
 گذاری ایران دستورالعمل عضویت و تعامل اعضاء با کانون نهادهای سرمایه

 
 4 از 1 صفحه

 

و اساسنامه کانون  31 ۀماد 1و بند  1534قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  35 ۀدر راستای اجرای ماد

پیشنهاد  ، این دستورالعمل به1531/ 13/11بهادار مورخ مدیره سازمان بورس و اوراق  هیأت ۀنهادهای سرمایه گذاری ایران و مصوب

 سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. مدیره تتصویب هیأ گذاری ایران، بهکانون نهادهای سرمایه

 هاواژه و اصطالحات -1

ی مطابق با تعریف کار رفته مفهوم های به گردند؛ سایر واژه ح زیر تعریف میشر ی مختص این دستورالعمل بهها واژه و اصطالحات

  .داشتخواهند   شورای اسالمی مجلس 1534 آذرماه مصوب بهادار اوراق بازار قانون یک ماده شده در ارائه

 :است شده تشکیل سرمایه بازار قانون براساس که است بهادار اوراق و بورس سازمان منظورسازمان. 

 مجوز با بهادار و  اوراق بازار قانون 1 مادۀ 3 بند ذیلگذاری ایران است که  : منظور کانون نهادهای سرمایهکانون 

 است. تشکیل شده سازمان

 شده توسط کانون براساس این دستورالعمل است. پذیرفته  نهاد مالی: عضو 

 نمایندگی از  مدیره، یا سایر افرادی که به هیأت حقیقی : مدیرعامل، هر یک از اعضایعضو به وابسته شخص 

 .شوند کانون معرفی می به کانونعضو  حقوقی اشخاص

 ارائهاطالعاتالزمجهتشرایطعضویتومدارک/ -2

نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه کشور اعم از نهادهای مالی  ها و شرکت بایست یکی از متقاضی عضویت در کانون می 2-1

 .باشد  ن بورس و اوراق بهادار()غیر از اعضای کانون کارگزارا گذاری دیگر نهادهای سرمایه یامشمول ثبت نزد سبا، 

کانون تسلیم دبیرخانه های مصوب کانون به  زیر را در قالب فرم بایست اطالعات و مدارک متقاضی عضویت در کانون می 2-2

 نماید.

 ،کانون در عضویت درخواست  شده تکمیل فرمالف( 

 ،)در صورت نیاز به اخذ مجوز( بهادار اوراق و بورس سازمان از فعالیت و تأسیس مجوزب( 

 ،یک هر سهام درصد و تعداد ،سهم بیش از یک درصددارای  سهامداران مشخصات و اسامیج( 

 ،است رسیده سازمان تأیید به در صورت لزوم که عضو مدیرعامل و مدیره هیأت اعضای اسامید( 

 ،اساسنامه( ه

 ،"کانونمطالعه و پذیرش مفاد اساسنامه "  شده تکمیل فرم( و

 ،بندی اعضاء الزم جهت رتبه مدارک( ز

 ،شعب و دفاتر نشانی( ح

 ،(5شده در ماده  تعریف) وجه ورودیه زواری مستندات( ط
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 هایعضویتهزینه -3

 های عضویت در کانون شامل موارد زیر است: هزینه

 گردد. پرداخت میبار و در هنگام پذیرش عضو در کانون از جانب وی  وجه ورودیه: مبلغی که تنها یک (1

شده توسط کانون پرداخت  تعیینساالنه و در موعد زمانی  طور به حق عضویت ساالنه: مبلغی که هر عضو (2

 نماید. می

برای و  گذاری، حداقل سرمایه صندوق در اساسنامه های سرمایه برای صندوق محاسبه حق عضویت جهت :1ۀتبصر

 .الک قرار خواهد گرفتها م آنشده  سایر متقاضیان، آخرین سرمایه ثبت

 موظف انون. کرسد می سازمان تصویب به کانون پیشنهاد وجه ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضاء با سقف:2ۀتبصر

