
  »شرکت پاالیش نفت تبریزسهام  عمومی عرضه آگهی«            
  

با و زیر را با شرایط  پاالیش نفت تبریز شرکتسهام  مربوطه، مقررات و قوانین سایر و واگذاري هیئت مصوبه اساسی، قانون) 44( اصل کلی هايدر نظر دارد به استناد قانون اجراي سیاست يسازیسازمان خصوص

    .واگذار نمایدعرضه و  »اهيدر واگذار یتیریمد تیاهل شی) و احراز و پاکی(استراتژ يراهبرد انیروش انتخاب مشتر ییتورالعمل اجرادس« تیرعا

 
  

  ه و شرایط کلی معاملهعرضالف) مشخصات سهام قابل 

  شرکت سرمایه

  (میلیارد ریال) 
  سهامداران عمده  موضوع فعالیت

ي
ار

گذ
وا

ش 
رو

  

  زش پایه سهام قابل عرضه (ریال)ار  سهام قابل عرضه
مبلغ سپرده شرکت در 

  عرضه (ریال)

  شرایط تسویه ثمن معامله

ضه
عر

خ 
ری

تا
  

 حصه نقدي  کل  هر سهم درصد بلوکی

  مهلت پرداخت

  ثمن نقدي 

  (روز کاري)

مدت 

  اقساط

  (ماه)

 فاصله اقساط

نرخ سود 

فروش 

  اقساطی

10,000  

احداث، راه اندازي و بهره برداري 

کارخانجات صنعتی به منظور از 

تولید،  فروش، صدور انواع مختلف 

محصوالت نفتی شیمیایی و مشابه 

  و .... می باشد.

41/16شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی    درصد  

درصد 57/48گروه گسترش نفت و گاز پارسیان   

درصد 20 شرکت هاي سرمایه گذاري استانی سهام عدالت  

درصد  92/2ري هامون سپاهان شرکت سرمایه گذا  

درصد 18/0شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان     

درصد92/11سایر  سهامداران   

س
ور

ب
  

1,641,123,456  41/16  

تابلو بورس در  متیق

روز عرضه (معادل 

قیمت بسته شدن 

روز قبل از عرضه) 

به درصد  20بعالوه 

شرط آنکه از مبلغ 

یال کمتر ر 29,531

  نباشد.

   

48,464,016,779,136  

 

4.846.401.677.914 50 %  `  18% شش ماه   18 20
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  شرایط واگذاري ب) 

و کسب اطالع از سایر شرایط واگذاري  عرضه نحوه دریافت اسناد   نحوه بازدید از بنگاه 
نحوه ارائه تضمین شرکت در 

 عرضه

 نحوه ارائه تضمین براي بررسی  صالحیت

 موضوع بند( 3 – ب) این آگهی (نحوه بررسی صالحیت متقاضیان) 
بنگاهنقل و انتقال نحوه  وثایق و تضامین  

از جملـه  (مربوطـه  مقـررات  سایر شرایط عمومی و اختصاصی واگذاري و نیز اطالعات و 

درهمین بخش از سایت اینترنتی سـازمان خصوصـی    ) حسب روش واگذاري،موارد زیر

 بــورس اوراق بهـادار تهــران بــه نشــانی :   سـازي و نیــز ســایت اینترنتــی شــرکت 

www.tse.ir رسانی کـدال بـه نشـانی:     و  سامانه جامع اطالعwww.codal.ir    قابـل

  .دسترس است

  نمونه قرارداد و وکالتنامه محضري -1

  هامرتبط و آخرین اطالعیه صورتهاي مالی، سایر مستندات -2

شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطـاي تخفیـف بـه خریـداران (در معـامالت       -3

  اقساطی)

  هانامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاريشیوه-4

  دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري -5

  یدستورالعمل نحوه اعمال مشوق هاي مالی و یا غیر مال -6

  دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات  -7

دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردي (استراتژیک) و احراز و پایش -8

  اهلیت مدیریتی در واگذاري ها

  

درخواست بازدید به  با ارائه

دفتر بازاریابی و واگـذاري  

بازدیـد از   امکـان   ها بنگاه

 نامـه صدور معرفـی طریق 

بنام متقاضی فراهم اسـت.  

