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 مقدمه

 بررسی صنعت اوره در جهان

   ۲۰۲۰میلیون تن و در سال     ۲۱۸   ۲۰۱۹میلیون تن  در سال     ۲۱۰براسال  االم  سال ت ی ا اا ا      ۲۰۱۸ظرفیت تولید اوره در سال   

هلا مهم در کشورهلا هند  بنگمدش  نیجر ه  مصر  روسیه و ازبکستلن  ظرفیت  شود بل اجراا پروژهمیلیون تن بوده که پیش بینی می  ۲۲۲

 .رسدمیلیون تن می  ۳۰۱به   ۲۰۳۰  تولید اوره تل سل  

 کی از محصاوت  مهم پتروشییی  کودهل هستند که شلم  ترکیال  اوره و  مونیل  بوده و بیشتر  نهل به النوان کود کشلورزا مورد استالده  

به طور معیو   اوره از دو .جاران کردافزودن  ن به خل  می توان کیاودهلا مورد نیلز رشاد گیلهلن را  بل اساتالده از اوره و. گیردقرار می

شاود  در یین به دلی   نکه زال  سانب بسایلر دارد  اوره از زال  سانب تولید شاده و در ا ران و کشاورهلا د گر که منلب   طر ق تولید می

 .  د« از گلز طایعی به دست میبرفراوان گلزا دارند  اوره به روش »پروسه هل

  ۷۰بیش از   .هم در ا ن زمینه واردا  بلت ی داشاته اسات  چیندر  سایل بیشاتر ن واردا  اوره را به خود اختصالا داده اسات  الاته    هند

اوره در بخش   .کشاور صالدرکننده اوره جهلن قرار دارد ۵ا ران به النوان صالدرکننده اصالی در بین  درصاد اوره جهلن در  سایل تولید می شاود

رهلا بزرگ تولید کننده اوره در جهلن از جیله یین و روسایه در مصالرد داخلی اساتالده می کنند و صالدرا  کیی کشالورزا اکرر کشاو

  دارند  بیشتر ن صلدرکننندگلن ا ن محصو  کشورهلا حورزه خلورمیلنه می بلشند

 مواد اولیه مصرفی در صنعت اوره  

 گردد و ملبقی از ناتل  ل نات کوره تولید می شود   %  ن از زال  سنب استالده می  ۲7و براا   گلزاز اوره ک  دنیل از ملده اولیه   %67  در تولید

از واحدهلا تولیدا اوره که بل زال  سنب کلر می کنند در یین قرار دارند  لذا تغییرا  قییت زال  سنب یین می تواند اللم  مهیی    ۹7%

 یت اوره بلشد   در تغییرا  قی
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 هلند   FFTانگلیس و  NBPهنرا هلب  مر کل    لارتلا کلنلدا   هلب مهم دنیل   4براا سوخت گلز و تعیین قییت  ن معیوت روند قییتی  

شارکت  سایلسای و از دسات ندادن بلزارهلا هدد   هلا از قییت هلا جهلنی پیروا میکند ولی به جهت تحر م صالدراتی ا ران اوره قییت

 هلا ا رانی مجاور به ارائه تخایف هستند   الاته تز  به ذکر است که میزان تخایف شرکت هل از الگوا خلصی پیروا نیی کند  

اوره همبستگیی یااد  با نتت اا،  یاا  ستن   ختاای تیمت مواد ایاای  سترانه دجی د   یا  ختاای جهانی دمر  جمعیت و 

ختود و نیای به محصتوم   هر چه وضتعیت اتگصتاد  جوامر رو به بهبود باختد  مصترا ایاای جوامر هت بهگر می .گای طبیعی دارد

  .کشاوری  بیشگر اواهد بود

 گروختیمی    ختیرای گروختیمی      رداس گروختیمی  هلا  شارکتکنند   شارکت پتروشاییی در صانعت اوره و  مونیل  فعللیت می  7در ا ران  

هلا فعل  در ا ن زمینه  از شارکت  اراستانو  گروختیمی   رای    گروختیمی  کرمانشتاه     گروختیمی  ستلیمان  مستدد   گروختیمی  لردگان

هزار تن بیشاتر ن مقدار تولید را    ۲۰۰میلیون و  ۳در بین شارکت هلا تولید کننده اوره پتروشاییی پرد س بل ظرفیت اسایی تقر ال    .هساتند

  دارد  

 

 

 

گاز طبیعی
67%

زغال سنگ
27%

3%

3%

Other
6%

گاز طبیعی

زغال سنگ

نفتا

نفت کوره
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  رداس  یمی گروخ

 

به صاور  ساهلمی خلا تلسایس گرد د و   ۱۳۸۳مرداد  ۲۸ابتدا بل نل  پتروشاییی اوره و  مونیل  اد ر در تلر      س پرد  یییپتروشاشارکت  

  لن یشارکت گساترش نات و گلز پلرسا  یفرال  ادر حل  حلضار شارکت جزو واحد هل  به ساهلمی الل  تاد   گرد د   ۱۳۸۹اسااند  ۱۰در تلر    

منققه    س پرد  یییکلرخلنه مجتی  پتروشا   یلیاسات و منققه جغراف  ر اد  اگذار  ه وه شارکت سارملگر   ینهل  او واحد تجلر   الل   یساهلمی

تن    میلیون ۳سالتنه بیش از  و    تن  مونیل   میلیون ۲سالتنه بیش از  فلز       ۳حجم تولید ا ن مجتی  یمجیوع    انتخلب شاده اسات   ه السالو

 - کشالورزا تقلضالا از بخشای اوره  و  مونیل  هیچون محصاوتتی تولید بل  )  الل  ساهلمی( پرد س پتروشاییی شارکتاسات   اوره گرانو  

 و  مونیل  کننده تولید مجتی  بزرگتر ن مللک   پرد س پتروشاییی شارکت  نیل د می تلمین را کشاور از وخلرج داخ  هلا بلزار در صانل  

کشاورهلا  سایل ی  مقلصاد صالدراتی شارکت   بلشاد می جهلن ساق  در محصاوت  ا ن تولیدکنندگلن بزرگتر ن از  کی نیز و درخلورمیلنه اوره

به  نهل    ینکنند مجوز فروش صالدرات   نیاوره داخ  را تلم  لزیکه ن  یتل زملن  سالز اوره  اشارکت هلمی بلشاند     اروپل ی   فر قل ی و  مر کل ی

درصاد تجلر  اوره   ۱۰بل در دساتر  داشاتن    ۱4۱۰سال     ا ن اسات که تل  س پرد  یییشارکت پتروشا  کی از مهیتر ن اهداد    شاود یداده نی

را به دساات     سااو  فروش اوره در بلزار برز  گله جلو سااه برند برتر از ن ر حجم فروش اوره   ادر زمرههدد خود     ادر بلزارهل ل یدن

 دهد   ش شرکت افزا   مددرصد ک  در  ۵  زانیخود را به م  یلت یالیل  ریا  او در مدهل ورد 
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 دفرآاند تولی

 

 
 ظرفیت تولید

تن اوره در دو فلز بوده که بل راه اندازا فلز ساو  ا ن ظرفیت هل  ۲,۱۵۰,۰۰۰تن  مونیل  و ۱,۳6۰,۰۰۰ظرفیت تولید سالتنه شارکت شالم   

تن در سال  به    ۰۰۰ ۲۰۰ ۳از   دیتول  تیظرف  ش افزاهیچنین اساتراتیا جد د شارکت   تن اوره می رساد ۳,۲۲۵,۰۰۰ مونیل  و ۲,۰4۰,۰۰۰

 است    سل  تن در   ۰۰۰ ۲۰۰ 4

 سرمااه و ترکیب سهامداران

 

از ساهل  پتروشاییی پرد س و سارمل ه گذارا اد ر به صاور  ایر مساتقیم مللک    %6۹مللک    لنیشارکت گروه گساترش نات و گلز پلرسا

هیت بزرگتر ن شارکت اوره   ۱۰۲میلیلرد ساهم و ارزش بلزار   6شارکت پتروشاییی پرد س بل از شارکت پتروشاییی پرد س می بلشاد    6% 44

به و   تلمین می کند  نیماپتروشاییی  گلز خود را از    س شادد  سالز بورسای محساوب شاده و در ز ر گروه محصاوت  شایییل ی قرار می گیرد  

تز  به ذکر اساات که پتروشااییی  . ن گلز سااوخت می بلشااد  %۱ ۵۲ ن گلز خورا  و   %۹ 47ازاا هر اسااتلندارد متر مکعگ گلز در لفتی 

 درصد ظرفیت اسیی مشغو  به تولید است    ۹۰پرد س تقر ال بل 
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 به خرح جدو  ذال می باخد. خرکتتاراخ افزااش سرمااه ها  

 سرمااه افزااش محل  )میلیارد راا ( جداد سرمااه سرمااه  افزااش درصد سرمااه  افزااش  تاراخ

