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شر التقرير التالي
ُ
 تحت عنوان:   2018أكتوبر 5 في اإلنجليزيةباللغة  (RAC) كبيان إجراء التصنيففي األصل  ن

Fitch Affirms Saudi Electricity Company at 'A'; Outlook Stable 

 . www.fitchratings.comعلى املوقع اإللكتروني: بيان إجراء التصنيف األصلي يمكن الوصول إلى 

 

السعودية للكهرباء من حيث تصنيف قدرة ثّبتت فيتش للتصنيف الشركة : 2018 أكتوبر 5 – لندن –فيتش للتصنيف 
صِدر على الوفاء بااللتزامات طويلة األجل وتصنيف

ُ
". والنظرة Aعند مستوى " االلتزامات ذات األولوية غير املدعومة بأصول  امل

صِدر على الوفاء بااللتزامات طويلة األجل مستقرة. ترد القائمة الكاملة بإجراءات
ُ
التصنيف في  املستقبلية لتصنيف قدرة امل

  آخر بيان إجراءات التصنيف هذا.
 

نظرة /A+السعودية؛ السعودية )ية بالعر مع اململكة اء بللكهر الشركة السعودية روابط ل القوة املستمرة  الّتثبيت يعكس هذا
 استنامستقرة( مستقبلية 

 
 إلى معايير تصنيف الكيانات املرتبطة بالحكومة. دا

 للتصنيفالعوامل الرئيسية املحّركة 

دة للشركة:
ّ
في  كبيرةحصة سهمية في شراء SoftBank Vision Fund  (SBVF) صندوق  ما عادت نّية إعادة هيكلة غير مؤك

عة 
ّ
 نظر الشركة السعودية للكهرباء متوق

 
يواصل  SBVFصندوق النتهاء صالحية مذكرة التفاهم في نهاية شهر فبراير. غير أّن  ا

تعاونه مع صندوق االستثمارات العامة بغاية تطوير القدرة على توليد الطاقة الشمسية في السعودية بموجب مذكرة تفاهم 

. عالوة على ذلك، يتم تنفيذ عدد من اإلصالحات األخرى بهدف إعادة هيكلة قطاع 2018إضافية تم توقيعها في شهر مارس 

". وال تزال التفاصيل واألطر 2020"برنامج التحول الوطني  اإلعالن عنك عقب الكهرباء في السعودية وخصخصته، وذل

قة بهذه اإلصالحات غير واضحة.
ّ
 الزمنية املتعل

 

 استناأي تغيير يؤدي إلى تدهور العالقات بين السعودية والشركة السعودية للكهرباء  من شأن
 
إلى معايير تصنيف الكيانات  دا

راملرتبطة بالحكومة 
ّ
 سل أن يؤث

 
ع فيتش إجراء أي عمليات إعادة هيكلة في  با

ّ
في تصنيف الشركة السعودية للكهرباء. ال تتوق

املقبلة. غير أن احتمال أن تتنازل الشركة السعودية للكهرباء عن أصول توليد الكهرباء الخاصة بها بهدف  12األشهر الـ 

 قائمعكس التكلفة الفعلية للكهرباء على املدى القصير ال يزال االرتقاء بمستوى الفعالية وإجراء املزيد من العمليات التي ت
 
. ا

ر لدينا معلومات واضحة بما 
ّ
ر علينا معرفة تأثير ذلك في أعمال الشركة السعودية للكهرباء وملّفها املالي إذ أنه ال تتوف

ّ
ويتعذ

ع أن تبقى السعودية
ّ
ملتزمة بتوفير الدعم للعمليات  فيه الكفاية عن عملية إعادة الهيكلة املخطط لها. لكن نتوق

جريها الشركة السعودية، كما بتمويلها.
ُ
 واالستثمارات املتواصلة التي ت

 

 نظر السعودية بأنها قوية و عالقات قوّية مع املساهمين: تقّيم فيتش العالقات بين الشركة السعودية للكهرباء 
 
