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 لسعودیةا العربیة المملكة في وتعیینھا المطلوبة غیر االئتمانیة التصنیفات تخصیص سیاسة
 

 MIS في االمتثال إدارة :عن صادرة
 Moody’s وموظفي MIS موظفي جمیع :على تنطبق

Shared Services الصلة ذوي 
 السعودیة العربیة المملكة في MIS تصنیفات :النطاق
 2018 آذار/مارس 19 :السریان تاریخ

 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 باللغة

 الغرض بیان

 ھو السیاسة ھذه من الغرض. المطلوبة غیر االئتمانیة التصنیفات إصدار في بالحق Moody’s Investors Service تحتفظ االئتمان، تخص آلراء ناشر بصفتنا
 .السعودیة العربیة المملكة في MIS فرع نشرھا التي المطلوبة غیر االئتمانیة بالتصنیفات یتعلق فیما السوق في للمشاركین الشفافیة من المزید توفیر

 السیاسة
 :عندما أخرى، أمور ضمن المطلوب، غیر االئتماني التصنیف إصدار MIS ستدرس

 أو السوق؛ في للمشاركین معلوماتیة مزایا المطلوب غیر االئتماني التصنیف یوفر »
 أو كبیًرا؛ الصادرة بالدیون الشبیھة وااللتزامات الدیون التزامات إجمالي حجم یكون »
 أو السوق؛ على جدیًدا الُمصدر أو المالیة الورقة نوع یكون »
 .السوق إلى MIS ُتقِدمھ آخرٍ  لتحلیلٍ  بالنسبة التحلیلي المستوى على مھًما االئتماني التصنیف یكون »

 ووكالئھا الُمصنَفة الجھة من طلب على بناءً  یُصَدر لم والذي) التصنیفات ھذه من مجموعة أو( المطلوب غیر الجدید االئتماني التصنیف بنشر الخاصة التوصیة
 .ذو الصلة التصنیفمجموعة  رئیس ویعتمدھا الصلة ذات التصنیف لمجموعة المنتدب العضو سیُصِدرھا منھما أیًا أو

 أیًا أو ووكالئھا نَفةالُمص الجھة من بطلب تصدر ال التي االئتمانیة التصنیفات تلك ھي المطلوبة غیر االئتمانیة التصنیفات تكون السعودیة، العربیة المملكة في
 .بھا تحتفظ وال منھما

 .منھما أیًا أو المالیة الورقة ومستوى الُمصنَفة الجھة مستوى على التخصیص ھذا ینطبق

 من علیھ الحصول تقبل ولن الصلة ذي االئتماني للتصنیف مقابل على الحصول إلى MIS مؤسسة تسعى لن مطلوٍب، غیر االئتمانیة التصنیفات أحد یكون عندما
 نشر من واحدٍ  عامٍ  من أكثر مرور بعد MIS استلمت حال في. االئتماني التصنیف ھذا نشر بعد األقل على واحدٍ  عامٍ  لمدة منھما أیًا أو ووكالئھا الُمصنَفة الجھة

. ذلك بعد مطلوبٍ  غیر أنھ على MIS تخصص ال منھما، أیًا أو ووكالئھا الُمصنَفة الجھة من االئتماني التصنیف ذلك بإصدار الحقًا طلبًا االئتماني التصنیف ھذا
. منھما أیًا أو ووكالئھا الُمصنَفة الجھة من آخرٍ  تأكیديٍ  شكلٍ  أي أو رسوم دفع أو تصنیف عقد أو طلب استمارة أو طلب نموذج باستخدام الطلب إثبات یُمكن

 یُمكِّن بما متاًحا المعلومات من الكافي القدر ذلك كان إن ما أخرى، عوامل عدة ضمن من بقرارھا، مشروطًا المطلوب غیر االئتماني للتصنیف MIS نشر سیكون
MIS تُمیز ال 1. بھ واالحتفاظ االئتماني التصنیف تخصیص من MIS الئتمانيا التصنیف بمنھجیات یتعلق فیما المطلوبة وغیر المطلوبة االئتمانیة التصنیفات بین 

