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شــركة التأمين لالســتثمار
 الصـــــــــــــناعي العــــــــام

شــركة اســتثمار الضمــان االجتماعــي



رؤیة الشرکة

شرکة قابضة، قائمة على المعرفة وتمتاز بریادة في صناعة الثروة 
الحيوانية من خالل إنتاج 10٪ من الحليب الخام للبالد وتحقيق 

أعلى عائد على األصول مقارنة بالمنافسين ولديها حصة ٪10 
کثر من  إنتاج أ من إجمالي اإلنتاج في سوق  األجهزة المنزلية و

خمسة أنواع من المنتجات المعروفة في هذا السوق.

)شــرکة  العــام«  الصناعــي  لالســتثمار  التأميــن  »شــرکة  تأسســت 
مســاهمة خاصــة( بتأريــخ الســادس عشــر مــن شــباط عــام 2004  
مؤسســة  إطــار  ضمــن  القابضــة  الشــرکات  إحــدى  حاليــًا  وهــي 
الضمــان االجتماعــي )المســمى بــــ »شســتا«(. قامــت هــذه الشــرکة 
باالســتثمار فــي مجاليــن همــا الزراعــة وتربيــة الحيوانــات وکذلــك 

الصناعيــة. المجــاالت 
کبــر 3 منتجيــن للحليــب الخــام  تعــد هــذه الشــرکة واحــدة مــن أ
ــغ إنتاجهــا للحليــب 200  فــي البــالد مــع امتــالك 30 ألــف بقــرة والبال
ألــف طــن ســنوًیا. وفقــا للرؤیــة المســتقبلية والتخطيــط المصمــم 
التنمویــة  المشــاريع  مــن  العدیــد  إطــالق  بعــد  الشــرکة  تســتطيع 
وزیــادة أعــداد الثــروة الحيوانيــة، التــي يبلــغ عددهــا فــي المــدی 
الحليــب  مــن  طــن  مليــون  إنتــاج  و بقــرة   ألــف   130 المتوســط 
ســنوًیا،  أن تحتــل المرکــز األول إلنتــاج الحليــب علــى مســتوى البلــد 

ومنطقــة الشــرق األوســط.
کمــا تعتبــر العالمــة التجاریــة Pars الشــهيرة وذات الســمعة الطيبــة، 
التــي لهــا تاريــخ طويــل وســابقة واضحــة، مــن األصــول والممتلــکات 
القيمــة لهــذه الشــرکة التــي یمکنهــا بســهولة زیــادة حصتهــا فــي 

ســوق منتجــات األجهــزة المنزليــة نظــًرا لقــوة العالمــة التجاریــة.

مقدمه



الشرکات العاملة
 في مجال الزراعة

 وتربیة الموايش

تمتلــك »شــرکة التأميــن لالســتثمار الصناعــي العــام«  
ثــالث شــرکات فــي مجــال الزراعــة وتربيــة الحيوانــات 
مدرجــة أیًضــا فــي بورصــة األوراق الماليــة فــي البــالد، 

وهــي:
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وة الحیوانیة  رشکة »فکا« للزراعة والرث

تأسســت شــرکة »فــکا« فــي عــام 1974 فــي جنــوب 
مجــال  فــي  العمــل  وبــدأت  أصفهــان  شــرق 
الزراعــة وتربيــة المواشــي. یحتــوي هــذا المجمــع 
الصناعــي علــى ثــالث وحــدات لتربيــة المواشــي 
بســعة إجماليــة تبلــغ 15 ألــف رأس مــن الماشــية. 

 

مســتقبل  مــع  وتتطــور  تنمــو  الشــرکة  هــذه  أن  کمــا 
االســتثمار  خــالل  مــن  والربحيــة  اإلنتــاج  فــي  مشــرق 
إطــالق »شــرکة أرس دام أرشــام« وتجهيــز 1040 هکتــاًرا  و
کــو« شــمال غربــي البــالد  مــن األراضــي فــي مدینــة »ما
إنتــاج 25 طًنــا مــن الحليــب الخــام  لزراعــة األعــالف و

يومًيــا.
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األجنــة  إلنتــاج  متطــور  بمختبــر  الشــرکة  تتمتــع 
وعمليــات نقــل األجنــة المســتمرة، ومختبــر مخصــص 
لبــان، باإلضافــة إلــى مصنــع أعــالف بطاقــة  للتغذیــة واأل
15 طــن فــي الســاعة. ببلــغ اإلنتــاج اليومــي للحليــب 
هولشــتاين  أبقــار  مــن  طًنــا   220 مــن  کثــر  أ الخــام 
ــر مــن 1500  کث کمــا یتــم اإلمــداد الســنوي أل وجيرســي، 

بقــرة حامــل فــي هــذه الشــرکة. 

