
 شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
 قانون اساسي ۴۴گزارش خالصه اجراي سياستهاي اصل                                                          

درصد  بابت مصوبه واگذاري شركت
 مصوب

درصد 
 واگذارشده

 )عودت شده(

 آبادان
سهامي 

 عام

 ۳۰ ۳۰ سهام عدالت ۱۲/۱۱/۸۶مورخ  ۱۲۸ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 
 ــ ۱۰ سهام عدالت ۶/۵/۸۸هـ مورخ ۴۳۱۱۵ت/۹۳۲۳۷هيأت وزيران 
 )۳۰( )۴۰( سهام عدالت )دارائي ۱۸/۷/۹۰مورخ  ۱۴۴۱۱۸(۱۷/۵/۹۰هـ مورخ  ۴۷۰۶۸ت/۱۰۲۰۲۴هيأت وزيران 
 ـــ ۴۰ سهام عدالت  ۲۶/۱۲/۹۳هـ مورخ  ۵۱۰۳۲ت /۱۶۰۰۲۷هيأت وزيران 
 ـــ ۹ سهام عدالت ۱/۱۲/۹۵هـ مورخ  ۵۳۱۵۸ت /۱۵۰۸۹۷هيأت وزيران  

 قانون اساسي) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰تصويب نامه شماره 
 سازمان خصوصي سازي  ۲۲/۹/۹۶مورخ  ۲۱۷۷۰نامه شماره 

 ـــ )۴۹( سهام عدالت

 ـــ ۸۰ ـــ ۸/۳/۹۷م مورخ /۶۸۸۷۸و  ۱۴/۹/۹۶مورخ  ۱۹۹۷۰۹، ۱۲/۲/۹۶مورخ  ۲۰۷۰۵هيأت واگذاري 

 ــ ۸۰ ــ جمع

 شازند
سهامي 

 عام

 ۳۰ ۳۰ سهام عدالت ۱۲/۱۱/۸۶مورخ  ۱۲۸ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 

 ــ ۱۰ سهام عدالت ۶/۵/۸۸هـ مورخ ۴۳۱۱۵ت/۹۳۲۳۷هيأت وزيران 
 )۳۰( )۴۰( سهام عدالت )    دارائي ۱۸/۷/۹۰مورخ  ۱۴۴۱۱۸(۱۷/۵/۹۰هـ مورخ  ۴۷۰۶۸ت/۱۰۲۰۲۴هيأت وزيران 
 ـــ ۳۰ سهام عدالت  ۲۶/۱۲/۹۳هـ مورخ  ۵۱۰۳۲ت /۱۶۰۰۲۷هيأت وزيران 
 ـــ ۳۶ سهام عدالت ۱/۱۲/۹۵هـ مورخ  ۵۳۱۵۸ت /۱۵۰۸۹۷هيأت وزيران  

 قانون اساسي) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰تصويب نامه شماره 
 ـــ )۶۶( سهام عدالت سازمان خصوصي سازي ۲۲/۹/۹۶مورخ  ۲۱۷۷۰نامه شماره 

 ـــ ۸۰ ـــ ۸/۳/۹۷م مورخ /۶۸۸۷۸و  ۱۴/۹/۹۶مورخ  ۱۹۹۷۰۹، ۱۲/۲/۹۶مورخ  ۲۰۷۰۵هيأت واگذاري 

 ــ ۸۰ ــ جمع

 اصفهان
سهامي 

 عام

 ۱۲/۱۱/۸۶مورخ  ۱۲۸ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 
 ۳۰ سهام عدالت )ستاد مركزي توزيع سهام عدالت ۱۲۸خارج شدن واگذاري سهام عدالت از مصوبه ( ۱/۱۲/۹۵هـ مورخ  ۵۳۱۵۸ت /۱۵۰۸۹۷هيأت وزيران 

