
 بندي رتبهدستورالعمل تأسيس و فعاليت مؤسسات 

 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 12/12/2315مصوب 

 
 

صله از مواد  مادۀ يك قانون بازار اوراق بهادار و به 12در اجراي بند  ستناد اختيارات حا ستورالعمل  12و  12ا شده، اين د قانون ياد 

سات س سيس و فعاليت مؤ سازمان بورس و اوراق بهادار  به منظور تعيين نحوۀ تأ صويب هيأت مديرۀ  شرح زير به ت رتبه بندي به 

  .رسيد

 هدف 

ساماندهي  سرمايه گذاران و  ستاي حمايت از حقوق  ستورالعمل در را صفانه و كارآي اوراق اين د شفاف، من سعه بازار  و حفظ و تو

صول اطمينان از اينكه رتبه ستي احتمال عدم ايفاي بهادار، با هدف ح سات رتبه بندي، به در س سط مؤ شده تو هاي اعتباري تعيين 

د مقايسه ارائه مي دهن تعهد مربوطه را انعكاس مي دهند و اين مؤسسات رتبه هاي اعتباري تعيين شده را به شكل قابل فهم و قابل

ستفاده قرار نمي دهند، تصويب شده است. براي وصول به اين هدف و اطالعات محرمانه در اختيار خود را حفظ نموده و مورد سوء ا

اعتباري  هايمؤسسات رتبه بندي بايد طبق مفاد اين دستورالعمل همواره مستقل و شفاف بوده و از خبرگي كافي براي تعيين رتبه

ردار باشنننند و روا هاي عملياتي خود را به دقت تنظيم، اجرا و ارزيابي نموده و ارتقا دهند و مسنننتندات كافي از روا ها و برخو

 .عمليات خود تهيه و نگهداري نمايند

  تعاريف -بخش يك:  

o  1ماده:  

، به همان معاني در اين دستورالعمل 2821سال  آذرماه مصوب بهادار اوراق بازار قانون 2 هاي تعريف شده در مادۀ اصطالحات و واژه

 :شوندهاي ديگر بكار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف ميروند. واژهكار ميبه

  1بند:  

سال  صوب آذرماه  سالمي ايران م سالمي و  2821قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا شوراي ا مجلس 

 .حات بعدي آن استاصال

  2بند:  

هاي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست

 .مجلس شوراي اسالمي است 2822كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه سال 

  3بند:  

 .مقررات: منظور كلية مصوبات هيأت وزيران، شورا و سازمان در مورد بازار اوراق بهادار و فعاالن آن است

 



 

  4بند:  

شخص  (Credit Rating) :رتبه بندي اعتباري سة رتبه بندي راجع به احتمال ايفاي به موقع تعهدات  س عبارت از اظهار نظر مؤ

شار اوراق بهادار و يا احتمال ايفاي تعهد مالي خاص ديگر در موعد مقرر كه از حقوقي يا احتمال ايفاي به موقع تعهدات نا شي از انت

صاص رتبة اعتباري  صورت مي گيرد و منجر به اخت سي نظام مند توانايي ها و تمايل متعهد يا متعهدين به ايفاي تعهدات  طريق برر

  .معين و از پيش تعريف شده مي گردد

  5بند:  

عتباري: هر شخص حقوقي، ابزارمالي )اوراق بهادار( يا تعهد مالي خاصي است كه يك مؤسسه رتبه بندي، براي موضوع رتبه بندي ا

 تعيين رتبة اعتباري آن اقدام نموده است

  6بند:  

بندي شخص حقوقي است كه بر اساس اين دستورالعمل به عنوان مؤسسة رتبه (Credit Rating Agency) :مؤسسة رتبه بندي

سه نيز ناميده  2مادۀ  12د موضوع بن صار مؤس ستورالعمل به اخت ست، كه در اين د شده ا سازمان ثبت  قانون بازار اوراق بهادار، نزد 

 .شودبندي يك نهاد مالي محسوب ميشود. مؤسسة رتبهمي

  7بند:  

بندي برخي از مراحل مؤسسة رتبهبندي است كه با تعيين آن، دفتر يا واحدي از يك مؤسسة رتبه :شعبه يا دفتر مؤسسة رتبه بندي

  .دهدبندي را از جانب آن مؤسسة انجام ميمربوط به فرآيند رتبه

  8بند:  

ضوع مادۀ  (Rating Committee) :كميتة رتبه بندي سة رتبه  21كميتة رتبه بندي مو س ست كه در هر مؤ ستورالعمل ا اين د

 .يده مي شودبندي تشكيل مي گردد و در اين دستورالعمل كميته نيز نام

  9بند:  

بندي با هدف تدوين و -اين دستورالعمل است كه در هر مؤسسة رتبه 11كميته تدوين ضوابط: كميتة تدوين ضوابط موضوع مادۀ 

ايفي داراي وظ و گردد بازنگري فرآيندها، ضوابط و رويه ها و همچنين نظارت بر عملكرد مسئول و كاركنان واحد تطبيق تشكيل مي

 .اين دستورالعمل مي باشد 12 به شرح مادۀ

 

 



 

 

  11بند:  

اين دسننتورالعمل اسننت كه در هر مؤسننسننه رتبه  12واحد تطبيق موضننوع مادۀ  (Compliance Department) :واحد تطبيق

ها و نظارت بر اجراي آن ها و اطمينان از تطبيق فعاليت هاي مديران و كاركنان  بندي با هدف بررسننني فرآيندها، ضنننوابط و رويه

 .ها، تشكيل و داراي وظايفي به شرح همان ماده استمؤسسة رتبه بندي با قوانين، مقررات، فرآيندها، ضوابط و رويه

  11بند:  

رتبه بندي با هدف تهيه  مؤسسة عمل است كه در هراين دستورال 21واحد مطالعات كالن: منظور واحد مطالعات كالن موضوع مادۀ 

حاوي مباحث كالن اقتصننادي، سننياسنني و اجتماعي به منظور ارائه به گروه كاري رتبه بندي و كميتة رتبه  "گزارا تحليلي كالن"

 .اين دستورالعمل است 21بندي تشكيل مي شود و داراي وظايفي به شرح مادۀ 

  12بند:  

ست كه مطابق مادۀ (Rating workgroup) :كاري رتبه بنديگروه سان و متخصصين در مؤسسة رتبه بندي ا شنا گروهي از كار

بندي ديگر را طبق بندي يا پايش رتبة اعتباري يا هرگونه درجهاين دستورالعمل تشكيل شده و وظيفة تهية گزارا ارزيابي رتبه 22

 بندي مؤسسه، به عهده داردنامة رتبهشيوه

  13بند:  

هايي اسنننت كه براي تعيين رتبة اعتباري اشنننخاص، اوراق بهادار يا ¬تعاريف رتبه (Glossary of Terms) :نامة تعاريفواژه 

ها و همچنين معيارهاي مؤسننسننه براي گيرد و مفاهيم هر يك از رتبهتعهدات خاص مورد اسننتفادۀ مؤسننسننةرتبه بندي قرار مي

برد در بر بندي اعتباري به كار مي¬بندي در رتبه-ري را كه مؤسننسننة رتبهتشننخيص نكول و تعريف هر گونه اصننطالح يا درجة ديگ

 .دارد

  14بند:  

شامل نوع و دورۀ زماني داده هاي مورد استفادۀ در تعيين رتبة اعتباري، روا  (Rating Methodology) :شيوه نامة رتبه بندي

ي و به روزرساني رتبة اعتباري موضوع رتبه بندي اعتباري كه تحليل داده هاي مذكور و نحوۀ تأثير نتايج تحليل بر تخصيص، بازنگر

 .طبق اين دستورالعمل تهيه، تصويب و افشا مي شود

  15بند:  

نحوۀ اجراي شننيوه نامة رتبه بندي اسننت كه با رعايت الزامات اين دسننتورالعمل، تهيه، (Rating Process) :فرآيند رتبه بندي

 .تصويب و افشاء مي شود



  16بند:  

شي از عدم توانايي يا عدم تأخير با اهميت متعهد، در ايفاي تمام يا بخش با اهميتي از تعهد خود كه مي (Default) :لنكو تواند نا

  .تمايل متعهد باشد

  17بند:  

بندي اسننت كه مطابق شننيوه نامة رتبهنويس گزارا رتبهپيش (Rating Assessment Report) :گزارا ارزيابي رتبه بندي

روز رساني يا بازنگري رتبة اعتباري، براي طرح در كميته رتبه بندي وسط گروه كاري رتبه بندي مربوطه قبل از تخصيص، بهبندي ت

  .تهيه شده است

  18بند:  

ست كه مؤسسة رتبه (Rating Report) :بنديگزارا رتبه بندي بايد در مورد هر موضوع رتبه بندي كه رتبة اعتباري گزارشي ا

هاي آن، به روز رسناني يا بازنگري رتبة آن را تخصنيص، به روز رسناني يا بازنگري نموده اسنت تهيه كند و حاوي اطالعات و تحليل

  .بندي استاعتباري، مطابق شيوه نامة رتبه

  19بند:  

بندي به مفاد آن دسننترسنني اعتباري به عموم به نحوي كه اشننخاصنني اير از طرفهاي رتبه اعالم عمومي رتبة اعتباري: انتشننار رتبة

  .داشته باشند، از قبيل انتشار رتبة اعتباري در رسانه هاي ارتباط جمعي، تارنما يا نشريات

  21بند:  

كند تا با بندي تنظيم ميبرنامة مدوني اسننت كه مؤسننسننة رتبه (Business Continuity Plan) :برنامة تداوم فعاليت تجاري

سي مواجه مي سا شكال ا سه را با ا س شرايطي كه تدوام فعاليت رتبه بندي مؤ شگيري نموده و در اجراي آن از مواجهه با  كند، پي

 .صورت وقوع اين شرايط بتواند توان خود را براي تدوام فعاليت رتبه بندي، بازيابي نمايد

  21بند:  

هايي كه توسط مؤسسه رتبهدهد از رتبهاست كه نشان ميگزارشي (Transitional Matrix) :يهاي اعتبارجدول تغييرات رتبه

ر اند، به چه نسننبت داند يا در طول دورۀ گزارا براي اولين بار تعيين شنندهبندي در ابتداي دورۀ گزارا تعيين شننده و معتبر بوده

ه تفكيك اند؛ به تفكيك هر رتبة اعتباري و بهاي ديگر تغيير يافتهبه رتبهروزرساني، ثابت مانده و به چه نسبتي آخرين بازنگري يا به

 .اندهاي اعتباري كه به آن رتبه اعتباري تغيير يافتهرتبه

  22بند:  

  :بندي به شمار مي آيدهر شخص حقيقي يا حقوقي با شرايط زير مرتبط با موضوع رتبه :بنديشخص مرتبط با موضوع رتبه



  بندي ؛الف( ناشر اوراق بهادار يا متعهد مالي خاص موضوع رتبه

 بندي ؛ب( باني اوراق بهادار موضوع رتبه

  بندي ؛ج( ضامن جبران خسارت يا سود اوراق بهادار يا تعهد مالي خاص موضوع رتبه

  بندي ؛د( ضامن نقدشوندگي اوراق بهادار موضوع رتبه

  بندي يا شريك در تعهد پذيره نويسي و يا بازارياب ورقة بهادار يادشده ؛بهادار موضوع رتبههن( متعهد پذيره نويس ورقة 

  بندي ؛و( بازارگردان ورقة بهادار موضوع رتبه

 بندي ؛ وز( مشاور ناشر در انتشار اوراق بهادار موضوع رتبه

  بندي ؛ح( شخص متعهد در فرآيند انتشار اوراق بهادار موضوع رتبه

  23بند:  

مشتري: شخصي است كه نسبت به عقد قرارداد مشخصي با مؤسسة رتبه بندي اقدام نموده تا حداقل يكي از موضوعات مندرج در 

 .اين ماده به تقاضاي آن شخص رتبه بندي شود 5بند 

  24بند:  

دۀ آن و همچنين باالترين مدير مديران اصلي: مديران اصلي در هر شخص حقوقي عبارتند از اعضاي هيأت مديره يا اركان اداره كنن

 .اجرايي )مديرعامل( و مديران يك رده پايين تر از باالترين مدير اجرايي مي باشد

  25بند:  

ست :كنترل سيا سب منافع از فعاليتعبارت از توانايي راهبري  شخص حقوقي، به منظور ك ست. هاي مالي و عملياتي يك  هاي آن ا

  .شوداستانداردهاي حسابداري ملي تعيين ميمعيارهاي توانايي كنترل بر اساس 

  26بند:  

كنترل مشترك: عبارت از مشاركت در كنترل يك فعاليت اقتصادي به موجب قرارداد مشاركت خاص است. معيارهاي توانايي كنترل 

  .شودمشترك براساس استاندارهاي حسابداري ملي تعيين مي

  27بند:  

  :شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقيقي و حقوقي به شرح زير است



سبي درجه اول از طبقه (الف سر و اقرباء ن ست از هم شخص حقيقي عبارت ا سته به هر  شخص  شخص واب شخص و هر  اول آن 

شخص حقيقي موردنظر بتوا 11حقوقي كه حداقل  شد يا  شخص حقيقي مورد نظر با صد منافع آن متعلق به  ند حداقل يكي از در

  .مديران آن را تعيين كند

سابداري ملي ايران،  ستانداردهاي ح سته به واحد تجاري كه در ا شخص واب ست از  شخص حقوقي عبارت سته به هر  شخص واب ب( 

  .تعريف شده است

  28بند:  

رأي براي انتخاب مديران آن  شريك عمده: شخصي است كه به تنهايي يا به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق

 .شخص حقوقي را در اختيار داشته يا حداقل در ده درصد منافع آن شريك باشد

  29بند:  

ست كه در اجراي بند  صادر و به متقاضي اعطا مي 1 ماده 2مجوز تأسيس: مجوزي ا سازمان  شود و قانون بازار اوراق بهادار، توسط 

 .گرددبه بندي، شرايط تأسيس نيز قيد ميدر آن ضمن موافقت با تأسيس مؤسسة رت

  31بند:  

ست كه به منظور رعايت بند  ضي اعطا  12 ماده 2مجوز فعاليت: مجوزي ا صادر و به متقا سازمان  سط  قانون بازار اوراق بهادار، تو

 .شودرتبه بندي اعتباري موافقت مي شود و در آن با فعاليت متقاضي در زمينهمي

  31بند:  

خصي است كه درخواست دريافت مجوز تأسيس يا مجوز فعاليت را به سازمان ارائه داده و حسب مورد يكي از اشخاص متقاضي: ش

 :زير است

 مؤسسين مؤسسة رتبه بندي در شرف تأسيس است؛ الف( درخصوص درخواست مجوز تأسيس، منظور نمايندۀ

شد سة رتبه بندي ثبت  س ست مجوز فعاليت، منظور مؤ صوص درخوا ستب( درخ ست كه درخوا شركتها دريافت  ه نزد مرجع ثبت 

 .مجوز فعاليت رتبه بندي را به سازمان ارائه داده است

  شرايط اعطاي مجوز تأسيس -بخش دو:  

o  2ماده:  

بندي تعيين و از طريق تارنماي الكترونيكي به تصويب هيأت مديرۀ سازمان، تعداد مجوزهاي قابل صدور براي تأسيس مؤسسات رتبه

شود. براي دريافت مجوز تأسيس مؤسسه رتبه بندي تعيين ميمان اعالم و مهلتي براي دريافت تقاضاهاي تأسيس مؤسسة رتبهساز

 :متقاضي بايد در مهلت مقرر مدارك و اطالعات ذيل را به منظور بررسي به سازمان تسليم نمايدبندي، 



  1بند:  

 اين دستورالعمل(؛ 2رتبه بندي )پيوست شمارۀ تقاضاي صدور مجوز تأسيس مؤسسة  فرم تكميل شده

  2بند:  

 طرح اساسنامه كه تمامي صفحات آن به امضاي متقاضي رسيده است؛

  3بند:  

بندي براي سه سال پس از تأسيس، و ترازنامه و صورت سود )زيان( هاي مؤسسة رتبهها و برنامهطرح تجاري شامل اهداف، استراتژي

 ال كامل شمسي پس از تأسيس كه تمامي صفحات آن به امضاي متقاضي رسيده است؛سبيني شده براي سه پيش

  4بند:  

بندي، مطابق دستورالعمل تائيد مديرۀ مؤسسة رتبهتكميل شدۀ مشخصات داوطلب سمت مديرعاملي يا عضويت در هيأت پرسشنامه

 .اي مديران نهادهاي ماليصالحيت حرفه

  5بند:  

بندي به انضمام مستندات زير در خصوص مشخصات داوطلب سهامداري )حقيقي/حقوقي( در شركت رتبهپرسشنامة تكميل شدۀ 

 هر يك از مؤسسين:

 تصوير مدارك تحصيلي دانشگاهي و سوابق تجربي مؤسس حقيقي؛ -

 رسمي(؛ ها ) شامل آگهي تأسيس در روزنامهتصوير مدارك ثبت مؤسس حقوقي نزد مرجع ثبت شركت -

 ها؛رسمي مربوط به آخرين مديران مؤسس حقوقي، صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آن ي روزنامهتصوير آگه -

هاي مالي حسابرسي شده دو سال اخير مؤسس حقوقي متقاضي سهامداري كه توسط مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان صورت -

 حسابرسي شده باشد همراه با اظهارنظر حسابرس؛

 نامة مؤسس حقوقي؛اساسنامه يا شركت -

 مستندات در خصوص توانگري مالي و نحوۀ تأمين سرمايه مورد نياز؛ -

اقرار نامه و تعهدنامه اصالت سهامداري توسط هر يك از مؤسسين و همچنين اقرار نامه دال بر سلب حق واگذاري سهام و حقوق  -

 مالكانه آن اصالتاً و وكالتاً تا سه سال؛

صوص عدم  - ستقراض يا روا 21تأمين بيش از تعهدنامه در خ ستفاده از ا سيس با ا سرمايه نهاد مالي در حال تأ صد از  هاي در

 مشابه تحت هر عنوان.

 



o  3ماده:  

صورتي سات رتبهكه با توجه به مؤلفهدر  س صادره براي مؤ سيس و فعاليت  شرايط حاكم بر هايي نظير تعداد مجوزهاي تأ بندي و 

سب و كار رتبه سات رتبهبندي ك س سيس مؤ ضاهاي تأ شد، ظرف اعتباري، تقا سي با سازمان قابل برر بندي بنا به نظر هيأت مديرۀ 

ضوع مادۀ  81مدت  سط  1روز كاري پس از تكميل مدارك و اطالعات مو سه رتبه بندي تو س سيس مؤ ضاي تأ در مهلت مقرر، تقا

  .گردد، گزارا الزم براي هيأت مديرۀ سازمان تنظيم ميمديريت مربوطه در سازمان رسيدگي شده و در صورت احراز شرايط زير

  1بند:  

 اشد؛گمراه كننده نب و نبوده مشابه ديگر  نام پيشنهادي متضمن عنوان رتبه بندي اعتباري و مناسب بوده و با نام هاي ثبت شده

  2بند:  

 باشد؛مصوب سازمان براي مؤسسات رتبه بندي  ارائه شده، مطابق نمونه طرح اساسنامه

 

  3بند:  

 ميليارد ريال باشد؛ 51اي كه در نظر است هنگام تأسيس مؤسسة رتبه بندي پرداخت شود، معادل يا بيش از سرمايه

  4بند:  

كه در نظر است قسمتي از سرمايه مؤسسه به صورت ايرنقد تأمين شود، سرمايه ايرنقد در راستاي اهداف مؤسسه قابل در صورتي

ستفاده بوده و  سه پيشا س ستفاده از آن در طرح تجاري مؤ شده ا سب با ارزا روز آن تقويم  شده و به قيمت معقول و متنا بيني 

 باشد؛

  5بند:  

سهامي خاص پيش صورت  سة رتبه بندي، به  س سيس مؤ شده براي تأ سين ساختار حقوقي در نظر گرفته  س شد و مؤ شده با بيني 

شخاص حقيقي كه مت شريك از بين ا سه  سرماية هر يك از آن ها شامل حداقل  صص در حوزۀ رتبه بندي اعتباري بوده و ميزان  خ

 .حداقل يك ميليارد ريال باشد

  6بند:  

شخاص كنترل كننده يا تحت كنترل مشترك نبايد در مؤسسه رتبه شخاص تحت كنترل خود يا ا مؤسسين به تنهايي يا همراه با ا

 درصد حق رأي داشته باشند؛ 5از  درصد سهامدار بوده و يا بيش 5بندي ديگري بيش از 

 



  7بند:  

مديران اصلي از مؤسسات رتبه بندي كه درايران تحت همين عنوان به ثبت رسيده اند نبوده مگر اينكه حداقل سه ماه قبل از تسليم 

 تقاضا از سمت خود مستعفي شده باشند؛

  8بند:  

قانون توسعة ابزارها  28آيين نامة مادۀ  8محكوميت كيفري موضوع بند ج مادۀ  كيفري مؤثر نبوده و سابقة مؤسسين داراي پيشينه

 بندي است نداشته باشند؛و نهادهاي مالي جديد كه به تشخيص سازمان مانع از سهامداري در يك مؤسسة رتبه

  9بند:  

 م را داشته باشند؛، طبق دستورالعمل مربوطه صالحيت الز مديرهداوطلبين سمت مديرعاملي و عضويت در هيأت

  11بند:  

صورتطرح تجاري، اهداف، برنامه سة رتبه بندي هاي مالي پيشها و  س ضوع مؤ شرايط تجاري مو سب با  شده، معقول و متنا بيني 

 تنظيم شده باشد؛

  11بند:  

 1ابق پيوست شمارۀ درصد از سقف امتيازات كه مط 25اي باشد كه حداقل بندي به گونهشرايط اعالمي براي تأسيس مؤسسة رتبه

 .شود، توسط متقاضي كسب گردداين دستورالعمل محاسبه مي

  12بند:  

سين محروميتبنا به اعالم مراجع ذي س هاي ابطال مجوز فعاليت مرتبط با نهاد مالي يا محروميت از انجام فعاليت مذكور صالح، مؤ

 سال گذشته نداشته باشند؛ 5براي بيش از يكسال طي 

  13بند:  

 را رعايت نموده باشند؛ شوييمقررات مبارزه با پول در تجهيز منابع ماليمؤسسين 

  14بند:  

مؤسسين، پرونده با اهميت در حال رسيدگي يا منجر به صدور راًي در حوزۀ جرائم و تخلفات انضباطي نداشته باشند. سازمان مرجع 

 هاي با اهميت است؛تشخيص پرونده

 



  15بند:  

 نداشته باشند؛ به شبكه بانكي  هاي معوقبدهيمؤسسين، 

  16بند:  

 به شرح فوق را به سازمان ارائه نمايند؛ 1مادۀ  5هاي موضوع بند مؤسسين، اصالت داشته باشند و تعهدنامه

  17بند:  

سين نمي س ستقراض يا روا 21توانند بيش از مؤ ستفاده از ا سيس را با ا شركت در حال تأ سرمايه  صد از  شابهدر تحت هر  هاي م

 عنوان تأمين نمايند و رعايت اين نسبت براي هر يك از مؤسسين الزامي است.

