
مصارف افزايش تقاضا  و تنوع
مس  و  آينده  پيش رو

شرکت مّلی صنایع مس اریان

1400اسفند ماه 



(GDP)مبحث توليد ناخالص داخلي 

وميزان تاثيرصنعت مس درآن
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عوامل كليدي رشد تقاضاي بلندمدت فلز مس

بطشش ا  دو برابطر و تا اواسطط رطر ، درصد افزایش یابد 55سال آتی 15جهانی، باید تا GDPدر شرایط عادی 

صلی رشد منشا ا، کشورهای نوظهور طی این روند افزایشی و برخالف بششتر بخش های تاریخ در عصر مدر . شود

:ارتصادی خواهند بود

و بطه 2035درصد تا سال 52به درصد کنونی 40جهانی ا  اندکی بشش ا  GDPپشش بشنی سهم این کشورها در 

.خواهد رسشد2050درصد تا سال 60حدود 

رشد تقاضاي فلزات و كاالهاي اساسي در سال هاي آتي دو عامل اصلي

رشد اقتصادي گسترده تر كشورهاي جهان-1

تغييرات شدت مصرف-2

آ  ها استGDP))یكی ا  شاخص های پشش بشنی رشد ارتصادی کشورهای جها  بررسی تولشد ناخالص داخلی
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اثر مصرف مس در توليد ناخالص داخلي ايران 

2كيلوگرم است كه بيي  ا 798معادل 2020در سال ايران GDPمصرف مس در يك ميليون دالر

:به داليل  ير. برابر تاثير گذاري مصرف مس در يك ميليون دالر متوسط جهاني است

افزاي  مصرف مس درتوليد داخلي صنايع مرتبط-1

(غير مرتبط) كاه  توليد داخلي صنايع مختلف كشور-2

ایرا  به عنوا  یكی ا  شاخص های رشدGDP))بررسی تولشد ناخالص داخلی

2016 2017 2018 2019 2020

Total cu content production

(ton)
289,000 302,000 316,000 312,000 314,000

Copper consumption (ton) 135,000 105,000 150,000 138,000 153,000

Population(p) 79,563,991 80,673,888 81,800,204 82,913,893 83,992,953

GDP M$(Current $) 417,984 445,345 294,357 258,245 191,718

Per capita GDP 

(Current $)
5,253 5,520 3,598 3,115 2,283

Copper consumption 

(kg/capita)
1.70 1.30 1.83 1.66 1.82

Copper consumption 

(kg/$mGDP)
323 236 510 534 798

Source: World Bank 2021



2026و ميزان مصرف مس تا سال چين وضعيت اقتصادي 

2020-2026شاخص های ارتصادی در چشن، پشش بشنی

هزار تن: واحد2019-26تصفشه شده در چشن، پشش بشنی مصرف مس

لص تولید ناخاابر اساس آخرین برآوردها رشد 
5/5حادود با  2022در ساا  داخلی چاین 

.خواهد رسیددرصد
همچنین انتظار مای رود ها   ای ساا  ها  

، اقتصاد ایان هواور، ساا ن 2026تا 2023
.درصد رشد پیدا هند6/6حدود 

مصار  ما  مطالعات نواا  می دهاد ها  
، با  حادود 2022تصفی  شده چین در ساا  

افااای  خواهاد 2021نسبت ب  درصد 2/1
، از سارتت 2026داشت و ب  تدریج تاا ساا  

واور رشد تقاضا  م  تصفی  شاده ایان ه
.آسیایی هاست  خواهد شد

  مصر  م  تصفی  شده در چاین  تاا ساا
.میلیو  تن خواهاد رساید13/7تقریبا 2026

، 2022تقاضا  ما  تصافی  شاده در ساا  
.ودمیلیو  تن پی  بینی می ش13حدود 
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درصد : واحد



2026تا سالآمريكاي شمالي وآمريكا اياالت متحده وضعيت اقتصادي 

2020-2026شاخص های ارتصادی در ایاالت متحده، پشش بشنی

هزار تن: واحد2020-26تصفشه شده در آمریكای شمالی، پشش بشنی مصرف مس

الص رشد تولید ناخبر اساس آخرین برآوردها، 
2022در ساا  داخلی ایا ت متحده آمریكاا 

.خواهد رسیددرصد 4/6حدود ب  
همچنین انتظار مای رود ها   ای ساا  ها  

، اقتصاد ایان هواور، ساا ن 2026تا 2023
.درصد رشد پیدا هند2/4حدود 

ی  مصر  م  تصافمطالعات نوا  می دهد ه  
، با  حادود 2022شده آمریكا  شمالی در سا  

افاای  خواهاد 2021درصد نسبت ب  سا  3/4
، با سرتت رشاد 2026و ب  تدریج تا سا  داشت 

اوده نسبتا ثاابتی با  تقاضاا  ایان منطقا  افا
.می شود

تاا ی مصر  م  تصفی  شده در آمریكا  شمال
خواهاد میلیاو  تان 2/5تقریبا ب   2026سا  
. رسید

ا  تقاضا  م  تصفی  شده ایان هواور در سا
.ی شودپی  بینی ممیلیو  تن 2/3، حدود 2022
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درصد : واحد



