




 مگاوات 5اخذ گواهی ظرفیت توسط متقاضیان جدید با قدرت بیش از : 1روند نمای شماره 

 مگاوات 5و نیز متقاضیان افزایش قدرت با قدرت نهایی بیش از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

انعقاد قرارداد اتصال به شبکه با مالک شبکه و انجام تعهدات مالی و فنی 

 توسط متقاضی

 پایان

 ه درخواست به مالک شبکه جهت اخذ گواهی ظرفیتارائ

 توسط متقاضی

ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر توسط  معرفی متقاضی به معاونت برنامه

 مالک شبکه

به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و اعالم میزان گواهی  متقاضی معرفی

 رونوشت به مالک شبکه توسط شرکت توانیرارسال ظرفیت مورد نیاز و 

اعالم میزان گواهی ظرفیت مورد نیاز متقاضی و معرفی به بورس انرژی 

 توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 اعالم میزان گواهی ظرفیت مورد نیاز به متقاضی

 توسط مالک شبکه

 

س مالک شبکه و سفارش خرید گواهی ظرفیت به کارگزاری بورارائه نامه 

 انرژی توسط متقاضی

بررسی مدارک و ثبت درخواست خرید گواهی ظرفیت در بورس انرژی 

 توسط شرکت کارگزاری بورس انرژی

 خرید گواهی ظرفیت و ارائه آن به مالک شبکه

 توسط متقاضی



 مگاوات 5موجود با قدرت بیش از مشترکین عمل در خصوص نحوه : 2روند نمای شماره 

 که مایلند تمام یا بخشی از انرژی برق خود را از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه تامین نمایند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

 پایان

 توسط مشترک قرارداد با مالک شبکه الحاقیه انعقاد

ت ترانزیت در قالب فرم ترانزیت برق به اعالم مشخصا

همراه پیوستها به معاونت بازار برق شرکت مدیریت 

 )نیروگاه( کننده شبکه برق ایران توسط عرضه

شرکت آیا ترانزیت مورد تایید 

 است؟مدیریت شبکه برق ایران 

ثبت مشخصات ترانزیت در سامانه تبادل اطالعات بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

و ارسال رونوشت به اعالم کتبی نافذ شدن قرارداد دوجانبه و تاریخ شروع آن به مالک شبکه 

 توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایرانریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر  معاونت برنامه

 صدور صورتحساب مشترک براساس دستورالعمل ابالغی شرکت توانیر توسط مالک شبکه

کننده براساس دستورالعملهای بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه  صدور صورتحساب عرضه

 رانبرق ای

کننده توسط  اعالم اشکاالت و یا نواقص به عرضه

 معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 خیر

 بله

 رفع اشکاالت و یا نواقص

 کننده  توسط عرضه



 مگاوات 5عمل در خصوص متقاضیان اتصال به شبکه  با قدرت بیش از نحوه : 3روند نمای شماره 

 نمایند میکه تمام یا بخشی از انرژی برق خود را از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه تامین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

 پایان

توسط شرکت مدیریت شبکه برق ثبت مشخصات ترانزیت در سامانه تبادل اطالعات بازار برق 

 ایران

و ارسال رونوشت به اعالم کتبی نافذ شدن قرارداد دوجانبه و تاریخ شروع آن به مالک شبکه 

 توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایرانریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر  معاونت برنامه

 مالک شبکه صدور صورتحساب مشترک براساس دستورالعمل ابالغی شرکت توانیر توسط

کننده براساس دستورالعملهای بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه  صدور صورتحساب عرضه

 برق ایران

 با مالک شبکه توسط متقاضی شبکهانعقاد قرارداد اتصال به 

 توسط متقاضی انجام تعهدات فنی و مالی با هماهنگی و تایید مالک شبکه

و ارائه آن به مالک شبکه ( 1)روند نمای شماره انجام فرآیند اخذ گواهی ظرفیت 

 تقاضیتوسط م

 به شبکه برق توسط مالک شبکه)مشترک(  تقاضیاتصال تاسیسات م

اعالم مشخصات ترانزیت در قالب فرم ترانزیت برق به 

همراه پیوستها به معاونت بازار برق شرکت مدیریت 

 کننده شبکه برق ایران توسط عرضه

تایید شرکت  آیا ترانزیت مورد

 است؟مدیریت شبکه برق ایران 

کننده توسط  اعالم اشکاالت و یا نواقص به عرضه

 معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 خیر

 رفع اشکاالت و یا نواقص

 کننده  توسط عرضه

 بله



 مگاوات 5با قدرت بیش از  آغاز فعالیت مشترکین موجود: 4روند نمای شماره 

 شرکت کنندبازار بورس انرژی برق  در معامالتکه مایلند 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

