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آگاهتیم تحلیل گروه مالی 
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تاپیکو
شرکت ملی 
میصنایع پتروشی

سهام عدالت، . س
سهام عدالت

گروه پتروشیمی تابان 
فردا

سهام شناور 

صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس

شرکت های زیر 
مجموعه

معرفی
سهامداریخالصه

17.7%6.1% 38.9% 23% 14.3%
فارسنماد

10,250(ریال)قیمت سهم 
291.6(تومانمیلیاردهزار)ارزش بازار 

28.7(هزار میلیارد تومان)ســرمـایه 

%14.3آزادشناور
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ج فارسساختار شرکت صنایع پتروشیمی خلی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی پارس%(70.3)گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 

قرپتروشیمی نگین سن

پتروشیمی لردگان

پتروشیمی ممسنی

پترو پرک پویا

پتروشیمی ارومیه

صنایع پتروشیمی 
پتروآرمند لردگان

پتروشیمی ایالم

پتروشیمی ارغوان گستر 
ایالم

پتروشیمی صدف خلیج 
فارس

پتروشیمی کازرون

سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

پتروشیمی تندگویان

پتروشیمی نوری

ج پاالیش بیدبلند خلی
فارس

پتروشیمی فجر

پاالیش گاز یادآوران

پتروشیمی مبین

پتروشیمی بوعلی

پتروشیمی خوزستان

پتروشیمی اروند

مدیریت توسعه صنایع 
پتروشیمی

تجارت صنعت 
پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی گچساران

شرکت عملیات غیر 
صنعتی و خدمات صنایع 

پتروشیمی

NPCاینترنشنال

عملیات غیرصنعتی 
پازارگاد

پتروشیمی همت

پتروشیمی بندر امام

پلیمر گچساران

پتروشیمی ابن سینا 
اندیمشک

شرکت پارس تامین 
پتروشیمی مهرمجد پتروشیمی کاویاندماوند انرژی عسلویه شرکت پایانه ها و مخازن

شرکت بازرگانی 
پتروشیمی
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شرکت های وابسته

پتروشیمی 
%(28.3)شیراز

(وابسته)پتروشیمی کرمانشاه 

توسعه فناوری مدبران 
خلیج فارس

بازارگردانی خلیج فارس مشترک . س.ص
سبحان

شرکت الماس ماهشهرپتروشیمی هرمز

پتروشیمی بروجن
ره آوران فنون 

پتروشیمی

طقه پتروشیمی تفتان آریا من
آزاد چابهار

پتروشیمی شمال منطقه آزاد 
انزلی

پتروشیمی کارون

پتروشیمی دهدشت



وضعیت شرکت های فرعی پترول
توضیحات تکمیلیمالکیتشرکت

.اتیلن واحد پلی اتیلن از اینجا تامین می گردد. بهره برداری شده و خوراک را از پاالیشگاه گاز ایالم دریافت می کند1399هزار تن پلی اتیلن سنگین، فاز الفین در انتهای سال300%97ایالمپتروشیمی

. درصد آن ارزی است80هزار میلیارد تومان تسهیالت مالی دارد که حدود 11حدود . که آغاز به کار کرده استواحد یک میلیون تنی اوره%70پتروشیمی لردگان

آمونیوم، کریستال مالمین، سولفات پتاسیمتولیدکننده سولفات%48پتروشیمی ارومیه

1403هزار تنی در سال 600، احتمال بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت (هزار تن600)تولیدکننده اوره %20.6پتروشیمی کرمانشاه

%97.8خلیج فارسپتروشیمی صدف
1500با قیمت های . باشد1401بهره برداری نیمه اول احتماال . میلیون دالر سرمایه گذاری دیگر نیاز دارد150 گذاری دیده شده که حدود میلیون دالر سرمایه300حدود است که ( SBR)هزار تن الستیک مصنوعی 136طرح تولید

.ریالی داردمیلیارد تومان هم تسهیالت600میلیون دالر تسهیالت ارزی و 125حدود . میلیون دالر ساالنه می رسد200تقریبا به فروش SBRپایدار 

%55گستر ایالمپتروشیمی ارغوان
میلیون دالر فروش 240دالر پلی پروپیلن پتانسیل حدود 1400هزار تن پلی پروپیلن است که قیمت پایدار 170ظرفیت شرکت . شرکت تولیدکننده پلی پروپیلن بوده که از پتروشیمی ایالم خوراک می گیرد و در نزدیکی آن نیز است

مابقی مالکیت برای . بهره برداری می شود1401احتماال تابستان . در ساختار سرمایه شرکت تسهیالت ریالی نیز وجود دارد. میلیون دالر انجام گرفته است55میلیون دالر سرمایه گذاری دیده شده است که حدود 80حدود . سالیانه دارد
. هزار تن فقط بتواند از پتروشیمی ایالم خوراک دریافت کند120البته احتماال در حدود . پتروشیمی ایالم است

.ارزش پورتفو سهام پترول استدرصد20حدود .میلیاردی دارد560پورتفوی حدود یک شرکت سرمایه گذاری که در حال حاضر یک%98رانیانمدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ای

%80صنایع پتروشیمی پتروآرمند لردگان
لردگان هست که تامین بیست درصد شرکت در مالکیت. میلیون دالر خریداری شده است16تجهیزات به صورت دست دوم به ارزش .  گذاری نیاز داردمیلیون دالر سرمایه48هزار تنی کریستال مالمین است که در حدود30طرح 

.به بهره برداری برسد1402احتماال اواخر برآورد این است که.میلیون دالر مخارج باقی مانده است19حدود در. میلیون دالر فروش سالیانه می رسد50دالر کریستال مالمین به 1700قیمت پایدار حدود با . خوراک با آن می باشد

%100صنایع شیمیایی نگین سنقر
. میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز دارد60هزار تن در سال است که در حدود 22به اندازه طرح تولید محصوالت متیل آمینی

.  میلیون فروش دارد19تا 17سالی دالر پایدار متیل آمین ها 900تا 800قیمت های حدودبا .بهره برداری می شود1402در نیمه سال خرج شده و طبق برنامه احتماالمیلیون دالر 14حدود 1400پایان شهریور تا

%51پترو پرک پویا
امسال احتماال. میلیون دالر را دارد13تا 12دالر پایدار پتانسیل فروش سالی 300تا 250هزار تن سود پرک جامد میزند که با قیمت حوالی 45این طرح .  گذاری نیاز داردمیلیون دالر سرمایه15طرح تولید سود پرک هست که حدود 

. بهره برداری شود1402با مشخص شدن وضعیت پیمانکار در نیمه دوم سال 

هزار تنی، بدون پیشرفت و وضعیت تامین مالی، بدون مشخص شدن وضعیت خوراک و کامال نامشخص300طرح پلی اتیلن %67.2پتروشیمی ممسنی

سنگین، بدون پیشرفت، بدون مشخص شدن وضعیت خوراک و کامال نامشخصطرح پلی استال و پلی اتیلن%61.3پتروشیمی کازرون

%51پتروشیمی نوین
10در حدود قرارداد تامین مالی اعتباری از چین. مختلف مقدور نبوده و همچنان مشخص نیست که چه طرحی جایگزین خواهد شدطرح اولیه وینیل استات مونومر بوده که به دالیل. مابقی مالکیت برای پتروشیمی فن آوران است

. مانده است و احتماال نشدنی باشدشرکت ملی صنایع پتروشیمی معطلدرسال است که

،  %(1)،شیراز %(4)، بورس %(1)، زاگرس %(4)جم سایر
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مفروضات کالن

13971398139914001401140214031404مفروضات

69,654112,312215,000235,000270,000310,000357,000410,000(ریال ) نرخ دالر 

%20%20%20%25%30%50%22%47نرخ تورم

%20%20%25%30%40%35نرخ افزایش دستمزد

557565656565(هبشک/دالر)برنتقیمت نفت

نرخ صادراتی شرکت های اوره ساز%90نرخ اوره حمایتی
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پتروشیمی ایالم
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که تا زمـان هزار تن پلی اتیلن سنگین بوده و مقرر شده بود300فاز اول پتروشیمی ایالم تولید •
میـانگین تولیـد )راه اندازی فاز الفین، اتیلن خوراک خود را از خط لوله اتیلن غرب دریافت کنـد

(.هزار تن بوده است160سه سال اخیر در حدود 
ورودی فـاز الفـین از . راه اندازی و بهـره بـرداری شـده اسـت1399فاز الفین در انتهای سال •

ر خریدی نداردسمت پاالیشگاه گاز ایالم بوده و شرکت از خط لوله اتیلن غرب در حال حاض
. ابهام شرکت اسـتبحث دریافت و قیمت گذاری خوراک از پاالیشگاه گاز ایالم مهمترین نکته و•

.یدات این واحد استتولید اتیلن بیشتر، بنزین پیرولیز، سوخت مایع و پروپیلن از تول
ازی خـوراک دریـافتی از همچنین شرکت طرح بازیابی و تولید گوگرد گرانول را با توجه به شیرین سـ•

.به بهره برداری برسد1400پاالیشگاه گاز ایالم دارد که احتماال در انتهای سال 
خشـی از اتـان تـا ، خریـد ب(از زیر مجموعه های ونفـت)طبق قراردادی با شرکت پتروپاک ایرانیان •

هزار 30تا 20نه حدود برآورد ما این است که سالیا. تکمیل فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم ادامه دارد
(.استمشتری دیگر پتروپاک ایرانیان پتروشیمی امیر کبیر)تن خریداری شود 

اک بـه صـورت احتماال قیمت خـور. از نکات مهم نحوه قیمت گذاری برای خوراک دریافتی است•
یمـت خـوراک تخمینـی بـا توجـه ق. میانگین وزنی اجزای تشکیل دهنده همراه با یک تخفیفـی باشـد

بـودن و قیمت اجزای خوراک در سایر شرکت ها احتمـاال بابـت کامـل ن( 1400گزارش شش ماهه )
. درصد در نظر گرفته شده است10-15ظرفیت خوراک دهی از پاالیشگاه یک تخفیفی در حوالی  

شــرکت در حــوزه میــزان تولیــد، موجــودی پایــان دوره و مــواد م ــرفی1400گــزارش شــش ماهــه •
. تناقضات و دارای ابهام است

%(17)تاپیکو  %(17)وصندوق  %(59)پترول %(7)مارون 

پتروشیمی ایالم

ارغوان گستر ایالم 
(40)%



پتروشیمی ایالم

7

سـاله و 5%( 5+نـر  یـوروبر )میلیـون دالر وام ارزی 276، حـدود 1400شرکت در پایان شـهریور •
بازپرداخـت اصـل ایـن وام هـا قـدرت . سـاله دارد1درصـد 18میلیارد تومان وام ریالی حـدود 1170

.تقسیم سود را به شدت کاهش خواهد داد
ارزی به هلدینگ به واسطه تسهیالت ارزی و بدهی)تراز ارزی منفی بیش از یک میلیارد دالری •

