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 تصنيف القوة المالية للتأمينتؤكد  Moody’sالة وكإجراء تصنيف: 
 مستقرةإلى  مستقبليةال نظرةال وُتغّير؛ Baa2 في الفئة لشركة بروج

لقوة المالية للتأمني اخلدمة المستثمرين تصنيف  Moody’sأكدت وكالة  – 2019 األول ترشين/أكتوبر 22 ،لندن
)IFSR يف الفئة (Baa2  وغّريت ،واليت يقع مقرها يف المملكة العربية السعودية (بروج) التعاوين للتأمني ة بروجكلرش 
تقرة مسالتصنيف وتغيري النظرة المستقبلية من إجيابية إىل س تأكيد كويع .مستقرةمن إجيابية إىل مستقبلية النظرة ال

الضغوط التنافسية يف سوق  زيادة حدة كما أنه يعكس ،ابروج واحلفاظ عىل رحبيهت لرشكةكفاية رأس المال حتّسن 
 التأمني السعودي.

 حيثيات التصنيف

) رحبيهتا القوية 1ما ييل: (لرشكة بروج  Baa2) يف الفئة IFSRلقوة المالية للتأمني (اتصنيف  يعكس تأكيد
لمدة  ٪83.3تبلغ  )COR( نسبة جممعةتوسط مب، عىل السواء الرحب اإلمجايلواالكتتاب  أرباحالمستمرة، من حيث و
ن المستمر يف تحسّ الو) 2( ؛ 2018هناية عام ٪ يف23.4 بنسبة) ROC(ومتوسط عائد عىل رأس المال  سنوات 5

واليت ٪ 13) بنسبة التأمني وثائق وحاميل الماسهمنيالرسملة، الناجت عن النمو العضوي يف حقوق الملكية المجمعة (
مليون ريال  403.8 مقارنة بـ 2018عام  هناية مليون دوالر) يف 121.7( سعودي مليون ريال 456.5 وصلت إىل

يال  233.6بعد أن منت بشكل كبري بالفعل من ، 2017عام  هناية مليون دوالر) يف 107.6(سعودي  مليون ر
المال رأس  كفاية مقاييس حتسنيزيادة  إىل النمو هذا أدى وقد .2015عام هناية يف  مليون دوالر) 62.3(سعودي 

 2017يف هناية عام  2.1xعن  واليت اخنفضت، 2018عام هناية يف  1.4x بلغت )GUL( الكتتابل رافعة إمجاليةمع 
 يف المستقبل. 2x دونأن تظل هذه النسبة   Moody’s وكالة تتوقع. و2015 هناية عام يف x 3.1و 

عىل جودة األصول احلفاظ ) 1بروج: (لرشكة  Baa2 ) يف الفئةIFSRتصنيف القوة المالية للتأمني ( يعكس تأكيدكما 
سالمية اإل صكوك النقد وودائع مرصفية وسندات  كلعىل شالقوية، مع االحتفاظ بالغالبية العظمى من االستثمارات 

كنسبة مئوية من حقوق  (HRA) األصول عالية المخاطرمن منخفضة  نسبةإىل  وترمجهتا، يةدرجة االستثمار الذات 
 .حتياطيات الفنية ومراقبهتاال وضع اتعزيز و) 2(؛ )2018 عام يف هناية ٪37.5( ةالملكية المجمع

يف سوق  "جوبر"واجهها تالضغوط التنافسية اليت زيادة حدة  ةستقر م المستقبلية من إجيابية إىل يعكس تغري النظرةو 
مع اخنفاض األقاسط بنسبة  2018يف عام بروج  المكانة السوقية المتوسطة لرشكةضعفت حيث . التأمني السعودي

يال 320إىل  2017يف عام  سعودي مليون ريال 511.5من ٪ 37.4 أن  ويف حني. 2018يف عام  سعودي مليون ر
من أجل محاية رأس المال من تقلب  تم اختاذهااليت واخنفاض األقاسط كان نتيجة إلجراءات اإلدارة المتعمدة 