۲۰/۰۱/۱۳۹۰ 1۰۰۰ % 1,۰۰۰ 
مطالبا  حا  خده و آورده نقد   

 سهامداران

 سود انباخگه  3,۰۰۰ % 2۰۰ ۲۰/۰۵/۱۳۹۲

۱۰/۰۱/۱۳۹4 1۰۰ % 6,۰۰۰ 
آورده نقد   مطالبا  حا  خده و 

 سهامداران

 

شرکت سرمایه گذاری 
می نفت و گاز و پتروشی

تامین
69%

شرکت  بازرگانی 
پتروشیمی

13%
شرکت سرمایه گذاری 

هامون سپاهان
1%

سایر سهامداران
17%

Other
18%

تعداد سهام
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 به خرح نمودار ذال می باخد. درآمد فروش ماهانه خپداس

 

درصااد   سااهم    7۰درصااد  ن  از مح  فروش اوره اساات و از ا ن میزان در حدود   ۹۰در مد فروش ملهلنه پتروشااییی پرد س که بیش از  

صاالدراتی در مله هلا  ذر و   فروش  در مد  ش اللت افزا فروش صاالدراتی  ن اساات و بخش نلییزا نیز  مونیل  به فروش می رساالند  

  در مله هلا قق  گلز  را به دلی   دیکلهش تولاسات در حللی که شارکت   دتر بوده  رینرخ فروش و نرخ تساع  ش افزا   یالیدتلً بدلفرورد ن 

 داشته است    ۱4۰۰و بهین  اد

 

 ذال می باخد. نمودارمبلغ فروش اوره صادراتی به خرح 

 

  

۰

1۰,۰۰۰

2۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

فروش ماهانه شپدیسدرآمد

99سال  1400سال  1401سال 

۰
۵,۰۰۰

1۰,۰۰۰
1۵,۰۰۰
2۰,۰۰۰
2۵,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۴۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰

مبلغ فروش ماهانه اوره صادراتی

99سال  1400سال  1401سال 
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 به خرح جدو  ذال می باخد. تراینامه

 مالی  دوره

ماهه  12

منگهی به 

1396/۰6 

ماهه منگهی  12

 139۷/۰6به 

ماهه منگهی به   12

1398/۰6 

ماهه منگهی به   12

1399/۰6 

ماهه منگهی به   12

14۰۰/۰6 

      داراای

 ۱7۹,4۸۱,۳۸۱ ۸۹,۰44,466 4۰,۸۳6,۳۲7 ۱7,۰۲7,۳۱۸ 6,77۵,67۹ داراایها  جار  جمر 

 ۲۲,۸۳۱,۳۹6 ۲۱,۹4۲,۸6۱ ۲4,۵7۱,۳7۵ ۲6,۲6۳,۹7۸ ۲7,7۱۰,7۲۹ جمر داراایها  ایرجار  

 ۲۰۲,۳۱۲,777 ۱۱۰,۹۸7,۳۲7 6۵,4۰7,7۰۲ 4۳,۲۹۱,۲۹6 ۳4,4۸6,4۰۸ جمر داراایها 

      بدهی 

 ۳4,۰6۱,۳۳۲ ۳۱,۲۰۰,۲۹۰ ۳۱,۰۳۵,۲۹۹ ۲۲,774,۱۹۵ ۲۳,4۳7,۰۵۹ جمر بدهیها  جار 

 ۲,64۳,۹74 ۱,۳۱۳,۵7۹ ۹۰۲,۹7۸ ۳۵7,۳۵۵ ۲,۱67,۲6۹ جمر بدهیها  ایر جار 

ایر  جمر بدهیها  جار  و

 جار  
۲۵,6۰4,۳۲۸ ۲۳,۱۳۱,۵۵۰ ۳۱,۹۳۸,۲77 ۳۲,۵۱۳,۸6۹ ۳6,7۰۵,۳۰6 

      سها،  بدهیها و حقوق صاحبان

 6,۰۰۰,۰۰۰ 6,۰۰۰,۰۰۰ 6,۰۰۰,۰۰۰ 6,۰۰۰,۰۰۰ 6,۰۰۰,۰۰۰ سرمااه 

 ۱۵۹,۱۹۰,777 7۱,۸7۳,4۵۸ ۲6,۸6۹,4۲۵ ۱۳,۵۵۹,746 ۲,۲۸۲,۰۸۰ سود )یاان( انباخگه

 ۱6۵,6۰7,47۱ 7۸,47۳,4۵۸ ۳۳,46۹,4۲۵ ۲۰,۱۵۹,746 ۸,۸۸۲,۰۸۰ جمر حقوق صاحبان سها، 

صاحبان   جمر بدهیها و حقوق

 سها، 
۳4,4۸6,4۰۸ 4۳,۲۹۱,۲۹6 6۵,4۰7,7۰۲ ۱۱۰,۹۸7,۳۲7 ۲۰۲,۳۱۲,777 
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 به خرح جدو  ذال می باخد. سود و یاانصور   

 مالی دوره
ماهه منگهی   12

 1396/۰6به 

ماهه منگهی   12

 139۷/۰6به 

ماهه منگهی   12

 1398/۰6به 

ماهه منگهی   12

 1399/۰6به 

ماهه منگهی   12

 14۰۰/۰6به 

 ۱۹7,۳۹۸,6۸۱ 7۸,۳4۰,۰۲۵ ۵۱,۸۹۵,۰۸4 ۳4,۰۳۳,۸6۲ ۱۵,7۱7,4۳۱ فروش 

  7۰,7۱۰,۵77ی  ۳۰,۹۹4,۲۸7ی  ۲6,۵۳۸,7۲4ی  ۱6,۵7۹,۲۳۸ی  ۹,7۳۱,6۲۵ی فروش رفگه بها  تما، خده کام 

 ۱۲6,6۸۸,۱۰4 47,۳4۵,7۳۸ ۲۵,۳۵6,۳6۰ ۱7,4۵4,6۲4 ۵,۹۸۵,۸۰6 سود )یاان( نااالی 

  ۹,۵۹۱,۸۳۹ی  ۸,۱6۵,۹4۱ی  ۳,4۸4,7۵6ی  ۱,۵۵۲,746ی  ۱,۰6۸,6۵۸ی ادار  و تشکیالتی ,هزانه ها  عمومی 

 ۰ ۰ ۰ - - ها )هزانه اسگثناای( دراافگنی  هزانه کاهش اریش

  ۲,۳7۲,۳۹۱ی   ۱۸,۳۵۱,۸۹۳ی   ۲,۲۹4,۸77ی   ۵7۲,4۵۱ی   ۳6۹,۵۱7ی  )هزانه ها(   عملیاتی االی ساار درامدها

 ۱۱۹,46۸,6۵6 ۵7,۵۳۱,6۹۰ ۲4,۱66,4۸۱ ۱۵,۳۲۹,4۲7 4,۵47,6۳۱ سود )یاان( عملیاتی

 ی 474,۰7۸- ی 7۳۲,4۲4- ی ۵۰۵,6۱۹- ی ۱,۱۹۸,۲۱۳ ی ۱,۲6۸,۰7۰ هزانه ها  مالی

 4,۵۲۵,۲۲6 7۳6,۲6۲  ۱۰4,6۳۵ی  ۱۲,۲۱۱  ۲۵,47۰ی  هزانه ها  ایرعملیاتی  االی ساار درامدها و

عملیا  در حا  تداو، تبل ای  سود )یاان( االی

 مالیا  
۳,۲۵4,۰۹۱ ۱4,۱4۳,4۲۵ ۲۳,۵۵6,۲۲7 ۵7,۵۳۵,۵۲۸ ۱۲۳,۵۱۹,۸۰4 

 4,۵۹7,۵۱4  ۵۱,4۹۵ی   46,۵47ی   7۵,7۵۹ی   6,4۲۸ی  مالیا  

 ۱۲۸,۱۱7,۳۱۸ ۵7,4۸4,۰۳۳ ۲۳,۵۰۹,6۸۰ ۱4,۰67,666 ۳,۲47,66۳ عملیا  در حا  تداو، سود )یاان( االی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مالیاتیمگوتف خده  س ای اثر  سود )یاان( عملیا 

 ۱۲۸,۱۱7,۳۱۸ ۵7,4۸4,۰۳۳ ۲۳,۵۰۹,6۸۰ ۱4,۰67,666 ۳,۲47,66۳ سود )یاان( االی 

 ۲۱,۳۵۳ ۹,۵۸۱ ۳,۹۱۸ - ۵4۱ مالیا   سود هر سهت  س ای کسر

 6,۰۰۰,۰۰۰ 6,۰۰۰,۰۰۰ 6,۰۰۰,۰۰۰ 6,۰۰۰,۰۰۰ 6,۰۰۰,۰۰۰ سرمااه

 ۲۱,۳۵۳ ۹,۵۸۱ ۳,۹۱۸ ۲,۳4۵ ۵4۱ آاران سرمااه سود هر سهت بر اساس
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   نقدانیی به خرح جدو  ذال می باخد.نسبگها

