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 موضوع فعالیت

هاي توليد و فروش فرآورده اساسنامه بوده و عمدتا در زمينه 2هاي فرعي آن طبق ماده فعاليت شركت پتروشيمي جم و شركت موضوع 

 .باشدآالت ميماشينهاي پتروشيمي و ارائه خدمات طراحي، مشاوره، نظارت، اجرا و تعمير و نگهداري 

 ترکیب سهامداران 
 باشد:به شرح جدول ذیل ميآمار واطالعات تركيب سهامدارن طبق آخرین 

 

 تركيب سهامداران شركت :1 جدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای هیات مدیره
 اعضاي هيات مدیره :2جدول 

 وضعیت وابستگی به سهامداران سمت نام و نام خانوادگی

 صبا انرژي جهان گسترشركت  رئيس هيئت مدیره رضا امیری

 ارزش آفرینان تجارت صباشركت  مدیره مدیرعاملنائب رئيس هيئت  محمدرضا سعیدی

 سرمایه گذاري سهام عدالت استان خراسان شماليشركت  عضو هيئت مدیره مرضیه طهماسبی

 ارت پارس سباگسترش تجشركت  عضو هيئت مدیره سید ابراهیم سقایی مقدم

 پتروشيمي تأمين شركت سرمایه گذاري نفت وگاز و عضو هيئت مدیره مهدی حکاک

 

 معرفی شرکت

پـارس  يگاز دانياز م يبردار به منظور بهره يمين كشور در صنعت پتروشالك يبرنامه ها يدر راستا عام( يسهام)جم  يميشركت پتروش

 ژهیهکتار در منطقه و 77به وسعت  ينيدر زم يصنعت ميمجتمع عظ نی. اديبه ثبت رس 32285تحت شماره  1379در سال  ،يجنـوبـ

دارنام سهام  درصد تعداد سهام 

 18.69 2.580.499.999 صندوق بازنشستگي كشوري

 16.59 2.289.690.433 شركت سرمایه گذاري نفت گاز پتروشيمي تأمين

(1شركت .س. صندوق بازنشستگي كشوري )بخش  1.993.049.377 14.44 

بازنشستگي كشوريشركت .س. صندوق   1.097.185.620 7.95 

 4.62 638.781.867 موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشایر

 4.61 636.390.167 شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاري ایرانيان

 3.52 486.689.715 شركت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق.ب.كشوري

 1.18 163.859.375 شركت صنایع پتروشيمي خليج فارس

 1.10 152.024.425 شركت پتروشميران

 1.03 142.600.593 شركت س ا تهران
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و  يدهه از راه انداز کیجم پس از گذشت حدود  يميشد .مجتمع پتروش احداث واقع در استان بوشهر هیدر عسلو يپارس جنوب ياقتصاد

 و در جهان نيالف دكنندگانيتول نیراز بــزرگت يــکی ،1و بوتن نیبوتاد ،يو سبک خط نيسنگ لنياتيپل ن،يالف يديتول يبا داشتن واحدها

 .روديبه شمار م رانیدر ا يمريت پلالمحصو

مشترک  يخط مرز يرو جهان است كه بر يمنابع گاز نیاز بزرگتر يکی ران،ینفت ا ياز اكتشافات شركت مل يپارس جنوب يگاز دانيم

مربع  لومتريك 9،711يگاز دانيم نی. وسعت ادارد قرار هیبندر عسلو يجنوب غرب يلومتريك 115فارس و در فاصله  جيو قطر در خل رانیا

 شوديزده م نيمتر مکعب گاز تخم ونيلیتر 14به  کینزد دانيم نیا ریذخا .قرار دارد رانیا يهامربع آن در آب لومتريك 3،611است كه 

 .دهديم ليرا تشک كشور كل يگاز ریدرصد ذخا 51كه حدود 

 رینسبت به سا ژهیو يتيموقع يدارا يدر منطقه پارس جنوب ينيمختلف الف داتيخوراک و تول افتیجم با توجه به تنوع در يميشركت پتروش

و ارسال  يپارس، نور يميپتروش يهاو شركت يجنوب پارس يگاز يخوراک از فازها افتیجم با در يميپتروش. باشديمنطقه م يهامجتمع

جم،  لنيپروپ يپل ،يميمهر، فرساش ،ينور يميپتروش يهابه شركت زيروليپ نیبنز و لنيپروپ لن،يات دروژن،يه رينظ يديت تولالمحصو

 دارد.  يمنطقه پارس جنوب ديدر چرخه تول يمهم غرب نقش لنيو خط ات دیمروار

از  يديخط اتان تول تیریساخت و مد ،يباشد. طراحيمنحصر به فرد م منطقه نیدر ا زيروليپ نیبنز لن،يجم مانند پروپ داتياز تول يبخش

 شركت است. نیا مهم يهانقش گریاز د زين يپارس جنوب

 وقعیت جغرافیاییم

است در  هکتار آن از طریق خشک نمودن دریا استحصال شده 41هکتار، كه  77ركت پتروشيمي جم، در زميني به مساحت تقریبي ش

برداري از منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس قرار دارد. این منطقه بر اساس مجوز صادره از سوي شوراي عالي مناطق آزاد به منظور بهره

 هاي اقتصادي در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي تاسيس شده است. منابع هيدروكربني حوزه پارس جنوبي و انجام فعاليت

جنوبي بعنوان یکي برداري اقتصادي تر از ميدان گازي پارسوب برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور به منظور بهرهپتروشيمي جم در چارچ

 .بيني شده استهاي پتروشيمي جهت اجرا در این ناحيه پيشاز پروژه

شيمي در منطقه است كه محل هاي پترواین شركت كه به عنوان طرح الفين دهم شناخته شده است، یکي از بزرگترین و مهمترین پروژه 

هاي فازهاي گازي و پتروشيمي مشخص شده است. سهولت دسترسي به خوراک، سوخت و مواد استقرار آن در نقشه در مجاورت طرح

