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الوث مع نص  ال��جمة غ�� متسق  هذه   �� نص  املعنية. و�ذا �ان أي  الوثيقة ترجمة لوثيقة أصلية باللغة اإلنجل��ية، و�� خدمة لألطراف  باللغة  هذه  يقة األصلية 

 األصلية باللغة اإلنجل��ية. اإلنجل��ية فإنھ �عتد بنص الوثيقة 

 بیان الغرض 
با�حق �� إصدار التصنيفات االئتمانية غ�� املطلو�ة. الغرض من هذه   Moody’s Investors Service (“MIS”)بصفتنا ناشر آلراء تخص االئتمان، تحتفظ 

ال�ي تنشرها   �� السوق فيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية غ�� املطلو�ة  هو توف�� املز�د من الشفافية للمشارك�ن  التصنيفات االئتمانية غ��    . و�نMISالسياسة 

ب الكيان املصّنف أو وكالئھ، وقد  املطلو�ة �� التصنيفات االئتمانية ال�ي ال يتم إعدادها بناء ع�� طلب الكيان املصّنف أو وكالئھ أو لم يتم االحتفاظ ��ا بناء ع�� طل 

بإعدادها. MIS�شمل التصنيفات االئتمانية ال�ي قامت 

 
 .بالتصنيفقة خاصة األرجنت�ن و�وليفيا واملكسيك: ال ُ�سمح بالتصنيف االئتما�ي غ�� املطلوب، حيث يجب أن ي�ون عقد خدمات التصنيف موقًعا من أجل بدء عال  1
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 2السیاسة 
 التصنيفات االئتمانية غ�� املطلو�ة ال�ي ال يتم إعدادها بناء ع�� طلب الكيان املصّنف أو وكالئھ  .1

 الكيان املصّنف أو وكالئھ.  بھ بناء ع�� طلب االحتفاظ، أو باإلفصاح عن التصنيف االئتما�ي املنشور والذي لم تقم بإعداده MISتقوم  

 للظروف. ينطبق التصنيف االئتما�ي غ�� املطلوب ع�� 
ً
 مستوى الكيان املصّنف أو ع�� مستوى الورقة املالية أو ع�� كال املستو��ن، وفقا

 لألنظمة اwww.moodys.comإ�� طبيعة التصنيف االئتما�ي غ�� املطلوب �� نماذج اإلفصاح وع�� موقع  MIS�ش�� 
ً
�حلية،  . �� �عض املناطق القضائية، وفقا

 إ�� طبيعة التصنيف االئتما�ي غ�� املطلوب �� إعالنات التصنيف االئتما�ي.  MIS�ش�� 
ً
 أيضا

��  3تصنيًفا ائتمانًيا مصّنًفا ع�� أنھ تصنيف ائتما�ي غ�� مطلوب لكيان مصّنف و�ان الكيان املصّنف أو طرف ثالث غ�� مشارك MIS UKو  MIS EUعندما تنشر 

 ال��م�� باأللوان.  MIS UKو  MIS EUتطّبق سالئتما�ي، تار�خ �شر التصنيف ا

  MISسي�ون �شر 
ّ

ا بقرارها، من ضمن عدة عوامل أخرى، ما إن �ان ذلك القدر ال�ا�� من املعلومات متاًحا بما ُيمِك
ً
 MISن للتصنيف االئتما�ي غ�� املطلوب مشروط

ب�ن التصنيفات االئتمانية املطلو�ة وغ�� املطلو�ة فيما يتعلق بمن�جيات التصنيف االئتما�ي ا�خاصة   MISال ُتم��   4من تخصيص التصنيف االئتما�ي واالحتفاظ بھ.

 ��ا. 

