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تسويه بصورت شرايطي بوده و مطابق با مفاد مندرج در بند )ذ: شرايط تسويه حساب( در اطلعیه عرضه مي باشد.  واريز 6 درصد پیش پرداخت تا دو ساعت قبل از 

شروع عرضه به حساب اعلمي شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات
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*محل تحويل فوب عسلويه يا عملیات كشتي به كشتي )STS( در خارگ*

حداقل حجم قابل خريد )LOT( يا واحد پايه تخصیص و همچنین حداقل خريد جهت کشف نرخ، سي و پنج هزار )35،000( بشکه با نوسان عملیاتي )خطاي  مجاز  **

تحويل( 10± درصد در يک محموله مي باشد.**

الف: شرايط عمومي

-1 حداقل حجم قابل خريد )LOT( يا واحد پايه تخصیص و همچنین حداقل خريد جهت کشف نرخ، سي و پنج هزار )35،000( بشکه با نوسان عملیاتي )خطاي  مجاز 

تحويل( 10± درصد در يک محموله مي باشد.

-2 بر اساس مفاد مندرج در اطلعیه عرضه، خريداران میتوانند با تجمیع قراردادهاي خريد، نسبت به برداشت محموله هاي بزرگتر اقدام نمايند.

-3 مقصد حمل و فروش میعانات گازي خريداري شده آزاد مي باشد و صادرات به تمام کشورها )به جزسرزمین اشغالي فلسطین( مجاز است.

-4 صرفا متقاضیان خريدي مي توانند نسبت به ارائه سفارش خريد اقدام نمايند که قبل از زمان عرضه، معادل ريالي 6 درصد ارزش سفارش )بر مبناي قیمت و شرايط 

مندرج در بخش )ب( اطلعیه عرضه( را به حساب اعلمي شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )از اين پس "سمات"( واريز نمايند.

-5 خريد توسط کلیه شرکت هاي داخلي و خارجي، فاقد محدوديت است و ارائه حداقل اطلعات خريدار شامل شماره تلفن شرکت- نام و شماره تلفن نماينده خريدار- 

ايمیل رسمي- فکس - شماره ثبت- آدرس- کد اقتصادي - شناسه ملي و شماره فراگیر اشخاص حقوقي خارجي الزامي مي باشد

ب: شرايط شرکت در معامله:

-1 متقاضیان شرکت در معامله، مي بايست حداکثر تا 2 ساعت قبل از شروع عرضه، معادل ريالي 6 درصد ارزش سفارش كه به شرح زير محاسبه مي شود را به 

حساب اعلمي  شرکت سمات واريز نمايند.

1.1 قیمت پايه هر بشکه میعانات گازي توسط شركت ملي نفت ايران به ارز دلر اعلم مي شود و برابر با متوسط  قیمت نفت خام دبي روزانه در 10 روز كاري بین 

المللي پیاپي منتهي به 2 روز تقويمي قبل از انتشار اطلعیه عرضه خواهدبود. بديهي است متقاضیان بايستي در روز عرضه بر روي قیمت پايه مندرج در اين بند 

رقابت نمايند.

 

تبصره: ماخذ قیمتي)Quotation( نفت خام دبي روزانه در کلیه مراحل قیمت گذاري، قیمت منتشره براي نفت خام  مذکور، مربوط به اولین ماه )نزديک ترين ماه( در 

نشريهPlatt’s Crude Oil Marketwire  مي باشد.

نرخ تسعیر هر دلر جهت واريز پیش پرداخت معامله بر مبناي میانگین روزانه خريد و فروش اعلمي در سامانه سنا )اسکناس(، 2 روز کاري قبل از تاريخ انتشار  1.2

اين اطلعیه عرضه مي باشد.

تبصره 1: در صورت در دسترس نبودن سامانه سنا مرجع جايگزين متعاقبا اعلم خواهد شد.

تبصره 2: قیمت مندرج در بند 1.1 صرفا براي پرداخت 6% ريالي جهت شركت در معامله بوده و قیمت نهايي براي فروش، برابر قیمت نهايي )P final ( مندرج در صورت 

حساب موقت مي باشد.

ج: شرايط تحويل کال

-1 دوره تحويل کال در بازه ششم فروردين ماه سال 1398 الي پنجم ارديبهشت ماه سال 1398 مي باشد.

خريدار مكلف است متناطر با دوره تحويلي فوق الذكر و حداكثر تا 20 روز قبل از اتمام اين دوره، دوره اي 5 روزه جهت برداشت محموله رابه همراه شماره قرارداد هاي 

خريد به واحد عملیات فرآورده امور بین الملل شركت ملي نفت ايران اعلم نمايد) در صورت درخواست تجمیع قراردادهاي خريداري شده دوره 5 روزه مي بايست 

متناظر با دوره تحويل در اولین قرارداد باشد(. سپس واحد عملیات فرآورده امور بین الملل شركت ملي نفت ايران حداكثر تا 2 روز كاري، دوره دو روزه قطعي بارگیري را 

به خريدار اطلع خواهد داد و خريدار حق هیچ گونه اعتراضي نسبت به دوره اعلمي نخواهد داشت.

-2 خريدار مكلف است تا حداکثر 10 روز قبل از اولین روز بارگیري اعلمي از سوي شركت ملي نفت ايران کشتي خود )که واجد کلیه شرايط و استانداردهاي لزم به 

شرح GTC پیوست براي بارگیري و حمل محموله مي باشد( را به واحد عملیات فرآورده امور بین الملل شركت ملي نفت ايران معرفي نمايد. واحد مذکور ظرف 2 روز 

کاري پس از معرفي کشتي از سوي خريدار، نسبت به بررسي و در صورت مطابقت با شرايط فوق الذکر، تأيید و نسبت به اعلم آن به خريدار اقدام خواهد نمود. در 

صورت عدم تائید كشتي، خريدار مي تواند مكررا نسبت به معرفي كشتي طبق روال اشاره شده و در مهلت زماني فوق الذكر اقدام نمايد. بديهي است فرآيند 

معرفي و تايید كشتي در زمان كمتر از 10 روز به اولین روز بارگیري اعلمي، به هیچ عنوان امكان پذير نیست.

تبصره: در صورت عدم اعلم دوره 5 روزه جهت برداشت محموله يا عدم معرفي كشتي يا عدم تايید كشتي/كشتي هاي معرفي شده در مهلت مقرر فوق الذكر، اين 

موضوع به منزله عدم تمايل و يا عدم توانايي خريدار براي برداشت محموله تلقي گرديده  و قرارداد با اعلم رسمي شرکت ملي نفت ايران به شرکت سمات فسخ 

خواهد شد و معادل 5 درصد ارزش کل معامله از محل 6% پیش پرداخت خريدار، به شركت ملي نفت ايران توسط شرکت سمات پرداخت خواهد گرديد و تمام 

كارمزدهاي مصوب مطابق مقررات بورس بر عهده خريدار خواهد بود.

 -3 تحويل محمولت معامله شده از طريق SBM هاي عسلويه و يا عملیات كشتي به كشتي )STS( در خارگ بوده و انتخاب با شركت ملي نفت ايران و در اختیار اين 

شركت مي باشد.

ضمنا  نحوه و شرايط جهت تحويل از طريق عملیات كشتي به كشتي )STS( در پیوست يك آورده شده است. همچنین كلیه هزينه ها و عوارض بندري از اسكله 

عسلويه يا خارك به عهده خريدار مي باشد.
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د: فرمول محاسبه قیمت نهايي محموله 

 

 P final( بر اساس مفاد مندرج در شرايط تحويل كال، پس از اعلم دوره دو روزه قطعي بارگیري به خريدار، امور بین الملل شركت ملي نفت ايران قیمت نهايي محموله 

( را 10 روز کاري پیش از اولین روز دوره بارگیري بر اساس فرمول ذيل تعیین مي نمايد.

     )P oil l /P oil s( * P c = P final                                                                        

    

 P final : قیمت نهايي بر حسب دلر که صورت حساب هاي موقت و نهايي بر مبناي آن صادر مي شود.

Pc : قیمت معامله شده در بورس بر حسب دلر آمريكا

P oil l : متوسط قیمت نفت خام دبي 5 روز کاري بین المللي منتهي به 1 روز تقويمي قبل از صدور صورت حساب موقت

P oil s : متوسط قیمت نفت خام دبي 5 روز کاري بین المللي منتهي به 1 روز تقويمي قبل از تاريخ  عرضه

تبصره : قیمت مبنا در زمان عرضه و در زمان صورت حساب موقت و نهايي برابر صفر است. قیمت تسويه موقت و نهايي )P final( صرفا با احتساب قیمت كشف شده 

در روز معامله )Pc( تعديل و محاسبه مي گردد.

