
 
 
 
 
  
 
 

 

08.05.2019 / SP13418(A) 

1 

 االمتثال

 

 

 االئتمانیة التصنیفات سحب سیاسة
Policy for Withdrawal of Credit Ratings 
 

 

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

Shared Services عملیة یدعمون الذین الصلة ذوي 
 التصنیف
 الیابان باستثناء عام،: النطاق
 2019 آب/أغسطس 5 :السریان تاریخ

 السیاسة

 المسحوب؟ االئتماني التصنیف ھو ما :أوالً 
 تخصیص تم أخرى مالیة أداة أو المفضلة األسھم دین، إصدار برنامج مالي، التزام دین، لكیان، تصنیفھا توقف عندما االئتماني التصنیف MIS تسحب

 .التصنیف بشأن الحالیة MIS آراء لتعكس سحبھا قبل االئتمانیة التصنیفات تعدیل سیتم وممكنًا، مالئًما ذلك كان إذا. سابقا لھا التصنیف

 قبل بیعھ المصدر الكیان ألغى قد إلصدار ائتماني تصنیف بتخصیص االئتماني التصنیف لجنة قیام عند المرفق واإلجراء السیاسة ھذه تنطبق ال: مالحظة
 التصنیف لسحب حاجة ھناك توجد ال مطلقًا، االئتماني التصنیف نشر وعدم صداراال لغي بعد مالي التزام وجود لعدم ونظًرا. االئتماني التصنیف نشر

 .االئتماني

 االئتماني للتصنیف MIS سحب أسباب :ثانیًا
 :التالیة األسباب من ألي االئتماني التصنیف MIS تسحب أن یمكن

 المعلومات كانت) 1: (إذا ،MIS لرأي وفقًا ائتماني، تصنیف أي MIS تسحب: المالئمة غیر أو الكافیة، غیر أو الصحیحة، غیر المعلومات .1
 على الحاصل لتزاماال أو للكیان االئتمانیة الجدارة لتقییم كافیة غیر - الجودة أو/و الكم، الحقائق، دقة حیث من سواء - االئتماني التصنیف لدعم المتوفرة
 .القریب المستقبل في المعلومات ھذه MIS توفر أن المحتمل غیر من كان) 2(و بفاعلیة؛ االلتزام أو تصنیف

 أو مالیة استحقاقات دفع عن تصنیف على الحاصل الكیان تخلف حالة في: الُمھیكلة التمویل أوراق شطب /دیون ھیكلة إعادة/تصفیة/إفالس .2
 ،في الرصید الحالي صفر رصید بقیمة ینتج عنھ كامل أو جزئي المنظمة تواجھ انخفاض المالیة األوراق إذا كانت أو دینھ، ھیكلة إعادة تصفیتھ، إفالسھ،
 .التزاماتھ أو تصنیف على الحاصل الكیان لھذا االئتماني بالتصنیف MIS تحتفظ أن الضروري أو المفید غیر من یكون أن فیمكن
 الدمج عملیات ذلك في بما المنظم، یفرضھا التي الھیكلة إعادة أو الھیكلة إلعادة تصنیف على الحاصل الكیان خضوع حالة في: الھیكلة إعادة .3

 أو االئتماني بالتصنیف MIS تحتفظ أن الضروري غیر من أو المفید غیر من فیصبح الحكومیة، اإلدارة أشكال من شكل أي في الدخول أو ستحواذاال أو
 .التزاماتھ أو الكیان لھذا االلتزام
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 سحب وجوب على المعنیة االئتماني التصنیف منھجیة نصت إذا: فقط المھیكل التمویل لمعامالت: الصغیر المجمعة األصول حجم عامل .4
  المجمعة األصول حجم عامل(“ المنھجیة في المحدد المستوى دون المعاملة تدعم التي األصول مجموعة حجم ھبوط عند االئتماني التصنیف
 .االئتماني التصنیف بسحب MIS تقوم عندما ،)”الصغیر

