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

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

 1السياسة

راض تداول ال ُيسمح للموظفني الذين يتمتعون حبق الوصول إىل المعلومات الرسية استخدام تلك المعلومات أو ماشركهتا ألغ

) أو ألي غرض آخر باستثناء تسيري أعمالنا اخلاصة.  وحتظر قوانني ولواحئ التداول (أو التعامل)  Moody’sاألوراق المالية (مثل أهسم  

من الداخل عىل الصعيد العالمي رشاء أو بيع األوراق المالية لرشكة يف حالة حيازة معلومات جوهرية غري عامة عن تلك الرشكة. 

قد تنهتك هذه القوانني من خالل اإلفصاح عن معلومات جوهرية غري عامة لشخص آخر. ويف حالة اإلفصاح عن هذه   كما أنك

 المعلومات أو استخدامها، فقد تتعرض للمعاقبة، حىت إذا لم حتقق لنفسك مكاسب مالية. 

 
 " باستثناء بوليفيا وبنما والبريو.Moody’s Local" عىل مجيع كيانات "Moody’s Localطّبق المراجع اخلاصة ب " تُ  1
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لفرق  اإلفصاح عهنا  يتم  اليت  المعلومات  تصنيف مستقبيل معلومات جوهرية، أشهنا أشن  بإجراء  المعنية  المعلومات  تكون  قد 

التصنيف.التصنيفات من قبل أطراف   الم  ثالثة خالل عملية  التفاعالت  الرسية خالل  المعلومات  شرتكة بني ميكن ماشركة بعض 

MISاألطراف الثالثة وموظفي كيانات   و     Moody’s Local .  المشرتكة  التفاعالت  عدلقوا. غري أّن ماشركة المعلومات جيب أن متتثل  

ماهي المعلومات اليت ميكن التطّرق إلهيا أو ال يف هذه االجتماعات المشرتكة، باحرتام قاعدة احلاجة    المشرتكة  التفاعالت  قواعدحتدد  

Moody’s لمعرفة المعلومة، مع وكاليت  من الُمصدر حول    ويف العادة، ميكن ماشركة معلومة عامة  للتقييم االئتماين المستقّلتني.  

كن ماشركة معلومات خاصة كتأثري التصنيفات وتفاصيل جلنة التصنيف.  معاملة مقرتحة أو معلومة علنية، كما أّنه ال مي  

، جيب إهناء المشرتكة  التفاعالت  قواعدإذا أبدى طرف ثالث خالل التفاعل المشرتك برغبته يف التطرق إىل موضوع معّني ال تسمح به  

التفاعل المشرتك وجيب عىل األطراف غري المعنية بالموضوع مغادرة التفاعل من أجل تفادي ماشركة معلومات رسية غري مسموح  

 هبا.  

جيب توجيه األسئلة المتعلقة مبا إذا كانت المعلومات "رسية" أو "جوهرية" أو متعلقة بالقيود المفروضة عىل استخدام أو توزيع هذه 

 ومات إىل إدارة االمتثال. المعل

يوجد أيًضا دليل أكرث تفصيًال فيما يتعلق بالمعلومات اجلوهرية غري العامة والمعلومات الرسية يف مدونة قواعد سلوك العمل لدى 

MCO  لدى المهين  السلوك  قواعد  ومدونة   ،Moody’s Investors Service يف هبا  المعمول  المهين  السلوك  قواعد  ومدونة   ،

"Moody’s Local (ML)  ،"  المالية لدى األوراق  تداول  المشرتكةMCOوسياسة  التفاعالت  تكنولوجيا    ، قواعد  وسياسة استخدام 

 . Moody’sالمعلومات لدى 

 تعريف المصطلحات

 المعلومات السرية

حتفاظ هبا أو التعامل المعلومات الرسية هي أي معلومات حاسسة من الناحية التنافسية و/أو أي معلومات جوهرية غري عامة يتم اال 

 أو موظفهيا أو اجلهات اليت تتعامل معهم، مبا يف ذلك عىل سبيل المثال ال احلرص: Moody’sمعها بطريقة أخرى من قبل 

المعلومات غري العامة المستخدمة من أجل، أو اليت يتم احلصول علهيا من ُمصِدر أو وكيله بغية، حتديد تصنيف معني، والنظرة   »

