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 بندیرآیند رتبه

 :و تعیین کارمزد انجام توافق اولیه -1
 پذیرد.ابتدا مذاکرات الزم برای رسیدن به توافق اولیه با مدیر صندوق صورت می -1-1

مصوبات مربوطه  وگذاری بر اساس ساختار کارمزد خدمات برهان های سرمایهعملکرد صندوق بندیِکارمزد درجه -1-2

 شود. تعیین می در این زمینه

رای انعقاد قرارداد و تعیین بفعالیت دارند، در مذاکره با مشتری  هابندی عملکرد صندوقدرجهکارکنانی که در  -1-3

و تخمین قیمت  بندی عملکرددرجهکارمزد، دخالتی ندارند و حداکثر برای تخمین میزان ساعات کار هر موضوع 

 تمام شدۀ آن نقش خواهند داشت.

 :های اولیهانجام بررسی -2
بندی درجهبا شیوه نامۀ  در خصوص مطابقت نوع و ماهیت صندوق، برهان درجه بندی عملکردقبل از پذیرش هر موضوع 

برهان در  دهد. های الزم را انجام میبررسی ،ههای مربوطنامهو نبود تضاد منافع طبق شیوهگذاری های سرمایهعملکرد صندوق

 موارد زیر مطمئن باشد:پذیرد که از بندی را میصورتی رتبه

 را در اختیار دارد.ها بندی عملکرد صندوقدرجهانجام الزم برای مجوز نامۀ مورد نیاز و شیوه -

 بندی عملکرد صندوق وجود ندارد یا در صورت وجود، قابل کنترل است.تضاد منافع مؤثر بر درجه -
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یاز و در صورت نبندی عملکرد صندوق درجهنیروی انسانی و سایر ظرفیت های الزم را برای انجام  -

عیین ظرفیت در ت .بازنگری و در صورتی که نیاز به پایش آن وجود دارد، برای پایش آن در اختیار دارد

بندی رجهدیا بندی موضوع رتبه 40تواند تا وجه داشت که هر سرگروه حداکثر مینیروی انسانی باید ت

ا ی بندیتواند مسئولیت رتبهعضو دیگر کارگروه نیز می ند و هررا به طور همزمان سرپرستی ک

 را بپذیرد. بندیدرجه /بندیموضوع رتبه 20، پایش یا بازنگری حداکثر بندیدرجه

  آن موضوع را بدست آورد.بندی عملکرد صندوق درجهتواند اطالعات کافی و الزم برای می -

 :بندی عملکرد صندوقدرجه انعقاد قرارداد -3
صندوق و  بین برهانبندی عملکرد صندوق درجهقرارداد ، بندی عملکردبودن انجام درجهدر صورت قابل پذیرش  -3-1

 گردد.منعقد می شده، ، مطابق نمونۀ از پیش تهیهمدیر صندوقیا 

رارداد ( باشد، قگذاریصندوق سرمایهبدون درخواست )بدون همکاری درجه بندی عملکرد صندوق ر صورتی که د -3-2

 شود.مشخص می pتنظیم نخواهد شد و رتبۀ اعالمی با اندیس درجه بندی عملکرد صندوق 

 تشکیل کارگروه: -4
اهد تشکیل خو گرکارگروه مخصوصی حداقل متشکل از دو تحلیل ،بندی عملکرد صندوقدرجهبرای هر موضوع  -4-1

از کارگروه  ها به عنوان سرگروه، مسئولیت کارگروه را به عهده خواهد داشت. اعضای هرشد که یک نفر از آن

مدیر وند. شبین کارکنانی که قبال صالحیتشان به تصویب هیات مدیره رسیده است، توسط مدیرعامل انتخاب می

 ، کارگروه خاصی اختصاص داده شده است.بندیدرجهعامل مطمئن خواهد شد که به هر موضوع 

 شود. به تخصص و تجربۀ کارکنان توجه میبندی درجههای در تعیین اعضای کارگروه -4-2

ظایف و تاه شدمطلع  کارگروه خود بهبندی عملکرد صندوق درجهاختصاص هر موضوع  باید از اعضای کارگروه -4-3

ستی از موضوعات ، فهرموقع انجام دهند. برای این منظوربه  آن پایش وبندی درجهدر زمینۀ اجرای فرآیند خود را 