اي و حمل و نقل دریایي، وجود فرودگاه، دسترسي به آب مورد نياز و همچنين كمک به توسعه و عمران اوليه، استفاده از امکانات جاده

و همچنين ایجاد ارزش افزوده و جلوگيري از سوزانيده شدن گازهاي همراه  نوان قطب صنعت پتروشيمي در كشورستان بوشهر به عا

هاي پتروشيمي بارز نموده و آن را به یکي از مبادي صادرات غير هایي است كه انتخاب این مکان را براي احداث مجتمعنفت، ویژگي

 .نفتي كشور مبدل نموده است
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 احدهای تولیدیو

 واحد الفین -1

هزار تن پروپيلن در سال با مجموع كل محصوالت برابر با  306تن اتيلن و  1.320.000واحد الفين پتروشيمي جم با ظرفيت توليد 

 استفاده  روز هايتکنولوژي از واحد این ساخت در. است جهان و دركشور الفين واحدهاي بزرگترین تن در سال، یکي از  2،359،000

 .هم، مقياس جهاني رعایت شده است هاظرفيت انتخاب در و شده

وري توليد و امکان بهره از خصوصيات منحصر به فرد واحد الفين مجتمع پتروشيمي جم، نسبت به دیگر واحدهاي )مشابه(، ظرفيت باالي

 .ایدنم استفاده گاز و مایع خوراک دو هر از سازد تا ت كه آن را قادر ميهاي دو منظوره )انعطاف پذیر( اساز كوره

تنوع خوراک و توليد متنوع محصوالت و ارتباط با واحدهاي مهم منطقه پارس جنوبي در هر دو بخش گاز و پتروشيمي، از دیگر خصوصيات  

 .باشدواحد الفين مجتمع پتروشيمي جم مياستراتژیک 

 محصوالت واحد الفین

 ، تركيبات چهاركربنهCFO ليز خام، نفت كورهاتيلن، پروپيلن،هيدروژن، بنزین پيرو

ت باالي توليد و استفاده خصوصيات منحصر بفرد واحد الفين مجتمع پتروشيمي جم نسبت به دیگر واحدها ظرفيهمانطور كه اشاره شد از 

 باشد. كه قادر به استفاده از خوراک مایع و گاز مي flexible هاياز كوره

 )اتان( و انواع خوراک مایع شامل گاز مایع، برش سبک، رافينيت، برش پنتان و پروپان برگشتي و برش خوراک واحد شامل خوراک گازي

C4  پارس جنوبي و  10، 9،  5، 4باشد. خوراک مایع از پتروشيمي نوري و بخشي از خوراک گازي از فازهاي هيدروژنه برگشتي مي

اي مایع و گاز واحد الفين طي یک واكنش گرماگير، عمل كراكينگ یعني ه. در كورهشوددیگري از پتروشيمي پارس تامين ميبخش 

 سازي سریع و جداسازي آب و محصولها پس از سردگيرد. جریان خروجي از كورهبورها در مجاورت بخار آب صورت ميشکستن هيدروكر

CFO  هاي ارزشمندي كه شامل اتيلن، سردسازي ، فرآورده از آن در كمپرسور كاز كراكينگ ، فشرده شده و پس از طي مراحل مختلف

كننده و یا محصوالت سپس بر حسب نياز به واحدهاي مصرفگردند. تفکيک مي نه و بنزین پيروليز است،پروپيلن، تركيبات چهاركرب

 .گرددمخازن ارسال مي
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  واحد بوتادین -2

تفصيلي ناموران، با   و توسط مهندس LURGI مهندسي اصولي شركتآلمان و  BASF واحد بوتادین پتروشيمي جم تحت ليسانس

اي بسيار تن در سال از نظر توليد، درجه خلوص و كيفيت محصول یک واحد نمونه در سطح كشور و جزء واحده 115.000 ظرفيت توليد 
 .باشدبا ارزش پتروشيمي جم مي

 :شودبه ناحيه هاي زیر تقسيم بندي مي BD واحد

 (PLANT) واحد (1

 Storage Facilitie))  سازيازن ذخيرهمخ (2

نقاط جوش  C4-Cut به روش تقطير معمولي و ساده امکان پذیر نيست به دليل اینکه بيشتر تركيبات C4 جداسازي بوتادین از برشهاي

 .نزدیک به هم دارند و احتمال تشکيل آزئوتروپ وجود دارد

 BASF انتخابي بهره بجوید این حالل انتخابي توانست از فراریت بيشتر تركيبات در یک حالل (NMP) Normal methyl 

pyrolidone   استفاده مورد استخراجي تقطير مراحل در انتخابي حالل عنوان به و باشدمي آبوزني  %8.3دارد كه حدوداً شامل  نام 

 .گيردمي قرار

 .شودسازي ميطير خالصي تقشود و در مرحلهه وسيله تقطير استخراجي گرفته ميبوتادین خام ب 
 

  اتیلن سبک خطیواحد پلی- 3

  تکنولوژي و TECNIMONT و مهندسي اصولي شركت كمپانيBASELL پتروشيمي جم تحت ليسانس LLDPE واحد

SPHERILENE   تن محصول، یکي از بزرگترین واحدهاي پليمري در  300.000طراحي و اجرا شده است این واحد با توليد ساالنه

  .اتيلن سبک خطي و سنگين استبا امکان توليد پليایران 

 ظرفیت اسمی :3جدول 

 ظرفیت اسمی تولید نام محصول

 300،000 پلی اتیلن سبک خطی

 : واحد پلی اتیلن سنگین-4
توليد با   KRUPP UHDE و مهندسي اصولي LYONDELL BASELL پتروشيمي جم تحت ليسانس شركت HDPE احدو

گرید اصلي، این واحد توانایي  26بزرگترین واحدهاي پليمري در ایران است. دركنار قابليت توليد تن محصول، یکي از  300.000ساالنه 
ها در داخل كشور منحصر به پتروشيمي جم و در سطح جهان توليد گریدهاي مشکي، زرد، آبي، نارنجي و نرمال را نيز دارد. این ویژگي

