
بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:30:00

نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل

نماد كال

INLNDPRBEX0000409توسعه سرمايه دنيا

80127354شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مطابق آناليز پيوست و طبق اطلعيه عرضه

-100.00

کشف پريميوم

50

0.01

خير

-621.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/04/09 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

پریميوم دلری)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

پریميوم دلری)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 70000 0

 50

 50  70000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:30:00

نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل

تحويل از اسکله ماهشهر به مقاصد دريايي مي باشد.تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد. مبناي واريز پيش پرداخت 521 دلر 

مي باشد. نرخ تسعير ارز براساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر درسامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس 

اينترنتي www.sanarate.ir دو روز کاري قبل از عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين آخرين نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسکناس دلر سامانه مذکور جهت 

محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت. ترم تحويل به صورت EXWORK ميباشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:30:00

نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل

**تحویل از اسکله ماهشهر به مقاصد دریایی  می باشد.**

قيمت جهت واریز پيش پرداخت 521 دلر بر تن می باشد.

حداقل مقدار خرید برای هر خریدار برای هر مقصد محموله های 35000 تنی بوده و ميزان کلی خرید می بایستی ضریبی از آن باشد و سفارش های خرید بایستی 

ضریبی از آن باشد.

1. خریدار جهت وجه المعامله عقد دریافت حواله برداشت و تسویه حساب نهایی به شرکت ملی پخش به صورت کتبی معرفی شود. 

2. حداقل مقدار خرید برای هر خریدار 35000 تنی بوده و ميزان کلی خرید می بایستی ضریبی از آن باشد.

3. نوسان عملياتی )خطای مجاز تحویل( 10% در یک محموله و یک کشتی می باشد.

4. دوره تحویل کال حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ معامله می باشد. بازه نهایی دو روز تحویل در دوره مجاز فوق الذکر، توسط شرکت ملی پخش ایران مطابق با 

دستورالعمل زیر به خریدار ابلغ خواهد شد و خریدار حق هيچگونه اعتراضی را در مورد تاریخ تحویل کال نخواهد داشت.

5. فروش صرفا به شرکت ها )اشخاص حقوقی( در چارچوب قرارداد امکان پذیر می باشد.

6. پرداخت وجه صرفا به صورت ارزی )در خارج از کشور( به حساب های اعلمی از طرف شرکت ملی پخش صورت خواهد پذیرفت.

7. برای خریداران علقمند به شرکت در معامله در روز عرضه، واریز 10 درصد ارزش معامله تا قبل از شروع عرضه الزامی است و در صورتی که متقاضيان 10 درصد 

پيش پرداخت را به صورت ارزی به حساب های معرفی شده شرکت ملی پخش واریز نمایند امکان بازگشت وجوه ارزی وجود ندارد و برای معاملت آتی در نظر گرفته 

خواهد شد.

8. ماخذ مظنه قيمت )quotation( در کليه مراحل قيمت گذاری کالی مورد عرضه، قيمت منتشره در نشریه )APAG( موسسه قيمت گذاری Platts می باشد. 

9. خریدار حداکثر 8 روز کاری پس از انجام معامله مهلت خواهد داشت کشتی یا کشتی های ) درصورت عدم پذیرش کشتی اول( خود ) که واجد کليه شرایط و 

استانداردهای لزم شرکت ملی پخش است( را به شرکت ملی پخش معرفی نماید. شرکت ملی پخش ظرف دو روز کاری پس از معرفی کشتی مناسب از سوی 

خریدار، نسبت به بررسی و در صورت واجد شرایط بودن، به تایيد آن اقدام خواهد نمود.

10. پس از تایيد کشتی معرفی شده، شرکت ملی پخش برنامه بارگيری را به خریدار اعلم خواهد نمود.

11. شرایط پرداخت ثمن معامله به دو صورت نقدی و اعتباری با شرایط اعلمی فروشنده مقدور می باشد.

1.11. پرداخت اعتباری: فروش اعتباری با مهلت تسویه 30 روز پس از تاریخ بارنامه امکان پذیر بوده و فروشنده حق دارد درصورت عدم تسویه توسط خریدار، بلفاصله 

پس از آن بدون اخطار قبلی هر زمان که صلح بداند نسبت به ضبط تضامين و وصول وجوه اقدام نماید. لزم به ذکر است ضمانت نامه های قابل قبول شرکت ملی 

پخش می بایست به ميزان 120 درصد قيمت علی الحساب محموله پيش از اتمام بارگيری شناور تحویل شرکت ملی پخش گردند در غير این صورت از ترخيص شناور 

خودداری به عمل حواهد آمد. تضامين شامل ضمانتنامه های ارزی معتبر بانکی می باشد.

2.11. پرداخت نقدی: در صورت پرداخت نقدی وجه المعامله، خریدار می بایست 110 درصد قيمت علی الحساب محموله را قبل از اولين روز دوره 2 روزه بارگيری به 

نفع شرکت ملی پخش واریز نماید. در این نوع پرداخت، خریدار نسبت به واریز 20% مبلغ اعلم شده در پروفرمای علی الحساب و طبق مفاد پروفرمای صادره و 

مابقی مبلغ را قبل از اولين روز دوره 2 روزه بارگيری به نفع شرکت ملی پخش واریز نماید. همچنين امکان تسویه با تاخير در تسویه نهایی وجود ندارد.

12. تسویه معامله در دو مرحله علی الحساب و نهایی انجام می پذیرد.

13. شرکت ملی پخش ایران موظف است قيمت علی الحساب محموله را )براساس متوسط آخرین پنج مظنه قيمتی )quotation  موجود در نشریه platts( برای 

مقادیر معامله شده و با لحاظ ساختن پریميوم - دیسکانت کشف شده در روز انجام معامله، و در زمان صدور پروفرمای علی الحساب و بر مبنای نوع پرداخت به خریدار 

اعلم نماید.

14. شرکت ملی پخش ایران حداکثر ظرف 1 روز کاری پس از دریافت وجه، اقدام به تایيد کتبی واریز وجه کامل پيش فاکتور می نماید. پس از دریافت تایيدیه تسویه، 

دستور بارگيری نفتکش اعزامی خریدار را صادر و به بندر بارگيری اعلم می نماید.

15. در صورت عدم واریز وجه مزبور طی مهلت مقرر قرارداد فسخ گردیده و خریدار موظف است هزینه های معاملتی فروشنده را مشتمل بر کارمزد معاملتی 

فروشنده )مطابق با مقررات بورس( پرداخت نماید.

16. مسئوليت شرکت سپرده گذاری در خصوص تسویه مالی قرارداد محدود به ميزان پرداختی خریدار به آن شرکت خواهد بود.

17. پس از انجام بارگيری و صدور بارنامه، قيمت نهایی فرآورده براساس متوسط 5 مظنه قيمتی )quotation( متوالی پس از 5 روز تقویمی از تاریخ بارنامه منتشره در 

نشریه پلتس محاسبه شده) روز تاریخ بارنامه و روز پنجم پس از آن به عنوان روز صفر در نظر گرفته خواهد شد( و با لحاظ ساختن پریميوم- دیسکانت کشف شده در 

روز انجام معامله )روز عرضه( جهت صدور سياهه نهایی از سوی شرکت ملی پخش ایران به خریدار اعلم می شود.

18تغيير در نحوه پرداخت و یا تغيير ضمانت نامه های خریدار تا سقف اعلمی در  اطلعيه عرضه، در صورت موافقت فروشنده و با تایيد مدیریت بازرگانی پالیش و پخش 

امکان پذیر خواهد بود.

19.به غير از کارمزدهای مصوب معاملتی بورس مربوط به فروشنده و هزینه هایی که تحت شرایط فروش فوب به عهده فروشنده می باشد هرگونه عوارض اعم از 

نوسازی، عوارض گمرکی و مبادی صادراتی، حمل وسایر هزینه های بندری و هزینه های مترتب بر کشتی بر عهده خریدار می باشد.

20. هزینه انتقال وجوهات واریزی خریداران از کارگزاران بانک به حساب شرکت ملی پخش به عهده فروشنده بوده و سایر هزینه های مربوط به انتقال وجوهات به 

عهده خریدار می باشد.

21. در صورتی که موضوع قرارداد توسط فروشنده از مبادی رسمی گمرکی صادر و اظهارنامه 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.

22. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر اقدام به معرفی کشتی و دوره برداشت ننماید و یا کشتی معرفی شده خریدار و در دوره دو روزه بارگيری )LAYCAN( اعلم 

شده از سوی شرکت ملی پخش وارد بندر نشود، شرکت ملی پخش 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 مقدور باشد، اقدام به پهلودهی کشتی خریدار و تحویل بار نماید، بر همين اساس شرکت ملی پخش حداکثر ظرف 5 

روز کاری پس از دریافت درخواست خریدار مبنی بر معرفی کشتی و دوره برداشت و یا اعلم از دست دادن دوره و تمایل به دریافت دوره جدید، حداکثر دو دوره دو روزه 

قطعی در بازه معتبر برداشت 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 تایيد خواهد نمود و خریدار حق هيچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. بدیهی است در صورت عدم انتخاب دوره های مذکور توسط خریدار و یا عدم 

معرفی کشتی تا 25 روز تقویمی پس از تاریخ معامله، تحویل محموله به خریدار منتفی و معامله فسخ می شود و معادل 5 درصد ارزش کل قرارداد براساس قيمت 

اوليه از پيش پرداخت خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید و هزینه معاملتی فروشنده نيز توسط خریدار تامين خواهد شد. در صورتی که برای فروشنده محرز 

گردد که فسخ معامله صورت گرفته خارج از کنترل خریدار بوده و بدليل تغيير شرایط محيطی و بازار کشور هدف وجود آمده است، امکان تعدیل جریمه فسخ یا 

بخشودگی آن وجود دارد.

23. سایر شرایط در قرارداد فی مابين فروشنده و خریدار لحاظ خواهد شد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:35:00

نفت سفيد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل

نماد كال

IKRNDCABEX0000408بهپرور

80127354شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

500.00

نقدي

20

0.01

خير

-0.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/04/08 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 7000 0

 20

 20  7000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:35:00

نفت سفيد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل

تحويل از انبار نفت تربت حيدريه به مقاصد خشکي- تسويه خارج از پاياپاي و بدون امکان تسويه نقدي )واريز 10 درصد پيش پرداخت با نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين 

نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز)سنا( متعلق به بانک مرکزي به نشاني WWW.SANARATE.IR دو روز کاري قبل از روز عرضه و با قيمت 

500دلر به عنوان مبناي پيش پرداخت الزامي است( ميانگين خريد و فروش روزانه اسکناس دلر سامانه مذکور يک روز کاري قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها و 

ارزش معامله ميباشد. ترم تحويل Ex-Work مي باشد

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

تحویل ازانبار نفت تربت حيدریه به مقاصد خشکی

حداقل مقدار خرید برای هر خریدار 1000 تن و ميزان کلی خرید می بایستی ضریبی از آن باشد.

