آرم شرکت کارگزاری

بسمهتعالی

تعهد نامه فعالیت شرکتهای خردهفروشی برق در بورس انرژی ایران
این اقرارنامه و تعهدنامه با توجه به آگاهی و اطالع کامل مشتریان از مقررات و ویژگیهای معامالت در بورس انرژی ایران و قوانین ،مقررات و ضوابط وزارت
نیرو در ارتباط با فعالیت شرکتهای خردهفروشی برق و سایر قوانین و مقررات مربوطه تنظیم گردیده است.

امضاء كنندگان ذيل (صاحبان امضاء مجاز) متعهد ميشوند ،كليه قوانين و مقررات بازار سرمايه از جمله آئيننامهها و
دستورالعملهای بورس انرژی ايران و قوانين ،مقررات و دستورالعملهای وزارت نيرو ناظر بر فعاليت شركتهای
خردهفروشي برق و معامالت مصرفكنندگان نهايي برق از جمله مفاد دستورالعمل اجرايي پروانه خردهفروشي و تعهدات ظهر
پروانه مذكور ،دستورالعمل بند "و" ماده  133قانون برنامه پنجم ،دستورالعمل استفاده از خدمات شبکه برق و مديريت يارانه
متقاطع ،مقررات تامين برق مصرفكنندگان نهايي برق ،دستورالعملها و مقررات سازمان امور مالياتي ،آييننامه تعيين شرايط
خريد و فروش برق ،نمونه قراردادها و ساير قوانين ،مقررات ،رويهها و دستورالعملهای مصوب بازار سرمايه و وزارت نيرو
و كليه اصالحيههای بعدی آنها همچنين تعهدات و مسئوليتهای ذيل را رعايت نمايند:
 -1شركت خرده فروش برق متعهد ميشود تنها در طول دوره اعتبار پروانه خردهفروشي خود به انجام معامله در بازار
برق بورس انرژی ايران و فروش آن به مصرفكننده نهايي با رعايت سقف تعيين شده در پروانه خردهفروشي اقدام
نمايد .در صورت انقضاء اعتبار پروانه مذكور ،شركتهای بورس انرژی ايران ،سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و
تسويه وجوه و كارگزاری ،هيچگونه مسئوليتي در قبال ادامه فعاليت شركتهای خردهفروشي برق در بورس انرژی
ايران نخواهند داشت و شركتهای خردهفروشي رأساً در قبال اشخاص ثالث مسئولند .همچنين شركت
خردهفروشي متعهد ميگردد در صورت تمديد مجدد پروانه خردهفروشي و تمايل به ادامه فعاليت در بورس انرژی
ايران ،درخواست كتبي خود را حداقل ظرف ده روز كاری قبل از انقضاء پروانه مذكور ،به انضمام كپي برابر اصل
پروانه تمديدشده جهت امکان ادامه فعاليت به شركت بورس انرژی ايران ارائه نمايد .شركت بورس انرژی ايران نيز
هماهنگيهای الزم را با شركت سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه و نهادهای ذيربط جهت امکان
ادامه فعاليت شركتهای متقاضي فراهم ميآورد.
 -2شركت خرده فروش راساً و منحصراً متعهد به رعايت سقف مجاز توان قابل تحويل برق در تاريخهای سررسيد در
بورس انرژی ايران (اعالمي توسط وزارت نيرو) و سقف قابل عرضه به مصرفكنندگان نهايي (مندرج در پروانه
خردهفروشي) ميباشد .با توجه به امکان خريد برق شركتهای خردهفروشي از طريق ساير روشهای خارج از
بورس انرژی ايران ،عدم دسترسي شركتهای بورس انرژی ايران ،سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه
و كارگزاری به اطالعات مذكور همچنين عدم امکان نظارت بر ميزان فروش برق شركتهای خردهفروشي به
مصرفكنندگان نهايي توسط شركتهای مذكور ،شركتهای بورس انرژی ايران ،سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار
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و تسويه وجوه و كارگزاری هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم رعايت محدودههای مذكور توسط شركت خرده
فروش برق نخواهند داشت.