 .بھا الخاصة

 التصنیف شرن رفض على القدرة الُمصنَفة الجھة تملك ال المطلوبة، التصنیفات نشر رفض على الجھات بقدرة المتعلقة السیاسات في إلیھ المشار النحو على
 .المطلوب غیر االئتماني

 
 

                                                                 
 ُمصِدر عن نفسھا المعلومات إلى للوصول  MISتملكھ الذي المدى حسب بھ واالحتفاظ االئتماني التصنیف لتعیین المعلومات من كافٍ  قدرٍ  على الحصول عموًما  MISستتوقع 1 

 .معینة قضائیة دائرة في المستثمرین مثل مالیة ورقة أو
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 المطلوبة غیر االئتمانیة التصنیفات عن اإلفصاح
 .اإلفصاح لغة مرجع على الموظفون یطلع اإلفصاح، بلغة یتعلق فیما .1
 .اإلفصاح استمارة في ”التصنیفا“ التبویب عالمة تحت www.moodys.com اإللكتروني الموقع على متاح اإلفصاح .2

 تستخدم. احاإلفص استمارة في: ”التصنیفات “التبویب عالمة تحت المفصلة الدیون قائمة على مطلوبٍ  غیر تصنیفٌ  االئتماني التصنیف أن إلى یُشار
 .اإلفصاح لغة مرجع في الموضحة اإلفصاح لغة اإلفصاح استمارات

 االئتماني التصنیف إعالنات في اإلفصاح .3
 یُرجى. مانياالئت التصنیف إعالنات من العربیة باللغة نسخة في السعودیة العربیة المملكة في المطلوب غیر االئتماني التصنیف عن اإلفصاح یصدر

 .التفاصیل من لمزیدٍ  اإلفصاح لغة مرجع على االطالع

 مطلوب إلى الحالة تغییر .4
 فالتصنی نشر بعد عامٍ  من أكثر مرور بعد الُمقدم الالحق للطلب نتیجةً  مطلوبٍ  غیر ائتمانیًا تصنیفًا MIS عن الصادر االئتماني التصنیف یعد لم حال في

 .مطلوبٍ  غیر االئتماني التصنیف السعودیة العربیة المملكة في MIS فرع یُسمي فلن االئتماني،

 المصطلحات تعریف

 الوكیل
 .منھما أیًا أو ووكالئھا الُمصنَفة الجھة وكیل عن نیابةً  یعمل أو الُمصنَفة الجھة عن نیابةً  یعمل طرف أي

 االئتماني التصنیف
 أو الدائنة، المالیة األوراق أو المالي، االلتزام أو الدین التزام أو ما، لجھةٍ  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

 االئتماني التصنیف إعالن
 أو العامة، یةاالئتمان بالتصنیفات یرتبط ائتماني تصنیف إجراء إصدار عن لإلعالن استخدامھا یتم ربما مكتوبة رسالة عن عبارة االئتماني التصنیف إعالن

 تصنیف إجراء بنشر كذلك MIS تقوم ربما. المنشورة غیر للمراقبة الخاضعة الخاصة االكتتاب تصنیفات أو المنشورة غیر للمراقبة الخاضعة القروض تصنیفات
 .االئتماني التصنیف بإعالن مصحوبًا یكون ال بحیث www.moodys.com اإللكتروني الموقع على العامة االئتمانیة بالتصنیفات یرتبط ائتماني

 اإلعالن استمارة
 االئتمانیة للتصنیفات بالنسبة www.moodys.com اإللكتروني الموقع على نشرھا ویتم تنظیمیة إعالنات على تحتوي استمارة عن عبارة اإلعالن استمارة

