
 

 

 االمتثال

 

2020ديسمرب/كانون األول    14 / BX3986 – SP14058(A) 

 سياسة نشر إجراءات التصنيفات العلنية

 Policy on Communication of Public Rating Actions 
 

 إدارة االمتثال   صادرة عن: 

 MCOمجيع موظفي   تنطبق عىل: 

 مجيع أحناء العالم   النطاق: 

 2020ديسمرب/كانون األول   41  تارخي الرسيان: 

 

هذه الوثيقة ترمجة لوثيقة أصلية باللغة اإلجنلزيية، وهي خدمة لألطراف المعنية. وإذا كان أي نص يف هذه الرتمجة غري متسق مع 

 لزيية. نص الوثيقة األصلية باللغة اإلجنلزيية فإنه يعتد بنص الوثيقة األصلية باللغة اإلجن

 السياسة

 والمخصصة ل�صدار العام قبل نرشها عىل االئتمانية هتدف هذه السياسة إىل محاية المعلومات الرسية المرتبطة بالتصنيفات 

www.moodys.com .1وللماسعدة يف ضمان اإلبالغ المتسق والتام لهذه المعلومات  

عىل أفراد   ةمعلنال  اتتصنيفالتوزيع بيان حول  ، أو  معلنةأو إجراءات التصنيف االئتماين المعلنة  التصنيفات النرش  كن للموظفني  مي

يعترب  . ولكرتوينموقع االال، وتأكد الموظفني من نرش المعلومات عىل www.moodys.com عىل موقععقب  نرشها  MCOخارج 

هبذه المعلومات قبل إتاحهتا للعامة بنرشها عىل موقع  MCOلضمان عدم معرفة أي شخص خارج  اهذا رضوري
.w.moodys.comww 

 
رية اخلدمات عرب معلنال التصنيف بإجراء المتعلقة المعلومات نرش إىل com.moodys.www موقع يف التقنية المشكالت تؤدي قد األحيان، بعض يف  1  ويب موقع عىل المعلومات هذه نرش قبل اإللكرتونية اإلخبا

 .com.moodys.wwwموقع عىل المعلومات نرش حلني انتظارهم الموظفون  يواصل أن  جيب احلالة، هذه يف  com.moodys.www خارج اجلهات إىل المعلومات هذه نقل قبل MCO، الصحافة مبكتب االتصال علهيم وجيب 

 .إضافية إراشدات عىل للحصول
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ات تصنيفتوزيع البيانات الخاصة باإلعالن عن الو معلنةأو إجراءات التصنيف االئتماني المعلنة ال نشر التصنيفاتكيفية 

 المعلنة

،   Moody's Investors Service ("MIS")ماشركة أو نرش األحباث المنشورة من قبل )1ال تتأيت المتطلبات الموضحة أدناه من خالل: 

رية، طالما أن هذه المعلومات تتضمن أي إخالء  )2أو  ماشركة أو نرش معلومات المبيعات والتسويق من قبل المجموعة التجا

 مسئولية أو إفصاحات أخرى مطلوبة قانوًنا.

فني .أ  ائتمانيا  لالتصاالت مع األطراف اخلارجية اليت ليست كيانات و/أو وكالء مصنَّ

 المذكورة أعاله: لألسباب 

فنياعند التواصل عرب الربيد اإللكرتوين مع األطراف اخلارجية  .1 ، جيب عىل الموظفني ائتمانيا ليت ليست كيانات أو وكالء مصنَّ

ف عىل موقعمعلن أن يقوموا يف الربيد اإللكرتوين بتضمني إما رابًطا إلعالن التصنيف ال  أو الصفحة المعنية للكيان المصنَّ
.www.moodys.com 
 

 أو أي نسخة مطبوعة أخرى من إعالن تصنيف تم تزنيله من موقع PDFال جيوز للموظفني إرفاق أو نرش ملف 

www.moodys.com .ما لم يتم منحك استثناء كما هو موضح يف النقطة ب. أدناه 

 www.moodys.com. لالتصاالت الشفهية، جيب فقط نقل المعلومات المنشورة علًنا يف .2
 

جيب عىل الموظفني الذين ال يستطيعون االلزتام بالمتطلبات المذكورة أعاله أو يسعون بطريقة أخرى لتجاوز المتطلبات 

