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 التصنیف وتعریفات لرموز المتسق االستخدام سیاسة
 

 االمتثال إدارة :عن صادرة
 عملیة یدعمون الذین MIS موظفي جمیع :على تنطبق

 MIS في التصنیفات
 العالم أنحاء جمیع :النطاق
 2017 نیسان/أبریل 3 :السریان تاریخ

 باللغة ةاألصلی الوثیقة نص مع متسق غیر الترجمة ھذه في نص أي كان وإذا. المعنیة لألطراف خدمة وھي اإلنجلیزیة، باللغة أصلیة لوثیقة ترجمة الوثیقة ھذه
 .اإلنجلیزیة باللغة األصلیة الوثیقة بنص یعتد فإنھ اإلنجلیزیة

 السیاسة
 بلیةالمستق النظرة للتطبیق، قابالً  ذلك كان إذا و، االئتمانیة للتصنیفات والعالمات واألرقام الرموز استخدام MIS على یجب ،)SEC 17g-8(b)(3 قاعدة بموجب

 .MIS في التصنیفات وتعریفات رموز وثیقة في محدد ھو كما متسق بشكل التصنیف، مراجعة أو للتصنیف

 المصطلحات تعریف

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

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

Moody’s Investors Service, Inc. (MIS) 

 Moody’s““ التجاریة العالمة اسم ضمن التصنیفات تصدر التي لھا التابعة والشركات. Moody’s Investors Service, Inc إلى MIS اختصار یشیر
Investors Service. 

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

 .التصنیفات

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

 .التصنیفات
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 .محفوظة الحقوق جمیع .("MOODY’S" معاً ) وتابعیھما مرخصیھما أو /و .Moody’s Analytics, Incأو/و .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة ، Moody’s، © 2017 مؤسسة والنشر الطبع حقوق

 أو االئتمانیة وااللتزامات الكیانات من لكل المستقبل في المتوقعة النسبیة االئتمانیة المخاطر حول لھا التابعة التصنیف وشركات المستثمرین لخدمات Moody’s وكالة تبدیھا التي اآلراء ھي االئتمانیة التصنیفات إن
 أو الدیون أو االئتمانیة وااللتزامات الكیانات من لكل المستقبل في المتوقعة النسبیة االئتمانیة مخاطر حول Moody’s وكالة تبدیھا تيال اآلراء "Moody’s إصدارات" .بالدیون الشبیھة المالیة األوراق أو الدیون

 وتعرضھ استحقاقھا عند والمالیة التعاقدیة بالتزاماتھ الكیانات أحد وفاء عدم احتمال عن الناشئة المخاطر بأنھا اإلئتمان مخاطر المستثمرین لخدمات Moody’s وكالة وتعرف .بالدیون الشبیھة المالیة األوراق
 إن .األسعار بتقلب المتعلقة المخاطر أو السوقیة القیمة ومخاطر السیولة مخاطر :الحصر ال المثال سبیل على فیھا بما أخرى مخاطر أي االئتمانیة التصنیفات تعالج وال .الوفاء علیھ تعذر حال في المالیة للخسارة

 النماذج على قائمة كمیة تقدیرات MOODY’S إصدارات تتضمن أن یجوز كما .تاریخیة أو حالیة حقائق بشأن تصریحات لیست الوكالة إصدارات تتضمنھا التي Moody’s تقدمھا التي اآلراء االئتمانیة التصنیفات
 مالیة، أو استثماریة مشورة أي Moody’s وإصدارات االئتمانیة التصنیفات ُتقدم أو ُتشكل ال وكذلك، .MOODY’S ANALYTICS, INC جانب من المنشورة التعلیقات أو الصلة ذات واآلراء االئتمانیة للمخاطر

 وكالة إن .بعینھ مستثمر ألي معین استثماري قرار أي مالئمة مدى على یعلقون ال Moody’s إصدارات أو االئتمانیة التصنیفات من وأي أن عن فضالً  مالیة؛ أوراق بأیة االحتفاظ أو بیع أو بشراء توصیات وال
Moody’s بیعھا أو بھا االحتفاظ شرائھاأو بصدد ھو مالیة ورقة كل الواجبة، العنایة كامل مراعاة مع ، وتقییم بدراسة یقوم سوف مستثمر كل أن اإلعتبار في األخذ مع إصداراتھا وتنشر االئتمانیة تصنیفاتھا ٌتصدر. 

 تصنیفات التجزئة مستثمرو یستخدم أن المالئم غیر ومن التھور قبیل من وسیكون التجزئة، مستثمري جانب من ُتستخدم أن مطبوعاتھا وكذلك MOODY’S مؤسسة جانب من االئتمانیة التصنیفات من المقصود لیس
MOODY’S 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. 

 إعادة نشرأو أو نقل أو أ إرسال أو تجمیع إعادة أو نسخ إعادة أو نسخ وُیحظر 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 تخزین أو بیع إعادة أو توزیع

 ھذه توفیر تم أخرى، عوامل إلى إضافة میكانیكي، أو بشري خطأ وجود الحتمالیة ونظراً  .علیھا وُیعتمد دقیقة أنھا Moody’s تفترض مصادر من المستند ھذا في المتضمنة المعلومات كل على MOODY’S حصلت
 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 دون "ھي كما" المعلومات

 تتلقاھا التي المعلومات من التحقق أو بمراجعة مستقل، نحو على تقوم أن حالة، كل في یمكنھا، وال كمدقق تعمل ال Moody’s وكالة فإن ذلك، ومع .مستقل ثالث طرف من بمصادر االستعانة ، ذلك، في بما بھا، موثوق
 .MOODY’S مطبوعات إعداد في أو التصنیف، عملیة یخص فیما