للعوامل  ا

 جزئ. ويعود سبب هذا األمر الخاصة بهااملستندة إلى معايير تصنيف الكيانات املرتبطة بالحكومة 
 
السعودية  إلى امتالك يا

السعودية تأثير كبير في الشركة السعودية  لدى% وعلى نحو غير مباشر. 81غالبية الشركة السعودية للكهرباء بنسبة تبلغ 

واالستثمارية وأنشطتها التنفيذية، كما أنها تتحكم بمجلس إدارة الشركة. عالوة على ذلك، ستراتيجية اال للكهرباء وفي خططها 

 علتدعم الحكومة الشركة بقوة، بحسب ما يظهره السجل، ومن ثم فإن توقعات الدعم قوية كذلك، 
 
أن أبرز عوامل  ما

 والبلدية.الدعم يتمثل في القروض الحكومية واإلعفاء من تسديد رسوم الوقود 

 

مليار ريال سعودي )إجمالي القرض الحكومي:  46تبلغ القروض الحكومية التي تلتزم الشركة السعودية للكهرباء بتسديدها  

مليار ريال سعودي(. وال تعتبر فيتش أن القروض الحكومية هي ديون إذ أّنها خالية من الفوائد وتتمّتع بفترة سماح  130

إذا بدأت طبيعة التسهيالت تعكس جدول دفع واضح أو إذا  2020وجهة النظر هذه بحلول عام لتسديدها. ويمكن أن تتغير 

. 2010بدأت تترتب فوائد مع انتهاء صالحية فترة السماح املخصصة لتسديد القرض الحكومي األول الذي تم تقديمه في عام 

دية للكهرباء منذ إنشائها. بيد أّن صالحية فترة عالوة على ذلك، تنازلت السعودية عن أرباحها املوزعة إلى الشركة السعو 

This document has been translated from the original in English. In case of any differences, the English version shall prevail. 

 باللغة اإلنجليزية. وفي حالة وجود أي اختالف في املعنى بين اللغتين، تسود النسخة اإلن
 

جليزية.هذه الوثيقة ترجمة عربية لوثيقة محررة أصال  
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ع فيتش من السعودية أن تمّدد فترة تنازلها عن أرباحها 2019التنازل عن األرباح املوزعة تنتهي في نهاية ديسمبر 
ّ
. وتتوق

ر املزيد من الدعم امللموس، إذا لزم األمر.
ّ
 املوزعة وتوف

 

 نظاملترتبة على عدم وفاء الشركة السعودية للكهرباء بااللتزامات قوّية، وترى فيتش أن اآلثار االجتماعية والسياسية 
 
للطابع  را

األساس ي إلمدادات الكهرباء واالحتياجات اإلنمائية للبنية التحتية للكهرباء. وقد تكون اآلثار املالية الناتجة من احتمال عدم 

 نظوفاء الشركة بااللتزامات قوّية بالنسبة للجهة السيادية، 
 
 للقيمة العالية نسبي را

 
 للدين املستحق. ا

 

نتهية في ديسمبر 
ُ
حيث تعكس  2018تغيير هام في هيكلية التعِرفة: تتوقع فيتش زيادة مادية في اإليرادات للسنة املالية امل

 قد. وتأثر هذا القرار باملض ي 2018يناير  1التعِرفة التكلفة الفعلية لإلمدادات منذ 
 
فة التي تعكس نحو استخدام التعرِ  ما

التكلفة الفعلية للكهرباء، ببرنامج تحقيق التوازن املالي السعودي. وقد شهد البرنامج زيادة ملحوظة في أسعار الكهرباء، ال 

% في 260 ليبحواكيلو واط/ساعة،  2000إلى  0سيما في شريحة السكن حيث ارتفع سعر الكهرباء التي تتراوح قّوتها ما بين 

 
ُ
 .2018نتهية في ديسمبر السنة املالية امل

 

