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ضوابط شناسایی و کنترل تضاد
 .1مقدمه

منافع

 .1.1از آنجائیکه استتالل و بی طریی ی شترکت رتبه بندی کلیدی ترین مولفه در جلب اعتماد
مخاطبین و ا ستفاده کنندگان از رتبه بندی های اعتباری می با شد ،لذا وجود ی ساختار و
ساز و کار دقیق ،کارا و منسجم جهت اطمینان از استالل شرکت (در سطح کلن) و اجزای
تصمیم گیر جهت رتبه بندی اعتباری (در سطح داخل شرکت ) بسیار حائز اهمیت و اساسی
می باشتتدا این موضتتور دارای دو وجه  -1استتتالل تاتی -2 ،استتتالل هاهری می باشتتدا
استتتتالل تاتی به مینای اینکه در عمل و در هن ام تصتتتمیم گیری واقیا هیع ونه عاملی
بیطریی و ا ستالل شرکت یا کارکنان تی مدخل در یرآیند رتبه بندی را تحت شیار قرار
نداده با شد و ا ستالل هاهری به مینای این ا ست که نحوه عمل و یرآیندهای شرکت رتبه
بندی نیز از نظر ناهرین خارج از شتتترکت و استتتتفاده کنندگان از رتبه های ارائه شتتتده
نشاندهنده استالل و بی طریی آن باشدا

 .2تعاریف

 .2.1اصتطلحاتی که در این خط مشتی بصتورت برج سته ( )Boldدرج شتده اند دارای تیاری
خاص می باشند که در پیوست این خط مشی به تفصیل تیری شده اندا
 .2.2در مواردی که در قوانین یا مالررات حاکم بر ییالیت موستتستتات رتبه بندی یا ضتتوابط بین
المللی مانند  IOSCOتیاری مشتتابهی وجود داشتتته باشتتد از تیاری مذکور استتتفاده شتتده
استا
 .2.3در مواردی جهت رعایت بهتر بیطریی و استتتتالل تیاری موجود حستتتب مورد دارای ابیاد
یراگیرتر یا محدودتر از تیاری اشاره شده در مالررات را دارندا

 .3تضاد منافع

 .3.1ت ضاد منایع در "پارسکیان" در  3سطح تیری

شده و برای هر سطح سازوکار جداگانه ای جهت

بررسی ،کنتر و حل و یصل موارد احتمالی تضاد منایع تیری
می گیردا
.3.1.1

شده است و مورد عمل قرار

تضاد منایع در سطح شرکت :در مواردی که موضور تضاد منایع احتمالی در سطح کل
شرکت و در سطح کلن "پارسکیان" مطرح باشدا

.3.1.2

ت ضاد منایع در سطح مدیریت :در مواردیکه ت ضاد منایع احتمالی برای یکی از اع ضای
هیات مدیره یا مدیر عامل "پارسکیان" مطرح باشدا

 .3.1.3ت ضاد منایع در سطح کارکنان و اع ضای کمیته رتبه بندی :در مواردیکه مو ضور ت ضاد
منایع احتمالی برای کارکنان مرتبط با حوزه رتبه بندی یا اعضتتتای کمیته رتبه بندی
مطرح باشدا

 .4کنتننننننننرل و
منندیریت تضنناد

 .4.1جهت جلوگیری از ایجاد تضاد منایع احتمالی در سطح شرکت و مدیریت موارد احتمالی "پارس
کیان" خود را متیهد به رعایت الزامات تیل می داند:

منننننننننافع در
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منافع

" .Iپارسکیان" و ا شخاص حقوقی واب سته در اوراق بهادار بن اه یا ناشتتری که "پارسکیان" آنرا

سنننطال کننن ن

رتبه بندی نموده سرمایه گذاری نمی نمایند و هیع ونه میامله ای به هیچ شکل بر روی
این اوراق انجام نمی دهندا

