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 1399تحوالت اقتصادي سال 

  اقتصاد جهانی

 ريکاوري اقتصاد جهاني پس از دوران پیک كرونا

در های مختلف در نقاط مختلف جهان، ریکاوری شده و اقتصاد جهانی پس از شوک ناشی از کرونا به تدریج، با نرخ

شده است. نمودارهای زیر به ترتیب رشد فصلی اقتصاد آمریکا و ها تا حد زیادی احیا نتیجه تقاضای جهانی کامودیتی

کنید اقتصاد چین با سرعت بسیار باالتری نسبت به آمریکا و سایر نقاط دهد. همانطور که مالحظه میچین را نشان می

 جهان ریکاوری شد. 

 
 رشد فصلي اقتصاد آمريکا. 1نمودار 

 
 . رشد فصلي اقتصاد چین2نمودار 

های تسهیل کمی و ها افت ارزش دالر در یك سال گذشته در اثر سیاستیکی از نکات مهم در خصوص نرخ کامودیتی

ها کاهش شدید نرخ بهره است که منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم شده و دلیل دیگر افزایش نرخ کامودیتی

هایی نظیر افزایش نرخ بهره به سطوح نزدیك قبل از رسد اجرای یا عدم اجرای سیاستآید. به نظر مییبه حساب م

تریلیون دالری در  7تا  2گذاری های مرکزی آمریکا و اروپا و سرمایهکرونا، اتمام سیاست خرید دارایی بانك

مگی محل بحث و تردید وجود دارد و های آمریکا )که همگی منجر به تقویت ارزش دالر خواهد شد( هزیرساخت

 ها در آینده رصد شوند. بینی نرخ کامودیتیبایستی با دقت، به منظور پیش
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 نمودار زیر تغییرات ماهیانه نرخ طال )به عنوان معیاری از قدرت ارز دالر( در سه سال گذشته را نشان می دهد.

  
 در سه سال گذشته نرخ طال.تغییرات ماهیانه 3نمودار 

 هاكاموديتي

 نفت

دالر در نوسان بود که پس از آغاز کرونا سقوط  80-70قیمت نفت )برنت( پیش از آغاز همه گیری کرونا در محدوده 

دالر هم کاهش پیدا کرد اما روند آن در ماههای اخیر به شدت صعودی شده  20ای را تجربه کرد و نرخ آن تا سابقهبی

شد و چشم انداز کوتاه مدت آن هم با توجه به مازاد تقاضا و بادالر می 75-70های آن هم در محدوده و آخرین نرخ

های باالی صد دالر های باالدستی انجام شده در سالهای اخیر مثبت بوده و نرخگذاریهمچنین کاهش شدید سرمایه

 دور از انتظار نیست. 

فت از عرضه پیشی بگیرد. (، پیش بینی می شود رشد تقاضای جهانی نIEAبنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی )

عرضه جهانی نفت خام تقاضای جهانی را پوشش نخواهد داد. اما  در صورت ادامه پیدا کردن سیاستهای اویك پالس

شیوع ویروس کرونا به ویژه در هند، یك ریسك در سمت تقاضای نفت است اگرچه بر اساس ارزیابی این نهاد، حتی با 

هند، بازار جهانی نفت همچنان با مازاد تقاضا روبرو خواهد بود. آژانس بین المللی وجود ادامه یافتن بحران کرونا در 

هزار بشکه در روز کمتر از  150انرژی تصریح نموده که نفت عرضه شده از سوی اوپك پالس در سه ماه دوم امسال 

ا وجود بازگشت کامل نفت میلیون بشکه در روز خواهد رسید، حتی ب 2٫5تقاضاست و کمبود عرضه تا پایان امسال به 

 1-7تولید اوپك پالس به میزان  (ایران به بازار )در صورت موفقیت مذاکرات غیر مستقیم هسته ای آمریکا و ایران

میلیون بشکه در روز کمتر از تقاضا خواهد بود، شرکت ملی نفت ایران در حال آماده سازی میادین نفت و ارتباط با 

تواند صادرات را افزایش دهد. در خوشبینانه ترین برآوردها، سه بدید برجام اعالم شود، مشتریان است تا اگر توافق ج

ماه زمان خواهد برد تا ایران به سطح تولید خود در پیش از تحریم ها بازگردد. همچنین ایران می تواند از ذخایر شناور 

 .نفت خود برای عرضه به بازار استفاده کند

 سال گذشته را نشان می دهد. 5ر نمودار زیر قیمت نفت خام د
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 سال گذشته 5. قیمت نفت خام در 4نمودار 

 متانول

گیری کرونا و مشابه تغییرات نرخ نفت، نرخ متانول هم کاهش نسبت شدیدی را تجربه کرده و نرخ آن به پس از همه

دالر  300دالر هم کاهش پیدا کرد اما پس از اتمام پیك همه گیری کرونا، نرخ آن افزایش یافته و به کانال  150حدود 

ار هند علیرغم شدت کرونا در این کشور و افزایش نرخ ذغال های قوی نرخ متانول حفظ تقاضای بازوارد شد. محرک

سنگ در چین، که قطب اصلی تولید و مصرف متانول در جهان بوده و ماده اولیه تولید متانول در این کشور ذغال 

ها )بخصوص توان جایگزینی آن با سوخت کشتیهای تقاضای متانول در بلندمدت میاز محرکباشد. سنگ است، می

اشاره  MTO/Pهای (، استفاده به عنوان ترکیب سوخت با بنزین و استفاده در طرحIMO2020از اعمال قوانین بعد 

کرد. همچنین افزایش شدید تولید متانول در آمریکا در سالهای اخیر و همچنین واحدهای تولیدی ایران که به تدریج 

 این محصول هستنئد.  های عرضهشوند از جمله تهدیدها و محرکوارد بازار جهانی می

 در مورد صنعت متانول کشور دو نکته حایز اهمیت است.

ها تعداد زیادی طرح در سالهای اخیر و با توجه به نرخ پایین گاز خوراک و حاشیه سود باالی این شرکت •

متانولی در کشور تعریف شده است که فروش و صادرات این محصول را با تهدید جدی مواجه ساخته و لذا 

های تبدیل ارت نفت احداث واحد جدید را منوط به توسعه پایین دست این محصول کرده است و طرحوز

 های اولویت دار پتروشیمی کشور در سالهای آتی خواهد بود. ( جزو طرحMTPمتانول به الفین )بخصوص 

یف، برخالف اوره، ها به راحتی محصوالت خود را بدون تخفسازهای داخلی در دوره تحریمخوشبختانه متانول •

 ها اثر چندانی بر مقدار و نرخ فروش این محصول نداشته باشد.رسد تحریمبه فروش رساندند و به نظر می

چپ( را از دوره پیش از شروع کرونا تا پایان سمت راست( و نفت )محور  سمت نمودار زیر مقایسه قیمت متانول )محور

می کنید نرخ متانول علی رغم افت شدیدی که داشته است درصد نشان می دهد. همانطور که مالحظه  1399سال 

 کاهش کمتری نسبت به نفت خام را تجربه کرد. 
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 1400 فروردينتا  1398از مهر  مقايسه قیمت متانول )محور سمت راست( و نفت )محور سمت چپ( .5نمودار 

 اوره

میلیون تن اوره بزرگترین مصرف کنندگان جهانی این محصول هستند. در سال  27و  17هند و چین با مصرف سالیانه 

رفت که سنگ به تصویب رسانده بود و انتظار میهایی را برای تولید اوره داخلی با خوراک زغالیارانهدولت هند قبل 

اندازی این بحرانی شدن وضعیت شیوع کرونا و قرنطینه، راه که افزایش یابد 2021ظرفیت داخلی این کشور در سال 

تعطیلی کارخانه های هند در اثر کرونا و عزم این کشور بر عدم کاهش تولیدات کشاورزی طرح ها را به تعویق انداخت. 

داد و خود و بی میلی صادرکنندگان به ارسال اوره به هند به دلیل کرونا باعث افزایش نرخ این محصول در فصل خر

دالر در ابتدای ژوئن شد. افزایش قیمت ذغال  440تیر، که اوج واردات اوره هند برای کشاورزی خواهد بود، تا سطح 

 سنگ به عنوان ماده اولیه اوره در چین هم از دیگر عوامل افزایش خیرکننده قیمت اوره می باشد. 

تجربه کرد و دلیل اصلی این موضوع هم ماهیت  اوره در بین محصوالت پتروشیمی کمترین کاهش را در دوره کرونا

تدافعی این محصول و همبستگی شدید آن با قیمت محصوالت کشاورزی بخصوص گندم )و نه نفت، گاز و دیگر 

رسد تقاضای دهد. البته در طوالنی مدت به نظر میباشد. نمودار زیر قیمت اوره و ذرت را نشان میها( میکامودیتی

گذاری روی آن نسبت به کودهای بر پایه پتاسیم و فسفات کاهشی بوده و چشم انداز ضعیف ان سرمایهجهانی اوره و میز

 تری نسبت به آنها داشته باشد.

ها و عدم خرید دولت هند تاثیر شدیدی متاسفانه فروش اوره در ایران با مشکالت جدی روبروست. از یك سو تحریم

دالری به فروش  70های ها گاها محصوالت خود را با تخفیفو این شرکت سازهای ایرانی داشتهروی نرخ فروش اوره

تری از شود و دوما دولت نرخ بسیار پایینتری انجام میرسانده اند. فروش اوره کشاورزی داخلی هم اوال با نرخ پایین

 کند. سازها پرداخت نقدی میهای مالی را به عنوان بهای اوره به اورهاعداد صورت
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 1400 فروردينتا  1398از مهر  . مقايسه قیمت قیمت اوره و ذرت6نمودار 

 محصوالت الفین

پروپیلن نسبت به اتیلن و پروپیلن افت کمتری اتیلن )بخصوص پلی اتیلن سبك( و پلیمطابق انتظارات قیمت انواع پلی

را در دوره اوج کرونا تجربه کرد و لذا اسپرد بین اتیلن و پلی اتیلن )و پروپیلن و پلی پروپیلن( و سود واحدهای پلیمری 

 ای پیدا کرد. هدر فصل اول سال گذشته افزایش قابل مالحظ

، 1399دالدر خرداد  700دالر در سال گذشته و رسیدن به  350نرخ اتیلن پس از موج صعودی اول از کف قیمتی 

دالر هم رسید که عدد بسیار باالیی  1،100آغاز کرده و قیمت آن به نزدیك  99موج دوم صعودی خود را اواخر سال 

دالر را تجربه کرده است. نمودار زیر  300-200اخیرا افتی حدود  شود و مطابق انتظارات،برای اتیلن محسوب می

نشان  1400تا فروردین  1398تغییرات نرخ اتیلن )محور سمت چپ( و پلی اتیلن سنگین )محور سمت راست( از مهر 

 دهد. می

 
 1400تا فروردين  1398محور سمت راست( از مهر . تغییرات نرخ اتیلن )محور سمت چپ( و پلي اتیلن سنگین )7نمودار 

با توجه به اینکه حاشیه سود پروپیلن وابستگی زیادی به قیمت نفت داشته )همبستگی قیمت خوراک مایع با نفت 

درصد است( و اینکه قیمت نفت در دوره اوج کرونا افت بسیار شدیدتری نسبت به پروپیلن داشت، حاشیه  95باالی 
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 امجموعدر چین پیش بینی می شود یلن افزایش قابل مالحظه ای پیدا کرد. در مورد پلی پروپیلن سود تولید پروپ

 1.6به بهره برداری خواهد رسید و  2021میلیون تن در سال ظرفیت تولید مازاد در طول سه ماه دوم سال  1حدود 

تواند تهدیدی برای که می هد شدمیلیون تن ظرفیت تولیدی جدید دیگری نیز در طول سه ماه سوم سال ایجاد خوا

 نرخ پروپیلن و پلی پروپیلن باشد. 

نشان  1400تا فروردین  1398نمودار زیر تغییرات نرخ نفتا )محور سمت چپ( و پروپیلن )محور سمت راست( از مهر 

 دهد. می

 
 1400تا فروردين  1398سمت راست( از مهر  . تغییرات نرخ نفتا )محور سمت چپ( و پروپیلن )محور8نمودار 

میلیون تن در سال(  7پروپیلن در کشور )حدود یك میلیون تن در سال( بسیار نسبت به اتیلن )حدود  تولید میزان

( جزو MTPو  PDHهای این محصول )تکنولوژی on-purposeهای تولید پایین تر است و لذا استفاده از روش

 تروشیمی کشور است. های اصلی صنعت پاولویت

بوده  Recycledاستفاده از پلیمرهای بازیابی شده  یکی از ترندهای اصلی صنعت پلیمر در جهان توسعه تکنولوژی

 تواند در نهایت تهدیدی برای صنعت الفین در جهان باشد.  و این موضوع می

 فلزات اساسي

 ت افت کمتری را تجربه کرد، اما صعود پس از نرخ جهانی شمش فوالدی و مس نسبت به محصوالت پتروشیمی و نف

دالر افزایش داشته است  600نرخ شمش فوالدی در سال گذشته تا مرز پیك کرونای فلزات اساسی همگام با آنها بود. 

های چین در راستای کنترل قیمت مواد اولیه رشد آن متوقف شده است. یکی از ترندهای اما اخیرا و به دلیل سیاست

لی و جهانی صنعت فوالد انتقال سود زنجیره به باالدست است. در حال حاضر نیست قیمت کنسانتره و گندله اصلی داخ

های مربوط به عرضه گندله درصد رسیده است که عدد بسیار باالیی محسوب می شود. قیمت 45و  36جهانی به 

درصد مصوب بوده است. گفتنی  23.5التر از ها بسیار بادهد و نرخداخلی در بورس کاال هم روند مشابهی را نشان می

 دالر هم رسیده اند. 400های صادراتی بریکت گرم ایران در سال جاری به بیش از است نرخ
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هزار دالر هم رسید که البته در حال حاضر قدری افت کرده و در  10های باالی مس در یکی دو ماه گذشته به نرخ

توان به مصرف آن برای خودروهای الکتریکی، از عوامل محرک قیمت مس می. هزار دالر در حال نوسان است 9محدوده 

کاهش تولید آن به خاطر مشکالت معادن در شیلی و ریکاوری کلی اقتصاد جهانی )که همبستگی باالیی با نرخ مس 

رای آن انداز طوالنی مدت مس صعودی بوده و بعضی موسسات برسد چشمدارد( اشاره کرد. در مجموع به نظر می

 اند.بینی کردهدالر هم پیش 15،000های نرخ

 1400تا فروردین  1398)محور سمت راست( از مهر  CISنمودار زیر تغییرات نرخ مس )محور سمت چپ( و بیلت 

 دهد. نشان می

 
 1400تا فروردين  1398)محور سمت راست( از مهر  CIS. تغییرات نرخ مس )محور سمت چپ( و بیلت 9نمودار 

 افزايش شديد نرخ حمل دريايي

فوت را  40اندازه گیری می شود و هزینه دالری کانتینرهای  Drewry که توسط شرکت WCI شاخص جهانی کانتینر

کانتینر از شانگهای هزینه حمل  رشد کرده است. ٪306نسبت به سال گذشته دالر و  231نشان می دهد در این هفته 

 .برابر نسبت به سال قبل رشد داشته است 5هزار دالر رسید که 11به روتردام هم در این هفته به 

 اقتصاد ایران
)بدون وجود اثر تورم( را در ده سال گذشته نشان  1390های ثابت نمودار زیر وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت

کنید واقعی تولید ناخالص داخلی کشور در این سالها پیشرفت خاصی نداشته است و دهد. همانطور که مالحظه میمی

باشد واال رشد بخش صنعت مرهون بخش خدمات میدرصد رشد داشته است که آن هم  3مجموعا در طول ده سال 

 های ملی مرکز آمار()منبع: حسابدرصد بوده است.  15منفی 
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 )بدون وجود اثر تورم( 1390هاي ثابت تولید ناخالص داخلي به قیمت. 10نمودار 

به بعد  96و  94تا  90های ور تحریم در سالهمانطور که مشخص است دلیل اصلی این رشد پایین اقتصاد کشور دو د

ها( )پس از رفع تحریم 1396تا  1394های بوده است و تنها برهه رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته مربوط به سال

که مالحظه  دهد. همانطوردر سه سال گذشته را نشان می ناخالص داخلی زیر روند فصلی تولید نموداربوده است. 

های تجاری ر افزایش فروش نفت کشور و ریکاوری اقتصاد پس از کرونا و همچنین کاهش محدودیتکنید در اثمی

درصدی در تابستان گذشته،  10به اتمام رسیده و پس از رشد حدود  1399تا فصل اول  1398وضعیت کاهش سال 

 ثبات نسبی داشته است.  1399تولید ناخالص داخلی در سه فصل آخر 

 
 در سه سال گذشته يناخالص داخلروند فصلي تولید . 11نمودار 
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 2019درصدی در سال 6.8اقتصاد ایران پس از تجربه رشد منفی از اقتصاد ایران:  1400در فروردین  IMFبینی پیش

یران از رقم ارزش تولید ناخالص داخلی ابدین ترتیب  .شاهد بوده است 2020درصدی را در سال 1.5رشد مثبت 

رسیده  2020میلیارد دالر در سال  635میلیارد دالری به  54با افزایش  2019میلیارد دالری در سال  581برآوردی 

 0.9نیز  2019درصدی را داشته است. این بخش در سال 1.3رشد مثبت  2020بخش غیرنفتی ایران در سال  .است

 3.1با رشد مثبت  2019درصدی در سال  38.9منفی قابل توجه بخش نفتی ایران پس از رشد  .درصد رشد کرده بود

میلیون بشکه در  2.19را  2019تولید نفت ایران در سال این نهاد بین المللی  .مواجه شده است 2020درصد در سال 

ایران خبر داده است. صادرات نفت  2020میلیون بشکه در روز در سال  2.23روز اعالم کرده و از افزایش این رقم به 

هزار بشکه در روز افزایش یافته  640به  2020هزار بشکه در روز بوده است در سال  490بالغ بر  2019که در سال 

درصدی داشته که این رقم نسبت به تورم 36.5تورم  2020بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال  .است

لمللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران اصندوق بین .افزایش محسوسی داشته است 2019درصدی سال 34.6

میلیارد دالر برآورد کرده است. صادرات ایران در  72.6میلیارد دالر و واردات در این سال را  67.8را  2020در سال 

المللی این نهاد بین .میلیارد دالر اعالم شده بود 67.2میلیارد دالر و واردات ایران در این سال  70.3بالغ بر  2019سال 

میلیارد دالر اعالم کرده بود معتقد است ذخایر  121.6بالغ بر  2018که کل ذخایر ارز و طالی ایران را در پایان سال 

 2020میلیارد دالر رسیده و این رقم در پایان سال  12.4افت قابل توجه داشته و به  2019ارزی ایران در پایان سال 

متوقف شود و  2021بینی شده است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال پیش .میلیارد دالر شده است 4نیز بالغ بر 

این  .میلیارد دالر برسد 21به  2022میلیارد دالر و در سال  12.2در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طالی ایران به 

نیز  2019گی ایران در سال درصد برآورد کرده است. رشد نقدین 34.5را  2020نرخ رشد نقدینگی ایران در سال  نهاد

 .درصد بوده است 30.9

موسسه فیچ از پتانسیل رشد باالی هشت درصدی اقتصاد ایران در صورت احیای برجام خبر داد. این موسسه همچنین 

درصد باشد، با  8.2درصد و در سال آینده  4.3پیش بینی میکنیم که رشد اقتصادی ایران در سال جاری  "می گوید 

 ".دولت بایدن به توافق هسته ای بازگردد این شرط که

 تورم و نقدينگي

و این در حالی است که مشکل تورم در حال  داشته است 90دهه نرخ تورم در ایران بدترین عملکرد را در سالهای 

، 422/2به ترتیب برابر با  2020الی  2018حاضر در اغلب کشورهای جهان حل شده است. نرخ تورم جهانی در سالهای 

درصد در سال های اخیر، کشورهایی نظیر  12درصد بوده است. کشورهای با تورم های دو رقمی و باالی  94/1و 15/2

درصد؛ سودان  9/84( برابر 2020درصد؛ لبنان ) 8/22( برابر با 2020درصد؛ هائیتی ) 1/17( برابر با 2019آنگوال )

درصد و ترکیه  255( برابر با 2016درصد؛ ونزوئال ) 0/51با ( برابر 2019درصد؛ سودان )7/29( برابر با 2020جنوبی )

 گذشته های دهه به نسبت باال تورم با کشورهای تعداد اخیر های سال در کال و است بوده درصد 12٫3( برابر با 2020)

 جنگ، حال در کشورهای یا نابسامان بسیار اقتصاد با کشورهای خصوص در جز به مشکل این و باشد می کمتر بسیار

  ل شده است. در ایران ارزش پول ملی و قدرت خرید پول، طی زمان به شدت کاهش یافته است.ح مشکلی
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کنید تورم فصلی که در اواسط دهد. همانطور که مالحظه مینمودار زیر وضعیت تورم فصلی چهار سال اخیر را نشان می

 درصد تثبیت شده است. 6و روی  درصد رسیده بود، در دو فصل اخیر کاهش یافته 14سال گذشته به 

 
 . تورم فصلي چهار سال اخیر12نمودار 

شود که خود ناشی از رشد بی رویه پایه پولی است. نمودارهای رشد بی رویه نقدینگی عامل اصلی تورم محسوب می

و  مبنا گرفته شده است( 96ابتدای سال زیر به ترتیب روند تغییرات شاخص تورم و نقدینگی در چهار سال گذشته )

کنید رشد تورم و نقدینگی و همچنین دهد. همانطور که مالحظه میتغییرات نقدینگی نسبت به پایه پولی را نشان می

نقدینگی و پایه پولی نسبت یك به یکی با هم داشته اند. البته دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال گذشته استقراض 

های مرکزی نبوده است، بلکه تسعیر دارایی های خارجی آن بوده است، که البته گویا بخشی از این داراییدولت از بانك 

تر باشد و احتماال در صورت عدم استفاده دولت از بازار بدهی حجم نقدینگی و وضعیت تورم وخیمتسعیر شده بلوکه می

 بود. 
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 ت شاخص تورم و نقدينگي در چهار سال گذشته. روند تغییرا13نمودار 

 
 روند تغییرات پايه پولي و نقدينگي در چهار سال گذشته. 14نمودار 

 تحريم نفت و تجارت آزاد ايران 

میلیارد  1100میلیارد دالر بوده است که از این میزان بالغ بر  1500سال گذشته بالغ بر  20مجموعه صادرات کشور در 

تومان واردات انجام شده است که با توجه به انواع واردات انجام شده، می توان نتیجه گرفت همه این واردات جزء 

(، عدم نیازهای اساسی کشور نبوده و ترکیب سیاست هایی مثل ثبات نرخ ارز )کمك غیر مستقیم به افزایش واردات

کار آمادگی الزم سیستم برای کاهش وابستگی به واردات در کنار تنش های سیاسی پیوسته با جهان، منجر به تالطمات 

( 1392تا  1384سال های )در سال های اوج درآمد نفتی  .در زمینه واردات و آسیب به تولید کشور شده است جدی

درصد این مبلغ معادل  73برای کشور ایجاد شده که  (غیر نفتی نفتی و)میلیارد دالر درآمد صادرات  875در مجموع 

در . میلیارد دالر خروج سرمایه از کشور رخ داده است 104 میلیارد دالر صرف واردات گردیده و در همین دوره 637

میلیارد دالر  88درصد از مجموع درآمد حاصله کشور به ذخایر ارزی افزوده شده است ) 10ساله تنها  8این دوره 

