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 تحلیل وضعیت نفت 
میانگین به  طوربه 2018سوم سال  ماههسهخام در قیمت نفت  (World Bank)طبق گزارش بانک جهانی 

طی چند ماه اخیر درصدی داشته است.  46دالر در هر بشکه رسیده است که نسبت به سال قبل افزایشی  75

آمریکا در افزایش تولید و تجارت نفت خام ایاالت متحده با نوسان شدیدی همراه بوده است،  قیمت نفت

در ماه آگوست شد. از طرفی دالر در هر بشکه  70تا موجب کاهش قیمت نفت برنت های آگوست و جوالی ماه

شد  قیمت نفت خامهای آمریکا علیه ایران و کاهش تولید نفت خام توسط کشور ونزوئال موجب افزایش تحریم

دالر در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت  86به نحوی که در اوایل اوکتبر قیمت هر بشکه نفت خام به 

با افزایش عرضه سایر  ها از کاهش ظرفیت و ذخایر کشورهای عضو اوپک است.همچنین تحت تأثیر نگرانی

یافت. شکل زیر روند تغییرات قیمت نفت  ها اندکی کاهشکشورهای اوپک از جمله عربستان سعودی قیمت

 دهد.نمایش می 2017 -2018  هایفصل سال 4را طی  (WTI)برنت و 

 

دالر در هر  72معادل  2018قیمت نفت خام با توجه به موارد ذکر شده در سال طبق گزارش بانک جهانی 

با توجه به تقاضای کند یبینی مپیش (IEA)انرژی  المللیبینآژانس همچنین  .بشکه برآورد شده است

 100به  2018چهارم سال  ماههسهتقاضای جهانی در  موجود و رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و نوظهور

عمدتا ناشی از تقاضای کشورهای چین و هند است. با در نظر گرفتن کاهش که رسد میلیون بشکه در روز می

بانک جهانی   2019جهانی برای سال  اندک اقتصاد دو همچنین رشها ولید نفت ایران ناشی اعمال تحریمت

 رسد.دالر در هر بشکه می 74نفت به قیمت کند، بینی میپیش
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 معرفی صنعت
 ایویژهباشد و در تمدن صنعتی امروز از اهمیت برای بسیاری از صنایع مهم و حیاتی می استفاده از نفت

ه عنوان کاالیی استراتژیک به شدت مورد توجه بسیاری از به همین دلیل است که ب درواقعبرخوردار است؛ 

 کشورها قرار گرفته است.

 ی که غالبادستی و میانپایین، باالدستی: صنایع محصوالت شودمی بندیطبقهبه سه دسته  صنعت نفت معموال

فت را مورد بتوان نقبل از آنکه  .گیرندمیقرار  دستیپایینمربوط به صنایع میانی در طبقه صنایع  هایعملیات

آن از هم جدا شود تا در نهایت به محصوالت نهایی  است این کاال پاالیش شده و اجزا ، الزمداد قراراستفاده 

ماندهای نفتی، های هوایی، پسها نظیر بنزین، سوختدرصد از این محصوالت را سوخت 90 حدود تبدیل شود.

LPG های غیر سوختی را هم که شامل مواد وردهها فرآیشگاهدهد. همچنین پاالتشکیل می و نفت سفید، کک

ن، کنند. محصوالت پتروشیمی )اتیلتولید می باشند راسازی و موم میپتروشیمی، آسفالت، روغن برای راه

شوند و در آنجا برای تولید محصوالت های شیمیایی منتقل میها( به کارخانهپروپیلن، بنزن و سایر فراورده

 .گیرندمیالستیکی مورد استفاده قرار شیمیایی و پ

واحدهای باشند که در آنها ای میاحدهای صنعتی بزرگ و درهم پیچیدهمعمول و طوربهنفت  هایپاالیشگاه

 پولشیتی شهر اند. اولین پاالیشگاه جهان درکشی متعدد به هم پیوند داده شدهمختلف توسط مسیرهای لوله

ین پاالیشگاه دیگر نیز با ها چندا قبل از اشغال رومانی توسط نازیو ت ساخته شده 1856رومانی در سال 

