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شرايط پرداخت وجه معامله
خريداران علقمند به شرکت در معامله در روز عرضه مي بايست تا قبل از شروع عرضه نسبت به واريز  10درصد ارزش معامله بر اساس قيمت پايه دلري  31.79دلر
در هر بشکه به صورت ريالي به حساب شرکت سپرده گزاري مرکزي و تسويه وجوه ،با نرخ تسعير ارز  2روز کاري قبل از عرضه (ميانگين نرخ خريد وفروش اسکناس
دلر در سامانه سنا) و يا تامين اعتبار مبلغ مربوطه نزد فروشنده اقدام نمايد .شيوه تسويه بصورت شرايطي و از طريق تسويه خارج از پاياپاي ،بدون امکان تسويه
نقدي و صرفا ارزي مي باشد.
ساير توضيحات
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*گازوئيل حداکثر نيم درصد گوگرد فوب بندرعباس*
شرایط پرداخت وجه معامله:
خریداران علقمند به شرکت در معامله در روز عرضه می بایست تا قبل از شروع عرضه نسبت به واریز  10درصد ارزش معامله بر اساس قيمت پایه دلری  31.79دلر
در هر بشکه به صورت ریالی به حساب شرکت سپرده گزاری مرکزی و تسویه وجوه ،با نرخ تسعير ارز  2روز کاری قبل از عرضه (ميانگين نرخ خرید وفروش اسکناس در
سامانه سنا) و یا تامين اعتبار مبلغ مربوطه نزد فروشنده اقدام نماید .شيوه تسویه بصورت شرایطی و از طریق تسویه خارج از پایاپای ،بدون امکان تسویه نقدی و
صرفا ارزی می باشد.
سایر توضيحات:
 .1حداقل حجم قابل خرید ( LOT SIZE( 260000بشکه با نوسان عملياتی مثبت منفی ده درصد در یک محموله و یک کشتی می باشد.
 .2خرید توسط هر کد معاملتی ،فاقد محدودیت است و از نظر صلحيت متقاضيان خرید ،صرفا توان تایيدیه پيش پرداخت کفایت می کند .در صورت خرید توسط
اشخاص حقيقی ،تحویل محموله صرفا به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی خریدار با هماهنگی فروشنده امکان پذیراست.
 .3دوره تحویل کال از  1399.03.26الی  1399.04.27می باشد .بازه نهایی دو روزه تحویل ،توسط فروشنده مطابق با بند  8به خریدار ابلغ خواهد شد و خریدار حق
هيچ گونه اعتراضی را در مورد تاریخ تحویل کال نخواهد داشت.
 .4قيمت پایه هر بشکه نفت گاز (حداکثر گوگرد  0.5درصد) برای درج در اطلعيه عرضه عبارت از دو جزء خواهد بود که جزء اول شامل متوسط  5مظنه قيمتی
( )Quotationاز قيمت نفتگاز  500پی پی ام فوب خليج فارس منتشره در نشریه پلتس (کد  )AAFEZ00تا روز صدور اطلعيه عرضه به عنوان قيمت مبنا می باشد و
جزء دوم ( که از سوی فروشنده بر اساس واقعيات و شرایط روز بازار تعيين شده و نشان دهنده اختلف قيمت نفتگاز  500پی پی ام فوب خليج فارس با قيمت نفت
گاز حداکثر  0.5درصد گوگرد بندرعباس می باشد) عدد ثابتی است که به جزء اول اضافه و یا از آن کم می شود .بدیهی است خریداران صرفا بر روی جزء دوم قيمت
پایه رقابت خواهند کرد.
 .5ماخذ مظنه قيمتی ( )Quotationدر کليه مراحل قيمت گذاری کالی مورد عرضه ،قيمت قيمت نفتگاز  500پی پی ام فوب خليج فارس منتشره در نشریه پلتس
(کد )AAFEZ00منتشره در نشریه  European Marketscanموسسه قيمت گذاری پلتس  Plattsمی باشد.
 .6شيوه تسویه معاملت به صورت شرایطی در دو مرحله علی الحساب و نهایی انجام می پذیرد.
 .7خریدار جهت عقد قرارداد باید به صورت کتبی به شرکت ملی نفت ایران ( و یا شرکت نيکو) معرفی شود .در صورت انعقاد قرارداد فی مابين خریدار و فروشنده و با
تائيد فروشنده ،فرم درخواست تسویه خارج از پایاپای در معاملت کشف پریميوم ( مطابق فرمت شرکت سمات) که به امضای طرفين رسيده است ،تا  45روز (مطابق
با دوره تحویل مندرج در بند  )3پس از تاریخ معامله توسط فروشنده به شرکت سمات ارائه می شود.
