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 تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

 

 دره ثبت رسید. مركز اصلي شركت بها تاسیس و در اداره ثبت شركت 1381اسفند  18شركت در تاريخ 

 قرار دارد.منطقه ويژه اقتصــادي انرژي پارس  ، بندر عسلــويه

نگهداري  و برداريعبارت است ازطراحي، توسعه، تأمین سرمايه، ساخت، تملك و بهره شركت موضوع فعالیت

سنگین و تأسیسات داخل و خارج از مجتمع مرتبط  هاي سبك و متوسط/ناتیلواحدهاي اتیلن)كراكر(، پلي

هاي اتیلن، پلي )آفسايت( در منطقه ويژه اقتصادي پارس واقع در بندر عسلويه به منظور تولید اتیلن با آن

محصوالت جانبي آن و بازاريابي، فروش و پخش اين محصوالت در بازارهاي  و سنگین سبك و متوسط/

هاي امور فني، مهندسي و مالي مربوطه و انجام كلیه فعالیت المللي با رعايـت قوانین و مقرراتینداخلي و ب

 .با موضوع شركت است و هرگونه خدمات تجاري كه بطور مستقیم يا غیر مستقیم مربوط
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های مالی سال مالی منتهی به براساس صورت و سهامداران ت مدیرهئاعضای هی

 1398اسفند  29اسفند 

 

 نحوه عضويت   سمت   نام اعضا 

 غیر موظف   رئیس هیئت مديره   محمد حسن تواليي  

 غیر موظف   نائب رئیس هیئت مديره   امیرحسن فالح علیوردي  

 غیر موظف   عضو هیئت مديره   مرتضي رحیمیان سراي  

 غیر موظف   عضو هیئت مديره   امیر هوشنگ جنگي  

 غیر موظف   عضو هیئت مديره   محمدباقر حاجي ابراهیم زرگر  

 غیر موظف   عضو هیئت مديره   علي نوري  

 موظف    مديرعامل   امیرحسین بحريني  

 

 درصد   نام سهامدار 

3/47   شرکت پارس تامین مجد     

3/47   شرکت پتروشیمی پارس     

8/5     سایر     

  100      جمع  

 

 مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و منطقه و جهان و وضعیت رقابتی آن 

است. سهم شركت آرياساسول از  درصد پیش بیني شده 4/3حدود  2020در سال  پتروشیمي رشد صنعت

 است. درصد 15 مجموع كل تولید صنعت اتیلن و پلیمري كشور حدود
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 مشتریان عمده خدمات/محصوالت شرکت:

 

 

 شرکتعمده  هایو فرصت هاریسک

 : هافرصت

روند رو به رشد تقاضا مهمترين عامل موثر بر حفظ ارزش افزوده : اتیلنارزش افزوده باال محصوالت پلي*

 .باشداتیلن ميمحصوالت پلي

هاي متعدد تولید گاز طبیعي مندي از ذخاير گاز طبیعي و وجود پااليشگاهبهره: دسترسي به خوراک فراوان*

 .نمايدخوراک مورد نیاز شركت را تامین مي طقه پارس جنوبي دسترسي پايدار بهدر من

با استفاده از اين فرصت و با احداث واحد پلي اتیلن جديد : هاي آتيوجود اتیلن مازاد در بازار در سال*

 .گرددامكان رشد درآمدها و سود پايدار براي شركت فراهم مي

مزيت ژئوپولتیك كشور در مجاورت : ر دسترسي به بازارهاي هدفموقعیت جغرافیايي خوب سرزمیني د*

همسايه، دسترسي  هاي ارتباطي با بازارهاي مصرف آسیاي میانه، اروپا و كشورهايهاي آزاد و شبكه راهآب

 .نمايدبه بازارهاي هدف را نسبت به ساير رقبا براي صنعت پتروشیمي كشور تسهیل مي

  

سهم از کلسهم شرکتکل بازارسهم از کلسهم شرکتکل بازار

          72936008554410.12         72936009452970.13اتیلن

         0.33  1000000334,807         3700050.30   1,250,000پلی اتیلن سبک

          0.13  2700000344,468         3863780.13   2,900,000پلی اتیلن متوسط/سنگین

         0.25      31500080,030        885850.22    397,000سی تری پالس

97 98
نام محصول

مشتریان عمدهمحصول

فروش بین مجتمعی )حدود 80 درصد( ، خط اتیلن غرب  )حدود 20 درصد(اتیلن

بازار داخل از طریق بورس کاالی ایران )20 درصد( صادرات حدود ) 80درصد(پلی اتیلن سبک

بازار داخل از طریق بورس کاالی ایران )20 درصد( صادرات حدود ) 80درصد(پلی اتیلن متوسط/سنگین

فروش بین مجتمعی )حدود 58 درصد( ، صادرات  )حدود 42 درصد(سی تری پالس
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 :هاريسك

با توجه به سیاست تامین مالي شركت، ريسكي از بابت نوسانات نرخ بهره متوجه : نرخ بهرهريسك نوسانات *

