
 

1 
 

 

 معرفی و کلیات

 ه ج ازته، یشميماي تودهای تولمد به منظور ايكان پتكوشمي  صنايع تولمدی واحد اولمن عنوان به 3131در سال   شمكاز پتكوشرمي  شركت 

 .نيود فعالم  به آغاز تشاورزی و یدست پايمن صنايع جه  استكاتژيك اولمه مواد تاممن و تشور نمازهای رفع

 كف مص مواد سايك. گكددیم تاممن ايكان گاز مل  شكت  از و سكاسكی لوله طخ طكيق ازمواد اولمه پتكوشميی شمكاز گاز طبمعی اس  که 

مونماک شكک  گاز طبمعی را به متانول و آ .گكددیم تولمد مجتيع نمكوگاه طتوس یپشتمبان یجانب های سكويس سايك و بخار بكق، آب، قبمل از

متكات و ناوره، اسررمد نمتكي  شررده و موصررول نهايی شرركک  چكخه تولمد وارد آمونماک  ،نيايد. متانول را مسررتممب به فكور رسرراندهتبديل می

 آمونموم اس . 

 غديك گذاری سكمايه شكت  آن، ینهاي تننده تنتكل و )پارسان( پارسمان گاز و نف  گستكر شكت  یفكع تجاری واحدهای زءاين شكک  ج

 . باشدیم)وغديك( 

 رقبا

بعد از پتكوشميی پكديس رتبه بمن رقبای خود و در  می باشد آمونماکمملمون تن  3و  اورهمملمون تن  3.1شركک  دارای ركفم  تولمد ساننه 

  و فكور اوره در بازار داخلی اس . تولمد %82شكک  دارای سهب بازار باشد. دوم را دارا می

 

 

 

 

 و فروش تولید

 درصد بمشتك از ركفم  اسيی شكک  اس .  31تا  1اوره و آمونماک اس . تولمد اوره و آمونماک شكک  بمن  تولمد بمانگك روندنيودار ذيل 

1,005,000 

2,040,000 

396,000 330,000 

1,567,000 

3,225,000 

686,000 
495,000 

پتروشیمی شیراز پتروشیمی پردیس پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی خراسان

تن در سال-ظرفیت تولید واحدهای اوره و آمونیاک 

ظرفیت تولید آمونیاک ظرفیت تولید اوره
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و مابمی در قالب اوره کشاورزی ، صنعتی و  کلوخه در داخل به  صرادر گكديده 62تا  60در سرالهای  اوره شركک  از درصرد 01تا  01بمن 

هزار تن اوره کشرراورزی  301تا  311بمن  62تا  60اسرر  و در سررال های کشرراورزی  اوره اوره نمز عيدتافكور داخلی  فكور می رسررد.

نسررررب  فكور اوره  3166سررررال  درصررررد فكور ممداری اوره در کل سررررال اسرررر . اما در 18تا  80توويل شررررده اسرررر  که اين ممزان حدود 

هزار تن اوره کشرراورزی توويل داده شرده اسرر  . در سرره ماهه نخسرر  نمز به دلمل  106درصررد افزايی يافته اسرر  و حدود  13کشراورزی به 

در اين تولمل فكور اوره کشاورزی در کل سال  درصد کاهی يافته اس . 10عدم فكور موصول صادراتی نسب  فكور اوره صادراتی به 

هزار تن از آن در سه ماهه اول سال مومق شده اس  . با توجه به نكخ پايمن تك  301هزار تن در نظك گكفته شده اس  که حدود  111معادل 

 اوره کشاورزی ، فكور بمشتك منجك به کاهی سود می گكدد.

ی کشررراورزی بك اسررراص نكخ های همات وزيكان، نكخ فكور کود اوره به شررركک  خدمات حيايت 32/10/3162بك اسررراص مصررروبه مورخ  

کملويی درب واحد تولمدی و توويل به شرررررركک  خدماتی حيايتی  ۵1قمي  فكور کود اوره در کمسرررررره باشررررررد. بك اين اسرررررراص بورص کان می

سررازمان بكنامه و بودجه کشررور مورت اسرر  مابه التفاوت حداقل قمي  کشررت شررده در بورص باشررد و  میريال  162،38۵کشرراورزی به مبل 

 پمی اتیسنو بودجه لوايح در ای يارانه حسابكسی از پس را کشاورزی بخی به پتكوشميیهای ه با قمي  فكور شكک تان در شی ماه گذشک

 . گمكد قكار مذکورهای شكک  اختمار در کشاورزی جهادب و تخصمص اعتبار توسط وزارت تصوي از پس تا نيايد بمنی

 

ريال  1،011در جدول ذيل بمان گكديده که به ازای هك سررررررهب معادل  3311تمك ماه  13مرانرده ملرالبرات از دول  باب  فكور اوره تا تاري  

 اس . 

