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ٍ  4111-6859-7447ثاب ًاس اهاظابز      شركت پااليش نفتت شتار    ايي هطاضزاز زض تبضيد .............................. كي هبثيي 

 7341991475 خبزُ شيطاظ/اطلْبى ، ًاس ستااي  22ًِ ازاضُ هطًع  آى زض ًيلَهاط 10101874709شوبضُ شٌبسِ هلي 

حويسضػب زّوابى ثاِ شاوبضُ هلاي:      بىيثِ ًوبيٌسگي آهبًبهيسُ هيشاَز(  "خزيدار "ٍاهغ هيجبشس)ٍ ثؼساظايي زضايي سيوبى 

)ػؼاَ ّياأت    1199098396)ًبيت ضييس ّيأت هسيطُ ٍ هسيطػبهل( ٍ ثبثاي ؿبٍساي ثاِ شاوبضُ هلاي:       2491286521

اظياااي    071-38215630ٍ شاوبضُ كابًس    Mdkala@sorc.ir ليويٍ آزضس ا 071-38217561( ثب شوبضُ تللي طُيهس

 ثؼاساظايي ) ......ستااي :  ًس ......ًشابًي ثِ   .... ثجت  ثِ شوبضُ   ......شٌبسِ هلي   .....اهاظبز  ثب ًس ( ......) ....شركت  ٍؿطف 

هدابظ  طابحجبى اهؼاب    ( ساوت ) .....ثاِ شاوبضُ هلاي:     .......... بىآهبيثِ ًوبيٌسگي يسُ هيشَز( ًبه "فزٍضٌدُ"زضايي سيوبى

 ٍ شوبضُ تللٌاس  ..… ايويل آزضس   ثبٍ   .....هَضخ  .....شوبضُ  ثِ ضج زض ضٍظًبهِ ضسوي ًشَضهـبثن ثب آذطيي تـييطات هٌس

 هٌؼوسگطزيس:زض هحل شطًت سباليش ًلت شيطاظ  شطايؾ هشطٍحِ ظيط زيگط ثِ خْبت ٍ اظؿطف ........
 

 هَضَع قزارداد  -1هادُ 

 ثط اسبس ًليِ هٌبتجبت ثؼول آهسُ كيوبثيي ٍ زهيوبً ISO GRADE 68رٍغي تَربيي  ليتز 24006خزيد  ست اظا ػجبضت

هي ثبيتت هـبثن ثب توبػب، هشرظبت كٌي ذطيساض، اسٌبز ٍ هساضى ٍ سبيط هلبز هٌسضج ٍ ػوبين هَخَز زض اسٌبز هٌبهظِ 

 هحتَة هي گطزز ثبشس. 2ًِ خعء اليٌلي هطاضزاز ؿجن هبزُ 

اضسبلي ٍ تؼويي ًيليت ًبال اظ  هٌَؽ ثِ ثطضسي ٍ تتت هحوَلِ ،بال  هَػَع هطاضزاز تَسؾ ذطيساضتبييس ًْبيي ً

 سَ  كطٍشٌسُ ٍ زض هحل سبيت ذطيساض ذَاّس ثَز.

 ثط خْت تبهيي هَػَع هطاضزاز ًساشاِ ٍ هَاضزسبيط  ٍ  ِ تؼْس  ًتجت ثِ تْيِ هَاز اٍليِساض ّيچگًَااطياذ :تبصره

 ًوَز.اهسام ذَاّس  ؿجن هلبز ايي هطاضزاز ثب ّعيٌِ ذَزٍ  هتاولثِ ؿَض ٍ   سبًايي اسبس كطٍشٌسُ ضا
 

 اسٌاد ٍ هدارك قزارداد -2هادُ 
 ثِ شطح شيل هي ثبشس: هطاضزازاسٌبز ٍ هساضى 

 ثطٍ . 10ثط سٌس هطاضزاز هشاول   -1-2

  .… ثِ شوبضٍُ سيشٌْبز كٌي  وبثييهٌبتجبت كي ًليِ هَاضز كٌي اػالم شسُ زضهشرظبت ًبال  زضذَاساي ثط اسبس  -2-2

 ثطٍ. ..زض  .…هَضخ 

 هطاض گطكاِ است. ييًِ هَضز تَاكن ؿطك  ثؼس ِيالحبه بيّطگًَِ طَضتدلتِ  -3-2

 .ثطٍ  .…زض  …هَضخ .…شوبضُثِ ثطٍ سيشٌْبز ًطخ  -4-2

 . ثطٍ يي –شطايؾ ػوَهي  -5-2

 ييزض ضٍظًبهِ ضسوي ًشَض ؿطك طاتييتـ يآگْ ييآذط زاز ٍ، گَاّي اهؼب  طبحجبى هدبظ اهؼب  هطاضاسبسٌبهِ يًپ -6-2

 هطاضزاز.

mailto:info@sarvco.ir
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زاضا  اػاجبض ّوبًٌس اػاجبض هطاضزاز ًليِ اسٌبز ٍ هساضى ٍػوبئن هٌسضج زض ايي هبزُ خعء اليٌلي هطاضزاز ثَزُ ٍ  تبصره:

ؼٌَاى ترلق ؿطكيي زض ّطگًَِ زذل ٍ تظطف ؿيطهدبظ ٍ يب ترلق ًتجت ثِ ضػبيت ٍ اخطا  ّطيي اظ آًْب ثاطلي است ٍ 

 اخطا  اطل هطاضزاز تلوي ذَاّس شس. 