2026تا سال و ميزان مصرف مساروپاوضعيت اقتصادي 

، درصد2020-26شاخص های ارتصادی در غرب اروپا، پشش بشنی

2020-26تصفشه شده در اروپا، پشش بشنی مصرف مس

لص رشد تولید ناخاابر اساس آخرین برآوردها 
2022در ساا  داخلی هوورها  غرب اروپاا 

.خواهد رسیددرصد 4/9حدود ب  
همچنین انتظار مای رود ها   ای ساا  ها  

، اقتصاد ایان هواور، ساا ن 2026تا 2023
.درصد رشد پیدا هند2/2حدود 

ی  مصر  م  تصافمطالعات نوا  می دهد ه  
2021نسبت با  ساا  2022در سا  شده اروپا
افاای  خواهد داشت درصد 2/4حدود 

، با افات سارتت رشاد 2026و ب  تدریج تا سا  
.همراه خواهد بود

 شود مصر  م  تصفی  شده در اروپا برآورد می
میلیاو  تان 3/4تقریباا با  2026ه  تا ساا  
ا  تقاضا  م  تصفی  شده در سا. خواهد رسید

.ی شودمیلیو  تن پی  بینی م3/6، حدود 2022

درصد : واحد

هزار تن: واحد
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جهان سبزترآينده مس روشن  تر با اقتصاد 
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يرمس بدون تغيتقاضاي هاي چند ساله اخير، عوامل بنيادي بر خالف تمامي ريسك
باقي مانده است

:عوامل اصلی سناریوی افزایش تقاضا

ترویج سریع تر خودروهای الكتریكی

تسریع حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر

  سرمایه گذاری بششتر در  یرساخت مربوط به شبكه برق

:ناشی ا  ارتصاد سبزنتایج تقاضای باالتر

دهه جاري در اواسط عرضه چشم گير ايجاد شكاف -1

مسقيمت ا حمايت قدرتمند -2

باالتر% 39/ 5ميليون تن يا 674/10مصرف جهاني كاتد، طي يك و نيم دهه آتيافزاي  -3



(IRENA)آژانس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير

نی تطا در جهت دستشابی به هدف توا   در انتشارات کرب

-:ا  موارد  یر حمایت کرده است2050سال 

رهای تجدیدپذیتر ظرفشت تولشد انرژیرشد سریع -1

احداث  یرساخت های شارژ خودروهای الكتریكی-2

یشتوسعه و ارتقای شبكه برق برای مدیریت افزا-3
بار و مشكل نوسا  برق

زاقتصاد سبهمسويي افزاي  تقاضاي مس با الزامات 
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IRENA=International Renewable Energy Agency



تداوم روند افزايشي تقاضاي مس در دوره بلندمدت با افزاي 
(Evs)ٍتقاضاي مس در بخ  خودرو هاي الكتريكي 
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(  (ICE = Internal Combustion Engineمس همواره در ساخت خودروهای رایج فعلی بهره گرفته ا  سوخت فسشلی 

شسطتم اما خودروهای الكتریكی با توجه به  یرساختهای ال م، باتری های جدیطد و س. استفاده می شود
:های الكتریكی مورد استفاده در آ  ها، نشا  به مس بششتری خواهند داشت بطوریكه

و در (درصد مس توليدي 8.4)ميليون تن 2.4به حدود 2030مصرف مس در اين حو ه در سال 
.خواهد رسيد( درصد مس توليدي11) ميليون تن3.8به حدود 2035سال 

:  انواع خودروهای الكتریكی شامل

HEV = Hybrid Electric Vehicleماشينهاي برقي دوگانه سوز  
PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle ماشينهاي برقي دوگانه قابل شارژ معمولي

BEV = Battery Electric Vehicle  ماشين هاي برقي باطري دارهاي شارژي

FCEV= Fuel Cell Electric Vehicle. ماشينهاي برقي باسلول هاي سوختي
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رشطد آ  نشطا  داده شطده اسطت 2020درنمودار سمت چپ خودروهای تمام الكتریكی ا  اواخر سال

ری ا  انتظار می رود پس ا  آ  خودروهای  تمام الكتریكی به طور گسترده رایج شطود و سطهم چشطم گش

این موضوع به افزایش نطر  نفطوخ خودرو هطای . را به دست آورد( ICE)با ار خودروهای احتراق داخلی 

.  می رساند2030درصد فروش خودرو ها تا سال 27الكتریكی شارژی کمک می کند و آ  را به 

2015-40مصرف جهانی کاتد، مصرفیفروش جهانی خودروهای سبک به تفكشک سشستم انر ژی

2040تصاحب عمده با ارهای خودرو توسط خودروهای تمام الكتریكی، تا سال 

اضاي تداوم روند افزايشي تقاضاي مس در دوره بلندمدت با افزاي  تق
(Evs)ٍمس در بخ  خودرو هاي الكتريكي 

مشلشو  تن 



آسياوضعيت سرعت گرفتن حركت بي صداي با ار خودروهاي برقي در 

هيبريدي ا  كل با ار خودروي كشورهاي / سهم با ار خودروهاي احتراق داخلي و برقي
چين، ژاپن، اندونزي وهند در ابتدا و انتهاي دهه اخير

