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 صنعت گاز 
هاایی باا تعاداد متفااوت کربن اسااات کاه گااز متاان باا یاب اتم کربن، باه عنوان گااز طبیعی شاااامار هیادروکربن

تر از دی ر اتاان، رروراان، بوتاان، رنتاان و ترکیباات سااان ینترین هیادروکربن در بین ترکیباات آن اسااات. ساااباب

ها به مقدار یب واحد افزوده های قابر تفکیب از گاز طبیعی هساااتند که به ترتیب بر تعداد کربن آنهیادروکربن

های مذکور از گاز طبیعی متغیر اساات و هریب از شااود. در منابگ گازی ملتل ، سااهم هر یب از هیدروکربنمی

ز منظر کاربرد و ارزش اقتصااادی نیز از یکدی ر متمایز هسااتند. از این رو در برخی منابگ ر  از اسااتلرا  ها اآن

های مذکور احداث گاز طبیعی، عالوه بر واحد فرآورش گاز، واحدهای بلصااوصاای جهت جداسااازی هیدروکربن

 شود.می

 یعیطب گاز صنعت رهیزنج -1-1

تلرا ، فرآورش، انتقال و توزیگ، تبدیر و مصرف است. استلرا   زنجیره صنعت گاز طبیعی شامر کش ، حفاری، اس 

های گازی امکان رذیر است که در صورت استلرا  گاز از میادین نفتی،  های نفت و چاه از دو نوع منبگ شامر چاه 

 شوند.ابتدا جداسازی گاز و نفت از یکدی ر صورت گرفته و سپ  برای فرآورش به راالیش اه گاز ارسال می 

 

 

 

 

دهد. در  می  ها را نمایش تولید هیدروکربننمودار فوق از روند استلرا  گاز طبیعی تا 

صورتی که درصد وزنی گاز متان در گاز طبیعی استلراجی مقدار باالیی باشد، گاز طبیعی به دو گروه گاز متان و  

ها شامر اتان، رروران، بوتان و محصوالت  میعانات گازی تفکیب و سپ  میعانات گازی نیز به دی ر هیدروکربن 

 شوند.تر تفکیب می سن ین

 وضعیت گاز در عرصه جهانی -2-1

نام گذاری قرن جدید به عنوان قرن گاز بدون شب حاکی از این حقیقت است که گاز طبیعی مهمترین منبگ  

های مهمی که از اواسط قرن  تأمین انرژی این قرن است. همچنین توسعه سریگ صنعت گاز به واسطه تکنولوژی 

 میادین نفتی

 های گاز چاه 

 جداسازی 

 نفت و گاز 

راالیش اه 

 گاز

کارخانه 

جداسازی گاز و 

 گازیمایعات 

 اتان 

 رروران

 بوتان

 رنتان

 جداسازی مواد زائد 

 و نم زدایی 

 متان

مایعات 

 گازی 
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وما سلت و حتی استفاده از خطوط  بیستم مطرح شد، بوده است. انتقال گاز طبیعی با توجه به ماهیت گازی آن عم

های موجود برای انتقال گاز  شود. با توجه به تکنولوژی و توانایی لوله در فواصر طوالنی با مشکالت زیادی روبرو می 

جی )گاز طبیعی مایگ شده( به عنوان یب روش اقتصادی و قابر اطمینان توانسته  انبه فواصر دوردست با روش ال

ا مقدار زیادی مرتفگ سازد. نمودار زیر توزیگ ذخایر گازی جهان را به تفکیب مناطق ملتل   دشواری حمر گاز را ت

 دهد.نمایش می  2016سال در 

 
 ذخایر گازی جهان -1نمودار 

سهم  درصد بیشترین  30و  43اوراسیا به ترتیب با  – همانطور که از نمودار فوق مشلص است خاورمیانه و ارورا 

 ذخایر گازی جهان را دارند. 

بوده است که نسبت به   2016در سال میلیارد متر مکعب  3،552میزان کر تولید گاز طبیعی در جهان معادل 

میلیارد مترمکعب بیشترین   1000اوراسیا با  –درصد افزایش یافته است. همچنین منطقه ارورا  0.6سال قبر 

 ه خود اختصاص داده است. میزان تولید را از میان مناطق ملتل  ب 

 برررسی صنعت گاز در ایران -3-1

های بین المللی در  شود. با توجه به ن رانیصنعت گاز در ایران یکی از صنایگ راهبردی کشور محسوب می 

های فسیلی، گاز طبیعی به عنوان سوخت برتر قرن حاضر شناخته  های محیط زیستی سوخت ارتباط با آلودگی 

باشد و در حال حاضر ر  از روسیه و  وسیه بیشترین ذخایر بزرگ گاز طبیعی را دارا می شود. ایران ر  از ر می 

 رود.آمریکا بزرگترین تولید کننده گاز دنیا به شمار می 

خاورمیانه

43%

اوراسیا-ارورا 

30%

اقیانوسیه-آسیا 

9%

آفریقا

8%

آمریکای شمالی

6%

آمریکای مرکزی

و جنوبی

4%
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تریلیون متر مکعب بوده که   33.5ای انرژی کشور میزان کر ذخایر گازی کشور طبق آخرین اطالعات ترازنامه 

های اصلی کشور  باشد. میدانتریلیون متر مکعب می  20و  13.5ا به ترتیب سهم منابگ موجود در خشکی و دری

باشد که از جمله  ایران که در حال حاضر منشا استلرا  گاز هستند شامر میادین مستقر گازی و نفتی می 

... اشاره  توان به میدان گاز رارس جنوبی، هما، نار و کن ان، خان یران، تابناک و  مهمترین میادین مستقر گازی می 

 کرد. 