)۲۰( 
۱۰ 

 ۲۰ ۲۰ ردديون دولت ۲۵/۱۲/۸۶هـ مورخ ۳۹۳۸۹ت/۲۱۰۳۳۳وزيرانهيأت 

 ۵ ۵ عرضه تدريجي ۴/۴/۸۷شركت ملي پااليش و پخش 
 ۹۵۸/۰ ۱ عرضه ترجيحي ۲۷/۴/۸۷شركت ملي پااليش و پخش 

 ۱۵ ۱۵ ردديون دولت )تعاوني مسكن وزارت بهداشت( ۲۹/۵/۸۷هيأت واگذاري مورخ 
 ۰۴۲/۹ ۹ عرضه بلوكي ۷/۴/۸۸ هـ مورخ/۴۲/۲/۸۸هيأت واگذاري 
 ۱۰ ۱۰ سهام عدالت )۹۰.ب.ق( ۱۷/۵/۹۰هـ مورخ  ۴۷۰۶۸ت/۱۰۲۰۲۴هيأت وزيران 
 ۹۹۹/۹ ۱۰ عرضه بلوكي )شركت گروه ملي ملت% ۵شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت ـ % ۵) (۹۰.ب.ق( ۱۲/۶/۹۰هـ مورخ ۱۱۷۲۲۳/۱۳۳/۲/۹۰هيأت واگذاري 

 قانون اساسي  ) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۱۳۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰تصويب نامه شماره 
 ــ ۲۰ ــ هيأت محترم واگذاري ۲۶/۳/۱۳۹۸مورخ  ۵۴۲۰۵تصويب نامه شماره  

  ۹۹۹/۷۹ ۱۰۰ ــ جمع

 بندرعباس
سهامي 

 عام

 )۱۷/۱۰/۹۰مورخ دپ پ ۳/۹۰ـ۱۴۲۰۴۹(۱۲/۱۱/۸۶مورخ۱۲۸ستادمركزي توزيع سهام عدالت
 ۳۰ سهام عدالت )ستاد مركزي توزيع سهام عدالت ۱۲۸خارج شدن واگذاري سهام عدالت از مصوبه ( ۱/۱۲/۹۵هـ مورخ  ۵۳۱۵۸ت /۱۵۰۸۹۷هيأت وزيران  

)۲۰( ۱۰ 

 ۱۰ ۱۰ سهام عدالت )۱۷/۱۰/۹۰دپ پ مورخ ۳/۹۰ـ۱۴۲۰۴۹(۶/۵/۸۸هـ مورخ۴۳۱۱۵ت/۹۳۲۳۷هيأت وزيران
 ۲۸ ۲۸ ردديون دولت  )سازمان تأمين اجتماعي( ۲۶/۱۲/۸۸مورخ  ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱هيأت وزيران 

 ١٢/٩/٩٢: تاريخ عرضه      ۲۶/۱۲/۸۸مورخ  ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱هيأت وزيران 
                                                                                      ۱۸/۱۰/۹۵و  ۹۴/ ۲۶/۱۱، ۲۰، ۱۹، ۱۱/۱۰/۹۲و ۹، ۷، ۳، ۱،  ۹/۹۲/ ۲۶،۲۷، ۲۵:تاريخ عرضه از طريق بورس                                                                             

 تدريجي                                                                                         
 ۲/۵/۹۴تاريخ عرضه                                                                                          

  ۱۲/۱۰/۹۴تاريخ عرضه بلوكي                         ۱۷/۹/۹۴م مورخ /۳۸۹۱هيأت واگذاري     

 ۵ سهام ترجيحي

۲۷۱/۱ 
۱۸۴/۰ 
۰۲۳۷/۰ 

۵۲۱۳/۳  

 ۵۲/۶ ۵۲/۶ رد ديون دولت )بانك ملت( ۹/۱۰/۹۱مورخ هـ /۱۸۷۵۹۱/۲۴۴/۲/۹۱ــ هيأت واگذاري  ۳۰/۶/۸۹مورخ ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱هيأت وزيران 
 ۱۸/۵ ۱۸/۵ عرضه بلوكي ۱۷/۹/۹۴م مورخ /۳۰۸۹۱هيأت واگذاري /  ۱۷/۱۰/۹۱هـ مورخ /  ۱۹۳۱۱۷/۲۵۴/۲/۹۱هيأت واگذاري 

