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مقایسه عملکردسال مالی منتهی به شهریور 
ارقام بر حسب میلیون ریال۱۴۰۰ با دوره مشابه قبل

  شرح

درآمدهای عملیاتی

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

جمع درآمدها

هزینه های اداری و عمومی

سود عملیاتی

هزینه های مالی

 سایر درآمدها و هزینه ّهای غیرعملیاتی

سود قبل از مالیات

مالیات بر  درآمد سنوات قبل

سود خالص

سود هر سهم

عملکــرد ســود خالــص و ســود هــر ســهم در ســال مالــی منتهــی بــه 1400.06.31 نســبت بــه ســال مالــی قبــل 2.2 برابــر )معــادل 
120 درصــد( از رشــد برخــوردار اســت.

در خصوص شرکت پتروشیمی پردیس، عملکرد با لحاظ نه ماهه واقعی و سه ماهه برآوردی منظور شده است.
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مقایسه شکست درآمدهای عملیاتی سال مالی 
ارقام بر حسب میلیون ریالمنتهی به شهریور ۱۴۰۰ با دوره مشابه قبل

  شرکت های سرمایه پذیر

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی  پردیس

پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی شیراز

پاالیش نفت تبریز
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پاالیش نفت شیراز
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  شرکت های سرمایه پذیر
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پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی شیراز

پاالیش نفت تبریز
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پاالیش نفت شیراز
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آخرین اقدامات انجام شده در خصوص وصول مطالبات شرکت های 
پتروشیمی اوره ای

اخذ صورت تطبیق مقداری بابت کود اوره تحویلی توسط شرکت های تولید کننده اوره گروه )پتروشیمی پردیس، 
پتروشیمی شیراز و صنایع پتروشیمی کرمانشاه(، از شرکت های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و ارسال به 

سازمان حسابرسی به منظور آغاز فرآیند حسابرسی یارانه ای؛
از  اوره  تولیدکننده  شرکت های  مطالبات  میزان  اعالم  خصوص  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  نامه  تنظیم 
شرکت های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی از 1398.7.18 تا 1399.12.30 و درخواست تعامل با سازمان حسابرسی 
جهت نهایی نمودن فرمت گزارش حسابرسی یارانه ای و همچنین پیش بینی محل تامین اعتبار بازپرداخت مطالبات 

فوق؛
ارائه میزان مطالبات شرکت های تولید کننده اوره از شرکت های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی از 1397.7.1 تا 
1398.7.17 )پیش از ابالغ مصوبه هیات وزیران( به مبلغ 17،523 میلیارد ریال به واحد حقوقی شرکت و اقدام 

واحد حقوقی جهت تنظیم دادخواست با موضوع وصول مطالبات شرکت های مذکور در بازه زمانی فوق؛

کسب عنوان شرکت پیشرو

در رتبـه بنـدی ســـــال 1399  شـرکت هـای برتـر ایـران )IMI100( از سـازمان 
صنعتـی مدیریـت 
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تدوین دستورالعمل اداری و استخدامی کارکنان شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مورخ 1400.2.7

بروز رسانی ساختار سازمانی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مورخ1400.4.22

به منظور حفظ تعادل کار و خانواده و تعیین شرایط و ضوابطی برای نظم بخشیدن به ساعات   •
کاری و حضور و غیاب کارکنان، دادن فرصت مناسب به کارکنان شرکت برای استراحت، تجدید 
قوا و یا انجام سایر امور ضروری زندگی در طی دوره خدمت مطابق با شرایط و مقررات قانونی 
کشور، فراهم آوردن شرایط کاری رقابتی و مطلوب، افزایش انگیزه و استمرار همکاری کارکنان 
و به منظور جبران بخشی از نیازهای مالی ایشان، مستندسازی همه مراحل ماموریت کارکنان و 
ایجاد فرآیند یکپارچه از آغاز تا پایان ماموریت و پرداخت متناسب و قانونی، افزايش انگيزه، 
و  همکاری  استمرار  برای  تسهیالت  ارائه  و  ملی  و  مذهبی  اعیاد  گرامیداشت  بهره وري،  ارتقاء 
دستورالعمل  پارسیان،  گاز  و  نفت  گسترش  گروه  برای  کارآمد  انسانی  منابع  جذب  همچنین 
اداری و استخدامی کارکنان تدوین و در اردیبهشت ماه سال جاری توسط اعضای محترم هیات 

مدیره مورد تصویب قرارگرفت.

به منظور متناسب  سازی ساختار سازمان  با استراتژی های هلدینگ نفت و گاز پارسیان، الزامات   •
بین  هماهنگی  و  اطالعات  تسهیم  سازمان،  کل  در  بهنگام  ارتباطات  استقرار  فنی،  و  محیطی 
افراد و واحدها به طور موثر، طی انعقاد قراردادی با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ساختار 
ماهه  سه  طی  شرکت  مدیران  با  مشاور  متعدد  جلسات  برگزاری  از  پس  و  بازنگری  سازمانی 
ابتدایی سال 1400 ساختار سازمانی تایید و در تیرماه سال جاری مورد تصویب اعضای محترم 
هیات  مدیره قرار گرفت؛ در ساختار جدید شرکت واحدهایی همچون مدیریت امور حقوقی و 
قراردادها، بازرگانی)مدیریت نظارت بر فروش و زنجیره تامین(، منابع انسانی و سیستم  ها، 

سرمایه  گذاری و تامین مالی ایجاد شد.

اهم اقدامات ساختاری شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
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پتروشیمی کیان
برگزاری جلسات متعدد جهت اصالح و نهایی سازی توافق نامه هالورثی )HOA( برای تامین مالی 1،156 میلیون 
یورو فاینانس با کلیه ذی نفعان پروژه از جمله فاینانسور خارجی )هالورثی(، طرف ایرانی کنسرسیوم )شرکت 
فناوران پارسیان(، شرکت اویک )پیمانکار پروژه(، شرکت پتروشیمی کیان )کارفرمای پروژه(، شرکت پترو 

فرهنگ )سهامدار پروژه( که نتیجه اقدامات فوق نهایی شدن متن قرارداد و ارسال برای امضا بوده است.
دریافت موافقت اصولی تامین مالی 10 هزار میلیارد تومان از بانک ملت و پیشبرد اقدامات الزم جهت تشکیل 

یک کنسرسیوم بانکی به عاملیت بانک ملت.
 مذاکره و دریافت پیشنهاد تامین منابع مالی معادل 10 درصد قرارداد EPCC  از پیمانکار اصلی پروژه )شرکت 

اویک(. 
مذاکره و تبادل مدارک با شرکت واسط مالی  A&A Business Solutions GmbH جهت تامین منابع مالی 

به مبلغ 130 میلیون یورو.

پاالیشگاه ستاره سبز سیراف
دریافت موافقت اصولی تامین مالی 13،500 میلیارد تومان از بانک تجارت و تشکیل کنسرسیوم بانکی به 
عاملیت بانک تجارت با مشارکت بانک اقتصاد نوین و بانک پارسیان و مکاتبه جهت دریافت موافقت بانک 

مرکزی.
مذاکره با سایر تامین کنندگان مالی از قبیل فکور صنعت در قالب EPCF با مشارکت NFC به مبلغ 600 

میلیون یورو.

صنایع پتروشیمی کرمانشاه
دریافت موافقت نهایی تامین منابع مالی به مبلغ 120 میلیون یورو از EIH و انجام مراحل اداری از جمله دریافت 

نامه وزارت نفت مبنی بر اولویت دار بودن طرح شرکت جهت ارائه به بانک عامل.

پتروشیمی همت
PLC در قالب یک  از  یورو  تامین منابع مالی به مبلغ حدود 150 میلیون  اولیه  مذاکره و دریافت موافقت 

کنسرسیوم.

اهم عملکرد حوزه تأمین مالی گروه



هلدینگ نفت و گاز غدیر
9شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

مدیریــت یکپارچــه پورتفــوی ســرمایه گــذاری: بــا توجــه بــه مزایــای مهــم فنــی / اقتصــادی یکپارچه ســازی 
پورتفــوی ســرمایه گذاری، اقدامــات مهــم زیــر انجــام شــده اســت:

تجمیع پروژه پاالیشگاه ستاره سبز سیراف و طرح پتروشیمی آریا در قالب »طرح یکپارچه« 
پاالیشگاه / پتروشیمی سیراف: با نگاه به حداکثر نمودن هم افزایی فرآیند و کاهش سرمایه 
گذاری مورد نیاز برای احداث یوتیلیتی و زیرساخت، طرح یکپارچه پاالیشگاه / پتروشیمی سیراف 
تعریف و مدیریت آن به شرکت پاالیشگاه ستاره سبز سیراف واگذار گردید. همچنین پس از 
پیگیری های مکرر، موافقت وزارت نفت برای تعمیم مشوق موسوم به تنفس خوراک به کل »طرح 
یکپارچه« اخذ گردید. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر است طرح یکپارچه در سه 

فاز اجرا شود:

فاز اول شامل پاالیشگاه، کارخانه آروماتیک به همراه یوتیلیتی و زیرساخت مشترک  •
فاز دوم شامل کارخانه الفین و واحد تولید پلی اتیلن سنگین  •

فاز سوم شامل واحدهای پایین دستی پتروشیمی با استفاده از خوراک الفین و آروماتیک   •
موجود

 / خوراک  یکپارچه  مدیریت  راهبرد  راستای  در  کیان:  پتروشیمی  مجتمع  طرح  خوراک  تأمین   
محصوالت در سبد سرمایه گذاری »پارسیان«، پس بررسی های عمیق کارشناسی، تأمین خوراک 
مایع مجتمع پتروشیمی کیان از طریق تولیدات آتی »طرح یکپارچه« پاالیشگاه / پتروشیمی سیراف 
در دستور کار قرار گرفت که در مرحله عقد قرارداد می باشد. از جمله مزایای این طرح کاهش 
ریسک های عملیاتی دو مجتمع، افزایش تعامالت مالی درون گروهی، حفظ تعادل عرضه و تقاضا 
در بازار و نیز کاهش حجم سرمایه گذاری مورد نیاز به میزان بیش از یک میلیارد دالر است.عالوه 
براین پیگیری ها برای انعقاد قرارداد منصفانه تأمین خوراک پروپان و بوتان مجتمع پتروشیمی 
کیان با شرکت ملی گاز صورت پذیرفته و پیش نویس این قراداد در مرحله نهایی قرار دارد.