 -3انجام كليه هماهنگيهای الزم با نهادهای ذيربط در وزارت نيرو جهت تسويه و تحويل فيزيکي معامالت و
قراردادهای منجر به تحويل در تاريخ سررسيد در محلهای مورد نظر خردهفروش ،بر عهده شركت خردهفروش
ميباشد .بديهي است شركت سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه ضمن هماهنگي با شركتهای
بورس انرژی ايران و مديريت شبکه برق ايران نسبت به ارسال صحيح و به موقع اطالعات معامالت و قراردادهای
منجر به تحويل شركتهای خردهفروش به شركت مديريت شبکه برق ايران اقدام مينمايد .لذا شركتهای بورس
انرژی ايران ،سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه و كارگزاری هيچگونه مسئوليت و تعهدی جهت
تحويل فيزيکي برق به مصرفكنندگان نهايي طرف قرارداد خردهفروش نخواهند داشت.
 -4شركت خردهفروش متعهد ميشود وفق قوانين و مقررات وزارت نيرو ،تمامي اقدامات و هماهنگيهای الزم جهت
انعقاد قرارداد ترانزيت و استفاده از شبکه مالکان شبکهای كه مشتريانش در آن مناطق استقرار دارند را به عمل آورده
و كليه حقوق مالکان شبکه بابت هزينه خدمات مربوط به ترانزيت برق ،پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و ساير
هزينهها ،عوارض و كسوراتي كه طبق قوانين و مقررات ملزم به پرداخت آن هستند را مطابق دستورالعملها و
مقررات مصوب وزارت نيرو و ساير مراجع ذیصالح ،به موقع و به طور كامل تأديه نمايد.
 -5در صورتي كه در پروانه خرده فروشي صادره توسط وزارت نيرو ،خردهفروش مقيّد به تأمين برق گروه يا نوع
خاصي از مصرف كنندگان نهايي از جمله مصرف كنندگان دارای قرارداد اتصال به شبکه و يا مشتركين صنعتي،
تجاری ،خانگي و  ...شده باشد ،وی راساً و منحصراً متعهد به رعايت قيد مذكور ميباشد.
 -6شركتهای خردهفروشي در فروش برق به مصرفكنندگان نهايي ،ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات مصوب
وزارت نيرو از جمله تبعيت از ساختارهای تعرفه مصوب ،دريافت موافقت و تصويب هيأت تنظيم بازار برق در
مورد ساختار تعرفهای جديد قبل از اجراء ،اطالعرساني شفاف و صحيح نرخهای متناظر با هر ساختار ،قراردادها و
روشهای پرداخت به مصرفكنندگان نهايي ،حفظ محرمانگي اطالعات مشتريان خود و  ...ميباشند.
 -7به طور كلي فرآيند تخصيص برق خريداری شده توسط شركتهای خردهفروشي به مشتركين نهايي از طريق
سازوكاری كه شركت مديريت شبکه برق ايران در نظر مي گيرد ،انجام ميپذيرد .لذا كليه هماهنگيهای الزم در اين
خصوص بايد در مواعد اعالمي مقرّر شركت مديريت شبکه برق ايران ،توسط شركتهای خردهفروشي با آن
شركت به عمل آيد .الزم به ذكر است شركت خردهفروشي راساً مکلف به پيگيری و دريافت تاييديههای الزم به
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منظور حصول اطمينان از وصول درخواستهای ارسالي خود جهت تخصيص داراييهای سررسيد شده به مالکين
شبکه و مصرفكنندگان نهايي به شركت مديريت شبکه برق ايران ميباشد .بورس انرژی ايران و شركت
سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه تنها نسبت به ارسال اطالعات معامالت شركتهای خردهفروشي
در سررسيد به شركت مديريت شبکه برق ايران اقدام مينمايد و هيچگونه مسئوليتي در خصوص تخصيص به
مشتركين نهايي مورد نظر شركت خردهفروشي ندارند.
