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 تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

 

استفاده بهینه از حجم گاز حاصل از فازهاي اول تا سوم میدان گـازي پـارس جنـوبی طـرح به منظور 

هاي مصوب برنامه پنج ساله سوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان یکی از طرحهب الفـین نهـم

یس تأس 1377شرکت پتروشیمی پارس بعنوان مجري طرح مذکور در بهمن ماه  مورد تأیید قرار گرفت و

 قرار دارد.منطقـه ویـژه اقتصـادي پـارس   – بندرعسـلویه  -استان بوشهر درمحل شرکت  .گردید

عتی، توسـعه، بـرداري کارخانجـات صـنبهـره ،ياندازگذاري در احداث، راهسرمایهموضوع فعالیت شرکت 

غیره به منظور تولید، ذخیـره بندي و آزمایشات، پژوهش، بسته و نگهداشـت، تحقیقـات، نوسـازي، تعمیـرات

هاي فرعی، مشتقات نفتی به مواد شیمیایی، فرآوردهتبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پترو واردات و صـادرات و

 است.اولیه صنایع پایین دستی 
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های مالی سال مالی منتهی به براساس صورت و سهامداران ت مدیرهئاعضای هی

 1398اسفند  29اسفند 

 نحوه عضویت   سمت   نام اعضا 

 غیر موظف   رئیس هیئت مدیره   سعید محبی فرد  

 غیر موظف   نائب رئیس هیئت مدیره   قاسم منظری توکلی  

 غیر موظف   عضو هیئت مدیره   امیر افسر  

 غیر موظف   عضو هیئت مدیره   مجتبی طاهری نجف  

 موظف   عضو هیئت مدیره و مدیر عامل   مسعود حسنی  

 

 درصد   نام شرکت 

 55 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  

70/18 شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان    

57/18 شرکت سرمایه گذاری غدیر    

73/7 سایر    

 100 کل 

 

 

 شرکتهای عمده ریسک

ریسکی از بابت نوسانات نرخ  گذاري تأمین مالی شرکت ،با توجه به سیاست: ریسک نوسانات نرخ بهره-1

 .باشدمتوجه شرکت نمی بهره

المللی در هاي بینددر این رابطه بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت استاندار: ریسک کیفیت محصوالت-2

 .وجود نخواهد داشت این صنعت، نگرانی خاصی

د فروش محصوالت شرکت هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآم :ریسک نوسانات نرخ ارز-3

یسکی از این بابت متوجه شرکت هاي ارزي را تسویه نموده و رکلیه بدهی گذار خواهد بود. شرکتاثر

داخلی و صادراتی با میانگین نرخ ارز سامانه نیما صورت  هاياساس آخرین مصوبات کلیه فروشباشد. برنمی

 .گرددارز سامانه نیما محاسبه می نیز بر اساس نرخ 1398هاي مورد نیاز در سال گیرد. همچنین خوراكمی
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 به منظور اطمینان از ثبات نرخ مواد اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین: هاي تولیدریسک قیمت نهاده-4

تواند باعث هاي وزارت نفت اقدام گردیده است، افزایش هزینه مواد اولیه میمجموعه کنندگان ذیربط از

از آنجایی که همبستگی باالیی بین نرخ خوراك و قیمت  مام شده محصول گردد. لیکنافزایش قیمت ت

فروش شرکت همراه بوده و ریسکی  فروش محصوالت شرکت وجود دارد، افزایش در نرخ خوراك با افزایش

کیفیت آن و طراحی  . ضمناً موضوع تخفیف قیمت خوراك متناسب باشدهاز این بابت به شرکت تحمیل ن

  .شرکت در دست پیگیري مدیریت شرکت قرار دارداولیه 

همبستگی باالیی میان نرخ فروش محصوالت و نرخ خرید خوراك وجود : ریسک نوسان قیمت محصول-5

 .یابدجهانی محصوالت تولیدي شرکت، هزینه مواد نیز به تناسب تغییر می دارد که با نوسان نرخ

صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که نیاز : ستریسک مربوط به تغییرات تکنولوژي و محیط زی-6

هاي جدید به منظور افزایش کیفیت تولیدات، دائمی در جهت استفاده از تکنولوژي به توسعه و نوآوري

در مصرف انرژي دارد و کشورهاي غربی به منظور کسب  جوییها و کاهش آالیندگی و صرفهکاهش هزینه

هاي منسوخ و فروش لیسانس هاي مشخصی براي تولید لیسانسژيبیشترین سود از این صنعت، استرات

