
 
 

 محمد علی میرزاکوچک شیرازی پورمحمد وطن جعفر جوال بابک باقری

 جواد میرطاهر محمد مرادی کوروش شمس سعید اسالمی بیدگلی

  

  

 های تخصصی ها و کمیتهکارگروه و راهبری تشکیل نامۀآیین

 گذاری ایرانکانون نهادهای سرمایه

 

گذاری نهادهای سرمایهاساسنامه کانون  51 هماد 7و همچنین بند  28 هماداز  20و  11و  9 هایو بند 7ماده از  10براساس بند 

 نیروابط ب میاعضا، و تنظ نیبـ یاحرفه یهـایهمکار هبازار اوراق بهادار، توسع قیو تعم ییکارا ءمنظور ارتقابهو  ایران

 . شوندنامۀ حاضر تشکیل میمطابق آیین یتخصص یهاتهیها و کمکارگروه ،اعضا

 : اصالحات و تعاریف1مادۀ 

با  گذاری ایرانسرمایهنهادهای  کانون اساسنامهیک قانون بازار اوراق بهادار و  هشده در مادتعریفهای اصطالحات و واژه

  شوند:شرح زیر تعریف میهمان تعاریف در این ضوابط به کار رفته است. سایر اصطالحات به

  گذاری ایران است.منظور کانون نهادهای سرمایه :کانون

 گذاری هستند.منظور کلیه اعضای حقوقی کانون نهادهای سرمایه :عضو )اعضاء(

انتخاب عضو کانون است که به )براساس مجوز( گروهی متشکل از فعاالن یک یا چند دسته از نهادهای مالی: کارگروه

 . پردازدنامۀ حاضر به فعالیت میانتخاب و براساس ضوابط آیینهمان دسته از اعضا نمایندگان 

و و تأیید  مدیرهو یا هریک از اعضای هیئت پیشنهاد دبیرکل متخصصان است که به گروهی متشکل از فعاالن و :تهیکم

  پردازد.به فعالیت می ،نامۀ حاضرمدیره تشکیل و براساس ضوابط آیینهیأتتصویب 

است که توسط دبیرکل کانون از میان کارشناسان  یا کمیته کانون در کارگروه ۀ: منظور نماینددبیر کارگروه یا کمیته

و بدون حق رأی در جلسات کارگروه یا  گرددو یا مشاوران واجد شرایط و دارای تجربه و تحصیالت مرتبط انتخاب می

 کند. کمیته شرکت می

 : تأسیس کارگروه2مادۀ 

در قالب گزارشی  هابه تأسیس کارگروه وکار، نیازو نیازسنجی دبیرکل از فضای کسب کانون یاعضابراساس نیازهای  .1

نسبت  تصویبو در صورت توسط دبیرکل در هیأت مدیره طرح و کارکردهای مورد انتظار  ، متقاضیاناز علل تأسیس

 شود.میاقدام  کارگروه دبه ایجا

 مدیره کانون صورت خواهد پذیرفت.انحالل کارگروه با ارائه گزارش دالیل و با تصویب هیئت :تبصره
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نظرات آنان در صورت لزوم های تخصصی هستند و ساز هیأت مدیره در حوزهبازوهای مشورتی و تصمیم هاکارگروه .2

 پس از طرح و تصویب در هیأت مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مخاطبان منعکس خواهد شد. 

کارگروه بوده و حدود و ثغور کارگروه در مثابه سند تأسیس سیس یک کارگروه بهأمصوبۀ هیأت مدیره در مورد ت .3

 سرفصل های زیر را معین خواهدکرد:

 ،الف. هدف از تأسیس

 ،ب. کارکردها

 ،ج. اعضاء بالقوۀ کارگروه

 ،کارگروهالبدل اصلی و علید. تعداد اعضاء 

 ارائۀ درخواست تأسیس یک کارگروه نحوۀ : 3مادۀ 

های دبیش از نیمی از نها ی پانزده عضو یابه امضا «کارگروهایجاد  درخواست»مستلزم دریافت کارگروه  یک لیتشک .1

 است. (یگذارهیسرما ینهادها کانون عضو) مالی دارای مجوز فعالیت در آن زمینه

گیری به جهت تصمیم 2را براساس مندرجات بند یک مادۀ  کارگروهدبیرکل موظف است تا درخواست ایجاد  .2

 مدیره ارائه نماید.تأهی

 ها: نحوۀ اعالم نامزدی و تشریفات برگزاری انتخابات کارگروه4مادۀ 

 انتخاب کارگروه موضوع مجوز یدارا یمال ینهادها یرأ با و «کارگروهسیس أمصوبۀ ت»کارگروه بر اساس هر اعضاء  .1