 -8شركت خردهفروشي متعهد ميشود يکي از شركتهای مالک شبکه را به عنوان مالک شبکه پيشفرض جهت تحويل
فيزيکي برق خريداری شده در بورس انرژی ايران ،به شركت مديريت شبکه برق ايران اعالم نمايد .تغيير مالک
شبکه پيش فرض برای خردهفروش ،صرفاً از طريق هماهنگي خردهفروش با شركت مديريت شبکه برق ايران و
موافقت آن شركت امکانپذير است .بديهي است در صورت عدم تخصيص برق خريداری شده توسط خردهفروش
طي موعد ذكر شده در بند  ،9تمامي خريدهای تخصيص داده نشده در سررسيد ،به مالک شبکه پيشفرض
تخصيص داده ميشود و شركت خردهفروشي حق هرگونه اعتراضي را در اين زمينه از خود سلب مينمايد.
 -9شركتهای خردهفروشي ميتوانند عالوه بر مالک شبکه پيش فرض اعالمي خود ،نسبت به تخصيص معامالت و
قراردادهای خريداری شده در بورس انرژی ايران به ساير شركتهای مالک شبکه (شركتهای برق منطقهای و
توزيع نيروی برق) نيز اقدام نمايند مشروط بر اينکه پيشتر هماهنگيهای الزم را با شركت مديريت شبکه برق ايران
به عمل آورند و موافقت آن شركت را اخذ نمايند .بدين ترتيب در صورتي كه شركت خردهفروش بخواهد تمام يا
بخشي از برق خريداری شده خود را به شركتي غير از شركت مالک شبکه پيشفرض اعالمي خود تخصيص دهد
ميبايست حداكثر تا ساعت  10صبح روز كاری بعد از روز توقف نماد قراردادهای خريداری شده در بازار مشتقه و
در عرضههای بازار فيزيکي حداكثر تا ساعت  10روز كاری بعد از تاريخ مهلت تسويه معامله در بورس انرژی
ايران ،درخواست نحوه و ميزان تخصيص برق خريداری شده بين هر يک از شركتهای مالک شبکه مورد نظر به
همراه اسامي و ميزان تخصيص به هر يک از مصرف كنندگان نهايي مورد نظر خود را در حوزه هر مالک شبکه به
طور رسمي در قالب "فرم تخصيص دارايي" كه توسط شركت مديريت شبکه برق ايران تعيين ميگردد ،اعالم
نمايد .بديهي است كه در صورت عدم اعالم نحوه تخصيص داراييهای سررسيد شده شركت خردهفروشي تا پايان
موعد مذكور ،شركت مديريت شبکه برق ايران كل داراييهای سررسيد شده خردهفروش را به شركت مالک شبکه
پيشفرض اعالمي خردهفروش تخصيص خواهد داد .الزم به ذكر است در صورتي كه شركت خردهفروش قصد
تخصيص تمام برق خريداری شده در بورس انرژی ايران را در نمادهای سررسيد شده به شركت مالک شبکه پيش
فرض و به مصرف كنندگاني متمايز با مصرفكننده پيشفرض داشته باشد نيز بايستي حداكثر تا ساعت  10روز
كاری بعد از روز توقف نماد قراردادهای خريداری شده در بازار مشتقه و در عرضههای بازار فيزيکي حداكثر تا
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ساعت  10روز كاری بعد از تاريخ مهلت تسويه معامله در بورس انرژی ايران ،نسبت به ارسال "فرم تخصيص
دارايي" و اعالم اسامي و ميزان برق تخصيصي به هر يک از مصرفكنندگان نهايي مورد نظر به تفکيک هر نماد به
طور رسمي به شركت مديريت شبکه برق ايران اقدام نمايد.
تبصره :1در عرضههای انجام شده در تابلو برق بازار فيزيکي بورس انرژی ايران ،در صورتي كه بين مهلت تسويه
معامله و تاريخ شروع دوره تحويل ،روز كاری وجود نداشته باشد شركتهای خردهفروشي بايستي حداكثر تا
ساعت  16روز مهلت تسويه معامله "فرم تخصيص دارايي" را به شركت مديريت شبکه برق ايران ارسال نمايند.
تبصره  :2در معامالت برق در بازار مشتقه ،در صورتي كه بين روز توقف نماد و تاريخ شروع دوره تحويل ،روز
كاری وجود نداشته باشد شركتهای خردهفروشي بايستي حداكثر تا ساعت  16روز توقف نماد" ،فرم تخصيص
دارايي" را به شركت مديريت شبکه برق ايران ارسال نمايند.