  18بند:  

 بندي با آورده و دارايي مؤسسين متناسب باشد.ميزان مشاركت مؤسسين در سرمايه شركت رتبه

  19بند:  

 گردد:در مورد مؤسسين حقوقي، عالوه بر موارد فوق شرايط زير نيز لحاظ مي

 امكان مشاركت شخص در تأسيس نهاد مالي مطابق اساسنامه وجود داشته باشد؛ -2-22

 حداقل سه دوره مالي از آااز فعاليت شخص، سپري شده باشد؛ مشروط به اينكه عمر شركت از دو سال كمتر نباشد، -1-22

 ثبت رسيده باشد؛كه شخص به عنوان نهاد مالي مشمول ثبت نزد سازمان باشد، نزد سازمان به در صورتي -8-22

 هاي مالي حسابرسي شده طي دو دورۀ مالي اخير، زيان انباشته نداشته باشد؛مطابق آخرين صورت -1-22

سال مالي اخير شركت مردود يا عدم اظهارنظر نباشد و در صورتي اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت -5-22 هاي مالي 

 گردد.لحاظ مي 22-1ر به زيان انباشته گردد در بررسي بند كه حاوي بند شرط باشد و آثار سود يا زيان آن منج

  1تبصره:  

شرايط خاص مي سازمان در  سة رتبههيأت مديرۀ  س سيس مؤ اين ماده ،  22بندي به كمتر از حداقل امتياز مندرج در بند تواند با تأ

  .موافقت نمايد

 



 

  2تبصره :  

صورت ارائه اطالعات خالف واقع و  شد و در  ضي مي با سط متقا شده تو ساس اطالعات ارائه  ضي با اين ماده بر ا شرايط متقا تطبيق 

ضوع مادۀ  سيدگي كننده يكي از تنبيهات مو صورت احراز تخلف، مرجع ر ستورالعمل را براي متخلف در نظر  21جعلي و در  اين د

 .خواهد گرفت

  3تبصره:  

تواند ظرف بندي، موضوع بايد با ذكر داليل به متقاضي اطالع داده شود. متقاضي ميموافقت با تأسيس مؤسسة رتبهدرصورت عدم 

روز از تاريخ ابالغ، درخواست تجديد نظر خود را با ذكر داليل به همراه مدارك و مستندات مربوطه به سازمان ارائه دهد تا  21مدت 

صميم قطعي ظرف حداكثر  ضي روز از ت 81ت سازمان اخذ و به متقا سط هيأت مديره  ستندات تو اريخ تكميل اطالعات، مدارك و م

 .ابالغ گردد

  4تبصره:  

 :كننده استبندي از مصاديق نام گمراهانتخاب عناوين به روشهاي زير براي نام مؤسسات رتبه

معموالً از طرف اشنخاص و نهادهاي وابسنته به  و ايره در نام مؤسنسنه كه "ملي"، "ايران"اسنتفاده از كلمات و عباراتي نظير ( الف

 .دولت استفاده مي شوند در حالي كه چنين وابستگي وجود نداشته باشد

صي را )اعم از دولتي يا ( ب شخاص خا شخص يا ا سه به  س سته بودن مؤ ستفاده از كلمات و عباراتي كه عرفاً به ذهن مخاطب واب ا

 .ستگي وجود نداشته باشدخصوصي( متبادر نمايد، در حالي كه چنين واب

  5تبصره:  

تواند به تقاضاي متقاضي، در صورتي كه متقاضي بعضي از شرايط مذكور در اين ماده را احراز ننموده باشد، هيأت مديرۀ سازمان مي

شرايط و رعايت شروط به احراز  سة رتبه بندي م س سيس مؤ صدور مجوز تأ صولي خود را با  ضي  موافقت ا ستورالعمل به متقا اين د

اعالم كند. در اين صورت مدت زمان احراز شرايط كه حداكثر شش ماه از تاريخ صدور موافقت اصولي خواهد بود، در موافقت اصولي 

 .احراز شرايط را به سازمان ارائه كند گردد. در اين صورت متقاضي موظف است برنامهصادره قيد مي

o  4ماده:  

ز تأسيس مؤسسة رتبه بندي، متقاضي شش ماه مهلت خواهد داشت تا مؤسسة رتبه بندي را به صورت يك شركت پس از ابالغ مجو

شركت سيس و موارد الزم را در مرجع ثبت  شده، تأ شرايط اعالم  سازمان سهامي خاص مطابق با  ها، ثبت و مدارك مربوطه را به 

  .اعتبار ساقط خواهد شد صورت مجوز تأسيس صادره از درجهتسليم كند، در اير اين

 



 تبصره:  

  .به تقاضاي متقاضي و ذكر داليل موجه، سازمان مي تواند مهلت موضوع اين ماده را حداكثر سه ماه ديگر تمديد كند

o  5ماده:  

را بندي بايد مدارك زير روز كاري پس از تأسيس مؤسسة رتبه بندي و ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت ها، مؤسسه رتبه 11حداكثر 

سازمان ارائه نمايد تا در صورتي شد، به عنوان مؤسسه رتبه بندي موضوع بند به  شرايط مندرج در مجوز تأسيس رعايت شده با كه 

 :قانون بازار اوراق بهادار، نزد سازمان به ثبت برسد و براي دريافت مجوز فعاليت اقدام نمايد 2 مادۀ 12

  1بند:  

  بندي؛مصوب مؤسسة رتبه اساسنامه

  2بند:  

 تصوير آگهي تأسيس يا تغييرات مؤسسة رتبه بندي مندرج در روزنامة رسمي كشور؛

  3بند:  

 ها؛نام ثبت شده، تاريخ ثبت، محل ثبت و شمارۀ ثبت نزد مرجع ثبت شركت

  4بند:  

 امضاي مجاز مؤسسة رتبه بندي و حدود اختيارات آن ها در روزنامة رسمي كشور؛ تصوير آگهي مشخصات مديران و صاحبان

  5بند:  

 توسط هريك؛ پرداخت شده و تعهد شده ثبت شده، فهرست سهامداران و ميزان سرماية مبلغ سرمايه

  6بند:  

 .ساير مداركي كه نشان دهندۀ احراز شرايط تعيين شده در مجوز مربوطه باشد

  ايط صدور مجوز فعاليت رتبه بندي اعتباريشر -بخش سه:  

o  6ماده:  

اين  1و  8تأسيس مؤسسة رتبه بندي بر اساس مجوز سازمان و همچنين ثبت مؤسسه تحت عنوان مؤسسة رتبه بندي مطابق مواد 

بندي ليت رتبهدسننتورالعمل نزد سننازمان، به عنوان مجوز فعاليت در زمينة رتبه بندي اعتباري محسننوب نمي شننود و شننروع به فعا



ست.  سازمان ا سة رتبه بندي منوط به دريافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعاليت رتبه بندي اعتباري از  س سط مؤ اعتباري تو

مؤسسه رتبه بندي كه با مجوز سازمان تأسيس و نزد سازمان به ثبت رسيده است در صورتي كه ظرف مدت يك سال از تاريخي كه 

رسد، شرايط زير را احراز كند، مجوز فعاليت رتبه بندي اعتباري دريافت خواهد بندي نزد سازمان به ثبت ميبه عنوان مؤسسه رتبه 

سناد، مدارك و اطالعات الزم، تقاضاي 8بندي بايد، با تكميل فرم مربوطه )پيوست شمارۀ كرد. به اين منظور موسسه رتبه ( و ارائة ا

 :ا به سازمان ارائه نمايددريافت مجوز فعاليت رتبه بندي اعتباري ر

  1بند:  

 فراهم كرده باشد؛ 1 متقاضي بايد نيروي انساني، فضا و تجهيزات مناسب اداري را به شرح پيوست شمارۀ

  2بند:  

 :متقاضي بايد شرايط فني مورد نظر براي فعاليت رتبه بندي اعتباري را به شرح زير احراز نموده باشد

سة رتبهارائه واژه -1-2 س ستفاده مؤ صطالحات و درجات مورد ا بندي بندي در رتبهنامة تعاريف به طوري كه در آن كلية رتبه ها و ا

به طور واضننو و بدون ابهام درج شننده و در آن  بندي ديگربندي يا هرگونه درجهبندي يا درجهاعتباري، متناسننب با موضننوع رتبه

 ول متناسب با موضوع رتبه بندي، با رعايت مقررات ارائه شده باشد؛تعريف مؤسسه رتبه بندي از نك

ارائه شننيوه نامة رتبه بندي متناسننب با موضننوع رتبه بندي يا موضننوعات رتبه بندي، به طوري كه طبق آن تحليل داده ها و  -1-1

حوۀ تحليل داده ها و تأثير آن بر قضننناوت هاي كيفي )حرفه اي(، به معيارهاي كمي براي تعيين رتبة اعتباري منجر گرديده و ن

تعيين رتبة اعتباري، شنننفاف، روشنننن و بدون هرگونه ابهام بوده و طبق آن قضننناوت كيفي )حرفه اي( مبتني بر مطالعات آماري، 

 تجربيات تاريخي و ديگر شواهد باشد؛

 ارائه فرآيند رتبه بندي با جزئيات كامل و با رعايت الزامات اين دستورالعمل؛ -1-8

ارائة ضنننوابط جمع آوري و كنترل اطالعات و ضنننوابط نگهداري و حفاظت از اطالعات و مدارك با جزئيات كامل و با رعايت  -1-1

 الزامات اين دستورالعمل؛

ضوابط شناسايي و كنترل تضاد منافع به قسمي كه در آن كلية تضاد منافع بالقوه مؤثر بر رتبه بندي اعتباري، نحوۀ شناسايي  -1-5

 ضاد منافع و نحوۀ كنترل و حل و فصل آن ها به نحوي كه بر تعيين رتبة اعتباري اثر نامطلوب نداشته باشد، تشريو شده باشد؛اين ت

كاري رتبه بندي و ثبت مشخصات و سوابق اعضاي آن ها تشكيل كميتة رتبه بندي، واحد مطالعات كالن و حداقل يك گروه -1-2

 نزد سازمان؛

 لي كميتة رتبه بندي مطابق الزامات اين دستورالعمل؛تدوين منشور داخ -1-1

 معرفي و انتصاب مسئول واحد تطبيق و تجهيز واحد مربوطه و تشكيل كميته تدوين ضوابط؛ -1-2

 راه اندازي تارنماي مؤسسة رتبه بندي با رعايت الزامات اين دستورالعمل؛ -1-2



 يف، با رعايت الزامات اين دستورالعمل؛تهيه و اراية نمودار سازماني همراه با شرح وظا -1-21

 تدوين منشور رفتار حرفه اي مؤسسه رتبه بندي با رعايت الزامات اين دستورالعمل؛ -1-22

  3بند:  

 .متقاضي سرماية الزم را تأمين و يا پرداخت نموده باشد

o  7ماده:  

صورتي ضي به فعاليت يا فعاليتدر  صورتصاحبان هاي ديگري بپردازد، جمع حقوق كه متقا ساس  ضي بر ا  هاي ماليسهام متقا

ساب آخرين دوره شي ح سرمايهمالي و تراز آزماي ضاي مجوز فعاليت، حداقل بايد برابر مجموع  ضوع بند  هاي وي در زمان تقا  8مو

سرماية 8مادۀ  سازمان، تجديد ارزيابي دامورد نظر براي فعاليت يا فعاليت و  شد يا به تشخيص  ستراييهاي مذكور با فاده هاي قابل ا

سهام به مبلغي بيش از پنجاه ميليارد ريال به عالوه صاحبان  سرمايه  حداقل در فعاليت رتبه بندي اعتباري، منجر به افزايش حقوق 

 .هاي مذكور گرددمورد نظر براي فعاليت يا فعاليت

o  8ماده:  

شرايط و ظرف حداكثر  بندي اعتباري، با اعتبار اطالعات مربوطه مجوز فعاليت رتبه روز پس از تكميل مدارك و 81در صورت احراز 

ساله به صادر ميسه  ضي  صورتينام متقا سيس يا فعاليت رتبهگردد. در سة رتبهكه حكم لغو مجوز تأ س بندي طبق مقررات بندي مؤ

ين شده در مجوز تأسيس يا صادر نشده باشد و مؤسسه شرايط تعيين شده در اين دستورالعمل و اصالحات بعدي آن و شرايط تعي

هاي مجوز فعاليت را به موقع احراز يا حفظ نمايد، اعتبار مجوز فعاليت مؤسسة رتبه بندي به تقاضاي مؤسسة رتبه بندي، براي دوره

ست ساله تمديد ميبعدي به مدت پنج صورت تمايل به تمديد اعتبار مجوز فعاليت خود، موظف ا سه رتبه بندي در  س  21شود. مؤ

قبل از پايان مدت اعتبار مجوز فعاليت مربوطه، تقاضنناي تمديد آن را به همراه اسننناد، مدارك و اطالعات مورد نياز به سننازمان  روز

بندي مؤسننسننة رتبه بندي در ارائه دهد. در صننورتي كه هنگام پايان اعتبار مجوز فعاليت رتبه بندي، مجوز تأسننيس يا فعاليت رتبه

  .وز فعاليت موكول به پايان مدت تعليق يا رفع تعليق خواهد بودحالت تعليق باشد، تمديد مج

  كميتة رتبه بندي -بخش چهار:  

o  9ماده:  

هر مؤسننسننة رتبه بندي بايد داراي منشننور داخلي كميتة رتبه بندي باشنند كه حاوي جزئيات كاملي در مورد نحوۀ دعوت، تشننكيل 

جلسات، نحوۀ رأي گيري، نحوۀ كنترل تضاد منافع، نحوۀ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي كميته رتبه بندي و ساير موارد ضروري در 

ت آن با رعايت مفاد اين دستورالعمل باشد و به تصويب هيأت مديره مؤسسه برسد. در صورت گيري و ادارۀ جلسامورد نحوۀ تصميم

 .تناقض بين منشور داخلي كميته با مفاد اين دستورالعمل، مفاد اين دستورالعمل مالك عمل خواهد بود

o  11ماده:  



العمل براي انجام وظايف مربوطه تشننكيل مؤسننسننه رتبه بندي بايد حداقل يك كميتة رتبه بندي با شننرايط مندرج در اين دسننتور

دارا بوده و به  را دستورالعمل اين 1 پيوست در مندرج هاي صالحيت بندي، بايد به تشخيص سازمان،اعضاي كميته هاي رتبه .دهد

صلي يا علي البدل( كميته  ضو )ا سازمان يك ع شخيص  سند. هرگاه به ت سه بر س شنهاد مديرعامل به تأئيد هيأت مديره مؤ تبه رپي

بندي صننالحيت الزم را نداشننته يا از دسننت بدهد، موضننوع را به مؤسننسننه رتبه بندي اعالم تا نسننبت به جايگزيني وي اقدام كند. 

 .مديرعامل و عضو هيأت مديره مؤسسه رتبه بندي را نمي توان به عنوان عضو كميته رتبه بندي انتخاب كرد

  1تبصره:  

هرگاه مديرعامل مبادرت به معرفي عضو پيشنهادي كميته رتبه بندي در زمان الزم به هيأت مديره ننمايد، رئيس هيأت مديره و در 

شنهادي كميته رتبه بندي به هيأت مديره جهت  ضو پي صي را به عنوان ع شخ ساً  اياب وي نائب رئيس هيأت مديره مي توانند رأ

هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ معرفي، تشكيل جلسه داده و نسبت به انتخاب معرفي نمايند. در هر حال 

انتخاب وي تصننميم گيري نمايد. نتايج اين جلسننه همراه با داليل رد يا قبول وي بايد حداكثر ظرف يك هفته به سننازمان ارسننال 

  .شود

  2تبصره:  

بندي را عزل نموده مشروط بر اينكه مراتب عزل و داليل كميتة رتبه علي البدل(تواند هر عضو )اصلي يا هيأت مديره در هر زمان مي

 .مربوطه را ظرف يك هفته همزمان به وي و سازمان به صورت مكتوب ارائه كند

o  11ماده:  

شند. اعضاي اهركميتة رتبه شده و عدۀ اعضاي كميته رتبه بندي نيز بايد فرد با شكيل  سه عضو ت و علي  صليبندي بايد از حداقل 

اين  21هر كميتة رتبه بندي از بين اشنننخاص حقيقي كه تشنننريفات مربوط به تأييد صنننالحيت و انتخاب آن ها طبق مادۀ  البدل

سة رتبه بندي تعيين مي س سط مدير عامل مؤ ست تو شده ا ستورالعمل انجام  صلي را به عنوان د ضاي ا شوند. مدير عامل يكي از اع

 زمان عضو آن گروهتوانند همبنننندي منننينمايد. حداكثر دو پنجم از اعضاي هر كنننميته رتبهتخاب ميدبير هر كميته رتبه بندي ان

است. احكام انتصاب هر عضو اصلي يا علي البدل و دبير كميته به بندي را تهيه كرده بندي باشند كه گزارا ارزيابي رتبهكاري رتبه

نظر و خبره براي اراية نظرات تواند به تشخيص خود از افراد صاحبكميته مي امضاي مديرعامل مؤسسة رتبه بندي صادر مي گردد.

 .در خصوص موضوعات مطرح در جلسة كميته، دعوت به عمل آورد

 تبصره:  

در صورتي كه يك عضو اصلي يا علي البدل كميته رتبه بندي استعفا دهد، موضوع بايد در هيأت مديرۀ مؤسسه طرح و علل استعفا 

 .جع به جايگزيني عضو مستعفي تصميم گيري شودبررسي و را

 

 



o  12ماده:  

كميته رتبه بندي نمي تواند بيش از سه سال متوالي در تصميم گيري راجع به تخصيص، بازنگري يا به روز رساني رتبة  عضو اصلي

شده حداقل  صميم گيري ياد  شاركت وي در ت شد مگر اينكه از آخرين م شته با شاركت دا ضوع رتبه بندي مطروحه م اعتباري مو

  .يكسال سپري شده باشد

o  13ماده:  

بندي، جايگزين عضو اصلي مربوطه مي شود. تشخيص اينكه كدام يك از اعضاي علي يك عضو علي البدل كميته رتبه در شرايط زير

 :بندي خواهد بودالبدل جايگزين عضو اصلي گردد، به ترتيبي كه هيأت مديره تعيين مي كند به عهدۀ دبير كميته رتبه

  1بند:  

صلي صورتي كه عضو ا سة كميته يا حق رأي در  در  سة كميته، حق حضور در جل شده در جل به دليل ذينفع بودن در موضوع طرح 

 آن موضوع خاص را نداشته باشد؛

  2بند:  

در صورتي كه عضو اصلي بدليل اين كه موقتاً امكان حضور در جلسة كميته را ندارد، از دبير كميته با ذكر دليل درخواست نمايد تا 

 بدل جايگزين وي شود؛يك عضو علي ال

  3بند:  

 در صورتي كه حضور يك عضو اصلي در جلسة كميته به هر دليل از جمله فوت، استعفا، مسافرت يا سلب صالحيت مقدور نباشد؛

  4بند:  

سة كميته به  شده و به همين دليل جل ضر ن سه حا صلي در جل ضو ا شود كه يك يا چند ع صل  صورتي كه از هر طريق اطالع حا در 

 .اب الزم نخواهد رسيد در حالي كه تشكيل جلسة كميته در موعد مقرر ضروري باشدحدنص

 

o  14ماده:  

 :بندي به قرار زير استوظايف دبير كميته رتبه

 

 



  1بند:  

صلي ضاي ا سال دعوت نامة حاوي  دعوت از اع ضمن ار سات  ستور جل ضي و تعيين د و علي البدل كميتة رتبه بندي در مواقع مقت

 تاريخ، ساعت، محل تشكيل جلسه و دستور جلسه؛

  2بند:  

دعوت از مسننئول واحد مطالعات كالن يا مسننئول گروه كاري رتبه بندي موردنظر يا هر فرد خبرۀ ديگر براي ارائه گزارا هاي تهيه 

شور داخلي  صويب كميته يا مطابق من شخاص به عهدۀ دبير كميته يا به ت ضرورت دعوت از اين ا شخيص  ضروري. ت شده در مواقع 

 كميته يا مقررات خواهد بود؛

  3بند:  

ضاي گروه ضاي واحد مطالعات كالن يا اع ساير اع شخيص كميته دعوت از  صاحب نظر ديگر به ت شخاص  هاي كاري رتبه بندي يا ا

 بندي؛رتبه 

  4بند:  

هاي كاري رتبه بندي كه مقرر اسننت در جلسننة كميته رتبه بندي طرح گردد و در مطالعة گزارا هاي واحد مطالعات كالن يا گروه

 صورتي كه ابهام يا نقصي در گزارا هاي مذكور وجود دارد، ارجاع گزارا جهت رفع ابهام يا نواقص به مرجع تهيه كنندۀ گزارا؛

  5بند:  

سه، ادارۀ جل شكيل جل ساعت و محل ت شمارۀ ترتيب، تاريخ،  سة كميته رتبه بندي، حاوي  سه براي هر جل صورتجل سات و تنظيم 

  اعضاي حاضر و اايب، موضوعات طرح شده، خالصة مذاكرات، تصميمات، تعداد آراي موافق و مخالف؛

  6بند:  

