
 

 

 االمتثال

 

/ BX3984 - SCL0175(A) 1.1.2021 

 

ف  سياسة إخطار الكيان الُمصنَّ

Policy for Rated Entity Notification 
 

 MISصادرة عن: إدارة االمتثال يف  

وموظفي    MISتنطبق عىل: مجيع موظفي 

Moody's Shared Services   ذوي الصلة الذين

 يدعمون عملية التصنيف 

النطاق: إجراءات التصنيف االئتماين العامة واليت  

يصحهبا إعالن التصنيف االئتماين ونرشه عىل موقع  
Moody’s.com 

 ینایر 2021 1تارخي الرسيان:  
 

هذه الوثيقة ترمجة لوثيقة أصلية باللغة اإلجنلزيية، وهي خدمة لألطراف المعنية. وإذا كان أي نص يف هذه الرتمجة غري متسق مع 

 الوثيقة األصلية باللغة اإلجنلزيية فإنه يعتد بنص الوثيقة األصلية باللغة اإلجنلزيية. نص 

 السياسة

 moody’s.com .1ترسي هذه السياسة عىل كافة إجراءات التصنيف االئتماين اليت يصحهبا إعالن التصنيف االئتماين ونرشه عىل موقع  

2 

 
 للتوضيح، ال تنطبق هذه السياسة واإلجراءات اليت تطبقها عىل التصنيفات االئتمانية غري المنشورة أو اخلاصة أو الداخلية.  1
 ينطبق عليه، أي نظرة مستقبلية للتصنيف أو مراجعة التصنيف.جيب أن حتتوي مجيع اإلحاالت إىل التصنيف االئتماين يف هذه الوثيقة عىل التصنيف االئتماين و، إىل احلد الذي    2
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ف أو وكيله هبذا اإلعالن   قبل نرش أي إجراء تصنيف ائتماين عام، جيب عىل المحلِّل الرئييس، أو من ينوب عنه، إخطار الكيان المصنَّ

المحلِّل الرئييس، أو من ينوب عنه، التواصل فقط مع العام وباألسباب الرئيسية اليت يستند إلهيا. وعند القيام بذلك، جيب عىل 

ف أو وكيله ألغراض تلقي مثل هذه االتصاالت.  األشخاص الذين يدرك أهنم جهات االتصال المناسبة داخل الكيان المصنَّ

ف أو وكيله ، ُتتاح ألي مهنما الفرصة لمراجعة مسودة االتصال اخلاصة بإج راء التصنيف االئتماين وبعد أن يتم إخطار الكيان المصنَّ

 العام وجذب االنتباه إىل أية أخطاء تتعلق بأمور واقعية أو معلومات رسية ال ينبغي تضميهنا.

 تسليم اإلخطار

 : MISMEL، باستثناء رشكة MIS globalبالنسبة لرشكة 

ف أو وكيله عىل أنه قد تم تسليمه خالل  »  اسعات العمل.ُينظر إىل اإلخطار المقدم إىل الكيان المصنَّ

 فقط: MISMELبالنسبة لرشكة 

ف أو وكيله يف أي وقت. »  ميكن تسليم اإلخطار إىل الكيان المصنَّ

 فرتة اإلخطار

جيب أن ينقيض احلد األدىن المحدد لفرتة اإلخطار قبل نرش إعالن التصنيف االئتماين العام، مع مراعاة المؤهالت المحددة  »

 أدناه.

ف أو وكيله وتبذل جهوًدا معقولة لتوضيح أو   MISيف حالة تلقي رد يفيد بأنه جيب إجراء تغيريات، تقوم  » بتقييم رد الكيان المصنَّ

ف أو وكيله بأهنا رسية. يف ظروف معنية، جيوز لرشكة    MISتصحيح أية أخطاء واقعية، وحذف أية معلومات يقول الكيان المصنَّ

ف أو وكالءه قبل نرش  إعالن التصنيف االئتماين.  االمتناع عن إبالغ الكيان  3المصنَّ

 : MISMELو  MIS SA، باستثناء MISبالنسبة لرشكة 

أن تقرر، وفق تقديرها اخلاص، نرش إعالن التصنيف االئتماين بعد استالم رد اإلخطار ذي الصلة قبل انقضاء  MISجيوز لرشكة   »

 فرتة اإلخطار ذات الصلة.

