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 إلدراجمنهجيات  أربعتحّدث  Moody’sوكالة  إعالن:

 مخاطر الطرف المقابل تصنيفات
 

 اتجيمهن أربعالمستثمرين بتحديث  ةخلدم Moody’s وكالةقامت  - 2018يونيو/حزيران  6نيويورك، 

 اتخدم مزودي" و ،2018 /نياسنأبريل يف مرة آخر حتديهثا تم اليت" المصارف" مهنجية :يوه تصنيف

تم  اليت" "صناع سوق األوراق المالية  و ،2017/أيلول سبتمرب يف مرة آخر حتديهثا تم اليت" ماليةاألوراق ال

 عدةاشملة ل تصنيفمهنجية  وهي ،"يوناحلكوم صدرون"الم و ،2017/أيلول سبتمرب يفحتديهثا آخر مرة 

 Moody’s وكالة هنجكل مهنجية اآلن  توضحو. 2017 /آبأغسطس يف مرة آخر حتديهثا تم ،قطاعات

من  سليوللمصدرين يف كل قطاع.  جديدة تصنيف فئةهي و، المقابل الطرف خماطر تصنيف لتعيني

 هذه يف درينللمص احلالية التصنيفات عىل تأثري أيالطرف المقابل  خماطر تصنيف إلدراجالمتوقع أن يكون 

 .القطاعات

آراء حول قدرة الكيانات عىل الوفاء باجلزء غري المضمون من  خماطر الطرف المقابل اتتصنيف ّثلوُمت 

) وتعكس أيضًا اخلاسئر المالية خماطر الطرف المقابلااللزتامات المالية غري المقابلة للديون (الزتامات 

وتتعلق عادة الزتامات تصنيف خماطر الطرف المقابل . االلزتاماتالمتوقعة يف حالة عدم استيفاء هذه 

بالمعامالت مع األطراف غري ذات الصلة. ومن األمثلة عىل الزتامات تصنيف خماطر الطرف المقابل اجلزء 

غري المضمون من الذمم الدائنة الناشئ عن معامالت المشتقات واجلزء غري المضمون من الزتامات 

 عدم المخاطر المتمثلة يفخماطر الطرف المقابل  تصنيفات. وبينما تعكس إعادة الرشاءاتفاقيات البيع و 

يف  فإهنا ال تعكس المخاطر المتمثلة ،يف الوقت المناسب لتصنيف خماطر الطرف المقاب الزتاماتب الوفاء

 لزناع جتاري. المقابل الطرف خماطر تصنيفات الزتاماتخضوع 

بطة الزتامات التمويل أو االلزتامات األخرى المرت عىل المقابل الطرف خماطر تصنيفاتال تنطبق  ،وللتوضيح

وغريها من  ،اخلدمة ومقّدم الوكيلوالزتامات  ،والضمانات االعتماد، وخطابات تغطية،ال ذاتبالسندات 

 األاسسية. يةالتشغيل هبأداء وظائف المرصفااللزتامات المماثلة الناشئة عن قيام 



 

مع مراعاة القيود القضائية.  فة،المصنّ  مصارفلخماطر الطرف المقابل ل تصنيفات Moody’s وستعّني 

 .اهببناء عىل طل المقابل الطرف خماطر تصنيف تعيني سيتم المرصفية، غري للمؤساست وبالنسبة

 رشح عىل للحصول. األربع لمهنجياتا حتديث حول ملخص تقديم إىل الصحفي البيان هذا هيدف ال

 التالية: المحّدثة المهنجياتيرجى الرجوع إىل  كامل،

 " المصارف" مهنجية

 "المالية األوراق خدمات مزودي" مهنجية

 "المالية األوراق سوق صناع" مهنجية

 "ةيصلة حكوم وذ صدرونالم" مهنجية

 اإلدراج" ىالمسمالتغيريات المقرتحة يف طلب التعليق  األربع المهنجيات من كل يف التحديثات وتطّبق

 خالل منواليت ميكن الوصول إليه  ،2018فرباير/شباط  22" بتارخي خماطر الطرف المقابل لتصنيف مقرتحال