   MISالتصنيفات االئتمانية غ�� املطلو�ة ال�ي قامت بإعدادها  .2

. قد  MISاملصّنف أو وكالئھ، التصنيفات االئتمانية ال�ي تقوم بإعدادها  يقع ضمن سياق التصنيفات االئتمانية غ�� املطلو�ة ال�ي ال يتم إعدادها بناء ع�� طلب الكيان

 بإعداد و�شر تصنيف ائتما�ي عندما، من ب�ن أمور أخرى:  MISتقوم 

 يوفر التصنيف االئتما�ي مزايا معلوماتية للمشارك�ن �� السوق. أو  »

 ة كب�ً�ا؛ أو ي�ون حجم إجما�� ال��امات الديون واالل��امات الشب��ة بالديون الصادر  »

صدر جديًدا ع�� السوق؛ أو  »
ُ
 ي�ون نوع الورقة املالية أو امل

 للسوق.  MISي�ون التصنيف االئتما�ي مهًما ع�� املستوى التحلي�� بالنسبة للتحليالت األخرى ال�ي تقدمها  »
 

ئتمانية) سُيصِدرها مدير اإلدارة �جموعة التصنيف ذات الصلة (أو مجموعة من التصنيفات اال  5ألول مرةبإعداد و�شر تصنيف ائتما�ي    MISالتوصية ا�خاصة بقيام  

 ويعتمدها رئيس خط أعمال مجموعة التصنيف. 

إ�� ا�حصول ع�� مقابل للتصنيف االئتما�ي ذي   MISبإعداد أحد التصنيفات االئتمانية غ�� املطلوٍ�ة من قبل الكيان املصّنف أو وكالئھ، لن �س��  MISعندما تقوم 

صَنفة ووكال��ا أو أًيا م��ما ملدة عاٍم واحٍد ع�� األقل �عد �شر هذا التصنيف االئتما�ي. �� حال اسالصلة ولن 
ُ
�عد مرور   MISتلمت تقبل ا�حصول عليھ من ا�جهة امل

صَنفة ووكال
ُ
ع�� أنھ    MIS��ا أو أًيا م��ما، ال تخصص  أك�� من عاٍم واحٍد من �شر هذا التصنيف االئتما�ي طلًبا الحًقا بإصدار ذلك التصنيف االئتما�ي من ا�جهة امل

صَنفة ووك6غ�� مطلوٍب �عد ذلك
ُ
 ال��ا.  . ُيمكن إثبات الطلب باستخدام نموذج طلب أو استمارة طلب أو عقد تصنيف أو دفع رسوم أو أي ش�ٍل تأكيدٍي آخٍر من ا�جهة امل

 
سابًقا. و�النسبة لبعض   MISوب" �� هذه السياسة مختلًفا عن التعر�فات ال�ي استخدم��اتنطبق هذه السياسة ع�� التصنيفات ا�جديدة أو أي حدث آخر عقب تار�خ سر�ان هذه السياسة. قد ي�ون مفهوم "التصنيف االئتما�ي غ�� املطل  2

 .تم اعتبارها مطلو�ة عند �عيي��ا، ولك��ا �عت�� غ�� مطلو�ة �عد تار�خ سر�ان هذه السياسة، قد ال يتم تحديدها ع�� هذا النحوالتصنيفات االئتمانية ا�حالية ال�ي 
 وفًقا لسياسة تحديد الكيانات املصنفة غ�� املشاركة.   3
 .للوصول إ�� املعلومات نفسها عن مصدر أو ورقة مالية مثل املستثمر�ن �� دائرة قضائية معينة  MISبھ إ�� املدى الذي تملكھ  أن ي�ون لد��ا معلومات �افية لتعي�ن التصنيف االئتما�ي واالحتفاظ  MIS�ش�ل عام، تتوقع  4
 الكيان ذلك عن صادرة أخرى  مالية أداة أو ممتاز سهم أو دين، سند  أو ما��، الل��ام أو للكيان حالية ائتمانية تصنيفات MIS لدى ليس أنھ ع��  ا�حا��، التعي�ن وقت  ��  مرة، ألول  االئتما�ي التصنيف �عي�ن ُ�عّرف  الغرض، لهذا  5
 .�حبھ يتم ح�ى مطلوب غ�� التصنيف هذا سيظل ،حيث  MJKKو  MSFJباستثناء  6

https://www.moodys.com/
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  MISبالوقت الذي بدأت    MISداده بناء ع�� طلب الكيان املصّنف أو وكالئھ. كما تف�ح  باإلفصاح عن التصنيف االئتما�ي املنشور والذي لم تقم بإع  MISتقوم  

