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 Moody’sتنطبق عىل: مجيع موظفي 
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لألطراف المعنية. وإذا كان أي نص يف هذه الرتمجة غري متسق مع هذه الوثيقة ترمجة لوثيقة أصلية باللغة اإلجنلزيية، وهي خدمة 

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

السياسة

 المالية األوراق وتداول مبلكية المتعلقة وتوقعاهتا ومتطلباهتا الرشكة قيود") السياسة(" هذه المالية األوراق تداول سياسة حتدد

 تفاصيل  وترد. ُوجدت إن وتداولها، المالية األوراق مبلكية الصلة ذات اإلبالغ والزتامات ،Moody’s 1 مؤسسة موظفي جلميع

.المالية األوراق تداول  إجراءات يف المحددة اإلقليمية أو القطرية اإلجراءات

".المصطلحات تعريف" الرابع، القسم يف عليه المنصوص المعىن لها) اإلجنلزيية النسخة يف( كبرية بأحرف تظهر اليت المصطلحات

سيااسهتا اخلاصة والمتعلقة بتداول األوراق المالية، واليت قامت كل من إدارة االمتثال وإدارة الشؤون القانونية التابعة لـ  Moody’sمتتلك بعض المؤساست المملوكة بالكامل والتابعة لـ 1

Moody’s ؤساسهتم.اصة مبمبراجعهتا. ونتيجة لذلك، ال تنطبق هذه السياسة عىل موظفي تلك المؤساست الذين خيضعون للسيااست المتعلقة بتداول األوراق المالية اخل
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 عامة أحكام. أوًال 

 MOODY’S مؤسسة موظفي جميع  على تنطبق  أحكام. أ

 الداخل من التداول حظر

 :ييل ما األرسة وأفراد الموظفني عىل حيظر

 المالية األوراق أو المالية األوراق ُمبصدر متعلقة عامة غري جوهرية معلومات متلك حال المالية لألوراق تداول أي يف الدخول 

 قامت إذا عما النظر بغض مالية، أوراق بأي صلة ذات عامة غري  جوهرية معلومات أي عىل احلظر هذا وينطبق. نفهسا

Moody’s موظفي أحد فهيا ميتلك حالة أي عىل ينطبق كما. ال أم المالية األوراق بتصنيف Moody’s أرسته أفراد أحد أو 

 إجراء اختاذ بعدم قرار أي ذلك يف مبا - حمتمل تصنيف إجراء بقرار المتعلقة المعلومات وتعترب.  عامة  غري جوهرية معلومات

. السياسة هذه ألغراض عامة غري جوهرية معلومات أهنا عىل Moody’s معها وتتعامل ،Moody’s لمؤسسة" مملوكة" – تصنيف

 .للجمهور واسع نطاق عىل المعلومات نرش بعد عمل أيام ثالثة حىت المفعول اسري التداول حظر ويظل

 وينطبق.  Moody’s عن عامة غري جوهرية معلومات معرفة حال Moody’s عن الصادرة المالية لألوراق تداول أي يف الدخول 

 مبؤسسة الصلة ذات المعلومات هذه عىل أفراد أحد أو الموظف منه حصل الذي المصدر عن النظر برصف احلظر هذا

Moody’s . 

 األوراق أو الُمصِدر هبذا تتعلق عامة غري معلومات أرسته أفراد أو الموظف حيازة حال المالية لألوراق تداول أي يف الدخول 

 .ال أم عامة غري  جوهرية المعلومات كانت إذا عما النظر بغض ،Moody’s لمؤسسة المملوكة المالية

 "اإلكراميات" منع

 عن  عامة  غري  جوهرية معلومات حبوزة  شخص يقوم أن السياسة لهذه النهتاك وإنه  البلدان، من العديد يف القانوين غري لمن إنه

Moody’s ييل مبا آخر ُمصدر أي أو: 

 .بالُمصدر اخلاصة المالية األوراق يف  ثالث طرف بتداول التوصية 

 .له  مرصح غري ثالث طرف إىل العامة غري  اجلوهرية المعلومات هذه مثل نقل 

إلكراميات".  إكراميات"  اإلجراءات  هذه  مثل  تعترب إلكرامية  قدم  الذي  األرسة  أفراد  أحد  أو  الموظف  كان  إذا  عما  النظر  بغض  ممنوعة  وا  ا

 .ال أم أخرى فائدة أو نقدية فائدة أي يتلقى
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 السياسة هذه وانتهاك الداخل من التداول على المفروضة العقوبات

 األخرى القضائية الواليات من العديد ويف المتحدة الواليات يف الداخل من التداول قوانني ينهتكون الذين الموظفون خيضع قد

 الموظف  خيضع  به،  المعمول  للقانون  ووفًقا  العقوبات،  هذه  عن  النظر  وبرصف.  األرضار  عن  خاصة  وتعويضات  ومدنية  جنائية  لعقوبات

 تفرضها تأديبية إلجراءات السياسة لهذه الموظف انهتاك يف أرسته أفراد أحد أفعال تسببت َمن أو السياسة هذه ينهتك الذي

Moody’s إىل  وصوالً أو اخلضوع إلجراءات تأديبية  /وجيب اإلفصاح عهنا  اليتاألوراق المالية  ببيعيقوم الموظف  أن تشمل قد واليت

 .العمل إهناء

 االئتماني التصنيف إجراءات  في المشاركين MOODY’S مؤسسة موظفي على المطبقة األحكام. ب 

 االئتماني التصنيف إجراءات في المشاركة على المفروضة القيود

 مالية أوراق أية ميتلكون أرسهم أفراد كان أو كانوا إذا ائتماين تصنيف إجراء يف مبارش غري أو مبارش بشكل الماشركة للموظفني جيوز ال

 المثال  سبيل  عىل  االئتماين  التصنيف  إجراءات  يف  المبارشة  غري  أو  المبارشة  الماشركة  وتشمل.  هذا  االئتماين  التصنيف  بإجراء  تتأثر  قد

 التصنيف  عىل  يوافق  شخص  أو  تقييم  جلنة  رئيس  أو  تصنيف  حملل  أو  احتياطي  حملل  أو  رئييس  العمل مبجاالت خمتلفة (كمحلل:  احلرص  ال

 الماسعدة  أو  ؛)المصوتني   وغري  المصوتني  الماشركني  تشمل كل من   اليت(  التصنيف  اجتماع/اجتماعات جلنة  يف  الماشركة  أو  االئتماين)؛

 إجراء وإطالق تسجيل عىل الموافقة وإبداء ؛)والصياغة والنماذج المايل التحليل( التصنيف للجنة خصيًصا المعدة المواد صياغة يف

 .االئتماين للتصنيف حمدد منوذج عىل حملل أو تصنيف فريق مع العمل أو ائتماين؛ تصنيف

 المالية األوراق بعض ملكية على المفروضة القيود

 يكون عندما إلهيم ُختصص مقيدة قوائم  عىل معينة مالية أوراق تداول أو امتالك من" ب" أو" أ" بالتصنيف المصنفني  الموظفني ُمينع

 القسم إىل الرجوع يرجى المعلومات، من لمزيد. التصنيفات عىل التأثري أو  العامة غري  اجلوهرية  المعلومات إىل الوصول حق لدهيم

 ").المقيدة القوائم" الفرعي القسم" (د الثاين"

والموظفني الذين يتم نقلهم  ،)ب) أو (أ( تنييف الفئ MIS لدىمجيع الموظفني اجلدد العاملني  منع سيتم، 2017أكتوبر  1من  اعتباراً 

مهنم سحب    وسيتطلب  للتوظيف،  كرشطاالحتفاظ بأية أوراق مالية قابلة للتداول    من)  ب) أو (أ(  تنيالفئ   يف   MISإىل    MISمن خارج  

طالما هم  أرسهم وألفراد الموظفني لهؤالء دةقبل بدء العمل. وسيتم تعيني مجيع القوائم المقي عهنا اإلبالغ جيب اليت المالية األوراق

 ).ب) أو (أ( لفئتنيا يف MIS لدى عملهم رأس عىل
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 MOODY’S موظفي جميع  على تنطبق  - MOODY’S 2 عن الصادرة المالية األوراق تداول  على المفروضة القيود. ج

 Moody’s عن الصادرة المالية لألوراق اآلجل البيع حظر

 الصادرة المالية األوراق بيع أرسهم وأفراد للموظفني جيوز ال. المسجل مالكها أنت تعد ال اليت المالية األوراق بيع هو" اآلجل" البيع

  عن) جوهرية غري أو  جوهرية( عامة غري معلومات أية حبوزهتم يكن، لم أم كان، إذا عما النظر بغض"، آجًال " Moody’s مؤسسة عن

Moody’s . 

 الهامش على Moody’s عن الصادرة المالية األوراق شراء حظر

 المالية الرشكة فيه تقوم حاسب أي يف أو الهامش عىل Moody’s عن الصادرة المالية األوراق رشاء أرسهم وأفراد للموظفني جيوز ال

  أو  جوهرية( عامة غري معلومات أية حبوزهتم يكن، لم أم كان، إذا عما النظر بغض المالية، األوراق لرشاء نقدية  أمواًال  العميل بإقراض

 . Moody’s عن) جوهرية غري

 Moody’s عن صادرة مالية أوراًقا تتضمن التي بالمضاربة المتسمة األخرى التداول عمليات

 ، Moody’s  عن  صادرة  مالية  أوراقاً   تتضمن  بالمضاربة  متسمة  أو  األجل  قصرية  معامالت  يف  الدخول  أرسهم  وأفراد  الموظفني  عىل  حيظر

 . Moody’s عن صادرة مالية أوراقاً  تتضمن أخرى اشتقاقية معامالت يف والدخول الرشاء أو البيع خيارات بيع أو رشاء ذلك يف مبا

 Moody’s أسهم خيارات

 أهسم خليارات الموظفني ممارسة عىل ينطبق ال  Moody’s عن الصادرة المالية لألوراق بالمضاربة المتسمة التداول عمليات حظر إن

Moody’s مبؤسسة خاصة أهسم خيارات أية وبيع ممارسة للموظفني  جيوز ال ذلك، ومع. بتعويضاهتم يتعلق فيما المقدمة Moody’s  

 وال    3.المعتمدة  b5-101  تداول  خلطة  وفًقا  الممارسة  هبذه  القيام  يتم  لم  ما  ، Moody’s  عن  عامة  غري  جوهرية  لمعلومات  حيازهتم  حال

 .بالتعویض یتعلق فیما المقدمة Moody’s أسھم خیارات مماراست ع� الثاين القسم يف المبینة اإلبالغ متطلبات تنطبق

 
   Dun & Bradstreet Corporation (DNB)رشكة أهسم أيًضا ذلك ويشمل. لها التابعة الفرعية وغري الفرعية والرشكات  Moody’s Corporationتشمل القسم هذا يف  Moody’sإىل اإلاشرة  2

 .لها تابعة Moody’s كانت عندما المكتسبة

رين السياسة وهذه )"10b5-1 "القاعدة( 1934 لعام المالية اقاألور  قانون مبوجب b5- 101 القاعدة تسمح  3  بغض  Moody’sعن الصادرة المالية األوراق بتداول والموظفني والمسؤولني للمدي

 مع ذلك ويتوافق عامة، غري جوهرية معلومات عىل حائز غري الشخص كان عندما مسبًقا وُمعدة مكتوبة تداول خلطة وفًقا المعاملة متت إذا العامة غري اجلوهرية بالمعلومات معرفهتم عن النظر

 .10b5-1 القاعدة متطلبات
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 بالتعويضات  المتعلقة المستلمة Moody’s أسهم

