بسمه تعالی
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14:00:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

خبرگان سهام

IGONIPRBMH0981020

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت ملی نفت ایران

80110945

حجم عرضه بشکه

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

260000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

قیمت پايه

0

حداقل تغییر قیمت سفارش

پریمیوم دلری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی
ایران )

پریمیوم دلری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی
ایران )

-8.70

0.01

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

بشکه

کشف پريمیوم

26000

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد بشکه

1

حداقل خريد بشکه

260000

260000

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

نا محدود

نا محدود

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1398/10/20

خیر

فوب بندر صادراتي ماهشهر

بازار هدف

نوع بسته بندي

بین الملل

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي (در معاملت کشف پریمیوم)

-

77.26
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شرايط پرداخت وجه معامله
خريداران علقمند به شركت در معامله در روز عرضه ،مي بايست تا قبل از شروع عرضه نسبت به واريز  10درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پايه دلري  68.56در
هر بشكه به صورت ريالي به حساب شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه ،با نرخ تسعیر ارز  2روز كاري قبل از عرضه(،میانگین نرخ خريد و فروش (اسكناس)
در سامانه سنا)و يا تامین اعتبار مبلغ مربوطه نزد فروشنده اقدام نمايد .شیوه تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بدون امكان تسويه نقدي مي باشد.
ساير توضیحات
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شرايط پرداخت وجه معامله:
خريداران علقمند به شركت در معامله در روز عرضه ،مي بايست تا قبل از شروع عرضه نسبت به واريز  10درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پايه دلري  68.56در
هر بشكه به صورت ريالي به حساب شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه ،با نرخ تسعیر ارز  2روز كاري قبل از عرضه(،میانگین نرخ خريد و فروش (اسكناس)
در سامانه سنا)و يا تامین اعتبار مبلغ مربوطه نزد فروشنده اقدام نمايد .شیوه تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بدون امكان تسويه نقدي مي باشد.
ساير توضیحات:
 .1حداقل مقدار خريد براي هر خريدار ( lot Size( 260هزار بشكه با نوسان عملیاتي  ±10درصد در يک محموله و يك كشتي مي باشد.
.2فروش صرفا به شركت ها (اشخاص حقوقي) و با ارائه حداقل اطلعات خريدار شامل شماره تلفن شركت -نام و شماره تلفن نماينده خريدار -ايمیل رسمي -فكس-
شماره ثبت -آدرس -كد اقتصادي و شماره ملي امكانپذير است .شركتهاي خارجي ملزم به ارائه كد فراگیر از سايت قوه قضائیه مي باشند.
 .3دوره تحويل کال از  20دي ماه تا  19بهمن  1398مي باشد .بازه نهايي دو روزه تحويل ،توسط شركت ملي نفت ايران مطابق با بند  8به خريدار ابلغ خواهد شد و
خريدار حق هیچگونه اعتراضي را در مورد تاريخ تحويل كال نخواهد داشت.
 .4قیمت پايه هر بشكه نفت گاز يك درصد گوگرد بندرماهشهر براي درج در اطلعیه عرضه عبارت از دو جزء خواهد بود كه جزء اول شامل شامل متوسط پنج مظنه
قیمیت ( )Quotationاز قیمت نفت گاز  500PPMخلیج فارس نشريه پلتس (كد  )AAFEZ00تا روز صدور اطلعیه عرضه به عنوان آخرين قیمت مبنا مي باشد و جزء دوم