ها در طی بمباران نیروی تأسیس گردید. اکثر این پاالیشگاههای آمریکایی در همان محل گذاری شرکتسرمایه

سازی ازبها پاالیشگاهپس از این حادثه این  از کار افتادند. 1943هوایی آمریکا در عملیات تیدال ویو در 

باشد که هم اکنون به عنوان موزه در میراث جهانی می Oljeonپاالیشگاه  ،پاالیشگاه قدیمی دیگر ند.گردید

ه افتتاح گردید 1875این پاالیشگاه در سال  ( ثبت شده است،Engelsbergیونسکو به عنوان سایت انگلسبرگ )

و مابقی محصوالت پاالیش  کردندپاالیش می های اولیه در ایاالت متحده تنها نفت سفید رااست. پاالیشگاه

ها به سمت تولید بنزین و سوخت با اختراع اتومبیل پاالیشگاه گردیدرودخانه تخلیه می تریننزدیکنشده به 

پس از نیمه دوم  شوند.ها شناخته میورده پاالیشگاهفرآ تریناصلیوان دیزل هدایت شدند که تا به امروز به عن

ی هابرای احداث پاالیشگاه ایمحدودکنندهقوانین بسیار  زیستمحیطهای االت متحده سازمانستم در اییقرن ب

های جدید را بسیار محدود این شرایط احداث پاالیشگاه .اندهای آب و هوا( وضع نمودهجدید )از نظر آلودگی

 .و پرهزینه کرده است
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 مروری بر فرآیند تولید

به  (گوگرد کم و)با لزجت  کاربرد چندانی ندارد. با اینکه نفت شیرین نفت به صورت خام یا فرآوری نشده

تر آن و سایر محصوالت سبک شد، اما گازهاحرکه با قوه بخار به کار برده میصورت تصفیه نشده در وسایل م

دیگر مانند محصوالت برای تولید  همچنین گردید.انفجار میداخل مخزن سوخت جمع شده و باعث  معموال

های سوختی نفتی در گستره وسیعی از کاربردها، د. فرآوردهکرپاالیش  را نفت خام ایدبها و ... ، پالستیک، فوم

الذکر دارای نقطه جوشی د فوق رشوند. هر کدام از موااستفاده می... سوخت کشتی، سوخت جت، بنزین و 

تقاضای  آنجائی کهدیگر جدا نمود. از د تقطیر از یکفرآین طیها را توان آنباشند؛ از این رو میمتفاوت می

های سنگین و اجزای ک پاالیشگاه مدرن نفتی هیدروکربنتر وجود دارد، در یی برای اجزای مایع سبکزیاد

 شوند.تری تبدیل میبر به مواد با ارزشدر طی فرآیندهای پیچیده و انرژی گازی سبک

ها، آلکن ها، نفتا،پارافین، آروماتیکی مختلف مانند هابا وزن و طول هایینفت به خاطر دارا بودن هیدروکربن

های متفاوت هستند هایی با طولها مولکولرد متعددی مفید واقع گردد. هیدروکربنتواند در مواها میو آلکالین

پاالیش  رایند. فدارندها خواص متفاوتی اند و ساختارهای مختلف آننها از هیدروژن و کربن تشکیل شدهکه ت

 کههمین. فت از یکدیگرنفت در واقع عبارتست از جدا کردن و باال بردن درجه خلوص اجزا تشکیل دهنده ن

بازار مصرف کاری یا سوخت را به طور مستقیم روانه ماده روغن توانمیاجزا از هم جدا گردیده و خالص شدند 

هایی همانند آلکالنین یلن و یا بوتیلن طی پروسهتر مانند ایزوبوتان و پروپهای کوچککرد. با ترکیب مولکول

توان همچنین درجه اکتان بنزین را می توان سوختی با اکتان مورد نظر تهیه نمود.کردن یا دیمرازسیون می

طی فرآیند بهسازی توسط کاتالیزور بهبود بخشید که طی آن هیدروژن از هیدروکربن جدا شده و هیدروکربن 

طی  توانگردد که درجه اکتان بسیار بیشتری دارد. تولیدات میانی برج جداکننده را میآروماتیکی تشکیل می

