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 :و تعیین کارمزد انجام توافق اولیه -1
یل بندی تشکبندی و مفاد قرارداد رتبهبندی، جلسات تشریح مراحل رتبهدر خصوص رتبه از دریافت درخواست مشتریپس  -1-1

 گردد.می

بر ندی ببندی، حجم و پیچیدگی کار و اندازه و صنعت موضوع فعالیت شخص موضوع رتبهبندی بر اساس نوع رتبهکارمزد رتبه -1-2

 شود. تعیین میاساس ساختار کارمزد خدمات برهان که از قبل تعریف شده است، 

قرارداد و تعیین کارمزد، دخالتی ندارند و حداکثر رای انعقاد ببندی فعالیت دارند، در مذاکره با مشتری کارکنانی که در رتبه -1-3

 بندی و تخمین قیمت تمام شدۀ آن نقش خواهند داشت.برای تخمین میزان ساعات کار هر موضوع رتبه

 :بندیاجرای رتبه سنجیامکان -2
ماید. نو بررسی می سنجی آن را مطابق ضوابط داخلی خود تهیه کردهبندی، برهان گزارش امکانقبل از پذیرش هر موضوع رتبه -2-1

 سنجی باید به امضای مدیر توسعۀ بازار برسد. گزارش امکان

 سنجی، از موارد زیر مطمئن باشد:پذیرد که طبق گزارش امکانبندی را میبرهان در صورتی رتبه -2-2

 بندی را در اختیار دارد.انجام رتبهالزم برای مجوز  -

بندی و در صورت نیاز بازنگری و در صورتی که نیاز الزم را برای انجام رتبهنیروی انسانی، اسلوب مصوب و سایر ظرفیت های  -

در تعیین ظرفیت نیروی انسانی باید توجه داشت که هر سرگروه حداکثر  .به پایش آن وجود دارد، برای پایش آن در اختیار دارد

گر کارگروه نیز می تواند مسئولیت رتبه بندی، بندی را به طور همزمان سرپرستی کند و هر عضو دیموضوع رتبه 40می تواند تا 

 بندی را بپذیرد.موضوع رتبه 20پایش یا بازنگری حداکثر 

 بندی آن موضوع را بدست آورد، می تواند اطالعات کافی و الزم برای رتبه -

ل ابزار یا نبود اطالعات قابابزارهای مالی ساختار یافته، چنانچه پیچیدگی . در مورد بندی مناسب را در اختیار دارداسلوب رتبه -

بندی آن ابزار توسط برهان تردید بوجود آورد، اتکا در خصوص دارایی مبنای ابزار مالی ساختار یافته، در خصوص توانایی رتبه

 بندی خودداری کند. بندی موضوع رتبهبرهان باید از پذیرش رتبه

ا بندی ردر غیر این صورت برهان توانایی تحمل زیان اجرای رتبههای آن است و بندی جبران کنندۀ هزینهدرآمد کارمزد رتبه -

 بدون اینکه بر استقالل و ادامۀ فعالیت آن تاثیر قابل توجه بگذارد، دارد. 

( فوق حاصل 2سنجی، که به تایید مدیر توسعۀ بازار رسیده است، اطمینان های موضوع بند )در صورتی که طبق گزارش امکان -2-3

گیری خواهد کرد، در غیر این صورت و در صورت مدیرعامل در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش رتبه بندی تصمیم، باشدشده 

 گیری خواهد شد.وجود ابهام در این زمینه، موضوع در کمیتۀ ارزیابی و ارتباط با مشتریان طرح و تصمیم

، انتخاب رعاملمدی توسطاست که ص صاحب صالحیت مرکب از الاقل سه نفر از اشخا ارزیابی و تنظیم روابط با مشتریانکمیتۀ  -2-4

 .انتخاب شوند دخالت دارند،از بین کارکنانی که در فرایند رتبه بندی نباید شوند. اعضای این کمیته می

 :رتبه بندی انعقاد قرارداد -3

 ( فوق حسب مورد توسط مدیرعامل یا2رتبه بندی طبق بند ) پذیرشتایید تهیۀ گزارش امکان سنجی رتبه بندی و پس از  -3-1

 گردد.منعقد می مطابق نمونۀ از پیش تصویب شده، بندی بین برهان و مشتریقرارداد رتبهکمیته روابط مشتریان، 
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ر صورتی که رتبه بندی بدون درخواست )بدون همکاری شخص موضوع رتبه بندی یا شخص اصلی مرتبط با رتبه بندی( د  -3-2

 شود.مشخص می pبندی تنظیم نخواهد شد و رتبۀ اعالمی با اندیس باشد، قرارداد رتبه

 تشکیل کارگروه: -4
گر تشکیل خواهد شد که یک نفر از آن ها به عنوان بندی کارگروه مخصوصی حداقل متشکل از دو تحلیلبرای هر موضوع رتبه -4-1

هر کارگروه از بین کارکنانی که قبال صالحیتشان به تصویب هیات سرگروه، مسئولیت کارگروه را به عهده خواهد داشت. اعضای 

بندی، کارگروه مدیر عامل مطمئن خواهد شد که به هر موضوع رتبهشوند. مدیره رسیده است، توسط مدیرعامل انتخاب می

 خاصی اختصاص داده شده است.