. البرنامج إنھاء عند أو قائما غیر االلتزام یصبح عندما لاللتزام االئتماني التصنیف سحب یتم: البرنامج إنھاء أو االلتزام استحقاق تاریخ .5
 أو لدین االئتماني التصنیف ونشر صدور عند أو االستحقاق، تاریخ قبل الدین سداد عند أو الدین، طلب حق تنفیذ عند أو الدین، استحقاق عند ذلك ویشمل
 وقت في إشعاًرا تتلقى ال قد Moody’s ألن نظًرا. للدین المصنفة الجھة تحریر عند أو/و األساس، من البرنامج غلق أو الدین صدور عدم مع برنامج
 عام بشكل التصنیفات ھذه Moody’s تسحب الموضح، االستحقاق تاریخ قبل طریقة بأي إنھائھ أو سداده، أو تحریره أو الدین، طلب حالة في مناسب
 المعاملة بنود على تعدیالت إجراء نتیجة مناسبًا التصنیف سحب یكون أن أیًضا یمكن. السحب كتاریخ الحالي التاریخ استخدام مع باإلنھاء، علمھا بمجرد

 .بااللتزام الخاصة
 غیر ألسباب االلتزام أو تصنیف على الحاصل لتزاماال أو للكیان االئتماني التصنیف MIS تسحب معینة، ظروف في: باألعمال تتعلق أسباب .6

تتعلق  أسباب إلى ذلك یشیرعادةً ما  ،”باألعمال تتعلق ألسباب“ االئتماني التصنیف سحب إلى MIS تشیر عندما. سابقًا الموضحة بالمواقف مرتبطة
في حاالت أخرى، سیتم اعتبار "التصنیف االئتماني" الذي تم و. تصنیف على الحاصل لتزاماال أو الكیان أعمالتتعلق ب أسبابب ولیس ،MIS أعمالب

سیتم السحب األخرى الموضحة في القسم الثاني من السیاسة، أسباب ، بخالف ذلك الموضح في أي من فئات MISسحبھ للوفاء بااللتزام التنظیمي لـ 
 الكیان لدى اإلدارة جودة أو االئتمانیة الجدارة بشأن مخاوف أي عادةً  MIS بأعمال المتعلقة األسباب تعكس الو قد تم سحبھ "ألسباب تجاریة".اعتبار أنھ 

 من بالسوق للمشاركین المعلومات فائدة لموازنة محاولة الظروف ھذه في التصنیف لسحب MIS قرار یمثلوحیثما أمكن، . تصنیف على الحاصل
 .األخرى األعمال اعتبارات أو االئتماني التصنیف ھذا مراقبةالحتفاظ أو لل الالزمة الموارد مقابل االئتماني بالتصنیف االحتفاظ

 بالمساھم متعلقة تكون عندما 1 األوروبي باالتحاد االئتمانیة التصنیفات لسحب أسباب ھناك كانت إذا ما بتقییم الفور على MIS تقوم: المساھمة .7
 .االئتماني التصنیف على حاصل معني كیان أي أو% 10 بنسبة
 :إذا االئتماني، التصنیف سحب الضروري من أنھ MIS تقرر أن یمكن التالیة، الحاالت من أي في: المصالح تضارب .8

 في سابقة أو حالیة ملكیة لدیھ الموظف ھذا عائلة أفراد أحد أو االئتماني، التصنیف مراقبة أو اعتماد أو تحدید في یشارك الذي MIS موظف كان .أ
 االئتماني؛ التصنیف تحدید وقت في صلة ذي ثالث طرف أي في أو تصنیف على الحاصل الكیان

 الرسوم؛ مناقشات حول MIS إرشادات انتھك قد مراقبتھ، أو االئتماني التصنیف اعتماد أو التصنیف، تحدید في یشارك الذي MIS موظف كان .ب

 الطرف أو تصنیف على الحاصل بالكیان تربطھ مراقبتھ، أو االئتماني التصنیف اعتماد أو التصنیف، تحدید في یشارك الذي MIS موظف كان .ج
 المصالح؛ في ممنوًعا تضاربًا تعتبر عالقة الصلة ذي الثالث