تبصره  :3مبنای توقف نماد در بازار مشتقه بر اساس ضوابط گشايش و توقف نماد قراردادهای سلف موازی
استاندارد برق مصوب هيات مديره بورس انرژی ايران ميباشد .در ضمن مهلت تسويه معامالت در بازار فيزيکي در
رينگ داخلي حداكثر سه روز كاری پس از تاريخ انجام معامله ميباشد.
 -10اين شركت خرده فروشي همچنين ،نسبت به ارسال «فرم اعالم مصرفكننده پيشفرض» به منظور تخصيص
داراييهای شركت خردهفروشي جهت تحويل فيزيکي در نمادهای برق سررسيد شدهای كه در موعد مقرر برای آنها
مصرفكننده نهايي اعالم نگرديده است ،اقدام مينمايد .بديهي است در صورت عدم اعالم و عدم تخصيص برق
خريداری شده به مصرفكنندگان نهايي طي مهلت ذكر شده در بند  ،9تمامي خريدهای تخصيص داده نشده ،به
مالک شبکه پيشفرض و مصرفكننده نهايي پيشفرض معرفي شده تخصيص داده ميشود و شركت خرده فروشي
حق هرگونه اعتراضي را در اين زمينه از خود سلب مينمايد .الزم به ذكر است مصرف كننده پيش فرض ،در حوزه
خدمات رساني شركت مالک شبکهای كه در بند  8به عنوان مالک شبکه پيشفرض توسط اين شركت خردهفروشي
اعالم شده است ،واقع گرديده است .بديهي است در صورت عدم اعالم مصرفكنندگان نهايي و مصرفكننده نهايي
پيشفرض به طور رسمي در موعد مقرر توسط شركت خردهفروش ،شركت بورس انرژی ايران و شركت مديريت
شبکه برق ايران مسئوليتي در زمينه تخصيص برق خريداری شده به مشتركين نهايي نخواهند داشت و شركت
خردهفروشي حق هرگونه اعتراض را در اين زمينه از خود سلب مينمايد .هرگونه تغييری در مصرفكننده
پيشفرض تنها با هماهنگي با شركت مديريت شبکه برق ايران و اخذ موافقت رسمي آن شركت امکانپذير است.
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تبصره  :1چنانچه ميزان دارايي خرده فروش در يک نماد سررسيد شده در بورس انرژی كه توسط شركت سپرده
گذاری مركزی به مديريت شبکه اعالم مي گردد از مجموع حجم اعالمي تخصيص داده شده توسط شركت
خردهفروشي در آن نماد كمتر باشد ،مديريت شبکه به ترتيب اولويت مصرفكنندگان اعالمي در "فرم تخصيص
دارايي" نسبت به انجام عمليات تخصيص دارايي به مصرفكنندگان نهايي اعالمي اقدام مينمايد.
تبصره  :2چنانچه ميزان دارايي خرده فروش در يک نماد سررسيد شده در بورس انرژی كه توسط شركت سپرده
گذاری مركزی به مديريت شبکه اعالم مي گردد از مجموع حجم اعالمي تخصيص داده شده توسط شركت
خردهفروشي در آن نماد بيشتر باشد ،شركت مديريت شبکه نسبت به تخصيص دارايي مازاد به مصرفكننده نهايي
پيشفرض معرفي شده توسط خردهفروش اقدام مينمايد.
تبصره  :3امکان تغيير فرم تخصيص دارايي برای قراردادهای سررسيد شده به هيچ وجه وجود ندارد.
تبصره  :4در مورد معامالت برق در بازار فيزيکي ،در صورت لزوم و تاييد بورس انرژی ايران ،شركت مديريت
شبکه برق ايران ميتواند حسب لزوم نسبت به دريافت اطالعات تکميلي از جمله "اعالميه تسويه" قراردادهای
سررسيد شده همراه با فرم تخصيص دارايي اقدام نمايد.
