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  مقدمه .1
داشته دانان به مسائل خاص انرژي توجه بيشتري  كه حقوق است اهميت انرژي باعث شده

نرژي در مقاطع هاي تخصصي حقوق ا امروزه در بسياري از كشورهاي جهان دوره. باشند
 حقوق اندازي مراكز متعدد پژوهشي و آموزشي راه. كارشناسي ارشد و دكتري برقرار شده است

ل مرتبط با ئها سمينار و كارگاه آموزشي در سطح جهان در خصوص مسا انرژي، برگزاري ده
 ةدهند  و انتشار نشريات متعدد در اين خصوص همه نشانها باحقوق انرژي و چاپ كت

 دارند به مسائل حقوق انرژي مبذول مي  و دانشگاهيانقيحقو ةجامعميت خاصي است كه اه
)8-3.p, 2011, osselmanb(.  گيري   شكل، حقوق انرژيمهمدر اين ميان يكي از مباحث

كاالها و اوراق بهاداري كه . هاست  بورسهاي انرژي و مباحث و مطالعات مربوط به اين بورس
ها و  ويژگي . از حساسيت و ارزش اقتصادي بااليي برخوردارند،ندشومي معامله بورس در اين

توجهي از كشورها به ايجاد  اندازي بورس انرژي موجب شده است كه تعداد قابل آثار مثبت راه
 ،خام تخصوص نف  انرژي بهةيافت سازمان ترين بازارهاي از مهم. چنين بورسي ترغيب شوند

 كه در »مريكاا نايمكس بورس« ؛دمريكا و انگلستان اشاره كراتوان به دو بورس مهم در  مي
   . كه مقر آن لندن است»انگلستان خام نفت المللي بين بورس« نيويورك مستقر است و

 رشد سرعت با و گرديد آغاز متحده اياالت درم 1983 سال در خام نفت آتيت معامال«

 بازارهاي در قراردادها ترين پروپان فعال و بنزين، خام نفت قراردادهاي آتي اكنون هم .كرد

 (Ernest »شود مي فيزيكي منجر تحويل به قراردادها اين درصد دو از البته كمتر .هستند انرژي

E, 2010, p.16(.  
في، وابستگي جهاني و از طر گاز مين نفت وأت راهبردي در به دليل نقشدر ايران نيز 
 سياسي، روابط در اي ه ويژ نقش نرژيا گاز، صادرات نفت و حاصل از اقتصاد به درآمد

هاي  يكي ازچالش. غيره دارد كيفيت زندگي و بهبود رفاه اجتماعي، توسعه، و رشد اقتصادي،
 ارزي حاصل از فروش نفت وگاز درآمد قيمت و كنترل در هاي خارج از نوسان، اصلي كشور

بر كشف قيمت و  افزونتواند   ايجاد يك بورس مستقل در بخش انرژي مي،رو اين  از.است
طور خالصه   به. قيمت انرژي منطقه معرفي كندةكنند عنوان تعيين شفاف سازي بازار، ايران را به

، تأمين مالي براي توليدكنندگان، گسترش نقش و بورس انرژي امكان خريد و فروش انرژي
كنندگان و  ور بخش خصوصي، شفافيت معامالتي، تأمين انرژي براي توزيعحض

گذاري  جذب سرمايه ،هاي معامالتي، تسهيل در تبادالت انرژي كنندگان، كاهش هزينه مصرف
انرژي، باال بردن موقعيت روزانة ، كشف قيمت  هاي جهاني خارجي، تأثيرگذاري بر قيمت

  .دساز  ميها و غيره را فراهم   دور زدن تحريمجمهوري اسالمي ايران،
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زماني  اما هم ، تفكر ايجاد بورس انرژي به تفكيك نفت و برق وجود داشتساليان متمادي 
 در »شوراي عالي بورس و اوراق بهادار«  ادغام وزارت نفت و نيرو، باعث شد موضوعآن با
اندازي بورس نفت و برق،  هاي جداگانه براي راه با تجميع درخواست 1390  خرداد30 ةجلس
 ،از بورس فلزات، كشاورزي، نفت پس ،بر اين اساس. هددبي أر »بورس انرژي«اندازي  به راه

محصوالت نفت  ةعرض  برايعنوان چهارمين بورس كشور  به»بورس انرژي« ،گاز و پتروشيمي
 .هاي انرژي شكل گرفت غال سنگ و ساير حاملز، ، برق، گاز طبيعيهاي نفتي هورداو فر

ها و  كل ثبت شركت ةادار در 1391  تير17در تاريخ ) سهامي عام(شركت بورس انرژي 
قرارداد  ؛انجام معامالت نقدي ةزمينثبت رسيد و فعاليت خود را در  تجاري بهغيرسسات ؤم
 نيازهايي چون خريد و رفع راي بقراردادهاي آتي و اختيار معاملهو  ؛لف موازي استانداردس

كنندگان و  مين منابع انرژي براي توزيعأمين مالي براي توليدكنندگان و تأفروش منابع انرژي، ت
  . نمودز همان سال آغا از اوايل خردادكنندگان مصرف
و نظر به اهميت زياد  گذرد از زمان تأسيس بورس انرژي مدت زيادي نميتوجه به اينكه با

 لزوم بررسي ،داري از منابع غني انرژيرو برخو هاي كشور به ويژگي عنايتبا و اين بورس 
 صالحيت قانوني ،در اين راستا. شود دقيق قوانين و مقررات حاكم بر بورس انرژي احساس مي

سزايي از اهميت ب وضع مقررات مناسب، ةمقدمعنوان الزمه و  مراجع وضع مقررات به
دستورالعمل « برخي از مقررات مربوط به بورس انرژي مانند در ايران. برخوردار است

 و »شوراي عالي بورس«از سوي  »معامالت كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس انرژي
 »تورالعمل پذيرش كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس انرژيدس«جمله اغلب مقررات از

در اين خصوص به هايي  پرسشو  ها ابهام . تصويب شده است»بورس ةمديرت ئهي« از جانب
تعدد  صالحيت وضع مقررات را دارند؟ آيا اين نهادهااين آيا  جمله اينكهرسد، از ذهن مي

مرجع وضع مقررات صحيح است و از نظر قواعد و اصول حقوقي چگونه صالحيت وضع 
توانند  ها مي در تمام مسائل مربوط به بورس يادشدهشود؟ آيا مراجع  مقررات توجيه مي

  است،ها صالحيت داده  در چارچوب مواردي كه قانون به آن صرفاًگذاري كنند و يا مقررات
در اين مقاله  هاي مطرح انرژي دنيا روال چگونه است؟ ررات دارند؟ در بورسامكان وضع مق

بحث و روند قانوني تشكيل آن،  پس از آشنايي مختصر با مفهوم و مقررات بورس انرژي
گذاري و مرجع  در خصوص صالحيت قانون گفته پيش هاي پرسش به پاسخگوييبراي  تحليلي
  .شود  ارائه ميوضع مقررات در بورس انرژي برايصالح 
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  مفهوم بورس انرژي .2
 فراهمبراي  شيميايي منابع فيزيكي يا ةاستفاد آمده از دست انرژي عبارت است از نيروي به«

 اساسي انرژي عامل« .)(oxforddictionaries.com» ها انداختن ماشين كار به يا وگرما نور كردن
اقتصادي جهت توليد، تجارت و حمل و نقل بوده و امروزه جزء مسائل امنيتي  ةتوسعرشد و 