 الخدمات تشمل ھدایا تلقى قد عائلتھ أفراد أحد أو مراقبتھ، أو االئتماني التصنیف اعتماد أو التصنیف، تحدید في یشارك الذي MIS موظف كان .د
 أو ؛MIS لمؤسسة والترفیھ الھدایا لسیاسة انتھاًكا یعد مما الترفیھیة،

 توصیات المالیة للورقة الراعي أو الضامن، أو تصنیف، على الحاصل الكیان أو للملتزم، قدمت قد MIS بمؤسسة المقترن الكیان أو MIS كانت .ه
 تصنیف، على الحاصل الكیان أو للملتزم المالیة بالورقة الخاصة األنشطة أو لتزاماتاال أو األصول أو القانوني الھیكل أو الشركة ھیكل حول
 .MIS وإجراءات لسیاسات انتھاًكا یعد مما

 تصنیف بتخصیص آلخر حین من MIS تقوم محددة، قطاعات في السوق احتیاجات لتلبیة: محدد وقت خالل العامة االئتمانیة التصنیفات .9
 .للمراقبة خضوعھ قبل مناسب، وقت أقرب في سحبھ ویتم ”محدد وقت“ خالل عام ائتماني
 الصلة ذات المخاطر تقییم من التصنیف لجنة تمكن عند مؤقت تصنیف بتخصیص آلخر وقت من MIS تقوم أن یمكن: 2 المؤقت التصنیف .10
 صدور أو الوثائق، جمیع استالم بعد نھائیًا التصنیف یصبح أن جدًا المرجح ومن. الوثائق لمسودات وفقًا بعد للسوق صدرت قد تكون لم التي للمعاملة
 التصنیفات سحب یتم المعاملة، من معینة شرائح إصدار عدم أو القریب، المستقبل في المعاملة إغالق عدم فیھ یتوقع الذي الحد وإلى. السوق إلى االلتزام
 .المعنیة المؤقتة
 .داخلي مكتبي خطأ وجود نتیجة مخصًصا كان إذا االئتماني التصنیف MIS تسحب: المكتبي الخطأ .11
 أو بالكامل المھیكل التمویل لورقة األساسي الرصید شطب حالة في: فقط المھیكل التمویل لمعامالت: األساسي للرصید الكامل الشطب )12 .12
 .االئتماني التصنیف MIS تسحب فسوف صفر، بقیمة تسجیلھ

 االئتمانیة التصنیفات سحب حول االئتماني التصنیف إعالنات :ثالثًا
 أن یمكن السحب، سبب على وبناءً  سحبھ، تم قد االئتماني التصنیف أن إلى www.moodys.com موقع على MIS تشیر االئتماني، التصنیف سحب عند

  .االئتماني للتصنیف إعالنًا تصدر

                                                                 
 مراجعة أو للتصنیف مستقبلیة نظرة أي علیھ، ینطبق الذي الحد وإلى االئتماني التصنیف على الوثیقة ھذه في االئتماني التصنیف إلى اإلشارات جمیع تحتوي أن جبی  1

 .التصنیف
 .المؤقتة تعیین التصنیفاتب s de Mexico (MDM’Moody(تقوم قد ال   2
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 المصطلحات تعریف

 %10 بنسبة المساھم
 االستثمار مخططات في الحیازات باستثناء ،Moody’s في التصویت حقوق أو المال رأس من أكثر أو% 10 یملك) 1: (مساھم ھو% 10 بنسبة المساھم

 أعمال أنشطة على كبیر تأثیر ممارسة لھ یتیح وضع في) 2( أو الحیاة؛ على التأمین أو التقاعدیة المعاشات صنادیق مثل المدارة والصنادیق المتنوعة الجماعي
Moody’s. 