 .كم نظير است

 .در ایران است (لوله مشکي( CRP100 ولين توليدكننده گریدشركت پتروشيمي جم ا HDPE واحدهمچنين 

 :هامجتمع نسبت به دیگر واحد HDPE خصوصيات منحصر به فرد واحد

 هاي توليديي محصوالت با توجه به تنوع گریدتنوع باال 

 ظرفيت باالي توليد 

 بنديدر و بسته امکان توليد گریدهاي رنگي و داشتن دو خط اكسترو 
 



 
 
 

 
 
 

5 

 و محصول نهایی خوراک :4جدول 

 میزان تولید محصول میزان مصرف خوراکنام 

 300،000 پلي اتيلن سنگين 305،000 اتیلن

 

  کشور صنعت در جم پتروشیمی جایگاه

خطي، اتيلن سنگين و سبکداشتن واحدهاي توليدي الفين، پلياندازي و با م پس از گذشت حدود یک دهه از راهمجتمع پتروشيمي ج
رود. جم شاخص دكنندگان الفين در جهان و محصوالت پليمري در ایران به شمار ميبزرگترین تولي،همچنان یکي از  1بوتادین و بوتن

توليد و عرضه گریدهاي متنوع محصوالت پتروشيمي در بازارهاي داخلي و  ترین مجتمع توليدي منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبي با
 .رودوشيمي در عرصه اقتصاد به شمار ميهاي صنعتي پترعو پيشرفت، یکي از مهمترین مجتم خارجي و حركت به سمت توسعه

 هاپتروشیمی سایر خوراک کننده تامین

موقعيتي ویژه نسبت به شركت پتروشيمي جم با توجه به تنوع دریافت خوراک و توليدات مختلف الفيني در منطقه پارس جنوبي داراي 
هاي پتروشيمي پارس، نوري ز فازهاي گازي پارس جنوبي و شركتخوراک ا.پتروشيمي جم با دریافت . باشدهاي منطقه ميسایر مجتمع

هاي پتروشيمي نوري، مهر، فرساشيمي، پلي پروپيلن و بنزین پيروليز به شركت و ارسال محصوالت توليدي نظير هيدروژن، اتيلن، پروپيلن
 . ویژه در پتروشيمي نوري دارد جم، مروارید و خط اتيلن غرب نقش مهمي در چرخه توليد منطقه پارس جنوبي و به

ي از باشد .طراحي، ساخت و مدیریت خط اتان توليديز در این منطقه منحصر به فرد ميبخشي از توليدات جم مانند پروپيلن، بنزین پيرول
خوراک،  پذیري دركنار ظرفيت باالي توليد و انعطافاهميت موارد یاد شده در  .هاي مهم این شركت استپارس جنوبي نيز از دیگر نقش

 .اي براي پتروشيمي جم در منطقه رقم زده استجایگاه استراتژیک و ویژه
 

 جهان پتروشیمی صنعت تحلیل

هاي ملي نفت خصوصي و شركتهاي بزرگ نفت و گازي هاي شيميایي، شركتح دنيا در این صنعت برخي از شركتهاي مطرشركت
چيني، آلماني، هلندي و هاي آمریکایي، این صنعت داراي مليتگترین فعاالن ، بزر 2019در سال  IHS ستند .طبق گزارشكشورها ه
 .سير توليد محصوالت پتروشيمي از مواد خام تا محصول نهایي ترسيم شده استدر شکل زیر م. تندها هسعربستاني
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 محصوالت پتروشیمیزنجیره  :1شکل 

 

 جهانی بازار در جم پتروشیمی

اتيلن سنگين، شركت درگروه محصوالت پلي .سوب مي شودپليمري ایران محپتروشيمي جم یکي از بزرگترین صادركنندگان محصوالت 

از سوي دیگر كاهش سهم بازار چين به عنوان یکي از بازارهاي بزرگ  .تصادرات را از آن خود نموده اسپتروشيمي جم بهترین رتبه 

در حال حاضر چين، تركيه، هند، ، خاور . هاي بالفعل شركت بوده استک تجاري از جمله سياستهدف این شركت به جهت كاهش ریس

 .باشندالمللي ميود محصوالت شركت به بازارهاي بيندور، بنادر اروپایي و كشورهاي همسایه دروازه ور
 

 وابسته هایشرکت 
  تهران کاران صنعت جم

آزموده صنعت نفت رهاي كاركنان متخصص و كاتوانایي هجري شمسي با هدف استفاده بهينه از 1386شركت جم صنعت كاران در سال 
هاي تعمير و نگهداري به عنوان شركت اصلي تعمير و نگهداري شركت پتروشيمي جم تأسيس گردید. این شركت عالوه بر فعاليت

در كارنامه خود به ثبت  اندازي دو واحد پتروشيمي جم رااندازي و راهراهب و ساختمان، پيشواحدهاي مختلف پتروشيمي جم، اجراي نص

  رسانده است.

گيري از حمایت و همراهي ین شركت با استفاده از توان علمي و فني، دانش و مشاركت نيروهاي متخصص، مجرب و شایسته خود؛ بهرها

ورد استفاده خود هاي مآوريها و فنها، روشآالت در تالش است همواره سيستمماشينسهامداران و به كارگيري مدرنترین تجهيزات و 

 را توسعه و بهبود داده و با بکارگيري رویکردهاي نوین و اصول تعالي به شركتي یادگيرنده، نوآور و سرآمد تبدیل گردد.
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 جم پروپیلن پلی

با نام  پروپيلنكت توليدكننده انواع گریدهاي پليدر منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در عسلویه تأسيس گردید. این شر 1383در سال  

هزار تن در  300رفيت اسمي با ظ Spheripol آوري منحصر به فردبا باالترین كيفيت با تکيه بر فنو  ” JAMPILEN ”تجاري

پليمر تصادفي، كوپليمر پروپيلن شامل هموپليمر، كونوع از گریدهاي پلي 120د بيش از پروپيلن جم قادر به توليباشد. شركت پليسال مي

 پروپيلن در بازار ایران و جهان است.با هدف پوشش تمامي كاربردهاي پلي)هتروفاز( و ترپليمر ضربه پذیر