 بالتصنيف االئتما�ي. 

 للظروف. 
ً
 ينطبق التصنيف االئتما�ي غ�� املطلوب ع�� مستوى الكيان املصّنف أو ع�� مستوى الورقة املالية أو ع�� كال املستو��ن، وفقا

موقع    MIS�ش��   وع��  االئتما�ي  التصنيف  إعالنات   �� املطلوب  غ��  االئتما�ي  التصنيف  طبيعة    www.moodys.comإ�� 
ً
وفقا القضائية،  املناطق  �عض   ��  .

 إ�� طبيعة التصنيف االئتما�ي غ�� املطلوب �� إعالنات التصنيف MISلألنظمة ا�حلية، �ش�� 
ً
 االئتما�ي.  أيضا

  �شر  تار�خ �� 7اركمش غ��  ثالث طرف أو املصّنف الكيان و�ان مطلوب غ��  ائتما�ي تصنيف أنھ ع��  مصّنًفا ائتمانًيا تصنيًفا MIS UK و MIS EU تنشر عندما

   .باأللوان  ال��م�� MIS UK و MIS EU تطّبقس  .لكيانات املصنفة غ�� املشاركةل تخصيص التصنيفات االئتمانية فًقا لسياسة و  االئتما�ي، التصنيف

  MISسي�ون �شر 
ّ

ا بقرارها، من ضمن عدة عوامل أخرى، ما إن �ان ذلك القدر ال�ا�� من املعلومات متاًحا بما ُيمِك
ً
 MISن للتصنيف االئتما�ي غ�� املطلوب مشروط

ت التصنيف االئتما�ي ا�خاصة ب�ن التصنيفات االئتمانية املطلو�ة وغ�� املطلو�ة فيما يتعلق بمن�جيا  MISال ُتم��   8من تخصيص التصنيف االئتما�ي واالحتفاظ بھ.

 ��ا.  

 المصطلحات  تعریف
 الوكیل

صَنفة ووكال��ا أو أًيا م��ما. 
ُ
 عن وكيل ا�جهة امل

ً
صَنفة أو �عمل نيابة

ُ
 عن ا�جهة امل

ً
 أي طرف �عمل نيابة

 التصنیف االئتماني 
ما، أو ال��ام الدين أو االل��ام املا��، أو األوراق املالية الدائنة، أو األسهم املمتازة  بخصوص ا�جدارة االئتمانية �جهٍة    MISالتصنيف االئتما�ي عبارة عن تقدير صادر من  

ازة أو غ��ها من األدوات املالية، الصادرة  أو غ��ها من األدوات املالية، أو بخصوص أحد ُمصدري ال��ام الدين أو االل��ام املا��، أو األوراق املالية الدائنة، أو األسهم املمت

 تخدام أحد نظم التصنيف املوضوعة وا�حددة لفئات التصنيف. باس

 إعالن التصنیف االئتماني
انية العامة، أو تصنيفات  إعالن التصنيف االئتما�ي عبارة عن رسالة مكتو�ة ر�ما يتم استخدامها لإلعالن عن إصدار إجراء تصنيف ائتما�ي يرتبط بالتصنيفات االئتم

كذلك بنشر إجراء  Moody’s Localأو  MISاملنشورة أو تصنيفات االكتتاب ا�خاصة ا�خاضعة للمراقبة غ�� املنشورة. ر�ما تقوم القروض ا�خاضعة للمراقبة غ�� 

بحيث ال ي�ون م�حوً�ا   www.moodyslocal.comأو  www.moodys.comتصنيف ائتما�ي يرتبط بالتصنيفات االئتمانية العامة ع�� املوقع اإللك��و�ي 

 بإعالن التصنيف االئتما�ي. 

