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 االمتثال

 سیاسة إخطار الكیان الُمصنَّف
)Policy for Rated Entity Notification( 

 MISدارة االمتثال في إ صادرة عن:

وموظفي  MISجمیع موظفي  تنطبق على:
Moody's Shared Services  ذوي

الصلة الذین یدعمون عملیة 
 التصنیف

االئتماني إجراءات التصنیف  النطاق:
 المؤھلة

 2019ینایر/كانون الثاني  1  تاریخ السریان:

 السیاسة
 1تسري ھذه السیاسة على كافة إجراءات التصنیف االئتماني المؤھلة. 

 
قبل نشر أي إجراء تصنیف ائتماني مؤھل، یجب على المحلِّل الرئیسي، أو من ینوب عنھ، إخطار الكیان المصنَّف أو وكیلھ بھذا  

اإلجراء وباألسباب الرئیسیة التي یستند إلیھا. وعند القیام بذلك، یجب على المحلِّل الرئیسي، أو من ینوب عنھ، التواصل فقط مع 
 نھم جھات االتصال المناسبة داخل الكیان المصنَّف أو وكیلھ ألغراض تلقي مثل ھذه االتصاالت.األشخاص الذین یدرك أ

 
وبعد أن یتم إخطار الكیان المصنَّف أو وكیلھ "بإجراء التصنیف االئتماني المؤھل"، ُتتاح ألي منھما الفرصة لمراجعة مسودة االتصال  

 االنتباه إلى أیة أخطاء واقعیة أو معلومات سریة ال ینبغي تضمینھا.الخاصة بإجراء التصنیف االئتماني المؤھل وجذب 
 

 تسلیم اإلخطار 
 :MISMEL، باستثناء شركة MIS globalبالنسبة لشركة  
 ُینظر إلى اإلخطار المقدم إلى الكیان المصنَّف أو وكیلھ على أنھ قد تم تسلیمھ خالل ساعات العمل. »

 
 فقط: MISMELبالنسبة لشركة  
 تسلیم اإلخطار إلى الكیان المصنَّف أو وكیلھ في أي وقت.یمكن  »

 
 فترة اإلخطار 
 یجب أن ینقضي الحد األدنى المحدد لفترة اإلخطار قبل نشر إعالن التصنیف االئتماني، مع مراعاة المؤھالت المحددة أدناه. »

 
بتقییم رد الكیان المصنَّف أو وكیلھ وتبذل جھوًدا معقولة لتوضیح أو  MISفي حالة تلقي رد یفید بأنھ یجب إجراء تغییرات، تقوم   »

تصحیح أیة أخطاء واقعیة، وحذف أیة معلومات یقول الكیان المصنَّف أو وكیلھ بأنھا سریة.

                                                           
تصنیف أو مراجعة تقبلیة للیجب أن تحتوي جمیع اإلحاالت إلى التصنیف االئتماني في ھذه الوثیقة على التصنیف االئتماني و، إلى الحد الذي ینطبق علیھ، أي نظرة مس  1

 التصنیف.
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 االمتثال

 2ناع عن إبالغ الكیان المصنَّف أو وكالءه قبل نشر التصنیف االئتماني.االمت MISفي ظروف معنیة، یجوز لشركة   »
 

 :MISMELو MIS SA، باستثناء MISبالنسبة لشركة 
أن تقرر، وفق تقدیرھا الخاص، نشر إعالن التصنیف االئتماني بعد استالم رد اإلخطار ذي الصلة قبل  MISیجوز لشركة  »

 انقضاء فترة اإلخطار ذات الصلة.
 

 اإلجراءات المجمعة / التسرب
االمتناع عن إبالغ الكیانات المصنَّفة المتضررة أو وكالءھا قبل نشر إجراء  MISفیما یخص بعض اإلجراءات المجمعة أو التسرب، یجوز لشركة  

 التصنیف االئتماني المؤھل.
 

