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شرايط پرداخت وجه معامله
ميعانات گازي پارس جنوبي به صورت زميني از عسلويه (درب كارخانه) ،حداقل ميزان خريد  100تن متريك مي باشد و ميزان خريد مي بايستي ضريبي از آن باشد.
متقاضيان خريد بايد پيش از انجام معامله در روز عرضه ،نسبت به واريز  6درصد ارزش سفارش بر مبناي قيمت پايه اعلمي به عنوان پيش پرداخت به صورت ارزي يا
ريالي به حساب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (شركت سمات)و يا تامين اعتبار مبلغ مربوطه نزد شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نيكو)
منوط به تاييد فروشنده اقدام نمايند  .نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز ( سنا) متعلق به بانک مرکزي
جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي  www.sanarate.irدو روز کاري قبل از روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر
در سامانه مذکور يک روز قبل از معامله جهت واريز کارمزد ها خواهد بود .شيوه تسويه به صورت شرايطي و از طريق تسويه خارج از پاياياي ،بدون امكان تسويه نقدي
و صرفا ارزي مي باشد.
ساير توضيحات
ميعانات گازي پارس جنوبي به صورت زميني از عسلويه (درب كارخانه) ،حداقل ميزان خريد  100تن متريك مي باشد و ميزان خريد مي بايستي ضريبي از آن باشد.
متقاضيان خريد بايد پيش از انجام معامله در وز عرضه ،نسبت به واريز  6درصد ارزش سفارش بر مبناي قيمت پايه اعلمي به عنوان پيش پرداخت به صورت ارزي يا
ريالي به حساب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (شركت سمات)و يا تامين اعتبار مبلغ مربوطه نزد شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نيكو)
منوط به تاييد فروشنده اقدام نمايند  .مبناي تسعير ارز ،متوسط نرخ اسكناس در سنا براي  2روز كاري قبل از روز عرضه است ،شيوه تسويه به صورت شرايطي و از
طريق تسويه خارج از پاياياي ،بدون امكان تسويه نقدي و صرفا ارزي مي باشد .دوره بارگيري از  1399.12.13الي  1400.01.13ميباشد.
ساير توضيحات :
 1حداقل حجم قابل خريد ( )LOTيا واحد پايه تخصيص و همچنين حداقل خريد جهت كشف نرخ  100،تن است  ،نوسان عملياتي (خطاي مجاز تحويل) مثبت و منفي 10درصد در يك محموله است .
 2مقصد حمل و فروش محموله خريداري شده آزاد مي باشد و صرفا صادرات از مرزهاي زميني مجاز است .3خريد توسط هر كد معاملتي ،فاقد محدوديت است و از نظر صلحيت متقاضيان خريد ،صرف توانايي تاديه پيش پرداخت كفايت مي كند  .درصورت خريد توسطاشخاص حقيقي ،تحويل محموله صرفا به اشخاص حقوقي معرفي شده از سوي خريدار با هماهنگي فروشنده امكانپذير است.
 4خريدار جهت عقد قرارداد بايد به صورت كتبي به شركت ملي نفت ايران (ويا شركت نيكو) معرفي شود در صورت انعقاد قرارداد في مابين خريدار و فروشنده و باتاييد فروشنده فرم درخواست تسويه خارج از پاياپاي (مطابق فرمت شركت سمات) كه به امضاي طرفين رسيده است ،تا  70روز پس از تاريخ معامله توسط فروشنده
به شركت سمات ارائه مي شود.
تبصره  :1در صورت تمديد دوره بارگيري ،مهلت ارائه فرم مذكور نيز به همان ميزان تمديد خواهد شد.
تبصره  :2در صورت عدم ارائه فرم تسويه خارج از پاياپاي طي مهلت تعيين شده ،قرارداد منفسخ و خسارت ها و كارمزدهاي مصوب بورس از محل پيش پرداخت خريدار
تامين خواهد شد.
تبصره  :3شركت سمات مسئوليتي جهت پرداخت مبلغي فراتر از پيش پرداخت دريافتي از خريدار پس از كسر هزينه هاي مصوب بورس نخواهد داشت .