  درصد است60سهم كشور چين ا  كل فروش خودرو داخلي در پايان دهه بي  ا

كه حدود پس ا  چين كشورهاي ژاپن، اندونزي و هند به ترتيب بيشترين سهم را خواهند داشت
.درصد خواهد بود50الي 30

Source:McKinsey202212
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درسالهاي اخيرهند وضعيت با ار خودروهاي برقي در 
حمايت دولت ا  خودروهاي باتري دار

 را  در دو( به استثنای دوچرخطه و موتورسطشكلت)با ار خودروهای برری هند
ر و سهم با ار خودروهای برری این کشور در حال حاضطابتدایی خود ررار دارد 

.بسشار ناچشز است

 ب موجطحمایتی دولطت و اسطتراتژی های خودروسطا ا  ترکشبی ا  سشاست
دی حرکت با ار به سمت تولشد خودروهای باتری دار پشش ا  خودروهای هشبریط

.شارژی و حمایت محدود ا  با ار خودروهای هشبریدی است

 این کشور ا  فروش خودروهای سبک در سطالسهم با ار خودروهای برری
پشدا کند کطه حطدود افزایش ( هزار دستگاه300معادل )درصد 8/4، به 2026
.درصد ا  این خودروها، باتری دار هستند80

 بطرای خودروهطای انطرژی نطو در سطال درصدی30دولت هند، سهم با ار
هرچند احتمال تحقط ( مشلشو  دستگاه1/1) را هدف گذاری کرده است 2030

.آ  ضعشف است



(ميليون دستگاه: )تعداد  2021 2025 2026

دنيا 7.7 20.2 31.1

چين 3.2 7.8 9.5

آمريكا 0.5 2.1 2.7

(USشامل) آمريكاي شمالي 0.7 2.8 3.8

اروپا 2.1 4.6 5.6

آسياي شمال شرقي

(كره، ژاپن، تايوان)
1.5 2.6 2.9

هند 0.05 0،3 0،5

ساير 0،2 2،1 8.8

سايركشورهاي پيشروودنيا وضعيت فروش با ار خودروهاي برقي در 
درسالهاي اخير و پي  بيني آتي
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مس 

و انرژي هاي تجديد پذير



با  ویهه یالا آلودگی احتماالی ناشای از تیلیا  نو منابع انرژ  ، آبب  دسترسی : شاملنگرانی های  یست محشطی
باعث افزایش سرمایه بری پروژه های جدید ، انتظارات جوامع محلی، ب  همراه افاای  معدنیبا ل 

  از پروژه هافاصل  زمانی بین اهتوا  و تولید تجار افاای  هاین  ها باتث افاای

در بلند مدت افاای  خودهارساز  فعالیت ها و هااه  نیارو  انساانی، برقی سااز  و انارژ  پااز و ارزا ، باتاث هااه  
و جبرا  هاین  ها2030درصد  هاین  ها  تملیاتی در سا  15

16

، دال ر بر تن مس2021-30هزینه سرمایه گذاری باالتر در ایجاد ظرفشت مس، 

ت محشطیهزینه های افزایشی انرژی دربخش صنعت و معد  با تشدیدروانشن سخت گشرانه  یس

:انواع آالینده های کربنی
مستقیم؛شامل انتوارات هربنی سایت ناشی از استفاده از سوخت ها  فسیلی و انتوارات:انتشارات کربنی دسته اول
شامل انتوارات هربنی ناشی از برق خریدار  شده:انتشارات کربنی دسته دوم
یشامل انتوارات هربنی ناشی از مواد مصرفی، حمل و نقل و فرآور  پایین دست:انتشارات کربنی دسته سوم



اک ترپدسترسی به انرژی تجدیدپذیر عامل کلیدی برای مس
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معادن بزرگ مس در منحنی انتشارات کربنی
.

 نی آ  ها به ا ای   انتشارات کرببدلشل استفاده ا  انرژیهای تجدید پذیر، نشمه نخست منحنی، شامل معادنی می شود که
منحنی استا  معاد  در نشمه بعدیبرابر کمتر 3هر کشلووات ساعت انرژی تامشن شده، حدود 

 معاد  بزرگی مانندCollahuasi وPolar and Kolaآ  ها  بسشار پایشن تر ا  مشانگشن جهانی ررار دارند که دسترسی
.درصد تجدیدپذیر آسا  می کند100را به انرژی 

ترین تاثشر برری سا ی با استفاده ا  انرژی های تجدیدپذیر و همراه با افزایش خودکارسا ی ماششن آالت معدنی، بشش
.را در کاهش انتشارات کربنی معاد  دارد

ی تواند ا  برای مثال، برآورد می شود که استفاده ا  سشستم برق حمل و نقل برای حمل باطله در معاد  بزرگ مس م
درصد ا    40طری  افزایش مشانگشن سرعت کامشو  ها، کاهش  ما  حرکت و صرفه جویی در مصرف سوخت، تا 

.انتشارت کربنی دسته اول را جبرا  کند
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دي، رشد با نرخ صعوانرژي هاي تجديد پذيرظرفيت جهاني 