 TTM/MRQ ۰6-14۰۰ ۰6-1399 ۰6-1398 ۰6- 139۷به  (TTM/MRQسودآور   )

TTM 6۰ ۰ 64 ۰ 6۰ ۰ 4۸ ۰ ۵۱ ۰ حاخیه سود نااالی 

MRQ  67 ۰ ۵6 ۰ 7۱ ۰ ۳۵ ۰ 6۳ ۰ حاخیه سود نااالی 

 139۷-۰6 1398-۰6 1399-۰6 14۰۰-۰6 TTM/MRQ ( TTM/MRQکاراای  )

 ۳۰ ۱ ۳4 ۱ ۰۰ ۱ ۰۱ ۱ ۹6 ۰ گردش داراای ها 

 47 ۱6 ۱۰ ۹ ۳۰ ۳ ۰4 ۲ ۳7 ۱ گردش داراای ها  ثابت 

اهر،/راسک   

(TTM/MRQ) 
139۷-۰6 1398-۰6 1399-۰6 14۰۰-۰6 TTM/MRQ 

جمر بدهی ها به جمر  

 داراای ها 
۰ ۵۳ ۰ 4۸ ۰ ۲۹ ۰ ۱۸ ۰ ۲7 

حقوق  جمر بدهی ها به 

 صاحبان سها، 
۱ ۱4 ۰ ۹۵ ۰ 4۱ ۰ ۲۲ ۰ ۳۸ 

 139۷-۰6 1398-۰6 1399-۰6 14۰۰-۰6 TTM/MRQ (TTM/MRQنقدانیی  )

 4۵ ۳ ۲6 ۵ ۸۵ ۲ ۳۱ ۱ 74 ۰ نسبت جار  

 ۲4 ۳ ۹۱ 4 6۰ ۲ ۰۵۸ ۱ ۵4 ۰ نسبت آنی

 139۷-۰6 1398-۰6 1399-۰6 14۰۰-۰6 TTM/MRQ ( TTM/MRQوجوه نقد  )

آیاد خرکت نسبت وجه نقد 

 به درآمد 
۰ ۱۸ ۰ ۱۲ ۰ ۲۸ ۰ 47 ۰ ۲۰ 

نسبت وجه نقد آیاد خرکت 

 به سود االی
۰ 4۵ ۰ ۲6 ۰ ۳۹ ۰ 7۳ ۰ ۳۱ 

میلیارد  -اریش گیار   

(TTM/MRQ) 
139۷-۰6 1398-۰6 1399-۰6 14۰۰-۰6 TTM/MRQ 

 ۹4۹۱۵6 ۸7۲4۲7 6۸۸۸7۹ ۱4۹6۸۸ ۹۵۲۸۸ اریش بنیاه

 ۲66۳۳۱ ۱6۵6۰7 7۸47۳ ۳۳46۹ ۲۰۱۵۹ اریش دفگر  

http://www.meibours.ir/
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 راییخ یمی گروخ

 ۱۳4۲وشییی شیراز سل   رشرکت پت

بهره      ا ران که تلر  یصانل   پتروشایی  ابعنوان اولین واحد تولیدو ازته    یشایییل   ابه من ور تولید کودهل که  رازیشا   یلیییکلرخلنه کود شا

مهر مله    ۲6کرده بود   در صااا  روزجیعه   ینیب  شیپ  ۱۳4۰دو    یهیبعد ن  کساال   و   ۱۳4۰و معلدن   بهلر      از  ن را وزار  صاانل  ابردار

شاهر شایراز  در   اکیلومتر  4۵ا ن شارکت در   شاد   ا ن پرده بردار  اهیجیهور فرانساه افتتل  و از کت  سیبل حضاور ژنرا  دوگ  رئ  ۱۳4۲سال   

 مرودشت واق  گرد ده است  یمجلور  رودخلنه کر و در نزد ک

  4هکتلر  ن را محوطه صنعتی تشکی  می دهد  شروع به کلر شرکت بل بهره بردارا از    7۲هکتلر است که از ا ن مقدار    ۳۰۰وساعت شرکت  

شارده   توا   واحد تولید  مونیل   اوره  اساید نیتر ک و نیترا   مونیو  و نیز واحد تلمین سارو ساهلا جلنای ی  ب   بر    بخلر و هواا ف

 حداق  وجود محصاوت   تنوع بخش در.بوده و پس از  ن بل توجه به نیلز کشاور  طرحهلا توساعه متعددا به مرحله اجرا در  مده اسات

 اسات قلدر که بلشاد می داخلی رقالا کلیه برابر در شارکت ا ن انحصالرا قو  نققه شایراز پتروشاییی شارکت تولیدا در محصاو   نوع ۷

 شارکت بلشاد     منلساای پذ را انعقلد قدر  داراا بزرگ مشاتر لن رفتلرهلا اناعللی و پتروشایییل ی محصاوت  بلزار  تی نوسالنل  در

 تولید مدار در توأملن را گرانو   و اوره پر   نروع دو هر که اسات کشاور در شایییل ی کودهلا کننده تولید شارکت تنهل شایراز پتروشاییی

و  گرانرو   اوره   پر ر   اوره نیتروژنره کرود ساه هیزملن تولید که اسات فلر  خلیج منققه در پتروشاییی شارکت تنهل هیچنین .دارد

   پر   را دارد یم مون  ترا ین

http://www.meibours.ir/
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 فرآاند تولید

 
 ظرفیت تولید

 3.5 تل و داشاته تولید ظرفیت تن میلیون 3.2 معلد   خود اسایی گرفتن ظرفیت ن ر در بل و حلضار حل   در شایراز پتروشاییی شارکت

 1400 سال   در شایراز پتروشاییی شارکت واقعی تولید میزان   .نیل د ارائه می تواند فروش قلب   و شاده تولید نهل ی محصاو   تن میلیون

 است  بوده تن میلیون 3.2 مقدار

 ۱۳۹۹ سل  دیتول ۱4۰۰سل  دیتول نا، محصو 
هزار  -لی الی  ت یظرف

 تن

هزار  -ی اسی ت یظرف

 تن

 ۱۵67 ۱67۰ ۱67۰ ۱4۹۳ اوره 

 ۱۰۰۵ ۱۱۰6 ۱۱۰6 ۹۹۳ اکیآمون

 ۳4۱ ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۹ کا گریدنیاس

 ۲۱4 ۲۰۹ ۲۰۹ ۲۱۲ اک یآمون گرا ین

 ۸4 ۹۳ ۹۳ ۹۵ مگانو 

UAN ۲7 ۱۱ ۱۱ ۳۳ 

 ۵ ۳ ۳ ۳ آرگون

 ۳,۲4۹ ۳,4۵۰ ۳,4۵۰ ۳,۱۸۵ د یتول جمر

http://www.meibours.ir/
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 سهامداران ترکیب و ااهمسر

یند   یبوده که ط   ر ل    ۱۰۰ر   ۰۰۰هر ساه   یبه ارزش اسای  مساه  ۱۰۰شالم  تعداد  یر ل     ونیلیم  ۱۰مالغ    سیسارمل ه شارکت در بدو تلسا

    ر ل    ۱۰۰۰ مهر ساه یبه ارزش اسای مساه  ۵ر   ۱۰۰ر   ۰۰۰ر   ۰۰۰شالم  تعداد  ی ر ل     ونیلیم  ۵ر   ۱۰۰ر   ۰۰۰  غمرحله به شار  ز ر به مال

    افزا ش  لفته است  ۲۹/۱۲/۱۳۹4ی  منته  یدر پل لن سل  ملل

 هسرماا افزااش محل  )راا  میلیون( جداد سرمااه سرمااه  افزااش درصد سرمااه  افزااش  تاراخ

 دولت  اعطاای اعگبار محل ای 1,8۰۰ 1۷,9۰۰ 1354 سا 

 بودجه و برنامه ای دراافگی اعگبار محل ای 2,5۰۰ 39 1359 سا 

  گروخیمی صناار آورده محل ای 5,5۰۰ 12۰ 1360 سا 

 سهامداران  ای مطالبا  محل ای 1۰۰,۰۰۰ 1,۷18 13۷9سا 

 اریاابی تدداد مایاد محل ای 2,55۰,۰۰۰ 2,45 1383سا 

 نقد  آورده و سها، سود  محل ای 5,1۰۰,۰۰۰ 1۰۰ 1394 سا 

 29/12/14۰۰به منگهی مالی سا   ااان در خرکت سها، درصد اک ای بیش مالکیت دارا  سهامداران

 

 

2,585,091,336

1,443,086,535

108,087,698

108,087,698

78,726,617

78,447,159

52,073,502

503,015,314 ترکیب سهامداران

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
(سهامی عام)

سهامی )شركت سرمایه گذاري مدبران اقتصاد 
(خاص

امی سه)شركت صنایع پتروشیمي خلیج فارس 
(عام

(بامسئولیت محدود)شرکت واسط مالی بهمن

سهامی )شركت سرمایه گذاري هامون سپاهان 
(عام

http://www.meibours.ir/
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  گروخیمی خیرایفروش ماهانه  درآمد  