1. خريدار جهت وجه المعامله عقد  قرارداد دريافت حواله برداشت و تسويه حساب نهايي به شرکت ملي پخش به صورت کتبي معرفي شود

2.بارگيري بر اساس توافقات بعمل آمده در قرارداد في مابين خواهد بود

3.فروش صرفا به شرکت ها )اشخاص حقوقي( در چارچوب قرارداد امکانپذير مي باشد. 

4.شرکت خريدار موظف به پرداخت هزينه هاي بارگيري و بالسري در انبار مبدا تحويل کال خواهد بود.

5.پرداخت وجه صرفا به صورت یکجا و صرفا به صورت ارزي)در خارج از کشور( به حسابهاي اعلمي از طرف شرکت ملي پخش صورت خواهد پذيرفت.

6.برای خریداران علقمند به شرکت در معامله در روز عرضه، واریز  10 درصد ارزش معامله تا قبل از شروع عرضه الزامی است و در صورتيکه متقاضيان 10 درصد پيش 

پرداخت را به صورت ارزی به حسابهای معرفی شده شرکت ملی پخش واریز نمایند، امکان بازگشت وجوه ارزی وجود ندارد. و برای معاملت آتی در نظر گرفته خواهد 

شد.

-7خریدار موظف است نسبت به تست فرآورده قبل از برداشت اقدام و نمونه شاهد تهيه نماید. در صورتی که این اقدام صورت نپذیرد خریدار حق هيچگونه اعتراضی 

در خصوص آناليز فرآرده نخواهد داشت. 

8.شرکت ملي پخش با توجه به قيمت کشف شده در بورس در روز انجام معامله،نسبت به صدور پروفرما اقدام و خريدار موظف به پرداخت بهاي کل معامله بصورت نقد 

و طبق مفاد پروفرماي صادره توسط شرکت ملي پخش می باشد. تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي توسط بورس انرژي وجود ندارد.

9.اظهار گمرکي محموله خريداري شده بعهده شرکت ملي پخش بوده و پروانه گمرکي به نام شرکت ملي پخش صادر مي گردد،ليکن پيگيري و اخذ مجوزات لزم 

جهت صادرات از گمرک و ساير ارگان هاي مسئول و همچنين پرداخت هزينه هاي مربوطه به عهده خریدار مي باشد.

10. هزینه انتقال وجوهات واریزی خریداران از کارگزاران بانک به حساب شرکت ملی پخش به عهده فروشنده بوده و سایر هزینه های مربوط به انتقال وجوهات به 

عهده خریدار می باشد.

11.خريدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار خواهد بود و در غير اينصورت فروشنده مجاز است نسبت به اخذ جرائم برداشت براساس مفاد قرارداد 

في مابين و یا تجدید نظر در قيمت و سایر شرایط یا فسخ قرارداد و اخذ جریمه انفساخ اقدام نماید. در صورتيکه تحویل فرآورده در مدت زمان قرارداد برای فروشنده 

مقدور نباشد، زمان برداشت قابل تمدید است.

12.صادرات فرآورده توسط خريدار تنها از طريق زميني و از مرزهاي رسمي و مجاز امکانپذير خواهد بود و تمامي مسئوليت تحويل فرآورده در خاک کشور مقصد بر 

عهده خريدار ميباشد.

13.در صورتيکه معامله انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقي گردد،ضمن اخذ جرائم مربوطه به فسخ معامله)5 درصد ارزش کل معامله)ارزش 

کل مقادیر برداشت نشده(( و همچنين کارمزد سهم شرکت ملي پخش از شرکت خريدار، هيچگونه قراردادي با آن شرکت منعقد نگرديده و شرکت خريدار حق 

هرگونه اعتراض و ادعا را در اين خصوص نخواهد داشت. در صورتی که برای فروشنده محرز گردد که فسخ معامله صورت گرفته خارج از کنترل خریدار بوده و به دليل 

تغييرات شرایط محيطی و بازار کشور هدف به وجود آمده است، امکان تعدیل جریمه فسخ یا بخشودگی آن وجود دارد.

14. تغيير در نحوه پرداخت مندرج در اطلعيه عرضه در صورت موافقت فروشنده و با تایيد مدیریت بازرگانی پالیش و پخش امکانپذیر خواهد بود.

15. در صورتی که به دليل تغييرات شرایط محيطی و بازار کشور هدف امکان تحویل فرآورده توسط فروشنده و یا خروج فرآورده از مرز برای خریدار امکانپذیر نباشد، 

فروشنده می تواند تحویل مانده قرارداد را بدون هيچگونه پرداخت خسارت توسط فروشنده، لغو نماید. ليکن در صورتی که برای فروشنده مقدور باشد، تغيير مبدا، 

مقصد، نوع فرآورده و یا تناژ تحویلی با تایيد مدیریت بازرگانی پالیش و پخش امکانپذیر می باشد که مناسب با تغيير ایجاد شده، تغيير قيمت توسط فروشنده مجاز 

خواهد بود.

16. تلرانس تحویلی فروشنده برای محموله های صادراتی از مرزهای خشکی مثبت منفی 5 درصد می باشد.

17. امکان عقد قرارداد در صورت موافقت فروشنده و با تایيد مدیریت بارزگانی پالیش و پخش بر اساس حداقل مقدار خرید وجود دارد.

18.خريدار بايستي بمنظور تسريع در روند عمليات برداشت فرآورده دستورالعمل الزامات HSE که بايستي توسط پيمانکاران حمل و نقل رعايت شود و ساير موارد 

مرتبط با عمليات و حمل فرآورده را از همکاران معاونت عمليات مديريت صادرات و واردات دريافت نمايند.

19. سایر شرایط در قرارداد فی مابين فروشنده و خریدار لجاظ خواهد شد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 14:00:00

سوخت هوایی )ایی تی کی( شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ایران در رینگ بين الملل

نماد كال

ITKNDCABEX0000409آگاه

80127354شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

625.00

نقدي

500

0.01

خير

-0.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/04/09 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 2000 0

 50

 500  2000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 14:00:00

سوخت هوایی )ایی تی کی( شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ایران در رینگ بين الملل

تحويل از انبار نفت اراك به مقصد ارمنستان مي باشد.تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد. واريز 10 درصد پيش پرداخت قبل از 

شروع عرضه الزامي است. نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري 

اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسكناس دلر در 

سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها قرار خواهد گرفت.ترم تحويل به صورت EXWORK مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

** فرآورده سوخت جت از انبار نفت اراك به مقصد ارمنستان مي باشد**

**حداقل خريد 500 تن مي باشد**

-1خريدار جهت وجه المعامله عقد قرارداد و دريافت حواله برداشت و تسويه حساب نهايي به شركت ملي پخش به صورت كتبي معرفي شود.

-2 بارگيري براساس توافقات به عمل آمده در قرارداد في مابين خواهد بود.

-3 شركت خريدار موظف به پرداخت هزينه هاي بارگيري و بالسري در انبار نفت مبدا تحويل كال خواهد بود.

-4 فروش صرفا به شركتها ) اشخاص حقوقي( در چارچوب قرارداد امكان پذير مي باشد.

-5 پرداخت وجه به صورت يكجا وصرفا به صورت ارزي )در خارج از كشور (به حساب هاي اعلمي از طرف شركت ملي پخش صورت خواهد پذيرفت. 

-6 حداقل مقدار خريد براي هر خريدار 500 تن  و ميزان كلي خريد مي بايستي ضريبي از آن باشد.

-7 براي خريداران علقه مند به شركت در معامله در روز عرضه واريز 10 درصد ارزش معامله تا قبل از شروع عرضه الزامي است در صورتي كه متقاضيان 10 درصد 

پيش پرداخت را به صورت ارزي به حساب هاي معرفي شده شركت ملي پخش واريز نمايند امكان بازگشت وجوه ارزي وجود ندارد و براي  معاملت اتي در نظر گرفته 

خواهد شد. 

-8خريدار موظف است نسبت به تست فراورده قبل از برداشت اقدام و نمونه شاهد تهيه نمايد.در صورتي كه اين قدام صورت نپذيرد ، خريدار حق هيچ گونه اعتراضي 

در خصوص اناليز فراورده نخواهد داشت. 

-9 شركت ملي پخش با توجه به قيمت كشف شده در بورس در روز انجام معامله نسبت به صدور پرفرما اقدام و خريدار موظف به پرداخت بهاي كل معامله به صورت 

نقد و طبق مفاد پرفرماي صادره توسط شركت ملي پخش مي باشد . تسويه به صورت اسناد خارج از پاياي بوده و امكان تسويه نقدي توسط بورس انرژي وجود ندارد. 

-10 اظهار گمركي محموله خريداري شده به عهده شركت ملي پخش بوده و پروانه گمركي به نام شركت ملي پخش صادر مي گردد، ليكن پيگيري و اخذ مجوزات لزم 

جهت صادرات از گمرك و ساير ارگانهاي مسئول و همچنين پرداخت هزينه هاي مربوطه به عهده خريدار مي باشد.

-11 هزينه انتقال وجوهات واريزي خريداران از كارگزاران بانك به حساب شركت ملي پخش به عهده فروشنده بوده و ساير هزينه هاي مربوط به انتقال وجوهات به 

عهده خريداران مي باشد.

-12 خريدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار خواهد بود و در غير اينصورت فروشنده مجاز است نسبت به اخذ جرائم برداشت براساس مفاد قرارداد 

في مابين و يا تجديد نظر در قيمت و ساير شرايط يا فسخ قرارداد و اخذ جريمه انفساخ اقدام نمايد. در صورتي كه تحويل فراورده در مدت زمان قرارداد براي فروشنده 

مقدور نباشد زمان برداشت قابل تمديد است. 

-13 صادرات فرآورده توسط خريدار تنها از طريق زميني و از مرزهاي رسمي و مجاز امكان پذير خواهد بود و تمامي مسئوليت تحويل فرآورده در خاك كشور مقصد 

برعهده خريدار خواهد بود.