 الُمصدر 
صدر” الشركة ايقصد بمصط

ُ
ا مالية. كما �شمل مصط�ح “امل

ً
ا مالية، أو يدعم االئتمان الذي يتضمن أوراق

ً
صدر" أي كيان يصدر أو يضمن أوراق

ُ
ألم أو الشركة  �ح "امل

صدر. 
ُ
 التا�عة اململوكة لألغلبية وا�خاصة بامل

 مدیر اإلدارة 
 ي يحمل هذا املس�ى الوظيفي. الذ Moody’s Investors Serviceُيقصد بمدير اإلدارة موظف مؤسسة 

 
 .وفًقا لسياسة تحديد الكيانات املصنفة غ�� املشاركة 7
صدر أو الورقة املالية مثل املستثمر�ن �� أي والية قضائية معينة، تتوقعبإم�انية الوصول إ�� نفس   MISإ�� ا�حد الذي تتمتع فيھ 8

ُ
 .عموًما أن ي�ون لديك معلومات �افية لتعي�ن تصنيف ائتما�ي وا�حفاظ عليھ  MISاملعلومات حول امل

https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/
http://www.moodyslocal.com/
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MIS EU 
 للوائح االتحاد األورو�ي املتعلقة بو�االت التصنيف االئتما�ي MIS�ش�� هذا املصط�ح إ�� الكيانات التا�عة لـ 

ً
 . عها ووفر  وامل�جلة �� االتحاد األورو�ي وفقا

 MISموظف 
 .MIS�ع�ي أي موظف بدوام ك�� أو جزئي بمؤسسة  MISمصط�ح موظف 

MIS UK 
 . �� اململكة املتحدة وفًقا للوائح اململكة املتحدة لو�االت التصنيف االئتما�ي وفروعها امل�ّجلة  MIS إ�� كيانات MIS UKمصط�ح ُ�ش�� 

Moody’s Investors Service, Inc. (MIS) 
اختصار   تصدر  Moody’s Investors Service, Incإ��    MIS�ش��  ال�ي  لها  التا�عة  والشر�ات   ." التجار�ة  العالمة  اسم  ضمن   Moody’sالتصنيفات 

Investors Service." 

 Moody’s Shared Servicesموظف 
أو أي فرع آخر    Moody’s Shared Servicesاملوظف الذي �عمل بدواٍم �امٍل أو جزئي لدى شركة    Moody’s Shared Services�ع�ي مصط�ح "موظف"  

، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر املوظف�ن الذين يؤدون الوظائف  MAو MLو MISو MCO�خدمات ملؤسسات ال�ي توفر ا MCOمملوك بال�امل ملؤسسة 

 باألقسام التالية: القانو�ي، واالمتثال، والشؤون ا�ح�ومية والعامة، واملا��، وتكنولوجيا املعلومات، واملوارد البشر�ة.

 الكیان (الكیانات) الُمصنَفة
(الكيانات هو أي كيان ُتصّنفھ إحدى و�االت  الكيان  صَنف 

ُ
امل  (Moody’s    مالية ُتصّنفھ إحدى و�االت أو أي كيان يصِدر أوراق    Moody’sللتصنيف االئتما�ي 

   .للتصنيف االئتما�ي

 مجموعة التصنیف 
 ). FIGضمن التصنيفات والبحوث، ع�� سبيل املثال، املؤسسات املالية الدولية ( MIS�ش�� مجموعة التصنيف إ�� أحد فرق التصنيف التحلي�� الدو�� لدى 

