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معرفی

شرکت سرمایه گذارى صندوق بازنشستگى کشورى (سهام عام) به عنوان یکى از بزرگترین هلدینگ هاى چندرشته اى 
فعال در صنایع پتروشیمى، پاالیشگاهى، فوالدى و نیروگاهى حضور فعال در صنایع داراى مزیت نسبى در کشور را در 
اولویت فعالیت هاى خود قرار داده است. سهامدار عمده این هلدینگ، صندوق بازنشستگى کشورى بوده و سرمایه آن 
27،000 میلیارد ریال بود که افزایش سرمایه 51 درصدى آن به تصویب مجمع رسیده است. ارزش پرتفوى بورسى 
هلدینگ حدود 60 هزار میلیارد تومان و ارزش برآورى پرتفوى غیربورسى آن نیز حدود 60 هزار میلیارد تومان مى باشد. 

ترکیب سھامداران شرکت

٪٣/٩ 
 ٧٨/٣٪صندوق بازنشستگی کشوري 

سرمایه گذارى آتیه صبا

١٣/٧٪سایر (سهامداران حقوقی و حقیقی) 

٢/٣٪شرکت بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران

١/٩٪صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
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به طور کلى پرتفوى وصندوق را مى توان در چهار دسته زیر تقسیم بندى نمود.

صنعت فرآورده هاى نفتىصنعت پتروشیمى

سایر صنایعصنعت فوالدى

صنایع موجود در پرتفوی ھلدینگ

هلدینگ صباانرژى 

٪۵۵٪۸

٪۲۵٪۱۲
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سهم مالکیتى وصندوق از محصوالت مختلف کشور 

سهم مدیریتى وصندوق از محصوالت مختلف کشور 

شرکت سرمایه گذارى صندوق بازنشستگى کشورى (سهامى عام) 

۷.۵٪اتیلن
۶.۲٪پلى اتیلن

۸.۸٪پروپیلن

۴.۶٪پلى پروپیلن
۳.۹٪متانول

۷.۹٪اوره

۲۰٪قیر
۹٪روانکار

۵.۲٪پارازایلین

۳.۷٪ارتزایلین

۲.۸٪بنزن

۰.۹٪پى وى سى

اتیلن
پلى اتیلن

پروپیلن
پلى پروپیلن

محصول نهایى فوالد
آهن اسفنجى

٪۱۸.۱
٪۱۲.۵

٪۳۱.۳
٪۲۵.۴

٪۲.۹
٪۴.۵

۰.۸٪محصوالت پاالیشى

۱.۴٪محصوالت نهایى فوالد

۳.۴٪آهن اسفنجى



هلدینگ صباانرژى 
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در ادامه به معرفى شرکت هاى پرتفوى در هر دسته صنعت خواهیم پرداخت.

ارزش بازار: 42,228 میلیارد ریال

پتروشیمی  خارک 

٪۱۲/۷۲

ظرفیت تولید ساالنه 1،135،000 تن 
محصول اصلى متانول با ظرفیت اسمى 660،000 تن

خوراك گاز ترش، فروش به طور کامل صادراتى

ارزش بازار: 77,049 میلیارد ریال

پتروشیمی فن آوران 

٪۱۷/۵۵ 

ظرفیت تولید ساالنه 1،000 هزارتن متانول و 
150 هزارتن اسید استیک

ارزش بازار: 1,275 میلیارد ریال

پتروشیمی آبادان

٪۶/۴۴

محصول اسلى پى وى سى با ظرفیت اسمى 
110،000 تن

فروش عمدتا داخلى

ارزش بازار: 154,506 میلیارد ریال

پتروشیمی جم

٪۲۲/۸۸

ظرفیت تولید ساالنه 2،996،000 تن محصول
محصول اصلى اتیلن با ظرفیت اسمى 1،320،000 تن
انواع پلى اتیلن سبک و سنگین با ظرفیت اسمى 

600،000 تن
پروپیلن با ظرفیت اسمى 305،000 تن

تامین خوراك اتان توسط پارس جنوبى و برش سبک 
توسط   پتروشیمى برزویه

ت پتروشیمی
صنع
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ارزش بازار: 45,676 میلیارد ریال

