
شـــرکـت سـرمــایـه  گـذاری
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بـرشـی یـکسـاله از تــــالش
برای اعتالی ایـران اسـالمی
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شرکت سـرمایه  گذاری
صنـایع پتــروشـیـمی

(PIIC Group) ١٣٧٠



شرکت سـرمایه  گذاری
صنـایع پتــروشـیـمی

(PIIC Group) ١٣٧٠





مقام معظم رهبری

۱۴۰۱/۰۱/۰۱

بـرویـد سـراغ کـارهای نشدنی، تـا بشود. تصمیم بگیـرید بر برداشتن 

کـارهـای سنـگیـن، تـا بــرداریـد. «و ال یـخـشـون احـدا اّال اهلل». خـب، 

زحمتهایش چه؟ رنجهایش چه؟ محرومیتهایش چه؟ جـوابش این 

است که: «و کفی باهلل حسیبا»؛ خـدا را فراموش نکن، خـدا حسابت 

را دارد. در میزان الهی، رنج تو، محرومیت تو، کـّف نـفس تو، حرصی 

کـه خـوردی، زحـمتـی کـه کـشیـدی، کـاری کـه کـردی، خـون دلـی کـه 

خـوردی، دنـدانی کـه روی جـگر گـذاشتی، ایـنها هیـچ وقـت فراموش 

نمیشود؛ «و کفی باهلل حسیبا».



چکیده دستاورد های کلیدی هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در سال مالی ۱۴۰۰

ارتـقـا و بـهـبـود حـاشـیــه ســـود

عملیاتی   تلفیقی   شرکت های  گروه

اخـذ گـزارش مـقبول حسابـرسی

برای هلدینگ و ده شرکت تابعه

خـروج از زیـانـدهی دو شـرکـت

تـابعه و سـود آور شـدن تمامی

شـرکت هـای تـابـعـه

رشــد ٦٧ درصــدی درآمـدهـــــــای

عملیاتی تلفیقی شرکت های گروه

رشد ١٠ درصدی سود عملیاتی

تـلفـیـقـی شــرکـت هـای گــروه

رشد ٨٦ درصدی سود خالص

تـلفـیـقـی شـرکـت هـای گــروه

عـــرضـه و فــروش مـحـصـوالت

شرکت های تابعه در بورس کاال

(MEK، رافینیت ٢ و دوده)

انـجام اقـدامات الزم بـه منظور

طراحي و پياده سازي فرآيندها

(BPM)

تسویه بدهی های شرکت گازلوله

بــه بــانـک هـا و رفــع مــوضـــوع

ورشـکستـگـی شـرکــت

صفحه ٤



حـل پرونده دعوی با بانک کشاورزی

و  احیای قرارداد اجاره به شرط تملیک

کارخانه اسید سیتریک و تسویه

کامل آن

تشكيل كميته ريسك به منظور

(ERM)استقرار مديريت ريسك

تدوین طرح ساماندهی شرکت های

کــم بــازده شــرکـتـهـای گــروه

چکیده دستاورد های کلیدی هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در سال مالی ۱۴۰۰

افـزایش سرمایه در شـرکـت هـای

نـگهداشت کـاران، دوده صنعتی

پـارس و کـربـن ایـران

جهش تولید در ٦ شرکت از ٨ شـرکت

تـولیدی گروه نسبت به سال ١٣٩٩ و

ثبت رکورد تاریخی تولید در ٣ شرکت

نسبت به طول دوره فعالیتشان

صفحه ۵



فهرست 

بخش اول: معرفی هلدینگ

بخش دوم: عملکرد مالی هلدینگ

بخش سوم: عملکرد شرکت های تابعه

بخش چهارم: برنامه های آتی هلدینگ

۷

۱۵

۲۱

۴۵

صفحه ٦



بخش اول:
معرفی هلدینگ

صفحه ۷



فهرست 

مقدمه

۹

اعضای هیأت مدیره

۱۰

سبد سرمایه گذاری ها

۱۲

جایگاه در بازار سرمایه

۱۳

جایگاه در صنعت

۱۴

صفحه ٨



معرفی شرکت

شـرکت سـرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در ٢٧ اسفـند مـاه ١٣٧٠ بـه شـماره ثبـت ٨٩٢٤٥ و شـناسه مـلی ١٠١٠١٣٣٦٣٢٠ در حوزه ثبتی 

اداره ثـبت شـرکـتها و مـوسسات غـیر تجاری تهران و با شـخصیت حقوقی سهامی عام ثبت گردید. ایـن شـرکـت دارای چـندین 

شرکت فرعی و تابعه می باشد و همچنین خود جزِء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشـیـمی تامین (تاپیکو) 

بوده و واحد تجاری نـهایـی، شـرکـت سـرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) است.

فـعالیت هـای شـرکت سـرمـایه گذاری صنایع پتروشیمی مشتمل بر ٥ بخش تولید، خدمات فنی و مهندسی، سرمایه گذاری، پـروژه ها 

و بـازار سـرمـایه اسـت که فعالیت هـرکدام از این بخشها در قـالب شرکتهای عضو گروه و به شرح ذیل انجام می شود:

       سرمایه گذاری

       گروه خدمات فنی مهندسی

       گروه شیمیایی و پتروشیمی

       گروه لوله ساز

       گروه دوده و الستیک

سال
١٣٧٠

سال
١٣٧٤

سال
١٣٨٤

سال
١٣٨٤

سال
١٤٠٤

تاسیسپذیرش در بورسآخرین افزایش سرمایهجایگاه در صنعتچشم انداز

پیشتاز در صنایع پایین 

پـتـروشیـمی  دســتی 

و فـعـال در بـازارهـای 

سودآور کشور

هلدینگ  میان  در  شرکت  این 

های مشـابـه پـتـروشـیـمـی 

های صـنـایـع  شـامـل شرکت 

پـتـروشـیمی خـلیـج فـارس، 

سـرمـایـه گذاری صنایع نـفت 

گـاز و پـتروشـیـمی تـامـیـن، 

گسـترش نفت و گاز پارسیان و 

گذاری  سرمایه  پتروشیمی  گروه 

بـازار  ارزش  نـظـر  از  ایـرانیان 

در جایگاه مناسبی قرار دارد.

سرمایه   ١٣٨٤ سال  در 

 ١,٤٠٠,٠٠٠ از  شـرکـت 

بـه  ریـال  مـیـلـیـون 

ریال  میلیون   ١,٨٢٠,٠٠٠

رسید.

در سال ١٣٧٤ به عنوان 

یکی از اولین شرکت های 

حـــوزه  در  فـــعـــال 

پـتروشـیمی در سازمان 

بهــادار  اوراق  و  بورس 

پــذیـــرش مـی شـود.

هلدینگ در سال ١٣٧٠ 

قالب یک شرکت  در  و 

ســهامـی عـام در اداره 

ثبت شرکت های تهران 

به ثبت رسیده است.

