قرار گرفته است. اجرا یرهایتا یابرنامه توسعه

 دیکل خر نهیعنوان هزبه  الیر ونیلیم 3647612. در مجموع مبلغ ردیپذیصورت م اسای رانیشرکت ا میقسمت قد

مورد نظر بر اساس  زاتیتوجه است که تجه انیدر نظر گرفته شده است. شافاز اول پروژه  زاتیو تجه التآنیماش

ه ساالن دیقادر به تول زاتیتجه نیاست و ا یو مهندس یو توسعه و فن قیتحق یصورت گرفته در واحدها یهایطراح

 یونمیل 313،418گذاری به مبلغ سرمایه نیازمندطرح مذکور در مجموع  هستند. وبلسینسل دوم ت یرهایتن تا 1،632
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میلیون ریال سرمایه در گردش مورد نیاز  101،266میلیون ریال خرید تجهیزات و مبلغ  364،612شامل مبلغ  ریال

 )چهارماهه( است.

 باشد:یم ریپروژه به شرح جدول ز نیا یو اقتصاد یفن یهیصه طرح توجالخ

 . خالصه طرح توجیهي و فني پروژه33جدول 

 ايتوسعه نوع طرح

 توسعه تایرهای نسل دوم نام طرح

 شرکت ایران یاسا تایر و رابر مجري

 1،632 ظرفیت اسمي )تن(

 348،634 ظرفیت اسمي )حلقه(

 off-roadتایرهای تیوبلس و  نوع تولیدات

 1328/01/01 شروع فاز اجرا

 1322/06/30 خاتمه فاز اجرا

 برداریماه پس از بهره 1سال و  2 دوره بازگشت سرمايه

 یهیخواهد شد. با توجه به گزارش توج نیشرکت تأم یو منابع داخل هیسرما شیطرح از محل افزا نیا یمال منابع

 یدرصد و خالص ارزش فعل 3276 هیسرما شیافزا نیا یکه نرخ بازده داخل رودیشرکت انتظار م نیا هیسرما شیافزا

 باشد. الیر ونیلیم 123,182درصد حدود  20 لیدر نرخ تنز

 اهم اقدامات انجام شده در شركت ايران ياسا تاير و رابر

 نسل دوم تیوبلس ریتا دیجد زیسا 3 انبوه دیتول و یطراح 

  و جلوگیری از خرید خارجی این محصولتیپ بیدوایر تست و راه اندازی خط تولید 

 ریتا دیجد زیسا 2 انبوه دیتول 

 ویلچری دوچرخه ای و تیوب و تایر توسعه پروژة اجرای 

  درصد  40اقدامات حقوقی جهت وصول بدهی بدهکاران سنواتی از طریق مراجع قضایی اقدام و وصول بالغ بر

 مطالبات
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 شركت تيهاي آبرنامه. 2
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به تغییر اهداف و تمرکز بر حوزه نفت، های شرکت سرمایهمجموعه فعالیت

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

 مدت ي كوتاههابرنامه

 های حوزه انرژی صندوق بازنشستگی کشوریساماندهی شرکت 

 های غیرمرتبطخروج از شرکت 

 فارس جیفوالد خلصبا  ضه سهام شرکتعر 

 رسیدن کارخانه صبا فوالد خلیج فارس به ظرفیت اسمی 

 ارزشگذاری و فروش سهام شرکت تولیدی تهران 

 مدتمیان يهابرنامه

 به بهره برداری رسیدن پروژه اوره و آمونیاک صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان 

 اجرای طرح توسعه فوالد اکسین 

 پیگیری جهت اتمام پروژه  تسریع وABS/Rubber 

  میلیون تنی محصول فوالدی توسط شرکت صبافوالد خلیج فارس 4پیگیری پروژه 

 و آغاز پروژه یمال نیتامPDH/PP  جم 

 مریپل یدست نییپا رهیو توسعه زنج ورود 

  مشكیاند روگاهینآغاز پروژه تامین مالی و  

 بلندمدت يهابرنامه

 ورود به آن گذاری وهای جذاب و پربازده سرمایهشناسایی فرصت 

 های مکمل زنجیره ارزش الفین گذاری در حوزهسرمایه 

 های تابعهتمرکز در بازاریابی و فروش محصوالت شرکت 

 های تجدیدپذیرورود به حوزه احداث نیروگاه 

 پذیرهای سرمایهساماندهی و تعیین تکلیف برخی از شرکت 
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   0 پیشنهادات هیات مديرهبودجه. 92
    92/99/9322براي سال مالي منتهي به  هاديشنبودجه پی. 9-92

 باشد. بشرح جدول زیر می 22/12/1322بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی منتهی به 
 ريال( )مبلغ به میلیارد 9322 سال يشنهادیپ بودجه. 34جدول 

