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 کتايزدان يبنام   
 

 مقدمه

ره به مجمع يأت مديک سهامداران محترم، گزارش هيکاير مقدم حضور ياد خداوند متعال و با عرض سالم و خيبا نام و 

ماه  اسفند 92به  يمنته يسال مال يرا برا( عام يسهام)سنا  ران يا يروگاهين يه گذاريصاحبان سهام شرکت سرما يعاد يعموم

 .رساند يبه استحضار م 2229

 رفته يآن اهم اقدامات انجام پذ يمورد اشاره بوده و ط يشرکت در سال مال يتهايرنده مجموعه فعاليگزارش حاضر دربرگ

 .رديگ ياشاره قرار من سال مورد يدر ا

 

 

 شرکت در مورد ياتيکل -6

 

 تيفعالخچه يتار 6-6

 

چهارصد ميليون سهم )ه چهارصد ميليارد ريال يبا سرمايه اول( سهامي عام)گذاري نيروگاهي ايران ـ سنا  شرکت سرمايه

 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري تهران  921222تحت شماره  2232آذرماه  92س و در تاريخ يتأس( يکهزار ريالي بانام

  .به ثبت رسيد

   

 .واقع است ،83پالک  -ابان ششميخ -يد عربعليابان شهيخ -ابان خرمشهريخ -مرکز اصلي شرکت در تهران
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  ت يموضوع فعال 6-2

 

 :ازموضوع فعاليت اصلي شرکت عبارت است 

  گذاري و مشارکت با اشخاص حقوقي و حقيقي معتبر  هاي توليد برق از طريق سرمايه اندازي و خريد نيروگاه ايجاد، راه

 .نويسي و عرضه سهام و انتشار اوراق مشارکت داخلي و خارجي، پذيره

  اندازي و توسعه صنايع مرتبط با توليد برق به روشهاي  گذاري و مشارکت در ايجاد، راه سنجي، سرمايه مطالعه، امکان

BOO-BOT-BOOT-BTO-LDO-BBO هاي توليدي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي،  و انواع طرحها و پروژه ...و

 .اختماني در صنعت برق و ساير بخشهاي اقتصادي مرتبطسمهندسي و 

  ،بازرگاني، خدماتي، مهندسي و ساختماني مرتبط با صنعت برق   تشکيل و تأسيس انواع شرکتهاي توليدي، صنعتي 

 .و مبادرت به هر گونه مشارکت با شرکتهاي مذکور

  ها و اداره امور شرکتهاي فعال در صنعت برق و مديريت سهام شرکتهاي  گذاري ارائه خدمات مشاوره در زمينه سرمايه

 .پذير نيروگاهي سرمايه

  گذاري دربورس اوراق بهادار سرمايه فراهم نمودن امکانات الزم جهت ورود، پذيرش و فروش سهام شرکتهاي مورد. 

  هاي مختلف هاي اقتصادي داخلي و خارجي در زمينه مشارکت با شرکتها و بنگاه. 

  لي و اعتباري داخل و خارج از کشور در جهت استفاده از تسهيالت مالي و اعتباري بانکها و شرکتهاي بيمه و مؤسسات ما

 .تحقق اهداف شرکت

  اي و طراحي سيستم و بازاريابي به شرکتهاي مرتبط به منظور  ارائه خدمات فني ـ مهندسي، مالي، مديريتي، مشاوره

 .هاي جديد و طرحهاي توسعه  گذاري تسهيل و افزايش کارايي آنها در سرمايه

  ارائه خدمات ذيربط انجام کليه معامالت سهام و. 

   اخذ و اعطاي هر گونه نمايندگي در داخل و خارج از کشور و نيز دريافت مجوزهاي الزم به منظور اجراي طرحهاي توليدي

 .نعتيصو 

   انجام کليه عمليات مجاز که به طور مستقيم و غيرمستقيم براي تحقق اهداف شرکت مفيد بوده و يا در جهت اجراي

 .داشته باشدموضوع شرکت ضرورت 
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 ب سهامداران يه و ترکيسرما 6-3

ق ير از طريون سهم متعلق به شرکت توانيليم 22ون سهم متعلق به شرکت ساتکاب و يليم 231تعداد  2231در اواخر سال 

 يقرارداد جداگانه اق انعقاد ياز طر ين اجتماعيتأم يه گذاريون سهم متعلق به شرکت سرمايليم 13و تعداد  يساز يسازمان خصوص

 2/29که معادل ( اديبن)به شرکت صبا  يسهام واگذار .ديواگذار گرد( اد مستضعفانيوابسته به بن)صبا  يع برق و انرژيبه شرکت صنا

مصوب  يه هايش سرماياز سهامداران در افزا يل عدم مشارکت برخيو به دل 2232ان سال يدرصد از کل سهام شرکت سنا بود در پا

 .افته استيش يدرصد افزا 8/21ه شرکت، ب

 ال يارد ريليم 218ه شرکت از مبلغ يش سرمايبر افزا يمبن 22/2/2231فوق العاده مورخ  يمصوبه مجمع عموم يدر اجرا

ا چند مرحله و به يک يه در يش سرماينمودن افزا يره در مورد اجرائيأت مديض شده به هيار تفويال و اختيارد ريليم 2.322به مبلغ 

 2.322ال به مبلغ يارد ريليم 322ره از مبلغ يأت مديه 23/1/2233ه طبق صورت جلسه مورخ يش سرمايزان، مرحله دوم افزايم هر

 .ب قرار گرفتيال مورد تصويارد ريليم

ن شده از مبلغ يزان تأميه به ميش سرمايره نسبت به ثبت مرحله دوم افزايات مديطبق صورتجلسه ه 99/3/2232خ يدر تار

 د يافته اقدام گرديتحقق  يل شده و آورده نقدصل مطالبات حايال که تماما از محل تبديارد ريليم 2.112ال به مبلغ  يارد ريليم 322

 .ديبه ثبت رس 22/3/2232خ يو در تار

 

 تغييرات سرمايه شرکت

تاريخ ثبت 

 افزايش سرمايه

 سرماية قبلي

 (ميليون ريال)

