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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 
 سهامی عام  - پارسپتروشیمی  شرکت

 گزارش تفسیری مدیریت 

 1401  ماه  آذر 30 دوره  به  منتهیپیوست صورتهای مالی  

 

 

 ماهیت کسب و کار  -1

 های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهدافداهداف مدیریت و راهبر -2

 و روابطمنابع، ریسک ها مهمترین  -3

 اندازها نتایج عملیات و چشم  -4

 مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعالم شده   -5
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 

 

  مورخ و اصالحیه های    03/05/1386دستور العمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب    7در راستای اجرای ماده  

مورخ   29386/122)ابالغیه شماره    هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  14/09/1396و    28/04/1396،  27/06/1389،  06/04/1388

شرح ذیل    به  30/09/1401منتهی به    مالی  دورهبرای    گزارش تفسیری مدیریت  ، در سامانه کدال(  399946گیری  به شماره پی  29/09/1396

   تقدیم می گردد.

گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریان های نقدی واحد تجاری   کیگزارش تفسیری مدیریت  

 است. شده« تهیه ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت » گزارش بعنوان متمم و مکمل صورتهای مالی و بر طبقفرآهم می آورد. این 

 

 

 امضاء   سمت   هنمايند  اعضاي هيات مديره 

 آقای مهدی قربانی   شرکت پتروشیمی کارون 

 
رئیس هیأت مدیره  

 )غیرموظف( 

 
 

 آقای مسعود حسنی   شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس

 
نایب رئیس هیأت مدیره 

 )موظف( و مدیر عامل

 

 

 آقای مهدی حسین پور   شرکت پتروشیمی هنگام
 

 عضو هیأت مدیره )غیرموظف( 
 

 

 آقای محمدصالح قرنفلی   شرکت سرمایه گذاری غدیر   

 

 عضو هیأت مدیره )غیرموظف( 

 

 

شرکت گروه گسترش نفت و گاز    

 پارسیان
 آقای مهدی دادفر 

 

 عضو هیأت مدیره )غیرموظف( 
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 

 ماهیت کسب و کار  -1

 صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند 

 بنزن  بنزن و تولوئناتیل  استایرن منومر ،  گاز اتان ، پروپان، بوتان، پنتان پالس ، فعال در زمینه تولید  شرکتهای  جزء پارسشرکت پتروشیمی 

   . باشددر جهان میاین صنعت و شرکت پتروشیمی اول هزار تن در سال در رده  4،246با ظرفیت اسمی در کشور، 

عقد قراردادهای بلند مدت با کلیه  ز بورس کاال ) محصوالت پتروشیمی پارس در داخل ایران از طریق بازار بورس کاال و نیز از طریق بازار خارج ا 

 رسد.  به فروش می (شرکتهای پتروشیمی واقع در مناطق ویژه اقتصادی و انرژی
 

    به میزانمشابه سال قبل،  است که نسبت به مدت    ریـال  میلیون  390،503،673مبلغ    30/09/1401دوره مالی منتهی به    فروش شرکت درکل  

 باشد: شرح زیر می به  30/09/1401دوره مالی منتهی به  درفروش محصوالت این شرکت درصد افزایش یافته است.  19

 

 1401/ 09/ 30  به   منتهی   مالی   دوره   در   پارس   پتروشیمی   شرکت   فروش - 1  جدول 

 

 

 

مبلغ - میلیون ریالنام محصول

78,562,534 اتان 

130,766,500 پروپان

84,948,836بوتان 

12,077,330 پنتان پالس

82,006,291 استایرن منومر 

2,084,090 تولوئن بنزن 

58,092 اتیل بنزن 

390,503,673 جمع
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 کلیات شرکت

سهامی صورت  به  عسلویه  پتروشیمی  شرکتاص  خ  شرکت  ثبت  اداره  تهرانهادر  مورخ    ی  صورتجلسه  موجب  به  و  است  رسیده  ثبت  به 

پیدا کرد. بموجب صورتجلسه مجمع   17/02/1379 تغییر  پارس  پتروشیمی  به  پتروشیمی عسلویه  از  نام شرکت  العاده،  فوق  مجمع عمومی 

باشد  قتصادی انرژی پارس میمرکز اصلی و محل فعالیت شرکت استان بوشهر، بندرعسلویه ، منطقه ویژه ا  16/10/1385عمومی فوق العاده مورخ  

در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی    15/12/1386  مورخ 967و طی شماره  

س  شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. در حال حاضر شرکت پتروشیمی پار 03/12/1395فوق العاده مورخ 

باشد. طبق جلسه مورخ فارس و واحد نهایی گروه شرکت ملی صنایع پتروشیمی می  خلیج  جز واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی

فارس و  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  30/11/1395مورخ    161مابین سهامداران عمده، مصوبه جلسه هیات مدیره شماره  فی  06/10/1395

شرکت پتروشیمی پارس، تصمیم بر پذیرش    21/01/1396مدیره مورخ  سیصد و سی و سومین جلسه هیات  333-96-1422مصوبه شماره  

   شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردید.  1397و در تیر ماه  بورس و اوراق بهادار تهران قطعی سهام شرکت در بازار

 

 سرمایه

رمایه  رکت در  ـس ش میلیون و مبلغ   03/09/1140منتهی به دوره مالی  ـش ش تریلیون و چهل و نه میلیارد و هفتاد و ـش د و هفتاد و ـش چهارـص

ـصد و نود و دو هزار  ـش هم هزار ریالی  692،076،049،476  منقـسم به تعداد ریال،ـش هامدارانپرداخت ـشده    با نام تماماً  ـس امی ـس د.اـس  ، می باـش

 تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:تعداد و درصد مالکیت در 

 پارس   پتروشیمی   شرکت   پتروشیمی   شرکت   پتروشیمی   شرکت   سهامداران   ترکیب - 2  جدول 

 

 

 

درصد مالکیتتعداد سهامسهامداران

%254,900,777,79753.55شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

%89,305,335,55418.76شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

%88,413,707,29718.57شرکت سرمایه گذاری غدیر

%79,3420شرکت پتروشیمی هنگام

%79,3420شرکت پتروشیمی کارون

%79,3420شرکت کود شیمیایی اوره هرمز

%43,429,018,0189.12سایر سهامداران )بورس(

%476,049,076,692100جمع کل 
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 

 فرآیند کلی 

 فرآیند کلی خوراک دریافتی، محصوالت تولیدی و زنجیره فرآیندی واحدهای مجتمع به شرح شکل زیر است.

 

 

 

 ظرفیت اسمی 

 باشد: هزار تن به شرح جدول ذیل می  4،246شرکت معادل   محصوالت  ساالنهظرفیت اسمی 

 

 پارس   پتروشیمی   شرکت   پتروشیمی   شرکت   پتروشیمی   شرکت   محصوالت   اسمی   ظرفیت   - 3  جدول 

 

 

ظرفیت اسمی )هزار تن(نام محصول

1,500 اتان 

870 پروپان

510بوتان 

110 پنتان پالس

645 اتیل بنزن 

600 استایرن منومر 

11 تولوئن بنزن 

4,246 جمع
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 : ساختار نیروی انسانی 

 پارس   پتروشیمی   شرکت   انسانی   نیروی   ساختار - 4  جدول 

 جمع  تر دیپلم و پایین فوق دیپلم  لیسانس  فوق لیسانس  نوع استخدام/مدرک تحصیلی 

 218 24 5 129 60 رسمی 

 97 23 6 63 5 مدت موقت 

 34 2 13 14 5 مدت معین 

 4 0 0 4 0 بیمه پذیر 

 832 629 43 145 15 پیمانکار 

 1185 678 67 355 85 جمع کل 

 

 :   رسمی  کارکنانوضعیت سنی 
 

 تعداد محدوده سنی   

 0 سال 34تا 30

 9 سال 39تا  35

 104 سال 44تا  40

 61 سال 49تا  45

 23 سال 54تا  50

 21 سال 60تا   55

 218 جمع  
 

 :  رسمی  وضعیت سابقه کارکنان
 

 تعداد سنوات سابقه   

 0 سال  9تا  5

 5 سال  14تا 10

 65 سال  19تا 15

 106 سال 24تا  20

 20 سال 29تا  25

 22 29باالی 

 218 جمع  
 

 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی براساس یکماه آخرین حقوق و مزایای   458طبق دستورالعمل شماره  رسمی  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  