 المصطلحات تعریف 
 

 المتأثرة المصنَّفة الكیانات
ھي الكیانات المصنَّفة التي تعتمد تصنیفاتھا االئتمانیة، ونظرتھا المستقبلیة ذات الصلة للتصنیف ومراجعتھا  الكیانات المصنَّفة المتأثرة

 للتصنیف إذا كان ذلك ممكًنا، على التصنیف االئتماني لكیان مصنَّف رئیسي، بحیث یؤدي تغییر في التصنیف االئتماني لكیان مصنَّف رئیسي
 االئتماني للكیان المصنَّف المتأثر بدون أیة اعتبارات ائتمانیة محددة للكیان المصنَّف المتأثر.إلى تغییر مقابل في التصنیف 

 الوكیل
 أي طرف یعمل نیابًة عن الكیان المصنَّف أو یعمل نیابًة عن وكیل الكیان المصنَّف.

 الالحق/المتوقع االئتماني التصنیف
 التصنیفات االئتمانیة المتوقعة/الالحقة ھي:

فات ائتمانیة مشتقة حصرًیا من تصنیف ائتماني موجود لبرنامج، أو مجموعة، أو فئة/درجة الدین أو الكیان المصنَّف الرئیسي. ویشمل تصنی
 ذلك:

تخصیص تصنیف ائتماني إلصدار جدید، خفض أو شبھ خفض الدین في أو ضمن برنامج حالي مصنَّف، دون التأثیر على التصنیف  »
(بما في ذلك، السندات المغطاة، أو اإلصدارات المتكررة من "تسجیل األوراق المالیة" أو التصنیفات االئتمانیة الصادرة االئتماني للبرنامج 

 عن صفوف السندات متوسطة األجل والسندات األوروبیة متوسطة األجل)؛
ة متخصصة بما في ذلك التصنیفات المرتبطة بشركالتصنیفات االئتمانیة المستندة إلى مرور التصنیف االئتماني للكیان المصنَّف األساسي،  »

 أو ضمان؛
 تخصیص تصنیفات ائتمانیة لألوراق المالیة ذات األقدمیة ذاتھا والبنود العامة مثل الدین المصنَّف سابًقا عند اكتمال إصدار التصنیفات  »

 االتحادیة والتي تنشرھا صفوف الوكاالت االتحادیة أو أياالئتمانیة الحالیة للدین (بما في ذلك التصنیفات االئتمانیة الصادرة عن الوكالة 
صفوف عامة متخصصة أخرى). ویشمل ذلك أیًضا التصنیفات االئتمانیة المحددة للدیون الجدیدة أو تسھیالت االئتمان المعّدلة والممتدة 

 ؛التي تحل محل الدیون المھیكلة بشكل مشابھ أو تسھیالت االئتمان في مستوى التصنیف نفسھ
) على نفس مستوى التصنیف، أو التصنیف (P)تخصیص تصنیف ائتماني نھائي لیحل محل تصنیف مؤقت مخصص مسبًقا (مثل تصنیف  »

النھائي المحدد لورقة مالیة صادرة عن برنامج یحمل تصنیًفا مؤقًتا، في كل حالة ال یخضع ھیكل المعاملة والبنود للتغییر قبل تحدید 
 ئي وبشكل قد یؤثر على التصنیف االئتماني المعني.التصنیف االئتماني النھا

 المجمعة اإلجراءات
 اإلجراءات المجمعة ھي إجراءات تصنیف ائتماني تؤثر على عدد كبیر من الكیانات أو العملیات المصنَّفة في وقت واحد.

