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 ارایه اوراق گواهی ظرفیت مشترکان جهت دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد

 وزارت نیرو برق و انرژی   معاون تصویب کننده: 

 برق و انرژی وزارت نیرو معاون ابالغ کننده: 

 

 جهت اجرا:  سند  دریافت کنندگان

 اقتصادی وزارت نیرو  ریزی و معاونت برنامه  -

   برق و انرژی وزارت نیرومعاونت  -

 هیئت تنظیم بازار برق ایران  -

 ایران)توانیر( شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق   -

 برق حرارتی  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی  -

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران -

 سراسر کشور  ایهای برق منطقه شرکت -

 سراسر کشور  های توزیع نیروی برق شرکت -

 

 اسناد مرتبط: 

   رو یمحترم ن ریوز28/12/1398مورخ   30/47637/98/ 100شماره  هیابالغ -

 برنامه ششم توسعه و دستورالعمل مربوطه قانون  48ماده   "ت "بند  -

( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب شورای  133دستورالعمل بند )و( ماده ) -

 28/12/1391مورخ   114078اقتصاد به شماره 

 هیأت وزیران  10/11/1394هـ مورخ  50999/ ت  145937مصوبه شماره   -

مورخ   20/40749/95/ 100گواهی ظرفیت مصوبه شماره دستورالعمل نحوه تدارک و خرید و فروش  -

 وزیر نیرو  28/09/1395

مورخ   350/11028/95نامه فنی و اجرایی صدور، انتشار و خرید گواهی ظرفیت موصوبه شماره شیوه  -

 برق و انرژی وزارت نیرو  معاون 28/12/1395

 برق و انرژی وزارت نیرو  معاون   06/12/1398مورخ  98/ 350/49930ابالغیه شماره -

برق و انرژی وزارت نیرو  معاون   11/03/1399مورخ  99/ 350/15246ابالغیه شماره -
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 مقدمه:   .1

  رو یمحترم ن ر یوز1398/ 28/12مورخ  100/30/47637/98شماره  ه ی ابالغ یاجرا یدر راستااین دستورالعمل 

و نیز تسهیل شرایط تهیه و ارایه اوراق گواهی ظرفیت توسط مشترکان مشمول دارای قرارداد اتصال به شبکه  

 تدوین گردیده است.

 

 هدف: ا .2

 متقاضیان جدید مشمول،  مشترکان توسط  گواهی ظرفیت اوراق  ارایه  انجام تعهد کار  و تبیین ساز -

 و مشترکان متقاضی افزایش ظرفیت اتصال به شبکه انشعاب 

 اوراق گواهی ظرفیت توسط مشموالن و متقاضیان در راستای حمایت از تولید تسهیل ارایه  -

و تحقق اهداف    رو ی محترم ن  ر یوز28/12/1398مورخ    100/30/47637/98شماره    ه یابالغ  ی اجرا   یدر راستا

ابالغ   ت، یظرف یاوراق گواه  هی نحوه انجام تعهد مشترکان مشمول ارا ییاجرا دستورالعمل، فوق الذکر

 . گرددی م

 

 اجرا: محدوده  .3

 :زیر الزم االجرا می باشد  اشخاص این دستورالعمل برای 

 شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران)توانیر(  -

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  -

 مدیریت شبکه برق ایرانشرکت  -

 سراسر کشور  ایهای برق منطقه شرکت -

 سراسر کشور  های توزیع نیروی برق شرکت -

 

 مسئولیت:   .4

و مسئولیت نظارت    بوده 2موضوع بند  ی باالترین مقام اجراییبر عهده  دستورالعملمسئولیت اجرای این 

 .می باشد  برق و انرژی وزارت نیرو  معاون بر حسن اجرای آن بر عهده 
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 تعاریف: .5

 روند: طه به کار می اصطالحات زیر در معانی مشروح مربو ، دستورالعملدر این  

  یِ روگاهین تِ یظرف جادیبر ا ی مبتن رویوزارت ن ۀاست قابلِ مبادله که با اجاز یسند گواهی ظرفیت:  -5-1