ــس ــماره فکــــ  (شــــ

88085622 (  

مطابق مقـررات  بایست متقاضیان می

نامه ، سپرده نقدي و یا ضمانتمربوطه

بانکی بدون قید و شرط بـه حسـاب/   

گـذاري مرکـزي   شرکت سپرده به نام

ــوه  ــویه وج ــادار و تس ، را از اوراق به

طریق کارگزار خود واریز و یا تحویل 

  نمایند.

  

  

نـزد   IR 170100004001001506374577به شماره شـبا   زی: واريسپرده نقد زیروا - 1

   يساز یبنام سازمان خصوص يبانک مرکز

و شرط صـادر شـده    دیبدون ق دهیشرکت در مزا ی: ارائه ضمانت نامه بانکیضمانتنامه بانک  - 2

اسـت  قابل تمدید حسـب درخو  "ماهه (عبارت 3معتبر کشور با اعتبار  ياز بانک ها یکیاز 

 ) قید شود نامهدر متن ضمانت "ذینفع

  تذکر: 

  چک پذیرفته نمی شود 

 حاصل گردد از انتقال وجه سپرده به حساب اطمینان 

  

توثیق سهام مورد معامله + دریافـت  

 50اســناد تضــمینی حــداقل معــادل 

  درصد مانده بدهی

شرکت  از طریق سامانه معامالت

   بورس

   ایران -دنیاي اقتصاد  نام روزنامه:

  31/03/1399نوبت دوم   21/03/1399 نوبت اول تاریخ انتشار:  



  

  :مشوق ها )د

   خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایاي این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:

 مع مدت و تعداد اقساط مصوب.فزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط براي خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و براي خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جالف) ا

  براي رقم میانه دوره اقساط.» 100«هاي خصوصی و تعاونی، به مأخذ رشد ساالنه براي خریداران بخش» %10«بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب ب) 

 ».درصد15«  و براي خریداران بخش تعاونی به میزان» درصد16«سود فروش اقساطی براي خریداران بخش خصوصی به میزان  نرخ ج)

  

  :انیمتقاض صالحیتنحوه بررسی ) ه

                                   مندرج در سایت » هاراهبردي (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاريلعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان دستورا«طبق مصوبه هیات واگذاري عرضه سهام این شرکت با رعایت  -1

امکان رقابت در روز عرضه را خواهند و صرفاً اشخاص واجد شرایط  گرفتهقاضیان مورد بررسی قرار اساس مفاد  این دستورالعمل صالحیت هاي عمومی و تخصصی مت صورت خواهد گرفت. بر صی سازيسازمان خصو

 داشت.

هاي تخصصی) به عنوان بخشی از شاخصمتقاضیان (» مدیریتی وهاي فنی صالحیت«هاي مربوط به شاخص ،لعمل مذکورو مطابق مفاد دستورا اوراق بهادار تهرانبا توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت بورس  -2

متقاضیان وابط مربوط به شرایط ض« )2ماده ( متقاضیان مطابق مفاد» هاي عمومیشاخص«و نیز » تمکن مالی«ربوط به هاي ممورد بررسی قرار گرفته و شاخصموضوع این دستورالعمل  ،کارگروه بررسی صالحیتتوسط 

 فت.رخواهد گمورد بررسی قرار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار » خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران

                                          درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاري 1معادل  ،ه وجوهیي اوراق بهادار و تسوارزش پایه سهام قابل واگذاري به حساب شرکت سپرده گذاري مرکز درصد 10بایست عالوه بر واریز متقاضیان می -3

همچنین تکمیل و  .صل ضمانت نامه تحویل گرددبه حساب سازمان خصوصی سازي واریز و رسید آن تحویل و یا ا ،حسب موردمعتبر  یا ضمانت بانکیو ه صورت نقد را به عنوان سپرده ب )ریال484,640,167,791 غمبل(

به سازمان  و یا ضمانت نامه بانکی . در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صالحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقديالزامی است ،همین سایت» مستندات عرضه«مندرج در بخش  ،ارائه تعهد نامه مربوطه