 

   قزارداد  هبلغ -3هادُ 

 .ثبشس يه ثسٍى احاتبة هبليبت ثط اضظش اكعٍزُ ريال  ..… حطٍف( )ثِريال  .……)ثِ ػسز(  طاضزازاااؾ هااهجل

 

 ًحَُ پزداخت  - 1-3هادُ  
 ضائِ ػوبًاٌبهِ هؼاجط ثبًٌيزضطس سيش سطزاذت زض طَضت زضذَاست كطٍشٌسُ زض هجبل ا 25 -1

ًل ٍ يب زض طَضت سطزاذت سيش سطزاذت هبثوي هجلؾ سس اظ تحَيل هَضز هؼبهلِ زض هجبل اضائِ گَاّي تحَيال هـؼاي    -2

اظ سَ  ذطيساض ٍ اضائِ هساضى اظ ؿطف كطٍشٌسُ ثِ ذطيساض ٍ تأييس آى تَسؾ ثبظضس ذطياساض ٍ اًدابم  سابيط تؼْاسات     

 هطاضزاز 10هبزُ 

طَضت زضيبكت سيش سطزاذت، هجلؾ هصًَض اظ ّط طَضت ٍػؼيت ثِ گًَِ ا  هتاْلي هي شَز ًِ زض آذطيي  زض -1تبصره

، ػوبًت ًبهاِ يبزشاسُ ساس اظ تأيياس     ؼيت ثِ ؿَض ًبهل هتاْلي شسُ ثبشس. زض طَضت اساْالى ًبهلطَضت ٍػ

 ًبضكطهب هبثل اساطزاز هي ثبشس.

ي تَساؾ كطٍشاٌسُ ، هبليابت ثاط اضظش اكاعٍزُ هـابثن هابًَى زض ّاط         زضطَضت اضائِ گَاّي ثجت هَزيبى هبليابت  -2تبصره

 طَضتحتبة هحبسجِ ٍ ثِ هجلؾ آى طَضتحتبة اػبكِ شسُ ٍ اظ خبًت ذطيساض زض ٍخِ كطٍشٌسُ سطزاذت هي گطزز.

ِ     ايي هطاضزاز هشوَل تؼسيل هيواْب ًجَزُ ٍ -3تبصره ّاب اظ   كطٍشٌسُ ضًٍس اكعايش هيواْب ضا ثب زضًظط گاطكاي ًلياِ ّعيٌا

 ّطگًَِ حوَم ٍ ػَاضع ٍ سبيط ّعيٌِ ّب زض هيوت سيشٌْبز  هٌظَض ًوَزُ است .  خولِ هبليبت ،

 ثبشس. ثبتَخِ ثِ هؼيي ثَزى هجلؾ ٍ هلبز هطاضزاز ّيچگًَِ ّعيٌِ خبًجي زضايي هطاضزاز هبثل سطزاذت ًوي  -4تبصره

 

 پيص پزداخت -4هادُ 
زضطس هجلؾ اٍليِ هطاضزاز( زض  25ُ ٍ هَاكوت ذطيساض )تب حساًثط سيش سطزاذت ثٌب ثِ زضذَاست ًاجي  كطٍشٌس

تب  طسٍضهجبل اضايِ ػوبًاٌبهِ ثبًٌي ثسٍى هيس ٍ شطؽ ، ؿيط هبثل ثطگشت ٍ زاضا  اػاجبض ٍ هبثل توسيس)اظ تبضيد 

ًبال ، اظ  ظهبى اتوبم هطاضزاز( اًدبم ذَاّس سصيطكت ًِ سس اظ تحَيل ٍ تبييس ًبال  ٍ اضايِ گَاّي تحَيل هـؼي

ؿطف ذطيساض ػوبًت ًبهِ سيش سطزاذت ثِ كطٍشٌسُ هتاطز هي گطزز.هجلؾ سيش سطزاذت ثِ تسضيح ٍ ثِ ؿَض 

 هطاضزاززضطس اخٌبس هَػَع  90هي گطزز ثِ ؿَضيٌِ سس اظ تحَيل  ًتجي اظ هطاحل سطزاذت ثِ كطٍشٌسُ ، ًتط

 ثبشس . شسُ، ًل هجلؾ سيش سطزاذت تتَيِ 
 

 

 

 

 افشايص هقدار تقاضاكاّص ٍ  -5هادُ 
% هوبزيط ٍ اضظش هطاضزاز ثَزُ ٍ كطٍشٌسُ هَظق ثِ 25ذطيساض هريط ثِ اكعايش/ ًبّش هوبزيط اهالم تب هيعاى 

 سصيطش آى ؿجن هيوت ّب  هَػَع هطاضزاز هي ثبشس.
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 سهاًبٌدی ٍ هحل  تحَيل كاال -6هادُ 
ٍاهغ  طاظيًلت ش شيشطًت سبال ليهظَة ٍ هحل تحَ  بًجٌسهطاضزاز ٍ ثطًبهِ ظه 7اهالم هـبثن ثب هبزُ  ِيًل ليظهبى تحَ

ٍ اًجابض   تيتاب هحال ساب   حول، ثبضگيط  ٍ اضسبل اهاالم هَػاَع هاطاضزاز    . ثبشس ياتَثبى شيطاظ ثِ اطلْبى ه 22زض ًيلَهاط 

   .ذَاّس ثَزّعيٌِ ًطايِ حول ثظَضت سس ًطايِ ثط ػْسُ ذطيساض هي ثبشس. كطٍشٌسُ  ثِ ػْسُ ساضيذط
 

  ضزٍع ٍ هدت سهاى قزارداد -7هادُ 

ُ زض طَضت زضذَاست ثبشس. كطٍشٌس هيهؼاجط ٍ الظم االخطا  ،ًبكص ماه .…هست ثِ  هطاضزازايي هطاضزاز اظ ظهبى تٌليص 

زاز ًتجت ثِ اضايِ ػوبًاٌبهِ هطاضاظ تبضيد اهؼب  زٍ ضٍظ ظطف هست ثبيتت  هي سس اظ اػالم ًاجي ثِ ًبضكطهب سطزاذت سيش