تری تبدیل ی به محصوالت سبکهای کراکینگ گرمایی، هیدروکراکینگ و یا کراکینگ کاتالیزوری سیالپروسه

 به است تات ف با درجه های اکتان متفاوکربن مختلدر تولید بنزین ترکیب مواد هیدرومرحله نهایی  .نمود

 .مشخصات محصول مورد نظر دست یافت

 دلیل به .باشندمیصدهزار بشکه در روز را دارا  وانایی پاالیش از صدهزار تا چندهای بزرگ تپاالیشگاه معموال

ا چندین سال ها به صورت دائم برای مدت طوالنی از چندین ماه تمورد نیاز، بسیاری از پاالیشگاه ظرفیت باالی

اند، دارای خوراکی که بر مبنای آن طراحی شدههای نفت بسته به نوع ند. پاالیشگاهکنداوم کار میبه طور م

 کنند.س آن میزان و نوع محصوالت متفاوتی تولید میهای متفاوتی هستند که بر اساپیچیدگی
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ی نفت شامل هافت نشان داده شده است. پاالیشگاههای معمول در یک پاالیشگاه نفرآیند فوقدر شکل 

 :پرداخته شده استکه در ذیل به توضیح مختصر هر یک از موارد  هستندواحدهای مختلفی 

قبل از آنکه نفت خام به واحد جداسازی  وشوشستطی عملیات : (Desalter Unit)زدایینمکواحد  .1

 .گرددک منتقل گردد، نمک از نفت جدا میاتمسفری

های مختلف تقطیر : نفت خام به برش(Atmospherric Distillation Unit)واحد جداسازی اتمسفریک .2

 .شودمی

زی اتمسفریک بیشتر از مانده مواد از واحد جداسا: باقی(Vacuum Distillation Unit) . واحد جداسازی خال3

 .گردندمیهم جدا 
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، از نفتای حاصل از برج با استفاده از هیدروژن: (Naphta Hydroeator Unit) واحد بهبود هیدروتریتور نفتا .4

 .شودمی گوگردزداییتقطیر 

یل باشد که برای تبد: این واحد دارای کاتالیست می(Catalytic Reformer Unit) واحد اصالح کاتالیستی .5

واحد اصالح کاتالیستی گردد. یکی از تولیدات جانبی اکتان باال استفاده می رنج نفتا به محصوالت بهینه با

 .گرددر کراکر استفاده میباشد که در هیدروتریتوهیدروژن می

سوخت دیزل چگالیده را پس از برج جدا کننده (: Distillate Hydrotreator) واحد هیدروتریتور چگالشی .6

 .کندگوگردزدایی می

تر برج تقطیر را به سنگین هایبرش(: Fluid Catalytic Cracking Unit) واحد شکافت کاتالیستی سیالی .7

 .دهدتر ارتقا میتر و با ارزشهای سبکبرش

های تر را به برشهای سنگینبرش با استفاده از هیدروژن،(:  Hydrocracker Unit) واحد شکافت هیدروکرار .8

 .کندتر تبدیل میتر با ارزش بیشسبک

یک پروسه  در برخی موارد ویژه همانند اصالح سوخت جت یا: (Merox Treater) واحد اصالح مرکس .9

 .گرددها به مواد آلی استفاده میمرکاپتان مرکس برای اکسیداسیون،

 شودطی این پروسه آسفالت به بنزین و سوخت دیزل تبدیل می: (Coking Process) فرآیند کک سازی .10

 .ماندمانده میو کک به عنوان باقی

 .ندکاختالط اجزایی با عدد اکتان باال تولید میبرای پروسه ترکیب و (:  Alcylation Unit ) واحد آلکالیشن .11

 .(Dimerization Unit)واحد دیمرزاسیون .12

های حلقوی که دارای اکتان های خطی را به مولکولمولکول: (Isomeration Unit) واحد ایزومریزاسیون .13

 .گرددا بنزین هدایت میکالیشن و یلمحصول جهت اختالط به درون واحد آ کند وباشند تبدیل میباالتری می

های هیدروکراکر و : هیدروژن مورد نیاز برای واحد(Steam Reforming Unit) واحد تغییر بخار .14