 الموضحة أدناه.المحددة أن يقوموا أوًال باحلصول عىل موافقة عرب عملية االستثناء 

 معلنونرش إعالنات التصنيف ال معلنأو إجراءات التصنيف االئتماين المعلنةعملية االستثناء اخلاصة بإبالغ التصنيفات ال .ب

أو أي نسخة مطبوعة أخرى   PDFوجيب عليك إرفاق ملف  www.moodys.comإذا لم يكن باستطاعتك إدراج رابط إىل موقع 

، كما هو موضح أعاله، فيجب عليك أوًال احلصول عىل موافقة كتابية رصحية من أحد www.moodys.comتم تزنيلها من موقع 

رين عىل مستوى  أو معلن اين أو إجراء تصنيف ائتممعلن تصنيف نرش أو أعىل ثم قسم االمتثال قبل الرشوع يف  AMDكبار المدي

رب الربيد اإللكرتوين.  جيب أن توضح مجيع طلبات االستثناء سبب احلاجة إىل احلصول عىل ائتماين معلن عتصنيف عن  عالن اإل 

 استثناء.
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فني .ج  ائتمانيا الكيانات و/أو الوكالء المصنَّ

ف أو  وكيله بإجراء التصنيف قبل إصداره العام. ال يوجد يف هذه السياسة ما مينع أو يقيد المحللني من االتصال بالكيان المصنَّ

جيب أيًضا عدم تفسري هذه السياسة عىل أهنا حتد من قدرة )  MISمن مدونة قواعد السلوك المهين لمؤسسة    3.8راجع القسم  (

 المنشورة. Moody’sتصنيفات الواردة يف أحباث لالموظفني عىل اإلحالة إىل ا

 حوار مناسب .د 

بالمعلومات وعالوًة عىل ذلك، ليس الغرض من أي يشء يف هذه السياسة منع الموظفني من مناقشة أو إبالغ األطراف اخلارجية  

 للحوار المناسب. MISوفقًا لمعايري  MISالمتعلقة بتحليل منشورة وال

 تعريف المصطلحات

 الوكيل

 تصنيف أو يعمل نيابًة عن وكيل الكيان احلاصل عىل تصنيف.الوكيل هو أي طرف يعمل نيابًة عن الكيان احلاصل عىل 

 ات المتوقعةصنيفعملية الت

ألداة أو ُمصدر،  تعيينه تممؤقت من تصنيف ائتماين ال الرمزات المتوقعة هي العملية اليت ميكن من خاللها إزالة صنيفعملية الت

عىل سبيل المثال، عندما يتم ف). P( رمزاسس سبًبا لوضع الاأل  يفواليت كانت  حدوهثا الوارد من كان اليت االحتماالت تتحققعندما 

 ز رمبالاالحتماالت الماشر إلهيا    تتحققعندما   Baa1 من تصنيف (P) تم إزالة الرمزيداة دين، فمن المتوقع أن  أل  Baa1 (P) تعيني تصنيف

)P.( 

 المجموعة التجارية  

رية عبارة عن إدارة من تتحمل مسؤولية إسرتاتيجية العمل والتخطيط، وبدء األعمال اجلديدة، وعالقات  MISإدارات  المجموعة التجا

 العمل مع الُمصدرين والكيانات احلاصلة عىل تصنيفات.

 إجراءات التصنيف االئتماني

 إجراءات التصنيف االئتماين هي أي بند من البنود التالية:

ف أو اإللزام به، مبا يف ذلك التصنيفات االئتمانية  .1 ي ختصيص تصنيف ائتماين إىل كيان ُمصنَّ  التصنيفات عملية يف  تعيهنا تماليت

 ؛ الالحقة االئتمانية

 ؛المتوقعة التصنيفات عملية يف حدوهثا الوارد من كان اليتاالحتماالت  حتقق عندما االئتماين التصنيف من المؤقت الرمز إزالة .2
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 ؛)أي رفع التصنيف أو خفض التصنيف(تغيري يف التصنيف االئتماين  .3

إجراء عملية استعراض ألحد التصنيفات االئتمانية، أو تغيري اجتاه إحدى عمليات االستعراض احلالية أو إخراج أحد التصنيفات  .4