گین درصـد دالر محـل شناسـایی زیان هـای تسـعیر سـن20در صورت رشد کمتر از ( فارس و پترول
.ی کندهمچنین قدرت تقسیم سود شرکت را بابت بازپرداخت به شدت کم م. است

درصد 25در ایالم و مالکیت تاپیکو، وصندوق و مارون)با توجه نوع سهامداری غیر در این شرکت •
ت در چندسـال ، احتماال با درخواسـت هلـدینگ خلـیج فـارس، شـرک(سهامدار غیر فارس در پترول

.ت بدهی های خود استبه دنبال بازپرداخ( حداقلی یا بدون پرداخت)آتی با تقسیم سود پایین 

وت از طراحی اعالم با توجه به اطالعات به دست آمده اجزای حاضر در خوراک دریافتی فعلی متفا•
خوراک نیسـتیم البته همچنان در وضعیت کامل دریافت. شده برای خوراک از سوی شرکت است

. های شرکت باشدو نمی توان برآورد دقیقی کرد اما به نظر این موضوع می تواند یکی از ریسک

درصدی آن 40که مالکیت ( نتولیدکننده پلی پروپیل)بهره برداری از پتروشیمی ارغوان گستر ایالم •
ه تـاری  بهـره بـرداری بـا توجـه بـ. برای پتروشیمی ایالم است می تواند زنجیره ایالم را کامل کنـد

از و با تکمیل شدن ظرفیت ف1403، احتماال این شرکت تا پایان سال 1401احتمالی در نیمه سال 
. درصدی کار کند65الفین پتروشیمی ایالم با ظرفیت 

اعالمی-و خوراک فاز الفین تولید

میزان تولید محصوالت واحدمیزان خوراک

میزان محصولواحدشرحمیزان خوراکواحدشرح
محصوالت
قابل فروش

458150سال/ر تنهزااتیلن232.8سال/ر تنهزااتان

𝑪𝟑+327.8سال/ر تنهزا

پروپیلن
"گرید شیمیایی"

106.5106.5سال/ر تنهزا

پروپیلن
"گرید پلیمری"

-18.1سال/ر تنهزا

𝑪𝟓+
391.2سال/ر تنهزا

133133سال/ر تنهزازبنزین پیرولی

3333سال/ر تنهزاسوخت مایع

وضعیت خوراک دریافتی

خوراک سهم هر بخش
در طراحی

خوراک دریافتی در 
وضعیت فعلی

)%(وضعیت )%(وضعیتماده

%39%24اتان

𝑪𝟑+34%35%

𝑪𝟓+
41%27%



پاالیشگاه گاز ایالم
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در کشور با ت فیه گاز میادین تنگه بیجـار  ار گاز غرب و تقویت فشتامین خوراک پتروشیمی ایالمشرکت پاالیش گاز ایالم به منظور تامین گاز م رفی استان ایالم و استان های غربی کشور و همچنین •
.کیلومتری غرب بخش چوار احداث شده است12

متر مکعـب گـاز 1300هزار متر مکعب اتان، 380گاز سبک، میلیون مترمکعب 5.8شامل روزانه )راه اندازی شد ترش میلیون متر مکعب گاز 6.8با ظرفیت فرآوری فاز نخست این پاالیشگاه فاز •
میلیون مترمکعـب 10.2، ظرفیت شرکت به فرآوری 1403، با بهره برداری از فاز دوم در انتهای سال 1400طبق م احبه مدیرعامل شرکت در مهر (. گوگردتن 340بشکه میعانات گازی و 7500مایع، 

.گاز ترش در روز خواهد رسید
. ظرفیت کامل می رسدمی ایالم به دوم پاالیشگاه، پتروشیفاز پاالیشگاه گاز ایالم توانایی تکمیل کامل خوراک پتروشیمی ایالم را با استفاده از فاز نخست ندارد و با بهره برداری از •
درصد ظرفیت کـار کنـد و زمـانی کـه 70تا 65احتماال در نیمه دوم سال در سطوح . درصد است50ماهه پتروشیمی ایالم، به نظر می آید که ظرفیت استفاده شده در مقادیر کمتر از 6با توجه به تولید •

.  پاالیش گاز ایالم فاز دوم را بهره برداری کند به ظرفیت کامل می رسد

از پاالیشگاه گ
ایالم

پتروشیمی ایالم

پتروشیمی ارغوان 
گستر ایالم

(125)پروپیلن 
(120)پلی پروپیلن 

اتیلن (  300)پلی اتیلن 

(133)بنزین پیرولیز 
(33)سوخت مایع 

اتان
سی تری پالس
سی فایو پالس (150)اتیلن 

گوگرد گرانول 
(8.8)

میادین تنگه
بیجار



پتروشیمی ایالم

بـا 1403بـه بهـره بـرداری می رسـد و در سـال 1401پتروشیمی ارغوان گستر ایالم در اواخـر سـال •
. ظرفیت کامل کار می کند

ا تـا سـال به اتمام می رسند جریانات نقدی و تقسیم سود ر1404با توجه به اینکه وام ها در سال •
.ل میسر نیستبا این حال با توجه به زیان انباشته تقسیم چندسال او. ادامه داده ایم1405

(:تن/دالر)قیمت مح والت به صورت زیر است •

13981399140014011402140314041405

پلی فروش
ن اتیلن سنگی

(هزار تن)
148164200300300300300300

فروش اتیلن 
000000150150مازاد

0012.6636363105105پروپیلن

0015.6787878130130یزبنزین پیرول

0013.92020203333سوخت مایع

0005.78.88.88.88.8گوگرد
عملیاتیدرآمد

128120231375375375545545(میلیون دالر)

10996179242240238382384هبهای تمام شد
هزینه اداری 

33111314141717عمومی 
ی و ر عملیاتسای

5115871651291036835غیرعملیاتی

124211511840هزینه مالی
سود قبل از 

1274110-19-60-1.567-47مالیات

01.2000157مالیات

1169103-19-60-0.367-47سود خالص

1400140114021403140414051406سال

%15%15%15%15%15%15%15تنزیلنرخ

%50%10%00%0%0%0%0دتقسیم سو

%5نرخ رشد
ایالم ارزش روز پتروشیمی

315(میلیون دالر)
185%(58.9مالکیت )سهم پترول 

1406-14001401خوراک

310290اتان

340420تری پالسسی

500420تری پالسفایو

1406-14001401محصول

1000900پلی اتیلن سنگین

790700اتیلن

810750پروپیلن

سوخت مایع و بنزین
پیرولیز

550500

9



کود شیمیایی اوره لردگان
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94تاسیس شد و تا سـال 1387پتروشیمی لردگان واقع در استان چهار محال و بختیاری در سال •
روژه بـا تـامین مـالی از کشـور چـین پیشـرفت پـ94در سال . درصد پیشرفت داشته است10تنها 

هزار 1/075ولید پتروشیمی لردگان یک واحد ت. شرکت به تولید رسید99سرعت گرفت و در سال 
.هزار تن آمونیاک است 670تنی اوره و 

ور با مشکل تولید روبرو بـوده اسـت و بـه طـ1401و همچنین نیمه اول سال 99شرکت در سال •
.منظم تولید نداشته است

الت و تسـهی)میلیون دالر خالص بدهی ارزی داشـته اسـت 700نزدیک 99شرکت تا پایان سال •
(. پرداختی به هلدینگ

به  به تولید پایدار برسد 1401فرض شده است شرکت از سال •

دالر و 350نـر  فـروش اوره . هزار تـن اوره تولیـد کنـد950، 1401فرض شده شرکت از سال •
.سنت فرض شده است15نر  گاز 

50تقسیم سود کمتـر از 1404با توجه به بازپرداخت اصل وام و بدهی های شرکت احتماال تا سال •
. درصد را خواهیم داشت

1401140214031404دالرمیلیون

350350350350عملیاتیدرآمد

179177175173بهای تمام شده

18181818هزینه اداری عمومی 

ر عملیاتی و سای
غیرعملیاتی

74817262

44383023هزینه مالی

35375674سود قبل از مالیات

0000مالیات

35375674سود خالص



پتروشیمی کرمانشاه
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هزار تن 396با ظرفیت 1386از سال . به ثبت رسیده است1375شرکت در سال پتروشیمی•
در بـورس 1390هزار تن اوره در سال، به  بهـره بـرداری رسـیده اسـت و در سـال 686آمونیاک و 

.تهران پذیرفته شد

. وش مـی رسـنداز آمونیاک تولید شده، اوره تولید می شود و اوره و آمونیاک بـاقی مانـده بـه فـر•
ی و آمونیـاک را بـه پتروشیمی کرمانشاه اوره را به سه صورت حمایتی، داخلـی در بـورس کـاال و صـادرات

.صورت داخلی در بورس کاال و صادراتی می فروشد

235و 258ر بـا مقدار فروش اوره حمایتی برای این کشـور در دو سـال گذشـته بـه ترتیـب برابـ•
.هزار تن در سال بوده است

به اندازه سـال . هزار تن در سال فرض شده است237و 260مقدار 1401و 1400و برای سال •
در . )مـایتیو بعد کمتر از آن به دلیل اضافه شـدن اوره سـازهای جدیـد و تقسـیم مقـدار اوره ح1398
ه ، هنگـام و مسجدسـلیمان اضـافه شـده و مقـدار اور1401، پتروشیمی لردگان و احتماال از سال 1400سال 

.(حمایتی از پتروشیمی های قبلی کمتر می شود

.به بهره برداری برسد1403در سال ( فاز دوم)هزار تنی اوره کرمانشاه 680احتماال طرح •

1398139914001401دالرمیلیون

124117245228عملیاتیدرآمد

51379374بهای تمام شده

1081111هزینه اداری عمومی 
ر عملیاتی و سای

غیرعملیاتی
11135

2111هزینه مالی

6160149146اتسود قبل از مالی

0000مالیات

6160149146سود خالص



پترول

12

با توجه به . تبخش مهمی از درآمدهای پترول در سال های گذشته فروش سرمایه گذاری بوده اس•
.به بعد ر  می دهد1402طرح های حاضر رشد سود اصلی در پترول از سال  

% 15ل ارزشـگذاری طرح هـا بـا نـر  تنزیـ. تومان محاسبه شده اسـت23500اعداد امروزی با دالر •
.دالری است

140014011402140314041405

درآمد سود سهام
15323657109170(میلیون دالر)