صفحه ۹



اعضای هیئت مدیره

حـامد مسینه اصل

رئیس هیأت مدیره

حجت اله برامکی یزدی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

عبـدالـرضا حبیبی

عضو هیأت مدیره

صفحه ١٠



صفحه ۱۱



سبد سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

سبد سرمایه گذاری های شرکت شامل سهام شرکت های فرعی مدیریتی و شرکت های در شرکت های تولیدی، شرکت های سرمایه گذاری و 

شرکتهای ارائه کننده خدمات فنی مهندسی تقسیم نموده كه نماي كلي آن در نمودار زير آورده شده است:

صنایع الستیکی سهند

دوده صنعتی پارس شیمی بافت

شرکت کربن ایران

تامین باختر

شیمیایی فرآورده قشم

لوله های

دوجداره قدر

سلسه آب

 حیات کرمان

گاز لوله

هامون کیش

ی
ذار

 گ
یه

ما
سر

ی 
ها

ت 
رک

ش

شرکت های تولیدی

ت فنی 
ت های خدما

شرک

و مهندسی

تجارت هامون

فیرمکو پارس

فنی مهندسی

نگهداشت کاران

تکین کوی

١٣٧٠

شرکت سـرمایه  گذاری
صنـایع پتــروشـیـمی

(PIIC Group)

صفحه ١٢



جایگاه شرکت در بازار سرمایه

وضعیت کلی نماد در تابلوی معامالت بورس و اوراق بهادار بصورت زیر است:

       ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت ١٠١٧١ و تاریخ ششم اسفند ماه ١٣٨٥

       ناشر بورسی: سهام شرکت قابل معامله در تابلوی فرعی بازار اول شرکت بورس اوراق بهادار تهران

       سال مالی: ١٤٠١/٠٢/٣١

       نماد معامالتی سهام شرکت: "وپترو" 

       گروه صنعت: "صنعت و محصوالت شیمیایی" 

       آخرین سرمایه ثبتی شرکت: ١٫٨٢٠ میلیارد ریال 

       نهاد مالی دارای مجوز: طبق اطالعات مندرج در سامانه اطالعاتی کدال، درحال حاضر شرکت جزِء نهادهای مالی دارای مجوز از

       نوع "مادر (هلدینگ) (سهامی عام)" محسوب می شود.

جایگاه شرکت های تولیدی گروه در صنعت مربوطه و سهم در بازارها به شرح نمودار های زیر است:

صفحه ۱۳



٪١٠٠

MEK تسمه نقاله

٪٦٥

گروه شرکت های

لوله ساز

٪٣

کیسه های محصوالت

پتروشیمی و شرینک

٪٦

تولید دوده های صنعتی

٪٤٠

MTBE

٪١٥

جایگاه در صنعت  

جایگاه شرکت های تولیدی گروه در صنعت مربوطه و سهم در بازارها به شرح نمودار های زیر است:

صفحه ١٤



بخش دوم:
عملکرد مالی هلدینگ

صفحه ۱۵



فهرست

درآمدهای عملیاتی تلفیقی

۱۷

سود خالص تلفیقی

۱۷

سود عملیاتی تلفیقی

۱۸

حاشیه سود عملیاتی و خالص

۱۸

سود خالص شرکت اصلی

۱۸

ترکیب درآمدهای عملیاتی تلفیقی

۱۹

روند هزينه های مالی

۱۹

صفحه ١٦



عملکرد مالی هلدینگ PIIC در سال مالی ۱۴۰۰ 

درآمدهای عملیاتی تلفیقی

بررسی و پایش وضعیت تولید و عملیات شرکت های تولیدی گروه و مقایسه آن نسبت به بودجه های مصوب و عملکرد سال های گذشته 

بطور مستمر توسط PIIC صورت پذیرفته و راهـکارهای مصـوب در PIIC جهت اجرا به شرکت های زیرمجـموعه ابالغ گـردیـده اسـت.

در این راستا، در ميان زيرمجموعه هاي ايـن هـلدينگ مجامع ساليانه تمام شركت ها تا تاريخ ١٤٠١/٠٤/٣١ برگزار گـرديده است. از میان 

گـزارش های صورت های مالی حسابرسی شده شرکتها، ١٠ شرکت موفق به اخذ گزارش مقبول حسابرس، شده اند. مجمع هلدینگ 

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی نیز در تاریخ ١٤٠٠/٠٥/١٢ برگزار گردید. با توجه به اینکه سال مالی شرکت های تابعه منتهی به ٢٩ اسفند 

ماه و سال مالی هلدینگ PIIC منتهی به ٣١ اردیبهشت ماه هر سال است، در تهیه صورتهای مالی تلفیقی منظور از عملکرد سال ١٤٠٠ 

سال مالی منتهی به ١٤٠١/٠٢/٣١ و عملکرد سال١٣٩٩، سال مالی منتهی به ١٤٠٠/٠٢/٣١ است.

درآمد عملیاتی تلفیقی گـروه در عـملکرد سـال مـالـی منتهی بـه ١٤٠١/٠٢/٣١، ٦٧ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

سال مالی
١٤٠٠

٦٢,٣١٢,٢٢٠

٣٧,٨١٠,١٩٤

٢٣,٩٧٨,١٤٥

٪٥٧

٪٦٥

٪٣

٪٨٦

سال مالی
١٣٩٩

سال مالی
١٣٩٨

ل
یا

 ر
ن

یو
یل

م

سود خالص تلفیقی

هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی توانسته است سود خالص تلفیقی خود را از ٣٫٥٤٠ میلیارد ریال در عملکرد سال ١٣٩٩، 

با رشد قابل ٨٦ درصدی به ٦٫٥٨٤ میلیارد ریال در عملکرد سال ١٤٠٠ افزایش دهد تمامی این افزایش حاصل فعالیت های عملیاتی 

در شرکت های تابعه بوده است.

ل
یا

 ر
ن

یو
یل

م

سال مالی
١٤٠٠

٦,٥٨٤,٧١٦

٣,٦٥٣,٦٥٢ ٣,٥٤٠,٢٥٢

سال مالی
١٣٩٩

سال مالی
١٣٩٨

صفحه ۱۷



عملکرد مالی هلدینگ PIIC در سال مالی ۱۴۰۰ 

با توجه به افزایش در درآمدهای عملیاتی تلفیقی گروه و سیاست کاهش بهام تمام شده این هلدینگ موفق شد تا سود عملیاتی 

تلفیقی خود را از ٨٫٠٩١ میلیارد ریال در عملکرد سال ١٣٩٩ با رشد ١٠ درصدی به  ٨٫٨٩٦ میلیارد ریال در عملکرد سال ١٤٠٠ افزایش دهد.