می شود. عالوه بر این با برقراری نظام گردش  در تعیین اعضای کارگروه های رتبه بندی به تخصص و تجربۀ کارکنان توجه -4-2

گر بر بیش از یک صنعت یا بخش اقتصادی تسلط داشته باشد. همچنین با اجرای نظام کارکنان، سعی خواهد شد که هر تحلیل

 تغییر تا با بندی در سالهای مختلف تغییر کندگردش کارکنان سعی خواهد شد که ترکیب کارگروه مسئول هر موضوع رتبه

 ها شناسایی و برطرف شود.ها و قضاوتبندی، ناشی از ثابت بودن سلیقهتحلیل گران، انحراف احتمالی در رتبه

در زمینۀ اجرای فرآیند وظایف خود را  تاه شدمطلع  کارگروه خود، اختصاص هر موضوع رتبه بندی به باید از اعضای کارگروه -4-3

بندی را تهیه کرده و رتبه به موقع انجام دهند. برای این منظور مدیرعامل، فهرستی از موضوعات رتبه پایش رتبه بندی و

 کند.بندی را کنترل میکارگروه مسئول هر موضوع رتبه

ندی و بنویس گزارش رتبهبندی و تهیۀ پیشبندی موضوع رتبهبندی مناسب برای رتبهها و اجرای اسلوب رتبهانجام تحلیل -4-4

هده رتبه را به ع همچنین مسئولیت پایشبندی کارگروه رتبهصۀ آن و بیانیۀ مطبوعاتی به عهدۀ کار گروه مربوطه است.خال

ه جهت طرح در کمیتۀ رتبه بندی تهی به روز رسانی و بازنگری رتبه را داشته و در مواقع مقتضی پیش نویس گزارش الزم برای

  کند.می

 تعیین کمیتۀ رتبه بندی -5

های س گزارشنویبندی است. پیشها در برهان، کمیتۀ رتبهرتبه بازبینیگیری راجع به تعیین، به روزرسانی و مرجع تصمیمتنها  -5-1

 د شد.نبندی بررسی و نهایی خواهبندی در کمیتۀ رتبهرتبه

نخواهد داشت و در  ها در برهان سمت اجرایی و موظفیبندی حداقل از سه نفر تشکیل شده که یک نفر از آنرتبه کمیتههر  -5-2

ا مدیرعامل و اعضای موظف ی .اندبندی، دخالتی نداشتهنویس گزارش رتبهآن همواره اکثریت با اعضایی است که در تهیۀ پیش

  بندی باشند.غیر موظف هیات مدیرۀ برهان، نمی توانند عضو کمیته رتبه

ه از بین اشخاصی ک مدیرعاملبندی متفاوت خواهد بود که توسط بندی به فراخور موضوع رتبهترکیب اعضای کمیتۀ رتبه -5-3

می  مدیرعاملاست، تعیین می شود.  ب هیات مدیره رسیدهتصویبه بندی صالحیت آن ها قبال برای عضویت در کمیتۀ رتبه

ه وظیفۀ خود تواند بالبدل نیز تعیین کند تا در مواقعی که عضو اصلی نمیعلی یا اعضای برای هر کمیتۀ رتبه بندی عضوتواند 

  عمل کند، جایگزین وی شود.
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توانند یها مبندی یا تمام آنچند کمیتۀ رتبه. که توسط مدیرعامل انتخاب می شود بندی یک دبیر خواهد داشتکمیته رتبههر  -5-4

ه را تصمیمات کمیتبندی، عضو آن کمیته نباشد، حق رای در . در صورتی که دبیر کمیته رتبهیک دبیر واحد داشته باشند

 نخواهد داشت.

ند. بندی ارجاعی برخوردار باشبندی باید از تجربه و تخصص کافی در خصوص موضوع رتبهترکیب و تعداد اعضای کمیتۀ رتبه -5-5

ای مدیریت مذکور درج می شود این موضوع توسط مدیر تطبیق برهان به صورت دوره ای بررسی شده و نتایج در گزارش دوره

 کار مدیریت برهان قرار می گیرد.که نواقصی در این زمینه وجود داشته باشد، رفع نواقص در دستور  و در صورتی

 اطالعات اولیه: جمع آوری -6

ه فراخور و ب آوری می شودجمعاولیه از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیک شرکت و سایر منابع عمومی  اطالعاتابتدا پیرامون مشتری 

های اولیه از وی درخواست می شود که حسب مورد شخصیت حقوقی و نتایج حاصل از این مطالعات، اطالعات، مستنداد و گزارش

دوره ای یک های میانهای مالی سه سال اخیرحسابرسی شده به همراه اظهار نظر حسابرس، صورت: صورتموارد زیر است شامل

 بینی بودجه،های پیشگزارش ظهارنظر حسابرس راجع به آنها در صورتی که حسابرسی شده باشند،سال اخیر در صورت وجود و ا

