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 مقدمه 
جهت افزایش محصول و  و    کود اوره با باالترین مقدار نیتروژن در بین تمام کودهای جامد نیتروژنی، مهمترین کود ازته در دنیا است 

ه بر کاربرد گسترده در بخش کشاورزی، به عنوان ماده اولیه بسیاری از ترکیبات  عالو حاصلخیزی خاک به کار گرفته می شود. همچنین  

ترکیب    تولید لوازم آرایشی،   تولید انواع پالستیک، رزین های فرمآلدهید، تولید چسب، تولید سیانات پتاسیم، ) مهم و صنعتی   شیمیایی 

 .استفاده قرار می گیرد مورد (  نیترات اوره و کاهش دهنده آالینده های اگزوز خودروها 

کود اوره در بخش کشاورزی به دو صورت پریل و گرانول وجود دارد که تفاوت اصلی این دو نوع در سایز و اندازه آن ها می باشد.در هر  

 درصد می باشد.   46دو نوع پریل و گرانول درصد ازت  

 

بینی می شود با توجه به سیاسیت های محیط زیستی اعمال شده بر صنعت خودرو و افزایش تولیدات این صنعت و همینطور پیش 

 افزایش تقاضا لوازم آرایشی مقدار مصرف بخش شیمیایی و صنعتی اوره افزایش یابد. 

 

 

 بازار جهانی 
جهانی  رفیت ظ chemanalyst   ساس آخرین گزارشا رمیلیون تن بوده است. ب 190حدود   2021تولید جهانی اوره در سال 

میلیون تن در  190ظرفیت از  و با اتمام پروژه های در دست اجراتوجهی خواهد بود  آتی شاهد رشد قابل ال هایاوره در س تولید

 . افزایش می یابد2030میلیون تن تا سال  300به 2021سال 
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طی ماه های اخیر با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، تحریم های اقتصادی اعمال شده بر روسیه)بزرگترین صادر کننده اوره در  

ط کشور چین به منظور تامین نیاز داخلی  جهان( ، اختالل در مسیرهای تجاری دریای سیاه و با تعلیق درآوردن صادرات اوره توس

درصد صادرات  28خود قیمت اوره افزایش پیدا کرده است. روسیه و اوکراین تاثیر بسزایی در اقتصاد اوره و مواد غذایی دارند، حدود 

 درصد صادرات کود در جهان در اختیار این دو کشور دارند. 14درصد دانه های روغنی و همینطور 11گندم، 

 ران مهم صنعت اورهبازیگ
که هند و چین در صدر پر    هستند در جهان  اوره    یمصرف کنندهو  کننده    دی تول  نیبزرگتر  ، باال  ت یبا جمع  ییکشورها

سهم ایران    درصد اوره ی جهان در آسیا تولید می شود .   70بیش از    جمعیت ترین کشورهای جهان هستند ، از این روی 

 ی تولیدی جهان بوده است .درصد از کل ظرفیت اوره 5تا  4از تولید اوره در سالهای مختلف بین 

 

تولید اوره از  در سال های اخیر چین با توجه به    روسیه ، چین و قطر از بزرگترین صادر کنندگان اوره در جهان به شمار می روند .

طریق زغال سنگ و برخورداری از حاشیه سود پایین تر نسبت به کشورهای خاورمیانه ،تنها به میزان نیاز خود تولیدد کرده و مقدار  

 صادرات خود را کاهش داده و گاهی به صفر می رساند . ولی کماکان از بزرگترین تولیدکنندگان محسوب می شود . 
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آمریکا از بزرگترین واردکنندگان اوره در جهان هستند . هند به دلیل جمعیت باالیی که دارد ساالنه بیش  هند ، برزیل و  

درصد آن را خود تولید کرده و مابقی را وارد می کند و پیشبینی می شود    50میلیون تن مصرف اوره دارد و تقریبا    30از  

 ل افزایش یابد . میلیون تن در سا 40نیاز این کشور در آینده به بیش از 
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 بازار داخلی
درصد اوره کشور صادر میشود، مقاصد مهم صادراتی ،   70ایران یکی از کشور های بزرگ تولیده کننده اوره در جهان است. تقریبا 

 میلیون تن می باشد.   9کشورهای چین، ترکیه، هند و برزیل می باشد.مجموع ظرفیت اسمی تولید ایران حدود 

پروژه در دست اجرا هستند، پتروشیمی مسجد سلیمان و   2بذکر است پتروشیمی های زنجان،الوان، هنگام و کرماشا فازالزم 

  لردگان نیز زیر ظرفیت تولید میکنند.

