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به نام خدا

گذارياساسنامه کانون نهادهاي سرمایه
ایران



سرمایه گذاري ایراننهادهايکانوناساسنامۀ

٢

کلیاتاول:فصل
کانون :اصلیمرکزوتابعیتمدت،اصطالحات،تعریف

ایرانسالمیاجمهوريبهاداراوراقبازارقانونیکمادةدرکههاییواژهواصطالحاتکلیۀ:1مادة
هاساسـنام ایـن درمفاهیمهمانبااست،شدهتعریفاسالمیشورايمجلس1384آذرماهمصوب
:شودمیتعریفزیرشرحبهدیگرهايواژهوداردکاربرد

مصـوب انایـر اسـالمی جمهوريبهاداراوراقبازارقانونمنظور:ربهادااوراقبازارقانون
.باشدمیاسالمیشورايمجلس1384آذرماه

.است"بهاداراوراقوبورسسازمان"منظور:سبا

اساسـنامه ایـن طبـق بـر کـه اسـت "ایـران گذاريسرمایهنهادهايکانون"منظور:کانون
.شودمیادارهوتأسیس

.است"ایرانگذاريسرمایهنهادهايکانون"کانوننام:2مادة

دارايوغیرسیاسیغیرانتفاعی،غیرتجاري،غیردولتی،شکلبهخودانتظامتشکلیکانون،:3مادة
راسـاس بوبهـادار اوراقبـازار قـانون 53مادهاجرايدرکهاستمالیاستقاللوحقوقیشخصیت

تشـکیل نامحـدود مـدت براي"بهاداراوراقبازاردرفعالهايکانونثبتوتشکیلدستورالعمل"
محسـوب ربهـادا اوراقبازارقانونیکماده5بنددرشدهتعریفهايکانونمصادیقازوشودمی
.شودمی

هـاي  سـپرده منابع مالی کانون از طریق حق عضویت اولیه، حق عضویت سـاالنه،  : 1تبصرة
هـاي پژوهشـی،   هـاي آموزشـی و فعالیـت   هاي بالعوض، درآمـد دوره اعضا، کمک

مین درآمدهاي سپرده بانکی، اوراق مشارکت و گواهی سپرده و یا منابع دیگـر تـأ  
شود.می

ایـان پبعـد سـال ماهآذرامسیوآغازسالهرماهدياولازکانونمالیسال:2تبصرة
.بودخواهدکانونتأًسیستاریخازاولسالفعالیتشروع.یابدمی

.استایرانیکانونتابعیت:4مادة
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هـر بـه کانوناصلیمرکزانتقاللزوم،صورتدرواستتهرانشهردرکانوناصلیمرکز:5مادة
ینشـان تغییـر وتعیینباشد.میعاديعمومیمجمعتصویببهمنوطکشورداخلدردیگرشهر
دیرةمهیأتگرفت.خواهدصورتمدیرههیأتتصویببهبنانظرموردشهردرکانوناصلیمرکز
.نمایدمنحلیادایرنمایندگییاشعبهکشور،خارجیاداخلدرموقع،هردرتواند،میکانون

:کانوناعضاي

،گـذاري سـرمایه هـاي شـرکت شاملسبا،نزدثبتمشمولمالینهادهايکانون،اعضاي:6مادة
جملـه ازگـذاري سـرمایه هـاي صـندوق انـواع سرمایه،تأمینهايشرکتهلدینگ،هايشرکت

.باشندمیگذاريسرمایهنهادهايدیگروبازنشستگیوق هاي صند

:کانونفعالیتهايواهداف

بـین ايهحرفـ هـاي همکاريتوسعۀبهادار،اوراقبازارتعمیقوکاراییارتقايمنظوربه:7مادة
مـی پذیرفتـه کـانون اعضايعنوانبهاساسنامهاینطبقکهاشخاصیبینروابطتنظیمواعضا،
متنظـی وظـایف، انجـام حسـن بـراي . شودمیتشکیلایرانگذاريسرمایهنهادهايکانونشوند،

وايحرفهاستانداردهايوضوابطکانوناعضا،بینروابطبهبخشیدنانتظاموايحرفهفعالیتهاي
:کندیمدنبالرازیرفعالیتهاي کانونکند.میاجراووضعقانونرعایتباراالزمانضباطی

هـاي شـرکت ،بـورس ازخارجبازارهايسها،بور،سباباویکدیگربااعضاروابطتوسعۀوبهبود-1
بسـتر جـاد ایوبهـادار اوراقبـازار درفعـال نهادهايسایروبهاداراوراقمرکزيگذاريسپرده
.بهاداراوراقبازاروبورسدراعضاگذاريسرمایهتسهیلبرايمناسب

یقـات تحقانجـام جهـت عضـو، نهادهـاي فعالیتحوزةدرتحلیلیهاي گزارشاطالعات،ارائۀ-2
کاربردي،

ترغیبوايحرفهاخالقاستانداردهايترویجطریقازجامعهنزداعضاوجهۀواعتباراعتالي-3
مقررات،وقوانینرعایتبهاعضا
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هـاي موزشآبهبودوگسترشطریقازاعضاکارکنانومدیرانحرفه اي دانشتوسعۀوارتقاء-4
وتحقیقـات انجـام خـارجی، وداخلـی پژوهشیوآموزشیمؤسساتباروابطتوسعۀاي،حرفه
تخصصی،نشریاتانتشار

برقـراري مقـررات، وقـوانین رعایـت بـه کـانون اعضايالتزاممنظوربهالزمهايبرنامهتهیۀ-5
وفشـفا هـاي گـزارش ارائۀبرتاکیدوايحرفهاخالقبهاحترامداخلی،کنترلم هاي سیست

بهادار،اوراقبازاربهمنصفانه
وینتـد درمشـارکت وگیـري تصـمیم مراجعوگذارانقانونبامساعیتشریکونظرتبادل-6

ران،گذاسرمایهمنافعحفظوبهاداراوراقکارآمدبازارتوسعۀجهتدرمقرراتوقوانین
زایشافـ واطالعـات تبادلجهتآموزشیهايدورهوهاکارگاهها،همایشجلسات،تشکیل-7

کشور،بهاداراوراقبازارتوسعۀمنظوربهاعضاکارکنانومدیراندانشسطح
وآموزشـی نهادهـاي نیـز والمللـی بـین مشـابه نهادهـاي وهـا کانونها،انجمنباهمکاري-8

الیمـ جامعـۀ درکشـور بهـادار اوراقبـازار حضورتوسعۀراستايدرالمللیبینمالیپژوهشی
ها،درآناحتمالیعضویتوجهانی

بـازار ردهـا آنايحرفـه فعالیـت ازناشیذیربطاشخاصسایرواعضااختالفاتبهرسیدگی-9
راياجـ درکانوناعضايبیناحتمالیاختالفاتفصلوحلجهتگريمیانجیوبهاداراوراق
بهادار،اوراقبازارقانون36ماده