 للمراقبة لخاضعةا الخاصة االكتتاب وتصنیفات المنشورة غیر للمراقبة اضعةالخ القروض بتصنیفات الخاصة اإللكترونیة بالمنصة التصنیف مجلد وفي العامة
 .االئتماني التصنیف إجراءات أحد نشر وقت في المنشورة غیر

 اإللكترونیة المنصة
 غیر أو/و خاصة وخدمات منتجات بتوفیر المعنیین للمستلمین معینة مراسالت لنشر MIS صممتھا الویب على خاصة إلكترونیة منصة ھي اإللكترونیة المنصة

 .المنشورة غیر للمراقبة الخاضعة الخاصة االكتتاب وتصنیفات المنشورة غیر للمراقبة الخاضعة القروض تصنیفات مثل منشورة،

 الُمصدر
 أو ماأل الشركة ”الُمصدر“ مصطلح یشمل كما. مالیة أوراقًا یتضمن الذي االئتمان یدعم أو مالیة، أوراقًا یضمن أو یصدر كیان أي ”الُمصدر“ بمصطلح یقصد

 .بالُمصدر والخاصة لألغلبیة المملوكة التابعة الشركة

 السعودیة العربیة المملكة

 السعودیة العربیة المملكة

 الرئیسي المحلل أو الرئیسي، التصنیف محلل
 ةوالنظر مراقبتھ، أو معین تصنیف تعیین عن الرئیسیة المسؤولیة لیتولى حالیًا الُمعیّن MIS مؤسسة موظف ھو الرئیسي المحلل أو الرئیسي التصنیف محلل

 .ممكنًا ذلك كان إذا التصنیف، مراجعة أو الصلة ذات المستقبلیة
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 المنتدب العضو
 .الوظیفي المسمى ھذا یحمل الذي Moody’s Investors Service مؤسسة موظف المنتدب بالعضو یُقصد

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

Service.” 

 السعودیة العربیة المملكة في MIS فرع

 .السعودیة العربیة المملكة في األوسط بالشرق المحدود Moody’s Investors Service فرع إلى السعودیة العربیة المملكة في MIS فرع یرجع

 MIS موظف

 .MIS بمؤسسة جزئي أو كلي بدوام موظف أي یعني MIS موظف مصطلح

 Moody’s Shared Services موظف

 آخر فرع أي أو Moody’s Shared Services شركة لدى جزئي أو كاملٍ  بدوامٍ  یعمل الذي الموظف Moody’s Shared Services” موظف“ مصطلح یعني
 الوظائف یؤدون الذین الموظفین الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما ،MAو MISو MCO لمؤسسات الخدمات توفر التي MCO لمؤسسة بالكامل مملوك

 .البشریة والموارد المعلومات، وتكنولوجیا والمالي، والعامة، الحكومیة والشؤون واالمتثال، القانوني،: التالیة باألقسام

 الُمصنَفة) الجھات( الجھة
 من ائتماني تصنیف على للحصول تسعى جھة أي أو MIS من ُمصنَفة مالیة أوراق تُصِدر جھة أي أو MIS من ُمصنَفة جھة أي ھي الُمصنَفة) الجھات( الجھة
MIS. 

 التصنیفمجموعة 
ضمن التصنیفات والبحوث، على سبیل المثال، المؤسسات المالیة العالمیة  MISتشیر مجموعة التصنیف إلى أحد فرق التصنیف التحلیلي العالمي التابعة لـ 

)FIG.( 
 

 التصنیفرئیس مجموعة 
سات المالیة المسؤول عن المؤس العضو المنتدبمثال، التحلیلي العالمي، على سبیل ال التصنیفالمسؤول عن فریق  العضو المنتدبھو  التصنیفرئیس مجموعة 

 .العالمیة واألبحاث التصنیفاتالذي یقدم تقاریره إلى رئیس و)، FIGالعالمیة (

 الصلة ذو الثالث الطرف
 التصنیف بإجراء یتعلق وفیما الُمصنَفة الجھة عن نیابةً  Moody’s مع تتعامل) أخرى جھة أي أو الممول أو المنظم، أو المنشئ، ذلك في بما( جھة أي ھو