بخش . شود  ميآند كه هر ساله ميلياردها دالر صرف توليد و تأمين شو مي حسوبمكشورها 
 مثل پذير هاي تجديد انرژي اي و هسته  شامل نفت، گاز، زغال سنگ، برق، انرژيانرژي عمدتاً

  .)93، ص1393شيروي، ( »انرژي توليدي از آب و برق و خورشيد است
 زيرا با ،مورد توجه نيستندهاي نو  اي و انرژي هاي هسته هاي انرژي، انرژي البته در بورس
 زغال .دنوش ها معامله نمي  به صورت كاال در بورس،ها گونه انرژي خاص اينتوجه به جايگاه 

اصلي در معامالت بازار انرژي مطرح نيست، زيرا نقش آن در  ةشاخعنوان يك  سنگ نيز به
هاي كاال قرار  بورس ةمجموع هاي انرژي در بورس .الگوي انرژي جهاني كاهش يافته است

. باشد مي معامله اراختي حق و آتي قراردادهاي بازارها، اين در معامله مورد قراردادهاي« گرفته،
 فيزيكيل تحوي يا و نقدي ةتسويصورت  به هاقراردادة تسوي وكارساز نفتي هاي بورس در

 ازجمله مختلفي هاي روش از انرژي هاي بورس در .) (Hull, john c ,2002, p. 415»است
 از ها بنگاه ،عالوه به. شود مي استفاده ريسك مديريت براي مالي مشتقات و بيمه بخشي، تنوع

 از و توليد ريسك كنترل براي جديد توليدي هاي ظرفيت و ايجاد انبار موجودي مديريت

Gabbi ,( كنند  مياستفاده قيمت نوسانات از ناشي ريسك مديريت براي مشتقه ابزارهاي

7.p, 2002, Giampaolo(.  
مبتني بر كاال در بورس انرژي مصوب توجه به دستورالعمل پذيرش كاال و اوراق بهادار با

 است يافته انتظام و متشكل  بازاري:توان بورس انرژي را چنين تعريف كرد  مي،1391 مهر 29

 و فرعي عرضه  فيزيكي، مشتقه به سه روشِ،كه در آن كاالهايي كه ماهيت انرژي دارند
هاي انرژي  ت و گاز، و تابلوي ساير حاملبازار فيزيكي شامل سه تابلوي برق، نف. دنشو مي

بازار مشتقه شامل سه . دنشو غال سنگ تحت آن عرضه ميزو  است كه كاالهايي مانند قطران
 .)4 ةماد (باشد و قرارداد اختيار معامله مي آتي قرارداد استاندارد، موازي سلف راردادقتابلوي 

اي انرژي  محموله االهاي خارج از گونه و تك بازاري است كه ك،بازار فرعي بورس انرژي
شود كه  به كااليي گفته مي  كاالي خارج از گونه.)25 ةمادهمان، ( دشو عرضه مي در آن پذيرش و

يك يا لي و ،استشده در بورس انرژي  مشخصات اصلي آن منطبق بر يكي از كاالهاي پذيرفته
 موجب تغيير در تفاوتاين اي كه  گونه  به؛اصلي متفاوت استچند مشخصه آن با كاالي 

اي كااليي است كه  محموله  كاالي تك.)1 ةماد 8همان، بند (شود  ماهيت، نوع يا كاربرد آن نمي
  .)1 ةماد 14همان، بند ( شود  ندارد و صرفاً در بازار فرعي عرضه ميتداومعرضة آن 
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  نوني تشكيل بورس انرژي سير قا.3
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ةتوسعسوم  ةبرنامقانون  هاي دولت و چارچوب سياست در

  هماندر بار اولين براي ايران نفت بورس  طرح،ش1379 مصوب جمهوري اسالمي ايران
 آغاز شدآن  ة اولياقدامات و مطالعات  وكار وزارت نفت قرار گرفت و در دستور ،مطرحسال 

 سيسأت ةاولي ةايدلندن،  بورس مدير سابق كوك بر ادعاي كريسبنا« .)26ص ،1391هروراني، (

شده است و با  مطرح ايران مركزي بانك  از سوي وي با2001 سال بورس نفت در
 قوت بورساين  طراحي هاي زمينه 1380 سال در اقتصاد وزير و نفتي مقامات هاي پيگيري

 ازدوباره   واز تغيير مديريتي براي مدتي متوقف گرديد پس ولي .)61 ص ،1386 آذري،( »گرفت
 ةنام همتفا و شروع المللي بين كنسرسيوم يك مشاركت بامطالعات بورس نفت ش 1383 سال
 قوانين توجه به اينكه مطابق با.شد امضا  همان سالشتهارديب در اين بورس اندازي راه

 بورس شوراي وظايف از ها بورس و گسترش تمامي ايجاد ،توسعه ارمهو چ سوم هاي برنامه

 موافقت پي در« .بررسي و تصويب نهايي به شوراي بورس ارسال گرديد براي موضوع ،است

 وارد ايران پتروشيمي و گاز نفت، بورس سيسأت ةپروژ نفت، بورس با گشايش بورس شوراي

 صفحه 500 در ايران نفت بورس اندازي طرح راه توجيهي گزارش شده و عملياتي ةمرحل

 بورس شوراي طريق از ايران بورس نفت اندازي راه براي تا شد دارايي و اقتصاد وزير تقديم

  .)60 - 61ص ،1386 آذري،( »كند قانوني كسب مجوز به اقدام
 بورس شوراياز سوي  1384 تير 20در  ايران پتروشيمي و گاز نفت، بورس  طرحسپس
 كااليي سومين بورس عنوان هب ايران پتروشيمي و گاز  بورس نفت،،ترتيب ينبه ا. شد تصويب

 ،1386 بابايي، شيخ و ميبدي امامي( اندازي شد راه فلزات بورس كشاورزي و كاالهاي بورس از پس

  .)83ص
 انجام معامالت و غيره بر ةنحو، كارهاي بورس نفت اعم از سهم كارگزارانوتمام ساز

شود و تابع مقررات و تكاليف بورس اوراق  شوراي عالي بورس مشخص مي ةمصوباساس 
  .استبهادر ايران 

 شوراي عالي بورس با 87ر خرداد گيري بورس نفت، د  شكلبرايها  زمان با فعاليت هم
 ةهم تشكيل بازاري منسجم براي دربرگيري ،آن در پي. دكرسيس بورس برق موافقت أت

هاي انرژي پيشنهاد  بورسي جامع و واحد براي معامالت انواع حاملأسيس كاالهاي انرژي و ت
 با 1390 خرداد 30 ةجلس  در»شوراي عالي بورس و اوراق بهادار « حدود دو سال بعد.شد

اندازي بورس انرژي  اندازي بورس نفت و برق به راه هاي جداگانه براي راه تجميع درخواست
محصوالت  ةعرض برايعنوان چهارمين بورس كشور   بورس انرژي به،اين اساس بر. دادي أر
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 هاي انرژي شكل گرفت  و ساير حامل، زغال سنگ،، برق، گاز طبيعيهاي نفتي وردهآفرنفت و 
)www.irenex.ir(.   

