شرکت بورس انرژی ایران
مدیریت پذیرش و بازاریابی

امیدنامه پذيرش و درج کاالی نفت سفید
شرکت ملي نفت ايران
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معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 .1مشخصات متقاضي
شماره ثبت

شرکت ملي نفت ايران
4976
تهران

شناسه ملي

تاريخ بهرهبرداری

--------

شماره پروانه بهرهبرداری

نام شرکت
محل ثبت

نوع شخصیت حقوقي

شرکت دولتی

تاريخ ثبت

1334/09/14
010100260838

کد اقتصادی

411111599364

آخرين سرمايه ثبتشده

موضوع فعالیت اصلي
شرکت(اساسنامه)

-

عبارت است از مديريت و راهبری فعالیت های تصدی و انجام عملیات باالدستي نفت و صنايع
وابسته و نیز تجارت نفت در داخل و خارج از کشور در راستای تحقق سیاست های کلي اقتصاد
مقاومتي وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلي نظام جمهوری اسالمي ايران در بخش نفت و
گاز ،سیاست گذاری ،راهبری ،برنامه ريزی و نظارت بر کلیه عملیات باالدستي و پايین دستي صنعت
نفت ،گاز ،پتروشیمي و پااليشي تشکیل شده است و به نمايندگي از طرف حکومت اسالمي بر منابع
و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومي مي نمايد.

 -2مشخصات سهامداران
(اسامي سهامداران دارای بیش از  10درصد سهام شرکت ذکر شود)
نام سهامدار

رديف

3

تعداد سهام

درصد مالکیت

1

%100

دولت جمهوری اسالمي ايران

 -3اعضاء هیئت مديره
نام و نام خانوادگي

سمت

جواد اوجي
محسن خجسته مهر

وزير نفت و رئیس هیأت مديره
شرکت ملي نفت ايران
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران

کريم زبیدی

عضو اصلي

هرمز قالوندی

عضو اصلي

سید حجت اله علم الهدی

عضو اصلي

محمدرضا نقیبي

عضو اصلي

محمد روستا

عضو اصلي

فرخ علیخاني

عضو علي البدل

فريدون کردزنگنه

عضو علي البدل

نسرين محمدی

ريیس امور مجامع و دبیر هیئت
مديره شرکت ملي نفت ايران

به نمايندگي از

 -4اسامي صاحبان امضاء مجاز شرکت
نام و نام خانوادگي

سمت

اصوال ساختار مديريتي شرکت ملي نفت ايران بر اساس تعیین افراد با امضاء مجاز نبوده و تنها اسناد تسويه حسابهای مالي
مربوط به عرضه با تايید امور مالي شرکت ملي نفت ايران انجام خواهد شد.
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 -5نحوه ارتباط با مديران شرکت
محسن خجسته مهر

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکي مديرعامل:
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکي واحد بازاريابي و فروش:
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکي رئیس هیئت مديره :

 -6آدرس

قانوني(دفتر مرکزی)

کشور
ايران
خیابان /کوچه
طالقاني-ساختمان مرکزی اول
وزارت نفت-طبقه 12
شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)
021-85-88903061
وب سايت

