دستورالعمل نحوه انجام امور وكالتي در بورس كاالي ايران و بورس انرژي ايران
مصوب  1398/08/08هیئت مدیره سازماان بورس و اوراق بهادار
د ر را ستاي ساماندهي و نظارت بر ا ستفاده از نهاد وكالت در بازارهاي شركت بورس كاالي ایران و شركت بورس انرژي ایران كه از
این پس در این دستتتورالل "بورس" نامیده ميشتتوند و نیب به موظور ت،تض طتت،ن و نرهداري ستتوابت و م تتتودات مربور به امور
وكالتي و در جهت پیشریري از هرگونه سوء استفاده از نهاد مببورض این دستورالل در تاریخ  1398/08/08به تصویب هیئت مدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار رسید .


ماده : 1
اصطالحات و واژههاي تلریف شده در قانون بازار اوراق بهادار ج هوري اسالمي ایران مصوب  1384/09/01مجلس شوراي اسالميض
دستتتورالل ملامالت كاال و اوراق بهادار م،توي بر كاال در بورس كاالي ایران مصتتوب  1389/07/05شتتوراي لالي بورس و اوراق
بهادارض د ستورالل ت ویه و پایاپاي ملامالت بورس كاالي ایران م صوب  1389/08/22هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و
ا صالحات آنض د ستورالل ملامالت كاال و اوراق بهادار قاب ملامله در بورس انرژي ایران م صوب  1391/07/10شوراي لالي بورس
و اوراق بهادار و اصتتالحات آن و دستتتورالل ت،ت و ستتذرده گااري كاال و اوراق بهادار قاب ملامله و ت تتویه و پایاپاي ملامالت در
بورس انرژي مصوب  1391/10/17هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصالحات آن با ه ان مفاهیم در این دستورالل به
كار ميروند .سایر اصطالحات و واژههاي بهكار رفته به شرح زیر تلریف ميشوند :

o

بند الف :
شركت فرلي :یك شركت كه تحت كوترل یك شركت دیرر است.

o

بند ب :
كوترل :توانایي راه،ري سیاستهاي مالي و ل لیاتي یك شركت به موظور ك ب موافع اقتصادي از فلالیتهاي آنض ميباشد .موارد
زیر برخي از مصادیقي است كه هر یك به توهایي موجر به كوترل ميشود:
 -1در اختیار داشتن اكثریت حت رأي به طور م تقیم یا غیرم تقیمض
 -2داشتن مالكیت به طور م تقیم یا غیرم تقیم و در اختیار داشتن حت تلیین یا بركواري اكثریت الضاي هیأت مدیرهض
 -3داشتن حت تص یم گیري در مورد امور مهم شركت به طور م تقیم یا غیرم تقیم از طریت مفاد مودرج در اساسوامه یا انلقاد
قرارداد با شركتض و
 -4داشتن مالكیت به طور م تقیم یا غیرم تقیم و داشتن اكثریت حت رأي از طریت توافت با سایر سهامداران.



ماده : 2
ملامالت وكالتي كاال و اوراق بهاداري كه ت ویه آن نبد بورس ا ستض م ش ول مفاد این د ستورالل
اوراقبهادار قاب ملاملهض مطابت مقررات مربور به نحوه انجام ملامالت وكالتي اوراقبهادار ميباشد.

بوده و ملامالت وكالتي سایر

 oتبصره :
اجراي مفاد این دستورالل در خصوص ملامالت وكالتي كاال و اوراق بهاداري كه ت ویه آن نبد بورس ن يباشد در صورت موافقت
بورس بر لهده شركت سذردهگااري مركبي ميباشد.


ماده : 3
پایرش وكالت در بورس موور به توظیم وكالتوامه رستتت ي با حت لبل وكی و امكان انجام مورد وكالت توستتتن موك و نیب احراز
هویت وكی مطابت مقررات و ت،ت وكالتوامه و اطاللات آن تو سن كارگبار در سامانهاي ا ست كه ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابالغ
این دستورالل توسن بورس بدین موظور راه¬اندازي ميشود .

 oتبصره : 1
تا زمان راه اندازي سامانه ماكور در این مادهض ت امي كارگباران مكلفود وكالتوامه و اطاللات مربوطه را مطابت قالب الالمي بورس در
اختیار بورس قرار دهود .
 oتبصره : 2
حداكثر مدت زمان الت،ار وكالتوامههاي موطتتوا این دستتتورالل
تشریفات الزم ن ،ت به ت دید آن اقدام ن اید .