پتروشیمی امیرکبیر

٪۱۲/۹۱

ظرفیت تولید ساالنه 1،793،200 تن محصول اصلى 
پلى اتیلن سبک با ظرفیت اسمى 260،000 تن و
پلى اتیلن سنگین به ظرفیت اسمى 140،000 تن

تامین خوراك توسط پتروشیمى بوعلى سینا و 
پتروشیمى بندرامام

٪۵/۵۳

ارزش بازار: 60,326 میلیارد ریال

پتروشیمی نوری

ظرفیت اسمى کل محصوالت 4،458،000 تن
محصول اصلى انواع برش سبک و سنگین به

ظرفیت اسمى 2،360،000 تن

غیر بورسى

پتروشیمی ایالم

٪۱۷/۰۰

ظرفیت اسمى پلى اتیلن 300،000 تن
ظرفیت اسمى الفین 458،700 تن

غیر بورسى

پتروشیمی باختر

٪۴/۵۵

ظرفیت تولید اتیلن 2،000 میلیون تن 
ظرفیت تولید انواع پلى اتیلن حدود 1،350 هزار تن

غیر بورسى

صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان 

٪۶۶/۵۵

ظرفیت تولید 1،075 هزار تن اوره در سال

غیر بورسى

پترو شمیران

٪۱۷/۵۰

سهامدار حدود نیمى از شرکت پلى پروپیلن جم با 
ظرفیت اسمى 300 هزار تن پلى پروپیلن
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ارزش بازار: 23,579 میلیارد ریال

معدنی و صنعتی چادرملو

٪۱/۵۲

ظرفیت اسمى کل 14،692،500 تن
محصول اصلى کنسانتره به ظرفیت اسمى 

7،692،500 تن
محصول اصلى گندله به ظرفیت اسمى 3،400،000 

تن

ارزش بازار: 40,670 میلیارد ریال

معدنی و صنعتی گل گھر

٪۱/۷۹

ظرفیت  اسمى کل 14،692،500 تن
محصول اصلى کنسانتره به ظرفیت اسمى 

14،570،000 تن
محصول اصلى گندله به ظرفیت اسمى 

10،000،000 تن

ارزش بازار:  541 میلیارد ریال

ملی صنایع مس

٪۰/۰۲

ظرفیت اسمى کل 51،667،290 تن 
محصول اصلى کاتد مسى به ظرفیت اسمى 

452،500 تن

ارزش بازار: 654 میلیارد ریال

فوالد مبارکه

٪۰/۰۲

ظرفیت اسمى کل 17،137،000 تن
محصول اصلى محصوالت گرم  و محصوالت سرد 

ت فوالد
صنع
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غیر بورسى

صبا فوالد خلیج فارس 

٪۷۵

ظرفیت اسمى :  1,5 میلیون تن بریکت گرم 

غیر بورسى

فوالد اکسین خوزستان 

٪۳۰ 

ظرفیت اسمى ساالنه : 1,050 هزارتن ورق 
عریض فوالدى 

غیر بورسى

کارخانه ھای لوله سازی اھواز 

٪۴۰/۵

ظرفیت تولید لوله :  790،000 تن 
ظرفیت پوششى :  4 میلیون متر مربع
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ارزش بازار: 39,928 میلیارد ریال

پاالیش نفت اصفھان

٪۴/۴۲

ظرفیت اسمى کل 16،738،000 تن
محصول اصلى بنزین به ظرفى اسمى 2،966،760 

تن

ارزش بازار: 35,818 میلیارد ریال

نفت ایرانول

٪۳۷

ظرفیت اسمى کل 634،000 مترمکعب
محصول اصلى انواع روغن موتورى به ظرفیت 

اسمى 260،000 مترمکعب

ارزش بازار: 5,200 میلیارد ریال

نفت سپاھان

٪۲/۷۷

ظرفیت اسمى انواع روغن موتور 801،916 تن

ارزش بازار: 19,272میلیارد ریال

نفت پاسارگاد

٪۴۱/۲۸

ظرفیت اسمى انواع قیر 3،443،890 تن

ت فرآورده ھای نفتی
صنع
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وضعیت سود آوری شرکت

این شرکت در سال مالى 1398 و 1399 به ترتیب سود خالص 2،789 و 5،982 میلیارد تومانى را شناسایى نموده 
است. این در حالى است که براى سال مالى منتهى به اسفند 1400 سود خالصى حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان 
براى این شرکت قابل پیش بینى است. سود خالص 6 ماهه منتهى به شهریورماه 1400 شرکت 3٬882 میلیارد تومان 

بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدى حدودا 190 درصدى داشته است. 

