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بيان السياسة
تحدد وكالة "إس آند بي جلوبال للتص ن ن نننئتاا ية"ت انئة" ،وفقاً لتقدئرها يل طلق ،ا إذي كانا س ن ن ننتص ن ن نندر أي تص ن ن نننئ

ي"ت اني .وئجوز للوكالة رفض طلباا حددة للحصننول ىلت تصنننئتاا ي"ت انئة ،أو ئجوز لها رفض إصنندير تصنننئتاا
ي"ت انئة خاصة بإصديريا ةحقة ،أو ئجوز لها سحب أو تعلئق تصنئ

ي"ت اني صدر بالتعل .وستقوم وكالة "إس آند

بي جلوبال للتصنئتاا ية"ت انئة" في حال يلتويفق ع يل تطلباا يلتنظئ ئة في يلسلطاا يلقضا"ئة يلسارئة وسئاساتها،

ويرشن نناديتها يلتوجئهئة ،و عائئرها ،بإصن نندير يلتصن نننئ
يلجودة يل قبولة للتصننئ
ريجعة ألي تصن نننئ

ية"ت اني .لن تتوق

ية"ت اني وتحافظ ىلئه في حال توفر لدئها علو اا كافئة ىن

وكالة "إس آند بي جلوبال للتصننئتاا ية"ت انئة" ىن إصندير أو إجريء

ي"ت اني يسن ننتناديً إلت يلت ئر يل حت ل (يةقتصن ننادي ،أو يلسن ننئاسن نني ،أو غئر ذلك) ىلئه ،أو ىلت

يل ُ صنندر ،أو ىلت يل سننت ر ،أو إلت أي ن يل شنناركئن يرخرئن في يلسننوق .وتقوم خد اا يلتصنننئ
يلخاصة بالتصنئ ية"ت اني يىت اديً ىلت يهت ا اا يلسوق أو بحسب ا تقتضئه يلقوينئن.

بنشننر يلحئ ئاا

ئجوز لوكالة "إس آند بي جلوبال للتصننئتاا ية"ت انئة" نح تصننئتاا ي"ت انئة سنرئة أو تصننئتاا ي"ت انئة خاصنة في
حال قررا ىدم نح تصن ن نننئ

ي"ت اني بدون طلب .وتخضن ن ننع يلتصن ن نننئتاا ية"ت انئة يلس ن ن نرئة ويلتصن ن نننئتاا ية"ت انئة

يلخاصننة للقئود يل تروضننة ىلت يلتوزئع ويلنشننر ىلت نطاق ويسننع .إضننافة إلت ذلك ،ئجوز لوكالة "إس آند بي جلوبال
للتص ن نننئتاا ية"ت انئة" في بعض يلس ن ننلطاا يلقض ن ننا"ئة يل حددة حص ن ننر توفر يلتص ن نننئتاا ية"ت انئة يلخاص ن ننة ب حجام
إصدير حددة ،أو بحصر ىدد يلحاصلئن ىلئها ،أو بحصرها بحاةا حددة تتم فئها تلبئة شروط تنظئ ئة حددة.
بناء ىلت يل علو اا يلخاضن ننعة لوضن ننع
ئجوز لوكالة "إس آند بي جلوبال للتصن نننئتاا ية"ت انئة" تحدئد تصن نننئ أولي ً
يلل س ن نناا يألخئرة ولكنها في نتس يلوقا تتويفق ع س ن ننئاس ن ننة يل علو اا يلكافئة يلخاص ن ننة بها .وس ن ننتقوم يلوكالة بتحدئد
يلتصنئ

ية"ت اني يلنها"ي ىند ا تحصل ىلت يلصئغة يلنها"ئة لل علو اا يلتي يستخد ا في يلتوصل إلت يلتصنئ

ية"ت اني يألولي.