 يتعلق فيما المستلمة Moody’s أهسم تداول عىل السياسة هبذه يوًما 30 لمدة االحتفاظ رشط وال اإلبالغ متطلبات تنطبق ال

 غري  جوهرية لمعلومات حيازهتم حال Moody’s مبؤسسة خاصة أهسم أية بيع للموظفني جيوز ال ذلك، ومع. الموظفني بتعويضات

 .المعتمدة 10b5-1 تداول خلطة وفًقا الممارسة هبذه القيام يتم لم ما ،Moody’s  عن عامة

 Moody’s موظفي أسهم شراء خطة

 ماسهمات عن الناجتة Moody’s تداول عمليات عىل السياسة هبذه يوًما 30 لمدة االحتفاظ رشط وال  اإلبالغ متطلبات تنطبق ال

 معلومات  بأية  علم  غري  عىل  الموظف  كان  عندما  تم  اختيار  مبوجب")  Moody’s  ")ESPP  موظفي  أهسم  رشاء  خطة  يف  الموظفني  رواتب

 :ييل مبا يقوم أن عامة، غري جوهرية مبعلومات علمه حال موظف، ألي جيوز ال ذلك، ومع. Moody’s حول عامة غري جوهرية

 .الموظفني أهسم رشاء خطة يف الماشركة عن التوقف أو الماشركة بدء اختيار 

 .الموظفني أهسم رشاء خطة يف الهشرية الموظفني رواتب لماسهمات المئوية النسبة تقليل أو زيادة 

 .الموظفني أهسم رشاء خلطة وفًقا رشاؤها تم واليت Moody’s عن الصادرة المالية األوراق بيع 

 األرباح في للمشاركة Moody’s خطة

 التخصيص إعادة أو المالية Moody’s أوراق تداول عىل السياسة هبذه يوًما 30 لمدة االحتفاظ رشط أو اإلبالغ متطلبات تنطبق ال

 Moody’s ترعاها اليت التقاعد خطط من غريها أو  Moody’s عن الصادرة") PPP(" األرباح يف الماشركة خطة يف لها التقديري غري

  جوهرية   معلومات  بأية  علم  غري  عىل  الموظف  كان  عندما  تم  اختيار  مبوجب  اخلطط  يف  الدورية  الموظفني  رواتب  ماسهمات  عن  والناجتة

 : ييل مبا يقوم أن عامة، غري جوهرية  مبعلومات علمه حال موظف، ألي جيوز ال ذلك، ومع. Moody’s  حول عامة غري

 ختصيصها سيتم اليت الدورية الموظفني مرتبات لماسهمات المئوية النسبة تقليل أو زيادة 

 Moody’s أهسم لصندوق 

 .Moody’s أهسم صندوق خارج أو داخل موجود حاسب لرصيد خطة داخل حتويل إجراء 

 القرض كان  إذا Moody’s ترعاها أخرى تقاعد خطة أو بالموظفني اخلاصة األرباح يف الماشركة خطة مقابل أموال اقرتاض اختيار 

 .بالموظفني اخلاص Moody’s أهسم صندوق رصيد كل أو بعض تصفية إىل سيؤدي

 .Moody’s أهسم لصندوق القرض حصيلة ختصيص إىل سيؤدي المسبق الدفع كان إذا خطة لقرض المسبق الدفع 
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 السياسة متطلبات  .د

 االمتثال شهادة

 : السياسة لهذه باالمتثال الموظفني مجيع يهشد أن جيب

 .الطلب هبذا إبالغهم من يوًما 45 غضون يف 

 .ذلك بعد سنوي أاسس عىل 

 .أدناه الوارد" المسؤوليات" قسم يف للموظفني الهشادة متطلبات عن إضافية تفاصيل وترد

 بالموظفين  الخاصة اإلبالغ متطلبات

 جيب اليت المالية األوراق وتداوالت حيازات عن اإلفصاح") ج"و"، ب"و"، أ" الفئة( للمراقبة اخلاضعني الموظفني مجيع عىل جيب

 ُيرجى للمراقبة، اخلاضعني بالموظفني اخلاصة اإلبالغ متطلبات حول المعلومات من لمزيد. أرسهم وبأفراد هبم واخلاصة عهنا، اإلبالغ

 ".اإلبالغ متطلبات" الثاين، القسم إىل الرجوع

 اآلخرين المعينين الموظفين وبعض المسؤولين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء على  تؤثر التي الخاصة القواعد

 لقيود منفصل، بشكل إخطارهم يتم الذين اآلخرين، المعينني موظفهيا وبعض مسؤولهيا وكبار Moody’s إدارة جملس أعضاء خيضع

 .واإلبالغ والتداول بالملكية تتعلق إضافية

 المشورة طلب /االنتهاكات عن اإلبالغ

  ھذه حول أسئلة أیة لدیك كانت وإذا. السياسة لهذه هبا المشتبه أو الفعلية باالنهتاكات فوًرا االمتثال إدارة إبالغ عليك جيب

. االمتثال إدارة من فوًرا التوجيه طلب علیك جیب  السیاسة، ھذه مبوجب بالزتاماتك یتعلق فیما شك أي لديك كان أو السیاسة

 األوراق  تداول  مراقبة  وحدة  من  توجهيات  تتلقى  حىت  متأكًدا،  تكن  لم  إذا  تداول  عمليات  أي  تبارش  وال  بنفسك  الشكوك  حل  حتاول  وال

 .")STMU(" المالية

 التنازالت

 وأفراد  الموظفني  عىل  المفروضة  الملكية  أو  التداول  أو  اإلبالغ  قيود  عن  خطية  تنازالت  منح  حمدودة،  ظروف  ظل  يف  االمتثال،  إلدارة  جيوز

 يقوم  أن جيب كما. التنازل طلب لدعم الصلة ذات احلقائق مجيع تتضمن أن وجيب خطية، التنازالت طلبات تكون أن وجيب. أرسهم

  تداول مراقبة وحدة إىل تقدميه جيب الطلب، عىل المدير وافق وإذا. علهيا للموافقة المبارش مديره إىل الطلبات تقديمب الموظف

 . التنازل  طلب  ع�  االمتثال  إدارة  توافق  لم  ما  السیاسة  ھذه  يف  الواردة  بالقيود  االلزتام  الموظف  عىل  وجيب.  فيه  للنظر  المالية  األوراق
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 الماشركة  من  حمروًما  الموظف  يظل  معني،  ُمبصدر  يتعلق  فيما  الملكية  أو  التداول  قيود  عن  تنازال  االمتثال  إدارة  فهيا  متنح  اليت  احلاالت  ويف

 أو واحد جانب بأشن تنازل منح فیھا یتم اليت احلاالت ويف. الُمصدر لذلك التصنيف، جلان حضور ذلك يف مبا تصنيف، إجراء أي يف

 بأنشطة المتعلقة القیود بعض ُتطبق وقد بالسیاسة، الواردة األخرى لألحكام خاضًعا الموظف یظل السیاسة، هذه جوانب من أكرث

 .عمله

 القوانني  من  غريها  أو  الداخل  من  التداول  قوانني  بانهتاك  أرسته  أفراد  أحد  أو  للموظف  الظروف،  من  ظرف  أي  حتت  التنازل،  يسمح  وال

 .هبا المعمول

 المحلية القوانين مع التضارب

 یرجی. القضائية الوالية هذه قوانني ترسي السياسة، هذه أحكام عن ختتلف إلزامية متطلبات حملية قضائية والية قوانني تضمنت إذا

 .فيه تعمل الذي البلد قواننی مع السیاسة ھذه بتداخل تتعلق أسئلة  أیة لدیك كانت إذا القانونیة الشؤون بإدارة االتصال

 حقوق وضع عدم

د  أو  عميل  أو  أرسة  فرد  أو  موظف  ألي  حقوق  أو   الزتامات  أية  وضع  السياسة  هبذه  ُيقصد  ال  أو  شخص  أي  أو  ماسهم   أو  منافس  أو  مورِّ

 يف الواردة القيود وتوسيع لتكملة واحليازة والتداول الملكية عىل إضافية قيود فرض  آلخر وقت  من  Moody’s لوكالة وجيوز. آخر كيان

 .القبيل هذا من تغيريات بأية الموظفني  Moody’s وستبلغ. السياسة هذه

 والتداول اإلبالغ متطلبات . ثانًيا

 عنها اإلبالغ يجب التي المالية األوراق .أ

 للمراقبة  اخلاضعة  واحلاسبات  عهنا  اإلبالغ  جيب  اليت  المالية  األوراق  مجيع  عن  اإلبالغ  من  التأكد  للمراقبة  اخلاضعني  الموظفني  عىل  جيب

 .االمتثال إدارة إىل

 الثاين والقسم األول القسم يف ذلك تفصيل ويرد. السياسة هذه ألغراض عهنا  اإلبالغ جيب وال معفاة المالية األوراق بعض وتكون

 اإلبالغ  جيب  مالية  أوراًقا  تعترب  فإهنا  ،)و(  الثاين  القسم  أو  األول  القسم  يف  رصاحة  معفاة  المالية  األوراق  تكن  لم  وما".  اإلعفاءات"  ،)و(

 .السياسة هذه ألغراض عهنا
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 الموظفين تصنيف .ب 

 المعلومات إىل الوصول  عىل الموظف قدرة  عىل اعتماًدا أرسهم وأفراد الموظفني عىل خمتلفة متطلبات  ُتطبق السياسة، هذه مبوجب

 فئات  أربع من واحدة ضمن Moody’s موظفي من موظف كل ويندرج. علهيا وتأثريه التصنيف عملية يف ودوره العامة غري اجلوهرية

 إجياد ميكنك. 2.2 اجلدول يف مبينة خمتلفة لمتطلبات الموظفني فئات من فئة كل وختضع. 2.1 اجلدول يف أدناه مبينة

 األوراق  تداول  منصب" قسم  يف  MINT  عىل  بك  اخلاص  الموظف  تعريف  ملف  يف  لك  المخصصة  المقيدة)  القوائم  أو(  والقامئة  الفئة

 اليت الفئة حول أسئلة لديك كانت إذا. به اخلاص المنصب تعريف ملف معلومات عرض عىل قادًرا موظف  كل وسيكون". المالية

 .مديرك مع التواصل يرجى هبا، ُأدرجت

 الموظفني فئات: 2.1 اجلدول

 الوصف
 

 العامة  غري اجلوهرية  المعلومات إىل والوصول التصنيفات عىل التأثري  (أ) الفئة

 التصنيف عىل الفعيل أو المتصور التأثري »

 التصنيف بلجان اجللوس –

 التصنيف لعملية مدخالت توفري –

 التصنيفات عىل بالتأثري الموظفني إدارة –

 الموظف لعمل المنتظم السياق من  كجزء العامة غري اجلوهرية للمعلومات منتظم بشكل الوصول عىل القدرة »

 تأثري  بدون  ولكن  الوظيفة،  مسؤولية  من  كجزء  العامة  غري  اجلوهرية  المعلومات  إىل  منتظم  بشكل  الوصول  عىل  القدرة (ب) الفئة

 التصنيفات عىل

 نرشها قبل التصنيف إجراء معلومات إىل منتظم بشكل الوصول عىل القدرة »

 اليت) AccuRateعىل الوصول بشكل منتظم إىل المجلدات أو حمركات األقراص المشرتكة أو األنظمة (مثل،  القدرة »

 عامة  غري جوهرية  معلومات عىل حتتوي

 التصنيفات عىل تأثري بدون ولكن العامة، غري  اجلوهرية المعلومات إىل المتقطع الوصول (ج) الفئة

 الوظيفة مسؤولية من كجزء العامة  غري هريةاجلو المعلومات إىل المنتظم الوصول عدم »

 العامة غري اجلوهرية المعلومات معاجلة مسؤولية حتمل عدم »

