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

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

 السیاسة
 التصنیف االئتماني المسحوب؟ما ھو  أوالً:

تصنيف التصنيف االئتما�ي عندما توقف تصنيفها لكيان، دين، ال��ام ما��، برنامج إصدار دين، األسهم املفضلة أو أداة مالية أخرى تم تخصيص ال MIS��حب 

 ا�حالية �شأن التصنيف. MISراء لها سابقا. إذا �ان ذلك مالئًما وممكًنا، سيتم �عديل التصنيفات االئتمانية قبل �ح��ا لتعكس آ

ر بيعھ قبل �شر مالحظة: ال تنطبق هذه السياسة واإلجراء املرفق عند قيام �جنة التصنيف االئتما�ي بتخصيص تصنيف ائتما�ي إلصدار قد أل�� الكيان املصد

 ما�ي مطلًقا، ال توجد هناك حاجة ل�حب التصنيف االئتما�ي.التصنيف االئتما�ي. ونظرًا لعدم وجود ال��ام ما�� �عد ل�� االصدار وعدم �شر التصنيف االئت
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 للتصنیف االئتماني MISأسباب سحب  ثانیًا:
 التصنيف االئتما�ي ألي من األسباب التالية: MISيمكن أن ��حب 

) �انت املعلومات املتوفرة لدعم التصنيف 1، إذا: (MISأي تصنيف ائتما�ي، وفًقا لرأي  MISاملعلومات غ�� ال�حيحة، أو غ�� ال�افية، أو غ�� املالئمة: ��حب  .1

غ�� �افية لتقييم ا�جدارة االئتمانية للكيان أو االل��ام ا�حاصل ع�� تصنيف أو االل��ام بفاعلية؛  -سواء من حيث دقة ا�حقائق، الكم، و/أو ا�جودة  -االئتما�ي 

 قبل القر�ب.هذه املعلومات �� املست MIS) �ان من غ�� ا�حتمل أن توفر 2و(
هي�لة: �� حالة تخلف الكيان ا�حاصل ع�� تصنيف عن دفع استحقاقات مالية أو إفال  .2

ُ
سھ، إفالس/تصفية/إعادة هي�لة ديون/ شطب أوراق التمو�ل امل

الرصيد ا�حا��، فيمكن أن ي�ون  تصفيتھ، إعادة هي�لة دينھ، أو إذا �انت األوراق املالية املنظمة تواجھ انخفاض �امل أو جزئي ينتج عنھ رصيد بقيمة صفر ��

 بالتصنيف االئتما�ي لهذا الكيان ا�حاصل ع�� تصنيف أو ال��اماتھ. MISمن غ�� املفيد أو الضروري أن تحتفظ 
ج أو االستحواذ أو مإعادة الهي�لة: �� حالة خضوع الكيان ا�حاصل ع�� تصنيف إلعادة الهي�لة أو إعادة الهي�لة ال�ي يفرضها املنظم، بما �� ذلك عمليات الد .3

بالتصنيف االئتما�ي أو االل��ام لهذا الكيان أو  MISالدخول �� أي ش�ل من أش�ال اإلدارة ا�ح�ومية، فيصبح من غ�� املفيد أو من غ�� الضروري أن تحتفظ 

 ال��اماتھ.
الئتما�ي املعنية ع�� وجوب �حب التصنيف االئتما�ي عند عامل حجم األصول ا�جمعة الصغ��: ملعامالت التمو�ل املهي�ل فقط: إذا نصت من�جية التصنيف ا .4

��حب  MISهبوط حجم مجموعة األصول ال�ي تدعم املعاملة دون املستوى ا�حدد �� املن�جية (“عامل حجم األصول ا�جمعة  الصغ��”)، عندما تقوم 

 التصنيف االئتما�ي.
يف االئتما�ي لالل��ام عندما يصبح االل��ام غ�� قائما أو عند إ��اء ال��نامج. ويشمل ذلك عند تار�خ استحقاق االل��ام أو إ��اء ال��نامج: يتم �حب التصن .5