شرکت

" .IIپارسکیان" بصورت مستمر یهرست بن اه ها و اوراق مالی رتبه بندی شده توسط خود را برای
حصو اطمینان از رعایت این موضور به اطلر اشخاص حقوقی وابسته می رساندا
 .IIIزمانیکه "پارسکیان" رتبه بندی ی

بن اه یا اوراق را قبو می نماید ،قبل از امضتتتا قرارداد و

شرور یرآیند رتبه بندی ،کلیه سرمایه گذاری های خود در اوراق بهادار مربوطه را واگذار
می نماید و همزمان از کلیه ا شخاص حقوقی واب سته به خود نیز چنین درخواستتتی
خواهد نمودا
 .IVسرمایه گذاری و عملیات بانکی "پارسکیان" و اشخاص حالوقی وابسته در بان

ها و موسساتی

که مورد رتبه بندی "پارسکیان" قرار می گیرند مجاز می باشتتدا لیکن "پارسکیان" ستتیی خواهد
نمود سپرده گذاری در بان ها ب ونه ای با شد که حتی االمکان میزان سپرده نزد بان
های مورد رتبه بندی در حداقل ممکن باشدا
" .Vپارسکیان" بطور همزمان خدمات رتبه بندی و خدمات غیر رتبه بندی را به هیچ بن اه
یا ناشر اوراق ارائه نمی نمایدا
" .VIپارسکیان" تا  2سا پس از ارائه خدمات مشاوره در خصوص رتبه بندی ،انجام خدمات رتبه
بندی ی

بن اه یا ناشر اوراق را قبو نمی نمایدا

" .VIIپارسکیان" تا  1ستتا پس از ارائه خدمات ریر رتبه بندی(بجز خدمات مشتتاوره در خصتتوص
رتبه بندی)  ،انجام خدمات رتبه بندی ی

بن اه یا ناشر اوراق را قبو نمی نمایدا

" .VIIIپارسکیان" به بن اه یا نا شری اوراقی که دارای ع ضو م شترک هیات مدیره با "پارسکیان" با شد و
یا اعضای هیات مدیره "پارسکیان" از مدیران ارشد آن باشند و اشخاص حقوقی وابسته به
آنها خدمات رتبه بندی ارایه نمی نمایدا

 .5کنتننننننننرل و
منندیریت تضنناد
منننننننننافع در

 .5.1جهت جلوگیری از ایجاد تضتتتاد منایع احتمالی در ستتتطح مدیریت "پارسکیان" و کنتر موارد
احتمالی هیات مدیره "پارسکیان" خود را متیهد به رعایت الزامات تیل می داندا
.I

در  2سا گذشته بدان اشتغا داشته اند به مدیرعامل اطلر دهندا

سنننطال هینننات
مدیره

مدیران "پارسکیان" بلیاصله پس از انتخاب به سمت مذکور می بایست کلیه م شارلی را که
تبصره :مدیر عامل گزارش مذکور را به رئیس هیات مدیره ارائه می نمایدا

.II

کمیته کنترل ت ضاد منافع در خصتتوص وجود تضتتاد احتمالی در انجام خدمات رتبه
بندی و قبو بن اه ها یا ناشران اوراق بهادار که مدیران "پارسکیان" طی  2سا گذشته با آن
همکاری داشتتته اند لیکن در حاضتتر قطع همکاری نموده اند بررستتی خواهد نمودا در
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صورت احراز وجود تضاد منایع" ،پارس کیان" خدمات رتبه بندی به بن اه یا ناشر مربوطه ارائه
نخواهد دادا
اعضای هیات مدیره ملزم به رعایت ضوابط مندرج در "الزامات اخلقی و حریه ای هیات
مدیره" می باشندا

