نام طرح :طرح جامع کاهش تولید محصوالت سنگین
بخش

صنعت

زير بخش

نفت ،گاز و پتروشیمی

خدمات/توليدات

تصفیه نفت خام و فراورش فرآوردههای نفتی

محل اجراي طرح

شرکت پاالیش نفت تبریز

شرح پروژه

احداث فرآیندهای کاهش و تبدیل نفت کوره
احداث واحدهای تولید روغن پایه

ظرفيت توليد ساالنه

افزایش تولید بنزین موتور موتور با استاندارد  Eu-Vبه میزان  600هزار لیتر در روز
و افزایش تولید نفت گاز به میزان  3میلیون لیتر در روز از محل کاهش تولید 3/8
میلیون لیتر نفت کوره.

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 100 :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيش بيني شده 80 :درصد (بنزین موتور) بازار خارجي پيش بيني شده 20 :درصد (روغن پایه)كل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 4 :سال
وضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ ویرایش اولیه انجام گرفته است. زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيط زيست و غيره) اخذ شده است ؟ در مرحله طراحی بنیادی قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قراردادهای خرید دانش فنی منعقد شده است. قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ در دست بررسی با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ در دست بررسی تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ پس از تکمیل طراحیبنیادی دنبال خواهد شد.
 فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركت هاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ پساز تکمیل طراحی بنیادی دنبال خواهد شد.
 -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ قراردادهای خرید دانش فنی منعقد شده است.

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
967

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

-

-

967

-

سرمایه در گردش

-

-

60

-

60

کل سرمایهگذاری

-

-

1027

-

1027

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي 350 :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي 235 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي 42 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي 25 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 712 :ميليون یورو
• نرخ بازگشت داخلي 19/3 :درصد
• زمان برگشت سرمایهگذاری اولیه 4 :سال
• حداقل نرخ سود مورد انتظار- :
• روش تأمین مالی :در دست بررسی

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقيقي  /حقوقي) :شرکت پاالیش نفت تبریز
فعاليت جاري شركت :فرآورش و تبدیل نفت خام به محصوالت
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،شرکت پاالیش نفت تبریز
تلفن041 - 342055700 :
فاکس041 - 35248791 :
پست الکترونیکیinfo@tbzrefinery.co.ir :
وب سایتwww.tbzrefinery.co.ir :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