 الترسب اإلجراءات المجمعة /

 
ف لمعرفة االستثناءات.  3  انظر اإلجراء اخلاص بإخطار الكيان المصنَّ
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فة المتأثرة أو وكالهئا قبل نرش  MISفيما خيص بعض اإلجراءات المجمعة أو الترسب، جيوز لرشكة  االمتناع عن إبالغ الكيانات المصنَّ

 إجراء التصنيف االئتماين العام.

 تعريف المصطلحات

فة المتأثرة  الكيانات المصنَّ

فة ا فة المتأثرة هي الكيانات المصنَّ ليت تعتمد تصنيفاهتا االئتمانية، ونظرهتا المستقبلية ذات الصلة للتصنيف الكيانات المصنَّ

ف رئييس، حبيث يؤدي تغيري يف التصنيف االئتماين لكيان  ومراجعهتا للتصنيف إذا كان ذلك ممكًنا، عىل التصنيف االئتماين لكيان مصنَّ

ف رئييس إىل تغيري مقابل يف التصنيف االئتماين للكيان المصنَّ  ف مصنَّ ف المتأثر بدون أية اعتبارات ائتمانية حمددة للكيان المصنَّ

 المتأثر.

 الوكيل

ف. ف أو يعمل نيابًة عن وكيل الكيان المصنَّ  أي طرف يعمل نيابًة عن الكيان المصنَّ

 عملية التصنيفات المتوقعة

ألداة أو ُمصدر،  تم تعييتهمؤقت من تصنيف ائتماين ال رمزالات المتوقعة هي العملية اليت ميكن من خاللها إزالة صنيفعملية الت

عىل سبيل المثال، عندما ). فPرمز (لوضع ال سبًبا اسسيف األ واليت كانت  تتحقق االحتماالت اليت كان من الوارد حدوهثاعندما 

تتحقق االحتماالت عندما  Baa1 من تصنيف (P) تم إزالة الرمزيداة دين، فمن المتوقع أن أل  Baa1 (P) يتم تعيني تصنيف

 ).Pز (رمبالالماشر إلهيا 

 اإلجراءات المجمعة

فة يف وقت واحد.  اإلجراءات المجمعة هي إجراءات تصنيف ائتماين تؤثر عىل عدد كبري من الكيانات أو العمليات المصنَّ

 الساعات 

 زمنية خالل يوم تقوميي، وقد تكون خارج اسعات العمل.أي فرتة 

 التصنيف االئتماني 

خبصوص اجلدارة االئتمانية لكيان ما، أو الزتام الدين أو االلزتام المايل، أو األوراق  MISالتصنيف االئتماين عبارة عن تقدير صادر من 

ية، أو خبصوص أحد ُمصدري الزتام الدين أو االلزتام المايل، أو األوراق المالية الدائنة، أو األهسم الممتازة أو غريها من األدوات المال
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المالية الدائنة، أو األهسم الممتازة أو غريها من األدوات المالية، الصادرة باستخدام أحد نظم التصنيف الموضوعة والمحددة لفئات 

 التصنيف.

 إجراءات التصنيف االئتماني

 بند من البنود التالية: إجراءات التصنيف االئتماين هي أي

ف أو اإللزام به، مبا يف ذلك التصنيفات االئتمانية لتصنيف ائتماين  تعيني .أ ي كيان ُمصنَّ تم تعيهنا يف عملية التصنيفات االئتمانية اليت

 الالحقة. 