حيث  "بروج" أرباحعىل ستمر يف التأثري، وقد ي، رأثّ  خنفاضاالفإن السوق،  التسعري يفمماراست األعمال التجارية و
 .2018عام النصف األول لمقارنة ب 2019الدخل يف النصف األول لعام  صايف من٪ 60اخنفاض يف  ىل ذلكجتّ 



 

بأن حتافظ رشكة بروج عىل مستويات الرحبية وكفاية  Moody’sوكالة المستقرة توقعات المستقبلية تعكس النظرة و
يف رشكة  20أفضل  ضمن المتوسط االستعادة مركزهرشكة الواجهها تالتحديات اليت  باإلضافة إىلرأس المال، 

 السعودي.التأمني الاسئد حالًيا يف سوق والعايل المنافسة مستوى ل اظرً ن يهواحلفاظ عل السوق

 العوامل التي قد تؤدي إلى رفع/خفض التصنيف

استعادة  هبدف٪، 1سوق إىل حوايل اليف  ة "بروج"حص ت، ميكن رفع التصنيف إذا ارتفعMoody’sوكالة وفًقا ل
 حبيث تكوننة ، مع احلفاظ عىل مستويات رسملهتا المحسّ يهاحلفاظ علويف السوق رشكة  20مركزها ضمن أفضل 

عائد رأس المستويات  حبيث تكونواحلفاظ عىل رحبيهتا المحّسنة  2xأقل من  )GUL(الكتتاب ل عة اإلمجاليةرافال
 .٪90) أقل من CORنسبة جممعة (توسط ومب باستمرار ٪12أكرث من ) ROC(مال ال

 الكتتابل رافعة اإلمجاليةالمع زيادة  رأسمايلالمركز الضعف ) 1إذا: ( "بروج" تصنيف خفض، ميكن وبالمقابل
)GUL ( 3إىل أكرث منx باخلاصة  يةودة االئتماناجل اخنفضت، أو إذا) أداء االكتتاباخنفض ) 2إعادة التأمني؛ و/أو 

جودة  تاخنفض) 3٪ أو أعىل؛ و/أو (100 البالغة) CORنسبة المجمعة (متوسط  ، كما يتضح منكبريبشكل 
 .حقوق الملكية المجمعة٪ من 100أكرث من  (HRA) األصول عالية المخاطر يث تاسويحباألصول المستثمرة 

 التصنيفات المتأثرة

 رشكة بروج للتأمني التعاوين: المصدر..

 تأكيد التصنيف:
  Baa2) يف الفئة IFSRلقوة المالية للتأمني (اتصنيف .... تأكيد 

 
 مستقبلية:نظرة الال

 مستقرة من إجيابية إىل مستقبليةالنظرة التغيري .... 

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

 الرقابية للجهات اإلفصاح

هذا التصنيف قد تم تنظيمه وفًقا للواحئ وكاالت التصنيف االئتماين، اليت تم إصدارها بواسطة "جملس الهيئة العامة 
 اص بالمملكة العربية السعودية.لسوق المال"، واليت تستند إىل "قانون رأس المال" اخل

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

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

ل إجراء تصنيف ائتماين حمدد إفصاحات تنظيمية مؤكدة خبصوص إجراء التصنيف االئتماين لموفر الدعم، وخبصوص ك
لألوراق المالية اليت تشتق التصنيف االئتماين اخلاص هبا من التصنيف االئتماين اخلاص مبوفر الدعم. وبالنسبة 

للتصنيفات المؤقتة، فإن هذا اإلعالن يوفر إفصاحات تنظيمية مؤكدة إزاء التصنيف المؤقت المخصص، وإزاء أي 



 

صيصه الحًقا إىل اإلصدار الهنايئ للدين، يف كل حالة لم خيضع فهيا هيكل المعاملة تصنيف ائتماين هنايئ قد تم خت
لمزيد من المعلومات، يرجى  والبنود للتغيري قبل ختصيص التصنيف االئتماين الهنايئ بشكل يؤثر عىل التصنيف.

 الرجوع إىل عالمة تبويب التصنيفات الموجودة يف صفحة الُمصِدر/الكيان.
 