دسترسي مناسب به خوراک، ظرفيت توليد با مقياس جهاني، موقعيت استراتژیک جغرافيایي، تنوع سبد محصول، استفاده از روزآمدترین  

ترین پروپيلن جم به عنوان تنها و بزرگیگر باعث شده است كه شركت پليل دتکنولوژي توليد، خوراک مبتني بر گاز و بسياري عوام

پروپيلن در كشور با راهبرد خلق ارزش به سود مشتري، جایگاه خود را به عنوان پيشتاز در بازار به خوبي تثبيت توليدكننده تخصصي پلي

به عنوان یک تکنولوژي  LyondellBasell متعلق به Spheripol پروپيلن جم از تکنولوژي منحصر به فرد و مدرنپلي نماید. شركت

پروپيلن جم را با توليدات كند. این امر توليدات شركت پليپروپيلن استفاده ميجهت توليد طيف گسترده اي از گریدهاي پليپيشرو 

 .سایرتوليدكنندگان معتبر داخلي و بين المللي قابل رقابت ساخته است

باشد كه تاكنون موفق به يو منطبق با نياز صنایع تکميلي م پروپيلن در یک طيف گستردهاع گریدهاي پليقادر به توليد انواین شركت 

 .از نياز بازار مصرف گردیده است 33تأمين % 

 جم پاد پلیمر توسعه

در سـال  پتروشـيمي جـمتوسـط شـركت  Rubber/ABS عنوان مجـري طـرح توليـدجم )سـهامي خـاص( بهعه پليمر پادشركت توس

هکتار،  15خورشيدي تأسيس گردید. این طرح در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس واقع در بندر عسلویه در زميني بـه مساحت  1394

در سال تحت ليسانس یکي از بروزترین  Rubber ک تـنمتری 60.000و در سـال  ABS ک تـنمتری 200.000بـا ظرفيت توليد 

رفت د پيشدرص 73ش از ن بيوت و تاكناست، در حال احداث اس  A.p.S –VersalisEni ركتاختيار شهاي دنيا كه در تکنولوژي

 شده است. نجامایتاليا ا Tecnimont ركتداشته است. مهندسي پایه این طرح توسط ش

صورت براي اولين بار و به  د گوناگونگری 7در  Rubber اوتمحصول متف 3و   ABS ونگرید گوناگ 9ت ري پادجم قادر اسع پليممجتم

هزار تن در سال  152زان تایرین، بـه ميسهاي دریافتي این مجتمع شامل اانحصاري در ایران با باالترین كيفيت را توليد نماید. خوراک

تمع پتروشيمي هزار تن در سال از طریق خط لوله از مج 54بوتادین، بـه مقدار  3و  1از طریق خط لوله از مجتمع پتروشـيمي پـارس، 

اي جانبي این مجتمع از طریق خط لوله هه سرویسگردد. كلياز خارج كشور تأمين ميال س ن درهزار ت 47جم و آكریلونيتریل بـه ميزان 

 .گرددن مياز مجتمع پتروشيمي دماوند تأمي

 ABS و Rubber واحدها عملیاتی

گرید پركاربرد بر  7در  LCBR  و  SB،SBSولتنها توليدكننده سه محصمجتمع پتروشيمي پادجم، اولين و  Rubber دارخانه توليك

ري برداه بهرهب1400شود تـا سال بيني ميشده و پيشطراحي Batch داساس تقاضاي بازار در ایران است. این كارخانه بر اساس فرآین

 د.برس
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گریـد  9در  Mass Continuous وژيبا تکنول ABS ولمجتمع پتروشيمي پادجم، اولين و تنها توليدكننده محص ABS دكارخانه تولي

 .ازار استپركاربرد بر اساس تقاضاي ب

س د. ليسانس این واحدها بر اسابرداري برسبه بهره 1400در  Rubber دو واح 99ال سدر نيمه دوم  ABS دگردد واحبيني ميپيش

ایتاليا  Tecnimont تفصيلي طرح توسط شركت و (Europa Polimeri) A.p.S EniVersalis اروپبروزترین دانش فني شركت 

 .م استت متعلق به پـتروشيمي جن شركسهام ای %100است. شده تأمين

 پتروشمیران

وشيمي پتر صنعت در خصوصي بخش گذاري سرمایه هدف با و هجري شمسي  1382شركت پتروشميران )سهامي خاص( در سال 

افزایش روزافزون تعداد پروژه هاي پتروشيمي و عدم وجود ساختاري منسجم جهت انجام همزمان مهندسي تأسيس گردید و با توجه به 

ها در صنعت كشور، انجام مهندسي و مدیریت پروژه هاي پتروشيميایي نيز به اهداف شركت پتروشميران این قبيل طرح (MC) و مدیریت

 .نيز اضافه گردید

  اهداف مهمترین

 بخش خصوصي در صنعت پتروشيميسرمایه گذاري 1) 

 هاي پتروشيميایي در صنعت كشورطرح (MC) انجام خدمات مهندسي و مدیریت( 2

 خدمات مهندسي به خارج از كشور صدور( 3

 انجام خدمات بازاریابي و بازرگاني خارجي( 4

 عمده هایفعالیت

  پتروشيمي و هيدروكربوري صنایع وابستهاحداث، ساخت، راه اندازي، بهره برداري از تاسيسات فرآوري ( 1

  ها و مشتقات پتروشيمي، هيدروكربوري و صنعتيخرید و فروش انواع فرآورده( 2

 انجام عمليات هاي بازرگاني و عقد قراردادهاي تجاري الزم( 3

 انبارداري، تخليه و بارگيري( 4

 بازرگانياي و یجاد هرگونه شركت صنعتي، پيمانکاري، خدماتي، مشاوره( ا5

گاز و ها، طراحي تفصيلي تاسيسات نفت وسازي طرحمقدماتي و نهایي، تهيه طرح بهينهادي، صجيه اقتوانجام مطالعات فني و ت( 6

