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 شرکت )اصلی(طالعات گزیده ا. 1

 )مبالغ به میلیون ريال(: سال الف( اطالعات عملکرد مالی طی
منتهی  دوره مالی

 30/12/1395 به

 تجديد ارائه شده

31/06/1395 31/06/1394 

 10،698،293 8،189،608 8،170،365 های عملیاتیدرآمد

 (65،344) (117،154) (91،448) های عملیاتیهزينه

 10،632،949 8،072،454 8،078،917 عملیاتی )زيان( سود

 (2،782) (78،106) 1،281 ی غیرعملیاتیها()هزينه درآمدها

 10،609،488 7،992،117 8،080،185 سود خالص پس از كسر مالیات

 .............. (147،349) (1،355،288) تعديالت سنواتی

 1،568،403 (114،378) 10،564 های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

 ب( اطالعات وضعیت مالی در پايان دوره )مبالغ به میلیون ريال(:

 44،036،965 50،513،603 53،020،623 هاجمع دارايی

 14،651،592 9،765،609 10،480،810 هاجمع بدهی

 33/0 19/0 20/0 نسبت بدهی

 14،400،000 27،000،000 27،000،000 ثبت شده سرمايه

 29،385،373 40،747،994 42،539،813 حقوق صاحبان سهامجمع 

 ج( نرخ بازده )درصد(:

 36/26 91/16 61/15 1هانرخ بازده دارايی

 47/35 79/22 40/19 )ارزش ويژه( 2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 14،400 27،000 27،000 )میلیون سهم( تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 347 346 186 *ريال –بینی سود هر سهم اولین پیش

 375 322 284 *ريال –بینی سود هر سهم آخرين پیش

 393 296 299 *ريال –سود واقعی هر سهم 

 333 240 --- *ريال –سود نقدی هر سهم 

 1،547 1،734 1،530 *ريال – پايان سال مالیقیمت هر سهم در 

 1،555 1،511 1،576 *ريال –هر سهم  دفتریارزش 

 94/3 86/5 12/5 مرتبه –  نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم

 47/4 74/5 39/5 مرتبه –3هر سهم بینی سودآخرين پیشنسبت قیمت به 

 ساير اطالعات :( ه

 49 59 61 پايان سال()رسمی و پیمانی و قراردادی در  نفر –تعداد كاركنان

 میلیون سهم تعديل شده است. 27،000مقايسه، اطالعات سنوات گذشته بر اساس سرمايه * به منظور 

                                                 

 

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 مدیرهاپیام هی. 2

محترم مجمع  اينی ایشان(، مدعوین ارجمند و اعضبا عرض سالم و خیرمقدم خدمت صاحبان سهام )نمایندگان قانو

ي آن را به نام گذاري صندوق بازنشستگی كشوري، در سالی كه مقام معظم رهبرعمومی عادي سالیانه شركت سرمایه

مالی منتهی به  ورهداند گزارش عملکرد هیأت مدیره شركت در گذاري نمودهنام« اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید»

ركت بوده و همچنین مدیره، مدیران و كاركنان محترم شتهیا ماههشش اندیشه، تالش و فعالیتكه حاصل  30/12/1395

شركت را تقدیم  هاي كالنگیريهاي اصلی و جهتها و استراتژيهاي گروه و برنامهشركت ماههششخالصه عملکرد 

 دارد.می

ها در حوزه انرژي، حدودیتمه هاي ظالمانه و با توجه بها، تحریمبسیار مفتخریم اعالم نماییم كه با وجود فراز و نشیب

گیري از اراده استوار در و بهرهایم با اتکال به خداوند بزرگ و همراهی شما سهامداران گرانقنفت، گاز و پتروشیمی توانسته

آفرینی ابعه ارزشتهاي الملل و راهبري تخصصی شركتو با تالش جمعی، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصاد كشور و بین

شرایطی را مهیا  ومه ذینفعان از جمله بازنشستگان فرهیخته صندوق بازنشستگی كشوري به عمل برسانیم را براي ه

رک مناسب مدیران و دهاي استراتژیك شركت قدم برداشته و با تخصص و همدلی و نماییم تا بتوان در راستاي برنامه

سازي نجیره ارزش و متنوعزایم نسبت به تکمیل شده موفق« اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»كاركنان در سال موسوم به 

یم و با اعتقادي اي شایسته طی نمایهاي زیرمجموعه و وصول مطالبات مسیر تعالی را به گونهسبد محصول در شركت

 .ایممحترم تالش خود را به كار گرفته راسخ در جهت تحقق منافع سهامداران

شوري به یکی از گذاري صندوق بازنشستگی كبرنامه تبدیل شدن شركت سرمایهرسانیم، باكمال مسرت به استحضار می

ه و در ادامه در حال آغاز گردید 1395سال  هاي فعال در عرصه نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی دربزرگترین هلدینگ

 است. تکامل

هاي ته و از فرصتعه گام برداشبایست در مسیر توسبر این باوریم جهت رشد و اعتالي هرچه بیشتر این هلدینگ می

 به دست آوریم. ینفعانو ذ حفظ منافع ملی و به حداكثر رساندن منافع سهامداران به منظورایجاد شده نهایت بهره را 

وقفه ش بین ارجمند و تالتردید طی این مسیر پرفراز و نشیب نیازمند الطاف الهی و تداوم همراهی و حمایت سهامدارابی

 اشد.بامید است ثمره این تالش رضایتمندي سهامداران را به همراه داشته باشد و م میهمکاران محتر

 نماییم.ردانی میاند، صمیمانه تشکر و قددر پایان از كلیه سهامداران محترم كه همواره یار و یاور ما بوده
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 معرفی شرکت. 3

 تاریخچه تاسیس. 1-3
قالب شركت  در 25/04/1367در تاریخ تخدمین مشمول قانون استخدام كشوري ی مسگذاري صندوق بازنشستگشركت سرمایه

تصویب اساسنامه  با 26/03/1378 هاي تهران به ثبت رسید و در تاریخدر اداره ثبت شركت 70513تحت شماره  ،سهامی خاص

شستگی كشوري صنـدوق بازنگذاري شركت سرمایه ، نام شركت بهسهامالعاده صاحبان محتـرم جدید توسط مجمع عمومی فوق

 .ده استه شتپذیرف اوراق بهادار تهران و در سازمان بورس 31/06/1379)سهامی عام( تبدیل گردید و در تاریخ 

 موضوع فعالیت شرکت. 2-3
 است از: ( اساسنامه عبارت2( طبق ماده )ستگی كشوري )سهامی عامدوق بازنشگذاري صنشركت سرمایهاصلی فعالیت 

اي با هدف كسب انتفاع رها یا سایر اوراق بهادار داراي حق گذاري صندوقواحدهاي سرمایه در سهام، سهم الشركه گذاريسرمایه

حت كنترل واحد، كنترل به طوري كه به تنهایی یا به همراه اشخاص حقوقی یا حقیقی )داخلی و خارجی( تحت كنترل یا اشخاص ت

پذیر وسسه یا صندوق سرمایهمر اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه یابد و شركت، پذیر را دشركت، موسسه یا صندوق سرمایه

 :هاي زیر فعالیت كند)اعم از ایرانی یا خارجی( و تاسیس دفاتر در خارج از كشور در زمینه یا زمینه

 ی نفت و گاز و فرآوري آنها و سایر مشتقات فرعها و گذاري در تهیه، تولید و تامین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی، فرآوردهسرمایه

هاي نفت، گاز به منظور ها و پروژهگذاري در تاسیس، ایجاد و مشاركت در شركتمواد خام اعم از آلی و معدنی و همچنین سرمایه

میان دستی و پایین دستی دستی، هاي آن و تولید انواع محصوالت باالتهیه، تولید و پاالیش نفت خام، گاز، میعانات گازي و فرآورده

 صنعت پتروشیمی و تامین تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.

 هاي مشاركت در پروژه ها و یا ایجاد، احداث وي انرژي شامل آب و برق اعم از مشاركت در سهام شركتگذاري در حوزهسرمایه

 ي انرژي.و تاسیسات و ماشین آالت مرتبط با حوزه نیروگاهی، آب شیرین كن و تامین تجهیزات

 هاي تعریف شده در فوق و تاسیس و ثبت انجام امور بازرگانی اعم از خرید و فروش در بازارهاي داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت

 شركت با موضوع امور بازرگانی در داخل و خارج از كشور.

 سرمایه و ترکیب سهامداران. 3-3
بوده كه  ریال( 1،000 مبه ارزش اسمی هر سه سهم میلیون 20)شامل تعداد  ریال اردمیلی 20 دو تاسیس مبلغبدر  سرمایه شركت

 1،000رزش اسمی هر سهم به ا ثبت شده سهم اردمیلی 27 )شامل تعداد ریال اردمیلی 27،000طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 

 . استافزایش یافته  31/06/1395 ریال( در پایان سال مالی منتهی به
 

 تغییرات سرمايه شركت

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

 سهامداران و مطالبات حال شدهنقدی آورده  100 500 30/06/1377

 سهامدارانو مطالبات حال شده نقدی آورده  1،000 1،000 16/06/1379

 و مطالبات حال شده سهامداراننقدی آورده  1،200 20 09/09/1381

 و مطالبات حال شده سهامداراننقدی آورده  2،400 100 15/02/1383

 و مطالبات حال شده سهامداراننقدی آورده  4،800 100 04/09/1383

 و مطالبات حال شده سهامداراننقدی آورده  7،200 50 02/05/1387

 و مطالبات حال شده سهامداراننقدی آورده  14،400 100 07/10/1392

 و مطالبات حال شده سهامداراننقدی آورده  27،000 5/87 17/12/1394
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 روند تغییرات سرمایه شرکت از زمان تاسیس تاکنون
 

 
 

 
 01/04/1396در تاریخ  رکتعمده ش انسهامدار ترکیب

 سهامدارنام  ردیف
30/12/1395 01/04/1396 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 83.88 22،646،620،738 83.88 22،646،620،738 صندوق بازنشستگی کشوری  1

 1.83 493،490،785 1.82 490،875،785 بانک رفاه کارگران 2

 1.68 454،000،000 1.68 454،000،000 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 3

 1.31 352،387،298 1.30 352،037،298 شرکت نوآوران مدیریت سبا 4

 0.87 234،375،000 0.87 234،375،000 گذاری توسعه نوردناشرکت سرمایه 5

 0.85 229،227،541 0.85 229،227،541 گذاری صباتامینشرکت سرمایه 6

 0.59 159،855،110 0.49 130،951،945 گذاری گنجینه آرمان شهرصندوق سرمایه 7

 0.58 157،174،813 0.58 157،174،813 گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه 8

 0.57 154،133،467 0.57 154،133،467 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر 9

 0.52 140،676،555 0.54 145،676،555 بیمه ایرانشرکت  10

 0.49 132،103،477 0.49 131،356،151 شرکت کهن تجارت 11

 6.84 1،845،955،216 6.94 1،873،570،707 سایر )سهامداران حقوقی و حقیقی(  12

 100 27،000،000،000 100 27،000،000،000 جمع 

 
طور كه در تركیب سهامداري مشخص است عمده سهام این شركت در اختیار صندوق بازنشستگی كشوري قرار داشته و این همان

 باشد.مشی شركت میكننده خطصندوق تعیین 
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 . اعضای هیأت مديره4-3
به شرح  30/12/1395سال مالی منتهی به پایان گی كشوري در گذاري صندوق بازنشستاسامی اعضاء هیأت مدیره شركت سرمایه

 جدول ذیل است:

 تاریخ انتصاب نمایندگی سمــت نام و نام خانـوادگـی

 17/11/1394 شركت انبارهاي عمومی و خدمات گمركی مدیرهرئیس هیأت  محمد مهدي نواب مطلق

 30/05/1395 شركت آزادراه امیركبیر نایب رئیس هیأت مدیره پورمنصور حقیقت

 17/11/1394 صندوق بازنشستگی كشوري مدیر عامل و عضـو هیأت مدیره علیرضا برادران

 17/11/1394 آتیه صباگذاري شركت سرمایه عضو هیأت مدیـره كاران قماحمد صیفی

 17/11/1394 شركت بازرگانی صندوق بازنشستگی كشوري عضـو هیأت مدیره صالح الدین قوي پنجه
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1% 1%
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9%

1395/12/30ترکیب سهامداران شرکت در پایان دوره مالی منتهی به 

صندوق بازنشستگی کشوری  بانک رفاه کارگران

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت نوآوران مدیریت سبا

گذاری توسعه نوردناشرکت سرمایه گذاری صباتامینشرکت سرمایه

(  سهامداران حقوقی و حقیقی)سایر 
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 1395اسفند   30گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار. 5-3
 با نماد اي صنعتیرشته هاي چندشركتبورس اوراق بهادار تهران در گروه شركت در  31/06/1379شركت در تاریخ 

 مورد معامله قرار گرفت. سالهمان درج شده و سهام آن براي اولین بار در  "وصندوق"

                                     سال اخیر به شرح زیر بوده است: 5وضعیت سهام شركت طی 

 به میلیون ريال  بالغم                                                                                                                                                                                 

سال مالی 

 منتهی به

تعداد سهام 

 معامله شده

ارزش سهام 

 شدهمعامله 

تعداد روزهايی كه 

 نماد معامله شده است

 پايان سال مالی

 سرمايه ريال-قیمت سهم ارزش بازار

31/06/1392 1،845،859،703 6،989،539 202 40،680،000 5،650 7،200،000 

31/06/1393 1،385،796،372 6،784،500 218 57،484،800 3،992 14،400،000 

31/06/1394 1،297،966،831 3،541،512 237 41،774،400 2،901 14،400،000 

31/06/1395 *716،485،646 1،765،768 231 46،818،000 1،734 27،000،000 

30/12/1395 **115،793،732 1،184،465 106 41،310،000 1،530 27،000،000 

حجم معامالت بورس در سال گذشته كاهش قابل توجهی داشت. ركود اقتصادي و حركت نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار  *
 پول و اوراق از دالیل اصلی كاهش حجم معامالت بود. 

 ماههششین دوره باشد. تعداد سهام معامله شده در اماهه میبراي دوره شش "وصندوق"حجم و ارزش معامالت در نماد ** 
 است.  31/06/1395بیشتر از تعداد سهام معامله شده در سال مالی منتهی به  30/12/1395منتهی به 

 
 1395تا  1391های سال و شاخص کل بورس طی روند تغییرات ارزش بازار شرکت

 

ارزش  در همین راستا ؛افت شدیدي داشت ،سهام بورس معامالت بازاركل حجم  30/12/1395منتهی به  شش ماهه مالی دورهدر 

انجام این كاهش  دلیل اصلیمیلیارد ریال كاهش یافت. البته  1،184میلیارد ریال به  1،427از  "وصندوق"عامله شده نماد سهام م

 .، زیرا از نظر حجم سهام معامله شده، افزایش نیز داشته استباشدآن كوچکتر شدن قیمت سهام می دنبالافزایش سرمایه و به 

 باشد.بیشتر می 31/06/1395حتی از دوره یکساله منتهی به  30/12/1395م معامله شده در دوره شش ماهه منتهی به حجم سها

نزدیك به تعداد روزهاي معامله شده  روز( 106) معامله شده استدر بورس اوراق بهادار تهران  "وصندوق"تعداد روزهایی كه نماد 

 . باشدمی روز( 109) مالی گذشته دوره

19,144,800

41,310,000

26,515

77,230
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 1395اسفند   30گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 

  و عملکرد واقعی 30/12/1395 منتهی به مالی دوره های درآمد هر سهمبینیپیش. 6-3

ملکرد و ع 30/12/1395منتهی به  ماههشش مالیدوره درآمد هر سهم شرکت برای  یهابینیاطالعات مربوط به پیش

 واقعی آن به شرح زیر بوده است:

 به میلیون ريال مبالغ  

 عملکرد واقعی شرح

چهارمین 

 ** بینیپیش

25/12/1395 

سومین 

 بینیپیش

27/11/1395 

 دومین 

 * بینیپیش

06/11/1395 

 اولین 

 بینی پیش

05/11/1395 

 شدهنحسابرسی  حسابرسی نشده شدهنحسابرسی  حسابرسی نشده حسابرسی شده 

 4.776.865 4.424.683 4.964.496 4.290.429 4،558،703 گذاریسود حاصل از سرمايه

 264.114 264.114 266.468 3.407.904 3.490.678 گذاریحاصل از فروش سرمايهسود 

 5.040.979 4.688.797 5.230.964 7.698.333 8،170،365 جمع درآمدها

 (73،554) (73،554) (73،554) (73،554) (91،448) های عمومی، اداری و تشکیالتیهزينه

 5.051.087 4.698.905 5.241.072 7.708.441 8،078،917 سود عملیاتی

 (6،420) (6،420) (6،420) (6،420) (13) های مالیهزينه

 5.011.715 4.659.533 5.201.700 7.669.069 8،080،185 سود خالص

 186 173 193 284 299 سود هر سهم

 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 سرمايه

 

باشد می 30/12/1395های غیرفرعی و غیروابسته که سال مالی آنها منتهی به نقدی سهام برخی از شرکت بینی: سود* دلیل تغییر پیش

 انتقال یافت. 29/12/1396خارج گردیده و به سال مالی منتهی به  1395از سود سال مالی 

 .لتماصل از فروش شرکت بیمه درصد سهام پتروشیمی جم و سود ح 75/3 بینی: شناسایی سود حاصل از فروشدلیل تغییر پیش** 

 

 30/12/1395بینی سود هر سهم دوره مالی شش ماهه منتهی به روند پیش
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 1395اسفند   30گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 

  وضعیت سودآوری و تقسیم سود. 7-3
 زیررح شه ب 30/12/1395تا تاریخ  31/06/1390از تـاریخ سود تقسیمی و درصد سود تقسیمی  ،شرکتسود هر سهم 

  .باشدمی
 

 (میلیون ريال)سرمايه  سال مالی
 تقسیم سود

 (میلیون ريال)
EPS DPS 

 درصد

 تقسیم سود

31/06/1390 7،200،000 1،872،000 332 260 78% 

31/06/1391 7،200،000 2،160،000 413 300 73% 

31/06/1392 7،200،000 8،640،000 1.318 1.200 91% 

31/06/1393 14،400،000 11،520،000 805 800 99% 

31/06/1394 14،400،000 9،000،000 737 625 85% 

31/06/1395 27،000،000 6،480،000 296 240 81% 

 - - 299 - 27،000،000 ()شش ماه 30/12/1395

 

 نمودار روند سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم

 
 ت.تعديل شده اس ريالمیلیارد  27،000بر اساس سرمايه  نمودار فوق* به منظور مقايسه، اطالعات                    

 

 اطالعات ی. رتبه کیفیت و افشا8-3
، شركت "دن اطالعاتموقع بوبه"و  "قابلیت اتکا"بندي بورس اوراق بهادار تهران براساس دو معیار بر اساس گزارش رتبه

سامانه كدال در میان ي ه به موقع و دقیق اطالعات بر روكشوري موفق گردید با توجه به ارایگذاري صندوق بازنشستگی سرمایه

 اي داشته باشد.رتبه 14بهبود  94، نسبت به سال مالی هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانكلیه شركت

 رتبه کیفیت و افشای اطالعات در سه سال گذشته
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رتبه بندی شرکت های هلدینگ
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 1395اسفند   30گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 

 . جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار و صنعت9-3
مطابق جدول  درج شده است. اي صنعتیهاي چند رشتهشركت صنعتگذاري صندوق بازنشستگی در حال حاضر در شركت سرمایه

سود هر سهم با سایر  گذاري صندوق بازنشستگی كشوري از نظر سرمایه، ارزش بازار و نسبت قیمت بهه شده، شركت سرمایهیارا

 مقایسه شده است. 01/04/1396در تاریخ گروه در صنعت مذكور هاي همشركت
 

 P/E (میلیون ريال)ارزش بازار  (میلیون ريال)سرمايه  نام شركت

 5.31 78.336.000 72.000.000 گذاری غديرسرمايه

 4.57 51.780.000 30.000.000 گذاری امیدگروه مديريت سرمايه

 5.16 40.014.000 27.000.000 گذاری صندوق بازنشستگی كشوریسرمايه

 4.21 35.603.750 16.250.000 گذاری گروه توسعه ملیسرمايه
 

 

  

 

 ای صنعتیهای صنعت چندرشتهمقایسه میزان سرمایه و ارزش بازار شرکت
 

 
 

 ژیبورسی فعال در حوزه انرهای مقایسه با شرکت

ار و نسبت قیمت به سرمایه، ارزش باز میزان ،به سمت حوزه انرژي گذاري صندوق بازنشستگیشركت سرمایهحركت با توجه به 

 مقایسه شده است. 01/04/1396در تاریخ  فعال در این حوزههاي با شركت شركت سود هر سهم
 

 P/E )میلیون ريال(ارزش بازار  )میلیون ريال(سرمايه  نام شركت

 5.64 231.600.000 50.000.000 صنايع پتروشیمی خلیج فارس

 6.43 81.127.500 43.500.000 پتروشیمی تامینگذاری نفت، گاز و سرمايه

 5.36 69.903.000 40.500.000 گسترش نفت و گاز پارسیان

 5.16 40.014.000 27.000.000 گذاری صندوق بازنشستگی كشوریسرمايه
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 1395اسفند   30گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 

