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بسمه تعالی

"اطالعیه مهم رد خصوص اعالم شماره حساب ربای وارزی شیپ رپداخت جهت حضور رد رعهضاهی اتبلو ی ربق بازار فیزیکی بورس ارنژی اریان"
به اطالع کارگزاران و مشتریان محترم میرساند کلیه متقاضیان مجاز خرید برق از تابلوی برق بازار فیزیکی
بورس انرژی ایران ،بایستی مشابه شرایط معامله سایر حاملهای انرژی در این بورس ،پیش از شروع عرضه ،نسبت
به واریز پیشپرداخت به یکی از حسابهای معرفی شده از جانب شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه به شرح ذیل اقدام نمایند:
موضوع

شماره حساب

پیش پرداخت معامالت بورس انرژی

46461111/35

پیش پرداخت معامالت بورس انرژی

104322220

اطالعات حساب
بانک ملت شعبه بورس کاالی ایران کد  62117به نام
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس کد  1043به نام
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

شایان ذکر است در هنگام واریز پیشپرداخت توسط مشتری ،شناسه کارگزار مربوطه بایستی در قسمت شناسه
پرداخت و نام خریدار نیز در قسمت واریزکننده فیش درج گردد.
الزم به ذکر است ارزش هر معامله برق در بازار فیزیکی ،با توجه به رژیم باری مصرف در شبکه سراسری برق
کشور که دارای  4نوع "دوره مصرف" ،شامل بار پایه ،کم باری ،میانباری و پرباری میباشد (ساعات آغاز و پایان
دورههای مذکور به طور ساالنه توسط وزارت نیرو اعالم شده و توسط بورس انرژی ایران اطالعرسانی میگردد) و
همچنین "دوره تحویل" این قراردادها که به صورت روزانه ،هفتگی ،ماهانه ،فصلی و ساالنه میباشد ،محاسبه
میگردد .بر همین اساس فرمول محاسبه ارزش معامله و پیشپرداخت به شرح ذیل میباشد:
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(تعدادروزهای دوره تحویل)*(تعداد ساعات دوره مصرف)*(قیمت هر واحد) = ارزش معامله جهت خرید یک کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل =A

(درصدمیزان پیش پرداخت) *) = (Aمبلغ پیش پرداخت به ازای هر کیلووات در هر ساعت از دوره تحویل در دوره مصرف=B

(حجم درخواستی)*) = (Bکل میزان پیش پرداخت

برای مثال ارزش معامله جهت خرید بار پایه ماهانه با شروع تحویل  96/05/01با قیمت پایه  550ریال برای هر
کیلووات در هر ساعت و با حجم  20000به شرح ذیل محاسبه میگردد:
 409،200ریال =(1حجم)*( 31روز)*( 24ساعت)*( 550ریال ) = ارزش معامله جهت خرید یک کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل

در صورت درخواست میزان  10،000کیلووات برق در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ،میزان پیش
پرداخت واریزی خریدار مربوطه با احتساب پیشپرداخت معادل  %7ارزش معامله به شرح ذیل محاسبه میگردد:
 28،644ریال = ( 409،200 (*)7%ریال) = پیش پرداخت جهت خرید یک کیلووات در هر ساعت از دوره تحویل در دوره مصرف
 286،440،000ریال=( = )28،644 (*)10،000میزان پیش پرداخت(ریال)

در پایان خاطر نشان میگردد تا اطالع ثانوی ،اطالعیه مربوط به میزان پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در
رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی در قسمت بازار/بازار فیزیکی/سایر اطالعیهها و گزارشها قابل مشاهده و
بهرهبرداری میباشد.

مدرییت عملیات بازار ربق