 رئیس مجموعة التصنیف 
املثال، املدير الدو��، ع�� سبيل  التحلي��  التصنيف  مدير اإلدارة املسؤول عن فر�ق  هو  التصنيف  الدولية    رئيس مجموعة  املالية  اإلداري املسؤول عن املؤسسات 

)FIG .الذي يقدم تقار�ره إ�� رئيس التصنيفات الدولية واألبحاث ،( 

 التصنیف (التصنیفات) االئتمانیة غیر المطلوبة 
صَنفة ووك

ُ
 ال��ا أو أًيا م��ما وال تحتفظ ��ا. إن التصنيفات االئتمانية غ�� املطلو�ة �� تلك التصنيفات االئتمانية ال�ي ال تصدر بطلب من ا�جهة امل
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تابعة أو الُمَرِخَصة الجھات أو /و  .Moody’s Analytics, Incأو /و .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة  ، Moody’s، ©2021 مؤسسة  لدى والنشر الطبع حقوق   الحقوق جمیع .("MOODY’S" بلفظ  مجتمعین  إلیھم یشار) لھا ال
 .محفوظة

  الشبیھة المالیة األوراق أو الدیون أو االئتمانیة االلتزامات أو الكیانات من  لكل  المستقبل في المتوقعة النسبیة االئتمانیة المخاطر حول الحالیة آرائھا ھي Moody’s ل التابعة االئتماني التصنیف شركات تصدرھا التي االئتمانیة التصنیفات إن
  الكیانات أحد وفاء عدم احتمال عن الناشئة  المخاطر  بأنھا االئتمان مخاطر Moody’s وتعرف. الحالیة اآلراء ھذه") المطبوعات" بلفظ مجتمعة إلیھا یشار( Moody’s تنشرھا التي والمعلومات والخدمات والمنتجات المواد تتضمن وقد بالدیون

  معلومات على الحصول أجل من التصنیفات وتعریفات رموز  بشأن بھا المعمول Moody’s وثیقة على االطالع یرجى. أصولھ في لنقص تعرض أو الوفاء علیھ  تعذر حال في المالیة للخسارة وتعرضھ استحقاقھا عند التعاقدیة  المالیة بالتزاماتھ
  المخاطر أو السوقیة القیمة ومخاطر السیولة  مخاطر: الحصر ال  المثال سبیل على فیھا بما أخرى مخاطر أي  االئتمانیة التصنیفات تعالج وال .Moody’s تجریھا  التي االئتمانیة التقییمات تتناولھا التي التعاقدیة  المالیة االلتزامات أنواع بشأن

 MOODY’S مطبوعات تتضمن أن یجوز كما. تاریخیة أو حالیة حقائق بشأن تصریحات لیست الوكالة مطبوعات تتضمنھا  التي األخرى واآلراء") التقدیرات(" االئتمانیة غیر  والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات إن. األسعار بتقلب المتعلقة
  األخرى واآلراء والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات تُقدم أو تُشكل ال وكذلك،. التابعة شركاتھا أو/و MOODY’S ANALYTICS, INC جانب من المنشورة  التعلیقات أو الصلة ذات واآلراء االئتمانیة للمخاطر النماذج على قائمة كمیة تقدیرات

  مالئمة بمدى تلتزم ال  Moody’s تقدمھا التي ومطبوعات األخرى واآلراء  والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات أن كما مالیة؛ أوراق بأیة االحتفاظ أو بیع أو بشراء توصیات وال مالیة، أو استثماریة مشورة يأ Moody’s تقدمھا التي والمطبوعات
 ھو مالیة ورقة كل الواجبة، العنایة كامل مراعاة مع ، وتقییم بدراسة یقوم  سوف مستثمر كل أن االعتبار في األخذ مع ومطبوعات أخرى وآراء وتقدیرات ائتمانیة تصنیفاتھا تٌصدر Moody’s إن. بعینھ مستثمر ألي  معین استثماري قرار أي