 مبلغ افزايش

 (ميليون ريال)

 جديدسرماية 

 (ميليون ريال)

درصد 

 افزايش
 محل افزايش سرمايه

 آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران 82 218.918 218.918 822.222 21/23/2232

 آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران 89 322.222 922.121 218.918 22/22/2233

 نقدي و مطالبات حال شده سهامدارانآورده  223 2.112.222 312،222 322.222 22/23/2232
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 :ر استيمورد گزارش به قرار ز يان سال ماليب سهامداران در پايه و ترکيسرما

 
 
 سرمايه  درصد سهام  تعداد سهام 

 (ون رياليليم)     

 222,222  23/21  222,222,222 ( خاص يسهام)صبا  يع برق و انرژيشرکت صنا

 221,922  21/21  223,221,922 (سهامي عام)نيروگاهي ايران ـ مپناهاي  شرکت مديريت پروژه

 822,983  22/28  222,822,983 (سهامي عام) يگذاري گروه توسعه مل شرکت سرمايه

 322,21  82/2  922,322,21 (سهامي عام)شرکت  شاهد 

 221,29  21/2  322,221،29 نا يس يه گذاريو سرما يمال يشرکت مادرتخصص

 222,92  99/2  222,222,92 (سهامي عام)گذاري اميد  ت سرمايهيريمد شرکت

 222,21  21/2  222,222,21 (سهامي عام)گذاري بوعلي  شرکت سرمايه

 292,3  82/2  222,292,3 (سهامي عام)گذاري سبحان  شرکت سرمايه

 121,29  21/2  389,121,29 (سهامدار شامل اشخاص حقيقي و حقوقي2291)ساير 

 2.112.222،222  222  2.112.222 

 

 ره يأت مديه  6-4
 

که به استناد صورت جلسه مجمع  2229ماه  اسفند 92به  يمنته يان سال ماليندگان آنان در پايره و نمايأت مديه ياعضا

  :باشد ير ميده اند به شرح زيگرد انتخاب 29/28/2229مورخ  يعموم

 

 سمت ندهينام نما نام عضو فيرد

 رهيأت مديس هيرئ يم مومنيکر صبا  يع برق و انرژيصنا شرکت 2

 رهيأت مديس هيب رئينا يل بهبهانيخل مپنا ران يا يروگاهين يت پروژه هايريشرکت مد 9

 رهيأت مديعضو ه ش ونديجواد درو يگروه توسعه مل يه گذاريشرکت سرما 2

 رهيأت مديعضو ه يرکانين شيام  ياد مستضعفان انقالب اسالميبن 8

 رهيأت مديرعامل و عضو هيمد انيمحمدرضا اسالم  نايس يه گذاريو سرما يمال يمادر تخصصشرکت  2
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  نيروي انساني  6-5

نيروي انساني به منظور ترکيب بهينه کمي و کيفي و  توسعه  برنامه ريزي و اقدام عملي در زمينه جذبشرکت سنا در 

 . گيردهر ساله مورد توجه قرار مي نيروي انساني 

 

 :کارکنان شرکت ارائه شده استزان تحصيالت و تعداد ير، ميز يدر جدول و نمودارها
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 شرکت اصليخالصه عملکرد  -2

 

 و اوراق بهادار سهامبازار ورود شرکت سنا به  

متنوع تري را در  دسترسي به منابع ماليشرکت،  و وجه اجتماعي افزايش اعتبارضمن  بازار بورس و اوراق بهاداربه ورود  

اين عرصه مد نظر گام ورود به به عنوان اولين رابورس ايران فپذيرش شرکت در از اين روي . قرار مي دهدو سهامداران اختيار شرکت 

 :ه استپذيرفتراستا فعاليتهاي زير انجام  ايندر . قرار گرفت

 ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار -

 به فرابورس سنا ورود  يالزم برا ياخذ مجوزها -

شرکت مطابق با آخرين وضعيت شرکت جهت ارائه به سازمان بورس و  (Business Plan) طرح تجاري بروزرساني -

 اوراق بهادار

 براي سهام شرکت  "وسنا"ثبت سنا در سامانه کدال و دريافت کد معامالتي  -

سهامداران و دريافت کد سهامداري براي اکثريت سهامداران از شرکت سپرده مرکزي  بانک اطالعاتيبروز رساني  -

 هاداروتسويه وجوه اوراق ب

 سپرده نمودن سهام شرکت نزد شرکت سپرده مرکزي وتسويه وجوه اوراق بهادار -

 پذيرش شرکت در بازار پايه توافقي فرابورس  -

 

 افزايش سرمايه شرکت  

 ميليون ريال 9.282.222افزايش سرمايه شرکت توليد نيروي آذرخش به مبلغ  -

از سازمان بورس و اوراق بهادار با اخذ تاييديه از سازمان  29/23/29در تاريخ  شرکت سنا مجوز افزايش سرمايهدريافت  -

مشارکت در افزايش سرمايه و  شرکت ن به منظور اصالح ساختار ماليارااز محل مطالبات حال شده سهامدحسابرسي 

 شرکت آذرخش

در  ميليون ريال 9.882.222و اخذ مصوبه افزايش سرمايه به مبلغ سرمايه برگزاري مجمع فوق العاده جهت افزايش  -

 22/22/29تاريخ 

 جهت ثبت سرمايه جديد از سازمان بورس و اوراق بهادار هاي الزمپيگيري اخذ مجوز -
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 هاي مديريتيپياده سازي سيستم الزم جهت توسعه زير ساختهاي  

جهت پياده سازي سيستم هاي نوين مديريتي ، شرکتاي اين با توجه به گسترش فعاليت شرکت سنا و طرح هاي توسعه 

از اين رو توسعه . الزامي استضروري کارکنان و افزايش بهره وري  (، تصميم گيريبرنامه ريزي، کنترل) بهبود فرايندهاي مديريتي

 مديريتهاي پياده سازي سيستم ملزومات راستا  در اين وزير ساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري شرکت مورد توجه قرار گرفته 

