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 تصنيف القوة المالية للتأمين ؤكدت Moody’sالة  وكإجراء تصنيف: 
)IFSR  (في الفئة  لشركة بروجBaa2والنظرة المستقبلية مستقرة ، 

) اليوم تصنيف القوة Moody’sخلدمة المستثمرين ( Moody’sوكالة  أكدت – 2021 حزيران/يونيو 8 لندن،
من تصنيف  مستقبليةالنظرة الوغّريت  ،Baa2) لرشكة بروج للتأمني التعاوين (بروج) يف الفئة IFSRالمالية للتأمني (

 .مستقرة إىل قيد المراجعة

 حيثيات التصنيف

 ،ترشين الثايننوفمرب/ 17اليت بدأت بتارخي حنو التخفيض  الرشكة تصنيفلمراجعة كامتام جاء هذا التصنيف االئتماين 
 اجلهة الرقابية طرحهتااليت الماسئل معاجلة الرشكة لتحسني حوكمهتا و اختذهتااليت  اإلجراءاتالتصنيف عكس يو

كما يعكس تأكيد التصنيف يف الفئة . ]1[2021 شباطمبا يف ذلك تعيني مدير عام جديد يف هشر فرباير/، اسبقاً 
Baa2 وكالة توقعات  مع نظرة مستقبلية مستقرةMoody’s  ورحبية  السوقية ةصاحلستوقف االخنفاض يف بأن اإلدارة
  ."بروج"

 2021عام ل الربع األول يف ٪47 نسبة، و ب2020يف عام  ٪34 نسبةاخلاصة برشكة بروج باخنفضت أقاسط التأمني 
قدرة  بشكل كبري مما أدى إىل اخمفاض اراألسعقيام الرشكة برفع  واليت جاءت بعد، 2020نفس الفرتة لعام مقارنة مع 

زيادة  2020بشكل سليب يف عام أرباح الرشكة  تأّثرت. ويف والوقت ذاته، التنافسيةالرشكة  أقاسط  عجز خمصص ب
لتغطية لن يكون كاٍف مكتسبة القاسط صايف األ توقعت الرشكة أن حيث ال سعودي يمليون ر 5.4مبقدار التأمني 

وقنوات  امنتجاهتمن خالل تنويع منو أقاسط التأمني  استكمالتنوي الرشكة وبشكل إجيايب،  والنفقات.المطالبات 
الكتتاب.وجود بعض ال إىلذلك يؤدي قد  ، ولكنتوزيعها  تقلبات يف نتاجئ ا

 النظرة المستقبلية

، حافظت الرشكة عليهالذي  يقو الورأس المال  احتياطيات السيولة عكس النظرة المستقبلية المستقرة مستوىت
زيادة الكبرية يف مستوى األصول عىل الرغم من  ذات تصنيف  اتسندات الرشك وبشكل ملحوظ ، عالية المخاطرال

حصهتا السوقية يف الوقت الذي حتافظ فيه  ستستعيد" بأن "بروج" Moody’sوتوّقع "ائتماين حتت درجة االستثمار 
 وقوية. عىل مستويات رأس مال كافية

 خفض التصنيفأو  تؤدي إلى رفع يمكن أنل التي العوام

أو قامت  ٪1بأكرث من  عىل حصة سوقية "بروج"حافظت ) 1(، ميكن رفع التصنيف إذا Moody’sوفقًا لوكالة 
زيادهتا وحتسني رحبيهتا حبيث تكون مستويات العائد ) 2(، رشكة يف السوق 20استعادة مركزها ضمن أفضل  هبدف، ب



 

فظ عىل مستويات ا، بينما حت٪90) أقل من CORنسبة جممعة (وب باستمرار ٪12) أكرث من ROCرأس المال (عىل 
 .2xأقل من ب) GUL(الكتتاب ل رافعة إمجاليةمع رأس مالها 