 پتروشيمي

 .م استيمي جشایـن شركت متعلق به پـتروسهام  34.27%
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 کنگان پلیمر توسعه

       اي و استراتژیک شركت پتروشيمي جمهاي مهم توسعهپروژه بعنوان یکي از PDH/PP شركت توسعه پليمر كنگان مجري پروژه

 پلي و پروپيلن توليد خط و كارخانه از برداريبهره و اندازيراه ساخت، هدف با  532816شماره ثبت  با 25/07/97باشد كه در تاریخ مي

 .است شده تاسيس و ثبت پروپيلن

هاي دسترسي به منابع بوده كه این محل با توجه به مزیتپارس جنوبي  22و 24محل اجراي این پروژه در ضلع جنوب شرقي فازهاي 

هاي  Cracker عظيم خوراک پروپان در منطقه پارس جنوبي انتخاب شده است. شایان ذكر است روند حركت واحدهاي الفيني به سمت

ن نوع محصول بسيار حائز اهميت استراتژیک بودبيني افزایش تقاضا براي محصول پروپيلن در عرصه جهاني به لحاظ گازي و نيز پيش

 .باشدمي

كليه مطالعات اوليه در خصوص مقایسه فني و اقتصادي جهت توليد پروپيلن و با تمركز بر امکان سنجي احداث فاز سوم پتروشيمي جم 

 روش دي هيدروژناسيون پروپان هزارتني توليد پروپيلن به 600انجام شده كه این مطالعات شامل خرید وانتقال تکنولوژي یک واحد 

(PDH)  تحت ليسانس UOP  هزارتني توليد پلي پروپيلن 300و دو واحد (PP) تحت ليسانس شركت) BASELL ت بر اساس پلن

 .باشدموجود شركت پلي پروپيلن جم( مي

 افق گوهر صنعتی پارک توسعه شرکت

ن گاـكنن تاـشهرسدر ثبت شركتها داره در ا 1865ره شماشمسي هجري  1391درسال فق اصنعتي گوهررک شيمي توسعه پاوپتر شركت

. شد تاسيس الهو داكيميا صنایع ب و نتخااشيمي وپتر، عسلویهف شيميایي صد، مشيمي جوركت پترشر هاـكت چرامشبا هر بوشن ستاا

 مساحت مينيز در كهقرارگرفت، دستوركار در و مطرح شيميوپتر صنایع ملّي شركت توسط 1385 لسا در نستایرا رکپا ايجرا يتژاسترا

 .ددگر اثحدا رهکتا 9

 .شده ناميدن ستایررک اپا، نظررد صنعتي مورک پا، حدهاواتمامي ن ستایرراک اخواک در شتربه دليل ا*

 :مهمترین اهداف

 منومرن ستایرابسته به ي واحدهاه وانجيرزتوسعه د و یجاا( 1

 زنياردموک بخش مشترت تأسيساو تأمين یوتيليتيها ( 2

 هاوژهیوتيليتي پرراک و یع خوزتوو یافت ي درشبکههااث حدا( 3

 هاوژهپرراک خوان منومر به عنون ستایراتني ار هز 10ه خيرن ذمخزاث حدا( 4

 جانبيات تجهيزو كساید وپراري نگهدر نبااث احدا( 5

  غير صنعتيو جانبي صنعتي ي یسهاوسرو ها رنبااث احدا( 6

 .م استشركت متعلق به پـتروشيمي ج درصد سهام این 51/37 
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 بررسی وضعیت تولید و  فروش شرکت

 در جدول و نمودار ذیل ارائه شده است. 1399تا  1395هاي روند توليد انواع محصوالت پتروشيمي طي سال

افزایش داشته است.  %10در حدود 1395نسبت به سال  1398گردد ميزان توليد شركت پتروشيمي جم در سال همانطور كه مالحظه مي

 30ره مالي منتهي به توليد در دو توان به افزایش ميزان خوراک گاز ورودي اشاره نمود. همچنين ميزاناز دالیل افزایش ميزان توليد مي

  .استدرصد افزایش داشته  8قبل مقدار هاي مالي  نسبت به دوره مشابه سال 1399آذر 

 (مقادیر به تن)                                 میزان تولید :5جدول                                                         

         

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای تولید محصولنمودار مقایسه: 2شکل 

 
  

 1399ماهه   9 1398 1397 1396 1395 یزان تولیدم

 910،933 1،159،336 1،031،465 1،144،587 1،123،752 اتيلن

 220،858 271،276 235،983 274،127 272،642 پروپيلن

 235،751 272،165 227،812 297،118 294،417 بنزین پيروليز

 18،102 0 0 19،778 19،095 نفت كوره

 278،600 322،085 284،638 315،372 306،864 پلي اتيلن سبک

 254،248 309،415 287،952 282،944 275،667 پلي اتيلن سنگين

 74،701 89،229 67،636 82،166 87،962 بوتادین

 12،718 18،182 15،752 18،793 23،771 1بوتن

 87،465 162،669 17،677 0 0 سایر

 2,093,376 2,604,357 2,168,915 2,434,885 2,404,170 جمع
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 روشف

 6 معادل تن 65،454نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار  1399آذر  30با توجه به جدول ذیل، فروش داخلي در دوره مالي منتهي به 

 .داشته است افزایشدرصد 
 پنج سال گذشته یجدول و نمودار فروش شرکت ط: 6جدول 

 1399ماهه   9 1398 1397 1396 1395 میزان فروش

 385،306 523،189 441،265 556،720 517،819 اتيلن

 199،015 246،827 220،435 266،131 257،279 پروپيلن

 237،694 274،811 229،628 297،269 297،007 بنزین پيروليز

 17،914 18،784 17،957 19،678 18،925 نفت كوره

 236،679 305،651 275،523 95،531 62،963 پلي اتيلن سبک

 236،646 309،174 280،852 487،707 523،556 پلي اتيلن سنگين

 73،846 80،450 68،697 88،454 97،037 بوتادین

 5،132 10،796 8،889 11،018 17،022 1بوتن

 25،838 25،088 9،288 2،424 956 سایر

 1،418،070 1،794،770 1،552،534 1،824،932 1،792،564 جمع

 