گذشته وضعیت ال بینی سود هر سهم در طی سه سگذاري صندوق بازنشستگی در ارایه گزارش اولین پیشعملکرد شركت سرمایه

 دهد.هاي هلدینگ انرژي در بورس نشان مینسبتاً باثباتی را در میان سایر شركت

 بینی سود هر سهم در سه سال گذشتهنمودار مقایسه اولین پیش

 
 حاسبه شده است.م ، تعدیل وهاهاي فوق به منظور مقایسه بر اساس آخرین سرمایه شركتسود هر سهم شركت  *                 

 

اصل از حسود گذاري صندوق بازنشستگی از محل درصد از كل درآمد شركت سرمایه 79، به میزان 1395در سال مالی 

 دهد.ن میهاي هلدینگ انرژي را به تفکیك نوع درآمد نشاجدول زیر آخرین درآمد شركت  گذاري بوده است.سرمایه
 

 نام شركت
درآمد حاصل از 

 گذاریسرمايه

سود حاصل از فروش 

 گذاریسرمايه

 درآمد كل

 شركت

سهم درآمد حاصل 

گذاری از از سرمايه

 درآمد كل

 صنايع پتروشیمی خلیج فارس

(31/03/95) 
31،882 5،948 37،830 84% 

 گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامینسرمايه

(31/02/95) 
14،039 1،961 16،000 88% 

 گسترش نفت و گاز پارسیان

(31/06/95) 
14،353 1،403 15،875 90% 

 گذاری صندوق بازنشستگی كشوریسرمايه

(31/06/95) 
6،446 1،317 8،190 79% 

 

 هامقایسه سود تقسیمی هلدینگ

اي از سود خود را تقسیم نموده است. درصد قابل مالحظه ،هاي گذشتهدر سالگذاري صندوق بازنشستگی كشوري شركت سرمایه

 بعد از گذاري صندوق بازنشستگی كشوريشركت سرمایه، 1394لی ماهاي هلدینگ انرژي در سال در مقایسه با سایر شركت

بیشترین درصد تقسیم  1395 . در سال مالیست( را داشته ا85%رصد تقسیم سود )بیشترین د شركت گسترش نفت و گاز پارسیان
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 1395اسفند   30گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 

گسترش نفت بعد از آن شركت ه و بوددرصد تقسیم سود  81 باگذاري صندوق بازنشستگی كشوري سرمایهسود مربوط به شركت 

 .قرار دارد ،درصد تقسیم سود 74و گاز پارسیان با 

 

 رقام به ریالا                حوزه انرژیهای فعال در هلدينگبا مقايسه سود تقسیمی                                           

 نام شركت

 94سال  95سال 

سود هر 

 سهم

سود نقدی 

 هر سهم

درصد 

 تقسیم سود

سود هر 

 سهم

سود نقدی 

 هر سهم

درصد 

 تقسیم سود

 %24 500 2،047 40% 300 743 صنايع پتروشیمی خلیج فارس

گذاری نفت، گاز و پتروشیمی سرمايه

 تامین
229 160 %70 587 400 68% 

 %95 680 716 74% 250 336 گسترش نفت و گاز پارسیان

گذاری صندوق بازنشستگی سرمايه

 كشوری
296 240 %81 737 625 85% 

 ارقام به ریال        ای صنعتیگذاری چند رشتههای سرمايهمقايسه سود تقسیمی شركت                                           

 نام شركت

 94سال  95سال 

سود هر 

 سهم

سود هر 

 سهم

سود هر 

 سهم

سود هر 

 سهم

سود نقدی 

 هر سهم

درصد 

 تقسیم سود

 %82 400 485 93% 160 172 گذاری غديرسرمايه

 %127 543 426 82% 266 325 گذاری امیدگروه مديريت سرمايه

 %99 550 555 - - - گذاری گروه توسعه ملیسرمايه

بازنشستگی گذاری صندوق سرمايه

 كشوری
296 240 %81 737 625 85% 

 

 

 . محیط حقوقی شرکت10-3
 مهمترین قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت شركت عبارتند از:

 هاي مستقیمقانون مالیات 

 قانون تجارت 

 قانون تامین اجتماعیو  قانون كار 

 اوراق بهادار  و قوانین و مقررات سازمان بورس 

 اساسنامه شركت 

 استانداردهاي حسابداري و حسابرسی 

 سایر قوانین مرتبط 
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 1395اسفند   30گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 

 شرکتمروری بر عملکرد . 4

 30/12/1395 شش ماهه منتهی به مالی دوره. عملکرد شرکت در 1-4
 اطالعات صورت سود و زیان شركت اصلی در طی دو سال اخیر مطابق جدول ذیل است. 

 شرح

دوره مالی شش 

ماهه منتهی به 

30/12/1395 

دوره مالی شش 

ماهه منتهی به 

29/12/1394 

درصد 

 تغییر

بینی دوره آخرين پیش

ماهه منتهی به مالی شش

30/12/1395 

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

 4.290.429  7 4.263.046  4.558.703 گذاریسود حاصل از سرمايه

 3.407.904  4.075 83.604  3.490.678 *گذاریسود حاصل از فروش سرمايه

 -   -  120.984 ساير درآمدهای عملیاتی

 7.698.333  88 4.346.650  8.170.365 جمع درآمدها

 **های فروش، اداری و عمومیهزينه
(91,448) 

(54,327) 68  (73,554) 

 7.708.441  88 4.292.323  8.078.917 سود عملیاتی

 (6,420) (99) (1,860) (13) هزينه مالی

 (32,952) (99) 183.994  1.281 های غیرعملیاتیساير درآمدها و هزينه

 7.669.069  81 4.474.457  8.080.185 سود خالص قبل از كسر مالیات

 -   -  - مالیات

 7.669.069  81 4.474.457  8.080.185 سود خالص پس از كسر مالیات

 284  81 166  299 میلیارد ريالی( 27،000سود هر سهم )سرمايه 

ود بابت فروش سهام بخشی دیگر از این س است.درصد از شركت پتروشیمی جم  75/3 گذاري به دلیل فروشافزایش سود حاصل از فروش سرمایه* 
 باشد. ها میبیمه ملت و سایر شركت

حوزه انرژي منجر به افزایش  ومتخصص بازار سرمایه هاي عمومی و اداري، جذب تعدادي از نیروهاي ** عالوه بر تورم و افزایش معمول ساالنه هزینه
 هاي اداري و عمومی گشته است.هزینه

 هاگذاری. تغییرات در ارزش دفتری سرمایه2-4
یل شده است. مدت و بلندمدت تشکگذاري كوتاهگذاري شركت صندوق بازنشستگی كشوري از دو بخش سرمایهپرتفوي سرمایه

فزایش سرمایه ادر  كردن شركت مدت و همچنینگذاري كوتاههاي سرمایهافزایش سپرده به دلیلمدت هاي كوتاهگذاريسرمایه

و  ي دو سال گذشتهبرا مدت و بلندمدتهاي كوتاهگذاريارزش دفتري سرمایه. با مقداري افزایش همراه بود هابرخی از شركت

 درصد تغییر آن در جدول زیر نمایش داده شده است.

 شرح

در تاريخ 

30/12/1395 

در تاريخ 

31/06/1395 
درصد 

 تغییر
 میلیون ريال میلیون ريال

  21 2.600.243  3.136.509 های كوتاه مدتگذاریسرمايه

  18 32.019.228  37.624.935 های بلند مدتگذاریسرمايه

  7 681.726  730.467 های ثابت مشهوددارايی

 (24) 15.212.406  11.528.712 هاساير دارايی

  5 50.513.603  53.020.623 هاجمع دارايی
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 . ترکیب درآمدهای شرکت3-4
دهنده درآمد شکیلتهاي موجود در پرتفوي( مهمترین منبع ها )سودهاي تقسیمی دریافتی از شركتگذاريسود حاصل از سرمایه

بع آن كاهش تبه دلیل كاهش قیمت نفت و به  31/06/1395منتهی به در سال مالی  گذشته بوده است.هاي در سالشركت 

ها از گذاريرمایهسهم سود حاصل از سهاي پتروشیمی و همچنین به دلیل ركود حاكم در وضعیت كلی اقتصاد، سودآوري شركت

ها نسبت گذاريایهسرمسود حاصل از  30/12/1395در دوره شش ماهه منتهی به درصد رسید.  79درآمد شركت كاهش یافت و به 

شیمی جم و همچنین به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافت. تركیب درآمدي در این دوره به دلیل فروش بلوكی سهام پترو

اي روبرو ت قابل مالحظهگذاري و خدمات مدیریت و ...( با تغییراها )مانند بیمه ملت، سرمایهفروش سهام برخی دیگر از شركت

 دهد.تاكنون را نشان می 92ر وضعیت تفکیك درآمدها از سال نمودار زیشد. 

 95تا  92نمودار ترکیب درآمدهای شرکت از سال 

 

هاي نفتی رآوردهمربوط به بخش پتروشیمی و فگذاري صندوق بازنشستگی كشوري اغلب سهام موجود در پرتفوي شركت سرمایه

  شان داده شده است.نگذشته به تفکیك صنایع مختلف  دوره مالیبراي دو  گذاريسرمایهسود حاصل از  ،باشد. در جدول ذیلمی

 پذیرگذاری به تفکیک صنایع سرمایهسود حاصل از سرمایه

 صنعت

شش ماهه منتهی به 

30/12/1395 

سال مالی منتهی به 

31/06/1395 

 درصد میلیون ريال درصد میلیون ريال

 73.0 4.708.674 80.8 3.681.209 مواد و محصوالت شیمیايی

 15.2 976.982 15.5 706.997 ایهای نفتی كک و سوخت هستهفرآورده

 0.1 3.290 1.1 50.613 خودرو و ساخت قطعات

 1.8 115.742 1.0 43.610 های مالیگریواسطه

 1.0 66.496 1.0 43.468 ساير محصوالت كانی غیر فلزی

 2.3 145.380 0.0 1.796 های غذايی و آشامیدنیانواع فرآورده

 4.5 290.477 - - های فلزیاستخراج كانه

 2.2 139.200 0.7 31.010 ساير

 100 6.446.241 100 4.558.703 جمع
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سال مالی منتهی به 

1392/06/31

سال مالی منتهی به 

1393/06/31

سال مالی منتهی به 

1394/06/31

سال مالی منتهی به 

1395/06/31

شش ماه منتهی به 

1395/12/30

هاگذاری در شرکتسود حاصل از سرمایه گذاریسود حاصل از فروش سرمایه

هاگذاری نزد بانکسود اوراق و سپرده
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 1395گذاری شركت به تفکیک صنعت در سال مالی سود حاصل از سرمايهنمودار 

 

 . ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت4-4
باشد. سهام شركت می معادل ارزش روز پرتفوي بورسی تقسیم بر تعداد كل ،هر سهمارزش بازار پرتفوي بورسی شركت به ازاي 

افزایش زم به ذكر است كه ذیل است. المطابق نمودار  1396ماه  خردادتا  1395مهر روند تغییرات ماهانه این متغیر از ابتداي 

و كاهش ارزش بازار  درصد سهام پتروشیمی جم 7/3 به دلیل خریدعمدتاً  30/11/1395ارزش بازار پورتفوي بورسی در تاریخ 

 باشد.به دلیل فروش سهام پتروشیمی جم می 30/12/1395پورتفوي بورسی در تاریخ 

 ارزش بازار پرتفوی بورسی به ازای هر سهم

 

 (NAV) ها. خالص ارزش دارایی5-4
ها تقسیم بر تعداد شركت منهاي ارزش روز بدهیهاي عبارت است از ارزش روز دارایی NAVهاي هر سهم یا ارزش خالص دارایی

 ؛گرددگذاري در اوراق بهادار میصرف سرمایه ،گذاريهاي سرمایههاي شركتسهام كل شركت. از آنجا كه تقریباً تمام دارایی

 د. باشیمدر هر مقطع زمانی آنها  هايمحاسبه خالص ارزش دارایی ،گذاريهاي سرمایهبهترین روش ارزشیابی شركت

در  سه ماههمقاطع  گذاري صندوق بازنشستگی كشوري به ازاي هر سهم درهاي شركت سرمایهدر نمودار زیر خالص ارزش دارایی

 طول سال گذشته نشان داده شده است. 
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 (NAV) ها به ازای هر سهمنمودار روند خالص ارزش دارايی

 

و ارزش آنها معادل بهاي  هنادیده گرفته شدهاي غیربورسی افزوده داراییها در نمودار فوق، ارزش در محاسبه ارزش خالص دارایی

ر ارزش افزوده پرتفوي توان به دو عامل تغییر دمنظور شده است. در این شرایط تغییرات ارزش خالص دارایی را میتمام شده 

 شده است. امل نشان دادهبورسی و تغییر در حقوق صاحبان سهام نسبت داد. در نمودار زیر روند تغییر این دو ع

 

 31/03/1395تا  31/03/1394گردد از تاریخ دهد. همانطور كه مشاهده میرا توضیح می NAVدلیل تغییرات نمودار فوق به خوبی 

دي نداشته باشد. در دوره زمانی تغییرات شدیاین در  NAVحركت این دو متغیر خالف جهت یکدیگر بوده و باعث شده است تا 

فزایش سرمایه )از احقوق صاحبان سهام رشد زیادي داشته است كه دلیل آن انجام  31/06/1395تا  31/03/1395زمانی دوره 

هاي اصلی نه شركتمیلیارد ریال( و همچنین شناسایی درآمد نقدي بواسطه برگزاري مجامع عادي سالیا 27،000به  14،400

وق صاحبان سهام باعث وده پرتفوي بورسی كاهش یافته بود اما افزایش حقچند ارزش افز باشد. در این دوره هرزیرمجموعه می

دلیل اصلی روند  30/09/1395تا  31/06/1395ها روند صعودي داشته باشد. در سه ماهه بعدي یعنی از شد تا ارزش خالص دارایی

نزولی شدن بازار  به دلیلپایانی باشد كه در سه ماهه میشركت حركت رو به مثبت ارزش افزوده پرتفوي بورسی  NAVصعودي 

 با مقداري كاهش روبرو شد. ،هابورس و كاهش قیمت
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 هاگذاریوضعیت سرمایه. 6-4
نطور كه از تركیب گذاري صندوق بازنشستگی كشوري در جدول زیر آورده شده است. هماهاي شركت سرمایهگذاريتركیب سرمایه

ین درصد از ا 38 ،بورساز هاي شركت در خارج گذاريدرصد از سرمایه 40 ؛مشخص استهاي شركت گذاريسرمایه

ها گذاريیر سرمایهدر سانیز درصد  3و  پرداخت افزایش سرمایهدرصد به صورت پیش 20هاي بورسی، ها در شركتگذاريسرمایه

باشد كه عمدتاً سهام مسدودي ها میگذاريسرمایهدرصد نیز جزو سایر  1حدود باشد. هاي بانکی( می)اوراق مشاركت و سپرده

گذاري و خدمات یهگذاري غیربورسی فروش شركت سرمادلیل اصلی كاهش سرمایه گردد.ها كم میگذارياست و از مجموع سرمایه

 باشد.می صندوق بازنشستگی مدیریت

 های شرکت گذاریجدول مقایسه ترکیب سرمایه
 یلیون ریالم -بلغ م                                                                                                                                                              

 هاگذاریتغییرات سرمايه
 تغییرات 1395/06/31 1395/12/30

 درصد میلیون ريال درصد ريال میلیون درصد میلیون ريال

 23  2.838.356 36  12.536.812 38  15.375.168 های بورسیگذاری در سهام شركتسرمايه

 (2) (291.287) 48  16.708.508 40  16.417.221 های غیربورسیگذاری در سهام شركتسرمايه

 9  2.547.069 84  29.245.320 78  31.792.389 هاگذاری در سهام شركتجمع سرمايه

  63  3.161.013 15  5.043.830 20  8.204.843 پیش پرداخت افزايش سرمايه

  66  452.081 2  687.464 3  1.139.545 های بانکیسپرده

 5 (18.190) (1) (357.143) (1) (375.333) هاگذاریساير سرمايه

 18 6.171.784 100  34.619.471 100  40.761.444 جمع

 باشد.گذاري در ساختمان، سهام مسدودي و پیش پرداخت خرید سهام میها شامل سرمایهگذاريسرمایه* سایر 

 های انجام شدهگذاری، سودآوری و سرمایهوضعیت سرمایه. 7-4
به ارزش دفتري  پرداخت افزایش سرمایه( و نسبت سود خالصهاي شركت )شامل پیشگذاريسود خالص، بهاي تمام شده سرمایه

 در جدول ذیل نشان داده شده است.  1395تا  1392هاي ها براي سالگذاريسرمایه
 رقام به میلیون ريالا                                                                                                                                                                             

سال مالی 

 منتهی به
 سود خالص سرمايه شركت

های انجام شده گذاریسرمايه

 مدت و بلندمدت()كوتاه

نسبت سود خالص به متوسط 

 هاگذاریارزش دفتری سرمايه

1392/06/31 7.200.000 9.490.800 19.148.762 54 

1393/06/31 14.400.000 12.273.993 25.120.708 55 

1394/06/31 14.400.000 10.609.488 30.154.861 38 

1395/06/31 27.000.000 7.992.117 34.619.471 25 

1395/12/30 
 )شش ماه(

27.000.000 8.080.185 40.761.444 21 

ها استفاده گذاريارزش دفتري ابتدا و انتهاي دوره سرمایه میانگینها در هر سال، از براي محاسبه متوسط ارزش دفتري دارایی *
 شده است.

ه سود خالص در نیست. با اینکكاهش سودآوري  ،هاگذاريدلیل اصلی كاهش نسبت سود خالص به متوسط ارزش دفتري سرمایه
هاي انجام شده گذاريهافزایش سرمای باشد اما به دلیلمی 31/06/1395دوره شش ماهه تقریباً مشابه دوره یکساله منتهی به 

هاي انجام شده و مدیریت گذارياین نسبت مقداري كاهش یافته است. بدیهی است به سرانجام رساندن سرمایه)عمدتاً بلندمدت( 
 هاي آتی را با رشد مناسبی روبرو كند.تواند سودآوري سالصحیح آنها می
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 صنعت های انجام شده به تفکیکاریگذسرمایه. 8-4 
ها، گذاري در صنایع مرتبط با این حوزهمندي كشورمان از منابع غنی نفت، گاز و معدن و لذا مزیت نسبی سرمایهبا توجه به بهره

 و پتروشیمیایی، یاییشیمهاي نفتی و محصوالت فرآورده( در بخش صنایع هاي انجام شده )به بهاي تمام شدهگذاريسرمایه غالب

مالی مختلف در سال  گذاري شركت را در صنایعتركیب سرمایه ذیلجدول  هاي فلزي و غیرفلزي بوده است.و كانیفوالد  عتصن

 .دهدنشان میبر اساس بهاي تمام شده  1395

 نوع صنعت

 (بر اساس بهای تمام شده)

1395/12/30 1395/06/31 
 درصد تغییر

 درصد میلیون ریال درصد میلیون ریال

 27 46.2 13,843,156 51.1 17,580,488 شیمیاییمواد و محصوالت 

 (1) 10.2 3,063,567 8.8 3,021,391 ایهای نفتی کک و سوخت هستهفرآورده

 (3) 9.6 2,875,398 8.1 2,781,934 فلزات اساسی

 0 9.2 2,746,593 8.0 2,746,593 ساخت محصوالت فلزی

 39 3.4 1,013,091 4.1 1,408,661 های فلزیاستخراج کانه

 (1) 4.6 1,391,242 4.0 1,383,264 های غذایی و آشامیدنیانواع فرآورده

 (32) 5.0 1,506,797 3.0 1,022,775 های مالیگریواسطه

 37 2.5 734,025 2.9 1,006,207 خودرو و ساخت قطعات

 153 2.6 782,060 5.7 1,978,479 های بانکیاوراق مشارکت و سپرده

 (76) 6,7 559,399 4,4 132,338 سایر

 15 100 29,936,515 100 34,423,934 جمع

 ها نیست.گذاريشامل پیش پرداخت افزایش سرمایه و سایر سرمایه براساس پرتفوي بورسی و غیر بورسی محاسبه شده است و جدول فوق *

هاي نفتی به میزان قابل توجهی فرآوردهشود، در سال گذشته وزن صنایع پتروشیمی و هاي جدول مشاهده میهمانطور كه از داده

 گذاري صندوق بازنشستگی افزایش یافته است.در پرتفوي شركت سرمایه

 95با  94قایسه سال م -ها به تفکیک صنایع )بهای تمام شده( گذاریسرمایه
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 به تفکیک صنایع پرتفوی بورسی

 نوع صنعت

 (ارزش بازاربر اساس )

1395/12/30 1395/06/31 

 درصد میلیون ریال درصد میلیون ریال

 60.6 22,638,030 63.6 27,552,318 مواد و محصوالت شیمیایی

 21.2 7,920,628 20.3 8,806,084 ایهای نفتی کک و سوخت هستهفرآورده

 3.7 1,390,147 5.2 2,240,784 های غذایی و آشامیدنیانواع فرآورده

 3.5 1,296,171 2.8 1,216,887 خودرو و ساخت قطعات

 4.9 1,841,217 4.0 1,715,195 های فلزیاستخراج کانه

 2.5 950,402 1.8 761,314 های مالیگریواسطه

  0 1.0 441,520 های بانکیاوراق مشارکت و سپرده

 3.6 1,343,427 1.4 617,277 سایر

 100 37,380,022 100 43,351,379 جمع

. همچنین اندرسی در نظر گرفته نشدهجزو پرتفوي بو ،آوا به دلیل معامله در بازار پایه فرابورسو گروه فن* در جدول فوق پتروشیمی امیركبیر 
 اوراق دولتی قابل معامله در بورس جزو پرتفوي بورسی محسوب شده است.