 و احلی توربشن بادی س، برق خورششدی فتوولتائشک، مجموع ظرفشت تولشد 2020تا 2000ا  سال
شر درصد افزایش داشته است و در دوره مشا  مدت تا بلندمدت نشز س25با نر  رشد ساالنه فراساحلی 

.صعودی ادامه خواهد داشت
های تجدیدپذیر تامشن خواهد شدژی تراوات برق ا انر14.5بشش ا 2050درسال
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سيلي شدت مصرف سيم و كابل در انواع تكنولوژي انرژي هاي تجديد پذير و انرژي هاي ف

:مقایسه شدت مصرف سشم و کابل انواع تكنولوژی

 ال مجموع کمتر ولی در عشن حانرژی بادی فراساحلی نسبت به انرژی های بادی ساحلی و خورششدی شدت مصرف
2050تقاضا در این دو بسشار بششتر بعلت افزایش بششتر ظرفشت مورد انتظار تا سال 

 دهه آینده 3بششترین سهم رشد تقاضای در تكنولوژیهای خورششدی فتوولتائشک در

انرژی بادی ساحلی و فراساحلی به ترتشب در جایگاه دوم و سوم ررار خواهند گرفت

اي  هر : واحد
ه از  ن  ب  ت 

ت   ي  رف  مگ اوات  ظ 

(تتن به ا اي هر مگاوات ظرفي)شدت مصرف سيم و كابل انواع انرژي هاي تجديد پذير

9/2 انرژي هاي بادي فراساحلي

2/42 انرژي هاي خورشيدي فتوولتاييك

1/92 انرژي هاي بادي ساحلي 

1/25 انرژي هاي بدست امده ا  گا  طبيعي

كمتر ا  يك تن به ا اي هر مگاوات ظرفيت يانرژي هاي سنتي و سوختهاي فسيل
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انرژي هاي تجديد پذيردور نماي مصرف مس در بخ  

هزار تن مس در تكنولوژی هطای مربطوط بطه 690حدود 2020هزار تن مس و  در سال 154حدود 2010در سال 
.  انرژی های تجدیدپذیر مصرف شد

رشطد پشش بشنی می شود که تقاضای نهایی مس در انرژی های تجدیدپذیر با نطر 2025در دوره مشا  مدت، تا سال 
.  مشلشو  تن در سال برسد1/ 8درصدی، به 10حدود 

تقاضای ساالنه مس در انرژی هطای تجدیدپطذیر بطه 2035انتظار می رود که در چشم اندا  بلندمدت تا سال تا سال 
.مشلشو  تن برسد2/2به 2050مشلشو  تن  و تا سال 1/ 63

(راست)، مشلشو  تن 2010-50تقاضای ساالنه مس در بخش انرژی های تجدیدپذیر به تفكشک مناط ، 
(چپ)، مشلشو  تن 2010-50تقاضای ساالنه مس در بخش انرژی های تجدیدپذیر به تفكشک سناریوها، 
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يادر مناطق مختلف دنانرژي هاي تجديد پذير جمعبندي وضعيت 
ر کشورهای عضو د. اروپا باالترین درصد ظرفشت جهانی انرژی های نو را دارنددر حال حاضر، اتحادیه

درجه سلسشوس و 2تواف  پاریس با هدف  جلوگشری ا  رشد گرمایش جهانی به بشش ا  2016سال 
ا با هدف عهدنامه سبز اروپاخشرا . افزایش سرمایه گذاری در تكنولوژی انرژی های تجدیدپذیر را امضا کردند

.  نشز به امضا رسشده است2050به صفر رساند  انتشارات کربنی اتحادیه اروپا تا سال 

 درصدی 35سهم 2050در سال چشن بزرگ ترین منطقه ا  نظر پایگاه های انرژی تجدیدپذیر است که
.  در تقاضای جهانی مس در انرژی های تجدید پذیر خواهد داشت

رفشت ایاالت متحده بششترین سهم را در ظرفشت انرژی های تجدیدپذیر در آمریكای شمالی دارد، اما ظ
.  فعلی این کشور در حال حاضر کمتر ا  چشن و اروپا است

 رفشت این مكزیک نشز پتانسشلی برای افزایش چشم گشر ظبخش های انرژی خورششدی و بادی ساحلی
.  برسدهزار گشگاوات 3به بشش ا  2050منطقه دارد که انتظار می رود تا سال 

 با سایر کمترین سهم را در مقایسه( به استثنای چشن)مجموع ظرفشت انرژی های تجدیدپذیر در آسشا
2050تا سال ( به استثنای چشن)می رود که ظرفشت انرژی تجدیدپذیر آسشا مناط  جها  دارد، انتظار 
.داشته باشنددرصد200رشدی بشش ا  یک هزار و 

های کره جنوبی رصد دارد تا سهم انرژی. ژاپن و کره جنوبی رشد مناسبی در سال های اخشر داشتند 
درصد برساند20به 2030تجدید پذیر را ا  کل مصرف انرژی تا سال 

 مستعد رشد چشم گشری استانرژی خورششدی هند نشز با چندین پروژه بزرگبخش ،

 ی ظرفشت در ، استرالشا و آمریكای جنوبی شاهد رشد روآفریقادر سایر نقاط جها ، پشش بشنی می شود که
.خواهد داشتافزایش شدیدی 2050تا 2030سال آینده باشند و همچنشن نر  رشد ا  سال 30



