بسمه تعالی

جلسه معارفه شرکت صنایع تجهیزات نفت در محل مرکز مطالعات و بهرهوری منابع انسانی سازمان مدیریت
صنعتی واقع در تهران ،خیابان شیخ بهائی جنوبی در روز دوشنبه مورخ  59/31/31برگزار گردید.
معرفی
شرکت صنایع تجهیزات نفت در سال  3131با ماموریت تولید تجهیزات صنعتی مورد نیاز صنایع نفت ،گاز،
پتروشیمی و پاالیشی تاسیس گردید .این شرکت از زیر مجموعه های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
کارکنان صنعت نفت است که با بهره گیری از متخصصین مجرب و شرکت های کار آمد تابعه خود توانسته است
جایگاه ویژه ای در عرصه صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی مطابق با استاندارهای بین المللی ایجاد کند.
شرکت صنایع تجهیزات نفت به عنوان یک شرکت مادر تخصصی شامل  6شرکت تابعه به نام های فناوری
تجهیزات سرچاهی(وتکو) ،پارس پنگان ،تولید شیرهای نفتی تهران سوفا ،گسترش شیرسازی ،توس پیوند و پیچ
و مهره های صنعتی ایران می باشد.
موضوع فعالیت شرکت و شرکت های تابعه آن در زمینه تولید محصوالت سرچاهی و اقالم pining material
است که شامل انواع شیرآالت صنعتی ،اتصاالت صنعتی ،تجهیزات سرچاهی است.
ترکیب سهامداران
در ابتدا صد در صد سهام این شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود و نهایتا در سال 3135
با پیاده سازی اصل  44قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردید.
تعداد سهام

درصد

سهامداران
شرکت گروه سروش یاران

31،631،599

44/34

شرکت تدبیر بین الملل اویول

95،993،133

41

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

91،641،341

33

شرکت توربو کمپرسور نفت

91،641،341

33

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

91،641،341

33

سهام ترجیحی کارکنان

34،633،394

4/46

453،336،933

311

جمع

1

سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  311،111،111ریال (شامل تعداد  311،111سهم به ارزش اسمی هر سهم 3111
ریال) بوده که طی چندین مرحله افزایش سرمایه به شرح جدول زیر به مبلغ  441هزار میلیون ریال به شرح زیر
افزایش یافته است.
سال

سرمایه (میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه

0731

311

آورده نقدی

0731

35،511

مطالبات حال شده

0733

41،111

مطالبات حال شده

0731

313،111

مطالبات حال شده

0731

311،336

تجدید ارزیابی دارایی ها

0731

91،413

سود انباشته

0731

54،111

مطالبات حال شده

جمع

441،111

مشتریان اصلی شرکت عبارتند از:


شرکت ملی نفت ایران



شرکت ملی گاز ایران



شرکت ملی صنایع پتروشیمی



شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران



شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران



شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC



شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO



شرکت نفت و گاز پارس POGC



شرکت نفت فالت قاره



شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران



شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی



شرکت پتروشیمی بندر امام و ...
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پروژه طرح و توسعه
از طرح های توسعه این شرکت تولید زانویی بدون درز تا سایز  36اینچ با گریدهای کربن استیل و استیل آلیاژی،
تولید سه راهی بدون درز تا سایز  44اینچ ،تولید اتصاالت فورجی تا سایز  4اینچ ،تولید اتصاالت درزدار استنلس
استیل ،طراحی و ساخت شیرهای استنلس استیل ،طراحی و ساخت شیرهای  cryogenicاست.
ساخت کنترل ولو برای تکمیل زنجیره تامین و خدمات شرکت با توجه به بازار خوبی که دارند با یکی از شرکتهای
خارجی معتبر با انجام امکان سنجی )( (FSکه با توجه به شرایط کنونی در حال به روز رسانی است) شروع شده
است .تولیدات آن شامل انواع کنترل ولو جهت شرایط معمولی و سخت می باشد.
چالش های پیش رو
شرکت در تحقق چشم انداز و اهداف خود با مشکالت و چالشهایی مواجه بوده که اهم آن به شرح ذیل میباشد:
.3

کمبود نقدینگی شرکت ناشی از اجرا نشدن پروژه های نفتی و به تاخیر افتادن قراردادها ،عدم دریافت
پیش پرداخت ها و عدم دریافت مطالبات