 ابالغ يا اطالع رساني تصميمات كميته رتبه بندي در صورت لزوم؛

 7 بند:  

انجام اقدامات و وظايفي كه در ضوابط كنترل تضاد منافع، منشور كميته رتبه بندي يا ساير مصوبات هيأت مديرۀ مؤسسه يا مقررات 

 .براي دبير كميته پيش بيني شده است

  1تبصره:  

عنوان جانشين خود براي بندي را به در صورت عدم حضور دبير كميته رتبه بندي در جلسه وي بايد شخصي از اعضاي كميته رتبه

 .انجام وظايفي كه دبير كميته رتبه بندي در جلسه به عهده دارد، تعيين و معرفي نمايد



  2تبصره:  

در صورت وجود نظر مخالف در خصوص هر يك از تصميمات كميته رتبه بندي، داليل مخالفت هر عضو بايد در مورد هر تصميم در 

 .صورتجلسه قيد گردد

o  15ماده:  

جلسات كميتة رتبه بندي براي تصميم گيري در مورد تخصيص، بازنگري يا به روزرساني رتبه اعتباري هر موضوع رتبه بندي خاص 

صميمات كميتة رتبه بندي با موافقت  سميت مي يابد. ت سه ر ضر در جل صلي يا علي البدل حا ضاي ا سوم از تعداد اع ضور دو  با ح

 .داكثريت اعضاي حاضر ، معتبر خواهد بو

 تبصره:  

شود و عدم حضور هر يك از اعضاي اصلي در بيش از يك چهارم جلسات تشكيل شده ظرف شش ماه موجب سلب عضويت وي مي

ضو كميته به علت ذينفع بودن در  ضور ع ضويت خواهد بود. عدم ح سلب ع شش ماه از تاريخ  شت  انتخاب مجدد وي منوط به گذ

مسئوليت اجراي اين تبصره و تهيه  .گرددعدم حضور موضوع اين تبصره محسوب نميموضوع طرح شده در جلسة كميته، به عنوان 

 .گزارا الزم در اين خصوص بر عهده دبير كميته مي باشد

o  16ماده:  

 :وظايف و مسئوليت هاي كميتة رتبه بندي به شرح زير است

  1بند:  

سي گزارا ارزيابي رتبه ستماع و برر سط گروه كاري ا شده تو صميمبندي تهيه  گيري راجع به رتبه بندي مربوطه در مواقعي كه ت

 .تخصيص، بازنگري يا به روزرساني يك رتبة اعتباري در دستور كار كميته قرار دارد

  2بند:  

استماع گزارا مسئول واحد مطالعات كالن در زمينة تحليل هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي در سطو كالن حداقل در 

 .مقاطعي كه ضروري تشخيص مي دهدهر ماه يا در 

  3بند:  

  تصميم گيري راجع به تخصيص، به روزرساني يا بازنگري يك رتبة اعتباري،

 

 



  واحد مطالعات كالن -بخش پنج:  

o  17ماده:  

سة رتبه بندي به منظور ارائه خدمات رتبه بندي بايد واحد جداگانه س شكيل دهد. اين واحد مؤ اي را با عنوان واحد مطالعات كالن ت

را حاوي مباحث كالن اقتصننادي، سننياسنني و اجتماعي در سننطوح جهاني، منطقه اي و  "گزارا تحليل هاي كالن"وظيفه دارد 

بندي تهيه و پس از تأييد مسئول اين واحد به گروه كاري روري بنا به تشخيص كميته رتبهكشوري در مقاطع ماهانه و در مقاطع ض

 .رتبه بندي و كميته رتبه بندي ارائه نمايد

  1تبصره:  

دعوت به عمل آورد، مشخصات و  "گزارا تحليل هاي كالن"مسئول واحد مطالعات كالن مي تواند از مشاوران پاره وقت براي تهيه 

 .و سوابق شغلي مشاوران ياد شده و همچنين حدود استفاده از نظرات آن ها بايد در گزارا مذكور درج گرددمشاال فعلي 

  2تبصره:  

گزارا "راجع به  بنديمسنننئول واحد مطالعات كالن مسنننئول پيگيري و رفع نواقص و ابهامات ارجاعي از طرف دبير كميتة رتبه

ست و در صورت دعوت كميته "تحليل هاي كالن مذكور، مسئول واحد مطالعات كالن موظف به حضور در جلسه و ارائة پاسخ به  ا

 .باشدسواالت احتمالي اعضاي اين كميته مي

  كاري رتبه بندي گروه -بخش شش:  

o  18ماده:  

اري مسننتمر بر رتبه هاي اعتب تهية گزارا ارزيابي رتبه بندي به منظور تخصننيص، بازنگري يا به روزرسنناني رتبه اعتباري و نظارت

ست شده به عهدۀ گروه كاري رتبه بندي ا ستورالعمل را دارند با  .تعيين  صالحيت هاي مندرج در اين د ساني را كه  مدير عامل ك

 :رعايت موارد زير به عنوان عضو هر گروه كاري رتبه بندي انتخاب و منصوب مي نمايد

  1بند:  

 ل متشكل از دو عضو باشد كه يكي از آن ها به عنوان مسئول گروه كاري منصوب مي شود؛هر گروه كاري رتبه بندي بايد حداق

  2بند:  

 .در صورت فوت، ايبت، استعفاء يا ذينفع شدن يك يا چند عضو گروه كاري، مديرعامل بايد تركيب جديد گروه كاري را معين نمايد

  3بند:  

ارجاع كار به گروه كاري بايد به تجربه و تخصص اعضاي گروه كاري توجه شده هر فرد مي تواند عضو چند گروه كاري باشد، لكن در 

 .اين دستورالعمل براي مسئول و هر عضو گروه كاري رعايت شود 1و ظرفيت كاري تعيين شده در پيوست 



  1تبصره:  

وابق شغلي و تحصيلي آن گزارا مديرعامل در مورد اشخاص پيشنهادي براي عضويت درگروه هاي كاري رتبه بندي، بايد حاوي س

 .ها به صورت مكتوب تهيه و در بايگاني مؤسسة رتبه بندي نگه داري شود

  2تبصره:  

ضوع رتبه بندي اطمينان  ضاي گروه كاري در مو مديرعامل بايد در ارجاع كار رتبه بندي به گروه كاري موردنظر، از ذينفع نبودن اع

 .حاصل نمايد

o  19ماده:  

 :ندي بايد با رعايت موارد زير تهيه شودب گزارا ارزيابي رتبه

  1بند:  

شيوه نامة رتبه بندي بوده و تحليل اين اطالعات  شده طبق  گزارا ارزيابي رتبه بندي بايد به حد كافي حاوي اطالعات جمع آوري 

 .نيز با رعايت آن شيوه نامه باشد

  2بند:  

شيوه نامه رتبه  ساس  صريو گردد كه براي تهيه گزارا مذكور، كلية اطالعات و مدارك الزم كه بر ا در گزارا ارزيابي رتبه بندي ت

بندي قرار گرفته و در اين زمينه -بندي در تعيين رتبة اعتباري موضنننوع رتبه بندي اثر با اهميت دارد، در اختيار گروه كاري رتبه

 .شته استمحدوديت مؤثري وجود ندا

  3بند:  

گزارا ارزيابي رتبه بندي بايد حاوي تاريخ تهية گزارا، مشخصات موضوع رتبه بندي و مشخصات اعضاي گروه كاري رتبه بندي 

 .باشد. هر صفحة گزارا بايد حاوي شماره صفحه و تعداد كل صفحات باشد

  4بند:  

ل اطالعات جمع آوري شده به عهدۀ گروه كاري رتبه بندي است در گزارا ارزيابي رتبه بندي بايد تصريو شود كه مسئوليت تحلي

 .و گروه كاري رتبه بندي در اجراي اين مسئوليت شيوه نامه رتبه بندي ثبت شدۀ مؤسسة رتبه بندي را رعايت نموده است

  5بند:  

شد، نظر وي و دليل شي از محتواي گزارا مخالف با ضاي گروه كاري با بخ صورتي كه هر يك از اع يا داليل آن بايد در همان  در 

 .بخش و در قسمتي جداگانه تحت همين عنوان درج گردد



  1تبصره:  

اطالعات و مستندات جمع آوري شده براي تهيه گزارا ارزيابي رتبه بندي بايد به نحو قابل دسترس در مؤسسة رتبه بندي بايگاني 

 .شود

  2تبصره:  

 .امضاي اعضاي گروه كاري برسد تمام صفحات گزارا ارزيابي رتبه بندي بايد به

o  21ماده:  

صويب هيأت  شور بايد به ت سه فعاليت مي نمايد. اين من شور گروه كاري آن مؤس ساس من سة رتبه بندي بر ا گروه كاري در هر مؤس

. در هر دمديره مؤسسة رتبه بندي برسد. منشور گروه كاري بايد در برگيرندۀ تعيين وظايف و مسئوليت هاي مسئول گروه كاري باش

 :حال مسئول گروه كاري حداقل وظايف زير را به عهده دارد

  1بند:  

 .ارائه گزارا ارزيابي رتبه بندي در كميتة رتبه بندي

  2بند:  

 .هماهنگي بين اعضاي گروه كاري در اجراي وظايف محوله

  3بند:  

 .اين جلسات و تنظيم صورتجلسات مربوطه تشكيل جلسات گروه كاري در مواقع ضروري و ادارۀ

  4بند:  

  .حصول اطمينان از ذينفع نبودن اعضاي گروه كاري در موضوع رتبه بندي اعتباري

 تبصره:  

مسئول گروه كاري مكلف است درصورت دريافت هرگونه اطالعات مبني بر ذينفع بودن گروه كاري يا هر يك از اعضاي گروه كاري، 

  .به مدير عامل اعالم نمايدمراتب را بالفاصله 

 

 



  واحد تطبيق -بخش هفت:  

o  21ماده:  

سه رتبه س ستقيماً به مديرعامل گزارا ميمؤ ستقلي را تحت عنوان واحد تطبيق كه م سازماني بندي بايد واحد م ساختار  دهد در 

به تشننكيل و راه اندازي آن اقدام نمايد. مسننئول اين واحد كه بايد طبق اين دسننتورالعمل حداقل  خود پيش بيني نموده و نسننبت

ضو كميته رتبهصالحيت شنهاد و به تأييد هيأت مديره ميهاي ع سط مدير عامل پي شد، تو صورت تمام بندي را دارا با سد كه به  ر

  :عهده داردوقت در مؤسسه فعاليت مي نمايد. واحد مذكور وظايف زير را به

  1بند:  

سي نظام شيوهاي يا موردي واژهمند دورهبرر شكل گزارابندي، فرآيند رتبهنامة رتبهنامة تعاريف،  بندي و هاي رتبهبندي، محتوا و 

  .بندي اعتباري مؤسسه مؤثر استهايي كه در اجرا يا كيفيت رتبهساير ضوابط و رويه

  2بند:  

بندي اعتباري هاي مؤثر در اجرا يا كيفيت رتبهبندي و ساير ضوابط و رويهنامة رتبهبندي، شيوهآيند رتبهاظهارنظر راجع به كارآيي فر

  مؤسسه و اراية پيشنهادات اصالحي؛

  3بند:  

اطالعات و نحوۀ اجراي آن و اظهارنظر راجع به اينكه اجراي اين ضننوابط منجر به جمع آوري  بررسنني ضننوابط جمع آوري و كنترل

گردد. در صننورتي كه ضننوابط مذكور منجر به جمع آوري اطالعات درسننت، قابل اتكا و به اطالعات درسننت، قابل اتكا و به موقع مي

 زم؛موقع نشود گزارا انحرافات احتمالي و ارائه پيشنهادهاي اصالحي ال

  4بند:  

ستند  شده به اندازه كافي م ضوابط ياد  ضاد منافع و نحوۀ اجراي آن و اظهار نظر راجع به اينكه  سايي و كنترل ت شنا ضوابط  بررسي 

ست و عمل به آن منجر مي ساني رتبه هاي اعتباري تأثير نامطلوب شده ا صيص، بازنگري و به روزر ضاد منافعي كه بر تخ شود كه ت

گردد كه مانع تأثير نامطلوب بر تخصيص، بازنگري يا در صورت وجود به موقع شناسايي و به قسمي حل و فصل ميدارد، حذف شده 

و به روزرسننناني رتبه هاي اعتباري شنننود. در صنننورتي كه ضنننوابط مذكور در عمل اجرا نشنننود، گزارا انحرافات احتمالي و ارائه 

 پيشنهادهاي الزم؛

 

 

 



  5بند:  

صلي، كاركنان و مؤسسه رتبهمند فعاليتبررسي نظام ها مطابق با قوانين، بندي به منظور اطمينان از اينكه اين فعاليتهاي مديران ا

صحيو انحرافات احتمالي به  صيه هاي الزم براي ت صورت مي پذيرند و ارائة تو ساير الزامات  ضوابط و فرآيندهاي داخلي و  مقررات، 

  وطه؛مسئولين اجرايي مرب

  6بند:  

بررسي گزارا هاي واصله از مديران اصلي و كاركنان مؤسسة رتبه بندي در خصوص نقض قوانين و مقررات و ارائه توصيه هاي الزم 

  براي تصحيو انحرافات احتمالي به مسئولين مربوطه؛

  7بند:  

با مقررات، رويه هاي داخلي و سنناير الزامات و ارائة توصننيه هاي الزم براي تصننحيو  تطبيق صننالحيت حرفه اي مديران و كاركنان

  انحرافات احتمالي به مسئولين اجرايي مربوطه؛

  8بند:  

ارائه نظر مشورتي به مديران اصلي و كاركنان مؤسسه در خصوص نحوۀ اجراي قوانين، مقررات، ضوابط، رويه ها و فرآيندهاي داخلي 

 ات؛و ساير الزام

  1تبصره:  

هرگاه مدير عامل مبادرت به معرفي مسنننئول واحد تطبيق در زمان الزم به هيأت مديره ننمايد، رئيس هيأت مديره و در اياب وي 

توانند رأساً شخصي را به عنوان مسئول واحد تطبيق به هيأت مديره جهت انتخاب معرفي نمايند. هيأت نائب رئيس هيأت مديره مي

ست صميم گيري  مديره موظف ا صالحيت وي ت سي  سبت به برر سه داده و ن شكيل جل حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ معرفي ت

  .نمايد. نتايج اين جلسه همراه با داليل رد يا قبول وي بايد حداكثر ظرف يك هفته به سازمان ارسال شود

  2تبصره:  

سئول واحد تطبيق را عزل نموده هيأت مديره در هر زمان مي شروط بر اينكه داليل مربوطه را ظرف يك هفته همزمان به تواند م م

 .وي و سازمان به صورت مكتوب ارائه كند

 3 تبصره:  

در صورتي كه مسئول واحد تطبيق تمايل به استعفا از سمت خود داشته باشد، بايد تقاضاي استعفاي خود را به هيأت مديره مؤسسه 

سازمان ار شت آن را هم به  سمت خود، با موافقت هيأت مديره ارائه داده و رونو سئول واحد تطبيق از  ستعفاي م سال كند. قبول ا

  .گيردصورت مي



  4تبصره:  

سئول واحد تطبيق،  سمت م شخص به  سال متوالي خواهد بود. انتخاب مجدد يك  سئول واحد تطبيق حداكثر ده  مدت مأموريت م

  .باشدحداقل دو سال ميپس از تصدي اين سمت به مدت ده سال متوالي، منوط به گذشت 

  5تبصره:  

عضو  باشند يا به عنوانمسئول و كاركنان واحد تطبيق نبايد هيچ گونه دخالت و مسئوليتي در فعاليت هاي اجرايي مؤسسه داشته 

  .هيأت مديره مؤسسه سمت بپذيرند

o  22ماده:  

ها و گزارا بررسنني كنترل داخلي و روا"مسننئول واحد تطبيق، موظف اسننت در هر سننال مالي مؤسننسننه، گزارشنني تحت عنوان 

هاي جداگانه درج در اين گزارا در فصننل 12ماده  2تا  2تهيه كرده و نظرات خود را در اجراي وظايف موضننوع بندهاي  "هارويه

 .نموده و به كميتة تطبيق ارائه نمايد

  1تبصره:  

ها نياز دارند، دسننترسنني واحد تطبيق بايد به اطالعات، مدارك و مسننتنداتي كه براي اجراي وظايف خود به آن مسننئول و كاركنان

هاي شفاهي يا كتبي اي كه مسئول اند مدارك و مستندات و گزاراداشته باشند و همچنين كلية مديران و كاركنان مؤسسه موظف

 .كند به موقع در اختيار وي قرار دهندست ميها درخواواحد تطبيق براي اجراي وظايف خود از آن

  2تبصره:  

كند مسئول واحد تطبيق موظف است از اجراي به موقع توصيه هايي كه براي تصحيو انحرافات به مسئولين اجرايي مربوطه ارائه مي

ست شود، وي موظف ا صحيو و در موقع مقتضي اجرا ن صيه هاي مذكور به نحو  صورتي كه تو شود. در  موضوع را به هيأت  مطمئن 

 .مديره و سازمان گزارا نمايد

o  23ماده:  

بندي بايد منابع اعم از نيروي انساني و امكانات و تجهيزات الزمي را كه واحد تطبيق براي اجراي وظايف خود نياز دارد، مؤسسة رتبه

سئول و كاركنان واحد تطب يق و امكانات و منابعي كه بايد در اختيار اين در اختيار اين واحد قراردهد. كلية حقوق و مزايا و پاداا م

  .شودواحد قرار گيرد، با تصويب هيأت مديره تعيين مي

 تبصره:  

در صورتي كه مسئول واحد تطبيق، به دليل كمبود منابع در اختيار يا به دليل محدوديت اساسي در دريافت يا دسترسي به اسناد، 

ساسي د ر اجراي وظايف و مسئوليت هاي محوله مشاهده نمايد و پي گيري رفع موانع از طريق مدارك، اطالعات و گزارا ها مانع ا



سازمان  سه و  س سرع وقت به هيأت مديره مؤ ضوع را در ا ست مو شود، موظف ا صول نتيجه منجر ن سه به ح س سئولين اجرايي مؤ م

 .گزارا نمايد

  كميتة تدوين ضوابط -بخش هشت:  

o  24ماده:  

اي تحت عنوان كميتة تدوين ضننوابط با حداقل سننه عضننو از اشننخاصنني كه شننرايط مندرج در اين يتهبندي بايد كممؤسننسننه رتبه

دسننتورالعمل را دارند، براي انجام وظايف مربوطه تشننكيل دهد. اعضنناي اين كميته با پيشنننهاد مدير عامل به تأييد هيأت مديره 

شود. حداكثر يك هفته پس از بندي صادر ميره مؤسسه رتبهاحكام انتصاب اعضاي اين كميته به امضاي رئيس هيأت مدي .رسندمي

آن كه شرايط اشخاص پيشنهادي مديرعامل طبق اين ماده براي تصدي عضويت در كميتة تدوين ضوابط به تأييد رسيد و تشريفات 

مورد ايشان به سازمان ارسال  مربوط به انتصاب ايشان مطابق مفاد اين ماده اجرا گرديد، مؤسسة رتبه بندي بايد اطالعات الزم را در

نموده و نزد سازمان به ثبت برساند. هرگاه به تشخيص سازمان اعضاي كميته شرايط الزم را نداشته يا از دست بدهند، موضوع را به 

  .بندي اعالم تا نسبت به جايگزيني ايشان اقدام كندمؤسسة رتبه

 تبصره:  

صورت فوت، عزل و يا ست در سبت به معرفي فرد  مدير عامل موظف ا ضاي كميته، حداكثر ظرف يك هفته ن ستعفاي هر يك از اع ا

 .جايگزين با رعايت مفاد اين ماده اقدام نمايد

o  25ماده:  

رئيس كميتة تدوين ضوابط توسط مديرعامل مؤسسه، از بين اشخاص كميتة ياد شده انتخاب مي شود. رئيس كميتة تدوين ضوابط 

شته و در اياب وي يكي ديگر از  ضوابط را بر عهده دا سات كميتة تدوين  وظيفة احراز رسميت، تعيين اولويت هاي كاري و ادارۀ جل

 .ذكور را انجام مي دهداعضاي كميته با معرفي وي، وظايف م

  1تبصره:  

سميت مي شده ر سوم از تعداد كل اعضاي كميتة ياد  ضوابط با حضور دو  سات كميتة تدوين  شده با جل صميمات كميتة ياد  يابد. ت

 .موافقت اكثريت اعضاي حاضر در جلسه رسمي معتبر است

 2 تبصره:  

اسايي كنترل تضاد منافع و ساير مصوبات هيأت مديره يا مقررات رييس كميته موظف است اقدامات و وظايفي را كه در ضوابط شن

 .براي كميته پيش بيني شده است را در دستور كار كميته قرار دهد

o  26ماده:  

  :وظايف و اختيارات كميتة تدوين ضوابط به قرار زير است



  1بند:  

شيوهتدوين واژه شكل گزارابندي، محتوبندي، فرآيند رتبهنامة رتبهنامة تعاريف،  ضوابط و رويههاي رتبها و  ساير  هايي كه بندي و 

بندي اعتباري و پيشنهاد آنها به هيأت مديره جهت بندي اعتباري مؤسسه مؤثر است، متناسب با موضوع رتبهدر اجرا يا كيفيت رتبه

 تصويب؛

  2بند:  

شيوهبازنگري واژه سبندي، فرآيند رتبهنامة رتبهنامة تعاريف،  ضوابط و رويهبندي و  بندي اعتباري هايي كه در اجرا يا كيفيت رتبهاير 

 مؤسسه مؤثر است و اراية پيشنهاد حذف، اصالح و يا تغيير آنها به هيأت مديره؛

  3بند:  

گيري راجع به پيشنهادهاي ارائه شده و اعالم نتيجه و تصميم 11گزارا هاي مسئول واحد تطبيق، موضوع مادۀ  دريافت و بررسي

  به آن؛

  4بند:  

گيري راجع به پيشنهادهاي ارائه شده، بررسي برنامة كاري واحد تطبيق و اطمينان از استماع گزارا مسئول واحد تطبيق و تصميم

 .ل و امكانات كافي براي اجراي وظايف خود برخوردار استكه واحد تطبيق از استقالاين

o  27ماده:  

