
هیامرس شیازفا  زوجم  رودص  ۀیعالطا 

شیازفا ياضاقت  هامرذآ 1384 ،) بوصم   ) ناریا یمالـسا  يروهمج  راداـهب  قاروا  رازاـب  نوناـق  يارجا  رد 
یماهس  ) نیمات  یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  يراذگ  هیامرس  تکرش  دیدج  ماهس  راشتنا  هیامرس و 
تریاغم زا  یکاح  يدراوم  هدش ، ماجنا  یگدیسر  ساسا  رب  .تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  نامزاس  نیا  رد  ماع )

اب ریز و  تاصّخشم  اب  هیامرـس  شیازفا  هدـیدرگن و  هظحالم  ماهـس  راشتنا  رد  طوبرم  تارّرقم  نیناوق و  اب 
.دشاب یم عنامالب  نامزاس  نیا  رظن  زا  هطوبرم ، تارّرقم  نیناوق و  تیاعر 

: یلعف لایرهیامرس     81,500,000,000,000   

: راشتنا لباق  ماهس  مهسدادعت   20,000,000,000   

: مهس ره  یمسا  لایرشزرا    1,000   

: هیامرس شیازفا  لایرغلبم    20,000,000,000,000   

: هیامرس شیازفا  نیمأت  عبنم 
هدروآ نارادماهـس و  هدـش  لاح  تابلاطم  لحم  زا  لایر    20,000,000,000,000

، يدقن

: هیامرس شیازفا  هیامرسعوضوم  ياه   تکرـش هیامرـس  شیازفا  رد  تکراشم  هدش و  ماجنا  يا  هیامرـس  جراخم  ناربج 
ریذپ

.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما زوجم  نیا  خیرات  زا  زور  ات 60  رثکادح  یسیون  هریذپ  عورش  دزاس ، یم  ناشن  رطاخ 
زوجم ذخأ  مزلتسم  نآ  ماجنا  هدیدرگ و  زوجم  نیا  لاطبا  بجوم  ررقم ، تلهم  رد  یسیون  هریذپ  عورش  مدع 

.دوب دهاوخ  نامزاس  نیا  زا  دیدج 
لوصح روظنم  هب  ناـمزاس ، دزن  راداهب  قاروا  تبث  راداـهب ، قاروا  رازاـب  نوناـق  ةدام 21  قباـطم  نینچمه 

، ایازم دییأت  ۀلزنم  هب  هدوب و  یتاعالّطا  تیفافـش  نامزاس و  تابوصم  ینوناق و  تارّرقم  تیاعر  زا  نانیمطا 
نامزاس طسوت  راداهب ، قاروا  اب  طبترم  حرط  ای  تکرش  دروم  رد  یشرافس  هیصوت و  ای  يروآدوس و  نیمـضت 

.دشاب یمن
هیلوا رازاب  رب  تراظن  تیریدم 

1401/03/09خیرات
DPM-IOP-01A-024هرامش

یلاعت همسب 

ةرامش 13 اردصالم ، نابایخ  يادتبا  کنو ، نادیم  نارهت ،

88679640-50 اه : نفلت
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1991915814: یتسپدک
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Tehran, 19395-6366
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 انیۀ ثبت بی

 ( 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب  22موضوع مادۀ 
 
 

 

 3/2 – فرم ب  

 م ناشی از افزایش سرمایه های سهامی عابیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت 

 ها هلدینگها و  گذاریسرمایه
 
 
 

 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )سهامی عام( 
 
 
 

 استان تهران، شهر تهران 

  ۲۱۴۸۸۰ها و مالکیت صنعتی تهران: اداره ثبت شرکتشماره ثبت نزد 
 
 

 ، ۱۰۱خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، شماره 
 ۰۲۱-۴۲575۰۰۰  تلفن:

 ۱5536۱63۱۱کد پستی: 
 

 11139شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
 

 19/12/1391ثبت شده در 
 
 

 تذکر:
ثبت اوراق بهادار نزد ساااامان بورو و اوراق بهادار، بم منرور ولااوم اامینان اا ر ایت مترران نانونی و ملااوبان  

ها یا تضامین ساودروری و یا توصایم و سافارشای در مورد شارکتسااامان و شافاتیت ااا اتی بوده و بم منزلت تییید مزایا،  
 باشد. های مرتبط با اوراق بهادار توسط ساامان نمیارح

 بهادار اوراق و بورو ساامان

 F-SP-39 :کد



 )سهامی عام(  شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینبیانیۀ ثبت سهام 

 

 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )سهامی عام(  

 

 ریالی  1,000سهم عادی  20,000,000,000تعداد 

 میلیون ریال  20,000,000معادل 
 

 
  یم ی نفت و گاا و پتروشا  یگذار  میشارکت سارمامنرور انتشاار ااا ان مرتبط با  رۀات ساهار در دسات انتشاار  این بیانیم، بم

ها، ااا ان، اساناد و مدارکی کم در مرولت ثبت بم سااامان بورو  ساهامی  ار، بر اسااو مومو ت ترر   )ساهامی  ار   نیتام
 است.  ه، توسط ناشر تهیم و ارائم گردیدو اوراق بهادار ارائم شده

بم   رساانی ناشاران اوراق بهادارساامانم اام  ااا بم  توانند  منرور دساترسای بم ااا ان مالی شارکت میگذاران بمسارمایم
 مرااعم نمایند.  www.Codal.irردرو

منتشار و بم  مور    ااا ان  ماا اریق روانام  )ساهامی  ار   نیتام  یمینفت و گاا و پتروشا  یگذار  میشارکت سارماهای  رگهی
 ارائم خواهد گردید.

 
  

http://www.codal.ir/
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 فهرست نمایه ها
 7 ................................................................................................................... سهامداران شرکت بیترک :۱م ینما

 7 .............................................................................................................. رهی مد ئتیه ی:مشخلان ا ضا۲م ینما

 ۸ ......................................................................................................................... سهار شرکت  تی:وۀع3م ینما

 ۸ .................................................................................................................. یران سود رورییت تغی:وۀع۴م ینما

 ۸ ..................................................................................................................... هاگذاری:.پترکیب سرمایم5م ینما

 9 ......................................................................................... ک صنعت یشرکت بم تفک یهایگذارم یب سرمایترک6م ینما

 9 .................................................................................................................... ک یبم تفک یتیری:سهار مد7م ینما

 ۱۰ ............................................................................................................... ک یبم تفک یتیریر مدی:سهار غ۸م ینما

 ۱۲ ............................................................................................. م شرکت یش سرمای ن اتزایج واصل اا رخری: نتا9م ینما

 ۱3 ............................................................................................... ن رنیاا و مناب  تامیمورد ن یم گذاری: سرما۱۰م ینما

 ۱۴ ............................................................................................. ثبت انم یب میته  خیمطالبان سهامداران در تار :۱۱م ینما

 ۱5 .............................................................................................................. انوار شده یم ای:مخارج سرما۱۲م ینما

 ۱5 ............................................................................. ریم پذیسرما یم شرکت هایش سرمای:مناب  الار اهت اتزا ۱3م ینما

 ۱6 ........................................................................ ر یم پذیم شرکت سرمایش سرمایشرکت نبل و بعد اا اتزا  ی:پرتفو۱۴م ینما

 ۱7 ..................................................................................................... ان چهار سام گذشتم ی:صورن سود و ا۱5م ینما

 ۱۸ .................................................................................................. چهار سام گذشتم  یمال تی: صورن وۀع۱6م ینما

 ۱9 ........................................................................................................ ران در وتوق و مالکانمیی:صورن تغ۱7م ینما

 ۲۰ ............................................................................................. چهار سام گذشتم ینتد یان های:صورن ار ۱۸م ینما
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 مشخصات ناشر .1
 

 شرکت  تاریخچه فعالیت   .1.1

نفت و    ی گذار  م یرن است. شرکت سرما  ی تر    ی و شرکتها  نی تام  یم ینفت و گاا و پتروش  یگذار   م یگروه شامل شرکت سرما
پتروش و  مل  ی )سهام  ن ی تام  ی می گاا  بم شناسم  پاال۱۰۴۲۰۲۰5695  ی  ار   نار »شرکت  با  ابتدا  )سهام  ش ی،  ربادان    ی روغن 

است.    ده یربادان بم ثبت رس  ی صنعت  ت یثبت شرکتها و مالک  اره در اد  ۱3۸۱ماه    ی مورخ چهارر د  ۲۲۴6خاص « تحت شماره  
  ن« ی تام  ی و سلولز  یی ای میش  یگذار   م یبم »شرکت سرما   ۱3۸۲/ ۰۸/ ۰۱توق العاده مورخ    ی بم مواب صورتولسان موم   موم

  ۲۱۴۸۸۰شرکت اا ربادان بم تهران منتتل و تحت شماره    ی و مرکز اصل  دهی گرد  ی نبل  نیگز یاا  د، ی نار داده و اساسنامم اد  رییتغ
و بم    3۰/۰9/۱3۸۲شرکت ابتدا بم    ی سام مال   ۲7/۰۸/۱3۸۲توق العاده مورخ    ی ثبت شده است، بم مواب ملوبم موم   موم

استناد صورتولسم  . بم  اتتی  ر ییتغ  3۱/۰۲/۱3۸3بم    ۲9/۰۱/۱3۸3توق العاده مورخ    یاستناد صورتولسم موم  موم   موم
  ی گذار  م یبم »سرما   ن« ی تام  یو سلولز   یی ای میش  ی گذار  م ینار شرکت اا »سرما  ۲۰/۰۱/۱3۸3توق العاده مورخ   ی موم   موم 

پا   یرغاا سام مال  اتت،ی   ر ییتغ  ن« یتام  یی ایم یو ش  یی ای میپتروش   یصنا رغاا و در  اوم خردادماه هر سام  اا روا    ان یشرکت 
مشتمل   د یو اساسنامم اد ل ی ار« تبد   یخاص« بم »سهام  یرسد. نو  شرکت اا »سهام  ی م ان یماه سام بعد بم پا بهشت یارد
  .دیرس بی تبلره بم تلو  ۱6ماده و   7۸بر 
تکل  ی ااتما   ن یتام  ی گذار  م یشرکت سرما  یهااست یس  یاارا  رویپ   انم یسال  ی  اد  ی در موم   موم  ی فی )سهامدار  مده ، 

تار بم  سرما   یمبن  ۲3/۰6/۱39۰  خ یشرکت  ادغار شرکت  تام  ی گذار  میبر  گاا  و  سرما  ن ینفت      ی صنا  ی گذار  م یدر شرکت 
ا  نییتع  نی تام  یی ا یمیو ش  یی ا یمیپتروش و  پ  نی شد  تار  ی صورتولسم موم   موم  روی ادغار  العاده در    3۰/۰۸/۱39۰  خ یتوق 

مانده و شرکت ادغار    ی بم  نوان شرکت مواود بان  نی تام  یی ای م یو ش  یی ای میپتروش  یگذار   میشرکت سرما  د ی ملوب و مترر گرد

