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المنشور بتاريخ 2013/07/08

صنف البنوك
كيف ُن ّ

كيف ُنص ّنف البنوك
(مالحظات المحرر :قمنا بإعادة نشر هذه المقالة في  28فبراير/شباط  ،2018وقمنا بتحديث بيانات االتصال وروابط
المواقع اإللكترونية ،والمراجع في فقرة البحوث والمعايير ذات الصلة ،كما قمنا أيضاً بتعديل الرسم البياني واضافة القدرة
اإلضافية على استيعاب الخسائر كشكل من أشكال الدعم الخارجي المحتمل).
تمثل هذه المقالة موج اًز يشرح خطوة بخطوة كيفية عمل معاييرنا البنكية للوصول إلى التصنيف االئتماني لل ُمصدر .تبدأ
العملية من منهجنا المتبع في تقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة ،والتي نجري خاللها تحليالً شامالً للمخاطر
االقتصادية والقطاعية .بعد ذلك نقوم بالنظر إلى خصائص بنكية محددة :وضع األعمال ،ورأس المال واألرباح ،ووضع
نقيم احتمال تقديم الحكومة والمجموعة الدعم للبنك (انظر المخطط .)1
المخاطر ،والتمويل والسيولة .وأخي ًارّ ،
لفهم شامل لمنهجنا ،الرجاء االطالع على معاييرنا الواردة فيما يلي والمتوفرة على موقعنا اإللكتروني ":"RatingsDirect
 البنوك :منهج وفرضيات التصنيف ،المنشور بتاريخ 2011/11/09
 منهج وفرضيات تقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة ،المنشور بتاريخ 2011/11/09
 منهج تصنيف المجموعة ،المنشور بتاريخ 2013/05/07
 منهج وافتراضات تصنيف البنوك :القدرة اإلضافية على استيعاب الخسائر2015/04/27 ،
 منهج وفرضيات رأس المال الهجين لدى البنك ،المنشور بتاريخ 2011/11/01
 منهج إطار رأس المال المرجح بالمخاطر2017/07/20 ،
تنطبق المعايير على تصنيفات البنوك العقارية ،والتجارية ،والشركات والبنوك االستثمارية .تعريف البنك واسع ويشتمل
على كبار الوسطاء ،ومقرضي الرهن العقاري ،والبنوك االستئمانية ،واالتحادات االئتمانية ،والجمعيات السكنية ،وبنوك
الحفظ .وال تنطبق هذه المعايير على تصنيفات شركات التمويل ،ومديري األصول ،وشركات الصرافة ،ودور المقاصة،
ووسطاء األوراق المالية اإلقليميين.
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منهج تقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة :العوامل الكلية
ُوضعت معاييرنا لتقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة لتقييم نقاط قوة وضعف البيئة التشغيلية للبنوك بنطاقها األوسع

من خالل تقييم الخصائص االقتصادية والقطاعية في إطار موحد .وهذا يتيح القيام بمقارنة عالمية بين جميع البنوك