 المهام أو اخلاصة الماشريع أو  لالستفاسرات نتيجة العامة غري  اجلوهرية المعلومات إىل األحيان بعض يف الوصول »

 حدة عىل حالة كل أاسس عىل األخرى
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 العامة غري اجلوهرية المعلومات إىل الوصول  وعدم التصنيفات عىل التأثري عدم (د) الفئة

 الموظفين فئات  على المطبقة المتطلبات  .ج

 عنها اإلبالغ يجب التي المالية األوراق

 فيه   حتتفظ  والذي  للمراقبة،  اخلاضع  احلاسب  نوع)  2(و  لك،  المخصصة  الموظفني  فئة)  1(  إىل  القسم  هذا  يف  اإلبالغ  متطلبات  تستند

 :للمراقبة اخلاضعة احلاسبات من أنواع ثالثة توجد السياسة، هذه وألغراض. عهنا اإلبالغ جيب اليت المالية باألوراق

رية السلطة لصاحبه يكون استثمار أو تداول  حاسب - المبارش التحكم حاسبات »   يؤثر أن وميكنه به، التام التحكم /الكاملة التقدي

 حاسبات من  غريها أو العادية الواسطة حاسبات احلرص، ال الذكر سبيل عىل ذلك، ويشمل. فيه تتم اليت التداول عمليات عىل

 لصاحب وجيوز. اشهبها وما الوصاية وحاسبات IRAs الفردية التقاعد وحاسبات ،401ks وحاسبات المالية، اخلدمات

 .مايل مستاشر أو مالية خدمات مقدم إىل منه بتوجيه أو مبارشة، احلاسبات هذه يف بالتحكم احلاسب

  ناشط أي  توجيه ميكن ال ولكن  األويل األصول ختصيص اختيار لصاحبه ميكن استثمار حاسب - ذاتياً  الموجهة المدارة احلاسبات »

رية واألنشطة القرارات مجيع تنفيذ ويتم. األويل االستثمار بعد تداول  مبوجب خارجي طرف مستاشر /مدير قبل من التجا

 .رسمية استثمار اتفاقية

رية المدارة احلاسبات »  التداول أنشطة أو االستثمارات عىل سيطرة أي لصاحبه يكون ال استثماري حاسب - بالكامل والتقدي

 مبوجب ثالث طرف مستاشر /مدير قبل من األويل األصول  وختصيص التداول وأنشطة قرارات كافة تنفيذ ويتم. فيه تتم اليت

 .رسمية استثمار اتفاقية

خيص احلاسبات المدارة اليت حيتفظ فهيا الموظفون أو أفراد أرسهم بأوراق مالية جيب اإلبالغ عهنا، جيب عىل الموظفني تقديم   وفيما

ل طبيعة    المالية  األوراق  تداول   مراقبة  وحدةوثائق إىل     2.3احلاسب المدار وفًقا إلجراءات تداول األوراق المالية. ويوضح اجلدول  تفصِّ

 متطلبات اإلبالغ فيما يتعلق بكل فئة من فئات الموظفني.

 الموظفين متطلبات  وصف .د

رير  مجيع عمل سيتم  والذي") PTAاخلاضعني للمراقبة من خالل نظام ماسعد التداول الشخيص ("نظام  بالموظفني المتعلقةالتقا

 .ComplianceNet/Securities Trading Program (STP) صفحة يفميكن الوصول إليه 

 للمراقبة الخاضعة الموظفين حسابات عن احاإلفص

 :احلاليني الموظفني عىل جيب المحيل، القانون أحكام مراعاة مع

mailto:grp_SecCompliance@moodys.com
http://moodysnet:5013/sites/compliancenet/SitePages/Securities%20Trading%20Policy.aspx
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بقامئة كاملة جبميع األوراق المالية اليت جيب اإلبالغ عهنا واحلاسبات اخلاضعة للمراقبة اليت ميتلكها الموظف أو  Moody’s تزويد 

أفراد أرسته (مبا يف ذلك اسم المؤسسة المالية ورقم احلاسب واسم صاحب احلاسب ونوع احلاسب). وجيب اإلبالغ عن  

بشكل  المالية األوراق تداول مراقبة وحدةة أو حاسب خدمات مالية إىل األوراق المالية غري المحتَفظ هبا يف حاسب واسط

 منفصل.

بإمكانية الوصول إىل مجيع تأكيدات  Moody’sالموافقة اليت تأذن جلميع المؤساست المالية ذات الصلة بزتويد  تقديم 

 الغ عهنا وبيانات احلاسبات اخلاضعة للمراقبة.التداوالت اليت جيب اإلب

 بالموظف الخاص المالية األوراق حساب حالة تغييرات

 فوًرا بالربيد اإللكرتوين يف أي من احلاالت التالية: المالية األوراق تداول مراقبة وحدةعىل الموظفني اخلاضعني للمراقبة إخطار  جيب

 اخلدمات رشكات  من غريها أو واسطة رشكة يف للمراقبة خاضًعا جديًدا حاسًبا أرسته أفراد أحد أو الموظف يفتح عندما 

 خاضع إضايف حاسب يف للتداول، سلطة أو مفيدة، مصلحة عىل حتصل أو عهنا اإلبالغ جيب مالية أوراق عىل حتتوي اليت المالية

 4.عهنا اإلبالغ  جيب مالية أوراق عىل حيتوي للمراقبة

 5.جوهري بشكل تغيريه أو للمراقبة خاضع موجود حاسب إغالق عند 

 .احلاسبات هبذه تتعلق إضافية وثائق االمتثال إدارة تطلب وقد

 الُمعّينون الوسطاء الوكالء

 جيب مالية أوراق وبه للمراقبة خاضع حاسب لدهيم ممن) كانوا(أينما  أرسهم وأفراد للمراقبة اخلاضعني الموظفني مجيع عىل جيب

) اخلاضع للمراقبة مع احلاسبات أو( احلاسب هبذا حيتفظوا أن المتحدة المملكة أو /و المتحدة الواليات يف هبا وُحمتَفظ عهنا اإلبالغ

 كما هو مدرج يف إجراءات تداول األوراق المالية. Moody’s لمؤسسةني واحد أو أكرث من الوكالء الوسطاء المعينني التابع

 إىل للمراقبة اخلاضعة احلاسبات وحيازات التداول تأكيدات مجيع Moody’s لمؤسسة التابعني الُمعينني الوسطاء الوكالء سيقدم »

Moody’s اإللكرتونية البيانات تغذية طريق  عن. 

  ألغراض الشخيص التداول ماسعد نظام يف تلقائًيا اإللكرتونية التغذية عرب تلقهيا يتم اليت المالية األوراق معلومات تغذية ستتم »

 .المراقبة

 
تلقائيًا إلدارة االمتثال  ال يتم اإلبالغ عهنا الُمستلمة كتعويض Moody’sيف إطار خطة رشاء أهسم الموظفني أو المتالك حصص يف أهسم  Moody’s Corporation إّن حاسبات الوالء اليت تفتحها  4

 يت جيب اإلبالغ عهنا ضمن احلاسب.ألغراض المراقبة. جيب عىل الموظف اإلبالغ عن هذه احلاسبات إلدارة االمتثال إذا قرر/ أوعندما يقرر االستثمار يف األوراق المالية ال
 
عمليات التداول يف احلاسب أو احلاسب الذي سيصبح (أو لن يصبح بعد ذلك) حاسًبا خاضًعا للمراقبة أو من أمثلة التغيري اجلوهري إضافة مالك أو شخص مستفيد آخر ميكنه أن يأذن ب  5

  حاسًبا آخر جيب اإلبالغ عنه.

mailto:grp_SecCompliance@moodys.com
mailto:grp_SecCompliance@moodys.com
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جلميع الموظفني اخلاضعني للمراقبة وأفراد أرسهم (أينما كانوا) ممن لدهيم حاسب خاضع للمراقبة وبه أوراق مالية حمتفظ هبا يف  جيوز

إذا كان متوفًرا يف   Moody’s  لمؤسسةلمتحدة والمملكة المتحدة استخدام أي وكيل وسيط معني تابع  أي والية قضائية غري الواليات ا

 نطاق واليهتم القضائية أو استخدام كيان ليس وكيًال وسيًطا حملًيا ُمعيًنا.

 يقدم أن للمراقبة اخلاضع الموظف عىل جيب معني، وسيط وكيل لدى المحفوظة وغري للمراقبة اخلاضعة احلاسبات خيص فيما »

 المالية األوراق تداول مراقبة وحدة أو Moody’s يف المحيل االمتثال مسؤول إىل نسختني من حاسب وبيانات تداول تأكيدات

 .المناسب الوقت يف

 يف موضح هو كما  الشخيص التداول ماسعد نظام يف المالية األوراق معلومات االمتثال إدارة سُتدِخل المراقبة، ألغراض »

 .Moody’s إىل نسختني من المقدمة احلاسبات بيانات أو /و التداول تأكيدات

 التداوالت عن اليدوي اإلبالغ - المعينني الوسطاء للوكالء احلاجة عدم

 يف  هبا حمتَفظ للمراقبة اخلاضعة حاسباهتم كانت إذا إال إلكرتونية غري بطريقة تداوالهتم عن  اإلبالغ أرسهم وأفراد للموظفني جيوز ال

 يف أرسهم، وأفراد الموظفني عىل جيب ولكن. السياسة هذه مبوجب معينني وسطاء وكالء استخدام فهيا ُيطلب ال قضائية واليات

 عىل للحصول  الوسيط الوكيل مع  الالزمة الرتتيبات اختاذ معينني، وسطاء وكالء  استخدام فهيا ُيطلب ال اليت القضائية الواليات هذه

 .المالية األوراق تداول مراقبة وحدة إىل مبارشة نسخ تقديم علهيم جيب أو نسختني، من حاسب بيانات

 المقيدة القوائم

 الُمصدرين تشمل وهي ،Moody’s Investors Serviceاستناًدا إىل كل خط أعمال يف  Moody’sالقوائم المقيدة لموظفي  ُوضعت

 اخلاضعني للموظفني جيوز  وال. ال أمبتصنيفهم  تقوم Moody’s Investors Service كانت إذا عما النظر بغض والعالميني األمريكيني

) المقيدة اليت القوائم  أو( بالقامئة مدرجة مالية أوراق أية تداول  أو  متلك أرسهم، وأفراد(ب)،  أو(أ)  الفئة يف والمدرجني للمراقبة

 .6للموظف اجلغرايف المكان عىل بناءتنطبق علهيم. وقد تنطبق قيوًدا إضافية 

. وسيكون كل MINT) مقيدة تنطبق عىل الموظف، عىل قوائم  أو( قامئة أي ذلك يف مبا موظف، كل منصب تعريف ملف يتوافر

للموظفني وأفراد أرسهم متلك أو تداول األوراق المالية   موظف قادًرا عىل عرض معلومات ملف تعريف المنصب اخلاص به. وال جيوز

حظر تداوالت األوراق المالية غري المدرجة بالقوائم المقيدة اليت  Moody’s لمؤسسةالمدرجة بأي قامئة مقيدة تنطبق علهيم. وحيق 

 حال حدوهثا.عن مجيع هذه القيود اإلضافية للموظفني  Moody’sتنطبق عىل أي موظف وأفراد أرسته. وستبلغ 

 
 يرجى" Moody’s Local Argentina" لـ بالنسبة). MDMالمكسيك ( Moody’s) امتالك أية أوراق مالية يف أي رشكة تصنفها وكالة MDMالمكسيك (  Moody’sحيظر عىل أعضاء جملس إدارة   6

