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 مقدمه

صنعتی اوره در جهان برای  درصد از تولید 90بیش از اوره پرمصرف ترین کود نیتروژنی در جهان شناخته می شود. 

. اوره دارای باالترین میزان نیتروژن در بین تمام کودهای نیتروژن دار استفاده بعنوان کود نیتروژنی اختصاص دارد

اوره در خاک تجزیه می شود  ه حمل و نقل پایینی به ازای هر واحد ماده مغذی نیتروژن دارد.نبنابراین هزیجامد است. 

ها اکسید می شود وم توسط باکتری یآمونیوم توسط گیاه جذب می شود. در برخی از خاک ها آمون ،آمونیوم می دهدو 

 و نیترات می دهد که یک ماده غذایی گیاهی نیز می باشد. 

مونیاک عمدتا از گاز طبیعی و در برخی اوره از آمونیاک مصنوعی و دی اکسید کربن تولید می شود. برای تولید آ

 اطق از زغال سنگ استفاده می شود.من

ده ابیش تیرن مصرف اوره در تولید محصوالت کشاورزی ازجمله گندم، ذرت، سویا، کلزا و پنبه می باشد.به دلیل استف

اوره در جهان از جمله چین و روسیه در مصارف داخلی اوره در بخش کشاورزی اکثر کشورهای بزرگ تولید کننده 

 صادرات کمی دارند. بیشترین صادرکننندگان این محصول کشورهای حورزه خاورمیانه می باشند.استفاده می کنند و 

 :00تولید اوره در سال 

 میلیون تن منطقه

 69 شرق آسیا

 33 جنوب آسیا

 4 غرب آسیا

 17 شرق اروپا و آسیای مرکزی

 16 آمریکای شمالی

 1 آفریقا

 6 غرب اروپا

 4 سایر

 181 جمع
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 معرفی شرکت

شیمیایی بر پایه اوره و با توجه به عبور خط  شلرد با هدف تولید کودهای  سی  شیمی لردگان با نماد بور شرکت پترو

ستان چهار سری گاز طبیعی از ا سرا سب مجولوله  سال محال و بختیاری، موفق به ک سیس در  این  شد. 1385ز تا

مجددا  1394یشرفت چندانی نداشت و عملیات آن از سال به واسطه عدم تامین مالی پروژه پ 1394مجتمع تا سال 

فاز برنامه ریزی شییده که فاز اول شییامل راه اندازی سییرویس های جانبی  3آغاز گردید. طرح پتروشیییمی لردگان در 

 پتروشیمی، فاز دوم شامل راه اندازی مجتمع آمونیاک و فاز سوم بهره برداری از واحد تولیدی اوره است.

 

 کیب سهامدارانسرمایه و تر

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید مبلغ افزایش سرمایه قبلیتاریخ افزایش سرمایه

13901013 4663985975485مطالبات حال شده و آورده نقدی
1391108 75515497485150000مطالبات حال شده و آورده نقدی
139403 150000750000000000مطالبات حال شده و آورده نقدی
1395069 0000000000004000000مطالبات حال شده و آورده نقدی
1396033 400000010000005000000مطالبات حال شده و آورده نقدی
13970919 500000040000009000000مطالبات حال شده و آورده نقدی

 

 شرکت به شرح زیر می باشد: سهامداران

 درصد سهمسهامدار

5740044000 64 شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
75631900 3صندوق سرمایه گذاری.ا.ب.خلیج فارس

19798318 شرکت مهندسی همپا
18594188 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

578583900 9سایر سهامداران

 مجموع
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 محصوالت تولیدی شرکت

 1400مقدارتولید ساالنه ظرفیت واحدمقدار تولید

1075000 67665 تن اوره
670000 03388 تنآمونیاک
1745000 471053مجموع

 به بهره برداری رسید و به همین دلیل کمتر از ظرفیت تولید داشته است. 1400شرکت در نیمه دوم سال    

 