 
 

 فروش ماهانه صادراتی  گروخیمی خیرای

 
 

 

 

0
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 به خرح جدو  ذال می باخد.تراینامه 

 دوره مالی 

ماهه   12

منگهی به  

1396/12 

ماهه   12

منگهی به  

139۷/12 

ماهه منگهی   12

 1398/12به 

ماهه   12

منگهی به  

1399/12 

منگهی به  ماهه  12

14۰۰/12 

      داراای 

 ۱۲۲,۱۰۵,۲۹۱ 4۸,4۲۸,۹۱4 ۲۳,6۹۹,۱۵6 ۱۳,۵۲6,۳۸4 6,۹۳۰,۰6۵ جمر داراایها  جار  

 4۵,۸۱۱,۹44 4۸,۱4۲,۱۳۳ ۳۹,۸۵7,۸۰۱ ۳۵,76۱,۹۱۳ ۲6,۱۱۱,۰۰4 جمر داراایها  ایرجار  

 ۱67,۹۱7,۲۳۵ ۹6,۵7۱,۰47 6۳,۵۵6,۹۵7 4۹,۲۸۸,۲۹7 ۳۳,۰4۱,۰6۹ جمر داراایها 

      بدهی

 ۵۳,۰۹7,۰66 ۳۳,64۲,۱7۹ ۲6,666,۰۵۳ ۲۳,۲۳۱,۳۳۰ ۱۸,۱۳۳,۰6۱ جمر بدهیها  جار  

 ۱7,۲۵4,646 ۱4,۲۳۲,۹7۰ ۱۸,۰۲۲,۵۰۳ ۲۰,۱۱7,۲۹6 ۱۵,46۲,۱۲6 جمر بدهیها  ایر جار  

 جمر بدهیها  جار  و ایر

 جار  
۳۳,۵۹۵,۱۸7 4۳,۳4۸,6۲6 44,6۸۸,۵۵6 47,۸7۵,۱4۹ 7۰,۳۵۱,7۱۲ 

      سها،  صاحبان  بدهیها و حقوق

 ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ سرمااه 

 ۹۲,۳76,۵۸۱ 4۳۰۲۱77۰ ۱۳,۰7۵,7۱۳ ۳4۸,۲6۱   6,۱۲7,۱۹۸ی سود )یاان( انباخگه

 ۹7,۵6۵,۵۲۳ 4۸6۹۵۸۹۸ ۱۸,۸6۸,4۰۱ ۵,۹۳۹,67۱   ۵۵4,۱۱۸ی جمر حقوق صاحبان سها،

صاحبان   جمر بدهیها و حقوق

 سها،
۳۳,۰4۱,۰6۹ 4۹,۲۸۸,۲۹7 6۳,۵۵6,۹۵7 ۹6,۵7۱,۰47 ۱67,۹۱7,۲۳۵ 

 مقلد ر به میلیون ر ل  است
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 به خرح جدو  ذال می باخد. سود و یاانصور   

 مالی  دوره

ماهه   12

منگهی به  

1396/12 

ماهه   12

منگهی به  

139۷/12 

ماهه   12

منگهی به  

1398/12 

ماهه   12

منگهی به  

1399/12 

ماهه منگهی   12

 14۰۰/12به 

 ۱4۱,۱۲۲,۸۸۹ 7۲,6۹۸,۰6۸ ۳۹,۹66,۵7۸ ۲6,۹۹6,۳۵7 ۱7,۱6۸,۸۱۵ فروش

   7۰,۱4۹,۹۵۲ی   ۳۰,۸7۵,6۹۰ی   ۱۹,۲۳۱,۹۵7ی   ۱4,۱۱4,۹۵۱ی   ۹,۹۳۹,۲۹7ی فروش رفگه بها  تما، خده کام  

 7۰,۹7۲,۹۳7 4۱,۸۲۲,۳7۸ ۲۰,7۳4,6۲۱ ۱۲,۸۸۱,4۰6 7,۲۲۹,۵۱۸ سود )یاان( نااالی 

   ۱۱,۱۹۱,4۱۸ی   4,7۹۲,۳4۵ی   ۳,67۳,76۵ی   ۲,۸۲7,۹۹۳ی    ۲,۳۲۲,۸۰۰ی ادار  و تشکیالتی  ,هزانه ها  عمومی

 6۵6,۵7۱ ۱,۱۹۸,4۸7 664,۱۰۵ ۵۰,۹74   ۱۲۰,۰۰۰ی  )هزانه ها(   عملیاتی  االی ساار درامدها

 6۰,4۳۸,۰۹۰ ۳۸,۲۲۸,۵۲۰ ۱7,7۲4,۹6۱ ۱۰,۱۰4,۳۸7 4,7۸6,7۱۸ سود )یاان( عملیاتی

  ۱,6۵4,۹۱6ی   ۱,۳۲۸,۳47ی   ۱,۳47,۵7۳ی    ۱,۹۳۵,7۰۹ی   ۳,۸۸4,77۱ی هزانه ها  مالی

   ۲,4۹۰,۲۳۸ی  4,۱66,۰۱۸ی   ۲,۸6۱,۹۲۹ی   ۱,۳۰۲,۵۲۲ی    ۲,۳۵۲,7۱۳ی هزانه ها  ایرعملیاتی االی ساار درامدها و

عملیا  در حا  تداو، تبل ای   سود )یاان( االی 

 مالیا  
 ۵6,۲۹۲,۹۳6 ۳۲,7۳4,۱۵۵ ۱۳,۵۱۵,4۵۹ 6,۸66,۱۵6   ۱,4۵۰,766ی

   7۲۳,۲7۹ی   ۱,76۸,۰۹۸ی    ۵۸6,7۲۹ی    ۳7۲,۳67ی  ۰ مالیا  

 ۵۵,۵6۹,6۵7 ۳۰,۹66,۰۵7 ۱۲,۹۲۸,7۳۰ 6,4۹۳,7۸۹   ۱,4۵۰,766ی عملیا  در حا  تداو، سود )یاان( االی 

 ۵۵,۵6۹,6۵7 ۳۰,۹66,۰۵7 ۱۲,۹۲۸,7۳۰ 6,4۹۳,7۸۹   ۱,4۵۰,766ی سود )یاان( االی 

 ۱۰,۸۹6 6,۰7۲ ۲,۵۳۵ ۱,۲7۳   ۲۸4ی مالیا  سود هر سهت  س ای کسر 

 ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ سرمااه 

 ۱۰,۸۹6 6,۰7۲ ۲,۵۳۵ ۱,۲7۳  ۲۸4ی آاران سرمااه  سود هر سهت بر اساس 

 مقلد ر به میلیون ر ل  است
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 به خرح جدو  ذال می باخد. یمال  هانسبت

 TTM/MRQ  139۷-12 1398-12 1399-12 14۰۰-12 TTM/MRQسود ورا  ی

TTM  ۵۳ ۰ ۵۰ ۰ ۵7 ۰ ۵۱ ۰ 47 ۰ حلشیه سود نلخللص 

MRQ  64 ۰ ۵۳ ۰ ۵۳ ۰ 44 ۰ 4۵ ۰ حلشیه سود نلخللص 

 TTM/MRQ  ۱۳۹7 -۱۲ ۱۳۹۸ -۱۲ ۱۳۹۹ -۱۲ ۱4۰۰ -۱۲ TTM/MRQکلرا ی  ی

 ۱۵ ۱ ۱4 ۱ ۹۳ ۰ 7۱ ۰ 6۹ ۰ گردش دارا ی هل 

 ۸4 ۳ ۰6 ۳ 6۲ ۱ ۰6 ۱ ۹۰ ۰ گردش دارا ی هلا ثلبت 

 TTM/MRQ   ۱۳۹7 -۱۲ ۱۳۹۸ -۱۲ ۱۳۹۹ -۱۲ ۱4۰۰ -۱۲ TTM/MRQاهر /ر سک  ی

 ۳۹ ۰ 4۱ ۰ 4۹ ۰ 7۰ ۰ ۸7 ۰ جی  بدهی هل به جی  دارا ی هل 

 6۵ ۰ 7۲ ۰ ۹۸ ۰ ۳6 ۲ ۲۹ 7 جی  بدهی هل به حقو  صلحالن سهل  

 TTM/MRQ   ۱۳۹7 -۱۲ ۱۳۹۸ -۱۲ ۱۳۹۹ -۱۲ ۱4۰۰ -۱۲ TTM/MRQنقد نگی  ی

 6۳ ۲ ۲۹ ۲ 4۳ ۱ ۸۸ ۰ ۵۸ ۰ نسات جلرا 

 ۳۰ ۲ ۹۸ ۱ ۲6 ۱ 7۰ ۰ ۳۹ ۰ نسات  نی 

 TTM/MRQ ۱۲- ۱4۰۰ ۱۲- ۱۳۹۹ ۱۲- ۱۳۹۸ ۱۲-۱۳۹7ملهه     TTM/MRQوجوه نقد  ی

 ۱۸ ۰ ۱6 ۰ ۳۳ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ نسات وجه نقد  زاد شرکت به در مد