 .ب الملحق إىل الرجوع
 أو بعده بااللزتام بأحكام القوائم المقيدة بغض النظر عن حالة ماشركة جلنة التصنيف اخلاصة هبم. 2017أكتوبر  1يف الفئة (أ) أو (ب) بتارخي  MISسيستمر الموظفون الذي عينهتم أو نقلهتم  6
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مالحظة أن القوائم المقيدة تشمل أموال القطاعات. ومثال ذلك أن المحلل (أو أحد أفراد أرسته) ممن حيظر عليه حيازة أو  ويرجى

 ال" اخلدمات /اإلعالم  واسئل /والالسلكية السلكية االتصاالتالتكنولوجيا/  - CFGتداول أية أوراق مالية مدرجة بالقامئة المقيدة "

جيوز له أيًضا متلك أو تداول أموال قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، وأن المحللني (وأفراد أرسهم) ممن حيظر علهيم حيازة أو 

. المالية المؤساست قطاع أموال تداول أو متلك  أيًضا لهم جيوز ال" المالية البياناتتداول أية أوراق مالية مدرجة بالقامئة المقيدة "

 .الصحية الرعاية قطاع  أموال تداول أو امتالك) أرسهم(وأفراد  المحللني لهؤالء وز جي ذلك ومع

 أو(مثل، خطة الماشركة يف األرباح) ملزتمة بأي قامئة ( Moody’sأن تكون أية استثمارات ختتارها يف حاسب تقاعد ترعاه  وجيب

  تم تغيري دورك و/أو تلك القوائم. وجيب تقييمها مىت Moody’s) مقيدة خمصصة لك يف دورك احلايل يف قوائم

 أاسس  عىل  لقيود  المهنية  /التحليلية  مسؤولياهتم  جمال  خارج  التصنيف  جلان  يف  حمدودة  حاالت  يف  ياشركون  الذين  الموظفون  وسيخضع

 جلان  يف بانتظام ياشركون  الذين  الموظفون  وسيخضع.  لمجموعة التصنيف هذه  المقيدة القامئة  كل  وليس  المحددة،  اللجنة  ماشركة

  القامئة إىل باإلضافة لمجموعة التصنيف هذه، الصلة ذات المقيدة للقامئة المهنية /التحليلية مسؤولياهتم نطاق خارج التصنيف

 بعد تقوميًيا يوًما 90 لمدة اإلضافية القيود هذه ستستمر احلالتني، كلتا ويف. 7جمموعة التصنيف اخلاصة هبم  عىل المطبقة المقيدة

 .أطول أهيما عاًما، التصنيف يصبح أن بعد أيام) 3( ثالثة أو التصنيف جلنة تارخي

 القامئة تطبيق سيستمر ،)المثال سبيل عىل المسؤوليات، تغيري بسببحمددة ( مقيدة لقامئة خاضع غري الموظف يصبح وعندما

 .هتدئة فرتة لتوفري تقوميًيا يوًما 90 لمدةعىل الموظف وأفراد أرسته  اسبًقا ُطبقت اليت المقيدة

 ُأرسهم وأفراد) ب(و) أ( الفئتني لموظفي التداول قبل ما ختليص

 المسبق التخليص القضائية الواليات مجيع يف أرسهم وأفراد(ب) و(أ)  الفئتني موظفي من ُيطلب المحيل، القانون مبتطلبات رهًنا

 للموظف المقرتحة تداوالهتم بتقديم أرسهم أفراد قيام ضمان مسؤولية الموظفون  هؤالء ويتحمل. 8عهنا اإلبالغ جتب يتال لتداوالهتم

 اإلبالغ  جيب تداول أي أرسهم أفراد أو(ب) و(أ)  الفئتني موظفي تنفيذ وقبل. هذه المسبق التخليص سياسة لمتطلبات لالمتثال

 وحدةأو موافقة خطية من  PTA الشخيص التداول ماسعد نظام من المسبق التخليص عىل  موافقة عىل احلصول  علهيم جيب عنه،

 .المالية األوراق تداولمراقبة 

. التايل العمل يوم يف العمل انهتاء وحىت الموافقة، يوممجيع طلبات التخليص المسبق الموافق علهيا اسرية المفعول طوال  وستبقى

وبعد الموافقة عىل طلب التخليص المسبق، جيب عىل موظفي الفئتني (أ) و(ب) وأفراد أرسهم تقديم األوامر للوكالء الوسطاء فور 

 
 

" يف Moody’s Local Argentinaبالنسبة لموظفي  .عهنا اإلبالغ جيب اليت بالتخليص المسبق لتداوالهتم s de Mexico (MDM) ’Moodyإدارة جملس أعضاء من ُيطلب ذلك، إىل اإلضافةب  8

 ، يرجى الرجوع إىل الملحق ب.Cالفئة 
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فإذا لم يتم تقديم األمر للوكيل الوسيط قبل انهتاء الموافقة عىل التخليص  .الموافقة منح بعد لتايلا العمل يومانهتاء العمل يف 

 المسبق، جيب تقديم طلب ختليص مسبق جديد والموافقة عليه. 

 المدارة،  احلاسبات  ختضع  وال.  المسبق  التخليص  عن  إضافية  تفاصيل  عىل  للحصول  المالية  األوراق  تداول  إجراءات  عىل  االطالع  يرجى

 اجلدول  انظر التداول، قبل ما ختليص متطلبات من اإلعفاءات لمعرفة. التداول قبل ما ختليص  لرشط السياسة، هبذه حمدد هو كما

2.3. 

 التداول بعد ما مراجعة

(ب) و(أ)  الفئتني لموظفي وبالنسبة. التداول بعد ما أاسس عىل أرسهم وأفراد(ج)  الفئة لموظفي التداول ناشط مراقبة ستتم

 مراجعات  إجراء االمتثال إلدارة وحيق. التداول بعد ما أاسس عىل معني تداول ناشط مراقبة االمتثال إلدارة جيوز  أرسهم، وأفراد

 . األمر يقتيض حسبما التداول بعد إضافية

 يوًما 30 البالغة االحتفاظ مدة

أن حيتفظوا   مبارش،بشكل    مراقبعهنا يف حاسب    اإلبالغن يشرتون أوراًقا مالية  عىل موظفي الفئتني (أ) و(ب) وأفراد أرسهم، مم  جيب

يوًما تقوميًيا متتالًيا بعد آخر عملية رشاء لألوراق المالية. وال يعترب إعادة استثمار أرباح  30هبذه األوراق المالية لمدة ال تقل عن 

ب اإلبالغ عهنا األهسم أو الفوائد أو األرباح الرأسمالية عملية رشاء جديدة وال يؤثر عىل فرتة االحتفاظ. وال جيوز بيع أية أوراق مالية جي

 باألوراق االحتفاظ فيه يتم الذي احلاسب عن النظر بغض المالية، األوراق هذه لمثل رشاء عملية آخر منيوًما  30بعد أقل من 

 من أقل يف ينهتي أن أشنه من اشتقايق عقد يف الدخول أرسهم وأفراد(ب) و(أ)  الفئتني لموظفي جيوز ال ذلك، عىل وعالوة. المالية

 . ايومً  30

 (ج). الفئة موظفي عىل يوًما 30 البالغة االحتفاظ مدة ترسي وال

يوًما. يرجى الرجوع إىل  30ختضع التداوالت اليت تتم يف احلاسبات المدارة، كما هو حمدد هبذه السياسة، لرشط االحتفاظ لمدة  وال

 .المدارة احلاسبات بأشن إضافية تفاصيل عىل للحصول"، المصطلحات تعريفأدناه والقسم الرابع، " 2.3اجلدول 

 األوامر

) هو أمر رشاء أو بيع أوراق مالية بسعر حمدد يستمر حىت تتم عملية التداول أو ُتلغى. ويعترب أمر GTC" (اإللغاء  حىت  الصالح  األمر"  إن

الوقف، الذي ُياشر إليه أيًضا باسم أمر وقف اخلاسرة، أمًرا صاًحلا حىت اإللغاء ألغراض هذه السياسة. كما أن األوامر الصاحلة حىت 

ية المفعول عىل النحو المسموح به يف قواعد الوكيل الوسيط رهًنا بالقيود المفروضة اإللغاء هي أوامر مسموح هبا، وقد تظل اسر

عىل تداول األوراق المالية يف حالة حيازة معلومات جوهرية غري عامة كما هو مبني يف هذه السياسة. وقبل تقديم أمر صالح حىت 
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موافقة ختليص مسبق لتداول األوراق المالية. وجيب  ع� ًضاأیاحلصول  أرسھمالفئتني (أ) و(ب) وأفراد  موظفی ع� جیباإللغاء، 

 األمر  قبل االمتثال إدارة من مكتوبة علهيا احلصول جيب أو ،PTAاحلصول عىل هذه الموافقة من نظام ماسعد التداول الشخيص 

 المسبق  التخليص طلبات مجيع وستبقى. التداول قبل ما لتخليص اإللغاء حىت الصالح األمر يف تغيري أي تقديم جيب كما. األول

 عدم  حالة  ويف.  التايل  العمل  يوم  يف  العمل  انهتاء  وحىت  الموافقة،  يوم  طوال  المفعول  اسرية  اإللغاء  حىت  الصاحلة  لألوامر  علهيا  الموافق

 مسبق ختليص طلب تقديم جيب المسبق، التخليص موافقة صالحية انهتاء قبل الوسيط للوكيل اإللغاء حىت الصالح األمر  تقديم

  نتيجة تنفيذها يتم اليت التداوالت عىل أيًضا يوًما 30 البالغة االحتفاظ مدة وترسي. عليه والموافقة اإللغاء حىت الصالح لألمر جديد

 .اإللغاء حىت صالح بيع ألمر

 الغیاب إجازة

 Moody’sكان الموظف يف إجازة غياب، فإن الزتاماته المتعلقة باإلبالغ تعتمد عىل ما إذا كان ال يزال بإمكانه الوصول إىل أنظمة  إذا

مبا يف ذلك األجهزة المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمول أو أي آلية  ،Moody’sأم ال. فإذا كان بإمكان الموظف الوصول إىل أنظمة 

ه االمتثال لمتطلبات اإلبالغ الواردة يف هذه السياسة، مبا يف ذلك ختليص ما قبل التداول وتقديم تأكيدات التداول أخرى، جيب علي

 مبؤسسةالدورية والبيانات الهشرية. وأما إذا ترك الموظف األجهزة المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمول أو أي آلية أخرى خاصة 

Moody’s الدخول إىل أنظمة من خاللها  ميكنه واليتMoody’s،  ،یظل ميكن رفع الزتامات اإلبالغ مؤقًتا حلني عودته للعمل. ومع ذلك 

  ني لتوفري فرتة هتدئة. وأثناء إجازة الغياب، يكون الموظف  تقومیًیا یوًما 90لمدة  المقیدةالموظف يف هذه احلاالت خاضًعا للقوائم 

وبأحكام هذه السياسة الصادرة عهنا أيًضا، وال ميكهنم الماشركة   Moody’sادرة عن  ملزتمني بأحكام مدونة قواعد السلوك المهين الص

يف أي ناشط جتاري أثناء حيازهتم لمعلومات عامة غري جوهرية. وبالنسبة للحاالت اليت يتم فهيا رفع متطلبات اإلبالغ مؤقًتا، ستستمر 

ات التداول من خالل التغذية المبارشة. وفيما خيص احلاسبات غري  احلاسبات الُمحتَفظ هبا لدى الوسطاء المعينني يف توفري بيان

الُمحتَفظ هبا لدى الوسطاء المعينني، سُيطلب من الموظف تزويد وحدة مراقبة تداول األوراق المالية ببيانات احلاسبات الهشرية 

 اليت تم تنفيذها خالل اإلجازة فور عودة الموظف إىل العمل.