 .بیعھا أو بھا  االحتفاظ أو شرائھا بصدد

 MOODY’S تصنیفات التجزئة مستثمرو  یستخدم أن المالئم غیر ومن التھور قبیل من  وسیكون التجزئة، مستثمري جانب من  تُستخدم أن MOODY’S تقدمھا التي والمطبوعات  األخرى واآلراء  والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات من المقصود لیس
 .لدیك آخر محترف مستشار  أي أو المالي بمستشارك االتصال علیك ینبغي شك، أي راودك  ما  إذا حالة وفي. استثماري قرار أي اتخاذھم عند االعتبار في مطبوعاتھا  أو األخرى آرائھا أو تقدیراتھا أو االئتمانیة

  تخزین أو بیع إعادة أو توزیع إعادة أو نشر أو نقل أو أ إرسال أو تجمیع إعادة أو نسخ إعادة أو نسخ ویُحظر  والنشر الطبع حقوق قانون الحصر، ال المثال سبیل على ذلك  في بما القانون، بموجب محمیة المستند ھذا یحتویھا التي المعلومات كافة إن
  .Moody’s من ُمسبقة  خطیة  موافقة على الحصول دون  شخص أي قِبل من كانت،  مھما وسیلة بأیة أو أسلوب أو صیغة وبأي جزئیا، أو كلیا  سبق، مما  ألي  استخدامھا بھدف المعلومات ھذه

  إلى تؤدي قد طریقة بأي استخدامھ یجب وال التنظیمیة لألغراض محدد  المصطلح ھذا أن حیث كمقیاس  شخص أي قبل من لالستخدام مخصصة لیست Moody's تقدمھا  التي والمطبوعات األخرى واآلراء والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات إن
 .مقاربة اعتبارھا

عتمد دقیقة  أنھا Moody’s تفترض  مصادر  من المستند ھذا في المتضمنة المعلومات كل على MOODY’S حصلت   دون"  ھي كما" المعلومات ھذه توفیر تم أخرى، عوامل إلى إضافة میكانیكي،  أو بشري خطأ  وجود الحتمالیة  ونظراً .  علیھا ویُ
  طرف من  بمصادر االستعانة ، ذلك، في بما بھا، موثوق أنھا Moody’s تعتبرھا مصادر  ومن كافیة جودة ذات االئتمانیة التصنیفات منح  في بھا تستعین التي المعلومات ان تضمن لكي الالزمة التدابیر كافة Moody’s وكالة   تتخذ. نوع أي من ضمان

 .مطبوعاتھا  إعداد في أو التصنیف، عملیة  یخص فیما تتلقاھا التي المعلومات من التحقق أو بمراجعة مستقل،  نحو على تقوم أن حالة، كل  في یمكنھا، وال كمدقق تعمل ال Moody’s فإن  ذلك،  ومع. مستقل ثالث

  أو مباشرة  غیر كانت  سواء أضرار أو خسائر أیة عن  جھة  أو شخص أي تجاه مسؤولیة أیة تتحمل ال ـ والموردین والمرخصین وممثلیھا، ووكالئھا  وموظفیھا فیھا والمسؤولین مدیریھا  وكذلك MOODY’S فإن ویجیزه، القانون بھ یسمح الذي بالقدر
  أو وكالئھا أو موظفیھا أو فیھا المسؤولین أو مدیریھا  من أي أو MOODY’S كانت وإن حتى استخدامھا، على القدرة عدم أو المعلومات تلك استخدام أو طیھ  المتضمنة بالمعلومات یتصل فیما  أو من  تنشأ نوع، أي من عرضیة، أو استتباعیة أو خاصة
  موضوع ھي الصلة ذات المالیة األداة تكون ال حیث ینشأ ضرر أو خسارة أي) ب ( أو محتمل أو حالي لربح خسارة أي) أ : (حصر  دون  ذلك في بما األضرار، أو الخسائر تلك وقوع بإمكانیة مقدماً  علمت قد ـ الموردین أو المرخصین أو ممثلیھا

