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 تذکر:
رات قانونی و مصااوبات رعایت مقرمنظور حصااوا اینینان از ثبت اوراق بهادار نزد سااازمان بورس و اوراق بهادار، به

ها فارشی در مورد شرکتسازمان و شفافیت ایالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضنین سودآوری و یا توصیه و س
 باشد. ننی بورس و اوراق بهادار های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمانیا یرح

 بهادار اوراق و بورس سازمان

 F-SP-37  :  کد
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 )سهامی عام( جهان فوالد سیرجان مجتمعشرکت 

 ریالی  1،000سهام عادی  ونیلیم 25،000تعداد 

 میلیون ریال 25،000،000مبلغ افزایش سرمایه معادل 
 

 
اساس  ، بر(سهامی عام) رجانیمجتنع جهان فوالد سمنظور انتشار ایالعات مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت این بیانیه، به
، توسط ناشر تهیه و ارائه مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شدهها، ایالعات، اسناد و مدارکی که در مجنوعۀ فرم

 است.گردیده

 رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرستوانند به سامانه جامع ایالعمنظور دسترسی به ایالعات مالی شرکت میگذاران بهسرمایه
www.Codal.ir  .مراجعه ننایند 

منتشر و به عنوم ارائه خواهد دنیای اقتصاد، ایالعات و صنت های روزنامهاز یریق  رجانیمجتنع جهان فوالد سهای شرکت آگهی
 گردید.
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 مشخصات ناشر .1
 شرکتتاریخچه فعالیت  .1.1

 3191شناره  بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و یی 1388بهنن ماه  11شرکت مجتنع جهان فوالد سیرجان در تاریخ 
ر سیرجان به ثبت دها و مالکیت صنعتی واقع اداره ثبت شرکتدر  1391مرداد  19مورخ  10630161649به شناسه ملی شرکت 

العاده  فوق یجلسه مجنع عنومبه موجب صورت برداری ننوده است.شروع به بهره 1394رسیده و متعاقبا از تاریخ اوا فروردین 
در  26/12/1399 خیسازمان بورس اوراق بهادار که در تار 18/12/1399مورخ  122/80067مجوز شناره  و 10/12/1399مورخ 

در  19/08/1399 خیو در تار لیعام تبد یشرکت، به شرکت سهام یحقوق تینوع شخص ،دهیها به ثبت رسثبت شرکت ةادار
س اوراق بهادار به ثبت نزد سازمان بور یبا نناد فجهان در گروه فلزات اساس 01/02/1400 خیو در تار رشیپذ رانیفرابورس ا

در حاا حاضر شرکت  باشد.یگهر مگل یجاده اختصاص رازیجاده ش 50کیلومتر  رجانیت واقع در سشرک یمرکز اصل است. دهیرس
 باشد.یعام( م یگهر )سهامگل یو صنعت یمعدنشرکت  یفرع یهاجزء شرکت

 

 

  موضوع فعالیت شرکت .1.2

 اساسنامه عبارت است از: 2شرکت یبق ماده  تیموضوع فعال

 یمعدن عیاو گسترش معادن و صن شبردیپ یمربویه در راستا یو واحدها یکارخانجات آهن و فوالدساز جادیا، 

 یانواع مقایع هندس دیو تول یو نورد آهن یگر ختهیذوب و ر اتیمختلف عنل یهابا روش یفوالد ساز اتیانجام عنل 
 استاندارد،

 صنعت فوالد،  نهیهو ب ترشیتوسعه هر چه ب یدر راستا ین دستییو پا یوابسته جنب عیمربویه و صنا یاحداث واحدها 

 صنعت فوالد، یو عنل یعلن یهاو آموزش قاتیمراکز به منظور انجام تحق جادیا 

 قطعات  یو صادرات یرداتوا یتیریمد یفن یتجار یو فروش کاالها دیاعم از خر یمجاز بازرگان یهاتیفعال هیانجام کل
 یکه به نحو یزمجا اتیهرگونه عنل نیو هنچن یمعدن عیمربوط به معدن و صنا مصالحمحصوالت و مواد و  زاتیتجه

 ،با اهداف فوق مرتبط باشد

 رتبط ها و موسسات مها، بانکشرکت ریدر سا یگذارهیمشارکت و سرما لیاز هر قب یمبادالت تجار ریسا یحق العنلکار
 و با تعهد سهام، دیخر قیاز یر

 اتیعنل لیالزم از قب یهامرتبط پس از اخذ مجوز یهاتیفعال ریو اکتشافات و استخراج از معادن و سا زیو تجه ییراح 
 ،یمعدن یفرآور عیکارخانجات و صنا یو راه انداز ساتیسأاحداث ت یو راهساز یساختنان ینانکاریپ

 خارج از کشور که  و در داخل یارائه خدمات مهندس تیریمد نانیمشتنل بر مشاوره پ ینانکاریپ اتیانجام هر نوع عنل
 ،باشد یمعدن عیمرتبط به معادن و صنا

 یجار نیر چارچوب قواند میمستق ریغ ای میکه بطور مستق یاتیامور عنل ریو مبادرات به سا یامور معامالت هیانجام کل 
 شد،داشته با یتشرکت ضرور تیموضوع فعال یدر جهت اجرا ایبوده،  دیمف ایتحقق اهداف شرکت الزم و  یکشور برا

 و اورژانس یآتش نشان ،یننیفوالد از جنله خدمات ا دیتول یانجام خدمات مرتبط در راستا. 
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 بازار سهام شرکت  .1.3

 .شده است رفتهیپذ ایران بورسفرادر  1400/02/11 خی، در تار(عام یسهام) مجتنع جهان فوالد سیرجانسهام شرکت 
 .ردگییمورد معامله قرار م سفرابورو در بازار اوا  فجهانبا نناد  ،فلزات اساسیدر صنعت  یبنداکنون سهام شرکت با یبقه هم

 

 30/09/1400در  ترکیب سهامداران .1.4

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیرهمشخصات اعضای هیئت .1.5

مدیره انتخاب  اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت 1399/01/05العاده مورخ به موجب مصوبه مجنع عنومی عادی به یور فوق
مدیره آقای علی عباسلو به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده هیئت 1400/09/21هنچنین بر اساس مصوبه مورخ . گردیدند

 .است

 
  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس .1.6

به عنوان حسابرس ی و خدمات مالی کوشا منش سسه حسابرسؤم 11/03/1400ساالنه مورخ  یعاد یبه موجب مصوبه مجنع عنوم
ی سسه حسابرسؤم زیقبل ن یشرکت در ساا مال یاست. حسابرس و بازرس قانون دهیانتخاب گرد کساایمدت  یبرا یو بازرس قانون

 .بوده استو خدمات مالی کوشا منش 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 درصد مالکیت  تعداد سهام  نوع شخصیت شرح

  45.91 18،362،735،467 سهامی عام گهر شرکت معدنی و صنعتی گل

  25.58 10،231،699،608 مؤسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس

  9.88 3،951،949،487 - گهر و صنایع مسکارکنان مجنوعه گل

  13.10 5،240،523،415 - درصد 5تا  1سایر سهامداران بین 

  5.53 2،213،092،023 - درصد 1سایر سهامداران زیر 

  100 40،000،000،000 - جمع کل

 سمت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل
نام نمایندۀ 

 اشخاص حقوقی

موظف/  مدت ماموریت

 خاتمه شروع غیرموظف

 غیرموظف 05/01/1401 05/01/1399 عطاء معروفخانی رئیس هیئت مدیره         دیشان مسگذاری آتیه انسرمایه

 غیرموظف 05/01/1401 05/01/1399 سید محسن نبوی نایب رئیس هیئت مدیره  گهرشرکت معدنی و صنعتی گل

 شرکت گهر انرژی سیرجان
 عضو هیئت مدیره 

 و مدیر عامل
 موظف 05/01/1401 05/01/1399 علی عباسلو

 غیرموظف 05/01/1401 05/01/1399 محند جواد شیخ عضو هیئت مدیره  صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

 غیرموظف 05/01/1401 05/01/1399 پورمعصومیعلی  عضو هیئت مدیره  گهرگذاری و توسعه گلشرکت سرمایه
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 سهام شرکت وضعیت .1.7

 :باشد، یی ساا جاری به شرح زیر می(سهامی عام)شرکت مجتنع جهان فوالد سیرجان وضعیت سهام 

 
 
 
 
 

 روند سودآوری و تقسیم سود .1.8

 باشد:میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت یی سه ساا مالی اخیر به شرح زیر می
 

 

  

 ( 30/09/1400سال جاری ) تا تاریخ  شرح

 40،000،000،000 تعداد کل سهام شرکت

 5،328 آخرین قینت )ریاا(

 1397سال  1398سال  1399سال  شرح

 2،232 2،419 411 سود واقعی هر سهم شرکت اصلی )ریاا(

 247 1،882 185 سود نقدی هر سهم )ریاا(

 8،500،000 8،500،000 40،000،000 سرمایه )میلیون ریاا(
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه  .2
شدة  حاامطالبات ل و از مح اایر ونیلیم 40.000.000به مبلغ  اایر ونیلیم 18.500.000شرکت از مبلغ  یقبل ۀیسرما شیافزا

 هیسرما نیتأم از خروج وجه نقد به منظور یریجلوگ ،یمال اصالح ساختار " منظوربوده که به سهامداران و آوردة نقدی

صوبه مجنع می مزبور که ی یۀسرما شیحاصل از افزا جینتا. گرفته است ورتص "شرکت  یدیتوان تول ارتقاءدر گردش و 

نزد  1399/12/06 خیشده و در تار بیتصو 1399/10/27و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/10/27العاده مورخ  فوق یعنوم
 .منعکس شده است لیدر جدوا ذ ده،رسی به ثبت هامرجع ثبت شرکت

 

 شرح

برآورد انجام شده 

مطابق گزارش توجیهی 

در تاریخ 

03/10/1399 

اطالعات واقعی 

بیانیه در تاریخ 

 ثبت

مبلغ 

 مغایرت 

دالیل 

مغایرت 

 ایجاد شده

 منابع
افزایش سرمایه از محل مطالبات حاا شده و آورده نقدی 

 سهامداران
21،500،000 21،500،000 0 - 

  0 21،500،000 21،500،000 جمع منابع

 مصارف
اصالح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین 

 سرمایه در گردش و ارتقاء توان تولیدی شرکت
21،500،000 21،500،000 0 - 

   0 21،500،000 21،500،000 جمع مصارف
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 افزایش سرمایهتشریح طرح  .3
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه .3.1

 باشد:ح زیر می، به شربیانیۀ ثبت(، از افزایش سرمایه موضوع این عام)سهامی مجتنع جهان فوالد سیرجان هدف شرکت 
 

 :ای مشتنل برهای توسعهای موردِ نیاز جهت اجرای یرحتأمین بخشی از مخارج سرمایه

  در ساا یتن آهن اسفنج 1،050،000 دیتول تِیبا ظرف 2شنارة  میمستق یاییرحِ احداثِ اح، 

 ِدر ساا یاسفنجتن آهن 1،760،000 دیتول تِیبا ظرف میمستق یایاح احداثِ مگامدوا یرح. 