ذ -شرايط تسويه حساب:

بنا به درخواست خريدار تسويه حساب به يكي از دو شیوه ذيل انجام مي شود كه مي بايست درخواست مذكور 14 روزكاري پیش از اولین روز دوره بارگیري، توسط 

كارگزار خريدار به شركت سمات اعلم شود:

 ذ-1(   تسويه شرايطي )20% نقدي- 80% اعتباري(:

شیوه تسويه معامله به صورت شرايطي بوده، بابت 20% ارزش معامله به صورت  ريالي و  بابت 80% ارزش معامله به صورت ارزي مي باشد كه تسويه بخش  .1

ريالي بصورت نقدي و بخش ارزي بصورت اعتباري مي باشد.همچنین خريداران مي توانند 80% بخش ارزي ارزش معامله را با ارز ر و به صورت اعتباري نیز تسويه 

نمايند.

بر اساس مفاد مندرج در بند 1 بخش )ب(، معادل ريالي 6 درصد ارزش سفارش بصورت نقدي حداکثر تا 2 ساعت قبل از شروع عرضه و مابقي تا 20% صورتحساب 

موقت )بخش ريالي(  بر اساس مفاد مندرج در بندهاي 1.2و 1.3 بخش )ذ-1( به صورت نقدي به حساب شركت سمات واريز خواهد شد. خريدار موظف است همزمان 

با واريز بخش ريالي صورتحساب موقت، کارمزدهاي مصوب) طبق مقررات بورس(  را نیز به حساب اعلمي از سوي شرکت سمات واريز نمايد. بديهي است در صورت 

تعلق سود بانکي به مبالغ ريالي واريزي توسط خريدار )طبق مقررات بانک( پس از تسويه نهايي ارزش کل معامله و کسر کارمزدها، سود متعلقه قابل پرداخت به 

خريدار خواهد بود.

علوه بر مبالغ ريالي فوق، خريدار موظف است پس از صدور صورت حساب موقت و بر اساس بند 1،2 بخش )ذ-1(، به میزان 125 درصد باقیمانده صورتحساب )125 

درصد كل 80% بخش ارزي ارزش معامله(، ضمانت نامه بانکي ريالي تعهد پرداخت معتبر از بانك هاي مورد قبول شركت ملي نفت ايران به ذينفعي شرکت سپرده 

گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ارائه نمايد. بانك هاي مورد قبول شركت ملي نفت ايران عبارتند از: پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، سپه، صادرات، ملت، 

ملي،سامان و پارسیان.شايان ذكر است كه شرايط فوق جهت پرداخت 80% بخش ارزي ارزش معامله به صورت ريالي-اعتباري نیز امكان پذير است.

بر اين اساس امور مالي شرکت ملي نفت ايران موظف است 10 روز کاري پیش از اولین روز دوره بارگیري، صورتحساب موقت را به صورت 20% ريالي و%80  1.1

ارزي، بر مبناي قیمت نهايي محموله )P final( و نرخ تسعیر ارز بر مبناي میانگین روزانه نرخ خريد و فروش اعلمي در سامانه سنا )اسکناس( که توسط شركت بورس 

انرژي ايران اعلم مي شود، صادر و به کارگزار فروشنده جهت ارائه به کارگزار خريدار و شرکت سمات اعلم نمايد. روز مرجع براي محاسبه میانگین مذكور، 2 روز کاري 

پیش از تاريخ صدور صورت حساب موقت مي باشد.ضمنا محاسبات مذكور جهت پرداخت 80% بخش ارزي ارزش معامله به صورت ريالي-اعتباري نیز صادق مي باشد.

-1.2خريدار موظف است حداکثر تا 2 روز کاري )تا پايان ساعت کاري در ايران( قبل از اولین روز دوره دو روزه بارگیري بر اساس ارزش ريالي و ارزي مندرج در صورت 

حساب موقت صادره، اقدام به تسويه بخش ريالي صورت حساب به نفع شرکت سمات نمايد و همچنین به میزان 125 درصد باقیمانده صورتحساب )125 درصد كل 

بخش ارزي ارزش معامله( بر اساس نرخ تسعیر مندرج در صورتحساب موقت، ضمانت نامه بانکي معتبر ريالي تعهد پرداخت با سررسید حداقل 120 روز قابل تمديد با 

دفعات )در قالب اعلمي شرکت سمات(، از بانك هاي مورد قبول شركت ملي نفت ايران به ذينفعي شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ارائه 

نمايد. همچنین  شرايط فوق جهت پرداخت  80% بخش ارزي ارزش معامله به صورت ريالي - اعتباري نیز صادق مي باشد.