 :الرابط هذا

 نرش تمو. رسيةكانت  مهناثالثة  ،تعليقات عىل هذا الطلب تسعة موعهجم ما Moody’sوكالة  وتلقت

خماطر  لتصنيف حمقرتال اإلدراج" المسماة التاشور نتاجئ يف موضح هو كما المتبقية الستة التعليقات

 :هذا الرابط خالل منواليت ميكن الوصول إليه  ،"الطرف المقابل

 يف ألصولا راءخماطر الطرف المقابل لمد اتتصنيف إدراجيف  اً عدم الميض قدم Moody'sوكالة  وقررت

 لتشمل ألصولمدير ا تصنيف مهنجية حتديثيتم  أنوقت الحق،  يفولكن من المتوقع  ،الوقت هذا

 .خماطر الطرف المقابل اتتصنيف

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

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

 779 5833: المكسيك مدينة ،+61 2 9270 8141: سيدين ،+852 3758 1350: كونغ هونغ ،+813

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

 .www.moodys.com موقعنا زيارة أو mediarelations@moodys.com اإللكرتوين بريدنا عرب

يعلن هذا المنشور عن إجراء تصنيف ائتماين. للحصول عىل أي تصنيفات ائتمانية ماشر إلهيا يف هذا  ال

المنشور، يرجى االطالع عىل عالمة تبويب التصنيفات عىل صفحة المصدر/ الكيان عىل 

إجراءات التصنيف االئتماين  للحصول عىل أحدث المعلومات حول www.moodys.com الموقع

 والتسلسل التارخيي للتصنيفات.

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1104984
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1104950
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1104941
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http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1105003
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 :بعنوان اإلجنلزيية باللغة أصلية لوثيقة ترمجة الوثيقة هذه

updates four methodologies to introduce counterparty risk ratingsMoody's  

، هذه الوثيقة ترمجة لوثيقة أصلية باللغة اإلجنلزيية، وهي خدمة لألطراف 2018يونيو/حزيران  6 نيويورك،

تد عكان أي نص يف هذه الرتمجة غري متسق مع نص الوثيقة األصلية باللغة اإلجنلزيية فانه ي وإذاالمعنية 

 بنص الوثيقة األصلية باللغة اإلجنلزيية.

 و/ أو مرخصهيما وتابعهيما (معاً   .Moody’s Analytics, Incو/أو .Moody’s Investors Service, Inc ، مؤسسة Moody’s ،© 2018 حقوق الطبع والنرش مؤسسة

"MOODY’S"). مجيع احلقوق حمفوظة. 

خلدمات المستثمرين ورشكات التصنيف التابعة لها حول المخاطر االئتمانية النسبية المتوقعة يف المستقبل لكل من الكيانات  Moody’s تبدهيا وكالةإن التصنيفات االئتمانية هي اآلراء اليت 

ل خماطر االئتمانية النسبية المتوقعة يف المستقبل لكل من حو Moody’s اآلراء اليت تبدهيا وكالة "Moody’s وااللزتامات االئتمانية أو الديون أو األوراق المالية الشبهية بالديون. "إصدارات

خلدمات المستثمرين خماطر اإلئتمان بأهنا المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد   Moody’s الكيانات وااللزتامات االئتمانية أو الديون أو األوراق المالية الشبهية بالديون. وتعرف وكالة

المثال ال احلرص: خماطر  فهيا عىل سبيل اقدية والمالية عند استحقاقها وتعرضه للخاسرة المالية يف حال تعذر عليه الوفاء. وال تعالج التصنيفات االئتمانية أي خماطر أخرى مباالكيانات بالزتاماته التع

اليت تتضمهنا إصدارات الوكالة ليست  ترصحيات بأشن حقائق حالية  Moody’s اء اليت تقدمهاالسيولة وخماطر القيمة السوقية أو المخاطر المتعلقة بتقلب األسعار. إن التصنيفات االئتمانية اآلر 

 MOODY’S تقديرات كمية قامئة عىل النماذج للمخاطر االئتمانية واآلراء ذات الصلة أو التعليقات المنشورة من جانب MOODY’S أو تارخيية. كما جيوز أن تتضمن إصدارات

ANALYTICS, INC. ال ُتشكل أو ُتقدم التصنيفات االئتمانية وإصداراتوكذلك ، Moody’s  أي مشورة استثمارية أو مالية، وال توصيات برشاء أو بيع أو االحتفاظ بأية أوراق مالية؛ فضًال

ٌتصدر تصنيفاهتا االئتمانية وتنرش  Moody’s ثمر بعينه. إن وكالةال يعلقون  عىل مدى مالمئة أي قرار استثماري معني ألي مست  Moody’s عن أن وأي من التصنيفات االئتمانية أو إصدارات

 .اهئاأو االحتفاظ هبا أو بيعهاإصداراهتا مع األخذ يف اإلعتبار أن كل مستثمر سوف يقوم بدراسة وتقييم ، مع مراعاة كامل العناية الواجبة، كل ورقة مالية هو بصدد رش 

وكذلك مطبوعاهتا أن ُتستخدم من جانب مستثمري التجزئة، وسيكون من قبيل الهتور ومن غري المالئم أن يستخدم  MOODY’S انب مؤسسةليس المقصود من التصنيفات االئتمانية من ج

تاشرك المايل أو أي مستاشر أو مطبوعاهتا يف االعتبار عند اختاذهم أي قرار استثماري. ويف حالة إذا ما راودك أي شك، ينبغي عليك االتصال مبس MOODY’S مستثمرو التجزئة تصنيفات

 .حمرتف آخر لديك

و وُحيظر نسخ أو إعادة نسخ أو إعادة جتميع أو إراسل أ أإن كافة المعلومات اليت حيتوهيا هذا المستند حممية مبوجب القانون، مبا يف ذلك عىل سبيل المثال ال احلرص، قانون حقوق الطبع والنرش 

ص دون ع أو ختزين هذه المعلومات هبدف استخدامها ألي مما سبق، كليا أو جزئيا، وبأي صيغة أو أسلوب أو بأية وسيلة مهما كانت، من ِقبل أي شخنقل أو نرشأو إعادة توزيع أو إعادة بي

  .Moody’s احلصول عىل موافقة خطية ُمسبقة من

ص كمقياس حيث أن هذا المصطلح حمدد لألغراض التنظيمية وال جيب استخدامه بأي المودعة ليست خمصصة لالستخدام من قبل أي شخ Moody's إن التصنيفات االئتمانية ومطبوعات

 .طريقة قد تؤدي إىل اعتبارها مقاربة

افة إىل عوامل أهنا دقيقة وُيعتمد علهيا. ونظرًا الحتمالية وجود خطأ برشي أو ميكانيكي، إض Moody’s عىل كل المعلومات المتضمنة يف هذا المستند من مصادر تفرتض MOODY’S حصلت

كافة التدابري الالزمة لكي تضمن ان المعلومات اليت تستعني هبا يف منح التصنيفات االئتمانية ذات   Moody’s أخرى، تم توفري هذه المعلومات "كما هي" دون ضمان من أي نوع. تتخذ وكالة

ال تعمل كمدقق وال ميكهنا، يف كل حالة،  Moody’s عانة مبصادر من طرف ثالث مستقل.  ومع ذلك، فإن وكالةأهنا موثوق هبا، مبا يف ذلك، ، االست Moody’s جودة كافية ومن مصادر تعتربها

 .MOODY’S أن تقوم عىل حنو مستقل، مبراجعة أو التحقق من المعلومات اليت تتلقاها فيما خيص عملية التصنيف، أو يف إعداد مطبوعات

هيا والمسؤولني فهيا وموظفهيا ووكالهئا وممثلهيا، والمرخصني والموردين ـ ال تتحمل أية مسؤولية جتاه أي شخص أو  MOODY’S مؤسسة بالقدر الذي يسمح به القانون وجيزيه، فإن وكذلك مدير

ضمنة طيه أو استخدام تلك المعلومات أو عدم جهة عن أية خاسئر أو أرضار سواء كانت غري مبارشة أو خاصة أو استتباعية أو عرضية، من أي نوع، تنأش من أو فيما يتصل بالمعلومات المت