التي نقوم بتصنيفها.
يقوم منهج تقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة بقياس عنصرين معاً هما" :المخاطر االقتصادية" و"المخاطر
القطاعية" ،ليتم فيما بعد استخدام هاتين الدرجتين لتحديد المستوى االبتدائي لتصنيف البنك من دون دعم (،)SACP
والتي تعد بمثابة نقطة البداية في تحديد تصنيف البنك من دون دعم ( .)SACPويرتكز تحليل تقييم مخاطر القطاع
المصرفي والدولة على ستة "عوامل" تؤدي إلى تحديد درجة المخاطر االقتصادية والقطاعية لكل دولة .وينتج عن ذلك
كله تحديد الدرجة الكلية لتقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة الخاصة بدولة معينة .ويكون للعامل الذي يتم تقييمه
بدرجة عالي المخاطر التأثير األكبر على تحديد تقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة.
يتدرج مقياس تقييم مخاطر القطاع المصرفي للدولة من  1إلى  ،10من األنظمة المصرفية ذات المستوى األدنى من
المخاطر (المجموعة  )1إلى المستوى األعلى من المخاطر (المجموعة  ،)10على نطاق زمني يمتد من  3إلى 5
سنوات ،على غرار تلك المستخدمة في تصنيفات الدرجة االستثمارية من الفئة " "BBBواألعلى منها.
يشتمل تحليل تقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة على تأثير الرقابة الحكومية والقوانين على النظام المصرفي ،بما
في ذلك الدعم المنهجي القائم  -مثل برامج الدعم الطارئة للمنظومة .وتستثني احتمال التدخل الحكومي الهادف ومساعدة
مؤسسات مالية محددة.
ومن وجهة نظرنا هناك ترابط وثيق ما بين الجدارة االئتمانية للحكومة السيادية وقطاعها المصرفي .وتعتبر العديد من
عوامل االئتمان الكامنة وراء التصنيف السيادي هامةً في تحديد تقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة.
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المخاطر االقتصادية
تسجل درجة المخاطر االقتصادية لتقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة الخاصة بدولة (أو دول) التي يعمل فيها
البنك المخاطر االقتصادية التي يواجهها .وتتدرج المخاطر االقتصادية لتقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة من 1
إلى  ،10من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى من المخاطر.
تأخذ المخاطر االقتصادية بعين االعتبار استقرار وبنية اقتصاد الدولة ،ومرونة السياسية النقدية التي تتبعها ،واالختالالت
القائمة أو المحتملة ،والمخاطر االئتمانية للشركاء االقتصاديين  -بشكل رئيسي األسر والمؤسسات .ويمكن أن يكون
للبيئة التشغيلية (االقتصاد ،والدولة ،والقطاع) تأثي اًر كبي اًر على الديناميكيات االئتمانية للبنك.
وعندما يكون البنك قائماً في أكثر من دولة ،فإننا نقوم بحساب "المتوسط المرجح للمخاطر االقتصادية" لذلك البنك.
وهذا يشكل متوسط درجات المخاطر االقتصادية للبلدان التي يعمل فيها البنك ،حيث يتم قياسها وفقاً لنسب أعماله
(للمقرضين ،من قروضه) في كل دولة.
المخاطر القطاعية
يتم تحديد المخاطر القطاعية للبنك من خالل درجة المخاطر القطاعية لتقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة للدولة
القائم فيها والتي تأسس فيها قانوني ًا .تتدرج درجات المخاطر القطاعية لتقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة من 1
إلى  ،10من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى من المخاطر.
تُ ّقيم المخاطر القطاعية ثالثة سمات هيكلية للقطاع المصرفي للدولة:

 اإلطار المؤسسي ،ويعني هذا قدرة وفعالية القانون المصرفي وسجل الجهات المعنية في إدارة أزمات القطاع
المالي؛
 الديناميكيات التنافسية ،والتي تعني المشهد واألداء التنافسي ،والمنتجات والممارسات المالية ،ودور المؤسسات
المالية غير المصرفية؛ و
 التمويل عبر أسواق الدين أو الحكومة ،بما في ذلك دور البنك المركزي والحكومة.
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وعلى خالف المخاطر االقتصادية ،فإنه ال يتم حساب المخاطر القطاعية للبنك وفقاً للمتوسط المرجح عندما تعمل في
أكثر من دولة .والسبب الرئيسي لذلك هو أهمية وتأثير اإلطار التنظيمي المحلي للبنوك.
المستوى االبتدائي لتصنيف البنك كمن دون دعم ( :)SACPتشتمل على المخاطر االقتصادية والمخاطر القطاعية
يستخدم منهج تصنيف البنوك درجات المخاطر االقتصادية والمخاطر القطاعية الخاصة بتقييم مخاطر القطاع المصرفي
والدولة لتحديد المستوى االبتدائي لتقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة .وهذا يمثل بشكل جوهري الجدارة االئتمانية
األساسية للبنك الممثل العامل في ذلك السوق.
المستوى االبتدائي لتصنيف البنك من دون دعم متناسق عالمياً ،ترتيب نسبي للجدارة االئتمانية عبر األسواق المصرفية
العالمية وتتدرج من الدرجة ’ ’aالتي تمثل أدنى مستوى من المخاطر والدرجة  b-التي تمثل أعلى درجة من المخاطر.
الجدول 1
تحديد المستوى االبتدائي لتقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة من المخاطر االقتصادية والمخاطر القطاعية
المخاطر االقتصادية*
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المخاطر القطاعية*
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* في المقياس المدرج من  1إلى  ،10من أدنى درجة إلى أعلى درجة من المخاطر حيث تم تقريب درجات المخاطر االقتصادية والمخاطر القطاعية إلى أقرب عدد صحيح قبل تطبيق
الجدول .من "البنوك :منهج وافتراضات التصنيف" 9 ،نوفمبر .2011

