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ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ـ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ،در اﺟﺮاي ﻣﻮاد ) (89) ،(60) ،(31و )» (92دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻲ در ﻣﺆﺳﺴـﺎت
اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ« ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﻲ ﺷﻤﺎره  96/51935ﻣﻮرخ  1396/2/24و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ) (86) ،(58) ،(30و
)» (89دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي دوﻟﺘﻲ« ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣـﻮرخ 1396/7/25
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎره  62/103635ﻣﻮرخ  1397/5/21وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ و ﻣﻮاد )(12) ،(9
و )» (27دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات )ﺗﻄﺒﻴﻖ( در ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري« ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره 96/235076
ﻣﻮرخ 1396/7/27و ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺒﺎت در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴـﺎدهﺳـﺎزي اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺿـﻮاﺑﻂ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ
ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴـﻚ ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ داﺧﻠـﻲ و رﻋﺎﻳـﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ آنﻫﺎ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺪﻳﻦوﺳـﻴﻠﻪ»دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻋﺰل ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﺪﻳﺮان و اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي رﻳﺴﻚ ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داﺧﻠﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات )ﺗﻄﺒﻴـﻖ( ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻋﺘﺒـﺎري« ﻣﺼـﻮب
ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  1397/9/18ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎرت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰي ﺟﻬـﺖ اﺳﺘﺤﻀـﺎر و
ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻳﻔﺎد ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺰﻳﺪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ،اﻫﻢ ﻣﻮارد و ﻧﻜﺎت ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح
ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
 ﺗﺼﺪﻱ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ
ﺍﺧﺬ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ از اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺭﮎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ  ١٠ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ  ٥ﺳـﺎﻝ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﮐﻤﻴﺘﻪﻫﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﻣﺴـﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺭﺍﻳـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠـﺐ ﻭ ﮐﺴـﺐ ﺍﺳـﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟـﻊ
ﺫﻱﺻﻼﺡ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎﻱ ﺣﺮﻓـﻪﺍﻱ ﻭ
ﺗﺨﺼﺼﻲ؛ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏ ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮐﺎﺭﻱ ﺁﺗﻲ ﺩﺍﻭﻃﻠـﺐ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎﻅ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎﻱ ﻣﺮﺑـﻮﻁ )ﺭﻳﺴـﮏ،
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ( ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎري از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ در ﺑﺮرﺳـﻲ
ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ان –ﺑ ﻮار ﺮداﻣﺎد – ﭘﻼک  ١٩٨ﺗ ﻦ ٢٩٩٥١ :ﺪﭘ ﯽ ١٥٤٩٦-٣٣١١١:ﺲ ٦٦٧٣٥٦٧٤:ﺳﺎ ا
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 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﺰﻝ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮقاﻟـﺬﻛﺮ و ﻳـﺎ
اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰﻱ ﺍﺭﺍﻳـﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ) (٥ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺻـﺮﻓ ﹰﺎ ﺟﻬـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺩﺭ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ) (٥ﺳـﺎﻟﻪ ،ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﺠـﺪﺩ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﻀـﺎﻱ
ﮐﻤﻴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
 ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي ﻫﻴﺄت ﻣـﺪﻳﺮه ،ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ ﻣﻲداﻧﺪ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻓﺮاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ زودي در دﺳﺘﻮر ﻛـﺎر اﻳـﻦ ﺑﺎﻧـﻚ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت در ﺧﺼﻮص اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴﻚ ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داﺧﻠـﻲ و رﻋﺎﻳـﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات )ﺗﻄﺒﻴﻖ( ﺑﺎ اداره ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﻳﺮد .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮان و اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
در اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺮر در ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﺪﻳﺮان و اﻋﻀـﺎي
ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاي ﺳﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻲ از اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ از ﺳﻮي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸـﻮر در
ﺧﺼﻮص ﻣﻔﺎد »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ در ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ« ،ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ اﺣﻜﺎم
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ) (14) ،(13و ) (15دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ،ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻣﻄﺮﻭﺣـﻪ ﺩﺭ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺬﻛﻮر ،ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٦/١٤٩١٥٣ﻣﻮﺭﺥ  ،١٣٩٦/٥/١٦ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺄت
ﻣﺪﻳﺮه و ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي ذيرﺑﻂ در آن ﺑﺎﻧﻚ/ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ اﺑﻼغ و ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آن ،ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ ﺻﻮرت
ﮔﻴﺮد/۴٢٠٩٩١٩/.ﮎ
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تاًك هركسي جوِْري اسالهي ايراى