نانون   ۱۱۱ماده  "و" ت یلغا "الف"موۀو  بند  ی )در اارا یو تعهدان بم اراش دتتر  ون یها، مطالبان، دیی دارا  م یشونده با کل
ادغار ابق السم موم     ان ی  در شرکت مواود ادغار شود. پس اا انوار  مل ۱3۸۰ملوب سام    م یاصاو  میمستت  ی اتهایمال

العاده مورخ    ی  موم اا »شرکت سرما۱7/۱۱/۱39۰توق  نار شرکت  بم    ن« یتام  ییایمی و ش  ییایمیپتروش    یصنا  یگذار   می، 
.  د یو ماده مربوام در اساسنامم اصاح گرد   اتتی  ریی  ار « تغ ی )سهام  نی تام  یم یتروشنفت و گاا و پ  ی گذار می»شرکت سرما

  ابان ی شرکت وان  در تهران، خ  یباشد. مرکز اصل ی )شستا  م یااتما    نی تام  یگذار   میگروه، شرکت سرما  یی و نها   ی شرکت اصل
نار شرکت بم  نوان چهارصد    ۱7/۰۲/۱39۲  خ یاا تار  نیباشد؛ همچنی م   ۱۰۱شماره    ،یغرب  زه یهو   ابانی خ  ،یشمال   یسهرورد

 . دی درج گرد  "کویتاپ"شده در بورو اوراق بهاداران تهران با نماد رتتمیشرکت پذ نی پنوم  و و هفتاد 
 

  شرکتموضوع فعالیت  .1.2

 یاصل  تیموضوع فعال
  ی در شرکتها تیدر سهار شرکتها و تعال یگذار  میسرما   نیتام  ی مینفت و گاا و پتروش  یگذار میشرکت سرما  تیتعال   موۀو  

 باشد. ی رنها م ی تر   یهاو تررورده یی ا یمیش ، ییایمی پتروش   یصنا  نمیرن  مدتاً در ام  یتر 
 اساسنامم ملوب  بارن است اا:  3شرکت ابق ماده  ت یتعال موۀو  
با هدف کسب   یوق را یاوراق بهادار دارا ر یسا ا یصندونها  ی گذار  میسرما یدر سهار، سهم الشرکم، واودها ی گذار  میسرما

  ا یاشخاص تحت کنترم واود، کنترم شرکت، موسسم    ا یبم همراه اشخاص تحت کنترم    ای   یی کم بم تنها   یانتفا  بم اور 
)ا م اا    ری پذ  میصندوق سرما  ایو شرکت، موسسم    ابدینابل ماورم    نفوذدر رن    ایگرتتم    اریرا در اخت  ری پذ  میصندوق سرما

 کند:  ت یتعال ری ا  یهانم ی  با امیو خارا  یرانیا
  ی گااها   ، ی نفت، مشتتان نفت  ی رنها کم اا تررور  ی تر    ی هاو ترروده  یی ای میو ش  ی م یانوا  مواد و محلوالن پتروش  د یو تول  میته
 . دی ر  یبدست م یو معدن  یمواد خار ا م اا رل  ری و سا دروکربنها ی ه ، یعیاب
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  اا یمورد ن  زان یتوه  ن یرن و تام  ی هانفت خار و تررورده   شی و پاال  دی و تول  میبم منرور ته  ینفت   یهادر پروژه   ی گذار  م یسرما
 . ی نفت، گاا و انرژ   یدر صنا
 موۀو  بند توق:  ر یپذ م یدر ارتباط با اشخاص سرما  ری ا ی ها  تیتعال انوار

 . ر یپذ م یسرما یاشخاص وتون یرالن برا  نی و ماش م یمواد اول  د یو خر  میدر ته  ییاارا خدمان 
 . ر یپذ م یسرما یاشخاص وتون یپروژه ها برا ن یو تضم یاصول  یو مهندس  یاراو  خدمان 
توسط اشخاص    ی بهره بردار  یبرا   یو انتلاد  ی باارگان  ، ی لم  ،ی تن  ،یک یتکنولوژ  یها  یو بررس  تان ی مطالعان، تحت  انوار
 . ریپذ   میسرما  ی وتون
بم   ی بانک انیمناب  اا املم اخذ تسه ر یسا ق ی اا ار ا یشرکت  ی اا مناب  داخل ری پذ م یسرما یمناب  اشخاص وتون ی مال نیتام

  ن یتضم  ای   تمی وث  نی بدون تام  ا یشرکت    قی بااپرداخت اا ار  نی تضم  ای  تمیوث  نیتام  ای  ر یپذ  میسرما  یشخص وتون   اینار شرکت  
 بااپرداخت؛ 

 ر؛ یپذ   میسرما یاشخاص وتون  ی ت یریو مد  ی و راهبرد ی کل ی ها  استیس ن یتدو
 ر یپذ   میسرما  یبم اشخاص وتون  یو باارگان  یو مال  ییاارا  ، یتیر یمد ،ی خدمان تن ارائم
  ی اوراق بهادار دارا رینفوذ نابل ماورم در سهار، سهم الشرکم و سا ا ی انیبا هدف کسب انتفا  و کنترم  مل یگذار میسرما
 ند؛ ینمای ارائم م  گرانی بم د ریپذ   میرا منحلراً بم اشخاص سرما  ر یکم خدمان ا  یرن  ده اا اشخاص وتون ی وق را
 موۀو  بند توق.  خدمان 
 و تروش محلوالن.   یتوا  ، یابی بااار ،یو نتل، انباردار ومل 

 
 ی فرع یتهایفعال موضوع

و    ینزد بانکها و موسسان مال  یگذارم یسرما   یهاو سپرده   یسپرده بانک   یدر مسکوکان، تلزان گرانبها، گواه   یگذارم یسرما
وق    ی اوراق بهادار دارا  ری سا  ا ی صندوق ها    یگذار   میسرما   یدر سهار، سهم الشرکم، واودها   یگذار  میمواا؛ سرما   ی ا تبار

بم همراه اشخاص    ای   یی کم بم تنها  یبا هدف کسب انتتا  بم اور  یگذار  میسرما  یصندونها  ای شرکت ها، موسسان    یرا
در رن نفوذ نابل    اینگرتتم    ار ی را در اخت  ریپذ   میسرما  یگذار  میصندوق سرما  ایتحت کنترم واود، کنترم شرکت، موسسم  

اا    ری ر موۀو ان غد  ر یپذ  می سرما   ی نفوذ نابل ماورم، شخص وتون  ای گرتتن کنترم    ار یدر صورن در اخت  ای   ابد؛ یماورم ن
   د؛ ینما تیماده تعال نی اساو نامم ا 3موۀو ان مذکور در بند 

کنترم ناشر را بم مالک    ا ی  ریانتخاب مد   یی و توانا  ستین  ی وق را  یاوراق بهادار کم بم اور معموم دارا  ری در سا  یگذار  میسرما
 دهد؛ ی اوراق بهادار نم 

با هدف کسب انتفا ،    ی ساختمان  یهاو پروژه   ی دی تول  ی هاپروژه  ، یک یزیت  یی اا املم دارا  یها یی دار   ر یدر سا   ی گذار  میسرما
 ارائم خدمان مرتبط با بااار اوراق بهادار اا املم: 

 ی گذار  میسرما ی هاسمت در صندوق  رشی پذ
 اوراق بهادار  یبااارگردان ی مال نیتام

 اوراق بهادار  یس ینو رهیدر تعهد پذ  مشارکت
 ودانل سود اوراق بهادار  ای اصل  ، ینتد شوندگ ن یتضم

  ان یماده در ودود مترران و مفاد اساسنامم اندار بم اخذ تسه  ن یمذکور در ا  ی هات یتعال  یاارا   ی تواند در راستای م  شرکت
مربوام را   ی صادران کاال بپردااد و امور گمرک  ایاتتتاح کند و بم واردان   ی بانک ی اسناد ا تبار ا ی د ینما  یی دارا ل یتحل ا ی ی مال

شرکت ۀرورن داشتم باشد و انوار رن    یتهای تعال  یاارا  یمواا است کم در راستا   یاندامان تتط در صورت   نیانوار دهد. ا 
 در مترران من  نشده باشد. 
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 شرکت بازار سهام    .1.3
در  بورو اوراق بهادار   ۱39۱/ ۱9/۱۲ خی  ار، در تار یسهام نی تام ی مینفت و گاا و پتروش ی گذار  میسهار شرکت سرما 

 شده است.  رتتمی پذ
و در بااار دور بورو مورد معاملم نرار   کویبا نماد تاپ  ییایمیدر صانعت محلاوالن شا  یبنداکنون ساهار شارکت با ابتم  هم
 .ردیگیم
 

 ترکیب سهامداران    .1.4

 :است ریشرح ا ۱5/۱۲/۱۴۰۰ خیسهامداران شرکت در تار بیترک
 ترکیب سهامداران شرکت  :1 هینما

 درصد مالکیت  تعداد سهام  سهامدران 

 66.9۸ 5۴,5۸9,9۲۲,5۴5 سرمایم گذاری تامین ااتما ی 

 ۸.9۴   7,۲۸6,53۰,۸۱6 سرمایم گذاری صبا تامین  

 7.۰7 5,766,۱۸3,53۲ موسسم بیمم ااتما ی روستائیان و  شایر 

 ۴.۰۸ 3,33۱,۱۰7,۰66 رینده سااان رتاه پردیس شرکت 

 ۲.9 ۲,369,۰7۸,۸۴۴ شرکت سرمایم گذاری تامین ااتما ی 

 ۱ ۸۱7,۱۰۴,6۴۲ شرکت بیمم مرکزی امهوری اسامی ایران

 9.۰3 7,3۴۰,۰7۲,555 سایر سهامداران 

 100   81,500,000,000 جمع  

 
 

 

 مدیرهمشخصات اعضای هیئت .1.5
مدیره انتخاب  اشااخاص ایر بم  نوان ا ضااای هیئت  3۱/۰5/۱۴۰۰ مومی  ادی ساااالنم مورخ  بم مواب ملااوبم موم   

مدیره رنای مساعود اسامخانی بم  نوان سارپرسات شارکت هیئت  ۰۱/۱۲/۱۴۰۰گردیدند. همچنین بر اسااو ملاوبم مورخ  
 انتخاب گردیده است.