اهم دستاوردهای گروه در حوزه برنامه ریزی توسعه
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پروژه زیست محیطی پتروشیمی همت: این پروژه مهم زیست محیطی با هدف کاهش انتشار 
تن  هزار   1،072 تولید  با  افزوده  ارزش  ایجاد  و  در سال  تن  هزار   832 میزان  به  گازکربنیک 
با  است.  شده  تعریف  فارس  خلیج  هلدینگ  و  »پارسیان«  مشارکت  قالب  در  اوره  محصول 
توجه به وجود آمونیاک مازاد و زیرساخت های فراهم در مجتمع پتروشیمی پردیس و نیز عدم 
 100 تا  پروژه، »پارسیان« تصمیم گرفت  در  به سرمایه گذاری  فارس  تمایل هلدینگ خلیج 
درصد سهام شرکت پتروشیمی همت به شرکت پتروشیمی پردیس انتقال یابد. خوشبختانه 
سهام  تا  رسیده  اتمام  به  همت  پتروشیمی  شرکت  کارشناسی  برآورد   1400 ماه  مرداد  در 
این  و  منتقل  پردیس  پتروشیمی  شرکت  به  درصد   100 صورت  به  همت  پتروشیمی  شرکت 

طرح مهم زیست محیطی به عنوان فاز 4 مجتمع پتروشیمی پردیس اجرا گردد.

شرکت پتروشیمی ستاره پارسیان )طرح توسعه زنجیره ارزش متانول(: خوشبختانه بدون 
صرف هزینه این شرکت موفق به تهیه مطالعات مقدماتی فنی / اقتصادی با مشارکت مشاور 
به  متانول  تبدیل  واحدهای  )شامل  طرح  احداث  ساله  دو  اصولی  موافقت  اخذ  المللی،  بین 
پتروشیمی  شرکت  مدیره  هیئت  مصوبه  دریافت  اکریلونیتریل(،  و  پروپیلن  پلی  پروپیلن، 
شرکت  با  فناوری  تأمین  همکاری  نامه  تفاهم  عقد  و  طرح  خوراک  کننده  تأمین  برای  بوشهر 
صنایع  ملی  شرکت  اولیه  موافقت  همچنین  است.  گردیده  پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش 
پتروشیمی برای اختصاص تنها زمین باقی مانده در فاز 2 عسلویه به این طرح نیز اخذ شده 

است.

اهم دستاوردهای گروه در حوزه برنامه ریزی توسعه
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   ایجاد واحد بازرگانی در هلدینگ در راستای سیاست گذاری و نظارت بر واحدهای بازرگانی مجتمع های تولیدی؛

 تشکیل کارگروه بازرگانی در هلدینگ در راستای هم افزایی و ارتقاء سطح فروش مجتمع های تولیدی؛

چشمگیر  افزایش  نتیجتًا  و  درآمد  باالترین  به  یابی  دست  جهت  محصول  فروش  مناسب  سیاست های  اتخاذ   

قیمت های فروش محصوالت صادراتی؛

 پیشبرد طرح های توسعه در مجتمع های تولیدی از محل ارزآوری فروش های صادراتی؛

 پرداخت کامل اقساط کالن ارزی مجتمع ها از محل فروش های صادراتی؛

 توسعه بازارهای هدف به کشورهای مختلف؛

 وصول بخش زیادی از مطالبات داخلی و خارجی مجتمع های تولیدی؛

 افزایش سودآوری مجتمع ها با تغییر ترم فروش از  FOB به CFR و در برخی بازارهای دارای پتانسیل توسعه 

شبکه مویرگی؛

 باال بردن تعامالت مجتمع ها با افزایش حجم سوآپ اوره برای بازار داخلی؛

 تغییر بازار فروش اوره از خریدار محوری )Buyer’s Oriented( به فروشنده محوری )Seller’s Oriented(؛

دستیابی به نقش Price Maker  در بازار با ایجاد وحدت رویه در فروش؛

 حذف کامل چندصدائی در فروش و ایجاد هم گرایی در سیاست گذاری فروش صادراتی؛

 همکاری در پوشش تعهدات مجتمع ها در زمان کاهش تولید با استفاده از موجودی مجتمع های دیگر و جلوگیری از 

بروز خسارت ناشی از عدم تحویل کاال در زمان تعهد شده؛

 پیشی گرفتن از برنامه فروش به شکل چشمگیر و افزایش سودآوری باال در کلیه مجتمع های زیرمجموعه؛

 وحدت رویه در عدم فروش کاال در شرایط نزولی بازار و تغییر روند بازار به سیر صعودی قیمت ها؛

 تغییر رویه رقابت منفی مجتمع ها در فروش به هم افزایی تیمی و در نتیجه مدیریت بازار فروش؛

 دستیابی به نرخ های فروش یکسان در همه مجتمع ها؛
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مقایسه تجمیعی شرکت ّهای پتروشیمی اوره ای زیرمجموعه )پردیسـ  شیرازـ  کرمانشاه(

  شرح

تولید)تن(

تناژ صادراتی)تن(

ارزش فروش صادراتی)دالر(

ارزش فروش صادراتی)میلیون ریال(

پردیس
شیراز

کرمانشاه
جمع

پردیس
شیراز

کرمانشاه
جمع

پردیس
شیراز

کرمانشاه
جمع

پردیس
شیراز

کرمانشاه
جمع

1,377,885
805,420
363,819

2,547,124
757,863
505,686
169,356

1,432,905
160,961,783
90,970,577
33,100,513

285,032,873
25,648,071
12,844,677
4,647,787

43,140,535

1,666,659
1,014,560
367,773
3,048,992
993,285
363,729
126,989

1,484,003
293,124,369
89,661,474

35,217,438
418,003,281
57,754,147
20,048,621
7,351,775

85,154,543

شش ماههمجتمع های تولیدی 
تیرماه 1399

شش ماهه
تغییراتتیرماه 1400

20

4

47

97
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اهم فعالیت های انجام شده در خصوص برنامه استراتژیک شرکت 

1

2

3

برنامـه اسـتراتژیک شـرکت، بـرای اولیـن بـار در بهمـن مـاه 1398 مطـرح و فـاز اول ایـن برنامـه 
بـر اسـاس چشـم انـداز 1410 بـه انجـام رسـید و پـس از جمـع بنـدی، تدویـن مسـتندات و ارائه 

فعالیـت در شـورای راهبـردی سـاتا، تاییدیـه غدیـر و سـاتا نیـز دریافـت شـد.

پـروژه فـاز دوم برنامـه اسـتراتژیک کـه پـس از دریافـت رهنمود های شـورای راهبردی سـاتا بر 
اسـاس چشـم انداز 1404 و به منظور عملیاتی نمودن برنامه اولیه در دسـتور کار شـرکت قرار 
گرفـت، در اردیبهشـت مـاه سـال 1399 آغـاز و در پایـان دی مـاه 1399 بـه جمـع بندی رسـید. با 
توجـه بـه تغییـر مدیریت شـرکت فراینـد تصویب آن درجلسـه هیـات مدیره به تعویـق افتاد.

در بهمـن مـاه سـال 1399 بـا توجـه به خطی مشـی هـای جدید و ضـرورت تغییر برخی اسـتراتژی 
هـای ملحـوظ در برنامـه، بررسـی مجـدد ایـن دو برنامه در دسـتور کار قرار گرفـت و با این هدف 

جلسـاتی بـا حضـور مدیرعامل، مدیران ارشـد و روسـای محترم ذیربط برگـزار گردید. 
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5

6

4

در جلسـات بعدی، فاز دوم که بخش عملیاتی برنامه اسـتراتژیک می باشـد و براسـاس چشـم 
انـداز  1404تدویـن شـده )اهـداف کالن و برنامـه هـای عملیاتـی ، شـاخص هـای تعییـن شـده 
و...( مـورد بررسـی و بازنگـری قـرار گرفـت. پروسـه اخیـر در حـال انجـام بـوده و مقـرر اسـت با 
مشـارکت صـد در صـدی مدیـران و روسـای محتـرم شـرکت، فـاز دوم بازنگـری و درصـورت نیاز 
اصالحات و پیشـنهادات جدید بصورت بازخورد از مدیران دریافت، در برنامه ملحوظ و سـپس 

مصوبـه هیـات مدیـره جهـت اجرایی نمـودن آن دریافـت گردد. 

علیرغـم اینکـه پروسـه بازنگـری برنامـه در جریان اسـت، لیکن جهـت مقابله و رفع مـواردی که 
در برنامه مدون بعنوان نقاط ضعف سـازمان فهرسـت شـده اسـت، برخی برنامه های عملیاتی 
آغاز شـده اسـت. بازنگری سـاختار سـازمانی که در برنامه اسـتراتژیک بعنوان یکی از سه نقطه 
ضعـف اصلـی سـازمان بدلیـل عـدم تناسـب آن بـا نـوع فعالیت های توسـعه ای سـازمان اشـاره 
شـده اسـت، همچنیـن برگزاری جلسـات کارگـروه بازرگانی کـه با تصمیم هیات مدیـره و تدابیر 
مدیرعامـل شـرکت و بـا هـدف تدویـن سیاسـت هـای منسـجم و عرضـه محصـوالت در بهترین 

شـرایط کسـب و کار تشـکیل گردیده، نمونه ای از این دسـته فعالیت ها می باشـند. 

در ابتدا فاز اول برنامه )چشم انداز 1410( مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 
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معرفی برخی از شرکت های زیر مجموعه

شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه 

شرکت پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی تبریز

شرکت پتروشیمی زاگرس

شرکت پاالیش نفت شیراز

شرکت پاالیش نفت تبریز

شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش

)PCCI( شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل

شرکت پتروشیمی کیان

شرکت پاالیش ستاره سبز سیراف



شرکت پتروشیمی پردیس

هلدینــگ نفت و گاز غدیر
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خالصه عملکرد تولید واحدهای پتروشیمی پردیس در سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ و دوره مشابه قبلی

خالصه عملکرد فروش واحدهای پتروشیمی پردیس در سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ و دوره مشابه قبلی

مجموع تولید واحدهای آمونیاک

مجموع تولید واحدهای اوره

فروش صادراتی  آمونیاک 

فروش صادراتی اوره

مجموع فروش صادراتی

فروش داخلی اوره

مجموع فروش داخلی و صادراتی اوره

فروش صادراتی و داخلی آمونیاک و اوره

1,723,663

2,818,450

149,004

1,843,524

1,992,528

963,541

2,807,065

2,956,068

222,103

2,182,799

2,404,902

1,202,137

3,384,936

3,607,039

2,093,968

3,305,442

%21

%17

%49

%18

%21

%25

%21

%22

%112

%112

%117

%102

%103

%150

%115

%115

1,863,200

2,945,500

190,000

2,146,000

2,336,000

800,000

2,946,000

3,136,000

میزان تولید )تن(

میزان فروش )تن(

1399

1399

1400

1400

واحد تولیدی

فروش

درصد رشد سال
1400به سال 1399

درصد رشد سال
1400به سال 1399

بودجه سال 1400
)تن(

بودجه سال 1400
)تن(

درصد تحقق
 بودجه

درصد تحقق
 بودجه



هلدینگ نفت و گاز غدیر
19شرکت پتروشیمی پردیس

 رشد 21 درصدی تولید واحدهای آمونیاک در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی 1399.  

