
  نسخه دوم: شرکت کارگزاری  نسخه اول: مشتری

 

      

 بسمه تعالی

در بورس  سایر اوراق بهادار قابل معاملهبازار مشتقه و  بازاراقرارنامه و بیانیه ریسک معامالت 

 ایران انرژی

 "مشتری قرارداد فیمابین کارگزار و"

 بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معاملهمعامالت  ژهیو

 

 

 

 
 

که با اطالع دقیق و  نمایدمی، مشتری اذعان سایر اوراق بهادار قابل معاملهبازار مشتقه و  بازاردر معامالت  هاریسکوجود برخی از توجه به  با

 طی ورا  وو امیدنامه قراردادهای سلف مووازی اسوتاندارد یریرفتوه  وده     مشخصات قرارداد  به ویژه)گونه معامالت اینانجام  آگاهی کافی در مورد نحوه

هوای  امیدنامه گواهیدر بازار مشتقه و همچنین  برق یفرو خرده یو  رکتها ییکنندگان نهااستاندارد برق مصرف یحاکم بر معامالت سلف مواز یعموم

به انجام ایون نووع   نسبت و دارا بودن  رایط و منابع مالی مناسب، ( بهادار قابل معاملهگراری یروژه و گواهی ظرفیت در بازار سایر اوراق صندوق سرمایه

 نماید.  معامله اقدام می

 :  نمایدمیهمچنین مشتری اقرار 

بوورس   مصوب هیئت یریرش)اساس مشخصات قرارداد  معامله یا تمامی آن برثمن قرارداد سلف موازی استاندارد یرداخت بخشی از  در معامالت -1

با د. مشتری مسئول هرگونه ضرر و زیان نا ی از عودم یرداخوت وجوه مزبوور     الزامی میییش از انجام معامله توسط مشتری خریدار ( ایران انرژی

 و در صورت ارائه سفارش بدون رعایت این موضوع بورس و کارگزاری مسئولیتی نخواهند دا ت. است 

بایسوت در  تسویه نقدی از سوی عرضه کننده یریرفته  وده با ود، عرضوه کننوده موی     امکان تاندارد چنانچه در مشخصات قرارداد سلف موازی اس -2

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

تواند منجر به افزایش هزینه تأمین  ود که میقراردادها محسوب می نوع جزء ذاتی این ،معامالتیدر طول دورة استاندارد قراردادهای سلف موازی 

 گردد.  ایران مالی عرضه کنندگان این نوع قراردادها در بورس انرژی

 کوارگزار  ارج از ارادهچنانچه تحت  رایط خو  واجرا نماید عیناً دستور یا سفارش مشتری را وفق قوانین و مقررات موظف است  یکارگزار رکت  -3

، هیچگونه تعهد و تضمینی بابوت اجورای   قابل انجام نبا دالکترونیکی و غیره اجرای سفار ات مشتری  ،مخابراتیهای سیستمدر از قبیل اختالالت 

  د.  نخواهدایران انرژی و بورس   رکت کارگزاریسفارش مرکور متوجه 

اعوالم موی  وود،    و یا توسط مراجوع ذیصوال     ود ذکر می یا امیدنامه مشخصات قراردادقالب که در های خرید و فروش رعایت کلیة محدودیت -4

با د و در صورت اجرای سفارش خرید و فروش بدون رعایت این محدودیت، مشوتری و  ورکت کوارگزاری    توسط هریک از مشتریان الزامی می

 .  نخواهد بودایران و مسئولیتی در این زمینه متوجه بورس انرژی  خواهند بود احتمالی این معامالتعدم تایید مسئول جبران ضرر و زیان نا ی از 

)به ویژه مشخصات قرارداد و امیدنامه قراردادهای سولف   نمایداعالم می ایران انرژی مشتری از تمامی اطالعات مربوط به  رایط قرارداد که بورس -5

 بورق  یفرو خرده یو  رکتها ییکنندگان نهااستاندارد برق مصرف یحاکم بر معامالت سلف مواز یعموم طی راموازی استاندارد یریرفته  ده و 

های و ریسک، گراری یروژه و گواهی ظرفیت در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله(های صندوق سرمایهدر بازار مشتقه و همچنین امیدنامه گواهی

 بود.  ل ادعای عدم اطالع و فقدان آگاهی دقیق مشتری از  رایط بازار نخواهدآگاهی کامل دارد و کارگزار مسئومربوطه 

گراری یروژه و گواهی رمایهصندوق سگراری های سرمایهگواهیهای مرتبط با ریسکبا اطالع کامل نسبت به مقررات بورس انرژی ایران و مشتری  -6

 کارگزار مسئول ادعای عدم اطالع و فقدان آگاهی دقیق مشتری از  رایط بازار نخواهدنموده و  اوراق بهادار مرکوراقدام به خرید و فروش  ظرفیت

 بود.