 .کندهیدروتریتور را تأمین می

باشند تا توانایی این واحدها به صورت مدور میهای گازی مشابه واحدهای گازمایع شده پروپان و سوخت .15

 ر را به صورت مایع داشته باشند.های مزبوتأمین سوخت

 های پاالیش شده.ازن ذخیره نفت خام و فرآوردهمخ .16

 و تصفیه فاضالب. آوریجمعکن، واحد آب، واحد بخار، واحد های خنکواحدهای یوتیلیتی همانند برج .17
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 جایگاه شرکت در صنعت

د. در حال حاضر با احتساب کنای فعالیت میهای نفتی، کک و سوخت هستهشرکت در صنعت فرآورده

ها شرکت پاالیش نفت در کشور وجود دارند که ظرفیت پاالیشی این شرکت 10پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

پاالیش نفت در بورس و فرابورس پذیرفته  شرکت 6میلیون بشکه در روز است. در این میان تنها  2.2حدود 

 ر زیر است :ها به شرح نموداشده است. ظرفیت این پاالیشگاه

 

هزار بشکه و با  110طور که از نمودار فوق مشخص است، شرکت پاالیش نفت تبریز با ظرفیت روزانه همان

 احتساب پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که عمده خوراک آن میعانات گازی است، در جایگاه هفتم قرار دارد.

 های بورسی از منظر تولید محصوالت اصلیسهم پاالیشگاه

به شرح جدول  1396های اصلی در میان شش شرکت موجود در صنعت، در اسفند سال ن تولید فرآوردهمیزا

 زیر است :

 بندر عباس الوان شیراز تبریز اصفهان تهران واحد محصوالت

 40،602 6،527 6،790 13،838 61،568 49،404 مترمکعب گاز مایع

 85،015 - 19،790 27،283 16،650 51،105 مترمکعب نفت سفید

 425،021 77،013 82،222 180،163 584،107 367،018 مترمکعب نفت گاز

 336،461 38،121 55،340 129،037 286،732 236،748 مترمکعب نفت کوره

 331،441 35،195 40،697 83،553 317،309 214،440 مترمکعب بنزین

آبادان اصفهان

ستاره 

خلیج  

فارس

بندر 

عباس
تهران اراک تبریز شیراز الوان کرمانشاه

ظرفیت پاالیش نفت خام 390,000 370,000 360,000 320,000 250,000 250,000 110,000 60,000 60,000 25,000
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نفت سفید، از منظر تولید سایر  همانطور که از جدول فوق مشخص است پاالیشگاه نفت تبریز به غیر از

 محصوالت اصلی در جایگاه چهارم صنعت پاالیش نفت در بورس قرار دارد.

 بنزین نفت کوره نفت گاز نفت سفید گاز مایع نوع فرآورده

 %8 %12 %11 %14 %8 سهم از تولید

 چهارم چهارم چهارم سوم چهارم رتبه در صنعت
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 معرفی شرکت
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند  5تبریز )سهامی عام( بر اساس بند الف ماده شرکت پاالیش نفت 

های نفتی ایران به عنوان شرکت فرعی فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 7ماده  4

 25/07/1377در تاریخ  144524های نفتی ایران تأسیس و تحت شماره شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

به  31/02/1387ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ در اداره کل ثبت شرکت

به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ  15/02/1387موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

وبه . براساس مصپذیرفته شد "ریزشب"در بورس اوراق بهادار تهران )تابلو اصلی بازار اول( با نماد  16/02/1387

مرکز اصلی شرکت از تهران به تبریز انتقال  22/03/1390فوق العاده صاحبان سهام به تاریخ  مجمع عمومی

در اداره ثبت  36249تحت شماره  20/03/1392یافت. با توجه به این موضوع، شرکت متعاقبا در تاریخ 

ر حال حاضر شرکت پاالیش نفت تبریز جز واحدهای است. دها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسیده شرکت

تجاری فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام( است و شرکت مزبور، واحد تجاری نهایی 

گروه است. نشانی مرکز اصلی شرکت )کارخانه( : آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، 

