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شارومنماد

1377سال تاسیس

18,100    قیمت سهم )1401/02/12()ریال(

EPS TTM1170 )ریال(

P/E16.09 گذشته نگر سهم

P/E5.4 آینده نگر سهم )سال 1401(

700تعداد سهم )میلیون(

27.19%درصد شناوری

12,670ارزش بازار )میلیارد ریال(

1401/12/29سال مالی منتهی به

اطالعات کلی شرکت پتروشيمی ارومیه

معرفی پتروشیمی ارومیه
شـــرکت پتروشـــیمی ارومیـــه اســـفند مـــاه ســـال 1377 بـــه صـــورت شـــرکت ســـهامی خـــاص تاســـیس و در اداره ثبـــت شـــرکت ها و 
مالکیـــت صنعتـــی آذربایجـــان غربـــی )ارومیـــه( ثبـــت شـــد. محـــل ثبـــت شـــرکت براســـاس صورتجلســـه مجمـــع عمومـــی فوق العـــاده 
مورخـــه 1389/07/۲8 از ارومیـــه بـــه تهـــران تغییـــر و تحـــت شـــماره ۴07۴۲8 ثبـــت شـــده اســـت. طـــی صورتجلســـه مجمـــع 
ـــه انتقـــال و تحـــت شـــماره ۴۲۶7 ثبـــت می گـــردد. در  ـــه شهرســـتان ارومی فوق العـــاده مورخـــه 1397/10/11 محـــل شـــرکت مجـــددا ب
حـــال حاضـــر شـــرکت پتروشـــیمی ارومیـــه جـــزء واحد هـــای تجـــاری فرعـــی شـــرکت گـــروه پتروشـــیمی ســـرمایه گذاری ایرانیـــان )ســـهامی 
عـــام(- پتـــرول- می باشـــد. در ضمـــن شـــرکت براســـاس صورتجلســـه عمومـــی فـــوق العـــاده مورخـــه  1387/05/19 از ســـهامی 
خـــاص بـــه ســـهامی عـــام تبدیـــل شـــد و در تاریـــخ 1388/1۲/1۲ در شـــرکت فرابـــورس ایـــران پذیرفتـــه و در 139۶/05/15 طـــی 
ـــا نمـــاد شـــاروم عرضـــه شـــد. شـــرکت پتروشـــیمی  عرضـــه اولیـــه ســـهام، بـــه عمـــوم واگـــذار شـــد و در گـــروه محصـــوالت شـــیمیایی ب
ارومیـــه یـــک واحـــد تولیـــدی اســـت کـــه در زمینـــه تولیـــد انـــواع  محصـــوالت شـــیمیایی از قبیـــل کریســـتال مالمیـــن )۴،000 تـــن در 
ســـال(، ســـولفات آمونیـــوم )۴0،000 تـــن در ســـال(، ســـولفات پتاســـیم )۴0،000 تـــن در ســـال( و اســـید ســـولفوریک )50،000 تـــن 

در ســـال( فعالیـــت می کنـــد.

ترکیب سهامداران

درصد تعداد سهم شركت

%۴17،0۲8،87759.57شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول(

%۴۴،017،۲7۲۶.3شرکت کارگزاری سهام عدالت

%۴8،۶۴۴،88۲۶.95بازارگردان صندوق سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس

%190,308,9۶9۲7.19سایر

%700،000،000100مجموع

ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی ارومیه در تاریخ 1۴01/0۲/1۲ به شرح جدول زیر است.
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محصوالت و فرآیند تولید پتروشیمی ارومیه در یک نگاه

كریستال مالمین

مالمیـــن، پـــودری ســـفید بـــا خـــواص منحصـــر بـــه فـــرد اســـت. ترکیـــب شـــیمیایی مالمیـــن C3H6N6 اســـت کـــه بـــه اختصـــار بـــه نـــام 
ــکیل شـــده اســـت. ایـــن ترکیـــب  ــروژن و هیـــدروژن تشـ ــود. بنابرایـــن مالمیـــن از کربـــن، نیتـ ــری آزیـــن نامیـــده می شـ تریآمینو-تـ
لمـــان ســـاخته شـــد و ســـاخت تجـــاری آن از ســـال 1937 آغـــاز گردیـــد. مالمیـــن کاربردهـــای  اولیـــن بـــار در ســـال 1830 در کشـــور آ
فراوانـــی بـــه عنـــوان مـــواد اولیـــه در صنایـــع دارد. کریســـتال مالمیـــن کـــه از کـــود اوره مـــذاب و آمونیـــاک تولیـــد می شـــود، در 