 تن به واحد                           :میزان فروش  به تفکیک محصوالت7جدول                                   
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 ای میزان فروش محصوالت: نمودار مقایسه3شکل                  

 

 

   تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه ای به شرح جدول زیر می باشد

                                                                                          

 ميليون ریال: ریالي ارقام                                  اي شركتتوسعههاي : طرح8جدول                                                      
 

 نام طرح
هزینه هاي 
 برآوردي طرح

هزینه هاي 
برآوردي ارزي 

 طرح
 نوع ارز

هزینه هاي 
انجام شده 

30/09/1399 

درصد پيشرفت 
فيزیکي طرح 

 30/09/1399در

درصد 
پيشرفت 

فيزیکي طرح 
29/12/1399 

درصد پيشرفت 
فيزیکي طرح 

 29/12/1399برآوردي

تاریخ برآوردي 
بهره برداري 

 طرح

 1404 5 4 4 1.007.837 یورو PDH/PP 71.895.040 494.545.455طرح

 1399 100 99 99 247.936 یورو 6.291.000 72.000 پروژه پکيج بویلر

 - - - - 986.659 یورو 5.917.311 775.346 سایر
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 جم پتروشیمی شرکت مالی عملکرد بررسی
 

 30/09/1399 به منتهی نشده حسابرسی ماهه 9 ایمیاندوره مالی هایصورت و اطالعات
 

                                                                                                                                            اقالم ترازنامه 

 ميليون ریال :ارقام                                         : ترازنامه9جدول                                                                       

 29/12/1397 29/12/1398 30/09/1399 سال مالی

 46،549،202 66،041،602 113،938،067 هاي جاريجمع دارایي

 31،482،348 35،918،032 37،655،492 هاي غير جاريجمع دارایي

 78،031،550 101،959،634 151،593،559 هاجمع كل دارایي

 27،676،165 36،607،499 65،400،068 هاي جاريجمع بدهي

 735،696 891،733 6،895،609 هاي غير جاريجمع بدهي

 28،411،861 37،499،232 72،295،677 هاجمع كل بدهي

 49،619،689 64،460،402 79،297،882 جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالي
 

 

 صورت سود و زیان

 ميليون ریال :ارقام                               سال گذشته 5: صورت سود و زیان طي 10جدول                                                          

 1399ماهه اول  9 1398 1397 1396 1395 شرح

 162،724،905 135،337،023 85،235،829 60،861،430 51،028،777 درآمدهاي عملياتي

 111،256،770- 101،681،350- 58،222،820- 37،378،616- 32،044،963- بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي

 51،468،135 33،655،673 27،013،009 23،482،814 18،983،814 سود )زیان( ناخالص

 10،809،220- 7،289،440- 5،451،701- 4،223،150- 4،308،920- هاى فروش، ادارى و عمومىهزینه

 5،039،060 944،398 1،543،668 1،376،432- 1،829،704 سایر درآمدها )هزینه هاي( عملياتي

 45،697،975 27،310،631 23،104،976 17،883،232 16،504،598 سود )زیان( عملياتي

 554،762- 341،202- 310،014- 10،795- 10،559- هاى مالىهزینه

سایر درآمدها )هزینه هاي( 
 غيرعملياتي

167،007 175،959 3،830،757 10،917،284 2،814،267 

سود )زیان( عمليات در حال تداوم 
 قبل از ماليات

16،661،046 18،048،396 26،625،719 37،886،713 47،957،480 

 0 0 0 0 140،910- هزینه ماليات بر درآمد

 47،957،480 37،886،713 26،625،719 18،048،396 16،520،136 سود )زیان( خالص

 3،475 2،745 1،929 1،880 1،721 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 13،800،000 13،800،000 13،800،000 9،600،000 9،600،000 سرمایه
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  های مالینسبت

           های مالی شرکت: نسبت11جدول 
 

 29/12/1397 29/12/1398 30/09/1399 سال مالی

 نسبت نقدینگي)مرتبه(

 1.68 1.8 1.74 جاري

 1.43 1.45 1.47 آني

 0.15 0.19 0.66 نسبت نقدینگي

 گذاري(نسبت اهرمي)سرمایه

 0.36 0.37 0.48 بدهي

 63.59 63.22 52.31 نسبت مالکانه

 -83.93 -110.04 -85.45 پوشش بهره

 نسبت سودآوري)درصد(

 31.24 27.99 29.47 سود خالص به فروش

 27.10 20.17 28.08 حاشيه سود عملياتي

 ROA 38.60 37.16 34.12ها بازده دارایي

 ROE 75 58.78 53.66بازدهي سرمایه 

 نسبت فعاليت )كارایي/ روز(

 127.45 109.38 82.04 دوره وصول مطالبات

 1.14 1.4 17.83 گردش داریي ها
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  30/09/1399دول و نمودار روند نسبت های سودآوری منتهی به ج

 عملیاتی و ناخالص ،حاشیه سود خالص :12جدول 

 29/12/1398 29/12/1397 29/12/1396 29/12/1395 بهسال مالی منتهی  
ماهه منتهی به  9

30/09/1399 

 162،724،905 135،337،023 85،235،829 60،861،430 52،459،597 فروش

 51،468،135 33،655،673 27،013،009 23،482،814 18،983،814 سود ناویژه

 45،697،975 27،310،631 23،104،976 17،883،232 16،504،598 سود )زیان( عملیاتی

 47،957،480 37،886،713 26،625،719 18،048،396 16،520،136 سود )زیان( خالص

 %32 %25 %32 %39 %36 حاشیه سود ناخالص به فروش

 %28 %20 %27 %29 %31 حاشیه سود عملیاتی به فروش

 %29 %28 %31 %30 %31 حاشیه سود خالص به فروش

 

 شیه سود شرکتنمودار حا :4شکل  

 

 

