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 معرفی شرکت

مجتمع پتروشیمی مبین بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور بوده و در نوع خود یکی از بزرگترین پروژه های 

در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب و به نام شرکت پتروشیمی مبین  1379دنیا به شمار می آید که در سال 

ی پارس جنوبی )عسلویه( در پنج بخش احداث گردید. این مجتمع عظیم و مدرن در فاز یک منطقه ویژه اقتصاد

هکتار ساخته شده است. هدف از احداث این مجتمع صرفه جویی در هزینه های سرمایه  88مجزا و مساحت 

 گذاری و تولیدی و کاهش قیمت تمام شده انرژی مصرفی مجتمع های مستقر در منطقه بوده است. 

 وظایف این مجتمع عظیم صنعتی به شرح زیر است :

 تولید و توزیع اکسیژن، نیتروژن، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، و توزیع برق و بخار تولید

 تولید و توزیع آب شیرین، آب بدون امالح، آب سرویس، آب آتش نشانی و آب کولینگ

 دریافت و تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی شرکت های پتروشیمی منطقه

 های زباله سوزسوزاندن پسماندهای مایع و جامد در کوره 

 دریافت گاز از شبکه سراسری و تقلیل فشار آن و توزیع بین مجتمع های پتروشیمی

پارس جنوبی شامل شرکت های پتروشیمی  2و تاحدی فاز  1 فاز پتروشیمی مبین یوتیلیتی مجتمع های

روارید، پلی مآریاساسول، پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی کاویان، پتروشیمی 

پروپیلن جم، پتروشیمی مهر و پتروشیمی نوری را پشتیبانی می کند. اما با در مدار قرار گرفتن پتروشیمی دماوند 

پارس جنوبی از یوتیلیتی پتروشیمی دماوند استفاده خواهد کرد. دیگر تولید  2که تولید کننده یوتیلیتی است فاز 

 ماهشهر قرار دارد. کننده یوتیلیتی پتروشیمی فجر است که در

 ،اتصال به شبکه برق سراسری کشور، استمرار تولید، موقعیت خاص جغرافیاییاز نقاط قوت شرکت می توان به 

برخورداری ، همچنین رشد مستمر تقاضا برای محصوالت و خدمات، انحصاری بودن خدمات ارائه شده در منطقه

نیاز واحدهای فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی از تکنولوژی جدید جهت تامین برق و یوتیلیتی مورد 

استمرار تولید و تامین نیاز مشتریان بر اساس قراردادهای فیمابین و  سهولت دسترسی به داده های تولید، پارس

 اشاره کرد.

 یاورهال شرکتها، قطعی گاز ستگی ارزی جهت تامین قطعات یدکی، واب، وابستگی به پتروشیمی های منطقه

به بهره برداری رسیدن پتروشیمی دماوند و قطع خدمات به پتروشیمی های فاز دو عسلویه و  پتروشیمی منطقه

 از نقاط ضعف و تهدیدهای شرکت به شمار می آیند.  )شامل مروارید، کاویان و مهر(
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های پتروشیمی منطقه برداری رسیدن طرحشدن نرخ دالر در کشور )افزایش آن( و همچنین به بهرهنرخی تک

 یتییوتیلافزایش تقاضا برای خدمات جانبی  تبع آنپتروشیمی پردیس و به 3پارس جنوبی )عسلویه( از جمله فاز 

 .شودهای آتی محسوب میر سالهای افزایش سودآوری شرکت پتروشیمی مبین داز جانب آنها، از پتانسیل

 ترکیب سهامداران

 باشد.ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی مبین به شرح جدول زیر می

 درصد سهام تعداد سهام نام صاحبان سهم

 %83 11.840.731.863 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 %1.27 181.800.000 شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا

 %15.6 2.229.468.137 سایر

 %100 14.252.000.000 کل

 سرمایه شرکت

 میلیارد ریال رسید. 14.252میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ  5سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

 تغییرات سرمایه شرکت
 سرمایهمحل افزایش  سرمایه جدید )میلیون ریال( ضریب افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی –سرمایه اولیه  5 - سرمایه اولیه 1377

 مطالبات حال شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی 3.000.000 600.000 1384

 مازاد تجدید ارزیابی 14.252.000 4.75 1392

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

بهادار، شرکت پتروشیمی مبین در بورس اوراق بهادار پذیرفته هیئت پذیرش اوراق  12/5/1393بنا به مصوبه مورخ 

تامین "به عنوان چهارصدونودمین شرکت پذیرفته شده در بورس در بخش  23/6/1393شده است و در تاریخ 

و نماد  4030با کد  "تامین بخار و آب گرم"و طبقه  "تایمن برق، گاز، بخار و آب گرم"در گروه  "برق، گاز و آب

مورد معامله  8/2/1394فهرست نرخ های بازار دوم بورس درج گردیده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  مبین در

 قرار گرفت.

http://www.novinic.com/


 
 مبین تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

 

 
 ، شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین6، طبقه سوم غربی، واحد 23بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پالک 

 22030354فکس:-22030350تلفن:

www.novinic.com 
4 

 معرفی واحدهای تولیدی مجتمع پتروشمی مبین

مگاوات است. در صورتی که  123: این واحد دارای هشت توربین گازی است که ظرفیت هر یک واحد تولید برق

ه این توربین ها بنا به هر دلیل تامین نشود، این امکان وجود دارد که به مدت یک هفته این گاز مورد استفاد

 توربین ها با گازوییل به کار خود ادامه دهند.