رييس كميتة تدوين ضننوابط يكي از اعضنناي كميته يا فردي خارج از اعضنناء را به عنوان دبير كميته انتخاب مي كند. دبير كميتة 

 :تدوين ضوابط وظايف زير را بر عهده دارد

  1بند:  

ي و تعيين دستور جلسات ضمن ارسال دعوت نامة حاوي تاريخ، ساعت، محل تشكيل جلسه دعوت از اعضاي كميته در مواقع مقتض

 و دستور جلسه؛

  2بند:  

تنظيم صورتجلسه براي هر جلسة كميته، حاوي شمارۀ ترتيب، تاريخ، ساعت و محل تشكيل جلسه، موضوعات طرح شده، خالصة 

  .مذاكرات و درج نظرات اعضاي مخالف

 

 



  و كنترل اطالعات جمع آوري -بخش نه:  

o  28ماده:  

مؤسنننسنننة رتبه بندي بايد براي جمع آوري اطالعاتي كه مبناي تعيين رتبة اعتباري قرار مي دهد، ضنننوابطي مكتوب تحت عنوان 

مطابق اين دستورالعمل تهيه، تدوين و تصويب نموده نزد سازمان به ثبت برساند. در ضوابط  "اطالعات ضوابط جمع آوري و كنترل"

 :ياد شده موارد زير بايد پيش بيني شود

  1بند:  

معيارهايي كه مؤسسة رتبه بندي در انتخاب منابع اطالعاتي در نظر مي گيرد به طوري كه اين منابع از نظر مؤسسة رتبه بندي قابل 

 .تكا، درست و به موقع باشدا

  2بند:  

به رت موضوع با مرتبط شخص از رسماً ماده رويه هايي كه مؤسسة رتبه بندي را مطمئن مي سازد درصورتيكه اطالعات موضوع اين

 .بندي دريافت نشده باشد، از ديگر منابع اطالعاتي موثق جمع آوري شده اند

  3بند:  

سة رتبه بندي را  س ضوع رويه هايي كه مؤ صوص مو سه در خ س شده مؤ سازد كه هرگونه مغايرت اطالعات جمع آوري  مطمئن مي 

  .رتبه بندي را با اطالعات افشا شده آن معين مي نمايد

  1تبصره:  

ستي و كامل بودن اطالعات مبناي رتبه سة رتبه بندي براي اطمينان از در س بندي، بايد حتي االمكان اطالعات مهم را از بيش از مؤ

بع جمع آوري نموده و با يكديگر مقايسه نمايد تا در صورت وجود مغايرت بين آن ها، نسبت به بررسي و تصحيو اشتباهات يك من

 .احتمالي و حذف اطالعات ناصحيو اقدام نمايد

  2تبصره:  

نتواند اين مغايرت در صورتي كه بين اطالعات مهم جمع آوري شده از يك يا چند منبع، مغايرت وجود داشته و مؤسسة رتبه بندي 

ضوع رتبه  ساني و اعالم نظر راجع به مو صيص، بازنگري و به روزر شخيص دهد، بايد از تخ صحيو را ت سي مرتفع و اطالعات  را با برر

شرايط اين تبصره در خصوص بازنگري و بروزرساني رتبة اعتباري، مؤسسة رتبه بندي  بندي مربوطه خودداري ورزد. در مواقع بروز 

 .محدوديت هاي خود در اين زمينه را با ذكر جزئيات به شيوه اي كه قبالً رتبه را اعالم كرده به مخاطبان اعالم كندموظف است 

 

 



  نگهداري و حفاظت از اطالعات و مدارك -بخش ده:  

o  29ماده:  

اعتباري را محرمانه تلقي نموده و بندي مؤسسة رتبه بندي و كاركنان آن بايد اطالعات و مدارك افشاء نشدۀ مربوط به موضوع رتبه

ست آن شخاص زير در حدود درخوا ستثناي ا ضوع رتبه بندي ارايه دهندۀ آن اطالعات، به به ا شخص مرتبط با مو ضايت  ها، بدون ر

 :قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد 12شخص ديگري ارائه ننموده يا افشاء نكند، در اير اينصورت مشمول ماده 

  1بند:  

بندي كه براي انجام وظايف خود به اطالعات و مدارك موضننوع رتبه بندي نياز دارند، در حدود نياز كنان يا وكيل مؤسننسننة رتبهكار

 .هاآن

  2بند:  

 .كندسازمان يا مراجعي كه سازمان تعيين مي

  3بند:  

 .بازرس قانوني يا حسابرس مؤسسة رتبه بندي

  4بند:  

 .مراجع صالو قضايي

  5بند:  

 .مربوطه در حدودي كه در مقررات مصوب سازمان تعيين شده است كانون

  6بند:  

 .مدارك و اطالعات مذكور به آنها، طبق قانون الزامي است ساير مراجعي كه ارائه

  1تبصره:  

اطالعات مربوط به شخص مرتبط با موضوع  اطالعات به صورت سرجمع به طوري كه امكان رديابي و تشخيص انتشار عمومي يا ارائه

  .گرددبندي ممكن نباشد، مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده نمي¬رتبه

 



  2تبصره:  

بندي دريافت شده باشد، براي ارائه در صورتي كه اطالعات و مدارك موضوع اين ماده از منبعي اير از شخص مرتبط با موضوع رتبه

شخاص م شخاصي اير از ا وضوع اين ماده، عالوه بر رضايت شخص مرتبط با موضوع رتبه بندي، مؤسسة رتبه بندي بايد آن ها به ا

 .رضايت ارائه كنندۀ اطالعات را جلب نمايد

o  31ماده:  

ضننوابط "دسننترسنني به اطالعات و مدارك تحت عنوان  داري و نحوهمؤسننسننة رتبه بندي بايد ضننوابطي مكتوب براي حفاظت، نگه

داشننته باشنند به طوري كه اطمينان معقولي از عدم دسننترسنني كاركنان و اشننخاص اير  "اطالعات و مداركنگهداري و حفاظت از 

شاي مدارك و اطالعات مذكور يا عدم ارائه شخاص ايرمرتبط و در  مرتبط به مدارك و اطالعات مربوطه، عدم اف آنها به كاركنان يا ا

ياد شده آموزا كافي به كاركنان داده و رعايت آن  اي اجراي صحيو ضوابطاير موارد مقرر، بوجود آيد. مؤسسة رتبه بندي بايد بر

 .را كنترل نمايد

o  31ماده:  

سناد و مدارك مربوط به فعاليت رتبه بندي  عالوه بر آنچه در ساير مقررات پيش بيني شده است، مؤسسة رتبه بندي موظف است ا

 :داري نمايده سال نگهاعتباري از جمله اسناد و مدارك زير را حداقل به مدت د

  1بند:  

ساير اطالعات، مدارك و فرم ضوع رتبه بندي يا  شخص مرتبط با مو ضوع رتبه بندي از  سة رتبه بندي در ارتباط با مو س هايي كه مؤ

 .منابع دريافت نموده، با ذكر تاريخ دريافت و مشخصات ارائه كننده

  2بند:  

ساير  هايياطالعات، مدارك و فرم ضوع رتبه بندي يا  شخص مرتبط با مو ضوع رتبه بندي از  سة رتبه بندي در ارتباط با مو س كه مؤ

 .منابع دريافت نموده، با ذكر تاريخ دريافت و مشخصات ارائه كننده

  3بند:  

 .هاي تبادل شدۀ دروني مؤسسة رتبه بنديمكاتبات و گزارا

  4بند:  

كه اعضنناي كميتة رتبه بندي، اعضنناي گروه كاري هاي رتبه بندي و سنناير مديران و نسننخه اي از فرم هاي كنترل تضنناد منافع 

 .كاركنان، طبق اين دستورالعمل يا ضوابط داخلي مؤسسة رتبه بندي تكميل مي كنند و تغييرات بعدي آن ها



  5بند:  

  را هاي اعالم موارد ذينفعي؛مستندات مربوط به تضاد منافع شناسايي شده و اقدامات انجام يافته براي رفع آنها و گزا

  6بند:  

 .قراردادهاي منعقده با شخص مرتبط با موضوع رتبه بندي و متمم هاي آن ها

  7بند:  

 .هاي صادره براي آن هامدارك مثبتة وقايع مالي از جمله مبادالت مالي با مشتريان و صورتحساب

  8بند:  

سة رتبه بندي در تارنما س سخه اي از اطالعاتي كه مؤ صوص ن شار به خ ساعت انت ست، حاوي تاريخ و  شر كرده ا سمي خود منت ي ر

 .گزارا هاي رتبه بندي و رتبه هاي اعتباري اعالم شده

  9بند:  

مشخصات اعضاي هيأت مديره، اعضاي كميته رتبه بندي، اعضاي گروه هاي كاري رتبه بندي، مسئول واحد مطالعات كالن، مسئول 

 .ن ضوابط و تاريخ شروع و خاتمة مأموريت يا مسئوليت هر يكواحد تطبيق، اعضاي كميتة تدوي

  11بند:  

صننورتجلسننات تنظيم شننده براي جلسننات هيأت مديره، كميتة رتبه بندي،كميتة تدوين ضننوابط، واحد مطالعات كالن و گروه هاي 

 .كاري رتبه بندي

  11بند:  

ساني يا بازنگري رتبههاي بهبندي، گزارا هاي رتبه بندي، گزاراهاي ارزيابي رتبهگزارا هاي اعتباري و گزارا هاي تحليل روز ر

 .هاهاي كالن و اطالعات و اسناد و مدارك پشتوانة اين گزارا

  12بند:  

اي مطالعات كالن براي اعض دعوت نامه هايي كه براي تشكيل جلسات هيأت مديره، كميتة رتبه بندي، كميته تدوين ضوابط و واحد

 .آن ها يا ساير اشخاص ارسال شده است

 



  13بند:  

صوب واژه سخه هاي م شيوهن سه رتبه بندي با ذكر نامة تعاريف، فرآيند رتبه بندي،  س ضوابط و رويه هاي مؤ ساير  نامة رتبه بندي و 

 .تاريخ تصويب

  14بند:  

 .بندي مدارك راجع به دعاوي حقوقي له يا عليه مؤسسة رتبه

  15بند:  

 .گرددهايي كه توسط سازمان تعيين و ابالغ ميساير مدارك و گزارا

  1تبصره:  

اين ماده را به همراه سنناير اطالعات با  25تا  2هاي موضننوع بندهاي  مؤسننسننه رتبه بندي بايد اطالعات، گزارا ها، مدارك و فرم

شتيبان از آن  سخة پ شكل الكترونيكي و قابل بازيابي ذخيره نموده و حداقل يك ن ست، به  اهميتي كه بر تعيين رتبه اعتباري مؤثر ا

شده در برابر  ستانداردهاي امنيتي را براي حفظ اطالعات ذخيره  سرقت، به ها نگهداري كند و ا سايبري و  سوانو احتمالي، حمالت 

  .كارگيرد و تدابيري براي بازيابي اطالعات ذخيره شده در صورت وقوع وقايع يادشده پيش بيني نمايد

o  2تبصره:  

صفيه يا  سط مدير يا مديران ت سال تو سة رتبه بندي بايد حداقل ده  س صفيه مؤ ضوع اين ماده پس از انحالل و ت سناد و مدارك مو ا

 .ير اشخاصي كه سازمان تعيين مي كند، نگهداري شوندسا

  نيروي انساني -بخش يازده:  

o  32ماده:  

سطو فني و تحليلي قابل ساني كافي با   به ربوطم وظايف انجام و ها تحليل در قبول مؤسسة رتبه بندي بايد همواره داراي نيروي ان

ست  شرايط مندرج در پيو صوب در جبران  1رتبه بندي، با  ستمزد م ضوابط حقوق و د شته و داراي  ستورالعمل در اختيار دا اين د

  .خدمات نيروي انساني خود باشد

  1تبصره:  

صويب و به مرحله اج شي مدوني ت صي كاركنان خود، تقويم آموز ص سطو دانش تخ سة رتبه بندي بايد براي حفظ و ارتقاء  س ا رمؤ

  .گذارد

 



  2تبصره:  

اي به گزارا تقويم درگزارا عملكرد و فعاليت مؤسننسننه كه توسننط هيأت مديره مؤسننسننه تنظيم مي گردد، بايد بخش جداگانه

 .آموزشي و نحوۀ اجراي آن و علل انحرافات احتمالي از تقويم آموزشي، اختصاص يابد

o  33ماده:  

ضور و  ستمزد، پاداا، حق ح صلي و علي البدل ضوابط تعيين حقوق، د ضاي ا شاوران واحد مطالعات كالن، اع مزاياي كاركنان و م

شود.  صويب مي  سه ت س سط هيأت مديرۀ مؤ سئول و كاركنان واحد تطبيق، تو ضوابط و م ضاي كميته تدوين  كميتة رتبه بندي، اع

  .مؤسسه دريافت نمايند اشخاص ياد شده، نبايد هيچگونه مبلغ يا مزاياي ديگري خارج از ضوابط مصوب هيأت مديره از

 تبصره:  

شند. به اين  سه با ستقل از فعاليت بازاريابي و تجاري مؤس ستثناي اعضاي واحد مطالعات كالن بايد م شخاص موضوع اين ماده به ا ا

 :منظور شرايط زير بايد رعايت شود

 .بندي وابسته باشددرآمدهاي مؤسسه رتبهحقوق، دستمزد، پاداا و مزاياي اشخاص يادشده، نبايد به نتايج تصميمات آن ها يا  -2

سه رتبه -1 س ستفاده از خدمات مؤ شخاص به ا شده نبايد در فعاليتي كه با هدف متقاعد كردن ا شخاص ياد  بندي در زمينه رتبة ا

 .پذيرد از جمله بازاريابي و تبليغات خدمات مذكور به هر طريق نقش داشته باشنداعتباري صورت مي

بندي اعتباري نقش الزحمه و ديگر شرايط قرارداد ارائه خدمات رتبهنبايد در مذاكره با اشخاص براي تعيين حق اشخاص ياد شده -8

 .داشته باشند

o  34ماده:  

سيدگي به تخلفات مديران و كاركنان ضوابط مربوط به نحوۀ ر سة رتبه بندي بايد  س ضوابط  مؤ از هرگونه نقض قوانين و مقررات و 

مصوب هيأت مديره را تدوين و تصويب نمايد. اين ضوابط بايد حداكثر يك هفته از تاريخ تصويب به سازمان ارايه و بر روي تارنماي 

  .رسمي مؤسسة رتبه بندي افشا شود

o  35ماده:  

ط مديران و كاركنان خود را تنظيم و چگونگي رعايت آن را به مؤسننسننة رتبه بندي بايد منشننور رفتار حرفه اي الزم الرعايه توسنن

سة رتبه بندي بايد حداقل حاوي موارد  س شده مديران و كاركنان مؤ شور رفتار حرفه اي ياد مديران و كاركنان خود آموزا دهد. من

 :زير باشد

  1بند:  

 راي تبعيت از قوانين و مقررات؛ها و تشويق ديگران بآگاهي و تبعيت از قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت



  2بند:  

  :حفظ استقالل و بي طرفي خود براي اجراي صحيو وظايف از جمله

افشاي به موقع تضاد منافع و همكاري در حل و فصل صحيو آن و پرهيز از قراردادن خود در معرض هرگونه تضاد منافعي كه  -1-2

  بر اجراي بي طرفانه وظايف تأثير منفي دارد؛

عدم ارائة پيشنهاد يا درخواست به مشتري به منظور استخدام خود يا افراد وابسته و مرتبط به خود توسط مشتري يا اشخاص  -1-1

 وابسته به وي؛

شتري كه ارزا آن از رقم پيش -1-8 سطة م شتري يا به وا ستمزد يا مزايا از م ست و قبول هرگونه وام، هديه، د بيني عدم درخوا

 اي مؤسسه، بيشتر باشد؛حرفهشده در منشور رفتار 

 عدم مشاركت با مشتري در كسب و كاري معين به طور مستقيم و اير مستقيم؛ -1-1

 عدم ارائة درخواست و قبول صدور هرگونه مجوز از مشتري يا به واسطة وي براي خود يا اشخاص وابسته يا مرتبط؛ -1-5

  3بند:  

شتري همچون ت صحيو وظايف خود در مقابل م شتري و ارحجيت منافع اجراي  صفانه با م شتري و رفتار من وجه به حقوق و منافع م

 مشتري نسبت به منافع خود و كارفرما؛

  4بند:  

 عدم تحريف عامدانه اطالعات، تحليل ها، گزارا ها و مستندات؛

  5بند:  

سناد شغلي در  ضرورت حفظ محرمانگي اطالعات و ا شده كه به موجب موقعيت  شا ن ستفاده از اطالعات اف سوء ا شتريان و عدم  م

 گيرد؛ها قرار مياختيار آن

  6بند:  

 درستكاري، صداقت و پرهيز از هرگونه سوء رفتاري كه به اعتبار حرفه اي آن ها يا مؤسسه خدشه وارد نمايد؛

  7بند:  

 .يشرفت هاي روز و وظايف و مسئوليت هايي كه بر عهده داردتالا براي ارتقاي دانش حرفه اي متناسب با پ



 تبصره:  

شور رفتار حرفه اي  ست از هريك از كاركنان و مديران خود تعهدنامه اي دريافت كند مبني بر اينكه من سة رتبه بندي موظف ا س مؤ

  .دي متعهد استمؤسسه را مطالعه نموده و به رعايت آن در حين و پس از خاتمه همكاري با مؤسسه رتبه بن

o  36ماده:  

سة رتبه س صل نمايد بندي كه به هر نحو از نقض قوانين يا مقررات در فرآيند رتبههر يك از مديران يا كاركنان مؤ بندي ، اطالع حا

مسننئول واحد تطبيق بايد در گزارشننهاي دريافتي در اجراي اين ماده  .بايد موضننوع را كتباً به مسننئول واحد تطبيق گزارا كند

 .قدامات مربوط به آن را در گزارشهاي دوره اي خود تشريو نمايدا

o  37ماده:  

 :مؤسسة رتبه بندي ملزم است، نمودار سازماني به همراه شرح وظايف خود را با رعايت موارد ذيل تهيه و تصويب نمايد

  1بند:  

 جغرافيايي مؤسسه و با رعايت الزامات اين دستورالعمل باشد؛ ها و گسترۀنمودار سازماني بايد متناسب با سطو فعاليت

  2بند:  

 .ها حداقل تا دو سطو زير نظر مديرعامل تعيين شده باشدهاي كاري مختلف، مديرعامل و ساير بخشها و گروهشرح وظايف كميته

  بندي اعتباريارائة خدمات رتبه -بخش دوازده:  

o  38ماده:  

سة رتبه بندي بايد  س شي تحت عنوان گزارا رتبهمؤ ساني هر رتبة اعتباري ، گزار صيص، بازنگري و به روزر بندي تنظيم براي تخ

بندي مؤسننسننه، براي تعيين رتبة اعتباري جمع آوري و تحليل نامة رتبهنموده و در آن كلية اطالعات مهمي كه بايد مطابق شننيوه

مفروضننات مؤسننسننه را در تحليل اطالعات به روشننني ذكر و نتايج و رتبة  بندي تحليل كرده ونامة رتبهشننود، ارايه و مطابق شننيوه

 :اعتباري حاصل از تحليل را قيد نمايد. اين گزارا بايد حداقل شامل موارد زير باشد

  1بند:  

 بندي و اعضاي گروه كاري وكميته رتبه بندي؛تاريخ تهيه، مشخصات مؤسسة رتبه

  2بند:  

  :بندي حسب مورد به شرح زيراطالعاتي راجع به موضوع رتبه



 در مورد ورقه بهادار موضوع رتبه بندي، مشخصات و تاريخچه ورقه بهادار، ناشر و ساير اشخاص مرتبط، -1-2

 در مورد تعهد مالي موضوع رتبه بندي، مشخصات و تاريخچه تعهدمالي و متعهد آن، -1-1

 .ه شخص ياد شدهدر مورد شخص حقوقي موضوع رتبه بندي مشخصات و تاريخچ -1-8

  3بند:  

 :بندينامة رتبههاي زير و تحليل مؤسسه در خصوص اين موارد مطابق شيوهاطالعاتي در زمينه

اي بندي در سطو بين المللي، منطقهبندي يا شخص مرتبط با موضوع رتبهمتغيرهاي كالن مؤثر بر رتبة اعتباري موضوع رتبه -8-2

 و كشوري؛

ضوع رتبهمتغيرهاي مؤثر بر ر -8-1 شخص حقوقي مو صنايع مرتبط با فعاليت  صنعت يا  شخص مرتبط با تبة اعتباري در  بندي يا 

  بندي ؛موضوع رتبه

  بندي ؛بندي يا شخص مرتبط با موضوع رتبهها(ي مرتبط با فعاليت شخص حقوقي موضوع رتبهها و ستادهبازارها)نهاده -8-8

 بندي ؛بندي يا شخص مرتبط با موضوع رتبهموضوع رتبه فن آوري مرتبط با فعاليت شخص حقوقي -8-1

 بندي؛بندي يا شخص مرتبط با موضوع رتبهسوابق، عملكرد و وضعيت مالي مرتبط با فعاليت شخص حقوقي موضوع رتبه -8-5

 بندي؛بندي يا شخص مرتبط با موضوع رتبههاي فرعي و وابسته به شخص حقوقي موضوع رتبهشركت -8-2

  4بند:  

 بندي؛بندي يا شخص مرتبط با موضوع رتبهپيشينة رتبة اعتباري تخصيص يافته به شخص حقوقي موضوع رتبه

  5بند:  

بندي يا شننخص مرتبط با هاي ارايه شننده و رتبة تخصننيص داده شننده به شننخص حقوقي موضننوع رتبهگيري نهايي از تحليلنتيجه

 بندي؛موضوع رتبه

o  39ماده:  

در طول فعاليت همواره حداقل منابع الزم اعم از سرمايه، نيروي انساني، نرم افزارها، فضاي اداري، امكانات و  بندي بايدرتبه مؤسسه

سطو فعاليت سب با  ساير مقررات و متنا ستورالعمل و  شرايط را مطابق با اين د ساير  شته و حفظ تجهيزات و  هاي خود، فراهم دا