) و/أو اخنفاض 2ستمر يف حصهتا السوقية؛ (م) حدث اخنفاض 1وبالمقابل، سيتم خفض تصنيف رشكة بروج إذا: (
زيادة ال إذا أو  ،3xألكرث من  الكتتابل مجاليةاإل رافعة مركز رأس المال، مع اخنفاض كبري يف رأس المال التنظيمي أو 

الكتتاب بشكل مستمر، مع  ) و/أو ضعف3اجلودة االئتمانية لمعيدي التأمني؛ ( تضعف ) CORنسبة جممعة (أداء ا
 ) و/أو اخنفاض جودة األصول المستثمرة مع وجود أصول عالية المخاطر 4؛ (باستمرار ٪100 أكرث منتبلغ 

(HRA)  من حقوق الملكية الموّحدة (الماسهمني وحاميل وثائق التأمني). ٪80تعادل أكرث من 

 التصنيف المتأثر

 بروج للتأمني التعاوينرشكة : المصدر
 Baa2لقوة المالية للتأمني يف الفئة اصنيف تتأكيد تأكيد التصنيف: 

 إىل مستقرة تصنيف قيد المراجعة منتغيري النظرة المستقبلية  مستقبلية:نظرة الال

 .971.4.237.9503+حملل السوق المحيل لهذا التصنيف هو حممد عيل رياض الدين لوند 

 ات التنظيميةاإلفصاح 

وكاالت التصنيف االئتماين، اليت تم إصدارها بواسطة جملس ب التنظيم اخلاصة هذا التصنيف قد تم تنظيمه وفًقا للواحئ
 اخلاص بالمملكة العربية السعودية. نظام السوق الماليةهيئة السوق المالية، واليت تستند إىل 

فئة/رتبة دين أو ورقة مالية، فإن هذا اإلعالن يوفر بالنسبة للتصنيفات اليت تم إصدارها لربناجم أو سلسلة أو 
لنفس السلسلة أو فئة/رتبة  إفصاحات تنظيمية مؤكدة خبصوص كل تصنيف لسند أو ورقة مالية تم إصدارها الحقاً 

ا الدين أو الورقة المالية، أو بالنسبة لربناجم تم اشتقاق التصنيفات اخلاصة به حرصًيا من التصنيفات الموجودة، طبقً 
. وبالنسبة للتصنيفات اليت تم إصدارها لموفر دعم ما، فإن هذا اإلعالن يوفر Moody’sإلجراءات تصنيفات 

إفصاحات تنظيمية مؤكدة خبصوص إجراء التصنيف االئتماين لموفر الدعم، وخبصوص كل إجراء تصنيف ائتماين حمدد 
من التصنيف االئتماين اخلاص مبوفر الدعم. وبالنسبة هبا  ةاخلاص ةاالئتماني اتلألوراق المالية اليت تشتق التصنيف

، الذي تم تعيينهالتصنيف المؤقت  خبصوصللتصنيفات المؤقتة، فإن هذا اإلعالن يوفر إفصاحات تنظيمية مؤكدة 
يف كل حالة لم خيضع فهيا هيكل و�صدار الهنايئ للدين، ل الحقاً  تعيينهتم يأي تصنيف ائتماين هنايئ قد  وخبصوص

مزيد من المعلومات، لالتصنيف االئتماين الهنايئ بشكل يؤثر عىل التصنيف. ل تعينياملة والبنود للتغيري قبل المع
 يرجى الرجوع إىل عالمة تبويب التصنيفات الموجودة يف صفحة الُمصِدر/الكيان التابعة للُمصِدر المذكور، عىل

 .www.moodys.com الموقع اإللكرتوين التايل

 الموقع اإللكرتوين التايل يرجى الرجوع إىل عالمة تبويب التصنيفات الموجودة يف صفحة الُمصِدر عىل
www.moodys.com  للتعرف عىل آخر إجراء تصنيف واحلصول عىل السجل التارخيي للتصنيفات. تم إصدار