سود عملیاتی تلفیقی

سال مالی
١٤٠٠

٨,٨٩٦,٧٨٧

٨,٠٩١,٦٥٨

٤,٥٩٢,١٩٠

سال مالی
١٣٩٩

سال مالی
١٣٩٨

ل
یا

 ر
ن

یو
یل

م

حاشیه سود عملیاتی و خالص

حاشیه سود عملیاتی تلفیقی و حاشیه سود خالص گروه PIIC نسبت به سال مالی قبل از ٩ درصد به ١٠ درصد افزایش داشته است.

سال مالی
١٤٠٠

٪١٠

٪٩

سال مالی
١٣٩٩

سود خالص شرکت اصلی

ل
یا

 ر
ن

یو
یل

م

سال مالی
١٤٠٠

٢,٤١٨,١٦٦

١,٩٧٩,٥١٥

سال مالی
١٣٩٩

٪٧٦

٪١١

٪٢٢

٪١٠

صفحه ١٨



عملکرد مالی هلدینگ PIIC در سال مالی ۱۴۰۰ 

همانگونه که از نمودار فوق برمی آید، ٨٢ درصد درآمدهای عملیاتی تلفیقی هلدینگ از محل فروش محصوالت تولیدی شرکت های 

تابعه بوده است و مابقی درآمد ارائه خدمات و سود سهام حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری است.

ترکیب درآمدهای عملیاتی تلفیقی

هزینه های مالی تلفیقی از ٣٣,٥ میلیارد تومان در  سال ١٣٩٩به ١٧,١ میلیارد ریال در عملکرد سال ١٤٠٠ رسیده است.

روند هزینه های مالی

سال مالی
١٤٠٠

١٧١,٠٠٠

٣٣٥,٣١٩

سال مالی
١٣٩٩

ل
یا

 ر
ن

یو
یل

م

٪٤٩

٪٨٢

٪١٨

فروش خالص

ارائه خدمات

صفحه ۱۹



شركت پتروشیمی شیمی بافت

۲۲

شرکت کربن ایران

۲۴

شركت دوده صنعتی پارس

۲۶

شركت صنایع الستیکی سهند

۲۸

شركت سلسله آب حیات کرمان

۳۲

شرکت شیمیایی فرآورد قشم

۳۴

شركت تولیدی گازلوله

۳۰

شركت مهندسی و نصب فيرمكو پارس

۳۶

شركت نگهداشت کاران

۳۸

شركت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی

۴۰

شركت لوله های دوجداره قدر

۴۲

شركت سرمایه گذاری هامون کیش

۴۴

فهرست

صفحه ٢٠



بخش سوم:
های تابعه عملکرد شرکت 

صفحه ۲۱



عملکرد شرکت های تابعه

شركت پتروشیمی شیمی بافت

شرکت پتروشیمی شیمی بافت ابتدا در سال ١٣٧٣ تأسیس شد، سپس با هدف تولید 

محصول استراتژیک MTBE در سال ١٣٧٨ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و بعنوان 

دومین شرکت تولیدکننده این محصول در کشور با ظرفیت ٤٥هزار تن در سال ١٣٨١ 

به بهره برداری رسید. واحد دوم نیز با همان ظرفیت در سال ١٣٨٥ به تولید رسید.

شرکت شیمی بافت دومین تولید کننده بزرگ این ماده در صنعت پتروشیمی ایران 

بوده که عالوه بر تأمین نیاز داخل، با صادرات می نماید. شرکت شیمی بافت تنها تولید 

کننده رافینت ٢ در کشور با ترکیبات اصلی بر پایه (بوتان – بوتن) است و حجم اصلی 

تولید خود را به کشورهای همسایه صادر می نماید. همچنین شرکت شیمی بافت به 

عنوان تنها تولید کننده MEK در ایران و خاورمیانه با ظرفیت ٥٠٠٠ تن در سال فعالیت 

می نماید. 

شرح

پتروشیمی شيمي بافت 

١٠٠فروش
 

١٥٠
 

(٥١)

١٣٩
 

(٣٢)

(٢٠)

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

٢٤,٣٥٣,٦٣٥

١,٢٨٩,٣٧٨

١,٢٥٠,٦٩٩ 

٩٩

١٢,١٩١,٣٨٣

 ٥١٦,٤٩١

٢,٥٤١,٦٤٩

٩٨

١٠,٢٠٥,١٥٨

 ١,٨٨٧,٤٤٨

١,٥٦٨,٩٥٦

سود عملیاتی

سودخالص

١,٨٨٧,٤٤٨

سود عملیاتی

٥١٦,٤٩١

١,٢٨٩,٣٧٨

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

ل
یا

 ر
ن

یو
یل

م

صفحه ٢٢



اهم دستاوردهای کلیدی

       افزایش سود ناخالص به میزان ٢٨٣٪ نسبت به سال گذشته 

       افزایش سود عملیاتی به میزان ١٥٠٪ نسبت به سال گذشته 

       افزایش مبلغ فروش به میزان ١٠٠٪ نسبت به سال گذشته 

       بازاریابی و جذب مشتریان جدید در بازار های کشور همسایه

       ارسال اولین محموله فروش صادراتی MEK به مقصد عراق

صفحه ۲۳



عملکرد شرکت های تابعه

شرکت کربن ایران در سال ١٣٥١ پس از مطالعات صورت گرفته در زمینه تأمین دوده 

صنعتی مورد نیاز کارخانجات الستیک آغاز به کار نمود.

کارخانه این شرکت در شهر اهواز در سال ١٣٥٣ با ظرفیت سالیانه ١٤٠٠٠ تن، محصولی 

بـا کیفیت و مـرغوب تـولید می نـمود کـه بـه راحتی بـازار داخلی را جذب نموده و در 

سال ١٣٥٦ تـولید خـود را بـه ١٦٠٠٠ تـن افـزایـش داد. نـیاز بـازار داخلی و گسترش 

تعداد کارخانجات الستیک سازی، شرکت کربن ایران را بر آن داشت تا طرح توسعه 

خود را در قالب ایجاد فاز ٢ دنبال کند و این مهم در سال ١٣٦٨ تصویب و در آذرماه 

١٣٧٣ محقق شده است که ظرفیت اسمی کارخانه به ٣٦٠٠٠ تن افزایش یافته و توانایی 

تولید و عرضه ٥٠٠٠٠ تن دوده صنعتی در سال را دارد.