 المتوقعة التصنيفات عملية يف حدوهثا الوارد من كان اليتاالحتماالت  حتقق عندما االئتماين التصنيف من مؤقتال الرمز إزالة .ب

 تغيري يف التصنيف االئتماين (أي رفع التصنيف أو خفض التصنيف) .ج

إجراء عملية مراجعة ألحد التصنيفات االئتمانية، أو تغيري اجتاه إحدى عمليات المراجعة احلالية أو إخراج أحد التصنيفات  .د

 االئتمانية من عملية مراجعة (أي، تأكيد التصنيف االئتماين)

 ديد أو تغيري يف النظرة المستقبلية المرتبطة بأحد الكيانات احلاصلة عىل التصنيف أو واحد أو أكرث من التصنيفات االئتمانيةحت .ه

 إقرار أحد التصنيفات االئتمانية .و

 سحب أحد التصنيفات االئتمانية. .ز

 إعالن التصنيف االئتماني

استخدامها ل�عالن عن إصدار إجراء تصنيف ائتماين يرتبط بالتصنيفات  إعالن التصنيف االئتماين عبارة عن راسلة مكتوبة رمبا يتم 

الكتتاب اخلاصة اخلاضعة للمراقبة غري المنشورة.  االئتمانية العامة، أو تصنيفات القروض اخلاضعة للمراقبة غري المنشورة أو تصنيفات ا

كذلك بنرش إجراء تصنيف ائتماين يرتبط بالتصنيفات االئتمانية العامة عىل الموقع اإللكرتوين   Moody’s Localأو MISرمبا تقوم 

www.moodys.com  أو www.moodyslocal.com حبيث ال يكون مصحوًبا بإعالن التصنيف االئتماين. 

 المنصة اإللكترونية

لنرش مراسالت معينة للمستلمني المعنيني بتوفري منتجات  MISالمنصة اإللكرتونية هي منصة إلكرتونية خاصة عىل الويب صممهتا 

الكتتاب اخلاصة اخلاضعة  وخدمات خاصة و/أو غري منشورة مثل تصنيفات القروض اخلاضعة للمراقبة غري المنشورة وتصنيفات ا

 ري المنشورة.للمراقبة غ

 يوم العمل الكامل

اسعة عىل األقل وتتضمن مثانية اسعات عمل. وجيب أن متتد هذه الفرتة الزمنية  24يوم العمل الكامل هو أي فرتة زمنية قوامها 

من الاسعة ليوم عمل واحد عىل األقل وقد تقطعها عطلة هناية األسبوع أو أي عطلة بنكية أو عطلة عامة أخرى. ومثال ذلك أن الفرتة  

http://www.moodys.com/
http://www.moodyslocal.com/
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ماسًء يف يوم االثنني التايل تعترب يوم عمل كامل، برشط أال يكون هناك أي عطلة بنكية  3:00ماسًء يف أي يوم مجعة والاسعة  3:00

 أو أي عطلة عامة أخرى يوم اجلمعة هذا أو يوم االثنني التايل.

 محلل التصنيف الرئيسي، أو المحلل الرئيسي

الُمعّني حالًيا ليتوىل المسؤولية الرئيسية عن تعيني أو مراقبة تصنيف  MISحلل الرئييس هو موظف حملل التصنيف الرئييس أو الم

 معني، والنظرة المستقبلية للتصنيف أو مراجعة التصنيف، إذا كان ذلك قابًال للتطبيق.

 التسرب

 . MISيشري الترسب إىل احلاالت اليت ُأعلنت فهيا معلومات حول إجراء تقييم ائتماين مؤهل معلق للعامة قبل نرشها من ِقبل 

 MISموظف 

 . MISيعين أي موظف بدوام كيل أو جزيئ مبؤسسة  MISمصطلح موظف 

MIS EU 

 .وفروعها  المسجلة يف االحتاد األورويب مبوجب لواحئ االحتاد األورويب لوكاالت التصنيف االئتماين  MIS  كياناتإىل    MIS EUمصطلح  ُيشري  

MISMEL 

 . Moody’s Investor Services Middle East Limitedإىل   MISMELُيشري االختصار 

 Moody’s Shared Servicesموظف 

. Moody’s Shared Services, Incبدوام كامل أو جزيئ لدى  " أي موظف يعملMoody’s Shared Servicesيعين مصطلح "موظف 

، مبا يف ذلك عىل سبيل المثال ال MAو MISو  MCOاليت توفر اخلدمات لمؤسسة  MCOأو أي فرع آخر مملوك بالكامل لمؤسسة 

لعامة، والمايل، وتكنولوجيا احلرص الموظفني الذين يؤدون الوظائف باألقاسم التالية: القانونية، واالمتثال، والشؤون احلكومية وا

 المعلومات، والموارد البرشية.

