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 هدف -1
های اهتوسط نیروگ برای امکان فروش مستقیم برق تولیدشده رویه برای با هدف تدوین مقررات الزماین 

 . تدوین شده استوجانبه مبادله قراردادهای د کنندگان از طریقکوچک حرارتی به مصرفمقیاس

 دامنه کاربرد -2
 این دستورالعمل برای:

 (ریتوان) ی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برقشرکت مادر تخصص -

 شرکت مدیریت شبکه برق کشور -

 ایهای برق منطقهشرکت -

 توزیع نیروی برق هایشرکت -

 های نیروگاهی مولد مقیاس کوچکشرکت -

  مشمول کنندگان( برقمشترکین )مصرف -

 الزم االجراست.

 محدوده کاربرد -3
 باشد.برای تمامی دریافت کنندگان سند می ی کاربردمحدوده

 ولیتئمس -4
 نیروی برق توزیع ای،منطقهی برق هامسئولیت اجرای این دستور العمل بر عهده باالترین مقام اجرایی شرکت

کت مدیر عامل شراست و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن برعهده  و شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 باشد.می توانیر

 قوانین و مقررات  -5
های رویه شیوه انعقاد قرارداد و خرید برق از نیروگاه 1-3-5این رویه اجرایی بر اساس تبصره بند  -1-5

تعیین "هیأت تنظیم بازار برق ایران و نیز مصوبه  329موضوع مصوبه داخل شبکه برق کشور 

 100/20/21871/98به شماره  "مقررات )نرخ و ضوابط مرتبط( ترانزیت انرژی در شبکه برق کشور

مورخ  100/30/34585/99و نیز بخشنامه شماره  ابالغی وزیر محترم نیرو 17/4/98مورخ 

 نظیم شده است.ابالغی وزیر محترم نیرو ت 2/9/1399
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 "ترانزیت انرژی برق مصارف صنعتی با قدرت بیش از پنج مگاوات"ضوابط اجرایی بر اساس نامه  -2-5

 شود. تعیین می 14/5/98مورخ  2612/11ه به شمار

بر اساس نامه شماره  99نرخ ترانزیت قراردادهای دوجانبه موضوع این رویه اجرایی در سال  -3-5

 گردد. . این نرخ ساالنه توسط شرکت توانیر ابالغ میگرددتعیین می 17/2/99 مورخ569/11

 اسناد الحاقی  -6
الحاقیه قرارداد تامین برق "مشترکین متقاضی عقد قرارداد دوجانبه موظف به تنظیم و امضای  -1-6

اد مشترکینی که قسمتی از انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق بازار بورس انرژی/ انعقاد قرارد

 ( 1باشند. )پیوست می "نماینددوجانبه تامین می

های متقاضی عقد قرارداد دوجانبه موظف به تکمیل فرم درخواست قرارداد دوجانبه با نیروگاه -2-6

 (2)پیوست  .باشندای مربوطه میشرکت برق منطقه

 ود.درصد ظرفیت عملی نیروگاه خواهد بهفتاد کثر توان قرارداد دوجانبه برابر تبصره: حدا

 رويه اجرايی و گردش کار  -7
و ارسال  6-2نسبت به تکمیل فرم موضوع ماده  دوجانبه نیروگاه بر اساس ظرفیت و دوره قرارداد -1-7

 نماید. ای اقدام میآن به شرکت برق منطقه

وفق روز کاری  10حداکثر طی  6-2ای پس از بررسی و تایید فرم موضوع ماده شرکت برق منطقه -2-7

مربوطه  نیروی برق شرکت توزیع اعالم موافقت به به نسبت ،دستورالعمل ضوابط و مقررات این

 نماید. اقدام می

-3موضوع ماده  اعالمنامه و دوره قرارداد دوجانبه وفق ( بر اساس ظرفیت مصرف کننده)مشترک  -3-7

 نیروی برق نماید. شرکت توزیعاقدام می 6-1امضای الحاقیه موضوع ماده  و نسبت به تنظیم 7

نسبت به تایید روز کاری وفق ضوابط و مقررات این دستورالعمل  10ست حداکثر ظرف موظف ا

 الحاقیه اقدام نماید.