 .الُمصنَفة الجھة بھذه مباشرةٍ  غیر أو مباشرةً  یتصل شخص أي ذلك في بما الُمصنَفة، الجھة لھذه االئتماني

 السعودیة العربیة المملكة - المطلوبة غیر االئتمانیة التصنیفات
 أیًا أو ووكالئھا نَفةالُمص الجھة من بطلب تصدر ال التي االئتمانیة التصنیفات تلك ھي المطلوبة غیر االئتمانیة التصنیفات تكون السعودیة، العربیة المملكة في

 .بھا تحتفظ وال منھما
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 مجتمعون). كافة الحقوق محفوظة."، MOODY’Sو/أو المؤسسات المعتمدة والتابعة لھا (" .Moody’s Corporation ،MIS, Inc. ،Moody’s Analytics, Incمحفوظة لمؤسسة  2018حقوق الطبع والنشر لعام 
الحالیة فیما یتعلق بمخاطر االئتمان النسبیة في المستقبل والتي تواجھ  MOODY’S") تعبر عن تقدیرات MISومؤسسات التصنیف االئتماني التابعة لھا (" .MOODY'S INVESTORS SERVICE, INCالتصنیفات االئتمانیة الصادرة عن 

فیما یتعلق بمخاطر االئتمان النسبیة في المستقبل والتي تواجھ الكیانات، أو  MOODY’Sالتي قد تشمل التقدیرات الحالیة لمؤسسة  MOODY’Sالئتمانیة، أو األوراق المالیة الدائنة أو شبھ الدائنة، والمنشورات الصادرة عن الكیانات، أو االلتزامات ا
وأیة خسارة مالیة مقدرة في حالة المخاطر االئتمانیة بأنھا المخاطر المتعلقة باحتمالیة عدم قیام إحدى الكیانات بتلبیة التزاماتھا التعاقدیة المالیة وقت استحقاقھا  MOODY’Sبھ الدائنة. تعرف االلتزامات االئتمانیة، أو األوراق المالیة الدائنة أو ش

الموجودة في المنشورات  MOODY’Sلى سبیل المثال ال الحصر: مخاطر السیولة أو مخاطر القیمة السوقیة أو تقلبات األسعار. وإن التصنیفات االئتمانیة وتقدیرات عجزھا عن السداد. ال تعالج التصنیفات االئتمانیة أیة مخاطر أخرى، بما في ذلك ع
 MOODY’Sئمة على النماذج المتعلقة بالمخاطر االئتمانیة والتقدیرات أو التعلیقات المرتبطة بھا والتي نشرتھا كذلك تقدیرات كمیة قا MOODY’Sالصادرة عنھا ال تمثل بیانات تتعلق بالوقائع الحالیة أو التاریخیة. قد تتضمن منشورات 

ANALYTICS, INC. وإن التصنیفات االئتمانیة ومنشورات .MOODY’S  ال تمثل أو تقدم مشورة استثماریة أو مالیة، كما أن التصنیفات االئتمانیة ومنشوراتMOODY’S توصیات وال تقدم توصیات لشراء، أو بیع أو االحتفاظ  ال تمثل
مفاده أن كل  بإصدار تصنیفاتھا االئتمانیة ونشر منشوراتھا استناًدا إلى توقع وفھم MOODY’Sبالتعلیق على مدى مالءمة استثمار ما بالنسبة ألي مستثمر معین. تقوم  MOODY’Sبأوراق مالیة معینة. ال تقوم التصنیفات االئتمانیة أو منشورات 

 االحتفاظ بھا، أو بیعھا. مستثمر سوف یقوم، بالقدر المناسب من العنایة، بإعداد الدراسة والتقییمات الخاصة بھ لكل ورقة مالیة تكون قید البحث بغرض شرائھا، أو