 ۳/۳ ۳/۳ عرضه بلوكي ۱۷/۹/۹۴م مورخ /۳۰۸۹۱هيأت واگذاري ) ) / ره(ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (  ۲۸/۱۲/۹۱هـ مورخ  ۴۸۴۸۵ت /  ۲۶۴۱۷۶وزيران هيات *
 ۵ ۵ عرضه بلوكي ۱۷/۹/۹۴م مورخ /۳۰۸۹۱هيأت واگذاري ) / سازمان تامين اجتماعي( ۸/۷/۹۱مورخ هـ ۱۲۴۹۳۱/۱۶۰/۱۲/۹۱ـ هيأت واگذاري ۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ ۴۷۹۷۰ت/۲۵۸۴۴۳هيأت وزيران

 ۵ ۵ عرضه تدريجي   ۴/۴/۹۱عرضه اوليه 
 ۲ ۲ عرضه تدريجي ۸/۷/۹۱مورخ هـ ۱۲۴۹۳۱/۱۶۰/۱۲/۹۱هيأت واگذاري

 قانون اساسي  ) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۱۳۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰تصويب نامه شماره 
 ـ ۲۰ ــ هيأت محترم واگذاري ۲۶/۳/۱۳۹۸مورخ  ۵۴۲۰۵تصويب نامه شماره 

 ۸۰ ۱۰۰ ــ جمع 

 
 



 شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
 قانون اساسي ۴۴گزارش خالصه اجراي سياستهاي اصل 

درصد  بابت مصوبه واگذاري شركت
 مصوب

 درصد
 واگذار شده

 )شده عودت(

 تبريز
سهامي 

 عام

 ۱۲/۱۱/۸۶مورخ  ۱۲۸ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 
 )ستاد مركزي توزيع سهام عدالت ۱۲۸خارج شدن واگذاري سهام عدالت از مصوبه ( ۱/۱۲/۹۵هـ مورخ  ۵۳۱۵۸ت /۱۵۰۸۹۷هيأت وزيران  

 ۳۰ عدالتسهام 
)۲۰( 

۱۰ 

 ۱۰ ۱۰ سهام عدالت ۶/۵/۸۸هـ مورخ ۴۳۱۱۵ت/۹۳۲۳۷هيأت وزيران 
 ۱۹ ۲۰ ردديون دولت ۲۵/۱۲/۸۶هـ مورخ ۳۹۳۸۹ت/۲۱۰۳۳۳هيأت وزيران 

 ــ )۱( دولت ردديون ۱۰/۲/۹۰هـ مورخ /۲۱۷۷۰/۳۰۰/۲/۸۹هيأت واگذاري 

 ۱۵ ۱۵ بلوكي ۲۰/۲/۹۰هـ مورخ / ۲۹۸۴۴/۱۷/۲/۹۰هيأت واگذاري 
 ۳۵/۱۵ ۳۵/۱۵ بلوكي ۵/۶/۹۰هـ مورخ / ۱۱۳۱۶۳/۱۳۰/۲/۹۰هيأت واگذاري 
 ۶۵/۹ ۶۵/۹ ترجيحي -تدريجي  )۹۰و  ۸۹و۸۸.ب.ق( ۱۵/۲/۸۸مورخ  ۱۱۲۵۴هيأت واگذاري 
 ۱ ۱ تدريجي ۱۷/۱/۹۲مورخ  ۱۵۶۷هيأت واگذاري 

 قانون اساسي  ) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۱۳۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰تصويب نامه شماره 
 ــ ۲۰ ــ هيأت محترم واگذاري ۲۶/۳/۱۳۹۸مورخ  ۵۴۲۰۵تصويب نامه شماره  

