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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی

 شرکت دولتی نوع شخصیت حقوقي شرکت ملي نفت ايران نام شرکت

14/09/1334 تاريخ  ثبت 4976 ثبت شماره  

 010100260838 شناسه ملي تهران ثبت محل

  برداریشماره پروانه بهره -------- برداریتاريخ  بهره
 - کد اقتصادی

  - شدهآخرين سرمايه ثبت

موضوع فعالیت اصلي 
 شرکت)اساسنامه(

صنايع  فت ونعبارت است از مديريت و راهبری فعالیت های تصدی و انجام عملیات باالدستي 
 اقتصاد ی کليتجارت نفت در داخل و خارج از کشور در راستای تحقق سیاست هاوابسته و نیز 

 ش نفت ور بخد رانيا ياسالم ینظام جمهور يکل یاستهایوزارت نفت به منظور تحقق س مقاومتي
صنعت  يدست نيیپا و يباالدست اتیعمل هیو نظارت بر کل یزيبرنامه ر ،یراهبر ،یگذار استیگاز، س

نابع مبر  يماسال از طرف حکومت يندگيشده است و به نما لیتشک يشيو پاال يمینفت، گاز، پتروش
 .دينما يم يعموم تیو مالک تینفت و گاز اعمال حق حاکم ريو ذخا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشخصات سهامداران  -2

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

کیتدرصد مال تعداد سهام نام سهامدار رديف  

 %100  دولت جمهوری اسالمي ايران 1
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 اعضاء هیئت مديره -3

 به نمايندگي از سمت نام و نام خانوادگي

 رهيمد أتیه سینفت و رئ ريوز جواد اوجي
 رانينفت ا يشرکت مل

 

  مديرعامل شرکت ملي نفت ايران خجسته مهر محسن
  عضو اصلي زبیدی کريم

  عضو اصلي هرمز قالوندی
  عضو اصلي ت اله علم الهدیسید حج

  عضو اصلي محمدرضا نقیبي
  عضو اصلي محمد روستا

  البدل يعل عضو يخانیعل فرخ
  البدل يعل عضو فريدون کردزنگنه

 ئتیه ریامور مجامع و دب سيیر یمحمد نسرين
 رانينفت ا يشرکت مل رهيمد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسامي صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

نوادگينام و نام خا  سمت 
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يه حسابهای مالي سناد تسونها ااصوال ساختار مديريتي شرکت ملي نفت ايران بر اساس تعیین افراد با امضاء مجاز نبوده و ت
 مربوط به عرضه با تايید امور مالي شرکت ملي نفت ايران انجام خواهد شد.

 

 نحوه ارتباط با مديران شرکت -5
:نیکي مديرعاملشماره تماس و آدرس پست الکترو  محسن خجسته مهر 

ش:کترونیکي واحد بازاريابي و فروشماره تماس و آدرس پست ال   

  شماره تماس و آدرس پست الکترونیکي رئیس هیئت مديره :

 

 آدرس -6

 قانوني)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ايران

يکد پست پالك خیابان/ کوچه  

ی اول ساختمان مرکز-طالقاني
12طبقه -وزارت نفت  

-- 
1593657919 

 

 پست الکترونیکي شماره فکس شماره تلفن )کد شهر ذکر شود(

88903061-85-021  88940650-021  marketing@nioc-
intl.ir 

وب سايت    www.nioc-intl.ir 
 
 
 
 
 
 
 

 تاريخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   
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ردی، ری، راهبست گذامنظور تحقق سیاستهای کلي نظام جمهوری اسالمي ايران در بخش نفت و گاز، سیاوزارت نفت به 
ده است و به تشکیل ش اليشيبرنامه ريزی و نظارت بر کلیه عملیات باالدستي و پايین دستي صنعت نفت،گاز،پتروشیمي و پا

 ي نمايد.ممومي حکومت اسالمي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاکمیت  و مالکیت ع نمايندگي از طرف
 کيتژدر منطقه استرا يفتنکشور دارنده منابع  نیجهان دوم ينفت ريدرصد ذخا 5/11با دارا بودن  رانيا ياسالم یجمهور
 ريخابا احتساب مجموع ذ وجهان است  یابع گازدارنده من نیدوم یگاز ريدرصد ذخا 5/15بوده و با دارا بودن  انهیخاورم

 1330از سال  رانيفت ان يمل نفت و گاز در جهان قرار دارد. شرکت يغن نابعدارنده م های در رتبه اول کشور یو گاز ينفت
، و توسعه پژوهش د،یتول ،یاعم از اکتشاف، حفار ينفت های تیفعال یاستگذاریو س دنبخشی سامان دار تاکنون عهده

 میعظ ريخاذ اشتند اریشرکت با در اخت نيو صادرات بوده است. ا ينفت های نفت، گاز و فرآورده عيو توز شيالپا
بالغ  بیبه ترت و گاز عيما وردروکربیجهان قرار دارد و هم اکنون منابع ه ينفت های شرکت نيدر زمره بزرگتر ،یدروکربوریه