 ِ ذطيساض اهسام ًوبيس.، ثسطزاذت سيش

شطٍع هطاضزاز ػجبضتتت اظ ظهبى سطزاذت سيش سطزاذت هشطٍؽ ثِ اضائِ ػوبًاٌبهِ ثبًٌي هَضز تبييس ذطيساض ًِ حساًثط 

 اظ تبضيد تٌليص هطاضزاز ثبيس اضائِ گطزز. زٍ ضٍظسس اظ 

تحَيل ًل هَػَع هطاضزاز ثِ  ّب  ٍ  تب ب  شطًت كطٍشٌسُ ًجَزُ ٍ هتئَليتّ  اًوؼب  هست هطاضزاز ضاكغ هتئَليت

 هَت ذَز ثبهي ذَاّس هبًس.

 هطاضزاز، ػجبضتتت اظ اهؼب ٍ هجبزلِ هطاضزاز. صيتٌل :1تبصره

تبذيط زاشاِ ثبشس، شاطٍع هاطاضزاز اظ    زٍ ضٍظسطزاذت ثيش اظ  ِ ػوبًاٌبهِ سيشيثِ اضا ًچِ كطٍشٌسُ ًتجتچٌب :2تبصره

 تبضيد تٌليص هي ثبشس.

طاضزاز ضاكغ هتئَليت ّب  شطًت كطٍشٌسُ ًجَزُ ٍ هتئَليت ّب  ٍ  تب تحَيل ًل هَػَع اًوؼب  هست ه: 3تبصره

 هطاضزاز ثِ هَت ذَز ثبهي ذَاّس هبًس.
 

 جزيوِ تاخيز در قزارداد -8هادُ 
چٌبًچِ كطٍشٌسُ زض ظهبى هوطض سيش ثيٌي شسُ زض هطاضزاز ًتجت ثِ تحَيل توبم ٍ ًوبل هَػَع هطاضزاز ثِ ذطيساض 

% هجلؾ ًل هَػَع 5ٍ تب سوق   ضٍظ 5زضطس هجلؾ هطاضزاز تب حساًثط  ييتبذيط هؼبزل  ضٍظوبيس، ثِ اظا  ّط اهسام ًٌ

هطاضزاز ثِ ػٌَاى ذتبضت تبذيط اظ هحل تؼويٌبت يب هـبلجبت كطٍشٌسُ ًتط ٍ ثسٍى ضػبيت تشطيلبت هؼبيي ٍ ازاض  

ثبشس،  ضٍظ  5اظ ّس زاشت. چٌبًچِ تأذيط ثيش ثِ ًلغ ذطيساض ثطزاشت ذَاّس گطزيس ٍ كطٍشٌسُ حن اػاطاع ًرَا

هطاضزاز هدبظ ثِ كتد هطاضزاز ، ػجؾ ٍ ثطزاشت توبهي ٍخَُ ػوبًت ًبهِ ّب ٍ  17ذطيساض ثب اذـبضًاجي هـبثن هبزُ 

ثبشس ٍ زض طَضت ػسم تٌبكَ اظ ؿطين هطاخغ شيظالح هـبثن  زضيبكت ًليِ ذتبضت ٍاضزُ اظ هـبلجبت كطٍشٌسُ هي

 زاز اهسام هي گطزز .هطاض 17هبزُ 

تشريض هدبظ ثَزى تأذيطزض تحَيل توبم يب ثرشي اظ هَػَع هطاضزاز ثب تَخِ ثِ اسٌبز ٍ هساضى اضايِ شاسُ  :1 تبصره

چٌبًچِ اظ سَ  كطٍشٌسُ ثطػْسُ ذطيساض ثَزُ ٍ كطٍشٌسُ هلعم ثِ سصيطش ٍ اخطا  ًظط ذطيساضهي ثبشس. 

زض هست ظهبى هطاضزاز اّوبل ًوبيس،  (1اض  شسُ )هَػَع هبزُكطٍشٌسُ اظ تحَيل ّط هيعاى اظ اهالم ذطيس

ذطيساض ًتجت ثِ تبهيي ًبال ثب احاتبة سي زضطس ّعيٌِ ثبالسط  اظ كطٍشٌسُ اظ هحل ػوبًت ًبهِ ٍ 

 هـبلجبت احاوبلي ثسٍى ّيچگًَِ تشطيلبت هؼبيي اهسام ذَاّس شس.
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، هست ظهبى تأذيط خعء ظهبى هاطاضزاز هحبساجِ   ًبضكطهب ٍ تأييس آى تَسؾ زضطَضت هدبظ ثَزى زاليل تأذيط :2 تبصره

 ًرَاّس شس.

 

 دٍرُ تضويي ٍ ًگْداری -9هادُ 
هبُ سس اظ هظطف اظ ؿطف كطٍشٌسُ تؼويي  12هبُ سس اظ تحَيل ًبال ٍ  18ًبال  هَػَع هطاضزاز ثطا  هست  -1-9

 هي گطزز.

