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 ها ونامهآئين ه از جملهبازار سرماي مقررات قوانين و كليه ،شوندمي متعهد (مجاز امضاءصاحبان ) ذيل كنندگان امضاء

های ركتهای وزارت نيرو ناظر بر فعاليت شو قوانين، مقررات و دستورالعمل ايران های بورس انرژیدستورالعمل

تعهدات ظهر و  فروشيردهخدستورالعمل اجرايي پروانه  مفاداز جمله برق ي نهاي كنندگانو معامالت مصرفبرق فروشي خرده

نه ريت ياراکه برق و مدي، دستورالعمل استفاده از خدمات شبقانون برنامه پنجم 133ماده  "و"دستورالعمل بند  ،پروانه مذكور

تعيين شرايط  نامهآيين ،زمان امور مالياتيها و مقررات سادستورالعمل ،برق نهاييكنندگان مقررات تامين برق مصرفمتقاطع، 

 بازار سرمايه و وزارت نيروهای مصوب دستورالعمل ها وساير قوانين، مقررات، رويه ، نمونه قراردادها وبرق خريد و فروش

 :نمايند رعايت را های ذيلهمچنين تعهدات و مسئوليت هاهای بعدی آنكليه اصالحيهو 

عامله در بازار مفروشي خود به انجام اعتبار پروانه خرده دوره در طول تنهاشود د ميمتعهبرق  شركت خرده فروش -1

 اقدام فروشيدهبا رعايت سقف تعيين شده در پروانه خر كننده نهاييو فروش آن به مصرف ايران برق بورس انرژی

ی اوراق بهادار و گذاری مركزسپرده، ايران بورس انرژیهای اعتبار پروانه مذكور، شركت در صورت انقضاء نمايد.

انرژی ورس بدر برق فروشي های خردهشركت مسئوليتي در قبال ادامه فعاليت گونهكارگزاری، هيچ تسويه وجوه و

كت همچنين شر .در قبال اشخاص ثالث مسئولند فروشي رأساًهای خردهو شركت خواهند داشتنايران 

 بورس انرژی و تمايل به ادامه فعاليت در فروشيدد پروانه خردهدر صورت تمديد مج گرددفروشي متعهد ميخرده

اصل  كپي برابر به انضمام ظرف ده روز كاری قبل از انقضاء پروانه مذكور، قلرا حدا خود كتبي ، درخواستايران

نيز  انيرا س انرژینمايد. شركت بور ارائه ايران فعاليت به شركت بورس انرژی جهت امکان ادامه شدهپروانه تمديد

 جهت امکان و نهادهای ذيربط اوراق بهادار و تسويه وجوه گذاری مركزیسپرده با شركت را های الزمهماهنگي

 آورد.فراهم مي های متقاضيادامه فعاليت شركت

در  های سررسيددر تاريخ برق قابل تحويل توان متعهد به رعايت سقف مجازراساً و منحصراً شركت خرده فروش  -2

مندرج در پروانه )كنندگان نهايي و سقف قابل عرضه به مصرف (توسط وزارت نيرواعالمي )ايران نرژی بورس ا

خارج از های ساير روشطريق فروشي از های خردهبا توجه به امکان خريد برق شركت باشد.مي (فروشيخرده

 اوراق بهادار و تسويه وجوه ركزیگذاری م، سپردهايران های بورس انرژیعدم دسترسي شركت ،ايران بورس انرژی

فروشي به های خردهامکان نظارت بر ميزان فروش برق شركتعدم  همچنينی به اطالعات مذكور و كارگزار

 بهادار اوراق مركزی گذاریسپرده ،ايران انرژی بورس هایشركت ،های مذكوركنندگان نهايي توسط شركتمصرف

و قوانین، مقررات و ضوابط وزارت  ایران در بورس انرژیمعامالت  هایویژگیاز مقررات و  انمشتری کامل توجه به آگاهی و اطالع بااقرارنامه و تعهدنامه این 

 تنظیم گردیده است.و سایر قوانین و مقررات مربوطه فروشی برق های خردهط با فعالیت شرکتنیرو در ارتبا
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های مذكور توسط شركت خرده در قبال عدم رعايت محدودهئوليتي گونه مسهيچ كارگزاری و وجوه تسويه و

 د داشت.ننخواهبرق فروش 

مالت و معافيزيکي  جهت تسويه و تحويل با نهادهای ذيربط در وزارت نيرو الزمهای انجام كليه هماهنگي -3