( كه از سوي شركت ملي نفت ايران بر اساس واقعیات و شرايط روز بازار تعیین شده و نشان دهنده اختلف قیمت نفتگاز  500PPMخلیج فارس با قیمت نفتگاز %1
بندرماهشهر مي باشد) عدد ثابتي است كه به جزء اول اضافه يا از آن كم مي شود ،بديهي است خريداران صرفا بر روي جزء دوم قیمت پايه رقابت خواهند كرد.
 .5ماخذ مظنه قیمتي ( )Quotationدر كلیه مراحل قیمت گذاري كالي مورد عرضه ،قیمت منتشره در نشريه  EUROPEN MARKETSCANموسسه قیمت گذاري
پلتس  Plattsمي باشد.
 .6شیوه تسويه معاملت به صورت شرايطي در دو مرحله علي الحساب و نهايي انجام مي پذيرد.
 .7پس از انجام معامله و واريز پیش پرداخت مربوط به قبل از انجام معامله به حسابهاي معرفي شده توسط فروشنده (در حالت واريز به صورت ريالي به حساب
شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه)؛ قرارداد فروش كال بر اساس مفاد اطلعیه عرضه توسط فروشنده تهیه و صادر خواهد شد.
 .8خريدار در فاصله حداكثر تا  20روز تقويمي پس از انجام معامله ،دوره  7روزه درخواست بارگیري (كه بايد در دوره اعلمي تحويل كال طبق بند  3مي باشد) را به
فروشنده اعلم مي نمايد كه در تاريخ اعلم اين دوره پیشنهادي توسط خريدار ،بايد حداقل  15روز تقويمي با اولین روز آن فاصله داشته باشد .پس از آن فروشنده
ظرف  2روز كاري ،دوره قطعي  2روزه بارگیري را (كه در دوره  7روزه درخواستي خريدار قرار دارد) براي هماهنگي دقیق تر ورود كشتي به اسكله و صدور پیش فاكتور
به خريدار اعلم مي نمايد.
 .9خريدار حداكثر تا  10روز تقويمي قبل از شروع دوره  2روزه بارگیري مهلت خواهد داشت تا كشتي يا كشتي هاي خود (در صورت عدم پذيرش كشتي اول) را به
فروشنده معرفي نمايد .كشتي اعلمي بايد واجد كلیه شرايط و استانداردهاي لزم به شرح  GTCصادرات فرآورده امور بین الملل شركت ملي نفت ايران قابل
دسترسي در لینك  https://www.nioc-intl.com/EN/PetroleumGTC.aspxبراي بارگیري و حمل محموله باشد .فروشنده ظرف دو روز كاري پس از معرفي كشتي
مناسب از سوي خريدار ،نسبت به بررسي و در صورت واجد شرايط بودن ،به تايید آن اقدام خواهد نمود .تايید يا جايگزيني كشتي در خارج از اين دوره زماني ،منوط به
تايید فروشنده بوده و فروشنده هیج تعهدي در اين خصوص ندارد.
 .10فرشنده موظف است حداكثر تا  10روز تقويمي قبل ار دوره  2روزه قطعي بارگیري ،نسبت به صدور سیاهه علي الحساب بر اساس  110درصد متوسط آخرين 5
مظنه قیمتي ( )Quotationموجود در نشريه پلتس براي مقدار و قیمت معامله شده و با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز مندرج در قرارداد اقدام نمايد .نوع ارز و حساب
هاي مربوطه جهت دريافت وجه المعامله توسط فروشنده تعیین مي شود.
 .11خريدار موظف است حداكثر تا  1روز كاري (تا پايان ساعت اداري) قبل از اولین روز دوره  2روزه بارگیري بر اساس سیاهه علي الحساب صادره طبق بند  ،10نسبت
به واريز وجه يا تامین اعتبار به نفع شركت ملي نفت ايران اقدام نمايد پس از تايید فروشنده مبني بر دريافت وجه مذكور يا تامین اعتبار لزم ،دستور بارگیري نفتكش
اعزامي خريدار صادر و به بندر بارگیري اعلم مي شود.
 .12در صورت عدم واريز وجه مذكور يا عدم تامین اعتبار لزم قبل از اولین روز دوره  2روزه بارگیري ،قرارداد منفسخ گرديده و خريدار موظف است هزينه هاي معاملتي
فروشنده را مشتمل بر كارمزد معاملتي فروشنده (مطابق با مقررات بورس) پرداخت نمايد.
 .13پس از انجام بارگیري و صدور بارنامه ،قیمت نهايي محموله بر اساس متوسط  5مظنه قیمتي( )Quotationمتوالي منتشره در نشريه (Plattsماخد ذكر شده در بند