-14 در صورتيكه معامله انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقي گردد ضمن اخذ جرائم مربوطه به فسخ معامله )5 درصد ارزش كل معامله )ارزش 

كل مقادير برداشت نشده((و همچنين كارمزد سهم شركت ملي پخش از شركت خريدار، هيچگونه قراردادي با آن شركت منعقد نگرديده و شركت خريدار حق هرگونه 

اعتراض و ادعا را در اين خصوص نخواهد داشت.در صورتي كه براي فروشنده محرز گردد كه فسخ معامله صورت گرفته خارج از كنترل خريدار بوده و به دليل تغييرات 

شرايط محيطي و بازار كشور هدف به وجود آمده است امكان تعديل جريمه فسخ يا بخشودگي آن وجود دارد.

-15تغيير در نحوه پرداخت مندرج در اطلعيه عرضه در صورت موافقت فروشنده و با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش امكان پذير خواهد بود.

-16در صورتي كه به دليل تغييرات شرايط محيطي و بازار كشور هدف امكان تحويل فراورده توسط فروشنده ويا خروج فراورده از مرز براي خريدار امكان پذير نباشد 

فروشنده مي تواند تحويل مانده قرارداد را بدون هيچ گونه پرداخت خسارت توسط فروشنده،لغو نمايد. ليكن در صورتي كه براي فروشنده مقدور باشد،تغيير مبدا 

،مقصد ،نوع فراورده ويا تغيير در تنا  تحويلي با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش امكان پذير مي باشد كه متناسب با تغيير ايجاد شده ،تتغيير قيمت توسط فروشنده 

مجاز خواهد بود.

-17تلورانس تحويلي فروشنده براي محموله هاي صادراتي از مرز هاي خشكي مثبت منفي 5 درصد مي باشد.

-18امكان عقد قرارداد در صورت موافقت فروشنده و با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش بر اساس حداقل مقدار خريد وجود دارد.

-19 خريدار بايستي به منظور تسريع در روند عمليات برداشت فرآورده دستورالعمل الزامات HSE كه بايستي توسط پيمانكاران حمل و نقل رعايت شود و ساير موارد 

مرتبط با عمليات و حمل فرآورده را از همكاران معاونت عمليات مديريت صادرات و واردات دريافت نمايد

-20ساير شرايط در قراردادفي مابين فروشنده و خريدار لحاظ خواهد شد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:15:00

نفت سفيد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل

نماد كال

IKRNDCABEX1000408پارس ايده بنيان

80127354شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

500.00

نقدي

20

0.01

خير

-0.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/04/08 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 10000 0

 20

 20  10000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:15:00

نفت سفيد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل

تحويل فرآورده از انبار كرمان به مقاصد خشكي مي باشد. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد ، واريز 10% پيش پرداخت جهت 

انجام معامله الزامي است . نرخ تسعير ارز براساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري 

اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir  دور روز كاري قبل از عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين آخرين نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسكناس دلر 

سامانه مذكور جهت محاسبه كارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت. ترم تحويل به صورت EXWORK  ميباشد.حداقل خريد **1000** تن ميباشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

**فرآورده نفت سفيد از انبار نفت كرمان به مقاصد خشكي مي باشد**

حداقل مقدار خريد براي هر خريدار براي هر مقصد **1000**متريك تن بوده و ميزان كلي خريد ميباستي ضريبي از آن باشد .

-1 خريدار جهت پرداخت وجه المعامله ، عقد قرارداد ،  دريافت حواله برداشت و تسويه حساب نهائي به شركت ملي پخش به صورت كتبي معرفي شود. 

-2  بارگيري براساس توافقات بعمل آمده در قرارداد في مابين خواهد بود

-3فروش صرفا به شركتهاي ) اشخاص حقوقي( در چارچوب قرارداد امكانپذير مي باشد .

-4شركت خريدار موظف به پرداخت هزينه هاي بارگيري و بالسري در انبار مبداء تحويل كال خواهد بود 

 -5پرداخت وجه بصورت يكجا و صرفا به صورت ارزي )در خارج از كشور( به حسابهاي اعلمي از طرف شركت ملي پخش صورت خواهد پذيرفت .

-6 براي خريداران علقمند به شركت در معامله در روز عرضه ، واريز   10 درصد ارزش  معامله تا قبل از شروع عرضه الزامي است . و در صورتي كه متقاضيان 10 درصد 

پيش پرداخت را به صورت ارزي به حساب هاي معرفي شده شركت ملي پخش واريز نمايند . امكان بازگشت وجوه ارزي وجود ندارد و براي معاملت آتي در نظر گرفته 

خواهد شد .

-7 حداقل مقدار خريد براي هر خريدار 1000 تن متريك بوده و ميزان كلي خريد ميبايستي ضريبي از آن باشد.

-8 خريدار موظف است نسبت به تست فرآورده قبل از برداشت اقدام و نمونه شاهد تهيه نمايد ،  در صورتي كه اين اقدام صورت نپذيرد ، خريدار حق هيچ گونه 

اعتراضي در خصوص آناليز فرآتورده نخواهد داشت .

-9 شركت ملي پخش با توجه به قيمت كشف شده در بورس در روز انجام معامله  نسبت به صدور پروفرما اقدام و خريدار موظف به پرداخت بهاي كل معامله به صورت 

نقد و طبق مفاد پروفرماي صادره توسط شركت ملي پخش مي باشد ، تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي توسط بورس انرژي وجود 

ندارد .

 -10اظهار گمركي محموله خريداري شده به عهده شركت ملي پخش بوده و پروانه گمركي به نام شركت ملي پخش صادر مي گردد . ليكن پيگيري و اخذ مجوزات لزم 

جهت صادرات از گمرك و ساير ارگان هاي مسول و همچنين پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده خريدار مي باشد .

11 . هزينه انتقال وجوهات واريزي خريداران از كارگزاران بانك به حساب شركت ملي پخش به عهده فروشنده بوده و ساير هزينه هاي مربوط به انتقال وجوهات به 

عهده خريدار ميباشد .

-12خريدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار قرارداد خواهد بود و در غير اينصورت فروشنده مجاز است نسبت به اخذ جرايم برداشت بر اساس مفاد 

قرارداد في مابين و يا تجديد نظر در قيمت و ساير شرايط يا فسخ قرارداد و اخذ جريمه انفساخ اقدام نمايد . درصورتي كه تحويل فرآورده در مدت زمان قرارداد براي 

فروشنده مقدور نباشد زمان برداشت قابل تمديد است .

-13صادرات فرآورده توسط خريدار تنها از طريق حمل زميني و از مرزهاي رسمي و مجاز امكانپذير بوده و تمامي مسوليت تحويل فرآورده در خاك كشور مقصد بر عهده 

خريدار مي باشد .

-14درصورتي كه معامله انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقي گردد ، ضمن اخذ جرائم مربوط به فسخ )5% ارزش كل معامله )ارزش كل مقادير 

برداشت نشده.(( و همچنين كارمزد سهم شركت ملي پخش از شركت خريدار ، هيچگونه قراردادي با آن شركتها منعقد نگرديده و شركت خريدار حق هر گونه 

اعتراض و ادعا را در اين خصوص نخواهد داشت . در صورتي كه براي فروشنده محرز گردد كه فسخ معامله صورت گرفته خارج از كنترل خريدار بوده و به دليل تغييرات 

شرايط محيطي و بازار كشور هدف به وجود آمده است ،  امكان تعديل جريمه فسخ يا بخشودگي آن وجود دارد .

-15 تغيير در نحوه مندرج در اطلعيه عرضه در صورت موافقت فروشنده و با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش امكان پذير خواهد بود.

-16 در صورتي كه به دليل تغييرات  شرايط محيطي و بازار كشور هدف امكان تحويل فرآورده توسط فروشنده و يا خروج فرآورده از مرز براي خريدار امكان پذير نباشد 

، فروشنده مي تواند تحويل مانده قرارداد را بدون هيچگونه پرداخت خسارت توسط فروشنده لغو نمايد. ليكن در صورتي كه براي فروشنده مقدور باشد تغيير مبدا 

، مقصد ، نوع فرآورده و يا تغيير در تنا  ژ تحويل با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش امكان پذير مي باشد ، كه متناسب با تغيير ايجاد شده ،  تغيير قيمت توسط 

فروشنده مجاز خواهد بود .

-17 تلرانس تحويلي فروشنده براي محموله هاي صادراتي از مرزهاي خشكي مثبت- منفي 5% مي باشد.

-18 امكان عقد قرارداد در صورت موافقت فروشنده و با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش براساس حداقل مقدار خريد وجود دارد .

-19خريدار بايستي به منظور تسريع در روند عمليات برداشت فرآورده ، دستورالعمل الزامات HSE كه بايستي توسط پيمانكاران حمل و نقل رعايت شود و ساير موارد 

مرتبط با عمليات و حمل فرآورده را از همكاران معاونت عمليات مديريت تامين و توزيع دريافت نمايد.

-20 ساير شرايط در قرارداد في مابين فروشنده و خريدار لحاظ خواهد شد.
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بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:45:00

نفت سفيد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل دریایی

تحويل از انبار نفت بندرعباس مي باشد. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد. قيمت جهت واريز پيش پرداخت 69.31 دلر مي 

باشد. واريز 10 درصد ارزش معامله بعنوان پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است. نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش 

اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از روز عرضه جهت 

واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش نقدي دلر سامانه مذكور در  روز کاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها قرار خواهد گرفت.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:45:00

نفت سفيد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل دریایی

  *** تحويل از انبار نفت بندرعباس مي باشد. ***

-1خريدار جهت وجه المعامله عقد قرارداد، دريافت حواله برداشت و تسويه حساب نهايي به شركت ملي پخش به صورت كتبي معرفي شود. 

-2حداقل مقدار خريد براي هر خريدار 280،000 بشكه مي باشد و ميزان كلي خريد مي بايست ضريبي از آن باشد.

-3نوسان عملياتي )خطاي مجاز تحويل( 10% در يك محموله و يك كشتي مي باشد.

-4دوره تحويل كال حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ معامله مي باشد. بازه نهايي 2 روزه تحويل در دوره ي مجاز فوق الذكر ، توسط شركت ملي پخش ايران مطابق با 

دستور العمل زير به خريدار ابلغ خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضي را در مورد تاريخ تحويل كال نخواهند داشت.

-5فروش صرفا به شركتها )اشخاص حقوقي( در چارچوب قرارداد امكان پذير مي باشد.