 لتصنيف ذي الصلة أو مراجعة التصنيف إذا كان ذلك ممكًنا. المستقبلية ل

 المعلومات المعنية بتصنيف معلق قبل اإلعالن عن هذا التصنيف.   »

المعلومات المتعلقة بسري عملية جلنة التصنيف، مبا يف ذلك عىل سبيل المثال ال احلرص، فشل التصويت يف اللجنة، وحقيقة أن  »

 اختلف مع رأي اللجنة بالكامل، وأسماء أعضاء اللجنة.أحد أعضاء جلنة التصنيف قد 
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، مبا يف ذلك، مناذج تقييم Moody’sوالمعلومات اليت يقدمها عمالء  Moody’sالمعلومات غري العامة المتعلقة بعمالء  »

لقروض،  المخاطر الداخلية، والمعلومات المتعلقة بأداء هذه النماذج، والبيانات التارخيية للتأخر يف سداد حمافظ ا

 والمعلومات اخلاصة بتسعري القروض اخلاصة بالعمالء، والمعلومات المتعلقة بتكوين المحافظ وتركزيها.

 .Moody’sالمعلومات المالية غري العامة وتوقعات المبيعات اخلاصة مبؤسسة   »

اهتا ومعادالهتا ومهناجياهتا  واسرتاتيجياهتا وأنظمة ملكيهتا اخلاصة وخوارزمي Moody’sالمعلومات ذات الصلة خبطط أعمال   »

 وتصميمات منتجاهتا وعملياهتا ومعلوماهتا اخلاصة بالبحث والتطوير وأرسارها التجارية. 

 المعلومات الشخصية اخلاصة.  »

 التصنيف االئتماني 

ن، أو هسم ممتاز أو أداة فيما يتعلق باجلدارة االئتمانية لكيان، أو الزتام دين أو مايل، أو سند دي  MISالتصنيف االئتماين هو رأي من  

مالية أخرى، أو مصدر لمثل هذا الدين أو االلزتام المايل، أو سندات الدين، أو األهسم الممتازة أو أداة مالية غريها، تم إصدارها 

 باستخدام نظام تصنيف راسخ وحمّدد لفئات التصنيف. 

 خدمات التصنيف االئتماني

واخلدمات المقدمة فيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية، وإذا أمكن، النظرة المستقبلية   خدمات التصنيف االئتماين هي تلك المنتجات

للتصنيف ذي الصلة أو مراجعة التصنيف. تستبعد خدمات التصنيف االئتماين عىل وجه التحديد مجيع اخلدمات اإلضافية أو اخلدمات 

 األخرى المسموح هبا.

 المعلومات الجوهرية

) قد تؤثر عىل قرار 2) قد يكون لها تأثري عىل سوق األوراق المالية بشكل عام؛ أو (1وهرية أي معلومات: (ُيقصد بالمعلومات اجل

استثماري لمستثمر معقول. ومن أمثلة المعلومات اجلوهرية، عىل سبيل الذكر ال احلرص، نتاجئ المبيعات؛ واألرباح أو التقديرات (مبا 

معلومات األرباح اليت تم إصدارها اسبًقا)؛ وإجراءات أرباح األهسم؛ واخلطط االسرتاتيجية؛ يف ذلك حاالت إعادة التأكيد أو تغيري  

والتصفية؛ وخطط  االستحواذ  الموظفني؛ وخطط  الهامة يف صفوف  والتغيريات  اجلديدة؛  اخلدمات  أو  االكتاشفات  أو  والمنتجات 

يع المشرتكة؛ واإلجراءات احلكومية؛ وحاالت التقايض الرئيسية التمويل؛ وعروض األوراق المالية المقرتحة؛ وخطط التسويق والماشر 

أو تطورات حاالت التقايض أو المطالبات المحتملة؛ وإعادة الهيكلة وإعادة الرسملة؛ والتفاوض أو إهناء العقود الرئيسية؛ وإجراءات 

بإجراءات التصنيف المعلقة أو المستقبلية . وُيفرتض أن تكون المعلومات ذات الصلة  MISالتصنيف المحتملة أو المعلقة لمؤسسة  

ير البحثية) معلومات جوهرية.   MISلمؤسسة   أو غريها من اإلعالنات العامة المادية (مبا يف ذلك، عىل سبيل الذكر ال احلرص، التقار

 مات جوهرية. وإذا كان لديك أي سؤال حول ما إذا كانت بعض المعلومات هي معلومات جوهرية أم ال، جيب افرتاض أهنا معلو
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 المعلومات الجوهرية غير العامة

 تشري المعلومات اجلوهرية غري العامة إىل المعلومات اجلوهرية وغري العامة يف نفس الوقت. 