 صادرات و واردات گاز طبیعی -4-1

میلیارد متر مکعب رسید   9.1ای انرژی حدود طبق گزارش ترازنامه  1394واردات گاز طبیعی کشور در سال 

درصد افزایش یافت. با وجود مازاد تولید گاز در کشور، تعامر گازی با کشورهای   20.5که نسبت به سال قبر 

یابد. با توجه به اینکه  شود، ادامه می تنوع بلشی برای تجارت گاز ایران محسوب می  همسایه به دلیر اینکه نوعی 

سازی و همزمانی تولید  ایران چهارمین مصرف کننده گاز طبیعی در جهان است و با توجه به امکانات موجود ذخیره 

رسد. علی رغم افزایش  ی با مصرف، تعدد و تنوع در زنجیره تأمین گاز طبیعی از جمله واردات، ضروری به نظر م

باشد، به این معنا که بیشتر نیاز مصرف  درصد می   3.5، نسبت واردات به تولید  1394واردات گاز طبیعی طی سال  

را ارائه   1394و سهم از مصرف در سال  جدول ذیر میزان واردات گردد. کشور از طریق منابگ داخلی تأمین می 

 دهد.می 
 میزان واردات-1جدول 

 کشور مبدأ 
 میزان واردات 

 )میلیون متر مکعب در روز( 

 سهم از میزان مصرف روزانه 

 )درصد( 

 4.6 20.7 ترکمنستان / آذربایجان

 

  92.7درصد کاهش داشته است. در این سال    11.6نسبت به سال قبر حدود    1394صادرات گاز کشور در سال  

ایران به کشور ترکیه تحویر شده است. از آنجا که با راه اندازی فازهای رارس جنوبی، بازار  درصد گاز صادر شده 

شود امکان صادرات بیشتر فراهم خواهد شد. الزم به ذکر است تمامی مبادالت گازی ایران  مصرف داخر اشباع می 

 رذیرد.اعم از واردات و صادرات از طریق خطوط لوله صورت می 
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گردد که طبق برنامه باید تا  درصد گاز مایگ تولیدی ایران از سوی صنعت رتروشیمی تأمین می   47 در حال حاضر

میلیون تن در سال برسد که عمده این افزایش تولید بر عهده   24میزان گاز مایگ تولیدی به  1404سال 

 دهد.می   های تولیدی نمایشایران را به تفکیب مجتمگ های گازی است. نمودار زیر تولید گاز مایگ در راالیش اه

 

 
 تولید گاز مابگ در ایران -2نمودار 

  

مجتمع های 

پتروشیمی

47%

پااليشگاه نفت

26%

پااليشگاه گازی

27%
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 شرکت یعرفم  
در اداره ثبت   11/1377/ 27مورخ  148154شرکت رتروشیمی عسلویه به صورت سهامی خاص تحت شماره 

مجمگ   17/02/1379مورخ ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. و به موجب صورت جلسه شرکت

عمومی فوق العاده، نام شرکت از رتروشیمی عسلویه به رتروشیمی رارس تغییر ریدا کرد. به موجب صورت جلسه  

مرکز اصلی و محر فعالیت شرکت استان بوشهر، بندر عسلویه،   16/10/1385مجمگ عمومی فوق العاده مورخ 

در اداره ثبت اسناد و امالک   1386/ 15/12مورخه  967ره باشد و طی شمامنطقه ویژه اقتصادی انرژی رارس می 

شلصیت   03/12/1395شهرستان کن ان به ثبت رسیده است. به موجب صورت جلسه مجمگ عمومی فوق العاده 

حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیر گردید. در حال حاضر شرکت رتروشیمی رارس جزء واحدهای  

باشد. طبق ی خلیج فارس و واحد نهایی گروه شرکت ملی صنایگ رتروشیمی می فرعی شرکت صنایگ رتروشیم

  30/11/1395مورخ    161فی مابین سهامداران عمده، مصوبه جلسه هیات مدیره شماره    1395/ 06/10جلسه مورخ  

سیصد و سی و سومین جلسه  هیات   1422-96-333شرکت صنایگ رتروشیمی خلیج فارس و مصوبه شماره 

شرکت رتروشیمی رارس، تصمیم بر رذیرش سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار    21/01/1396  مدیره مورخ 

 سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رذیرش گردید. 1397تهران اتلاذ و در تیر ماه 

 موضوع فعالیت شرکت -2-1

برداری  اندازی، بهره گذاری در احداث، راهسرمایه اساسنامه عبارت است از  2موضوع فعالیت شرکت، طبق ماده 

کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیر و ن هداشت، تحقیقات، آزمایشات، رژوهش، بسته بندی و غیره به  

منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصوالت رتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیر کلیه مواد  

های فرعی و مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایگ رایین دستی و غیره و انجام  یی و فرآورده رتروشیمی و رتروشیمیا

های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات  کلیه فعالیت 

 با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.  باشد مذکور می 

 

فعالیت اصلی شرکت شامر راالیش گاز دریافتی از شرکت مجتمگ گاز رارس جنوبی در واحد بهره برداری اتان و  

هزار تن در سال، واحد اتیر بنزن با   2،990به گازهای اتان، رروران،بوتان و رنتان با ظرفیت اسمی تبدیر آن 

هزار تن در واحد استایرن منومر   614رفیت  هزار تن و همچنین استایرن منومر و تولوئن با ظ 645ظرفیت اسمی 