 االئتماني التصنیف
 من غیرھا أو ممتازة أأسھم دائنة، مالیة اوراق مالي، التزام أو دین ما، لكیان االئتمانیة الجدارة بخصوص MIS من صادر رأي عن عبارة االئتماني التصنیف
 المالیة، األدوات من غیرھا أو الممتازة األسھم أو الدائنة، المالیة األوراق أو المالي، االلتزام أو الدین التزام ُمصدري أحد بخصوص أو المالیة، األدوات
 .التصنیف لفئات والمحددة الموضوعة التصنیف نظم أحد باستخدام الصادرة

 االئتماني التصنیف إجراءات
 :التالیة البنود من بند أي ھي االئتماني التصنیف إجراءات

 .الالحقة/المتوقعة االئتمانیة التصنیفات ذلك في بما لتزام،اال أو ُمصنَّف كیان إلى ائتماني تصنیف تخصیص .1
 )التصنیف خفض أو التصنیف رفع أي( االئتماني التصنیف في تغییر .2
 عملیة من االئتمانیة التصنیفات أحد إخراج أو الحالیة االستعراض عملیات إحدى اتجاه تغییر أو االئتمانیة، التصنیفات ألحد استعراض عملیة إجراء .3

 )االئتماني التصنیف تأكید أي،( استعراض
 االئتمانیة التصنیفات من أكثر أو واحد أو التصنیف على الحاصلة الكیانات بأحد المرتبطة المستقبلیة النظرة في التغییر أو التحدید .4
 االئتمانیة التصنیفات أحد إقرار .5
 .االئتمانیة التصنیفات أحد سحب .6

 االئتماني التصنیف إعالن
 أو العامة، االئتمانیة بالتصنیفات یرتبط ائتماني تصنیف إجراء إصدار عن لإلعالن استخدامھ یتم ربما كتابي بیان  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

 االئتماني التصنیف منھجیة
 .Moodys.com موقع على تتوفر التي Moody’s تصنیفات وتعریفات رموز في االئتماني التصنیف منھجیة تعریف یتم

 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،

 األوروبي باالتحاد االئتماني التصنیف
 التصنیف محلل یوجد حیث األوروبي االتحاد في ائتماني تصنیف كوكالة المسجلة MIS تحدده ائتماني تصنیف ھو األوروبي باالتحاد االئتماني التصنیف
 .األوروبي باالتحاد الرئیسي

 التصنیف محلل یوجد حیث األوروبي االتحاد في ائتماني تصنیف كوكالة المسجلة MIS تحدده ائتماني تصنیف ھو األوروبي باالتحاد االئتماني التصنیف
 .األوروبي باالتحاد الرئیسي

 األوروبي باالتحاد تصنیف على الحاصل الكیان
 .األوروبي االتحاد في ائتماني تصنیف على حاصل كیان ھو األوروبي باالتحاد تصنیف على الحاصل الكیان
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 األسرة أفراد
 :ذكرھم التالي األشخاص من أي األسرة بفرد یُقصد

 .المنزلي شریكھ أو الموظف زوج .1
 المسؤولیات یتقاسما كانا سواء ،)عارضة عالقة كونھا من أكثر العالقة فیھا تكون التي المشتركة المعیشة ترتیبات( الموظف یعاشره الذي الشخص .2 .2

 .الحجرة رفیق مع العادیة المعیشة ترتیبات ذلك یشمل وال. ال أم المالیة
 .المعالین أو القُّصر الموظف أطفال  .3
 .الموظف مع المنزل نفس یتقاسم آخر قریب أي .4
 لنفوذ تخضع أو سیطرتھ أو الموظف بنفوذ توجیھھا یتم المالیة األوراق في تداوالتھم ولكن الموظف، مع المنزل نفس في یعیشون ال أشخاص أي .5

 ).التداول قبل الموظف مع تتشاور منفصلة أسر في یعیشون الذین األطفال أو اآلباء مثل) (مباشر غیر أو مباشر بشكل سواء( سیطرتھ أو الموظف
 األوراق تداول سیاسة في محدد ھو كما الغامضة، االئتمان صنادیق بخالف( شراكة أو كیان أو ائتماني صندوق أو اعتباري أو طبیعي آخر شخص أي .6

 ):المالیة
 خالل، من اإلداریة مسؤولیاتھ تصدر .1
 لصالح، إعدادھا یتم التي .2
 أو قبل، من مباشرة غیر أو مباشرة بصورة فیھا التحكم یتم التي .3
 لـ كبیر بشكل معادلة االقتصادیة مصالحھا تكون .4
 .أسرتھ أفراد أحد أو الموظف

