
پااليشی سيرافمعرفی فراگير 

شرکت زیرساخت فراگیر پاالیشی سیراف

1396فروردین 



طرحمعرفی 

طرح فراگير پااليشي سيراف با هدفف لوديگيرا اخ مدار فر مدي نيتاگداي گداخاد ايزدا  ا خ        

8فاث افز  هد امتغال خايي   تضمين تيليف حفاکثرا اخ نيفان گاخا پا س لنيبيد    قالد  احد  

آن هزا  بشکه      خ تتريد    ممويداي الرا دي    60پااليشگاه نيتاگاي گاخا هر يک به ظرفيت 

.استآغاخ گر يفه 1394   مر ا  ناه 

نربيط هاافتاليتتمانيا ا ههففبا«سيرافپااليشيفراگيرخيرسامتمرکت» ابطهاين  

يستهتنراحلتماني  فيق الذکرپااليشگاه هاابينهماهنگي نفيريتطرحدتيستهفاخبه

.گر يفتاسيس1393سال  بر ا ابهره سامتطرحد
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موقعيت جغرافيايی

19و 13بین فازهای -منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

11فاز

19فاز فراگير پااليشي سيراف
12فاز  13فاز 

24و 23، 22فاز 
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منتخبسرمايه گذاران 

1پااليشگاه 
هفت ستاره فرهنگ ايرانيان

(تانا انرژي-سرمايه گذاري فرهنگيان )

6پااليشگاه 
ستاره سبز سيراف

(ساتا-توسعه پترو فرآيند كرخه)

8االيشگاه پ
پيشگامان ناموران سيراف

(مهندسين مشاور ناموران)

7پااليشگاه 

توسعه نفت و گاز آريا
(نسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمي)

2پااليشگاه 

پااليشي كيميا سازان كسري
(تانرژي امين كسري و مهندسي و ساختمان نف)

3پااليشگاه 
سازه-نارگان -فالكون 

4پااليشگاه 

ي پااليش ميعانات گازي آديش جنوب
(تناوب)

5پااليشگاه 
جاويد انرژي پرتو

(رامپكو-گسترش انرژي پاسارگاد)

يشي شركت زيرساخت فراگير پاال
سيراف

4



اسامی و لوگوی پاالیشگاه های هشت گانه سیراف

(شرکت پروژه های جدیدالتاسیس)

1پااليشگاه 
هفت ستاره فرهنگ ايرانيان

6پااليشگاه 
افپااليشگاه ستاره سبز سير

8االيشگاه پ
پيشگامان ناموران سيراف

7پااليشگاه 

توسعه نفت و گاز آريا

2پااليشگاه 
پااليشي كيميا سازان كسري

3پااليشگاه 
يرينوشركت پااليشي ميعانات گازي ش

4پااليشگاه 
وبيپااليش ميعانات گازي آديش جن

5پااليشگاه 

جاويد انرژي پرتو
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جلسه جانمايی پااليشگاه هاي هشت گانه سيراف

با حضور وزیر محترم نفت

1393ماه اسفند 
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Kimia Sazan Kasra Co.

1

محل قرارگيري پااليشگاه هاي هشت گانه سيراف
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ه جهت کسب اطالعات بیشتر ب
:نماییدوب سایت مراجعه 

http://sric-co.ir/#/Home


سيراففراگير پااليشی سهامدارن شرکت زيرساخت 

خيرسدامت فراگيدر     صدف سدهار مدرکت    % 12يک اخ پااليشگاه هاا هشت گاگه سديراف  هر •

سده   ا  ا ا  % 4 ا  ا ا ندي بامدنف   گدر ه پتر مديمي تابدان فدر ا نداب ي        پااليشي سيراف 

.ني بامف

فتده     فتاليت هاا مرکت خيرسامت به گسبت سهار تتوق گرسه  مي   ا    سرنايه گذا ان •

.خنان هاا نشخص پر امت ني کننف
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سيرافوظايف شرکت زيرساخت فراگير پااليشی 

: ا  مهفهبر اذيلنسئيليت هااسيرافپااليشيفراگيرخيرسامتمرکت

نزيخهااتمانيامذفنيد اگشامذپايهدطراحينطالتايمانلطرحتيستهفاخالراا•

نزيخنحيطيدخيستنزيخسيمتدمنيانبهطبيتيگاخمريفمي اکدمانل)قاگيگي

اکرهنذهمچنين ناليننابعتانين بيمه هاباگک هادبانذاکرهد(... بر ا ابهره سامت

.پااليشگاه هانحصياليکننفگانبر امتبا

 تسامطرحدتيستهنراحلتماني  هشت گاگهپااليشگاه هاابينهماهنگي نفيريت•

بهره بر ا ا
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سيرافزيرساخت فراگير پااليشی مسئوليت هاي شرکت 
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مزاياي موقعيت جغرافيايی طرح