 .گرددمیدر آن درج  بندیدرجهکارگروه هر موضوع و  شدهتهیه بندی درجه

بندی رجهدنویس گزارش و تهیۀ پیشها بندی عملکرد صندوقنامۀ درجهشیوهها و اجرای مناسب انجام تحلیل -4-4

س نویدر مواقع مقتضی پیشهمچنین بندی درجهکارگروه  گروه مربوطه است.عهدۀ کار ربعملکرد صندوق 

  کند.تهیه می ،بندیکمیتۀ درجهجهت طرح در  رادرجه روز رسانی و بازنگری به گزارش الزم برای

 اطالعات: آوریجمع -5

وه همتا، از گذاری عضو گرهای سرمایهبندی و سایر صندوقموضوع درجهگذاری صندوق سرمایهپیرامون  اطالعات مورد نیاز

الع رسانی تارنمای اط ها،افزاری صندوقهای نرمشرکت، مالی های پردازش اطالعاتطریق مراجعه به مدیر صندوق، شرکت

و سایر منابع ادار تارنمای رسمی سازمان بورس و اوراق به، سامانۀ اطالع رسانی ناشران )کدال( و نیز بندیموضوع درجه صندوق

  .شودآوری میجمع معتبر
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 نویس گزارش: پیشتنظیم  -6

های دوقبندی عملکرد صننامۀ درجهمطابق با شیوه الزم و محاسبات هاو انجام تحلیلآوری اطالعات پس از تکمیل جمع

 .شودمی تنظیمتوسط کارگروه مربوطه بندی عملکرد درجهنویس گزارش پیش محاسبه و ،گذاریسرمایه

 :بندیکمیتۀ درجهبرگزاری جلسۀ  -7

میته( و بندی )به عنوان رئیس کای متشکل از مدیر خدمات رتبهکمیته در بندی عملکرد صندوقدرجهنویس گزارش پیش

ملکرد صندوق عبندی درجه ،اصالحات الزم انجام پس از مزبور در صورت لزوم. در جلسۀ شودمطرح می ی کارگروه مربوطهاعضا

 رسد.به تصویب کمیته می نهاییمربوطه، گزارش تعیین و 

بندی یتۀ درجه، کمهو تصویب گزارش مربوط هابندیو بازنگری درجه روز رسانی، بهگیری راجع به تعیینتنها مرجع تصمیم 

ین کمیته اختیار همچن رت )استثنایی( را دارد.های پَاختیار حذف دادهبا ذکر دالیل در صورتجلسه، خواهد بود و این کمیته 

مچون عدم گروه همتای فراگیر برای مدتی معین به دالیلی هیک دهد یک یا چند صندوق در میدارد در صورتی که تشخیص 

یین معیارسنجش تخلفی معنادار داشته و این موضوع اثر با اهمیتی در تع ،هایت نصاب امیدنامه و یا سایر مقررات موضوعرع

 اید.حذف نم گروهآن صندوق )های( مذکور را از  ،عملکرد صندوق داشته باشد، با ذکر دالیل مربوطه در صورتجلسه

 : صندوق عملکرد یبنددرجهروز رسانی به -8

های ملکرد صندوقعبندی نامۀ درجهطبق شیوهبینی شده پیشروز رسانی در مقاطع صندوق و بهبندی عملکرد درجه روزرسانیِبه

 . رسدبه موقع توسط کارگروه مربوطه انجام شده و مطابق توضیحات فوق به تصویب کمیته می ،گذاریسرمایه

 اعالم عمومی یا اختصاصی: -9
 ندی عملکردبدرجهتعیین شده باشد، برهان نتایج تعیین و بازنگری  درجۀدر صورتی که مقرر به اعالم عمومی  -9-1

 ملکردعبندی ترسی به گزارش درجهدسکند. نحوۀ میمنتشر به صورت عمومی در پایگاه الکترونیکی خود را 

 ین زمینه خواهد بود. های برهان در اصندوق، تابعِ سیاست

بندی عملکرد صندوق درجهگزارش کامل شده باشد، برهان  تعییندرجۀ در صورتی که مقرر به ارائۀ اختصاصی  -9-2

ندی بدرجهو همچنین به شخص یا اشخاص تعیین شده در قرارداد مربوطه  گذاریسرمایهمدیر صندوق را به 