 پایان

مبادله الحاقیه قرارداد مالک شبکه با 

 متقاضی

بورس بازار ور در ارائه درخواست حض

 وسط مشترکتبه مالک شبکه  انرژی

ریزی و امور  معرفی مشترک به معاونت برنامه

اقتصادی شرکت توانیر و ارسال رونوشت به 

 مشترک توسط مالک شبکه

نامه به شرکت کارگزاری جهت  فیارسال معر

صدور کد معامالتی برای مشترک و ارسال 

گذاری مرکزی،  رونوشت به شرکت سپرده

 توسط شرکت بورس انرژی

گذاری  به شرکت سپردهکلیه مدارک دریافتی از مشترک نامه و  معرفیارسال 

 توسط شرکت کارگزاری ،جهت صدور کد معامالتیمرکزی 

ی مشترک جهت انجام معامله در بورس انرژی، صدور کد معامالتی برا

 گذاری مرکزی توسط شرکت سپرده

ارائه نامه مالک شبکه و سایر 

مدارک الزم به شرکت کارگزاری 

 بورس انرژی توسط مشترک

بررسی مدارک و ارسال به بورس 

انرژی توسط شرکت کارگزاری 

 بورس انرژی

معرفی مشترک به شرکت مدیریت 

ارسال رونوشت به  شبکه برق ایران و

 مالک شبکه توسط شرکت توانیر

تعیین سقف قدرت قابل تحویل به 

ح رمشترک )در صورت شمول در ط

ذخیره عملیاتی( و معرفی به بورس 

 انرژی توسط مدیریت شبکه برق ایران

 1یادداشت 

 2یادداشت 

 3یادداشت 



 مگاوات 5اتصال به شبکه  با قدرت بیش از  تقاضیان: آغاز فعالیت م5روند نمای شماره 

 کنند میبورس انرژی شرکت  که در معامالت برق بازار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

 پایان

ارائه درخواست حضور در بازار بورس 

 لک شبکه توسط مشترکانرژی به ما

ریزی و امور  معرفی مشترک به معاونت برنامه

اقتصادی شرکت توانیر و ارسال رونوشت به 

 مشترک توسط مالک شبکه

نامه به شرکت کارگزاری جهت  ارسال معرفی

صدور کد معامالتی برای مشترک و ارسال 

گذاری مرکزی،  رونوشت به شرکت سپرده

 توسط شرکت بورس انرژی

گذاری  نامه و کلیه مدارک دریافتی از مشترک به شرکت سپرده معرفی ارسال

 مرکزی جهت صدور کد معامالتی، توسط شرکت کارگزاری

صدور کد معامالتی برای مشترک جهت انجام معامله در بورس انرژی، 

 گذاری مرکزی توسط شرکت سپرده

ارائه نامه مالک شبکه و سایر 

مدارک الزم به شرکت کارگزاری 

 ورس انرژی توسط مشترکب

بررسی مدارک و ارسال به بورس 

انرژی توسط شرکت کارگزاری 

 بورس انرژی

معرفی مشترک به شرکت مدیریت 

شبکه برق ایران و ارسال رونوشت به 

 مالک شبکه توسط شرکت توانیر

تعیین سقف قدرت قابل تحویل به 

مشترک )در صورت شمول در طرح 

بورس  ذخیره عملیاتی( و معرفی به

 انرژی توسط مدیریت شبکه برق ایران

 1یادداشت 

 2یادداشت 

 3یادداشت 

 انعقاد قرارداد اتصال به شبکه با مالک شبکه توسط متقاضی

 انجام تعهدات فنی و مالی با هماهنگی و تایید مالک شبکه توسط متقاضی

مالک شبکه  ( و ارائه آن به1انجام فرآیند اخذ گواهی ظرفیت )روند نمای شماره 

 توسط متقاضی



 مگاوات 5قرارداد اتصال به شبکه  با قدرت بیش از  تقاضیانم مگاوات و 5آغاز فعالیت مشترکین موجود با قدرت بیش از 

 بازار بورس انرژی شرکت کنندبرق که مایلند در معامالت 

 

 شبکه مالک به را بورس در حضور بر مبنی خود درخواست ل،اتصا زمان از قبل دبای می متقاضی :1 یادداشت

 . باشد می شبکه مالک به ارائه و انرژی بورس در ظرفیت گواهی خرید به منوط شبکه، به اتصال. نماید ارائه

 بترای  اتصتال  قترارداد  تصتویر  و موجتود  مشتتریی   برای انشعاب قرارداد الحاقیه تصویر ارائه :2 یادداشت

 .باشد می الزامی قراردادی قدرت افزایش متقاضیان یا جدید متقاضیان

 یاال معامالت دستورالعمل «21» ماده «ب» بند وفق یارگزاری شریت به ارائه جهت الزم مدارک ؛3 یادداشت

