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 بندیالف(تشریح عالئم رتبه

مستقل در زمینه توانایی و تمایل یک شخصیت حقوقی در زمینه بازپرداخت به موقع و کامل رتبه اعتباری، نظر شخص ثالث 

دت، منماید که رتبه بلندمدت را برای اشخاص حقوقی تعیین میمدت و کوتاههای اعتباری بلندتعهداتش است. برهان، رتبه

جه مدت، مشتمل بر بیست دربندی بلندمقیاس رتبهگیرد. مدت زمان تا سه سال و رتبه کوتاه مدت تا یک سال را در نظر می

یک تعهد نکول  Dدهد در حالی که باالترین کیفیت اعتباری و کمترین احنمال نکول را نشان می AAAاست.  Dتا  AAAاز 

نقدینگی و دهنده وضعیت مدت نشانشود. رتبه کوتاهگذاری محسوب میغیر سرمایه رتبه BBBتر از پایین شده است. رتبه

  +A1شوند که تقسیم می Dو در نهایت  Cتا  +A1مدت به هفت درجه از های کوتاهمدت است. رتبهاستعداد نکول درکوتاه

 Dنمایانگر پتانسل باالی نکول در بازپرداخت به موقع تعهدات و  Cنمایانگر باالترین اطمینان از بازپرداخت به موقع و 

 دهندۀ نکول است.نشان

رود، کار میبندی اشخاص حقوقی بهرتبه صکوک و تعهدات مالی خاص را با استفاده از همان نمادهایی که در رتبهبرهان، 

ر توانایی ها بیانگشود، چون رتبه اعتباری آنمدت تعیین نمیها رتبه اعتباری کوتاهکند با این تفاوت که برای آنتعیین می

 باشد.ر طول عمر صکوک و تعهدات مالی خاص میکلی متعهد برای ایفای تعهدات مالی خود د

-ود و نشانشهای بیمه نیز استفاده میبندی شرکتمدت مربوط به اشخاص حقوقی، برای رتبهبندی اعتباری بلندعالئم رتبه

 ایگذاران است. ریسک عدم ایفای تعهدات بیمهای خود در قبال بیمهدهنده ریسک شرکت بیمه در ایفای تعهدات بیمه

دت مبندی اعتباری کوتاهها از عالئم رتبهشود و در نتیجه برای این شرکتبندی نمیمدت رتبههای بیمه در کوتاهشرکت

 شود.استفاده نمی
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 شوند:مدت به شرح زیر تعریف میهبندی اعتباری بلندمدت و کوتاعالئم رتبه

 های اعتباری تعریف عالئم رتبه

 مدتهای اعتباری کوتاهرتبه بلندمدتهای اعتباری رتبه

AAA باالترین کیفیت اعتباری : 

پذیری آن در مالی در سطح عالی است و آسیب ظرفیت ایفای تعهد

 برابر تغییر شرایط بسیار ناچیز است.

+1A :مدت بسیار زیاد است و در امکان ایفای تعهدات مالی کوتاه

 برابر تغییر شرایط پایدار است.

AA کیفیت اعتباری بسیار باال : 

ری پذیظرفیت ایفای تعهد مالی در سطح بسیار خوب است و آسیب

 آن در برابر تغییر شرایط بسیار کم است.

1A :مدت زیاد است و اثرپذیری امکان ایفای تعهدات مالی کوتاه

 آن در برابر تغییر شرایط ناچیز است.

A کیفیت اعتباری باال : 

پذیری آن در مالی در سطح خوب است و آسیبظرفیت ایفای تعهد 

 برابر تغییر شرایط کم است.

2A :مدت مناسب است ولی در امکان ایفای تعهدات مالی کوتاه

 برابر تغییر شرایط اثرپذیر است.

BBB : کیفیت اعتباری قابل قبول 

مالی در سطح قابل قبول است و در اثر تغییر  ظرفیت ایفای تعهد

 خواهد شد. شرایط دچار نوسان

3A :مدت در حد قابل قبول است امکان ایفای تعهدات مالی کوتاه

 ولی در برابر تغییر شرایط ناپایدار است.

BB بازانه: سفته 

تر از سطح قابل قبول است و در اثر احتمال ایفای تعهد مالی پایین

 تغییر شرایط دچار نوسان قابل مالحظه خواهد شد

B:  مدت کم است و ممکن تعهدات مالی کوتاهموقع امکان ایفای به

 است نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات موجود نباشد.

