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 سیاسة إخطار المحللین الرئیسیین في المملكة العربیة السعودیة وااللتزامات التدریبیة
 (Policy for Notification of KSA Lead Analysts and Training Obligations) 

 

 MISإدارة االمتثال ��  صادرة عن:

 MISإدارة االمتثال ��  صادرة عن:

 وفر�ق إدارة التعيينات العاملية. MISMELو MIS EUموظفي  تنطبق ع��:

صدري اململكة العر�ية السعودية النطاق:
ُ
 التصنيفات االئتمانية مل

 2020أيار (مايو)  4  تار�خ السر�ان:

 . الغرض 1
 ھذه السیاسة لالمتثال لما یلي: MISاعتمدت 

a(  ال��ام فرعMIS ) اململكة العر�ية السعودية بإخطار هيئة السوق املالية السعودية ��CMA بتعي�ن محلل رئي�ىي لدى أحد ُمصِدري اململكة العر�ية (

 السعودية؛

b(   عين�ن لدى أحد ُمصِدري اململكة العر�ية السعودية
ُ
نطبقة ع�� العامل�ن �� التصنيف االئتما�ي امل

ُ
وموظفي إدارة التعيينات العاملية متطلبات التدر�ب امل

)GAM.املسؤول�ن عن إدارة عملية �عي�ن ا�حلل�ن لدى ُمصِدري اململكة العر�ية السعودية ( 
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 . اإلخطار2
 بالسیاسة

عين�ن لدى أحد ُمصِدري اململكة العر�ية السعودية ملء نموذج إخطار  MISوفًقا ملتطلبات ��جيل فرع  
ُ
باململكة العر�ية السعودية، يجب ع�� ا�حلل�ن الرئيسي�ن امل

 لومات �� نموذج اإلخطار �� حالة  إجراء أي �غي�� عليھ.كما يجب عل��م تحديث املع 1هيئة السوق املالية السعودية

) تار�خ �عيي��م لدى أحد ُمصِدري اململكة العر�ية 1يجب أن يرسل ا�حللون الرئيسيون نماذج اإلخطار املكتملة إ�� إدارة االمتثال �� غضون سبعة أيام عمل إما من ( 

 مات �� نموذج إخطار هيئة السوق املالية.) تار�خ إدراك أي �غي�� �� املعلو 2السعودية، أو من (

ا لدى أحد ُمصِدري اململكة العر�ية السعودية  ف 
ً
ن حديث ع�َّ

ُ
 بال��امھ بملء نموذج إخطار هيئة يتو�� فر�ق إدارة التعيينات العاملية مسؤولية إبالغ ا�حلل الرئي�ىي امل

ً
ورا

عين�ن لدى ُمصِدري اململكة واالحتفاظ بھ. سيقدم فر�CMA ([HB1]السوق املالية السعودية (
ُ
ق إدارة التعيينات العاملية أيًضا إخطارات دور�ة للمحلل�ن الرئيسي�ن امل

 العر�ية السعودية �شأن ال��امهم بتحديث املعلومات �� نموذج إخطار هيئة السوق املالية.

ة ملء نموذج إخطار هيئة السوق املالية، وتقديمھ ع�� ال��يد اإللك��و�ي إ�� إدارة يتو�� ا�حللون الرئيسيون املعينون لدى ُمصِدري اململكة العر�ية السعودية مسؤولي

قدمھ إدارة االمتثال إ�� هيئ
ُ
كتَمل، ت

ُ
 ة السوق املالية.االمتثال والتأكيد إلدارة التعيينات العاملية أ��م فعلوا ذلك. عند استالم نموذج اإلخطار امل

 التدریب
عين�ن لدى ُمصِدري اململكة العر�ية السعودية وغ��هم من موظفي 

ُ
املسؤول�ن عن إدارة عملية �عي�ن ا�حلل�ن لدى  MISيجب ع�� العامل�ن �� التصنيف االئتما�ي امل

سنوً�ا. تتو�� إدارة التطو�ر والتدر�ب امل�ي  �� اململكة العر�ية السعودية MISُمصِدري اململكة العر�ية السعودية إكمال التدر�ب ع�� املتطلبات التنظيمية لفرع 

 مسؤولية تحديد التدر�ب املناسب.

