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تاریخچه تولید 
آلومینیوم



تاریخچه تولید 
آلومینیوم

: 500 B.C. ( قدیمی ترین نمک شناخته شده آلومینیوم) کشف آلوم



تاریخچه تولید 
آلومینیوم

شناخت عنصر آلومینیوم : 1825

( قدیمی ترین نمک شناخته شده آلومینیوم) کشف آلوم  : 500 B.C.



تاریخچه تولید 
آلومینیوم

شناخت عنصر آلومینیوم : 1825

زآلومینیوم از طریق الکترولیتولید : 1856

( قدیمی ترین نمک شناخته شده آلومینیوم) کشف آلوم  : 500 B.C.



تاریخچه تولید 
آلومینیوم

شناخت عنصر آلومینیوم : 1825

زآلومینیوم از طریق الکترولیتولید : 1856

تولید صنعتی در مقیاس بزرگ : 1888

( قدیمی ترین نمک شناخته شده آلومینیوم) کشف آلوم  : 500 B.C.



تاریخچه تولید 
آلومینیوم

شناخت عنصر آلومینیوم : 1825

زآلومینیوم از طریق الکترولیتولید : 1856

تولید صنعتی در مقیاس بزرگ : 1888

شروع بهره برداری ازاولین کارخانه 

(آلومینیوم بحرین)خاورمیانه 

: 1971

( قدیمی ترین نمک شناخته شده آلومینیوم) کشف آلوم  : 500 B.C.



تاریخچه تولید 
آلومینیوم

شناخت عنصر آلومینیوم : 1825

زآلومینیوم از طریق الکترولیتولید : 1856

تولید صنعتی در مقیاس بزرگ : 1888

شروع بهره برداری ازاولین کارخانه 

(آلومینیوم بحرین)خاورمیانه 

: 1971

( قدیمی ترین نمک شناخته شده آلومینیوم) کشف آلوم 

شروع بهره برداری ازاولین 1972 :

(ایرالکو)کارخانه ایران 

: 500 B.C.



تاریخچه تولید 
آلومینیوم

شناخت عنصر آلومینیوم : 1825

زآلومینیوم از طریق الکترولیتولید : 1856

تولید صنعتی در مقیاس بزرگ : 1888

شروع بهره برداری ازاولین کارخانه 

(آلومینیوم بحرین)خاورمیانه 

: 1971

: 2020

( قدیمی ترین نمک شناخته شده آلومینیوم) کشف آلوم 

شروع بهره برداری سالکو

شروع بهره برداری ازاولین 1972 :

(ایرالکو)کارخانه ایران 

: 500 B.C.



پروسه تولید 
آلومینیوم



پروسه تولید 
آلومینیوم

استخراج بوکسیت



پروسه تولید 
آلومینیوم

تتولید آلومینا از بوکسی

استخراج بوکسیت

( 2/4 1

(نسبت تبدیل



پروسه تولید 
آلومینیوم

تتولید آلومینا از بوکسی

استخراج بوکسیت

مذاب از آلومینا در دیگهای احیاآلومینیوم تولید

( 2-1/92 1 نسبت 

(تبدیل

( 2/4 1

(نسبت تبدیل



پروسه تولید 
آلومینیوم

تتولید آلومینا از بوکسی

مذاب از آلومینا در دیگهای احیاآلومینیوم تولید

شمش آلومینیومتولید 

استخراج بوکسیت

( 1/92 1

(نسبت تبدیل

( 2/4 1

(نسبت تبدیل



بازار
:آلومینیوم

مصارف و صنایع 
متقاضی

2021رتبه صنایع متقاضی آلومینیوم در سال 

%(25)صنعت ساختمانی1.

%(23)حمل و نقل 2.

%(12)مصارف برقی 3.

%(11)تجهیزات و ادوات 4.

%(9)آلومینیومی فویل 5.

%(8)صنایع بسته بندی 6.

%(6)کاالهای مصرفی 7.

%(6)سایر مصارف 8.