Moody's Investors Service, Inc. (MIS) 

رية Moody’s Investors Service, Incإىل  MISيشري اختصار  . والرشكات التابعة لها اليت تصدر التصنيفات ضمن اسم العالمة التجا

"Moody’s Investors Service." 

MIS SA 

المسجل يف جنوب إفريقيا وفًقا لقانون خدمات التصنيف االئتماين وقواعد خدمات التصنيف   MISإىل كيان    MIS SAصطلح  يشري الم

 االئتماين.
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MIS UK 

يف المملكة المتحدة وفًقا للواحئ المملكة المتحدة لوكاالت التصنيف االئتماين المسّجلة  MISإىل كيانات  MIS UKمصطلح ُيشري 

 .وفروعها

 فترة اإلخطار

فرتة اإلخطار هي الفرتة الزمنية المحددة الممنوحة لمراجع خارجي لمسودة إعالن تصنيف ائتماين بأشن المراجعة المذكورة. وختتلف 

، فإن فرتة اإلخطار تكون يوم عمل كامل كحد MIS SAو MIS UKو MIS EUفرتة اإلخطار بناًء عىل موقع المحلل الرئييس. وفيما خيص 

، فإن فرتة اإلخطار تكون اسعيت عمل MISاسعة كحد أدىن؛ وفيما خيص بقية    12، فإن فرتة اإلخطار تكون  MISMELفيما خيص  أدىن؛ و

 كحد أدىن.

 النظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية هي الرأي اخلاص باالجتاه المحتمل لتصنيف الُمصدر خالل فرتة متوسطة. لمزيد من المعلومات، ُيرجى الرجوع 

 .هبا المعمول رموز وتعريفات التصنيفاتوثيقة  إىل

ف  الكيان (الكيانات) المصنَّ

ف هو أي كيان حاصل عىل تصنيف من ِقبل  كيان يصدر أوراًقا مالية يتم ، أو أي للتصنيف االئتماين Moody’sوكالة الكيان المصنَّ

 .للتصنيف االئتماين Moody’sوكالة تصنيفها من ِقبل 

 الرد على اإلخطار ذي الصلة

ف أو وكيله والذي يتسلمه المحلل الرئييس أو من ينوب عنه والذي ينص عىل "أؤكد أننا  م من الكيان المصنَّ التأكيد اخلطي المقدَّ

 ىل حد عملنا، ال توجد هبا أية أخطاء واقعية أو حاالت إفاشء غري مقصودة للمعلومات الرسية."راجعنا مسودة البيان الصحفي، وأنه إ

 المراجعة

المراجعة هي إاشرة إىل أن التصنيف يؤخذ بعني االعتبار من أجل التغيري عىل المدى القريب. لمزيد من المعلومات، ُيرجى الرجوع  

 .هبا المعمول رموز وتعريفات التصنيفاتإىل وثيقة 

 الالحقةات صنيفالت عملية

عملية التصنيفات الالحقة هي عملية تعيني التصنيفات االئتمانية المشتقة حرصًيا بالرجوع إىل تصنيف ائتماين حايل لربناجم أو 

 سلسلة/فئة دين أو كيان مصّنف رئييس. ويشمل ذلك:

 

https://www.moodys.com/research/Moodys-Rating-Symbols-Definitions--PBC_79004
https://www.moodys.com/research/Moodys-Rating-Symbols-Definitions--PBC_79004


 

 ) SEC Rule 17g-6سياسة مماراست التصنيف المانعة للمنافسة ( 7 

MOODY’S INVESTORS SERVICE االمتثال 

 