حقوقی،يهاکمیتهوهاکارگروهمانندکانوندرتخصصیهايکمیتهوهاکارگروهتشکیل-10
اعضاء،بهمؤثروکارآخدماتارائۀراستايدرمشاورهوآموزشی

بهاداراوراقربازادراعضاءکاروکسبموانعومشکالتها،دیدگاهمورددرتحقیقوبررسی-11
ع،موانومشکالتاینرفعبرايپیشنهادهاییارائۀومسئولمقاماتبهآنهاانعکاسو

ونینقـوا چـارچوب درانضـباطی وحرفـه اي  اخالقمبانیواصولاجرايبرنظارتووضع-12
اعضا،بینآنترویجوکردننهادینهومقررات

تـالش وبهـادار اوراقبـازار درجمعیمشارکتضرورتمورددرعمومیهايآگاهیارتقاي-13
ایرانی،خانوارهايبیندرمالیدانشوگذاريسرمایهفرهنگبسطبراي

تنظیمورتنظاجهتناظرمقامبهکمکهدفبابهاداراوراقبازارعملکردوتحوالتپایش-14
.منصفانهوکارآمدبهاداراوراقبازار
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کانونارکاندوم:فصل

:ازاستعبارتکانونارکان:8مادة
عمومیمجامع
مدیرههیأت
تخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأت
حسابرس/بازرس

:عمومیمجامع

زاکـانون عمـومی مجـامع باشـد. مـی العادهفوقوعاديعمومیمجمعدودارايکانون:9مادة
.می شوندتشکیلکانونمدیرةهیأتدعوتبهوآنهانمایندگانیاکانوناعضاياجتماع

ون معرفی هر عضو یک نفر نماینده تام االختیار خود را براي شرکت در مجمع به کان:1تبصرة
نماید. نمایندگان اعضاي کانون طی نامه رسمی بـا امضـاي مجـاز از طـرف عضـو      می

شوند.مربوطه به کانون معرفی می
انمیـز %5ازبـیش وکالتتواندنمیکانوناعضايازیکهیچعمومیمجامعدر:2تبصرة

.باشدداشتهعهدهبرراحاضراعضاسایررأيحقمجموع

رنامۀبارائۀبارأي،حقداراياعضايپنجمیکحداقلتوسطعمومیمجمعتشکیلاگر:10مادة
مـورد معمجروزبیستتاحداکثربایدمدیرههیأتشود،درخواستآنبرايدالیلیارائۀوزمانی

کننـدگان درخواسـت صـورت، ایـن غیـر در.کنـد دعـوت مقـرره تشریفاترعایتبارادرخواست
مکلـف حسـابرس /بـازرس وشـوند خواسـتار کانونحسابرس/بازرسازرا مجمعدعوتتوانندمی

گرنهوایدنمدعوتروزدهتاحداکثرراتقاضاموردمجمعمقررهتشریفاترعایتباکهبودخواهد
لیۀککهآنشرطبهکنند،اقداممجمعدعوتبهمستقیماًداشتخواهندحقکنندگاندرخواست
دخـو درخواسـت اجابتعدمبهدعوتآگهیدرونمودهرعایترامجمعدعوتبهراجعتشریفات

.نمایندتصریححسابرس/بازرسومدیرههیأتتوسط
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روزنامـۀ درآگهیباتشکیل،تاریخازپیشروزدهحداقلکانون،عمومیمجامعبهدعوت:11مادة
آگهـی ردبایدمجمعجلسۀدستورعمومیمجامعبهدعوتدرشود.میاعالمکانوناالنتشارکثیر

.شودقیددعوت

دیرهمهیأتازاعضايیکییامدیرههیأترئیسنایبیارئیسریاستبهعمومیمجامع:12مادة
مایندگاننازیکیریاستبهآنهاغیابدروباشد،شدهانتخابمدیرههیأتتوسطمنظوربدینکه

زلعـ یـا انتخابکهمواقعیدرمگر.گردیدخواهدتشکیلعمومیمجمعانتخاببهحاضراعضاي
زامجمـع رئـیس صورتایندرکهباشدمجمعجلسۀدستورجزوهاآنکلیۀمدیران یاازبعضی

حاضراعضاينمایندگانازنفردو. شدخواهدانتخابنسبیاکثریتبهدرجلسهحاضراعضايبین
نبـی ازمنشـی نفریکمجمعهمچنین.می شوندانتخابناظرعنوانبهمجمعطرفازجلسهدر

نماید.میتعیینخارجازیاورايحقداراياعضاينمایندگان
:استزیرقراربهکانونعمومیمجامعدرکانوناعضايرأيحق:13مادة

.داردأيریکمدیرههیأتاعضايانتخابخصوصدرحتیعضوهرمؤسسعمومیمجمعدر-1

بـه ضـو عهـر عـادي، عمـومی مجامعدرمدیرههیأتالبدلعلیواصلیاعضايانتخاببراي-2
ودخرأيتواندمیوبودخواهدرأيحقدارايقبلمالیسالدرپرداختیعضویتحقنسبت

.کندتقسیمنامزدچندبینراآنیابدهدنامزدیکبهرا

مجـامع دررأيحـق یـک فقـط کـانون عضوهر،2بنداستثناءبهموضوعاتسایرخصوصدر-3
.داشتخواهدالعادهفوقوعاديعمومی

مقـررات درآنتعیـین نحـوة کـه اسـت عضوسرمایۀبراساساعضاءعضویتحق:1تبصره
.شودمیبینیپیشعضویت

از روز قبل از برگزاري مجمع عمومی عـادي سـالیانه،  20:کانون موظف است حداقل 2تبصره
اند، کتبـاً، بخواهـد قبـل از مجمـع عمـومی      اعضایی که حق عضویت خود را نپرداخته

یت نسبت به واریز حق عضویت سالیانه اقدام نماید. هر عضوي که از واریـز حـق عضـو   
ب نماید؛ حق رأي موضوع این مـاده از وي سـل  ساالنه خود در مهلت مذکور خودداري

خواهد شد.
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رسـمیت ویافـت خواهنـد حضـور کانونعمومیمجامعجلساتدرمدیرههیأتاعضاي:14مادة
نماینـدگان ازفهرسـتی اسـت موظفمنشی.شدخواهداعالممجمعرئیستوسطعمومیمجامع
زمحـر جلسـه رسـمیت تـا برسـاند ایشانامضايبهونمودهتنظیموتهیهرايحقداراياعضاي
.گردد

هـم ود،شتشکیلمالیسالهرپایانازبعدماهسهتاحداکثربایدعاديعمومیمجمع:15مادة
.گیردمیصورتلزوممواقعدرالعادهفوقعمومیمجمعبرايدعوتچنین