 .MOODY’S جانب من  مخصص معین ائتماني تصنیف

  أو شخص ألي تقع تعویضیة أو مباشرة كانت سواء أضرار أو خسائر أیة عن مسؤولیة  أیة تتحمل ال ـ وموردیھا  ومرخصیھا  وممثلیھا ووكالئھا  وموظفیھا فیھا والمسؤولین مدیریھا  وكذلك MOODY’S فإن ویجیزه، القانون بھ یسمح الذي بالقدر
  سیطرة، نطاق خارج  أو نطاق في احتمال أي أو جانب، من)  استبعادھا ـ شك أو لبس ألي تجنباً  ـ یمكن ال المسؤولیة من  آخر نوع أي أو متعمد، تصرف سوء  أو احتیالي، عمل أي استبعاد مع ولكن(  إھمال أي حصر، دون ذلك في بما جھة،

MOODY’S استخدامھا  على القدرة عدم  أو المعلومات تلك استخدام أو طیھ المتضمنة بالمعلومات یتصل فیما أو عن تنشأ الموردین، أو المرخصین أو ممثلیھا،  أو وكالئھا أو موظفیھا أو فیھا المسؤولین أو مدیریھا  من أي أو. 

 

 Moody’s عن صادرة  أو ُمقدمة معلومات  أو رأي أو تقدیر أو ائتماني تصنیف ألي معین غرض ألي المعلومات أو التقییمات ھذه مثل مالئمة آو بیع إمكانیة أو تمام أو استمراریة أو دقة  بشأن -  ضمني  أو صریح - ضمان أي Moody’s تقدم وال
  .كانوا أیاً  أسلوب أو صیغة بأي

  واألسھم)  التجاریة واألوراق والكمبیاالت الصكوك و، والبلدیات الشركات سندات ذلك  في بما(  الدیون لسندات الُمصدرین معظم  أن ، Moody’sلمؤسسة  بالكامل مملوكة  شركة  وھي المستند، ھذا بموجب المستثمرین لخدمات Moody’s تُفصح
 و  1000 بین تتراوح رسوما  بواسطتھا و تقییم مقدمة ائتماني تصنیف وخدمات آراء مقابل المستثمرین لخدمات Moody’sلـ الدفع على وافقوا قد ائتماني، تقییم أي بعمل التكلیف طلب قبل المستثمرین، لخدمات Moody’s بواسطة الُمصنفة الممتازة

 یتم. عام بشكل االئتماني التصنیف وعملیات المستثمرین لخدمات Moody’s تجریھا التي التصنیف عملیات  استقاللیة مع بالتعامل خاصة وإجراءات سیاسات  المستثمرین لخدمات Moody’sو Moody’s من  كل تتبنى. أمریكي دوالر  5.00.000
ُمَصنفة، والجھات MCO مدیري بین تحدث قد التي التحالف بأعمال المتعلقة المعلومات نشر مالیة  األوراق مع  التعامل تنظیم مفوضیة أبلغت قد كانت والتي المستثمرین لخدماتMoody’s  من  ائتمانیة بتصنیفات تحتفظ التي الجھات وبین  ال  SEC ال
  Director and Shareholder Affiliation  —Corporate Governance  —"Investor Relationsعنوان  تحتwww.moodys.com االلیكتروني الموقع على  شبكة موقع على نشرھا یتم ،% 5 من بأكثر  MCOفي  ملكیة حصة عن علناً 

Policy.”. 