 ۸۰ ۱۰۰  جمع
 

 تهران
سهامي 

 عام

  ۱۲/۱۱/۸۶مورخ  ۱۲۸ستاد مركزي توزيع سهام عدالت  
 ) ستاد مركزي توزيع سهام عدالت ۱۲۸خارج شدن واگذاري سهام عدالت از مصوبه ( ۱/۱۲/۹۵هـ مورخ  ۵۳۱۵۸ت /۱۵۰۸۹۷هيأت وزيران   
  

 سهام عدالت
 

۳۰ 
)۲۰( 

۱۰ 
 

 ۱۰ ۱۰ سهام عدالت )۲۵/۱۲/۹۰مورخ  ۱۷۸۸۰۸(   ۶/۵/۸۸هـ مورخ ۴۳۱۱۵ت/۹۳۲۳۷هيأت وزيران 

)                                                                                                   ۳/۲/۹۱مورخ  ۱۱۰۹۲۹) (۹۰.ب.ق( ۱۷/۵/۹۰هـ مورخ  ۴۷۰۶۸ت/۱۰۲۰۲۴هيأت وزيران 
                                                                                                            

 : عرضه اوليه ۱۹/۷/۹۱                                                                                                           
 ۱۰/۲/۹۲                                 ۲۳/۱۲/۹۰هـ مورخ /۲۶۷۹۹۸/۳۱۲/۲/۹۰واگذاري . هـ 

 ۲۱/۲/۹۲شوراي عالي اجرائي          ۲۵/۱۱/۹۳مورخ  ۱۹۴۷۳۷/۶۳تصويب نامه شماره  
                                                     ۲۴/۳/۹۵قانون اساسي                                                     ) ۴۴(سياستهاي كلي اصل 

 ۵۰ ۵۰ سهام عدالت

 تدريجي
 ترجيحي
 تدريجي
 ترجيحي

۱۰ ۲۴۶/۹ 

 قانون اساسي  ) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۱۳۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰تصويب نامه شماره 
 ـ ۲۰ ــ هيأت محترم واگذاري ۲۶/۳/۱۳۹۸مورخ  ۵۴۲۰۵تصويب نامه شماره  

 ۲۴۶/۷۹ ۱۰۰ ــ جمع

شيراز 
سهامي 

 عام

 )۱۷/۱۰/۹۰پ مورخدپ ۳/۹۰ـ۱۴۱۶۹۹(۱۲/۱۱/۸۶مورخ۱۲۸ستادمركزي توزيع سهام عدالت
 )ستاد مركزي توزيع سهام عدالت ۱۲۸خارج شدن واگذاري سهام عدالت از مصوبه ( ۱/۱۲/۹۵هـ مورخ  ۵۳۱۵۸ت /۱۵۰۸۹۷هيأت وزيران  

 ۳۰ سهام عدالت
)۲۰( 

۱۰ 

 ۱۰ ۱۰ سهام عدالت )۱۷/۱۰/۹۰دپ پ مورخ ۳/۹۰ـ۱۴۱۶۹۹(۶/۵/۸۸هـ مورخ۴۳۱۱۵ت/۹۳۲۳۷وزيرانهيأت 
 ۵ ۵ عرضه تدريجي  ۱۴/۴/۹۱عرضه اوليه 

 ــ ۲۸/۰ ردديون دولت ) بانك رفاه كارگران(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۸هيأت وزيران

 ــ ۳۹/۲۷ رد ديون دولت )ايرانبانك ملي (۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۷هيأت وزيران

 ــ ۳۱/۷ ردديون دولت )بانك صادرات ايران(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۳هيأت وزيران

 ــ ۱۸/۰ رد ديون دولت ) پست بانك(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۰هيأت وزيران

 ــ ۵۷/۵ ردديون دولت ) بانك ملت(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۴هيأت وزيران