 

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه .3.2

سرمایه شدة فوقگذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامهمبلغ کل  شرح ریاا و منمیلیون  64،065،031 های یاد  ابع تأمین آن به 
 باشد. جدوا زیر می

 رقام به میلیون ریااا                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تأمین خواهد شد( هایِ مذکورساا اتنام پروژه) 1403الی  1400های منابع داخلی از محلِ عنلیات شرکت و یی ساا*

 

 سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آنبلغ افزایش م .3.3

( در نظر دارد سااارمایۀ خود را از مبلغ عام)ساااهامی  مجتنع جهان فوالد سااایرجانبا توجه به برنامۀ ارائه شاااده، شااارکت 
(، از درصاااد 62.5معاداِ  میلیون ریاا 25.000.000میلیون ریاا )بالغ بر  65.000.000میلیون ریاا به مبلغ  40.000.000

 .افزایش دهد به شرح زیر "سود انباشته"و  "ینقد ۀسهامداران و آورد ۀلبات حال شدمطا" هایِمحل

  ی،نقد ۀسهامداران و آورد ۀمطالبات حال شداز محلِ ( درصد 37,5معادل )میلیون ریال  15,000,000مبلغ 

  از محلِ سود انباشته( درصد 25معادل )میلیون ریال  10,000,000مبلغ. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 شرح
 آخرین برآورد

 )میلیون ریال( 

بع
منا

 

 15،000،000 نافزایش سرمایه از محل مطالبات حاا شده و آورده نقدی سهامدارا
 10،000،000 افزایش سرمایه از محل سود انباشته

 39،065،031 منابع داخلی
 64،065،031 جمع 

ف
ار

ص
م

 

ن آهن ت 1،050،000 دیتول تِیبا ظرف 2شنارة  میمستق یاییرحِ احداثِ اح
 در ساا یاسفنج

30،850،771 

-ن آهنت 1،760،000 دیتول تِیبا ظرف میمستق یایاحداثِ مگامدوا اح یرحِ

 در ساا یاسفنج
33،214،260 

 64،065،031 جمع 



 )سهامی عام(مجتمع جهان فوالد سیرجان بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 سهامدارانمطالبات  .3.4

 باشد:یل میذشرح جزئیات مطالبات سهامداران عندة شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیۀ بیانیۀ ثبت به
 ارقام به میلیون ریاا

 

بابت  "گهرگذاری و توسعه گلسرمایهشرکت "مطالبات ؛ مبلغِ سایرِ "از آن شرکت گندله دیخر"بابت  "گهرگل یو صنعت یشرکت معدن"مطالبات مبلغِ سایرِ *
 یهاهیسرما شیافزا" بابتِ نیمابیف یهاحساب ناشی از "رانیمس ا عیصنا یشرکت مل"مطالبات و مبلغِ سایرِ  "شرکتآن حواله فروش محصوالت به "

 .باشدیم "جهان فوالدپرسنل  های آموزشی برایبرگزاری کالسو  یقبل
 

 درصد سهامداری نام سهامدار

مطالبات 

ناشی از سود 

 سهام

 سایر مطالبات
جمع مطالبات 

 سهامداران

سهم از افزایش 

)قسمِ سرمایه 

 آورده(مطالبات و 

 6،886،026 8،847،135 5,087,935 3,759,200 45.91 گهرشرکت معدنی و صنعتی گل

 3،836،887 2،261،884 0 2,261,884 25.58 صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس

 1،481،981 0 0 0 9.88 گهر و صنایع مسکارکنان مجنوعه گل

 345،549 888،610 610 888,000 2.30 شرکت ملی صنایع مس ایران

 482،413 237،984 0 237,984 3.22 شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس

 482،393 237،984 0 237,984 3.22 شرکت توسعه آبادانی استان کرمان

 654،841 481،079 473,679 7,400 4.37 گهرگذاری و توسعه گلشرکت سرمایه

 15،000 7،400 0 7,400 0.10 شرکت گهر انرژی

 758 74 0 74 0.005 گذاری آتیه اندیشان مسسرمایهشرکت 

 150 74 0 74 0.001 شنهگذاری مس سرچشرکت سرمایه

 814،002 0 0 0 5.43 سایر

 15،000،000 12،962،223 5،562،223 7،400،000 100 جمع



 

  مجتمع جهان فوالد سیرجان )سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 تشریح جزییات طرح .4

 :باشدپیشنهادی به شرح زیر میجزییات یرح موضوع افزایش سرمایه 

 در سال یتن آهن اسفنج 1،050،000 دیتول تِیبا ظرف 2شمارۀ  میمستق یایاحاحداثِ  طرحِ .4.1

 ریزی شده بابت اجرای طرح توسعهمصارف برنامه .4.1.1

 باشد:دوا زیر میبه شرح ج در ساا یتن آهن اسفنج 1،050،000 دیتول تِیبا ظرف 2شنارة  میمستق یایاحداثِ احریزی شرکت بابت اجرای یرح مصارف برنامه
 ارقام به میلیون ریاا

))منبع:  اایر 249،366، معادا 23/08/1400به  یمنته یارز هایاسکناس و حواله یو فروش دالر برا دینرخ ماهانه خر نیانگی)م ورویهر  یبرا اایر 294،251معاداِ  1400ارز در سااِ  رِینرخِ تسع یِبر مبنا ؛یارز ایِهیمخارجِ سرما*
 است. دهیمحاسبه گرد یآت یهانسبت به دالر لحاظ شده است( و با فرض ثابت بودن آن در ساا یواحد 1.18 لیبا نرخِ تبد وروی(( و نرخ هر sanarateسامانه 

خواهد شد.  نیتأم یاز محلِ فروش صادرات ازیکه ارز مورد ن نستی**فرض بر ا

 شرح

 مخارج باقیمانده مخارج انجام شده 2ا احی -1400آخرین برآورد سال 

مخارج ریالی 

 )میلیون ریال(

مخارج ارزی 

 )یورو(

معادل ریالی 

مخارج ارزی 

 )میلیون ریال(

درصد نسبت 

 به کل قرارداد

مخارج ریالی 

 )میلیون ریال(

مخارج ارزی 

 )یورو(

معادل ریالی 

مخارج ارزی 

 )میلیون ریال(

درصد نسبت 

به مخارج 

 انجام شده

مخارج ریالی 

 )میلیون ریال(

مخارج ارزی 

 )یورو(

معادل ریالی 

مخارج ارزی 

 )میلیون ریال(

درصد نسبت 

به مخارج 

 باقیمانده

 %2  235,401  800,000  486,719 %51  0  0  320,945 %3  235,401  800,000  807,664 مهندسی و مدیریت و لیسانس احداث 

 %6  0  0  1,939,457 %2  0  0  13,650 %6  0  0  1,953,107 سیویل

 %9  2,824,812  9,600,000  0 %0  0  0  0 %9  2,824,812  9,600,000  0 تامین تجهیزات تکنولوژیک

 %3  0  0  1,068,538 %0  0  0  0 %3  0  0  1,068,538 نصب

 %4  726,551  2,469,150  399,067 %37  0  0  233,235 %4  726,551  2,469,150  632,302 ارگزاریک -تأمین تجهیزات غیرتکنولوژیک

 %0  0  0  95,257 %0  0  0  0 %0  0  0  95,257 کارگزاری -تأمین ساخت وحنل و نصب اسکلت فلزی تجهیزات صنعتی

 -زه فلزی(مصالح و بینه آنها )به جز سیویل و ساحنل تجهیزات، مواد 
 کارگزاری

3,098  177,000  52,082  0% 0  0  0  0% 3,098  177,000  52,082  0% 

 %0  91,144  309,750  43,941 %0  0  0  0 %0  91,144  309,750  43,941 ارگزاریک -تأمین قطعات یدکی

 %59  8,209,611  27,900,000  9,958,831 %0  0  0  0 %58  8,209,611  27,900,000  9,958,831 ارفرماک -تأمین تجهیزات غیرتکنولوژیک

 %4  0  0  1,321,400 %0  0  0  0 %4  0  0  1,321,400 کارفرما -تأمین ساخت وحنل و نصب اسکلت فلزی تجهیزات صنعتی

 -فلزی(زه حنل تجهیزات، مواد مصالح و بینه آنها )به جز سیویل و سا
 کارفرما

15,400  2,000,000  588,503  2% 0  0  0  0% 15,400  2,000,000  588,503  2% 

 %5  1,252,421  4,256,299  404,293 %0  0  0  0 %5  1,252,421  4,256,299  404,293 فرماکار -تأمین قطعات یدکی

 %4  447,134  1,519,567  687,110 %11  0  0  66,890 %4  447,134  1,519,567  754,000 ی مسکان -حق الزحنه مشاور 

 %100  14,427,660  49,031,766  16,423,111 %100  0  0  634,720 %100  14,427,660  49,031,766  17,057,831 جمع 

  16,423,111  634,720  17,057,831 ریالی-مبلغ

  49,031,766  0  49,031,766 ارزی-مبلغ 

  30,850,771  634,720  31,485,491 ریالی + معادل ریالی مبالغ ارزی( جمع کل )مبالغ



 