سود فروش سرمایه 
57130000گذاری

1.41.61.81.81.92.0هزینه اداری عمومی 
ر عملیاتی و سای

36859888غیرعملیاتی

2.94.80000هزینه مالی

435434363115176سود قبل از مالیات

000000مالیات

435434363115176سود خالص

3105172247-8113سود تلفیق

EPS3،7441431652805871.034

مالکیت
ارزش 

(میلیون دالر)
ارزش افزودهتمام شدهبهایسهم پترول

798164.37.7156.6%20.6کرمانشاهپتروشیمی

315185.450.5134.9%58.9پتروشیمی ایالم

3763133.28.3124.9%3.54پتروشیمی جم

441287.831.9255.9%65.3لردگاناوره

4124.72.921.9%59.6پتروشیمی ارومیه

138135.210.4124.8%97.8ارسپتروشیمی صدف خلیج ف

9552.22.349.9%55یالمپتروشیمی ارغوان گستر ا
سرمایه گروه مدیریت توسعه

3029.21.727.5%97.9پتروشیمی ایرانیان

آرمند پتروصنایع پتروشیمی
3930.90.0330.9%80لردگان

1717.00.0417.0%100سنقرصنایع شیمیایی نگین

1010.20.0410.2%100پتروپرک پویا

104.111.592.6پورتفوی بورسیسایر

NAVمیلیون دالر

1.047جمع مازاد ارزش

540س.ص.ح

1.587ارزش کل

771ارزش فعلی پترول

P/NAV50%



پتروشیمی گچساران
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واقـع در )می باختر هدف از طرح پتروشیمی گچساران تامین خوراک مجتمع های زیر مجموعه پتروشی•
. قه دنا می باشدو همچنین مجتمع های پتروشیمی منط( مسیر خط لوله سراسری اتیلن غرب

پتروشیمی منطقه 4درصد شرکت در مالکیت 40. درصدی دارد% 46.4خلیج فارس مالکیت مستقیم •
.است( دهدشت، کازرون، ممسنی و بروجن)دنا 

1401وم سال احتماال در نیمه د. میلیون دالر دیگر از مخارج باقی مانده است360تا 350در حدود •
. درصد پیشرفت داشته است78در حدود 1399تا پایان نیمه سال . به بهره برداری برسد

میلیـارد تومـان وام ریـالی در 3280میلیـون دالر وام ارزی و 108در حـدود 1399در پایان سـال •
ت در میلیون دالری تسهیالت خود را نیز شـرک220احتماال مابقی اعتبار . ترازنامه خود داشته است
(.میلیون دالر دیگر باقی مانده است150میلیون دالر حدود 250از )سال های آینده خرج کند

درصد تا پایان 50تر از با توجه به بازپرداخت وام ها، بدهی به هلدینگ و استهالک، تقسیم سود کم•
. دارد1402سال 

پاالیشگاه 
بیدبلند خلیج 

فارس

خط لوله اتیلن غرب
(میلیون تن1)

تحویل به مجتمع ها
(هزار تن90)

14001401140214031404سال

میزان خوراک دریافتی
030075012501250(هزارتن)

024059010001000(هزارتن)فروش اتیلن

022549090سفروش سی تری پال

290290290290(تن/دالر)قیمت اتان 

700700700700(تن/دالر)قیت اتیلن 
عملیاتیدرآمد

0179411745745(میلیون دالر)

0147334509501بهای تمام شده

09223737هزینه اداری عمومی 

00221814هزینه مالی
درآمدهای سایر

0302418اتیعملیاتی و غیر عملی

02434158176سود خالص
تقسیمیسود

02.43.480160(میلیون دالر)

14001401140214031404سال

%15%15%15%15%15تنزیلنرخ

%0نرخ رشد
گچساران ارزش روز پتروشیمی

741(میلیون دالر)
344%(46.4مالکیت )سهم فارس 



(کاویان% 20مالک )پتروشیمی ابن سینا 
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.بوده است( یلن و اکسیژنخوراک ات)طرح پتروشیمی ابن سینا اندیمشک برای تولید اتیلن اکساید •
. درصدی بوده و فعال وضعیت نامشخ ی دارد5این طرح دارای پیشرفت •
یل گریز از مشکالت درصدی گروه پتروشیمی باختر در پتروشیمی کاویان و به دل61با توجه به مالکیت •

بـه 1399درصـدی خـود در پتروشـیمی کاویـان را در سـال 20تحریمی، هلدینگ خلـیج فـارس سـهم 
. پتروشیمی ابن سینا اندیمشک انتقال داده است

رب داده میلیون تن اتیلن اسـت کـه بـه خـط لولـه اتـیلن غـ2پتروشیمی کاویان تولیدکننده ساالنه •
. هزار تن سی تری پالس است180از مح والت دیگر این پتروشیمی تولید . می شود

1405-13971398139914001401سال

195227230310290(تن/دالر)قیمت اتان 

651613571790700(تن/دالر)قیمت اتیلن 
س کاویان به فارسود تقسیمی

9380669178میلیون دالر–( ابن سینا)

پتروشیمی تبریز

پتروشیمی مهاباد

پتروشیمی میاندوآب
پتروشیمی کردستان

پتروشیمی لرستان
پتروشیمی اندیمشک

پتروشیمی ممسنی

پتروشیمی دهدشت

پتروشیمی چهارمحال

غربخط لوله اتیلن
(میلیون تن در سال3.5)

پتروشیمی گچساران
(میلیون تن در سال1)

پتروشیمی کاویان
(میلیون تن در سال2)

پتروشیمی مروارید
(هزارتن در سال500)



پتروشیمی اروند
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درصدی آن بـرای فـارس 79کشور است که مالکیت PVCپتروشیمی اروند بزرگترین تولیدکننده •
.امیدنامه و گزارشات این شرکت در کدال موجود است. است

کلـر . اسـتEDCولیـد شرکت با توجه به دارای بودن واحد کلر آلکالی قادر به تولیـد کلـر بـرای ت•
می برابر هرکیلوات برق پتروشـی3.1مازاد خود را به پتروشیمی غدیر با قیمت هر کیلوگرم در حدود 

.فجر می فروشد
ح تولیـد برطرف شده و شرکت می تواند با نوسازی به سـط1398مشکالت فنی ایجاد شده در سال •

. خوبی برسد
داری بنابر حکم دیـوان عـدالت ا( میلیارد تومان618)1400ذخیره مالیات گرفته شده در شش ماهه •

. برگشت داده خواهد شد1400سال، در پایان سال 10مبنی بر افزایش معافیت مالیاتی به اندازه 
درصـد تقسـیم 100بـیش از 99درصد اسـت امـا در سـال 50سیاست تقسیم سود اعالمی شرکت •

.نمود

13961397139813991400تولید

396410364430457(هزارتن)کلر 

445462411484480کاستیکسود

EDC445529493546610

VCM254313309305351

PVC251300307283310

953962961921951نمک



پتروشیمی اروند
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.خبری از عرضه اروند نباشد1400بر خالف اخبار اعالمی به نظر می آید که تا انتهای سال •
درصد تقسیم 100بیش از 99درصد است اما در سال 50سیاست تقسیم سود اعالمی شرکت •

.نمود
. مابقی مالکیت پتروشیمی اروند با گروه تابان فردا است•
. مفروضات به شرح زیر است•

13981399140014011402زیانصورت سود و

عملیاتیدرآمد
344345765644645(میلیون دالر)

206158240226235بهای تمام شده

2419293031هزینه اداری عمومی 
ر عملیاتی و سای

0.82.8500غیرعملیاتی

0.3103.92.52هزینه مالی

113.6161487385377سود قبل از مالیات
0.30000مالیات

113.3161487385377سود خالص

1400140114021403سال

%15%15%15%15تنزیلنرخ

%90%90%80%70تقسیم سود

%0نرخ رشد
اروند ارزش روز پتروشیمی

2.239(میلیون دالر)

1.769%(79مالکیت )سهم فارس 

1406-14001401محصول

PVC17001450

790700اتیلن

340300سود کاستیک



پتروشیمی خوزستان
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. پلی کربنات و رزین اپوکسی مح والت شرکت است •
. اتی استسود کاستیک و کلر از پتروشیمی بندر امام خریداری شده و مابقی خوراک وارد•
سـاله زیـانی به دلیل به صرفه نبودن واحـد بـیس فنـل شـرکت ایـن بخـش را از مـدار خـارج و هر•

.فنل خریداری شده از کره جنوبی و تایوان است. شناسایی می کند
ربنات کاهش پیدا کرد به دلیل افزایش قیمت فنل و به صرفه نبودن تولید پلی ک1400در نیم سال •
( میلیـون دالر15) میلیـارد تومـان 338شرکت از زیان انباشته خـارج شـده و 1400در شش ماهه •

. سود خالص داشته است
هـزار میلیـارد در مجموع حدود)پرداخت بدهی های باقی مانده از سنوات قبل به فارس و بندرامام •

. به دنبال خواهد داشت1402و 1401، 1400احتماال تقسیم سود پایینی برای سال ( تومان

13981399140014011402

7.97.3788(هزارتن)پلی کربنات 

6.27.2788(هزار تن)رزین اپوکسی
پلی کربنات قیمت
25002063390035003500(تن/دالر)

رزین قیمت
26872810470042004200(تن/دالر)اپوکسی
عملیاتیدرآمد

3635606262(میلیون دالر)

2822343838بهای تمام شده
اداری، سایر، )سایر

4.60.5111(مالیات

3.613.4252323سود خالص

1400140114021403سال

%15%15%15%15تنزیلنرخ

%90%60%40%10تقسیم سود

%0نرخ رشد
خوزستان ارزش روز پتروشیمی

107(میلیون دالر)
75%(70مالکیت )سهم فارس 



فجر انرژی خلیج فارس
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مسـتقر در ای شـرکت هتاکنون تـامین کننـده یـوتیلیتی 82شرکت فجر انرژی خلیج فارس از سال •
.بندر امام خمینی را بر عهده داردمنطقه 

رقابـت مبین و فجر طبق فرمولی کـه از طـرف شـورایشرکت های نر  فروش ، 1397از سال •
.ابالغ می شودشرکت ها تعیین شده ، محاسبه و به 

دارایـی شـرکت های ی بـازده میانگین وزنمی شود با طبق فرمول سود عملیاتی بفجر یا مبین برابر •
-موجودی کـاال-دارایی ثابت)دارایی های مولد م رف کننده یوتیلیتی که از تقسیم سود عملیاتی بر 

بفجـر )کننـده ید مولد شرکت تولاین عدد ضرب در دارایی های . میادآنها بدست ( پرداخت هاپیش 
آمـد عملیـاتی تـا بـه درمی شـود و پس از آن هزینه فروش و بهای تمام شـده اضـافه ( مبینیا 

عقـب تر  ال مالی  یکسـصورت های مالی، از صورت های مورد اشاره مربوط به موارد همه . برسیم
لد در و تعیین نر  از سود عملیاتی و دارایی مو1400به عنوان مثال برای سال ) می شود استخراج 

(می شوداستفاده 99مالی سال صورت های 

۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۰۰۰

97دارایی مولد مصرف کننده سال  98دارایی مولد مصرف کننده سال  99دارایی مولد مصرف کننده سال

-۲۰۰۰

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

۱۰۰۰۰

98سود عملیاتی   99سود عملیاتی 



فجر انرژی خلیج فارس

19

، شـرکت مـارون، ارونـد4شـرکت م ـرف کننـده تحـت تـاثیر دارایی هـای درصد از کل بازده 78•
4ن آمده بـرای شـرکت فجـر وابسـته بـه ایـبدست ROAعمال و می باشد و تند گویان امیرکبیر 
.می باشد شرکت 