  ود،که به موجب قوانین و مقررات اخر می مربوط به معامله و کسورات  هاهزینهعوارض، کارمزد و سایر  هایمشتری قبل از  روع معامله از نرخ -7

  د. صورتحساب وی منظور خواهدها در اطالع کامل دارد و این هزینه

 
 

 آرم شرکت کارگزاری 

بازار مشتقه و همچنین بازار سایر اوراق بهادار قابل معامالت از مقررات و خصوصیات  انتوجه به آگاهی و اطالع مشتری این اقرارنامه و بیانیه با

 برای مشتریان محترم تنظیم گردیده است. معامله

 

 1صفحه 

 فرم شماره یک
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، سوامانه معوامالتی  اخوتالل در  بوروز  . در صوورت  یریردانجام می ایران انرژی بورس سامانه معامالتیتوسط  یالکترونیکبه صورت انجام معامالت  -8

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

بوازار مشوتقه و بوازار سوایر      نحو مربوط بوه  که به هر ایاین اقرارنامه و بیانیه  امل تمامی مصادیق ییش بینی نشده ،مراتب باال جنبه حصری ندارد -9

 بود.  د، خواهدنبا  بورس انرژی ایران اوراق بهادار قابل معامله

 مشخصات کارگزاری:                 مشخصات مشتری:         

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

  مهر  رکت کارگزاری                 مهر  رکت/اثر انگشت                          
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 "کد عام یدارا یهاروگاهیبرق و ن یروین عیتوز ی رکتها ژهیو رایط اختصاصی "

 

، نوزد بانوک   ایوران  ملزم به ارائه  ماره حساب به  رکت کارگزاری و بورس انرژی ایران مشتریان دارای کد عام، جهت انجام معامالت برق در بورس انرژی -1

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

حسواب ویوژه   "های توزیع نیروی برق جهت انجام معامالت با کد عام، مجاز به استفاده از مبالغ تامین اعتبار  ده توسط  رکت توانیر تحوت عنووان    رکت -2

ابع تامین اعتبار های توزیع نیروی برق همچنان با استفاده از منبا ند.  ایان ذکر است  رکت)حساب متصل به کد خاص(، نمی "ایران معامالت بورس انرژی

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

که  "ایران حساب ویژه معامالت بورس انرژی"های توزیع نیروی برق جهت صدور کد معامالتی عام، بایستی متفاوت با  ماره  ماره حساب اعالمی  رکت -3

 گردد )حساب متصل به کد خاص(، با د. نظارت بر نحوه انجام این بند بر عهده  رکت کارگزاری است. تامین اعتبار میتوسط  رکت توانیر 

توانند در دوره تحویل نمادهای معامالتی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق، مطابق مشخصات آن قورارداد نسوبت بوه    می توزیع نیروی برق های رکت -4

یافت دارایی یایه( قراردادهای خریداری  ده با کد معامالتی خود اقدام نمایند، مشروط به اینکه مجموع قراردادهای خریداری  ده با کد تحویل فیزیکی )در

ه توسوط  خاص و عام مشتری در یک نماد یا نمادهایی که دوره تحویل آنها با یکدیگر همپو انی دارد از سقف قابل تحویل مشخص  ده برای هر مشتری )ک

( تجاوز ننماید )به عبارت دیگر در هر ساعت تا میزان سقف قابل تحویل اعالمی توسط  رکت مدیریت  بکه گرددمی رکت مدیریت  بکه برق ایران اعالم 

 س انورژی برق ایران امکان تحویل فیزیکی مجموع قراردادهای خریداری  ده با کد خاص و عام مشتری به وی وجود دارد(. در غیر این صورت  رکت بور

گونه مسوولیتی در قبال تحویل قراردادهوای  گراری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،  رکت مدیریت  بکه برق ایران و کارگزار هیچ،  رکت سپردهایران

 مازاد ندارند.

