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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  

 دو نوع پریل و گرانول درصد ازت  46  درصد می با شد. 

 

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

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

 بازار جهانی 

جهانی  رفیت ظ chemanalyst   اساس آخرین گزارش 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 

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  28بسزایی در اقتصاد اوره و مواد غذایی دارند، حدود  رخود قیمت اوره افزایش پیدا کرده است. روسیه و اوکراین تاثی

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

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 

 

در سال های اخیر چین با توجه به تولید اوره از    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  

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

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

 میلیون تن در سال افزایش یابد .  40یش از نیاز این کشور در آینده به ب

 

 

 

 

 

 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.  9 حدودکشورهای چین، ترکیه،هند و برزیل می باشد.مجموع ظرفیت اسمی تولید ایران 
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پروژه در دست اجرا هستند، پتروشیمی مسجد سلیمان و   2الزم بذکر است پتروشیمی های زنجان،الوان، هنگام و کرماشا فاز

  تولید میکنند. فیترظ رنیز زیلردگان 

 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 

 

 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  -پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان  گروه   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 
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 معرفی شرکت 

ــرکت صنای  پتروشیمی کرمانشاه   ــام)ش ــهامی ع به صورت آزمایشی شروع به فعالیت   1386در دی ماه سال   (س

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ـشد فعالیت اـصلی ـشرکت ـشامل تولید اوره کـشاورزی    1390نمود و در ـسال 

نماید را به آمونیاک تبدیل میآن  و ـصنعتی می باـشد. گاز طبیعی اـصلی ترین ماده اولیه ـشرکت اـست که ـشرکت 

ر ـشرکت یاک وارد چرخه تولید ـشده و تبدیل به اوره، محـصول نهایی ـشرکت میو ـسس  آمون ـشود. در حال حاـض

 .باشد صنای  پتروشیمی کرمانشاه جزء واحدهای فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می

ایران، احداث هکتار، در اـستان کرمانـشاه در غرب    295مجتم  ـصنای  پتروـشیمی کرمانـشاه در زمینی به مـساحت 

نعتی مجتم    ت. بخش ـص ت و    62گردیده اـس ا  داده اـس ی جهت   114هکتار را به خود اختـص هکتار از این اراـض

 .احداث فضای سبز منظور شده است

 ظرفیت تولید 

ا ـشرکت ر حال در پتروـشیمی کرمانـش   396اوره   هزار تن  686 معادل خود اـسمی گرفتن ظرفیت نظر در با و حاـض

 دارد. تولید  تن نیتروژن ظرفیت 660آمونیاک و هزار تن 

 سهامداران
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 خوراک

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

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

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

 گاز دریافتی خود را از طریق اداره گاز استان کرمانشاه تامین میکند و به ازای هراستاندارد متر مکعب    پتروشیمی کرمانشاه گاز

 آن گاز سوخت می باشد.   %43%آن گاز خوراک و    57

 فرآیند تولید 

 گاز طبیعی و زغال سنگ دو ماده پرکاربرد در تولید اوره می باشند. 

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

   تولید می شود .

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

   تغییرات قیمت اوره باشد .  عامل مهمی در تواند 

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

 گیرد .مورد توجه و بررسی قرار می  هلند  FFTانگلی  و 

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

 طرح توسعه

آغاز شده در دستور کار است. هزینه این طرح تا پایان    1392از سال    عملیات توسعه فاز دوم شرکت پتروشیمی کرمانشاه

میلیون  213میلیارد تومان بوده که از مناب  داخلی تامین شده است. مخارج ارزی عملیات،  300هزار و  3جاری  خردادماه سال

، 1401/  03/  31طرح تا پایان    شود. پیشرفت عملیاتی این بینی میمیلیارد تومان پیش297هزار و یورو و مخارج ریالی آن،  

بوده و پیش60حدود   تا پایان سالبینی میدرصد  به حدود  شود  درصد برسد و درصورت اخذ تسهیالت ارزی  70جاری 

 تکمیل می شود. 1402و در پایان سال شود. درصد نیز نزدیک می80پیشرفت این طرح تا پایان سال به 
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 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  

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

و    لید اوره استفاده می کنند برای تو  از خوراک گاز به دلیل داشتن مناب  غنی گاز ،  انهیخاورمبه عنوان مثال کشورهای  

 کند دارند. که با زغال سنگ تولید می تری نسبت به چینسود باال هیحاش

،    Granular Urea Basket   ،Middle East Urea Granular  ،CFR China Ureaقیمت های گزارش شده برای اوره با عناوین ،  

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

 قیمت های جهانی به فروش می رسد . 