میلیارد دالر به ذخایر ارزی کشور افزوده  4در مجموع تنها  1399تا  1393ذخیره ارزی(. این در حالیست که از سال 

آینده تقریبا به صفر میل کرده است و با توجه به وضعیت فروش شده است و نتیجه اقتصاد نفتی ایران برای نسل های 

، حتی در صورت ایجاد ظرفیت کامل صادرات نفت، درآمدهای حاصله از این 1400و کسری بودجه در سال  نفت

 .موضوع تنها به برطرف کردن نیازهای جاری دولت اختصاص خواهد یافت

 1400 بودجه
مجلس به دو سقف تقسیم شده است؛ سقف اول مقداری است که در الیحه  ابالغ شده از سوی 1400قانون بودجه 

، مجلس به آن اضافه کرده است. میانگین 1400اصالحی دولت معین شده و سقف دوم آن است که در ابتدای سال 

صد در 27درصد است، یعنی بودجه به طور میانگین ساالنه  27رشد بلندمدت بودجه ساالنه در اقتصاد ایران معادل 

درصد افزایش یافته است. این افزایش چه در  128معادل  1399نسبت به عملکرد  1400بزرگ شده است. اما بودجه 
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ا کسری بالیحه بودجه و چه در قانون بودجه، حتی در صورت تحقق درآمدهای نفتی در سطح پیش بینی شده، ناگزیر 

واگذاری دارایی های مالی )انتشار اوراق و سایر  بودجه بزرگی همراه است؛ به طوری که یك سوم کل بودجه خالص

 .است (اقالم جهت پوشش کسری بودجه

درصد بوده است. هنگام رشد های  20معادل  (به طور میانگین در بلندمدت نسبت بودجه به تولید )به قیمتهای جاری

هایتا نحوه تامین مالی آن درصد فراتر رفته و منجر به تشدید کسری بودجه شده و ن 40بزرگ بودجه این نسبت از 

درصد شده  20ها در اقتصاد و در نتیجه افزایش تولید به قیمت جاری و بازگشت به نسبت منجر به افزایش قیمت

هرگاه این نسبت کمتر از میانگین بلندمدت خود بوده است، فشارهای اجتماعی و سیاسی جهت افزایش بودجه  .است

، در اکثر سال ها نسبت بودجه به تولید در محدوده 90شده است. طی دهه  وجود داشته و منجر به افزایش بودجه

درصد باقی مانده که این نشان از کاهش خدمات رفاهی دولت دارد، فشارهای سیاسی و اجتماعی برای  20کمتر از 

چنانچه . دتخلیه شد و کسری معادل یك سوم بودجه را وارد قانون بودجه کر 1400افزایش بودجه نهایتا بر بودجه 

متعاقب این شرایط، اصالحات اساسی بودجه از جانب افزایش درآمدهای عمومی صورت نگیرد، با افزایش سطح عمومی 

در صورت تحقق سقف دوم  .درصد باز خواهد گشت 30به قیمت جاری( به محدوده )قیمت ها نسبت بودجه به تولید 

 .های باال طی سالهای آتی استمور نیازمند توربودجه و تأمین مالی نامناسب آن، بازگشت به نسبت مذک

همت در نظر گرفته شده است که نسبت به الیحه اصالحی دولت معادل  918در سقف دوم، هزینه های جاری معادل 

همت از این مقدار خارج از سقف  36همت افزایش یافته است. در متن قانون بودجه تصریح شده است که تنها  268

مگر اینکه )همت است، در هر صورت عملیاتی خواهد شد  228رسد که مابقی که معادل نظر میاول است. لذا به 

 1400لذا بسیار محتمل است که در پایان سال . تخصیص این منابع تا پیش از تحقق درآمدهای مربوط انجام نشود(

درصدی نسبت به سال  100همت افزایش یابد که حاکی از رشد  900عملکرد هزینه های عمومی دولت به بیش از 

 .است 1399

 درآمدها

 262همت، واگذاری دارایی های مالی  225، واگذاری دارایی های سرمایه ای )درآمدهای نفتی( یدر سقف اول درآمد

همت به واگذاری  170همت در نظر گرفته شده است. در سقف دوم بودجه، معادل  366همت و درآمدهای عمومی 

همت به درآمدهای  89همت به واگذاری های دارایی های مالی و همچنین معادل  165و  ایدارایی های سرمایه

همت در سقف درآمدی بودجه شده است.  424عمومی افزوده شده است. این افزایش ها در مجموع منجر به افزایش 

ت است که تحقق آن هم 335 از این میزان، مجموع درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی های مالی اضافه شده، معادل

 .قطعی نیست و منوط به موفقیت دولت در کسب این درآمدهاست

با فرض رفع تحریم ها، میزان تحقق درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای )درآمد فروش نفت و میعانات( 

واهد بود. به طور ( متغیر خ4200بسته به میزان سقف بودجه )سقف اول یا دوم( و حذف یا حفظ نرخ ارز ترجیحی )

 28الی  25، سهم درآمدهای نفتی دولت حدودا بین 1400خالصه بسته به میزان تحقق فروش نفت در طول سال 



 

   

 

 1399اسفند   30 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد هیات تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

13 

همت  395تا  225میلیارد دالر برآورد می شود. بر این اساس، بسته به سقف بودجه درآمدهای دولت از این محل بین 

می بایست همتی، چنانچه نرخ ارز ترجیحی حذف نشود،  395 در فرض قانون بودجه جهت تحقق درآمد .متغیر است

میلیون بشکه در روز باشد. با توجه به اینکه در فصل اول این ارقام محقق  2٫3میانگین صادرات نفت تا پایان سال 

که نفت در روز صادر شود، و مابه التفاوت میلیون بش 2،75نشده اند، الزم است سه فصل باقی مانده به طور میانگین 

الزم به توجه  .هزار تومان فروخته شود 18میلیارد ارز تخصیص داده شده، در بازار به قیمت حدود  8صادرات نفت و 

ر تعادل بازار ارز و متعاقب آن بر درآمدهای نفتی دولت اثر منفی خواهد ب احجام باالاست عرضه دالرهای نفتی در 

را دچار چالش خواهد نمود. در صورت  1399عالوه، این موضوع ترمیم ذخایر ارزی از دست رفته در سال  گذاشت. به

 .انتقال دالرهای نفتی به دارایی های خارجی بانك مرکزی نیز به تناسب رشد نقدینگی مورد انتظار خواهد بود

 واگذاري دارايي هاي مالي 

با توجه به شکنندگی شرایط فعلی بازار سرمایه، شیوه چندان قابل همت از طریق واگذاری سهام  161تامین مالی 

فروش اوراق مالی اسالمی  .است شده گرفته نظر در ملی توسعه صندوق منابع از استفاده همت 36٫4 .اتکایی نیست

. از قابلیت تحقق باالیی برخوردار است 1399همت مشخص شده باشد، با توجه به تجربه سال  120نیز اگر محدود به 

همت این بخش نیز از طریق اوراق تامین شود، با توجه به کندی فروش اوراق در دو ماه و نیم ابتدائی  110اگر مابقی 

، فروش این حجم از اوراق در نیمه دوم 1400و احتمال تداوم این روند تا انتهای نیمه اول سال  (همت 2سال )حدود 

ت قابل توجهی در بازار پول و نرخ بهره ایجاد خواهد کرد. لذا نحوه تامین مالی کسری مذکور دچار ابهام سال تحوال

 1400است و آثار مترتب بر سناریوهای مختلف نحوه تامین منابع این بخش در تحلیل شرایط بازارها در نیمه دوم سال 

 .مهم خواهد بود

 ساير نکات بودجه

درآمدهای سقف اول و دوم برابر نیست. در واقع در قانون بودجه نسبت به الیحه اصالحی مابه التفاوت هزینه ها و 

همت در هزینه های جاری وجود خواهد داشت که محل تامین منابع آن در بودجه محل سوال  228دولت، افزایش 

رد آن درآمد مشخص است. به همین ترتیب، در برخی ردیف های درآمدی اضافه شده در قانون بودجه، مورد هزینه ک

 .شده است در حالیکه در بخش هزینه ها پیدا کردن مابه ازای هزینه ای مطرح شده در بودجه قابل ردگیری نیست

درصد نرخ گاز خوراک( و برق صنعتی )از حدود  30از دیگر نکات بودجه سال جاری افزایش نرخ گاز سوخت صنعتی )

 باشد که تاثیر بسزایی بر سودآوری واحدهای صنعتی خواهد داشت. تومان( می 260تومان به  50-100

 مقایسه بازارهای مالی
کنید بازار را نشان می دهد. همانطور که مالحظه می 1397سال  از نمودار زیر مقایسه بازدهی بازارهای مختلف مالی

است. و بازار داشتهدمسکن و ارز بسیار نزدیك به هم حرکت کرده اند و بازار سهام با اختالف بازدهی بهتری از این 

ابق انتظار در البته اگر صرفا یکسال گذشته را نگاه کنیم احتماال بازار بورس کمترین بازدهی را داشته است اما مط

 تر این بازار بیشترین بازدهی را دارد. های بلندمدتبازه
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 1397از سال  مقايسه بازدهي بازارهاي مختلف مالي. 15نمودار 

 خواهیم پرداخت. به همراه بازار بدهی در ادامه به بررسی اجمالی سه بازار مذکور 

 بازار سهام

نسبت به کنیم با تفصیل بیشتری آن را از آنجا که بازار سهام مهمترین بازار مالی مربوط به هلدینگ است سعی می

سابقه ای را تجربه حرکت صعودی بی 1399تا تیرماه  1398سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم. بازار سهام از اسفند 

( انتظارات 2( کاهش نرخ بهره در دوره قبل و حین صعود بازار )1توان برای آن برشمرد : )کرد که عوامل متعددی را می

و حجم باالی ورود نقدینگی حقیقی به بازار. در نتیجه این تحوالت شاخص شده ( تبلیغات انجام 3برای افزایش نرخ ارز )

واخر تیرماه آغاز شد میلیون را در مقطعی شکانده و پس از آن روند نزولی بازار از ا 2بورس اوراق بهادار سقف تاریخی 

تغییرات میلیون در نوسان است. نمودار زیر  1.5تا  1هزار واحد، در ماههای اخیر بین  1،100و پس از سقوط به حوالی 

کنید روند ورود نقدینگی حقیقی از دهد. همانطور که مالحظه میشاخص نسبت به ورود نقدینگی حقیقی را نشان می

 اشخاص حقیقی مدام پول خود را از بازار سهام خارج کرده اند. مرداد سال گذشته معکوس شده و 

میلیون نفر شرکت کرده اند. پس از عرضه  2.9-2.4در چهار عرضه اولیه اخیر ، به عنوان شاخصی از ورود/خروج به بازار

ت کنندگان به میلیون نفر ثبت گردید، مشارک 5.6کورد باالترین حضور با سال گذشته ر رداولیه ثامید و بپیوند که 

شکل با اهمیتی کاهش یافتند اما از عرضه اولیه اپال به این طرف، تعداد مشارکت کنندگان تقریبا ثابت مانده است و 

 .ترجیح دادند که در بازار باقی بمانند 99افت جدیدی را نشان نمی دهد. به بیانی بخشی از ورودی های سال 
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 شاخص نسبت به ورود نقدينگي حقیقي. تغییرات 16نمودار 

های جهانی بود به شکلی ربط بودن آن نسبت به قیمتنکته جالب در مورد روند حرکت شاخص در سال گذشته، بی

های جهانی با افت غیرمنتظره ای همراه بودند، شاخص صعود تاریخی داشت و در نیمه دوم که در ابتدای سال که نرخ

ها افزایشی بود روند شاخص نزولی شد. شاید اصلی ترین دلیل رشد شاخص، انتظارات برای مودیتیسال که قیمت کا

داده است ولذا عالوه رشد نرخ ارز بود. بازار سهام همواره به شکل سنتی به شکل اهرمی نسبت به رشد ارز واکنش می

ند رشد شاخص ارزی را به همراه تغییرات کرده است. نمودار زیر روبر شاخص، شاخص ارزی هم با رشد دالر صعود می

( در مقاطع صعود نرخ ارز، شاخص 1دهد. این نمودار موید این است که )به این طرف نشان می 1390نرخ ارز از سال 

( پیش از دور قبلی صعود شاخص در سال قبل معموال بازار با تاخیر نسبت 2کند )به شکل اهرمی نسبت به ارز رشد می

( شاخص 3اکنش میداد در حالیکه در سال گذشته بازار بر اساس انتظارات از رشد آتی ارز صعود کرد )به رشد ارز و

 برابر نسبت تاریخی خود قرار دارد.  2دالری همین حاال هم حدود 

(200,000)
(150,000)
(100,000)
(50,000)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

13
98

12

13
99

01

13
99

02

13
99

03

13
99

04

13
99

05

13
99

06

13
99

07

13
99

08

13
99

09

13
99

10

13
99

11

13
99

12

14
00

01

14
00

02

14
00

03

14
00

04

ه 
هان

 ما
ی

یق
حق

د 
رو

ص و
خال

(
ال

 ری
رد

لیا
می

)

ص 
اخ

ش

ورود نقدینگی شاخص



 

   

 

 1399اسفند   30 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد هیات تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

16 

 
 1390نرخ ارز از سال  راتییرا به همراه تغ يروند رشد شاخص ارز. 17نمودار 

بازار هم در سالهای اخیر نوسانات زیادی داشته است. در حال حاضر این نسبت که در دوران اوج  P/E ttmنسبت 

قرار دارد. البته اگر سود  11هم رسیده بود در محدوده  35بازار )به دلیل نرخ بهره حقیقی مورد انتظار بسیار پایین( به 

خواهد شد. به صورت تاریخی این نسبت پیش از  10از ها را لحاظ کنیم این عدد قطعا کمتر پاییز و زمستان شرکت

 در نوسان بوده است.  5صعود یکی دو سال اخیر بازار حوالی 

 

 1390از سال بازار  P/Eو روند رشد شاخص . 18نمودار 

یکی از اتفاقاتی که عالوه بر روند نزولی شاخص باعث ناراحتی فعالین بازار شده بود عمق کم آن، بخصوص در ماههای 

ارزش معامالت ماهانه بورس را نشان به  شاخصتغییرات وضع دامنه نامتقارن بود. نمودار زیر روند اخیر و پس از 
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 د تغییرات شاخص به ارزش معامالت ماهانه بورس. رون19نمودار 

 بازار ارز

نرخ ارز در دهه گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده و محرک رشد بازارهای دیگر بوده است. در مورد نرخ آتی ارز 

 نکات زیر بایستی در نظر گرفته شود. 

شود، باعث افزایش مداوم نرخ تعادلی ارز می نقدینگی در ایران و آمریکا رشد نرخ تعادلی ارز : اختالف فزاینده -

تر باشد )بخصوص پس از رشد شدید های فعلی بازار پایینرسد این نرخ تعادلی نسبت به نرخاما به نظر می

 شود. هزار تومان تخمین زده می 20تا  15نقدینگی در آمریکا( و بین 

میلیارد دالر منابع ارزی  60تا  40ن حدود شود بانك مرکزی ایرامنابع بلوکه شده کشور: تخمین زده می -

بلوکه شده در سایر کشورها داشته باشد که آزادسازی آن باعث افزایش قدرت دولت در تعیین نرخ خواهد 

 شد. 

تورم آتی )بودجه( : همانطور که اشاره شد بودجه سال جاری بسیار در بخش هزینه ها انبساطی بوده و به  -

یا مجبور باشد اقدام به رفع کسری بودجه به صورت پولی )چاپ پول( یا به رسد در نهایت دولت نظر می

هایی منجر به افزایش ضریب صورت استقراض نماید. خود استقراض هم، بخصوص از بانکها، از طریق مکانیزم

در هزارمیلیاردتومانی  300های اولیه حاکی از کسری بودجه بینیفزاینده و نقدینگی و تورم خواهد شد. پیش

 بینانه است. سال جاری در سناریوهای واقع

رسد با نزدیك شدن به توافق نهایی در وین میزان تولید نفت ایران بتواند از میزان فروش نفت: به نظر می -

تواند تراز ارزی میلیون بشکه برسد که این موضوع بخوبی می 3.6میلیون بشکه در روز به بیش از  2.1حدود 

 200های ارزی باز بگذارد. همین حاال هم گویا حدود دست دولت را در اعمال سیاست کشور را مثبت کرده و

ها تواند در صورت رفع تحریممیلیون بشکه نفت ذخیره سازی شده )در کشتی و خشکی( وجود دارد که می

 )و با وجود نرخ باالی نفت( درآمد ارزی بسیاری باالیی نصیب دولت کند.  

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

13
98

12

13
99

01

13
99

02

13
99

03

13
99

04

13
99

05

13
99

06

13
99

07

13
99

08

13
99

09

13
99

10

13
99

11

13
99

12

14
00

01

14
00

02

14
00

03

14
00

04

ه 
هان

 ما
ت

مال
معا

ش 
رز

ا
(

ال
 ری

رد
لیا

می
)

ص 
اخ

ش

ارزش معامالت شاخص



 

   

 

 1399اسفند   30 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد هیات تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

18 

 ارز بسیار چندوجهی بوده و وابستگی زیادی به مسایل سیاسی داخلی و خارجی کشور دارد. در مجموع تحلیل بازار 

 بازار مسکن

های تولید دار قیمت نهادهرشد ادامه میلیون تومان بر متر مربع رسید. 30نرخ مسکن در اسفند سال گذشته به مرز 

که بخشی از آن به ) متری 100تا  60 یپرتقاضا مسکن و استمرار تقاضای مصرفی در بازار در کنار کمبود واحدهای

از عوامل باال بودن قیمت مسکن است. از سوی ( های ساختمانی در سالهای اخیر بوده استدلیل توقف عمده فعالیت

ای و بدین جهت شکاف بین تورمی داشته و نرخ خرید مسکن رفتاری سرمایه-دیگر نرخ اجاره مسکن رفتاری مصرفی

قرار  45مسکن در تهران در محدوده  P/Rیابد و موجب شده است نسبت ه متناسب آن افزایش مینرخ خرید و اجار

بوده است( و این موضوع باعث فشار بر قیمت مسکن شده است. نمودار زیر  16حدود  95گیرد )این نسبت در سال 

دالر  1،300خ دالری مسکن به دهد. از سوی دیگر نرروند تغییر اجاره بهای مسکن در مقایسه با تورم را نشان می

رسیده است که نسبت به درآمد و قدرت خرید خانوارها و همچنین تسهیالت اعطایی برای خرید مسکن، نسبت به 

تواند باعث جلوگیری از رشد فزاینده قیمت این آید و این موضوع میسایر کشورها عدد بسیار باالیی به حساب می

دالر بوده  1000تا  900انگین نرخ دالری مسکن در تهران در سالهای قبل بین سرمایه ای شود. می –کاالی مصرفی 

 است. 

 
 . تغییر اجاره بهاي مسکن در مقايسه با تورم20نمودار 

رسد بازار مسکن نسبت به سایر بازارهای مالی کشش کمتری برای رشد قیمت و بازدهی داشته در مجموع به نظر می

 باشد. 

 بازار بدهي

 1399روند انتشار اوراق بدهی توسط دولت در سال های اخیر با رشد باالیی همراه بوده است به طوری که در سال 

وراق تامین مالی بوده ان آت آن اخزا و مابقی مه 50شد که حدود  شرمنتاوراق بدهی توسط دولت  همت 183حدود 

بیش از دو برابر حجم اوراق بدهی موجود در قانون بودجه بوده  1398است. این حجم از انتشار اوراق همانند سال 

همت از طریق انتشار اوراقی بدهی، تامین مالی می  88 طبق قانون بودجه، تنها 1399چنانچه دولت در سال  .است
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همت دیگر را از طریق پولی سالی بودجه و استقراض از بانك مرکزی جبران می کرد، چه  100نمود و مبلغی حدود 

توجه به این نکته، زمانی حائز اهمیت می شود که می دانیم کشور  تورم سال گذشته داشته باشد؟ براثری می توانست 

را برای اقتصاد  بدتریپولی سازی بودجه می توانست اتفاقات  ازتورم باالیی را تجربه نمود و این حد  1399 در سال

توسط بانك مرکزی از خرداد ماه و انجام عملیات ریپو از مهر ماه سال گذشته توسط  زآغاز عملیات بازار با .رقم بزند

توسط بانك مرکزی باعث  پویربدهی دولتی شد، انجام عملیات  این نهاد، موجب تمایل بیشتر بانك ها برای خرید اوراق

در ترازنامه بانك ها شد و آنچه که مشخص است، روی آوردن دولت به بازار بدهی و روش های  قاوراجریان یافتن 

د نوین تامین مالی می باشد و این همان سیاستی است که بسیاری از کشورهای جهان برای کنترل نرخ بهره و تورم خو

همت شرکتها از بازار بدهی بوده ایم  37عالوه بر دولت، در سال گذشته شاهد تأمین مالی حدود  .از آن بهره می برند

  .همت بوده است 10حدود  1398در سال  عددو این در حالی است که این 

درصد در سال گذشته  43و  52، به ترتیب با حدود اصلی اوراق بدهیاز مشتریان گذاری  بانکها و صندوق های سرمایه

باید توجه  .ت بوده استمه 80همت و صندوق های با درآمد ثابت حدود  95بوده اند به طوریکه سهم بانك ها حدود 

کرد ترکیب دارندگان این اوراقی به دلیل معامالت در بازار ثانویه با خریداران آن متفاوت است و در بین آن ها بانك 

 .پو در پی دارندگان این اوراقی می باشدمرکزی نیز به واسطه عملیات ری

به ترتیب متعلق به  همت 70و حدود  همت 30همت اوراقی دولتی )غیر اخزا( در بازار بدهی، حدود  270از حدود 

تری در بین دارندگان اوراقی دولتی نقش پررنگ 1399بانك مرکزی و بانك هاست و این نهادها بطور خاص در سال 

به ترازنامه این بانك اضافه  1399و بازار باز در سال  وپرپاوراقی بانك مرکزی از طریق عملیات  همت 30) دناپیدا کرده

ا( را در زاز اوراقی دولتی )غیر از اخ همت 130بایستی حدود  1400بانك ها در سال  به نظر می رسد. (شده است

قی تامین شود؛ در نتیجه جمیع شرایط نشان ترازنامه خود جای دهند تا کسری بودجه برآوردی، از محل انتشار اورا

گذاری مبنی بر استفاده و اراده نهاد سیاست (دهد شرط الزم )حجم مناسب اوراق در ترازنامه بانك ها و بانك مرکزیمی

ر ریل مناسب قرار گرفته است اما آن چه که جای ابهام دارد، اراده سیاستگذار در دولت بعدی و استفاده باز این ابزار 

 ستر است.با عدم استفاده از این ی
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 (ياطالعات شركت )اصل دهيگز

مالي منتهي  سالالف( اطالعات عملکرد مالي طي سال )مبالغ به میلیارد ريال(

30/12/1399به  
مالي منتهي  سال

29/12/1398به   

تجديد ارائه 

شده
29/12/1397 

60,15228,10413،745درآمدهاي عملیاتي
)248((205)عملیاتيهاي هزينه (168) 

59,90527،89913،576سود )زيان( عملیاتي
931080ها(ي غیرعملیاتيدرآمدها )هزينه

59,82627,89513،653سود خالص پس از كسر مالیات
--(29)تعديالت سنواتي 

21315,0584،064هاي عملیاتيوجوه نقد حاصل از فعالیت
مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیارد ریال(ب( اطالعات وضعیت  