 آى ػولٌطز طحت زض يب ٍ هطاضزاز هَػَع طحت زض ًَاهظي ٍ هؼبيت ، هبزُ ايي زض هصًَض هست ذالل زض چٌبًچِ -2-9

 ثب هـبثوت ػسم يب ٍ ًبهطؿَة ٍ ًبهٌبست هَاز ثطزى ًبض ثِ يب ٍ شسُ تؼييي هشرظبت ضػبيت ػسم اظ ًبشي ًِ هشبّسُ شَز

ّلاِ سس اظ اثالؽ  ييثبشس، كطٍشٌسُ هَظق است ؿجن اػالم ًاجي ذطيساض حساًثط ظطف هست  هطثَؿِ اسابًساضزّب 

 طَضت اهاٌبع كطٍشٌسُثِ ّعيٌِ ذَز اهسام ًوبيس، زض ٍ يب خبيگعيٌي آى ثب ًبال  سبلنًتجت ثِ ضكغ هؼبيت ٍ ًَاهض  ًاجي

ّب  هطثَؿِ ضا اظ هحل هـبلجبت ٍ  ّعيٌِ اَاًسهيذَز ضأسبً اهسام ًوَزُ ٍ  ذطيساضزض اخطا  تؼْسات هٌسضج زض ايي هبزُ 

 .ًًَي هَػَع ثطا  ايشبى هحلَف استٍ زض طَضت ػسم تٌبكَ حن سيگيط  هبّب  كطٍشٌسُ ثطزاشت ًوبيس  سبيط ػوبًاٌبهِ

هـطٍحِ ؿي  هؼبيتاهسام ًٌوبيس ٍ يب  ًبال خبيگعيٌيٍ اػالم ذطيساض ًتجت ثِ  زضطَضتيٌِ كطٍشٌسُ ثِ هحغ اؿالع -3-9

ػطض ٍ   ِيًل، بت ذتبضتٍ اثج ييهؼب لبتيثِ تشط بظيثسٍى ً ساضيذطهست هؼوَل ثـَض ًبهل تَسؾ كطٍشٌسُ هطتلغ ًگطزز 

ٍ اظ خولِ ػوبًاٌبهِ اًدبم  ـبلجبت كطٍشٌسُاظ هحل ه  ثبالسط تيػط زضطس 30ثب زض ًظط گطكاي  ضاهحاولِ   بًْبيظ

تؼْسات ٍ سبيط تؼويٌْب  ٍ   ، تأهيي ًوبيس . زض طَضتي ًِ هـبلجبت ٍ تؼويٌْب  كطٍشٌسُ ثطا  ايي هٌظَض ًبكي ًجبشس 

ُ  هٌلي ثبشس،  كطٍشٌسُ  ثبيس هبثِ الالبٍت هطثَؽ ضا ثِ ذطيساض  تأزيِ ًوبيس. زض طَضت اساٌٌبف ٍ يب هبًسُ حتبة كطٍشٌس

ّب  كطٍشٌسُ ٍطَل  كطٍشٌسُ  اظ سطزاذت ثسّي ذَز  ،ذطيساض ؿلت ذَز ضا ثب ضػبيت هَاًيي خبض  ًشَض اظ سبيط زاضايي

 . هي ًٌس ٍ حن ّط گًَِ اهسام هؼبيي ثطا  ذطيساض  هحلَف هي زاضز 
 

طَضتيٌِ ثِ ّط زليلي ذطيساض زض زٍضُ تؼويي هَػَع سلبضش ضا ثِ ثْطُ ثطزاض  ًطسبًسُ ٍ هَضز آظهبيش هطاض زض -4-9

ًسّس ٍ ًيع ثسٍى اضظيبثي ٍ سٌدش هَػَع سلبضش سبيبى سصيطز ٍ سپطزُ حتي اًدبم تؼْسات ًيع ثِ كطٍشٌسُ هتاطز گطزز 

ثطزاض  هاَخِ ػيَة ٍ ًوبيض ًبشي اظ  ثَز ٍ ّطگبُ ذطيساض زض ظهبى ثْطُايي هَػَع ًبكي هتئَلياْب  كطٍشٌسُ ًرَاّس 

ِ ًوض حبطلِ ثٌب كغ ًبهل ًوبيض ذَاّس ثَز زض طَضتيٌاّوبل كطٍشٌسُ گطزز كطٍشٌسُ هتئَل خجطاى ذتبضات ٍاضزُ ٍ ض

. زض ّس ثَزثِ تشريض ذطيساض اظ كؼل يب تطى كؼل كطٍشٌسُ ًجبشس ٍ  هتئَل ضكغ ًوبيض ثِ ّعيٌِ ذطيساض ذَا

 ؿيطايٌظَضت هَػَع هبثل ؿطح زض هطاخغ شيظالح هؼبيي ذَاّس ثَز.

تشريض ًبضايي ٍ طحت ػولٌطز ًبال  هَػَع هطاضزاز زض چبضچَة هشرظبت كٌي هٌؼن ثِ هطاضزاز ثِ ػْسُ  -5-9

 ذطيساضاز تَسؾ تبييس ًْبيي ًبال  هَػَع هطاضز ذطيساض هي ثبشس ٍ ًظط ذطيساض زض ايي ذظَص هبؿغ اذاالف هي ثبشس.

 هٌَؽ ثِ ثطضسي ٍ تتت هحوَلِ اضسبلي ٍ تؼويي ًيليت ًبال اظ سَ  كطٍشٌسُ ٍ زض هحل سبيت ذطيساض ذَاّس ثَز.

چٌبًچِ زض ّط ظهبى ) هجل اظ اًوؼب  زٍضُ تؼويي( ػيت يب ًوظي زضًبال  هَػَع هطاضزاز هشبّسُ شَز، هست ظهبى -6-9

 بكِ هي گطزز.ضكغ ػيت يب ًوض ثِ ظهبى زٍضُ تؼويي اػ
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 ضوارُ صفحِ
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 شركت پااليش نفت شيراز    

 
 )سهامي عام(

 

 تعْدات فزٍضٌدُ -10هادُ 
 كطٍشٌسُ هَظق است ّوِ گًَِ ّوٌبض  زض ضاثـِ ثب ًبال  هَػَع هطاضزاز ضا ثب ًوبيٌسُ ذطيساض ثٌوبيس. -1-10

ا  ًِ زض هطاضزاز هيس گطزيسُ  كطٍشٌسُ ثبيس توبهي اسابًساضزّب، هَاضز ًيليت ٍ اًاربة خٌس هٌبست ضا ثِ گًَِ -2-10

ًوَزُ ٍ ّط گًَِ ػسٍل اظ هَاضز كَم ضا هجل اظ ّط اهسام، ًاجبً ثِ اؿالع ذطيساض ضسبًيسُ ٍ توبػب  ثطضسي  است ضػبيت

 ٍ تبييس آى ضا ثٌوبيس .

