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  اوراق بهادار دستورالعمل نحوة انجام معامالت وكالتي

  

  

كه بـا   يوكالتي و پيشگيري از وقوع تخلف در معامالت اوراق بهادارمعامالت به منظور تسهيل انجام 

تبصــره در  2مــاده و  13دســتورالعمل حاضــر در  ،شــود انجــام مــيو توســط وكيــل اســتفاده از وكالــت 

  .به تصويب رسيد 03/11/1388به تاريخ  جلسة هيئت مديره ششمينو يكصدوشصت

  

هاي تعريف شده در مادة يك قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوري اسـالمي       اصطالحات و واژه – 1مادة 

، با همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كـار  اسالمي مجلس شوراي 1384ايران، مصوب آذرماه 

  ساير تعاريف عبارتند از؛. روند مي

سـهامي  (گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجـوه   شركت سپرده گذاري مركزي؛ دهشركت سپر –الف 

مادة يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسـالمي ايـران تشـكيل     )7(است كه طبق بند ) عام

  .شده است

تواند  گذاري مركزي كه به موجب آن وكيل مي عبارتست از گواهي صادره از شركت سپرده تأييديه؛ –ب 

راق بهادار موضوع وكالتنامه را به نيابت از موكل خود از طريق شركتهاي كارگزاري به فـروش  او

  .رساند

ها و بازارهـاي خـارج از    استفاده از سند وكالت جهت فروش اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس – 2مادة 

شـركت   و ارائـه آن بـه  گـذاري مركـزي    سپردهاز سوي شركت  "تأييديه"بورس منوط به صدور 

فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وكالت توسط شركتهاي كارگزاري بدون  .باشد ميكارگزاري 

خلف محسوب شده و به منزلة فروش بدون دستور تلقي خواهد اين دستورالعمل ترعايت ترتيبات 

  .شد

بـه شـركت   ويـت  جهـت احـراز ه  وكيل بايد رأساً سند وكالتنامه را همراه با مدارك هويت خود  – 3مادة 

وكيـل موظـف اسـت     .ارائه نمايدو يا به يكي از دفاتر شركتهاي كارگزاري گذاري مركزي  سپرده

به شركت حسب مورد  ،را كه قصد فروش آن را با استناد به سند وكالت دارد ياصل اوراق بهادار

  .ارائه نمايديا دفاتر كارگزاريها گذاري مركزي  سپرده

بايد سند وكالت را همراه بـا مـدارك هويـت فـردي وكيـل و اوراق بهـادار       شركتهاي كارگزاري  : هتبصر

جهت گذاري مركزي  سپردهبه شركت رويت و تصوير آن را برابر با اصل نموده و موضوع وكالت 

  .صدور تأييديه ارسال نمايند

وكيل گذاري مركزي بايد تصويري از اوراق بهادار موضوع وكالت و مدارك هويت  شركت سپرده -4مادة 

مفـاد  . را كه برابر با اصل شده باشد در سوابق تأييديه صادره در بايگـاني خـود نگهـداري نمايـد    
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تأييديه صادره بايد با مشخصات مندرج در تصوير مدارك ياد شده يكسان بوده و بـا مشخصـات   

  .مندرج در سامانة پس از معامالت نيز مطابقت داشته باشد

  نمايد؛ پس از انجام اقدامات زير نسبت به صدور تأييديه اقدام مي گذاري مركزي شركت سپرده – 5مادة 

  بررسي مفاد وكالتنامه و احراز سمت وكيل –الف 

گـذاري   وكيل، در صورتي كه وكيل مدارك الزم را مسـتقيماً بـه شـركت سـپرده    احراز هويت  –ب 

  .مركزي ارائه نمايد

  مالكيت موكل نسبت به اوراق بهادار موضوع وكالتنامهاحراز  –ج 

  احراز حدود اختيار وكيل در فروش اوراق بهادار –د 

  هم بايد درج شود؛موارد زير گذاري مركزي  سپردهدر تأييديه صادره از سوي شركت  - 6مادة 

  نام و مشخصات فردي وكيل و موكل –الف 

آن اقدام به فروش نسبت د به نيابت از موكل خود توان وكيل ميكه مشخصات اوراق بهاداري  –ب 

  .نمايد

درج شماره حسـاب بـانكي وكيـل يـا موكـل بـه       اختيار يا عدم اختيار وكيل در دريافت وجه با  –ج 

  .صورت كامل كه طبق مندرجات سند وكالت وجوه حاصل از فروش بايد به آن حساب واريز شود

وع بـوده و وكيـل بايـد حسـب مـورد شـماره حسـاب        معرفي شماره حساب بانكي مشترك ممنـ  :تبصره 

  .اختصاصي خود يا موكل خود را اعالم نمايد

را مبني بر گذاري مركزي  سپردهشركت هاي كارگزاري موظفند تأييديه صادره از سوي  شركت  - 7مادة 

ضـميمه نمـوده و در سـوابق     "فـرم درخواسـت فـروش   "مجوز انجام معامله توسـط وكيـل بـه    

  .اني نمايندكارگزاري بايگ

كارگزاري مجاز به فروش اوراق بهادار يا واريز وجـه آن خـارج از ترتيبـات مقـرر در       شركتهاي  - 8مادة 

جهت انجام معامله با اسـتفاده از سـند وكالـت    اي كه در چهارچوب اين دستورالعمل  متن تأييديه

  .باشند نميصادر شده است 

ماه پس از تاريخ صدور معتبر بـوده   ادار توسط وكيل تا ششروش اوراق بهتأييديه صادره براي ف – 9مادة 

دستور فروش اوراق بهادار را ندهد و يا پس از ارائه دستور فـروش  در اين مهلت و چنانچه وكيل 

به فروش نـرود، فـروش   در مهلت مذكور از سوي وكيل به هر دليل اوراق بهادار موضوع تأييديه 

  .رائه شده منوط به ارائة تأييديه جديد استاوراق بهادار يا اجراي دستور فروش ا

وسيله وكيل و بـه نيابـت از مالـك اوراق بهـادار بـه       بهوجوه حاصل از فروش اوراق بهادار كه  – 10مادة 

رسد به هر مبلغي كه باشد بايد حسب مورد و با توجه به مفاد تأييديه صادره به حساب  فروش مي

به صورت نقدي يا چك به وكيل يا موكل به هر ترتيب پرداخت وجه . موكل يا وكيل واريز گردد

در صورت عدم رعايت ترتيبات فوق، كارگزار عالوه بر مسئوليت در قبال دارنـدگان   .ممنوع است

به حساب بـانكي  وجه حاصل از فروش اوراق بهادار  واريز .شود متخلف محسوب مي ،اوراق بهادار

  .ثمن معامله صراحتاً در متن وكالت قيد شود وكيل منوط به آن است كه اختيار وكيل در اخذ
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هـاي صـادره را    موظف است در پايان هر ماه گزارشي از تأييديهگذاري مركزي  سپردهشركت  – 11مادة 

  .طي فرم مخصوصي به سازمان ارسال نمايد

ه وكالـت  توانند با استفاده از سند وكالت ب هاي كارگزاري و مديران و كاركنان آنها نمي شركت – 12مادة 

  .از مشتريان خود نسبت به انجام معامله اوراق بهادار در بورس يا فرابورس اقدام نمايند

گذاري مركزي بايد مراحل صدور تأييديه و سـاير ترتيبـات اجرايـي در راسـتاي      شركت سپرده – 13مادة 

  .اجراي اين دستورالعمل را تدوين نموده و به اطالع عموم برساند

  