.III

 .6.1هر ی

از کارکنان مرتبط با خدمات رتبه بندی می بایست در هن ام ارجار هر کار مرتبط با

 .6کنتننننننننرل و

رتبه بندی و قبل از شتتترور عملیات رتبه بندی با تکمیل "فرم کنترل تضنناد منافع" از

منندیریت تضنناد

عدم وجود تضاد منایع اطمینان حاصل نمایدا در صورت تشخیص وجود تضاد منایع مراتب را

منننننننننافع در
سطال کارکنان

به مقام مسئول گزارش می نماید و علوه بر آن ضروریست ی

نسخه از "یرم کنتر تضاد

منایع" مذکور به واحد تطبیق ارسا نمایدا
 .6.2در صورتیکه هر ی از کارکنان را سا م صادیالی از ت ضاد منایع را ت شخیص داده و در هن ام
تکمیل " فرم کنترل تضنناد منافع" آن را به مالام مستتتئو اعلم نماید مالام مستتتئو
موه است شخص دی ری را که یاقد تضاد منایع می باشد جای زین کارمند مربوطه نمایدا
 .6.3کلیه کارکنان "پارسکیان" موهفند درآراز همکاری کلیه ستترمایه گذاریهای خود بوی ه ستترمایه
گذاریها در اوراق بهادار ،کلیه مشتتتارل به هر نحو و نام اعم از تمام وقت ،نیمه وقت و پاره
وقت خود و اشتتخاص حالیالی وابستتته به خود را مطابق یرم نمونه به مالام مستتئو و واحد
تطبیق اعلم نماین دا هر گونه تغییر در سرمایه گذاری یا مشارل می بایست یورا مشابه با این
روش گزارش گرددا
 .6.4در ابتدای هر سا تالویمی صرف نظر از هر گونه تغییر طی سا و گزار شهای ار سالی کلیه
کارکنان موهفند یرم مربوطه را تکمیل نموده و مطابق بند  6-3ارایه دهندا
 .6.5کلیه کارکنان موهفند رعایت بند یوق را به نحو مالت ضی به ا شخاص واب سته به خود اطلر
دهند و اطمینان یابند که این اطلعات به روز بوده و به "پارسکیان" اطلر داده شده ا ستا به هر
حا مسئولیت اجرای این ضوابط و به روز رسانی اطلعات توسط اشخاص وابسته ایشان بر
عهده هر ی از کارکنان می باشدا
 .6.6ضتتوابط مرتبط با ستترمایه گذاری و میاملت اورق بهادار برای کارکنان "پارسکیان" که در"خط
مشتتی ستترمایه گذاری در اوراق بهادار و میاملت آنها" به تفضتتیل و برای کلیه مخاطبان آن
الزم االجرا می باشدا
 .6.7هیعی از کارکنان شتتترکت حق قبو هدیه نالدی یا مشتتتابه نالد (به هر مبلغ) از مدیران و
پرستنل شتخص مورد رتبه بندی /ناشتر اوراق بهادار /هر ی از اشتخاص مرتبط و همعنین
اشخاص وابسته به آنها را نداردا
 .6.8در صورتیکه هدیه ای ریر نالد با ارزش کمتر از  5000هزار ریا از هر ی از ا شخاص تکر
شتتده دریایت گردد کارمند مربوطه موه استتت مراتب را به مستتئو مایوق گزارش نمایدا
مستئو مایوق با بررستی موضتور و در صتورتیکه ارزش مالی هدیه کم بوده و در قالب عرف
اداری بینوان هدایای عید یا موارد م شابه اعطا شده با شد ضمن ار سا ی ن سخه از مکاتبه
ییمابین به مستتئو واحد تطبیق ،اجازه استتتفاده از هدیه را خواهد دادا در صتتورت مخالفت
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مسئو مایوق یا مسئو واحد تطبیق هدیه عودت داده می شودا در صورت اختلف نظر در
قبو یا عودت هدیه مراتب به مدیر عامل گزارش شتده و بر مبنای تصتمیم ایشتان اقدام می
گرددا
 .6.9در صتتورتیکه اعطای هدیه بینوان تلشتتی در تحت تاقیر قراردادن کارکنان در انجام عملیات
رتبه بندی با شد صرف نظر از ارزش آن ،قبو هدیه ممنور می با شدا ت شخیص این امر در
مرحله او توسط کارمند و در مرحله بید بر عهده مسئو ما یوق می باشدا
 .6.10قبو هر گونه هدیه ریر نالد که ارزشتتی بیش از  5000هزار ریا داشتتته باشتتد و قبو
ح ضور در گردهمائی های برگزار شده تو سط ا شخاص یوق صریا اجازه مدیر عامل امکانپذیر
خواهد بودا
 .6.11ت سهیلت سفر و اقامت مرتبط با انجام یرایند رتبه بندی (مثل برای جل سه با هیات مدیره
و یا بازدید از کارخانه) – قبو پکیج های هدیه (شامل خودکار و نوشت ایزار و ااا) میمو در
سمینارها و جلسات اداری بینوان هدیه به شمار نمی روندا
.6.12