های داخلی حسابرس مستقل در سه سال اخیر، های هیات مدیره به مجمع در سه سال اخیر، نامه مدیریت یا گزارش کنترلگزارش

ها و مقررات مصوب جاری، یک نسخه از کلیۀ دستورالعمل هر گونه برنامه مصوب، تصویر صورتجلسات هیات مدیره سه سال اخیر،

های مرتبط با هر کدام از مقامات ساختار سازمانی از باالترین رکن تا مدیرعامل و حداقل تا سه سطح زیر نظر مدیرعامل شامل کمیته

ود شعب و نمایندگی اطالعات مذکور و شرح وظایف این مدیران یا قسمت های مذکور با ذکر نام هر یک از مدیران، در صورت وج

راجع به شعب و نمایندگی ها و توزیع جغرافیایی آن ها و وظایف و ماموریت آن ها، فهرست قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت مشتری، 

اطالعات و مدارک تاسیس شامل سال تاسیس، موضوع فعالیت و اهداف تاسیس، اساسنامه و آگهی تاسیس در صورت وجود یا قانون 

 بندی، اطالعات و مستندات یک سال اخیر کافی است.در مرحلۀ بازبینی رتبه  اسیس حسب مورد با آخرین تغییرات.ت

 مطالعۀ اطالعات اولیه و تهیۀ پرسشنامه: -7

شود. سپس پرسشنامه ای مطالعه شده و تحلیل می 6اطالعات، مستندات و گزارش های اولیۀ دریافتی و تهیه شده به شرح بند 

 شود تا با تکمیل آن توسط مشتری، نواقص و ابهامات اطالعات، مستندات و گزارشهای اولیه برطرف گردد. میتنظیم 

 بررسی موشکافانه: -8

مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته و پیش نویس  7اطالعات، مستندات و گزارشهای تکمیلی مطابق پرسشنامۀ ارسالی طی بند  

رفع ابهامات و دریافت اطالعات بیشتر، بازدید از مشتری و مصاحبه با مدیران کلیدی آن شود. سپس برای تکمیل میتحلیل ها 

ریزی شده و به مرحلۀ اجرا گذاشته می شود. قبل از انجام مصاحبه، سواالت قابل طرح در مصاحبه تعیین می شوند. نتایج برنامه

 گردد.ها تکمیل مینویس تحلیلها و بازدید ثبت شده و پیشمصاحبه

 تنظیم پیش نویس گزارش رتبه بندی:  -9

مورد بحث  بندیشود و در کارگروه رتبهبر اساس تحلیل های صورت گرفته در بندهای قبل تنظیم میبندی نویس گزارش رتبه پیش

 گیرد.قرار می
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 بندی و جدول امتیازات:نویس خالصۀ گزارش رتبهتهیۀ پیش -10

 بندی تکمیل می شود.امتیازات و رتبۀ مقدماتی حاصل از آن توسط کارگروه رتبهبندی و جدول پیش نویس خالصۀ گزارش رتبه

 برگزاری جلسۀ مقدماتی کمیتۀ رتبه بندی: -11

ده و بندی ارسال شنویس جدول امتیازات برای اعضای کمیتۀ رتبهبندی و خالصۀ آن و همچنین پیشنویس کامل گزارش رتبهپیش

بندی در جلسۀ خود اصالحات الزم را در این مستندات انجام شود. کمیتۀ رتبهو تشکیل می بندی تنظیمجلسۀ مقدماتی کمیتۀ رتبه

ها، این کار از طریق ارسال پرسشنامۀ بندی مبنی بر تکمیل اطالعات و مستندات و گزارشدهد. در صورت درخواست کمیته رتبهمی

ندی برسانی شده و مجددا برای کمیتۀ رتبها و جدول امتیازات به روزهتکمیلی یا انجام بازدید یا مصاحبۀ تکمیلی انجام شده و گزارش

بندی و جدول امتیازات از نظر کمیتۀ های رتبهشود تا گزارششود. این فرآیند آنقدر تکرار میارسال و جلسه کمیته تشکیل می

 بندی کامل شود.رتبه

 دریافت نظرات مشتری: -12

بندی، برهان در صورت امکان و صالحدید، اطالعات کلیدی و حاصل از تعیین یا بازنگری رتبهقبل از انتشار یا ارائۀ اختصاصی نتایج 

ندی ببندی یا مرتبط با رتبهبندی و همچنین تفاسیر اصلی حاصل از تحلیل این اطالعات را به شخص موضوع رتبهمهم مبنای رتبه

راجع به این اطالعات و تفاسیر ارائه دهد. در صورت دریافت  گیرد تا آن شخص نظرات خود راکند و فرصتی در نظر میمنعکس می

را بررسی  بندی، نظرات دریافتیشده، برهان قبل از نهایی کردن تعیین یا بازنگری رتبهنظرات شخص یاد شده در فرصت در نظر گرفته

متوقف یا  دی رابنت نکند، فرآیند رتبهو لحاظ خواهد کرد. برهان ملزم به پذیرش نظرات دریافتی نیست و در صورتی که نظری دریاف

 معطل نخواهد کرد.