 های شرکت نیز به مرحله بهره برداری رسیده است.بوده است. کلیه واحد 
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 ترکیب سهامداران -2-2
 باشد. به شرح جدول زیر می    30/09/1398گزارش تفسیری منتهی به  ترکیب سهامداران شرکت طبق

 ترکیب سهامداران – 2جدول 

 تعداد سهم درصد سهام  مدارانسها

 3،369،654،250 56.15 شرکت صنایگ رتروشیمی خلیج فارس 

 1،124،709،340 18.7 شرکت گروه نفت و گاز رارسیان

 1،120،643،604 18.7 گذاری غدیرشرکت سرمایه

 384،990،806 6.42 سایر سهامداران

 1،000 0 شرکت رتروشیمی بندر امام

 1،000 0 توسعه صنایگ رتروشیمیشرکت مدیریت 

 6،000،000،000 100 جمع

 

 

 سرمایه شرکت -3-2

ریالی بوده است که طی چندین   1،000سهم  5،000میلیون ریال شامر  5سرمایه شرکت در بدو تأسی  

 میلیون ریال رسیده است و روند افزایش سرمایه آن به شرح ذیر است.   6،000،000مرحله افزایش سرمایه به  
 تغییرات سرمایه-3جدول 

 تاريخ افزايش

 سرمايه  

درصد افزايش 

 سرمايه

 سرمايه جديد

 )میلیون ريال(  

 محل افزايش

 سرمايه  

 شده حال مطالبات 500،000 9،999،900 28/01/1384

 شده حال مطالبات 6،000،000 1،100 11/02/1387
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 ترازنامه -4-2

 باشد :به شرح ذیر می  1397تا    1395های شرکت رتروشیمی رارس برای سالترازنامه 
 ترازنامه تاریلی -4جدول 

 98ماهه  9 1397 1396 1395 )میلیون ريال( 

 15,160,244 10,535,502 3,850,609 1,154,843 موجودی نقد 

 1,498,700 472,450 387,122 308,358 های کوتاه مدت سرمایه گذاری 

 43,429,720 13,520,679 11,774,109 حاسبهای دریافتنی تجاری
47,785,270 

 19,203,967 21,600,785 18,111,329 حاسبهای دریافتنی غیر تجاری

 9,871,020 6,509,205 3,387,253 3,663,477 موجودی مواد و کاال 

 2,080,490 2,224,971 977,429 269,453 ها سفارشات و ریش ررداخت 

 76,395,724 82,375,815 43,723,877 35,281,569 های جاری جمع دارايی 

 735,869 592,842 634,255 832,781 های بلند مدت دریافتی

 2,291,920 2,291,920 2,291,920 2,291,920 های بلندمدت سرمایه گذاری 

 58,572 66,077 71,363 81,427 های نامشهود دارایی 

 4,779,667 5,115,767 5,545,662 5,754,829 های ثابت مشهود دارایی 

 2,279 979 963 963 هاسایر داریی 

 7,868,307 8,067,585 8,544,163 8,961,920 های غیر جاری جمع دارايی 

 84,264,031 90,443,400 52,268,040 44,243,489 هاجمع کل دارايی 

 10,049,119 7,595,877 6,699,932 های تجاری ررداختنی
14,418,751 

 2,004,977 1,056,991 593,997 های غیر تجاری ررداختنی

 - - - - مالیات ررداختنی

 7,544,860 50,157 1,030,326 676,829 سود سهام ررداختنی

 - - 93,684 78,091 تسهیالت مالی 

 7,403,830 6,473,493 3,750,124 3,327,082 ذخایر 

 1,722,010 3,124,589 533,955 146,995 هاریش دریافت 

 31,089,451 21,702,335 14,060,957 11,522,926 های جاری جمع بدهی 

 - - - 78,091 تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت 

 362,318 351,116 294,772 234,620 ذخیره مزایای رایان خدمت کارکنان 

 362,318 351,116 294,772 312,711 جاری های غیر جمع بدهی 

 31,451,769 22,053,451 14,355,729 11,835,637 هاجمع بدهی 

 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 سرمایه

 600,000 600,000 600,000 600,000 اندوخته قانونی

 46,212,262 61,789,949 31,312,311 25,807,852 سود)زیان(انباشته 

 52,812,262 68,389,949 37,912,311 32,407,852 جمع حقوق صاحبان سهام 

 84,264,031 90,443,400 52,268,040 44,243,489 ها و حقوق صاحبان سهام جمع بدهی 
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 صورت سود و زیان -5-2

 . گذاردنمایش می به  1397تا   1395های جدول زیر صورت سود و زیان شرکت را برای سال
 صورت سود و زیان تاریلی  – 5جدول 

 1398ماهه 9 1397 1396 1395 )میلیون ريال( 

  115,607,310  95,765,540  66,596,612  51,542,582 درآمدهای عملیاتی

 (82,304,078) (65,192,873) (45,732,846) (33,492,917) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  33,303,232  30,572,667  20,863,766  18,049,665 سود)زیان( ناخالص

 (4,274,732) (4,165,147) (1,552,900) (1,109,351) های فروش، اداری و عمومیهزینه

  15,549,762  684,006 (951,351) سایر درآمدها
8,949,836 

 (751,539) (470,393) -  سایر هزینه ها

  37,978,336  41,205,743  19,524,479  15,988,963 سود)زیان( عملیاتی

  - -   - (2,371) های مالیهزینه

  -  15,539,846  10,033,026  8,296,637 هادرآمد سرمایه گذاری -های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

  2,244,977  2,232,049  943,454  558,572 اقالم متفرقه -های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