 :جمله اين فعاليتها مي توان به موارد زير اشاره کرداز . فراهم گرديده است دانشمديريت و  (ICT)اطالعات و ارتباطات 

 به منظور حفظ و امنيت اطالعات آنها ها و اختصاصي سازيServer رتقاء سخت افزاري ا -

 Domain Controllerارتقاء ساختار مديريت کاربران از طريق  -

 گيري Back upجهت امکان  File serverبه  Clientانتقال اطالعات کاربران از  -

 ها و اطالعات شرکتServer از کليه گيري Back upارتقاء سيستم  -

بهبود "و  "تحليل و طراحي ساختار استراتژيک شرکت سنا و مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني "همچنين دو پروژه 

در اين خصوص با شرکتها و متخصصان مشاور اين حوزه جلسات و . در شرکت تعريف شده است  "انساني منابعسيستم مديريت 

 .جاري گزارش خواهد شدو نتايج آن در سال  است مذاکرات مستمري صورت گرفته

 

 طرح هاي سرمايه گذاريتوسعه تکميل و  

 توسعه نيروگاه علي آباد از گازي به سيکل ترکيبي -

ديل شدن آن به سيکل ترکيبي، ضمن افزايش راندمان نيروگاه، خش بخار به نيروگاه علي آباد و تببا اضافه شدن ب

 .افزايش خواهد يافت مگاوات 2822ظرفيت اين نيروگاه به حدود 

در اين خصوص مکاتبات الزم با بانک و ه است و مطالعات طرح توجيهي احداث بخش بخار انجام شددر حال حاضر 

همچنين ارزيابي توان توليدي شرکت هاي چيني و . استگرفته سهامداران اصلي جهت حمايت از سرمايه گذاري انجام 

  .مذاکرات با چندين شرکت خارجي انجام گرفته استگرفته و  صورت استفاده از خط اعتباري فاينانس دولت چين

داد بيع ر، قرا آباد يعل روگاهيجهت طرح احداث فاز بخار ن 29سال قانون بودجه  22 نداستفاده از ب به عالوه جهت  

 .  است گرديده ابالغمعاونت راهبردي رياست جمهوري توسط و  هطرفين رسيد ءمتقابل مربوطه با شرکت توانير به امضا

 

 از گازي به سيکل ترکيبي خرم آبادتوسعه نيروگاه  -

مطالعات طرح توجيهي اضافه شدن بخش بخار به نيروگاه انجام گرفته است و مذاکرات و مکاتبات الزم با بانک و 

همچنين ارزيابي توان توليدي شرکت . سهامداران اصلي جهت حمايت از سرمايه گذاري انجام و در حال پيگيري است

 .است انجام گرفتهبه همراه نيروگاه علي آباد نيز هاي چيني و استفاده از خط اعتباري فاينانس دولت چين 



 

 

 
92 / 3   92/29/29به  يمنته يسال مال يانه برايسال يعاد يره به مجمع عموميات مديگزارش ه   

 

 رانيا يروگاهين يه گذاريسرماشرکت 

 (عام يسهام)

 گزارش

 رهيات مديه

 انهيسال يبه مجمع عموم 

SN-RE-BD-SHشماره گزارش -

 61/04/6313: هيخ تهيتار

بـا  ( ECA)امضا و مبادله شرايط تکميلي قرارداد خريـد تضـميني بـرق    ، اين شرکت موفق به با پيگيري مستمر انجام گرفته

 .شده است شرکت توانير

 

 شرکت توليد نيروي زاگرس -

ه يو توافق اولشده است  ييروگاه پرند با جديت پيگيرن يتهران از محل بهره بردار يمطالبات شرکت از شرکت برق منطقه ا

شرکت مپنا شرکت  -شرکت زاگرس)مپنا به روش تهاتر سه جانبه  يرات و بهره برداريبه شرکت تعم يجهت پرداخت بده

 .اخذ گرديده است( برق منطقه اي تهران

شرکت اگرچه . راي دادگاه بدوي و تجديد نظر اخذ گرديده استاروميه، اردبيل و قائن در خصوص پرونده نيروگاه هاي 

 .داشته است که موضوع در دست بررسي است از قوه قضائيه 23ماده  درخواست اعمال توانير

 

 نيروگاه بادي طرح مطالعاتي احداث -

اکثر کشورهاي پيشرفته و برخي کشورهاي . هاي تجديد پذير يک اصل پذيرفته شده جهاني است امروزه استفاده از انرژي

در ايران نيز نهاد هاي مختلف . در حال توسعه نيز در زمينه نيروگاههاي بادي سرمايه گذاري هاي زيادي انجام داده اند

 .در اين زمينه شروع شده استدولتي و خصوصي توجه ويژه اي به اين امر نموده و اقدامات قابل توجهي 

از اينرو به منظور بهره برداري از نيروي پاک و ارزان قيمت بادي، توسعه سرمايه گذاري، تکميل سبد پروژه هاي شرکت و 

همچنين با توجه به مطالعات اقتصادي اوليه صورت گرفته که حاکي از توجيه پذيري اقتصادي طرح افزايش سهم بازار و 

 مگاوات 922دارد، اين شرکت تصميم به مطالعه دقيق تر در خصوص احداث نيروگاه بادي به ظرفيت دي ااحداث نيروگاه ب

 .طرح آن به سهامداران اصلي شرکت ارائه شده استو  کرده است

 

 

توسعه ارائه خدمات بهره برداري و تعميرات نيروگاهي 

اين . است V28.9پروانه دائم بهره برداري و تعميرات نيروگاههاي گازي بزرگ شرکت بهره برداري و توسعه سنا داراي 

شامل استانداردهاي                        ( IMS)يت يکپارچه رژه پياده سازي سيستم مديپرودر راستاي ارتقاء کيفيت خدمات خود  شرکت 

ISO 2222:9223، ISO 28222:9228  وOHSAS 23222 :9221  ر حال حاضر مميزي اين پروژه با د. اجرا نمودتعريف و را

 .خواهد شداخذ به زودي گواهينامه مربوطه  انجام گرفته است وموفقيت 
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 ر مجموعهيز يخالصه عملکرد شرکتها -3

