سياسة :تحديد التصنيفات االئتمانية
التاريخ 23 :مايو 2016

بيان السياسة
تحدد وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات االئتمانية" ،وفقاً لتقدديهاا المللد  ،مدا إاا كاندت ستصدده أي تصدني
ويجددو للوكالددة هف د

للبددات محددددح للحصددول نلددت تصددنيفات ائتمانيددة ،أو يجددو ل ددا هف د

خاصة بإصداهات الحقة ،أو يجو ل ا سحب أو تعلي تصني

ائتمداني

إصددداه تصددنيفات ائتمانيددة

ائتماني صده بالفعل وسدتقو وكالدة "إس آندد بدي جلوبدال

للتصددنيفات االئتمانيددة" فددي حددال التواف د مددا المتللبددات التنةيميددة فددي السددللات الق ددائية السدداهية وسياسددات ا ،واهشددادات ا
التوجي ية ،ومعاييهاا ،بإصداه التصني
للتصددني

االئتمدداني لددج تتو د

االئتماني وتحافة نليه في حال تدوفه لددي ا معلومدات كافيدة ندج الجدودح المقبولدة

وكال ددة "إس آنددد بددي جلوبددال للتصددنيفات االئتماني ددة" نددج إصددداه أو إج د اه مهاجعددة ألي

المصدده ،أو نلدت
تصني ائتماني استناداً إلدت التديريه المحتمدل ااال تصدادي ،أو السياسدي ،أو غيده الد ع نليده ،أو نلدت ُ
المسددترمه ،أو إلددت أي مددج المشدداهكيج ا خ دهيج فددي السددو وتقددو خدددمات التصددني بنشدده الحيريددات الخاص دة بالتصددني
االئتماني انتماداً نلت ااتمامات السو أو بحسب ما تقت يه القوانيج

يجددو لوكالددة "إس آنددد بددي جلوبددال للتصددنيفات االئتمانيددة" م دنح تصددنيفات ائتمانيددة س دهية أو تصددنيفات ائتمانيددة خاصددة فددي
حال ههت ند منح تصدني

ائتمداني بددوج للدب وتخ دا التصدنيفات االئتمانيدة السدهية والتصدنيفات االئتمانيدة الخاصدة

للقيود المفهو دة نلدت التو يدا والنشده نلدت نلدا واسدا إ دافة إلدت الد  ،يجدو لوكالدة "إس آندد بدي جلوبدال للتصدنيفات
االئتمانيددة" فددي بعد

السددللات الق ددائية المحددددح حصدده تددوفه التصددنيفات االئتمانيددة الخاصددة بيحجددا إصددداه محددددح ،أو

بحصه ندد الحاصليج نلي ا ،أو بحصهاا بحاالت محددح تت في ا تلبية شهول تنةيمية محددح
يجددو لوكالددة "إس آنددد بددي جلوبددال للتصددنيفات االئتمانيددة" تحديددد تصددني أولددي بنددا ً نلددت المعلومددات الخا ددعة لو ددا
اللمس ددات األخيد دهح ولكن ددا ف ددي نف ددس الو ددت تتوافد د م ددا سياس ددة المعلوم ددات الكافي ددة الخاص ددة ب ددا وس ددتقو الوكال ددة بتحدي ددد
التصددني

االئتمدداني الن ددائي نندددما تحصددل نلددت الصددي ة الن ائيددة للمعلومددات التددي اسددتخدمت فددي التوصددل إلددت التصددني

االئتماني األولي

وتمش ددياً م ددا السياس ددات األخ دده الس دداهية ،بم ددا ف ددي الد د سياس ددة حماي ددة المعلوم ددات ،يج ددو لوكال ددة "إس آن ددد ب ددي جلوب ددال
للتصددنيفات االئتمانيددة" تحديددد تصددنيفات االئتمانيددة بدددوج للددب نندددما تعتقددد الوكالددة بدديج انددا ااتمددا سددو ي كددا
المصن

بالكيدداج