 مروری بر وضعیت اوره سازهای بورسی 
 

 نام شرکت
درصد فروش اوره  

 صادراتی 
 ظرفیت تولید

میانگین مقدار فروش 

 اوره صادراتی 

متوسط حاشیه 

  5سود ناخالص در 

 سال گذشته شرکت 

 
  %59 2,184,610 3,225,000 %67/7 شپدیس 

  %51 1,058,612 1,567,000 %67/6 شیراز 

  %43 - 1,075,000 - شلرد 

  %64 366,032 670,000 %54/6 کرمانشا

  %63 330,742 495,000 %66/8 خراسان 

همت بزرگترین شرکت اوره ساز بورسی محسوب شده و در    102میلیارد سهم و ارزش بازار    6شرکت پتروشیمی پردیس با  

 زیر گروه محصوالت شیمیایی قرار می گیرد .
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از سهام پتروشیمی پردیس و سرمایه گذاری غدیر به صورت غیر    %69مالک    انیشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارس

 از شرکت پتروشیمی پردیس می باشد . %44.6مستقیم مالک 

 

 سهامدار عمده ارزش بازار  تعدا سهام  نام شرکت 

 % 69  -شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان   هزار میلیارد تومان   103 میلیارد  6 شپدیس 

 % 51  -شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان   هزار میلیارد تومان  34 میلیارد  5.1 شیراز 

 % 64  -گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان   هزار میلیارد تومان   10 میلیارد  9 شلرد 

 % 32  -شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان   هزار میلیارد تومان  20 میلیارد  3.529 کرمانشا

 % 43  -س.ع  -شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین هزار میلیارد تومان   20 میلیارد  1.79 خراسان 

 

 معرفی شرکت 

به صرورت سرهامی خات تاسریس    1383مرداد  28ابتدا با نام پتروشریمی اوره و آمونیاک غدیر در تاری    سیپرد  یمیشررکت پتروشر

شرکت گسترش نفت و   یفرع   یدر حال حاضر شرکت جزو واحد ها  به سهامی عام تبدیل گردید. 1389اسفند 10گردید و در تاری  

کارخانه مجتمع    ییایاسررت و منطقه جاراف  ریغد یگذار  هیگروه شرررکت سرررما  یینها یو واحد تجار  (عام  یسررهام)  انیگاز پارسرر

تن   میلیون  2سرراالنه بیش از  فاز ( ،  3حجم تولید این مجتمع )مجموع  انتخاب شررده اسررت.  هیمنطقه عسررلو  سیپرد یمیپتروشرر

 همچون محصروالتی تولید با   )  عام سرهامی( پردیس پتروشریمی شررکتاسرت. تن اوره گرانول میلیون 3سراالنه بیش از و   آمونیاک

 پتروشریمی شررکت.  نماید می تامین را کشرور از وخارج داخل های بازار در صرنایع - کشراورزی تقاضرای از بخشری اوره، و آمونیاک

 در محصروالت این تولیدکنندگان  بزرگترین از یکی نیز و درخاورمیانه اوره و آمونیاک کننده تولید مجتمع بزرگترین مالک ، پردیس

تا   سراز اوره  یشررکت هامی باشرند .    کشرورهای آسریایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکاییمقاصرد صرادراتی شررکت  .باشرد می جهان سرط 

 یمیشررکت پتروشر.یکی از مهمترین اهداف   شرود  یبه آنها داده نم  ینکنند مجوز فروش صرادرات  نیاوره داخل را تام ازیکه ن  یزمان

سره برند   یدر زمرههدف خود ،    یدر بازارها  ا،یدرصرد تجارت اوره دن 10با در دسرترس داشرتن   1410سرال   این اسرت که تا  سیپرد

 5  زانیخود را به م  یاتیعمل  ریغ   یو درآمدهارا به دسرت آورد   لیسروم فروش اوره در بازار برز  گاهیجاو برتر از نظر حجم فروش اوره  

 دهد. شیشرکت افزا  آمددرصد کل در

 تولید ظرفیت  

تن اوره در دو فاز بوده که با راه اندازی فاز سرروم این 2,150,000تن آمونیاک و 1,360,000ظرفیت تولید سرراالنه شرررکت شررامل  

 تن اوره می رسد.  3,225,000آمونیاک و 2,040,000ظرفیت ها  
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 سهامداران 

 

 خوراک 
یافت که این موضوع باعث افزایش نرخ خوراک محاسبه با توجه به وقوع جنگ روسیه و تحوالت اخیر قیمت گاز بشدت افزایش 

ریال به ازای هر متر مکعب   50،000برای قیمت گاز سقف قیمتی  1400شده توسط فرمول مصوب وزارت نفت شد. در زمستان 

 سنتی محاسبه می شود( 21تعیین شد.)نرخ خوراک صنایع پتروشیمی تقریبا با گاز 

  %47.9به ازای هر استاندارد متر مکعب گاز دریافتی و  تامین می کند ن یمبوشیمی پترگاز خود را از   پتروشیمی پردیس

 آن گاز سوخت می باشد  %52.1آن گاز خوراک و 
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 فرآیند تولید 
 گاز طبیعی و زغال سنگ دو ماده پرکاربرد در تولید اوره می باشند. 