هیچ ی

ازستتهامداران ،مدیران و کارکنان "پارسکیان" حق ندارند هیچ محدودیتی در اعما

آزادانه نظر و رای ا شخاص م سئو در یرایند رتبه بندی (اعم از اع ضای گروههای کاری رتبه
بندی و یا اعضتتتای کمیته رتبه بندی) ایجاد نمایندا در صتتتورت ایجاد هر گونه محدودیت یا
اعما نظر در یرایند رتبه بندی مراتب به قید یوریت به مسئو واحد تطبیق گزارش شده و
مسئو واحد تطبیق بر اساس میزان و سطح تاقیر محدودیت ایجاد شده مراتب را راسا حل و
یصل نموده یا به مدیر عامل جهت حل ان ارجار خواهد دادا
 .6.13در صورتیکه به تشخیص مسئو مایوق و تایید مسئو واحد تطبیق مصادیق اشاره شده
بینوان تضتتاد منایع دارای اقر مهمی نبوده و یا از طریق ستتایر کنترلها و نظارتها تحت کنتر
بوده و قابل مدیریت می باشد پرسنل مربوطه میتواند در یرایند رتبه بندی مشارکت نمایدا
 .6.14در صورتیکه قبل از شرور رتبه بندی یا حین انجام آن م شخص گردد که ت ضاد مناییی
وجود دا شته و با تغییر در اع ضای کارگروه و یا اع ضای کمیته رتبه بندی و یا سایر اقدامات
ا صلحی ت ضاد مربوطه حل و ی صل نمی گردد مراتب م ستند شده و "پارسکیان" از انجام یا ادامه
رتبه بندی کناره گیری می کندا
 .6.15اعضای کمیته رتبه بندی موه به رعایت ضوابط مندرج در "منشور داخلی کمیته رتبه
بندی" جهت کنتر تضاد منایع احتمالی می باشندا
 .7.1مصادیق تضاد منایع بالالوه کارکنان به شرح تیل می باشد:
 .7مصننادیق تضنناد
در صورتیکه مجمور سرمایه گذاری خود و ا شخاص واب سته اش در بن اه یا ورقه بهادار
.I

منافع بالقوه
.II

مورد رتبه بندی بیش از حد ن صاب مورد ا شاره در " ضوابط سرمایه گذاری و میاملت
اوراق بهادار" باشدا
در صتتورتیکه شتتخص مورد رتبه بندی ضتتامن یا متیهد پرداخت تیهدات وی یا یکی از
اشخاص وابسته اش باشدا
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.IV
.V
.VI

منافع

در صورتیکه خود یا یکی از ا شخاص واب سته اش در حا دریایت اعتبار یا اخذ ت ضمین
از شخص مورد رتبه بندی باشندا
در صورتیکه در حا حاضر و یا  2سا گذشته دارای رابطه استخدامی (تحت هر عنوان)
و یا رابطه تجاری و مالی با شخص مورد رتبه بندی یا اشخاص وابسته به وی بوده باشدا
در صورتیکه یکی از اشخاص وابسته اش از مدیران اصلی شخص مورد رتبه بندی باشدا
در صورتیکه خود یا یکی از ا شخاص واب سته اش در حا حا ضر یا در  2سا گذ شته
دارای رابطه تجاری و مالی قابل توجه با شخص مورد رتبه بندی می باشدا