 

 ارزش بازارپذیر بر اساس نمودار ترکیب پرتفوی بورسی در صنایع سرمایه
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اوراق مشارکت و سپرده های بانکی سایر
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 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریهای متعلق به شرکت سرمایهبهای تمام شده شرکت .9-4

 پرداخت افزایش سرمایه* پیش

             1395/12/30 

 های خارج از بورس شركت   های پذيرفته شده در بورس شركت

 نام شركت 
بهای تمام 

 شده 
 بهای تمام شده  نام شركت     

پ پ افزايش 

 *سرمايه 
  

 مواد و محصوالت شیمیايی  :    مواد و محصوالت شیمیايی :

   1.191.123 2.403.377 پتروشیمی مسجد سلیمان     6.912.213 پتروشیمی جم 

   680.600 2.041.174 پتروشیمی ايالم      436.161 پتروشیمی فن آوران 

    1.705.614 پتروشمیران     242.245 پتروشیمی خارگ 

   85.825 1.529.912 پتروشیمی  امیركبیر     173.365 پتروشیمی آبادان

    681.835 پتروشیمی باختر      45.790 پتروشیمی مبین

   46.887 358.894 پتروشیمی برزويه    7.809.774   جمع : 

 10.725.241 2.004.435 8.720.806 جمع :    ای:های نفتی، كک و سوخت هستهفرآورده

 فلزات اساسی :      1.323.289 پااليش نفت اصفهان

 4.909.105 2.130.781 2.778.324 صبا فوالد خلیج فارس     822.900 نفت ايرانول

 ساخت محصوالت فلزی :      456.881 سپاهاننفت 

   90.000 1.700.000 فوالد اكسین خوزستان     322.598 نفت پاسارگاد

    1.023.193 لوله سازی اهواز   2.925.668   جمع : 

 2.813.193 90.000 2.723.193 جمع :    ساخت محصوالت كانی غیر فلزی:

 محصوالت كانی غیر فلزی :ساخت      33.590 پشم شیشه ايران 

    271.507 سیمان ساوه     17.862 گذاری توسعه صنايع سیمانسرمايه

    74.031 سیمان اردستان      8.278 سیمان فارس و خوزستان 

 345.538  345.538 جمع :      2 ساير

 انواع فرآورده های غذايی و آشامیدنی :    59.731   جمع : 

 618.668  618.668 صنايع شیر ايران    های فلزی: استخراج كانی

 گری های مالی: واسطه     861.361 سنگ آهن گل گهر

   178.994 299.800 گسترش پارس سبا     541.147 چادرملو 

   2.138.487 1.000 خدمات گستر صباانرژی     7.257 ساير:

 2.618.281 2.317.481 300.800 جمع :    1.409.765   جمع : 

 انبوه سازی امالك و مستغالت :    گری های مالی: ها و نهادهای پولی واسطهبانک

   315.318 200.000 صبا آرمه      307.794 بانک اقتصاد نوين 

   46.437 41.267 پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن     301.354 بانک پارسیان 

 603.022 361.755 241.267 جمع :    609.148   جمع : 

 الستیک و پالستیک :   خودرو و ساخت قطعات: 

 459.035  459.035 كارخانجات تولیدی تهران      555.842 ايران خودرو

       راديو تلويزيون و وسايل ارتباطی :      450.366 گروه رنا

 20.000  20.000 فن آوا    1.006.208   جمع : 

 ساير   764.593 های غذايی و آشامیدنی: انواع فرآورده

 35.000   35.000 پااليش گاز خارگ   256.235 الستیک و پالستیک: 

 60.727   60.727 پايانه ها و مخازن پتروشیمی    441.520 اوراق دولتی:

 114.555 14.577 99.978 بازرگانی صندوق بازنشستگی كشوری    92.526 ساير:

     13.823 نوآوران مديريت سبا   15.375.168 بهای تمام شده:: جمع

 62   62 ساير    1.283.313 پرداخت افزايش سرمايه:پیش

 23.322.427 6.919.029 16.417.221 های خارج از بورس : جمع كل شركت   16.658.481 های داخل بورس : جمع كل شركت
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 مالی دورهها و سود فروش سهام در طی گذاریگردش سرمایه. 10-4

 

 ارقام به میلیون ريال شرح

 34.619.471 ابتدای سال مالیسرمايه گذاری ها در 

 4.896.229 خريد سهام و مشاركت در افزايش سرمايه در طول سال مالی

 3.161.013 ها در طول سال مالیپرداخت افزايش سرمايه شركتپیش

 (2,349,160) قیمت تمام شده سهام فروخته شده در طول سال مالی

 452.081 بانکی(ها )اوراق و سپرده گذاریتغییر در ساير سرمايه

 (18,190) ساير موارد

 40.761.444 30/12/1395سرمايه گذاری ها در پايان سال مالی 

  

 5.839.838 مبلغ فروش سهام

 (2,349,160) قیمت تمام شده سهام فروخته شده

 3.490.678 سود فروش سهام

 
 پرداخت خرید سهام و ...تغییر در پیشتغییر در سهام مسدودي، * شامل 
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 فروش سهام و مشارکت در افزایش سرمایه خرید و. 11-4

 میلیون ريال –بلغ م                                                                                                                                                                         های بورسیالف. شركت

 نام شركت
مانده در ابتدای 

 سال

پ پ افزايش 

 سرمايه 

 مانده در پايان سال  طی سال كاهش افزايش طی سال  

 افزايش طی دوره
مشاركت در 

 افزايش سرمايه 

پ پ افزايش 

 سرمايه
 پ پ افزايش سرمايه  بهای تمام شده  قیمت تمام شده 

  6.912.213 (1.095.601)     3.601.633   4.406.181 پتروشیمی جم 

 771.567 322.598 (3.741) 771.567   1.900   324.439 نفت پاسارگاد 

 361.746 822.900  361.746   46   822.854 نفت ايرانول 

  861.361    126.427 127.541   733.820 سنگ آهن گل گهر 

  1.323.289 (45.062)     4.686   1.363.665 پااليش نفت اصفهان

  436.161      1.538   434.623 پتروشیمی فن آوران

  242.245 (166)     371   242.040 پتروشیمی خارگ

 130.000 256.235      380 130.000 255.855 ايران ياسا تاير و رابر 

  762.373      19   762.354 توسعه صنايع بهشهر 

  555.842      4.031   551.811 ايران خودرو

  450.366 (1.424)   267.598 269.577   182.213 سرمايه گذاری رنا

  3 (408.121)   39.046 14 39.046 408.110 بیمه ملت

  456.881         456.881 نفت سپاهان

  307.794      12   307.782 بانک اقتصاد نوين

 20.000 33.590      3.860 20.000 29.730 پشم شیشه ايران 

  173.365      597   172.768 پتروشیمی آبادان 

  1.457.952 (365.029)   2.621 741.295  1.081.686 ساير

  1.283.313  15.375.168 (1.919.144) 1.133.313 435.692 4.757.500 189.046 12.536.812 جمـــــع : 

 * پیش پرداخت افزايش سرمايه
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 بورسیغیر هایب. شركت
 لیون ريالمی –بلغ م                                                                                                                                                                                                                                                       

 نام شركت

 افزايش طی سال  مانده در ابتدای سال
كاهش طی 

 سال
 مانده در پايان سال 

درصد 

 مالکیت
 بهای تمام شده 

پ پ افزايش 

 سرمايه 

افزايش طی 

 دوره

مشاركت در 

 افزايش سرمايه 

پ پ افزايش 

 سرمايه

قیمت تمام 

 شده 
 بهای تمام شده 

پ پ افزايش 

 سرمايه 

 75 2.130.781 2.778.324 0 343.094     1.787.687 2.778.324 صبا فوالد خلیج فارس 

 51 1.191.123 2.403.377 0 1.191.123   40.377 0 2.363.000 پتروشیمی مسجد سلیمان

 17 680.600 2.041.174 0  680.600     0 2.041.174 پتروشیمی ايالم 

 17.5 0 1.705.614 0  0     0 1.705.614 پتروشمیران

 30 90.000 1.700.000 0 0     90.000 1.700.000 فوالد اكسین خوزستان

 10.9 85.825 1.529.912 0  0     85.825 1.529.912 پتروشیمی امیركبیر

 40.5 0 1.023.193 0  0     0 1.023.193 سازی اهوازلوله

 15 0 618.668 0  0     0 618.668 صنايع شیر ايران

 4.6 0 681.835 0  0 45.458 45.458 45.458 636.377 پتروشیمی باختر

 84 0 459.035 0  0     0 459.035 تولیدی تهران 

 6.5 46.887 358.894 0  0     46.887 358.894 پتروشیمی برزويه

 0 0 0 (390.981)       0 390.981 گذاری و خدمات مديريتسرمايه

 100 178.994 299.800  0  466     178.528 299.800 گسترش تجارت پارس سبا

 24 0 271.507  0       0 271.507 سیمان ساوه

 100 315.318 200.000  0  30.000     285.318 200.000 صبا آرمه

   2.199.501 345.888  0  149.421   13.859 2.050.080 332.029 ساير

   6.919.029 16.417.221 (390.981) 2.394.704 45.458 99.694 4.569.783 16.708.508 جمـــــع : 
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 های مالی. تجزیه و تحلیل نسبت12-4

 1395-1393هایای سالهای مالی و روند آن به صورت مقايسهنسبتدرصد 

 شرح
دوره مالی منتهی 

 30/12/1395به 

سال مالی منتهی 

 31/06/1395به 

سال مالی منتهی 

 31/06/1394به 

سال مالی منتهی        

 31/06/1393به 

 *های نقدينگی )درصد(نسبت

 232 118 177 136 نسبت جاری 

 67 31 29 32 نسبت نقد

 ** اهرمی )درصد(های نسبت

 74 91 82 91 نسبت دارائی ثابت به ارزش ويژه

 17 33 19 20 نسبت كل بدهی 

 83 67 81 80 نسبت مالکانه

 20 50 24 25 نسبت بدهی جاری به ارزش ويژه

 *** های سودآوری )درصد(نسبت

 38 26 17 16 هابازده دارايی

 49 35 23 19 بازده حقوق صاحبان سهام

 100 99 98 99 نسبت سود عملیاتی

 105 106 103 99 نسبت سود خالص 

ه مدت بهاي كوتاهگذاريافزایش سرمایه نسبت جاري شده است. كاهشمنجر به  ،هاي جاريوصول مطالبات و كاهش دارایی* 

 نقد افزایش یافته است. هاي جاري، نسبتو با وجود افزایش بدهی شدهباعث افزایش وجه نقد و شبه نقد  ،هاي بانکیویژه سپرده

ها نسبت به دوره قبل دارایی ها وهر چند بدهی ؛اي نسبت به دوره قبل نداشته استنسبت بدهی و مالکانه تغییر قابل مالحظه** 

 اند. درصد افزایش یافته 5و  7به ترتیب 

ها هاي شركت، بازده داراییبه دلیل افزایش دارایی ، امامقداري افزایش داشتهقبل با اینکه سود خالص شركت نسبت به دوره *** 

بان سهام مقداري ها باعث گشته تا تغییر بازده حقوق صاححدوداً یك درصد كاهش یافته است. همچنین افزایش نسبت بدهی

 ها باشد.بیشتر از بازده دارایی

 شركت هایريسک. 5

 د.باشنمی ها مواجهو دیگر دارایی پذیرهاي سرمایهشركتمتعددي در  هاي، با ریسكخویشماهیت  بنا برگذاري هاي سرمایهشركت

 گذارند عبارتند از:هایی كه بر شركت تاثیر میعمده ریسك

 . ریسک نوسانات نرخ بهره1-5
هاي ها، منابع مالی از سایر بخشپردهها را تغییر دهد. براي مثال با افزایش نرخ ستواند نحوه تخصیص داراییریسك بهره می

شود. در این صورت ممکن است بازار ها و موسسات مالی و اعتباري هدایت میپذیر نظیر بانكاقتصاد به سوي نهادهاي سپرده

ا هاي بدون ریسك با ركود مواجه شده و قیمت سهام كاهش یابد. البته بگذاريسهام به دلیل هدایت نقدینگی به سمت سرمایه

از دیگر ریسك چندانی از این محل متوجه پرتفوي شركت نخواهد بود.  ،آن ثباتتوجه به ثبات نسبی نرخ بهره و چشم انداز 

 توان به موارد زیر اشاره كرد:تاثیرات تغییر نرخ بهره می

 هاي جدیدپذیري طرحتغییر نرخ بازده مورد انتظار و اثر آن بر توجیه 
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 یمی آنهاهاي فرعی و تاثیر آن بر سودآوري و متعاقباً سود تقساصلی، شركت هاي مالی شركتتغییر هزینه 

 . ریسک نوسانات نرخ ارز2-5
گذاري هاي خویش با ریسك نوسانات نرخ ارز مواجهند: ساختار قیمتپذیر به واسطه ماهیت عملیات و بدهیهاي سرمایهشركت

هایی كه ي و قیمت فروش محصوالت تولیدي )حتی در بازار داخلی( شركتهاي تعمیر و نگهداري و بهره بردارمواد اولیه، هزینه

اي از بهاي تمام شده و فروش اي است كه بخش عمدهكنند به گونهدر حوزه صنعتی، معدنی، پاالیشی و پتروشیمی فعالیت می

هاي داده و تاثیر باالیی بر سود شركت شود؛ بدین ترتیب تغییرات نرخ ارز، رقم ریالی حاصل را تغییرآنان به صورت ارزي تعیین می

گذارند؛ عالوه بر این، واحدهایی كه بدهی ارزي دارند با ریسك افزایش هزینه مالی و شناسایی زیان ناشی پذیر بر جاي میسرمایه

حذف ارز ها با ریسك تك نرخی كردن ارز و باشند. حتی در صورت ثبات نرخ ارز آزاد، شركتاز تسعیر بدهی ارزي مواجه می

 دهد.ها را افزایش میاي مواجهند كه بهاي تمام شده و هزینه مالی عمده شركتمبادله

 . ریسک بازار3-5
هاي موجود در پرتفوي، گردد، نوسانات قیمت بازار سهام شركتمیدر بازار ایجاد  اوراق بهادارریسك بازار در اثر نوسانات قیمت 

تواند در ارزیابی نسبت به وضعیت شركت تاثیرگذار باشد. با توجه به دهد و میقرار میخالص ارزش دارایی شركت را تحت تاثیر 

هاي بورسی شركت اثر كمتري باشد، كاهش احتمالی قیمت بازار سهام زیرمجموعهاینکه بخشی از پرتفوي شركت، غیر بورسی می

است. این عدد بیانگر این است كه سهم  82/0 نسبت به شاخص كل "وصندوق"ضریب بتاي نماد  بر كل پرتفوي خواهد گذاشت.

 باشد.وصندوق یکی از سهام كم ریسك بورس اوراق بهادار تهران می

 های تولید و محصوالت. ریسک قیمت نهاده4-5
روشیمی تشکیل هاي فعال در صنعت پتگذاري صندوق بازنشستگی كشوري را شركتبخش قابل توجهی از پرتفوي شركت سرمایه

دولت در چند  گیرد، وهاي پتروشیمی به صورت انحصاري توسط دولت صورت میخش عمده عرضه خوراک اكثر مجتمعدهد. بمی

شم انداز قیمت خوراک گذاري خوراک تحویلی به كار گرفته است كه موجب گردیده چهاي متفاوتی را براي قیمتسال اخیر رویه

ه و امکان هر گونه گذاران در این صنعت را با مساله مواجه ساختیههاي زمانی مختلف مبهم باشد، امري كه سرمابراي افق

 هاي جدید را از آنان سلب نموده است.ریزي و اطمینان نسبی به منظور اجراي طرحبرنامه

هاي ش بهاي تمام شده، مزیتهایی گردیده است كه با افزایهاي استفاده شده دولت بعضاً منجر به تعیین قیمتعالوه بر این رویه

ت جهانی نفت و كه با سقوط قیم به خصوصاي و حتی جهانی كاهش داده است؛ كشور در صنعت پتروشیمی را در سطح منطقه

علیرغم  لیکنته است. هاي حمایتی دولت وجود داشگاز، قیمت محصوالت پتروشیمی نیز كاهش یافته و حتی انتظار اعمال سیاست

برخی محصوالت  دریین گردند بایستی بر اساس پارامترهاي اقتصاد آزاد و قیمت جهانی تعاینکه قیمت محصوالت در بازار داخلی می

لیدكنندگان، دخالت در ساز و كار عرضه محصوالت در بورس كاال به زیان تو وهاي تکلیفی توسط دولت تعیین پتروشیمی نرخ

 صورت گرفته است.

توسعه صنعت اتخاذ  وموارد مذكور ثبات رویه در جهت حفظ تولید  گیري مرتبط باهاي ذیربط در تصمیمچنانچه دولت و ارگان

 هاي مذكور كاهش خواهند یافت.نمایند ریسك

 های تجاری. ریسک مربوط به سیاست بین الملل و پیمان5-5
آوري و تجهیزات به روز، تامین مالی گیري از فنهاي اقتصادي تحمیلی به كشور در سنوات گذشته بهرهها و تحریممحدودیت

وري بیشتر را دشوار ساخته بود، عالوه بر این بعضاً در زمینه فروش هاي جدید و تولید با بهرهخارجی و نظایر آن براي اجراي طرح
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ي داخلی را هاپذیري شركتهایی وجود داشت؛ این موارد رقابتها و نقل و انتقاالت بانکی نیز دشواريمحصوالت تولیدي شركت

 كاهش داده بود.

امروزه  ظر گرفته شود.بایستی همواره در نها، این ریسك كاهش یافته است اما میبا اجراي برجام و كاهش نسبی این محدودیت

هاي م كردن تعرفههاي تجاري میان كشورها به منظور گسترش تجارت میان دو یا گروهی از كشورها از طریق كامضاي پیمان

نامه ا و امضاي توافقماي در مقابل محصوالت تولیدي كشور نظایر آن گسترش بسیاري یافته است. ایجاد نظام تعرفهتجاري و 

ران را تحت الشعاع پذیري محصوالت تولیدي ایتواند رقابتتجاري با دیگر تولیدكنندگان از سوي كشورهاي هدف صادراتی می

ده بین كشور ما و كشور هدف یداران محصوالت تولیدي كه البته نیازمند تعامل سازننامه با خرقرار دهد. تالش براي امضاي توافق

 ایش دهد.پذیري محصوالت تولیدي ایران را افزتواند این ریسك را كاهش داده و حتی رقابتباشد میصادراتی می

 . ریسک نقدینگی6-5
 اكنونهم سازد.با ریسك نقدینگی مواجه میها را كفایت وجوه براي تداوم فعالیت و ایفاي تعهدات، سازمان عدم

 نیز نقدینگی هايسبتنقرار داشته و نسبتاً مناسبی از نظر نقدینگی در وضعیت  صندوق بازنشستگی كشوريگذاري شركت سرمایه

تواند از منابع وسعه میتبراي تداوم فعالیت و  الزم . نقدینگیدهندرا نشان میهاي نقد ورودي و خروجی تعادل نسبی در جریان

 ذیل تأمین گردد:

 هاگذاريحاصل از سرمایه سود 

 هاگذاريسرمایه فروش 

 سرمایه افزایش 

 بدهی و تسهیالت وام ارزي ابزارهاي 

عواملی مانند ، گذاري در آیندههاي زیرمجموعه و توسعه سرمایههاي در دست اجرا توسط شركتبا توجه به اجراي پروژه

منجر به افزایش شور كهنوز كامال برطرف نشده و ریسك سیاسی )كه المللی براي استفاده از فاینانس خارجی هاي بینمحدودیت

هایی با ریسك را مین نقدینگی،  محدودیت منابع ارزي داخلی و باال بودن نرخ بهره بانکی در داخل كشور، تا(است شدهنیز  نرخ آن

 نمود.مواجه خواهد 

   

 عی شركتگزارش عملکرد اجتما. 6

ي اسالمی ایران، از ساله نظام مقدس جمهور 20كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعی كشور و حركت در راستاي سند چشم انداز 

اد كشور قرار ل در اقتصهاي بزرگ فعاجمله مهمترین وظایفی است كه عالوه بر افزایش دارایی سهامداران در زمره وظایف شركت

گذاري ري با انجام سرمایهگذاري صندوق بازنشستگی كشوتقاد بر این مهم، هیأت مدیره شركت سرمایهدارد. بر همین اساس و با اع

)به  پذیرهاي سرمایههاي محل استقرار شركتپذیر نقش موثري در كمك به توسعه استانهاي سرمایهو افزایش سرمایه در شركت

 ویژه توجه به امر اشتغال( داشته است. 

