دستورالعمل تعریف و اعطای گواهینامههای حرفهای در
بازار اوراق بهادار
مقدمه :در اجرای بند  23مادهی  ،1بند  17ماده  7و مواد  28و  29قااوو باارار اوراب بداادار
مصوب آذر ماه ( 1384که در این دستورالعمل اختصاراً قاوو بارار اوراب بدادار وامیده میشود) و به
منظور تعیین صالحیت حرفهای اشخاص حقیقی برای تصدی مشاغل در بورسها ،بارارهای خارح ار
بورس ،کاوو های فعال در بارار اوراب بدادار ،ودادهای مالی و شرکتهای سدامی عام ثبت شده وادد
سارما  ،سارما بورس و اوراب بدادار (که در این دستورالعمل اختصاراً سارما وامیده میشود) اقدام
به اعطای گواهیوامههای حرفهای در بارار سرمایه میوماید .این دستورالعمل که به موجب اختیارات
حاصله ار بند  2مادهی  7قاوو بارار اوراب بدادار به تصویب هیأتمادیرهی ساارما رسایده اسات،
شامل چگووگی تعریف گواهیوامههای حرفهای در بارار اوراب بدادار ،چگووگی تعیین شرایط دریافات
هریک ار این گواهیوامهها و چگووگی احرار شرایط و اعطای این گواهیوامهها میباشد.
ماده  :1در این دستورالعمل ،اصطالحات و واژههای موضاو ماادهی ( )1قااوو باارار اوراب بداادار،
هما معاوی تعریف شده در آ ماده را دارود .سایر اصطالحات به شرح ریر تعریف میشوود:
الف) قانون بازار اوراق بهادار :منظور قاوو بارار اوراب بدادار مصوب آذرمااه ساال
 1384مجلس شورای اسالمی است.
ب) گواهینامهی حرفهای :منظور گواهیوامهای اسات کاه ساارما براسااس ایان
دستورالعمل به اشخاص صاحب صالحیت اعطاء میکند.
ج) کمیتهی گواهینامههای حرفهای :منظور کمیتهی گاواهیواماههاای حرفاهای
بارار اوراب بدادار موضو مادهی  2این دستورالعمل است.
د) کمیتهی اجرای آزمون :منظور کمیتاهی موضاو ماادهی  7ایان دساتورالعمل
است.
هـ) آزمون :منظور آرمو هایی است که ساارما بارای اعطاای گاواهیواماههاای
حرفهای ،برگدار میکند.
ماده  :2کمیتهی گواهیوامههای حرفهای بارار اوراب بدادار ،به منظور اجرای وظایف مندرج در ایان
دستورالعمل ،مرکب ار پنج شخص حقیقی که به ترتیب ریر برای مدت دوسال اوتخااب مایشاوود،
تشکیل میگردد:
الف) معاو وظارت بر ودادهای مالی یا یک وفر ار مدیرا این معاووات باه اوتخااب
هیأتمدیرهی سارما که به عنوا رئیس کمیته وید عمل میوماید؛

ب) یک وفر به پیشنداد شرکت بورس اوراب بدادار تدرا و تصویب هیاأتمادیرهی
سارما ؛
ج) یک وفر به پیشنداد شرکت بورس کاالی ایرا و تصویب هیأتمدیرهی سارما ؛
د) یااک وفاار بااه پیشاانداد کاااوو کااارگدارا بااورس و اوراب بدااادار و تصااویب
هیأتمدیرهی سارما ؛
هااا) یااک وفاار بااه پیشاانداد کاااوو ودادهااای ساارمایهگااراری ایاارا و تصااویب
هیأتمدیرهی سارما .
 تبصره  :1تجدید اوتخاب اشخاص موضو این مااده بارای دورههاای بعاد بالمااوع اسات و
هیأتمدیرهی سارما میتواود هر رما که صالح بداواد ،هریاک ار آ هاا را ار عواویت در
کمیتهی گواهیوامههای حرفهای عدل وماید .دراین صورت الرم است شخص جاایگدین باه
ترتیب مقرر در این ماده ،اوتخاب گردد.