 اجرايی  ضوابط -8
ی اجرایی یارانه متقاطع تنها برای مشترکین صنعتی امکان پذیر مبادله قرارداد دوجانبه تا ابالغ رویه -1-8

 است. 
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یارانه متقاطع  ها، بر اساس مقررات مربوط بهسایر تعرفهمشترکین دارای  تبصره: عقد قرارداد دوجانبه برای

 پذیر خواهد بود. امکان

ن دوجانبه بین نیروگاه ها و مشترکی های الزم جهت نظارت بر قراردادهایتا زمان ایجاد زیرساخت -2-8

 واقع در مناطق مختلف کشور، طرفین قرارداد دوجانبه بایستی تنها در حوزه یک شرکت توزیع

 واحد قرار داشته باشند. نیروی برق

نسبت به متناسب سازی  سال یک تبصره: شرکت مدیریت شبکه برق ایران موظف است حداکثر طی مدت

ن واقع در یکزیرساخت سامانه اطالعاتی مورد نیاز جهت اعمال قراردادهای دوجانبه بین نیروگاه ها و مشتر

 نقاط مختلف کشور اقدام نماید. 

( بر اساس ظرفیت قرارداد دوجانبه به صورت 5-3معادل نرخ ترانزیت )بر اساس بند  یهزینه -3-8

 گردد. ماهانه توسط مشترک به شرکت مالک شبکه )توزیع/برق منطقه( پرداخت می

صورتحساب مصرف برق مشترکین دارای قرارداد دوجانبه، بر اساس اختالف توان مصرفی و توان  -4-8

شود. شرکت مالک شبکه تعهدی در قبال تعرفه مربوطه محاسبه می مندرج در قرارداد دوجانبه طبق

 مصرف کمتر از توان قرارداد دوجانبه توسط مشترک ندارد. 

مابین نیروگاه )فروشنده در قرارداد دوجانبه( و در صورت وجود هر گونه قرارداد فروش برق فی -5-8

ول ظرفیت تولید نیروگاه های پرداختی به نیروگاه تنها مشمای، صورتحسابشرکت برق منطقه

 گردد.منهای ظرفیت مندرج در قرارداد دوجانبه، می

ای موظف است نسبت به کاهش ظرفیت فروش برق معادل با ظرفیت قرارداد شرکت برق منطقه -6-8

 ای و توزیع اقدام نمایددوجانبه، در قرارداد فروش برق فی مابین برق منطقه

 به پرداخت اوز از قدرت قراردادی مشترک ملزمدرصورت تامین برق از سوی شرکت برق و تج -7-8

 .باشدمی مقررات مطابق قدرت از تجاوز هایهزینه

 جبران هزينه و جريمه عدم تولید -9
نمایند در صورتی که توان تعهدشده های مقیاس کوچک که اقدام به عقد قرارداد دوجانبه مینیروگاه -1-9

ند، مشمول جبران هزینه )به شرح بند الف( در فرم درخواست عقد قرارداد دو جانبه را تامین نکن

 ی عدم تولید )به شرح بند ب( می باشند:و جریمه

انرژی معادل در ساعاتی که میزان توان تعهدشده به شبکه تزریق نشده، به صورت ماهانه محاسبه  الف:

مربوطه اقدام به تامین برق نیروی برق شده و هزینه ریالی آن با نرخ خرید برقی که شرکت توزیع 
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نماید، محاسبه شده و در وجه بدهکاری نیروگاه و بستانکاری شرکت توزیع مربوطه منظور شده و می

 ای در حساب های طرفین )شرکت توزیع و نیروگاه( اعمال حساب می گردد.توسط شرکت برق منطقه

حاسبه شده مانرژی معادل در ساعاتی که میزان توان تعهدشده به شبکه تزریق نشده، به صورت ماهانه  ب:

های یروگاهنرویه شیوه انعقاد قرارداد و خرید برق از » برق با متوسط نرخ خریدو هزینه معادل آن 

ه منظور ن جریمعنوا به در آن سال، یا نرخ سایر ضوابط اعالمی وزارت نیرو« داخل شبکه برق کشور

  گردد.منظور میمربوطه ای گردیده و در وجه بدهکاری نیروگاه و بستانکاری برق منطقه

 ضمانت انجام تعهدات -10
های برق نیروگاه های متقاضی عقد قرارداد دوجانبه که دارای قرارداد فروش برق به شرکت -1-10

رصد حجم تولید برق در د 30ای هستند موظفند ضمانت نامه بانکی معادل تعهدات ریالی منطقه

 های قرارداد در متوسطدرصد تعداد کل ساعت 30قرارداد دوجانبه را )توان قراردادی ضرب در 

های داخل رویه شیوه انعقاد قرارداد و خرید برق از نیروگاه»نرخ اعالمی خرید انرژی برق در 

درصد  30ن برق بیش از ای قرار دهد. در صورت عدم تامیدر اختیار برق منطقه( «شبکه برق کشور

ای/ توزیع نیروی ظرفیت قرارداد دوجانبه توسط نیروگاه، خسارت وارده به شرکت  برق منطقه

 ای اعمال حساب خواهد شد.منطقهبرق، از محل سایر قراردادهای نیروگاه با شرکت برق

مطالبات آنها  دارند، ماندههایی که قرارداد فروش برق به شرکت های برق منطقه ای : برای نیروگاه1تبصره 

ود نزد شرکت برق منطقه ای مسد گذاردر صورت درخواست کتبی سرمایه از محل فروش برق می تواند

 شده و جایگزین ضمانت نامه بانکی گردد.