مقـرر موعـد درراسـاالنه عـادي عمـومی مجمعکانون،مدیرةهیأتچهچنان:1تبصرة
.نمایددعوترامزبورمجمعاستمکلفکانونحسابرس/بازرسنکند،دعوت

مجمـع مقتضـی مواقـع درتوانندمیحسابرس/بازرسچنینهمومدیرههیأت:2تبصرة
دستورجلسـۀ صـورت ایـن در.نماینددعوتالعادهفوقطوربهراعاديعمومی
.شودقیددعوتدرآگهیبایدمجمع

.اسـت ضـروري رأيحقداراياعضاينصفازبیشاقالًحضورعاديعمومیمجمعدر:16مادة
ضورحباوشدخواهددعوتدومباربرايمجمعنشد،حاصلمذکورنصابحددعوتاولیندراگر
دعوتدرآنکهشرطبهنمود؛خواهدتصمیماخذویافتهرسمیترايحقداراياعضايازعدههر

.باشدشدهقیداولدعوتنتیجهدوم

ردحاضرینآرايیکبعالوةنصفاکثریتبههموارهتصمیماتعاديعمومیمجمعدر:17مادة
ومـدیران مجمـع، نـاظرین ومنشـی رئیس،انتخابمورددرمگر.بودخواهدمعتبررسمیجلسۀ
.بودخواهدکافینسبیاکثریتکه)البدلعلیواصلی(حسابرس/بازرس

:ازعبارتندعاديعمومیمجمعوظایف:18مادة

خـط تصـویب وبررسـی وکانونگذشتۀسالفعالیتمورددرمدیرههیأتگزارشاستماع- 1
آینده،سالبرايپیشنهاديهايبرنامهومشی

کانون،کلیهايسیاستوهامشیخطتعیین- 2
حسابرس،/بازرسگزارشاستماع- 3
عملکرد،دورةمالیهايصورتسایروترازنامهتصویبوبررسی- 4
کانون،هايآگهینشرجهتکثیراالنتشارروزنامۀانتخاب- 5
وي،الزحمۀحقتعیینوحسابرس/بازرسانتخاب-6
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ها،آنالزحمۀحقتعیینوکانونمدیرةهیأتاعضايانتخاب- 7
العـاده فـوق عمـومی مجمـع صـالحیت درکـه موضوعاتیسایردربارهتصمیماخذوبحث- 8

.نباشد

متصمیاخذموردمجمعدستورجلسۀدرمندرجموضوعاتهمهعمومیمجامعدرهرگاه:19مادة
کـه اربعـد جلسـۀ تـاریخ ونمودهتنفساعالمتواندمیمجمعتصویببامجمعرئیسنشود،واقع
ردونیسـت رسـمی دعـوت بـه مجـامع جلسـات تمدید. کندتعیینباشد،هفتهدوازدیرترنباید

.داشتخواهدرسمیتاولجلسۀنصابحدهمانبامجمعبعد،جلسات

اگر.ابدیمیرسمیترأيحقداراياعضايازثلثدوحضورباالعادهقفوعمومیمجمع:20مادة
کیـ ازبـیش حضورباودعوتبعدباربرايمجمعنشد،حاصلمذکورنصابحددعوتاولیندر

وتدعـ درکهآنشرطبهنمود؛خواهدتصمیماتخاذویافتهرسمیترايحقداراياعضايسوم
.باشدشدهقیدقبلدعوتنتیجۀبعدي

ردحاضراعضايآرايدوسوماکثریتبههموارهالعادهفوقعمومیمجمعتصمیمات:21مادة
.بودخواهدمعتبررسمیجلسۀ

:ازاستعبارتالعادهقفوعمومیمجمعاختیاراتووظایف:22مادة

سبا،تصویبباکانونانحاللیااساسنامهمواددرتغییرهرگونه-1
سبا،تصویببامربوطهمقرراتطبقمشابهمؤسساتسایرباادغام-2
.تصفیهناظرانومدیرانانتخابوانحاللموقعدرکانونتصفیۀروشتعیین-3

مدیره :هیأت

مـدیره هیأتد دارعهدهبرراآنامورادارةکانون،قانونینمایندةعنوانبهمدیرههیأت:23مادة
بانتخاسالسهمدتبرايعاديعمومیمجمعدرکتبیرأيباکهاست) عضو7(هفتازمرکب

اساسـنامه، ایـن مقـررات طبقمؤسس،عمومیمجمعدرکانون،مدیرةهیأتنخستین.شوندمی
ت خود توسط مجمع، همچنـان در عضـوی  هر عضو هیأت مدیره تا انتخاب جانشینشود.میانتخاب

کندماند و انجام وظیفه میهیأت مدیره باقی می
داکثرحعضوهرحقیقینمایندةامااست،بالمانعمدیرههیأتاعضايانتخابتجدیدتبصره:

.شودمعرفیمدیرههیأتدرعضویتبرايتواندمیمتوالیباردو
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شـوند بایـد یـک نفـر بـا      هیأت مدیره انتخـاب مـی  اشخاص حقوقی عضو که به عضویت :24مادة
ــود        ــی خ ــدگی دایم ــه نماین ــادي را ب ــا اقتص ــالی ی ــه م ــدیریتی در زمین ــه م ــا تجرب ــص ی تخص

عرفـی  عامل، قائم مقام و یا یکی از مدیران ارشـد) جهـت انجـام وظـایف مـدیریتی م     مدیر"(ترجیحا
یرهمـد هیـأت درعضـویت ازناشـی حقـوقی هايمسؤولیتتمامیدارعهدهمذکورنمایندةنمایند. 

.باشدمی

یلـی  سال هریک از نمایندگان معرفی شده به هر دل3تبصره: در صورتی که در خالل مدت 
گیـري نماینـد یـا برکنـار شـوند،      هاي خود نزد شخص حقوقی عضو کنـاره سمتاز 

شخص حقوقی عضو موظف است ضمن اعالم مراتب به کانون ظرف مـدت یـک مـاه    
ورت صـ را براي مدت باقیمانده به کانون معرفی نمایـد. در غیـر ایـن    نماینده دیگري 

ز اایـن اساسـنامه، یکـی    25رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره کانون، براساس مـاده  
البدل هیأت مدیره را جانشین عضو مذکور خواهد نمود.اعضاي علی

بدل الان اعضاي علیعالوه بر اعضاي اصلی هیأت مدیره، سه شخص به عنومجمع عمومی:25مادة
نع از هیأت مدیره انتخاب خواهد کرد که در صورت استعفا، معذوریت یا ممنوعیـت قـانونی کـه مـا    

مجمـع  البدل به ترتیبـی کـه  گردد، عضو علیانجام وظیفه هر یک از اعضاي اصلی هیأت مدیره می
ود. ره خواهد بـ عمومی عادي تعیین کرده است، براي بقیه مدت جانشین عضو مذکور در هیأت مدی