  40,223,313  58,977,638  30,500,959  24,841,801 سود)زیان( قبر از مالیات

 - - - - مالیات بر درآمد

  40,223,313  58,977,638  30,500,959  24,841,801 سود)زیان( خالص

  6,704  9,830  5,083  4,140 سود)زیان( هر سهم

  6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000 سرمایه شرکت
  

 

 

 

  حاشیه سود  – 6جدول 
 1398ماهه  9 1397 1396 1395

 %29 %32 %31 %35 حاشیه سود ناخالص

 %33 %43 %29 %31 حاشیه سود عملیاتی

 %35 %62 %46 %48 حاشیه سود خالص
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 د شرکت پتروشیمی پارسبینی عملکرپیش 

 مفروضات کلی -1-3
 .باشد به شرح جدول زیر می اقتصادی مورد استفاده در این گزارش برای سنوات آتی  متغیرهای مفروضات کلی 

 مفروضات کلی متغیرهای اقتصادی – 7جدول 

 1400 1399 1398 شرح

 %29.0 %31.0 %35.5 نرخ تورم ایران

 %2.4 %2.3 %1.8 نرخ تورم امریکا

 189,575 146,957 112,181 نرخ دالر

 33.2 33.2 57.8 قیمت نفت

رول   المللیین بر اساس گزارش ارائه شده توسط صندوق ب 1400تا  1398 یهاسال ینرخ تورم مورد استفاده برا 

(IMF .است ) های موسسات مالی بین المللی  اساس ریش بینیقیمت نفت نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا بر

 برآورد شده است. 

 درآمد عملیاتی -2-3

لید برآورد شده  فروش مقداری شرکت با توجه به نسبت تولید به ظرفیت اسمی و ر  از آن نسبت فروش به تو 

سنوات آتی  و برآوردی شرکت برای    1397الی    1395های  جدول زیر مقدار فروش تاریلی شرکت طی سال است.  

سبه  مطابق با گزارشات ماهانه تا رایان اسفند محا  98همچنین مقدار فروش محصوالت برای سال    . دهد را نمایش می 

 شده است.

 تمقدار فروش شرک -8جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )تن(

       داخلی 

 1,305,830 1,305,830 1,446,606 1,225,206 1,432,449 1,437,591 اتان 

 718,344 718,344 710,320 647,058 3,587 3,508 رروران 

 475,232 413,733 458,133 415,961 52,081 - بوتان 

 92,920 92,920 103,938 99,533 122,795 116,952 رنتان 

 570,730 570,730 622,530 508,882 289,391 200,649 استایرن منومر 

 18,899 18,899 20,305 18,539 16,057 16,589 تولوئن

 37 37 42 40 - - اتیر بنزن 

 3,181,992 3,120,493 3,361,874 2,915,219 1,916,360 1,775,289 مجموع فروش داخلی 

       صادراتی 

 - - - - 808,430 798,428 رروران 

 - - - - 466,166 487,167 بوتان 

 - - - - 246,149 326,186 منومر استایرن 

 - - - - 1,520,745 1,611,781 مجموع فروش صادراتی

 3,181,992 3,120,493 3,361,874 2,915,219 3,437,105 3,387,070 مجموع کل فروش 
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  بینی نرخ فروش محصوالت با توجه به قیمت جهانی هر یب از محصوالت و نسبت تاریلی آنها با قیمت نفت ریش

 باشد:که به شرح جدول ذیر می ، محاسبه شده است
 نرخ فروش-9جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )ريال/تن( 

       داخلی

 41,706,521 32,330,636 25,820,468 16,816,484 8,991,894 7,517,524 اتان 

 45,634,831 35,375,838 47,412,193 35,182,896 9,132,980 9,344,356 رروران

 47,202,548 36,591,123 49,117,274 34,450,441 14,774,006 - بوتان

 37,773,300 29,281,628 44,367,354 25,877,106 14,731,650 11,568,011 رنتان

 108,201,559 83,877,177 93,201,875 68,325,580 44,558,556 36,058,899 استایرن منومر

 116,071,868 89,978,192 71,859,985 38,738,443 22,765,834 19,495,931 تولوئن

 90,110,458 69,853,068 92,833,333 75,325,000 - - اتیر بنزن

       صادراتی 

 - - - - 20,025,349 13,357,998 رروران

 - - - - 20,112,308 14,897,372 بوتان

 - - - - 49,887,836 42,516,438 استایرن منومر

ابالغیه شرکت ملی صنایگ رتروشیمی    وطبق  شودبا توجه به این که عمده گاز اتان به شرکت آریا ساسول فروخته می

دالر در هر تن    400و بیشتر از      220نرخ اتان کمتر از    که   اعالم شده است  ، های دریافت کننده خوراکبه شرکت  

لحاظ نشود، به همین علت نرخ فروش اتان شرکت رتروشیمی رارس نیز با لحاظ کردن این مورد ریش بینی شده  

 است.