٤٧٧,٩٦٤

سود خالص

١,٥٣٧,٠٤٤

٢,٦٥١,١٣٥

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

شرکت کربن ایران

شرح

کربن ایران

٦٣فروش
 

٤٦
 

٧٢

٢٤٤
 

٤٠٣

٤٥٥

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

١١,٢١٤,٠٠٨

 ٢,٨٧١,٧٣٤

٢,٦٥١,١٣٥

٩٩

٦,٨٦٦,٣٣١

 ١,٩٦١,٢٠٦

١,٥٣٧,٠٤٤

٩٨

٣,٢٥٨,١٢٠

 ٥٧٠,٥٣١

٤٧٧,٩٦٤

سود عملیاتی

سودخالص

صفحه ٢٤



اهم دستاوردهای کلیدی

       ثبت رکورد تولید ٢٢ درصد باالتر از ظرفیت اسمی

       صادرات بیش از ١٠،٤٠٠ تن محصول به کشورهای ترکیه و

       آسیای جنوب شرق 

       عرضه محصوالت در بورس کاال و رینگ صادراتی  

       برگشت ١٠٠ درصدی ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما 

ISO/IEC:ارتقا کیفیت بر اساس ٩٠٠١-٢٠١٥       

ISO/IEC:ارتقا مدیریت محیط زیست بر اساس ١٤٠٠١-٢٠١٥       

       توسعه سیستم مدیریت انرژی

صفحه ۲۵



عملکرد شرکت های تابعه

شركت دوده صنعتی پارس

شرکت دوده صنعتی پارس در سال ١٣٦٣ به منظور تولید دوده صنعتی به ثبت رسیده 

و از سال ١٣٧٣ تولید خود را با ظرفیت اسمی ١٥ هزار تن در سال آغاز نمود و در حال 

حاضر این ظرفیت ساالنه ٣٠ هزار تن در سال می باشد. کاربرد دوده صنعتی عمدتًا در 

دوده  شرکت  می باشد.  غیره  و  رنگ  مستریچ،  الستیکی،  فطعات  تایر،  تولید  صنایع 

صنعتی پارس با بهبود قابل توجهی در فعالیت خود رو به رو شده و در سال ١٤٠٠ رکورد 

تولید در دوره عمر کاری خود را به ثبت رسانده است. در حال حاضر پروژه توسعه خط 

ها را در این شرکت در جریان است و در سال ١٤٠١ به بهره برداری خواهد رسید.

 

٣٥٠,١٢٠

سود خالص

٦٧١,١٠١

١,٤٠٥,٥٩٩

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

شرح

دوده صنعتی پارس 

١٤٤فروش
 

١٠١
 

١٠٩

٢١٥
 

٢٧٤

٣٠١

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

٨,٣١٠,١٢٩

 ١,٦٨٥,١١٣

١,٤٠٥,٥٩٩

٩٩

٣,٤٠٩,٠٦٠

 ٨٣٧,٨٩٨

٦٧١,١٠١

٩٨

٢,٦٤١,٤١٧

 ٤٥١,٠٨٧

٣٥٠,١٢٠

سود عملیاتی

سودخالص

صفحه ٢٦



اهم دستاوردهای کلیدی 

       اخذ گواهینامه IATF ١٦٩٤٩:٢٠١٦ از شرکت DQS آلمان

       تندیس کیفیت و نوآوری سال ١٤٠٠

       تندیس واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال ١٤٠٠

       افزایش ١٤٤ درصدی فروش نسبت به سال مالی ٩٩

       افزایش ١٠١ درصدی سود عملیاتی نسبت به سال مالی ٩٩

       افزایش ١٠٩ درصدی سود خالص نسبت به سال مالی  گذشته

       ثبت رکورد تولید نسبت به طول تاریخ فعالیت کارخانه

       عرضه کامل محصوالت در بورس کاال

صفحه ۲۷



شركت صنایع الستیکی سهند

شرکت صنایع الستیکی سهند در سال ١٣٣٨ با هدف تولید انواع کفپوش و قطعات و 

نوارهای الستیکی در نزدیکی تهران تاسیس و راه اندازی شد و اولین و بزرگترین تولید 

کننده تـسمه نـقاله، کفـپوش های ورزشـی و انـواع ورقه ها و قطعات الستیکی، و تنها 

مجری آستر کردن سطوح با ورقه های مات الستیکی در ایران است. این شرکت تامین 

و ماسه های  فوالد، معادن، سیمان، شن  نقاله های شرکت های  اصلی تسمه  کننده 

پروژه  اجرای  این شرکت  فعالیت های  توسعه  برای  ریزی  برنامه  در  می باشد.  کشور 

توسعه تسمه های الستیکی کرده است.

٥٤٢,٧٦٨

سود خالص

١,٠٩٥,٠٣٦

١,٣١١,٦٢٥

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

عملکرد شرکت های تابعه

شرح

صنایع الستیکی سهند 

٥٧فروش
 

٣٧
 

٢٠

١٤٣
 

١٦٥

١٤٢

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

٣,٤٠٥,٣٨٨

 ١,٣٢٠,٩٣٤

١,٣١١,٦٢٥

٩٩

٢,١٧٠,٣٤٣

 ٩٦٥,٠٥٠

١,٠٩٥,٠٣٦

٩٨

١,٤٠١,٩٤١

 ٤٩٩,٢٥٩

٥٤٢,٧٦٨

سود عملیاتی

سودخالص

صفحه ٢٨



عملکرد شرکت های تابعه

اهم دستاوردهای کلیدی 

       افزایش مقداری و ریالی فروش نسبت به سال گذشته

       افزایش سهم بازار

       تولید تسمه نقاله عرض از ١٦٠ سانتی متر تا ٢٠٠ سانتی متر برای

       اولین بار در  ایران

       تولید تسمه نقاله مقاوم به حرارت تا شوک حرارتی ٢٤٠ درجه

       برای اولین بار 

        در ایران و جایگزین نمودن تسمه نقاله سهند بجای برند های

       اروپایی در صنایع بزرگ فوالدی

       تولید ورق الستیکی گریپ با تغيير کاربری تجهیزات موجود و

       بومی سازی آن برای اولین بار

       تولید تسمه نقاله های فوق سنگین با متراژ باالی یک 

       کیلومتر برای اولین بار در ایران برای صنایع 

صفحه ۲۹



عملکرد شرکت های تابعه

شركت تولیدی گازلوله

شرکت تولیدی گاز لوله در سال ١٣٧٥ به صورت سهامی خاص تأسیس شد و بر اساس 

مصوبه مجمع عمومی فوق العاد درسال ١٣٨١ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام 

موضوع  است.  شده  پذیرفته  "پلوله"  نماد  با  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  و  تبدیل 

مشتقات  سایر  و  پلی اتیلنی  لوله های  تولید  اساسنامه   ٢ ماده  طبق  شرکت  فعالیت 

پلیمری و اقدام و مبادرت به فعالیت های تولیدی در صنعت پالستیک و موارد مشابه 

مرتبط و وارد کردن مواد، ماشین آالت، تجهیزات و لوازم یدکی برای اجرای منظور فوق 

لوله  شرکت های  عمده  سهامدار  تولیدی  فعالیت های  بر  عالوه  لوله  گاز  شرکت  است. 