-6پرداخت وجه صرفا به صورت ارزي )در خارج از كشور( به حساب هاي اعلمي از طرف شركت ملي پخش صورت خواهد پذيرفت.

-7براي خريداران علقه مند به شركت در معامله در روز عرضه ، واريز 10% ارزش معامله تا قبل از شروع عرضه الزامي است و در صورتيكه متقاضيان 10% پيش 

پرداخت را به صورت ارزي به حساب هاي معرفي شده شركت ملي پخش واريز نمايند، امكان بازگشت وجوه ارزي وجود ندارد و براي معاملت آتي در نظر گرفته 

خواهد شد.

 ) APAG() platts Asia-Pacific-persian gulf Marketscan ( در كليه مراحل قيمت گذاري كالي مورد عرضه، قيمت منتشره در نشريه )Quotation( 8ماخذ مظنه قيمت-

موسسه قيمت گذاري پلتس مي باشد.

-9خريدار حداكثر 8 روز كاري پس از انجام معامله مهلت خواهد داشت كشتي يا كشتي هاي )در صورت عدم پذيرش كشتي اول( خود )كه واجد كليه شرايط و 

استانداردهاي لزم شركت ملي پخش است( را به شركت ملي پخش معرفي نمايد.شركت ملي پخش دو روز كاري پس از معرفي كشتي مناسب از سوي خريدار، 

نسبت به بررسي و در صورت واجد شرايط بودن، به تاييد آن اقدام خواهد نمود. 

-10پس از تاييد كشتي معرفي شده، شركت ملي پخش برنامه بارگيري را به خريدار اعلم خواهد نمود.

-11شرايط پرداخت ثمن معامله به دو صورت نقدي و اعتباري با شرايط اعلمي فروشنده مقدور مي باشد. 

1-11. پرداخت اعتباري : 

فروش اعتباري با مهلت تسويه 30 روز پس از تاريخ بارنامه امكانپذير بوده و فروشنده حق دارد در صورت عدم تسويه توسط خريدار، بلفاصله پس از آن و بدون اخطار 

قبلي هر زمان كه صلح بداند نسبت به ضبط تضامين و وصول وجوه اقدام نمايد. لزم به ذكر است ضمانت نامه هاي قابل قبول شركت ملي پخش مي بايست به 

ميزان 120% قيمت علي الحساب محموله پيش از اتمام بارگيري شناور تحويل شركت ملي پخش گردد در غير اينصورت از ترخيص شناور خودداري به عمل خواهد 

آمد. تضامين شامل ضمانت نامه هاي ارزي معتبر بانكي مي باشد.

2-11. پرداخت نقدي :

در صورت پرداخت نقدي وجه معامله، خريدار مي بايست 110% قيمت علي الحساب محموله را قبل از اولين روز دوره دو روزه بارگيري به نفع شركت ملي پخش واريز 

نمايند. در اين نوع پرداخت، خريدار نسبت به واريز 20% مبلغ اعلم شده در پروفورماي علي الحساب و طبق مفاد پروفرماي صادره و مابقي مبلغ را قبل از اولين روز 

دوره دو روزه بارگيري به نفع شركت ملي پخش واريز نمايند. همچنين امكان تسويه با تاخير در تسويه نهايي وجود ندارد.

-12تسويه معامله در دو مرحله علي الحساب و نهايي انجام مي پذيرد.

-13شركت ملي پخش ايران موظف است قيمت علي الحساب محموله را)بر اساس متوسط آخرين 5 مظنه قيمتي Quotation موجود در نشريه پلتس(براي مقدار 

معامله شده و با لحاظ ساختن پريميوم - ديسكانت كشف شده در روز انجام معامله و در زمان صدور پروفورماي علي الحساب به خريدار اعلم نمايد.

-14شركت ملي پخش ايران حداكثر ظرف يك روز كاري پس از دريافت وجه، اقدام به تاييد كتبي واريز وجه كامل پيش فاكتور مي نمايد. پس از دريافت تاييديه تسويه ، 

دستور بارگيري نفتكش اعزامي خريدار را صادر و به بندر بارگيري اعلم مي نمايد.

-15در صورت عدم واريز وجه مزبور طي مهلت مقرر معامله فسخ گرديده و خريدار موظف است هزينه هاي معاملتي فروشنده را مشتمل بر كارمزد معاملتي 

فروشنده )مطابق با مقررات بورس( پرداخت نمايد.

-16مسئوليت شركت سپرده گذاري مركزي در خصوص تسويه مالي معامله محدود به ميزان پرداختي خريدار به آن شركت خواهد بود.

-17پس از انجام بارگيري و صدور بارنامه، قيمت نهايي فراورده بر اساس متوسط 5 مظنه قيمتي )Quotation ( متوالي پس از 5 روز تقويمي از تاريخ بارنامه منتشره در 

نشريه پلتس محاسبه شده ) روز تاريخ بارنامه و روز پنجم پس از آن به عنوان روز صفر در نظر گرفته خواهند شد(و با لحاظ ساختن پريميوم - ديسكانت كشف شده در 

روز انجام معامله ) روز عرضه ( جهت صدور سياهه نهايي از سوي شركت ملي پخش ايران به خريدار علم مي شود. در صورتيكه مجله پلتس درروزهاي مذكور 

منتشر نگردد  اولين روز ) يا روزهاي ( بعد آن ملك محاسبه قيمت قرار مي گردد.

-18 تحويل در نحوه پرداخت و يا تغيير ضمانت نامه هاي خريدار تا سقف اعلمي در اطلعيه عرضه، در صورت موافقت فروشنده و با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و 

پخش امكانپذير خواهد بود.

 -19 به غير از كارمزدهاي مصوب معاملتي بورس مربوط به فروشنده و هزينه هايي كه تحت شرايط فروش FOB به عهده فروشنده مي باشد، هرگونه عوارض اعم از 

نوسازي، عوارض گمركي و مبادي صادراتي ، حمل و ساير هزينه هاي بندري و هزينه هاي مترتب بر كشتي بر عهده خريدار مي باشد. 

-20 هزينه انتقال وجوهات واريزي خريداران از كارگزاران بانك به حساب شركت ملي پخش به عهده فروشنده بوده و ساير هزينه هاي مربوط به انتقال وجوهات بر 

عهده خريدار است.

-21در صورتي كه موضوع قرارداد توسط فروشنده از مبادي رسمي گمركي صادر و اظهارنامه هاي گمركي به نام فروشنده تنظيم شود، در اين صورت به دليل 

صادراتي بودن محموله مشمول وضع ماليات و عوارض بر ارزش افزوده نمي گردد. 

-22در صورتي كه خريدار در مهلت مقرر اقدام به معرفي كشتي و دوره برداشت ننمايد و يا اينكه كشتي معرفي شده خريدار در دوره 2 روزه بارگيري)laycan( اعلم 

شده از سوي شركت ملي پخش ايران وارد بندر نشود،  شركت ملي پخش ايران مجاز خواهد بود تا هر زمان كه از لحاظ امكانات تداركاتي بندر، موجودي محموله و 

برنامه ريزي براي بارگيري و تخليه ساير محمولت براي آن امور مقدور باشد اقدام به پهلو دهي كشتي خريدار و تحويل بار نمايد . بر همين اساس شركت ملي پخش 

ايران حداكثر ظرف 5 روز كاري پس از دريافت درخواست خريدار مبني بر معرفي كشتي و دوره برداشت و يا اعلم از دست دادن دوره و تمايل به دريافت دوره جديد، 

حداكثر دو دوره 2 روزه قطعي در بازه معتبر برداشت به خريدار معرفي خواهد نمود و خريدار نيز ظرف حداكثر 2 روز كاري يكي از اين دو دوره را به عنوان دوره 2 روزه 

قعطي برداشت انتخاب و تاييد خواهدنمود و خريدار حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت. بديهي است در صورت عدم انتخاب دوره هاي مذكور توسط 

خريدار و يا عدم معرفي كشتي تا 25 روز تقويمي پس از تاريخ معامله، تحويل محموله به خريدار منتفي و معامله فسخ مي شود و معادل 5% ارزش كل معامله بر 

اساس قيمت اوليه از پيش پرداخت خريدار به فروشنده پرداخت خواهد گرديد و هزينه معاملتي فروشنده نيز توسط خريدار تامين خواهد شد. در صورتيكه براي 

فروشنده محرز گردد كه فسخ معامله صورت گرفته خارج از كنترل خريدار بوده و به دليل تغييرات شرايط محيطي و بازار كشور هدف بوجود آمده است، امكان تعديل 

جريمه فسخ يا بخشودگ آن وجود دارد.

-23 ساير شرايط در قرارداد في مابين فروشنده و خريدار لحاظ خواهد شد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:00:00

نفت سفيد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل

نماد كال

IKRNDCABEX0000409ايساتيس پويا

80127354شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

500.00

نقدي

20

0.01

خير

-0.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/04/09 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 10000 0

 20

 20  10000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 13:00:00

نفت سفيد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 

بين الملل

نفت سفيدانبار نفت مشهد به مقاصد خشكي- تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد - واريز 10 درصد پيش پرداخت جهت انجام 

معامله  نيم ساعت  قبل از شروع عرضه  الزامي مي باشد.  نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش  اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( 

متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir  دو روز كاري قبل از روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد 

Exwork و فروش روزانه اسكناس  دلر در سامانه مذكور يك روز كاري قبل عرضه جهت محاسبه  كارمزدها قرار خواهد گرفت . تحويل

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

نفت سفيدانبار نفت مشهد به مقاصد خشكي مي باشد

 تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده  و امكان تسويه نقدي وجود ندارد.

حداقل خريد براي هر خريدار 1000متريك تن و ميزان كلي خريد بايد ضريبي از آن باشد.

-1 خريدار جهت وجه المعامله عقد قرارداد دريافت حواله برداشت و تسويه حساب نهايي به شركت ملي پخش به صورت كتبي معرفي مي شود.

-2 بارگيري بر اساس توافقات به عمل آمده در قراداد في مابين خواهد بود.

-3 فروش  صرفا به شركتها )اشخاص حقوقي( در چهاچوب قرارداد امكان پذير ميباشد

-4 شركت خريدار موظف به پرداخت هزينه هاي بارگيري و بالسري در انبار مبدا تحويل كال خواهد بود

-5 پرداخت وجه به صورت يكجا و صرفا به صورت ارزي ) در خارج از كشور( به حساب هاي اعلمي از طرف شركت ملي پخش صورت خواهد پذيرفت.

