معرفی پروژه

عىىان :پنل خىسشیذی
بـخــش :صنعت
زیربخش :ساخت انىاع المپهای الکتشونیکی تیىپ و والى و سایش اجضای الکتشونیکی
خذمات/تىلیذات :تىلیذ پنل خىسشیذی
محلاجرا :شهشک صنعتی اسومیه 2
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:

دس فشاینذ تىلیذ پانلهای خىسشیذی ابتذا ویفشهای سیلیکىنی مىسد باصسسی قشاسگشفته و بعذ اص بشطرش شرذع یرب ادتمرالی دس
سطخ ویفشها ،واسد خط تىلیذ میشىنذ و طی مشادل مختلر پىشرد دهری شرذ و دس قرام مخصرىه اره االرب اص جرنس
آلىمینیىم است قشاسگشفته و دسصگیشی میشىد و دس نهایت مىسد آصماید دس بشابش اشعه قشاس میگیشد.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اسمی  08888پنل ( 08مگاوات) دس سال و ظشفیت ملی  00888پنل ( 80مگاوات) دس سال

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

50درصد خارجی

50درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

 30درصد خارجی

70درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 0سال

وضعیت طرح:











وجىد امکاعسنجی طشح
تأمین صمین مىسد نیاص
اخز مجىصهای قانىنی (جىاص تأسیس ،سهمیه اسصی ،مذیطص یست)... ،
انعقاد قشاسداد با سشمایهگزاس داخلی /خاسجی
انعقاد قشاسداد تأمین مالی
انعقاد قشاسداد با پیمانکاساع داخلی /خاسجی
تذاسک تسهیالت صیشساخت (بشق ،آم ،مخابشات ،سىخت ،جاد )...
وجىد فهشست ششاتهای ساصنذ  /فشوشنذ داند فنی ماشینآالت و تجهیضات
انعقاد قشاسداد خشیذ بشای ماشینآالت و تجهیضات و داند فنی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

50084

34379

1/46

0/41

1/87

سرمایه در گردش

93092

34379

2/71

0

2/71

سرمایه کل

143176

34379

4/16

0/41

4/58

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

0.41

میلیىع یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

-

میلیىع سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىع یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىع یىسو

ارزش فعلی خالص:

8.88

میلیىع یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

%60.3

مذت بازگشت سرمایه:

 6.00سال

 بخد دولتی

دسصذ

 بخد ایشدولتی

ساصماع صنعت ،معذع و تجاست استاع آرسبایجاعاشبی
اسومیه ،خیاباع اسشاد ،ساصماع صنعت ،معذع و تجاست استاع آرسبایجاعاشبی

833-66336030

833-66333088

www.agh.mimt.gov.ir

info.agh@mimt.gov.ir

کل مىابع مىردویاز