  دهد.به شرط مجاز بودن از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه میعملکرد صندوق 

 الم عمومیکه از اع اندملزمبندی درجهقرارداد  هایطرف یا طرف، تعیین شدهدرجۀ ارائۀ اختصاصی  در صورت -9-3

وع را به برهان باید ابتدا موض ،را به عموم اعالم کننددرجه بخواهند  بعداً آن خودداری کنند و در صورتی که

هر حال اگر به  در توسط برهان اعالم عمومی گردد.درجه ها، ابتدا اطالع داده تا قبل از اعالم عمومی توسط آن

 عمومی آن نسبت به اعالمبندی درجههر دلیل قبل از اعالم عمومی توسط برهان، هر یک از طرف های قرارداد 

ان محفوظ اقدام کند، این حق برای برههایی از آن یا بخشبندی عملکرد صندوق درجهگزارش کامل یا اعالم 

  کند. منتشربه صورت عمومی را های مربوطه و گزارشتعیین شده  درجۀخواهد بود که 
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 :صندوق عملکرد یبنددرجهتوقف یا تعلیق  -10

صندوق  فسخ یا منفسخ شود یا فعالیتبندی عملکرد صندوق درجهدر صورتی که به هر دلیل قرارداد  -10-1

روز و یا به ندکرا متوقف  بندیدرجه بازبینیبه روزرسانی و تواند میمتوقف شود، برهان به نوعی  گذاریسرمایه

 .دهدبندی را به صورت درخواست نشده ادامه و بازبینی درجه رسانی

در ارائۀ به  گذاریصندوق سرمایهمدیر یا سایر ارکان  دلیل از جمله به دلیل عدم همکاری در صورتی که به هر -10-2

روزرسانی  را تعیین، بهبندی صندوق درجهموقع اطالعات و مستندات صحیح، برهان تشخیص دهد که قادر نیست 

 ا تعلیق خواهد کرد.ف یرا متوقدرجه  بازبینیتعیین، به روزرسانی یا برهان  گاهآن کند، بازبینییا در موعد مقرر 

این حق را  بیش از یکماه تاخیر داشته باشد، برهانبندی درجهدر صورتی که طرف قرارداد در پرداخت کارمزد  -10-3

 را متوقف یا تعلیق کند. بندیدرجه بازبینیدارد که به روزرسانی یا 

 موارد افشا: -11

گاه به  را برای عموم افشا کرده باشد، آنگذاری های سرمایهبندی عملکرد صندوقگزارش درجههرگاه برهان  -11-1

 خواهد شد. ، موضوع به همراه تاریخ توقف به روز رسانی برای عموم افشابندیدرجهروز رسانی همحض توقف ب

توقف یا تعلیق متعیین شده را درجۀ  بازبینیگاه بنا به دالیل فوق، برهان تصمیم بگیرد که به روزرسانی یا هر -11-2

 رسانی خواهد کرد:به شرح زیر اطالع کند، آن گاه حسب مورد

اشد، توقف یا باز طریق انتشار در پایگاه الکترونیکی برهان به عموم اعالم شده  بندیدرجهدرصورتی که  -

 نیز به همان طریق به اطالع عموم خواهد رسید،درجه  بازبینیتعلیق به روزرسانی یا 

به  به صورت اختصاصی به افراد خاصی ارائه شده باشد، توقف یا تعلیق بندیدرجهدر صورتی که  -

 شود.هم به همان افراد اطالع داده می آن بازبینیروزرسانی یا 

 و وزرسانیربه اشخاص آبونه شده ارائه شده باشد، اطالعات توقف یا تعلیق به  بندیدرجهدرصورتی که  -

 ن اشخاص قرار خواهد گرفت.نیز به همان صورت در دسترس همادرجه  بازبینی

ظریۀ حسابرس نرا بنا به بندی عملکرد صندوق هدرج بازبینیدر صورتی که برهان صورتهای مالی مبنای تعیین یا  -11-3

لکرد صندوق بندی عمدرجهرا در گزارش شده یا به صالحدید خود اصالح کرده باشد، این موضوع و موارد اصالح 

 قید خواهد کرد.