کارخانه هـــای چســـب و چرم ســـازی، تولیـــد رنـــگ، همچنیـــن در صنایـــع کاغـــذی و مصنوعـــات خانگـــی کاربـــرد دارد.
ـــه  ـــار )ک ـــع در چابه ـــران واق ـــیمی مک ـــع پتروش ـــه مجتم ـــت. البت ـــان اس ـــیمی خراس ـــول پتروش ـــن محص ـــی ای ـــده اصل ـــد کنن ـــران تولی در ای
ـــد کننـــدگان ایـــن محصـــول خواهـــد  ـــه جمـــع تولی ـــی ب ـــز مطابـــق برنامـــه، در ســـال های آت ـــرداری نرســـیده اســـت( نی ـــه بهـــره ب ـــوز ب هن
پیوســـت. واحـــد کریســـتال مالمیـــن ارومیـــه تحـــت لیســـانس شـــرکت CNCCC چیـــن می باشـــد. خـــوراک ایـــن واحـــد روزانـــه ۴۶ تـــن 

ـــد. ـــان می ده ـــدی از آن را نش ـــواد تولی ـــن م ـــن و مهمتری ـــتال مالمی ـــول کریس ـــر محص ـــر زی ـــد. تصوی اوره می باش

سولفات آمونیوم  

ســـولفات آمونیـــوم)Ammonium sulfate( بـــا فرمـــول شـــیمیایی 2SO4)NH4 (یـــک نمـــک معدنـــی بـــا مصـــارف صنعتـــی اســـت. 
مصـــرف اولیـــه ســـولفات آمونیـــوم بـــه عنـــوان کـــود کشـــاورزی بـــرای خاک هـــای قلیایـــی اســـت. یـــون آمونیـــوم در خـــاک آزاد شـــده و 
مقـــدار محـــدودی اســـید تولیـــد می کنـــد. کاهـــش میـــزان PH خـــاک، موجـــب تأمیـــن نیتـــروژن مـــورد نیـــاز بـــرای رشـــد گیـــاه مـــی شـــود. 
همچنیـــن از ایـــن ترکیـــب در کشـــاورزی بـــه عنـــوان اســـپری کمکـــی بـــرای حشـــره کش ها، قـــارچ کش هـــا و علـــف کش هـــای محلـــول 
ـــته  ـــن در گذش ـــود. همچنی ـــتفاده می ش ـــز اس ـــوم نی ـــای آمونی ـــایر نمک ه ـــد س ـــرای تولی ـــول ب ـــن محص ـــود. از ای ـــتفاده می ش در آب اس

ـــر شـــده اســـت. ـــرد در حـــال حاضـــر کمت ـــوان یـــک نگهدارنـــده چـــوب اســـتفاده می شـــده اســـت کـــه ایـــن کارب ـــه عن از آن ب
 A اســـت. خـــوراک الیـــن B و A چیـــن متشـــکل از ۲ الیـــن CNCCC واحـــد ســـولفات آمونیـــوم ارومیـــه تحـــت لیســـانس شـــرکت
 محصـــول فرعـــی کربنـــات آمونیـــوم تولیـــدی در واحـــد کریســـتال مالمیـــن بـــا غلظـــت ۶5% و ظرفیـــت ۲ الـــی ۲/5 تـــن در ســـاعت 

می باشد و خوراک الین B آمونیاک مایع می باشد. فرآیند تولید این دو خط در صفحه بعد ترسیم شده است.
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A فرآیند تولید سولفات آمونیوم در خط