رمـول فروش شرکت طبق فرمـول محاسـبه شـده اسـت کـه خروجـی فنر  های ، 1400برای سال •
صـحبت های . می باشـد99درصدی نر  فروش شرکت فجر نسبت بـه سـال 60نشان دهنده رشد 

ر صـحبت از ایجـاد وجـود داشـته و ایـن اواخـهـا قیمت گذاری یـوتیلیتیدرباره تغییر نحوه مطرح شده 
مولـد چـه سـمت ی هـا دارایتجدید ارزیـابی می تواند موجود های سناریویکی از . تغییراتی شده است

ن فـرض بـرای سـال کننده باشد که با ایم رف های تولید کننده و چه سمت شرکت شرکت های 
درصـد 60( استفاده از ارزش دفتـری) که با فرمول فعلی 99،افزایش نر  نسبت به سال 1400

طبـق فرمـول 1400برای محاسبه سود شـرکت بـرای سـال . درصد خواهد رسید215است به بیش 
98از نر  های دالری شده سال 1404-14011فعلی محاسبات انجام شده است و برای سال های 

(درصد رشد داده شده است2مقدار تولید شرکت را ساالنه . )استفاده شده است

۲۴.۶%

۱۵.۸%

۱۲.۷%

۲۵.۴%

سهم هر شرکت مصرف کننده از فروش شرکت تولید کننده

مارون فناوران غدیر فارابی کارون بوعلی سینا

الله امیرکبیر خوزستان تندگویان اروند تخت جمشید

1398139914001401140214031404دالرمیلیون

205130182231235240244عملیاتیدرآمد

84689085858687هبهای تمام شد

هزینه اداری 
عمومی 

5355566

ی و ر عملیاتسای
غیرعملیاتی

101040000

3332221هزینه مالی

سود قبل از 
مالیات

1246688138142146150

0000000مالیات

1246688138142146150سود خالص
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مجتمـع در ایـن . متمرکـز دنیاسـتهای یوتیلیتیمجتمع مبین انرژی خلیج فارس، یکی از بزرگترین •
. فاز یک منطقه ویژه اقت ادی پارس جنوبی واقع شده است

و بـه روز رسـانی ـ هـا پرداخـتدارایی مولد م رف کنندگان تحت تاثیر رشد موجودی کاال و پـیش •
ماهیـت مح ـوالت باقی مانده به دلیـلثابت آنها رشد داشته است اما دارایی مولد مبین عمال 

.فروشی شرکت که موجودی تقریبا ندارند 

و، جـم شـرکت زاگـرس3شـرکت م ـرف کننـده تحـت تـاثیر دارایی هـای درصد از کل بازده 60•
شرکت مـی 3آمده برای شرکت مبین تحت تاثیر این بدست ROAو عمال می باشد پردیس 
.باشد 

۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۰۰۰

زاگرس پردیس مروارید جم نوری آریاساسول پارس جم پیلن مبین

97دارایی مولد سال 98دارایی مولد سال  99دارایی مولد سال 

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۲۰۰۰

زاگرس پردیس مروارید جم نوری آریاساسول پارس جم پیلن

98سود عملیاتی  99سود عملیاتی

۲۶.۶%

۱۵.۰%

۱۹.۵%

سهم هر شرکت مصرف کننده از فروش شرکت تولید کننده 

زاگرس پردیس مروارید جم نوری آریاساسول پارس جم پیلن
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رمـول فروش شرکت طبق فرمـول محاسـبه شـده اسـت کـه خروجـی فنر  های ، 1400برای سال •
ی سـناریوبـا . باشـدمی 99درصدی نر  فروش شرکت فجر نسبت به سال 50نشان دهنده رشد 

رکت های م ـرف  شـتولید کننده و چـه سـمت شرکت های مولد چه سمت دارایی ها تجدید ارزیابی 
فعلـی کـه بـا فرمـول 99،افزایش نر  نسبت به سال 1400این فرض برای سال با .باشدکننده 

بـرای محاسـبه سـود . درصـد خواهـد رسـید190درصد است به بـیش 50( از ارزش دفتریاستفاده )
-14011ی سـال هاطبق فرمول فعلی محاسبات انجام شده اسـت و بـرای 1400شرکت برای سال 

درصد 2ه مقدار تولید شرکت را ساالن)است استفاده شده 98از نر  های دالری شده سال 1404
(.رشد داده شده است

تولید متانول با آپادانا یک طرحشرکت . آپادانا می باشدپتروشیمیدرصدی 99مالک شرکت مبین •
بـان پـروژه در آپیشرفت . عسلویه واقع شده است2که در فاز می باشد هزار تنی 1.650ظرفیت 

فرض شده است شرکت . است1401درصد بوده است و برآورد زمان بهره برداری سال 69ماه 
.درصدی شروع به فعالیت کند60با ظرفیت 1402از سال 

میلیـون 163نزدیک بـه و میلیون دالر بوده است 520طرح نزدیک به مخارج اجرای برآورد اولیه •
می بدهی ارزی پتروشـیخالص . می باشد1400دالر برآورد مخارج باقی مانده طرح در انتهای شهریور 

بیشـتر . سـتبه بـدهی بـه مبـین امیلیون دالر بوده که عمدتا مربوط 27آپادانا در انتهای شهریور 
.منابع مورد نیاز توسط پتروشیمی مبین تامین می شود

در نظـر گرفتـه شـده 1404الـی 1402سـال های سـنت بـرای 15دالر ، نر  گـاز 350نر  متانول •
درصـد 1404،90درصـد و بـرای سـال 1403،70و 1402تقسیم سود آپادانـا در سـال درصد . است

.فرض شده است

1398139914001401140214031404دالرمیلیون

6665951,2211,0741,0941,1141,134عملیاتیدرآمد

428425997783799816834هبهای تمام شد
هزینه اداری 

عمومی 
7566678

ی و ر عملیاتسای
غیرعملیاتی

2939111059153281

0000000هزینه مالی
سود قبل از 

مالیات
260204229296347444574

21000000مالیات

258194229296347444574سود خالص

140214031404پتروشیمی آپادانا

350525525عملیاتیدرآمد

207288285بهای تمام شده

558383هزینه اداری عمومی 

444اتیر عملیاتی و غیرعملیسای

121110هزینه مالی

72140144سود قبل از مالیات

000مالیات

72140144سود خالص



پتروشیمی نوری

22

منطقـه عسـلویه، و در پتروشیمی نوری چهارمین تولید کننده مح ـوالت آرومـاتیکی در کشـور اسـت•
ین بـا ظرفیـت اسـمی شرکت بزرگترین تولیـد کننـده پـارازایلاین . ویژه اقت ادی واقع شده است

مح ول 4درصد سود ناخالص شرکت ناشی از 82از بیش . می باشدهزار تن در داخل کشور 750
رش سـنگین و رافینیـت بخش عمده بشرکت . می باشدرافینیت ، بنزن، پارازایلین و برش سنگین

50زدیـک بـه و نمی رسـاند در داخل کشور بـه فـروش سبک را و برش بنزن . را صادر می کندخود 
.می کنددرصد پارازایلین خود را صادر 

نوبی و پاالیشگاه بخش عمده خوراک مجتمع میعانات گازی استح ال شده از فازهای گازی پارس ج•
.می باشدز پتروشیمی جم خوراک مجتمع بنزین پیرولیز دریافتی اباقیمانده . می باشدگاز پارسیان 

و 1.150ولید اوره پتروشیمی هنگام یک طرح ت. درصدی پتروشیمی هنگام است99سهامدار شرکت •
.میلیون دالر بوده است600اولیه طرح نزدیک به برآورد . هزار تنی آمونیاک می باشد726

میلیون تـن اوره تولیـد 1هزار تن و در سال های بعدی 800، 1402فرض شده شرکت در سال •
یم با فـرض تقسـ)است سنت فرض شده 15دالر و نر  گاز 350نر  اوره .و به فروش برساند

(.درصدی70سود 
1404-14001401محصول

4.54.5(میلیون تن)تولید
7065نرخ نفت

850800بنزن
650600نفتا

840780پارازایلین
450416گازیمیعانات

550500پیرولیزبنزن

1398139914001401140214031404دالرمیلیون

2,1642,0973,1442,9572,8032,8032,803عملیاتیدرآمد

1,7701,4762,3272,2522,1572,1602,163بهای تمام شده
هزینه اداری 

عمومی 
192196232221211212212

و ر عملیاتیسای
غیرعملیاتی

115178104104239289290

0022222هزینه مالی
سود قبل از 

مالیات
317603688587673719716

15000000مالیات

302602688587673719716سود خالص

140214031404پتروشیمی هنگام

397498498عملیاتیدرآمد
144169168بهای تمام شده

162020هزینه اداری عمومی 
ر عملیاتی و سای

غیرعملیاتی
20-20-20-

171616هزینه مالی
201273275سود قبل از مالیات

000مالیات
201273275سود خالص
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رفتاالت و اسید ترفتالیک خـالص در پتروشیمی تندگویان بزرگترین تولید کننده مح والت پلی اتیلن ت•
شـکیل شـده بخش تولیـدی شـامل شـیمیایی، پلیمـری و نسـاجی ت3این شرکت از . کشور است

تشکیل شـده اسـت کـه خـوراک ورودی PTA2و PTA1بخش شیمیایی از کارخانه های . است
و PET1خانـه های ایـن مجتمـع از کارپلیمـری بخـش .آن ها پارازایلین و اسید استیک می باشـد

PET2 کهتشکیل شدهPET1 واحد یا 4دارایPoly  وPET2 واحد یـا 3دارایPoly 
ن شـرکت بخش نسـاجی ایـ.استمنواتیلن گالیکول و PTAخوراک ورودی این کارخانه ها، .است

است که خوراک ورودی هـر دو  POYو ن  پلی استر  STAPLEدارای دو واحد الیاف پلی استر 
.هزارتن در سال است66واحد پلیمر مذاب بوده و ظرفیت تولید هرکدام 

الت فنـی کـه از زمـان شرکت نسبت به ظرفیت خود تولید کمتری دارد که دلیل اصـلی آن مشـک•
سال یک بازسازی انجـام 16خود را بعد از 1شرکت امسال فاز . بهره برداری وجود داشته می باشد

.می باشد1400داده است و در مجموع انتظار مدیران شرکت رشد تولید در پایان سال 

1398139914001401140214031404دالرمیلیون

623485762748748748748عملیاتیدرآمد

463346524533537541545بهای تمام شده
هزینه اداری 

عمومی 
17121415161717

و ر عملیاتیسای
غیرعملیاتی

871720202020

0000000هزینه مالی
سود قبل از 

مالیات
135121207179175170165

29233228282726مالیات

10698175151147143139سود خالص

1404-14001401محصول

1,1001,100الیافگریدنرخ 

1,3001,188نرخ گرید بطری

840780نرخ پارازایلن
نرخ منو اتیلن 

598550گالیکول

1,029850اسید استیک

1404-14001401محصول

340,000350,000الیافگرید

270,000290,000گرید بطری
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ر منطقـه ویـژه اقت ـادی داخل کشور بوده است و دآروماتیکیبوعلی سینا سومین طرح پتروشیمی•
. بندر امام خمینی واقع شده است

