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 )سهامی عام )  شركت صنايع پتروشیمی كرمانشاهو تحلیل بررسی     

 گذاریواحد سرمايه
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 شركت معرفی 

  1375فروردین سال    8مورخ  4446صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و به شمارهبه  شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه)سهامی عام( 

در تاریخ    برداری قرار گرفت وبه صورت آزمایشی مورد بهره  1386در دیماه    های استان کرمانشاه به ثبت رسیده است ودر اداره ثبت شرکت

شاه جزء واحدهای فرعی شرکت  ندر بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. درحال حاظر شرکت صنایع پتروشیمی کرما  13/06/1390

 باشد. گروه گسترش نفت وگاز پارسیان می

 

 شركت: فعالیت اصلی 

همچنین تأسیس    و   اوره قابل توسعه تا دو برابرتن    2.000تن آمونیاک و    1.200تولیدی پتروشیمی به ظرفیت روزانه  تاسیس یک واحد  -

 واحدهای وابسته به آن و آنچه در رابطه با موضوع شرکت باشد. 

 های موجود و تعهد سهام شرکت یا خرید   های جدید وها از طریق تعهد سهام شرکتشرکت سایر  گذاری و مشارکت در سرمایه -

 .نمایندگی در داخل و خارج از کشورایجاد شعبه و اعطای  اخذ نمایندگی، -

بهره  - زمان  تأسیس و همچنین در  واردات در طول مدت  وبازرگانی، صادرات و  امورتجاری  از محصوالت  انجام هرگونه  برداری کامل 

 کارخانه با استفاده از سرمایه شرکت بالمانع است.

اولیه شرکت به شماره  بهرهپروانه  * تولید ساالنه    01/11/1387  مورخ   28189/12برادری  تن    396.000تن اوره و    660.000با ظرفیت 

  396.000تن اوره و    686.000با ظرفیت تولید ساالنه    27/01/1396مورخ  3376/12برداری جدید شرکت به شمارهو پروانه بهره  آمونیاک

 تن نیتروژن)درسه شیفت( از وزارت صنایع ومعادن استان کرمانشاه اخذ شد.  660تن آمونیاک و 
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 :  قادير و ظرفیت های تولیدم
 با ظرفیت اسمی وظرفیت معمول )عملی( گزارش  مورد مالیدر دوره  شركت تولید مقدارمقايسه 

 

 1399 تولید  1398تولید  ظرفیت اسمی  گیری واحد اندازه  محصوالت 

 392.784 349.694 396.000 تن آمونیاک 

 681.145 608.115 686.000 تن اوره
 

 : باشد صول میانی و نهايی به شرح ذيل میجهت تولید محمواد اولیه 

 نرمال متر مکعب در ساعت  62000گاز طبیعی مصرفی به میزان تقریباً  *

های فلمن در جوار  همتر مکعب در ساعت از طریق حفر چا  750متر مکعب در ساعت بطور متوسط و در وضعیت ماکزیمم  540آب خام   *

 رودخانه گاماسیاب 

  ک تن در ساعت بخار مصرفی در واحد اوره و آمونیا   259تن در ساعت از طریق تأسیسات جانبی اختصاصی مجتمع و    60میزان  بخار به   *

 ک از طریق سیستم بخار ساز واحد آمونیا

 مگاوات از طریق نیروگاه اختصاصی تولید برق مجتمع 5/25برق  * 

 : باشدزير می و سوخت مجتمع به شرح جدولجدول مقداری و ريالی گاز خوراك 

 

 
 :حوزه كسب و كار شركت

درصد    9باشد که بیش از  تن اوره می  636،000کند. ظرفیت اسمی سالیانه شرکت  فعالیت می  ک این شرکت در صنعت تولید اوره و آمونیا

  د.باشکل ظرفیت تولید این محصول در کشور می

 . ،خراسان ، شیراز و رازیرقبا داخلی شرکت عبارتند از شرکت های پتروشیمی پردیس  
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 1398سال  1399سال  شرح

 صادرات )تن(  )تن)سهم شرکت از بازار داخلی صادرات )تن(  )تن)سهم شرکت از بازار داخلی نوع محصول 

 419.021 258.130 313.134 327.984 اوره

 
 :  تركیب اعضای هیئت مديره

 موظف اعضاء موظف و غیر  سمت  شركت  نام و نام خانوادگی 

 غیر موظف  رئیس هیئت مدیره  مدیریت هامون سپاهان خدمات شرکت ابوالقاسم فارسی 

 غیر موظف  ائب رئیس هیئت مدیره ن گذاری مدبران اقتصاد سرمایه رکتش علی کریمی 

 موظف عضو هیئت مدیره و مدیر عامل  گذاری هامون سپاهان سرمایه شرکت علیرضا وفا 

 غیر موظف  عضو هیئت مدیره  گذاری ایرانیان پتروشیمی سرمایه  گروه همایون جمشیدیان 

 غیر موظف  عضو هیئت مدیره  شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان  هرنگ اسدی قره جلو ب

 

 تركیب سهامداران        
 
 

 

 

 
 

 
 

 محصوالت:  معرفی 

باشد که به طور  شکل ظاهری سفید رنگ و گرانوله میبا     CO(NH2)2اوره گرانول یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی    کود  كود اوره :  *

تولید جهانی اوره مصرف کشاورزی دارد و دارای  درصد    90گیرد. حدود  نی در جهان مورد استفاده قرار میگسترده به عنوان کود نیتروژ