 بندی:برگزاری جلسۀ نهایی کمیتۀ رتبه -13

ه کند. در صورتی کبندی طرح میبندی و خالصۀ آن را در جلسۀ کمیتۀ رتبهشدۀ رتبهبندی، گزارش اصالحمسئول کارگروه رتبه

ح شده و بندی اصالکند که توسط کارگروه رتبهموارد اصالحی را تعیین میبندی، اصالحات دیگری در نظر داشته باشد، کمیتۀ رتبه

ندی نهایی ببندی و خالصۀ آن از نظر کمیتۀ رتبهشود تا گزارش رتبهشود. این مرحله آن قدر تکرار میارائه می بندیرتبه به کمیتۀ

 کند.یرسانی یا بازنگری رتبۀ اعتباری اقدام م ه روزبندی بالفاصله نسبت به تعیین، بشده و به تصویب برسد. سپس، کمیتۀ رتبه

 بندی:پایش و به روز رسانی رتبه -14

دارد که هر گاه صالح بداند به دالیل منطقی و قابل قبول بر بندی این حق را برای خود محفوظ میبرهان طی قرارداد رتبه -14-1

 بندی خود، رتبۀ تعیین شده را بازنگری و تغییر دهد. اساس اسلوب رتبه

بندی که باید به روز نگه داشته شود، برهان بر اساس در مورد هر موضوع رتبهبندی خاتمه نیافته باشد، اگر قرارداد رتبه -14-2

 بندی مربوطه:اسلوب رتبه

جدیدی در رابطه با موضوع رتبه بندی بدست ی می کند، حتی اگر اطالعات را بازبینالاقل هر سال یکبار موضوع رتبه بندی  -

 نیامده باشد.

بندی اطالعات جدیدی بدست آورد که منطقا بر رتبه تاثیرگذار است، رتبه اعطایی را مجددا هرگاه در رابطه با موضوع رتبه -

 قرار می دهد. در پایشکند و بالفاصله تا تکمیل بررسی، رتبه اعطایی را در طبقه رتبه بررسی می
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ای از پیش تعیین شده، نظیر صورتهای ها و اطالعات دورهبه روز نگه داشتن رتبۀ تعیین شده، مشتری باید گزارش برای -14-3

دهد را به برهان ارسال ها و مستنداتی که برهان ضروری تشخیص میای، و همچنین هر گونه اطالعات، گزارشمالی میاندوره

 کند.

 اعالم عمومی یا اختصاصی رتبه: -15
کند یا بدون تبعیض در اختیار مشتریان آبونه شدۀ خود های درخواست نشده را به صورت عمومی اعالم میاره رتبهبرهان همو -15-1

شده، تعیین اینکه رتبۀ تعیین شده به عموم اعالم شود یا به صورت اختصاصی ارائه های درخواستدر مورد رتبه قرار می دهد.

 شود.بندی تعیین میکه در قرارداد رتبه بندی استگردد، از اختیارات شخص موضوع رتبه

در صورتی که مقرر به اعالم عمومی رتبۀ تعیین شده باشد، برهان نتایج تعیین و بازنگری رتبه را در قالب بیانیۀ مطبوعاتی و  -15-2

تشار ئۀ یا انارا بندی، در پایگاه الکترونیکی خود منتشر و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می دهد.خالصۀ گزارش رتبه

 خواهد بود.های برهان در این زمینه و سیاستبندی تابع مفاد قرارداد گزارش کامل رتبه

 شود: شده، رعایت می بازبینیدر مورد رتبه هایی که برای عموم منتشر می شوند، زمانبندی زیر برای اعالم رتبۀ تعیین یا  -15-3

بیانیه  رتبه را به صورت بازبینیرتبه، برهان نتیجه تعیین یا  بازبینیحداکثر دو روز کاری پس از اتمام فرآیند تعیین یا  -

 مطبوعاتی در پایگاه الکترونیکی خود اعالم کرده و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار خواهد داد. 

رسمی  الکترونیکیبندی را نیز در پایگاه حداکثر پنج روز کاری پس از انتشار بیانیۀ مطبوعاتی، برهان خالصۀ گزارش رتبه -

 ر اختیار عموم قرار خواهد داد.خود منتشر کرده و رایگان د

بندی کامل به اشخاص آبونه شده یا انتشار عمومی آن باشد، حداکثر ده روز کاری در صورتی که مقرر به ارائۀ گزارش رتبه -

 واهد شد.بندی، گزارش کامل آن حسب مورد ارائه یا منتشر خپس از انتشار خالصۀ گزارش رتبه

ه را در قالب رتبرسانی یا بازبینی شده باشد، برهان نتیجۀ تعیین، به روز در صورتی که مقرر به ارائۀ اختصاصی رتبۀ تعیین -15-4

بینی شده باشد، گزارش کامل بندی پیشبیانیۀ مطبوعاتی و خالصۀ گزارش رتبه بندی و در صورتی که در قرارداد رتبه

از بندی به شرط مجبندی و همچنین به شخص یا اشخاصی تعیین شده در قرارداد رتبهرتبهبندی را به شخص موضوع رتبه

ای از بیانیۀ مطبوعاتی و خالصۀ گزارش را نیز برای سازمان دهد و نسخهبودن از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه می

تواند خود مستقیما به ارائۀ رتبه و گزارش های برهان نمیدر این شرایط طرف قرارداد با  کند.بورس و اوراق بهادار ارسال می

 مرتبط با آن، به سایر اشخاص اقدام کند.