 :مشخصات اعضای هیئت مدیره 2 ه ینما 

 نام عضو حقوقی هیات مدیره  سمت نماینده نام 
موظف/   مدت ماموریت 

 خاتمه شروع غیر موظف 

 غیرموظف  تاکنون ۰۸/۰9/۱۴۰۰ شرکت سرمایم گذاری تامین ااتما ی   ضو و رئیس هیان مدیره  متدرمحمدرۀا صادنی 

 غیرموظف  تاکنون ۰۸/۰9/۱۴۰۰ شرکت سرمایم گذاری سیمان تامین   ضو و نائب رئیس هیان مدیره  لو لیرۀا  لی 

 غیرموظف  تاکنون ۰۸/۰9/۱۴۰۰ شرکت سرمایم گذاری صبا تامین   ضو هیان مدیره  لی وسینی

 - - - شرکت سرمایم گذاری صدر تامین  - -
 موظف  تاکنون ۰۸/۰9/۱۴۰۰ شرکت سرمایم گذاری دارویی تامین  مدیر امل)سابق  و نائب رئیس هیان مدیره وسین ابوئی مهریزی

 تاکنون ۲۱/۰9/۱۴۰۰ - سرپرست شرکت  مسعود اسمخانی 
خارج اا  
 ا ضاء 
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  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس  .1.6
  ی بم  نوان وسابرو و باارو نانون   ی ساامان وسابرس  3۱/۰5/۱۴۰۰ساالنم مورخ    ی  اد  ی بم مواب ملوبم موم   موم

  .بوده است  ینبل ساامان وسابرس   یشرکت در سام مال   یاست. وسابرو و باارو نانون  دهیسام انتخاب گرد   کیمدن    یبرا

 وضعیت سهام شرکت  .1.7

ای ساام ااری و چهار ساام اخیر بم شارح  )ساهامی  ار  شارکت سارمایم گذاری نفت و گاا و پتروشایمی تامینوۀاعیت ساهار 
 باشد:ایر می

 شرکت :وضعیت سهام 3 هینما

 سال مالی 
 تعداد سهام معامله شده

 )میلیون سهم( 

ارزش سهام  

 معامله شده

 )میلیارد ریال( 

تعداد  

روزهای  

 معامله شده

 پایان سال مالی 

 ارزش بازار شرکت 

 )میلیارد ریال( 

قیمت بازار هر  

 سهم 

 )ریال(

 سرمایه

 )میلیون سهم( 

۱۴۰۰/۰۲/3۱ ۱۰,۲69,75۸,۴5۲ ۱7۱,۰7۱ ۲۱۸ ۸5۸,۱95 ۱۰,53۰ ۸۱,5۰۰ 
۱399/۰۲/3۱ ۸,9۸5,۰۴۰,5۲9 ۴۴,۴6۴ ۲۲5 693,973 ۸,5۱5 ۸۱,5۰۰ 
۱39۸/۰۲/3۱ ۱9,577,9۸3,596 36,6۴9 ۲37 ۱9۱,۴۴۴ ۲,3۴9 ۸۱,5۰۰ 
۱397/۰۲/3۱ 6,۴6۸,۲7۱,579 6,5۸9 ۲۲6 ۱۱۴,997 ۱,۴۱۱ ۸۱,5۰۰ 

 

 روند سودآوری و تقسیم سود   .1.8
 باشد:  ی م ری بم شرح ا ر ی چهار سام اخ یشده شرکت ا   میمبلغ سود خالص و سود تتس

 یسود آور رات ییتغ تیوضع:4 هینما

 شرح 
 سال مالی منتهی  

 02/1400/ 31به 

 سال مالی منتهی  

 02/1399/ 31به 

 سال مالی منتهی  

 02/1398/ 31به 

سال مالی منتهی به  

31/02 /1397 

   ۱5,39۰,۲39   35,۲۸9,۲۲۸   6۰,757,۸7۸   ۱55,۱۰7,37۸ میلیون ریام  -سود خالص

    ۴3,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۸۱,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۸۱,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۸۱,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد سهار -سرمایم 

 35۴   ۴33   7۴6   ۱,9۰3 ریام  -سود پایم هر سهم

   ۱5۰   ۴۰۰   63۰   ۱,93۰ ریام -سود نتدی هر سهم
 

 هاگذاریترکیب سرمایه .1.9

 :باشدهای مالی وسابرسی شده بم شرح ادوم ایر میهای شرکت براساو رخرین صورنگذاریترکیب سرمایم
 ها گذاری ترکیب سرمایه .:5 هینما

 خالص کاهش ارزش  بهای تمام شده  شرح 

 کوتاه مدت 

       های سریع المعامله در بازارسرمایه گذاری

 1,453,433 - 1,453,433 گذاری در اوراق بهادار سرمایه 

 28,000 - 28,000 های سرمایه گذاری کوتاه مدت  بانکیسپرده

 1,481,433 - 1,481,433 جمع

 بلند مدت 

 31,936,424 - 31,936,424 های فرعی سرمایه گذاری در شرکت

 58,890,021 - 58,890,021 های وابسته سرمایه گذاری در شرکت

 49,269,629 - 49,269,629 ها سرمایه گذاری در سایر شرکت

 1,042,866 - 1,042,866 سرمایه گذاری در صندوق بازارگردانی 

 141,138,940 - 141,138,940 جمع  

 142,620,373 - 142,620,373 جمع
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 بم تفکیک صنعت بم شرح ادوم ایر است:های مالی در تاریخ تهیم صورنهای شرکت گذاریترکیب سرمایم
 صنعت  کیشرکت به تفک یها ی گذارهیسرما بیترک6 هینما

 صنعت
بهای تمام شده  

 )میلیون ریال( 
 درصد از کل داراییها 

 %3.4 18,812,234 استخراج کانه های فلزی

 %0.0 4,993 محصوالت چوبی 

 %0.6 3,094,939 محصوالت کاغذی 

 %0.5 2,991,1۷5 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

 %1.0 5,389,295 مواد و محصوالت شیمیایی 

 %0.3 1,6۷5,0۷3 الستیک و پالستیک 

 %2.۷ 14,953,۷05 استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

 %0.1 ۷85,049 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 

 %0.2 1,04۷,828 سرمایه گذاریها 

 %0.0 4,9۷5 سیمان، آهک و گچ 

 %15.6 86,46۷,۷06 محصوالت شیمیایی 

 %0.0 5,01۷ مواد و محصوالت دارویی 

 %0.۷ 4,118,650 پیمانکاری صنعتی 

 %0.6 3,269,۷34 سایر صنایع 

 %25.8 142,620,373 جمع

 
بم شارح ادوم    3۱/۰۲/۱۴۰۰در    های مدیریتی و غیرمدیریتیگذاریسارمایمهای شارکت بم تفکیک  گذاریترکیب سارمایم
 :ایر بوده است

 مبلغ بهای تمام شده )میلیون ریال(  گذاری شرح سرمایه
درصد از کل  

 هادارایی 

 سهار مدیریتی 
پذیرتتم شده در  
 بورو/ ترابورو 

۲۴,6۱۸,95۲ ۱7.۲6 % 

 % ۱۴.۱۴ ۲۰,۱6۸,93۱ پذیرتتم نشده

 مدیریتیسهار غیر 
پذیرتتم شده در  
 بورو/ ترابورو 

۸۴,۸۸۲,6۱۸ 59.5۲ % 

 % 9.۰۸ ۱۲,9۴9,۸7۲ پذیرتتم نشده

 
 سهار مدیریتی بم تفکیک ۱-9-۱

 کیبه تفک یتیریسهام مد:۷ هینما

 31/02/1400درصد مالکیت در   سهام مدیریتی 
 50 پتروشیمی فن آوران 

  6۷ هلدینگ صنایع پتروشیمی  

 53 پتروشیمی آبادان  

 50 صنایع الستیک کرمان 

 49 نفت ایرانول  

 50 نفت پاسارگاد 

 32 نیروکلر  

 43 پتروشیمی خراسان 

 مبالغ بم میلیون ریام 
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 68 پتروشیمی غدیر 

  34 مجتمع صنایع الستیک یزد  

 50 پرسی ایران گاز 

.51 سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک   

 100 گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین  

 .53 صنایع چوب وکاغذ ایران جوکا  

 .49 نفت ستاره خلیج فارس  

  100 پتروسینا 

 99 ماشین سازی پارس  

 
 سهار غیر مدیریتی بم تفکیک ۱-9-۲

 ک یبه تفک یتیریمد ریسهام غ:8 هینما

 1400/ 02/ 31درصد مالکیت در   سهام غیر مدیریتی
  0 پاالیش نفت اصفهان  

  16.۷ پتروشیمی مارون 

  18.58 پتروشیمی خارک 

  16.۷4 ایران یاسا تایر و رابر 

  ۷.61 مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

  0.4۷ پتروشیمی پردیس  

  0.81 مبین انرژی خلیج فارس 

  0.05 پتروشیمی زاگرس 

  0.02 پتروشیمی پارس 

  1۷.26 سرمایه گذاری صدر تامین 

  3 حفاری شمال  

  0 سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس 

  0.06 صنایع کاغذ سازی کاوه  

  0 سرمایه گذاری صبا تأمین 

  0 سرمایه گذاری دارویی تامین 

  0 سرمایه گذاری سیمان تامین 

  1۷.02 پتروشیمی ایالم 

  4.55 پتروشیمی باختر 

  1۷ پترو شیمی مروارید 

  2.85 صنایع پتروشیمی بین المللی قشم)نفت نیک قشم( 

 

 (: NAVهای هر سهم )ارزش خالص دارایی  .1.10
بم شاارح ایر بوده    3۱/۰۲/۱۴۰۰اراش خالص دارایی های شاارکت نفت و گاا و پتروشاایمی تامین )سااهامی  ار  در تاریخ  

 است:

 بهای تمام شده  شرح 
 1400/ 02/ 31ارزش روز بازار در 

 افزوده ارزش 
 )میلیون ریال( 

 ۱,۰۰6,3۱۱,۴9۸ ۱,۱۱5,۸۴۱,۰6۸ ۱۰9,5۲9,57۰ های بورسی سرمایه گذاری در سهام شرکت 

 ۰ 33,۰9۰,۸۰3 33,۰9۰,۸۰3 های خارج از بورس سرمایه گذاری در سهام شرکت 

 ۱,۰۰6,3۱۱,۴9۸ ۱,۱۴۸,93۱,۸7۱ ۱۴۲,6۲۰,373 جمع

  ۲7۰,۲۲۰,۲۰3 1400/02/31حقوق صاحبان سهام در  

 ۸۱,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 1400/02/31تعداد سهام شرکت در  

 NAV ۱5,663 (ریال) هر سهم

 مبالغ بم میلیون ریام 
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بم شارح ایر    3۰/۰۸/۱۴۰۰اراش خالص دارایی های شارکت نفت و گاا و پتروشایمی تامین )ساهامی  ار  در تاریخ  همچنین  
 بوده است:

 بهای تمام شده  شرح 

ارزش روز بازار در  

 افزوده ارزش  1400/ 08/ 30

 )میلیون ریال( 

 ۱,۲97,۰7۰,۴3۴ ۱,۴3۰,۲۰7,9۰3 ۱33,۱37,۴69 های بورسی سرمایه گذاری در سهام شرکت 

 ۰ 33,3۱۲,57۲ 33,3۱۲,57۲ های خارج از بورس سرمایه گذاری در سهام شرکت 

 ۱,۲97,۰7۰,۴3۴ ۱,۴63,5۲۰,۴75 ۱66,۴5۰,۰۴۱ جمع

 ۱۲۸,۲۱5,۴5۲ 1400/08/30حقوق صاحبان سهام در  

 ۸۱,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 1400/08/30تعداد سهام شرکت در

 NAV ۱7,۴۸۸ سهم )ریال( هر

 
اراش بااار سرمایم گذاری در سهار شرکتهای بورسی با صورتهای مالی    بهای تمار شده و  باشد اختاف مبلغالار بم ذکر می 

میلیون ریام اا بابت    9۱۸،۴7۰  بابت رنم وق تتدر سهار پتروشیمی تن روران بم میزان  3۰/۰۸/۱۴۰۰میاندوره ای منتهی بم  
در    NAVاتیت در محاسبم  باشد کم بم دلیل شف می   اا بابت اراش بااار   میلیون ریام  ۱۸3،۰67،5۰6بهای تمار شده و رنم  