تن بر ساعت است.  330بویلر بازیافت حرارتی است و ظرفیت اسمی هر یک  8: این واحد دارای واحد تولید بخار

 تن بر ساعت در این واحد وجود دارد. 75ظرفیت اسمی  همچنین سه بویلر کمکی هر یک با

دستگاه  6: آب خنک کننده موردنیاز واحدها از طریق دریا تامین می شود. این واحد دارای واحد آب خنک کننده

دستگاه پمپ جهت آب کولینگ  19مترمکعب در ساعت جهت فیلتراسیون آب ورودی،  75.000هر یک با ظرفیت 

 دستگاه جهت آب کولینگ مداربسته می باشد 27پمپ و  دستگاه 9مدارباز، 

الزم به ذکر است که از دو سیستم آب کولینگ به شرح ذیل استفاده می شود: مدار باز که آب دریا پس از 

فیلتراسیون مستقیما برای مصرف کننده فرستاده شده  و پس از گرم شدن در واحدهای مصرف کننده به دریا بر 

که آب آن، آب شیرین بوده و در یک مدار بسته با استفاده از مبدل های حرارتی با اب دریا  میگردد. مدار بسته

 )مدارباز( تبادل حرارتی کرده و مجددا برای مصرف کنده فرستاده می شود.

این واحد برای تامین آب کولینگ مصرفی شرکت های پتروشیمی منطقه عسلویه است. از دیگر ویژگی های این 

دستگاه پمپ دیزلی برای آب آتش نشانی است که در صورت وجود حریق مورد استفاده قرار می  2واحد وجود 

 گیرد.

: آب شیرین مورد نیاز با نمک زدایی آب دریا بدست می آید. این واحد تاکنون آب مصرفی واحد آب شیرین کن

....( . این واحد همچنین شامل  مجتمع را تامین کرده است )برای تولید آب بدون امالح و آب کولینگ مداربسته و

 مترمکعب در شبانه روز ظرفیت دارند. 7500است که هر یک  MEDدستگاه آب شیرین کن از نوع  6

: آب تولید شده در این واحد برای تولید بخار به نیروگاه و به منظور مصرف به مجتمع های واحد آب بدون امالح

 پتروشیمی فرستاده می شود.

هزار مترمکعبی وجود دارد که کندانس برگشتی از شرکتها را  12: در این واحد دو مخزن برگشتیواحد کندانس 

 ب بدون امالح تبدیل می شود.کرده و پس از زدودن مواد آلی به آدر آن ذخیره 
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: این واحد دارای دو بخش مجزا است. بخش تولید هوای سرویس و واحد تولید اکسیژن، نیتروژن و هوای فشرده

مترمکعب بر ساعت هوای  8500هزار مترمکعب بر ساعت هوای ابزاردقیق و  22ابزاردقیق که شامل تولید  هوای

مجموعه  4سرویس است. بخش دوم بخش جداسازی هوا و تولید اکسیژن و نیتروژن است. در این قسمت هم 

مترمکعب بر  12600و هزار مترمکعب بر ساعت اکسیژن با فشار باال  42وجود دارد که ظرفیت هر یک تولید 

متر مکعب بر ساعت نیتروژن است.کمپرسورهای این بخش  24000ساعت اکسیژن با فشار متوسط و همینطور 

 مگاوات در ساعت برق مصرف می کنند و جزء بزرگترین کمپرسورهای دنیا هستند. 30

اصل افت می کند و ح: پتروشیمی مبین پسابهای شرکتهای پتروشیمی منطقه را دریواحد تصفیه پساب صنعتی

فرایند تصفیه  آب سرویس و بخشی هم به واحد زباله سوز هدایت می شود که این بخش را به کارخانجات سیمانی 

 برای استفاده در فرایند تولید آنها انتقال می دهیم.

ی گاز ر: گاز طبیعی مورد نیاز شرکت پتروشیمی مبین و سایر شرکتهای منطقه از شبکه سراسواحد ایستگاه گاز

تامین میشود. فشار این گاز متناسب با نیاز در ایستگاه تقلیل فشار تنظیم می شود. طرح گازرسانی شامل ایستگاه 

 کیلومتر شبکه توزیع و انتقال گاز است.  10ایستگاه گاز فرعی و بیش از  7گاز اصلی، 
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قانون مالیاتهای  132اشد. به استناد ماده می ب 1/1/1388تاریخ شروع بهره برداری محصوالت شرکت عمال از تاریخ 

مستقیم شرکت از تاریخ بهره برداری به مدت ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار است که استفاده از معافیت 

لف فروش کلیه محصوالت مخت مذکور طبق قاون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی واصل گردیده است.