شوند.سال انتخاب می3البدل هیأت مدیره براي مدت اعضاي علی

یرهمـد هیأتدرخالیهايمحلتصديبرايالبدلعلیاعضايتعدادکهصورتیدرتبصره: 
ـ راکـانون عـادي عمومیمجمعبالفاصلهبایدماندهباقیمدیراننباشد،کافی رايب

مجمـع دعـوت ازمـدیره هیـأت هرگـاه . نماینـد دعوتمدیرههیأتاعضايتکمیل
هـر کند،خودداريماندهبالتصدياوسمتکهمدیريانتخاببراياديععمومی

عمـومی مجمـع دعـوت بـه کهبخواهدکانونحسابرسبازرس / ازتواندمینفعذي
نمایـد.  اقـدام اساسـنامه مقـررات رعایـت بـا مـدیران عـدة تکمیـل بـراي عـادي، 
در. باشـد میدرخواستیچنینانجامبهمکلفروزدهمدتظرفحسابرس/بازرس
درخـود بـه خودموضوعنکند،اقداممجمعدعوتبهنسبتنیزبازرسکهصورتی

.گرفتخواهدقرارعاديعمومیمجمعاولیندستورجلسۀ
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یرهمـد هیأتدرعضویتنامزدهايفهرستاستموظفمدیرههیأتاول،دورازغیربه:26مادة
هیـأت اياعضـ انتخـاب تـاریخ ازقبلروزدهحداقلرانمایندگاناینسوابقوهاآننمایندگانو

کانوناياعضتمامیاطالعبهکانون،اینترنتیسایتومرکزيدفترمحلدرآگهیطریقازمدیره،
.برساند

سرئـی نایـب نفـر یـک ومدیرههیأترئیسنفریکخودبینازسالهرمدیره،هیأت:27مادة
أتهیـ ازخـارج نفریکمدیرههیأتهمچنین. نمایدمیانتخابسالیکمدتبرايمدیرههیأت
.نمایدمیانتخابسالسهمدتبرايدبیرکلعنوانبهرامدیره

.استبالمانعمدیرههیأترئیسنایبورئیسانتخابتجدید: 1تبصرة

انتخـاب کـانون دبیرکلعنوانبهتواندمیمتوالیدورةدوبرايحداکثرفردهر:  2تبصرة
.شود

هکـ دبیرکـل بـه موردحسبراخوداختیاراتازقسمتیتواندمیمدیرههیأت: 3تبصرة
عزلقحباتوکیل،درتوکیلتوکیل،حقباباشد،میکانوناجراییمقامباالترین

.نمایدتفویضوکیل

.باشدهداشتراکانونمدیرةهیأتریاستحالعیندرتواندنمیکانوندبیرکل: 4تبصرة

ومهاساسـنا مقـررات حـدود دراختیـارات تمـامی دارايکانونادارةبرايمدیرههیأت:28مادة
:استزیروظایفدارعهدهویژهبهباشد،میعمومیمجمعمصوبات

کشور؛اتمقرروقوانینوعمومیمجامعمصوباتاساسنامه،مفادطبقکانونامورادارة-1
دیون؛داختپرمطالبات،دریافتآن،ازاستفادهحساب،افتتاحکانون،مالیامورادارة-2
جهـت الیانهسـ عـادي عمـومی مجمـع بههاآنارائۀومالیهايصورتوساالنهگزارشتهیه-3

وتصویب؛رسیدگی
کانون؛بودجۀوهابرنامهها،استراتژيتصویبوتدوین-4

اقتضاء؛حسببرتخصصیهايکارگروهوهاکمیتهوانحاللادغامتشکیل،-5
سبا؛نظرموردشرایطحداقلرعایتبااعضاپذیرششرایطتعیین-6
ی؛خصوصمؤسساتودولتیاداراتکلیۀوثالثاشخاصبرابردرکانوننمایندگی-7
جهتتخصصیهايکارگروهوهاکمیتهبهمربوطضوابطوهانامهآییناصالحوتدوینتهیه،-8

ها؛آناجرايواساسنامهمقرراتطبقکانونوظایفانجامواموراداره
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ها؛آنتوسطهشدانجامکارهايبررسیوتخصصیهايکارگروهوهاکمیتهکاربرکلینظارت-9
ت؛تخلفابهرسیدگیوسازشهیأتبهاختالفاتیاتخلفاتهايپروندهارجاع-10
تخصصی؛هايکارگروهوهاکمیتهجلسات،تشکیلمورددرریزيبرنامه-11

پذیرش؛مقرراتوضوابططبقاعضاعضویتسلبوپذیرش-12
صـویب تبـا هـا آنتصـویب واختالفـات تخلفات،شکایات،بهرسیدگیضوابطاصالحوتدوین-13

سبا؛
اساسنامه؛مفادطبقعمومیمجامعدعوت-14

عمـومی مجمعهبآنپیشنهادوضرورتبراساساساسنامهمفاددرنظرتجدیدلزومبررسی-15
سبا؛تصویبازپسالعادهفوق

حمـۀ الزحـق تعیـین وکـانون دبیرکـل وتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأتاعضايانتخاب-16
ایشان؛

بهـادار اوراقوبـورس عـالی شورايدرها کانوننمایندهانتخابجهتکانونرأيحقاعمال-17
بهادار؛اوراقبازارقانون3ماده7بندموضوع

ودارنـد مضـا احـق کـانون طرفازکهدیگراشخاصیامدیرههیأتاعضايازکسانیتعیین-18
کراراً؛ولووکیل،وعزلتوکیلحق

وکـانون قـول غیرمنومنقولاموالمورددرمعامالتسایرواستجارهواجارهفروش،وخرید-19
تبدیل،تغییر،وکانونفعالیتموضوعانجامجهتکانونطرفازقراردادهرگونهوامضايعقد
معامالت؛یاقراردادهاایناقالهیافسخ

هايوهوکارگرهاکمیتهازرسیدهپیشنهادهايوهاگزارشمورددرتصمیماتخاذورسیدگی-20
مربوط؛هاينامهآیینحدوددرمقرراتاعمالوتخصصی

کشور؛خارجیاداخلدرنقطههردرنمایندگیوشعبانحاللیاوایجاد-21
حقوقیازاعمآنازانصرافیادعويبهتسلیمیادعويهرگونهازدفاعودعويهرگونهاقامه-22

مصـالحه، ونظـر تجدیـد حـق ازاعـم دادرسیامربهراجعاختیاراتتمامداشتنباکیفريو
ارجـاع جاعـل، تعیینسند،استردادوطرفسندبهنسبتجعلادعايسازش،وکیلتعیین
وحقـوق کلیـه ازاستفادهطورکلیبهوصلحاختیاربدونیاباداورتعیینوداوريبهدعوي
حـق بدونیاباغیرهودادرسیبرايوکیلتعیینداوري،قانونازناشیهتکالیفکلیهاجراي
جايبهدیگريوکیلتعیینبااوانتخابتجدیدوعزلوکراراًلووتوکیلدرتوکیلوتوکیل
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خـواه اقـرار کارشناس،ومصدقتعیینکراراً،ولوتوکیلدرتوکیلوتوکیلحقبدونیابااو
دعـوي، استردادخسارتدعويباشد،دعويقاطعکامالًکهامريبهخواهودعويماهیتدر

