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 اعتباری مؤسسات مالی غیربانکی بندینامۀ رتبهشیوه -1
 تیرمدی خدمات ،مضاربه ،(یگذارهی)بانک سرما هیسرما نیمأت های واسپاری )لیزینگ(،نامۀ حاضر مربوط به شرکتمحدوده شیوه

نامه شیوهبه منظور تهیه این ها را ه برهان آنک باشدیمو خدمات تنزیل  مسکن یمال نتأمی خدمات ی،گذارهیو مشاوره سرما ییدارا

 .خواهد نامید یبانکریغ یسسات مالؤتحت عنوان م

همواره  یبانکریغ یسسات مالؤمسهم که یدر حال شوندیم تیریمد یتجار یهاتوسط بانکهمچنان کشور  یهاییاز دارا یبخش بزرگ

ایی توان ،یمال یاز نهادها یبه خطوط اعتبار ی، عدم دسترسمنابعمحدود  تجهیزهمچون  ییهابخش با چالش نیاکم باقی مانده است. 

دهنده را ایفا نمینقش آخرین وام یمال یدر زمان مواجهه با درماندگ یقانون تیاز حما یسپرده و عدم برخوردارمحدود در جذب 

بتی بر رونی تأثیر مثهای بیگذارد و نظارتکند. اثربخشی محیط مقرراتی از جمله عوامل بیرونی است که بر رتبۀ اعتباری تأثیر می

 از بستانکاران دارد. حمایت

 یبخشانیم ۀسیمقاقابلیت  -2
با تا  در تالش است برهان دیگر را دارد.مختلف  یهابخشمقایسۀ با  های فعال در این بخش، قابلیتبه شرکت رتبۀ تخصیص یافته

مقیاس  کی جادیا قیاز طر د و بنابراینکن نییشده تع یبندکه رتبه یگریهر شرکت د بلهر شرکت را در مقا گاهیجاارزیابی خود، 

 ،هارتبه یابیکند. در زمان ارزحداکثر  انگذارهیسرماعموم  یها را برایندبت رتبهیمطلوبشرکت، هر  یاعتبار تیاهل یابیرزا واحد برای

در  ی،د مالهر نهابندی هدر رتببنابراین . دنشویشرکت در نظر گرفته ممختص به  سکریدر کنار  همرتبط با بخش مربوط یهاسکیر

اصول  اساسی و مفاهیم ن،ی. عالوه بر ادنشویمنیز لحاظ  یاقتصاد یهادر شاخصتغییرات  ی،مالی عمومی صنعت هاکنار شاخص

 .است گریهر بخش د مشابه یادیتا حد ز ی،بانکریغ یمال ۀسسؤم کی یبرا رتبه کیبه  یابیدست اولیه

 یلیچارچوب تحل  -3
بیرونی  با عوامل ی،ابیگسترده است. ارز تحلیلی چارچوبسه متشکل از  یبانکریغ یسسات مالؤم یبرا برهان یبندرتبه ۀناموهیش 

 یابیو ارز یاختصاص یاتیمشخصات عمل یابیآغاز شده و با ارز ،بگذارد ریثأسسه تؤم کریسک یمشخصات  برکه ممکن است  یستمیس

 شود.میهمراه  ،شدسسه از آن برخوردار باؤکه ممکن است م یرونیب یهاتیحما

 
 .یبانکریغ یسسات مالؤم یابیارز یلیچارچوب تحل
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 یاتیعمل طیمح -4
رار آن ق در معرض یبانکریغ یسسات مالؤمکه  یو صنعت یاقتصاد یهاسکیبه ر یبانکریغ یسسات مالؤم یاتیعمل طیمح یابیارز 

ینیبشیو پفعلی ساختار  درک ی،اقتصاد سکیر یابیارزدر . شوند، بستگی داردبا آن مواجه  یبندرتبهدر افق ممکن است  اید ندار

و  بالقوۀ کنونی یاقتصاد تعادلعدم  شده،ینیبشیپ یاسیس یدر مقابل ساختار اجتماع یاقتصاد استیس یریذپانعطاف ،شده اقتصاد

 در تطابق با یبانکریغ یمالۀ سسؤم تیظرف ،یاقتصاد سکیر لیتحلو  هیتجزدر . ی، اهمیت دارنداعتبار سکیر عمده یهاحوزه