   .ماه محاسبه و در حسابها منظور می شود  36مستمر برای هر سال خدمت آنان و حداکثر برای مدت 
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

   العات مدیران شرکتاط

 پارس   پتروشیمی   شرکت   مدیرعامل   و     مدیره   هیات   اعضا   اطالعات - 5  جدول 

 محیط حقوقی شرکت 

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از: 

 دستور العملهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -

 آئین نامه ها و مقررات داخلی شرکت -

 قوانین و مقررات حقوقی و قضایی  -

 قانون تجارت -

 قوانین و مقررات مالی و حسابرسی -

 قوانین و دستور العملهای سازمان بورس اوراق بهادار -

 قوانین و دستورالعملهای مالیاتی  -

 قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی -

 اساسنامه شرکت -

 قوانین و دستور العملهای سازمان منطقه ویژه -

 قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کاال  -

 و بازرگانی قوانین و مقررات تجاری -

 قوانین و دستور العملهای مبارزه با پولشویی -

 

 

 نام و نام خانوادگی  سمت عضو حقوقی هیأت مدیره 
 تحصیالت /  

 مدرک حرفه ای 
 اجرائی سوابق مهم 

 مهدی قربانی  مدیره رئیس هیأت  شرکت پتروشیمی کارون 
مهندسی   کارشناس ارشد 

 مکانیک 

حاکمیت،خدمات مشترک و  معاون  

شرکت صنایع   سامانه های گروه در 

 پتروشیمی خلیج فارس 

 شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس 
و    نایب رئیس هیأت مدیره

 مدیر عامل 
 مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس  مهندسی مکانیک  مسعود حسنی 

 مهدی حسین پور    عضو هیأت مدیره  شرکت پتروشیمی هنگام 
کارشناسی ارشد  

 حسابداری 

رییس حسابداری مالی پتروشیمی  

 مروارید 

 محمدصالح قرنفلی عضو هیأت مدیره  شرکت سرمایه گذاری غدیر 
دکتری مدیریت کسب و  

 کار 

  مر یتوسعه شرکت پل یطرحها ر یمد

 اساسول یآر

 مهدی دادفر  عضو هیأت مدیره  شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 
کارشناسی ارشد مدیریت  

 اجرایی 

مشاور مدیرعامل و بازرس صندوق  

 بازنشستگی 
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 رقبا

 ی میصنعت پتروش  یاز سو  رانیا  یدیتول  عی گازما درصد    47حاضر  در حال  باشد.  و استایرن منومر می  LPGگاز مایع  صول اصلی این شرکت  دو مح

بر عهده    دیتول  ش یافزا  نیتن در سال برسد که عمده ا  ونیلیم  24به    عیگازما  یدیتول  زانیم  1404تا سال    دی که طبق برنامه با  گرددیم   نیتام

درصد    17کر است که  ذالزم به    نی. همچنگرددیم  نیها تام  شگاهیکه عمدتا توسط پاال  یتن مصرف داخل  ونیلیم  2  است.  یگاز  یهاشگاهیپاال

 .شودیها م مجتمع نیا ی نفت، صرف مصرف داخل یهاشگاهیپاال یدیتول LPGاز 

 

 

هزار تن شرکتهای   1,998فارس )هزار تن در مجموعه هلدینگ خلیج  4,777در شرکتهای پتروشیمی،    LPGمقدار ظرفیت اسمی   حال حاضردر  

هزار تن در پتروشیمی   235(،  بلند  بید گاز  هزار تن پاالیشگاه    1،399شرکت پتروشیمی پارس و  هزار تن پتروشیمی    1,380پتروشیمی بندرامام و  

گردد. همچنین ظرفیت فعلی کل  تولید می  هزار تن برشهای پروپان در پتروشیمی مارون  168  و    ر تن در پتروشیمی بوشهرهزا  188  ،خارک  

پارس و    600هزار تن است که    700استایرن منومر در کشور،   تبریز تولید    100هزار تن توسط شرکت پتروشیمی  هزار تن در پتروشیمی 

 گردد.  می

 

 

 

مجتمع های 

%47پتروشیمی
پاالیشگاه گازی

27%

%26پاالیشگاه نفت

تولید گاز مایع در ایران

پتروشیمی 

بندرامام

37.2%

%25.7پتروشیمی پارس

گاز بید بلند

26.1%

پتروشیمی 

%4.4خارک

پتروشیمی 

%3.5بوشهر
پتروشیمی 

%3.1مارون

ی مقدار ظرفیت اسمی پروپان و بوتان در شرکتها

(تن)پتروشیمی فعال در کشور 

پتروشیمی 

%86پارس 

پتروشیمی 

%14تبریز

مقدار ظرفیت اسمی استایرن منومر در شرکتهای

(تن)پتروشیمی فعال در کشور 
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به اهداف اهداف مدیریت و  -2

 افزایش درآمد  -

 ارتقاء بهره وری  -

 دستیابی به استانداردهای نفت، گاز و پتروشیمی   -

 و ارتقاء آنظرفیت اسمی    حفظ -

 تولید  پایداری -

 افزایش دانش و مهارت کارکنان -

   فروش های داخلی و صادراتیارتقاء اثر بخشی  -

 ار گروهی تقویت مشارکت و کتالش جمعی ،  -

 داده ها و اطالعات   آسان به دسترسی سریع و  -

 

 

 مهمترین منابع، ریسک ها و روابط  -3

 به شرح زیر می باشد:  گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت       

متوجه شرکت نمی    هی از بابت نوسانات نرخ بهر، ریسکبا توجه به سیاست گذاری تأمین مالی شرکت  نرخ بهره:    تریسک نوسانا -1

 باشد. 

در این رابطه بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت استاندارهای بین المللی در این صنعت، نگرانی خاصی    محصوالت:  کیفیت   ریسک -2

 وجود نخواهد داشت.

شرکت  یماً در مبلغ درآمد فروش محصوالت شرکت اثر گذار خواهد بود.  هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستق   ریسک نوسانات نرخ ارز: -3

بر اساس آخرین مصوبات کلیه فروش های داخلی    و ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمی باشد.  کلیه بدهیهای ارزی را تسویه نموده

نیز بر اساس نرخ ارز    1401صورت می گیرد. همچنین خوراک های مورد نیاز در سال  و صادراتی با میانگین نرخ ارز سامانه نیما  

 می گردد سامانه نیما محاسبه 

ببه    ریسک قیمت نهاده های تولید: -4 اولیه نسبت  ثبات نرخ مواد  از  اطمینان  تأمینمنظور  با  انعقاد قرارداد  از کنندگان  ه  ذیربط 

لیکن   گردد.عث افزایش قیمت تمام شده محصول افزایش هزینه مواد اولیه می تواند با  ، مجموعه های وزارت نفت اقدام گردیده است

محصوالت شرکت وجود دارد ، افزایش در نرخ خوراک با افزایش  از آنجایی که همبستگی باالیی بین نرخ خوراک و قیمت فروش  

قیمت خوراک متناسب با کیفیت   تخفیف  موضوع    فروش شرکت همراه بوده و ریسکی از این بابت به شرکت تحمیل نمی گردد . ضمناً

 آن و طراحی اولیه شرکت در دست پیگیری مدیریت شرکت قرار دارد.

نرخ    نوسانخرید خوراک وجود دارد که با  همبستگی باالیی میان نرخ فروش محصوالت و نرخ    قیمت محصول:   نوسانریسک   -5

 یابد. هزینه مواد نیز به تناسب تغییر می ولیدی شرکت، جهانی محصوالت ت

صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که نیاز به توسعه و نوآوری دائمی   ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژی و محیط زیست: -6

از تکنولوژی افزایش کیفیت تولیدات، کاهش هزینهدر جهت استفاده  جویی در  صرفه  و  ها و کاهش آالیندگیهای جدید به منظور 
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های مشخصی و کشورهای غربی به منظور کسب بیشترین سود از این صنعت، استراتژی    مصرف انرژی دارد

لیسانس لیسانس و فروش  تولید  از  برای  ایران سبب میهای منسوخ دارند.  علیه  اعمال تحریم  نوسازی  گردد که  سوی دیگر بحث 

البته با توجه به پختگی و بلوغ صنعت و موجودی انبار قطعات روزرسانی فرآیند تولید مجتمع با ابهام مواجه باشد.  تجهیزات و یا به

 مورد نیاز، شرکت از این حیث کمترین میزان ریسک را داراست.  