  مجتمع جهان فوالد سیرجان )سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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باشد، به شرح گذاری میدرصد کل مبلغ سرمایه 10جزئیات بخش تأمین تجهیزات غیر تکنولوژیک که مبلغ آن بیش از 
 باشد:جداوا زیر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یلیون ریالم -قیمت  مبلغ ریالی -شرح ردیف

1  REFRACTORY LINED DUCTS / Process Gas Mixer 801,047  

2  REFORMER CASING & STRUCTURE  1,618,789  

3  AUXILIARY AIR BLOWER and DILUTION AIR BLOWER 122,136  

4  BURDEN FEEDERS 41,466  

5  CLASSIFIER 38,450  

6  COOLING TOWER 452,356  

7  Hoppers 90,471  

8  Pelet Lime COATING SYSTEM  171,895  

9  CRANE  101,780  

10  HVACS 7,916  

11  SEEL VALVE  10,020  

12  SLIDE GATES 13,005  

13  PERSONNEL LIFT FOR SHAFT FURNACE 384,502  

14  MIST ELIMINATORS 316,649  

15  PRESSURE REDUCING STATION  113,089  

16  RECUPERATOR CASING  1,550,935  

17  SULPHURE REMOVAL VESSELS 452,356  

18  LIQUID NITROGEN PACKAGE UNIT & TANKS 271,413  

19  Material Handling  Mechanical Part 1,460,464  

20  PIPING AND FITTINGS 592,933  

21  33KV and 6.6KV CABLE 995,183  

22  6.6 KV SWITCHGEAR 169,633  

23  LIGHTNING/EARTHING SYSTEM 128,921  

24  Belt Scale and Charge Hopper Weighing 29,403  

25   Cables and Cabling Materials 4,793  

26  Conduit Fitting and Support Bulks 19,225  

  9,958,831 جمع



 

 فوالد سیرجان )سهامی عام(مجتمع جهان بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 برداریبهره زمان، ظرفیت و نحوۀ .4.1.2

برداری( برداری )شاملِ ساا شروعِ و ساا پایانِ بهرهظرفیت اسنی، دورة ساخت )شاملِ ساا شروع و سااِ پایانِ ساخت( و دورة بهره
 :به شرح ذیل است

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از ابتدایباشد و یم 1402 انتهای ساااز پروژه فوق  اندازی سرد()راه یشیآزما یزمان بهره برداردر فرضِ انجامِ افزایش سرمایه؛ 
الزم به ذکر است که فرض بر اینست که در حالتِ عدمِ انجامِ افزایش سرمایه . دیخواهد رس یقطع یداربه بهره بر 1403ساا 

ساا اضافه خواهد نتیجه دورة ساختِ پروژه یکساا مالی بعد خواهد بود و در سه ماهۀ سومِ شرکت ناگزیر به دریافت تسهیالت در 
 .شد

 
 
 
 

 یلیون ریالم -معادل ریالی یورو -قیمت مبلغ ارزی -شرح ردیف

1 Process gas compressor first stage & silencers 5،474،433 1,610,859 

2 Process gas compressor second stage  & silencers 3،649،622 1,073,906 

3 Cooling gas compressor  & silencer 1،392،285 409,682 

4 Seal gas compressor & inlet and discharge silencer 3،055،400 899,055 

5 Main air blower 650،000 191,263 

6 Ejector stack fan 750،000 220,688 

7 Seal gas refrigerant dryer 600،000 176,551 

8 Refractory material 1،000،000 294,251 

9 Purge gas compressor 400،000 117,701 

10 Reformer tubes 5،428،260 1,597,273 

11 Feeders and Screens 700،000 205,976 

12 Material handling components (drives,belts,scrappers) 1،000،000 294,251 

13 Clarifier mechanism 600،000 176,551 

14 Flocculant dosing systems & Chemical dosing system 500،000 147,126 

15 Analyzer for core area  & WS 700،000 205,976 

16 Control valve 
2،000،000 588,503 

17 OTHERS ( thermo well, actuator, shut off valve,….) 

 8،209،611 27,900,000 جمع

 شرح
  2شمارۀ  میمستق یایرحِ احداثِ احط

 عدمِ انجامِ افزایش سرمایه انجامِ افزایش سرمایه

 1،050،000 1،050،000 نت -ظرفیتِ اسنی 

 4 3 اسا -دورة ساخت 

 1400 1400 سااِ شروع ساخت

 1403 1402 سااِ پایان ساخت

 12 12 ساا -برداری دورة بهره

 1404 1403 برداریسااِ شروع بهره

 1415 1414 برداریسااِ پایان بهره



 

 فوالد سیرجان )سهامی عام(مجتمع جهان بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرحبرنامۀ زمان .4.1.3

 یتأمین منابع و مصارف مال نسبت به ریز یبنددر نظر دارد مطابق برنامۀ زمانشرکت مجتنع جهان فوالد سیرجان )سهامی عام(، 
 .دیاقدام ننا

 میلیون ریااارقام به                       
 

 

 

 

 

 
 

شمنابع  ؛پروژهبرآوردِ پیشرفتِ فیزیکی بر مبنایِ و  هیسرما شیافزا ندِفرآی بودنِ بربه زمان تیبا عنا *  و مصارفِ مربویه هیسرما شیافزا نیاز ا ینا
 است. دهیلحاظ گرد 1401از ساا 

 

 بندی اجرای فیزیکی طرحبرنامۀ زمان .4.1.4

اجرای فیزیکی یرح اقدام  به بندی زیر نسبت، در نظر دارد مطابق برنامۀ زمانمجتنع جهان فوالد سیرجان )سهامی عام(شرکت 
 نناید. 

 

 

 بینی سود و زیان طرحپیش .4.1.5

 باشد:بینی سود و زیان یرح موضوع افزایش سرمایه در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدوا زیر میپیش

 ارقام به میلیون ریاا

 جمع کل 1402سال  1401سال  1400سال  شرح

  15,000,000  0  15,000,000  0 وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه

  15,850,771  11,106,278  3,510,463  1,234,031 منابع داخلی

  30,850,771  11,106,278  18,510,463  1,234,031 جمع منابع

د با ظرفیتِ تولی 2شنارة یرحِ احداثِ احیای مستقیم 
 تن آهن اسفنجی در ساا 1،050،000

1,234,031  18,510,463  11,106,278  30,850,771  

  30,850,771  11,106,278  18,510,463  1,234,031 جمع مصارف

 شرح

 1403سال  1402سال  1401 سال 1400سال 

انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

عدمِ انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

عدمِ انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

عدمِ انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

عدمِ انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

 20 0 10 18 20 30 50 52  2شنارة  میمستق یایرحِ احداثِ احی

 20 0 10 18 20 30 50 52 درصد پیشرفت

 شرح

 1405سال  1404سال  1403سال  1400-1402های سال

انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

  155،267،852  172،519،835  120،013،798  135،015،523  0  105،949،061  0  0 درآمدهای عنلیاتی

(80،713،756)  0  0 بهای تنام شده درآمدهای عنلیاتی  0  (102،179،862)  (91،800،303)  (129،748،609)  (117،723،016)  

 سود ناخالص
0  0  25،235،305  0  

32،835،661 
 

28،213،495 
 

42،771،226  37،544،836  

(2،213،112)  0  0 های فروش، اداری و عنومیهزینه  0  (2،820،266)  (2،506،903)  (3،603،673)  (3،243،305)  

  0  0  0  0  0  0  0  0 سایر درآمدها

  0  0  0  0  0  0  0  0 هاسایر هزینه

 سود عملیاتی
0  0  23،022،193  0  

30،015،395 
 

25،706،593 
 

39،167،554  34،301،531  

(3،300،000)  0  0  0  0  0 های مالیهزینه  0  (3،300،000)  

  0  0  0  0  0  0  0  0 های غیرعنلیاتیسایر درآمدها و هزینه

 سود قبل از مالیات
0  0  23،022،193  0  

30،015،395 
 

22،406،593 
 

39،167،554  31،001،531  

  0  0  0  0  0  0  0  0 هزینه مالیات بر درآمد

 سود خالص
0  0  23،022،193  0  

30،015،395 
 

22،406،593 
 

39،167،554  31،001،531  



 

 فوالد سیرجان )سهامی عام(مجتمع جهان بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 طرح بینی سود و زیانمفروضات مبنای پیش .4.1.6

 شرح جدوا زیر محاسبه شده است: تاثیرِ اجرایِ یرح بر میزانِ تولید شرکت، با توجه به ظرفیت و زمان قطعیِ بهره برداری به .1

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 برداری خواهد رسید.تأخیر به بهرهیک ساا در حالت عدم انجام افزایش سرمایه فرض بر این است که یرح با 
 

 داخلی فرض شده است. ،میزانِ تولید و فروش یکسان در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که کلِ فروشِ این یرح .2

. نارخ شانش فاوالد در نظار گرفتاه شاده اساتشانش فاوالد در جهاانی درصاد نارخ  60نرخ فروش آهن اسافنجی 
 لحااظ شادهدالر  580 آخارین ایالعاات واقعای شارکت در تااریخ گازارش معااداِبرابار باا  1400ساااِ  یانیماهِ پا 6

بااه  1404 تااا 1401 هااایساااا یزمااان یشااده اساات کااه ناارخ شاانش فااوالد در فاصااله یناایبشیپ نیهنچناا. اساات
نارخ آن برابار باا باه بعاد  1404کاه از سااا  یباه یاور دکنا دایاش پکااهدرصاد  1.5سااالنه حادودِ  یخط صورتِ

 است: هشد ینیبشیپ ریمطابق جدوا ز یآت یهانرخ هر تن شنش فوالد در ساا .دالر باشد 546
 
 
 

های ارزی میانگین نرخ ماهانه خرید و فروش دالر برای اسکناس و حواله، برابر با 1400ساا  یانیماه پا 6 یارز برا رینرخ تسع .3
ساا  یرشد نرخ دالر برا نیهنچن. لحاظ شده است (sanarateسامانه : منبع) اایر 249.366، معادا 1400/08/23منتهی به 