بهمدعیتامینآن،ازدفاعومتقابلدعويبهاقدامثالث،دعوايازدفاعوثالثشخصجلب
صدوردرخواستکانون،مطالباتدریافتبرايمهلتاعطاياموال،واشخاصتوقیفتقاضاي

واداراتدرچـه وهـا دادگـاه درچـه به،محکوماخذواجرائیعملیاتتعقیبواجرائیبرگه
اسناد؛ثبتدوائر

فعالیـت دبیرکـل نظـر زیروبودهکانوناداريامورانجامدارعهدهکهکانوندبیرخانۀتشکیل-23
نماید؛می

تأییـد ابـ موضـوع اینازناشیاختالفهرگونهفصلوحلونیازصورتدراساسنامهتفسیر-24
سبا؛
انجـام جهـت ردکـانون طرفازتجارياوراقواخواستوپرداختقبول،ظهرنویسی،تعهد،-25

کانون؛فعالیتموضوع
؛)سرقفلی(تجاريپیشۀوکسبحقهرگونهتحصیلیاواگذاري-26
تجاري؛عالمتهرگونهثبتبراياقداموتقاضابهمبادرت-27
وصوصـی خودولتـی هايصندوقدرکانونوجوهومداركواسنادهرنوعگذاشتنامانتبه-28

ها؛آناسترداد
درصـورتیکه ردکـراراً ولـو رهـن فـک وغیرمنقولومنقولازاعمکانوناموالگذاردنرهن-29

.باشدضروريکانونفعالیتموضوعاجراي

عـامالتی موعملیـات نوعهرانجاموکانوننامبهاقدامیهرگونهبرايمدیرههیأت: تبصره
تصـمیم اتخـاذ وبـوده غیرمسـتقیم ومستقیمبصورتکانونموضوعبهمربوطکه

اراتاختیـ دارايباشـد، نداشتهقرارعمومیمجامعصالحیتدرصریحاًهاآندربارة
یچهـ بهدارد،تمثیلیجنبۀکهالذکرفوقاختیاراتووظایفشرحلذاواستکامل
.سازدنمیواردخللیمدیرههیأتتاماختیاراتبهوجه

:استزیرشرحبهمدیرههیأتگیريتصمیمنحوةوجلساتتشکیلنحوةوزمان:29مادة
هیـأت رئـیس . شـد خواهدتشکیلماهدرباریکحداقلعاديطوربهمدیرههیأتجلسات- 1

مـدیره هیـأت رئـیس نایـب اودرغیـاب وداشـت خواهـد عهدهبهراجلساتریاستمدیره



سرمایه گذاري ایراننهادهايکانوناساسنامۀ

١٣

وظـایف واختیـارات تمـامی داراياخیـر شـخص . نمودخواهدادارهرامدیرههیأتجلسات
جلسـات دررأيدادنیـا حضـور بـراي مدیرههیأتاعضاي. بودخواهدمدیرههیأترئیس
.ندارندراغیربهتوکیلحقمدیرههیأت

یـا بـازرس درخواسـت بـه یـا مدیرههیأترئیسدعوتبهمدیرههیأتالعادةقفوجلسات- 2
ردسـتو . گـردد مـی تشکیلروزه) 5(پنجمهلتیکبامدیرههیأترئیسطریقازدبیرکل،

مـدیره هیـأت رئـیس بـه درخواسـت هنگاموتهیهکنندهدرخواستتوسطالعادهفوقجلسۀ
جلسـۀ دعـوت بهاقداممقررمهلترأسمدیرههیأترئیسکهدرصورتی. گرددمیتسلیم

.نمایددعوتراساًرامذکورجلسۀداردحقکنندهدرخواستننماید،العادهفوق

نآتصمیماتویافتخواهدرسمیتاعضاازنفرچهارحداقل حضوربامدیرههیأتجلسات- 3
شود.موافقت چهارنفر از اعضاي حاضر اتخاذ میبا

جلسـه هـر درحاضرانبرايوتهیهمدیرههیأتمنشیتوسطمدیرههیأتجلساتصورت- 4
.برسدهاآناکثریتامضايبهتاشدهارسال

.باشندمیرأيحقیکدارايمدیرههیأتاعضايازهریک: تبصره

به اوب جلسه متن6غیبت هر یک از اعضاي هیات مدیره به  تعداد چهار جلسه متوالی و - 5
د پس ازبایأت مدیرهمنزله استعفاي وي تلقی شده و هیأت مدیره یا اعضاي باقیمانده از هی

مدیرهتالبدل براي شرکت در جلسات هیأدعوت از عضو علیاخذ موافقت سازمان نسبت به 
دعوت به عمل آورند.

:تخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأت

ردسـازش ایجـاد واظهـارنظر رسـیدگی، منظوربهتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأت:30مادة
وهاآنايحرفهفعالیتازناشیاشخاصسایرواعضاءبیناي حرفهاختالفاتهايپرونده

أتهیـ طـرف ازکهموضوعاتیسایریاهاآنازشکایتوکانوناعضايايحرفهتخلفات
.شودمیتشکیلشود،احالهمذکورهیأتبهمدیره

علیعضو) 2(دوواصلیعضو) 3سه (ازمرکبتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأت:31مادة
زاومدیرههیأتتوسطتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأتاعضاي. باشدمیالبدل

.شوندمیانتخابايحرفهوعلمیهايصالحیتواجداشخاص
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انتخـاب سـال ) 2(دومـدت بـراي تخلفـات بـه رسـیدگی وسازشهیأتاعضاي: تبصره
دورة) 2(دوازبـیش تواندنمیکسهیچولیاست،بالمانعهاآنمجددانتخابوشوندمی

.شودانتخابتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأتعضویتبهمتوالی

انمیـ ازدبیریکورئیسیکخودجلسۀاولیندرتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأت:32مادة
.نمایدمیانتخابخوداصلیاعضاي

نظـر ازمـورد حسـب لزوممواقعدرتواندمیتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأتتبصره:
.کنداستفادهخبرهافراد

جلسـه  4جلسه متوالی یـا  3در صورت فوت، از کارافتادگی و یا غیبت غیرموجه بیش از :33مادة
سیدگی به متناوب در طی یک سال یا استعفاي هر یک از اعضاي اصلی هیأت سازش و ر

و البدل با رعایت ترتیب مصوب هیأت مـدیره، جانشـین عضـ   علیتخلفات، یکی از اعضاي 
گردد.اصلی می