 
 MOODY’Sوقد ینطوي األمر على قدر من المجازفة كما قد یكون من غیر المناسب بالنسبة للمستثمرین األفراد استخدام تصنیفات  ومنشوراتھا غیر مخصصة لالستخدام من قبل المستثمرین األفراد MOODY’Sالتصنیفات االئتمانیة لمؤسسة 

 ن المختصین. االئتمانیة أو منشوراتھا عند اتخاذ القرارات االستثماریة. في حالة الشك، ینبغي علیك االتصال بمستشارك المالي أو غیره من المستشاری
ن األحوال نسخ أي من تلك المعلومات أو إعادة إنتاجھا، أو إعادة تقدیمھا، أو إرسالھا مرة أخرى، أو ة المعلومات الواردة ھنا محمیة بموجب القانون، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، قانون حقوق الطبع والنشر، وال یجوز بأي حال مكاف

بأي شكل أو أسلوب أو بأي وسیلة على اإلطالق، من قبل أي شخص دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة وإعادة بیعھا، أو تخزینھا الستخدامھا فیما بعد ألي غرض من تلك األغراض، بشكل كلي أو جزئي، نقلھا، أو نشرھا، أو إعادة توزیعھا أو 
 .MOODY’Sمن 

 

اعتباره كأساس غیر مخصصة لالستخدام من قبل أي شخص كأساس مرجعي حیث أن ھذا المصطلح محدد ألغراض تنظیمیة وال یجب استخدامھ بأیة طریقة قد تؤدي إلى  Moody’s مؤسسةإن التصنیفات االئتمانیة والمنشورات الصادرة عن 
 مرجعي.

 
بشریة أو فنیة عالوًة على العوامل األخرى، فإن كافة المعلومات الواردة ھنا یتم  بالحصول على كافة المعلومات الواردة ھنا من مصادر تعتقد المؤسسة بأن معلوماتھا تتسم بالدقة والموثوقیة. نظًرا إلمكانیة حدوث أخطاء MOODY’Sمؤسسة  قامت

أنھا تتحلى بالموثوقیة، بما في  MOODY’Sكافة التدابیر الضروریة بما یجعل المعلومات التي تستخدمھا في تحدید التصنیف االئتماني بالجودة الكافیة ومن مصادر ترى  MOODY’S تقدیمھا "كما ھي" دون تقدیم أیة ضمانات من أي نوع. تتخذ
 وال یمكنھا في كل حالة بصورة مستقلة التحقق أو التأكد من صحة المعلومات المستلمة في عملیة التصنیف أو عند إعداد منشوراتھا. جھة تدقیق MOODY’Sذلك، حسبما یقتضي األمر، المصادر الخارجیة المستقلة. وعلى الرغم من ذلك، ال تعتبر 

 
یة تجاه أي شخص أو كیان عن أیة خسائر أو تلفیات غیر مباشرة، أو خاصة، أو ناتجة، والمدیرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكالء، والمندوبون، والمرخصون والموردون مسؤولیتھم القانون MOODY’Sفي حدود ما یسمح بھ القانون، ُتخلي 

ین، أو الوكالء، أو المندوبین، أو المرخصین أو أي من المدیرین، أو المسؤولین، أو الموظف MOODY’Sانت أو عرضیة أًیا كانت والتي تنتج عن أو تتعلق بالمعلومات الواردة ھنا أو استخدام أو العجز عن استخدام أي من تلك المعلومات، حتى لو ك
ندما تكون األداة ع ثال ال الحصر: (أ) أیة خسارة لألرباح الحالیة أو المستقبلیة أو (ب) أیة خسائر أو تلفیات تنشأأو الموردین التابعین لھا قد تم اإلیعاز إلیھم بصورة مسبقة بإمكانیة حدوث مثل تلك الخسائر ، أو التلفیات، بما في ذلك على سبیل الم