 شرایط عمومی معامله:بخشی از  ج)

 باشند. همچنین خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصیو اصالحات بعدي آن نمی 31/04/1387هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ) قانون اجراي سیاست24نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (تقاضیان اقرار میم-

 را نخواهند داشت.  سهامهاي قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد ساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهیسازي که در اجراي قراردادهاي منعقده، اق

   ت امور، ضوابط مربوطه ابالغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نماید. بندي حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریخریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابالغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه 

   بود خواهند کشور امنیت شوراي مصوب واگذاري، مورد اماکن از مراقبت و حفاظت دستورالعمل مفاد رعایت به ملزم مرتبط، هايخریداران سهام کنترلی بنگاه . 

 قانون اجراي 6هاي مقرر در ماده (گردند، محدودیتباشند، متعهد میو اصالحات بعدي آن که متقاضی خرید سهام می 1366) قانون محاسبات عمومی مصوب 5ها، موضوع ماده (هاي تابعه و وابسته آنموسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و شرکت (

 ، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. ) قانون اساسی و اصالحات بعدي آن را رعایت نمایند. بدیهی است44کلی اصل (هاي سیاست

 ) قانون مذکور نیست. 47ماده ( مقرر در نماید مشمول محدودیتباشد. همچنین خریدار اقرار می) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخالل در رقابت می44) قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل (45) و (44خریداران مکلف به رعایت مواد (

قانون) را نخواهد  61الذکر از سوي خریدار، براي شوراي رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا(موضوع ماده ) قانون فوق48) تا (44هاي ضدرقابتی موضوع مواد (بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه

 .داشت

 حراستی، امنیتی، فنی، هايحوزه با مرتبط اجرایی هايچارچوب و استانداردها ها،لسهام شرکت پاالیش نفت تبریز متعهد است ضوابط، دستورالعم داریخر HSE ایمنی، فناوري اطالعات و پدافند غیرعامل که توسط وزارت نفت و یا سایر مراجع ذیصالح مربوط ،

  . نماید اجرا را، است الزامی خصوصی و دولتی هايشرکت از اعم نفت حوزه در مشابه فعالیت موضوع با فعال هايبنگاه لیهابالغ شده و اجراي آن براي ک

 دینما تیرا رعا ینفت هايو عرضه فرآورده گذاريمتیشده وزارت نفت ضوابط ق نییو مقررات تع نیسهام شرکت پاالیش نفت تبریز مکلف است در چارچوب قوان داریخر.  

 رداد واگذاري استسازي در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است، شرکت در مزایده به معنی اطالع کامل و رعایت و قبول کلیه شرایط و مفاد نمونه قرامان خصوصیساز 

  



صالحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد ، نامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه مربوطهت در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانتبه نفع دولت ضبط خواهد شد. الزم به توضیح اس ر)(معادل یک درصد مذکوخصوصی سازي

 گرفت.

هاي زم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضهبایست عالوه بر ارائه درخواست خرید و مدارك الیمتقاضیان م» مدیریتی وصالحیت فنی « به منظور بررسی -4

 تحویل دهند. سازي خصوصیان به سازم ،رضهروز کاري قبل از ع 6حداکثر تا  و) مندرج در این آگهی 1به شرح جدول شماره ( راخود مدیریتی  ومربوط به بررسی صالحیت فنی  ، مستندات قابل ارائه عمده در بورس

 ي متقاضیان رد صالحیت شده پس از اعالم نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.سپرده -5

  به خریدار اقدام نماید. تواند نسبت به لغو واگذاريصالحیت متقاضی کشف گردد، سازمان میاحراز بر عدم  مبتنیمواردي  ،چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاري و تا زمان ابالغ قرارداد واگذاري -6

مورد سازي خصوصیجزو الینفک قرارداد واگذاري بوده و به عنوان تعهدات قراردادي خریدار منظور و توسط سازمان » صالحیت هاي فنی و مدیریتی«مشمول بررسی  نِبرنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوي متقاضیا -7

