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 بسمه تعالی
 در بورس انرژی قراردادهای سلف موازی استاندارداقرارنامه و بیانیه ریسک معامالت 

 "مشتریقرارداد فیمابین کارگزار و "                   
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که با اطالع دقیق و آگاهی کاافی   نماید می، مشتری اذعان سلف موازی استاندارددر معامالت قراردادهای  هاریسکوجود برخی از توجه به  با

 نماید.  به انجام این نوع معامله اقدام مینسبت گونه معامالت و دارا بودن شرایط و منابع مالی مناسب، اینانجام  در مورد نحوه

 :  نماید میهمچنین مشتری اقرار 

باورس   مصوب هیئت پذیرش)اساس مشخصات قرارداد  معامله یا تمامی آن برثمن قرارداد سلف موازی استاندارد پرداخت بخشی از  در معامالت -1

و اسات  باشد. مشتری مسئول هرگونه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت وجه مزباور  الزامی میپیش از انجام معامله توسط مشتری خریدار انرژی( 

 بدون رعایت این موضوع بورس و کارگزاری مسئولیتی نخواهند داشت.  در صورت ارائه سفارش

بایسات در  تسویه نقدی از سوی عرضه کننده پذیرفته شاده باشاد، عرضاه کنناده مای     امکان چنانچه در مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد  -2

نوساان ارزش   . الزم به ذکر اسات نماید استاندارد سلف موازی سررسید براساس ارزش روز قرارداد اقدام به تسویه نقدی با خریداران قراردادهای

تواند منجر به افزایش هزینه تأمین شود که میقراردادها محسوب می نوع جزء ذاتی این ،در طول دورة معامالتیاستاندارد قراردادهای سلف موازی 

 مالی عرضه کنندگان این نوع قراردادها در بورس انرژی گردد.  

در از قبیا  اخاتالالت    کاارگزار  چنانچه تحت شرایط خارج از اراده واجرا نماید عیناً موظف است دستور یا سفارش مشتری را  یکارگزارشرکت  -3

، هیچگونه تعهد و تضمینی بابت اجرای سفارش مذکور متوجاه  قاب  انجام نباشدالکترونیکی و غیره اجرای سفارشات مشتری  ،مخابراتیهای سیستم

 شد.  نخواهدانرژی بورس و  شرکت کارگزاری

شود توسط اعالم و در مشخصات قرارداد ذکر می انرژی توسط بورس و عام در قالب کدهای خاصکه های خرید و فروش رعایت کلیة محدودیت -4

مسائول  باشد و در صورت اجرای سفارش خرید و فروش بدون رعایت این محدودیت، مشتری و شارکت کاارگزاری   هریک از مشتریان الزامی می

 .  و مسئولیتی در این زمینه متوجه بورس انرژی نخواهد بود جبران ضرر و زیان ناشی از ابطال احتمالی این معامالت خواهند بود

نماید، آگاهی کام  دارد و کاارگزار مسائول ادعاای عادم اطاالع و      اعالم می انرژی مشتری از تمامی اطالعات مربوط به شرایط قرارداد که بورس -5

 بود.  آگاهی دقیق مشتری از شرایط بازار نخواهدفقدان 

 ها در صورتحساب وی منظاور خواهاد  های مربوط به معامله اطالع کام  دارد و این هزینهمشتری قب  از شروع معامله از نرخ کارمزد و سایر هزینه -6

 شد.

، سافارش  سامانه معاامالتی اختالل در بروز . در صورت ردپذیانجام می انرژی بورس سامانه معامالتیتوسط  یالکترونیکبه صورت انجام معامالت  -7

 بود.   و کارگزار نخواهد انرژی صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه بورسدر این که مورد درخواست مشتری ممکن است اجرا نشود

سالف ماوازی   راردادهاای  قنحو مربوط باه   که به هر ایاین اقرارنامه و بیانیه شام  تمامی مصادیق پیش بینی نشده ،مراتب باال جنبه حصری ندارد -8

 بود.   د، خواهدنباش استاندارد

 

 

 مشخصات کارگزاری:                 مشخصات مشتری:         

 ............نام و امضاء کارگزار:                                          ...........  :تعهدآور( مشتری و دارندگان مجاز/امضاء )دارنده نام و        

  مهر شرکت کارگزاری                 مهر شرکت/اثر انگشت                          

 

 
شرکت کارگزاری بانک 

 ملت)سهامی خاص(

برای مشتریان قراردادهای سلف موازی استاندارد از مقررات و خصوصیات معامالت  انتوجه به آگاهی و اطالع مشتری این اقرارنامه و بیانیه با

 محترم تنظیم گردیده است.

 

 1صفحه 



  نسخه دوم: شرکت کارگزاری  نسخه اول: مشتری

 

 

 

 

 "معامالت برق شرایط اختصاصی ویژه مشتریان دارای کد عام"

 

انجام معامالت برق در بورس انرژی ملزم به ارائه شماره حساب به شرکت کارگزاری و بورس انرژی، نزد بانک واسط تساویه  مشتریان دارای کد عام، جهت  -1

 گردد(، هستند. )که توسط بورس انرژی اعالم می برق معامالت

حسااب ویاژه   "ده توسط شرکت توانیر تحات عناوان   مجاز به استفاده از مبالغ تامین اعتبار ش برق جهت انجام معامالت با کد عام،های توزیع نیروی  شرکت -2

های توزیع نیروی برق همچنان با استفاده از منابع تامین اعتبار شده  باشند. شایان ذکر است شرکت نمی)حساب متص  به کد خاص(،  "معامالت بورس انرژی