 تعریف المصطلحات
 التصنیفات االئتمانیة

أو األسهم  بخصوص ا�جدارة االئتمانية لكيان ما، أو ال��ام الدين أو االل��ام املا��، أو األوراق املالية الدائنة، MISالتصنيف االئتما�ي عبارة عن تقدير صادر من 

سهم املمتازة أو غ��ها من األدوات املالية، املمتازة أو غ��ها من األدوات املالية، أو بخصوص أحد ُمصدري ال��ام الدين أو االل��ام املا��، أو األوراق املالية الدائنة، أو األ 

 الصادرة باستخدام أحد نظم التصنيف املوضوعة وا�حددة لفئات التصنيف.

 التصنیف االئتمانيالعاملین في 
يقوم بدور تحلي�� �� التصنيف االئتما�ي ويش��ك �� وضع أو  MIS، وأي موظف آخر �� MIS، ومديري ا�حلل�ن �� MISالعامل�ن �� التصنيف االئتما�ي هم محل�� 

اونة أو ا�خدمات األخرى املسموح ��ا. �ستث�ي �عر�ف العامل�ن املوافقة ع�� اإلجراءات أو املن�جيات املستخدمة �� تقديم خدمات التصنيف االئتما�ي، أو ا�خدمات املع

) يدعم عملية التصنيف من خالل املهام اإلدار�ة فقط، 2) ال �شارك �� عملية التصنيف أو (1ُمع�ن �� فر�ق التصنيف: ( MIS�� التصنيف االئتما�ي أي موظف �� 

 مثل إدخال املعلومات �� النظم الداخلية.

                                                                                       
ویحتوي على معلومات من ضمنھا اسم ")CRA( "إخطار من یتولى وظیفة محلل رئیسي في وكالة التصنیف االئتماني النموذج الذي أصدرتھ ھیئة سوق المال بعنوان   1

ویة والوضع المالي. نظًرا ألن ھذه المعلومات قد تتغیر بمرور الوقت، یجب أن یُحدِّث المحلل الرئیسي المحلل الرئیسي والمؤھالت األكادیمیة والمھنیة ورقم وثیقة الھ
 النموذج على النحو الُموَضح في ھذه السیاسة.
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 الُمصدر
صِدر" الشركيقصد بم

ُ
ا مالية. كما �شمل مصط�ح "امل

ً
ا مالية، أو يدعم االئتمان الذي يتضمن أوراق

ً
صدر" أي كيان يصدر أو يضمن أوراق

ُ
ة األم أو الشركة صط�ح "امل

صدر.
ُ
 التا�عة اململوكة لألغلبية وا�خاصة بامل

 ُمصِدر المملكة العربیة السعودیة [جدید]
 لسعودية أي مما ي��:ُيقصد بُمصِدر اململكة العر�ية ا

i. أي كيان م�جل قانونًيا �� اململكة العر�ية السعودية؛ 

ii. وأي كيان (أًيا �ان محل ��جيلھ) هدفھ الوحيد هو تمو�ل كيان م�جل قانونًيا �� اململكة العر�ية السعودية؛ 

iii.  شأت األصول األساسية لھ فقط �� اململكة العر�ية السعو�
ُ
 دية.وأي كيان (أًيا �ان محل ��جيلھ) أ

 الرئیسي[HB2]محلل التصنیف الرئیسي، أو المحلل 
ف حالًيا باملسؤولية الرئيسية عن �عي�ن أو مراقبة تصنيف مع�ن، والنظرة املستقبلية للتصنيف أو  MISمحلل التصنيف الرئي�ىي أو ا�حلل الرئي�ىي هو موظف 

َّ
�ل

ُ
امل

 مراجعة التصنيف، إذا انطبق ذلك.

 MISموظفو 
 .MIS" أي موظف بدوام ك�� أو جزئي بمؤسسة MIS ُيقصد بمصط�ح "موظف

MIS EU 
 MIS EU  ش�� إ�� كيانات�MIS .امل�جلة �� االتحاد األورو�ي بموجب لوائح االتحاد األورو�ي ا�خاصة بو�االت التصنيف االئتما�ي 

 Moody's Investors Service, Inc. (MIS) 

 Moody’s. والشر�ات التا�عة لها ال�ي تصدر التصنيفات ضمن اسم العالمة التجار�ة "Moody’s Investors Service, Incإ��  MIS�ش�� اختصار  
Investors Service." 