داري اين بورس،  هاي سهام صدور مجوز فعاليت بورس انرژي و براي تعيين گروهدر پي 
نهادهاي مالي و  مشاركتبراي  1390تير ماه  فراخواني را در سازمان بورس و اوراق بهادار

 درصد فعاالن صنعت برق و 20،  درصد نهادهاي مالي60كيب  و با قيد ترانرژيفعاالن صنعت 
 قانون بازار اوراق بهادار و به علت 54 ةماد بر اساس .كرد منتشر  درصد عموم مردم20و  نفت

 درصد براي هر 5/2پذيري و مشاركت عمومي در بورس، محدوديت سقف  افزايش رقابت
مجمع پس از برگزاري ) سهامي عام( بورس انرژيسرانجام شركت  .نظر گرفته شدمتقاضي در
سسات ؤمها و  كل ثبت شركت ةادار به صورت رسمي در 1391  در تير ماهس،عمومي مؤس

 كرد همان سال آغار ثبت رسيد و فعاليت خود را از اوايل خرداد تجاري بهغير
)www.abco.ir/56(.  
  
   مقررات بورس انرژي.4

 در مقررات مختلفي، بورس انرژي اندازي راهدر خصوص شوراي عالي بورس  ةمصوبپس از 
گر و  هاي بورس انرژي به تصويب دو نهاد تنظيم و فعاليت عملياتدن كرمند  راستاي ضابطه

  . رسيد»شوراي عالي بورس« و »بورس ةمديرت ئهي«گذار بورس يعني  مقررات
شوراي عالي بورس و اوراق «مندسازي و ساماندهي معامالت بورس انرژي  ضابطهراي ب
 در مهر را »دستورالعمل معامالت كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس انرژي« »بهادار
تعاريف و اصطالحات مربوط به  بياناز  پس يادشدهدر دستورالعمل . تصويب رساند به 1391

 و در اولين قدم ، بورس انرژي تبيينبورس انرژي و معامالت آن، ضوابط عمومي معامالت
 يرسمة جلس در و دستورالعمل اين ضوابط اساس بر بايد بورس در معامالت  كليةتأكيد شد
 همواره بايد بورس انرژي  معامالت،اين دستورالعمل بر اساس .)2 ةماد( شود انجام معامالت

 اولويت اساس بر ها سفارش اجراي. شود انجام حراج هاي روش از يكي به و رقابت مبناي بر
 معامالتة سامان به سفارش ورود زماني اولويت اساس بر ها قيمت تساوي صورت در و قيمت
 بورس انرژي در كاال بر مبتني بهادار اوراق و كاال معامالت ،7ة مادبر اساس  .)5 ةماد( است
 انجام بورس در شده پذيرفته كارگزاران از سوي و بورس معامالتة سامان طريق از صرفاً
يك از هر ضوابط اختصاصي، ها  شرايط دريافت و اجراي آنوانواع سفارشات  .شود مي
دستورالعمل معامالت كاال و « در شده ح و بازارهاي مشتقه از ديگر موارد مطرهاي فيزيكيبازار

  .  است»اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس انرژي
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شوراي عالي « از جانب گفته پيشتصويب دستورالعمل از  كمتر از بيست روزفاصلة به 
دستورالعمل پذيرش  «،و اوراق بهادار مبتني بر آن  ساماندهي روند پذيرش كاالرايب ،»بورس

يئت مديرة سازمان ه«به تصويب  اين بار »كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس انرژي
 ضوابط و مقررات مربوط به اركان و شرايط هيئت پذيرش، ، دستورالعمل اين در. رسيد»بورس
 و كاالهاي مشابه در بازار فيزيكي، تعليق و لغو پذيرش و شرايط پذيرش كاالي اصلي فرايند

لغو آن در بازار كاال در بازار فيزيكي، ضوابط پذيرش كاال در بازار فرعي و فرايند پذيرش و 
   .مشتقه بيان شده است

 ، ثبت كاال و تسويه و تحويل آنمراحلدن كرمند  در راستاي ضابطه انجامسرو 
گذاري كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال و تسويه و پاياپاي معامالت  دستورالعمل ثبت و سپرده«

 .تصويب شد هيئت مديرة سازمان بورس 1391ي د 17 مورخجلسة ر  د»در بورس انرژي
  اخذ كد معامالتي وضوابطها،  شرايط و ضوابط عضويت در اتاق پاياپاي و تضامين و سپرده

، ضوابط مقررات مربوط به ثبت كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال، هاي پيش از عرضه كنترل
معامالت سلف موازي  ةتسوياختصاصي ضوابط معامالت حراج حضوري،  ةتسويعمومي 

 ةتسوي ضوابط عمومي ،استاندارد و معامالت آتي، ضوابط اختصاصي تحويل در بازار فيزيكي
نهايي و تحويل كاال، ضوابط اختصاصي تسوية نهايي و تحويل قراردادهاي سلف موازي 

  .دهند را تشكيل مي يادشدهدستورالعمل اصلي هاي   سرفصل،قراردادهاي آتي استاندارد و
  

  جع صالح وضع مقررات بورس انرژيا مر.5
در حفظ تعادل بين عرضه و تقاضا در  بورس انرژي نقش مهمي را) گذاري مقررات( تنظيم«

منعطف در برابر نوآوري و پيشرفت باشد و به اين مقررات نيايد پيچيده و غير. كند بازار ايفا مي
گذاري براي  به صورت هدفمند طراحي شده و چارچوب مقرراتيد بامقررات صورت كلي 

راستاي تضمين رقابت، تدوين و اجرا با ايجاد شرايط مساوي براي همه در بازارهاي انرژي 
وري  گذاري كه رقابت را محدود كند، تأثير منفي بر بهره مقررات. )llie,et al.,2007, P:3( »شود
رات در بورس انرژي بايد در راستاي تقويت رقابت بين فعاالن مقروضع بنابراين  ؛گذارد مي

ها  گذاري اين مقررات. دد در سالمت كامل منعقد شوانرژي باشد تا معامالت بتوان ةحوز
هاي مفيد  زمينه. سرمايه جلوگيري شوددر انحصار بازارهاي از توانند كمك كنند تا  مي

مات مربوط به شفافيت و اعمال مقرراتي براي جلوگيري از  تقويت الزانوعي بهگذاري  مقررات
 برايبه صورت خالصه  .)meeus, 2010, p.7(  استها ها به كارتل تبديل شدن بورس

هاي انرژي بايد چند  خصوص بورس بهها و بازارهاي مالي  گذاري صحيح در بورس مقررات
 و عادالنه. 3 ؛ويايي و انعطافپ. 2 ؛شفافيت .1 :هجمل از؛اساسي و مهم را رعايت نمود ةنكت
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نحوي  بهكنندگان در مقابل قوانين  شركت  بودنيكسان. 4 ؛ براي همه بودنشرايط رقابتيواجد 
  .)llie, 2007, P.3( باشدنكس متحمل ضرر ساير بازيگران بازار سرمايه  هيچكه 

هاي حقوقي در  نظام ةهم در .ح وضع مقررات است، مرجع صالوضع مقررات مناسب الزمة
 استثنايي  مقننه است و صالحيت ساير قوا در اين حوزه ةقواصل بر صالحيت  خصوص تقنين،

ين شكل ه اتوان ب را مي يادشدهاصل . اساسي يا عادي است گذار قانونبيني  به پيش و مشروط
مطلق است يعني اصل بر آن است كه مقنن در همه  ، اوالگذار قانون كرد كه صالحيت يينتب