يث لم يتغري هيكل المعاملة ورشوطها بطريقة من أشهنا تعيني تصنيف ائتماين إلصدار الدين يف أو ضمن برناجم تصنيف قائم حب »

تسجيل لدى الأن تؤثر عىل التصنيف االئتماين الماشر إليه يف تصنيف الربناجم (تشمل األمثلة عىل براجم السندات المغطاة، و

 المتوسطة األجل)؛ السندات ، وبراجم هيئة األوراق المالية

المنخصصة  تعييهنا بناًء عىل التصنيف االئتماين للكيان المصنف الرئييس، مبا يف ذلك التصنيفاتالتصنيفات االئتمانية اليت تم  »

 ؛ أوبتصنيف آخر أو التصنيف االئتماين المضمون المرتبط

تعيني التصنيفات االئتمانية ألدوات الدين اليت متّثل نفس أقدمية الديون المصنفة اسبًقا عندما يكون إصدار مثل هذا الدين  »

مذكور يف التصنيفات االئتمانية احلالية. ومن األمثلة عىل ذلك تصنيفات الديون الصادرة عن المصدرين الدامئني كالمصدرين 

أو لمجموعة   اجلديدة الرباجم أو، احلكوميني والرشكات. ويشمل ذلك أيًضا التصنيفات االئتمانية اليت تم تعييهنا للديون اجلديدة

واسعة من التهسيالت االئتمانية المعدلة بالرجوع إىل تصنيف حايل لنفس فئة الديون، وعىل نفس مستوى التصنيف، سواء 

 أو الديون المهيكلة المماثلة أم ال. الرباجم أو اجلديدة حمل التهسيالت االئتمانيةأو الرباجم حلت الديون 

 )UMLR( شورتصنيف القرض الخاضع للمراقبة غير المن

) هو تصنيف ائتماين خاضع للمراقبة للقرض أو القروض (أو التهسيالت الفردية  UMLRتصنيف القرض اخلاضع للمراقبة غري المنشور (

ف ويتم نرشه عرب المنصة اإللكرتونية.  ضمن القرض نفسه أو القروض) وهو حمدد للكيان المصنَّ

 )UMPPR( نشورتصنيف االكتتاب الخاص الخاضع للمراقبة غير الم

ف ويتم  الكتتاب اخلاص اخلاضع للمراقبة غري المنشور هو تصنيف ائتماين خاضع للمراقبة لالكتتاب اخلاص للكيان المصنَّ تصنيف ا

ف.  نرشه عرب المنصة اإللكرتونية إىل المستلمني الذين حيددهم الكيان المصنَّ

 يوم العمل 

ف، أو الذي أي يوم تقوميي ال يقع يف عطلة هناية   األسبوع أو أي عطلة بنكية أو عطلة عامة أخرى يف البلد الذي يقع فيه الكيان المصنَّ

 يتواجد فيه متلقي االتصال اخلاص بإجراء تقييم االئتمان المؤهل، إذا كان خمتلًفا.

 ساعات العمل

  5:00صباًحا والاسعة    9:00اسعات متتد ما بني الاسعة  الفرتة الزمنية الممتدة ما بني بداية يوم العمل وهنايته، برشط أن تتضمن أي  

ف، أو اليت يتواجد فهيا متلقي االتصال اخلاص بإجراء تقييم االئتم ان ماسًء عىل األقل يف المنطقة الزمنية اليت يقع فهيا الكيان المصنَّ

 المؤهل، إذا كانت خمتلفة.
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جمیع الحقوق   ").MOODY’S"  یشار إلیھم مجتمعین بلفظ( الُمَرِخَصة أو التابعة لھاالجھات و/ أو  .Moody’s Analytics, Incو/أو  .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة ، Moody’s، ©2020مؤسسة لدى حقوق الطبع والنشر 
 محفوظة.