 ــ ۲۴/۴ ردديون دولت  ) بانك تجارت(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۱هيأت وزيران

 ــ ۴۰/۲ ردديون دولت )بانك مسكن(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۲هيأت وزيران

 ــ ۳۹/۷ ردديون دولت  ) بانك سپه(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۵هيأت وزيران

 ــ ۲۴/۰ ردديون دولت  )بانك توسعه صادرات (۲۸/۱۲/۹۰مورخ هـ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۶هيأت وزيران
 نامه  هيأت وزيران و تصويب ۲۴/۱۲/۹۰مصوبات جلسه مورخ 

 قانون اساسي ۴۴هاي كلي اصل  شوراي عالي اجراي سياست ۲۵/۱۱/۹۳مورخ 
             ۵/۱۲/۹۱: تاريخ عرضه                                                                                                     

  ۱۲/۱۲/۹۱،  ۶/۱۲: تاريخ عرضه                                                                                                     
 ۲۱/۲/۹۲، ۱۶/۲، ۱۴/۲: تاريخ عرضه                                                                                                     
 ۱۴/۱۰/۹۴: تاريخ عرضه                                                                                                     
 ۲۸/۱۱/۹۴: تاريخ عرضه                                                                                                     

 
 

 حيسهام ترجي
 سهام ترجيحي
 سهام تدريجي
 سهام ترجيحي
 سهام تدريجي 

 
 ــ

 
۳ 

 ۱۸ ــ بلوكي )سهام متعلق به بانكهاي عامل) ( ۲۳/۷/۹۱( ۲۱/۵/۹۱هـ مورخ /۹۵۴۴۴۴/۱۱۱/۲/۹۱هيأت واگذاري 

 ۳۴ ــ بلوكي )سهام متعلق به بانكهاي عامل) ( ۲۸/۳/۹۲( ۲۰/۱۲/۹۱مورخ  ۲۴۱۰۵۱هيأت واگذاري 

 قانون اساسي  ) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۱۳۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰تصويب نامه شماره 
 ـ ۲۰ ــ هيأت محترم واگذاري ۲۶/۳/۱۳۹۸مورخ  ۵۴۲۰۵تصويب نامه شماره  

 ۸۰ ۱۰۰ ــ جمع
 



 شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
 قانون اساسي ۴۴گزارش خالصه اجراي سياستهاي اصل                                                             

 
 

درصد  بابت مصوبه واگذاري شركت
 مصوب

 درصد
 هواگذارشد

 )دهش عودت(

 كرمانشاه

سهامي 
 عام
 

 ۱۲/۱۱/۸۶مورخ  ۱۲۸ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 
 )ستاد مركزي توزيع سهام عدالت ۱۲۸خارج شدن واگذاري سهام عدالت از مصوبه ( ۱/۱۲/۹۵هـ مورخ  ۵۳۱۵۸ ت/۱۵۰۸۹۷هيأت وزيران  

 قانون اساسي) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰تصويب نامه شماره 
 سهام عدالت

۳۰ 
)۲۰( 
)۱۰( 

 ـــ

 ۶/۵/۸۸هـ مورخ ۴۳۱۱۵ت/۹۳۲۳۷هيأت وزيران 
 قانون اساسي) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰نامه شماره تصويب 

 ۱۰ سهام عدالت
)۱۰( 

 ـــ

 ۲۹/۲/۹۲مورخ  ۳۰۳۰۵هيأت واگذاري  -%]۶۰) [۹۰و۸۹و۸۸.ب.ق( ۵/۶/۹۰هـ مورخ / ۹۰/ ۲/ ۱۳۰/ ۱۱۳۱۶۳هيأت واگذاري
 سازمان خصوصي سازي ۲۵/۴/۹۶مورخ  ۹۰۰۶/۴۰نامه شماره 

 ۱/۰ ۱/۰ ترجيحي

 ــ ۲۸/۰ ردديون دولت )بانك رفاه كارگران(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۸هيأت وزيران