 .شده است فرضدرصد  15 بعد معاداِ  یها
 .شنش فوالد در نظر گرفته شده استنرخ جهانی درصد  29با نرخ خریدِ هر تن گندله برابر  .4

 .در نظر گرفته شده است  %71.4ی وزنیِ تولیدِ آهن اسفنجی برابر با بازده .5
 : میزان مصرف برق، آب و گاز به ازای تولید هر تن آهن اسفنجی به تفکیک در جدوا زیر آورده شده است .6

 

 
 

 
 

 

ریاا و نرخ  400.000ریاا، نرخ هر متر مکعب آب برابر با  3.557نرخ هر یک کیلو وات ساعت برق برابر با  1400برای ساا 
 15معاداِ  های آتیدر ساا رشدِ نرخ برق، آب و گازمیزان . بینی شده استریاا پیش 6.325هر متر مکعب نرماا گاز برابر با 

 .بینی شده استدرصد پیش
 

 .شده است لحاظنفر  100برابر با تولید  تعداد نیروی انسانیِ .7

میزان . ریاا در در نظر گرفته شده است 5.140.000.000برابر با  1400در ساا های پرسنلیِ نیروی کارِ تولیدی هزینه نرخ .8
 .شده است برآورددرصد  15های آتی معاداِ در ساا رشدِ نرخِ دستنزد

 

 .محاسبه شده است درصد 8با نرخِ  بردارییرح و زمانِ بهره ایهیمخارجِ سرما یبر مبنا استهالکِ یرح نهیهز .9
 

 شرح

 1405سال  1404سال  1403سال 

انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

 945،000 1،050،000 840،000 945،000 0 840،000 نت -2یرحِ احداثِ احیای مستقیم شنارة 

 به بعد 1404 1403 1402 1401 1400 شرح

  546  554  563  571  580 نرخ شنش )دالر/تن(

 اسفنجیهن آبه ازای تولیدِ یک تن  واحد نهاده

  137 کیلو وات ساعت برق

  2.1 مترِ مکعب آب

  275 مترمکعب نرماا گاز
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محاسبات لحاظ د معاداِ تورم در های تولیدی به ازای تولید هر تن آهن اسفنجی بر مبنای میزانِ تولید و با نرخِ رشسایر هزینه  .10
 .شده است

درصااد از  2، حدودِ 1399ها به درآمدهای عنلیاتی در ساااا های فروش، اداری و عنومی بر مبنای نساابت این هزینههزینه .11
 . درآمدهای عنلیاتی در هر ساا لحاظ شده است

 نظور اجرایِ یرحبه ممعاداِ افزایش سرمایه پیشنهادی که شرکت  نستیفرض بر ا هیسرما شیدر فرضِ عدمِ انجامِ افزا .12
 ینرخ بهره .دیاقدام ننا ازین منابع موردِ  نینسبت به تأم 1401ماهۀ سومِ ساا  3در  یمال التِیاخذِ تسه قِ یاز یرای؛ توسعه

 .در نظر گرفته شده است  %22برابر با ی آت هایدر ساا یمال التیتسه

 یهاساا یمال نهیهز ینهنچن .از یرح؛ محاسبه شده است برداریبهره خِ یتار بر مبنایِ  یۀ مالنیهز الزم به ذکر است که 
 منظور شده است. یرح ةتنام شد یبه حساب بها یبردارقبل از بهره

 

 .گرددمی مالیاتی معافیت مشنوا ساا 10 مدت به محروم منطقه در این یرح شدن واقع علت به .13
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 زیر خواهد بود: ی آهن اسفنجی مطابق جدواهای بیان شده، بهای تنام شدهبا توجه به فرض
 

 

 

 

ی
تولیدِ آهنِ اسفنج

 

 1405سال  1404سال  1403سال  1402سال  1401سال  1400سال  تولید

ی نهاده
یبقه 

 

نامِ نهاده
 

 شرح

انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم 

انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم 

انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم 

انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

ی اولیه
ماده 

 

گندله
  1،323،000  1،470،000  1،176،000  1،323،000  0  1،176،000  0  0  0  0  0  0 مقدارِ مصرفِ کل )تن( 

  79،413،892  69،055،559  60،962،753  53،818،365  47،511،247  41،943،277 نرخ )ریاا(

  105،064،580  116،738،422  81،209،337  91،360،504  0  71،692،198  0  0  0  0  0  0 مبلغِ )میلیون ریال(

ی
انرژ

 

گاز
 

  275  275  275  275  275  275  275  275  275  275  275  275 دمیزانِ مصرف به ازایِ هر واحد تولی

  259,875,000  288,750,000  231,000,000  259,875,000  0  231,000,000  0  0  0  0  0  0 (مقدارِ مصرفِ کل )مترِ مکعبِ نرماا

  12,722  12,722  11,062  11,062  9,620  9,620  8,365  8,365  7,274  7,274  6,325  6,325 نرخ )ریاا(

  3,306,087  3,673,430  2,555,429  2,874,858  0  2,222,112  0  0  0  0  0  0 مبلغِ )میلیون ریال(

برق
 

  137  137  137  137  137  137  137  137  137  137  137  137 دمیزانِ مصرف به ازایِ هر واحد تولی

-اتو-مقدارِ مصرفِ کل )کیلو
 ساعت(

0  0  0  0  0  0  115,080,000  0  129,465,000  115,080,000  143,850,000  129,465,000  

  7,154  7,154  6,221  6,221  5,410  5,410  4,704  4,704  4,091  4,091  3,557  3,557 نرخ )ریاا(

  926,244  1,029,160  715,937  805,430  0  622,554  0  0  0  0  0  0 مبلغِ )میلیون ریال(

ب
آ

 

  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2 دمیزانِ مصرف به ازایِ هر واحد تولی

  1,134,000  1,260,000  1,008,000  1,134,000  0  1,008,000  0  0  0  0  0  0 مقدارِ مصرفِ کل )مترِ مکعب(

  400,000 نرخ )ریاا(
400,00

0  
460,000  460,000  529,000  529,000  608,350  608,350  699,603  699,603  804,543  804,543  

  912,352  1,013,724  705,199  793,349  0  613,217  0  0  0  0  0  0 مبلغِ )میلیون ریال(

ل
ی تبدی

سایرِ هزینه ها
 

ک
ال

استه
 

  3,112,839  2,518,839  3,112,839  2,518,839  0  2,518,839  0  0  0  0  0  0 مبلغِ )میلیون ریاا(

ی 
هزینه ها
کارکنان

 

  1,033,838  1,033,838  898,989  898,989  0  781,730  0  0  0  0  0  0 مبلغ )میلیون ریاا(

سایر
 

  3,367,077  3,741,196  2,602,571  2,927,893  0  2,263,106  0  0  0  0  0  0 مبلغ )میلیون ریاا(

  117,723,016  129,748,609  91,800,303  102,179,862  0  80,713,756  0  0  0  0  0  0 جمعِ هزینه های تولید )میلیون ریال(
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 و نیروی کار شرکت تاثیر طرح توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش .4.1.7

د گندله در خاورمیانه، مجتنع تولی نیاز جنله مجاورت با بزرگتر ینسب یهاتیمز یدارا یتکنیل واحد تولید آهن اسفنج یرح
و  رانیا یآهن سراسر ا خط راهپروژه از قبیل آب، برق و گاز، جاده و مجاورت ب یاجرا یمورد نیاز برا یهارساختیفراهم بودن ز

واحد در  نیا یید. محصوا تولباشدیر مگهگل یو صنعت ییرح در مجنوعه معدن یاجرا لمتخصص به دلی یبه نیرو یدسترس
احداث خواهد شد،  کینزد دهنیکه در آ یگرختهیبوده و در درازمدت در واحد ذوب و ر یداخل دارانیکوتاه مدت قابل عرضه به خر

 گردد.مصرف می
 عنوان صنعتی به رهنگف گسترش و کرمان استان نظیر برخوردار کنتر نقاط از زدایی محرومیت و کشور توسعه سیاست به توجه با

ح در مجتنع جهان یر یاجرا محلبیکاری،  کاهش و کنترا و انسانی نیروی مهاجرت از جلوگیری و توسعه زیربناهای از یکی
 فوالد سیرجان قرار دارد. 

 خواهد تولیدی و اداری() نفر 130فراهم ننودن زمینه ایجاد اشتغاا مستقیم برای حدود الزم به ذکر است که این یرح منتج به 
 شد.

 

 های آتی با توجه به طرح یاد شده در سال( فروش)میزان کشش بازار  .4.1.8

های تولید گردد، از هایی که منجر به افزایش ظرفیتهای آتی، قطعا یرحبینی افزایش تقاضااای فوالد در ساااابا توجه به پیش
از جهت تولید شاانش و مین ماده اولیه مورد نیأاساات که منجر به تهایی اقباا خوبی برخوردار اساات. یرح مذکور از جنله یرح

 ثر خواهد بود.ؤمیلگرد خواهد شد و به تبع آن بر زنجیره ارزش فوالد م
 با که گیردمی قرار فادهاست مورد فوالدسازی فرآیند خوراک عنوان به و رود می شنار به ای واسطه کاالی نوعی به اسفنجی آهن
 گران بودن و کنبود و کیفی التمحصو تولید گیریجهت و الکتریکی قوس هایکوره در فوالد تولید افزایش به رو روند به توجه

 آهن شده تا باعث امر این و است شده بیشتر فوالدسازی های کوره فلزی بار در ماده این از استفاده برای تقاضا ایران، در قراضه
 یادآوری. درو فروش به سرد اسفنجی آهن یا و گرم بریکت بصورت مستقیم احیای روش نهایی محصوا عنوان به اسفنجی

 مصرف مورد گری، ریخته و وبذ واحد اندازی راه و احداث از پس و عرضه داخلی بازار به محصوا ابتدا واحد، این در که شودمی
 .گیردمی قرار مجتنع
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 طرح  NPVو   IRRخالص جریانات نقدی، دورۀ بازگشت سرمایه،   .4.1.9
 