بایستی  برق منطقه ای ندارند، هایشرکت : نیروگاه هایی که هیچ گونه قرارداد فروش برق با2تبصره 

راردادی ضرب قرارداد )توان قدرصد حجم تولید برق در  30 معادل تعهدات ریالی برابر ضمانت نامه بانکی

فق رویه و های قرارداد در متوسط نرخ اعالمی خرید انرژی برق در آن سالدرصد تعداد کل ساعت 30در 

ای منطقه برق را در اختیار شرکت (های داخل شبکه برق کشورشیوه انعقاد قرارداد و خرید برق از نیروگاه

 دهد. قرار

 پذيری و پايش رويت -11
نیروگاه متقاضی عقد قرارداد دوجانبه بایستی رویت پذیری الزم مطابق رویه ی رویت پذیری  -1-11

 نیروگاه های تولید پراکنده ابالغی شرکت توانیر را در دیسپاچینگ مربوطه داشته باشد.
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ق و تزریق به شبکه متناسب با ای مسئول پایش تعهدات نیروگاه در تولید برشرکت برق منطقه -2-11

 8وفق ماده جانبه می باشد و مکلف است در صورت عدم انجام تعهدات نیروگاه، توان قرارداد دو

 عمل نماید.

 خاتمه دوره قرارداد دوجانبه  -12
 هر گونه توافق بین فروشنده و خریدارخاتمه یا فسخ قرارداد )پایان دوره قرارداد یا در صورت  -1-12

را به  اند بالفاصله موضوعطرفین موظف، (قرارداد دوجانبه یا فسخ جهت خاتمه زودهنگام

  نمایند. اعالم نیروی برق ای و توزیعهای برق منطقهشرکت

ای منطقه شرکت برق قرارداد، زمان درصد مدت 20مستمر برق به میزان در صورت عدم تامین  -2-12

 نیروی برق نیروگاه و شرکت توزیعبه را داد دوجانبه عدم امکان انجام تعهدات نیروگاه در قرار

بالفاصله نسبت به  موظف است از تاریخ اعالم نیروی برق دارد. شرکت توزیعاعالم می

 )مصرف کننده( و صدور صورتحساب کامل برای مشترک )مصرف کننده( رسانی به مشترکاطالع

  اقدام نماید. 

 بازنگری -13
 خواهد بود.انرژی  ومعاون وزیر در امور برق ب یو تصو توانیر شنهادیبا پ نامهیوهشاین ر در مفاد ییا تغیاصالح 
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 1پیوست 

انعقاد  /تامین برق مشترکینی که قسمتی از برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژیالحاقیه قرارداد 

 )نیروگاه مقیاس کوچک( نمایندقراردادهای دوجانبه تامین می

 مقدمه:

كه در اين توزيع نیروي برق .....................   /ايبین شركت برق منطقهدر تاريخ .................. قرارداد الحاقیه اين 

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

شماره .................... با قدرت قراردادي  قراردادداراي ....................  ليو شناسه م..............  به شماره ثبت

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

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

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

  الحاقیهموضوع  -1ماده 

هاي از طريق خريد بستهدر ساعت  موافقت با تامین انرژي برق مشترك حداكثر به میزان .................. مگاوات

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

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

هاي جانبه در دورهسقف قدرت قابل تامین مشترك از طريق بازار بورس انرژي/ انعقاد قرارداد دو: تبصره 

گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه تعیین و به مالك شبکه، شركت سپرده توانیرمختلف توسط شركت 

  رسد.   اعالم و به اطالع مشترك مي

 تعهدات مشترک  -2ماده 

مازاد بر میزان تأمین شده از طريق بازار بورس انرژي و قدرت مصارف بهاي برق مشترك موظف است  -1

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

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

 نیر و وزارت نیروتوسط شركت توا هاي ابالغيبراساس رويهرا  هزينه ترانزيتمشترك موظف است  -2

 پرداخت نمايد. 

 شماره : ...............