 الساعات
 .العمل ساعات خارج تكون وقد تقویمي، یوم خالل زمنیة فترة أي

 االئتماني التصنیف
بخصوص الجدارة االئتمانیة لكیان ما، أو التزام الدین أو االلتزام المالي، أو األوراق  MISالتصنیف االئتماني عبارة عن تقدیر صادر من 

 راقالمالیة الدائنة، أو األسھم الممتازة أو غیرھا من األدوات المالیة، أو بخصوص أحد ُمصدري التزام الدین أو االلتزام المالي، أو األو
 نیف.صالمالیة الدائنة، أو األسھم الممتازة أو غیرھا من األدوات المالیة، الصادرة باستخدام أحد نظم التصنیف الموضوعة والمحددة لفئات الت

                                                           
 انظر اإلجراء الخاص بإخطار الكیان المصنَّف لمعرفة االستثناءات.  2
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 االئتماني التصنیف إجراءات
 إجراءات التصنیف االئتماني ھي أي بند من البنود التالیة:

 .الالحقة/المتوقعة االئتمانیة التصنیفات ذلك في بما بھ، لزاماإل أو ُمصنَّف كیان إلى ائتماني تصنیف تخصیص .أ
 )التصنیف خفض أو التصنیف رفع أي( االئتماني التصنیف في تغییر .ب
 صنیفاتالت أحد إخراج أو الحالیة االستعراض عملیات إحدى اتجاه تغییر أو االئتمانیة، التصنیفات ألحد استعراض عملیة إجراء .ج

 )االئتماني التصنیف تأكید أي،( استعراض عملیة من االئتمانیة
 صنیفاتالت من أكثر أو واحد أو التصنیف على الحاصلة الكیانات بأحد المرتبطة المستقبلیة النظرة في التغییر أو التحدید .د

 االئتمانیة
 االئتمانیة التصنیفات أحد إقرار .ه
 .االئتمانیة التصنیفات أحد سحب  .و

 االئتماني التصنیف إعالن
صنیف االئتماني عبارة عن رسالة مكتوبة ربما یتم استخدامھا لإلعالن عن إصدار إجراء تصنیف ائتماني یرتبط بالتصنیفات إعالن الت

االئتمانیة العامة، أو تصنیفات القروض الخاضعة للمراقبة غیر المنشورة أو تصنیفات االكتتاب الخاصة الخاضعة للمراقبة غیر المنشورة. 
  www.moodys.comشر إجراء تصنیف ائتماني یرتبط بالتصنیفات االئتمانیة العامة على الموقع اإللكتروني كذلك بن MISربما تقوم 

 بحیث ال یكون مصحوًبا بإعالن التصنیف االئتماني.
 اإللكترونیة المنصة

منتجات لنشر مراسالت معینة للمستلمین المعنیین بتوفیر  MISصممتھا المنصة اإللكترونیة ھي منصة إلكترونیة خاصة على الویب 
مثل تصنیفات القروض الخاضعة للمراقبة غیر المنشورة وتصنیفات االكتتاب الخاصة الخاضعة للمراقبة  وخدمات خاصة و/أو غیر منشورة

 غیر المنشورة.
 المؤھلة االئتماني التصنیف إجراءات

المؤھلة ھي إجراءات تصنیف ائتماني تشمل أیة إجراءات تصنیف ائتماني تم إجراؤھا نتیجة لعملیات تصحیح إجراءات التصنیف االئتماني 
 التصنیفات االئتمانیة التي یتم فیھا نشر إجراء أو تصحیح التصنیف االئتماني من خالل إعالن تصنیف ائتماني.

 الكامل العمل یوم 
ساعة على األقل وتتضمن ثمانیة ساعات عمل. ویجب أن تمتد ھذه الفترة الزمنیة لیوم عمل  24یوم العمل الكامل ھو أي فترة زمنیة قوامھا 

مساًء في  3:00واحد على األقل وقد تقطعھا عطلة نھایة األسبوع أو أي عطلة بنكیة أو عطلة عامة أخرى. ومثال ذلك أن الفترة من الساعة 
لتالي تعتبر یوم عمل كامل، بشرط أال یكون ھناك أي عطلة بنكیة أو أي عطلة عامة مساًء في یوم االثنین ا 3:00أي یوم جمعة والساعة 