 اخلی می باشد و شرکت فروش صادراتی ندارد.این شرکت به بازار د
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 قراردادهای مهم شرکت

ساله می باشد. توافقنامه ها مربوط به مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد که  25زمان کلیه قراردادها 

در آن شرکت پتروشیمی مبین موافقت نمود با حفظ اولویت تامین سرویس های جانبی مورد نیاز مجتمع های 

عسلویه تا زمان بهره برداری از واحدهای سرویس های جانبی دماوند، تامین، فروش و انتقال  1روشیمی فاز پت

سرویس های جانبی تولیدی توسط شرکت پتروشیمی مبین به مجتمع های پتروشیمی مصرف کننده مستقر در 

 عسلویه را بر عهده گیرد. 2فاز 

 قرارداد آمده است.شروع تروشیمی ها با درج شماره و سال در جدول زیر قراردادهای شرکت مبین و سایر پ

 

 طرف قرارداد
 شماره قرارداد/ سال شروع قرارداد

 گاز طبیعی خطوط ارتباطی سرویس های جانبی

 278/85 326/87 400/89 پتروشیمی نوری )برزویه(

 277/85 325/87 534/91 پتروشیمی زاگرس

 274/85 327/87 403/89 پتروشیمی جم

 402/89 1پتروشیمی پردیس فاز
324/87 276/85 

 406/89 2پتروشیمی پردیس فاز

 444/89 323/87 401/89 پتروشیمی پارس

 444/89 443/89 430/89 پلیمر آریا ساسول

 توافقنامه مورد ندارد توافقنامه پتروشیمی مروارید

 توافقنامه مورد ندارد 8/2005 پتروشیمی مهر

 مورد ندارد مورد ندارد 408/89 مخازن پتروشیمیشرکت پایانه ها و 

 مورد ندارد مورد ندارد 515/91 مجتمع گاز پارس جنوبی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

 پارس
 مورد ندارد مورد ندارد 470/90

 توافقنامه مورد ندارد توافقنامه پتروشیمی کاویان

http://www.novinic.com/


 
 مبین تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

 

 
 ، شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین6، طبقه سوم غربی، واحد 23بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پالک 

 22030354فکس:-22030350تلفن:

www.novinic.com 
8 

 عملکرد شرکت 

 

 )میلیون ریال( صورت سود وزیان

 96بودجه  96ماهه6 1395 1394 1393 1392 1391 شرح

 39،143،243 18،506،693 36،815،134 36،232،154 32،967،165 15،722،301 12،033،776 فروش خالص

 (25،600،679) (11،869،911) (23،653،324) (24،950،671) (23،766،136) (8،415،204) (6،768،563) بهای تمام شده فروش

 13،542،564 6،636،782 13،161،810 11،281،483 9،201،029 7،307،097 5،265،213 ناخالصسود )زیان( 

 (380،910) (201،484) (462،959) (363،284) (287،764) (125،064) (117،341) هزینه های اداری, عمومی و فروش

 104،324 136،193 96،175 (8،572) 3،347 (197،229) 145،023 سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

 13،265،978 6،571،491 12،795،026 10،909،627 8،916،612 6،984،804 5،292،895 سود )زیان( عملیاتی

 (91،295) (81،295) (1،101،621) (49،400) (59،105) (31،381) (97،936) هزینه های مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه های 

 384،547 301،759 361،107 163،046 (1،375،577) (414،615) (6،536،258) غیرعملیاتی

 13،559،230 6،791،955 12،054،512 11،023،273 7،481،930 6،538،808 (1،341،299) سود قبل از مالیات

 (650،000) (290،935) (485،000) (905،481) (161،651) 0 0 مالیات بر درآمد

 12،909،230 6،501،020 11،569،512 10،117،792 7،320،279 6،538،808 (1،341،299) سود )زیان( خالص

 906 456 812 710 514 459 (94) سود هر سهم پس از کسر مالیات

 14،252،000 14،252،000 14،252،000 14،252،000 14،252،000 14،252،000 14،252،000 سرمایه

 

روندی  95تا  92 خالص شرکت طی سالهای سودهای ناخالص و عملیاتی وهمانطور که در جدول مشاهده می شود 

مواجه  92درصدی نسبت به سال  77و  83درصدی،  80به طوریکه به ترتیب با رشدی  صعودی داشته است،

 گردیدند.
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 ترکیب فروش شرکت

آن گاز سوخت می باشد،  درصد 8آن گاز خوراک و  درصد 33درصدی که  41 سهم محصوالت گاز با 95در سال 

 %12و بخار با  %15برق و اکسیژن با د و پس از آن نسهم از فروش شرکت را به خود اختصاص می دهبیشترین 

 .شوندترین محصوالت شرکت به لحاظ مبلغ فروش محسوب میمهم
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 تولید شرکت

به  1398لغایت  1396به صورت تاریخی و از سال  1396لغایت  1392تناژ محصوالت تولیدی شرکت از سال 

آن برای فروش به سایر مجتمع  %78از محصوالت تولیدی شرکت باشد. صورت پیش بینی شده طبق جدول زیر می

گردد. روند تولید شرکت  آن در داخل مجتمع مصرف می %22های پتروشیمی و مصرف کنندگان ارسال میگردد و 

  .روند رو به رشدی بوده است 92سال از 

ماهه استفاده گردید. و برای سالهای آتی از  7از مقدار تولید واقعی  96برای پیش بینی مقدار تولید کارشناسی 

ی استفاده و مقادیر پیش بین 95تا  92میانگین نرخ رشدهای نسبت تاریخی تولید به ظرفیت شرکت در سالهای 

طبق برآورد صورت گرفته پیش بینی می شود که شرکت در خصوص تحقق بودجه مشکل نداشته  حاصل گردید.