تصنيف البنك من دون دعم ( :)SACPنتائج تحليل بنك محدد
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يتم التوصل إلى تصنيف البنك من دون دعم ( )SACPمن خالل إضافة أو طرح عدد من النقاط إلى أو من درجة
المستوى االبتدائي لتصنيف البنك من دون دعم لألخذ بعين االعتبار نقاط قوة وضعف محددة للبنك .وتكون العملية
على هذا النحو ما لم يقع أحد األمور التالية :نحن نتوقع بأن يتلقى اإلصدار أو ال ُمصدر دعماً استثنائياً في المدى

نقيم "سيولة"
القريب جداً لمنع وقوع عجز لديه ،بعد ذلك يكون تصنيف البنك من دون دعم بدرجة ""CC؛ أو عندما ّ

البنك بأنها بمستوى "متوسط" أو دون ذلك ،والتي تغطي تصنيف البنك من دون دعم ( .)SACPيغطي هذا التحليل
الجوانب األربعة التالية:
 وضع األعمال
 رأس المال واألرباح
 وضع المخاطر
 التمويل والسيولة
يمكن أن يؤدي تقييم كل مجال (موضح أدناه) إلى رفع أو خفض تصنيف البنك من دون دعم ( )SACPبنقطة أو
أكثر بحسب المستوى االبتدائي لتصنيف البنك من دون دعم ( ،)SACPأو ليس لها أي تأثير في بعض الحاالت.
والنتيجة هي تحديد تصنيف البنك من دون دعم ( ،)SACPوهي خطوة مرحلية في تقييم الجدارة االئتمانية الشاملة
للبنك .تحدد المعايير عادة درجات تصنيف البنك من دون دعم ( )SACPللبنوك العادية في االقتصادات النامية عند
" "bbbو" ،"aحيث يتم استخدام األحرف اإلنجليزية الصغيرة بشكل مقصود للتمييز بين األوضاع االئتمانية والتصنيفات
االئتمانية لل ُمصدر .وبالنتيجة ،فإن البنوك التي تمتلك نقاط قوة محددة في جانب أو أكثر من الجوانب المذكورة أعاله