141,68982,36766،025هاجمع دارايي
34,82913,73414،487هاجمع بدهي

251722درصد-نسبت بدهي
27,00027,00027،000سرمايه ثبت شده

106,86068،63351،538جمع حقوق صاحبان سهام
ج( نرخ بازده )درصد(

درصد-1هانرخ بازده دارايي
42.8437.622.2

درصد-)ارزش ويژه( 2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
56.5146.428.5

د( اطالعات مربوط به هر سهم
27,00027,00027,000تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع )میلیون سهم(

1،082 900324ريال –بیني سود هر سهم اولین پیش
1،082 996442ريال –بیني سود هر سهم آخرين پیش

2,2161,033506ريال –سود واقعي هر سهم 
-800400ريال –سود نقدي هر سهم 

15,2505,7692,360ريال –قیمت هر سهم در پايان سال مالي 
1,0001,0001,000ريال –ارزش دفتري هر سهم 

6.95.64.7مرتبه –نسبت قیمت به درآمد واقعي هر سهم  
14.15.85.3مرتبه –3بیني سود هر سهمنسبت قیمت به آخرين پیش

اطالعات سایره( 
666767نفر )رسمي و پیماني و قراردادي در پايان سال( –تعداد كاركنان

  

                                                      
1 

سود خالص

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

2 
سود خالص

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

3 
قیمت هر سهم در پایان سال مالی  

آخرین پیشبینی سود هر سهم
  =E/P 

file:///C:/Users/kheyroddin/Desktop/New%20Microsoft%20Excel%20Worksheet.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/kheyroddin/Desktop/New%20Microsoft%20Excel%20Worksheet.xlsx%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/kheyroddin/Desktop/New%20Microsoft%20Excel%20Worksheet.xlsx%23RANGE!_ftn3
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 مديره هیاتپیام 
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مدیریت بخش قابل توجهی از سرمایه بازنشستگان کشوری را بر شرکت سرمایه

های مدیریتی این نگری در صدر استراتژیشود آیندهعهده دارد. ویژگی خاص سهامدار عمده این هلدینگ، باعث می

« سود پایدار»نیستیم، بلکه به دنبال « سود»دنبال گذاری، صرفا به شرکت قرار بگیرد. ما به عنوان یك شرکت سرمایه

کنیم با آهنگ رشد تورم داخلی و جهانی، سودآوری منابع بازنشستگان هستیم. ما تالش می« سرعت سودآوری باال»با 

را آنقدر شتاب دهیم که بر تعهدات آینده سهامدار خود، پیشی بگیریم. بر این واقف هستیم که ذینفعان ما تعارف 

 الناس است. ما باید به بازنشستگان و سایر سهامداران پاسخ درخور بدهیم. حق« وصندوق»ند. سرمایه ندار

وصندوق سال گذشته را در متن بزرگترین پاندمی و شدیدترین تحریم تاریخ، با افزایش  صد درصدی سود گذارند. این 

رم سنگین، افزایش دو برابری نرخ ارز، کاهش درصد، تو /63افزایش سود با وجود رشد اقتصادی بسیار ناچیز در حد 

دصدی ارزش پول، رشد چهل درصدی نقدینگی و  تحریم شدید نفت، قابل ستایش است. افزون بر وضعیت ناایمن 61

اقتصاد ایران، اقتصاد جهان نیز به دلیل شرایط کرونایی و تعطیلی کسب و کارها و تهدیدهای جهانی محیط زیست، 

شت. باال نرفتن قمیت نفت، تاثیر قابل توجهی بر وضعیت صنعت پتروشیمی نهاد و در بسیاری وضعیت خوشایندی ندا

گذاری از موارد توانست از رسیدن قمیت محصوالت به سطح مطلوب خود جلوگیری کند. با این حال، شرکت سرمایه

ی حیات اقتصادی خود را از هاترین سالصندوق بازنشستگی کشوری از منظر تولید و فروش، توانست یکی از درخشان

، الفین، بوتادین، آهن اسفنجی APIهای سر بگذارند و در بسیاری از محصوالت فوالدی و پتروشیمی خود از جمله ورق

 و... رکود تولید را شکست. 

ی هاکند استراتژیدر دنیای پساکرونا مدیریت کسب و کار در وضعیت متخاصم قرار گرفته است. این شرایط ایجاب می

گذاری، تولید، بازاریابی و فروش اتخاذ کنیم. ما با تمرکز بر نوآوری و خالقیت، در مرحله ای را در حوزه سرمایهچندگانه

های مالی، صنعتی و انسانی شرکت و در ادامه به دنبال توسعه زیرساختی و تاثیر زیربنایی اول به فکر حفظ سرمایه

های تولیدی با محوریت تامین منابع از داخل به خاطر وضعیت ری روی پروژهگذاهستیم. از نظر ما، اصالت در سرمایه

تحریمی است. در این مسیر، تالش داریم افزون بر حفاظت از سرمایه بازنشستگان و افزایش آن، در توسعه اشتغال نیز 

 شویم.سهیم 

بسیار مهم است اما ما در همه اگرچه در پرتفوی وصندوق، حفظ و ارتقای زنجیره ارزش صنایع شیمیایی برای ما 

گیری از تصمیمات های سبد سهام وصندوق، از جمله فوالد، صنایع شیمیایی، حوزه انرژی و...، به هر نوع تصمیمبخش

پذیر حساس هستیم. برنامه ما این است های مدیریتی و سرمایهها و مجموعهمدت در شرکتکالن تا تصمیمات کوتاه

داری فراتر از سهامداری ر تمام مراحل به نفع سهامداران اثرگذار باشیم. از نظر ما هلدینگصورت سیستماتیك دکه به

های خود فقط به دنبال سود انتزاعی نیستیم، ما به مثابه یك شرکت مادرتخصصی، مقید به حضور است. ما در مجموعه

 ها هستیم. ی در این شرکتگیرسازی تا تصمیمکارشناسی در همه ابعاد مدیریتی و درتمام مراحل تصمیم

تمامی بود که حجم سنگینی از های نیمهترین گام ما در سال گذشته در صباانرژی، به فرجام رساندن پروژهضروری

های بزرگ و پرهزینه مانند اوره و آمونیاک مسجد سلیمان اندازی پروژهها هزینه شده است. با راهسرمایه وصندوق در آن



 

   

 

 1399اسفند   30 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد هیات تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

22 

در شرکت توسعه پلیمر  PHDدر شرکت پلیمر پادجم و   ABS & Rubberدر خردادماه و در صورت راه اندازی 

ریزی های فعلی، در حال برنامهتوانیم شاهد صعود تاریخی ارزش سرمایه وصندوق باشیم. افزون بر پروژهکنگان، می

سازی، الستیك و پالستیك هستیم. در الد، لولههای جدید در حوزه پتروشیمی، فواندازی پروژهبرای توسعه و راه

ای  با احتساب پروژه های فعلی در های مالی بازار سرمایه و پول، ده میلیارد دالر پروژه پایهتالشیم، با استفاده از اهرم

 مجموعه وصندوق تعریف کنیم. 

های نابع انسانی و مدلهای تخصصی حاکمیت شرکتی توسعه مها و استقرار سامانهها و روشاصالح سیستم

های عملکرد های بزرگی مانند صباانرژی ضروری است. امروزه ارزیابی شاخصدر مجموعه (BI) گیری هوشمندگزارش

( یکی از فرایندهای مهم Business Intelligenceوکارها )گیری در کسبهای نوین و هوشمند گزارشاتکا به مدل و

روزسانی دیتاها ای باشد که فاصله بهگونههای بزرگ باید بهای مختلف سازمانهها است. عملکرد  بخشتوسعه شرکت

کند و بر تعالی مداوم نظام های مغزافزاری حرکت میبسیار کوتاه شود.  مجموعه هلدینگ صباانرژی بر محور ماموریت

افیت عملکرد در تمامی های زیرمجموعه و شفای شرکتمدیریتی، هماهنگی ساختارمند واحدها، پایش عملکرد دوره

 ها استوار است. حوزه

های جدید، ارتقای منابع انسانی، اتخاذ امید است با حفظ و افزایش سرمایه، ساخت سود سریع و پایدار، خلق ارزش

های مدرن و پاسخگوی مدیریتی، عملکرد شفاف و جذب مشارکت شرکای  اجتماعی، رضایت سهامدار خود را شیوه

حس افتخار  و تعلق در میان خانواده بزرگ صباانرژی، خلق اعتماد در میان مشتریان و سهامداران جلب کنیم. ایجاد 

ترین هدف ما است. ما برای رسیدن به تر، آفرینش امید در دل بازنشستگان فعلی و آینده کشور، محوریو از همه مهم

ما در مسیر تعالی، به انتقادها و پیشنهادهای این هدف، مجبوریم بدون خطا کار کنیم و هرگز تصمیم اشتباه نگیریم. 

 همه مخاطبان، مشتریان و سهامداران خود نیازمندیم. 

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به مجمع عمومی عادی مدیره شرکت سرمایه هیاتآید، گزارش تفصیلی آنچه می

باری تعالی، توانسته باشیم، از پس  است. امید است، در سایه الطاف 1399اسفند  30سالیانه منتهی به سال مالی 

 ها را به نحو احسن برآییم و موجبات رضایت خدای بزرگ و سهامداران فراهم نماییم. وظایف و مسئولیت

 

 مدیره هیات

 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریشرکت سرمایه
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 معرفي شركت

 تاریخچه تاسیس
در  25/04/1367قانون استخدام کشوری در تاریخ گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول شرکت سرمایه

 26/03/1378های تهران به ثبت رسید و در تاریخ در اداره ثبت شرکت 70513قالب شرکت سهامی خاص، تحت شماره 

گذاری ام شرکت به شرکت سرمایهالعاده صاحبان محترم سهام، نبا تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع عمومی فوق

در سازمان بورس و اوراق بهادار  31/06/1379کشوری )سهامی عام( تبدیل گردید و در تاریخ  دوق بازنشستگیصن

 تهران پذیرفته شده است.

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

ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف گذاری صندوقواحدهای سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکهاز: سرمایه

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

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

پذیر )اعم از ایرانی یا خارجی( و تاسیس دفاتر در خارج از کشور در زمینه یا و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه

 های زیر فعالیت کند:زمینه

رآوری ها و مشتقات فرعی نفت و گاز و فگذاری در تهیه، تولید و تامین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی، فرآوردهسرمایه ❖

های ها و پروژهگذاری در تاسیس، ایجاد و مشارکت در شرکتآنها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی و همچنین سرمایه

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

عت پتروشیمی و تامین تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز در صنایع نفت، گاز باالدستی، میان دستی و پایین دستی صن

 و پتروشیمی.

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

 ی انرژی.رتبط با حوزههای نیروگاهی، آب شیرین کن و تامین تجهیزات و تاسیسات و ماشین آالت مپروژه

های تعریف شده در فوق و انجام امور بازرگانی اعم از خرید و فروش در بازارهای داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت ❖

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

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

به میلیارد سهم ثبت شده  27 )شامل تعداد ریال اردمیلی 27،000بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  ریال(

 . استافزایش یافته  31/06/1395 ریال( در پایان سال مالی منتهی به 1،000ارزش اسمی هر سهم 
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 . روند تغییرات سرمايه شركت از زمان تاسیس تاكنون21ار نمود

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

 30/12/1399و  29/12/1398. تركیب سهامداران عمده شركت در تاريخ 1جدول 

 سهامدار نام رديف
30/12/1399 29/12/1398 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 82.42 22،253،954،377 82.42 22،253،954،377 صندوق بازنشستگی کشوری 1

 1.71 460،825،589 1،94 525،802،284 شرکت بیمه مرکزی 2

 1.78 479،908،437 1،79 482،308،437 صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر 3

 1.38 370،869،190 1،48 398،649،283 گروه مدیریت ارزش سرمایه 4

 0،99 269،643،091 0،91 244،398،003 گذاری توسعه نوردناشرکت سرمایه 5

 0،66 177،593،962 0،71 192،949،020 شرکت بیمه ایران 6

 0،61 164،000،000 0،61 164،000،000 معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا 7

 0،66 177،485،255 0،49 133،010،284 خدمات گستر صبا انرژی 8

 0،34 94،211،882 0،34 92،211،882 گروه مالی بانك مسکن 9

 9،45 2،551،508،217 9،31 2،512،716،430 سایر )حقیقی و حقوقی( 10
 100 27,000,000,000 100 27,000,000,000 جمع 

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

 باشد.مشی شرکت میداشته و این صندوق تعیین کننده خط
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 30/12/1399 به يمنته يمال دوره انيپا در شركت سهامداران بیترك. 22نمودار 

 

 اعضای هیأت مدیره
 30/12/1399گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال مالی منتهی به هیأت مدیره شرکت سرمایه اسامی اعضا

 به شرح جدول ذیل است:
 شركت رهيمد هیات ياعضا يفعل تركیب. 2جدول 

 مدرک تحصیلی به نمایندگی از شرکت سمــت نام و نام خانـوادگـی

 دکتری خدمات گستر صباانرژی رئیس هیأت مدیره محمد مهدی نواب مطلق

 کارشناسی ارشد صندوق بازنشستگی کشوری مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره محسن بازارنوی

 دکتری آزادراه امیرکبیر عضو هیأت مدیره محمدرضا معتمدی

 دکتری گذاری آتیه صباسرمایه عضو هیأت مدیره محمدعلی بهبهانی

 کارشناسی ارشد بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری عضو هیأت مدیره اسماعیلیحجت اهلل 

 ترکیب نیروی انسانی شرکت
 نمودار زیر نشان داده شده است. در 1399و  1398های در سالترکیب نیروی انسانی شرکت 

82.4%

1.9%
1.8%
1.5%

صندوق بازنشستگی کشوری12.4%

شرکت بیمه مرکزی

ایرصندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عش

گروه مدیریت ارزش سرمایه

(حقیقی و حقوقی)سایر 
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  1399و  1398. تركیب نیروي انساني شركت در سال 23نمودار 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
 با نماد ای صنعتیهای چند رشتهشرکتبورس اوراق بهادار تهران در گروه شرکت در  31/06/1379شرکت در تاریخ 

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

                                                                                       سال اخیر به شرح زیر بوده است: 4وضعیت سهام شرکت طی 

 مبالغ به میلیارد ريال() ریاخ سال 5 يط وصندوق سهم معامالت تیوضع. 3جدول 

سال مالی منتهی 

 به

تعداد سهام معامله شده 

 )میلیون سهم(

ارزش سهام 

 معامله شده

تعداد روزهای 

 معامله شده

 پایان سال مالی

 ارزش بازار
قیمت سهم 

 )ریال(
 سرمایه

30/12/1395* 733 1،184 106 41،310 1،530 27،000 

29/12/1396 1،156 1،734 233 43،470 1،610 27،000 

29/12/1397 5،530 12،356 237 63،720 2،360 27،000 

29/12/1398 3،312 13،709 234 155،763 5،769 27،000 

30/12/1399 4،343 70،755 235 411،750 15،250 27،000 

برای یك  30/12/1395، حجم و ارزش معامالت منتهی به 1395* به دلیل تغییر سال مالی از انتهای شهریورماه به انتهای اسفندماه در نیمه دوم سال 

 باشد.ماهه میدوره شش

 یدر طمیلیون سهم بود که این عدد  4،343به میزان  1399تعداد سهام معامله شده نماد وصندوق در طی سال مالی 

در  1399در سال  "وصندوق"بوده است. تعداد روزهایی که نماد  سهم ونیلیم 3،312 زانیبه م 1398 یسال مال

تعداد روزهای معامله شده طی سال مالی منتهی به  بیشتر ازروز(  235بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است )

 درصدی همراه بوده است. 164با رشد  1399باشد. ارزش بازار سهام وصندوق در سال روز( می 234) 29/12/1398
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 كل شاخص و شركت سهام متیق راتییتغ روند. 24نمودار 

درصد  90حجم کل معامالت نسبت به سال گذشته، به میزان حدودا  30/12/1399در طی سال مالی منتهی به 

میلیون سهم رسید؛ همچنین در طی این دوره ارزش کل معامالت بورس با رسیدن به  2،829،358افزایش یافت و به 

یافت که نشان از رشد نقدینگی قابل توجه درصد افزایش  402میلیارد ریال، به میزان قابل توجه  36،554،815مبلغ 

میلیارد ریال بوده است که افزایش  411،750برابر  1399بازار سرمایه داشت. ارزش بازار سهام وصندوق در سال 

  درصدی را به همراه داشته است. 164نقدینگی و رشد بازار سهام افزایش 

  و عملکرد واقعی 30/12/1399دوره مالی منتهی به  های درآمد هر سهمبینیپیش

و عملکرد واقعی آن  30/12/1399منتهی به  مالیسال درآمد هر سهم شرکت برای  یهابینیاطالعات مربوط به پیش

 به شرح زیر بوده است:

 ريال( اردمیلیمبالغ به ) 1399 يمال سال يط شركت سود ينیبشیپ روند. 4جدول 

 شرح

 واقعيعملکرد 

30/12/1399 

 به تاريخ بینيپیش

30/10/1399 

  به تاريخ بینيپیش

04/05/1399 

  به تاريخ بینيپیش

23/04/1399 

 حسابرسي نشده حسابرسي نشده حسابرسي نشده حسابرسي نشده

 29,288  29,288  29,288  56,069  گذاریسود حاصل از سرمایه

 - - - 3,735  گذاریسود حاصل از فروش سرمایه

 175  175  175  348  های عملیاتیسود حاصل از سایر فعالیت

 29,463  29,463  29,463  60,152  جمع درآمدها

 )241( )241( )241( )248( های عمومی، اداری و تشکیالتیهزینه

 29,222  29,222  29,222  59,905  سود عملیاتی

 - - - )171( های مالیهزینه

 - - - 93  )هزینه های( متفرقهخالص درآمد 

 29,222  29,222  29,222  59,827  سود و زیان قبل از کسر مالیات

 - - - - مالیات
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 29,222  29,222  29,222  59,827  سود خالص

 1,082  1,082  1,082  2,216  سود هر سهم )ریال(

 27,000  27,000  27,000  27,000  سرمایه

  تقسیم سودوضعیت سودآوری و 
  .باشدمی زیرشرح ه ب 30/12/99تا تاریخ  31/06/1393 از تاریخسود تقسیمی و درصد سود تقسیمی  ،شرکتسود هر سهم 

 تاكنون 1392 سال از شركت سود میتقس و يسودآور روند. 5جدول 

 سال مالي
 سرمايه

 ريال( ارد)میلی 

تقسیم سود 

 ريال( ارد)میلی

 خالص سود

 (میلیارد ريال)

EPS 
 (ريال)

DPS 
 (ريال)

درصد تقسیم 

 سود

31/06/1393 14،40011،52012،274 80580099%
31/06/1394 14،4009،00010،609 73762585%
31/06/1395 27،000 6،4807،992 296 24081% 

6،4808،080 29924080% 27،000 )شش ماه( 30/12/1395
29/12/1396 27،000 6.4808،305 308 24078% 

29/12/1397 27،000 10،80013،653 506 40079% 

29/12/1398 27,000 600،21 27,895033،1 800%77 
30/12/1399 27,000 -59،827 2،216--

 

 
 1393. روند تقسیم سود شركت از سال 25نمودار 

 اوراق بهادار و صنعتجایگاه شرکت در بورس 
درج شده است.  ای صنعتیهای چند رشتهصنعت شرکتگذاری صندوق بازنشستگی در حال حاضر در شرکت سرمایه

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

 مقایسه شده است. 30/12/1399صنعت مذکور در تاریخ گروه در مهای هبه سود هر سهم با سایر شرکت

0
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 30/12/1399 خيتار در يصنعت ياچندرشته يهاشركت انیم در شركت گاهيجا. 6جدول 

 نام شركت
 سرمايه

 ريال( ارد)میلی

ارزش بازار 

 ريال( ارد)میلی

سهم  متیق

 (الي)ر

سود هر 

 (الي)رسهم 
P/E(TTM) 

1,512,00018,9001,70111.11 80,000 )سهامي عام( گذاري تامین اجتماعيسرمايه
1,271,40413,11080616.27 96,980 )سهامي عام( گذاري امیدگروه مديريت سرمايه

844,56011,7301,04011.28 72,000 )سهامي عام(گذاري غديرسرمايه
411,75015,2501,12313.58 27,000 )سهامي عام( گذاري صندوق بازنشستگي كشوريسرمايه
246,8859,06080511.25 27,250 )سهامي عام( گذاري گروه توسعه مليسرمايه

  

 
 )میلیارد ريال( يصنعت ياچندرشته صنعت يهاشركت بازار ارزش و هيسرما زانیم سهيمقا. 26نمودار 

 

 فعال در حوزه انرژيهاي بورسي مقايسه با شركت

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

 مقایسه شده است. 30/12/1399فعال در این حوزه در تاریخ  هایقیمت به سود هر سهم شرکت با شرکت
 30/12/1399 خيتار در يانرژ يهانگيهلد انیم در شركت گاهيجا. 7جدول 

 نام شركت
سرمايه 

 ريال( ارد)میلی

ارزش بازار 

 ريال( ارد)میلی

سهم  متیق

 (الي)ر

سود هر 

 (اليسهم )ر
P/E(TTM) 

287,0003,082,38010,74074914.34 )سهامي عام(صنايع پتروشیمي خلیج فارس

81,5001,061,94513,03083415.62 )سهامي عام(گذاري نفت, گاز و پتروشیمي تامینسرمايه

40,500880,47021,74070730.75 )سهامي عام(گسترش نفت و گاز پارسیان

27,000411,75015,2501,12313.58 )سهامي عام(گذاري صندوق بازنشستگي كشوريسرمايه

گذاری صندوق بازنشستگی از محل سود درصد از کل درآمد عملیاتی شرکت سرمایه 93، به میزان 1399در سال مالی 

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

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

 نام شركت
درآمد حاصل از 

 گذاريسرمايه

سود حاصل از فروش 

 گذاريسرمايه

درآمد كل 

 شركت

سهم درآمد حاصل از 

 گذاري از درآمد كلسرمايه

)سهامی عام(  صنایع پتروشیمی خلیج فارس

(31/03/99) 
135،493 76،049 212،835 64% 

 گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامینسرمایه

 (31/02/99))سهامی عام( 
50،971 11،215 62،186 82% 

 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسرمایه

 (30/12/99))سهامی عام( 
56،069  3،735 60،152  93% 

)سهامی عام(  گسترش نفت و گاز پارسیان

(31/06/99) 
56،227 86 57،770 97% 

 پرتفوی وصندوقصنایع اصلی 
 نمودار زیر سهم وصندوق از محصوالت مختلف کشور از نظر مالکیتی و مدیریتی را نشان می دهد. 

 سهم وصندوق از محصوالت مختلف كشور )مالکیتي(. 27نمودار 
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 )مديريتي(سهم وصندوق از محصوالت مختلف كشور . 28نمودار 

 جدول زیر روند نرخ محصوالت اصلی پتروشیمی در دو سال گذشته را نشان می دهد. همانگونه که مالحظه می کنید 

دالر هم رسیده بود و رشد قابل مالحظه ای را بعد از  1000نرخ اتیلن در ماههای اخیر در جنوب شرق آسیا تا  -

تاثیر بسزایی روی سودآوری پتروشیمی جم داشته باشد. تواند پیك جهانی کرونا شاهد بود که این موضوع می

دالر افت داشته است. نرخ پروپیلن هم روند کم و بیش مشابهی  200البته نرخ اتیلن در یك ماه گذشته حدود 

 )البته با شدت کمتری( را تجربه کرد.