بالكامل إىل بيانات رقمية، وقد ال  Moody’sات ألول مرة يف تارخي يقع قبل وقت حتويل تصنيفات بعض التصنيف
ألكرث موثوقية وأكرث دقة وفقاً  Moody’s تقّدمتتوفر بيانات دقيقة يف هذا التارخي. لذا،   التارخي الذي تعتقد أنه ا

 ترشين األول/أكتوبر 14مراجعة "التقرير اخلاص" بتارخي مزيد من المعلومات، يرجى لللمعلومات المتاحة خالله. ل

http://www.moodys.com/
http://www.moodys.com/


 

"، 1999 كانون الثاين/يناير 1إىل قامئة األوراق المالية اليت تم تصنيفها ألول مرة قبل تارخي  تؤدي"روابط  بعنوان 2011
 .www.moodys.com/disclosures اإللكرتوين ناالتصنيفات عىل موقعب اإلفصاح اخلاصوذلك يف صفحة 

كانت المهنجية الرئيسية الُمستخدمة يف هذا التصنيف هي مهنجية رشكات التأمني عىل الممتلكات والتأمني ضد 
 وميكنك اإلطالع علهيا من خالل الرابط التايل 2019احلوادث اليت تم نرشها يف نوفمرب/ترشين الثاين 

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1187574. 
) عىل موقعنا اإللكرتوين Rating Methodologiesأو ميكنك الرجوع إىل صفحة مهنجيات التصنيف (

www.moodys.com .للحصول عىل نسخة من هذه المهنجية 

وحتليل احلاسسية، راجع قسم افرتاضات  Moody’sللتعرف عىل المزيد من افرتاضات التصنيف الرئيسية اخلاصة بـ 
التصنيف اخلاصة بـ وتعريفات المهنجية وقسم حاسسية االفرتاضات يف منوذج اإلفصاح. ميكن االطالع عىل رموز 

Moody’s  من خالل الموقع التايل
ps://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_198222htt. 

المستقبلية المتعلقة بالكيانات، أو  يةمخاطر االئتمانالاحلالية جتاه  Moody'sتعّرب التصنيفات االئتمانية عن آراء 
 Moody's. ُتعّرف Moody'sمن ِقبل  الديون الُمصنفةب األوراق المالية الشبهية ، أو الديون أويةاالئتمان االلزتامات

المخاطر االئتمانية بأهنا المخاطر المتعلقة باحتمالية عدم قيام إحدى الكيانات بتلبية الزتاماهتا التعاقدية المالية 
وقت استحقاقها وأية خاسرة مالية مقدرة يف حالة تعرثها. ال تتناول التصنيفات االئتمانية أية خماطر أخرى، مبا يف 

ىل سبيل المثال ال احلرص: خماطر سيولة السوق أو خماطر القيمة السوقية أو تقلب األسعار. ال ُتَعد التصنيفات ذلك ع
رية أو مالية  ال ُتعدّ  و ،االئتمانية بيانات تتضمن حقائق حالية أو تارخيية. ال تشكل التصنيفات االئتمانية نصيحة استثما

ق التصنيفات االئتمانية عىل مالءمة لبيع أو حيازة أوراق مالية معينة. ال تعلّ التصنيفات االئتمانية توصيات للرشاء أو ا
تصنيفاهتا االئتمانية مع توقع وفهم أن كل مستثمر سُيجري  Moody'sاستثماٍر ما ألي مستثمر بعينه. ُتصِدر 

 بيع.الدراسة والتقييم اخلاصني به لكل ورقة مالية قيد النظر من أجل الرشاء أو احليازة أو ال

أو االلزتام أو االئتمان، ذات جودة ُمْرضية  أن المعلومات المتوفرة عن الكيان الُمصنف ائتمانياً  Moody’sترى 
كافة التدابري الرضورية مبا جيعل المعلومات اليت تستخدمها يف  Moody’sألغراض إصدار تصنيف ائتماين. تتخذ 

أهنا تتحىل بالموثوقية، مبا يف ذلك، حسبما  Moody’sحتديد التصنيف االئتماين باجلودة الكافية ومن مصادر ترى 
ال ميكهنا يف جهة تدقيق و Moody’sمستقلة. وعىل الرغم من ذلك، ال ُتعترب ال األطراف الثالثةيقتيض األمر، مصادر 

 كل حالة وبصورة مستقلة التحقق أو التأكد من صحة المعلومات المستلمة يف عملية التصنيف.