رنامج مع عدم استحقاق الدين، أو عند تنفيذ حق طلب الدين، أو عند سداد الدين قبل تار�خ االستحقاق، أو عند صدور و�شر التصنيف االئتما�ي لدين أو ب

قد ال تتلقى إشعارًا �� وقت مناسب �� حالة طلب  Moody’sاألساس، و/أو عند تحر�ر ا�جهة املصنفة للدين. نظرًا ألن  صدور الدين أو غلق ال��نامج من

هذه التصنيفات �ش�ل عام بمجرد علمها باإل��اء، مع  Moody’sالدين، أو تحر�ره أو سداده، أو إ��ائھ بأي طر�قة قبل تار�خ االستحقاق املو�ح، ��حب 

 ر�خ ا�حا�� كتار�خ ال�حب. يمكن أيًضا أن ي�ون �حب التصنيف مناسًبا نتيجة إجراء �عديالت ع�� بنود املعاملة ا�خاصة باالل��ام.استخدام التا
قف التصنيف االئتما�ي للكيان أو االل��ام ا�حاصل ع�� تصنيف أو االل��ام ألسباب غ�� مرتبطة باملوا MISأسباب تتعلق باألعمال: �� ظروف معينة، ��حب  .6

، وليس بأسباب MISإ�� �حب التصنيف االئتما�ي “ألسباب تتعلق باألعمال”، عادًة ما �ش�� ذلك إ�� أسباب تتعلق بأعمال  MISاملو�حة سابًقا. عندما �ش�� 

، MISوفاء باالل��ام التنظي�ي لـ و�� حاالت أخرى، سيتم اعتبار "التصنيف االئتما�ي" الذي تم �حبھ للتتعلق بأعمال الكيان أو االل��ام ا�حاصل ع�� تصنيف. 

ال �عكس �ة". و بخالف ذلك املو�ح �� أي من فئات أسباب ال�حب األخرى املو�حة �� القسم الثا�ي من السياسة، سيتم اعتبار أنھ قد تم �حبھ "ألسباب تجار 

 MISى الكيان ا�حاصل ع�� تصنيف. وحيثما أمكن، يمثل قرار عادًة أي مخاوف �شأن ا�جدارة االئتمانية أو جودة اإلدارة لد MISاألسباب املتعلقة بأعمال 

مة لالحتفاظ أو ل�حب التصنيف �� هذه الظروف محاولة ملوازنة فائدة املعلومات للمشارك�ن بالسوق من االحتفاظ بالتصنيف االئتما�ي مقابل املوارد الالز 

 ملراقبة هذا التصنيف االئتما�ي أو اعتبارات األعمال األخرى.
 1 أو التصنيفات االئتمانية باململكة املتحدة ع�� الفور بتقييم ما إذا �انت هناك أسباب ل�حب التصنيفات االئتمانية باالتحاد األورو�ي MISاهمة: تقوم املس .7

 % أو أي كيان مع�ي حاصل ع�� التصنيف االئتما�ي.10عندما ت�ون متعلقة باملساهم بنسبة 
 أنھ من الضروري �حب التصنيف االئتما�ي، إذا: MISتضارب املصا�ح: �� أي من ا�حاالت التالية، يمكن أن تقرر  .8

الذي �شارك �� تحديد أو اعتماد أو مراقبة التصنيف االئتما�ي، أو أحد أفراد عائلة هذا املوظف لديھ ملكية حالية أو سابقة �� الكيان  MIS�ان موظف  أ. .أ

 ا�حاصل ع�� تصنيف أو �� أي طرف ثالث ذي صلة �� وقت تحديد التصنيف االئتما�ي؛

حول مناقشات  MISلتصنيف االئتما�ي أو مراقبتھ، قد ان��ك إرشادات الذي �شارك �� تحديد التصنيف، أو اعتماد ا MIS�ان موظف  ب. .ب