مبحث پروژه هاي تعريف شده   

2031و شكاف عرضه تا سال 
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مسگذاريدرسرمايهمشوقمدتبلندقيمت-1
خودعمرپايانبهمعادن يراداشتخواهدكاه 2024سالا فعليكاردرحالمعادنا عرضه
رسيدخواهدتنميليون17به2031سالودرميليون20به2026درسالتوليدبنابراينرسندمي
وتوسعهبهمبرمنيا تن،ميليون28.2به2031درسالدنياشدهتصفيهمسمصرفبهتوجهبالذا

(رسدميتنميليون35.8بهكاتدكلمصرف).استجديداحداثات

براینهاتکافینقدیجریانآن،بامطابقبتواندپروژهکهاستقیمتی:مشوققیمت
برابرزیلتننرخباپروژه،داخلیبازدهنرخیعنیکند؛ایجاداولیهسرمایه گذاریجبران

.است

.می شودتعیینپروژههرسرمایه ایوعملیاتیهزینه هایتخمینبامشوققیمت

سالدالرحسببر7165نرخبامسبازارمشوقبلندمدتقيمت،CRUتحقيقاتاساسبر
توجهباحدودیتاکهاستتقاضاساله10پيشبينیافزایشازبازتابیتغييراین.است2020
ردیدهگجبرانقطعی،وفعلیمعدنیپروژههایازبيشترتوليدوقراضهفرآوریافزایشبه

شودتامينجدیدپروژههایبابایدکهساله10عرضهشکافنتيجه،در.است

وسعه پیش بینی قیمت مشوق بلند مدت براساس قیمت مورد نیاز جهت ت
است2031تعداد کافی پروژه ها برای تامین شکاف عرضه در سال 

افزاي  پي  بيني قيمت بلندمدت مشوق در سرمايه گذاري مس



ي شيود كيه پي  بيني تقاضاي مس تصفيه شده محاسبه م، ا  شكاف عرضه

دهاي مطابق با تغييرات موجودي انبار، عرضه قراضه و اتالف مواد در واح

.به شودذوب و پاالي  تعديل مي شود تا كل عرضه معدني مورد نيا  محاس

ژه هياي اين مقدار سپس با پي  بيني توليد معدني ا  معادن فعيال و پرو

تييب پروژه ها بيه تر. قطعي مقايسه مي شود تا شكاف عرضه مشخص شود

ميورد قيمت مشوق رتبه بندي شده اند و قيمت بلندمدت، ا  آخرين معدن

.نيا  براي تامين تقاضا مشخص ميگردد 

ساله كه بايد با پروژه هاي 10در اين پي  بيني شكاف عرضه 

جديد تامين شود
24

عرضهشكاف-2



بهره برداریبه2031سالتاتواندمیکهممکنومحتملپروژه199
:اندگرفتهقراربررسیموردبرسند

قيمتتعيينبرایکهممکنپروژه127ومحتملپروژه72-الف
.استشدهاستفادهبلندمدت

میرسدعمرخودپایانبه2031سالتاپروژه4ميان،ایندر-ب
باقی2031سالدرتنميليون10.6توليدمجموعباپروژه195و

.میماند

بهتوليدکلدرممکنومحتملپروژههایسهمبينیپيش-ج
.استتنميليون6.57وتنميليون4.03ترتيب

محاسباتنحوه-3
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2031ا سال سبد پروژه ها بر اساس توليد معدني به تفكيك نوع پروژه ت

ميليون تن: واحد
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وضعيت پروژه هاي تحليل قيمت مشوق بر مبناي گريد، خوراک 
ورودي، ميزان سرمايه گذاري و دسته بندي امكان تحقق پروژه

27



ي كشور شيلوضعيت برخي پروژه ها برمبناي تحليل قيمت مشوق در 

Andina Expansion - Phase II Chile Codelco 3,771      62,667       60                       2028 Probable

Centinela Development Phase 2 Chile Antofagasta Minerals 2,916      34,351       85                       2030 Probable

Centinela District Development Chile Antofagasta Minerals 1,727      13,410       129                     2028 Probable

Collahuasi Expansion Chile Compania MDI de Collahuasi 2,962      13,238       224                     2028 Possible

Los Bronces Underground Chile Anglo American Sur S.A. 1,104      7,799         142                     2027 Possible

Los Pelambres Expansion II Chile Minera Los Pelambres 2,599      76,592       34                       2025 Possible

Mantoverde Sulphide Chile Mantos Copper 857         11,372       75                       2023 Probable

Norte Abierto Chile Compania Minera Casale 8,424      29,625       284                     2029 Possible

Salvador Extension - Rajo Inca (Concs)Chile Codelco 295         3,412         87                       2023 Probable

Salvador Extension - Rajo Inca (SXEW)Chile Codelco 959         60,957       16                       2023 Probable

Santo Domingo Chile Capstone Mining 1,531      16,420       93                       2024 Probable

باشدمیدالرميليارد27بهنزدیکگذاریسرمایههایهزینهمجموع

باشدمیتنهزار1228توليدقابلمحتوایمسمجموع

باشدمیهرتنبرایدالرهزار22بهنزدیکبریسرمایههزینهوزنیميانگين
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باشدمیدالرميليارد8.5بهنزدیکگذاریسرمایههایهزینهمجموع

