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 بسمه تعالی
 سایر اوراق بهادار قابل معاملهبازار مشتقه و  بازاراقرارنامه و بیانیه ریسک معامالت 

 ایران در بورس انرژی

 "مشتری قرارداد فیمابین کارگزار و"

 

 

 

 
 

که باا  نمایدمی اقرار، مشتری سایر اوراق بهادار قابل معاملهبازار مشتقه و  بازاردر معامالت  هاریسکوجود برخی از توجه به  با

و دارا باود   ، شرایط عرضاه و تقاضاای باازارگونه معامالتاینانجام  نحوه ،کلیه قوانین و مقررات مربوطه ازاطالع دقیق و آگاهی کافی 

 د. نمایاقدام می معامالتبه انجام این نوع نسبت شرایط و منابع مالی مناسب، 

 : متعهد به قبول و رعایت موارد ذیل می باشدهمچنین مشتری 

 اناریی ایارا  که بورس و اطالعیه هایی امیدنامه ،قراردادمشخصات شرایط  ،قوانین و مقرراتمشتری از تمامی اطالعات مربوط به  -1

و بورس اناریی  کامل دارد و کارگزار آگاهیهای مربوطه همچنین شرایط و نوسانات عرضه و تقاضای بازار و ریسکنماید، اعالم می

 بود.  مسئول ادعای عدم اطالع و فقدا  آگاهی دقیق مشتری از شرایط بازار نخواهد ایرا 

قرارداد سلف موازی استاندارد پرداخت بخشی از ثمن معامله یا تمامی آ  بر اساس مشخصات قرارداد )مصوب هیئات  در معامالت -2

باشد. مشتری مسئول هرگونه ضرر و زیا  ناشی شتری خریدار پیش از انجام معامله الزامی میپذیرش بورس انریی ایرا ( توسط م

 از عدم پرداخت وجه مزبور است و در صورت ارائه سفارش بدو  رعایت این موضوع بورس و کارگزاری مسئولیتی نخواهند داشت. 

از سوی عرضه کننده پذیرفته شده باشاد، عرضاه کنناده چنانچه در مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد امکا  تسویه نقدی  -3

بایست در سررسید براساس ارزش روز قرارداد اقدام به تسویه نقدی با خریدارا  قراردادهای سلف موازی استاندارد نمایاد. ززم می

 قراردادهاا محساوب  به ذکر است نوسا  ارزش قراردادهای سلف موازی استاندارد در طول دورة معاامالتی، جازذ ذاتای ایان ناوع

 تواند منجر به افزایش هزینه تأمین مالی عرضه کنندگا  این نوع قراردادها در بورس انریی ایرا  گردد. شود که میمی

ه ووجا شیافازاباه  ازیا. در صاورت نباشدیم یمشتربه عهده  متیحاصل از نوسا  ق سکیربازار مشتقه  یقراردادهادر معامالت  -4

 یمشاتر. چنانچاه رسادیم یمشاترتوسط کارگزار به اطاالع  یبه طور مقتضوفق مقررات  مراتب، مربوطه یدر قراردادها نیتضم

 ،غیردلخواه متیق به قرارداد هیاز تسو یممکن است متحمل خسارت ناش د،یرا در زما  مقرر پرداخت ننما ازیمورد ن نیتضموجوه 

ماذکور  یمسائول خساارتها یمشاترصاورت  نیخود نزد کارگزار گردد، که در ا اعتبار شد  مخدوش و حساب یموجود کاهش

 خواهد بود. 

قراردادها  نیا  لیاعمال و تحو ،یینها هیتسو ندیمقررات مربوط به فرآ نیمشتقه از آخر یقبل از شروع معامله قراردادها  یمشتر -5

 .باشد یم یمشترطور کامل متوجه نقصا  اطالعات ب ای یاطالع یهر گونه ب تیکسب اطالع نموده و مسئول

 یاا ساایر امیدناماه ، های خریاد و فاروش و ساقف تحویال در سررساید کاه در قالاب مشخصاات قاراردادرعایت کلیة محدودیت -6

باشد و در صاورت شود و یا توسط مراجع ذیصالح اعالم می شود، توسط هریک از مشتریا  الزامی میذکر میهای بورس  اطالعیه

، مشتری و شرکت کارگزاری مسئول جبارا  ضارر و زیاا  ناشای از ها خرید و فروش بدو  رعایت این محدودیتاجرای سفارش 

 عدم تایید احتمالی این معامالت خواهند بود و مسئولیتی در این زمینه متوجه بورس انریی ایرا  نخواهد بود.  