 الُمتأثر المصنف الكیان
 المال رأس من أكثر أو% 10 یملك) 1: (یلي بما% 10 بنسبة المساھم فیھا یتمیز األوروبي باالتحاد ُمتأثر تصنیف على حاصل كیان ھو الُمتأثر المصنف الكیان

 في الحیازات باستثناء الصلة، ذي الثالث الطرف أو األوروبي، باالتحاد تصنیف على الحاصل المعني للكیان أخرى منفعة ملكیة أي أو التصویت حقوق أو
 اإلشراف أو اإلدارة مجلس في عضو) 2( أو الحیاة؛ على التأمین أو التقاعدیة المعاشات صنادیق مثل المدارة والصنادیق المتنوعة الجماعي االستثمار مخططات
 .الصلة ذي الثالث بالطرف

 الرئیسي المحلل أو الرئیسي، التصنیف محلل
 المستقبلیة والنظرة معین، تصنیف مراقبة أو تعیین عن الرئیسیة المسؤولیة لیتولى حالیًا الُمعیّن MIS موظف ھو الرئیسي المحلل أو الرئیسي التصنیف محلل

 .للتطبیق قابالً  ذلك كان إذا التصنیف، مراجعة أو للتصنیف

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

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

Service.” 

 المستقبلیة النظرة
 إلى الرجوع یرجى المعلومات، من لمزید. القادمة األجل متوسطة الفترة خالل للُمصدر االئتماني للتصنیف المحتمل باالتجاه الخاص الرأي ھي المستقبلیة النظرة
 .التصنیف وتعریفات رموز وثیقة

 وملكیة وامتالك یملك
 حساب أو مالیة أوراق في مصلحة أسرتھ أفراد أحد أو للموظف یكون أن خاللھا من یمكن التي األسالیب جمیع إلى ”وملكیة وامتالك یملك“ المصطلحات تشیر
 ).مالیة أوراق على المشتركة أو المنفردة التصویت أو التصرف سلطة أي( االنتفاع وملكیة المباشرة الملكیة ذلك في بما مالیة، خدمات مؤسسة لدى

 تصنیف على الحاصل) الكیانات( الكیان
 أو MIS قبل من تصنیفھا یتم مالیة أوراق بإصدار یقوم كیان أي أو MIS قبل من تصنیف على حاصل كیان أي تعني) الكیانات أو( تصنیف على الحاصل الكیان

 .MIS من ائتماني تصنیف على للحصول یسعى كیان أي
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 الصلة ذو الثالث الطرف
 یتعلق وفیما تصنیف على الحاصل الكیان عن نیابةً  Moody’s مع تتعامل) أخرى جھة أي أو خدمات مقدمي أو الراعي، المنظم، المنشئ، ذلك في بما( جھة أي

 الحاصل الكیان بھذا مباشر غیر أو مباشر بشكل اتصال على أو مسیطر شخص أي ذلك في بما تصنیف، على الحاصل الكیان لھذا االئتماني التصنیف بإجراء
 .تصنیف على

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

 المساھم
 .Moody’s ألسھم المباشر وغیر المباشر المالك المساھم مفھوم یشمل

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

 .اإللكترونیة المنصة عبر نشره ویتم تصنیف على الحاصل للكیان محدد وھو) القروض أو

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

 .تصنیف على الحاصل الكیان یحددھم الذین المستلمین إلى اإللكترونیة المنصة عبر نشره

 األصلیة 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
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ً   .Moody’s Analytics, Incو/أو .Moody’s Investors Service, Inc ، مؤسسة Moody’s ،© 2019 حقوق الطبع والنشر مؤسسة  .جمیع الحقوق محفوظة .("MOODY’S" و/ أو مرخصیھما وتابعیھما (معا