 أخرى یوم الجمعة ھذا أو یوم االثنین التالي.
 الرئیسي المحلل أو الرئیسي، التصنیف محلل

یین أو مراقبة تصنیف معین، الُمعّین حالًیا لیتولى المسؤولیة الرئیسیة عن تع MISمحلل التصنیف الرئیسي أو المحلل الرئیسي ھو موظف 
 والنظرة المستقبلیة للتصنیف أو مراجعة التصنیف، إذا كان ذلك قابالً للتطبیق.

 التسرب
 .MISیشیر التسرب إلى الحاالت التي أُعلنت فیھا معلومات حول إجراء تقییم ائتماني مؤھل معلق للعامة قبل نشرھا من ِقبل 

 MIS موظف 
 .MISف بدوام كلي أو جزئي بمؤسسة یعني أي موظ MISمصطلح موظف 

MIS EU 
المسجلة في االتحاد األوروبي بموجب لوائح االتحاد األوروبي لوكاالت  MIS) إلى جھات MIS EUباالتحاد األوروبي ( MISتشیر 

 التصنیف االئتماني.

MISMEL 
 .Moody’s Investor Services Middle East Limitedإلى  MISMELُیشیر االختصار 

 Moody’s Shared Services موظف
. Moody’s Shared Services, Inc" أي موظف یعمل بدوام كامل أو جزئي لدى Moody’s Shared Servicesیعني مصطلح "موظف 

، بما في ذلك على سبیل المثال ال MAو MISو MCOالتي توفر الخدمات لمؤسسة  MCOأو أي فرع آخر مملوك بالكامل لمؤسسة 

http://www.moodys.com/
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 االمتثال

فین الذین یؤدون الوظائف باألقسام التالیة: القانوني، واالمتثال، والشؤون الحكومیة والعامة، والمالي، وتكنولوجیا المعلومات، الحصر الموظ
 والموارد البشریة.

Moody's Investors Service, Inc. (MIS) 
در التصنیفات ضمن اسم العالمة التجاریة . والشركات التابعة لھا التي تصMoody’s Investors Service, Incإلى  MISیشیر اختصار 

"Moody’s Investors Service." 

MIS SA 
المسجل في جنوب إفریقیا وفًقا لقانون خدمات التصنیف االئتماني وقواعد خدمات التصنیف  MISإلى كیان  MIS SAیشیر المصطلح 

 االئتماني.
 اإلخطار فترة

فترة اإلخطار ھي الفترة الزمنیة المحددة الممنوحة لمراجع خارجي لمسودة إعالن تصنیف ائتماني بشأن المراجعة المذكورة. وتختلف فترة 
، فإن فترة اإلخطار تكون یوم عمل كامل كحد أدنى؛ وفیما MIS SAو MIS EUاإلخطار بناًء على موقع المحلل الرئیسي. وفیما یخص 

 ، فإن فترة اإلخطار تكون ساعتي عمل كحد أدنى.MISساعة كحد أدنى؛ وفیما یخص بقیة  12فترة اإلخطار تكون ، فإن MISMELیخص 

 المستقبلیة النظرة
 النظرة المستقبلیة ھي الرأي الخاص باالتجاه المحتمل لتصنیف الُمصدر خالل فترة متوسطة. لمزید من المعلومات، ُیرجى الرجوع إلى وثیقة

 .رموز وتعریفات التصنیفات

 المصنَّف) الكیانات( الكیان
، أو أي كیان MIS، أو أي كیان یصدر أوراًقا مالیة یتم تصنیفھا من ِقبل MISالكیان المصنَّف ھو أي كیان حاصل على تصنیف من ِقبل 