 تبصره  :2درصورتیکه پس ار گرشت یک ماه ار تقاضای معاووت وظارت بر ودادهای ماالی
یا ادارهی امور گواهیوامههای حرفهای ار کاوو ها و بورسهاای مربوهاه مبنای بار معرفای
ومایندگا موضو بندهای (ب) تا (ها) ،این اشخاص اوتخاب و معرفی وشوود ،افراد موردوظر
به پیشنداد معاو وظارت بر ودادهای ماالی یاا رئایس ساارما و تصاویب هیاأتمادیرهی
سارما  ،اوتخاب خواهند شد.
ماده  :3وظایف و اختیارات کمیتهی گواهیوامههای حرفهای به قرار ریر است:
الف) هراحی گواهیوامههای حرفهای منطبق با ویارهای قید شده در تبصارهی ()1
این ماده ،شامل عنوا گواهیوامهها ،شرایط اخر گواهیواماههاا ،چگاووگی اعطاا و
تمدید گواهیوامه ها و صالحیت اشخاصای کاه موفاق باه دریافات هریاک ار ایان
گواهیوامهها میشوود و پیشنداد آ ها به هیأتمدیرهی سارما جدت تصویب.
ب) درصورتیکه برای اخر گواهیوامههای مصوب ،ویار به برگداری آرمو باشد:
ب )1-پیشنداد مفاد ،و منابع آرمو ها و حد وصاب قبولی در آرمو ها باه
هیأتمدیرهی سارما جدت تصویب؛
ب )2-چگووگی هراحی و اوتخاب سئواالت آرمو ها؛
ب )3-تعیین شرایط و چگووگی برگداری آرمو ها؛
ب )4-تعیین هدینهی ثبتوام و شرکت در آرمو ها متناسب با هدینههای
برگداری با تائید رئیس سارما ؛
ب )5-رماوبندی و وظارت بر برگداری آرمو ها؛
ب )6-تصویب گدارش ادارهی گواهیوامههای حرفهای سارما در خصوص
فدرست اشخاصی که موفق به گرراود آرمو ها میشوود؛

ب )7-رسیدگی به شکایات ار وحوهی برگداری آرمو ها پاس ار بررسای و
گدارش کمیتهی اجرای آرمو و رسیدگی به اعتراضات داوهلبین در مورد
وتایج آرمو ها و وحوهی اعطای گواهیوامههای حرفهای پاس ار بررسای و
گدارش ادارهی گواهیوامههای حرفهای؛
ج) ارریابی و معادلساری سایر مدارک حرفهای با گاواهیواماههاای حرفاهای کاه
سارما اعطا میکند و پیشنداد آ به هیأتمادیرهی ساارما باه هماراه شارایط
اعطای گواهیوامهی معادل؛
د) تصمیمگیری راجع به سایر اموری که ار هرف هیأتمادیرهی ساارما  ،رئایس
سارما یا معاو وظارت بر ودادهای مالی سارما ارجا میگردد.
 تبصره  :1گواهیوامههای حرفهای برای پاسخگویی به ویارهای ریر هراحی میشوود:
الف) ویارهای بورسها ،بارارهای خارج ار بورس ،ودادهای مالی ،کاوو ها و
شرکتهای سدامی عام در به کارگیری تخصصهای حرفهای؛
ب) صالحیتهایی که سارما برای مدیرا و کارکنا بورسها ،بارارهاای
خارج ار بورس ،ودادهای مالی ،کاوو ها و شرکتهای سدامی عام ضروری
میداود؛
ج) ویااار دریافاات کنناادگا خاادمات مااالی در بااارار اوراب بدااادار یااا
سرمایهگرارا در اوراب بدادار ،به خدمات حرفهای.
 تبصره  :2هدینهی ثبتوام ار داوهلبین اخر و به حسابهای باوکی ساارما واریاد شاده و
هدینههای اجرای آرمو ار محال آ پرداخات مایگاردد .درصاورت عادم تکاافوی مباالغ
دریافتی ار داوهلبین ،مابهالتفاوت ار محل بودجهی سارما تأمین و پرداخت میشود.
 تبصره  :3حق حوور در جلسات اعوای کمیتهی گواهیوامههای حرفهای که در استخدام
سارما ومیباشند ،توسط هیأتمادیرهی ساارما تعیاین مایشاود .حاقالدحماهی ساایر
خدماتی که این اشخاص ار این بابت ارائه میدهند ،به پیشنداد معاو وظارت بار ودادهاای
مالی و تائید رئیس سارما  ،قابل پرداخت است.