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

های خرید و فروش کدهای عام و خاص یک مشتری با  رایط یکسوان  گردد. در هر حال ثبت سفارشابطال می ایران بدین صورت توسط ناظر بورس انرژی 

 با د.ها بر عهده کارگزار میقیمتی توسط یک  رکت کارگزاری مجاز نبوده و مسوولیت ثبت این سفارش

های تولید برق یریر است. با این حال نیروگاهدر قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد صرفاً با کد خاص آن نیروگاه امکان ضه ظرفیت تولید هر نیروگاهعر -6

 ند.با دارای کد عام، یس از خرید قراردادهای سلف موازی استاندارد قادر به بازفروش آنها در دوره معامالتی این قراردادها می

در آن نماد یا نمادهایی که دوره تحویل آنها های تولید برق با کد معامالتی عام ری  ده نیروگاهدر دوره تحویل هر نماد معامالتی به میزان قراردادهای خریدا -7

ش رفته در آن نماد با کد خواص( کاسوته   با آن نماد همپو انی دارد، از تعهد تولید ایجاد  ده نیروگاه با کد معامالتی خاص در آن نماد )قراردادهای به فرو

تولید برق با کد معامالتی عام در آن نماد یا نمادهایی کوه    ود با این وجود در دوره تحویل هر نماد معامالتی، مجموع قراردادهای خریداری  ده نیروگاهمی

ه فروش رفته نیروگاه با کد معامالتی خاص وی در آن نماد بیشتر با د. در گاه نباید از مجموع قراردادهای بدوره تحویل آنها با آن نماد همپو انی دارد، هیچ

گوراری مرکوزی   ،  رکت سپردهایران غیر این صورت امکان تحویل فیزیکی قراردادهای مازاد خریداری  ده به نیروگاه وجود ندا ته و  رکت بورس انرژی

 گونه مسوولیتی در قبال قراردادهای مازاد ندارند.کارگزار هیچاوراق بهادار و تسویه وجوه،  رکت مدیریت  بکه برق ایران و 

بوورس   با توجه به اعالم  رکت مدیریت  بکه برق ایران، در حال حاضر امکان فروش برق نا ی از قراردادهای سلف موازی استاندارد خریوداری  وده در   -8

فرو ی  رکت مدیریت  بکه برق ایران وجود ندارد. انجام هر گونه هماهنگی جهت عملیات فوق بور عهوده   در دوره تحویل، در بازار برق عمده ایران انرژی

 رند. گونه مسوولیتی در این زمینه نداگراری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزار هیچ،  رکت سپردهایران با د و  رکت بورس انرژیمشتری می

بینوی  ای ییشهرگونه تخلف در انجام معامالت و عدم رعایت مفاد این بیانیه، طرف متخلف را ملزم به جبران خسارات نموده و این امر مشمول ضمانت اجراه -9

  ده در مقررات مربوطه خواهد بود.

 

را دریافت و مطالعه نموده و ضومن   قراردادهای سلف موازی استاندارداقرارنامه ریسک معامالت اینجانب/ این  رکت ................................... بیانیه و  ،به موجب این سند

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

 . دانمبه اجراء و رعایت مفاد این سند میملتزم خود را مراتب  درخواست انجام معامله دا ته و ضمن تائید مقررات مربوطه
 

 مشخصات کارگزاری:                 مشخصات مشتری:         

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

  مهر  رکت کارگزاری                 مهر  رکت/اثر انگشت                          

 

 آرم شرکت کارگزاری 

 

 3صفحه 

 دوفرم شماره 
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 " برق یفرو خرده یو  رکتها ییکنندگان نهااستاندارد برق مصرف یحاکم بر معامالت سلف مواز اختصاصی طی را"

 

 بورس و یکارگزار  رکت به حساب  ماره ارائه به ملزم رانیا یجهت انجام معامالت برق در بورس انرژ ،یمعامالتکد   یدارا انیمشتر -1

 (، هستند.گرددیاعالم م ایران یبرق )که توسط بورس انرژ معامالت هیتسو واسط بانک نزد ،یانرژ

 نیاز نخست شیی استموظف  ،را دارد رانیا یبورس انرژ قیبرق از طر دیبه خر لیتما با د ومتقاضی جدید برق میدر صورتیکه مشتری  -2

و در  دیبرق محل استقرار خود ارائه نما یروین عیتوز/یابه  رکت برق منطقه یرا متناسب با قدرت قرارداد تیظرف یمعامله برق، اوراق گواه

صورت عدم خریداری یا ارائه اوراق مرکور و بروز مشکل در این زمینه هیچ مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس انرژی ایران نخواهد بود. تا 

 های اعالمی وزارت نیرو و  رکتهای تابعه خواهد بود.اندازی بازار گواهی ظرفیت نیز مشتری تابع تصمیمات و مقررات و رویهییش از راه

 رانی بکه برق ا تیریتوسط  رکت مد یاعالم لیو مشتقه( سقف تحو یکیزی)بازار ف رانیا یدر معامالت خود در بورس انرژ یستیبا داریخر -3