 ؛)أي، تأكيد التصنيف االئتماين(االئتمانية من عملية استعراض 

لتغيري يف النظرة المستقبلية المرتبطة بأحد الكيانات احلاصلة عىل التصنيف أو واحد أو أكرث من التصنيفات التحديد أو ا .5

 ؛االئتمانية

 ؛إقرار أحد التصنيفات االئتمانية .6

 سحب أحد التصنيفات االئتمانية. .7

 إعالن التصنيف االئتماني

خدامها ل�عالن عن إصدار إجراء تصنيف ائتماين يرتبط بالتصنيفات إعالن التصنيف االئتماين عبارة عن راسلة مكتوبة رمبا يتم است

الكتتاب اخلاصة اخلاضعة للمراقبة غري المنشورة.  االئتمانية العامة، أو تصنيفات القروض اخلاضعة للمراقبة غري المنشورة أو تصنيفات ا

  www.moodys.comكذلك بنرش إجراء تصنيف ائتماين يرتبط بالتصنيفات االئتمانية العامة عىل الموقع اإللكرتوين  MISرمبا تقوم 

 حبيث ال يكون مصحوًبا بإعالن التصنيف االئتماين.

 الموظف

 و المؤساست التابعة المملوكة لها بالكامل، أًيا كان موقعه.أ Moody’sالموظف عبارة عن موظف بدوام كامل أو جزيئ مبؤسسة  

MCO 

 والمؤساست التابعة اليت متلك غالبية أهسمها.  Moody’sإىل مؤسسة  MCOيشري اختصار 

Moody’s Investors Service, Inc. (MIS ( 

رية . والرشكات التابعة لها اليت تصMoody’s Investors Service, Incإىل  MISيشري اختصار  در التصنيفات ضمن اسم العالمة التجا

"Moody’s Investors Service." 

 الحاصل على تصنيف )الكيانات(الكيان 

أو أي كيان يقوم بإصدار أوراق مالية يتم   MISتعين أي كيان حاصل عىل تصنيف من قبل  )أو الكيانات(الكيان احلاصل عىل تصنيف 

 . MISأو أي كيان يسعى للحصول عىل تصنيف ائتماين من  MISتصنيفها من قبل 

 التصنيف

 التصنيف هو أي تصنيف أو تقييم يتعلق خبدمات التصنيف االئتماين واخلدمات المعاونة واخلدمات المسموح هبا األخرى.

 

http://www.moodys.com/
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 إعالن التصنيف

التصنيف هي المراسالت الكتابية اليت تعلن عن التصنيف بشكل علين، مبا يف ذلك عىل سبيل المثال ال احلرص إعالنات إعالنات 

 التصنيف االئتماين.

 المبيعات والتسويق

بأشن   )داخلية أو خارجية(تتضمن "المبيعات والتسويق" االجتماعات أو المناقاشت أو راسئل الربيد اإللكرتوين واالتصاالت األخرى  

. ال يعترب ما ييل ضمن MCOبيانات التسعري اخلاص بالعمالء أو العقود أو الفواتري أو الرسوم أو المبيعات ألي منتج أو خدمة تقدمها  

أو  MISماشركة أو مناقشة مهنجيات تصنيف  )2؛  MCOكتابة أو إناشء أحباث أخرى لنرشها من قبل  )1"المبيعات والتسويق": 

أو المنتجات أو اخلدمات ذات الصلة  MAأو حبوث، أو مناقشة عامة حول تطورات السوق واجتاهاته، أو حبث تصنيفات أو آراء 

 ) بالُمصِدرين، أو المشرتكني أو المستثمرين أو الوسطاء أو الماشركني اآلخرين يف السوق وما إذا كانت هذه االتصاالت حتدث عرب: أ

 )ت عرب الفيديو والمناقاشت والمباحثات والربيد اإللكرتوين أو االتصاالت األخرى باالجتماعات والمكالمات الهاتفية والمؤمترا 

بشكل جزيئ أو كامل واألحداث  MAو/أو  MISالعروض التقدميية أو الماشركة يف أحداث السوق، مبا يف ذلك األحداث اليت ترعاها 

الشرتاك مع موظفي التصنيف اأو يتم إجراؤها ب  MAو/ أو    MISممثلو  األنشطة األخرى اليت يرتهبا أو ينظمها    )اليت ترعاها أطراف أخرى ج