أخــری  إنجــازات  الشــرکة  ،حققــت  ذلــك  إلــى  إضافــة 
مــن  آالف   3 مــن  کثــر  أل الســنوي  اإلنتــاج  کاألتــي:  
عجــول هولشــتاين الذکــور وســائر الســالالت المختلفــة، 
ذات  المختبــرات  أجنــة  وبيــع  الضخــم  واإلنتــاج 
مــن  النســل  واإلنتــاج  الممتــازة،  الوراثيــة  الخصائــص 
بتصديــر  الشــرکة  تقــوم  وحليبهــا.  جيرســي  أبقــار 
الفنيــة  والمعرفــة  الحامــل  والعجــول  الخــام  الحليــب 

مختلفــة. بلــدان  إلــى  للماشــية  الوراثــي  بالتعديــل 
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» رشکة »مالردشری

ــة«  ــروة الحيواني ــة والث ــير للزراع ــرکة »مالردش ــخ ش ــود تاري یع
 200 وتبلــغ مســاحتها حوالــي  قــرن،  نصــف  مــن  کثــر  أ إلــى 
هکتــار وقــد تــم بناؤهــا بأفضــل التصاميــم وأحــدث الخطــط 
قطعــان  أفضــل  مــن  واحــدة  الشــرکة  تمتلــك  العالــم.  فــي 
أبقــار هولشــتاين األصيلــة بســعة 5400 رأس ماشــية وتقــدر 
کمــا أنهــا تمتــاز بقاعــة حلــب  علــى  توليــد ألفــي عجــل ســنوًیا 
التقنيــات  بأحــدث  المجهــزة  بقــرة(   80 لـــ  )تتســع  األبقــار 
فــي العالــم. تحتــل الشــرکة التــي يبلــغ إنتاجهــا اليومــي 110 
 43.68 تبلــغ  إنتــاج  وکفــاءة  الخــام  الحليــب  مــن  أطنــان 
کغــم يومًيــا، واحــدة مــن أفضــل المرکــز فــي البلــد مــن حيــث 
کفــاءة اإلنتــاج. منتجــات هــذه الشــرکة هــي الحليــب الخــام 

واللحوم والعجول والسماد. 
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رشکة »گلدشت منونه«

بأفضــل  بناؤهــا  تــم  وقــد  هکتــاًرا   45 حوالــي  الشــرکة  هــذه  مســاحة  تبلــغ 
علــى  القــدرة  لديهــا  والتــي  العالــم،  فــي  الحدیثــة  والخطــط  التصميمــات 
الحليــب  إنتــاج  يبلــغ  حلــوب.  بقــرة   4000 و  ماشــية  رأس   8000 بـــ  االحتفــاظ 
اليومــي فــي هــذه الشــرکة 150 طًنــا مــن الحليــب الخــام عالــي الجــودة ويولــد فــي 
هــذه المزرعــة 4200 مــن العجــول الذکــور واإلنــاث ســنوًیا. أدى هــذا الحجــم مــن 
کفــًؤا وخلــق فــرص عمــل  اإلنتــاج إلــى خلــق فــرص عمــل مباشــرة لـــ 190 موظًفــا 

لنحــو 500 شــخص بشــکل غيــر مباشــر
کثــر مــن 53000 طــن مــن الحليــب الخــام  الشــرکة تقــوم بمهامهــا کاآلتــي: إنتــاج أ
إنتــاج  إنتــاج وتوریــد األبقــار الحامــل ذات النقــاوة الوراثيــة العاليــة، و ســنوًیا، و
ــى دول  ــر إل ــك التصدي ــة، وکذل ــواق المحلي ــي األس ــان ف لب ــات األ ــد منتج وتوری
أخــرى، واإلنتــاج الســنوي لحوالــي 2200 مــن العجــول الذکــور وعرضهــا لوحــدات 

التســمين.



