بسمه تعالی

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

تعاریف و واژه نامه

(سهامی خاص)

 .1.1رتبه بندی اعتباری یک اظهار نظر (با رویکرد آینده نگر) در خصوووا ایفای تعهدات یک
 .1مقی اس ه ا در
بنگاه یا ابزار مالی می باشووود و به عبارت د یق تر بیانگر میزان تاانایی ایفای تعهد در آبنده
می باشد .عامل اصلی در تعیین مقیاس رتبه ها احتمال نکال می باشد.
رتب ه بن

اعتبار

رتبهها بلن م ت
باالترین کیفیت اعتبار  :پایینترین احتمال ریسک اعتباری،

AAA

 نشاندهنده تاانمندی فاقالعاده باال برای پرداخت به ما ع تعهدات
کیفیت اعتبار خیلی باال :احتمال خیلی پایین ریسک اعتباری،

AA+
AA
AA-

 نشوووان دهنده تاانمندی ای و باال برای پرداخت به ما ع تعهدات می
باشد.
 این تاانم ندی به طار ا بل مالح ظه ای در برابر رو یداد های ا بل
پیشبینی آسیبپذیر نیست.
کیفیت اعتبار باال :احتمال پایین ریسک اعتباری،

A+
A
A-

 ن شاندهنده تاانمندی باال برای پرداخت به ما ع تعهدات می با شد؛ با
این وجاد این تاانمندی ممکن ا ست به دلیل تغییرات شرایط کلی یا شرایط
ا تصادی آسیب پذیر باشد.

کیفیت اعتبار خوب :در حال حاضر احتمال پایین ریسک اعتباری،

BBB+
BBB
BBB-

 نشوواندهنده ظرفیت مناسووب برای پرداخت به ما ع تعهدات اسووت؛ اما
تغییرات نامطلاب در شووورایط کلی و شووورایط ا تصوووادی به احتمال ییاد این
ظرفیت را مختل می کند.

ریسک متوسط :احتمال افزایش ریسک اعتباری،

BB+
BB
BB-

 احت مال افزایش ریسوووک اعت باری به وی ه در نتی جه تغییرات نامطلاب
ا تصادی یا کسب و کار در طال یمان؛ با این حال ،گزینه های تجاری یا مالی
برای ایفای تعهدات مالی می تااند در دسترس باشد.

تعاریف و واژه نامه رتبه بندی
ریسک اعتبار باال:

B+
B
B-

 حاشیه امن محدودی در مقابل ریسک اعتباری وجاد دارد .تعهدات مالی
در حال حاضووور ایفا می شووواد ،با این حال ،ادامه تاانمندی پرداخت به یک
محیط ا تصادی و تجاری مثبت و پایدار بستگی دارد.

ریسک اعتبار خیلی باال:

CCC
CC
C

D

 نکال محتمل ا ست .تاانمندی ایفای تعهدات مالی صرفا واب سته به شرایط

کسب و کار مثبت و پایدار و تحاالت منا سب و مثبت ا تصادی ا ست"CC".
نشوووانده نده نکال احت مالی در بعضوووی ای انااو اوراق اسوووت"C" .
نشاندهنده نکال ریبالا او می باشد.

تعهدات فعلی نکال شدهاند.

رتبهها کوتاه م ت

A1+
A1

باالترین تاانمندی برای بایپرداخت به ما ع،

تاانمندی ای برای بایپرداخت به ما ع،

A2

تاانمندی رضوایت بخش برای بایپرداخت به ما ع .این تاانمندی میتااند نسوبت به
تغییرات نامطلاب در شرایط تجاری ،ا تصادی یا مالی آسیب پذیر باشد.

A3

تاانمندی مناسوووب برای بایپرداخت به ما ع .این تاانمندی نسوووبت به تغییرات
نامطلاب در شرایط تجاری ،ا تصادی یا مالی اسیب پذیر است.

