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لقوة المالية للتأمين ا تؤكد تصنيف Moody’sوكالة  إجراء تصنيف:
؛ مع نظرة A3الفئة  فيشركة ْتشب العربية للتأمين التعاوني ل

 مستقبلية مستقرة

  تصنيف  ")Moody’s("  خلدمة المستثمرين اليوم Moody’sوكالة  أّكدت - 2021ترشين الثاين /نوفمرب   15 -  لندن
مع نظرة   ، A3الفئة  يف) لرشكة ْتشب العربية للتأمني التعاوين (ْتشب العربية) IFSRلقوة المالية للتأمني (ا

يف جمال التأمني   سعودية وهي رشكة ،مستقبلية مستقرة. يقع مقر رشكة ْتشب العربية يف المملكة العربية السعودية
وهي جزء من رشكة   ، المحدودة القابضة العالمية إيهشب آي إن تابعة لرشكة تْ   )P&Cعىل الممتلكات واحلوادث (

واليت تقع يف الواليات   رشكات التأمني الرئيسية التابعة لهاْتشب المحدودة ("ْتشب" أو "المجموعة"، وحصلت 
 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة). Aa3المتحدة وبريمودا عىل تصنيف القوة المالية للتأمني يف الفئة 

 امئة التصنيفات االئتمانية المتأثرة يف هناية البيان الصحفي هذا. ميكنكم االطالع عىل ق 

 حيثيات التصنيف 

األسس المالية المستقلة اجليدة   A3) لرشكة ْتشب العربية يف الفئة IFSRيعكس تصنيف القوة المالية للتأمني (
٪ من  30 الرشكة مملوكة بنسبة. " ْتشب لـ"   كوهنا رشكة شقيقةبدرجة واحدة يتمّثل  لعملياهتا باإلضافة إىل وجود دعم  

تتلقى الدعم التشغييل وتستفيد من اخلربات التقنية   " وتاشرك المجموعة أيضًا بالعالمة التجارية. كما أهنا ْتشب " 
لتأمني عىل الممتلكات  لتوّفر محاية إعادة التأمني لرشكة ْتشب العربية " ْتشب " باإلضافة إىل أن هذا للمجموعة. 
 مما يعكس الزتام المجموعة المستمر جتاه المنطقة.  )P&Cواحلوادث (

سرتاتيجية  ا ) جودة أصول قوية جدًا مدفوعة ب 1ويعكس الواقع االئتماين المستقل لرشكة تْشب العربية ما ييل: (
اليت تتضمن استثمارات أقل  ) (HRAاألصول ذات المخاطر المرتفعة (  كانت حيث  ،فظة لألصول المستثمرةمتح
كنسبة مئوية من حقوق  باإلضافة إىل استثمارات يق أسواق األهسم)   ستثمار، وودائع وسندات غري مصّنفةال درجة امن 

  1.1x) بواقع GULرسملة قوية مع رافعة مالية إمجالية ( وجود ) و 2( ، 2020٪ يف هناية عام 10.9  الملكية الموّحدة 
لمدة مخس   ) ROCمع عائد عىل رأس المال ( كما يظهر يف األداء التارخيي جود رحبية قوية و) و 3؛ ( 2020يف هناية 
ألنشطة االكتتاب لمدة مخس سنوات  )  CORبنسبة جممعة قوية (  مدفوعاً  2020٪ يف عام 13.6بنسبة   سنوات
 االحتياطي االكتواري والمراقبة.   ووجود احتياطيات كافية مبين عىل )4(  ٪؛ 69.2 بنسبة

يف سوق المملكة العربية السعودية حيث   متأخرة إىل متوسطةمتتلك رشكة ْتشب العربية مكانة   ،السلبية الناحيةومن 
السوقية    احلصةتبلغ ٪. ومع ذلك، 0.7من حيث أقاسط التأمني المكتتبة، حبصة سوقية تبلغ  23حتتل المرتبة 

  ٪4نسبة أعىل بكثري يف حدود  باستثناء اخلدمات الطبية والتأمني عىل المركبات التأمني ألقاسط رشكة ْتشب العربية  ل



 

  .أقاسط التأمني يف السوق٪50ميثل حوايل والذي ،  بشكل متعمديف جمال التأمني الطيب ال تكتتب حيث أهنا  
تركزيها عىل سوق التأمني السعودي الذي ميتلك مستوى عال من  ْتشب العربية  باإلضافة إىل ذلك، تصب رشكة 

 المنافسة. 