وعلى الرغم من أن هذه الزيادة مهمة، إال أن تأثيرها محدود في امللف املالي للشركة السعودية للكهرباء بحيث أنه يترتب عنها 

نقل اإليراد اإلضافي املجمع مباشرة إلى الحكومة كرسم حكومي. يتم احتساب الرسم الحكومي باعتباره الفرق بين التعِرفة 

 اعتبار ارية الس
 
ل هذا  2018يناير  1)تعِرفة مخفضة( و 2016يناير  1من ا

ّ
)تعِرفة تعكس التكلفة الفعلية للكهرباء(. وُيشك

 جز
 
 من خطة برنامج تحقيق التوازن املالي الرامية إلى املحافظة على األموال العامة وتحقيق ميزانية متوازنة. ءا

 

 تراجتتوقع فيتش نمط االستهالك يخّفض اإلنفاق الرأسمالي: 
 
 كبي عا

 
% لألعوام ما بين 37في قيمة اإلنفاق الرأسمالي بحوالى  را

 سابمليار ريال سعودي التي توقعناها  200باملقارنة مع القيمة البالغة  2021و 2018
 
، ما 2020حتى  2017لألعوام ما بين  قا

نتهية في ديسمبر  الحرُيحتمل أن يسمح بالتدفق النقدي 
ُ
. وُيعتبر كّل من تراجع الطلب 2020اإليجابي بحلول السنة املالية امل

ين مساهَمين في خفض اإلنفاق الرأسمالي، وهما ينجمان عن 
َ
اإلجمالي في الصيف واالستخدام األكثر فعالية للكهرباء أهم عامل

تقدّمت به الحكومة إلى األسر  ذيال الدعم الجديدغم من التغييرات في نمط االستهالك بعد ارتفاع التعِرفة. وذلك على الر 

 مباشرة لتعويضها عن ارتفاع فواتير الكهرباء.

 

صعوبة تأكيد حالة امللف االئتماني املستقل: تعتبر فيتش أجزاء من امللف االئتماني املستقل الخاص بالشركة السعودية 

ا تعتبر عوامل أخرى، بما في ذلك البيئة التنظيمية والتدفق النقدي للكهرباء أنها ذات درجة استثمارية منخفضة، في حين أنه

صافي الرافعة املالية املعّدلة نسبة إلى األموال  يبلغدرجة استثمارية فرعية. وتتوقع فيتش أن ذات الحر السلبي الهام، أنها 

 تقريبأضعاف  4.5باملتوسط  الناتجة عن العملّيات
 
أضعاف للفترة نفسها في  8.5قد يرتفع إلى  ، ما2019و 2018في العاَمين  ا

 حال تم تعديلها لتشمل القروض الحكومية كدين.

 

التغييرات التي تطرأ في طريقة التعامل مع املستحقات الحكومية طويلة األجل واألرباح املوزعة  يمكن أن تؤثرعالوة على ذلك، 

 هرباء.  والرسم الحكومي بشكل كبير في الشركة السعودية للك للسعودية

 

ص االشتقاق
ّ
 ملخ

تنظر فيتش إلى الشركة السعودية للكهرباء باملقارنة مع مجموعة شركات املرافق الكهربائية العاملية النظيرة األوسع )حيث 

 
 
(، واملخاطر املتبقية والفرص املتأّصلة في القطاع. كما تأخذ فيتش في االعتبار أيضا

 
 من بين الكيانات األعلى تصنيفا

 
تعد حاليا

 على ميزانية الشركة السعودية للكهرباء العمومية على مدى السنوات حجم برنامج االستثمار 
 
الحالي، والذي سيشكل عبئا

 األربع املقبلة. 