B فرآیند تولید سولفات آمونیوم در خط

کربنات آمونیوم

آمونیاک مایع

فیلتراسیون

پیش گرمایش

پیش گرمایش

راکتور

برج تقطیر )تبخیرآمونیاک(

کریستالیزاسیون

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک

واحد ۶00

واحد ۶00

سانتریفیوژ کریستالیزاسیون راکتور

سانتریفیوژ

 اسید سولفوریک

هیـــدروژن  یـــا  گوگـــرد  جوهـــر  گذشـــته  در  کـــه   H2SO4 فرمـــول    بـــا  ســـولفوریک  اســـید 
ســـولفات خوانـــده می شـــد، اســـیدی بـــا چگالـــی بـــاال، بـــی رنـــگ و بســـیار قـــوی اســـت 
ــیمیایی  ــواد شـ ــن مـ ــی از مهمتریـ ــاده یکـ ــن مـ ــود. ایـ ــل می شـ ــدی در آب حـ ــر درصـ ــا هـ ــه بـ کـ
موجـــود در جهـــان اســـت کـــه از واکنـــش آب بـــا ســـولفور تـــری اکســـید )کـــه خـــود از ترکیـــب 
ـــه  ـــه ای ب ـــد محفظ ـــا فراین ـــی ی ـــد تماس ـــق فراین ـــت و از طری ـــیژن اس ـــولفور و اکس ـــید س دی اکس
ــرانه  ــه سـ ــا اهمیـــت اســـت کـ ــدری بـ ــه قـ ــید بـ ــن اسـ ــود. ایـ ــاخته می شـ ــد( سـ دســـت می آیـ
مصـــرف آن بـــه ازای هـــر فـــرد، یکـــی از شـــاخص های تعییـــن پیشـــرفت فنـــی کشورهاســـت. 
از اســـید ســـولفوریک در تهیـــه کودهـــای شـــیمیایی، مـــواد منفجـــره )ماننـــد تـــی ان تـــی(، آب 
ــاجی و  ــازی، نسـ ــتیک سـ ــازی، السـ ــرم سـ ــزی، چـ ــی و فلـ ــع معدنـ ــل و در صنایـ ــری اتومبیـ باتـ

ــر  ــا یکدیگـ ــتاور قطبـــی اســـت کـــه می تواننـــد بـ ــا گشـ ــتفاده می شـــود. ایـــن مـــاده دارای مولکول هـــای بـ ــا اسـ ســـاخت شـــوینده هـ
پیونـــد هیدروژنـــی برقـــرار کننـــد. اســـید ســـولفوریک مایعـــی اســـت بـــا نقطـــه جـــوش بـــاال و همچنیـــن یـــک مایـــع ویســـکوز )دارای 
گرانـــروی زیـــاد( محســـوب می شـــود. همیـــن شـــرایط مولکولـــی باعـــث می شـــوند کـــه اســـید ســـولفور بـــه خوبـــی در آب حـــل شـــود 
و محلول هـــای اســـیدی مختلـــف تولیـــد کنـــد. واحـــد اســـید ســـولفوریک پتروشـــیمی ارومیـــه بـــا ظرفیـــت روزانـــه 150 تـــن در روز بـــا 
اســـتفاده از بـــه روزتریـــن تکنولـــوژی DCDA بـــرای کاهـــش مشـــکالت زیســـت محیطـــی، تحـــت لیســـانس شـــرکت KSJ هنـــد بـــرای 

اولیـــن بـــار در ایـــران بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده اســـت. 

گوگرد کوره راکتور سیستم جذب

هوای خشک DM آب

مخازن اسید
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کوره مانهایم

فیلتر

کولر

کوره

کامپکتور

برج جذب اسید کلریدریک

خرد کردن

مخازن اسید کلریدریک

بسته بندی سولفات پتاسیم

گاز اسید کلریدریک

اسید سولفوریک

کلرید پتاسیم

سولفات پتاسیم
سوخت گاز

DM آب

 سولفات پتاسیم

ــیمیایی  K2SO4  یـــک  ــا فرمـــول شـ ــیم بـ ســـولفات پتاسـ
ترکیـــب شـــیمیایی بـــا شـــکل ظاهـــری جامـــد و عمومـــا 
ســـولفات  می باشـــد.  آبـــی  یـــا  ســـفید  رنگ هـــای  بـــه 
حـــاوی دو  کـــود شـــیمیایی  عنـــوان  بـــه  کـــه  پتاســـیم 
ــا  ــای بـ ــه کودهـ ــر پایـ ــرد بـ ــیم و گوگـ ــی پتاسـ ــر اصلـ عنصـ
خصلـــت اســـیدی، کاربـــرد دارد از واکنـــش بیـــن کلریـــد 
از  می شـــود.  تولیـــد  ســـولفوریک  اســـید  بـــا  پتاســـیم 
بیـــن انـــواع روش هـــای تولیـــد ایـــن مـــاده شـــیمیایی، 
روش مانهایـــم، کاربـــرد وســـیعی دارد. در ایـــن روش 