 .MISسعى للحصول على تصنیف ائتماني من ی

 الصلة ذي اإلخطار على الرد
م من الكیان المصنَّف أو وكیلھ والذي یتسلمھ المحلل الرئیسي أو من ینوب عنھ والذي ینص على "أؤكد أننا راجعنا  التأكید الخطي المقدَّ

 ر مقصودة للمعلومات السریة."مسودة البیان الصحفي وال توجد بھا أیة أخطاء واقعیة أو حاالت إفشاء غی
 المراجعة

المراجعة ھي إشارة إلى أن التصنیف یؤخذ بعین االعتبار من أجل التغییر على المدى القریب. لمزید من المعلومات، ُیرجى الرجوع إلى 
 .رموز وتعریفات التصنیفاتوثیقة 

 )UMLR( المنشور غیر للمراقبة الخاضع القرض تصنیف
) ھو تصنیف ائتماني خاضع للمراقبة للقرض أو القروض (أو التسھیالت الفردیة UMLRتصنیف القرض الخاضع للمراقبة غیر المنشور (

 ر المنصة اإللكترونیة.ضمن القرض نفسھ أو القروض) وھو محدد للكیان المصنَّف ویتم نشره عب

 )UMPPR( المنشور غیر للمراقبة الخاضع الخاص االكتتاب تصنیف
تصنیف االكتتاب الخاص الخاضع للمراقبة غیر المنشور ھو تصنیف ائتماني خاضع للمراقبة لالكتتاب الخاص للكیان المصنَّف ویتم نشره 

 المصنَّف. عبر المنصة اإللكترونیة إلى المستلمین الذین یحددھم الكیان
 العمل یوم

أي یوم تقویمي ال یقع في عطلة نھایة األسبوع أو أي عطلة بنكیة أو عطلة عامة أخرى في البلد الذي یقع فیھ الكیان المصنَّف، أو الذي 
 یتواجد فیھ متلقي االتصال الخاص بإجراء تقییم االئتمان المؤھل، إذا كان مختلًفا.

 العمل ساعات
مساًء  5:00صباًحا والساعة  9:00الممتدة ما بین بدایة یوم العمل ونھایتھ، بشرط أن تتضمن أي ساعات تمتد ما بین الساعة الفترة الزمنیة 

ھل، إذا ؤعلى األقل في المنطقة الزمنیة التي یقع فیھا الكیان المصنَّف، أو التي یتواجد فیھا متلقي االتصال الخاص بإجراء تقییم االئتمان الم
 فة.كانت مختل

  

https://www.moodys.com/research/Moodys-Rating-Symbols-Definitions--PBC_79004
https://www.moodys.com/research/Moodys-Rating-Symbols-Definitions--PBC_79004
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CREDIT RATINGS ISSUED BY MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. AND ITS RATINGS AFFILIATES (“MIS”) ARE MOODY’S CURRENT OPINIONS OF THE 
RELATIVE FUTURE CREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE SECURITIES, AND MOODY’S PUBLICATIONS MAY INCLUDE 

MOODY’S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURE CREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE SECURITIES. 
MOODY’S DEFINES CREDIT RISK AS THE RISK THAT AN ENTITY MAY NOT MEET ITS CONTRACTUAL, FINANCIAL OBLIGATIONS AS THEY COME DUE AND 

ANY ESTIMATED FINANCIAL LOSS IN THE EVENT OF DEFAULT. CREDIT RATINGS DO NOT ADDRESS ANY OTHER RISK, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: 
LIQUIDITY RISK, MARKET VALUE RISK, OR PRICE VOLATILITY. CREDIT RATINGS AND MOODY’S OPINIONS INCLUDED IN MOODY’S PUBLICATIONS ARE 

NOT STATEMENTS OF CURRENT OR HISTORICAL FACT. MOODY’S PUBLICATIONS MAY ALSO INCLUDE QUANTITATIVE MODEL-BASED ESTIMATES OF 
CREDIT RISK AND RELATED OPINIONS OR COMMENTARY PUBLISHED BY MOODY’S ANALYTICS, INC. CREDIT RATINGS AND MOODY’S PUBLICATIONS DO 