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

Moody’s  سارة المالیة في حال تعذر علیھ الوفاء. وال تعالج التصنیفات االئتمانیة أي قاقھا وتعرضھ للخلخدمات المستثمرین مخاطر اإلئتمان بأنھا المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الكیانات بالتزاماتھ التعاقدیة والمالیة عند استح
ارات الوكالة لیست  تصریحات بشأن التي تتضمنھا إصد Moody’s یفات االئتمانیة اآلراء التي تقدمھامخاطر أخرى بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر: مخاطر السیولة ومخاطر القیمة السوقیة أو المخاطر المتعلقة بتقلب األسعار. إن التصن

وكذلك، ال تُشكل أو تُقدم  .MOODY’S ANALYTICS, INC تقدیرات كمیة قائمة على النماذج للمخاطر االئتمانیة واآلراء ذات الصلة أو التعلیقات المنشورة من جانب MOODY’S حقائق حالیة أو تاریخیة. كما یجوز أن تتضمن إصدارات
ال یعلقون  على مدى مالئمة أي قرار   Moody’s إصدارات أي مشورة استثماریة أو مالیة، وال توصیات بشراء أو بیع أو االحتفاظ بأیة أوراق مالیة؛ فضالً عن أن وأي من التصنیفات االئتمانیة أو Moody’s ة وإصداراتالتصنیفات االئتمانی

ورقة مالیة ھو بصدد شرائھاأو  اتھا االئتمانیة وتنشر إصداراتھا مع األخذ في اإلعتبار أن كل مستثمر سوف یقوم بدراسة وتقییم ، مع مراعاة كامل العنایة الواجبة، كلتٌصدر تصنیف Moody’s استثماري معین ألي مستثمر بعینھ. إن وكالة
 .االحتفاظ بھا أو بیعھا

أو مطبوعاتھا في  MOODY’S ستخدم من جانب مستثمري التجزئة، وسیكون من قبیل التھور ومن غیر المالئم أن یستخدم مستثمرو التجزئة تصنیفاتوكذلك مطبوعاتھا أن تُ  MOODY’S لیس المقصود من التصنیفات االئتمانیة من جانب مؤسسة
 .كلدی االعتبار عند اتخاذھم أي قرار استثماري. وفي حالة إذا ما راودك أي شك، ینبغي علیك االتصال بمستشارك المالي أو أي مستشار محترف آخر

ویُحظر نسخ أو إعادة نسخ أو إعادة تجمیع أو إرسال أ أو نقل أو نشرأو إعادة توزیع أو إعادة بیع أو تخزین إن كافة المعلومات التي یحتویھا ھذا المستند محمیة بموجب القانون، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، قانون حقوق الطبع والنشر 
  .Moody’s ألي مما سبق، كلیا أو جزئیا، وبأي صیغة أو أسلوب أو بأیة وسیلة مھما كانت، من قِبل أي شخص دون الحصول على موافقة خطیة ُمسبقة من ھذه المعلومات بھدف استخدامھا

 .ض التنظیمیة وال یجب استخدامھ بأي طریقة قد تؤدي إلى اعتبارھا مقاربةالمودعة لیست مخصصة لالستخدام من قبل أي شخص كمقیاس حیث أن ھذا المصطلح محدد لألغرا Moody's إن التصنیفات االئتمانیة ومطبوعات

مات "كما ھي" دون ضمان أنھا دقیقة ویُعتمد علیھا. ونظراً الحتمالیة وجود خطأ بشري أو میكانیكي، إضافة إلى عوامل أخرى، تم توفیر ھذه المعلو Moody’s على كل المعلومات المتضمنة في ھذا المستند من مصادر تفترض MOODY’S حصلت
أنھا موثوق بھا، بما في ذلك، ، االستعانة بمصادر من طرف ثالث  Moody’s كافة التدابیر الالزمة لكي تضمن ان المعلومات التي تستعین بھا في منح التصنیفات االئتمانیة ذات جودة كافیة ومن مصادر تعتبرھا  Moody’s من أي نوع. تتخذ وكالة

 .MOODY’S یف، أو في إعداد مطبوعاتال تعمل كمدقق وال یمكنھا، في كل حالة، أن تقوم على نحو مستقل، بمراجعة أو التحقق من المعلومات التي تتلقاھا فیما یخص عملیة التصن Moody’s ، فإن وكالةمستقل.  ومع ذلك