هيا أو المسؤولني فهيا أو موظفهيا أو وكالهئا أو ممثلهيا أو المرخصني أو الموردين ـ قد علمت مقدمًا بإمكانية وقوع  MOODY’S القدرة عىل استخدامها، حىت وإن كانت مؤسسة أو أي من مدير

(أ) أي خاسرة لرحب حايل أو حمتمل أو (ب) أي خاسرة أو رضر ينأش حيث ال تكون األداة المالية ذات الصلة هي موضوع تصنيف ائتماين معني  تلك اخلاسئر أو األرضار، مبا يف ذلك دون حرص:

 .MOODY’S خمصص من جانب مؤسسة

هيا والمسؤولني فهيا وموظفهيا ووكالهئا  MOODY’S بالقدر الذي يسمح به القانون وجيزيه، فإن مؤسسة وممثلهيا ومرخصهيا وموردهيا ـ ال تتحمل أية مسؤولية عن أية خاسئر أو أرضار وكذلك مدير

مد، أو أي نوع آخر من المسؤولية ال ميكن ـ سواء كانت مبارشة أو تعويضية تقع ألي شخص أو جهة، مبا يف ذلك دون حرص، أي إهمال (ولكن مع استبعاد أي عمل احتيايل، أو سوء ترصف متع

هيا أو المسؤولني فهيا أو موظفهيا أو وكالهئا أو ممثلهيا، أو  MOODY’S شك ـ استبعادها) من جانب، أو أي احتمال يف نطاق أو خارج نطاق سيطرة، مؤسسةجتنبًا ألي لبس أو  أو أي من مدير

 .ة عىل استخدامهاالمرخصني أو الموردين، تنأش عن أو فيما يتصل بالمعلومات المتضمنة طيه أو استخدام تلك المعلومات أو عدم القدر 

 تبأشن دقة أو استمرارية أو متام أو إمكانية بيع آو مالمئة مثل هذه التقييمات أو المعلومات ألي غرض معني ألي تصنيف أو رأي أو معلوما -رصحي أو ضمين  -أي ضمان  Moody’s وال تقدم

  .بأي صيغة أو أسلوب أيًا كانوا Moody’s ُمقدمة أو صادرة عن

https://www.moodys.com/research/Moodys-updates-four-methodologies-to-introduce-counterparty-risk-ratings--PR_384634


 

، أن معظم الُمصدرين لسندات الديون (مبا يف ذلك سندات الرشكات " Moody’sخلدمات المستثمرين مبوجب هذا المستند، وهي رشكة مملوكة بالكامل لمؤسسة Moody’s ُتفصح وكالة

قبل طلب التكلييف بعمل أي تقييم، قد وافقوا عىل الدفع خلدمات المستثمرين،  Moody’s  والبلديات و، الصكوك والكمبياالت واألوراق التجارية) واألهسم الممتازة الُمصنفة بواسطة

 Moody’s ( Moody’s دوالر أمريكي. تتبىن كل من مؤسسة 2.500.000و  1500خلدمات المستثمرين  مقابل خدمات التقدير والتقييم المقدمة بواسطهتا رسوما ترتاوح بني  Moody’sلـ

هيا وكالةخلدمات المستثمرين سيااست وإجراءات خاصة بالتعا  .خلدمات المستثمرين وعمليات التصنيف بشكل عام Moody’s مل مع استقاللية عمليات التصنييف اليت جتر

 كانت قد خلدمات المستثمرين واليت Moody’s  واجلهات الُمَصنفة، وبني اجلهات اليت حتتفظ بتصنيفات من MCO يتم نرش المعلومات المتعلقة بأعمال التحالف اليت قد حتدث بني مديري

 حتت عنوانwww.moodys.com  ، يتم نرشها عىل موقع شبكة عىل الموقع االليكرتوين%5بأكرث من   MCOعلنا عن حصة ملكية يف  SECأبلغت مفوضية تنظيم التعامل مع األوراق المالية

"Investor Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy.”. 

 MOODY'S ،Moody’s Investors التابع لـ أحكام إضافية خاصة بأسرتاليا فقط: أي نرش لهذه الوثيقة يف أسرتاليا يكون مبوجب "رخصة اخلدمات المالية األسرتالية" الممنوحة للكيان

Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 و/ أو Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 ( حسبما ينطبق). إن

. من خالل استمراركم احلصول عىل حق االطالع عىل هذه 2001من قانون الرشكات للعام  761Gهذه الوثيقة موّجهة "لعمالء قطاع البيع باجلملة" فقط ويف سياق المعىن المقصود يف المادة 

يق مبارش MOODY’S الوثيقة داخل أسرتاليا، فأنكم تتعهدون لـ و أ بأنكم حتصلون عىل هذه الوثيقة بصفتكم "عمالء قطاع البيع بنظام اجلملة" وأنه لن يكون لكم أو اجلهة اليت متثلوهنا احلق، بطر

االئتماين رأًيا فيما  MOODY'S . ويعترب تصنيف2001من قانون الرشكات لعام  761Gقة أو حمتوياهتا "لعمالء البيع بنظام التجزئة" وفقًا للمعىن المقصود يف المادة غري مبارش، يف نرش هذه الوثي

ألهسم جهة اإلصدار أو أي شكل من أشكال األوراق المالية المتاحة لمستثمري  يتعلق باجلدارة االئتمانية للُمصدر إزاء االلزتام بسداد الدين اخلاص جبهة اإلصدار، وليس بأشن األوراق المالية

أو مطبوعاهتا عند اختاذ أي قرار باالستثمار. وإذا انتابتك أي شكوك  MOODY’S التجزئة؛ علًما بأنه من سيكون من قبيل الهتور وغري المالئم بالنسبة لمستثمري التجزئة استخدام تصنيفات

 .يتعني عليك االتصال مبستاشرك المايل أو آي مستاشر مهين آخر بأشن هذا األمر،

يز اوفرسيزس ابان جي كيه المملوكة بالكامل من قبل مودأحكام إضافية خاصة باليابان فقط: فإن موديز اليابان كيه كيه هي وكالة تصنيف ائتمانية تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة موديز جروب الي

يه.  موديز اس اف ز اليابان كيه كة تابعة مملوكة بالكامل من قبل ام يس او. موديز اس اف اليابان كيه كيه هي وكالة تصنيف ائتمانية تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة موديهولدينجز انك، وهي رشك

ة بدون هي تصنيفات ائتمانية بدون أهمية قومية. تم حتديد التصنيفات االئتماني اليابان ليست وكالة تصنيف ذات أهمية قومية. لذلك، فإن التصنيفات االئتمانية من قبل موديز اس اف اليابان

ي لمتحدة. موديز اليابان كيه كيه و موديز اس اف اليابان هأهمية قومية من قبل أية هيئة ليست ذات أهيمة قومية .وبالتايل ال يؤهل االلزتام المصنف أنواع معاجلة معينة مبوجب قوانني الواليات ا

 .عىل التوايل 3و  2االت تصنيف ائتمانية مسجلة يف وكالة اليابان للخدمات المالية وأرقام تسجيلها لدى مفوض وكالة اخلدمات المالية يف اليابان هي وك

ين لسندات الديو ن (مبا يف ذلك سندات الرشكات والبلديات والصكوك ُتفصح وكالة موديز اليابان كيه كيه أو موديز اس اف اليابان (حسب احلالة) مبوجب هذا المستند أن معظم الُمصدر

ع إىل طلب التكلييف بعمل أي تقييم، قد وافقوا عىل الدف والكمبياالت واألوراق التجارية) واألهسم الممتازة الُمصنفة بواسطة موديز اليابان كيه كيه أو موديز اس اف اليابان (حسب احلالة) قبل

يان ياباين. تتبىن كل من موديز اليابان  350,000,000ين ياباين إىل  200,000س اف اليابان مقابل خدمات التقدير والتقييم المقدمة بواسطهتا رسوما ترتاوح بني موديز اليابان كيه كيه أو موديز ا

 كيه كيه أو موديز اس اف اليابان سيااست وإجراءات خاصة لمعاجلة المتطلبات التنظيمية اليابانية.
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