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پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران

شناسنامه

عنوان:
ضوابط تشكيل و فعاليت كارگروه هاي تخصصي كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار

نوع :
مصوبات تشكل هاي خود انتظام

تاریخ تصویب:
1391/12/08

نهاد تصویب کننده:
هيئت مديره كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار

وضعیت تنقیحی
معتبر (بدون تغيير)

مسیر:
اشخاص تحت نظارت / مقررات اختصاصي / خود انتظام / كانون ها/ ضوابط تشكيل و فعاليت كارگروه هاي تخصصي

كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار

مصوبات تشكل هاي خود انتظام

براساس بند 9 ماده 72 اساسنامه كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور برطرف شدن مشكالت حرفه اي صنعت كارگزاري، ايجاد
راهكارهاي توسعه اي و بررسي موضوعات مختلف صنعت به صورت كارشناسي، تشكيل و فعاليت كارگروه هاي تخصصي مطابق ضوابط ذيل

تصويب گرديد.

ماده يك:
اصطالحات و واژه هاي تعريف  شده در مادۀ يك قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل عضويت در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار

با همان تعاريف در اين ضوابط به كار رفته است. ساير اصطالحات به شرح زير تعريف مي شوند:
بند يك:

نماينده كانون: منظور نماينده كانون در كارگروه است كه توسط دبيركل كانون از ميان كارشناسان و يا مشاوران واجد شرايط و
داراي تجربه و تحصيالت مرتبط كانون انتخاب مي گردد.

بند دو:
كارگروه: منظور كارگروه هاي تخصصي موضوع فصل سوم اساسنامه كانون است كه بر اساس اين ضوابط

تشكيل و فعاليت مي نمايند.

ماده دو:
براساس نيازهاي صنعت كارگزاري در يك زمينه خاص، كارگروه به عنوان هيات تخصصي و كارشناسي تشكيل و شروع به فعاليت مي

نمايد. نظرات كارگروه صرفاً جنبه مشورتي دارد و كانون درخصوص نظرات و گزارشات ارائه شده توسط كارگروه تصميم گيري مي كند.
تبصره:
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تشكيل، عنوان، ماموريت و انحالل كارگروه به پيشنهاد دبيركل و تصويب هيات مديره كانون انجام مي پذيرد. فعاليت ها،
عملكرد، جلسات، مكاتبات و گزارش هاي كارگروه تحت نظارت كانون است.

ماده سه:
تعداد اعضاي كارگروه بين 3 الي 5 نفر است. اعضا و رئيس كارگروه با پيشنهاد دبيركل و تائيد هيات مديره كانون از ميان اشخاص

وابسته به اعضا و يا از بين متخصصين و كارشناسان ذي صالح انتخاب مي شوند.
تبصره يك:

نماينده كانون در تمامي جلسات كارگروه بدون حق راي حضور مي يابد.
تبصره دو:

جلسات كارگروه با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد.
تبصره سه:

رئيس و اعضاي كارگروه الزم است سمت، وظايف و مسئوليت هاي خود را با امضاي فرم پيوست شماره (1) اين ضوابط قبول
نمايند.

تبصره چهار:
هيات مديره كانون مي تواند عالوه بر اعضاي كارگروه، ساير افرادي را به منظور ارتقاء فعاليت ها و دستيابي به اهداف كارگروه

جهت شركت در اين جلسات مشخص نمايد.
تبصره پنج:

تجديد انتخاب اعضاي هر كارگروه براي دوره هاي متوالي بالمانع است.
تبصره شش:

در صورت فوت، استعفا و يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي كارگروه، جايگزين وي به پيشنهاد دبيركل به تصويب هيأت مديرۀ
كانون انتخاب مي شود.

ماده چهار:
وظايف و مسئوليت هاي رئيس كارگروه به شرح زير است:

الف. اداره جلسات كارگروه؛
ب. برنامه ريزي جلسات كارگروه؛

ج. تعيين دستور جلسات كارگروه؛
د. دعوت از اعضاي كارگروه و نماينده كانون جهت شركت در كليه جلسات كارگروه؛

هـ. تنظيم صورت جلسات كارگروه؛
و. ارائه گزارش پيشرفت كار به كانون؛

ز. پيگيري سياست ها و برنامه هاي كانون در راستاي ماموريت كارگروه و در چارچوب اين ضوابط؛
ح. پيگيري اجراي صورت جلسات كارگروه. 