 

عالقاتها القوية مع الدولة )ويتجلى أبرز دعم من خالل  حول إن امتالك الحكومة الشركة السعودية للكهرباء وتقييم فيتش 

على تقييم أقل  حصولهايؤديان إلى يدعمان الشركة السعودية للكهرباء و عدم تسديد رسوم الوقود والقروض الحكومية( 

 بدرجة واحدة من الجهة السيادية.
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 االفتراضات الرئيسية 

 صنيفية للُمصِدر افتراضات فيتش الرئيسية ضمن حالتنا الت

 تقريمليار ريال سعودي  125إنفاق رأسمالي بقيمة  -
 
 ؛2021-2018على مدار األعوام  با

يتم تمويل التدفق النقدي الحر السلبي بواسطة مزيج من الديون والقروض الحكومية امللتَزم بدفعها، إضافة إلى املزيد  قد -

 من التمويل الحكومي، إذا لزم األمر؛

 ؛2019تمديد فترة التنازل عن األرباح املوزعة إلى ما بعد عام  -

م الوقود الذي يتم تزويده من ِقَبل شركة أرامكو السعودية في ستستمر الشركة السعودية للكهرباء في عدم تسديد رسو  -

 املستقبل القريب؛

 ويتم استثناء املستحقات الحكومية طويلة األجل من الدين. -

 

  
ّ
 رة في التصنيفالعوامل املؤث

 التطورات التي قد تؤدي، بصورة فردية أو جماعية، إلى اتخاذ إجراء تصنيف إيجابي

 إلى إجراء تصنيف إيجابي فيما يتعلق بتصنيفالصريحة من قبل السعودية  الضماناتمن املحتمل أن تؤدي  -

 تضعف باقي عوامل الدعم قدرة املصدر على الوفاء بااللتزامات الخاص بالشركة السعودية للكهرباء، 
ّ

شريطة أال

 .معايير تصنيف الكيانات ذات الصلة بالحكومةبموجب 

 سعودية إلى إجراء تصنيف إيجابي بحق الشركة السعودية للكهرباء. قد يؤدي إجراء تصنيف إيجابي بحق ال -

 

 سلبيالتطورات التي قد تؤدي، بصورة فردية أو جماعية، إلى اتخاذ إجراء تصنيف 

 قد يحدث إجراء تصنيف سلبي نتيجة إجراء تصنيف سلبي على الجهة السيادية. -

 وامللكية من قبل السعودية إلى إجراء تصنيف سلبي.قد يؤدي أي تغيير في شكل الدعم املفترض وااللتزام  -

قد يؤدي حدوث تغيير كبير في الهيكل التشغيلي للشركة السعودية للكهرباء، بشكل يؤدي إلى تضاؤل الروابط مع  -

 إلى مراجعة التصنيفات. 
 
 الجهة السيادية، أيضا

 

 
ّ
 السيادي رة في التصنيفالعوامل املؤث

رة التالية في بيان إجراء التصنيف املفقد ، ةللسعوديبخصوص التصنيف السيادي 
ّ
 11في  نشور وّضحت فيتش العوامل املؤث

 :2018يونيو 

 قد تؤدي العوامل التالية، بصورة فردية أو جماعية، إلى اتخاذ إجراء تصنيف سلبي

املالية أو بسبب هبوط تضعضع األوضاع املالية أو الخارجية، على سبيل املثال كنتيجة للفشل في ضبط األوضاع  -

 جديد في أسعار النفط.

امتداد آثار الصراعات اإلقليمية، أو حدوث صدمة سياسية داخلية تهدد االستقرار أو تؤثر في السياسات  -

 االقتصادية الرئيسية أو نشاطاتها. 

 

 إيجابياتخاذ إجراء تصنيف ، إلى بصورة فردية أو جماعيةقد تؤدي العوامل التالية، 

ضاع املالية أو ارتفاع أسعار النفط لفترة مديدة بحيث يؤديان إلى وجود فائض مالي ُمستدام أو ضبط األو  -

 يعكسان تردي مكانة الحكومة كدائن صاف. 