B

تاانمندی بایپرداخت به ما ع .این تاانمندی به میزان بیشووتری نسووبت به تغییرات
نامطلاب در شرایط ا تصادی ،ا تصادی و مالی آسیب پذیر است.

C

تاانمندی ناکافی برای اطمینان ای بایپرداخت به ما ع.
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 .2تعاریف

 .1.1چشم اندای (پایدار ،مثبت ،منفی)
پتانسیل و جهت رتبه بندی در میان مدت در مااجهه به روند ا تصادی و یا شرایط تجاری و
مالی اساسی را نشان می دهد و لزوما به معنی و پیش فرض ،تغییر رتبه نیست .چشم اندای
"پای ار" به این معنی ا ست که احتمال تغییر رتبه وجاد ندارد" .مثبت" به این معنی ا ست
که ممکن است بهباد یابد" .منفی" به این معنی است که رتبه ممکن است تنزل یابد.

 .1.1رتبه در پایش:
تاجه به احتمال تغییر رتبه ناشووی ای الف) برخی رویدادهای مهم ابل شووناسووایی و یا ب)
انحراف ای روند پیش شووده می باشوود .اما این امر بدین معنا نیسووت که تغییر رتبه اجتناب
ناپذیر ا ست .پایش رتبه باید در آینده ابل پیش بینی حل شاد ،اما اگر شرایط ییربنایی آن
حل نشده با ی بمانند ممکن است ادامه یابد.
 .1.2تعلیق:
امکان بروی ر سانی رتبه بدلیل ناکافی بادن اطالعات مارد نیای وجاد ندارد .اظهار نظر باید در
آینده ابل پیش بینی تداوم داشووته باشوود .با این حال ،اگر ظرف  6ماه تغییری ایجاد نشوواد،
رتبه باید به حالت "حذف شده" در بیاید.
 .1.2حذف:
حذف رتبه به علت  -1اتمام رارداد-1 ،تا ف فعالیت بنگاه رتبه بندی شده -2 ،بایخرید ابزار
بدهی -2 ،در حال تعلیق بادن رتبه بیش ای  11ماه - 5 ،نکال بنگاه رتبه بندی شوووده یا
ناشووراوراق بدهی و  -6یا تصوومیم "پارس کیان" بر ادامه ندادن رتبه¬بندی به علت نباد اطالعات
الیم و کافی،
 .1.5اندیس  uدر کنار هر یک ای رتبهها نشاندهنده رتبه بندی درخااست شده میباشد .به عبارت
دیگر رتبههای دارای این اندیس مرتبط با بنگاه/نا شری ا ست که "پارس کیان" بدون درخاا ست
آن نسبت به رتبه بندی ا دام نماده و آن را به صارت عمامی منتشر مینماید.

 .3نکول

در حالت کلی "پارس کیان" نکال را به معنای عدم پرداخت به ما ع اصل و یا ساد مرتبط با یک
بدهی مالی مطابق با مشخصات راردادی آن می باشد .لذا "پارس کیان" ای عالمت " "Dبه معنای
اینکه تعه ات در حال حاضر نکول ش ه است ،استفاده می نماید .تعریف د یق رخدادهایی
که در عمل بعناان نکال در رتبه بندی های "پارس کیان" استفاده می شاد به شرح ذیل می باشد:
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 .2.1تعهد پرداخت نشووده ای که پس ای پایان مهلت کماکان پرداخت نشووده مانده اسووت .این به
معنای عدم پرداخت اصوول یا سوواد/کارمزد یک تعهد اسووت که حتی پس ای پایان دوره مهلت
تاافق شووده در رارداد نیز پرداخت نشووده اسووت .البته در صووارتیکه در دوره مهلت پرداخت
صارت گیرد ،ماضاو نکال منتفی خااهد شد.
 .2.1در صارتیکه بنگاه مارد رتبه بندی دارای یک ابزار مالی یا تعهد مالی خا مارد رتبه بندی
تاسط "پارس کیان" داشته و ابزارهای مالی خا

مذکار نکال شده باشند.