اههای اخیر رشد قابل دالر، در م 200های زیر نرخ متانول پس از سقوط شدید در دوره پیك کرونا به قیمت -

 دالر رسیده است. 300مالحظه ای داشته و نرخ آن به بیش از 

های اخیر اوره تقریبا تنها محصول پتروشیمی بود که نرخ آن در دوره کرونا افت خاصی را تجربه نکرده و در ماه -

 دالر صعود کرده است.  400نرخ فوب خلیج فارس آن به بیش از 

بوده است که حاشیه آن نسبت به اتیلن افزایش  PVCبیشترین افزایش نرخ در یکی دو سال گذشته مربوط به  -

 های تولیدکننده پی وی سی شده است.قابل مالحظه ای داشته و باعث افزایش سودآوری شرکت

های اخیر تجربه نرخ محصوالت آروماتیك، هماهنگ با نرخ جهانی نفت، افت و خیز قابل مالحظه ای را در ماه -

 کرده است. 

 )ريال بر كیلوگرم( سال گذشتهچهار . روند نرخ محصوالت اصلي پتروشیمي در 9جدول 

تغییرات 139813971396 1399 ماده صنعت

 96به  99

 الفین

122,626 68,78047,30234,184259% اتیلن
131,373 70,98342,64221,808502% پروپیلن

180,642 95,27876,23946,076292% پلي اتیلن سنگین
185,168 89,09171,54242,653334% پلي اتیلن سبک

238,321 120,93680,70345,012429% پلي پروپیلن
73,083 49,32232,57415,345376% برش سبک

80,808 48,48635,18319,971305% پروپان
47,420 25,52116,8168,992427% اتان

47,166 27,39525,44914,051236% متانول متانول
26,027 19,14511,7337,466249% اوره اوره

 آروماتیک
91,133 62,81036,04225,060264% بنزن

108,905 84,32949,32430,972252% پارازايلین
PVC PVC 212,80587,90257,47533,713531%

ABS / 
RUBEER 

ABS 369,425190,430129,20181,799352%
130,743 93,00268,32647,008178% استايرن

PBR 146,260127,65380,38164,153128%
SBR 148,482131,61170,35358,888152%
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تغییرات 139813971396 1399 ماده صنعت

 96به  99

 فوالد

11,499 6,7703,9542,716323% كنسانتره
19,826 9,5826,5603,778425% گندله

81,875 40,42330,35117,144378% شمش فوالدي

صنعت 

 پااليش

35,482 25,09618,1548,217332% وكیوم باتوم
46,345 35,25025,46711,119317% لوبکات
90,349 58,14036,39923,422286% روانکار

43,777 29,35119,6169,580357% قیر

 هلدينگهاي زيرمجموعه مورد استفاده شركت مواد اولیه بررسي

باشد و از آنجایی که کراکینگ اتان سود به مراتب بهتری : خوراک اصلی پتروشیمی های جم و امیرکبیر اتان میاتان -

ها بتوانند اتان بیشتری جذب کنند و میزان بیشتری از خوراک مایع دارد، هر چه این شرکتنسبت به کراکینگ 

های دوگانه سوز را صرف کراکینگ آن کنند، وضعیت تولید و سودآوری بهتری خواهند داشت. در حال حاضر با کوره

در اتان  میلیون تن مازاد 4ا ت 3در منطفه عسلویه بین های آتی رسد در سالهای موجود به نظر میتوجه به طرح

رسد پتروشیمی جم از این لحاظ مشکل چندانی نداشته باشد. همچنین در سال جاری سال داشته باشیم و به نظر می

اندازی شده و در نتیجه ظرفیت تولید اتان در منطقه ماهشهر هم به شدت تقویت شده است پاالیشگاه گاز بیدبلند راه

م مشکل تامین اتان پتروشیمی امیرکبیر مرتفع شده باشد. یکی دیگر از واحدهای مصرف رسد بخش اعظو به نظر می

راه اندازی شد و با توجه به  1399کننده اتان در پرتفوی هلدینگ پتروشیمی ایالم است که واحد الفین آن در سال 

وبرو خواهد بود. یکی از مشکالت عدم پیشرفت متناسب پاالیشگاه گاز ایالم، این شرکت احتماال با مشکل تامین اتان ر

دالری را دارد و برای مثال در سال گذشته، پس از  220باشد که کف قیمتی گذاری آن میاتان در کشور نحوه قیمت

های الفینی بسیار باال بود و بسیاری کوره های دوگانه خود را افت کرونایی اکثر مواد پتروشیمی، نرخ آن برای شرکت

 صاص دادند. به خوراک مایع اخت

شرکت پتروشیمی فناوران و پتروشیمی مسجد سلیمان مصرف کننده گاز طبیعی خواهند بود. با توجه :  گاز طبیعي -

های کشور نباشد و تنها نکته رسد مشکلی از جهت تامین گاز طبیعی متوجه پتروشیمیبه شرایط فعلی به نظر می

باشد. همچنین نرخ گاز سوخت طبق قوانین سنت می 15تا  10حایز اهمیت بحث افزایش نرخ گاز خوراک به محدوده 

 درصدی را در پی خواهد داشت.  200درصد نرخ گاز خوراک تعیین شده است که افزایش بیش از  30جدید به میزان 

باشد. های صنعت فوالد کشور در سالهای آتی مشکل تامین خوراک در باالدست میبه طور کلی یکی از ریسكگندله :  -

میلیون تن گندله داشته و واحد دوم احیا، که  1.8حال حاضر واحد احیای صبافوالد نیاز به تامین ساالنه حدود  در

میلیون تن گندله خواهد داشت. عالوه بر بحث تامین گندله، نرخ آن  2.5باشد، نیز نیاز به در حال تصویب نهایی می

ا متاثر کند. به طور کلی روندهای داخلی و جهانی حکایت از تواند حاشیه سود واحد احیای صبافوالد را شدیدهم می

های باالی عرضه گندله در بورس کاال هم موید همین انتقال سود از واحدهای پایین دست به باالدست دارد و قیمت

 نکته است. 
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دی روبرو بوده پتروشیمی ایالم در حال حاضر برای تامین خوراک مایع واحد الفین خود با مشکالت جخوراک مايع :  -

کننده خوراک مایع تر باشد. دیگر واحدهای مصرفو احتماال میزان تولید آن نسبت به ظرفیت اسمی بسیار پایین

های جم و امیرکبیر هستند که برای تامین آن مشکل خاصی ندارند. نکته مهم در مورد خوراک مایع پتروشیمی

ه به چشم انداز مثبت نرخ نفت و بازدهی تولید محصول پایین همبستگی باالی قیمت آن با نرخ نفت است که با توج

 این خوراک، ممکن حاشیه سود این دو شرکت بزرگ پرتفوی وصندوق روند کاهشی داشته باشد.

 300تا  250نرخ برق صنعتی طبق بودجه مصوب در سال آتی افزایش قابل توجهی داشته و به حدود نرخ برق:  -

اهد رسید. در حال حاضر توان مصرف برق واحدهای مدیریتی هلدینگ )به غیر از صنعتی خو تومان برای واحدهای

های زیرمجموعه تواند حاشیه سود شرکتمگاوات است و این موضوع می 70پتروشیمی جم و پلی پروپیلن جم( حدود 

 را متاثر کند.

 محیط حقوقی شرکت
 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 های مستقیم؛قانون تجارت و قانون مالیات ❖

 قانون کار و قانون تامین اجتماعی؛ ❖

 قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ ❖

 اساسنامه شرکت؛ ❖

 استانداردهای حسابداری و حسابرسی؛ ❖

 سایر قوانین مرتبط. ❖
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 شركتمروري بر عملکرد 

 هاگذاریتغییرات در ارزش دفتری سرمایه
مدت و بلندمدت تشکیل گذاری کوتاهگذاری شرکت صندوق بازنشستگی کشوری از دو بخش سرمایههپرتفوی سرمای

مدت و بلندمدت برای دو سال گذشته و درصد تغییر آن در جدول های کوتاهگذاریشده است. ارزش دفتری سرمایه

 زیر نمایش داده شده است.
 شركت يهايگذارهيسرما تیوضع خالصه. 10جدول 

 شرح
 29/12/1398در تاريخ  30/12/1399در تاريخ 

 درصد تغییر
 ريالمیلیارد  ريالمیلیارد 

8998774216.22% هاي كوتاه مدتگذاريسرمايه
759675379941.21% هاي بلند مدتگذاريسرمايه
7437996.99% هاي ثابت مشهوددارايي

5598120027179.52% هاساير دارايي
1416898236772.02% هاجمع دارايي

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

 47شرکت در خارج از بورس،  یهاگذاریهیدرصد از سرما 31 های شرکت مشخص است؛گذاریسرمایه بیکه از ترک

 زیدرصد ن 1و  هیسرما شیافزا پرداختشیپ تدرصد به صور 20 ،یبورس هایدر شرکت هایگذارهیسرما نیدرصد از ا

 . باشدمی( بانکی هایسپرده و مشارکت اوراق) هاگذاریدر سایر سرمایه
 شركت يهايگذارهيسرما بیترك سهيمقا. 11جدول 

 هاگذاريتغییرات سرمايه
30/12/1399  29/12/1398  تغییرات 

 درصد درصد میلیارد ريال درصد میلیارد ريال

4333146.8612018732.037114.6 هاي بورسيگذاري در سهام شركتسرمايه
2914231.5162288636.3227.3 هاي غیربورسيگذاري در سهام شركتسرمايه

7247378.3784307368.37568.3 هاگذاري در سهام شركتجمع سرمايه
1897120.5171607025.50318.1 پیش پرداخت افزايش سرمايه

10221.10638696.14)73.6( هاي بانکيسپرده
924661006301210046.7 جمع 

 صنعتهای انجام شده به تفکیك گذاریسرمایه

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

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

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

بر اساس بهای تمام شده نشان  1399گذاری شرکت را در صنایع مختلف در سال مالی ذیل ترکیب سرمایه نمودار

 دهد.می
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 ریاخ سال دو در هايگذارهيسرما شده تمام يبها از مختلف عيصنا سهم. 29نمودار 

 بورسی شرکتارزش بازار پرتفوی 
 عيصنا کیتفک به يبورس يپرتفو روز ارزش. 12جدول 

 ارزش روز پرتفوي بورسي به تفکیک صنعت
1399123013981229 درصد تغییر 

(98)نسبت به سال   درصد ريال اردمیلی درصد ريال اردمیلی

270,21249.1%105,83658.7%155% مواد و محصوالت شیمیايي

105,20219.1%42,05523.3%150% ايهاي نفتي, كک و سوخت هستهفرآورده

59,10310.7%2,3281.3%2438% گذاريسپرده, اوراق و صندوق سرمايه

47,0588.6%13,6847.6%244% هاي فلزياستخراج كانه

68,34812.4%16,2669.0%320% ساير

549923100%180170100%205% جمع
 

 يبورس يپرتفو روز ارزش درمختلف  عيصنا سهم. 30نمودار 
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دهنده تغییرات بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی بورسی در شش سال اخیر است. همانطور که نمودار زیر نشان

  506،567میلیارد ریال به   165،589ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت از  1399مشخص است در طول سال 

 میلیارد ریال رسیده است. 

 
 سال گذشته 6غییرات بهاي تمام شده و ارزش روز پرتفوي بورسي شركت در . ت 31نمودار 

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

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

های آنها در هر مقطع زمانی گذاری، محاسبه خالص ارزش داراییهای سرمایهگردد؛ بهترین روش ارزشیابی شرکتمی

 باشد. می

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

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

 
 سهم هر يازا به هاييدارا ارزش خالص روند. 32نمودار 
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های غیربورسی نادیده گرفته شده و ارزش آنها ها در نمودار فوق، ارزش افزوده داراییدر محاسبه ارزش خالص دارایی

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

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

 نیز سهام شرکت متیق ودرصد رشد داشته است  183از  شیب 1400 نیمه تیرماهتا  1399سال  یشرکت از ابتدا

 است. رسیدهدرصد  72به  ییبه ارزش خالص دارا متیق نسبتزمان  همیندر درصد رشد نموده است که  181

 30/12/1399سال مالی منتهی به عملکرد شرکت در 

 اطالعات صورت سود و زیان شرکت اصلی در طی دو سال اخیر مطابق جدول ذیل است. 
 شركت انيز و سود صورت اطالعات خالصه. 13جدول 

 شرح

سال مالي منتهي به  

30/12/1399 

سال مالي منتهي به  

 درصد تغییر 29/12/1398

بیني سال آخرين پیش

مالي منتهي به 

30/12/1399 

 میلیارد ريال میلیارد ريال میلیارد ريال

 23,559  1.38  29,288 56,069 گذاريسود حاصل از سرمايه

4,132  (0.10) 3,735 گذاريسود حاصل از فروش سرمايه  - 

 413  (0.16) 348 348 ساير درآمدهاي عملیاتي

 28,104  1.14  29,463 60,152 جمع درآمدها

(248) هاي فروش, اداري و عمومي هزينه (205)  0.21  (241) 

 27,899  1.15  29,222 59,905 سود عملیاتي

(171) هزينه مالي - - - 

 -  10  8.56 93 هاي غیرعملیاتيساير درآمدها و هزينه

 27,909  1.14  29,222 59,827 سود خالص قبل از كسر مالیات

(14)- مالیات  (0.98)  - 

 27,895  1.14  29,222 59,827 سود خالص پس از كسر مالیات

41,03 2,216 ريال-سود هر سهم  1.14  1,082 

 27,000 - 27,000 27,000 سرمايه

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

این بخش درآمدی  30/12/1399های گذشته بوده است. در سال مالی منتهی به دهنده درآمد شرکت در سالتشکیل

 دهد.تاکنون را نشان می 94سال  . نمودار زیر وضعیت تفکیك درآمدها ازدرصد درآمد را تشکیل داده است 93
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 99 تا 94 سال از شركت يدرآمدها بیترك. 33نمودار 

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

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

 مختلف نشان داده شده است. 
 عيصنا کیتفک به يگذارهيسرما از اصلح سود. 14جدول 

 صنعت

سال مالي منتهي به 

30/12/1399  

سال مالي منتهي به 

29/12/1398  
درصد 

 تغییرات
 درصد میلیارد ريال درصد میلیارد ريال

15,82367.2%93%%54.4 30,513 مواد و محصوالت شیمیایی

1,8567.9%461%%18.6 10,422 فلزات اساسی

1,7977.6%262%%11.6 6,502 های مالی و پولیگریواسطه

2,1429.1%139%%9.1 5,126 ایهای نفتی، کك و سوخت هستهفرآورده

1,9429.1%81%%6.3 3,506 سایر

56069 100.0%23559100.0%138% جمع كل

 
  عيصنا کیبه تفک يگذارهيسود حاصل از سرما. 34نمودار 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

سال مالی منتهی به 

1394/06/31

سال مالی منتهی به 

1395/06/31

شش ماه منتهی به 

1395/12/30

سال مالی منتهی به 

1396/12/29

سال مالی منتهی به 

1397/12/29

سال مالی منتهی به 

1398/12/29

سال مالی منتهی به 

1399/12/30
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 پرتفوی بورسی بازدهی
نشان  1400 خرداد( تا پایان 100)پایه عدد  1397نمودار زیر بازده تجمعی سهام بورسی شرکت را از ابتدای سال 

 دهدمی

 
 1400 خردادتا  1397. بازده تجمعي سهام بورسي شركت از ابتداي سال 35نمودار 

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

 در جدول ذیل نشان داده شده است.  1399تا  1392های ها برای سالگذاریارزش دفتری سرمایه
 مبالغ به میلیون ريال() شركت يسودآور و هيسرما تیوضع. 15جدول 

 سود خالص  سرمايه شركت  سال مالي منتهي به 

ارزش دفتري 

هاي انجام شده گذاريسرمايه

مدت و بلندمدت()كوتاه  

نسبت سود خالص به متوسط 

ارزش دفتري 

هاگذاريسرمايه  

1392/06/31 720094911914950
1393/06/3114400122742512149
1394/06/3114400106133015535
1395/06/312700079923461923
1395/12/302700080804076120
1396/12/292700083324419619
1397/12/2927000136535116227
1398/12/2927000278956154045
1399/12/3027000 5982784,96470

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

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

 روبرو کند. بیشتریهای آتی را با رشد تواند سودآوری سالمی

 مالی دورهها و سود فروش سهام در طی گذاریگردش سرمایه
 شركت يها يگذارهيسرما گردش. 16جدول 

 ارقام به میلیارد ريال  شرح

63012 سرمايه گذاري ها در ابتداي سال مالي 
34150 خريد سهام و مشاركت در افزايش سرمايه در طول سال مالي 

ها در طول سال ماليپرداخت افزايش سرمايه شركتپیش  2901
4751 قیمت تمام شده سهام فروخته شده در طول سال مالي 

ها )اوراق و سپرده بانکي(گذاريتغییر در ساير سرمايه  2846
 ساير موارد

30/12/1399ها در پايان سال مالي گذاريسرمايه  92466
  

8486 مبلغ فروش سهام 
4751 قیمت تمام شده سهام فروخته شده 

3735 سود فروش سهام 
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 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسرمایه های متعلق به شرکتبهای تمام شده شرکت
 )میلیارد ريال( 1399 يمال سال يانتها در ريپذهيسرمابورسي  يهاشركت شده تمام يبها. 17جدول 

 هاي پذيرفته شده در بورسشركت

 جمع صنعت بهاي تمام شده نام شركت صنعت

مواد و محصوالت 

 شیمیايي

14213 خارک پتروشیمی

25500
7713 پتروشیمی جم

2959 پتروشیمی فن آوران
386 پتروشیمی نوری
230 پتروشیمی آبادان

رابر ایران یاسا تایر و الستیک و پالستیک 21052105 رابر 

هاي نفتي,فرآورده  

ايكک و سوخت هسته  

1341 پاالیش نفت اصفهان

4133 1177 نفت ایرانول
1059 نفت پاسارگاد
556 نفت سپاهان

243243 ساوه  سیمان سیمان آهک گچ

 ساير

33 پشم شیشه ایران

6864

 32 تراکتور سازی ایران
 248 ایران ترانسفو

 205 صندوق بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی
 2407 صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا

 162 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
 1731 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
 411 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

 1000 صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند
 55 صندوق سرمایه گذاریاندیشه ورزان

 557 ایران خودرو
پارسآلومینیم   23

ها و نهادهايبانک  

گري هاي پولي واسطه

 مالي

877 توسعه صنایع بهشهر

1943  286 بانك پارسیان
 308 بانك اقتصادنوین

473 سرمایه گذاری رنا
هاياستخراج كاني  

 فلزي

886 چادرملو معدنی وصنعتی
2544

1657 سنگ آهن گل گهر
4333143331 شركتهاي بورسي جمع
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 )میلیارد ريال( 1399 يمال سال يانتها در ريپذهيسرماغیر بورسي  يهاشركت شده تمام يبها. 18جدول 

    شركتهاي خارج از بورس

جمع صنعت بهاي تمام شده نام شركت صنعت

مواد و محصوالت 

 شیمیايي

4779پتروشیمی امیرکبیر

15121

4654پتروشیمی مسجدسلیمان
3062پتروشیمی ایالم

1841پتروشمیران
682باخترپتروشیمی

103پایانه ها ومخازن پتروشیمی

 فلزات اساسي

صبا فوالد خلیج فارس4128
6852 1700فوالد اکسین خوزستان

1023لوله سازی اهواز
هايفرآورده  نفتي, كک 

ايو سوخت هسته  
3535پاالیش گازخارک

9999سیمان اردستان آهک گچ سیمان

 ساير

458تهرانکارخانجات تولیدی

1047

300گسترش تجارت پارس سبا
146نیرو تراز پی ریز

100بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
27فن آوا

16صبا اور سیز

نهادهايها و بانک پولي  

گري هاي ماليواسطه  

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی مدیریت ارزش

کشوری
5128

5129
1خدمات گستر صبا انرژی

هابانک و نهادهاي پولي  

گري هاي ماليواسطه  
619619صنایع شیر ایران

 انبوه سازي امالک و

  مستغالت

200صبا آرمه
241

41صبا آرمه بتن
2914229142جمع شركتهاي خارج از بورس
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 گذاری های بلندمدتسرمایه فروش سهام و مشارکت در افزایش سرمایه خرید و
                   ي بورسيهاالف. شركت

 ريال( ونمیلی –مبلغ ) 1399 سال يط در آنها هيسرما شيافزا در مشاركت و يبورس سهام فروش و ديخر. 19جدول 

 پ پ افزايش سرمايه  مانده در ابتداي سالنام شركت

 مانده در پايان سال  كاهش طي سال افزايش طي سال  

 افزايش طي دوره
مشاركت در 

 افزايش سرمايه 

پ پ افزايش 

 سرمايه
 پ پ افزايش سرمايه  بهاي تمام شده  قیمت تمام شده 

7,569,770 222,417940,506(79,556)7,712,631940,506 پتروشیمی جم 
1,341,212 1,341,212پاالیش نفت اصفهان

1,200,026 (23,272)1,176,754نفت ایرانول 
1,066,930 4,059(12,179)1,058,810 نفت پاسارگاد 

1,184,747 472,361214,7091,657,108سنگ آهن گل گهر 
872,388 4,196876,584توسعه صنایع بهشهر 

244,083(1,534)242,549 سیمان  ساوه
310,02275,612385,634 پتروشیمی نوری

472,716 472,716سرمایه گذاری رنا
79,658149,885149,885)149,885(229,543 پتروشیمی آبادان
41,63911,46631,531(9,079)32,56042,997 پشم شیشه ایران

23,40023,400 آلومینیم پارس
655,346نفت سپاهان

 
198,465(99,277)556,069

447,916پتروشیمی فن آوران
 

2,510,8802,958,796
262,939پتروشیمی خارک

 
13,950,02114,212,960

237,460ایران یاسا تایر و رابر 
 

225,8931,952,540)95,893(
(84,835)2,105,165130,000

16010252 38724419341971-1,298,583)309732(350424911,113,503جمـــــع
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 هاي غیربورسيب. شركت

 ريال( ونمیلی –مبلغ ) 1399 سال يط در آنها هيسرما شيافزا در مشاركت و يربورسیغ سهام فروش و ديخر. 20جدول 

 نام شرکت

 مانده در پایان سال کاهش طی سال افزایش طی سال مانده در ابتدای سال

 افزایش طی دوره پ پ افزایش سرمایه بهای تمام شده
مشارکت در افزایش 

 سرمایه

پ پ افزایش 

 سرمایه
 پ پ افزایش سرمایه بهای تمام شده شده بهای تمام

3,030,3731294,128,3243,030,502 4,128,324 صبا فوالد خلیج فارس
200,000220,497200,000220,497 صبا آرمه

2,721,774 340,447340,4472,721,7743,062,2213,062,221پتروشیمی ایالم
7403124,55124551)24,551(98,582 سیمان اردستان

3,334,8864,882,7241,319,1815,052,9264,654,0679,935,650 پتروشیمی مسجد سلیمان
1,841,41401,841,414پتروشمیران

3,839,080 1,288,7201,288,720)1,288,720(5,127,800مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
99,978099,978 بازنشستگی کشوری صندوقبازرگانی 

41,267107,25392341,267108,176 پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن
146,015147,41224,256146,015171,668 نیرو تراز پی ریز

1,700,00090,0001,700,00090,000 فوالد اکسین خوزستان
39999)12,600(27,39927,399فن آوا

60,72742,300103,027 پتروشیمی پایانه ها ومخازن
1,525,99585,8253,252,6544,778,64985,825 پتروشیمی امیرکبیر

1,023,187 1,023,187 سازی اهوازلوله
681,835 681,835 پتروشیمی باختر
618,668 618,668 صنایع شیر ایران