 

 

 (آباد يروگاه عليپروژه ن)آذرخش  يرويد نيشرکت تول 3-6

 

 سنا  -رانيا يروگاهين يه گذاريمشارکت شرکت سرماال و با يون ريليه ده ميه اوليآذرخش با سرما يرويد نيشرکت تول

از  يصبا و با هدف احداث و بهره بردار -ع برق و آبيصنا يه گذاريروترانس و سرماين يدرصد کل سهام و شرکتها 23/22زان يبه م

تحت  21/9/2238خ يس و در تاريمگاوات تأس 219ت مجموع يبه ظرف يمگاوات 219 يواحد گاز 1آباد مشتمل بر  يروگاه علين

، چهل درصد از سهام 92/1/2238خ يد و در تاريتهران به ثبت رس يرتجاريدر اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غ 982932شماره 

  .ديشرکت سنا به شرکت مپنا منتقل گرد

 

 :ر استين طرح مطابق جداول زيمشخصات ا

 

 طرح يفن مشخصاتخالصه 

 يبيکل ترکيل به سيقابل تبد يگاز روگاهينوع ن

 مگاوات 219 ت يظرف

  V28.9مدل (نوع واحدها)  نيپ توربيت

 گاز يسوخت اصل

 ليگازوئ بانيسوخت پشت

 مگاوات 219 زو يط ايدر شرا يت هر واحد گازيظرف

 مگاوات 229حدود  ط ساختگاهيت هر واحد در شرايظرف

 

 طرح يخالصه مشخصات مال

 ورويون يليم 288 هياول يه گذاريکل مبلغ سرما

 ورويون يليم 922 يالت بانکيتسه

 يره ارزيحساب ذخ التيمحل پرداخت تسه

 صنعت و معدنبانک  بانک عامل

 22/22/2231 ت بانک يخ عقد قرار داد عامليتار

 سال 1 دوره بازپرداخت وام 
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 آذرخش يروين ديتول شرکت هيرماس  3-6-6

 

  :ر استيمورد گزارش به شرح ز يسال مال انيک از آنها در پايب سهامداران و درصد سهام هريترک

 

  هيمبلغ سرما  درصد سهام  تعداد سهام 

  اليون ريليم     

  2.992.329  22/22  2.992.322.222 شرکت سنا 

  321.228  22/82  321.222.222 شرکت مپنا 

  928  22/2  928.222 خرم آباد  يرويشرکت مولد ن

  --  --  2 ترانس  رويشرکت ن

 9.282.222.222  222  9.282.222  

 

 

 

 شرکت عملکرد خالصه 3-6-2

 
 22/21/2229خ يدر تارشرکت فوق العاده  يال در مجمع عموميون ريليم 9.282.222ه شرکت به مبلغ يش سرمايافزا  

 يساز يو سازمان خصوص ييآباد از سازمان امور اقتصاد دارا يعل روگاهين نيسند زم يريگيپ 

  مطالبات آذرخش با شرکت مپناال يارد ريليم 222مبلغ تهاتر 

 با بانک يارکت مدنعقد متمم قرارداد مش  

 دوم  يات و عوارض بر ارزش افزوده دوره هايپرداخت مال و انجام اقدامات الزم جهتر يحساب ها نزد توان فيرفع توقافت يدر

  2222و دوره چهارم سال  2222و سوم سال 

 229ماده  ياتيت ماليبه پرونده معاف يدگيرس يريگيپ  

 2229سال  يدر انتهاات ارزش افزوده يت از پرداخت مالياخذ معاف يات بر ارزش افزوده براياز معاونت مالتأييديه  يريگيپ 

 ريع متقابل مربوطه با شرکت توانيداد برقراو امضاء احداث بخش بخار توسط مشاور  يهيشروع مطالعات طرح توج 

 ريآذرخش از شرکت توان يروين ديشرکت تول يصورتحسابهادر پرداخت  ريجرائم تاخ يريگيپ  

 مگاوات  9.113.991و % 32/23د در سطح يو تول يت دسترسيقابل باروگاه ياز ن يبهره بردار يحفظ سطح باال 
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 گذشته ينسبت به سال ها 29سال  يو آمادگ يديتول يزان انرژيرشد م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر استيبه شرح ز 29ان سال يت مطالبات شرکت تا پاي، فروش و وضعديزان توليم: 

 

 سال
 يآمادگ ديتول

 مجموع

 تيکل صورت وضع

 مجموع پرداخت

 ريتوسط توان
 ريتوان يبده

 (الير) (الير) (ال ير) (ساعت وات  لويک)  (وات ساعت  لويک)

91 222.912.992 2.321.922.222 291.112.232.222 2 228.222.892.222 

10 2.228.221.322 1.282.212.322 2.391.221.921.212 211.222.222.222 9.212.132.922.282 

16 9.222.128.323 2.299.131.221 9.223.112.991.913 222.222.222.222 8.221.222.319.223 

12 9.113.992.222 8.222.223.192 2.282.811.222.222 9.112.222.222.222 2.228.223.232.112 

 5.014.169.196.116 3.633.000.000.000 9.442.353.240.111 20.122.411.136 1.396.619.556 مجموع

 
 يآت يها رنامهب 3-6-3

 رويدر وزارت ن يبيکل ترکيس يروگاه هاياز ن يبهره بردار ياحداث بخش بخار با توجه به ضرورت ها 

  يمشارکت مدنط و انجام تعهدات متمم قرارداد يت شرايقسط از اقساط بانک صنعت و معدن جهت تثب 9پرداخت  

 229پيگيري مستمر و هماهنگ با اداره ماليات جهت حصول به نتيجه پرونده معافيت مالياتي ماده  

 از محل مطالبات شرکت  يافت حواله ارزيدر يريگيسهامدران محترم و پ يبانير با پشتيافت مطالبات از شرکت توانيدر 

