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شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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نترکیب سهامدارا

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%88044.00شرکت پتروشمیران

%87243.59شرکت پتروشیمي جم

%241.21اشرکت توسعه ومديريت سرمايه صب

%231.15شرکت سهامي بیمه ايران

BFMارزش .ب.ا.صندوق سرمايه گذاري
%221.11ك.ب.آفرين ص

%1798.94ساير سهامداران

%2000100جمع
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در يک نگاه

در يک نگاه

1383سال تاسیس 

1398رس پذيرفته شدن در بو

میلیارد تومان200سرمايه

تولیديموضوع فعالیت

پايهتولید مواد شیمیاييگروه

پلي پروپیلنمحصوالت و خدمات 

ريال166،660(  1401/02/21)قیمت 

عسلويهموقعیت مکاني 

اسفند29سال مالي 

اقتصاديويژهمنطقهدر1۳۸۳سالدرشرکتاين

و.گرديدتأسیسعسلويهدرپارسانرژي

نامابپروپیلنپليگريدهايانواعتولیدکننده

برکیهتباکیفیتباالترينباوJAMPILENتجاري

ظرفیتباSpheripolفردبهمنحصرآوريفن

يپلشرکت.باشدميسالدرتنهزار۳00اسمي

ازنوع120ازبیشتولیدبهقادرجمپروپیلن

لیمرکوپهموپلیمر،شاملپروپیلنپليگريدهاي

رپلیمرتو(هتروفاز)پذيرضربهکوپلیمرتصادفي،

درلنپروپیپليکاربردهايتماميپوششهدفبا

.استجهانوايرانبازار
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صورت سود و زیان شرکت

جدول حاشیه سود

13961397139813991400دوره مالي
11,821,85317,923,32033,245,71665,623,85493,188,097فروش

55,779,566-40,837,948-23,666,319-12,023,832-8,237,637-بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
3,584,2165,899,4889,579,39724,785,90637,408,531ناخالص( زيان)سود 

807,000-510,505-285,421-227,074-204,337-اداري و تشکیالتي, هزينه هاي عمومي
000384,0255,620ي عملیاتي( هزينه ها)خالص ساير درامدها 

3,379,8795,672,4149,293,97624,659,42636,607,151عملیاتي( زيان)سود 
00000هزينه هاي مالي

199,974843,2921,731,0362,688,6015,800,232خالص ساير درامدها و هزينه هاي غیرعملیاتي
3,579,8536,515,70611,025,01227,348,02742,407,383اتخالص عملیات در حال تداوم قبل از مالی( زيان)سود 

6,088,7595,976,809-000مالیات
3,579,8536,515,70611,025,01221,259,26848,384,192خالص( زيان)سود 

17,8993,2585,51310,63024,192سود هر سهم پس از کسر مالیات
2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000سرمايه

1,7903,2585,51310,63024,192سود هر سهم بر اساس آخرين سرمايه

13961397139813991400سودآوري  
%40%38%29%33%30حاشیه سود ناخالص
%39%38%28%32%29حاشیه سود عملیاتي
%52%32%33%36%30حاشیه سود خالص
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نمودار مبالغ فروش ساالنه شرکت

نمودار مبالغ فروش ماهیانه شرکت
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مبلغ فروش ساالنه شرکت
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مبلغ فروش ماهانه شرکت
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مطالب مهم مطرح شده در مجمع

:اهم مطالب مطرح شده در مجمع 
.  تمدید شده است  1407معافیت مالیاتی شرکت تا سال -
نیم و یا میلیارد تومان وجه نقد است که مدیرعامل شرکت گفت ، می توانیم وجه نقد را بین سهامداران تقسیم ک3،450شرکت دارای مجموعا -

ده بانکی از انجایی که حساب سپر. اما در حال حاضر تصمیمی برای آن گرفته نشده است .برای اجرای پروژه های آتی مورد استفاده قرار دهیم
.شرکت های حقوقی شامل مالیات می شود ، احتماال مبالغ را به صندوق های درامد ثابت سرمایه گذاری کنیم 

در سال . یمسیاست شرکت این است که همواره مقایسه ای بین قیمت های ارزی و داخلی انجام می دهد و اگر قیمت ارزی باالتر بود صادر می کن-
.  میلیون دالر درآمد ارزی حاصل از صادرات داشته ایم۲7قبل 

از شرکت خوراک به دلیل اینکه پتروشیمی خمین به بهره برداری رسیده و باید شازند خوراک پلی پرو پیلن را به آن ها بدهد، بنابراین تامین-
.شازند کاهشی خواهد بود

جه روند تولید آن نیز در داخل کشور و با تو. هزار تن به یک میلیون تن خواهد رسید770در بدبینانه ترین حالت از پرو پیلن کشور مصرف پلی -
.میلیون تولید برسد۲به پروژه های پیش رو پیش بینی می شود که به 

یمی ایالم و پتروشیمی جم برای تامین حداکثری خوراک، دریافت حداکثری خوراک از پاالیشگاه شازند، دریافت خوراک از پتروشبا مذاکره -
.آبادان و مطالعات امکان سنجی تامین خوراک از منابع خارج از کشور نیز از برنامه های آتی و کوتاه مدت شرکت است

های طراحی و احداث مخزن ذخیره پرو پیلن ، طراحی و احداث واحد خالص سازی پروپیلن در سایت شرکت پلی پروپیلن جم نیز از برنامه-
.شرکت است
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قی استراتژی شرکت در فروش محصوالت خود به گونه ای است که ابتدا حداقل فروش داخلی را که موظف به فروش ان است ، انجام دهد و سپس ما ب-
. .محصوالت خود را جهت حفظ بازار صادرات  کند 

مذاکره با در حال شرکت داشته است ، که 1400دلیل افزایش هزینه یوتیلیتی شرکت ، افزایش نرخی است که شرکت مبین انرژی خلیج فارس در سال -
.یابد شده است و در صورت اصالح نرخ ، هزینه انرژی نیز تغییر میگرفته در حال حاضر این مبلغ ذخیره . ست شورای رقابت جهت اصالح نرخ انرژی ا

.تومان است 1400هزینه حمل هر کیلو پروپیلن از اراک به عسلویه -
.باشدمی دلیل سرمایه گزاری در اوراق نفت پاسارگاد ،دریافت بازدهی بیشتر نسبت به بانک و جلوگیری از پرداخت مالیات سپرده -
.دالر  است 100هزینه حمل هر تن پلی پروپیلن تا ترکیه -
تن در دو ماهه ابتدایی سال ، 60،000تن می باشد که مدیر مالی شرکت اضافه کرد ، با توجه به تولید ۲14،000، 1401مقدار تولید پیشبینی شده برای سال -

.هزار تن تولید می کنیم  ۲14قطعا بیشتر از 
اتی خود را ادری صحجم عرضه با ورود پتروشیمی خمین تغییری نخواهد کرد اما شرایط بازار داخلی رقابتی تر خواهد شد و از این جهت ما نیاز داریم بازار ها-

.حفظ کنیم 

.به صورت نقد تقسیم شد  ( تومان ۲475معادل )1400از سود سال % 10۲در پایان 

مطالب مهم مطرح شده در مجمع
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