رشد 17 درصدی تولید واحدهای اوره  در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی 1399.  

تولیــد 2،093،968 تــن محصــول آمونیــاک در ســال مالــی 1400 و تحقــق برنامه و دســتیابی بــه 12 درصد بیــش از برنامه 
تولید سال مالی 1400.  

تولیــد 3،305،442 تــن محصــول اوره در ســال مالــی 1400 و تحقــق برنامــه و دســتیابی بــه 12 درصــد بیــش از برنامــه 
تولید سال مالی 1400.  

دســتیابی بــه باالتریــن رکــورد تولیــد ماهیانــه واحدهــای اوره 1 و 2 و 3 از ابتــدای راه انــدازی تــا کنــون در فروردیــن مــاه 
1400 به مقدار 299،911 تن معادل 99.23 درصد نسبت به ظرفیت اسمی. 

 دســتیابی بــه باالتریــن رکــورد تولیــد ماهیانــه تولیــد واحــد 2 از ابتــدای راه انــدازی تــا کنــون در بیــن واحدهــای اوره در 
اردیبهشــت مــاه 1400 بــه مقــدار 101،556 تــن معــادل 100.8 درصــد نســبت بــه ظرفیــت اســمی.

رشد 49 درصدی صادرات محصول آمونیاک در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی 1399.  

رشد 18 درصدی صادرات محصول اوره در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی 1399.  

تحقق برنامه فروش صادراتی آمونیاک و دستیابی به 17 درصد بیش از برنامه صادرات سال مالی 1400. 

تحقق برنامه فروش اوره و دستیابی به 15 درصد بیش از برنامه فروش سال مالی 1400.

ثبت رکورد بارگیری بزرگترین محموله اوره صادراتی در پتروشیمی پردیس به وزن 69300 تن.

فــروش میــزان 17850410 میلیــون ریــال از محصــوالت اوره و آمونیــاک در فروردیــن مــاه 1400 و افزایش فــروش 357 
درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل.  

اســتمرار تولیــد بــا حداکثــر ظرفیــت و حداقــل توقــف تولیــد در کلیــه واحدهــای بــا ســخت کوشــی تمامــی همــکاران علــی 
رغم شیوع ویروس کرونا در کشور. 

تقدیــر معــاون اقتصــادی ســاتا از مدیــر عامــل محتــرم شــرکت پتروشــیمی پردیــس بــه پــاس تالشــهای بــی شــائبه در 
رویارویــی بــا شــرایط ســخت اقتصــادی و کســب دســتاوردهای متعــدد در ســال 99.

دریافــت لــوح تقدیــر از طــرف معــاون وزیــر نفــت و مدیــر عامل شــرکت ملی صنایــع پتروشــیمی در خصوص دســتیابی به 
رکورد تولید در سال 1399.  

اهم دستاوردها و اقدامات در مدت مورد گزارش 
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 تقدیــر هلدینــگ غدیــر و پارســیان از تالشــهای مدیــر عامــل پتروشــیمی پردیــس بــرای ثبــت رکوردهای پــی در پــی و ارتقای 
شاخص های عملکردی در عرصه های تولید و فروش 

تقدیر از مدیرعامل پتروشیمی پردیس به عنوان مدیر ارزش آفرین کشور در اجالس سراسری مدیران ارزش آفرین. 

انتخــاب بخــش کنتــرل تولیــد مجتمــع بــه عنــوان واحــد برتــر ســال 1399 در بین مجتمع هــای پتروشــیمی کشــور و دریافت 
لــوح تقدیــر از طــرف مدیــر کنتــرل تولید شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی.

دریافت مطالبات با توجه به نگرانی سهامداران از شرکت الوا.     

پیگیری ، راه اندازی و فعال نمودن بحث ساخت داخل و درون گروهی نیروهای مسلح )صاشیراز و صنایع والفجر شیراز(. 

بررسی رضایتمندی پرسنلی که از طریق یک شرکت ثالث صورت پذیرفته نسبت به 10 ماهه قبل.  

انجــام موفقیــت آمیــز ممیــزی خارجــی از سیســتمهای مدیریــت یکپارچــه در ســطح مجتمــع در تاریخهــای 13 لغایــت 16 دیمــاه 
  .TUV Nord توسط شرکت

  ISO50001:2018 انجام موفقیت آمیزی ممیزی خارجی سیســتم مدیریت انرژی و تمدید گواهینامه براســاس اســتاندارد
در تاریخهای 24 و 25 اسفند ماه 99.  

عقد قرارداد مشاوره تحلیل سیستم بخار و کندانس فاز 3پتروشیمی پردیس با هدف کاهش انحراف از طراحی در مصرف بخار.

اعالم طرح های بهره وری و محیط زیستی موجود در شرکت و مرتبط با واحد پژوهش و توسعه.

ایجــاد تعامــل بســیار مناســب بــا مراکــز علمــی کشــور از جملــه مراکــز دانــش بنیــان، پژوهشــگاه هــا و دانشــگاه هــا در جهــت 
رفع معضالت تولید و همچنین بهینه سازی فرآیندهای مجتمع 

انجام پیگیری جهت اجرای پروژه پتروشیمی همت در برنامه های آتی.
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خالصه عملکرد تولید و فروش شرکت
ارقام بر حسب تن

عملکرد 98 عملکردعملکرد 99شرح
چهار ماهه1400

349,695
608,115
957,810

2,494
258,130
260,624

1,905
419,021

420,925
681,549

تولید )تن(
آمونیاک

اوره
مجموع

فروش داخلی )تن(
آمونیاک

اوره
مجموع

فروش صادراتی )تن(
آمونیاک

اوره
مجموع

مجموع فروش )تن(

392,748
681,818

1,074,566

3,617
327,984
331,601

598
313,134

313,732
645,333

146,745
253,688
400,433

1,094
113,030
114,124

1,000
126,490
127,490
241,614
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  شرح

درآمد عملیاتی

سود ناخالص

سود عملیاتی

سود خالص

سود هر سهم

مجموع دارایی ها

نسبت سود ناخالص

نسبت سود عملیاتی

نسبت بازده دارایی ها

14,039,281

8,320,833

 7,380,290

6,890,777

1,953

19,007,898

 

%59

%53

%36

24,014,839

16,411,277

14,892,349

12,432,692

3,523

39,544,620

%68

%62

%31

9,287,246

6,709,171

5,868,291

5,253,336

1,489

45,737,526

%72

%63

%11

سال مالی 99سال مالی 98

شرح

عملکرد
چهار ماهه1400

ارقام بر حسب میلیون ریالعملکرد مالی شرکت
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پروژه طرح توسعه فاز دوم شرکت

پیشرفت فیزیکی 

پیشرفت مالی  

%47.7

%34.5

)NPC( اخذ موافقت اصولی طرح توسعه فاز2 شرکت از شرکت  ملی صنایع پتروشیمی

اخــذ تاییدیــه اولویــت پــروژه توســعه شــرکت از وزارت نفــت و اعــالم بــه بانــک مرکــزی جهــت اختصــاص وام 120 
 EIH میلیــون یورویــی بانــک

اخــذ یــک فقــره تســهیالت ارزی 17،000،000 دالری جهــت پیشــبرد پــروژه فــاز2 از محــل بانــک تجــارت بــا قابلیــت 
تمدیــد ســه دوره متوالــی بــا بازپرداخــت فقط بهره تســهیالت با نــرخ ســود 8/5% که در تیرماه ســال جــاری )1400( 

مجــدداً تمدیــد گردیده اســت.

ــا  ــی از محــل کمــک هــای فنــی و اعتبــاری اســتانداری ب اخــذ دو فقــره تســهیالت 500،000،000 میلیــون ریال
عاملیــت بانــک ملــت بــا نــرخ ســود %9

اخذ گواهینامه تایید مجوز زیست محیطی فاز2 )طرح توسعه( از سازمان محیط زیست کشور

ثبت رکورد بتن ریزی بدون توقف در فاز2 شرکت
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اقدامات بهبود در فاز اول مجتمع

پروژه ارتقاء کاهش مصارف انرژی و منابع در واحدهای عملیاتی .

پروژه ارتقاء ایستگاه گاز از 100 هزار متر مکعب به 200هزار مترمکعب با توجه به اجرای پروژه فاز2

پروژه ارتقاء کیفیت خوراک از طریق احداث مجموعه فیلتراسیون در مسیر گاز ورودی.

اجــرای درخواســت هــای فنــی و انجــام کارهــای اصالحــی به منظور اســتمرار تولیــد و در نهایــت کاهش مصــارف انرژی 
منابــع و افزایش راندمــان تولید.

پــروژه ارتقــاء سیســتم گرانولیتــور واحــد اوره بــه منظــور افزایــش زمــان در ســرویس بــودن و کاهــش تعــداد دفعات 
شستشــوی ایــن تجهیز.

اجرای پروژه PSMمدیریت ایمنی فرایند با استاندارد CCPSو تعداد 20 المان.

اجرای مانورهای متعدد ایمنی و آتش نشانی به منظور آمادگی پرسنل HSEو بخش تولید برای مقابله با شرایط ویژه 

برگزاری جلسات متعدد کمیته اضطراری و بحران و اتخاذ تصمیمات الزم برای مقابله با شرایط بحرانی .

کاهــش چشــمگیر آالینده هــای زیســت محیطــی در بخــش هــوا و پســاب طبق اســتانداردهای ســازمان محیط زیســت 
کشــور براســاس مســتندات آنالیزرهای آنالین ســازمان محیط زیســت.

اســتقرار سیســتم نــرم افــزاری مدیریــت بحــران و شــرایط اضطــراری در شــرکت،برای اولین بار در صنعت پتروشــیمی 
کشور.