 .باالترین مقدار نیتروژن در میان کودهای جامد نیتروژنی است

 

دار نام سهام  درصد  تعداد سهام  

 37.47 1.322.616.553 شرکت گسترش نفت وگاز پارسیان 

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت گروه    727.583.587 20.61 

 8.9 314.259.042 شرکت واسط مالی بهمن 

 3.54 125.172.000 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 

 1.5 53.000.000 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

 1.29 45.640.143 شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان 

سرمایه صبا شرکت توسعه ومدیریت   36.000.000 1.02 
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های موجود در  گردد. آمونیاک حاصل از این فرایند، توسط باکتری وره در خاک، هیدرولیز شده و به آمونیاک و دی اکسید کربن تجزیه میا

تواند توسط گیاه جذب گردد. کود اوره به میزان زیادی محلول در آب است و از آنجا که  در نتیجه می  شود و خاک به نیترات اکسیده می

 .توزیع و انتشار شکل گرانولی کود اوره راحت تر انجام می شود لذا بر نوع پریل آن ارجح است

اوره    :های اوره فرمالدهید، انواع چسب مانندتولید انواع پالستیک بویژه رزین   وره یکی از مواد اولیه مهم در صنایع شیمیایی بوده و درا

 د. فرمالدهید ، اوره مالمین فرمالدهید و نیترات اوره کاربرد دار 

 کشور هلند  Stamicarbon تن تحت لیسانس : شرکت 686000ظرفیت اسمی تولید سالیانه کود اوره گرانول :   :ظرفیت تولید

 

سهولت به مایع تبدیل  آمونیاک از هوا سبکتر بوده ، بهباشد. گازآور و با بوی تند و نافذ میآمونیاک سیالی بیرنگ، اشک  مايع :آمونیاك  

 .آید درجه سانتیگراد به جوش می -  5.33درجه سانتیگراد منجمد و در -  7.77شود. آمونیاک در آب بسیار محلول است و در  می

 

 
نیتریک و انواع    اسید ، در ساخت کودهایی از قبیل اوره، نیترات، سولفات و فسفات آمونیوم، تهیه  زیساکارخانجات یخآمونیاک مایع در  

 . رودها بکار میداروها و رنگ

 تن 396,000ظرفیت اسمی تولید سالیانه آمونیاک : تولید:  ظرفیت

 تن   6000ظرفیت اسمی قابل فروش:  

 کشور انگلستان  Kellagg.W.M تحت لیسانس : شرکت
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 زنجیره آمونیاک در صنعت کودسازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر بوده و در حالت مایع به شدت سرد  باشد که در حالت آزاد بسیار بیرنگ، بی بو و احتراق ناپذیر مییتروژن سیالی بینیتروژن مايع:  ن

این گاز در تولید بسیاری از   .باشدتر از گاز نیتروژن در شرایط طبیعی میفشردهبرابر    700ن مایع، تقریباً  باشد. حجمی مشخص از نیتروژمی

 :  نیتریک، سیانیدها و غیره نقش دارد و از جمله کاربردهای آن عبارتند از ت شیمیایی از قبیل آمونیاک، اسیدترکیبا

 ها سوزی ء انفجارها و آتشجایگزین گاز و بخار جهت اطفا •

28.26 m3 1گاز طبیعیmmbtu

36mmbtuگاز طبیعی

1000m3 گاز طبیعی

هزینه تولید به ازای هر تن آمونیاک75-25دالر

0.58تن آمونیاک 

5mmbtuگاز طبیعی

750m3 گاز طبیعی

نسبتهای تولید اوره و آمونیاک

1 تن آمونیاک

ا تن اوره
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 سرمایش رآکتورها و تانکره سازی و پاک • 

 کاربرد در صنایع غذایی مانند انجماد عمیق  •

 سایش برودتی مواد پالستیکی  •
 تولید فیبرهای مصنوعی  • 

 میعان حاللها  • 

 های زیرزمینی انجماد خاک جهت تخته کوبی تونل • 
 بازیابی ترکیبات آلی فرار از مخلوط ضایعات گازی  • 

 جراحی برودتی  • 

 تولید مواد نیمه رسانا  • 

 خنک سازی بتن  • 

 تن 660ظرفیت اسمی تولید سالیانه نیتروژن مایع :  :ظرفیت تولید

 تن  330ظرفیت اسمی قابل فروش:  

 :  افزايش سرمايه روند

بوده که طی چند  (  ریال  10،000)به ارزش اسمی هر سهم    سهم،  520،000شامل  )میلیون ریال  5،200  سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ

  خ که در تاری (ریال 1.000به ارزش اسمی هر سهم  سهم،   3،529،200،000شامل  )  میلیون ریال   3،529،200مرحله به شرح زیر به مبلغ  

 . ثبت شده است 25/01/1395

 محل افزايش سرمايه  سرمايه جديد  درصد تاريخ شروع 

 پذیره نویسی  124.900 - 1379شهریور 

 پذیره نویسی  169.900 36   1382تیر و دیماه  

 پذیره نویسی  400.000 135   1384اردیبهشت 

 پذیره نویسی  882.300 121 1385سال 

 از محل آورده نقدی و مطالبات  1764.600 100 1390بهمن 

 از محل آورده نقدی و مطالبات  3.529.200 100 1394مرداد 

 

 : اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهدافاهداف مديريت و راهبردهای 

ها،  فروش محصول به عنوان منبع اصلی درآمدهای شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، علیرغم شرایط نامساعد اقتصادی، و اعمال تحریم