 )5در بازه  2روز تقويمي قبل از تاريخ بارنامه تا  12روز تقويمي پس از تاريخ بارنامه (به انتخاب خريدار و اعلم ايشان قبل از صدور قرارداد) محاسبه شده و با لحاظ
ساختن پريمیوم-ديسكانت كشف شده در روز انجام معامله (روز عرضه) و نرخ تسعیر ارز مندرج در قرارداد (نوع ارز بر اساس اعلم فروشنده) جهت صدور سیاهه
نهايي از سوي فروشنده به خريدار اعلم مي شود و خريدار موطف است طرف حداكثر  20روز تقويمي پس از تاريخ بارنامه اقدام به پرداخت و تسويه سیاهه نهايي
نمايد.
 .14در صورتي كه رقم اعلم شده در سیاهه نهايي بیش از رقم سیاهه علي الحساب باشد(در حالت معامله نقدي) ،خريدار متعهد است كه كل وجه مابه التفاوت را
حداكثر  20روز تقويمي پس از تاريخ بارنامه به حساب معرفي شده توسط فروشنده در سیاهه نهايي واريز و به طور كامل تسويه نمايد  .خريدار مكلف است در صورت
پرداخت با تاخیر تا  5روز از تاريخ سر رسید ،بهره ديركرد معادل حاشیه سود  %1و بیش از  5روز  ،بهره ديركرد حاشیه سود  LIBOR %6با سپرده گداري  3ماهه دلر با
منشا  BBAاقدام نمايد .
 .15كارگزار فروشنده موظف است نسبت به واريز كارمزدهاي فروشنده به نیابت از شركت ملي نفت ايران اقدام و متعاقبا شركت ملي نفت ايران كلیه كارمزدهاي
مصوب فروش پرداختي از سوي كارگزار را با كارگزار فروشنده تسويه خواهد نمود.
 .16به غیر از كارمزدهاي مصوب معاملتي بورس مربوط به فروشنده و هزينه هايي كه تحت شرايط فروش فوب به عهده فروشنده مي باشد ،هرگونه عوارض اعم از
نوسازي ،عوارض گمركي و مبادي صادراتي و هزينه هاي مربوط به كارمزدهاي بانكي  ،حمل و ساير هزينه هاي بندري و هزينه هاي مترتب بر انجام معامله بر عهده
خريدار مي باشد.
 .17در صورتي كه موضوع قرارداد توسط فروشنده از مبادي رسمي گمركي صادر و اظهارنامه هاي گمركي به نام فروشنده تنظیم شود ،در اين صورت به دلیل
صادراتي بودن محموله مشمول وضع مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نمي گردد.
 .18در صورتي كه خريدار در مهلت مقرر اقدام به معرفي كشتي و دوره برداشت ننمايد و يا اينكه كشتي معرفي شده خريدار در دوره  2روزه بارگیري( )laycanاعلم
شده از سوي فروشنده وارد بندر نشود ،فروشنده مجاز خواهد بود تا هر زمان كه از لحاظ امكانات تداركاتي بندر ،موجودي محموله و برنامه ريزي براي بارگیري و تخلیه
ساير محمولت براي آن امور مقدور باشد اقدام به پهلو دهي كشتي خريدار و تحويل بار نمايد بر همین اساس فروشنده حداكثر ظرف  5روز كاري پس از دريافت
درخواست خريدار مبني بر اعلم از دست دادن دوره و تمايل به دريافت دوره جديد ،حداكثر دو دوره  2روزه قطعي در بازه  40تا  60روز پس از تاريخ معامله به خريدار
معرفي خواهدنمود و خريدار نیز ظرف حداكثر  2روز كاري يكي از اين دو دوره را به عنوان دوره  2روزه قعطي برداشت انتخاب و تايید خواهدنمود و خريدار حق هیچگونه
اعتراضي در اين خصوص نحواهد داشت .بديهي است در صورت عدم انتخاب دوره هاي مذكور توسط خريدار تحويل محموله به خريدار منتفي و معامله فسخ مي شود
و هزينه معاملتي فروشنده نیزتوسط خريدار تامین خواهدشد.
 .19ساير موارد و جزئیات مترتب بر فروش و تحويل محمولت كه در بال ذكر نشده است براساس شرايط و ضوابط كلي ( )GTCفروش فوب (تحويل در عرشه كشتي)
فرآورده هاي نفتي امور بین الملل شركت ملي نفت ايران قابل دسترسي در لینك  https://www.nioc-intl.com/EN/PetroleumGTC.aspxمي باشد.
 .20مسئولیت شركت سپرده گذاري مركزي در خصوص تسويه مالي قرارداد محدود به میزان پرداختي خريدار به آن شركت خواهد بود.

