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 إعالن تصنيف 

 عازف يًطاقُ ايكابضُغسنُ 

 عازف يًطاقُ ايكابضُيػسنُ  +BB تضًٓف متٓح يًتضًٓف ضتاْدزدش نابًتاٍ غسنُ

ألوٍ  (َكفًُ)ى .ّ.َٓخت غسنُ نابًتاٍ ضتاْدزدش غسنُ عازف ايكابضُ يًطاقُ ش: 1111ديطُرب  14ايهىيت يف 

وذيو عًِ  ؛عًِ َكًاع حمًٌ ”BBB+KW“ آتُاًًْا ، وتضًٓفًا عًِ َكًاع عاملٌ ”+BB“ تضًٓفًا آتُاًْا َسَ

 .وبٓعسَ َطتكبًًُ َطتكسَ. أضاع َطتكٌ

ايكابضُ، واملًصاًُْ ايعُىًَُ اييت تتُتع بتىفس  اتعًِ َطتىّ ايػسن ًُُ ديىٕ ايػسنُويعهظ ايتضًٓف اخنفاض ق

غًاب  يعادهلاإال إٔ ْكاط ايكىَ املرنىزَ . ايطًىيُ، وآيًات اذتد َٔ املداطس اييت يٓطىٍ عًًٗا اهلًهٌ ايتٓعًٌُ يًػسنُ

 .يفرتَ طىيًُ يًػسنُ، ونريو ازتفاع املداطس اييت تهتٓف ْػاطٗا ضجٌ أداْ

اضتجُازات وذيو نُا يف ضبتُرب  9ًًَىٕ ديٓاز نىييت عًِ  61.16حمفعُ أصىٍ غسنُ عازف يًطاقُ ايبايػُ  تتضُٔ

. إىل احملفعُ اذتايًُ يػسنُ عازف يًطاقُ 1112نُا مت ْكٌ عدد َٔ االضتجُازات َٔ ايػسنُ األّ يف عاّ . 1111

إال إٔ إدازَ ايػسنُ قد . وايكطاعًُ وايكًًُُ ػسافًُادت يف ادتىاْب صًوتػري احملفعُ االضتجُازيُ يًػسنُ إىل ايرتن

وقد مت إضافُ حدود االضتجُاز واالْهػاف إىل عًًُُ اختاذ ايكسازات . اخترت خطىات يًخد َٔ خماطس ايرتنص يف احملفعُ

ىع يف االضتجُازيُ بػسض اذتد َٔ ايرتنص املتعًل بايكًُُ، وقد متًصت عًًُات االضتخىاذ اييت متت َؤخسًا بايتٓ

 .ايكطاعات ايجاْىيُ ضُٔ قطاع خدَات ايطاقُ، مما يعٌُ بدوزه عًِ حتطني عٓضس ايتٓىع يف احملفعُ

حًح إْٗا االضتجُاز ايىحًد ايرٍ حكل عآدا  1111قاَت غسنُ نىيت اْسجٌ بتىشيع أزباح ْكديُ عٔ ايطُٓ املٓتًُٗ 

ًُ َهىْات احملفعُ حمدودَ، وبايتايٌ فإٕ ايدخٌ يف حني إٔ ايكدزَ عًِ تىشيع أزباح يف بك يػسنُ عازف يًطاقُ

وقد ختازجت ايػسنُ يف . ايسًٓطٌ يػسنُ عازف يًطاقُ يتخكل بضىزَ أضاضًُ َٔ صايف ايسبح عٓد بًع االضتجُازات

ملػازيع ايٓفط وايػاش، ونإ ذيو ايتدازج َسحبًا، ويريو فإٕ وضع  ديىت (DeWitt)َٔ غسنُ  1111ايًُ ايطُٓ امل

عالوَ عًِ ذيو، فإٕ َطتىّ ايدئ بايٓطبُ . ايطًىيُ اذتايٌ يًػسنُ يتطِ بايكىَ بايٓطبُ يًتضًٓف املُٓىح يًػسنُ

 .ايتضًٓف فرتَ/يكًُُ احملفعُ يعترب َٓدفضًا، ؤَ املتىقع إٔ يعٌ ذيو املطتىّ َدعًُا يًتضًٓف خالٍ أفل

املداطس مت عهظ حًح  يػسنُ عازف يًطاقُ،ْعسَ َطتكبًًُ َطتكسَ  غسنُ نابًتاٍ ضتاْدزدش يًتضًٓفَٓخت 

 ،تفاقِ املداطس ايىاقعُ عًِ املطتىيات اذتايًُ نابًتاٍ ضتاْدزدشال تتىقع   .تضًٓف املُٓىح حايًااحملددَ باي األضاضًُ

نابًتاٍ تعتكد , خسَّٔ ْاحًُ أ.  غسنُ عازف يًطاقُهلا عًِ ختفًف املداطس اييت تتعسض  دازَ ايػسنُإْعسا يرتنًص 