457,993 457,998 تولیدی تهران
299,800 1,8661,442299,800 3,308گسترش تجارت پارس سبا

35,000  35,000 پاالیش گاز خارک
15,551 15,551 صبا اور سیز

1,000 5,407,397)4,304,650(1,000 1,102,747خدمات گستر صباانرژی
46 44سایر

22886570 15627065626785178014501260029141827 17837993جمـــــع 
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 نظام حاكمیت شركتي
ی آیین نامه نظام بر پایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری چارچوب اصول حاکمیت شرکتی در 

های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت 11/08/1386راهبری شرکتی مصوب 

تدوین شده و به طور مستمر ساز و  1397 /24/04پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورخ 

مورد ارزیابی و  گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سرمایهمدیره و مدیرعامل  هیاتکارهای اجرایی آن توسط 

 .گیردبررسی قرار می

 قرار حاكمیت شركتياقدامات صورت گرفته درخصوص است

 اجرای بر تهران مبتنی بهادار اوراق و بورس سازمان 24/04/1397در راستای دستورالعمل حاکمیت شرکتی مورخ 

نیز تکالیف مقرر درمجمع عمومی عادی  و بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته هایشرکت در شرکتی حاکمیت اصول

د بستر زیر ساخت جهت اجرایی نمودن دستورالعمل مذکور انجام گردیده اقدامات ایجا 29/12/1398ساالنه منتهی به 

 :باشدموارد زیر می که موضوعات صورت گرفته در این خصوص شامل

 مدیره هیاتتهیه و تدوین منشور  •

 تهیه و تدوین منشور کمیته حسابرسی •

 تهیه و تدوین منشور برگزاری جلسات •

 تهیه و تدوین منشور کمیته انتصابات •

 مدیره با لحاظ کردن قانون تجارتهیاتمدیره و دبیرخانه  هیاتتهیه دستورالعمل منشورهای  •

 مدیره با لحاظ کردن قانون تجارتهیاتمدیره و دبیرخانه  هیاتتصویب دستورالعمل منشورهای  •

 تهیه چك لیست های مرتبط با حاکمیت شرکتی •

 تصویب چك لیست های مرتبط با حاکمیت شرکتی •

 ه های حاکم بر دستورالعمل با وضع موجودتطبیق کمیت •

 هاپیشنهاد اعضاء، رئیس، دبیر کمیته •

 هاتشکیل جلسات کمیته •

 تهیه دستور العمل و منشور برگزاری جلسات کمیته ها  •

 آموزش کارکنان در حاکمیت شرکتی •

 هاتهیه چك لیست اختیارات و وظایف اعضای غیرموظف در شرکت •

 هایف اعضای غیرموظف در شرکتابالغ چك لیست اختیارات و وظا •

 اقدامات آتي درخصوص استقرار حاكمیت شركتي

 های تابعهتسری اصول حاکمیت شرکتی در شرکت •

 های تابعهآموزش نظام حاکمیت شرکتی در شرکت •
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 های تابعهمدیره شرکت و شرکتهیاتارزیابی عملکرد اعضای  •

 شركتاطالعات در مورد كمیته هاي تخصصي 

 كمیته حسابرسي •

شرکت شود. کمیته حسابرسی ترین ارکان راهبری شرکتی محسوب میترین و اصلیکمیته حسابرسی یکی از بنیادی

راستای نظارت بر کار مدیریت مالی  در  مدیره هیاتبه عنوان نماینده  گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسرمایه

ارشد، حسابرسان درون و برون سازمانی، کسب اطمینان از انجام اقدامات صحیح و اصالحی توسط مدیران فعالیت 

 .توان به عنوان نماینده سهامداران برای حفاظت از منافع و حقوق آنان دانستکند. همچنین این کمیته را میمی

 . اعضاي كمیته حسابرسي21جدول 

 سمت اعضاي كمیته رديف

 رئیس کمیته محمدرضا معتمدی  1

 کمیته دبیر راد یمسعود بهادرخان 2

 عضو کمیته محمود لنگری 3

 عضو کمیته منوچهر کاظمی 4

 

 سکير مديريت كمیته  •

سك  شیشرکت کمیته مدیریت ری سوی ها و حدود در چارچوب اختیارات، مقررات، خط م شده از  وظایف تعیین 

. این کمیته مناسب بودن چارچوب طراحی گردیده استو نیز ملحوظ داشتن قوانین و مقررات مرتبط  هیأت مدیره

 .کندمدیره گزارش می هیاتمدیریت ریسك شرکت وگروه را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به 

 سکير تيريمد. اعضاي كمیته 22جدول 

 سمت اعضاي كمیته رديف

 رئیس کمیته محسن بازارنوی 1

 کمیته دبیر سید احمد حسینی 2

 عضو کمیته پور علیرضا هادی 3

 عضو کمیته داود حمزه 4

 عضو کمیته سالم خسروی ا 5

 عضو کمیته حسن خدابخشی 6

 

 گذاريكمیته سرمايه •

مدیر  معاون امور شرکت ها و مجامع، معاون مالی و پشتیبانی و گذاری و توسعه،سرمایه امور معاون از متشکل

گذاری، خرید، فروش یا ها، بررسی پیشنهادهای سرمایهگذاریتوسعه و تعدیل سرمایه خصوص گذاری درسرمایه

ا تشکیل شده و به صورت منظم و ادواری ب بازار سرمایهحفظ مالکیت سهام و انواع اوراق بهادار و نظارت مستمر بر 

 .گذاری برگزار می شودهدف حفظ صیانت از سهام سهامداران و اتخاذ بهترین تصمیم در امر سرمایه
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 گذارياعضاي كمیته سرمايه. 23جدول 

 سمت اعضاي كمیته رديف

 رئیس کمیته پور علیرضا هادی 1

 کمیته دبیر محسن خیرالدین 2

 عضو کمیته داود حمزه 3

 عضو کمیته اسالم خسروی  4

 عضو کمیته جعفر کمری 5

 عضو کمیته محمود کالنتری 6

 صابات كمیته انت •

مدیرحوزه  و بازرسی مدیر مدیرحراست، پشتیبانی، و مالی معاون ها،شرکت امور معاون مدیره و هیاتعضو  از متشکل

 .گردد می تشکیل تابعه های شرکت مدیره هیات اعضای ترکیب سازی بهینه راهبرد راستای در عامل مدیر
 اعضاي كمیته انتصابات. 24جدول 

 سمت اعضاي كمیته رديف

 رئیس کمیته داود حمزه  1

 دبیر کمیته سعیده النچری 2

 عضو کمیته مصطفی محمدی 3

 عضو کمیته اسالم خسروی  4

 عضو کمیته حجت اهلل اسماعیلی  5

 کمیته عضو حمید جمالی 6

 كمیته منابع انساني و جبران خدمات •

 دستور ها ونامه آیین خصوص پشتیبانی در و مالی معاون ها،شرکت امور معاون و عامل مدیر نماینده از متشکل

 .گرددمی پرسنلی تشکیل هایالعمل
 و جبران خدمات يمنابع انسان. اعضاي كمیته 25جدول 

 سمت كمیتهاعضاي  رديف

 رئیس کمیته اسالم خسروی  1

 دبیر کمیته محمد موحدی 2

 عضو کمیته مصطفی محمدی 3

 عضو کمیته نماینده انتخابی کارکنان 4

 عضو کمیته نماینده انتخابی کارکنان 5

 حقوقي شوراي  •

 بررسی  مدیره و مدیران ارشد با هدف مشاوره و هیاتبه عنوان بازوی اصلی در تصمیمات  شرکتحقوقی شورای 

 پاسخ جهت الزم تمهیدات و تدابیر اتخاذ های حقوقی، پیگیری پرونده و نظارت شده، اخذ تصمیمات حقوقی جوانب



 

   

 

48 

 1399اسفند   30 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد هیات تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

ابهامات و شبهات حقوقی و قانونی پیش آمده، نظارت، بررسی و مستندسازی تخلفات احتمالی نیروی انسانی  به

های زیر مجموعه، گردآوری و تنظیم مجموعه قوانین و مقررات مهم و مرتبط با امور جاری و ارائه آن گروه و شرکت

های تخصصی حاکمیت شرکتی در بین کمیته شورامدیره تشکیل شده است. حضور این  هیاتبه مدیران ارشد و 

 .مندانه و اصولی در مسیر رشد و تعالی سازمان استگروه گواه حرکت قانون

 . اعضاي شوراي حقوقي26 جدول

 سمت اعضاي كمیته رديف

 رئیس کمیته یحسن خدابخش 1

 دبیر کمیته حمید سعیدی نیا 2

 عضو کمیته داود حمزه  3

 عضو کمیته اسالم خسروی  4

 عضو کمیته حمید جمالی 5

 كمیته تطبیق •

های داخلی شرکت به عهده نامهبا قوانین و آیینتهیه شده را وظیفه تطبیق کلیه فرایندها و مستندات  کمیته تطبیق

 دارد.

 اعضاي كمیته تطبیق. 27جدول 

 سمت اعضاي كمیته رديف

 رئیس کمیته محمد مهری 1

 دبیر کمیته سید احمد حسینی 2

 عضو کمیته محسن خیرالدین 3

 عضو کمیته رضا عبدل 4

 عضو کمیته حسن خدابخشی 5

 باشند:های شرکت به شرح زیر میاعضای سایر کمیته

 اعضاي ساير كمیته هاي شركت. 28جدول 

 اعضاي كمیته عنوان كمیته

 ، محمد مهرییجمال دیحمی، حسن خدابخشی، خسرو اسالم ی،محمد یمصطفمحمدعلی بهبهانی،  معامالت ونیسیكم

 یجمال دیحم، داود حمزهی، خسرو اسالم ی،محمد یمصطف يخارج يسفرها تهیكم

 محمد مهری ی،حسن خدابخش، یخسرو اسالم وصول مطالبات تهیكم

 نماینده کارکناننفر  1، ، امید نیك آذریموحد محمد، یخدابخش حسن، یجمال دیحم، یمحمد یمصطف كمیته انضباطي

 عبدل رضا، نیرالدیخ محسن، یمحمد مهراصغر زارع، محیا محمدی،  و تبلیغات كمیته اطالع رساني
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 جلسات در اعضاء حضور و مديره هیات جلسات تعداد •

 اعضاء کلیه جلسات تمامی در و است شده تشکیل مدیره هیات جلسه 45 مجموعاً گزارش مورد مالی سال طول در

 .اند داشته حضور جلسه دبیر و

 قانوني بازرس و مستقل حسابرس به مربوط اطالعات •

سی سازمان            سابر سابرس عنوان به ح ساس قانونی بازرس و ح صوبه برا  گردیده انتخاب عادی، عمومی مجمع م

 .است

 شركت هايريسک

ها و دیگر دارایی پذیرهای سرمایهشرکتمتعددی در  های، با ریسكخویشماهیت  بنا برگذاری های سرمایهشرکت

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

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

شود. در این صورت ها و موسسات مالی و اعتباری هدایت میر نظیر بانكپذیهای اقتصاد به سوی نهادهای سپردهبخش

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

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

 توان به موارد زیر اشاره کرد:پرتفوی شرکت نخواهد بود. از دیگر تاثیرات تغییر نرخ بهره می

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

 هاهای فرعی و تاثیر آن بر سودآوری و متعاقبًا سود تقسیمی آنهای مالی شرکت اصلی، شرکتتغییر هزینه ✓

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

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

ای است که بخش کنند به گونهنعتی، معدنی، پاالیشی و پتروشیمی فعالیت میهایی که در حوزه صداخلی( شرکت

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

بر این، واحدهایی که بدهی  گذارند؛ عالوهپذیر بر جای میهای سرمایهحاصل را تغییر داده و تاثیر باالیی بر سود شرکت

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

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

 دهد.افزایش میها را مالی عمده شرکت

 ریسك بازار
باشد. های زیرمجموعه، میمنظور از ریسك بازار ریسك تغییر قیمت سهام هلدینگ، در اثر تغییر قیمت سهام شرکت

همانطور که پیش از این اشاره شد بازار سهام در سال گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده و لذا ریسك بازار یکی 

ترین که بایستی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. شاخص بتای نماد وصندوق، به عنوان اصلیهایی ست ترین ریسكاز مهم
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باشد. دلیل نوسانات می 1.1ساله حدود  5شاخص ارزیابی ریسك سهم نسبت به بازار، در حالت محاسبه ماهانه در دوره 

ی موجود در پرتفوی وصندوق هاسال اخیر این است که اکثریت شرکت 5شدیدتر نماد وصندوق نسبت به بازار در 

ماهیت کامودیتی داشته و نسبت به نوسانات نرخ ارز، به عنوان محرک اصلی بازار، واکنش آنی و شدیدتری نشان 

 محاسبه می شود( 1.16دهند. )اگر داده های روزانه سال گذشته را معیار قرار دهیم، نسبت بتا حدود می

نشان می  1399از ابتدای سال و روزانه  سال اخیر 5 در بازه های ماهیانه نمودارهای زیر وضعیت تغییر قیمت نماد را

 دهد. 

 ریوصندوق در پنج سال اخ نماد ماهانه يبازده عيتوز. 36نمودار 

 
 1399از ابتداي سال بازدهي روزانه نماد وصندوق : توزيع 37نمودار 

 

ماهه  15های پنج ساله و درصد را در بازه 95زیر مقایسه معیار ارزش در معرض خطر ماهانه با سطح اطمینان نمودار 

ساله کمی بیش از میانگین  5صندوق با اطالعات  VARدهد. همانطور که مالحظه می کنید ( نشان می99ابتدای  ز)ا

 نشان داده است.  های چندرشته ای بوده ولی در سال گذشته کم ریسك ترسایر شرکت
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 ماهه با ساير گروهها و شركت هاي قابل مقايسه 15ساله و   5مقايسه ارزش در معرض ريسک ماهانه نماد وصندوق در بازه هاي . 38نمودار 

 
دهد. یکی های مرتبط را نشان میجدول زیر مقایسه معیارهای بازدهی تعدیل شده با ریسك برای هلدینگ و شرکت

 از نکات جالب توجه عملکرد خوب پتروشیمی جم در سال گذشته بوده است. 

 فوالدي پااليشي شیمیايي وصندوق جم وامید وغدير وبانک شاخص معیار

70%92%87%67%67%55%80%%47 %63 بازدهي ساالنه

81%92%53%73%60%97%72%%81 %64 انحراف معیار

37%28%18%25%19%39%24%%36 %21 نیم انحراف معیار

64%80%129%67%82%38%86%%36 %71 معیار شارپ

43%58%90%44%55%26%57%%25 %45 معیار ترينر

141%262%373%196%256%96%258%%82 %219 معیار سورنتینو
 هاي مرتبطشده با ريسک براي هلدينگ و شركتمقايسه معیارهاي بازدهي تعديل . 29جدول 

 های تولید و محصوالتریسك قیمت نهاده
های فعال در صنعت گذاری صندوق بازنشستگی کشوری را شرکتبخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت سرمایه

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

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

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

های جدید را از ریزی و اطمینان نسبی به منظور اجرای طرحنامهصنعت را با مساله مواجه ساخته و امکان هر گونه بر

 آنان سلب نموده است.

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

داده است؛ به خصوص که با سقوط ای و حتی جهانی کاهش های کشور در صنعت پتروشیمی را در سطح منطقهمزیت

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

بایستی بر اساس پارامترهای اقتصاد آزاد و وجود داشته است. لیکن علیرغم اینکه قیمت محصوالت در بازار داخلی می
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های تکلیفی توسط دولت تعیین و در ساز و کار عرضه در برخی محصوالت پتروشیمی نرخ قیمت جهانی تعیین گردند

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

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

 های مذکور کاهش خواهند یافت.یند ریسكصنعت اتخاذ نما

 های تجاریریسك مربوط به سیاست بین الملل و پیمان
آوری و تجهیزات به روز، گیری از فنهای اقتصادی تحمیلی به کشور در سنوات گذشته بهرهها و تحریممحدودیت

بیشتر را دشوار ساخته بود، عالوه بر  وریهای جدید و تولید با بهرهتامین مالی خارجی و نظایر آن برای اجرای طرح

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

 های داخلی را کاهش داده بود.پذیری شرکترقابت

بایستی همواره در نظر گرفته ما میها، این ریسك کاهش یافته است ابا اجرای برجام و کاهش نسبی این محدودیت

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

ای در مقابل محصوالت تولیدی های تجاری و نظایر آن گسترش بسیاری یافته است. ایجاد نظام تعرفهکم کردن تعرفه

پذیری تواند رقابتنامه تجاری با دیگر تولیدکنندگان از سوی کشورهای هدف صادراتی میافقکشور ما و امضای تو

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

واند این ریسك را کاهش داده و حتی تباشد مینیازمند تعامل سازنده بین کشور ما و کشور هدف صادراتی می

 پذیری محصوالت تولیدی ایران را افزایش دهد.رقابت

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

 هایقرار داشته و نسبتنسبتاً مناسبی عیت از نظر نقدینگی در وض صندوق بازنشستگی کشوریگذاری شرکت سرمایه

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

 تواند از منابع ذیل تأمین گردد:توسعه می

 هاگذاریحاصل از سرمایه سود •

 هاگذاریسرمایه فروش •

 هسرمای افزایش •

 اجتماعي شركتعملکرد 
ساله نظام مقدس جمهوری  20کمك به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و حرکت در راستای سند چشم انداز 

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

گذاری صندوق مدیره شرکت سرمایه هیاتبا اعتقاد بر این مهم، فعال در اقتصاد کشور قرار دارد. بر همین اساس و 

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

 پذیر )به ویژه توجه به امر اشتغال( داشته است. های سرمایههای محل استقرار شرکتتوسعه استان
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گذاری صندوق بازنشستگی کشوری های موجود در پرتفوی شرکت سرمایهدر نظر گرفتن اینکه عمده شرکتبا از طرفی 

-های زیرمجموعه، بیانگر سیاستباشد، تدابیر اتخاذ شده در شرکتهای نفتی میهای پتروشیمی و فرآوردهشامل شرکت

های های زیست محیطی شرکتجمله فعالیتباشد. از های اجتماعی میدر زمینه مسئولیت مجموعهها و اهداف این 

 زیرمجموعه به شرح ذیل است:

در  اتمسفری های آالینده کیفی انتشار و کمی ارزیابی و بررسی مدیریت، پروژه LDAR پروژه اجرای •

 شرکتهای پتروشیمی جم و پلی پروپیلن جم

 نایبندای سواحل انعقاد قرارداد با شرکت ذیصالح جهت پاکسازی مستمر و دوره •

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

های زیست محیطی و همچنین پروژه همکاری و تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست در راستای پروژه •

 های جزیره خارک و خارکوحفاظت از الک پشت

 مشارکت شرکت نفت پاسارگاد در تدوین استانداردهای ملی قیر •

گانه برای  6های شرکت در مناطق تهیه برنامه توسط شرکت نفت پاسارگاد جهت کنترل مربوط به آزمایشگاه •

 قیرهای عملکردی

در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه محیط زیستی شرکت توسط پتروشیمی جم مجتمع مجاور  مناطق پاکسازی •

 کیلومتر، 5 تقریبی بطول هاله روستای تدایاب تا حرا جنگل ابتدایاز جمله  با سازمان حفاظت محیط زیست،

 دماغه از بعد تا هاله روستای از ،متر 50 عرض به و کیلومتر سه تقریبی طوله ب ساحل تا حرا جنگل ابتدای

 و ... هکتار 50 مساحت به معابد انجیر اطراف محوطه، کیلومتر13 تقریبی طول به. نایبند ای صخره

 سطحی واحدهای پلیمری جهت جلوگیری از انتقال گرانول و پودر تولیدیساماندهی مسیرهای روان آبهای  •

 توسط پتروشیمی جم واحدهای پلیمری مجتمع به پوندهای شماره دو و سه

انواع پسماندهای هیدروکربنی، کك، کربن پتروشیمی جم شامل تعیین تکلیف اصولی پسماندهای مجتمع  •

و غیره بصورت اصولی و  1 -کاتالیست مستعمل واحد بوتن اکتیو، سند بالست، عایق نسوز، مولکوالرسیو،

 منطبق با الزامات محیط زیست

هزار متر مربع توسط شرکت پلی پروپیلن جم در بلوار امام علی شهرستان  8احداث بوستان به مساحت  •

 عسلویه

ی های آموزشی و فرهنگی محله پاک و محله سبز در شهرستان های بوشهر توسط شرکت پلاجرای طرح •

 پروپیلن جم با همکاری اداره آموزش و پژوهش حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
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 30/12/1399اهم اقدامات انجام شده طي دوره مالي منتهي به 
 های هلدینگتدوین برنامه راهبردی و استراتژی ❖

 استقرار نظام حاکمیت شرکتیاقدام جهت  ❖

 و فروشبازرگانی  های تابعه در حوزههم افزایی بین شرکت ❖

 های تابعهبررسی و تصویب برنامه و بودجه سالیانه شرکت ❖

 های تابعهپایش ادواری برنامه و بودجه شرکت ❖

 های مهم حقوقی مرتبط با هلدینگمند و موثر در پروندهپیگیری نظام ❖

 از جمله انتشار اوراق تبعی های نوین تامین مالیاستفاده از روش ❖

 جهت اخذ تسهیالت بانکیاستفاده از توان اعتباری هلدینگ  ❖

 اقدام در جهت اخذ رتبه اعتباری بازار سرمایه برای هلدینگ ❖

 گذاری با بازدهی مطلوب و پایدارهای سرمایهاستفاده از توان اعتباری هلدینگ در اخذ فرصت ❖

 های تابعههای شرکتهای بهبود در راستای ایجاد ارزش افزوده داراییتعریف پروژه ❖

 ستمر پیشرفت پروژه هامند و مکنترل نظام ❖

و آغاز تولید و همچنین  1400( در اردیبهشت ماه EPCتکمیل پروژه احداث واحدهای اوره و آمونیاک )بخش  ❖

 پروژه Non-EPCادامه ی تکمیل بخش 

 شرکت پتروشیمی جم  ABS/Rubberادامه اجرای پروژه  ❖

 شرکت پتروشیمی جم PDH-PPآغاز اجرای پروژه  ❖

 گاه سیکل ترکیبی اندیمشكآغاز اجرای پروژه نیرو ❖

 پیگیری آغاز طرح توسعه ی فوالدسازی )احیاء، ذوب و ریخته گری( شرکت فوالد اکسین خوزستان ❖

 پیگیری ادامه ی فاز دوم طرح تیوبلس شرکت ایران یاسا ❖

میلیون تن محصول فوالدی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از طریق شرکت  5مشارکت در طرح تولید  ❖

 د خلیج فارسصبا فوال

 پیگیری به ظرفیت رساندن شرکت صبافوالد خلیج فارس ❖

 های صبا فوالد خلیج فارس و فوالد اکسین خوزستان در بازار بورس اوراق بهادارپیگیری عرضه سهام شرکت ❖

های تحت کنترل از جمله پتروشیمی جم، پتروشیمیران، بازرگانی پیگیری جهت افزایش سودآوری شرکت ❖

 ی، ایران یاسا تایر و رابر و ...صندوق بازنشستگ

 پذیر از جمله ایران یاسا تایر و رابر، مسجد سلیمان و ...های سرمایهمشارکت در افزایش سرمایه شرکت ❖
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 هاگذاری در پروژهتکمیل سرمایه
های این شرکت در سال ترین اولویتهای در دست اجرا یکی از اصلیگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در بازار اولیه، تکمیل پروژهگذاری شرکت سرمایهبا توجه به تمرکز سرمایه

 :ارائه شده است جم PDH-PPو  جم ABS/Rubber، مشكیاند روگاهینهای ای از آخرین وضعیت پروژهبوده است، در جداول این صفحه خالصه 1399مالی 

 هاهاي در دست اجرا در شركت اصلي و زيرمجموعه. پروژه30جدول 

 موضوع فعالیت تركیب سهامداران نام پروژه
موقعیت 

 جغرافیايي

سال 

 شروع

پیش بیني 

تاريخ 

 برداريبهره

گذاري برآورد سرمايه

 طرح در فاز اول )م.ر(

پیشرفت 

 فیزيکي

 )درصد(

 نیروگاه انديمشک
شرکت سرمایه گذاری  

 صندوق بازنشستگی کشوری
100% 

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی  با 

 مگاوات 546ظرفیت اسمی 
 %5 میلیون یورو 259 1401 1400 دیمشكنا

ABS/Rubber 
 جم

 100% شرکت پتروشیمی جم

هزار  200به میزان  ABSتولید 

هزار  60به میزان  Rubberتن و 

 تن در سال

منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی 

 پارس

1393 1401 
 میلیارد ریال 10،941

 میلیون یورو 289
80% 

PDH-PP  100% شرکت پتروشیمی جم جم  
تولید پروپیلن و پلی پروپیلن با 

 هزار تن در سال 600ظرفیت 

منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی 

 پارس

 %5 میلیون یورو 913 1403 1399
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 های مدیریت امور حقوقی و قراردادها فعالیتاهم 
 1398اسفند  29ارتباط با گزارش بازرس قانوني و تکالیف مجمع عمومي براي سال مالي منتهي به هاي مديريت امور حقوقي و قراردادها در اهم فعالیت. 31جدول 

ند  بازرس  گزارش 4ب
 قانونی

 میلیارد ریال. 3،651پارس سبا هنگ کنگ از شرکت پیمود به مبلغ الف( عدم وصول طلب شرکت 
 میلیارد ریال. 35مدیره سابق به مبلغ  هیاتب( عدم وصول طلب شرکت صبا آرمه بتن از یکی از اعضای 

کالیف مجمع عمومی  ت
 عادی

 تکالیف مجمع عمومی: تداوم پیگیری های حقوقی جهت وصول مطالبات از شرکت پیمود. 4-1بند 

 اهم اقدامات انجام شده

ستیفای  سبا به منظور ا سترس تجارت پارس  شرکت گ شوری و  ستگی ک ش صندوق بازن سرمایه گذاری  شرکت  الف( 
ضان زاده نظیف و دیگر  شکایت کیفری علیه مجید رم ضان زاده نظیف(  شرکت پترو پیمود )آقای مجید رم مطالبات از 

شعبه  سرای عمومی و ان 7متهمان در  ستور ویژه  32قالب ناحیه بازپرسی داد صادی( مطرح نمودند و د تهران )جرائم اقت
سیدگی ویژه  صادی مبنی بر ر سرای جرائم اقت شین داد ستور ویژه جان ستان و همچنین د ضایی داد صدور معاون ق و 

 این پرونده صادر گردیده است. درکیفرخواست 
صبا آرمه بتن  شرکت  سابق  شکایت کیفری علیه مدیر  صدور حکم به ذیحقی که منتهی به ب( طرح دعوای حقوقی و 

شده و لکن تا کنون اموالی از وی شناسایی نگردیده، پیگیری و شناسایی اموال تا  نامبرده مجازات حبس برایشرکت و 
 حصول نتیجه در دست اقدام است.

