
  

 بيان صحفي
 بيان صحفي للنشر الفوري

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جهات االتصال

 هيلينا كينكسلي تومكينز

 محلل -مساعد نائب الرئيس 

 مجموعة المؤسسات المالية

Moody’s Investors Service Ltd. 

One Canada Square 

Canary Wharf 

London E14 5FA 

 المملكة المتحدة

 +  44 20 7772 5456 :الصحافيون

 + 44 20 7772 5454العمالء:  خدمة

 

 أنتونيللو أكوينو                   

 ماسعد المدير اإلداري

 مجموعة المؤسسات المالية 

 +  44 20 7772 5456 :الصحافيون

 + 44 20 7772 5454العمالء:  خدمة

 

 مكتب اإلصدار:

Moody’s Investors Service Ltd. 

One Canada Square 

Canary Wharf 

London E14 5FA 

 المملكة المتحدة

 +  44 20 7772 5456 :الصحافيون

 + 44 20 7772 5454العمالء:  خدمة

شركة الظفرة تمنح  Moody’sإجراء تصنيف: وكالة 

لقوة المالية ل Baa1 من الفئةًا ائتمانيًا تصنيفللتأمين 

 ؛ مع نظرة مستقبلية مستقرةللتأمين
 

 2018أبريل/نياسن  12 -البحوث االئتمانية العالمية 

 

ًا ائتمانيًا من تصنيفخلدمة المستثمرين اليوم  Moody’sوكالة  منحت - 2018أبريل/نياسن  12لندن، 

رشكة الظفرة للتأمني ش.م.ع . (الظفرة) يف اإلمارات العربية ل )IFSRلقوة المالية للتأمني (ل Baa1 الفئة

 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.المتحدة

 

احلجم تعمل بشكل رئييس يف دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام تعد الظفرة رشكة تأمني متوسطة 

، وتركز عىل التأمني ضد احلريق واحلوادث العامة، وتأمني السيارات، والتأمني الصحي، والتأمني عىل 1979

 .اخلاصة باألفراد األخرى الممتلكات والـتأمني الهنديس، والعديد من المنتجات

 

  حيثيات البحث

لسوقية المعتدلة ) المكانة اBaa1) :1يف الفئة لرشكة الظفرة  Moody'sيف وكالة يعكس تصن

صة حب ، حيث حتتل المرتبة الثالثة عرش، باإلضافة إىل سمعهتا وعالمهتا التجارية الراسخةرشكةلوالمستقرة ل

مالية إمجالية ) حتقيق رسملة قوية ذات رافعة 2. (2017يف سوق التأمني اإلمارايت يف  ٪1سوقية بلغت 

)GUL تبلغ (2.3x  2017يف هناية عام) القوية حيث بلغ العائد عىل رأس المال ( رحبيهتا) 3؛ROC (

) حتسني وضع 4؛ (٪74) تبلغ COR، مدفوًعا بنسبة جممعة قوية (2017يف عام  ٪15.8نسبة 

 األهسم مارات كبرية يفاالحتياطي االكتواري والمراقبة. ومن الناحية السلبية، متتلك رشكة الظفرة استث

) كنسبة من حقوق الماسهمني بنسبة HRAوالممتلكات، حبيث ارتفعت األصول ذات المخاطر العالية (



 

باإلضافة إىل ذلك، يؤثر االرتفاع النسيب يف مستويات مسرتدات إعادة التأمني و. 2017يف هناية عام  90٪

يف هناية عام  ٪92سبة من حقوق الماسهمني عىل جودة أصول الظفرة: بلغت مسرتدات إعادة التأمني كن

 ، مما يعرض الرشكة للمخاطر االئتمانية للطرف المقابل من معيدي التأمني.2017

 

 رة باستمرار عىلوعىل الرغم من وجود منافسة شديدة يف سوق اإلمارات العربية المتحدة، حافظت الظف

، باإلضافة إىل ارتفاع معدل االحتفاظ بالعمالء، والذين تتعامل معهم الظفرة المعتدلة قيةمكانهتا السو

من توزيع أقاسط التأمني  ٪60بشكل مبارش  من خالل فروعها اخلمسة ومنافذ البيع المختلفة، حيث أن 