االلتزامات االئتمانیة أو الدیون أو أو ل لكل من الكیانات حول المخاطر االئتمانیة النسبیة المتوقعة في المستقبھي آرائھا الحالیة التابعة لھا  االئتمانيلخدمات المستثمرین و/أو شركات التصنیف  Moody’s صدرھاإن التصنیفات االئتمانیة التي ت
بأنھا  اناالئتملخدمات المستثمرین مخاطر  Moody’s . وتعرفالحالیةاآلراء   ھذه") المطبوعات(یشار إلیھا مجتمعة بلفظ " Moody’s تنشرھا التي والمعلومات والخدمات والمنتجات الموادتتضمن  وقداألوراق المالیة الشبیھة بالدیون 

بشأن رموز وتعریفات   Moody’s. یرجى االطالع على وثیقة  أصولھ في لنقص تعرضعلیھ الوفاء أو  المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الكیانات بالتزاماتھ المالیة التعاقدیة عند استحقاقھا وتعرضھ للخسارة المالیة في حال تعذر
. وال تعالج التصنیفات االئتمانیة أي مخاطر أخرى بما فیھا على سبیل المثال ال المستثمرین لخدمات Moody’s تجریھا التي االئتمانیة التقییمات تتناولھا التي التعاقدیة المالیة االلتزامات أنواع بشأن معلومات على الحصول أجل من التصنیفات

التي تتضمنھا مطبوعات الوكالة لیست تصریحات بشأن حقائق حالیة أو  األخرىاآلراء و("التقدیرات")  االئتمانیة غیر والتقدیراتة بتقلب األسعار. إن التصنیفات االئتمانیة  الحصر: مخاطر السیولة ومخاطر القیمة السوقیة أو المخاطر المتعلق
و/أو شركاتھا التابعة. وكذلك، ال تُشكل أو  MOODY’S ANALYTICS, INCاء ذات الصلة أو التعلیقات المنشورة من جانب تقدیرات كمیة قائمة على النماذج للمخاطر االئتمانیة واآلر MOODY’Sتاریخیة. كما یجوز أن تتضمن مطبوعات 

  األخرى واآلراء والتقدیراتأن التصنیفات االئتمانیة  كمابأیة أوراق مالیة؛ أي مشورة استثماریة أو مالیة، وال توصیات بشراء أو بیع أو االحتفاظ  Moody’sمطبوعات التي تقدمھا  الواآلراء األخرى و والتقدیراتتُقدم التصنیفات االئتمانیة 
تثمر سوف یقوم بدراسة  أن كل مس االعتبارمع األخذ في   ومطبوعاتوآراء أخرى  وتقدیراتتٌصدر تصنیفاتھا ائتمانیة   Moody’s مدى مالئمة أي قرار استثماري معین ألي مستثمر بعینھ. إنب  تلتزمال   Moody’sمطبوعات التي تقدمھا و

 .وتقییم ، مع مراعاة كامل العنایة الواجبة، كل ورقة مالیة ھو بصدد شرائھا أو االحتفاظ بھا أو بیعھا

 MOODY’Sمستثمرو التجزئة تصنیفات  یستخدمغیر المالئم أن   ومنأن تُستخدم من جانب مستثمري التجزئة، وسیكون من قبیل التھور  MOODY’S تقدمھاالتي  والمطبوعات واآلراء األخرى  والتقدیرات لیس المقصود من التصنیفات االئتمانیة 
 تصال بمستشارك المالي أو أي مستشار محترف آخر لدیك.اال أو تقدیراتھا أو آرائھا األخرى أو مطبوعاتھا في االعتبار عند اتخاذھم أي قرار استثماري. وفي حالة إذا ما راودك أي شك، ینبغي علیك  االئتمانیة