. ومع ذلك، نظرًا لوجود مستوى عال من المنافسة، اخنفضت  تعد الرحبية أحد أهم نقاط قوة رشكة ْتشب العربية
. واختذت الرشكة 2021التسعة األوىل من عام  لألهشر  c.89٪لتصل إىل ) CORمجمعة ( النسبة الهوامش وزادت ال

" مستوى رحبية أقل حييث تكون العوائد  Moody’sتدابري تصحيحية لتحسني الرحبية، ولكن من اآلن فصاعدًا، تتوّقع " 
 وما قبله.  2018والمعلن عهنا يف عام   ٪14أقل من نسبة   )ROCs( عىل رأس المال  

" عىل مستوى عال من رأس المال نظرًا لعمل  ْتشب العربية" أن حتافظ " Moody’sتوقع " ت  اإلجيابية، الناحيةومن 
" وجمموعة ْتشب  اإلدارة المرّكز  عىل تنمية رأس المال بشكل تدرحيي وكاف إىل جانب دعم ماسهمهيا (مهنم " 

ريال  مليون  300ريال سعودي إىل مليون  100ارتفع رأس المال المدفوع من اخلرجيي). وعىل سبيل المثال، 
عىل  " أيضًا ْتشب العربية" ترّكز   سعودي خالل اخلمس سنوات الماضية من خالل إعادة رسملة األرباح غري الموّزعة.

 االكتتاب احلصيف مدفوعًا يإعادة التأمني الكايف، باإلضافة إىل احلفاظ عىل اسرتاتيجة استثمار متحفظة. 

 النظرة المستقبلية

  دعم منب  ،" ْتشب العربية" بأن حتافظ   " Moody’s"  توقعات لتصنيفلستقرة المتعكس النظرة المستقبلية 
 رأس المال.  مع انضباط االكتتاب والمحافظة عىل مستوى كاف من جّيد ةرحبي مستوى ، عىل" ْتشب " 

 العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع أو خفض التصنيف 

  رشكة وزادت حصهتال) ّحتسنت المكانة السوقية ل1(: يف حال " عىل مر الوقت ْتشب العربية"   ميكن رفع تصنيف 
(باستثناء القطاع الطيب) لتصبح من أكرب مخس رشكات    )P&Cيف جمال التأمني عىل الممتلكات واحلوادث ( السوقية  

السوق السعودي  ٪ يف 6 حوايل  مع حصة سوقية تبلغ  )P&Cيف جمال التأمني عىل الممتلكات واحلوادث (تأمني 
) حتقق تنوعًا  2، مع احلفاظ عىل مستويات مماثلة من الرحبية؛ و/أو ()P&Cالممتلكات واحلوادث ( لتأمني عىل ل

)  3جغرافيًا أوسع نطاقًا، مع وجود مركز قيادي مرحب يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي عىل نطاق أوسع؛ و/أو (
يادة حصهتا  " ْتشب " هناك دليل عىل وجود درجة أقوى من االرتباط مع  إىل مستوى فرعي يزيد    " ْتشب العربية" يف وز

 ٪. 50عن 

مجمعة  النسبة الكون ت) اخنفض أداء االكتتاب بشكل ملموس، حبيث 1تصنيف يف حال: (ال خفض  ميكنالمقابل، بو
)COR  ( 95أعىل من) اخنفض أداء الرسملة القوية وارتفعت الرافعة المالية اإلمجالية (2٪ لسنوات؛ و/أو (GUL  (

٪ من حقوق  50أكرب من   بنسبة  HRA) اخنفضت جودة األصول المستثمرة، حيث يرتفع 3، و/أو (2xإىل أكرث من 
 ." ْتشب " من المقّدم ) اخنفض الدعم 4أو (/ والماسهمني؛ 

 المتأّثرة  التصنيفات

 العربية للتأمني التعاوين   ْتشب رشكة : الُمصدر..