 ادوم توق محاسبم گردیده است.
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه  .2
بم   ۲۸/۰3/۱397  خیو در تار  ۲9/۰6/۱396توق العاده مورخ    یشارکت بر اسااو ملاوبم موم   موم  میسارما  شیاتزا  نیرخر

اا مبلغ   یاا خروج وام نتد اهت اصاااح ساااختار مال  یریو الوگ  یا  میاساات کم بابت ابران مخارج ساارما  دهیثبت رساا
باشاد.  یم  یمحل مطالبان وام شاده ساهامداران و رورده نتد  اا  امیر  ونیلیم  ۸۱،5۰۰،۰۰۰بم مبلغ    امیر  ونیلیم  ۴3،5۰۰،۰۰۰

 منعکس شده است. ریواصل در ادوم ا جینتا

 شرکت   هی سرما ش یافزا  نی حاصل از آخر جی : نتا9 ه ینما 

 شرح 
 مبلغ 

 )میلیون ریال( 

بع 
منا

 

 35,5۸6,۲۲6,666,۸۸۴ اتزایش سرمایم اا محل مطالبان  وام شده سهامداران 

 ۲,۴۱3,773,333,۱۱6 اتزایش سرمایم اا محل رورده نتدی 

 38,000,000 جمع منابع حاصل از افزایش سرمایه 

 3,۲۱6,۴3۲ مناب  داخلی

 41,216,432 جمع منابع  

ف
ار

ص
م

 

 ۱۴,5۰۰,۰۰۰ ۰۴/۱۱/۱393ابران مخارج سرمایم ای انوار شده در اتزایش سرمایم مورخ 

 پوشش سرمایم گذاری های انوار شده در سهار شرکتها 
۲6,7۱6,۴3۲ 

 )نفت ستاره خلیج تارو و صنای  پتروشیمی خلیج تارو  

 41,216,432 جمع مصارف 

 
 

مناب  و ملارف    میسرما  شیاتزا  ی بوده است، اما در ارح کل  امیر  اردیلی م  3۸،۰۰۰مبلغ    میسرما  شی اتزا  زانیذکر است مالار بم  
  ی داخلشرکت بوده است کم مناب     ی اا مناب  داخل   ام یر اردیلیم   3،۲۱6  ن ینوشتم شده است کم محل تام  امی ر  ارد یلیم  ۴۱،۲۱6

 در سهار شرکتها شده است. ده انوار ش ی هایگذار م یصرف پوشش سرما
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 تشریح طرح افزایش سرمایه  .3
 هدف از انجام افزایش سرمایه .3.1

، اا اتزایش سرمایت موۀو  این بیانیت ثبت، بم شرح  )سهامی  ار   شرکت سرمایم گذاری نفت و گاا و پتروشیمی تامینهدف  
  :باشدایر می

پذیر،  های سرمایم شرکت در نرر دارد بم منرور ابران مخارج سرمایم ای انوار شده و مشارکت در اتزایش سرمایم شرکت 
رورده نتدی اا  درصد  اا محل    ۲5میلیارد ریام )معادم ودود    ۱۰۱،5۰۰میلیارد ریام بم مبلغ    ۸۱،5۰۰سرمایم خود را اا مبلغ  

تروش رن در بااار سرمایم و صدور سهار اایزه برای سهامداران تعلی اا محل  اریق سلب وق تتدر اا سهامداران تعلی و  
ایوادی اتزایش سرمایم، منور بم کمبود نتدینگی شده و بم منرور    صرف سهار  یادروری است  در  اتزایش دهد. الار بم 

بم اخذ تسهیان اا بانکها    الوگیری اا واگذاری سهار پرتفوی سرمایم گذاری خود و وفظ مونعیت و توسعم رن بایستی نسبت
 و موسسان مالی و ا تباری اندار نماید کم منور بم اتزایش هزینم های مالی و در پی رن کاهش سودروری شرکت خواهد شد. 

 

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن سرمایه .3.2
  ری پذ  میسرما  یشرکتها م یسرما ش یگذشتم و تحتق اتزا  یا م یابران مخارج سرما یبرا  اایمورد ن ی گذار م یمبلغ سرما

 .راستیرن بم شرح ادوم ا ن یو مناب  تام ام یر  اردی لیم 73,۰59مبلغ 
 آن نیو منابع تام ازیمورد ن یگذار هیسرما: 10 هینما

 شرح 
 مبلغ 

 )میلیارد ریال( 

بع 
منا

 

رورده نتدی اا اریق سلب وق تتدر اا سهامداران تعلی و تروش رن در بااار سرمایم و صدور سهار اایزه برای  
 سهامداران تعلی اا محل صرف سهار ایوادی  

۲۰,۰۰۰   

   53,۰59 مناب  داخلی

   73,059 جمع منابع  

ف
ار

ص
م

 

   ۴3,۸۸۴ ابران مخارج سرمایم ای انوار شده در سالهای گذشتم 

   ۲9,۱7۴ مشارکت در اتزایش سرمایم شرکت های سرمایم پذیر

 73,059 جمع مصارف 
 

 مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن  .3.3
در نرر دارد سارمایت خود را اا  )ساهامی  ار   شارکت سارمایم گذاری نفت و گاا و پتروشایمی تامینبا توام بم برنامت ارائم شاده،  

رورده نتدی اا اریق سالب وق تتدر اا ساهامداران تعلی  ، اا محل  میلیارد ریام    ۱۰۱،5۰۰بم مبلغ  میلیارد ریام    ۸۱،5۰۰ مبلغ
و در صاورن دریاتت  و تروش رن در بااار سارمایم و صادور ساهار اایزه برای ساهامداران تعلی اا محل صارف ساهار ایوادی  

 :بم شرح ایر اتزایش دهد البان وام شده سهامدارانمووا اا ساامان بورو و اوراق بهادار اا اریق مط
 

رورده نتدی اا اریق سلب وق تتدر اا سهامداران تعلی و تروش درصد  اا محل    ۲5میلیون ریام )معادم    ۲۰,۰۰۰ •
رن در بااار سارمایم و صادور ساهار اایزه برای ساهامداران تعلی اا محل صارف ساهار ایوادی و در صاورن دریاتت  

 و رورده نتدیمووا اا ساامان بورو و اوراق بهادار اا اریق مطالبان وام شده سهامداران 

 

اا اریق سلب وق تتدر اا سهامداران تعلی و  شایان ذکر است در صورن  در امکان اتزایش سرمایم اا محل رورده نتدی  
بایستی با اخذ مووا اا  تروش رن در بااار سرمایم و صدور سهار اایزه برای سهامداران تعلی اا محل صرف سهار ایوادی  
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شده و رورده نتدی اندار شود ترکیب سرمایم در این والت بم شرح ایر    ساامان بورو و اوراق بهادار اا محل مطالبان وام 
 است.

 

 مطالبات سهامداران   .3.4

 باشد:شرح ذیل میازئیان مطالبان سهامداران  مدۀ شرکت و منشاء ایواد رن در تاریخ تهیت بیانیت ثبت بم
 بیانه ثبت مطالبات سهامداران در تاریخ تهیه  :11 هینما

 سهامدار
درصد 

 سهامداری 

مبلغ مطالبات ناشی از  

 سود سهام

مبلغ سایر 

 مطالبات

 )حق تقدم(  

 سهم از افزایش سرمایه جمع مطالبات سهامدار

 ۱۴.۰۴۴.۰۰۰ ۱۴.۰۴3.6۰۸ ۰ ۱۴.۰۴3.6۰۸ %7۰.۲۲ سرمایم گذاری تامین ااتما ی 

 ۱.79۸.۰۰۰ ۱.۸۲5.۴۱۲ ۰ ۱.۸۲5.۴۱۲ %۸.99 سرمایم گذاری صبا تامین 

موسسم صندوق بیمم ااتما ی  
 روستائیان و  شایر

7.۰۸% ۱.3۸6.۸۲3 ۰ ۱.3۸6.۸۲3 ۱.۴۱6.۰۰۰ 

 ۸۱۸.۰۰۰ ۸۱7.۴5۰ ۰ ۸۱7.۴5۰ %۴.۰9 رینده سااان رتاه پردیس 

 ۲۰۰.۰۰۰ ۱۸6.69۸ ۰ ۱76.69۸ %۱.۰۰ بیمم مرکزی امهوری اسامی ایران 

گاا و بااار گردانی صبا گستر نفت و 
 پتروشیمی تامین

.۰9% ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۱.7۲۴.۰۰۰ ۱.757.۰۸۲ 6.5۰5 ۱.75۰.577 %7.۱7 سایر سهامداران 

 20.000.000 20.007.073 6.505 20.000.568 100 جمع 
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 تشریح جزییات طرح  .4
پذیر،  های سرمایم شرکت شرکت در نرر دارد بم منرور ابران مخارج سرمایم ای انوار شده و مشارکت در اتزایش سرمایم  

درصد  اا محل رورده نتدی    ۲5میلیارد ریام )معادم ودود    ۱۰۱،5۰۰میلیارد ریام بم مبلغ    ۸۱،5۰۰سرمایم خود را اا مبلغ  
سهامداران اتزایش دهد. الار بم یادروری است  در اتزایش سرمایم، منور بم کمبود نتدینگی شده و بم منرور الوگیری اا  

تفوی سرمایم گذاری خود و وفظ مونعیت و توسعم رن بایستی نسبت بم اخذ تسهیان اا بانکها و موسسان  واگذاری سهار پر
 مالی و ا تباری اندار نماید کم منور بم اتزایش هزینم های مالی و در پی رن کاهش سودروری شرکت خواهد شد. 

 الف( جبران مخارج سرمایه ای انجام شده  

بر اسااو ادوم ایر، در راساتای اتزایش ثرون ساهامداران و کساب باادهی بیشاتر مخارج سارمایم ای انوار شاده شارکت در  
 میلیارد ریام می باشد کم تماماً اا محل مناب  داخلی تامین شده است. ۴3,۸۸۴بالغ بر  ۱۴۰۰تا  ۱397سالهای 

 انجام شده  یا هیمخارج سرما:12 هینما

 شرح
سال مالی منتهی به  

31/02/1400 

سال مالی منتهی 

 31/02/1399به 

سال مالی منتهی  

به 

31/02/1398 

سال مالی منتهی 

 31/02/1397به 

از    افزایش

 1400تا  1397

 ۱7,۲۲6 ۱۴,7۱۰ ۱۴,۴9۲ ۲۴,73۲ 3۱,936 سرمایم گذاری در شرکتهای تر ی 

 ۲۴,37۲ 3۴,5۱۸ 35,۸۸۸ 5۲,۸56 5۸,۸9۰ سرمایم گذاری در شرکتهای وابستم 

 ۱,۲۴3 ۴۸,۰۲7 ۴۴,3۰۸ ۴9,۸55 ۴9,۲7۰ سرمایم گذاری در سایر شرکت ها 

 ۱۰۴3 ۰ ۰ ۰ ۱,۰۴3 سرمایم گذاری در صندوق بااارگردانی 

 43,884 97,255 94,688 127,444 141,139 جمع

 

همچنین با مشاارکت در اتزایش سارمایم شارکت های مزبور، پورتفوی شارکت ، تغییر خواهد نمود کم با س توساعم و وفظ  
 مونعیت شرکت در شرکتهای مزبور خواهد شد. 