هذيريتکل هقررات ،هجْزُاي تاًکي ّ هثارزٍ تا پْلشْيي
ادارٍ هطالعات ّ هقررات تاًکي

دستْرالعول تأييذ صالحيت ّ عسل يا ُرگًَْ تغيير
هذيراى ارشذ ّ اعضاي کويتَُای ريسک ،حساترسي داخلي ّ رعايت قْاًيي ّ هقررات(تطثيق)
هؤسسات اعتثاري

پبييع 9317

َؽرّ َٓبيي يمٕة جهؽّ يٕضخ  9317/1/91کًيؽيٌٕ يقطضات ٔ َظبضت يؤؼؽبت اعتجبضي

تسوَتعالي
زض اجطاي يٕاز (" )53( ٔ )56( ،)65آييننامهنحوهتأسيسوادارهمؤسساتاعتباريغيردولتي" يمٕة جهؽّ يٕضخ
ْ 9313/91/61يأت يحتطو ٔظيطاٌ ٔ يٕاز (" )16( ٔ )11( ،)51( ،)39دستورالعملالزاماتناظربرحاکميتشررکتيدر

مؤسساتاعتباري غيردولتري"يٕضوٕ ثرفوُبيّ ـوًبضِ  15/69136يوٕضخ  ٔ 9315/6/62يوٕاز ()67( ٔ )96( ،)1
"دستورالعملرعايتقوانينومقررات(تطبيق)درمؤسساتاعتبراري" يٕضوٕ ثرفوُبيّ ـوًبضِ  15/636175يوٕضخ
 ٔ 9315/7/67يٕاز (" )11( ٔ)15( ،)61( ،)31دستورالعملالزاماتناظرتر حاکويت شرکتي در تاًکُايدولتي" يٕضٕ
يمٕثّ جهؽّ يٕضخ  9315/7/66يجًع عًٕيي ثبَکْب ٔ اثالغيّ ـًبضِ  56/913536يٕضخ ٔ 9317/6/69ظاضت ايوٕض
اقتمبزي ٔ زاضايي ،ثب ْسف ايجبز ٔ تقٕيت ؼاليت ٔ ثجبت زض َظبو ثبَکي اظ عطيق پيبزِؼبظي اثطثرؿ ضٕاثظ حبکًيت
ـطکتي يؤثط زض يؤؼؽبت اعتجبضي« ،دستْرالعول تأييذ صالحيت ّ عسل يا ُرگًَْ تغيير هذيراى ارشذ ّ اعضاي کويتَ ُااي

ريسک ،حساترسي داخلي ّ رعايت قْاًيي ّ هقررات(تطثيق) هؤسسات اعتثاري» کّ اظ ايٍ پػ ثّ اذتموبض «دساتْرالعول»
َبييسِ ييـٕز ،ثّ ـطح شيم تسٔيٍ ييگطزز:

فصل اّل :تعاريف ّ کليات

هادٍ  -1زض ايٍ زؼتٕضانعًم ،الغالحبت ظيط زض يعبَي يفطٔح شيم ثّ کبض ييضَٔس .ؼبيط الغالحبت ثّ کبضثطزِ ـوسِ
َيع تبثع تعبضيف يقطض زض يوبزِ (« )9دستْرالعول الساهات ًاظر تر حاکويت شرکتي در هؤسسات اعتثااري ييردّلتاي»