 .شركت نیست

المللي در اين در اين رابطه به دلیل مقید بودن شركت به استانداردهاي بین: ريسك كیفیت محصوالت*

 .صنعت، مخاطره خاصي وجود نخواهد داشت

در نرخ ارز به طور مستقیم در مبلغ درآمد فروش محصوالت  هر نوع تغییرات: ريسك نوسانات نرخ ارز*

ارز  فروش نرخ تسعیرو بین مجتمعي و همچنین خوراک با  گذار خواهد بود. فروش صادراتيشركت تاثیر

با توجه به مثبت بودن خالص دارائییهاي  گردند.صنعت پتروشیمي در سامانه نیما در تاريخ معامله ثبت مي

تسعیر ارز و كاهش نرخ تسعیر ارز موجب  خ ترازنامه، افزايش نرخ ارز موجب تحقق سودارزي شركت در تاري

 تحقق زيان تسعیر ارز خواهد شد

خوراک شركت از طريق عقد قرارداد بلند مدت تامین اتان با شركت : هاي تولیدريسك قیمت نهاده*

هاي گذاري اتان يكي از ريسكقیمت. وجود كف قیمت در فرمول گرددكننده اتان در منطقه تامین ميتولید

هاي باشد. لذا پیگیري اصالح فرمول قیمت اتان با همكاري ساير شركتاثرگذار بر سودآوري شركت مي

 كننده اتان از وزارت نفت در دستور كار قرار گرفته است.مصرف

ود همبستگي نسبي میان قیمت فروش محصوالت و قیمت خريد خوراک وج: ريسك قیمت محصوالت*

 .يابدتغییر مي به تناسبشركت هزينه مواد نیز  دارد كه با نوسان نرخ محصوالت تولیدي

با توجه به پختگي و بلوغ توان فني موجود در : ريسك مربوطه به تغییرات تكنولوژي و محیط زيست*

هیزات حیث تكنولوژي و نوسازي تج شركت و انجام تعمیرات اساسي و موجودي قطعات مورد نیاز، شركت از

 .كمترين ريسك را داراست
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 شرکتنرخ فروش و مبلغ فروش مقدار تولید و فروش، آمار بینی پیش
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 مفروضات

 1399ماهه اول سال  3متناسب با تولید  ساالنه مقدار تولید .

  محصوالتهاي جهاني نرخ رشد دالر و قیمتبا  متناسب هاي بعدو سال 1399نرخ فروش در سال.

 و  280.000و  244.000و  207.000به ترتیب  1402و  1401و  1400، 1399هاي مالي نرخ دالر در طي سال

ريال درنظر گرفته شده است. 308.000

  بعد متناسب با نرخ هاي در طي سال است. در نظر گرفته شدهدالر  200مصرف اتان بنابر اعالم شركت برابر نرخ

 .رشد كرده است هاي جهانيدالر و قیمت

 

 جدول تحلیل سود و زیان

 

 
 

 گیرینتیجه
بیني روند صعودي قیمت دالر ، همچنین پايین بودن میزان سهام شناور و پیش موارد تحلیلي ذكر شده در باالبا توجه به 

 گردد. گذاري در اين شركت با ديد كوتاه مدت توصیه ميشركت در سطح بازار ، سرمايه

 


9899140014011402شرح

89،593،7۶9154،947،3۶318۶،494،۶47214،4۶8،843235،915،728درآمدهاي عملیاتي

133،۶40،0۶5-118،485،949-101،233،158-83،874،502-48،223،0۶7-بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي

41،370،70271،072،8۶185،2۶1،48995،982،895102،275،۶۶3سود )زيان( ناخالص

11،107،984-9،599،1۶8-8،297،458-۶،921،099-5،227،928-هزينه  هاى فروش، ادارى و عمومى

8،954،0540000ساير درآمدها

3،034،589-2،847،878-2،529،7۶7-2،108،780-971،871-ساير هزينه ها

44،124،957۶2،042،98274،434،2۶483،535،84988،133،089سود )زيان( عملیاتي

00000هزينه  هاى مالى

1،745،9541،309،4۶۶1،309،4۶۶1،309،4۶۶1،309،4۶۶ساير درآمدها و هزينه هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمايه گذاري ها

80،۶4780،۶4780،۶4780،۶4780،۶47ساير درآمدها و هزينه هاي غیرعملیاتي- اقالم متفرقه

45،951،558۶3،433،09475،824،37۶84،925،9۶189،523،202سود )زيان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

3،۶33،383-3،44۶،800-3،077،403-1،8۶4،9870-مالیات سال جاري

1،897،494-مالیات سال هاي قبل

42،189،077۶3،433،09472،74۶،97381،479،1۶285،889،819سود )زيان( خالص

9،20413،83815،87017،77518،738سود )زيان( خالص هر سهم– ريال

4،583،8404،583،8404،583،8404،583،8404،583،840سرمايه