2.298.282 
9.222.122 9.288.232 

 1.281.122 
2.299.131 

1.221.123 

 12سال  16سال  10سال 

 (مگا وات ساعت) 12و 16،  10مقايسه انرژي توليدي و آمادگي سال 

 انرژي توليدي

 آمادگي
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 (خرم آباد يبيکل ترکيروگاه سيپروژه ن)خرم آباد  يرويشرکت مولد ن 3-2

 

و با مشارکت   ياليهزار ر کيمنقسم به ده هزار سهم  اليون ريليه ده ميه اوليخرم آباد با سرما يرويشرکت مولد ن

روترانس يصبا و ن -ع برق و آبيصنا يه گذاري، سرمادرصد کل سهام 23/22زان يبه م سنا -رانيا يروگاهين يگذاره يسرما يشرکتها

در اداره  982911تحت شماره  21/9/2238خ يس و در تاريخرم آباد تأس يبيکل ترکيروگاه سياز ن يو با هدف احداث و بهره بردار

درصد از سهام  92ره شرکت يأت مديب هيبا تصو 9/3/2238خ يد و در تاريرستهران به ثبت  يرتجاريثبت شرکتها و مؤسسات غ

  .ديشستا منتقل گرد ين اجتماعيتأم يه گذاريدرصد به شرکت سرما 98شرکت سنا به شرکت فراب و 

حق تقدم خود به  يد شرکت و واگذاريه جديش سرمايبا عدم مشارکت در افزا 2231در سال  ين اجتماعيتأم يه گذاريشرکت سرما

 کل سهام متعلق  يز با انعقاد قراردادين 2231درصد کاهش داد و در سال  32/9زان سهام خود را به يشرکت سنا، م

  .صبا واگذار نموده است يع برق و انرژيخرم آباد را به شرکت صنا يرويبه خود در شرکت مولد ن

 

 :ر استين طرح مطابق جداول زيمشخصات ا

 طرح ينخالصه مشخصات ف

 يبيکل ترکيل به سيقابل تبد يگاز روگاهينوع ن

 مگاوات 183 ت يظرف

  V28.9مدل (نوع واحدها)  نيپ توربيت

 گاز يسوخت اصل

 ليگازوئ بانيسوخت پشت

 مگاوات 219 زو يط ايدر شرا يت هر واحد گازيظرف

 مگاوات 222حدود  ط ساختگاهيت هر واحد در شرايظرف

 

 طرح يخالصه مشخصات مال

 ورويون يليم 2/922 هياول يه گذاريکل مبلغ سرما

 ورويون يليم 1/221 يالت بانکيتسه

 يره ارزيذخ صندوق التيمحل پرداخت تسه

 رانيا يبانک مل بانک عامل

 91/29/2231 ت بانک  يخ عقد قرار داد عامليتار

 سال 3 دوره بازپرداخت وام
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 آباد خرم يروين مولد شرکت هيسرما 3-2-6

 

  :ر استيان سال مورد گزارش به شرح زيک از آنها در پايب سهامداران و درصد سهام هريترک 

 
 

  
 تعداد سهام

 
 درصد سهام

 
 هيمبلغ سرما

    

 اليون ريليم      

    323/222,229  21/19    323,222,229  شرکت سنا 

 922,222  22/92  222,922,222  شرکت فراب 

 1/192,92  32/9  122,192,92  صبا  يع برق و انرژيصناشرکت 

 2/11  22/2  11.222  روترانس يشرکت ن

 222/2  22/2  2  زنجان  يرويشرکت مولد ن

 222/2  22/2  2  کرمانشاه  يرويشرکت مولد ن

  112.222.222  222  222/112.222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شرکت عملکرد خالصه 3-2-2

 
 :پيشرفت پروژه

 ک از فازها مطابق جدول يشرفت آن در هر يدرصد پو  شده است يزيروگاه خرم آباد در سه فاز برنامه ريپروژه ن يريگيپ

 :ر استيز

 

 پروژه يفازها رديف
 ميزان پيشرفت

 16سال  12سال 

2 Development Phase(Non EPC) - يفاز بستر ساز  11%  19%  

9 Construction Phase(EPC) -  فازاحداث  92.81%  21%  

2 Pre_Operational Phase يبهره بردار فاز پيش از-  2 2 

%30.15 کل پروژه  21%  
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 : (NON EPC) يبانيو پشت يبخش ستاد -

 

  امضا و مبادله شرايط تکميلي قرارداد خريد تضميني برق(ECA )با شرکت توانير 

  يالزم جهت احداث جاده دسترس يمجوزهااخذ 

 بر قرارداد  2ه شماره يابالغ اصالحEPC 

 زات و مواد وارده از گمرکيص تجهيموارد مربوط به ترخ يريگيپ 

 ورو ي 29.313.222به مبلغ  يبا اعتبار اسناد وارد شده ين محموله هايفات ترهيانجام تشر يريگيپ 

 (بانک عامل)يتوسعه مل الت از محل صندوقيافت تسهيجهت در يريگيپ 

 روگاهيدائم ن يارتباط تلفن يو برقرار يبر نوريخطوط ف ياجرا 

 د يمانکار به تمدياز پيبا توجه به اتمام دوره اعتبار و ن يد اعتبار اسناديتمد 

 

 :( EPC)پروژه  ييخش اجراب -

 

 وزن مرحله کد
 پيشرفت

 جمع
 پست BOP 8 واحد 2 واحد 9 واحد 2 واحد

 %20.41 %1.16 %61.03 %64.11 %65.64 %32.51 %39.19 %600 پروژه کل 6

 %99.1 %11.31 %33.29 %22.22 %2 مهندسي و طراحي  2-2

 %99.1 %11.31 %33.29 %22.22 %2 مهندسي   2-2-2

 %1.99 %2.22 %2.93 %9.92 %9.92 %92.11 %29.21 %22 تجهيزات تامين  2-9

 %65.51 %2.22 %29.93 %22.28 %9 مناقصه   2-9-2

 %1.9 %2.22 %2.33 %2.29 %2.29 %92.23 %29.13 %82 توليد/تامين   2-9-9

 %9.33 %2.22 %2.21 %2.81 %2.81 %21.22 %22.29 %2 سايت به تحويل / نقل و حمل   2-9-2

 %24.12 %3.22 %98.29 %92.11 %92.22 %22.92 %82.33 %82 ساز و ساخت  2-2

 %44.36 %21.21 %82.13 %21.23 %21.31 %12.12 %12.22 %92 ساختماني عمليات   2-2-2

 %0.00 %2.22 %2.22 %2.22 %2.22 %2.22 %2.22 %22 نصب   2-2-9

 %0.00 %2.22 %2.22 %2.22 %2.22 %2.22 %2.22 %2 اندازي راه   2-2-2
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 يآت يها برنامه 3-2-3