 .ردیگیقرار م یابیمورد ارز زین یو انفراد یبخش در سطح لیم یاقتصاد راتییتغ

جرای این بر ا نظارت مقام ناظر یو اثربخش یبانکریغ یموسسات مال مربوط به مقرراتی طیپوشش محعمق صنعت،  سکیر یابیارز در

 و تیو ظرفه سسؤسالمت مدر خصوص  نانیاطمحصول ر دمقام ناظر  ییتوانا ازها رتبه نی. همچنردیگیمدنظر قرار م زین مقررات،

 القا تینظارکه توسط چارچوب ) ستمیدر سشفافیت  پذیرد.ثیر میساختاری، تأ شکستاز  نابجهت مداخله به منظور اجت آن لیتما

، هاییاز تصاحب مجدد دارا تیحما یبرا یمشتر یهاییدارا شدن مسدوددر زمان  یحقوق یکلنظام  ییبه همراه کارا است( شده

 وزن مناسب خود را دارند.

 یاختصاص یاتیمشخصات عمل یابیارز -5
 :کندیتوجه م ریبه شرح ز یفیو ک یبه دو جنبه عوامل کمّ اختصاصی یاتیمشخصات عمل یابیارز 

 یفیعوامل ک -5-1

 یشرکت یراهبر -5-1-1

. شودیدر نظر گرفته م اندازد،بیمنافع بستانکاران را به مخاطره  فیضع یهبراکه رحدی تا تأثیر راهبری شرکتی بر رتبه اعتباری 

 یکنترل داخل طیشده تا مح یساختارده نوعیسازمان به  میکن دایپ نانیاست که اطم نیا یشرکت یما از راهبر یابیهدف از ارز

یات برساند. خصوص حداقلآن را به سوء استفاده از  نامکااز طریق توزیع بهینه قدرت در سازمان،  نحوی کهایجاد کند به را  یاثربخش

 تیفیک ره،یمد ئتینقش ه بربرهان  ره،یمد ئتیاز منظر ساختار ه است. رهایمتغ ریسا انیدر ممختلف هیئت مدیره یک متغیر 

 یها. حوزهکندیم تمرکز ی هیئت مدیره،هاتهیکم تیها با کسب وکار و صالحو ارتباط آندر آن  هاتخصص بی، ترکمدیریت اندازچشم

 تیریمد یهاستمیس یدگیچیپ زانیم .باشدیم یو خارج یداخل یشامل حسابرس ینظارت استحکام عملیاتمشتمل بر  گرید یدیکل

ع از ارزش مناب صحیح سکیر تیریو مد خوب یشرکت یراهبریک عامل خیلی مهم در ارزیابی برهان است.  زیمورد استفاده ن سکیر

از جمله  نفعانیذخود در مقابل تعهدات دهد تا به سسه اجازه میؤکند، لذا به مها را بهینه میو کاربرد آن شرکت محافظت کرده

 .، احترام بگذاردبستانکاران
 

 تیریمد -5-1-2

اختالل با  جادیها بدون اتیسازمان در تداوم فعال ییارشد و توانا تیریمد میرب تاج، تارشد  تیریمشخصات مد یابیدر زمان ارز

توجه به با  راهبرد تداوم ،راهبردی یزیربرنامهفرآیند  وجود. ردیگیمدنظر قرار م ی،دیکل کارکنان دست دادندر موقع از  تیاهم

 .دنشویمحسوب م یبندرتبهازمنظر  عواملی مثبت وی،ق هایهیو رو هااستیسچارچوب منابع در دسترس، 

 و قدرت بازار یآورتاب -5-1-3

 قابل مقایسه گذشته نشان یدارد. آمار عملکرد یقو یابازار رابطه گاهیباشد( با جایتنها شاخص قدرت ناشر نماگرچه ) شرکتۀ انداز

 یسازمان از نظر مشخصات کی یابیدر زمان ارز وجود داشته است.تر بزرگ یهاشرکت دهد که تمایل برای اعطای رتبۀ باالتر بهمی
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گرفته  است، در نظر شتریتر ببزرگ یهاآن در شرکت زانیتنوع که م مزیت باید ،یبه منابع مال یدسترس ای ییداراچون کیفیت هم

 شود.

 یقدرت بازار سازمان در تمام شیموجب افزااوال موضوع  نیها وجود دارد. ایبندشرکت در رتبه ۀانداز ریثأت ۀنیدر زم یملموس لیدال

ت قیمتبهتر و قدر رساختیبه ز یابیو دست یافراد، جذب منابع مال نیبه قدرت جذب بهتر توانیجمله م که از آن شودیجوانب م

های کوچک وجود داشته در سازمان ایوجود نداشته های بزرگ در سازماننقاط قوت این  کهیصورت گذاری باالتر اشاره نمود. در

 .پدیده استثنایی و نامعمول است نی، اگرچه اپذیرندها تأثیر میاز آنها رتبهباشند، البته 

که یزمان از دست خواهند داد. در حال یخود را در ط یرقابتیا کوچک، زمینۀ چابک  یهاکه سازمان ستینمعنا  نیموضوع به ا نیا

در  سکیمعادله ر یرهایاز متغ یکیبه عنوان  ناچاراًقدرت بازار عامل همچنان موفق باشند،  یتجار یهاتوانند به عنوان مدلیها مآن

 یهاتیو فعالتر شدن یرقابت در حالکسب وکار  طیدر حال رشد، همانطورکه مح یاقتصادهاشود. به طور خاص در نظر گرفته می

 ابد.یمی یباالتر تیاهم اسیمقطور کلی صرفه به ،است شیافزادر حال آن  عنوان نتیجۀ طبیعیبه  زیک نادغام و تملّمرتبط با 

 یعوامل کمّ-5-2

 ندهیآ ۀکنندنیی:  عوامل تعاهرم و  هیرماس -5-2-1

عامل به  نیشود. اینشده محسوب م ینیبشیپ یهاانیدر مقابل ز سسهؤمدر دسترس  یک مخزناز نظر برهان به عنوان  هیسرما

وجه و کفایت آن باید با ت کندیفراهم م یآت یهاانیبستانکاران خود در برابر ز برایسازمان  که ی استتیشاخص حما مهمترینعنوان 

 ۀیبه عنوان منابع اول یاتیعمل هایسکیبازار و ر سکیر ،یاعتبار سکی. رارزیابی شود ،شرکت ی تحمل شده توسطهاسکیربه 

خود را  فعالیت است ممکن یبانکریغمالی سسات ؤ. مدنریگیقرار م یابیمورد ارزسسه ؤبه منظور ارزیابی کفایت سرمایه م سک،یر

ر د ها و قراردادهای واسپاری،وامبالقوه  یهایاندر کنار ز بازار ریسکو وجود  توزیع کنندبه صورت متنوع  هیسرماو بازار پول  بین

 .دنریگیدر صورت وجود مدنظر قرار م زینپنهان  ریشوند. ذخایم یسازیارتباط با حقوق صاحبان سهام کمّ 

که در  معتقد است. برهان شودیمحسوب م تبهمهم در اختصاص ر یبه عنوان عامل ،هیپا یۀبا سرما سهیدر مقا یبده زانیم اهرم یا

 نیانگیباالتر از م هیسرماسطح  و اگر کندیحرکت م نهیبه سمت به هیسطح سرما ا،یپو یهاسازمان و در اقتصاد در حال رشد کی

 حاصل شود.سهامداران بیشتری برای ارزش  شود تادر نهایت اهرم افزوده می باشد،

یا زیاد باشد، ولی در هر حال، سطح باالتر سرمایه )هم به صورت مطلق و هم به صورت  کم ها ممکن استسازمانگریزی ریسک

تمایل مالکان و مدیران به پذیرش ریسک، بخشی از فرایند قضاوت برهان بندی دارد. بنابراین فهم میزان نسبی( اثر مثبت در رتبه

تر از الزامات نسبت کفایت سرمایه )که در مقررات بازنگری شده مؤسسات غیربانکی میزان ذخیره احتیاطی بیش. شودمحسوب می

  شود.بندی محسوب میتعیین شده( نیز به عنوان عاملی مهم در رتبه

کردن سود تاکید دارد، چون سود برای انایی مؤسسۀ مالی غیربانکی در افزایش سرمایه پایۀ خود از طریق انباشتهبرهان همچنین به تو

ورد، آشود. این موضوع سیاست تقسیم سود را به عنوان عاملی مهم در میرشد باثبات، به عنوان یک منبع قابل اتکا محسوب می

ازد سج زیاد نقدینگی تضعیف شود. یک سرمایۀ پایه قابل توجه، مدیریت را قادر میتواند از طریق خروچراکه قوت در سودآوری می

 های رشد و تامین مالی اتخاذ کند.ای را در زمینۀ گزینهتصمیمات محتاطانه

 ینگیوجوه و نقد نیمأت -5-2-2
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که  یتجار یهابانک باشد و برعکسدار میکه زمان هایبده تیماه اهرم باید به در ارزیابی ،یربانکیغمالی سسات ؤمۀ نیدر زم

 یبانکریغ یسسه مالؤماغلب برای  ،باالتر یهارتبه یبرا ازیمورد ن ینگینقد یهامقدار شاخص نی. بنابرا، توجه داشتاستمحور تقاضا

های یهبد ها وداراییمیزان توان موسسۀ غیر بانکی در ایجاد تناسب بین  به طور مشخص،است.  ترنییپا یتجار یهابا بانک سهیدر مقا

 سبدو مین شده أت یمال ۀ منابعها و مشخصات نرخ بهردیبا سررسآن مدت و بلندمدت کوتاههای و اینکه تا چه حد بدهی خود

 قیمدت از طرتعهدات کوتاه ایفای یبرا در دسترس ینگی. نقددنریگیقرار م یمورد بررس ،دنمطابقت دار های موسسهگذاریسرمایه

تنوع و ثبات  ،تیفیک، برهانالبته  .ردیگیقرار ممورد قضاوت  ،مدتکوتاه نقدمنابع تمام برابر  رد مدتکوتاه یادعاهاتمام  یابیارز

 .شودیمحسوب م یابیدر ارز یدیکل یبه عنوان موضوع ینقد اناتیجر نیا با احتیاط تیریو مد جادی. اگیردرا در نظر می یمنابع نقد

از جمله  هیثانو یبه منابع مال یادیتا حد ز یبانکریغ یمالمؤسسات است.  یبنددر رتبه یگریمهم د عامل یمنابع مال دسترسی به

 یابزارها ای گذاریسرمایه یانتشار گواه قیاز طر یها به منابع عموماز آن یبرخ ، اگرچهکنندیاتکا م های مالی،نهاد اخذ تسهیالت از

 هاینرخدر برای تامین مالی مدت مدت و بلندانیم ،مدتکوتاه بازارهایبه  یسدستر ییتوانا ،جهیدارند. در نت یدسترسنیز  گرید یبده

سسه ؤم یرا برا شوندگیخود الزامات نقد ۀبه نوب ،وجوه ثبات منابع تأمین است. تنوع و یاتیح م با موفقیت،توأ بقایبرای  ی،رقابت

 .ردیرا دربرگ یمال نیمأمنابع متنوع ت دیبا ی،بانکریغ یسسه مالؤمبرای وجوه  نیمأت آل، راهبرددر حالت ایده. کندیم نییتع

 یرسدستکند. را ارزیابی می دیکسب وکار جد یمال نیمأتآن در  تیبازار و ظرف یبا رخدادها هسسه در مقابلؤم یریپذبرهان انعطاف

ان هستند، از نظر بره لیتبدوجه نقد به  قابل تبدیلنقصان قابل توجه در ارزش که بدون  هاییداراآن بخش از و  یبده هایبه بازار

 ارزش زیادی دارند.

 گذاریسبد سرمایه تیری: مدییدارا تیفیک-5-2-3

و  هیهمانا تجز ندیفرا نیدر ا نیادیاصل بن کی .شودیمحسوب م یبندرتبه ندیدر فرآ یدیبه عنوان عامل کل ییدارا تیفیک یابیارز 

خود الیت ی، محدوده فعبانکریغ یسسات مالؤم نیمطابق قوان یبه طور روزافزون یبانکریغ یسسات مالؤم است. ییدارا بیترک لیتحل

 اناتیموضوع باعث تنوع در جر نیاگرچه . دهندتوسعه می مسیرهای مختلف دیگریبه  ی اعطایی،سنت یمال سبد تسهیالت عالوه بررا 

 یهاکسیبا ر ی،اعتبار سکیرو  بهرهنرخ عالوه بر ریسک  یبانکریغ یمال سساتؤتا م شودمیمنجر  شود ولی از طرف دیگرمی یدرآمد

و  هیتجزشود تا باعث می ،هیو بازار سرما یدارخزانه در خصوص هاتیفعالافزایش  .دنمواجه شوبازار نیز  سکیهمچون ر یمختلف

 وند.تر شی، عمیقنگینقد تعیموق حفظو  یطیمح ریمتغ یهاییایمورد استفاده جهت تطابق با پو یسازوکارها در زمینه هالیتحل

ها یبدهبموقع  ایفایدر  یاتیح یتیاز اهماز محل مطالبات،  ینقد هایدریافت ،شودیمربوط م یمال نیتأمترکیب که به ییتا آنجا

رهان ب ،شرکت شود مالی مهمی در توان راتییمنجر به تغتواند گذاری میسبد سرمایهدر یا خرابی که بهبود ییاز آنجا .برخوردار است

صوص در خ تیریمد یهااستیس یو اثربخش فراگیری لذا میزان .است هاییدارا تیفیک جامع از لیو تحل هیتجز کیبه دنبال انجام 

 .رندیگیقرار م بررسیمورد  ،سکیر یابیارزهای وصول مطالبات و رویه یهاهیرو

کمتری در ارتباط با یک سبد  سکیر .باشدیاز مالحظات م گرید یکی یدر هر دو سطح مطلق و نسب گذاریۀ سبد سرمایهانداز

های و برنامهدر مورد تمرکز  تیریمد . فلسفۀشده وجود دارد یسازو نوع محصول متنوعگذاری که بر حسب جغرافیا، مشتری سرمایه

 بازار طیدر شرا راتییتغ شدتو  تیو ماه تر هستندی حساسطیمح راتیینسبت به تغ ترفیضع یهاشرکت شوند.رشد، مرور می

 دارند.ها بر توان مالی و رتبۀ آن قابل توجه یریتأث
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 مؤسسات مالی غیربانکی شیوه نامه رتبه بندی اعتباری  عنوان مستند:   
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 6 از 6 صفحۀ

 داریاپ یحال سودآوربا این  بیفزاید. ریسک از بستانکاران تمحافظبر میزان  تواندیمنعمومآً  واحد، سال کیدر  یدر سودآور راتییتغ

که  پذیربودن درآمدها به همان اندازهبینیبا تأکید بر تداوم و پیش سود کیفیت. شودیمقوی ختم  یک موسسهچند سال به  یدر ط

که  کند،از سودهای غیرمحوری تفکیک میتکرارشونده را  خود، سود لیو تحل هیتجزبرهان در  مبلغ سود مهم است، اهمیت دارد.

  تی یک شرکت به نمایش بگذارد.آ زاییدرآمدسیل پتاناز  یبهتر ریتصو رودمی انتظار

و  اتیالم ،ریذخا )بدون لحاظ یهسود پا میزان .است تأمین مالی داخلیسسه در ؤم کی تیو ظرف تیریمد راهبرد کاراییسود نشانگر 

 دهد.های بالقوه نشان میبرای جبران زیان ریذخا جادیدر ارا موسسه  تیظرفاقالم غیرمترقبه(، 

 بیرونی حمایت -6

توانایی مؤسسۀ مالی غیربانکی در ایفای تعهداتش تحت تأثیر میزان حمایت بیرونی قرار دارد. الگوهای مالکیت و عملکرد گذشتۀ 

شوند. احتمال برخورداری از پشتیبانی بنیانگذاران قدرتمند در زمان نیاز، معموال زیاد است. گروه، مرور میبنیانگذاران/ شرکتهای هم

که توسط شخص ثالث قوی حمایت شوند، ممکن است باری مؤسسات مالی غیربانکی با بنیان مالی ضعیف، در صورتیاهلیت اعت

ک به عنوان نقاط قوت/استرسی که مشخصات ریس در نظر گرفته شده و زیمرتبط ن اشخاص یمالمسائل  ب،یترت نیبه همافزایش یابد. 

 گیرند.دهد، مد نظر قرار میرا تحت تأثیر قرار می

 