تب صره :1تشتتخیص وجود تضتتاد منایع و تاقیر گذاری روابط تجاری یا ستترمایه گذاری های
اشخاص وابسته به کارکنان در یرآیند رتبه بندی بر عهده کمیته تضاد منافع می باشدا
تب صره :2ستتپرده گذاری در بان

ها و موستتستتات اعتباری و یا دریایت وام از آنها که مبالغ

عمده نبوده و در روا عادی و میمو صتتورت می گیرد مشتتمو مصتتادیق تضتتاد منایع نمی
باشدا کمیته تضاد منایع می تواند برای این اقلم سال تییین نمایدا

 .8مسنننننننئولیت
شناسننننننایی و
منندیریت تضنناد
منافع

 .8.1م سئولیت شنا سایی ت ضاد منایع و پی ش یری و حل و ی صل آن ،ح سب مورد به عهدۀ مالام
مسئو به شرح زیر است:
در خ صوص اع ضای هیأت مدیره ،مدیرعامل و نیز م سئو واحد تطبیق به عهدۀ رئیس
.I
هیأت مدیره،
در خصتتوص اعضتتای کمیتر رتبهبندی بجز دبیر کمیته رتبهبندی به عهدۀ دبیر کمیته
.II
رتبه بندی،
در خصوص اعضای گروه کاری رتبه بندی به عهدۀ مسئو گروه کاری،
.III
در خصوص کارکنان واحد تطبیق به عهدۀ مسئو واحد تطبیق،
.IV
.V
.VI
.VII
.VIII

در خصوص اعضای کمیته ها از جمله کمیته تدوین ضوابط به عهدۀ دبیر کمیته تدوین
ضوابط،
در خ صوص اع ضای واحد مطالیات کلن به ا ستثنای م سئو آن واحد به عهدۀ م سئو
واحد مطالیات کلن،
در خصتتوص کارکنان و مدیران ریر مرتبط با ییالیت رتبه بندی با مالام مایوق مطابق با
نمودار سازمانی،
در خصتوص دبیر کمیته ها (از جمله کمیته رتبه بندی ،مستئو واحد تطبیق ،مستئو
واحد مطالیات کلن و سایر مدیران) به عهده مدیرعامل،

 .8.2در صتتورتیکه در تکمیل اطلعات "فرم های کنترل ت ضاد منافع" ،مواردی از تضتتاد منایع
م شخص گردد یرمهای مذکور علوه بر مالام م سئو می بای ست به م سئو واحد تطبیق نیز
ارائه گرددا
 .8.3هر ی از اعضای هیأت مدیره ،اعضای کمیتر رتبهبندی ،اعضای گروههای کاری رتبهبندی و
ستتایر کارکنان مسستتستتر رتبهبندی در شتترایط زیر نمیتواند در ییالیت مرتبط با رتبهبندی
اعتباری مشارکت نماید:
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ضوابط شناسایی و کنترل تضاد
.I