 
 ب( مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر 

 میلیارد ریام دارد.   ۲9,۱7۴شرکت بم شرح ادوم ایر بابت مشارکت در اتزایش سرمایم شرکتهای تابعم و وابستم نیاا بم مبلغ 
 ر یپذ هیسرما یشرکت ها هیسرما شیمنابع الزم جهت افزا: 13 هینما

 نام شرکت  ردیف 

 افزایش سرمایه 

مبلغ افزایش 

 سرمایه

 محل افزایش سرمایه 

تاریخ  

 تصویب 

تاریخ  

ثبت  

افزایش  

 سرمایه 

درصد  

مالکیت  

 شرکت 

درصد  

سهم  

 مشارکت

سهم شرکت از  

افزایش سرمایه 

 نقدی 
 به  از

مطالبات و 

 آورده نقدی 

اندوخته سود  

 انباشته 

   ۱5,۰۰۰,۰۰۰   5۰   5۰ - ۱۴۰۰/ ۱۰/۰۸ -   3۰,۰۰۰,۰۰۰   3۰,۰۰۰,۰۰۰ 3۰،95۰،۰۰۰  95۰,۰۰۰ پتروشیمی تن روران ۱

   ۲,37۴,۴۰۰   53   53 - - -   ۴,۴۸۰,۰۰۰   ۴,۴۸۰,۰۰۰   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰   5,5۲۰,۰۰۰ پتروشیمی ربادان  ۲

   ۲,۰۰۰,۰۰۰   5۰   5۰ - - -   ۴,۰۰۰,۰۰۰   ۴,۰۰۰,۰۰۰   6,5۲6,5۰۰   ۲,5۲6,5۰۰ گروه صنعتی بارا  3

   9,799,99۸   ۴9   ۴9 - -   6۴,5۰۰,۰۰۰   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۸۴,5۰۰,۰۰۰   ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲5,5۰۰,۰۰۰ پاالیشگاه نفت ستاره خلیج تارو  ۴

   29,174,398 جمع 
  

 ریام  میلیاردمبالغ بم 

 مبالغ بم میلیون ریام 
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 ریپذ هیشرکت سرما هیسرما شیشرکت قبل و بعد از افزا یپرتفو:14 هینما

o  آوران  پتروشیمی فن 

ریام اا محل مطالبان    میلیون  3۰،95۰،۰۰۰میلیون ریام بم مبلغ    95۰،۰۰۰روران اا مبلغ  اتزایش سااارمایم پتروشااایمی تن  
باشاد. باتوام بم مالکیت  های اهرمی میو بم منروراصااح سااختار مالی و بهبود نسابت  وام شاده ساهامداران و رورده نتدی

این اتزایش سارمایم برابر در   این شارکتدرصادی شارکت نفت، گاا و پتروشایمی تامین در این شارکت، ساهم مشاارکت   5۰.3۸
بم تلاویب موم   مومی رسایده    ۱۴۰۰ربان ماه   ۱۰تاریخ  باشاد. این اتزایش سارمایم  میلیون ریام می  ۱5,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰با  

 می باشد.های استفاده نشده و پس اا پایان ترریند پذیره نویسی هم اکنون شرکت در مرولم تروش وق تتدراست 
 
o پتروشیمی آبادان 

اا محل مطالبان وام    میلیون ریام   ۱۰،۰۰۰،۰۰۰میلیون ریام بم مبلغ    5،5۲۰،۰۰۰اتزایش سرمایم پتروشیمی ربادان اا مبلغ  
باشد کم  می شده سهامداران و رورده نتدی بم منرور تامین هزینم بهساای و نوساای توهیزان کارخانم و اصاح ساختار مالی  

اتزایش سرمایم شرکت  این شرکت نفت، گاا و پتروشیمی تامین ، سهم مشارکت این شرکت در درصدی  53با توام بم سهم 
نسبت بم گزارش    گزارش اظهارنرر وسابرو و باارو نانونی می باشد.    میلیون ریام  ۲,37۴,۴۰۰پتروشیمی ربادان، مبلغ  
  ۲5/۱۲/۱۴۰۰و نهایتا مووا اتزایش سرمایم این شرکت در تاریخ    اخذ شد   ۱۴۰۰رذرماه    6در تاریخ  توایهی اتزایش سرمایم  

 اا ساامان بورو و اوراق بهادار اخذ گردید. 
 
o  گروه صنعتی بارز 

اا مبلغ  هزار تنی کارخانم کرمان    ۴۴تامین بخشی اا مناب  مورد نیاا ارح توسعم  بم منرور  گروه صنعتی بارا  اتزایش سرمایم  
باشد  می   میلیون ریام اا محل رورده نتدی با سلب وق تتدر اا سهامداران تعلی   6،5۲6،5۰۰لغ  میلیون ریام بم مب  ۲،5۲6،5۰۰

این شرکت در این اتزایش سرمایم،    شرکت نفت، گاا و پتروشیمی تامین ، سهم مشارکتدرصدی   5۰کم با توام بم مالکیت  
رو نانونی گروه صنعتی بارا نسبت بم گزارش  گزارش اظهارنرر وسابرو و باا باشد.  میلیون ریام می   ۲,۰۰۰,۰۰۰برابر با  

هم اکنون این شرکت در انترار صدور مووا اتزایش سرمایم  اخذ شده است.  ۰۸/۰9/۱۴۰۰در تاریخ توایهی اتزایش سرمایم  
 و تلویب موم   مومی توق العاده می باشد.  مذکور اا ساامان بورو و اوراق بهادار

 

o پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 

میلیارد ریام بم   ۱۱۰،۰۰۰میلیارد ریام بم مبلغ    ۲5،5۰۰گزارش اتزایش ساارمایم پاالیشااگاه نفت سااتاره خلیج تارو اا مبلغ 
اا اخذ نرر وساابرو و باارو    منرور اصااح سااختار مالی و تساهیل بااپرداخت تساهیان ارای و ریالی معوق شاده، پس

  اخذ شده است. ۱۴۰۰شهریور  ۲۰نانونی مورخ 
 
  

 نام شرکت  ردیف 

 تغییرات پس از افزایش سرمایه   پیش از افزایش سرمایه  

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام

بهای تمام  

 شده

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام 

بهای تمام  

 شده

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام 

بهای تمام  

 شده

 ۱5,۰۰۰,۰۰۰ ۱5,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 5۰ ۱9,۱5۱,937 ۱5,۴۸7,7۸9,۲6۲ 5۰ ۴,۱5۱,937 ۴۸7,7۸9,۲6۲ 5۰ پتروشیمی تناوران ۱

 ۲,37۴,۴۰۰ ۲,37۴,۴۰۰,۰۰۰ 53 ۴,56۱,669 5,3۱۴,۰۴5,۰۰7 53 ۲,۱۸7,۲69 ۲,939,6۴5,۰۰7 53 پتروشیمی ربادان ۲

 ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 5۰ 3,۲7۴,۸۰۰ 3,۲7۰,۲96,۴5۸ 5۰ ۱,۲7۴,۸۰۰ ۱,۲7۰,۲96,۴5۸ 5۰ گروه صنعتی بارا  3

 9,799,99۸ ۴۱,۴۰۴,993,373 ۴9 ۲۲,3۸5,۱3۲ 53,۸99,99۱,373 ۴9 ۱۲,5۸5,۱3۴ ۱۲,۴9۴,99۸,۰۰۰ ۴9 پاالیشگاه نفت ستاره خلیج تارو  ۴

 6۰,779,393 6۰,779,393,373 - ۴9,373,53۸ 77,97۲,۱۲۲,۱۰۰ - ۲۰,۱99,۱۴۰ ۱7,۱9۲,7۲۸,7۲7 - جمع 

 مبالغ بم میلیون ریام 



 )سهامی عام(  شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینبیانیۀ ثبت سهام 
 

 24از  17صفحۀ 

 

 صورتهای مالی شرکت در سالهای گذشته  .4.1
مالی شامل صورن سود و ایان، صورن وۀعیت مالی، صورن تغییران در وتوق مالکانم و صورن اریانهای نتدی  صورتهای 

بر اساو تراا    3۰/۰۸/۱۴۰۰ای  ارنار مربوط بم صورتهای مالی میاندوره سام مالی گذشتم و همچنین    ۴وسابرسی شده ای  
 استخراج شده و مورد بررسی اامالی نرار نگرتتم بم شرح ایر است:   دتاتر

 
 صورت سود و زیان 

 چهار سال گذشته انیصورت سود و ز:15 هینما

 شرح 

مالی   نشدهحسابرسی 

منتهی به  

30/08 /1400 

 سال مالی منتهی  

 3/02/1400به 

 سال مالی منتهی  

 1399/ 02/ 31به

سال مالی  

 منتهی  

به  

31/02 /1398 

 سال مالی منتهی  

 1397/ 02/ 31به

   ۱۸,۲6۱,۸9۱   36,۰۰5,۰۲6   5۰,97۱,۰33   ۱57,۰7۴,۱36   ۱۴,۸7۸,9۸7 ها دررمد واصل اا سرمایم گذاری

  ۲۸6,69۰  ۸۲۲,۲۱۲   ۱۱,۲۱5,۱3۴   ۱,۴9۱,9۱۴   ۱,۸5۸,57۲ ها تروش سرمایم گذاریسود واصل اا 

   18,548,581   36,827,238   62,186,167   158,556,050   16,737,559 سود ناخالص

   ۱۴۸,9۱6)   ۱93,7۲۲)   ۲۲7,3۴5)   3۱7,۴7۸)   ۱۸3,۰۱7) های تروش، اداری و  مومی مهزین

   18,399,665   36,633,516   61,958,822   158,248,572   16,554,542 سود عملیاتی 

   3,۱۸7,۲۴۴)   ۱,6۰7,539)   ۱,۴6۸,7۲۴)   3,۴69,36۸)   ۲,99۰,۱79) هزینم های مالی  

  ۱۸5,۱۰۲  3۰۰,۲5۸  ۲7۱,66۴  337,9۸۲  ۱97,۴7۰ سایر دررمد و هزینم های غیر  ملیاتی 

   15,397,523   35,326,235   60,761,762   155,117,186   13,761,833 سود قبل از کسر مالیات

           هزینم مالیان بر دررمد 

   3,777)   3۱,۱۸5)   3,۸۸۴)   9,۸۰۸)   ۲,۸۰۴) دوره ااری 

   3,5۰7)   5,۸۲۲) - - -  دوره نبلی 

   15,390,239   35,289,228   60,757,878   155,107,378   13,759,029 سود خالص 

 

  

 مبالغ بم میلیون ریام 



 )سهامی عام(  شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینبیانیۀ ثبت سهام 
 