تبصره يك:
در صورت احاله موضوعي به كارگروه توسط كانون، درج آن در دستور اولين جلسه توسط رئيس كارگروه و بررسي توسط كارگروه

در بازه زماني اعالمي از سوي كانون در اولويت است.
تبصره دو:

رئيس كارگروه دستورجلسات و صورت جلسات كارگروه را براي هر جلسه مطابق فرم هاي پيوست شماره (2) و (3) اين ضوابط
به كانون ارسال مي نمايد.

تبصره سه:
رئيس كارگروه، رابط كارگروه با كانون است.

ماده پنج:
وظايف و مسئوليت هاي نماينده كانون به شرح زير است:

الف. حضور در تمامي جلسات كارگروه؛
ب. ارائه گزارش درخصوص نحوه تشكيل، اداره و برنامه ريزي جلسات به كانون؛

ج. هماهنگي با اعضاي كارگروه براي تشكيل جلسات؛
د. هماهنگي با مديران و كارشناسان ساير نهادها براي حضور در جلسات؛

ه. ارائه گزارش از فعاليت و عملكرد كارگروه، حضور رئيس و اعضاي كارگروه در جلسات و نحوه و ميزان رعايت مفاد اين ضوابط توسط
كارگروه به كانون؛
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و. انجام امور دفتري و رفع نيازهاي كارگروه از نظر ارسال دعوت نامه، حروف چيني صورت جلسات، دريافت صورت جلسات امضا شده و
بايگاني آن ها.

ماده شش:
عدم حضور هريك از اعضاي كارگروه به داليل غير موجه در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غيرمتوالي به تشخيص رئيس كارگروه به
منزله استعفاي آن فرد تلقي مي شود. رئيس كارگروه موضوع عدم حضور عضو كارگروه را به منظور اتخاذ تصميم مقتضي به كانون

منعكس مي نمايد. 

ماده هفت:
جلسات كارگروه بايد به نحوي تنظيم گردد كه كارگروه بتواند طبق برنامة زمان بندي و مهلت تعيين شده توسط كانون نسبت به ارائه كار

و گزارش ها اقدام كند.
تبصره:

كارگروه بايد حداقل يك جلسه در هر ماه برگزار نمايد.

ماده هشت:
صورت جلسات كارگروه داراي شماره ترتيب، تاريخ، ساعت آغاز و پايان جلسه، اسامي حاضرين و غايبين، موضوع صورت جلسه بوده و به

امضاء اكثريت اعضاء كارگروه برسد.

ماده نه:
كليه اطالعات مطرح شده در جلسات كارگروه محرمانه تلقي مي گردد و اعضاي كارگروه نمي توانند نتايج جلسات و گزارش هاي كارگروه
را در اختيار كارگزاران، ساير نهادها و يا افراد ديگر قراردهند و يا در رسانه ها افشاء نمايند. افشاء اين اطالعات توسط كانون مجاز است.

ماده ده:
كارگروه جهت مكاتبه با كارگزاران و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي متن نامه پيشنهادي را به كانون ارائه مي نمايد. متن نامه

پيشنهادي پس از تائيد، توسط كانون به اشخاص ثالث ارسال مي گردد.

ماده يازده:
رئيس و اعضاي كارگروه نمي توانند نظرات خود يا كارگروه را حتي در زمينه موضوع فعاليت كارگروه، به عنوان نظرات كانون يا كارگروه به
اشخاص ثالث ارائه نمايند. نظرات و مفاد صورت جلسات كارگروه پس از تائيد هيات مديره كانون، به منزله نظرات كانون تلقي مي گردد.

ماده دوازده:
رئيس و يا اعضاي كارگروه صرفاً پس از تائيد كانون به عنوان نماينده از سوي كانون در ساير نهادها معرفي و يا در جلساتي كه بدين

منظور با ساير نهادها تشكيل مي شود به عنوان نماينده از طرف كانون حضور مي يابند.

ماده سيزده:
محل برگزاري جلسات كارگروه بنا به تشخيص رئيس كارگروه خواهد بود و چنانچه جلسات در محل كانون برگزار

گردد، كليه امكانات و نيازها درخصوص برگزاري جلسات توسط كانون در اختيار كارگروه قرار مي گيرد.