 .MOODY’Sالمالیة ذات الصلة ال تمثل موضوًعا ألحد التصنیفات االئتمانیة المعینة التي حددتھا 
 

ائر أو تلفیات مباشرة أو تعویضیة یتعرض لھا أي شخص أو كیان، بما في والمدیرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكالء، والمندوبون، والمرخصون والموردون مسؤولیتھم القانونیة عن أیة خس MOODY’Sفي حدود ما یسمح بھ القانون، ُتخلي 
ارج غیر متوقع یقع في نطاق أو خ جنب الشكوك، ال یمكن استثناؤھا بموجب القانون) من جانب، أو أي احتمالذلك على سبیل المثال ال الحصر نتیجة ألي إھمال (باستثناء االحتیال، أو سوء اإلدارة المتعمد أو أي نوع آخر من العوائق التي، بھدف ت

و یتعلق بالمعلومات الواردة ھنا أو استخدام أو العجز عن استخدام أي من تلك أو أي من المدیرین، أو المسؤولین، أو الموظفین، أو الوكالء، أو المندوبین، أو المرخصین أو الموردین التابعین لھا، والذي ینتج عن أ MOODY’Sنطاق سیطرة، 
 ت.المعلوما

 
مع أي غرض خاص یتعلق بأي من تلك التصنیفات أو التقدیرات أو المعلومات األخرى التي تقوم  ال توجد أیة ضمانات، صریحة أو ضمنیة، فیما یتعلق بمدى الدقة، أو االستمراریة، أو االكتمال، أو الصالحیة للعرض في السوق أو تماشیھا

MOODY’S وب أیاً كان.بتقدیمھا أو إعدادھا بأي شكل أو أسل 
 

)، بموجب ھذه الوثیقة أن معظم مصدري األوراق المالیة الدائنة (بما في ذلك سندات الشركات والسندات المحلیة، MOODY’S )MCO، وھي وكالة تصنیف ائتماني مملوكة بالكامل لمؤسسة .Moody’s Investors Service, Incتعلن 
مقابل  .Moody’s Investors Service, Incقد وافقوا، قبل تحدید أي تصنیف، على السداد لوكالة  .Moody’s Investors Service, Incوراق التجاریة) واألسھم الممتازة التي تصنفھا والسندات المالیة، والسندات متوسطة األجل واأل

على السیاسات واإلجراءات لتلبیة متطلبات استقاللیة التصنیفات وإجراءات  MISو MOODY’Sدوالر. كما تحافظ مؤسسة  2,500,000دوالر إلى ما یقارب  1,500خدمات التقییم والتصنیف التي قامت بھا المؤسسة رسوماً تتراوح ما بین 
والتي أعلمت لجنة مراقبة عملیات البورصة  MISوالكیانات المصنفة ائتمانًیا، وبین الكیانات الحاصلة على تصنیفات من  Moody’s. المعلومات المتعلقة بالعالقات المحددة التي قد تتواجد بین مدیري مؤسسة MISالتصنیف الخاصة بوكالة 

)SEC ( عالنیًة عن حصة ملكیة فيMCO  یتم نشرھا سنوًیا على الموقع اإللكتروني %5بنسبة تزید عن ،www.moodys.com  سیاسة ارتباط المدیرین والمساھمین. " -المؤسسیة الحاكمیة  -تحت عنوان "عالقات المستثمرین 
 

 MOODY’S ،MIS Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969التابعة لمؤسسة شروط خاصة بدولة أسترالیا فقط: أي إصدار في دولة أسترالیا من ھذه الوثیقة یخضع لترخیص الخدمات المالیة األسترالیة الخاص بالشركات 
من قانون  761G(حسبما یقتضي األمر). ھذه الوثیقة مخصصة فقط لكي یتم تقدیمھا إلى "العمالء المجتمعون" في إطار مغزى القسم رقم  Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569و/أو 