 .نماید اعالم ءبه اعضا تصویب، از پس را ساالنه حق عضویت وجه ورودیه و میزان است

 باشد. نمی استرداد قابل دریافتی مبالغ:3ۀتبصر

۴ۀتبصر یا  ،شده توسط کانون تعییندر موعد زمانی  ساالنه توسط عضو عضویت حق پرداخت  م صورت عددر :

و تعلیق عضویت وی  آن( ۀاین دستورالعمل و تبصر 3-4گیری موقت از فعالیت )ذیل بند  هدلیل کنار بهپرداخت  عدم

برای وی  ساس اعالم بانک مرکزی()برا عنوان بدهی مشمول رشد با تورم ساالنه بهاو  ۀنشد مبلغ حق عضویت پرداخت

 شدن مجدد عضویت شخص مربوطه منوط به تصفیه بدهی خواهد بود. فعالمنظور خواهد شد. 

اعضاءپذیرشفرآیند -۴

 کانون، توسط ها آن بودن کامل احراز این دستورالعمل از سوی متقاضی عضویت، و 5 ۀماد موضوع مدارک و اطالعات ۀارائ از پس

 گردد. می اعالم وی به کانون توسط موضوع و شده پذیرفته یت متقاضیکانون عضو مدیره هیأتبا تصویب 

تعهداتوالزاماتاعضاء -5

 به وابسته اشخاص و ءاعضا تمام برای کانون مصوب و مقررات ،انضباطی و ای هحرف استانداردهای و ضوابط اساسنامه، مفاد 3-1

 باشند.  ها می بوده و اعضاء متعهد به رعایت آن آور الزام اعضاء

 یک هفته مدت ظرف حداکثر را این دستورالعمل 2 ۀماد ذیل شده هارائ اطالعات در تغییر هرگونه شوند متعهد می اعضاء 3-2

مشمول  خاص وابستهاش با رابطه قطع تغییر/ یا جدید وابسته شخص با ارتباط ایجاد .دننمای اعالم کانون به تغییر،زمان از 

 د.باشن این بند می

باطی توسط ضای و انمنظور حصول اطمینان کانون از رعایت قوانین، مقررات، اساسنامه، ضوابط، و استانداردهای حرفه به 3-5

های مورد درخواست را در اختیار کانون قرار دهند. اطالعات یا گزارش بایست می ءاعضاها،  و اشخاص وابسته به آن ءاعضا

 مدیره کانون برسد. به تصویب هیأت بایست میهای مورد درخواست کانون و گزارش فهرست اطالعات

 اختیار در مقررات و مصرح در قوانین جز در موارد و گردیده تلقی محرمانه کانون نزد ءاعضا مدارک و : اطالعاتتبصره

 .گرفتنخواهد  قرار دیگر اشخاص
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 سازمان و کانون به بایست توسط وی مراتب می خود، فعالیت از دائم یا موقت گیری در صورت تصمیم عضو مبنی بر کناره 3-4

 گردد. اعالم

 باشد. لیکن در صورت  نمی ساالنه عضویت حق پرداخت به از فعالیت موظف گیری کناره دوره در عضوتبصره:

عنوان بدهی برای  بهاین دستورالعمل  5 ۀماد 4ۀ گیری براساس تبصر های کناره بازگشت به فعالیت، حق عضویت سال

وی لحاظ شده و موظف به تصفیه آن است.

تعهداتوالزاماتکانون -6

امور پیگیری  تالش برای تحقق منافع اعضاء با ضمنگذاری  های سرمایه نهادگردد در جایگاه تشکل صنفی  کانون متعهد می

، و سایر نهادهای بازار سرمایه سازمان دیگر،ها با یک توسعه روابط آن ،ها در بازار سرمایه به حوزۀ فعالیت آن مربوط یحقوق

برای اعضاء  ها و تعریف فرصت رسانی گونه تبعیض و تمایزی در اطالع هیچ ...و  ها آنای و تخصصی  توسعه دانش حرفهو ارتقاء 

اختیار اعضاء  صورت یکسان در بهشده   اعالم ارتباطی ابزارهای اطالعات صنفی، تصمیمات و مصوبات کانون را با وروا نداشته 

 قرار دهد.

