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 ابالغیه: پیوست
 

 بندی به شرح زیر اصالح شد:دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسه رتبه 3مادۀ  1بند  -1

ضمن عنوان رتبه شنهادی مت سب بوده و با نامنام پی شابه نبوده و بندی اعتباری و منا شده دیگر م های ثبت 

 کننده نباشد.گمراه

 

 به شرح زیر اصالح شد: بندیدستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه 2پیوست  2بند  -2

سة رتبه س شرکاء مؤ ست میامتیاز  ستفاده از فرمول زیر بد ضی با ا  25آید که حداکثر بندی برای هر متقا

 امتیاز خواهد بود:

= امتیاز شرکاء مؤسسه
∑ 𝑆𝑖 × 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑚
 

  که در آن:

𝑆𝑖برابر است با امتیاز هر یک از شرکاء؛ : 

𝑤𝑖 شده برای شریک نسبت به کل سرمایة در نظر گرفته شده برای مؤسسه؛: درصد سرمایة درنظر گرفته 

nتعداد شرکاء؛ : 

mکه تعداد شرکاء از و در صورتی 4نفر باشد، برابر است با  10نفر یا کمتر از  10که تعداد شرکاء : در صورتی

 .6نفر بیشتر باشد برابر است با تعداد شرکاء منهای عدد  10

نفر کمتر باشد، امتیاز شرکاء مؤسسه در ضریب  4ء از در صورتیکه تعداد شرکا
𝑛

𝑚
 ضرب خواهد شد. 

 شود:امتیاز هر شریک به شرح زیر محاسبه می

صورتی شریک -الف( در  سوابق تجربی  صلجمع امتیازات  شد امتیاز وی برابر حا شخص حقیقی با شریک،  که 

باشد. می 2تحصیلی شریک، بخش بر عدد بندی باشد و امتیازات سوابق که مرتبط با فعالیت مؤسسات رتبه

ستورالعمل  ساس د شریک بر ا سوابق تجربی و تحصیلی  ای مدیران نهادهای تأیید صالحیت حرفه"امتیازات 

 امتیاز است. 100شود که حداکثر هر کدام محاسبه می "مالی

اطالعات، کامپیوتر و های حقوق، تکنولوژی امتیاز مدرک تحصتتیلی هر شتتریک در رشتتتهالزم به ذکر استتت؛ 

شته صیلیهای مرتبط ر سطح تح ست )حداکثر امتیاز در هر  ستورالعمل تأیید ( 3ات مندرج در جدول پیو د

 شود. ، برای وی در نظر گرفته میای مدیران نهادهای مالیصالحیت حرفه
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 شود: ب( در صورتی که شریک شخص حقوقی باشد امتیاز وی به شرح زیر تعیین می

(𝐾𝑖 + 𝐵𝑖) ×
𝐶𝑖

100
× 𝛼𝑖 

 که در آن:

𝐾𝑖 امتیاز نوع شخصیت حقوقی است و برای اشخاص حقوقی که در قالب شرکت سهامی تشکیل شده باشند :

شود. در مورد اشخاص حقوقی خارجی، امتیاز در نظر گرفته می 10امتیاز و سایر انواع شخصیت حقوقی  20

 شود.امتیاز تعیین می 20تا  این امتیاز به تشخیص هیأت مدیرۀ سازمان، حداکثر

𝐵𝑖 :شود:امتیاز موضوع فعالیت شخص حقوقی است که به شرح زیر تعیین می 

 امتیاز شرح ردیف

سات رتبه 1 س سازمان، مؤ شده نزد  بندی و نهادهای مالی نهادهای مالی ثبت 

 خارجی معتبر به تشخیص هیات مدیره سازمان

30 

 20 سازمانهای ثبت شده نزد سایر شرکت 2

 10 هااشخاص حقوقی فعال در سایر زمینه 3

 

𝐶𝑖 هر کدام که کمتر باشد.  100: عبارتست از سرمایة شخص حقوقی به میلیارد ریال یا عدد 

عبارتست از سرمایة شخص حقوقی به میلیون 𝐶𝑖 بندی باشد، که شخص حقوقی، یک مؤسسه رتبهدر صورتی

 باشد.هر کدام کمتر  100ریال یا عدد 

𝛼𝑖 ضتتریب تعدیل استتت که توستتط هیأت مدیره ستتازمان با توجه به میزان اثر شتتریک موردنظر در ترکیب :

 باشد.می 2یا  1گردد و معادل بندی در پیشبرد اهداف مؤسسه، تعیین میشرکای مؤسسة رتبه

 
 

 