 ارقام میلیون ریال -مانده مطالبات از دولت بابت فروش اوره حمایتی 

 مانده ملالبات توضموات

  121812833 3160در بورص کان در سال مابه التفاوت نكخ حداقل وزنی ماهانه اوره 

  321102133 3162مابه التفاوت نكخ حداقل وزنی ماهانه اوره در بورص کان تا پايان سال 

  3822812121 3166مابه التفاوت نكخ حداقل وزنی ماهانه اوره در بورص کان تا پايان سال 

  223862111  3311تمك  13مابه التفاوت نكخ حداقل وزنی ماهانه اوره در بورص کان تا 

  8222312612 جيع

  12011 3311 تمك 13مانده ملالبات از دول  به ازای هك سهب ) ريال ( تا 

 

 مقایسه نرخ های صادراتی اوره و نرخ اوره فوب خلیج فارس

1,136,338 1,058,799 1,087,324 1,106,597 

279,542 

1,728,658 1,623,494 1,639,879 1,670,684 

422,120 

1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400بهار 

تن-تولید اوره و آمونیاک 

آمونیاک اوره
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درصررد قمي  های منلمه )فوب خلمف فارص( به  11الی  81ها، شرركک  های اوره سرراز، اوره صررادراتی را با تخفمت با توجه به وضررع توكيب

 رسانند. فكور می

 

 

 

 

 

 

 1041جاری و سال  برآورد سود سال   

 در نظك گكفته شده اس .  3166معادل سال  3313و  3311ممدار تولمد موصونت شكک  در سال  -

، فكض گكديرده مرابمی اوره تولمردی در نره ماه باقی هزار تن 823و فكور  3311اوره در بهرار  هزار تن 388تولمرد برا توجره بره  -

 فكور بكسد. ه ب 3311مانده 

  هزار تن لوار شده اس . 111ممزان فكور اوره کشاورزی معادل  -

 ذيل اس : مفكوضات به شكح جدولسايك  -

 

0011ماهه 9 مفروضات  3313 

  8112111  8112111 دنر )ريال(

  311  311 نكخ اوره فوب خلمف فارص

 %31 %31 درصد تخفمت

  101  101 ن(/تنكخ اوره صادراتی )دنر

  861  861 نكخ متانول

 31 31 نكخ گاز خوراک )متكمکعب/ سن (

 114 314 تورم

 114 314 حموق و دستيزد

 114 114 به خوراک  گاز سوخ نسب  
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 014 014 کشاورزی به صادراتینسب  قمي  اوره 

 

درصد رشد  811با  3313بك اسراص نكخ های سره ماهه اول و بكای سرال  3311بكای سرال ) به جز سروخ  گاز ( هزينه انكژی  -

 تخيمن زده شده اس 

 تسعمك يا زيان  سودمملمون يورو( شكک   13فكور صادراتی و مانده ارزی در پايان سال مالی و نمز تسهمالت ارزی)با توجه به  -

 بكآورد گكديده اس .  3313ريال در پايان سال  801،111و  3311ريال در سال  831،111با نكخ دنر 

معادل  66و پس انداز کارکنان متعهد بوده و از اين باب  در سررال مالی  ینف  به صررندوق بازنشررسررتگ یکارکنان رسرريشرركک  باب   -

 3313و  3311مملمارد ريال هزينه شرناسرايی نيوده اس . در سال مالی  8،212ادل مع 62مملمارد ريال و  در سرال مالی  3،011

 اين مورد به هيكاه زيان تسعمك ارز در هزينه های غمك عيلماتی لوار شده اس .درصد لوار گكديده اس .  81اين مبل  با رشد 

 

 

 