نسات وجه نقد  زاد شرکت به سود 

 خللص

۰ 7۹ ۰ ۵6 ۰ 77 ۰ 4۲ ۰ 4۳ 

میلیلرد  - ارزش گذارا 

  TTM/MRQی

۱۳۹7 -۱۲ ۱۳۹۸ -۱۲ ۱۳۹۹ -۱۲ ۱4۰۰ -۱۲ TTM/MRQ 

 ۳۸۲4۸۳ ۳۱۳۳74 ۳۰۲۳۳۱ ۱۱۳7۸6 ۵۱۱7۰ ارزش بنگله 

 ۱۲۱۱۰۸ ۹7۵6۵ 4۸6۹۵ ۱۸۸6۸ ۵۹۳۹ ارزش دفترا 
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 لردگان یمی گروخ

 

شارکت پتروشاییی لردگلن بل نیلد بورسای شالرد بل هدد تولید کودهلا شایییل ی بر پل ه اوره و بل توجه به الاور خه لوله ساراسارا گلز 

به واساقه الد  تلمین    ۱۳۹4ا ن مجتی  تل سال     شاد   ۱۳۸۵طایعی از اساتلن یهلرمحل  و بختیلرا  موفق به کساگ مجوز تلسایس در سال   

فلز برنلمه ر زا شاده که   ۳مجددا  الز گرد د  طر  پتروشاییی لردگلن در   ۱۳۹4پروژه پیشارفت یندانی نداشات و الیلیل   ن از سال   مللی  

فلز او  شاالم  راه اندازا ساارو س هلا جلنای پتروشااییی  فلز دو  شاالم  راه اندازا مجتی   مونیل  و فلز سااو  بهره بردارا از واحد  

 تولیدا اوره است 

اساتالده   و خودکالئی و کشالورزا توساعه من ور به اوره پل ه بر شایییل ی کودهلا تولید هدد بل 1385 مله شاهر ور در وز ران محتر  هیأ 

یهلر   اساتلن از طایعی گلز ساراسارا لوله خه رشاته 3 الاور به توجه بل محرومیت رف  و اشاتغل   ا جلد جهت در خصاوصای بخش توان از

   67۰و تن میلیون 1,075 اوره ساللیلنه تولید جهت منققه در را  مونیل  و اوره تولید جهت پتروشاییی مجتی  ا جلد مجوز بختیلرا و محل  

  .نیود صلدر  مونیل  تن هزار
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     فرآاند تولید

 

 

 سرمااه و ترکیب سهامداران

 سرمااه محل افزااش  سرمااه جداد  مبلغ افزااش  سرمااه تبلی  تاراخ ثبت افزااش سرمااه 

 مقللال  حل  شده و  ورده نقدا 7۵۲,4۸۵ ۳۲۹,۸۵۹ 4۲۲,6۲6 139۰/1۰/13

 مقللال  حل  شده و  ورده نقدا ۱,۲۵۰,۰۰۰ 4۹7,4۸۵ 7۵۲,۵۱۵ 1392/11/۰8

 مقللال  حل  شده و  ورده نقدا ۲,۰۰۰,۰۰۰ 7۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ 1394/۰2/23

 مقللال  حل  شده و  ورده نقدا 4,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ 1395/۰6/29

 مقللال  حل  شده و  ورده نقدا ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ 4,۰۰۰,۰۰۰ 1396/۰3/3

 مقللال  حل  شده و  ورده نقدا 9,۰۰۰,۰۰۰ 4,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ 139۷/۰9/19
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 سهلمداران شرکت به شر  ز ر می بلشد:

 

 

 محصوت  تولیدا شرکت 

 

 14۰۰مقدارتولید ظرفیت سامنه  واحد تولیدمقدار 

 26۷,665 1,۰۷5,۰۰۰ تن اوره 

 2۰3,388 6۷۰,۰۰۰ تن آمونیاک 

 4۷1,۰53 1,۷45,۰۰۰ مدموع 

 

 

 

 

5,744,044,000

265,872,335

219,798,318

185,941,882

357,163,423

2,227,164,150

سهامداران

شركت گروه پتروشیمي سرمایه گذاري
ایرانیان

ب خلیج فارس.صندوق سرمایه گذاري ا

شركت مهندسي همپا

شركت صنایع پتروشیمي خلیج فارس

درصد1سهامداران حقوقي كمتر از 

سهامداران حقیقي
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 لردگان گروخیمی  فروش ماهانه  درآمد  

 
 لردگانفروش ماهانه صادراتی  گروخیمی  

 

 

 

 

0

5,000,000

10,000,000
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 تراینامه

 مالی  دوره
ماهه منتهی به   12

1396/12  

ماهه منتهی به   12

1397/12  

ماهه منتهی   12

1398/12به   

ماهه منتهی به   12

1399/12  

ماهه منتهی   12

1400/12به   

      دارایی

 18,454,190 1,060,457 1,266,955 1,231,949 140,972 جمع داراییهای جاری 

 249,595,473 214,371,530 126,437,856 79,993,425 40,991,626 جمع داراییهای غیرجاری 

 268,049,663 215,431,987 127,704,811 81,225,374 41,132,598 جمع داراییها 

      بدهی 

 259,242,108 176,296,241 82,878,299 40,539,047 16,537,464 جمع بدهیهای جاری

 2,095,011 30,508,999 35,892,690 31,714,385 19,605,028 جمع بدهیهای غیر جاری 

 غیر جمع بدهیهای جاری و

 جاری 
36,142,492 72,253,432 118,770,989 206,805,240 261,337,119 

      سهام  بدهیها و حقوق صاحبان

 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 5,000,000 سرمایه

 )2,289,485( )375,282( ) 68,207( )30,087( )11,923( سود )زیان( انباشته

 6,712,544 8,626,747 8,933,822 8,971,942 4,990,106 جمع حقوق صاحبان سهام

 صاحبان  جمع بدهیها و حقوق

 سهام 
41,132,598 81,225,374 127,704,811 215,431,987 268,049,663 
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 به خرح جدو  ذال می باخد.   خرکتهانسبت

 ۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ (TTM/MRQ)  سود ورا

TTM  ۵۵۵۹۸۲۲6۲ ۰     حلشیه سود نلخللص 

MRQ ۵۵۵۹۸۲۲6۲ ۰     حلشیه سود نلخللص 

 ۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ (TTM/MRQ)  کلرا ی

 ۱۲۱466۱7۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ گردش دارا ی هل 

 ۱۳۲7۲۹۵۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ گردش دارا ی هلا ثلبت

 ۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ (TTM/MRQ)  اهر /ر سک

 ۹6۵۸6۳۵۳۵ ۰ ۹74۹۵7۸۳۵ ۰ ۹۵۹۹۵6۰۵۳ ۰ ۹۳۰۰4۳۱۸4 ۰ ۸۸۹۵4۲6۲ ۰ دارا ی هل  جی  بدهی هل به جی 

 ۲۹4۱۸6۹6 ۲۸ ۹۳۲64۸۹۳ ۳۸ ۹7۲۵6۳47 ۲۳ ۲۹4۵۳۲7۳ ۱۳ ۰۵۳۲6۵6۱4 ۸ صلحالن سهل   جی  بدهی هل به حقو 

 ۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ (TTM/MRQ)  نقد نگی

 ۲۱۰۵۱۰۹۵7 ۰ ۰7۱۱۸۵۱۵6 ۰ ۰۰6۰۱۵۱۹۹ ۰ ۰۱۵۲۸6۹۳۳ ۰ ۰۳۰۳۸۹۱۹۵ ۰ نسات جلرا 

 ۲۰۱۲۰۱۹۲۸ ۰ ۰7۱۱۸۵۱۵6 ۰ ۰۰6۰۱۵۱۹۹ ۰ ۰۱۵۲۸6۹۳۳ ۰ ۰۳۰۳۸۹۱۹۵ ۰ نسات  نی

 ۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ (TTM/MRQ)  وجوه نقد

 ۳6۱۸۰۹۳۳۲ ۰     شرکت به در مد  نسات وجه نقد  زاد

شرکت به سود  نسات وجه نقد  زاد

 خللص
    6 ۰64۵6۸۹۹7 

 میلیلرد-  ارزش گذارا

(TTM/MRQ) 
۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ 

 ۲۲۳۵4۰ ۲۳۸۸۳۹ ۱7۸۸۱6 ۱۰۸۹۹۹ 6۱۵۲7 ارزش بنگله 

 ۱۰46۵ 67۱۲ ۸6۵6 ۸۹۳۳ ۸۹7۱ دفترا ارزش 
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 صور  سود و ز لن 