 تبصره1: در صورت عدم ايفاي تعهدات مندرج در اين بند طي مهلت مقرر، قرارداد منفسخ گرديده و 5 درصد ارزش معامله به عنوان خسارت انفساخ از محل 

پیش پرداخت خريدار توسط شركت سمات به شرکت ملي نفت ايران پرداخت شده و پس از کسر ساير کارمزدهاي مصوب مطابق مقررات بورس، مابقي به خريدار 

بازگردانده مي شود.

تبصره2: در خصوص صدور صورتحساب براي قراردادهايي که خريدار درخواست تجمیع آنها را اعلم نمايد، به دلیل آنکه بر اساس فرمول مذکور در هر قرارداد قیمت ها 

متفاوت مي باشد، براي هر قرارداد صورتحساب جداگانه بر اساس فرمول مختص به همان قرارداد صادر خواهد شد و هر قرارداد جداگانه تسويه خواهد شد.

تبصره3: امكان تسويه با تاخیر و  همچنین امكان شكايت در خصوص شرايط كمي و كیفي محموله هاي خريداري شده وجود ندارد.

1.3  پس از 1 روز کاري از ايفاي تعهدات مندرج در بند 1.2 بخش )ذ-1( توسط خريدار و تا حداکثر 1 روز کاري پیش از اولین روز دوره بارگیري، شرکت سمات اقدام به 

تايید کتبي ايفاي تعهدات مذكور و اعلم آن به شرکت ملي نفت ايران مي نمايد. به دنبال آن واحد عملیات فرآورده امور بین الملل شرکت ملي نفت ايران پس از 

دريافت تايیديه مذكور، دستور بارگیري نفتکش اعزامي خريدار را صادر و به بندر بارگیري يا به كشتي حامل محموله اعلم مي نمايد.

تبصره : در صورتي که کشتي خريدار در دوره دو روزه بارگیري )Laycan(  اعلم شده از سوي شرکت ملي نفت ايران وارد بندر نشود يا پهلوگیري ننمايد، تحويل 

محموله به خريدار در بازه زماني مندرج در بند 1 بخش )ج( به تعويق افتاده و چنانچه خريدار در دوره دو روزه بارگیري جديد اعلم شده توسط شركت ملي نفت ايران وارد 

بندر نشود يا پهلوگیري ننمايد، قرارداد منفسخ، تحويل محموله به خريدار منتفي مي شود و معادل 5 درصد ارزش معامله از محل پیش پرداخت خريدار توسط شرکت 
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سمات به شرکت ملي نفت ايران پرداخت خواهد گرديد و تمام كارمزدهاي مصوب مطابق مقررات بورس بر عهده خريدار خواهد بود.

2. صدور صورتحساب نهايي برمبناي قیمت نهايي )P final (و بصورت 20% ريالي و 80% درصد ارزي،با نرخ تسعیر ارز ) جهت تسويه بخش 20% ريالي معامله 

بصورت نقد( بر مبناي میانگین روزانه نرخ خريد و فروش اعلمي در سامانه سنا )اسكناس( كه توسط شركت بورس انرژي ايران اعلم مي شود، بر مبناي نرخ 2 روز 

كاري پیش از تاريخ صدور صورتحساب نهايي و مقدار واقعي بارگیري شده طبق اعلم شركت ملي نفت ايران، 7 روز کاري پس از بارگیري محموله )B/L date(، توسط 

شرکت ملي نفت ايران از طريق کارگزار فروشنده به اطلع شرکت  سمات و کارگزار خريدار خواهد رسید.