 

 السيولة

 تقريبمليار ريال سعودي  47، بلغ إجمالي السيولة في الشركة السعودية للكهرباء 2017السيولة كافية: في نهاية ديسمبر 
 
، بما ا

 نقمليار ريال سعودي  1.1في ذلك 
 
مليار ريال من املستحقات الواجب  17وهذا مقابل حوالي . والقروض الحكومية امللتزم بها دا

 ، وتوقّعات بأن تكون التدفقات النقدية الحرة سلبية.2018دفعها في 
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 القائمة الكاملة بإجراءات التصنيف

 

 الشركة السعودية للكهرباء

 "؛ مع نظرةAجنبية طويلة األجل عند مستوى "بالعملة األ  تصنيف قدرة املصدر على الوفاء بااللتزامات تم تثبيت -

 مستقبلية مستقرة 

 "Aاملدعومة بأصول عند مستوى " تصنيف االلتزامات ذات األولوية غير تم تثبيت  -

 

ملموس أي تغيير  وال يوجدالشركة السعودية للكهرباء وهيكلها وشروطها،  الوثائق املوجودة املتعلقة بصكوكقمنا بمراجعة 

 منذ تم تعيين التصنيفات إلى برامج الشهادات.

 

  كهرباء للصكوك الدوليةال شركة

 "Aتم تثبيت تصنيف االلتزامات ذات األولوية غير املدعومة بأصول عند مستوى " -

 2شركة الكهرباء للصكوك الدولية 

 "Aتصنيف االلتزامات ذات األولوية غير املدعومة بأصول عند مستوى "تم تثبيت  -

 3شركة الكهرباء للصكوك الدولية 

 "Aتم تثبيت تصنيف االلتزامات ذات األولوية غير املدعومة بأصول عند مستوى " -

 4شركة الكهرباء للصكوك الدولية 

عتم تثبيت  -
ّ
 "A(EXP)ومة بأصول عند مستوى "لتزامات ذات األولوية غير املدعلال التصنيف املتوق
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 تم استثناء القروض الحكومية واملنح الحكومية املؤجلة ومستحقات االئتمانات الحكومية من الديون.

 

نظم ألسباب تتعلق باللوائح التنظيمية السارية في عدة  .www.fitchratings.comتوجد املزيد من املعلومات على موقع فيتش 

شرف املسمى أعاله هو املحلل الرئيس ي للُمصِدر؛ فيما ُيعتبر املحلل األساس ي هو املحلل الثانوي.
ُ
 قضائية، ُيعتبر املحلل امل

البريد اإللكتروني:  1010 3530 20 44+ العالقات اإلعالمية: آدريان سيمبسون، لندن، هاتف: 

adrian.simpson@fitchratings.com 

 

 .www.fitchratings.comتوجد املزيد من املعلومات على موقع فيتش 

 املعايير املعمول بها
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 وإخالء القيود هذه قراءة ُيرجى املسؤولية. وإخالء القيود لبعض للتصنيف فيتشل االئتمانية التصنيفات كافة تخضع

 .HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS الرابط: هذا على املتاحة املسؤولية

 
 
 على للوكالة العام اإللكتروني املوقع على التصنيفات هذه مثل استخدام وشروط التصنيفات تعريفات تتوفر  ذلك، إلى إضافة

WWW.FITCHRATINGS.COM.  تتوفر  كما األوقات. كافة في املوقع هذا على املنشورة واملنهجيات واملعايير  التصنيفات وتتوفر 

نة  السياسات وكافة واالمتثال التابع الحماية وجدار  املصالح وتضارب السرية تفاقيةوا فيتش في السلوك قواعد مدوَّ

ا الصلة ذات األخرى  واإلجراءات نة قسم في أيض   املديرين مصالح على االطالع يمكن املوقع. هذا على السلوك قواعد مدوَّ

 لها سبق قد فيتش تكون  دوق ./REGULATORY HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE املوقع على واملساهمين

صَنف للكيان بها مسموح أخرى  خدمات تقديم
ُ
 الخدمة هذه تفاصيل على االطالع يمكن به. صلة ذات خارجية لجهات أو  امل

سجلة األوروبية الجهات إحدى في الرئيس ي املحلل بها يقوم التي للتصنيفات
ُ
 فيتش موقع على ُمصِدر  لكل املوجز  صفحة على امل

 اإللكتروني.