ند  بازرس  گزارش 5ب
 قانونی

صب  ساخت و ن شرکت ایریتک)پیمانکار عملیات  صبا فوالد خلیج فارس و  شرکت  ساب و ادعاهای فیمابین  اختالف ح
 پروژه کارخانه احیای مستقیم شرکت صبا فوالد خلیج فارس(.

کالیف مجمع عمومی  ت
 عادی

 تکالیف مجمع عمومی: پیگیری الزم تا حصول نتیجه. 4-2بند 

 اهم اقدامات انجام شده
شوری و توافق مورخ پیگیر ستگی ک ش صندوق بازن سرمایه گذاری  شرکت  سط  ضوع تو  11/03/1400ی و مدیریت مو

فیمابین شرکت صبا فوالد خلیج فارس با شرکت ایریتک به منظور تعیین تکلیف رقم اختالف حساب فیمابین، از طریق 
 ارجاع به موسسه حسابرسی مورد وثوق طرفین.

ند  بازرس  گزارش 8ب
 قانونی

واحد آپارتمان معالی آباد متعلق به شرررکت ابویبی المشرراریع توسررط شرررکت صرربا آرمه که اسررناد  115ف( خریداری ال
میلیارد ریال به شرررکت آرمان تدبیر  275مالکیت آن ها تاکنون به نام شرررکت نشررده اسررت و طی مبایعه نامه به مبلغ 

 اسناد دریافتنی از خریدار وصول نشده است.میلیارد ریال  212آپادانا منتقل شده است لکن تاکنون مبلغ 
صوص زمان تحویل  شارکت پروژه ولنجک درخ سازه طرف م شرکت ایران  صبا آرمه با  شرکت  ب( اختالفات فیمابین 

 پروژه به نتیجه نرسیده است.

کالیف مجمع عمومی  ت
 عادی

 تکالیف مجمع عمومی: 4-4بند 
گذاری صررندوق بازنشررسررتگی کشرروری تا حصررول نتیجه از مراجع الف( پیگیری حقوقی با هماهنگی شرررکت سرررمایه 

 قضایی.
 ب( تعیین تکلیف اختالفات فیمابین با شرکت ایران سازه.

 اهم اقدامات انجام شده

میلیارد تومان علیه شرررکت آرمان  21(اقدام حقوقی نسرربت به  ک های موخوذه به موجب قرارداد جمعاب به مبلغ 1الف( 
 رانیمد هیعل 32 هیناح یاقتصرراد ژهیو میجرا یبازپرسرر 7عبه اقامه دعوای کیفری در شرر(2تدبیر آپادانا و مدیرعامل آن. 

ی( توسط شرکت سرمایه گذاری ذرات مدیرعامل آن شرکت )آقای آپادانا وشرکت آرمان تدبیر و  شرکت صبا آرمه سابق
ستگی ک ش شاکیان پروندهصندوق بازن صبا آرمه به عنوان  شرکت  سمی  شوری و  سان ر شنا ضوع به کار و ارجاع مو

 دادگستری.
 و ارجاع موضوع از سوی داوری به کارشناس و پیگیری تا حصول نتیجه. ب( ارجاع اختالف فیمابین به داوری

ند  بازرس  گزارش 9ب
 قانونی

 .خلیج فارس متعلق به شرکت صبا فوالد خلیج فارس مسائل مربوط به زمین منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی

کالیف مجمع عمومی  ت
 عادی

 تکالیف مجمع عمومی: پیگیری جهت حل و فصل موضوع. 4-5بند 
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 اهم اقدامات انجام شده

سخ به آن، دعوای  الف( صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، در پا سوی منطقه ویژه  پیرو طرح دعوای مطالبه خسارت از 
 وسط شرکت صبا فوالد طرح گردیده و اقدامات حقوقی به منظور حفظ منافع شرکت در جریان می باشد.تقابل ت
سب(  ستاره  شرکت  ض نیمیبا توجه به ورود  ستصبا فوالد خلیج فارس، کارخانه  یهرمز به ارا ستهبا  یدادخوا رفع  خوا

 باشد. و موضوع در حال پیگری میصدور دستور موقت ثبت درخواست و  یتصرف عدوان

ند  بازرس  گزارش 13ب
 قانونی

 .عدم وصول پرداختی های به شرکت حدیث سازان غرب

کالیف مجمع عمومی  ت
 عادی

صورت عدم امکان پرداخت، اقدام از طریق  4-6بند  صفیه حساب فیمابین و در سبت به ت تکالیف مجمع عمومی: اقدام ن
 وثایق مربوطه.

 اهم اقدامات انجام شده
مطالبات از شرکت حدیث سازان غرب، سه وثیقه ملکی در رهن قرار گرفته و کلیه وجوه اسناد رهنی به مبلغ در ارتباط با 

 ریال وصول شده است. 45.800.000.000

 

 برنامه های آتی مدیریت امور حقوقی و قراردادها 

نگاه جامع "های خود را با محوریت مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، برنامه 

مصون سازی مدیران "، "تعامل با ارکان شرکت"، "آسیب شناسی و پیشگیری"، "نظارت بر شرکت های تابعه"، "و همه جانبه

 در سرفصل هایی به شرح ذیل تدوین نموده است: "بهداشت حقوقی "و  "از مسئولیت های  قانونی

 تعاملی

قراردادها بخشی از رسالت های خود را در تعامل با سایر معاونت ها و مدیریت های هلدینگ و شرکت های مدیریت امور حقوقی و 

 تابعه تعریف نموده است که از جمله اقدامات اجرایی آن را می توان به شرح ذیل برشمرد:

 شفاف سازی و ایجاد  ک لیست اموال و دارایی های هلدینگ و شرکت های تابعه؛ •

 مسائل مالی و مالیه ای، بیمه های بازرگانی، روابط کارگری و کارفرمایی؛ رفع مشکالت و •

 اعمال ضوابط و الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی؛ •

 به مدیران درخصوص مسئولیت های قانونی. ارائه مشاوره •

 توسعه ای

فعالیت های هلدینگ صبا انرژی و شرکت رو و با هدف ایفای نقش مؤثر توسعه مدیریت امور حقوقی و قراردادها با نگاهی پیش

 های تابعه، اقدامات ذیل را در دستور کار خود قرار داده است:

 ایجاد بانک اطالعاتی مشوق ها، معافیت ها و تسهیالت پیش بینی شده در قوانین؛ •

 ؛تابعه یو شرکت ها نگیو رصد امالک، تعهدات و وثائق هلد ستی ک ل جادیا •

 امالت با نگاه سودآوری برای سازمان؛حضور موثر در کمیسیون مع •

 ؛شرکت یها نهیهز تیریفروش با هدف مساعدت در مد تهیحضور موثر در کم •

 و پیگیری تشکیل کمیته وصول مطالبات در شرکتهای تابعه. نظارت •
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 ارتقای دانش و توان افزایی:

در نیروی انسانی می باشد و ارتقای دانش و عملکرد بهینه و کارایی شرکت در گروی استفاده حداکثری از یرفیت های موجود 

توان افزایی نیروی انسانی جچ از جمله اصول پذیرفته شده و توصیه های علم مدیریت منابع انسانی می باشد. بدین منظور این 

 مدیریت برنامه های ذیل را در دست اجرا دارد:

ت های تابعه با محوریت ابعاد حقوقی فعالیت های برگزاری جلسات آموزشی برای مدیران و نیروی انسانی هلدینگ و شرک •

 جاری سازمان؛

 تشکیل جلسات شورای حقوقی متشکل از مدیران حقوقی هلدینگ و شرکت های تابعه؛ •

برگزاری دوره های اموزشی مرتبط با ابعاد حقوقی نهادهای مالی و بازار سرمایه و سایر موضوعات مطروحه در هلدینگ و  •

 .شرکت های تابعه

 یرانه:پیشگ

رعایت صرفه و صالح شرکت ایجاب می نماید تا هر یک از مدیریت ها با بررسی و رصد مسائل و مشکالت مرتبط با حوزه کاری 

خود، اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز مشکل در آتی و کاهش هزینه های مالی و زمانی و نیروی انسانی در مقابله با 

به همین منظور این مدیریت از ابتدای فعالیت این مهم را در دستور کار خود داشته و با جدیت آن را  مسائل را به عمل آورند.

 پیگیری می نماید که اهم آن را می توان به شرح زیر بر شمرد:

 به منظور حقوقی راهکارهای ارائه و محاسبات دیوان و بازرسی سازمان و قانونی بازرس و حسابرسی گزارش های بررسی •

 ایرادات؛ رفع

 تابعه؛ های هلدینگ و شرکت وثائق و امالک، تعهدات رصد و لیست  ک ایجاد •

 و ایجادکننده گیر تصمیم و ساز تصمیم های کمیته سایر و فروش کمیته معامالت، کمیسیون های نامه آیین اصالح و بررسی •

 شرکت؛ برای تعهدات

 سرمایه. بازار مقررات بر تمرکز با مقررات و قوانین در مندرج مدیره هیات تکالیف دادن آگاهی •

 شرکت های تابعه:

تمشیت امور حقوقی شرکت های تابعه و مشکالت حقوقی ناشی از فعالیت های آنان را شاید بتوان یکی از مهمترین و شایعترین 

ی گذشته، مسائل و مسائل جاری این مدیریت دانست که به دلیل عدم وجود مدیریت حقوقی در تاپ  ارت هلدینگ در سال ها

مشکالت بسیاری برای شرکت به وجود آورده است. به همین منظور عالوه بر اقدامات انجام گرفته در ارتباط با پرونده های حقوقی 

شرکت های تابعه که بخشی از آن ذیل سرفصل مربوط به دعاوی شرح داده شد؛ این مدیریت از ابتدای فعالیت خود، برگزاری 

ای تابعه و هدایت و نظارت امور و مسائل حقوقی آنان را در دستور کار خود قرار داد و ضمن ادامه این روند جلسات با شرکت ه

 برنامه های ذیل را نیز در این جهت در نظر گرفته است:

 تابعه؛ های شرکت فیمابین اختالفات فصل و حل و داوری •

 گزارش حسابرسی؛ بندهای رفع جهت در تابعه های شرکت حقوقی های مدیریت نظارت و هدایت •
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 جهت نقطه نظرات تبادل و ها شرکت حقوقی مشکالت نمودن مطرح و تابعه های شرکت در حقوقی های نشست برگزاری •

 راهکار؛ ارائه

 که منتج گیر تصمیم یا ساز تصمیم های کمیته سایر و فروش کمیته معامالت، کمیسیون های نامه آیین اصالح و بررسی •

 شوند؛ می شرکت برای تعهداتی ایجاد به

 زمان ممکن. ترین سریع در ها آن فصل و حل و تابعه های شرکت گروهی برون اختالفات و ها پرونده و دعاوی مدیریت •

 امور حقوقی و قراردادها:

برنامه های این مدیریت درخصوص پیگیری امور حقوقی از جمله ایهارنظر درخصوص امور دارای ابعاد حقوقی هلدینگ و شرکت 

 های تابعه و مذاکره و تنظیم و انعقاد قراردادها را می توان به شرح ذیل برشمرد:

 صندوق بازنشستگی حقوقی جامع سامانه اطالعاتی بانک در ثبت و تابعه شرکتهای هلدینگ و قراردادهای حوزه به پرداختن •

 کشوری؛

 به منظور مربوطه واحدهای همکاری با هتابع های شرکت هلدینگ و جاری قراردادهای شناسی آسیب و ارزیابی بررسی، •

 قراردادها؛ در موجود غیرحقوقی های ریسک شناسایی

 ایجاد یکپار گی منظور به تابعه های شرکت هلدینگ و در مطروحه موضوعات قراردادی نویس های پیش تنظیم و تهیه •

 سازمان؛ قراردادی تعهدات بر نظارت و

 طریق گرفته از صورت های شناسی آسیب و ها ارزیابی به توجه با قراردادها اجرایی ابعاد در موجود های ریسک مدیریت •

 منعقده؛ قراردادهای در شرکت منافع جهت در و متناسب ریسک تخصیص

 منظور تخصیص به فروش( کمیته و معامالت کمیسیون قبیل قرارداد )از انعقاد به منتهی های کمیسیون در موثر حضور •

 شرکت. تعهدات در حقوقی جنبه از ریسک بهینه

 امور دعاوی و اختالفات:

دعاوی قضایی و اختالفات حقوقی از جمله مسائل مطرح در بنگاه های اقتصادی است که دارای ابعاد حقوقی و قانونی و مالی 

 گسترده ای می باشد. در این راستا مدیریت امور حقوقی و قراردادها برنامه های ذیل را در نظر دارد:

 تابعه؛ های شرکت هلدینگ و گروهی برون و گروهی درون حقوقی اختالفات و دعاوی تحلیل و بررسی •

 برای کمترین هزینه با دادگاه( از خارج یا و دادگاه طریق اختالف )از حل شیوه های طریق از دعاوی فصل و حل و مدیریت •

 سازمان؛

 احتمالی؛ دعاوی از پیشگیری منظور به موجود وضع مبنای بر راهکار ارائه •

 و اختالفات؛ دعاوی بروز از جلوگیری و کاهش منظور به حقوقی فرایندهای ابالغ و تدوین •

شرکت  تامین منافع منظور به آن علیه مطروحه ادعاهای ویا تابعه های شرکت هلدینگ و توسط مطروحه ادعاهای مدیریت •

(Claim Management) 
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 هاي زيرمجموعهشركت هاي آتيعملکرد و برنامه

 جم یمیپتروش
 ه گردیده است:ئسال اخیر ارا سهای از اطالعات مالی شرکت طی در جدول زیر خالصه

 )میلیارد ريال( جم يمیپتروش شركت يسودآور اطالعات. 32جدول 

 97سال 98سال 99سال شرح

 305،487 151،235 94،002 فروش

 111،090 36،671 28،786 سود عملیاتي

43،95430،362 113،262 خالصسود 
 1،960 2،736 7،344 ريال-سود هر سهم

2،4001،670 6،500 ريال-سود تقسیمي هر سهم
 %40 %42 %64 درصد -ROAدارايي ها  نرخ بازده

 %66 %69 %102 درصد ROE-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 
 

 
 تاكنون 96 سال از جم يمیپتروش شركت آوريسود روند. 39نمودار 

 هاي فرعي:شركت

 جم يمیپتروش رمجموعهيز يهاشركت. 33جدول 

 فعالیت و ماموريت نام شركت

 سهامی عام(پلي پروپیلن جم )-1

 تولیدی نوع فعالیت :
 ماموريت ها :

 تولید پلی پروپیلن، با باالترین کیفیت و خواص عملکردی •

 مناسب و قابلیت عرضه در بازارهای داخلی و جهانیقیمت  •

 خدمات منطبق با نیاز مصرف کننده ارائه بهترین •

 سهامی خاص() پتروشمیران-2
 خدماتی و سرمایه گذاری نوع فعالیت :

 ماموريت ها :

 بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی گذاریسرمایه •
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 مهندسي جم صنعت كاران -3

 سهامی خاص()

 خدماتی و پشتیبانینوع فعالیت : 
 :ماموريت ها 

 عملیات های اجرایی، طراحی، مهندسی، اجرا •

مدیریت طرحها و پروژه ها در قالب انواع قراردادها از جمله ساخت، مهندسی،  •

 تدارکات و اجرا، تامین ماشین آالت سبك و سنگین،

 تامین نیروی انسانی مجرب •

سهامی توسعه پلیمر پادجم ) -4

 خاص(

 پروژه تولیدینوع فعالیت : 

 ماموريت ها :

 تن در سال 200،000با ظرفیت تولید  ABSواحد  •

 تن در سال 60،000با ظرفیت تولید  Rubberحد تولید وا •

قبل از  -توسعه پلیمر كنگان  -5

 سهامی خاص(بهره برداري )

 پروژه تولیدینوع فعالیت : 
 ماموريت ها :

مین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد تولید پروپیلن و پلی پروپیلن، تأ •

 نیاز کارخانجات مذکور،

 محصوالت مربوطه فروش •

پتروشیمي توسعه پارک صنعتي  -6

 گوهر افق

 خدماتینوع فعالیت : 

 ماموريت ها :

 منومرن ستایرابسته به ی واحدهاه وانجیرزتوسعه د و یجاا •

 زنیاردموک بخش مشترت تأسیساو تأمین یوتیلیتیها  •

 هاوژهیوتیلیتی پرراک و یع خوزتوو یافت ی درشبکهها اثحدا •

شركت آمیزه هاي پويا پلیمري -7

 سهامی خاص() جم
 در حال تصفیه

شركت توسعه انرژي پادكیش -8

 سهامی خاص()
 در حال تصفیه

 جم يمیشركت پتروش يآت يهاو برنامه ياتوسعه يهاطرح و اهم اقدامات انجام شده

و توفیق در بازگرداندن  ریدر دو سال اخ یتعهدات ارز یفایمرکزی به عنوان شرکت برتر در ااخذ تقدیرنامه بانك  •

 کشور یاقتصاد یحاصل از صادرات به چرخه رسم یمنابع ارز

 تا کنون یراه انداز یتن از ابتدا ونیلیم 2.8از  شیمجتمع با ب یمحصوالت اصل دیتول زانیم نیشتربی رکورد ثبت •

 میلیون تن از ابتدای راه اندازی تا کنون  1.2یزان تولید اتیلن به مقدار ثبت رکورد بیشترین م •

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

تا هزار تن از ابتدای راه اندازی  345.6ثبت رکورد بیشترین میزان تولید محصوالت پلی اتیلن سنگین به مقدار  •

 کنون و تولید بیشتر از ظرفیت اسمی واحد 

هزارتن از ابتدای راه اندازی تاکنون  381.5ثبت رکورد بیشترین میزان تولید محصوالت پلی اتیلن سبك به مقدار  •

 و تولید بیشتر از ظرفیت اسمی واحد 

 ه اندازی تا کنونهزار تن از ابتدای را 104.7بوتادین  به مقدار  3و1ثبت رکورد بیشترین میزان تولید  •
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 ریال از ابتدای راه اندازی تا کنون اردمیلی 272،253تن به ارزش  1،986،075ثبت بیشترین میزان فروش به میزان  •

 1399 سال در PE واحد مداوم و بدون توقف تولید •

 LL-235F6 دیگر و تجاری سازی توسعه ی،طراح •

های مختلف ساخت ساپورت بر خواص و مقایسه روش پیپا دیگر لنیات یپل ستیساخت کاتال یدانش فن جادای •

 کاتالیست و پلیمرهای نهایی

  Caps & Closure/  لوتپای – یشگاهیگریدهای مجموعه تزریق در فاز آزما یطراح •

 

 اي داخل مجتمع جمطرح هاي توسعه •

 میلیون 510،812ی الیپروژه به ارزش ر 25از  شیجم، ب یمیپروژه در شرکت پتروش تیریبه واسطه وجود دفتر مد

 یعمدتًا توسعه ا تیبا ماه یستاد و یاتیمختلف عمل یدر سطوح و واحدها وروی هزار 6،663ی ارز یو ارزش الیر

 یاثربخش ،یهدفمند موجبات یتیرینظام مد نی. ادیاجرا گرد 1399درصد در سال  65به   كینزد شرفتپی و با فیتعر

 را فراهم آورده است. یتوسعه و ارتقاء سازمان یتهایفعال یریگیپ تیباالتر و قابل

 ABS/Rubberطرح  لیتکم يریگیپ •

( رنیاستا نیبوتاد لیتریلونی)اکر ABS دیتول شرکت، اهداف نیمهمتر از و جم یمیپتروش توسعه طرح نیترمهم

 ینیبشیطرح که پ نی( احداث خواهد شد. بر اساس اهیپارس )عسلو یاقتصاد ژهیمنطقه و 2است که در فاز 

 برسند، یبرداربهره به 1401در سال  Rubberو واحد  1400دوم سال  ی مهین اواخر در آن ABSواحد  شودیم

لوازم  دیتول در ABSخواهد شد. عمده مصرف  دیتول RUBBERهزار تن  36 و ABSهزار تن  ستیساالنه دو

 یشرق یایمنطقه آس در ABSبزرگ  دکنندگانیجا که تولو سپس لوازم و قطعات خودرو است. از آن یکیالکترون

حمل و نقل و زمان انتقال  نهیمحصول در کاهش هز نیا یرقابت یایبه بازار اروپا از مزا رانیا یکیهستند، نزد