ها و فشارها بر کشور، کاهش قیمت جهانی و تشدید رقابت، روند معمول خود را طی نموده است . این مهم از طریق صادرات  محدودیت 

 زمینی به کشورهای همسایه : عراق ، ارمنستان ، ترکیه ، کویت و پاسخگویی به تقاضای موجود داخلی و صادرات دریایی از طریق بندر  
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های عراق و ترکیه و قاره آفریقا محقق گردیده است . بدین ترتیب روند  به کشور (ره)طریق بندر امام خمینی عسلویه به کشور ترکیه و از 

 . جاری نیز تداوم یافتهای قبل در سال فروش در سال 

منظور  های به موقع به  ی و مواد شیمیایی و قطعات یدکی، اجرای سرویسژ مختلف جهت کاهش مصرف انرهای  از سوی دیگر اجرای طرح

 . پیشگیری از خرابی و توقف تولید در این موفقیت نقش به سزایی داشته است
 

 : طرح توسعه فاز دوم

آغاز گردیده    1392، از سال    کهزار تن آمونیا  896  تن اوره در سال و   هزار  660ملیات اجرایی طرح توسعه فاز دوم شرکت با ظرفیت تولیدع

میلیون ریال از محل منابع داخلی هزینه شده است بر اساس گزارش فنی مطالعات امکان    14.457.751  مبلغ   30/12/1399که تا مورخه  

میلیون یورو و مخارج ریالی    213پیش بینی مخارج ارزی طرح به مبلغ    .مورد بازنگری قرار گرفت  1399سنجی طرح که در مرداد ماه سال  

به مبلغ   ریال می  12،965،590طرح  :  زینه باشد. عمده همیلیون  انجام شده شامل  لیسانس و    451.993های  بابت قرارداد  ریال  میلیون 

میلیون    351.032میلیون ریال مربوط به خرید تجهیزات و قطعات و مبلغ    11.672.548مهندسی اصولی از شرکت استامی کربن و مبلغ  

میلیون ریال مربوط به خدمات مدیریت طرح و خدمات خرید و مبلغ   311.360ریال مربوط به خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی و مبلغ 

 .باشدیال مربوط به سیویل و ساختمان میمیلیون ر 599.998

 .باشدمی %  43.59برابر  12/1399/ 30ه در مورخه  ژکر می باشد که پیشرفت فیزیکی پروبه ذ الزم

پیشرفت     1400در صورت اجرایی شدن این اعتبار ، در پایان سال  2ارزی برای اجرای فاز    تسهیالتبا توجه به در جریان بودن اخذ  

 .خواهد رسید %  70به   2فیزیکی طرح توسعه فاز  
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 :  اهداف عملیاتی شركت

 

 : منابع مالی

 14.044.904ها معادل  های تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی   میلیون ریال،   2.811.615شرکت وجوه نقدی معادل    ، 1399در پایان سال  

میلیون ریال و مجموع   20.183.683های جاری معادل  میلیون ریال، مجموع دارایی  2،448،067معادل  کاالمیلیون ریال، موجودی مواد و 

 .ریال داشته است میلیون  14،195،840های جاری معادل بدهی 

 :  درآمدهای عملیاتی

 .مجموع درآمدهای شرکت برای دوره مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییراتی به شرح جدول ذیل داشته است 

 98سال مالی 99سال مالی نام محصول 
درصد تغییرات  

 98و99سال

 % 56 34.733 54.200 آمونیاک داخلی 

 - % 50 30.867 15.529 آمونیاک صادراتی 

 % 38 9.450.469 13.072.195 اوره صادراتی 

 % 140 4.523.212 10.872.915 اوره داخلی 

 % 71 14.039.281 24.014.839 جمع
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بت  میلیون ریال ، نس 70.603.562مبلغ   به  1399فروش رفته در سال مالی   کاالی بهای تمام شده :  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

ی در  %60درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از افزایش   33میلیون ریال ، حدود    5.718.448  غمشابه سال قبل به مبلبه دوره  

ریال و    10.085به ترتیب عبارتند از :    99و سال    98برای هر نرمال متر مکعب برای سال    کگاز خورا  خ بطوریکه نر  )   کگاز خورا  خنر

 .  باشدمی (ریال 16.164

 :  های فروش، اداری و عمومیهزينه

مالی  هزینه  سال  در  عمومی  و  اداری  و  فروش  مبلغ    1399های  مبلغ    1.546.773با  با  قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  ریال  میلیون 

 . باشدتورم ایجاد شده می خدرصد افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش نر 43میلیون ریال  1.081.108

 : های عملیاتیساير درآمدها و هزينه

میلیون ریال کاهش داشته است .    112.720نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ    1399های عملیاتی در سال مالی  سایر درآمدها و هزینه 

 . باشدهای ارزی عملیاتی میها و بدهینات سود و زیان تسعیر ارز دارایی که عمدتاً ناشی از نوسا

 :  هزينه های مالی

درصد    19میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود    173.976  مبلغ   1399هزینه های مالی شرکت در سال مالی  

 ریزی انجام شده برای  باشد. با توجه به برنامهها میدریافتی از بانک  تسهیالتهای مالی ، تسویه کاهش یافته است و علت کاهش هزینه 

های مالی شرکت در  نهرود هزیانتظار می  تسهیالتسود    خنره فاز دوم ، در صورت ثبات  ژتولید و فروش شرکت و همچنین تامین مالی پرو