بديهي است که در راستاي تسويه بخش 20% ريالي معامله  بصورت نقد، ارزش مذكور براساس صورتحساب نهايي مشخص و مابه التفاوت صورتحساب موقت و  .3

نهايي در بخش ر  حداكثر تا 3 روز كاري پس از صدور صورت حساب نهايي بین خريدار و شرکت سمات تسويه مي شود و متعاقبا شركت سمات موظف است طي 

يک روز کاري پس از دريافت وجه، مبلغ ريالي )20% بخش ريالي( را به حساب معرفي شده شركت ملي نفت ايران واريز نمايد. در صورت عدم تسويه بخش ريالي 

توسط خريدار بر اساس اين بند، مطابق شرايط مندرج در بند 5 بخش )ذ-1( اقدام خواهد شد.

-4 خريدار بايد حداكثر تا 90روز تقويمي پس از تاريخ بارگیري محموله )B/L date(، تسويه بخش ارزي مبلغ صورت حساب نهايي را بر اساس شرايط و روش اعلمي 

شرکت ملي نفت ايران )از جمله نوع ارز پرداختي( انجام دهد. بديهي است خريدار بايستي اقدامات مقتضي به منظور انجام هماهنگي هاي لزم با شرکت ملي 

نفت ايران در خصوص روش پرداخت را به نحوي انجام دهد که پرداخت در مهلت مقرر اشاره شده در اين بند میسر گردد.

 

 تبصره: مبنا و تاريخ مرجع جهت محاسبه نرخ تسعیر دلر به ر به منظور پرداخت 80% بخش ارزي ارزش معامله با ارز ر در جدول ذيل آورده شده است. ضمنا به 

منظور تبديل دلر به ساير ارزهاي بین المللي مورد قبول شركت ملي نفت ايران جهت دريافت وجوه ارزي از خريدار، مراجع ذيل نیزجهت تبديل نرخ ارز )در دو روز كاري 

بین المللي قبل از انجام پرداخت( مورد استفاده قرار مي گیرد:

                                                                         مرجع تبديل دلر به ارز مورد نظر:

نام ارز:

ر : برمبناي میانگین روزانه نرخ خريد و فروش اعلمي در سامانه سنا  )اسكناس( كه توسط شركت بورس انرژي ايران به شركت ملي نفت ايران و كارگزار خريدار 

اعلم مي شود. روز مرجع براي محاسبه میانگین مذكور،  نرخ مربوط به دو روز كاري قبل از انجام پرداخت مي باشد كه مي بايست تاريخ دقیق پرداخت توسط كارگزار 

خريدار، سه روز كاري قبل از روز پرداخت به شركت ملي نفت ايران و بورس انر  ژي ايران اعلم شود.

یورو:https://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings )ساعت 14   به وقت فرانكفورت(                                                                                   یوان:

)Reference Rate Tab( http://www.chinamoney.com.cn/english/hombtbrrthdt. )در ساعت 16(

درهم: 3.6725

در خصوص ارز يورو روزهاي کاري در فرانکفورت و در خصوص ارز يوآن روزهاي کاري در چین مد نظر است.

5. در صورت عدم ايفاي تعهدات مندرج در بند 4 بخش )ذ-1( مبني بر تسويه بخش ارزي و تسويه مابه التفاوت ريالي مذکور در بند 3 بخش )ذ-1(، شركت سمات ضمن 

ضبط ضمانت نامه بانکي تعهد پرداخت خريدار، معادل مبلغ ضمانت نامه را وصول و حداکثر تا 5 روز کاري به حساب شركت ملي نفت ايران پرداخت مي نمايد. شايان 

ذکر است در چنین حالتي علوه بر ضبط ضمانت نامه بانكي ريالي مذكور، حق استیفاي مطالبات از محل ساير دارايي هاي خريدار وجود دارد. 

-6 پس از واريز وجه توسط خريدار و تسويه نهايي، شركت ملي نفت ايران تايیديه كتبي مبني بر تسويه كامل ارزي در قالب فرمهاي تسويه خارج از پاياپاي شرکت 

سمات را از طريق کارگزار فروشنده به شركت سمات اعلم نموده و متعاقبا شركت مذکور ضمانت نامه بانکي تعهد پرداخت خريدار را آزاد مي نمايد.

-7 در صورتي که موضوع قرارداد توسط شرکت ملي نفت ايران از مبادي رسمي گمرکي صادر و اظهارنامه هاي گمرکي به نام شرکت ملي نفت ايران تنظیم شود، در 

اين صورت به دلیل صادراتي بودن محموله مشمول وضع مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نمي گردد.