 واإلبالغ الموظفين متطلبات ملخص

 الموظف فئة حسب تنظمها يتم واليت السياسة، هذه إطار يف واإلبالغ الموظفني متطلبات أدناه الواردان 2.3و 2.2 اجلدوالن يلخص

 . احلاسب ونوع
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 : متطلبات الموظفني2.2اجلدول 

 الفئة (د) الفئة (ج) الفئة (ب) الفئة (أ) 

 ينطبقال     9مطلوب استخدام وكيل وسيط معني

 ال ينطبق ال ينطبق   تنطبق القامئة (أو القوائم) المقيدة

     اإلفصاح/الهشادات

 ال ينطبق    اإلفصاح عن األوراق المالية للموظفني اجلدد

     هشادة برناجم تداول األوراق للموظفني اجلدد

     هشادة برناجم تداول األوراق السنوية

 ال ينطبق    التداوالت واحليازات يف احلاسبات اخلاضعة للمراقبة

     اإلفصاح الذايت عن االنهتاكات المؤكدة أو االنهتاكات المشتبه هبا

     متطلبات التداول حسب نوع احلاسب

     حاسب حتكم مبارش

 ال ينطبق ال ينطبق   10ختليص ما قبل التداول -

 ال ينطبق  ال ينطبق ال ينطبق بعد التداولمراجعة ما  -

 ال ينطبق ال ينطبق   يوًما 30االحتفاظ لمدة  -

 ال ينطبق ال ينطبق   تنطبق القامئة (أو القوائم) المقيدة -

     احلاسب المدار الموجه ذاتًيا

 ال ينطبق  ال ينطبق ال ينطبق مراجعة ما بعد التداول -

 ال ينطبق ال ينطبق   القامئة (أو القوائم) المقيدةتنطبق  -

     احلاسب المدار والتقديري بالكامل

 ال ينطبق  ال ينطبق ال ينطبق مراجعة ما بعد التداول -

 ال ينطبق ال ينطبق   تنطبق القامئة (أو القوائم) المقيدة -
 

 - ينطبق الرشط عىل هذه الفئة 

  

 
 ينطبق ذلك يف الواليات المتحدة والمملكة المتحدة.  9

 الرجوع يرجى ،C" يف الفئة Moody’s Local Argentina"لموظفي  بالنسبةبالتخليص المسبق لتداوالهتم اليت جيب اإلبالغ عهنا.   Moody’s de Mexico (MDM)ُيطلب من أعضاء جملس إدارة  10

 .ب الملحق إىل
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 تفاصيل نوع احلاسب اخلاضع للمراقبة: 2.3اجلدول 

 الفئة (ج) الفئة (ب) الفئة (أ) 

(مبا يف ذلك التحكم من خالل استخدام  -حاسب التحكم المبارش 

 مستاشر مايل أو مدير مايل)

تنطبق القامئة (أو القوائم)  »

 المقيدة

ينطبق التخليص المسبق  »

 يوًما 30واالحتفاظ لمدة 

القوائم) تنطبق القامئة (أو  »

 المقيدة

ينطبق التخليص المسبق  »

 يوًما 30واالحتفاظ لمدة 

تنطبق مراجعة ما قبل  »

 التداول

الموجه ذاتًيا لتخصيص األصول فقط؛ ال توجد أي  -احلاسب المدار 

رية لتوجيه التداول اليومي  سلطة أو سلطة تقدي

 

 جيب تزويد إدارة االمتثال

 بوثائق:

رية للح -  اسباتتدعم الطبيعة التقدي

 تدل عىل أنه قد تم إخطار المستاشر -

 بالقامئة (أو القوائم) المقيدة المطبقة

تنطبق القامئة (أو القوائم)  »

 المقيدة

ال ينطبق التخليص المسبق  »

 يوًما 30واالحتفاظ لمدة 

جيب عىل الموظف إخطار إدارة  »

االمتثال مىت تم فتح حاسب أو 

 إغالقه أو تغيريه جوهرًيا

األموال إليه أو سحهبا أو إضافة  »

% أو أكرب من 50منه (مبقدار 

قيمة احلاسب، باستثناء 

اإلضافات أو السحوبات المربجمة 

 مسبًقا)

سرتاقب إدارة االمتثال ناشط  »

 التداول داخل احلاسب

تنطبق القامئة (أو القوائم)  »

 المقيدة

ال ينطبق التخليص المسبق  »

 يوًما 30واالحتفاظ لمدة 

الموظف إخطار إدارة جيب عىل  »

االمتثال مىت تم فتح حاسب أو 

إغالقه أو تغيريه جوهرًيا أو 

إضافة األموال إليه أو سحهبا منه 

% أو أكرب من قيمة 50(مبقدار 

احلاسب، باستثناء اإلضافات أو 

 السحوبات المربجمة مسبًقا)

سرتاقب إدارة االمتثال ناشط  »

 التداول داخل احلاسب

جيب عىل الموظف  »

ر إدارة االمتثال مىت إخطا

تم فتح حاسب أو إغالقه 

أو تغيريه جوهرًيا أو 

إضافة األموال إليه أو 

% 50سحهبا منه (مبقدار 

أو أكرب من قيمة 

احلاسب، باستثناء 

اإلضافات أو السحوبات 

المربجمة مسبًقا). ويف 

هذه احلاالت، ستتم 

مراقبة ناشط التداول 

داخل احلاسب عىل 

 لأاسس ما بعد التداو
رية   -احلاسب المدار   التقديري بالكامل: ال أي توجد سلطة أو سلطة تقدي

لتوجيه ختصيص األصول األويل بعد تقديم تعليمات للقيود؛ ال توجد أي 

رية لتوجيه ناشط التداول اليومي  سلطة أو سلطة تقدي

 

 جيب تزويد إدارة االمتثال بوثائق:

رية للحاسبات -  تدعم الطبيعة التقدي

 تدل عىل أنه قد تم إخطار المستاشر -

 بالقامئة (أو القوائم) المقيدة المطبقة

تنطبق القامئة (أو القوائم)  »

 المقيدة

ال ينطبق التخليص المسبق  »

 يوًما 30واالحتفاظ لمدة 

جيب عىل الموظف إخطار إدارة  »

االمتثال مىت تم فتح حاسب أو 

إغالقه أو تغيريه جوهرًيا أو إضافة 

أو سحهبا منه (مبقدار األموال إليه 

% أو أكرب من قيمة احلاسب، 50

باستثناء اإلضافات أو السحوبات 

 المربجمة مسبًقا)

سرتاقب إدارة االمتثال ناشط  »

 التداول داخل احلاسب

تنطبق القامئة (أو القوائم)  »

 المقيدة

ال ينطبق التخليص المسبق  »

 يوًما 30واالحتفاظ لمدة 

جيب عىل الموظف إخطار إدارة  »

متثال مىت تم فتح حاسب أو اال 

إغالقه أو تغيريه جوهرًيا أو 

إضافة األموال إليه أو سحهبا منه 

% أو أكرب من قيمة 50(مبقدار 

احلاسب، باستثناء اإلضافات أو 

 السحوبات المربجمة مسبًقا)

سرتاقب إدارة االمتثال ناشط  »

 التداول داخل احلاسب

جيب عىل الموظف  »

إخطار إدارة االمتثال مىت 

م فتح حاسب أو إغالقه ت

أو تغيريه جوهرًيا أو 

إضافة األموال إليه أو 

% 50سحهبا منه (مبقدار 

أو أكرب من قيمة 

احلاسب، باستثناء 

اإلضافات أو السحوبات 

المربجمة مسبًقا). ويف 

هذه احلاالت، ستتم 

مراقبة ناشط التداول 

داخل احلاسب عىل 

 أاسس ما بعد التداول
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 الذاتي واإلفصاح الشهادات  .هـ

 الجدد  للموظفين االمتثال شهادة

 واليت  عهنا  اإلبالغ  الواجب  المالية  األوراق  جبميع  قامئة  تقديم(ج)  و(ب)  و(أ)    الفئات  مرشحي  مجيع  عىل  جيب  التوظيف،  بدء  تارخي  قبل

 .التوظيف مدير لرياجعها ُأرسهم وأفراد هم هبا حيتفظون

يوًما من إبالغه بالرشط. حيث تفيد   45(د)) إكمال هشادة امتثال أولية يف غضون  و(ج)  و(ب)  و(الفئات (أ)    موظف  كل  عىل  ويتعني

 الهشادة بإقرار الموظف بأنه قد قرأ سياسة تداول األوراق المالية وفهمها وموافق عىل االلزتام هبا.

 :بأنھ یشھد أن أیًضا(ج) و(ب) و(أ)  بالفئات موظف كل على یجب المحلي، القانون متطلبات مراعاة ومع

بقامئة كاملة جبميع األوراق المالية الواجب اإلبالغ عهنا واليت حيتفظ هبا الموظف وأفراد أرسته، جنًبا  Moody’sعىل تزويد  يوافق 

 إىل جنب مع قامئة جبميع احلاسبات اخلاضعة للمراقبة والمرتبطة هبذه األوراق المالية.

للسماح إلدارة االمتثال باالطالع عىل مجيع تأكيدات  Moody’sتفويض حاسب من نسختني إىل ) مناذج أو( منوذج قدم قد 

التداول وبيانات احلاسب جلميع احلاسبات اخلاضعة للمراقبة واليت حيتفظ فهيا الموظف أو أفراد أرسته بأوراق مالية جيب اإلبالغ 

 عهنا.

  غري المالية لألوراق أرسته أفراد أوغ عهنا واليت أجراها الموظف و/ والتداوالت الواجب اإلبال  احليازاتأفصح عن مجيع  قد 

 سبيل عىل مادية، هشادة شكل يف المالية األوراق تكون(عندما  آخر مالية خدمات  حاسب أو واسطة حاسب يف هبا الُمحتفظ

 ).المثال

 السنوية االمتثال شهادة

 الاسبقة،  هشادته منذ للسياسة مستمر بشكل ممتثًال  كان بأنه سنوًيا يهشد أن(د)) و(ج) و(ب) و(الفئات (أ)  موظف كل عىل جيب

 .الموظف فئة عىل ينطبق الذي  النحو عىل السياسة هبذه الواردة اإلبالغ لمتطلبات وممتثًال 

 االمتثال عدم عن الذاتي اإلفصاح

 إىل تعيينك إعادة يتم قد أنه  ذلك ومثال. السياسة لهذه حمتمل انهتاك إىل يؤدي الظروف تغري أن أرستك أفراد أحد أو  أنت جتد قد

 ھذه) مقيدة تنطبق عليك. ففي مثل  قوائم  أو(  بقامئة  مدرجة  مالية  أوراًقا  أرستك  أفراد  أحد  أو  أنت  ترث  قد  أو  جديد،  تصنيف  فريق

الفور كتابًة لمعاجلة أية انهتاكات حمتملة لهذه السياسة. ويرجى مالحظة    ع�وإدارة االمتثال    مدیركالتواصل مع    علیك  جیب الظروف،  

  جيب  ،أنه قبل أن تقوم أنت أو أحد أفراد أرستك بإجراء عملية بيع ألية أوراق مالية تعتقد أهنا قد ال تكون ممتثلة لهذه السياسة

 .المالية األوراق تداول مراقبة وحدة من ختليص عىل احلصول
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 اإلعفاءات .و

 ":والتداول اإلبالغ متطلباتييل اإلعفاءات من القسم الثاين " فيما

 الحكومة تصدرها التي االدخار سندات

اليت تصدرها احلكومة هي سندات موثوق سدادها للحكومة الُمصدرة (مثل سندات االدخار األمريكية أو سندات احلكومة   السندات

اليابانية أو األوراق المالية من نوع سندات االدخار المماثلة الصادرة من جهات سيادية أخرى للمستثمرين األفراد). ومع ذلك، ختضع 

 لمتطلبات  الثانوية  السوق  يف  حتويلها  أو  بيعها  ميكن  اليت”)  الممتازة  األهسمل سندات اخلزانة، أو الفواتري، أو “األوراق المالية احلكومية (مث

 .للمراقبة اخلاضعني الموظفني عىل المفروضة التداول وقيود اإلبالغ

 النفيسة المعادن

 والفضة الذهب(أي  فقط المادية النفيسة المعدنية بالسبائك البورصة يف المتداولة االستثمار صناديق أو الصناديق حتتفظ

 لمتطلبات  ختضع  النفيسة  المعادن  بصناعة  تتعلق  مالية  بأوراق  حتتفظ  اليت  البورصة  يف  المتداولة  الصناديق  فإن  ذلك،  ومع).  والبالتني

 .للمراقبة اخلاضعني الموظفني عىل المفروضة التداول وقيود اإلبالغ

 السنوية قساطهوأ التأمين بوالص

أصحاب المنازل واحلياة والسيارات واإلعاقات واألقاسط السنوية الفردية، اليت ال ميكن  بوالصالتأمني الشخصية، مثل  بوالص

 لصاحب احلاسب فهيا توجيه االستثمارات أو التداوالت يف القسط السنوي.