 24از  18صفحۀ 

 صورت وضعیت مالی 
 : صورت وضعیت مالی چهار سال گذشته16 هینما

 شرح

بررسی اجمالی  

نشده دوره مالی 

منتهی به  

30/08 /1400 

 سال مالی منتهی  

به  

31/02 /1400 

 سال مالی منتهی  

به  

31/02 /1399 

 سال مالی منتهی  

به  

31/02 /1398 

 سال مالی منتهی  

به  

31/02 /1397 

 ۴۲۲,۲۲3 ۱۲,5۱۱ ۲۰,3۱۰ 3۲۴,9۲۰ 3۱5,۰7۸ دارایی های ثابت مشهود 

 ۴5۰ ۴۱7 53۱ ۴۱۸ ۲,9۰7 دارایی های نامشهود 

 97,۲5۴,6۸6 9۴,6۸7,657 ۱۲7,۴۴3,۸97 ۱۴۱,۱3۸,9۴۰ ۱57,۰3۱,۴۱3 سرمایم گذاری های بلندمدن 

 ۱۱,5۴۲ ۲5,۰3۱ 33,6۲9 36,۴57 ۲6,۱6۸ دریاتتنی های بلندمدن 

 ۲۴9,9۰6 66۰,۱96 63۰,9۴3 ۱,796,9۰9 ۱,۸۰۸,۱65 سایر دارایی ها 

 97,938,807 95,385,812 128,129,310 143,297,644 159,183,731 جمع دارایی های غیر جاری 

 ۲,75۴ ۲,۸۲5 ۴,5۸۴ ۲3,579 ۲3,69۱ پیش پرداخت ها 

 ۲۸,۰۸۰,۸9۱ ۴۸,766,۰67 5۲,۲۰3,6۰۱ ۱53,6۰3,696 ۸۲,7۱7,973 دریاتتنی های تواری و سایر دریاتتنی ها 

 35۲,۴6۱ ۱,765,7۰۴ ۲,۱۰3,3۰9 ۱,۴۸۱,۴33 ۸,۴7۲,۱5۸ سرمایم گذاری کوتاه مدن 

 ۲,6۸۰,53۰ ۱,63۰,۸5۱ ۲,۲۱6,537 ۱,۱3۰,7۲۲ ۴,۸۱۰,6۱۸ مواود نتد

  - ۴۲3,۴9۲ -  نگهداری شده برای تروشدارایی غیر ااری 

 31,116,637 52,165,447 56,951,523 156,239,430 96,024,440 جمع دارایی های جاری 

 129,055,444 147,551,259 185,080,833 299,537,074 255,208,171 جمع دارایی ها 

 ۴3,5۰۰,۰۰۰ ۸۱,5۰۰,۰۰۰ ۸۱,5۰۰,۰۰۰ ۸۱,5۰۰,۰۰۰ ۸۱,5۰۰,۰۰۰ سرمایم

  - -   ۲,663,۴9۸)   ۱,6۸3,669) سهار خزانم 

 ۴,35۰,۰۰۰ 6,۱۱۴,۴6۱ ۸,۱5۰,۰۰۰ ۸,۱5۰,۰۰۰ ۸,۱5۰,۰۰۰ اندوختم نانونی 

 ۱۴,5۰6,6۸۴ ۱5,۱۱۸,5۸9 ۲۴,۰۱۸,۴6۰ ۲5,5۱۰,37۴ ۲7,36۸,9۴6 اندوختم سرمایم ای 

     55۱,39۱ صرف سهار خزانم 

 ۱7,5۴۲,533 3۸,۲3۰,395 55,۴5۲,۸63 ۱57,7۲3,3۲7 ۱۲,3۲۸,7۸۴ سود انباشتم 

 36,۰56,۱۰۲     واوه دریاتتی بابت اتزایش سرمایم 

 115,955,319 140,963,445 169,121,323 270,220,203 128,215,452 جمع حقوق مالکانه 

 ۱۰,۴7۱ ۱3,۴۴3 ۱9,6۸۴ 3۴,5۰5 3۸,۸۴6 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 10,471 13,443 19,684 34,505 38,846 غیر جاری جمع بدهی های  

 ۲,۴5۴,۱۴۴ 5۲5,۱۴7 6,۴7۰,5۸5 ۱,۲5۴,۰۴۲ 6۸۱,۱95 پرداختنی های تواری و سایر پرداختنی ها 

 3,777 ۱,۸۲۲ 3,۸۸5 3,۱7۰ 639 مالیان پرداختنی 

 ۱3۲,7۸9 ۱5۱,7۲9 ۲37,۲9۲ 7۴9,۴35 95,7۸۸,۴57 سود سهار پرداختنی 

 ۱۰,۴9۸,9۴۴ 5,۸95,673 9,۲۲۸,۰6۴ ۲7,۲75,7۱9 3۰,۴۸3,5۸۲ تسهیان مالی 

 13,089,654 6,574,371 15,939,826 29,282,366 126,953,873 جمع بدهی های جاری 

 13,100,125 6,587,814 15,959,510 29,316,871 126,992,719 جمع بدهی ها 

 129,055,444 147,551,259 185,080,833 299,537,074 255,208,171 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

 

  

 مبالغ بم میلیون ریام 



 )سهامی عام(  شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینبیانیۀ ثبت سهام 
 

 24از  19صفحۀ 

 صورت تغییرات در حقوق و مالکانه

 در حقوق و مالکانه  راتییصورت تغ:1۷ هینما

 سرمایه  شرح

افزایش  

سرمایه در 

 جریان 

صرف 

سهام  

 خزانه 

اندوخته  

 قانونی

اندوخته  

 سرمایه ای 
 جمع کل  سهام خزانه سود انباشته 

 68,858,9۷8 0 6,۷31,644 14,2۷۷,334 4,350,000  0 43,500,000 01/03/1396مانده تجدید ارانه شده در 

         1397/ 02/ 31تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به 

 15,390,239 ۰ 15,390,239 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 31/02/139۷سود خالص سال مالی منتهی به 

 ( 4,350,000) ۰ ( 4,350,000) ۰ ۰ ۰  ۰ سود سهام مصوب

 36,056,102 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 36,056,102 ۰ افزایش سرمایه در جریان 

 0 ۰ ۰ - 0 ۰ ۰ ۰ تخصیص به اندوخته قانونی 

 0 ۰ ( 229,350) 229,350 0 ۰ ۰ ۰ تخصیص به اندوخته سرمایه ای

 115,955,319 0 17,542,533 14,506,684 4,350,000  36,056,102 43,500,000 1397/ 02/ 31مانده در 

 115,955,319  1۷,542,533 14,506,684 4,350,000  36,056,102 43,500,000 01/03/139۷مانده تجدید ارانه شده در 

 0        1398/ 02/ 31تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به 

 35,289,228 ۰ 35,289,228 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 31/02/1398منتهی به سود خالص سال مالی 

 ( 12,225,000) ۰ ( 12,225,000) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سود سهام مصوب

 1,943,898 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1,943,898 افزایش سرمایه 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ( 36,056,102) 36,056,102 افزایش سرمایه در جریان 

 ۰ ۰ ( 1,۷64,461) - 1,۷64,461 ۰ ۰ ۰ تخصیص به اندوخته قانونی 

 ۰ ۰ ( 611,905) 611,905 - ۰ ۰ ۰ تخصیص به اندوخته سرمایه ای

 140,963,445 0 38,230,395 15,118,589 6,114,461  0 81,500,000 1398/ 02/ 31مانده در 

 140,963,445  38,230,395 15,118,589 6,114,461  0 81,500,000 01/03/1398مانده تجدید ارائه شده در 

         1399/ 02/ 31تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 

 60,۷5۷,8۷8 ۰ 60,۷5۷,8۷8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 31/02/1399سود خالص سال مالی منتهی به 

 ( 32,600,000) ۰ ( 32,600,000) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سود سهام مصوب

 0 ۰ ( 2,035,539) ۰ 2,035,539 ۰ ۰ ۰ تخصیص به اندوخته قانونی 

 0 ۰ ( 8,899,8۷1) 8,899,8۷1 0 ۰ ۰ ۰ تخصیص به اندوخته سرمایه ای

 169,121,323 - 55,452,863 24,018,460 8,150,000 ۰ 0 81,500,000 1399/ 02/ 31مانده در 

 169,121,323 - 55,452,863 24,018,460 8,150,000   81,500,000 01/03/1399مانده تجدید ارانه شده در 

 0    ۰ ۰ ۰ ۰ 1400/ 02/ 31تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 

 155,10۷,3۷8 ۰ 155,10۷,3۷8  ۰ ۰ ۰ ۰ 31/02/1400سود خالص سال مالی منتهی به 

 ( 51,345,000) ۰ ( 51,345,000)  ۰ ۰ ۰ ۰ سود سهام مصوب

 0 ۰   ۰ ۰ ۰ ۰ تخصیص به اندوخته قانونی 

 0 ۰ ( 1,491,914) 1,491,914 ۰ ۰ ۰ ۰ تخصیص به اندوخته سرمایه ای

 ( 3,۷90,۷03) ( 3,۷90,۷03)   ۰ ۰ ۰ ۰ خرید سهام خزانه 

 1,12۷,205 1,12۷,205   ۰ ۰ ۰ ۰ فروش سهام خزانه 

 270,220,203 (2,663,498) 157,723,327 25,510,374 8,150,000  0 81,500,000 1400/ 02/ 31مانده در 

 2۷0,220,203 ( 2,663,498) 15۷,۷23,32۷ 25,510,3۷4 8,150,000   81,500,000 01/03/1400مانده تجدید ارانه شده در 

 0 ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1400/ 08/ 30تغییرات حقوق مالکانه در دوره منتهی به 

 13,۷59,029 ۰ 13,۷59,029 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 30/08/1400سود خالص دوره مالی منتهی به 

 ( 15۷,295,000) ۰ ( 15۷,295,000) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سود سهام مصوب

 0 ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تخصیص به اندوخته قانونی 

 0 ۰ ( 1,858,5۷2) 1,858,5۷2 ۰ ۰ ۰ ۰ تخصیص به اندوخته سرمایه ای

 551,391 ۰ ۰ ۰ ۰ 551,391 ۰ ۰ سود حاصل از فروش سهام خزانه 

 ( 68,801) ( 68,801) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خرید سهام خزانه 

 1,048,630 1,048,630 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ فروش سهام خزانه 

 128,215,452 ( 1,683,669) 12,328,784 27,368,946 8,150,000 551,391 0 81,500,000 1400/ 08/ 30مانده در 

 

 

 

 مبالغ بم میلیون ریام 



 )سهامی عام(  شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینبیانیۀ ثبت سهام 
 

 24از  20صفحۀ 

 صورت جریان های نقدی  4.1.4

 چهار سال گذشته  ینقد یها انیصورت جر: 18 هینما

 شرح

  ایمیاندوره

منتهی به  

30/08 /1400 

سال مالی  

 منتهی  

به  

31/02 /1400 

سال مالی  

 منتهی  

به  

31/02 /1399 

سال مالی  

 منتهی  

به  

31/02 /1398 

سال مالی  

 منتهی  

به  

31/02 /1397 
      جریان های نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