 ميليون ريال  2.222.222افزايش سرمايه شرکت به منظور تامين آورده نقدي مورد نياز پروژه به مبلغ  

 شدهتکميل اقدامات مربوط به گشايش مابقي مبلغ اعتبار اسنادي و اخذ پوشش براي مبالغ گشايش  

  22روگاه در سال ين يپروژه و نصب و راه انداز ييادامه کار اجرا 

 پيگيري اضافه شدن بخش بخار به نيروگاه و تبديل نيروگاه به سيکل ترکيبي 
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(اشراقاه روگيپروژه ن)برق  يروگاهها و انرژيشرکت توسعه ن 3-3  

  
با شماره  2238رماه يت 99ال در يارد ريليک ميه يه اوليبا سرما( عام يسهام)برق  يروگاه ها و انرژيشرکت توسعه ن

 .ديبه ثبت رس يرتجاريو موسسات غ هادر اداره ثبت شرکت 922222

 يه گذارين شرکت سرمايماب يف 2232ل سال ياز اوا( 8زنجان )اشراق روگاه يو احداث ن يه گذاريمذاکرات مربوط به سرما

 س يپس از تاس .ديگرد  ECAيل انرژيت منجربه مبادله موافقتنامه تبديدر نهاد که يدر آغاز گريران و شرکت توانيا يمل توسعه

ل و يران موافقتنامه تبديا يگروه توسعه مل يه گذاري، شرکت سرما(خاص يسهام) برق يروگاهها و انرژيو ثبت شرکت توسعه ن

 ين شرکت به عنوان مجريخ فوق الذکر، ايتاربه شرکت مذکور انتقال داد و از  22/28/2231خ يدر تار ينامه ا يرا ط يفروش انرژ

  .ديگرد يمعرف( اشراق) 8روگاه زنجانيپروژه احداث ن

  .لومتر مربع قرار دارديک 82به مساحت  ينيزنجان، در زم -نيدر شمال بزرگراه قزو يلومتريروگاه اشراق به فاصله سه کين

 

 :ر استيمطابق جداول زخالصه مشخصات طرح 

 
 طرح يخالصه مشخصات فن

 يبيکل ترکيس روگاهينوع ن

 مگاوات 838 تيظرف

 E-2221-2*1.2ن بخار مدل يو تورب V28.9(2)ن مدليتورب (نوع واحدها)  نيپ توربيت

 گاز يسوخت اصل

 ليگازوئ بانيسوخت پشت

 مگاوات 212ن بخار يو تورب مگاوات 219 ين گازيتورب زو يط ايت هر واحد شرايظرف

  مگاوات 2/221ن بخار يو تورب مگاوات 1/292ن گاز يتورب ط ساختگاهيشرات هر واحد در يظرف

 

 طرح يخالصه مشخصات مال

 يه گذاريکل مبلغ سرما
 ورويون يليم 8/922

 اليون ريليم2.221.982

 يصندوق توسعه مل يالت ارزيتسه التيمحل پرداخت تسه

 رانيا يبانک مل بانک عامل

 21/28/2222 يران با صندوق توسعه مليا يبانک ملت يخ عقد قرار داد عامليتار
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 يمگاوات انرژ 838ت يروگاه اشراق به ظرفيطرح ن يشده، زمان اجرا يبه روز آور يبر اساس گزارش مطالعات امکان سنج

  .ماه خواهد شد 21برق 

 برق يانرژ و روگاههاين توسعه شرکت هيسرما 3-3-6

 
 : ر استيبه شرح ز 92/29/2229خ يآنها در تار ک ازيب سهامداران و درصد سهام هريترک
 

 هيمبلغ سرما  درصد سهام  تعداد سهام 

 اليون ريليم     

 3/23.222  222/13  23.222.322 (عام يسهام) يگروه توسعه مل يه گذاريشرکت سرما

 8.322  92  8.322.222 (عام يسهام)سنا  -رانيا يروگاهين يه گذاريشرکت سرما

 982  2  982.222 (خاص يسهام)ه مدار يسرما شرکت خدمات

 9/2  222/2  922 ريسا

 98.222.222  222  98.222 

 

 

 شرکت عملکرد خالصه  3-3-2

ف يت پروژه و هماهنگ با تکاليو ساخت و ساز در محل سا يعمران ينه هايبدون انجام هز 2229ت شرکت در سال يفعال

 .بود يمجمع عموم

  ح از شرکت توانيررامکانسنجي طاخذ تاييديه گزارش 

 قرارداد پيگيري امضاي و ر يبر اساس مذاکرات صورت گرفته با شرکت توانبرق  ينيد تضميم قرارداد خريتنظ  

  فني و اقتصادي ايران مستمر وزارت نيرو، استانداري زنجان، سازمان سرمايه گذاري و کمک هايمکاتبات مذاکرات و انجام ،

  جهت رفع مشکالت پروژه... ه ملي و ، صندوق توسعبانک ملي

 مذاکره با چندين شرکت خارجي جهت استفاده از فاينانس خارجي براي تامين مالي پروژه 

 

 يآت  يها برنامه  3-3-3

 

 يصندوق توسعه مل ين نامه هاييسهام شرکت پروژه با آط يانطباق شرا يراههابررسي  

 نيالخصوص کشور چ يعل ينانس خارجياخذ فا يراههابررسي  

ه ير، شرکت سرماين شرکت توانيم موافقت نامه سه جانبه بير و تنظيبرق با شرکت توان ينيد تضميتبادل موافقت نامه خر 