كطٍشٌسُ ثبيس زضذظَص ثتاِ ثٌس  ٍ حلبظت ًليِ اهالم هَػَع هطاضزاز ثِ هٌظَض حول زاذلي ضا ثـَضًبهل  -3-10

 ضػبيت ًوبيس.  هـبثن ثب اسابًساضزّب  شطًت سبظًسُ

هٌبتجبت كيوبثيي ًِ ثِ تبييس ذطيساض ضسيسُ  كطٍشٌسُ هاؼْس است ًليِ ًبال  هَػَع ايي هطاضزاز ضا هـبثن ًليِ -4-10

است ٍ ثِ طَضت ًبهل، اطلي ٍ ًَ ٍ ؿيطهتاؼول تحَيل ًوبيس. زض طَضتي ًِ هشرظبت كٌي ًبال  تحَيل شسُ 

تَسؾ كطٍشٌسُ هـبثن هشرظبت كٌي هطاضزاز ًجبشس، كطٍشٌسُ هاؼْس است ثب زضذَاست ذطيساض، ًبال  هَػَع 

 ليِ ذتبضت ّب  اػالم شسُ اظ ؿطف ذطيساض ضا سطزاذت ًوبيس.هطاضزاز ضا تؼَيغ ًوَزُ ٍ ً

گصاض  شسُ ٍ سبلت  ػالهتلياط   208كلع   ّب  كطٍشٌسُ هَظق است ًبال  هَػَع هطاضزاز ضا ثظَضت ثشٌِ  -5-10

ثٌس  هـبثن ثب ًظط ذطيساض شبهل شوبضُ سلبضش ذطيساض، ًبم ذطيساض، ًس هحظَل، ٍظى  ذبلض ثط حتت ًيلَگطم ٍ 

 ن ذبلض ثط حتت لياط ٍ تبضيد اًوؼب  هحظَل هي ثبشس، ثب اػالم هجلي ثِ ذطيساض تحَيل ًوبيس.حد

كطٍشٌسُ هي ثبيتت توبهي تطتيجبت الظم خْت اًدبم تتت ًوًَِ ضٍؿي تحَيل شسُ ثِ ذطيساض ٍ آظهبيشبت ًيلي   -6-10

يس. ًليِ ّعيٌِ اًدبم تتت ثط ػْسُ ٍ كٌي زض آظهبيشگبُ شرض ثبلث هؼاجط ٍ هَضز تبييس ذطيساض ضا كطاّن ًوب

 ثبشس  كطٍشٌسُ هي

كطٍشٌسُ ثبيس اؿويٌبى حبطل ًوبيس ًِ ًبال  تأهيي شسُ تَسؾ ٍ  هـبثن ثب اسابًساضزّب ٍ هشرظبت كٌي تحت   -7-10

 ايي هطاضزاز ثَزُ ٍ هَضز تأييس ذطيساض ثبشس. تأييسات ٍ هظَثبت ذطيساض ضاكغ هتئَليت كطٍشٌسُ ًتجت ثِ تؼْسات

 ٍ  ًجَزُ ٍ زضّططَضت كطٍشٌسُ هلعم هي ثبشس ًِ تؼْسات ذَز ضا هـبثن هطاضزاز ثِ ًحًَبهل ثِ اًدبم ثطسبًس .

 تؼْسات كطٍشٌسُ ظهبًي ثِ ؿَض ًبهل اًدبم شسُ ًِ گَاّي تحَيل هـؼي ًبال ضا اظ ذطيساض زضيبكت ًوبيس. -8-10

 كيوبثيي العاهي هي ثبشس. ضػبيت ٍ يب اضايِ ًليِ هَاضز زضذَاساي ؿي هٌبتجبت -9-10

 

 تعْداتسپزدُ اًجام  -11هادُ 

ثِ طَضت ػوبًت ًبهِ هؼاجط ثبًٌي % هجلؾ ًل هطاضزاز( 10)هؼبزل   ضيبل ........: ثِ حطٍفريال  .....كطٍشٌسُ هجلؾ 

بم تؼْسات ثسٍى هيس ٍ شطؽ، ثب هبثليت ػجؾ ٍ ثطزاشت ٍ ثطگشت ًبسصيط ٍ هبثل توسيس ثِ زكؼبت، ثِ ػٌَاى سپطزُ اًد

زض طَضتيٌِ كطٍشٌسُ ثِ ّط زليلي ؿيط اظ هَاضز هَُ هْطيِ هَكن ثِ اًدبم تؼْسات ذَز ؿجن هَاز ٍ . ًوبيستتلين ذطيساض 

شطايؾ هٌسضج زض هطاضزاز حبػط ًگطزز،يب زض اًدبم آًْب هطتٌت هظَض ٍ ترللي شَز ذطيساض حن ذَاّس زاشت ضاسب ٍ ثسٍى 

تؼويي هصًَض زض  بهِ   هطثَؿِ ضا ثِ ًلغ ذَز ػجؾ ٍ هـبلجِ ٍخِ ًوبيس. ّوچٌييًيبظ ثِ تشطيلبت هؼبيي ػوبًت ً

هطاضزاز ٍ ّوچٌيي اًوؼب  زٍضُ    10هبزُ ٍ سس اظ اًدبم تؼْسات  اذص ضػبيت ًاجي ذطيساضطَضت تحَيل هـؼي ٍ 

 تؼويي ثِ كطٍشٌسُ هتاطز ذَاّس شس.