و   1399های بینی مبلغ فروش شرکت برای سالبر اساس برآوردهای مقدار و نرخ فروش محصوالت شرکت، ریش

 باشد.به شرح جدول زیر می 1400
 مبلغ فروش -10ل جدو

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )میلیون ريال( 

             فروش داخلی

  54,461,626  42,218,315  37,352,044  20,603,657  12,880,430  10,807,125 اتان 

  32,781,507  25,412,021  33,677,829  22,765,374  32,760  32,780 رروران

  22,432,161  15,138,949  22,502,244  14,330,040  769,445 - بوتان

  3,509,898  2,720,851  4,611,454  2,575,626  1,808,973  1,352,902 رنتان

  61,753,876  47,871,221  58,020,963  34,769,658  12,894,845  7,235,182 استایرن منومر

  2,193,680  1,700,527  1,459,117  718,172  365,551  323,418 تولوئن

  3,308  2,564  3,899  3,013 -   - اتیر بنزن

  177,136,056  135,064,449  157,627,550  95,765,540  28,752,004  19,751,407 مجموع  فروش داخلی

             فروش صادراتی 

 - - -  -  16,189,093  10,665,400 رروران

 - -  -  -  9,375,674  7,257,508 بوتان

  - -  - -  12,279,841  13,868,267 استایرن منومر

 -  -  - -  37,844,608  31,791,175 مجموع فروش صادراتی

  177,136,056  135,064,449  157,627,550  95,765,540  66,596,612  51,542,582 مجموع کل فروش
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های آریا  الزم به توضیح است عمده فروش داخلی شرکت اتان و استایرن منومر است که محصول اتان به شرکت 

همچنین تنها خریدار اتیر   رسد،ساسول و رتروشیمی جم و محصول استایرن منومر در بورس کاال به فروش می 

های  شرکت همچنان صادرات دارد اما در صورت باشد. همچنینبنزن و تولوئن شرکت نیز رتروشیمی نوری می

در بلش فروش صادراتی به علت تحریم ها آورده نشده است، محصوالت صادراتی شرکت شامر رروران،  مالی 

 باشد.بوتان، استایرن منومر می

 مواد مستقیم مصرفی -3-3

مستقیم مصرفی با توجه  بینی مقدار مواد  ریش دهد.  عمده مواد مستقیم مصرفی شرکت را گاز غنی تشکیر می

 به نسبت تاریلی تبدیر مواد اولیه برآورد شده است.
 مقدار مواد مستقیم مصرفی -11جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )تن(  

  2,557,958  2,557,958  2,851,789  2,406,000  2,828,389  2,837,617 گاز غنی 

  452,842  452,842  500,448  406,829  413,804  426,948 بنزن

  163,060  163,060  180,202  146,401  146,968  153,557 اتیلن

  69,327  44,380  49,764  35,173  31,549  31,549 (LPG)گاز مایگ 

  3,205,409  3,205,409  3,567,613  3,008,994  3,433,541  3,487,449 مجموع

*})قیمت رنتان* مقدار رنتان( +)قیمت  %62های مالی}  نرخ گاز غنی مصرفی بر اساس فرمول ذکر شده در صورت 

، بنزن و اتیلن براساس  LPGبوتان* مقدار بوتان(+)قیمت رروران* مقدار رروران( +)قیمت اتان*مقدار اتان({{، 

FOB – 5%  باشدخرید مواد مستقیم مصرفی به شرح ذیر می   گردد. بنابراین نرخ خلیج فارس محاسبه می 
 مواد مستقیم مصرفی نرخ -12جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )ريال/تن(  

  27,340,053  21,193,840  21,553,418  14,150,038  7,770,895  5,537,286 گاز غنی 

  68,580,288  53,163,014  65,898,400  36,400,180  28,322,182  21,402,855 بنزن

  75,642,227  58,637,385  65,681,452  44,194,227  29,404,360  23,418,490 اتیلن

  11,206,673  14,674,380  29,716,020  43,919,771  32,137,472  41,457,339 (LPG)گاز مایگ 

 باشد.برآوردهای صورت گرفته مبلغ مواد اولیه مصرفی به شرح جدول زیر می با توجه به 
 مبلغ مواد مستقیم مصرفی -13جدول 

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

 69,934,698 54,212,944 61,465,797 34,044,992 21,979,114 15,712,696 11,034,207 15,580,278 گاز غنی 

 31,056,016 24,074,431 32,978,743 14,808,649 11,719,832 9,137,906 5,828,570 10,028,883 بنزن

 12,334,232 9,561,420 11,835,955 6,470,079 4,321,500 3,596,073 2,661,886 3,089,388 اتیلن

 1,729,403 987,009 776,925 651,249 1,478,788 1,544,805 1,013,914 1,307,949 (LPG)گاز مایگ 

 114,632,895 88,862,709 107,825,300 56,802,508 38,671,695 29,223,600 20,511,672 30,427,952 مجموع
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 زینه سرباره -4-3

و دستمزد بلش عمومی، اداری است که با توجه به تعداد   بلش دستمزد مستقیم 3هزینه دستمزد شامر 

های ملتل  به نسبت تاریلی تسهیم شده است و به شرح جدول  ررسنر و رشد سرانه حقوق کارکنان بین بلش 

هزینه استهالک نیز با توجه به نرخ مؤثر استهالک برآورد شده است. سایر اقالم سربار با استفاده از   . است 15

 بینی شده است. و نرخ تورم ریش  تغییرات تولید 
 هزینه سربار-14جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )میلیون ريال(

 1,413,135 1,177,612 947,881 789,901 345,519 328,090 حقوق، دستمزد و مزایا

 2,647,366 2,206,138 2,053,689 2,903,276 1,496,009 596,924 تعمیر و ن هداری

 8,451,062 7,042,552 6,555,895 4,804,783 2,891,894 1,239,360 سروی  های جانبی مصرفی

 762,661 591,210 504,143 324,511 278,203 105,603 مواد کمکی فرآیند

 883,662 799,577 715,513 647,640 671,581 670,938 استهالک دارایی ها

 642,809 498,302 424,917 313,592 297,250 325,368 مصرفیکاال و مواد 

 156,906 110,663 76,104 51,177 28,458 - بیمه تاسیسات

 889,719 741,433 690,198 575,165 102,491 1,439,042 خدمات دریافتی

 471,725 365,678 311,825 200,718 315,413 361,703 سایر هزینه ها

 16,319,045 13,533,165 12,280,166 10,610,763 6,426,818 5,067,028 تولیدیجمع سربار 

 
 هزینه دستمزد -15جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )میلیون ريال(

