
مجمع عمومی ساالنه شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
( پترول)صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%49,368,196,56271صنایع پتروشیمی خلیج فارس

%2,101,000,0003سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

%12,229,968,49817صندوق بازارگردان اختصاصی خلیج فارس

%875,200,0001مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانی

%5,425,634,9408سایر

%100 70,000,000,000جمع
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

139613971398139914001401دوره مالی منتهی به اسفند ماه

%97.3%99.7%98.8%97.5%96.6%96.8حاشیه سود عملیاتی

%112.2%88.5%98.5%96.7%93.9%93.4حاشیه سود خالص

139613971398139914001401واحدصورت سود زیان

درامد سود سهام

ال
ری

ن 
یو

میل

2,018,871 1,996,137 4,632,163 6,506,742 3,136,037 9,340,093 

 3,237,176 12,300,616 3,819,435 667,567 543,200 50,802فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود 

 0 90,320,712 7,339,937 0 0 0سایر درامدهای عملیاتی

 12,577,269 105,757,365 17,666,114 5,299,730 2,539,337 2,069,673درامد کل

(338,373)(291,356)(213,573)(130,689)(85,996)(65,862)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 0 0 0 0 0 0سایر هزینه های عملیاتی

 12,238,896 105,466,009 17,452,541 5,169,041 2,453,341 2,003,811عملیاتی( زیان)سود 

(1,348,725)(632,913)(121,098)(111,546)(147,866)(180,911)هزینه های مالی

 3,225,756(11,223,357) 68,187 67,700 79,647 110,177خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 14,115,927 93,609,739 17,399,630 5,125,195 2,385,122 1,933,077خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

 0 0 0 0 0 0مالیات

 14,115,927 93,609,739 17,399,630 5,125,195 2,385,122 1,933,077خالص( زیان)سود 

 70,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000سرمایه

2834732491337202ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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پرتفوی بورسی و غیر بورسی

بهای تمام شدهدرصد مالکیتشرکت های بورسی

1,097,328%67پتروشیمی ممسنی

7,439,886%63کود شیمیایی اوره لردگان

1,021,086%61پتروشیمی کازرون

709,168%59پتروشیمی ارومیه

1,811,824%20صنایع پتروشیمی کرمانشاه

1,919,102%3پتروشیمی جم

155,746%2بورس اوراق بهادار تهران

267,121%1پتروشیمی جم. ح 

17,957%1سایراشخاص بورس انرژی

242,003درصد1زیر پتروشیمی زاگرس

1درصد1زیر صنایع پتروشیمی دهدشت

118,041درصد1زیر پتروشیمی شیراز

47درصد1زیر پتروشیمی نوری

61درصد1زیر پتروشیمی پارس

10درصد1زیر مبین انرژی خلیج فارس

بهای تمام شدهدرصد مالکیتشرکت های غیر بورسی

9,996%99صنایع شیمیایی نگین سنقر

9,996%99پترو پرک پویا

9,800%98پتروشیمی آوات اورامان

9,800%98پتروشیمی پترو فراز هوران

2,434,795%97پتروشیمی صدف خلیج فارس

990,641%97نمدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیا

407,847%79صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان

22,466,203%58پتروشیمی ایالم

550,400%55پتروشیمی ارغوان گستر ایالم

8,160%51پترو شیمی نوین

4,800,296%2اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
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طرح های توسعه ای پترول

ظرفیت هزار تنطرح های توسعه ای پترول

20پلی آلومیوم کلراید ارومیه

32.4خالص سازی کلراید پتاسیم 

150پلی پروپیلن ایالم

45سود پرک ماهشهر

30کریستال مالمین لردگان

136الستیک استایرن بوتادین علویه

22.6متیل امین سنقر

50اتیلن پروپیلن دی ان مونومر کرمانشاه

68اتیلن اکساید کرمانشاه
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:عاملمدیرتوسطشدهعنوانمطالباهم
:اقداماتاهم❖
ریالمیلیارد7000میزانبهسهامبرمبتنیاجارهاوراقاصولیموافقتاخذ✓
ریالمیلیارد1800ایالمگسترارغوانشرکتاجارهاوراقانتشار✓
بهدیگهیکسالازکمترامیدواریموداشتهپیشرفتدرصد45کهلردگاناروندپتروشرکتمالمینکریستالطرحEPCدادقرارانعقاد✓

برسدنتیجه
30حدودپیشرفتکهآمینمتیلتری-دی-مونوتنهزار22.6ظرفیتباودالرمیلیون56گذاریسرمایهباسقزامینمتیلطرحاجرای✓

.دبرسبرداریبهرهبهآیندهسال2تاامیدواریموداشتهدرصدی
بهمتعلقاهچحلقهسهومایع،اتانفشردهاتانطریقازآنتامینروشسهکهبودهپتروشیمیاینخوراکبحثایالممشکلبزرگترین❖

100بهاهمآذرتاامیدواریمواستشدهانجامالزمهایمالیتامینبااستفشردهاتانخوراکتهیهروش،سریعتریناستمرکزینفت
.باشیمداشتهشرکتآیندهبهمثبتیاندازچشمبودهوارداتیکهبنیاندانشمحصول5تولیدباداریمانتظاروبرسانیمتولیدظرفیتدرصد

کههستندنوسانایدارطبیعیطوربهخودتولیداتدراورهتولیدفرآیندپیچیدگیدلیلبهشدهاندازیراهگذشتهساللردگانپتروشیمی❖
.برسدکاملظرفیتبهآتیماه2تاداریمانتظاروباشدداشتهتولیدظرفیتدرصد85توانستهمجمعتاریخدر
مذکوررانسهامداسهامداریدرصدکاهشبهمنجرکهگچسارانپتروشیمیسرمایهافزایشابطالمورددرخردسهامدارانشکایتعلتبه❖

.گیردصورتسهامدارانحقوقاحقاقدرالزماقداماتکهکردهتکلیفمجمعواستجریاندرشده،پرونده
.باشیمداشتهدرصدی50حدودسرمایهافزایشسالپایانتاداریمبرنامهگذشتهسرمایهافزایشمطالباتتسویهصورتدر❖
.گرددمیهتسویریالیبصورتمربوطهبانکبارایزنیباپرداختیاقساطبرخیدرفقطونشدهریالیکاملطوربهشلردارزیبدهی❖
تقسیمسودریال20معادلتومانیمیلیارد36حدودانباشتهسودهمراهبهودرصد10سهمهرازایبهریالی167سودازمجمعپایاندر❖

.گردید

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع


