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 تعاریف  (1) مادۀ

به کار رفته در ابتدای هر مادۀ قرارداد صرفا به منظور سهولت در فهم مفاد اصلی آن ماده است و تاثیری در تفسیر  عناوین

 های به کار رفته در این قرارداد دارای معانی مشروح زیر هستند:مفاد قرارداد ندارند. اصطالحات و واژه

 ( تعریف شده است.2متقاضی رتبه بندی است که به عنوان یک طرف این قرارداد در مادۀ ) مشتری: .1

( 2منظور شرکت رتبه بندی اعتباری برهان )سهامی خاص( است که به عنوان یک طرف قرارداد در مادۀ ) برهان: .2

 تعریف شده است.

بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال  قانون 2منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادۀ سازمان بورس:  .3

 مجلس شورای اسالمی ایران است. 1384

صالح قانونی منظور قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی ایران و مقررات مصوب مراجع ذی قوانین و مقررات: .4

 ها هستند.ایران است که برهان و کارکنان آن یا مشتری ملزم به رعایت آن

 اضر، منعقده بین برهان و مشتری است.منظور قرارداد ح قرارداد: .5

گاه عنوان منظور هر یک از مواد قرارداد است و اگر منظور مادۀ قانون، مقررات یا قرارداد دیگری باشد، آن ماده: .6

 شود.قانون، مقررات یا قرارداد مورد نظر ذکر می

که طبق تقویم رسمی جمهوری  شنبه و جمعه و روزهایی استمنظور تمام  روزهای هفته غیر از پنج روز کاری: .7

 اسالمی ایران، تعطیل است.

شخص حقوقی، اوراق بهادار یا تعهد مالی خاصی است که برهان طبق این قرارداد، رتبۀ  موضوع رتبه بندی: .8

 تعیین شده است. 3کند و مشخصات آن در مادۀ اعتباری آن را تعیین، به روزرسانی یا بازنگری می

به موقع تعهدات  یفایراجع به احتمال ا برهانعبارت از اظهار نظر  :(Credit Rating) یاعتبار بندیرتبه .9

 یفایبه ا نیمتعهد ایمتعهد  لیها و تماییمند توانانظام یبررس قیدر موعد مقرر که از طربندی موضوع رتبه

 گردد. یشده م فیتعر شیو از پ نیمع یاعتبار ۀو منجر به اختصاص رتب ردیگیتعهدات صورت م

بندی که نوعا بر روی ای در ارتباط با شخص مرتبط با موضوع رتبههرگونه اطالع یا واقعه اطالع یا واقعۀ مهم: .10

 گذارد.بندی تاثیر میریسک اعتباری موضوع رتبه

 منظور احتمال عدم ایفای به موقع تعهدات مالی است. ریسک اعتباری: .11

روش مستند و مصوب برهان در تعیین، به روزرسانی و  :(Rating Methodology) بندیرتبه اسلوب .12

روش  ،یرتبۀ اعتبار نییمورد استفادۀ در تع هایداده یشامل نوع و دورۀ زمانبازنگری رتبۀ اعتباری است که 

وضوع م یرتبۀ اعتبار یو به روزرسان یبازنگر ص،یبر تخص لیتحل جینتا ریمذکور و نحوۀ تأث هایداده لیتحل

 است. بندیرتبه
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ندی ببندی موضوع رتبهبندی برهان است که برهان برای رتبهمنظور آن اسلوب رتبه بندی مناسب:اسلوب رتبه .13

 دهد.قرارداد، مناسب تشخیص می

ی بازنگر ای یبه روزرسان ص،یتخص برهان در موقعاست که  یگزارش :(Rating Report) یبندرتبه گزارش .14

برهان از این اطالعات و  لیتحل  بندی،مرتبط با موضوع رتبه اطالعات یحاوکند و می هیتهبندی، موضوع رتبه

 ت. اس یبندرتبه اسلوبمطابق  ،شده یبازنگر ای یبه روز رسان حسب مورد رتبۀ اعتباری تخصیص یافته یا

س دسترهای مرتبط به قسمی که در بندی و/یا سایر گزارشرتبۀ اعتباری، گزارش رتبهانتشار  :یاعالم عموم .15

اشخاصی به غیر از مشتری یا اشخاص تعیین شده در قرارداد، قرارگیرد نظیر انتشار در یک رسانۀ ارتباط جمعی، 

شبکۀ اجتماعی، تارنما یا نشریه یا ارائۀ آن به هر شخص متقاضی به غیر از مشتری یا اشخاص تعیین شده در 

  قرارداد، نظیر ارائه به اشخاص آبونه شده.

های مرتبط به اشخاص تعیین شده در بندی و/یا سایر گزارشارائۀ رتبۀ اعتباری، گزارش رتبه اعالم خصوصی: .16

 قرارداد.

 : دآییبه شمار م یبندمرتبط با رتبه ریز یحقوق ای یقیهر شخص حق :یبندشخص مرتبط با رتبه .17

 ی،بندخاص موضوع رتبه یمتعهد مال ای( ناشر اوراق بهادار الف

 ی،بندار موضوع رتبهاوراق بهاد ی( بانب

 ی،بندخاص موضوع رتبه یتعهد مال ایسود اوراق بهادار  ای( ضامن جبران خسارت ج

  ی،بنداوراق بهادار موضوع رتبه ی( ضامن نقدشوندگد

ادار ورقۀ به ابیبازار ایو  یسنوی¬رهیدر تعهد پذ کیشر ای یبندورقۀ بهادار موضوع رتبه سنویرهی( متعهد پذهـ

 ،ادشدهی

 ی،بندبازارگردان ورقۀ بهادار موضوع رتبه (و

 وی، بند( مشاور ناشر در انتشار اوراق بهادار موضوع رتبهز

 ی،بندانتشار اوراق بهادار موضوع رتبه ندی( شخص متعهد در فرآح

هر شخصی است که خود یا تعهد مالی وی یا اوراق بهاداری که با هدف بندی: شخص اصلی مرتبط با رتبه .18

( آمده 3بندی این قرارداد است و مشخصات آن در تبصرۀ مادۀ )مالی وی منتشر شده است، موضوع رتبهتامین 

 است.

 ( قید شده است.2ها در مادۀ )هر یک از منعقد کنندگان قرارداد که مشخصات آن طرف قرارداد: .19

 بندی که قبالضوع رتبهآوری تمام اطالعات و مستندات مورد نیاز درمورد یک موجمع بازنگری رتبۀ اعتباری: .20

ها طبق اسلوب رتبه بندی یادشده و اصالح یا رتبه بندی اعتباری شده، در یک مقطع زمانی معین و بررسی آن

 ها.اختصاص همان رتبۀ اعتباری تعیین شده، متناسب با نتایج بررسی
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بررسی اطالعات یا وقایع مهمی که پس از تعیین یا بازنگری رتبۀ اعتباری به دست  به روزرسانی رتبۀ اعتباری: .21

 ها بر رتبۀ اعتباری که ممکن است منجر به اصالح رتبۀ اعتباری گردد.شوند، و تعیین تاثیر آنآیند یا حادث میمی

 هاو نشانی آن  منعقد کنندگان قرارداد (2) مادۀ

 این قرارداد بین 

................  نزد ادارۀ کل ثبت ...............................  اعتباری برهان )سهامی خاص( به شمارۀ ثبتبندی شرکت رتبه -1

                                                  به نشانی        ............................ و کد اقتصادی    ..............................به شمارۀ شناسۀ ملی  .............................. هایشرکت

که در ...............................................................................................................................................................................................

)مدیرعامل( با کـد ملی  ...........................................شود با نمایندگی نامیده می "برهان"اد به اختصار این قرارد

ه طبق آگهی ک ..................................)عضو هیأت مدیره( با کد ملی  .....................................و  .......................................

شوند جزو صاحبان مجاز وی محسوب می .....................مورخ   .................................مندرج در روزنامه رسمی شمارۀ 

 از یک طرف و

جا مشخصات طرف قرارداد شامل نام و در صورت وجود شمارۀ ثبت و مرجع ثبت و کد اقتصادی درج }در این  -2

                        ......................................................................................................................................................................... شود{ به نشانی

جا نام و سایر مشخصات و سمت اینشود با نمایندگی }در نامیده می "مشتری"که در این قرارداد به اختصار 

 ها( قید شود{شخص یا اشخاص صاحب امضای مجاز و مشخصات مستند تعیین کنندۀ سمت وی )آن

 از طرف دیگر مطابق شرایط و مفاد ذیل منعقد گردید.

از  متفاوتبندی }در صورتی که طرف دوم قرارداد بیش از یک شخص باشد )نظیر موقعی که متعهد پرداخت کارمزد رتبه

بندی است(، اسامی و مشخصات شخص یا اشخاص دیگر طرف بندی یا شخص اصلی مرتبط با رتبهشخص موضوع رتبه

شود. قرارداد به طور مشابه به صورت اجزاء بند دوم این ماده قید شده و برای هر کدام عبارت اختصاری مناسب قید می

اری هر کدام از اشخاص طرف قرارداد که مناسب است، به جای در این صورت در مواد مختلف قرارداد، عبارت اختص

 شود{مشتری قید می

 قرارداد موضوع (3) مادۀ

 موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برهان به شرح زیر:

... }در این قسمت موضوع رتبه بندی و مشخصات آن درج .......تعیین، به روزرسانی و بازنگری رتبۀ اعتباری . -1

 د{شومی

 ( فوق.1بندی اعتباری در موقع تعیین، به روزرسانی و بازنگری رتبۀ اعتباری موضوع بند)تهیۀ گزارش رتبه -2

( 1بندی است که در بند )بندی در این قرارداد، همان شخص موضوع رتبهمنظور از شخص اصلی مرتبط با رتبه :1تبصره 

ورقۀ بهادار یا تعهد مالی خاصی باشد، این تبصره به شکل زیر بندی، این ماده قید شده است.}در صورتی که موضوع رتبه

بندی عبارت است از ... که ]ناشر/بانی/متعهد[ ]ورقۀ بهادار/تعهد شخص اصلی مرتبط با رتبه: 1تبصره  "یابد: تغییر می

 {"بندی استخاص[ موضوع رتبه
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ح پیوست است که جزء الینفک این قرارداد محسوب ای آن، به شرفرآیند تعیین رتبۀ اعتباری و بازنگری دوره: 2تبصره 

انی رتبۀ روزرستواند به صالحدید خود این فرآیند را اصالح کرده و به مشتری ابالغ نماید. فرآیند بهشود، لکن برهان میمی

و اسلوب بار براساس فرآیند روز یک 365اعتباری تابع ضوابط برهان است. در صورت تمدید قرارداد، برهان الاقل هر 

 کند.بندی خود، رتبۀ اعتباری را بازنگری میرتبه

روز معتبر  365رتبۀ تعیین یا بازنگری شده از تاریخ تعیین یا بازنگری حداکثر به مدت مدت اعتبار قرارداد،  در :3تبصرۀ 

وقوع  این حال در صورتاست. در این مدت برهان رتبۀ اختصاص داده شده را پایش و در صورت لزوم به روز خواهد کرد. با 

 وی،اخذ نظر  یا ی به مشتریرسانبه اطالع یازن ونبددر هر زمان مجاز خواهد بود برهان  (،11شرایط ذکر شده در مادۀ )

 .یدنما یبنداعتبار گزارش رتبه یقتعل یامبادرت به الغاء 

 قراردادو نحوۀ تمدید مدت  (4) مادۀ

روز از تاریخ انعقاد قرارداد، اعتبار آن به  365خواهد بود و با گذشت هر روز معتبر  365قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 

شود، مگر این که مشتری یا برهان تمایل به تمدید اعتبار قرارداد نداشته روز دیگر تمدید می 365صورت خودکار به مدت 

د به صورت مکتوب به طرف مقابل اعالم روز قبل از پایان اعتبار قراردا 30باشد، که در این صورت باید این موضوع را الاقل 

.. است[.}در صورتی که موضوع رتبه .............نماید. سقف اعتبار قرارداد با در نظر گرفتن تمدیدهای آن، ]حداکثر تا تاریخ ..

جا قید در این بندی، ورقۀ بهادار یا تعهد مالی خاصی باشد، تاریخ سررسید ورقۀ بهادار یا تعهد مالی یا هر تاریخ مقدم بر آن

توان عبارت شود. در صورتی که موضوع رتبه بندی شخص حقوقی است که برای مدت نامحدود تاسیس شده، میمی

 ، قید نمود.{"... است...............حداکثر تا تاریخ ."را به جای عبارت   "نامحدود است"

 کارمزد ارائۀ خدمات (5) مادۀ

)به حروف: .........................( ریال است و  .................روزۀ اول برابر .... 365 کارمزد ارائه خدمات موضوع قرارداد برای دورۀ 

شود. مالیات بر ارزش افزوده و سایر های جدید مصوب برهان، تعیین میروزۀ بعدی، بر اساس نرخ 365های برای دوره

شود. پرداخت حق بیمه رمزد ارائۀ خدمات محسوب میاضافات دیگر طبق قوانین مربوطه به این مبالغ اضافه شده و جزو کا

 گردد.کارکنان برهان بر عهدۀ برهان است و از این بابت وجهی از مبلغ کارمزد ارائۀ خدمات، کسر نمی

-های بعدی در ماه قبل از انقضای دورۀ قبل یا در اولین ماه دورۀ جدید، طی صورتکارمزد اولیه و کارمزد دوره: 1تبصره 

حساب، روز از تاریخ صدور صورت 10دره توسط برهان به مشتری اعالم خواهد شد و مشتری موظف است ظرف حساب صا

 حساب را در وجه برهان بپردازد.مبلغ مندرج در صورت

.. به شمارۀ حساب... و شمارۀ .( آن، باید به حساب بانک برهان نزد بانک1کارمزد موضوع این ماده و تصرۀ ): 2تبصره 

 . واریز گردد و مدارک واریز آن به نشانی برهان ارسال گردد.شبای....

روزۀ اول، بر اساس وضعیت موجود اشخاص مرتبط با موضوع رتبه بندی  365کارمزد تعیین شده برای دورۀ : 3تبصره 

ددا جبندی تغییر اساسی اتفاق افتد، برهان ماست و در صورتی که در وضعیت هر یک از اشخاص مرتبط با موضوع رتبه

حساب از مشتری مطالبه خواهد کرد. التفاوت را با صدور صورتکارمزد را محاسبه کرده و در صورت افزایش کارمزد، مابه

 شود:بندی، به عنوان تغییر اساسی وی محسوب میاتفاقات زیر در مورد هر شخص مرتبط با موضوع رتبه
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 دیگر های حقوقیشخصیتادغام در  الف(

 الشرکه.یا سهمدرصد از سهام  20تغییر مالکیت بیش از ب( 

 دیگر. شخصیت حقوقییک الشرکۀ یا سهمدرصد سهام  20تملک بیش از ج( 

 .هاکل داراییدرصد   20ها به میزانی بیش از تغییر در دارایید( 

 اهدرصد جمع بدهی 20به میزانی بیش از  هاتغییر در بدهی( ه

 رتبۀ اعتباری اعالم عمومی یا اختصاصی (6) مادۀ

که قرارداد برای اعالم عمومی یا اختصاصی رتبۀ اعتباری یا هر دو منعقد شده باشد، یکی از عبارات )الف(، }بسته به این

 )ب( یا )ج( به شرح زیر در قرارداد گنجانده خواهد شد:{

 ای آن منعقد شده است.بازنگری دوره}الف:{ این قرارداد به منظور اعالم عمومی رتبۀ تعیین شده و به روزرسانی موردی و 

ای آن به اشخاص زیر }ب:{ این قرارداد به منظور اعالم اختصاصی رتبۀ تعیین شده و به روزرسانی موردی و بازنگری دوره

ها اعالم خواهد شد درج منعقد شده است: }در این قسمت اشخاصی که رتبۀ تعیین، به روزرسانی یا بازنگری شده به آن

ر بندی مربوطه، عالوه بر اشخاص ذکروزرسانی و بازنگری به همراه گزارش رتبهتبصره: رتبۀ اعتباری در هنگام تعیین، به{شوندمی

 گردد.شده در این ماده، به سازمان بورس نیز اعالم می

و همچنین اعالم ای آن ج: { این قرارداد به منظور اعالم عمومی رتبۀ تعیین شده و به روزرسانی موردی و بازنگری دوره}

اختصاصی آن به اشخاص زیر منعقد شده است: }در این قسمت اشخاصی که رتبۀ تعیین، به روزرسانی یا بازنگری شده به 

 شوند{ها اعالم خواهد شد درج میآن

 پیشفوق در قرارداد  "ج"یا  "ب"}در صورتی که قرارداد برای اعالم عمومی رتبۀ اعتباری منعقد شده باشد )یعنی بند 

مشتری خود میتواند در  :1تبصره "شود: به این شرح در ذیل این ماده پیش بینی می گاه دو تبصرهبینی شده باشد(، آن

اعالم  -1که: طول مدت اعتبار قرارداد، نسبت به اعالم عمومی یا اختصاصی رتبۀ اختصاص داده شده اقدام کند به شرط این

رتبۀ اعالمی با ذکر نام برهان به عنوان موسسه   -2اعالم عمومی برهان باشد،  عمومی یا اختصاصی توسط مشتری، پس از

در صورت لغو یا تعلیق  -4روزرسانی شده را اعالم کند، آخرین رتبۀ به -3یا شرکتی که رتبه را اختصاص داده است، باشد، 

ها اعالم کرده ه رتبۀ اعتباری را به آن، موضوع را حسب مورد به صورت عمومی یا به اشخاصی ک11رتبۀ اعتباری طبق مادۀ 

ها اعالم کرده را به برهان اسامی و مشخصات کسانی که رتبۀ اعتباری را به صورت اختصاصی به آن -5است، اعالم کند. 

در صورتی که مشتری رتبۀ اعتباری را به صورت اختصاصی به شخصی اعالم کند و آن شخص : 2تبصره " "ارائه دهد.

روزرسانی یا بازنگری شده را به همراه اطالعات مرتبط، به برهان استعالم نماید، برهان آخرین رتبۀ اعتباری بهموضوع را از 

این ماده قبال توسط مشتری  1دهد، مشروط بر اینکه نام و مشخصات شخص یادشده در اجرای تبصرۀ آن شخص ارائه می

 {"به برهان اعالم شده باشد.

 ای به این شرح در ذیل این مادهگاه تبصرهاعالم اختصاصی رتبۀ اعتباری منعقد شده باشد، آن }درصورتی که قرارداد برای

مشتری حق ندارد نسبت به اعالم عمومی رتبۀ اعتباری اقدام کند مگر با توافق برهان و  تبصره:"شود: پیش بینی می

تصاصی رتبۀ اعتباری به اشخاص قید شده در این تواند راسا نسبت به اعالم اخاصالح قرارداد با تنظیم متمم. مشتری می
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به عنوان موسسه یا  "شرکت رتبه بندی اعتباری برهان"رتبۀ اعتباری با ذکر نام  -1که: ماده اقدام کند مشروط بر این

تباری در اعالمیۀ رتبۀ اع -2شرکتی که رتبه را اختصاص داده است، به همراه الاقل خالصۀ گزارش رتبه بندی ، اعالم شود، 

روزرسانی شده را آخرین رتبۀ به -3قید کند که این رتبۀ اعتباری قابل استعالم از شرکت رتبه بندی اعتباری برهان است. 

، موضوع را حسب مورد به صورت عمومی یا به اشخاصی 11در صورت لغو یا تعلیق رتبۀ اعتباری طبق مادۀ  -4اعالم کند، 

اسامی و مشخصات کسانی که رتبۀ اعتباری را به صورت  -5کرده است، اعالم کند.  ها اعالمکه رتبۀ اعتباری را به آن

 "ها اعالم کرده را به برهان ارائه دهد.اختصاصی به آن

 مشتری تعهدات (7) مادۀ

 تعهدات مشتری در قبال برهان در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

یک هفته از تاریخ شروع قرارداد، به عنوان شخص رابط معرفی کتبی یکی از مدیران ارشد خود به برهان ظرف  .1

 ها با مشتری از طریق وی صورت پذیرد،که کلیۀ مکاتبات، ارتباطات و هماهنگی

ارائۀ هرگونه اطالعات و مستندات درخواستی برهان که برای اجرای خدمات موضوع قرارداد ضروری است، به  .2

 یین شده. صورت کامل و صحیح و به شکل مکتوب در زمان تع

پنج روزکاری از زمان مدت  یحداکثر طبرهان شده به در اطالعات و مفروضات ارائه یتبا اهم ییرهرگونه تغ ۀارائ .3

 ،وقوع تغییرات

شود به برهان، بندی واقع میارائۀ اطالعات هرگونه وقایع مهمی که در طول اعتبار قرارداد در رابطه با موضوع رتبه .4

 از زمان وقوع، حداکثر ظرف پنج روز کاری

دریافت اطالعات و مستندات مرتبط با خود از دیگران از جمله از حسابرس مستقل، بازرس قانونی، مشاور حقوقی،  .5

های طرف مراوده یا اشخاص دولتی و عمومی غیر دولتی که اطالعات مالی مشتری را در اختیار دارند،  بانک

نامه برای اینکه اشخاص یادشده ریافتی به برهان یا صدور اجازههای تجاری خود و ارائۀ اطالعات و مستندات دطرف

 مستقیما اطالعات و مستندات مرتبط با مشتری را در اختیار برهان قرار دهند.

تطبیق اطالعات و مستنداتی که به منظور ارائه به برهان از سایر منابع از جمله حسابرس مستقل، بازرس قانونی،  .6

کند با اطالعات و مستندات نزد خود و های طرف مراودۀ خود دریافت میری، بانکهای تجامشاور حقوقی، طرف

 توضیح هر گونه اختالف احتمالی.

ریزی به منظور انجام مصاحبه کارشناسان برهان با مدیران مورد نظر اشخاص مرتبط با موضوع همکاری و برنامه .7

های تحت تملک یا اجارۀ اشخاص مرتبط با موضوع ها و داراییبندی و بازدید کارشناسان برهان از محلرتبه

 بندی در چارچوب برنامۀ زمانبتدی که از طرف برهان اعالم خواهد شد.رتبه

بندی و هرگونه گزارش دیگری که برهان در این ارتباط تهیه و برای نویس گزارش رتبهاعالم نظر راجع به پیش .8

 ی از تاریخ ارسال گزارش.روز کار 5کند، ظرف اعالم نظر به مشتری ارسال می

 قرارداد. (9) ۀمادها طبق ها و عدم سوء استفاده از آنحفظ محرمانگی اطالعات و گزارش .9
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 قرارداد.  5پرداخت کارمزد ارائۀ خدمات به برهان بر اساس مادۀ   .10

بازنگری رتبۀ اعتباری، برهان محتوا و شکل اطالعات و مستندات مورد در مراحل مختلف تعیین، به روزرسانی و تبصره: 

( این ماده و حداکثر مهلت مشتری در ارائۀ این اطالعات و مستندات را به صورت کتبی به مشتری اعالم 1نیاز موضوع بند )

 کند.می
 

 تعهدات برهان  (8) مادۀ

 برابر مشتری به شرح زیر است: تعهدات برهان پس از اجرایی شدن قرارداد و در طول اعتبار آن، در

قرارداد، برهان موظف است در صورت دریافت به موقع اطالعات  10به استثنای شرایط پیش بینی شده در مادۀ  .1

بندی را طبق و مستنداتی که در چارچوب قرارداد از مشتری درخواست نموده است، رتبۀ اعتباری موضوع رتبه

وز بندی یادشده، به ردر مقاطع زمانی پیش بینی شده در اسلوب رتبهبندی مناسب خود، تعیین و اسلوب رتبه

نموده یا مورد بازنگری قراردهد به طوری که رتبۀ اعتباری تعیین شده در طول اعتبار قرارداد، همواره معتبر باشد، 

 (.11مگر در شرایط پیش بینی شده در مادۀ )

در هنگام تعیین، به روزرسانی یا بازنگری رتبۀ اعتباری  بندیبرهان موظف است قبل از نهایی کردن گزارش رتبه .2

نویس آن را برای مشتری به منظور نظر خواهی ارسال کند. برهان موظف به اعمال نظرات بندی، پیشموضوع رتبه

 دریافتی از مشتری در خصوص گزارش یادشده نیست.

ی مناسب خود تهیۀ کرده و برای مشتری بندبندی را مطابق اسلوب رتبهبرهان موظف است گزارش نهایی رتبه .3

 ارسال کند.

، این قرارداد برای اعالم عمومی یا اختصاصی رتبۀ تعیین شده منعقد شده باشد، (6) ۀمادکه طبق بسته به این .4

بندی مربوطه برای عموم گزارش رتبهبرهان موظف است رتبۀ تعیین، به روز رسانی یا بازنگری شده را به همراه 

 ارائه نماید. (6) ۀمادافشا و/یا به شخص یا اشخاص تعیین شده در 

 قرارداد. (9) ۀمادحفظ محرمانگی اطالعات و اسناد و مدارک دریافتی از مشتری طبق  .5

مبنای تعیین، به روزرسانی و بازنگری رتبۀ اعتباری بر اساس اطالعات و مستندات دریافتی از مشتری و سایر تبصره: 

 شوند.منابع اطالعاتی است که طبق ضوابط برهان منبع معتبر اطالعات محسوب می

 هاها و عدم سوء استفاده از آنحفظ محرمانگی اطالعات، مستندات و گزارش (9) مادۀ

است در طول مدت اعتبار قرارداد و بعد از آن، تمامی اطالعات و مستنداتی را که در اجرای قرارداد، برهان موظف  -1

کند یا در بازدیدهای خود از محل فعالیت مستقیما از مشتری یا به واسطۀ مشتری از سایر اشخاص دریافت می

دیران مشتری یا اشخاص مرتبط با بندی یا در حین انجام مصاحبه با ممشتری یا اشخاص مرتبط با موضوع رتبه

دارد و به استثنای کارکنان خود در حدودی که برای اجرای آورد، محرمانه نگهبندی به دست میموضوع رتبه

خدمات موضوع قرارداد ضرورت دارد، در اختیار سایر اشخاص قرار ندهد یا برای عموم منتشر نکند یا به منظور 

که قبال موافقت کتبی مشتری را دریافت نموده قرارداد استفاده نکند، مگر این دیگری غیر از ارائۀ خدمات موضوع
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ب، در بندی مناسباشد یا این اطالعات و مستندات قبال به عموم افشا شده باشند یا الزم باشد طبق اسلوب رتبه

برای عموم منتشر یا به شخص یا اشخاص  (6) ۀمادهای مرتبط با آن، درج و طبق بندی و سایر گزارشگزارش رتبه

 قید شده در آن ماده ارائه شود. 

د و راردااست، در مدت اعتبار قرارداد و بعد از آن، رتبۀ تعیین، به روز یا بازنگری شده طبق این ق مشتری موظف -2

بندی را که به طور رسمی یا های مرتبط با رتبهبندی و سایر گزارشنویس یا گزارش نهایی رتبههمچنین پیش

کند، محرمانه نگه دارد و به غیر از کارکنان مرتبط خود به اشخاص دیگری ارائه غیر رسمی از برهان دریافت می

موافقت کتبی برهان را دریافت نموده باشد یا این اطالعات قبال در که قبال ندهد یا به عموم افشا نکند، مگر این

 اجرای قرارداد توسط برهان برای عموم افشا شده یا به اشخاص مورد نظر ارائه شده باشند.

تواند بدون ذکر نام مشتری، رتبۀ اعتباری اختصاص داده شده طی این قرارداد را برای مقاصد مطالعاتی برهان می -3

های پژوهشی خود مورد استفاده قرار دهد حتی اگر گزارش اشخاص دیگر قرار دهد یا در تهیۀ گزارشدر اختیار 

 کند.پژوهشی  را برای عموم منتشر 

صالح قانونی، یک طرف قرارداد ملزم یا دستورات مقامات ذیاالتباع و مقررات الزم ینقوانطبق که  در صورتی  :1تبصره  

ها در حدود ها گردد، ارائه یا افشای آنات موضوع این ماده به سایر اشخاص یا افشای عمومی آنبه ارائه اطالعات یا مستند

 شود. صالح از سوی وی، به منزلۀ نقض مفاد این ماده محسوب نمییقوانین و مقررات یا دستورات مقامات ذ

بندی منعقد شده باشد، مجاز است نام تبهکه قرارداد برای اعالم اختصاصی نتایج ربرهان همواره حتی درصورتی: 2تبصره 

مشتری را به عنوان مشتری خود به صورت عمومی یا در متون و سایر موارد معرفی سابقۀ خود، اعالم یا درج نماید و در 

 اصورتی که طبق قوانین و مقررات ملزم باشد، روابط مالی و تجاری خود با مشتری از جمله این قرارداد را با ذکر مبلغ، افش

 کند.

 حدود مسئولیت طرفین (10) مادۀ

مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد درخصوص اطالعات و مستندات ارائه شده جهت انجام موضوع این قرارداد به شرح زیر 

 است:

کند مشتری مسئولیت صحیح و کامل بودن اطالعات و مستنداتی که در اجرای قرارداد، مستقیما به برهان ارائه می .1

 را بر عهده دارد، 

مشتری مسئولیت تطبیق داشتن اطالعات و مستنداتی که به منظور ارائه به برهان از سایر منابع از جمله حسابرس  .2

کند با اطالعات های طرف مراودۀ خود دریافت میهای تجاری یا بانکمستقل، بازرس قانونی، مشاور حقوقی، طرف

 دارد.و مستندات نزد خود یا توضیح اختالفات احتمالی را به عهده 

برهان مسئولیت دارد که در ارائۀ خدمات موضوع قرارداد، قوانین و مقررات، ضوابط داخلی خود و اسلوب رتبه  .3

بندی مناسب را رعایت کند، و در صورت تخلف از این بند تا سقف پنج برابر مبلغ کارمزد ساالنۀ رتبه بندی، 

 مسئول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود.
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که به دلیل استفاده از نتایج رتبه بندی از جمله استفاده از  یانیخسارت و ز ،ینههز جبران هرگونهقبال برهان در  .4

     نخواهد داشت. یتیمسئول گونهیچه به مشتری وارد شود، یبندگزارش رتبه

طابق مقررات مربوطه های برهان مهای قید شده در این قرارداد، به هیچ عنوان محدود کنندۀ مسئولیتمسئولیت: 1تبصره 

 نخواهد بود. 

 رسد، مغایر باشد نیستبرهان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعدا به تصویب می :2تبصره 

 و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.  

حق ندارند  یناز طرف یک یچقرارداد بوده و ه ینتعهدات خود به موجب ا یفایرأساً متعهد به ا یناز طرف یکهر: 3تبصره 

 یره غجزئاً، ب یاخود، کاًل  هاییتو مسئول یاراتاخت یازات،، امتتعهدات ینسبت به واگذار یگر،طرف د یکتب یتبدون رضا

 یند.اقدام نما

 بندیتعلیق، لغو یا توقف رتبه (11) مادۀ

بدون اعالم قبلی به مشتری یا کسب نظر وی، در هر زمان نسبت به تعلیق یا لغو برهان در هر یک از شرایط زیر حق دارد 

 بندی موضوع این قرارداد، اقدام کند:رتبۀ تعیین شده یا توقف رتبه

 وباسلطبق  یرتبه اعتبار به روزرسانی یا بازنگری یبرا تیکه اطالعات، اسناد و مدارک به حدّ کفا یمواقع در -1

 رد؛یقرار نگ برهان اریدر اخت ،یبندرتبه

اصل بندی مظنون شود یا یقین حرتبه یاطالعات مبنا یعامدانه و اساس ییرتغ و یدستکاردر صورتی که نسبت به  -2

 کند،

 بقبندی، طبندی یا متعهد اصلی تعهد خاص یا ورقۀ بهادار موضوع رتبهشخص حقوقی موضوع رتبهکه  یدرصورت -3

 ؛نمایدتعهد خود نکول  یفایاز ا ،برهان فیتعر

به  ای فایقبل از آن ا ای دیدر سررس ،یورقه بهادار موضوع رتبه بند ایکه تعهدات مربوط به تعهد خاص  یدرصورت -4

 شده باشد؛ یمنتف لیهر دل

نموده  یمطابق قانون اعالم ورشکستگ ایشده  هیتصف ایمنحل  ،یبندموضوع رتبه یکه شخص حقوق یصورت در -5

 ادغام شده باشد؛ یگرید یدر شخص حقوق ایباشد، 

 ی یا خصوصیاعالم عمومحسب مورد  ای یاعتبار ۀرتب نییو مقررات از تع نیبراساس قوانبرهان،   کهیصورت در -6

 آن منع شده باشد؛

حساب بندی که طبق این قرارداد محاسبه و طی صورتدر صورتی که مشتری از پرداخت به موقع کارمزد رتبه -7

 ،شده است، امتناع کند صادره از طرف برهان به وی اعالم

 بورس برسد.سازمان  دییبه تأدر صورتی که دالیل دیگری مورد نظر باشد و این دالیل  -8

بندی و دالیل آن را به اطالع مشتری و همچنین سازمان بورس برهان، تعلیق یا لغو رتبۀ اعتباری یا توقف رتبه :تبصره

شا بندی و دالیل آن را برای عموم افان تعلیق یا لغو رتبه یا توقف رتبهرساند. چنانچه رتبه به عموم اعالم شده باشد، برهمی
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خواهد کرد و در صورتی که رتبه به صورت اختصاصی به اشخاص معینی اعالم شده باشد، برهان به همان ترتیب موضوع و 

 دالیل آن را به اطالع این اشخاص خواهد رساند.

 

 قرارداد انحالل (12) مادۀ

 زیر است: شرایط فسخ قرارداد به شرح

 این قرارداد با توافق کتبی طرفین، قابل فسخ است. .1

در صورتی که برهان به هر یک از تعهدات خود عمل نکند و بیست روز از اخطار مشتری بگذرد، مشتری حق فسخ  .2

 یک طرفۀ قرارداد را دارد.

ذرد، برهان حق فسخ در صورتی که مشتری به هر یک از تعهدات خود عمل نکند و بیست روز از اخطار برهان بگ .3

 یک طرفۀ قرارداد را دارد.

 ، برهان حق فسخ قرارداد را به صورت یک طرفه خواهد داشت.17مادۀ  1در شرایط پیش بینی شده در بند  .4

، حق فسخ یک 14مادۀ  برای یک طرف قرارداد، طرف مقابل در شرایط مذکوردردر صورت تحقق فورس ماژور  .5

 طرفۀ قرارداد را دارد.
 

صالح قانونی از جمله درصورت انحالل قرارداد به هر دلیل، تکالیف قانونی مشتری و برهان در مقابل مراجع ذی :1تبصرۀ 

 سازمان بورس و اوراق بهادار به قوت خود باقی خواهد بود.

فسخ قرارداد، رساند و نحوۀ اجرا یا در صورت بروز یکی از موارد زیر، برهان موضوع را به اطالع سازمان بورس می :2تبصرۀ 

بندی دیگری را تابع شرایطی خواهد بود که سازمان بورس اعالم خواهد کرد. در صورتی که سازمان بورس موسسۀ رتبه

های رتبه بندی را به دستور سازمان برای ادامۀ فعالیت رتبه بندی تعیین کند، برهان تمام اطالعات، اسناد، مدارک و گزارش

 تسلیم خواهد نمود:بورس، به موسسۀ جایگزین 

روز  15در صورت تعلیق مجوز فعالیت برهان به قسمی که انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد به مدت بیش از  -1

 که مشتری ظرف هفت روز کاری پس از تعلیق خواستار عدم فسخ قرارداد شود.کاری ممکن نباشد، مگر این

 ، در صورتی که مجوز تاسیس یا فعالیت برهان لغو شود -2

 در صورتی که برهان منحل شده یا اعالم ورشکستگی کند، -3

 گیری نماید.در صورتی که برهان از فعالیت رتبه بندی طبق مقررات کناره -4

 شرایط تسویه در زمان فسخ قرارداد  (13) مادۀ

 درصورت انحالل قرارداد در هر مرحله، نحوۀ تسویۀ قرارداد به شرح زیر خواهد بود:

توافق طرفین فسخ شود، میزان کارمزد ارائۀ خدماتی که به برهان تعلق خواهد گرفت نیز در صورتی که قرارداد با  .1

 شود.با توافق طرفین تعیین می
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درصورتی که به علت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات مشتری ، قرارداد از طرف برهان فسخ گردد، برهان  .2

جاری خواهد بود و چنانچه مشتری این مبلغ را  مستحق دریافت کل مبلغ کارمزد ارائۀ خدمات در همان دورۀ

 پرداخت نکرده باشد، موظف است بالفاصله آن را در وجه برهان بپردازد.

درصورتی که به علت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات برهان، قرارداد از طرف مشتری فسخ گردد، مبلغ کارمزد  .3

 است: گیرد به شرح زیرارائۀ خدمات که به برهان تعلق می

در صورتی که در دورۀ اول قرارداد، قرارداد قبل از تعیین رتبۀ اعتباری و تهیۀ و ارائۀ پیش نویس گزارش  -3-1

های بعدی، قبل از بازنگری رتبۀ اعتباری و ارائۀ پیش نویس گزارش رتبه رتبه بندی مربوطه، یا در دوره

مزد دورۀ مربوطه نخواهد بود و در بندی مربوطه فسخ شود، برهان مستحق دریافت هیچ مبلغی بابت کار

 صورت دریافت هر بخش از مبلغ کارمزد، باید آن را بالفاصله به مشتری برگرداند.

در صورتی که در دورۀ اول قرارداد، قرارداد پس از تعیین رتبۀ اعتباری و ارائۀ پیش نویس گزارش رتبه  -3-2

س گزارش مربوطه، فسخ شود، برهان مستحق های بعدی، پس از بازنگری و ارائۀ پیش نویبندی، یا در دوره

دریافت نصف مبلغ کارمزد ارائۀ خدمات است و در صورت دریافت مبلغی مازاد بر آن، باید مبلغ مازاد را 

 بالفاصله به مشتری برگرداند.

روز از تاریخ تعیین یا بازنگری  60های بعدی، بیش از در صورتی که در در دورۀ اول قرارداد یا در دوره -3-3

تبۀ اعتباری گذشته باشد، و قرارداد فسخ شود، برهان مستحق دریافت هشتاد درصد مبلغ کارمزد ارائۀ ر

 خدمات است و در صورت دریافت مبلغی مازاد بر آن، باید مبلغ مازاد را بالفاصله به مشتری برگرداند.

فوق مستحق   3ن طبق بند فسخ شود، برها 12مادۀ  5و  4درصورتی که قرارداد به دلیل تحقق شرایط بندهای  .4

 دریافت کارمزد ارائۀ خدمات خواهد بود.

فوق  3فسخ یا به دیگری منتقل شود، برهان طبق بند  12مادۀ  2در صورتی که قرارداد به علل ذکر شده در تبصرۀ  .5

ن به مستحق دریافت کارمزد ارائۀ خدمات خواهد بود و در مورد بازگرداندن مازاد کارمزد دریافتی یا پرداخت آ

 موسسۀ رتبه بندی جایگزین، مطابق دستور سازمان بورس عمل خواهد شد.

 ماژورفورس (14) مادۀ

ری گیکه توانایی دفع و پیشای غیرمترقبه خارج از ارادۀ وی به طوریدرصورتی که یک طرف قرارداد به علت وقوع حادثه

های واگیردار، زلزله، عمومی، شیوع بیماری آن را نداشته باشد )همچون جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالب، اعتصاب

دار و غیره(، نتواند تمام یا قسمتی از تعهدات خود در این قرارداد را ایفا های دامنهسوزیهای غیرعادی، آتشسیل و طغیان

عهدات جام ت، باید مراتب را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ حادثه کتباً به طرف دیگر اطالع دهد. در چنین شرایطی، انکند

که موضوع را ظرف مهلت مقرر به طرف مقابل وی تا رفع شرایط مذکور )فورس ماژور( به تعویق خواهد افتاد به شرط این

که شرایط فورس ماژور مانع از اطالع رسانی شده باشد. چنانچه مدت برقراری شرایط فورس ماژور بیش اطالع دهد، مگر این

قابل حق فسخ قرارداد را دارد. در هر حال در صورت فسخ یا عدم فسخ قرارداد، طرفین از یک ماه به طول انجامد، طرف م

 باشند.متعهد به انجام کلیه تعهدات قراردادی خود تا تاریخ وقوع حادثۀ غیرمترقبه موضوع این ماده می
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 حل اختالف (15) مادۀ

از طریق مذاکره میان طرفین بررسی و رفع درصورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع بدواً 

تواند موضوع اختالف را به منظور حصول سازش خواهدشد. درصورتی که ظرف سی روز توافق حاصل نشود، هر طرف می

قانون بازار اوراق بهادار، ارجاع دهد. در صورت عدم حصول سازش در کانون مربوطه، مرجع  36مربوطه طبق  مادۀ  به کانون

 قانون بازار اوراق بهادار خواهد بود. 37یدگی به اختالف، هیات داوری مذکورد در مادۀ نهایی رس

 اقامتگاه قانونی و نحوۀ ارتباط طرفین (16) مادۀ

تواند با ارسال نامه به طرف میک از طرفین قرارداد است. هری 1نشانی قانونی طرفین قرارداد همان نشانی قید شدۀ در مادۀ 

ارسال هرگونه اسناد و اوراق اداری و قضایی اعم از مرسوالت  خود را در مدت قرارداد تغییر دهد نشانی قانونیدیگر قرارداد، 

قید شده یا در صورت تغییر به  1طرف مقابل که در مادۀ  به نشانی قانونیها از یک طرف ها و احضاریهاداری، اخطاریه

 .تلقی خواهد شدو دریافت شده توسط وی، به طرف مقابل ابالغ شده آخرین نشانی اعالم شده طبق این ماده، 

های ارتباطی دیگری را از جمله از طریق فکس، تواند برای ارسال اطالعات و مستندات مبنای رتبه بندی، راهبرهان می

 افزارهای الکترونیکی خاصی را تعیین و به مشتری اعالم کند که در این صورت مشتری ملزم است، برای ارسالرایانامه یا نرم

 های ارتباطی تعیین شده توسط برهان استفاده کند.اطالعات و مستندات از راه
  

 سایر موارد (17) مادۀ

 بندی موضوعکند که طی دو سال گذشته خود یا اشخاص وابسته به وی، هیچگونه قراردادی برای رتبهمشتری اقرار می

صورت انعقاد، آن را قبل از انقضا، فسخ ننموده با موسسۀ رتبه بندی دیگری غیر از برهان منعقد نکرده است یا در  قرارداد

کند که استعالمات الزم را طبق ضوابط برهان از موسسۀ رتبه بندی مذکور اخذ و به است، یا در غیر این صورت قبول می

وضوع مای باشد که طبق ضوابط برهان، برهان نتواند ارائۀ خدمات برهان ارائه نماید. در صورتی که پاسخ استعالم به گونه

 این قرارداد را شروع یا ادامه دهد، برهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

 مادۀ پایانی (18) مادۀ

باشند. تمام صفحات .. تبصره بوده و در دو نسخه تنظیم گردیده که در حکم واحد می......ماده و . 18این قرارداد مشتمل بر 

قرارداد در هر دو نسخه، در تأیید مفاد آن به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار مشتری و یک 

 نسخه در اختیار برهان قرار خواهد گرفت.   

 