 ۱3,6۱۸,5۰6 ۱9,۲7۴,9۲9 ۴۱,۰۱9,۱63 5۰,۴93,۱6۸ 6۴,697,۴۲9  ملیاننتد واصل اا 

   ۴,۰9۰)   3۸,96۲)   ۱,۸۲۲)   ۱۰,5۲۴)   5,335) پرداختهای نتدی بابت مالیان بر دررمد

 13,614,416 19,235,966 41,017,341 50,482,644 64,692,094 جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

      جریان های نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

   ۲,5۱3)   5,957)   ۱۴,6۱۴)   6۲,97۰)   ۱,۸۸۴) پرداختهای نتدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود 

 ۰   3۱۱)   ۴۲۰) -   ۲,7۱۲) پرداخت نتدی برای خرید دارایی های نامشهود 

   3۲,۸۸۱) - - -   ۲۰,۲39) دارایی ها پرداختهای نتدی برای تحلیل سایر 

  - - 3,۴96 - دریاتتهای نتدی برای تحلیل سایر دارایی ها 

   ۱,6۱6,۲37) -   ۱3,3۸۰,737)   ۱۲,۱66,57۴)   ۱,۰۴۴,۰57) پرداختهای نتدی برای تحلیل سرمایم گذاریهای بلند مدن 

 ۱7۲,۸6۲ - ۴,۴۸5,۱7۱ 359,967 3۰7,9۴۸ دریاتتهای نتدی واصل اا تروش سرمایم گذاری های بلند مدن

   3,۱75,63۰)   ۲,۸77,۰67)   ۲,339,۴۴۱)   ۱,۰۸۸,۲۲۸)   ۱9۱,75۲) پرداخت نتدی بم شرکتهای تابعم 

 ۱6۲,۱5۰ ۲65,56۰ ۲5۲,۸۲5 3۰3,9۱۸ ۱۸۲,۲۸3 دریاتتهای نتدی واصل اا سود سپرده های سرمایم گذاری بانکی

   ۱9۲,۴3۱) - - - - سرمایم گذاری های کوتاه مدن واوه پرداختی بابت تحلیل 

 (4,684,680) (2,617,775) ( 10,997,216) ( 12,650,391) ( 770,413) جریان خالص ورود)خروج( نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

 8,929,736 16,618,191 30,020,125 37,832,253 63,921,681 جریان خالص ورود)خروج( نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی 

      جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: 

 ۱,9۸۲,7۴9 ۴۲۴,6۴3 - - - دریاتت نتدی واصل اا اتزایش سرمایم 

 ۲,۸۸۲,۰7۱ - 5,73۸,۲۲۸ ۲6,677,۴69 6,۰5۰,۰۰۰ دریاتتهای نتدی واصل اا اصل تسهیان

   5,65۸,۴66)   3,۸۲3,776)   ۲,7۸6,۲۸3)   9,377,۲۰5)   ۲,۸۸۰,۸۲5) پرداختهای نتدی بابت تسهیان 

   3,379,۸۲۱)   ۲,۰6۲,677)   ۱,۴۱۲,639)   ۲,7۲۱,977)   ۲,95۱,۴۸۰) پرداختهای نتدی بابت سود تسهیان 

 - - - ۱,۱۲7,۲۰5 65,3۰۱ دریاتتهای نتدی واصل اا تروش سهار خزانم 

 - - -   3,79۰,7۰3)   6۸,۸۰۲) خزانم پرداختهای نتدی بابت تحلیل سهار 

   ۲,5۰3,5۱9)   ۱۲,۲۰6,۰6۱)   3۰,973,7۴5)   5۰,۸3۲,۸57)   6۰,۴55,979) پرداختهای نتدی بابت سود سهار

 (6,676,986) ( 17,667,871) ( 29,434,439) ( 38,918,068) ( 60,241,785) جریان خالص ورود)خروج( نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی

 2,252,750 (1,049,680) 585,686 (1,085,815) 3,679,896 خالص افزایش)کاهش( در موجودی نقد 

 ۴۲7,7۸۰ ۲,6۸۰,53۰ ۱,63۰,۸5۱ ۲,۲۱6,537 ۱,۱3۰,7۲۲ مانده نتد در ابتدای سام

 2,680,530 1,630,850 2,216,537 1,130,722 4,810,618 مانده موجودی نقد در پایان سال 

 3۴,۴۸6,357 ۲,53۴,۰۰۸ ۲,67۱,6۸9 3,۱93,۲63 ۱7,۰۲۱,۴9۲ معامان غیر نتدی
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 برنامه های شرکت در صورت عملی نشده افزایش سرمایه  .5
خواهد بود. راه   ندهیر  یخود در ساالها  هایگذاریسارمایمشارکت ناچار بم کاهش ساطح   م،یسارما  شیدر صاورن  در انوار اتزا

 یرو  شیپ  نمیتنها گز اساات کم  یها و موسااسااان مالاا بانک  انیاخذ تسااه  ،اندار  نیاا ا  یریبم منرور الوگ  نیگزیول اا
  یو کاهش ساودرور   یمال  یهانمیهز  شیمنور بم اتزااین اندار خواهد بود کم    تعالیت و ساود روریشارکت اهت وفظ ساطح 

اا   ینگینتد  نیبم تام  ااین  م،یاا بااار سارما  ینگیو اذب نتد  میسارما  شین انوار اتزااسااو در صاور  نیشارکت خواهد شاد. برا
ها کمتر اا بانک  انیشاارکت اهت اخذ تسااه  یترصاات مناسااب برا  وادیمساائلم منور بم ا  نیکمتر شااده و ا  یمحل بده

 یبرا  یمال  نیمناسااب اهت تام  یانمیگز  میساارما  شیثرون سااهامداران خواهد بود. لذا اتزا  شیاتزا  نر  ومیکم نت  گرددیم
 .باشدیشرکت م

 های مرتبط انداز شرکت و ریسک چشم .6
 های گروهمدیریت سرمایم و ریسک

 مدیریت سرمایم 
کند تا اامینان واصاال کند در وین وداک ر کردن بااده ذینفعان اا اریق بهینم ساااای  شاارکت ساارمایم خود را مدیریت می

شاارکت اا خالص بدهی و وتوق مالکانم تشااکیل  ساااختار ساارمایم  تعادم بدهی و ساارمایم، نادر بم تداور تعالیت خواهد بود.  
دون تغییر مانده اسات و شارکت در معره هیچگونم الزامان سارمایم  ب  ۱399.اساتراتیی کلی شارکت اا ابتدای ساام  شاودمی

تحمیل شاده اا خارج اا شارکت نیسات. کمیتم مدیریت ریساک شارکت، سااختار سارمایم شارکت را شاش ماه یکبار بررسای  
رر نرار های مرتبط با هر ابتم اا سارمایم را مد نکند. بم  نوان بخشای اا این بررسای، کمیتم، هزینم سارمایم و ریساکمی
 .دهدمی

 نسبت اهرمی
 نسبت اهرمی گروه در پایان سام بم شرح ایر است:

 3۱/۰۲/۱399 3۱/۰۲/۱۴۰۰ شرح
 113,403,69۷ 19۷,368,2۷8 ام  بدهی

 ( 15,120,331) ( 28,161,161) مواودی نتد

 98,283,366 169,207,117 خالص بدهی 

 1۷,4۷8,8۷5 356,248,۷52 وتوق مالکانم 

 %56 %4۷ نسبت والص بدهی بم وتوق مالکانم 

 
بم دلیل  در تساویم ساود ساهار این نسابت   مشاش ماه  هایدورهباشاد کم در  می  %6۰نسابت اهرمی مناساب برای شارکت  

 .یابداتزایش می

 اهداف مدیریت ریسک مالی 
های مربوط بم  ملیان شاارکت رساایب نرارن و مدیریت ریسااکمدیریت شاارکت با رصااد بااارهای داخلی و بین المللی و  

نماید. این ریسکها شامل ریسک بااار ) شامل ریسک نرخ ارا،  ها توزیم و تحلیل میپذیری را بر وسب درام و اندااه ریسک
یسکها و باشاد. مدیریت شرکت بر رها  ریساک ا تباری و ریساک نتدینگی میریساک نوساانان نرخ بهره و ریساک ساایر نیمت

دهد. شارکت بم دنبام  میکند و ودانل بم صاورن شاش ماه یکبار بم هیئت مدیره گزارش  سایاساتهای اارا شاده نرارن می
های رسایب ها و محدودههای بعدی مدیریت ریساک اسات. ر ایت سایاساتها اا اریق برناممودانل نمودن اثران این ریساک

 شود.ررسی میپذیری، توسط وسابرسان داخلی بم اور مستمر ب
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 ریسک بااار 
 باشندهای تر ی میهای تواری در تروش محلوالن تولیدی و تامین مواد اولیم شرکتموارد ایر اا  مده ریسک

 های تولیدتاخیر در صدور مووا اتزایش نرخ تروش اا ساامان ومایت متناسب با اتزایش نیمت نهاده -
 های تولیدی بم باالتر اا نتاط سر بم سر انتلادیتوام بم اتزایش نیمت نهادهامکان کاهش واشیم سود  ملیان تولید با  -
کاهش دررمد ناشای اا تروش و کاهش واشایم ساود شارکت با توام بم کاهش نیمت محلاوم بم کمتر اا نتاط سار بم سار    -

 انتلادی
 

 ریسک نرخ ارا 
در معره ریسک  شرکت  های تر ی،  محلوالن شرکتبا توام بم تامین مواد اولیم و همچنین صادران بخش نابل تواهی اا  

 توان بم موارد ایر اشاره نمود: کاهش می  د و اا املم تاثیران این ریسکر نرخ واود پوم دالر، یورو و درهم نراردا
 

این گروه در بورو کاال و متاثر بودن نرخ بورو کاالی  کاهش مبلغ تروش:   با توام بم  رۀم  مده محلوالن داخلی 
و همچنین صادران ارای نابل توام گروه مبلغ تروش رابطم مستتیم با نرخ ارا داشتم و کاهش    امحلوالن اا نرخ سامانم نیم

 شد.  د نرخ ارا منور بم کاهش تروش گروه خواه
 

ارا    بم نرخ خوراک کلیم واودهای پتروشیمی و پاالیشی با مبنای نرخسبا  نایت بم محاکاهش مبلغ بهای تمار شده تولید:  
درصدی خوراک در بهای تمار شده تولید، کاهش نرخ ارا مواب کاهش بهای تمار شده    75نیما و همچنین سهم بیش اا  

 تولید خواهد شد. 
با توام بم میزان تاثیر پذیری تروش و بهای تمار شده نرخ ارا، کاهش نرخ ارا منور بم کاهش واشیم  کاهش سود  ملیاتی: 

 گردد. سود  ملیاتی شرکت می 
میلیارد یورویی شرکت وابستم نفت ستاره خلیج    ۴.5هیان  سمیلیون یورویی گروه صنعتی بارا و ت   ۱3۴با توام بم تسهیان  

های مالی، استهاک و اتزایش سود دو شرکت  تارو، کاهش نرخ ارا مواب کاهش ر ستتیم تسهیان پرداختنی و هزینم 
م منرور مدیریت مناسب ریسک نرخ ارا، در السان بررسی  ملکرد بم  با توام بم اهمیت باالی موۀو  توق، ب  خواهد شد.