تبصره  :1در صورت عدم ارائه فرم تسویه خارج از پایاپای در معاملت کشف پریميوم طی مهلت تعيين شده ،قرارداد منفسخ شده و خسارت ها و کارمزدهای مصوب
بورس از محل پيش پرداخت خریدار تامين خواهد شد.
تبصره  :2شرکت سمات مسئوليتی جهت پرداخت مبلغی فراتر از پيش پرداخت دریافتی از خریدار پس از کسر هزینه های مصوب بورس ،نخواهد داشت.
تبصره  : 3خریدار موظف است کارمزدهای مصوب بورس (دو سر کارمزد) را طی  5روز کاری پس از انجام معامله به شرکت سمات پرداخت نماید.
تبصره  : 4در صورت تمدید دوره بارگيری ،مهلت ارائه فرم مذکور نيز به همان ميزان نيز تمدید خواهد شد.
 .8خریدار در فاصله حداکثر تا بيست روز تقویمی پس از انجام معامله ،دوره  7روزه درخواستی بارگيری (که باید در دوره اعلمی تحویل کال طبق بند  3باشد) را به
فروشنده اعلم می نماید که تاریخ اعلم این دوره پيشنهادی توسط خریدار ،باید حداقل  15روز تقویمی با اولين روز آن فاصله داشته باشد .پس از آن فروشنده ظرف
دو روز کاری ،نسبت به تائيد یا رد آن اقدام می نماید که در صورت تائيد ،دوره قطعی دو روزه بارگيری را (که در دوره  7روزه درخواستی خریدار قراردارد) برای هماهنگی
دقيقتر ورود کشتی به اسکله و صدور پيش فاکتور به خریدار اعلم می نماید.
 .9خریدار حداکثر تا  10روز تقویمی قبل از شروع دوره دو روزه بارگيری مهلت خواهد داشت تا کشتی یا کشتی های خود (در صورت عدم پذیرش کشتی اول) را به
فروشنده معرفی نماید .کشتی اعلمی باید واجد کليه شرایط و استانداردهای لزم به شرح  GTCصادارت فراورده امور بين الملل شرکت ملی نفت ایران قابل
دسترسی در لينک  https://www.nioc-inlt.com/EN/PetroleumGTC.aspxبرای بارگيری و حمل محموله باشد .فروشنده ظرف دو روز کاری پس از معرفی کشتی
مناسب از سوی خریدار ،نسبت به بررسی و در صورت واجد شرایط بودن ،به تائيد آن اقدام خواهد نمود .تائيد یا جایگزینی کشتی در خارج از این دوره زمانی ،منوط به
تائيد فروشنده بوده و فروشنده هيچ تعهدی در این خصوص ندارد.
 .10فروشنده موظف است حداکثر تا ده روز تقویمی قبل از دوره دو روزه قطعی بارگيری ،نسبت به صدور سياهه علی الحساب بر اساس  %120متوسط آخرین پنج
مظنه قيمتی ( )Quotationموجود در نشریه  Plattsبرای مقدار و قيمت معامله شده و با در نظر گرفتن نرخ تسعير ارز مندرح در قرارداد اقدام نماید .نوع ارز و
حسابهای مربوطه جهت دریافت وجه معامله توسط فروشنده تعيين می شود.
تبصره :در صورت واریز پيش پرداخت ده درصد مربوط به قبل از انجام معامله توسط خریدار به صورت ارزی ،سياهه علی الحساب موضوع این بند  %110خواهد بود.
 .11خریدار موظف است حداکثر تا یک روز کاری (تا پایان ساعت اداری) قبل از اولين روز دوره دو روزه بارگيری بر اساس سياهه علی الحساب صادره طبق بند 10
نسبت به واریز وجه یا تامين اعتبار به نفع فروشنده اقدام نماید .پس از تائيد فروشنده مبنی بر دریافت وجه مذکور یا تامين اعتبار لزم ،دستور بارگيری نفت کش
اعزامی خریدار صادر و به بندر بارگيری اعلم می شود.
 .12در صورت عدم واریز وجه مذکور یا عدم تامين اعتبار لزم قبل از اولين روز دوره دو روزه بارگيری ،قرارداد منفسخ گردیده و خریدار مشمول جرائم بر اساس قرارداد
منعقده خواهد شد.
 .13قيمت نهایی محموله بر اساس مبنای قيمتی اعلمی در بند  5و دوره قيمت گذاری نهایی مورد توافق در قرارداد منعقده و با لحاظ ساختن پریميوم/دیسکانت
کشف شده در روز انجام معامله (روز عرضه) و نرخ تسعير ارز مندرج در قرارداد (نوع ارز بر اساس اعلم فروشنده) ،جهت صدور سياهه نهایی از سوی فروشنده
تامين می شود و خریدار موظف است ظرف حداکثر بيست روز تقویمی پس از تاریخ بارنامه اقدام به پرداخت و تسویه سياهه نهایی نماید.