دوجداره قدر، سلسله آب حیات کرمان و شیمیایی فرآورد قشم نیز هست. این شرکت 

که در سال های گذشته ورشکسته بود در سال ١٤٠٠ از ورشکستگی خارج و تمامی دیون 

بانکی آن تسویه شده است.

٢١٩,٥٣٩

سود خالص

٥٢٠,٥٣٤

٨٣٤,٦٩٤

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

شرح

تولیدی گازلوله

٥٥فروش
 

(١٠)
 

٦٠

١٣٧
 

٣٧٤

٢٨٠

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

١,٩٣٥,٧٢٠

 ٥٥٨,٣٣٥

٨٣٤,٦٩٤

٩٩

١,٢٤٧,٠٦٤

 ٦١٩,٠٦٨

٥٢٠,٥٣٤

٩٨

٨١٥,١٨٣

 ١١٧,٨٥٧

٢١٩,٥٣٩

سود عملیاتی

سودخالص

صفحه ٣٠



اهم دستاوردهای کلیدی

       افزایش ٥٥ درصدی فروش شرکت نسبت به سال مالی گذشته

       افزایش ٦ درصدی سود خالص نسبت به سال ٩٩

       خروج از ورشکستگی و تسویه کامل بدهی های بانکی

صفحه ۳۱



شركت سلسله آب حیات کرمان

شرکت سلسله آب حیات کرمان یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوله و اتصاالت پلی 

صنایع  سرمایه گذاری  شرکت  به  وابسته  و  لوله  گاز  تولیدی  گروه  عضو  کشور  اتیلن 

پتروشیمی می باشد که سال ١٣٨٢ به بهره برداری رسید.

این شرکت با بهره گیری از ٦ خط تولید آماده تولید انواع لوله های پلی اتیلن تکجداره 

(آبرسانی، آبیاری قطره ای و گازرسانی و دوجداره (کاروگیت) می باشد. این شرکت با 

ظرفیت اسمی ٢١٫٠٠٠ تن لوله و اتصاالت پلی اتیلن جهت مصارف آبرسانی، گاز رسانی، 

شبکه های فاضالبی و آبیاری تحت فشار در حال فعالیت است. شرکت سلسله آب 

قانون   ١٤١ ماده  لذا مشمول  بوده  رو  به  رو  زیان  با  گذشته  سالهای  در  کرمان  حیات 

تجارت شده بود اما این روند در سال ١٤٠٠ تغيير کرده و شرکت سودآور شده است. 

همچنین با برنامه ریزی صورت گرفته در شش ماهه اول سال ١٤٠١ از مشمولیت ماده 

١٤١ قانون تجارت خارج خواهد شد.

عملکرد شرکت های تابعه

شرح

سلسله آب حیات کرمان

٤٩فروش
 

(١٨١)
 

٢٣٠

١٩٦
 

(١٢٣٥)

٩٥٩

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

 ٦٤٤,٠٨٧

 ٣٢,١٨٥

٢٤,٣٤٩
 

٩٩

 ٤٣١,٨٤٦

(٣٩,٩٥٤)

(١٨,٧٣٥)

٩٨

 ٢١٧,٩٠٣

(٢,٨٣٦)

(٢,٨٣٦)

سود عملیاتی

سودخالص

(٢,٨٣٦)

سود خالص

(١٨,٧٣٥)

٢٤,٣٤٩

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

صفحه ٣٢



اهم دستاوردهای کلیدی

       افزایش سود خالص ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ به میزان ٢٣٠٪

       افزایش حاشیه سود ناخالص سال ١٤٠٠ به میزان ٢١٪

       افزایش تولید سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ به میزان ٣١٪

       کاهش دوره وصول مطالبات از ٢٢٠روز به ١٢٠ روز 

       کاهش ٢٤ درصد زیان انباشته به واسطه سود دهی مناسب

       نسبت به سال ١٣٩٩

       تکمیل سبد کاال در حوزه دوجداره برای مانور بیشتر در 

       مناقصات دوجداره کشور

صفحه ۳۳



عملکرد شرکت های تابعه

شرکت شیمیایی فرآورد قشم

شرکت  توسط  قشم  آزاد  منطقه  در   ١٣٧٤ سال  در  قشم  فرآورد  شیمیایی  شـرکت 

سرمایه گذاری صـنـایع پـتروشیمی بـا هـدف مشـارکت مـردم در صنایع پتروشیمی 

تاسیس گردید. فعالیت اصلی این شرکت تولید محصوالت پلی اتیلن است.

صنعت  جمله  از  مختلفی  صنایع  در  که  الیه  سه  شرینک  و   FFS الیه  سه  کیسه 

پتروشیمی (بسته بندی محصوالت)، کشاورزی (جهت پوشش گلخانه ها) و تولید انواع 

رول های فیلم به صورت تک الیه و چند الیه مورد استفاده قرار می گیرد. با برنامه 

ریزی صورت گرفته برای این شرکت حوزه فعالیت آن گسترده تر خواهد شد و با 

بهادار  اوراق  بورس  اولیه در  گزینه های عرضه  از  این شرکت  گسترش فعالیت های 

هلدینگ خواهد بود.

شرح

شیمیایی فرآورد قشم

١٠٦فروش
 

٦٧
 

٢١

٢٩٩
 

٤٩٨

٥٧٢

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

٢,٩٢٢,٩٣٤

 ٨٧٩,٧٨٦

٦٩٣,٧٨٣

٩٩

١,٤١٦,٥٨٢

 ٥٢٦,٩٠٨

٥٧٢,٨٨١

٩٨

٧٣٣,٠٩٣

 ١٤٧,١١٥

١٠٣,٢٣٦

سود عملیاتی

سودخالص

١٠٣,٢٣٦

سود خالص

٥٧٢,٨٨١

٦٩٣,٧٨٣

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

صفحه ٣٤



اهم دستاوردهای کلیدی

       رشد ١٠٦ درصدی فروش در سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩

       رشد ٦٦ درصدی سود ناخالص نسبت به مدت مشابه

       رشد ٢١ درصدی سود خالص در مدت مشابه 

       افزایش ٤٤ درصدی فروش مقداری در سال ١٤٠٠

       افزایش ٣١ درصدی مقدار تولید محصول کیسه سه الیه پلی 

       اتیلن

       اخذ گواهینامه استاندارد ایزو٩٠٠١ مدیریت کیفیت

       اخذ گواهینامه استاندارد ایزو١٤٠٠١مدیریت محیط زیست 

       اخذ گواهینامه استاندارد ایزو٤٥٠٠١ مدیریت ایمنی و 

       بهداشت شغلی

صفحه ۳۵



عملکرد شرکت های تابعه

شركت لوله های دوجداره قدر

شرکت تولیدی لوله های دوجداره قدر (سهامی خاص) یکی از بزرگترین تولید کنندگان 

لوله و اتصاالت پلی اتیلن کشور عضو شرکت های گروه نفت و گاز پتروشیمی (تاپیکو) 

و زیر مجموعه هلدینگ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی است.