للتعرف عىل  www.moodys.com ع إىل عالمة تبويب التصنيفات الموجودة يف صفحة الُمصِدر عىليرجى الرجو
آخر إجراء تصنيف واحلصول عىل السجل التارخيي للتصنيفات. تم إصدار بعض التصنيفات ألول مرة يف تارخي يقع 

بالكامل إىل بيانات رقمية، وقد ال تتوفر بيانات دقيقة يف هذا التارخي. لذا،  Moody’sقبل وقت حتويل تصنيفات 
كرث موثوقية وأكرث دقة وفًقا للمعلومات المتاحة خالله. لمزيد من  Moody’sتوفر  التارخي الذي تعتقد أنه األ

ير اخلاص" بتارخي  الية اليت تم إصدارها ألول عن قامئة األوراق الم 2011أكتوبر  14المعلومات، يرجى مراجعة "التقر
باالسم "روابط تقود إىل قامئة األوراق المالية اليت تم تصنيفها ألول مرة قبل تارخي  1999مرة قبل يناير األول من يناير 

"، وذلك يف صفحة نرش التصنيفات عىل موقع الويب اخلاص بنا 1999األول من يناير 
www.moodys.com/disclosures. 

عىل الممتلكات والتأمني ضد تأمني الرشكات  مهنجية كانت المهنجية األاسسية الُمستخدمة يف هذا التصنيف هي
 Ratingيرجى الرجوع إىل صفحة مهنجيات التصنيف (. 2018يف هشر مايو/أيار  هانرش  تم واليت احلوادث

Methodologies عىل موقعنا (www.moodys.com .للحصول عىل نسخة من هذه المهنجية 

احلالية جتاه خماطر االئتمان المستقبلية المتعلقة بالكيانات، أو الزتامات  Moody'sتعّرب التصنيفات االئتمانية عن آراء 
المخاطر االئتمانية  Moody's. ُتعّرف Moody'sاالئتمان، أو سندات الديون أو أشباه الديون الُمصنفة من ِقبل 

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

احلرص: خماطر سيولة السوق أو خماطر القيمة السوقية أو تقلب األسعار. ال ُتَعد التصنيفات االئتمانية بيانات تتضمن 
ية أو مالية والتصنيفات االئتمانية ال ُتَعد  حقائق حالية أو تارخيية. ال تشكل التصنيفات االئتمانية نصيحة استثمار

ة أوراق مالية معينة. ال تعلق التصنيفات االئتمانية عىل مالءمة استثماٍر ما ألي توصيات للرشاء أو البيع أو حياز 
تصنيفاهتا االئتمانية مع توقع وفهم أن كل مستثمر سُيجري الدراسة والتقييم  Moody'sمستثمر بعينه. ُتصِدر 

 اخلاصني به لكل ورقة مالية قيد النظر من أجل الرشاء أو احليازة أو البيع.
 

أن المعلومات المتوفرة عن الكيان الُمصنف ائتمانًيا أو االلزتام أو االئتمان، ذات جودة  Moody’sسة ترى مؤس
كافة التدابري الرضورية مبا جيعل المعلومات اليت  Moody’sُمْرضية ألغراض إصدار تصنيف ائتماين. تتخذ مؤسسة 

أهنا تتحىل بالموثوقية،  Moody’sدر ترى مؤسسة تستخدمها يف حتديد التصنيف االئتماين باجلودة الكافية ومن مصا
 Moody’sمبا يف ذلك، حسبما يقتيض األمر، المصادر اخلارجية المستقلة. وعىل الرغم من ذلك، ال ُتعترب مؤسسة 

جهة تدقيق وال ميكهنا يف 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 مؤسسة 

https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/
http://www.moodys.com/disclosures
http://www.moodys.com/


 

بيانات مالية، و بيانات اقتصادية ودميوغرافية، و  تتضمن مصادر المعلومات الُمستخدمة يف إعداد التصنيف ما ييل:
شغيل، و بيانات حمفظة األصول، وبيانات األداء التارخيي، وبيانات التقييم من جهات خارجية، ومعلومات بيانات الت