 ؼوبز هطاضزاز تتلين ذطيساض ًوبيس.اً هجل اظكطٍشٌسُ ثبيس ػوبًاٌبهِ هصًَض ضا  : 1تبصره
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 شركت پااليش نفت شيراز    

 
 )سهامي عام(

 

ٌبهِ حن زاضز ػوبًا ذطيساض هبزاهي ًِ كطٍشٌسُ زض ّط هَضز اظ هطاضزاز ، ًليِ تؼْسات ذَز ضا اًدبم ًسّس، : 2تبصره

 ػجؾ ًوبيس.، گًَِ تشطيلبت هبًًَي ٍ هطاضزاز  ثسٍى ّيچ كَم الصًط ضا 
 

 بيوِ ، هاليات ٍ سايز كسَر قاًًَي  -12هادُ 
 3ّطگًَِ ثيوِ، هبليبت، ػَاضع ٍ سبيط ًتَضات هبًًَي ٍ هطاضزاز  )ثِ خع هبليبت ثط اضظش اكعٍزُ ؿجن هبزُ  سطزاذت

 .ًوبيس كطٍشٌسُ است ًِ ضأسبً سطزاذت هي گطزز( هاؼلن ثِ ايي هطاضزاز ثِ ػْسُػول هي 
 

 ضزايط باسرسي ّا ٍ كٌتزل كيفي -13هادُ 
ض طَضتيٌِ ًبال  هَػَع هطاضزاز زاضا  ػيت ٍ ًوض ثَزُ ٍ يب ؿجن هشرظبت ثب تَخِ ثِ شطايؾ ذبص ػوليبتي، ز -1-13

هشطٍحِ زض هطاضزاز ًجبشس ذطيساض هدبظ ذَاّس ثَز ًتجت ثِ ػسم هجَل هَػَع هطاضزاز ٍ زضذَاست تؼَيغ آى اظ 

ّعيٌِ ّب   ّطگًَِ تبذيط ًبشي اظ ايي ثبثت هَخت اكعايش هست هطاضزاز ًگطزيسُ ٍ كطٍشٌسُ اهسام ًوبيس ػوٌبًًّ

 هطثَؿِ ثؼْسُ كطٍشٌسُ هي ثبشس.

كطٍشٌسُ هٌلق است زض هست اخطا  هطاضزاز)زضطَضت زضذَاست ذطيساض(  ٍ ّوچٌيي زض هست ظهبى اسالبزُ  -2-13

ذطيساض اظ ًبال  هَػَع هطاضزاز توْيسات الظم ضا خْت حؼَض ًوبيٌسُ ذَز زض هحل هَضز ًظط ذطيساض ٍ ّوچٌيي 

سٌبز هَػَع هطاضزاز ثِ هٌظَض اًدبم تتت ٍ آظهبيشبت ًيلي ٍ كٌي هَضز ًظط آظهبيشگبُ زساطسي ثِ هساضى ٍ ا

 ذطيساض ضا كطاّن ًوبيس ٍ ّطگًَِ اشٌبل ٍ ًوض كٌي اػالم شسُ ضا ثِ سطػت ثطؿطف سبظز.

بم ًبض وتزض طَضت ًيبظ ثِ ضكغ ػيت تَسؾ كطٍشٌسُ، ًٌاطل ًيلي حيي هظطف ٍ تبييس هدسز ًيليت ًبال سس اظ ا -3-13

 اظ حوَم ذطيساض هي ثبشس.

 ضػبيت / اضايِ ًليِ هَاضز زضذَاساي ؿي هٌبتجبت كيوبثيي العاهي هي ثبشس. -4-13

تشريض ًبضايي ٍ طحت ػولٌطز ًبال  هَػَع هطاضزاز زض چبضچَة هشرظبت كٌي هٌؼن ثِ هطاضزاز ثِ  -تبصره

 هي ثبشس.ٍ ًظط ذطيساض زض ايي ذظَص هبؿغ اذاالف  ثبشسػْسُ ذطيساض هي 

 

 

 حل اختالف قَاًيي حاكن بز قزارداد ٍ ًحَُ  -14هادُ 
هَاًيي خبض  ًشَض خوَْض  اسالهي ايطاى ، حبًن ثط ايي هطاضزاز ذَاّس ثَز ٍ اذاالف حبطلِ اظ اخطا  هطاضزاز، چِ زض 

 اِيٍاً هَػَع تَسؾ ًوهطاضزاز،ثس ييهلبز ا  زض اخطا يهست هطاضزاز ٍ يب سس اظ كتد آى زض طَضت ثطٍظ ّط گًَِ اذاالك

ٍ زض طَضت ػسم حل هشٌل ظطف  يسگيضس ييهَضز هجَل ؿطك ضشٌبسًب ييّط ؿطف ٍ  ٌسُيحل اذاالف هطًت اظ ًوب

،  ييالـطك يزاٍض هطػ  يييثِ ػٌَاى هطخغ تؼ طيؿس  گصاض ِيشطًت سطهب يحوَه تيطيهست زٍ ّلاِ  ،هَػَع ثِ هس

 ٍ طززگ يهطاضزاز ،اضخبع ه ييهلبز ا  اخطا طٍيوبز ،اػاجبض،كتد،ًوض،تلتاظ اًؼ يًبش ييثِ اذاالكبت ؿطك يسگيخْت ضس

كطٍشٌسُ هَظق است تب اذص تظوين ًْبيي خلتبت يب آضاء ًْبيي هطاضزاز الظم االتجبع است . ييؿطك  ثطا  طبزضُ زاٍض  ضا