 

 

 

 

 



 

29 

 1395اسفند   30گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 
 

 30/12/1395نجام شده طی دوره مالی منتهی به اقدامات ا. اهم 7

 . اقدامات کالن1-7

 تابعه به صورت فصلیهاي شركت و برنامه و بودجه كنترل عملکرد 

 پذیرهاي سرمایهوصول مطالبات معوق از شركت 

  ریزي در حوزه برق و انرژيكارگروه برنامهبرگزاري جلسات 

  حوزه پتروشیمیدر  ریزيكارگروه برنامهبرگزاري جلسات 

 ریزي خروج از صنایع غیر هدفها و برنامهگذارياصالح ساختار سرمایه 

 العادهپیگیري افزایش سرمایه شركت و برگزاري مجمع فوق 

 اقدامات انجام شده اهم . 2-7

 پتروشیمی جم

 زار فروش بهبود باظرفیت اسمی و  %100تولید نزدیك به به  یابیدر جم جهت دست یتخصص يهاكارگروه لیتشک
 محصوالت

 هاي حاكمتراز و اصالح نظامهاي همآن با شركت سهینقاط قابل بهبود شركت با مقا ییشناسا 

 پروژه  یمال عبمنا نامیاجرا و ت يریگیپABS- Rubber 

 با شركت  نیماب یرداد فشده مطابق با قرا نییتع هیسهم افتیاتان و در یخط اصل جم بر یمیاحقاق حقوق مالکانه پتروش
 گاز  یمل

 يسودآور شیافزا و ينور دیشه یمیبه پتروش یخوراک و كاهش وابستگ نیخط لوله بوتان جهت تأم ياندازو راه لیتکم 

 قیاز طر لنیپروپ دیارزش شامل تول رهیزنج لیمحصوالت و تکم دیتول شیجهت افزا يگذارهیسرما يهاطرح یبررس 
PDH   

  توسط هلدینگاخذ تسهیالت بانکی با ضمانت آن 

 صبافوالد خلیج فارس

 تامین مالی و اتمام پروژه 

 آن فاز اول اتمامهت سهامداران در جاز  یمالتامین  انتشار صکوک و كاهش بار قیاز طر یمنابع مال نیجهت تأم يریگیپ 

 افتیجهت در ازیوردنكن و حمل و نقل م نیریبرق، احداث آب ش نیتأم ریپروژه نظ یرساختیجهت انجام امور ز يریگیپ 
 و ارسال محصوالت  هیمواد اول

 ی( با استفاده از منابع خارجنیری)برق و آب ش ازیمورد ن یتیلیوتیجهت احداث واحد  يریگیپ 

 مستمر محصول دیتول اندازي و فراهم نمودن شرایطراهمجرب جهت  میت زیتجه 

 سرمایه در گردش نیتأم 

 پتروشیمی مسجد سلیمان

  میلیون یوآن 850به مبلغ درصدي سقف اعتبار اسنادي گشایش یافته  25افزایش 

 سور، تامین منابع پیگیري احداث یك واحد پتروپاالیش در منطقه مسجد سلیمان شامل تامین خوراک، شناسایی الیسن
 مالی و كسب مجوزهاي الزم

  تامین مالی پروژه هايNon-EPC  اعتبار اسناديو آورده نقدي سهامداران در گشایش 

 گذاري(گذاري صورت پذیرفته )تعدیل قیمت تمام شده سرمایهمذاكرات در جهت بازیافت بخش قابل توجهی از سرمایه 
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 لوله سازی اهواز

 با هدف هاي مالی زینههسازي اهواز از ابعاد گوناگون نظیر فروش، بازاریابی، بدهی، بررسی و تحلیل كالن شركت لوله
 ركت ملی گازها و توانایی شركت در تامین نیازهاي خطوط لوله مورد نیاز وزارت نفت و شاستفاده از ظرفیت

  بررسی وضعیت شركت با هدف اصالح ساختار مالی و اقتصادي 

 رهاي معتبر با مشاركت پیمانکاران داخلی و خارجی معتبها و حضور در كنسرسیومشركت در مناقصه 

 حضور وزیر محترم  تن با 230،000هاي اسپیرال )مخصوص انتقال آب( با ظرفیت اسمی ساالنه افتتاح خط تولید لوله
 تعاون، كار و رفاه رفاه اجتماعی 

 نصب و راه اندازيXRAY2   تولید لوله 4جدید در كارخانه 

 سال 5هاي مالی بعد از رسیدن شركت به سود عملیاتی در صورت 

 ولیدات شركتبهبود قابل مالحظه اخذ قراردادها و ت 

 پتروشیمی پلی پروپیلن جم

 ظرفیت اسمی %100تولید نزدیك به ریزي جهت دستیابی به برنامه 

 تصویب افزایش سرمایه شركت توسط هیات مدیره و حسابرس 

 ریزي جهت عرضه شركت در بورس تهرانبرنامه 

 اي با هدف افزایش بازدهیهاي توسعهبررسی امکان اجراي طرح 

  كوپلیمر رندوم بهبود یافته با كاربرد در تولید ظروف شفافتولید گرید 

 كسب نشان زرین یك ستاره كارت بازرگانی از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران 

 های صندوق بازنشستگیجهت جابجايی سهام بین هلدينگ های زيرمجموعهگذاری برخی از شركتارزش
هاي عیت شركتی نفت، گاز، پتروشیمی و انرژي؛ با بررسی و تحلیل وضهلدینگ تخصص سوي ایجاد هویتدر جهت حركت به 

هاي غیرمرتبط و ههایی براي خروج از بنگاریزيگذاري صندوق بازنشستگی كشوري، برنامهسرمایه حاضر در پرتفوي شركت

در گذاري آنها و ارزش مشخص هدفي غیر هاهاي داراي ارزش افزوده بیشتر انجام گردید. از این رو بنگاهجایگزینی با دارایی

ر همین راستا تا سرمایه داراي مجوز رسمی انجام گردید. دهاي تامیناز طریق شركتسپس در داخل شركت و مرحله نخست 

تگی و شركت بیمه و خدمات مدیریت صندوق بازنشس گذاريشركت سرمایه ،تاریخ برگزاري مجمع، شركت نوآوران مدیریت سبا

به  تفوي شركتخروجی از پرموردنظر هاي اهم شركت .رسیدبه فروش ري و آگهی در فرابورس و بورس گذاپس از ارزش ملت

 شرح زیر می باشد:

 آخرين وضعیت درصد مالکیت نام شركت

 در حال مذاکره 6/37 ایران یاسا تایر و رابر

 بازاریابیدر حال  97/23 سیمان ساوه

 در حال بازاریابی 14/15 سیمان اردستان

 ارزشگذاریدر حال  100 صبا آرمه

 در حال ارزشگذاری 78/98 پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن

 منتقل شد 100 نوآوران مدیریت سبا

 منتقل شد 33 خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

 منتقل شد 7/15 بیمه ملت
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صندوق  ،هاي تخصصی مركز تسویه وجوههلدینگهاي سهامدار عمده و شرایط خاص حاكم بر ایجاد هاي سیاستبر اساس

 بازنشستگی كشوري خواهد بود. 

 پذيرهای سرمايهكنترل عملکرد شركت
كار قرار گرفت. در  در دستور شتریبا نظم ب رمجموعهیز يهابر عملکرد شركت میو نظارت مستق نهیبه تیریمد در سال گذشته،

زارشات الزم و مورد نیاز در گپذیر و لزوم اشراف بر فعالیت آنها، پیوسته سرمایه هايراستا به منظور كنترل بر عملکرد شركت نیا

پیشرفـت  هايگزارش هاي در دست اجرا،هاي مالی، اداري، حقوقی، پرسنلی و خصوصاً تولید و فروش و در خصـوص پروژهزمینه

ها، هرگونه كاستی، روژهاز پ د و بازدیدهاي مکرركار دریافت شده و پس از تجزیه و تحلیل الزم، برگزاري جلسات بررسی عملکر

ناسان مربوطه، ه رهنمودهاي الزم توسط كارشیمربوطه مورد پیگیري قرار گرفته و ضمن ارا دهايانحراف و مشکالت واح

 زیاند نكار داشته را در دستور هیسرما شیعضو گروه كه افزا يهات. در خصوص شركتسهاي مورد نیاز انجام پذیرفته احمایت

 شیه مشاركت در افزابسهامداران محترم، نسبت  الحبا در نظر گرفتن صرفه و ص ه،یسرما شیافزا یهیگزارش توج یپس از بررس

  است. دهیاقدام گرد هیسرما

 هایگذارهيسهام و سرما یپرتفوتركیب اصالح 
 نیبوده است. همچن دهانیز يهاشركت یاتیو عمل یو اصالح ساختار مال تیریمد ،ی گذشتهشركت در سال مال اتاقدام از دیگر

 يسودآور ،یجانینوسانات ه در دستور كار شركت قرار گرفت تا ضمن كنترل يبه طور جد زین رمجموعهیفعاالنه سهام ز یبازارگردان

در صورت  ده وش شیپام یاشركت به طور د يگذارهیسرما يپرتفو یطیمح راتییبا توجه به تغ ،ی. از طرفابدی شیافزا زیمجموعه ن

  .گرفتقرار  يها به صورت مستمر مورد بازنگرگذاريهیلزوم، سرما

 درصد 50پتروشیمی جم به باالی سهام افزايش مالکیت مجموعه صندوق بازنشستگی در 

التر، شركت هایی با ارزش افزوده بادر راستاي اهداف صندوق بازنشستگی كشوري به منظور افزایش مالکیت در شركت

نمود و  امین )تاپیکو(ت گذاري نفت، گاز و پتروشیمیگذاري صندوق بازنشستگی كشوري اقدام به مذاكره با شركت سرمایهسرمایه

درصد  50باالي  درصد از سهام شركت پتروشیمی جم، مجموع مالکیت صندوق بازنشستگی در این شركت به 76/3با خریداري 

یی تنها بر اساس سود ، مازاد منافع حاصل از این جابجا1395تروشیمی جم در سال رسید. با توجه به سودآوري بیشتر شركت پ

 باشد.میلیون ریال براي مجموعه صندوق بازنشستگی می 72،291سال جاري مبلغ  خالص

 

 های در حال انتقالشركت

 نیرو آتیه صبا )نیروگاه تبريز(

 نیرو آتیه صبا به شركت  روگاهین يهاییدارا انتقال 

 وزارت  و مناسب مطالبات وصول به هنگامبا توجه به عدم  یاتیعمل نهیو هز یاساس راتیجهت تعم ازیبودجه مورد ن نیتأم
 نیرو 

 مگاوات  350به  270بار واحد از  شیو افزا دوواحد  یاساسنیمه  راتیتعم 

 دف افزایش راندمان با با ه آن نییراندمان پاقدمت نیروگاه و با توجه به  روگاهین ينوساز وجهت توسعه  يزیربرنامه
 با نرخ بهره مناسب خارجی  یمنابع مالاستفاده از 

 زیبرت روگاهین تیظرف شیو افزا يسازنهیبههاي خارجی مایل به مشاركت در شركت يشنهادیطرح پ یبررس  
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 )نیروگاه انديمشک( ريز پی تراز نیرو

 ریزبه شركت نیرو تراز پیریز شركت تراز پیاز  مجوزهاانتقال گذاري و اقدام جهت ارزش 

  و تأمین مالی آن پروژه ی یتسریع روند اجرابر مشاركت متخصص جهت تجهیز تیم 

 شركت پروژه جهت تمركز بخشیدن به اجراي پروژهریز به عنوان شركت نیرو تراز پی تعیین 

  استانی و دولتی بط برگزاري جلسات با مسئولین ذیرپیگیري امور مربوط به پروژه از طریق 

  آغاز مذاكرات براي انعقاد قراردادEPCF هاي داخلی و خارجیبا شركت 

  تهیهR.F.P 
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 هاگذاری در پروژهتکمیل سرمایه
بوده است،  1395ر سال مالی دهای این شرکت ویتترین اولهای در دست اجرا یکی از اصلیگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در بازار اولیه، تکمیل پروژهگذاری شرکت سرمایهتمرکز سرمایهبا توجه به 

 ارائه شده است: و پتروشیمی مسجد سلیمان جم ABS/Rubberصبافوالد خلیج فارس،  هایای از آخرین وضعیت پروژهدر جداول این صفحه خالصه

 ارقام به میلیون ريال                                  

 موضوع فعالیت تركیب سهامداران نام پروژه
موقعیت 

 جغرافیايی

سال 

 شروع

پیش بینی 

تاريخ 

 برداریبهره

گذاری برآورد سرمايه

 طرح در فاز اول

 )م.ر(

پیشرفت 

 فیزيکی
 )درصد(

 جیخل فوالد صبا

 فارس

گذاری شرکت سرمایه

صندوق بازنشستگی 

 کشوری

%75 
 5/4فنجی، میلیون تن آهن اس 5/4تولید ساالنه 

نورد میلگرد، میلیون تن شمش فوالد و همچنین 

)فاز اول: تولید آهن اسفنجی به  تیرآهن و ورق

میلیون تن و شمش بیلت، بلوم و   5/1ظرفیت 

 میلیون تن در سال( 5/1 لنگ به ظرفیتبیم

 1388 بندرعباس

برداری بهره

آزمایشی انجام 

 شده است.

16،485،764 93 

صندوق بازنشستگی 

 کشوری
%25 

د جپتروشیمی مس

 سلیمان

گذاری شرکت سرمایه

صندوق بازنشستگی 

 کشوری

%51 

تن در  هزار 680تولید آمونیاک به میزان 

تن هزار  57مصرف جهت تولید اوره و ) سال

 مازاد برای فروش(

 تن در سال 1،075،000تولید اوره به میزان 

 ژهیمنطقه و

 ،ییالیز یانرژ

شهرستان 

مسجد 

 مانیسل

1393 1397 19،005،995 30 

 49% سایر سهامداران

ABS/Rubber 100% شرکت پتروشیمی جم جم 
هزار تن و  200به میزان  ABSتولید 

Rubber  هزار تن در سال 60به میزان 

منطقه ویژه 

اقتصادی 

 انرژی پارس

1393 1397 10،200،000 6/54 
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 . اهم اقدامات انجام شده در ستاد شرکت3-7

 مجامعحضور در 
ده مشاركت و گذاري در حد اعمال مدیریت بوهایی كه درصد سهام شركت سرمایهاین شركت در كلیه مجامع عمومی شركت

متر نیز، متناسب با هاي با سهم كعندالزوم، جهت تعیین مدیر و یا اجراي دستور جلسات مجامع اقدام نموده است. در شركت

 ین شركت با در نظرابه نحوه حضور در این مجامع اتخاذ تصمیم شده است. همچنین انداز ترسیم شده نسبت استراتژي و چشم

نیز  كشوري بازنشستگی هاي زیر مجموعه صندوق، در مجامع شركتكشوري گرفتن صـرفه و صالح خود و صندوق بازنشستگی

 نماید. ها مشاركت میگیريحضور یافته و بـه تناسب سهم در تصمیم

دارد لذا  وجود دیریتیمهایی است كه در آنها سهم هاي تاثیرگذاري در شركتمجامع یکی از مهمترین اهرم از آنجا كه حضور در

باید وضعیت گذشته و موجود نمایندگان شركت قبل از حضور می .اهمیت دارددر مجامع براي این شركت بسیار  آنحضور و كیفیت 

 مایند. شركت را بررسی نموده و گزارشی در این زمینه تهیه ن

 امور سهام
باشند، همواره ارایه خدمات كارآمد به سهامداران محترم، مهمترین اولویت با اعتقاد به اینکه سهامداران صاحبان اصلی شركت می

 امور سهام شركت بوده است. براي تحقق این مهم اقدامات زیر انجام گرفته است:

 .مورد نیاز به سهامداران محترم بدون نیاز به مراجعه حضوري ایشان حداكثري ارایه خدمات .1

 .بروز رسانی اطالعات شركت در سایت براي آگاهی سهامداران از آخرین اطالعات و اخبار شركت .2

 یت سهامداري ایشان.زیر سیستم سهام در سایت شركت جهت استفاده سهامداران محترم براي دستیابی به آخرین وضع ارتقا .3

 میلیون ریال. 27,000,000ریال به  میلیون 14,400,000افزایش سرمایه شركت از مبلغ  ثبت .4

 .تراپرداخت مطالبات سنوات گذشته سهامداران از طریق شعب بانك صاد .5

 امور حقوقی

 د: باشبه شرح زیر میدر این دوره مالی هاي امور حقوقی شركت اهم فعالیت

 ارسال اظهارنامه و در  امور مالی، بدواً از طریق مذاكره، مکاتبات عادي و پیگیري مستمر وصول مطالبات با هماهنگی

 تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح، و حضور در محاكم تا حصول نتیجه قطعی. نهایت تهیه و

 كارهاي الزم.هاي زیرمجموعه و ارائه مشاوره حقوقی و راههمچنین شركت هاي حقوقی شركت وبررسی پرونده 

 ه نظرات حقوقی به مدیران شركت.ردادهاي شركت و ارایبررسی قرا 

 گردد.ه شركت در محاكم حقوقی و قضایی مطرح میلیهاي حقوقی و كیفري كه عدفاع از پرونده 

 هاي امل شركتعه نقطه نظرات حقوقی در مورد استعالمات بعمل آمده توسط مدیران شركت و همچنین مدیران ارای

 تابعه.

 كل كشور. هاي نظارتی از جمله سازمان بازرسیمنظور تهیه پاسخ به دستگاهه تندات بآوري مدارک و مسجمع 

 باشد:شرح ذیل میه دعاوي له و علیه شركت در محاكم دادگستري و هیأت داوري بورس اوراق بهادار ب

 الف : دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت:
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 هام در شعبه سصورتجلسه و مصوبه عمومی عادي صاحبان خواسته ابطال ه طرفیت شركت به دعوي شركت كاشی اصفهان ب

 باشد.ردید و در جریان رسیدگی میدادگاه عمومی حقوقی اصفهان مطرح گ 4

 ریال بابت 11،908،669،206 مبلغه خواسته مطالبه وجه به طرفیت شركت به دعوي شركت مجتمع صنایع الستیك یزد ب 

دادگاه حقوقی  11در شعبه  20/08/82مورخ  2306340تعهدنامه شماره اصل خواسته و خسارات و هزینه دادرسی موضوع 

 باشد.ردید و در جریان رسیدگی میتهران مطرح گ

 بت ضمانت وام ماخوذه ریال با 12،900،978،339 مبلغه خواسته مطالبه وجه به طرفیت شركت به دعوي بانك صادرات ایران ب

 باشد.ردید و در جریان رسیدگی میعمومی تهران مطرح گدادگاه  21از سوي شركت آپادانا سرام در شعبه 

 ره شركت كاشی خواسته ابطال صورتجلسه مجمع عمومی و هیأت مدیه طرفیت شركت به دعوي آقاي حمیدرضا سعادت جو ب

 باشد.ن رسیدگی میدادگاه عمومی حقوقی اصفهان مطرح گردیده است و در جریا 11اصفهان و صدور دستور موقت در شعبه 

 عیت استخدامیخواسته تعیین تکلیف وضه طرفیت شركت به عوي آقاي مزدک حبیبی مدیر عامل سابق شركت صباآرمه بد 

رفاه اجتماعی تهران واحد  و...( در هیات حل اختالف اداره تعاون، كار  )بازگشت بکار( و دریافت مطالبات )حقوق و مرخصی و

قرار عدم صالحیت  وی را محرز ندانست م، رابطه كارگري و كارفرمایمحتر در نتیجه هیات .میرزاي شیرازي مطرح گردید

 صادر و دعوي شاكی را رد نموده است و پرونده مختوم شده است.