 والملفات التنظيمية. Moody'sعامة، ومعلومات حمل ملكية 

كافة التدابري الرضورية مبا جيعل المعلومات اليت تستخدمها يف حتديد التصنيف االئتماين  Moody’sتتخذ مؤسسة 
أهنا تتحىل بالموثوقية، مبا يف ذلك، حسبما يقتيض األمر،  Moody’sة الكافية ومن مصادر ترى مؤسسة باجلود

جهة تدقيق وال ميكهنا يف كل  Moody’sمصادر األطراف الثالثة المستقلة. وعىل الرغم من ذلك، ال ُتعترب مؤسسة 
يف عملية التصنيف. وتتسم المعلومات حالة وبصورة مستقلة التحقق أو التأكد من صحة المعلومات المستلمة 

المتوافرة والمدروسة يف حتديد التصنيف االئتماين، باجلودة المالمئة مقارنًة بالمعلومات المتوافرة عن المدينني أو 
 األوراق المالية أو أدوات سوق النقد الماشهبة.

 
ف قبل النرش العلين.  تم اإلفصاح عن التصنيف للكيان المصنَّ

 
يفات تصنيفات رجاء الرجو  www.moodys.com" عىل موقع الويب s’Moodyع إىل صفحة "رموز وتعر

 للحصول عىل مزيد من المعلومات عن معين كل فئة تصنيف، وتعريف التعرث واالنتعاش.
 

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

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

لالطالع عىل أية حتديثات أو تغيريات متعلقة مبحلل التصنيف  www.moodys.comيرجى الرجوع إىل موقع 
 القانوين الذي أصدر التصنيف االئتماين. Moody’sالرئييس وعىل كيان 
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 www.moodys.comيرجى الرجوع إىل عالمة تبويب التصنيفات الموجودة يف صفحة الُمصِدر/الكيان عىل موقع 

 للحصول عىل مزيد من اإلفصاحات التنظيمية لكل تصنيف االئتماين.

و/أو المؤسسات المعتمدة والتابعة  .Moody’s Corporation ،MIS, Inc. ،Moody’s Analytics, Inc مؤسسةمحفوظة ل 2019قوق الطبع والنشر لعام 
 "). كافة الحقوق محفوظةMOODY’Sلها (مجتمعون، "

") تعبر عن تقديرات MIS. ومؤسسات التصنيف االئتماني التابعة لها ("MOODY'S INVESTORS SERVICE, INCالتصنيفات االئتمانية الصادرة عن 
MOODY’S ائنة أو شبه الحالية فيما يتعلق بمخاطر االئتمان النسبية في المستقبل والتي تواجه الكيانات، أو االلتزامات االئتمانية، أو األوراق المالية الد

 MOODY’S") ربما تتضمن التقديرات الحالية لمؤسسة MOODY’S("منشورات  MOODY’Sالدائنة، والتصنيفات والمنشورات البحثية الصادرة عن 
شبه الدائنة. تعرف فيما يتعلق بمخاطر االئتمان النسبية في المستقبل والتي تواجه الكيانات، أو االلتزامات االئتمانية، أو األوراق المالية الدائنة أو 

MOODY’S ة المالية وقت استحقاقها وأية خسارة المخاطر االئتمانية بأنها المخاطر المتعلقة باحتمالية عدم قيام إحدى الكيانات بتلبية التزاماتها التعاقدي
السيولة أو  مالية مقدرة في حالة عجزها عن السداد. ال تعالج التصنيفات االئتمانية أية مخاطر أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: مخاطر

نشورات الصادرة عنها ال تمثل بيانات تتعلق بالوقائع في الم MOODY’Sمخاطر القيمة السوقية أو تقلبات األسعار. التصنيفات االئتمانية وتقديرات 
كذلك تقديرات كمية قائمة على النماذج تتعلق بالمخاطر االئتمانية والتقديرات أو التعليقات  MOODY’Sالحالية أو التاريخية. ربما تتضمن منشورات 