ص دهد. مؤسننسننه رتبه بندي بايد برنامه تداوم فعاليت تجاري خود را تنظيم و حداقل بندي اعتباري اختصننانمايد و به فعاليت رتبه

 .سالي يك بار به روزرساني نموده و مديران و كاركنان مربوطه را براي اجراي آن، آموزا دهد



o  41ماده:  

سة رتبهفرآيند رتبه س سة بندي مؤ س صويب هيأت مديرۀ مؤ شده و پس از ت سازمان ثبت رتبهبندي بايد مدون و مكتوب  بندي نزد 

سة رتبه س سانده بندي بايد در تعيين رتبة اعتباري، از فرآيند رتبهگردد. مؤ سازمان به ثبت ر بندي كه مطابق اين ماده تنظيم و نزد 

 :بندي بايد زير فرآيندهايي به شرح ذيل را در بر داشته باشدبندي مؤسسة رتبهاست، تبعيت نمايد. فرآيند رتبه

  1بند:  

 بندي؛بندي اعتباري از طرف مشتري به مؤسسة رتبهنحوۀ اراية تقاضاي تعيين رتبه

  2بند:  

ساز و كار صميم نحوۀ جمع آوري اطالعات،  سنجي فني كه به منظور ت ساختار گزارا هاي امكان  صوص اجرا يا عدم و  گيري در خ

شننود و نحوۀ تعيين مسننئول يا مسننئولين مربوطه در اين زمينه. گزارا هاي امكان اجراي تعيين رتبة اعتباري مورد نظر تنظيم مي

 :سنجي فني بايد حداقل شامل موارد زير باشد

 بندي مورد نظر با مقررات تطبيق دارد يا خير؛راجع به اينكه پذيرا اجراي فعاليت رتبهبررسي و اظهار نظر  -1-2

ساني كافي براي اجراي صحيو فعاليت رتبهبررسي و اظهار نظر راجع به اينكه مؤسسة رتبه -1-1 بندي توانائي، امكانات و نيروي ان

 ها است، صورت پذيرد؛هايي كه مؤسسه در حال انجام آنبه ساير فعاليت بندي را در اختيار دارد يا خير. اين اظهار نظر بايد با توجه

سي و اظهار نظر راجع به اينكه پذيرا فعاليت رتبه -1-8 ستبرر سيا سة رتبهبندي مورد نظر با  س بندي تطابق ها و راهبردهاي مؤ

 دارد يا خير؛

  3بند:  

بندي مورد نظر مشننناركت دارند و حدود رأي و نحوۀ يت رتبهگيري راجع به ردّ يا قبول اجراي فعالاشنننخاصننني كه در تصنننميم

صميم ضوع بند گيري آنت سنجي فني مو شد به طوري كه اكثريت حق رأي براي  1ها كه بايد با قرائت و توجه به گزارا امكان  با

  باشد؛ 88گيري در اين زمينه در اختيار اشخاص مستقل از فعاليت تجاري مؤسسه طبق تعريف تبصره ماده تصميم

  4بند:  

بندي دخالت داشته و حدود مسئوليت مراحل انعقاد قرارداد با مشتري و اشخاصي كه در مذاكره با مشتري براي انعقاد قرارداد رتبه

 ها؛و اختيارات آن

  5بند:  

آن را به عهده گرفته بندي كه مؤسسه مسئوليت اجراي بندي، براي هر فعاليت رتبهنحوۀ انتخاب و انتصاب اعضاي گروه كاري رتبه

 است؛



  6بند: 

 بندي به مشتري و ارزيابي بازخوردهاي دريافتي از وي؛نويس گزارا رتبهنحوۀ اراية پيش

  7بند:  

  بندي نهايي و تعيين رتبة اعتباري؛نحوۀ تهية گزارا رتبه

  8بند:  

 مورد نظر؛نحوۀ افشاي عمومي رتبة اعتباري تعيين شده يا اعالم اختصاصي آن به اشخاص 

  9بند:  

 .بندي در ادوار مختلفدر رتبة اعتباري تعيين شده و به روزرساني آن توسط مؤسسة رتبه نحوۀ بازنگري

 تبصره:  

ضوابط تهيه و به سط كميتة تدوين  سازمان بايد تو سال از تاريخ اخذ مجوز فعاليت از  سه   زيرفرآيندهاي مذكور در اين ماده ظرف 

 .تصويب هيأت مديرۀ مؤسسه رتبه بندي رسيده و به سازمان ارسال شود

o  41ماده: 

 :برون سپاري فعاليت هاي اصلي مؤسسه رتبه بندي از جمله موارد زير مجاز نيست

  1بند:  

  نامة رتبه بندي و فرآيند رتبه بندي؛نامة تعاريف، شيوهتنظيم و بازنگري واژه

  2بند:  

 بندي؛اجراي فرآيند رتبه 

  3بند:  

 .هاي مديران و كاركنانها و نظارت بر فعاليتتنظيم و بازنگري فرآيندها، ضوابط، رويه

 

 



 تبصره:  

سپاري فعاليت ست در دورهها، از مسئوليت هاي مؤسسة رتبه بندي نمي كاهد و مؤسسة رتبهبرون  هاي معين كه از بندي موظف ا

شده شش ماه تجاوز نكند، كيفيت فعاليت طرف  سخ قرارداد ياد  سبت به ادامه يا ف ساس آن ن سپاري را ارزيابي و بر ا قرارداد برون 

 .تصميم گيري نمايد

o  42ماده:  

شد. در قرارداد منعقده ذكر  ارائه ساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد  شتري بر ا سه رتبه بندي به هر م س سط مؤ خدمات تو

 :موارد زير الزامي است

  1بند:  

مشخصات و نشاني مؤسسه رتبه بندي به عنوان يك طرف و مشخصات و نشاني مشتري يا مشتريان به عنوان طرف ديگر قرارداد و 

 مدت اعتبار قرارداد و تاريخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛

  2بند:  

 ذكور؛ارائه خدمات م دهد و نحوۀخدماتي كه مؤسسه رتبه بندي به موجب قرارداد به مشتري ارائه مي

  3بند:  

 هاي اجرايي آن؛هاي مؤسسه رتبه بندي در قبال خدمات ارائه شده به مشتري و ضمانتمسئوليت

  4بند:  

الزحمه و كارمزد بندي پرداخت حقالزحمه و كارمزدي كه مشنننتري در قبال دريافت هر نوع خدمات، بايد پرداخت كند و زمانحق

 مذكور؛

  5بند:  

حساب صادره و از طريق واريز به حساب بانكي متعلق و كارمزد مؤسسه رتبه بندي صرفاً براساس صورتالزحمه اينكه پرداخت حق

 پذيرد با ذكر مشخصات حساب بانكي مذكور؛به مؤسسه رتبه بندي صورت مي

  6بند:  

شريو نحوۀ شتري براي تبادل اطالعات و مدارك مختلف براي  ت سه رتبه بندي و م س ضوع برقراري ارتباط بين مؤ ارائه خدمات مو

 قرارداد و همچنين تعيين نحوۀ حصول اطمينان از قابل اتكا بودن آن ها؛



  7بند:  

تواند آنها را بدون اجازه كتبي بندي محرمانه تلقي شده و مؤسسة رتبه بندي نمياين موضوع كه اطالعات مشتري نزد مؤسسة رتبه

وب مواردي كه در اين دسننتورالعمل مجاز يا مكلف به ارائه، افشننا يا انتشننار مشننتري افشننا كند يا به ديگري ارائه كند مگر در چارچ

 اطالعات مذكور است؛

  8بند:  

صويب ميذكر اين سه رتبه بندي ملزم به اجراي آن بخش از قرارداد كه با قوانين و مقرراتي كه بعداً به ت س سد، مغاير باكه مؤ شد ر

 ارت وارده به مشتري نخواهد داشت؛نيست و از اين بابت مسئوليتي براي جبران خس

  9بند:  

شننود و طرفين قرارداد تحت چه شننرايطي اختيار فسننخ قرارداد را پيش از اتمام مدت اينكه قرارداد تحت چه شننرايطي منفسننخ مي

 اعتبار آن دارند؛

  11بند:  

صورت عدم سة رتبه بندي در  س شتري و مؤ سيدگي به اختالفات بين م ضوع كه مرجع ر ضوع سازا در كانون ذكر اين مو هاي مو

  .قانون بازار اوراق بهادار است 81 قانون بازار اوراق بهادار، هيأت داوري مذكور در ماده 82ماده 

  11بند:  

بندي مطابق مقررات هاي مؤسسة رتبهمسئوليت هاي قيد شده در قرارداد به هيچ عنوان محدودكنندۀمسئوليت كه ذكر اين موضوع

 نخواهد بود؛مربوطه 

  12بند:  

 .توزيع آنها تعداد نسخ قرارداد و نحوۀ

 تبصره:  

پذير اسننت، مشننروط به آن كه اين ماده در متمم قرارداد نقض هر گونه تغيير در مفاد قرارداد با اضننافه كردن متمم به قرارداد امكان

 :شامل موارد زير باشد هاي قرارداد بايد به امضاي طرفين قرارداد رسيده و حداقلنشود. متمم

 متمم؛ الف( شماره و تاريخ قرارداد و شمارۀ

 ب( مشخصات طرفين قرارداد همانطور كه در قرارداد ذكر شده است؛



 ج( توافقات حاصله طي متمم قرارداد؛

o  43ماده:  

سة س شتري و مؤ سخ قرارداد بين م صورت بروز يكي از موارد زير نحوۀ اجرا يا ف ش بنديرتبه در  سازمان تابع  رايطي خواهد بود كه 

 :بندي قيد شودكند. اين موضوع بايد در قرارداد رتبهاعالم مي

  1بند:  

روز ممكن نباشد  25تعليق مجوز فعاليت مؤسسة رتبه بندي به قسمي كه انجام تمام يا بخشي از موضوع قرارداد با مشتري بيش از 

 تعليق(؛)مگر با توافق كتبي مشتري ظرف هفت روز كاري پس از 

  2بند:  

 لغو مجوز تأسيس يا فعاليت مؤسسة رتبه بندي؛

  3بند:  

 ورشكستگي يا انحالل مؤسسة رتبه بندي؛

  4بند:  

 .بندي طبق مقرراتاز فعاليت رتبه بنديگيري مؤسسة رتبهكناره

  1تبصره:  

 .مراتب را به مشتري اعالم نمايددرصورت وقوع هر يك از شرايط مندرج در اين ماده، مؤسسة رتبه بندي بايد بالفاصله 

  2تبصره:  

سناد، مدارك و گزارا سة رتبه بندي بايد اطالعات، ا س شرايط مندرج در اين ماده مؤ صورت وقوع هريك از  هاي مرتبط با رتبه در 

 .كند، تسليم نمايدبندي را به شخص يا اشخاصي كه سازمان به منظور ادامه فعاليت هاي رتبه بندي تعيين مي

o 44ه ماد:  

مؤسسة رتبه بندي ملزم است رتبة اعتباري تعيين شده را با رعايت مفاد اين دستورالعمل به عموم اعالم نمايد مگر اينكه در قرارداد 

  .فيمابين بر خالف آن توافق شده باشد

 



 تبصره:  

تعهد خاص موضوع رتبه بندي اعالم مي  اعالم خصوصي رتبة اعتباري صرفاً به ناشر موضوع رتبه بندي يا ناشر ورقة بهادار يا متعهد

شود و نسخه اي از آن در اختيار سازمان يا اشخاصي كه سازمان اعالم خصوصي رتبة اعتباري را به آنها مجاز اعالم مي كند قرار مي 

  .گيرد

o  45ماده:  

بندي، مجاز نمي باشد مگر رتبهتخصيص رتبة اعتباري به يك موضوع رتبه بندي بدون درخواست يا اجازۀ شخص مرتبط با موضوع 

  :در موارد زير

 بند الف:  

 بندي موضوع رتبه بندي طبق مقررات الزامي باشد يا ورقه بهادار به عموم عرضه شده باشد؛رتبه

 بند ب:  

 بندي شده و نتيجه آن اعالم شده باشد؛بندي ديگري رتبهبندي توسط موسسه رتبهدر صورتيكه موضوع رتبه

 بند ج:  

 بندي شركت سهامي عام ثبت شده نزد سازمان، دولت يا نهادهاي عمومي باشد؛ع رتبهموضو

 بند د:  

سة رتبه شتركين مؤس شود، يا بدون تبعيض در اختيار م شا  شده به عموم اف ضي دريافت رتبه اعتباري تخصيص داده  بندي كه متقا

  اطالعات مربوطه هستند، قرار گيرد؛

 تبصره:  

ص تواند تا دو سال پس از تخصيبه بندي مطابق مفاد اين ماده اقدام به تخصيص رتبه اعتباري نمايد، نميدر صورتي كه مؤسسه رت

 .رتبة اعتباري، همان موضوع رتبه بندي را با درخواست و دريافت حق الزحمه از شخص مرتبط با آن موضوع رتبه بندي، انجام دهد

o  46ماده:  

  از سازمان اقدام به ايجاد شعبه يا دفتر كند. مسئوليت فعاليت شعبه يا دفتر مؤسسة رتبه تواند با اخذ مجوزمؤسسة رتبه بندي مي

شعبه يا دفتر، به عهده ضروري  بندي عالوه بر همان  شعبه يا دفتر رعايت موارد زير  ست. در ايجاد  سة رتبه بندي مربوطه نيز ا مؤس

 :است



  1بند:  

 وي؛ هايبايد پيش از انتصاب به تأييد سازمان برسد و تعيين شرح اختيارات و مسئوليت تعيين مسئول شعبه يا دفتر كه

  2بند:  

اختصاص امكانات مورد نياز به شعبه يا دفتر متناسب با وظايف آن، شامل؛ نيروي انساني صاحب صالحيت، فضاي اداري و ملزومات 

 افزاري؛افزاري و سختنرم

 3ند ب:  

 شود؛بندي كه در شعبه يا دفتر اجرا ميتعيين مراحلي از فرآيند رتبه

  4بند:  

  تدوين روية مكتوب براي نظارت بر عملكرد شعبه يا دفتر؛

 تبصره:  

 .تواند نام ديگري داشته باشدبندي فعاليت كند و نميبندي بايد با همان نام و عنوان مؤسسة رتبهشعبه يا دفتر مؤسسة رتبه

o  47ماده:  

 :باشدبندي مجاز نميهاي زير توسط مؤسسه رتبهانجام فعاليت

o  1بند:  

 باشد؛تعيين و اعالم رسمي رتبة اعتباري در مواردي كه طبق اين دستورالعمل مجاز نمي

o  2بند:  

مربوطه منتشننر شننده يا در حال خدمات رتبه بندي اعتباري در خصننوص اوراق بهادار يا ابزارهاي مالي كه بدون دريافت مجوز  ارائه

 انتشارند؛

o  3بند:  

انعقاد قراردادها يا پذيرا تعهداتي كه منجر شنننود تا مؤسنننسنننه رتبه بندي نتواند تمام يا بخشننني از وظايف خود را مطابق اين 

 دستورالعمل انجام دهد؛



o  4بند:  

هاي مندرج در بندي در قبال مشتريان از مسئوليتتبههاي مؤسسة ركه در آن مسئوليت انعقاد قراردادهاي ارائه خدمات با مشتريان

 اين دستورالعمل يا ساير مقررات مرتبط، محدودتر باشد؛

o  5بند:  

 .استفاده از دارايي مشتريان به طور مستقيم يا ايرمستقيم به نفع خود يا به نفع اشخاص وابسته به خود

  گيريارهبه روز رساني يا بازنگري رتبة اعتباري و كن -بخش سيزده:  

o  48ماده:  

ست مگر اينكه آن را بازنگري كرده يا مدتي را براي اعتبار رتبة  سة رتبه بندي همواره معتبر ا س سط مؤ شده تو رتبة اعتباري تعيين 

  .اعتباري تعيين نموده و آن مدت منقضي شده باشد

o  49ماده:  

بار بصورت مستمر بررسي شده و در صورت لزوم، رتبة اعتباري رتبة اعتباري تعيين شده توسط مؤسسة رتبه بندي، بايد در دورۀ اعت

شده و مدت دورۀ به روز  ساني منظم دوره اي در رتبة اعتباري تعيين  سه رتبه بندي تعديل گردد. به روز ر س سط مؤ شده تو تعيين 

 به بندي بر همان اساس، اطالعاتنامة رتبه بندي پيش بيني شده و مؤسسة رتماه بيشتر نخواهد بود، بايد در شيوه 21رساني كه از 

و مدارك الزم را جمع آوري و گزارا به روز رسنناني رتبة اعتباري را تهيه نمايد. تشننريفات مربوط به تهية گزارا به روز رسنناني 

صميم گيري راجع به تعديل يا عدم تعديل رت سط گروه كاري مربوطه، محتواي اين گزارا، قرائت آن در كميتة رتبه بندي و ت ة بتو

 .اعتباري تعيين شده، مشابه تشريفات مربوط به تهية گزارا رتبه بندي و تخصيص رتبة اعتباري است

 تبصره:  

ستيابي به اطالعات يا بروز رخدادي كه بر رتبة اعتباري موضوع رتبه صورت د سه رتبهدر  ست، مؤس صله بندي مؤثر ا بندي بايد بالفا

بندي است كه به روز رساني و نظارت مستمر كاري رتبهتشخيص اين امر به عهدۀ آن گروه رتبة اعتباري تعيين شده را به روز نمايد.

بر همان رتبة اعتباري را به عهده دارد. در صورتي كه هر عضو كميتة رتبه بندي تشخيص دهد كه به روز رساني يا بازنگري در رتبة 

ه بر به روز رساني منظم دوره اي نيز ضروري است، مي تواند اعتباري تعيين شده توسط مؤسسة رتبه بندي در مقاطع ديگري عالو

 .موضوع را در كميتة رتبه بندي طرح نمايد تا در صورت تصويب، فرآيند به روز رساني مطابق اين ماده اجرا گردد

o  51ماده:  

گيري از به روزرسنناني يا كنارهبندي اقدام به اعالم عمومي رتبة اعتباري كه تعيين كرده اسننت نمايد، مجاز به هرگاه مؤسننسننه رتبه

  :بازنگري رتبه اعتباري ياد شده و اعالم عمومي آن نمي باشد مگر در موارد زير

 



  1بند:  

درصورتي كه مشتري طبق تعريف مؤسسه رتبه بندي، از ايفاي تعهد خود نكول نموده و نكول وي توسط مؤسسه اعالم عمومي شده 

 باشد؛

  2بند:  

صورتي كه تعهدات مر سيد يا قبل از آن ايفا يا به هر دليل منتفي در سرر ضوع رتبه بندي، در  بوط به تعهد خاص يا ورقه بهادار مو

 شده باشد؛

  3بند:  

بندي، منحل يا تصفيه شده يا مطابق قانون اعالم ورشكستگي نموده باشد، يا در شخص در صورتي كه شخص حقوقي موضوع رتبه

 حقوقي ديگري اداام شده باشد؛

  4بند:  

 كه براساس قوانين و مقررات از تعيين رتبه بندي اعتباري يا اعالم عمومي آن منع شده باشد؛در صورتي

  5بند:  

 اعتباري پس از تأييد داليل توسط سازمان، به روزرساني شده باشد؛ در صورتي كه داليل كناره گيري به تأييد سازمان رسيده و رتبه

  6بند:  

بندي، در اختيار نامة رتبهدر مواقعي كه اطالعات، اسنننناد و مدارك با اهميت به حدّ كفايت براي تعيين رتبه اعتباري طبق شنننيوه

 مؤسسه قرار نگيرد؛

 تبصره:  

 .دهد عگيري از به روزرساني يا بازنگري رتبه اعتباري مراتب را با ذكر داليل به سازمان اطالبندي بايد قبل از كنارهمؤسسه رتبه

  شناسايي و كنترل تضاد منافع -بخش چهارده:  

o  51ماده:  

اد تهيه، تدوين و تصويب نموده و طي آن تض "ضوابط شناسايي و كنترل تضاد منافع"مؤسسه رتبه بندي بايد ضوابطي تحت عنوان 

شن شد تعريف و نحوۀ  شته با صمنافعي را كه مي تواند بر تعيين رتبة اعتباري تأثير نامطلوب دا سه در حل و ف س سايي و روا مؤ ل ا

   .آن ها را معين نمايد



o  52ماده:  

 تهيه، تدوين و تصويب نمايد، به گونه اي كه تكميل و "فرم كنترل تضاد منافع"مؤسسة رتبه بندي بايد فرم مشخصي تحت عنوان 

ول در اين زمينه قرار دهد. اطالعات فرم ارائه اين فرم اطالعات كافي را براي كنترل تضننناد منافع در اختيار مقام يا مقامات مسنننئ

شده طي اين فرم، بايد در پايگاه الكترونيكي مخصوصي ذخيره گردد. تكميل فرم مذكور  يادشده و تغييرات بعدي در اطالعات ارائه 

  :براي افراد زير ضروري است

 بند الف:  

 اعضاي هيأت مديره و مدير عامل؛

 بند ب:  

 تدوين ضوابط؛ اعضاي كميته هاي رتبه بندي و

 بند ج:  

 اعضاي گروه هاي كاري؛

 بند د:  

 مسئول و كاركنان واحد تطبيق؛

 بند ه:  

 مسئول و اعضاي واحد مطالعات كالن؛

 بند و:  

 ساير افرادي كه در فعاليت مرتبط با رتبه بندي اعتباري مشاركت دارند؛

 تبصره:  

سوب گردند، موظفند؛ فرم مندرج در اين ماده را تكميل و  شان ذينفع مح شده به اي شده در هر زمان كه در وظيفة ارجاع  افراد ياد 

صله اطالعات دريافتي را به  ضوع اين ماده بايد بالفا سانند. دريافت كنندۀ اطالعات مو سئول بر ستنداً به اطالع مقامات م مراتب را م

  .فع كتباً به مقام يا مقامات مسئول ارايه دهدمنظور كنترل تضاد منا

 



o  53ماده:  

مسئوليت شناسايي تضاد منافع و پيشگيري و حل و فصل آن، حسب مورد به عهدۀ مقامات مسئول در مؤسسة رتبه بندي به شرح 

 :زير است

  1بند:  

 مسئول واحد تطبيق به عهدۀ رئيس هيأت مديره؛ در مورد اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز

  2بند:  

 بندي به عهدۀ دبير كميته رتبه بندي؛بندي بجز دبير كميته رتبهدر مورد اعضاي كميتة رتبه

  3بند:  

 در مورد اعضاي گروه كاري رتبه بندي به عهدۀ مسئول گروه كاري؛

  4بند:  

 تطبيق؛ در مورد كاركنان واحد تطبيق به عهدۀ مسئول واحد

  5بند:  

  در مورد اعضاي كميتة تدوين ضوابط به عهدۀ دبير كميته تدوين ضوابط؛

  6بند:  

 در مورد اعضاي واحد مطالعات كالن به استثناي مسئول آن واحد به عهدۀ مسئول واحد مطالعات كالن؛

  7بند:  

سئ شد(، م شده با هاي ول واحد مطالعات كالن، مسئولين گروه كاريدر مورد دبير كميته رتبه بندي )درصورتي كه عضو كميتة ياد 

 رتبه بندي، ساير مديران و كاركنان موضوع اين ماده به عهده مديرعامل؛

 تبصره:  

سئول به ترتيب مندرج در اين ماده قرار  سئول واحد تطبيق بايد در اختيار مقامات م ضوع اين ماده، عالوه بر م اطالعات فرم هاي مو

 .گيرد



o  54ماده:  

بندي نبايد همزمان و ظرف دو سال از تاريخي كه خدمات مشاوره در خصوص رتبة اعتباري به يك مشتري ارائه نموده مؤسسة رتبه

 .اسننت و همزمان و ظرف يك سننال پس از ارائه هرگونه خدمات ديگر به مشننتري، خدمات تعيين رتبة اعتباري را به وي ارائه دهد

  .ات مالي در شمول اراية خدمات به مشتري مندرج در اين ماده قرار نمي گيرداراية گزارا هاي پردازا شدۀ اطالع

o  55ماده:  

هاي كاري رتبه بندي و ساير كاركنان مؤسسة رتبه بندي در هر يك از اعضاي هيأت مديره، اعضاي كميتة رتبه بندي، اعضاي گروه

 :كت نمايدشرايط زير نمي تواند در فعاليت مرتبط با رتبه بندي اعتباري مشار

  1بند:  

ضوع رتبه بندي يا  شي از ورقة بهادار يا ذينفع در تعهد مالي خاص مو سته به وي مالك تمام يا بخ صي واب شخ صورتي كه وي يا  در 

ساير تعهدات مالي متعهد تعهد مالي خاص  شر ورقة بهادار يا ذينفع در  سط نا شره تو ساير اوراق بهادار منت شي از  مالك تمام يا بخ

 .تبه بندي باشدموضوع ر

  2بند:  

 .شوددر صورتي كه وي يا شخصي وابسته به وي به عنوان شخصي مرتبط با موضوع رتبه بندي محسوب مي

  3بند:  

در صورتي كه شخص حقوقي موضوع رتبه بندي، شخص مرتبط با ورقة بهادار يا تعهد مالي خاصي محسوب شود كه وي يا شخصي 

 .ي از آن ورقة بهادار يا ذينفع در آن تعهد مالي خاص باشدوابسته به وي مالك تمام يا قسمت

  4بند:  

 .در صورتي كه وي يا شخصي وابسته به وي، ورقة بهادار موضوع رتبه بندي را قرض گرفته يا قرض داده باشد

  5بند:  

ضوع رتبه شخص حقوقي مو صورتي كه وي با  ضوع رتبه بندي به عنوان ا¬در  شخص مرتبط با مو سته به هم بندي يا با  شخاص واب

 .محسوب شوند

  6بند:  

ضوع رتبه بندي  شخص مرتبط با مو ضوع رتبه بندي يا  شخص حقوقي مو صلي در  شته جزو مديران ا سال گذ صورتي كه در دو  در 

 .بوده باشد



  7بند:  

سته به آن  شخاص واب ضوع رتبه بندي، يا ا شخاص مرتبط با مو ضوع رتبه بندي يا ا شخص مو صورتي كه با  ها، هرگونه رابطه در 

 .تجاري يا منافع مشترك داشته يا از اين اشخاص هرگونه حقوق يا مزايا يا امتياز دريافت نمايد

 تبصره:  

سة رتبه س سبت به فروا اوراق  بندي و كاركنانمؤ شش ماه ن سرمايه گذاري در اوراق بهادار نمي توانند زودتر از  صورت  آنها در 

  .بهادار تحت تملك خود اقدام كنند مگر اينكه فروا اوراق بهادار در جهت رعايت مفاد اين ماده باشد

  رساني و گزارش دهياطالع -بخش پانزده:  

o  56ماده:  

 :موارد زير را در تارنماي خود به اطالع عموم برساندمؤسسه رتبه بندي ملزم است 

  1بند:  

درصد سهام يا  5و مشخصات اشخاصي كه برابر يا بيش از  پرداخت شده نام، نوع شخصيت حقوقي، مشخصات ثبتي، مبلغ سرمايه

 حق رأي صاحبان سهام مؤسسه را در اختيار دارند؛

  2بند:  

دفتر مركزي و هر يك از شعب يا دفاتر و مشخصات مسئولين هر شعبه يا دفتر و حدود اختيارات و وظايف هر شعبه  نشاني و تلفن

 يا دفتر؛

  3بند:  

مديره، مديرعامل، اعضاي كميتة رتبه بندي، مديران و كاركنان واحد مطالعات اي و تحصيلي اعضاي هيأتمشخصات و سوابق حرفه

  بندي و مسئول واحد تطبيق؛كالن، گروه هاي كاري رتبه 

  4بند:  

اين  محاسننبه خدمات قابل ارايه توسننط مؤسننسننه رتبه بندي و شننرايط، حدود مسننئوليت و كارمزد هر يك از اين خدمات و نحوه

 كارمزدها و نمونه قراردادهاي مربوطه؛

  5بند:  

 دهد؛بندي ارايه ميمات رتبهنوع اوراق بهادار يا مناطق جغرافيايي كه مؤسسه رتبه بندي در مورد آنها خد



  6بند:  

 منابع مهم اطالعاتي كه مؤسسه رتبه بندي براي كسب اطالعات به منظور تخصيص رتبه اعتباري استفاده كرده است؛

  7بند:  

تضاد منافع، ضوابط جمع آوري و كنترل اطالعات  بندي، ضوابط شناسايي و كنترلبندي، فرآيند رتبهنامة رتبهنامة تعاريف، شيوهواژه

 و ضوابط نگهداري و حفاظت از اطالعات و مدارك؛

  8بند:  

بندي و بندي، اعضاي گروه هاي كاري رتبهمديره، اعضاي كميتة رتبههرگونه سمت يا شغلي كه مدير عامل، هر يك از اعضاي هيأت

 ت؛وقوقت يا پارهوقت، نيمهقي، پذيرفته يا به آن اشتغال دارند اعم از تمامها و اشخاص حقومسئول واحد تطبيق در ساير مؤسسه

  9بند:  

سته از نكول هاي رخ داده كه  ست آن د شده و فهر سه و نرخ نكول رتبه هاي اعتباري تعيين  س گزارا هاي دوره اي از عملكرد مؤ

  است؛ها اعالم عمومي شده رتبة اعتباري آن

  11بند:  

 رتبه هاي اعتباري در پنج، چهار، سه، دو و يك سال گذشته؛جدول تغييرات 

  11بند:  

سه رتبه س شترياني كه مؤ سامي م سال از هر يك به تنهايي، درآمدي معادل يا بيش از پنج ¬ا شته، در هر  سال گذ بندي طي پنج 

  درصد كل درآمد عملياتي همان سال را كسب نموده است به تفكيك هر سال و ذكر درصد مربوطه؛

  12بند:  

 بندي با ديگران دارد؛هرگونه رابطة تجاري اساسي كه مؤسسة رتبه

  13بند:  

 آورد؛بندي بوجود ميبندي براي اشخاص ثالث، به استثناي كاركنان مؤسسة رتبهخدمات رتبه هرگونه منافعي كه ارائه

 

 



  14بند:  

بندي يا خالصنننة آن )شنننامل نكات مهم مندرج در گزارا رتبه كند، گزارا رتبهدر مورد رتبه هاي اعتباري كه به عموم اعالم مي

 (بندي

  15بند:  

  هاي در پايش؛هاي اعتباري كه به عموم اعالم شده است، تعيين رتبهدر مورد رتبه

  16بند:  

 هرگونه توقف در بروز رساني يا بازنگري يك رتبة اعتباري؛

  17بند:  

 .سازمان ضروري باشدهر گونه اطالعات ديگري كه طبق مصوبات 

  1تبصره:  

ضوع بندهاي گزارا صرفاً به در مورد رتبه 22و  25، 21ها و اطالعات مو صي و  صو صورت خ شتركان يا به  هاي اعتباري كه به م

شخاص مندرج در قرارداد رتبه بندي اعالم مي شي كه رتبه اعتباري اعالم ميا شتركان ياشوند، بايد به همان رو  شود، در اختيار م

  .مخاطبان اعالم خصوصي رتبه اعتباري قرار گيرد

  2تبصره:  

سة رتبه س سط مؤ شده تو صيص داده  شد كه رتبة اعتباري تخ شخص ديگري مجاز با شتري يا هر  شاء هرگاه م بندي را به عموم اف

تخصننيص داده شننده و بندي نيز موظف اسننت؛ خود رأسنناً از طريق تارنماي رسننمي خود، رتبة اعتباري گاه مؤسننسننة رتبهنمايد، آن

  .هاي بعدي آن را افشاء نمايدبازنگري

o 57ه ماد:  

بندي نسبت به هايي كه مؤسسه رتبه بندي تعيين نموده رتبة اعتباري موضوع رتبهدرصورتي كه هنگام بروز رساني يا بازنگري رتبه

ست  شتر تغيير كند، مؤسسه موظف ا سه رتبه يا بي ساني يا بازنگري،  روز  25موضوع را به همراه داليل مربوطه ظرف آخرين بروز ر

  .كاري به سازمان به صورت جداگانه گزارا نمايد

 

 



  نظارت و بازرسي -بخش شانزده:  

o  58ماده:  

تواند به صورت ادواري يا در مواقع لزوم، مدارك و هرگونه مستندات مؤسسه رتبه بندي و هرگونه اماكن متعلق به آن يا سازمان مي

هايي را از مؤسننسننه رتبه بندي اطالعات، مدارك و گزارا ر يا كنترل وي را با اهداف زير مورد بازرسنني قرار دهد يا ارائهتحت اختيا

 :درخواست كند

  1بند:  

 ها و دفاتر مالي مطابق قوانين و مقررات؛داري اسناد، مدارك، گزارااطمينان از تهيه و نگه

  2بند:  

سه س شتريان، مقررات مربوطه، فرآيند رتبه اطمينان از انطباق عملكرد مؤ شده با م شيوهرتبه بندي با قراردادهاي منعقد  نامة بندي، 

 بندي؛ها و ضوابط داخلي موسسة رتبهبندي و ساير رويهرتبه

  3بند:  

  4بند:  

 بررسي شكايات رسيده از سوي مشتري يا افراد ديگر؛

  5بند:  

 بررسي تخلفات احتمالي مؤسسه رتبه بندي؛

  6بند:  

 ها، اسناد و مدارك براي ساير نهادهاي ذيصالح؛گزارا تهيه

  7بند:  

 .هاي محوله به سازماناجراي ساير وظايف و مسئوليت

 تبصره:  

هاي مورد درخواسننت را در موعد مقرر در اختيار اطالعات، اسننناد، مدارك و گزارا مؤسننسننه رتبه بندي و مديران آن موظفندكليه

سي از دفاتر، مدارك و اماكن مورد نظر را براي سازمان قرار دهن سخ داده و امكان بازر سازمان پا سواالت نمايندگان  د و به تمامي 

بازرسننين سننازمان بدون فوت وقت فراهم آورند. مديران مؤسننسننه رتبه بندي موظفند از اختيارات خود براي داللت كلية كاركنان 



و گزارا هاي درخواستي به سازمان و پاسخگويي به سؤاالت نمايندگان و بازرسان  مؤسسه به منظور ارائة اطالعات، اسناد، مدارك

  .شوندنمايندگان و بازرسين سازمان توسط مديريت مربوطه در سازمان معرفي مي .ها، استفاده نمايندسازمان و همكاري با آن

  هاي اجراضمانت -بخش هفدهم:  

o  59ماده:  

نامة بندي، شيوهتعيين رتبة اعتباري مفاد تمام يا بخشي از قوانين و مقررات، شامل؛ فرآيند رتبهبندي در در صورتيكه موسسه رتبه

ضوابط جمعرتبه ضاد منافع،  سايي و كنترل ت شنا ضوابط  ضوابط نگهداري و حفاظت از اطالعات و بندي،  آوري و كنترل اطالعات، 

رداد منعقده با مشننتري را از روي تقصننير نقض نموده و اين نقض به هاي مصننوب خود و نيز مفاد قرامدارك و سنناير ضننوابط و رويه

سارت وارده به زيان ديده در  سئول جبران خ سه م س صورت مؤ شد، در اين  شته با حدي بوده كه در تعيين رتبة اعتباري تاثير گذا

  .حدودي است كه در ورود خسارت مؤثر بوده است

o  61ماده:  

سه رتبه بندي از  س صورتي كه مؤ سيس يا مجوز فعاليت يا قرارداد ارائه در  شده در مجوز تأ شرايط تعيين  ستورالعمل،  مفاد اين د

سيدگي مي ستورالعمل مربوطه ر ساس د سبًا خدمات رتبه بندي اعتباري تخلف نمايد، موضوع بر ا سيدگي كننده متنا شود. مرجع ر

 :يك يا چند مورد از تنبيهات زير را اعمال مي نمايد

  1بند:  

 تبي به مؤسسه رتبه بندي با درج در پرونده؛تذكر ك

  2بند:  

 اخطار كتبي به مؤسسه رتبه بندي با درج در پرونده؛

  3بند:  

 تعليق فعاليت شعبه يا دفتر كه تخلف از طريق آن صورت پذيرفته حداكثر تا يك سال؛

  4بند:  

 الزام به تعطيلي شعبه يا دفتر كه تخلف از طريق آن صورت پذيرفته؛

  5بند:  

 محدود كردن فعاليت مؤسسه رتبه بندي حداكثر تا سه سال؛

 



  6بند:  

  

 خدمات رتبه بندي حداكثر تا يك سال؛ محروميت از ارائه

  7بند:  

 تعليق مجوز فعاليت مؤسسه رتبه بندي براي مدت حداكثر تا يك سال؛

  8بند:  

 هاي مؤسسه رتبه بندي به مدت حداكثر تا سه سال؛تعليق ساير فعاليت

  9بند:  

 لغو مجوز فعاليت مؤسسه رتبه بندي؛

  11بند:  

 لغو مجوز تأسيس مؤسسه رتبه بندي؛

  11بند:  

  .قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 21 نامه مادهنقدي مؤسسه رتبه بندي مطابق آيين جريمه

  1تبصره:  

هاي رتبه بندي، اي كميته رتبه بندي، اعضنناي گروه كاريدر صننورتي كه تخلف ناشنني از فعل يا ترك فعل مدير يا مديران، اعضنن

شد، مرجع رسيدگي به تخلفات، عالوه بر  ساير كاركنان مؤسسه رتبه بندي با مسئول واحد تطبيق، اعضاي كميتة تدوين ضوابط يا 

به يكي از تنبيهات  بندي، مدير يا هر يك از افراد متخلف مذكور را حسنننب موردتنبيهات مقرر در اين ماده براي مؤسنننسنننه رتبه

  :كندانضباطي زير محكوم مي

 تذكر كتبي با درج در پرونده؛ -2

 اخطار كتبي با درج در پرونده؛ -1

 خدمات رتبه بندي اعتباري حداكثر تا دو سال؛ محروميت از مشاركت در ارائه -8

صالحيت از ادامه -1 ضويت در كميته يا گروه كاري  سلب  سمت مديريت يا ع صدي  ساير رتبهت بندي يا واحد مطالعات كالن يا 

 بندي مربوطه حداكثر تا دو سال؛ها در مؤسسه رتبهها و سمتكميته



 ها و نهادهاي مالي حداكثر تا دو سال؛ها، بازارهاي خارج از بورس، كانونمحروميت از تصدي سمت در تمام يا برخي از بورس -5

  اي صادره توسط سازمان به مدت حداكثر تا دو سال؛حرفه هاينامهمحروميت از استفاده از گواهي -2

 .قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 21 مادۀ جريمه نقدي مطابق آيين نامة -1

  2تبصره:  

خلف يا توضعيت به قبل از انجام  آن، اعاده تواند به منظور پيشگيري از تكرار تخلف يا گسترا دامنهمرجع رسيدگي به تخلفات مي

  :رفع اثرات تخلف انجام شده، مؤسسه رتبه بندي را ملزم به موارد زير نمايد

 اصالح ساختار سازماني؛ -2

 اصالح فرآيندهاي عملياتي و تقويت كنترل هاي داخلي؛ -1

 اصالح ساختار مالكيتي؛ -8

 ها؛اصالح ساختار منابع تأمين مالي و تركيب دارايي -1

 هاي معين؛ي نيروي انساني داراي صالحيتبه كارگيري تعداد كاف -5

 به كارگيري تجهيزات و امكانات خاص؛ -2

 بندي بر خالف مقررات پذيرفته است؛انتقال يا تعديل تمام يا برخي از تعهداتي كه مؤسسة رتبه -1

 داري يا اراية آن به سازمان يا مراجع ديگر؛تهية گزارا يا مستندات معين و نگه -2

ها تواند براي انجام موارد موضوع اين تبصره، مهلت تعيين كرده و رفع تعليق از تمام يا بخشي از فعاليتمرجع رسيدگي همچنين مي

ها در مهلت مقرر نمايد. در صنننورت عدم اجراي موارد هاي رتبه بندي اعتباري را منوط به اجراي آنيا رفع محدوديت از فعاليت

  .تواند تنبيهات مذكور در اين ماده را اعمال كنددر مهلت مقرر، مرجع رسيدگي ميتعيين شده در اين تبصره 

  3تبصره:  

بيني شده يا مانع از جبران خساراتي هايي كه در قوانين در صورت ارتكاب جرم پيشاعمال تنبيهات موضوع اين ماده مانع از مجازات

 .شخاص وارد شده، نخواهد شدكه در اثر ارتكاب تخلفات يا جرايم به مشتري يا ساير ا

 

 



o  61ماده:  

در صننورتي كه يك نهاد مالي بدون دريافت مجوز رتبه بندي اعتباري، به ارائه خدمات رتبه بندي اعتباري بپردازد، مرجع رسننيدگي 

 :كننده پس از رسيدگي به موضوع براساس دستورالعمل مربوطه، يك يا تركيبي از تنبيهات زير را در نظر خواهد گرفت

  1بند:  

 تذكر كتبي با درج در پرونده نهاد مالي متخلف؛

  2بند:  

 نهاد مالي متخلف؛ اخطار كتبي با درج در پرونده

  3بند:  

 هاي نهاد مالي به مدت حداكثر تا يك سال؛تعليق تمام يا بخشي از فعاليت

  4بند:  

 نهاد مالي مربوطه حداكثر به مدت دو سال؛ ها درسلب صالحيت مدير يا مديران نهاد مالي متخلف، از تصدي برخي سمت

  5بند:  

سمت در تمام يا برخي از بورس صدي  ساير ها، بازارهاي خارج از بورس، كانونمحروميت مدير يا مديران متخلف نهاد مالي از ت ها و 

 نهادهاي مالي به مدت حداكثر تا دو سال؛

  6بند:  

  اي صادره توسط سازمان حداكثر تا دو سال؛هاي حرفهنامهمحروميت مديران نهاد مالي از استفاده از گواهي

  7بند:  

 لغو مجوز فعاليت يا مجوز تأسيس نهاد مالي متخلف؛

  8بند:  

 .قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 21 ماده نقدي مطابق آيين نامه جريمه

 



 تبصره:  

ضوع اين ماده مانع از مجازات ساراتي كه در اثر ارتكاب تخلفات يا اعمال تنبيهات مو شده در قوانين يا مانع از جبران خ هاي تعيين 

 .جرايم به مشتري يا ساير اشخاص وارد شده، نخواهد شد

  ساير موارد -بخش هجده:  

o  62ماده:  

 .ديد در مؤسسة رتبه بندي، بايد مجوز سازمان اخذ شودبراي هر گونه نقل و انتقال سهام يا پذيره نويسي سهام ج

 تبصره:  

سه رتبه س سهام مؤ صاحبان  سهام  سهام يا نقل و انتقال حق تقدم خريد  سال از تاريخ تملك مجاز نمي نقل و انتقال  سه  بندي تا 

 .باشد مگر با ذكر داليل و تأييد سازمان

o  63ماده:  

وز و انجام اقدامات توسط سازمان مطابق اين دستورالعمل، به پيشنهاد معاونت نظارت گيري، اعالم نظر، تشخيص، صدور مجتصميم

  .گيردبر نهادهاي مالي و تأييد رئيس سازمان صورت مي

o  64ماده:  

يا حقوق صنناحبان سننهام در نظر گرفته شننده براي فعاليت رتبه بندي  هاي وارده، بيش از ثلث سننرمايهزيان در صننورتي كه در اثر

سرمايه يا  سبت به ترميم  شش ماه ن ست حداكثر ظرف  سة رتبه بندي موظف ا س ستورالعمل از بين برود، مؤ اعتباري طبق اين د

 .حقوق صاحبان سهام اقدام نمايد

o  65ماده:  

صورتي كه مج شود يا از ابتدا مجوز فعاليت رتبه بندي پس از در  سة رتبه بندي يا مجوز فعاليت رتبه بندي آن لغو  س سيس مؤ وز تأ

 :تأسيس مؤسسه رتبه بندي در مهلت مقرر صادر نشود، مؤسسة رتبه بندي بايد يكي از دو اقدام زير را انجام دهد

  1بند:  

 م نمايد؛بندي و تصفية آن اقدا نسبت به انحالل مؤسسة رتبه

  2بند:  