 ................  تاريخ:
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مالك  و ساير اقالم صورتحساب توسط مشترك، 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.ض و ادعاي خسارت را از خود سلب ميصورت مشترك حق هرگونه اعترا

 تعهدات شرکت  -3ماده 

، مالك شبکه تامین برق مشترك از طريق بازار بورس انرژي/ انعقاد قرارداد دوجانبهدر صورت عدم  -1

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

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

 باشد.توسط شركت توانیر و وزارت نیرو مي هاي ابالغيرويهبرمبناي 

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

 باشد. انبه با دريافت هزينه ترانزيت ميقرارداد دوج

باري نسبت بار و كمباري، اوجچنانچه مشترك بیش از مصارف انرژي خود در هر يك از بازه هاي میان -3

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

 شترك ندارد.نسبت به برق مازاد خريداري شده توسط م

افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و جلوگیري از از قبیل  اضطراري هرگاه به علل -4

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

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

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.هاي برق تعديل ميتعرفه( شرايط عمومي 15بند )

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

 

 مالک شبکهشرکت مدیر عامل                                                                                نمایندگان مشترک                       

 شبکهمالک شرکت عضو هیات مدیره                                                                                                                                



 

 2پیوست 

 

  برق منطقه ای ....... شرکت محترم عامل مدیر

 باسالم 

 با مشخصات ذیل: ........ .............................عرضه کننده برق تولیدی نیروگاه ............. ........................................... شرکتاحتراماً، 

 ............................................کد اقتصادی  .............................................شماره ثبت   ............................................. ظرفیت نامی نیروگاه

 برق شرکت مشترک عنوان به ................ ................................................. شرکتبا    ،برق قرارداد دوجانبهتایید و تنفیذ  متقاضی 

 : می باشد ذیل مشخصات اب............ .............................................. توزیع/ای منطقه

 .............................................. اقتصادی کد.......... ................................... ثبت شماره ...................................................... شماره شناسایی

  .................................سطح ولتاژ پست تغذیه کننده       ............ ...................................................................... پست تغذیه کننده نام

 هر در مگاوات ...................... ظرفیت به......................................  تاریخ تا .............................. تاریخ از مذکوردوجانبه  قرارداد

.................................................  شماره به برق انشعاب قرارداد الحاقیه استناد به وبوده الذکر  مورد توافق شرکتهای فوق ،ساعت

 به)................................  مورخ ........................................ شماره بهبرق  شبکه به اتصال قرارداد یا........................ .......... مورخ

  .فرمایید صادر را مقتضی اقدام دستور است خواهشمند. می باشد( پیوست

مشمول کسر درامد از  قراردادشرکت هایی که هرگونه قرارداد فروش برق به شبکه دارند به میزان ظرفیت توان این  -1

محل فروش انرژی خود به شبکه تحت قرارداد مربوطه با شرکت برق منطقه ای خواهد بود. این کسر درامد معادل 

 انرژی متناظر با کل ظرفیت در کل ساعت دوره نفوذ این توافق نامه خواهد بود.

 
  

 

 

 

 

 

 

   

 کننده تولیدشرکت  مدیر عاملو امضاء  مهر

 تاریخ:

 ...............................................شماره: .

 ................................................. تاریخ :

 

 برق قرارداد دوجانبهدرخواست فرم 

 مصرف کنندهشرکت مدیر عامل و امضاء  مهر

 تاریخ:



 

 و نامه پوششی آن مصرف کنندهبرق اتصال به شبکه  دادرمصرف کننده و مالک شبکه یا قرا برق فیمابینالحاقیه قرارداد انشعاب : 1پیوست شماره 

)چنانچه عرضه کننده، مالک نیروگاه نباشد، در طول مدت قرارداد  کنندهمبنی بر تخصیص ظرفیت مشخص به عرضه  مالک نیروگاهنامه  :2پیوست شماره 
 الزامی است( نامهارائه این 

 نیروگاه های مقیاس کوچکقراردادهای دوجانبه  دستورالعمل 15: ضمانت نامه بانکی جهت تضمین تعهدات وفق بند 3پیوست شماره 

توسط شرکت عرضه مربوطه شروع قرارداد دوجانبه بهمراه پیوستهای تاریخ قبل از کاری روز  3توجه: فرم درخواست قرارداد دوجانبه می بایست حداقل 
برق منطقه  شرکت ،قص در مستندات ارسالیهر گونه اشکال یا نوا ارسال گردد. درصورت وجود به شرکت برق منطقه ای مربوطهکننده همراه با نامه پوششی 

بمنزله تایید  برق ارسال فرم درخواست قرارداد دوجانبه نخواهد داشت. دوجانبه فوق الذکر شدن قرارداد  ییدر خصوص تایید و یا اجرا تعهدیهیچگونه ای 
 ع اعالم گردد.فبصورت مکتوب به شرکت های ذینمراتب و یا رد قرارداد دوجانبه نمی باشد و زمانی قرارداد دوجانبه از نظر این شرکت مورد تایید است که 

 