.II
.III

.IV
.V
.VI
.VII

منافع

در صورتی که وی یا شخصی وابسته به وی مال تمام یا بخشی از ورقر بهادار یا تینفع
در تیهد مالی خاص موضتتتور رتبه بندی یا مال تمام یا بخشتتتی از ستتتایر اوراق بهادار
منتشره توسط ناشر ورقر بهادار یا تینفع در سایر تیهدات مالی متیهد تیهد مالی خاص
موضور رتبهبندی باشدا
در صتتورتی که وی یا شتتخصتتی وابستتته به وی به عنوان شتتخصتتی مرتبط با موضتتور
رتبهبندی محسوب میشودا
در صورتی که شخص حالوقی مو ضور رتبهبندی ،شخص مرتبط با ورقر بهادار یا تیهد
مالی خاصی محسوب شود که وی یا شخصی وابسته به وی مال تمام یا قسمتی از آن
ورقر بهادار یا تینفع در آن تیهد مالی خاص باشدا
در صتورتی که وی یا شتخصتی وابستته به وی ،ورقر بهادار موضتور رتبهبندی را قرض
گریته یا قرض داده باشدا
در صورتی که وی با شخص حالوقی مو ضور رتبهبندی یا با شخص مرتبط با مو ضور
رتبه بندی به عنوان اشخاص وابسته به هم محسوب شوندا
در صتتورتی که در دو ستتا گذشتتته جزو مدیران اصتتلی در شتتخص حالوقی موضتتور
رتبهبندی یا شخص مرتبط با موضور رتبهبندی بوده باشدا
در صورتی که با شخص موضور رتبه بندی یا اشخاص مرتبط با موضور رتبه بندی ،یا
اشتتخاص وابستتته به آن ها ،هرگونه رابطه تجاری یا منایع مشتتترک داشتتته یا از این
اشخاص هرگونه حالوق یا مزایا یا امتیاز دریایت نمایدا

 .8.4تکمیل "یرم کنتر تضاد منایع" برای اشخاص تیل اجباری بوده و حسب مورد بصورت دوره
ای یا در مورد هر موضور رتبه بندی می بایست تکمیل و مطابق ضوابط به مالام مسئو (و یا
مسئو واحد تطبیق) ارائه گرددا
ال ) اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل،
ب) اعضای کمیته های رتبه بندی و تدوین ضوابط،
ج) اعضای گروه های کاری رتبه بندی،
د) مسئو و کارکنان واحد تطبیق،
ه) مسئو و اعضای واحد مطالیات کلن،
و) سایر ایرادی که در ییالیت مرتبط با رتبه بندی اعتباری مشارکت دارند
تب صره :ایراد یاد شده در هر زمان که در وهیفر ارجار شده به ای شان تینفع مح سوب
گردند ،موهفند یرم مندرج در این ماده را تکمیل و مراتب را مستتتتنداه به اطلر مالامات
مسئو برسانندا دریایت کنندۀ اطلعات موضور این ماده باید بلیاصله اطلعات دریایتی
را به منظور کنتر تضاد منایع کتباه به مالام یا مالامات مسئو ارایه دهدا
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ضوابط شناسایی و کنترل تضاد

منافع

 .8.5کارکنان "پارسکیان" که بصتتورت مستتتالیم در عملیات رتبه بندی مشتتارکت دارند نمی توانند در
ی یالیت های مرتبط با بازار یابی ،مذاکره ،تییین کارمزد ،انی الاد قرارداد و همعنین پی یری و
وصو مطالبات مرتبط حضور داشته یا مشارکت داشته باشندا
 .8.6بکارگیری یا استتتخدام اشتتخاص وابستتته به مدیران یا کارکنان "پارسکیان" مجاز نمی باشتتد و در
صتتورتیکه بدلیل توانمندی خاص یا عدم امکان جذب نیرو با شتترایط مورد نظر پس از طرح
موضور در هیات مدیره و با تصویب هیات مدیره صورت می گیردا
 .8.7هیعی

از کارکنان "پارسکیان" و اع ضای خارجی کمیته رتبه بندی نمی توانند هیع ونه تو صیه

یا دخالتی در توصتتتیه بکارگیری و استتتتفاده از خدمات پرستتتنلی یا ستتتایر خدمات اعم از
کارشتتناستتی یا تجاری به مشتتتریان "پارسکیان" اعم از بن اهها یا ناشتتران مورد رتبه بندی یا
مشتریان خدمات ریر رتبه بندی و اشخاص وابسته به آنها داشته باشندا
 .8.8حالوق و مزایای کلیه کارکنان "پارسکیان" بر استتتاس "نظام پرداخت و جبران خدمات" که به
تصتتویب هیات مدیره می رستتد تییین خواهد شتتدا جبران خدمات کلیه کارکنان بر استتاس
میزان کارایی و اقربخشتتی از آنها در انجام وهای محوله می باشتتدا جبران خدمات کارکنان
مرتبط با عملیات رتبه بندی از جمله اعضای کمیته رتبه بندی ،اعضای کمیته تدوین ضوابط،
مستتتئو و کارکنان واحد تطبیق به هیچ عنوان متصتتتل به رتبه های اختصتتتاص یایته به
مشتریان یا درآمد های "پارسکیان" نمی باشدا
" .8.9پارسکیان" جهت حصتتتو اطمینان از بهینه بودن "نظام پرداخت و جبران خدمات" بصتتتورت
ستتاالنه و در صتتورت لزوم شتتش ماهه) ستتاز و کارهای مرتبط با پرداخت و جبران خدمات
کارکنان را بررسی و حسب صلحدید اصلحات الزم را انجام خواهد دادا
.8.10