 شده و به مرجع  استثنا موجب قانون اساسي صراحت به  مگر آنكه به؛ها حق تقنين دارد حوزه
 بر اساس اصل تفكيك ين معنا كهه اب« ؛انحصاري است دوم اينكه .ديگر اختصاص يافته باشد
 »باشد، قرار گرفته است  مقننه كه متشكل از مبعوثان ملت مية قوةعهدرقوا، وظيفه قانونگذاري ب

كه قانون  مگر آن؛ نداردوضع مقرراتحق   گذار قانونهيچ مقامي جز  .)317، ص1383 هاشمي،(
   .بيني نموده باشد اساسي يا خود مقنن چنين مجوزي را پيش

 اين كار ةاجاز صالحيت و ،كند مقررات ميدر تمامي كشورها بايد نهادي كه وضع بنابراين 
در حقوق . دناش نب، متعدد واحدموضوع در گذاري االمكان مراجع مقررات را داشته باشد و حتي

آيد، تنها مرجع  كه از اصول قانون اساسي موضوع فصل ششم بر مي ايران نيز چنان
 با رأي مستقيم مردم انتخاب ، مجلس شوراي اسالمي است كه نمايندگان آنگذاري قانون
ترتيب در  مطلق بودن به يعني انحصاري بودن و گذاري قانون دو ويژگي صالحيت .شوند مي

 همين حق انحصاري مجلس شوراي اسالمي در وضع ةبر پاي. اند شده بيان 71 و 58اصول 
ر صالحيت مجلس قرار  قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي را د73قوانين است كه اصل 

كار رفته است و در   به قانون در دو معناي خاص و عام،در نظام حقوقي ايران «.داده است
مقننه و با  ةقوشود كه از سوي  معناي خاص خود به آن بخش از قواعد حقوقي اطالق مي

در مفهوم عام «. )94، ص1387 جعفري لنگرودي، ؛120ص ،1378، كاتوزيان( »شود تشريفات خاص وضع مي
 يك مقام ةوسيل مكتوب بهاي  حقوقي است كه به صورت گزاره ةقاعدقانون هر نوع 

ت دولت يا هريك از ئهي ،سسانؤم، همچون مجلس مقننه يا غير آن ةقودار اعم از  صالحيت
مه يا بخشنامه از آن ياد نا وزيران وضع گردد و ممكن است با عناوين ديگري همچون آئين

مجريه در  ةقوهايي كه  نامه و دستورالعمل  تصويب،ها نامه آيين .)151ص ،1390پژوه، دانش( »شود
بايد تنها  ،كند صادر مي هاي اداري راستاي وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان

   . وضع شودمانپارلقوانين مصوب  ةمحدوددر با مجوز و 
و ابهام مطرح  پرسش اين ،با عنايت به آنچه از مقررات مربوط به بورس انرژي ذكر كرديم

 و »شوراي عالي بورس« از سويشود كه چرا برخي از مقررات مربوط به بورس انرژي  مي
 نهادها صالحيت  آيا ايناوالً . تصويب شده است»ت مديره بورسئهي« از جانببرخي ديگر 
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آيا اين تعدد مرجع وضع مقررات صحيح است و از نظر  دوم اينكهوضع مقررات را دارند؟ و 
شود؟ در ادامه به صورت  قواعد و اصول حقوقي چگونه صالحيت وضع مقررات توجيه مي

بررسي مرجع  راستايدر . پردازيم مي يادشده هاي پرسش  براي پاسخيافتن تفصيلي به تحليل و 
سابقه و گذار دو بورس انرژي با  مراجع مقررات، نخستصالح وضع مقررات بورس انرژي

كه اكنون را » المللي نفت لندن بورس بين« و »مريكاابورس نايمكس «مطرح دنيا يعني 
كنيم و سپس به مراجع  مين ي به صورت مختصر تبي،هاي انرژي جهان هستند ترين بورس بزرگ

  .پردازيم وضع مقررات بورس در ايران مي
  
  هاي مهم انرژي جهان بورس .1. 5

 در سال .سيس شدأهاي انرژي در سراسر اروپا ت تدريج بورس با آزادسازي بازار انرژي به

 آغازهمان  در. شد اندازي راه نروژ در nord pool با نام اولين بورس انرژي اروپا م1971
در ادامه  .سيس شدأهلند ت عنوان بورس برق در بهAPX ، اروپا ةقارسازي بازار انرژي در  آزاد
ر ضدر حال حا .)(CEER, 2001, p.16  سراسر اروپا تشكيل شدند درها تدريج ساير بورس به

االهاي انرژي است و بورس  ك آتيهاي ترين بورس در جهان براي معامله نايمكس بزرگ
المللي  ورس بينب«اختصار به معرفي  در ادامه به. المللي نفت لندن در جايگاه دوم قرار دارد بين

گذار اين دو بورس   و مقام صالح مقررات»مريكاابورس نايمكس «و  »نفت خام انگلستان
  :پردازيم مي

  
  1ت انگلستانالمللي نف بورس بين. 1. 1. 5
انرژي در سال  ةمعاملعنوان بورس معامالت آتي و اختيار   بهالمللي نفت خام بورس بين«

 اولين قرارداد خود را براي معامالت آتي م1981 در لندن تأسيس شد، و در سال م1980
 برنت را  نفت خام  مهم آتيهايدادر قرا1988 در ژوئن بورساين . اندازي كرد  راه،يلئگازو

 با را غيرنفتي آتي داولين قراردا 1997سال  در«  و)(Woronoff, 2002, P.260 »نمودعرضه 
 آتـي قرارداد اولـين چنـينهم .كـرد ئهارا بازار به طبيعي گاز آتي ايهمعرفي قرارداد

 .)14، ص1391، نيهرورا( »اين بورس شد تجاري سيسـتم وارد 2001 در مـارس الكتريسـيته

  و،خريداري 2اي بورس بين قاره از سوي المللي نفت انگلستان  بورس بينم2001سال  در«
 يزنو شد  تمام معامالت اين بورس به سيستم تجارت الكترونيك منتقل 2005هفتم آوريل  در

المللي نفت لندن   بينبورس .(Woronoff, 2002, P.260) » تغيير يافتICE futuresنام آن به 

                                                            
1. International Petroleum Exchange (IPE) 
2. Intercontinental Exchange (ICE) 
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 برنت و سوخت حرارتي نفت خام . كاالهاي انرژي استةدومين بورس بزرگ دنيا براي معامل
  .)51- 52ص، 1390، درخشان( از كاالهاي اصلي مورد معامله در اين بورس است

قانون «مشمول المللي نفت خام  بورس بينجمله ها از بورس ةكليدر انگلستان فعاليت «
 اولين اين قانون. دش اجرا م1988 تصويب و از سال م1986است كه در سال  1»خدمات مالي

، 1390درخشان، (» قانون جامعي است كه براي تنظيم بخش مالي انگلستان تدوين شده است

عنوان آغاز تغييرات اساسي در تنظيم بازارهاي مالي انگليس  قانون خدمات مالي به«. )634ص
هاي قوانين حمايت از  پوشش نقص .1 :عبارتند از اهداف اين قانون. آيد مي بحسا به