، با تعهد به  خلیج فارس  صنایع پتروشیمی  نرژی باالیی دارد. البته شرکتمعموال آالینده بوده و مصرف ا  در ضمن صنعت پتروشیمی

استفاده از منابع انرژی و احترام به حقوق شهروندان با شعار تالش مستمر، آفرینش سبز و بالندگی پایدار، هدف نهایی خود را دور ریز  

تالش شرکت پتروشیمی پارس نیز همگام با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  استا  صفر به محیط زیست قرار داده  و در این ر

 سازی مصرف انرژی دارد. فراوانی نموده است و با انجام اقدامات مستمر سعی در به حداقل رساندن آالیندگی و بهینه

عوارض آالیندگی اقدام کرده است.    آالینده شناخته شده است، که نسبت به پرداخت  93شرکت پتروشیمی پارس نیز فقط در سال  

 . باشد درصد فروش می   1شرکت عوارض آالیندگی 

 

 اثرات ویروس کرونا بر فعالیت شرکت : 

الیت  عشرکت تمهیدات الزم جهت حفظ سالمت حداکثری نیروها و حفظ روند ف 1398با عنایت به شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 

 که هیچگونه اثر منفی بر عملکرد شرکت نداشته است . نحویشرکت مطابق با برنامه پیش بینی شده را بکار بسته است به 

 به شرح جدول زیر می باشد: شرکت در خصوص شیوع ویروس کرونا و آمار اهم اطالعات 

 

 پاسخ شرکت  موضوع  ردیف

1 
تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا به صورت  

 تجمعی تا تاریخ گزارش )نفر( 
 1401ماه  آذر  30تا   1398نفر از ابتدای اسفند ماه سال  640

2 
تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا در تاریخ  

 گزارش )نفر( 
   1401  ماه  آذر  30تاریخ  دربدون ابتال 

3 
تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتال به ویروس  

 کرونا تا تاریخ گزارش )نفر( 
 1401 ماه آذر 30تا   1398نفر از ابتدای اسفند ماه سال   2

4 
تعداد افزایش )کاهش( پرسنل ناشی از بیماری  

 کرونا تا تاریخ گزارش )نفر( 

بهبود یافته کرونا :   -نفر   702عالئم دار :  -نفر   640تعداد کرونا مثبت :  
حداکثر روزهایی که افراد کرونا مثبت یا دارای عالئم در   -نفر   1340

روز بوده و به صورت دورکاری فعالیت های    99مجتمع حضور نداشته اند 
 محوله را انجام می دادند. 

5 
برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از  

 ویروس کرونا تا تاریخ گزارش )میلیون ریال( 
بکارگیری تمهیدات الزم از ابتدای شیوع ویروس کرونا خوشبختانه با 

 هیچگونه خسارات مالی عملیاتی در پی نداشته است . 

6 
برآورد درصد افزایش )کاهش( فعالیتهای  

 عملیاتی شرکت به علت بیماری کرونا )درصد( 
شیوع ویروس کرونا هیچگونه تاثیر منفی بر فعالیت عملیاتی شرکت تا تاریخ  

 گزارش نداشته است .  

7 
برآورد مبلغ خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی از  

 ویروس کرونا تا تاریخ گزارش )میلیون ریال( 
خوشبختانه با بکارگیری تمهیدات الزم از ابتدای شیوع ویروس کرونا 

 مالی غیر عملیاتی در پی نداشته است . هیچگونه خسارات 
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8 
توضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان  
 خسارت آینده )میلیون ریال در یک سال آتی( 

با توجه به رعایت پروتکل های الزم االجرا در شرکت و پایش پرسنل و  
همچنین دور کاری پرسنل عالیم دار برنامه های شرکت مطابق انتظار  

 انجام پذیرفته و از این بابت خسارتی محتمل نمی باشد.  

9 
برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل  

 خسارات آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا 

دار    یکرونا در کشور و کاهش معن  روس یو وع ی ش یتوجه به کنترل نسب با  -
  ت یمطابق با وضع یبهداشت  ی پروتکل ها هی آمار ها در کشور و منطقه عسلو 

 گردند.  ی م تیرعا   یآب
رصد   ه یکرونا به صورت مستمر در کشور و شهرستان عسلو وعیش ت یوضع -
  ی پروتکل ها  وعیش تیآمارها مطابق با وضع افزایش و در صورت  گرددیم

 . گرددیدر سطح مربوطه برقرار م  یبهداشت
  ی ماسک سه بعد ع یو توز ی پزشک مصرف   کباری  کالی ماسک سرج ع یتوز -
 پرسنل  نیب
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 گذار بر سودآوری   فاکتورهای تاثیر بررسی    به همراه      پارس   پتروشیمی      شرکت     1401    سال     اساسی بودجه   مفروضات  
 

 مقدارتولید  .1

 

تن بوده است که نسبت به برنامه تولید   هزار  2،541 مقدار  09/1401/ 30دوره مالی منتهی به  کل تولید شرکت پتروشیمی پارس برای  

 . کاهش داشته است 19%

 : باشدمحصول به شرح جدول زیر می  به تفکیک 1401سال ماهه  9ات تولید 

 

 

 

 

 

واحدشرح 
بودجه یک ساله منتهی 

به 1401/12/29

برنامه تولید نه ماهه 

منتهی به 1401/09/30

عملکرد نه ماهه منتهی 

به 1401/09/30

1,5001,113933هزار تناتان 

830616594هزار تنپروپان

540401409هزار تنبوتان 

1108278هزار تنپنتان پالس

645488265هزار تناتیل بنزن 

600453254هزار تناستایرن منومر 

008هزار تنتولوئن بنزن 

4,2253,1532,541هزار تنمقدار تولید کل
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 فروش  .2

 مقدار فروش    - 1- 2

مقادیر فروش کل به تفکیک محصول .  شده استهزار تن پیش بینی    3،580  معادل   1401فروش کل سال    برنامه  مقدار،  زیرمطابق جدول    

   . باشدبه شرح جدول زیر می

 کاهش داشته است . درصد دو درصد نسبت به برنامه کاهش و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نیز  هفتمقدار فروش 

 

 

 

 مبلغ فروش   - 2- 2

 . گردیده استبینی ریال پیشمیلیون   310،757،507ن به میزا 1140سال در بر اساس بودجه مبلغ فروش کل شرکت 

 

واحدشرح 
بودجه یک ساله 

منتهی به 1401/12/29

برنامه فروش نه ماهه 

منتهی به 1401/09/30

عملکرد نه ماهه 

منتهی به 1401/09/30

1,5001,113933هزار تناتان 

830616712هزار تنپروپان

540401466هزار تنبوتان 

1108278هزار تنپنتان پالس

600453269هزار تناستایرن منومر 

008هزار تنتولوئن بنزن 

3,5802,6652,466هزار تنمقدار تولید کل
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 محصوالت نرخ فروش  - 3- 2

شود.  تعیین می  جهانی ، قیمت اعالمی توسط وزارت نفت ، خوراک بین مجتمعی و قیمت بورس کاال  هایاساس قیمتنرخ فروش محصوالت بر  

 شود: های مالی اعمال میبراساس رویه زیر محاسبه و در صورت محصول نرخ فروش هریک از محصوالت به تفکیک 

صورت ماهانه و بر حسب دالر   اتیلن و نفتا بههای پتروشیمی با توجه به نرخ جهانی پلیبه مجتمع و  نرخ اتان توسط وزارت نفت محاسبه    اتان:

 وابسته   که مبنای فروش به شرکتپیش بینی شده است    دالر  220  هر تنبه ازای    1140بودجه سالدر    دریافتینرخ اتان    ، شود  بر تن اعالم می

 درصد از اتان شرکت( قرار گرفته است.   20درصد از اتان شرکت( و پتروشیمی جم )مشتری  80)مشتری 

 

 .  صورت میگیرد پتروشیمی همجوار مطابق با قراردادهای فی مابینهای  شرکت بهفروش  پروپان: 

 

  صورت میگیرد .  مطابق با قرارداد فی مابین پتروشیمی جمفروش محصول بصورت داخلی و به   بوتان:

 

صورت می گیرد . همچنین فروش پنتان پالس در همجوار مطابق با قرارداد های فی مابین های به شرکت محصول  فروش این   :پنتان پالس

 بورس کاال بر اساس قیمت بورس کاال می باشد. 