 خسائر أیة عن جھة أو شخص أي تجاه مسؤولیة أیة تتحمل ال ـ والموردین والمرخصین وممثلیھا، ووكالئھا وموظفیھا فیھا والمسؤولین مدیریھا وكذلك MOODY’S مؤسسة فإن ویجیزه، القانون بھ یسمح الذي بالقدر
 مؤسسة 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 أو مباشرة غیر كانت سواء أضرار أو

MOODY’S لربح خسارة أي (أ) :حصر دون ذلك في بما األضرار، أو الخسائر تلك وقوع بإمكانیة مقدماً  علمت قد ـ الموردین أو المرخصین أو ممثلیھا أو وكالئھا أو موظفیھا أو فیھا المسؤولین أو مدیریھا من أي أو 
 .MOODY’S مؤسسة جانب من مخصص معین ائتماني تصنیف موضوع ھي الصلة ذات المالیة األداة تكون ال حیث ینشأ ضرر أو خسارة أي (ب) أو محتمل أو حالي

 مباشرة كانت سواء أضرار أو خسائر أیة عن مسؤولیة أیة تتحمل ال ـ وموردیھا ومرخصیھا وممثلیھا ووكالئھا وموظفیھا فیھا والمسؤولین مدیریھا وكذلك MOODY’S مؤسسة فإن ویجیزه، القانون بھ یسمح الذي بالقدر
 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، أو شخص ألي تقع تعویضیة أو

 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 مؤسسة سیطرة، نطاق خارج أو نطاق في احتمال أي أو جانب،
 .استخدامھا على القدرة عدم أو المعلومات تلك استخدام أو طیھ المتضمنة

 صادرة أو ُمقدمة معلومات أو رأي أو 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
ً  أسلوب أو صیغة بأي Moody’s عن   .كانوا أیا

 والكمبیاالت الصكوك و، والبلدیات الشركات سندات ذلك في بما) الدیون لسندات الُمصدرین معظم أن ،" Moody’sمؤسسةل بالكامل مملوكة شركة وھي المستند، ھذا بموجب المستثمرین لخدمات Moody’s وكالة ُتفصح
 المقدمة والتقییم التقدیر خدمات مقابل المستثمرین لخدمات Moody’sلـ الدفع على وافقوا قد تقییم، أي بعمل التكلییف طلب قبل المستثمرین، لخدمات Moody’s بواسطة الُمصنفة الممتازة واألسھم (التجاریة واألوراق
 تجریھا التي التصنییف عملیات استقاللیة مع بالتعامل خاصة وإجراءات سیاسات المستثمرین لخدمات Moody’s ( Moody’s مؤسسة من كل تتبنى .أمریكي دوالر 2.500.000 و 1500 بین تتراوح رسوما بواسطتھا

 .عام بشكل التصنیف وعملیات المستثمرین لخدمات Moody’s وكالة

 التعامل تنظیم مفوضیة أبلغت قد كانت والتي المستثمرین لخدمات Moody’s من بتصنیفات تحتفظ التي الجھات وبین الُمَصنفة، والجھات MCO مدیري بین تحدث قد التي التحالف البأعم المتعلقة المعلومات نشر یتم
  Corporate Governance  —"Investor Relationsعنوان تحتwww.moodys.com االلیكتروني الموقع على شبكة موقع على نشرھا یتم ، %5من بأكثر  MCOفي ملكیة حصة عن علنا SEC المالیة األوراق مع

— Director and Shareholder Affiliation Policy.”. 

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

 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 قانون من 761G المادة في المقصود المعنى سیاق
 المادة في المقصود للمعنى وفقاً  "التجزئة بنظام البیع لعمالء" محتویاتھا أو الوثیقة ھذه نشر في مباشر، غیر أو مباشر بطریق الحق، تمثلونھا التي الجھة أو لكم یكون لن وأنھ "الجملة بنظام البیع قطاع عمالء" بصفتكم
761G تصنیف ویعتبر .2001 لعام الشركات قانون من MOODY'S جھة ألسھم المالیة األوراق بشأن ولیس اإلصدار، بجھة الخاص الدین بسداد االلتزام إزاء للُمصدر االئتمانیة بالجدارة یتعلق فیما رأًیا االئتماني 
 أي اتخاذ عند مطبوعاتھا أو MOODY’S تصنیفات استخدام التجزئة لمستثمري بالنسبة المالئم وغیر التھور قبیل من سیكون من بأنھ علًما التجزئة؛ لمستثمري المتاحة المالیة األوراق أشكال من شكل أي أو اإلصدار

 .آخر مھني مستشار آي أو المالي بمستشارك االتصال علیك یتعین األمر، ھذا بشأن شكوك أي انتابتك وإذا .باالستثمار قرار

 وھي انك، 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
 .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 من بالكامل مملوكة تابعة شركة
 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 اف اس مودیز قبل من االئتمانیة التصنیفات فإن لذلك،

 وكالة مفوض لدى تسجیلھا وأرقام المالیة للخدمات الیابان وكالة في مسجلة ائتمانیة تصنیف وكاالت ھي الیابان اف اس مودیز و كیھ كیھ الیابان مودیز .المتحدة الوالیات قوانین بموجب معینة معالجة أنواع المصنف
 .التوالي على 3 و 2 ھي الیابان في المالیة الخدمات

 (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 ُتفصح
 خدمات مقابل الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ الیابان مودیز إلى الدفع على وافقوا قد تقییم، أي بعمل التكلییف طلب قبل (الحالة حسب) الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ الیابان مودیز بواسطة الُمصنفة الممتازة واألسھم
 الیابان مودیز من كل تتبنى .یاباني یان 350,000,000 إلى یاباني ین 200,000 بین تتراوح رسوما بواسطتھا المقدمة والتقییم التقدیر

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