 

33  التابعة. وشركاتها املحدودة للتصنيف وفيتش للتصنيف، فيتش وكالةل محفوظة 2018 لعام © والنشر الطبع حقوق 

10004 NY NY, Street, Whitehall. :حظر  .(212 480-4435) فاكس: . (212) 908-1،0500-800-753-4824 هاتف
ُ
 إعادة ت

 إصدار  عند محفوظة. الحقوق  جميع تصريح. على الحصول  دون  منها جزء أو  كاملة الوثيقة هذه إرسال إعادة أو  النشر 

 والبيانات الحقائق على فيتش تعتمد املتوقعة(، املعلومات ذلك في )بما األخرى  التقارير  وإعداد بها االحتفاظ أو  تصنيفاتها

صِدرين من عليها تحصل التي الفعلية
ُ
 فيتش، تتحقق كما بها. موثوق  اأنه املؤسسة ترى  التي األخرى  املصادر  ومن واملكتتبين امل

 صحة من بالتحقق وتقوم بها، الخاصة التصنيف منهجية مع يتماش ى بما عليها تعتمد التي الحقائق من املعقول، حدود في

 جدير  محددة. قضائية جهة أي في أو  املحددة املالية األداة املصادر، هذه مثل توفرت طاملا مستقلة، مصادر  من املعلومات

 حسب سيختلف عليه تحصل الذي الخارجية الجهات من التحقق ونطاق املعلومات من فيتش تحقق طريقة أن بالذكر 

صَنفة املالية األداة طبيعة
ُ
عَرض التي القضائية الجهة في واملمارسات املتطلبات وكذلك وُمصِدرها، امل

ُ
صَنفة املالية األداة ت

ُ
 امل

باع
ُ
صِدر  ومكان فيها وت

ُ
ا أو  امل صِدر  إدارة إلى الوصول  وإمكانية وطبيعتها الصلة ذات العامة املعلومات فر وتو  منهما أي 

ُ
 امل

ا املوجودة الخارجية الجهات من التحقق عمليات وتوفر  ومستشاريه،  املتفق اإلجراءات وخطابات التدقيق تقارير  مثل مسبق 

 الخارجية، الجهات تقدمها التي األخرى  والتقارير  يةالقانون واآلراء الهندسية والتقارير  االكتوارية والتقارير  والتقييمات عليها

 الجهة في أو  املحددة املالية باألداة يتعلق فيما الخارجية الجهات من واملختصة املستقلة التحقق مصادر  توفر  إلى باإلضافة

 أنه وتقاريرها شفيت تصنيفات مستخدمو  يفهم أن ويجب األخرى. العوامل من متنوعة ومجموعة للُمصِدر  املحددة القضائية

 فيتش عليها تعتمد التي املعلومات كافة أن ضمان خارجية لجهات تحقق أي وال  املادية الوقائع في املتقدم للتحقيق يمكن ال 

صِدر  يتحمل النهاية، وفي ومكتملة. دقيقة ستكون  التقرير  أو  بالتصنيف يتعلق فيما
ُ
 دقة عن املسؤولية ومستشاريه امل

 أن بد ال  والتقارير، التصنيفات إصدار  وعند األخرى. والتقارير  الوثائق عرض عند السوق  وإلى فيتش ىإل املقدمة املعلومات

 باألمور  يتعلق فيما واملحامين املالية بالقوائم يتعلق فيما املستقلين املدققين ذلك في بما الخبراء، أعمال على فيتش تعتمد