 في المملكة العربیة السعودیة MISفرع 
 ا�حدودة �� الشرق األوسط. Moody’s Investors Service�� اململكة العر�ية السعودية إ�� فرع شركة  MIS�ش�� فرع  

 دودة في الشرق األوسطالمح MISفرع 
�َجل �� مركز د�ي املا�� العاملي.  MISا�حدود �� الشرق األوسط إ�� كيان  MIS�ش�� فرع  

ُ
 امل
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 الحقوق جمیع .("MOODY’S" بلفظ مجتمعین إلیھم یشار) لھا التابعة أو الُمَرِخَصة الجھات أو /و .Moody’s Analytics, Incأو/و .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة ، Moody’s، ©2020 مؤسسة لدى والنشر الطبع حقوق
 .محفوظة

 أو الدیون أو االئتمانیة االلتزامات أو الكیانات من لكل المستقبل في المتوقعة النسبیة االئتمانیة المخاطر حول الحالیة آرائھا ھي لھا التابعة االئتماني التصنیف شركات أو/و المستثمرین لخدمات Moody’s تصدرھا التي االئتمانیة التصنیفات إن
 بأنھا االئتمان مخاطر المستثمرین لخدمات Moody’s وتعرف. الحالیة اآلراء ھذه") المطبوعات" بلفظ مجتمعة إلیھا یشار( Moody’s تنشرھا التي والمعلومات والخدمات والمنتجات المواد تتضمن وقد بالدیون الشبیھة المالیة األوراق
 وتعریفات رموز بشأن Moody’s وثیقة على االطالع یرجى. أصولھ في لنقص تعرض أو الوفاء علیھ تعذر حال في المالیة للخسارة وتعرضھ استحقاقھا عند التعاقدیة المالیة بالتزاماتھ الكیانات أحد وفاء عدم احتمال عن الناشئة المخاطر

 ال المثال سبیل على فیھا بما أخرى مخاطر أي االئتمانیة التصنیفات تعالج وال. المستثمرین لخدمات Moody’s تجریھا التي االئتمانیة التقییمات تتناولھا التي التعاقدیة المالیة االلتزامات أنواع بشأن معلومات على الحصول أجل من التصنیفات
 أو حالیة حقائق بشأن تصریحات لیست الوكالة مطبوعات تتضمنھا التي األخرى واآلراء") التقدیرات(" االئتمانیة غیر والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات إن. األسعار بتقلب المتعلقة المخاطر أو السوقیة القیمة ومخاطر السیولة مخاطر: الحصر
 أو تُشكل ال وكذلك،. التابعة شركاتھا أو/و MOODY’S ANALYTICS, INC جانب من المنشورة التعلیقات أو الصلة ذات واآلراء االئتمانیة للمخاطر النماذج على قائمة كمیة تقدیرات MOODY’S مطبوعات تتضمن أن یجوز كما. تاریخیة
 األخرى واآلراء والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات أن كما مالیة؛ أوراق بأیة االحتفاظ أو بیع أو بشراء توصیات وال مالیة، أو استثماریة مشورة أي Moody’s تقدمھا التي والمطبوعات األخرى واآلراء والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات تُقدم

 بدراسة یقوم سوف مستثمر كل أن االعتبار في األخذ مع ومطبوعات أخرى وآراء وتقدیرات ائتمانیة تصنیفاتھا تٌصدر Moody’s إن. بعینھ مستثمر ألي معین استثماري قرار أي مالئمة بمدى تلتزم ال Moody’s تقدمھا التي ومطبوعات
 .بیعھا أو بھا االحتفاظ أو شرائھا بصدد ھو مالیة ورقة كل الواجبة، العنایة كامل مراعاة مع ، وتقییم