 خودداری رتبه که از اعالم عمومی اندملزم قرارداد رتبه بندی  طرف یا طرفهای، تعیین شدهارائۀ اختصاصی رتبۀ  در صورت -15-5

اعالم کنند باید ابتدا موضوع را به برهان اطالع داده تا قبل از اعالم کنند و در صورتی که آن ها بعدا بخواهند رتبه را به عموم 

عمومی توسط آنها، ابتدا رتبه توسط برهان اعالم عمومی گردد. در هر حال اگر به هر دلیل قبل از اعالم عمومی توسط برهان، 

از خالصۀ گزارش رتبه بندی یا گزارش یا اعالم بخش هایی  هر یک از طرف های قرارداد رتبه بندی نسبت به اعالم عمومی آن

 را به صورتو گزارش های مربوطه اقدام کند، این حق برای برهان  محفوظ خواهد بود که رتبۀ تعیین شده  کامل رتبه بندی

  عمومی اعالم کند.
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 بندی:وقف یا تعلیق رتبهت -16

وقف شود، متبه نوعی بندی شخص موضوع رتبهبندی فسخ یا منفسخ شود یا فعالیت در صورتی که به هر دلیل قرارداد رتبه -16-1

 کند.رتبه را متوقف می بازبینیبرهان به روزرسانی و 

بندی در ارائۀ به موقع اطالعات و مستندات در صورتی که به هر دلیل از جمله به دلیل عدم همکاری شخص موضوع رتبه -16-2

رسانی تعیین، به روزکند،  بازبینیصحیح، برهان تشخیص دهد که قادر نیست رتبه را تعیین، به روزرسانی یا در موعد مقرر 

 رتبه را متوقف یا تعلیق خواهد کرد. بازبینییا 

اه تاخیر داشته باشد، برهان این حق را دارد که به در صورتی که طرف قرارداد در پرداخت کارمزد رتبه بندی بیش از یکم -16-3

 رتبه را متوقف یا تعلیق کند. بازبینیروزرسانی یا 

 موارد افشا: -17

ای را برای عموم افشا کرده باشد، آن گاه به محض توقف بروز رسانی رتبه، موضوع به همراه تاریخ توقف به هرگاه برهان رتبه -17-1

 روز رسانی برای عموم افشا خواهد شد.

گاه  رتبۀ تعیین شده را متوقف یا تعلیق کند، آن بازبینیهر گاه بنا به دالیل فوق، برهان تصمیم بگیرد که به روزرسانی یا  -17-2

 رسانی خواهد کرد:حسب مورد به شرح زیر اطالع

درصورتی که رتبه از طریق انتشار در پایگاه الکترونیکی برهان به عموم اعالم شده باشد، توقف یا تعلیق به روزرسانی یا  -

 رتبه نیز به همان طریق به اطالع عموم خواهد رسید، بازبینی

ن هم به آ بازبینییا در صورتی که رتبه به صورت اختصاصی به افراد خاصی ارائه شده باشد، توقف یا تعلیق به روزرسانی  -

 همان افراد اطالع داده می شود.

ز به همان رتبه نی بازبینی و درصورتی که رتبه به اشخاص آبونه شده ارائه شده باشد، اطالعات توقف یا تعلیق به روزرسانی -

 صورت در دسترس همان اشخاص قرار خواهد گرفت.

بندی خود و اصالحات صورت گرفته در آنها را قبل از به های رتبهاسلوببندی و نامۀ رتبهبندی، واژهبرهان فرآیند رتبه -17-3

 ه و در اختیار عموم قرار می دهد.کارگیری، در پایگاه الکترونیکی خود منتشر کرد

رتبه را بنا به نظریۀ حسابرس یا به صالحدید خود اصالح کرده  بازبینیدر صورتی که برهان صورتهای مالی مبنای تعیین یا  -17-4

 بندی و خالصۀ آن قید خواهد کرد.موضوع و موارد اصالح را در گزارش رتبهباشد، این 

سانی و به روزر بازبینیبه هر دلیل تصمیم بگیرد که  هایی که برای عموم منتشر می شود، چنانچه برهان بنادر مورد رتبه -17-5

 . درسانمیرتبه را ادامه ندهد، این موضوع را ظرف حداکثر هفت روز کاری از طریق پایگاه الکترونیکی برهان به اطالع عموم 

گیرد. کارمزدهای می جدول نرخ کارمزد خدمات برهان در پایگاه الکترونیکی برهان منتشر شده و در دسترس عموم قرار -17-6

 شوند.مندرج در این جدول تعیین میهای برهان بر اساس نرخ

بندی اعتباری خود را تهیه و در پایگاه الکترونیکی خود منتشر می کند. برهان هر سال نرخ نکول و تغییرات هر گروه رتبه -17-7

ل ا به دالیبندی یا بنبندی اعتباری به دلیل ماهیت رتبهدر صورتی که نرخ نکول یا تغییرات محاسبه شده برای هر گروه رتبه
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خواهد  ن، این امر را توضیحدیگر قابل اتکا نبوده با به نوعی گمراه کننده باشد، برهان هم زمان با اعالم نرخ نکول و تغییرات آ

 داد.