سال 1396 سال 1397 سال 1398 سال 1399 شش ماهه منتهى به 
1400/06/31

نسبت درآمد حاصل 
از سرمایه گذارى

(میلیارد ریال)مجموع درآمد 8،468

٪۹۵ ٪۹۴

٪۸۴

٪۹۳
٪۹۶

13،745

28،104

60،152

40،620

107،000

بودجه سال 1400
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وضعیت نماد وصندوق در بازار سرمایه

قیمت پایانى نماد وصندوق در روز 24 آبان ماه 1400 مبلغ 19،200 تومان بوده است که با  توجه به سود تقسیمى 
به  براى سهامداران  ابتداى سال 1400  از  را  تومانى مجمع، سود نقدى و سرمایه گذارى حدود 40 درصدى   200
ارمغان آورده است. این در حالى است که در همین بازه زمانى شاخص کل رشد حدود 8 درصدى و شاخص کل هم 
وزن کاهش حدود 13 درصدى را تجربه کرده اند.  نمودار زیر مقایسه بازدهى سبد بورسى وصندوق با شاخص کل را 
در بازه فروردین 1397 تا شهریور 1400 نشان مى دهد. همانطور که مالحظه مى کنید ارزش پرتفوى وصندوق علیرغم 
افت قابل مالحظه شاخص، در مقابل ریزش بازار مقاومت بسیار خوبى از خود نشان داد که این نشان دهنده ارزنده و 
بنیادین بودن پرتفوى شرکت مى باشد. ارزش بازار پرتفوى وصندوق نسبت به آبان ماه سال گذشته رشدى حدودى 

45 درصدى داشته است در حالیکه شاخص بورس حدود 2 درصد رشد داشته است. 

شاخص �ل
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معرفی طرح ھا و پروژه ھای ھلدینگ

با توجه به برنامه هاى بلند مدت شرکت سرمایه گذارى صندوق بازنشستگى کشورى و بر اساس مطالعات به عمل آمده و 
بررسى مطالعات انجام شده در حوزه هاى پتروشیمى، فوالدى، نیروگاهى و در راستاى ارتقاى کمى و کیفى کارخانه هاى 

تولیدى زیرمجموعه هلدینگ، طرح هاى توسعه اى هلدینگ به شرح زیر مى باشد. 

پتروشیمى

پتروپاالیش بختیارى
پروژه ABS-Rubber شرکت پتروشیمى جم

پروژه PDH-PP شرکت پتروشیمى جم

طرح واحد احیاى دوم صبا فوالد
پروژه تولید اسلب عریض آلیاژى 

فوالد اکسین خوزستان

پروژه نیروگاه اندیمشک 3

طرح توسعه ى فاز دوم تیوبلس 
ایران یاسا

نیروگاهى

فوالد سازى

الستیک سازى



پروژه پتروپاالیش بختیاری

انداز توسعه صنعت  اولویت در سند چشم  از صنایع داراى  صنعت پتروپاالیش یکى 
پتروشیمى کشور مى باشد. در این راستا شرکت پتروپاالیش فروغ جنوب، مجرى طرح 
پتروپاالیش بختیارى، در سال 1395 تاسیس شده و هدف از این مگاپروژه جمع آورى 
نیز  و  زیالیى  منطقه  کلیومترى  تا شعاع 50  خام  نفت  تولیدشده همراه  و  فلر  گازهاى 
با  منطقه  نفتى  میادین  گازى  کالهک هاى  و  گازى  میادین  توسعه  محل  از  گاز  دریافت 
ظرفیت مجموعاً 28 میلیون متر مکعب گاز (معادل تقریبا یک فار پارس جنوبى) فرآورى 
گازهاى غنى و تولید C1 الى C4 و C5+ و تولید محصوالت نهایى زنجیره ارزش از جمله 
پلى اتیلن، پلى پروپیلن و MTBE مى باشد. مجموع گاز قابل استحضال از میادین نفتى و 