 عوامل موثر بر نرخ جهانی اوره

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

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

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

و ادامه دار شدن آن به دلیل    2021بعد از تجربه ی رشد باالی قیمت اوره در انتهای سال  .  شوندمت دالر می  اوره و قی



 کرمانشاه   یمیشرکت پتروشل بنیادی تحلی
  

را می توان ناشی از شرایط    تنش های بین روسیه و اکراین در چند ماه اخیر شاهد افت مجدد قیمت اوره هستیم که آن 

 دانست. و مالی از سوی بانک های مرکزی جهان سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جهان و اعمال سیاست های پولی 

 قیمت اوره در ایران 

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

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

 خاصی پیروی نمی کند . 

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

   .نیز اثرگذار هستند  ارز انتقالهمچنین 

در بین شرکت های اوره ای هرچه مطالبات از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کمتر باشد نشان از وضعیت   •

مناسب شرکت می باشد.در بین شرکت های اوره ای سه شرکت شلرد، خراسان و کرماشا کمترین مطالبات را دارا  

 .می باشند

  فروش   
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 بهای تمام شده 

 مفروضات

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

 درصد فروش اوره صادراتی و مابقی داخلی لحاض شده است. 55حدود  ➢

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

 گرفته شده است. 

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

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

 

 1402 1401 مفروضات 

  310,000  270,000 قیمت دالر 

  480  402 دالری  -اوره داخلی 

  560  708 دالری  -آمونیاک داخلی 

  460  460 دالری -اوره صادراتی

  560  656 دالری -امونیاک صادراتی

  745  745 مصرفی آمونیاک به گاز ضریب 

  50,000  50,000 نرخ خوراک 

  0.25  0.35 حقوق  دستمزد 

  0.30  0.40 تورم 

  20,000  20,000 نرخ سوخت 
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 صورت سود و زیان

 1402 1401 400 99 صورت سود وزیان 

  100,392,099  74,671,954  61,114,637  24,014,839 درآمدهای عملیاتی  

 بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی  
(7,603,562

) 
(21,455,301

) 
(26,992,676

) 
(26,157,765

) 

  74,234,334  47,679,278  39,659,336  16,411,277 سود )زیان( ناخالص  

 هاى فروش، ادارى و عمومى  هزینه
(1,546,773

) 
(2,259,145) (2,974,077) (3,725,064) 

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

  442,860  431,068  424,851  30,847 سایر درآمدها  

 (33,971) (33,971) (45,295) (3,002) ها  سایر هزینه

  70,918,159  45,102,298  37,779,747  14,892,349 سود )زیان( عملیاتی  

 (256,249) (256,249) (256,249) (173,976) هاى مالى  هزینه

درآمد    -های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه 

 ها  گذاری سرمایه
133,372  228,838  270,029  318,634  

2,419,053) اقالم متفرقه    -های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه 
) 

(1,214,138) (1,699,099) (2,208,828) 

  68,771,716  43,416,979  36,538,198  12,432,692 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  

  0  0  2,743,063  0 هزینه مالیات بر درآمد:  

  68,771,716  43,416,979  39,281,261  12,432,692 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم  

  0  0  0  0 سود )زیان( خالص عملیات متوقف شده  

  68,771,716  43,416,979  39,281,261  12,432,692 سود )زیان( خالص  

  19,486  12,302  11,158  3,525 سود )زیان( پایه هر سهم  

 

تومان پیش   1،948و  1،230به ترتیب  1402و  1401شود سود هر سهم سال  با توجه به مفروضات فوق همانگونه که مشاهده می 

 بینی شده است. 

باشله و  یم  مهراقتصلادگذاری کارگزاری یهسلرمانظر کارشلناسلا     صلرااً  شلههارائهسلل  مئللیتیتت تحلیل   ❖
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