بندی )نظیر ابزارهای مالی جدید یا یک صندوق پروژه(، اطالعات تاریخی راجع به عملکرد گاه در مورد یک موضوع رتبههر -17-8

بندی مشخص خواهد کرد. )مثال موضوع را به نحو مقتضی در رتبۀ تعیینی برای آن موضوع رتبه وجود ندارد، برهان این

 قراردادن یک اندیس بر عالمت رتبه(

 شود، به شرح زیر است:کلمه تنظیم می 1000و حداکثر در  300محتویات بیانیۀ مطبوعاتی که حداقل در  -17-9

 بندی،تاریخ بیانیۀ مطبوعاتی و نوع رتبه -

 بندی به درخواست است یا بدون درخواست،آیا رتبهاینکه  -

 یا به روزرسانی رتبه، بازبینیاولین تاریخ تعیین رتبه و آخرین  -

 بندی با ذکر ویرایش مربوطه و نحوۀ دسترسی به متن اسلوب یادشده،عنوان اسلوب اصلی مبنای رتبه -

 بندی، جع به موضوع رتبهعناوین یافته های اساسی از تحلیل اطالعات و مستندات در دسترس را -

بندی شامل نام و شمارۀ شناسۀ ملی یا شمارۀ بندی که در مورد اشخاص موضوع رتبهمشخصات مختصری از موضوع رتبه -

اوراق، نام بانی اوراق در صورت وجود،  بندی شامل نام، نوع، نام ناشرثبت و محل ثبت و در مورد اوراق بهادار موضوع رتبه

ریخ سررسید در صورت وجود و در مورد تعهد خاص شامل نام متعهد، عنوان تعهد، نام متعهد له و تاریخ تاریخ انتشار و تا

 ایجاد تعهد می شود.

 بندی،نام و عنوان شغلی اعضای کارگروه و کمیتۀ رتبه -

 عبارات استاندارد تعیین کنندۀ حدود مسئولیت برهان. -

 بندی شامل موارد زیر است:خالصۀ گزارش رتبه -17-10

 بندی،تاریخ گزارش و نوع رتبه -

 بندی با درخواست یا بدون درخواست است،اینکه رتبه -

 یا به روزرسانی رتبه، بازبینیاولین تاریخ تعیین رتبه و آخرین  -

 بندی به شرح زیر:مشخصات موضوع رتبه -

 ثبت، تاریخ بندی: نام، شمارۀ شناسۀ ملی در صورت وجود، شمارۀ ثبت، محل در مورد اشخاص موضوع رتبه

 تاسیس، نوع شخصیت حقوقی، سرمایۀ ثبت شده و موضوع اصلی فعالیت،

 بندی: نام، نوع اوراق، نام ناشراوراق، نام بانی اوراق در صورت وجود، تاریخ در مورد اوراق بهادار موضوع رتبه

سمی کل اوراق انتشار، تاریخ سررسید در صورت وجود، تعداد اوراق منتشره، مبلغ اسمی هر ورقه و مبلغ ا

منتشره، ساختار و ارکان اوراق و مشخصات آن ها و نکات با اهمیت در مورد ورقۀ بهادار نظیر امکان تبدیل، 

 نرخ سود، مشخصات وثایق در صورت وجود،

  در مورد تعهد خاص: نام متعهد، عنوان تعهد، نام متعهد له، تاریخ ایجاد تعهد، مبلغ تعهد و شرایط مهم مربوط

 به تعهد.

 بندی با ذکر ویرایش مربوطه و نحوۀ دسترسی به متن اسلوب یادشده،عنوان اسلوب اصلی مبنای رتبه -
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بندی که انجام آن احتماال به سایر اشخاص واگذار شده و مشخصات اشخاص مذکور در صورت بخش هایی از فرآیند رتبه -

 وجود،

 عات و مستندات در صورت وجود،های دسترسی به اطالبندی و محدودیتمفروضات اساسی مبنای رتبه -

 یندببندی از آن ها بدست آمده است و میزان مشارکت شخص موضوع رتبهمعرفی منابع مهم اطالعاتی که اطالعات مبنای رتبه -

 بندی و ارائۀ اطالعات و مستندات الزم،و اعتباردهندگان مهم، حسابرس، بازرس و سایر اشخاص وابسته به وی در فرآیند رتبه

 شرح مختصر یافته های اساسی از تحلیل اطالعات و مستندات در دسترس راجع به موضوع رتبه بندی،  -