ینفعذارجاعی،موضوعدروجههیچبهنبایدتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأتاعضاي:34مادة
-علـی عضویکتابرساندهیأتاطالعبهراموضوعاستموظفخودذینفععضو. باشند

البـدل یعلـ واصـلی اعضـاي عـدة کـه صـورتی در. شـود ويجایگزینغیرذینفعالبدل
افیکـ افـراد باشد،جلسهتشکیلبرايالزمعدةازکمترخاص،پروندةیکدرغیرذینفع

.شدخواهندتعیینمدیرههیأتتوسطخاصپروندةآنبراي

هیـأت آناظهـارنظر ورسیدگیروشوتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأتعملنحوة:35مادة
تدوینوتهیهتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأتتوسطکهبودخواهدضوابطیبراساس

.رسیدخواهدسباومدیرههیأتتصویببهوشده

هـر بـه رسـیدگی یـا وپرونـده هـر دریافتازپستخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأت:36مادة
:نمودخواهداقدامزیرمراحلشرحبهموضوع

هبـ رسـیدگی جهـت امـر ابتـداي درتخلفـات بهرسیدگیوسازشهیأتصالحیتتشخیص-1
ارجاعی؛پروندة

موضوع؛درتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأتاعضاينبودنذینفعتشخیص-2
ارجاعی؛پروندةبهمربوطهايتخصصبراساسخبرهافرادانتخابلزومتشخیص-3
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.ارجاعیپروندةبهرسیدگی-4

استموظفتخلفاتبهرسیدگیوسازشهیأتسازش،حصولعدمصورتدر:1تبصرة
اماقـد تـا دهـد اطـالع سـبا داوريهیأتبهراامرمراتبوکردهصادرسازشعدمگواهی

.پذیردصورتمقتضی

سـه حضـور تخلفـات بهرسیدگیوسازشهیأتجلساتتشکیلبرايالزمعدة:2بصرةت
هبرسیدگیوسازشهیأتتصمیمات. استالبدلعلییااصلیاعضايازنفر) 3(

جلسـه درحاضـر اعضـاي امضـاي بـه ومنعکسهاییجلسهصورتدرتخلفات
.رسیدخواهد

:حسابرس/ بازرس

معمجـا مصـوبات واساسنامهمفادصحیحاجرايبرنظارتمنظوربهحسابرس/بازرس:37مادة
. شـود مـی انتخـاب عـادي عمـومی مجمـع طـرف ازکانونهايفعالیتمداومکنترلنیزوعمومی
ولـین ا. باشـد کـانون اجرایـی مقامـات دیگـر یامدیرههیأتاعضايازتواندنمیحسابرس/بازرس
/بـازرس الزحمـۀ حـق . شـد خواهـد انتخـاب مؤسـس عمـومی مجمـع درکانونحسابرس/بازرس

.گرددمیتعیینمؤسسعمومیمجمعیاعاديعمومیمجمعتوسطحسابرس

.نمایندسمتقبولکتباًبایدالبدلعلیواصلیحسابرس/بازرس:1تبصرة

البدلعلیحسابرس/بازرسبایدمؤسسعمومیمجمعیاعاديعمومیمجمع:2تبصرة
دریـا اصلیحسابرس/بازرستوسطسمتقبولیعدمصورتدرتاکندانتخابرا

ایـ کندامتناعخودوظایفانجامازعلتهربهاصلیحسابرس/بازرسکهصورتی
.بپذیردراکانونحسابرس/بازرسسمتدهد،انجامراوظایفایننتواند

خـاب انتسازمانمعتمدحسابرسیمؤسساتبینازالبدلعلیواصلیحسابرس/بازرس:38مادة
.شوندمی

باشـد، عـادي عمـومی مجمـع کـار دستوردرحسابرس/بازرسانتخابکهموارديدر:39مادة
کانوندبیرخانه. نمایدمعرفیکانوندبیرخانهبهکتباًراخودنامزدهاياستمخیراعضاءازهریک
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هـا آنمشخصـات وسـوابق همـراه بـه رااشخاصشدهمعرفینامزدهاياینتقاضاياستموظف
اعضـاي تمـامی اطـالع بهحسابرس/بازرسانتخابتاریخازقبلروز) 15(پانزدهوداشتهدریافت
.برساندکانون

نعبالمـا ويمجددانتخابوشودمیانتخابسال) 1(یکمدتبرايحسابرس/بازرس:40مادة
سحسـابر /بـازرس عنوانبهمتوالیدورة) 3(سهازبیشتواندنمیکسهیچولیاست،

.شودانتخاب

يهـا شـرکت بازرسبرايتجارتقانوندرشدهتعیینهايمسئولیتحسابرس/بازرس:41مادة
مـورد ردبهاداراوراقبازارقانون49ماده3بنددرشدهتعیینهايمسئولیتوسهامی،

وایفوظـ . باشـد میدارارادارند،عهدهبهرانظراظهاروبررسیمسئولیتکهاشخاصی
:استزیرشرحبهحسابرس/بازرساختیارات

عمومی.مجامعمصوباتواساسنامهمفادبامدیرههیأتاقداماتومصوباتتطبیق- 1
در.مدیرهتهیأبهگیريتصمیمواطالعجهتکانون،درپذیرفتهصورتتخلفهرگونهگزارش-2

آنبهرموثطوربهمدیرههیأتالذکرفوقگزارشصدورتاریخازماه) 1(یکازپسکهصورتی
.دهدگزارشعمومیمجمعبهتصمیماتخاذجهترامراتببایدحسابرس/بازرسنکند،عمل

مـدیره یـأت هکـه کانونساالنۀمالیهايصورتمورددرگزارشتهیۀونظراظهارورسیدگی-3
.نمایدمیتنظیمعمومیمجمعبهتسلیمجهت

:زیرموارددرآندستورجلسۀتعیینوعمومیمجامعدعوت4-

تشـکیل جهـت زمالاقـدام سـال هـر ماهفروردین15آخرتامدیرههیأتکهصورتیدر-الف 
.باشدنکردهساالنهعاديعمومیمجمع

توجـه ،مـاده ایـن 2بنـد موضـوع حسابرس/بازرسگزارشبهمدیرههیأتکهصورتیدر-ب 
.باشدنکرده

جـامع ماختیـار درمـدیره هیـأت کـه اطالعاتیومطالبصحتمورددراظهارنظرورسیدگی5-
.دهدمیقرارعمومی

ی،بازرسـ وبررسـی جهتکهبودخواهندموظفکانونکارکنانوارکانتمامی: 1تبصرة
وياختیاردرراحسابرس/بازرسنیازمورددرخواستیاطالعاتومداركاسناد،