 باشد:یم ریدوا زج( به شرح ی)خروج یورود ینقد اناتیخالص جر نیو هنچن هیسرما شیاز افزا یناش یورود ینقد اناتیجر
 ارقام به میلیون ریاا

 
 

  (PP)دوره بازگشت سرمایه  -الف

اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد یرح و با  گذاریهای مورد نیاز برای برگشت سرمایهدوره بازگشت سرمایه عبارت است از ساا
 گردد. تعیین می "ماه 6ساا و  2"گذاری اولیه، دوره بازگشت کل سرمایه بالغ بر توجه به میزان کل سرمایه

 

سال می باشد،  5گذاری شرکت دوره بازگشت سرمایه مورد نظر )استاندارد( بالغ بر با توجه به اینکه طبق سیاست

 شود.طرح پذیرفته می
 

  (NPV)خالص ارزش فعلی  -ب

 گذاری. خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده منهای ارزش فعلی خالص سرمایه
 درصدی، خالص ارزش فعلی یرح بالغ بر               25بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل 

 گردد.تعیین می "میلیون ریاا 3،784،115" 
 

 شود.باشد، طرح پذیرفته میبا توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح مثبت می
 

  (IRR)نرخ بازده داخلی  -ج

شود خالص ارزش فعلی یرح برابر صفر شود یا به عبارت دیگر ارزش نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث می
 ورودی برابر با ارزش فعلی جریان وجوه نقد خروجی گردد.فعلی جریان وجوه نقد 

 گردد. تعیین می "درصد 33.75 "بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده، نرخ بازده داخلی یرح بالغ بر 
 

 .شودباشد، طرح پذیرفته میبا توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار می

 

 1405سال  1404سال  1403سال  1402سال  1401سال  1400سال  شرح

 39،167،554 30،015،395 23،022،193 0 0 0 فرض انجام افزایش سرمایهسود خالص با 

 31،001،531 22،406،593 0 0 0 0 سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

 8،166،023 7،608،803 23،022،193 0 0 0 خالص تغییرات سود

 (594،000) (594،000)  2،518،839 0 0 0 هزینه استهالک

  7،572،023  7،014،803  25،541،032 0 0 0 ورودیجریان نقد 

 0 0 0 0 15،000،000 0 جریان نقدی خروجی

 7،572،023 7،014،803 25،541،032 - (15،000،000) - خالص جریان نقدی



 

  مجتمع جهان فوالد سیرجان )سهامی عام(نیۀ ثبت سهام شرکت بیا

 

 

 
 30از  19صفحۀ 

 در سال یتن آهن اسفنج 1،760،000 دیتول تِیبا ظرف میمستق یایاحداث مگامدول اح طرحِ .4.2
 

 ریزی شده بابت اجرای طرح توسعهمصارف برنامه .4.2.1
 

 است: ریح جداوا زدر ساا به شر یتن آهن اسفنج 1،760،000 دیتول تِیبا ظرف میمستق یاییرحِ احداثِ مگامدوا اح اجرای شرکت بابت جهت یزریمصارف برنامه
 ارقام به میلیون ریاا

))منبع:  اایر 249،366، معادا 23/08/1400به  یمنته یارز هایاسکناس و حواله یو فروش دالر برا دینرخ ماهانه خر نیانگی)م ورویهر  یبرا اایر 294،251معاداِ  1400ارز در سااِ  رِینرخِ تسع یِبر مبنا ؛یارز ایِهیمخارجِ سرما*
 است. دهیمحاسبه گرد یآت یهانسبت به دالر لحاظ شده است( و با فرض ثابت بودن آن در ساا یواحد 1.18 لیبا نرخِ تبد وروی(( و نرخ هر sanarateسامانه 

.خواهد شد نیتأم یاز محلِ فروش صادرات ازیکه ارز مورد ن نستی**فرض بر ا

 شرح

 مخارج باقیمانده مخارج انجام شده ولمگامد -1400آخرین برآورد سال 

مخارج ریالی 

 )میلیون ریال(

مخارج ارزی 

 )یورو(

معادل ریالی 

مخارج ارزی 

 )میلیون ریال(

درصد نسبت 

 به کل قرارداد

مخارج ریالی 

 )میلیون ریال(

مخارج ارزی 

 )یورو(

معادل ریالی 

مخارج ارزی 

 )میلیون ریال(

درصد نسبت 

به مخارج 

 انجام شده

مخارج ریالی 

 )میلیون ریال(

مخارج ارزی 

 )یورو(

معادل ریالی 

مخارج ارزی 

 )میلیون ریال(

درصد نسبت 

به مخارج 

 باقیمانده

 %1.65  0  0  548,530 %0.04  0  0  470 %1.60  0  0  549,000 ژئوتکنیک )شرکت فراخاک پیشرو(

 %0.37  0  0  122,029 %0.00  0  0  0 %0.36  0  0  122,029 اجرای ساختنانهای نینه صنعتی )شرکت سیکو( 

 %0.00  0  0  635 %0.00  0  0  0 %0.00  0  0  635 صنعتی )شرکت ماهران صنعت(یراحی ساختنانهای نینه 

 %0.15  0  0  50,770 %0.00  0  0  0 %0.15  0  0  50,770 خاکبرداری و تسطیح )شرکت نورترابر(

 %0.78  0  0  260,000 %0.00  0  0  0 %0.76  0  0  260,000 پینانکار مهندسی )شرکت آسین فوالد(

 %3.37  0  0  1,118,122 %54.18  0  0  576,730 %4.94  0  0  1,694,852 پینانکار اجرای سیویل )شرکت عنران تدبیر(

 %0.49  161,838  550,000  0 %0.00  0  0  0 %0.47  161,838  550,000  0 ارگزاریک-خرید تجهیزات داخلی و خارجی

 %9.35  0  0  3,105,698 %4.10  0  0  43,694 %9.19  0  0  3,149,392 شاندازی، آموزنصب تجهیزات شامل نصب، سوپروایزری، راه 

 %64.20  21,322,771  72,464,494  0 %0.00  0  0  0 %62.20  21,322,771  72,464,494  0 ارفرماک -خرید تجهیزات خارجی

 %16.03  0  0  5,324,092 %39.28  0  0  418,179 %16.75  0  0  5,742,271 ارفرماک-خرید تجهیزات داخلی

 %3.61  0  0  1,199,775 %2.39  0  0  25,475 %3.57  0  0  1,225,250 انی مسک -حق الزحنه مشاور 
 %100  21,484,609  73,014,494  11,729,651 %100  0  0  1,064,548 %100  21,484,609  73,014,494  12,794,199 جمع 

  11,729,651  1,064,548  12,794,199 ریالی-مبلغ

  73,014,494  0  73,014,494 ارزی-مبلغ 

  33,214,260  1,064,548  34,278,808 جمع کل )مبالغ ریالی + معادل ریالی مبالغ ارزی(



 مجتمع جهان فوالد سیرجان )سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت 

  

 

 
 30از  20صفحۀ 

به شرح جداوا  باشد،یم یگذارهیدرصد کل مبلغ سرما 10از  شیکه مبلغ آن ب خارجیو  داخلیخرید تجهیزات بخش  اتیجزئ
 :باشدیم ریز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یلیون ریالم -مبلغ شرح ردیف

1  REFRACTORY LINED DUCTS / Process Gas Mixer 425,000  

2  REFORMER CASING & STRUCTURE  660,000  

3  AUXILIARY AIR BLOWER and DILUTION AIR BLOWER 64,800  

4  BURDEN FEEDERS 22,000  

5  CLASSIFIER 20,400  

6  COOLING TOWER 240,000  

7  REDUCTION FURNACE 1,052,271  

8  Hoppers 48,000  

9  Pelet Lime COATING SYSTEM  91,200  

10  CRANE  54,000  

11  HVACS 4,200  

12  SEEL VALVE  5,316  

13  SLIDE GATES 6,900  

14  PERSONNEL LIFT FOR SHAFT FURNACE 204,000  

15  MIST ELIMINATORS 168,000  

16  PRESSURE REDUCING STATION  60,000  

17  RECUPERATOR CASING  624,000  

18  SULPHURE REMOVAL VESSELS 240,000  

19  LIQUID NITROGEN PACKAGE UNIT & TANKS 144,000  

20  Material Handling  Mechanical Part 576,000  

21  PIPING AND FITTINGS 314,584  

22  33KV and 6.6KV CABLE 528,000  

23  6.6 KV SWITCHGEAR 90,000  

24  LIGHTNING/EARTHING SYSTEM 68,400  

25  Belt Scale and Charge Hopper Weighing 15,600  

26  Control (Instrument) Cables and Cabling Materials 5,400  

27  Conduit Fitting and Support Bulks 10,200  

  5,742,271 جمع 



 )سهامی عام(مجتمع جهان فوالد سیرجان بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 یلیون ریالم -معادل ریالی یورو -مبلغ  شرح ردیف

1  

Process gas compressor first stage & silencers 
Process gas compressor second stage  & silencers 

Cooling gas compressor  & silencer 
Seal gas compressor & inlet and discharge silencer 

25,748,694  7,576,586  

2  
Main air blower 
Ejector stack fan 

1,080,000  317,791  

3  Recuperators - bundles  7,600,000  2,236,310  

4  Seal gas refrigerant dryer 600,000  176,551  

5  Refractory material 5,280,000  1,553,647  

6  Purge gas compressor 864,000  254,233  

7  Spring support and Constant hanger  46,800  13,771  

8  Furnace lubrication unit 165,600  48,728  

9  Reformer tubes 6,200,000  1,824,358  

10  Feeders and Screens 936,000  275,419  

11  Material handling components (drives,belts,scrappers) 1,320,000  388,412  

12  Flocculant dosing systems & Chemical dosing system 3,000,000  882,754  

13   Analyzer for core area  & WS 1,800,000  529,652  

14  air cooled heat exchanger 3,240,000  953,374  

15  Instruments  1,200,000  353,102  

16  Control valve 1,056,000  310,729  

17  OTHERS(thermo well,actuator,shut off valve,…) 7,048,400  2,074,001  

18  seal gas compressor 2,766,500  814,046  

19  capital spares 2,512,500  739,306  
  21,322,771  72,464,494 جمع

 

 برداریزمان، ظرفیت و نحوۀ بهره .4.2.2

برداری )شاملِ ساا شروعِ و ساا پایانِ ظرفیت اسنی، دورة ساخت )شاملِ ساا شروع و سااِ پایانِ ساخت( و دورة بهره
 :برداری( به شرح ذیل استبهره

 
 
 
 
 
 
 
 

از باشد و یم 1403 انتهای ساااز پروژه فوق  اندازی سرد(ی )راهشیآزما یزمان بهره برداردر فرضِ انجامِ افزایش سرمایه؛ 
الزم به ذکر است که فرض بر اینست که در حالتِ عدمِ انجامِ افزایش . دیخواهد رس یقطع یداربه بهره بر 1404ساا  ابتدای

ساا مالی بعد خواهد بود و در نتیجه دورة ساختِ پروژه یکساا سه ماهۀ سومِ در سرمایه شرکت ناگزیر به دریافت تسهیالت 
 اضافه خواهد شد.