بأنك، أو في حالة استخدامك للوثیقة كمندوب عن، "عمالء مجتمعون"، لن تقوم أنت وال الكیان الذي تمثلھ بصورة مباشرة أو غیر  Moody’sمحت لمؤسسة . بمواصلة استخدامك لھذه الوثیقة من داخل أسترالیا، تكون قد أل2001الشركات لعام 
عبارة عن تقدیر یتعلق بالجدارة االئتمانیة اللتزام الدین الخاص بالُمصدر، ولیس  Moody’sئتماني لمؤسسة . التصنیف اال2001من قانون الشركات لعام  761Gمباشرة بنشر ھذه الوثیقة أو محتویاتھا إلى "عمالء أفراد" في إطار مغزى القسم رقم 

عند اتخاذ القرارات المتعلقة  Moody’sئتمانیة أو المنشورات الخاصة بمؤسسة رین األفراد استخدام التصنیفات االباألسھم العادیة للُمصدر أو أي شكل من أشكال األوراق المالیة المتاحة للمستثمرین األفراد. قد یكون من غیر المناسب بالنسبة للمستثم
 باالستثمارات. في حالة الشك ینبغي علیك االتصال بمستشارك المالي أو غیره من المستشارین المختصین.

 
، وھي .Moody’s Overseas Holdings Inc، المملوكة بالكامل لمؤسسة.Moody's Group Japan G.Kبالكامل لمجموعة ) ھیئة تصنیف ائتماني مملوكة MJKKبالیابان ( Moody’sشروط خاصة بدولة الیابان فقط: تعد مؤسسة 

معترف بھا على الصعید الوطني  مؤسسة تصنیف إحصائي MSFJ. وال تعد مؤسسة MJKK) ھیئة تصنیف ائتماني مملوكة بالكامل لمؤسسة MSFJبالیابان ( Moody’s SF. وتعد مؤسسة MCOمؤسسة مملوكة بالكامل لمؤسسة 
)NRSRO وبالتالي، تعد التصنیفات االئتمانیة التي تحددھا .(MSFJ  ّي معترف ھا مؤسسة تصنیف إحصائبمثابة تصنیفات ائتمانیة غیر معدة من قبل مؤسسة تصنیف إحصائي معترف بھا على الصعید الوطني. وإن التصنیفات االئتمانیة التي ال تعد

لن یكون االلتزام المصنف مؤھالً ألنواع معینة من المعاملة بموجب قوانین الوالیات  د الوطني یتم تحدیدھا من قبل أحد الكیانات التي ال تدخل في نطاق مؤسسات التصنیف اإلحصائي المعترف بھا على الصعید الوطني وبالتالي،بھا على الصعی
 على التوالي. 3و 2ني مسجلة في وكالة الخدمات المالیة الیابانیة وأرقام تسجیلھا في بند مفوضي وكالة الخدمات المالیة ھي ھیئات تصنیف ائتما MSFJو MJKKالمتحدة األمریكیة. وتعد 

ندات المالیة، والسندات متوسطة األجل واألوراق التجاریة) واألسھم (حسبما یقتضي األمر) بموجب ھذه الوثیقة أن معظم ُمصدري األوراق المالیة الدائنة (بما في ذلك سندات الشركات والسندات المحلیة، والس MSFJأو  MJKKتعلن مؤسسة 
(حسبما یقتضي األمر) مقابل خدمات التقییم والتصنیف التي قامت بھا المؤسسة رسوًما تتراوح ما بین  MSFJو MJKKتحدید أي تصنیف، على السداد لمؤسسة (حسبما یقتضي األمر) قد وافقوا، قبل  MSFJو MJKKالممتازة التي تصنفھا 

 ین یاباني. 350,000,000ین یاباني إلى ما یقارب  200,000
 نظیمیة الیابانیة.على السیاسات واإلجراءات لتلبیة المتطلبات الت MSFJو MJKKكما تحافظ 
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