-8 خريدار موظف است تمام كارمزدهاي مصوب مطابق مقررات بورس )2 سر کارمزد(، هزينه هاي ناشي از انجام عملیات تحت شرايط فروش فوب خارك يا عسلويه 

)FOB( يا تحويل كشتي به كشتي و همچنین هزينه هاي مربوط به کارمزدهاي بانکي )شامل انتقال وجوه( را پرداخت نمايد.

ذ-2 ( تسويه نقدي)100% ريالي(:

1. شیوه تسويه معامله بصورت 100 درصد نقدي و ريالي مي باشد. 

براساس مفاد مندرج در بند 1 بخش )ب(، معادل ريالي6 درصد ارزش سفارش يه عنوان پیش پرداخت بصورت نقدي حداكثر تا 2 ساعت قبل از شروع عرضه به حساب 

شركت سمات واريز خواهدشد. سپس 100% صورتحساب موقت براساس مفاد بندهاي 1.1 و 1.2 همین بخش و بصورت نقدي و با ارز ر به حساب شركت سمات 

واريز نمايد. خريدار موظف است همزمان با واريز نقدي صورتحساب موقت، كارمزدهاي مصوب )طبق مقررات بورس( را نیز به حساب اعلمي از سوي شركت سمات 

واريز نمايد. فرمول محاسبه قیمت نهايي محموله مشابه فرمول مندرج در بخش "د" مي باشد پس از بارگیري محمولت و صدور صورتحساب نهايي ، طبق بند 3 اين 

بخش تسويه حساب نهايي بین خريدار و شركت سمات انجام خواهدشد..

1.1 بر اين اساس امور مالي شرکت ملي نفت ايران موظف است 10 روز کاري پیش از اولین روز دوره بارگیري، صورتحساب موقت را براساس 100% ريالي، بر مبناي 

قیمت نهايي محموله )P final( و نرخ تسعیر بر مبناي میانگین روزانه نرخ خريد و فروش اعلمي در سامانه سنا )اسکناس( که توسط شركت بورس انرژي ايران به 

شركت ملي نفت ايران و كارگزار خريدار اعلم مي شود، صادر و به کارگزار فروشنده جهت ارائه به کارگزار خريدار و شرکت سمات اعلم نمايد. روز مرجع براي 

محاسبه میانگین مذكور، نرخ مربوط به  2 روز کاري به وقت ايران قبل از صدور صورت حساب موقت مي باشد.

-1.2 خريدار موظف است حداکثر تا 2 روز کاري )تا پايان ساعت کاري در ايران( قبل از اولین روز دوره دو روزه بارگیري بر اساس ارزش ريالي  مندرج در صورت حساب 

موقت صادره، اقدام به تسويه حساب موقت به نفع شرکت سمات نمايد. پس از 1 روز كاري از ايفاي تعهدات فوق الذكر توسط خريدار و تا حداكثر 1 روز كاري پیش از 

اولین روز دوره بارگیري، شركت سمات اقدام به تايید كتبي ايفاي تعهدات مذكور و اعلم آن به شركت ملي نفت ايران مي نمايد. به دنبال آن واحد عملیات فرآورده 

امور بین الملل شركت ملي نفت ايران پس از دريافت تايیديه مذكور ، دستور بارگیري نفتكش اعزامي خريدار را صادر و به بندر بارگیري يا كشتي حامل محموله اعلم 
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مي نمايد.

 تبصره 1:  در صورتي که کشتي خريدار در دوره دو روزه بارگیري )Laycan(  اعلم شده از سوي شرکت ملي نفت ايران وارد بندر نشود يا پهلوگیري ننمايد، تحويل 

محموله به خريدار در بازه زماني مندرج در بند 1 بخش )ج( به تعويق افتاده و چنانچه خريدار در دوره دو روزه بارگیري جديد اعلم شده توسط شركت ملي نفت ايران وارد 

بندر نشود يا پهلوگیري ننمايد، قرارداد منفسخ، تحويل محموله به خريدار منتفي مي شود و معادل 5 درصد ارزش معامله از محل پیش پرداخت خريدار توسط شرکت 

سمات به شرکت ملي نفت ايران پرداخت خواهد گرديد و تمام كارمزدهاي مصوب مطابق مقررات بورس بر عهده خريدار خواهد بود.