گازى مذکور حدود 600 میلیون فوت مکعب در روز مى باشد. 
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موضوع

محصوالت/ظرفیت

خوراک

گاز متان

پلی اتیلن

٢٢

۵٧٠

٣٨٢

۴۵٠

٢۴٠

١٣٠

٢

٢٨

٢٣٠

۴

٣

٨۵:١۵

٣٫۶

۵۶٫٢٧

۴٫٢

٢١٫۵۶

میلیون مترمکعب در روز

 هزارتن در سال

 هزارتن در سال

 هزارتن در سال

 هزارتن در سال

 هزارتن در سال

میلیون مترمکعب در روز

میلیون مترمکعب در روز

هکتار

سال

 هزار متر مکعب در ساعت

درصد

میلیارد دالر

درصد

سال

درصد

پلی پروپلین

MTBE

بنزین طبیعی

گوگرد

هیدروژن

گاز طبیعی

منطقه زیالیی‑مسجد سلیمان

_

_

_

_

_

نسبت آورده صاحبان سرمایه به وام

 هند‑چین‑کره جنوبی‑تایلند‑ترکیه‑عراق و...

_

زمین/موقعیت سایت

مدت زمان احداث

آب مورد نیاز

وام به سرمایه نقدی

کل سرمایه گذاری طرح

نرخ بازده کل سرمایه گذاری

نرخ بازده داخلی آورده سهام داران

دوره بازگشت سرمایه بدون فاز ساخت

کشورهای هدف فروش محصول

واحدمقدارشرح   
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پروژه ABS-Rubber پتروشیمی جم

طرح تولید ABS/RUBBER از جمله طرحهاى فاز دوم پتروشیمى جم است که در منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس، واقع در 
بندر عسلویه در حال احداث مى باشد. این طرح شامل 1 واحد تولید ABS با ظرفیت 200,000 تن در سال و یک واحد تولید 
رابر با ظرفیت 60,000 تن در سال مى باشد که 24,000 تن از رابر تولیدى ساالنه به عنوان خوراك واحد ABS مصرف 
خواهد شد. پیشرفت طرح در حال حاضر حدود 75 درصد مى باشد و پیش بینى میگردد در اسفند ماه 1401 به بهره بردارى 

برسد. 
در حال حاضر تنها تولید کننده محصول ABS در کشور شرکت هاى قائد بصیر و پتروشیمى تبریز هستند و در صورت راه
 اندازى طرح فوق پتروشیمى جم تبدیل به رهبر بازار این محصول استراتژیک در کشور خواهد شد. اصلى ترین مصارف این 
محصول در صنایع لوازم خانگى، صنایع خودروسازى، تولید لوله و اتصاالت و قطعات الکتریکى و الکترونیکى مى باشد. (بخش 
اعظم فروش این محصول به صورت صادراتى مى باشد.) در حال حاضر مصرف این محصول در جهان حدود 10 میلیون تن 

است که بیش از 80 درصد آن مربوط به شرق آسیا مى باشد. 
محصول رابر شرکت نیز به دو دسته رابر استایرن بوتادین که کاربرد آن در تایر اتومبیل، کفش، تسمه نقاله، لوله هاى 
الستیکى و ...  و رابر پلى بوتادین که کاربرد اصلى آن در تولید انواع تایر مى باشد، تقسیم مى شود. تولید کنندگان اصلى این 
محصول پتروشیمى تخت جمشید، پتروشیمى اراك (PBR) و بندر امام هستند و پتروشیمى صدف عسلویه نیز طرحى در این 

زمینه دارد. 