 

 بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرحبرنامۀ زمان .4.2.3

 شرح
 طرحِ احداث مگامدول احیای مستقیم 

 عدمِ انجامِ افزایش سرمایه انجامِ افزایش سرمایه

 1،760،000 1،760،000 تن -ظرفیتِ اسنی 

 4 3 ساا -دورة ساخت 

 1400 1400 سااِ شروع ساخت

 1404 1403 سااِ پایان ساخت

 12 12 ااس -برداری دورة بهره

 1405 1404 برداریسااِ شروع بهره

 1416 1415 برداریسااِ پایان بهره



 )سهامی عام(مجتمع جهان فوالد سیرجان بیانیۀ ثبت سهام شرکت 

  

 

 30از  22صفحۀ 

نسبت به تأمین منابع و  ریز یبنددر نظر دارد مطابق برنامۀ زمانشرکت مجتنع جهان فوالد سیرجان )سهامی عام(، 
 .دیاقدام ننا یمصارف مال

 ارقام به میلیون ریاا                      

 

 1401از ساا  مصارفِ مربویهو  هیسرما شیافزا نیاز ا یناشمنابع  ؛پیشرفتِ فیزیکی پروژهبرآوردِ بر مبنایِ و  هیسرما شیافزا ندِفرآی بودنِ بربه زمان تیبا عنا *
 است. دهیلحاظ گرد

 

 بندی اجرای فیزیکی طرحبرنامۀ زمان .4.2.4

سهامی عام(شرکت  سیرجان ) سبت به اجرای فیزیکی ، در نظر دارد مطابق برنامۀ زمانمجتنع جهان فوالد  بندی زیر ن
 یرح اقدام نناید. 

 

 بینی سود و زیان طرحپیش .4.2.5

 باشد:بینی سود و زیان یرح موضوع افزایش سرمایه در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدوا زیر میپیش
 ارقام به میلیون ریاا

 شرح

 1405سال  1404سال   1400-1403های سال

انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام افزایش 

 سرمایه

  231،340،884  260،258،494  0  201،165،986  0  0 درآمدهای عنلیاتی

(150،611،701)  0  0 درآمدهای عنلیاتیبهای تنام شده   0  (193،944،952)  (173،364،110)  

  57،976،774  66،313،542  0  50،554،285  0  0 سود ناخالص

(4،202،046)  0  0 های فروش، اداری و عنومیهزینه  0  (5،436،398)  (4،832،353)  

  0  0  0  0  0  0 سایر درآمدها

  0  0  0  0  0  0 هاسایر هزینه

  53،144،420  60،877،145  0  46،352،239  0  0 سود عملیاتی

(2،200،000)  0  0  0  0  0 های مالیهزینه  

  0  0  0  0  0  0 های غیرعنلیاتیسایر درآمدها و هزینه

  50،944،420  60،877،145  0  46،352،239  0  0 سود قبل از مالیات

  0  0  0  0  0  0 هزینه مالیات بر درآمد

  50،944،420  60،877،145  0  46،352،239  0  0 سود خالص 

 

 

 جمع کل 1403سال  1402سال  1401سال  1400سال  شرح

  10،000،000  0  0  10،000،000  0 وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه

  23،214،260  1،977،039  11،071،420  5،420،906  4،744،894 منابع داخلی

  15،420،906  4،744،894 جمع منابع
11،071،420 

 
1،977،039  33،214،260  

ید یرحِ احداث مگامدوا احیای مستقیم با ظرفیتِ تول
 تن آهن اسفنجی در ساا 1،760،000

4،744،894  15،420،906  11،071،420  1،977،039  33،214،260  

  15،420،906  4،744،894 جمع مصارف 
11،071،420 

 
1،977،039  33،214،260  

 شرح

 1404سال  1403سال  1402سال  1401سال  1400سال 

انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

عدمِ انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

عدمِ انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

عدمِ انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

عدمِ انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

عدمِ انجامِ 

افزایش 

 سرمایه

  15  0  24  5  24  28  10  39  27  28  میمستق یایاحداثِ مگامدوا اح ةپروژ
  15  0  24  5  24  28  10  39  27  28 درصد پیشرفت



 )سهامی عام(مجتمع جهان فوالد سیرجان بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 طرح بینی سود و زیانمفروضات مبنای پیش .4.2.6
 

به شرح جدوا زیر محاسبه شده  تاثیرِ اجرایِ یرح بر میزانِ تولید شرکت، با توجه به ظرفیت و زمان قطعیِ بهره برداری .1
 :است

 

 برداری خواهد رسید.که یرح با یک ساا تأخیر به بهرهدر حالت عدم انجام افزایش سرمایه فرض بر این است 
 

میزانِ تولید و فروش یکسان در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که کلِ فروشِ این یرح، داخلی فرض  شده  .2
 است.

 یانیماهِ پا 6نرخ شنش فوالد در . شنش فوالد در نظر گرفته شده استدرصد نرخ جهانی  60نرخ فروش آهن اسفنجی  .3
 ینیبشیپ نیهنچن. است لحاظ شدهدالر  580 آخرین ایالعات واقعی شرکت در تاریخ گزارش معاداِبرابر با  1400سااِ 

درصد  1.5ساالنه حدودِ  یخط صورتِ به  1404 تا 1401 هایساا یزمان یشده است که نرخ شنش فوالد در فاصله
 یهانرخ هر تن شنش فوالد در ساا .دالر باشد 546برابر با به بعد نرخ آن  1404که از ساا  یبه یور دکن دایکاهش پ

 :است هشد ینیبشیپ ریمطابق جدوا ز یآت

 پیش بینی نرخ شنش فوالد

 به بعد 1404 1403 1402 1401 1400 شرح

  546  554  563  571  580 نرخ شنش )دالر/تن(

 

نرخ ماهانه خرید و فروش دالر برای اسکناس و  میانگین، برابر با 1400ساا  یانیماه پا 6 یارز برا رینرخ تسع .4
. لحاظ شده است (sanarateسامانه : منبع) اایر 249.366، معادا 1400/08/23های ارزی منتهی به حواله
 .شده است فرضدرصد  15 بعد معاداِ یساا ها یرشد نرخ دالر برا نیهنچن

 . شنش فوالد در نظر گرفته شده استنرخ جهانی درصد  29نرخ خریدِ هر تن گندله برابر با  .5
 

 .در نظر گرفته شده است  %71.4ی وزنیِ تولیدِ آهن اسفنجی برابر با بازده .6
 : میزان مصرف برق، آب و گاز به ازای تولید هر تن آهن اسفنجی به تفکیک در جدوا زیر آورده شده است .7
 

 
 

 
 
 

 400.000ریاا، نرخ هر متر مکعب آب برابر با  3.557نرخ هر یک کیلو وات ساعت برق برابر با  1400برای ساا 
در  میزان رشدِ نرخ برق، آب و گاز. بینی شده استریاا پیش 6.325ریاا و نرخ هر متر مکعب نرماا گاز برابر با 

 .بینی شده استدرصد پیش 15معاداِ  های آتیساا
 

 .شده است لحاظنفر   80برابر با تولید  تعداد نیروی انسانیِ .8

. ریاا در در نظر گرفته شده است 5.140.000.000برابر با  1400در ساا های پرسنلیِ نیروی کارِ تولیدی هزینه نرخ .9
 .شده است برآورددرصد  15های آتی معاداِ میزان رشدِ نرخِ دستنزد در ساا

 

 شرح

 1405سال  1404سال 

اانجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام افزایش 

 سرمایه

اانجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام افزایش 

 سرمایه

 یرحِ احداث مگامدوا احیای مستقیم با ظرفیتِ تولید
 تن -تن آهن اسفنجی در ساا 1،760،000

1،408،000 0 1،584،000 1،408،000 

 به ازای تولیدِ یک تن آهن اسفنجی واحد نهاده

 137 ساعتکیلو وات  برق

 1.2 مترِ مکعب آب

 275 مترمکعب نرماا گاز
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 .محاسبه شده است درصد 8با نرخِ  بردارییرح و زمانِ بهره ایهیمخارجِ سرما یبر مبنا استهالکِ یرح نهیهز .10
 

رخِ رشد معاداِ تورم در نهای تولیدی به ازای تولید هر تن آهن اسفنجی بر مبنای میزانِ تولید و با سایر هزینه  .11
 .لحاظ شده استمحاسبات 

 2، حدودِ 1399اا ها به درآمدهای عنلیاتی در سااهای فروش، اداری و عنومی بر مبنای نساابت این هزینههزینه .12
 . درصد از درآمدهای عنلیاتی در هر ساا لحاظ شده است

اجرایِ ادی به منظور معاداِ افزایش سرمایه پیشنهکه شرکت  نستیفرض بر ا هیسرما شیفرضِ عدمِ انجامِ افزادر  .13
اقدام  ازینابع موردِ نم نینسبت به تأم 1401ماهۀ سومِ ساا  3در  یمال التِ یاخذِ تسه قِ یاز یرای؛ توسعه یرح