 باشد.می 5197133111ذرشهر(، جاده )اختصاصی پاالیشگاه(، طبقه همکف، کدپستی پاالیشگاه، جاده )تبریز آ

 تشرکاصلی فعالیت موضوع 
 باشد:، به شرح ذیل میاساسنامه 2موضوع فعالیت شرکت، طبق ماده 

برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع اندازی و بهرهاحداث و راه .1

 محصوالت نفتی، شیمیایی و مشابه. مختلف

دریافت، معاوضه و خرید خوراک پاالیشگاه )نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و محصوالت جانبی  .2

، شرکت ملی گاز ایران و یا عرضه کننده داخلی و یا خارجی پتروشیمی( از شرکت ملی نفت ایران

 دیگر.

های نفتی از قبیل یدروکربورها، ساختن فرآوردهانجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر ه .3

 های جانبی.بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده

 انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه. .4
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 شده ئهارا ذیلدر جدول  31/06/1397 ماهه منتهی به 6طبق صورت مالی  ترکیب سهامداران عمده شرکت

 است.

 تعداد سهم درصد سهام سهامداران

 1،886،721،602 48.57 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام(

 776،842،200 20.00 گذاری استانی سهام عدالتهای سرمایهشرکت

 776،842،200 20.00 های نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

 103،159،124 2.66 ن سپاهان )سهامی عام(گذاری هاموشرکت سرمایه

 16،157،295 0.42 شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان )سهامی خاص(

 324،488،579 8.35 سهامداران سایر

 3،884،211،000 100 جمع

 

 سرمایه شرکت
 100،000 هر سهم سهم، به ارزش اسمی 1،000)شامل تعداد  میلیون ریال 100سرمایه شرکت در بدو تأسیس 

میلیون ریال رسیده است و روند افزایش  3،844،211 ریال( بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ

 است. ذیلسرمایه آن به شرح 

 تاریخ افزایش

 سرمایه 

درصد افزایش 

 سرمایه

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال( 

 محل افزایش

 سرمایه 

 هاراییمازاد تجدید ارزیابی دا 30،540 30،440 24/03/1384

 مطالبات حال شده شرکت ملی پاالیش و پخش 250،000 719 26/01/1385

 مطالبات حال شده شرکت ملی پاالیش و پخش 1،868،874 648 26/04/1385

 پخش و پاالیش ملی شرکت شده حال مطالبات 1،942،105 3.9 08/12/1386

 امدارانپرداخت نقدی و مطالبات حال شده سه 3،884،211 100 08/02/1395
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 ترازنامه
 باشد :به شرح ذیل می 1396تا  1393های برای سال پاالیش نفت تبریزترازنامه شرکت 

 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 524،387 209،637 735،942 373،421 موجودی نقد

 5،195،817 1،703،980 1،603،485 762،411 دریافتنی تجاری هایحساب

 124،334 126،744 164،170 375،117 ی غیر تجاریدریافتن هایحساب

 5،310،240 3،612،692 4،059،296 5،041،773 موجودی مواد و کاال

 203،187 143،996 181،565 236،733 هاسفارشات و پیش پرداخت

 11،357،965 5،797،049 6،744،458 6،789،455 های جاری :جمع دارایی

 10،061،159 10،061،159 10،059،158 10،377،841 بلندمدت هایگذاریسرمایه

 3،415 3،597 11،645 2،188 های نامشهوددارایی

 8،205،993 7،187،858 7،134،276 6،490،880 های ثابت مشهوددارایی

 232،641 51،000 21،000 - هاداراییسایر 

 18،503،208 17،303،614 17،226،079 16،870،909 های غیر جاریجمع دارایی

 29،861،173 23،100،663 23،970،537 23،660،364 هاجمع کل دارایی

 1،605،497 1،855،257 6،898،253 5،424،255 های تجاریپرداختنی

 4،757،933 5،525،268 5،884،155 2،726،387 های غیر تجاریپرداختنی

 1،745،434 1،206،415 1،331،931 785،292 مالیات پرداختنی

 316،388 352،183 432،361 5،088،427 تنیسود سهام پرداخ

 4،129،684 3،085،218 2،464،325 1،014،778 تسهیالت مالی

 2،925،367 1،578،282 - - ذخایر

 2،824،564 1،020،155 476،795 321،503 هاپیش دریافت

 18،304،867 14،622،778 17،487،820 15،360،642 های جاریجمع بدهی

 2،500،839 3،784،699 4،824،553 4،792،103 دتبلندم هایپرداختنی

 652،914 549،112 443،860 353،206 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 3،153،753 4،333،811 5،268،413 5،145،309 های غیر جاریجمع بدهی