 باشد و بودجه خود را محقق سازد.

 

 ها یوتیلیتی تولید مقدار

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  95 94 93 92 محصول

 4،863،160 4،734،732 4،609،695 4،516،920 4،692،986 4،399،901 4،254،052 3،757،367 برق

 10،096،461 9،921،286 9،749،150 9،486،194 9،261،600 9،413،786 10،726،219 9،994،137 بخار

 37،273،468 34،912،848 32،701،731 33،041،137 29،536،580 28،690،736 54،302،237 44،934،889 هوای سرویس

 152،951،267 142،621،768 132،989،868 132،658،245 120،609،160 109،745،056 107،824،330 106،929،069 هوای ابزاردقیق

 216،508،236 210،116،683 203،913،816 215،773،321 197،843،124 224،461،115 186،382،442 203،169،637 ازت)نیتروژن(

 1،612،019،582 1،612،019،582 1،612،019،582 1،594،411،518 1،614،800،085 1،345،111،561 1،203،912،601 905،871،312 اکسیژن

 2،684،143،163 2،679،869،520 2،675،602،682 2،670،629،829 2،616،761،062 2،698،761،293 2،662،842،884 2،507،280،975 آب خنک کننده مدار باز

 728،794،251 728،794،251 728،794،251 662،283،808 715،839،254 723،177،836 670،265،033 616،598،872 آب خنک کننده مدار بسته

 15،143،017 14،738،170 14،344،147 13،954،236 14،873،490 13،848،408 13،224،163 12،675،544 آب شیرین

 21،800،460 21،177،202 20،571،763 18،996،034 19،598،634 18،953،679 18،857،334 18،092،743 آب بدون امالح

 14،400،831 14،160،931 13،925،026 12،604،211 13،422،322 13،464،942 14،453،175 14،458،907 آب تغذیه دیگ بخار

 آب سرویس
 

173،070 152،098 166،274 439،330 211،527 226،160 241،804 

 9،039،991،263 8،553،388،793 8،092،979،043 8،069،137،267 7،955،900،000 7،239،280،009 6،855،182،535 5،579،114،822 گاز

 14،538،226،964 14،026،681،926 13،542،412،282 13،437،932،050 13،313،304،571 12،429،460،420 11،802،400،075 10،022،878،274 جمع

 

http://www.novinic.com/


 
 مبین تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

 

 
 ، شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین6، طبقه سوم غربی، واحد 23بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پالک 

 22030354فکس:-22030350تلفن:

www.novinic.com 
12 

 فروش شرکت

میزان تولیدات این شرکت وابستگی مستقیمی به میزان مصرف سایر مجتمع ها دارد و این شرکت بر اساس 

 80قراردادهای فیمابین و بر اساس دامنه مصرف تعیین شده در قراردادهای فیمابین با شرکتهای مصرف کننده 

به حساب مشتریان منظور ایی و شناس (demand)درصد میزان مصرف نشده سرویسهای جانبی را به عنوان دیماند 

به سرفصل فروش انتقال یافته است.  درآمد مذکور از سرفصل سایر درامدهای عملیاتی 92در سال میگرداند که 

و  97ماهه شرکت و برای سالهای  7با توجه به مقدار واقعی فروش  96برای سال پیش بیینی تناژ فروش شرکت 

 پیش بینی شده است.  95تا  91به تولید طی سالهای با توجه به میانگین نسبتهای فروش  98

 

 ها و دیماند یوتیلیتی فروش مقدار

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  95 94 93 92 محصول

 3،003،710 2،924،387 2،587،281 2،681،664 2،930،000 2،620،000 2،550،000 2،468،000 برق

 10،393،631 10،213،300 9،929،470 10،385،282 9،477،000 9،749،000 10،005،000 9،793،000 بخار

 39،575،163 37،068،771 35،258،523 38،029،833 31،790،000 30،528،000 33،216،000 35،452،000 هوای سرویس

 127،128،935 118،543،336 110،844،113 113،156،229 100،561،000 90،078،000 89،402،000 92،425،000 هوای ابزاردقیق

 249،942،815 242،564،238 228،003،026 241،462،170 232،536،000 253،095،000 218،517،000 227،519،000 ازت)نیتروژن(

 1،719،160،752 1،719،160،752 1،628،042،815 1،583،743،253 1،652،560،000 1،492،461،000 1،460،219،000 1،433،590،000 اکسیژن

 1،938،250،769 1،935،164،722 1،862،545،191 1،892،933،358 1،857،554،000 1،901،154،000 1،955،236،000 1،849،189،000 آب خنک کننده مدار باز

 594،747،181 594،747،181 585،439،886 540،513،780 566،936،000 581،015،000 572،519،000 513،189،000 آب خنک کننده مدار بسته

 2،300،097 2،238،604 1،628،297 1،693،400 1،599،000 1،827،000 2،083،000 2،298،000 آب شیرین