 بازبینیرد که به هر دلیل تصمیم بگی شود، چنانچه برهان بناکه برای عموم منتشر میهایی بندیدرجهدر مورد  -11-4

ایگاه الکترونیکی کاری از طریق پ را ادامه ندهد، این موضوع را ظرف حداکثر هفت روزِ  بندیدرجهو به روزرسانی 

 . رساندمیبرهان به اطالع عموم 

 گذاریسرمایه هایبندی عملکرد صندوقچارچوب گزارش درجه -12

 گذاری حداقل باید شامل موارد زیر باشد:های سرمایهبندی عملکرد صندوقگزارش درجه

 



 

   

 گذاریهای سرمایهبندی عملکرد صندوقدرجهو چارچوب گزارش  فرآیند مستند:عنوان    
 

  صفر شمارۀ ویرایش:

  29/11/1397 تاریخ تصویب:     

 

 6 از 6 صفحۀ
 

 بندی،تاریخ گزارش و نوع درجه -

 مشخصات صندوق و ارکان اصلی آن، -

 و تعداد اعضای آن، ی فراگیرگروه همتا -

 بندی صندوق با لحاظ ریسک تمرکز و بدون آن،درجه -

 مربوط،فراگیر میزان ریسک تمرکز صندوق و توزیع ریسک تمرکز گروه همتای  -

 اهۀ قبل،مها برای دورۀ مورد گزارش و سه دورۀ سه های صندوق و نسبت آن به ارزش خالص داراییهزینه -

ت پوشش و بازده بدون ریسک در دورۀ تح ی فراگیرمقایسۀ بازدهی صندوق با میانگین بازدۀ گروه همتا -

  گزارش،

وشش های تحت پبازدهی صندوق، بازده بدون ریسک، بازده مازاد صندوق و ریسک نامطلوب آن در دوره -

 امطلوب،نبرای بازدهی مازاد و ریسک  ی فراگیرحداقل، حداکثر و میانگین گروه همتا گزارش به همراهِ

 بندی صندوق برای سه دورۀ سه ماهۀ گذشته،تاریخچه درجه -

ی نزد گذاری عادگذاری، تعداد واحدهای سرمایهارزش ابطال هر واحد سرمایهها، ارزش خالص دارایی -

هار دورۀ گذاری و درآمد ناخالص و تفکیک آن در چگذاران، سود پرداختی بابت هر واحد سرمایهسرمایه

 سه ماهۀ گذشته،

 های صندوق در مقطع آخرین دورۀ گزارش،ترکیبِ دارایی -

 گذاری و میزان تمرکز مالکیت در صندوق،ن واحدهای سرمایهاطالعاتی راجع به ترکیب دارندگا -

 ،نامۀ مربوطهبندی صندوق با استفاده از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مذکور در شیوهدرجه -

 نامۀ مورد عمل و شمارۀ ویرایش و نشانی آن در تارنمای شرکت،شیوه -

 بندی،های درجهمقیاس -

 مسئولیت برهان:درج عبارات زیر در خصوص حدود  -

-هیرماس نیمتفاوت از عملکرد گذشته صندوق باشد. بنابرا تواندیم ندهیعملکرد صندوق در آالف( 

 ،باشند داشتهاز عملکرد گذشته توجه  ریغ یگریبه عوامل د دیبا یریگمیدر تصم گذاران

 یگذارهیبه سرما یاهیبرهان، توص یاعتبار یبندارائه شده توسط شرکت رتبه عملکرد یبنددرجه (ب

ت اطالعا یگزارش بر مبنا نی. اشودیصندوق محسوب نم یگذارهیسرما یواحدها یواگذار ای

 ،دطرف قراردا یصندوق، شرکت پردازش اطالعات مال ریمدمنابع معتبر از جمله از  یافتیدر

اطالعات  و طرف قرارداد گذاریِهای سرمایهخدمات به صندوق افزاری ارائه دهندۀهای نرمشرکت

)کدال(  ناشران یرسانو سامانه اطالع رانیاصندوق، شرکت فرابورس  یرسم یمنتشره در تارنماها

 .ستیصحت اطالعات منابع مذکور، به عهده برهان ن تیشده است. مسئول هیته

 باشد.در ضمن، اطالعات اضافی به تشخیص کارگروه مربوطه قابل ارائه در گزارش می 