 . میلیون ریال قرار گیرد 290،000میلیون ریال تا   250،000در دامنه  2400سال 

نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ    1399عملیاتی سال مالی  های غیرسایر درآمدها و هزینه:  ساير درآمدها و هزينه های غیر عملیاتی

 .باشدها میاشی از در نظر گرفتن ذخایر هزینه دارد، که عمدتاً ن(افزایش در هزینه(میلیون ریال تغییرات  2.011.124

نقدینگی شرکت صرف  با توجه به طرح توسعه فاز دوم و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز تا کنون ،قسمتی از  :  های نقدیقدينگی و جريانن

نسبت به دوره مشابه سال قبل صورت جریان وجوه نقد با تغییراتی روبرو شده    99شود . همچنین در سال می های جاری فاز دوم  پرداخت 

 .گردد صورت جریان وجوه نقد ارایه می  خالصه است . برای شفافیت در ذیل جدول 

 

 1398 1399 شرح

 7.474.903 5.478.617 فعالیتهای عملیاتی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از 

 - 3.910.830 - 7.444.065 جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری 

 - 4.433.833 4.169.471 وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی  ( خروج)جریان خالص ورود 

 1.473.514 605.225 مانده وجه نقد در ابتدای سال 

 1.471 2.367 تغییرات نر ارز تاثیر 

 605.225 2.811.615 مانده وجه نقد در پایان سال 
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در تابلو بازار دوم بورس    22/08/1390  ختاری در  (   2کرماشا)بورس شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با نماد    نماد :  سهام  معامالتوضعیت  

باشد. همچنین درخواست پذیرش سهام شرکت صنایع  هام در این بازار درحال انجام میس  معامالت بصورت رسمی گشایش یافت. و تا کنون  

کت  هیاًت محترم پذیرش بورس مطرح و با پذیرش این شر  03/08/1390  خپتروشیمی کرمانشاه در بورس اوراق بهادار تهران در جلسه مور

ها و ترکیبات در تابلوی  ساخت کودی  اخت مواد شیمیایی و اساسی و طبقهشیمیایی،گروه س  محصوالتدر بخش ساخت مواد شیمیایی و  

باشد . این سهم پس از پذیرش در بورس  انجام میبازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موافقت به عمل آمده است . که فعالیت آن در حال 

گردد . روند قیمت  نیز مشاهده می  1399دست پیدا کرده است ، که این روند پیشرفت در سال    معامالت ارزش و حجم    به رشد مناسبی در 

 . سهام نماد کرماشا در دوره مورد گزارش به صورت ذیل نمایش داده شده است معامالتسهام و حجم 
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 :  سیاست تقسیم سود

درصدی در    100دهد. با عنایت به افزایش سرمایه  دوره مالی گذشته نمایش می   6ا طی  تقسیم سود رسیاست تقسیم سودجدول زیر نسبت  

 . را تحت تاثیر قرار داد 1394برگزار و در نتیجه تقسیم سود مجمع عمومی سال مالی   1394قالب مجمع عمومی فوق العاده که در سال  

 

 

 

 

 

 

 

 : روند درآمدها و سود خالص

 1399 1398 1397 1396 1395 شرح

 24.014.839 14.039.281 10.236.593 5.702.984 4،852،406 درآمد

 12.432.692 6.890.777 5.137.506 1.801.199 1.535.533 سود خالص 
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 : مالی تسهیالت

تس مورخه  هیالمانده  در  دریافتی  مبلغ    99/ 12/ 30ت  سال    5.837.943به  پایان  مانده  به  نسبت  که  بوده  ریال  مبلغ    1398میلیون 

 . افزایش یافته است( جدید تسهیالتبدلیل دریافت ) میلیون ریال  5.405.855
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 :  آتیهای عملیاتی/سود، چشم اندازآمدنگر درآينده اطالعات

   1400تن تولید محصول اوره گرانول در سال  660.000بینی  حال حاضر شرکت ، از لحاظ فنی پیشبا توجه به شرایط  : مقدار تولید 
 . می گردد

 . تن در نظر گرفته شده است 660.000برابر  1400مقدار فروش محصول اوره در سال  : مقدار فروش

 

 :محصوالتنرخ فروش 

 : نرخ اوره داخلی  -الف

های قبل، براساس  سال در(  اشخاص مشمول )های مربوطهاتحادیه اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و    فروش محصول کود  خرن

اوره فروخته    خنر  اصالحگردید. اقدامات انجام شده از سوی شرکت و سهامدار عمده در خصوص  شناسایی می   غیابالهای تکلیفی  قیمت

  ( 1397شده از نیمه دوم سال    کاالشناسی های فروش در بورس  ختکلیفی به نر  خفروش اوره داخلی از نر  ختغییر نر)شده به اشخاص مشمول

 . باشدمی

   :2 فاز پروژه  پیشرفت

 .پیشرفت داشته است  %   43.59حدود    30/12/99شرکت که در نتیجه آن ظرفیت تولیدات شرکت دو برابر خواهد گردید در    2ه فاز  ژروپ

 . باشدمی %  60حدود  1400درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در پایان سال 

در صورت اجرایی شدن این اعتبار ، در پایان سال    2ارزی برای اجرای فاز    تسهیالت باشد با توجه به در جریان بودن اخذ  قابل ذکر می

 . خواهد رسید %  70به  2پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز  1400