 . هذاوخاصة قطاع السيارات - اخلاصة باألفراد. وتركز الظفرة بشكل كبري عىل خطوط العمل ةمبارش تكون 

إىل جانب حجمها الصغري بالمقارنة مع رشكات التأمني الكربى يف اإلمارات العربية المتحدة، األمر الذي 

حيد من قدرهتا عىل التأثري يف السوق والتحكم مبستويات األسعار، عىل الرغم من أن إدارة الظفرة القوية 

 ي.الرحبية اإلمجالية و االكتتاب القو  يف يظهرختفف هذه المخاطر كما 

 

تعد الرحبية أحد أهم نقاط القوة لرشكة الظفرة، وذلك بفضل مهنجها االكتتايب المتحفظ الذي يرتجم 

و  2015. ومع ذلك نالحظ أنه يف 2017يف عام  ٪74) بلغت CORأداءها القوي بنسبة جممعة (

ي2016 شكل مماثل ة، وب، اضطرت رشكة الظفرة إىل تعزيز احتياطاهتا التأمينية وفقًا للمستويات االكتوار

لغريها من رشكات التأمني يف دولة اإلمارات العربية المتحدة، بعد إدخال اللواحئ التنظيمية اخلاصة 

 ة الرشكةلأن مستوى رسم Moody’s. وفيما يتعلق بالرسملة، ترى 2015باالحتياطي االكتواري يف عام 

 Moody’s. ومع ذلك، الحظت 2017يف هناية عام  2.3x بلغت) GULمع رافعة مالية إمجالية ( ةقوي

و  ٪30، قامت الظفرة بتوزيع مستويات عالية من األرباح (ترتاوح بني 2016و  2015 عامي أنه، باستثناء

 مالها. إبطاء وترية النمو العضوي لرأسعىلهذه تعمل  األرباح العاليةتوزيع سياسة  وإن مثل)؛ 40٪

هي نتيجة  2017أيضًا إىل أن مسرتدات إعادة التأمني المرتفعة للظفرة يف هناية عام  Moody’sوتشري 

لمهنجية االكتتاب المتحفظ الذي تتبعه، والذي زاد من عملية رشاهئا إلعادة التأمني وتوسيع جمموعة 

 .من أجل محاية نتاجئها ورأسمالها من أي تقلب يف نتاجئ االكتتاب 2016معيدي التأمني يف عام 

 

 ورهابد بأن حتافظ الظفرة عىل رحبيهتا القوية اليت Moody’sتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات 

 التدرجيي لرأسمالها.وتاسعد عىل النمو العضوي 

 

) حتسنت المكانة السوقية لرشكة الظفرة وزادت 1، ميكن رفع التصنيف إذا: (Moody’sووفًقا لوكالة 

ى أكرب عرش رشكات تأمني يف سوق اإلمارات العربية المتحدة، مع احلفاظ عىل حصهتا السوقية لتصبح إحد



 

) حتسنت جودة األصول سواء من حيث األصول المستثمرة حيث 2مستويات مماثلة من الرحبية؛ و/أو (

 ٪70من حقوق الماسهمني، أو أن مسرتدات إعادة التأمني تعادل أقل من  ٪70من أقل  HRAيعادل 

) حتسنت 3مني، أو حتسنت الحئة إعادة التأمني من ناحية التصنيف االئتماين و/أو (من حقوق الماسه

 .2x) إىل أقل من GULالرافعة المالية اإلمجالية ( واخنفضت كبريالرسملة بشكل 

 

) اخنفضت احلصة السوقية للرشكة بشكل 1ويف المقابل، قد يتعرض التصنيف للضغط السليب يف حال: (

، حبيث يكون العائد عىل رأس ) اخنفض أداء االكتتاب2ة. و/أو (ات العربية المتحدكبري يف سوق اإلمار 

) اخنفضت جودة األصول المستثمرة بشكل 3للسنوات المتتالية؛ و/أو ( ٪100) أعىل من ROCالمال (

اخنفض أداء ) 4من حقوق الماسهمني؛ و/أو ( ٪100أكرث من  HRAأكرب من المتوقع، حيث يعادل 

 .3x) إىل أكرث من GULالرافعة المالية اإلمجالية ( تعوية وارتفالرسملة الق

 

 تم تعيني التصنيف التايل:

 Baa1رشكة الظفرة للتأمني ش.م.ع .: تصنيف القوة المالية للتأمني من الفئة 

 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

 415.3يف أقاسطها ليصل إىل  ٪23.5وقد سجلت رشكة الظفرة يف اإلمارات العربية المتحدة منوًا بنسبة 

، وبالتايل سجلت منوًا يف 2016يف عام إمارايت مليون درهم  336.3من  2017مليون درهم إمارايت لعام 

مليون درهم  21.8ن م 2017يف عام  إمارايت مليون درهم 51.5ليصل إىل  ٪236.4صايف األرباح بلغ 

إمارايت، ارتفعت مليون درهم  15.0. ونتيجة لذلك، وحىت بعد دفع أرباح تعادل 2016إمارايت يف عام 

من  2017مليون درهم إمارايت يف هناية عام  341.9لتصل إىل  ٪9.9حقوق الماسهمني يف الظفرة بنسبة 

 .2016مليون درهم إمارايت يف هناية عام  311.0

 

 رئيسيةال المهنجية

إن المهنجية الرئيسية المستخدمة يف هذا التصنيف هي مهنجية رشكات التأمني العالمية عىل الممتلكات 

. يرجى االطالع عىل صفحة مهنجيات التصنيف عىل 2017واحلوادث واليت نرشت يف هشر مايو/ أيار 

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

 

 .+971.4.237.9503لوند،  الدين رياض عيل حممد حيل لهذا التصنيف هو السيدحملل السوق الم

 



 

 اإلفصاح للجهات الرقابية

بالنسبة للتصنيفات اليت يتم إصدارها لربناجم أو سلسلة أو فئة أو نوعية معينة من الديون، حيتوي هذا 

التنظيمية المرتبطة بكل تصنيف للسندات اليت يتم إصدارها الحقًا أو األوراق  اإلعالن عىل اإلفصاحات

المالية التابعة لنفس السلسلة أو الفئة أو النوع المعني من الديون، أو عمال بالربناجم الذي تستمد 

بعها تتصنيفاته حرصيا من التصنيفات االئتمانية القامئة أصال وذلك وفقًا للمماراست التصنيفية اليت ت

. وبالنسبة للتصنيفات اليت متنح لمقدم الدعم، فيحتوي هذا اإلعالن عىل اإلفصاحات Moody’sوكالة 

التنظيمية المناسبة والمتعلقة بالتصنيفات الممنوحة لمقدم الدعم واخلاصة بكل تصنيف منحته وكالة 

Moody’s  حة لمقدم االئتمانية الممنولألوراق المالية اليت تستمد تصنيفاهتا االئتمانية من التصنيفات

الدعم. أما بالنسبة للتصنيفات االئتمانية المؤقتة، فيحتوي هذا اإلعالن عىل اإلفصاحات التنظيمية 

المناسبة والمتعلقة بالتصنيفات االئتمانية المؤقتة الممنوحة، وكل ما خيص التصنيفات االئتمانية الهنائية 

للدين، ويف كل حالة ال يتم فهيا تتغري هيكل ورشوط المعاملة قبل اليت قد يتم منحها بعد اإلصدار الهنايئ 

منح التصنيف االئتماين الهنايئ بطريقة من أشهنا أن تؤثر عىل التصنيف. للمزيد من المعلومات، يرجى 

 .www.moodys.comاالطالع عىل الصفحة اخلاصة بتصنيفات المصدر / الكيان عىل موقع الوكالة 

 

أما بالنسبة لألوراق المالية أو الكيانات المصنفة اليت يشملها هذا التصنيف وتتلقى دعما مبارشا من 

الكيان أو الكيانات الرئيسية، واليت قد يتغري تصنيفها كنتيجة لهذا التصنيف، فإن اإلفصاحات التنظيمية 

ات ان الضامن. تشمل االستثناءات لهذا الهنج اإلفصاحالمتصلة هبا سوف تكون تلك اليت تنطبق عىل الكي

التالية، إذا كانت تنطبق عىل النطاق القضايئ: اخلدمات الثانوية، اإلفصاحات للكيان المصنف، 

 اإلفصاحات من قبل الكيان المصنف.

 

ذا لزم إإن اإلفصاحات التنظيمية اليت تندرج يف هذا البيان الصحفي تنطبق عىل التصنيف االئتماين أو، 

 األمر، عىل النظر المستقبلية للتصنيف ذو الصلة أو عملية مراجعة التصنيف.