 : التصنيف عىل  التأكيد 



 

 A3يف الفئة  ) IFSRللتأمني (القوة المالية ..تأكيد تصنيف 

 :المستقبلية  النظرة

 ...بقاء النظرة المستقبلية مستقرة 

 التنظيمية  اتاإلفصاح

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

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

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

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

،  الذي تم تعيينهيف المؤقت التصن  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 تعينيالمعاملة والبنود للتغيري قبل  
  تبويب التصنيفات الموجودة يف صفحة الُمصِدر/الكيان التابعة للُمصِدر المذكور، عىل  يرجى الرجوع إىل عالمة
 . 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’sبعض التصنيفات ألول مرة يف تارخي يقع قبل وقت حتويل تصنيفات 
كرث موثوقية وأكرث دقة وفقاً  Moody’s تقّدملذا،  تتوفر بيانات دقيقة يف هذا التارخي.   التارخي الذي تعتقد أنه األ

ير اخلاص" بتارخي لللمعلومات المتاحة خالله. ل   ترشين األول/أكتوبر 14مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة "التقر
"،  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 موقع ب  اإلفصاح اخلاصوذلك يف صفحة 

مهنجية رشكات التأمني عىل الممتلكات والتأمني ضد  تخدمة يف هذا التصنيف هي الُمس الرئيسيةكانت المهنجية 
وميكنك اإلطالع علهيا من خالل الرابط التايل   2021سبتمرب/أيلول اليت تم نرشها يف  احلوادث

ww.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1298798https://w   .
) 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’sمن افرتاضات التصنيف الرئيسية اخلاصة بـ  للتعرف عىل المزيد
التصنيف اخلاصة بـ  وتعريفات المهنجية وقسم حاسسية االفرتاضات يف منوذج اإلفصاح. ميكن االطالع عىل رموز  

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1298798


 

Moody’s   من خالل الموقع التايل
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_198222. 

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

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

ذلك عىل سبيل المثال ال احلرص: خماطر سيولة السوق أو خماطر القيمة السوقية أو تقلب األسعار. ال ُتَعد التصنيفات  
  و ال ُتعدّ  ،ات االئتمانية نصيحة استثمارية أو ماليةاالئتمانية بيانات تتضمن حقائق حالية أو تارخيية. ال تشكل التصنيف

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

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

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

أهنا تتحىل بالموثوقية، مبا يف ذلك، حسبما    Moody’sحتديد التصنيف االئتماين باجلودة الكافية ومن مصادر ترى 
جهة تدقيق وال ميكهنا يف   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. 

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

المعلومات الُمستخدمة يف إعداد التصنيف ما ييل: بيانات مالية، وبيانات اقتصادية ودميوغرافية،   أنواع تتضمن  
وبيانات التشغيل، وبيانات حمفظة األصول، وبيانات األداء التارخيي، ومعلومات عامة، ومعلومات حمل ملكية 

Moody's   ،مية. والملفات التنظي 

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

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

أدوات سوق   رة عن المدينني أو األوراق المالية أوالتصنيف 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   ف أو وكيله (وكالئه) الُمعنيَّ (الُمعيَّ تم اإلفصاح عن التصنيف للكيان الُمصنَّ
 هذا اإلفصاح. 

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


 

  اإللكرتوينموقع العىل  Moody’sصة بـ الرجوع إىل صفحة "رموز وتعريفات التصنيف" اخلا ُ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 ف أو وكيله (وكالئه) كياًنا ماشرًكا. يقوم الكيان المصنَّ . وعىل هذا األاسس، يتم اعتبار الكيان المصنَّ

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

يف   (ESG) قييم المخاطر البيئية واالجتماعية واحلوكمةلت  Moody’sميكن االطالع عىل المبادئ العامة اخلاصة بـ 
حتليلنا االئتماين من خالل الموقع التايل  

 http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1288435 . 