B بازانه: بسیار سفته 

تر از سطح قابل قبول است و احتمال ایفای تعهد مالی بسیار پایین

 در اثر تغییر شرایط دچار نوسان زیاد خواهد شد

C: تردید جدی مواجه مدت با ایفای به موقع تعهدات مالی کوتاه

 است.

CCC ریسک اعتباری قابل توجه : 

احتمال ایفای تعهد مالی ضعیف است و در شرایط نامناسب کاهش 

 یابدمی

D تعهد نکول شده : 

 به تعریف نکول در ادامه رجوع شود.

CC  :ریسک اعتباری باال 

احتمال ایفای تعهدات مالی بسیار ضعیف است و در شرایط 

 یابدکاهش مینامناسب بسیار 

 

C ریسک اعتباری بسیار باال : 
احتمال ایفای تعهدات مالی بسیار ناچیز است و در شرایط نامناسب به 

 یابدشدت کاهش می

 

D تعهد نکول شده : 
 به تعریف نکول در ادامه رجوع شود.
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 توضیحات:

گیرد بدان معناست که ممکن است رتبه ( قرار میRating Watchوقتی رتبه اعتباری در حالت پایش )وضعیت در پایش: 

وقوع پیوسته یا خواهد پیوست که با روند مورد انتظار متفاوت است و برای هر تعیین شده تغییر یابد و اتفاق یا انحرافی به

ر حال د"و  "منفی"، "مثبت"های در پایش، برهان عبارات بندی به اطالعات بیشتری نیاز است. در مورد رتبهگونه اقدام رتبه

گونه الزامی ندارد که در گیرد. با این حال، برهان هیچکار میبندی بهرا برای نشان دادن جهت احتمالی حرکت رتبه "وقوع

 های در پایش، رتبه را در همان جهت اعالم شده تغییر دهد.هنگام خارج کردن یک رتبه از فهرست رتبه

پایه  دهد که برمدت رتبه را نشان میاقع ارزیابی برهان از روند حرکت بلنددورنمای رتبه اعتباری، در وبندی: دورنمای رتبه

 بندی یا خارج از آن، در حال وقوع است.کار موضوع رتبهوهای مشخصی قرار دارد که در داخل محیط کسبرویدادها یا طرح

شود. این پسوند مخفف افزوده می بندی اوراق بهادار ساختاریافته به رتبه اعتباریهنگام رتبه SOپسوند : SOپسوند 

دهد که رتبه اعتباری با در نظر گرفتن ساختار پشتیبانی کننده تعهد مالی است و نشان می structured obligationواژه

که منجر به بهبود رتبه اعتباری شده است تعیین گردیده و بیانگر آن است که نوعی دارایی و/یا حمایت اعتباری شخص ثالثی، 

 کند.رداخت بدهی و تعهدات مربوطه را پشتیبانی میبازپ

بدون "ه بندی باشد، رتببندی نباشد ولی حاضر به ارائه اطالعات الزم برای رتبه: در صورتی که متعهد، متقاضی رتبهPزیروند 

ه، همواره های درخواست نشدشود. رتبهبندی مشخص میدر عالمت رتبه Pبوده و با زیروند ( unsolicited) "درخواست

های درخواست شده در طبقه خود، با عالمت بندی درخواست شده، جایگاه نسبی رتبهشوند. بر خالف رتبهبرای عموم افشا می

 گردد.ها دورنما نیز تعیین نمیشوند. برای این رتبه( مشخص نمی-مثبت )+( یا منفی )

انتخابی برخی از تعهدات مالی خود را نکول کرده است اما هنگامی که به باور برهان، متعهد به طور : SDرتبه اعتباری 

 شود.بندی اعتباری آن استفاده میدهد، از این عالمت برای رتبهموقع دیگر تعهدات مالی خود را انجام میبازپرداخت به

شود. است اضافه میگیرنده از یک موسسه مالی اخذ شده به رتبه تسهیالت بانکی خاصی که توسط وام blrپسوند  :blrپسوند 

فیت کند که رتبه مبتنی بر کیمیباشد و بیانبه معنای رتبه تسهیالت بانکی می bank loan ratingاین پسوند مخفف عبارت 

 گیرنده و ساختار تامینی تسهیالت اعطایی است.اعتباری شخص وام
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 ب( تعریف نکول:

 شرایط وقع نکول از نظر برهان به شرح زیر است:

 مورد ابزار مالی یا تعهد مالی خاص، در هر یک از شرایط زیر، نکول تحقق یافته است:در  -1