13951396139713981399/09/30

حاشيه سود ناخالص به فروش 36%39%32%25%32%

حاشيه سود عملياتي به فروش 31%29%27%20%28%

حاشيه سود خالص به فروش 31%30%31%28%29%
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نمودار مقایسه اي حاشيه سود ناخالص، عملياتي و خالص به فروش
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 1400و  سال  1399ماهه چهارم  3سودآوری شرکت برای  بینیمفروضات پیش

از مفروضاتي استفاده شده كه خالصه آن در جدول ذیل ارائه  1400و سال  1399ماهه چهارم  3بمنظور برآورد سود آوري شركت براي 

 شده است:

 : جدول مفروضات13جدول 

 1400سال  1399ماهه چهارم  3 شرح

 220،000 220،000 نرخ تسعیر ارز )دالر به ریال(

 %25 %20 نرخ تورم 

 55 55 دالر -WTIقیمت هر بشکه نفت 

 %25 %10 نرخ رشد حقوق و دستمزد 

 

 1400و  1399بینی میزان تولید و فروش برای سال پیش

 بینی میزان تولید: پیش14جدول 

 1400پیش بینی  1399پیش بینی  1399  چهارمماهه  3 1399ماهه  9 میزان تولید
 1،214،577 1،214،577 303،644 910،933 اتیلن

 294،477 294،477 73،619 220،858 پروپیلن

 314،335 314،335 78،584 235،751 بنزین پیرولیز

 24،136 24،136 6،034 18،102 نفت کوره

 371،467 371،467 92،867 278،600 پلی اتیلن سبک

 338،997 338،997 84،749 254،248 پلی اتیلن سنگین

 99،601 99،601 24،900 74،701 بوتادین

 16،957 16،957 4،239 12،718 1بوتن

 116،620 116،620 29،155 87،465 سایر

 2,791,168 2,791,168 697,792 2,093,376 جمع

 

 بینی مقدار فروش: پیش15 جدول

 1400پیش بینی  1399پیش بینی  1399  چهارمماهه  3 1399ماهه  9 میزان فروش
 518،038 518،038 132،732 385،306 اتیلن

 272،634 272،634 73،619 199،015 پروپیلن

 316،278 316،278 78،584 237،694 بنزین پیرولیز

 23،948 23،948 6،034 17،914 نفت کوره
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 329،546 329،546 92،867 236،679 پلی اتیلن سبک

 321،395 321،395 84،749 236،646 پلی اتیلن سنگین

 139،004 139،004 24،900 73،846 بوتادین

 6،843 6،843 1،711 5،132 1بوتن

 54،993 54،993 29،155 25،838 سایر

 1،982،679 1،982،679 524،351 1،418،070 جمع

                                                                                      

 ارقام: میلیون ریال                               فروشدرآمد : پیش بینی مبلغ 16 جدول                                                                              

 1400پیش بینی  1399پیش بینی  1399  چهارم ماهه  3 1399ماهه  9 مبلغ فروش

 86،512،426 61،732،038 22،166،324 39،565،714 اتيلن

 50،709،986 36،636،211 13،693،196 22،943،015 پروپيلن

 28،781،268 21،233،783 7،151،114 14،082،669 بنزین پيروليز

 1،293،192 986،247 325،836 660،411 نفت كوره

 66،561،636 55،050،380 18،757،210 36،293،170 پلي اتيلن سبک

 63،013،305 51،740،659 16،616،096 35،124،563 اتيلن سنگينپلي 

 14،913،916 18،538،667 6،914،684 11،623،983 بوتادین

 1،003،079 997،552 251،468 746،084 1بوتن

 4،399،440 4،017،696 2،332،400 1،685،296 سایر

 317,188,247 250,933,232 88,208,327 162,724,905 جمع

 

 بینی بهای تمام شده پیش

 ترکیب بهای تمام شده :17 جدول

ترکیب بهای تمام 

 شده
 1399ماهه  9 1398 1397

  چهارمماهه  3

1399 
 1400پیش بینی  1399پیش بینی 

 188،616،221 131،053،811 35،433،623 95،620،188 87،851،492 47،555،493 مواد مستقيم مصرفي

 2،198،569 1،758،855 471،888 1،286،967 1،115،766 994،338 دستمزد مستقيم

 34،153،953 25،920،350 6،864،516 19،055،834 16،576،379 13،218،789 سربار توليد

 2،480،233- 471،530- 471،530-    هزینه جذب نشده

بهاي تمام شده كاالي 
 توليد شده

   42،298،497 158،261،486 222،488،510 

كاهش)افزایش( 
 موجودي ساخته شده

   -264،086 -264،086 -1،389،080 

 221,099,430 157,997,400 42,034,411 115,962,989 105,543,637 61,768,620 جمع کل



 
 
 

 
 
 

18 

باشد كه از فازهاي گاز اتان، پروپان، بوتان و آروماتيک سنگين ميخوراک مورد نياز شركت پتروشيمي جم شامل برش سبک، رافينيت، 

 گردد.هاي واقع در منطقه عسلویه تامين ميپارس جنوبي و مجتمع

درصدي را تجربه نموده است، لذا نرخ خوراک با در  35تا  20با توجه به اینکه قيمت محصوالت پتروشيمي طي چند ماه اخير رشد بين 

 ها برآورد شده است.نظر گرفتن این افزایش نرخ

 و زیان شرکت پتروشیمی جم پیش بینی صورت سود

 صورت سود و زیان پیش بینی شده :18جدول 

 1399 سالماهه  9 1398 شرح
یش بینی پ

1399 

پیش بینی 

1400 

 317،188،247 250،933،232 162،724،905 135،337،023 درآمدهاي عملياتي

 221،099،430- 157،997،400- 111،256،770- 101،681،350- بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي

 96،088،816 92،935،832 51،468،135 33،655،673 سود )زیان( ناخالص

 17،928،853- 15،428،714- 10،809،220- 7،289،440- هاى فروش، ادارى و عمومىهزینه

 3،857،133 5،039،060 5،039،060 944،398 سایر درآمدها )هزینه هاي( عملياتي

 117،874،802 82،546،178 45،697،975 27،310،631 سود )زیان( عملياتي

 1،855،101- 1،310،701- 554،762- 341،202- هاى مالىهزینه

 10،823،307 10،823،307 2،814،267 10،917،284 سایر درآمدها )هزینه هاي( غيرعملياتي

 130،553،210 92،058،783 47،957،480 37،886،713 سود )زیان( عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