شرکت قدر، با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت گـازلوله و بـا اخـذ دانش فـنی تـولید

لوله های دو جداره کاروگیت فـاضالبی فعالیت خود را از اوایل سـال ١٣٨١ آغـاز نمود.

هم اکنون این شرکت با ظرفیت اسمی تولید ساالنه، ٢٩ هزار تن انواع لوله دوجداره 

کاروگیت در قالب ٥ خط تولید در سایز و اقطار مختلف از ٢٠٠ میلیمتر الی ١٠٠٠ میلیمتر، 

در شهر صنعتی کاوه، واقع در ساوه در حال تولید و فعالیت است.

Lorem ipsum

شرح

لوله های دوجداره قدر

٨٣فروش
 

(١٦٦)
 

 ٥٠

(٢٢)
 

(٨٩)

(٧٧)

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

٥١٢,٨٣٨

 ٢٩,٣٣٣

٣٠,٤١٤

٩٩

٢٨٠,٨٧٤

(٤٤,٣١٢)

٢٠,٣٢٦

٩٨

٦٥٦,٩٣٩

 ٢٧٥,٣٥٢

١٣٢,١١٦

سود عملیاتی

سودخالص

١٠٨,٠٥٧

سود عملیاتی

(٤٤,٣١٢)

٢٩,٢٣٣

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

صفحه ٣٦



اهم دستاوردهای کلیدی 

       افزایش سود خالص ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ به میزان ٢٣٠٪

       افزایش حاشیه سود ناخالص سال ١٤٠٠ به میزان ٢١٪

       افزایش تولید سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ به میزان ٣١٪

       تغيير مسیر بازار از سوی شرکت های دولتی به شرکت های 

       خصوصی با هدف کاهش دوره وصول مبالغ حاصل از فروش 

       کاهش دوره وصول مطالبات از ٢٢٠روز به ١٢٠ روز 

       کاهش ٢٤ درصد زیان انباشته به واسطه سوددهی مناسب 

       نسبت به سال ١٣٩٩

صفحه ۳۷



شركت مهندسی و نصب فيرمكو پارس

شرکت فیرمکو سال ١٣٧٢ در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و پروژه های صنعتی 

تاسیس شد تا گستره وسیعی از خدمات را از شروع تا پایان یک پروژه بصورت کلید 

تحویل بنحو مطلوب ارائه نماید. این خدمات در طرح های توسعه , تعمیر و نگهداری 

مدیریت طرح (MC) و همچنین اجرای یک پروژه کامل بصورت (EPC) به همراه 

می شود. شرکت  ارائه  آن  نظایر  و  بخار  برق،  آب،   (Utilities) واحد های خدماتی 

مهندسی و نصب فیرمکو از شرکت های صاحب نام در حوزه فعالیت خود بوده است. 

و در پتروشیمی های بزرگ کشور در حال ارائه خدمات است.

عملکرد شرکت های تابعه

شرح

فيرمكو پارس

٥٤فروش
 

١٢٩
 

١٥

١٤١
 

٢١٥٩

٤١٦

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

 ٦,٠٨٣,٨٤٠

 ١٩٢,٠٨٧

 ٢٠٩,٤١٣

٩٩

 ٣,٩٤٢,٨٦٩

 ٨٣,٨٨٨

 ١٨١,٤٦١

٩٨

 ٢,٥١٩,٦٩٩

 ٨,٥٠٢

 ٤٠,٥٨٣

سود عملیاتی

سودخالص

٤٠,٥٨٣

سود خالص

١٨١,٤٦١

٢٠٩,٤١٣

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

صفحه ٣٨



اهم دستاوردهای کلیدی

       حـرکت از سمت تـک مـحصولی بودن شرکت به سـمت ارایه 

       سبدی از  محصوالت با معرفی سیستم مکانیزه و نوین تصفیه

       روغـن کامأل ایـرانی و بـومی سـازی شـده جـهت استفاده در 

       پتروشیمی های کشور

       حـرکـت در جـهت اجـرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با 

       اجرای پروژه های متعدد و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی 

       های داخلی

       اخـذ گواهینامه های الزم جـهت حضور در مناقصات تعمیر و 

       نگهداشت صنایع از جمله گواهی صالحیت ایمنی اداره کار و 

       رفاه اجتماعی که بیش از ١٨ ماه از ابطال آن گذشته بود.

       تمدید و جاری سازی استانداردهای IMS در شرکت از جمله

ISO ٤٥٠٠١ ,ISO ١٤٠٠١ ,ISO ٩٠٠١       

صفحه ۳۹



عملکرد شرکت های تابعه

شركت نگهداشت کاران

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران به منظور انجام پروژه های تعمیراتی، ساختمانی 

تربیت  و  تأمین  پتروشیمی،  و  نفت  صنایع  واحدهای  اندازی  راه  و  مکانیکی  نصب 

نیروهای متخصص با مشارکت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از سال ١٣٧٣ 

فعالیت خود را آغاز کرد. 

 E، این شرکت طیف وسیعی از خدمات فنی مهندسی، شامل انجام پروژه ها به صورت

بهره برداری،  نگهداری،  ساختمانی،  و  سیویل  فعالیت های  اجرای   ،MC و   PC، EPC

نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی، تعمیرات دوره ای اساسی، تامین نیروی انسانی، 

مکانیکال، برق، ابزار دقیق، در پروژه ها و همچنین کلیه فعالیت های خدماتی، بازرگانی 

و حراستی صنایع نفت و گاز، پاالیشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی، صنایع شیمیایی و 

فوالد را در دستور کار خود قرارداده است. 

شرح

نگهداشت کاران

٤٨فروش
 

٦١
 

٧٠

١٨٢
 

٣٤٣

٣٣٣

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

 ٣,٣٥٣,٥٠٨

 ٢٠٤,٣٠٨

 ١٥٨,٨٥٣

٩٩

 ٢,٢٥٩,٥٥٧

 ١٢٦,٩١٣

 ٩٣,٦٧٨

٩٨

 ١,١٨٩,٩٨٨

 ٤٦,٠٩١

 ٣٦,٧١٠

سود عملیاتی

سودخالص

٣٦,٧١٠

سود خالص

٩٣,٦٧٨

١٥٨,٨٥٣

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

صفحه ٤٠



اهم دستاوردهای کلیدی

       افزایش ٦ پروژه فنی و مهندسی به سبد خدمات شرکت با حفظ 

       شرکای قبلی

       ورود به حوزه خدمات نیروگاهی در راستای افزایش حوزه های 

       کسب و کار شرکت

       افزایش چشم گیر سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق 

       صاحبان سهام نسبت به سال قبل

       افزایش ٧١ درصدی سودخالص سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩

       افزایش ١٠٩ درصدی سود خالص ٣ ماهه سال ١٤٠١نسبت به 

       سال ١٤٠٠

       افزایش ٤٤ درصدی سود خالص سه ماهه اول سال ١٤٠١ نسبت 

       به پیش بینی سال ١٤٠١

       برای اولین بار ورود به صنعت سیمان، نیروگاهی و 

       افزایش ٥٢٠ درصدی سرمایه در سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٨

