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 شرکت بورس انرژی ایران
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 LCOی پذيرش و درج کاال امیدنامه

 شرکت پاالیش نفت آبادان
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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی پاالیش نفت آبادان نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

1690 15/04/1387  14003570909 بادانآ -خوزستان 

موضوع فعالیت 

 اساسنامه(مطابق )

رکت ن ، شدریافت ، معاوضه )سوآپ ( و خرید خوراک پاالیشگاه از شرکت ملی نفت ایرا

ه ر عرضورده های نفتی ایران ، شرکت ملی گاز ایران و یا هملی پاالیش و پخش فرآ

 کننده داخلی یا خارجی دیگر.

های  آوردهانجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربور ها ، ساخت فر

 نفتی وسایر مشتقات و فرآورده های جانبی.

 انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه.

 

 مشخصات سهامداران  -2

 د(درصد سهام شرکت ذکر شو 10)اسامی سهامداران دارای بیش از 

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

نفت و پخش فرآورده های نفتی شرکت پاالیش  1

 ایران
 99،9996 1ر296ر697ر000

 

 اعضاء هیئت مدیره -3
ن همراهتلف به نمایندگی از سمت نام و نام خانوادگی  

 صیدمحمد جمشیدی
رییس هیئت  -عضواصلی

 مدیره

شرکت ملی پاالیش و پخش 

 فرآورده های نفتی ایران
- 

 حکیم قیم
 -نائب رئیس هیئت مدیره

 مدیرعامل

شرکت ملی پاالیش و پخش 

 فرآورده های نفتی ایران
- 

 عضو اصلی ایمان قاضی زاده احسائی
شرکت ملی مهندسی و 

 ساختمان نفت ایران
- 
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 عضو اصلی حمید شادبخش
شرکت ملی پاالیش و پخش 

 فرآورده های نفتی ایران
- 

 عضو اصلی فریدون جانکی
شرکت خطوط لوله و مخابرات 

 نفت ایران
- 

 - - عضو علی البدل فردین راشدی

 - - عضو علی البدل جمشید خلیفه

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

جمشیدی صیدمحمد  رئیس هیات مدیره 

 مدیر عامل حکیم قیم

 عضو علی البدل جمشید خلیفه

 عضو اصلی و مدیر مالی ایمان قاضی زاده احسائی

 جانشین مدیر مالی بهرام جمالی

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5
 پست الکترونیکی شماره تماس مشخصات سمت

061-53227191 حکیم قیم مدیرعامل   

ازاریابی و فروشواحد ب 061-53182914 بهرام جمالی    

مدیرهرئیس هیئت 061-53227191 صید محمد جمشیدی    

 

 آدرس -6

 دفتر مرکزی)ثبتی(

 شهر استان کشور

 آبادان خوزستان ایران

 کد پستی پالک خیابان/ کوچه

 6316578954 555 حاشیه اروند رود



 

 
 5 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(
 پست الکترونیکی شماره دورنگار

53228080_061  53228050_061  info@abadan-ref.ir 
   وبسایت

www.abadan-ref.ir 

محل فعالیت شرکت تولیدکننده 

 کاال

 شهر استان کشور

 آبادان خوزستان ایران

 کد پستی پالک خیابان/ کوچه

 6316578954 555 حاشیه اروند رود

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

(شود  
 پست الکترونیکی شماره دورنگار

53228080-061  53228050-061  info@abadan-ref.ir 

سایتوب    
www.abadan-ref.ir 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   
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برای تصفیه نفت  پاالیشگاه نفت لزوم ایجاد یک 1287در سال  مسجد سلیمان در شهر نفت پس از کشف

شرکت نفت  توسط مهندسان انگلیسی 1288ضروری بود به همین دلیل عملیات ساخت این پاالیشگاه در سال 

 .عملیات ساخت آن به پایان رسید و پاالیشگاه وارد مدار تولید گردید 1291در سال  .آغاز گردید ایران و انگلیس

هزار بشکه در روز بود.  628بزرگترین پاالیشگاه دنیا با ظرفیت تصفیه  1359در سال  جنگ ایران و عراق تا آغاز

شرکت ملی  شد تا این که در این سال بههای نفتی خارجی اداره میشرکتبه دست  1973این پاالیشگاه تا سال 

متصل  بندر ماهشهر االیشگاه آبادان به وسیله خطوط لوله به چندین میدان نفتی وتحویل داده است. پ نفت ایران

س در طول مرزهای شمالی کشور از مشهد تا آید و سپای هم از آبادان به سمت تهران میشده است. خط لوله

های ایران است که با تمام ظرفیت خود در پاالیشگاه نفت آبادان یکی از فعالترین پاالیشگاه یابد.تبریز امتداد می

کند: گاز مایع، های زیر را تولید میحال حاضر به فعالیت مشغول است. این پاالیشگاه در حال حاضر فراورده

های نفت سفید، نفت گاز، سوخت جت، نفت کوره، انواع روغن موتور پایه، انواع قیر، انواع حالل بنزین موتور،

 نفتی، گوگرد، نفتای )خوراک آروماتیک پتروشیمی بندرامام(، گاز )خوراک پتروشیمی آبادان(

 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 ال سی او

 

Light Cycle Oil 

 شرکت پاالیش نفت آبادان اال: نام تولید کننده ک

 - نوع واحد و سوخت مصرفی )فقط برای کاالی برق( :

 - بازده )راندمان( تولید )فقط برای کاالی برق( :

 یک واحد تولیدی تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:

 

 کاال مشخصات کیفی -9
  مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
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یا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 

 استاندارد شرکت پاالیش نفت آبادان

آزمایشگاه شرکت پاالیش 

 نفت آبادان

 نامحدود

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت 

 مربوطه

قوانین و مقررات شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی 

 یش و پخش فرآروده های نفتی ایرانپاال

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10
گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

(تن) ظرفیت اسمی  219372 219372 219372 

(تن) میزان تولید خالص  219372 219372 219372 

های فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان محدودیت

کاالتولید   

 بودن بارگیری در صورت وقوع شرایطonline باتوجه به

اضطراری بارگیری متوقف خواهد شد و کاهش و افزایش 

 تولید با توجه به تغییرسیاست های شرکت ملی پاالیش

 و پخش



 

 
 8 

 

 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

کانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ایرانمبراساس   
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 پذيرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
 – 1401-38386 شماره و تاريخ درخواست پذيرش

29/03/1401  
مشاور پذيرشنام   

مفیدکارگزاری   

15/04/1401 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه  تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

پذيرششرايط   - 

%50 درصد تعهد عرضه کاال تن 116.000 میزان تعهد عرضه کاال   

 حداقل خريد جهت کشف نرخ
10%  

 خطای مجاز تحويل 
 

5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 ماهانه
 ساير

و بین المللی داخلیرينگ   
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 تأییدیه

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13
گونه مغايرتی در اطالعات چو هی ال، بررسی شدهمندرجات اين فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کا

 ارائه شده در اين فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.
 

 كارگزاری مفید نام شركت مشاور پذيرش:

                   51 هان كودک.نبش ديدار شمالی.پالکبلوار آفريقا . باالتر از چهار راه ج آدرس و تلفن شركت مشاور پذيرش:
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