ــید  ــیم و اسـ ــد پتاسـ ــن کلریـ ــتقیما واکنـــش بیـ ــراد، مسـ ــانتی گـ ــه سـ ــر از 550 درجـ ــای باالتـ ــم، در دمـ ــام مانهایـ ــه نـ ــوره ای بـ در کـ
ســـولفوریک 98% ایجـــاد می شـــود. حاصـــل ایـــن فرآینـــد ســـولفات پتاســـیم و گاز HCI اســـت، ســـولفات پتاســـیم توســـط پاروهایـــی 
کـــه در داخـــل کـــوره طراحـــی شـــده بـــه بیـــرون کشـــیده و از کـــوره خـــارج در کولرهـــای مخصـــوص بـــا آب خنـــک کننـــده ســـرد می شـــود. 
ــا آب خنـــک کننـــده ســـرد مـــی شـــود بـــه واحـــد  در مرحلـــه بعـــدی پـــودر ســـولفات پتاســـیم توســـط اســـکراپرهای ژاکـــت دار کـــه بـ
گرانـــول ســـازی منتقـــل می شـــود. در ایـــن واحـــد توســـط دســـتگاه کامپکتـــور پـــودر ســـولفات پتاســـیم کامپکـــت را بـــه صفحـــات و 
تکه هـــای فشـــرده ســـولفات پتاســـیم تبدیـــل و ســـپس ایـــن تکـــه هـــا توســـط کراشـــر خـــرد و دانـــه بنـــدی شـــده و بـــه صـــورت کیســـه 

ــود. ــته بنـــدی مـــی شـ ای بسـ
 گاز HCl تولیدشـــده در کـــوره نیـــز توســـط مکنده هـــای آنالیـــن از کـــوره تخلیـــه شـــده، بـــا ســـرد شـــدن در کولرهـــای مخصـــوص گاز 
ـــا درصـــد خلـــوص 3۲% در مخـــازن HCl جمـــع آوری  ـــا ب ـــا آب DM جـــذب و نهایت ســـرد شـــده و در واحـــد جـــذب اســـید کلریدریـــک ب
می شـــود. کلیـــه قســـمت ها و تجهیـــزات برج هـــای بخـــش جـــذب اســـید کلریدریـــک از جنـــس FRP می باشـــد کـــه بـــرای اولیـــن بـــار 
در ایـــران ســـاخته شـــده اند، ضمنـــأ مخـــازن اصلـــی واحـــد شـــامل ۴ مخـــزن 1000 تنـــی نیـــز از جنـــس FRP بـــوده و در محـــل پتروشـــیمی 

ارومیـــه توســـط کارشناســـان چینـــی و ایرانـــی ســـاخته شـــده اســـت.
ـــی  ـــول خطرناک ـــه محص ـــت ک ـــد اس ـــن فرآین ـــدی در ای ـــک تولی ـــید کلریدری ـــه، اس ـــیمی ارومی ـــرکت پتروش ـــزرگ ش ـــای ب ـــی از چالش ه یک
لومینیـــوم کلرایـــد کـــه بـــه  ــا مشـــکل مواجـــه اســـت. هرچنـــد پـــروژه پلی آ ــز بـ بـــوده و شـــرکت بـــرای ذخیره ســـازی و فـــروش آن نیـ
تازگـــی توســـط شـــرکت راه انـــدازی شـــده اســـت در صـــورت تکمیـــل می توانـــد ایـــن مشـــکل را مرتفـــع کنـــد. در صـــورت محقـــق شـــدن 
ایـــن امـــر، می تـــوان شـــاهد افزایـــش قابـــل توجـــه در تولیـــد محصـــول ســـولفات پتاســـیم و در نتیجـــه رشـــد چشـــم گیر در ســـودآوری 

شـــرکت باشـــیم.
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 تامین کنندگان مواد اولیه

ظرفیت و مقدار تولید و فروش محصوالت 

وضعیت مبلغ فروش

ـــرای تولیـــد کریســـتال مالمیـــن خـــود را از پتروشـــیمی شـــیراز خریـــداری  ـــاز ب  اوره صنعتـــی: شـــرکت پتروشـــیمی ارومیـــه، اوره مـــورد نی
می کنـــد.