.دهندقرار
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ازارددعهدهبرکهوظایفیانجامدرخودلیتمسئوبهتواندمیحسابرس/بازرس: 2تبصرة
تهیـأ بـه قـبالً راهـا نآکـه آنبرمشروطکند،استفادهفنیکارشناساننظر

.باشدکردهمعرفیمدیره

بایـد مـاده ایـن 5و3بنـدهاي موضوعمدیرههیأتگزارشومالیهايصورت:3تبصرة
حسـابرس /بـازرس اختیاردرمربوطعمومیمجمعتشکیلازقبلروز30الاقل
سپروز20حداکثرراخوداظهارنظروگزارشبایدحسابرس/بازرس.گیردقرار

لتشـکی ازقبـل تـا دهدارائهمدیره،هیأتگزارشومالیهايصورتدریافتاز
.گیردقرارکانوناعضاياختیاردرعاديعمومیمجمع

کانونمقرراتتدویننحوةوعضویتلغوعضویت،:سومفصل

:آنالزاماتوعضویت

ذیرفتهپکانوناعضايعنوانبهزیرشرایطتحتاساسنامهاین6مادةموضوعمتقاضیان:42مادة
:شوندمی

ابقمطـ ومجهـز مـالی واداريفنـی، انسـانی، نیـروي تشکیالت،وسازماندارايبایدمتقاضی- 1
.باشدکانونمدیرةهیأتتشخیصبهسباتوسطشدهتعیینضوابط

وانضـباطی وي احرفـه اسـتانداردهاي وضوابطاساسنامه،مفادکهنمایدتقبلوتعهدمتقاضی-2
.کندمیرعایتزمانهردرراکانونمقرراتسایر

هایی را رداختیمتقاضی تعهد و تقبل نماید که حق عضویت اولیه و حق عضویت ساالنه و سایر پ-3
ماید.هاي کانون تعیین و مقرر شده است، به موقع پرداخت ننامهکه طبق اساسنامه و آیین

تـاریخ ازههفتیکمدتظرفحداکثرراخوداساسنامۀدرتغییرگونههرنمایدتعهدمتقاضی4-
.نمایداعالمکانونبهکتباًتصویب

ضوابطبهضوعپایبنديازاطمینانحصولبرايکانوننیازمورداطالعاتنمایدتعهدمتقاضی5-
.دهدقرارکانوناختیاردررامحولهضوابطسایرانجامومادهاین2و1بندهاي

.باشدمیمدیرههیأتمصوبۀبهمنوطمتقاضی،هرعضویتباموافقتتبصره:



سرمایه گذاري ایراننهادهايکانوناساسنامۀ

١٨

نون ت ساالنه را بـر اسـاس ضـوابط کـا    اعضاي کانون باید حق عضویت اولیه و حق عضوی:43مادة
پرداخت نمایند.

رسد.سقف حق عضویت اولیه و حق عضویت ساالنه به تصویب سبا میتبصره:

قـررات، مقـوانین، ازآن،بهوابستهاشخاصوعضوکهاینازاطمینانحصولمنظوربه:44مادة
یمـ کـانون .کننـد مـی پیرويشدهوضعانضباطیوايحرفهاستانداردهايوضوابطواساسنامه

.نمایددرخواستراشهاییگزاریااطالعاتارائۀعضوهرازتواند

بـراي الزماطالعاتسایرسالیانه،مالیهايصورتومدیرههیأتگزارشجزبه:1تبصرة
مـدیرة هیأتتوسطکهشدخواهداخذاعضاءازضوابطیاساسبرکانوننظارت
.رسیدخواهدسباتصویببهوتهیهکانون

اسخپمطالبوهاگزارشارائۀبرمبنیکانونهايدرخواستبهاستموظفعضو:2تبصرة
.بپذیردرابعديانضباطیعواقبآن،اززدنسربازصورتدرودهد،مثبت

اعضـا، بـه ايحرفهخدماتکیفیتارتقايمنظوربهونظارتیقوانینومقرراتبراساس:45مادة
داماتاقـ مقـررات، وقـوانین ازآنوابستۀاشخاصوعضورعایتنحوةبرتواندمیکانون

چنـین هـم وباشـد داشـته نظارتقوانین،سایروکانوناساسنامۀشده،وضعانضباطی
عضـو کمایملـ سـایر وحسـابداري دفـاتر هـا، داراییاموال،ها،فعالیتمورددرتواندمی

.کنددرخواست، 44مادةرعایتباراالزماطالعات

مصـوب مقـررات رعایـت نحـوة بـار یکسالهرحداقلاستموظفمدیرههیأت: تبصره
.نمایدبررسیراعضوتوسطکانون

:انضباطیاقداماتوعضویتازانصرافعضویت،لغو

ود،شـ زیرمواردازیکهرمشمولکهرامتقاضیهرعضویتدرخواستتواندمیکانون:46مادة
:نمایدرد

.نباشدداراراکانونتوسطشدهتعیینشرایطعضویت،متقاضیاگر-1
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درویتشعضیادرآمده،تعلیقحالتبهسباتوسطعاديهاي فعالیتانجامجهتکهصورتیدر-2
.باشدشدهلغوبورس

همـراه ،مـدارك وهـا گـزارش ارائـۀ بـه موفـق یـا باشـد کـرده ارائهايکنندهگمراههايگزارش-3
.باشدنشدهعضویتدرخواستدرشدهذکرمهممواردبراساسخوددرخواست

بایـد منظـور ایـن بـراي . دهـد انصـراف کـانون درعضـویت ازکـه استمجازعضوهر:47مادة
.شودتسلیممدیرههیأتبهانصرافازقبلماهیکانصراف،درخواست

.نمایداعالمعضوبهرانتیجهماهیکمدتظرفاستموظفمدیرههیأت: تبصره

غـو لازبعـد وشـد خواهـد لغـو اخـراج، یااختیاريگیريکنارهصورتدرعضوعضویت:48مادة
.بودنخواهدکانوندرعضویتعنوانازاستفادهبهمجازويعضویت،

ضـو، عبـه کتبیاعالمازپسکانونشود،زیرمواردازیکیمشمولعضویککهزمانی:49مادة
هتجعضوآنبهروزه15فرصتیکارائۀازپسانضباطی،ضوابطچارچوبدرتواندمی

هبـ عضـو ایـن برايراالزمانضباطیاقداماتمدیرههیأتمصوبۀیکباشفاهی،توضیح
:درآورداجرا

مـواد انونکانضباطیوحرفه اي استانداردهايوضوابطمقررات،قوانین،ازعضوکهصورتیدر-1
باشد،کردهتخطیمدیرههیأتیاعمومیمجامعمصوباتومقررات،وقوانینسایرواساسنامه

ایـن یـا نکردهتهیهرااساسنامهاین44مادةدرشدهتصریحگزارشیااطالعیهکهصورتیدر-2
باشد؛کردهارائهرانادرستیگزارشیااطالعیهکه