تبصره  :4خريدار موظف است كارمزدهاي مصوب بورس (دو سركارمزد) را طي مدت  5روز كاري پس از انجام معامله به شركت سمات پرداخت نمايد.
 5قيمت نهايي محموله برابر با قيمت كشف شده در بورس مي باشد و تنها براي برداشت محموله طي دوره بارگيري اعلمي در بند  8متعبر است . 6پس از انعقاد قرارداد با خريدار ،صورت حساب موقت براساس  110درصد ارزش محموله خريداري شده ( 110درصد حجم خريداري شده با قيمت معامله شده دربورس) به صورت ارزي (نوع ارز و حساب براساس اعلمي فروشنده) صادر خواهد شد كه خريدار موظف است قبل از شروع بارگيري و تا حداكثر  13روز پس از تاريخ
معامله ،نسبت به پرداخت آن و يا ارائه تضامين مورد قبول شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نيكو) اقدام نمايد.
تبصره  : 1هرگونه تاخير در پرداخت صورت حساب موقت صادره ،منجر به تاخير در شروع بارگيري خواهد شد و تمامي مسئوليت آن با خريدار مي باشد .
تبصره  :2تسويه اعتباري منوط به تاييد كليه شرايط اينگونه تسويه از سوي فروشنده است .
 7صورت حساب نهايي بعد از اتمام دوره بارگيري و براساس مقدار دقيق بارگيري شده ،صادر خواهد شد كه براساس پرداخت هاي صورت گرفته توسط خريدار،تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.
 8دوره تحويل كال در بازه  1399.12.13الي  1400.01.13مي باشد و خريدار موظف است طي اين دوره نسبت به برداشت محموله خريداري شده اقدام نمايد و به هرميزان كه برداشت بار توسط خريدار محقق نشود ،مسئوليت آن با خريدار است و از اين بابت فروشنده تعهدي در خصوص تحويل بار خارج از اين دوره ،با قيمت معامله
شده و يا بازپرداخت مبالغ پرداختي توسط خريدار ندارد.
تبصره :بنا به درخواست خريدار و منوط به تاييد فروشنده ،تحويل محموله زودتر از دوره اعلمي فوق الذكر امكان پذير است .
 9شرايط بارگيري براساس قرارداد منعقده خواهد بود و خريدار موظف است براساس اعلم فروشنده به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه برداشت بار طي دوره اعلميدر بند  8محقق شود.
 10در صورت عدم بارگيري محموله در دوره بارگيري اعلمي در بند  8و يا عدم پرداخت مبلغ صورت حساب موقت صادره براساس بند ، 6فروشنده حق دارد قرارداد رافسخ كرده و خريدار را به ميزان  5درصد ارزش معامله (براساس قيمت معامله شده در بورس) متناسب با مقدار برداشت نشده از محموله خريداري شده ،جريمه
نمايد.
تبصره  :قصور در مسائل عملياتي از جمله عدم پذيرش تانكرهاي حمل در پايانه بارگيري به دليل نداشتن استانداردهاي لزم ،عدم امكان تامين تانكر در دروه بارگيري
،تقارن با مناسبت هاي تقويمي ،اورهال پاليشگاه ها ،اعمال محدوديت هاي ترافيكي از سوي پليس راه و كليه مواردي كه از قبل قابل بررسي و پيش بيني است
،دليل موجهي بر عدم برداشت در موعد مقرر نخواهد بود.
 11خريدار موظف است تمام كارمزدهاي مصوب مطابق مقررات بورس (دو سركارمزد) هزينه هاي ناشي از انجام عمليات تحويل زميني و همچنين ساير هزينه هااعم از كارمزدهاي بانكي (شامل انتقال وجوه) هزينه هاي گمركي و مالياتي مترتب ،بيمه و عوارض و حقوق دولتي يا محلي براساس قوانين و مقررات موضوعه را
پرداخت نمايد.
 12-ساير شرايط مطابق با قرارداد منغقده في مابين خريدار و فروشنده است .