 الرسوم؛

 
 .التصنيف االئتما�ي �� هذه الوثيقة ع�� التصنيف االئتما�ي و��� ا�حد الذي ينطبق عليھ، أي نظرة مستقبلية للتصنيف أو مراجعة التصنيفيجب أن تحتوي جميع اإلشارات إ��   1
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الذي �شارك �� تحديد التصنيف، أو اعتماد التصنيف االئتما�ي أو مراقبتھ، تر�طھ بالكيان ا�حاصل ع�� تصنيف أو الطرف  MIS�ان موظف  ج. .ج

 الثالث ذي الصلة عالقة �عت�� تضارً�ا ممنوًعا �� املصا�ح؛

الذي �شارك �� تحديد التصنيف، أو اعتماد التصنيف االئتما�ي أو مراقبتھ، أو أحد أفراد عائلتھ قد تلقى هدايا �شمل  MISن موظف �ا د. .د

ا لسياسة الهدايا وال��فيھ ملؤسسة 
ً
 ؛ أوMISا�خدمات ال��ف��ية، مما �عد ان��ا�

لكيان ا�حاصل ع�� تصنيف، أو الضامن، أو الرا�� للورقة املالية قد قدمت للمل��م، أو ا MISأو الكيان املق��ن بمؤسسة  MIS�انت  ه. .ه

ع�� تصنيف، مما توصيات حول هي�ل الشركة أو الهي�ل القانو�ي أو األصول أو االل��امات أو األ�شطة ا�خاصة بالورقة املالية للمل��م أو الكيان ا�حاصل 

ا لسياسات و�جراءات 
ً
 .MIS�عد ان��ا�

من ح�ن آلخر بتخصيص تصنيف ائتما�ي عام خالل  MISالعامة خالل وقت محدد: لتلبية احتياجات السوق �� قطاعات محددة، تقوم التصنيفات االئتمانية  .9

 “وقت محدد” و�تم �حبھ �� أقرب وقت مناسب، قبل خضوعھ للمراقبة.

يف من تقييم ا�خاطر ذات الصلة للمعاملة ال�ي لم من وقت آلخر بتخصيص تصنيف مؤقت عند تمكن �جنة التصن MIS: يمكن أن تقوم 2التصنيف املؤقت  .10

ام إ�� السوق. و��� ت�ون قد صدرت للسوق �عد وفًقا ملسودات الوثائق. ومن املرجح جًدا أن يصبح التصنيف ��ائًيا �عد استالم جميع الوثائق، أو صدور االل�� 

 إصدار شرائح معينة من املعاملة، يتم �حب التصنيفات املؤقتة املعنية. ا�حد الذي يتوقع فيھ عدم إغالق املعاملة �� املستقبل القر�ب، أو عدم
 التصنيف االئتما�ي إذا �ان مخصًصا نتيجة وجود خطأ مكت�ي داخ��. MISا�خطأ املكت�ي: ��حب  .11

ي�ل بال�امل أو ��جيلھ بقيمة صفر، الشطب ال�امل للرصيد األسا��ي: ملعامالت التمو�ل املهي�ل فقط: �� حالة شطب الرصيد األسا��ي لورقة التمو�ل امله .12

 التصنيف االئتما�ي. MISفسوف ��حب 

 إعالنات التصنیف االئتماني حول سحب التصنیفات االئتمانیة ثالثًا:
إ�� أن التصنيف االئتما�ي قد تم �حبھ، و�ناًء ع�� سبب ال�حب، يمكن أن تصدر  www.moodys.comع�� موقع  MISعند �حب التصنيف االئتما�ي، �ش�� 

 إعالًنا للتصنيف االئتما�ي.