-6براي خريداران علقمند به شركت در معامله در روز عرضه،  واريز 10 درصد ارزش معامله تا قبل از شروع عرضه الزامي است و درصورتيكه متقاضيان 10درصد پيش 

پرداخت را بصورت ارزي به حسابهاي معرفي شده شركت ملي پخش واريز نمايند، امكان بازگشت وجوه ارزي وجود ندارد و براي معاملت آتي در نظر گرفته خواهد 

شد.

-7 حداقل مقدار خريد براي هر خريدار 1000تن متريك بوده و ميزان كلي خريد بايد ضريبي از آن باشد.

-8 خريدار موظف است نسبت به تست فرآورده قبل از برداشت اقدام و نمونه شاهد تهيه نمايد. درصورتي كه اين اقدام صورت نپذيرد خريدارحق هيچگونه اعتراضي در 

خصوص آناليز فرآورده نخواهد داشت.

-9 شركت ملي پخش با توجه به قيمت كشف شده در بورس در روز انجام معامله نسبت به صدور پروفرما اقدام و خريدار موظف به پرداخت بهاي كل معامله به صورت 

نقد و طبق مفاد پروفرماي صادره توسط شركت ملي پخش مي باشد. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان  تسويه نقدي توسط بورس انرژي وجود 

ندارد.

-10 اظهار گمركي محموله خريداري شده  به عهده شركت ملي پخش بوده و پروانه گمركي به نام شركت ملي پخش صادر مي گردد.  ليكن پيگيري و اخذ مجوز هاي 

لزم  جهت صادرات از گمرك و ساير ارگان هاي مسول و همچنين پرداخت  هزينه هاي مربوطه  بر عهده خريدار مي باشد. 

-11هزينه انتقال وجوهات واريزي خريداران از كارگزاران بانك به حساب شركت ملي پخش به عهده فروشنده بوده و ساير هزينه هاي مربوط به انتقال وجوهات به عهده 

خريدار مي باشد.

-12 خريدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار خواهد بود و در غير اين صورت فروشنده مجاز است نسبت به اخذ جرايم برداشت بر اساس مفاد قراردا 

في ما بين  و يا تتجديد نظر در قيمت و يا ساير شرايط يا فسخ قرارداد و اخذ جريمه انفساخ اقدام نمايد. درصورتيكه تحويل فرآورده در مدت زمان قرارداد براي فروشنده 

مقدور نباشد، زمان برداشت قابل تمديد است.

-13 صادرات فراورده توسط خريدار تنها از طريق زميني و از مرز هاي رسمي و مجاز امكان پذير خواهد بود و تمامي مسوليت تحويل فراورده در خاك كشور مقصد به 

عهده خريدار مي باشد.

-14 در صورتي كه معامله انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقي گردد ضمن اخذ جرائم مربوطه به فسخ معامله)5درصد ارزش كل مهامله )ارزش 

كل مقادير برداشت نشده(( و همچنين كارمزد سهم شركت ملي پخش از شركت خريدار، هيچگونه قراردادي با آن شركت منعقد نگرديده و شركت خريدار حق 

هرگونه اعتراض و ادعا را در اين خصوص نخواهد داشت.

-15در صورتي كه براي فروشنده محرز گردد كه فسخ معامله صورت گرفته خارج از كنترل خريدار بوده و به دليل تغييرات شرايط محيطي و بازار كشور هدف به وجود 

آمده است، امكان تعديل جريمه فسخ و يا بخشيدگي آن وجود دارد.

-16 تغيير در نحوه پرداخت مندرج در اطلعيه عرضه در صورت موافقت فروشنده و با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش امكانپذير خواهد بود.

-17در صورتي كه به دليل تغييرات شرايط محيطي و بازار كشور هدف امكان تحويل فرآورده توسط فروشنده و يا خروج فرآورده از مرز براي خريدار امكانپذير نباشد، 

فروشنده ميتواند تحويل مانده قرارداد را بدون هيچگونه پرداخت خسارت توسط فروشنده، لغو نمايد.ليكن در صورتي كه براي فروشنده مقدور باشد؛ تغيير 

مبدا،مقصد،نوع فرآورده و يا تغيير در تنا  ژ تحويلي با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش امكانپذير مي باشد كه متناسب با تغيير ايجاد شده، تغيير قيمت توسط 

فروشنده مجاز خواهد بود.

-18تلورانس تحويلي فروشنده براي محموله هاي صادراتي از مرزهاي خشكي مثبت.منفي 5درصد مي باشد.

-19امكان عقد قرارداد در صورت موافقت فروشنده و با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش بر اساس حداقل مقدار خريد وجود دارد.

-20 خربدار بايستي به منظور تسريع در روند عمليات برداشت فراورده دستورالعمل الزامات HSE كه بايستي توسط پيمانكاران حمل و نقل رعايت شود و ساير موارد 

مرتبط با عمليات و حمل فراورده را از همكاران معاونت عمليات مديريت صادرات و واردات دريافت نمايد.

-21ساير شرايط در قرارداد فيمابين فروشنده و خريدار لحاظ خواهد شد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 12:45:00

نفتای سبک شرکت نفت ستاره خليج فارس در رینگ بين الملل

نماد كال

INLPGPRBFR0000408صبا تامين

80120280شرکت نفت ستاره خليج فارس

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

-43.00

کشف پريميوم

500

0.01

خير

-610.37

فله/بار پايهبين الملل

1400/04/08 فوب اسکله شهيد رجايي

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

پریميوم دلری)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

پریميوم دلری)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 60000 0

 100

 500  60000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 12:45:00

نفتای سبک شرکت نفت ستاره خليج فارس در رینگ بين الملل

تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد. واريز 10% پيش پرداخت قبل از عرضه الزامي است. 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.ir دو 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.قيمت جهت واريز پيش پرداخت 567.37 مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 12:45:00

نفتای سبک شرکت نفت ستاره خليج فارس در رینگ بين الملل

**فرآورده جهت تحویل به صورت FOB بندر عباس )اسکله شهيد رجایی( مطابق با INCOTERMS 2010  می باشد و مسوليت تحویل فرآورده به مقصد بر عهده شرکت 

خریدار می باشد. **

ماده 1(

1-1 تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد-واریز 10 % پيش پرداخت قبل از عرضه الزامی است. 

2-1 قيمت جهت واریز پيش پرداخت فرآورده نفتا سبک )Naphtha PAAAA00( بر اساس قيمت روز June-2021 18 نشریه پلتس خليج فارس با دیسکانت 43 دلر در تن 

کشف پریميوم )567.38( می باشد.

3-1 نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ های خرید و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران به آدرس 

اینترنتی www.sanarate.ir دو روز کاری قبل از روز عرضه جهت واریز پيش پرداخت و ميانگين نرخ های خرید و فروش اسکناس دلر در سامانه مذکور در روز قبل از 

معامله جهت محاسبه کارمزد ها قرار خواهد گرفت.

ماده2- حداقل مقدار خرید فراورده:

2-1 حداقل مقدار خرید برای فرآورده نفتای سبک 30،000 متریک تن می باشد و ميزان کلی خرید باید ضریبی از آن باشد.

ماده 3( ترم تحویل فرآورده:

3-1 ترم تحویل فرآورده به صورت FOB بندر عباس مطابق با INCOTERMS 2010  می باشد و مسئوليت تحویل فرآورده به مقصد بر عهده شرکت خریدار می باشد.

ماده4( کيفيت فرآورده:

4-1 کيفيت فرآورده مطابق با آناليز مورد تایيد در اميدنامه بورس انرژی می باشد.

4-2 در صورت مغایرت مورد توافق فروشنده و خریدار و بازرس شخص ثالث در کيفيت فرآورده در زمان بارگيری خریدار می بایست تنها با نامه ای رسمی، ایميل رسمی 

مندرج در قرارداد به اطلع فروشنده برساند.

ماده5( دوره بارگيری و نحوه تحویل فرآورده:

5-1 بارگيری براساس توافقات به عمل آمده و قرارداد فی ما بين خواهد بود.

5-2 زمان بارگيری یک محموله نفتای سبک حداکثر 30 روز پس از روز معامله در بورس انرژی می باشد و خریدار موظف می باشد در دوره زمانی مجاز بارگيری و 

برداشت را انجام دهد.

**در صورتيکه خریدار دو محموله نفتای سبک را در بورس انرژی خریداری نماید، زمان برداشت دو محموله حداکثر 60 روز پس از روز معامله در بورس انرژی می باشد. 

این زمان بدان معنا می باشد که خریدار می بایست حداقل یک محموله در 30 روز اول برداشت نماید. در غير اینصورت مشمول جرایم می گردد.

5-3  تمدید مدت زمان بارگيری در زمان فورس ماژور و درصورت درخواست مشتری و تایيد فروشنده بلمانع می باشد. )تمدید زمان بارگيری در اختيار تنها فروشنده می 

باشد.(

5-4 خریدار می بایست مشخصات کشتی و بارگيری )Q88-LOADING INSTRUCTION-LAYCAN( را حداقل سه روز قبل از ارسال کشتی، به فروشنده اعلم کند و 

فروشنده می تواند زمان بارگيری را رد و یا تایيد نماید. در غير این صورت تمام مسئوليت  هزینه های دموراژ متحمل شده بر عهده شرکت خریدار می باشد. ارسال 

دوره بارگيری تنها با نامه رسمی از سوی خریدار به فروشنده امکان پذیر می باشد.

5-5 در صورت فورس ماژوری فروشنده جهت ارسال کشتی و برداشت محموله، زمان اشاره در بند 4-5 در نظر گرفته نمی شود و سایر شرایط دموراژ احتمالی پابرجا 

برای طرفين می باشد.

5-6 در صورت درخواست خریدار به جهت بارگيری دو محموله توسط یک کشتی LR؛ درصورت امکان پهلوگيری و تایيد فروشنده امکان پذیر می باشد.)تنها منوط به تایيد 

فروشنده می باشد.(

5-7 زمان مجاز برای بارگيری LAYTIME برای کشتی های MR SIZE 62+6 ساعت می باشد.

5-8 زمان مجاز برای بارگيری LAYTIME برای کشتی های LR SIZE 80+6 ساعت می باشد.

5-9 ماکسيمم مبلغ دموراژ برای کشتی هایMR SIZE 18 هزار دلر به صورت روزانه می باشد.

5-10 فرآورده جهت صادرات عرضه شده و مسئوليت تحویل محموله در مقصد بر عهده خریدار می باشد.