   ان بر اساس قیمت بورس کاال می باشد.خریدارفروش محصول استایرن منومر به    استایرن منومر: 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

نرخ خرید مواد اولیه  درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. به صورت کلی    67  در ترکیب بهای تمام شده، گاز غنی با

 گردد: صورت زیر محاسبه میبه

 گاز غنی  .1

 × })قیمت پنتان × مقدار پنتان(+ )قیمت بوتان × مقدار بوتان(+ )قیمت پروپان × مقدار پروپان( + )قیمت اتان× مقدار اتان({{  70%}

2. LPG 5  $ 5-بر اساس%-FOB  قیمت خلیج فارس 

 خلیج فارس  FOB-%5بنزن بر اساس قیمت  .3

 Avg. freight rate -5$-{Avg.(icis mid. Prices for CFR NEA,CFR SEA,CIF NEW )- 5%}  اتیلن بر اساس فرمول .4

  که به موجب  گرددمحاســبه می  ینظر از فروش داخلی یا صــادراتی بر مبنای ریال معادل ارزهای پتروشــیمی صــرفنرخ خوراک مجتمع
طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای  برای محاـسبه قیمت میعانات گازی، گاز   98ـسال  تـصویب هیأت وزیران، در 

 .  می باشدسامانه نیما  میانگین   نرخ ،وزارت نفت های تابعه  پتروشیمی داخلی توسط شرکت
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 بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر سودآوری پتروشیمی پارس  .3

 
و از منابع داخلی  دریافتی  های  خوراک  قیمت    ,  محصوالتشامل قیمت های جهانی    ,عوامل موثر بر سودآوری شرکت پتروشیمی پارس  

 میباشد.  میانگین سامانه نیما  نرخ ارز 

 

 . گرددمی  اعمال  درصد  70با به مدت چهار سال  1400سال از  گاز غنیدر صورتحساب های خوراک   Aضریب ضمنا      

 

 

 به تفکیک محصوالت :  پارس  یمیهر سهم شرکت پتروش   یبه ازا ناخالص  سود    تیحساس  لیتحل

 

 :   29/12/1401ه ب  یمنته  لیمفروضات تحل     

 

 ریال در نظر گرفته شده است . ) در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و باالتر نیز محاسبه شده است( 255,000نرخ برابری ارز معادل * 

 
 % افزایش نسبت به سال قبل محاسبه شده است .  37* نرخ حقوق و دستمزد با 

 

 افزایش نسبت به سال قبل محاسبه شده است .  %30* نرخ تورم با 

 * نرخ انرژی همراه با تورم تعدیل شده است . 

 اهمیت باشد.نتایج واقعی احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با * 
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 تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول اتان : 

 

 

 

 

 

 

                 نرخ ارز  ریال

قیمت دالری
215,000225,000235,000245,000255,000265,000275,000285,000

2632627282930313334

2732628293031333435

2842829303133343536

2952930313334353738

3083031333435373840

3213133343637384041

3363334363739404243

*
*

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس

نرخ دالر موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی

مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است . 

صول اتان به دالر
ش مح

نرخ فرو

مقدار تولید اتان 1،327 هزار تن برای سال 1401 در نظر گرفته شده است . 

مفروضات تحلیل منتهی به 1401/12/29  : 

نرخ فروش اتان به ازای هر تن 308 دالر در نظر گرفته شده است . نرخ های فروش پایین تر و باالتر نیز در تحلیل *

حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است .
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 تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول پروپان :    

 

 

 

 

 

 

 

                 نرخ ارز ریال

قیمت دالری
215,000225,000235,000245,000255,000265,000275,000285,000

65487919599103107111115

678909498102107111115119

7059398102106111115120124

73497102106111115120124129

765101106111116120125130134

799106111116121126131135140

836111116121126131137142147

*
مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است . *

صول پروپان به دالر
ش مح

نرخ فرو

مقدار تولید پروپان 813 هزار تن برای سال 1401 در نظر گرفته شده است . 

مفروضات تحلیل منتهی به 1401/12/29  : 

*

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس

نرخ دالر موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی

نرخ فروش پروپان به ازای هر تن 765 دالر در نظر گرفته شده است . نرخ های فروش پایین تر و باالتر نیز در تحلیل 

حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است .
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 تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول بوتان : 

 

 

 

 

 

 

                 نرخ ارز ریال

قیمت دالری
215,000225,000235,000245,000255,000265,000275,000285,000

6365254575961646669

6615456596164666971

6865658616466697174

7145861636669727477

7456163666972757780

7786366697275788184

8146669727578828588

*
*

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس

نرخ دالر موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی

مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است . 

صول بوتان به دالر
ش مح

نرخ فرو

مقدار تولید بوتان 553 هزار تن برای سال 1401 در نظر گرفته شده است . 

مفروضات تحلیل منتهی به 1401/12/29  : 

نرخ فروش بوتان به ازای هر تن 745 دالر در نظر گرفته شده است . نرخ های فروش پایین تر و باالتر نیز در تحلیل *

حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است .
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 :   پنتان پالستحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول  

 

 

 

 

 

 

                 نرخ ارز ریال

قیمت دالری
215,000225,000235,000245,000255,000265,000275,000285,000

5153.63.73.94.14.24.44.64.7

5343.73.94.04.24.44.64.74.9

5553.84.04.24.44.64.74.95.1

5784.04.24.44.64.74.95.15.3

6024.24.44.64.74.95.15.35.5

6294.44.64.85.05.25.45.65.8

6584.64.85.05.25.45.65.86.0

*
مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است . *

س به دالر
صول پنتان پال

ش مح
نرخ فرو

مقدار تولید پنتان پالس 107 هزار تن برای سال 1401 در نظر گرفته شده است . 

مفروضات تحلیل منتهی به 1401/12/29  : 

نرخ فروش پنتان پالس به ازای هر تن 602 دالر در نظر گرفته شده است . نرخ های فروش پایین تر و باالتر نیز در *

تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است .

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس

نرخ دالر موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 

 

 تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول استایرن منومر : 

 

 

 

 

 

 

 

                 نرخ ارز ریال

قیمت دالری
215,000225,000235,000245,000255,000265,000275,000285,000

9907.07.37.67.98.38.68.99.2

1,0287.27.67.98.28.68.99.29.6

1,0687.57.98.28.68.99.39.610.0

1,1127.88.28.58.99.39.610.010.4

1,1598.28.58.99.39.710.010.410.8

1,2108.58.99.39.710.110.510.911.3

1,2678.99.39.710.210.611.011.411.8

*
*

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس

نرخ دالر موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی

مقدار مواد مستقیم مصرفی 442  هزار تن مقدار  در نظر گرفته شده است . 

صول استایرن منومر  به دالر
ش مح

نرخ فرو

مقدار تولید استایرن منومر 402 هزار تن برای سال 1401 در نظر گرفته شده است . 

