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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  ،و آمونیوم می دهد 

 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 

 استفاده می شود. مناطق از زغال سنگ 

ده  اباشد.به دلیل استفمی ن مصرف اوره در تولید محصوالت کشاورزی ازجمله گندم، ذرت، سویا، کلزا و پنبه  یرتبیش

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

 باشند. می دارند. بیشترین صادرکنندگان این محصول کشورهای حوزه خاورمیانه   میکنند و صادرات ک می استفاده  

 : 2020تولید اوره در سال 

 میلیون تن  منطقه 

 69 شرق آسیا

 33 جنوب آسیا

 24 غرب آسیا

 17 مرکزی شرق اروپا و آسیای  

 16 آمریکای شمالی 

 12 آفریقا 

 6 غرب اروپا

 4 سایر

 181 جمع
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 معرفی شرکت

شررکت پتروشریمی لردگان با نماد بورسری شرلرد با هدف تولید کودهای شریمیایی بر پایه اوره و با توجه به عبور خط 

این  شرد.  1385تاسری  در سرال ز  محال و بختیاری، موفق به کسر  مجولوله سرراسرری گاز طبیعی از اسرتان چهار

مجددا    1394به واسرهه عدم تامین مالی پروژه پیشررفت چندانی نداشرت و عملیات آن از سرال    1394مجتمع تا سرال  

فاز برنامه ریزی شررده که فاز اول شررامل راه اندازی سررروی  های جانبی   3آغاز گردید. طرح پتروشرریمی لردگان در  

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

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران 

 محل افزایش سرمایه  سرمایه جدید  مبلغ افزایش  سرمایه قبلی تاریخ افزایش سرمایه 

  مهالبات حال شده و آورده نقدی
  مهالبات حال شده و آورده نقدی
  مهالبات حال شده و آورده نقدی
  مهالبات حال شده و آورده نقدی
  مهالبات حال شده و آورده نقدی
  مهالبات حال شده و آورده نقدی

 

 باشد: می سهامداران شرکت به شرح زیر 

 درصد  سهمسهامدار

  شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
 صندوق سرمایه گذاری.ا.ب.خلیج فارس

 شرکت مهندسی همپا 
 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

 سایر سهامداران

 مجموع 
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 محصوالت تولیدی شرکت

 1400مقدارتولید ساالنه  ظرفیت واحدمقدار تولید

  تن اوره
  تنآمونیاک
 مجموع

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

 

 مقدار تولید و فروش

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

 محصوالت و در نهایت مبلغ فروش برآورد شده است. 

 1402کارشناسی 1401کارشناسی  331/03/1401 واحدمقدار تولید 

 0 تن اوره
 0 تنآمونیاک
 0مجموع

 

 1402کارشناسی 1401کارشناسی   واحدمقدار فروش

  تن اوره داخلی 
 0 تناوره صادراتی 

  تنآمونیاک داخلی 
 0 تنآمونیاک صادراتی 
 مجموع
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 1402کارشناسی 1401کارشناسی   واحد مبلغ فروش

  میلیون ریال  اوره داخلی

 0 میلیون ریال اوره صادراتی 

  میلیون ریال آمونیاک داخلی

 0 میلیون ریال آمونیاک صادراتی 

 مجموع

 

 

 1402کارشناسی 1401کارشناسی   واحد نرخ فروش 

  ریال/تن اوره داخلی

 0 ریال/تناوره صادراتی 

 0 ریال/تنآمونیاک داخلی

  ریال/تنآمونیاک صادراتی 
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 ترکیب بهای تمام شده 

درصرد مربوب به   2درصرد مربوب به مواد مربوب به مواد مسرتقیو و    37درصرد بهای تمام شرده مربوب به سرربار،   61

 باشد. میباال و در وهله دوم هزینه انرژی  سهو باالی سربار، هزینه استهالک دستمزد مستقیو است. علت 

 

 پیش بینیمفروضات 

 سال
 نرخ رشد دستمزد 
 تولید اوره 
 تولیدآمونیاک 
 نرخ دالر 

 اوره صادراتی)دالر( 
 اوره صادراتی)ریال( 
 اوره داخلی)دالر( 
 اوره داخلی)ریال( 

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

 باشد.میپیش بینی سود و زیان شرکت به شرح جدول زیر 

 

  

 1402کارشناسی 1401کارشناسی دوره مالی

 فروش

بهای تمام شده کاالی  

فروش رفته


سود )زیان( ناخالص 
هزینه های عمومی, اداری  

و تشکیالتی 


درآمد)هزینه( هاسایر 
سود )زیان( عملیاتی

هزینه های مالی 
خالص سایر درامدها و  

هزینه های غیرعملیاتی 


سود )زیان( خالص 

عملیاتی قبل از مالیات


مالیات
سود )زیان( خالص

سود هر سهم 

سرمایه



 تحلیل بنیادی شرکت شلرد 
 

8
 

 

 P/Eبر مبنای  ارزشگذاری

 

گذاری سهم ارزش P/E سناریو   

P/E خوش بینانه

P/E متوسط  

P/E  بدبینانه  
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 بند سلب مسئولیت:

گونه توصیه به  یچ هباشد و  یم  ایرانیان  مهر اقتصادگذاری کارگزاری  یه سرمانظر کارشناسان    صرفاً  شدهارائه تحلیل  

 شود. ی نمشده محسوب یل تحلخرید، فروش، نگهداری سهام شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