أطراف مشرتكة يف التصنيف، ومعلومات عامة  فيما ييل مصادر المعلومات الُمستخدمة يف إعداد التصنيف:
 .Moody’sومعلومات رسية ومعلومات حمل ملكية 

يانات اقتصادية ودميوغرافية، ببيانات مالية، و ستخدمة يف إعداد التصنيف ما ييل:المعلومات المُ  أنواعتتضمن 
يانات حمفظة األصول، وبيانات األداء التارخيي، ومعلومات عامة، ومعلومات حمل ملكية بوبيانات التشغيل، و

Moody's، .والملفات التنظيمية 

http://www.moodys.com/disclosures
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1187574
http://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_198222


 

ات اليت تستخدمها يف حتديد التصنيف االئتماين باجلودة كافة التدابري الرضورية مبا جيعل المعلوم Moody’sتتخذ 
أهنا تتحىل بالموثوقية، مبا يف ذلك، حسبما يقتيض األمر، مصادر األطراف الثالثة  Moody’sالكافية ومن مصادر ترى 

ق أو جهة تدقيق وال ميكهنا يف كل حالة وبصورة مستقلة التحق Moody’sالمستقلة. وعىل الرغم من ذلك، ال ُتعترب 
رة والمدروسة يف حتديد التأكد من صحة المعلومات المستلمة يف عملية التصنيف. وتتسم المعلومات المتوفّ 

رة عن المدينني أو األوراق المالية أو أدوات سوق التصنيف االئتماين، باجلودة المالمئة مقارنًة بالمعلومات المتوفّ 
 النقد الماشهبة.

ف قبل النرش العلين.تم اإلفصاح عن التصنيف   للكيان المصنَّ

نني) وتم إصداره بدون تعديل نتج عن  التصنيفتم اإلفصاح عن  ف أو وكيله (وكالئه) الُمعنيَّ (الُمعيَّ للكيان الُمصنَّ
 هذا اإلفصاح.

 اإللكرتوينموقع العىل  Moody’s " اخلاصة بـتصنيفالالرجوع إىل صفحة "رموز وتعريفات  ُيرجى
www.moodys.com  كل فئة تصنيف، وتعريف التعرث  مزيد من المعلومات عن معىنالللحصول عىل

 واالنتعاش.

ف أو وكيله (وكالئه)، هو كيان ماشرك، عندما حيتفظ بعالقة كلية مع  Moody’sتعترب  أن الكيان المصنَّ
Moody’s ف . وعىل هذا األاسس، يتم اعتبار الكيان ف أو وكيله (وكالئه) كياًنا ماشرًكا. يقوم الكيان المصنَّ المصنَّ

 بالمعلومات ألغراض عملية التصنيف االئتماين اخلاصة به. Moody’s أو وكيله (وكالئه)، بوجه عام، بإمداد

يف  (ESG) واالجتماعية واحلوكمةلتقييم المخاطر البيئية   Moody’sاخلاصة بـ ميكن االطالع عىل المبادئ العامة 
حتليلنا االئتماين من خالل الموقع التايل 

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1263068. 

الذي ) عىل األقل مهمًا إلجراء (إجراءات) التصنيف اإلئتماين ESGئية واالجتماعية واحلوكمة (كان أحد االعتبارات البي
 تم اإلعالن عنه ووصفه أعاله.