 نام و عنوان شغلی اعضای کارگروه و کمیتۀ رتبه بندی، -

 عبارات استاندارد تعیین کنندۀ حدود مسئولیت برهان. -

 ه عالوۀ موارد زیر است:گزارش کامل رتبه بندی شامل تمام موارد مندرج در گزارش خالصۀ رتبه بندی ب -17-11

 تحلیل بخش اقتصادی و صنعتی که شخص موضوع رتبه بندی در آن فعالیت دارد،  -

 تحلیلی از شخص موضوع رتبه بندی،  -

تحلیلی کامل عوامل کیفی و کمی ریسک عملیاتی و تجاری فراروی شخص موضوع رتبه بندی که در فرآیند رتبه بندی در  -

 نظر گرفته شده اند، 

( در نظر گرفته شده، تحلیل حساسیت صورت گرفته، مقایسه های تحلیلی با benchmarksامکان، رقبای الگوی )در صورت  -

 (credit enhancementسایر صنایع یا رقبا و شرایط ایجاد شده برای بهبود رتبۀ اعتباری )

خچۀ رتبۀ اعتباری کل عمر اوراق در تاریخچۀ رتبۀ اعتباری در پنج سال گذشته در صورت وجود و در مورد اوراق بهادار تاری -

 صورت وجود.

 درج خواهد شد:بندی اعتباری در گزارش های رتبهت استاندارد زیر ا، عباردر خصوص حدود مسئولیت برهان -17-12

 بندی نیست،رتبۀ اعتباری تعیین کنندۀ عملکرد شخص یا اوراق بهادار یا تعهد خاص موضوع رتبه -

بندی اعتباری استفاده می کند، که شخص موضوع برای استخراج اطالعات و مستندات رتبهبرهان از منابع اطالعاتی معتبر  -

تواند درستی و کامل بودن اطالعات و مستندات ارائه شده رتبه بندی نیز در زمرۀ آنها محسوب می شود. با این حال برهان نمی

ی از نادرستی و نقص اطالعات و مستندات به عهدۀ بندی ناشتوسط این منابع را تضمین کند. لذا مسئولیت انحراف در رتبه

 برهان نخواهد بود.

بندی و هر یک از کارکنان برهان که در فرآیند بر اساس اطالعات در دسترس، برهان تضاد منافع اعضای کارگروه و کمیتۀ رتبه -

این خصوص مشاهده نکرده و در بندی بررسی کرده و تضاد منافعی در بندی نقش اساسی داشته است را با موضوع رتبهرتبه

 صورت مشاهده به نحو مقتضی حل و فصل نموده است،

ندی ببندی در خصوص ایفای تعهد موضوع رتبهبندی تنها نظر برهان راجع به توانایی و تمایل شخص موضوع رتبهاین رتبه -

یه گذاری در ارتباط با موضوع رتبه بندی گذاری، نگهداری سرمایه یا واگذاری سرمااست و به منزلۀ توصیه و سفارش به سرمایه

 شود.محسوب نمی
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 بندی درخواست نشده:تبهر -18
شود.  قرارداد بندی، انجام میبندی است که با درخواست مشتری و با انعقاد قرارداد رتبهبندی درخواست شده، رتبهرتبه -18-1

ای قرارداد هبندی باید یکی از طرفموضوع رتبهشود یا الاقل شخص بندی منعقد میبندی بین برهان و شخص موضوع رتبهرتبه

 بندی باشد. رتبه

بندی، اقدام به تعیین رتبۀ در شرایط زیر، برهان ممکن است بدون درخواست و بدون انعقاد قرارداد با شخص موضوع رتبه -18-2

 اعتباری آن شخص یا اوراق بهادار یا تعهد خاص آن شخص نماید:

بندی یا اوراق بهادار یا تعهد خاص وی، به لحاظ قوانین و مقررات اجباری شخص موضوع رتبه در صورتی که تعیین رتبۀ اعتباری -

 باشد، 

 بندی قبال توسط شخص دیگری رتبه بندی شده و نتیجۀ آن برای عموم منتشر شده باشد،در صورتی که موضوع رتبه -

ملۀ شرکت ها یا موسسات و نهادهای دولتی یا بندی از جمله شرکت های سهامی عام یا از جدر صورتی که شخص موضوع رتبه -

 دولتی باشد،عمومی غیر

 بندی با رقبا، به دانستن رتبۀ آن نیاز داشته باشند.در صورتی که به اعتقاد برهان، فعالین بازار به منظور مقایسۀ موضوع رتبه -

اند، لکن اسلوب رتبه بندی متناسب با ه شدکه به صورت عمومی منتشر است بندی بدون درخواست بر مبنای اطالعاتی رتبه  -18-3

هایی که بدون درخواست تعیین شود. در عالئم رتبهمشخص می pو رتبۀ تعیینی با اندیس در آن رعایت بندی، موضوع رتبه

بندی درخواست شده بکار می روند، استفاده نمی شود. همچنین در رتبه ( که در رتبه-اند از عالمت مثبت )+( یا منفی )شده

 نیز بکار نخواهد رفت. "درپایش"ندی درخواست نشده، عالمت ب

بندی بدون درخواست به عنوان حربه ای برای ضربه زدن به دیگران یا وادار کردن آنان به استفاده از گاه از رتبهبرهان هیچ  -18-4