استقرار سیستم مدیریت و کنترل سامانه های برون سازمانی.
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اقدامات مرتبط با پدافند غیرعامل

اقدامات انجام شده در حوزه مالی

احداث و توسعه دیوار در ضلع جنوبی سایت جهت افزایش امنیت فیزیکی

احداث جاده حراستی اطراف سایت

توسعه شبکه دوربین ها جهت پوشش کامل بخش های مختلف مجتمع

افزایش تعداد برجک ها جهت پوشش کامل مجتمع

ــدات  ــا تهدی ــه ب ــت مقابل ــاهین دو جه ــامانه ش ــش س ــا و آزمای ــا ریزپرنده ه ــه ب ــامانه مقابل ــتقرار س ــری اس پیگی
ریزپرنــده هــا بــرای اولیــن مرتبــه در کشــور توســط کارشناســان صنایــع الکترونیک شــیراز و در محل ســایت شــرکت

برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی برای سطوح مختلف کارکنان و مدیران

Tire Killer احداث راهبند ضد انتحاری در ورودی مجتمع و تجهیز سایر دربها به

برگزاری جلسه شواری تامین استان در مجتمع در رابطه با تهدیدهای مختلف گروهک ها و عوامل مخرب

استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1393 به مبلغ 93،382،347،012 ریال 

اخــذ بخشــودگی جرائــم موضــوع مــاده 169 ق. م. م مربــوط بــه ســال هــای  1391 تــا 1393 جمعــا بــه مبلــغ بیــش از 
66 میلیــارد ریــال

افزایش 83% سود نقدی تقسیم شده از 600 ریال به 1100 ریال

افزایش سود خالص شرکت از 600 میلیارد تومان به 1200 میلیارد تومان در سال 1399

پیگیری تامین مالی پروژه فاز دوم مجتمع از کانالهای مختلف

راه اندازی پرتال سهامداران با هدف تسهیل در ارائه خدمات و اطالع رسانی به سهامداران محترم شرکت
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افتخارات

کســب گواهینامــه عــدم آالینده هــای زیســت محیطــی بــرای یازدهمیــن ســال متوالــی از ســوی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان کرمانشاه.

کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان از سوی صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه

کســب عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتان بــرای دوازدهمیــن ســال متوالــی از ســوی اتــاق بازرگانــی صنایع،معــادن و 
کشــاورزی اســتان کرمانشاه

دریافــت نشــان ویــژه و لــوح برتــر جشــنواره ملــی یکصــد واحــد مشــتری مــدار از ســوی مجمــع مدیــران ایــران و دبیــر 
فراکســیون پاســخگویی ادوار مجلس شــورای اســالمی

کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد ایران از سوی سازمان ملی استاندارد

کسب عنوان واحد تولیدی کیفی نمونه استان سازمان ملی استاندارد



شرکت پتروشــیمی شیراز
هلدینــگ نفت و گاز غدیر
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خالصه عملکرد  تولید و فروش  شرکت

خالصه عملکرد مالی شرکت

مقایسه میزان سود خالص و  EPS در  ۴ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ و دوره های مشابه قبل

سود خالص )میلیون ریال(

EPS-)ريال(

سود خالص )میلیون ریال(

EPS-ريال

درصد تغيير نسبت به سال قبل

مجموع تولید

مقدار فروش داخلی 

مقدار فروش صادراتی

مقدار کل فروش

مبلغ فروش داخلی

مبلغ فروش صادراتی

مبلغ فروش کل

12,928,730

2,535

4,927,227

966

-

3,388,683

857,974

1,256,781

2,114,755

13,682,375

26,284,203

39,966,578

12,162,834

2,385

12,162,834

2,385

%89

3,450,344

1,029,568

1,124,745

2,154,313

27,618,410

45,079,658

72,968,068

30,966,057

6,072

6,456,648

1,266

%31

۱،۱68،۰8۴

348,089

225,580

573،669

14,392,197

15,213,334

29،6۰5،53۱

1398

1398
سال مالی

سال مالی

1398

شرح

شرح

شرح

1399

1399
سال مالی

سال مالی

1399

عملکرد
چهار ماهه1400

عملکرد
چهار ماهه1400

1400

تن/میلیون ریال
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تولید محصول اوره بیشتر از ظرفیت اسمی طی بیست سال گذشته 

آغازاحــداث كارخانــه تولیــد كیســه هــای پروپیلــن در منطقــه ویــژه اقتصــادی شــیراز بــا بیــش از 400 میلیــارد تومــان 
ســرمایه گــذاری و ایجــاد اشــتغال مســتقیم بــرای بیــش از 260 نفــر

 تــالش در جهــت بومــی ســازی بــا بارگــذاری كاتالیســت ایرانــی ســاخت شــركت ســرو  بــه راكتــور ســنتز واحــد متانــول و 
جلوگیــری از خــروج 317،500 یــورو  ارز از كشــور و انجــام مراحــل پــروژه ســاخت و تولیــد آنتــی كیك نیتــرات آمونیوم در 

داخــل كشــور بــا پژوهشــگاه صنعــت نفت

ثبت اختراع دستگاه تست و عیب یابی سنسور لرزش مغناطیسی – مبدل سیگنال

اقدامات موثر در افزایش چشمگیر قیمت های فروش اوره با همكاری كارگروه بازرگانی در شركت گروه نفت و گاز پارسیان

احداث واحد بازیافت پساب با تکنولوژی اسمز معکوس )آماده بهره برداری(

صیانت از محیط زیست با اجرای پروژه CDMو دریافت گواهی کاهش کربن از سازمان ملل متحد 

دستیابی  به بیش از یكصد و سه میلیون و پانصدهزار ساعت )103،500،000( ساعت كاركرد عدم اتالف وقت

استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند PSMبا پیشرفت 98.1 % 

پایان تعمیرات اساسی واحد متانول زودتر از برنامه پیش بینی شده  و استفاده از كاتالیست تولید داخل

شروع تعمیرات اساسی واحدهای منطقه 2 بعد از  5سال تولید

انجــام امــكان ســنجی اقتصــادی و پیگیــری اخــذ مجــوز پــروژه متیل آمین بــا ظرفیــت 50 هزار تن، ســرمایه گــذاری 105 
میلیــون دالر و ایجاد اشــتغال بــرای 50 نفر

انجــام امــكان ســنجی اقتصــادی و پیگیــری اخــذ مجــوز پروژه كریســتال مالمین بــا ظرفیت 30 هــزار تن، ســرمایه گذاری 
94 میلیــون دالر و ایجاد اشــتغال بــرای 50 نفر

افزایش ظرفیت تولید محصول UANبه بیش از 400 تن در روز 

اهم دستاوردها و اقدامات در مدت مورد گزارش 

پــروژه هـای آتــی 

۱

۱

2

2

3

3

۴

۴

5

6

7

8

9

۱۰
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ارقام بر حسب تنخالصه عملکرد تولید و فروش شرکت

سال مالی 98 عملکردسال مالی 99شرح
چهار ماهه1400

99,139
131,700
29,413
55,969

542,851
859,072

54,781
77,919
17,623
56,149

206,472

33,603
62,619
9,710

105,932
312,404

تولید -تن
پلی اتیلن

پلی استایرن
ABS

پروپیلن
سایر محصوالت

جمع
مقدار فروش داخلی- تن

پلی اتیلن
پلی استایرن

ABS
پروپیلن

جمع
مقدار فروش صادراتی- تن

پلی اتیلن
پلی استایرن

ABS
جمع

جمع کل

124,237
130,945

29,119
56,177

598,185
938,662

65,088
90,774
23,331
56,466

235,659

53,430
48,924

6,119
108,473
344,132

48,241
50,737

8,796
18,200
192,260

318,234

29,081
29,389

6,191
18,592

83,253

16,745
21,205
4,256
42,206

125,459
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اهم نسبت های مالی شرکت

خالصه عملکرد مالی شرکت

درآمد عملیاتی

سود عملیاتی

سود خالص

سود هر سهم ) ریال( 

نسبت سود ناخالص

نسبت سود عملیاتی

نسبت بازده فروش

نسبت بازده دارائی ها

36,236,628

1,249,201

896,557

180

%7

%3

%2

%5

39,161,501

13,437,750

12,608,428

2531

%30

%26

%23

%36

70,903,344

18,589,403

16,160,477

3244

%42

%39

%35

%18

1398

1398

شرح

شرح

1399

1399

عملکرد
سه ماهه1400

عملکرد
چهار ماهه1400

میلیون ریال

واحد ارزش آفرین ملی و صاحب کاال و خدمات برتر – 1400)جشنواره حاتم(

صادر کننده نمونه ملی در سال 1399

نشان مدیریت سبز سال 1399

رتبه اول مدیریت انرژی سال 1399

افتـخــــارات مـهم 
۱

2

3

۴
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طرح های تثبیت و پایداری در تامین خوراک

طرح های بهینه سازی و ارتقای فرآیند تولید

افزایش توان ذخیره سازی نفتا به میزان 32 هزار مترمکعب با ساخت دو دستگاه  مخزن 16 هزار مترمکعب 

تخصیص خوراک  50 هزار تن SM به پتروشیمی تبریز )مجوز شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخذ شده است(

افزایش ظرفیت دریافت خوراک اتیلن با اتصال به شبکه سراسری ) بمیزان t/hr 40 و افزایش ظرفیت ذخیره سازی 
بمیزان 750 تن اتیلن( )خاتمه یافته(

افزایش میزان  ذخیره سازی خوراک LPG با احداث مخزن کروی بمیزان 2/2 هزار مترمکعب)در دست اجراء(

اجرای پروژه گام زدائی از بنزن بمنظور افزایش استفاده از بنزن اراک به میزان 35 هزار تن در سال )در دست اجراء(

ارتقاء و بهینه سازی واحد پلی اتیلن موجود  بمیزان 40 هزار تن )40% الی 60% افزایش ظرفیت بسته به 
نوع گرید( )خاتمه یافته(

ایجاد امکان تزریق  LPG به کوره های واحد الفین به منظور افزایش میزان استفاده از گاز به جای نفتا )500 
تن در روز( )خاتمه یافته(

تغییر فرموالسیون تولید EPSو بومی سازی آن )افزایش تولید گرید 200 و کاهش  Fine و گرید500  و 
کاهش مصرف مواد شیمیائی( )خاتمه یافته(

افزایش ظرفیت دو برابری در واحدهای پنتان از 7 به 14 در مجموع 28 تن از طریق مدیریت خوراک )خاتمه یافته(

طرح های توسعه ای شرکت پتروشیمی تبریز منطبق بر استراتژی 7ساله )1397(  
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توسعه واحدهای موجود و احداث واحدهای جدید

طرح های مهم زیست محیطی

طرح های توسعه آتی )در حال اخذ مجوز از شرکت گروه نفت و گاز پارسیان(

احداث واحد پلی پروپیلن  به ظرفیت 30 هزارتن )پیشرفت فیزیکی 68 %( 

احداث واحد پلی اتیلن سنگین جدید به ظرفیت 310 هزار تن در سال )پیشرفت فیزیکی 4.21 %(

خرید و نصب دستگاه تولید پالت پالستیکی  بمنظور حفظ پایداری تولید و کاهش قیمت تمام شده )پیشرفت فیزیکی  %7.8(