نرخ رشد تولید جهانی آلومینیوم :

2021رتبه صنایع متقاضی آلومینیوم در سال 

سال 2019 2020 2021

(kT)تولید  63,657 65,296 67,343

نرخ رشد 2/24 2/57 3/13

بازار
:آلومینیوم

آمار تولید جهانی



شرکت های برتر دنیا در تولید

2020آلومینوم در سال 

نرخ رشد تولید جهانی آلومینیوم :

2021رتبه صنایع متقاضی آلومینیوم در سال 

شرکت برتر تولید کننده10شرکت چینی در بین 5وجود نام •

بازار
:آلومینیوم

برترین شرکت های 
تولید کننده



آلومینیومعوامل رشد قیمت صنعت بررسی 

مختلفصنایع در افزایش تقاضا برای آلومینیوم : 1

بحران انرژی در کشور های بزرگ تولید کننده: 2

کاهش ظرفیت تولید کشور های بزرگ تولید: 3
دنیا جهت رسیدن به اهداف وم  یآلومینکننده 

کربنی طبق توافق نامه پاریس

ا بهبود شرایط اقتصادی پساکرون: 4
و افزایش تقاضا

بازار
:آلومینیوم
عوامل رشد

در اسالیدهای بعد هر یک از عوامل 
:فوق بررسی می گردد



:ت افزایش تقاضا برای آلومینیوم در صنایع متفاو: 1

افزایش تقاضای روز افزون آلومینیوم در صنعت ساخت وساز: 1-1

میلیون تن 29و رسیدن به 2030ساالنه تا سال درصدی 2رشد •
تقاضا در صنعت ساخت وساز بازار

:آلومینیوم
عوامل رشد



:ت افزایش تقاضا برای آلومینیوم در صنایع متفاو: 1

افزایش تقاضای روز افزون آلومینیوم در صنعت ساخت وساز: 1-1

هنقلیوسایل رشد تقاضا برای وسایل نقلیه برقی و سبک سازی : 1-2

میلیون تن تقاضا در 34ساالنه و رسیدن به درصدی2/1رشد •
2030صنایع حمل و نقل  تا سال 

بازار
:آلومینیوم
عوامل رشد



:ت افزایش تقاضا برای آلومینیوم در صنایع متفاو: 1

افزایش تقاضای روز افزون آلومینیوم در صنعت ساخت وساز: 1-1

هنقلیوسایل رشد تقاضا برای وسایل نقلیه برقی و سبک سازی : 1-2

تقاضای روز افرون آلومینیوم در مقابل مس در مصارف برقی : 1-3

ق  و جایگزینی روز افزون آلومینیوم بجای مس در صنعت بر•
تن  تقاضا میلیون15سالیانه و رسیدن به درصدی3رشد 

2030تا سال 

بازار
:آلومینیوم
عوامل رشد



:ت افزایش تقاضا برای آلومینیوم در صنایع متفاو: 1

افزایش تقاضای روز افزون آلومینیوم در صنعت ساخت وساز: 1-1

هنقلیوسایل تقاضا برای وسایل نقلیه برقی و سبک سازی رشد : 1-2

تقاضای روز افرون آلومینیوم در مقابل مس در مصارف برقی : 1-3

صنعت بسته بندی و استفاده از ظروف آلومینیومی: 1-4

تقاضای آلومینیوم دردرصدی سالیانه1/3رشد •
صنایع بسته بندی

بازار
:آلومینیوم
عوامل رشد



:بحران انرژی در کشور های بزرگ تولید کننده: 2

معضل انرژی در آسیا به خصوص در چین و هند: 2-1

انرژی در اروپابحران : 2-2

بازار
:آلومینیوم
عوامل رشد

رشد سرسامخاموشی های مکرر در شهرهای مختلف چین به دلیل •
برقساالنه  مصرف آور 

کاهش موجودی زغال سنگ در هند و چین•

رانی رکوردشکنی قیمت گاز و سرمای بی سابقه در اروپا ، گ•
ولیدکاهش ت)قیمت برق و کاهش تولید آلومینیوم در اروپا 

(بزرگترین کارخانه ذوب اروپافرانسهدانکرک

از مدار خارج شدن تعدادی از راکتور های هسته •
ای اروپا و هم چنین کاهش تولید انرژی های 

ک کاهش تولید آلومینیوم نورس)تجدیدپذیر 
(هیدرو نروژ در اسلواکی



ه کاهش ظرفیت تولید کشور های بزرگ تولید کنند: 3

آلومینوم  جهت رسیدن به اقتصاد سبزطبق توافق نامه

:پاریس 
ص چین کم شدن ظرفیت تولید آلومینیوم در سراسر دنیا به خصو•

با توجه به رعایت قوانین کربنی وضع شده  بازار
:آلومینیوم
عوامل رشد



بهبود شرایط اقتصادی پساکرونا و افزایش تقاضا: 4

یش بهبود شرایط اقتصادی دنیا پس از پایان همه گیری کرونا ، افزا•
تقاضا و در نهایت افزایش قیمت آلومینیوم