حص اًر يمكن أن تحصل على درجات تصنيف أعلى للبنك من دون دعم (.)SACPs

يقيس وضع األعمال قوة أنشطة أعمال البنك .ونعني بنقاط القوة خصائص تشغيلية محددة والتي يمكن تزيد أو تخفف
المخاطر القطاعية .تجمع المعايير هذه الخصائص في ثالثة عوامل فرعية :استقرار األعمال ،والتركيز أو التنوع،
واستراتيجية اإلدارة والشركة .ويتم تقييم القوة النسبية من خالل عدد من المؤشرات .وحيثما تكون ذات صلة ومتاحة يتم
استخدام المقاييس الكمية ،بالرغم من أن الكثير من التقييم هو نوعي.
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يقيس رأس المال واألرباح قدرة البنك على استيعاب الخسائر ،وتمنح هذه القدرة الحماية للدائنين من الدرجة األولى فيما
يحافظ البنك على استم اررية العمل .تشتمل عملية تحليل رأس المال واألرباح على أربعة خطوات:
 تقييم المتطلبات التنظيمية
 المستويات المستقبلية لرأس المال المعدل حسب المخاطر
 جودة رأس المال واألرباح
 كفاءة األرباح
لتقييم رأس المال واألرباح ،فإن حساب وكالة "ستاندرد آند بورز" لنسبة رأس المال المعدل حسب المخاطر ()RAC
المتوقعة يعد من المقاييس األكثر أهمية .وتقوم نسبة رأس المال المعدل حسب المخاطر بمقارنة نسبة لرأس مال البنك
بنسبة أصوله الموزونة بالمخاطر ( .)RWAsوتحديداً ،تستخدم المعايير مقياس وكالة "ستاندرد آند بورز" الثابت عالمياً
الخاص برأس المال ،إجمالي رأس المال المعدل ( ،)TACوحسابها الخاص لألصول الموزونة بالمخاطر (.)RWAs
وللوصول إلى األصول الموزونة بالمخاطر الخاصة ببنك ما ،نقوم بتطبيق موازين مخاطر محددة على التعرضات
المتنوعة للبنوك.
تقيس المعايير الخاصة بهذا العامل إلى أي مدى سيغطي رأس مال وأرباح البنك الخسائر المتوقعة بعد تعرض الدول
المتقدمة ألزمة اقتصادية كبيرة .تعتبر المعايير األرباح عنص اًر من عناصر تحليل رأس المال ،بدالً من اعتباره عامل
تصنيف منفصل ،يقيس قدرة البنك على استيعاب الخسائر وبناء رأس المال .نظرياً ،يتضمن تسعير المنتج لدى البنك
هامشاً كافياً لتغطية الخسائر المتوقعة على األصول ،ما يوفر الحماية لرأس المال من الخسائر غير المتوقعة.
يعمل وضع المخاطر على صقل النظرة تجاه مخاطر قائمة ومحددة للبنك إلى ما هو أبعد من االفتراضات في تحليل
رأس المال واألرباح .ال تسجل تلك االفتراضات دائماً جميع الخصائص الخاصة بمخاطر محددة لبنك معين .يشابه
تحليل وضع المخاطر التحليل التقليدي المطبق في تقييم جودة أصول البنك.
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والعامل األخير هو التمويل والسيولة معاً .كيف ُيمول البنك أعماله ،وتحديد طبيعة التزاماته الحساسة تجاه الثقة ،التي
تؤثر بشكل مباشر على قدرته على الحفاظ على حجم أعماله والوفاء بالتزاماته في الظروف المعاكسة.

يقارن تحليل التمويل قوة واستقرار التمويل المختلط للبنك ،وفقاً لعدة مقاييس ،مع متوسط القطاع المحلي .وتستخدم
المعايير ذلك المتوسط لتبقى متوافقة مع تقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة لتمويل النظام.
ويركز تحليل السيولة على قدرة البنك على إدارة احتياجاته من السيولة في الظروف المعاكسة التي يمر بها السوق
واالقتصاد ،واحتمالية استمرار هذه الظروف لفترة أطول .يكون التحليل مطلقاً ومرتبطاً بالنظراء.
التصنيف االئتماني األولي الداللي لل ُمصدر :مع األخذ بعين االعتبار العالقة مع المجموعة األم أو الحكومة

يأخد إطار الدعم بعين االعتبار كال من العالقة ما بين البنك والمجموعة األم التابعة لها أو الحكومة ،وكيف تؤثر هذه

العالقة على الجدارة االئتمانية الكلية للبنك .وهذا يركز على الدعم االستثنائي وبالتالي يذهب إلى ما أبعد من النظام أو
الدعم المباشر الذي نأخذ به في عين االعتبار في تحديد تصنيف البنك من دون دعم ( .)SACPويعتمد احتمال الدعم
الحكومي االستثنائي على الجمع ما بين أهمية البنك بالنسبة للنظام المصرفي وتوجه الحكومة لدعم البنوك .أما بالنسبة
للشركات الفرعية فإن احتمال دعم المجموعة االستثنائي يعتمد على األهمية االستراتيجية للبنك بالنسبة للمجموعة األم
التي يتبع لها.
يتم الجمع ما بين تصنيف البنك من دون دعم ونتائج الدعم للتوصل إلى التصنيف االئتماني األولي الداللي لل ُمصدر،
أحد عناصر التصنيف االئتماني لل ُمصدر.

عملياً ،تتلقى الفروع التابعة للبنوك الدعم إما من مجموعتها األم أو حكومتها .وبالتالي ،فعندما يكون البنك فرع تابع
عادة ما يتم منحه درجة تصنيف ائتماني لل ُمصدر أعلى من خالل إما تطبيق إطار دعم المجموعة أو إطار دعم

الحكومة.
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ويكون التصنيف االئتماني الداللي لل ُمصدر نفس تصنيف البنك من دون دعم ( )SACPما لم:

 هناك احتمال أن يتلقى البنك رأس مال  ،أو سيولة ،أو مساعدة إضافية لتخفيف المخاطر من الحكومة أو
المجموعة األم خالل األزمة ،أو
 يكون البنك عرضة النتشار المخاطر على شكل دعوات من مجموعة أم متعثرة أو ذات جدارة ائتمانية أقل.