 ب :  دعاوی شرکت علیه اشخاص ثالث:

 مبلغه خواسته مطالبه طلب ناشی از فروش سهام به طرفیت شركت فاتح گستران پیشرو سبالن به دعوي شركت ب 

مجتمع قضایی مفتح مطرح گردید كه پس از قطعیت راي صادره، اقدامات اجرایی از  215ریال در شعبه  11،547،000،000

 .جمله شناسایی اموال و جلب محکوم علیه، در حال انجام می باشد

 3،335،139،800 مبلغه ب 85و  84خواسته مطالبه سود سنواتی ه طرفیت شركت صنایع دریایی ایران )صدرا( به دعواي شركت ب 

نفع شركت صادر ه ا راي بریال اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه نزد هیات داوري بورس اوراق بهادار مطرح گردید كه نهایت

 ادر و ابالغ شده است. دادگاه حقوقی تهران در دست اجراست و توقیف نامه شخص ثالث نیز ص 104شد كه این راي نزد شعبه 

 وقیف و برداشت از موجودي اتی استان اصفهان بابت بدهی مالیاتی شركت پاالیش نفت اصفهان مبادرت به تاداره كل امور مالی

ریال نموده  640،274،107،609 مبلغه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري در دو مرحله جمعاً بحساب بانکی شركت سرمایه

 ها به حساب شركت بازگشت.منتفی و پولشركت  گیري و استرداد وجوه توقیفی و برداشتی از حسابموضوع پیاست كه 

 ریال  14،943،422،960 مبلغه ب 88و  87خواسته مطالبه سود سنواتی ه طرفیت شركت كاشی اصفهان به دعواي شركت ب

ت صادر نفع شركه کم باصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه  نزد هیات داوري بورس اوراق بهادار مطرح گردید كه سرانجام ح

 باشد.حکوم علیه میا و شناسایی اموال میه علیه شركت كاشی اصفهان صادر و در مرحله اجرپس از قطعیت، اجرایشد كه 

 جه از بابت وام ماخوذه خواسته مطالبه وه طرفیت آقاي سعید آتشباري مدیرعامل سابق شركت تولیدي تهران بهدعوي شركت ب

ركت صادر گردید. شنفع ه عمومی تهران مطرح گردید كه سرانجام حکم بدادگاه  28ریال در شعبه  150،000،000 مبلغه ب

 باشد.پس از قطعیت راي صادره، اقدامات اجرایی در حال انجام می
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 امور اداری و پشتیبانی
 هاي امور اداري و پشتیبانی: اهم فعالیت

 به منظور استفاده بهینه از نیروهاي شاغل  ح وظایف مدیران، كارشناسان و ...تدوین و بازنگري شر 

 جذب فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاهی 

 تشویق و ترغیب كاركنان به گذراندن تحصیالت دانشگاهی 

 اي هاي تخصصی و حرفههاي آموزشی، علی الخصوص دورههاي الزم جهت شركت همکاران محترم در دورهانجام هماهنگی
 در حوزه بازار سرمایه

  هاي مورد نیاز شركتها و دستورالعملنامهینبازنگري آیتدوین و 

 یی پروژه ساختمانی شیخ بهایینظارت بر روند اجرا 

 

 (IT) ارتقای خدمات حوزه واحد فناوری اطالعات
 عبارتند از:در این دوره مالی مهمترین اقدامات صورت گرفته 

  سازي یکپارچهو ایجاد امکان پیاده ارتباطات سازمانی بدون كاغذتکمیل. 

 افزارهاي سیستمی و همچنین ایجاد سیستم كنترلی به منظور عدم امکان سازي نرمبندي جهت همسانریزي و اولویتبرنامه

 ازمان.افزارهاي غیرضروري در جهت افزایش امنیت شبکه سنصب نرم

 شركتهاي مداربسته در ساختمان جدید االحداث سازي تمهیدات هوشمندسازي، نصب شبکه و دروبینپیاده. 

  شركتبرگزاري جلسات آموزشی در مورد امنیت و حفاظت از اطالعات. 

  هتررسانی ببه منظور اطالع شركتت وب سای مجددبازنگري و طراحی.  

  كاراننسخه جدید این شركت تحت عنوان راهارتقاء نسخه موجود همکاران سیستم به.  

 سیستم كنترل  با عنایت به لزوم ارتقاسیستم ثبت درخواست مجوز مالقات توسط مالقات شونده از درون سازمان اندازي راه

 .امنیت درون سازمان

 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریآمار کارکنان شرکت سرمایه

 سطوح تحصیلی ردیف
 31/06/1395سال مالی منتهی به  30/12/1395سال مالی منتهی به 

 زن مرد زن مرد

 - - - - دکترا 1

 6 14 7 15 کارشناسی ارشد 2

 2 11 1 13  کارشناسی 3

 2 6 2 5 فوق دیپلم 4

 2 10 2 10 دیپلم 5

 - 6 - 6 سایر سطوح تحصیلی 6

 12 47 12 49 جمــــع 7

 59 61 جمــــع کـــــل
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 شركت تیهای آبرنامه. 8
با توجه به تغییر اهداف و تمركز بر حوزه نفت، گاز، گذاري صندوق بازنشستگی كشوري سرمایهشركت هاي مجموعه فعالیت

  باشد: پتروشیمی و انرژي به شرح ذیل تدوین و در حال پیگیري می

 مدت ی کوتاههابرنامه

 هاي حوزه انرژي صندوق بازنشستگی كشوريساماندهی شركت 

 هاي غیرمرتبطخروج از شركت 

 مدتمیان یهابرنامه

 خلیج فارس و سودآور شدن آناندازي پروژه صبا فوالد راه 

  تمركز و تسریع در اجراي پروژهABS/Rubber  جمپتروشیمی 

 مونیاک پتروشیمی مسجد سلیمانآاوره و  1اندازي فاز راه 

 بلندمدت یهابرنامه

 گذاري و ورود به آنهاي جذاب و پربازده سرمایهشناسایی فرصت 

 هاي مکمل زنجیره ارزش الفین گذاري در حوزهسرمایه 

 هاي تابعهتمركز در بازاریابی و فروش محصوالت شركت 

 هاي تجدیدپذیرورود به حوزه احداث نیروگاه 

 هاي آتی شركت عبارتند از:برخی از مهمترین برنامه

 و نیروگاهی یمیپتروش ،نفت، گاز  ،یانرژ نگيهلد اقدامات تکمیلی جهت تبديل شركت به 

به  لیبدت یصندوق بازنشستگ يگذارهیشركت سرما ،يكشور یصندوق بازنشستگ رمجموعهیز يهاشركت دیدر ساختار جد

كه مرتبط با  يموجود در پرتفو يهاسهام شركت ستیبایمنظور م نی. بدشده است یمینفت، گاز و پتروش ،يانرژ نگیهلد

صنعت  نیمرتبط با ا يهاو شركت افتهیمربوطه انتقال  يهانگیهلد ریخارج و به سا ياز پرتفو ستندین نگیهلد نیا يهاتیفعال

ها از جمله در حال حاضر برخی از شركت منتقل گردد. نگیهلد نیآن به ا يهارمجموعهیز ریو سا يكشور یاز صندوق بازنشستگ

از پرتفوي شركت خارج و بیمه ملت گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی با و شركت سرمایهسشركت نوآوران مدیریت 

گذاري و جلسات كارشناسی به منظور انتقال انجام پذیرفته است. براساس هاي دیگر نیز ارزشاند. براي بسیاري از شركتشده

هاي غیرمرتبط با صنعت شركتگردد در صورت مساعد بودن شرایط، بینی میه در سال جاري پیشگرفتهاي صورت ریزيبرنامه

 یا و صورت پذیرد جدید هايگذاريسرمایه انرژي، مرتبط با حوزه يهاشركت در وپتروشیمی، نفت و گاز از پرتفوي شركت خارج 

  ها تبادل گردد.با سهام سایر هلدینگ

 جم یمیپتروش اولويتبا  یمیمرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروش یهایگذارهيتمركز بر سرما 
متمركز خواهد شد.  یمیحوزه نفت، گاز و پتروش يشركت كامالً بر رو ،يكشور یصندوق بازنشستگ يهانگیهلد لیبه دنبال تشک

دست خواهند بود. با  نیحوزه از ا نیفعال در ا يهاو فروش سهام شركت دیخر نیمناسب و همچن یبا بازده ییهاپروژه ياجرا
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 طیاست لذا حفظ شرا يركشو یصندوق بازنشستگ يگذارهیسرما يدر پرتفو كتشر نیجم بزرگتر یمیپتروش نکهیبه ا توجه

قرار  تیجم در اولو یمیمناسب مرتبط با پتروش یو فن ياقتصاد هیتوج يدارا ياتوسعه يهاپروژه ياجرا زیشركت و ن نیا یسودده

 خواهند گرفت.

  پیگیری برای تکمیل طرحABS/Rubber 
در  ABS/Rubberیدي براي خلق ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش بوتادین تولیدي پتروشیمی جم، طرح احداث واحدهاي تول

ه دانش فنی، كنسرسیوم دست سالیان گذشته در دستور كار قرار گرفت؛ متاسفانه بنا به مسائلی نظیر اختالف با شركت تامین كنند

هاي ایرانی بود اجراي طرح تهاي ظالمانه علیه شركناشی از اعمال تحریم و دیگر مسائلی كه عمدتاً EPCاندر كار اجراي قرارداد 

کمیل طرح افزایش تهاي صورت گرفته در سایه برجام و رفع موارد مورد بحث، سرعت پیشرفت چندانی نداشت كه پس از گشایش

وارد  1396ر پایان سال شود اولین واحد تولیدي دبینی میپیشبنا بر اظهارات مدیرعامل پتروشیمی جم چشمگیري یافته است و 

 برداري رسیده باشد.به بهره 1397مدار گردد و كل پروژه در نیمه اول سال 

  بررسی طرح اجرای واحدهایPDH  وPP توسط پتروشیمی جم 
ت، با توجه به عدم توسعه مدنظر بوده اساي توسط پتروشیمی جم به منظور افزایش درآمدها و فروش همواره هاي توسعهانجام طرح

توسعه فرآیندهاي نوین  وانداز مناسب بازار جهانی، زنجیره ارزش پروپیلن در كشور، وجود تقاضاي مناسب داخلی و همچنین چشم

كراكرهاي  بی نظیر آنچه دربراي تولید هدفمند پروپیلن )تولید پروپیلن به عنوان محصول اصلی تولید و نه به عنوان محصول جان

ام مطالعات تفضیلی به گیرد(، پتروشیمی جم در همکاري با یك شركت معتبر خارجی در حال انجبخار واحدهاي الفین انجام می

یلن از محصول تولیدي آن و تولید مشتقات پروپ  (PDH)زدایی از پروپان منظور احداث یك واحد تولید پروپیلن بر اساس هیدروژن

ولیدي آنان مشخص مطالعات ظرفیت بهینه، مشتقات پروپیلن مناسب جهت تولید و ظرفیت واحدهاي ت باشد، بر اساس اینمی

ورد م است تا در صورت برآدر حال انجا خواهد گردید. همزمان مذاكرات اولیه به منظور اخذ مجوزهاي تولید، تامین مالی و ...

 اجراي آن عملی گردد.مناسب از بازدهی اقتصادي این پروژه و دریافت مجوزهاي الزم 

  خريد سهام مديريتی در يک شركت پتروشیمیبررسی 
لعات جامعی در خصوص راهبرد برگزیده براي تمركز فعالیت شركت در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه، مطابا توجه به 

ست، نتیجه مطالعات اانجام شده برداري و یا در دست احداث، و پتانسیل احتمالی رشد آنان هاي پتروشیمی در حال بهرهشركت

هاي پتروشیمی كشور گذاري صندوق بازنشستگی كشوري براي تملك سهام مدیریتی یکی از شركتمندي شركت سرمایهعالقه

ی با سهامداران فعلی این شركت كه قابلیت افزایش تولید و فروش و سودآوري را دارد پدید آورده است؛ با توجه به این امر مذاكرات

كت خواهد گردید كه به ست انجام است كه در صورت توافق منجر به انجام معامله بلوكی و خریداري سهام مدیریتی این شردر د

گذاري در صنعت ایه، افزایش سرميهاي موجود در پرتفوافزایی با دیگر شركتاطالع سهامداران شركت رسانده خواهد شد. هم

گذاري براي تملك آن دفل با توجه به پتانسیل باالي این شركت از جمله دالیل همد پایدار از این محپتروشیمی و ایجاد درآ

 باشند.می

 گذاری در شركت پتروشمیرانبررسی افزايش سرمايه 

پروپیلن تبدیل پروپیلن جم به پلیباشد و پروپیلن تولیدي آن توسط شركت پلیپتروشیمی جم فاقد واحد پایین دستی پروپیلن می

باشند؛ با توجه به حاشیه سود ناخالص مناسب هاي پتروشیمی جم و پتروشمیران میپروپیلن جم شركتداران پلیگردد، سهاممی
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واحدهاي پایین دستی اتیلن و پروپیلن و تالش براي ایجاد ارزش افزوده براي محصوالت تولیدي پتروشیمی جم، تعریف برنامه 

گذاري در پلی پروپیلن جم مدنظر قرار گرفته است؛ در این راستا بخشی مایهتولید، تعمیر و نگهداري و فروش مشترک، افزایش سر

گذاري صندوق بازنشستگی كشوري خریداري از سهام شركت پتروشمیران در سال گذشته توسط پتروشیمی جم و شركت سرمایه

گذاري در شركت پتروشمیران افزایش سرمایه ،گردید؛ با توجه به جمیع موارد تولیدي و اقتصادي و اهمیت راهبردي، در حال حاضر

 باشد.در حال بررسی می

 های پتروشیمی منطقه مکرانگذاری در طرحبررسی سرمايه 
با توجه به موقعیت  وهاي بارگیري در دو منطقه ویژه پتروشیمی عسلویه و بندر ماهشهر با توجه به محدودیت زمین و ظرفیت

یاس با هزینه حمل اهش قابل توجه هزینه حمل محصول تولیدي به مقاصد صادراتی در قممتاز جغرافیایی چابهار كه موجب ك

تقال خوراک به واسطه و زیرساخت ان راهبردي این منطقه براي این كشورگردد، نزدیکی منطقه به هند و اهمیت خوراک گاز می

در این منطقه تعریف  واحدهایی براي احداث خط لوله صلح، چابهار به عنوان قطب سوم پتروشیمی كشور انتخاب گردیده است و

گذاري صندوق بازنشستگی كشوري گذاري در واحدهاي پتروشیمی این منطقه در شركت سرمایهشده است، مطالعاتی براي سرمایه

 الزم براي آن صورت خواهد پذیرفت.نهایی شدن، مذاكرات در حال انجام است كه در صورت 

 سازی نیروگاه تبريزبهینه 

باشد، تگی كشوري میگذاري صندوق بازنشسهاي شركت سرمایهگذاريصنعت برق یکی از صنایع برگزیده به منظور تمركز سرمایه

ست. شركت ماروبنی ژاپن كه هاي زیرمجموعه مورد توجه قرار گرفته اسازي و افزایش راندمان تولیدي نیروگاهدر این راستا بهینه

تامین مالی  اولیه سنجی قرار داده و موافقتسازي آن را مورد بررسی و امکاننجام داده است طرح بهینهطرح اولیه نیروگاه تبریز را ا

پس از تایید و  ودهبمطالعه و بررسی  در حالهاي ژاپنی را نیز كسب كرده است؛ طرح پیشنهادي این شركت آن از طریق بانك

 اجرایی خواهد گردید. هلدینگ و فراهم شدن مقدمات الزم،

  سیکل تركیبینیروگاه بررسی احداث يک 

باشد، تگی كشوري میگذاري صندوق بازنشسهاي شركت سرمایهگذاريصنعت برق یکی از صنایع برگزیده به منظور تمركز سرمایه

توسط   هاي كشورنیروگاه سازي و افزایش راندمان تولیديو همچنین بهینه هاي احداث واحدهاي جدید نیروگاهیدر این راستا طرح

هاي احداث نیروگاه سیکل تركیبی با شركت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام گرفته یکی از طرح

ده است و مذاكرات براي شگذاري جدید شركت برگزیده ها و با تامین مالی مناسب به عنوان سرمایهاستفاده از نسل جدید توربین

 انی قرار دارد كه پس از قطعی شدن به اطالع سهامداران رسانده خواهد شد.اجراي آن در مراحل پای

 اندازی فاز اول و انجام مطالعات اجرای واحد يوتیلیتی و فازهای بعدی صبا فوالد خلیج فارسراه 

مراحل مربوط براي ایی هاي سرد و گرم خویش را در سال گذشته انجام داده و در مراحل نهتفاز اول صبا فوالد خلیج فارس تس

امین خواهد شد اما مطالعات و باشد، در مقطع كنونی یوتیلیتی مورد نیاز واحد از منابع بیرونی تبرداري تجاري میرسیدن به بهره

گذاري براي تبدیل شدن به یکی از باشد، همچنین با توجه به هدفمذاكراتی براي احداث واحدهاي یوتیلیتی در دست انجام می

ست انجام است كه در د. در .هاي فوالد شركت مطالعات مربوط به اجراي فازهاي بعدي در زنجیره فوالدسازي و .قطب بزرگترین

 مراحل پایانی خویش قرار دارد.
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 تاپیکو( گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینپیگیری برای همکاری بیشتر با شركت سرمايه( 
گذاري نفت، گاز و گذاري صندوق بازنشستگی كشوري و شركت سرمایهسرمایههایی كه شركت با توجه به تعداد باالي شركت

زارت رفاه، كار و تامین وباشند و با توجه به مناسبات باالدستی مشترک با مجموعه پتروشیمی تامین )تاپیکو( سهامدار آن می

هاي وضعیت شركت فیمابین و بهبودهاي مشترک به منظور مدیریت بهتر، رفع اختالفات اجتماعی تالش براي گسترش همکاري

 زیرمجموعه در دستور كار قرار گرفته است كه در گذر زمان نتایج مثبت خویش را نمایان خواهد ساخت.

 نخبگان دانشگاه و بازار سرمايه از  یریگبا بهره تیاستفاده از حداكثر ظرف 
منظور  نیباشد. بدیبط مدانش روز و تجربه مرت ازمندیو پرریسك ن دهیچیپ يهاطیموثر آن در مح تیریمناسب و مد يگذارهیسرما

و دانشگاه بهره  هینام بازار سرماباتجربه و خوش يروهایدارد بسان گذشته از ن میخود تصم يگذارهیاهداف سرما يشركت در راستا

 . ردیگ
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 ، پیشنهادات هیات مديره بودجه. 9
    29/12/1396برای سال مالی منتهی به  هادیشنبودجه پی. 1-9

 باشد. بشرح جدول زیر می 29/12/1396بودجه پیشنهادي شركت براي سال مالی منتهی به 
 ارقام به میلیون ريال    

 سود)زيان(  
پیش بینی سال مالی 

 29/12/96منتهی به 

 دورهحسابرسی شده  واقعی

 30/12/95مالی منتهی به 

 درصد افزايش

 )كاهش( 

  36  4.558.703  6.201.875 گذاری حاصل از سرمايه سود

 (57)  3.490.678  1.500.000 گذاریحاصل از فروش سرمايه سود

 (100)  120.984  - هاسود حاصل از ساير فعالیت

 (6)  8.170.365  7.701.875 جمع درآمدها

  47 (91.448) (134.345) های عمومی اداری و تشکیالتی هزينه

 (4)  8.078.917  7.742.454 سود)زيان( عملیاتی

  246 (13) (45) هزينه های مالی

 (206)  1.281 (1.354) )هزينه ها(ی متفرقه خالص درآمدها

 (4)  8.080.185  7.741.055 سود)زيان( قبل از كسر مالیات

   -  - مالیات 

 (4)  8.080.185  7.741.055 سود )زيان( خالص پس از كسر مالیات

    

  27،000،000 27،000،000 ه هزار سهمب -سهام شركت  تعداد

    

 ريال  287 29/12/96منتهی  كسر مالیات برای سال مالی پیش بینی سود هرسهم خالص پس از

  هت قابلیت مقایسه با باشد و از این جبراي یك دوره شش ماهه می 30/12/1395به دلیل تغییر سال مالی، عملکرد مالی منتهی به
 را ندارد.  29/12/1396عملکرد سال مالی منتهی به 

  . پیشنهادات هیات مديره2-9

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

رح زیر توسط هیات توجه به صورت حساب سود و زیان شركت براي سال مالی مورد گزارش، پیشنهاد تقسیـم سـود به شبا  .2

 شود: مدیره شركت تقدیم مجمع عمومی صاحبان سهام می

 مبلــغ: میلیون ريال 

 12،533،490 سود انباشته در ابتدای سال مالی 

 8.080.185 سود سال 

 (1،355،288) تعدیل سنواتی

 (6،480،000) سود سهام مصوب سال قبل  

 12،778،387 سود قابل تخصیص

 (404،009) اندوخته قانونی 

 (3،490،678) ایاندوخته سرمایه

 8،883،700 در پایان سال مالیسود انباشته 

 (5،400،000) ريال 200هر سهم  –سود سهام پیشنهادی )خالص( 
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باشد به هاي مالی میاصالحیه قانون تجارت كه پیوست صـورت 129هاي مشمول مفاد ماده شركتمعامالت انجام شده با  .3
 گردد. منظور تصویب مجمع محترم اعالم می

 هافزایش سرمایپیشنهاد  .4
پذیر، جبران هاي سرمایهتها، حفظ موقعیت در شركشركت در نظر دارد به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز براي تکمیل پروژه

میلیارد  33،300ه مبلغ میلیارد ریال ب 27،000ها، سرمایه خود را از مبلغ اي انجام شده در تحصیل سهام شركتمخارج سرمایه

 شرحز افزایش سرمایه به حاصل او مصارف دهد. منابع  سهامداران افزایششده حل آورده نقدي و مطالبات حالریال، تماماً از م

 :بودذیل خواهد 

 

 ریال( ون)میلی برآوردی مبلغ شرح 

بع
منا

 

 6،300،000 افزایش سرمایه

 81،357 منابع داخلی

 6،381،357 جمع

ف
ار

ص
م

 

 2،666،857 پذیرهاي سرمایهمشاركت در افزایش سرمایه شركت

 3،714،500 هاهاي انجام شده در سهام شركتگذاريپوشش سرمایه

 6،381،357 جمع
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 های زيرمجموعهترين شركت. معرفی مهم10

 

 محصول تولیدی کنترل مدیریتی غیربورسی بورسی صنعت نام شرکت

 الفین کنترل مدیریتی  * پتروشیمی پتروشیمی جم

 اوره و آمونیاک کنترل مدیریتی *  پتروشیمی پتروشیمی مسجد سلیمان

 آهن اسفنجی کنترل مدیریتی *  فلزات اساسی صبافوالد خلیج فارس

 لوله کنترل مدیریتی *  فلزات اساسی لوله سازی اهواز

 ورق عریض کنترل مدیریتی *  فلزات اساسی فوالد اکسین خوزستان

 روانکارها دو عضو هیات مدیره  * هاي نفتیفرآورده نفت ایرانول

 قیر دو عضو هیات مدیره  * هاي نفتیفرآورده نفت پاسارگاد

 الفین یك عضو هیات مدیره *  پتروشیمی پتروشیمی امیرکبیر

 متانول یك عضو هیات مدیره  * پتروشیمی آورانپتروشیمی فن

 الفین یك عضو هیات مدیره *  پتروشیمی پتروشیمی ایالم

 پی وي سی یك عضو هیات مدیره  * پتروشیمی پتروشیمی آبادان

 متانول یك عضو هیات مدیره  * پتروشیمی پتروشیمی خارک
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 جم یمیپتروش
 معرفی و تاریخچه

كند. این شركت در مقام پنجمین تولیدكننده فعالیت می هاي پتروشیمیپتروشیمی جم )سهامی عام( در زمینه تولید و فروش فرآورده

 ین شركت یك میلیون وشروع كرد. تولید ساالنه محصوالت متنوع ا 1379بزرگ صنعت پتروشیمی ایران، فعالیت خود را از سال 

درصد محصوالت تولیدي این  80اتیلن سنگین، جم رتبه نخست صادرات را دارد. هزار تن است. در گروه محصوالت پلی 900

گیرد. درصد( به مقصد كشور چین صورت می 75شود كه بیشترین حجم صادرات )مقصد تجاري دنیا صادر می 20شركت به بیش از 

هام شركت س %34جم،  پروپیلن پلی شركت سهام %49 ریال میلیارد 9600 سرمایه با جم پتروشیمی شركت حاضر حال در

 .دارد تملك تحت را ر پاد جمیمتوسعه پل و كاران، توسعه انرژي پادكیشصنعت جم هايشركت سهام %100 و پتروشمیران

مهر،  اساسول،یآر د،یمروار ،برزویه یمیپتروش يهاها )شركتمجتمع ریشركت جم، به عنوان خوراک سا داتیاز تول یبخش

 يامر نقش راهبرد نیشود. ایغرب م لنیوارد خط ات انیكاو یمیپتروش قیاز طر ایشود و ی( مصرف میمیجم، فرسا ش لنیپروپیپل

 شركت در منطقه را ارتقا داده است.