NOT CONSTITUTE OR PROVIDE INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE, AND CREDIT RATINGS AND MOODY’S PUBLICATIONS ARE NOT AND DO NOT 
PROVIDE RECOMMENDATIONS TO PURCHASE, SELL, OR HOLD PARTICULAR SECURITIES. NEITHER CREDIT RATINGS NOR MOODY’S PUBLICATIONS 

COMMENT ON THE SUITABILITY OF AN INVESTMENT FOR ANY PARTICULAR INVESTOR. MOODY’S ISSUES ITS CREDIT RATINGS AND PUBLISHES MOODY’S 
PUBLICATIONS WITH THE EXPECTATION AND UNDERSTANDING THAT EACH INVESTOR WILL, WITH DUE CARE, MAKE ITS OWN STUDY AND EVALUATION 

OF EACH SECURITY THAT IS UNDER CONSIDERATION FOR PURCHASE, HOLDING, OR SALE.  
 

MOODY’S CREDIT RATINGS AND MOODY’S PUBLICATIONS ARE NOT INTENDED FOR USE BY RETAIL INVESTORS AND IT WOULD BE RECKLESS AND INAPPROPRIATE FOR 
RETAIL INVESTORS TO USE MOODY’S CREDIT RATINGS OR MOODY’S PUBLICATIONS WHEN MAKING AN INVESTMENT DECISION. IF IN DOUBT YOU SHOULD CONTACT 

YOUR FINANCIAL OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER. 
 

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROTECTED BY LAW, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, COPYRIGHT LAW, AND NONE OF SUCH INFORMATION MAY BE COPIED 
OR OTHERWISE REPRODUCED, REPACKAGED, FURTHER TRANSMITTED, TRANSFERRED, DISSEMINATED, REDISTRIBUTED OR RESOLD, OR STORED FOR SUBSEQUENT USE FOR 

ANY SUCH PURPOSE, IN WHOLE OR IN PART, IN ANY FORM OR MANNER OR BY ANY MEANS WHATSOEVER, BY ANY PERSON WITHOUT MOODY’S PRIOR WRITTEN 
CONSENT. 

 
CREDIT RATINGS AND MOODY’S PUBLICATIONS ARE NOT INTENDED FOR USE BY ANY PERSON AS A BENCHMARK AS THAT TERM IS DEFINED FOR REGULATORY PURPOSES 

AND MUST NOT BE USED IN ANY WAY THAT COULD RESULT IN THEM BEING CONSIDERED A BENCHMARK. 
 

 All information contained herein is obtained by MOODY’S from sources believed by it to be accurate and reliable. Because of the possibility of human or mechanical error as well as 
other factors, however, all information contained herein is provided “AS IS” without warranty of any kind. MOODY'S adopts all necessary measures so that the information it uses in 

assigning a credit rating is of sufficient quality and from sources MOODY'S considers to be reliable including, when appropriate, independent third-party sources. However, 
MOODY’S is not an auditor and cannot in every instance independently verify or validate information received in the rating process or in preparing the Moody’s publications.  

 
To the extent permitted by law, MOODY’S and its directors, officers, employees, agents, representatives, licensors and suppliers disclaim liability to any person or entity for any 

indirect, special, consequential, or incidental losses or damages whatsoever arising from or in connection with the information contained herein or the use of or inability to use any 
such information, even if MOODY’S or any of its directors, officers, employees, agents, representatives, licensors or suppliers is advised in advance of the possibility of such losses or 

damages, including but not limited to: (a) any loss of present or prospective profits or (b) any loss or damage arising where the relevant financial instrument is not the subject of a 
particular credit rating assigned by MOODY’S. 