 اإليداع شهادات

 .والقروض  والمدخرات االئتمانية واالحتادات والبنوك احلكومات عن الصادرة كالهشادات يعادلها، وما اإليداع هشادات

 الغامضة االئتمان صناديق

 ائتمانًيا صندوًقا الصندوق يصبح ولكي. أرسته أفراد أو الموظف لصالح" غامض ائتماين صندوقتداوالت األوراق المالية يف " تتم

 :أرسته أفراد أو للموظف يكون أال جيب غامًضا،

 .الصندوق يف هبا الُمحتفظ المالية باألوراق معرفة أي 

 .الصندوق يف الموجودة المالية األوراق بتداول التحكم أو الترصف حرية 

ولالستفادة من هذا اإلعفاء، جيب عىل الموظف أو أحد أفراد أرسته تقديم نسخة من االتفاقية اليت تغطي أي صندوق ائتماين غامض 

ُحيتفظ به لصالح الموظف أو أفراد أرسته إىل إدارة الشؤون القانونية للموافقة علهيا. وستقوم إدارة الشؤون القانونية باإلبالغ عن 

اليت ستسجل الموافقة يف نظام ماسعد التداول الشخيص وُتْعِلم الموظف بأنه قد  لوحدة مراقبة تداول األوراق الماليةالموافقات 
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ثائق الداعمة إلناشء الصندوق، ُمنح إعفاًء من متطلبات اإلبالغ. وال ينطبق هذا اإلعفاء إال بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية عىل الو 

وبعد اإلبالغ عهنا إلدارة االمتثال، وبعد أن تصبح اسرية المفعول (أي أن األوراق المالية قد تم حتويلها إىل حاسب الصندوق 

ن االئتماين). وجيب أن تكون مجيع تغيريات صندوق االئتمان الغامض خطية، وجيب أن تتم الموافقة علهيا من قبل إدارة الشؤو

 القانونية.

 الصندوق  إىل  نقلها  يتم  مالية  أوراق  بأية  تتعلق  تصنيف  جلان  أي  يف  الماشركة  من  غامًضا  ائتمانًيا  صندوًقا  يفتح  الذي  الموظف  وسُيمنع

 .الصندوق فتح تارخي من يوًما 90 لمدة

 واسع نطاق عىل المتنوعة التعاونية الصناديق

 : عىل اإلعفاء هذا ينطبق

 .التعاونية المال سوق صناديق 

 .واسع نطاق عىل المتنوعة التعاونية الصناديق 

 . واسع نطاق عىل المتنوعة اجلماعي االستثمار خطط 

 .القطاع حمددة غري أو متنوًعا مؤًرشا متثل اليت البورصة يف المتداولة الصناديق 

 .بالوحدة االستثمار صناديق 

 كلهيما، أو التاليني المعيارين أحد واسع نطاق عىل المتنوع التعاوين الصندوق يليب أن ُيفرتض السياسة،  هذه وألغراض 

 : 11مورنينجستار رشكة من الُمقّدَمني

 .فردية رشكة أي يف% 5 من أكرث ملكية وجود عدم 

 أصوله من%  80 عن يقل ال ما يستثمر أو الصناعة، أو االستثمار من معني نوع يف ترتكز استثماراته أن إىل اسمه يشري ال استثمار 

 .االسم يقرتحه سوق أو صناعة يف

 
 المملكة لموظفي 2012 ديسمرب 31 ومن المتحدة؛ الواليات لموظفي 2012 أكتوبر 1 من اعتباًرا موظف هبا واليت احتفظ واسع نطاق عىل متنوعة اسبًقا اعُتربت اليت التعاونية الصناديق  11

 .الموظف لذلك النحو هذا عىل معها التعامل سيستمر األخرى المناطق مجيع يف للموظفني 2013 مارس 31 ومن المتحدة؛
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 األسهم أرباح استثمار إعادة خطط

الرغم من أن ماشركة الموظفني أو أفراد أرسهم يف خطة إعادة استثمار أرباح أهسم يف أوراق مالية ختضع لموافقة مسبقة لموظفي   عىل

الفئتني (أ) و(ب)، فإن كل استثمار الحق من خالل خطة إعادة استثمار أرباح أهسم ال حيتاج إىل أن يتم ختليصه مسبًقا ما لم يغري 

أرسته طريقة االستثمار أو األوراق المالية اليت جيري فهيا االستثمار. للحصول عىل موافقة مسبقة عىل خطة  الموظف أو أحد أفراد

 .المالية األوراق تداول مراقبة بوحدةإعادة استثمار أرباح، ُيرجى االتصال 

 خطة 529

 داخل  التداول  أو  االستثمارات  توجيه  أو  األاسسية  المالية  األوراق  عرض  فهيا  احلاسب  لصاحب  ميكن  ال  ليملتع  ادخار  خطة  529  توجد

 .أيًضا معفاة وتكون احلاسب،

 المديرين مسؤوليات . ثالًثا

 االمتثال إدارة مساعدة

المديرون مسؤولني عن ماسعدة إدارة االمتثال يف أية بنود ُحتدد عىل أهنا انهتاكات حمتملة قد تتطلب مزيًدا من المعلومات.  يكون

رين تزويد  ميع الطلبات المحتملة عىل النحو الذي مبراجعة كاملة ومناسبة جل المالية األوراق تداول مراقبة وحدةكما جيب عىل المدي

 حتدده إدارة االمتثال.

 التداول بعد ما مراجعة

رهيا أي موظف أو أحد أفراد أرسته عىل  يكون المديرون مسؤولني عن إجراء مراجعات ما بعد التداول جلميع عمليات التداول اليت جي

رين فورً  ) أيام عمل بعد أن يتم إخطارهم من قبل 6ا، ويف موعد ال يتجاوز ستة (النحو الذي تطلبه إدارة االمتثال. كما جيب عىل المدي

إدارة االمتثال بأي تداول (تداوالت)، مراجعة هذا التداول (التداوالت) لالمتثال لهذه السياسة، واإلبالغ فوًرا عن أية انهتاكات أو 

وتشمل اإلدارة أيًضا النظر فيما إذا كان الموظف له حق الوصول إىل المعلومات  .المالية األوراق تداول وحدةخماوف حمتملة إىل 

 اجلوهرية غري العامة أم ال.

 المقيدة وقوائمهم المناسبة الموظفين تصنيفات

المديرون مسؤولني عن احلفاظ عىل ختصيص الفئات (أ) أو (ب)أو (ج) أو (د) للموظفني من خالل مراجعة مجيع هذه التصنيفات   يكون

رين حتديد ما إذا كان أي تغيري يف الدور/الوظيفة يتطلب تغيًريا يف فئة الموظف أم ال، وإجراء  عىل أاسس سنوي. وجيب عىل المدي

رين إبالغ  WorkWiseف منصب الموظف (الموجود يف  التغيري الالزم يف ملف تعري  األوراق  تداول  مراقبة  وحدة). كما جيب عىل المدي

 عن التغيري. المالية
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مدير مسؤوًال عن اإلبالغ عن التغيري غّري موظف يف الفئة (أ) أو (ب) دوره وانتقل من قامئة مقيدة إىل قامئة مقيدة أخرى، يكون ال  وإذا

 وتغيري تصنيف القامئة المقيدة يف ملف تعريف الموظف. المالية األوراق تداول مراقبة وحدةإىل 

 المقيدة القوائم على الحفاظ

 جمموعة التصنيفأو من ينوب عهنم، حتت إرشاف إدارة االمتثال، مسؤولية مراجعة القوائم المقيدة يف    جمموعة التصنيفرؤاسء    يتوىل

وإجراء مراجعة  فور ظهورها، المالية األوراق تداول مراقبة وحدةواحلفاظ عىل حتديهثا، مبا يف ذلك تقديم التغيريات إىل اخلاصة هبم 

إذ جيب مراجعة القوائم المقيدة كل ثالثة أهشر، ومراجعة أي تغيريات من قبل إدارة االمتثال  دورية مىت تطلب إدارة االمتثال ذلك.

 قبل التنفيذ.

 الجدد للموظفين المالية األوراق عن اإلفصاح نموذج

رين مراجعة  جيب المرشحني لمناصب يف الفئات (أ) و(ب) و(ج) للتأكد من عدم األوراق المالية المقدمة من  إفصاحاتعىل المدي

تعارض أي من األدوار أو المسؤوليات الوظيفية للمرشحني مع أي من األوراق المالية اليت قد ُحيتفظ هبا وقت هتيئة المرشحني اجلدد، 

اخلاضعة للمراقبة لدى وكيل وسيط معني. والتأكد، بالنسبة للمرشحني األمريكيني والربيطانيني، من االحتفاظ حباسبات المرشحني 

 وإذا كان المرشح حيتفظ بأية أوراق مالية مدرجة يف قامئة مقيدة تنطبق عىل الوظيفة اليت ُينظر يف إسنادها إليه، جيب استبعاد األوراق

يات المتحدة والمملكة المتحدة المالية قبل هتيئة المرشح وتقديم منوذج إفصاح منقح. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه بالنسبة لمرشحي الوال 

ممن لدهيم حاسبات خاضعة للمراقبة وُحمتفظ هبا لدى وكيل وسيط ُمعني أو مؤسسة أخرى ليست وكيًال وسيًطا ُمعيًنا، جيب عىل 

 المرشح تقديم منوذج إفصاح يبني أن احلاسبات قد تم نقلها إىل وكيل وسيط ُمعني.

 سنغافورة MIS – أ الملحق

 :أدناه المحددة الذين يستوفون الرشوط األشخاص جلميع اإلضافية المتطلبات مالقس هذا حيدد

 ؛سنغافورة") Moody's Investors Service Singapore Pte. Ltd ")MISموظفني  من 

 ؛سنغافورة MISإدارة  من أعضاء جملس 

 ")MAS ـلـ  مرخص ("ممثل  سنغافورة يف النقدية السلطة قبل من مرخص موظف أي 

 المحظورات

 ما ييل: أرسهم الذين يستوفون الرشوط وأفراد األشخاص عىل حيّظر

 )ثابت دخل ذات مالية باألهسم أو أوراق ترتبط أو إىل تستند ال( مشتقة عقود أي عقد أو جتارة أي يف الماشركة 
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 المدعومة بالرافعة األجنبية العمالت تداول ألغراض الفورية األجنبية العمالت رصف عقود عقد أو جتارة أي يف الماشركة 

 المالية.