 MOODY'S، Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL لـ التابع للكیان الممنوحة" األسترالیة المالیة الخدمات رخصة" بموجب یكون أسترالیا يف الوثیقة لھذه نشر أي: فقط بأسترالیا خاصة إضافیة أحكام
  قانون من 761G ةالماد في المقصود المعنى سیاق وفي فقط" بالجملة البیع قطاع لعمالء" موّجھة الوثیقة ھذه إن). ینطبق حسبما( Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 أو  /و 336969

  التي الجھة أو لكم یكون لن وأنھ"  الجملة بنظام البیع قطاع عمالء" بصفتكم الوثیقة ھذه على تحصلون بأنكم MOODY’S لـ تتعھدون فأنكم أسترالیا، داخل ثیقةالو ھذه على االطالع حق على الحصول استمراركم خالل من. 2001 للعام الشركات
  بالجدارة یتعلق فیما رأیًا االئتماني MOODY'S تصنیف ویعتبر. 2001 لعام الشركات قانون من 761G المادة في المقصود للمعنى وفقاً " التجزئة بنظام البیع لعمالء" محتویاتھا أو الوثیقة ھذه نشر في مباشر، غیر  أو مباشر بطریق الحق، تمثلونھا

 ..التجزئة  لمستثمري المتاحة المالیة األوراق أشكال من  شكل أي أو اإلصدار جھة ألسھم المالیة األوراق بشأن ولیس  اإلصدار، بجھة الخاص الدین بسداد االلتزام إزاء للُمصدر االئتمانیة

  من  بالكامل مملوكة تابعة شركة وھي إنك، ھولدینجز اوفرسیسز مودیز قبل من بالكامل المملوكة كیھ  جي  الیابان جروب مودیز  لوكالة بالكامل ومملوكة تابعة ائتمانیة تصنیف وكالة ھي كیھ كیھ  الیابان مودیز فإن: فقط بالیابان خاصة إضافیة أحكام
  اف اس مودیز قبل من  االئتمانیة التصنیفات فإن لذلك،. قومیة أھمیة ذات تصنیف وكالة لیست الیابان اف اس مودیز. كیھ  كیھ الیابان مودیز لوكالة بالكامل ومملوكة تابعة ائتمانیة تصنیف وكالة ھي كیھ كیھ  الیابان اف اس مودیز.  او سي ام قبل

 كیھ  الیابان مودیز. المتحدة الوالیات قوانین بموجب معینة  معالجة أنواع المصنف االلتزام یؤھل ال وبالتالي. قومیة أھیمة ذات لیست ھیئة أیة قبل من  قومیة أھمیة بدون االئتمانیة التصنیفات تحدید تم. قومیة أھمیة بدون ائتمانیة تصنیفات ھي الیابان
 .التوالي  على 3 و 2 ھي الیابان في  المالیة الخدمات وكالة مفوض لدى تسجیلھا وأرقام المالیة للخدمات الیابان وكالة  في مسجلة ائتمانیة تصنیف وكاالت ھي الیابان اف اس ومودیز كیھ

  الُمصنفة الممتازة واألسھم) التجاریة  واألوراق والكمبیاالت  والصكوك والبلدیات الشركات سندات ذلك في بما( الدیون لسندات الُمصدرین معظم أن المستند ھذا بموجب) الحالة  حسب(  الیابان اف اس مودیز أو كیھ  كیھ الیابان مودیز  وكالة تُفصح
 خدمات و تقییم مقدمة ائتماني تصنیف وخدمات آراء مقابل الیابان اف اس مودیز أو كیھ  كیھ الیابان مودیز  إلى الدفع على وافقوا قد ائتماني، تقییم أي بعمل التكلیف طلب قبل) الحالة حسب(  الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ  الیابان مودیز  بواسطة

  .یاباني ین 550,000,000 إلى یاباني ین 125,000 بین تتراوح رسوما بواسطتھا

 . الیابانیة التنظیمیة المتطلبات لمعالجة خاصة وإجراءات سیاسات الیابان اف اس مودیز  أو كیھ  كیھ الیابان مودیز من كل تتبنى

 

 

. 
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