 

 Moody’sللحصول عىل آخر المعلومات اخلاصة بتغيري المحلل الرئييس أو الكيان القانوين لوكالة 

 .www.moodys.comالمسؤول عن إصدار التصنيف االئتماين، يرجى االطالع عىل موقع الوكالة 

 

للمزيد من المعلومات المتعلقة باإلفصاحات اخلاصة بأي تصنيف ائتماين، يرجى االطالع عىل الصفحة 

 اإللكرتونية اخلاصة بتصنيفات المصدر / الكيان المصنف.

 

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


 

 ميكن للمشرتكني االطالع عىل التقرير من خالل الرابط التايل
PR_382237--https://www.moodys.com/research/ 

 

 هذه الوثيقة ترمجة لوثيقة أصلية باللغة اإلجنلزيية بعنوان:

Rating Action: Moody's assigns Baa1 insurance financial strength rating to Al 

Dhafra Insurance Company; Stable Outlook 

 

هذه الوثيقة ترمجة لوثيقة أصلية باللغة اإلجنلزيية، وهي خدمة لألطراف  ،2018أبريل/نياسن  12لندن، 

المعنية وإذا كان أي نص يف هذه الرتمجة غري متسق مع نص الوثيقة األصلية باللغة اإلجنلزيية فانه يعتد 

 اإلجنلزيية.بنص الوثيقة األصلية باللغة 

 

مالحظات للصحافيني فقط: للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال باالستعالمات الصحفية العالمية عىل 

 5408 4110+، طوكيو: 1 212 553 0376+، نيويورك: 44 20 7772 5456األرقام التالية: لندن: 

 779 5833يك: +، مدينة المكس61 2 9270 8141+، سيدين: 852 3758 1350+، هونغ كونغ: 813

، ميكنكم أيضا االتصال بنا 0800 666 3506، بوينس آيريس: 0800 891 2518، اسو باولو: 001 888

 .www.moodys.comأو زيارة موقعنا  mediarelations@moodys.comعرب بريدنا اإللكرتوين 
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و/أو المؤساست  .Moody’s Corporation ،MIS, Inc. ،Moody’s Analytics, Inc حمفوظة لمؤسسة 2018حقوق الطبع والنرش لعام 

 "، جمتمعون). كافة احلقوق حمفوظة.MOODY’Sالمعتمدة والتابعة لها ("

") تعرب عن MISومؤساست التصنيف االئتماين التابعة لها (" .MOODY'S INVESTORS SERVICE, INCالتصنيفات االئتمانية الصادرة عن 

ئنة أو ااحلالية فيما يتعلق مبخاطر االئتمان النسبية يف المستقبل واليت تواجه الكيانات، أو االلزتامات االئتمانية، أو األوراق المالية الد MOODY’Sتقديرات 

فيما يتعلق مبخاطر االئتمان النسبية يف  MOODY’Sشمل التقديرات احلالية لمؤسسة اليت قد ت MOODY’Sشبه الدائنة، والمنشورات الصادرة عن 

المخاطر االئتمانية بأهنا المخاطر  MOODY’Sالمستقبل واليت تواجه الكيانات، أو االلزتامات االئتمانية، أو األوراق المالية الدائنة أو شبه الدائنة. تعرف 

سداد. ال زها عن الالمتعلقة باحتمالية عدم قيام إحدى الكيانات بتلبية الزتاماهتا التعاقدية المالية وقت استحقاقها وأية خاسرة مالية مقدرة يف حالة عج

خماطر السيولة أو خماطر القيمة السوقية أو تقلبات األسعار. وإن  تعالج التصنيفات االئتمانية أية خماطر أخرى، مبا يف ذلك عىل سبيل المثال ال احلرص:

الموجودة يف المنشورات الصادرة عهنا ال متثل بيانات تتعلق بالوقائع احلالية أو التارخيية. قد تتضمن  MOODY’Sالتصنيفات االئتمانية وتقديرات 

بالمخاطر االئتمانية والتقديرات أو التعليقات المرتبطة هبا واليت نرشهتا  كذلك تقديرات كمية قامئة عىل النماذج المتعلقة MOODY’Sمنشورات 