سرمایه گذاری بیشتر دولت ها در زیر ساخت ، ساختمان •
سازی  و خودرو سازی و باال رفتن تقاضا برای آلومینیوم

بازار
:آلومینیوم
عوامل رشد



:2026پیش بینی ارزش بازار آلومینیوم در سال 

ه درصدی سالیانه ارزش بازار و رسیدن ارزش بازار آلومینیوم ب5رشد •
2026میلیارد دالر در سال 250محدوده 

میلیون تن 75و رسیدن به تولید درصدی سالیانه تولید2رشد •
2026در سال

بازار
:آلومینیوم
ارزش بازار



نمودار تغییرات قیمت آلومینیوم :

بازار
:آلومینیوم

روند تغییرات قیمت



: 2021نمودار تغییرات قیمت فلزات غیر آهنی  در سال 

تجربه کرده اند و 2021اغلب فلزات پایه رشد مناسبی را در سال •
.درصدی از رشد متوسطی برخوردار بوده است45/5آلومینیوم با رشد 

بازار
:آلومینیوم

روند تغییرات قیمت



تولید
آلومینیوم در

ایران

(جهانی و منطقه ای)رتبه ایران در تولید و مصرف 

عوامل موثر در قیمت تمام شده آلومینیوم در ایران

چالش های بازرگانی در تامین مواد اولیه و انرژی

چالش های مالی تامین سرمایه در گردش

در اسالیدهای بعد هر یک از عوامل 
:فوق بررسی می گردد



تولید
آلومینیوم در

ایران

(2022در سال )رتبه ایران در تولید 

(ن تنمیلیو)میزان تولید کشوررتبه

37چین1
3.6هند2
3.6روسیه3
3.1کانادا4
2.6امارات5
1.6استرالیا6
1.5بحرین7
1.4نروژ8
1آمریکا9

0.950عربستان10
0.840ایسلند11

12
ایران

(1401برآورد سال )
0.778

13...20......

(2019در سال )0.365ایران21



تولید
آلومینیوم در

ایران

(در خاورمیانه)رتبه ایران در تولید 

(ون تنمیلی)ظرفیت تولید کشورهرتب

2.6امارات1

1.5بحرین2

0.950عربستان3

ایران4
(1401برآورد سال )

0.778

0.697قطر5

0.308عمان6

0.307مصر7



تولید
آلومینیوم در

ایران

آمار و رتبه تولید در ایران

نام شرکترتبه
ظرفیت
اسمی 

(تن)

ی واقعتولید
ماه 9در 

(تن)1400

300.000127.232سالکو1

253.000111.325(هرمزال-المهدی)آلومینیوم المهدی 2

185.000133.832(ایرالکو)آلومینیوم ایران 3

40.00028.920آلومینیوم جاجرم4

778.000401.309کل کشور

شرکت های تولید کننده آلومینیوم در ایران 
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1400آمار نه ماه تولید آلومینیوم در سال

آلومینیوم جنوب

المهدی

ایرالکو

آلومینای ایران



سرانه مصرف آلومینیوم در ایران و جهان 

کیلوگرم به ازای هر نفر در قیاس با2/47مصرف سرانه آلومینیوم در ایران •
(.متوسط دنیا% 28)متوسط جهانی است 8/8

تولید
آلومینیوم در

ایران



تولید
آلومینیوم در

ایران

عوامل موثر در قیمت تمام شده آلومینیوم در ایران

هزینه انرژی

محصولازشدهتمامبهایدرصد20تا18•

.دارداختصاصبرقهزینهبهایراندرآلومینیوم

بهراتولیدهزینه%0/5مجموعدرگازوآب•

.دهندمیاختصاصخود

درصد از قیمت 
محصول

قیمت 
جهانی

قیمت 
هتمام شد واحد یوتیلیتی

17.97 13 3/1 Cent/KWh برق
0.14 1 1/29 $/m3 آب
0.27 15 6/5 Cent/m3 گاز



تولید
آلومینیوم در

ایران

ورآلومینیوم در کشقیمت تمام شده بر عوامل موثر 

(%10/9)یدکیقطعاتواستهالک

 (18/4)هزینه انرژی%

(65/7)هزینه مواد اولیه و مصرفی%



تولید
آلومینیوم در 

چالش ها: ایران 

اولیهمواد تامین چالش های 

92/8استوارداتیشرکتآلومینیومتولیداولیهمواددرصد.