 21،458،620 18،956،589 22،756،233 20،505،951 هاجمع بدهی

 3،884،211 3،884،211 1،942،105 1،942،105 سرمایه

 - - 1،942،105 - سرمایه در جریان افزایش

 388،421 384،677 194،211 194،211 اندوخته قانونی

 1،751،178 339،844 305،291 177،739 هاسایر اندوخته

 2،378،743 (464،658) (3،169،408) 840،358 سود)زیان(انباشته

 8،402،553 4،144،074 1،214،304 3،154،413 جمع حقوق صاحبان سهام

 29،861،173 23،100،663 23،970،537 23،660،364 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
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 صورت سود و زیان

به  1393-1396های را برای سال پاالیش نفت تبریز شرکت حسابرسی شده جدول زیر صورت سود و زیان

 گذارد:نمایش می

 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 82،017،674 60،934،401 55،041،700 88،768،098 رآمدهای عملیاتید

 (73،301،402) (54،983،831) (53،959،750) (86،497،758) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 8،716،272 5،950،570 1،081،950 2،270،340 سود)زیان( ناخالص

 (914،738) (885،172) (582،164) (833،335) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 (261،751) 613،290 558،926 (387،277) سایر اقالم عملیاتی

 7،539،783 5،678،688 1،058،712 1،049،728 سود)زیان( عملیاتی

 (1،299،821) (1،274،208) (926،727) (892،575) های مالیهزینه

 (1،046،402) (429،159) (880،553) 268،019 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 5،193،560 3،975،321 (748،568) 425،172 سود)زیان( قبل از مالیات

 (892،354) (722،783) (172،355) - مالیات بر درآمد

 4،301،206 3،252،538 (920،923) 425،172 سود)زیان( خالص

 1،107 837 (237) 219 سود)زیان( هر سهم
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 یش نفت تبریزپاالبینی عملکرد شرکت پیش

 مفروضات کلی

 شدهدادهدر این گزارش برای سنوات آتی در جدول زیر نشان  استفاده مورداقتصادی  متغیرهایمفروضات کلی 

 است:

 1397 1398 1399 1400 

 17.5% 24.2% 34.1% 29.6% نرخ تورم

 77،913 67،581 55،440 42،000 دولتینرخ دالر 

 157،680 136،772 112،200 85،000 )سامانه نیما( ثانویهنرخ دالر 

 69.1 69 74 72 قیمت نفت )دالر بر بشکه(

 المللیبینصندوق بر اساس گزارش ارائه شده توسط  1400تا  1397های مورد استفاده برای سال نرخ تورم

ت ت نف. نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم ایران و آمریکا برای سنوات آتی برآورد شده است. قیماست (IMF)پول 

 برای سنوات آتی در نظر گرفته شده است. (World Bank)بینی بانک جهانی نیز بر اساس پیش

 مواد مستقیم مصرفی

برای  این شرکتشود بینی میپیش دهدم مصرفی را نفت خام تشکیل میدرصد مبلغ مواد مستقی 95بیش از 

 106،677اخیر شرکت به طور متوسط روزانه  . با توجه به اینکه طی سنواتولید داشته باشدروز ت 365هر سال 

مبلغ نفت خام مصرفی  ،و همچنین قیمت هر بشکه نفت خام و نرخ دالر بشکه نفت خام پاالیش کرده است

نسبت  استفاده ازو .... با  MTBEمیزان سایر مواد مستقیم مصرفی مانند میعانات گازی،  محاسبه شده است.