ال تمثل أو تقدم مشورة استثمارية أو  MOODY’Sانية ومنشورات .. التصنيفات االئتمMOODY’S ANALYTICS, INCالمرتبطة بها والمنشورة من قبل 
ال تمثل توصيات وال تقدم توصيات لشراء، أو بيع أو االحتفاظ بأوراق مالية معينة. ال تقوم  MOODY’Sمالية، كما أن التصنيفات االئتمانية ومنشورات 

بإصدار تصنيفاتها  MOODY’Sة استثمار ما بالنسبة ألي مستثمر معين. تقوم بالتعليق على مدى مالءم MOODY’Sالتصنيفات االئتمانية أو منشورات 
ييمات الخاصة به االئتمانية ونشر منشوراتها استناًدا إلى توقع وفهم مفاده أن كل مستثمر سوف يقوم، بالقدر المناسب من العناية، بإعداد الدراسة والتق

 الحتفاظ بها، أو بيعها.لكل ورقة مالية تكون قيد البحث بغرض شرائها، أو ا

ومنشوراتها غير مخصصة لالستخدام من قبل المستثمرين األفراد وقد ينطوي األمر على قدر من المجازفة  MOODY’Sالتصنيفات االئتمانية لمؤسسة 
د اتخاذ القرارات االستثمارية. في االئتمانية أو منشوراتها عن MOODY’Sكما قد يكون من غير المناسب بالنسبة للمستثمرين األفراد استخدام تصنيفات 

بما في  حالة الشك، ينبغي عليك االتصال بمستشارك المالي أو غيره من المستشارين المختصين. كافة المعلومات الواردة هنا محمية بموجب القانون،
من تلك المعلومات أو إعادة إنتاجها، أو إعادة ذلك على سبيل المثال ال الحصر، قانون حقوق الطبع والنشر، وال يجوز بأي حال من األحوال نسخ أي 

تلك األغراض، بشكل تقديمها، أو إرسالها مرة أخرى، أو نقلها، أو نشرها، أو إعادة توزيعها أو إعادة بيعها، أو تخزينها الستخدامها فيما بعد ألي غرض من 
 .MOODY’Sدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من  كلي أو جزئي، بأي شكل أو أسلوب أو بأي وسيلة على اإلطالق، من قبل أي شخص

حيث أن هذا خدام من قبل أي شخص كأساس مرجعي غير مخصصة لالست  Moody’sإن التصنيفات االئتمانية والمنشورات الصادرة عن وكالة 
 المصطلح محدد ألغراض تنظيمية وال يجب استخدامه بأية طريقة قد تؤدي إلى اعتباره كأساس مرجعي.

من مصادر تعتقد المؤسسة بأن معلوماتها تتسم بالدقة والموثوقية.  MOODY’Sافة المعلومات الواردة هنا تم الحصول عليها من قبل مؤسسة ك
دون تقديم أية ضمانات  كما هي""نظًرا إلمكانية حدوث أخطاء بشرية أو فنية عالوًة على العوامل األخرى، فإن كافة المعلومات الواردة هنا يتم تقديمها 

كافة التدابير الضرورية بما يجعل المعلومات التي تستخدمها في تحديد التصنيف االئتماني بالجودة الكافية ومن مصادر  MOODY’Sمن أي نوع. تتخذ 
 MOODY’Sم من ذلك، ال تعتبر أنها تتحلى بالموثوقية، بما في ذلك، حسبما يقتضي األمر، المصادر الخارجية المستقلة. وعلى الرغ MOODY’Sترى 

 ها.جهة تدقيق وال يمكنها في كل حالة بصورة مستقلة التحقق أو التأكد من صحة المعلومات المستلمة في عملية التصنيف أو عند إعداد منشورات