التصنيف االئتماني لل ُمصدر :في بعض الحاالت ،تعديل نقطة واحدة على التصنيف االئتماني األولي الداللي لل ُمصدر
في معظم الحاالت يكون التصنيف االئتماني األولي لل ُمصدر بنفس مستوى التصنيف االئتماني األولي الداللي لل ُمصدر.

وفي بعض الحاالت تسمح المعايير بمنح التصنيف االئتماني لل ُمصدر نقطة واحدة أعلى أو أدنى من المعايير الخاصة

بتصنيف البنك من دون دعم ( )SACPوالدعم االستثنائي الضمني .يأخذ تعديل التصنيف االئتماني لل ُمصدر الخاص
بالبنك بعين االعتبار مكانته االئتمانية النسبية بين جميع البنوك ذات المستوى المشابه لتصنيف البنك من دون دعم

( ،)SACPوهذا يعني ،نفسه أو أعلى أو أدنى بنقطة واحدة .وفي حاالت أخرى ،كما في حالة "المعايير المستخدمة
في تحديد التصنيفات " ،"CCC+و" ،"CCCو" ،"CCC-و" ،"CCالمنشورة بتاريخ  1أكتوبر  ،2012فإن منح التصنيف
االئتماني لل ُمصدر درجة " "CCC+أو أقل يكون مناسباً.
تصنيفات إصدار رأس المال الهجين :المرتكزة عموماً على تصنيف البنك من دون دعم ()SACP
إن المنهج المتبع عموماً في تحديد تصنيف اإلصدار الخاص بأدوات رأس المال الهجين للبنك هو خفض تصنيفها
بمقدار نقطة واحدة عن تصنيف البنك من دون دعم ( )SACPما لم يتنطبق عليها أي مما يلي :أن تشير مخاطر
العجز في المدى القصير إلى تصنيف من الدرجة " "CCC+أو أدنى من ذلك؛ أو كان ال ُمصدر شركة قابضة غير

عاملة؛ أو اعتقدنا بأن دعم المجموعة أو الحكومة يمكن أن يقدم لرأس المال الهجين؛ أو كانت درجة التصنيف االئتماني
لل ُمصدر أدنى من درجة تصنيف البنك من دون دعم ( .)SACPيتراوح الحد األدنى لخفض تصنيف أدوات رأس المال

الهجين للبنك من نقطتين دون مستوى تصنيف البنك من دون دعم ( - )SACPفي حال تم تصنيف البنك من دون

دعم ( - )SACPفي حال تم تقييم تصنيف البنك من دون دعم ( )SACPبدرجة  bbbأو أعلى – إلى ثالثة نقاط
دون مستوى تصنيف البنك من دون دعم ( – )SACPفي حال كان تصنيف البنك من دون دعم ( )SACPبدرجة
 bb+أو أدنى .يعتبر تصنيف ال ُمصدر رأياً تطلعياً يعكس مخاطر عدم التسديد في الوقت المحدد أو التسديد الجزئي
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ألدوات رأس المال الهجين والسندات الثانوية لألدوات .وفي حال أظهرت األدوات مخاطر أكبر بعدم االلتزام بالتسديد
في الوقت المحدد أو التسديد الجزئي مما أشار إليه تقييم تصنيف البنك من دون دعم ( ،)SACPيتم خفض تصنيف
األدوات بمقدار أكبر من النقاط عن تصنيف البنك من دون دعم (.)SACP
المعايير والبحوث ذات الصلة
 منهج إطار رأس المال المرجح بالمخاطر2017/07/20 ،
 منهج وافتراضات تصنيف البنوك :القدرة اإلضافية على استيعاب الخسائر2015/04/27 ،
 منهج تصنيف المجموعة2013/05/07 ،
 معايير تحديد التصنيفات " ،"CCC+و" ،"CCCو" ،"CCC-و"2012/10/01 ،"CC
 البنوك :منهج وافتراضات التصنيف2011/11/09 ،
 منهج وافتراضات تقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة2011/11/09 ،
 منهج وافتراضات رأس المال الهجين للبنوك2011/11/09 ،
 تصنيفات البنك من دون دعم ( :)SACPأحد مكونات التصنيف2010/10/01 ،
مسؤولو وضع المعايير:
ميشيل برينان ،قسم الخدمات المالية في أوروبا
لندن ،المملكة المتحدة
هاتف)44( 20 7176 7205 :
البريد اإللكترونيmichelle.brennan@spglobal.com :