 .3 رتر با اختيارات اجرايي بيشت گذاري جامع مقررات تنظيم و ايجاد ساختار .2گذاران  سرمايه
تري از اوراق بهادار و  گذاران براي طيف گسترده كارگيري استانداردهاي حمايت از سرمايه به

موجب قانون خدمات مالي، نظارت  به«. )20ص ،1393حامدي، ( »گذاري هاي مرتبط با سرمايهفعاليت
ها و بازارهاي مالي، و  بر اجراي صحيح اين قانون و نيز نظارت بر عملكرد بورس

اين .  قرار گرفت2»گذاري و اوراق بهادار شوراي سرمايه« ةعهد گذاري در اين راستا بر مقررات
 »داد ها را انجام مي بخشي خدمات مالي و نظارت بر بورس مهم تنظيم و هدايت ةوظيفهاد ن
  .)635ص ،1390درخشان، (

عنوان مرجع تنظيم و   را به3»نهاد مسئول خدمات مالي« دولت انگلستان م1997در سال 
انتظام سابق را به آن منتقل  گذاري مالي ايجاد كرد و تمام اختيارات مهم نهادهاي خود مقررات
 ،م2000 مصوب سال 4»قانون بازارها و خدمات مالي «با تصويب. )Carson, 2011, p:26( ساخت

عنوان يك نهاد نظارتي و تنظيمي  صورت رسمي و قانوني به  به»نهاد مسئول خدمات مالي«
يادشده، بر اساس قانون .  قرار گرفت»هادارگذاري و اوراق ب شوراي سرمايه« جاي بهيكپارچه 
سرمايه و بيمه ،  بر بازارهاي پولعنوان يك مرجع نظارتي يكپارچه مسئوليت نظارت  بهاين نهاد

 .)23ص  ،1392حامدي، ( را برعهده گرفت

ارهاي گذاري و نظارت بر باز  مقررات،»قانون بازارها و خدمات مالي «از تصويب پيشتا 
ين صـورت كـه سـيستم بانكي تحت ه اب ؛شد  مي  انجام  انگلستان به صورت غيرمتمركزمالي

 ةسرماي بر ميزان ،پول ةعرض نظارت بر  بر  افزوناين بانك  .نظر بانك مركزي انگلستان بود
هاي بـيمه و  شركت شستگي،هاي بازن  صندوق  بانكي  سيستم در كنار .ها نيز نظارت داشت بانك

، قانوناين با تصويب  .اي بودند و ناظر جداگانه گذار بـورس سـهام هركدام داراي مقام مقررات
 و   صنايع وزارتكالن نظارت بر بازارهاي مـالي انـگلستان به صورت متمركز با نظارت 

                                                            
1. Financial Service ACT (FSA) 
2. Securities and Investment Board(SIB) 
3. Financial Service Authority( F S A ) 
4. Financial Services and Markets Act (FSMA) 
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 وزارت صـنايع و ،عـبارتي بـه. شود خدمات مالي انجام مينهاد مسئول تحت نظر  ، بازرگاني
عنوان تنها مـقام  بهيادشده  نهاد نموده،دوين ها را ت هاي كالن بورس ياستس   انگلستان بازرگاني
ايفاي نقش   موجود در بازارهاي مالي و كااليي انگلستان گيرنده  و تصميم گر تـنظيم نـاظر،

  . كند مي
 

  1مريكااايمكس بورس ن. 2. 1. 5
 كاالهاي انرژي است و مقر اصلي آن  آتي تمعامالترين بورس در جهان براي  نايمكس بزرگ«

تاريخي اين  ةريش .شد البته ابتدا كاالهاي انرژي در آن معامله نمي. در شهر نيويورك قرار دارد
بورس كره و پنير را تأسيس گردد كه گروهي از تجار لبنيات   بر ميم1872بورس به سال 

 نام آن به صورت م1882در سال . مرغ تغيير يافت كردند و سپس به بورس كره، پنير و تخم
انرژي براي  ةمعاملتي و اختيار آهاي  قرارداد. آمد امروزي يعني بورس تجاري شيكاگو در

 هنگام از آن .(Woronoff, 2009, p.336) » در نايمكس عرضه شدم1978اولين بار درسال 
يشترين حجم معامالت آتي هاي آتي به كاالهاي انرژي اختصاص دارد و بدترين قراردا مهم

 2  رار بورس كاالي نيويوركضنايمكس در حال حا «.شود انرژي دنيا در اين بورس انجام مي
ن شعب ديگري در خارج از شهر چنيو هم. گرفته است بر نيز دربورس مستقلي بود تر پيشكه 

، 3 گروه بورس تجاري شيكاگو2008در مارس « .)Woronoff, 2009, p.336( »داردنيويورك 
مانند نفت اكنون انواع مختلفي از معامالت آتي انرژي را  بورس نايمكس را خريداري كرد و هم

 ,taylor ( »كند  ميهحرارتي، نفت خام سبك، گاز طبيعي، بنزين بدون سرب و پروپان عرض

2010, p.53(. 

مريكا ا ، از نظر تاريخي، بايد گفتدر خصوص مرجع صالح وضع مقررات بورس نايمكس
اما  ،استداده  گذار براي هر بخش مالي قرار  مقام تنظيم و مقرراتهمواره يك يا چندين

 4»و بورس ركميسيون اوراق بهادا« ،مريكااها در  رس بوگذار باالترين مقام ناظر و مقررات«
بسياري از . شديجاد  ا5»قانون بورس اوراق بهادار«موجب  به م1934 در سال نهاداين  .است

 6»ون عمليات بورسيكميس«، مانند ندهاي مشابهي تأسيس كرد سازمان آن كشورها به تقليد از
 »هاي فرانسه ايجاد شد منظور نظارت و تنظيم بورس  به1967در فرانسه كه در سال 

  .)632ص، 1390درخشان،(

                                                            
1. New York mercantile Exchange  (NAYMEX) 
2. Commodity Exchange OF NEW YORK  (COMEX) 
3. Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group) 
4. Securities and Exchange Commission (SEC) 
5. Securities Exchange act (SEA) 
6. Commission des operations bourse  (COB) 
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  چهارمموجب فصل  به1934 ژوئن 6 كه در »مريكااكميسيون اوراق بهادار و بورس «
وظايف و اختيارات تنظيمي و  ،است  ايجاد شده م1934 مصوب »قانون بورس اوراق بهادار«

تفسير « :ند ازا گذاري آن عبارت ترين وظايف مربوط به مقررات نظارتي متعددي دارد كه عمده
صدور مقررات جديد و اصالح  ،ها و اوراق بهادار فدرال و اجراي قوانين مربوط به بورس

 اوراق بازارهاي بر حاكم قوانين ترين مهم اعمال« .www.sec.gov/about)(»  موجودمقررات

 اجراي منظور به اي گسترده اختياراتمذكور  قوانين. استون ياين كميساز ديگر وظايف  بهادار

داده » قانون بورس اوراق بهادار«با اختياري كه SEC . اند اعطا كرده نهاد اين به مقررات مناسب
  در ايرانآنكه حال » كند مي تصويب را نيز قوانين اعمال براي الزم هاي اجرايي نامه  آيين،است