ت غیر فیھا وموظفیھا ووكالئھا وممثلیھا، والمرخصین والموردین ـ ال تتحمل أیة مسؤولیة تجاه أي شخص أو جھة عن أیة خسائر أو أضرار سواء كان وكذلك مدیریھا والمسؤولین MOODY’S بالقدر الذي یسمح بھ القانون ویجیزه، فإن مؤسسة
أو أي من مدیریھا أو المسؤولین فیھا أو  MOODY’S م القدرة على استخدامھا، حتى وإن كانت مؤسسةمباشرة أو خاصة أو استتباعیة أو عرضیة، من أي نوع، تنشأ من أو فیما یتصل بالمعلومات المتضمنة طیھ أو استخدام تلك المعلومات أو عد

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

یة مسؤولیة عن أیة خسائر أو أضرار سواء كانت مباشرة أو تعویضیة تقع ألي شخص وكذلك مدیریھا والمسؤولین فیھا وموظفیھا ووكالئھا وممثلیھا ومرخصیھا وموردیھا ـ ال تتحمل أ MOODY’S بالقدر الذي یسمح بھ القانون ویجیزه، فإن مؤسسة
ي نطاق أو خارج نطاق سیطرة، تجنباً ألي لبس أو شك ـ استبعادھا) من جانب، أو أي احتمال ف أو جھة، بما في ذلك دون حصر، أي إھمال (ولكن مع استبعاد أي عمل احتیالي، أو سوء تصرف متعمد، أو أي نوع آخر من المسؤولیة ال یمكن ـ

 .المتضمنة طیھ أو استخدام تلك المعلومات أو عدم القدرة على استخدامھا أو أي من مدیریھا أو المسؤولین فیھا أو موظفیھا أو وكالئھا أو ممثلیھا، أو المرخصین أو الموردین، تنشأ عن أو فیما یتصل بالمعلومات MOODY’S مؤسسة

بأي صیغة أو  Moody’s ت ُمقدمة أو صادرة عنبشأن دقة أو استمراریة أو تمام أو إمكانیة بیع آو مالئمة مثل ھذه التقییمات أو المعلومات ألي غرض معین ألي تصنیف أو رأي أو معلوما -صریح أو ضمني  -ضمان أي  Moody’s وال تقدم
  .أسلوب أیاً كانوا

، أن معظم الُمصدرین لسندات الدیون (بما في ذلك سندات الشركات والبلدیات و، الصكوك والكمبیاالت واألوراق التجاریة) واألسھم " Moody’sلمستند، وھي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسةلخدمات المستثمرین بموجب ھذا ا Moody’s تُفصح وكالة
دوالر  2.500.000و  1500لخدمات المستثمرین  مقابل خدمات التقدیر والتقییم المقدمة بواسطتھا رسوما تتراوح بین  Moody’sفقوا على الدفع لـلخدمات المستثمرین، قبل طلب التكلییف بعمل أي تقییم، قد وا Moody’s  الممتازة الُمصنفة بواسطة

 .لخدمات المستثمرین وعملیات التصنیف بشكل عام Moody’s تجریھا وكالةلخدمات المستثمرین سیاسات وإجراءات خاصة بالتعامل مع استقاللیة عملیات التصنییف التي  Moody’s ( Moody’s أمریكي. تتبنى كل من مؤسسة

علنا  SEC مع األوراق المالیةلخدمات المستثمرین والتي كانت قد أبلغت مفوضیة تنظیم التعامل  Moody’s  والجھات الُمَصنفة، وبین الجھات التي تحتفظ بتصنیفات من MCO یتم نشر المعلومات المتعلقة بأعمال التحالف التي قد تحدث بین مدیري
  Director and Shareholder Affiliation  —Corporate Governance  —"Investor Relationsتحت عنوانwww.moodys.com  %، یتم نشرھا على موقع شبكة على الموقع االلیكتروني5بأكثر من   MCOعن حصة ملكیة في

Policy.”. 