 سود و ز لن شرکت به شر  جدو  ز ر می بلشد 

 ۱4۰۱/۰۳/۳۱ ۱4۰۰/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دوره مللی 

 ۳۱,۰۱۹,77۲ ۰ ۰ ۰ فروش 

   ۱۳,77۳,۳۲۹ی  ۰ ۰ ۰ بهلا تیل  شده کلتا فروش رفته 

 ۱7,۲46,44۳ ۰ ۰ ۰ سود یز لن  نلخللص 

   ۲,۲۸۹,6۱۹ی    7۹,۹۲۳ی    4۵,۲7۰ی    4۳,۱47ی  هز نه هلا الیومی, ادارا و تشکیمتی 

   ۵۲,4۳6ی ۰ ۰ ۰ سل ر در مدیهز نه  هل 

 ۱4,۹۰4,۳۸۸   7۹,۹۲۳ی   4۵,۲7۰ی   4۳,۱47ی سود یز لن  الیلیلتی 

   ۳,۵4۸,۹64ی    ۱,7۲۵,7۹۳ی ۰ ۰ هز نه هلا مللی 

   7,6۰۲,۳۳۵ی ۵۵,۸7۵ ۲۳,۳۵۰ ۵,۰۲7 هز نه هلا ایرالیلیلتی خللص سل ر درامدهل و 

 ۳,7۵۳,۰۸۹   ۱,74۹,۸4۱ی    ۲۱,۹۲۰ی   ۳۸,۱۲۰ی  سود یز لن  خللص الیلیلتی قا  از مللیل  

 ۰   ۱64,۳6۲ی    ۲۸۵,۱۵۵ی  ۰ مللیل  

 ۳,7۵۳,۰۸۹   ۱,۹۱4,۲۰۳ی    ۳۰7,۰7۵ی    ۳۸,۱۲۰ی  سود یز لن  خللص 

   4۱7ی    ۲۱۳ی    ۳4ی    4ی  سود هر سهم 

 ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ سرمل ه 
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 کرمانشاه:

 

در   ۱۳۹۰به صور   زمل شی شروع به فعللیت نیود و در سل     ۱۳۸6در دا مله سل      سااهلمی الاال یشاارکت صنل   پتروشییی کرملنشله  

بور  اورا  بهلدار تهران پذ رفته شاد فعللیت اصالی شارکت شالم  تولید اوره کشالورزا و صانعتی می بلشاد  گلز طایعی اصالی تر ن ملده  

یل  وارد یرخه تولید شاده و تاد   به اوره  محصاو  نهل ی  نیل د و سادس  مونرا به  مونیل  تاد   می ن  اولیه شارکت اسات که شارکت  

شاود  در حل  حلضار شارکت صانل   پتروشاییی کرملنشاله جزه واحدهلا فرالی شارکت گروه گساترش نات و گلز پلرسایلن  شارکت می

 .بلشدمی

  احداث گرد ده است  بخش صنعتی  هکتلر  در استلن کرملنشله در ارب ا ران  ۲۹۵مجتی  صنل   پتروشییی کرملنشله در زمینی به مسلحت  

 .هکتلر از ا ن اراضی جهت احداث فضلا ساز من ور شده است  ۱۱4هکتلر را به خود اختصلا داده است و   6۲مجتی   

 ظرفیت تولید

تن    66۰ مونیل  و  هزار تن    ۳۹6اوره  هزار تن  6۸6 معلد   خود اسیی گرفتن ظرفیت ن ر در بل و حلضار حل   در پتروشاییی کرملنشال شارکت

 دارد  تولید نیتروژن ظرفیت
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 فرآاند تولید  

 

 

 

 مقدار تولید

 درصد از ظرفیت اسیی در ن ر گرفته شده است   ۹۸مقدار تولید برابر میلنگین دوسل  قا  و حدود 

 خرح 
 

۱۳۹۹ ۱4۰۰ 
 

۱4۰۱ 

 ظرفیت اسیی
 واقعی

تولید به  

 ظرفیت 

حسلبرسی  

 نشده
 رفیت ظتولید به  

پیش بینی  

 کلرشنلسی 

 6۸6۰۰۰ 676۰۸۰ ۰۹۸ 67۱۰۱۵ ۹۹ ۰ 6۸۱۱4۵ اوره 

 ۳۹6۰۰۰ ۳۸۸4۸۲ ۰۹7 ۳۸46۸۰ ۹۹ ۰ ۳۹۲۲۸4  مونیل  

 ۰۰۰ ۱۰۸۲ ۱۰64۵6۲ - ۱۰۵۵6۹۵ - ۱۰7۳4۲۹جی 

http://www.meibours.ir/


 اوره و آمونیاک تحلیل 
 

27                                                                                                                                                      www.meibours.ir 
 

 

 افزا ش سرمل ه شرکت به شر  ذ   می بلشد 

 محل  سرمااه جداد  تاراخ 

 پذ ره نو سی  ۹۰۰ ۱۲4 13۷9سا 

 پذ ره نو سی  ۹۰۰ ۱6۹ 1382سا 

 پذ ره نو سی  ۰۰۰ 4۰۰ 1384سا 

 پذ ره نو سی  ۳۰۰ ۸۸۲ 1385سا 

 مقللال  و  ورده نقدا  6۰۰ 764 ۱ 139۰سا 

 مقللال  و  ورده نقدا  ۲۰۰ ۵۲۹ ۵۳ 1394سا 

 

 ذ   می بلشد  نیودارترکیگ سهلمداران به شر    

 

 

 

 

 

 

47%

21%

16%

16%
0%0%0%0%

ترکیب سهامداران

سیان شرکت گروه گسترش نفت و گاز پار
(سهامی عام)

شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه 
ارس صنایع تکمیلی پتروشیمي خلیج ف

(سرمایه گذاری ایرانیان)

اشخاص حقیقی

سایر شرکتهای حقوقی
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   هکرمانشا گروخیمی  فروش ماهانه  درآمد  

 

 

 هکرمانشافروش ماهانه صادراتی  گروخیمی  
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 به خرح جدو  ذال نمااش داده می خود. تراینامه

 14۰۰/12 1399/12 1398/12 139۷/12 1396/12 دوره مالی 

 4۸,۰47,۹64 ۲۰,۱۸۳,6۸۳ 6,۹4۸,۳44 6,۳۸۸,۸۳۲ ۳,۰۰۸,۵۲۵ داراایها  جار   جمر

 ۳4,۱۳۵,4۲۵ ۱۹,۳6۰,۹۳7 ۱۲,۰۵۹,۵۵4 ۸,۳۵۲,۱۸۱ 7,746,۸۲7 داراایها  ایرجار   جمر

 ۸۲,۱۸۳,۳۸۹ ۳۹,۵44,6۲۰ ۱۹,۰۰7,۸۹۸ ۱4,74۱,۰۱۳ ۱۰,7۵۵,۳۵۲ داراایها  جمر

      بدهی

 ۲۱,4۳6,7۱7 ۱4,۱۵۹,۸4۰ ۳,۹۸۵,۸7۲ 4,۵۸6,۸۲۰ 4,۵۵۹,۱۲۹ بدهیها  جار   جمر

 66۵,۳۳7 4۳4,4۱۱ ۳۰4,6۰۲ ۲۱۰,۰۲6 ۱۵4,۳4۲ بدهیها  ایر جار   جمر

بدهیها  جار  و ایر  جمر

 جار  
4,7۱۳,47۱ 4,7۹6,۸46 4,۲۹۰,474 ۱4,۵۹4,۲۵۱ ۲۲,۱۰۲,۰۵4 

      حقوق صاحبان سها، بدهیها و

 ۳,۵۲۹,۲۰۰ ۳,۵۲۹,۲۰۰ ۳,۵۲۹,۲۰۰ ۳,۵۲۹,۲۰۰ ۳,۵۲۹,۲۰۰ سرمااه 

 ۵6,۵۵4,۰4۸ ۲۱,۱47,7۵7 ۱۰,۸۳۲,۵۸۵ 6,۰۵۹,۳۲۸ ۲,۱66,66۵ )یاان( انباخگه سود

 6۰,۰۸۱,۳۳۵ ۲4,۹۵۰,۳6۹ ۱4,7۱7,4۲4 ۹,۹44,۱67 6,۰4۱,۸۸۱ صاحبان سها،  جمر حقوق

بدهیها و حقوق   جمر

 صاحبان سها،
۱۰,7۵۵,۳۵۲ ۱4,74۱,۰۱۳ ۱۹,۰۰7,۸۹۸ ۳۹,۵44,6۲۰ ۸۲,۱۸۳,۳۸۹ 
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 داده می خود.به خرح جدو  ذال نمااش  سود و یاانصور   

 مالی  دوره

ماهه  12

منگهی به 

1396/12 

ماهه  12

منگهی به 

139۷/12 

ماهه  12

منگهی به 

1398/12 

ماهه  12

منگهی به 

1399/12 

ماهه  12

منگهی به 

14۰۰/12 

 6۱۱۱46۳7 ۲4۰۱4۸۳۹ ۱4۰۳۹۲۸۱ ۱۰۲۳6۵۹۳ ۵7۰۲۹۸4 فروش

  ۲۱4۵۵۳۰۱ی   76۰۳۵6۲ی   ۵7۱۸44۸ی   ۳۸۲7۹7۰ی   ۲77۸۰7۱ی فروش رفگه بها  تما، خده کام 