باشدمیتنهزار649توليدقابلمحتوایمسمجموع

باشدمیهرتنبرایدالرهزار13ازبيشبریسرمایههزینهوزنیميانگين

وكشور پروضعيت برخي پروژه هاي برمبناي تحليل قيمت مشوق در 

Canariaco Norte Peru Candente Copper Corp.
1,902 16,484 115 

2030 Possible

Cuajone Expansion -

Stage 3
Peru Southern Copper Corporation

509 10,015 51 
2026 Possible

Los Calatos Peru Minera Hampton
1,429 26,813 53 

2032 Possible

Los Chancas Peru Southern Copper Corporation
1,429 9,711 147 

2032 Possible

Rio Blanco Peru Monterrico Metals
2,098 10,399 202 

2031 Possible

Zafranal (Concs) Peru AQM Copper
1,142 14,163 81 

2029 Probable

29



باشدمیدالرميليارد9.7بهنزدیکگذاریسرمایههایهزینهمجموع

باشدمیتنهزار1321توليدقابلمحتوایمسمجموع

باشدمیهرتنبرایدالر7300بهنزدیکبریسرمایههزینهوزنیميانگين

كشور كنگووضعيت برخي پروژه هاي تحليل قيمت مشوق در 

Deziw a Phase II Democratic Republic of the CongoCNMC 1,910      10,251       186                     2025 Probable

Kamoa - Phase 2 Democratic Republic of the CongoIvanhoe Mines 1,293      6,928         187                     2026 Probable

Kinsevere Sulphides Democratic Republic of the CongoMMG 576         6,817         84                       2022 Probable

Mutanda Sulphides Democratic Republic of the CongoGlencore 1,813      4,001         453                     2022 Possible

Sicomines Expansion Democratic Republic of the CongoChina Railw ay Group 1,567      10,088       155                     2026 Possible

Tenke Fungurume - Sulphides Democratic Republic of the CongoCMOC 2,453      9,588         256                     2025 Possible
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آمريكا وايران وضعيت برخي پروژه ها بر مبناي تحليل قيمت مشوق در كشور 

باشدمیدالرميليارد2.23بهنزدیکگذاریسرمایههایهزینهمجموع

(تنهزار1050ازبيشتوليدیکنسانتره)باشدمیتنهزار251توليدقابلمحتوایمسمجموع

باشدمیهرتنبرایدالر8877بهنزدیکبریسرمایههزینهوزنیميانگين

Pebble United States of America Northern Dynasty Minerals 4,160      19,075       218                     2032 Possible

Pumpkin Hollow  Open Pit United States of America Nevada Copper 756         9,165         82                       2025 Possible

Rosemont Ranch (Concs) United States of America HudBay Minerals 1,991      16,361       122                     2026 Probable

Tw in Metals United States of America Tw in Metals Minnesota 2,796      16,245       172                     2027 Possible

Project Country Operator
Capex 

$mn

Capital 

Inten.                         

$/t Cu(eq)

LOM 

Production 

Cu(eq) ktpa

Start-up 

Year

Mine 

Status

باشدمیدالرميليارد9.7بهنزدیکگذاریسرمایههایهزینهمجموع

باشدمیتنهزار594توليدقابلمحتوایمسمجموع

باشدمیهرتنبرایدالرهزار16بهنزدیکبریسرمایههزینهوزنیميانگين

Sungun Expansion Phase 3 iran NICICO 260         7,027    37        2024 probable

Chah Firozeh iran NICICO 300         12,000  25        2023 probable

Dar Alou Copper Complex iran NICICO 268         8,642    31        2021 probable

Darehzar Copper Concentrators iran NICICO 270         7,500    36        2022 probable

Sarcheshme Expansion Phase 3 iran NICICO 400         8,013    50        2027 probable

maydook Expansion Phase2 iran NICICO 280         5,957    47        2025 probable

Darehzeresk Copper Concentrators iran NICICO 260         13,000  20        2025 probable
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ظرفيت سبد پروژه ها، درصد مناطق2031سبد پروژه ها بر اساس توليد در سال 

ميليون تن    : واحد
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2021سايتهزينه هايتفكيك

عوامل محرک هزينه

استسایتهزینههایعاملبزرگتریندرصدی،48تقریباسهمبامصرفیمواد

هاهزینهکلدرصد7دولتیعوارضوحقوقهزینهودرصد22انسانینيرویهزینه

اهشکبهتوجهبا.شودهزینههاافزایشباعثهمچناندستمزدنرخواقعیافزایشکهمیرودانتظار
.استبارزشيلیدرویژهبهموضوعاینپزو،ارزش
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2021در سال آمريكاي جنوبي و مركزي محرک هاي هزينه اي در 

2021در سال چينمحرک هاي هزينه اي در 



2024به تفکیك کشور تا سالمس معدنی تغییرات افزایش ظرفیت تولیدات 

Source:ICSG Directory of Copper Mines and Plants – April 2021
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Source:ICSG Directory of Copper Mines and Plants – April 2021