 -11در فرآيند تخصيص داراييهای سررسيد شده شركت خردهفروشي (شامل معامالت در بازار مشتقه و بازار فيزيکي)
به مالکين شبکه و مصرفكنندگان نهايي ،شركت خردهفروشي تنها مجاز به تخصيص دارايي سررسيد شده در سطح
هر نماد ميباشد .به طور مثال شركت خردهفروشي ميتواند نماد بارپايه فصلي تابستان  98را در دوره تحويل فصل
تابستان  98و دوره مصرف بارپايه به چندين مصرفكننده نهايي تخصيص دهد .بديهي است تخصيص نماد بارپايه
فصلي تابستان  98به شركتهای مالک شبکه و مصرفكنندگان نهايي به صورت بارپيک فصلي ،كمباری فصلي و
ميانباری فصلي  98يا ساير دورههای تحويل و مصرف كوچکتر امکانپذير نيست.
 -12شركتخردهفروشي موظف است درخصوص فروش برق به مصرفكنندگان نهايي ،قدرت قراردادی و سقف قابل
تحويل آنها (مطابق مجوزهای قانوني از جمله قرارداد اتصال يا الحاقيه قرارداد انشعاب) و ساير محدوديتها و
الزامات تعيين شده توسط شركتهای مالک شبکه مربوطه را رعايت نمايد و در صورت عدم رعايت اين موضوع،
شركتهای بورس انرژی ايران ،سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه ،كارگزاری و شركت مديريت
شبکه برق ايران هيچگونه مسئوليت و تعهدی در اين خصوص نخواهند داشت.
 -13شركت خردهفروشي موظف است بر اساس قوانين مالياتي موجود و ساير قوانين مربوطه ،ماليات بر ارزش افزوده را
در صورتحساب مشتركين خود محاسبه و پس از دريافت از آنها در مواعد زماني مقرر متناسباً به سازمان امور
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بسمهتعالی

آرم شرکت کارگزاری

تعهد نامه فعالیت شرکتهای خردهفروشی برق در بورس انرژی ایران

مالياتي پرداخت نمايند .لذا شركتهای بورس انرژی ايران ،سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه،
كارگزاری و شركت مديريت شبکه برق ايران هيچگونه مسئوليت و تعهدی در اين خصوص نخواهند داشت.
 -14شركت خردهفروشي خود را در هر شرايط متعهد به رعايت كليه روالهای اجرايي و اطالعيههای منتشره موجود و
آتي توسط شركت بورس انرژی ايران و شركت مديريت شبکه برق ايران در خصوص نحوه انجام معامالت و
تخصيص داراييها در سررسيد ميداند و حق هرگونه اعتراض را در اين زمينه از خود سلب مينمايد.
موارد فوق جنبه حصری ندارد و شركت خردهفروش متعهد به رعايت كليه قوانين ،مقررات و دستورالعملهای بازار
سرمايه و وزارت نيرو و همچنين حفظ حقوق و منافع مصرفكنندگان نهايي طرف قرارداد با خود و موظف به رعايت و
حسب مورد اعالم كليه شرايط و محدوديتهای احتمالي به خريداران و مصرف كنندگان نهايي ميباشد .بديهي است
شركت خردهفروش در صورت عدم رعايت هر يک از بندهای اين تعهدنامه ،نقض كلي و يا جزيي مقررات و تعهدات
در قبال اشخاص ثالث ،متعهد بوده و مسئول پاسخگويي و جبران خسارت وارده خواهد بود و شركتهای بورس انرژی
ايران ،سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه ،مديريت شبکه برق ايران و كارگزاری هيچگونه مسئوليت و
تعهدی در اين ارتباط نخواهند داشت.
به موجب اين سند ،اينجانبان صاحبان امضاء مجاز شركت خردهفروشي برق ............................دارای مجوز فعاليت
شماره .....................مورخ..................با تاريخ اعتبار " ،.../.../...تعهدنامه فعاليت شركتهای خردهفروشي برق در بورس
انرژی ايران" را دريافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از كليه مقررات و خصوصيات معامالتي و ريسکهايي كه
در آن متصور بوده و يا احتمال وقوع دارند و نيز با شناخت و درک كامل از ماهيت امر و شرايط و مقررات مربوطه و
قبول تعهدات و مسئوليتها ،درخواست انجام معامله داشته و ضمن تائيد مراتب خود را ملتزم به اجراء و رعايت مفاد
اين سند ميدانيم.
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