 شوراي عالي« و است دولت تئهي منحصر وظايف از اخص مفهوم در نامه آيين تصويب

  بهSECخود « .ندارند اختياري  در اين خصوص»سازمان بورس ةمديرت ئهي«و  »بورس

 موجب به كه است نموده اختياراتي تفويض 1»مالي گذاري بخش مقررات مرجع« چون سازماني

  .)131ص ،1391 انصاري،( »است گرفته عهدهبر را مقررات اجراي ةوظيف مرجع اين آن،
موجب اين   به.مريكا رسيدا ةكنگربه تصويب  2» آتي كاالتن معامالقانو« م1974در سال 

 كنار در« .)633ص، 1390درخشان، (  در همان سال تأسيس شد3» آتي كاالتون معاماليكميس« ،قانون
 ها در تنظيم بورس عنوان باالترين مقام براي نظارت و و بورس كه به كميسيون اوراق بهادار

كميسيون  برعهده دارد،  راتمعامالاختيار  نظارت بر بازار اوراق بهادار وة وظيفمريكا ا
اين  اختيارات را در  و طور خاص مسئوليت نظارت بر معامالت آتي  كاالها بهآتي تمعامال

 و بورس با همكاري  كميسيون اوراق بهادار،اقعو در.)118 ص ،1392، منظور(» كشور برعهده دارد
  . دنده مي وظيفه خود را انجاماين نهاد 

 تغييرات زيادي در نهادهاي ناظر و 4»فرانك- قانون داد«با تصويب  م2010در سال 
عنوان   بهSEC اما همچنان ،مريكا ايجاد و نهادهاي جديدي تشكيل شداگذار مالي  مقررات

 يادشده،موجب قانون  باشد كه به مريكا مياهاي  رات و نظارت بر بورسمرجع اصلي وضع مقر
  .)15ص ،1392 حامدي،(  نيز با آن ادغام شد» آتي كاالتون معاماليكميس«

 »مريكاابورس نايمكس «و  »المللي نفت خام انگلستان ورس بينب«بنابر آنچه در خصوص 
موجب  ها به و ناظر بر بورس گذار ، مرجع مقرراتشورروشن شد كه در هر دو ك گذشت،

 ها اعطا  تحت اختياراتي كه قانون به آنصرفاً  وشدهآن كشور ايجاد مقننه قوة  قانون مصوب
   .بازارهاي مالي را دارند ها و ، صالحيت وضع مقررات و نظارت بر عملكرد بورسكرده است

                                                            
1. Financial industry regulatory authority (FINRA) 
2. Commodities futures trading act (CFTA) 
3. Commodities futures trading commission (CFTC) 
4. Wall Street Reform and Consumer Protection Act ( Dodd–Frank) 
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  ي ايرانبورس انرژ. 2. 5
هاي   تمامي بورسبر قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران كه قانون حاكم توجه بهبا

شوراي « دو نهاد ةعهد برها فعاليت بورس ةزميندر  باشد، صالحيت وضع مقررات كشور مي
جمله كدام در امور مختلف ازر كه وظايف ه گذاشته شده»بورس ةمديرت ئهي« و »عالي بورس

ه در راستاي شناخت حدود و ميزان در ادام . شده استمشخصوضع مقررات به تفكيك 
دو نهاد اين به اختصار به تبيين صالحيت  در وضع مقررات،يادشده صالحيت دو نهاد 

  :پردازيم مي
  
  شوراي عالي بورس. 1. 2. 5

، شوراي عالي بورس شورايي است كه »قانون بازار اوراق بهادار« 1 ةماد 1بر اساس بند 
 باالترين ركن »شوراي عالي بورس« ،3 ةماد برابر. شود  اين قانون تشكيل مي3 ةمادموجب  به

 قانون 2 ةماد برابر. هاي كالن آن را برعهده دارد بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست
در راستاي حمايت از حقوق سرمايه يادشده

  
بازار  گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعة

ي عالي شورا «بر حسن اجراي قانون،منظور نظارت  اوراق بهادار و به آمدكارشفاف، منصفانه و 
يارات مندرج در قانون بازار  وظايف و اخت با تركيب» بورس اوراق بهادارسازمان« و »بورس

  و بازرگانيايروز :ند ازا عبارت »شوراي عالي بورس« اعضاي .شود اوراق بهادار تشكيل مي
 سازمان يسئر ،و اتاق تعاون تاق بازرگاني اؤساي ر،يس كل بانك مركزيئر، امور اقتصادي

دادستان كل كشور  كند، مينيز انجام وظيفه  سازمان و سخنگوي شورا دبيرعنوان بهكه  بورس
با مشورت  خصوصينفر خبرة مالي از بخش  سه ،هاكانونيك نماينده از طرف  او،يا معاون 

به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت  اي بازار اوراق بهادار هاي حرفه تشكل
يك نفر خبره از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير  »بورس كااليي«براي هر  درنهايت .وزيران

اساس  بر .شود  معرفي مي)3ة مادقانون بازار اوراق بهادار، (ربط و تصويب هيئت وزيران  ذي
   .عهده دارد وزير امور اقتصادي و دارايي رياست شورا را بر،قانوناين  3 ةماد ةتبصر

 بند براي شوراي عالي 16هاي متعددي را در  ن بازار اوراق بهادار وظايف و صالحيتقانو
ين وظايف مربوط به مواردي است كه قانون به اين ا مورد از چهار است كه برشمردهبورس 

 ،اين قانون برابر .گذاري و وضع مقررات را اعطا كرده است  مجوز و صالحيت سياست،نهاد
 اتخاذ تدابير الزم .1: صالحيت وضع مقررات دارد مواردگونه  اين در » بورسشوراي عالي«

عمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون بازار اوراق بهادار ساماندهي و توسعة براي

 .2 ؛و ا

ين و هاي كلي نظام و قوان مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياست ها و خط تعيين سياست
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هاي الزم براي اجراي  نامه پيشنهاد آيين .4 ؛ تصويب ابزارهاي مالي جديد.3 ؛مقررات مربوطه
 4تا  1بندهاي  قانون بازار اوراق بهادار،( تصويب هيئت وزيران برايقانون بازار اوراق بهادار 

دو وظيفه و اختيار  نيز »راق بهادار اجرايي قانون بازار اوةنام ينيآ«بر اساس  .)4 ةماد
راهكارها، ضوابط و مقررات مربوط به . 1 :گذاري ديگر براي شورا تعريف شده است مقررات

كه نمايد  عمليات بانكي كه معامالت اوراق بهادار و تسوية وجوه ناشي از معامالت را تسهيل 
قانون بازار اوراق بهادار، امه اجرايي ن ينيآ (رسد  به تصويب شورا ميبه پيشنهاد سازمان بورس

گذاري اشخاص خارجي در بورس و نحوة نظارت بر  مقررات مربوط به سرمايه .2 .)11 ةماد
با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به كه   بازار اوراق بهادار،قانون 7ة ماد 14 موضوع بند ،آن

 بورس شوراي عالي ،صورت كلي به .)14 ةماد همان،( رسد تصويب شورا مي پيشنهاد سازمان به
 دارد برعهده را بازار نآ كالن هاي سياست تصويب است، بهادار اوراق بازار ركن باالترين كه
 كه متشكل از مقامات عالي اقتصادي و اين با تركيب شورا )3 ةمادقانون بازار اوراق بهادار، (
  . همخواني دارد،شور استك