  388,210  323,508  260,398 216,998 209,257 155,052 دسمتزد مستقیم

  1,413,135  1,177,612  947,881 789,901 345,519 328,090 دسمتزد غیر مستقیم

  86,452  72,043  57,989 48,324 331,690 130,067 دستمزد عمومی و اداری

  1,887,797  1,573,164  1,266,268 1,055,223 886,466 613,209 جمع هزينه نیروی انسانی
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  شدهتمامبهای  -5-3

مستقیم و سربار مطابق توضیحات فوق در جدول قرار گرفته است. ضایعات تولید نیز با  مواد مستقیم، دستمزد  

موجودی در جریان ساخت رایان دوره، موجودی کاالی   توجه به نسبت آن به بهای تمام شده محاسبه شده است.

 ساخته شده رایان دوره و ضایعات تولید نیز با توجه به نسبت آن به بهای تمام شده محاسبه شده است. 
 بهای تمام شده  – 16جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395  )میلیون ريال( 

  114,632,895  88,862,709  107,825,300  56,802,508  38,671,695  29,223,600 مواد مستقیم 

  388,210  323,508  260,398  216,998  209,257  155,052 دستمزد مستقیم

  16,319,045  13,533,165  12,280,166  10,610,763  6,426,818  5,067,028 سربار ساخت

  463 (83,929) (289,498) (643,410) (434,594) (228,494) نشده در تولیدهزینه جذب 

  131,340,613  102,635,454  120,076,366  66,986,859  44,873,176  34,217,186 مجموع هزينه های ساخت

 -  -   -  284,812  183,663  121,214 موجودی در جریان ساخت اول دوره

 -  -  -   508,922  1,505,540  848,803 شده اول دورهموجودی کاالی ساخته 

  131,340,613  102,635,454  120,076,366  67,780,593  46,562,379  35,187,203 بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 

 -  -  -  (318,176) (284,812) (183,663) موجودی در جریان ساخت رایان دوره 

 -  -  (5,323,980) (2,161,415) (508,922) (1,505,540) ساخته شده رایان دوره موجودی کاالی 

 -  -   - (108,129) (35,799) (5,083) ضایعات تولید 

  131,340,613  102,635,454  114,752,386  65,192,873  45,732,846  33,492,917 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 فروشهزینه عمومی، اداری،  -6-3

  یز و فروش ن  یادار  ی،عموم  ینه اقالم هز یرو استهالک مانند قسمت قبر محاسبه شده است. سا  ی ررسنل ینههز

به   ی سنوات آت یو فروش برا ی ادار ی،عموم ینه هز یتبا استفاده از تورم و مبلغ فروش برآورد شده است. در نها

 .باشد ی م  یرشرح جدول ز

 و فروش یادار ی،عموم ینههز -17جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )میلیون ريال( 

  86,452  72,043  57,989  48,324  331,690  130,067 هزینه دستمزد

  319,415  352,635  389,311  429,801  558,415  535,955 های گروهخدمات دریافتی از شرکت

  4,580,448  3,492,545  4,075,990  2,476,340  63,920  1,381 محصوالتهزینه حمر 

  393,830  300,292  350,455  297,019  128,420  94,148 کارمزد خدمات فروش

  69,684  54,019  41,236  37,324  38,621  38,020 استهالک

  526,875  408,430  311,779  230,095  24,671  13,323 مصارف عمومی

  44,532  34,521  26,352  19,448  1,101  674 سوخت،آب،برق، تلفن

  10,984  8,515  6,500  6,500 -   - راداش هیئت مدیره

  1,626,631  1,273,613  1,419,122  620,296  406,062  295,783 سایر

  7,658,851  5,996,614  6,678,733  4,165,147  1,552,900  1,109,351 مجموع  
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 یاتیعمل ی(هاینهدرآمد )هز یر ساخالص  -7-3

های جذب نشده مطابق محاسبات انجام شده در قسمت بهای تمام شده به خالص سایر درآمدهای عملیاتی  هزینه  

 منتقر شده است.

 خالص سایر درآمد )هزینه( های عملیاتی  -18جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )میلیون ريال( 

 17,400,454 13,282,789 9,802,796 15,335,067 536,486 (648,273) های ارزی عملیاتی و بدهی دارایی سود)زیان( ناشی از تسعیر 

 - - - - 63,872 18,559 کارمزد فروش اعتباری بورس کاال

 - - - (108,129) (35,799) (5,083) ضایعات تولید 

 463 (83,929) (289,498) (643,410) (434,594) (228,494) های جذب نشده تولیدهزینه

 - - - - - - درآمد)زیان( حاصر از صادرات محصوالت رلیمری آریا ساسول

 165,224 125,325 90,330 214,695 83,648 (88,060) سایر

 17,566,141 13,324,186 9,603,629 14,798,223 213,613 (951,351) مجموع

 درآمد)هزینه(های غیر عملیاتیخالص سایر  -8-3

یکی از اقالم مهم و تأثیر گذار این بلش سود سهام است که عمدتا ناشی از سود سهام شرکت آریا ساسول 

در ادامه به  که  عنوان شرکت فرعی در اختیار دارد  درصد شرکت آریا ساسول را به  50باشد. رتروشیمی رارس می 