مفروضات تحلیل منتهی به 1401/12/29  : 

نرخ فروش استایرن منومر  به ازای هر تن 1،159 دالر در نظر گرفته شده است . نرخ های فروش پایین تر و باالتر نیز *

در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است .
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 وضعیت نقدینگی شرکت

 تغییرات در وضعیت نقدینگی شرکت به شرح جدول زیر می باشد: 

 1401/ 09/ 30  به   منتهی   مالی   دوره   در   پارس   پتروشیمی   شرکت   نقد   وجوه   جریان   صورت - 6  جدول 
 

 
 (مبالغ به میلیون ریال) 

  
ماهه منتهی به   9 

30/09/1401 
ماهه منتهی به   9  

30/09/1400 

     

     جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی 

 65,573,204  2,841,388  نقد حاصل از عملیات 

 65,573,204  2,841,388  جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 

     جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

 )499,833)  )923,749)  پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود

 )1,122)  )7,394)  پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود 

   5,079,050  دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت 

 91,250  5,090,948  دریافت های نقدی حاصل ازسرمایه گذاری کوتاه مدت 

 )19,999)  )49,000,066)  پرداخت نقدی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت 

 46,000,000  60,763,187  دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

 12,971,661  8,546,509  دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها 

 58,541,957  29,548,485  جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

 124,115,161  32,389,873  جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی 

     جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی 

 )76,103,311)  )104,491,677)  پرداخت های نقدی بابت سود سهام

 )76,103,311)  )104,491,677)  جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی 

 48,011,850  )72,101,804)  خالص افزایش در موجودی نقد 

 84,602,544  98,038,482  مانده موجودی نقد در ابتدای دوره 

 49,192  118,888  تأثیر تغییرات نرخ ارز 

 132,663,586  26,055,566  مانده موجودی نقد در پایان دوره
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 ای شرکتهای توسعه طرحاهم  

مشخص شده در برنامه های آتی نمود که برخی از  طرحهای سرمایه  به منظور استفاده بهینه از منابع خود، اقدام به اجرای برخی از    1401مه و بودجه تنظیم شده برای سال  شرکت بر طبق برنا

 باشد: مهمترین پروژه های سرمایه ای شرکت به شرح ذیل می

 طرح های توسعه ای شرکت پتروشیمی پارس-7جدول 

 مشخصات پروژه نام و  ردیف 

برآورد هزینه های  برآورد هزینه های طرح مشخصات عمومی طرح ها

 ریالی

 ) میلیون ریال ( 

جمع برآورد هزینه 

 های ارزی و ریالی

 )میلیون ریال( 

تاریخ شروع  

 پروژه

مدت اجرای  

 پروژه 

 ) ماه (

پیش بینی 

تاریخ تکمیل 

 پروژه

 ارزی  

 )هزار دالر( 

معادل ریالی هزینه  

 های ارزی  

 )میلیون ریال( 

 297,000 193,000 104,000 400 1402/12/1 48 1398/12/1 واحد استحصال اتان F&Gتوسعه سیستم  1

 C2 1398/10/01 38 1401/12/01 200 52,000 660,000 712,000احداث مخزن آب آتش نشانی و تاسیسات پمپاژ در واحد    2

 C2 1400/10/01 36 1403/01/01 0 0 2,800,000 2,800,000تدارکات و اجرای پروژه از فشار انداختن سریع واحد    3

4 
تدارکات و اجرای پروژه باز مهندسی شبکه آب آتش نشانی، دیالژ ولوها،   

 واحد استحصال اتان   -…

1401/07/01 24 1403/07/01 0 0 485,000 485,000 

 1,074,680 940,000 134,680 518 1401/12/29 11 1401/02/01 های واحد استحصال اتان  Cold Boxنصب    5

 E-712   1396/04/01 67 1401/11/01 1,450 377,000 160,000 537,000طراحی، خرید و نصب پکیج   6

 PDH/PP 1399/9/12 60 1404/09/12 653,807  169,989,820 66,234,915 236,224,735طرح احداث تاسیسات تبدیل پروپان به   7

 1400/10/1 48 1404/10/1 34,500 8,970,000 1,466,250 10,436,250 ( Revampingافزایش ظرفیت واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر ) 8

 98,420,000 3,000,000 95,420,000 367,000 1404/06/01 36 1401/06/01 طرح احداث واحدهای دوم اتیل بنزن و استایرن منومر    9

 

 از محل درآمدهای پیش بینی شده در بودجه تأمین و پرداخت می شود.   1401 ت بر طبق بودجه های تنظیمی در سالمنابع الزم در خصوص ایفای تعهدات شرک



 

   
 

 

23 

 

 

 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 ای شرکت پتروشیمی پارسهای توسعه شرح پروژه

 

 : واحد استحصال اتان F&Gتوسعه سیستم  .1

با توجه به اینکه پس از راه اندازی واحدهای پتروشیمی پارس تغییرات زیادی در این واحدها صورت گرفته است      

براساس نتایج ارزیابی مجدد ریسک واحدها و یادگیری نشات گرفته از دو حادثه آتش سوزی توربین های گازی، پروژه  

 ص و تکمیل سیستم موجود پروژه تعریف گردیده است. واحد استحصال اتان برای رفع نواق F&Gبازمهندسی سیستم 

 
 :  C2پمپاژ مربوطه در واحد   ساتیو تاس یمخزن آب آتش نشان  احداث .2

، در  انرژی خلیج فارس مبین شرکتآب آتشنشانی شبکه در انتهای سایت واحد استحصال اتان دلیل قرارگرفتن ه ب    

عمالً فشار و جریان کافی آب آتشنشانی برای سیستم   احتمالی بدلیل افت فشار شبکه،  آتش سوزی  هنگام وقوع حوادث

بوده و یکی از ریسکهای باالی پتروشیمی  مناسب  بسیار پایین و نامانور و واکنش    درتق  های اطفاء حریق تامین نشده و

، عملیات طراحی و  HSEهای  ن سیستمئباتوجه به پروژه های توسعه ایی شرکت و لزوم تامین مطمپارس است. لذا 

 .پروژه در جریان است بازمهندسی پروژه به اتمام رسیده و عملیات تامین متریال و اجرای

 

 :   C2تدارکات و اجرای پروژه از فشار انداختن سریع واحد   .3

مدت زمان مورد نیاز برای  فوری واحد  shut downبراساس طراحی واحد استحصال اتان، در زمان بروز حوادث و     

این موضوع در   اینکه  به دلیل  بوده و  بسیار طوالنی  از فشارانداختن قسمت های مختلف و تخلیه گازهای فرآیندی 

اختن سیستم های تحت فشار واحد در حداقل زمان  طراحی اولیه سایت درنظر گرفته نشده است، امکان از فشار اند

وجود ندارد. لذا در مواقع اضطراری نظیر پاره شدن ناگهانی گسگت ها، نشت احتمالی گاز از تجهیزات و لوله ها و یا هر  

  نیاز فرآیندی و ایمنی که نیاز به کاهش سریع فشار و تخلیه گازهای موجود سیستم به سمت فلر را داشته باشد، عمالً 

ریسک دومینو وار گسترش آتش سوزی و انفجار به شدت باال رفته و وضعیت نگران کننده ایی بوجود می آید و پروژه  

فاز مهندسی و طراحی     تعریف شده است.  BDVو    ESDVحاضر برای بازمهندسی شبکه فرآیندی و اضافه نمودن  

 .تامین متریال در جریان است به اتمام رسیده و فاز  

 

 واحد استحصال اتان :    …تدارکات و اجرای پروژه باز مهندسی شبکه آب آتش نشانی، دیالژ ولوها،   .4

ها و سایر تجهیزات فرآیندی   GTبا توجه به حساسیت و عدم دسترسی مناسب و اتوماتیک اطفای حریق در محوطه  

واحد، در زمان وقوع آتش سوزی و حوادث، امکان مدیریت شرایط توسط نفرات و خودروهای آتش نشانی مقدور نبوده  

و این پروژه برای بازمهندسی شبکه و اضافه نمودن یا اصالح سیستم های هیدرانت و مانیتور و دیالژ ولوها و شبکه های  

فاز مهندسی و طراحی ان به اتمام رسیده    ر نقاط مختلف واحد استحصال اتان تعریف شده است.توزیع و اسپرینکلرها د

 . و فاز تامین متریال و اجرا در جریان است
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 های واحد استحصال اتان :   Cold Boxنصب    .5

 (  Cold Box  (با توجه به اندازه گیری ها و تحلیل های فرآیندی صورت گرفته، نشتی داخلی مبدلهای الومینیومی  

   نیز دچار گرفتگی   دودریافت پروپان افزایش یافته و کلدباکس های ترین ، سیکل تبرید ترین یک و ورود گاز پرفشار به 

 پروژه حاضر برای تعویض در دستور کار قرار گرفته است و   دستگاه کلدباکس جدید 24خرید  بدین منظور است. داخلی

 خالصه اقدمات صورت گرفته بشرح زیر بوده است:  کلدباکسهای معیوب تعریف شده است .