 :تشمل أعاله المذكورة المنتجات عىل األمثلة بعض

 ؛]فوركس خيارات اآلجلة، الفوركس عقود فوركس، مقايضات المثال سبيل عىل[ بالعمالت المرتبطة المشتقات  .أ

 األقىص واحلد اآلجلة، األسعار واتفاقات الفائدة، أسعار مقايضات المثال سبيل عىل[ الفائدة بأسعار المرتبطة المشتقات  .ب

 ؛]الفائدة ألسعار واألدىن

 المثال، سبيل عىل( وغريها والكاكاو والقهوة اخلام والنفط والنحاس والفضة الذهب مثل[ بالسلع المرتبطة المشتقات  .ج

 .واخليارات)] اآلجلة الذهب عقود

 Moody’s Local Argentina -ب  الملحق

 Moody’s Local Argentina" موّظفي  تطّبق أيضًا عىل مجيع MISكافة األحكام الُمطّبقة عىل  إنفحتقيق هدف السياسة،  لغرض

(ML-AR) ." 

-Moody’s Local Argentina (ML" وأفراد أرسهم من متلك أي ورقة مالية يف أي رشكة تصّنفها  ML-AR"  لدى  العاملني  الموظني  مينع

AR)"  .سواًء يف األرجنتني أو يف األوروغواي 

من الفئة (أ) أو الفئة (ب) بغض النظر عن حالة ماشركهتم يف جملس التصنيف  "ML-AR"سُتطبق قوائم مقّيدة عىل مجيع موظفي 

 جلنة التصنيف. /

سواًء يف األرجنتني  "ML-AR"امتالك أي ورقة مالية يف أي مؤسسة حاصلة عىل تصنيف من  "ML-AR"نع عىل أعضاء جملس إدارة ُمي 

 أو يف األوروغواي. 

يف الفئة ج   ML-ARإىل متطلبات اإلبالغ المسبق بالنسبة للموظفني يف الفئتني أ و ب، يتطلب من الموظفني العاملني لدى  باإلضافة

 من اإلبالغ عن عمليات الرشاء اليت تتطلب اإلبالغ عهنا.،"ML-AR"، مبا فهيم أعضاء جملس إدارة أرسهم وأفراد

 المصطلحات تعريف

 المحلل

، والنظرة المستقبلية ذات االئتمانية فريق تصنيف، وتكون وظيفته: (أ) تعيني أو مراقبة التصنيفات يف ُعّني هو أي موظف  المحلل

جعة التصنيف إذا كان ذلك ممكًنا، أو (ب) الماسعدة يف صياغة المواد أو تطوير مناذج حمددة الصفقات يتم الصلة للتصنيف أو مرا



 

 سياسة تداول األوراق المالية  23 

MOODY’S CORPORATION االمتثال 

 

الواردين يف هذا التعريف. وال يشمل تعريف المحلل أي موظف تم تعيينه   موظفنيالالنظر فهيا للجان التصنيف، أو (ج) اإلرشاف عىل  

رية  االئتماين ) يدعم عملية التصنيف2أو (االئتماين ) ال ياشرك يف عملية التصنيف 1لفريق تصنيف وكان: ( من خالل المهام اإلدا

 فقط، مثل إدخال المعلومات يف النظم الداخلية.

 المتوقعة التصنيفات عملية

ألداة أو ُمصدر،  تم تعيينهمؤقت من تصنيف ائتماين ال رمزالات المتوقعة هي العملية اليت ميكن من خاللها إزالة صنيفية التعمل

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

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

 ).Pز (رمبال

 الفئة

 متطلبات  حتدد  اليت  وهي  ،Moody’sكما هي مستخدمة يف برناجم تداول األوراق المالية، هي التصنيف الذي يتم جلميع موظفني    الفئة،

(أ)  الفئة يف موظف أي وُيدرج. الوظيفية مناصهبم مسؤوليات إىل استناًدا المالية لألوراق الموظفني مبلكية اخلاصة والتداول اإلبالغ

 (د). أو(ج)  أو(ب)  أو

 االئتماني التصنيف إجراءات

 :التالية البنود من بند أي هي االئتماين التصنيف إجراءات

ف كيان إىل ائتماين تصنيف ختصيص  االئتمانية اليت يتم تعييهنا يف عملية التصنيفات  التصنيفات ذلك يف  مبا به، اإللزام أو ُمصنَّ

 الالحقة؛ 

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

 ؛)التصنيف خفض أو التصنيف رفع(أي  االئتماين التصنيف يف تغيري 

 التصنيفات أحد إخراج أو احلالية االستعراض عمليات إحدى اجتاه تغيري أو االئتمانية، التصنيفات ألحد استعراض عملية إجراء 

 ؛)االئتماين التصنيف تأكيد(أي،  استعراض عملية من االئتمانية

 التصنيفات من أكرث أو واحد أو التصنيف عىل احلاصلة الكيانات بإحدى المرتبطة المستقبلية النظرة يف التغيري أو التحديد 

 االئتمانية؛

 االئتمانية؛ التصنيفات أحد إقرار 

 .ائتماين تصنيف سحب 
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 الُمعّين الوسيط الوكيل

إلكرتونية عن التداوالت وأنشطة احلاسبات.   تغذياتلتوفري    Moody’sالوسطاء الُمعّينون هم الوكالء الوسطاء المعتمدون من    الوكالء

 وكيًال ) ByAllAccounts” (أكاونتسأول  بايوبالنسبة لبعض موظفي الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، سيتم اعتبار رشكة “

 .اسةالسي هذه ألغراض معيًنا وسيًطا

 الموظف

أو بعض  Moody’s مؤسسةكامل أو جزيئ يف  بدوام يعملموظف  أي" الموظفتداول األوراق المالية، ُيقصد مبصطلح " ألغراض

الرشكات المعينة التابعة لها والمملوكة باألغلبية، أينما ُوجدت. ويشمل مصطلح الموظف مجيع الموظفني العاملني بدوام كامل أو 

 :جزيئ يف

  Moody’s Investors Service, Inc.. 

 Moody’s Shared Services, Inc.. 

 Moody’s Analytics, Inc.، المعينة التابعة أو الفرعية الرشكات وبعض. 

) NRSRO( وطنًيا هبا المعرتف اإلحصايئ التصنيف منظمة منوذج من 3 البند يف الواردة التابعة االئتماين التصنيف رشكات 

 ).Moodys.comالمودع لدى هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية (متوفر عىل 

 .االئتماين التصنيف خدمات تقدم اليت المعينة التابعة أو الفرعية الرشكات بعض 

 األسرة فرد 

 : ذكرهم التايل األشخاص من أي األرسة بفرد ُيقصد

 .المزنيل رشيكه أو الموظف زوج 

الذي يعارشه الموظف (ترتيبات المعيشة المشرتكة اليت تكون فهيا العالقة أكرث من كوهنا عالقة عارضة)، سواء كانا  الشخص 

 المسؤوليات المالية أم ال. وال يشمل ذلك ترتيبات المعيشة العادية مع رفيق احلجرة.  يتقاسما

 .المعالني أو الُقّرص  الموظف أطفال 

 .الموظف مع مزنلال نفس يف يتقاسم آخر قريب أي 

  سيطرته أو الموظف بنفوذ توجهيها يتم المالية األوراق يف تداوالهتم ولكن الموظف، مع المزنل نفس يف يعيشون ال أشخاص أي 

 منفصلة أرس يف يعيشون الذين األطفال أو اآلباء) (مثل مبارش غري أو مبارش بشكل(سواء  سيطرته أو الموظف لنفوذ ختضع أو

 ).التداول قبل الموظف مع تتاشور
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 يف حمدد هو كما الغامضة، االئتمان صناديق(خبالف  رشاكة أو كيان أو ائتماين صندوق أو اعتباري أو طبيعي آخر  شخص أي 

 ):المالية األوراق  تداول سياسة

رية مسؤولياته تقع الذي   عاتق، عىل اإلدا

 لصالح، إعدادها يتم اليت 

 أو قبل، من مبارشة غري أو مبارشة بصورة فهيا التحكم يتم اليت 

 .أرسته أفراد أحد أو لموظفلـ كبري بشكل معادلة االقتصادية مصاحلها تكون 

 الداخل من التداول

 . عامة  غري جوهرية معلومات حيازة حال المالية األوراق تداول يعين الداخل من التداول

 الُمصدر

أوراًقا مالية، أو يدعم االئتمان الذي يتضمن أوراًقا مالية. كما يشمل مصطلح ” أي كيان يصدر أو يضمن الُمصدرمبصطلح “ يقصد

 ” الرشكة األم أو الرشكة التابعة المملوكة لألغلبية واخلاصة بالُمصدر.الُمصدر“

 الرئيسي المحلل أو الرئيسي، التصنيف محلل

توىل المسؤولية الرئيسية عن تعيني أو مراقبة تصنيف معني، موظف الُمعّني حالًيا ليالالتصنيف الرئييس أو المحلل الرئييس هو  حملل

 والنظرة المستقبلية ذات الصلة للتصنيف أو مراجعة التصنيف، إذا كان ذلك ممكًنا.

 المدير 

 .الموظفني شؤون إدارة عن المسؤول الموظف هو المدير

 الُمدار الحساب

 اتفاقية مبوجب ثالث لطرف مايل مدير ِقبل من التداول وأنشطة قرارات تنفيذ فيه يتم استثماري حاسب هو الُمدار احلاسب

رية  بالسلطة احلاسب صاحب فهيا حيتفظ ال رسمية استاشرية  من  نوعان وهناك. التداول ناشط أو االستثمار وإدارة لتوجيه التقدي

 : هما السياسة هبذه الُمدارة احلاسبات

  ناشط  توجيه ميكن ال ولكن  األويل األصول ختصيص اختيار لصاحبه ميكن استثمار حاسب - ذاتًيا الموجهة المدارة احلاسبات 

رية واألنشطة القرارات مجيع تنفيذ ويتم. اليومي التداول  استثمار اتفاقية مبوجب خارجي طرفمستاشر /مدير قبل من التجا

 .رسمية
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رية المدارة احلاسبات   التداول أنشطة أو االستثمارات عىل سيطرة أي لصاحبه يكون ال استثماري حاسب - بالكامل والتقدي

رية واألنشطة القرارات مجيع تنفيذ ويتم. فيه تتم اليت  استثمار اتفاقية مبوجب خارجي طرفمستاشر /مدير قبل من التجا

 .رسمية

 المنتدب العضو

 في.الذي حيمل هذا المسمى الوظي Moody’s Investors Serviceبالعضو المنتدب موظف  ُيقصد

 الجوهرية المعلومات

 :معلومات أي إىل اجلوهرية المعلومات تشري

 أو عام؛ بشكل المالية األوراق سوق عىل تأثري لها يكون قد 

 .عاقل لمستثمر استثماري قرار عىل تؤثر قد 

أمثلة المعلومات اجلوهرية، عىل سبيل الذكر ال احلرص، نتاجئ المبيعات؛ األرباح أو التقديرات (مبا يف ذلك حاالت إعادة التأكيد  ومن

الكتاشفات أو والمنتجات اإلسرتاتيجية؛أو تغيري معلومات األرباح اليت تم إصدارها اسبًقا)؛ وإجراءات أرباح األهسم؛ واخلطط   أو ا

 المالية األوراق وعروض التمويل؛ وخطط والتصفية؛ االستحواذ وخطط الموظفني؛ صفوف يف الهامة والتغيريات ة؛اجلديد اخلدمات

 أو التقايض حاالت تطورات أو الرئيسية التقايض وحاالت احلكومية؛ واإلجراءات المشرتكة؛ والماشريع التسويق وخطط المقرتحة؛

 . المعلقة  أو  المحتملة  التصنيف  وإجراءات  الرئيسية؛  العقود  إهناء  أو  والتفاوض  الرسملة؛  وإعادة  الهيكلة  وإعادة  المحتملة؛  المطالبات

 المادية  العامة  اإلعالنات  من  غريها  أو  المستقبلية  أو  المعلقة  االئتماين  التصنيف  بإجراءات  الصلة  ذات  المعلومات  تكون  أن  وُيفرتض

رير احلرص، ال الذكر سبيل عىل ذلك، يف(مبا   .السياسة هذه ألغراض جوهرية معلومات) البحثية التقا

 . جوهرية معلومات أهنا افرتاض جيب ال، أم جوهرية معلومات هي المعلومات بعض كانت إذا ما حول سؤال أي لديك كان وإذا

 العامة غير الجوهرية المعلومات

 .الوقت نفس يف العامة وغري اجلوهرية المعلومات إىل العامة غري اجلوهرية المعلومات تشري

 للمراقبة الخاضعة الحسابات

 .عهنا اإلبالغ جيب اليت المالية باألوراق فهيا ُحيتفظ اليت  احلاسبات هي للمراقبة اخلاضعة احلاسبات

 للمراقبة الخاضعون الموظفون
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من األوراق   وحيازاهتماخلاضعون للمراقبة هم موظفو الفئات (أ) أو (ب) أو (ج) ممن جيب اإلفصاح عن أنشطهتم التداولية    الموظفون

 المالية بسبب ملكيهتم ألوراق مالية جيب اإلبالغ عهنا.