نکی با استفاده از نسبت تاریلی آن به موجودی نقد محاسبه شده است.  بررسی آن خواهیم ررداخت. سود سپرده با

 همچنین درآمد حاصر از اجاره زمین به شرکت آریا ساسول نیز با توجه به نرخ تورم برآورد شده است.   
 خالص سایر درآمد)هزینه(های غیرعملیاتی  – 19جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )میلیون ريال( 

 11,766,758 9,133,767 23,170,332 15,539,846 10,033,026 8,296,637 سود سهام

 2,954,028 2,252,416 2,628,692 1,105,929 295,153 225,208 سود سپرده بانکی

 1,490,326 1,155,291 881,902 650,850 330,979 336,119 درآمد حاصر از اجاره زمین به شرکت آریا ساسول

 - - - (4,586) 220,487 9,918 (های ارزی غیر مرتبط با عملیات)بدهی سود)زیان( تسعیر دارایی 

 - - - - 8,108 634 درآمد حاصر از فروش آهن آالت ضایعاتی 

 1,098,781 851,768 650,205 479,856 88,727 (13,307) سایر

 17,309,892 13,393,243 27,331,131 17,771,895 10,976,480 8,855,209 مجموع
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 شرکت پلیمر آریا ساسول  

 معرفی شرکت -1-4

به ثبت   200166ها و مالکیت صنعتی تهران طی شماره در اداره ثبت شرکت  1381اسفند  18شرکت در تاریخ 

، مرکز  1385تیر  4صاحبان سهام مورخ رسید. به موجب صورت جلسه  مجمگ عمومی عادی بطور فوق العاده 

  777اصلی شرکت به بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی رارس انتقال یافت و بر این اساس شرکت با شماره  

جزء واحدهای    ها و مالکیت صنعتی شهرستان کن ان نیز به ثبت رسید. در حال حاضر شرکت نزد اداره ثبت شرکت 

 رارس است. روشیمیرت تجاری فرعی شرکت 

 فعالیت اصلی شرکت -4-2

اساسنامه عبارت از طراحی، توسعه، تأمین سرمایه، ساخت، تملب و   3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

های سبب و متوسط/سن ین و تأسیسات داخر و خار  از مجتمگ  برداری و ن هداری واحدهای اتیلن، رلی اتلین بهره

های سبب و  رارس واقگ در بندر عسلویه به منظور تولید اتیلن، رلی اتلین مرتبط با آن در منطقه ویژه اقتصادی 

متوسط/سن ین و محصوالت جانبی آن و بازاریابی، فروش و رلش این محصوالت در بازارهای داخلی و بین المللی  

مات تجاری  های امور فنی، مهندسی و مالی و هرگونه خد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه فعالیت 

برداری صادره، ظرفیت  بر اساس رروانه بهره  که یه طور مستقیم و  غیر مستقیم مربوط با موضوع شرکت است.

اسمی ساالنه تولیدات شرکت شامر اتیلن و مجموع انواع رلی اتیلن )سبب و متوسط/سن ین( به ترتیب به میزان  

 باشد.تن می  600،000تن و  1،000،000

ین شرکت با توجه به قیمت جهانی محصوالت آن و نفت برآورد شده است الزم به توضیح  صورت سود و زیان ا

سال معاف از مالیات    10به مدت    1387خرداد    30های مستقیم از  قانون مالیات   132است این شرکت طبق ماده  

دول زیر  به شرح ج 1398سال بینی و ریش 1397الی  1395های نابراین صورت سود و زیان سال ببوده است. 

 .باشد می 
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 صورت سود و زیان آریا ساسول -20جدول 

 1398 1397 1396 1395 )میلیون ريال(

 90,341,254 58,834,320 42,299,647 32,955,851 درآمدهای عملیاتی

 (45,630,964) (30,432,077) (20,530,581) (15,315,213) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 44,710,290 28,402,243 21,769,066 17,640,638 سود)زیان( ناخالص

 (4,505,512) (3,325,101) (2,219,532) (1,941,817) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 8,457,653 6,241,810 382,626 (201,847) سایر اقالم عملیاتی

 48,662,430 31,318,952 19,932,160 15,496,974 سود)زیان( عملیاتی

 - - - - های مالیهزینه

 1,482,475 1,039,320 492,343 834,586 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 50,144,905 32,358,272 20,424,503 16,331,560 سود)زیان( قبر از مالیات

 (1,439,490) (85,867) - - مالیات بر درآمد سنوات قبر

 (2,364,752) (33,490) (4,829) - مالیات بر درآمد

 46,340,663 32,238,915 20,419,674 16,331,560 سود)زيان( خالص

 80,876,581 56,265,341 35,637,673 28,502,845 سود)زیان( هر سهم

 4,583,840 4,583,840 4,583,840 4,583,840 سرمایه شرکت

 572,980 572,980 572,980 572,980 سهامتعداد 

 

  8،000،000  30/09/1398ارزش اسمی هر سهم شرکت آریا ساسول با توجه به گزارش تفسیری نه ماهه منتهی به  

شود با توجه رذیرش شرکت در بازار فرابورس ایران ارزش اسمی هر اسم از سال بوده است که ریش بینی می

 شد.ریال خواهد 1،000به بعد  1399
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 صورت سود و زیان شرکت پتروشمی پارس پیش بینی  
صورت سود و زیان سنوات آتی شرکت رتروشیمی رارس با توجه به برآوردهای صورت گرفته به شرح جدول  

های مستقیم معاف از  قانون مالیات 132باشد. الزم به توضیح است شرکت رتروشیمی رارس طبق ماده ذیر می 

 مالیات است.