ييثبـُس:
 -1-1هؤسسَ اعتثاري :ثبَک يب يؤؼؽّ اعتجبضي غيطثبَکي کّ ثّ يٕجت قبٌَٕ يب ثب يجٕظ ثبَک يطکعي تأؼويػ
ـسِ ٔ تحت َظبضت ثبَک يطکعي قطاض زاضز؛
 -2-1کويسيْى :کًيؽيٌٕ تأييس لالحيت ٔ ععل يب ْطگَّٕ تغييط يسيطاٌ اضـس ٔ اعضبي کًيتّ ْوبي ضيؽوک،
حؽبثطؼي زاذهي ٔ ضعبيت قٕاَيٍ ٔ يقطضات (تغجيق) يؤؼؽبت اعتجبضي؛
 -3-1داّطلة :ـرمي حقيقي اؼت كّ ثطاي تمسي ؼًت يسيطاٌ اضـس ضيؽک ،حؽبثطؼي زاذهي ٔ ضعبيت
قٕاَيٍ ٔ يقطضات (تغجيق) يب عضٕيت زض کًيتّْبي ضيؽک ،حؽبثطؼي زاذهي ٔ ضعبيت قٕاَيٍ ٔ يقوطضات
(تغجيق) يؤؼؽّ اعتجبضي ثّ ثبَک يطکعي يعطفي ييـٕز؛
 -4-1سوت هذيريتي :ـبيم ؼًتْبي عضٕ ْيأت يسيطِ ،يسيطعبيم ،قبئىيقبو ٔ يعبَٔيٍ يوسيطعبيم ،يوسيطاٌ
اضـس ٔ اعضبي کًيتّْبي ضيؽک ،حؽبثطؼي زاذهي ٔ ضعبيت قٕاَيٍ ٔ يقطضات (تغجيق)؛
 -5-1کويتَُا :کًيتّْبي ضيؽک ،حؽبثطؼي زاذهي ٔ ضعبيت قٕاَيٍ ٔ يقطضات (تغجيق)؛
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 -6-1هذيراى ارشذ :يسيطاٌ اضـس ٔاحسْبي ضيؽک ،حؽبثطؼي زاذهي ٔ ضعبيت قٕاَيٍ ٔ يقطضات (تغجيق)؛
 -7-1تأييذيَ صالحيت حرفَاي :يٕافقت کتجي ثبَک يطکعي ثب تمسي ؼًت يوسيطاٌ اضـوس ٔ يوب عضوٕيت زض
کًيتّْب کّ ثّ يؤؼؽّ اعتجبضي اعالو ييـٕز؛
هادٍ ٔ -2ظبيف ٔ يؽئٕنيتْبي زثيطذبَّ کًيؽيٌٕ ،ثط عٓسِ ازاضِ يجٕظْبي ثبَکي ثبَک يطکعي اؼت.
هادٍ  -3تمسي ؼًت يسيطاٌ اضـس ٔ يب عضٕيت زض کًيتّْبي يؤؼؽّ اعتجبضي ٔ تًسيس زٔضِ يؽئٕنيت آٌْب يُٕط ثّ
اذص تأييسيّ لالحيت حطفّاي ييثبـس.
هادٍ  -4تأييس لالحيت ٔ ععل يب ْطگَّٕ تغييط يسيطاٌ اضـس ٔ اعضبي کًيتّ ْبي يؤؼؽّ اعتجبضي ثط اؼبغ يفبز ايٍ
زؼتٕضانعًم ذٕاْس ثٕز.
هادٍ  -5يؤؼؽّ اعتجبضي يٕظف اؼت حساکثط ظطف يست يک يبِ پػ اظ الظواالجطا ـسٌ ايوٍ زؼوتٕضانعًم ،تعوساز
اعضبي کًيتّْب ضا کّ ثّ تمٕيت ْيأت يسيطِ ضؼيسِ اؼت ثّ زثيطذبَّ کًيؽيٌٕ اضايّ ًَبيس.

فصل دّم :شرايط الزم تراي هذيراى ارشذ ّ اعضاي کويتَُا
الفا شرايط عوْهي

هادٍ  -6ـطايظ عًٕيي الظو تٕؼظ زأعهت ثّ ـطح شيم اؼت:
َ -1-6ساـتٍ يُع تمسي ؼًت يسيطيتي زض يؤؼؽبت اعتجبضي َبـي اظ يحکٕييت قغعي زض ْيوأت اَتظوبيي
ثبَکْب؛
َ -2-6ساـتٍ ثيفتط اظ يک زْى زضلس ؼٓبو ٔ ؼًت يسيطيتي ٔ يفبٔضِاي زض ؼبيط يؤؼؽبت اعتجبضي؛
 -3-6زاضا ثٕزٌ قطاضزاز اؼترسايي تًبؤقت ثب يؤؼؽّ اعتجبضي ٔ عسو اـتغبل ًْعيبٌ زض يفبغهي ذوبض اظ
يؤؼؽّ اعتجبضي؛
َ -4-6ساـتٍ ؼبثقّ تمسي ؼًت يسيطيتي زض يؤؼؽّ اعتجبضي زيگطي کّ زض ظيبٌ تموسي ٔي اجوبظَِبيوّ
تأؼيػ يب فعبنيت آٌ نغٕ گطزيسِ يب ازاضِ آٌ ثط عٓسِ ثبَک يطکعي قطاض گطفتّ اؼت؛
 -5-6قطاض َگطفتٍ زض ـًٕل يمبزيق يبزِ ( )999اليحّ الالح قؽًتي اظ قبٌَٕ تجبضت؛
تثصرٍ ا يحسٔزيت يٕضٕ ثُس (5و )2ايٍ يبزِ ثطاي يست ( )6ؼبل اظ تبضيد نغٕ اجبظَِبيّ تأؼيػ يب فعبنيوت يوب
تمسي آٌ تٕؼظ ثبَک يطکعي ييثبـس.
ب ا شرايط تخصصي