 شوند.می

 از شدهیمعرف ندهینما ای رایدارای حق  یی گیری برای انتخاب اعضاء کارگروه صرفا با حضور مدیران عامل اعضاأر .2

 شود.انجام می او یسو

ساعت قبل از آغاز  72، حداکثر «فهرست نهایی اسامی نامزدهای کارگروه»برگزاری انتخابات همراه با  «محل»و  «زمان» .3

. کانون موظف کانون اعالم خواهد شد یکانون به کلیۀ اعضا به امضاء دبیرکل صورت اطالعیۀ رسمیهب گیرییأرزمان 

 اقدام نماید. خودرسانی اطالع هایدر پایگاهاین اطالعیه نسبت به درج است تا 

ی مساوی أهر برگۀ ر هایانتخابتعداد ی دریافت خواهد کرد که أی، یک برگۀ رأدارای حق ر یهر یک از اعضا .4

 اعضاء کارگروه خواهد بود.تعداد 

 باشد.ی مجاز نمیأنگارش اسامی تکراری در یک برگۀ ر .5
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لیکن در زمان شوند وها نامزد میبرای عضویت در کارگروهخود ای و سوابق حرفهشخاص بنا به شخص حقیقی ا .6

از سوی یکی از اعضای کانون که دارای مجوز مربوط است معرفی شده و مدیرعامل یا از مدیران ارشد  انتخابات باید

  آن نهاد مالی باشد.

مالک است و تغییرات بعدی بر عضویت فرد منتخب در کارگروه تأثیری شرایط صرفاً در زمان انتخاب  :1تبصرۀ 

 نخواهدداشت.

 است.دورۀ متوالی  3در  حضور در کارگروهحداکثر مجاز به هر شخص  .7

 : نحوۀ برگزاری و ادارۀ جلسات کارگروه 5مادۀ 

 نماید.هفته پس از انتخاب اعضاء نخستین جلسۀ خود را برگزار  2کارگروه موظف است تا حداکثر  .1

 گیری خواهد کرد.یأاز میان خود ر «کارگروه یسئر» انتخابکارگروه در نخستین جلسۀ پس از انتخابات، نسبت به  .2

جلسات،  یس کارگروه به دبیرکل منعکس شده و دستورئشده کارگروه باید توسط رریزیتقویم جلسات برنامه .3

 ارائه گردد.طور منظم به دبیرخانۀ کانون ههای بصورتجلسات و پیوست

کارگروه  تواند پس از موافقت کانون، از مدیران و کارشناسان سایر نهادها و یا مشاوران کانون در جلساتکارگروه می .4

 دعوت نماید.

سایر نهادها معرفی و یا در جلساتی که بدین منظور با سایر  بهرئیس و یا اعضای کارگروه صرفاً پس از تائید کانون  .5

 یابند.عنوان نماینده از طرف کانون حضور میبه شودنهادها تشکیل می

  هاکمیتهو ادارۀ تأسیس : 7مادۀ 

در صورت  وشود میبه هیأت مدیره ارائه  مدیرهیا یکی از اعضای هیئت وسط دبیرکلیا انحالل کمیته ت پیشنهاد تأسیس .1

دبیرکل موظف است تا گزارش کارشناسی دال بر نیاز به تأسیس و یا انحالل کمیته را به هیأت  .خواهدشدقدام تصویب ا

 مدیره ارائه نماید. 

و یا از  ءمدیره کانون از میان اشخاص وابسته به اعضاتأید هیأیبا پیشنهاد دبیرکل و ت میته و دبیر کمیته،رئیس ک ،اعضا .2

 .شوندیصالح انتخاب من و کارشناسان ذیابین متخصص

کمیته شده توسط ارائه هایو گزارش هاکانون درخصوص نظرت مدیره أهیو  شتهدا یمشورت ۀجنب اصرف کمیتهنظرات  .3

  کند.یم یریگمیتصم

کمیته،  ها و دستیابی به اهداففعالیتکیفیت منظور ارتقاء بهنیز را دیگری ، افراد کمیته ءتواند عالوه بر اعضاکانون می .4

  مشخص نماید. کمیته جلسات برخی ازجهت شرکت در 

 های متوالی بالمانع است. برای دوره میتهتجدید انتخاب اعضای هر ک .5

به پیشنهاد دبیرکل و تصویب جایگزین ، عضو میتهک ءو یا سلب شرایط از هر یک از اعضادر صورت فوت، استعفا  .6

 شود. هیأت مدیرۀ کانون انتخاب می
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ت در کمیته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به کانون باید به فوریت و با قید اولوی موضوعات ارجاعی کانون به کمیته .7

 منعکس شود.