 برق انجام خواهد شد يروگاه ها و انرژيو شرکت توسعه ن يگروه توسعه مل يگذار
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 رهيات مديه

 انهيسال يبه مجمع عموم 

SN-RE-BD-SHشماره گزارش -

 61/04/6313: هيخ تهيتار

 ( ل و قائنياردبه، يپرند، اروم يروگاههايپروژه ن)زاگرس  يرويد نيشرکت تول 3-4

موجود و احداث  يروگاه هاين يو واگذار يساز ير در جهت خصوصيرو و شرکت توانيوزارت ن ياست هايس يدر راستا

با رسالت  2232در سال ( سنا) رانيا يروگاهين يه گذاريس شرکت سرمايو در ادامه روند تاس يد به بخش خصوصيجد يروگاه هاين

ن شرکت يماب يف 92/22/2238مفاد صورتجلسه مورخ  يد برق و در جهت تحقق و اجرايدر حوزه تول يبخش خصوص يه گذاريسرما

خ يزاگرس در تار يرويد نيتول، شرکت ريق العاده توانفو يمجمع عموم 22/2/2238ر، ساتکاب و سنا و صورتجلسه مورخ يتوان يها

مه تمام و در حال احداث ين يروگاهين يل پروژه هايو تکم يريگ ليبا هدف تحوو ال يون ريليکصد ميه يه اوليسرمابا  92/28/2238

( V28.9کل باز مدل يس يواتامگ 2/221ن گاز يواحد تورب 23)  مگاوات 9322مجموع  يت اسميل و قائن به ظرفيه، اردبيپرند، اروم

 .ديبه ثبت رس 922312تهران تحت شماره  ير تجاريها و موسسات غس و در اداره ثبت شرکتيتاس

 

 زاگرس يروين ديتول شرکت هيسرما 3-4-6
 

 : ر استيمورد گزارش به شرح ز يان سال ماليک از آنها در پايب سهامداران و درصد سهام هريترک
 

 

 

 شرکت عملکرد خالصه 3-4-2

 هيروگاه ارومين يه کامل مطالبات شرکت از محل بهره برداريو تسو يريگيپ 

 ه جهت پرداخت يروگاه پرند، و توافق اولين يتهران از محل بهره بردار يمطالبات شرکت از شرکت برق منطقه ا يريگيپ

 (تهران يشرکت برق منطقه ا -شرکت مپنا -شرکت زاگرس)مپنا به روش تهاتر سه جانبه  يرات و بهره برداريبه شرکت تعم يبده

 اخذ راي دادگاه بدوي و تجديد نظر 

  از قوه قضائيه 23پيگيري نتيجه درخواست توانير در خصوص اعمال ماده 

 

 يآت يها برنامه 3-4-3

ل يربط و تکميمانکاران ذيه حساب با پيروگاه پرند و تسوياز بابت اقدامات انجام شده در نمانده مطالبات يوصول باق يريگيپ 

 (تهران يشرکت برق منطقه ا -شرکت مپنا -زاگرس يرويد نيشرکت تول) ند انجام تهاتر سه جانبهيفرآ

 از قوه قضائيه 23پيگيري حصول نتيجه درخواست توانير در خصوص اعمال ماده  

  هيمبلغ سرما  درصد سهام  تعداد سهام 

  اليون ريليم     

  12  22/22  22.222 شرکت سنا 

  82  22/82  82.222 ريشرکت توان

  --  22/2  22 خرم آباد  يرويشرکت مولد ن

 222.222  222  222  
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 رات سنا يو تعم يبردارشرکت بهره  3-5

 

 يروگاهين يه گذاريسرما يال و با مشارکت شرکتهايون ريليه ده ميه اوليرات سنا با سرمايو تعم يشرکت بهره بردار

، 23/9/2238خ ياصفهان در تار يرويس و با نام شرکت مولد نيروترانس تأسيصبا و ن -ع برق و آبيصنا يه گذاريسنا، سرما -رانيا 

فوق العاده مورخ  يطبق مصوبه مجمع عموم .ديتهران به ثبت رس يرتجاريدر اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غ 982932تحت شماره 

 رات يو تعم يت آن به بهره برداريل و موضوع فعاليتبد( خاص يسهام)رات سنا يو تعم ينام شرکت به بهره بردار 21/2/2233

  .افته استير ييغها تروگاه ين يو نگهدار يرات اساسي، تعميدوره ا

رات سنا به شرکت مپنا منتقل شده يو تعم يدرصد از سهام شرکت بهره بردار 22ره شرکت سنا، يأت مديب هيبراساس تصو

  .ده استين شرکت واگذار گرديساله به ا 1ک قرارداد ي يآباد ط يعل يروگاه گازياز ن يات بهره برداريو در مرحله اول عمل

 
 

 سنا راتيتعم و يبردار بهره شرکت هيسرما 3-5-6

 :  ر استيمورد گزارش به شرح ز يان سال ماليک از آنها در پايب سهامداران و درصد سهام هريترک

 
 هيمبلغ سرما  درصد سهام  تعداد سهام 

 اليون ريليم     

 222/8  22/82  8.222 شرکت سنا

 222/8  22/82  8.222 شرکت مپنا

 222/2  22/2  2 زنجان   يرويشرکت مولد ن

 222/2  22/2  2 مپنا يراتيو تعم يشرکت بهره بردار

 22.222  222  22 

 
 

 

 

  شرکت عملکرد خالصه 3-5-2

 
 نايمه سيکارفرما در قبال کارکنان با ب يت مدنيمه عمر، حادثه و مسئوليعقد قرارداد ب 

 برنده شده در مناقصات يمانکاريپ يبا شرکت هاروگاه و عقد قرارداد يدر ن يمانکاريات پيمناقصات جهت عمل يبرگزار 

 2222ه بودجه سال يته 

 2232سال  ياتيمال يه کامل بدهيتسو 
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 (عام يسهام)

 گزارش

 رهيات مديه

 انهيسال يبه مجمع عموم 

SN-RE-BD-SHشماره گزارش -

 61/04/6313: هيخ تهيتار

  توسط مميزين مالياتي  2222رسيدگي به حسابهاي سال 

  بازرس  ريال به 22.222.222.222ريال به  22.222.222گزارش پيشنهاد افزايش سرمايه از ارائه 