حتديد الفرص وتطوير المنتجات واخلدمات لتعزيز الشفافية أو الدقة التحليلية أو  )3؛  MAو/أو  MISاالئتماين وممثلني آخرين لنظام 

هتدف إىل تعزيز الشفافية أو الدقة التحليلية أو استقاللية    األنشطة األخرى اليت  )4أو األحباث أو اآلراء ؛    MISاستقاللية مهنجيات تقييم  

 أو أحباهثا أو آراهئا. MISمهنجيات تصنيف 

 الالحقة التصنيفات عملية

 أو لربناجم حايل ائتماين تصنيف إىل بالرجوع حرصًيا المشتقة االئتمانية التصنيفات تعيني عملية هي الالحقة التصنيفات عملية

 :ذلك ويشمل. رئييس مصّنف كيان أو دينفئة /سلسلة

 أشهنا من بطريقة ورشوطها المعاملة هيكل يتغري لم حبيث قائم تصنيف برناجم ضمن أو يف الدين إلصدار ائتماين تصنيف تعيني »

لدى تسجيل وال المغطاة، السندات براجم عىل األمثلة(تشمل  الربناجم تصنيف يف إليه الماشر االئتماين التصنيف عىل تؤثر أن

 )؛ األجل المتوسطةوبراجم السندات  ،هيئة األوراق المالية

 المنخصصة التصنيفات ذلك يف مبا الرئييس، المصنف للكيان االئتماين التصنيف عىل بناءً  تعييهنا تم اليت االئتمانية التصنيفات »

 أو آخر؛ بتصنيف المرتبط المضمون االئتماين التصنيف أو
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التصنيفات االئتمانية ألدوات الدين اليت متّثل نفس أقدمية الديون المصنفة اسبًقا عندما يكون  إصدار مثل هذا الدين  تعيني »

يف التصنيفات االئتمانية احلالية. ومن األمثلة عىل ذلك تصنيفات الديون الصادرة عن المصدرين الدامئني كالمصدرين  مذكور

  لمجموعة أو أو الرباجم اجلديدة، اجلديدة للديون تعييهنا تم اليت االئتمانية التصنيفات ًضاأي ذلك ويشمل. والرشكاتاحلكوميني 

 سواء التصنيف، مستوى نفس وعىل الديون، فئة لنفس حايل تصنيف إىل بالرجوع المعدلة االئتمانية التهسيالت من واسعة

 .ال أم المماثلة المهيكلة الديون الرباجم أو أو االئتمانية التهسيالت حمل اجلديدةأو الرباجم  الديون حلت
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  الحقوق جمیع .("MOODY’S" بلفظ  مجتمعین إلیھم یشار) لھا التابعة أو الُمَرِخَصة 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 يف 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 ُ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

  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
ً  علمت  قد  ـ الموردین أو المرخصین أو ممثلیھا   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 مقدما
 .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
ً  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،  سیطرة، نطاق  خارج أو نطاق في احتمال أي  أو جانب، من) استبعادھا ـ شك أو لبس ألي  تجنبا

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
ً  أسلوب  أو صیغة بأي   .كانوا أیا

  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 لمستثمرینا 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 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 الُمَصنفة،  والجھات  MCO مدیري بین تحدث  قد  التي التحالف بأعمال  المتعلقة المعلومات  نشر
 ً   Director and Shareholder Affiliation  —Corporate Governance  —"Investor Relationsعنوان تحت www.moodys.com االلیكتروني  الموقع على شبكة موقع على نشرھا یتم ،% 5 من بأكثر  MCOفي ملكیة حصة عن  علنا

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 في  الوثیقة لھذه نشر أي: فقط بأسترالیا  خاصة إضافیة أحكام
 نقانو  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 الوثیقة ھذه على االطالع حق على  الحصول استمراركم خالل  من. 2001 للعام الشركات 
ً " التجزئة بنظام البیع لعمالء"  محتویاتھا أو الوثیقة ھذه نشر في مباشر، غیر أو مباشر بطریق الحق، تمثلونھا  بالجدارة  یتعلق فیما  رأیًا االئتماني MOODY'S تصنیف ویعتبر.  2001 لعام الشركات  قانون من 761G المادة في المقصود  للمعنى وفقا

 ..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  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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