هادٍ  -7ـطايظ ترممي الظو ثطاي يسيطاٌ اضـس ٔ اعضبي کًيتّْب ثّ ـطح شيم اؼت:
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 -1-7زاضا ثٕزٌ زاَفُبيّ کبضـُبؼي يب ثبالتط زض ضـتّ ْبي :حؽبثساضي ،حؽبثطؼي ،عهٕو اقتمبزي ،يوسيطيت
(گطايؿْبي يبني ،ثبظضگبَي ،ثبَکساضي ،ثيًّ ٔ ضيؽک) ٔ يُٓسؼي يبني ،ضيبضي ،آيبض ،حقوٕ ،،يُٓسؼوي
فٍ آٔضي اعالعبت ٔ اضتجبعبت ،يُٓسؼي کبيپيٕتط ،يُٓسؼي لُبيع ٔ ،ؼبيط ضـتّْبي يفبثّ ثّ تفريك
کًيؽيٌٕ.
 -2-7زاـتٍ حساقم  91ؼبل ؼبثقّ کبض يطتجظ زض َظبو ثبَکي ثطاي ؼوًت يوسيطاٌ اضـوس ٔ  6ؼوبل ثوطاي
اعضبي کًيتّْب؛
 -3-7اضايّ گٕاْيَبيّ حطفّاي يٕضز تأييس کًيؽيٌٕ ،يطتجظ ثب ؼًت يٕضز تقبضبي زأعهت:
 -9-3-7تب قجم اظ ؼبل  9211حساکثط يکؼبل پػ اظ تمسي ؼًت يطثٕعّ؛
 -6-3-7پػ اظ ؼبل  9211اضايّ گٕاْيَبيّ پيؿ اظ اَجبو تطتيجبت اضظيبثي؛
 -4-7کؽت اکثطيت آضاي يٕافق زض جهؽّ اضظيبثي کًيؽيٌٕ.
تثصرٍ 1ا افطازي کّ ؼبثقّ عضٕيت زض ْيأت يسيطِ ٔ يب ْيأت عبيم يؤؼؽّ اعتجبضي ضا زاضَس ٔ ثيؿ اظ  6ؼوبل اظ
ذبتًّ زٔضِ يؽؤنيت آٌْب ؼپطي َفسِ ثبـس اظ ـطط يصکٕض زض ثُس  3-7يؽتثُي ييثبـُس.
تثصرٍ 2ا زض اجطاي ثُس ( ،)2-7ثّ تفريك کًيؽيٌٕ يمبحجّ ترممي ثطگوعاض ـوسِ ٔ پوػ اظ آٌ َؽوجت ثوّ
اضظيبثي ٔ اعالوَظط زض ذمٕق زأعهت اقساو ذٕاْس گطزيس.

فصل سْم :ترتيثات رسيذگي

هادٍ  -8يؤؼؽّ اعتجبضي يٕظف اؼت فٓطؼت اؼبيي زأعهجبٌ تمسي ؼًت يسيطاٌ اضـس ٔ يب اعضبي کًيتوّْوب ضا
حساقم ؼّ يبِ قجم اظ پبيبٌ زٔضِ تمسي ٔ يب ثالفبلهّ ثعس اظ اؼتعفب ،ثّ ًْطاِ فطو يفرمبت ،يساضک ٔ يؽوتُسات
آٌْب ٔ ًْچُيٍ ؼٕاثق کبضي ٔ ترممي زأعهت زض ذمٕق ييعاٌ ـوُبذت ٔ آگوبْي ٔي اظ يجبحو