جلسه تنظیم آن حداکثر یک هفته پس از برگزاری را  دستورجلسات و صورتجلسات هر جلسه ، موظف استمیتهک دبیر .8

  نماید.کرده و برای کانون ارسال 

ه بتواند میتباید به نحوی تنظیم گردد که ک میتهجلسات ککمیته باید الاقل یک جلسه در هر ماه برگزار کند. همچنین  .9

  اقدام کند. شده توسط کانون،ی ارجاعهانسبت به ارائه گزارش ،شده توسط کانونبندی و مهلت تعیینطبق برنامۀ زمان

های توانند نتایج جلسات و گزارشنمیمیته ک اءو اعضشود محرمانه تلقی می کمیته شده در جلساتاطالعات مطرح ۀکلی .10

این اطالعات و انتشار افشاء صالحیت ها افشاء نمایند. دهند و یا در رسانه را در اختیار سایر نهادها و یا افراد قرارکمیته 

  با کانون است. 

  «هاکمیته»و  «هاکارگروه» قواعد مشترک حاکم بر: 8مادۀ 

  به شرح زیر است: «کمیتهکارگروه/ رییس»های وظایف و مسئولیت .1

  ، جلسات ۀالف. ادار

  ، ریزی جلساتب. برنامه

 ، ج. تعیین دستور جلسات

  ،ارائه گزارش پیشرفت کار به کانون د. 

  ، میتهکفلسفۀ وجودی کارگروه/های کانون در راستای ها و برنامه. پیگیری سیاسته

 .صورتجلساتمصوبات و . پیگیری اجرای و

 واگذار کند.«  دبیر»های خود را به تواند بنابر صالحدید خود،  قسمتی از مسئولیت: رییس کارگروه/کمیته می2تبصرۀ 

  به شرح زیر است: «کمیتهکارگروه/ دبیر»های ظایف و مسئولیتو .2

 )بدون حق رای(، الف. حضور در تمامی جلسات

  ،کانونریزی جلسات به تشکیل، اداره و برنامه ۀدرخصوص نحوب. ارائه گزارش 

 ،برای تشکیل جلساتو دعوت از ایشان  ءج. هماهنگی با اعضا   

  ،تنظیم صورتجلساتد.    

  ،سایر نهادها برای حضور در جلسات . هماهنگی با مدیران و کارشناسانه

رعایت مفاد  در جلسات و نحوه و میزان کمیته/کارگروه ی، حضور اعضاارائه گزارش از فعالیت و عملکرد. ت

 ،به کانون کمیته/این ضوابط توسط کارگروه
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صورتجلسات، دریافت صورتجلسات امضاشده تایپ نظر ارسال دعوتنامه،  ازامور دفتری منظم انجام نظارت بر و. 

 ها. و بایگانی آن

 یابد.اعضاء رسمیت می نیمی ازجلسات کارگروه/کمیته با حضور ریس و حداقل  .3

 باشد به نحوی که حداقل یک جلسه در ماه داشته باشد.موظف به برگزاری منظم جلسات خود میکمیته /کارگروه .4

به تشخیص  ،غیرمتوالی ۀجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسبه دالیل غیر مو کمیته/کارگروهء عدم حضور هریک از اعضا .5

مذکور را ظرف موضوع موظف است  یا دبیر رئیسو  شودآن فرد تلقی می ءاستعفا ۀبه منزلکمیته، /رئیس کارگروه

  ماید.نبه منظور اتخاذ تصمیم مقتضی به کانون منعکس حداکثر یک هفته، 

، ترتیب، تاریخ، ساعت آغاز و پایان جلسه، اسامی حاضرین و غایبین ۀدارای شمارباید کمیته /صورتجلسات کارگروه .6

  سد.برحاضران بوده و به امضاء و تصمیمات اتخاذ شده موضوع صورت جلسه 

ماید. متن نمتن نامه پیشنهادی را به کانون ارائه  ، بایدجهت مکاتبه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی کمیته/کارگروههر  .7

  گردد.نامه پیشنهادی پس از تائید، توسط کانون به اشخاص ثالث ارسال می

 ممنوع است.مدیره کانون بدون تأببد دبیرکل یا هیئتها به رسانه کمیته/کارگروهانعکاس مطالب و موضوعات  .8

نامه و انگیزه و زمان الزم جهت اجرای علم و آگاهی از مفاد این آیینبا کمیته در نخستین جلسه، /کارگروهاعضاء  .9

 کتبا به کانون اعالم خواهند کرد.، قبولی مسئولیت خود را وظایف صنفی

 

 : 9ۀ ماد

. گردد، لغو مینامهآییناز تاریخ تصویب این های کانون، ها و کمیتههای مرتبط با تشکیل کارگروهنامهآئینمصوبات و  کلیۀ

  کانون رسید. مدیرههیأتبه تصویب  04/07/1401ه در تاریخ ماد  9مشتمل برنامه آیینین ا