 .باشند قادر به خرید برق با کد خاص خود می "حساب ویژه معامالت بورس انرژی"در قالب 

کاه   "حساب ویژه معاامالت باورس انارژی   "، بایستی متفاوت با شماره وی برق جهت صدور کد معامالتی عامهای توزیع نیر شماره حساب اعالمی شرکت -3

  .استنحوه انجام این بند بر عهده شرکت کارگزاری )حساب متص  به کد خاص(، باشد. نظارت بر  گردد توسط شرکت توانیر تامین اعتبار می

توانند در دوره تحوی  نمادهای معامالتی قراردادهای سالف ماوازی اساتاندارد بارق،      های توزیع نیروی برق(، می )از جمله شرکت 1مشتریان دارای کد عام  -4

، مشاروط باه اینکاه    مطابق مشخصات آن قرارداد نسبت به تحوی  فیزیکی )دریافت دارایی پایه( قراردادهای خریداری شده با کد معامالتی خود اقدام نمایند

اب  تحویا   مجموع قراردادهای خریداری شده با کد خاص و عام مشتری در یک نماد یا نمادهایی که دوره تحوی  آنها با یکدیگر همپوشانی دارد از سقف ق

هر ساعت تا میزان ساقف قابا     ( تجاوز ننماید )به عبارت دیگر درگردد میمشخص شده برای هر مشتری )که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعالم 

 تحوی  اعالمی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران امکان تحوی  فیزیکی مجموع قراردادهای خریداری شده با کد خاص و عاام مشاتری باه وی وجاود    

بکه بارق ایاران و کاارگزار    گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مادیریت شا   دارد(. در غیر این صورت شرکت بورس انرژی، شرکت سپرده

 گونه مسوولیتی در قبال تحوی  قراردادهای مازاد ندارند. هیچ

 کد عام وی مجاز نبوده و معامالت انجام شدهطرف در صورت وجود هر دو کد معامالتی خاص و عام برای یک مشتری، انجام معامالت کد خاص مشتری با  -5

با شرایط یکسان قیمتی های خرید و فروش کدهای عام و خاص یک مشتری  ثبت سفارش حالهر  درگردد.  بورس انرژی ابطال میناظر توسط  بدین صورت 

 باشد. ها بر عهده کارگزار می مجاز نبوده و مسوولیت ثبت این سفارشتوسط یک شرکت کارگزاری 

های تولید برق  پذیر است. با این حال نیروگاه امکان آن نیروگاهدر قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد صرفاً با کد خاص   نیروگاههر عرضه ظرفیت تولید  -6

 باشند. میدارای کد عام، پس از خرید قراردادهای سلف موازی استاندارد قادر به بازفروش آنها در دوره معامالتی این قراردادها 

در آن نماد یا نمادهایی کاه دوره تحویا     2های تولید برق با کد معامالتی عام  هر نماد معامالتی به میزان قراردادهای خریداری شده نیروگاهدر دوره تحوی   -7

د باا کاد خااص(    ماا آنها با آن نماد همپوشانی دارد، از تعهد تولید ایجاد شده نیروگاه با کد معامالتی خاص در آن نماد )قراردادهای به فروش رفته در آن ن

در آن نمااد یاا    2تولید برق با کد معاامالتی عاام     شود با این وجود در دوره تحوی  هر نماد معامالتی، مجموع قراردادهای خریداری شده نیروگاه کاسته می

روگاه با کد معامالتی خااص وی در آن نمااد   گاه نباید از مجموع قراردادهای به فروش رفته نی نمادهایی که دوره تحوی  آنها با آن نماد همپوشانی دارد، هیچ

گاذاری   ردهبیشتر باشد. در غیر این صورت امکان تحوی  فیزیکی قراردادهای مازاد خریداری شده به نیروگاه وجود نداشته و شرکت بورس انرژی، شرکت سپ

 ولیتی در قبال قراردادهای مازاد ندارند.گونه مسو مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و کارگزار هیچ

قراردادهای سلف موازی استاندارد خریاداری شاده در باورس    برق ناشی از امکان فروش با توجه به اعالم شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در حال حاضر  -8

هر گونه هماهنگی جهت عملیات فوق بر عهده مشتری  انجام .وجود نداردفروشی شرکت مدیریت شبکه برق ایران  انرژی در دوره تحوی ، در بازار برق عمده

 گونه مسوولیتی در این زمینه ندارند.  گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزار هیچ باشد و شرکت بورس انرژی، شرکت سپرده می

بینای  جبران خسارات نموده و این امر مشمول ضمانت اجراهای پیش هرگونه تخلف در انجام معامالت و عدم رعایت مفاد این بیانیه، طرف متخلف را ملزم به -9

 .شده در مقررات مربوطه خواهد بود

 

را دریافت و مطالعه نموده و ضامن   قراردادهای سلف موازی استاندارداینجانب/ این شرکت ................................... بیانیه و اقرارنامه ریسک معامالت  ،به موجب این سند

د و نیز با شناخت و درک کام  از ماهیت امر و شرایط و نهایی که در آن متصور بوده و یا احتمال وقوع داراعالم اطالع از کلیه مقررات و خصوصیات معامالتی و ریسک

 . دانم مفاد این سند میاجراء و رعایت  بهملتزم خود را مراتب  درخواست انجام معامله داشته و ضمن تائید مقررات مربوطه

 
 

 مشخصات کارگزاری:                 مشخصات مشتری:         

 نام و امضاء کارگزار: ............                                         ...........  :تعهدآور( مشتری و دارندگان مجاز/امضاء )دارنده نام و        

  مهر شرکت کارگزاری                 مهر شرکت/اثر انگشت                          

 
شرکت کارگزاری بانک 

 ملت)سهامی خاص(
 

  
 

 2صفحه 