MCO 

 والرشكات التابعة لها اليت متلك غالبية أهسمها.   Moody’s Corporationإىل مؤسسة  MCOيشري اختصار  

Moody’s Investors Service, Inc. (MIS) 

. والرشكات التابعة لها اليت تصدر التصنيفات ضمن اسم العالمة التجارية Moody’s Investors Service, Incإىل   MISيشري اختصار  

"Moody’s Investors Service ." 

Moody’s Local (ML) 

(  ُيشري "MLاختصار  إىل   (Moody’s Local التجارية العالمة  اسم  حتت  ائتمانية  تصنيفات  ُتصدر  واليت  لها  التابعة  والرشكات   "

"Moody’s Local.وسيتم إضافة الحقة لتحديد كل والية قضائية تستخدم اسم العالمة التجارية ." 

 المعلومات غير العامة 

يتم نرشها علًنا (عىل سبيل المثال، من خالل اإليداع العام لدى هيئات تنظيم األوراق  تعترب المعلومات "معلومات غري عامة" ما لم

المالية أو إصدار بيان صحفي أو إفاشء المعلومات يف خدمة نرش األخبار عىل الصعيد الوطين أو عىل نطاق واسع أو إصدار بيان 

 توكيل أو نرشة اكتتاب). 

 )ML-AR, ML-UY( النظرة المستقبلية

المتوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى  النظرة المستقبلية هي رأي بأشن االجتاه المحتمل لتصنيف خماطر المصدر عىل المدى 

 الرجوع إىل وثيقة مقاييس التصنيف المعمول هبا. 

 النظرة المستقبلية 

يد من المعلومات، يرجى مراجعة النظرة المستقبلية هي رأي يتعلق باالجتاه المحتمل لتصنيف مصدر عىل المدى المتوسط. للمز 

 رموز وتعريفات التصنيفات المعمول هبا. 

 التصنيف 

 التصنيف هو أي تصنيف أو تقييم يتعلق خبدمات التصنيف االئتماين واخلدمات الماسعدة واخلدمات األخرى المسموح هبا. 
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 )MLتصنيف (

 -Moody’s Localأو األنشطة التكميلية المحلية المتعلقة بـ  التصنيف هو أي تصنيف أو تقييم فيما يتعلق خبدمات التصنيف االئتماني

AR ("Actividades Afines y Complementarias") . 

 (ML - AR) ("Actividades Afines y Complementarias for Argentina")األنشطة ذات الصلة والتكميلية 

والتكميلية   الصلة  ذات  منتجات   (Moody's Local-AR) ("actividades afines y completearias for Argentina")األنشطة  هي 

خدمات وهي ليست خدمات تصنيف خماطر، وجيب أال ينأش عهنا تضارًبا يف المصالح مع    Moody´s Local - ARوخدمات مقدمة من  

 Actividades Afines y. جيب أن حتصل األنشطة ذات الصلة والتكميلية ("Moody´s Local - ARتصنيف المخاطر اليت تقدمها   

Complementarias for Argentina عىل ترخيص من ("Comisión Nacional de Valores   قبل عرضها عىل الكيانات المعنية. جيب

ير ُيقدم مع   Moody´s Local - ARذكر عدم وجود تضارب يف المصالح من قبل مسؤول االمتثال التنظيمي المحيل يف   من خالل تقر

 .Comisión Nacional de Valoresطلب الموافقة إىل 

 المراجعة 

المراجعة هي إاشرة إىل أن التصنيف قيد النظر للتغيري عىل المدى القريب. للمزيد من المعلومات، راجع وثيقة رموز وتعريفات 

 التصنيفات المعمول هبا. 

 )ML - AR ،ML - UYمراجعة (

ري عىل المدى القريب. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إىل وثيقة المراجعة هي إاشرة إىل أن تصنيف المخاطر قيد النظر للتغي

 مقاييس التصنيف المعمول هبا. 

