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 اإلجراءات والسيااستب. 

بإعداد السيااست والضوابط واحلفاظ علهيا وتطبيقها لتحديد حاالت تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة والقضاء علهيا، أو إدارهتا  MISستقوم  2.6
 واإلفصاح عهنا، حسبما يقتيض األمر، مبا قد يؤثر عىل حتديد التصنيفات االئتمانية، أو اعتماد تصنيف ائتماين جديد أو منقح.

عنه بشكل كامل يف الهشادة السنوية الستمارة منظمات التصنيف اإلحصايئ المعرتف هبا عىل الصعيد الوطين (المتاحة عىل كما هو موضح ومعلن 
 بوضع سيااست هتدف إىل مواجهة وإدارة حاالت التضارب التالية، عىل سبيل المثال ال احلرص: MIS)، قامت MISالموقع اإللكرتوين لمؤسسة 

ُمصدرين أو الضامنني نظري حتديد التصنيفات االئتمانية بالنسبة لألوراق المالية، أو االلزتامات أو أدوات السوق عىل رسوم من ال MISحتصل  .أ
 النقدي اليت يقوموا بإصدارها أو ضماهنا

 عىل رسوم من المدينني نظري حتديد تصنيفات ائتمانية خاصة هبؤالء المدينني MISحتصل  .ب

 ظري حتديد التصنيفات االئتمانية بالنسبة لألوراق المالية، أو االلزتامات أو أدوات السوق النقديعىل رسوم من المستثمرين ن MISحتصل  .ج

بتقديم خدمات أخرى، تتضمن عىل سبيل المثال ال احلرص خدمات التقييم التصنيفي،  MISعالوًة عىل التصنيفات االئتمانية، تقوم  .د
عىل رسوم من الُمصدر أو المدين الذي يتقدم بطلب  MIS. حتصل MISماين من قبل للُمصدرين أو المدينني واليت رمبا ختضع لتصنيف ائت

 نظري اخلدمات األخرى المذكورة

أو أكرث من  %5بإصدار تصنيفات ائتمانية تغطي، و/أو بناء عىل طلب من، الكيانات اليت رمبا يكون لها مصلحة مالية كبرية (أي  MISرمبا تقوم  .ه
 .MIS، الرشكة األم اليت تتبعها Moody’sاألهسم القامئة) يف 

عن حاالت تضارب المصالح المعروفة الفعلية والمحتملة ستتسم بشكل كامل، ويف الوقت المناسب، وبشكل يتسم  MISعمليات إفصاح  2.7
يقة ال لبس فهيا وال غموض. عمليات اإلفصاح المذكورة ستتم عىل الموقع (المواقع) اإللكرتوين  بالوضوح، والدقة، واخلصوصية، والنرش بطر

 .MISلمؤسسة 

 الطبيعة العامة لرتتيبات األجور اخلاصة هبا مع الكيانات احلاصلة عىل تصنيف. باإلفصاح عن MISستقوم  2.8

أجًرا ال يرتبط خبدمات التصنيف اليت تقدمها من الكيانات احلاصلة عىل تصنيف. عند تلقي  MISخدمات استاشرية. ال تتلقى  MISال تقدم  .أ
MIS  أجًرا من أحد الكيانات احلاصلة عىل تصنيف مبا ال يرتبط خبدمات التصنيف اليت تقدمها، فسوف تقومMIS  باإلفصاح عن النسبة اليت

 من الكيان احلاصل عىل تصنيف نظري خدمات التصنيف. MISمتثلها تلك الرسوم مقابل الرسوم اليت حتصل علهيا 

ة أو أكرث من صايف الفواتري السنوية من أحد الُمصدرين، أو المنشئني، أو المنظمني أو الماسهمني بالمائ 10باإلفصاح عن تلقهيا  MISستقوم  .ب
 (مبا يف ذلك أية أطراف تابعة للُمصدر، أو المنشئ، أو المنظم، أو الماسهم).

ت تضارب مصالح فعلية أو حمتملة مع يف أي عملية من عمليات تداول األوراق المالية (مبا يف ذلك المشتقات) اليت متثل حاال  MISلن تاشرك  2.9
 .MISاألنشطة المرتبطة بالتصنيف اليت تقوم هبا 
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قت ويف احلاالت اليت يكون فهيا للكيانات احلاصلة عىل تصنيف أو المدينني (مثل الشعوب أو الدول ذات السيادة)، أو يف حال سعهيا يف نفس ال 2.10
صل العاملني يف جمال التصنيف الذين ياشركون يف عملية حتديد التصنيفات االئتمانية أو ، سيتم فMISللحصول عىل، وظائف رقابية ترتبط مبؤسسة 

اعتماد مهنجيات التصنيف اليت تنطبق عىل الكيانات احلاصلة عىل تصنيف أو المدينني المذكورين عن الموظفني المسؤولني عن التعامل مع 
 ن (مثل المنظمني احلكوميني) فيما يتعلق باألمور اإلرشافية.المسؤولني عن تلك الكيانات احلاصلة عىل تصنيف أو المدي
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