 .2.2در صارتیکه بنگاه مارد رتبه بندی دارای یک ابزار مالی یا تعهد مالی خا رتبه بندی نشده
یا رتبه بندی شده تا سط سایر ما س سات رتبه بندی باده و ابزار یا تعهد مذکار نکال شده
با شد "پارس کیان" با تاجه به حجم تاثیر نکال مذکار رتبه بنگاه را به نکال تنزیل می دهد یا به
رتبه های نزدیک به نکال کاهش می دهد.
" .2.2پارس کیان" شرایطی را که در آن بنگاه یا ناشر جهت جلاگیری ای نکال و بل ای سررسید اصل
یا ساد بدهی ،ن سبت به تجدید ساختار آن ای نظر نحاه و یمانبندی پرداخت و ا ستمهال و یا
عمل مشووابه ا دام می کند ،آن را به عناان نکال تلقی مینماید .الیم بذکر اسووت این تجدید
ساختار در دوره بای پرداخت با شرایط یک تجدید ساختار بدهی که در شرایط عادی و معمال
کسووب و کار (مثال شوورایط مناسووب تر یا تغییر در یمان بندی یا نرس سوواد) اتفاق می افتد
متفاوت باده و "پارس کیان" اینگانه ماارد را به عناان نکال محساب نمی نماید .در ماارد تجدید
ساختار بدهیها "پارس کیان" عاامل ذیل را در تصمیم گیری خاد لحاظ می کند.
 )1اعتبار بنگاه یا نا شر" :پارس کیان" عااملی همانند پا شش بهره ،ساد آوری ،نقدینگی و
تاان مالی و نقدینگی و عاامل مشابه را بررسی نماده تا اطمینان یابد که آیا بنگاه /ناشر
می تااند ای عهده بدهی های پیش رو برآید.
 ) 1مشخصه های تجدید ساختار :هنگامیکه مشخصه ها و جزئیات تجدید ساختار را با
شرایط اعتباری بنگاه /ناشر بصارت تاامان در نظر بگیریم و تجدید ساختار را می تاان
به عناان تجدید ساختار ناشی ای ناتاانی پرداخت در نظر گرفت:
در یمانیکه اوضاو عمامی ا تصادی و فعالیت تجاری شرایط نامناسبی دارد،
.i
ن شانه هایی ای ا ضظرار و اجبار به همراه دا شته با شد ،ن شانه هایی همانند )1
.ii
عدم تائید کتبی سرمایه گذاران یا حدا ل تائید شفاهی /کتبی برخی ای آنها،
یا  )1آغای فرآیند تجدید سوواختار در تاریخی بسوویار نزدیک به سووررسووید
بایپرداخت به نحای که سووورمایه گذاران چاره ای جز بال شووورایط ماجاد
نداشته باشند و گرنه کل اصل بدهی را ای دست می دهند.
تجدید سوواختار بدهی ،شوورایطی به مراتب نامناسووب تر و کم کیفیت تر ای
.iii
شوورایط رارداد اولیه داشووته باشوود .مثال وجاد مفادی در رارداد جدید که
و صال بدهی را سخت تر می کند یا سرر سید آن را ب سیار طاالنی رار می
دهد یا دوره مهلت بای پرداخت اصوول یا سوواد اوراق را طاالنی تر می کند .به
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.iv

عبارت دیگر کیفیت وصال بدهی ها بسیار پایین تر ای رارداد اولیه می شاد
و یا نکال این تعهد در صارت عدم مافقیت در تجدید ساختار طعی است.
بخش اعظمی ای تعهدات را تشکیل می دهد.