       پنجمین شرکت برتر فنی و مهندسی ایران و اخذ رتبه ٣٤٩ از 

       جمع ٥٠٠ شرکت برتر ایران به گواهی آمار سازمان مدیریت 

       صنعتی ایران 

       دریافت لوح سپاس و تندیس اسکار مدیریت توسط مدیرعامل 

       به مناسبت انتخاب شدن در جمع صد شرکت برتر

صفحه ۴۱



عملکرد شرکت های تابعه

شركت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی

شرکت تکین کوی در سال ١٣٧٢ با هدف ارائه خدمات بازرسی فنی و کنترل خوردگی 

تاسیس گردید. این شرکت همواره سعی داشته تا با جذب افراد متخصص، مستعد و 

دارای توان فکری و اجرایی باال، بستر مناسب برای همکاری هموطنان داخل و خارج 

از کشور را در شرکتی ایرانی با توان رقابت بین المللی فراهم نماید. این شرکت در حال 

حاضر به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت های بازرسی فنی در ایران شناخته 

می شود که به عنوان اولین شرکت مهندسی مشاور، سهام آن در بورس عرضه شده 

است. شرکت تکین کو در سالهای ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ با زیان رو به رو بوده ولی با تالشی 

که صورت گرفت در سال ١٤٠٠ سودآور شده و زیان انباشته خود را کاهش داده است. 

تالش های زیادی برای اصالح فرآیندهای کاری شرکت جهت تداوم سودآوری شرکت 

وجود دارد.

شرح

بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی

٢٧فروش
 

(١٥٦)
 

١٤٩

٦٧
 

(٢٥٩)

٢٠٠

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

 ١,١١١,٩٦١

 ٢٨٧,٩٩٨

 ٢٥٣,٢٨١

٩٩

 ٨٧٣,٧٥٩

(٥١٧,٤١٦)

(٥١٤,٢٣٢)

٩٨

 ٦٦٦,٤٥٦

(١٨٠,٥٩٢)

(٢٥٢,٤٠٧)

سود عملیاتی

سودخالص

(٢٥٢,٤٠٧)

سود خالص

(٥١٤,٢٣٢)

٢٥٣,٢٨١

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

صفحه ٤٢



اهم دستاوردهای کلیدی

       افزایش سود شرکت از منفی پانصد میلیارد ریال در سال ١٣٩٩ 

       به مثبت سیصد میلیارد ریال در سال مالی ١٤٠٠

       افزایش شاخص درآمد به هزینه پرسنلی به میزان ٤٣٪ در سال

١٤٠٠       

       افزایش سرانه آموزش به میزان ٢٧٪ و ایجاد ساختار درآمدزایی 

       در واحـد آمـوزش بـا ایـجاد ارتباط صنعت و دانشگاه و تفاهم 

       نامه با جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

       کاهش حدود ٤٥٪ دوره وصول مطالبات

       افـزایش شـاخص رضـایت مـشتریان از ٤٥٪ به ٦٠ درصـد بـا 

       برگزاری جلسات مستمر با کارفرمایان 

       افزایش نرخ نگهداشت پرسنل از سه سال به حدود چهار سال و نیم

       افزایش بالغ بر ٣٠٪ تعداد پروژه های جاری

       اخذ مجوز تأیید صالحیت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به 

       مدت سه سال

صفحه ۴۳



عملکرد شرکت های تابعه

شركت سرمایه گذاری هامون کیش

شـرکت سرمایه گذاری هـامـون کـیش بـه صـورت شـرکت سهامی خاص تاسیس و 

حـاضـر  درحـال  رسید.  ثبت  به  کیش  آزاد  منــطقه  در   ١٣٨٢ مـاه  اردیـبـهـشـت 

سـرمـایه گذاری  فـرعی  شـرکت های  جـزو  کـیش  هـامون  سرمایه گذاری  شـرکت 

و  گاز  و  نفت  سرمایه گذاری  شرکت  گروه،  نهایی  تجاری  واحد  و  صنایع پتروشیمی 

ماده٢  طبق  شرکت  فعاليت  موضوع  می باشد.  (تاپیکو)  تامین  پتروشیمی 

خريد،  بازاريابي،  از  اعم  خدماتي  و  بازرگاني  مجاز  فعاليتهاي  کليه  اساسنامه"انجام 

فروش، واردات، صادرات، سرمايه گذاري و تأمين مالي طرحها و پروژه ها و شرکت هاي 

توليدي و بازرگاني از منابع داخلي و خارجي، امور گمرکي، توزيع کاالها و تأمين اقالم 

يا ارائه خدمات مورد نياز کليه اشخاص حقيقي و حقوقي" مي باشد.

فعالیت این شرکت بنا به تصمیمات هلدینگ های باالسری از دی ماه ١٣٩٩ متوقف 

شده بود لذا در سال ١٤٠٠ فعالیت نداشته است از این رو سود خالص شرکت نسبت 

این   ١٤٠١ نیمه دوم سال  از  اخذ مجوزهای الزم  با  داشته است.  به سال ٩٩ کاهش 

شرکت مجدد فعالیتش آغاز خواهد شد.

شرح

سرمایه گذاری هامون کیش

(٤٩)فروش
 

(٥٠)
 

(٥١)

١٠٦
 

١٠٥

١٠٦

١٤٠٠ به ١٤٠٠٩٨ به ٩٩

درصد افزایش (کاهش)
١٤٠٠

 ١,٢٣٠,٤٠٦

 ١,١٨٩,٤٣٦

 ١,١٩٤,٥٧٥

٩٩

 ٢,٤٢٥,٦٥٣

 ٢,٣٩٣,٩٤٣

 ٢,٤٣٠,١١٣

٩٨

 ٥٩٧,١٠١

 ٥٧٩,٤٢٢

 ٥٨١,١٦٥

سود عملیاتی

سودخالص

٥٨١,١٦٥

سود خالص

٢,٤٣٠,١١٣

١,١٩٤,٥٧٥

١٤٠٠١٣٩٩١٣٩٨

صفحه ٤٤



بخش چهارم:
های آتی هلدینگ برنامه 
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توسعه حوزه های فعالیت

       سـرمایه گذاری در حوزه های جدید با توجیه اقـتـصادی باال در 

       حـوزه تولید محصوالت شیمیایی و پتروشیمی با ارزش افزوده 

       باال و علی الخصوص پائین دست حوزه پتروشیمی، گـرید های 

       خاص دوده، صنایع مکمل زنجیره ارزش محصوالت فعلی و ....