 هطاخغ هصًَض، تؼْسات ًبشي اظ ايي هطاضزاز ضا ثسٍى ٍهلِ ٍ ثب ًوبل خسيت اًدبم زّس.
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 ( صٍرحَادث قْزيِ ٍ غيز هتزقبِ) فَرس ها -15هادُ 

ٍهبيؼي اظ هجيل سيل ، ؿَكبى ، ظلعلِ ٍ اهثبل آى اؿالم هي گطزز ًِ ؿيط هبثل سيش ثيٌي ٍ ؿيط هابثل ًٌااطل ياب 

ّب  حطينًَسبًبت اهاظبز ، تاخطا  تؼْسات هطاضزاز  ضا هَهابً يب ثِ ؿَض زائن ؿيط هوٌي هي گطزاًس ٍ ًِ خلاَگياط  ثَزُ 

. ّطگبُ ثؼلت كَضس هبغٍض ، ّطيي اظ ؿطكيي هطاضزاز ًاَاًٌس هشوَل آى ًوي ثبشس 19ٍ ثيوبضيْب  ٍاگيطزاض ّوچَى ًٍَيس 

تؼْسات ذَز ضا ؿجن هطاضزاز اًدبم زٌّس ّيچگًَِ هتئَلياي ثطا  ؿطكيي هطاضزاز ايدبز ًٌوَزُ ٍ هطاضزاز هٌؼوسُ ًوبًبى 

يؾ كَم، ؿطكيي هطاضزاز، هاؼْس ثِ ازاهِ اًدبم تؼْسات ذَز هي ثبشٌس. چٌبًچِ سس اظ ثوَت ذَز ثبهي ٍ سس اظ ضكغ شطا

ضٍظ سس اظ  5شطايؾ كَضس هبغٍض ثطؿطف ًگطزيس ّط يي اظ ؿطكيي هطاضزاز حن ذَاٌّس زاشت زض ذالل هست  هبُ 3هست 

 كتد ًوبيس.  آى ثب اػالم ًاجي هطاضزاز ضا

ضا ثِ تٌبست ايٌٌِ كَضس هبغٍض هبًغ اظ اخطا  تؼْسات ًسام يي اظ ؿطكيي  س ٍهَع كَضس هبغٍضًگطز هاؼْس هي يؿطكي

 ضٍظ ثِ يٌسيگط اػالم ًوبيٌس . 2هطاضزاز شسُ است حساًثط ظطف هست 

 

 عدم ٍاگذاری بِ غيز -16هادُ 
 . اض ًٌسكطٍشٌسُ ًوي تَاًس ثسٍى هَاكوت ًاجي اظ ذطيساض، توبم يب هتواي اظ هَػَع هطاضزاز ضا ثِ ؿيط ٍاگص -1-16

زض طَضت هَاكوت ذطيساض هجٌي ثط ٍاگصاض  هتواي اظ تؼْسات ثِ شرض ثبلث ، اظ هتئَليت ٍ تؼْسات سيوبًٌبض  -2-16

 ثِ ّيچ ػٌَاى ًبساِ ًرَاّس شس .

 

 قزارداد فسخ -17 هادُ
 هطاضزاز كتد ثِ هدبظ يٌـطكِ طَضت ثِ هؼبيي تشطيلبت ضػبيت ثسٍى اػالم ًاجي ثب ثطٍظ هَاضز ظيط  ذطيساض   طَضت زض

  ثبشس. هي
 ضٍظ 5هطاضزاز ثيش اظ  8تبذيط كطٍشٌسُ زض تحَيل ًبال  هَػَع هطاضزاز ثِ ذطيساض هـبثن ثب هبزُ  -1

  ضٍظ 5كطٍشٌسُ ثيش اظ هطاضزاز اظ ؿطف  10 تبذيط زض اًدبم تؼْسات هٌسضج زض هبزُ -2

 ٍضشٌتاگي،هظبزضُ اهَال ٍ اًحالل شطًت كطٍشٌسُ -3

 هطاضزاز ثِ طَضت ًبهل يب خعيي ثسٍى اؿالع ٍ تبييس ًاجي ذطيساض ،ثِ ؿيط  ٍاگصاض   -4

 كطٍشٌسُ تَسؾ ًوغ توبم يب هتواي اظ هلبز هطاضزاز -5

 ٍ اضتشب ٍخَز ٍاسـِ -6

 ثٌب ثِ تشريض ذطيساض ػسم تَاًبيي هبلي يب كٌي كطٍشٌسُ ثطا  تحَيل ًبال ؿجن ثطًبهِ ذطيساض

 .ثبشس هي كطٍشٌسُ ػْسُ ثِ هطاضزاز ايي ًل اخطا  ػسم اظ ًبشي ّب  ٌِّعي ٍ ذتبضات ًليِ طَضت زضايي

 تبعيت ٍ ّواٌّگي با قَاًيي  – 18هادُ 
آى  ًبهِ ّب ٍ هبًٌس ، هوطضات ٍ  زساَضالؼولْب ٍآئيي كطٍشٌسُ هَظق است زضّوِ هَاضز هطثَؽ ثِ اخطا  هطاضزاز اظ هَاًيي

طگًَِ توظيط يب گطزز تجؼيت ًوبيس ٍ هتئَل ّ يي ٍ تظَيت گطزيسُ يب هيًِ اظ سَ  هطاخغ شيظالح هولٌاي ٍ هبًًَي تسٍ

ّب هي ثبشس ٍ ذطيساض زض هوبثل ّطگًَِ زػبٍ  ًبشي اظ ترلق اظ هَاًيي ، هوطضات ٍ  زساَضالؼولْب ٍآئيي  هظَضزض ايي ظهيٌِ