 .در نظر گرفته شده است  %22برابر با ی آت هایدر ساا یمال التیتسه ینرخ بهره. دیننا

 یمال نهیهزهنچنین . از یرح؛ محاسبه شده است برداریبهره خِیبر مبنایِ تار یۀ مالنیالزم به ذکر است که هز
 منظور شده است. یرح ةتنام شد یبه حساب بها یبردارقبل از بهره یهاساا

 .گرددمی مالیاتی معافیت مشنوا ساا 10 مدت به محروم منطقه در این یرح شدن واقع علت به .14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجتمع جهان فوالد سیرجان )سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت 

  

 

 
 30از  25صفحۀ 

 زیر خواهد بود: ی آهن اسفنجی مطابق جدواهای بیان شده، بهای تنام شدهبا توجه به فرض
 

 

 

 

 

 

 

ی
نِ اسفنج

تولیدِ آه
 

 1404سال  1403سال  1402سال  1401 سال 1400سال  تولید

ی 
یبقه 

نهاده
نامِ نهاده 

 
 شرح

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

انجام افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

ی اولیه
ماده 

 

گندله
  0  1،971،200  0  0  0  0  0  0  0  0 مقدارِ مصرفِ کل )تن( 

  69،055،559  60،962،753  53،818،365  47،511،247  41،943،277 نرخ )ریاا(

  0  136،122،317  0  0  0  0  0  0  0  0 مبلغِ )میلیون ریال(

ی
انرژ

 

گاز
 

  275  275  275  275  275  275  275  275  275  275 میزانِ مصرف به ازایِ هر واحد تولید

  0  387،200،000  0  0  0  0  0  0  0  0 مقدارِ مصرفِ کل )مترِ مکعبِ نرماا(

  11،062  11،062  9،620  9،620  8،365  8،365  7،274  7،274  6،325  6،325 نرخ )ریاا(

  0  4،283،386  0  0  0  0  0  0  0  0 مبلغِ )میلیون ریال(

برق
 

  137  137  137  137  137  137  137  137  137  137 میزانِ مصرف به ازایِ هر واحد تولید

  0  192،896،000  0  0  0  0  0  0  0  0 ساعت(-اتو-مقدارِ مصرفِ کل )کیلو

  6،221  6،221  5،410  5،410  4،704  4،704  4،091  4،091  3،557  3،557 نرخ )ریاا(

  0  1،200،048  0  0  0  0  0  0  0  0 مبلغِ )میلیون ریال(

ب
آ

 

  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2 میزانِ مصرف به ازایِ هر واحد تولید

  0  1،689،600  0  0  0  0  0  0  0  0 مقدارِ مصرفِ کل )مترِ مکعب(

  699،603  699،603  608،350  608،350  529،000  529،000  460،000  460،000  400،000  400،000 نرخ )ریاا(

  0  1،182،048  0  0  0  0  0  0  0  0 مبلغِ )میلیون ریال(

ی تبدیل
سایرِ هزینه ها

ک 
ال

استه
 

  0  2,742,305  0  0  0  0  0  0  0  0 مبلغِ )میلیون ریاا(

ی 
هزینه ها

کارکنان
 

  719،191  719,191  0  0  0  0  0  0  0  0 مبلغ )میلیون ریاا(

سایر
 

  0  4,362,405  0  0  0  0  0  0  0  0 مبلغ )میلیون ریاا(

  0  150,611,701  0  0  0  0  0  0  0  0 جمعِ هزینه های تولید )میلیون ریال(
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 تاثیر طرح توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت .4.2.7

لید گندله در خاورمیانه، مجتنع تو نیاز جنله مجاورت با بزرگتر ینسب یهاتیمز یدارا ییرح تکنیل واحد تولید آهن اسفنج
 رانیا یآهن سراسر با خط راه پروژه از قبیل آب، برق و گاز، جاده و مجاورت یاجرا یمورد نیاز برا یهارساختیفراهم بودن ز

واحد  نیا یمحصوا تولید .باشدیگهر مگل یو صنعت ییرح در مجنوعه معدن یاجرا لمتخصص به دلی یبه نیرو یو دسترس
احداث خواهد  کینزد ندهیکه در آ یگرختهیبوده و در درازمدت در واحد ذوب و ر یداخل دارانیدر کوتاه مدت قابل عرضه به خر

 گردد.شد، مصرف می
به  یرش فرهنگ صنعتاز نقاط کنتر برخوردار نظیر استان کرمان و گست ییتوجه به سیاست توسعه کشور و محرومیت زدا با

یرح در مجتنع  یجراامحل  ،یو کنترا و کاهش بیکار یانسان یاز مهاجرت نیرو یتوسعه و جلوگیر یربناهایاز ز یکیعنوان 
 جهان فوالد سیرجان قرار دارد. 

خواهد  )تولیدی و اداری( رنف 120یرح منتج به فراهم ننودن زمینه ایجاد اشتغاا مستقیم برای حدود  نیبه ذکر است که ا الزم
 .شد

 های آتی با توجه به طرح یاد شده در سال( فروش)میزان کشش بازار  .4.2.8

ضا شیافزا ینیبشیبا توجه به پ ساا یتقا گردد، از  دیتول یهاتیظرف شیزاکه منجر به اف ییهاقطعا یرح ،یآت یهافوالد در 
ست. یرح مذکور از جنله یرح یاقباا خوب ست که منجر به تأم ییهابرخوردار ا شنش و  دیجهت تول ازید نمور هیماده اول نیا

 .ارزش فوالد مؤثر خواهد بود رهیجخواهد شد و به تبع آن بر زن لگردیم
سفنج آهن سطه ا یکاال یبه نوع یا شنار م یوا ساز ندیرود و به عنوان خوراک فرآ یبه   گیردیستفاده قرار ممورد ا یفوالد

و کنبود و  یتولید محصاااوالت کیف یگیرو جهت یکیقوس الکتر یهاتولید فوالد در کوره شیکه با توجه به روند رو به افزا
ضه در ا ضا برا ران،یگران بودن قرا ساز یکوره ها یماده در بار فلز نیاز ا ستفادها یتقا ست و اب یفوالد شده ا شتر  امر  نیی

سفنج شده تا آهن ا صوا نها یباعث  صورت بر یروش احیا ییبه عنوان مح ستقیم ب سف ایگرم و  کتیم سرد به  ینجآهن ا
صوا به بازار داخل نیشود که در امی یادآوریفروش رود.  ضه و پس  یواحد، ابتدا مح واحد ذوب و  یو راه انداز حداثز ااعر

 .گیردیقرار ممورد مصرف مجتنع  ،یگر ختهیر
 

 طرح  NPVو   IRRخالص جریانات نقدی، دورۀ بازگشت سرمایه،   .4.2.9
 

 باشد:یم ریرح جدوا ز( به شی)خروج یورود ینقد اناتیخالص جر نیو هنچن هیسرما شیاز افزا یناش یورود ینقد اناتیجر
 

 مبالغ به میلیون ریاا

 
 

  (PP)دوره بازگشت سرمایه  -الف

های مورد نیاز برای برگشت سرمایه گذاری اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد دوره بازگشت سرمایه عبارت است از ساا
 گردد. تعیین می "ماه 1ساا و  3"گذاری اولیه، دوره بازگشت کل سرمایه بالغ بر یرح و با توجه به میزان کل سرمایه

 1404سال  1403سال  1402سال  1401سال  1400سال  شرح

 46،352،239 0 0 0 0 سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه

 0 0 0 0 0 انجام افزایش سرمایهسود خالص با فرض عدم 

 46،352،239 0 0 0 0 خالص تغییرات سود 

  2،742،305  0 0 0 0 هزینه استهالک

  49،094،543  0 0 0 0 جریان نقد ورودی

 0 0 0 10،000،000 0 جریان نقدی خروجی

 49،094،543 - - (10،000،000) - خالص جریان نقدی
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ل سا 5دوره بازگشت سرمایه مورد نظر )استاندارد( بالغ بر با توجه به اینکه طبق سیاست گذاری شرکت 

 شود.باشد، طرح پذیرفته میمی
 

  (NPV)خالص ارزش فعلی  -ب

 گذاری. سرمایه خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده منهای ارزش فعلی خالص
 رح بالغ بر              یدرصدی، خالص ارزش فعلی  25بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل 

 گردد.تعیین می "میلیون ریاا 10،493،866 " 
 

 شود.با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح مثبت می باشد، طرح پذیرفته می
 

  (IRR)نرخ بازده داخلی  -ج

یا به عبارت دیگر  شود خالص ارزش فعلی یرح برابر صفر شودبازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث مینرخ 
 ارزش فعلی جریان وجوه نقد ورودی برابر با ارزش فعلی جریان وجوه نقد خروجی گردد.