ماده  :4جلسهی کمیتهی گواهیوامههای حرفهای با دعوت رئیس این کمیته و با حوور حداقل سه
وفر ار اعوای کمیته تشکیل شده و رسمیت مییابد .در دعوتواماه ،تااریخ ،رماا و مکاا تشاکیل
جلسه و موضوعات قید میشود .تصمیمات کمیته با موافقت حداقل سه عوو کمیتاه معتبار اسات.
رئیس ادارهی گواهیوامههای حرفهای به عنوا دبیر این کمیتاه بایاد بارای هار جلساهی کمیتاه،
صورتجلسهای حاوی تاریخ تشکیل ،اساامی حاضارین ،موضاوعات ،خالصاهی ماراکرات و مصاوبات
تنظیم کرده و برای اعوای حاضر ارسال کند تا به اموای حداقل ساه عواو برساد .یاک وساخه ار
صورتجلسات کمیته در ادارهی امور گواهیوامههای حرفهای سارما بایگاوی میشود.

ماده  :5در برگداری آرمو ها ،وظایف به شرح ریر تقسیم میشوود:
الف) ثبتوام ،صدور کارت ورود به جلسه ،دریافات سائواالت ار هراحاا  ،اوتخااب
سئواالت مطابق وظر کمیتهی گواهیوامههای حرفهای ،حروفچینی سئواالت ،تدیاه
کلید آرمو  ،هراحی پاسخوامهها ،تعیین حورههای آرمو  ،قرائات پاساخ واماههاا،
تدیه گدارش وتایج ،اعالم فدرسات قباول شادگا  ،و پاساخگویی باه شاکایات باه
عددهی ادارهی امور گواهیوامههای حرفهای میباشد .حقالدحمهی هراحا سئوال
و عوامل حروفچینی خارج ار سارما و غیره با تائید معاووات وظاارت بار ودادهاای
مالی تعیین و پرداخت میشود.
ب) تعیین محل برگداری آرمو در حورههای اوتخابی ،اوعقاد قرارداد برای اجارهی
محل برگداری آرمو  ،اوتخاب عوامل اجرایی ،تعیین محل مأموریت عوامل اجرایای
و صدور حکم مأموریت مربوهه ،تدارک ایاب و ذهاب و محل اقامت عوامل اجرایای
در صورت ویار ،تکثیر و بستهبندی سئواالت آرمو و پاسخ وامهها ،ارسال سئواالت
به حورههای آرمو  ،تطبیق کارت ورود به جلسه باا ماراجعین ،برگاداری آرماو ،
جمعآوری پاسخ وامهها ،بستهبندی و تحویل پاسخ وامهها و دفترچهی سئواالت باه
ادارهی امور گواهیوامههای حرفهای ،به عددهی مدیریت منابع اوساوی و پشاتیباوی
سارما میباشد .حقالدحمه عوامل اجرایی خارج ار سارما  ،هدینهی اجارهی محل
برگداری آرمو ها ،هدینهی مأموریت ،ایاب و ذهاب و محل اقامت عوامل اجرایی باا
تائید معاو اجرایی سارما پرداخت میشود.
ج) وظارت بر حروفچینی و تکثیر سئواالت ،وظاارت بار وگداداری و وقال و اوتقاال
دفترچهی سئواالت و پلمپ و وحوهی فک پلماپ آ هاا ،حفان وظام در جلساهی
آرمو  ،وظارت بر برگداری آرمو مطابق رویههای تصویب شده ،وظارت بر پلماپ و
فک پلمپ پاسخ وامهها و وظارت بر قرائت پاسخ وامهها به عددهی مدیریت حراست
سارما میباشد.
 تبصره  :1وظارتهای موضو بند (ج) این ماده به منظور اهمینا ار عدم افشای سائواالت
قبل ار برگداری آرمو  ،عدم تقلب توسط داوهلبین ،عدم دستکاری پاساخ واماههاا پاس ار
برگداری آرمو  ،عدم حوور شخصی دیگر به جاای داوهلاب در جلساهی آرماو و قرائات
صحیح پاسخ وامهها میباشد و مدیریت منابع اوساوی و پشتیباوی و ادارهی امور گواهیوامه-
های حرفهای باید اهالعات الرم را در مورد وحوهی اجرای وظایف موضو بندهای (الاف) و
(ب) این ماده را در اختیار مدیریت حراست قرارداده و اجارای ماوارد تعیاین شاده توساط
کمیتهی اجرای آرمو را در حواور وماینادهی مادیریت حراسات اوجاام دهناد .مادیریت
حراست و ومایندگا وی موظفاود برور هرگووه تخلف ار رویههای تعیین شده را باه موقاع
به معاووت وظارت بر ودادهای مالی یا ریاست سارما اهال دهند.