الزم به توضیح است با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی  شده است.ها به نفت خام برآورد تاریخی آن

خش و پ ها به شرکت ملی پاالیشهای تحویلی از پاالیشگاهها و فرآوردهبر محاسبه قیمت خوراک پاالیشگاه

 رپنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی( با توجه به متوسط ماهانه نرخ تسعیر ارز دهای نفتی ایران )فرآورده

ماه باقیمانده بر مبنای نرخ تسعیر ارز در  5سامانه نیما از ابتدای آبان ماه سال جاری، نفت خام مصرفی برای 

کل سال با در نظر گرفتن نرخ ارز در سامانه نیما های بعد نیز سامانه نیما محاسبه شده است و برای سال

 به شرح جدول زیر است: 1393-1400های بنابراین مبلغ مواد مستقیم مصرفی برای سال محاسبه شده است.

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 424،246،886 367،459،405 323،287،037 170،114،231 71،024،106 50،529،798 49،139،380 81،136،492 نفت خام

 9،836،402 8،519،752 7،495،591 3،944،194 887،453 1،162،115 2،390،525 2،763،751 و سایر  MTBE، میعانات گازی

 434،083،287 375،979،158 330،782،629 174،058،424 71،911،559 51،691،912 51،529،905 83،900،243 مجموع
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 درآمد عملیاتی

. اسپرد دشومیاسپرد تبدیل استفاده های پاالیشی از یک مفهوم کلی به نام به منظور تعیین فروش شرکت

و سایر مواد مصرفی از فروش کل شرکت  MTBEبه اختالف میزان بهای تمام شده نفت خام، میعانات، تبدیل 

به معنای این است که فروش یک پاالیشگاه نسبت به بهای تمام  %5. درواقع نسبت اسپرد تبدیل شودمیگفته 

حدود ن در جهاکنولوژی باال با ت هایپاالیشگاهاسپرد تبدیل نفت خام در بیشتر است.  %5شده مواد مصرفی آن 

تا  5خوراک نیز سبب رشد اسپرد به  %5. تخفیف شودمیبرآورد  %5تا  %0در ایران این رقم بین  است. 10%

فروش شرکت پاالیش نفت تبریز را طی  توانمی. بنابراین با توجه به توضیحات ذکر شده گرددمیدرصد  10

  مختلف به صورت زیر در نظر گرفت. هایسال

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 434،083،287 375،979،158 330،782،629 174،058،424 71،911،559 51،691،912 51،529،905 83،900،243 مواد مستقیم مصرفی

 %15 %15 %15 %15 %15 %17 %10 %9 نسبت اسپرد

 484،908،212 420،000،592 369،558،040 192،438،603 82،017،675 60،934،401 55،041،700 88،768،099 وشمجموع فر

 بهای تمام شده

دستمزد مستقیم و سربار با توجه به تورم و میزان تولید برآورد شده است. الزم به توضیح است که با توجه به 

افزایش  1397استهالک برآورد شده در سال  1397سال از نفت گاز در  گوگردزداییبرداری از پروژه بهره

 باشد:بنابراین بهای تمام شده به شرح جدول زیر می داشته است.

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 434،083،287 375،979،158 330،782،629 174،058،424 71،911،559 51،691،912 51،529،905 83،900،243 مواد مستقیم

 321،419 273،548 220،248 164،241 140،386 118،017 97،734 75،776 دستمزد مستقیم

 9،516،664 8،202،142 6،951،145 4،584،998 2،488،700 2،025،653 1،674،645 1،577،611 سربار ساخت

 443،921،370 384،454،847 337،954،022 178،807،664 74،540،646 53،835،582 53،302،284 85،553،630 ساخت هایهزینهمجموع 

 4،405،258 3،872،430 2،048،859 853،765 578،830 648،682 484،841 676،837 های در جریان ساخت ابتدای سالبهای تمام شده فرآورده

 (5،086،652) (4،405،258) (3،872،430) (2،048،859) (853،765) (578،830) (648،682) (484،841) های در جریان ساخت پایان سالبهای تمام شده فرآورده

 443،239،976 383،922،020 336،130،451 177،612،569 74،265،712 53،905،433 53،138،444 85،745،626 بهای تمام شده ساخت