شرکت ملی صنایع مس ایران در روند توسعه ای 
دنیا          

در حال کار: نارنجیرنگ 
2024شروع تولید تا سال : آبیرنگ 

2024شروع تولید پس ازسال : سایر رنگها

در این باکس نمایش پروژه هایی که بعد 
افتتاح خواهند شد 2024ازسال 

.مشلشو  تن مس می باشد10مجموع ظرفشت ساالنه پروژه ها نمایش داده شده حدود 
.مشلشو  تن می باشد3/ 5هزارتن حدود 100مجموع ظرفشت ساالنه پروژه های  یر 
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اكتشافات ذخاير ايران و دنيا و

شركت ملي صنايع مس ايران



ميليون تن مس محتواي ذخيره507مجموعمس محتواي ذخيرهميليون  تن 880مجموع

(2022USGSبراساسآخرینگزارشمؤسسهزمينشناسیآمریکا،)
Source: Brook Hunt, Copper Mines & Projects Costs, 2009 Edition
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افزاي  ميزان ذخائر  مين شناسي مس شركت ا 
1400تا ش  ماهه اول سال1398سال 

(ppm)عيار(ميليونتن)طال(درصد)عيار(ميليونتن)مسمحلاکتشاف

-------20250/47(سريدون)سرچشمه Bکانسار 

5280/50ادامه اکتشافات مس سرچشمه

------2630/62توسعه معدن مس سونگون

10000/60وناکتشافت جديد غرب معدن سونگ

4000/68اکتشافات جديد غرب معدن ميدوك

51*------1ماهور چاه کاله *

42160/5351جمع کل

.تن طال در اين منطقه قطعی است5با اکتشافات صورت گرفته دستيابی به *

اكتشافات ذخاير معدني مس، مايه حيات و پويايي شركت ملي صنايع مس ايران است
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ايرانجدول منابع و ذخاير  مين شناسي معادن فعال شركت ملي صنايع مس
1391سال

ذخيرهقطعیواحتمالیمعدن/کانسار
)%(عيارمتوسط(ميليونتن)

ذخيرهقابلمعدنکاری
PFSبراساسطرح

(ميليونتن)
)%(عيارمتوسط

10660.626000.68سرچشمهمعدنمس
5470.711850.57معدنمسميدوك
8230.603940.59معدنمسسونگون
24360.6311790.63جمعمعادنفعال

درصد0/2معدنیکليهمعادنباعيارحدبرداشتذخيرهقابل

1400سال

معدن/کانسار
ذخيرهاندازهگيریو

شناساییشده
(ميليونتن)

ذخيرهقابلمعدنکاری)%(عيارمتوسط
)%(عيارمتوسط(ميليونتن)

27830.4414530.52معدنمسسرچشمه

20210.5713000.58معدنمسسونگون

7370.72730.52معدنمسميدوك

55410.5230260.56جمعمعادنفعال

13450.396810.41معادنجدید

21260.341910.36پروژههایاکتشافی

90120.4638980.5جمعکلذخایر
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1400و برنامه ريزي سال 1389-1399ميزان حفاري انجام شده طي سالهاي 
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هزار متر حفاري انجام شده است117بيش از 1400تاپايان بهمن ماه *



قيمت مس

رفو نسبت تغييرات توليد و مص

جهاني مس



دنياپي  بيني قيمت مس توسط بانك ها و مراكز تحقيقاتي معتبر
2021-2025جدول پي  بيني قيمت مس طي سال هاي 

شرح20252024202320222021

10250973010168105569317CRU

75447611755575009317World Bank

93709317Sotia Bank

96509317Commerbank

150001400012000118759317Goldman Sachs

837598139317Bank of America

98509317SMM

75007500800085009317Fitch Rating

100749711922096399317Average
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11059چين

2077شيلی
1576ژاپن

سایر

کشورها

10917

چین

شیلی

ژاپن

سایر کشورها

2026سال مس پاالیش شده در ولید ت

25629مجموعتوليددنيا

10300چين

شيلی

1492ژاپن2280

سایر

کشورها

10268

چین

شیلی

ژاپن

سایر کشورها

2021سال مس پاالیش شده در تولید

24340مجموعتوليددنيا

13903چين

ایاالتمتحده

1824
1146آلمان

سایر

989کشورها

6

چین

ایاالت متحده

آلمان

سایر کشورها

2026سال مس پاالیش شده در مصرف

26769مجموعمصرفدنيا

چين

13183

ایاالت

متحده

1590
1009آلمان

سایر

85کشورها

70

چین

ایاالت متحده

آلمان

سایر کشورها

2021سال مس پاالیش شده در مصرف 

24352مجموعمصرفدنيا

2026و 2021در سال هاي دنياكشور برتر 3وضعيت توليد و مصرف مس پاالي  شده در 
Source: CRU  January 2021