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

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

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

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

ة خسائر أو أضرار سواء كانت غیر مباشرة أو  وكذلك مدیریھا والمسؤولین فیھا وموظفیھا ووكالئھا وممثلیھا، والمرخصین والموردین ـ ال تتحمل أیة مسؤولیة تجاه أي شخص أو جھة عن أی  MOODY’Sیسمح بھ القانون ویجیزه، فإن  بالقدر الذي 
أو أي من مدیریھا أو المسؤولین فیھا أو موظفیھا أو وكالئھا  MOODY’Sیتصل بالمعلومات المتضمنة طیھ أو استخدام تلك المعلومات أو عدم القدرة على استخدامھا، حتى وإن كانت  خاصة أو استتباعیة أو عرضیة، من أي نوع، تنشأ من أو فیما

في ذلك دون حصر: (أ) أي خسارة لربح حالي أو محتمل أو (ب) أي خسارة أو ضرر ینشأ حیث ال تكون األداة المالیة ذات الصلة ھي موضوع  أو ممثلیھا أو المرخصین أو الموردین ـ قد علمت مقدماً بإمكانیة وقوع تلك الخسائر أو األضرار، بما 
 .MOODY’Sتصنیف ائتماني معین مخصص من جانب  

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

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

 

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

، أن معظم الُمصدرین لسندات الدیون (بما في ذلك سندات الشركات والبلدیات و، الصكوك والكمبیاالت واألوراق التجاریة) واألسھم   Moody’sلخدمات المستثمرین بموجب ھذا المستند، وھي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة  Moody’s تُفصح
و   1000بواسطتھا رسوما تتراوح بین  و تقییممقدمة   ائتماني تصنیفمقابل آراء وخدمات  لخدمات المستثمرین Moody’s، قد وافقوا على الدفع لـئتمانيثمرین، قبل طلب التكلیف بعمل أي تقییم ا لخدمات المست Moody’sالممتازة الُمصنفة بواسطة  

بشكل    االئتمانيلخدمات المستثمرین وعملیات التصنیف  Moody’s سیاسات وإجراءات خاصة بالتعامل مع استقاللیة عملیات التصنیف التي تجریھا لخدمات المستثمرین Moody’sو  Moody’s دوالر أمریكي. تتبنى كل من 2.700700.000
والتي كانت قد أبلغت مفوضیة تنظیم التعامل مع األوراق   لخدمات المستثمرین Moody’sمن  ائتمانیةوالجھات الُمَصنفة، وبین الجھات التي تحتفظ بتصنیفات  MCO ت المتعلقة بأعمال التحالف التي قد تحدث بین مدیريیتم نشر المعلوما  .عام

ً   SECالمالیة   Director and Shareholder  —Corporate Governance  —"Investor Relationsتحت عنوان www.moodys.comلى موقع شبكة على الموقع االلیكتروني%، یتم نشرھا ع5بأكثر من    MCOعن حصة ملكیة في  علنا
Affiliation Policy.”. 

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

م الجملة" وأنھ لن یكون لكم أو الجھة التي  بأنكم تحصلون على ھذه الوثیقة بصفتكم "عمالء قطاع البیع بنظا  MOODY’S . من خالل استمراركم الحصول على حق االطالع على ھذه الوثیقة داخل أسترالیا، فأنكم تتعھدون لـ2001الشركات للعام 
الجدارة االئتماني رأیًا فیما یتعلق ب MOODY'S. ویعتبر تصنیف  2001من قانون الشركات لعام  761Gالمادة  تمثلونھا الحق، بطریق مباشر أو غیر مباشر، في نشر ھذه الوثیقة أو محتویاتھا "لعمالء البیع بنظام التجزئة" وفقاً للمعنى المقصود في

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

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

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

األسھم الممتازة الُمصنفة  اق التجاریة) و(حسب الحالة) بموجب ھذا المستند أن معظم الُمصدرین لسندات الدیون (بما في ذلك سندات الشركات والبلدیات والصكوك والكمبیاالت واألور تُفصح وكالة مودیز الیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان
خدمات   و تقییممقدمة  ائتماني تصنیفخدمات و  آراءلى مودیز الیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان مقابل بواسطة مودیز الیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان (حسب الحالة) قبل طلب التكلیف بعمل أي تقییم ائتماني، قد وافقوا على الدفع إ

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

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

 

 

. 

 
 

http://www.moodys.com/
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