 7،115،552 6،912،124 6،913،917 6،701،619 6،354،000 5،995،000 5،087،000 5،157،000 آب بدون امالح

 1،383،512 1،360،464 1،367،825 1،357،060 1،306،000 1،345،000 1،350،000 1،342،000 آب تغذیه دیگ بخار

 241،587 225،956 211،527 199،330 166،000 152،000 173،000 0 آب سرویس

       6،064،107،967 0 0 4،815،829،000 3،747،047،000 گاز

 2،047،139،771 1،936،946،825 1،924،052،423  1،978،878،000 1،518،428،000 0 0 گاز سوخت

 4،452،429،972 4،212،765،645 4،184،720،944  3،872،609،000 3،686،176،000 0 0 گاز خوراک

  11،192،813،445  10،820،836،304  10،581،545،239 10،496،964،945 10،315،256،000 9،574،623،000 9،166،186،000 7،919،469،000 جمع
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فیمابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخهای فروش محصوالت و خدمات شرکت بر اساس آخرین توافقنامه 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کلیه مصرف کنندگان و شرکت 

بهای فروش محصوالت و اسری یافته است. بر این اساس صورتحتاکنون تس 1393اعمال گردیده است که از سال 

و با اعمال نرخ واقعی برابری ریال در مقابل دالر آمریکا طبق نرخهای خدمات ارائه شده به صورت ارزی می باشد 

رسمی ارز اعالمی بانک مرکزی صادر می گردد. ضمنا بر اساس نامه دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به 

به شرکت اعالم گردیده است  1395نرخهایی برای فروش سرویسهای جانبی برای سال  1395اسفند  21تاریخ 

با توجه به اینکه نرخهای مذکور به هیچ وجه مورد تایید شرکت پتروشمی مبین و شرکت صنایع پتروشیمی  که

سری و خواستار ته نموده به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائ خلیج فارس نبوده شرکت اعتراض مکتوب خود را

 قطعات گردیده است.یش نرخهای تورم و هزینه های تامین علیرغم افزا 95به سال  93نرخهای سال 

فرمول پایه محاسبه قیمت گاز سبک و  طبق ابالغیه وزیر نفتدر خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت شرکت نیز 

 شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر خواهد بود:

 

= قیمت گاز 0.5داخلی، صادراتی و وارداتی * + معدل وزنی قیمت  0،5قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده * 

 طبیعی
 

 
منظور از معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصل ضرب کل گاز فروخته شده منهای مقدار گاز 

وارداتی در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی)خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون 

شیمی ها به عنوان خوراک( به عالوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و نیز کل پرداختی احتساب فروش به پترو

 ،عمومی دولتی، تجاری، خانگی،) داخلی  برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف

 . به عالوه مقدار صادرات گاز است  (ها پتروشیمی خوراک غیر صنعت و نقل و حمل

 معدل در هر نیمه سال شمسی بر مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.این 

های تعیین منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده عبارت است از متوسط قیمت گاز در هر ماه در هاب

توسعه صنعت پتروشیمی ایران، های عمده فروشی گاز طبیعی در مناطق رقیب در شده به عنوان نشانگر قیمت

 هلند. FFTانگلیس و  NBPهای شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هاب
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برای حفظ رقابت پذیری صنایع پتروشیمی متوسط قیمت گاز طبیعی خوراک این صنایع در هیچ حالتی از نود 

 درصد قیمتی که محاسبه می شود، بیشتر نخواهد شد.

درصد کمتر از قیمتهای محاسبه  10ضوع این ابالغیه از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور قیمت گاز طبیعی مو

 است. 1درصد بیشتر از قیمتهای محاسبه شده در ماده  10و از ابتدای مهرماه تا انتهای اسفندماه  1شده در ماده 

 معتبر است. 1405تا ابتدای سال  1395این فرمول قیمت از ابتدای سال 

 .بود خواهد مرکزی بانک رسمی ارز تسعیر نرخ متوسط ماه هر در ارز  سعیر نرخمبنای ت

 نیز کانادا و انگلیس .است آمریکا قیمت برابر 2 تا هلند در و عدد ترین پایین آمریکا در گاز قیمت موارد عموم در

 .هستند تر نزدیک بسیار آمریکا قیمت به اما دارند همیشه را دو این بین ما قیمتی

 حوزه رد کشورها این که چرا هستند قبول قابل متان قیمت تعیین برای کانادا و آمریکا که دهدمی نشان هابررسی

 .شوندمی محسوب رقیب عنوان به گاز صادرات و تولید

 و گذاری متقی معیار نباید بوده، روسیه از گاز واردکننده و نیستند گاز واقعی کننده تولید که انگلیس و هلند اما

 .باشند پتروشیمی صنایع به متان خوراک فروش فرمول تعیین

 نامشخص. انگلیس و هلند همانند گرانی مناطق گاز نرخهای از استفاده. خاورمیانه منطقه در رقبا به توجه عدم

 .                                                                                   است فرمول این مشکالت مهمتریناز  دولتی گاز صادرات و واردات قراردادهای جزییات بودن محرمانهو  بودن

درصد  3مت گاز طبیعی به نظر میرسد که قی 2018برای سال  (World Bank)طبق پیش بینی بانک جهانی 