  
   بورس ةمدير يئته .2. 2. 5

افراد امين و داراي   عضو است كه از ميان5داراي  »بورس و اوراق بهادار سازمان« مديرة  هيئت
 رئيس به پيشنهاد بخش غيردولتي از كارشناسان منحصراً مالي رشتة در تجربه و شهرت حسن

  حكم اعضاي هيئتشورارئيس . شوند انتخاب مي شوراو با تصويب  »شوراي عالي بورس«
 يك از اعضاي هيئتهر عضويت مدت، 5 ةمادبر اساس  .)6 ةماد، همان( كند مديره را صادر مي 
 هيئت يسئر .ندارد يمانع آنان براي يك دورة ديگر دوبارةو انتخاب  است سال پنجمديره  
تعيين  ماه   براي مدت سيشورامديره به پيشنهاد اعضا و تصويب   از بين اعضاي هيئته مدير 

 سازمان و باالترين مقام يسئرمديره،   يس هيئتئ ر،9 ةماد ةتبصر برابر. )9 ةماد، همان( شود مي
  .استاجرايي آن 

 قانون بازار ،ت مديره قرار گرفته استئ هيةعهداي كه بر  انجام بهتر وظايف گستردهرايب
 ،وقت تعريف كردهرا به صورت موظف و تمام مديره اوراق بهادار اشتغال اعضاي هيئت

 نهادها اعم از ها و ها، بنگاه پذيرش مسئوليت ديگري در ساير دستگاه يا حق اشتغال وجه هيچ  به
كار    از شروع بهپيش مديره  اعضاي هيئت .)10 ةماد، همان( دولتي و غيردولتي را نخواهند داشت

 ،دادهوظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام  كه كنندسوگند ياد  شورا سة جلدر ندا فموظ
را كه تصميماتي  و كليةند بر  ميكار  بهخود در انجام وظايف را  طرفي بينهايت دقت و 

مديره   و هيئت سازمان بورس و اوراق بهادار حفظ اسرار در ، به صالح كشور بوده،گيرند مي
  .)12ة ماد ،همان( شود درج مي سازمان متن سوگندنامه در اساسنامة. ندكوش مي
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تعريف  سازمانمديرة  اي براي هيئت  بند وظايف و اختيارات متعدد و گسترده22 در 7 مادة
ت ئ به هيموارداين  صالحيت وضع مقررات را در ،7 و2، 1 نموده كه در اين ميان بندهاي

 ؛هاي اجرايي قانون بازار اوراق بهادار  العمل ستورد تدوينو  تهيه : كرده است اعطامديره
تهيه  و ؛يادشده موضوع قانون  مالي نهادهاي و ها، كانون ها، بورستصويب اساسنامة 

  . هاي الزم براي اجراي قانون و پيشنهاد آن به شوراي عالي بورس نامه آيين
 ةنام ينيآ« 5 ةمادساس اختيارات حاصل از ا ، بردر راستاي اجراي صحيح اين وظايف

 مربوط به چارچوب ةمصوب«موجب  به  و»مربوط به تشكيالت سازمان بورس و اوراق بهادار
 از يكي عنوان  به»مقررات تدوين كميتة« نام بااي   كميته،»اجرايي كميتة تدوين مقررات

: از است عبارت كميته اين وظايف. ه استشد  تشكيلمديره تئهية زيرمجموع هاي كميته
هاي  ديدگاه گردآوري پيشنهادي، لوايح و ها اساسنامه ها، نامه ينيآ ها، دستورالعمل بررسي

پيشنهاد  ؛ها حسب مورد  و اعمال آنبازار سرمايه نظران صاحب ساير و كارشناسان ،تاداناس
منظور بررسي نكات فني يا حقوقي مقررات  نظران به د با كارشناسان و صاحبانعقاد قراردا

براي  سازمان مديره هيئت به ها آن پيشنهاد و مقررات نهايي تدوين درنهايتو  ؛پيشنهادي
مربوط به چارچوب اجرايي كميتة  ةمصوب (ربط ذي مراجع ساير يا شورا به ارائه يا تصويب
  .)ش1385 مقررات، تدوين
اساس چارچوب اجرايي كميتة تدوين مقررات، اين كميته از سه عضو ثابت به پيشنهاد  بر

رياست سازمان، معاونت حقوقي و مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي و تأييد هيئت 
 آن قرار يك نماينده از معاونتي كه مقررات مورد بررسي در حوزة كاري نيزو  ،مديرة سازمان

يند بررسي مقررات در كميته، حسب مورد ا در فر.)1 ةماد، همان( دشو دارد، تشكيل مي
 . كنند عنوان اعضاي مدعو در جلسات شركت مي كارشناساني از داخل يا خارج از سازمان به
زير  هاي روشيك از  بررسي در كميته به هررايها ب روند تدوين اولية مقررات و ارسال آن

  :پذير است امكان
توجه به موضوع مقررات پيشنهادي، معاونتي كه مقررات در حوزة كاري آن قرار با )الف

معاونت  )ب .نمايد دارد، رأساً نسبت به انجام مطالعات الزم و تدوين اولية مقررات اقدام مي
يريت پژوهش، توسعه و مربوطه درخواست خود را مبني بر تدوين مقررات مورد نياز به مد

دهنده نسبت به  اين مديريت با همكاري معاونت درخواست. كند مطالعات اسالمي اعالم مي
هاي خودانتظام  ها يا تشكل يك از بورسهر )ج .نمايد انجام پژوهش و تدوين مقررات اقدام مي

در پي  ارسال و مقررات پيشنهادي خود را به معاونت مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار
 .)3 ةماد همان،( كند اصالحي خود را در نسخة پيشنهادي لحاظ مي هاي ديدگاه  معاونت،آن

 بررسي نكات رايتدوين شده است، ب گفته پيش هاي شيوهيك از مقررات پيشنهادي كه به هر
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 ياتنظر ه،كميتيند بررسي، ادر فر. شود ميفني يا حقوقي به كميتة تدوين مقررات ارسال 
نظران بازار سرمايه را گردآوري و حسب مورد اعمال  ، كارشناسان و ساير صاحبتاداناس
ها به هيئت مديرة  هاي كميته، تدوين نهايي مقررات و پيشنهاد آن نتيجة بررسي. نمايد مي

ربط خواهد  به شورا يا ساير مراجع ذي ئهاراويب يا تص برايسازمان بورس و اوراق بهادار 
هاي الزم براي اجراي قانون بازار اوراق بهادار و پيشنهاد آن به شورا و تدوين و  نامه يني آ.بود

 7 مادة 2 و 1اساس بندهاي  هاي اجرايي قانون بازار اوراق بهادار كه بر تصويب دستورالعمل
آيند نيز در  شمار مي رات هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار به، از وظايف و اختياقانون

از طرح و بررسي در هيئت مديرة سازمان، در كميتة تدوين  پيشچارچوب مقررات پيشنهادي 
ت مديره بورس به ئشود هي  مشخص مي،شدگفته با توجه به آنچه . شود مقررات بررسي مي

  ها، و نهادهاي كانون ها، اساسنامة بورس، ويب موارد جزئي و فنيدر خصوص تصزير داليل 
  :ها صالحيت وضع مقررات دارد هاي اجرايي مربوط به بورس  و دستورالعملمالي

ن و اتركيب اعضاي هيئت مديره كه لزوما از متخصص. 2ار اوراق بهادار زتصريح قانون با. 1
 تدوين كميتةوجود . 4لزوم اشتغال تمام وقت اعضا . 3 دولتي هستندكارشناسان مالي بخش غير

