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 فراخوان عمومی                
 21/06/1396مورخ:   12020086 شماره:

 ؛نهاداهی مالیمدرییت نظارت ربصاردکننده:
 ؛بندیرتبه مؤسسهتقاضای تأسیس ردیافت  فراخوان  موضوع:

 ؛  مؤسسه رتبه بندیفعالیت تأسیس و کلیۀ متقاضیان ردیافت مجوز  مخاطبین:
 با احترام؛

 بندی از تاریخ انتشار این فراخوانرتبه مؤسسهسیس ، کلیه متقاضیان تأ08/06/1396 تاریخ در به استناد مصوبۀ هیأت مدیره سازمان

مطابق با را بندی رتبه مؤسسهتقاضای تأسیس مهلت دارند،  ( 06/08/1396 روز شنبه مورخ تا پایان ساعت اداری)روز  45 به مدت

و اصالحیۀ مورخ  مدیره سازمان(هیأت 21/1/1395)مصوب  بندیات رتبهدستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسشرایط تعیین شده در 

  ه نمایند.ئبه این مدیریت ارا آن 08/06/1396

های فعال در بازار سرمایۀ حضور هر یک از بورس ،هیأت مدیره سازمان 18/08/1395مورخ الزم به توضیح است؛ به استناد مصوبۀ 

ها و مؤسسات مالی بانکو نیز ی ایران( و بورس کاالایران بورس ایران، بورس انرژی از بورس اوراق بهادار تهران، فرا)اعم  کشور

همچنین به  باشد.بندی ممنوع میمؤسسۀ رتبه در ترکیب سهامداری و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی حضور بانک ،08/06/1396به تاریخ  موجب مصوبۀ هیات مدیره سازمان

 باشد.میدرصد مجاز  10بندی فقط به صورت غیر مستقیم و حداکثر تا جمهوری اسالمی ایران در ترکیب سهامداری مؤسسه رتبه

در صورت  نمودندمتقاضیانی که طی مهلت مقرر در فراخوان قبلی اقدام به ارسال درخواست و تکمیل مدارک  الزم به ذکر است؛

 امتیازات در صورت کسب حد نصاب را ارائه نمایند. بدیهی است؛ امتیازاتتوانند درخواست بررسی و محاسبه مجدد تمایل می

 گردد.میمجدداً توسط هیات مدیره سازمان بررسی درخواست  ،الزم

سازمان بورس و اوراق بهادار به  تارنمای رسمیهای مربوطه که در تقاضای خود را از طریق تکمیل فرم بایدمتقاضیان 

رای این موجود است ب ها(ها و فرمنهادهای مالی/ فایل)لینک مدیریت نظارت بر نهادهای مالی/اداره امور   www.seo.irآدرس

 مدیریت ارسال نمایند. 

 رضا معتمدمحمد                                                                         

 مدیر نظارت بر نهادهای مالی
 رونوشت:                 

 مدیره سازمان جهت استحضار؛اعضای محترم هیأت -             
 گذاری خارجی، جهت استحضار؛رئیس سازمان در امور بین الملل و جذب سرمایهمحترم جناب آقای بیژنی، جانشین  -  
 ؛استحضار و درج در تارنمای رسمی سازمان تای رئیس سازمان و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، جهجناب آقای فالح، مشاور محترم رسانه -  
 سنا.اطالع رسانی خدمات بورس، جهت استحضار و درج در سامانه  جناب آقای فروهر؛ مدیرعامل محترم اطالع رسانی و -  

 

 