و ايتػطًُ  سفعْطبُ اي و املسوُْ املايًَُؤغسات عًِ اذتفاظ ٕ غسنُ عازف يًطاقُ ضىف تهىٕ قادزَ عًِ أ ضتاْدزدش

وتعترب إَهاًُْ زفع تضًٓف ايػسنُ إىل دزجُ أعًِ حمدودَ عًِ املدّ  .عًِ املطتىيات املطًىبُ يًتضًٓف املُٓىح

املتىضط، إال إذا حتطٓت ادتىدَ االٓتُاًُْ يًُخفعُ بضىزَ َؤثسَ ومتهٓت ايػسنُ َٔ تهىئ ضجٌ أداْ أطىٍ يعًًُات 

اقُ عًِ ايتدازج َٔ نُا ضًتِ اختاذ إجساْ تضًٓف ضًيب يف حايُ عدّ قدزَ غسنُ عازف يًط. ايتدازج احملككُ يألزباح

اخنفضت أو /واضتجُازاتٗا ختازجًا َسحبًا، أو ضعفت ادتىدَ االٓتُاًُْ يًُخفعُ حبًح تٓدفض عٔ َطتىاٖا اذتايٌ، 

 .ضًىيُ ايػسنُ بدزجُ َؤثسَ

يعهظ ادتدازَ االٓتُاًُْ  ”BBB+KW“وفكًا ملكًاع ايتضًٓف احملًٌ يدّ غسنُ نابًتاٍ ضتاْدزدش، فإٕ ايتضًٓف 

وقد قاَت نابًتاٍ ضتاْدزدش بإعداد َكًاع حمًٌ يًتضًٓف َٔ أجٌ تطًٌٗ . بايٓطبُ يًػسنات املٓاظسَ هلايًػسنُ 

تكًًِ ايهًاْات اييت يتِ تضًٓفٗا يف ايبالد، مما ميٓح املطتجُسئ احملًًني واألجاْب أداَ يتًًُص أنجس دقُ بني 

 .املضدزئ احملًًني

. اييت تطبكٗا نابًتاٍ ضتاْدزدش يف تضًٓف غسنُ عازف ايكابضُ يًطاقُ (بًت االضتجُاز)وقد اضتددَت َٓٗجًُ 

 : وميهٔ اإلطالع عًِ ٖره املٓٗجًُ َٔ خالٍ ايسابط ايتايٌ
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 إعالن تصنيف
 

  
 1996، وقد تأضطت يف عاّ ايػساْ قابضُ تعٌُ وفكًا ألحهاّ ايػسيعُ اإلضالًَُ اضتجُازغسنُ عازف يًطاقُ ٌٖ غسنُ 

وقد مت إدزاج ايػسنُ يف ضىم . حًح ناْت تسنص عًِ قطاع ايتعًًِ يف دويُ ايهىيت -غسنُ ايتعًًِ املتًُص-حتت اضِ 

،  يكابضُا غسنُ عازف يًطاقُ-يًضبح  1112ري اضِ ايػسنُ يف عاّ ، ثِ مت تػً 1112ايهىيت يألوزام املايًُ يف عاّ 

نُا إٔ جمُىعُ عازف االضتجُازيُ اييت تبًؼ   .َع تعديٌ ْػاط ايػسنُ إىل االضتجُاز يف ايػسنات ايعاًَُ يف قطاع ايطاقُ

ال و. ايتُٓىيُ ايكابضُاملػسوعات بضدد بًع حضتٗا املرنىزَ إىل غسنُ % 21.61حضُ ًَهًتٗا يف غسنُ عازف يًطاقُ 

 .ايكابضُ املػسوعات ايتُٓىيُجمُىعُ عازف االضتجُازيُ وغسنُ  املايو املطًل يهٌ َٔ بًت ايتُىيٌ ايهىييت يصاٍ

 

 - احملًًىٕ

 d.chandran@capstandards.com :  بسيد ايهرتوٌْ ،815 :، داخًٌ+568 22282222 :ٖاتف، ديفًا تػاْدزإ

 m.aljiran@capstandards.com  :بسيد ايهرتوٌْ، 681 :، داخًٌ +568 22282222  :ٖاتف ،َٓريَ ادتريإ

 a.alsaif@capstandards.com: ، بسيد ايهرتوٌْ 813: ، داخًٌ+568 22282222: عبدايىٖاب ايطًف ،ٖاتف

ميهٔ اذتضىٍ عًِ تكسيس ايتضًٓف االٓتُاٌْ بايهاٌَ َٔ َىقع ايػسنُ االيهرتوٌْ وايرٍ يفضٌ اعتبازات ايتضًٓف 

      www.capstandards.com   .ايسًٓطًُ
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