بکارگیری مشاوران مجرب برای مطالعات مهندسی عملیات تعویض کلد باکس ها و مدلسازی و انیمیشن سازی کل   .1
مراحل تعویض برای به حداقل رساندن زمان مورد نیاز برای عملیات تعویض و از سرویس خارج نمودن واحد ) انجام  

 شده است(
برگزاری جلسات سیاست گذاری مدیریتی و کارشناسی برای بررسی گزارش های مهندس مشاور و سیاست گذاری   .2

 ت مستمر در جریان است ( نحوه خرید متریال مورد نیاز و عملیات اجرایی و... ) بصور 

صدور سفارش های خرید برای تجهیزات کلیدی عملیات تعویض نظیر کلدکاترها و وینچ و قطعات لوله و ... ) انجام   .3
 شده است( 

 اماده سازی اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی   .4

نظر گرفتن شرایط عملیاتی بصورت عملیات تعویض کلد باکس ها متناسب با برنامه تامین خوراک استحصال اتان و با در   .5
 . برنامه ریزی شده است 1401پیش فرض برای پاییز 

 

 712طراحی و خرید و نصب مبدل  .6

و نشتی  از    712بدلیل مشکالت فرآیندی در مبدل    ،  سیکل تبرید واحد استحصال اتان از ابتدای راه اندازی واحد    

جداسازی محصوالت کاهش      متناسباً   بازدهی سیکل تبرید سه تا چهار درصد زیر ظرفیت سرمایشی و  کاهش    این مبدل، 

که دارای فیلترهای آب دریای اتوماتیک بوده و    712است.  با طراحی مجدد صورت گرفته، پکیج مبدل جدید    داشته

 در حال ساخت بوده و نصب آن و اصالح سیستم های لوله کشی مرتبط وضعیت آن اصالح خواهد شد.

 

 :  PDH-PPاحداث واحدهای  پروژه .7

هزار تنی پلی پروپیلن انجام شده و مجوز    300و دو واحد  هزارتنی پروپیلن    600مطالعات امکان سنجی یک واحد  
شرکت پتروشیمی پارس صادر شده است. مراحل واگذاری زمین به     PDH/PPاصولی وزارت نفت برای احداث طرح  

، مذاکرات و تبادل اطالعات برای شناسایی الیسنس های مطلوب، تشکیل تیم    انجام شده هکتار    28مساحت حداقل  
 در جریان است.   پروژه و ...  

 

 :  EB-SMافزایش ظرفیت واحدهای  پروژه   .8

مطالعات مهندسی و امکان سنجی این پروژه درحال انجام میباشد و گزارش فاز یک ارایه شده که در حال بررسی و      
ثر افزایش  برگزاری جلسات مشترک با مشاور برای نهایی نمودن فاز یک و ورود به فاز دو برای ارایه گزارش تحلیلی حداک

 ظرفیت با حداقل تغییرات است.  

 :  SM-EBواحدهای جدید       .9

 جی این پروژه درحال انجام میباشد. مطالعات مهندسی و امکان سن    
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

    1401و فرصت های پیش روی پتروشیمی پارس در سال  موارد مهم گزارش 

 از پاالیشگاه های پارس جنوبی: یخوراک دریافت تامین .1
کمیت و کیفیت خوراک دریافتی از پاالیشگاه های پارس جنوبی از چالش های پتروشیمی پارس بوده و از آبان ماه  

که برنامه ریزی برای تعمیرات اساسی شرکتهای مذکور  آغاز شده است این شرکت حداکثر تالش خود با انجام   1399
رنامه ریزی زمان تعمیرات این پاالیشگاهها) در سطح وزارت نفت(  برای به حداقل رساندن  مکاتبات و حضور در جلسات ب 

زمان کاهش و قطع خوراک به کار بسته است. طبق آخرین برنامه زمانی دریافتی  و همراهی شرکت ملی گاز ، تعمیرات  
مهر و  پایان شهریور  در  و دوم  اول  ا  1400پاالیشگاه های  با حداکثر همپوشانی  و در سال  نجام  و  نیز    1401گردید 

 هماهنگی های الزم در خصوص انجام تعمیرات با حداکثر همپوشانی نیز صورت خواهد پذیرفت. 

 

 محصول گسولین:  .2
به دلیل تغییر ترکیبات گاز خوراک دریافتی نسبت به مقادیر لحاظ شده در طراحی پتروشیمی پارس، مقدار گسولین    

پتروشیمی پارس عمالً هیچ برنامه    FSمقدار طراحی شده و در مطالعات مفهومی و    درصد بیشتر از  27تولیدی حدود  
مشخصی برای این موضوع دیده نشده بود و پتروشیمی پارس برنامه های زیر را در دست اقدام دارد که برخی به اتمام  

 رسیده و مابقی در دست پیگیری است: 

 اتمام رسیده است( احداث سکوی بارگیری زمینی گسولین. ) به  .1
 تکمیل فرآیند عرضه در بورس کاال برای شناسایی مشتریان داخلی ) به اتمام رسیده است(  .2

 فراخوان از شرکتهای بازرگانی عمده برای بازاریابی صادراتی ) انجام گردیده و پیگیری در جریان است( .3

 اتمام رسیده است( هزارمترمکعبی ذخیره گسولین برای افزایش تاب آوری) به   5احداث مخزن  .4

و   .5 پتروشیمی  با شرکتهای  مکاتبه  ) دهها  پتروشیمی  و  نفت  ارزش صنعت  رنجیره  از  شناسایی مشتریان داخلی 
 پاالیشگاهی انجام شده و نمونه محصوالت نیز برای تست های عملیاتی ارسال شده است( 

تعریف شد .6 پروژه  بازاریابی:  و  ارتقای کیفیت  برای  تکنولوژی های  شیرین سازی محصول گسولین  و شناسایی  ه 
 مختلف با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده و مذاکره با شرکتهای صاحب تکنولوژی در جریان است . 

، سپهر پارسیان، مجتمع ل اجرای خط صادراتی گسولین: مذاکره با شرکتهای مختلف نظیر پتروشیمی آریاساسو .7
ت های صادراتی ایشان و مکاتبات با شرکت ملی صنایع پتروشیمی  گاز پارس جنوبی و ...  برای استفاده از زیرساخ

 برای اخذ مجوز اجرای خط لوله صادراتی در جریان است  

 
 :  EB-SMخوراک واحد های تامین  .3

  EBخوشبختانه با اجرای پروژه های اصالحی در پتروشیمی نوری، مشکلی در خصوص تامین بنزن مورد نیاز واحد   
 انجام شده است.  از سایر منابعاحتمالی کمبود بنزن پیش بینی های الزم در خصوص تامین   وجود ندارد با این حال
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 نتایج عملیات و چشم اندازها -4

 

 پتروشیمی پارس به شرح جدول ذیل می باشد :  ساله شرکت  5عملکرد خالصه وضعیت گزارش 

 . گزارش تحلیلی به تفکیک هر سال ارائه می گردد ،با توجه به نوسانات در میزان درآمد و سود شرکت  

 

 

 

 

 

 

 

مبالغ میلیون ریال

13961397139813991400

452,247,813 263,690,661 66,596,61295,765,540154,276,682فروش خالص

(346,020,476)(188,241,507)(112,086,989)(65,192,873)(45,732,846)بهای  تمام شده کاالی فروش رفته 

20,863,76630,572,66742,189,69375,449,154106,227,337سود ناخالص

(32,618,591)(27,256,871)(10,274,502)(4,165,147)(1,552,900)هزینه های فروش  اداری و عمومی

64,650,665 56,006,807 213,61314,798,22311,225,477 خالص سایر درآمد )هزینه( های عملیاتی

138,259,411 104,199,090 19,524,47941,205,74343,140,668سود عملیاتی

- - - - - هزینه های مالی

18,940,175 18,024,285 21,322,947 17,771,895 10,976,480خالص سایر درآمد )هزینه( های غیر عملیاتی

- - (4,824,436)00مالیات بر در آمد

30,500,95958,977,63859,639,179122,223,375157,199,586سود قبل از مالیات

00003,258,418سال های قبل 

30,500,95958,977,63859,639,179122,223,375160,458,004سود خالص 

337 257 64124125سود پایه هر سهم - ریال 

سال عملکرد
شرح
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 بررسی اقالم صورت وضعیت مالی