تبصره :دوره قيمت گذاری نهایی می بایست بر پایه تاریخ صدور بارنامه ،حداکثر تا  5روز کاری بعد از انجام معامله و قبل از صدور قرارداد ،توسط خریدار پيشنهاد شده و
مورد تائيد فروشنده قرار گيرد .در صورت عدم اعلم یا عدم توافق در خصوص دوره قيمت گذاری نهایی طی مهلت مقرر (حداکثر تا  5روز کاری بعد از انجام معامله و
قبل از صدور قرارداد) ،فروشنده حق دارد بر اساس صلحدید خود ،نسبت به انتخاب آن اقدام نماید.
 .14در صورتی که رقم اعلم شده در سياهه نهایی بيش از رقم سياهه علی الحساب باشد (در حالت تسویه نقدی) ،خریدار متعهد است که کل وجه ما به التفاوت را
حداکثر بيست روز تقویمی پس از تاریخ بارنامه به حساب معرفی شده توسط فروشنده در سياهه نهایی واریز و به طور کامل تسویه نماید .خریدار مکلف است در
صورت پرداخت با تاخير تا  5روز از تاریخ سر رسيد ،بهره دیرکرد معادل حاشيه سود یک درصد و بيش از  5روز ،بهره دیرکرد معادل حاشيه سود  6درصد بعلوه  LIBORبا
سپرده گذاری سه ماهه دلر با منشاء  BBAپرداخت نماید.
 .15به غير از هزینه هایی که تحت شرایط فروش فوب به عهده فروشنده می باشد .هر گونه عوارض اعم از نوسازی ،عوارض گمرکی و مبادی صادراتی و هزینه
های مربوط به کارمزدهای بانکی ،حمل ،کارمزدهای مصوب بورس (دو سر کارمزد) و سایر هزینه های بندری و هزینه های مترتب بر انجام معامله بر عهده خریدار می
باشد.
 .16در صورتی که موضوع قرارداد توسط فروشنده از مبادی رسمی گمرکی صادر و اظهار نامه های گمرکی به نام فروشنده تنظيم شود ،در این صورت به دليل
صادراتی بودن محموله مشمول وضع ماليات و عوارض بر ارزش افزوده نمی گردد.
 .17در صورتی که خریدار در مهلت مقرر اقدام به معرفی کشتی و دوره برداشت ننماید و یا اینکه کشتی معرفی شده خریدار در دوره دو روزه بارگيری ()Laycan
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اعلم شده از سوی فروشنده وارد بندر نشود ،فروشنده مجاز خواهد بود تا هر زمان که از لحاظ امکانات تدارکاتی بندر ،موجودی محموله و برنامه ریزی برای بارگيری و
تخليه سایر محمولت برای آن امور مقدور باشد ،اقدام به پهلو دهی کشتی خریدار و تحویل بار نماید .بر این اساس فروشنده حداکثر ظرف  5روز کاری پس از دریافت
درخواست خریدار مبنی بر اعلم از دست دادن دوره و تمایل به دریافت دوره جدید ،حداکثر دو دوره دو روزه قطعی در بازه  40تا  60روز پس از تاریخ معامله به خریدار
معرفی خواهد نمود و خریدار نيز ظرف حداکثر دو روز کاری یکی از این دو دوره را به عنوان دوره دو روزه قطعی برداشت انتخاب و تائيد خواهد نمود و خریدار حق هيچ
گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت .بدیهی است در صورت عدم انتخاب دوره های مذکور توسط خریدار و یا عدم بارگيری در دوره اعلمی جدید ،تحویل
محموله به خریدار منتفی و معامله فسخ می شود و خریدار مشمول جرائم بر اساس قرارداد منعقده خواهد شد.
 .18سایر شرایط مطابق با قرارداد منعقده فی مابين خریدار و فروشنده است.
 .19سایر موارد و جزئيات مترتب بر فروش و تحویل محمولت که در بال ذکر نشده است بر اساس شرایط و ضوابط کلی ( )GTCفروش فوب ( تحویل در عرشه کشتی)
فرآورده های نفتی امور بين الملل شرکت ملی نفت ایران قابل دسترسی در لينک  https://www.nioc-inlt.com/EN/PetroleumGTC.aspxمی باشد.
 .20مسئوليت شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص تسویه مالی قرارداد محدود به ميزان پرداختی خریدار به ان شرکت خواهد بود.