 موقع ایفا نکند.هتعهدات خود در خصوص اصل یا سود را ب ،که متعهددر صورتی -1-1

 در صورت بازآرایی بدهی سررسیدشده برای جلوگیری از ورشکستگی یا نکول متعهد از جمله در شرایط زیر: -1-2

 بینی نشده باشد.که در قرارداد اولیه بدهی، این تبدیل پیشالشرکه( در حالیبدهی به سهام )سهمتبدیل   -1-2-1

 استمهال، بخشش جرائم یا بازتنظیم نرخ سود.  -1-2-2

بندی، در هر یک از شرایط زیر، نکول واقع شده و رتبه اعتباری شخص حقوقی در مورد شخص حقوقی موضوع رتبه -2

 یابد:تنزّل میمربوطه به سطح نکول 

بندی شده، نکول درصورتی که حداقل یک ابزار مالی یا تعهد مالی خاص آن شخص حقوقی که توسط برهان رتبه -2-1

 شده باشد. 

در صورتی که برهان مطلع شود که حداقل یک ابزار مالی یا تعهد مالی خاص شخص حقوقی مورد نظر که توسط  -2-2

 نکول شده باشد.بندی شده است، بندی دیگری رتبهموسسه رتبه

ها یا تعهدات مالی با اهمیت شخص حقوقی هرگونه اطالعات موثق دیگری بدست آید که حداقل یکی از بدهی -2-3

 بندی، از جمله ضمانت اشخاص یا تعهدات مالی دیگر توسط آن، نکول شده باشد. موضوع رتبه

هد ابزار مالی یا تعهد مالی خاص رتبهبندی یا متعدر صورت وقوع هر یک از شرایط زیر در خصوص شخص موضوع رتبه -3

 دهد: بندی شده، برهان رتبه شخص، ابزار مالی یا تعهد مالی یاد شده را به سطح نکول تنزّل می

 اعالم ورشکستگی -3-1

 انحالل یا ورود به فرایند تصفیه -3-2

 صالحلغو مجوز فعالیت یا تأسیس از طرف مقام ذی -3-3

 اه تعلیق مجوز فعالیت اصلی به مدت بیش از سه م -3-4

 های متعهدمسدودشدن بخش مهمی از دارایی -3-5

هر واقعه دیگری به غیر از موارد فوق رخ دهد و برهان را متقاعد کند که به احتمال قریب به یقین شخص حقوقی  -4

بندی در سررسید نسبت به پرداخت بخش با اهمیتی از اصل یا سود تعهد مالی سررسیدشده خود عمل موضوع رتبه

 شود.اهمیتی از اصل یا سود سررسیدشده تعهد مالی یا ابزار مالی در سررسید بموقع پرداخت نمی کند یا بخش بانمی
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شود تا سررسید نهایی پرداخت بدست فرجۀ زمانی در نظر گرفته شده برای پرداخت، به تاریخ سررسید اضافه می -1تبصره 

حال در خالل فرجۀ زمانی پرداخت، چنانچه برهان آید. مالک تعیین نکول، تاریخ سررسید نهایی خواهد بود. با این

به این اعتقاد برسد که متعهد قادر نخواهد بود تا در زمان سررسید نهایی به تعهد مالی خود به طورکامل عمل 

 کند، ممکن است بالفاصله نسبت به شناسایی و تخصیص رتبه نکول اقدام کند.

ک در هزار مبلغ بدهی سررسیدشده یا پنجاه میلیون ریال یا معادل آن تأخیر یا عدم پرداخت مبلغی کمتر از ی -2تبصره 

 شود. هر کدام کمتر باشد، با اهمیت محسوب می

 شود.تأخیر برابر یا کمتر از سه روز کاری در پرداخت اصل یا سود تعهد مالی نکول محسوب نمی -3تبصره 

 شود. اصلی به معنای نکول تلّقی نمیپرداخت بموقع شخص ثالث از جمله ضامن بجای متعهد  -4تبصره 

که برهان با بررسی به این نتیجه برسد که تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت، ناشی از قوّۀ قاهره بوده در صورتی -5تبصره 

 صیا بدلیل اختالف قابل قبول در تفسیر قرارداد مربوطه باشد، ممکن است رتبۀ شخص حقوقی و ورقۀ بهادار یا تعهد مالی خا

که این شرایط در دوره کوتاهی )حداکثر بیست روز کاری( رغم وقوع وقایع فوق به رتبۀ نکول تنزّل ندهد؛ به شرط اینرا علی

 برطرف شود. 

 

 