شد، تغيير دهد يا با مجوز  سازمان نمي با ستلزم اخذ مجوز از  ضوع و نامي كه م سة رتبه بندي را به مو س ضوع فعاليت و نام مؤ مو

  .سازمان موضوع فعاليت و نام مؤسسة رتبه بندي را جهت تطبيق با يكي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار تغيير دهد



o 66 ماده:  

استفاده نمايد يا تغيير نام يك شخص حقوقي تأسيس شده به  "رتبه بندي" تأسيس هر نوع شخص حقوقي كه در نام خود از كلمة

ستفاده شود، منوط به دريافت مجوز تأسيس از سازمان است و آن شخص حقوقي بايد ضمن احراز  نامي كه در آن از كلمه مذكور ا

قانون بازار اوراق بهادار،  2ماده  12شرايط مذكور در اين دستورالعمل، تقاضاي ثبت خود را به عنوان مؤسسة رتبه بندي موضوع بند 

صراف آن از فعال سازمان بعد از كلمة رتبه بندي قيدي به كار گيرد كه مبين ان شخيص  سازمان ارائه دهد مگر اينكه به ت ت رتبه يبه 

ماده  1بندي موضنننوع اين دسنننتورالعمل باشننند. همچنين اسنننتفاده از نام و اقدام به فعاليت رتبه بندي اعتباري )كه در بند 

قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز فعاليت از سازمان است  12ماده  2 بند موجب به( است شده تعريف دستورالعمل اين 2

صي را كه ب شخا سازمان ا قانون بازار اوراق بهادار تحت  51دون دريافت مجوز الزم، مبادرت به اين فعاليت نمايند، به موجب ماده و 

 .پيگرد قانوني قرار مي دهد

o  67ماده:  

بندي كه در خارج از ايران تأسيس شده و به ثبت رسيده و يا داراي مجوز فعاليت از نهاد نظارتي ذيصالح آن دسته از مؤسسات رتبه

 :هاي زير در ايران، مجوز الزم را از سازمان اخذ نماينداند، براي انجام هر يك از فعاليتباشند، مكلفخارجي 

 بند الف:  

  اراية هرگونه خدمات مرتبط با تعيين رتبة اعتباري به اشخاص حقيقي و حقوقي ايران؛

 بند ب:  

  تحت هر عنوان؛بندي اعتباري اقدام به هر نوع فعاليت مربوط به موضوع فعاليت رتبه

 بند ج:  

 ايجاد و تأسيس هر نوع دفتر، نمايندگي، شعبه و يا بخش با هر عنوان؛

 بند د:  

هاي تعيين رتبة اعتباري و يا فعاليت عقد هر نوع قرارداد مشاركت و همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني جهت انجام فعاليت

 هاي مرتبط با آن؛

 بند ه:  

  موضوع فعاليت آن به هر روا تبليغي ممكن؛ تبليغ مؤسسه و يا

 



o  68ماده:  

شكلهاي خود انتظام و نهادهاي مالي نمي شران، ت سازمان از قبيل نا شخاص تحت نظارت  شار عمومي يا كلية ا سبت به انت توانند ن

 .بندي خارجي در داخل كشور اقدام نماينداستناد به رتبة اعتباري دريافتي از مؤسسات رتبه

o  69ماده:  

سازمان بورس و به تصويب هيأت 12/12/2825پيوست در تاريخ  1تبصره و  22ماده،  22اين دستورالعمل در يك مقدمه،  مديره 

سيد و در تاريخ صويب  21/11/2822و  12/11/2821، 11/21/2822، 12/12/2822 هاي اوراق بهادار ر شد و از تاريخ ت صالح  ا

 .باشدالزم االجرا مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تقاضاي صدور مجوز تأسيس مؤسسة رتبه بندي -پيوست يك:  

 بندي تقاضاي صدور مجوز تأسيس مؤسسة رتبه

 

 

 به: مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار

 احتراماً؛

ساس  اينجانبان مؤسسين مؤسسة رتبه بندي در شرف تأسيس........................ )كه در اين فرم اختصاراً مؤسسه ناميده مي شود(، برا

  ماده 12بندي موضوع بند قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسيس اين مؤسسه را به عنوان مؤسسه رتبه

سال قانون بازار  2 صوب  سازمان 2821اوراق بهادار م صاراً  سازمان بورس و اوراق بهادار )كه از اين پس اخت صات زير از  شخ ، با م

 نماييم:شود(، تقاضا ميناميده مي

    بندي نام پيشنهادي براي مؤسسه: مؤسسة رتبه -2

 نوع شخصيت حقوقي مورد نظر براي مؤسسه سهامي خاص است.  -1

سين مؤس هشود كه مطابق نمونة مصوب سازمان تنظيم شده و به امضاي نمايندبه شرح پيوست پيشنهاد مياساسنامة مؤسسه  -8

 رسيده است. 

 و ايرنقد به شرح زير خواهد بود: مبلغ سرمايه و ميزان مشاركت هر يك از مؤسسين به تفكيك سرمايه نقد-1

 ه گردد(.جدول به ضميمه فرم ارائ ) در صورتي كه فضاي فرم كافي نيست،

 

 

 

 



 نام مؤسس رديف

 ميزان آورده ي ايرنقد ميزان آورده ي نقد
جمع آورده ي نقد و 

 ايرنقد
 مبلغ تعهد شده

 مبلغ

 )ميليون ريال(
 *درصد

 مبلغ

 )ميليون ريال(
 *درصد

 مبلغ

 )ميليون ريال(
 *درصد

 مبلغ

 (ريال ميليون)
 *درصد

2          

1          

8          

1          

         جمع

 درصد از كل سرمايه *

 :گردد صادر زير شرح به  در نظر است سهام ممتاز مؤسسه -5

 رديف
 سهام نام دارنده 

 ممتاز
 نوع سهام ممتاز

مبلغ اسمي سهم 

 ممتاز
 شرح امتيازات

1     

2     

3     

 [1]:ايرنقد مؤسسين در صورت وجود و ارزا تقريبي آن مشخصات و اوصاف آورده -2

 آيد:ايرنقد چگونه در جهت اهداف و موضوع فعاليت مؤسسه بكار مي شرح اينكه آورده -1

سه: طرح تجاري و برنامطرح تجاري و برنامه -2 س سود هاي مؤ صورت  سيس و ترازنامه و  سال پس از تأ سه  سه براي  س ه هاي مؤ

 بيني شده و مطابق دستورالعمل مربوطه تنظيم گرديده و به پيوست آمده است.)زيان( براي سه سال پس از تأسيس پيش

 نههرگو. شودمي معرفي سازمان به مؤسسه مؤسسين االختيار تام مشخصات نماينده مؤسسين: شخص زير به عنوان نماينده  -2

  رسالا يا وي به سازمان طرف از اطالعات يا مكاتبات  ارائه و شود مي تسليم سازمان به وي امضاي به مؤسسين نظر اعالم و مكاتبه

 ا ارسال به مؤسسين محسوب مي شود.ارائه ي منزله به وي نشاني به مكاتبات
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 خانوادگينام و نام
شماره 

 شناسنامه

محل 

 صدور
 نشاني تلفن

امضاي نماينده براي قبول 

 سمت

 

 
     

 

 هويت و اقامتگاه مؤسسين به شرح زير است: -21 

 نام مؤسس رديف

شماره 

 شناسنامه/

 شماره ثبت

محل 

 صدور/

 محل ثبت

 تلفن اقامتگاه

2      

1      

8      

1      

5      

ضو  -22 سه به عنوان ع س سهم، پس از تأييد مؤ صاحب  شخاص حقوقي  صالتاً يا به نمايندگي از ا شخاص حقيقي كه ا صات ا شخ م

شخاص عضو هيأت مديره معرفي مي شرح هيأت مديره يا نماينده ا شوند و همچنين مشخصات مديرعامل مؤسسه پس از تأييد به 

 زير است:

  

 *نام و نام خانوادگي مدير رديف
شخص حقوقي كه مدير  نام

 **نماينده وي باشد

 سمت

)عضو هيأت مديره ايرموظف، عضو هيأت 

 مديره موظف، مديرعامل(

2    

1    

8    

1    

5    



پذيرد يا به عنوان منظور شننخص حقيقي اسننت كه اصننالتاً يا به نمايندگي از يك شننخص حقوقي در هيأت مديره سننمت مي *

  .شودمديرعامل منصوب مي

 ** منظور شخص حقوقي عضو هيأت مديره است كه مدير به نمايندگي از وي، در هيأت مديره سمت پذيرفته است. 

سه تعهد مي -21 س سين مؤ س صحت و با آگاهي از مفاد ماده اينجانبان مؤ نماييم كه اطالعات مذكور در اين فرم را با كمال دقت و 

، در تاريخ ............................... به منظور ارائه به سننازمان 2821ران مصننوب آذرماه قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسننالمي اي 11

پذيريم كه مطابق مقرراتي كه توسننط اركان چه خالف اين امر ثابت شننود، ميايم. چنانبورس و اوراق بهادار تكميل و امضنناء نموده

سالمي ايران مصوب آذرماه بازار اوراق بهادار )مذكور در قانون بازار اوراق بهاد سيده يا مي2821ار جمهوري ا صويب ر سد، با (، به ت ر

 اينجانبان رفتار شود.

  

 *امضاء نام و نام خانوادگي صاحب امضاء مجاز نام مؤسس رديف

2    

1    

8    

1    

 نمايند.مؤسسين عالوه بر امضاء در اين جدول، الزم است تمام صفحات اين فرم را نيز امضاء  

ساس  [1] سيس برا صدور مجوز تأ صاف آورده ي ايرنقد و مبلغ برآوردي آن درج گردد. ارزا آورده ايرنقد پس از  صات و او شخ م

 شود. قانون تجارت تقويم مي
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  معيارهاي تعيين امتيازات متقاضي دريافت مجوز تأسيس مؤسسة رتبه بندي -پيوست دو:  

  

حوۀ محاسبة امتيازات متقاضي دريافت مجوز تأسيس مؤسسة رتبه بندي تنظيم شده است. اين پيوست به منظور تشريو معيارها و ن

شود اطالعات و  شخص  صورتي كه در هر مرحله م شد و در  ضي مي با سط متقا شده تو سبات بر مبناي اطالعات ارائه  كلية محا

صدور مجوز  صورت  صدور مجوز متوقف و در  ست، مراحل  شده خالف واقع ا ستندات ارائه  صادره از درجة اعتبار م سيس، مجوز  تأ

 .برخورد خواهد شد 2821قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  11ساقط مي شود و با متخلف مطابق مادۀ 

 :امتياز متقاضيان تأسيس مؤسسه رتبه بندي برابر جمع امتيازاتي است كه بر اساس معيارهاي زير تعيين مي شود

سر -2 سرمايه: امتياز  ست براي مؤسسه رتبه بندي تأمين گردد به شرح زير تعيين مي شود كه حداكثر امتياز  مايه اي كه در نظر ا

 :امتياز خواهد بود 15آن 

 امتياز؛ 1.5ميليارد ريال سرماية پرداخت شده  51تا  -

امتياز به عالوۀ  2ميليارد ريال  51ميليارد ريال مازاد بر  1ميليارد ريال سننرماية پرداخت شننده به ازاي هر  211تا  51بيش از  -

 امتياز رديف قبل؛

 .امتياز به عالوۀ امتيازات رديف قبل 2ميليارد ريال  211ميليارد ريال مازاد بر  21ميليارد ريال به ازاي هر  211بيش از  -

رمول زير بدست مي آيد كه امتياز شركاء مؤسسة رتبه بندي براي هر متقاضي با استفاده از ف :امتياز شركاء مؤسسة رتبه بندي -1

 :امتياز خواهد بود 15حداكثر 

 

  :كه در آن 

Si: برابر است با امتياز هر يك از شركاء؛ 

wi: درصد سرماية درنظر گرفته شده براي شريك نسبت به كل سرماية در نظر گرفته شده براي مؤسسه؛ 

n: تعداد شركاء؛ 

m:  شركاء صورتيكه تعداد  ست با  21نفر يا كمتر از  21در  شد، برابر ا شركاء از  1نفر با صورتيكه تعداد  شد  21و در  شتر با نفر بي

 .2برابر است با تعداد شركاء منهاي عدد 

 .ضرب خواهد شد n/m نفر كمتر باشد، امتياز شركاء مؤسسه در ضريب 1در صورتيكه تعداد شركاء از 



 :امتياز هر شريك به شرح زير محاسبه مي شود

صورتي ك شريك كه مرتبط با فعاليت الف( در  سوابق تجربي  صلجمع امتيازات  شد امتياز وي برابر حا شخص حقيقي با شريك،  ه 

مي باشد. امتيازات سوابق تجربي و تحصيلي شريك  1مؤسسات رتبه بندي باشد و امتيازات سوابق تحصيلي شريك، بخش بر عدد 

 .امتياز است 211محاسبه مي شود كه حداكثر هر كدام  "مالي تأييد صالحيت حرفه اي مديران نهادهاي "بر اساس دستورالعمل

شته شريك در ر صيلي هر  صيلي امتياز مدرك تح سطو تح شته هاي مرتبط در هر  هاي حقوق، تكنولوژي اطالعات، كامپيوتر و ر

اي وي در نظر گرفته اي مديران نهادهاي مالي، بردستورالعمل تأييد صالحيت حرفه (8) حداكثر امتيازات مندرج در جدول پيوست

 .شودمي

 :ب( در صورتي كه شريك شخص حقوقي باشد امتياز وي به شرح زير تعيين مي شود

 

 :كه در آن 

Ki:  شند شده با شكيل  سهامي ت شركت  شخاص حقوقي كه در قالب  ست و براي ا صيت حقوقي ا شخ ساير  11امتياز نوع  امتياز و 

شننود. در مورد اشننخاص حقوقي خارجي، اين امتياز به تشننخيص هيأت مديرۀ ميامتياز در نظر گرفته  21انواع شننخصننيت حقوقي 

 .شودامتياز تعيين مي 11سازمان، حداكثر تا 

Bi: امتياز موضوع فعاليت شخص حقوقي است كه به شرح زير تعيين مي شود: 

 امتياز شرح رديف

2 
بندي و نهادهاي مالي خارجي معتبر  نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان، مؤسسات رتبه

 به تشخيص هيات مديره سازمان
81 

 11 هاي ثبت شده نزد سازمانساير شركت 1

 21 ها اشخاص حقوقي فعال در ساير زمينه 8

  Ci:  هر كدام كه كمتر باشد 211عبارتست از سرماية شخص حقوقي به ميليارد ريال يا عدد. 

شد،  سرماية شخص حقوقي به ميليون ريال يا عدد  Ciدر صورتي كه شخص حقوقي، يك مؤسسه رتبه بندي با  211عبارتست از 

 .هر كدام كمتر باشد

αi:  ضريب تعديل است كه توسط هيأت مديره سازمان با توجه به ميزان اثر شريك موردنظر در تركيب شركاي مؤسسة رتبه بندي

 .مي باشد 1يا  2تعيين مي گردد و معادل  در پيشبرد اهداف مؤسسه،

  



  بنديتقاضاي دريافت مجوز فعاليت مؤسسة رتبه -پيوست سه:  

 

 بنديتقاضاي دريافت مجوز فعاليت مؤسسة رتبه

سازمان بورس و اوراق صات زير از  شخ سه با م س ضاي مجاز مؤ صاحبان ام صدور مجوز فعاليت رتبه بندي  اينجانبان  ضاي  بهادار تقا

 اعتباري را براي اين مؤسسه داريم.

 نام و مشخصات ثبتي مؤسسه : -2

 نام مؤسسه
نوع شخصيت 

 حقوقي

 هااطالعات ثبت نزد مرجع ثبت شركت
اطالعات ثبت نزد 

 سازمان

 مبلغ سرمايه

ثبت و پرداخت 

 شده

 ) ميليون ريال(
 محل ثبت تاريخ ثبت ثبت شماره

شماره 

 ثبت
 تاريخ ثبت

   /    /     

 مشخصات امكانات و تجهيزاتي كه به فعاليت رتبه بندي اعتباري اختصاص يافته است: -1 

 :[1]استفاده مورد تجهيزات( 2–1

  

 رديف
عنوان تجهيزات و 

 امكانات
 موارد كاربرد محل استقرار مشخصات

2     

1     

8     

1     

5     

2     

1     

2     

2     
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 افزارهاي مورد استفاده:نرم( 1-1

 كننده توليد  مؤسسه افزارعنوان نرم رديف

هاي محل

استقرار يا 

 دسترسي

ها يا موارد شرح قابليت

 كاربرد

نحوه ارتباط يا تبادل اطالعات 

 افزارهابا ساير نرم

2      

1      

8      

 (:تارنما ) پايگاه الكترونيكي -1-8

 ( نشاني تارنما2-8-1

 ( شرح مختصر اطالعات منتشره در تارنما1-8-1

 ي دسترسي مشتريان( نحوه8-8-1

 ( شرح خدمات قابل ارائه به مشتري از طريق تارنما1-8-1

 بندي اعتباري اختصاص يافته است.مشخصات محلي كه به انجام فعاليت رتبه  -8 

 ( نشاني كامل محل انجام فعاليت رتبه بندي اعتباري:.2-8

 كي محل انجام فعاليت رتبه بندي اعتباري را در كادر زير ترسيم نماييد.( كرو1-8

  

 

  



 ( محل انجام فعاليت رتبه بندي اعتباري را در نقشه واحد ساختماني با ابعاد، هاشور و توضيحات معين نماييد:8-8

شه1-8 سمت از نق شده در بند  ( هر ق شماره 8-8ساختماني ارائه  سمت را در جدول زير گذاري كرده و اطالعرا  ات مربوط به هر ق

 تكميل كنيد: 

  

شماره 

 قسمت
 مورد يا موارد استفاده از قسمت

 مساحت

 (مربع متر) 
 مالحظات

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 دفاتر متقاضي به تفكيك هر واحد ساختماني در جدول ذيل درج گردد: ( كليه5-8

  

 رديف
شهر محل 

 استقرار دفتر
 نشاني

هايي كه در اين واحد انجام فعاليت

 شودمي

نوع 

)         كاربري

طبق سند يا 

گواهي پايان 

 كار(

)           مساحت

 (مربع متر

در 

 مالكيت

در 

 اجاره

2       

1       

8       

1       

  

 :[2]مشخصات كاركنان مؤسسه  -1
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 ( مشخصات مديران ) شامل مدير عامل و اعضاي هيأت مديره(:2-1

  

 رديف
نام و نام خانوادگي مدير يا 

 وي نماينده
 به نمايندگي از سمت

 مدت مأموريت

 تا تاريخ تاريخ از

2    /    / /    / 

1      

8      

1      

5      

2      

1      

2      

2      

21      

  

 بندي: كاري رتبه  هاي بندي و گروه ( مشخصات اعضاي كميته رتبه1-1

  

 رديف

 نام و نام خانوادگي عضو كميته

 بندي يا گروه هاي كاري رتبه

 گروه يا( ها سمت )

 بندي رتبه كاري  هاي

 مدت مأموريت

 تا تاريخ از تاريخ

2   /    / /    / 

1     

8     

1     

5     

2     

1     

 

 



 :بندي اعتباري اختصاص دارند مشخصات سايركارشناساني كه به فعاليت رتبه (8-1

 سمت نام و نام خانوادگي رديف

آخرين 

مدرك 

 تحصيلي

محل فعاليت 

هاي گروه 

كاري در 

 مؤسسه

رشته 

 تحصيلي

ميزان 

 )         فعاليت

/ وقت تمام

/ وقت نيمه

 (وقت پاره

اي بازار نامه حرفهگواهي

 سرمايه

عنوان 

 نامهگواهي
 تاريخ اخذ

2         

1         

8         

1         

 :مشخصات اعضاي كميته تدوين ضوابط (1-1

 رديف

 خانوادگي اعضاي كميته تدوين ضوابط نام و نام

 
 (ها سمت )

 مدت مأموريت

 تا تاريخ از تاريخ

2   /    / /    / 

1     

8     

1     

     

 

 مشخصات مسئول و كاركنان واحد تطبيق  (5-1

  

 رديف

 نام و نام خانوادگي

 كاركنان واحد تطبيق
 (ها سمت )

 

 

2      

1      

8      



1      

5      

2      

1      

  

 ( مشخصات ساير كاركنان:2-1

  

 سمت نام و نام خانوادگي رديف

آخرين 

مدرك 

 تحصيلي

محل فعاليت 

 در مؤسسه

رشته 

 تحصيلي

ميزان 

)      فعاليت

/ وقت تمام

/ وقت نيمه

 (وقت پاره

اي بازار نامه حرفهگواهي

 سرمايه

عنوان 

 نامهگواهي
 تاريخ اخذ

2                 
1                 
8                 
1                 
5                 
2                 
1                 
2                 

 

 

بندي، ضوابط شناسايي نامة رتبه بندي، فرآيند رتبهنامة تعاريف، شيوهمستندات مربوط به فعاليت رتبه بندي اعتباري شامل واژه -5

ضوابط جمع ضاد منافع،  سه، اطالعات كنترل و آوري و كنترل ت س   ضوابط مدارك، و اطالعات از حفاظت و نگهداري ضوابط مؤ

سايي ضاد كنترل و شنا شور منافع، ت سة رتبه بندي به رتبه كميتة داخلي من س شور رفتار حرفه اي مؤ سازماني و من بندي، نمودار 

 شود.پيوست ارائه مي

 مجوزهاي فعاليت ديگري كه توسط متقاضي از سازمان اخذ شده است، در جدول زير قيد گردد: -2



 عنوان مجوز رديف
تاريخ اعطاي 

 مجوز

تاريخ پايان 

 اعتبار مجوز
 مالحظات

1         
2         
3         
4         

 :فرم اين اطالعات تكميل تاريخ  -1  

  ادمف از آگاهي با و صحت و دقت كمال با را فرم اين در مذكور اطالعات كه نماييممي تعهد اينجانبان صاحبان امضاي مجاز مؤسسه 

  ارائه بهادار اوراق و بورس سننازمان به و تكميل ،2821 آذرماه مصننوب ايران اسننالمي جمهوري بهادار اوراق بازار قانون 11 ماده

  [3].ايمنموده

  

 رديف
گي  نواد خا نام  نام و 

 صاحب امضاي مجاز
 مهر مؤسسه  امضاء سمت

1       
  

2       

  

سطر  [1] شماره تلفن)هاي( اختصاص يافته به فعاليت رتبه بندي هر كدام در يك  صندلي، كامپيوتر و  شامل ميز،  تجهيزات اداري 

شود. متعلقات مربوط به ي سطر جداگانه براي هر يك از قيد  صاص  شود و از اخت سطر مربوط به دارايي، درج  ك دارايي، در همان 

 متعلقات، خودداري گردد.