 گیرد. صورن ساالنم مورد پایش و گزارشگری نرار می 
 

 های نیمت سایر ریسک 
ها در اوراق بهادار مالکانم نرار دارد.  گذاری های نیمت اوراق بهادار مالکانم )سهار  ناشی اا سرمایم شرکت در معره ریسک

شود.  ها در اوراق بهادار مالکانم در شرکت بم اای اهداف مبادلم برای هدف استراتییک نگهداری می گذاری برخی اا سرمایم  
ها در اوراق بهادار مالکانم را  کند.همچنین شرکت سایر سرمایم گذاریها را مبادلم نمی شرکت بم اور تعام این سرمایم گذاری 

 کند. برای اهداف مبادلم نگهداری می 
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 مدیریت ریسک ا تباری 
ریسک ا تباری بم ریسکی اشاره دارد کم ارف نرارداد در ایفای تعهدان نراردادی خود ناتوان باشد کم منور بم ایان مالی  

های معتبر و اخذ وثیتم کاتی، در موارد متتضی، را اتخاذ کرده  برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معاملم تنها با ارف 
هایی معاملم  تباری ناشی اا ناتوانی در ایفای تعهدان توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت است تا ریسک ا 

کند کم رتبم ا تباری باالیی داشتم باشند. شرکت با استفاده اا ااا ان مالی  مومی و سوابق معاماتی خود، مشتریان  می
های ارف نراردادهای رن، بم اور مستمر نرارن  اریق محدودیت  مده خود را رتبم بندی میکند. رسیب پذیری ا تباری اا  

های  یابد. رسیب پذیری ا تباری اا اریق محدودیت شده و اراش کل معامان با ارف نراردادهای تایید شده گسترش می 
ای تواری  هشود. دریاتتنی شود کنترم می ارف نرارداد کم بم اور ساالنم توسط کمیتم مدیریت ریسک بررسی و تایید می 

شامل تعداد ایادی اا مشتریان است کم در بین صنای  متنو  و اغراتیایی گسترده شده است. ارایابی ا تباری مستمر بر اساو  
های اتزایش ا تبار بم منرور  شود. همچنین شرکت هیچگونم وثیتم یا سایر روشوۀعیت مالی وسابهای دریاتتنی انوار می 

کند. شرکت رسیب پذیری ریسک ا تباری با اهمیتی  های مالی خود نگهداری نمی با دارایی های ا تباری مرتبط  پوشش ریسک 
 های نرارداد ندارد. نسبت بم هیچ یک اا ارف 

 
 مدیریت ریسک نتدینگی 

شرکت برای مدیریت ریسک نتدینگی، یک چارچوب ریسک نتدینگی برای مدیریت کوتاه ندن، میان مدن و بلند مدن تامین  
ان مدیریت نتدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نتدینگی را اا اریق نگهداری سپرده کاتی و تسهیان  واوه و الزام

ها و  های نتدی پیش بینی شده و وانعی و اا ارق تطبیق متاا  سر رسید دارایی بانکی، اا اریق نرارن مستمر بر اریان 
 کند.های مالی مدیریت می بدهی 

 
 ام  ماه  ۱۲تا  3بین  سم ماهکمتر اا   ندالمطالبم  شرح

 1,254,042 100,8۷9 0 1,153,163 ها های تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی

 3,1۷0 0 3,1۷0 0 مالیات پرداختنی

 ۷39,435 0 ۷49,435 0 سود سهام پرداختنی

 2۷,2۷5,۷19 2۷,2۷5,۷19 0 0 تسهیالت مالی 

 29,282,366 27,276,598 752,605 1,153,163 جمع

 
 Covid 19ریسک ویروو 

درصد    ۲5تا    ۲۰تاثیر گسترش ویروو کرونا بر بااارهای مختلف اا املم تتاۀای محلوالن پتروشیمی با س گردید کم  
ها  تتاۀا در اغلب محلوالن پتروشیمی کشور کاهش پیدا کند. البتم در برخی محلوالن روند اصاح و برگشت مودد نیمت 

 ها تا ودودی اتزایش یابند. ها نیمتردد. در شش ماهم دور سام ااری در برخی وواهگپیش بینی میشرو  شده و  
 

 های بین المللی مدیریت ریسک تحریم 
تروش  در خلوص  پرداخت   و  )دریاتت  گروه  ارای  تحریم  ملیان  اا  ناشی  تنگناهای  دلیل  بم  اا اریق  های صادراتی  ها 

های خارای اا ارف شرکت و  در  اتاً بم دلیل نداشتن وساب ااری ارای نزد بانک های صراتی انوار شده است. مضشرکت
دراتی  اهای ص های ارای )شامل دریاتت واوه واصل اا تروش دریاتت و پرداخت   – امکان انتتام ارا اا اریق سیستم بانکی  

م واوه ارای بنا بم درخواست شرکت اا  های ناشی اا خرید خارای و نیز انتتام و یا تبدیل بو مطالبان ارای شرکت و پرداخت
های پتروشیمی تنآوران،  ها انوار گردیده و برای کاهش مخااران در این خلوص کلیم  ملیان ارای شرکتاریق صراتی 

پتروشیمی ربادان ، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تارابی، شیمی باتت و کربن ایران با توام بم شمولیت در  
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ها  های بانکها و با نرخ اباغی رواانم بانک مرکزی و تماماً اا اریق صراتی ها در سامانم نیمای پتروشیمی روشیمی گروه پت 
ما  یهای نفت ایرانوم و نفت پاسارگاد نیز اا اریق سامانم ن) مدتاً صراتی رتاه  انوار  شده است. همچنین تروش ارا شرکت

ها پس  ها واگذار شده است. الار بم توۀیح اینکم واگذاری ارا بم صراتی بم صراتی   های مزایده تروش اراو بم باالترین نرخ 
اا واریز وام ریالی روا انوار شده و رت  تعهد ارای گروه تاپیکو بر اساو تعهد ارای ملوب شرکت ملی صنای  پتروشیمی  

 درصد تعهد ارای )برنامم ملوب  بوده است. ۱3۴،  ۱399برای سام  
های اخیر،  های ا مام شده در سام ت نفت ایرانوم بنا بم شرایط واکم بر وۀعیت کشور ناشی اا تحریم همچنین در شرک

های صادراتی و خریدهای خارای بدون تشریفان معموم مشتمل بر انوار معامان خارای اا اریق ا تباران اسنادی  تروش
گونم معامان وداک ر دنت و کنترم در انتخاب اشخاص    انوار پذیرتتم است. لذا برای مدیریت ریسک ا تباری مرتبط با این

تعیین نیمت  اا یک ارف تروش  شرکتهای خارای ارف معاملم و  های منلفانم معاماتی صورن گرتتم است. همچنین 
های خارای پس اا رویت کاال در گمرکان داخلی انوار شده است و اا  صادراتی بم صورن نتدی و پرداخت مابم ااای تعالیت 

 گذاری و تامین خریدهای خارای ودانل شش ماه نبل اا برنامم تولید صورن گرتتم است. ف دیگر سفارش ار
 

 نویسمشخصات متعهد پذیره 7.4

نویسای تمامی ساهار در نرر گرتتم منرور ولاوم اامینان اا تکمیل پذیرهدر صاورن  در تکمیل مبلغ اتزایش سارمایم و بم
های  تتدرمتعهد گردیده تا نسابت بم خرید کل وق   شارکت سارمایم گذاری تامین ااتما ی )شاساتا شاده اهت  رۀات  مومی،  

ماید. مشاخلاان متعهد  روا پایانی مهلت  رۀات  مومی اندار ن  5نویسای نشاده  وداک ر ظرف مدن  اساتفاده نشاده )ساهار پذیره
 باشد:نویسی بم شرح ادوم ایر میپذیره

 

 میزان تعهدات  موضوع فعالیت  شخصیت حقوقی  نام متعهد 

شرکت سرمایم گذاری تامین ااتما ی  
 )شستا 

 سهامی  ار 
  – یخدمات ،یبااگان ،یدیتول ی هاتیو مشارکت در تعال یگذار میسرما

 .یربورسیو غ یبورس یو تروش سهار شرکتها دخری

تمار وق  
های استفاده  تتدر

 نشده
 

 نویسهای قبولی سمت متعهد پذیرههزینه 7.5

شرکت سرمایم گذاری نفت و گاا و پتروشیمی  )سهامی  ار  سهامدار  مده    تامین ااتما یاا رنوا کم شارکت سرمایم گذاری  
 کند.ای بابت تعهد پذیره نویسی اا این شرکت دریاتت نمیباشد، لذا هزینممی تامین سهامی  ار

 
 

 نویسیحدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیره 7.6

 بر اساو نرارداد/نرادادهای منعتده بم شرح ایر است: 
را نشاده    یسا نویرهی)ساهار پذشاود کلیم اوراق وق تتدر اساتفاده نشاده  )ساهامی  ار  متعهد می  تامین ااتما یشارکت سارمایم گذاری  

 ی خریداری نمایند. موم تمهلت  رۀ یانیروا پا 5وداک ر ظرف مدن 

 

 

 

 



 )سهامی عام(  شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینبیانیۀ ثبت سهام 
 

 24از  25صفحۀ 

 مشخصات مشاور .7
سنوی،  منرور انوار ارح، تهیم گزارش امکان، بمسهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )سهامی عام( شرکت 

 است.اراوی تیمین مالی و انتشار سهار خود اا خدمان مشاور ایر استفاده نموده 

 نام مشاور 
شخصیت 

 حقوقی 
 شمارۀ تماس و دورنگار  محل فعالیت موضوع مشاوره 

 مشاوره عرضه سهامی عام  شرکت تامین سرمایه امین 

باالتر   عصر،یول ابانیتهران، خ

  ابانیخ، ردامادیاز تقاطع م

 51پالک  ان، یقباد

021-43692000 

 
 

 

 حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است: 9.1
 نرارداد بم شرح ایر است: تعهدان مشاور  رۀم در نبام ناشر در چارچوب موۀو  این 

 ارائت مشاوره در خلوص نوانین و مترران  رۀت اوراق بهادار و تکالیف نانونی ناشر،  .1

 تهیت بیانیت ثبت یا درخواست معاتیت اا ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،  .2

 اوراق بهادار،صاح بم منرور پیگیری مراول نانونی انتشار نمایندگی نانونی ناشر نزد مراا  ذی .3

 دهد:بم منرور انوار تعهدان موۀو  این ماده، مشاور  رۀم اندامان ایر را انوار می  تبصره:

 معرتی کارشناو یا کارشناسانی بم ناشر بم منرور انوار اندامان الار اا سوی مشاور  رۀم، .1

 ق بهادار،برگزاری السان رشناساای ناشر با الزامان، نوانین و مترران انتشار و  رۀت اورا .2

 راهنمایی ناشر اهت اتخاذ شیوۀ مناسب تیمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،  .3

 تعیین ااا ان و مستندان مورد نیاا اهت انوار موۀو  نرارداد و ا ار رن بم ناشر بم صورن کتبی،  .4

 عیین شده، کارگیری وداک ر مسا ی اهت انوار موۀو  نرارداد بم بهترین شیوۀ ممکن و در امان تبم  .5




























































