يوطتجظ ثوب

ضيؽک ،حؽبثطؼي زاذهي ٔ ضعبيت قٕاَيٍ ٔ يقطضات ،حؽت يٕضز ٔ ثطَبيّ آتي زأعهت ثطاي تمسي ؼًت يسيطاٌ
اضـس ٔ يب عضٕيت زض کًيتّْب ضا ثّ يُظٕض اذص تأييسيّ لالحيت حطفّاي ثب ايضبي ضييػ ْيأت يسيطِ ثّ زثيطذبَّ
کًيؽيٌٕ اضايّ ًَبيس.
تثصرٍ 1ا يؽئٕنيت احطاظ لحت ٔ ؼقى يساضک ٔ يؽتُسات اضايّ ـسِ زأعهت ٔ کؽت اؼتعالو اظ يطاجع شيلالح
ثط عٓسِ يؤؼؽّ اعتجبضي اؼت.
تثصرٍ 2ا فٓطؼت يساضك ٔ يؽتُسات يٕضز َيبظ ٔ فطوْبي يطثٕط اعى اظ يوساضک ٔ يؽوتُسات يطثوٕط ثوّ احوطاظ
ـطايظ عًٕيي ٔ ترممي ٔ َحِٕ اضؼبل آٌْب تٕؼظ زثيطذبَّ کًيؽيٌٕ تعييٍ ييگطزز.
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هادٍ  -9زثيطذبَّ کًيؽيٌٕ يٕظف اؼت فطو يفرمبت ،يساضک ٔ يؽتُسات اضؼوبني ضا ثطضؼوي ًَوٕزِ ٔ زض لوٕضت
َبقك ثٕزٌ يساضک ٔ يؽتُسات يطاتت ضا ثّ يؤؼؽّ اعتجبضي اعالو ًَبيس .زض لٕضتي کّ يؤؼؽوّ اعتجوبضي ظوطف
يست ثيؽت ضٔظ کبضي َؽجت ثّ تکًيم ٔ اضؼبل يساضک اقساو َکُس ،يُمطف تهقي ييگطزز ٔ ًَيتٕاَس تب يوست زٔ
يبِ َؽجت ثّ يعطفي يجسز ًْبٌ زأعهت اقساو ًَبيس.
هادٍ  -11زثيطذبَّ کًيؽيٌٕ پػ اظ زضيبفت کبيم يساضک ٔ يؽتُسات ،اقسايبت شيم ضا اَجبو ييزْس:
 -1-11تغجيق يساضک ٔ يؽتُسات اضايّ ـسِ ثب ضٕاثظ يٕضٕ ايٍ زؼتٕضانعًم؛
 -2-11حمٕل اعًيُبٌ اظ احطاظ ـطايظ عًٕيي زأعهت اظ عطيق زضيبفت يساضک ٔ يؽتُسات يطتجظ اظ يؤؼؽّ
اعتجبضي ثّ ًْطاِ تأييسيّ يؤؼؽّ اعتجبضي يصکٕض يجُي ثط اعتجبض ٔ البنت يساضک ٔ يؽتُسات اضايّ ـسِ؛
 -3-11تًٓيس يقسيبت ثطگعاضي جهؽّ يمبحجّ ترممي کًيؽيٌٕ زض لٕضت حموٕل اعًيُوبٌ اظ زاضا ثوٕزٌ
ـطايظ عًٕيي تٕؼظ زأعهت ٔفق يفوبز ايوٍ زؼوتٕضانعًم ٔ ًْچُويٍ اضؼوبل يفرموبت ،يوساضک ٔ
يؽتُسات يطتجظ ثب زأعهت ثطاي اعضبي کًيؽيٌٕ ،قجم اظ ثطگعاضي جهؽّ يمبحجّ ؛
 -4-11اقساو ثّ زعٕت اظ زأعهت ثطاي ـطکت زض جهؽّ يمبحجّ ترممي زض لٕضت تفريك کًيؽويٌٕ ،اظ
عطيق اضؼبل زعٕتَبيّ ثب شکط تبضيد ،ؼبعت ٔ يحم اَجبو جهؽّ يمبحجّ ثّ آزضغ يؤؼؽّ اعتجبضي قجم
اظ ثطگعاضي جهؽّ؛
هادٍ  -11زض لٕضتيکّ زأعهت ايکبٌ حضٕض زض جهؽّ يمبحجّ زض تبضيد يقطض ضا َساـتّ ثبـس ،يؤؼؽّ اعتجبضي يکهف
اؼت يطاتت ضا حساقم ؼّ ضٔظ کبضي قجم اظ تبضيد ثطگعاضي جهؽّ ثب شکط زاليم ٔ اضايّ يؽتُسات يطثٕط ثّ زثيطذبَّ
کًيؽيٌٕ اعالو ًَبيس.
تثصرٍ ا زض لٕضتي كّ زأعهت ،حؽت تفريك کًيؽيٌٕ ثسٌٔ عصض يٕجّ زض جهؽوّي يموبحجّ حبضوط َفوٕز،
يُمطف تهقي ييگطزز ٔ ْيچ يک اظ يؤؼؽبت اعتجبضي ًَيتٕاَُس تب يست زٔ يبِ اظ تبضيد ثطگعاضي جهؽّ کًيؽيٌٕ
َؽجت ثّ يعطفي يجسز ًْبٌ زأعهت اقساو ًَبيُس.
فصل چِارم :ترکية ّ سازّکار کويسيْى

الف ا ًحٍْ ارزياتي کويسيْى:

هادٍ  -12کًيؽيٌٕ ثّ يُظٕض احطاظ لالحيت ترممي زأعهت ،تٕاَبييْبي ترمموي ٔي ضا ثوب اؼوتفبزِ اظ يوساضک
ٔالهّ ٔ يب ثُب ثّ تفريك اظ عطيق زعٕت ثّ يمبحجّ ترممي اظ حي

يٕاضز شيم اضظيبثي ييًَبيس:

 -1-12ؼبثقّ کبضي ٔ عًهکطز گصـتّ زأعهت زض َظبو ثبَکي کفٕض اظ حي
ترممي؛
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يٕاضز يطتجظ ثب َيبظْبي حطفوّاي ٔ

 -2-12ييعاٌ ـُبذت ٔ آگبْي زأعهت اظ يجبح

يطتجظ ثوب ضيؽوک ،حؽبثطؼوي زاذهوي ٔ ضعبيوت قوٕاَيٍ ٔ

يقطضات حؽت يٕضز؛
 -3-12ثطَبيّکبضي آتي زأعهت ثّ نحبػ اضتقبي ـبذك ْبي يطثٕط (ضيؽوک ،حؽبثطؼوي زاذهوي ٔ ضعبيوت
قٕاَيٍ ٔ يقطضات) زض يؤؼؽّ اعتجبضي.
هادٍ  -13اعضبي کًيؽيٌٕ پػ اظ اضظيبثي لالحيت ترممي زأعهت َؽجت ثّ اعالوَظط ذٕز يجُي ثط تأييس يب عسو
تأييس لالحيت حطفّاي زأعهت اقساو ييًَبيُس.
ب ا ترکية کويسيْى

هادٍ  -14ثّ يُظٕض تأييس لالحيت ترممي زأعهت ٔ ععل يب ْطگَّٕ تغييوط يوسيطاٌ اضـوس ٔ اعضوبي کًيتوّ ْوبي
يؤؼؽّ اعتجبضي ،کًيؽيَٕي ثب عُوٕاٌ «کويسيْى تأييذ صالحيت ّ عسل هذيراى ارشذ ّ اعضاي کويتاَُااي ريساک،

حساترسي داخلي ّ رعايت قْاًيي ّ هقررات(تطثيق) هؤسسات اعتثاري» زض ثبَک يطکعي تفکيم ييـٕز.
هادٍ  -15تطکيت اعضبي کًيؽيٌٕ ثّ ـطح ظيط ييثبـس.
 -1-15يسيطکم يقطضات ،يجٕظْبي ثبَکي ٔ يجبضظِ ثب پٕنفٕيي؛
 -2-15يسيطکم َظبضت ثط ثبَکْب ٔ يؤؼؽبت اعتجبضي؛
 -3-15يسيط ازاضِ َظبضت ثط ثبَکْب ٔ يؤؼؽبت اعتجبضي 9؛
 -4-15يسيط ازاضِ َظبضت ثط ثبَکْب ٔ يؤؼؽبت اعتجبضي 6؛
 -5-15يسيط ازاضِ اضظيبثي ؼاليت َظبو ثبَکي؛
 -6-15يسيط ازاضِ يجٕظْبي ثبَکي؛
 -7-15يسيط ازاضِ يجبضظِ ثب پٕنفٕيي.
تثصرٍ ا ضيبؼت کًيؽيٌٕ ثب يسيطکم يقطضات ،يجٕظْبي ثبَکي ٔ يجبضظِ ثب پٕنفٕيي ييثبـس.
هادٍ  -16احکبو يطثٕط ثّ اَتمبة ْط يک اظ اعضبي کًيؽيٌٕ تٕؼظ يعبٌٔ َظبضت ثبَک يطکعي لبزض ييگطزز.
هادٍ  -17يکي اظ يعبَٔيٍ ازاضِ يجٕظْبي ثبَکي ثّ اَتربة ضييػ کًيؽيٌٕ ثّ عُٕاٌ زثيط کًيؽيٌٕ تعييٍ ييگطزز.
هادٍ  -18جهؽبت کًيؽيٌٕ ثب حضٕض ضئيػ کًيؽيٌٕ ٔ حساقم چٓبض عضٕ کًيؽيٌٕ ضؼًيت يييبثس.
هادٍ  -19تمًيًبت کًيؽيٌٕ ثب ضأي اکثطيت اعضبي حبضط زض جهؽّ ٔ ثب تأييس يعوبٌٔ َظوبضت ثبَوک يطکوعي َبفوص
ييثبـس.
تثصرٍ ا زض لٕضتي کّ تعساز اعضبي حبضط زض جهؽّ کًيؽيٌٕ (َ )5فط ثبـس ٔ آضاي يأذٕشِ اظ تؽوبٔي ثطذوٕضزاض
ثبـس ،ضأي ضييػ کًيؽيٌٕ ثّ عُٕاٌ ضأي تعييٍکُُسِ َتيجّ اضظيبثي يحؽٕة ييگطزز.
5