چنانچه تحت شرایط خاار  از  واجرا نماید عیناً دستور یا سفارش مشتری را وفق قوانین و مقررات موظف است  یکارگزارشرکت  -7

، قابل انجاام نباشادالکترونیکی و غیره اجرای سفارشات مشتری  ،های مخابراتیسیستمدر از قبیل اختالزت و بورس  کارگزار اراده

 شد.  نخواهدانریی ایرا   و بورس شرکت کارگزاریهیچگونه تعهد و تضمینی بابت اجرای سفارش مذکور متوجه 

  
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

 

 فرم شماره یک



  نسخه دوم: شرکت کارگزاری  نسخه اول: مشتری

 شود،یانجام مهای اجرایی مربوطه های مندر  در دستورالعملبه روش لیتحو ندیقرارداد مشتقه در فرآ صیتخص نکهیبا توجه به ا -8

شرکت حواله  نیا/نجانبیبه ا لیتحو ایل و اعما یرا براطرف قرارداد  یمشتر ی،اپایکه اتاق پا دهمیشرکت وکالت م نیا/نجانبیا

 .دهد

شرکت نباشد،  نیا /نجانبیمشتقه، مطلوب ا یمعامله قراردادها متیدر بازار ممکن است ق ا یدر صورت عدم وجود گسترده مشتر -9

 .باشد یشرکت م نیا /نجانبیمتوجه ا تهایمسئول یمتوجه بورس و کارگزار نخواهد بود و تمام یتیمسئول چگونهیه نصورتیدر ا

 نی/ ا نجانبیصورت  ا نیشرکت نتواند معامله دلخواه خود را انجام دهد که در ا نیا /نجانبیمختلف بازار ممکن است ا طیدر شرا -10

  .اشخاص مرتبط نخواهد داشت ریبورس، کارگزار و سا هیعل ییادعا چگونهیشرکت ه

در بورس  بازار مشتقهاجرایی معامالت قراردادهای  هایدستورالعملذکر شده در اضطراری و سایر موارد  طیصورت بروز شرا در -11

حق  یاجرا نموده و مشتروفق قوانین و مقررات  مورد نظر را اقدامات ندنتوایمو سازما  بورس  بورس ،ایرا )سهامی عام( یانری

  .نخواهد داشت رااشخاص مرتبط  ریبورس، کارگزار و سا هیعل ییادعا  چگونهیه

کاه باه موجاب قاوانین و  مرباوط باه معاملاهو کسورات  هاهزینهعوارض، کارمزد و سایر  هایاز شروع معامله از نرخ مشتری قبل -12

 شد. ها در صورتحساب وی منظور خواهداطالع کامل دارد و این هزینه مقررات اخذ میشود،

ساامانه اختالل در بروز . در صورت پذیردانجام می انریی ایرا  بورس سامانه معامالتیتوسط  یالکترونیکبه صورت انجام معامالت  -13

 انریی ایرا  صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه بورسدر این که ، سفارش مورد درخواست مشتری ممکن است اجرا نشودمعامالتی

 بود.  و کارگزار نخواهد

مربوطاه و اطالعیه هاای و مقررات وفق قوانین  لهقراردادهای مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامتحویل فیزیکی دارایی پایه  -14

 و بورس انریی ایرا  مسئولیتی در قبال این موضوع نخواهد داشت.می شود انجام 

قابل اوراق بهادار یا بازار سایر  مشتقه یدر خصوص معامالت قراردادهایا کارگزارا   را یا انرییکه شرکت بورس  هاییآموزش -15

و  بورس یبرا یتیمسئول گونهچیه بوده و مشتریصرفا جهت اطالع  د؛ننماییارائه م ندهیدر آ ایارائه نموده  مشتری ی، برامعامله

،  آنها و اثر آنها بر معامالت یو محتوا یها، چگونگآموزش نیدر خصوص ا راحق هرگونه ادعا  مشتری لهینوسیندارد و بد کارگزاری

مزبور اعم از آنکه  یاهاز آموزش مشتری هایاستنباط و هابرداشت هیکل تیاست مسئول یهی. بد می نمایداز خود سلب و ساقط 

 .باشد یم مشتریشود، بر عهده قابل معامله اوراق بهادار یا بازار سایر مشتقه  یقراردادها عامالتدر م ا یز ایمنجر به سود 

باازار  نحاو مرباوط باه کاه باه هار ایاین اقرارنامه و بیانیه شامل تمامی مصادیق پیش بینی نشده ،مراتب باز جنبه حصری ندارد -16

 بود.  د، خواهدنباش بورس انریی ایرا  مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله

            

  

 

 

 مشخصات مشتری:

 ........... :تعهدآور( مشتری و دارندگا  مجاز/امضاذ )دارنده نام و

 مهر شرکت/اثر انگشت

 مشخصات کارگزاری: 

 نام و امضاذ کارگزار: ............

 مهر شرکت کارگزاری

 

 

 
 