       تاسیس و سرمایه گذاری باایجاد شتابنده های تخصصی حوزه 

       پـتروشیمی و مـواد شیمیائی و تمرکز بـر حمایت از محصوالت

       جدید و دانش بنیان به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر

       تـمرکز بر پروژه های نیمه تمام با هدف اتمام سریع پروژه ها و 

       کـاهش هـزینه های پروژه ها و ایجاد درآمد های جدید برای 

       هلدینگ 

صفحه ۴۷



       افـزایـش درآمـدهای عـملیاتی شـرکت هـا با استـفاده از بـسترهای 

       شفاف و عادالنه ای همچون بورس کاال 

       ایـجـاد طـرح هـای تـوسـعه  در تـمامی شـرکت های  زیرمجموعه با 

       طول دوره اجرا حداکثر دو ساله 

       کاهش ظرفیت های بال استفاده و مازاد در خطوط تولیدی 

       کارخانجات و ایجاد جهش تولید 

       کاهش حجم و دوره وصول مطالبات 

       پرهیز از فروش هیجانی و تمرکز بر فروش متوازن و مناسب 

       مدیریت کاال در شرکت های تـولـیدی از طـریق کوتاه تر شـدن زمان 

       گردش موجودی در انبار و افزایش جذب کاال 

       ارتقای کیفیت فـروش و پیگیری وصول مطالبات با هـدف بـازگشت 

       نقدینگی به مجموعه 

       اعتبار سنجی مشتریان و کنترل نقدینگی در زنجیره تامین درون گروه

       هـم افزایی با استفاده از امکانات شرکت های گروه در راستای هدف 

       گذاری مشترک در بازار های خارجی 

       عـرضه شـفاف ارز های حاصل از صادرات در سامانه نیما وفق مقررات 

مدیریت و بهبود درآمد و فروش

صفحه ٤٨



مدیریت و کنترل هزینه ها

       مـدیریت بـهای تـمام شـده در شـرکت های تابعه با توجه بـه 

       ترکیب بهای تمام شده

       تنوع بخشی به منابع تامین کننده و به صفر رساندن مواد تـک 

       منبعی جهت افزایش قدرت چانه زنی 

       راه اندازی سامانه جدید خرید های داخلی و خارجی در شـرکتها 

       خرید تجمیعی مواد اولیه 

       مدیریت هزینه انرژی و جلوگیری از اتالف آن در کارخانجات و 

       شرکت ها 

       کـاهش هـزینه های شرکت  داری و کنترل هزینه در شـرکت ها

       افزایش نرخ بهره وری با توجه به دارایی های در اختیار 

       انتقال دفاتر مرکزی شرکت ها و تمرکز بر بومی گزینی 

       بهبود شاخص های کلیدی عملکرد در شرکت ها 

       اصالح نظام برنامه ریزی و بودجه شرکت ها در راستای افزایش 

       سهم بازار 

صفحه ۴۹



مدیریت سرمایه های انسانی

       مدیریت بهینه سرمایه های انسانی گروه 

       مدیریت انتصابات و استفاده از نیرو های متعهد و مـتخصص بـا

       انگیزه بر اساس ارزیابی عملکرد 

       توسعه مهارت ها و تـوانـمند سـازی کـارکنـان بـا هـدف ارتقاء و

       افزایش بازدهی آنها 

       استفاده از تکنولوژی های نوین متناسب با فـعالیت های سـازمان 

       استقرار نظام ارزشیابی مشاغل و جبران خـدمات با هـدف غـنـی

       سازی شغلی و تحقق عدالت سازمانی در نظام پرداخت 

       تـوسعه و استـقرار کـانـون ارزیـابـی و تـوسـعه با هدف پیشبرد

       مدیریت استعداد، جانشین پروری و شایسته ساالری

صفحه ٥٠



مدیریت و تامین منابع مالی

       ایجاد کمیته تامین منابع مالی متمرکز بین شرکت های هلدینگ ها 

        بـرای هـم افزایی و ایجاد فرصت های بهتر در تامین منابع مـالی

       رایزنی با منابع تامین نقدینگی در کشور برای استفاده از منـابـع 

       موجود مانند نظام بانکی، صندوق توسعه  ملی و ... 

       بـه کارگیری ابزار های نوین تـامین مالی از بازار  سـرمـایه جـهت

       پروژه  های توسعه ای در هلدینگ و شرکت های تابعه 

       کـاهش هزینه های مالی شرکت های تابعه صنـدوق ها از طـریق 

       تبدیل تسهیالت قدیمی به تسهیالت ارزان 

       تنـوع بخـشی به نحوه تامین مالی بـرای کاهـش وابستگی بـه 

       نظام بانکی 

       فـروش دارایی های مازاد و تزریق آن به چرخه سرمایه در گردش 

       شرکت 

       استـفاده از ظـرفیت  قانـون بـرای تهاتر مالیات و بدهی بانـکی

       مـدیریت و حذف بـدهی های مالی، تسهیالت مـعوق بـانـکی و 

       پرداخت معوق بدهی ها به افراد، پیمانکاران و نهاد های مالی

صفحه ۵۱



توسعه شفافیت حداکثری

       ایـجاد شـفافـیت در حوزه های مدیریتی، خرید مواد اولیه، فروش 

       محصوالت و ...

       حذف زمـیـنـه های ایجاد رانت در خرید و فروش بـا اسـتـفاده از 

       بستر بورس کاال و همچنین راه اندازی سامانه های نظارت و ارزیابی

       ارتقای کیفیت گـزارشات حسابرسی و افزایش گـزارشات مقـبول و 

       کاهش بند های گزارش
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مدیریت و تامین منابع مالی

       افزایش سرمایه در شرکت ها به منظور اصالح سـاخـتار مالی و

       اجرای پروژه ها 

       ادغـام شـرکت های با حوزه فعالیت مشابه با هـدف کـاهـش

       هزینه ها و خلق ارزش 

       تقویت نظارت بر عملکرد شرکت ها به صورت مستمر و بـرخط 

       عرضه اولیه سهام شرکت های قابل عرضه در بورس

       واگذاری شرکت های تابعه خارج از چارچوب و الزامات سرمایه

       گذاری صندوق  های تابعه وزارت تعاون، کار و رفـاه اجـتـماعی 

       مـدیریت دارایی های در اخـتیار و تبدیل دارایـی هـای غیر مـولد

       به مولد 

       خرید سهام جهت بـهـینه سـازی پرتفوی برای حصول حداکـثر

       بازدهی

       سودده نمودن شرکت های زیان ده دارای ظرفیت احیا و تحول

صفحه ۵۳



١٣٧٠

شرکت سـرمایه  گذاری
صنـایع پتــروشـیـمی

(PIIC Group)