  
 (مبالغ به میلیون ریال)

  
1401/09/30  1400/12/29 

     دارایی ها 

     دارائیهای غیر جاری    

 5,000,538  5,398,696  داریی های ثابت مشهود       

 40,998  37,647  دارایی های ثابت نامشهود       

 472,621,237  473,362,186  سرمایه گذاری در شرکت وابسته       

 27,045  27,045  سایر سرمایه گذاری های بلند مدت      

 330,893  313,263  دریافتنی های بلند مدت      

 222,260  221,914  سایر دارایی ها      

 478,242,971  479,360,751  جمع دارایی های غیر جاری    

     دارایی های جاری    

 5,975,153  6,426,370  پیش پرداخت ها       

 39,676,562  25,639,092  موجودی مواد و کاال       

 131,370,876  135,510,719  دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها       

 12,415,594  55,595,661  سرمایه گذاری های کوتاه مدت       

 98,038,482  26,055,566  موجودی نقد       

 287,476,667  249,227,408  جمع دارایی های جاری    

 765,719,638  728,588,159  جمع دارایی ها 

     حقوق مالکانه و بدهی ها 

     حقوق مالکانه    

 476,049,077  476,049,077  سرمایه      

 8,622,900  8,622,900  اندوخته قانونی      

 163,287,607  113,446,131  سود انباشته       

 647,959,584  598,118,108  جمع حقوق مالکانه    

     بدهی ها    

     بدهی های غیر جاری      

 799,299  1,039,971  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان        

 799,299  1,039,971  جمع بدهی های غیر جاری      

     بدهی های جاری      

 111,737,362  100,315,044  پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها        

 1,132,611  25,174,185  سود سهام پرداختنی         

 4,090,782  3,940,851  پیش دریافت ها        

 116,960,755  129,430,080  جمع بدهی های جاری      

 117,760,054  130,470,051  جمع بدهی ها    

 765,719,638  728,588,159  جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 داراییها:

 

 دارائیهای ثابت مشهود:

میلیارد ریال آن ارزش دفتری ماـشین آالت و     1،120میلیارد ریال اـست که    5،399مبلغ دفتری دارایی های ثابت مـشهود ـشرکت پتروـشیمی پارس 

میلیارد ریال مربوط به ساختمان  805  و میلیارد ریال آن مربوط به تاسیسات 613میلیارد ریال بهای تمام شده تاریخی زمین، مبلغ   903تجهیزات و 

 میلیارد ریال مربوط به داراییهای در دست تکمیل  است . 1،412همچنین و  

 میلیارد ریال(  55،596)  گذاری های کوتاه مدت:سرمایه 

سرمایه گذاری  واحد صندوق    2،559،184رید ـــط به خمیلیارد ریال مربو 5،989بلغ  ـــممیلیارد مربوط به اوراق بهادار بانک تجارت و   40،000مبلغ 

  3،000مبلغ میلیون واحد صندوق درآمد ثابت سپید دماوند و   534میلیارد ریال مربوط به خرید    6،486مبلغ  وج فارس  ـلیـخبازارگردانی اختصاصی 

 می باشد.    نخل خلیج فارسواحد صندوق درآمد ثابت  میلیون  200مربوط به خرید  میلیارد ریال 

 ( میلیارد ریال  313) دریافتنی بلند مدت:

ــپرده نزد بانک  میلیارد ریال   212مبلغ  ــوالت از طریق بابت س ــمانت نامه بانکی به منظور ارائه به بورس کاال برای فروش محص تجارت جهت اخذ ض

 .بورس کاال می باشد

 

 میلیارد ریال(  6،426)  پیش پرداختها :

جهت مالیات  به سازمان امور مالیاتی   عمدتا بابت پرداختمیلیارد ریال    2،650 غمیلیارد ریال بابت سفارشات قطعات و لوازم یدکی و مبل  1،091 مبلغ

 میلیارد ریال مربوط به پیمانکاران شرکت می باشد.  2،685همچنین   .ی باشدم1398عملکرد سال  

 

 (یلیارد ریالم  105،646  ) : تجاریدریافتنی های 

  شــامل  و وقبل از آن 1394ســنوات   در شــرکت محصــوالت فروش  یبها به مربوط الیر  اردیلیم  11,186 مبلغ به یمیپتروشــ  یبازرگان از طلب  مانده

ادل د  هزار  32و  نی  هزار  2,455  وآن،ی  هزار  17,445  درهم،  هزار  72,518  یورو،   هزار  49,472  دالر،  هزار  56,692  مبلغ  یارز  مـع اً)  پوـن ادل   جمـع   مـع

 ج یخل  یمیپتروشــ  عیصــنا شــرکت یحقوق امور  یهماهنگ  با 1395  ماه خرداد در مزبور  یارز  مطالبات وصــول  جهت.  باشــد  یم( دالر هزار 133,885

ــال   مراحل یط  با  فارس ــا نامه اظهار ارس ــک  ،ییقض ــیکم لیتش   اتاق  یرا  22/09/99  خیتار در که  دهیگرد اقدام یداور به ارجاع  و اختالف حل  ونیس

 .است  دهیگرد  صادرمیلیون دالر   115به مبلغ   پارس یمیپتروش شرکت  نفع به  پرونده نیا خصوص در یداور
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 

ــرکت  از  مطالبات       ــ ش ــوالت  فروشتتمه بهای   بابتمیلیارد ریال    7,704مبلغ  به  جم یمیپتروش ــ  معوقه  مطالبات و  دوره  محص  اختالف  از  یناش

 .است نشده ریتسع گزارش مورد  دوره  انیپا ینرخها به  که  باشد  یم گذشته  یسالها در یلیتحو خوراک نرخ  لیتعد

می باشـد که تا تاریخ تهیه صـورتهای مالی مبلغ  دوره محصـوالت فروش  بابتمیلیارد ریال   15،343ضـمناً  مطالبات از شـرکت وابسـته به مبلغ  

 است .   وصول شده ریال آن  میلیارد 10،515

می باشــد که تا تاریخ تهیه    "الف   "کارگزاریشــرکت  نزد   30/09/1401میلیارد ریال بابت فروش محصــوالت در تاریخ    68،191همچنین مبلغ 

 .سر رسید نشده استمیلیارد ریال آن تسویه و مابقی    8،306مبلغ صورتهای مالی  

 

 

 بدهی ها:

 (میلیارد ریال 38،140: )تجاریپرداختنی های  

رکت مجتمع گمیلیارد ریال    33،213مبلغ  ال   در ید گاز خوراک  بهای خربابت  از پارس جنوبی  مربوط به بدهی به ـش د 1401ـس   خیتار  تا که  می باـش

ورتها هیته ت  میلیارد ریال آن  20،000مبلغ    یمال  یـص ده اـس ویه ـش رکت مجتمع گاز پارس جنوبی در  نرخ ارز.  تـس ابهای ـش ورتحـس با نرخ میانگین   ـص

 .می باشدسامانه نیما  

یمی    2،140 مبلغ رکت پتروـش د  گاز مایعبابت بهای    )برزویه(  نوریمیلیارد ریال مربوط به بدهی به ـش رکت می باـش  ه یته  خیتار  تا که  دریافتی از آن ـش

 .تسویه شده است   تماما  یمال یصورتها

ـشرکت پتروـشیمی مبین بابت بهای خرید ـسرویـسهای جانبی می باـشد که تا تاریخ تهیه ـصورتهای مالی  میلیارد ریال مربوط به بدهی به   1،409مبلغ 

 .تسویه شده است میلیارد ریال آن   1،000مبلغ 
 

 

 پیش دریافتها:

 .در بورس کاال  می باشدو پنتان پالس  استایرن منومر تمحصوال  یلیارد ریال مربوط به پیش فروشم 3،941  مبلغ 
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 

 بررسی اقالم سود و زیانی 

 بشرح جدول زیر ارائه می گردد: مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  و  30/09/1401به  یمنته  ی دوره مالدر عملکرد شرکت 

  

 
 

 

 
 

 

 :   عملیاتی های درآمد  

بوده که نسبت به دوره مشابه    میلیون ریال  390،503،673برابر مبلغ    30/09/1401منتهی به  مالی  دوره  ی شرکت برای  مجموع درآمد عملیات

افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه بوده است.    فروش محصوالت و   نرخ افزایش داشته است که ناشی از افزایش    %19، به میزان  1400سال  

   شرکت را نشان می دهد: و دوره مشابه سال گذشته  30/09/1401 منتهی به مالی دوره  درمحصوالت مقدار و نرخ  ,جدول زیر، مبلغ فروش 

 

 

درصد از فروشمبلغ  )میلیون ریال(درصد از فروشمبلغ  )میلیون ریال(

%327,731,181100%390,503,673100درآمدهای عملیاتی

%73(239,221,618)%78(304,581,441)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

%88,509,56327%85,922,23222سود ناخالص

%6(18,499,522)%6(24,365,500)هزینه های فروش . اداری و عمومی 

%6,321,2842%5,900,9072سایر درآمدها

%0.01(22,394)%1(2,457,758)سایر هزینه ها

%76,308,93123%64,999,88117سود عملیاتی

%14,037,2564%15,401,1954سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی

%90,346,18728%80,401,07621سود قبل از مالیات

%00%0.4-(1,709,301)هزینه مالیات بر درآمد

%90,346,18728%78,691,77520سود خالص

دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1401

شرح
دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1400
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 1401/ 09/ 30  به   منتهی   مالی   دوره   در   پارس   پتروشیمی   شرکت   فروش   مبلغ   و   نرخ   مقدار،   - 8  جدول 

 

 

 بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

     علت    پیدا کرده است . درصد افزایش    27  گذشته  نسبت به دوره مشابه سال   30/09/1401دوره منتهی به  در  رفته  شده کاالی فروش    م بهای تما

 سال گذشته می باشد. نرخ ارز نسبت به دوره مشابه قیمت خوراک و زایش  افاصلی افزایش نسبت بهای تمام شده ، 

درصد از کل بهای تمام    12سهم دستمزد مستقیم و سربار  و  مربوط به مواد اولیه مصرفی    تولیددرصد از بهای تمام شده    88  شایان ذکر است

 .را دارد 30/09/1401 دوره منتهی بهافزایش کل بهای تمام شده طی  سهم کمی در  دستمزد و سربار  شده می باشد که تغییرات در هزینه های

 

 اعالم شده    هداف  ا    با    سه ی مقا    در    ی تجار    واحد  عملکرد     ی اب ی ارز    ی برا    عملکرد    ی شاخص ها  و     ارها ی مع    ن ی مهمتر  -5

 یبرا  ییارزش افزا  یبا هدف کل،  مختلف    یمطلوب در بازارها  تیفیمنومر با ک  رنیو استا  گاز مایعاتان،    دیپارس تول  یمیپتروش  یدیکل  تیمامور

 باشد.    یم یمیصنعت پتروش  در شرویکننده پ  دیبه عنوان واحد تول لیو تحو دیدر تول یداریو با چشم انداز پا  نفعانیذ

  ی ها  هیسرما  یها و توانمند ساز  ندیبهبود مستمر فرآ  ،یدی نفعان کل  یذ  یتمندیرضا  ش یافزا  دار،ی و پا  منیا  دیاستمرار تول  ،یسودآور  شیاافز

 .  ابدی دست  مذکورمتعدد به اهداف  یها  یاستراتژ نیدر تالش است با تدو یتیریمد  م یباشد که ت  یسازمان از جمله اهداف کالن شرکت م

 یریادگی و رشد و    یداخل  یندهایفرآ  ،ی اجتماع   یها  تیو بازار، مسئول  یمشتر  ،ی مختلف اعم از مال  یشرکت از منظرها  کیبه اهداف استراتژ  توجه

 ،یو اثربخش یی از کارا نانینموده و جهت اطم  فیرا جهت حصول به اهداف تعر یمتعدد یمهم، شرکت شاخص ها نیا یاست. در راستا یضرور

 دهد.  ی قرار م یو بازنگر یابیو مستمر مورد ارز یرا به صورت دوره ا عنوان شده  یشاخص ها

دوره 9 ماهه 

منتهی به 

1401/09/30

دوره 9 ماهه 

منتهی به 

1400/09/30

درصد تغییر 

دوره 9 ماهه 

منتهی به 

1401/09/30

دوره 9 ماهه 

منتهی به 

1400/09/30

درصد تغییر 

دوره 9 ماهه 

منتهی به 

1401/09/30

دوره 9 ماهه 

منتهی به 

1400/09/30

درصد تغییر 

%78,562,53474,328,3116%84,205,45272,077,84917%10-932,9861,031,223اتان 

%130,766,50083,289,58657%183,724,163139,730,62331%711,755596,07319پروپان

%84,948,83656,542,51550%182,090,352136,633,76433%466,520413,82513بوتان

%12,077,3307,854,13654%153,625,317121,525,13226%78,61564,63022پنتان پالس

%20-82,006,291103,074,591%305,068,352254,559,48020%34-268,813404,914استایرن منومر

%20-2,084,0902,596,440%277,471,769169,835,16563%51-7,51115,288تولوئن بنزن

%58,09245,60227%270,241,746223,911,30421%2152046اتیل بنزن 

%390,503,673327,731,18119*********%2-2,466,4152,526,156جمع کل 

مبلغ فروش )میلیون ریال(نرخ فروش - ریالمقدار فروش - تن 

شرح
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 گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی پارس 

 

 

 اندازه گیری   شاخص ف استراتژیک اهدا منظر

ی
مال

 

 افزایش درآمد و سودآوری 
 حاشیه سود ناخالص/ عملیاتی/خالص

 سود هر سهم

 نسبت بهای تمام شده محصوالت بهینه سازی هزینه ها 

 - ارزش  رهیدر زنج یگذار هیسرما قیاز طر یسودآور

 و 
ی

تر
ش

م

زار
با

 

 میزان فروش محقق شده)تناژ( مدیریت بازار

 افزایش رضایت مشتریان
 تحویل به موقع محصوالت 

 کیفیت محصوالت

رآ
ف

ی
  ند

ها
  ی 

خل
دا

 ی 

 

 بهبود عملکرد تولید 

 موجود  یاسم تیاز ظرف یدرصد بهره بردار

 د یبرنامه تولدرصد تحقق 

 : مطالعات ( 1) فاز  یتوسعه ا یپروژه ها شرفتیپ زانیم

 ی عملکرد پژوهش و فناور

 ( رانهیشگیپ راتیتعم یشاخص تعمیرات برنامه ریزی شده ) اثربخش

 ی دک یقطعات  نیمتوسط زمان تام

 یدکیقطعات  یاز موجود نانیاطم  تیقابل

 ینت به نت برنامه ا ینسبت توقفات برا

 درصد دسترس پذیری جهت تولید 

 و سالمت در سازمان یمنیسطح ا شیافزا
 (ی)شغل یدوره ا ناتیدرصد پوشش معا

 TRIRنرخ کل حوادث قابل ثبت   

 در شرکت سکی ر تیریاستقرار مد زانیم ها بر سازمان سکیکاهش اثرات ر

ی 
ها

ت 
ولی

سئ
م

ی 
اع

تم
اج

 

 ی بهبود عملکرد انرژ سازمان یاجتماع یها تیمسئول  یندهایتوسعه فرا

 و احترام به آن ستیز طیاز مح انتی ص

 یطیمح ستیها با الزامات ز ندهیتطابق آال زانیم

 FERشاخص 

 HSEسرانه بودجه 
ی 

یر
دگ

 یا
د و

رش
 

 یو اطالعات یسازمان  یها هیتوسعه سرما

 سیستم ها  /شبکه یمتوسط خراب 

 ITنفعان از  یذ یتمندی سطح رضا

 اطالعات یدانش کارکنان در حوزه فناور یارتقا زانیم

 شنهادات یمتوسط صرفه حاصله از پ

 کارکنان تیرضا زانیم و تعامالت کارکنان و سازمان یتمندی حفظ و ارتقاء سطح رضا

 ی منابع انسان یبهره ور شیافزا

 ی آموزش یدرصد تحقق برنامه ها

 آموزش ها یاثربخش

 ی پرور نیاستقرار نظام جانش زانیم

 - ارتقا سرآمدی سازمانی 