  :ارز و اثرات آن بر شركت تغییرات نرخ
گردد ولی در  های خارجی خریداری می اگر چه بخشی از منابع ارزی شرکت صرف خرید قطعات یدکی و مواد شیمیایی است که از شرکت

 د. باشی ارز برای شرکت دارای تاثیر مثبت م  خ باشد. لذا افزایش نرای صادراتی مبلغ قابل اهمیتی نمیهمقایسه با میزان و ارزش فروش 

 . شرکت و منابع ارزی مربوطه بایستی جداگانه در نظر گرفته شود 2ارز برای طرح فاز خلکن اثر تغییرات نر 

 :اندازچشم اهداف راستای در هابرنامه بیان

ظرفیت اسمی و همچنین حفظ کیفیت محصول مطابق شرایط  مندی از حداکثر ظرفیت تولید و تحقق  حفظ تولید مستمر به منظور بهره  -

 المللی طراحی و استانداردهای بین

ها و افزایش درآمدها  وری منابع و قابلیت اطمینان تجهیزات، کاهش هزینهبهبود مستمر کیفیت فرایندهای سازمان به منظور افزایش بهره  -

 رکتهای انسانی ش های سرمایه حفظ، آموزش و توسعه قابلیت -

 وری در شرکتو ارتباطی به منظور تسهیل ارتقای بهره اطالعاتی های های مدیریتی و زیرساختاستقرار، نگهداری و ارتقای سیستم -

های ایمنی، بهداشت و محیط زیست و رعایت الزامات و استانداردهای مربوطه  آور در زمینه شناسایی، ارزیابی، حذف یا کنترل عوامل زیان   -

 ای دارای توجیه فنی و اقتصادیهای توسعهشناسایی، مطالعه و تجزیه و تحلیل فرصتهای رشد و توسعه شرکت و اجرای طرح -
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به منظور شناسایی    ( ها و نهادهای دولتی و نظارتیازمان سهامداران، مشتریان، تامینکنندگان، کارکنان، جامعه و س)تعامل با ذینفعان سازمان  -

 ها و پاسخگویی به آنها با هدف جلب رضایت ایشان نیازمندی

 متناسب با برنامه زمانبندی 2ه فاز  ژبرداری از پروپیگیری مراحل اجرایی تدارکات، نصب و بهره -

 شرکت در بازارهای هدف المللی و گسترش حوزه نفوذ در بازارهای بین  فعالترحضور  -
 

  :شده اعالم اهداف با مقايسه در عملکرد ارزيابی برای عملکرد هایشاخص و معیارها همترينم

پتروشیمی کرمانشاه   عام)شرکت صنایع  اهداف    ( سهامی   ، استراتژیک  نقشه  و  به خط مشی کیفیت  توجه  ،  و عملیاتی سازمان  کالن با 

و  های مالی، منابع انسانی، عملیاتی، مشتریان و بازرگانی تعریف نموده که بطور مستمر پایش  حوزه ها و معیارهای عملکرد را در  شاخص

مختلف  های  مشی کیفیت در حوزها اهداف استراتژیک شرکت و طبق خطها و معیارهای مذکور متناسب بشوند. شاخص ری میگیاندازه

زاریابی در کشورهای همسایه به منظور صادرات نموده است. در بخش  خود اقدام به با  محصوالتشرکت جهت فروش  . دانتعریف شده

های با اهمیت به همراه  خود را تولید نماید. سایر مولفه   محصوالت شده در سال گذشته    اعالم تولید نیز شرکت توانسته است معادل بودجه  

 شده است؛  خالصهها و تشریح علت انحراف در جدول زیر گیری آنشاخص اندازه 
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  شركت: تولید ساختار

 1398 1397 1396 مقدارتولید 
شش ماهه  

1399 

كارشناسی 

1399 
 1400كارشناسی

 654.288 654.288 370.415 608.115 698.841 738.900 اوره

 280.000 280.000 214.726 349.694 399.666 421.858 آمونیاک 

 1.034.288 1.034.288 585.141 957.809 1.098.507 1.160.758 جمع 

 1400کارشناسی 1399کارشناسی  1399شش ماهه  1398 1397 1396 ساختارمقدارتولید 

 % 0.63 % 0.63 % 0.63 %  0.63 %  0.63 %  0.63 اوره

 % 0.37 % 0.37 % 0.37 % 0.37 %  0.37 %  0.37 آمونیاک 

 % 100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  100 جمع 

 

  رقبا: وضعیت

رقبا عملکرد تولید   

 حاشیه سود خالص  حاشیه سود عملیاتی  جمع تولید اوره ارزش بازار شركت سهم

 % 0.51 % 0.62 1.613.313 617.100.000 وشیمی پردیسپتر شپدیس 

 % 0.47 % 0.56 1.666.731 263.772.000 پتروشیمی شیراز  شیراز

 % 0.51 % 0.62 681.145 109.264.032 پتروشیمی کرمانشاه  کرماشا

 % 0.64 % 0.62 503.306 109.130.935 پتروشیمی خراسان  خراسان 

 

 :محصوالت فروش و تولید عملکرد    

  مقدار تولید ساالنه

 1400كارشناسی  1399 1398 1397 1396 1395 مقدارتولید 

 654.288 681.145 608.115 698.841 738.900 667.329 تن اوره 

 280.000 392.784 349.694 399.665 421.585 380.295 تن آمونیاک

 1.034.288 1.073.929 957.809 1.098.506 1.160.758 1.047.624 جمع مقدارتولید 

 - % 77 % -13 % -5 % 11 درصد رشد 
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 مالی هایصورت بررسی