یك ستتال استتت و در صتتورت ت ای ض موك ميتواند پس از طي

 oتبصره : 3
وكالتوامههاي مشت

بر شرر سلب حت لبل وكی تحت هر لوواني در بورس قاب پایرش نی ت .

 oتبصره : 4
شرر توكی به غیر در وكالتوامههاي موطوا این دستورالل


در بورس قاب ال ال نی ت .

ماده : 4
اختیار وكی در موارد ذی نیازمود تصریح در وكالتوامه است:
الف) ت،ت سفارش و انجام ملامالت كاال و اوراق بهادار قاب ملامله با تلیین نوا بازار و ریوگ ملامالتي مربوطه؛

ب) ملرفي یا تغییر ح اب مربور به ملامالت؛
پ) طرح هر گونه شكایت یا التراض و پاسخرویي به آن؛
ت) بخشش خ ارات و جرایم ناشي از نقض تلهدات.


ماده : 5
دریافت و پرداخت هر گونه وجه مربور به ملامالت در بورس جب در موارد م صوب هیئت مدیره بورس صرفاً از طریت ح اب متللت
به موك مجاز است .



ماده : 6
شتتركت هاي كارگباري جهت پایرش وكالت مكلف به رویت اصتت وكالتوامه به ه راه مداره هویت فردي وكی و احراز صتتحت و
اصالت آن از طرق مقتضي از ج له سامانۀ باركدخوان و ت،ت وكالتوامه و اطاللات مربور به آن در سامانه ه تود .

 oتبصره :
تصریح به ن ایودگي در كلیه فرمها و فرآیودهاي مربور به ملامله كاال و اوراق بهادار قاب ملامله البامي است .


ماده : 7
هر شخص در هر زمان صرفاً به نیابت از یك مشتري ميتواند در بورس به انجام امور مربور به وكالت براي دیرري اقدام ن اید .

 oتبصره : 1
پایرش وكالت چود شركت فرلي یك شركت مادر (هلدیوگ) توسن یك شخص در صورت تأیید بورس بالمانع است .
 oتبصره : 2
پایرش وكالت توسن یك شخص از جانب وراث متوفي با تأیید بورس بالمانع است.
 oتبصره : 3
اشخاص حقوقي مي توانود مطابت طوابطي كه به تصویب هیئت مدیره بورس ميرسد و با رلایت سایر قوانین و مقررات الزم االجراض
یكي از كاركوان خود را به لووان ن ایوده انتخاب ن ایود .


ماده : 8

در صورتي كه وكی با طرف دیرر ملامله ذينفع واحد تلقي گردد به وكالت وي ترتیب اتر داده ن يشود .

 oتبصره :
مصادیت ذينفع واحد توسن هیئت مدیرۀ بورس تلیین ميشود.


ماده : 9
موك مكلف است مراتب لبل وكی را در اسرا وقت به وي الالم و رسید وصول ابالغیه لبل یا سود رس ي لبل را به كارگبار ارائه
ن اید .در این صتتورت كارگبار مكلف استتت به محض اطالا از لبل وكی ض مراتب را به اطالا بورس رستتانده و از پایرش انجام امور
توسن وكی در هر مرحله خودداري ن اید .در صورتي كه موك مراتب لبل وكی را به كارگبار اطالا ندهدض م ئولیت كلیه اقدامات
بر لهده وي خواهد بود .

 oتبصره :
كارگبار مكلف است م تودات مربور به لبل وكی را از مشتري دریافت و در سوابت مشتري نبد خود نرهداري ن اید .


ماده : 10
در صورت اطالا كارگبار از انحالل وكالت به هر صورتض ارائه خدمات كارگباري به استواد وكالت مجاز نخواهد بود .



ماده : 11
كارگبار مكلف است در پایان هر ماه مطابت فرمت بورس گبارشي از كلیه امور وكالتي مشتریان خود را به بورس ارائه ن اید .



ماده : 12
ت،ت سفارش و ملامله كاال و اوراق بهادار قاب ملامله با ا ستفاده از وكالتوامه تو سن شركتهاي كارگباري بدون رلایت ترتی،ات این
دستورالل تخلف مح وب شده و به موبلۀ ملامله بدون دستور تلقي ميگردد .



ماده : 13
شتتركتهاي كارگباريض تشتتك هاي خودانتظام و مدیرانض كاركوان و اشتتخاص تحت تكف آنها مجاز به پایرش وكالت و انجام امور
موطوا این دستورالل به وكالت از مشتري در بورس نی تود .



مؤخره :

این د ستورالل در  13ماده و  11ت ،صره در تاریخ  1398/08/08به ت صویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ر سید و در
تاریخ 1399/03/26اصالح گردید

