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اجرای پروژه ها با تسهیالت 
صندوق توسعه ملی
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رسالت و جایگاه صندوق توسعه ملی

توسعهمسیردرکشورملیثروتومنابعازبهینهاستفاده▪

تولیدرشدهدفبادولتیغیرعمومیوتعاونیخصوصی،هایبخشبهارزیتسهیالتارائه▪

ماندگارثروتهایبهنفتیهایوفرآوردهگازیوگازومیعاناتنفتازفروشازعوايدناشیبخشیتبديل▪

ملیتولیدکیفیوکمیارتقاء▪

زايیاشتغال▪

مقاومتیاقتصاداهدافاجرای▪

44اصلقالبدرخصوصیبخشسازیتوانمند▪

کشورگازونفتمنابعازآيندههاینسلسهمحفظ▪
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تگازهای همراه نف–اجرای طرح پتروپاالیش دهلران جهت جلوگیری از سوخت گاز مشعل ها 

بديلتوگازهااينسوختازجلوگیریشکبدونوبودهمطرحدورگذشتهازغربیمیاديندرنفتهمراهگازهایآوریجمع

ريقطازاويکشرکت.استبرخورداربسزايیاهمیتازکشورخودکفايیوتوسعهمسیردرارزش،بافرآوردههایبهآن

عدمعلتهبگازهااينگذشته،درکهاستداشتهنفتباهمراهگازهایازاستفادهبرسعیدهلران،پتروپااليشطرحاجرای

ايجادارمحیطیزيستناپذيرجبرانآسیبهایملی،وارزشباسرمايهيکرفتهدربرعالوهومیشدسوزاندهاستفاده

.مینمود

NGLپروژه نفتیمیدانهایازروزدرمکعبفوتمیلیون240ظرفیتبهمشعلگازهایجمعآوریوحذفمنظوربه3100

.میباشدتوسعهحالدرباالافزودهارزشبافرآوردههايیبهآنتبديلوآذرسروکچاههایدهلران،چشمهخوش،اطراف

جیهی گرچه جمع آوری گازهای همراه نفت در کشور یک مشکل قدیمی است، لیکن در شرایط حاضر هیچ تو

این شرکت اویک با تمرکز بر. برای سوخت این منابع با ارزش و آلوده کردن محیط زیست وجود ندارد

.دسیاست، چندین پروژه جهت جلوگیری از سوخته شدن گاز مشعل ها را اجرا نموده و یا در دست اجرا دار
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طرح پترو پاالیش دهلران

NGL-3100کارخانه 
رانایستگاه تقویت فشار گاز دهل

(بیات)

تاسیس دو نیروگاه برق با 

مگاوات250مجموع ظرفیت 

خطوط لوله خوراک و 
محصول و آب

کیلو ولت230/11پست اصلی برق 
NGL3100کارخانه 

و خط انتقال برق از نیروگاه

کیلو ولت230/33پست برق 
چشمه خوش

و خط انتقال برق از نیروگاه

نمجتمع پتروشیمی دهلرا

الفین

H.D.P.E

L.D.P.E

P.P

معرفی طرح پتروپاالیش دهلران
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معرفی طرح پتروپاالیش دهلران
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ارزآوری پروژه ها میزان 
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هدف از اجرای پروژه

خوش،چشمهدهلران،آذر،نفتیهایحوزهنفتباهمراهگازهایشدنسوزاندهازجلوگیری•

(بنگستانآسماری،)غربپایدار

زیستمحیطشدنآلودهازجلوگیری•

افزودهارزشتولیدودهلرانپتروشیمینیازموردخوراکتامین•

آنهاعمرطولافزایشومنطقههایچاهبهتزریقجهتنیازموردگازتامین•

منطقهدرزائیاشتغال•

شرکت پتروپاالیش دهلران

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت اویک

کارفرما

مدیریت 
طرح

مجری

EPCC نحوه اجرا

NGL3100معرفی پروژه 
(  ، پست برق چشمه خوش، خطوط انتقال خوراک و محصولNGL3100، نیروگاه، ایستگاه تقویت فشار گاز، پست اصلی برق کارخانه NGL3100کارخانه 