بهادار، شخص یا تعهد خاصی  بندی اوراقخدمات خود، استفاده نخواهد کرد. در صورتی که برهان بدون درخواست، اقدام به رتبه

از توقف رتبه بندی اعتباری یاد شده، همان شخص یا اشخاص وابسته به آن و همچنین اوراق بهادار  سال پس دوتا کرده باشد، 

 بندی اعتباری نخواهد کرد. یا تعهد خاص آن شخص یا اشخاص وابسته به آن را با انعقاد قرارداد و دریافت کارمزد، رتبه

 بندی:موارد الزم الرعایه در فرآیند رتبهسایر  -19
نتشر بندی مصوب مبندی و تهیۀ گزارش مربوطه، از اسلوب رتبهرتبه هر موضوع رتبه بازبینیکارکنان باید همواره درتعیین یا  -19-1

 بندی است، تبعیت کنند.شدۀ برهان که متناسب با موضوع رتبه

که در تعیین رتبه ) اعم از رتبه اعتباری یا سایر رتبه بندی ها( و تهیه  کارکنان دخیل در فرآیند رتبه بندی باید دقت کنند -19-2

گزارش های مربوطه کلیۀ اطالعات مهم مربوط و تاثیر گذار که در دسترس قرار دارند را لحاظ نمایند و عامدا و عالما نسبت به 

 ام نکنند.حذف یا در نظر نگرفتن اطالعات مهم در تعیین رتبه ها و گزارش های مربوطه اقد

کارکنان باید در بکار گیری اسلوب رتبه بندی ثبات رویه داشته باشند و در صورتی که تصمیم بگیرند رویه بکارگیری اسلوب رتبه  -19-3

ه بندی و کمیتۀ تدوین ضوابط رسانده و تایید کمیتبندی را تغییر دهند باید قبال موضوع را با ذکر دالیل به اطالع کمیته رتبه

 اخذ کنند.های مذکور را 

بندی، عدالت و انصاف داشته و حتی االمکان ارزیابی کارکنان باید به خصوص در قضاوت راجع به معیارهای کیفی اسلوب رتبه -19-4

 معیارهای کیفی را بر اساس واقعیات و اطالعات تجربی مستند کنند.
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ی یا بندی است و هیچ یک از کارکنان به تنهایتبهها، کمیتۀ ررتبه بازبینیو  ، به روز رسانیگیر راجع به تعیینتنها مرجع تصمیم -19-5

رتبه موضوعات  بازبینییا  ، به روز رسانیبندی، نسبت به تعیینبا هماهنگی و نظر سایر کارکنان، نباید بدون مصوبه کمیتۀ رتبه

 بندی اقدام کند.رتبه

محوله، دانش و تخصص کافی و به روز الزم را بندی دخیل است، باید برای انجام وظایف هر یک از کارکنان که در فرآیند رتبه -19-6

 داشته باشد و در غیر این صورت باید قبل از انجام وظایف، دانش و تخصص کافی را کسب کند.

 بندی نباید حاوی اطالعات خالف واقع بوده و از نظر شکل و محتوی گمراه کننده باشند.های مرتبط با رتبهگزارش -19-7

ایه کشور مربوطه الزم الرع بندی را که دربندی، قوانین و مقررات مرتبط با همان موضوع رتبهرتبهکارکنان باید در اجرای فرایند  -19-8

 مراعات کنند. است،

اران، گذبندی، سرمایهکارکنان باید در انجام وظایف و قضاوت های خود، همه ذینفعان شامل ناشر، اشخاص مرتبط با موضوع رتبه -19-9

ادی و عموم جامعه را در نظر داشته و بین آنها عدالت را در نظر گرفته و از هیچکدام در مقابل اعتباردهندگان و سایر فعالین اقتص

 دیگری جانبداری نکنند.

هیچ یک از کارکنان نباید به طور واضح یا ضمنی تعیین رتبه خاصی را به مشتری یا هر شخص دیگری تعهد دهد و قبل از بررسی  -19-10

اقدام کند. این موضوع مانع از این نخواهد بود که برهان در مورد تامین مالی ساختار یافته الزم نسبت به پیش بینی رتبه اعطایی 

 بینی آینده را در نظر بگیرد.پیشیا موارد مشابه، 

دهند مشاوره باست، در زمینۀ چگونگی طراحی اوراق مذکور،  اعتباری بندیکارکنان نباید به ناشر اوراق بهاداری که موضوع رتبه -19-11

 ای بکنند.هیا توصی

بندی دخالت دارند، باید نهایت دقت و اصول حرفه ای را به کار گیرند تا استقالل خود و قضاوت کارکنان برهان که در فعالیت رتبه -19-12

 بر مبنای واقعیات را هم به لحاظ باطنی و هم به لحاظ ظاهری حفظ کنند. 

 ند.ابینی شدهبندی برهان پیشهرتبه، صرفا باید تحت تاثیر عوامل مربوطی باشد که در اسلوب رتب بازبینیتعیین و  -19-13

 