 ریش بینی صورت سود و زیان -21جدول 

 1400 1399 1398 )میلیون ريال( 

 177,136,056 135,064,449 157,627,550 درآمدهای عملیاتی 

 (131,340,613) (102,635,454) (114,752,386) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 45,795,443 32,428,995 42,875,164 سود)زیان( ناخالص 

 (7,658,851) (5,996,614) (6,678,733) های فروش، اداری و عمومی هزینه

 سایر درآمدها 
9,603,629 13,324,186 17,566,141 

 سایر هزینه ها

 55,702,733 39,756,567 45,800,059 سود)زیان( عملیاتی

 - - - های مالیهزینه

 11,766,758 9,133,767 23,170,332 هادرآمد سرمایه گذاری   -های غیر عملیاتیهزینه سایر درآمدها و  

 5,543,135 4,259,476 4,160,799 اقالم متفرقه  -های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه 

 73,012,625 53,149,810 73,131,190 سود)زیان( قبر از مالیات 

 - - - مالیات بر درآمد 

 73,012,625 53,149,810 73,131,190 سود)زيان( خالص 

 12,169 8,858 12,189 سود)زیان( هر سهم 

 6,000,000 6,000,000 6,000,000 سرمایه شرکت 

 
 بینی حاشیه سود ریش -22جدول 

  1398  1399 1400 

 %26 %24 %27 حاشیه سود ناخالص 

 %31 %29 %29 حاشیه سود عملیاتی

 %41 %39 %46 حاشیه سود خالص 

 

، ریش بینی  با توجه به شیوع ویروس کرونا و رایین آمدن قیمت نفت و همچنین کاهش ده درصدی تولید 

 کمتر باشد.  98از سود سال  99شود که سود سال می
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 تحلیل حساسیت 
فروش و خرید مواد اولیه و متعاقبا بهای تمام  با توجه به اینکه تغییرات نرخ دالر، قیمت تأثیر به سزایی در نرخ  

 ایم.رتروشیمی رارس ررداخته 1399شده شرکت دارد در جدول زیر به بررسی سود هر سهم سال 
 تحلیر حساسیت-23جدول 

 دالرنرخ   

ت 
نف

 

8,858 130,000 135,000 140,000 146,957 150,000 155,000 160,000 

25 5,590 5,845 6,100 6,455 6,610 6,865 7,120 

33 7,716 8,053 8,390 8,858 9,063 9,400 9,737 

40.0 9,479 9,884 10,288 10,851 11,097 11,502 11,907 

45 10,775 11,230 11,684 12,317 12,593 13,048 13,502 

55 13,368 13,922 14,476 15,247 15,585 16,139 16,693 

هچنین با توجه به این که عمده مبلغ فروش شرکت استایرن منومر است، در جدول زیر به بررسی سود هر سهم  

 شرکت با توجه به تغییرات نرخ استایرن منومر و نرخ دالر ررداخته ایم:  1399سال 
 تحلیر حساسیت -24جدول 

 استايرن منومر  

الر
 د

خ
نر

 

8,858 300 400 500 571 700 800 900 

110,000 3,590 4,616 5,643 6,370 7,696 8,722 9,749 

120,000 4,011 5,130 6,250 7,043 8,490 9,610 10,729 

130,000 4,432 5,645 6,858 7,717 9,284 10,497 11,710 

146,957 5,145 6,517 7,888 8,859 10,631 12,002 13,373 

150,000 5,273 6,673 8,073 9,064 10,872 12,272 13,672 

160,000 5,694 7,187 8,680 9,737 11,666 13,159 14,652 

170,000 6,115 7,701 9,288 10,411 12,461 14,047 15,633 

 

 در جدول زیر نیز تغییرات مقدار تولید و تاثیر آن بر روی سود شرکت در نظر گرفته شده است.
 تحلیر حساسیت -25جدول 

 درصد تغییرات مقدار تولید 

الر
 د

خ
نر

 

8,858 -20% -15.0% -10% 0% 10.0% -15% 20% 

110,000 6,214 6,291 6,369 6,525 6,680 6,291 6,835 

120,000 6,853 6,948 7,043 7,233 7,422 6,948 7,612 

130,000 7,492 7,604 7,716 7,940 8,165 7,604 8,389 

146,957 8,576 8,717 8,858 9,141 9,424 8,717 9,706 

150,000 8,770 8,917 9,063 9,356 9,650 8,917 9,943 

160,000 9,409 9,573 9,737 10,064 10,392 9,573 10,720 

170,000 10,048 10,229 10,410 10,772 11,134 10,229 11,497 
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ی مصرفی شرکت  ، گاز غنی که عمده ی ماده شودکه در محاسبات نرخ گاز غنی به کار گرفته می a ضریب

تواند داشته باشددر حال حاضر این  باشد، ر  تاثیر زیادی روی بهای تمام شده شرکت می رتروشیمی رارس می

 باشد که توسط وزارت نفت اعالم شده است.می % 62ضریب معادل 
 تحلیر حساسیت -26جدول 

 نرخ دالر

ب 
ري

ض
a 

8,858 130,000 135,000 140,000 146,957 150,000 155,000 160,000 

58% 8,232 8,588 8,945 9,441 9,658 10,015 10,371 

62% 7,716 8,053 8,390 8,858 9,063 9,400 9,737 

64% 7,458 7,785 8,112 8,567 8,766 9,093 9,419 

ریال باشد، سود هر سهم شرکت  146،957نرخ  دالر معادل    29/12/1399هی به  با فرض اینکه برای دوره مالی منت

 ریال خواهد شد. 8،858رتروشیمی رارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