 
To the extent permitted by law, MOODY’S and its directors, officers, employees, agents, representatives, licensors and suppliers disclaim liability for any direct or compensatory 

losses or damages caused to any person or entity, including but not limited to by any negligence (but excluding fraud, willful misconduct or any other type of liability that, for the 
avoidance of doubt, by law cannot be excluded) on the part of, or any contingency within or beyond the control of, MOODY’S or any of its directors, officers, employees, agents, 

representatives, licensors or suppliers, arising from or in connection with the information contained herein or the use of or inability to use any such information. 
 

NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, TIMELINESS, COMPLETENESS, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OF ANY SUCH 
RATING OR OTHER OPINION OR INFORMATION IS GIVEN OR MADE BY MOODY’S IN ANY FORM OR MANNER WHATSOEVER. 

 
Moody’s Investors Service, Inc., a wholly-owned credit rating agency subsidiary of Moody’s Corporation (“MCO”), hereby discloses that most issuers of debt securities (including 

corporate and municipal bonds, debentures, notes and commercial paper) and preferred stock rated by Moody’s Investors Service, Inc. have, prior to assignment of any rating, agreed 
to pay to Moody’s Investors Service, Inc. for appraisal and rating services rendered by it fees ranging from $1,500 to approximately $2,500,000. MCO and MIS also maintain policies 

and procedures to address the independence of MIS’s ratings and rating processes. Information regarding certain affiliations that may exist between directors of MCO and rated 
and have also publicly reported to the SEC an ownership interest in MCO of more than 5%, is posted annually at  entities, and between entities who hold ratings from MIS

Director and Shareholder Affiliation Policy.” —Corporate Governance  —under the heading “Investor Relations  www.moodys.com 
 

Additional terms for Australia only: Any publication into Australia of this document is pursuant to the Australian Financial Services License of MOODY’S affiliate, Moody’s Investors 

Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 and/or Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (as applicable). This document is intended to be 
provided only to “wholesale clients” within the meaning of section 761G of the Corporations Act 2001. By continuing to access this document from within Australia, you represent to 

MOODY’S that you are, or are accessing the document as a representative of, a “wholesale client” and that neither you nor the entity you represent will directly or indirectly 
disseminate this document or its contents to “retail clients” within the meaning of section 761G of the Corporations Act 2001. MOODY’S credit rating is an opinion as to the 

creditworthiness of a debt obligation of the issuer, not on the equity securities of the issuer or any form of security that is available to retail investors. It would be reckless and 
inappropriate for retail investors to use MOODY’S credit ratings or publications when making an investment decision. If in doubt you should contact your financial or other 

professional adviser. 
 

Additional terms for Japan only: Moody's Japan K.K. (“MJKK”) is a wholly-owned credit rating agency subsidiary of Moody's Group Japan G.K., which is wholly-owned by Moody’s 
Overseas Holdings Inc., a wholly-owned subsidiary of MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) is a wholly-owned credit rating agency subsidiary of MJKK. MSFJ is not a Nationally 

Recognized Statistical Rating Organization (“NRSRO”). Therefore, credit ratings assigned by MSFJ are Non-NRSRO Credit Ratings. Non-NRSRO Credit Ratings are assigned by an 
entity that is not a NRSRO and, consequently, the rated obligation will not qualify for certain types of treatment under U.S. laws. MJKK and MSFJ are credit rating agencies registered 

with the Japan Financial Services Agency and their registration numbers are FSA Commissioner (Ratings) No. 2 and 3 respectively. 
 

MJKK or MSFJ (as applicable) hereby disclose that most issuers of debt securities (including corporate and municipal bonds, debentures, notes and commercial paper) and preferred 
stock rated by MJKK or MSFJ (as applicable) have, prior to assignment of any rating, agreed to pay to MJKK or MSFJ (as applicable) for appraisal and rating services rendered by it fees 

ranging from JPY200,000 to approximately JPY350,000,000. 
 

MJKK and MSFJ also maintain policies and procedures to address Japanese regulatory requirements 
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