لالطالع عىل أية حتديثات أو تغيريات متعلقة  www.moodys.com اإللكرتوين التايل موقعاليرجى الرجوع إىل 
 القانوين الذي أصدر التصنيف االئتماين. Moody’sكيان والتصنيف الرئييس  مبحلل
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  44.20.7772.5456+الصحفيون: 
 44.20.7772.5454+خدمة العمالء: 

 اإللكرتوين موقعاليرجى الرجوع إىل عالمة تبويب التصنيفات الموجودة يف صفحة الُمصِدر/الكيان عىل 
www.moodys.com .للحصول عىل مزيد من اإلفصاحات التنظيمية لكل تصنيف االئتماين 

 المراجع/االقتباسات

للتأمني التعاوين (بروج) عن : تعلن رشكة بروج 2021فرباير/شباط  15اإلعالن الصادر عن رشكة بروج بتارخي  ]1[
 إلغاء تكليف مديرها العام باإلنابة وتعيني مدير عام جديد للرشكة.

 :الوثيقة ترمجة لوثيقة أصلية باللغة اإلجنلزيية بعنوانهذه 

Rating Action: Moody’s confirms Buruj’s Baa2 IFSR; stable outlook 

هذه الوثيقة ترمجة لوثيقة أصلية باللغة اإلجنلزيية، وهي خدمة لألطراف المعنية وإذا  ،2021 حزيران/يونيو 8 لندن،
الرتمجة غري متسق مع نص الوثيقة األصلية باللغة اإلجنلزيية فانه يعتد بنص الوثيقة األصلية باللغة كان أي نص يف هذه 

 .اإلجنلزيية

الجهات و/ أو   .Moody’s Analytics, Incو/أو .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة ، Moody’s، ©2021مؤسسة لدى حقوق الطبع والنشر 
 جميع الحقوق محفوظة. ").MOODY’S" يشار إليهم مجتمعين بلفظ( االُمَرِخَصة أو التابعة له

حول المخاطر هي آرائها الحالية التابعة لها  االئتمانيلخدمات المستثمرين و/أو شركات التصنيف  Moody’s صدرهاإن التصنيفات االئتمانية التي ت
 الموادتتضمن  وقدااللتزامات االئتمانية أو الديون أو األوراق المالية الشبيهة بالديون أو االئتمانية النسبية المتوقعة في المستقبل لكل من الكيانات 

لخدمات  Moody’s . وتعرفالحاليةاآلراء  هذه") المطبوعات(يشار إليها مجتمعة بلفظ " Moody’s تنشرها التي والمعلومات والخدمات والمنتجات
شئة عن احتمال عدم وفاء أحد الكيانات بالتزاماته المالية التعاقدية عند استحقاقها وتعرضه للخسارة المالية بأنها المخاطر النا االئتمانالمستثمرين مخاطر 

 على الحصول أجل من التصنيفاتبشأن رموز وتعريفات  Moody’s. يرجى االطالع على وثيقة أصوله في لنقص تعرضفي حال تعذر عليه الوفاء أو 
. وال تعالج التصنيفات المستثمرين لخدمات Moody’s تجريها التي االئتمانية التقييمات تتناولها التي التعاقدية المالية االلتزامات أنواع بشأن معلومات

سعار. إن االئتمانية أي مخاطر أخرى بما فيها على سبيل المثال ال الحصر: مخاطر السيولة ومخاطر القيمة السوقية أو المخاطر المتعلقة بتقلب األ
التي تتضمنها مطبوعات الوكالة ليست تصريحات بشأن حقائق حالية أو  األخرىاآلراء و("التقديرات")  االئتمانية غير والتقديراتاالئتمانية  التصنيفات

تقديرات كمية قائمة على النماذج للمخاطر االئتمانية واآلراء ذات الصلة أو التعليقات المنشورة من  MOODY’Sتاريخية. كما يجوز أن تتضمن مطبوعات 
مطبوعات الواآلراء األخرى و والتقديراتال ُتشكل أو ُتقدم التصنيفات االئتمانية و/أو شركاتها التابعة. وكذلك،  MOODY’S ANALYTICS, INCجانب 