 )ML-ARخدمات تصنيف المخاطر (

) المخاطر  تصنيف  من  ML-ARخدمات  مقدمة  وخدمات  منتجات  هي   (Moody´s Local - AR   المخاطر بتصنيف  يتعلق  فيما 

 Actividades Afinesاالئتمانية وتصنيف المخاطر األخرى. تستبعد خدمات تصنيف المخاطر مجيع األنشطة ذات الصلة والتكميلية ("

y Complementarias وفًقا للواحئ األرجنتينية، تقدم .("CRAs .تصنيًفا لألوراق المالية القابلة للتداول والمخاطر األخرى 

 )ML-UYخدمات تصنيف المخاطر (

) تعين أًيا من أو كل ما ييل: خدمات التصنيف االئتماين وتقييمات المخاطر األخرى أو التقييمات ML-UYخدمات تصنيف المخاطر ( 

 أو األنشطة ذات الصلة.
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 المعلومات الشخصية الخاصة

 المعلومات الشخصية اخلاصة هي: 

 اسم الفرد مقرتًنا بـ: .1

الضمان االجتماعي، أو رقم تعريف دافع الرضائب، أو رقم جواز السفر، أو رقم رخصة القيادة، أو رقم التعريف اآلخر رقم  .أ

 الصادر عن احلكومة.

 رقم احلاسب المايل، مع أو بدون أي رمز أو كلمة مرور تسمح بالوصول إىل احلاسب.  .ب

 رقم بطاقة االئتمان.  .ج

 وغريها من المعلومات الواردة يف ملفات الموظف.  معلومات تعويض الموظف وتقييمات األداء  . د

اسم الفرد أو رقم تعريفه الفريد مقرتًنا بالعرق أو الدين أو األصل أو المعلومات الطبية أو الصحية أو معلومات التحقق من   .2

 اخللفية أو التوجه اجلنيس. 

 المعلومات الشخصية اخلاصة هي نوع من المعلومات الشخصية.
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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، ©2021 مؤسسة لدى والنشر الطبع حقوق
 .محفوظة

 الشبیھة المالیة األوراق أو الدیون أو االئتمانیة االلتزامات أو الكیانات من لكل المستقبل في  المتوقعة النسبیة االئتمانیة المخاطر حول الحالیة آرائھا ھي Moody’s ل  التابعة االئتماني التصنیف شركات تصدرھا التي االئتمانیة التصنیفات إن
  الكیانات أحد وفاء عدم  احتمال عن الناشئة المخاطر بأنھا االئتمان مخاطر Moody’s وتعرف. الحالیة اآلراء ھذه") المطبوعات" بلفظ مجتمعة إلیھا یشار(  Moody’s تنشرھا التي والمعلومات والخدمات والمنتجات  المواد تتضمن وقد بالدیون

 معلومات على الحصول أجل من  التصنیفات وتعریفات رموز شأنب بھا المعمول Moody’s وثیقة على االطالع یرجى. أصولھ في لنقص تعرض أو الوفاء علیھ تعذر حال في المالیة للخسارة وتعرضھ استحقاقھا عند  التعاقدیة المالیة بالتزاماتھ
 المخاطر أو السوقیة القیمة ومخاطر السیولة  مخاطر: الحصر ال المثال سبیل على فیھا بما أخرى مخاطر أي االئتمانیة التصنیفات تعالج وال .Moody’s تجریھا التي االئتمانیة التقییمات تتناولھا التي التعاقدیة المالیة االلتزامات أنواع بشأن

 MOODY’S مطبوعات تتضمن أن یجوز  كما. تاریخیة أو حالیة حقائق بشأن تصریحات لیست الوكالة مطبوعات  تتضمنھا التي األخرى واآلراء") التقدیرات(" االئتمانیة غیر والتقدیرات  االئتمانیة التصنیفات إن. األسعار بتقلب المتعلقة
  األخرى واآلراء والتقدیرات  االئتمانیة التصنیفات  تُقدم 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

  مالئمة بمدى  تلتزم ال  Moody’s تقدمھا التي ومطبوعات 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
  ھو مالیة ورقة كل الواجبة، العنایة كامل مراعاة  مع ، وتقییم 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

 .بیعھا أو بھا االحتفاظ أو شرائھا بصدد

 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 المستثمرین 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 5.00.000
 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
 قانون 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  550,000,000  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

http://www.moodys.com/
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