 اســـید ســـولفوریک: شـــرکت پتروشـــیمی ارومیـــه تولیـــد کننـــده اسیدســـولفوریک 99.9 درصـــدی اســـت. امـــا بـــا توجـــه بـــه نیـــاز 
بـــه اسیدســـولفوریک رقیـــق در تولیـــد کودهـــای شـــیمیایی، ایـــن شـــرکت اســـید غلیـــظ خـــود را بـــه پتروشـــیمی ارونـــد فروختـــه و 
ـــد  ـــیمی ارون ـــه پتروش ـــظ ب ـــید غلی ـــروش اس ـــرخ ف ـــادل 10% ن ـــز مع ـــد نی ـــرخ خری ـــد. ن ـــدار میکن ـــولفوریک 70% خری ـــید س ـــوض اس درع

تعییـــن شـــده اســـت.
ـــرکت  ـــن  ش ـــی، ای ـــای نفت ـــگاه ه ـــه پاالیش ـــبت ب ـــای گازی نس ـــگاه ه ـــدی در پاالیش ـــرد تولی ـــر گوگ ـــت باالت ـــه کیفی ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب گوگ
ـــر اســـاس قیمـــت هـــای بـــورس کاال خواهـــد بـــود. ـــز ب ـــد نی ـــرخ خری ـــز خریـــد میکنـــد. ن گوگـــرد خـــود را از پاالیشـــگاه هـــای ایـــالم و تبری

آمونیاک: شرکت آمونیاک مورد نیاز خود را از شرکت پتروشیمی لردگان تامین می کند.

همانطـــور کـــه مشـــخص اســـت بـــرای ســـه محصـــول نخســـت یعنـــی کریســـتال مالمیـــن، ســـولفات آمونیـــوم و اسیدســـولفوریک، 
ـــی ســـولفات  ـــد و کلیـــدی شـــرکت یعن ـــرای محصـــول جدی ـــد اســـت. ب ـــی خـــود در حـــال تولی ـــه ظرفیـــت عمل ـــا نزدیـــک ب شـــرکت تقریب
پتاســـیم شـــرکت در حـــال حاضـــر کمتـــر از ظرفیـــت عملـــی خـــود درحـــال تولیـــد اســـت کـــه عمـــده دلیـــل آن مشـــکل در مدیریـــت اســـید 

ـــد ســـولفات پتاســـیم اســـت. ـــد تولی ـــن فرآین کلریدریـــک تولیـــدی در حی

در بـــرآورد میـــزان فـــروش شـــرکت بـــرای ســـال های 1۴01 و 1۴0۲، فـــرض شـــده اســـت کـــه میـــزان تولیـــد ســـولفات پتاســـیم کـــه 
محصـــول مهمـــی بـــرای شـــرکت اســـت و از ســـال 1399 بـــه چرخـــه تولیـــد شـــرکت اضافـــه شـــده اســـت برابـــر بـــا ۴5% از ظرفیـــت 

تولیـــد یعنـــی 18،000 تـــن در ســـال باشـــد. 

3,7۶13,7۶1۴،000۴،000کریستال مالمین

37,7۶737,7۶7۴۶،۲00۴0،000سولفات آمونیوم

۴8,970۴8,97050،00050،000اسیدسولفوریک

1۶,۴7018,000۴0،00030،000سولفات پتاسیم

106,968108,498140,200124،000جمع

1۴5,5۶1۲77,179۴88,91۶537,808اسید سولفوریک

81۶,۴931,375,8۴7۲,۴93,5۴3۲,7۴۲,897کریستال مالمین

1,03۶,8511,083,01۴۲,7۴9,۴383,0۲۴,381سولفات آمونیوم

371,۲1۶۲,533,۲3۶3,11۶,8803,۴۲8,5۶8سولفات پتاسیم

2,370,1215,269,2768,848,7779,733,655جمع

مقدار تولید )تن(

مبلغ فروش )میلیون ریال(

 ظرفیت عملی 
سالیانه

سال مالی 1402

 ظرفیت اسمی
 سالیانه

سال مالی 1401

 برآورد تولید
سال 1401

سال مالی 1399

 تولید 
سال 1400

سال مالی 1400
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اجزای بهای تمام شده

نرخ مواد مصرفی

نزدیـــک بـــه 80% از بهـــای تمـــام شـــده شـــرکت مربـــوط بـــه هزینـــه مـــواد مســـتقیم مصرفـــی اســـت. عمـــده هزینـــه مـــواد مســـتقیم در 
ـــدگان  ـــه ترتیـــب از تولیدکنن ـــاک )11%( ب ـــد کلریدپتاســـیم )30%(، اوره )۲7%( و آمونی ـــه خری ـــوط ب ـــه ترتیـــب مرب ســـال گذشـــته ب

خارجـــی )چیـــن(، پتروشـــیمی شـــیراز و پتروشـــیمی لـــردگان بـــوده اســـت. 