از جمله مزایاى اجراى این طرح مى توان به (1) امتداد زنجیره ارزش بوتادین پتروشیمى جم (2) رهبرى بازار محصول 
استراتژیک ABS (3) ایجاد هم افزایى با شرکت ایران یاسا به عنوان مصرف کننده محصوالت الستیکى این شرکت، اشاره کرد. 
از دیگر فرصت هاى سرمایه گذارى ایجاد شده در اثر اجراى این طرح در طول زنجیره ارزش هلدینگ پتروشیمى جم، مى توان 
به ایجاد اولین واحد تولید اکریلونیتریل در کشور (به عنوان خوراك واحد ABS که همچنین در امتداد محصول پروپیلن تولیدى 

پتروشیمى جم و همچنین طرح PDH نیز مى باشد) اشاره کرد.
میزان اشتغالزایى طرح حدود 353 نفر مى باشد. 
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طرح تولید ABS/RUBBER از جمله طرحهاى فاز دوم پتروشیمى جم است که در منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس، واقع در 
بندر عسلویه در حال احداث مى باشد. این طرح شامل 1 واحد تولید ABS با ظرفیت 200,000 تن در سال و یک واحد تولید 
رابر با ظرفیت 60,000 تن در سال مى باشد که 24,000 تن از رابر تولیدى ساالنه به عنوان خوراك واحد ABS مصرف 
خواهد شد. پیشرفت طرح در حال حاضر حدود 75 درصد مى باشد و پیش بینى میگردد در اسفند ماه 1401 به بهره بردارى 

برسد. 
در حال حاضر تنها تولید کننده محصول ABS در کشور شرکت هاى قائد بصیر و پتروشیمى تبریز هستند و در صورت راه
 اندازى طرح فوق پتروشیمى جم تبدیل به رهبر بازار این محصول استراتژیک در کشور خواهد شد. اصلى ترین مصارف این 
محصول در صنایع لوازم خانگى، صنایع خودروسازى، تولید لوله و اتصاالت و قطعات الکتریکى و الکترونیکى مى باشد. (بخش 
اعظم فروش این محصول به صورت صادراتى مى باشد.) در حال حاضر مصرف این محصول در جهان حدود 10 میلیون تن 

است که بیش از 80 درصد آن مربوط به شرق آسیا مى باشد. 
محصول رابر شرکت نیز به دو دسته رابر استایرن بوتادین که کاربرد آن در تایر اتومبیل، کفش، تسمه نقاله، لوله هاى 
الستیکى و ...  و رابر پلى بوتادین که کاربرد اصلى آن در تولید انواع تایر مى باشد، تقسیم مى شود. تولید کنندگان اصلى این 
محصول پتروشیمى تخت جمشید، پتروشیمى اراك (PBR) و بندر امام هستند و پتروشیمى صدف عسلویه نیز طرحى در این 

زمینه دارد. 

از جمله مزایاى اجراى این طرح مى توان به (1) امتداد زنجیره ارزش بوتادین پتروشیمى جم (2) رهبرى بازار محصول 
استراتژیک ABS (3) ایجاد هم افزایى با شرکت ایران یاسا به عنوان مصرف کننده محصوالت الستیکى این شرکت، اشاره کرد. 
از دیگر فرصت هاى سرمایه گذارى ایجاد شده در اثر اجراى این طرح در طول زنجیره ارزش هلدینگ پتروشیمى جم، مى توان 
به ایجاد اولین واحد تولید اکریلونیتریل در کشور (به عنوان خوراك واحد ABS که همچنین در امتداد محصول پروپیلن تولیدى 

پتروشیمى جم و همچنین طرح PDH نیز مى باشد) اشاره کرد.
میزان اشتغالزایى طرح حدود 353 نفر مى باشد. 