 MOODY'S ،Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL التابع لـ أحكام إضافیة خاصة بأسترالیا فقط: أي نشر لھذه الوثیقة في أسترالیا یكون بموجب "رخصة الخدمات المالیة األسترالیة" الممنوحة للكیان
من قانون الشركات  761Gحسبما ینطبق). إن ھذه الوثیقة موّجھة "لعمالء قطاع البیع بالجملة" فقط وفي سیاق المعنى المقصود في المادة ) Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 و/ أو 336969

بأنكم تحصلون على ھذه الوثیقة بصفتكم "عمالء قطاع البیع بنظام الجملة" وأنھ لن یكون لكم أو الجھة التي تمثلونھا الحق،  MOODY’S تتعھدون لـ. من خالل استمراركم الحصول على حق االطالع على ھذه الوثیقة داخل أسترالیا، فأنكم 2001للعام 
االئتماني رأیًا فیما یتعلق بالجدارة االئتمانیة للُمصدر  MOODY'S . ویعتبر تصنیف2001من قانون الشركات لعام  761Gبطریق مباشر أو غیر مباشر، في نشر ھذه الوثیقة أو محتویاتھا "لعمالء البیع بنظام التجزئة" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 

لًما بأنھ من سیكون من قبیل التھور وغیر المالئم بالنسبة لمستثمري التجزئة المتاحة لمستثمري التجزئة؛ عإزاء االلتزام بسداد الدین الخاص بجھة اإلصدار، ولیس بشأن األوراق المالیة ألسھم جھة اإلصدار أو أي شكل من أشكال األوراق المالیة 
 .ار مھني آخرأو مطبوعاتھا عند اتخاذ أي قرار باالستثمار. وإذا انتابتك أي شكوك بشأن ھذا األمر، یتعین علیك االتصال بمستشارك المالي أو آي مستش MOODY’S استخدام تصنیفات

الكامل من قبل مودیز اوفرسیسز ھولدینجز انك، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل من ابان فقط: فإن مودیز الیابان كیھ كیھ ھي وكالة تصنیف ائتمانیة تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة مودیز جروب الیابان جي كیھ المملوكة بأحكام إضافیة خاصة بالی
إن التصنیفات االئتمانیة من قبل مودیز اس اف ف ائتمانیة تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة مودیز الیابان كیھ كیھ.  مودیز اس اف الیابان لیست وكالة تصنیف ذات أھمیة قومیة. لذلك، فقبل ام سي او. مودیز اس اف الیابان كیھ كیھ ھي وكالة تصنی

مودیز الیابان كیھ  ومیة من قبل أیة ھیئة لیست ذات أھیمة قومیة .وبالتالي ال یؤھل االلتزام المصنف أنواع معالجة معینة بموجب قوانین الوالیات المتحدة.الیابان ھي تصنیفات ائتمانیة بدون أھمیة قومیة. تم تحدید التصنیفات االئتمانیة بدون أھمیة ق
 .على التوالي 3و  2ض وكالة الخدمات المالیة في الیابان ھي كیھ و مودیز اس اف الیابان ھي وكاالت تصنیف ائتمانیة مسجلة في وكالة الیابان للخدمات المالیة وأرقام تسجیلھا لدى مفو

واألسھم الممتازة الُمصنفة في ذلك سندات الشركات والبلدیات والصكوك والكمبیاالت واألوراق التجاریة) تُفصح وكالة مودیز الیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان (حسب الحالة) بموجب ھذا المستند أن معظم الُمصدرین لسندات الدیون (بما 
ز الیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان مقابل خدمات التقدیر والتقییم المقدمة بواسطتھا رسوما تتراوح بین بواسطة مودیز الیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان (حسب الحالة) قبل طلب التكلییف بعمل أي تقییم، قد وافقوا على الدفع إلى مودی

 یةیان یاباني. تتبنى كل من مودیز الیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان سیاسات وإجراءات خاصة لمعالجة المتطلبات التنظیمیة الیابان 350,000,000ین یاباني إلى  200,000
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