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داخلیتامین کنندگان کاال 

:تعاریف 
واردات کاالي هاي مورد نیاز صنایع کشور بازرگانی وکلیه اشخاص حقوقی که در زمینه:تامین کننده 

.فعالیت دارندداخلییاباالخص صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی از منابع یا سازندگان اصلی خارجی
ي ایران ثبت شده باشد و ت اسناد و امالك شرکتهاسازمان ثبشرکتی که طبق ضوابط :داخلی نبعم

حتی اگر در فروش خود بصورت ارزي پیشنهاد قیمت نماید در . آدرس قانونی آن متعلق به ایران باشد
:الزم به توجه است . گروه شرکتهاي داخلی شناسایی خواهد شد

ندي خواهند شد و ارسال دفاتر و شعب خارجی شرکتهاي داخلی در گروه شرکتهاي خارجی طبقه ب) الف 
مدارك آنها مشمول این قسمت نمی باشد ولیکن در اظهار اطالعات آنها باید ارتباط آنها با منابع داخلی 

.شفاف گردد
شعب یا نمایندگی شرکتهاي سازنده اصلی که در ایران فعالیت دارند نیز چنانچه ثبت آنها طبق ) ب

سازمان ثبت اسناد و ر ایران و طبق قوانین موجود ضوابط ثبت نمایندگی و شعب شرکتهاي خارجی د
.ي ایران باشد ، در منابع داخلی طبقه بندي میگردندامالك ثبت شرکتها

:مدارك مورد نیاز پذیرش 
)مطابق فرمت قابل دانلود در سایت(درخواست مکتوب در سربرگ و به امضاء مدیر عامل شرکت- 1
یه صفحات اساسنامه شرکتکپی برابر با اصل کل-2
شرکت) تاسیس(کپی برابر با اصل آگهی ثبت - 3
)در صورت وجود(کپی برابر با اصل آگهی تغییر نام - 4
آکهی تغییرات شرکتآخرین کپی برابر با اصل -5
کپی برابر با اصل شراکت نامه شرکت- 6
:که در متن آن موارد ذیل درج گردیده باشد در سربرگ شرکت مه فعالیت زور- 7

را داریدهاکه توانایی تامین آنمعرفی برندها و کاالهاي -7- 1
به همراه شماره تماس آنهاو مشتریان عمده معرفی کارفرمایان - 2-7
معرفی برندهایی که نمایندگی آنها را دارید به همراه ارائه کپی برابر با اصل نامه نمایندگی -7- 3

)درصورت وجود(کاتالوگ -7- 4
رید  یا قراردادهایی که قبال بواسطه آن به پتروشیمی رازي کاال معرفی درخواستهاي خ- 5-7

تحویل نموده اید 
: یکی از مدارك مربوط به میزان توان مالی شرکت -7- 6

شرکت یا صاحبان قانونی شرکت  با مهر وامضاي بانک اعتبار بانکی تائید شده-7- 6- 1
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کپی نامه هاي .(رت مستندبصومبلغ کل قراردادهاي انجام شده در سال گذشته -7- 2-6
)اعالم برنده یا صفحه قرارداد که رقم قرارداد و نام شرکت در آن درج شده باشد

طی نامه اي با امضاء مدیر عامل شرکتدارایی ثابت شرکت اعالم- 6-7- 3
کپی فیش واریز . (مالیات متوسط سالیانه تائید شده یا اظهارنامه مالیاتیاعالم -7- 6- 4

)92یا ارائه کپی اظهارنامه مالیاتی شرکت براي سال مالیات
)در صورت ثبت نام(ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزودهکپی گواهینامه -8
کپی آخرین فیش تلفن شرکت-9
مدیر عامل شرکت) دو طرف کارت(کپی برابر با اصل صفحه اول شناسنامه و کارت ملی - 10
داخلی و خارجیایمیل شرکت و شعب مرتبطدرس و شماره تماس و فکس ، آ-11
مطابق فرمت قابل (عرفی امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت و مفرم تعهدنامه تکمیل -12

)دانلود در سایت

:نکات قابل توجه 
ارسال سند مورد درخواست در این اطالعیه ،12متقاضیان فقط الزم است برگ درخواست را به همراه - 1

)مدارك ارسالی عودت نخواهد شد(نمایند و از ارسال مدارك اضافی خودداري نمایند 
الزم است کلیه مدارك فوق الذکر به امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره رسیده و به مهر شرکت - 2

.مهمور گردند
ر دار نمودن مجموعه الزم است مدارك در مجموعه کالسور شده ارسال گردد ، از منگنه نمودن یا فن- 3

.خودداري نمائید
مدارك واصله بررسی خواهد شد و نتیجه ارزیابی ، نواقص مدارك و مهلت رفع آن به اطالع آن شرکت -4

اطالعات مورد نیاز هیچگونه حقی براي متقاضیان مبنی بر اینکه مستندات وبنابراین  ارائه. خواهد رسید
.نخواهد نمودقطعاً در لیست منابع ثبت گردند ایجاد

. نتیجه نهایی ثبت نام ، از طریق پرتال پتروشیمی رازي و پس از اتمام فاز دوم به آن منبع اعالم میگردد-5
چنانچه در فاصله زمانی  روند اجرایی فاز اول و دوم ثبت نام تغییراتی در هر یک از مستندات ذکر شده - 6

نماید در غیر اینصورت چنانچه پس از فرآیند راستی آزمایی اتفاق افتد ، آنشرکت میبایست تغییرات را اعالم 
.مغایرتی در اسناد ارائه شده مشاهده گردد مانع تکمیل فرآیند ثبت نام خواهد شد

عدم ارسال هر یک از مدارك خواسته شده به معنی عدم وجود آن می باشد و نقص مدارك عنوان می -7
.گردد