ماده چهارده:
كارگروه مي تواند پس از موافقت كانون، از مديران و كارشناسان ساير نهادها و يا مشاوران كانون در جلسات كارگروه دعوت نمايد.

ماده پانزده:
درصورتيكه به منظور رفع مشكالت صنعت كارگزاري و يا در راستاي ماموريت هاي كارگروه، پرداخت هايي به منظور استفاده از نظرات
كارشناسان در زمينه مربوطه و يا ساير هزينه ها نياز باشد، مراتب قبل از انجام، به اطالع كانون مي رسد و پس از تائيد، هزينه ها

توسط كانون پرداخت مي شود.

ماده شانزده:
آئين نامه داخلي كارگروه هاي كانون كارگزاران بورس واوراق بهادار، مصوب 1387/06/19 شوراي كانون از تاريخ تصويب اين ضوابط، لغو

مي گردد.

ماده هفده:
اين ضوابط مشتمل بر 17 ماده و 11 تبصره و 3 پيوست در تاريخ 1391/12/08 به تصويب هيأت مديره كانون رسيد.

پيوست يك - فرم قبول سمت رئيس و اعضاي كارگروه:
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(اين فرم در سربرگ كانون تهيه و از سوي رئيس و اعضاي كارگروه امضا و توسط نماينده كانون در پرونده كارگروه
بايگاني مي شود.)

 

دبيركل محترم كانون كارگزاران بورس واوراق بهادار

باسالم و احترام؛

اينجانبان رئيس و اعضاي كارگروه .................................................................. به شرح زير متعهد ميگرديم در
راستاي حفظ حقوق تمامي اعضا كانون و با رعايت "ضوابط تشكيل و فعاليت كارگروه هاي تخصصي كانون كارگزاران
بورس و اوراق بهادار" تمام اهتمام خود را بكار گرفته و تالش خود را براي دستيابي به ماموريت كارگروه معطوف

نمائيم.

 

رئيس كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

عضو كارگروه

نام و نام خانوادگي:

 

امضاء

 

              

پيوست دو - فرم دستور جلسه:
(اين فرم در سربرگ كانون تهيه و از سوي رئيس و توسط نماينده كانون در پرونده كارگروه بايگاني مي شود.)
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1) مشخصات كارگروه:

نام كارگروه: .....................................................................................................
نام رئيس كارگروه: .....................................................................................................

 

2) مشخصات جلسه:

شماره جلسه: ...................................محل جلسه:
.....................................................................................................

تاريخ جلسه: .....................................ساعت و مدت جلسه:
      ....................................................................................................

3)حاضرين در جلسه همراه با نام شركت: (مي بايست نام افراد غير عضو كه قراراست درجلسه دعوت شوند، ذكر
گردد.)

سمتنام و نام خانوادگيرديفسمتنام و نام خانوادگيرديف

  7رئيس كارگروه 1

  8نماينده كانون 2

3  9  

4  10  

5  11  

6  12  

4) دستور جلسه:

موضوعرديف
زمان تقريبي

(جهت تبادل نظر)
پيشنهاد دهنده

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

                                       

پيوست سه - فرم صورت جلسه:
(اين فرم در سربرگ كانون تهيه و از سوي رئيس و اعضاي كارگروه امضا و توسط نماينده كانون در پرونده كارگروه

بايگاني مي شود.)
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1) مشخصات كارگروه:

نام كارگروه: .....................................................................................................
نام رئيس كارگروه: .....................................................................................................

 

2) مشخصات جلسه:

شماره جلسه: ...................................محل جلسه:
..............................................................................................................................

تاريخ جلسه: ......................................ساعت و مدت جلسه:
     ....................................................................................................

 

3) حاضرين در جلسه همراه با نام شركت: (مي بايست نام افراد غير عضو كه درجلسه دعوت شده  اند ذكر گردد.)

سمتنام و نام خانوادگيرديفسمتنام و نام خانوادگيرديف

  7رئيس كارگروه 1

  8نماينده كانون 2

3  9  

4  10  

5  11  

6  12  

4) جمع بندي، تصميمات و نتيجه  گيري جلسه:

پيگيري كنندهشرح اقدامرديف
تاريخ اقدام

(مهلت اقدام)

1   

2   

3   

4   

5   

5) امضا حاضرين در جلسه:

 

 