هزارتن: واحد
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11059,چين

1576,ژاپن

650کرهجنوبی

سایرکشورهای

2169,آسيایی

چین

ژاپن

کره جنوبی

یسایر کشورهای آسیای

2026سال مس پاالیش شده در تولید

15454مجموعتوليدآسيا

10300,چين

1492,ژاپن

کرهجنوبی

640

سایر

کشورهای

2103,آسيایی چین

ژاپن

کره جنوبی

سایر کشورهای 

آسیایی

2021سال مس پاالیش شده در لید تو

14535مجموعتوليدآسيا

13903,چين

962ژاپن

761هند
کشورهایسایر

4278آسيایی
چین

ژاپن

هند

یسایر کشورهای آسیای

2026سال مس پاالیش شده در مصرف

19904مجموعمصرفآسيا

13183,چين

892,ژاپن

کرهجنوبی

667

سایرکشورهای

3444آسيایی
چین

ژاپن

کره جنوبی

اییسایرکشورهای آسی

2021سال مس پاالیش شده در مصرف

18186مجموعمصرفآسيا

2026و 2021در سالهاي آسياوضعيت توليد و مصرف مس پاالي  شده در 

هزارتن: واحد
Source: CRU  January 2021
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2021درسال ایرانموقعیت و رتبه جهانی صنعت مس 
2021جايگاه ايران در دنيا وآسيا در سال 

46هزارتنمیباشد296سهمشرکتملیصنایعمسایرانازکلتوليداتمعدنی*
%60دنيامیباشدوليکنسهماینمنطقهازکلتوليداتکاتدیدنيا%21هرچندسهمتوليداتمعدنیآسيافقط*

.میباشد

توليد

دنياآسياهزارتنمسمحتوی

درصدرتبهدرصدرتبهایرانآسيادنيا

21,2614,49134047.6141.6(مسمحتوی)توليداتمعدنی

19,11612,10736153.0121.9(آند)توليداتذوب

24,34014,53530462.1171.2(دکات)توليداتمسپاالیششده

Source: CRU Jan 2022
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عملکردبرنامهواحدناممحصولتوليدی
درصدرشدنسبت

بهبرنامـه

٪1793311913017هزارتنکلاستخراج

٪50379516533هزارتنسنگسولفوری

٪110541411745876تنکنسانترهمس

%2602022717864تنمسمحتوایکنسانتره

٪3137643342887تنآندتوليدی

٪2592752704704تنکاتـــــدتوليدی

٪2699062813584تنمسمحتوایمعدنی
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1400ماه سال  يا دهتوليدات شركت ملي صنايع مس ايران در ركورد
و مقايسه با آخرين ركورد يا ده ماهه

تن: واحد 

رکوردقبلیناممحصولتوليدی

درتاریخمتناظر

عملکردیازدهماهه
1400سال

(رکوردفعلی)

کنسانترهمس

666459(1398سال)650108تغليظسرچشمه

142678(1396سال)141002تغليظميدوك

1127837(1399سال)1098260شرکتملیصنایعمسایران

112432(1399سال)112208ذوبخاتونآبادآندتوليدی

259497(1399سال)255785شرکتملیصنایعمسایرانکاتدتوليدی

766(1399سال)744شرکتملیصنایعمسایرانلجنالکتروليز



فروش محصوالت شرکت ملی صنایع مس ایران ارزش
1400اسفندماه 10تا 1390طی سال های 
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75395اسفندماهرقـم10ميزانفروشمحصوالتمختلفشرکتازلحاظارزشیتاپایان

.درصدرشدداشتهاست87معادل1399مدتمشابهسالکهنسبتبهميلياردتومان
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1400اسفند 10تا تاریخ خارجیو فروش داخلی 

1399مقایسه با برنامه ومدت مشابه سال 
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1410جريان مواد شركت ملي صنايع مس ايران در سال 

سرچوم  و 4در نمودار جریا  مواد فوق، هارخانجات تغلیظ فاز . ذخایر هوف شده جدید چوم انداز جدید  را برا  شرهت ترسیم خواهد هرد * 
سونگو  گنجانده نوده است 5
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را، واحدات   ه هاي معدن ی دز دست  اج  روز  مامی پ  ي ت  داز  ا زاه اب  از می زود ب  ظ  ت 
از  اب  از  3ف  مه و ف 

ش  ظ  مس سرح  لت 
غ  گ ون  و 4و 3ت 

سوت 

از   ر  ف  ي  دوك2ب  مي 

:، به ترتیب1410بدون احتساب تغییر قیمت مس تا سالدرآمد و سود ناخالص شرکت 

میلیارد دالر 3/ 16و 5/ 28میلیارد دالرکنونی به 96/1و 3/ 26از رقم 

:به ترتیب1410و با احتساب رشد قیمت مس تا سال 
.  میلیارد دالر افزایش یابد4/ 62سود ناخالص و7/ 7درآمد 

نظور کسب چنین سودی به یمن بهره مندی شرکت از واحدهای معدنی به م
. تامین خوراک مورد نیاز مجتمع های ذوب و پاالیش است

درصددی سدود در 61درصدی فروش و 62افزایش ؛ این موضوع به معنی
.شرایط فرض عدم تغییر قیمت مس

سيود در شيرايط درصيدي 135/7فيروش و درصدي 136افزاي  و 
ست که دستاوردی عظدیم بدرای ایدن شدرکت واحتساب رشد قيمت ها ا

.سهام دارانش محسوب می شود

درآمد وسود ناخالص شركت با اجراي طرح هاي توسعه
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ه مس سرچشم–كارخانه و مخازن اسيدسولفوریک 

مابا سپاس از توجه ش 