 30/12/1399 به منتهی شده حسابرسی ماهه  12 مالی هایصورت و اطالعات
 

 (ریال میلیون  به ارقام )                                                                                                                                  اقالم ترازنامه               

 29/12/1397 29/12/1398 30/12/1399 سال مالی 

 8,352,181 12,059,554 19,360,937 های غیرجاری جمع دارایی 

 6,388,832 6,948,344 20,183,683 های جاری جمع دارایی 

 14,741,013 19,007,898 39,544,620 ها جمع دارایی 

 9,944,167 14,717,424 24,950,369 جمع حقوق مالکانه

 210,026 304,602 434,411 های غیرجاری جمع بدهی 

 4,586,820 3,985,872 14,159,840 های جاری جمع بدهی 

 4,796,846 4,290,474 14,594,251 ها جمع بدهی 

 6,059,328 10,832,585 21,147,757 سود )زیان( انباشته 
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 ریال(  میلیون به ارقام  )                                                                                                                                       اقالم سود و زيان
 

 29/12/1397 29/12/1398 30/12/1399 سال مالی 

 ۱۰,۲۳۶,۵۹۳ ۱۴,۰۳۹,۲۸۱ ۲۴,۰۱۴,۸۳۹ عملیاتی  درآمدهای

 - ۳,۸۲۷,۹۷۰ - ۵,۷۱۸,۴۴۸ -۷,۶۰۳,۵۶۲ بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 ۶,۴۰۸,۶۲۳ ۸,۳۲۰,۸۳۳ ۱۶,۴۱۱,۲۷۷ )زیان( ناخالص سود 

 ۵,۴۷۹,۰۱۵ ۷,۳۸۰,۲۹۰ ۱۴,۸۹۲,۳۴۹ سود )زیان( عملیاتی 

 ۵,۱۳۷,۵۰۶ ۶,۸۹۰,۷۷۷ ۱۲,۴۳۲,۶۹۲ سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 ۵,۱۳۷,۵۰۶ ۶,۸۹۰,۷۷۷ ۱۲,۴۳۲,۶۹۲ سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

 ۵,۱۳۷,۵۰۶ ۶,۸۹۰,۷۷۷ ۱۲,۴۳۲,۶۹۲ )زیان( خالص سود 

 ۱,۴۵۶ ۱,۹۵۳ ۳,۵۲۳ سود )زیان( خالص هر سهم 

 ۳,۵۲۹,۲۰۰ ۳,۵۲۹,۲۰۰ ۳,۵۲۹,۲۰۰ سرمایه 
 
 

                                                                                                                                       های مالی نسبت                                                                                                      
 

 29/12/1397 29/12/1398 30/12/1399 سال مالی 

 )مرتبه( نسبت نقدینگی
 1٫39 1٫74 1٫43 جاری 

 1٫02 1٫36 1٫25 آنی

 0٫32 0٫15 0٫2 نقدینگی نسبت 

 گذاری( )سرمایهنسبت اهرمی
 0٫33 0٫23 0٫37 بدهی 

 67٫46 77٫43 63٫09 نسبت مالکانه

 0٫48 0٫29 0٫58 نسبت بدهی به ارزش ویژه 

 )درصد( نسبت سودآوری
 145٫57 195٫25 352٫28 درصد بازده سرمایه 

 ROA 31٫44 36٫25 34٫85ها بازده دارایی

 ROE 49٫83 46٫82 51٫66بازدهی سرمایه 

 )کارایی/ روز(  نسبت فعالیت

 0٫43 0٫37 0٫51 نسبت دارایی جاری 

 108٫63 118٫16 213٫47 دوره وصول مطالبات

 0٫69 0٫74 94٫83 گردش مجموع دارایی ها
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 سهام : و نمودار قیمتی   طالعات ا

 

 گروه  EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت 

 9.54 8.8 ریال 3،523 ریال 30.280
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 1400بینی سودآوری پتروشیمی كرمانشاه برای سال مفروضات پیش
 

 مفروضات تحلیل 

 واحد نرخ شرح

 دالر بر تن  395 اوره خلیج فارس 

 سنت بر متر مکعب  10 گازطبیعی 

 دالر بر تن  300 اوره پریل 

 دالر بر تن  270 ه اوره گرانول

 درصد  30   1400تورم سال 

 ریال   220.000 1400میانگین دالر 

 درصد  40 1400نرخ افزایش حقوق و دستمزد درسال 

 درصد  150 1400نرخ افزایش حامل های انرژی پتروشیمی درسال  

 ریال  8.059 سود هر سهم 

P/E 3.73 مرتبه 
 

تن    396.000تن و یک خط تولید آمونیاک به ظرفیت    686.000ظرفیت  شرکت صنایع پتروشیمی کرماشاه دارای یک خط تولید اوره به  *  

 در سال است. 