 ًبهِ ّب ، هجط  اظ ّطگًَِ هتئَلياي هي ثبشس.
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 هحزهاًِ بَدى قزارداد  – 19هادُ 
كطٍشٌسُ تؼْس هي ًوبيس ًِ ًليِ اؿالػبت ٍ هساضى هطثَؽ ثِ هطاضزاز كي هبثيي ضا هحطهبًِ تلوي ًوَزُ ٍ آًْب ضا زض    

اذايبض اكطاز يب اشربص حوَهي هطاض ًسّس .زض طَضت اثجبت ذالف ، ذطيساض حن ذَاّس زاشت  خْت اسايلب  حن ذَز، 

 سام هبًًَي الظم ضا ثِ ػول آٍضز.ّط گًَِ اه

 قاًَى هٌع هداخلِ در هعاهالت دٍلتي  -20 هادُ

ًوبيس ًِ هشوَل هوٌَػيت هصًَضزض هبًَى هٌغ هساذلِ ًوبيٌسگبى هدلتيي، ٍظيطاى ٍ  كطٍشٌسُ ضسوبً اػالم هي

ثبشس ٍ تؼْس هي ًوبيس ًِ تب سبيبى اخطا  هطاضزاز ثِ ّيچ  ًوي 1337هبُ  ز  22ًبضهٌساى زٍلت زض هؼبهالت زٍلاي هظَة 

بص هصًَض زض هبًَى كَم الصًط ضا زض اخطا  هطاضزاز سْين ٍ شيٌلغ ًٌٌس . زض طَضتيٌِ هحطظ شَز كطٍشٌسُ ػٌَاى اشر

هشوَل هبًَى هعثَض ثَزُ ٍ يب ثطذالف تؼْسات كَم الصًط ضكابض ًوبيس، ذطيساض حن ذَاّس زاشت هطاضزاز ضا كتد ٍ تؼويي 

ِ تشريض ذَز تؼييي ٍ اظ هـبلجبت ٍ اهَال كطٍشٌسُ اسايلبء اًدبم تؼْسات ٍ  ضا ػجؾ ٍ ًليِ ذتبضات ٍاضزُ ضا ًيع ث

گطزز ّطگبُ زض خطيبى اخطا  هطاضزاز يٌي اظ ثتاگبى هصًَض زض تجظطُ يي هبزُ يي  ًوبيس ٍ ّوچٌيي كطٍشٌسُ هاؼْس هي

يي ّوبى هبًَى هبًَى كَم االشؼبض زض تشٌيالت ٍظاضت ًلت ٍ يبشطًاْب  ٍاثتاِ ثِ آى ثِ يٌي اظ ػٌبٍيي هصًَض زض هبزُ 

هٌظَة شَز ، كَضاً هَػَع ضا ثِ ذطيساض اؿالع زّس ًِ زض ايٌظَضت ذطيساض حن ذَاّس زاشت هطاضزاز ضا كتد ًوَزُ ٍ 

كطٍشٌسُ حن ّيچگًَِ اػاطاع ٍ يب ازػبئي ثِ ّط ػٌَاى ًِ ثبشٌس ًساضز. اگط كطٍشٌسُ ذَز هطاتت ضا اؿالع ًسّس ذطيساض ثِ 

ػالٍُ ثطكتد هطاضزاز ، هدبظ ٍ هرابض است تؼويي اًدبم تؼْسات ٍ  ضا ثِ ًلغ ذَز ػجؾ ٍ هحغ اؿالع اظ حويوت اهط ، 

 ذتبضت ًبشي ضا ضأسبً تشريض ٍ اظ اهَال كطٍشٌسُ اسايلبء ٍ ٍطَل ًوبيس.

 
 

 اخطار ٍ ًطاًي طزفيي قزارداد -21هادُ 

ي هطاضزاز شًط شسُ ٍ زض طَضت تـييط ؿطكيي ّوبًتت ًِ زض هوسهِ اي شوبضُ تللي ، آزضس ّب ، كبًس ٍ ايويل ّط اظ

ثبيس ًاجبً ثِ اؿالع ؿطف هوبثل ضسبًيسُ شَز ٍ هبزاهيٌِ ثِ تطتيت كَم ػول ًشسُ ، اضسبل ّطگًَِ ًبهِ يب اذـبض ثِ اهبهاگبُ 

كطٍشٌسُ هَظق است ًليِ هٌبتجبتي ًِ اظ ؿطين كٌس . ؿطكيي اثالؽ شسُ هحتَة ٍ ػصض ػسم اؿالع، هتوَع ًرَاّس شس

 .ضا ثِ آزضس ًبضكطهب اضسبل ًوبيسًترِ اطلي آى  ًوبيس هياضسبل  ذطيساضيويل ثِ يب ا

 ًسخ قزارداد -22هادُ 
ٍ ًليِ ًتد ثِ ّوطاُ هَاضز شًط شسُ زض هبزُ زٍ   تجظطُ تٌظين 14 هبزُ ٍ 22 هشاول ثط ،ايي هطاضزاز زض سِ ًترِ 

 .هطاضزاز حبػط، هْط ٍ اهؼب شسُ ٍ حٌن ٍاحس ضا زاضز
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 بابك طاوسينام : 

 عضو هیأت مدیرهسمت : 

 امضا:

 تاريخ:

  حمیدرضا دهقاننام :

 نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعاملسمت : 

 امضا:

 تاريخ:

 

  

 نام : 

 سمت : 

 امضا:

 تاريخ:

 نام :

 سمت : 

 :امضا

 تاريخ:

  

 بهنام گشتاسبينام : 

 مدیر امور ماليسمت : 

 امضا:                                             تاريخ:

    محمد مهدي تقوایينام : 

  رییس امور پیمانها و حقوقيسمت : 

 امضا:                                                             تاريخ:

 