 .2.5تمایل و تصمیم به نکال
"پارس کیان" هنگامی که شااهد و رائن روشن و متقنی داشته باشد که نشان می دهد بنگاه /ناشر
تصمیم و تمایل عمامی به نکال دارد ،رتبه بندی به شدت نزول داده شده و در سطح نزدیک به
نکال تعیین می شاد و به مجرد اولین تعهد نکال شده به رتبه " "Dتنزل داده می شاد.
 .2.6نکال شرکت مادر /تابع یا وابسته (گروه)
هنگا می که یکی ای بنگاه ها /ناشران عضا یک گروه دچار نکال شاد ،معماال فشار مستقیمی بر
سایر بنگاه ها /نا شران ع ضا گروه خااهد دا شت و عالئمی جهت د ت و ها شیاری بی شتر و در
نتیجه یک باینگری فاری در رتبه کل گروه و هریک ای اعضوووای آن ارائه می کند .لذا وضوووعیت
نکال در ماا عی مدنظر رار می گیرد که یک رابطه تنگاتنگ اعتباری و متقابل بین اعضوووای
گروه با شد .در غیراین صارت باینگری در رتبه مارد نظر م شابه شرایط عادی و با لحاظ اطالعات
جدید صارت می گیرد.
 .2.3عدم ایفای تعهد ضمانتی شرکت
"پارس کیان" در یمانی که یک بنگاه /ناشر دارای یک تضمین شرکتی ()Corporate Guarantee
باده و ضامن مذکار ای ایفای نقش ضمانتی خاد خادداری کند ،بنگاه /ناشر تضمین شده را نیز
به عناان نکال شده لمداد می نماید.
 .2.3عالوه بر ماارد اشوواره شووده" ،پارس کیان" شوورایط ییر را نیز بعناان نکال تلقی نماده و حسووب
مارد رتبه مرباطه را به سووطح نکال ( /)Dتنزل میدهد .در شوورایط ییر ماضووع رتبه بندی
حسب مارد به سطح نکال تنزیل می دهد:
 )1اعالم ورشکستگی مستقیما یا ای سای طلبکاران یا دادگاه
 )1تصمیم به انحالل بصارت اختیاری یا ای طریق مراجع انانی
 )2عدم دسووترسووی به بخش اسوواسووی ای دارایی ها و منابع شوورکت که بر امکان ادامه
فعالیت آن تاثیر اساسی دارد،
 )2لغا مجای فعالیت های اصلی و اساسی آن تاسط مراجع انانی،
 ) 5تعلیق مجای فعالیت های ا صلی و ا سا سی آن تا سط مراجع انانی (با احتمال غالب
مبنی بر طاالنی شدن آن بیش ای  09روی)،
 .2.0هر رویداد و شرایطی که بر ا ساس آن "پارس کیان" به این اطمینان بر سد که بنگاه/نا شر رتبه
بندی شوووده ،با احتمال نزدیک به طعیت نمیتااند/نمیخااهد نسوووبت به پرداخت بخش
مهمی ای اصل یا ساد تعهدات مالی خاد عمل نماید.
.2.19

در مااردیکه به اعتقاد "پارس کیان" هرگانه شخص ثالث ای جمله ضامن اوراق یا سهامداران

بنگاه ن سبت به پرداخت ا صل و ساد تعهدات مالی در سرر سید ا دام نماده و یا در مهلت
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ارائه شده آن را پرداخت نمایند .این ماضاو به معنای نکال نخااهد باد و رتبه به " "Dتنزل
داده نمیشاد .اگرچه تایید مطلابی بر رتبه اعتباری بنگاه/ناشر خااهد داشت.
.2.11

"پارس کیان" ممکن اسوت تاخیر در بایپرداخت اصول یا سواد اوراق تعهد مالی خاصوی که

ناشووی ای عاامل خارا ای اختیار بنگاه/ناشوور باده و منطقاس تاسووط بنگاه/ناشوور ابل حل نباده
اسوووت (عاامل همانند مصوووادیق فارس ما ور ،عاامل فنی و تکنیکی و یا الزامات انانی) و
شرایط نشان میدهد بنگاه/ناشر تاان و تمایل پرداخت داشته ،لیکن امکان اجرایی شدن آن
وجاد ندارد را به عناان نکال تلقی ننماید" .پارس کیان" انتظار دارد این شووورایط در یک دوره
مناسبی حل و فصل شده و تعهد پرداخت گردد.
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