5-11 در صورتی که خریدار 30 روز تاخير نسبت به زمان و مهلت برداشت توافق شده داشته باشد، فروشنده می تواند قرارداد را کامل لغو و تمام خسارات می بایست 

مطابق با ماده 8 اطلعيه عرضه از سوی خریدار به فروشنده تسليم گردد.

5-12 برداشت محموله تا 10 درصد تلورانس عملياتی با توافق طرفين امکان پذیر و بلمانع می باشد.

5-13 اظهارنامه گمرکی محموله خریداری شده به عهده فروشنده بوده و پروانه گمرکی به نام شرکت نفت ستاره خليج فارس صادر می گردد، ليکن پيگيری و اخذ 

مجوزهای لزم جهت صادرات از گمرک و سایر ارگان های مسئول و همچنين پرداخت هزینه های مربوطه بر عهده فروشنده می باشد.

ماده 6( فرمول قيمت گذاری:

6-1 فاکتور نهایی)دوره قيمت گذاری نهایی( براساس قيمت پلتس خليج فارس برای فرآورده نفتا سبک )NAPHTHA PAAAA00( ميانگين Effective quotation 5، پانزده 

روز )15 روز( بعد از تاریخ بارنامه)موثر( منتشره در نشریه پلتس محاسبه بعلوه پریميوم یا دیسکانت کشف شده در بورس می باشد.) روز بارنامه صفر تلقی می 

گردد.(

6-2 امکان تغيير فرمول قيمت گذاری پس از عرضه در بورس انرزی به هيچ عنوان وجود ندارد.

6-3 با توجه به اینکه ارزش قطعی محموله مطابق با بند 6-1 محاسبه می گردد، لذا مبلغ پيش فاکتور صادر شده جهت اخذ ارزش محموله و یا اخذ تضامين قبل از 

بارگيری مطابق با مبلغ معامله صادر می گردد و تمام امور تشریفات گمرکی و اظهار فرآورده مطابق با نرخ مذکور اقدام می گردد.

6-4 فروشنده موظف می باشد پس از دوره قيمت گذاری، اینویس نهایی محموله را به خریدار ارسال نماید و خریدار متعهد می باشد مطابق با ارزش اینویس وجوه 

مربوطه را تا مدت زمان معلوم به فروشنده پرداخت نماید.

ماده7- نحوه پرداخت:

پيش پرداخت )الزامی(:

7-1 خریدار موظف می باشد؛ 5 درصد از ارزش محموله به صورت PREPAYMENT INVOICE مطابق با پيش فاکتور صادره از سوی فروشنده به صورت نقدی-ارز خارج از 

کشور مورد تایيد فروشنده را قبل از ارسال محموله نفتاي سبك پرداخت نماید.

7-2 ارسال نامه معافيت از پيش پرداخت به بورس انرژی و سپرده گذاری تنها با اخذ 5 درصد ارزش محموله به صورت ارزی و یا اینکه وضعيت حساب شرکت خریدار در 

سيستم مالی فروشنده دارای بستانکاری باشد امکان پذیر است.

تبصره: ارسال نامه معافيت از پيش پرداخت به بورس انرژی و سپرده گذاری در صورتيکه خریدار در سيستم مالی شرکت دارای اعتبار باشد و به جهت زمان بر بودن 

پرداخت 5 درصد به صورت ارز خارج از کشور و درخواست خریدار مبنی بر اینکه تا قبل از تایيد فرم سه بندی بورس انرژی 5 درصد را پرداخت می نماید بلمانع است.

خریدار می بایست در زمان عقد قرارداد  یکی از موارد پرداخت به شرح ذیل را به فروشنده اعلم نماید:

الف- پرداخت نقدی:

7-3 خریدار می بایست 105 درصد ارزش محموله را مطابق با پيش فاکتور صادر شده از سوی فروشنده قبل از آزادسازی کشتی به صورت ارزی )نقدی مورد تایيد 

فروشنده-خارج از کشور( به حساب های معرفی شده، به فروشنده پرداخت نماید. )علوه بر مبلغ پيش پرداخت مذکور(.
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نفتای سبک شرکت نفت ستاره خليج فارس در رینگ بين الملل

تبصره الف: درصورتيکه خریدار مطابق با بند 7-3، 105 درصد ارزش محموله را مطابق با پيش فاکتور صادر شده از سوی فروشنده قبل از آزادسازی کشتی به صورت 

ارزی نقدی و خارج از کشور به حساب های معرفی شده، به فروشنده پرداخت نماید 1.5 دلر دیسکانت در بشکه در پيش فاکتور و فاکتور به نسبت مبلغ کشف شده 

برای محموله تعلق می گيرد.

تبصره ب: تاکيد ميگردد درصد تعيين شده در بند 7-3 علوه بر 5 درصد مبلغ پيش پرداخت محموله می باشد.

7-4 در صورت پرداخت نقدی توسط خریدار؛ با توجه به اینکه ارزش قطعی محموله بعد از بارگيری مشخص می گردد لذا در صورت مابه تفاوت نسبت وجه پرداخت شده، 

طرفين متعهد می شوند ظرف مدت 10 روز تسویه نهایی صورت پذیرد.

ب-پرداخت اعتباری:

ب-1( تضمين ضمانت نامه مجاز بانکی-ارزی:

7-5 درصورت تایيد فروشنده امکان اخذ ضمانت نامه مجاز بانکی- ارزی به مبلغ 115 درصد ارزش محموله مطابق با پيش فاکتور صادر شده از سوی فروشنده از بانک 

های عاملی که مجوز اعتباری و یا مصوبه اصلی دبيرخانه شورای امنيت ملی را دارند؛ وجود دارد.

7-6 اخذ این ضمانت نامه تنها منوط به تضمين بانک عامل در خصوص رفع تعهد ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران در صورت نکول تضمين می باشد.

7-7 درصورت تایيد تضمين بند ب-1، بانک عامل صادرکننده تضمين می بایست تعهد نماید در صورت نکول، تنها راه تسویه ارزش محموله به صورت ارزی منشا خارج از 

کشور حساب های اعلمی به فروشنده می باشد.

DUE DATE 8-7 )سررسيد( نهایی پرداخت برای ضمانت نامه مجاز بانکی-ارزی مورد تایيد فروشنده برای محموله خریداری شده حداکثر 45 روز تقویمی پس از تاریخ 

بارنامه کشتی می باشد.) روز بارنامه صفر تلقی می گردد(.

7-9 درصورتيکه خریدار در راستای اخذ مصوبه و ارائه ضمانت نامه مجاز بانکی-ارزی ، تاخيراتی به جهت بروکراسی اداری داشته باشد؛ امکان تمدید زمانی مهلت 

برداشت محموله وجود دارد، که این مدت در قالب بند 5-3 منوط به تایيد فروشنده می باشد.

7-10 تاکيد می گردد درصد ذکر شده در بند 5-7 علوه بر درصد مبلغ پيش پرداخت می باشد.

ب-2( تضمين ضمانت نامه مجاز بانکی-ریالی:

7-11 درصورت تایيد فروشنده، امکان اخذ ضمانت نامه بانکی-ریالی به مبلغ 125 درصد ارزش محموله مطابق با پيش فاکتور صادر شده از سوی فروشنده، از بانک های 

عامل داخلی وجود دارد.

DUE DATE 12-7 )سررسيد( نهایی پرداخت برای ضمانت نامه بانکی-ریالی مورد تایيد فروشنده برای محموله خریداری شده حداکثر 45 روز تقویمی پس از روز بارنامه 

کشتی می باشد.)روز بارنامه صفر تلقی می گردد(.

تبصره: خریدار می بایست در این روش تعهد محضری نماید در صورت نکول و پرداخت ریال از سوی بانک عامل، تمام مسئوليت حقوقی و قانونی و قضایی مربوطه به 

عدم رفع تعهد ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران بر عهده، شرکت خریدار می باشد.

7-13 تاکيد می گردد درصد ذکر شده در بند 11-7 علوه بر درصد مبلغ پيش پرداخت می باشد.

ج( سایر تضامين:

7-14 درصورت درخواست خریدار برای ارائه سایر تضامين به فروشنده؛ در صورت تایيد و قابل اجرا بودت تضمين از سوی فروشنده و ضامن؛ تمام هزینه های متعهد 

شده بر عهده شرکت خریدار می باشد.

DUE Date 15-7 )سررسيد( نهایی پرداخت برای سایر تضامين مورد تایيد فروشنده برای محموله خریداری شده حداکثر 45 روز تقویمی پس از تاریخ بارنامه کشتی 

می باشد. )روز بارنامه صفر تلقی ميگردد.(

7-16 در صورت تایيد تضمين مورد اشاره در بند 7-14 از سوی فروشنده، امکان اخذ نامه تضمين به صورت ارزی به مبلغ 120 درصد ارزش محموله مطابق با پيش فاکتور 

صادره از سوی فروشنده برای ذینفعان وجود دارد و خریدار متعهد می باشد مطابق با مبلغ مذکور در پيش فاکتور تضمين را به فروشنده تسليم نماید.

7-17 تاکيد ميگردد درصد ذکر شده در بند 7-16 علوه بر درصد مبلغ پيش پرداخت می باشد.

7-18 درصورتيکه خریدار پس از آزادسازی محموله از مبدا، درخواست تغيير نوع ضمانت نامه ارائه شده را داشته باشد، درصورت تایيد فروشنده و اینکه محموله به 

سررسيد پرداخت نرسيده باشد این تغيير بلمانع است.

7-19 نرخ تبدیل ارز بر اساس سایت WWW.XE.COM ساعت 14 روز پرداخت وجه از سوی خریدار به فروشنده می باشد.

د(سایر شرایط:

7-19 در صورتيکه رقم اعلم شدخ در فاکتور نهایی )صورتحساب( بيش از رقم اعلم شده در پيش فاکتور بوده باشد؛ خریدار متعهد است که کل مبلغ ما به التفاوت را 

مطابق با قرارداد و DUE DATE در نظر گرفته شده پرداخت نماید.

ماده 8- جرایم مربوط به قرارداد:

1-8 درصورت عدم واریز مبلغ پيش پرداخت از سوی خریدار ظرف مدت یک هفته، فرم سه بندی بورس انرژی از سوی فروشنده تایيد نخواهد شد و مشتری مشمول 

جرائم، مطابق با قوانين و مقررات بورس انرژی ميگردد.

2-8 در صورت تاخير در پرداخت مبلغ پيش پرداخت و تایيد در فرم سه بندی؛ تا زمان مجاز از سوی بورس انرژی بلمانع می باشد.