لالطالع عىل أية حتديثات أو تغيريات متعلقة   www.moodys.com اإللكرتوين التايل  موقع الرجى الرجوع إىل ي
 القانوين الذي أصدر التصنيف االئتماين.  Moody’sكيان ومبحلل التصنيف الرئييس 

 جهات االتصال 
 براندون هولمز 

 ائتمان أّول مسؤول  –نائب الرئيس 
 مجموعة المؤسسات المالية 

Moody’s Investors Service Ltd. 
One Canada Square 

Canary Wharf 
London E14 5FA 

 المملكة المتحدة 
 +  44 20 7772  5456الصحافيون: 

 + 44 20 7772 5454خدمة العمالء: 
 

 بنجامين سيرا
 نائب رئيس أّول
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 مكتب اإلصدار: 
Moody’s Investors Service Ltd. 

One Canada Square 
Canary Wharf 

London E14 5FA 
 المملكة المتحدة 

 +  44 20 7772  5456الصحافيون: 
 + 44 20 7772 5454خدمة العمالء: 
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  اإللكرتوين موقع ال يرجى الرجوع إىل عالمة تبويب التصنيفات الموجودة يف صفحة الُمصِدر/الكيان عىل 
www.moodys.com  .للحصول عىل مزيد من اإلفصاحات التنظيمية لكل تصنيف االئتماين 

 :هذه الوثيقة ترمجة لوثيقة أصلية باللغة اإلجنلزيية بعنوان

Rating Action: Moody’s affirms Chubb Arabia’s A3 IFS Rating; stable outlook 

صلية باللغة اإلجنلزيية، وهي خدمة لألطراف  ، هذه الوثيقة ترمجة لوثيقة أ 2021ترشين الثاين /نوفمرب   15 -  لندن
المعنية وإذا كان أي نص يف هذه الرتمجة غري متسق مع نص الوثيقة األصلية باللغة اإلجنلزيية فانه يعتد بنص الوثيقة  

 األصلية باللغة اإلجنلزيية. 

  



 

 

 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 الحقوق جمیع .("MOODY’S" بلفظ مجتمعین إلیھم یشار)

 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
 بلفظ مجتمعة  إلیھا یشار(  Moody’s تنشرھا التي والمعلومات والخدمات والمنتجات المواد تتضمن وقد بالدیون الشبیھة المالیة األوراق أو الدیون أو االئتمانیة االلتزامات

 استحقاقھا عند التعاقدیة المالیة بالتزاماتھ الكیانات أحد وفاء عدم احتمال عن الناشئة المخاطر بأنھا االئتمان مخاطر Moody’s وتعرف. الحالیة  اآلراء ھذه") المطبوعات"
 أجل من التصنیفات  وتعریفات رموز بشأن  بھا المعمول Moody’s وثیقة على االطالع یرجى. أصولھ في لنقص تعرض  أو الوفاء علیھ تعذر حال في المالیة للخسارة وتعرضھ
  فیھا بما أخرى مخاطر أي االئتمانیة التصنیفات تعالج  وال .Moody’s تجریھا التي االئتمانیة التقییمات تتناولھا التي التعاقدیة المالیة االلتزامات أنواع بشأن معلومات على الحصول

") التقدیرات(" االئتمانیة غیر والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات إن. األسعار بتقلب المتعلقة المخاطر أو السوقیة القیمة ومخاطر السیولة مخاطر: الحصر ال المثال سبیل على
 النماذج على  قائمة كمیة تقدیرات MOODY’S مطبوعات تتضمن أن  یجوز كما. تاریخیة أو حالیة حقائق بشأن تصریحات لیست الوكالة مطبوعات تتضمنھا التي األخرى واآلراء

  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
 التصنیفات أن كما مالیة؛  أوراق بأیة االحتفاظ أو بیع أو بشراء توصیات  وال مالیة، أو استثماریة مشورة يأ Moody’s تقدمھا التي والمطبوعات األخرى واآلراء والتقدیرات

  تصنیفاتھا  تٌصدر Moody’s إن. بعینھ مستثمر ألي معین استثماري قرار أي مالئمة بمدى تلتزم  ال  Moody’s تقدمھا  التي ومطبوعات األخرى واآلراء والتقدیرات االئتمانیة
 أو شرائھا بصدد 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
 .بیعھا أو بھا االحتفاظ