نك خاكي ،قسم المؤسسات المالية ألمريكا الشمالية
نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
هاتف+1 212 438 2473 :
البريد اإللكترونيnik.khakee@spglobal.com :
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المحلل اال ئتمان األول:
أليكس بيري
لندن ،المملكة المتحدة
هاتف+44 20 7176 7108 :
البريد اإللكترونيalexandre.birry@spglobal.com :
جاوفين جوننغ
ملبورن ،أستراليا
هاتف+61 3 9631 2092 :
البريد اإللكترونيgavin.gunning@spglobal.com :
اتصاالت وسائل اإلعالم
مارك تيرني
لندن ،المملكة المتحدة
هاتف+44 20 7176 3504 :
البريد اإللكترونيmark.tierney@spglobal.com :

لالستفسارات األخرى:
البريد اإللكترونيFIG_Europe@spglobal.com :

يمكنكم االطالع على هذا التقرير باللغة اإلنجليزية على موقعنا اإللكتروني على شبكة اإلنترنت عبر الضغط هنا.
إن النسخة الرسمية لهذا التقرير هي باللغة اإلنجليزية ،وهي تمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني والسائدة دوماً .أما الترجمة فقد
ّ
قدمت للمساعدة فقط.
The official version of this report is in English, which represents the only version of legal effect and
must always prevail. The translation has been produced for convenience only.
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حقوق النشر والتأليف محفوظة ©  2018من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة" إحدى شركات "ماكجرو هيل
فاينانشال" .جميع الحقوق محفوظة.
ال يجوز تعديل ،أو إجراء هندسة عكسية ،أو إعادة إنتاج ،أو توزيع أي محتوى (بما في ذلك التصنيفات ،والتحليالت ذات الصلة باالئتمان،
والبيانات أو التقييمات ،أو النماذج ،أو البرمجيات ،أو التطبيقات األخرى ،أو الناتج عنها) أو أي جزء منه (المحتوى) بأي شكل من األشكال،
أو تخزينه في قاعدة بيانات ،أو أنظمة استعادة البيانات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات
المالية المحدودة" أو الشركات التابعة لها (المشار إليها مجتمعةً "إس آند بي") .وال يجوز استخدام المحتوى ألغراض غير قانونية أو غير
مص رح بها .وال تضمن وكالة "إس آند بي" وال أي مزود طرف ثالث ،وكذلك المديرون ،أو المعاملون ،أو المساهمون ،أو الموظفون ،أو
العمالء (المشار إليهم مجتمعين "أطراف إس آند بي") دقة ،أو شمولية ،أو حداثة ،أو توافر المحتوى .وال يتحمل "أطراف إس آند بي" أي
مسؤولية عن أي خطأ ،أو سهو (إهمال أو غيره) ،بصرف النظر عن السبب ،تجاه النتائج الحاصلة نتيجةً الستخدام المحتوى ،أو تجاه أمن
وحفظ البيانات المدخلة من قبل المستخدم ،ويتم تقديم المحتوى على أساس "كما هو" .ويخلي "أطراف إس آند بي" مسؤوليتهم عن أي من
ٍ
لغرض أو
وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أي ضمانات لقابلية التسويق ،أو الجاهزية
ٍ
استخدام معين ،أو الخلو من الفيروسات ،أو أخطاء أو خلل في البرمجيات ،أو عدم انقطاع المحتوى عن العمل ،أو بأن المحتوى سيعمل
مع أي تكوين من األجهزة أو البرمجيات .وال تتحمل "إس آند بي" بأي شكل من األشكال المسؤولية تجاه أي طرف عن أي أضرار ،أو