مي اکبهقيمتا خان سترسيلنيبيدپا س19 13فاخهاانابينسايتقرا گيرابهتيلهبا

لهتنف بسيمتدمنيانبهطبيتيگاخپمپاژد اگت الهزينه هااکاهش ليلبه(گاخانيتاگاي)

ا اگذسرنايههزينه هااکاهشبهننزر گر يفهفراه   ياآب برقمبکهفرآ   ه هادصا  اي

.استمفهدالرمیلیاردیکحف    طرحثابت

Iran 

LNG

طرح فراگیر  
پاالیشی سیراف

11فاز 
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مزاياي مجتمع پااليشی سيراف

ساله نالياي بر   آنف10نتافيت •

نتافيت نالياي بر ا خ  افز  ه•

فا سمويج فيب % 5گاخا به نيزان نيتاگاي تخفي     مي اک •

: سترسي هاا ا خان قيمت   نناس  به•
مي اک نيتاگاي گاخا

 لهت صا  اي فرآ   ه ها2بنف  پا س

 گاخ طبيتي

مبکه برق

آب   يا
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يرافمحصوالت توليدي هر يک از پااليشگاه هاي س
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يرافميزان کل توليد محصوالت پااليشگاه هاي هشت گانه س
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وضعيت فعلی پروژه

فاز توسعه طرح
%100تخصيص خنين

%100تخصيص مي اک

%100تخصيص گاخ طبيتي

%100تخصيص برق

%100تخصيص آب   يا

%100نزيخ خيست نحيطي

%100نزيخ سامت   ساخ

%100نزيخ مموياي

100%(License)اخذ دانش فنی

100%(Basic Design)طراحی مهندسی پایه 

%100عملیات خاکی و آماده سازی زمین

15حال انجامدر(Finance)مالی منابع تامین

تمام ریسک های فنی سرمایه گذذاری 
در فاز توسعه طرح برطذر  گردیذده   

.است



عمليات تسطيح و آماده سازي زمين
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عمليات تسطيح و آماده سازي زمين
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عمليات تسطيح و آماده سازي زمين
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توسططراحي مهندسي پايه  از شركت هاياخذ دانش فني 

شرکت هاي مشاور و صاحب دانش فنی 

19



واحد تولید هیدروژن

تصفیه و بازیابی گوگرد
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شرکت هاي صاحب دانش فنی



تصفیه هیدروژنی نفتا
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شرکت هاي صاحب دانش فنی



شرکت هاي صاحب دانش فنی

تصفیه هیدروژنی فرآورده های میان تقطیر

تصفیه گاز مایع

22



هاي اقتصاديارزيابی

1
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ارزيابی هاي اقتصادي پااليشگاه هاي معيانات گازي سيراف
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Gas Oil  Kerosene
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Crack Spread 84.2 108.3 56 45 16
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Product US$ / Ton US$ / bbl

LPG 700.0 63.2

Light Naphtha 729.0 76.9

Heavy Naphtha 740.0 87.7

Kerosene 792.2 99.7

Gas Oil 768.2 100.7

Residue
(equal to Gas Oil 2500 ppm)

711.0 99.2

سناریو بدبینانه



ارزيابی هاي اقتصادي پااليشگاه هاي معيانات گازي سيراف
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سناریو کسب و کار مرسوم 

سناریوبهترین

.به مارجین پاالیش حساس می باشدنفت و میعانات گازی اقتصاد پاالیشگاه های 

.خواهد شد% 29.7، نرخ بازگشت سرمایه داخلی طرح برابر با (میلیون دالر14معادل با )کاهش هزینه های سرمایه در گردش % 90با 

دالر در 9همان طور که مشاهده می شود بذا مذارجین   

اه بشکه، نرخ بازگشت سرمایه داخلذی طذرح پاالیشذگ   

.خواهد رسید% 38.3های سیرا  به 



جمع بندي

:با توجه به مزایای اقتصادی طرح فراگیر پاالیشی سیرا  از جمله

ساله نالياي بر   آنف10نتافيت •
نتافيت نالياي بر ا خ  افز  ه•
فيب مويج فا س% 5تخفي     مي اک نيتاگاي گاخا به نيزان •
: سترسي هاا ا خان قيمت   نناس  به•

مي اک نيتاگاي گاخا
 2بنف  پا س
گاخ طبيتي
مبکه برق
آب   يا

.جهت سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در این طرح ملی می باشدفرصتی مناسب 
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دفتر مرکزي

021WWW.SRIC-CO.COM-88624338: فکس021-43966000: تلفن80تهران، خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي جنوبی، خيابان برزيل غربی، پالک 