 اطالعات مالی شرکت
 :ارایه گردیده استاي شركت طی سه سال اخیر اي از اطالعات سودآوري و ترازنامهدر جدول زیر خالصه

 93سال  94سال  95 سال 96 پیش بینی شرح

  46,565,869  45,465,423  51,028,777  55,919,293 فروش

  14,758,833  13,226,766  16,324,633  15,273,322 سود عملیاتی

  15,027,034  14,481,696  16,520,136  16,507,937 سود خالص

  1,565  1,509  1,721  1,720 سود هر سهم

 1,500 1,500 1،570 - سود تقسیمی هر سهم

 باشد.میمیلیارد ریال  9,600 تاكنون بدون تغییر و به میزان 93شركت از سال  سرمایه

 تاکنون 92روند سود خالص شرکت پتروشیمی جم از سال 

 

13,000,000 

13,500,000 

14,000,000 

14,500,000 

15,000,000 

15,500,000 

16,000,000 

16,500,000 

17,000,000 

92سال  93سال  94سال  95سال  96پیش بینی 
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 93سال  94سال  95سال  شرح

 42,073,258 46,062,538 47,748,273 هادارایی

 15,947,842 19,855,426 20,054,097 هابدهی

 26,125,416 26,207,112 27,694,176 حقوق صاحبان سهام

86/32 22/35 درصد - (ROAها )نرخ بازده دارایی  51/33  

03/62 صددر - (ROEنرخ بازده حقوق صاحبان سهام )  02/56  35/62  

 929 953 973 تعداد کارکنان

 آخرین تغییر سرمایه شرکت

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

 سرمایه جدید

 ریال( لیارد)می

 سرمایه قبلی

 )میلیارد ریال(
 محل افزایش سرمایه

 آورده سهامداران و مطالبات حال شده 4,800 9,600 100 30/04/1393

 

 ترکیب سهامداران

 باشد:به شرح جدول زیر می 30/12/95ران شركت پتروشیمی جم به تاریخ تركیب سهامدا
 

 
 

گذاری  شرکت سرمایه

صندوق بازنشستگی

کشوری

23%

ی  صندوق بازنشستگ

کشوری

23%

گذاری  شرکت سرمایه

ی نفت و گاز و پتروشیم

تامین

17%

های  شرکت

گذاری استانیسرمایه

15%

گروه پتروشیمی 

گذاری ایرانیانسرمایه

5%

گروه مدیریت ارزش سرمایه 

صندوق بازنشستگی

4%

سایر سهامداران

13%
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 محصوالت

ل زیر ارایه ودر جد 95ها در سال محصوالت شركت پتروشیمی جم به همراه ظرفیت اسمی تولید، مقدار تولید و مقدار فروش آن
  شده است:

 ظرفیت اسمی واحد محصول
 مقدارتولید

 1395سال مالی 

 مقدار فروش

 1395سال مالی 

 517،819  1,123,752 1,320,000 تن اتیلن

 297،007 294,417 216،000 تن بنزین پیرولیز

 257،279 272,642 305,000 تن پروپیلن

 523،556 275,667 300,000 تن پلی اتیلن سنگین

 62،963 306,864 300,000 تن پلی اتیلن سبك

 133،940 130،828 255،000 تن سایر

 1،792،564 2,404,170 2،696،000 تن کلتولید 

شركت نیز اتان و برش  سنگین و بنزین پیرولیز. مواد اولیه اصلیسبك و محصوالت اصلی شركت عبارتند از اتیلن، پلی اتیلن 
 دهد.مواد اولیه اصلی را تشکیل می %80باشند كه حدود سبك می

 ABS-RUBBERخط تولید  - ایتوسعه طرح

 2)اكریلونیتریل بوتادین استایرن( است كه در فاز  ABSلید مهمترین اهداف شركت، توترین طرح توسعه پتروشیمی جم و از مهم
برداري به بهره 1397شود در سال میبینی منطقه ویژه اقتصادي پارس )عسلویه( احداث خواهد شد. بر اساس این طرح كه پیش

ازم الکترونیکی و در تولید لو ABSد. عمده مصرف تولید خواهد ش RUBBERهزار تن  36و  ABSبرسد، ساالنه دویست هزار تن 
نطقه آسیاي شرقی هستند، نزدیکی ایران به بازار در م ABSجا كه تولیدكنندگان بزرگ سپس لوازم و قطعات خودرو است. از آن

ابتی تولید این زایاي رقماروپا از مزایاي رقابتی این محصول در كاهش هزینه حمل و نقل و زمان انتقال خواهد بود. از دیگر 
و در نتیجه تولیدكننده مواد اولیه  LPGولیه است، زیرا ایران از تولیدكنندگان عمده نفتا و هاي تولید مواد اكاهش هزینه محصول،

ABS  .مانند استایرن و بوتادین در سطح جهانی است 

 

 های فرعی:شرکت

 

 

 
 

 

 

پتروشیمی جم

توسعه پلیمر 
پادجم

توسعه انرژی 
پادکیش

کارانجم صنعت مپلی پروپیلن ج
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 ماموریت نام شرکت

 پلی پروپیلن جمشرکت 
فیت پلی پروپیلن( به ظرفروش محصوالت پلیمري )تولید و 

 تن در سال 300،000

 کارانجم صنعت شرکت

 ، تعمیر و نگهداري واحدهاي مختلف پتروشیمی جم
اندازي و راههاي اجراي نصب و ساختمان، پیشفعالیت

 اندازيراه

 توسعه انرژی پادکیش شرکت

آالت، تأمین، نصب، تعمیر و نگهداري كلیه ماشین
شركت در   -هاانجام پروژه -تجهیزات صنعتی و تولیدي

  -هاها و شركتها، سازمانهاي وزارتخانهمناقصه و مزایده
 هاهاي توجیهی فنی، مالی و اقتصادي پروژهتهیه طرح

 ABS/Rubber اندازي واحدراه توسعه پلیمر پادجم شرکت
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 پلی پروپیلن جم
 معرفی و تاریخچه

دف راهبردي واحد هبا  83گذاري صندوق بازنشستگی كشوري، در خرداد هاي سرمایهیکی دیگر از شركت جم شركت پلی پروپیلن

ركت، تولید و فروش پلی پروپیلن مجتمع الفین دهم واقع در منطقه آزاد انرژي پارس جنوبی تاسیس گردید. فعالیت اصلی ش

شود و در آذرماه سال پروپیلن جم توسط شركت پتروشیمی جم تامین میپلی محصوالت پلیمري )گرانول( است. خوراک شركت

لوژي منحصر به فرد و پروپیلن جم از تکنوبرداري رسید. شركت پلیهزار تن در سال به بهره 300با ظرفیت اسمی تولید  1387

 Jampilenپروپیلن با نام تجاري ریدهاي پلیكند و توانایی تولید انواع گاستفاده می Iyondellbasellمتعلق به  Spheripolمدرن 

پلیمرها، كوپلیمرهاي اتفاقی باشد. محصوالت اصلی شركت شامل: هموبا باالترین كیفیت و منطبق با نیاز صنایع تکمیلی را دارا می

سهام این شركت  درصد 51میلیارد ریال است.  500و ترپلیمرها و كوپلیمرهاي ضربه پذیر است. در حال حاضر سرمایه این شركت 

 2،639،163 معادل سود خالصی 95پتروشیمی جم است. شركت در سال  درصد دیگر متعلق به 49در اختیار شركت پتروشمیران و 

صد از در 5/17مالك  ه بر مالکیت پتروشیمی جم،گذاري صندوق بازنشستگی كشوري عالومیلیون ریال ایجاد كرد. شركت سرمایه

 باشد. شركت پتروشمیران نیز می

 اطالعات مالی شرکت

 :اي شركت طی سه سال اخیر ارایه گردیده استاي از اطالعات سودآوري و ترازنامهدر جدول زیر خالصه

 1393 1394 1395 1396پیش بینی  

  8,352,147  7,832,455  8,948,532  10,220,232 فروش

  2,412,156  2,438,057  2,489,102  2,723,080 سود عملیاتی

  2,386,825  2,512,764  2,639,163  2,883,601 سود خالص

  47,736  50,255  52,783  57,672 سود هر سهم

 44،000 36،000 50،000 - سود تقسیمی هر سهم
 

 تاکنون 1392روند سود خالص و سود عملیاتی شرکت پلی پروپیلن جم از سال 
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 92سال  93سال  94سال  شرح

  4,193,517  4,397,940  4,907,155 هادارایی

  1,287,787  2,024,900  1,694,953 هابدهی

  2,905,730  2,373,039  3,212,202 حقوق صاحبان سهام

 02/55 49/58 73/56 درصد - (ROA)ها نرخ بازده دارایی

 91/86 20/95 50/94 درصد - (ROE) بازده حقوق صاحبان سهام نرخ

  345  364  365 تعداد کارکنان

 آخرین تغییر سرمایه شرکت

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

سرمایه جدید 

 ریال( لیارد)می

 قبلیسرمایه 

 ریال( لیارد)می
 محل افزایش سرمایه

 آورده سهامداران و مطالبات حال شده 67 500 93/499 1387

 

 ترکیب سهامداران

 باشد:به شرح جدول ذیل می 30/12/1395ساالنه منتهی به  هاي مالیصورتسهامداران شركت طبق 

 

 محصوالت

 1395سال مالی  مقدار فروش 1395 مقدار تولید سال مالی واحد شرح

 250،635 251,517 تن گرانول

 273 0 تن سایر

 250,908 251,517 تن تولید همگن شده

51%49% شرکت پتروشمیران

شرکت پتروشیمی جم
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 پتروشیمی مسجد سلیمان 
 معرفی و تاریخچه

قدر در دست  گذاريمایهسر شركت و ناجا تعاون بنیاد ناجا، پرسنل سرمایه با سلیمان، مسجد پتروشیمی صنایع اوره و آمونیاک

 غربی شمال و گتوند سد جنوب در مسجدسلیمان پتروشیمی مجتمع احداث براي شده گرفته نظر در ساخت است. محل

 شمال كیلومتري 130 محدوده در سلیمان، مسجد شهرستان زیالیی منطقه در و هکتار 400 مساحت به زمینی در مسجدسلیمان

 جغرافیایی موقعیت نظر زا .یافت خواهد افزایش هکتار 1000 از بیش به منطقه وسعت توسعه، طرح براساس. دارد قراراهواز  شرقی

مركزي وصل  آسیاي و وپاار تركیه، به سراسري آهن راه طریق از و المللیبین آزاد هايآب به خمینی امام بندر طریق از منطقه

 شود.می

 1393زمان شروع پروژه: 

 1397برداري: برآورد زمان بهره

 سال در مکعب متر میلیون 870 میزان به طبیعی خوراک: گاز

 هاور براي ژاپن تویو -آمونیاک براي سوئیس كازاله :تکنولوژي هايالیسنس

 یوان میلیارد 4,2 (:سایناشور بیمه حق احتساب با)یافته  گشایش اسنادي اعتبار ارزش

 چین  WUHUAN: شركتEPCپیمانکار 

 %30 پیشرفت فیزیکی:

 میلیارد ریال 1959میلیون دالر+  618گذاري كل طرح: برآورد سرمایه

 سهامداران ترکیب
 تركیب سهامداران شركت به شرح زیر است:

 درصد مالکیت تعداد سهام نام صاحبان سهام

 51 510,000 گذاري صندوق بازنشستگی كشوريسرمایهشركت 

 17 170,000 فدک كوثر هشتم

 32 320,000 اشخاص حقیقی

 100 1,000,000 جمع

  محصوالت 

 ظرفیت )هزار تن در سال( نام محصول

 1,075 اوره

 680 آمونیاک

 1,755 جمع
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 1فاز  در شده انجام اقدامات اهم

 نیاز مورد خوراک تامین منظور به گاز شركت با قرارداد 

 زیست محیط سازمان مجوز و صنایع وزارت از اصولی موافقت 

 نیاز مورد برق و آب تامین جهت نیرو وزارت موافقت كسب 

 مجتمع به سراسري آهن خط اتصال جهت ایران اسالمی جمهوري آهن راه با مذاكره 

 اسنادي اعتبار گشایش (L/C) و معدن صنعت بانك عاملیت با 

  سبز فضاي اجرايتجهیز كارگاه، فضاي اداري، مهمان سرا و 

 هاي بهداري و آزمایشگاه در محوطه اداري سایتتکمیل ساخت ساختمان 

  هکتار زمین سایت 400انجام عملیات نقشه برداري 

 انجام عملیات مطالعات مکانیك خاک و ژئوتکنیك 

 ریزي(برداري و خاکانجام پروژه تسطیح و آماده سازي زمین )عملیات خاک 

  متر مکعبی آب 2000انجام پروژه احداث مخزن 

 استقرار و تجهیز آزمایشگاه مکانیك خاک در سایت 

 انجام پروژه فنس كشی فاز اول 

 

 های تابعهساختار هلدینگ و شرکت

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 ماموریت نام شرکت

 مجري طرح فاز یك اوره و آمونیاک شرکت پتروشیمی پارسوماش

 مجري طرح پتروپاالیشگاه گازي جنوب فروغ پتروپاالیش شرکت

 زیالیی مگاواتی 1000 نیروگاه طرح مجري جنوب زیالیی برق نیروگاه شرکت

 لدینگه هايپروژه نظارتی و مشورتی بازوي پرآور مهندسی شرکت

 لدینگه عمومی خدمات و انسانی نیروي تامین اجرایی، بازوي ستبرتازار ارژنگ شرکت

صنايع پتروشیمی 

 مسجد سلیمان

 پتروشیمی 

 پارسوماش

 پتروپااليش

فروغ جنوب   

نیروگاه برق 

زياليی 

 جنوب

مهندسی 

 پرآور

خدمات 

پشتیبانی 

ارزنگ 

ستبرتاراز
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 صبا فوالد خلیج فارس
 معرفی و تاریخچه

 14/09/1383 ورخم تهران صنعتیمالکیت  و هاشركت ثبت اداره پارس( در ایسار فوالد فارس )شركت خلیج فوالد صبا شركت

 نام و واگذار يكشور بازنشستگی صندوق گذاريسرمایه به شركت 05/11/1388 تاریخ از شركت است. مدیریت رسیده ثبت به

 .یافت تغییر فارس فوالد خلیج صبا شركت به آن

 و معدنی مواد رگیريبا و تجهیزات تخلیه اي،جاده ریلی، بندري، امکانات به دسترسی هدف با فارس خلیج فوالد صبا مجتمع

 آهن،سنگ كنسانتره و آهنسنگ بر عالوه كه گهرگل آهنسنگ معادن به نزدیکی و گاز برق، آب، شامل انرژي منابع وجود

 باشد، تاسیس شده است.می نیز گندله عمده كنندهولیدت

فوالد  تن یلیونم 5/4 نهایی به ظرفیت فوالدسازي مجتمع یك احداث براي را خود هايفعالیت فارس خلیج فوالد صبا شركت

 فلزي و معدنی یعصنا ویژه در منطقه ورق و تیرآهن میلگرد، نورد همچنین بیمبلنك و بیلت بلوم، براي گريریخته خط و

 است. نموده متمركز هرمزگان در استان واقع بندرعباس غرب كیلومتري 13 در فارس خلیج

 اطالعات مالی شرکت

 اي شركت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:اي از اطالعات ترازنامهجدول زیر خالصه در

 93سال  94سال  95سال  شرح
  4,392,144  6,408,542  7,269,615 هادارایی

  685,343  910,792  1,772,529 هابدهی

  3,706,801  5,497,749  5,497,086 حقوق صاحبان سهام

  105  88 71 تعداد کارکنان

  ق خدمات پیمانکاري در حال نفر( در پروژه از طری 55نفر )سال مالی قبل  80با انعقاد قرارداد تامین نیروي انسانی تعداد

 باشند.فعالیت می

 آخرین تغییر سرمایه شرکت

 

 

 ترکیب سهامداران

 هاي مالی ارایه شده به شرح زیر است:سهامداران شركت صبا فوالد خلیج فارس، طبق آخرین صورت

 

گذاری صندوق  سرمایه

بازنشستگی کشوری

75%

وریصندوق بازنشستگی کش

25%

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

سرمایه جدید 

 ریال( میلیون)
 سرمایهمحل افزایش 

 سهامداران نقدی آورده 3.700.000 640 94ماه خرداد
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 :فازهای مختلف پیش بینی شده در پروژه

 پروژه تعریف گردیده است: 4ت مدیره وقت در قالب اتوسط هی 21/01/1388طرح مصوب در تاریخ 

 شد:بامیلیون تن در سال كه خود شامل سه مرحله می 5/1شامل یك واحد فوالدسازي به ظرفیت  :1فاز شماره 

  ایجاد یك واحد تولید آهن اسفنجی به روشHBI  باشد.ا میمیلیون تن در سال كه در حال اجر 5/1با ظرفیت 

 كه اقدامات الزم ر سال میلیون تن د 5/1گري )تولید بیلت، بلوم و بیم بلنك( به ظرفیت ایجاد یك واحد ذوب و ریخته

 باشد.جهت راه اندازي این واحد در دست اجرا می

 میلیون تن در سال  5سازي به ظرفیت ایجاد یك واحد گندله 

میلیون تن شمش  8/2ولید تگا مدول و نیز با دو كوره م  HBI میلیون تن آهن اسفنجی به روش 3در این فاز تولید  :2فاز شماره 

 .بینی گردیده استفوالدي در سال پیش

هزار تن تیرآهن و  750و  هزار تن میلگرد 750در این فاز واحد نورد محصوالت فوالدي )گام دوم فاز یك(، تولید : 3فاز شماره 

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

است كه به قرار  ردیدهگها تعریف در این فاز واحدهاي جانبی به صورت موازي و متناسب با پیشرفت سایر پروژه : 4فاز شماره 

 :باشدزیر می

 ایستگاه راه آهن و واگن برگردان مواد اولیه 

  مگاوات 1000الی  500یك واحد تولید برق )نیروگاهی( به ظرفیت 

  متر مکعب در روز 40000تا  35000تولید آب شیرین به ظرفیت یك واحد 

  تن در سال 200000تولید آهك به ظرفیت تقریبی 

 هواي فشرده 

  متر مکعب 20000واحد تولید اكسیژن به ظرفیت 

 طرح 1فاز شماره 

 تن میلیون 5/1 ظرفیت به HBI بصورت اسفنجی آهن تولید شامل ایجاد یك واحد صبا فوالد خلیج فارسفاز شماره یك طرح 

قرارداد واحد احیا  1388 سال، در قالب پروژه واحد احیاي مستقیم و واحدهاي جانبی تعریف شده است كه در شهریور ماه سال در

 منعقد گردید. EPCبه صورت 

 باشد:مشخصات كلی پروژه احیاي مستقیم به شرح جدول ذیل می

 ایران )ایریتك(شركت بین المللی مهندسی  پیمانکار پروژه

 قرارداد نوع

EPC 
ی و )تداركات خارجی بر اساس قیمت ثابت، تداركات داخل

 اجرا بر اساس فهرست بها و تعدیالت سنواتی(

 18/06/1388 تاریخ شروع پروژه

 22/11/1395 تاریخ پایان پروژه
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 سازی اهوازلوله
 معرفی و تاریخچه

ها و س و در اداره ثبت شركتسازي اهواز تاسیبا نام كارخانجات لوله 15/11/1345 سازي اهواز )سهامی عام( در تاریخشركت لوله

سازي اهواز هامی لولهسبا تصویب مجمع عمومی به شركت  27/6/1348در تاریخ  مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً

ت وزیران ااس مصوبه هیو براس 79است. در سال  سازي اهواز )سهامی خاص( تغییر نام دادهنام شركت لولهه ب 03/11/1374در 

ازنشستگی و رفاه هاي بشركت در قبال رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی كشوري، سازمان تامین اجتماعی و صندوق 100%

 25/10/1380لعاده مورخ اموجب مصوبه مجمع عمومی بطور فوقه هاي دولتی خارج و بكاركنان صنعت نفت واگذار و از زمره شركت

 تغییر یافته است. "سهامی عام"به  "سهامی خاص"شركت از 

 ولید و فروش پوشش لوله ازاینچ و نیز ت 56 تا6  و فروش لوله از قطر اساسنامه، تولید 4 هاي اصلی شركت به موجب مادهفعالیت

 باشد.اینچ می 56 الی 2 قطر

 باشد:می كارخانه پوشش لوله به شرح زیرسه  لوله و درحال حاضرشركت داراي سهم كارخانه تولید

 نماید.اینچ را تولید می 16 الی 6 هاي فوالدي به اقطارلوله برداري قرارگرفته ومورد بهره 1346 كارخانه شماره یك درسال 

 نماید.اینچ را تولید می 24 الی 8 هاي فوالدي به اقطارلوله تاسیس و 1355 سال كارخانه شماره سه در 

  نماید.می تولید اینچ را 56 الی 24 هاي فوالدي به اقطارلوله تاسیس و 1355 سال در شماره چهاركارخانه 

 گرفته  برداري قرارهرهب مورد 1374 سال كارخانه ازاین  دهد.پوشش می اینچ را 16 تا 2 هايكارخانه شماره یك پوشش، لوله
 است.

