
x  حداقل نیروي انسانی، فضا و تجهیزات الزم براي شروع فعالیت مؤسسۀ رتبه بندي -پیوست چهار:  

ــخت ــاي اداري، تجهیزات س ــانی، فض ــت حداقل نیروي انس افزارهاي مورد نیاز براي اعطاي مجوز فعالیت افزاري و نرمدر این پیوس

هاي مؤســســه، نیروي انســانی، فضــاي اداري و فعالیت بندي اعتباري، در بندهاي (الف) تا (د) آمده اســت. متناســب با توســعهرتبه

 تجهیزات باید طبق مقررات اضافه شده یا ارتقاء یابند.

 الف) نیروي انسانی:

صدور مجوز فعالیت رتبه1-الف ضی  شرح زیر) متقا سانی به  ضاي هیأت مدیره را به بندي اعتباري باید نیروي ان شد؛ اع کار گرفته با

 در مندرج هاي سمت تواند نمی نیز مؤسسۀ مدیرعامل و بپذیرند را 5 و 4، 1 هاي ردیف در مندرج هاي سمت توانند مؤسسه نمی

 : بپذیرد، را 7 و 6، 5 ،4 ،2،1 هاي ردیف

 بندي ) حداقل نیروي انسانی موردنیاز مؤسسه رتبه1جدول (

	 

 ردیف
 عنوان

 شغل
 مسئولیت

 تعداد

 (نفر)
 توضیحات

1 
ضو کمیته  ع

 بنديرتبه 

به  یابی رت ظه گزارش ارز کاري مالح ندي گروه  ب

به هاي واحد مطالعات کالن و بندي و گزارش رت

تخصــیص، بازنگري یا به روزرســانی رتبۀ اعتباري 

 بندي  موضوع رتبه

3 

	 

فعالیت وقت در مؤســســه توانند بصــورت پاره اعضــاي کمیته می

 نمایند ولی باید شرایط زیر را احراز نمایند:

ـــانس مدیریت مالی،  - ـــیلی حداقل لیس ـــتن مدرك تحص داش

 حسابداري یا اقتصاد؛

 نامۀ تحلیلگري بازار سرمایه؛دارندة گواهی -

سب حداقل  - سوابق تجربی مرتبط مطابق جدول  60ک امتیاز از 

 دوم این بند.

2 
ته  دبیر کمی

 بندي رتبه

البدل کمیتۀ رتبه از اعضــاي اصــلی و علیدعوت 

ـــئولین گروه  یا مس عات کالن  طال حد م ندي؛ وا ب

به ـــی و تعیین  کاري رت ندي در مواقع مقتض ب

ـــال دعوت نامه؛ مطالعۀ  ـــات، ارس ـــتور جلس دس

هاي گزارش یا گروه  عات کالن  طال حد م هاي وا

سۀ کمیته کاري رتبه  ست در جل بندي که مقرر ا

به ـــورت لزوم ارجاع بندي طرح گردد و  رت در ص

به مرجع تهیه  یا نواقص  هام  گزارش جهت رفع اب

کنندة گزارش؛ ادارة جلسات و تنظیم صورتجلسه 

1 

صورت پارهدبیرکمیته می سه فعالیت نمایند تواند ب س وقت در مؤ

 ولی باید شرایط زیر را احراز نمایند:

ـــانس مدیریت مالی،  - ـــیلی حداقل لیس ـــتن مدرك تحص داش

 حسابداري یا اقتصاد؛

 نامۀ اصول بازار سرمایه؛دارندة گواهی -



 ردیف
 عنوان

 شغل
 مسئولیت

 تعداد

 (نفر)
 توضیحات

ــۀ کمیته رتبه بندي، انجام اقدامات  براي هر جلس

شور  ضاد منافع، من و وظایفی که در رویۀ کنترل ت

بندي یا ســایر مصــوبات هیأت مدیرة  کمیته رتبه

ــه یا مقررات براي  ــس دبیر کمیته پیش بینی مؤس

 شده است.

سب حداقل  - سوابق تجربی مرتبط مطابق جدول امتیاز از  60ک

 دوم این بند.