. در دینما تیرا رعا با دیم یو یقدرت قرارداد زانیمعادل م ایکه کوچکتر  رانیا یبه منظور انجام معامالت در بازار برق بورس انرژ

دوجانبه خارج از بورس  یو مشتقه بورس و قراردادها یکیزیبازار ف ینمادها هیدر کل لیدر زمان تحو داریخر یدهایخر عکه مجمو یصورت

مازاد برق  یکیزیف هیو تسو لیالزم جهت تحو یهایو انجام هماهنگ هایریگیی تیبا د مسئول یو یاز قدرت قرارداد شتریدوره ب کیدر 

 .نخواهند دا ت نهیزم نیدر ا یتیمسئول رانیا یبا د و فرو ندگان برق و بورس انرژیم داری ده بر عهده خر یداریخر

صرفنظر از  نکهی. با توجه به ادی ده در آن ساعت را مصرف نما یداریمعادل مقدار توان خر ل،یدر هر ساعت از دوره تحو یستیبا داریخر -4

در طول  داریعدم مصرف برق توسط خر تیلرا مسئول با د،یم لیبرق معامله  ده در دوره تحو قیفرو نده متعهد به تزر دار،یمصرف خر

  د.گردیم ی ده تلق فاءیارتباط ا نیبوده و تعهد فرو نده در ا داریخر دهبر عه لیدوره تحو

طبق اعالم  رکت  رانیا یو مشتقه بورس انرژ یکیزیبازار ف یهاو اوج بار در عرضه یبارانیم ،یبارطول دوره ساعات کم انی روع و یا -5

 ده  نییمصرف تع یهادوره انیکه ممکن است با طول دوره و  روع و یا با دیبرق کشور م یدر  بکه سراسر رانی بکه برق ا تیریمد

و لحاظ کردن موضوع مرکور در  یبررس تیدر آن واقع است، منطبق نبا د. لرا مسئول داریکه خر عیتوز/یامرکور در  رکت برق منطقه

 .با دیم داریبر عهده خر رانیا یبورس انرژ قیبرق از طر یدهایخر

اقتصاد به مالک  بکه )برق  یرا مطابق با تعرفه مصوب  ورا تیترانز نهیهز یستیبا لیدر زمان تحو داریخر رو،ینوفق مقررات وزارت  -6

ذکر است  انی.  اگرددیاخر م داریحساب صادره توسط مالک  بکه از خرمبلغ در صورت نیکه ا دیبرق( یرداخت نما یروین عیتوز/یامنطقه

. در گرددیمصرف مشترک یرداخت م یاز نقطه مرجع  بکه تا مباد ییجهت جابجا ت،یترانز تیاستفاده از ظرف زانیصرفنظر از م نه،یهز نیا

که در اینصورت یرداختهای هزینه ترانزیت به  دینما رییاقتصاد تغ یا ور بیبا تصو لیدر طول دوره تحو تیترانز نهیضمن ممکن است هز

  یریرد.مالک  بکه در زمان باقیمانده از دوره تحویل توسط خریدار با نرخ جدید انجام می

از جمله  نیاز مشترک ینوع خاص ایبرق گروه  نیبه تأم دیّفروش مقخرده رو،یصادره توسط وزارت ن یکه در یروانه خرده فرو  یدر صورت -7

 .با دیمرکور م دیق تیمتعهد به رعا یو ...  ده با د، و یخانگ ،یتجار ،یصنعت نیمشترک

که  یاو استفاده از  بکه مالکان  بکه تیالزم جهت انعقاد قرارداد ترانز یهایاقدامات و هماهنگ یتمام  ودیفروش متعهد م رکت خرده -8

 ریبرق و سا تیخدمات مرتبط به ترانز نهیحقوق مالکان  بکه بابت هز هیدر آن منطقه استقرار دارند را به عمل آورده و کل انشیمشتر

در  همچنین .دینما هیبه موقع و به طور کامل تأد رویها و مقررات مصوب وزارت ن)در صورت وجود( را مطابق دستورالعمل بوطهمر یهانهیهز

برق، ملزم به  رندهیگلیتحو یفرو خرده یهااعالم خواهد کرد،  رکت رویکه وزارت ن ییمقررات و سازوکارها ن،یوفق قوان کهیصورت

اقدام  نفعانیظرف مهلت مقرر نسبت به یرداخت آن به ذ یستی وند، با نفعانیذ ریو سا تیمربوطه به مالک  بکه محل فعال یهانهییرداخت هز

 .ندینما

و فروش  یخود به انجام معامله در بازار برق بورس انرژ یفرو تنها در طول دوره اعتبار یروانه خرده  ودیفروش برق متعهد م رکت خرده  -9