 .است دهيگرد يابيرزمتر مکعب ا ونیليتر 34بشکه و  اردیلیم 154/8بر 
است. از  افتهياء ارتق رانينفت ا يشرکت مل گاهيجا ياسیو س یشدن مناسبات اقتصاد تر دهیچیو پ یتکنولوژ شرفتیپ با

 ثبات در جاديا و یانرژ نیتام نهیدر زم يمهم صنعت یبا کشورها یو همکار ای منطقه ،يمل های استیرو س نیهم
 .شرکت قرار دارد نيانفت در دستور کار  يجهان یبازارها
بر  ينظارت عال مختلف، ضمن های به بخش اریاخت ضيبا تفو يقانون اساس 44بر اساس اصل  ران،ينفت ا يمل شرکت

و  يبع مالمنا نیامتو ضمن  به انجام رسانده یاقتصاد های بنگاه سیتاس نهیدر زم یصنعت نفت، اقدامات موثر های تیفعال
 تیفعال ،يرانيرکنان اانش کادبا اتکا به  یو بهره بردار یحفار شاف،اکت آوری روز کردن فنتوسعه در به  ازیاقدام مورد ن

 .است دهیرا به ثمر رسان یرگی چشم های
 دیولت ياصل ایه ولفهاز نفت و گاز کشور به عنوان م انتیو رکن ص ينماد و مظهر استقالل مل رانينفت ا يمل شرکت
روش آن به و ف يابيبازار وفرآورش و انتقال  ع،يما یدروکربورهایو ه يعیو گاز طبنفت خام  دیاست، تول رانيا یاقتصاد

 يلمداد مق رانيا نفت يشرکت مل ياصل تيمامور يعموم ييدارا نياز ا انتیص زیو ن ياز انفال و ثروت مل يعنوان بخش
و  یدیتول و يصنعت یها همجموع يحو طرا ساتیتاس زیو تداوم آن، تجه تيمامور نيعمل به ا یراستا و برا نیدر هم شود،

در  زین يوت ملنه از ثریه بهاستفاد یبرا رانيا يمل های تیاز توان و قابل یو استفاده حداکثر يبوم يانسان یرویآموزش ن
 .شود يم يتلق رانينفت ا يشرکت مل يتیحاکم فيو وظا ها تيزمره مامور

 

 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسي 
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Pet نيبنز rol 

 شرکت ملي نفت ايران نام تولید کننده کاال: 
  ق( :فقط برای کاالی بر) نوع واحد و سوخت مصرفي

  ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( بازده )راندمان

  تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:

 

 کاال مشخصات کیفي -9
فیت های موجود در استاندارد يا گواهي کیپارامترمشخصات کیفي بر اساس   
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يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهي کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 کت بر اساس استانداردهای آزمايشگاهي مورد تايید شر
 ملي نفت ايران

 صولبا توجه به عدم وجود استاندارد ملي و اجباری مح 
مي  رضهعتولیدی هر بار با تايید آزمايشگاه تولید کننده 

 گردد.

  ايرانشرکت ملي نفت 

 آزمايشگاه تولید کننده 

 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
 

 



 

 

 9 

 

 

 تعیین قیمت پايه پس از پذيرش کاال در بورس  نحوه -11
با در نظر گرفتن شرایط کلی ، ملی نفت ایران در بورس بر اساس مكانیسم قیمت گذاری امور بین الملل شرکت رشیپس از پذ یگذار متیق

 عرضه و تقاضا در بازار نفت خام و فرآورده های نفتی انجام می شود.

 

 

 

 

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

 میلیون لیتر در روز 90حدود  ظرفیت اسمي

  میزان تولید خالص

کاالد یزان تولیی فني، قانوني و حقوقي موثر بر مهاتيمحدود به دلیل محدوديت های عملیاتي ظرفیت اسمي قابل ارائه نبوده و میزان  
 تولید خالص به عنوان ظرفیت اسمي ارائه شده است.
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآيند پذيرش کاال در بورس -12
1843-4011 – 07/03/1401 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام    کارگزاری خبرگان سهام 

ید توسط هیئت پذيرشتاريخ تاي 17/03/1401 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه    

 - شرايط پذيرش

مازاد تولید 100 درصد تعهد عرضه کاال تن 350.000 میزان تعهد عرضه کاال   

%10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحويل 
 

5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

ملليرينگ داخلي و بین ال ساير ماهانه  
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أیيدیهت  

 مشاور پذيرششرکت  تأيیديه -13
عات رتی در اطالمغاي گونهچیهمندرجات اين فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و 

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

 

 ان سهامشركت كارگزاری خبرگ نام شركت مشاور پذیرش:

 7: تهران، میدان ونک، گاندی جنوبی، خیابان بیست و یکم، پالک آدرس و تلفن شركت مشاور پذیرش
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