3 

عضو واحد 

مطالعات 

 کالن

گردآوري اطالعات کالنی که ممکن اســت بر رتبۀ 

بندي تأثیر داشته باشد (اعم  اعتباري موضوع رتبه

ـــی، اجتماعی و  ـــیاس ـــادي، س از اطالعات اقتص

یۀ گزارش یا مقطعی هاي دورهفرهنگی) و ته اي 

مذکور  عات  ـــوص اطال تأثیر آندر خص ها بر و 

 متغیرهاي کالن

3 

 در وقتپاره صـــورت به توانندمی کالن مطالعات واحد اعضـــاي	

سه س صص مختلف هاي حوزه در باید ولی نمایند فعالیت مؤ  تخ

 :نمایند احراز را زیر شرایط و داشته

 تخصصی حوزة در کارشناسی حداقل تحصیلی مدرك داشتن 	-

 مربوطه؛

ــتن حداقل  - ــال  10داش ــابقۀ تجربی در حوزه تخصــصــی س س

 مربوطه.

4 

مسئول 

واحد 

مطالعات 

 کالن

عات  طال حد م تنظیم، دعوت و ادارة جلســـات وا

سات، تنظیم گزارش تحلیل صورتجل  کالن و تهیۀ 
 رفع و کالن مطالعات واحد نظر مطابق کالن هاي

طابق آن نواقص تۀ نظر م به کمی ندي، طرح رت ب

بندي و  رتبه کمیتۀ در کالن هاي گزارش تحلیل

بندي در این  پاسخ به سؤاالت اعضاي کمیتۀ رتبه

 خصوص.

1 

مسئول واحد مطالعات کالن باید به صورت تمام وقت در مؤسسه 

 اشتغال داشته باشد و داراي شرایط زیر باشد:

ـــته  - ـــی در رش ـــناس هاي مدیریت مالی، داراي مدرك کارش

 حسابداري یا اقتصاد؛

 گري بازار سرمایه؛تحلیل نامۀگواهی دارندة 	-

از سوابق تجربی مرتبط مطابق جدول دوم این  50کسب امتیاز  -

 بند.

	 

5 

عضو گروه 

کاري رتبه 

 بندي

آوري و تحلیل اطالعات اقتصــادي، صــنایع،  جمع

ـــه ـــس   ها، بازار اوراق بهادار و همچنین جمعمؤس

ـــوع رتبه  ـــوص موض آوري اطالعات الزم در خص

بندي و نظارت  ارزیابی رتبه گزارش بندي و تهیه

  	هاي اعتباري اعطاییمستمر بر رتبه

	 

	 

2 

	 

	 

	 

 بندي باید شرایط زیر را داشته باشد:مسئول گروه کاري رتبه 

 نامه تحلیلگري بازار سرمایه؛دارندة گواهی -

سب حداقل  - سوابق تجربی مرتبط مطابق جدول  30ک امتیاز از 

 دوم این بند.



 ردیف
 عنوان

 شغل
 مسئولیت

 تعداد

 (نفر)
 توضیحات

ضاي د ضو یا اع شرایط یگر گروه کاري رتبه ع بندي باید حداقل 

 زیر را داشته باشند:

 نامه اصول بازار سرمایه؛دارندة گواهی -

سب حداقل  - سوابق تجربی مرتبط مطابق جدول  20ک امتیاز از 

 دوم این بند.

6 

مسئول 

واحد 

 تطبیق

بندي و  رتبه با مرتبط هاي تدوین ضــوابط و رویه

سی و اظهار نظر راجع  شی و کارآیی برر به اثر بخ

ــوابط و رویه ــی مذکور، هاي ض  نظر اظهار و بررس

ظام به راجع ـــه داخلی هاي کنترل ن ـــس  و مؤس

 به مؤسسه کارکنان صالحیت و ها فعالیت بررسی

 مقررات قوانین، با ها آن تطابق از اطمینان منظور

صیه ارائه و داخلی هاي رویه و صالحی هاي تو  و ا

 زمینهی در این مشورت نظرات

1 

مسئول واحد تطبیق باید به صورت تمام وقت در مؤسسه فعالیت 

 نماید و داراي شرایط زیر باشد:

داشـــتن مدرك تحصـــیلی حداقل لیســـانس مدیریت مالی یا  -

 حسابداري؛

 نامۀ تحلیلگري بازار سرمایه؛دارندة گواهی -

سب حداقل  - سوابق تجربی مرتبط مطابق جدول  50ک امتیاز از 

 بند.دوم این 

سـال سـابقۀ تجربی در حوزه هاي مربوط به  5داشـتن حداقل  -

جدول دوم این بند به اسـتثناء سـتون کارمند  9تا  1ردیف هاي 

  	صف ؛

	 

7 

عضو کمیتۀ 

تدوین 

 ضوابط

 نامۀشـــیوه تعاریف، نامۀواژه بازنگري و تصـــویب	

ـــوابط و بندي، فرآیند رتبهرتبه ـــایر ض بندي و س

بندي اعتباري یا کیفیت رتبه هایی که در اجرارویه

مؤسسه مؤثر است؛ استماع گزارش مسئول واحد 

 ارائه پیشنهادهاي به راجع گیري تطبیق و تصمیم

ـــی 	شـــده، مۀ بررس نا حد کاري بر  و تطبیق وا

نان حد که این از اطمی ـــتقالل از تطبیق وا  و اس

نات خود برخوردار  وظایف اجراي براي کافی امکا

 است.

3 

	 

تدوین ضـــوابط می تواند به صـــورت پاره وقت در عضـــو کمیتۀ 

 مؤسسه فعالیت نماید:

ـــانس مدیریت مالی،  - ـــیلی حداقل لیس ـــتن مدرك تحص داش

 حسابداري یا اقتصاد؛

 نامۀ تحلیلگري بازار سرمایه؛دارندة گواهی -

سب حداقل  - سوابق تجربی مرتبط مطابق جدول  50ک امتیاز از 

 دوم این بند.



 ردیف
 عنوان

 شغل
 مسئولیت

 تعداد

 (نفر)
 توضیحات

سـال سـابقۀ تجربی در حوزه هاي مربوط به  5داشـتن حداقل  -

جدول دوم این بند به اسـتثناء سـتون کارمند  9تا  1ردیف هاي 

 صف؛ 

	 

 حسابدار 8

یه  قانونی، ته فاتر  بت د مالی ، ث قایع  بت و ث

ـــورتهاي مالی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی، تهیه  ص

صدور  ستمزد، بیمه و مالیات،  ست حقوق و د فهر

گهچک فت و ن یا هادار، تنظیم ها، در داري اوراق ب

سایر وظایف معمول یک  صورت مغایرت بانکی و 

 حسابدار

2 

 یا

1 

 مدرك تحصــیلی کارشــناســی یا باالتر در رشــته یک نفر دارنده

هاي مرتبط که توانایی انجام وظایف محوله را حسابداري یا رشته

ـــد، به ـــته باش ـــورت تمام وقت و یک نفر دارنداش مدرك  دهص

شته سی یا باالتر در ر شنا صیلی کار شته تح سابداري یا ر هاي ح

ــاب ــل حس ــرفص ها، تنظیم و مرتبط که توانایی و تجربه تهیه س

ـــامانه ـــابداري، تهیه هدایت س ـــورت حس هاي مالی و تنظیم ص

ـــد و بر قوانین مالیاتی، بیمه و  ـــته باش اظهارنامه مالیاتی را داش

 وقت یا تمام وقت.صورت نیمهحقوق و دستمزد مسلط باشد، ب

 بایگان 9

قال  قل و انت بت و ن مدارك و ث گانی  بای تنظیم و 

سه رتبهمدارك و نامه س بندي  ها بین کارکنان مؤ

ها، با یکدیگر و یا ســـایر اشـــخاص از جمله بانک

 ادارات مالیاتی، ادارات بیمه، سازمان و مشتري

1 
تواند وظایف وقت که به تشــخیص ســازمان میصــورت تمام به

 بندي بپذیرد.دیگري در مؤسسه رتبه 

  

 ): 1توضیحات جدول (

ساعت 10جدول فوق) و حداقل  5در ماه از زمان مسئول گروه کاري (موضوع بند  ساعت 5بندي حداقل به ازاي هرموضوع رتبه -1

یابد و ساعات کار مسئول گروه کاري یا هر عضو گروه جدول فوق) اختصاص می 5در ماه از زمان یک عضو گروه کاري (موضوع بند 