آلومینا:

آلومینای%5حداکثرتامین)وارداتبه%95وابستگی.1

وارداتهایریسک(داخلیمنابعازنیازمورد

بالیاصکنندگانتولیدازمستقیمخریدامکانعدم.2

وتامینریسکهایایجادمدتبلندقراردادهای

باالترقیمت

ترباالقیمتواردکنندگانانحصار.3



(ادامه)اولیه مواد تامین چالش های 

CPC:تولیدعدم)وارداتبه%100وابستگیGPCکیفیتبا

هایریسک(کشورنفتپاالیشگاههایازنیازمورد

واردات

زغالطرانققیرتولیددرظرفیتکمبودوانحصار:قیر

سکری(اصفهانقطرانپاالیششرکت)سنگ

تامین

تولید
آلومینیوم در 

چالش ها: ایران 



تامین انرژیچالش های 

 بورس و کمبود انرژی قابل عرضه در کمبود برق:
MW86،215کشور برق در نصب شده تولید ظرفیت •
و ظرفیت تولید همزمان MW64،035ظرفیت عملی تولید برق )

MW54،761)
در شبکه سراسریMW10،000کسری •
%33: سهم صنعت از مصرف برق کشور•
%1/9: سهم صنعت آلومینیوم از مصارف صنعتی•

 با )1399برابری تعرفه برق نسبت به سال 5افزایش
(1400تعرفه برق 2-7-4جدید بند مقررات اعمال 

 نایع به  انرژی صعدم قابلیت اطمینان در تامین
دلیل اولویت مصارف خانگی

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

ظرفیت نصب 

شده نیروگاهی

قدرت عملی 

شبکه سراسری

در زمان پیک 

1400

تولید همزمان 

شبکه سراسری

در زمان پیک 

1400

86215

64035 54761

ت
اوا

مگ

ظرفیت شبکه برق سراسری

تولید
آلومینیوم در 

چالش ها: ایران 



های عمومی بازرگانی صنعت آلومینیومچالش 

نرخافزایشوارداتهایپیچیدگیوخارجیهایتحریم

محصولشدهتمام

نظیرداخلیمشکالتوهاتحریم:

ارزتعهدرفعهایرویهدرشدیدبروکراسی1.

صادراتدرمحدودیتصادرکنندگان

نهساماوهارویهدرمشکالتوابهامبروکراسی،2.

وراهداریسازمانگمرک،بنادر،سازمانهای

صادراتدرطوالنیتاخیرهایویژهمناطق

وارداتو

کشورجنوبدرنقلوحملناوگانضعف.3

المردمنطقهبویژه

تولید
آلومینیوم در 

چالش ها: ایران 



معمومی بخش مالی صنعت آلومینیوچالش های 

گردشدرسرمایهتامین

باالردشگدرسرمایهنیازمندصنایعازآلومینیومصنعت1.

استتوجهقابلو

ردشگدرسرمایهاعتباراتتامیندربانکهامشکالت2.

مبادلهوانتشاروکشورمالینظاممحوریبانک

مالیتامینجهتبهاداراوراقمحدود

وبانکهاهایبدهیوهاداراییباالیشکاف

یصتخصقابلمالیمنابعمحدودبودنمتعاقبا

مشارکتیعقودهایریسکبودنباال

تولید
آلومینیوم در 

چالش ها: ایران 



آلومینیوم و 
صنایع وابسته

اآلومین

وماسمی آلومینیتولید  نام شرکت

(هزار تن)