 والتقديراتأن التصنيفات االئتمانية  كماأي مشورة استثمارية أو مالية، وال توصيات بشراء أو بيع أو االحتفاظ بأية أوراق مالية؛  Moody’sالتي تقدمها 
ٌتصدر تصنيفاتها  Moody’s مدى مالئمة أي قرار استثماري معين ألي مستثمر بعينه. إنب تلتزمال   Moody’sمطبوعات التي تقدمها و األخرى واآلراء

أن كل مستثمر سوف يقوم بدراسة وتقييم ، مع مراعاة كامل العناية الواجبة، كل ورقة  االعتبارمع األخذ في  ومطبوعاتوآراء أخرى  وتقديراتائتمانية 
 .االحتفاظ بها أو بيعهامالية هو بصدد شرائها أو 

http://www.moodys.com/


 

أن ُتستخدم من جانب مستثمري التجزئة،  MOODY’S تقدمهاالتي  والمطبوعاتواآلراء األخرى  والتقديراتليس المقصود من التصنيفات االئتمانية 
أو آرائها األخرى أو مطبوعاتها في أو تقديراتها  االئتمانية MOODY’Sمستثمرو التجزئة تصنيفات  يستخدمغير المالئم أن  ومنوسيكون من قبيل التهور 

 لديك. االعتبار عند اتخاذهم أي قرار استثماري. وفي حالة إذا ما راودك أي شك، ينبغي عليك االتصال بمستشارك المالي أو أي مستشار محترف آخر

وُيحظر نسخ إن كافة المعلومات التي يحتويها هذا المستند محمية بموجب القانون، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، قانون حقوق الطبع والنشر 
ي مما سبق، كليا أو جزئيا، أو إعادة نسخ أو إعادة تجميع أو إرسال أ أو نقل أو نشر أو إعادة توزيع أو إعادة بيع أو تخزين هذه المعلومات بهدف استخدامها أل

 . Moody’sوبأي صيغة أو أسلوب أو بأية وسيلة مهما كانت، من ِقبل أي شخص دون الحصول على موافقة خطية ُمسبقة من 

حيث  ليست مخصصة لالستخدام من قبل أي شخص كمقياس  Moody's تقدمهاوالتقديرات واآلراء األخرى والمطبوعات التي  االئتمانية التصنيفات إن
 أن هذا المصطلح محدد لألغراض التنظيمية وال يجب استخدامه بأي طريقة قد تؤدي إلى اعتبارها مقاربة.

أنها دقيقة وُيعتمد عليها. ونظرًا الحتمالية وجود خطأ  Moody’sعلى كل المعلومات المتضمنة في هذا المستند من مصادر تفترض  MOODY’S حصلت
كافة التدابير الالزمة لكي  Moody’s وامل أخرى، تم توفير هذه المعلومات "كما هي" دون ضمان من أي نوع. تتخذ وكالةبشري أو ميكانيكي، إضافة إلى ع

أنها موثوق بها، بما في ذلك، ،   Moody’sتضمن ان المعلومات التي تستعين بها في منح التصنيفات االئتمانية ذات جودة كافية ومن مصادر تعتبرها 
ال تعمل كمدقق وال يمكنها، في كل حالة، أن تقوم على نحو مستقل، بمراجعة أو  Moody’s ر من طرف ثالث مستقل. ومع ذلك، فإناالستعانة بمصاد

 .هاالتحقق من المعلومات التي تتلقاها فيما يخص عملية التصنيف، أو في إعداد مطبوعات

والمسؤولين فيها وموظفيها ووكالئها وممثليها، والمرخصين والموردين ـ ال وكذلك مديريها  MOODY’Sبالقدر الذي يسمح به القانون ويجيزه، فإن 
أ من أو فيما تتحمل أية مسؤولية تجاه أي شخص أو جهة عن أية خسائر أو أضرار سواء كانت غير مباشرة أو خاصة أو استتباعية أو عرضية، من أي نوع، تنش