 تخفیف نسبت به آخرین نرخ اوره خلیج فارس در نظر گرفته شده است. %25  * نرخ اوره صادراتی با

 دالر بیشتر از نرخ آمونیاک داخلی در نظر گرفته شده است.   10 * نرخ آمونیاک صادراتی پتروشیمی کرمانشاه

تن در سال تا پایان   396.000و  686.000شرکت شامل یک خط لوله تولید اوره و یک خط تولید آمونیاک به ظرفیت  2طرح توسعه فاز *

 شته است. دا % 60پیشرفت فیزیکی معادل   99سال

 

 اوره  هر تن روند قیمت
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 29/12/1400ماهه منتهی به 12 یش بینی مقدارفروشپ
 

 مقدارفروش 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی   12پیش بینی 

 29/12/1400به 
ماهه منتهی به   12دوره 

30/12 /1399 
ماهه منتهی به   9دوره 

30/09 /1399 

 231.360 327.984 264.000 تن اوره ) داخلی( 

 3.577 3.617 3.500 تن آمونیاك )داخلی( 

 253.428 313.134 396.000 تن اوره )صادراتی( 

 597 598 0 تن آمونیاك )صادراتی( 

 488.962 645.333 663.500 * جمع 

 

 12/1400/ 29ماهه منتهی به 12 فروش  و مبلغ  پیش بینی قیمت         

 قیمت فروش

 واحد  محصول
ماهه منتهی   12پیش بینی 

 29/12/1400به 
ماهه منتهی به   12دوره 

30/12 /1399 
منتهی به  ماهه  9دوره 

30/09 /1399 

 29.197.121 33.150.748 62.700.000 ریال اوره ) داخلی( 

 14.939.894 14.984.794 62.700.000 ریال آمونیاک )داخلی( 

 39.432.837 41.746.329 65.175.000 ریال اوره )صادراتی( 

 26.011.725 25.968.227 64.900.000 ریال آمونیاک )صادراتی( 
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 مبلغ فروش 

 واحد  محصول
ماهه منتهی   12پیش بینی 

 29/12/1400به 
ماهه منتهی به   12دوره 

30/12 /1399 
ماهه منتهی به   9دوره 

30/09 /1399 

 6.755.046 10.872.915 16.552.800 میلیون ریال  اوره ) داخلی( 

 53.440 54.200 219.450 میلیون ریال  آمونیاک )داخلی( 

 9.993.385 13.072.195 25.809.300 میلیون ریال  اوره )صادراتی( 

 15.529 15.529 0 ریال  میلیون آمونیاک )صادراتی( 

 16.817.400 24.014.839 42.581.550 ریال  میلیون جمع 

 

   29/12/1400ماهه منتهی به  12پیش بینی مقدار مصرف و مبلغ مصرف مواد اولیه

 

 مقدار مصرف مواد اولیه

 واحد  محصول
ماهه منتهی   12پیش بینی 

 29/12/1400به 
ماهه منتهی به   12دوره 

30/12 /1399 
ماهه منتهی به   9دوره 

30/09 /1399 

 232.098.124 293.215.587 280.895.956 مترمکعب گاز طبیعی 

 232.098.124 293.215.587 280.895.956 * جمع 
 

 قیمت مصرف مواد اولیه 

 واحد  محصول
ماهه منتهی   12پیش بینی 

 29/12/1400به 
ماهه منتهی به   12دوره 

30/12 /1399 
ماهه منتهی به   9دوره 

30/09 /1399 

 12.760 16.164 22.000 ریال گاز طبیعی 
 

 مبلغ مصرف مواد اولیه

 واحد  محصول
ماهه منتهی   12پیش بینی 

 29/12/1400به 
ماهه منتهی به   12دوره 

30/12 /1399 
ماهه منتهی به   9دوره 

30/09 /1399 

 2.961.570 4.739.492 6.179.711 میلیون ریال  گاز طبیعی 

 2.961.570 4.739.492 6.179.711 میلیون ریال  جمع 

           

 29/12/1400ماهه منتهی به  12پیش بینی نسبت مصرف مواد اولیه  

 

 نسبت مصرف مواد اولیه

 محصول
ماهه منتهی   12پیش بینی 

 29/12/1400به 
ماهه منتهی به   12دوره 

30/12 /1399 
ماهه منتهی به   9دوره 

30/09 /1399 

 731.496 794.730 743.175 گاز طبیعی 

 1.759 1.780 1.763 نسبت اوره به آمونیاک
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 29/12/1400ماهه منتهی به  12سربار هایهزينه بینیپیش

 

 سربار 

 شرح
ماهه منتهی به   12پیش بینی 
29/12 /1400 

ماهه منتهی به   12دوره 
30/12 /1399 

ماهه منتهی به   9دوره 
30/09 /1399 

 609.735 876.474 1.227.064 حقوق و مزایا

 296.604 399.618 399.618 استهالک 

 506.111 663.558 1.658.895 سوخت 

 220.701 329.297 344.978 هزینه مواد مصرفی

 0 0 0 وانتقاالت هزینه حمل ونقل 

 531.962 928.347 1.206.851 سایر

 2.165.113 3.197.294 4.837.406 جمع 

 

 29/12/1400ماهه منتهی به  12بهای تمام شده بینیپیش

 

 بهای تمام شده 

 شرح
ماهه منتهی   12پیش بینی 

 29/12/1400به 
ماهه منتهی به   12دوره 

30/12 /1399 
ماهه منتهی به   9دوره 

30/09 /1399 

 2.961.570 4.739.492 6.179.711 مواد مستقیم مصرفی

 174.743 235.590 329.826 دستمزدمستقیم تولید

 2.165.113 3.197.294 4.837.406 سربار تولید 

 5.301.426 8.172.376 11.346.943 جمع 

 0 3.002 0 هزینه های جذب نشده درتولید 

 5.301.426 8.169.374 11.346.943 جمع هزینه های تولید 

 0 0 0 کاالی درجریان ساخت اول دروه

 0 0 0 کاالی درجریان ساخت پایان دروه

 0 0 0 ضایعات غیرعادی

 5.301.426 8.169.374 11.346.943 بهای تمام شده کاالی تولید شده 

 150.146 150.146 0 موجودی کاالی ساخته شده اول دوره 

 845.664 715.958 0 دوره  پایانموجودی کاالی ساخته شده 

 4.605.908 7.603.562 11.346.943 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 0 0 0 بهای تمام شده خدمات ارائه شده