185 (ایرالکو)آلومینیوم ایران 

253 آلومینیوم المهدی و هرمزال

300 (سالکو)صنایع آلومینیوم جنوب 

40 آلومینیوم جاجرم

778 0جمع کل 

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

تولید مصرف

تولید اسمی
نام شرکت

(هزار تن)
250 آلومینیای جاجرم

250 جمع کل 

(تن در سال)کشور مقایسه میزان تولید و مصرف آلومینا در 

در کشورآلومینا جدول مقایسه میزان تولید و مصرف 

(هزار تن)بر حسب 

250 میزان تولید

1560 میزان مصرف



CPC

اآلومین

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

تولید مصرف

(تن در سال)کشور مقایسه میزان تولید و مصرف در 

در کشورCPCجدول مقایسه میزان تولید و مصرف 

(هزار تن)بر حسب 

- میزان تولید

276 میزان مصرف

آلومینیوم و 
صنایع وابسته



CPC

بوکسیت

اآلومین

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

تولید مصرف

(التن در س)مقایسه میزان استخراج و نیاز به بوکسیت در کشور 

در کشورنیاز بوکسیت جدول مقایسه میزان تولید و 

(هزار تن)بر حسب 

720 میزان تولید

3700 میزان مصرف

آلومینیوم و 
صنایع وابسته



CPC

اآلومین

بوکسیت

صنایع پایین دستی
محصوالت تخت و پروفیل

سیم و کابل

آلومینیوم و 
صنایع وابسته



جایگاه سالکو 
در آلومینیوم



جایگاه سالکو 
در آلومینیوم

شوربزرگترین تولید کننده آلومینیوم ک
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1500000

2000000

2500000
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ششمین تولید کننده منطقه

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

سالکو -المهدی 
هرمزال

ایرالکو جاجرم



جایگاه سالکو 
در آلومینیوم

مصرف پایین انرژی

(میانگین جهانی)مگا وات ساعت برای هر تن محصول 14/1از 

(تکنولوژی سالکو)مگا وات ساعت 13/2به 

شوربزرگترین تولید کننده آلومینیوم ک

12

12.5
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14.5
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16.5

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

مگا )تغییرات انرژی مصرفی جهت احیاء یک تن آلومینیوم 
(وات ساعت

جهانی آمریکای شمالی چین

آمریکای جنوبی و مرکزی سایر کشورهای آسیایی اروپا

آفریقا اقیانوسیه شورای همکاری خلیج فارس



جایگاه سالکو 
در آلومینیوم

مصرف پایین انرژی

آمپراژ باال

کیلو آمپر430استفاده از تکنولوژی 

تولید بیشتر در واحد زمان

کاهش هزینه سرمایه گذاری

شوربزرگترین تولید کننده آلومینیوم ک



جایگاه سالکو 
در آلومینیوم

مصرف پایین انرژی

تهاتوماسیون پیشرف

آمپراژ باال

کیفیت محصوالتارتقاء -1

افزایش سرعت تولید-2

افزایش ایمنی پرسنل و تجهیزات تولید-3

افزایش سرعت تعمیرات-4

کاهش هزینه بهره برداری و تعمیرات-5

صرفه جویی در مصرف انرژی و مواد اولیه-6

.....

شوربزرگترین تولید کننده آلومینیوم ک



جایگاه سالکو 
در آلومینیوم

مصرف پایین انرژی

تهاتوماسیون پیشرف

آمپراژ باال

کنترل آلودگی

شوربزرگترین تولید کننده آلومینیوم ک

ن سیستمهای پیشرفته کنترل آلودگی با راندمااستقرار
%98نزدیک به 



جایگاه سالکو 
در آلومینیوم

مصرف پایین انرژی

تهاتوماسیون پیشرف

آمپراژ باال

کنترل آلودگی

زنجیره کامل

شوربزرگترین تولید کننده آلومینیوم ک



جایگاه سالکو 
در آلومینیوم

تکنولوژی های موجود و مقایسه آنها

ایرالکو

المهدی

سالکو

کیلو آمپر200کیلو آمپر      و 80تکنولوژی های 

کیلو آمپر230کیلو آمپر      و 180تکنولوژی های 

کیلو آمپر430تکنولوژی   

(آلومینیوم امارات) EGA

( بحرینآلومینیوم ) Alba

(در جدیدترین خطوط) کیلو آمپر 465تکنولوژی  

(در جدیدترین خطوط) کیلو آمپر 465تکنولوژی 



جایگاه سالکو 
تولید آلومینیوممعایب در آلومینیوم

عدم دسترسی به منابع  داخلی آلومینا-1

آلودگی زیست محیطی-2

باال بودن هزینه خسارت قطع انرژی-3

مزایای تولید آلومینیوم در ایران

هزینه پایین انرژی در مقایسه با کشور های دیگر -1

پیش بینی افزایش قابل توجه تقاضای بازار داخلی و خارجی-2

سهولت صادرات آن در مقایسه با حامل های انرژی-3

مصرف باالی آب-4

(دالر برای هر کیلو وات ساعت0/21)آلمان  

(دالر برای هر کیلو وات ساعت0/02)ایران  
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پروژه 
فاز اول  