ز حادثه آتش سـوزی در که پس امی باشد و بنزن پارازایلین، اورتوزایلن مح والت اصلی شرکت •
ین قطـع شـد و از عمال تولید مح والت اصلی شرکت شامل پـارازایلین و اورتـوزایل، 1395سال 

را شروع کرد که نزدیک رمیت تولید مح ول ریفاز این حادثه شرکت بعد . تولید بنزن نیز کاسته شد
.درصدی در سود ناخالص دارد40ریفرمیت سهم در حال حاضر . می کندصادر آن را درصد 90به 

تکمیـل 1400خـود را آغـاز کـرد و طبـق بـرآورد هـا در آخـر سـال 800شرکت پروژه بازسازی واحد •
.شتو از سال آینده شرکت توانایی تولید مح والت اصلی خود را خواهد دامی شود 

یـاز خـود را از شـرکت شرکت بنزین پیرولیـز مـورد ن. می باشدخوراک شرکت معیانات گازی و نفتا •
.تبرابر قیمت نفت در نظر گرفته شده اس1.22نر  فروش ریفرمیت .می کند امیر کبیر تامین 

.استدرصدی پتروشیمی تندگویان 11شرکت سهام دار •

1402-14001401محصول

7065نرخ نفت

850800بنزن

650600نفتا

840780پارازایلین

450416گازیمیعانات

550500پیرولیزبنزن

1402-14001401محصول

540,000400,000نتولید برش سنگی

280,000350,000تولید برش سبک

750,0000تولید ریفرمیت

0350,000تولید پارازایلین

105,000150,000بنزنتولید 

13981399140014011402دالرمیلیون

7126381,114943943عملیاتیدرآمد

574485879693694بهای تمام شده

6673817575هزینه اداری عمومی 

ر عملیاتی و سای
غیرعملیاتی

337502322

00000هزینه مالی

74117204198196سود قبل از مالیات

512181919مالیات

70105185179177سود خالص
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ظرفیـت اسـمی پلـی . هسـتآریا ساسول تولید کننده اتیلن و پلی اتـیلن سـبک و سـنگینپلیمر •
رده هزار تـن اسـت کـه عمـال شـرکت بیشـتر  از آن تولیـد کـ300اتیلن سبک و سنگین شرکت 

.استهزار تن 90است همچنین ظرفیت اسمی سی تری پالس شرکت هم 
بیشـتر اتـیلن . شـودی مواد مستقیم اصلی شرکت اتان است که از پتروشیمی پـارس تـامین مـ•

و مـازاد اتـیلن می شـود تفاده تولیدی شرکت برای تولید مح والت پلی اتیلن سبک و سـنگین اسـ
ط لوله اتیلن غرب تزریـق است یا به خ( پارسپتروشیمی )نیز یا به صورت بین مجتمعی تولیدی 
شـرکت هام داران سـ. می شـودعمده پلی اتیلن سـبک و سـنگین تولیـدی شـرکت صـادر . می شود

درصـدی از آریـا ساسـول را 47پتروشیمی پارس و پارس تامین مجد هستند کـه هـر کـدام سـهم 
.درصدی پارس تامین مجد هست40درصد پتروشیمی پارس و 53فارس سهام دار . دارند 

تولید پلـی اتـیلن یـک طرح. شرکت دو طرح برای تولید پلی اتیلن سنگین و سی تری پالس دارد•
. باشد1404احتماال بهره برداری این طرح بعد از سال . هزار تنی خواهد بود300واحد 

1398139914001401140214031404ردالمیلیون

7938761,1571,1871,1871,1871,187عملیاتیدرآمد

429391535566572578584هبهای تمام شد
هزینه اداری 

عمومی 
46322429303132

ی و ر عملیاتسای
غیرعملیاتی

89985458666666

0000000هزینه مالی
سود قبل از 

مالیات
407550652650652645637

3313260000مالیات

373538679650652645637سود خالص

1404-14001401محصول

793700اتیلننرخ 

1,3771,350کنرخ پلی اتیلن سب

1,030950گینسناتیلننرخ پلی 

310293اتاننرخ 

1404-14001401محصول

1,035,4881,100,000اتیلنتولید 

387,176390,000بکتولید پلی اتیلن س

401,224400,000نگینتولید پلی اتیلن س

96,864100,000سی تری پالس
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ال اتـان یکـی از استح ـپتروشیمی پارس در منطقه ویژه اقت ادی پارس واقع شـده اسـت واحـد •
تولیـد گ ترین واحد های بزرکه بعنوان یکی از می باشد فرایندی شرکت پتروشیمی پارس واحد های 

.خاور میانه می باشددر ( وبوتانپروپان  LPG (واتان 

ه بزرگترین واحـد تولیـد کمی باشد واحد استایرن منومر یکی از واحدهای تولیدی پتروشیمی پارس •
سـالیانهواحـد، خوراک . افتتاح شد1388این واحد در بهمن ماه سال . استکشوراستایرن منومر 

های تولیـدی که از واحد اتیل بنـزن همجـوار کـه از دیگـر واحـدمی باشد هزار تن اتیل بنزن 645
.می گرددتامین مجتمع می باشد، 

.ول استدرصد سود خالص شرکت ناشی از زیر مجموعه شرکت پلیمر آریا ساس43بیشتر از •
)PDH & PP)پروژه های زنجیره ارزش این مجتمع را واحد تولید پروپیلن و پلی پـروپیلن•

.استسور وزارت نفت اخذ شده و در مرحله واگذاری زمین، انتخاب الیسنموافقت اصولی 

1398139914001401140214031404دالرمیلیون

1,3651,2802,0131,8501,8501,8501,850عملیاتیدرآمد

9929141,5661,5351,5421,5481,555بهای تمام شده
هزینه اداری 

عمومی 
91132116115116116117

و ر عملیاتیسای
غیرعملیاتی

296358413414424412401

0000000هزینه مالی
سود قبل از 

مالیات
579592745613616598580

43000000مالیات

536592745613616598580سود خالص

1404-14001401مح ول

1,0841,000منومراستایرننرخ 

650600پروپاننرخ 

311293اتاننرخ 

783700اتیلننرخ 

848800بنزننرخ 

1404-14001401محصول

531,514530,000مرمنواستایرنتولید 

858,904800,000تولید پروپان

1,447,9961,450,000تولید اتان

582,463550,000بوتانتولید 
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کنترلوپارسیانازگونفتگسترشگروهشرکتفرعیوتجاریواحدهایجزءشیرازپتروشیمی•
.می باشدغدیرسرمایه گذاریشرکتآن،نهاییکننده

.می باشدزمینیلنقوحملهزینهمتحملکشور،داخلدررقبابامقایسهدرشیرازپتروشیمی•
پردیسپتروشیمیویصادراتشرایطمرز،بهبودننزدیکدلیلبهکرمانشاهوخراسانپتروشیمی

.دارندمزیتتیکشتاحملومتحرکنقالهگالریداشتنوبندربهبودننزدیکدلیلبه

منظوربهرکتشاینکهاستکردهعنوانخودتفسیریگزارشدرشیرازپتروشیمیشرکت•
.می نمایدتریینپانر  هایبامح ولفروشبهاقدامصادراتی،اورهمح ولفروشوبازاریابی

بهدسوتقسیمافزایششاهداحتماالودادخواهدر 1400سالپایاندرشرکتارزیوامتسویه•
.بودخواهیمخالصسوددرصد60حداقل

1398139914001401دالرمیلیون

354353606584عملیاتیدرآمد

170150266238بهای تمام شده

33233946هزینه اداری عمومی 

ر عملیاتی و سای
غیرعملیاتی

19142940

12652هزینه مالی

120159266258سود قبل از مالیات

591414مالیات

114150252244سود خالص
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ع هـای پتروشـیمی کـه مجتمع پتروشیمی بندر امام یکی از بزرگترین مجتم•
تیـک و یا تفکیـک مایعـات گـازی، الفـین، آروماNFواحدهای : شامل

تیک ، تفکیک بوتادین، السPVC ،MTBEپارازایلن، واحد کلرآلکالی، 
.م نوعی است

تــانول خوراک هــای اصــلی ورودی بــه مجتمــع نفتــا، مایعــات گــازی و م•
.تامین می شود1600ان جی ال مایعات گازی از . است

ل یادآوران خوراک ورودی به بندرامام تکمیـNGLبا بهره برداری از •
میلیــون تــن 2.3حــدود )شــده و می توانــد بــا ظرفیــت کامــل کــار کنــد 

(.افزایش خوراک
ــروش مح ــوالت • ــذاری ف ــانیزم قیمت گ ــبهم اســت NGLمک ــا م ه

(.والتدرصدی بر میانگین وزنی قیمت مح 15تا 10احتمال تخفیف )
شـته و قـرار بـه با توجه به اینکه بندرامام در پروژه یادآوران مشارکت دا•

15دود مـاال حـبازگشت سرمایه به صورت تخفیف در خـوراک اسـت احت
. از این محل دریافت کنددرصد تخفیف خوراک 

بـه واسـطه آتـش سـوزی در ف ـل اول و 1399افت تولید در سال •
.عدم دریافت خوراک بوده که حل شده است

155میلیـون دالر و 937طبق توافقنامه با یادآوران بنـدر امـام حـدود •
حـدود 1399ان سـال میلیارد تومان باید پرداختی داشته باشـد کـه تـا پایـ

.میلیارد تومان پرداخت کرده است155میلیون دالر و 699
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13981399140014011402140314041405هزار تن

PVC167168170175175175175175

255235250260260260260260پلی اتیلن

6461657070707070نپلی پروپیل

C42321233040404040رافینیت
الستیک
مصنوعی

2825262828282828

MTBE475499500500500500500500

4964105007009501،05010501050پروپان

1597100400700850850850پنتان پالس

000250500640640640اتان
ع، بوتان، گاز مای

16193150250350400400400هگزان

918190100100100100100تولوئن

724970100100100100100یزبنزین پیرول

10987100120120120120120مخلوط زایلن

3931354040404040بنزن

3972808080808080ریفرمیت

10958608080808080آروماتیکسایر

13981399140014011402140314041405تن/دالر

PVC7709611،7001،4501،4501،4501،4501،450

8359121،1501،0001،0001،0001،0001،000پلی اتیلن

658645810750750750750750پروپیلن

C4454359540500500500500500رافینیت
الستیک
مصنوعی

1،1971،2081،8001،5001،5001،5001،5001،500

MTBE650427710600600600600600

420331570520700600600600پروپان

510355500420420420420420پنتان پالس

301310290290290290290اتان
ع، بوتان، گاز مای

422358750700700700700700هگزان

605332765720720720720720تولوئن

445430550500500500500500یزبنزین پیرول

620359580550550550550550مخلوط زایلن

733387850800800800800800بنزن

624275620580580580580580ریفرمیت

465289550500500500500500آروماتیکسایر
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. به طـور کامـل بـرای بنـدر امـام اسـت( TDI,MDIتولید کننده )پتروشیمی کارون •
بـرآورد . ی شـوداز خود بندر امام خریـداری م( تولوئن)بخشی از خوراک این پتروشیمی 
درصـدی 80میلیـون دالر و تقسـیم سـود 25در حدود سود پایدار برای این پتروشیمی 