 پروژه کارخانه تولید
 تولید گرید های مختلفهدف پروژه

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شرکت توسعه پلیمر پادجم

اسفند ماه ١٣٩٣ ‑ اسفند ماه ١۴٠١

و             به میزان ٢٠٠ هزار تن در سال   

١١۶٩٠ میلیارد ریال و  ٣٣۶ میلیون یورو

محل اجرا

مجری پروژه

تاریخ آغاز پروژه / بهره برداری

ظرفیت بهره برداری

بودجه ی طرح

 

 

 

ABS-Rubber
ABS ، SBS، SBR،LCBR

SBS/SBR/LCBRبه میزان  ۶٠هزار تنABS
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پروژه PDH-PP پتروشیمی جم

طرح تولید مجتمع پروپیلن و پلى پروپیلن (PP/PDH)  شرکت توسعه پلیمر کنگان، به منظور ایجاد ارزش افزوده بر 
روى خوراك پروپان و در جهت تقویت سبد محصوالت گریدهاى مختلف و قابل عرضه پلى پروپیلن، بررسى و طراحى 
گردیده است. در حال حاضر یکى از ایرادات اصلى صنعت پتروشیمى کشور عدم توازن آن در خصوص تولید محصول 
استراتژیک پروپیلن (که به خاویار صنعت پتروشیمى معروف است) است که با اجراى طرح عمال پتروشیمى جم تبدیل 
به لیدر اصلى این محصول (که ظرفیت آن در حال حاضر حدود یک میلیون تن در کشور مى باشد) خواهد شد. راه حل 
 PDH است اصلى ترین و پربازده ترین تکنولوژى این حوزه on-purpose اصلى این موضوع تولید پروپیلن با روشهاى
LPG به عنوان ماده اولیه محصوالت پتروشیمى، و نه سوخت، یکى از ترندهاى  مى باشد. از سوى دیگر استفاده از 

اصلى پتروشیمى جهان است که بخصوص در کشورهاى همسایه به شدت در حال پیگیرى مى باشد. 
از دیگر مزایاى این طرح مى توان به (1) در اختیار داشتن الیسنس UOP که ضریب تبدیل باالیى داشته و باعث بهبود 
قابل مالحظه نرخ بازدهى پروژه خواهد شد، (2) موقعیت استراتژیک زمین پروژه، (3) هم افزایى با سایر واحدهاى 
استراتژیک  محصول  تولید  براى  پروپیلن  خوراك  از  بخشى  تخصیص  صورت  در  (بخصوص  جم  پتروشیمى  تولیدى 
اکریلونیتریل) و (4) مجوز دریافت خوراك پروپان که با توجه به افت تولید گاز پارس جنوبى در سالهاى آینده بسیار 

استراتژیک خواهد بود، اشاره کرد. 
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پروژه                  پتروشیمى جم

 تولید پروپیلن و پلی پروپیلنهدف پروژه

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شرکت توسعه پلیمر کنگان

نیمه دوم سال ١٣٩٩ ‑ نیمه اول سال ١۴٠۴

٪٢٧٫۴۵

٪١۵٫٠۶

محل اجرا

مجری پروژه

تاریخ آغاز پروژه / بهره برداری

ظرفیت بهره برداری

بودجه ی طرح

 نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری

نرخ بازگشت داخلی آورده سهامداران

 

 

 

 PDH-PP

۶٠٠ هزار تن در سال

حدود یک میلیارد یورو

(IRR)
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طرح واحد احیای دوم صبا فوالد

شرکت صبافوالد خلیج فارس در منطقه ویژه صنایع معدنى و فلزى خلیج فارس در استان هرمزگان تاکنون یک 
واحد 1,5 میلیون تنى تولید بریکت داغ آهن اسفنجى را به بهره بردارى رسانده و در نظر دارد در راستاي تحقق 
مرحله به مرحله توسعه هدف گذاري شده، یک واحد احیاي مستقیم به ظرفیت 1,76 میلیون تن بریکت گرم در 
سال احداث نماید. این واحد می تواند عالوه بر تولید بریکت گرم، آهن اسفنجی سرد نیز تولید نماید و همین طور 
قابلیت شارژ ثقلی آهن اسفنجی داغ (Hot Link) به داخل کوره قوس الکتریکی را دارا است. این طرح سودآورى 
و بازدهى قابل توجهى داشته و مى تواند به عنوان واحد باالدستى فازهاى بعدى توسعه شرکت صبافوالد در نظر 