 ۳۹6۵۹۳۳6 ۱64۱۱۲77 ۸۳۲۰۸۳۳ 64۰۸6۲۳ ۲۹۲4۹۱۳ )یاان( نااالیسود 

   ۲۲۵۹۱4۵ی    ۱۵4677۳ی    ۱۰۸۱۱۰۸ی    ۸۰۱۳6۵ی    7۱۲۲۳۱ی  ادار  و تشکیالتی ,هزانه ها  عمومی

 ۳7۹۵۵6 ۲7۸4۵ ۱4۰۵6۵   ۱۲۸۲4۳ی    ۱7۳۱۲ی  )هزانه ها(   عملیاتی االی ساار درامدها

 ۳777۹747 ۱4۸۹۲۳4۹ 7۳۸۰۲۹۰ ۵47۹۰۱۵ ۲۱۹۵۳7۰ سود )یاان( عملیاتی

   ۲۵6۲4۹ی    ۱7۳۹76ی    ۲۱4۹۵6ی    ۳۸۱۸۳۰ی    ۳۸6۲۵۰ی  هزانه ها  مالی 

   ۹۸۵۳۰۰ی    ۲۲۸۵6۸۱ی    ۲74۵۵7ی  (40321)   7۹۲۱ی  هزانه ها  ایرعملیاتی االی ساار درامدها و

عملیا  در حا  تداو، تبل   سود )یاان( االی

 ای مالیا 
۱۸۰۱۱۹۹ ۵۱۳7۵۰6 6۸۹۰777 ۱۲4۳۲6۹۲ ۳6۵۳۸۱۹۸ 

 ۲74۳۰6۳ ۰ ۰ ۰ ۰ مالیا 

 ۳۹۲۸۱۲6۱ ۱۲4۳۲6۹۲ 6۸۹۰777 ۵۱۳7۵۰6 ۱۸۰۱۱۹۹ عملیا  در حا  تداو،  سود )یاان( االی

 ۳۹۲۸۱۲6۱ ۱۲4۳۲6۹۲ 6۸۹۰777 ۵۱۳7۵۰6 ۱۸۰۱۱۹۹ سود )یاان( االی

 ۱۱۱۳۰ ۳۵۲۳ ۱۹۵۳ ۱4۵6 ۵۱۰ مالیا  سود هر سهت  س ای کسر

 ۳۵۲۹۲۰۰ ۳۵۲۹۲۰۰ ۳۵۲۹۲۰۰ ۳۵۲۹۲۰۰ ۳۵۲۹۲۰۰ سرمااه 

 ۱۱۱۳۰ ۳۵۲۳ ۱۹۵۳ ۱4۵6 ۵۱۰ آاران سرمااه  سود هر سهت بر اساس
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 به خرح ذال نمااش داده می خود.   خرکتنسبگها

 139۷-12 1398-12 1399-12 14۰۰-12 TTM/MRQ (TTM/MRQسودآور   )

TTM 66 ۰ 64 ۰ 6۸ ۰ ۵۹ ۰ 6۲ ۰ حاخیه سود نااالی 

 ۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ ( TTM/MRQکاراای  )

 ۰۵ ۱ ۱۵ ۱ ۹۱ ۰ ۸4 ۰ ۸۲ ۰ گردش داراای ها 

 ۵۰ ۲ 6۳ ۲ 7۹ ۱ ۵۸ ۱ ۳۲ ۱ گردش داراای ها  ثابت 

 ۲۵ ۵ ۰۱ 6 ۰۱ 4 ۱7 ۳ 46 ۲ گردش موجود  کام 

 ۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ (TTM/MRQاهر،/راسک  )

 ۲۰ ۰ ۲6 ۰ ۳6 ۰ ۲۲ ۰ ۳۲ ۰ جمر بدهی ها به جمر داراای ها 

جمر بدهی ها به حقوق صاحبان 

 سها، 
۰ 4۸ ۰ ۲۹ ۰ ۵۸ ۰ ۳6 ۰ ۲6 

 ۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ (TTM/MRQنقدانیی  )

 ۰۲ ۳ ۲4 ۲ 4۲ ۱ 74 ۱ ۳۹ ۱ نسبت جار  

 6۹ ۲ ۰6 ۲ ۲۵ ۱ ۳6 ۱ ۰۱ ۱ نسبت آنی

 ۱۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۹ ۰ ۱۵ ۰ ۳۲ ۰ نسبت نقد

 ۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ ( TTM/MRQوجوه نقد  )

نسبت وجه نقد آیاد خرکت به  

 درآمد 
۰ ۲۳ ۰ ۲۸ (0.07) ۰ ۰7۲ ۰ ۰7 

نسبت وجه نقد آیاد خرکت به  

 سود االی
۰ 47 ۰ ۵۸ -۰ ۱۳ ۰ ۱۱ ۰ ۱۰ 

 ۱۳۹7-۱۲ ۱۳۹۸-۱۲ ۱۳۹۹-۱۲ ۱4۰۰-۱۲ TTM/MRQ ( TTM/MRQاریش گیار   )

 ۲۳۱۲۰6 ۱۸7۱77 ۱4۲۸۱7 ۵۱۹۹۹ ۲46۲۵ اریش بنیاه

 7۳۳۹۳ 6۰۰۸۱ ۲4۹۵۰ ۱47۱7 ۹۹44 اریش دفگر  
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 به خرح جدو  ذال نمااش داده می خود.  صور  سود ویاان

 دوره مالی 
منتهی به   ماهه 12

1397 /12  

منتهی به   ماهه 12

1398 /12  

منتهی به   ماهه 12

1399 /12  
12/ 1400منتهی به  ماهه 12  

 61,114,637 24,014,839 14,039,281 10,236,593 فروش 

 (21,455,301) (7,603,562) (5,718,448) (3,827,970) تمام شده کاالی فروش رفته  بهای

 39,659,336 16,411,277 8,320,833 6,408,623 )زیان( ناخالص  سود

عمومی, اداری و تشکیالتیهای   هزینه  (801,365) (1,081,108) (1,546,773) (2,259,145) 

سایر درامدها )هزینه ها( ی  خالص

 عملیاتی 
(128,243) 140,565 27,845 379,556 

 37,779,747 14,892,349 7,380,290 5,479,015 )زیان( عملیاتی  سود

 (256,249) (173,976) (214,956) (381,830) های مالی  هزینه

سایر درامدها و هزینه های  خالص

 غیرعملیاتی 
40,321 (274,557) (2,285,681) (985,300) 

)زیان( خالص عملیات در حال  سود

 تداوم قبل از مالیات 
5,137,506 6,890,777 12,432,692 36,538,198 

 2,743,063 0 0 0 مالیات 

)زیان( خالص عملیات در حال  سود

 تداوم 
5,137,506 6,890,777 12,432,692 39,281,261 

 39,281,261 12,432,692 6,890,777 5,137,506 )زیان( خالص  سود

 11,130 3,523 1,953 1,456 هر سهم پس از کسر مالیات  سود

 3,529,200 3,529,200 3,529,200 3,529,200 سرمایه 

 11,130 3,523 1,953 1,456 هر سهم بر اساس آخرین سرمایه  سود
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  گروخیمی اراسان

 

 در فعللیت  ن مح  و شارکت اصالی مرکز .اسات رسایده بردارا بهره به 1375 سال   در و تلسایس 1369 سال   در خراسالن پتروشاییی شارکت

 و گلز و نات سرمل ه گذارا شرکت فرالی واحدهلا جزه شرکت ا ن حلضر حل   در.است شیللی خراسلن استلن در واق  بجنورد شاهرستلن

 پتروشاییی محصاوت .بلشاد می  )شاساتل( اجتیلالی تلمین گذارا سارمل ه شارکت گروه  نهل ی تجلرا واحد و اسات )تلپیکو( تلمین پتروشاییی

 .رسند باروش می صلدراتی و داخلی بصور  که مممین کر ستل   و اوره  مونیل   از الالرتند خراسلن
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 فرآاند تولید

 

 ظرفیت تولید

 ا ن ظرفیت توجه به بل .بلشااند می ساالتنه مممین تن کر سااتل   هزار 20 و تن هزار 495 اوره تن   هزار  ۳۳۰ مونیل    اساایی ظرفیت

 تولید صارد شارکت  تولیدا ا ن اوره از بخشای .شاود می محساوب سارمل ه بلزار سالز اوره مجتی  کویکتر ن خراسالن  پتروشاییی مجتی  

 شود  می مممین  کر ستل   بلتتر  افزوده ارزش بل محصو  

  سرمااه و ترکیب سهامداران

تعداد   به منقساام (ر ل   میلیون  ۹۱۲ 7۸۹ ۱مالغ   به مرحله سااه طی که اساات بوده ر ل   میلیون  کصااد تأساایس بدو در شاارکت ساارمل ه