 

 
 بتعي�ن التصنيفات املؤقتة. Moody’s de Mexico (MDM)قد ال تقوم   2
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 الحقوق جمیع .("MOODY’S" بلفظ مجتمعین إلیھم یشار) لھا التابعة أو المَُرِخصَة الجھات أو /و  .Moody’s Analytics, Incأو/ و .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة ، Moody’s، ©2020 مؤسسة لدى والنشر الطبع حقوق
 .محفوظة

 أو الدیون أو االئتمانیة االلتزامات أو الكیانات من لكل المستقبل في المتوقعة النسبیة االئتمانیة المخاطر حول الحالیة آرائھا ھي لھا التابعة االئتماني التصنیف شركات أو/و المستثمرین لخدمات Moody’s تصدرھا التي االئتمانیة التصنیفات إن
 بأنھا االئتمان مخاطر  المستثمرین لخدمات  Moody’s وتعرف. الحالیة اآلراء ھذه") المطبوعات" بلفظ مجتمعة إلیھا یشار( Moody’s تنشرھا التي والمعلومات والخدمات والمنتجات المواد تتضمن وقد بالدیون الشبیھة المالیة األوراق
 وتعریفات رموز بشأن Moody’s وثیقة على االطالع یرجى. أصولھ في لنقص تعرض أو الوفاء علیھ تعذر حال في المالیة للخسارة وتعرضھ استحقاقھا عند التعاقدیة المالیة بالتزاماتھ الكیانات أحد وفاء عدم احتمال عن الناشئة المخاطر

 ال المثال سبیل على فیھا بما أخرى مخاطر أي االئتمانیة التصنیفات تعالج وال. المستثمرین لخدمات Moody’s تجریھا التي االئتمانیة التقییمات تتناولھا التي التعاقدیة المالیة االلتزامات أنواع بشأن معلومات على الحصول أجل من التصنیفات
 أو حالیة حقائق بشأن تصریحات لیست الوكالة مطبوعات تتضمنھا التي األخرى واآلراء") التقدیرات(" االئتمانیة غیر والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات إن. األسعار بتقلب المتعلقة المخاطر أو السوقیة القیمة ومخاطر السیولة مخاطر: الحصر
 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 MOODY’S مطبوعات تتضمن أن یجوز كما. تاریخیة

 األخرى واآلراء والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات أن كما مالیة؛ أوراق بأیة االحتفاظ أو بیع أو بشراء توصیات وال مالیة، أو استثماریة مشورة أي Moody’s تقدمھا التي والمطبوعات األخرى واآلراء والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات تُقدم
 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 مالئمة بمدى تلتزم ال Moody’s تقدمھا التي ومطبوعات

 .بیعھا أو بھا االحتفاظ أو شرائھا بصدد ھو مالیة ورقة كل الواجبة، العنایة كامل مراعاة مع ، وتقییم

 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 مُسبقة 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

 دون " ھي كما" المعلومات ھذه توفیر تم أخرى، عوامل  إلى إضافة میكانیكي، أو بشري  خطأ وجود الحتمالیة ونظراً . علیھا ویُعتمد دقیقة أنھا Moody’s تفترض مصادر من المستند ھذا في المتضمنة المعلومات كل  على MOODY’S حصلت
 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 مُقدمة 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 المُصدرین 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 المُصنفة 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 2.700.000
 SEC المالیة األوراق مع التعامل  تنظیم مفوضیة أبلغت قد كانت والتي المستثمرین لخدمات Moody’s من ائتمانیة بتصنیفات تحتفظ التي الجھات وبین المُصَنفة، والجھات MCO مدیري بین تحدث قد التي التحالف  بأعمال  المتعلقة المعلومات نشر
  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" رالیةاألست المالیة الخدمات رخصة" بموجب یكون أسترالیا في الوثیقة لھذه نشر أي: فقط بأسترالیا خاصة إضافیة أحكام
 قانون من  761G المادة في المقصود المعنى سیاق وفي فقط" بالجملة البیع قطاع لعمالء" موجّھة 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 الوثیقة 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 ءإزا للمُصدر 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

 المُصنفة الممتازة واألسھم) التجاریة واألوراق والكمبیاالت والصكوك والبلدیات الشركات سندات ذلك في بما( الدیون لسندات المُصدرین 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 250,000,000 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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