پروژه جمع آوری و امحای گازهای آالینده واحد ABS به روش RTO)خاتمه یافته(

پروژه پوشش گذاری حوضچه های  واحد پساب)خاتمه یافته(

پروژه انتقال پساب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه مرکزی شهر تبریز به منظور جایگزینی با آب آشامیدنی جهت 

کاهش قیمت تمام شده ، حفظ محیط زیست و تامین مطمئن آب مورد نیاز مجتمع پتروشیمی  )پیشرفت فیزیکی 6 %(

واحد ABS جدید)افزایش توان رقابتی، تنوع گرید و کاهش قیمت تمام شده(

واحد ACN)تولید ساالنه 106 هزار تن برای اولین بار در کشور، خودکفایی در تولید و امکان صادرات(

احداث  واحد EB/SM)رفع نیاز مجتمع و سایر مجتمع ها(

تولید LC-PBR ، S-SBR و SBS)تامین کامل PBR ; کاهش هزینه های حمل ترخیص; وجود زیرساخت(
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درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده

سود ناخالص

هزینه های فروش، اداری و عمومی

سایر درآمدها

سایر هزینه ها

سود عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود عملیات قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد

سود خالص

سود هر سهم )ریال(

ارزش بازار سهام شرکت

40

31

48

29

0

0

60

90

61

0

62

62

-

71,386,683

-27,266,752

44,119,931

-11,318,884

0

-287,405

32,513,642

900,006

33,413,648

-

33,413,648

13,922

488,551,200

143,234,768

-61,344,224

81,890,544

-34,001,119

10,112,385

-341,596

57,660,214

247,268

57,907,482

-

57,907,482

24,128

546,338,800

178,783,543

-86,563,027

92,220,516

-38,401,084

0

0

53,819,432

1,000,000

54,819,432

-700,000

54,119,432

22,550

-

78,031,948

-35,383,558

42,648,390

-16,575,782

-6,385,911

2,611,863

-29,846,656

450,819

29,395,837

-7,502

29,388,335

12,245

177,900,000

درصد عملکرد
4ماهه نسبت به 
بودجه سال جاری

عملکرد 4 ماهه
1400/04/31

عملکرد سال مالی
1399/12/29

عملکرد سال مالی
1398/12/29

بودجه سال مالی
1400/12/29 شرح

ارقام بر حسب میلیون ریالعملکرد مالی شرکت
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مقدار تولید )تن(:

متانول 

بخار 

مقدار فروش )تن(:

فروش صادراتی

فروش داخلی

بخار 

نرخ فروش:

صادراتی )دالر(

داخلی )ریال(

بخار )ریال(

مبلغ فروش:

صادراتی )دالر(

داخلی )ریال(

بخار )ریال(

33

32

33

48

28

-

-

-

40

68

23

1,032,677

2,256,821

986,356

71,666

434,791

320

53,948,498

801,222

315,633,920

3,866,265

348,364

3,015,057

6,380,734

 2،847،978

                167،444

1,258,274

217

36,312,857

801,223

618,011,226

6,080,370

1,008,158

3,150,000

7,030,800

      3،000،000

    150،000

1,543,000

260

38,000,000

961,467

780,000,000

5,700,000

1,483,543

2,737,744

5,737,584

  2،659،804

    158،799

1,215,060

240

21,010,668

672,129

638,352,960

3,336,473

816,677

درصد عملکرد
4ماهه نسبت به 
بودجه سال جاری

شرح

خالصه عملکرد تولید و فروش شرکت 

%93    

%7            

%95

%5

%94        %94        

%6           %6           

الزم به ذکر است شرکت برنامه ریزی های الزم جهت انجام تعمیرات دوره ای مجتمع را برای مدت حدود یک ماه در سال 1400 در ایام 
قطع گاز احتمالی به عمل آورده است.

عملکرد 4 ماهه
1400/04/31

عملکرد سال مالی
1399/12/29

عملکرد سال مالی
1398/12/29

بودجه سال مالی
1400/12/29
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درآمدهای عملیاتی 

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

سود )زیان( ناخالص

سود )زیان( عملیاتی 

سود )زیان( خالص )پس از کسر مالیات(

سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

درصد بازدهی قیمت سهام 

خوراک

فروش

تولید

130,179,459

)123,525,029(

6,654,430

)642,794(

1,007,312

980

88

3,169,190

3,160,655

3,129,378

-%13

-%10

-%11

943,195

960,375

1,002,701

145,352,994

)127,988,249(

17,364,745

23,349,923

20,734,008

20,181

165

2,770,015

2,836,472

2,792,120

%12

%4

%161

%3,733

%1,958

%1,959

%88

%2

%2

%8

سال مالی98

سال مالی98

سال مالی99

4 ماه اول 1400سال مالی99

درصد تغییرات

درصد تغییرات سال 99 
نسبت به سال قبل  

درصد تغییرات 4 ماهه 
اول  1400   نسبت به 

دوره مشابه قبل

شرح

شرح

عملکرد مالی شرکت 

خالصه  عملکرد مقداری خوراک، فروش و تولید

ارقام بر حسب میلیون ریال

ارقام بر حسب مترمکعب

به دلیل عدم اعالم نرخ نفت خام ، میعانات گازی و فرآورده های اصلی ، گزارش عملکرد 4 ماه اول سال 1400 ارائه نگردیده است.
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170.34

32.39

9.86

29.11

5.14

0.00

141.23

27.25

9.86

40.20

54.64

0.00

29.29

29.19

0.00

پایانبرنامه زمانی پروژه  هزینه تامبلغ کلشروع
1400/04/30

بودجه مورد
واقعیبرنامهنیاز تکمیلی

درصدپیشرفتبودجه  
 فیزیکی تا پایان تیر ماه 1400

نام پروژه

بومی سازی دانش فنی، طراحی بنیادی و تفصیلی، نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد تصفیه هیدروژنی نفتای سبک 

 خرید، انتقال و نصب مبدل حرارتی صفحه ای واحد بنزین سازی مقارن با تعمیرات اساسی آن واحد

تعویض خطوط لوله زیرزمینی شبکه آب آتش نشانی

استفاده از کاتالیست LTSC)شرکت نفت وگاز سرو( برای اولین بار در کشور و کاتالیست شهدای صدر شیمی در واحد مراکس 

پروژه نوسازی مخزن 50هزار بشکه ای ذخیره آب مقطر دیگ های بخار

C تعویض تيوب های بويلر

راه اندازی خط بسته بندی محصول قیر 60/70 به روش جامبوبگ

ورود به بازارهای صادراتی شامل انواع قیر)60/70 و 85/100 ( و آیزوریسایکل

بروزرسانی سیستم کنترل دو عدد بویلر 120 تنی آذرآب و استفاده از بخار تولیدی برای پروژه های فوق الذکر

ارتقاء سیستم کنترل توربین گازی سولزر و امکان استفاده از برق تولیدی آن

استمرار تولید فرآورده های استراتژیک منطبق با استاندارد وزارت نفت ،  استانداردهای  H.S.E  و بهینه سازی مصرف انرژی

تالش در جهت افزایش رضایتمندی ذینفعان

کیفی سازی محصوالت بنزین و نفت گاز شرکت ) به شرح جدول زیر (

اهم دستاوردها و اقدامات در مدت مورد گزارش 

اهداف و برنامه های آینده شرکت

۱

۱

2

2

3

3

۴

۴

5

5

6

7

8

گوگردزدایی از محصوالت میان تقطیر

واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک

خط انتقال برق و پست های مربوطه

1398.3.1 الی 1401/11/1

1398.12.19 الی 1400/12/19

1400.05.01 الی 1401/02/31
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پاالیش نفت تبریز )ســهامی عام( 50

مشخصات عمومیمعرفی شرکت

حوزه برنامه ریزی استراتژیک 

طراحی پایه
1353

UOP توسط شركت

راه اندازی
1356

Snamprogetti توسط شركت

  7 درصد
از توان تصفيه نفت خام 

كل كشور

ظرفیت طراحی
80،000

بشکه در روز

ظرفیت  جاری
110،000

بشکه در روز

سهام شرکت
10،000،000،000 سهم

با ارزش اسمی1،000ریال

موضوع فعالیت اصلی
 تامين بخشی از عمده سوخت 
و فرآورده های نفتی مورد نياز 

شمال غرب كشور

ارز جایگزینی روز شرکت
2

)میلیارد یورو(

اجــرا و اتمــام دور اول برنامه ریــزی اســتراتژیک شــرکت بــر اســاس مــدل A/M  و بــا روش مشــاوره »بلــِد راه 
كاروان«CBR،  مبتنــی بــر تئــوری روش تحقيــق در فراينــد عمــل )Action Research ( و شــروع دور دوم 

از نیمــه دوم ســال 1399

تعییــن »قــرار گرفتــن در بیــن ده شــرکت پتروپاالیــش برتــر آســیا بــا اعتبــار جهانــی« بــه عنــوان آرمــان جدیــد 
کت شر

تعریف و اجرای تمامی برنامه ها و پروژه ها در راستای نیل به اهداف برنامه ریزی استراتژیک

ارزش روز بازار سهام شرکت
400،000
)میلیارد ریال(
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اهم پروژه های اجرا شده شرکت در چند سال اخیر

سال 
دستاوردنام پروژهبهره برداری

*افتتاح و بهره برداری رسمی پروژه های ردیف های 1، 5، 6، 7 و 8 با حضور ریاست محترم جمهوری

1392

1393

1394

1395

1396

1396

1397

1397

1399

1

2

3

4

5

6

7

8

9

احداث واحد بنزین سازی

احداث واحد آسفالت 

احداث واحدگرانول سازی گوگرد 

احداث واحد بازیافت گازهای ارسالی به فلر 

 احداث واحد اختالط روغن 

تغییر کاربری واحد بنزین سازی قدیم به آیزومریزاسیون

احداث تصفیه نفت و گاز 

تغییر کاربری واحد 400 به واحد تولید روغن پایه

احداث واحد خنک کننده و اصالح شبکه آب خنک کننده

108،900 ميليارد ريال

تولید بنزین یورو

افزایش محصوالت تولیدی

زیست محیطی

زیست محیطی

تولید انواع روانکارها

تولید بنزین یورو 5

تولید نفت گاز یورو 5

تولید روغن پایه

نوسازی و استفاده از تکنولوژی های نوین/ 
کاهش تلفات آب

معادل ریالی روزجمع سرمایه گذاری ارزی

363 ميليون يورو 

حوزه سرمایه گذاری
در راستای برنامه  استراتژیک
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اهم پروژه های در حال اجرای شرکت  در راستای برنامه استراتژیک 