همانطـــور کـــه از نمـــودار قبـــل مشـــخص اســـت، نـــرخ خریـــد مـــواد اولیـــه تاثیـــر بســـزایی در بهـــای تمـــام شـــده محصـــوالت شـــرکت 
ـــر را در بهـــای تمـــام شـــده محصـــوالت شـــرکت  ـــاک بیشـــترین تاثی ـــد پتاســـیم، اوره و آمونی ـــان، ســـه محصـــول کلری ـــن می دارد. در ای
دارا هســـتند. بـــرای تهیـــه کلریـــد پتاســـیم نیـــاز بـــه مـــاده معدنـــی بـــه نـــام کلروپتـــاس اســـت کـــه منبـــع اصلـــی تامیـــن آن کشـــورهای 
ـــی  ـــاده معدن ـــن م ـــت ای ـــن، قیم ـــه اوکرای ـــیه علی ـــگ روس ـــروز جن ـــه ب ـــه ب ـــا توج ـــتند. ب ـــتان هس ـــالروس و ازبکس ـــن، ب ـــیه، اوکرای روس
جهـــش چشـــمگیری داشـــته اســـت کـــه خـــود باعـــث افزایـــش ناگهانـــی قیمـــت کلریـــد پتاســـیم بـــه عنـــوان مـــاده اولیـــه مـــورد نیـــاز 
شـــرکت پتروشـــیمی ارومیـــه شـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه افزایـــش ناگهانـــی قیمـــت کلریـــد پتاســـیم، شـــرکت در حـــال حاضـــر ایـــن 
ـــا توجـــه بـــه افزایـــش  مـــاده اولیـــه خـــود را از تامیـــن کننـــده داخلـــی )مجتمـــع پتـــاس خـــور و بیابانـــک( خریـــداری می کنـــد. همچنیـــن ب
قیمـــت آمونیـــاک و اوره در چندمـــاه اخیـــر، بهـــای تمـــام شـــده محصـــوالت شـــرکت افزایشـــی بـــوده اســـت کـــه در صـــورت افزایـــش 
نـــرخ فـــروش محصـــوالت نهایـــی ایـــن هزینه هـــا پوشـــش داده خواهـــد شـــد. در مجمـــوع در صـــورت اصـــالح قیمـــت محصـــوالت 
نهایـــی، افزایـــش قیمـــت مـــواد اولیـــه تاثیـــر در ســـوآوری شـــرکت نخواهـــد داشـــت و بعضـــا باعـــث بهبـــود ســـود شـــرکت نیـــز خواهـــد 

شـــد. نمـــودار زیـــر قیمـــت جهانـــی کلریـــد پتاســـیم را از ابتـــدای ســـال ۲018 تـــا کنـــون نشـــا می دهـــد.

بهای تمام شده
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  مفروضات برآورد سود

۲۲8,۶۴8۲50,000۲80,000متوسط نرخ دالر )ریال(

۲,597۲،۴00۲,۶۴0نرخ  فروش کریستال مالمین )دالر/تن(

۲00350385نرخ  فروش سولفات آمونیوم )دالر/تن(

۶3710001100نرخ  فروش سولفات پتاسیم )دالر/تن(

۴11۶00۶۶0نرخ خرید اوره )دالر/تن(

۴80۶۴0۶50نرخ خرید کلرید پتاسیم )دالر/تن(

30%۴5%--افزایش دستمزد )%(

30%۴0%--نرخ تورم )%(

سال 1402مفروضات سال 1401سال 1400

قیمت جهانی كلرید پتاسیم )دالر(

بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت نـــرخ اوره خریـــداری شـــده بـــرای تولیـــد کریســـتال مالمیـــن، نـــرخ ایـــن دو محصـــول بـــرای ۲0 مـــاه گذشـــته 
در نمـــودار زیـــر ترســـیم شـــده اســـت. نـــرخ اوره از پتروشـــیمی شـــیراز و نـــرخ کریســـتال مالمیـــن از پتروشـــیمی ارومیـــه گرفتـــه شـــده 

اســـت.

https://ycharts.com/indicators/potassium_chloride_muriate_of_potash_spot_price:منبع
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باتوجـــه بـــه اینکـــه شـــرکت در آخریـــن مجمـــع عمومـــی عـــادی خـــود ۶0% از ســـود قابـــل تقســـیم را بیـــن ســـهامداران شـــرکت تقســـیم 
نمـــوده اســـت، بـــرای ســـال 1۴00 و 1۴01 نیـــز پیش بینـــی تقســـیم ســـودی بـــه همیـــن میـــزان فـــرض شـــده اســـت.