لمرخصون والموردون مسؤوليتهم والمديرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكالء، والمندوبون، وا MOODY’Sفي حدود ما يسمح به القانون، ُتخلي 
بالمعلومات الواردة  القانونية تجاه أي شخص أو كيان عن أية خسائر أو تلفيات غير مباشرة، أو خاصة، أو ناتجة، أو عرضية أًيا كانت والتي تنتج عن أو تتعلق
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ن المديرين، أو المسؤولين، أو الموظفين، أو الوكالء، أو أو أي م MOODY’Sهنا أو استخدام أو العجز عن استخدام أي من تلك المعلومات، حتى لو كانت 
بما في ذلك على المندوبين، أو المرخصين أو الموردين التابعين لها قد تم اإليعاز إليهم بصورة مسبقة بإمكانية حدوث مثل تلك الخسائر ، أو التلفيات، 

لية أو (ب) أية خسائر أو تلفيات تنشأ عندما تكون األداة المالية ذات الصلة ال تمثل موضوًعا سبيل المثال ال الحصر: (أ) أية خسارة لألرباح الحالية أو المستقب
والمديرون، والمسؤولون،  MOODY’S. في حدود ما يسمح به القانون، ُتخلي MOODY’Sألحد التصنيفات االئتمانية المعينة المحددة من قبل 
لموردون مسؤوليتهم القانونية عن أية خسائر أو تلفيات مباشرة أو تعويضية يتعرض لها أي شخص أو والموظفون، والوكالء، والمندوبون، والمرخصون وا

التي، بهدف تجنب  كيان، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر نتيجة ألي إهمال (باستثناء االحتيال، أو سوء اإلدارة المتعمد أو أي نوع آخر من العوائق
أو أي من المديرين،  MOODY’Sبموجب القانون) من جانب، أو أي احتمال غير متوقع يقع في نطاق أو خارج نطاق سيطرة،  الشكوك، ال يمكن استثناؤها

الواردة هنا أو استخدام أو المسؤولين، أو الموظفين، أو الوكالء، أو المندوبين، أو المرخصين أو الموردين التابعين لها، والذي ينتج عن أو يتعلق بالمعلومات 
 و العجز عن استخدام أي من تلك المعلومات.أ

مع أي غرض  ال توجد أية ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بمدى الدقة، أو االستمرارية، أو االكتمال، أو الصالحية للعرض في السوق أو تماشيها
 بأي شكل أو أسلوب أًيا كان. MOODY’Sأو إعدادها من قبل خاص يتعلق بأي من تلك التصنيفات أو التقديرات أو المعلومات األخرى التي تم تقديمها 

)، بموجب هذه الوثيقة أن معظم MOODY’S )MCO، وهي هيئة تصنيف ائتماني مملوكة بالكامل لمؤسسة .Moody’s Investors Service, Incتعلن 
دات المالية، والسندات متوسطة األجل واألوراق التجارية) مصدري األوراق المالية الدائنة (بما في ذلك سندات الشركات والسندات المحلية، والسن

 Moody’s Investorsقد وافقوا، قبل تحديد أي تصنيف، على السداد لمؤسسة  .Moody’s Investors Service, Incواألسهم الممتازة المصنفة من قبل 
Service, Inc. دوالر. كما تحافظ  2500000دوالر إلى ما يقارب  1500تتراوح ما بين  مقابل خدمات التقييم والتصنيف التي قامت بها المؤسسة رسوًما

. المعلومات MISعلى السياسات واإلجراءات لتلبية متطلبات استقاللية التصنيفات وإجراءات التصنيف الخاصة بمؤسسة  MISو MOODY’Sمؤسسة 
 MISوالكيانات المصنفة ائتمانًيا، وبين الكيانات الحاصلة على تصنيفات من  Moody’sالمتعلقة بالعالقات المحددة التي ربما تتواجد بين مديري مؤسسة 

%، يتم نشرها سنوًيا على الموقع اإللكتروني 5بنسبة تزيد عن  MCOوالتي أعلمت لجنة مراقبة عمليات البورصة عالنيًة عن حصة ملكية في 
www.moodys.com سياسة ارتباط المديرين والمساهمين. " -الحاكمية المؤسسية  -ن "عالقات المستثمرين تحت عنوا 

التابعة شروط خاصة بدولة أستراليا فقط: أي إصدار في دولة أستراليا من هذه الوثيقة يخضع لترخيص الخدمات المالية األسترالية الخاص بالشركات 
 Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136و/أو  MOODY’S ،MIS Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969لمؤسسة 