(میلیون یورو تامین از محل صندوق توسعه ملی، باقیمانده از محل آورده سهامدار459)میلیارد یورو 1/1
قیمت 
قرارداد

•C2+(روزدربشکه40000)دهلرانپتروشیمیبه

دربشکه850)خوشچشمهبهگازیمیعانات•

(روز

فوتمیلیون77)خوشچشمهبهشیرینگاز•

(روزدرمکعب

(روزدرتن400)گوگرد•

محصوالت
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معرفی پروژه پتروشیمی دهلران
(الفین، نیروگاه، پلی اتیلن سبک و سنگین و پلی پروپیلن)

هدف از اجرای پروژه

منطقهاقتصادیرونق•

زیستمحیطشدنآلودهازجلوگیری•

NGL-3100پروژه+C2محصولباارتباطدرافزودهارزشایجاد•

منطقهدرزائیاشتغال•

شرکت پتروشیمی دهلران

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت اویک

کارفرما

مدیریت 
طرح

مجری

EPCC نحوه اجرا

(میلیون یورو تامین از صندوق توسعه ملی، باقیمانده از آورده سرمایه گذار500) میلیارد یورو 1/2
قیمت 
قراردی

لسادرتن300،000میزانبهسنگیناتیلنپلی•

لسادرتن300،000میزانبهسبکاتیلنپلی•

لسادرتن160،000میزانبهپروپیلنپلی•

لسادرتن55،000میزانبهپیرولیزبنزین•

لسادرتن6،600میزانبهسنگیننفت•

محصوالت



صفحه

9

NGL3100آخرین وضعیت اعتبار اسنادی پروژه 

باقیمانده
(میلیون یورو)

تعهد ایجاد شده
(میلیون یورو) (میلیون یورو)کل عنوان

51.9 201.1 253 ایرانیاقالم
27 140 167 اقالم غیر ایرانی
2 37 39 خدمات 

80.9 378.1 459 کل 



صفحه

10

نکات و دالیل تطویل زمانی استفاده از اعتبار اسنادی

97موثر شدن اعتبار اسنادی در نیمه اول سال •

98شور در سالعدم تخصیص و تامین منابع مورد نیاز خرید کاالهای پروژه توسط بانک مرکزی از محل منابع صندوق توسعه بدلیل اولویت های مهمتر ک•

.درصدی ارز گردید15تا 10تخصیص و تامین بخشی از اعتبار اسنادی با منشاء غیر از ارز قرارداد اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی که موجب ریزش •

پروژ با اداره بررسی و نظارت بانک عاملقیمتنهایی سازی شکست زمانبر بودن فرایند •

اعتبار اسنادیصرف زمان بالغ بر یک سال جهت اصالح شکست •
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موانع اجرایی پروژه ها

گیرانتصمیموذینفعانتعدد

گمرکازکاالترخیصمشکالت

خارجیسازندگانبهارزانتقال

قراردادیاولیهبرآوردبامقایسهدرتورمنرخبودنبینیپیشقابلغیر

بانکیتضامینهایهزینهتحمیل

1

2

3

4

5

مجموعه عوامل فوق باعث ایجاد تاخیر در اجرای پروژه ها و به تبع آن در درآمد زایی
.همچنین رسوب منابع مالی صندوق توسعه ملی خواهد گردیدو ارز آوری و
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راه حل های  پیشنهادی

پربازدهوکلیدیهایپروژهانتخابامردرتخصصیمشاورينبکارگیری•

پروژهپیشرفتروندبرمستمرنظارت•

مناسبحلراهيافتنجهتتخصصیهایکارگروهتشکیل•

تخصصیهایکارگروهپیشنهاداتشدناجرايیتسهیل•