از  رانیا رایاست، ز هیمواد اول دیتول یهانهیکاهش هز محصول، نیا دیتول یرقابت یایمزا گریخواهد بود. از د

در سطح  نیو بوتاد رنیاستا مانند ABS هیمواد اول دکنندهیتول جهیدر نت و LPGعمده نفتا و  دکنندگانیتول

سابق پروژه به اتمام رسید و در حال حاضر تدوین  EPC، قرارداد پیمانکار 1399در دی ماه سال است.  یجهان

فصل مشترک احجام باقیمانده با آن پیمانکار در حال اجرا میباشد. همچنین، مناقصه جهت انتخاب پیمانکار 

ار و در خرداد ماه پیمانکاران جدید زبرگ 1400جدید مهندسی و اجرای پروژه طی فروردین و اردیبهشت ماه سال 

 د.   به پروژه پیوستن

 PDH/PPطرح بررسي اجراي  •

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

که به وفور در منطقه استقرار طرح وجود دارد.  دهدیم لیپروپان تشک عی. خوراک طرح را گاز ماباشدیسال م

 نیپروپان قرار دارد که تام یصادرات انهیپا یلومتریطرح حاضر در حدود دو ک یگفت محل اجرا دیبا نیهمچن

 دیطرح به عنوان خوراک در واحد تول یدیتول لنیاز محل فوق در نظر گرفته شده است. پروپ زیخوراک طرح ن

 913ح حدود طر ازین مورد یگذارهیسرما نهیهز شودیم برآوردخود طرح مورد استفاده قرار خواهد.  لنیپروپیپل



 

   

 

63 

 1399 اسفند  30 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد هیات تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

درصد پیشرفت فیزیکی  5این پروژه تا کنون بیش از برسد.  یبرداربه بهره 1403بوده و طرح در سال  وروی ونیلیم

انعقاد قرارداد اخذ  ،یخوراک ،احداث جاده دسترس قراردادداشته و اهم اقدامات صورت گرفته عبارتند از: انعقاد 

و  یکیزیپروژه، انجام مطالعات ژئوف تیسا هیاول حیانجام تسط، UOPبا شرکت  یو انتقال تکنولوژ سانسیل

 ایاز در نیپروژه و استحصال زم نیزم یبهساز یو طراح تیسا یکیژئوتکتون

 پلی پروپیلن جم
 ای از اطالعات مالی شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است.در جدول زیر خالصه

 )میلیارد ريال( جم لنیپروپ يپل شركت يسودآور اطالعات. 34جدول 

97سال  98سال  99سال  شرح
624،65 فروش 33,24617,923

756،24 سود عملیاتي 293،9 5,672
259،21 سود خالص 11,0256,516

630،10 ريال-سود هر سهم 5,5133,258
000،10 ريال-سود تقسیمي هر سهم 5,5003,250

 51.259.572درصد –( ROA) هادارايينرخ بازده 

90.38391درصد -( ROE) بازده حقوق صاحبان سهامنرخ

 
 تاكنون 1395 سال از جم لنیپروپ يپل شركت ياتیعمل سود و خالص سود روند. 40نمودار 

 اهم اقدامات انجام شده در شركت پلي پروپیلن جم

 66هزار میلیارد ریال به  33شرکت با توجه به سیاستهای اعمال ترکیب بهینه تولید از افزایش مبلغ فروش  •

 هزار میلیارد ریال

 تن تولید انواع محصوالت پلی پروپیلن 287،744کسب رکورد تولید ساالنه با ثبت  •

ولید درصدی در ت 47و همچنین سهم  99درصدی از بازار پلی پروپیلن کشور در سال  36دستیابی به سهم  •

 و فروش گریدهای گوپلیمر دارای حاشیه سود باالتر

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

95 96 97 98 99

میلیون ریال

سود خالص سود عملیاتی



 

   

 

64 

 1399 اسفند  30 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد هیات تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

 کمتر از استاندارد معیار مصرف انرژی در کشور %27استمرار رکورد مصرف انرژی ویژه به میزان  •

 با کاربرد فیلم RP120Lتولید و فروش گرید  •

 پلي پروپیلن جمهاي آتي شركت اي و برنامههاي توسعهطرح

نظور اجتناب از خام فروشی محصوالت و تنوع در تولید با هدف افزایش ارزش پیگیری پروژه کامپاند به م •

 افزوده تولید

جهت انتقال دانش محصوالت پایین  INNOCOMPاستفاده از دانش خارجی و انجام مذاکرات با شرکت  •

 دستی

 افزایش سطح تولید تا تحقق ظرفیت اسمی •

 صرفدایر کردن انبار محصوالت در فواصل نزدیك به بازار م •

پیگیری استفاده بهینه و کارآمد از منابع نقدینگی شرکت با سرمایه گذاری در اوراق سلف و سایر اوراق قرضه  •

 انتشار یافته دولت

 خدمات گستر صباانرژی
 های مالی این شرکت در دو سال مالی اخیر به شرح جدول زیر بوده است.مهمترین اقالم صورت

 (الير یاردلی)ارقام به مسال اخیر  سههاي مالي خالصه اقالم صورت. 35جدول 

139909301398093013970930 شرح
163,6 هاگذاريدرآمد سرمايه  3715465
090,6 سود عملیاتي 3664409

106,6 سود خالص 3670410
000,060,61 ريال-سود هر سهم 367000004100000

000,000,54 ريال-تقسیمي هر سهمسود  000,10 000000,000,4  

 گذاريوضعیت پرتفوي سرمايه

سال انتهای  تا 1396سال  ابتدایشرکت از  نیا یگذارهیتمام شده و ارزش روز سبد سرما یبها سهیمقا ریدر نمودار ز

 9،100 به الیر اردیلیم 2،069سبد از  نیتمام شده ا یت. همانطور که مشخص است بهانشان داده شده اس 1399

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

شرکت از محل  نیا یتمام شده پرتفو یبها شیافزا بوده است. یمال یهایگرو واسطه یفلز یهااستخراج کانه  ،ینفت

 یهادر حساب یبوده است که به عنوان بده یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیتوسط شرکت سرما ینگینقد قیتزر

سبد  نیمشخص است ارزش افزوده ا ریکه از نمودار زثبت شده است. همانطور  یشرکت خدمات گستر صبا انرژ

 بوده است. الیر اردیلیم 52،000 بالغ بر 1399ی سال در انتها یگذارهیسرما
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 1399 انتهاي سال تا 1396 سال ابتداي از شركت يگذارهيسرما سبد روز ارزش و شده تمام يبها سهيمقا. 41نمودار 

صنعت نشان داده شده است.  كیبه تفک 1399 ی سالدر انتها یش روز پرتفوتمام شده و ارز یبها ریدر جدول ز

ی، فلزات اساسی، فلز یهااستخراج کانه عیدرصد ارزش روز سبد متعلق به صنا 80از  شیهمانطور که مشخص است ب

 ی است.نفت یهافرآوردهخودرو و 

 (الير میلیون)ارقام به مقايسه وضعیت ارزش روز پرتفوي . 36جدول 

 درصد ارزش روز درصد بهاي تمام شده صنعت

 1,280,71514% 16,276,056 31% استخراج کانه های فلزی

 %24 12,826,789 %21 1,905,017 فلزات اساسی

 %10 5,443,178 %4 343,781 خودرو و قطعات

 %14 7,366,577 %9 783,132 فرآورده های نفتی

 %4 2,145,707 %10 884,657 چندرشته ای صنعتی

 %8 4,304,084 %11 1,014,335 شیمیایی

 %2 974,703 %2 168,605 بانکها و موسسات اعتباری

 %6 3,331,517 %30 2,719,863 سایر

 9100105 100% 52668611 100% جمع

 هاخالص ارزش دارايي

 1399تا انتهای سال  1397های شرکت خدمات گستر صبا انرژی از ابتدای سال در نمودار زیر خالص ارزش دارایی

 نشان داده شده است.
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 هاي پرتفويمقايسه خالص ارزش دارايي. 42نمودار 

با در نظر گرفتن این  1399( تا انتهای سال 100)مبنا عدد  1397در نمودار زیر وضعیت بازده پرتفوی از ابتدای سال 

نویسی و خریدها در ابتدای هر ماه و سود نقدی و فروش در انتهای هر ماه انجام شده باشد و فرض که مبالغ پذیره

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

  گذاری شرکت خدمات گستر صبا انرژی بوده است.درصد بازده پرتفوی سرمایه 1100در این دوره بیش از 

 
 1399 سال يانتها تا 1397 سال يابتدا از يپرتفو بازده تیوضع. 43نمودار 

 اهم اقدامات انجام شده در شركت خدمات گستر صبا انرژي

 تدوین و بازنگری شرح وظایف مدیران، کارشناسان و ... به منظور استفاده بهینه از نیروهای شاغل •

 تشویق و ترغیب کارکنان به گذراندن تحصیالت دانشگاهی •

 محترم در دوره های آموزشیانجام هماهنگی های الزم جهت شرکت همکاران  •

 مدیریت تاسیسات و ساختمان سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری •
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 تامین نیروی بخشی از کارخانه صبا فوالد خلیج فارس •

 تسویه بخش عمده مطالبات سهامدار عمده •

 پتروشیمی مسجد سلیمان 

 در مانیمسجدسل یغرب شمال و گتوند سد جنوب در سلیمان، مسجد پتروشیمی صنایع اوره و آمونیاک دیتول کارخانه

 یشرق شمال یلومتریک 130 محدوده در مان،یسل مسجد شهرستان ییالیز منطقه در و هکتار 400 مساحت به ینیزم

 موقعیت نظر از .یافت خواهد افزایش هکتار 1000 از بیش به منطقه وسعت توسعه، طرح براساس .دارد قرار اهواز

 و اروپا ترکیه، به سراسری آهن راه طریق از و المللیبین آزاد هایآب به خمینی امام بندر طریق از منطقه جغرافیایی

 یبردار بهره به 1400 سال ماه بهشتیارد در دیآغاز گرد 1393پروژه که در سال  نیا شود.مرکزی وصل می آسیای

  .دیرس

 سال در مکعب متر ونیلیم 870 زانیم به یعیطب گاز: خوراک •

 اوره یبرا ژاپن ویتو -اکیآمون یبرا سیسوئ: کازاله یتکنولوژ یهاسنسیال •

 چین  WUHUANشرکت: EPC پیمانکار •

 NONبخش  وآنی ونیلیم EPC، 805بخش  وآنی ونیلیم 4.112صورت گرفته کل طرح:  گذاریسرمایه •

EPC 

  محصوالت

 آن ياسم تیظرف همراه به مانیسل مسجد يمیپتروش شركت محصوالت. 37جدول 

 (سال در تن)هزار  ظرفیت محصول نام

 1.075 اوره

 680 آمونیاک

 شركت پتروشیمي مسجد سلیمان هاي تابعهشركت

 مانیسل مسجد يمیپتروش شركت تابعه يهاشركت. 38جدول 

 1399در سال  شده انجام اقدامات اهم

پتروشیمی مسجد سلیمان توسط خود شرکت به دلیل عدم حضور تیم اجرایی شرکت ووهان تکمیل پروژه  •

 ناشی از محدودیتهای کرونایی

 99اندازی و راه اندازی موفقیت آمیز نیروگاه در آبان های پیش راهتکمیل فعالیت •

 اندازی واحد آمونیاک و تکمیل لود کاتالیست و پکینگهای پیش راهتکمیل فعالیت •

 اندازی موفقیت آمیز واحد گرانول اورهاندازی در واحد اوره و راههای اجرایی و پیش راهفعالیت تکمیل •

 ماموريت نام شركت

 پروژه طرح تولید اتیلن و پلی اتیلن شرکت مجتمع پتروپاالیش بختیاری مسجد سلیمان

 برداری و تامین نیروی انسانی فاز یك کارخانه پتروشیمی مسجد سلیمانبهره شرکت گروه انرژی پارسوماش مسجد سلیمان

 1374نفت و گاز و پتروشیمی از سال  –مهندس مشاور  پرآور مهندسی شرکت
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 هاي آتي شركت پتروشیمي مسجدسلیمانبرنامه

 شهریورکه تاکنون با مشکالت نقدینگی با تاخیر مواجه شده است تا  ROتکمیل اجرای پروژه تصفیه پساب  •

1400 

 ماهه 8 –ها برای بارگیری محصول در سایت تقرار کامیونسو محل ا اجرای پروژه ترمینال بارگیری •

 ماهه 8 –اجرای پروژه الگون و استخرهای تبخیر  •

 ماهه 10 –اجرای پروژه دفع آبهای سطحی  •

 ماهه 4 –نشانی اجرای پروژه توسعه ساختمان آتش •

 ماهه 8 –اجرای پروژه احداث الکرها  •

 صبا فوالد خلیج فارس
 ای از اطالعات مالی شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:خالصهدر جدول زیر 

 (الير اردیلیم) صبافوالد خلیج فارس شركت يسودآور اطالعات. 39جدول 

 97سال  98سال  99سال  شرح

006،29 فروش 11,2493,159
054،12 سود عملیاتي 653،2 393،1 

040،12 سود خالص 2,451253،1 
891،21 ريال -سود هر سهم 4,456279،2 

000،18 ريال -سود تقسیمي هر سهم 4,500636،1  

421610 درصد – (ROA)ها نرخ بازده دارايي
673019 درصد - (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام  نرخ

 

 صبا فوالد خلیج فارس شركت ياتیعمل سود و خالص سود روند. 44نمودار 
 

 شركت صبافوالد خلیج فارس در شده انجام اقدامات اهم

 درصدی تولید نسبت به سال گذشته 22رشد  •
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 هزار تن 96هزار تن به  42افزایش ریت تولید ماهیانه از  •

 برابری سود نسبت به سال گذشته 6افزایش حدود  •

 تحریم ها و مشکالت تامین ارزدرصدی درآمد حاصل از فروش صادراتی با وجود  100افزایش  •

 شرکت برتر به لحاظ فروش ارز از نظر بانك مرکزی 5قرارگرفتن شرکت جزء  •

 :مختلف پیش بیني شده در پروژه فازهاي

 جیخل یو فلز یمعدن عیصنا یاقتصاد ژهیهکتار در منطقه و 400بر بالغ  یفارس به وسعت جیمجتمع صبا فوالد خل

تن  ونیلیم 5/1 انهیسال دیتول ینیبشیکه با پ دهیشهر بندرعباس واقع گرد یرجائ دیشه بزرگراه 20 لومتریفارس در ک

 نیهمچن كیدر مرحله دوم از فاز  لتیتن شمش فوالد ب ونیلیم 5/1 دیو تول كیفاز  اولدر مرحله  HBIگرم  کتیبر

از  یکیتن در سال به عنوان  ونیلیم 5/4حدود  ینهائ تیبه ظرف 3و  2 یفازها یآن ط یآت یهابا احتساب توسعه

 ونیلیم 55، 1404فوالد کشور در افق  دیبراساس طرح جامع تول .باشدیکشور مطرح م یفوالد یهاطرح نیبزرگتر

صادرات  یتن برا ونیلیم 14و  یمصرف داخل یتن برا ونیلیم 41مقدار  نیشده است که از ا یگذارتن فوالد خام هدف

 یایتن به روش اح ونیلیم 49تن به روش کوره بلند و  ونیلیم 6تن مذکور  ونیلیم 55از . شده است ینبیشیپ

 ونیلیم 53به  میمستق یایتن فوالد خام به روش اح ونیلیم 49 دیتول یبرا. خواهد شد دیتول یکیو ذوب الکتر میمستق

 خواهد بود. ازیتن قراضه ن ونیلیم 6و  یتن آهن اسفنج

برداری قرار گرفته است. مورد بهره HBIمیلیون تن بریکت گرم  1.5پروژه با ظرفیت  1در حال حاضر مرحله اول فاز 

 :می باشدبه شرح ذیل  میلیون تن 4.5تا ظرفیت  توسعه کارخانهبرنامه 

 میلیون تن 1.5به منظور تولید مقاطع سنگین و شمش به ظرفیت  1تکمیل فاز  •

میلیون تن بریکت گرم )که یکی از این  1.76: احداث دو واحد احیای مستقیم هر یك به ظرفیت 3و  2فاز  •

هر یك به ظرفیت  و نورد یفوالدسازدو واحد در مرحله انتخاب پیمانکار و تامین مالی قرار دارد( و دو واحد 

 ورق نورد گرممیلیون تن  1.5

 فارسصبافوالد خلیج هاي آتي شركت برنامه

 1طرحهای توسعه افزایش ظرفیت واحد احیاء  •

 احداث واحد گوگرد زدایی ✓

 تامین و اجرای پل رودگذر، تکمیل و جمع آوری آبهای سطحی منطقه انباشت و برداشت ✓

 طرحهای توسعه برای رسیدن به طرح جامع •

 احداث واحد احیاء مستقیم ✓

 احداث فوالد سازی ✓

 ن در سال محصوالت فوالدیمیلیون ت 7میلیون تن به  4.5تغییر طرح  ✓

 تکمیل تجهیزات حمل و نقل مواد اولیه و نصب واگن برگردان ✓
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 سازی اهوازلوله
 ای از اطالعات مالی شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:در جدول زیر خالصه

 (الير اردیلیم) سازي اهوازلوله شركت يسودآور اطالعات. 40جدول 

 97سال  98سال  99سال شرح

303،31 فروش  290،15  674،2 
500،11 سود عملیاتي  622،4  765،1 

960،3 سود خالص  148،2  017،1 
911،1 ريال -سود هر سهم  829 392

 9 14 17 درصد -( ROAها )نرخ بازده دارايي

(845) 107 درصد -( ROE) حقوق صاحبان سهامنرخ بازده   (46)  

 
 تاكنون 1397 سال از سازي اهوازلوله شركت ياتیعمل سود و خالص سود روند. 45نمودار 

 شركتهاي زيرمجموعه

 ماموريت نام شركت

 سیال سازه روشن
نفر در  901بالغ بر 99تامین نیروی انسانی برای شرکت لوله سازی که در سال 

 اختیار شرکت قرار داده است

 ارائه خدمات یکپارچه لجستیکی با تمرکز بر حمل و نقل ریلی آهن ريل كاران

 سازي اهوازشركت لوله در شده انجام اقدامات اهم

 سال 14صفر شدن زیان انباشته و ایجاد سودآوری شرکت پس از  •

 قانون تجارت 141خروج از شمولیت ماده  •

 سال 14شکست رکورد تولید پس از  •

 االنبیاءحل و فصل مطالبات قرارگاه خاتم  •

 حل و فصل و تسویه پرونده حقوقی شرکت پرشین راد •

0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000

10,000,000
12,000,000
14,000,000

97 98 99

میلیون ریال

سود خالص سود عملیاتی



 

   

 

71 

 1399 اسفند  30 به يمنته يمال سال - انهیسال يعاد يبه مجمع عموم رهيمد هیات تیگزارش فعال |گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

)فروش تجهیزات با توجه به موافقت  CNGاقدامات موثر در خصوص تعیین تکلیف خط تولید کپسول  •

 سهامدار اکثریت(

 زسازي اهواشركت لولهطرحهاي توسعه و برنامه هاي آتي 

 خرید و نصب دستگاه عکس برداری دیجیتال •

 نصب تجهیزات تولید لوله های جداره چاهطراحی، ساخت و  •

 خرید و نصب دستگاه رزوه زنی لوله های کیسینگ •

 خط تولید برس های براشینگ کارخانه پوشش •

 خرید، نصب و راه اندازی دستگاه فرز لبه برق •

 فوالد اکسین خوزستان
 ای از اطالعات مالی شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:در جدول زیر خالصه

 )میلیارد ريال( خوزستان نیاكس فوالد شركت يسودآور اطالعات. 41دول ج

 97سال  98سال  99سال  شرح

611،48 فروش  363،22  266،5  

223،18 سود عملیاتي  123،5  (253)  

603،14 سود خالص  600،4  (342)  

245،3 ريال-سود هر سهم  015،1  - 

950،2 ريال –سود تقسیمي هر سهم   220 - 

(3) 25 32 درصد -( ROAها )نرخ بازده دارايي  

(12) 61 69 درصد -( ROE) حقوق صاحبان سهامنرخ بازده   

 
 تاكنون 1396سال از فوالد اكسین شركت ياتیعمل سود و خالص سود روند. 46نمودار 

 خوزستان نیفوالد اكسطرحهاي توسعه و برنامه هاي آتي شركت 

طرح توسعه ی فوالدسازی )احیاء،  :طرح احداث مجتمع فوالد سازی شامل احیاء مستقیم، ذوب و ریخته گری •

 ذوب و ریخته گری( از اقدامات پیش روی شرکت فوالد اکسین خوزستان میباشد که در آن تولید سالیانه 
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ورق عریض با تولید سالیانه آهن اسفنجی به عنوان محصول میانی، اسلب و در نهایت تن  1.760.000

مدیره جهت  هیاتمصوبه ، تن به عنوان محصول نهایی در نظر گرفته شده است. در این راستا 1.050.000

و  مجوز زیست محیطی  اخذ گردیده اند و طرح توسط سهامداران به تصویب رسیده  99اجرای پروژه در سال 

 یدرج آگهو  EPCFبصورت  یمجتمع فوالدساز نکارانمایپ ییشناسا یفراخوان برا یدرج آگهاست. همچنین 

 اند.صورت گردیده EPCFبصورت  یمجتمع فوالدساز مانکارانیپ ییشناسا یفراخوان برا

 کیلو ولت از پست اهواز تا پست آرنا 400اجرای خط  •

 کیلو ولت 230/400اجرای پست مقسم  •

 کیلو ولت 33/230اجرای پست داخلی  •

 

 یاسا تایرایران
 ای از اطالعات مالی شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:زیر خالصه در جدول

 (الير اردیلیم) ايران ياسا تاير و رابر شركت يسودآور اطالعات. 42جدول 

 97سال  98سال  99سال  شرح

130،7 فروش 791،3 342،2 
559،2 سود عملیاتي 782369

189،2 سود خالص 582219
433،2 ريال -سود هر سهم 971366

540100 ريال -سود تقسیمي هر سهم
472211 درصد – (ROA)ها نرخ بازده دارايي

361811 درصد - (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام  نرخ

 
 تاكنون 1396 سال از ايران ياسا تاير و رابر شركت ياتیعمل سود و خالص سود روند. 47نمودار 

 ريتا اسايرانياشركت  در شده انجام اقدامات اهم

 اجرا و بهره برداری از پروژه توسعه تایرهای نسل دوم •
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 خرید، نصب و راه اندازی ماشین آالت مورد نیاز خط تولید •

 توسعه و تنوع بخشی به محصوالت تولیدی •

 در راستای جایگزینی مواد اولیه به صرفه و کاهش قیمت تمام شده بازنگری و بهینه سازی کامپاند •

 هاي توسعه شركت ايران ياسا تاير و رابرطرح

نسل  یرهایبازار و رقابت در محصوالت تا تیدر خصوص وضع اسای رانیبر اساس مطالعات انجام شده توسط شرکت ا

در دو فاز نوع محصوالت را  نیتن از ا 1،639االنه س دیتول یاشرکت قصد دارد مطابق طرح توسعه نیا وبلس،یدوم ت

 473.578سایز با مبلغ  51تن تایر های نسل دوم تیوبلس در  1.639فاز اول این پروژه با ظرفیت اسمی . دیآغاز نما

 به بهره برداری رسید. در فاز دوم این پروژه شرکت قصد دارد تا با راه 1399میلیون ریال سرمایه گذاری در دی ماه 

تن از نیاز داخل را تامین کند. با توجه به تکنولوژی  2500تن، در مجموع  1.273اندازی این فاز با ظرفیت عملیاتی 