 األخرى  واملعلومات املالية للمعلومات والتوقعات التصنيفات كون ت ذلك، على عالوة بالضرائب. واملتعلقة القانونية

 بطبيعتها. كحقائق منها التحقق يمكن ال  التي املستقبلية األحداث حول  والتوقعات االفتراضات وتجسد باألساس استشرافية

ا، املتاحة الحقائق من التحقق من وبالرغم لذلك، ونتيجة  أو  املستقبلية باألحداث وقعاتوالت التصنيفات تتأثر  أن يمكن حالي 

 إثباته. أو  التوقع أو  التصنيف إصدار  وقت متوقعة تكن لم التي املستقبلية الظروف

 من أي أو  التقرير  أن تضمن أو  فيتش تقر  وال  نوع، أي من ضمان أو  إقرار  أي دون  هي" "كما التقرير  هذا في املعلومات تقديم تم

ا سيلبي محتوياته  لألداة االئتمانية املالءة في رأي مجرد هو  فيتش تصنيف أن كما التقرير. لهذا متلق   أي متطلبات من أي 

 لها. املستمرين والتحديث التقييم يجري  محددة ومنهجيات معايير  على تعتمد فيتش تقدمها التي ير والتقار  الرأي وهذا املالية.

 األفراد من مجموعة أو  فرد أي يتحمل وال  فيتش ملؤسسة جماعي عمل نتاج هي والتقارير  التصنيفات فإن ذلك، على وبناء  

 أخرى  مخاطر  عن الناتجة الخسارة مخاطر  مع صنيفالت يتعامل ال  كذلك، تقرير. أو  تصنيف أي عن الحصرية املسؤولية

 جميع أن كما مالية. أداة أي بيع أو  عرض في فيتش تشارك وال  بعينها. املخاطر  هذه ذكر  يتم لم إذا االئتمان، مخاطر  بخالف

 يتحملون  ال  أنهم إال  صياغتها، في فيتش تقرير  في املحددون  األفراد شارك فقد مشتركة. ملكية ذات فيتش مؤسسة تقارير 

 وال  فحسب، معهم التواصل ألغراض التقرير  في مذكورة األفراد أسماء أن كما فيها. املذكورة اآلراء عن املسؤولية وحدهم

  أو  تمهيدية نشرة فيتش تصنيف يقدم تقرير  أي يكون 
 
 املستثمرين على واملعروضة منها واملتحقق املجمعة املعلومات عن بديال

صِدر  من
ُ
 وألي وقت أي في سحبها أو  التصنيفات تغيير  يجوز  أخرى، ناحية من املالية. األدوات ببيع يتعلق فيما ووكالئه امل

ا سبب ا وحدها، فيتش تراه ملا وفق   توصية التصنيفات تعد وال  نوع. أي من استثمارية استشارات تقدم ال  املؤسسة بأن علم 

 وال  بعينه ملستثمر  مالية أداة أي مناسبة وال  السوق، سعر  مالءمة ىعل تعلق ال  أنها كما مالية. أداة أي حيازة أو  بيع أو  بشراء
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 على فيتش وتحصل مالية. أداة بأي يتعلق فيما املقدمة املدفوعات على ضرائب فرض قابلية أو  الضرائب من اإلعفاء طبيعة

صِدرين من أتعاب
ُ
 األتعاب هذه تتنوع وقد املالية. اتاألدو  لتصنيف واملكتتبين امللتزمين من وغيرهم والضامنين واملؤّمنين امل

 الحاالت، بعض وفي إصدار. لكل السارية( العملة من يعادلها ما )أو  أمريكي دوالر  750,000 إلى أمريكي دوالر  1,000 من عامة

 مقابل الضامن أو  بضمان املكفولة أو  عليها املؤمن أو  محدد ُمصِدر  من الصادرة اإلصدارات من عدد أو  كافة فيتش ستصنف