  ومن التھور  قبیل من وسیكون التجزئة، مستثمري  جانب  من تُستخدم  أن MOODY’S تقدمھا التي والمطبوعات  األخرى واآلراء والتقدیرات  االئتمانیة التصنیفات  من المقصود  لیس
 ما إذا حالة وفي. استثماري قرار أي اتخاذھم عند   االعتبار في مطبوعاتھا أو األخرى آرائھا أو تقدیراتھا أو االئتمانیة MOODY’S تصنیفات  التجزئة مستثمرو یستخدم أن المالئم غیر

 .لدیك آخر  محترف مستشار أي أو  المالي بمستشارك  االتصال علیك  ینبغي شك، أي راودك

  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
  قِبل من كانت، مھما وسیلة بأیة أو أسلوب  أو  صیغة وبأي جزئیا، أو كلیا سبق،  مما ألي استخدامھا بھدف المعلومات  ھذه تخزین أو بیع إعادة أو توزیع إعادة أو نشر أو نقل أو أ إرسال

  .Moody’s من ُمسبقة خطیة موافقة على الحصول دون شخص  أي

  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 إلى تؤدي قد  طریقة بأي استخدامھ یجب   وال  التنظیمیة لألغراض 

  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 
  منح في بھا تستعین التي المعلومات   ان تضمن لكي الالزمة التدابیر كافة Moody’s وكالة تتخذ .  نوع أي من ضمان دون" ھي  كما" المعلومات  ھذه  توفیر تم أخرى، عوامل إلى

  تعمل ال Moody’s فإن ذلك، ومع. مستقل ثالث  طرف من بمصادر االستعانة  ، ذلك، في بما بھا،  موثوق أنھا Moody’s تعتبرھا مصادر ومن كافیة جودة ذات  االئتمانیة التصنیفات 
 .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

  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
  تلك استخدام أو طیھ المتضمنة بالمعلومات  یتصل فیما أو من تنشأ نوع، أي من عرضیة، أو استتباعیة أو خاصة أو مباشرة غیر كانت  سواء أضرار أو خسائر أیة عن جھة أو شخص 

 علمت  قد  ـ الموردین أو المرخصین أو ممثلیھا أو وكالئھا أو موظفیھا أو فیھا المسؤولین أو مدیریھا  من أي أو MOODY’S كانت  وإن  حتى استخدامھا، على القدرة عدم أو المعلومات 
 ً   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 موضوع ھي

 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
  من آخر نوع أي أو متعمد، تصرف سوء  أو احتیالي، عمل  أي استبعاد  مع ولكن( إھمال أي حصر، دون ذلك في بما جھة، أو شخص  ألي  تقع تعویضیة أو  مباشرة كانت  سواء أضرار

ً  ـ یمكن ال المسؤولیة  أو موظفیھا أو فیھا المسؤولین أو مدیریھا من  أي أو MOODY’S سیطرة، نطاق خارج أو نطاق في  احتمال أي أو جانب، من)  استبعادھا ـ شك أو لبس ألي تجنبا
 .استخدامھا على القدرة عدم أو المعلومات  تلك استخدام أو طیھ المتضمنة بالمعلومات   یتصل  فیما أو عن تنشأ الموردین، أو المرخصین أو ممثلیھا، أو وكالئھا

  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 Moody’s عن صادرة أو ُمقدمة معلومات  أو رأي أو تقدیر أو   .كانوا أیا

 الشركات  سندات  ذلك في بما(  الدیون لسندات  الُمصدرین معظم أن ، Moody’sلمؤسسة  بالكامل مملوكة شركة وھي المستند، ھذا بموجب   المستثمرین لخدمات  Moody’s تُفصح
  على وافقوا قد  ائتماني، تقییم أي بعمل التكلیف طلب  قبل المستثمرین، لخدمات  Moody’s بواسطة الُمصنفة الممتازة واألسھم)  التجاریة واألوراق والكمبیاالت   الصكوك و، والبلدیات 