3-8 خریدار مکلف و متعهد است در صورت پرداخت صورتحساب نهایی با تاخير از روز کاری 11 ام به بعد از سررسيد پرداخت؛ بهره دیرکرد معادل حاشيه سود 8 درصد 

ارزی ساليانه )0.022 درصد ارزش مبلغ پرداخت نشده اینویس به ازاری هر روز تاخير( از روز سررسيد به فروشنده پرداخت نماید.

4-8 10 روز)ده( کاری پس از سررسيد به عنوان تنفس مجاز برای خریدار درنظر گرفته می شود.

5-8 حداکثر ميزان جریمه تاخير در پرداخت معادل 5% ارزش اینویس نهایی می باشد که در صورت عدم واریز خریدار پس از سه ماه از زمان سررسيد، 5 درصد ارزش 

اینویس نهایی به جریمه تاخير در پرداخت قطعی می گردد و خریدار ملزم می باشد علوه بر مبلغ اینویس مبلغ جریمه را به فروشنده تسليم نماید.

6-8 در صورت تاخير خریدار بيش از سی روز از زمان مجاز جهت پرداخت اینویس، این حق برای فروشنده وجود دارد که ضمانت نامه خریدار را ضبط و علوه بر اخذ ميزان 

خسارت مطابق با بند 3-8، اقدامان حقوقی را اعلم نماید.

7-8 درصورت عدم برداشت محموله توسط خریدار، خسارت عدم برداشت محموله کشتی 5% ارزش محموله می بایست از سوی خریدار به فروشنده تسليم گردد.

ماده 9-سایر شرایط:

1-9 فروش صرفا به شرکت ها )اشخاص حقوقی( در چارچوب قرارداد امکانپذیر می باشد. شرکت های ایرانی ملزم به ارائه مدارک شرکت شامل )اساسنامه، نامه 

ثبت اسناد، آخرین تغييرات ثبت شده در روزنامه رسمی، معرفی و ارائه مدارک صاحبان امضای مجاز مدیر عامل و اعضای هيئت مدیره،کد اقتصادی و شناسه ملی( و 

شرکت های خارجی ملزم به تایيد مدارک شرکت و صاحبان امضای مجاز توسط سفارت ایرران در خارج)محل ثبت شرکت( و یا تایيد توسط دفاتر اسناد رسمی در داخل 

کشور می باشد.

ضمنا شرکت های خارجی ملزم به ارائه کد فراگير از سازمان امور مالياتی کشور می باشد. خریدار جهت حسن انجام تعهدات موظف به پرداخت ده درصد بهای کل 

معامله  به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی معادل ارزش ریالی آن می باشد.

2-9 شرکت خریدار موظف می باشد تمام مدارک شرکتی اعم از مدارک حقوقی، ثبتی،اساسنامه، آگهی آخرین تغييرات شرکت در روزنامه رسمی، شماره ثبت، کد 

اقتصادی، شناسه ملی، کپی گذرنامه)شناسنامه(، کپی کارت ملی، صاحبان امضای، وکالت نامه ها، لیسنس شرکت و مدارک حقوقی می بایست به تایيدیه 

کنسول گری مبنی بر قانونی بودن شرکت و ... را قبل از عقد قرارداد به فروشنده تسليم نماید.

3-9 سایر شرایط توافقی در قرارداد فی ما بين می باشد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:30:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نماد كال

DIGBECABEX0000406تأمين سرمايه نوين

80114194شرکت پتروشيمی بندر امام

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

103,103.00

نقدي

10

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/06 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 300 0

 7

 10  300

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:30:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

 نقدي، خريداران مي بايست 10 درصد ارزش معامله را قبل از شروع عرضه پرداخت نمايند

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

-1 به منظور رعايت قوانين پولشويي فيش ماليات بر ارزش افزوده بايستي مستقيما از حساب شركت خريدار به حساب مجتمع واريز گردد.

-2 واريز هزينه ماليات بر ارزش افزوده همزمان با تسويه الزامي است

-3 در صورت تاخير در پرداخت ماليات و ساير هزينه هاي مرتبط، مسئوليت عدم صدور حواله و جريمه هاي ناشي از انبار داري به عهده مشتري مي باشد

-4خريداران تا يك هفته بعد از تاريخ تحويل بايد محصول خريداري شده را حمل كنند در غير اين صورت شامل هزينه هاي انبار داري روزانه 3% براي هفته دوم و براي 

هفته سوم به بعد 5%ارزش محصول باقي مانده خواهند شد

-5 هزينه بارگيري و توزين 280 براي هر كيلو گرم ميباشد به اين مبلغ ماليات برارزش افزوده اضافه ميشود 

-6 طبق قانون بودجه كشور در سال 1400 ماليات بر ارزش افزوده اخذ ميگردد 

-7 خريداران مكلف به واريز ماليات بر ارزش افزوده هستند . شركت هاي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي جهت استفاده از معافيت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بايد 

اسناد لزم شامل:1- گواهي معرفي شركت توسط اداره ماليات منطقه 2- گواهي ثبت نام در سازمان امور مالياتي 3- گواهي فعاليت و استقرار در مناطق آزاد تجاري 

4- تصوير پروانه بهره برداري 5- آگاهي تغييرات آخرين روزنامه رسمي شركت 6- آگاهي تاسيس را به صورت كپي برابر اصل از طريق كارگزاران خود به عرضه كننده 

ارسال كنند

-8 كليه كالهاي عرضه شده فوق در بورس مخصوص مصرف در داخل كشور است و خريدار حق صادرات آن را ندارد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 11:00:00

برش سنگين پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نماد كال

DHCBEFWBEX0000415تأمين سرمايه نوين

80114194شرکت پتروشيمی بندر امام

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

78,820.00

سلف

22

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/15 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 308 0

 20

 22  308

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 11:00:00

برش سنگين پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

 نقدي، خريداران مي بايست 10 درصد ارزش معامله را قبل از شروع عرضه پرداخت نمايند

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

-1 به منظور رعايت قوانين پولشويي فيش ماليات بر ارزش افزوده بايستي مستقيما از حساب شركت خريدار به حساب مجتمع واريز گردد.

-2 واريز هزينه ماليات بر ارزش افزوده همزمان با تسويه الزامي است

-3 در صورت تاخير در پرداخت ماليات و ساير هزينه هاي مرتبط، مسئوليت عدم صدور حواله و جريمه هاي ناشي از انبار داري به عهده مشتري مي باشد

-4خريداران تا يك هفته بعد از تاريخ تحويل بايد محصول خريداري شده را حمل كنند در غير اين صورت شامل هزينه هاي انبار داري روزانه 3% براي هفته دوم و براي 

هفته سوم به بعد 5%ارزش محصول باقي مانده خواهند شد

-5 هزينه بارگيري و توزين 280 براي هر كيلو گرم ميباشد به اين مبلغ ماليات برارزش افزوده اضافه ميشود 

-6 طبق قانون بودجه كشور در سال 1400 ماليات بر ارزش افزوده اخذ ميگردد 

-7 خريداران مكلف به واريز ماليات بر ارزش افزوده هستند . شركت هاي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي جهت استفاده از معافيت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بايد 

اسناد لزم شامل:1- گواهي معرفي شركت توسط اداره ماليات منطقه 2- گواهي ثبت نام در سازمان امور مالياتي 3- گواهي فعاليت و استقرار در مناطق آزاد تجاري 

4- تصوير پروانه بهره برداري 5- آگاهي تغييرات آخرين روزنامه رسمي شركت 6- آگاهي تاسيس را به صورت كپي برابر اصل از طريق كارگزاران خود به عرضه كننده 

ارسال كنند

-8 كليه كالهاي عرضه شده فوق در بورس مخصوص مصرف در داخل كشور است و خريدار حق صادرات آن را ندارد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:05:00

اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

نماد كال

DLXIOCABEX0000406صبا تامين

80120981شرکت نفت ایرانول

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

73,000.00

نقدي

26

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/06 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 520 0

 10

 26  520

0.050.050.100.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:05:00

اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

تسويه به صورت نقدي ميباشد-واريز مبلغ 10درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت تا نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

-1حداقل خرید و ضریب حجمی محموله 26 تن ميباشد و محل تحویل درب کارخانه تهران واقع در شهر ری، خيابان رجایی جنوب، نرسيده به باقرشهر، بلوار شهيد 

تندگویان می باشد. 

-2خریداران ملزم به پرداخت 9 درصد ماليات برارزش افزوده به شماره حساب 1900363675نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران بنام شرکت نفت ایرانول )واریز کننده 

باید شرکت خریدار بوده و فيش واریزی را ارائه نمایند(

-3مهلت برداشت حداکثر 15 روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس  انرژی خواهد بود. لذا در صورت عدم برداشت کالی خریداری شده در موعد مذکور، فروشنده 

می تواند ضمن ابطال مقدار باقيمانده معامله، نسبت به دریافت جرایم متعلقه به ميزان 2.5 درصد ارزش مقدار باقيمانده محصول خریداری شده اقدام نماید.

-4 نام واریزکننده فيش ها باید شرکت خریدار بوده و فيش های واریزی را ارائه نماید.

-5 توضيح اینکه تمام مسئوليت ناشی از حمل کال در خارج از شرکت نفت ایرانول برعهده خریدار می باشد.

-6 تحت هيچ شرایطی خریدار مجاز به واگذاری یا فروش فرآورده خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث )حقيقی یا حقوقی( و یا صادرات آن نمی باشد. بدیهی 

است در صورت عدول از شرایط یادشده خریدار موظف به پاسخگویی به مراجع ذی ربط می باشد.

-7 تحویل مانده حواله کمتر از 26 تن در تعهد فروشنده نمی باشد. لذا وجه مربوط به مانده مذکور به خریدار مسترد و یا در حساب بستانکاری مشتری جهت خریدهای 

بعدی لحاظ ميگردد.

-8هرگونه عواقب ناشی از عدم اجرای بندهای فوق به عهده خریداران می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:10:00

اکستراکت سبك DAE11 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

نماد كال

DLXIOCABEX1000406صبا تامين

80120981شرکت نفت ایرانول

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

73,000.00

نقدي

26

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/06 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 520 0

 10

 26  520

0.050.050.100.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:10:00

اکستراکت سبك DAE11 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

تسويه به صورت نقدي ميباشد-واريز مبلغ 10درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت تا نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

-1حداقل خرید و ضریب حجمی محموله 26 تن ميباشد و محل تحویل درب کارخانه آبادان واقع در آبادان، فلکه فرهنگ)فلکه الفی سابق(، شرکت نفت ایرانول می 

باشد.