 فروشكت خردهبر عهده شرفروش، ردهخهای مورد نظر در محلمنجر به تحويل در تاريخ سررسيد  قراردادهای

 هایضمن هماهنگي با شركت گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوهشركت سپردهباشد. بديهي است مي

ای قرارداده ومعامالت اطالعات  صحيح و به موقعنسبت به ارسال و مديريت شبکه برق ايران  ايران بورس انرژی

 بورس هایشركت لذانمايد. ه برق ايران اقدام ميمديريت شبک فروش به شركتهای خردهل شركتمنجر به تحوي

جهت  عهدیتگونه مسئوليت و هيچكارگزاری  و وجوه تسويه و بهادار اوراق مركزی گذاریسپرده ،ايران انرژی

 د داشت.ننخواهفروش كنندگان نهايي طرف قرارداد خردهمصرفبه  برقفيزيکي تحويل 

 ی الزم جهتاههماهنگي اقدامات و تمامي و مقررات وزارت نيرو، وفق قوانينشود فروش متعهد ميشركت خرده -4

دارند را به عمل آورده  استقرار مناطق ای كه مشتريانش در آناستفاده از شبکه مالکان شبکهانعقاد قرارداد ترانزيت و 

اير س و زودهفا، پرداخت ماليات بر ارزش به ترانزيت برق مربوطبابت هزينه خدمات كليه حقوق مالکان شبکه  و

ها و العملمطابق دستور را ها، عوارض و كسوراتي كه طبق قوانين و مقررات ملزم به پرداخت آن هستندهزينه

 . به موقع و به طور كامل تأديه نمايدصالح، و ساير مراجع ذی مقررات مصوب وزارت نيرو

روه يا نوع مقيّد به تأمين برق گ فروشدر صورتي كه در پروانه خرده فروشي صادره توسط وزارت نيرو، خرده -5

 صنعتي، ينمشتركمصرف كنندگان دارای قرارداد اتصال به شبکه و يا از جمله مصرف كنندگان نهايي خاصي از 

 باشد.ميمتعهد به رعايت قيد مذكور راساً و منحصراً تجاری، خانگي و ... شده باشد، وی 

ت مصوب ن نهايي، ملزم به رعايت كليه قوانين و مقرراكنندگافروشي در فروش برق به مصرفهای خردهشركت -6

ق در زار بروزارت نيرو از جمله تبعيت از ساختارهای تعرفه مصوب، دريافت موافقت و تصويب هيأت تنظيم با

تار، قراردادها و های متناظر با هر ساخرساني شفاف و صحيح نرخای جديد قبل از اجراء، اطالعمورد ساختار تعرفه

 .باشندكنندگان نهايي، حفظ محرمانگي اطالعات مشتريان خود و ... ميی پرداخت به مصرفهاروش

ق از طريفروشي به مشتركين نهايي های خردهبه طور كلي فرآيند تخصيص برق خريداری شده توسط شركت -7

های الزم در اين گيلذا كليه هماهن پذيرد.انجام ميدر نظر مي گيرد، شركت مديريت شبکه برق ايران كه  سازوكاری

فروشي با آن های خردهر شركت مديريت شبکه برق ايران، توسط شركترّدر مواعد اعالمي مقخصوص بايد 

های الزم به فروشي راساً مکلف به پيگيری و دريافت تاييديهالزم به ذكر است شركت خردهشركت به عمل آيد. 
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های سررسيد شده به مالکين ود جهت تخصيص داراييهای ارسالي خمنظور حصول اطمينان از وصول درخواست

بورس انرژی ايران و شركت باشد. كنندگان نهايي به شركت مديريت شبکه برق ايران ميشبکه و مصرف

فروشي های خردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه تنها نسبت به ارسال اطالعات معامالت شركتسپرده

گونه مسئوليتي در خصوص تخصيص به نمايد و هيچت شبکه برق ايران اقدام ميدر سررسيد به شركت مديري

  فروشي ندارند.مشتركين نهايي مورد نظر شركت خرده

فرض جهت تحويل پيش شبکهبه عنوان مالک يکي از شركتهای مالک شبکه را  شودهد ميعفروشي متشركت خرده -8

الک . تغيير مه شركت مديريت شبکه برق ايران اعالم نمايد، بايران بورس انرژیدر خريداری شده  برقفيزيکي 