 یها. در صورت انقضاء اعتبار یروانه مرکور،  رکتدیاقدام نما یفرو  ده در یروانه خرده نییسقف تع تیبا رعا ییکننده نهاآن به مصرف
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 سهفرم شماره 



  نسخه دوم: شرکت کارگزاری  نسخه اول: مشتری

 یها رکت تیدر قبال ادامه فعال یتیمسئول گونهچیه ،یوجوه و کارگزار هیاوراق بهادار و تسو یمرکز یگرارسپرده ،ایران یانرژ سبور

  رأسا در قبال ا خاص ثالث مسئولند. یفرو خرده یهانخواهند دا ت و  رکت یبرق در بورس انرژ یفرو خرده

 رویتوسط وزارت ن ی)اعالم یدر بورس انرژ دیسررس یهاخیبرق در تار لیسقف مجاز توان قابل تحو تی رکت خرده فروش متعهد به رعا -10

برق  دی. با توجه به امکان خربا دی( میفرو )مندرج در یروانه خرده ییکنندگان نها)در صورت اعالم(( و سقف قابل عرضه به مصرف

کنندگان برق خارج از انعقاد قرارداد دو جانبه با عرضه ران،ی بکه برق ا تیریبرق  رکت مد یفرو از بازار عمده ی فروخرده یها رکت

 نیو ... همچن یروگاهین تیاجاره ظرف ایتملک  قیفروش از طرتوسط خرده یینها نیاز برق مشترک یبخش ایتمام  نیامکان تأم ،یبورس انرژ

به اطالعات مرکور و عدم امکان  یوجوه و کارگزار هیاوراق بهادار و تسو یمرکز یگرارسپرده ،ینرژبورس ا یها رکت یعدم دسترس

 ،یبورس انرژ یهامرکور،  رکت یهاتوسط  رکت ییکنندگان نهابه مصرف یفرو خرده یهافروش برق  رکت زانینظارت بر م

مرکور توسط  رکت  یهامحدوده تیدر قبال عدم رعا یتیمسئول گونهچیه یوجوه و کارگزار هیاوراق بهادار و تسو یمرکز یگرارسپرده

  خرده فروش نخواهند دا ت.

 یداریخر استاندارد یمواز سلف یقراردادهااز  ینا  برقفروش  امکان حاضردر حال  ران،ی بکه برق ا تیریتوجه به اعالم  رکت مد با -11

 یهماهنگ گونه هر. انجام ندارد وجود رانی بکه برق ا تیری رکت مد یفرو در بازار برق عمده ل،یدر دوره تحو رانیا یانرژ بورس در  ده

وجوه و  هیاوراق بهادار و تسو یمرکز یگرار رکت سپرده ران،یا یانرژ بورس  رکت و با دیم یمشتر عهده بر فوق اتیعمل جهت

 ندارند.  نهیزم نیدر ا یتیمسوول گونهچیکارگزار ه

استاندارد  یسلف مواز یحاکم بر معامالت قراردادها یعموم طی را تیملزم به رعا عالوه بر مشخصات قرارداد، و فرو ندگان دارانیهمه خر -12

 یهادوره"در  سلف موازی استاندارد برق مشخصات قرارداد  2)ییوست  ماره  برق یفرو خرده یو  رکتها ییکنندگان نهابرق مصرف

( برق( یبرق )بازار خرده فرو  یخرده فرو  یو  رکتها ییکنندگان نهامصرف ژهیو  -مشخص "لیتحو یهادوره"و  نیمع "مصرف

 .با ندیم

 ضمانت مشمول امر نیا و نموده خسارات جبران به ملزم را متخلف طرف ه،یانیب نیا مفاد تیرعا عدم و معامالت انجام در تخلف هرگونه -13

 .بود خواهد مربوطه مقررات در  ده ینیبشیی یاجراها

 

و  افوت یرا در اسوتاندارد  یموواز  سولف  یقراردادهوا معامالت  سکیو اقرارنامه ر هیانی رکت ................................... ب نیا /نجانبیا سند، نیبه موجب ا

  وناخت  با زید و ندارن وقوع احتمال ایکه در آن متصور بوده و  ییهاسکیو ر یمعامالت اتیمقررات و خصوص هیمطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از کل

 سوند  نیا مفاد تیاجراء و رعا بهرا ملتزم  خودمراتب  دیدرخواست انجام معامله دا ته و ضمن تائ مربوطه مقررات و طی را و امر تیماه از کامل درک و

 .  دانمیم

 
 

 مشخصات کارگزاری:                 مشخصات مشتری:         

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

  مهر  رکت کارگزاری                 مهر  رکت/اثر انگشت                          
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