 افزایش یابد.
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از گاز( شرکت از فروردین تا مهر ماه، سرویس های جانبی )به غیر اعالم شده با توجه به روند نرخ های ماهیانه 

و متناسب با افزایش  96ریالی تا انتهای سال 37500 مبادله ای نرخ های فروش ماههای آبان تا اسفند با فرض دالر

 است.نرخ دالر مبادله ای رشد داده شده 

سنت  5راک و سنت برای گاز خو 10به میزان  95نرخهای سال نیز برای پیش بینی نرخ گاز خوراک و سوخت 

لذا قیمت گاز خوراک  ریال. 34.268نرخ دالر مبادله ای درنظر گرفته شد با میانگین  96گاز سوخت برای سال 

 پیش بینی گردید. برای فروش ریال 1713ریال و برای گاز سوخت  3427معادل  96برای سال 

 

 )ریال( ها یوتیلیتی فروش نرخ

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  95 94 93 92 محصول

 2،508،187 2،280،170  2،072،882 1،982،214 1،845،719 1،751،112 1،538،349 973،831 برق

 622،686 566،078  514،616 488،769 474،137 472،260 365،227 251،924 بخار

 2،276 2،069  1،881 1،977 1،775 1،555 1،227 643 هوای سرویس

 3،626 3،296  2،996 3،122 2،890 3،291 1،497 940 ابزاردقیقهوای 

 5،066 4،605  4،187 4،007 3،870 3،536 3،177 2،830 ازت)نیتروژن(

 4،422 4،020  3،654 3،843 3،317 2،733 3،070 2،744 اکسیژن
 1،495 1،359  1،236 1،175 1،139 1،102 946 720 آب خنک کننده مدار باز

 3،278 2،980  2،709 2،594 2،464 2،330 2،077 1،486 آب خنک کننده مدار بسته 

 98،659 89،690  81،536 78،258 77،023 72،473 63،239 51،403 آب شیرین 

 130،554 118،685  107،896 107،573 97،267 91،516 76،279 67،095 آب بدون امالح

 212،213 192،921  175،383 164،363 161،280 147،872 135،973 116،565 آب تغذیه دیگ بخار

 60،056 54،597  49،633 47،524 45،072 42،546 38،884  آب سرویس

    2،608   3،289 838 گاز
 2،073 1،885 1،713  1،546 1،744   گاز سوخت

 4،146 3،770 3،427  3،140 3،770   گاز خوراک
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ماه  7، برای باال رفتن میزان دقت در برآورد مبلغ فروش، تناژ فروش 1396به منظور پیش بینی فروش سال 

 5ماهه این سال کاسته شده و در نرخ محصوالت برآوردی برای  12بینی شده نخست سال جاری از فروش پیش

 ماه باقی مانده سال ضرب شده است. با توجه به نکات بیان شده در قسمت تناژ فروش و نرخ فروش، پیش بینی

 باشد.به شرح جدول زیر می 1398لغایت  1396های مبلغ فروش شرکت برای سال

 ها و دیماند )میلیون ریال( یوتیلیتی فروش مبلغ

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  95 94 93 92 محصول

 7،533،867 6،668،100 5،363،128 5،315،632 5،407،958 4،587،914 3،922،791 2،403،414 برق

 6،471،964 5،781،522 5،109،866 5،076،005 4،493،392 4،604،063 3،654،093 2،467،088 بخار

 90،060 76،687 66،311 75،168 56،430 47،475 40،755 22،813 هوای سرویس

 460،907 390،709 332،121 353،317 290،598 296،406 133،811 86،923 هوای ابزاردقیق

 1،266،144 1،117،060 954،548 967،638 899،825 894،902 694،279 643،819 ازت)نیتروژن(

 7،601،516 6،910،469 5،949،277 6،087،079 5،481،698 4،078،237 4،483،593 3،933،148 اکسیژن

 2،898،411 2،630،724 2،301،821 2،223،507 2،116،627 2،095،474 1،848،821 1،331،452 آب خنک کننده مدار باز

 1،949،294 1،772،085 1،585،776 1،401،921 1،397،079 1،353،682 1،189،376 762،356 آب خنک کننده مدار بسته

 226،925 200،780 132،765 132،522 123،160 132،408 131،726 118،124 آب شیرین

 928،962 820،367 745،981 720،913 618،033 548،638 388،031 346،011 آب بدون امالح

 293،599 262،462 239،893 223،051 210،632 198،888 183،564 156،430 آب تغذیه دیگ بخار

 14،509 12،336 10،499 9،473 7،482 6،467 6،727 0 آب سرویس

 0 0  15،812،630 0 0 15،838،187 3،141،042 گاز

 4،244،220 3،650،693 3،296،719  3،059،030 2،647،446 0 0 گاز سوخت

 18،461،945 15،880،163 14،340،407  12،158،906 13،897،388 0 0 گاز خوراک

 52،442،323 46،174،160 40،429،112 38،398،856 36،320،850 35،389،388 32،515،754 15،412،620 جمع

 

لذا درآمد کل شرکت با توجه به درآمد فروش و درآمد ارائه خدمات شرکت که شامل خدمات تصفیه پساب، تعمیر 

