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 تنظیم گردیده است.

امضاء كنندگان ذيل (دارندگان حق امضاء) متعهد ميشوند در صورت دريافت كد معامالتي ،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 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،
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 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 رأسا 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 متعهد به رعايت سقف مجاز توان قابل تحويل برق در تاريخهای سررسيد در بورس انرژی
ايران (اعالمي توسط وزارت نيرو (در صورت اعالم)) و سقف قابل عرضه به مصرفكنندگان نهايي (مندرج در
پروانه خردهفروشي) ميباشد .با توجه به امکان خريد برق شركتهای خردهفروشي از بازار عمدهفروشي برق
شركت مديريت شبکه برق ايران ،انعقاد قرارداد دو جانبه با عرضهكنندگان برق خارج از بورس انرژی ايران ،امکان
تأمين تمام يا بخشي از برق مشتركين نهايي توسط خردهفروش از طريق تملک يا اجاره ظرفيت نيروگاهي و ...
همچنين عدم دسترسي شركتهای بورس انرژی ايران ،سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه و
كارگزاری به اطالعات مذكور و عدم امکان نظارت بر ميزان فروش برق شركتهای خردهفروشي به مصرفكنندگان
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نهايي توسط شركتهای مذكور ،شركتهای بورس انرژی ايران ،سپردهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه
و كارگزاری هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم رعايت محدودههای مذكور توسط شركت خرده فروش نخواهند
داشت.
 -3انجام كليه هماهنگيهای الزم جهت تسويه و تحويل فيزيکي قراردادهای منجر به تحويل در تاريخ سررسيد با
نهادهای ذيربط در وزارت نيرو 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 اطالعات صحيح و به موقع 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 تمامي اقدامات و هماهنگيهای الزم جهت انعقاد قرارداد ترانزيت و استفاده از
شبکه مالکان شبکهای كه مشتريانش در آن منطقه استقرار دارند را به عمل آورده و كليه حقوق مالکان شبکه بابت
هزينه خدمات مربوط به ترانزيت برق ،پرداخت ماليات بر ارزش افزوده (در صورت شمول) و ساير هزينهها،
عوارض و كسوراتي كه طبق قوانين و مقررات ملزم به پرداخت آن هستند (در صورت وجود) 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 مشتركين از جمله مشتركين صنعتي ،تجاری ،خانگي و  ...شده باشد ،وی 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.
 -7تا اطالع ثانوی و پيش از پيادهسازی زيرساختهای الزم جهت تخصيص برق خريداری شده خردهفروش به كليه
مالکان شبکه توسط نهادهای ذيربط ،شركت خرده فروش تنها متقاضي تحويل برق خريداری شده از طريق بورس
انرژی ايران در حوزه شبکه تحت پوشش شركت توزيع نيروی برق  /شركت برق منطقهای  ...........ميباشد .بديهي
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است پس از پيادهسازی زيرساختهای الزم ،شركتهای خردهفروش ميتوانند با رعايت مقررات نسبت به
تخصيص برق خريداری شده از طريق بورس انرژی ايران به كليه مالکان شبکه دارای قرارداد اقدام نمايند.
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 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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