 .است  لفته افزا ش ) شده تیلملً پرداخت اللدا ر للی 1,000 سهم   ۰۰۰ ۹۱۲ 7۸۹ ۱

 راا  /سرمااه  مبلغ راا  /سرمااه افزااش  مبلغ تاراخ  خرح 

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰   اولیه سرمااه

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ او   مرحله

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۱۹۸ ۱ ۱6/۱۲/۱۳۸۳ مرحله دو، 

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۱۲ 7۸۹ ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۱۲ ۵۸۹ ۲۸/۱۲/۱۳۸4 مرحله سو،
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 سرمااه افزااش مالی منابر

 گرد ده است تلمین ر ل   میلیون   ۸۱۲ 7۸۹ ۱مالغ   به ارز لبی تجد د از حلص  ماللغ مح  از کمً سرمل ه  افزا ش مللی منلب 

 به خرح جدو  ذال می باخد. تراینامه

 14۰۰/12 12 1399/12 1398/12 139۷/12 1396/12 دوره مالی

      داراای

 4۲,4۹۳,6۵۰ ۱۹,7۵۲,۳4۰ ۱۱,۵۰۹,۲۸4 7,۳۵۵,۳7۸ 4,۰4۰,۵۹6 جمر داراایها  جار  

 ۳,۱۳۰,۰۰۵ ۲,۹۲4,۸76 ۲,۰۳۲,۱۰4 ۱,4۰۰,۲77 ۱,۳46,۲4۲ جمر داراایها  ایرجار  

 4۵,6۲۳,6۵۵ ۲۲,677,۲۱6 ۱۳,۵4۱,۳۸۸ ۸,7۵۵,6۵۵ ۵,۳۸6,۸۳۸ جمر داراایها

      بدهی

 4,۱۵۹,۹۲۳ ۳,4۰7,77۳ ۱,۳۱۵,74۲ 6۱۸,۳۸۳ 4۱۲,۲۳۸ جمر بدهیها  جار  

 ۱,۲۳۰,4۱۸ ۹۱۸,۳۳4 67۱,۱۹۵ ۵۰۰,۱۸۳ 4۲۱,۱۱۵ جمر بدهیها  ایر جار  

 ۵,۳۹۰,۳4۱ 4,۳۲6,۱۰7 ۱,۹۸6,۹۳7 ۱,۱۱۸,۵66 ۸۳۳,۳۵۳ جار   جمر بدهیها  جار  و ایر

      سها،  بدهیها و حقوق صاحبان

 ۱,7۸۹,۹۱۲ ۱,7۸۹,۹۱۲ ۱,7۸۹,۹۱۲ ۱,7۸۹,۹۱۲ ۱,7۸۹,۹۱۲ سرمااه

 ۳۸,۳۲۹,۳6۳ ۱6,4۳4,۳۳۲ ۹,۵۸۵,۵4۸ ۵,66۸,۱۸6 ۲,۵۸4,۵۸۲ انباخگهسود )یاان( 

 4۰,۲۳۳,۳۱4 ۱۸,۳۵۱,۱۰۹ ۱۱,۵۵4,4۵۱ 7,6۳7,۰۸۹ 4,۵۵۳,4۸۵ جمر حقوق صاحبان سها، 

 4۵6۲۳,6۵۵ ۲۲,677,۲۱6 ۱۳,۵4۱,۳۸۸ ۸,7۵۵,6۵۵ ۵,۳۸6,۸۳۸ صاحبان سها،  جمر بدهیها و حقوق

شرکت سرمایه گذاری نفت و
گاز و پتروشیمی تامین

43%

10%

گروه گسترش نفت و گاز 
پارسیان

13%

شرکت پترو فرهنگ
19%

شرکت پتروشیمی فن آوران
1%

سایر سهامداران
14%

سهامداران
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 اراسان گروخیمی  فروش ماهانه  درآمد  

 

 اراسانفروش ماهانه صادراتی  گروخیمی  
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 ن به خرح جدو  ذال می باخد. سود و یااصور  

 

 دوره مالی 

ماهه    12

منتهی به  

1396 /12 

ماهه منتهی به    12

1397 /12 

ماهه    12

منتهی به  

1398 /12 

ماهه منتهی    12

 12/ 1399به 

ماهه منتهی    12

 12/ 1400به 

 52,733,742 22,157,318 14,124,456 9,508,850 5,593,240 فروش 

 (18,866,925) ()7,370,112 (5,544,019) (3,692,535) (2,661,390) بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 33,866,817 14,787,206 8,580,437 5,816,315 2,931,850 سود )زیان( ناخالص 

 (2,088,702) (1,212,981) (811,108) 906,563 (608,922) هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

 0 0 0 0 - ها )هزینه استثنایی( هزینه کاهش ارزش دریافتنی

 473,189 168,096 334,587 355,205 43,372 خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی 

 32,251,304 13,742,321 8,103,916 5,264,957 2,366,300 سود )زیان( عملیاتی 

 0 0 0 0 0 هزینه های مالی 

 2,431,133 1,470,153 1,073,090 681,357 432,852 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی 

سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از  

 مالیات 
2,799,152 5,946,314 9,177,006 15,212,474 34,682,437 

 (2,227,521)  845,462 (426,882)  (56,834)  (212,994) مالیات 

 32,454,916 14,367,012 8,750,124 5,589,480 2,586,158 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر  

 مالیاتی
0 0 0 0 0 

 32,454,916 14,367,012 8,750,124 5,589,480 2,586,158 سود )زیان( خالص 

 18,132 8,027 4,889 3,123 1,445 سود هر سهم پس از کسر مالیات 

 1,789,912 1,789,912 1,789,912 1,789,912 1,789,912 سرمایه 

 18,132 8,027 4,889 3,123 1,445 سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه 
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 به خرح جدو  ذال نشان داده خده است.   خرکتنسبگها

 1397-12 1398-12 1399-12 1400-12 TTM/MRQ ( TTM/MRQسودآوری  )

TTM  0.66 0.64 0.66 0.60 0.61 حاشیه سود ناخالص 

MRQ 0.73 0.45 0.59 0.48 0.64 حاشیه سود ناخالص 

 1397-12 1398-12 1399-12 1400-12 TTM/MRQ (TTM/MRQکارایی  )

 1.51 1.63 1.32 1.35 1.51 گردش دارایی ها 

 24.01 20.93 11.74 9.70 7.53 گردش دارایی های ثابت

 1397-12 1398-12 1399-12 1400-12 TTM/MRQ (TTM/MRQاهرم/ریسک  )

 0.56 0.11 0.19 0.14 0.12 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها

 1.28 0.13 0.23 0.17 0.14 جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام

 1397-12 1398-12 1399-12 1400-12 TTM/MRQ (TTM/MRQنقدینگی  )

 1.61 10.21 5.79 8.74 11.89 نسبت جاری

 1.46 9.32 5.47 7.96 10.09 نسبت آنی 

 1397-12 1398-12 1399-12 1400-12 TTM/MRQ (TTM/MRQوجوه نقد  )

 0.28 0.35 0.44 0.60 0.43 نسبت وجه نقد آزاد شرکت به درآمد

نسبت وجه نقد آزاد شرکت به سود  

 خالص
0.74 0.96 0.67 0.56 0.45 

 1397-12 1398-12 1399-12 1400-12 TTM/MRQ (TTM/MRQمیلیارد )-ارزش گذاری   

 179800 177129 130571 541682 19812 ارزش بنگاه

 27249 40233 18403 11554 7637 ارزش دفتری
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 )ارتا، به میلیون راا  (مقااسه ا  خرکت ها  اوره ا  به خرح ذال می باخدجدو   

 eps1400 DPS1400 p/e1400 1400سود خالص   بهای تمام شده 1400فروش   سرمایه نماد 

000،6000 شپدیس  681،398،197  (577،710،70)  318،117،128  21,3 95  500،13  2/5  

912،789،1 خراسان  742،733،52  (925،866،18 )  32454916 18132 14,350 
 

7/4  

200،529،3 کرمانشاه   61,114,637 )21,455,301( 39281261 11130 5700 5/4  

000،100،5 شیراز  88055963 (45639693)  27787585 5449 3750 4/5  

000،000،9 شلرد  0 0 )1,914,203( (213)  0 52 

 

 

گونه توصتیه به یچهباختد و یم  مهراتگصتادگیار  کارگزار  اهسترمانظر کارختناستان    صترفاً ختدهارائهستلب مستلولیت: تحلیل   ❖

 خود.ینمخده محسوب  یلتحلاراد  فروش  نیهدار  سها، خرکت  

 

 

 

 1۷آدرس: تهران ایابان مطهر   ایابان میریا  خیرای   کوچه هتدهت   الک  

 www.meibours.irآدرس الکگرونیکی:

 تلتن:  
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