 ذيل خواهد بود. بكآوردی هك سهب به شكح جدول سودبدين تكتمب 

 مملمون ريالارقام به 

 0010 0011 0011سه ماهه  0999 صورت سود و زیان 

  30121862130  31620112811  3021082301  0820622102 فكور

 (0320322312) (3228122123) (021182000) (1122012061) بهای تيام شده کانی فكور رفته

  6221332120  6323332000  981298099  0084228914 سود و زیان ناخالص

 (3120032833) (220302136) (321282220) (320682131) هزينه های عيومی, اداری و تشکمالتی

  8102813  3012133  1302683  323622320 خالص سايك درامدها عيلماتی

  2022302131  2826112001  485908,90  9482248,21 سود )زیان( عملیاتی

 (322102113) (321132333) (8102116) (321822130) هزينه های مالی

 (028122012) (021182113) (321312213) (323002132) خالص سايك درامدها غمكعيلماتی

  0220032021  0121302631  589018094  ,,92819080 سود قبل از کسر مالیات

 (321112311) (126032320) (3312182) (320022162) مالمات

  0323322811  0321382312  021182331  1126002110 سود ) زیان ( خالص

  008,92  098949  ,0821  58112 سود هر سهم ) ریال (

  123112111  123112111  123112111  123112111 سكمايه

 311معادل  خلمف فارص و فكور به قميتهای فوبدر فكور اوره صررررادراتی  درصرررردی 31 حذف تخفمتدر صررررورت  -

 افزايی خواهد ياف . ريال  30,011  و 30,111به تكتمب تا  3313و  3311ب در سال سهعايدی هك دنر 

  هر سهم سودتحلیل حساسیت   

 در جدول ذيل قمد گكديده اس .  درصد ( 31اوره )با لوار تخفمت بك اساص نكخ دنر و هك سهب شكک   سود  متولمل حساس

 028004 0011سال 
 نرخ اوره دالر بر تن

221 241 901 901 911 011 

 /
ر 
ال
د

ال
ری

 

2218111 32622  22180  312860  382101  312211  312013  

2018111 12081  62121  332130  312330  312100  302110  
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2518111 02308  312033  382011  332280  302630  362116  

2418111 02366  332011  312611  302810  322316  812033  

9118111 02610  382008  312301  302122  812111  882331  

9218111 22003  312283  302161  322602  832138  832331  

 

که نكخ اوره ذکك شرده در جدول نكخ فكور اوره شركک  می باشد و نكخ اوره فوب  در خصوو  دداول تللیل حسواسویت باید توده دا وت

دنر در جدول بدين معنی می باشرررد که اوره فوب خلمف  311به عنوان مثال اوره  .درصرررد بانتك از عدد مد نظك اسررر  31خلمف فارص حدود 

 ه فكور بكسانددنر ب 311درصد تخفمت اوره خود را  31دنر باشد و شكک  با  311حدود 

 331درصرررد تخفمت نسرررب  به اوره فوب  31 دنر ) 101هزار ريال و افزايی نكخ اوره به  111با افزايی قمي  دنر به  3313در سرررال 

 ريال بكآورد می گكدد. 36,213دنر ( بدون تغممك سايك مفكوضات سود هك سهب معادل 

  028590  0010سال 
 نرخ اوره دالر بر تن

221  241  901  901  911  011  

ال
ری
 /
ر 
ال
د

 

2218111  82833  02313  22186  312083  382036  332233  

2018111  12101  02031  62680  382833  332360  302028  

2518111  12261  22230  332181  312066  302801  322013  

2418111  32083  312113  382081  312120  322111  812036  

9118111  12130  332803  332332  302603  362213  882022  

9218111  02101  382300  312131  322108  832016  832010  

 

 

 

 

 ۵، طبمه 8۲آدرص: شهكک غكب، خمابان فخار ممدم، پالک 

 183-2۸30۵16۸تلفن: 

 https://t.me/vistaamcانال تلگكام : ک

 

 

 

 

 

 ه گذاریو سكمايگكان مجيوعه بوده و نبايد به تنهايی مبنای تصيمب های ارائه شده در اين تولمل صكفاً ايده و نظك تولملبمنی پمی 

ک  شك . اطالعات و مفكوضات اين گزارر ميکن اس  در هك لوظه تغممك کكده و مسئولمتی از باب  به روز رسانی آنها متوجهباشد

 .سبدگكدانی ويستا نيی باشد

 سلب مسئولیت

https://t.me/vistaamc