 ــ ۳۹/۲۷ رد ديون دولت )بانك ملي ايران(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۷هيأت وزيران

 ــ ۳۱/۷ ردديون دولت )بانك صادرات ايران(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۳هيأت وزيران

 ــ ۱۸/۰ رد ديون دولت )پست بانك(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۰هيأت وزيران

 ــ ۵۷/۵ ردديون دولت )بانك ملت(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۴هيأت وزيران

 ــ ۲۴/۴ ردديون دولت )بانك تجارت(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۱هيأت وزيران

 ــ ۴۰/۲ ردديون دولت )بانك مسكن(۲۸/۱۲/۹۰مورخهـ ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۲هيأت وزيران

 ــ ۳۹/۷ ردديون دولت )بانك سپه(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۵هيأت وزيران

 ــ ۲۴/۰ ردديون دولت )بانك توسعه صادرات(۲۸/۱۲/۹۰هـ مورخ۴۷۱۳۸ت/۲۵۸۳۲۶هيأت وزيران

 ــ %)۵۵( ــ هيأت مذكور از تاريخ تصويب  ۲۸/۱۲/۹۰، لغو مصوبات صادره مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ مورخ هـ ۵۲۳۰۴ ت/ ۱۵۵۸۰۸ هيأت وزيران

مورخ  ۱۷۲۷۷و الحاقيه هاي شماره  ۱۱/۱۱/۹۵مورخ  ۲۴۷۵۹هيأت واگذاري و قرارداد شماره   ۱/۹/۹۵مورخ  ۱۶۱۷۳۳تصويب نامه شماره 
 ۹/۷۹ ۹/۷۹ تدريجي سازمان خصوصي سازي ۲۷/۱۲/۹۶مورخ  ۳۳۱۸۸و شماره  ۱/۸/۹۶

 قانون اساسي  ) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۱۳۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰تصويب نامه شماره 
 ــ ۲۰ ــ هيأت محترم واگذاري ۲۶/۳/۱۳۹۸مورخ  ۵۴۲۰۵تصويب نامه شماره  

 ۸۰ ۱۰۰ ــ جمع

 الوان
سهامي 

 عام

 ۱۲/۱۱/۸۶مورخ  ۱۲۸ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 
 )ستاد مركزي توزيع سهام عدالت ۱۲۸خارج شدن واگذاري سهام عدالت از مصوبه ( ۱/۱۲/۹۵هـ مورخ  ۵۳۱۵۸ت /۱۵۰۸۹۷وزيران  هيأت 

 ۳۰ سهام عدالت
)۲۰( 

۱۰ 

 ۱۰ ۱۰ سهام عدالت ۶/۵/۸۸هـ مورخ ۴۳۱۱۵ت/۹۳۲۳۷هيأت وزيران 

 ۲۵/۱۱/۹۵و  ۱۹/۱۱/۹۵، ۲۸/۳/۹۰قراردادهاي مورخ /  )اجتماعيسازمان تأمين )(۸۹و۸۸.ب.ق(  ۲۶/۱۲/۸۸مورخ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱هيأت وزيران
 منعقده في مابين سازمان خصوصي سازي با سازمان تأمين اجتماعي

                                                                                                                                                  
 ۱۶/۱۱/۹۱: تاريخ عرضه                                                                                                                                                 

  ۹۲ /۲۵/۶: تاريخ عرضه                                                                                                                                                 
 ۹/۱۰/۹۴: تاريخ عرضه                                                                                                                                                  

 ۳۲/۵۱ ۳۲/۵۱ دولترد ديون 

 ۵ ۵ تدريجي

 ترجيحي        
 ترجيحي 

۵ ۵۴/۳ 
۱۴/۰ 

 قانون اساسي  ) ۴۴(شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  ۱/۹/۱۳۹۶مورخ  ۱۸۸۷۱۰تصويب نامه شماره 
 ــ ۲۰ ــ هيأت محترم واگذاري ۲۶/۳/۱۳۹۸مورخ  ۵۴۲۰۵تصويب نامه شماره  