 من  كل تتبنى. أمریكي دوالر 5.00.000 و  1000 بین تتراوح رسوما بواسطتھا و تقییم مقدمة ائتماني تصنیف وخدمات  آراء مقابل المستثمرین لخدمات  Moody’sلـ الدفع
Moody’s  وMoody’s  تجریھا التي  التصنیف عملیات   استقاللیة مع  بالتعامل خاصة وإجراءات  سیاسات  المستثمرین لخدمات Moody’s  التصنیف وعملیات  المستثمرین لخدمات  

  من  ائتمانیة بتصنیفات  تحتفظ  التي الجھات  وبین  الُمَصنفة، والجھات  MCO مدیري بین تحدث  قد  التي التحالف بأعمال المتعلقة المعلومات  نشر یتم. عام بشكل االئتماني
Moody’s المالیة األوراق مع التعامل تنظیم مفوضیة أبلغت  قد  كانت  والتي  المستثمرین لخدمات SEC  ً   على شبكة موقع على نشرھا یتم ،% 5 من  بأكثر MCO في ملكیة حصة عن  علنا

   Director and Shareholder Affiliation Policy.”. —Corporate Governance  —"Investor Relationsعنوان  تحت www.moodys.com االلیكتروني  الموقع

 MOODY'S، Moody’s لـ التابع للكیان الممنوحة" األسترالیة المالیة الخدمات  رخصة"  بموجب   یكون أسترالیا في  یقةالوث  لھذه نشر أي: فقط بأسترالیا  خاصة إضافیة أحكام
Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 أو /و Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 

  الحصول استمراركم خالل من. 2001 للعام الشركات  قانون من 761G المادة في المقصود  المعنى سیاق وفي  فقط" بالجملة البیع قطاع لعمالء" موّجھة الوثیقة ھذه  إن). ینطبق  حسبما(
 الجھة أو لكم یكون  لن وأنھ"  الجملة بنظام البیع قطاع عمالء"  بصفتكم  الوثیقة ھذه على  تحصلون بأنكم MOODY’S لـ تتعھدون فأنكم أسترالیا، داخل ثیقةالو ھذه على االطالع حق على
ً " التجزئة  بنظام البیع لعمالء" محتویاتھا  أو الوثیقة ھذه نشر في مباشر، غیر  أو مباشر بطریق الحق، تمثلونھا التي  لعام الشركات  قانون من 761G المادة في المقصود  للمعنى وفقا

 جھة ألسھم المالیة األوراق بشأن ولیس اإلصدار، بجھة الخاص  الدین بسداد  االلتزام إزاء للُمصدر االئتمانیة بالجدارة  یتعلق فیما رأیًا االئتماني MOODY'S تصنیف  ویعتبر. 2001
 ..التجزئة لمستثمري  المتاحة المالیة األوراق أشكال من شكل أي أو اإلصدار

  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
  الیابان مودیز  لوكالة بالكامل  ومملوكة تابعة ائتمانیة تصنیف وكالة ھي  كیھ كیھ الیابان اف اس مودیز. او سي ام قبل من بالكامل مملوكة تابعة شركة وھي إنك، ھولدینجز اوفرسیسز

  تحدید  تم. قومیة أھمیة  بدون ائتمانیة تصنیفات  ھي الیابان اف اس مودیز قبل من االئتمانیة التصنیفات  فإن لذلك،. قومیة أھمیة ذات  تصنیف وكالة لیست  الیابان اف اس مودیز. كیھ 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 

  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 كیھ
 .التوالي

  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
 وافقوا قد  ائتماني، تقییم  أي بعمل التكلیف  طلب  قبل) الحالة حسب ( الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ الیابان مودیز بواسطة الُمصنفة الممتازة واألسھم) التجاریة واألوراق والكمبیاالت 

 إلى یاباني  ین  125,000 بین تتراوح  رسوما بواسطتھا خدمات  و تقییم  مقدمة ائتماني تصنیف وخدمات  آراء مقابل الیابان اف اس مودیز أو ھكی كیھ الیابان  مودیز إلى الدفع على
  .یاباني  ین  550,000,000

 . الیابانیة التنظیمیة المتطلبات  لمعالجة خاصة وإجراءات  سیاسات  الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ  الیابان مودیز من كل تتبنى

http://www.moodys.com/