و برق ايران ديريت شبکه مشركت  فروش باخردههماهنگي از طريق  فروش، صرفاًشبکه پيش فرض برای خرده

 فروشوسط خردهت شده خريداری برق تخصيص عدم صورت در است بديهيپذير است. امکانموافقت آن شركت 

 فرضپيش شبکه مالک به ،در سررسيد نشده داده تخصيص خريدهای تمامي ،9 ندب در شده ذكر موعد طي

  نمايد.ه از خود سلب ميحق هرگونه اعتراضي را در اين زمينفروشي خردهشود و شركت مي داده تخصيص

 و معامالت تخصيص به نسبت خود، اعالمي فرض پيش شبکه مالک بر عالوه توانندمي فروشيخرده هایشركت -9

 و ایمنطقه برق های)شركت شبکه مالک هایشركت ساير به ايران انرژی بورس در شده خريداری ردادهایقرا

 ايران برق شبکه مديريت شركت با را الزم هایهماهنگي پيشتر اينکه بر مشروط نمايند اقدامنيز  برق( نيروی توزيع

خواهد تمام يا بفروش صورتي كه شركت خردهدر بدين ترتيب . نمايند اخذ را شركت آن موافقت و آورند عمل به

فرض اعالمي خود تخصيص دهد بخشي از برق خريداری شده خود را به شركتي غير از شركت مالک شبکه پيش

در بازار مشتقه و خريداری شده  هایقراردادتوقف نماد روز بعد از كاری روز  صبح 10ساعت  بايست حداكثر تامي

 بورس انرژی در معامله تسويهمهلت  تاريخ از بعد كاری روز 10 حداكثر تا ساعتهای بازار فيزيکي در عرضه

به مورد نظر ی مالک شبکه هاشركتهر يک از بين  برق خريداری شدهتخصيص ميزان نحوه و درخواست ، ايران

به شبکه در حوزه هر مالک  خود رانهايي مورد نظر  مصرف كنندگاناسامي و ميزان تخصيص به هر يک از همراه 

اعالم  گردد،تعيين مي شركت مديريت شبکه برق ايرانكه توسط  "دارايي فرم تخصيص"در قالب طور رسمي 

تا پايان فروشي های سررسيد شده شركت خردهداراييدر صورت عدم اعالم نحوه تخصيص بديهي است كه  نمايد.

مالک شبکه شركت فروش را به شده خردههای سررسيد برق ايران كل دارايي، شركت مديريت شبکه موعد مذكور

فروش قصد در صورتي كه شركت خرده الزم به ذكر است .فروش تخصيص خواهد داداعالمي خردهفرض پيش

پيش تخصيص تمام برق خريداری شده در بورس انرژی ايران را در نمادهای سررسيد شده به شركت مالک شبکه 

 روز 10 ساعت تا حداكثرداشته باشد نيز بايستي فرض كننده پيشبه مصرف كنندگاني متمايز با مصرف و فرض

 تا حداكثر فيزيکي بازار هایعرضه در و مشتقه بازار در شده خريداری قراردادهای نماد توقف روز از بعد كاری
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 فرم تخصيص"ارسال نسبت به  ايران، انرژی بورس در معامله تسويهمهلت  تاريخ از بعد كاری روز 10 ساعت

كنندگان نهايي مورد نظر به تفکيک هر نماد به اعالم اسامي و ميزان برق تخصيصي به هر يک از مصرفو  "اراييد

 طور رسمي به شركت مديريت شبکه برق ايران اقدام نمايد.

 تسويه مهلت بين كه صورتي دربورس انرژی ايران، فيزيکي انجام شده در تابلو برق بازار های در عرضه: 1تبصره

 تاحداكثر  بايستي فروشيخرده هایشركت باشد نداشته وجود كاری روز ،تحويل دوره شروع تاريخ و ملهمعا

 .نمايند لارسا ايران برق شبکه مديريت شركت به را "فرم تخصيص دارايي" معامله تسويهمهلت  روز 16 ساعت

 روز تحويل، هدور شروع تاريخ و دنما توقف روز بين كه صورتي دربرق در بازار مشتقه،  معامالتدر : 2تبصره 

فرم تخصيص "، ادنم توقف روز 16 ساعت تا حداكثر بايستي فروشيخرده هایشركت باشد نداشته وجود كاری

 .نمايند ارسال ايران برق شبکه مديريت شركت به را "دارايي

موازی  ادهای سلف: مبنای توقف نماد در بازار مشتقه بر اساس ضوابط گشايش و توقف نماد قرارد3تبصره 