 درصد تقسیم سود برآوردی، EPS تحلیلی، P/E تحلیلی

صد
در

ر- 
ازا

م ب
سه

 
18،100قیمت )ریال(

1,93۶سود هر سهم سال 1۴00 )ریال( )پیش بینی فصل اخر(

3,111سود کارشناسی هر سهم سال 1۴01 )ریال(

P/E 1۴009.3

P/E5.۴ کارشناسی بعد از مجمع

برآورد سود
واحد )میلیون ریال(

1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 صورت سود و زیان

1۲,97۴,59۲ 10,531,3۲5 5,971,۶1۲ ۲,۲۴7,309 1,19۴,3۲۲ 1,091,753 ۶58,۴93 فروش

)9,۶۴0,۲81()7,9۴۴,8۲3()۴,۴17,91۴()1,759,۲۴3()895,999()75۶,513()53۶,8۲0(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

3,33۴,311 ۲,58۶,50۲ 1,553,۶98 ۴88,0۶۶ ۲98,3۲3 335,۲۴0 1۲1,۶73 سود )زیان( ناخالص

)۲0۴,۲80()157,8۲3()111,100()93,011()۶8,83۶()۴5,8۶۶()۴۴,350(هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

)۶۶,71۴()51,318()3۶,۶5۶(1,8۲8 0 0 0 خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

3,0۶3,317 ۲,377,3۶0 1,۴05,9۴۲ 39۶,883 ۲۲9,۴87 ۲89,37۴ 77,3۲3 سود )زیان( عملیاتی

)۲۴3,000()۲۴3,000()130,۴08(0 0 0 0 هزینه های مالی

۲05,553 158,118 11۲,9۴1 ۴۲,7۴8 ۴۲,501 ۲۶,8۴0 10,7۲7 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

3,0۲5,871 ۲,۲9۲,۴78 1,388,۴75 ۴39,۶31 ۲71,988 31۶,۲1۴ 88,050 سود )زیان( خالص قبل از مالیات

)151,۲9۴()11۴,۶۲۴()33,310()۲3,580()1۶,775()37,30۲()3,785(مالیات

۲,87۴,577 ۲,177,85۴ 1,355,1۶5 ۴1۶,051 ۲55,۲13 ۲78,91۲ 8۴,۲۶5 سود )زیان( خالص

309,1۶۶309,1۶۶700,000700,000700,000700,000700,000سرمایه

۲7390۲3۶55951,93۶3,111۴,107سود هر سهم پس از کسر مالیات

۲۶%۲5%۲۶%۲۲%۲5%31%18%حاشیه سود ناخالص

۲۴%۲3%۲۴%18%19%۲7%1۲%حاشیه سود عملیاتی

۲۲%۲1%۲3%19%۲1%۲۶%13%حاشیه سود خالص
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تحلیل حساسیت EPS- 1۴01 شرکت در دو حالت زیر بررسی شده است.
  تحلیـــل حساســـیت "نســـبت نـــرخ مالمیـــن بـــه اوره" و "نـــرخ خریـــد اوره". در حـــال حاضـــر نســـبت نســـبت نـــرخ کریســـتال مالمیـــن بـــه 

نـــرخ اوره ۴ واحـــد اســـت. در ایـــن تحلیـــل نـــرخ امونیـــاک متناســـب بـــا نـــرخ اوره تنظیـــم شـــده اســـت.