احداث واحد خالص سازی هیدروژن 

مکمل پروژه تصفیه نفت گاز

حداقل سازی دورریز آب

زیست محیطی

 ROاحداث واحد بازیافت آبهای آلوده 

انتهایی  گـــازهای  احداث واحد تصفیه 
واحد گوگرد 

عنوان پروژه

عنوان پروژه

عنوان پروژه

1397

1397

1399

سال شروع

سال شروع

سال شروع

دستاورد

دستاورد

دستاورد

1400

1402

1400

سال بهره برداری)پیش بینی(

سال بهره برداری)پیش بینی(

سال بهره برداری)پیش بینی(

بودجه مصوب

بودجه مصوب

بودجه مصوب

7 میلیون یورو

6 میلیون یورو

10 میلیون یورو

%85

%9

%91

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت فیزیکی
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اهم پروژه های در حال اجرای شرکت  در راستای برنامه استراتژیک 

زیست محیطی

MTBE حذف و حداقل سازی مصرف

احداث واحد بازیافت گوگرد

فاز تکمیلی واحد آیزومریزاسیون 

عنوان پروژه

عنوان پروژه

عنوان پروژه

1398

1399

سال شروع

سال شروع

سال شروع

دستاورد

دستاورد

دستاورد

1401

1402

سال بهره برداری
)پیش بینی(

سال بهره برداری
)پیش بینی(

سال بهره برداری
)پیش بینی(

بودجه مصوب

بودجه مصوب

بودجه مصوب 25 میلیون یورو

8/5 میلیون یورو

%59

%4 پیشرفت فیزیکی

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت فیزیکی

اخذ لیسانس و انجام مهندسی پایه و گسترده طرح جامع

ارتقای کیفی محصوالت تولید و کاهش نفت کوره

1398-

15 میلیون یورو

%75

جمع بودجه مصوب: 72.5 میلیون یورو
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HSEQ  حوزه عملیات و

حصول اطمینان از عملکرد ایمن فرایندهای پاالیشگاه از طریق:

PSM جاری سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند
ارزیابی فرهنگ HSE  سازمان

PSSR انجام ایمنی پیش راه اندازی واحدها

پایش وضعیت سالمت پرسنل و اعمال نظارت و کنترل پروتکل های پیشگیری و مقابله با کرونا

پایش مستمر عملکرد زیست محیطی از طریق کنترل های آزمایشگاه معتمد

جاری سازی سیستم های مدیریتی نوین

افزایش تعداد محصوالت تولیدی از 9 محصول به 41 محصول
 تا پایان سال 1399 

۱

2

3

۴

5

:2017ISO17025ISO9001:2015

HSE MS  ISO50001:2018

ISO14001:2015

OHSAS18001:2007 
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حوزه مالی

افزایــش ســرمایه شــرکت بــه ۱۰میلیــارد ســهم از محــل ســود انباشــته و اندوختــه طــرح و توســعه و برنامه ریــزی 
بــرای افزایــش ســرمایه تــا 3۰ میلیارد ســهم

تحقق سود تلفیقی 5،83۴ریالی به ازای هر سهم در سال 1399

تحقق سود ریالی در سه سال اخیر

میزان سود شرکت
 )میلیون ریال(

استفاده از معافيت ها، مشوق ها و بخشودگی های مالیاتی ماخوذه در سال 1399 ))میلیارد ریال(

1397 1398 1399

16,945,144
10,047,996

55,677,801

شرح

درآمدهای معاف

معافيت سهم اتاق بازرگانی

مشوق تبصره 7 ماده 105 ق.م.م

بخشودگی مالياتی معامالت سهام در بورس و سهام شناور

معافيت فروش كاال در بورس كاال و انرژی

بخشودگی كارمزد دوران تقسيط

مجموع

اخذ مفاصه حساب و تسويه برای عملكرد، ارزش افزوده ، حقوق، تکلیفی و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تا پایان 

سال 1398 

651

41

-

671

26

311

1،700

913

64

1،065

848

22

42

2،954

ماليات عملكرد
 سال 1398

ماليات عملكرد
 سال 1397
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گواهینامه های بین المللی، ملی و منطقه ای 

كسب رتبه اول محيط زيست در بين شركت های پااليشی در سال 1395، 1396 و 1397

كسب رتبه اول ايمنی در بين شركت های پااليشی 

كسب رتبه اول بهداشت در بين شركت های پااليشی

كسب رتبه دوم آموزش HSE  در بين شركت های پااليشی در سال 1396

دریافــت گواهــی بیــن المللــی )CDM( ثبــت شــده در ســازمان ملــل بنــام جمهــوری اســالمی ایــران جهــت اجرا 
 )FGR(و بهــره بــرداری از پــروژه بازیابــی گازهــای ارســالی به فلــر

کسب لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی برای تولید بنزین ایزومریت

II کسب لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی برای تولید روغن پایه گروه

کسب تندیس طالیی سه ستاره یکصد واحد مشتری مدار کشور

اخذ استاندارد اجباری برای تولید انواع محصوالت روانکار و ضدیخ و قیر خالص 

اخذ استاندارد اروپایی CE برای محصول قیر

كســب تندیــس طالیــی تدويــن و ارائــه برتريــن گــزارش پايــداری شــركتی صنعــت نفــت  مطابــق اســتاندارد 
 GRI.G4

كســب مقــام اول جايــزه ملــی مشــاوره مديريــت بزرگمهر)پــروژه برنامــه ريــزی اســتراتژيك شــركت( در ســال 
.1396

كســب مقــام دوم برتريــن پــروژه هــای مديريتــی دنيــا از Constantinus International Award بــه 
ــال 2017 ــتانتين در س ــی كنس ــن الملل ــزه بي ــران در جاي ــده اي ــا نماين ــوان تنه عن

EIU كسب ديپلم افتخار جايزه جهانی كارآفرينی و مديريت مدرن از بنياد اروپايی توسعه مديريت

دريافت تنديس طاليی چهارمين همايش رعايت حقوق مصرف كنندگان 

كســب مــدال برنــز دوميــن جايــزه ملــی مســئوليتهای اجتماعــی بنــگاه هــای اقتصــادي كشــور در حــوزه بهتريــن 
عملكــرد كســب و كار مســئوالنه، بهبــود و توســعه پايــدار.

در راستای برنامه  استراتژیک
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حوزه امنیتی و پدافند غیرعامل

فعالیت های فرانقشی 

انتخــاب شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــه عنــوان فرماندهــی ارشــد پدافنــد غیــر عامــل منطقــه نفتــی 
تبریــز و تدویــن طــرح هــای پدافنــد غیــر عامــل جامــع بــرای منطقــه و اجــرای طــرح هــای امنیتــی و حفاظتــی 

متعــدد.

فعالیت های انجام شده در کشور گرجستان
امکان سنجی یک واحد پترو پاالیش به ظرفیت 100 هزار بشکه در روز.
امکان سنجی احداث واحد قیر سازی به ظرفیت 10 هزار بشکه در روز.

واحد روغن سازی به ظرفیت 20 هزار تن در سال.
طرح احداث اسکله بارگیری و تخلیه فراورده های نفتی در نزدیکی بندر باتومی.

فعالیت های انجام شده در کشور ونزوئال
ارائــه پیشــنهادات فنــی- مالــی بــرای تامیــن قطعــات، تعمیــرات و راه انــدازی واحدهــای از رده خارج 

و ارائــه پیــش نویس قــرارداد.

فعالیت های انجام شده در کشور سوریه
مطالعات امکان سنجی پاالیشگاه الفر کلوس سوریه.

مطالعات امکان سنجی احداث واحد اختالط روغن های روانساز و تولید قیر.

طرح های ملی در داخل کشور

مطالعات امکان سنجی گزینه های پاالیشگاه میعانات گازی و پترو پاالیشگاهی جنوب کشور.

در راستای برنامه  استراتژیک
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مأموریت  شرکت

زیرمجموعه  صنایع  کلیه  برای  کاال  پایدار  تأمین  زنجیره  مدیریت 
پتروشیمی،  گاز،  نفت،  حوزه های  در  غدیر  سرمایه گذاری  شرکت 
قطعات،  اولیه،  مواد  از  اعم  سیمان  و  فوالد  معدن،  نو،  انرژی های 

دستگاه ها و ماشین آالت؛ 

فرآورده های  و  پتروشیمی  محصوالت  صادراتی  فروش  کارگزاری 
گاز  و  نفت  گسترش  گروه  زیرمجموعه  شرکت های  پاالیشگاهی 

پارسیان و دیگر  شرکت ها؛

خرید و فروش محصوالت پتروشیمی و فرآورده های پاالیشگاهی به 
بازارهای هدف در سطح بین المللی؛

توسـعه و گسـترش همـکاری بـا شـرکت های بازرگانی و مالی تراسـتی 
خارجـی جهـت تسـهیل مبـادالت مالـی – تجـاری بین المللی در  شـرایط 

کنونی کشـور.

تدارکات و تأمین کلیه اقالم و تجهیزات پترو پاالیشگاه ستاره سبز 
سیراف به عنوان  عامل بازرگانی در قالب برنامه ملی اقتصاد مقاومتی 

و استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های تولیدی داخل کشور؛
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اطالعات مالی
ارقام بر حسب میلیون ریال

  شرح

درآمد عملیاتی

سود ناخالص

سود عملیاتی

سود خالص

سود هر سهم

نسبت های سودآوری

نسبت سود ناخالص

نسبت سود عملیاتی

نسبت بازده فروش

نسبت بازده دارایی ها

74,304

60,427

21,411

34,264

62

81

29

46

3

49,822

44,429

28,926

35,389

3,539

89

58

71

1

104,836

85,678

83,425

122,158

12,216

82

80

1

6

90,369

77,470

66,618

51,742

5,174

86

74

57

2

10 ماهه منتهی به 
1400 /04/31

سال منتهی به 
1399 /06/31

سال منتهی به 
1398 /06/31

سال منتهی به 
1397 /06/31
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اطالعات کارگزاری فروش محصوالت صادراتی
ارقام بر حسب تن

  نوع محصول

استایرن منومر

کود اوره

قیر 60-70

قیر 85-100

گرانول سولفور

ایزو ریسایکل

سولونت 402

نفتا سنگین تصفیه شده

روغن پایه

ایزوفید

ریفورمیت

0

47,205

11,300

3,000

7,900

8,600

0

1,000

3,520

1,000

960

118,826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143,231

0

1,500

0

2,100

0

3,375

0

0

0

0

131,4880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 ماهه منتهی به 
1400 /04/31

سال منتهی به 
1399 /06/31

سال منتهی به 
1398 /06/31

سال منتهی به 
1397 /06/31
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اهداف شرکت 

اهداف کالن

اهداف حوزه بازرگانی

ارتقاء ظرفیت های بین الملی فروش نفت خام، کاندنسیت و مشتقات نفتی جمهوری اسالمی   •
ایران؛