 گیرد. نظارت قرار می

راهبردي (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در لعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان دستورا«هاي صالحیت عمومی موضوع گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخصمیمتعهد  متقاضی خرید -8

 د.رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاري درج خواهد ش) این آگهی 2به شرح جدول شماره (را » هاواگذاري
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شاخص هاي ارزیابی صالحیت تخصصی متقاضیان خرید  : )1جدول شماره (

حداکثر   امتیاز  نحوه بررسی  موضوع سنجش  شاخص

  امتیاز

  هايصالحیت

فنی و   

  مدیریتی

  امتیاز) 50(

  شاخص فنی

  (موضوع فعالیت)

  

  متقاضی حقوقی
ذاري مرتبط، مشابه یا در یک زنجیره تولید/خدمات بوده و یا موضوع فعالیت اساسنامه متقاضی خرید با موضوع فعالیت بنگاه مورد واگ

  هاي تعاونی سهامی عام،  موضوع فعالیت آن سرمایه گذاري و تامین مالی باشد.در شرکت
15  

15  

  متقاضی حقیقی
بط با فعالیت بنگاه فعالیت کسبی یا تجاري متقاضی بر اساس جواز رسمی صادره از مراجع رسمی (شامل تولید، توزیع و یا فروش) مرت

  مورد واگذاري باشد.
15  

  شاخص مدیریتی (سابقه فعالیت)

  متقاضی حقوقی

 هايتیفعال يدارا اسال سابقه فعالیت مشابه یا مرتبط با فعالیت بنگاه مورد واگذاري منتهی به زمان  عرضه باشد ی 3حداقل داراي 

و یا با بنگاه مورد واگذاري، رابطه تجاري (شامل خریدار محصول، تأمین  باشد یصادرات ای یخدمات ،یصنعت ،يدیتول نهیدر زم يتجار

  کننده مواد اولیه و ...) داشته باشد.

15  

15  

  متقاضی حقیقی

 هايتیفعال يدارا ایداشته باشد  منتهی به زمان عرضه یخدمات ای يدیتول يدر واحدها داريسال سابقه بنگاه 5 يحداقل دارا یمتقاض

و یا با بنگاه مورد واگذاري، رابطه تجاري (شامل خریدار محصول، تأمین  باشد یصادرات ای یخدمات ،یصنعت ،يدیتول نهیدر زم يتجار

  کننده مواد اولیه و ..) داشته باشد

15  

  20  20  (شامل برنامه مالی، تولید و بازار)ارائه برنامه یا طرح توجیهی براي اداره آتی بنگاه و توسعه آن   )حقیقی/حقوقی(متقاضیان  برنامه مدیریت و توسعه بنگاه

  50  -  50جمع = 

   –هاي ارزیابی صالحیت عمومی متقاضیان خرید شاخص): 2جدول شماره (

  نحوه بررسی   موضوع سنجش  شاخص

هاي صالحیت

  عمومی

  

  درصد کل ارزش معامله بیشتر نباشد. (مرجع استعالم: بانک مرکزي) 1نشده  متقاضی  به شبکه بانکی، از حداکثر مانده بدهی سررسید شده پرداخت   )حقیقی/حقوقی (متقاضیان خرید  بدهی معوق به شبکه بانکی

  عدم سوء پیشینه کیفري موثر

براي  اشخاص حقیقی متقاضی  

و یا مدیر عامل و اعضاي هیئت 

  مدیره اشخاص حقوقی متقاضی

) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا، سرقت، جعل، استفاده 6اختالس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (نداشتن سوءپیشینه کیفري موثر از قبیل کالهبرداري، 

  از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت و پرداخت رشوه

  المعامله.ممنوععدم درج مشخصات متقاضی در سامانه اشخاص   )حقیقی/حقوقی (متقاضیان خرید  المعامله نبودنممنوع

نداشتن بدهی سررسید شده 

  سازيبه سازمان خصوصی
  سازي نداشته باشد.در زمان خرید بدهی سررسید شده بابت خریدهاي قبلی به سازمان خصوصی  )حقیقی/حقوقی (متقاضیان خرید