972 AFSL 383569 "761في إطار مغزى القسم رقم  (حسبما يقتضي األمر) هذه الوثيقة مخصصة فقط لكي يتم تقديمها إلى "العمالء المجتمعونG 
بأنك، أو في حالة  Moody’s. بمواصلة استخدامك لهذه الوثيقة من داخل أستراليا، تكون قد ألمحت لمؤسسة 2001من قانون الشركات لعام 

وبأنك لن تقوم أنت وال الكيان الذي تمثله بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنشر هذه الوثيقة أو  استخدامك للوثيقة كمندوب عن، "عمالء مجتمعون"
عبارة عن تقدير  Moody’s. التصنيف االئتماني لمؤسسة 2001من قانون الشركات لعام  761Gفي إطار مغزى القسم رقم  توياتها إلى "عمالء أفراد"مح

ة للمستثمرين حيتعلق بالجدارة االئتمانية اللتزام الدين الخاص بالُمصدر، وليس باألسهم العادية للُمصدر أو أي شكل من أشكال األوراق المالية المتا
عند اتخاذ  Moody’sاألفراد. قد يكون من غير المناسب بالنسبة للمستثمرين األفراد استخدام التصنيفات االئتمانية أو المنشورات الخاصة بمؤسسة 

 .القرارات المتعلقة باالستثمارات. في حالة الشك ينبغي عليك االتصال بمستشارك المالي أو غيره من المستشارين المختصين

 Moody's Group) عبارة عن هيئة تصنيف ائتماني مملوكة بالكامل لمجموعة MJKKباليابان ( Moody’sشروط خاصة بدولة اليابان فقط: مؤسسة 
Japan G.K. المملوكة بالكامل لمؤسسة ،Moody’s Overseas Holdings Inc. وهي مؤسسة مملوكة بالكامل لمؤسسة ،MCO مؤسسة .Moody’s 

SF باليابان )MSFJ عبارة عن هيئة تصنيف ائتماني مملوكة بالكامل لمؤسسة (MJKK مؤسسة .MSFJ  ال تمثل منظمة تصنيف إحصائي معترف بها على
بمثابة تصنيفات ائتمانية غير معدة من قبل منظمة تصنيف  MSFJ). وبالتالي، تعد التصنيفات االئتمانية المحددة من قبل NRSROالصعيد الوطني (

رف بها على الصعيد الوطني. التصنيفات االئتمانية غير المعدة من قبل منظمة تصنيف إحصائي معترف بها على الصعيد الوطني يتم إحصائي معت
تزام تحديدها من قبل أحد الكيانات التي ال تدخل في نطاق منظمات التصنيف اإلحصائي المعترف بها على الصعيد الوطني وبالتالي، لن يكون االل

عبارة عن هيئات تصنيف ائتماني مسجلة في وكالة  MSFJو MJKKًال ألنواع معينة من المعاملة بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية. المصنف مؤه
 على التوالي. 3و 2الخدمات المالية اليابانية وأرقام تسجيلها في بند مفوضي وكالة الخدمات المالية هي 

ضي األمر) بموجب هذه الوثيقة أن معظم ُمصدري األوراق المالية الدائنة (بما في ذلك سندات الشركات (حسبما يقت MSFJأو  MJKKتعلن مؤسسة 
(حسبما يقتضي  MSFJو MJKKوالسندات المحلية، والسندات المالية، والسندات متوسطة األجل واألوراق التجارية) واألسهم الممتازة المصنفة من قبل 

(حسبما يقتضي األمر) مقابل خدمات التقييم والتصنيف التي قامت بها  MSFJو MJKKتصنيف، على السداد لمؤسسة  األمر) قد وافقوا، قبل تحديد أي
 ين ياباني. 350000000ين ياباني إلى ما يقارب  200000المؤسسة رسوًما تتراوح ما بين 

 بانية.على السياسات واإلجراءات لتلبية المتطلبات التنظيمية اليا MSFJو MJKKكما تحافظ 
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