می باشد، به و نگهداشت خطوط ارتباطی خوراک و محصول بین سایر مجتمع ها، زباله سوز و آب آتش نشانی 

 شرح جدول زیر می باشد.
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 یال()میلیون ر درآمد کل ارائه فروش و ارائه خدمات

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  95 94 93 92 محصول

 51،817،516 45،888،271 40،429،112 38،398،856 36،320،850 35،389،388 32،515،754 15،412،620 فروش محصوالت

 1،004،517 889،574 783،745 744،387 494،284 842،766 451،411 309،681 درآمد ارائه خدمات

 52،822،033 46،777،845 41،212،857 39،143،243 36،815،134 36،232،154 32،967،165 15،722،301 درآمد کل

 

 مصرفیمواد مستقیم 

و گاز خوراک و کندانس برگشتی از مجتمع های پتروشیمی و آب و بخار  مواد مستقیم شرکت شامل گاز سوخت

در این قسمت مقدار مصرف خوراک گاز و سوخت شرکت که برای جهت ارسال به مجتمع های پتروشیمی  می باشد.

و سایر مواد مستقیم مصرفی نیز برابر با بودجه در نظر می باشد برابر با مقدار برآورد شده گاز در قسمت فروش 

 باشد.. مقدار مواد اولیه مصرفی شرکت به شرح زیر میگرفته شده اند

 مواد مستقیم مصرفی مقدار

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  95 94 93 92 محصول

  2،047،139،771  1،936،946،825  1،924،052،423 1،922،314،738 1،978،878،366 1،518،428،442 1،387،542،971 1،280،789،813 گاز سوخت

  4،452،429،972  4،212،765،645  4،184،720،944 4،141،793،229 3،872،608،554 3،686،176،006 3،428،286،250 2،466،257،529 گاز خوراک

  7،988،948  7،988،948  7،988،948 7،988،948 7،582،334 8،186،829 8،782،873 4،488،686 کندانس

  1،964،966  1،964،966  1،964،966 1،964،966 1،487،268 1،466،492 784،653 571،859 بخار

آب مصرفی در واحد آب 

 شیرین کن
  13،848،408 14،873،489 13،954،236 13،954،236  13،954،236  13،954،236  

آب مصرفی برای واحد 

 آبگیر
  2،698،761،293 2،616،761،062 2،670،629،829 2،670،629،829  2،670،629،829  2،670،629،829  

  9،194،107،724  8،844،250،451  8،803،311،348 8،758،645،948 8،492،379،974 7،926،867،470 4،825،396،748 3،752،107،887 جمع

 

نرخ هر مترمکعب گاز مصرفی با نرخ خرید از شرکت گاز استان بوشهر )نرخ گاز و آبونمان  95از آنجاییکه در سال 

ریال جهت جبران هزینه های شرکت )هزینه های  85و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گازرسانی ( بعالوه 

در  ور گاز و خطوط گازرسانی ( می باشد استهالک و تعمیر و نگهداری ایستگاههای اصلی و فرعی و تقلیل فشا
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و  %5برای گاز سوخت به طور میانگین  اسپرداینکه این رقم ریال بوده است. لذا با توجه به  87این رقم  94سال 

درصد با توجه به نرخ های پیش بینی شده فروش گاز به مجتمع های  3و  5بوده لذا با اسپرد  %3برای خوراک 

ت و خوراک پیش بینی گردید. نرخ کندانس برگشتی از مجتمع های پتروشیمی نیز با پتروشیمی نرخ گاز سوخ

درصد نرخ فروش بخار بوده  71توجه به نرخ رشد دالر مبادله ای و نرخ بخار نیز با توجه به روند سالهای اخیر که 

 درصد نرخ فروش بخار در نظر گرفته شده است.   71است به صورت 

 )ریال( نرخ مواد مستقیم مصرفی

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  95 94 93 92 محصول

 1،965 1،786 1،624 1،517 1،465 1،657 1،568 829 گاز سوخت

 4،029 3،662 3،329 2،983 3،050 3،683 3،863 829 گاز خوراک

 86،084 84،347 80،280 78،258 73،564 69،154 62،221 97،370 کندانس

 441،604 401،458 392،532 342،138 349،811 340،625 243،107 173،013 بخار

 871 792 720 720 1،000 1،000   آب مصرفی در واحد آب شیرین کن

 16 14 13 13 10 10   آب مصرفی برای واحد آبگیر

 

دول به شرح ج مبلغ مواد مستقیم مصرفی با توجه به مقدار مصرف و نرخ مواد که در قسمت قبل توضیح داده شد

 باشد.زیر می

 

 مبلغ مواد مستقیم مصرفی )میلیون ریال(

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  95 94 93 92 محصول

  4،022،852  3،460،282  3،124،770 2،915،272 2،899،479 2،515،433 2،175،332 1،062،337 گاز سوخت

  17،937،293  15،428،881  13،932،882 12،354،156 11،813،373 13،576،484 13،242،617 2،045،610 گاز خوراک