 ما )أو  أمريكي دوالر  1,500,000 إلى أمريكي دوالر  10,000 من عامة األتعاب هذه تتنوع وقد السنوية. األتعاب من واحد مبلغ

 كخبير  اسمها استخدام على املؤسسة من موافقة فيتش من تصنيف أي نشر  أو  تعيين يشكل ال  السارية(. العملة من يعادلها

 املالية الخدمات وقانون  األمريكية، املتحدة الواليات في املالية األوراق قوانين وجببم مقدم تسجيل بيان بأي يتعلق فيما

 للفعالية نتيجة محددة. قضائية جهة أي في املالية باألوراق املتعلق القوانين أو  املتحدة اململكة في 2000 لسنة واألسواق

 في املشتركين من أيام ثالثة قبل اإلنترنت على للمشتركين فيتش أبحاث تتوفر  قد اإللكتروني والتوزيع النشر  ألساليب النسبية

 املطبوعة. الوثائق

 )ترخيص AFS ترخيص Ltd Pty Australia Fitch مؤسسة تحمل فقط: الجنوبية وكوريا وتايوان ونيوزيلندا ألستراليا بالنسبة

 من يقصد وال  فقط. الجملة لعمالء ةائتماني تصنيفات بتقديم يفوضها والذي (337123 رقم األسترالي املالية الخدمات

 في الوارد باملعنى التجزئة عمالء يمثلون  أشخاص جانب من تستخدم أن فيتش تنشرها التي االئتماني التصنيف معلومات

 .2001 لسنة الشركات قانون 

 إحصائي تصنيف ظمةمن باعتبارها األمريكية والبورصات املالية األوراق هيئة لدى ُمسجلة االئتماني للتصنيف فيتش شركة

ا بها معترف  3 البند في ُمدرجة NRSRO ملنظمة التابعة االئتماني التصنیف شركات بعض أن من وبالرغم "(.NRSRO)" وطني 

 )انظر NRSRO عن نیابة ائتمانیة تصنیفات بإصدار  لها ُيرخص وبالتالي ،NRSRO نموذج من

https://www.fitchratings.com/site/regulatory،) نموذج في األخرى  التابعة االئتماني التصنيف شركات إدراج يتم لم هفإن 

NRSRO شركات"(  ملنظمة تابعة غير NRSRO)" ال  التابعة الشركات تلك عن الصادرة االئتمانية التصنيفات فإن وبالتالي 

صدر 
ُ
 الصادرة االئتمانیة اتالتصنیف تحدید في NRSRO ملنظمة تابعين غير  أفراد یشارك قد ذلك، ومع .NRSRO عن نيابة ت

 عنھا. نیابة أو  NRSRO بواسطة

 

 الحالة التعاقدية

صِدر تم التعاقد على التصنيفات أعاله وتعيينها أو مراجعتها بناء  على طلب من الكيان/ 
ُ
املصّنف أو طرف ثالث ذو صلة.  امل

 وترد أي استثناءات أدناه. 

 

يمكن االطالع على نهج فيتش في املصادقة على التصنيفات بحيث يمكن استخدام التصنيفات التي يتم  -سياسة املصادقة 

ا لشروط تشريعات  تعيينها خارج االتحاد األوروبي من الجهات التنظيمية داخل االتحاد األوروبي ألغراض تنظيمية، وفق 

. ويتم عرض صفحة اإلفصاحات التنظيمية لالتحاد األوروبياالتحاد األوروبي، فيما يتعلق بوكاالت التصنيف االئتماني، في 

حالة املصادقة لكافة التصنيفات الدولية ضمن صفحة امللخص الخاّصة بكل كيان ُمصَنف وفي صفحات تفاصيل املعاملة 

 فيتش االلكتروني. كما يتم تحديث هذه اإلفصاحات بصفة يومية.لكافة معامالت التمويل املهيكل على موقع 
 

https://www.fitchratings.com/site/regulatory