 تحلیل حساسیت "نرخ فروش سولفات پتاسیم" به "نرخ دالر"

 تحلیل حساسیت 

نسبت نرخ کریستال مالمین به اوره

نرخ فروش سولفات پتاسیم

   تحلیل حساسیت . 12

 

 در دو حالت زیر بررسی شده است. شرکت EPS- 1401تحلیل حساسیت  

یت    اـس بت نرخ مالمین به اوره"تحلیل حـس تال  "نرخ خرید اوره"و   "نـس بت نرخ کریـس بت نـس ر نـس . در حال حاـض
 واحد است. در این تحلیل نرخ امونیاك متناسب با نرخ اوره تنظیم شده است. 4مالمین به نرخ اوره 

 

 نسبت نرخ کریستال مالمین به اوره 

 

 
 ."نرخ دالر"به   "نرخ فروش سولفات پتاسیم"تحلیل حساسیت   

 نرخ فروش سولفات پتاسیم 

 

 

 نقاط قوت و ضعف  . 12
 :پتروشیمی ارومیه نقاط قوت شرکت •

 تولید محصوالت انحصاري همچون سولفات پتاسیم و کریستال مالمین (به همراه پتروشیمی خراسان). -
 دیکلرا  ومینیآلومیپلطرح هاي توسعه آتی شرکت همچون پروژه  -

3,1113.53.84.04.34.54.8

3001,2931,3881,4841,5801,6751,771

4001,7711,8992,0262,1542,2822,409

5002,2502,4092,5692,7282,8883,047

6002,7282,9203,1113,3033,4943,685

7003,2073,4303,6543,8774,1004,324

8003,6863,9414,1964,4514,7064,962

9004,1644,4514,7385,0265,3135,600

3,1118009001,0001,1001,2001,300

240,0002,3512,6182,8853,1533,4203,688

250,0002,5542,8333,1113,3903,6683,947

260,0002,7583,0473,3373,6273,9164,206

270,0002,9613,2623,5633,8634,1644,465

280,0003,1653,4773,7884,1004,4124,724

290,0003,3683,6914,0144,3374,6604,983

300,0003,5723,9064,2404,5744,9085,243

   تحلیل حساسیت . 12
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 واحد است. در این تحلیل نرخ امونیاك متناسب با نرخ اوره تنظیم شده است. 4مالمین به نرخ اوره 
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 نقاط قوت و ضعف  . 12
 :پتروشیمی ارومیه نقاط قوت شرکت •

 تولید محصوالت انحصاري همچون سولفات پتاسیم و کریستال مالمین (به همراه پتروشیمی خراسان). -
 دیکلرا  ومینیآلومیپلطرح هاي توسعه آتی شرکت همچون پروژه  -

3,1113.53.84.04.34.54.8

3001,2931,3881,4841,5801,6751,771

4001,7711,8992,0262,1542,2822,409

5002,2502,4092,5692,7282,8883,047

6002,7282,9203,1113,3033,4943,685

7003,2073,4303,6543,8774,1004,324

8003,6863,9414,1964,4514,7064,962

9004,1644,4514,7385,0265,3135,600

3,1118009001,0001,1001,2001,300

240,0002,3512,6182,8853,1533,4203,688

250,0002,5542,8333,1113,3903,6683,947

260,0002,7583,0473,3373,6273,9164,206

270,0002,9613,2623,5633,8634,1644,465

280,0003,1653,4773,7884,1004,4124,724

290,0003,3683,6914,0144,3374,6604,983

300,0003,5723,9064,2404,5744,9085,243
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محصوالت فاز 2

محصوالت فاز 2

نقاط قوت شرکت پتروشیمی ارومیه

نقاط ضعف شرکت پتروشیمی ارومیه

موقعیت 
جغرافیایی 

مناسب شرکت 
برای صادارت 
به کشورهای 

همسایه

کمبود 
تامین کنندگان 

کلرید پتاسیم
 در کشور

تولید محصوالت 
انحصاری همچون 
سولفات پتاسیم 

و کریستال 
مالمین )به 

همراه پتروشیمی 
خراسان(.

ضعف شرکت در 
بازاریابی و فروش 

اسیدکلریدریک 
تولیدی و در نتیجه 

عدم توانایی در 
تولید سولفات 

پتاسیم متناسب 
با ظرفیت شرکت 
)بخشی از مشکل 

فروش اسید 
کلریدریک مرتبط 
با قوانین داخل 

کشور است(.

طرح های توسعه 
آتی شرکت 

همچون پروژه 
پلی آلومینیوم 

کلراید

افزایش ناگهانی 
قیمت مواد 

اولیه بخصوص 
کلرید پتاسیم و 
وابستگی شرکت 

به محصوالت 
اولیه

نقاط قوت و ضعف



)شاروم(
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کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
 )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـــور
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل  کافـــی نیســـت. ایـــن 
 را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه 
هیـــچ وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهــــــــــــام نیســـت.