 دهد.شش میپو اینچ را 56 تا 18 هايلوله برداري قرارگرفت وبهره مورد 1372 پوشش، درسال كارخانه شماره دو 

 ان سال جهت هم اواخر در داخل لوله احداث و جهت انجام پوشش سخت اپوكسی در 1384 سال كارخانه پوشش داخلی در
یل به دل 1385 سال شد. لیکن در اینچ آغاز 56 هايآزمایشی پوشش داخلی لوله بررسی وضعیت خطوط نصب شده، تولید

 باشد.متوقف می تاكنون عمالً كارخانه مزبور طرف شركت گاز فسخ قرارداد منعقده از

 در  سازي سوله موجود،پس از بررسی و تهیه طرح توجیه اقتصادي خریداري و با نو 90هاي اسپیرال در سال خط تولید لوله
اینچ به روش  100ا ت 24تن تولید لوله از قطر  230،000 كه با ظرفیت سالیانه شد احداثمحل كارخانه شماره دو سابق 

 وارد مدار تولید گردید. 93اسپیرال از ابتداي سال 

 باشد:بشرح جدول زیر می 29/12/1394تركیب سهامداران داراي مالکیت بیش از یك درصد سهام شركت در تاریخ 

 

 به را خود سهام یریتمد به مربوط اختیارات كلیه 11/88//21 مورخ 98449 شماره نامه طی اجتماعی تامین گذاريسرمایه شركت
 .است نموده واگذار تامین صدر گذاريسرمایه شركت

40%

15%

26%

19%

گذاري صندوق شركت سرمایه
بازنشستگی كشوري 

صندوق بازنشستگی كشوري 

شركت سرمایه گذاري تامین اجتماعی

، هاي بازنشستگیگذاري صندوقسرمایه
انداز و رفاه كاركنان صنعت نفتپس
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 آخرین تغییر سرمایه شرکت 

 سرمایه فعلی )میلیون ریال( محل افزایش سرمایه
 افزایش درصد

 سرمایه
 تاریخ

 1391 8 2,590,676 ها )زمین(تجدید ارزیابی دارایی

 ظرفیت عملی  –ظرفیت اسمی 

 

 
 
 

 

 

 

 تولید واقعی

 واحد کاال شرح
 واقعیمقدار تولید 

 1395سال 

 یمقدار فروش واقع

 1395 سال

 مقدار تولید

 1396 بودجه مصوب

 42,720 16,566 26,008 تن لوله  - 3و  1كارخانه 

 102,394 32,292 58,633 تن دستمزدي - 3و  1كارخانه 

 58,942 29,277 20,348 تن لوله - 4كارخانه 

 171,058 204,526 188,537 تن دستمزدي - 4كارخانه 

 1,700,000 1,345,123 1،404،601 متر مربع محصول -كارخانه پوشش 

 - 2,049 5،552 تن كارخانه اسپیرال

 - 2،455 - تن ستمزديد -اسپیرال 

 

 های فرعی شرکت

 

 ظرفیت عملی ظرفیت اسمی واحد کارخانه

 2،000،000 2،000،000 مترمربع پوشش داخلی

 70،000 50،000 تن 1كارخانه 

 140،000 120،000 تن 3كارخانه 

 360،000 390،000 تن 4كارخانه 

 1،800،000 2،044،000 مترمربع پوشش یك

 2،000،000 2،000،000 مترمربع پوشش دو

 50،000 230،000 تن اسپیرال

 ماموریت نام شرکت

 و لوازم خانگی سازي و فروشگاه مواد غذاییشركت لوله برايتامین نیروي انسانی  شرکت سیال سازه روشن

 شرکت آهن ریل کاران 
یلی شامل ربازاریابی و اقدام به حمل كلیه محموالت تجاري مجاز قابل حمل 

 حمل كاالهاي داخلی، وارداتی و صادراتی و ترانزیت
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 فوالد اکسین خوزستان
 معرفی و تاریخچه

رتجاري در تهران ها و موسسات غیاداره ثبت شركت 248247تحت شماره  23/3/1382در تاریخ  فوالد اكسین خوزستانشركت 

همچنین  مختلف و هايضخامت متر، با 5/4هاي فوالدي تا عرض . فعالیت اصلی شركت، تولید انواع ورقه استبه ثبت رسید

ی كه در جهت اهداف فوق عریض، نورد و تولید ورق و انجام كلیه عملیاتگري اسلب انجام عملیات احیاء مستقیم، ذوب و ریخته

مستقیم(  يازي و احیازستان )كارخانه فوالدسهاي توسعه شركت فوالد اكسین خوطرحاجراي  با. باشدالزم و ضروري است، می

ن خوزستان بزرگترین و والد اكسیشركت ف اي نزدیك مواد اولیه مصرفی )اسلب( نیز توسط این شركت تولید خواهد شد.در آینده

زرگ تولید ورق عریض شركت ب 10یکی از  وشود خاورمیانه محسوب مینخستین كارخانه تولید ورق عریض فوالد در منطقه 

 فوالدي در جهان است.

ن مانند صارف گوناگوهاي فوالدي با مقاومت باال براي ممحصوالت تولیدي و نهایی شركت فوالد اكسین خوزستان انواع ورق

زن تحت فشار و مخازن بزرگ هاي بخار صنعتی و نیروگاهی، مخادیگ سازي،باال، صنایع كشتی هاي انتقال نفت و گاز با قطرلوله

  .باشدمی تنوعمبا خواص مکانیکی  هاي خاصهاي فوالدي مخصوص جهت مصرف در سازهذخیره مایعات نفتی وشیمیایی، ورق

 اطالعات مالی شرکت

 :اي شركت طی سه سال اخیر ارایه گردیده استاي از اطالعات سودآوري و ترازنامهزیر خالصهدر جدول 

 93سال  94سال  95سال  96پیش بینی  

  12,935,569  11,589,406  9,529,558  16,418,525 فروش

  472,605  567,589  1,122,042-  413,118 سود عملیاتی

  25,871  50,768  1,393,019-  88,128 سود خالص

  10  20  557-  35 سود هر سهم

 
 

 92سال  93سال  94سال  شرح

 11,055,645 12,270,451 14,043,768 هادارایی

 10,956,600 11,952,794 13,566,354 هابدهی

 99,045 317,657 477,414 حقوق صاحبان سهام

39/0 درصد - (ROA)ها نرخ بازده دارایی  22/0  21/1  

77/12 درصد - (ROE)نرخ بازده حقوق صاحبان سهام   42/12  52/135  

 836 935 993 تعداد کارکنان
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 شرکت سرمایهآخرین تغییر 

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

سرمایه جدید 

 ریال( لیارد)می
 محل افزایش سرمایه

 مطالبات حال شدهآورده سهامداران و  2500 2500 08/07/1385

 

 سهامدارانترکیب 

 

 

 محصوالت :

 93سال  94سال  95سال  96پیش بینی  واحد شرح

 730,024 757,384 567،713 820،000 تن مقدار تولید انواع ورق

 743,482 705,789 594،866 764،786 تن مقدار فروش انواع ورق

 
 باشد.می 65Xو  60Xهاي انواع ورق عمدتاً شامل ورق

 
 
 
 
 
 
 
 

تی شرکت گروه ملی صنع

فوالد ایران

40%

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

30%

شرکت سرمایه گذاری صندوق

بازنشستگی کشوری

30%

%0سایر
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 نفت ایرانول
 معرفی و تاریخچه

ران مبنی بر هاي كالن دولت جمهوري اسالمی ایهاي دولتی و سیاستسازي شركتشركت ملی نفت ایران در راستاي خصوصی

این بخش در  گري دولتی در حوزه غیرانحصاري و واگذاري امور به بخش خصوصی، با هدف توسعه مشاركتكاهش حجم تصدي

بادان را به سازمان تامین هاي تهران و آسازي پاالیشگاهمنظور افزایش كارایی، واحدهاي روغنه اقتصادي و صنعتی، بهاي فعالیت

سیس شركت نفت اجتماعی، صندوق بازنشستگی كشوري و آستان قدس رضوي واگذار نموده است كه این واگذاري منجر به تا

رضه شد. شركت نفت عسهام این شركت در فرابورس پذیرفته و  1391سال گردید و در بهمن  1381آذرماه سال  11ایرانول در 

بندي به سازي و بستهسازي آبادان و مجتمع ظرفسازي تهران، پاالیشگاه روغنایرانول اكنون در سه بخش پاالیشگاه روغن

 دهد.فعالیت خود ادامه می

ها و وضعیت با وجود كاهش شدید قیمت 95ر سال و اسالک واكس می باشد. د محصول اصلی شركت روغن پایه، اكستراكت

 ده است.میلیون ریال بو 2،024،686میلیون ریال و سود خالص آن  10،747،609ركودي اقتصاد، فروش خالص شركت 

گذاري باشد. شركت سرمایهمیلیون ریال می 9،403،000میلیون ریال و ارزش بازاري آن  1،000،000سرمایه شركت در حال حاضر 

ا افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده این شركت ب صد از سهام شركت است.در 3/39 صندوق بازنشستگی كشوري مالك

 موافقت گردید. درصد در اختیار هیات مدیره 50قطعی و  درصد 100به میزان 

 ها:ویژگی

 كشور سازيروغن واحد ترینمجهز و ترینپیشرفته 

 كشور پایه روغن %30 از بیش تولید امکان 

 شبکه گسترده توزیع در سراسر كشور 

 اطالعات مالی شرکت

 :اي شركت طی سه سال اخیر ارایه گردیده استاي از اطالعات سودآوري و ترازنامهدر جدول زیر خالصه
 

 93سال  94سال  95سال  96پیش بینی  
  13,814,665  11,187,617  10,747,609 13,223,831 فروش

  3,120,376  1,989,248  2,269,444 2,522,908 سود عملیاتی
  2,721,936  1,457,936  2,024,686 1,922,176 سود خالص

922،1 سود هر سهم  2,025  1,458  2,722  
  2,800  1,100  1,800  - سود تقسیمی هر سهم

 

 93سال  94سال  95سال  شرح

  9,149,518  9,028,629  9,804,012 هادارایی
  4,663,015  5,945,482  5,796,179 هابدهی

  4,486,503  3,083,147  4,007,833 حقوق صاحبان سهام
50/21 ددرص - (ROAها )نرخ بازده دارایی  04/16  02/33  

11/57 رصدد - (ROE) بازده حقوق صاحبان سهام نرخ  52/38  65/62  

  1,002  1,024  1,013 تعداد کارکنان
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 سرمایه شرکتآخرین تغییر 

  سهامداران شرکت

 :باشدشركت نفت ایرانول به شرح جدول زیر می 1395سال  هاي مالیسهامداران شركت طبق صورت
 

 

 محصوالت

ل زیر ارایه شده ودر جد 95ها در سال محصوالت شركت نفت ایرانول به همراه ظرفیت اسمی تولید، مقدار تولید و مقدار فروش آن
 است:

 1395مقدار فروش سال مالی    1395 مقدار تولید سال مالی ظرفیت اسمی واحد شرح

 511،703 513،262 505,000 متر مکعب انواع روانکار

 69،875 66،474 72,000 متر مکعب پارافین وكس

 1،347 1،543 3,000 متر مکعب ضد یخ

 379 398 604 متر مکعب گریس

 583،304 581،677 580,604 جمع

آید. لوبکات باشد كه از ماده اولیه لوبکات به طور عمده بدست میروانکارها میل فوق مهمترین محصول شركت انواع وجد مطابق
 دهد.ماده اولیه محصوالت شركت را تشکیل می %70حدود 

 

 

 

شرکت سرمایه گذاری

می  نفت و گاز و پتروشی

تامین

49%

شرکت سرمایه گذاری 

صندوق بازنشستگی  

کشوری

39%

شرکت سرمایه گذاری

صبا تامین

2%

سایر سهامداران

10%

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

 سرمایه جدید 

 ریال( لیارد)می

 سرمایه قبلی

 )میلیارد ریال(
 محل افزایش سرمایه

 آورده سهامداران 700 1,000 43 10/05/1386

 آورده سهامدارانمطالبات و  1،000 2،000 100 03/04/1396
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 نفت پاسارگاد
 معرفی و تاریخچه

است. این شركت  سیس گردیدهتا 1382شركت نفت پاسارگاد، بزرگترین تولیدكننده و صادركننده قیر در ایران و خاورمیانه در سال 

باشد كه پتانسیل تامین اتی میمیلیون تن در سال، داراي شش كارخانه در نقاط مختلف ایران و دو پایانه صادر 5/3 با ظرفیت تولید

 هاي متنوع را داراست.بنديانواع قیر بر اساس استانداردهاي بین المللی و بسته

هاي كالن دولت هاي دولتی و سیاستسازي شركتراستاي خصوصی هاي نفتی ایران درشركت ملی پاالیش و پخش فرآورده

ش خصوصی، گري دولتی در حوزه غیرانحصاري و واگذاري امور به بخجمهوري اسالمی ایران مبنی بر كاهش حجم تصدي

، شیراز و بندرعباس ، تبریزهاي تهران، شازند اراک، آبادانهاي پاالیشی واقع در پاالیشگاههاي قیرسازي متعلق به شركتكارخانه

ت نفت پاسارگاد را با هدف هاي مذكور متفقاً شركرا به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی كشوري واگذار نمود. سازمان

 به ثبت رسید. 1382 هاي فوق الذكر تاسیس نموده و در تاریخ تیرماهبرداري از شش واحد قیرسازي پاالیشگاهاداره و بهره

میلیارد ریال  8،220باشد كه هنوز به ثبت نرسیده است. ارزش بازار شركت می میلیون ریال 2،400،000ی شركت سرمایه فعل

 ت است.درصد از سهام این شرك 92/42 گذاري صندوق بازنشستگی كشوري مالكباشد. در حال حاضر شركت سرمایهمی

 اطالعات مالی شرکت

 :اي شركت طی سه سال اخیر ارایه گردیده استو ترازنامهاي از اطالعات سودآوري در جدول زیر خالصه

 93سال  94سال  95سال  96پیش بینی  

 20,921,841 13,805,685 13,449,534 21,285,667 فروش

 2,267,688 939,892 966,907 987,580 سود عملیاتی

938،900 سود خالص  618,826 799,472 2,775,228 

502،1 سود هر سهم  1,031 1,332 4,625 

 4,500 1,100   سود تقسیمی هر سهم
 

 

 93سال  94سال  95سال  شرح

  10,701,119  9,901,538  11,374,734 هادارایی

  6,795,371  7,927,130  9,441,500 هابدهی

  3,905,748  1,974,408  1,933,234 حقوق صاحبان سهام

82/5 درصد - (ROA)ها نرخ بازده دارایی  76/7  22/30  

67/31 رصدد - (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام  نرخ  19/27  64/74  

  808  800  765 تعداد کارکنان
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 آخرین تغییر سرمایه شرکت

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

 سرمایه جدید 

 ریال( لیارد)می

 سرمایه قبلی

 )میلیارد ریال(
 محل افزایش سرمایه

 سهامداراننقدی  و آوردهمطالبات  400 600 50 1386

 سهامداراننقدی مطالبات و آورده  600 2،400 300 1396

 سهامداران

 باشد:هاي مالی در زمان تهیه گزارش به شرح جدول ذیل میسهامداران شركت طبق آخرین صورت

 

 محصوالت

 1395فروش سال  1395تولید سال  ظرفیت اسمی واحد شرح

  842,316  856,130 1,394,055 تن فله 70/60قیر 

  78,807  84,847 202,957 تن فله 100/85قیر 

  20,466  33,166 35,177 تن فله 50/40قیر 

  16,794  14,749 15,312 تن MC-250قیر 

  2,065  2,078 3,569 تن قیر امولسیون زودشکن

  110,286  81,808 386,256 تن كیلویی 180مظروف  70/60قیر 

  17,099  14,720 74,147 تن كیلویی 180مظروف  100/85قیر 

  4,971  6,961 19,830 تن كیلویی 180مظروف  50/40قیر 

  720,051  745,688 1.317.407 تن سایر

 1,812,855 1,840,147 3,448,710 جمع

 دهد.صرفی را تشکیل میمواد اولیه م %95آید. وكیوم حدود باشد كه از ماده اولیه وكیوم بدست میمحصول اصلی شركت قیر می

51%
43%

1% 5%

ینگذاري نفت و گاز پتروشیمی تامشركت سرمایه

وريگذاري صندوق بازنشستگی كششركت سرمایه

بانك شهر

سایر
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 پتروشیمی امیرکبیر
 معرفی و تاریخچه

 رسیده ثبت به هرانت صنعتی و مالکیت هاشركت ثبت اداره در 12/11/1376تاریخ  در عام( )سهامی امیركبیر پتروشیمی شركت

در فرابورس پذیرفته  27/06/1389در تاریخ در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده و  02/12/1385است. شركت در تاریخ 

 ست.ادر بازار پایه فرابورس انجام گرفته  17/03/1390شده و اولین معامله بر روي نماد شركت در تاریخ 

 باشد. تولیداتمی هااتیلنلیپ انواع تولید امر در پتروشیمی صنعت در برتر و فعال تولیدكنندگان از یکی امیركبیر پتروشیمی شركت

 در شركت لیديتو پلیمري باشد. موادمی خطی سبك و سبك سنگین، اتیلن پلی گریدهاي انواع شامل امیركبیر پتروشیمی

 باشد.یم پایپ نایلکس( و و فیلم )نایلون صنعت مانند پالستیك صنعت به مربوط صنایع در امیركبیر پتروشیمی

 اطالعات مالی شرکت

 :اي شركت طی سه سال اخیر ارایه گردیده استسودآوري و ترازنامهاي از اطالعات در جدول زیر خالصه

 93سال  94سال  95سال  

  27,300,777  21,760,746  26,150,056 فروش

  3,203,008  2,584,163  4,799,004 سود عملیاتی

  3,330,524  2,492,680  4,239,419 سود خالص

  925  691  1,178 سود هر سهم
 

 93سال  94سال  95سال  شرح

  16,501,466  17,494,041  19,088,879 هادارایی

  9,364,718  10,655,113  10,695,898 هابدهی

  7,136,748  6,838,928  8,392,981 حقوق صاحبان سهام

18/23 درصد - (ROA)ها نرخ بازده دارایی  66/14  03/20  

66/55 رصدد - (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام  نرخ  67/35  64/43  

  1,768  1,780  1,894 تعداد کارکنان

 
 آخرین تغییر سرمایه شرکت

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

سرمایه جدید 

 ریال( میلیون)
 محل افزایش سرمایه

 سهامداران نقدی ومطالبات آورده 3،600،000 20 26/10/1390
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 ترکیب سهامداران

 هاي مالی ارایه شده به شرح زیر است:شركت پتروشیمی امیركبیر طبق آخرین صورت سهامداران

 

 محصوالت

 )تن( 1395میزان فروش سال  )تن( 1395میزان تولید سال  ظرفیت اسمی محصول

  2  68,974 104,600 برش چهار كربنه

  107,835  109,753 134,200 بنزین پیرولیز

  126,213  126,801 154,000 پروپیلن

  28,984  369,818 520,000 اتیلن

  31,653  29,358 51,000 بوتادین

  33,806  39,714 52,000 رافینیت

  95  19,035 20,000 1-بوتن

  113,573  111,857 140,000 پلی اتیلن سنگین

  233,497  245,598 260,000 پلی اتیلن سبك خطی

  141,217  172,088 300,000 پلی اتیلن سبك

  16,472  16,219 23،500 سوخت كوره

  24,806  33,951 34،800 هیدروژن

 858،153 1،343،166 1،794،100 مجموع

از ماده اولیه  كه عمدتاً مهمترین محصوالت شركت به ترتیب عبارتند از پلی اتیلن سبك خطی، پلی اتیلن سبك، پلی اتیلن سنگین
 آید.می( بدست LPG)برش سبك و گاز مایع 

 

 

52%

20%

11%

10%

3% 3% 1%
بانک رفاه کارگران

شرکت صنعتی نوید زرشیمی

یگذاری صندوق بازنشستگی کشورشرکت سرمایه

شرکت صادرفر

گذاری آتیه صباشرکت سرمایه

صندوق بازنشستگی کشوری

سایر سهامداران
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 آورانپتروشیمی فن
 معرفی و تاریخچه

ك میلیون یبه صورت شركت سهامی عام تاسیس شد. این شركت با ظرفیت اسمی  1377آوران در سال شركت پتروشیمی فن

آوران به لحاظ می فندرصد از ظرفیت تولید واقعی ایران( در كشور است. پتروشی 20تن، دومین تولیدكننده محصول متانول )

خوردار است و همچنین خوراک رافیایی ممتاز در بندر امام از امکان صادرات آسان محصوالت به بازارهاي بین المللی برغموقعیت ج

قتصادي پتروشیمی تهیه اخود )گاز طبیعی متان( را نیز به واسطه همین موقعیت جغرافیایی، به سهولت از سازمان منطقه ویژه 

 ن متانول وت 900،000 حدود 1394ننده محصول اسیداستیك در كشور است. شركت در سال كند. این شركت تنها تولیدكمی

صد از در 33/16صندوق بازنشستگی كشوري مالك گذاري حاضر شركت سرمایهحال تن اسیداستیك تولید كرد. در  116،000

 سهام این شركت است.