ج -ترتيثات پس از ارزياتي

هادٍ  -21لٕضتجهؽّ اضظيبثي زأعهت ـبيم تبضيد تفكيم ،يست ظيبٌ ثطگعاضيَ ،بو حبضطيٍ يفوتًم ثوط اعضوبي
کًيؽيٌٕ ،زثيط ٔ اضظيبثي ـَٕسِ ٔ َتيجّي اضظيبثيْب ،تٕؼظ زثيط کًيؽويٌٕ تُظويى ـوسِ ٔ ثوّ ايضوبي اعضوبي
كًيؽيٌٕ ضؼيسِ ٔ پػ اظ تأييس يعبٌٔ َظبضت ثبَک يطکوعيَ ،ؽورّاي اظ آٌ ثوّ ًْوطاِ ؼوبيط يوساضك ،تٕؼوظ
زثيطذبَّ کًيؽيٌٕ ثبيگبَي ييـٕز.
هادٍ  -21زثيطذبَّ کًيؽيٌٕ پػ اظ اضظيبثي َتبيج لالحيتْبي عًٕيي ٔ ترممي زأعهت ،يطاتت لالحيت يب عوسو
لالحيت حطفّاي ٔي ضا عي َبيّاي ثّ يؤؼؽّ اعتجبضي اعالو ييًَبيس.
تثصرٍ ا چُبٌچّ لالحيت حطفّاي زأعهت تأييس َفٕز ،يعطفي يجسز ٔي ثطاي ثبض أل تب ؼّ يبِ ،ثطاي ثبض زٔو تب
ـؿ يبِ ٔ ثطاي زفعبت ثعس تب يک ؼبل پػ اظ تبضيد اعالو عسو تأييس لالحيت حطفّاي ٔي ييؽط َرٕاْس ثٕز.

فصل پٌجن :ترتيثات عسل يا ُرگًَْ تغيير هذيراى ارشذ ّ اعضاي کويتَ ُاي هؤسسَ اعتثاري ّ اتطال تأييذياَ صاالحيت
حرفَاي آىُا

هادٍ  -22يؤؼؽّ اعتجبضي زض لٕضت تمًيى ثّ ععل يب ْطگَّٕ تغييط يسيطاٌ اضـوس ٔ اعضوبي کًيتوّْوبي يؤؼؽوّ
اعتجبضي ،يٕظف اؼت زضذٕاؼت کتجي ذٕز ضا ثّ ًْطاِ زاليم ٔ يؽتُسات يطتجظ ثّ زثيطذبَّ کًيؽيٌٕ اضايّ ًَبيوس.
زثيطذبَّ کًيؽيٌٕ پػ اظ زضيبفت کبيم زاليم ٔ يؽتُسات ،اقسايبت شيم ضا اَجبو ييزْس:
 -1-22زض اضتجبط ثب يسيطاٌ اضـس ،گعاضؾ الظو ضا جٓت عطح زض جهؽّ کًيؽيٌٕ تٓيّ ٔ پػ اظ اتربش تمًيى
تٕؼظ کًيؽيٌٕ ،يطاتت تأييس يب عسو تأييس ععل يب ْطگَّٕ تغييط اعضوب ضا ثوّ يؤؼؽوّ اعتجوبضي اعوالو
ييکُس.
 -2-22زض ذمٕق اعضبي کًيتّ ْب ،پػ اظ اذص تأييس يعبٌٔ َظبضت ثبَک يطکعي ،يطاتت تأييس يب عسو تأييوس
ععل يب ْطگَّٕ تغييط اعضب ضا ثّ کًيؽيٌٕ ٔ يؤؼؽّ اعتجبضي اعالو ييًَبيس.
تثصرٍ ا زض لٕضت تأييس ععل يب ْطگَّٕ تغييط اعضب اظ ؼٕي ثبَک يطکعي ،يؤؼؽّ اعتجبضي يٕظف اؼت ثالفبلوهّ
اقسايبت الظو ثّ يُظٕض يعطفي اؼبيي زأعهت/زأعهجبٌ جسيس ضا زض چبضچٕة يفبز ايٍ زؼتٕضانعًم اَجبو زْس.
هادٍ  -23زثيطذبَّ کًيؽيٌٕ زض لٕضت ٔلٕل گعاضؾ زض ذمٕق ْط يک اظ يٕاضز ظيط ٔ پػ اظ احطاظ يطاتتَ ،ؽجت
ثّ اثغبل تأييسيّ لالحيت حطفّاي لبزضِ اقساو ييًَبيس:
 -1-23اضايّ اعالعبت َبزضؼت ٔ يب گًطاِکُُسِ زض ظيبٌ يعطفي ٔ ثطضؼي لالحيت؛
َ -2-23قض ْط يک اظ ـطايظ عًٕيي يٕضٕ ثُس (انف) فمم زٔو ايٍ زؼتٕضانعًم؛
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 -3-23احطاظ عسو اَجبو ٔظبيف ٔ يؽئٕنيتْبي يقطض زض ضٕاثظ ٔ يقطضات اثالغي ثّ تفريك ثبَک يطکعي.
تثصرٍ 1ا ؼبظٔکبض اجطاي ايٍ يبزِ ثطاي يسيطاٌ اضـس اظ عطيق ثطگعاضي جهؽّ کًيؽيٌٕ ٔ ثطاي اعضبي کًيتّْوب،
پػ اظ اذص تأييس يعبٌٔ َظبضت ثبَک يطکعي ذٕاْس ثٕز.
تثصرٍ 2ا يؤؼؽّ اعتجبضي يٕظف اؼت ثالفبلهّ پػ اظ زضيبفت اثالغيّ ثبَک يطکعي زض ايٍ ذمٕق ،ضًٍ ععل
يب تغييط ـرك يٕضز َظط ،اقسايبت الظو ضا ثّ يُظٕض يعطفي اؼبيي زأعهت/زأعهجبٌ جسيس زض چبضچٕة يفبز ايوٍ
زؼتٕضانعًم اَجبو زْس.
تثصرٍ 3ا زض لٕضت ععل يسيطاٌ اضـس ٔ اعضبي کًيتّْبي يؤؼؽّ اعتجبضي تٕؼظ ثبَک يطکعي ،يعطفوي يجوسز
آٌْب ثطاي تمسي ؼًت يسيطيتي زض يؤؼؽبت اعتجبضي ثّ يست ( )6ؼبل يًُٕ ييثبـس.
هادٍ  -24زض لٕضت اؼتُکبف يؤؼؽّ اعتجبضي اظ اجطاي زؼتٕضات ثبَک يطکعي يجُي ثط ععل يب ْطگَّٕ تغييط يسيطاٌ
اضـس ٔ اعضبي کًيتّْبي يؤؼؽّ اعتجبضي ،پطَٔسِ يؤؼؽّ اعتجبضي يترهف ثّ ًْطاِ ْيأت يوسيطِ ٔ ْيوأت عبيوم
يؤؼؽّ يصکٕض ثطاي اعًبل يجبظاتْبي اَتظبيي يٕضٕ يبزِ ( )22قبٌَٕ پٕني ٔ ثبَکي کفٕض ثوّ ْيوأت اَتظوبيي
ثبَکْب يعطفي ييگطزز.
هادٍ  -25زض اضتجبط ثب تطتيجبت ععل يب ْطگَّٕ تغييط يسيطاٌ اضـس ٔ اعضبي کًيتوّْوبي يؤؼؽوّ اعتجوبضي ٔ اثغوبل
تأييسيّ لالحيت حطفّاي آٌْب ،کًيؽيٌٕ ٔ يب يعبٌٔ َظبضت ثبَک يطکعي يي تٕاَس عُسانهعٔو اظ فطز ثطاي حضوٕض
زض جهؽّ ٔ اؼتًب تٕضيحبت ٔي زعٕت ًَبيس.