تكاليف ،أو نفقات ،أو أتعاب قانونية ،أو خسائر (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،خسارة الدخل ،أو خسارة األرباح ،أو تكاليف
الفرص ،أو الخسائر الناجمة عن اإلهمال) المباشرة ،أو غير المباشرة ،أو العرضية ،أو الرادعة ،أو التعويض ،أو العقابية ،أو الخاصة ،أو
الالحقة ذات الصلة بأي استخدام للمحتوى حتى في حال تمت اإلشارة إلى إمكانية وقوع مثل هذه األضرار.
يعتبر ما يتصل باالئتمان والتحليالت األخرى ،بما في ذلك التصنيفات ،والبيانات الواردة في المحتوى تصريحات عن الرأي بتاريخ صدور
هذه التصريحات وليست بيانات إثبات وقائع .وال تعتبر آراء وكالة "إس آند بي" ،وتحليالتها ،وق اررات إقرار التصنيف (المفصلة أدناه) توصيات
إلجراء عمليات شراء ،أو االستحواذ ،أو بيع أي سندات ،أو التخاذ أي ق اررات استثمارية ،وال تتناول صالحية أي ورقة مالية .وال تلتزم وكالة
"إس آند بي" بتحديث محتوى المنشورات بعد النشر بأي شكل أو صيغة كانت .وال يجوز االعتماد على المحتوى وال يعتبر بديالً عن مهارات،
ورأي ،وخبرة المستخدم ،و/أو إدارته ،و/أو الموظفين ،و/أو المستشارين ،و/أو العمالء عند القيام باالستثمار أو اتخاذ ق اررات أعمال أخرى.
ال تعمل "إس آند بي" كشركة وكيلة أو مستشار استثماري باستثناء المناطق المسجلة بها كذلك .وفيما قامت "إس آند بي" بالحصول على
المعلومات من مصادر يمكن االعتماد عليها من وجهة نظرها ،إال أنها لم تجر التدقيق والعناية الواجبة أو التحقق المستقل من أي معلومات
تلقتها.
والى الحد الذي تسمح به السلطات الرقابية لوكالة التصنيف بإجراء إقرار لتصنيف ائتماني في اختصاص قضائي واحد صادر عن اختصاص
قضائي آخر ألغراض تنظيمية محددة ،تحتفظ وكالة "ستاندرد آند بورز" بحق تعيين ،أو سحب ،أو تعليق هذا اإلقرار في أي وقت بقرار
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مطلق منها .وال يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية ناجمة عن التعيين ،أو السحب ،أو تعليق اإلقرار ،وكذلك أي مسؤولية عن أي
أضرار ناجمة عما تم ذكره آنفاً.
تقوم وكالة "إس آند بي" بالفصل بين بعض أنشطة وحدات أعمالها بهدف الحفاظ على استقاللية وموضوعية نشاطاتها ذات الصلة .وبالتالي،
فإن بعض وحدات أعمال "إس آند بي" تتوافر لديها معلومات ال تتوافر لدى وحدات أعمال أخرى .وتتّبع وكالة "إس آند بي" سياسات وتتخذ
إجراءات للحفاظ على سرية بعض المعلومات غير العامة ذات الصلة بكل عملية تحليلية.
قد تتلقى "إس آند بي" تعويضات عن تصنيفاتها وبعض التحليالت ،عادة ما تكون من جهات ُمصدرة أو وكالء تأمين لألوراق المالية أو من

المدينين .وتحتفظ "إس آند بي" بحقها في نشر آرائها وتحليالتها .تقوم وكالة "إس آند بي" بنشر التصنيفات والتحليالت العلنية على مواقعها

اإللكترونية على شبكة اإلنترنت( http://www.standardandpoors.com :بدون رسوم) ،http://www.ratingsdirect.com
( http://www.globalcreditportal.comاشتراك)( www.spcapitaliq.com ،اشتراك) ،وقد يتم نشرها بوسائل أخرى ،بما في
ذلك منشورات "إس آند بي" والموزعين اآلخرين .للمزيد من المعلومات حول رسوم التصنيف يمكنكم زيارة الرابط اإللكتروني التالي:
http://www.standardandpoors.com/usratingsfees
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