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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 دولتی نوع شخصیت حقوقی ملی نفت ایرانشرکت  نام شرکت
 یشناسه مل محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

 010100260838 تهران 14/9/1334 4976

)مطابق موضوع فعالیت 

 (نامهاساس

ت وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در بخش نف

و  و گاز، سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی و نظاارت بار کلیاه عملیاات باالدساتی     

ی از یشی تشکیل شده است و به نمایندگپایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پاال

طرف حکومت اسالمی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعماال حاق حاکمیات و مالکیات     

 عمومی می نماید
 
 
 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 100  ی اسالمی ایراندولت جمهور 
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 هیئت مدیرهاعضاء  -3
 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

  مديرعامل شرکت ملي نفت ايران مسعود کرباسیان
  اکتشاف مدير سید صالح هندی

  مدير برنامه ريزی تلفیقي کريم زبیدی
  مدير امور بین الملل سعید خوشرو
  عاملمديرمشاور حقوقي  زهرا گودرزی

 

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

مربوط به  سابهای ماليحاسناد تسويه  تنها تي شرکت ملي نفت ايران بر اساس تعیین افراد با امضاء مجاز نبوده وساختار مديرياصوالً

 رکت ملي نفت ايران انجام خواهد شد.عرضه با تايید امور مالي ش

 

 ارتباط با مدیران شرکتنحوه  -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  88903061-021 

 
ش:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاريابی و فرو  

 

61622247-021 

 021-88903061 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 

 شهر استان کشور

 تهران تهران ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

12طبقه  –ساختمان مرکزی اول وزارت نفت  –طالقاني   1593657919 
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شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

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

 http://www.nioc-intl.ir وب سایت

 عالیت شرکت تولیدکننده کاالف

 شهر استان کشور

 اهواز خوزستان ايران

 يکد پست پالك خیابان/ کوچه

ساختمان مرکزی شرکت ملي  سالم)نیوسايت(اکوی فدائیان 

 مناطق نفت خیز جنوب

1333-61735 

 :شماره تلفن )کد شهر ذکر شود(
 پست الكترونیكي شماره فكس

4442070 - 0611   

 www.nisoc.ir يتوب سا
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

ذاری، وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلي نظام جمهوری اسالمي ايران در بخش نفت و گاز، سیاست گ  

ش ي  و پاالي یميراهبری، برنامه ريزی و نظارت بر کلیه عملیات باالدستي و پايین دستي صنعت نفت، گاز، پتروش

می ت و  تشكیل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسالمي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعم ال ح ق حاک  

 مالكیت عمومي مي نمايد
 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 HEAVY CRUDE OIL سنگین نفت خام

 شرکت ملي نفت ايران نام تولید کننده کاال: 

 استخراج از چاه ستخراج/ نوع واحد تولیدیروش تولید/ ا

 متعدد تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:

 و کشتي  بشكه  و حمل با کامیون نحوه بسته بندی و حمل و نقل
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 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 نفت به پیوست امیدنامه مي باشد. المللور بین مشخصات کاال بر گرفته از سايت ام
 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 تائیدشرکت ملی مورد آزمایشگاهی استانداردهای اساس بر 

 .ایران

 محصول  اجباری و ملی استاندارد وجود عدم به توجه با

 یگرددعرضه م نندهک تولید آزمایشگاه تایید با بار هر تولیدی

 ايران نفت ملي شرکت 

 تولیدکننده آزمايشگاه 

 

 نفت وزارت حاکمیتی قوانین از پیروی قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
 

 
   

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

رده ت خام و فرآوازار نفبکلي عرضه و تقاضا در بر اساس مكانیسم قیمت گذاری امور بین الملل شرکت ملي نفت ايران که  با در نظر گرفتن شرايط 

 های نفتي اعمال مي گردد. 

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

 احتساب با 1397 سال پايان در کشور گازی میعانات و خام نفت استحصال قابل ذخاير مجموع  ظرفیت اسمی

 میلیارد 95/1میزان  به گذشته، سال به نسبت که بوده بشكه میلیارد 53/156جديد  منابع کشف

 درصد افزايش يافته است. 3/1میزان  به گذشته، سال به نسبت که بوده بشكه

نفت  میزان تولید خالص

 )هزار بشکه در روز(خام
3.904 3.942 3.927 

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود  مطابق ضوابط و مقررات شرکت ملي نفت ايران 
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
مشاور پذيرشنام  - شماره و تاريخ درخواست پذيرش  شرکت کارگزاری خبرگان سهام 

04/06/92 تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  - تاريخ تايید توسط کمیته عرضه 

 ه و عرضه کاالیسازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار امیدنام 28/01/98مورخ  82385/121طی نامه شماره  شرايط پذيرش

 مزبور به عنوان کاالی انتقالی از بورس کاال از نظر سازمان باالمانع اعالم گردید. 

میلیون بشکه بر اساس بند  2حداقل  درصد تعهد عرضه کاال
 1398ن بودجه سال قانو 1و تبصره 

 میلیون بشکه 2ماهانه  میزان تعهد عرضه کاال
 

حداقل عرضه %10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحويل 
 

آخرين محموله قابل تحويل 5%  

 در اطالعیه عرضه هزينه انبار داری

 تناوب عرضه
 

بین الملل پذيرش در رينگ ساير ماهانه  
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أییدیهت  

 شاور پذیرشمشرکت  تأییدیه -13
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