 .4ورود شرکت های چینی به وندور لیست وزارت نفت و شرکت های تابعه
 .1فاینانس شدن پروژه های نفتی توسط شرکت های خارجی
 .4افزایش تعداد رقبای داخلی و خارجی
 .9کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش بودجه های عمرانی
 .6آسیب دیدن اعتبار شرکت ها به دلیل بدهی های معوق
 .3بدهی به سیستم بانکی
 .3کمبود بودجه و جاری نشدن پروژه ها و کم بودن مناقصات
 .5وجود فشردگی و فضای رقابتی زیاد و عدم رعایت اصول بازرگانی توسط رقبا در حین شرکت در
مناقصات
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شرکتهای زیر مجموعه
شرکت فناوری تجهیزات سر چاهی (وتکو)با سرمایه  65.میلیارد تومان در سال  ، 49فروش و سود خالص به
ترتیب 99و 8میلیارد تومان داشته است  .حجم کل قراردادهای این شرکت بالغ بر  061میلیارد تومان می باشد .
شرکت طراحی و مهندس پارس پنگان با سرمایه  55.میلیارد تومان  ،در سال  ،49فروش و سود خالص به ترتیب
94و 4میلیارد تومان داشته است  .حجم قراردادهای این شرکت  5.میلیارد تومان می باشد.
شرکت گسترش شیر سازی با سرمایه  5میلیارد تومان در سال ،49فروش و سود به ترتیب  01و  158میلیارد تومان
داشته است  .قراردادهای در دست اقدام شرکت  6.میلیارد تومان می باشد.
شرکت تهران سوفا با سرمایه  459میلیارد تومان در سال  ،49فروش و سود خالص به ترتیب  41و  0میلیارد
تومانی داشته است  .حجم قراردادهای شرکت  15میلیارد تومان می باشد.
شرکت توس پیوند با سرمایه  5میلیارد تومانی در سال  ،49فروش و سود خالص به ترتیب  45و  4میلیارد تومانی
داشته است  .قراردادهای شرکت در حدود .1میلیارد تومان می باشد .

پرسش و پاسخ
بر اساس صورت های مالی ،شرکت برای سال مالی  ،59مبلغ  51،413هزار ریال فروش پیش بینی کرده است
که در شش ماهه اول توانسته است حدود  6درصد مبلغ پیش بینی شده را پوشش دهد .و بنابراین از مقدار
سود  116ریال که برای کل سال مالی  59برآورده است ،زیان به مبلغ  13ریال ساخته است.
در پاسخ به سوالی که یکی از حاضرین در خصوص اطالعات صورتهای مالی مطرح کردند ،جناب
آقای محمدیان پور (معاون مالی و اقتصادی شرکت) عنوان کردند که؛ عملیات این شرکت به صورت
پیمانی و قراردادی می باشد و درآمدها را در پایان سال شناسایی می شود و درآمد میان دوره ای
نداریم ولی علت کاهش سود از  31میلیارد به  3میلیارد تومان در بودجه سال جاری به علت این
بوده است که شرکت های زیرمجموعه مشکل تولید و مواد نداشتند اما کارفرمایان در زمینه پرداخت
پیش پرداخت قصور کردند و فروش پیش بینی شده شرکتهای زیرمجموعه محقق نشده است.
پرسشی در مورد علت باال بودن دوره وصول مطالبات شرکت ( 446روز) مطرح شد که در پاسخ
گفتند ؛ بخش عمده ای از فروش شرکت مربوط به شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی می باشد که
وابسته به بودجه های دولتی است و این باعث افزایش دوره وصول مطالبات می شود.
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جناب آقای مالمیر به عنوان نماینده سرمایه گذاری صندوق کارکنان نفت در پاسخ به سوالی که
مطرح شد که هدف از عرضه اولیه چیست؟ هدف عرضه را شفاف سازی پرتفوی سرمایه گذاری
صندوق کارکنان نفت عنوان کردند.
یکی از حاضرین در جلسه در مورد رقبای شرکت سوالی مطرح کردن که مدیر عامل در پاسخ به آن
اظهار کردند که رقیبهای اصلی در بازار داخل بسیار محدود هستند و توان رقابت را ندارند ولی
رقبای خارجی ،شرکتهای اروپایی و بعضا چینی هستند .
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت برنامه افزایش سرمایه دارد؟ گفت :شرکت برای زیر مجموعه
های خود با توجه به نیاز توسعه فعالیت و برنامه طرح توسعه برنامه افزایش سرمایه دارد ولی فعال
برنامه برای افزایش سرمایه شرکت اصلی در دست اقدام نیست.

تهیه و تنظیم :مریم علیکاهی  ,نرمین پاکیار
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