 جداگانه صننورت به "مالي نهاد كاركنان و مديران مشننخصننات فرم" بايد  (5-1(، تا )2 -1براي مديران، و كاركنان بندهاي ) [2]

  مديرعامل، و مديره هيأت اعضاي خصوص در كهدرصورتي. شود ارسال درخواست اين همراه الزم مدارك ضميمه به و شده تنظيم

شده  براي قبالً اي، حرفه صالحيت تأييد منظور به فرم اين سال  سازمان ار سال مجدد آن مديران تكميل و به  ست، تكميل و ار ا

 ضروري نيست. 

 بايد ساير صفحات اين فرم را نيز امضاء نمايند. صاحبان امضاي مجاز عالوه بر اين جدول،  [3]

 

 

  حداقل نيروي انساني، فضا و تجهيزات الزم براي شروع فعاليت مؤسسة رتبه بندي -پيوست چهار:  

http://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?WrFBLBh09fV3BmS3Z/HOlwKoYZk+R4oZ4wggl9UYUQs6pQARr3MyGw==#_ftn3
http://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?WrFBLBh09fV3BmS3Z/HOlwKoYZk+R4oZ4wggl9UYUQs6pQARr3MyGw==#_ftnref1
http://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?WrFBLBh09fV3BmS3Z/HOlwKoYZk+R4oZ4wggl9UYUQs6pQARr3MyGw==#_ftnref2
http://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?WrFBLBh09fV3BmS3Z/HOlwKoYZk+R4oZ4wggl9UYUQs6pQARr3MyGw==#_ftnref3


افزارهاي مورد نياز براي اعطاي مجوز فعاليت افزاري و نرمدر اين پيوسننت حداقل نيروي انسنناني، فضنناي اداري، تجهيزات سننخت

هاي مؤسننسننه، نيروي انسنناني، فضنناي اداري و فعاليت بندي اعتباري، در بندهاي )الف( تا )د( آمده اسننت. متناسننب با توسننعهرتبه

 تجهيزات بايد طبق مقررات اضافه شده يا ارتقاء يابند.

 الف( نيروي انساني:

صدور مجوز فعاليت رتبه2-الف ضي  شرح زير( متقا ساني به  ضاي هيأت مديرهرا به بندي اعتباري بايد نيروي ان شد؛ اع  كار گرفته با

 در مندرج هاي سمت تواند نمي نيز مؤسسة مديرعامل و بپذيرند را 5 و 1، 2 هاي رديف در مندرج هاي سمت توانند مؤسسه نمي

 : بپذيرد، را 1 و 2، 5 ،1 ،1،2 هاي رديف

 بندي ( حداقل نيروي انساني موردنياز مؤسسه رتبه2جدول )

  

 رديف

 عنوان

 شغل
 مسئوليت

 تعداد

 )نفر(
 توضيحات

2 
ضو كميته  ع

 بنديرتبه 

به  يابي رت ظه گزارا ارز كاري مالح ندي گروه  ب

به ندي و گزارا رت عات كالن و ب حد مطال هاي وا

تخصننيص، بازنگري يا به روزرسنناني رتبة اعتباري 

 بندي  موضوع رتبه

8 

  

فعاليت وقت در مؤسننسننه توانند بصننورت پاره اعضنناي كميته مي

 نمايند ولي بايد شرايط زير را احراز نمايند:

داشنننتن مدرك تحصنننيلي حداقل ليسنننانس مديريت مالي،  -

 حسابداري يا اقتصاد؛

 نامة تحليلگري بازار سرمايه؛دارندۀ گواهي -

سب حداقل  - سوابق تجربي مرتبط مطابق جدول  21ك امتياز از 

 دوم اين بند.

1 
ته  دبير كمي

 بندي رتبه

البدل كميتة رتبه از اعضنناي اصننلي و عليدعوت 

يا مسنننئولين گروه  عات كالن  طال حد م ندي؛ وا ب

به ندي در مواقع مقتضننني و تعيين  كاري رت ب

دسنننتور جلسنننات، ارسنننال دعوت نامه؛ مطالعة 

هاي گزارا يا گروه  عات كالن  طال حد م هاي وا

سة كميته كاري رتبه  ست در جل بندي كه مقرر ا

به در صنننورت لزوم ارجاع بندي طرح گردد و  رت

به مرجع تهيه  يا نواقص  هام  گزارا جهت رفع اب

كنندۀ گزارا؛ ادارۀ جلسات و تنظيم صورتجلسه 

بندي، انجام اقدامات  براي هر جلسننة كميته رتبه

شور  ضاد منافع، من و وظايفي كه در روية كنترل ت

2 

صورت پارهدبيركميته مي سه فعاليت نمايند تواند ب س وقت در مؤ

 ولي بايد شرايط زير را احراز نمايند:

داشنننتن مدرك تحصنننيلي حداقل ليسنننانس مديريت مالي،  -

 حسابداري يا اقتصاد؛

 نامة اصول بازار سرمايه؛دارندۀ گواهي -

سب حداقل  - سوابق تجربي مرتبط مطابق جدول امتياز از  21ك

 دوم اين بند.



 رديف

 عنوان

 شغل
 مسئوليت

 تعداد

 )نفر(
 توضيحات

بندي يا سنناير مصننوبات هيأت مديرۀ  كميته رتبه

دبير كميته پيش بيني مؤسننسننه يا مقررات براي 

 شده است.

8 

عضو واحد 

مطالعات 

 كالن

گردآوري اطالعات كالني كه ممكن اسننت بر رتبة 

بندي تأثير داشته باشد )اعم  اعتباري موضوع رتبه

از اطالعات اقتصنننادي، سنننياسننني، اجتماعي و 

ية گزارا يا مقطعي هاي دورهفرهنگي( و ته اي 

مذكور  عات  تأثير آندر خصنننوص اطال ها بر و 

 متغيرهاي كالن

8 

 در وقتپاره صننورت به توانندمي كالن مطالعات واحد اعضنناي 

سه س صص مختلف هاي حوزه در بايد ولي نمايند فعاليت مؤ  تخ

 :نمايند احراز را زير شرايط و داشته

  تخصصي حوزۀ در كارشناسي حداقل تحصيلي مدرك داشتن  -

 مربوطه؛

سننابقة تجربي در حوزه تخصننصنني سننال  21داشننتن حداقل  -

 مربوطه.

1 

مسئول 

واحد 

مطالعات 

 كالن

عات  طال حد م تنظيم، دعوت و ادارۀ جلسنننات وا

سات، تنظيم گزارا تحليل صورتجل  كالن و تهية 

 رفع و كالن مطالعات واحد نظر مطابق كالن هاي

طابق آن نواقص تة نظر م به كمي ندي، طرح رت ب

و  بندي رتبه كميتة در كالن هاي گزارا تحليل

ن بندي در اي پاسخ به سؤاالت اعضاي كميتة رتبه

 خصوص.

2 

مسئول واحد مطالعات كالن بايد به صورت تمام وقت در مؤسسه 

 اشتغال داشته باشد و داراي شرايط زير باشد:

هاي مديريت مالي، داراي مدرك كارشنننناسننني در رشنننته  -

 حسابداري يا اقتصاد؛

 گري بازار سرمايه؛تحليل نامةگواهي دارندۀ  -

از سننوابق تجربي مرتبط مطابق جدول دوم  51كسننب امتياز  -

 اين بند.

  

5 

عضو گروه 

كاري رتبه 

 بندي

آوري و تحليل اطالعات اقتصننادي، صنننايع،  جمع

 ها، بازار اوراق بهادار و همچنين جمعمؤسنننسنننه

آوري اطالعات الزم در خصنننوص موضنننوع رتبه 

 بندي و نظارت ارزيابي رتبهگزارا  بندي و تهيه

   هاي اعتباري اعطاييمستمر بر رتبه

  

  

1 

  

  

  

 بندي بايد شرايط زير را داشته باشد:مسئول گروه كاري رتبه 

 نامه تحليلگري بازار سرمايه؛دارندۀ گواهي -

سب حداقل  - سوابق تجربي مرتبط مطابق جدول  81ك امتياز از 

 دوم اين بند.

ضاي ديگر گروه كاري رتبه  ضو يا اع شرايط ع بندي بايد حداقل 

 زير را داشته باشند:



 رديف

 عنوان

 شغل
 مسئوليت

 تعداد

 )نفر(
 توضيحات

 نامه اصول بازار سرمايه؛دارندۀ گواهي -

سب حداقل  - سوابق تجربي مرتبط مطابق جدول  11ك امتياز از 

 دوم اين بند.

2 

مسئول 

واحد 

 تطبيق

ضوابط و رويه و  بندي رتبه با مرتبط هاي تدوين 

سي و  شي و كارآيي برر اظهار نظر راجع به اثر بخ

 نظر اظهار و بررسنني مذكور، هاي ضننوابط و رويه

 و مؤسنننسنننه داخلي هاي كنترل نظام به راجع

 هب مؤسسه كاركنان صالحيت و ها فعاليت بررسي

  مقررات قوانين، با ها آن تطابق از اطمينان منظور

صالحي هاي توصيه ارائه و داخلي هاي رويه و  و ا

 ي در اين زمينهمشورت نظرات

2 

مسئول واحد تطبيق بايد به صورت تمام وقت در مؤسسه فعاليت 

 نمايد و داراي شرايط زير باشد:

داشنننتن مدرك تحصنننيلي حداقل ليسنننانس مديريت مالي يا  -

 حسابداري؛

 نامة تحليلگري بازار سرمايه؛دارندۀ گواهي -

سب حداقل  - سوابق تجربي مرتبط مطابق 51ك جدول  امتياز از 

 دوم اين بند.

شتن حداقل  - سابقة تجربي در حوزه هاي مربوط به  5دا سال 

ستون كارمند  2تا  2رديف هاي  ستثناء  جدول دوم اين بند به ا

    صف ؛

  

1 

عضو كميتة 

تدوين 

 ضوابط

 نامةشننيوه تعاريف، نامةواژه بازنگري و تصننويب 

بندي و سننناير ضنننوابط و بندي، فرآيند رتبهرتبه

بندي اعتباري هايي كه در اجرا يا كيفيت رتبهرويه

مؤسسه مؤثر است؛ استماع گزارا مسئول واحد 

  رائها پيشنهادهاي به راجع گيري تطبيق و تصميم

 و تطبيق واحد كاري برنامة بررسننني  شنننده،

 و اسنننتقالل از تطبيق واحد كه اين از اطمينان

خود برخوردار  وظايف اجراي براي كافي امكانات

 است.

8 

  

عضنننو كميتة تدوين ضنننوابط مي تواند به صنننورت پاره وقت در 

 مؤسسه فعاليت نمايد:

داشنننتن مدرك تحصنننيلي حداقل ليسنننانس مديريت مالي،  -

 حسابداري يا اقتصاد؛

 نامة تحليلگري بازار سرمايه؛دارندۀ گواهي -

سب حداقل  - سوابق تجربي مرتبط مطابق جدول 51ك  امتياز از 

 دوم اين بند.



 رديف

 عنوان

 شغل
 مسئوليت

 تعداد

 )نفر(
 توضيحات

شتن حداقل  - سابقة تجربي در حوزه هاي مربوط به  5دا سال 

ستون كارمند  2تا  2رديف هاي  ستثناء  جدول دوم اين بند به ا

 صف؛ 

  

 حسابدار 2

يه  قانوني، ته فاتر  بت د مالي ، ث قايع  بت و ث

مالياتي، تهيه  صنننورتهاي مالي، تنظيم اظهارنامه

ستمزد، بيمه و  ست حقوق و د صدور فهر ماليات، 

گهچك فت و ن يا هادار، تنظيم ها، در داري اوراق ب

ساير وظايف معمول يك  صورت مغايرت بانكي و 

 حسابدار

1 

 يا

2 

 مدرك تحصننيلي كارشننناسنني يا باالتر در رشننته يك نفر دارنده

هاي مرتبط كه توانايي انجام وظايف محوله را حسابداري يا رشته

مدرك  و يك نفر دارندهصنننورت تمام وقت داشنننته باشننند، به

شته سي يا باالتر در ر شنا صيلي كار شته تح سابداري يا ر هاي ح

ها، تنظيم و مرتبط كه توانايي و تجربه تهيه سننرفصننل حسنناب

هاي مالي و تنظيم صنننورت حسنننابداري، تهيه هدايت سنننامانه

اظهارنامه مالياتي را داشنننته باشننند و بر قوانين مالياتي، بيمه و 

 وقت يا تمام وقت.مسلط باشد، بصورت نيمه حقوق و دستمزد

 بايگان 2

قال  قل و انت بت و ن مدارك و ث گاني  باي تنظيم و 

سه رتبهمدارك و نامه س  بندي ها بين كاركنان مؤ

ها، با يكديگر و يا سننناير اشنننخاص از جمله بانك

 ادارات مالياتي، ادارات بيمه، سازمان و مشتري

2 
تواند وظايف وقت كه به تشننخيص سننازمان ميصننورت تمام به

 بندي بپذيرد.ديگري در مؤسسه رتبه 

  

 (:  2توضيحات جدول )

ساعت 21جدول فوق( و حداقل  5در ماه از زمان مسئول گروه كاري )موضوع بند  ساعت 5بندي حداقل به ازاي هرموضوع رتبه -2

يابد و ساعات كار مسئول گروه كاري يا هر عضو گروه جدول فوق( اختصاص مي 5در ماه از زمان يك عضو گروه كاري )موضوع بند 

 رتبه موضوع 11 حداكثر تواند در هر زمان ميشود. بنابراين هر مسئول گروه كاري ساعت منظور مي 111كاري در هر ماه حداكثر 

ها نظارت مسننتمر بندي نموده يا بر رتبه اعطايي به آنبندي را رتبه موضننوع رتبه 11تواند حداكثر بندي و هر عضننو گروه كاري مي

شد. چنانچه تعداد شته با ضوعات  دا شتر از ظرفيت بندي در حال رتبه  رتبه مو سه، بي س شدۀ تحت نظارت مؤ بندي يا رتبه بندي 

سئول يا عضو گروه كاري رتبه  سباً به تعداد كافي م سه بايد متنا شد، مؤس ساني آن با صالحيتنيروي ان درج در هاي منبندي داراي 

 جدول فوق را به كار گمارد.

ساني براي  -1 سه به هر دليل امكان جذب نيروي ان س صورتي كه مؤ شد، ميدر  شته با شكيل واحد مطالعات كالن را ندا از  تواندت

 شود، استفادهگذاري ارائه مي هاي مشاور سرمايههاي اقتصادي در سطو كالن و در سطو صنايع، كه توسط شركتخدمات و تحليل

هاي مندرج در ا صالحيتگذاري انتخاب شده بايد واحد مطالعات كالن ب هاي مشاور سرمايهنمايد. در اين صورت شركت يا شركت

 جدول فوق را تشكيل داده و كتباً اين مسؤليت را بپذيرند. 



ضويت در كميتة رتبه -8 صدي ع شخص براي ت صالحيت يك  سة رتبه حداكثر يك هفته پس از آن كه  س أييد بندي به ت بندي مؤ

بندي بايد اطالعات الزم را در مورد  مؤسسة رتبهسازمان رسيده و تشريفات مربوط به انتصاب وي مطابق مفاد اين ماده اجرا گردد، 

 وي به سازمان ارسال نموده و نزد سازمان به ثبت برساند.

بندي و كميتة تدوين ضننوابط داراي گواهينامة تحليل گري نباشنند ولي گواهينامة اصننول بازار در صننورتي كه عضننو كميتة رتبه -1

امتياز و در صورتي كه گواهينامة اصول بازار سرمايه را نيز نداشته  ۲۱الزم براي وي  سرمايه را دارا باشد، حداقل امتياز سوابق تجربي

سوابق تجربي الزم براي وي  شد، حداقل امتياز  شتر خواهد  ۱۲با شده در بند يك جدول فوق، بي سبت به حداقل هاي ذكر  امتياز ن

هينامة تحليل گري بازار سرمايه قابل پذيرا است؛ مشروط بر ها، گواهينامة اصول بازار سرمايه به جاي گوابود. در مورد ساير سمت

بي حننداقننل  جر ت بق  تينناز سنننوا م نكننه ا ي فوق بنناشنننند ۲۱ا كر شننننده در جنندول  يش از حننداقننل هنناي ذ ب تينناز  م   .ا

درصنند از  11سننال آااز فعاليت مي تواند از اشننخاص دارندۀ حداقل  1متقاضنني صنندور مجوز فعاليت رتبه بندي اعتباري، تا  -5

ضيحات رديف هاي  ستون تو شده در  ستفاده  2تا  2امتيازات ذكر  سد، ا جدول يك كه به تأييد مديريت نظارت بر نهادهاي مالي بر

 .نمايد

 بندي:( نحوۀ محاسبة امتياز سوابق تجربي مؤسسة رتبه 1-الف

 :شودمي محاسبه زير جدول اساس بر( 2) جدول در مندرج  هايامتياز سوابق براي سمت

 بندي( امتياز هر ماه سابقة تجربي مرتبط نيروي انساني مؤسسة رتبه 1) جدول

ف
دي

 ر

 سمت

 

 محل فعاليت

 

باالترين مقام 

 اجرايي

مديران ارشد 

 صف

مديران مياني 

 صف
 كارمند صف كارشناس صف

1/1 شركت تأمين سرمايه 2  8/1  7/1  6/1  5/1  

بنديمؤسسة رتبه 1  2 1/1  8/1  7/1  6/1  

گرمعاملهكارگزار/كارگزار يا  3  6/1  5/1  4/1  3/1  1/1  

گذاري و سبدگردانمشاور سرمايه 4  1/1  8/1  7/1  6/1  5/1  

گذاريشركت سرمايه 5  8/1  7/1  6/1  5/1  4/1  

8/1 شركت هلدينگ 6  7/1  6/1  5/1  4/1  

65/1 مؤسسات حسابرسي 7  6/1  55/1  45/1  3/1  

6/1 شركت پردازا اطالعات مالي 8  5/1  4/1  3/1  1/1  



ف
دي

 ر

 سمت

 

 محل فعاليت

 

باالترين مقام 

 اجرايي

مديران ارشد 

 صف

مديران مياني 

 صف
 كارمند صف كارشناس صف

1 
ها، مؤسسات مالي و اعتباري و بانك

هابيمه  
8/1حداكثر  7/1حداكثر   6/1حداكثر   5/1حداكثر   4/1حداكثر    

21 
ها، مؤسسات ها، سازمانوزارتخانه

مرتبط هايو شركت يعموم  
8/1حداكثر  7/1حداكثر   6/1حداكثر   5/1حداكثر   4/1حداكثر    

 

 (:1) توضيحات جدول 

شگاهبراي مدرسين  -2 ها و مؤسسات آموزشي معتبر در دروس مديريت مالي، اقتصاد و حسابداري به ازاي هر واحد تدريس در دان

امتياز به امتيازات سننوابق تجربي،  81امتياز و حداكثر  5/1دروس مديريت مالي، حسننابداري يا اقتصنناد در يك نيمسننال تحصننيلي 

 شود.اضافه مي

ش -1 صورت ا ستثناي بند فوق، در  شد، در نظر به ا شته با شغلي كه امتياز باالتري دا سمت يا  شغل،  سمت يا  تغال همزمان در دو 

 شود.گرفته مي

متر  251بندي اعتباري، متقاضنني بايد فضنناي مناسننب اداري حداقل به متراژ ب( فضنناي اداري: براي دريافت مجوز فعاليت رتبه

شته اجاره يا مالكيت در  مربع شد دا صورتي. با ضا كهدر شد، وي بايد تعهد نمايد كه ظرف  ي اداري مذكور در اجارهف ضي با متقا

 بندي، نسبت به تامين فضاي اداري مناسب در مالكيت خود اقدام خواهد كرد.سال از صدور مجوز فعاليت رتبه حداكثر يك

الزم را به تشخيص مديريت مربوطه  بندي، متقاضي بايد حداقل تجهيزات اداريج( تجهيزات اداري: براي دريافت مجوز فعاليت رتبه 

 در سازمان فراهم نموده باشد. 

نترنت را به اي افزاري و اتصال به شبكهبندي، متقاضي بايد حداقل امكانات نرم افزاري: براي دريافت مجوز فعاليت رتبهد( امكانات نرم

 شرح زير فراهم نموده باشد: 

شتوانه اطالعات سازي ذخيره براي كه افزارهايي د( نرم-2 شيوه رتبه فعاليت پ سه مورد نياز  نامة رتبهبندي و اجراي  س بندي مؤ

 است.

 د( نرم افزار ثبت مكاتبات درون و برون سازماني-1

 تلفني مكالمات ضبط افزار د( نرم-8



گيري و امكانات گزارا هاالعات الزم براي انجام تحليلاط حاوي كه اطالعاتي هايبانك مديريت افزارهاينرم به دسننترسنني( د-1 

 مناسبي از اين اطالعات در اختيار كاربر قرار دهند.

هاي اعتباري انجام شنننده و مقاطع بازنگري و سننناير اطالعات الزم را مطابق بندي اطالعات و اخبار رتبه د( تارنما كه امكان ارائه-5

 مقررات مربوطه داشته باشد.

بندي با سرعت بندي يا كميتة رتبههاي در اختيار اعضاي گروه كاري رتبه رنت براي رايانهد( امكانات اتصال به شبكه جهاني اينت-2

 مناسب 

 هايهاي ذكر شننده، از رويهافزارهاي موضننوع اين بند بايد به تائيد مديريت مربوطه در سننازمان، ضننمن داشننتن قابليتتوضننيو: نرم

 هاي مورد نظر برخوردار باشند.ها، امكانات نظارتي مناسب و ساير قابليتگزارابه موقع اطالعات و  كنترل داخلي مناسب، تهيه