.است
ریافت کامـل فرض شده است با تکمیل همه طرح ها و افزایش ظرفیت به واسطه د•

و 78حدود 1398و 1399در سال . درصد برسد90خوراک از یادآوران تقسیم سود به 
. درصد تقسیم سود داشته است61

.درصد تخفیف در نظر گرفته شده است10برای نفتا در بلندمدت •
.درصد دالری در نظر گرفته شده است15نر  تنزیل به صورت •

.  مابقی مالکیت بندرامام سهام عدالت است*

13981399140014011402140314041405ردالمیلیون

1،3071،0141،8502،0812،5052.7002.7002.700عملیاتیدرآمد

9826781.3611.5651.8682.0172.0152.015هبهای تمام شد

هزینه اداری 
عمومی 

10483135150172184185185

ی و ر عملیاتسای
5888475774869090غیرعملیاتی

12.37.29.310.712.813.81414هزینه مالی

سود قبل از 
267334325382497571576576مالیات

3620364051565858مالیات

231314356372475515518518سود خالص

140014011402140314041405%0سال

%15%15%15%15%15%15تنزیلنرخ

%90%90%80%80%80%80تقسیم سود

%0نرخ رشد
بندر امام ارزش روز پتروشیمی

3.051(میلیون دالر)
2.135%(70مالکیت )سهم فارس 
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ثـابتی را ، قیمـتپـنج سـالههمراه نفت، شرکت ملـی نفـت در دوره در مزایده فروش گازهای •
رارداد، فرمـولی دوره بعد از پنج سال و در صورت تمدیـد قـو برای برای این گازها در نظر گرفته 

. ودمی شنوعی ریسک محسوب برای سرمایه گذار لحاظ نکرده است که این موضوع 
سـت و شرکت ملی نفت فرمولی ارائه کرده است که دارای ابهام اNGLدر خوراک واحدهای •

.با یک مخت ات خاص برخورد می کندNGLبه نظر می آید که برای هر 
بـه جـز )وراک طبق ت ویر رو به رو فرمول به صـورت میـانگین وزنـی قیمـت اجـزای حاضـر در خـ•

. است، همراه با یک تخفیف برحسب آمادگی فروشنده و کسر یک عدد ثابت(متان
آیا یک حد و حدود مشخ ی بـرای آنهـا. استQrو Qnاز دیگر ابهامات این فرمول نسبت •

درصـد زیـر تعهـد ایـن نسـبت 80با توجه به اطالعات بـه دسـت آمـده بـازه . تعریف شده است
. اعمال نخواهد شد و در صورت تعهد کمتر اعمال می شود

قف و کـف یکی از موارد مهم دیگر قیمت اتان در فرمول است که به صورت یک بازه دارای س•
هم دارای یـک کـف WPمیتوان پیش بینی کرد که احتماال ترم . دالری است400دالری و 220

(.دالر، با توجه به قیمت سقف و کف اتان500دالر تا 250مثال در محدوده )و سقفی باشد 
:تطبق بررسی های شده حدود ضرایب برای پاالیش گاز یادآوران به صورت زیر اس•

•A =0.34
•B =60

ی البتـه بـه نظـر مـ. نیز مبهم استNGLجدای از موضوع خوراک مکانیزم قیمتگذاری مح والت •
ود هـا در مجتمـع پتروشـیمی اسـتفاده می شـNGLآید شرکت ملی نفت با توجه به اینکه مح ول 

ین وزنـی قیمـت برای ایجـاد مزیـت در رقابـت واحـد پتروشـیمی یـک تخفیفـی بـه صـورت میـانگ
.مح والت در نظر می گیرد
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.پاالیشگاه های گازی به منظور ت فیه و تبدیل هیدروکربن گازی به مح والت ارزشمند ایجاد می شود•
. شوداستفاده میNGLتاسیسات مختلف گازی از گازهای همراه استح ال از میادین نفتی از عموما برای بازیابی برش های •
.سبک تولیدی برای توزیع به شبکه انتقال گاز سراسری تحویل داده می شودگاز ، (LNGو NGL)این واحدها به طور معمول بعد از جداسازی ترکیبات مایع در •
.بازگردانده می شودمیادین و افزایش فشار به جهت تزریق همچنین بخشی از گاز سبک ترش واحد •
مراه نیـز کـاهش پیـدا کاهش میزان برداشت نفت خام میزان تولید گاز هبا )میادین است به میزان تولید نفت خام از وابسته NGLتولید مح والت در واحدهای می توان مشاهده کرد که میزان •

(.کردخواهد 
. پاالیشگاه گاز یادآوران به آنها اضافه خواهد شد1401پاالیشگاه گاز فعال هستند که در سال 18در حال حاضر در کشور •

محل قرارگیریپاالیشگاه
ت اسمی گازظرفی

(روز/ میلیون متر مکعب)
توضیحات تکمیلیحل تامین خوراک

.شرکت پاالیش گاز دارد2وراوی و همامیادین تابناک، شانول،83.4فارسپارسیانگازپاالیش

سرخون و گورزین17هرمزگان و کرمانو قشمسرخونگازپاالیش

و گنبدلی Bو  Dمزدوران، شوریجه 58.3خراسان رضویهاشمی نژاد. ش

پارس جنوبی8و 7و 6نار و کنگان و میادین 125بوشهرفجر جمگاز پاالیش

گازی تنگ بیجارمیدان10.2ایالمایالمگاز پاالیش
تامین. میلیون مترمکعب در روز است6.8درحال حاضر

.خوراک پتروشیمی ایالم با این شرکت می باشد

گاز ترش همراه میدان نفتی نفت سفید0.9خوزستانمسجد سلیمانگاز پاالیش

شرکت پاالیشی5پارس جنوبی10تا 1فازهای741بوشهرمجتمع گاز  پارس جنوبی

27.2خوزستان(1)بیدبلندگاز پاالیش
پارس 8و 7و 6گازهای منطقه آغاجاری و میادین 

1600، 300، 200جی ال های جنوبی، ان
شرکت ملی گازتحت نظر

56.6(بهبهان) خوزستانخلیج فارسبیدبلندپاالیش گاز
ه، گاز همراه منطقه بی بی حکیمگاز گنبدی پازنان، گاز

همراه گچساران
برای هلدینگ خلیج فارس% 100مالکیت
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رب این پروژه به منظور جمع آوری گازهای همـراه حاصـل از فـرآورش نفـت میـادین حـوزه غـ•
.کارون شامل میادین نفتی دارخوین، یادآوران، آزادگان جنوبی و شمالی است

 ل اول درصد پیشرفت وجود داشته که برآورد برای بهره برداری ف82در حدود 1400تا پایان بهار •
. است1401سال 

2.2میلیون تـن در سـال ظرفیـت خـوراک ورودی اسـت کـه از ایـن مقـدار حـدود 4.8در حدود •
.میلیون تن متان بوده که به شبکه سراسری بر می گردد

13مچنـین در حـدود ه. میلیون تن ظرفیت اتان، پروپان، بوتان و پنتان پـالس اسـت2.4حدود •
. هزار تن هم گوگرد بازیابی خواهد شد

نابر آنچه بـه دسـت آمـده ب. با توجه به خوراک پاالیشگاه ضرایب ثابت و متغیر تخففی اهمیت دارد•
.است و در صفحه قبل توضیح داده شد خوراک را اعمال می کنیم

شـیمی بنـدر امـام، با توجه بـه مشـارکت بنـدرامام در پـروژه و محاسـبه تخفیـف خـوراک بـرای پترو•
میزان تخفیـف( میلیارد دالر1حدود )می توان تخمین زد که با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده 

. باشددرصد15فروش در حدود 
دد ثبت شده در بندرامام تفاوت حساب ثبت شده پیش دریافت و پرداختنی یادآوران به بندر با ع•

. از ابهامات صورت مالی هر دو شرکت است
احتماال پرداخـت 1400میلیارد تومان تسهیالت مالی ریالی در ترازنامه است که در سال 1300حدود •

. و تسویه خواهد شد
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سـهیالت بـوده انتظـار با توجه به پرداختنی های پاالیشگاه که برای محـل مخـارج سـرمایه ای بـوده و ت•
. درصد باشد50داریم که تقسیم سود پاالیشگاه در سال اول و دوم در اعداد کمتر از 

بهره برداری 1403درصد و در سال 70در حدود 1402درصد، 30در حدود 1401انتظار داریم در سال •
. درصد از پاالیشگاه باشد100کامل و 

14001401140214031404

0213500715715(هزارتن)اتان

0181420600600پروپان

033076510901090پالسبوتان و پنتان

0491313گوگرد

310290290290290(تن/دالر)اتان 

700600600600600پروپان و بوتان

500420420420420پالس پنتان

130110110110110گوگرد
عملیاتیدرآمد

0276644920920(میلیون دالر)

0272529691690بهای تمام شده
اداری، سایر، )سایر

01111(مالیات

03114228230سود خالص

14001401140214031404سال

%15%15%15%15%15تنزیلنرخ

%90%80%50%30%0تقسیم سود

%0نرخ رشد
یادآورانارزش روز پاالیشگاه

935(میلیون دالر)
935%(100مالکیت )سهم فارس 
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کــل حجــم . تاســایــن پاالیشــگاه بــه منظــور اســتفاده از گازهــای مشــعل و چــاه نفــت ایجــاد شــده •
. میلیارد دالر است3.5انجام شده در حدود سرمایه گذاری 

وب بـین قرارداد بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشـعل منـاطق نفـت خیـر جنـ•
میلیـارد دالر 1.3ارون به مبلـ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پاالیشگاه بیدبلند و پتروشیمی م

.میلیارد دالر است1.1سهم بیدبلند در حدود . بسته شد
.انجام می گیردمیلیارد دالر سرمایه گذاری 4.6در مجموع در بیدبلند در حدود•
وب باعـث قرارداد بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفـت خیـر جنـ•

عمـل کـاری ایـن همچنین درآمد حـق ال. افزایش خوراک به پاالیشگاه و تکمیل ظرفیت خواهد شد
بـه دسـت طبق اطالعات. میلیون دالر ساالنه تخمین زده می شود400تا 300جمع آوری در حدود 
. زمان بهره برداری از این بخش است1402آمده نیمه اول سال 