 :انرژی بورس در یاال بر مبتنی بهادار اوراق و

 سیسات ارتباط با در رسمی هروزنام آگهی نامه، شریت ملی، شناسه اساسنامه، خصوص در اطالعات -1

 ستهامداران،  ترییت   مجاز، امضای صاحبان و مدیران تغییرات آخری  آگهی آن، تغییرات آخری  و

 حسابرسان بازرسان، عامل، مدیر و مدیره تاهی اعضای سسان،وم درصد، ده باالی یشریا یا مالکان

 آنان اقامتگاه نشانی و

 یاال بر مبتنی بهادار اوراق یا یاال مالتمعا با مرتبط بانکی حساب به مربوط اطالعات -2

 قبلی معامالت حجم مورد در اطالعات -3

 مصتدق  یپی نگهداری و ملی یارت و شناسنامه شامل مجاز امضای صاحبان شناسایی مدرک اصل -4

 .مذیور مدارک صفحات تمامی



 انرژی بورس بازار برق معامالت در مگاوات 5 با قدرت بیش از کنندگان مصرف نحوه شرکت: 6روند نمای شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

 ارائه فرم سفارش خرید به کارگزار

 کننده توسط مصرف

کننده در سامانه معامالت  سفارش مصرف ثبت

 برق بورس انرژی

 توسط شرکت کارگزاری

 پایان

 1یادداشت 

یید معامالت و اعالم به شرکت أبررسی و ت

 گذاری مرکزی سپرده

 ایران انرژی بورستوسط شرکت 

تسویه و ارسال اطالعات معامالت تأیید شده 

 به شرکت مدیریت شبکه

 مرکزی گذاری سپردهتوسط شرکت 

 2ت یادداش

 ،EMISثبت اطالعات معامالت در سامانه 

فروشی و اعالم  صورتحساب بازار عمدهصدور 

 شبکه مدیریت به مالک شبکه توسط شرکت

 3یادداشت 

 اطالعات اساس بر صورتحساب صدور

 مشترک ای دوره

 شبکه مالک شرکتتوسط 

 4یادداشت 

اخذ کد معامالت بورس انرژی مطابق روند نمای 

 حسب مورد 5یا  4شماره 



 انرژی بورس بازار برق معامالت در مگاوات 5 با قدرت بیش از کنندگان مصرف نحوه شرکت

 :1یادداشت 

پرباری در قالب قراردادهای سلف با  و باری ، میانباری امکان ارائه سفارش در نمادهای معامالتی کم .1

دوره تحویل روزانه، هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه و قراردادهای فیزیکی )مشابه قراردادهای 

 دوجانبه( وجود دارد.

باری و پرباری توسط شرکت  باری، میان کم معامالتی های ساعتی برای نمادهای بازهتعداد ساعات و  .2

است که این  قابل ذکرشود.  برق ایران تعیین و به بورس انرژی و بازیگران اعالم میمدیریت شبکه 

های ساعتی  با بازهامکان دارد و  گردد میالگوی بار شبکه سراسری تعیین  براساسهای ساعتی  بازه

 .باشدمتفاوت ای و توزیع  شرکتهای برق منطقه مورد عمل درباری و پرباری  باری، میان کم

 :2یادداشت 

ساعت به حساب  72بهای معامله بالفاصله پس از انجام معامله از حساب خریدار کسر و پس از 

 گردد. فروشنده واریز می

 :3یادداشت

در هر ساعت از دوره صورتحساب بازار برق، مجموع میزان برق خریداری شده توسط 

کسر  شبکه کنندگان حوزه هر مالک شبکه در بورس، از میزان خرید مالک شبکه از مدیریت مصرف

 گردد. می

 :4یادداشت 

و بر  کننده در بورس مصرفتوسط مالک شبکه بر اساس اطالعات دریافتی مربوط به میزان خرید برق 

...« رق مشترکین دارای قرارداد دستورالعمل نحوه و توالی مراحل محاسبه صورتحساب بهای ب»مبنای 

کننده  اقدام به صدور صورتحساب مصرف 1/3/96مورخ  981/11به شماره ابالغی شرکت توانیر 

 نماید. می
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بورس  بازار برق مورد نیاز خود را از طریقانرژی تامین برق مشترکینی که قسمتی از الحاقیه قرارداد 

 نمایند انعقاد قرارداد دوجانبه تامین می /انرژی

 مقدمه:

كه در اين / توزيع نیروي برق .....................  اي برق منطقه بین شركتدر تاريخ .................. قرارداد الحاقیه اين 

 ...................... از يـك طرف و شركت ............................شود با نمايندگي آقـاي  شـركت نـامیـده مـي الحاقیه

شماره .................... با قدرت قراردادي  داراي اشتراک....................  و شناسه ملي..............  به شماره ثبت

كه .....................  به شماره ملي ........................شود با نمايندگي  كه در اين قرارداد مشترک نامیده مي .............. 