 كه متشكل از كارشناسان و مديره تئهية زيرمجموع هاي كميته از يكي عنوان  بهمقررات
  خبرگان مالي و حقوقي است

هاي   در خصوص سياستشوراي عالي بورسبا عنايت به قانون بازار اوراق بهادار، بنابراين 
 اينكه باالترين ركن بازار اوراق اين شورا با ليكالن بورس صالحيت وضع مقررات دارد، و

ندارد وضع مقررات صالحيت  ،هاي اجرايي در امور جزئي و تصويب دستورالعملبهادار است، 
  . است گذاشته شده»ازمان بورسست مديره ئهي« ةعهدو اين امر بر

  
  نتيجه. 6

هاي كشور  ترين بورس  از مهم،گرفته در ايران عنوان آخرين بورس شكل بورس انرژي به
جمله بعد  از، نيازمند بررسي دقيق در تمامي ابعاد، بودن آننوبنيادباشد كه با توجه به  مي

  برخي از مقررات مربوط به بورس انرژي مانند،ذشتطور كه گ همان. استحقوقي 
شوراي  «از سوي »دستورالعمل معامالت كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس انرژي«

دستورالعمل پذيرش كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال در «مانند  و برخي ديگر »عالي بورس
 وضع مقررات و ،بنابراين.  تصويب شده است»بورس ةمدير تئهي «از سوي» بورس انرژي
وضع  براياي است كه لزوم بررسي مرجع صالح  گونه ها در بورس انرژي به دستورالعمل

 ، قانون اساسي71در جمهوري اسالمي ايران بر اساس اصل . شود احساس ميمقررات بورس 
 از سوي لذا وضع مقررات ؛ مجلس شوراي اسالمي استةعهدگذاري بر صالحيت عام قانون
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 براي تأييد مشروعيت يك مقرره .آن باشد ةاجازساير مراجع بايد در چارچوب قانون و با 
 ةاجازمقام وضع قوانين و مقررات بايد  ،بنابراين ؛االتباع بودن آن نياز است ضمانت اجرا و الزم
 اين قاعده بايد در خصوص مراجع وضع مقررات بورس انرژي  وه باشدوضع مقررات را داشت

  .نيز رعايت شود
و  گذار مرجع مقرراتها،  طور كلي همه بورس و به انرژي دنيامطرح  هاي بورس ةهمدر 

 تحت اختياراتي كه قانون رفاً صشده، موجب قانون مصوب آن كشور ايجاد ها به ناظر بر بورس
بازارهاي مالي را  ها و كند، صالحيت وضع مقررات و نظارت بر عملكرد بورس  ميبه آنها اعطا

شوراي « نهادي به نام »قانون خدمات مالي« موجب در انگلستان به ، مثالرايب. دارند
   و هدايتگذاري  مقرراتمهم  ةوظيفد  اين نها. ايجاد گرديد»گذاري و اوراق بهادار سرمايه

عهده المللي نفت خام انگلستان را بر جمله بورس بين از،ها خدمات مالي و نظارت بر بورس
نهاد مسئول خدمات «، م2000مصوب سال » قانون بازارها و خدمات مالي «با تصويب  وداشت
شوراي « يكپارچه جاي يك نهاد نظارتي و تنظيميِعنوان   به صورت رسمي و قانوني به»مالي

 ،ها بورسگذار  باالترين مقام ناظر و مقرراتمريكا ادر . دكر را پر »گذاري و اوراق بهادار سرمايه
انون ق« ل چهارمموجب فص  به1934 ژوئن 6كه در  است »و بورس كميسيون اوراق بهادار«

قانون ة اجاز و با تفويض و  است ايجاد شده م1934 مصوب »مريكاابورس اوراق بهادار 
 تغييرات 1»فرانك- قانون داد«با تصويب  م2010ال در س. اختيار وضع مقررات را دارد يادشده،

و نهادهاي جديدي تشكيل  جود آمدو بهمريكا اگذار مالي  زيادي در نهادهاي ناظر و مقررات
 مرجع اصلي وضع مقررات و نظارت بر »و بورس كميسيون اوراق بهادار«اما همچنان  ،شد

 نيز با آن » آتي كاالتون معاماليكميس« يادشده،موجب قانون  كه به استمريكا اهاي  بورس
  .ادغام شد

 كه قانون حاكم در »قانون بازار اوراق بهادار«در جمهوري اسالمي ايران نيز بر اساس 
 »بورس ةمديرت ئهي« و »شوراي عالي بورس« ،باشد هاي كشور مي خصوص تمامي بورس

صالحيت وضع  ةحيط يادشدهقانون .  وضع مقررات در بورس انرژي را دارندصالحيت
 در »شوراي عالي بورس« ،ها را بيان نموده كه بر اساس آن يك از آنهر از سويمقررات 

اين با تركيب شوراي  هاي كالن بورس صالحيت وضع مقررات دارد و خصوص سياست
 ز مقامات عالي اقتصادي كشور است، همخواني دارد و در امور جزئي وكه متشكل ا گفته پيش

  نهادهاي و ها، كانون ها، بورساساسنامة هاي اجرايي و  چنين تصويب دستورالعمل هم،تخصصي
اينكه باالترين ركن بازار اوراق بهادار است، صالحيت با »شوراي عالي بورس« ،مالي
 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، 7 ةماد موجب  ندارد و اين امر بهگذاري قانون

                                                            
1. Wall Street Reform and Consumer Protection Act ( Dodd–Frank) 
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 آن ي اعضا،قانوناين كه به تصريح است  گذاشته شده »ت مديره سازمان بورسئهي« ةعهدبر
 و بايد به  هستندن مجرب مالي بخش غيردولتيااز متخصصبرخالف شوراي عالي بورس 

پس از نيز  »ت مديرهئهي« . موظف و تمام وقت مشغول ايفاي وظايف خود باشندصورت
بررسي  براي خود ةمجموعهاي زير كميته عنوان يكي از به »كميته تدوين مقررات«ارجاع به 

 مديرةت ئلذا با توجه به تركيب اعضاي هي. كند مي كارشناسي دقيق، اقدام به تصويب نهايي
تدوين مقررات كميتة ها و نظر به فرايند تصويب و بررسي در  بورس و اشتغال تمام وقت آن

 با توجه به تصريح قانون بازار اوراق ن مالي و حقوقي است و نيزاكه متشكل از متخصص
حيت  صال»بورسمديرة ت ئهي«، هاي كشور الزم است بهادار، كه رعايت آن براي تمامي بورس

  .هاي اجرايي را دارد وضع مقررات تخصصي و فني و دستورالعمل
 در خصوص وضع »شوراي عالي بورس«در صالحيت ، بنابر آنچه گذشت

دستورالعمل معامالت كاال و «جمله  از،هايي كه به تصويب اين شورا رسيده است دستورالعمل
 بورس ةاساسنام«هاي بورس مانند   اساسنامهزو ني »اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس انرژي

ها روند صحيح  العمل هرچند اكثر قريب به اتفاق دستور ؛ ترديد جدي وجود دارد،»كاالي كشور
  . است رسيده »سازمان بورس ةمديرت ئهي« و به تصويب  كردهقانوني خود را طي
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