-2خریداران ملزم به پرداخت 9 درصد ماليات برارزش افزوده به شماره حساب 1900363675نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران بنام شرکت نفت ایرانول )واریز کننده 

باید شرکت خریدار بوده و فيش واریزی را ارائه نمایند(

-3مهلت برداشت حداکثر 15 روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس  انرژی خواهد بود. لذا در صورت عدم برداشت کالی خریداری شده در موعد مذکور، فروشنده 

می تواند ضمن ابطال مقدار باقيمانده معامله، نسبت به دریافت جرایم متعلقه به ميزان 2.5 درصد ارزش مقدار باقيمانده محصول خریداری شده اقدام نماید.

-4 نام واریزکننده فيش ها باید شرکت خریدار بوده و فيش های واریزی را ارائه نماید.

-5 توضيح اینکه تمام مسئوليت ناشی از حمل کال در خارج از شرکت نفت ایرانول برعهده خریدار می باشد.

-6 تحت هيچ شرایطی خریدار مجاز به واگذاری یا فروش فرآورده خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث )حقيقی یا حقوقی( و یا صادرات آن نمی باشد. بدیهی 

است در صورت عدول از شرایط یادشده خریدار موظف به پاسخگویی به مراجع ذی ربط می باشد.

-7 تحویل مانده حواله کمتر از 26 تن در تعهد فروشنده نمی باشد. لذا وجه مربوط به مانده مذکور به خریدار مسترد و یا در حساب بستانکاری مشتری جهت خریدهای 

بعدی لحاظ ميگردد.

-8هرگونه عواقب ناشی از عدم اجرای بندهای فوق به عهده خریداران می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:00:00

اکسيژن مایع شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی

نماد كال

DOXKVCABEX0000406بانک ملي ايران

80175325شرکت متانول کاوه

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

33,000.00

نقدي

15

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/06 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 315 0

 11

 15  315

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:00:00

اکسيژن مایع شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی

نقدي.واريز 10درصد ارزش تقريبي معامله به عنوان پيش پرداخت قبل از شروع عرضه به حساب شماره 4646111135 بانک ملت شعبه بورس کال به نام شرکت 

سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه الزامي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

بسته بندي به صورت فله مي باشد.حداقل ميزان خريد 15 تن مي باشد. تسويه قرارداد به صورت نقدي. محل تحويل كال انبار كارخانه متانول كاوه در استان بوشهر, 

دير،گيت مخازن پتروشيمي كاوه مي باشد. شروع بارگيري 2 روز كاري پس از صدور مجوز بارگيري توسط پتروشيمي كاوه مي باشد. مسئوليت معرفي تانكر حمل 

سالم , ايمن و استاندارد و مطابق با قوانين حمل و نقل كشوري براي حمل اكسيژن براي تحويل كال از محل كارخانه پتروشيمي كاوه به عهده خريدار مي باشد. لذا 

در صورت اجبار به تخليه تانكر به دليل هر گونه نقص فني تانكر مبلغ پنجاه ميليون ر هزينه هاي مرتبط با تخليه و خالص سازي مجدد محصول بر عهده خريدار خواهد 

بود. ارائه حداقل مشخصات خريدار شامل : 1كد ملي و كداقتصادي 2- آدرس ، تلفن دفتر و شماره همراه 3- آدرس ، تلفن ، فكس ، كد پستي دفتر مركزي و كارخانه . 

لزم است كليه خريداران نسبت به ارائه مدارك ذيل اقدام نمايند:  1 - ارائه اصل فيش بانكي دال بر واريز وجه ماليات بر ارزش افزوده به حساب بانك تجارت شعبه نادري 

كد شعبه 190 شماره حساب 54422334 و شماره شبا IR590180000000000054422334 و بانك كشاورزي شعبه اقدسيه كد شعبه 4887 شماره حساب 

916659974  و شماره شبا IR510160000000000916659974 به نام شركت متانول كاوه الزامي است. 2- نامه دارندگان امضاي مجاز روي سربرگ شركت خريدار 3- 

نامه معرفي نماينده شركت خريدار روي سربرگ 4- نامه معرفي پيمانكار حمل5-مبلغ1،500،000ر به ازاي هر ماشين بابت هزينه بارگيري و توزين با هماهنگي 

فروشنده با خريداران اخذ مي گردد.. 6-در صورت عدم برداشت كال تا 20 روز تقويمي پس از سررسيد تحويل 3 درصد هزينه جريمه انبارداري روزشمار بصورت نقدي از 

مشتري دريافت گردد.در صورت عدم پرداخت جريمه، كالي خريداري شده تحويل نمي گردد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:15:00

پنتان پلس پتروشيمی بوشهر در رینگ داخلی

نماد كال

DPLBRCABEX0000406بانک توسعه صادرات

80126739شرکت پتروشيمی بوشهر

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

102,646.00

نقدي

22

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/06 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 88 0

 9

 22  88

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:15:00

پنتان پلس پتروشيمی بوشهر در رینگ داخلی

نقدي - واريز مبلغ 10 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت تا نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

*حداقل خرید 22 تن

* محل تحویل کال درب کارخانه واقع در عسلویه می باشد 

-1 پس از تسویه کامل قرار داد زمان بندی تحویل کال به خریداران اعلم خواهد شد و تحویل کال صرفا طبق زمان بندی اعلم شده صورت می گيرد. بدیهی است هر 

ميزان از کالی خریداری شده تا هفت روز کاری پس از سر رسيد تحویل کال حمل نگردد مشمول هزینه انبار داری به ازای هر کيلوگرم در هر روز تقویمی مبلغ 500 

ریال خواهد گردید و چنانچه ظرف مدت 20 روز کاری کل کالی خریداری شده حمل نگردد فروشنده مجاز به ابطال قرار داد و دریافت خسارت ابطال به ميزان ده درصد 

ارزش کل محموله برداشت نشده می باشد. همچنين علوه بر خسارت ابطال هزینه انبار داری نيز تا روز ابطال قراداد محاسبه و اخذ می گردد.

-2 خریدار می بایست حداکثر تا سه روز کاری پس از تسویه قرارداد مبالغ مربوط به هزینه های جانبی و ماليات بر ارزش افزوده ی متعلقه را واریز و مستندات مربوط را 

ارسال نماید. در صورت عدم واریز طی مهلت مقرر و یا تاخير در ارسال ثبت سفارش خرید و مستندات تسویه از سوی خریدار یا کارگزار خریدار به کارگزار فروشنده طی 

زمان مذکور قرارداد مشمول جریمه روزانه هر کيلوگرم 500 ریال خواهد بود.

-3 محل تحویل کال درب کارخانه واقع در عسلویه می باشد و مبنای کيلوگرم فراورده تحویلی باسکول کارخانه می باشد. تمام مسئوليت ناشی از حمل کال در خارج از 

پتروشيمی به عهده خریدار می باشد.

-4پس از تسویه کامل قرارداد زمانبندی تحویل کال به خریداران اعلم خواهد شدو تحویل کال صرفا طبق زمانبندی اعلم شده صورت ميگيرد.

-5 ورود تانکرهای ارسالی از سوی خریداران به محوطه شرکت پتروشيمی بوشهر جهت بارگيری محصولت خریداری شده منوط به ارائه گواهی نامه معتبر از شرکت 

های بازرسی فنی معتبر و یا گواهينامه کاميون های مخزن دار صادره توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران می باشد. و جهت رعایت الزامات ستاد 

مبارزه با قاچاق کال و ارز خریداران می بایست بارنامه ها را با هماهنگی مکانيزم صدور بارنامه مستقر در محل پتروشيمی انجام دهد.بارگيری توسط تانکرهای دارای 

مخازن خاص تحت فشار با قابليت بارگيری از کنار صورت می پذیرد و شرکتهای خریدار باید دارای مخازن مذکور جهت نگهداری محصول باشند.

-6 در صورت تعارض در مدارک و مستندات ملک بارنامه های صادره خواهد بود.

-7 ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل : ارائه پروانه بهره برداری مرتبط ، کد اقتصادی ، اخرین تغييرات روزنامه رسمی ، آدرس ، شماره تلفن ، فکس ، کد پستی 

، شناسه ملی و تائيدیه وزارت صنایع و معادن الزامی است.

 

-8 به ازای هر کيلوگرم فرآورده 100 ریال بابت هزینه های جانبی )توزین بارگيری و غيره ...( و 9 درصد ماليات ارزش افزوده و این هزینه ها مجموعا 109000 ریال به 

ازای هر تن می باشد.

-9 فيش های مربوط به ماليات بر ارزش افزوده و هزینه های جانبی )توزین بارگيری و غيره ...( باید در فيش های جداگانه و  واریز کننده بنام شرکت خریدار باشد 

شماره حساب مربوط به این واریزی ها 0215787081007 )شبا IR820190000000215787081007 ( بانک صادرات شعبه اکباتان کد شعبه 13 

-10 محموله عرضه شده جهت استفاده در داخل مرزهای جمهوری اسلمی ایران و صرفا جهت مصارف داخلی می باشد و تحت هيچ شرایطی خریدار مجاز به 

واگذاری یا فروش فراورده خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث نمی باشد و خریدار حق صادرات ندارد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:20:00

قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی

نماد كال

DTAZEFWBEX0000515تدبيرگر سرمايه

80104876شرکت ذوب آهن اصفهان

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

79,800.00

سلف

25

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/05/15 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 300 0

 30

 75  300

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/04/01 10:20:00

قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی

واريز 10 درصد ارزش معامله تا نيم ساعت پيش از شروع عرضه الزامي است.شيوه تسويه به صورت نقدي ميباشد. عرضه به صورت غير بهين يابي ميباشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

واریز 10 درصد ارزش معامله تا نيم ساعت پيش از شروع عرضه الزامی است . عرضه به صورت غير بهين یابی ميباشد.

حداقل خرید 75 تن ميباشد .محل تحویل درب کارخانه ميباشد .تحویل براساس برنامه زمان بندی فروشنده ميباشد و در صورت مهيا بودن شرایط توليد امکان تحویل 

محموله تا تاریخ اعلم شده به طور کامل وجود خواهد داشت . مهلت حمل حواله های تحویل هزینه دیرکرد حمل شماره حساب های فعال ذوب آهن اصفهان و سایر 

اطلعات از طریق sales.esfahansteel.com قابل دست یابی ميباشد.


