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o تبصره:  

صورتی سیدگیدر ستحق مجازات بنکه مرجع ر شخص متخلف را م شخیص دهد، باید موضوع را  5و  4دهاي کننده،  این ماده ت

  .گیري به هیأت مدیرة سازمان گزارش نمایدبه همراه نظر خود، جهت تصمیم

x  16ماده:  

ضاي کمیته، دبیر کمیته یا هر یک از کارکنان  ستورالعمل و به منظور اجراي وظایف، در اختیار اع اطالعاتی که به موجب این د

سازمان، یا مقررات، نباید اظهار  گیرد،سازمان قرار می سط هیأت مدیرة  شده تو شده و به جز در موارد تعیین  محرمانه تلقی 

  .گردد

x  17ماده:  

به تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار رسید  11/07/1390پیوست در تاریخ  4تبصره و  5ماده،  17این دستورالعمل در 

  .پیوست اصالح شد 4تبصره و  5ماده،  16در توسط همان مرجع  16/05/1391و در تاریخ 

x  ست صالحیت حرفه - 1پیو صالحیت اي در زمینهحداقل امتیاز براي تأئید  صیلی و  سوابق تح سوابق تجربی،  هاي 

  :علمی

اي داوطلب عالوه براینکه باید صــالحیت عمومی داوطلب تأئید شـود، داوطلب باید عالوه بر داشــتن براي تأئید صـالحیت حرفه

هاي سوابق تجربی، سوابق قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید، باید در زمینه 13نامه ماده حداقل سوابق مندرج در آئین

هاي سوابق تجربی و تیازات مذکور در جدول زیر را کسب نماید. چنانچه داوطلب در زمینهتحصیلی و صالحیت علمی حداقل ام

تواند از بررسی صالحیت علمی سوابق تحصیلی حداقل امتیازات مذکور در دو ستون آخر این جدول را کسب نماید، کمیته می

 هاي مذکور تأیید کند. اي وي را در حوزهوي صرفنظر کرده و صالحیت حرفه

 ايجدول حداقل امتیاز براي تأئید صالحیت حرفه

 سمت داوطلب عنوان نهاد مالی

 حداقل امتیاز براي تأیید

 ايصالحیت حرفه

حداقل امتیاز الزم براي 

 معافیت از کسب

 حداقل امتیاز

 صالحیت علمی

 سوابق

 تجربی

 سوابق

 تحصیلی

 صالحیت

 علمی

 سوابق

 تجربی

 سوابق

 تحصیلی

یه ، مؤسسۀ شرکت تأمین سرما -1

 بنديرتبه

 - - 50 40 50 مدیرعامل

عضو موظف هیأت 

 مدیره
40 30 40 50 40 
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عضو غیرموظف هیأت 

 مدیره
30 30 30 40 40 

گذاري، شرکت کارگزاري، شرکت سپرده -2

گذاري سهامی سبدگردان، شرکت سرمایه

عام، شرکت هلدینگ سهامی عام، مشاور 

گذاري صندوق هاي سرمایه ، گذاريسرمایه

 داراي ساختار هیئت مدیره

 - - 40 30 40 مدیرعامل

عضو موظف هیأت 

 مدیره
30 20 30 40 40 

عضو غیرموظف هیأت 

 مدیره
25 20 20 30 40 

شرکت  شرکت پردازش اطالعات مالی، -3

 مدیریت دارایی مرکزي بازار سرمایه،

گذاري شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه

یا بیش از سهامی خاص با سرمایۀ برابر 

 میلیارد ریال، 200

 - - 30 20 30 مدیرعامل

عضو موظف هیأت 

 مدیره
25 20 20 35 30 

عضو غیرموظف هیأت 

 مدیره
20 20 15 30 20 

گذاري شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه -4

 200سهامی خاص با سرمایۀ کمتر از 

 میلیارد ریال 10میلیارد ریال و بیشتر از 

 - - 30 20 25 مدیرعامل

عضو موظف هیأت 

 مدیره
20 20 20 30 30 

عضو غیرموظف هیأت 

 مدیره
15 20 15 25 20 

گذاري سهامی خاص با شرکت سرمایه -5

و نهاد  میلیارد ریال 10سرمایۀ کمتر از 

 واسط

 30 30 20 20 20 مدیرعامل

عضو موظف هیأت 

 مدیره
15 20 15 25 20 

عضو غیرموظف هیأت 

 مدیره
 20 - 20 20 

	 

گذاري یا هاي ســرمایهبراي معافیت از کســب حداقل امتیاز صــالحیت علمی در مورد داوطلبین ســمت مدیرعاملی در شــرکت

درصد باالتر از حداقل  20جدول باال) حداقل امتیاز سوابق تجربی و تحصیلی الزم،  4یا  3، 2هاي مادر(هلدینگ) (موضوع ردیف

یره در همان ردیف خواهد بود. در ضــمن چنانچه طبق مقررات از جمله حداقل امتیاز تعیین شــده براي عضــو موظف هیأت مد

ســرمایۀ الزم براي نهادهاي مالی، شــخص حقوقی نهادمالی محســوب نشــود، مشــمول این دســتورالعمل براي تأیید صــالحیت 

   .نخواهد بود

 

 

 

 