 اطالعات مالی شرکت

 :اي شركت طی سه سال اخیر ارایه گردیده استو ترازنامهاي از اطالعات سودآوري در جدول زیر خالصه
 

 93سال  94سال  95سال  96پیش بینی  

  10,640,420  9,523,578  9,219,515 11,250,098 فروش

  3,364,627  1,871,574  2,592,148 3,837,543 سود عملیاتی

  4,317,148  2,445,782  2,510,105 3,799,665 سود خالص

  4,544  2,575  2,642 4,000 سهمسود هر 

  4,500  2,100     سود تقسیمی هر سهم

 
 

 93سال  94سال  95سال  شرح

  11,779,866  9,890,461  9,272,429 هادارایی

  5,800,085  5,639,393  4,506,256 هابدهی

  5,979,781  4,251,068  4,766,173 حقوق صاحبان سهام

20/26 درصد - (ROA)ها نرخ بازده دارایی  57/22  13/34  

67/55 رصدد - (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام  نرخ  81/47  44/57  

  828  830  824 تعداد کارکنان

 آخرین تغییر سرمایه شرکت

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

 سرمایه جدید

 ریال(لیارد )می
 محل افزایش سرمایه

 آورده سهامداران و مطالبات حال شده 950 95,000 27/04/1383
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 سهامداران شرکت

 

 ت اصلی شرکتالمحصو

 و هیدروژن. آوران عبارتند از: متانول، اسید استیك، مونوكسیدكربنپتروشیمی فنمحصوالت  

   1395 مقدار فروش سال مالی  1395 مقدار تولید سال مالی ظرفیت اسمی واحد محصوالت

 830،000  903,000 1,000,000 تن متانول

 121،000  116,000 150,000 تن اسید استیك

 9،000  93,000 140,000 تن منو اكسید كربن

 90،000  90,000 90,000 تن هیدروژن

 1،050،000 1،202،000 1,380,000 تن جمع

 باشد.آوران گاز طبیعی میماده اولیه اصلی مورد استفاده شركت پتروشیمی فن
 

49%

16%

16%

4%
3%

2%
10% گذاري نفت، گاز و پتروشیمی تامینشركت سرمایه

گذاري صندوق بازنشستگی كشوريشركت سرمایه

گذاري تابان فرداشركت سرمایه

گذاري خوارزمیشركت سرمایه

گذاري صباتامینشركت سرمایه

گذاري آتیه صباشركت سرمایه

سایر سهامداران
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 پتروشیمی ایالم 
 معرفی و تاریخچه

فتمین جلسه هیئت پاالیشگاه ایالم در نهصد و چهل ه +C5و  +C3 طرح مجتمع پتروشیمی ایالم جهت استفاده از محصوالت اتان،

 15/04/1382ر تاریخ مورد تصویب قرار گرفت و شركت پتروشیمی ایالم د 18/04/1381مدیره شركت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ 

شمال غربی شهرستان  يكیلومتر 18هکتار در بخش چوار به فاصله  122تاسیس گردید. مراحل احداث این مجتمع، در زمینی به وسعت 

 :باشدمی فاز 2 دارايایالم آغاز گردید و در حال حاضر 

 كه باشدیم فشار لیتقل ستگاهیا و بخار و برق ت،یآفسا و یتیلیوتی لن،یات لوله خط ن،یسنگ لنیات یپل واحد شامل مجتمع اول فاز -1

 .ستا گرفته قرار دیتول مدار در 1392 ماه آبان در و دهیرس اتمام به نیسنگ لنیات یپل واحد ییاجرا اتیعمل

 .باشدیم خوراک ییسولفورزدا و نیالف هايپروژه شامل مجتمع دوم فاز -2

 اطالعات مالی شرکت

 اي شركت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:اي از اطالعات سودآوري و ترازنامهدر جدول زیر خالصه

 92سال  93سال  94سال  95پیش بینی  

 1,239,445 3,437,859 5,741,488 8,414,762 فروش

 105,904- 408,521 695,484 1,468,161 سود عملیاتی

 105,904- 6,516 199,789 1,441,449 سود خالص

 -11* 1 17 120 سود هر سهم

 میلیون ریالی 9,496,834*با سرمایه 

 92سال  93سال  94سال  شرح

 39,074,335 39,231,597 45,175,119 هادارایی
 31,180,239 29,834,151 33,078,406 هابدهی

 7,894,096 9,397,446 12,096,713 حقوق صاحبان سهام
 -27/0 02/0 44/0 درصد - (ROA)ها نرخ بازده دارایی

 -34/1 07/0 65/1 درصد -(ROE)  بازده حقوق صاحبان سهام نرخ

 542 535 621 تعداد کارکنان

 شرکتآخرین تغییر سرمایه 

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

سرمایه جدید 

 ریال( میلیون)
 محل افزایش سرمایه

 سهامداران نقدی و مطالبات آورده 11،996،312 14 23/08/1394
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 ترکیب سهامداران
 است:هاي مالی ارایه شده به شرح زیر سهامداران شركت پتروشیمی ایالم طبق آخرین صورت

 

 محصوالت

 )تن( 1394میزان فروش سال  )تن( 1394میزان تولید سال  ظرفیت اسمی محصول

 148،019 144،781 300،000 سنگین اتیلن پلی

 

 باشد:برداري به شرح ذیل میظرفیت اسمی تولید انواع محصوالت مجتمع پس از بهره

 ظرفیت اسمی )تن( محصول

 458،700 اتیلن

 106،500 شیمیایی( پروپیلن )گرید

 18،000 پلیمري( )گرید پروپیلن

 300،000 سنگین اتیلن پلی

 133،800 پیرولیز بنزین

 33،100 مایع سوخت

 201،100 گاز سوخت

 530 هیدروژن

 1،251،730 مجموع

 :استدر جدول زیر ارایه گردیده  خوراک ییسولفورزدا و نیالف هايپروژه شامل مجتمع وضعیت پیشرفت طرح در

 شرح پروژه
 وزن

 )درصد(

 95تا انتهای شهریور 

 انحراف نسبت به برنامه درصد پیشرفت عملی ایدرصد پیشرفت برنامه

 58/16  98/77  56/94 82/88 واحد الفین

 95/13  88/30  83/44 18/11 واحد گوگردزدایی خوراک الفین

 29/16  71/72  89 100 مجموع

49%

17%

17%

7%

3% 7%

گذاري ایرانیانشركت پتروشیمی سرمایه

نگذاري نفت، گاز و پتروشیمی تأمیشركت سرمایه

ريگذاري صندوق بازنشستگی كشوشركت سرمایه

شركت پتروشیمی مارون

شركت بازرگانی پتروشیمی

سایر
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 پتروشیمی خارک
 تاریخچهمعرفی و 

بت رسید. شركت به ث 1346شركت پتروشیمی خارک به صورت شركت سهامی خاص و وابسته به شركت ملی صنایع پتروشیمی در سال 

ن پذیرفته شده است. مجتمع در بورس اوراق بهادار تهرا 26/10/1377به شركت سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ  21/06/1375در تاریخ 

وگرد از گازهاي استحصالی گا تحت عنوان شركت سهامی شیمیایی خارک در جهت بازیافت پروپان، بوتان، نفتا و پتروشیمی خارک در ابتد

میلیون ریال  900اي معادل با سرمایه AMOCOهاي حوزه نفت فالت قاره ایران با مشاركت شركت ملی صنایع پتروشیمی و شركت چاه

به منظور جلوگیري  1373ال سآغاز شد. در  1348هزار تن از ابتداي آبان سال  430اسمی برداري از كارخانه با ظرفیت تاسیس شد. بهره

ح احداث واحد متانول خارک هایی با ارزش افزوده باال طراز سوختن گازهاي سبك تولید شده در فرآیند مجتمع و تبدیل آن به فرآورده

میلیارد ریال  465,5ن دالر و میلیو 149,5گذاري ارزي و با سرمایه LURGIآغاز گردید. این واحد با فناوري تولید و مهندسی پایه شركت 

برداري رسید. سرمایه رههزار تن در دو شیفت كاري به به 660با ظرفیت اسمی  1378هکتار احداث و در سال  24در زمینی به مساحت 

گذاري صندوق بازنشستگی كشوري اشد. شركت سرمایهبمیلیارد ریال می 29،456 میلیون ریال و ارزش بازار آن 2،000،000فعلی شركت 

 درصد از سهام شركت را در اختیار دارد. 27/7 در حال حاضر

 اطالعات مالی شرکت
 اي شركت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:اي از اطالعات سودآوري و ترازنامهدر جدول زیر خالصه

 93سال  94سال  95سال  96پیش بینی  

  13,269,912  10,331,622  11,368,516  11,961,375 فروش

  6,234,210  3,496,878  4,203,447  4,354,703 سود عملیاتی

  7,127,382  4,291,309  4,580,653  4,602,203 سود خالص

  3,655  2,146  2,290  2,301 سود هر سهم

  3,500  2,100     سود تقسیمی هر سهم

 

 93سال  94سال  95سال  شرح

  15,836,124  14,888,381  16,021,258 هادارایی

  5,689,303  6,798,562  7,550,786 هابدهی

  10,146,821  8,089,819  8,470,472 حقوق صاحبان سهام

64/29 درصد - (ROA)ها نرخ بازده دارایی  93/27  66/46  

32/55 رصدد - (ROE) بازده حقوق صاحبان سهام نرخ  06/47  34/71  

  1,164  1,141  1,155 تعداد کارکنان
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 آخرین تغییر سرمایه شرکت

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

سرمایه جدید 

 ریال( لیارد)می

 قبلیسرمایه 

 ریال( لیارد)می
 محل افزایش سرمایه

1394 100 2,000 1,000 
آورده سهامداران و 

 مطالبات حال شده

 
 ترکیب سهامداران

 به شرح زیر است: 30/12/1395منتهی به  هاي مالیطبق آخرین صورت خارکسهامداران شركت پتروشیمی 

 

 محصوالت

 است: زیر قرار به 03/12/1395 به منتهی مالی سال براي )تن( تولیدات میزان و اسمی ظرفیت

  

 59 الیم سال فروش مقدار 59 مالی الس تولید مقدار اسمی ظرفیت محصول

  99,000  111,000 115,000 پروپان

  142,000  141,000 120,000 بوتان

  90,000  81,000 70,000 پنتان

  663,000  677,000 660,000 متانول

  142,000  142,000 170,000 گوگرد

 1،136،000 1،152،000 1,135,000 جمع

  
 باشد.گاز ترش می ،ماده اولیه شركت پتروشیمی خارک جهت تولید

 

31%

23%10%

10%

7%

5%

14%
گروه پتروشیمی تابان فردا

گذاري نفت، گاز و پتروشیمی تامینسرمایه

هاكنان بانكانداز كارصندوق بازنشستگی وظیفه، از كار افتادگی و پس

صندوق بازنشستگی كشوري

گذاري صندوق بازنشستگی كشوريسرمایه

انداز و رفاه كاركنان صنعت نفتصندوق بازنشستگی، پس

سایر سهامداران
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 پتروشیمی آبادان
 معرفی و تاریخچه

 زانیبه م ییکایمرو شركت آ 74% زانیبه م یمیپتروش عیصنا یآبادان با مشاركت شركت مل یمیپتروش یشركت سهام 1344در سال 

ر اداره ثبت دخاص  یشركت به صورت سهام 15/03/1345 خیو در تار دیگرد سیو سود سوزآور تأس PVC ،DDP دیبا هدف تول 26%

 قرار گرفت. يبرداربهره مورد 1348است و در سال  دهیتهران به ثبت رس یصنعت تیها و مالکشركت

عام  یه سهامبخاص  یشركت از سهام یحقوق تیشخص 09/12/1374فوق العاده صاحبان سهام مورخ  یمصوبه مجمع عموم يدر اجرا

 03/05/1375 خیو در تار رفتهیدر بورس اوراق بهادار پذ 21/12/1374بادان در مورخ آ یمیو نام شركت تحت عنوان شركت پتروش رییتغ

 واگذار شده است. یبه بخش خصوص 01/10/1375 خیو در تار دیدرج گرد ورسب یاصل يدر تابلو

 ،يبردارصالح پروانه بهرهاو اقدامات الزم جهت  1388در سال  دیجد PVC دیخط تول ياندازو راه جادیالزم به ذكر است با توجه به ا

 تن افزایش یافت. 110،000به  PVCتولید  انهیسال یاسم تیظرف

 اطالعات مالی شرکت
 اي شركت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:اي از اطالعات سودآوري و ترازنامهدر جدول زیر خالصه

 93سال  94سال  95سال  96پیش بینی  

  2,019,558  1,132,855  1,765,509 2،541،638 فروش

  302,716  206,950-  232,402- 179،125 عملیاتی)زیان( سود 

  330,838  296,687-  399,689- 95،925 خالص )زیان( سود

  525  471-  634- 152 هر سهم )زیان( سود

  400  0  0 -  سود تقسیمی هر سهم

 میلیارد ریال 160,000با سرمایه *

 

 93سال  94سال  95سال  شرح

  2,575,558  2,782,140  5,792,425 هادارایی

  1,702,668  2,448,915  3,117,278 هابدهی

  872,890  333,225  2,675,147 حقوق صاحبان سهام

  1,428  1,328  1,300 تعداد کارکنان

 آخرین تغییر سرمایه شرکت

برگزاری مجمع تاریخ 

 افزایش سرمایهجهت 

درصد افزایش 

 سرمایه

سرمایه جدید 

 ریال( میلیون)

 قبلیسرمایه 

 ریال( میلیون)
 محل افزایش سرمایه

 سهامداران مطالبات نقدی و آورده 160,000 630،000 75/293 20/02/1394
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 ترکیب سهامداران

 

 محصوالت

 )تن( 1395میزان فروش سال  )تن( 1395میزان تولید سال  ظرفیت اسمی محصول

 4،637 3،692 10،000 بنزن دودسیل

 48،901 52،715 110،000 سی وي پی

 8،085 10،725 29،000 سوزآور سود

 8،362 9،651 4،290 تسایرمحصوال

 69،985 76،783 153،290 مجموع

 باشد.مواد اولیه اصلی در فرآیند تولید محصوالت شركت گاز خوراک دریافتی از پاالیشگاه نفت آبادان می

 

 ایهای توسعهطرح

 آبادان پاالیشگاه از خوراک، عنوان به استفاده قابل گازهاي كلیه دریافت پروژه 

 كلرآلکالی واحد ظرفیت افزایش و تکنولوژي تعویض پروژه 

 واحد  ظرفیت توسعه پروژه VC 

 الکل پروپیل ایزو تولید پروژه 

 مجتمع سوخت رینگ در آن از استفاده و 1000 و 500 واحد مشعل گازهاي بازیابی پروژه 

 
 

  

58%
13%

5%

4%
4%

2% 14%
گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامینسرمایه

گذاري صندوق بازنشستگی كشوريسرمایه

شركت سهامی بیمه ایران

شركت بیمه مركزي ایران

پولیکا نوین

شركت كشت و صنعت سبز پاسارگاد

سایر سهامداران
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 ت مدیرهاهی یربوط به مشخصات و سوابق اعضاجدول م. 11

نام و نام

 خانوادگی
 سمت

 و  تحصیالت

 ایمدارک حرفه
 های سوابق کاریزمینه

تاریخ 

عضویت در 

 هیئت مدیره

 محمدمهدی 

 نواب مطلق

رئیس هیات 

 مدیره 
 دکتری مکانیک

  لمللیمعادن در امور اقتصادي و بین امعاون وزیر صنایع و 

 سفیر جمهوري اسالمی ایران در بن آلمان غربی 

 استادیار و محقق در دانشگاه اشتوتگارت آلمان 

 كاردار سفارت جمهوري اسالمی ایران در بن آلمان 

17/11/94 

منصور 

 پورحقیقت

نائب رئیس 

 هیات مدیره 

دکترای علوم دفاعی و 

 امنیت ملی )داخلی(

 یار ریاست مجلس شوراي اسالمی در امنیت ملی و دست مشاور

 ویژه رئیس مجلس دهم

 نائب رئیس كمیسیون برجام 

  نائب رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

 نهم

 نماینده مردم اردبیل در مجلس شوراي اسالمی 

30/05/95 

 علیرضا برادران
مدیر عامل و 

عضو هیأت 

 مدیره

دانشجوی دکتری  -

 مالی و بانکیعلوم 

- DBA 
  کارشناسی ارشد -

 مدیریت مالی

 يگذاري و اقتصادي صندوق بازنشستگی كشورمعاون سرمایه 

 گذاري امیدم مقام و عضو هیات مدیره شركت سرمایهیقا 

 رییس هیات مدیره شركت ملی نفتکش 

 رییس هیات مدیره شركت گل گهر سیرجان 

17/11/94 

 احمد 

 قم کارانصیفی

عضو هیأت 

 مدیره

کارشناسی ارشد 

ریزی و اقتصاد و برنامه

توسعه، کارشناسی 

 مهندسی کشاورزی

 گذاريبخش مدیریت سرمایه 

 هاي صنعتی و كشاورزيبخش 

 ریزي و اجراییمدیریت برنامه 

17/11/94 

 صالح الدین 

 قوی پنجه 

عضو هیأت 

 مدیره

کارشناسی ارشد 

 مدیریت مالی

 گذاري و سرمایهب رئیس هیأت مدیره شركت مدیرعامل و نای

 خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی كشوري

 و  هاي شركت بین المللی صنعتمعاونت مالی و  امور شركت

 معدن غدیر

 دعضو موظف هیأت مدیره شركت توسعه مدیریت گوهران امی 

 عضو موظف شركت كارگزاري بانك سپه 

17/11/94 

 اطالعات تماس با شرکت. 12

 3پالک  –خیابان هفدهم )بهزاد شفق(  –قصیر )بخارست(  خیابان احمد –میدان آرژانتین  –تهران : آدرس

 1513846711: کدپستی

 +(9821) 88719531:   فکس،        +(9821) 88718061 - 88710586 : تلفن

 www.cpfic.com: وب سایت شرکت

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

 

http://www.cpfic.com/
mailto:info@cpfic.com
mailto:Saham@cpfic.com

	صفحه
	Page 1