زيکي در باشد. در ضمن مهلت تسويه معامالت در بازار فيمصوب هيات مديره بورس انرژی ايران ميبرق استاندارد 

 باشد.رينگ  داخلي حداكثر سه روز كاری پس از تاريخ انجام معامله مي

 تخصيص ه منظورب «فرضپيش هكنندمصرف فرم اعالم»ارسال نسبت به  ،همچنين خرده فروشي اين شركت -10

ای كه در موعد مقرر برای آنها نمادهای برق سررسيد شده فروشي جهت تحويل فيزيکي درهای شركت خردهدارايي

 برق خصيصتعدم اعالم و  عدم صورت در است بديهي نمايد.ام ميكننده نهايي اعالم نگرديده است، اقدمصرف

 به ،نشده داده تخصيص یخريدها تمامي ،9 بند در دهش ذكر مهلت طيكنندگان نهايي به مصرف شده خريداری

خرده فروشي شود و شركت مي داده تخصيصمعرفي شده فرض نهايي پيش كنندهو مصرف فرضپيش شبکه مالک

حوزه  ، درپيش فرضنده مصرف كنالزم به ذكر است  نمايد. حق هرگونه اعتراضي را در اين زمينه از خود سلب مي

فروشي ركت خردهشاين فرض توسط به عنوان مالک شبکه پيش 8در بند كه ای الک شبکهخدمات رساني شركت م

كننده نهايي كنندگان نهايي و مصرف. بديهي است در صورت عدم اعالم مصرفاست است، واقع گرديده شدهاعالم 

ت مديريت فروش، شركت بورس انرژی ايران و شركفرض به طور رسمي در موعد مقرر توسط شركت خردهپيش

 شركت و د داشتنشبکه برق ايران مسئوليتي در زمينه تخصيص برق خريداری شده به مشتركين نهايي نخواه

كننده يری در مصرفهرگونه تغي. نمايدحق هرگونه اعتراض را در اين زمينه از خود سلب ميفروشي خرده

 پذير است.افقت رسمي آن شركت امکانركت مديريت شبکه برق ايران و اخذ موشفرض تنها با هماهنگي با پيش
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 سپرده تشرك توسط كه انرژی بورسيک نماد سررسيد شده در  در فروش خردهدارايي  ميزان چنانچه :1تبصره 

 اعالمي تخصيص داده شده توسط شركت حجم مجموع از گردد مي اعالم شبکه مديريت به مركزی گذاری

فرم تخصيص "كنندگان اعالمي در مصرف اولويت ترتيب به کهشب مديريت ،باشد كمترفروشي در آن نماد خرده

 نمايد. نهايي اعالمي اقدام مي كنندگاندارايي به مصرف تخصيص عملياتنسبت به انجام  "دارايي

 سپرده تشرك توسط كه انرژی بورسيک نماد سررسيد شده در  در فروش خردهدارايي  ميزان چنانچه :2 تبصره

 اعالمي تخصيص داده شده توسط شركت حجم مجموع از گردد مي اعالم شبکه تمديري به مركزی گذاری

كننده نهايي ايي مازاد به مصرفشركت مديريت شبکه نسبت به تخصيص دار ،باشد بيشترفروشي در آن نماد خرده

 نمايد.فروش اقدام ميفرض معرفي شده توسط خردهپيش

 د.قراردادهای سررسيد شده به هيچ وجه وجود نداربرای  فرم تخصيص دارايي: امکان تغيير 3 تبصره

يت ركت مديرش: در مورد معامالت برق در بازار فيزيکي، در صورت لزوم و تاييد بورس انرژی ايران، 4تبصره 

ادهای قرارد "اعالميه تسويه"نسبت به دريافت اطالعات تکميلي از جمله  تواند حسب لزومشبکه برق ايران مي

 با فرم تخصيص دارايي اقدام نمايد. سررسيد شده همراه

 فروشي )شامل معامالت در بازار مشتقه و بازار فيزيکي(های سررسيد شده شركت خردهدر فرآيند تخصيص دارايي -11

طح سفروشي تنها مجاز به تخصيص دارايي سررسيد شده در شركت خردهكنندگان نهايي، به مالکين شبکه و مصرف

در دوره تحويل فصل را  98تابستان فصلي بارپايه تواند نماد فروشي ميال شركت خردهباشد. به طور مثهر نماد مي