شهر
تهران
کد پستي

استان
تهران
پالك
-شماره فکس

1593657919
پست الکترونیکي

marketing@nioc021-88940650
intl.ir
www.nioc-intl.ir

 -7تاريخچه فعالیت شرکت
شرح مختصری از سابقه فعالیت شرکت

وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلي نظام جمهوری اسالمي ايران در بخش نفت و گاز ،سیاست گذاری ،راهبردی،
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برنامه ريزی و نظارت بر کلیه عملیات باالدستي و پايین دستي صنعت نفت،گاز،پتروشیمي و پااليشي تشکیل شده است و به
نمايندگي از طرف حکومت اسالمي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومي مي نمايد.
جمهوری اسالمي ايران با دارا بودن  11/5درصد ذخاير نفتي جهان دومین کشور دارنده منابع نفتي در منطقه استراتژيک
خاورمیانه بوده و با دارا بودن  15/5درصد ذخاير گازی دومین دارنده منابع گازی جهان است و با احتساب مجموع ذخاير
نفتي و گازی در رتبه اول کشور های دارنده منابع غني نفت و گاز در جهان قرار دارد .شرکت ملي نفت ايران از سال 1330
تاکنون عهده دار سامان بخشیدن و سیاستگذاری فعالیت های نفتي اعم از اکتشاف ،حفاری ،تولید ،پژوهش و توسعه،
پااليش و توزيع نفت ،گاز و فرآورده های نفتي و صادرات بوده است .اين شرکت با در اختیار داشتن ذخاير عظیم
هیدروکربوری ،در زمره بزرگترين شرکت های نفتي جهان قرار دارد و هم اکنون منابع هیدروکربور مايع و گاز به ترتیب بالغ
بر  8/154میلیارد بشکه و  34تريلیون متر مکعب ارزيابي گرديده است.
با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی و سیاسي جايگاه شرکت ملي نفت ايران ارتقاء يافته است .از
همین رو سیاست های ملي ،منطقه ای و همکاری با کشورهای مهم صنعتي در زمینه تامین انرژی و ايجاد ثبات در
بازارهای جهاني نفت در دستور کار اين شرکت قرار دارد.
شرکت ملي نفت ايران ،بر اساس اصل  44قانون اساسي با تفويض اختیار به بخش های مختلف ،ضمن نظارت عالي بر
فعالیت های صنعت نفت ،اقدامات موثری در زمینه تاسیس بنگاه های اقتصادی به انجام رسانده و ضمن تامین منابع مالي و
اقدام مورد نیاز توسعه در به روز کردن فن آوری اکتشاف ،حفاری و بهره برداری با اتکا به دانش کارکنان ايراني ،فعالیت
های چشم گیری را به ثمر رسانیده است.
شرکت ملي نفت ايران نماد و مظهر استقالل ملي و رکن صیانت از نفت و گاز کشور به عنوان مولفه های اصلي تولید
اقتصادی ايران است ،تولید نفت خام و گاز طبیعي و هیدروکربورهای مايع ،فرآورش و انتقال و بازاريابي و فروش آن به
عنوان بخشي از انفال و ثروت ملي و نیز صیانت از اين دارايي عمومي ماموريت اصلي شرکت ملي نفت ايران قلمداد مي
شود ،در همین راستا و برای عمل به اين ماموريت و تداوم آن ،تجهیز تاسیسات و طراحي مجموعه های صنعتي و تولیدی و
آموزش نیروی انساني بومي و استفاده حداکثری از توان و قابلیت های ملي ايران برای استفاده بهینه از ثروت ملي نیز در
زمره ماموريت ها و وظايف حاکمیتي شرکت ملي نفت ايران تلقي مي شود.

معرفی کاال
 -8نام کاال
التین

فارسي

6

Kerosene

نفت سفید
نام تولید کننده کاال:

شرکت ملي نفت ايران

نوع واحد و سوخت مصرفي (فقط برای کاالی برق) :
بازده (راندمان) تولید (فقط برای کاالی برق) :
تعداد خطوط /واحدهای تولیدی:

 -9مشخصات کیفي کاال
مشخصات کیفي بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد يا گواهي کیفیت

7

گواهي کیفیت يا استاندارد مرتبط با کاال
 بر اساس استانداردهای آزمايشگاهي مورد تايید شرکت
ملي نفت ايران
 با توجه به عدم وجود استاندارد ملي و اجباری محصول
تولیدی هر بار با تايید آزمايشگاه تولید کننده عرضه مي
گردد.
قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

8

مرجع صدور
 شرکت ملي نفت ايران
 آزمايشگاه تولید کننده

دوره اعتبار

 -10سابقه تولید در  3سال گذشته
شرح
ظرفیت اسمي

سال گذشته

دو سال گذشته

سه سال گذشته

با توجه به شرایط عملیاتی و درخواست تولید پاالیشگاه همواره میزان تولید برابر ظرفیت اسمی می
باشد .ظرفیت اسمی در خصوص کل واحد پاالیشگاه بکار می رود .فرآورده های میان تقطیر نیازی
به اعالم ظرفیت اسمی ندارند.

میزان تولید خالص
961
محدوديتهای فني ،قانوني و حقوقي موثر بر میزان تولید کاال

1632

1252
به دلیل محدوديت های عملیاتي ظرفیت اسمي قابل ارائه نبوده و میزان
تولید خالص به عنوان ظرفیت اسمي ارائه شده است.

 -11نحوه تعیین قیمت پايه پس از پذيرش کاال در بورس
قیمت گذاری پس از پذيرش در بورس بر اساس مکانیسم قیمت گذاری امور بین الملل شرکت ملي نفت ايران ،با در نظر گرفتن شرايط کلي عرضه و تقاضا در بازار
نفت خام و فرآورده های نفتي انجام مي شود.
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پذیرش در بورس
 -12فرآيند پذيرش کاال در بورس
شماره و تاريخ درخواست پذيرش
تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش
شرايط پذيرش
درصد تعهد عرضه کاال
حداقل خريد جهت کشف نرخ
هزينه انبار داری
تناوب عرضه

1843-1401 – 1401/03/07

 %100مازاد تولید
%10

ماهانه

10

کارگزاری خبرگان سهام
1401/03/17

نام مشاور پذيرش
تاريخ تايید توسط کمیته عرضه
میزان تعهد عرضه کاال
خطای مجاز تحويل

 350.000تن
%5

ساير

رينگ داخلي و بین المللي

تأیيدیه
 -13تأيیديه شرکت مشاور پذيرش
مندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال ،بررسی شده و هیچگونه مغایرتی در اطالعات ارائه
شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.
نام شركت مشاور پذیرش :شركت كارگزاری خبرگان سهام
آدرس و تلفن شركت مشاور پذیرش :تهران ،میدان ونک ،گاندی جنوبی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 7
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