الشرکات الصناعیة
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المــواد  صناعــة  شــرکات  مــن  واحــدة  هــي  الشــرکة  هــذه 
الغذائيــة عاليــة الجــودة فــي إيــران مــع خــط إنتــاج جدیــد 
. تعــد أنــواع الحليــب  ومجهــز بأحــدث التکنولوجيــات ومتطــور
مــن   ٪۴0 والقشــطة  اللبــن  مصــل  ومســحوق  المجفــف 
تطويــر  خطــة  وفــي  األولــى  المرحلــة  فــي  الشــرکة  منتجــات 
المرحلــة الثانيــة ســتقوم الشــرکة بإنتــاج بروتينــات المشــتقة 
والزبــدة  والکازینــات  کتــوز  کلال اللبــن  ومصــل  الحليــب  مــن 
والدهــون الحيوانيــة والجبــن النــيء وجبــن البيتــزا . الشــرکة 
قــادرة علــى اســتهالك 200 طــن مــن الحليــب الخــام وانتــاج 
و ۱5 طــن  الدســم  منــزوع  المجفــف  الحليــب  مــن  ۱6 طــن 
مــن قشــطة ۴0٪ يوميــا. یعتبــر التســخين غيــر المباشــر هــو 
الســمة المميــزة لهــذا المصنــع ويزیــد مــن جــودة المنتجــات 

المصنعــة.

• رشکة »دامون زاغروس
 للصناعات الغذائیةـ« في بروجرد
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  رشکة مصنع بارس لألجهزة المزنلیة

Pars Electric رشکة مصانع

)شــرکة  المنزليــة  لألجهــزة  بــارس  مصنــع  شــرکة  تأسســت 
مســاهمة عامــة( فــي عــام ۱975 وتــم تســجيلها فــي البورصــة  
عــام ۱99۴. یقــع المقــر الرئيســي للشــرکة فــي طهــران ویقــع 
مصنعهــا فــي مدینــة البــرز الصناعيــة فــي قزويــن. الثالجــات 
والمجمــدات والغســاالت ومکيفــات الهــواء هــي المنتجــات 

التــي یتــم إنتاجهــا فــي هــذا المصنــع.

التلفــاز  ألجهــزة  مصنعــة  شــرکة  هــي   Pars Electric شــرکة 
الذکيــة، وهــي إحــدى العالمــات التجاریــة القدیمــة والمعروفــة 
فــي عــام  الشــرکة  تــم تســجيل هــذه  اإليرانيــة.  الســوق  فــي 

۱96۳ وتــم إدراجهــا فــي بورصــة طهــران منــذ عــام ۱975.
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رشکة ألربز لعلب الکرتون

وتــم   1973 عــام  فــي  الکرتــون  لعلــب  ألبــرز  شــرکة  تأسســت 
تســجيلها فــي مکتــب تســجيل الشــرکات والملکيــة الصناعيــة 
فــي طهــران. تعتبــر  شــرکة ألبــرز لعلــب الکرتــون حاليــا مــن 
إحــدى الوحــدات التابعــة لشــرکة مصانــع Pars Electric. یقــع 
المقــر الرئيســي للشــرکة فــي مصنعهــا الواقــع فــي مدینــة ألونــد 

الصناعيــة داخــل محافظــة قزويــن اإليرانيــة.
بــدأ تشــغيل المصنــع بســعة 40 ألــف طــن مــن علــب الکرتــون 
الت تــم  ســنویا، ولکــن بســبب نشــوب الحريــق واســتبدال اآل

تخفيضهــا بالفعــل إلــى 18.000 طــن.

رشکة »عامل آرا«

بــدأت مجموعــة عالــم آرا الصناعيــة )شــرکة مســاهمة خاصــة( 
أنشــطتها منــذ يونيــو 2006 مــن أجــل إنشــاء مصانــع صناعيــة 
إنشــاء  )مثــل  الصلــة.  ذات  والصناعــات  الزجاجيــة  لألليــاف 
مصنــع إلنتــاج أنابيــب GRP( یقــع مصنــع إنتــاج أنابيــب جــي 
ار بــي التابــع لمجموعــة عالــم آرا الصناعيــة فــي مدینــة مرنــد 

علــى مســاحة 2۱ هکتــاًرا.



شــركة التأمين لالســتثمار
 الصـــــــــــــناعي العــــــــام


