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كارگزار عرضه كننده

نماد كال

خبرگان سهام

ICDPJPRBEX0990220

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

80110945

حجم عرضه بشکه

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

200000

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 )

-12.00

0.01

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

بشکه

کشف پريمیوم

1000

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد بشکه

1

حداقل خريد بشکه

200000

1000

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

1399/02/20

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

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)

-
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شرايط پرداخت وجه معامله
متقاضیان خريد بايد پیش از انجام معامله در روز عرضه ،نسبت به واريز  6درصد ارزش سفارش بر مبناي قیمت مبنا و پايه اعلمي (معادل  8.78دلر به ازاء هر بشكه)
به عنوان پیش پرداخت به صورت ارزي يا ريالي به حساب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (شركت سمات) و يا منوط به تايید شركت ملي
نفت ايران ،خارج از بورس با تامین اعتبار از سوي خريدار جهت واريز به حساب هاي معرفي شده از سوي شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نیكو) از طريق كلیه
روش هاي ممكن از جمله مكانیزم هاي ارزي موجود اقدام كنند .مبناي تسعیر ارز ،متوسط نرخ اسكناس در سنا براي  2روز كاري قبل از روز عرضه است .شیوه
تسويه به صورت شرايطي و از طريق تسويه خارج از پاياپاي ،بدون امكان تسويه نقدي و صرفا ارزي ،طبق بند  7مي باشد.
ساير توضیحات
*به صورت زمیني از عسلويه (درب كارخانه)*
*مقصد حمل و فروش محموله خريداري شده آزاد مي باشد و صرفا صادرات از مرزهاي زمیني مجاز است*
شرايط پرداخت وجه معامله:
متقاضیان خريد بايد پیش از انجام معامله در روز عرضه ،نسبت به واريز  6درصد ارزش سفارش بر مبناي قیمت مبنا و پايه اعلمي (معادل  8.78دلر به ازاء هر بشكه)
به عنوان پیش پرداخت به صورت ارزي يا ريالي به حساب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (شركت سمات) و يا منوط به تايید شركت ملي
نفت ايران ،خارج از بورس با تامین اعتبار از سوي خريدار جهت واريز به حساب هاي معرفي شده از سوي شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نیكو) از طريق كلیه
روش هاي ممكن از جمله مكانیزم هاي ارزي موجود اقدام كنند .مبناي تسعیر ارز ،متوسط نرخ اسكناس در سنا براي  2روز كاري قبل از روز عرضه است .شیوه
تسويه به صورت شرايطي و از طريق تسويه خارج از پاياپاي ،بدون امكان تسويه نقدي و صرفا ارزي ،طبق بند  7مي باشد.
ساير توضیحات:
 .1قیمت مبناي اعلمي برابر با متوسط آخرين پنج مظنه قیمتي ( )Quotationاز قیمت نفت خام دبي تا روز صدور اطلعیه عرضه است .ماخذ قیمتي ()Quotation
نفت خام دبي روزانه در كلیه مراحل قیمت گذاري ،قیمت منتشره براي نفت خام مذكور ،مربوط به اولین ماه (نزديك ترين ماه) در نشريه platts crude oil marketwire
(كد  )PCAAT00مي باشد.
 2حداقل حجم قابل خريد ( )LOTيا واحد پايه تخصیص و همچنین حداقل خريد جهت کشف نرخ 100 ،هزار بشکه است .نوسان عملیاتي (خطاي مجاز تحويل) ±10درصد در يک محموله است.
.3مقصد حمل و فروش محموله خريداري شده آزاد مي باشد و صرفا صادرات از مرزهاي زمیني مجاز است.
.4خريد توسط هر كد معاملتي ،فاقد محدوديت است و از نظر صلحیت متقاضیان خريدار ،صرفا توانايي تاديه پیش پرداخت كفايت مي كند .در صورت خريد توسط
اشخاص حقیقي ،تحويل محموله صرفا به اشخاص حقوقي معرفي شده از سوي خريدار با هماهنگي فروشنده امكان پذير است.
 .5خريدار جهت عقد قرارداد بايد به صورت كتبي به شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نیكو) معرفي شود .در صورت انعقاد قرارداد في مابین خريدار و فروشنده و با