 MOODY’S تصنیفات التجزئة مستثمرو یستخدم أن المالئم غیر ومن التھور قبیل من وسیكون التجزئة، مستثمري جانب من تُستخدم أن MOODY’S تقدمھا التي والمطبوعات األخرى واآلراء والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات من المقصود لیس
 .لدیك آخر محترف مستشار أي أو المالي بمستشارك االتصال علیك ینبغي شك، أي راودك ما إذا حالة وفي. استثماري قرار أي اتخاذھم عند االعتبار في مطبوعاتھا أو األخرى آرائھا أو تقدیراتھا أو االئتمانیة

 تخزین أو بیع إعادة أو توزیع إعادة أو نشر أو نقل أو أ إرسال أو تجمیع إعادة أو نسخ إعادة أو نسخ ویُحظر والنشر الطبع حقوق قانون الحصر، ال المثال سبیل على ذلك في بما القانون، بموجب محمیة المستند ھذا یحتویھا التي المعلومات كافة إن
  .Moody’s من ُمسبقة خطیة موافقة على الحصول دون شخص أي قِبل من كانت، مھما وسیلة بأیة أو أسلوب أو صیغة وبأي جزئیا، أو كلیا سبق، مما ألي استخدامھا بھدف المعلومات ھذه

 إلى تؤدي قد طریقة بأي استخدامھ یجب وال التنظیمیة لألغراض محدد المصطلح ھذا أن حیث كمقیاس شخص أي قبل من لالستخدام مخصصة لیست Moody's تقدمھا التي والمطبوعات األخرى واآلراء والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات إن
 .مقاربة اعتبارھا

 دون" ھي كما" المعلومات ھذه توفیر تم أخرى، عوامل إلى إضافة میكانیكي، أو بشري خطأ وجود الحتمالیة ونظراً . علیھا ویُعتمد دقیقة أنھا Moody’s تفترض مصادر من المستند ھذا في المتضمنة المعلومات كل على MOODY’S حصلت
 طرف من بمصادر االستعانة ، ذلك، في بما بھا، موثوق أنھا Moody’s تعتبرھا مصادر ومن كافیة جودة ذات االئتمانیة التصنیفات منح في بھا تستعین التي المعلومات ان تضمن لكي الالزمة التدابیر كافة Moody’s وكالة تتخذ. نوع أي من ضمان

 .مطبوعاتھا إعداد في أو التصنیف، عملیة یخص فیما تتلقاھا التي المعلومات من التحقق أو بمراجعة مستقل، نحو على تقوم أن حالة، كل في یمكنھا، وال كمدقق تعمل ال Moody’s فإن ذلك، ومع. مستقل ثالث

 أو مباشرة غیر كانت سواء أضرار أو خسائر أیة عن جھة أو شخص أي تجاه مسؤولیة أیة تتحمل ال ـ والموردین والمرخصین وممثلیھا، ووكالئھا وموظفیھا فیھا والمسؤولین مدیریھا وكذلك MOODY’S فإن ویجیزه، القانون بھ یسمح الذي بالقدر
 أو وكالئھا أو موظفیھا أو فیھا المسؤولین أو مدیریھا من أي أو MOODY’S كانت وإن حتى استخدامھا، على القدرة عدم أو المعلومات تلك استخدام أو طیھ المتضمنة بالمعلومات یتصل فیما أو من تنشأ نوع، أي من عرضیة، أو استتباعیة أو خاصة
ً  علمت قد ـ الموردین أو المرخصین أو ممثلیھا  موضوع ھي الصلة ذات المالیة األداة تكون ال حیث ینشأ ضرر أو خسارة أي) ب( أو محتمل أو حالي لربح خسارة أي) أ: (حصر دون ذلك في بما األضرار، أو الخسائر تلك وقوع بإمكانیة مقدما

 .MOODY’S جانب من مخصص معین ائتماني تصنیف

 أو شخص ألي تقع تعویضیة أو مباشرة كانت سواء أضرار أو خسائر أیة عن مسؤولیة أیة تتحمل ال ـ وموردیھا ومرخصیھا وممثلیھا ووكالئھا وموظفیھا فیھا والمسؤولین مدیریھا وكذلك MOODY’S فإن ویجیزه، القانون بھ یسمح الذي بالقدر
ً  ـ یمكن ال المسؤولیة من آخر نوع أي أو متعمد، تصرف سوء أو احتیالي، عمل أي استبعاد مع ولكن( إھمال أي حصر، دون ذلك في بما جھة،  سیطرة، نطاق خارج أو نطاق في احتمال أي أو جانب، من) استبعادھا ـ شك أو لبس ألي تجنبا