 تبصره2: در صورت عدم ايفاي تعهدات مندرج در اين بند طي مهلت مقرر، قرارداد منفسخ گرديده و 5 درصد ارزش معامله به عنوان خسارت انفساخ از محل 

پیش پرداخت خريدار توسط شركت سمات به شرکت ملي نفت ايران پرداخت شده و پس از کسر ساير کارمزدهاي مصوب مطابق مقررات بورس، مابقي به خريدار 

بازگردانده مي شود.

تبصره3: در خصوص صدور صورتحساب براي قراردادهايي که خريدار درخواست تجمیع آنها را اعلم نمايد، به دلیل آنکه بر اساس فرمول مذکور در هر قرارداد قیمت ها 

متفاوت مي باشد، براي هر قرارداد صورتحساب جداگانه بر اساس فرمول مختص به همان قرارداد صادر خواهد شد و هر قرارداد جداگانه تسويه خواهد شد.

تبصره4: امكان تسويه با تاخیر و  همچنین امكان شكايت در خصوص شرايط كمي و كیفي محموله هاي خريداري شده وجود ندارد. 

2. صدور صورتحساب نهايي برمبناي قیمت نهايي )P final ( و بصورت 100% ريالي ، با نرخ تسعیر ارز بر مبناي میانگین روزانه نرخ خريد و فروش اعلمي در سامانه 

سنا )اسكناس( كه توسط شركت بورس انرژي ايران اعلم مي شود، بر مبناي نرخ 2 روز كاري پیش از تاريخ صدور صورتحساب نهايي و مقدار واقعي بارگیري شده 

طبق اعلم شركت ملي نفت ايران، 7 روز کاري پس از بارگیري محموله )B/L date(، توسط شرکت ملي نفت ايران از طريق کارگزار فروشنده به اطلع شرکت  سمات 

و کارگزار خريدار خواهد رسید.

 3. بديهي است كه در راستاي تسويه نهايي معامله، میزان كل پرداختهاي صورت گرفته توسط خريدار به حساب شركت سمات و همچنین مابه التفاوت صورتحساب 

موقت و نهايي ، محاسبه و حداكثر تا 3 روز كاري پس از صدور صورتحساب نهايي بین خريدار و شركت سمات تسويه مي شود و متعاقبا شركت سمات موظف است 

طي يك روز كاري پس از تسويه مذكور ، مبلغ نهايي را به حساب معرفي شده شركت ملي نفت ايران واريز نمايد. در صورت عدم تسويه توسط خريدار  براساس اين 

بند ، حق استیفاي مطالبات از محل ساير دارايي هاي خريدار وجود دارد.

4. بندهاي 7و 8 بخش  ذ-1 در اين بخش نیز صادق است.

ه- ساير شرايط:

1. ساير موارد و جزئیات مترتب بر فروش و تحويل محمولت که در بال ذکر نشده است بر اساس شرايط و ضوابط کلي )GTC( فروش فوب )تحويل در کشتي( میعانات 

گازي  شرکت ملي نفت ايران مندرج در تارنماي امور بین الملل شرکت ملي نفت ايران مي باشد.

2.منظور از روز کاري روزهاي معاملتي بورس انرژي ) شنبه تا چهارشنبه به غیر از تعطیلت رسمي( مي باشد.

3.در صورت فسخ يا انفساخ معامله و يا عدم تحقق معامله به هر دلیل شركت سپرده گداري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در خصوص پرداخت مبلغي 

مسئولیتي فراتر از سقف مبلغ اخذ شده )معادل 6% ارزش پايه معامله دريافتي از خريدار( پس از كسر كارمزدها و هزينه هاي متعلقه ندارد.

پیوست يك:

: )STS( نحوه و شرايط تحويل از طريق عملیات كشتي به كشتي

* محل تحويل محموله، محدوده مجاز جهت انجام عملیات كشتي به كشتي )STS( در بندرگاه خارك مي باشد.

* كلیه هزينه ها و عوارض بندري و كشتي به كشتي )STS(  به عهده خريدار مي باشد.

* محل انتقال ريسك و عنوان محموله، پس از عبور میعانات گازي )محموله( از فلنج كشتي حامل میعانات گازي )نفتكش مادر( مي باشد.

* خريدار حق هیچ گونه اعتراضي در خصوص كیفیت و كمیت میعانات گازي تحويل داده شده ندارد




