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 إصدار التصنيفات االئتمانيةب المتعلقةالتضارب في المصالح 
 

هذه الوثيقة ترجمة لوثيقة أصلية باللغة اإلنجليزية، وهي خدمة لألطراف المعنية. وإذا كان أي نص في هذه الترجمة غير متسق مع نص 

 األصلية باللغة اإلنجليزية فإنه يعتد بنص الوثيقة األصلية باللغة اإلنجليزية. الوثيقة

 

  خلدمة المستثمرين حاالت التضارب المحتمل يف المصالح التالية فيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية اليت خصصهتا. Moody’sحددت وكالة 

خلدمة المستثمرين عىل رسوم من الُمصدرين أو الضامنني نظري حتديد التصنيفات االئتمانية بالنسبة لألوراق المالية أو أدوات  Moody’sحتصل وكالة  .1

 السوق النقدي اليت يقوموا بإصدارها أو ضماهنا.

 خلدمة المستثمرين عىل رسوم من المدينني نظري حتديد التصنيفات االئتمانية اخلاصة بالمدينني. Moody’sحتصل وكالة  .2

خلدمة المستثمرين عىل رسوم من المستثمرين نظري حتديد التصنيفات االئتمانية بالنسبة لألوراق المالية أو أدوات السوق  Moody’sحتصل وكالة  .3

 النقدي.

أو المدينني  التأمني رشكات أو خلدمة المستثمرين بتقديم خدمات أخرى مسموح هبا للُمصدرين Moody’sية، تقوم وكالة عالوًة عىل التصنيفات االئتمان .4

خلدمة المستثمرين نظري هذه اخلدمات األخرى  Moody’sخلدمة المستثمرين. وحتصل وكالة  Moody’sواليت رمبا ختضع لتصنيف ائتماين من جانب وكالة 

 سوم من الُمصدر أو المدين الذي يتقدم بطلب.المسموح هبا عىل ر 

وحتافظ عىل التصنيف االئتماين لألوراق المالية أو أدوات السوق النقدي الصادرة عن جمموعة من األصول أو كجزء من األوراق المالية  MISتصدر وكالة  .5

 ألداة الضمان أو أدوات السوق النقدي.المدعومة باألصول أو الرهن العقاري اليت يتم دفعها للمصدر أو الراعي أو المؤّمن 

خلدمة المستثمرين لموظفهيا بأن ميتلكوا مبارشًة أوراًقا مالية أو أدوات سوق نقدي أو أن يكون لدهيم مصالح ملكية مبارشة أخرى  Moody’sتسمح وكالة  .6

خلدمة المستثمرين، طالما أهنم ال ياشركون يف التصنيف االئتماين  Moody’sلدى المدينني أو الُمصدرين اخلاضعني للتصنيف االئتماين الذي حتدده وكالة 

 أو يؤثرون عليه بأي شكل آخر.

خلدمة المستثمرين لموظفهيا بأن تكون لهم عالقات عمل تتجاوز عالقات العمل العادية القامئة عىل أاسس جتاري ِرصف مع  Moody’sتسمح وكالة  .7

 االئتماين، طالما أهنم ال ياشركون يف التصنيف االئتماين أو يؤثرون عليه بأي شكل آخر. المدينني أو الُمصدرين اخلاضعني للتصنيف

 التصنيفات إىل الوصول أو عىل للحصول هماشرتاك نظري األشخاص من رسوم عىل لها التابعة الرشكات أو/وخلدمة المستثمرين  Moody’sوكالة  حتصل .8

 لالمتثال االئتمانية التصنيفات استخدام )1( للشخص جيوزخلدمة المستثمرين حيث  Moody’s وكالة تقدمها اليت األخرى اخلدمات أو/و االئتمانية

 امتالك أيضاً  جيوز قد )2( أو/و وطنيًا، هبا المعرتف اإلحصايئ التصنيف منظمة مصطلح تستخدم اليت القوانني مبوجب، اإلعفاء أو المزايا عىل واحلصول

 خلدمة المستثمرين. Moody’s وكالة عن صادر ائتماين بتصنيف سليب أو إجيايب بشكل تتأثر أن ميكن معامالت يف الدخول أو استثمارات

خلدمة المستثمرين أن ينتموا إىل كيانات المدينني أو الُمصدرين اخلاضعني للتصنيف االئتماين الذي تعينه وكالة  Moody’sجيوز ألعضاء جملس إدارة وكالة  .9

Moody’s .خلدمة المستثمرين  
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خلدمة المستثمرين) أن ينتموا إىل كيانات المدينني أو الُمصدرين اخلاضعني  Moody’s(الرشكة األم لوكالة  Moody’sجيوز ألعضاء جملس إدارة مؤسسة  .10

 خلدمة المستثمرين. Moody’sللتصنيف االئتماين الذي تعينه وكالة 

انية تغطي، و/أو بناًء عىل طلب من، الكيانات اليت رمبا يكون لها حصص أهسم كبرية بإصدار تصنيفات ائتم خلدمة المستثمرين Moody’sقد تقوم وكالة  .11

 خلدمة المستثمرين. Moody’s، الرشكة األم لوكالة )MCO( Moody’s% أو أكرث من األهسم القامئة) يف مؤسسة 5(أي 

. قد يكون عمالؤهم أطراًفا تقدم لهم وكالة Moody’s Analyticsخلدمة المستثمرين، وهي رشكة  Moody’sهناك رشكة غري تصنيفية تابعة لوكالة  .12

Moody’s خدمات التصنيف االئتماين خلدمة المستثمرين 

و/أو الرشكات التابعة لها أن ترشك رشكات التأمني أو المرصفيني االستثماريني فيما يتعلق بعمليات االستحواذ والمرشوعات  Moody’sجيوز لمؤسسة  .13

أيًضا بعالقات جتارية مع العديد من  Moody’sللديون أو غريها من األوراق المالية. ترتبط مؤسسة  Moody’sالمشرتكة و/أو البيع اليت تقوم هبا مؤسسة 

ية، وما إىل ذلك)، أو الرشكات اليت تشرتي مهنا السلع أو اخلدمات (مثل المرافق أو السفر أو المعدات أو الرباجم أو األجهزة التكنولوجية أو اللوازم المكتب

 Moody’sحصة ملكية أيضًا. وقد تكون األطراف اليت ترتبط مؤسسة  Moody’sلك حصص ملكية يف الرشكات اليت متتلك فهيا رشكة مع الرشكات اليت متت

 تصنيفات ائتمانية لها. خلدمة المستثمرين Moody’s معها بعالقات جتارية من هذا القبيل كيانات تقدم وكالة
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