افزایش سهم از بازارهای صادراتی محصوالت تولیدی مجتمع های پتروشیمی و پاالیشگاهی   •
کشور؛

حفظ و افزایش اعتبار ملی و بین المللی شرکت به عنوان بازوی بین المللی بازرگانی هلدینگ   •
پارسیان؛

و  گاز  نفت،  صنعت  تولیدی  فرآورده های  و  محصوالت  صادراتی  جدید  بازارهای  توسعه   •
پتروشیمی  کشور؛

افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت و ارتقاء سودآوری فعالیت ها.  •

بازیابی ظرفیت های بالقوه تجاری شرکت  •
بازیابی اعتبار و شهرت تجاری شرکت  •

شناسایی صحیح موقعیت شرکت در نقشه بازرگانی کشور  •
تأمین متوازن انتظارات بازرگانی ذینفعان اصلی شرکت )سهامدار اصلی-مشتریان(  •

توسعه فعالیت های بازرگانی و کسب سود عملیاتی  •
برقراری تعامل مثبت با سایر شرکت های تابعه هلدینگ با رویکرد هم افزایی و منافع متقابل  •
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اهداف حوزه امور حقوقی و قراردادها

انجام هماهنگی های الزم به منظور حل و فصل قطعی پرونده اتیب در کشورهای کانادا، قبرس،   •
مالزی، آلمان و ... و انتقال وجوه مربوطه به حساب های مورد نظر شرکت؛

تعیین تکلیف قطعی سایر پرونده های حقوقی و وصول مطالبات مربوطه از طریق حل و فصل   •
در دادگاه های صالحه ملی و بین المللی، مصالحه و یا از هر طریق دیگر با تصویب هیأت مدیره 

شرکت؛
تهیه و تدوین فرمت استاندارد قراردادهای بین المللی شرکت بر حسب انواع ترم تحویل و بر   •

اساس تعهدات و مسئولیت های مندرج در قوانین و قوائد بین المللی.

اهداف حوزه مالی و اداری

و   ATIB به  پرونده موسوم  باالخص  پرونده های حقوقی سنوات گذشته،  مطالبات  وصول   •
NEXUS؛

تعیین تکلیف مانده حساب های راکد سنواتی؛  •
فروش امالک تملیک شده )از طریق محاکم قضایی و پرونده های حقوقی، طبقه بندی شده در   •

سر فصل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش(؛
دستیابی به بودجه مصوب شرکت و تأمین انتظارات سهامدار؛  •

توسعه و تقویت ساختارهای مالی بین المللی شرکت از طریق ایجاد زنجیره شرکت های تراستی   •
به منظور تسهیل عملیات مالی به منظور انجام فعالیت های تجاری.
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اهداف حوزه اطالعات و ارتباطات

استقرار سیستم های اطالعاتی و ارتباطی ایمن به منظور پشتیبانی از فعالیت های بازرگانی و   •
مالی شرکت در کشورهای محل فعالیت نظیر امارات متحده عربی و ...؛

به روز رسانی زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری شرکت متناسب با نیازهای اجرایی و   •
آخرین فناوری های اطالعاتی و ارتباطی؛

پیش بینی تدابیر الزم جهت محافظت از پایگاه های اطالعاتی شرکت و پیشگیری از هرگونه   •
نفوذ به سیستم های مربوطه.
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PCCI گزارش خرید و فروش 3 ساله شرکت

عملکرد حوزه بازرگانی

  عملکرد دوره
دورره مالی ـ سال

گرانول اوره 

گاز مایع 

پلی اتیلن 

نفت کوره 

متانول 

پلی اتیلن 

مونو اتیلن گالیکول 

دی اتیلن گالیکول 

354,311

999

124

32,605

265,920

17,410

7,751

2,657

681،777

Pardis PC

Caspian PC

PGPICC

NIOC

Zagros PC

Jam PC

Marun PC

Marun PC

67,475,579

411,708

144,344

12,488,736

101,430,880

21,400,938

6,867,670

2,258,553

212,478,408

مقدارنام کاال
واحد )متریک تن(

مبلغ خرید
)دالر(

شرکت تأمین کننده
فروشندگان کاال

2021-2020

2021-2020

2020-2019

2019-2018

2019-2018

2019-2018

2019-2018

2019-2018

1399

1399

1398

1397

1397

1397

1397

1397

خرید
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  عملکرد دوره
دورره مالی ـ سال

گرانول اوره 

گاز مایع 

پلی اتیلن 

نفت کوره 

متانول 

پلی اتیلن 

مونو اتیلن گالیکول 

دی اتیلن گالیکول 

354,311

999

124

32,605

265,920

17,410

7,751

2,657

681،777

AI Zaeim

Taysa Group

Ellegiya

Kamca

Global Petro

Sinopec

Triston

Triston

69,209,065

416,704

145,965

12,378,503

101,789,324

21,410,814

6,870,135

2,269,732

214,590,242

1,733,486

4,997

1,621

-110,233

358,444

109,876

2,465

11,179

2,111,835

مقدارنام کاال
واحد )متریک تن(

مبلغ فروش
)دالر(

سود 
)زیان(

مشتریان اصلی
خریداران کاال

2021-2020

2021-2020

2020-2019

2019-2018

2019-2018

2019-2018

2019-2018

2019-2018

1399

1399

1398

1397

1397

1397

1397

1397

فروش

توضیحات، چالش ها

تاریخ شروع و پایان

عناوین اصلی 
فعالیت ها
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عملکرد حوزه حقوقی

پرونده اتیپ-نکسوس

پرونده شاین گلوبال 

- انتقال وجوه و اموال واقع در برخی از کشورها به دلیل موانع و مشکالت 
تحریمی 

- بررسی های موشکافانه در خصوص اموال قبرس و طی مراحل تملک اموال 
- اقدامات مربوط به تملک اموال کانادا

-

-انعقاد مصالحه نامه 19 اکتبر 2020 در خصوص اموال خارج از کشور
داخلی  کیفری  پرونده  پیگیری  ودجا جهت  حفا  محترم  نماینده  با  همکاری   -

مطروح نزد دادسرای امور بین الملل تهران )در مرحله بازپرسی(
- تملک بخشی از اموال داخلی و خارجی و ادامه پیگیری های الزم جهت تملک 

باقی مانده دارایی ها

رأی  صدور  مرحله  در  )پرونده   2021 ژوئن  در  داوری  استماع  جلسه  برگزاری 
داوری است(

1396 ـ در جریان

2019.13.12- در جریان

نتایج حاصل شده

توضیحات، چالش ها

تاریخ شروع و پایان

عناوین اصلی 
فعالیت ها
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پرونده گلدن ایگل

- تملیک یک واحد آپارتمان در  خیابان  شهید عراقی تهران 
- تشکیل پرونده کیفری علیه آقایان مرعشی-مذاکره جهت اخذ وجوه 

-

-

پرونده جنسیس پترولیوم

طرح دعاوی ابطال سند رسمی و نیز پرداخت ودیعه قرض الحسنه علیه شرکت 
)از طریق اخذ وکیل، دفاعیات در دعاوی مطروح در حال پیگیری است(. 

تملیک 3 واحد آپارتمان در اردبیل و تهران 

-

پرونده سبا ترید 

با توجه به عدم شناسایی دارایی متعلق به شرکت سبا ترید در امارات و عدم 
حضور سیروس ملک در امارات، اجرای حکم بازداشت یا اعالن قرمز صادره در 

امارات علیه وی با دشواری هایی مواجه خواهد بود

- حکم بازداشت و اعالن قرمز اینترپل علیه سیروس ملک
- ارائه دفاعیات در دعوی خیانت در امانت مطروح علیه این شرکت نزد دادگاه 

دوبی )پرونده در مرحله صدور رأی قرار دارد(
- درخواست سیروس ملک جهت حل موضوع از طریق مذاکره

2018.3.8
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پرونده کامکا

با توجه به عدم شناسایی دارایی قابل توجه متعلق به شرکت کامکا در امارات 
با  قرمز  اعالن  یا  بازداشت  حکم  اجرای  امارات،  در  کوارتاس  حضور  عدم  و 

دشواری هایی مواجه خوهد بود

حکم بازداشت و اعالم قرمز اینترپل علیه خوان کوارتاس 

2018.5.3

لونا

دارایی های شرکت جهت  تکافوی  و عدم  لونا  ورشکستی شرکت  به  توجه  با 
پرداخت بدهی ها، چشم انداز امیدوارکننده ای در وصول مطالبات وجود ندارد.

- رأی داوری به نفع شکرت و محکومیت شرکت لونا 
- شناسایی و اجرای رأی در ترکیه )کشور محل ثبت لونا(

2015.3.9
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اهم اقدامات و دستاوردها

اجرایی پروژه شتاب  اردیبهشت ماه 1400 روند  از  و اعضای هیئت مدیره شرکت،  با تغییر مدیرعامل 
مناسبی گرفته و پیشرفت های مشهودی به شرح ذیل حاصل شده است:

کاری  جبهه های  فعال شدن  و  در سایت  پروژه  اجرایی  عملیات  به  بخشیدن  سرعت   •
فعالیت های  به  سهامداران  از  دریافتی  مالی  منابع  بهینه  تخصیص  طریق  از  بیشتر 

کلیدی مهندسی، خرید و عملیات اجرایی پروژه کارخانه الفین

شاخص عملکردی کارهای زودهنگام پروژه کارخانه الفین

پیشرفت فیزیکی پروژه کارخانه الفین

بخش عملیات اجرایی سایت 

بخش مهندسی

بخش خرید کاال و تجهیزات

پیشرفت پروژه مخازن کروی 
پیمانکار: شرکت ماشین سازی اراک           

اجرای فونداسیون پایپ رک                        اجرای فونداسیون تجهیز خشک کن

% 33/84 

% 12/79 

% 66/65 

% 34/44 

% 22/84 

0

0 

% 29/63

% 35/56

% 17/53

% 67/74

% 35/81

% 54/06

% 20/60

% 32/47

% 72/32

عملکرد
1400/05/10 

عملکرد
1400/02/01 

مثال

پیمانکار: شرکت پارسیان سازه ایرانیان
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عملکرد
1400/05/10 

پیگیری و نهایی نمودن توافقات برای تأمین مالی فاز اول طرح  •

مشارکت هالورثی/ فناوران پارسیان

شرکت اویک

و  مشارکت  نمایندگان  حضور  با   1400.05.06 تاریخ  در 
نمایندگان سهامدار عمده و شرکت پتروشیمی کیان متن 
تأییدیه  رسید.  طرفین  امضای  به  و  شده  نهائی   HOA

شرکت پتروفرهنگ نیز اخذ شده است.