 4.605.908 7.603.562 11.346.943 جمع بهای تمام شده 
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 29/12/1400ماهه منتهی به  12جدول سود و زيان بینیپیش

 زیان   و  سودصورت 

 شرح
ماهه   12پیش بینی  

 29/12/1400منتهی به 

ماهه منتهی   12دوره 

 30/12/1399به 

ماهه منتهی   12دوره 

 30/12/1398به 

ماهه منتهی   12دوره 

 30/12/1397به 

 10,236,593 14,039,281 24.014.839 42.581.550 درآمدهای عملیاتی 

 - 3,827,970 - 5,718,448 - 7.603.562 - 11.346.943 درآمدهای عملیاتی بهای تمام شده 

 6,408,623 8,320,833 16.411.277 31.234.607 سود)زیان( ناخالص 

 - 801,365 - 1,081,108 - 1.546.773 - 2.259.160 هزینه های فروش،اداری وعمومی 

 110,797 525,373 30.847 25.116 سایردرآمدهای عملیاتی 

 - 239,040 - 384,808 -3.002 -3.002 هزینه های عملیاتی سایر 

 5,479,015 7,380,290 14.892.349 28.997.561 سود)زیان( عملیاتی 

 - 381,830 - 214,956 - 173.976 - 688.305 هزینه های مالی 

های غیرعملیاتی  سایردرآمدها و هزینه
 درآمدهای سرمایه گذاری

133.372 133.372 205,156 85,297 

های غیرعملیاتی  سایردرآمدها و هزینه
 اقالم متفرقه

0 2419.053 - 479,713 - 44,976 - 

سود)زیان(عملیات درحال تداوم قبل از  
 مالیات

28.442.629 12.432.692 6,890,777 5,137,506 

 0 0 0 0 مالیات بردرآمد

 5,137,506 6,890,777 12.432.692 28.442.629 سود)زیان(خالص عملیات درحال تداوم 

سود)زیان(عملیات متوقف شده پس از 
 اثر مالیاتی

0 0 0 0 

 5,137,506 6,890,777 12.432.692 28.442.629 سود)زیان(خالص 

 1,456 1,953 3.523 8.059 سود)زیان( پایه هرسهم

 3,529,200 3.529.200 3.529.200 3.529.200 سرمایه
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 تحلیل تکنیکال 
 كوتاه مدت 

تومان رسانده است اما   ۳,۱۸۲تومان به    ۲,۷۶۳دهد که قیمت از  تحلیل تکنیکال سهم کرماشا به صورت کوتاه مدتی نشان می

تومان را بشکند و این موضوع باعث شده است که به این عدد واکنش منفی نشان دهد و   ۳،۱۸۲نتوانسته مقاومت بسیار مهم  

توان  رشد قیمتی ذکر شده در باال را می  نشان داده است.تومان واکنش منفی    ۳,۱۸۲اریخی در همان عدد  همچنین به کف ت

تومان    ۲,۷۰۰ی  پولبک به این محدوده در نظر گرفت و روند کوتاه مدتی سهم نزولی شود و احتمال اینکه قیمت تا محدوده 

 ریزش را تجربه کند وجود دارد.

 

 مدتمیان
  ۲,۷۰۸تومان الی    ۲,۵۰۰  محدوده تا  تظار داشت که قیمت سهم پس از افت  توان انمدتی سهم کرماشا می  میان در تحلیل  

ی حمایتی ذکرشده کانال  تومان، بتواند قدری رشد قیمتی را تا کانال نزولی آبی رنگ تجربه نماید. در صورتی که  محدوده 

توان انتظار داشت که قیمت سهم این شرکت به ترتیب  ه شود میتومان در میان مدت شکست  ۲,۸۰۰نزولی آبی رنگ در حوالی  

تواند تا کانال نزولی  تومان رشد قیمتی را تجربه کند. البته با رشد فرض شده قیمت می  ۳,۲۰۰تومان و سپس    ۳,۰۰۰تا اعداد  

 ماهه برساند.   ۱۱
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 تحلیل بلندمدت 

هزار تومانی برخورد کرده و واکنش    ۳ی  محدوده   در که کف تاریخی قیمت    شود مالحظه میدر تحلیل بلندمدتی سهم کرماشا  

شود. با شکسته شدن این محدوده و پولبک به  ای بسیار مهم برای تکنیکال این سهم محسوب میمثبت داده است، محدوده 

تومان ریزش قیمتی را تجربه کند و سپس با رشد قیمتی تا    ۲,۶۰۰ی  ده تواند تا محدو ی ذکر شده ، قیمت سهم میمحدوده 

تومان و حمایت    ۳,۲۰۰تومان وارد یک روندی خنثی و درجا برای بلند مدت بشود . در صورتی که مقاومت    ۳,۲۰۰ی  محدوده 

بیشتر خواهد    قیمت سهم  صعود و ریزش زیاد در ادامه    تومان به ترتیب در جهت باال و پایین شکسته شود به احتمال  ۲,۶۰۰

 که این موضوع به وضعیت کلی بازار سرمایه گره خورده است.  .شد 