 رتبه موضوع 40 حداکثر تواند در هر زمان میشود. بنابراین هر مسئول گروه کاري ساعت منظور می 200کاري در هر ماه حداکثر 
ها نظارت مســتمر بندي نموده یا بر رتبه اعطایی به آنبندي را رتبه موضــوع رتبه 20تواند حداکثر بندي و هر عضــو گروه کاري می

شد. چنانچه تعداد شته با ضوعات 	دا شتر از ظرفیت بندي در حال رتبه  رتبه مو سه، بی س شدة تحت نظارت مؤ بندي یا رتبه بندي 

سئول یا عضو گروه کاري رتبه  سباً به تعداد کافی م سه باید متنا شد، مؤس سانی آن با صالحیتنیروي ان هاي مندرج در بندي داراي 

 جدول فوق را به کار گمارد.

سانی براي  -2 سه به هر دلیل امکان جذب نیروي ان س صورتی که مؤ شد، میدر  شته با شکیل واحد مطالعات کالن را ندا تواند از ت

شود، استفاده گذاري ارائه می هاي مشاور سرمایههاي اقتصادي در سطح کالن و در سطح صنایع، که توسط شرکتخدمات و تحلیل

هاي مندرج در ا صالحیتگذاري انتخاب شده باید واحد مطالعات کالن ب هاي مشاور سرمایهنماید. در این صورت شرکت یا شرکت

 جدول فوق را تشکیل داده و کتباً این مسؤلیت را بپذیرند. 



ضویت در کمیتۀ رتبه -3 صدي ع شخص براي ت صالحیت یک  سۀ رتبه حداکثر یک هفته پس از آن که  س بندي به تأیید  بندي مؤ

بندي باید اطالعات الزم را در مورد  مؤسسۀ رتبهسازمان رسیده و تشریفات مربوط به انتصاب وي مطابق مفاد این ماده اجرا گردد، 

 وي به سازمان ارسال نموده و نزد سازمان به ثبت برساند.

بندي و کمیتۀ تدوین ضــوابط داراي گواهینامۀ تحلیل گري نباشــد ولی گواهینامۀ اصــول بازار در صــورتی که عضــو کمیتۀ رتبه -4

امتیاز و در صورتی که گواهینامۀ اصول بازار سرمایه را نیز نداشته  12الزم براي وي  سرمایه را دارا باشد، حداقل امتیاز سوابق تجربی

سوابق تجربی الزم براي وي  شد، حداقل امتیاز  شتر خواهد  24با شده در بند یک جدول فوق، بی سبت به حداقل هاي ذکر  امتیاز ن

هینامۀ تحلیل گري بازار سرمایه قابل پذیرش است؛ مشروط بر ها، گواهینامۀ اصول بازار سرمایه به جاي گوابود. در مورد سایر سمت

بی حــداقــل  جر ت بق  تیــاز ســـوا م نکــه ا ی ــــد 12ا ــاش فوق ب ــــده در جــدول  کر ش یش از حــداقــل هــاي ذ ب تیــاز  م   .ا
امتیازات درصد از  70سال آغاز فعالیت می تواند از اشخاص دارندة حداقل  2متقاضی صدور مجوز فعالیت رتبه بندي اعتباري، تا  -5

 .جدول یک که به تأیید مدیریت نظارت بر نهادهاي مالی برسد، استفاده نماید 9تا  1ذکر شده در ستون توضیحات ردیف هاي 

 بندي:) نحوة محاسبۀ امتیاز سوابق تجربی مؤسسۀ رتبه 2-الف

 :شودمی محاسبه زیر جدول اساس بر) 1( جدول در مندرج 	هايامتیاز سوابق براي سمت

 بندي) امتیاز هر ماه سابقۀ تجربی مرتبط نیروي انسانی مؤسسۀ رتبه 2( جدول

ف
دی

 ر

 سمت

 

 محل فعالیت

 