 سود)زيان(  

پیش بیني سال مالي 

منتهي به 

92/99/9322 

سال مالي منتهي به واقعي 

92/99/9328 

درصد 

افزايش)كاهش( 

 نسبت به سال قبل 

  89  930552  920988 سودحاصل از سرمايه گذاري )خالص(

  90523  40939  - )خالص(گذاري سودحاصل از فروش سرمايه

 (34)  493  975 سود حاصل از ساير فعالیتها

  924  980924  920413 جمع درآمدها

  99 (925) (949) هزينه هاي عمومي اداري و تشکیالتي 

  925  970822  920999 سود)زيان( عملیاتي

   (2)  - هزينه هاي مالي

 (88)  92  - خالص درآمدها)هزينه ها(ي متفرقه

  924  970222  920999 سود)زيان( قبل از كسر مالیات

   (94) (9) مالیات 

  924  970825  920999 مالیاتسود )زيان( خالص پس از كسر 

  924  90234  90289 ريال-سود هر سهم

  -  970222  970222 به هزار سهم -تعدادسهام شركت 

  . پیشنهادات هیات مديره9-92

 تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان توسط مجمع عمومی عادی سالیانه  .1

مورد گزارش، پیشنهاد تقسیـم سـود به شرح زیر با توجه به صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی  .2

 شود.توسط هیات مدیره شرکت تقدیم مجمع عمومی صاحبان سهام می

 انباشته سود حساب گردش. 35جدول 

 ريال مبلــغ: میلیارد 

 910788 سود انباشته در ابتدای سال مالی 

 970825 سود سال 

 2 تعدیل سنواتی

 (920822) سود سهام مصوب سال قبل  

 330883 سود قابل تخصیص

   اندوخته قانونی 

 (40939) ایاندوخته سرمایه

 920759 سود انباشته در پایان سال مالی

 90782 درصد 92 –سود سهام پیشنهادی )خالص( 
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های مالی پیوست صـورتاصالحیه قانون تجارت که  122های مشمول مفاد ماده معامالت انجام شده با شرکت .3

 گردد. باشد به منظور تصویب مجمع محترم اعالم میمی

 پیشنهاد افزایش سرمایه .3

های پتروشیمی مسجد سلیمان، تکمیل پروژه بهای شرکت اهتمام ویژهقبل گفته شد، های در بخشکه همانگونه 

ABS/Rubber ،PDH/PP باشد. از این رو به منظور تامین دارد که این امر نیازمند منابع مالی مکفی می پتروشیمی جم

ا و هانجام شده در تحصیل سهام شرکتای ها، همچنین جبران مخارج سرمایهمنابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه

آورده نقدی و مطالبات ای از محل شرکت در نظر دارد افزایش سرمایه، پذیرهای سرمایهحفظ موقعیت در شرکت

شده سهامداران را در دستور کار خود قرار دهد. مطالعات الزم برای منابع مورد نیاز و مبلغ افزایش سرمایه در حال

 شود.رسانی میدر صورت نهایی شدن اطالع که باشددست بررسی می
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 ت مديرهاهی يجدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا. 99

نام و نام

 خانوادگي
 سمت

 و  تحصیالت

 ايمدارک حرفه
 هاي سوابق كاريزمینه

تاريخ 

عضويت در 

 هیئت مديره

 محمدمهدي 

 نواب مطلق

رئیس هیات 

 مديره 
 دكتري مکانیک

 معاون وزیر صنایع و معادن در امور اقتصادی و بین المللی 

 سفیر جمهوری اسالمی ایران در بن آلمان غربی 

  دانشگاه اشتوتگارت آلماناستادیار و محقق در 

 کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران در بن آلمان 

97/99/24 

سید ابوتراب 

 فاضل

نائب رئیس 

 هیات مديره 

علوم دكتراي 

 سیاسي

 عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان 

 عضو هیات مدیره موظف کارگزاری بانك سپه 

 مدیر حقوقی و بازرسی سازمان منطقه آزاد کیش 

 مدیرعامل موسسه اطالع رسانی و خبرگزاری کار ایران 

94/29/22 

 حجت اهلل

 اسماعیلي

عضو هیأت 

 مديره

كارشناسي ارشد 

 هوش مصنوعي

 ها شرکت شمس تامینمدیرنظارت بر شرکت 

 کارشناس ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور 

 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریمشاور سرمایه 

  صبامشاور واسپاری آتیه 

25/99/27 

 احمد 

 قم كارانصیفي

عضو هیأت 

 مديره

كارشناسي ارشد 

ريزي و اقتصاد و برنامه

توسعه0 كارشناسي 

 مهندسي كشاورزي

 گذاریبخش مدیریت سرمایه 

 های صنعتی و کشاورزیبخش 

 ریزی و اجراییمدیریت برنامه 

97/99/24 

محمدرضا 

 رستمي

مدير عامل و 

عضو هیأت 

 مديره

مالي  دكتري مديريت

 دانشگاه تربیت مدرس

 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 

 گذاری صباتامینمدیرعامل شرکت سرمایه 

 عضو هیات مدیره شستا 

 عضو هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران 

 گذاری بهمنمدیرعامل شرکت سرمایه 

99/99/21 

 اطالعات تماس با شركت. 99

 11پالک  – زرتشتیان متری 20خیابان  –متری گلستان  20خیابان  –ونك پارک  –تهران : آدرس

 1336234201: كدپستي

 +(2821) 30880260:   فکس+(       ، 2821) 31231000:  تلفن

 www.cpfic.com: وب سايت شركت

 Saham@cpfic.comو    info@cpfic.com:پست الکترونیک
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