MOODY’S ANALYTICS, INC. وإن التصنيفات االئتمانية ومنشورات .MOODY’S  ية أو مالية، كما أن ال متثل أو تقدم مشورة استثمار

لرشاء، أو بيع أو االحتفاظ بأوراق مالية معينة. ال تقوم التصنيفات ال متثل توصيات وال تقدم توصيات  MOODY’Sالتصنيفات االئتمانية ومنشورات 

بإصدار تصنيفاهتا االئتمانية  MOODY’Sبالتعليق عىل مدى مالءمة استثمار ما بالنسبة ألي مستثمر معني. تقوم  MOODY’Sاالئتمانية أو منشورات 

يقوم، بالقدر المناسب من العناية، بإعداد الدراسة والتقييمات اخلاصة به لكل ورقة ونرش منشوراهتا استناًدا إىل توقع وفهم مفاده أن كل مستثمر سوف 

 مالية تكون قيد البحث بغرض رشاهئا، أو االحتفاظ هبا، أو بيعها.

ين األفراد وقد ينطوي األمر عىل قدر  MOODY’Sالتصنيفات االئتمانية لمؤسسة  من المجازفة كما ومنشوراهتا غري خمصصة لالستخدام من قبل المستثمر

ين األفراد استخدام تصنيفات  ية. يف حالة  MOODY’Sقد يكون من غري المناسب بالنسبة للمستثمر االئتمانية أو منشوراهتا عند اختاذ القرارات االستثمار

 الشك، ينبغي عليك االتصال مبستاشرك المايل أو غريه من المستاشرين المختصني. 

مية مبوجب القانون، مبا يف ذلك عىل سبيل المثال ال احلرص، قانون حقوق الطبع والنرش، وال جيوز بأي حال من األحوال نسخ كافة المعلومات الواردة هنا حم

يعها أو إعادة بي يهنا أي من تلك المعلومات أو إعادة إنتاجها، أو إعادة تقدميها، أو إراسلها مرة أخرى، أو نقلها، أو نرشها، أو إعادة توز عها، أو ختز

بأي شكل أو أسلوب أو بأي وسيلة عىل اإلطالق، من قبل أي شخص دون وستخدامها فيما بعد ألي غرض من تلك األغراض، بشكل كيل أو جزيئ، ال 

 .MOODY’Sاحلصول عىل موافقة كتابية مسبقة من 

 

غري خمصصة لالستخدام من قبل أي شخص كأاسس مرجعي حيث أن هذا  Moody’s مؤسسةإن التصنيفات االئتمانية والمنشورات الصادرة عن 

يقة قد تؤدي إىل اعتباره كأاسس مرجعي.  المصطلح حمدد ألغراض تنظيمية وال جيب استخدامه بأية طر

ية لموثوقية. نظًرا إلمكانباحلصول عىل كافة المعلومات الواردة هنا من مصادر تعتقد المؤسسة بأن معلوماهتا تتسم بالدقة وا MOODY’Sمؤسسة  قامت

ذ من أي نوع. تتخحدوث أخطاء برشية أو فنية عالوًة عىل العوامل األخرى، فإن كافة المعلومات الواردة هنا يتم تقدميها "كما هي" دون تقديم أية ضمانات 

MOODY’S باجلودة الكافية ومن مصادر ترى  كافة التدابري الرضورية مبا جيعل المعلومات اليت تستخدمها يف حتديد التصنيف االئتماينMOODY’S  أهنا

جهة تدقيق وال ميكهنا يف كل  MOODY’Sتتحىل بالموثوقية، مبا يف ذلك، حسبما يقتيض األمر، المصادر اخلارجية المستقلة. وعىل الرغم من ذلك، ال تعترب 

 صنيف أو عند إعداد منشوراهتا.حالة بصورة مستقلة التحقق أو التأكد من صحة المعلومات المستلمة يف عملية الت

 

والمديرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكالء، والمندوبون، والمرخصون والموردون مسؤوليهتم  MOODY’Sيف حدود ما يسمح به القانون، ُختيل 

أو خاصة، أو ناجتة، أو عرضية أًيا كانت واليت تنتج عن أو تتعلق بالمعلومات الواردة القانونية جتاه أي شخص أو كيان عن أية خاسئر أو تلفيات غري مبارشة، 