هیات مدیره می تواند در هر زمان بدلیل عدم رعایت قوانین و مالررات "پارسکیان" یا ضوابط

این منشتتور یکی از اعضتتای کمیته رتبه بندی را عز نمایدا شتترایط عز مدیر عامل مکل
ا ست طی ی هفته از عز مراتب و دالیل عز را به ع ضو مذکور و سازمان بورس ب صورت
کتبی اطلر دهدا
تب صره  :1هیات مدیره نمی تواند بدلیل تصتتمیمات عضتتو مذکور در کمیته رتبه بندی که با
رعایت قانون و مالررات مربوط بوده ی

عضو کمیته را عز نمایدا

تب صره  :2در صورتیکه بدلیل تیدد م سئولیتهای ع ضو خارجی کمیته رتبه بندی و احتما
وجود تضتتاد منایع بالالوه هیات مدیره تصتتمیم به تغییر یکی از اعضتتای کمیته داشتتته باشتتد
ضمن طرح مو ضور با ع ضو مربوطه با تغییر سمت به ع ضو علی البد و یا نهایتاه عز ایشان
مراتب به سازمان بورس نیز اطلر داده خواهد شدا
 .9.1تفسیر :مدیرعامل مسئو تفسیر و اعما این خط مشی در زمانهایی است که سواالتی در
 .9مننندیریت خنننط
خصوص آن مطرح میشوندا

مشی

 .9.2بازن ری :این خط مشی باید به شرح زیر بازن ری شود:
صفحه  7از 8

ضوابط شناسایی و کنترل تضاد

منافع

بررسیکننده

محدوده

تناوب

مدیرعامل

مناسب و کایی بودن

ساالنه

حسابرس داخلی

رعایت خط مشی

ساالنه

کارشناس خبره

جامییت

هر  3سا یکبار

 .9.3تصویب خط مشی :هر گونه تغییر در این خط مشی به تصویب هیات مدیره تصویب می رسدا
 .9.4تحالیالات درباره نالضهای احتمالی :تمام موارد نالض گزارش شده باید بلیاصله مورد بررسی
قرار گریته و تا حد امکان محرمانه بماندا
 .9.5پروتکل انضباطی :پیروی از کلیه ضوابط ریتاری و خط مشیهای دانش "پارسکیان" از جمله این
خط مشی ،شرط اشتغا در "پارسکیان" استا انطباق با ضوابط و خط مشیهای "پارسکیان" باید به
طور دورهای مورد بررسی قرار گیردا
 .9.6کستتانی که در محدوده این خط مشتتی قرار میگیرند باید به طور کامل برای ارائه اطلعات
صحیح و دقیق همکاری کنندا

.10

چنننارچوب

مقررات

انطباق "پارسکیان" با الزامات و مالررات اعلمی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و ال وهای

.10.1

برتر ( )Best Practiceبه شکل زیر است:
مقررات /ضوابط و رویه های شریک دانش فنی
ماده 33

مرجع
دستتتت تورا ل یمتتل
تاستتتیس و ییالیت
موستتتستتتات رتبه
ب ندی /ضتتتوابط و
رویه های شتتتری
دانتتتش یتتتنتتتی/
ISOCO

ماده 35
ماده 51
ماده 52
ماده 54
ماده 55
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