آلومینیوم 
جنوب

سرعت و کیفیت اجرای پروژه

کشورمعدنیصنایعمگاپروژهسریعترینانجام:

:شمشگریریختهاولینانجام،1394/10تاریخ:آغاز•

(سال4ازکمتر)1398/09

ازسال2)1400/10:کاملرسیدنظرفیتبهتاریخ•

مشکالتوتحریمهاوجودبا(تولیدشروعزمان

کشوربرقصنعت

36نصبوتجهیزاتتنهزار207اندازیراهونصب•

ممکنزمانکوتاهتریندرفلزیسازهتنهزار

و50هایشمشهمزمانگریریخته
درجهبابیلتواسلبوپوندی1000

روزهبتجهیزاتازاستفادهباباالخلوص
باالتکنولوژیو



پروژه 
فاز اول  

آلومینیوم 
جنوب

 با زی آندساکارخانه خودکفایی در تولید آند با وجود
سالهزارتن در 164ظرفیت 

ویژگی های منحصر به فرد کارخانه



پروژه 
فاز اول  

آلومینیوم 
جنوب

 با زی آندساکارخانه خودکفایی در تولید آند با وجود
سالهزارتن در 164ظرفیت 

 یه ذخیره مواد اولاسکله اختصاصی و سیلوهای وجود
لسینه آلومینا ، کک نفتی ک: شاملتولید آلومینیوم 

یانپارسبندر شده و قیر قطران زغال سنگ مایع در 

ویژگی های منحصر به فرد کارخانه



پروژه 
فاز اول  

آلومینیوم 
جنوب

 با زی آندساکارخانه خودکفایی در تولید آند با وجود
سالهزارتن در 164ظرفیت 

 یه ذخیره مواد اولاسکله اختصاصی و سیلوهای وجود
لسینه آلومینا ، کک نفتی ک: شاملتولید آلومینیوم 

یانپارسبندر شده و قیر قطران زغال سنگ مایع در 

غبارگیر عالوه بر 44بیش از : محیط زیست پاک
تشار سیستم های تصفیه دود وظیفه جلوگیری از ان

.گرد و غبار را برعهده دارند

ویژگی های منحصر به فرد کارخانه



:پروژه توسعه
یناپاالیشگاه آلوم

تولید و مصرف آلومینا در خاور میانه و ایران

تولید کنندگان آلومینا در خاور میانه
سال راه اندازی (لتن در سا)ظرفیت  کشور نام ردیف

2017 2,000,000 امارات EGA 1
2015 1,800,000 عربستان  آلکوآ-المعادن  2
2008 250,000 ایران آلومینای جاجرم 3

4,050,000 جمع

13,400,000 (1400)مصرف منطقه خاور میانه 
30 )%(قه نسبت تولید به مصرف منط

ی منطقه خاورمیانه و ایران نیازمند به سرمایه گذار
:در حوزه آلومینا می باشد



:پروژه توسعه
احداث کارخانه 

فتیکک کلسینه ن

در خاور میانه و ایرانCPCمصرف 

 مصرفCPC تن 2،400،000در منطقه بیش از
.در سال برآورد می شود

در خاورمیانه CPCتولیدکنندگان 

سال راه اندازی ظرفیت کشور نام ردیف

2001 550,000 بحرین Alba 1

2008 350,000 کویت PCIC 2

2015 300,000 مصر Egypt Anode 3

2022 600,000 عمان Sohar( اندازی نشدهراه)

؟ 670,000 عربستان SCPC ( اندازی نشدهراه)

1,200,000 جمع تولید بالفعل

2,400,000 (1400)مصرف منطقه خاور میانه 

50 )%(نسبت تولید به مصرف منطقه 



:پروژه توسعه
فاز دوم و سوم

آلومینیوم 
جنوب

مدر طرح جامع توسعه مجتمع صنایع آلومینیو

یجنوب افزایش ظرفیت تولید با هدف دستیاب

دهتن تولید در سال پیش بینی شمیلیون 1به 

.است

تن در 600،000: ظرفیت فاز دوم و سوم توسعه

سال

فاز توسعه آلومینیوم جنوب



با تشکر از توجه شما