ر از اهـداف اصـلی ایـن بازیابی متان و بازگشت به شبکه سراسری گاز و جداسازی مشـتقات دیگـ•
. ننـده زنجیـره بعـدی اسـتمح ول اتان این پاالیشگاه خوراک گچساران و تکمیل ک. پاالیشگاه است

. همچنین پتروشیمی امیرکبیر هم از بیدبلند اتان دریافت می کند
ماهـه 6ی رسـد در این پاالیشگاه به بهره برداری رسیده و بنابر اخبار به نظـر م1399در اواخر سال •

. درصد فعالیت کرده است70تا 65با ظرفیت 1400اول سال 
میلیون تـن 1میلیون تن اتان، 1.5میلیون تن متان، 10.4ظرفیت این پاالیشگاه در حدود ساالنه •

میلیـون تـن گـاز اسـیدی 0.9میلیـون تـن میعانـات گـازی و 0.4میلیون تن بوتان، 0.5پروپان، 
. است

گاز گنبدی 
پازنان

گاز همراه منطقه 
بی بی حکمیه

گاز همراه 
منطقه گچساران
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های گاز
همراه و 
کالهک 
میادین 

نفتی

کسیستم های تفکی
و جداسازی

میعانات گازی و آب

(+C5)گازی میعانات

جداسازی گازهای اسیدی گازهای اسیدی
(CO2 وH2S)

بازیافت گوگردواحد
(Sulfur Recovery)

گوگرد
(Sulfur)

از انتقال
طریق خطوط 

لوله با فشار
باال

زداییرطوبت
(Dehydration)

مایعات گازیبازیافت
(NGL Recovery)

متان
(گاز سبک شیرین)

جداسازیفرآیندهای
(Fractionation Train)

شیرین سازی
(Sweetening Units)

اتان
(CO2جداسازی )+ 

بوتان

پروپان

انتقال به 
عمراکز توزی

تقلیلواحد
فشار

به تزریق
خط لوله

(Town Gas)

از تبدیل به گ
(  LNG)مایع 

جهت 
صادرات

مالفین هشت
(گچساران)

خط لوله 
اتیلن غرب

صادرات

کیلومتری95لوله خط

بهارسال برای تزریق
چاه های نفتی 

آغاجاری

هرتاسیسات ذخیره سازی ماهش

جداکننده 
سرچاهی

شن و ماسه و آب )
(شور



ارسپاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج ف
(میلیارد دالر2.25)بازپرداخت اصل و بهره تسهیالت ارزی فعلی 

بودهملیوسعهتصندوقازتسهیالتازپاالیشگاهایندرشدهانجاممخارجدرصد70ازبیش•
.قراردهدرتاثیتحتراسودتقسیمقدرتوسودآوریمی تواندموضوعاینواست

دالرمیلیارد2.25حدوددرحاضرحالدر.استارزیتسهیالتعمدهواصلیبخش•
نر تماالاحملیتوسعهصندوقوام هایدررایجعرفبهتوجهبا.داردارزیتسهیالت

.باشدساله6بازپرداختودرصد8حوالی
310ودحددرمشعل،گازهایجمع آوریطرحخ وصبهماندهباقیمخارجمابقیبرای•

8نر باآنهابازپرداخت1401سالنیمهازکهشدخواهداستفادهتسهیالتدیگردالرمیلیون
.می شودشروعساله5درصد

کهاستشدهدریافتتومانمیلیارد734حدوددرریالیتسهیالتفقرهیکهمچنین•
.(تومانیمیلیارد146بهره)استدرصد20آنحدودینر .شدخواهدبازپرداختیکساله

صورتدریزنسالهرانتهایدرماندهباقیارزیبدهیتسعیرزیانموضوعاینکناردر•
ستهلکموشدهاضافهداراییشدهتمامبهایبهمی توانددرصد20ازبیشارزنر رشد
.شدخواهدشناساییتسعیرزیانصورتاینغیردروشود

بهتوجهباداردجدیاهمیتمی شودگرفتهکهتخفیفیمیزانپاالیشگاهخوراکبهتوجهبا•
BوA=0.4ضریباحتماال(یادآوران)مشابهموارد = .باشد65

درراحداقلیودستقسیمکهمی شودباعثوامفرعواصلبازپرداختازحجمایناحتماال•
.باشیمشاهدبیدبلنددرآتیسالچند

(میلیون دالر310)بازپرداخت اصل و بهره سایر تسهیالت ارزی 
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305 330 356 384 415 448

179 155 128 100 69 36

1400 1401 1402 1403 1404 1405

اصل بهره

0

53 57 62 67 72

0

25 21 16 11 6

1400 1401 1402 1403 1404 1405

اصل بهره



پاالیشگاه گاز بید بلند

38

تخمین زده شده 1406، برای ارزشگذاری تا انتهای سال 1405با توجه به اتمام تسهیالت در سال •
. است

.درصد متوسط صادراتی در نظر گرفته شده است30•
ساله 10معافیت مالیاتی •
بته با توجـه بـه ال. احتماال حق العمل جمع آوری گازهای مشعل به صورت تخفیف در خوراک باشد•

بـرآورد مـا )ظر می گیرنـد تخفیف بیشتری برای خوراک فعلی در نتکمیل نبودن خوراک احتماال یک 
. با تکمیل خوراک این تخفیف از بین خواهد رفت(. درصد است10در حدود 

امل وام ارزی، ضـرایب با توجه به رفتار دیده شده در پتروشیمی پارس احتماال بعد از بازپرداخت ک•
. خوراک بیدبلند به سمت تخفیف کمتر خواهد رفت

1400140114021403140414051406

8901.0451.2701.5001.5001.5001.500(هزارتن)اتان 

6007008501.0001.0001.0001.000پروپان

294343417490490490490بوتان

240280340400400400400کاندنسیت
عملیاتیدرآمد

1.0421.0491.2741.4991.4991.4991.499(میلیون دالر)
العمل جمع حق

00150350350350350آوری گاز

64266782610151000986976بهای تمام شده

16117314911680420هزینه مالی
اداری، )سایر

297385328314238169165(سایر، مالیات

121404531651708-176-67سود خالص
1400140114021403140414051406سال

%15%15%15%15%15%15%15تنزیلنرخ

%90%40%30%20%0%0%0تقسیم سود

%0نرخ رشد
فارسارزش روز پاالیش گاز بید بلند خلیج

2.107(میلیون دالر)
2.107%(100مالکیت )سهم فارس 
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ر فاز دو پتروشـیمی منطقـه پتروشیمی دماوند با هدف تأمین برق و بخار مجتمع پتروشیمی مستقر د•
.پارس ایجاد شدویژه اقت ادی 

تن در سـاعت بخـار آب اسـت 780مگاوات ظرفیت تولید برق و 650فاز اول این پتروشیمی •
. بهره برداری شد1397میلیون یورو سرمایه گذاری شده و در نیمه دوم سال 305که حدود 

مگـاواتی 1944بهره برداری خواهد شـد و بـه ظرفیـت 1400فاز دوم این پتروشیمی در اواخر سال •
.می رسد

پتروشـیمی ماننـد طرح پتروشیمی دماونـد، تـأمین یـوتیلیتی و خـدمات جـانبی مـورد نیـاز طرح هـای•
ران، مرجان، و متانول های کیمیای پارس خاورمیانه، دنا، سبالن، ونی16و 14، 12، 11، 5الفین های 

یمی مهـر، طرح هـای دی پلیمر آرین، آرمان متانول، جداسازی اتان، پلـی اتـیلن سـنگین پتروشـ
رین پارس و توسعه پتروشیمی جم و پلی استای2، آمونیاک (نگام، هرمز و الوان)اوره -آمونیاک

.را بر عهده دارد
، شــرکت ملــی صــنایع %25: ، پارســان%29.8: مالکیــت ایــن مجتمــع یــوتیلیتی بــه صــورت فــارس•

می دیــده متاســفانه صــورتهای مــالی خاصــی از ایــن پتروشــی. اســت% 25: و ســاتا% 20: پتروشــیمی
.نمی شود

 کنیم کـه همگـام بـا با توجه به قیمت گذاری یکسان هر سه مجتمع مبین، فجر و دماونـد فـرض مـی•
بته با توجـه بـه افـزایش ال. تغییر فرمول و رشد سود فجر، سود دماوند هم متناسبا افزایش پیدا کند

ر مثبتی داشته و ایـن ظرفیت تولید برق و بهره برداری طرح های آپادانا، هنگام و مابقی احتماال اث
. رشد را حمایت می کند

139813991400140114021403میلیون دالر

1216690140145150سودخالص فجر

446183130135145سود خالص دماوند
درصد تقسیم سود

%70%60%40%211830دماوند

1400140114021403سال

%15%15%15%15تنزیلنرخ

%70%60%40%30تقسیم سود

%0نرخ رشد
دماوندارزش روز پتروشیمی

520(میلیون دالر)
155%(29.8مالکیت )سهم فارس 



مگا پروژه ماهشهر و عسلویه

40

پتروشیمی الماس ماهشهر
(مگا پروژه ماهشهر)

ی اروندپتروشیمی بندرامام، پتروشیم، %(51)هلدینگ خلیج فارس : سهامداران

میلیارد تومان1سرمایه فعلی 
تولید الفین، پلی الفین و اتیلن گالیکول

واحد 2)واحد پلی اتیلن 3، (420)، پروپیلن (میلیون تن1.26)اتیلن 
، (واحد سبک خطی1سنگین، 

یک واحد پلی پروپیلن، یک واحد مونو اتیلن گالیکول
(، پتروشیمی پارس3200بیدبلند، ان جی ال )تمام خوراک از داخل گروه تامین می شود 

میلیون تن4.045: مجموع ظرفیت دیده شده
میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد نیاز3.11

پتروشیمی هرمز خلیج فارس
(مگا پروژه عسلویه)
%(99)هلدینگ خلیج فارس : سهامداران

(میلیارد تومانی از آورده سهامداران1000افزایش سرمایه )میلیارد تومان100سرمایه فعلی 

تولید الفین و پلی الفین 
نزین پیرولیز و نفت ، پلی پروپیلن، بوتادین، بپلی اتیلن هااتیلن، 

روپان هزار تنی پروپیلن با استفاده از پ600احتماال یک واحد )کوره 
(پتروشیمی پارس ایجاد شود

.  ی شودمخوراک اتان و بوتان است که از پارس جنوبی تامین 
میلیون تن6.54: مجموع ظرفیت دیده شده

میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد نیاز4.52
. می کندا تامین جانبی رسرویس های پتروشیمی دماوند یوتیلیتی و 
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شرکت
سرمایه گذاری حجم

(میلیون دالر)مورد نیاز 
جزییات طرحمحل احتمالی تامین مالیسهم گروه

مالمین، الستیک مصنوعی، متیل آمین، سود پرکپلی پروپیلن، کریستالتسهیالت و منابع داخلی250200پترول