 9،358،285 8،193،343 6،077،688 2،081،444 1،117،135 2،195،533 3،016،838 3،768،970 های نفتی ابتدای سالموجودی فرآورده

 (10،804،189) (9،358،285) (8،193،343) (6،077،688) (2،081،444) (1،117،135) (2،195،533) (3،016،838) های نفتی پایان سالموجودی فرآورده

 441،794،072 382،757،077 334،014،796 173،616،325 73،301،403 54،983،831 53،959،750 86،497،758 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
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 هزینه مالی

تسهیالت دریافتی شرکت شامل دو بخش تسهیالت دریافتی بابت تحصیل شرکت پتروشیمی تبریز و سایر 

باشد. با توجه به تسویه عمده های در جریان شرکت و سرمایه در گردش میتسهیالت که عمدتا بابت پروژه

 ه مالی برای سنوات آتی به شرح زیر است:هزین 1398تسهیالت تحصیل شرکت پتروشیمی تبریز تا سال 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 3،908،573 3،019،318 2،332،381 2،782،732 4،129،684 3،085،218 2،464،325 1،014،778 تسهیالت

 - - 516،287 561،743 679،932 829،520 778،659 877،796 تحصیل اقساطی سهام شرکت پتروشیمی تبریز شدهتضمینسود 

 1،419،399 1،096،466 531،707 578،520 709،452 597،483 389،550 14،778 هاسود تسهیالت مالی ارزی و ریالی دریافتی از بانک

 - - - - (89،563) (152،796) (241،482) - های در جریان طی دورهسهم قابل انتساب از هزینه بهره به دارایی

مالیهزینه   892،574 926،727 1،274،207 1،299،822 1،140،263 1،047،994 1،096،466 1،419،399 
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  صورت سود و زیان
با استفاده از تورم و نرخ رشد  های غیر عملیاتیو سایر درآمدها و هزینه های فروش، اداری و عمومیهزینه

ه به یش نفت تبریز با توجبینی شده است. بنابراین صورت سود و زیان سنوات آتی شرکت پاالفروش پیش

 باشد.برآوردهای صورت گرفته به شرح جدول ذیل می

 1400 1399 1398 1397 )میلیون ریال(

 484،908،212 420،000،592 369،558،040 192،438،603 درآمدهای عملیاتی

 (441،794،072) (382،757،077) (334،014،796) (173،616،325) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 43،114،140 37،243،515 35،543،244 18،822،278 سود)زیان( ناخالص

 (2،555،278) (2،179،872) (1،777،313) (1،266،613) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 - - - - سایر اقالم عملیاتی

 40،558،862 35،063،643 33،765،931 17،555،665 سود)زیان( عملیاتی

 (1،419،399) (1،096،466) (1،047،994) (1،140،263) های مالیهزینه

 1،279،877 1،121،344 1،189،224 455،786 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 40،419،340 35،088،521 33،907،161 16،871،189 سود)زیان( قبل از مالیات

 (7،146،884) (6،204،297) (5،995،411) (2،983،137) مالیات بر درآمد

 33،272،456 28،884،224 27،911،750 13،888،052 )زیان( خالصسود

 8،566 7،436 7،186 3،576 سود)زیان( هر سهم

 3،884،211 3،884،211 3،884،211 3،884،211 سرمایه شرکت
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 تحلیل حساسیت

عاقبا د اولیه و متتأثیر به سزایی در نرخ فروش و خرید موا قیمت نفتبا توجه به اینکه تغییرات نرخ دالر و 

پاالیش نفت شرکت  1397سود هر سهم سال  تغییرات به بررسی در جدول زیرشرکت دارد  شده تمامبهای 

 .است شدهپرداختهتبریز 

    نرخ دالر   

ت
 نف

ت
یم

 ق

3،576 80،000 82،000 84،000 86،000 88،000 

60 2،501 2،564 2،627 2،690 2،753 

65 2،870 2،938 3،006 3،074 3،143 

70 3،239 3،312 3،386 3،459 3،533 

75 3،608 3،687 3،766 3،844 3،923 

80 3،977 4،061 4،145 4،229 4،313 
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