فصل ششن :ساير

هادٍ  -26يست اعتجبض تأييسيّ لالحيت حطفّاي لبزضِ ( )6ؼبل اظ تبضيد لسٔض ثٕزِ ٔ لطفبً جٓت فعبنيت زض يؤؼؽّ
اعتجبضي يتقبضي يعتجط اؼت .پػ اظ اتًبو زٔضِ ( )6ؼبنّ ،يعطفي يجسز يسيطاٌ اضـس ٔ اعضبي کًيتّْبي يؤؼؽّ
اعتجبضي ثّ عُٕاٌ زأعهت ثاليبَع اؼت.
هادٍ  -27يؤؼؽّ اعتجبضي يٕظف اؼت ظطف يست يک ؼبل اظ تبضيد اثالغ ايٍ زؼتٕضانعًمَ ،ؽجت ثّ اَغجب ،ـطايظ
يسيطاٌ اضـس ٔ اعضبي کًيتّْبي آٌ يؤؼؽّ ثب يفبز ايٍ زؼتٕضانعًم اقساو ًَبيس.
«دستْرالعول تأييذ صالحيت ّ عسل يا ُر گًَْ تغيير هذيراى ارشذ ّ اعضاي کويتَ ُاي ريسک ،حساترسي داخلاي ّ رعايات

قْاًيي ّ هقررات(تطثيق) هؤسسات اعتثاري» کّ زض َٕظزًْيٍ جهؽّي يٕضخ  9317/1/91کًيؽويٌٕ يقوطضات ٔ َظوبضت
يؤؼؽبت اعتجبضي ثبَک يطکعي زض  67يبزِ ٔ  93تجمطِ ثّ تمٕيت ضؼيسِ ،اظ تبضيد اثالغ ،الظواالجطا اؼت.
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