 گردد. می تعیین "صددر 50 "بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده، نرخ بازده داخلی یرح بالغ بر 
 

باشد، ر میبا توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظا

 شود.طرح پذیرفته می

 

 

 )تن( ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی .4.3
 

 
 

 
 

 شرح

 1403سال  1402-1400سال های   1399سال  1398سال 

ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت 

 عملی

 تولید

 واقعی

ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت 

 عملی

 تولید

 واقعی

انجام  

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام  

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

تولید  -وضعیت فعلی شرکت
 آهن اسفنجی

900،000  825،000  854،695  900،000  900،000  985،740  950،000  950,000  950،000  950،000  

احیای مستقیم یرحِ احداثِ 
ولید آهن ت -2شنارة 

 اسفنجی
0  0  0  0  0  0  0  0  840،000  0  

یرحِ احداث مگامدوا احیای 
ولید آهن ت -مستقیم 

 اسفنجی
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  950،000  1،790،000  950،000  950،000  985،740  900،000  900،000  854،695 825،000  900،000 جمع

 شرح

 1407سال  1406سال  1405سال  1404سال 

انجام  

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام  

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام  

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

انجام  

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

  950،000  950،000  950،000  950،000  950,000  950,000  950,000  950،000 آهن اسفنجیولید ت -وضعیت فعلی شرکت
 -2یرحِ احداثِ احیای مستقیم شنارة 

 تولید آهن اسفنجی
945،000  840،000  1،050،000  945،000  1،050،000  1،050،000  1،050،000  1،050،000  

 -یرحِ احداث مگامدوا احیای مستقیم 
 تولید آهن اسفنجی

1،408،000  0  1،584،000  1،408،000  1،760،000  1،584،000  1،760،000  1،760،000  

  3،760،000  3،760،000  3،584،000  3،760،000  3،303،000  3،584،000  1،790،000  3،303،000 جمع
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  شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه هایبرنامه .5
ش نیمتأبه منظور  یفعل یۀسرما شیافزا سرما یبخ ستق یایحیرحِ احداثِ ا"جهت  ازیموردِ ن یاهیاز مخارج  با  2شنارة  میم
سفنج 1،050،000 دیتول تِیظرف ساا یتن آهن ا ستق یایمدوا احیرحِ احداث مگا"و  "در   1،760،000 دیتول تِیا ظرفب میم

 . ردیپذیصورت م "در ساا یتن آهن اسفنج
س ه،یسرما شیانجامِ افزادر حالتِ عدمِ  شرکت و تق ست که  نیران، فرض بر اسهامدا نیسود ب میبا توجه به خروجِ منابع از  ا

و  "در ساا یهن اسفنجآتن  1،050،000 دیتول تِیبا ظرف 2شنارة  میمستق یایاحداثِ اح" هاییرحشرکت به منظورِ اجرایِ 
ستق یایمدوا احاحداث مگا" سفنج 1،760،000 دیتول تِیبا ظرف میم ساا یتن آهن ا شد ناگز ؛"در  ساایر خواهد   1401 در 

 د.درصد دریافت ننای 22ها، تسهیالتِ مالی با نرخِ معاداِ افزایش سرمایه پیشنهادی برای این یرح
برداری خواهند یه به بهرهنسبت به حالتِ انجامِ افزایش سرما ساا تأخیریکهای مذکور با شود که یرحبینی میهنچنین پیش

 رسید.

در  رهمدیئتیه یهیگزارش توج هیشده در اطالعات شرکت پس از ته جادیا راتییتغ .6
 هیسرما شیخصوص افزا

بنای برآوردهای مبتنی بر و بر م ثبت یۀانیتا زمان ارسااااا ب رهیمد ئتیه یهیگزارش توج با عنایت به بازة زمانی بینِ ارائۀ
ن با توجه به اینکه ها نساابت به گزارش توجیهی تغییر کرده اساات. هنچنیپروژهدرصاادِ پیشاارفتِ فیزیکیِ ، ماهه 9عنلکرد 

ثبت، بر مبنایِ آخرین مبالغِ  ای در بیانیۀشاارکت در مرحلۀ انعقادِ قرارداد با پینانکاران اساات؛ مبالغِ برآوردی مخارج ساارمایه
 فاکتورها درج شده است.قراردادها و پیش

؛ منابع هاپروژه یکیزیف شاارفتِیبرآوردِ پبر مبنایِ و  هیساارما شیافزا ندِفرآی شاادنِ بربه زمان تیبا عنا ذکر اساات که الزم به 
 است. دهیلحاظ گرد 1401و مصارفِ مربویه از ساا  هیسرما شیافزا نیاز ا یناش

 

 شرکتهای ریسک  .7
 

 باشد:های عنده شرکت به شرح زیر میریسک
ی و نظارت و ریسااک شاارکت، خدماتی برای دسااترساای هناهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین النللریسااک مالی: کنیته 

های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و های مالی مربوط به عنلیات شرکت از یریق گزارشمدیریت ریسک
ک بازار )شااامل ریسااک نرخ ارز و سااایر ها شااامل ریسااکند. این ریسااککند، ارائه مییمها تجزیه و تحلیل اندازه ریسااک

شرکت که بر ریسکهای قینت(، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی میریسک شد. کنیته ریسک  ستبا سیا های اجرا ها و 
 دهد.به هیأت مدیره گزارش می ها را کاهش دهد، به صورت فصلیپذیری از ریسککند تا آسیبشده نظارت می

شااود. تجزیه و تحلیل گیری می ریسااک بازار با اسااتفاده از تجزیه و تحلیل حساااساایت، اندازهپذیری از ریسااک بازار: آساایب
تر برای تجزیه و کند. دوره زمانی یوالنیهای ارز در یی ساا را ارزیابی میحساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتنل در نرخ

سیت، ارزش در معرض ریسک را تکنیل می شرکت در اتحلیل حسا سکند و به  های بازار، کنک پذیری از ریسکیبرزیابی آ
 کند.می
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 نویسی سهامپذیره .8
 

 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حق .8.1

جتنع جهان فوالد مشرکت نویسی نشده( ناشی از افزایش سرمایه، تقدم استفاده نشده )سهام پذیرهدر صورت وجود حق
 ، موظف است نسبت به عرضۀ عنومی آن از یریق فرابورس ایران اقدام نناید.)سهامی عام( سیرجان

 

 نویسمشخصات متعهدان پذیره .8.2

نویسی تنامی سهام در نظر گرفته منظور حصوا اینینان از تکنیل پذیرهدر صورت عدم تکنیل مبلغ افزایش سرمایه و به
 یشرکت مل یشستگمؤسسه صندوق بازن و عام( یگهر )سهامگل یو صنعت یمعدن شده جهت عرضۀ عنومی، شرکت

نویسی نشده( حداکثر ههای استفاده نشده )سهام پذیرتقدماند تا نسبت به خرید کل حقمتعهد گردیده رانیمس ا عیصنا
 باشد:نویسی به شرح جدوا زیر میروز پایانی مهلت عرضۀ عنومی اقدام نناید. مشخصات متعهدان پذیره 5ظرف مدت 

 

 میزان تعهدات موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام متعهد

 عام یسهام گهرگل یو صنعت یمعدن شرکت

ز باارداری از معااادن فلاازی و غیرفلاازی ااکتشاااف، اسااتخراج و بهره
بناادی شااده، کنسااانتره، هاان دانهآهن و تولیااد ساانگ آجنلااه ساانگ

 گندله، فوالد و انواع محصوالت فوالدی،

های جدید در سیس شرکتأگذاری در ایجاد و تسرمایهمشارکت و 
 ...هادار و نوع خرید و فروش سهام و اوراق ب داخل و خارج کشور و هر

 یحق تقدم ها هیکل دیخر
استفاده نشده پس از 

 سهام یعرضه عنوم

 یشرکت مل یمؤسسه صندوق بازنشستگ
 رانیمس ا عیصنا

 مؤسسه
توسعه، تکنیل، ساخت، اجاره، داره، اگذاری، خرید، فروش، سرمایه

انجام  وایجاد انواع واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختنانی 
 هرگونه فعالیتی که به نحوی به موارد فوق مربوط باشد.

 یحق تقدم ها هیکل دیخر
استفاده نشده پس از 

 سهام یعرضه عنوم

 

 نویسهای قبولی سمت متعهدان پذیرههزینه .8.3

، به منظور رانیمس ا عیصنا یشرکت مل یعام( و مؤسسه صندوق بازنشستگ ی)سهامگهر معدنی و صنعتی گلشرکت 
 انجام خدمات تعهد پذیره نویسی مبلغی دریافت نننوده اند.

 

 :دادهای منعقده به شرح زیر استرنویسی، بر اساس قراحدود مسئولیت متعهدان پذیره .8.4

 سهام یاستفاده نشده پس از عرضه عنوم یهاحق تقدم هیکل دیرخ
 

 :استفاده نشده تقدموجوه ناشی از فروش حق نحوۀ عمل ناشر در خصوص .8.5

ده نشده )سهام های استفاتقدمحق، موظف است وجوه حاصل از فروش )سهامی عام( مجتنع جهان فوالد سیرجانشرکت 
های تقدمارمزد فروش حقهای مربویه و کپس از کسر هزینهنویسی نشده( و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پذیره

  شده منظور نناید. های یادتقدمیاد شده )مطابق دستورالعنل مراحل زمانی افزایش سرمایه(، به حساب دارندگان حق

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 )سهامی عام(مجتمع جهان فوالد سیرجان بیانیۀ ثبت سهام شرکت 

  

 

 30از  30صفحۀ 

 مشخصات مشاور  .9
تأمین مالی و انتشار  سنجی، یراحیامکانمنظور انجام یرح، تهیه گزارش ، به)سهامی عام( مجتنع جهان فوالد سیرجانشرکت 

 است.سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده ننوده

 شمارۀ تماس و دورنگار محل فعالیت موضوع مشاوره شخصیت حقوقی نام مشاور

شرکت پردازش ایالعات مالی 
 نوآوران امین

 سهامی خاص
مشاوره عرضه 
 )افزایش سرمایه(

غربی میدان شیخ  ضلع شناا
، مجتنع اداری 18بهایی، پالک 

  606رایان ونک، واحد 

 021 – 87700808تناس: 
 (99)داخلی  87700808دورنگار: 

www.nadpco.com 
 

 

 تعهدات مشاور عرضه در چارچوب موضوع قرارداد به شرح زیر است:
 ب،مناس یمال نیتأم ةویمشاوره در خصوص ش ۀناشر و ارائ یمال نییرح موضوع تأم ایبرنامه  یبررس .1
 ناشر، یقانون فیاوراق بهادار و تکال ۀو مقررات عرض نیمشاوره در خصوص قوان ۀارائ .2
 انتشار اوراق بهادار، یهیگزارش توج یۀالزم جهت ته یهاییراهننا ۀارائ .3
 یشخاص حقوقا ایو در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان  یهیگزارش توج یۀایالعات، مدارک و مستندات ته یبررس .4
 ادشده،ی یهادر خصوص گزارش صالحیذ
 صالح،یذ یاص حقوقاشخ ایانجام شده و اظهارنظر کارشناسان  یدگیبه استناد رس یهیاظهار نظر نسبت به گزارش توج .5
 ،"اشرن"از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار  تیدرخواست معاف ایثبت  یۀانیب یۀته .6
 .دارانتشار اوراق بها یمراحل قانون یریگیبه منظور پ صالحیناشر نزد مراجع ذ یقانون یندگیننا .7

 

 