MOODY’S استخدامھا على القدرة عدم أو المعلومات تلك استخدام أو طیھ المتضمنة بالمعلومات یتصل فیما أو عن تنشأ الموردین، أو المرخصین أو ممثلیھا، أو وكالئھا أو موظفیھا أو فیھا المسؤولین أو مدیریھا من أي أو. 

 Moody’s عن صادرة أو ُمقدمة معلومات أو رأي أو تقدیر أو ائتماني تصنیف ألي معین غرض ألي المعلومات أو التقییمات ھذه مثل مالئمة آو بیع إمكانیة أو تمام أو استمراریة أو دقة بشأن - ضمني أو صریح - ضمان أي Moody’s تقدم وال
ً  أسلوب أو صیغة بأي   .كانوا أیا

 واألسھم) التجاریة واألوراق والكمبیاالت الصكوك و، والبلدیات الشركات سندات ذلك في بما( الدیون لسندات الُمصدرین معظم أن ، Moody’sلمؤسسة بالكامل مملوكة شركة وھي المستند، ھذا بموجب المستثمرین لخدمات Moody’s تُفصح
 و 1000 بین تتراوح رسوما بواسطتھا و تقییم مقدمة ائتماني تصنیف وخدمات آراء مقابل المستثمرین لخدمات Moody’sلـ الدفع على وافقوا قد ائتماني، تقییم أي بعمل التكلیف طلب قبل المستثمرین، لخدمات Moody’s بواسطة الُمصنفة الممتازة

 یتم. عام بشكل االئتماني التصنیف وعملیات المستثمرین لخدمات Moody’s تجریھا التي التصنیف عملیات استقاللیة مع بالتعامل خاصة وإجراءات سیاسات المستثمرین لخدمات Moody’sو Moody’s من كل تتبنى. أمریكي دوالر 2.700.000
 SEC المالیة األوراق مع التعامل تنظیم مفوضیة أبلغت قد كانت والتي المستثمرین لخدمات Moody’s من ائتمانیة بتصنیفات تحتفظ التي الجھات وبین الُمَصنفة، والجھات MCO مدیري بین تحدث قد التي التحالف بأعمال المتعلقة المعلومات نشر
 ً   Director and Shareholder Affiliation  —Corporate Governance  —"Investor Relationsعنوان تحتwww.moodys.com االلیكتروني الموقع على شبكة موقع على نشرھا یتم ،%5 من بأكثر  MCOفي ملكیة حصة عن علنا

Policy.”. 

 MOODY'S، Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL لـ التابع للكیان الممنوحة" األسترالیة المالیة الخدمات رخصة" بموجب یكون أسترالیا في الوثیقة لھذه نشر أي: فقط بأسترالیا خاصة ةإضافی أحكام
 قانون من 761G المادة في المقصود المعنى سیاق وفي فقط" بالجملة البیع قطاع لعمالء" موّجھة الوثیقة ھذه إن). ینطبق حسبما( Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 أو /و 336969

 التي الجھة أو لكم یكون لن وأنھ" الجملة بنظام البیع قطاع عمالء" بصفتكم الوثیقة ھذه على تحصلون بأنكم MOODY’S لـ تتعھدون فأنكم أسترالیا، داخل ثیقةالو ھذه على االطالع حق على الحصول استمراركم خالل من. 2001 للعام الشركات
ً " التجزئة بنظام البیع لعمالء" محتویاتھا أو الوثیقة ھذه نشر في مباشر، غیر أو مباشر بطریق الحق، تمثلونھا  بالجدارة یتعلق فیما رأیًا االئتماني MOODY'S تصنیف ویعتبر. 2001 لعام الشركات قانون من 761G المادة في المقصود للمعنى وفقا