را خواهد داشت و در آینده ی نزدیك میتوان بدون  %10در نظر گرفته شده، ظرفیت هر دو پروژه قابلیت افزابش تا 

تن رساند. فاز دوم این  2.750تولید تایر های تیوبلس را به  دن ماشین آالت و تجهیزات فرایندی، ظرفیتواضافه نم

میلیون ریال بوده که با توجه به برنامه ریزی انجام شده،  567.848پروژه در مجموع نیازمند سرمایه گذاری به مبلغ 

 ماه جهت شروع تولید و عرضه اولیه محصوالت خواهد بود.  18فاز اجرای طرح توسعه شرکت نیازمند 

 فاز دوم پروژه تولید تایر های نسل دوم اجرای •

 اجرای پروژه تایر های رادیال •

 افزایش ظرفیت تولید تایر های دوچرخه ای •

 نوسازی ماشین آالت و سخت افزار های خطوط تولید •

 

 نیرو آتیه صبا
 ای از اطالعات مالی شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:در جدول زیر خالصه

 (الير اردیلیم) نیرو آتیه صبا شركت يسودآور اطالعات. 43جدول 

 97سال  98سال  99سال شرح

437،2 فروش  996،1  982،1 
223 192 461 سود عملیاتي

175 274 439 سود خالص
400،4 ريال -سود هر سهم  739،2  756،1 

700،2 - ريال –سود تقسیمي هر سهم   500،1  

 2.05 3.08 4.8 درصد -( ROAها )دارايينرخ بازده 

6،69 درصد -( ROE) حقوق صاحبان سهامنرخ بازده   3،59  3،64  
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 تاكنون 1396 سال از نیرو آتیه صبا شركت ياتیعمل سود و خالص سود روند. 48نمودار 

 شركت نیرو آتیه صبا در شده انجام اقدامات اهم

 های معیوب نیروگاهتعویض تابلو  •

 پیگیری مطالبات از وزارت نیرو •

 انتقال اسناد مالکیت نیروگاه •

 انعقاد قرارداد دوجانبه با شرکتهای پگاه تهران، ایران یاسا، صبا فوالد خلیج فارس و فوالد اکسین خوزستان •

 پیگیری موضوع انباشت ضایعات مازوت در استخر خاکی نیروگاه •

 آالت و مزایده پسماند آهك موجود در محوطه نیروگاهبرگزاری مزایده ضایعات اهن  •

 طرحهاي توسعه و برنامه هاي آتي شركت نیرو آتیه صبا

 مگاواتی جدید 500طرح توسعه نیروگاه حرارتی تبریز با احداث نیروگاه  •

 طرح بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز •

 نیرو تراز پی ریز 
 ،یکیالکتر یلیتوسعه حمل و نقل ر) یکیالکتر یتوسط انرژ یژانر یحاملها ریسا ینیگزیحرکت کشور به سمت جا

 به کشور عراق، ژهیبو یکیالکتر یو توسعه صادرات انرژ( رهیو غ یدر بخش کشاورز یکیآب الکتر یاز پمپها استفاده

موارد، چشم انداز  نیکنار ا در .فراهم خواهد ساخت یکیالکتر یگذاران در بخش انرژ هیسرما یبرا یمناسب اریبس بستر

صادرات نفت و فرآورده  شیافزا و شود ینم دهیدر کشور د یو آب یهسته ا ر،یپذ دیتجد یتوسعه مولدها یبرا یروشن

 یکیالکتر یانرژ دیتول یبرا هیاول منبع سوخت نیتر یبه اصل لیدر کشور، گاز را تبد یعیو حبس گاز طب ینفت یها

بر استفاده از سوخت  یروگاهیمعتبر انجام شده نشان دهنده تمرکز صنعت ن یها ینیب شیخواهد نمود. لذا عمده پ

 .است هیپا یگاز به عنوان انرژ

توسط شرکت  مگاوات 546با ظرفیت اسمی  3نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشك بر این اساس مطالعات اولیه احداث 

 تیبا ظرف یگاز نیدو واحد توربشامل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار قرار گرفت. طرح 
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 4.4 این نیروگاه ساالنه برق دیتول زانیم باشد.میی مگاوات 180 تیبخار با ظرف نیتورب واحد كیو  یمگاوات 183

 باشد: خواهد بود. زمان سنکرون واحد ها به شرح زیر می مگا وات ساعت ونیلیم

 ام قرارداد 18در ماه  مگاوات( 183 تیبه ظرف یگاز نیواحد تورب كیفاز اول پروژه ) یاندازراه •

 ام قرارداد 20مگاوات( در ماه  183 تیبه ظرف یگاز نیواحد تورب كیفاز دوم پروژه ) یاندازراه •

 ام قرارداد 34مگاوات( در ماه  180 تیبخار به ظرف نیواحد تورب كیفاز سوم پروژه ) یاندازراه •

میلیون یورو به صورت ریالی در بخش  19و  EPCمیلیون یورو در بخش  240هزینه های سرمایه گذاری این طرح 

Non-EPC .با توجه به مطالعات انجام شده قرارداد احداث نیروگاه با گروه مپنا به عنوان تامین کننده  خواهد بود

شت سال جاری منعقد گردیده و عملیات اجرایی طرح قرارداد( و پیمانکار در اردیبه EPCبخش  %50مالی )به میزان 

عملیات خاک برداری و تسطیح زمین پروژه آغازگردیده است و پیش  1400آغاز شده است. از اردیبهشت ماه سال 

 1402و  اسفند  1401، دی ماه 1401این پروژه به ترتیب در آبان ماه  3و  2، 1بینی میگردد تاریخ های اتمام فاز 

و نرخ بازگشت  38.1%( IRRی )گذار هیکل سرما یبر اساس محاسبات انجام شده نرخ بازده داخل. صورت گردد.

 باشد.می %43.6سرمایه گذاری سهامداران شرکت 

 صبا آرمه

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

 ريال( اردسودآوري شركت صبا آرمه )میلیاطالعات . 44جدول 

 97سال 98سال  99سال شرح

446 فروش  305  707 

422 سود عملیاتي  226  312
824 سود خالص  925  203 

390،12 ريال -سود هر سهم  935،12  993،15 
500،14 ريال –سود تقسیمي هر سهم   000،10  000،15  

 29 18.6 15.8 درصد –( ROAها )نرخ بازده دارايي

 52.7 53.2 46.4 درصد -( ROEنرخ بازده حقوق صاحبان سهام )

 
 تاكنون 1397روند سود خالص و سود عملیاتي شركت صبا آرمه از سال . 49نمودار 

 اهم اقدامات انجام شده در شركت صبا آرمه
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 پروژه مسکونی زینو ولنجك •

 اقامتی وانیا چالوس –پروژه تجاری  •

 طرحهاي توسعه و برنامه هاي آتي شركت صبا آرمه

 پروژه اداری آرژانتین تهران •

 تهران 22پروژه مسکونی منطقه  •

 گردشگری رامسر –پروژه مسکونی  •

 پروژه اقامتی جزیره کیش •

 کارخانجات تولیدی تهران
 ای از اطالعات مالی شرکت طی سه سال اخیر ارایه گردیده است:در جدول زیر خالصه

 (الير میلیونتهران ) يدیكارخانجات تول شركت يسودآور اطالعات. 45جدول 

 97سال  98سال  99سال شرح

794،4 210 فروش  6/2 
(981،28) سود عملیاتي  (169،22)  (480،23) 

(237،26) سود خالص  (951،17)  (381،18) 

 

 تهران يدیكارخانجات تولشركت  در شده انجام اقدامات اهم

 حل مشکل ضمانت تسهیالت و نقل و انتقال پول •

 ساماندهی انبار های شرکت •
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 هاي تامین مالياستراتژي
 استفاده از انواع بدهي 

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای گذشته معموال از منابع داخلی خود برای تامین مالی شرکت سرمایه

رویکرد مدیریت شرکت تغییر کرده و بنا شد از ظرفیت  1399کرد، اما در سال میها استفاده گذاری ها و پروژهسرمایه

سازی ساختار سرمایه اخذ انواع بدهی )انواع اوراق و تسهیالت مالی( به منظور کاهش هزینه موزون سرمایه و بهینه

در سال گذشته توسط  میلیارد ریال اوراق درآمد ثابت 50،000شرکت استفاده کند. به همین منظور مجوز انتشار 

میلیارد ریال آن )اوراق تبعی( منتشر شده است و قرار است  15،000مدیره هلدینگ صادر شد که تا بحال  هیات

میلیارد ریال اوراق تبعی دیگر( نیز در سال جاری  5،000و میلیارد اوراق اجاره  30،000میلیارد ریال دیگر ) 35،000

ها و به منظور حفظ ارزش دلیل عدم وجود ظرفیت جذب این منابع توسط پروژهالبته در حال حاضر به منتشر شود. 

نقدینگی بدست آمده، اکثر آنها صرف خرید سهام ارزشمند و نقدشونده شده است )که تاکنون هم سود قابل مالحظه 

 امین گردد. ها تای را نصیب هلدینگ نموده است( تا در موقع مقتضی از محل فروش این سهام، هزینه های پروژه

میلیارد ریال  12،000همچنین هلدینگ با توجه به اعتبار باالیی که نزد سیستم بانکی کشور دارد، بنا دارد حدود 

درصد  80های نیروگاه اندیمشك و همچنین بیش از تسهیالت بانکی نیز اخذ نماید و به این ترتیب تقریبا تمامی هزینه

 آورده هلدینگ( توسط بازار بدهی تامین مالی خواهد شد.  های پروژه احیای صبافوالد )سهمهزینه

 افزايش سرمايه

میلیارد ریال به حدود  27،000هلدینگ در سال گذشته موافقت صندوق بازنشستگی کشوری جهت افزایش سرمایه از 

مذکور در سال میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را بدست آورده و افزایش سرمایه  41،000

 میلیارد ریال دیگر نیز توسط آورده سهامداران جذب خواهد شد. 14،000جاری عملیاتی شده و حدود 

 رتبه بندي شركت 

گذاری سهام های با رتبه اعتباری قابل قبول نیازی به وثیقهتسهیل فرآیند اخذ تسهیالت )برای مثال شرکتبه منظور 

قرارداد رتبه بندی اعتباری خود را با شرکت پایا منعقد کرده است و مراحل اجرایی  برای انتشار اوراق ندارند(، هلدینگ

 باشد.آن در حال انجام می

 ساير اقدامات

های زیرمجموعه اقدامات زیر نیز در حال به منظور اصالح ساختار سرمایه و تسهیل تامین مالی هلدینگ و شرکت

 باشد.پیگیری می

ی پروژه های زیرمجموعه هلدینگ از جمله نیروگاه اندیمشك، پروژه احیای کمك به طراحی مدل تامین مال -

 PDH/PPصبافوالد و پروژه 

های زیرمجموعه به منظور تسهیل فرآیند تامین مالی خود آنها و طی مراحل تجدید ارزیابی بعضی شرکت -

 سازی اهواز(هلدینگ )از جمله پتروشیمی جم و لوله
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زیرمجموعه به منظور اصالح ساختار مالی آنها )از جمله فوالد اکسین و خدمات های افزایش سرمایه شرکت -

 گستر صباانرژی(

 تالش برای رفع توثیق سهام هلدینگ )بخصوص بخشی از سهام پتروشیمی جم نزد بانك صنعت و معدن( -

 شركت تيهاي آبرنامه
های سودآور ودآوری در آینده، ترکیب شرکتمدیریت بر این باور است که با توجه به ضرورت تداوم و استمرار رشد س

های کم بازده در ترکیب پرتفوی افزایش خواهد یافت. در این راستا شرکت ،و پربازده و با سیاست تقسیم سود مناسب

 گردد. گذاری میهای سودآور با تقسیم سود مناسب سرمایهده واگذار و از محل نقدینگی ایجاد شده در شرکتو زیان

پرتفوی غیربورسی، برای سهامی که قابلیت بورسی شدن در کوتاه مدت را داشته باشد، اقدامات الزم در  در ترکیب

های غیربورسی است و اعتقاد دست انجام است. استراتژی بلندمدت شرکت در جهت بورسی نمودن اغلب سهام شرکت

های غیربورسی است و این ش از شرکتهای بورسی به مراتب بیبر این است که همواره شفافیت اطالعاتی در شرکت

گذاری مناسب با ریسك قابل قبول جهت رشد ثروت سهامداران اصلی شرکت یعنی بازنشستگان فرهیخته الزمه سرمایه

 باشد.و زحمتکش کشوری می

ت، گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به تغییر اهداف و تمرکز بر حوزه نفهای شرکت سرمایهمجموعه فعالیت

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

 استراتژي كوتاه مدت 

 استقرار نظام حاکمیت شرکتی -

 های غیر بورسی در بازار سرمایهعرضه شرکت -

 کنگان PDHو  ABS/Rubberهای نیروگاه اندیمشك ، تامین مالی و مدیریت پروژه -

 صندوق بازنشستگی کشوریهای حوزه انرژی ساماندهی شرکت -

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

 استراتژي بلند مدت

 اجرای طرح توسعه فوالد اکسین -

 فارس جیتوسط شرکت صبافوالد خل یفوالد تمحصوال یتن ونیلیم 5پروژه  یریگیپ -

 گذاریسرمایههای جذاب و پربازده فرصتبه شناسایی و ورود  -

 های مکمل زنجیره ارزش الفین گذاری در حوزهسرمایه -

 های تجدیدپذیرورود به حوزه احداث نیروگاهبررسی و  -
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 مديره  هیاتپیشنهادات  و بودجه

    29/12/1400برای سال مالی منتهی به  هادیشنبودجه پی
 باشد. بشرح جدول زیر می 29/12/1400بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی منتهی به 

 ريال( ون)مبلغ به میلی 1400 سال يشنهادیپ بودجه. 46جدول 

 سود)زيان(
پیش بیني سال مالي 

29/12/1400منتهي به 
واقعي سال مالي منتهي 

 29/12/1399به 

 درصد افزايش)كاهش(

 نسبت به سال قبل بودجه

)خالص(سودحاصل از سرمایه گذاری   74,138,16656,069,19732%
گذاری )خالص(سودحاصل از فروش سرمایه  39,799,0003,735,094966%
20,120348,129)94(% سود حاصل از سایر فعالیتها

113,957,28660,152,42089% جمع درآمدها
247,740(20%()296,517( هزینه های عمومی اداری و تشکیالتی

عملیاتیسود)زیان(   113,660,76859,904,68090%
171,242(3521%()6,200,000( هزینه های مالی

100(%(93,273- خالص درآمدها)هزینه ها(ی متفرقه

107,460,76859,826,71180% سود)زیان( قبل از کسر مالیات
)291()100(%- مالیات

107,460,76859,826,42080% سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات
ریال-سود هر سهم  2,6202,21618%

به هزار سهم -تعدادسهام شرکت   41,020,35327,000,00052%
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  پیشنهادات هیات مدیره

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

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

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

 انباشته سود حساب گردش. 47جدول 

میلیارد ريال-مبلغ شرح  

 59827سود خالص 

 29751سود انباشته ابتداي سال
 -تعديالت سنواتي

 29751تعديل شدهسودانباشته ابتداي سال 
 21600سود سهام مصوب

 67978سود قابل تخصیص 

 -اندوخته قانوني 

 3735اندوخته سرمايه اي
 64243سود انباشته  پايان سال

 

های مالی اصالحیه قانون تجارت که پیوست صـورت 129های مشمول مفاد ماده معامالت انجام شده با شرکت .3

 گردد. تصویب مجمع محترم اعالم میباشد به منظور می

 پیشنهاد افزایش سرمایه .4

، ABS/Rubberهای تکمیل پروژهای به های قبل گفته شد، شرکت اهتمام ویژههمانگونه که در بخش

PDH/PP  باشد. از این رو به دارد که این امر نیازمند منابع مالی مکفی میپتروشیمی جم و نیروگاه اندیمشك

ای انجام شده در تحصیل ها، همچنین جبران مخارج سرمایهبع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژهمنظور تامین منا

ای از محل آورده ، شرکت در نظر دارد افزایش سرمایهپذیرهای سرمایهها و حفظ موقعیت در شرکتسهام شرکت

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

 شود.رسانی میباشد که در صورت نهایی شدن اطالعافزایش سرمایه در دست بررسی می
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 مديره هیات يمشخصات و سوابق اعضا

 سمت خانوادگينام و نام
 و  تحصیالت

 ايمدارک حرفه
 هاي سوابق كاريزمینه

تاريخ 

عضويت در 

 مديره هیات

 محمدمهدي 

 نواب مطلق

 هیاترئیس 

 مديره 
 مکانیک ادكتر

 معاون وزیر صنایع و معادن در امور اقتصادی و بین المللی •

 سفیر جمهوری اسالمی ایران در بن آلمان غربی •

 استادیار و محقق در دانشگاه اشتوتگارت آلمان •

 کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران در بن آلمان •

17/11/1394 

 محسن بازارنوي

عامل مدير 

رئیس نايب و

 ت مديرهاهی

كارشناسي 

مديريت  ارشد

 مالي

 حسابرس سازمان حسابرسی •

 شرکت گسترش صنایع بلوچمدیرمالی  •

 معاون مالی اداری سازمان بازنشستگی کشوری •

 کانون نهادهای سرمایه گذاری ایرانغیر موظف  وعض •

 مدیره شرکت گلف اجنسی ایران هیاترئیس غیر موظف  •

 یسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشورمشاور مدیر عامل  •

 سرمایه گذاری اهداف مشاور مدیر عامل •

 پتروشیمی جم معاون مالی •

 شرکت ملی صنایع مس ایران معاون مالی و اقتصادی •

 شرکت آلومینیوم جنوب مدیره هیاتعضو غیر موظف  •

 شرکت زرین ذرت شاهرود مدیره هیاترئیس غیر موظف  •

 سرآمد صنایع بهشهر شرکت مدیره هیاتعضو غیر موظف  •

 شرکت توسعه صنایع بهشهر زرین معاون مالی و اداری •

16/12/1399 

حجت اهلل 

 اسماعیلي

عضو هیأت 

 مديره

كارشناسي 

ارشد هوش 

 مصنوعي

 ها شرکت شمس تامینمدیرنظارت بر شرکت •

 کارشناس ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور •

 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریمشاور سرمایه •

 مشاور واسپاری آتیه صبا •

05/12/1397 

محمدعلي 

 بهبهاني

 هیاتعضو 

 مديره

دكترا مهندسي 

 شیمي

 کارمند رسمی شرکت ملی نفت ایران •

 برداری نفت و گاز غربمدیرعامل شرکت بهره •

 رئیس سیستمهای مخازن شرکت نفت فالت قاره •

 سرپرست پروژه فرآورش شرکت نفت فالت قاره •

 شرکت نفت مناطق مرکزی ایرانمشاور حوزه مدیرعامل  •

20/05/1399 

محمدرضا 

 معتمدي

 هیاتعضو 

 مديره

دكترا روابط 

 المللبین

مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش تجارت پارس  هیاتعضو  •

 سبا

 مدیره شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین هیاتعضو  •

برداری نواحی صنعتی مدیره مرکز توسعه و بهره هیاترئیس  •

 سازمان منطقه آزاد اروند

گذاری خارجی مشاور مدیرعامل و مدیر امور بین الملل و سرمایه •

 گذاری تامین اجتماعیسرمایه

 مدیره شرکت کشتیرانی منطقه آزاد کیش هیاتعضو  •

 مشاور امور بین الملل شرکت نفت سپاهان •

مدیر ماکرو اینتر نشنال سرویسز سامان تامین  هیاتعضو  •

 اجتماعی

22/02/1400 

 شركت و مديران معاونینمشخصات و سوابق 
 هاي سوابق كاريزمینه و  تحصیالت سمت خانوادگينام و نام
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 ايمدارک حرفه

 داود حمزه

معاون امور 

شركت ها و 

 مجامع 

دكتراي مديريت 

مهندسي –مالي 

 مالي

 مالی و سرمایه گذاری سینا ل هلدینگاممدیر ع •

گاز و  ،عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری نفت •

 (تاپیکو)پتروشیمی تامین 

 عضو کمیته ریسك بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی •

عضو کمیته ارزیابی و بررسی طرح ها و پروژه های بنیاد مستضعفان  •

 انقالب اسالمی 

 اسالمی  عضو کمیته سبد سهام بنیاد مستضعفان انقالب •

 عضو کمیته حسابرسی شیمی بافت  •

 کمیته حسابرسی کربنعضو  •

 حسابرسی شرکت نفت ایرانول عضو کمیته •

گاز  ،مدیر امور مجامع و مالکیت سهام شرکت سرمایه گذاری نفت •

 (تاپیکو )و پتروشیمی تأمین

مدیره و معاون توسعه منابع انسانی مالی و  هیاتنایب رئیس  •

 کیش  پشتیبانی شرکت مبین وان

 معاون مالی اداری شرکت توسعه و عمران امید •

 گذاری ریهای گروه سرمایهمالی شرکت مدیر امور •

 اسالم خسروي 
معاون مالي و 

 پشتیباني

دكتراي مديريت 

 دولتي 

 یصندوق بازنشستگ یگذار هیشرکت سرما یبانیو پشت یمعاون مال •

 یکشور

 هیشرکت سرما یبانیو پشت یو معاون مال رهیمد هیاتعضو موظف   •

 (کویتاپ )نیتام یمینفت گاز و پتروش یگذار

 نیصبا تام یگذار هیشرکت سرما یبانیو پشت یمعاون مال  •

 شرکت فوالد بافت  یبانیو پشت یمعاون مال •

 یتعاون و رفاه نظام پزشک یگذارهیسرما تشرک رعاملیمد •

 یو ادار یو معاونت مال رعاملیمد قائم مقام •

 علیرضا هادي پور
معاون سرمايه 

 گذاري و توسعه

كارشناسي ارشد 

 مديريت صنعتي

گذاری صندوق گذاری و توسعه شرکت سرمایهمعاون سرمایه •

 بازنشستگی کشوری

 معاون طرح و توسعه شرکت فن آوا سیستم •

 مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه پژوهش یاسین هیاتعضو  •

 انسانی شرکت خودرو سازان راین مدیر منابع •

 منابع انسانی و پشتیبانی سازمان مدیریت صنعتیمعاون  •

 ها و تشکیالت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانمدیر سیستم •
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 مديران شركتمشخصات 

 تحصیالت سمت خانوادگينام و نام رديف

 كارشناسي مدير حوزه مديرعامل مصطفي محمدي 1

 كارشناسي ارشد ها و فناوري اطالعاتمدير سیستم حجت اهلل اسماعیلي 2

 كارشناسي ارشد مدير امور حقوقي و قراردادها حسن خدابخشي 3

 كارشناسي ارشد مدير حسابرسي داخلي مسعود بهادرخاني راد 4

 كارشناسي ارشد مدير حراست حمید جمالي 5

 كارشناسي ارشد هاها و پروژهگذاريمدير سرمايه محسن خیرالدين 6

 كارشناسي ارشد گذاريتوسعه سرمايهمدير  سید احمد حسیني 7

 كارشناسي ارشد مدير مجامع و بودجه رضا عبدل 8

 كارشناسي ارشد مدير مالي محمد مهري 9

 كارشناسي ارشد مدير سرمايه انساني و پشتیباني محمد موحدي 10

 كارشناسي ارشد المللسرپرست ارتباطات و امور بین اصغر زارع كهنمويي 11

 

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

 1436935901: كدپستي

 +(9821) 40880960:   فکس+(       ، 9821) 41237000:  تلفن

 www.cpfic.com: وب سايت شركت

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