تايید فروشنده ،فرم درخواست تسويه خارج از پاياپاي در معاملت كشف پريمیوم (مطابق فرمت شركت سمات) كه به امضاء طرفین رسیده است ،تا  80روز (مطابق با
دوره تحويل مندرج در بند  )8پس از تاريخ معامله توسط فروشنده به شركت سمات ارائه مي شود.
تبصره :1در صورت تمديد دوره بارگیري ،مهلت ارائه فرم مذكور نیز به همان میزان تمديد خواهد شد.
تبصره  :2در صورت عدم ارائه فرم تسويه خارج از پاياپاي در معاملت كشف پريمیوم طي مهلت تعیین شده ،قرارداد منفسخ شده و خسارت ها و كارمزدهاي مصوب
بورس از محل پیش پرداخت خريدار تامین خواهد شد.
تبصره  :3شركت سمات مسئولیتي جهت پرداخت مبلغي فراتر از پیش پرداخت دريافتي از خريدار پس از كسر هزينه هاي مصوب بورس ،نخواهد داشت.
تبصره  :4خريدار موظف است كارمزدهاي مصوب بورس (دو سر كارمزد) را طي  5روز كاري پس از انجام معامله به شركت سمات پرداخت نمايد.
 .6قیمت نهايي محموله ،بر اساس قیمت هاي نفت خام دبي و دوره قیمت گذاري مورد توافق در قرار داد منعقده است كه پريمیوم/ديسكانت كشف شده در بورس در
محاسبات اعمال مي شود .تغییر شاخص قیمتي بنا به درخواست خريدار؛ منوط به تايید فروشنده و با لحاظ شدن ما به التفاوت آن با نفت خام دبي بر اساس اعلم
فروشنده ،امكان پذير است.
تبصره :جهت محاسبه قیمت نهايي محموله ،كف قیمتي  13دلر در هر بشكه منظور خواهد شد .به اين معني كه جهت محاسبه قیمت نهايي محموله بر اساس دوره
قیمت گذاري مورد توافق در قرارداد و پريمیوم -ديسكانت كشف شده در بورس ،در صورتي كه قیمت نهايي محموله كمتر از  13دلر در هر بشكه باشد ،قیمت  13دلر
در هر بشكه به عنوان قیمت نهايي محموله منظور خواهد شد.
 .7خريدار موظف است قبل از بارگیري ،بر اساس صورت حساب موقت صادره توسط فروشنده ،نسبت به تسويه باقي وجه المعامله به صورت ارزي (نوع ارز بر اساس
اعلم فروشنده) از طريق واريز به حساب هاي معرفي شده توسط شركت ملي نفت ايران ( و يا شركت نیكو) اقدام نمايد .صورت حساب نهايي بعد از بارگیري و بر
اساس مقدار دقیق بارگیري شده صادر شده كه بر اساس پرداخت هاي صورت گرفته توسط خريدار ،تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.
 .8دوره تحويل کال در بازه  20ارديبهشت سال  1399الي  20تیر سال  1399ميباشد .شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نیكو) مي تواند نسبت به تمديد دوره
برداشت پس از اتمام دوره بارگیري اولیه و متناسب با مقدار برداشت نشده اقدام نمايند.در اين خصوص لزم است خريدار تا  5روز كاري قبل از پايان دوره بارگیري اولیه
نسبت به ارسال درخواست تمديد بارگیري اقدام نمايد.در صورت ارسال درخواست پس از مدت تعیین شده  ،فروشنده تعهدي در قبال تمديد دوره برداشت ندارد.
 .9شرايط بارگیري بر اساس توافقات به عمل آمده در قرارداد في مابین خواهد بود .
 .10در صورت عدم بارگیري محموله و عدم تسويه باقي وجه المعامله در موعد مقرر طبق قرارداد منعقده ،فروشنده حق دارد قرارداد را فسخ كند و خريدار مشمول
جرايم بر اساس قرارداد منعقده خواهد شد.
تبصره :قسور در مسائل عملیاتي از جمله عدم پذيرش تانكرهاي حمل در پايانه بارگیري به دلیل نداشتن استانداردهاي لزم ،عدم امكان تامین تانكر در دوره بارگیري،
تقارن با مناسبت هاي تقويمي ،اورهال پاليشگاه ها ،اعمال محدوديت هاي ترافیكي از سوي پلیس راه و كلیه مواردي كه از قبل قابل بررسي و پیش بیني است،
دلیل موجهي بر عدم برداشت در موعد مقرر نخواهد بود.
 .11خريدار موظف است تمام كارمزد هاي مصوب مطابق مقررات بورس (دو سر كارمزد) ،هزينه هاي ناشي از انجام عملیات تحويل زمیني و همچنین سابر هزينه
اعم از كارمزد هاي بانكي(شامل انتقال وجوه) ،هزينه هاي گمركي و مالیاتي مترتب ،بیمه و عوارض و حقوق دولتي يا محلي بر اساس قوانین و مقررات موضوعه را
پرداخت نمايد.
.12ساير شرايط مطابق با قرارداد منعقده في مابین خريدار و فروشنده است.