امتنـاع سـنامه اسا45مـادة درشـده تصریحنظارتازیاوشودناظرانکارمانعکهصورتیدر-3
باشد؛کرده

نـه کـه   گودر صورتی که از عهده پرداخت حق عضویت اولیه یا حق عضویت ساالنه کانون همان-4
، برنیامده باشد.تصریح شدهتوسط کانون

یـأت  هروز پـس از اخطـار رئـیس    15اعضاي هیأت مدیره که حق عضویت سـاالنه را نپردازنـد   -5
االنه البدلی که حق عضـویت سـ  مدیره یا دبیرکل کانون، مستعفی شناخته شده و از اعضاي علی

شود.اند جایگزین آنان میخود را پرداخت نموده
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.باشدیرزمواردازیکیشاملتواندمی49مادةدرشدهتصریحانضباطیاقداماتنوع:50مادة

عضویتیتمحدود(د)تعلیق،(ج) پرونده،دردرجبااخطار(ب)پرونده،دردرجبدوناخطار(الف) 
عضویت،لغو(ه)یا

نضباطیاواي حرفهاستانداردهايوضوابطدرمربوطهمواردکلیۀوتعلیقحدود:1تبصرة
.شدخواهددرجکانون

شـده محدودیاودرآمدهتعلیقحالتبهعضویکعضویتکهصورتیدرحتی:2تبصرة
.نمایدعملدورهاینطیعضویکعنوانبهوظایفشتمامیبهبایدعضوباشد،

رتجدیـدنظ درخواسـت ابـالغ، تاریخازماهیکمدتظرفتواندمیمتخلفعضو:3تبصرة
.نمایدتسلیممدیرههیأتبهکتبیصورتبهراخوددفاعیاتونماید

سـال دوتااست،شدهلغوهانآعضویتکهاشخاصیمجددعضویتدرخواست:4تبصرة
.باشدنمیمدیرههیأتدرطرحقابل

:کانونمقرراتتدوین

هايگروهوکارها،کمیتهتوسطکانونمدیرةهیأتدرخواستبهکانوننیازموردمقررات:51مادة
یرهمدهیأتاختیاردروشدهتهیهشرایطواجدمشاورانوکارشناسانسایریاتخصصی

:زاعبارتندجملهازمقرراتاین. گیردقرارتصویبوبررسیموردتاگیردمیقرار
ود؛شمیتنظیماساسنامهاینسومفصلموادرعایتباکهکانوندرعضویتضوابط-1
یربط؛ذاشخاصبایایکدیگرباکانوناعضايبیناختالفاتدرسازشایجادمقررات-2
متخلفین؛مجازاتنوعتعیینوکانوناعضايتخلفاتبهرسیدگیمقررات-3
کانون؛اعضايعملکردبرنظارتمقررات-4
انضباطی؛وايحرفهاستانداردهايوضوابط-5
کانون؛اعضايبرايايحرفهرفتاررراتمق-6
تخصصی؛هايکارگروهوهاکمیتهفعالیتمقررات-7
کانون؛انحاللصورتدرکانونتصفیهشیوهمقررات-8
.کانونمعامالتیومالیاستخدامی،اداري،مقررات-9
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راتمقـر سـایر برسـد. سباتصویببهبایدمادهاین،1،2بندهايموضوعمقررات:تبصره
تمغایرمقرراتیاقانونباسباتشخیصبهکهصورتیدرکانون،توسطشدهوضع

.بودنخواهداجراقابلباشد،داشته

متفرقهومواردانحالل/مالیاموروحسابداري:چهارمفصل

هـد خواتعیـین مـدیره هیأتتوسطآنهااختیاراتحدودوکانونمجازامضايصاحبان:52مادة
.شد

درمـذکور موضـوع فعالیـت  امـور مـرتبط بـا   مصـارف بـه کـانون عوایـد ودرآمـدها :53مـادة 
رسید.  خواهددر حوزه بازار سرمایه علمی وفرهنگیتحقیقاتجملهازاساسنامۀ7مادة
بهرأيکهالعادهقفوعمومیمجمعشود،گرفتهکانونانحاللبهتصمیمکهصورتیدر:54مادة

طبـق اتـ نمـود خواهـد انتخابکانونامورتصفیۀجهتراالزمناظرانومدیراندهد،میانحالل
.گیردانجامالزماقداماتمربوطمقررات

نینقـوا مفـاد برطبـق اسـت، نشدهآنازذکرياساسنامهایندرکهموارديتمامیدر:55مادة
.شدخواهدعملکشورجاریۀمربوط

نهـاد اختیاردرسبانظربامطابقبایدآنبدهیبرداراییمازادکانون،انحاللصورتدر:56مادة
مـی رقـرا کنـد، مـی فعالیـت کانوناهدافمشابهاهدافیباوعمومیخدماتزمینهدرکهدیگري

.گیرد

ازپسرابعمناسایرازوجوهسایروکانوناعضايتوسطشدهاهدامبالغتواندمیکانون:57مادة
.نمایددریافتهدایاعنوانبهمدیرههیأتتصویب

هیـه تراخـود اجرایـی هـاي نامهآیینموظفندکانونتخصصیهايکارگروهوهاکمیته:58مادة
.برسانندمدیرههیأتتصویببهوکنند

یـک ةعـالو بـه نـیم اکثریتباشدهتصریحمواردغیردرکانونارکانتمامیتصمیمات:59مادة
.شودمیاتخاذرسمیتنصابحدرعایتباحاضر،رأيحقداراياعضاي

ةاداردرمـورد حسـب بایـد ذیصـالح مرجـع درگیـري تصـمیم ازپـس زیـر مـوارد :60مـادة 
:برسدسبااطالعبهورسیدهثبتبهصنعتیمالکیتوهاشرکتثبت

آن؛تصفیۀنحوةوکانونمجوزلغویاانحالل-1
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آن؛درتغییرنوعهریااساسنامه-2
کانون؛دبیرکلومدیرههیأتالبدلعلییااصلیاعضايمشخصات-3
کانون؛البدلعلییااصلیحسابرس/بازرسمشخصات-4
مالی؛هايصورتبهراجعتصمیمات-5
شوند؛میمنتشرآنهادرکههاییآگهینوعومجمعمنتخبهايروزنامهیاروزنامهنام-6
وکننـد ضـاء امکـانون جانبازراقراردادهایاتعهدآوراوراقتوانندمیکهاشخاصیمشخصات-7

آنها؛اختیاراتحدود
.کانونهاينمایندگییاشعباصلی،مرکزنشانی-8

مـع عمـومی   بـه تصـویب مج  ...................تـاریخ درتبصره،.....وماده.....دراساسنامهاین:61ادةم
مان بورس و به تصویب ساز27/02/1390گذاري ایران و در تاریخ العاده کانون نهادهاي سرمایهفوق

اوراق بهادار رسید.