گرفته شود. احتماال حدود نیمى از محصول شرکت صادر خواهد شد.
از کشور (در  از خارج  تامین گندله  به  از دیگر مزایاى طرح مى توان به (1) موقعیت استراتژیک زمین طرح که 
صورت بروز مشکل در تامین گندله) و همچنین صادرات آسان محصول آن کمک شایانى خواهد کرد، (2) وجود 
زمین کافى براى تعریف طرح هاى پایین دستى این محصول، (3) امکان استفاده از Hot-Link که بازدهى طرح از نظر 

مصرف انرژى را به شدت افزایش خواهد داد و (4) دسترسى مناسب به یوتیلیتى اشاره کرد. 
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طرح واحد احیاى دوم صبا فوالد
فاز دوم احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت ١٫٧۶ میلیون تن بریکت گرم در سالهدف پروژه

بندر عباس - منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

شرکت صبافوالد خلیج فارس

١٫٧۶ میلیون تن در سال

٪۶٠٫٩۴

١۶۶ میلیون یورو

محل اجرا

مجری پروژه

ظرفیت بهره برداری

بودجه ی طرح

دوران بهره برداری

مدت ساخت

 نرخ بازده داخلی بر روی کل ســرمایه گذاری

 

 

٣ سال

١٢ سال

(IRR)
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پروژه تولید اسلب عریض آلیاژی فوالد اکسین خوزستان

شرکت فوالد اکسین خوزستان، احداث واحد هاى باالدستى واحد نورد موجود و تامین تختال مورد نیاز براى تولید 
ساالنه 1,050,000 تن ورق عریض را هدف گذارى کرده است که شامل واحد هاى احیا مستقیم، ذوب و ریخته گرى 
تختال مى باشد. این شرکت در شهر اهواز در حال تولید ورق عریض بوده که در این رابطه به تختال به عنوان مواد 
اولیه نیاز دارد که در حال حاضر آن را از بازار هاى داخلى و خارجى تامین مى نماید. لذا با توجه به مشکالت موجود 
جهت تامین تختال و با وجود امکانات بالقوه نظیر زمین، زیر ساخت هاى موجود آب و برق و گاز، تصمیم به ایجاد یک 
واحد ذوب و ریخته گرى گرفته شده تا کل تختال مورد نیاز توسط خود شرکت تولید و در اختیار واحد نورد قرار گیرد. 
تولید ورق  بطور کامل مرتفع شده و ظرفیت عملى  کارخانه فعلى  اولیه  تامین مواد  این طرح، ریسک  اجراى  اثر  در 

فوالدى حدود 50 درصد افزایش خواهد یافت.

پروژه تولید اسلب عریض آلیاژى فوالد اکسین خوزستان

 ١٫٢٠٠٫٠٠٠ تن اسلب عریض در سال و در نتیجه آن، افزایش ظرفیتهدف پروژه
عملی کارخانه فعلی به ١٫٠۵٠٫٠٠٠ تن معادل ظرفیت اسمی آن

اهواز – کیلومتر ١٠ جاده بندر امام

فوالد اکسین خوزستان

١٫٢٠٠٫٠٠٠ تن در سال (اسمی)

٪٧١٫٧٣

٪٢٧٫۴٧

محل اجرا

مجری پروژه

ظرفیت بهره برداری

مدت ساخت

بودجه ی طرح

 

 

 

٣ سال

۴٢٧/٣ میلیون یورو

 نرخ بازده داخلی بر روی کل سرمایه گذاری

 نرخ بازده داخلی بر روی آورده نقدی

(IRR)

(IRRE)





پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ٣

نیروگاه سیکل ترکیبى اندیمشک با ظرفیت اسمى 546 مگاوات شامل دو واحد توربین گازى هر کدام به ظرفیت 183 
مگاوات و یک واحد توربین بخارى به ظرفیت 180 مگاوات مى باشد. 50 درصد از هزینه هاى EPC این پروژه (حدود 
120 میلیون یورو) توسط شرکت مپنا به عنوان مجرى پروژه تامین مالى خواهد شد. با توجه به مشکالت ناشى از 
کمبود ظرفیت تولید برق، که با توجه به وضعیت آبى منطقه خوزستان احتماال در سالهاى آینده تشدید خواهد شد، که 
به  جدى  زیان  و  ضرر  باعث  پیش رو،  سالهاى  در  واحدها)  این  برق  مکرر  قطعى  (بخاطر  برق  نرخ  افزایش  بر  عالوه 
واحدهاى فوالدى هلدینگ در جنوب کشور (بخصوص فوالد اکسین) شده است، احداث این نیروگاه مى تواند تا حد 

زیادى ریسک تامین انرژى واحدهاى فعلى و آتى صبافوالد و فوالد اکسین را پوشش دهد. 