  لووات یک ت یظرف یگواهواحد  شود؛ی موجود صادر م مشترکان  یِ کاهشِ قدرتِ قرارداد ایو  د یقابلِ اتکاءِ جد 

اشتراک    ی. واگذارباشد ی م  دود مدت نامحبه   یروگاهیمطمئن ن   تیظرف   لوواتیک  کی است که معرفِ تعهِد تدارکِ  

از   یمتناسب زانِ یمستلزم ارائه م ، مشترکان ی قدرت قرارداد ش یافزا ا یبرق کشور و  ی در شبکه سراسر د یجد 

   است. تیظرف یگواه

 . شوداست که توسط بورس اداره می   گواهی ظرفیتبازار متمرکز خرید و فروش  بازار گواهی ظرفیت:    -5-2

 شرکت سهامی بورس انرژی ایران بورس:  -5-3

 انتقال و توزیع نیروی برق ایران شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، : ریتوان   -5-4

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   :دی تول  یتخصص  مادر -5-5

 ای و توزیع نیروی برق های برق منطقه شرکت : مالک شبکه -5-6

 باشد.حد فاصل زمانی پانزدهم خردادماه لغایت پانزدهم شهریورماه هر سال می ایام پیک:  -5-7

با درخواست   مگاوات یا مشترکانی که  پنج ن با قدرت قراردادی باالیامشترک: مشمول انمشترک -5-8

مالک شبکه  آنها با  قرارداد  و    مگاوات افزایش داده  پنج  خود را به بیش ازقراردادی  افزایش قدرت، مجموع قدرت  

به   نسبت ستیبای م  این اشخاص ،مبادله شده باشد  1398تا انتهای سال  1395سال از ابتدای  در بازه زمانی

 اقدام نمایند.  د متناسب با قدرت قراردادی خو گواهی ظرفیتاوراق ارائه 

  از  شیبا قدرت ب ، درخواست انشعاب1399ی که از ابتدای سال انیمتقاض :انشعاب دیجد متقاضیان -5-9

  .نمایند  مگاوات پنج

  با ، 1399که از ابتدای سال  مشترکانی  افزایش ظرفیت اتصال به شبکه: مشترکان متقاضی  -5-10

 .دهند   شی مگاوات افزا  پنج از ش یرا به ب خودقراردادی  قدرت  مجموع  قدرت،  شیافزا درخواست
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   تیظرف  یگواهاوراق  ارائه نحوه .6

 مشمول انمشترکنحوه ارائه اوراق گواهی ظرفیت توسط  -6-1

  ، 31/03/1399حداکثر تا    مکلفند   وزیر نیرو  28/12/1398  مورخ   30/47637/98/ 100  شماره  ه یابالغبر اساس   

 اقدام نمایند. شبکه مالک  به  خود  قدرت قراردادی  مجموع  متناظر با گواهی ظرفیت  اوراق ارائه به نسبت

دارای    مشمول   مشترکانتوسط    گواهی ظرفیتاوراق  مجاز است برای تسهیل شرایِط تهیه و ارائه    توانیرشرکت  

 قرارداد اتصال به شبکه، نسبت به ارائه تسهیالت به آنان با شرایط ذیل اقدام نماید.

 

و در خصوص نحوه    مراجعه  مالک شبکهبه    31/03/1399برای مشترکان مشمولی که تا تاریخ    :1گروه  
گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی توافق نمایند،  اوراق تعهد خود در خصوص ارایه ایفای 

،  در بازه زمانی سه ماهه هر مرحله    ، طی یک سال  مرحله   4  در اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را  توانند  می 
را قطعی    خودو قرارداد    به مالک شبکه ارایهاز زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک چهارم از کل را  

 نمایند.
   

به مالک شبکه مراجعه و    04/1399/ 31تا    1399/ 01/04برای مشترکان مشمولی که از تاریخ  :  2گروه 
در خصوص نحوه ایفای تعهد خود در خصوص ارایه اوراق گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی  

نی  در بازه زما  ، هرمرحلهطی نه ماه  مرحله   3  درتوانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را  توافق نمایند، می 
از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک سوم از کل را به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود    ،سه ماهه

 را قطعی نمایند.
 