گردد و مابقی از نفتا یا نفت کوره  % آن از زغال سنگ استفاده می  27و برای    گازاز اوره کل دنیا از ماده اولیه    % 67  در تولید 

 تولید می شود .  

از واحدهای تولیدی اوره که با زغال سنگ کار می کنند در چین قرار دارند. لذا تاییرات قیمت زغال سنگ چین می   97%

 مت اوره باشد .  تواند عامل مهمی در تاییرات قی

،  4برای سوخت گاز و تعیین قیمت آن معموال روند قیمتی   ،  هاب مهم دنیا  ، آلبرتای کانادا    NBPهنری هاب آمریکا 

 مورد توجه و بررسی قرار می گیرد .هلند  FFTانگلیس و 

 . در ایران و خاورمیانه به دلیل وجود منابع غنی گاز خوراک بخش عمده اوره تولیدی گاز می باشد 

 

 

 

 قیمت اوره در بازار های جهانی
در بازارهای جهانی اوره در قیمت های متفاوتی معامله می شود ، قیمت های منتشر شده از اوره با توجه به اینکه در چه  

 منطقه ای تولید شده و از چه سوختی استفاده می شود، متفاوت می باشد .

و    برای تولید اوره استفاده می کنند   از خوراک گاز داشتن منابع غنی گاز ،به دلیل    انهیخاورمبه عنوان مثال کشورهای  

 کند دارند. که با زغال سنگ تولید می تری نسبت به چینسود باال هیحاش
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،    Granular Urea Basket   ،Middle East Urea Granular  ،CFR China Ureaقیمت های گزارش شده برای اوره با عناوین ،  

گرانول فوب خلیج فارس و همینطور قیمت اوره گرانول ایران که به دلیل تحریم های سیاسی با قیمتی متفاوت از  اوره  

 قیمت های جهانی به فروش می رسد . 

 عوامل موثر بر نرخ جهانی اوره
طبیعی ،  عوامل موثر بر نرخ جهانی اوره در دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی می گیرند ، در طرف عرضه قیمت گاز  

زغال سنگ و نرخ حمل و نقل بین المللی ، ... و در طرف تقاضا نرخ جهانی کامودیتی ها به ویژه حوزه کشاورزی از عوامل  

تعیین کننده ی قیمت اوره می باشند . که نهایتا سودآوری شرکت های اوره ساز معلول دو عامل اصلی یعنی قیمت جهانی  

 اوره و قیمت دالر می شوند . 

و ادامه دار شدن آن به دلیل تنش های بین روسیه و اکراین   2021از تجربه ی رشد باالی قیمت اوره در انتهای سال بعد 

در چند ماه اخیر شاهد افت مجدد قیمت اوره هستیم که آن را می توان ناشی از شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی  

 ی مرکزی جهان دانست. جهان و اعمال سیاست های پولی و مالی از سوی بانک ها

 

 قیمت اوره در ایران
سیاسی و از دست ندادن بازارهای   های از قیمت های جهانی پیروی میکند ولی به جهت تحریم صادراتی ایران اوره قیمت

. البته الزم به ذکر است که میزان تخفیف شرکت ها از الگوی   هدف شرکت های ایرانی مجبور به ارائه تخفیف هستند 

 پیروی نمی کند . خاصی 

بیمه ی آن و   حمل و نقل و   فروش،  وجه جایی  ، جابه فروش بازارهای  روی  بر فروش تحریم های سیاسی عالوه بر قیمت

   .ارز نیز اثرگذار هستند  همچنین انتقال
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 فروش   
 

 

دیگری که به مبلغ فروش  در تحلیل پتروشیمی پردیس فاکتور مهم میزان فروش صادراتی اوره شپدیس می باشد. دلیل  

داخلی وزن کمتری داده می شود این است که ، بخشی از اوره که در داخل کشور به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  

 فروخته می شود در قالب مطالبات در صورت های مالی شرکت گنجانده می شود که غالبا هم معوق می باشند  . 

. نرخ    به بعد همان قیمت کشف شده در بورس کاال خواهد بود  98سال  قیمت اوره مصوب جهاد کشاورزی از مهر ماه  

هزار تومان می باشد که مابتفاوت    800مصوب فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ تقریبی هر تن  

ماهه حداقل قیمت کشف شده در بورس کاال توسط سازمان برنامه و بودجه به شرکت های اوره ساز پرداخت    6میانگین  

 می شود .
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 بهای تمام شده
 سربار نسبت به سال قبل اعمال نرخ های یوتیلیتی جدید اعالم شده توسط شرکت مبین می باشد. علت افزایش هزینه 

 مفروضات 
 فروش متناسب با نسبت فروش به تولید دوره های قبل لحاض شده است. ➢

 درصد فروش اوره صادراتی و مابقی داخلی لحاض شده است. 65حدود  ➢

 مطابق نرخ های جدید اعالم شده لحاض شده است.نرخ های یوتیلیتی های دریافتی از مبین  ➢

درصد نرخ صادراتی در نظر  78درصد نرخ های جهانی و نرخ فروش داخلی نیز  75نرخ فروش صادراتی شرکت حدود  ➢

 گرفته شده است. 