باالترین مقام 

 اجرایی

مدیران ارشد 

 صف

مدیران میانی 

 صف
 کارمند صف کارشناس صف

9/0 شرکت تأمین سرمایه 1  8/0  7/0  6/0  5/0  

بنديمؤسسۀ رتبه 2  1 9/0  8/0  7/0  6/0  

گرمعاملهکارگزار/کارگزار یا  3  6/0  5/0  4/0  3/0  2/0  

گذاري و سبدگردانمشاور سرمایه 4  9/0  8/0  7/0  6/0  5/0  

گذاريشرکت سرمایه 5  8/0  7/0  6/0  5/0  4/0  

8/0 شرکت هلدینگ 6  7/0  6/0  5/0  4/0  

65/0 مؤسسات حسابرسی 7  6/0  55/0  45/0  3/0  

6/0 شرکت پردازش اطالعات مالی 8  5/0  4/0  3/0  2/0  

9 
ها، مؤسسات مالی و اعتباري و بانک

هابیمه  
8/0حداکثر  7/0حداکثر   6/0حداکثر   5/0حداکثر   4/0حداکثر    



ف
دی

 ر

 سمت

 

 محل فعالیت

 

باالترین مقام 

 اجرایی

مدیران ارشد 

 صف

مدیران میانی 

 صف
 کارمند صف کارشناس صف

10 
ها، مؤسسات ها، سازمانوزارتخانه

مرتبط هايو شرکت یعموم  
8/0حداکثر  7/0حداکثر   6/0حداکثر   5/0حداکثر   4/0حداکثر    

 

 ):2( توضیحات جدول	

شگاهبراي مدرسین  -1 ها و مؤسسات آموزشی معتبر در دروس مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداري به ازاي هر واحد تدریس در دان

امتیاز به امتیازات ســوابق تجربی،  30امتیاز و حداکثر  5/0دروس مدیریت مالی، حســابداري یا اقتصــاد در یک نیمســال تحصــیلی 

 شود.اضافه می

ش -2 صورت ا ستثناي بند فوق، در  شد، در نظر به ا شته با شغلی که امتیاز باالتري دا سمت یا  شغل،  سمت یا  تغال همزمان در دو 

 شود.گرفته می

متر  152بندي اعتباري، متقاضــی باید فضــاي مناســب اداري حداقل به متراژ ب) فضــاي اداري: براي دریافت مجوز فعالیت رتبه

متقاضــی باشــد، وي باید تعهد نماید که ظرف  ي اداري مذکور در اجارهفضــا کهدرصــورتی. باشــد داشــته اجاره یا مالکیت در 	مربع

 بندي، نسبت به تامین فضاي اداري مناسب در مالکیت خود اقدام خواهد کرد.سال از صدور مجوز فعالیت رتبه حداکثر یک

الزم را به تشخیص مدیریت مربوطه  بندي، متقاضی باید حداقل تجهیزات اداريج) تجهیزات اداري: براي دریافت مجوز فعالیت رتبه 

 در سازمان فراهم نموده باشد. 

اینترنت را به  افزاري و اتصال به شبکهبندي، متقاضی باید حداقل امکانات نرم افزاري: براي دریافت مجوز فعالیت رتبهد) امکانات نرم

 شرح زیر فراهم نموده باشد: 

بندي مؤســســه مورد نیاز  نامۀ رتبهبندي و اجراي شــیوه رتبه فعالیت پشــتوانه اطالعات ســازي ذخیره براي که افزارهایی د) نرم-1

 است.

 د) نرم افزار ثبت مکاتبات درون و برون سازمانی-2

 تلفنی مکالمات ضبط افزار د) نرم-3

گیري و امکانات گزارش هاالعات الزم براي انجام تحلیلاط حاوي که اطالعاتی هايبانک مدیریت افزارهاينرم به دســترســی) د-4	

 مناسبی از این اطالعات در اختیار کاربر قرار دهند.



هاي اعتباري انجام شـــده و مقاطع بازنگري و ســـایر اطالعات الزم را مطابق بندي اطالعات و اخبار رتبه د) تارنما که امکان ارائه-5

 مقررات مربوطه داشته باشد.

شبکه جهانی اینت-6 بندي با سرعت بندي یا کمیتۀ رتبههاي در اختیار اعضاي گروه کاري رتبه رنت براي رایانهد) امکانات اتصال به 

 مناسب 

هاي هاي ذکر شــده، از رویهافزارهاي موضــوع این بند باید به تائید مدیریت مربوطه در ســازمان، ضــمن داشــتن قابلیتتوضــیح: نرم

 هاي مورد نظر برخوردار باشند.ها، امکانات نظارتی مناسب و سایر قابلیتگزارشبه موقع اطالعات و  کنترل داخلی مناسب، تهیه