أو أي من مديريها أو  MOODY’Sومات أو عدم القدرة على استخدامها، حتى وإن كانت يتصل بالمعلومات المتضمنة طيه أو استخدام تلك المعل
، بما في ذلك دون المسؤولين فيها أو موظفيها أو وكالئها أو ممثليها أو المرخصين أو الموردين ـ قد علمت مقدمًا بإمكانية وقوع تلك الخسائر أو األضرار

(ب) أي خسارة أو ضرر ينشأ حيث ال تكون األداة المالية ذات الصلة هي موضوع تصنيف ائتماني معين  حصر: (أ) أي خسارة لربح حالي أو محتمل أو
 .MOODY’Sمخصص من جانب 

وكذلك مديريها والمسؤولين فيها وموظفيها ووكالئها وممثليها ومرخصيها ومورديها ـ ال تتحمل  MOODY’Sبالقدر الذي يسمح به القانون ويجيزه، فإن 
ية عن أية خسائر أو أضرار سواء كانت مباشرة أو تعويضية تقع ألي شخص أو جهة، بما في ذلك دون حصر، أي إهمال (ولكن مع استبعاد أي أية مسؤول

و في نطاق أعمل احتيالي، أو سوء تصرف متعمد، أو أي نوع آخر من المسؤولية ال يمكن ـ تجنبًا ألي لبس أو شك ـ استبعادها) من جانب، أو أي احتمال 
أو أي من مديريها أو المسؤولين فيها أو موظفيها أو وكالئها أو ممثليها، أو المرخصين أو الموردين، تنشأ عن أو فيما   MOODY’Sخارج نطاق سيطرة، 

 يتصل بالمعلومات المتضمنة طيه أو استخدام تلك المعلومات أو عدم القدرة على استخدامها.

بشأن دقة أو استمرارية أو تمام أو إمكانية بيع آو مالئمة مثل هذه التقييمات أو المعلومات ألي غرض  -مني صريح أو ض -أي ضمان  Moody’s وال تقدم
  بأي صيغة أو أسلوب أيًا كانوا. Moody’sأو رأي أو معلومات ُمقدمة أو صادرة عن  تقديرأو  ائتمانيمعين ألي تصنيف 

، أن معظم الُمصدرين لسندات الديون  Moody’sد، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسةلخدمات المستثمرين بموجب هذا المستن Moody’s ُتفصح
لخدمات  Moody’s (بما في ذلك سندات الشركات والبلديات و، الصكوك والكمبياالت واألوراق التجارية) واألسهم الممتازة الُمصنفة بواسطة 

 ائتماني تصنيفمقابل آراء وخدمات  لخدمات المستثمرين Moody’sافقوا على الدفع لـ، قد وئتمانيالمستثمرين، قبل طلب التكليف بعمل أي تقييم ا
 لخدمات المستثمرين Moody’sو Moody’s دوالر أمريكي. تتبنى كل من 2.700700.000و  1000بواسطتها رسوما تتراوح بين  و تقييممقدمة 

بشكل   االئتمانيلخدمات المستثمرين وعمليات التصنيف  Moody’s لتي تجريهاسياسات وإجراءات خاصة بالتعامل مع استقاللية عمليات التصنيف ا
 ائتمانيةوالجهات الُمَصنفة، وبين الجهات التي تحتفظ بتصنيفات  MCO يتم نشر المعلومات المتعلقة بأعمال التحالف التي قد تحدث بين مديري .عام
بأكثر من  MCO عن حصة ملكية في علناً  SEC مفوضية تنظيم التعامل مع األوراق الماليةوالتي كانت قد أبلغت  لخدمات المستثمرين Moody’s من 

 — Investor Relations — Corporate Governance" تحت عنوان  www.moodys.com%، يتم نشرها على موقع شبكة على الموقع االليكتروني5
Director and Shareholder Affiliation Policy.”. 