اختیار   .................مورخ  ....................نامه/ اساسنامه و آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره  به موجب وكالت

 شود.  را دارند، از طرف ديگر منعقد مي الحاقیهامضاء اين 

  الحاقیهموضوع  -1ماده 

هاي  از طريق خريد بسته در ساعت موافقت با تامین انرژي برق مشترک حداكثر به میزان .................. مگاوات

اد دوجانبه با نیروگاههاي بخش خصوصي از تاريخ .............. تا ظرفیت از بازار بورس انرژي/ انعقاد قرارد

 ...............  كه با ارائه درخواست كتبي مشترک و توافق طرفین قابل تمديد است.

هاي  سقف قدرت قابل تامین مشترک از طريق بازار بورس انرژي/ انعقاد قرارداد دوجانبه در دوره: تبصره 

گذاري مركزي اوراق  مختلف توسط شركت مديريت شبکه برق ايران تعیین و به مالك شبکه، شركت سپرده

  رسد.    بهادار و تسويه وجوه اعالم و به اطالع مشترک مي

 تعهدات مشترک  -2ماده 

بهاي برق مصارف انرژي و قدرتِ مازاد بر میزان تأمین شده از طريق بازار بورس رک موظف است مشت -1

توسط  هاي ابالغي براساس رويهرا كه و ساير اقالم صورتحساب برق انرژي/ انعقاد قرارداد دوجانبه 

 پرداخت نمايد.  در مهلت مقرر گردد شركت توانیر و وزارت نیرو محاسبه مي

 نیر و وزارت نیروتوسط شركت توا هاي ابالغي براساس رويهرا  هزينه ترانزيتت مشترک موظف اس -2

 پرداخت نمايد. 

 شماره : ...............

 ................  تاريخ:
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مالك  و ساير اقالم صورتحساب توسط مشترک، هزينه ترانزيتبهاي برق، تبصره: در صورت عدم پرداخت 

شبکه مجاز است از كلیه اختیارات قانوني براي وصول مطالبات به ويژه قطع برق استفاده نمايد و در اين 

 نمايد. صورت مشترک حق هرگونه اعتراض و ادعاي خسارت را از خود سلب مي

 تعهدات شرکت  -3ماده 

، مالك شبکه دوجانبه تامین برق مشترک از طريق بازار بورس انرژي/ انعقاد قرارداددر صورت عدم  -1

و همچنین تامین قدرت و انرژي مازاد وي نسبت به میزان مشترک  مورد نیاز متعهد به تأمین برق

با دريافت بهاي برق محاسبه شده  ،خريداري شده از طريق بازار بورس انرژي/ انعقاد قرارداد دوجانبه

 اشد.ب توسط شركت توانیر و وزارت نیرو مي هاي ابالغي رويهبرمبناي 

شركت موظف به ترانزيت انرژي خريداري شده توسط مشترک از طريق بازار بورس انرژي/ انعقاد  -2

 باشد.  قرارداد دوجانبه با دريافت هزينه ترانزيت مي

باري نسبت  چنانچه مشترک بیش از مصارف انرژي خود در هر يك از بازه هاي میانباري، اوج بار و كم -3

اقدام نمايد، مالك شبکه تعهدي رس انرژي/ انعقاد قرارداد دوجانبه طريق بازار بوبه خريد برق از 

 نسبت به برق مازاد خريداري شده توسط مشترک ندارد.

بازار بورس انرژي/ انعقاد قرارداد دوجانبه )براساس خريداري شده از طريق  قدرتمشترک به میزان  -4

ريت مصرف يدوديت هاي مداز شمول محسقف تعیین شده توسط شركت مديريت شبکه برق ايران( 

 باشد. خارج مي

افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و جلوگیري از از قبیل  اضطراري هرگاه به علل -5

هاي برق از میزان مجاز و در نتیجه حفظ پايايي، پايداري و يا جلوگیري از آسیب به تأسیسات،  پست

طور موقت محدود و يا قطع گردد، مشترک متناسباً از قدرت مشترک با اعالم مركز ديسپاچینگ به 

میزان قدرت در صورتي كه میزان محدوديت بیش از  پرداخت هزينه ترانزيت معاف خواهد بود.

مطابق با  ،طريق بازار بورس انرژي/ انعقاد قرارداد دوجانبه باشد، بهاي قدرت مازادخريداري شده از 

 گردد. تعديل مي هاي برق تعرفه( شرايط عمومي 15بند )

 باشد. جرا ميساير مفاد قرارداد انشعاب كه مغاير با مفاد اين الحاقیه نباشد معتبر بوده و براي طرفین الزم اال

 مالک شبکهشرکت مدیر عامل                                                                                نمایندگان مشترک                       

 شرکتمالک شرکت عضو هیات مدیره                                                                                                                                
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