  براي از  يبه سقف مورد ن نديظور رسهزينه تعميرات اساسي نيروگاه به منره يقبول جهت اخذ ذخکسان و مورد يارائه راهکار

 سالهاي آتي

 

در جداول و ، 29روگاه در سال ينزان مصرف سوخت يد و مير در توليت شرکت و توانيدد، سهم محدويخالصه گزارش تول

 :ر گزارش شده استيز ينمودارها

 

 يليتحو يانرژ
 (مگاوات ساعت)

 ديتول يآمادگ

 (مگاوات ساعت)

 ريت توانيمحدود
 (مگاوات ساعت)

 ت شرکتيمحدود
 (مگاوات ساعت)

 ت قابل اتکايظرف
 (مگاوات ساعت)

 يدرصد آمادگ

9.113.992.222 8.222.223.192 2.222.123 32.222 1.132.281 23.32% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوخت  مصرف زانيم

  (مترمکعب) يگازمصرف 181.129.282

 (تريل) يمصرف ليگازوئ 233.222.229

 

 

محدوديت توانير   

23.28% 

محدوديت شرکت  

2.11% 

 سهم محدوديت شرکت و توانير در توليد نيروگاه
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با درنظر گرفتن اختالف )قابليت دسترسي نيروگاه به دليل بهره برداري بهينه و برنامه ريزي منظم نگهداري وتعميرات 

حدودي  نسبت به سال گذشته تقريبا ثابت مانده و تا( گيري از بروز تعميرات اضطراريش پي ساعت کارکرد مناسب بين واحدها و

 که نمودار مقايسه اي آن در زير ترسيم گرديده است بهبود يافته است

 .قابليت دسترسي نيروگاه از قابليت دسترسي ساالنه تضمين شده در  قرارداد خريد تضميني برق باالتر است

 

 

 يآت يها برنامه 3-5-3

  يمانکاريپ يمناقصات مربوط به قراردادهاشرکت در  

 

 

 

 

 

 

 

22سال  29سال    

 قابليت دسترسي نيروگاه 
98.70% 98.89% 

0% 

50% 

100% 

               12و  16مقايسه قابليت دسترسي نيروگاه سال 
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 و پيشنهادات هيات مديره يآت يبرنامه ها -4

 برنامه هاي آتي 8-2

 فقي به تابلو اصلي بازار فرابورسارتقا جايگاه شرکت از بازار پايه توا 

 و پيگيري ثبت آن  افزايش سرمايه شرکتجهت تحقق دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار پيگيري  

 پيگيري دريافت مطالبات شرکت توليد نيروي آذرخش  

و انجام ساير  "احداث بخش بخار نيروگاه علي آباد "مورد نياز پروژه اقدامات الزم در خصوص تامين سرمايه تکميل  

 فعاليتهاي آغازين پروژه

 "خرم آباداحداث بخش بخار نيروگاه  "پروژه  اقدامات الزم در خصوص تامين سرمايهتکميل  

 اسنادي و اخذ پوشش براي مبالغ گشايش شده پروژه خرم آبادتکميل اقدامات مربوط به گشايش مابقي مبلغ اعتبار  

 جهت احداث نيروگاه و پيگيري اخذ مجوزهاي الزم "مکانيابي نيروگاه بادي "نجام پروژه ا 

 پرونده شرکت زاگرس از قوه قضائيه 23پيگيري حصول نتيجه درخواست توانير در خصوص اعمال ماده  

 " طراحي ساختار استراتژيک شرکت سنا و مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني تحليل و "پروژه پياده سازي و  طراحي 

 "توسعه سيستم منابع انساني  "پياده سازي پروژه  و طراحي 

 

 پيشنهادات هيات مديره 8-9

 .ميليون ريال 181.321به مبلغ  مشارکت در افزايش سرمايه شرکت مولد نيروي خرم آباد 8-9-2

 ، پروژهتوسط بانک مرکزي براي اعتبار دومفقره اعتبار اسنادي پروژه نيروگاه خرم آباد و عدم تامين مسدودي  9گشايش 

قانون پنجم توسعه  32رفع مشکل قانوني ناشي از بند د ماده اميد آن مي رود که با . نيروگاه خرم آباد را دچار مشکل مالي بسيار کرد

پيشبرد قرارداد از طرفي . پروژه در آينده نزديک فراهم شود، تامين باقيمانده اعتبار مورد نياز 2222 کشور در قانون بودجه سال

EPC و پيش برد عمليات اجرايي نيروگاه، از طريق الحاقيه تأمين مالي با شرکت مپنا در نبود اعتبار اسنادي فعال  نيروگاه خرم آباد

 . خرم آباد از طريق آورده سهامداران محترم را مورد تأکيد قرار مي دهدتأمين سرمايه مورد نياز سهم شرکت مولد نيروي 

الزم توسط سهامداران فلذا انتظار مي رود با تامين باقيمانده اعتبار پروژه و همزمان افزايش سرمايه شرکت و تامين نقدينگي 

 .به بهره برداري برسد 2228، بخش گازي اين نيروگاه در سال محترم

اين نيروگاه به آن اشاره شده بعالوه تأکيد وزارت نيرو بر تبديل نيروگاه به سيکل ترکيبي که در قرارداد تضميني فروش برق 

 .مي نمايد مين منابع مالي آن نيز از مسايل مهم پروژه است که توجه سهامداران محترم را به اين امر مهم جلباست و مشکالت تا
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 رانيا يروگاهين يه گذاريسرماشرکت 

 (عام يسهام)

 گزارش

 رهيات مديه

 انهيسال يبه مجمع عموم 

SN-RE-BD-SHشماره گزارش -

 61/04/6313: هيخ تهيتار

درصد از سود خالص جهت تقسيم مورد  22، از سهامداران محترم تقاضا مي نمايد که حداکثر وقر فبا عنايت به تفاسي 8-9-9

 .تصويب قرار گيرد
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