هلدینگ صباانرژى 
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از دیگر مزایاى طرح مى توان به (1) قرارداد خرید تضمینى تا 5 سال در قالب ECA که اوال ریسک نرخ ارز را پوشش 
مى دهد و ثانیا با حذف هزینه هاى مالیات و خوراك، بازدهى اقتصادى طرح را به شکل قابل مالحظه اى افزایش خواهد 
داد (2) امکان صادرات برق به عراق با توجه به نزدیکى به شبکه صادراتى برق (3) امکان تهاتر درآمد شرکت با 

مالیات شرکتهاى زیرمجموعه و همچنین صورت وضعیت هاى پیمانکار پروژه اشاره کرد. 

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبى اندیمشک 3

 ســاخت نیروگاه ســیکل ترکیبی گاز و بخار مبتنی بر پایههدف پروژه
توربیــن کالس     با ظرفیت ۵۴٠ مگاوات

اندیمشک‑ کیلومتر ٩ جاده جاده سد کرخه

شرکت نیرو تراز پی ریز

اردیبهشت ماه ١۴٠٠

٪۶٨٫٧٧

٪۴١٫١٩

محل اجرا

مجری پروژه

تاریخ آغاز طرح

تاریخ بهره برداری

بودجه ی طرح

ظرفیت بهره برداری

 

 

 

تکمیل فاز اول پس از ١٨ ماه
تکمیل فاز دوم پس از ٢٠ ماه
تکمیل فاز سوم پس از ٣۶ ماه

٢۵٩ میلیون یورو

۵۴٠ مگاوات

 نرخ بازده داخلی بر روی کل سرمایه گذاری

 نرخ بازده داخلی بر روی آورده نقدی

(IRR)

(IRRE)

 E



نیروگاه سیکل ترکیبى اندیمشک با ظرفیت اسمى 546 مگاوات شامل دو واحد توربین گازى هر کدام به ظرفیت 183 
مگاوات و یک واحد توربین بخارى به ظرفیت 180 مگاوات مى باشد. 50 درصد از هزینه هاى EPC این پروژه (حدود 
120 میلیون یورو) توسط شرکت مپنا به عنوان مجرى پروژه تامین مالى خواهد شد. با توجه به مشکالت ناشى از 
کمبود ظرفیت تولید برق، که با توجه به وضعیت آبى منطقه خوزستان احتماال در سالهاى آینده تشدید خواهد شد، که 
به  جدى  زیان  و  ضرر  باعث  پیش رو،  سالهاى  در  واحدها)  این  برق  مکرر  قطعى  (بخاطر  برق  نرخ  افزایش  بر  عالوه 
واحدهاى فوالدى هلدینگ در جنوب کشور (بخصوص فوالد اکسین) شده است، احداث این نیروگاه مى تواند تا حد 

زیادى ریسک تامین انرژى واحدهاى فعلى و آتى صبافوالد و فوالد اکسین را پوشش دهد. 
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از دیگر مزایاى طرح مى توان به (1) قرارداد خرید تضمینى تا 5 سال در قالب ECA که اوال ریسک نرخ ارز را پوشش 
مى دهد و ثانیا با حذف هزینه هاى مالیات و خوراك، بازدهى اقتصادى طرح را به شکل قابل مالحظه اى افزایش خواهد 
داد (2) امکان صادرات برق به عراق با توجه به نزدیکى به شبکه صادراتى برق (3) امکان تهاتر درآمد شرکت با 

مالیات شرکتهاى زیرمجموعه و همچنین صورت وضعیت هاى پیمانکار پروژه اشاره کرد. 
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تهران ـ ونک پارك ـ خیابان 20 مترى گلستان
خیابان 20 مترى زرتشتیان ـ پالك 11
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