ين، أو المسؤولني، أو الموظفني، أو الوكالء،  MOODY’Sهنا أو استخدام أو العجز عن استخدام أي من تلك المعلومات، حىت لو كانت  أو أي من المدير

بعني لها قد تم اإليعاز إلهيم بصورة مسبقة بإمكانية حدوث مثل تلك اخلاسئر ، أو التلفيات، مبا يف ذلك عىل أو المندوبني، أو المرخصني أو الموردين التا

 متثل ات الصلة السبيل المثال ال احلرص: (أ) أية خاسرة لألرباح احلالية أو المستقبلية أو (ب) أية خاسئر أو تلفيات تنأش عندما تكون األداة المالية ذ

 .MOODY’Sالتصنيفات االئتمانية المعينة اليت حددهتا موضوًعا ألحد 

 

والمديرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكالء، والمندوبون، والمرخصون والموردون مسؤوليهتم  MOODY’Sيف حدود ما يسمح به القانون، ُختيل 

مبارشة أو تعويضية يتعرض لها أي شخص أو كيان، مبا يف ذلك عىل سبيل المثال ال احلرص نتيجة ألي إهمال (باستثناء  القانونية عن أية خاسئر أو تلفيات

ري و أي احتمال غاالحتيال، أو سوء اإلدارة المتعمد أو أي نوع آخر من العوائق اليت، هبدف جتنب الشكوك، ال ميكن استثناؤها مبوجب القانون) من جانب، أ



 

ين، أو المسؤولني، أو الموظفني، أو الوكالء، أو المندوبني، أو المرخصني أو  MOODY’Sع يف نطاق أو خارج نطاق سيطرة، متوقع يق أو أي من المدير

 الموردين التابعني لها، والذي ينتج عن أو يتعلق بالمعلومات الواردة هنا أو استخدام أو العجز عن استخدام أي من تلك المعلومات.

 

ية، أو االكتمال، أو الصالحية للعرض يف السوق أو متاشهيا مع أي غر ال توجد أ  ضية ضمانات، رصحية أو ضمنية، فيما يتعلق مبدى الدقة، أو االستمرار

 بتقدميها أو إعدادها بأي شكل أو أسلوب أيًا كان. MOODY’Sخاص يتعلق بأي من تلك التصنيفات أو التقديرات أو المعلومات األخرى اليت تقوم 

 

)، مبوجب هذه الوثيقة أن MOODY’S )MCO، وهي وكالة تصنيف ائتماين مملوكة بالكامل لمؤسسة .Moody’s Investors Service, Incتعلن 

اق معظم مصدري األوراق المالية الدائنة (مبا يف ذلك سندات الرشكات والسندات المحلية، والسندات المالية، والسندات متوسطة األجل واألور 

 Moody’sقد وافقوا، قبل حتديد أي تصنيف، عىل السداد لوكالة  .Moody’s Investors Service, Incة) واألهسم الممتازة اليت تصنفها التجاري

Investors Service, Inc.  2,500,000دوالر إىل ما يقارب  1,500مقابل خدمات التقييم والتصنيف اليت قامت هبا المؤسسة رسومًا ترتاوح ما بني 

عىل السيااست واإلجراءات لتلبية متطلبات استقاللية التصنيفات وإجراءات التصنيف اخلاصة بوكالة  MISو MOODY’Sر. كما حتافظ مؤسسة دوال 

MIS المعلومات المتعلقة بالعالقات المحددة اليت قد تتواجد بني مديري مؤسسة .Moody’s والكيانات المصنفة ائتمانًيا، وبني الكيانات احلاصلة عىل 

، يتم نرشها سنوًيا عىل %5بنسبة تزيد عن  MCO) عالنيًة عن حصة ملكية يف SECواليت أعلمت جلنة مراقبة عمليات البورصة ( MISتصنيفات من 

ين  www.moodys.comالموقع اإللكرتوين   سياسة ارتباط المديرين والماسهمني. " -احلاكمية المؤسسية  -حتت عنوان "عالقات المستثمر

 

 ةاصة بدولة أسرتاليا فقط: أي إصدار يف دولة أسرتاليا من هذه الوثيقة خيضع لرتخيص اخلدمات المالية األسرتالية اخلاص بالرشكات التابعرشوط خ

 Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABNو/أو  MOODY’S ،MIS Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969لمؤسسة 

94 105 136 972 AFSL 383569  (حسبما يقتيض األمر). هذه الوثيقة خمصصة فقط لكي يتم تقدميها إىل "العمالء المجتمعون" يف إطار مغزى القسم

بأنك، أو يف  Moody’s. مبواصلة استخدامك لهذه الوثيقة من داخل أسرتاليا، تكون قد ألمحت لمؤسسة 2001من قانون الرشكات لعام  761Gرقم 

أو حمتوياهتا  قةحالة استخدامك للوثيقة كمندوب عن، "عمالء جمتمعون"، لن تقوم أنت وال الكيان الذي متثله بصورة مبارشة أو غري مبارشة بنرش هذه الوثي

عبارة عن تقدير يتعلق  Moody’s. التصنيف االئتماين لمؤسسة 2001من قانون الرشكات لعام  761Gإىل "عمالء أفراد" يف إطار مغزى القسم رقم 

ين األباجلدارة االئتمانية اللزتام الدين اخلاص بالُمصدر، وليس باألهسم العادية للُمصدر أو أي شكل من أشكال األوراق المالية المتاحة للم فراد. قد ستثمر

ين األفراد استخدام التصنيفات االئتمانية أو المنشو عند اختاذ القرارات  Moody’sرات اخلاصة مبؤسسة يكون من غري المناسب بالنسبة للمستثمر

 المتعلقة باالستثمارات. يف حالة الشك ينبغي عليك االتصال مبستاشرك المايل أو غريه من المستاشرين المختصني.

 

 Moody's Group Japan) هيئة تصنيف ائتماين مملوكة بالكامل لمجموعة MJKKباليابان ( Moody’sرشوط خاصة بدولة اليابان فقط: تعد مؤسسة 

G.K.المملوكة بالكامل لمؤسسة ،Moody’s Overseas Holdings Inc. وهي مؤسسة مملوكة بالكامل لمؤسسة ،MCO وتعد مؤسسة .Moody’s 

SF ) باليابانMSFJ هيئة تصنيف ائتماين مملوكة بالكامل لمؤسسة (MJKK وال تعد مؤسسة .MSFJ عيد مؤسسة تصنيف إحصايئ معرتف هبا عىل الص

مبثابة تصنيفات ائتمانية غري معدة من قبل مؤسسة تصنيف إحصايئ معرتف  MSFJ). وبالتايل، تعد التصنيفات االئتمانية اليت حتددها NRSROالوطين (

ا من قبل أحد ههبا عىل الصعيد الوطين. وإن التصنيفات االئتمانية اليت ال تعّدها مؤسسة تصنيف إحصايئ معرتف هبا عىل الصعيد الوطين يتم حتديد

نواع معينة من أل الكيانات اليت ال تدخل يف نطاق مؤساست التصنيف اإلحصايئ المعرتف هبا عىل الصعيد الوطين وبالتايل، لن يكون االلزتام المصنف مؤهًال 

اخلدمات المالية اليابانية وأرقام هيئات تصنيف ائتماين مسجلة يف وكالة  MSFJو MJKKالمعاملة مبوجب قوانني الواليات المتحدة األمريكية. وتعد 

 عىل التوايل. 3و 2تسجيلها يف بند مفويض وكالة اخلدمات المالية هي 

(حسبما يقتيض األمر) مبوجب هذه الوثيقة أن معظم ُمصدري األوراق المالية الدائنة (مبا يف ذلك سندات الرشكات  MSFJأو  MJKKتعلن مؤسسة 

(حسبما يقتيض  MSFJو MJKKية، والسندات متوسطة األجل واألوراق التجارية) واألهسم الممتازة اليت تصنفها والسندات المحلية، والسندات المال

(حسبما يقتيض األمر) مقابل خدمات التقييم والتصنيف اليت قامت هبا  MSFJو MJKKاألمر) قد وافقوا، قبل حتديد أي تصنيف، عىل السداد لمؤسسة 

 ين ياباين. 350,000,000ين ياباين إىل ما يقارب  200,000 المؤسسة رسوًما ترتاوح ما بني

 عىل السيااست واإلجراءات لتلبية المتطلبات التنظيمية اليابانية. MSFJو MJKKكما حتافظ 
 