 ..التجزئة لمستثمري المتاحة المالیة األوراق أشكال من شكل أي أو اإلصدار جھة ألسھم المالیة األوراق بشأن ولیس اإلصدار، بجھة الخاص الدین بسداد االلتزام إزاء للُمصدر االئتمانیة

 من بالكامل مملوكة تابعة شركة وھي إنك، ھولدینجز اوفرسیسز مودیز قبل من بالكامل المملوكة كیھ جي الیابان جروب مودیز لوكالة بالكامل ومملوكة تابعة ائتمانیة تصنیف وكالة ھي كیھ كیھ الیابان مودیز فإن: فقط بالیابان خاصة إضافیة أحكام
 اف اس مودیز قبل من االئتمانیة التصنیفات فإن لذلك،. قومیة أھمیة ذات تصنیف وكالة لیست الیابان اف اس مودیز. كیھ كیھ الیابان مودیز لوكالة بالكامل ومملوكة تابعة ائتمانیة تصنیف وكالة ھي كیھ كیھ الیابان اف اس مودیز. او سي ام قبل

 كیھ الیابان مودیز. المتحدة الوالیات قوانین بموجب معینة معالجة أنواع المصنف االلتزام یؤھل ال وبالتالي. قومیة أھیمة ذات لیست ھیئة أیة قبل من قومیة أھمیة بدون االئتمانیة التصنیفات تحدید تم. قومیة أھمیة بدون ائتمانیة تصنیفات ھي الیابان
 .التوالي على 3 و 2 ھي الیابان في المالیة الخدمات وكالة مفوض لدى تسجیلھا وأرقام المالیة للخدمات الیابان وكالة في مسجلة ائتمانیة تصنیف وكاالت ھي الیابان اف اس ومودیز كیھ

 الُمصنفة الممتازة واألسھم) التجاریة واألوراق والكمبیاالت والصكوك والبلدیات الشركات سندات ذلك في بما( الدیون لسندات الُمصدرین معظم أن المستند ھذا بموجب) الحالة حسب( الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ الیابان مودیز وكالة تُفصح
 خدمات و تقییم مقدمة ائتماني تصنیف وخدمات آراء مقابل الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ الیابان مودیز إلى الدفع على وافقوا قد ائتماني، تقییم أي بعمل التكلیف طلب قبل) الحالة حسب( الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ الیابان مودیز بواسطة

  .یاباني ین 250,000,000 إلى یاباني ین 125,000 بین تتراوح رسوما بواسطتھا

 .الیابانیة التنظیمیة المتطلبات لمعالجة خاصة وإجراءات سیاسات الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ الیابان مودیز من كل تتبنى
. 

 

http://www.moodys.com/

	سياسة إخطار المحللين الرئيسيين في المملكة العربية السعودية والالتزامات التدريبية
	1. الغرض
	اعتمدت MIS هذه السياسة للامتثال لما يلي:

	2. الإخطار
	بالسياسة
	التدريب

	تعريف المصطلحات
	التصنيفات الائتمانية
	العاملين في التصنيف الائتماني
	المُصدر
	مُصدِر المملكة العربية السعودية [جديد]
	محلل التصنيف الرئيسي، أو المحلل  الرئيسي
	موظفو MIS
	MIS EU
	فرع MIS في المملكة العربية السعودية
	فرع MIS المحدودة في الشرق الأوسط