 . بديهي است تخصيص نماد بارپايهنهايي تخصيص دهد كنندهبه چندين مصرف و دوره مصرف بارپايه 98تابستان 

باری فصلي و كمبه صورت بارپيک فصلي، كنندگان نهايي های مالک شبکه و مصرفبه شركت 98تابستان  فصلي

 پذير نيست.تر امکانكوچک های تحويل و مصرفيا ساير دوره 98باری فصلي ميان

سقف قابل  قدرت قراردادی و ،كنندگان نهاييفروشي موظف است درخصوص فروش برق به مصرفخردهشركت -12

ها و ديتير محدوو سااب( )مطابق مجوزهای قانوني از جمله قرارداد اتصال يا الحاقيه قرارداد انشعتحويل آنها 

، اين موضوعدر صورت عدم رعايت  را رعايت نمايد و های مالک شبکه مربوطهتوسط شركت الزامات تعيين شده

ديريت مو شركت  وجوه، كارگزاری تسويه و بهادار اوراق مركزی گذاریسپرده ايران، انرژی بورس هایشركت

 اين خصوص نخواهند داشت. در تعهدی و مسئوليت گونهشبکه برق ايران هيچ

 را افزوده ارزش بر مالياتو ساير قوانين مربوطه، فروشي موظف است بر اساس قوانين مالياتي موجود شركت خرده -13

 امور سازمان به متناسباًدر مواعد زماني مقرر  آنها از دريافت از پس و محاسبه خود مشتركين حسابصورت در



  تعالیبسمه آرم شرکت کارگزاری

 ایران فروشی برق در بورس انرژیخرده هایتعهد نامه فعالیت شرکت

 : شرکت کارگزاریسوم نسخه                                        ایرانانرژی  نسخه دوم: شرکت بورس               نسخه اول: مشتری   

 6از 6صفحه: 

، وجوه تسويه و بهادار اوراق مركزی گذاریسپرده ايران، انرژی بورس هایشركت لذا .نمايند پرداخت مالياتي

 در اين خصوص نخواهند داشت. تعهدی و مسئوليت گونههيچو شركت مديريت شبکه برق ايران  كارگزاری

 وموجود منتشره های های اجرايي و اطالعيهفروشي خود را در هر شرايط متعهد به رعايت كليه روالشركت خرده -14

ت و بورس انرژی ايران و شركت مديريت شبکه برق ايران در خصوص نحوه انجام معامالتوسط شركت آتي 

 نمايد.ن زمينه از خود سلب ميو حق هرگونه اعتراض را در اي داندها در سررسيد ميتخصيص دارايي

بازار های لو دستورالعم فروش متعهد به رعايت كليه قوانين، مقرراتموارد فوق جنبه حصری ندارد و شركت خرده

 به رعايت و موظف و كنندگان نهايي طرف قرارداد با خودحفظ حقوق و منافع مصرف همچنينو  نيرو وزارتو  سرمايه

بديهي است  باشد.مي های احتمالي به خريداران و مصرف كنندگان نهاييحسب مورد اعالم كليه شرايط و محدوديت

 تعهدات نقض كلي و يا جزيي مقررات و ،اين تعهدنامهيک از بندهای  ايت هرفروش در صورت عدم رعخرده شركت

 های بورس انرژیو شركت ي و جبران خسارت وارده خواهد بودپاسخگوي مسئول بوده و متعهد ،در قبال اشخاص ثالث

گونه مسئوليت و و كارگزاری هيچ ، مديريت شبکه برق ايرانگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه، سپردهايران

 .تعهدی در اين ارتباط نخواهند داشت

فعاليت  مجوز دارای.. ..........................فروشي برقان صاحبان امضاء مجاز شركت خردهاينجانب سند، اين موجب به

 بورس در برق فروشيخرده هایركتش عاليتتعهدنامه ف"........با تاريخ اعتبار .../.../...، .................. مورخ..........شماره...

 كه هاييريسک و معامالتي خصوصيات و مقررات كليه از اطالع اعالم ضمن و نموده مطالعه و دريافت را "ايران انرژی

و  مربوطه قرراتم و شرايط و امر ماهيت از كامل درک و شناخت با نيز و دارند عوقو احتمال يا و بوده متصور آن در

 مفاد رعايت و اءاجر به ملتزم را خود مراتب تائيد ضمن و داشته معامله انجام درخواست ها،قبول تعهدات و مسئوليت

                  .ميدانمي سند اين
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