منافع مجموع  مبتنی برگیری  که منافع اعضای کانون با یکدیگر مغایرت داشته باشد، تصمیم در صورتی:1ۀتبصر

مدیره کانون خواهد بود. تشخیص هیأت به و بازار سرمایه

2ۀتبصر اعضای دیگر، حق عضو/آمیز کانون با  تبعیض در نتیجه تعامل ءتضییع حق هر یک از اعضادر صورت :

  باشد. محفوظ میبه سازمان شواهد مثبته  ۀبا ارائ شکایت عضو مربوطه

 آثارعضویت -7

 کانون و بهادار اوراق و بورس کارگزاران کانون اعضای جز بهفعال در بازار سرمایه،  یید صالحیت مدیران نهادهای مالیتأ

 عضویت در گواهی مشروط بر ارائههای ایشان توسط سازمان و پذیرش سایر درخواست عدالت، سهام گذاری سرمایه های شرکت

این کانون در سازمان  اعضایگذاری ایران همچنین در فرایند تأیید صالحیت مدیران  کانون نهادهای سرمایه .خواهد بود کانون

  بورس و اوراق بهادار نقش خواهد داشت.

انصرافازعضویت -8

انصراف از »در قالب فرم بایست  میو دالیل انصراف مراتب  ،عضویت در کانونانصراف از در صورت تصمیم عضو مبنی بر 

رسیدگی به درخواست انصراف با بررسی آن  گردد. اعالم کانون به توسط وی «گذاری ایران ون نهادهای سرمایهعضویت در کان

ست انصراف و سایر شرایط و الزامات مدیره کانون و رایزنی با عضو مربوطه صورت خواهد پذیرفت. رد یا قبول درخوا در هیأت

 خواهد رسید. و عضو مذکور سازماناطالع روز به  1۱رأی مربوطه ظرف  خواهد بود.کانون مدیره  تهیأمرتبط با آن تابع رأی 
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 رسیدگیبهاختالفاتوتخلفات -9

 مربوطه، مقررات و قوانین سایر و دستورالعمل این مقررات اعضاء یا اشخاص وابسته به عضو از از هریک تخلف در صورت 3-1

 احراز تخلف، صورت گزارش گردیده و در بهادار اوراق بازار قانون 53ۀ ماد موضوع تخلفات به رسیدگی مرجع مراتب به

 نماید: محکوم زیر موارد از هر یک به را متخلف عضو تواند می رسیدگی مرجع

 عضو ۀپروند در درج بدون کتبی تذکرالف( 

 عضو ۀپروند در درج و کتبی اخطارب( 

 تعلیق عضویت در کانون ج( 

 لغو عضویت در کانوند( 

« گذاری ایران دستورالعمل رسیدگی به اختالفات در کانون نهادهای سرمایه»سیدگی به اختالفات میان اعضاء ذیل ر 3-2

 .انجام خواهد پذیرفت

مفاددستورالعملبازبینی -11

 گردد. تصویب آن قابل بازنگری بوده و پس از آن نهایی تلقی میتاریخ از  هماه 1 ۀبازیک در مفاد این دستورالعمل 

  ءهفته از سوی کانون به اعضا 1بایست ظرف  هرگونه تغییر ناشی از بازنگری در مفاد این دستورالعمل میتبصره:

اطالع داده شود.

تاریختصویب -11

ایران و در تاریخ * به  گذاریکانون نهادهای سرمایهمدیره  تتبصره در تاریخ * به تأیید هیأ 3و  ماده 11این دستورالعمل در 

 مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. تتصویب هیأ

 