	حقوق الطبع والنشر لدى مؤسسة Moody’s، ©2020 ، مؤسسة Moody’s Investors Service, Inc. و/أوMoody’s Analytics, Inc. و/ أو الجهات المُرَخِصَة أو التابعة لها (يشار إليهم مجتمعين بلفظ "MOODY’S"). جميع الحقوق محفوظة.
	إن التصنيفات الائتمانية التي تصدرها Moody’s لخدمات المستثمرين و/أو شركات التصنيف الائتماني التابعة لها هي آرائها الحالية حول المخاطر الائتمانية النسبية المتوقعة في المستقبل لكل من الكيانات أو الالتزامات الائتمانية أو الديون أو الأوراق المالية الشبيهة ...
	ليس المقصود من التصنيفات الائتمانية والتقديرات والآراء الأخرى والمطبوعات التي تقدمها MOODY’S أن تُستخدم من جانب مستثمري التجزئة، وسيكون من قبيل التهور ومن غير الملائم أن يستخدم مستثمرو التجزئة تصنيفات MOODY’S الائتمانية أو تقديراتها أو آرائها الأخرى أ...
	إن كافة المعلومات التي يحتويها هذا المستند محمية بموجب القانون، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قانون حقوق الطبع والنشر ويُحظر نسخ أو إعادة نسخ أو إعادة تجميع أو إرسال أ أو نقل أو نشر أو إعادة توزيع أو إعادة بيع أو تخزين هذه المعلومات بهدف استخدا...
	إن التصنيفات الائتمانية والتقديرات والآراء الأخرى والمطبوعات التي تقدمها Moody's ليست مخصصة للاستخدام من قبل أي شخص كمقياس حيث أن هذا المصطلح محدد للأغراض التنظيمية ولا يجب استخدامه بأي طريقة قد تؤدي إلى اعتبارها مقاربة.
	حصلت MOODY’S على كل المعلومات المتضمنة في هذا المستند من مصادر تفترض Moody’s أنها دقيقة ويُعتمد عليها. ونظراً لاحتمالية وجود خطأ بشري أو ميكانيكي، إضافة إلى عوامل أخرى، تم توفير هذه المعلومات "كما هي" دون ضمان من أي نوع. تتخذ وكالة Moody’s كافة التداب...
	بالقدر الذي يسمح به القانون ويجيزه، فإن MOODY’S وكذلك مديريها والمسؤولين فيها وموظفيها ووكلائها وممثليها، والمرخصين والموردين ـ لا تتحمل أية مسؤولية تجاه أي شخص أو جهة عن أية خسائر أو أضرار سواء كانت غير مباشرة أو خاصة أو استتباعية أو عرضية، من أي نوع...
	بالقدر الذي يسمح به القانون ويجيزه، فإن MOODY’S وكذلك مديريها والمسؤولين فيها وموظفيها ووكلائها وممثليها ومرخصيها ومورديها ـ لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر أو أضرار سواء كانت مباشرة أو تعويضية تقع لأي شخص أو جهة، بما في ذلك دون حصر، أي إهمال (ولكن ...
	ولا تقدم Moody’s أي ضمان - صريح أو ضمني - بشأن دقة أو استمرارية أو تمام أو إمكانية بيع آو ملائمة مثل هذه التقييمات أو المعلومات لأي غرض معين لأي تصنيف ائتماني أو تقدير أو رأي أو معلومات مُقدمة أو صادرة عن Moody’s بأي صيغة أو أسلوب أياً كانوا.
	تُفصح Moody’s لخدمات المستثمرين بموجب هذا المستند، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسةMoody’s ، أن معظم المُصدرين لسندات الديون (بما في ذلك سندات الشركات والبلديات و، الصكوك والكمبيالات والأوراق التجارية) والأسهم الممتازة المُصنفة بواسطة Moody’s لخدمات الم...
	أحكام إضافية خاصة بأستراليا فقط: أي نشر لهذه الوثيقة في أستراليا يكون بموجب "رخصة الخدمات المالية الأسترالية" الممنوحة للكيان التابع لـ MOODY'S، Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 و/ أو Moody’s Analytics Australia Pty ...
	أحكام إضافية خاصة باليابان فقط: فإن موديز اليابان كيه كيه هي وكالة تصنيف ائتمانية تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة موديز جروب اليابان جي كيه المملوكة بالكامل من قبل موديز اوفرسيسز هولدينجز إنك، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل ام سي او. موديز اس اف ال...
	تُفصح وكالة موديز اليابان كيه كيه أو موديز اس اف اليابان (حسب الحالة) بموجب هذا المستند أن معظم المُصدرين لسندات الديون (بما في ذلك سندات الشركات والبلديات والصكوك والكمبيالات والأوراق التجارية) والأسهم الممتازة المُصنفة بواسطة موديز اليابان كيه كيه أ...
	تتبنى كل من موديز اليابان كيه كيه أو موديز اس اف اليابان سياسات وإجراءات خاصة لمعالجة المتطلبات التنظيمية اليابانية.
	.