 ۸۰ ۱۰۰ ــ جمع
 توسعه 
صنايع 
 پااليش

 ــــ ۱۰۰ ــ هيأت محترم واگذاري ۲۹/۳/۱۳۹۸مورخ  ۵۸۳۰۵تصويب نامه شماره / كل كشور ۱۳۹۰قانون بودجه سال 

 ــ ۱۰۰ ــ جمع
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
 قانون اساسي ۴۴اجراي سياستهاي اصل گزارش خالصه                                                             

 
درصد  بابت مصوبه واگذاري شركت

 مصوب
 درصد

 واگذارشده
 )دهش عودت(

پارس 
فرآيند 
 شيراز 

سازمان خصوصي سازي با  ۴/۱۲/۹۳مورخ  ۲۷۱۱۹/۴۳هيأت واگذاري و قرارداد شماره  ۱۶/۹/۹۳مورخ  ۱۵۲۴۸۴تصويب نامه شماره 
 ۸۰ ۸۰ مزايده )سهام متعلق به شركت توسعه صنايع پااليش نفت %  ۴۰ و سهام متعلق به پااليش و پخش% ۴۰(پارسيان شركت گروه گسترش نفت و گاز 

سازمان خصوصي سازي با شركت  ۲۹/۳/۹۷مورخ  ۷۲۳۱هيأت واگذاري و قرارداد شماره  ۱۴/۹/۹۶مورخ  ۱۹۹۷۰۹تصويب نامه شماره 
 ۲۰ ۲۰ مزايده )شركت ملي پااليش و پخش متعلق به سهام %  ۲۰( پااليش نفت شيراز 

 ۱۰۰ ۱۰۰ - جمع
پااليش نفت 
 خوزستان 

سهام متعلق به شركت % ۲۰ و شركت ملي پااليش و پخشسهام متعلق به % ۷۵(هيأت واگذاري  ۸/۳/۹۷م مورخ / ۶۸۸۷۸تصويب نامه شماره 
 - ۱۰۰ - ۲۶/۳/۱۳۹۸مورخ  ۵۴۲۰۵و تصويب نامه شماره  ) توسعه صنايع پااليش نفت

 - ۱۰۰ - جمع

 بهمن گنو 
 )هرمز سابق( 

و تصويب نامه شماره ) سهام متعلق به شركت صنايع توسعه پااليش نفت %  ۲۰( هيأت واگذاري  ۸/۳/۹۷م مورخ /۶۸۸۷۸تصويب نامه شماره 
 - ۲۰ - ۲۶/۳/۱۳۹۸مورخ  ۵۴۲۰۵

 - ۲۰ - جمع

طراحي و 
ساختمان 

 نفت
 هيأت محترم واگذاري  ۲۹/۳/۹۸مورخ  ۵۸۳۰۵تصويب نامه شماره 

 ـ ۴۹ ـ %)۰۵۰/۰و شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران % ۹۵۰/۴۸سهام متعلق به شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران (

 ـ ۴۹ ـ جمع

پااليش نفت 
 كاسپين

 )سهام متعلق به شركت توسعه صنايع پااليش نفت %  ۴۹(  هيأت واگذاري ۱۷/۳/۹۳مورخ  ۳۹۴۲۰تصويب نامه شماره 
 منحل گرديده است ۱/۸/۱۳۹۸در تاريخ شركت  صاحبان سهام شركت ۱/۸/۱۳۹۸صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 

صنايع نفت 
 انحالل شركت در دست انجام مي باشد )سهام متعلق به شركت توسعه صنايع پااليش نفت %  ۲۰(  هيأت واگذاري ۱۷/۳/۹۳مورخ  ۳۹۴۲۰تصويب نامه شماره  نكاء

 
 
 
 

 امور مجامع
۲۸/۸/۹۸ 

 