به مالک شبکه مراجعه   1399/ 31/05تا  05/1399/ 01برای مشترکان مشمولی که از تاریخ  :3گروه 
و در خصوص نحوه ایفای تعهد خود در خصوص ارایه اوراق گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی  

نی  در بازه زما  ، هر مرحلهماه  6طی    مرحله  2  در توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را  توافق نمایند، می 
از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک دوم از کل را به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود    ،سه ماهه

 را قطعی نمایند.
 

به مالک شبکه مراجعه و    31/06/1399تا    01/06/1399برای مشترکان مشمولی که از تاریخ  :  4گروه 
رفیت متناسب با قدرت قراردادی  در خصوص نحوه ایفای تعهد خود در خصوص ارایه اوراق گواهی ظ

حداکثر تا سه ماه از زمان   طی یک مرحله در توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را توافق نمایند، می 
 توافق به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود را قطعی نمایند. 

 
که نسبت به مراجعه، توافق و ارایه اوراق گواهی ظرفیتِ  مشمولی  تامین برق مشترکان :1تبصره 

مکلف  ، قابل تضمین نبوده و مالک شبکه  ننمایند   اقدام در مهلت مقرر  متناسب با قدرت قراردادی خود  

https://engtak.com

https://engtak.com


 

 ترکاندستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مش

 گواهی ظرفیت  اوراق  ارایه جهت

 

 شماره سند: 

 تاریخ صدور:

 شماره تجدید نظر: 

 تاریخ تجدید نظر:

 

7 
 

 " به همراه  "مصرفیقدرت "  و نمودهعمل  فی مابین تعهدات قراردادمطابق حقوق و  است 

قدرت قراردادی  ] × (1 −
تعهدات گواهی  ظرفیت انجام  نشده

کل تعهدات ارایه گواهی ظرفیت
قرار   "تجاوز از قدرت"را مبنای محاسبه  " [(

 .دهد 
به انجام کامل تعهدات   1399/ 31/06مشترکان مشمول طی یک سال از تاریخ  این    که   درصورتی 

مالک شبکه می بایست نسبت به فسخ قرارداد اقدام   ،اقدام ننماید  در زمینه ارایه گواهی ظرفیت خود
   به تخصیص معادل ظرفیت آزاد شده به متقاضیان جدید اقدام نماید نسبت و 
 

اجازه خرید اوراق گواهی ظرفیت به   ،مشترک مشمول می تواند با ارایه وکالت رسمی :2تبصره 
  مادر تخصصی تولید و یا شرکت معرفی شده از طرف آن   میزان متناسب با قدرت قراردادی خود را،  به 

 بدهد.

 :انشعاب  متقاضیان جدیدنحوه ارائه اوراق گواهی ظرفیت توسط  -6-2

  شبکه  به اتصال ، 1399 سال یابتدا از  ؛ 28/12/1398مورخ  100/30/47637/98شماره  هیابالغ بر اساس 

   . بود خواهد  به مالک شبکه متناسب با قدرت قراردادی تیظرف یگواهاوراق ارائه  به  مشروط  ،جدید  انیمتقاض

افزایش ظرفیت اتصال به   مشترکان متقاضی نحوه ارائه اوراق گواهی ظرفیت توسط  -6-3

 : شبکه

ای با مالک شبکه، تعهد خود در  توانند با امضاء توافقنامه می   متقاضی افزایش ظرفیت اتصال به شبکه  مشترکان

خصوص ارایه اوراق گواهی ظرفیت را در چهار مرحله، هر مرحله در بازه زمانی سه ماهه، ایفاء نمایند. اولین  

نامه توسط متقاضی،  مرحله ایفای تعهد، زمان افزایش ظرفیت اتصال به شبکه است. در صورت عدم امضای توافق

 رارداد افزایش اتصال به شبکه فسخ خواهد شد.ق

 بازنگری .7

قابل   وزارت نیرو  برق و انرژی معاون یا اقتصادی ریزی ودرخواست معاون برنامه  تشخیص و این سند بنا به

 .باشد می  بازنگری
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