تولید اوره و آمونیاک–طرح پتروشیمی هنگام تکمیلتسهیالت و منابع داخلی11075نوری

تولید متانول-طرح پتروشیمی آپاداناتکمیلتسهیالت و منابع داخلی160115مبین

پلی اتیلن تولیدتسهیالت و منابع داخلی270117آریا ساسول

شرکت 800بازسازی واحد تسهیالت و منابع داخلی2514بوعلی

.  بهره برداری شود1403هزار تنی اوره، احتماال در سال 600دوم و افزایش ظرفیت فاز(اکثریت منابع داخلی)و تسهیالت منابع داخلی13025کرماشا

تسهیالت310310بیدبلند
نوب،به منظور تکمیل طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفت خیر ج

.بهره برداری شود1402احتماال در سال 

منابع داخلی و پیش پرداخت خوراک از طرف بندر امام320320یادآوران
1401احتماال در نیمه سال . تکمیل خوراک بندر امام–آن جمع آوری گازهای همراه نفت و پاالیش

.بهره برداری شود

.  بهره برداری شود1404احتماال بعد از . کامل هلدینگتولید الفین، پلی الفین، با مالکیت(میزان دقیق نامشخص)تسهیالت و منابع داخلی 4.5204.520هرمزمگاپروژه

مگا پروژه الماس
ماهشهر

(میزان دقیق نامشخص)تسهیالت و منابع داخلی 3.1103.110
1404اال بعد از احتم. تولید الفین، پلی الفین و اتیلن گالیکول با مشارکت سهامداری بندر امام و اروند

.بهره برداری شود

1401سال میلیون تن اتیلن برای خط لوله اتیلن غرب با زمان بهره برداری تخمینی نیمه دوم1تولیددرصد تسهیالت و مابقی منابع داخلی34029065انگچسارپتروشیمی

240240پلیمر گچساران
180تسهیالت میلیون دالر منابع داخلی و سهم60احتماال 

میلیون دالر
ص، احتماال نامشخ: پلی اتیلن با خوراک دریافتی از پتروشیمی گچساران، وضعیتهزار تنی300طرح 

باشد1404بهره برداری بعد از سال 

340170پتروشیمی همت
امین شرط اجرا ت)عمده از تسهیالت و سایر از منابع داخلی بخش

(اعتبار پروژه است
عد از و تولید آمونیاک و اوره، احتماال بهره برداری بجمع آوری گازهای آالینده حاوی دی اکسید کربن

.  باشد1403سال 

.درصد از این مخارج با تسهیالت تامین مالی شود60ازبیشاحتماالتسهیالت و منابع داخلی10.1259.506مجموع



سهم سود صنایع مختلف در فارس
1401سال منتهی به بهار 

1402سال منتهی به بهار 1403سال منتهی به بهار 

42

1.0% 2.4% 0.1%

18.7%
14.5%

4.5%

12.6%

28.4%

14.4%

3.2%
0.1%

1.3%
5.0%

0.1%

17.1%
13.4%

3.9%

17.7%
23.7%

13.3%

3.3%
1.1% 1.3%

6.7%

0.3%

15.2% 13.2%

3.3%

17.2%
21.2%

15.9%

4.0%
1.7%

1404سال منتهی به بهار 

1.3%
6.8%

0.6%

12.9% 11.3%

2.7%

17.1% 19.0%
22.1%

4.4%
1.8%



وضعیت سایر شر کت های هلدینگ

توضیحات تکمیلیمالکیتشرکت

هزار میلیارد تومان پورتفوی بورسی15حدود . فارس% 0.5پترول و % 3شیراز، پتروشیمی% 28.3مالک %100مدبران اقتصاد

NPC100اینترنشنال%
.رجی در خارج از کشورخامورد نیاز طرح های پتروشیمی و مدیریت پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی، جلب مشارکت های خارجی در داخل ایران و انجام سرمایه گذاری های( ارزی) تامین منابع مالی 

.  درصدی پتروشیمی مهر را دارد40مالکیت 

. آریا ساسول را دارددرصد پتروشیمی47مالکیت %40پارس تامین

%100اندیمشکپتروشیمی ابن سینا
میلیون تن اتیلن و 2پتروشیمی کاویان . به این شرکت منتقل شده است1399درصد پتروشیمی کاویان درسال 20. انجام نشده و مشکل خوراک و تامین مالی دارد1399هیچگونه خرجی برای سال . طرح تولید اتیلن اکساید است

.هزارتن سی تری پالس می زند180

.شرکت کارگزار فروش هست که خدمات مهندسی فروش را می دهدهمان%100تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس

.  کامال از بین برود1400میلیارد تومان زیان انباشته دارد که احتماال در سال 332حدود . است( هزار تن8)و اپوکسی رزین( هزار تن9)تولیدکننده پلی کربنات %70پتروشیمی خوزستان

خدمات منازل سازمانی و خدمات نیروی انسانی در منطقه %100عملیات غیرصنعتی پازارگاد

شهرک های مسکونی منطقهخدمات نیروی انسانی و حراست%80یمیعملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروش

و اجرا و مدیریت طرح هاانجام کارهای طراحی مهندسی طرح های توسعه پتروشیمی%100مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

.  فعالیت داشته باشد1404احتماال برای –( میلیون تنی1)گازهای آالینده حاوی دی اکسید کربن و بازیابی آن برای تولید اوره جمع آوری%48پتروشیمی همت

. مابقی مالکیت شرکت برای ساتا است. آریا ساسول را دارددرصد پتروشیمی47مالکیت %40پارس تامین مجد

.بهره برداری می شود1400تن در ساعت بخار ظرفیت دارد،  دارای طرح توسعه افزایش ظرفیت بخار تن درسال و برق که در سال 780مگاوات برق، 648منطقه عسلویه، یوتیلیتی%29.8شرکت دماوند انرژی عسلویه

. درصدی شرکت اینترنشنال برای فارس است40از طریق مالکیت . هزار تن پلی اتیلن سنگین300تولید %0پتروشیمی مهر

.عرضه کننده خدمات بندری و دریایی کشور در حوزه تخصصی محصوالت پتروشیمی می باشد. و تاپیکو نیز سهامدار این شرکت هستندوصندوق، پارسان،%16شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

. تقسیم سودی برای فارس ندارد. شپدیس و چندسالی است که حتی صورت مالی به فارس نمی دهد% 13.1مالک .شرکت وابسته برای فارس است%45شرکت بازرگانی پتروشیمی
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% 15ارزشـگذاری طرح هـا بـا نـر  تنزیـل. تومان محاسبه شـده اسـت23000اعداد امروزی با دالر •
.استدالری 

. استفاده شده استP/E = 6برای سایر شرکت های غیر بورسی از •
.برای پترول از ارزش بازار به جای ارزش محاسبه شده استفاده شده است•

140014011402140314041405میلیون دالر

1.8272.0822.0162.2612.6692.929درآمدهای عملیاتی

0.91.21.41.51.61.6هزینه اداری عمومی 
ر عملیاتی و سای

866769768896غیرعملیاتی

10512084522421هزینه مالی

1.8072.0271.9992.2832.7313.002سود قبل از مالیات

000000مالیات

1.8072.0271.9992.2832.7313.002سود خالص

2،3972.1822.0482.7083.4333.758سود تلفیق

EPS1،3541.6601.8812.4703.3974.295اصلی

ارزش افزودهتمام شدهبهایسهم فارسارزش مالکیتریالهزار میلیارد

5.0272،266632.203پورتفوی بورسی

49549340454%99.7ارسبیدبلند خلیج فپاالیش

71749716481%69.3پتروشیمی بندر امام

2202200220%100پاالیش گاز یادآوران

5264169406%79پتروشیمی اروند

1131139617%100ادسرمایه گذاری مدبران اقتص

12236927%30دماوند انرژی عسلویه

4481792177%40پارس تامین مجد

17481773%46پتروشیمی گچساران

2522406233 هاسایر شرکت

8.0944.5412494.292مجموع

NAVریالهزار میلیارد

4.292جمع مازاد ارزش

583س.ص.ح

4.875ارزش کل

2.919ارزش فعلی فارس

10.160قیمت هر سهم

NAV17.000

P/NAV60%



یت گروهتوضیحات تکمیلی پیرامون وضع
.میلیارد دالر منابع به گروه وارد خواهد شد1.1احتماال با عرضه اولیه پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی کارون و پاالیشگاه بیدبلند در طی دو سال آینده، بیش از•

ان مـبهم اسـت و یکـی از همچنـ( یـادآوران بـه بنـدر امـام)و درون گروهـی ( مانند یادآوران، بیدبلند، ایالم، بندر امام)وضعیت قیمت گذاری خوراک های دریافتی از بیرون گروه •
. ، ریسک مهم آنها استجدای از این موضوع نامشخص بودن نر  گذاری خوراک سایر پتروشیمی ها در بلندمدت. ریسک های مهم شرکت است

20د بیشتر از درصد نر  ارز بوده و ما به ازای این رشد زیان تسعیر برای بدهی های ارزی شناسایی شده است در صورت فرض رش20مفروضات بلندمدت تحلیل رشد کمتر از •
. درصد و انتقال زیان تسعیر به بهای تمام شده دارایی و مستهلک کردن آن، احتماال شاهد افزایش عدد سودآوری گروه خواهیم بود

بات انجام شود اما تاخیر در اجرای بهره سعی شده است با نگاهی دورتر نسبت به افتتاح طرح ها محاس. و تاخیر افتادن طرح ها همچنان پابرجاست( فروش مح ول)ریسک تحریم ها •
.  برداری های کامل همچنان به طور جدی وجود دارد

دو پتروشیمی فجر و مبین ک های جدی ایننامشخص بودن دستورالعمل جدید قیمت گذاری یوتیلیتی و تغییرات انجام شده در فرمول به نحوی که من فانه باشد همچنان جزو ریس•
.است

(. نوری، شگویا، بفجر)همچنان برای شرکت های حاضر در منطقه ماهشهر همچنان گنگ است 132وضعیت تمدید معافیت مالیاتی ماده •
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نتیجه گیری
70تا50زابیشسودتقسیمانتظارنبایداحتماالآیندهسال4طیدر(درونیمنابعوتسهیالت)طرح هاباقیماندهدالریمیلیارد8مخارجبهتوجهبا•

.باشیمداشتههلدینگازرادرصد

تعییننحوهحالنایبا.استکردهدورشرکت هااززیادیحدتارامستقیمدستوریگذاریقیمتریسکگروهدرارزیدرآمدهایباالیسهم•
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ازبیشتریسهم.ستندهاصلیریسک هایازهمچنانکامودیتی هاقیمتشدیدترافتو(طرح هاانجامومح والتفروش)تحریمشدنسخت تر•
.استدادهقراربخشاینریسکمعرضدربیشترراگروهباالدست،درشرکتسود

طرح هایانجامبرایرادولتتوجهاتاستممکنسال،5طیدرفارس(تلفیق3.7)دالرمیلیارد3بهدالریمیلیارد2سودازرسیدن•
.گردددولتارکارگزیکبهتبدیلهلدینگاینعمالوبرگرداندقبلازبیشترشرکتاینبهگازونفتصنعتباقیمانده
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