  687،719  673،842  641،350 625،199 557،790 566،152 546،479 437،063 کندانس

  867،737  788،852  771،312 672،290 520،263 499،524 190،755 98،939 بخار

  12،157  11،052  10،047 10،047 14،873 13،848 0 0 آب مصرفی در واحد آب شیرین کن

  42،009  38،190  34،718 34،718 26،168 26،988  0 آب مصرفی برای واحد آبگیر

  23،589،793  20،419،305  18،531،630 16،628،233 16،007،141 17،198،429 16،195،036 3،643،949 جمع
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 سایر 

 رشد داده شده است %12دستمزد با نرخ رشد دستمزد هزینه های حقوق و در قسمت هزینه های شرکت 

سایر اقالم عملیاتی شامل درآمد جریمه برق برگشتی )راکتیو( بوده است که با میانگین نسبت تاریخی درآمد 

 ( %3به درآمد فروش برق رشد داده شده است ) 95تا  91جریمه برق سالهای 

سپرده بانکی و سود ناشی از سرمایه گذاری در سهام  سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی شامل سود

به دلیل تغییر سرفصل از جاری به بلندمدت هزینه  96شرکتهای فارس و پترول می باشد که در بودجه سال 

 کاهش ارزش در محاسبات لحاظ نشده است.

اقدام  95سال  یادی داشته است که به دلیل این است که شرکت دررشد ز 95هزینه های مالی شرکت در سال 

ماهه نموده است که در سال  12درصد و دوره بازپرداخت  18میلیارد تومانی با نرخ بهره ساالنه  300به اخذ وام 

ی تاریخی تسهیالت مال های نیز میانگین نسبتشرکت  هزینه های مالیبرای برآورد  موردنظر تسویه شده است.

در نظر گرفته  96برای سال  %18سهیالت محاسبه و نرخ ت 95تا  92برای سالهای  (D/E)به حقوق صاحبان سهام 

با توجه به پایان دوره  98در سال فیت مالیاتی برخوردار بوده است، لذا از معا 98شرکت تا ابتدای سال   است.شده 

 درصد محاسبه و لحاظ گردیده است. 22.5با نرخ  آنمالیات معافیت مالیاتی شرکت، 
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 صورت سود و زیان 

های قبل، صورت سود و زیان شرکت پتروشیمی مبین برای در این قسمت با توجه به اطالعات ارائه شده در قسمت

 10ت مالیاتی یبنا به پایان معاف 98سود در سال سه سال پیش رو برآورد شده است. الزم به ذکر است که کاهش 

 ساله شرکت می باشد. 

 میلیون ریال() صورت سود وزیان

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  95 94 93 92 

 53،458،952 47،069،276 41،212،857 39،143،243 36،815،134 36،232،154 32،967،165 15،722،301 درآمد ارائه خدمات

 (34،072،773) (30،008،086) (27،299،654) (25،600،679) (23،653،324) (24،950،671) (23،766،136) (8،415،204) ب.ت .شده فروش

 19،386،178 17،061،190 13،913،203 13،542،564 13،161،810 11،281،483 9،201،029 7،307،097 سود ناخالص

 (622،934) (555،106) (493،384) (380،910) (462،959) (363،284) (287،764) (125،064) هزینه اداری عمومی

سایر درآمد)هزینه( 

 عملیاتی
(197،229) 3،347 (8،572) 96،175 104،324 105،937 140،016 157،840 

 18،921،084 16،646،101 13،525،756 13،265،978 12،795،026 10،909،627 8،916،612 6،984،804 سودعملیاتی

 (207،392) (188،606) (173،327) (91،295) (1،101،621) (49،400) (59،105) (31،381) هزینه مالی

سایر درآمد)هزینه( 

 غیرعملیاتی
(414،615) (1،375،577) 163،046 361،107 384،547 372،925 418،678 468،568 

 19،182،260 16،876،174 13،725،355 13،559،230 12،054،512 11،023،273 7،481،930 6،538،808 سودقبل از مالیات

 (4،316،008) (809،007) (657،964) (650،000) (485،000) (905،481) (161،651) 0 مالیات

 14،866،251 16،067،167 13،067،391 12،909،230 11،569،512 10،117،792 7،320،279 6،538،808 سود خالص

 1043 1127 917 906 812 710 514 459 سودهرسهم

  14،252،000  14،252،000  14،252،000 14،252،000 14،252،000 14،252،000 14،252،000 14،252،000 سرمایه
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 DDMارزشگذاری به روش 

 باشد.به صورت زیر می DDMمفروضات ارزشگذاری به روش 

 

 مفروضات

  0,86 بتا

 %16 نرخ بازده بدون ریسک

 %11 صرف ریسک

 %25 هزینه حقوق صاحبان سهام

 %8 نرخ رشد

 

 باشد.های آتی مطابق جدول زیر میدرصد در سال 80و با فرض تقسیم سود  DDMارزش هر سهم شرکت به روش 

DDM 
 به بعد98 1398 1397 1396 

    14،866،251     16،067،167     13،067،391   سود خالص

   %80 %80 %80 نسبت سود تقسیمی

  73،527،965      11،893،001    12،853،733    10،453،913   سود تقسیمی

 %25 %25 %25 %25 نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام

  46،706،914       7،554،750      10،244،567    10،453،913   سود تنزیلی

 74،960،143  )میلیون ریال( ارزش شرکت

 5،260  )ریال( ارزش هر سهم
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