 تبصره  :2کمیتهی اجرای آرمو میتواود وحوهی اجرای هریک ار وظایف موضو این ماده
را تعیین وماید.
ماده  :6به منظور تصمیمگیری در مورد چگووگی اجرای وظایف موضو مادهی  5و سایر موضوعات
مربوط به اجرای آرمو ها ،کمیتهی اجرای آرمو مرکب ار اشخاص ریر تشکیل میشود:
الف) مدیر منابع اوساوی و پشتیباوی که ریاست کمیتهی اجرای آرمو ها را وید باه
عدده دارد.
ب) رئیس ادارهی گواهینامههای حرفهای.
ج) مدیریت حراست.
 تبصره  :1کمیتهی اجرای آرمو صالحیت تصمیمگیری در مورد کلیهی موضوعات مربوط
به اجرای آرمو ها را به عدده دارد؛ مگراینکه رئیس سارما  ،معاو وظارت بر ودادهای مالی
یا کمیتهی گواهیوامههای حرفهای درخصوص موضو خاصی تصمیمگیاری وماوده باشاند
که در آ مورد خاص مطابق آ عمل خواهد شد.
 تبصره  :2جلسات کمیتهی اجرای آرمو با دعوت رئیس کمیتهی اجرای آرمو و حواور
حداقل دو وفر ار اعوا تشکیل و رسمیت مییابد و تصمیمات با موافقات حاداقل دو وفار ار
اعوای حاضر معتبر است .صورتجلسهی کمیتهی اجرای آرمو توسط رئایس ایان کمیتاه
تنظیم شده و پس ار اموای حداقل دو وفر ار اعوای حاضر برای کلیهی اعوا هرکدام یاک
وسخه ارسال میشود .رئیس کمیتهی اجرای آرمو موظف است به درخواست کتبی هریک
ار اعوای این کمیته با ذکر موضو موردوظر ،اعوای کمیتهی اجرای آرمو را برای تشکیل
جلسه دعوت وماید.
 تبصره  :3رئیس کمیتهی اجرای آرمو موظف است ،گدارش وحوهی برگداری هر آرمو را
ظرف 20رور پس ار برگداری آرمو تدیه و پس ار تصاویب کمیتاهی مارکور ،باه معاووات
وظارت بر ودادهای مالی سارما ارائه وماید.
ماده  :7شکایات و گدارشهای تخلفاتی واصله درخصوص برگداری آرمو ها در جلساهی کمیتاهی
اجرای آرمو هرح و درخصوص وحوهی رسیدگی به این شکایات و گدارشها و تدیه گدارش مربوهه
برای ارائه به کمیتهی گواهیوامههای حرفهای ،تصمیمگیری و وظاایف هار واحاد ساارما در ارائاه
اهالعات یا تدیه این گدارش تعیین و ابالغ میگردد .گادارش وداایی بایاد توساط رئایس کمیتاهی
اجرای آرمو تدیه و پس ار تصویب این کمیته برای تصمیمگیاری باه کمیتاهی گاواهیواماههاای
حرفهای ارسال گردد.

ماده  :8گواهیوامههای حرفهای برای اشخاصی که موفق به احرار شرایط میشوود ،با اموای رئیس
سارما صادر میشود .متن گواهیوامه و مدت اعتبار آ به پیشنداد معاو وظارت بر ودادهای ماالی
و تائید رئیس سارما تعیین میگردد.
ماده  :9درخصوص موضوعات پیشبینی وشده در این دستورالعمل ،مطابق با تصمیم هیأتمدیرهی
سارما عمل خواهد شد.
ماده  :10این دستورالعمل در یک مقدمه 10 ،ماده و  10تبصاره در تااریخ  1388/4/6باه تصاویب
هیأتمدیرهی سارما بورس و اوراب بدادار رسید.