ـ فية خاصة بأستراليا فقط: أي نشر لهذه الوثيقة في أستراليا يكون بموجب "رخصة الخدمات المالية األسترالية" الممنوحة للكيان التابع لإضا أحكام
MOODY'S ،Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969  و/ أوMoody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 

94 105 136 972 AFSL 383569  (حسبما ينطبق). إن هذه الوثيقة موّجهة "لعمالء قطاع البيع بالجملة" فقط وفي سياق المعنى المقصود في المادة
761G  من خالل استمراركم الحصول على حق االطالع على هذه الوثيقة داخل أستراليا، فأنكم تتعهدون لـ2001من قانون الشركات للعام . 

MOODY’S نكم تحصلون على هذه الوثيقة بصفتكم "عمالء قطاع البيع بنظام الجملة" وأنه لن يكون لكم أو الجهة التي تمثلونها الحق، بطريق بأ
 من قانون الشركات لعام 761Gمباشر أو غير مباشر، في نشر هذه الوثيقة أو محتوياتها "لعمالء البيع بنظام التجزئة" وفقًا للمعنى المقصود في المادة 

االئتماني رأًيا فيما يتعلق بالجدارة االئتمانية للُمصدر إزاء االلتزام بسداد الدين الخاص بجهة اإلصدار، وليس بشأن  MOODY'S. ويعتبر تصنيف 2001
 التجزئة.. لمستثمرياألوراق المالية ألسهم جهة اإلصدار أو أي شكل من أشكال األوراق المالية المتاحة 

يابان فقط: فإن موديز اليابان كيه كيه هي وكالة تصنيف ائتمانية تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة موديز جروب اليابان جي كيه بال خاصة إضافية أحكام
، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل ام سي او. موديز اس اف اليابان كيه كيه هي إنكالمملوكة بالكامل من قبل موديز اوفرسيسز هولدينجز 

إن يف ائتمانية تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة موديز اليابان كيه كيه. موديز اس اف اليابان ليست وكالة تصنيف ذات أهمية قومية. لذلك، فوكالة تصن
ومية من ة قالتصنيفات االئتمانية من قبل موديز اس اف اليابان هي تصنيفات ائتمانية بدون أهمية قومية. تم تحديد التصنيفات االئتمانية بدون أهمي

وبالتالي ال يؤهل االلتزام المصنف أنواع معالجة معينة بموجب قوانين الواليات المتحدة. موديز اليابان كيه كيه . قبل أية هيئة ليست ذات أهيمة قومية
وكالة الخدمات المالية في  وموديز اس اف اليابان هي وكاالت تصنيف ائتمانية مسجلة في وكالة اليابان للخدمات المالية وأرقام تسجيلها لدى مفوض

 على التوالي. 3و  2اليابان هي 

(حسب الحالة) بموجب هذا المستند أن معظم الُمصدرين لسندات الديون (بما في ذلك  ُتفصح وكالة موديز اليابان كيه كيه أو موديز اس اف اليابان
هم الممتازة الُمصنفة بواسطة موديز اليابان كيه كيه أو موديز اس اف اليابان سندات الشركات والبلديات والصكوك والكمبياالت واألوراق التجارية) واألس

خدمات و آراءل (حسب الحالة) قبل طلب التكليف بعمل أي تقييم ائتماني، قد وافقوا على الدفع إلى موديز اليابان كيه كيه أو موديز اس اف اليابان مقاب
 ين ياباني.  250,000,000ين ياباني إلى  125,000سوما تتراوح بين خدمات بواسطتها ر و تقييممقدمة  ائتماني تصنيف

 تتبنى كل من موديز اليابان كيه كيه أو موديز اس اف اليابان سياسات وإجراءات خاصة لمعالجة المتطلبات التنظيمية اليابانية.