بصورت ارزی و ریالی
دوره بازپرداخت دو سال و در چهار قسط 

1,156 میلیون یورو 
معادل 85 درصد قرارداد طرح و ساخت کارخانه الفین

136 میلیون یورو
معادل 33.7 درصد قرارداد کارهای زودهنگام کارخانه الفین

میزان تأمین مالی

توضیحات

منبع تأمین مالی



شرکت پتروشیمی کیان 78

A&A شرکت

بانک ملت

پس از اخذ مجوزات نهایی از مراجع ذیربط، قرارداد آن
 نهایی می گردد.

 

موافقت اصولی از هیأت مدیره بانک ملت در تاریخ 
1400.05.20 اخذ گردیده است.

130 میلیون یورو
برای واحد پلی  اتیلن سنگین

100 هزار میلیارد ریالی
برای پوشش آورده سهام داران
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اتیلن  پلی  پروژه  فرآیند  طراحی  و  پیشرفته  پایه  مهندسی  فعالیت های  سرگیری  از   •
سنگین و دریافت مدارک کلیدی به گونه ای که طی ماه های آتی بتوان فرآیند خرید 

اقالم اصلی و دیرتحویل این پروژه را نیز آغاز نمود.

شاخص عملکردی پروژه مهندسی پایه واحد پلی اتیلن سنگین

)PDP( بسته طراحی فرآیند

 )FEED( مهندسی پایه تفصیلی

کل

% 30/04 

% 10/24 

% 14/27 

% 44/49

% 10/80

% 17/66

عملکرد 1400/05/10 عملکرد 1400/02/01

دریافت، ابالغ و اجرای حکم خلع ید معارض 4 هکتار از زمین شماره یک محل احداث   •
پروژه الفین پس از قریب به هشت سال.

پیگیری جدی و برگزاری نشستهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تأمین خوراک  •
برنامه ریزی و انجام بررسی ها و مطالعات اولیه در کمیته های فرعی، جهت تعریف فاز 3   •

مجتمع پتروشیمی کیان

تمدید موافقت اصولی طرح پس از پیگیری های مستمر از شرکت ملی صنایع پتروشیمی   •
پیگیری مستمر رفع دریافت امتیاز ضمانت نامه دولتی جهت اخذ فاینانس از شرکت های   •

خارجی
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خالصــه عملکــرد پیشــرفت تجمعــی طــرح    

وضعیت پیشرفت مدارک مهندسی طرح

وضعیت پیشرفت خدمات مهندسی و تامین کاالی پروژه طرح 

مهندسی

ضریب وزنی درصد پیشرفت تجمعی 
برنامه ای واقعی

%5

%5.6 %3.6

%41.2

راه اندازی  %1

%100

صفر صفر

نصب و پیش راه اندازی 

جمعــًا 20 قــرارداد تامیــن تجهیــزات بــه ارزش تقریبــی 34.5 میلیــون یــورو منعقــد گردیــده و 16 مناقصــه تامیــن کاال 
بــه ارزش تقریبــی 80 میلیــون یــورو برگــزار گردیــده و آمــاده گشــایش پــاکات و انعقــاد قــرارداد مــی باشــد.

نکتــه: بــا انعقــاد 16 مناقصــه تامیــن کاالی فــوق ،عمــده تجهیــزات اصلــی و دیرتحویــل پــروژه تعییــن تکلیــف مــی گــردد و 
منجــر بــه تحقــق پیشــرفت حــدود 15 درصــدی فیزیکــی کل پــروژه خواهــد شــد. 

انعقاد قرارداد با »شرکت بازرسی مهندسی ایران« به عنوان ارائه دهنده خدمات بازرسی شخص ثالث.

%17 صفر صفر

ساخت و اجرا  %13 %2.8 %3.8

خرید  %64 %0.3
%54.6

%1.6

مهندسی پایه
1،260 مدرک

10،605 مدرک
مهندسی تفصیلی

1،253

5،345 4،549

مدرک صادر شده

مدرک صادر شده مدرک تایید شده
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وضعیت پیشرفت بخش اجرا 

عملیــات ســیویل واحدهــای فرآیندی و یوتیلیتی در ســایت )شــامل تســطیح، پایــپ رک ها، فونداســیون تجهیزات، 
ســاختمان کنتــرل و پســت بــرق( در دســت اجــرا بــوده کــه دارای پیشــرفت کلــی 20 درصــدی مــی باشــد که تاپایان ســال 

بــه اتمــام خواهد رســید.

عملیــات اجــرای ســاختمان هــای غیــر صنعتــی اعــم از ســوله هــای انبــار ، تعمیــرگاه و آتشنشــانی آغــاز، و پیمانــکار در 
حــال اجــرای فونداســیون و ســاخت اســکلت فلــزی مــی باشــد.

وضعیت قراردادهای پروژه

شرح فعالیت

مهندسی

خرید 

ساخت و اجرا 

توضیحات

قــرارداد مشــاور منعقــد شــده و قــرارداد همکار 
خارجــی آمــاده انعقاد اســت.

اصلــی  تجهیــزات  خریــد  بســته   20 قــرارداد 
آمــاده  خریــد  بســته   16 و  شــده  منعقــد 

می باشــد. بازگشــایی 

عملیــات ســیویل ناحیــه فراینــدی و یوتیلیتــی 
در دســت اجــرا اســت.

قراردادهای جاری

2،160 میلیارد ریال

34.5 میلیون یورو

5،965 میلیارد ریال

قراردادهای آماده انعقاد

2.4 میلیون یورو

80 میلیون یورو

-

جمع مبالغ 
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تأمین منابع مالی

کنسرسیوم بانک های تجارت، اقتصاد نوین و پارسیان

شرکت تامین سرمایه کاردان 

EIH بانک

بانک صادرات )گشایش اعتبارات اسنادی(

شرکت فکور صنعت

قالــب  پــروژه در  اجــرای  پیمانــکاران جهــت  بــا    مذاکــره 
EPCF بسته های

-

-

132

-

600

500

135,900

20,000

-

24,000

-

-

ارزی
 )میلیون یورو(

ریالی
 )میلیارد ریال(

        منابع 

جــدول منابــع مالــی پیــش بینی شــده پــروژه شــامل 30 درصــد آورده ســهامداران و تامین 70 درصــد به انتخاب ســهامداران 
یــا ترکیبــی از منابــع  بــه شــرح زیر اســت: 

گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانک صادرات
پیــرو جلســات برگــزار شــده، بانــک صــادرات بــا پرداخــت تســهیالت اعتبــاری بــه مبلــغ 24،000 میلیــارد ریــال موافقــت نمــوده اســت کــه 

پــس از تاییــد و موافقــت ســهامداران قابــل دریافــت مــی باشــد.

 کنسرسیوم بانک های تجارت، اقتصاد نوین و پارسیان
براســاس توافــق نامــه اولیــه بــا کنسرســیوم مربوطــه، بــا پرداخــت مبلــغ 60،000 میلیــارد ریــال بــه شــرکت ســتاره ســبز ســیراف موافقت 
گردیــده کــه بــا توجــه بــا افزایــش نــرخ ارز و برگــزاری جلســات متعــدد بــا افزایــش ســقف تســهیالت تــا میــزان 70 درصــد مبلــغ پــروژه 
معــادل 135.900 میلیــارد موافقــت شــده اســت. در ایــن راســتا الحاقیــه جدیــد تنظیــم گردیــده و تاکنــون توســط بانــک هــای تجــارت و 

اقصــاد نویــن امضــا شــده اســت. 

تامین سرمایه کاردان
بــا شــرکت تامیــن ســرمایه کاردان جهــت انتشــار 20،000 میلیــارد اوراق مرابحــه توافقــات اولیــه صــورت پذیرفتــه کــه پیــش نیازهــای آن 

عبارتســت از انعقــاد قراردادهــای خریــد تــا ســقف 35 میلیــون یــورو و افزایــش ســرمایه مــی باشــد.

 فاینانس خارجی
بــا توجــه بــه نیــاز شــرکت جهــت تامیــن مالــی مذاکراتــی بــا شــرکتهای خارجــی ماننــد خــط اعتبــاری چیــن صــورت پذیرفتــه و شــرکت در 

فهرســت طــرح هــای اولویــت دار وزارت نفــت قــرار گرفتــه اســت.

* تاکنون مبلغ 4،500 میلیون ریال از سهامداران بابت تامین مالی پروژه دریافت شده است.
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فعالیت های در دست اقدام

برگزاری مناقصه اجرای لوله کشی زیر زمینی پروژه

 EPC برگزاری مناقصه هفت پکیج اصلی یوتیلیتی پروژه به روش

برگزاری مناقصه اجرای بخش های فرآیندی، یوتیلیتی و آفسایت به در سه بسته EPL  یا EPCF  کلی  

مذاکــرات بــا »وزارت نفــت« در خصــوص عقــد قــرارداد بیســت ســاله تأمیــن خــوراک وفرمــول قیمــت گــذاری خــوراک  در 
مرحلــه نهایــی مــی باشــد.

اخــذ مجــوز تاســیس و ثبــت شــرکت پاالیشــگاه ســتاره ســبز ســیراف در منطقــه ویــژه اقتصــادی و انــرژی پــارس در حــال 
پیگیــری اســت.

تامیــن کســری زمیــن مــورد نیــاز طــرح یکپارچــه از طریــق معاونــت برنامــه ریــزی وزارت نفــت و مدیریــت ســازمان منطقــه 
ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس، در دســت پیگیــری مــی باشــد.

پیگیری مجوزهای طرح یکپارچه پترو پاالیشگاه و برخورداری از مزایای مشوق خوراک برای کل طرح.

پیگیــری مســتمر جهــت رفــع معارضیــن زمیــن هــای پــروژه )ســازمان منطقــه ویــژه، راهــداری، نیــروی انتظامــی و اداره 
بــرق(.

ــرح  ــد ط ــرر گردی ــیان«، مق ــره »پارس ــات مدی ــه هی ــا مصوب ــق ب ــرح مطاب ــودآوری ط ــزوده و س ــش ارزش اف ــتای افرای در راس
یکپارچــه پاالیشــگاه / پتروشــیمی ســیراف شــاما پاالیشــگاه میعانــات گازی بــه همــراه کارخانــه آروماتیــک،  کارخانــه الفیــن و 
واحدهــای پاییــن دســت پتروشــیمی آن  اجــرا گــردد. مــد نظــر اســت مطالعــات مفهومــی بــازار محــور و مطالعــات جامــه امــکان 

ســنجی فنــی/ اقتصــادی توســط مشــاور معتبــر بیــن المللــی انجــام پذیــرد.

یکپارچه ســازی بخش پاالیشــگاه و مجتمع پتروشیمی