 0 0 0 0 درآمد هزینه ماليات بر

 130،553،210 92،058،783 47،957،480 37،886،713 سود )زیان( خالص

 7،253 5،114 3،475 2،745 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 18،000،000 18،000،000 13،800،000 13،800،000 سرمایه

 

شركت  %34پيلن و درصد شركت جم 44حدود در خصوص درآمدهاي غير عملياتي الزم به توضيح است كه شركت پتروشيمي جم مالک 

سود خالص این دو شركت  %80درصدي شركت جم پيلن بوده و با فرض اینکه  45باشد. شركت پتروشيميران نيز مالک پتروشيميران مي

 ميليارد تومان سود عاید پتروشيمي جم شود. 800توان انتظار داشت بالغ بر تقسيم شود ميبين سهامداران 

يون ميل 800هاي ارزي بالغ بر باشد كه در گزارشات منتشره از سوي شركت خالص دارایيدر خصوص مطالبات ارزي شركت مي نکته دیگر

بوده مطالبات ارزي سنوات گذشته از پتروشيمي مهر و شركت گسترش تجارت پارس سبا  ن مربوط بهدالر گزارش شده است كه عمده آ

هاي مالي بند حسابرس بوده،لذا امکان شناسایي ن مطالبات كه طي چندین سال گذشته در صورتابهامات در خصوص بازیافت ایكه بدليل 

 سود تسعير ارز از این محل وجود ندارد.
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 تحليل حساسيت سود هر سهم نسبت به تغييرات نرخ دالر و تسعير ارز

 تحلیل حساسیت سود هر سهم به تغییرات نرخ ارز و نفت خام :19 جدول

 تغييرات نرخ ارز 1399 هر سهم سود

تغييرات  
 قيمت نفت

5،114 350،000 300،000 250،000 220،000 200،000 180،000 150،000 

80 7،596 7،174 6،752 6،499 6،331 6،162 5،909 

70 6،896 6،530 6،165 5،945 5،799 5،653 5،434 

60 6،196 5،886 5،577 5،391 5،268 5،144 4،958 

55 5،845 5،564 5،283 5,114 5،002 4،889 4،721 

50 5،495 5،242 4،989 4،837 4،736 4،635 4،483 

40 4،795 4،598 4،401 4،283 4،205 4،126 4،008 

30 4،095 3،954 3،814 3،729 3،673 3،617 3،533 
 اطالعات سهام : 

 سهم بازار اطالعات :20جدول 

 گروه  EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت

33.150 3590 9.23 10.13 

 

 26/11/99ت سهم در تاریخ نمودار قیم

 

 
 نمودار کندل قیمت :5شکل 
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 تحلیل تکنیکال

را تجربه  %237شد كه همگام با رشد بازار تا انتهاي مرداد ماه این نماد رشد تومان معامله مي 1،600در حوالي  99نماد جم در ابتداي سال 

در همان  وكرد رشد نمود اما پس از آغاز ریزش بازار در شهریور ماه این سهم نيز روند نزولي خود را شروع تومان  5،300كرد و تا محدوده 

كه در این محدوده كف حمایتي قوي تشکيل داد و پس از آن قيمت در یک  آرام گرفت 3،500و در قيمت  نمودتجربه  افت را %33ماه 

 درصدي30با توجه به  افزایش سرمایه بهمن نماد  12تومان بصورت  نوساني معامله شد در تاریخ  5،200تا  3،500مدار ثابت در محدوه 

 بازگشایي شد.  3،300ن در محدوده بهم 25و در تایخ بسته شد 

تومان   2،900محدوده منفي ابتدا ميل به  رود روند معامالت سهم تا انتهاي سال )یک ماه آینده( بصورت درجاانتظار ميکوتاه مدت: 

تومان   3،500 ات 3،700محدوده  گفتني است معامله شود تومان   3،500تا نماید و پس از برخورد به قيمت واكنش مثبت نشان داده و 

 .شودمي  محسوبمناسب تومان كف حمایتي  2،900یک سد و مقاومت قوي و همچنين 

 نمودار تکنیکال کوتاه مدت :6شکل 
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   یان مدت :م

قرارگيرد   هزار واحد را رو به باال رد كند و كليت بازار در جو مثبت 400ميليون  1با شروع سال جدید درصورتيکه شاخص كل بتواند محدوده  
تومان را لمس  4،200و  3،900است رد نماید به ترتيب اهداف  3،700ذكور سد مقاومتي خود را كه محدوده توان انتظار داشت نماد ممي

 .نماید

 نمودار تکنیکال میان مدت :7شکل 

 

 

  



 
 
 

 
 
 

22 

 بلند مدت 

هزار توماني همچنين رشد تقاضاي  25دالر داخلي  نرخ دالري  و  60در بلند مدت مشروط به ثبات بازار سرمایه و همچنين تثبيت نفت 
براي به پشتوانه اینکه  پتروشيمي جم سود شركت مي توان انتظار داشت این كشور اتيلن در چين به واسطه رشد صنعت و توليد اتيلن و پلي

اتيلن و پلي اتيلن از فروش محصول آن در آمد عملياتي اهم ارزان قيمت بهره مي برد و از آنجایي كه  گاز خوراکاز  محصوالت خودتوليد 
متصور بود پس از شناسایي سودهاي منعکس شده در توان بر اساس مفروضات فوق مي بود. دشاهد حاشيه سودمناسبي خواه مي باشد 

 5،200تا  4،900ه سمت اهداف تومان به مرور ب 4،200تقاضا براي سهم مذكور باال رفته و پس از تثبيت در محدوده  1400گزارشات سال 
 .تومان ميل نماید

 نمودار تکنیکال بلند مدت :8شکل 

 

 

 