 درصد هزینه حمل درنظر گرفته شده است. 10نرخ سوخت با احتساب  ➢

 شده است.  درصد ارزش افزود به خوراک گاز و سوخت اعمال 15 ➢

 

 1401E 1402E سایر مفروضات 

 310,000 255,000 نرخ دالر 

 575 613 نرخ اوره جهانی 

 470 520 نرخ اوره صادراتی 

 368 407 نرخ اوره داخلی 

 530 632 نرخ آمونیاک صادراتی 

 50,000 50,000 نرخ خوراک 

 %30 %40 نرخ تورم 

 %30 %35 نرخ حقوق و دستمزد 

 %56 %56 آمونیاک به اورهضریب تبدیل 
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 صورت سود و زیان 

99سال  صورت سودو زیان  1400سال   1401سال  -E 1402سال -E 6 1400ماهه  9 1400ماهه   

  289,433,821  161,373,844  482,093,837  401,311,732  197,398,681  78,340,026 فروش 

 (110,912,374) (68,923,090) (205,101,931) (149,036,905) (70,710,577) (30,994,287) فروش رفته  بهای تمام شده کاالی

  178,521,447  92,450,754  276,991,906  252,274,827  126,688,104  47,345,739 سود )زیان( ناخالص 

 (5,279,200) (3,606,877) (9,812,033) (7,466,980) (9,591,839) (8,165,941) اداری و تشکیالتی  ,هزینه های عمومی

  1,026,848  1,467,698  7,661,058  996,549  1,467,698  18,351,894 )هزینه ها( ی عملیاتی  خالص سایر درآمدها

  174,269,095  90,311,575  274,840,930  245,804,396  118,563,963  57,531,692 سود )زیان( عملیاتی 

 (588,232) (438,268) (732,424) (732,424) (474,078) (732,424) هزینه های مالی 

  9,101,554  6,280,619  14,331,503  12,135,659  4,232,839  736,262 هزینه های غیرعملیاتی  خالص سایر درامدها و

  182,782,417  96,153,926  288,440,009  257,207,632  122,322,724  57,535,530 عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  سود )زیان( خالص

  0 (16,130)  0  0  4,597,514 (51,495) مالیات 

  182,782,417  96,137,796  288,440,009  257,207,632  126,920,238  57,484,035 سود )زیان( خالص 

  6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000 سرمایه 

  30,464  16,023  48,073  42,868  21,153  9,581 مالیات  سود هر سهم پس از کسر

 

 نرخ دالر 

 جدول تحلیل حساسیت

 اوره صادراتی  نرخ دالری

48,073  400  410  420  430  440  450  460  470  480  490  500  

260,000  28,163  29,463  30,762  32,062  33,362  34,662  35,962  37,262  38,562  39,862  41,162  

270,000  29,975  31,325  32,675  34,025  35,375  36,724  38,074  39,424  40,774  42,124  43,474  

280,000  31,787  33,187  34,587  35,987  37,387  38,787  40,187  41,586  42,986  44,386  45,786  

290,000  33,600  35,050  36,499  37,949  39,399  40,849  42,299  43,749  45,199  46,648  48,098  

300,000  35,412  36,912  38,412  39,912  41,411  42,911  44,411  45,911  47,411  48,911  50,411  

310,000  37,224  38,774  40,324  41,874  43,424  44,974  46,523  48,073  49,623  51,173  52,723  

320,000  39,037  40,636  42,236  43,836  45,436  47,036  48,636  50,236  51,835  53,435  55,035  

330,000  40,849  42,499  44,149  45,799  47,448  49,098  50,748  52,398  54,048  55,698  57,347  

340,000  42,661  44,361  46,061  47,761  49,461  51,161  52,860  54,560  56,260  57,960  59,660  

350,000  44,474  46,223  47,973  49,723  51,473  53,223  54,973  56,723  58,472  60,222  61,972  
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ب شله و  یس  سهراقتصل دگذاری ک رگزاری یهسلرس نظر ک رشلا سل      صلرا ً  شله ارائهسلل  سئللیتیتت تحلیل   ❖

 شید.ینمشه  سحئیب  یلتحلگینه تیصیه به خریه، اروش، نگههاری سه م شرکت  یچه
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