 روزرسانیگردد که نوسازي تجهیزات و یا بهدارند. از سوي دیگر بحث اعمال تحریم علیه ایران سبب می

فرآیند تولید مجتمع با ابهام مواجه باشد. البته با توجه به پختگی و بلوغ صنعت و موجودي انبار قطعات 

در ضمن صنعت پتروشیمی معموال آالینده  .حیث کمترین میزان ریسک را داراست شرکت از اینمورد نیاز، 

استفاده از منابع  بوده و مصرف انرژي باالیی دارد. البته شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با تعهد به

، هدف نهایی خود انرژي و احترام به حقوق شهروندان با شعار تالش مستمر، آفرینش سبز و بالندگی پایدار

ریز صفر به محیط زیست قرار داده و در این راستا شرکت پتروشیمی پارس نیز همگام با شرکت  را دور

تالش فراوانی نموده است و با انجام اقدامات مستمر سعی در به حداقل  صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آالینده  93ارس نیز فقط در سال شرکت پتروشیمی پ .سازي مصرف انرژي داردرساندن آالیندگی و بهینه

 1عوارض آالیندگی شرکت  .شناخته شده است، که نسبت به پرداخت عوارض آالیندگی اقدام کرده است

 باشد و گازمی CO2گاز  ه این مهم که آالیندگی اصلی شرکتباشد. همچنین با توجه بدرصد فروش می

اندازي طرح پتروشیمی همت شود، با راهفرآیندي محسوب می 98 مذکور به دلیل درصد خلوص باالي

 .ه واحد مذکور وجود خواهد داشتب CO2فارس، قابلیت ارسال گاز  پتروشیمی خلیج توسط شرکت صنایع
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 شرکتنرخ فروش و مبلغ فروش مقدار تولید و فروش، آمار بینی پیش
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 است 99ماهه اول سال  3ساالنه متناسب با تولید  مقدار تولید .

  هاي جهانی و نفت درنظر گرفته شده استبراساس رشد نرخ دالر و قیمتنرخ فروش.

 و  265.000و  230.000و  195.000به ترتیب  1402و  1401و  1400، 1399هاي مالی نرخ دالر در طی سال

 ریال درنظر گرفته شده است. 290.000

 تحلیل سود و زیانجدول 

 

 
 

 

9899140014011402شرح

154،276،682246،308،998270،054،417316،773،831355،420،238درآمدهاي عملیاتی

250،674،818-223،167،975-190،584،653-182،753،094-112،086،989-بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتی

۴2،189،۶93۶3،555،90۴79،۴۶9،7۶۴93،۶05،85۶10۴،7۴5،۴21سود )زیان( ناخالص

25،774،696-23،390،638-20،337،830-17،229،553-10،274،502-هزینه  هاى فروش، ادارى و عمومى

11،225،4770000سایر درآمدها

0سایر هزینه ها

۴3،1۴0،۶۶8۴۶،32۶،35159،131،93۴70،215،21778،970،725سود )زیان( عملیاتی

00000هزینه  هاى مالى

19،024،20227،676،00031،740،00035،550،00037،476،000سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاري ها

2،298،7452،298،7452،298،7452،298،7452،298،745سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

۶۴،۴۶3،۶157۶،301،09۶93،170،۶79108،0۶3،9۶2118،7۴5،۴70سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

8،886،872-8،087،472-6،972،863-5،710،349-4،824،436-هزینه مالیات بر درآمد سال جاري

59،۶39،17970،590،7۴78۶،197،81599،97۶،۴91109،858،598سود )زیان( خالص

9،9۴011،7۶51۴،3۶۶1۶،۶۶318،310سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

6،000،0006،000،0006،000،0006،000،0006،000،000سرمایه
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 سهم تحلیل تکنیکال

 
 

تومان محدوده مناسبی  14000تا  13000سهم در فاز اصالحی و نوسانی در حال حرکت است. بنظر میرسد محدوده حمایتی 

 براي ورود به سهم باشد.

 

 گیرینتیجه
، قیمت سهم معقول بوده و بهتر  10بر اي گفت در صورت پذیرش نسبت پی با توجه به موارد تحلیلی ذکر شده در باال باید  

همچنین عرضه اولیه شرکت آریا که زیرمجموعه  است براي ورود منتظر افت بیشتر قیمت بوده تا قیمت خرید جذاب باشد.

 تواند بر جذابیت ورود به سهم بیافزاید.شرکت است می

 