 مقدار تولید و فروش

سپس ، مقدار فروش شرکت، 1401ماهه ابتدایی سال  3و تولید  ظرفیت در این قسمت ابتدا مقدار تولید شرکت با توجه به 

 برآورد شده است.نرخ محصوالت و در نهایت مبلغ فروش 

 140کارشناسی 1401کارشناسی 139919 140019331/03/1401 واحدمقدار تولید

67665185647594070860000 0 تن اوره
03388110339353085536000 0 تنآمونیاک
 0471053959869471551396000مجموع

 

 140کارشناسی 1401کارشناسی 139919 14001914010331 واحدمقدار فروش

04457178158000 0 تن اوره داخلی
01815741584960000 0 تناوره صادراتی

049534755718 0 تنآمونیاک داخلی
040110951684 0 تنآمونیاک صادراتی
0 031095988586718مجموع

 



 تحلیل بنیادی شرکت شلرد
 

5
 

 

 140کارشناسی 1401کارشناسی 139919 14001914010331 واحدمبلغ فروش

050409481946174631785600 0 میلیون ریال اوره داخلی

0507186583853994393600 0 میلیون ریالاوره صادراتی

0800547593601300533 0 میلیون ریالآمونیاک داخلی

061741731867936157 0 میلیون ریالآمونیاک صادراتی

0 031074367860634517479733مجموع

 

 

 140کارشناسی 1401کارشناسی 139919 14001914010331 واحدنرخ فروش

011311040109000001300000 0 ریال/تن اوره داخلی

013887495140400000156800000 0 ریال/تناوره صادراتی

016556713115970117180175630 0 ریال/تنآمونیاک داخلی

01543500001560983917433036 0 ریال/تنآمونیاک صادراتی
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 ترکیب بهای تمام شده 

سربار،  61 شده مربوط به  صد بهای تمام  ستقیم و  37در صد مربوط به مواد مربوط به مواد م صد مربوط به  در در

 باال و در وهله دوم هزینه انرژی می باشد.  سهم باالی سربار، هزینه استهالک دستمزد مستقیم است. علت 

 

 پیش بینیمفروضات 

1401140 سال
40 30نرخ رشد دستمزد

594070 860000تولید اوره
353085 536000تولیدآمونیاک

60000 8000000نرخ دالر
540 560اوره صادراتی)دالر(
140400000 156800000اوره صادراتی)ریال(
40 440اوره داخلی)دالر(
10900000 1300000اوره داخلی)ریال(

50000 50000)ریال( گاز خوراک مصرفی
0000 0000گاز سوخت)ریال(
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 صورت سود و زیان 

 پیش بینی سود و زیان شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

 

  

 140کارشناسی 1401کارشناسی 13981913991914001914010331دوره مالی

00031019777860634517479733 فروش

بهای تمام شده کاالی 

فروش رفته
000137733937731046611907

000174644340875996689461سود )زیان( ناخالص
هزینه های عمومی, اداری 

و تشکیالتی
431474570799389619915847611906019

0005436097447667سایر درآمد)هزینه( ها
4314745707993149043883150707954110775سود )زیان( عملیاتی

00175793354896440000003000000هزینه های مالی
خالص سایر درامدها و 

هزینه های غیرعملیاتی
5073350558757603358365695853798

سود )زیان( خالص 

عملیاتی قبل از مالیات
381019017498413753089191445114556977

08515516436000مالیات
38103070751914033753089191445114556977سود )زیان( خالص

4341341717509سود هر سهم

900000090000009000000900000090000009000000سرمایه
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 P/Eبر مبنای  ارزشگذاری

 

گذاری سهمارزش P/E سناریو  

P/E 919145خوش بینانه

P/E 14 7 متوسط890

P/E 10 5 بدبینانه636
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 بند سلب مسئولیت:

باشد و یم مهر اقتصادگذاری کارگزاری یهسرمانظر کارشناسان  صرفا   شدهارائهتحلیل 

شود.ینمشده محسوب یلتحلگونه توصیه به خرید، فروش، نگهداری سهام شرکت یچه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