 العامة غير المعلومات

 أو مالية؛ أوراق تنظيم هيئة لدى العام اإليداع: اليةالت الطرق من(بأي  علًنا نرشها يتم لم  ما عامة غري معلومات المعلومات تعترب

 بيان أو نرشة إصدار أو واسع؛ نطاق عىل منشورة أو وطنية مالية أخبار خدمة يف المعلومات عن الكشف أو صحفي؛ بيان إصدار

 ).توكيل

 وملكية وامتالك يملك

  مصلحة أرسته أفراد أحد أو للموظف يكون أن خاللها من ميكن اليت األاسليب مجيع إىل" وملكية وامتالك ميلكالمصطلحات " تشري

 التصويت  أو  الترصف  سلطة(أي    االنتفاع  وملكية  المبارشة  الملكية  ذلك  يف  مبا  مالية،  خدمات  مؤسسة  لدى  حاسب  أو  مالية  أوراق  يف

 ).مالية أوراق عىل المشرتكة أو المنفردة

 االئتمانية  الصناديق(خبالف    ائتماين  صندوق  يف  هبا  المحتفظ  المالية  األوراق  مجيع  تشمل  المبارشة  الملكية  فإن  السياسة،  هذه  وألغراض

رية  Moody’s) خبالف خطة k(401 حاسب أو فردي تقاعد حاسب أي يف هبا المحتفظ المالية األوراق ومجيع) الغامضة االستثما

 للماشركة يف األرباح.

 .أرسهم أفراد هبا حيتفظ اليت المالية األوراق جلميع المستفيدون الُمّالك هم  الموظفون يعترب السياسة،  هذه وألغراض

 )PACRالشخص الذي يعتمد تصنيف االئتمان (

الذي تم تعيينه ل�رشاف وتقديم موافقة اإلدارة العليا عىل إجراء  الشخص هو (PACR) االئتمان تصنيف يعتمد الذي الشخص

 كل جمموعة تصنيف بتحديد األشخاص الذين يعتمدون التصنيف االئتماين.التصنيف االئتماين. وتقوم 

 المنصب تعريف ملف

 مقيدة،) قوائم أو( قامئة أي إىل باإلضافة الموظف، إلهيا ينتمي اليت(د)  أو(ج)  أو(ب)  أو(أ)  الفئة إىل المنصب تعريف ملف يشري

 .الموظف عىل تنطبق ُوجدت، إن

 التصنيف

 .هبا المسموح األخرى واخلدمات الماسعدة واخلدمات االئتماين التصنيف خبدمات صلة له تقييم أو تصنيف أي هو التصنيف

 التصنيف مجموعة
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ضمن التصنيفات والبحوث، عىل سبيل المثال،  MISتشري جمموعة التصنيف إىل أحد فرق التصنيف التحلييل العالمي التابعة لـ 

 ).FIGالمؤساست المالية العالمية (

 التصنيف مجموعة رئيس

 المنتدب العضوالتحلييل العالمي، عىل سبيل المثال،  التصنيفالمسؤول عن فريق  المنتدب العضوهو  التصنيفرئيس جمموعة 

ريره إىل رئيس و)، FIGالمسؤول عن المؤساست المالية العالمية (  واألحباث العالمية. التصنيفاتالذي يقدم تقا

 اإلبالغ

 .Moody’s لمؤسسةفصاح عن مجيع األوراق المالية المحتفظ هبا أو المتداولة باإلبالغ اإل ُيقصد

 عنها اإلبالغ يجب التي المالية األوراق

المالية اليت جيب اإلبالغ عهنا هي أية أوراق مالية (استناًدا إىل تعريف األوراق المالية الوارد أدناه) حيتفظ هبا موظف خاضع  األوراق

 ".اإلعفاءاتأرسته وال ختضع ل�عفاء عىل النحو المبني يف القسم الثاين (و)، " للمراقبة و/ أو أفراد

 المقيدة القائمة

 متلكها  أرسته  أفراد  أو  موظف  ألي  جيوز   ال  واليت  التنظيمية،  الالحئة  أو  اجلغرافيا  أو  الصناعة  حسب  مالية  أوراق  قامئة  هي  المقيدة  القامئة

 .الشخيص التداول ماسعد نظام يف متاحة المقيدة القوائم مجيع وستكون. تداولها أو

 المالية األوراق

عبارة عن، أو مشتقة من، أية أوراق مالية متثل حقوق ملكية أو أوراق مالية   إيداعيةأداة مالية غري    أية"  المالية  األوراقمبصطلح "  يقصد

ندات، واخليارات، واألوراق المالية اليت متثل حقوق الملكية، ذات دخل ثابت. ويشمل ذلك عىل سبيل الذكر ال احلرص: األهسم، والس

واألوراق المالية القابلة للتحويل، والكفاالت واألدوات المشتقة (مبا يف ذلك المقايضات والسلع والعقود اآلجلة القامئة عىل األوراق 

رتبطة هبا)، واألذون، وخطط االستثمار اجلماعي، واألقاسط المالية اليت متثل حقوق الملكية أو األوراق المالية ذات الدخل الثابت أو الم

السنوية الثابتة، واألقاسط السنوية المتغرية، والصناديق التعاونية المفتوحة أو المغلقة، والصناديق المتداولة يف البورصة، وصناديق 

 االستثمار بالوحدة.

 Moody’sاألوراق المالية الصادرة أو المضمونة من قبل ُمصدر مثل  ذلك، وكما هو مستخدم يف هذه السياسة، فإن اإلاشرة إىل    ومثال

حىت إذا  ،Moody’sتشمل األوراق المالية المشتقة من أية أوراق مالية متثل حقوق ملكية أو أوراق مالية ذات دخل ثابت صادرة عن 

 .Moody’sلم يتم إصدار األوراق المالية المشتقة مبارشة من ِقبل 
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 الالحقة التصنيفات عملية

(باإلضافة إىل النظرة المستقبلية أو حالة المراجعة المرتبطة هبا، التصنيفات الالحقة هي عملية تعيني التصنيفات االئتمانية  عملية

 ويشمل. رئييس مصّنف كيان أو دينفئة /سلسلة أو لربناجم حايل ائتماين تصنيف إىل بالرجوع حرصًيا المشتقةإذا كان ذلك مناسبًا) 

 :ذلك

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

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

 ؛ أوبتصنيف آخر أو التصنيف االئتماين المضمون المرتبط

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

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

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

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

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

 اإلكراميات

إلكراميات عندما يقوم شخص حائز عىل معلومات جوهرية غري عامة عن  تقع أو أي ُمصدر آخر (ا) بزتكية طرف  Moody’s مؤسسةا

 ) بنقل هذه المعلومات اجلوهرية غري العامة إىل طرف ثالث.2ثالث للتداول يف األوراق المالية اخلاصة بالُمصدر، أو (

 التداول

” (مبا يف ذلك التداوالت أو المتداَول أو يتداول) إىل أي معاملة حيصل فهيا شخص أو حيرم نفسه من مصلحة  ولالتدامصطلح “  يشري

أو مركز يف األوراق المالية، مبا يف ذلك عىل سبيل المثال ال احلرص المشرتيات، والمبيعات، واتفاقيات إعادة الرشاء، والبيع اآلجل، 

 خیارات) والدخول يف معامالت اشتقاقية، مبا يف ذلك المالیةاألوراق  ع�من أشكال المقامرة  ھاوغریوالمراهنة عىل فروق األسعار (

 أو الممارسة. البیعالمراكز االشتقاقية من خالل الرشاء أو  ھذه تصفیةالرشاء وأقاسط األهسم ومقايضات حقوق الملكية، وكذلك 
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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، ©2021 مؤسسة لدى والنشر الطبع حقوق
 .محفوظة

 الشبیھة المالیة األوراق أو الدیون أو االئتمانیة االلتزامات أو الكیانات من لكل المستقبل في  المتوقعة النسبیة االئتمانیة المخاطر حول الحالیة آرائھا ھي Moody’s ل  التابعة االئتماني التصنیف شركات تصدرھا التي االئتمانیة التصنیفات إن
 الكیانات أحد وفاء عدم  احتمال عن الناشئة المخاطر بأنھا االئتمان مخاطر Moody’s وتعرف. الحالیة اآلراء ھذه") المطبوعات" بلفظ مجتمعة إلیھا یشار(  Moody’s تنشرھا التي والمعلومات والخدمات والمنتجات  المواد تتضمن وقد بالدیون

 معلومات على الحصول أجل من  التصنیفات وتعریفات رموز بشأن بھا المعمول Moody’s وثیقة على االطالع یرجى. أصولھ في لنقص تعرض أو الوفاء علیھ تعذر حال في المالیة للخسارة وتعرضھ استحقاقھا عند  التعاقدیة المالیة بالتزاماتھ
 المخاطر أو السوقیة القیمة ومخاطر السیولة  مخاطر: الحصر ال المثال سبیل على فیھا بما أخرى مخاطر أي االئتمانیة التصنیفات تعالج وال .Moody’s تجریھا التي االئتمانیة التقییمات تتناولھا التي التعاقدیة المالیة االلتزامات أنواع بشأن

 MOODY’S مطبوعات تتضمن أن یجوز  كما. تاریخیة أو حالیة حقائق بشأن تصریحات لیست الوكالة مطبوعات  تتضمنھا التي األخرى واآلراء") التقدیرات(" االئتمانیة غیر والتقدیرات  االئتمانیة التصنیفات إن. األسعار بتقلب المتعلقة
  األخرى واآلراء والتقدیرات  االئتمانیة التصنیفات  تُقدم أو تُشكل ال وكذلك،. التابعة شركاتھا أو/و MOODY’S ANALYTICS, INC جانب من  المنشورة لیقاتالتع أو الصلة ذات واآلراء االئتمانیة للمخاطر النماذج على قائمة كمیة تقدیرات

  مالئمة بمدى  تلتزم ال  Moody’s تقدمھا التي ومطبوعات 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
  ھو مالیة ورقة كل الواجبة، العنایة كامل مراعاة  مع ، وتقییم 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

 .بیعھا أو بھا االحتفاظ أو شرائھا بصدد

 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 5.00.000
 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 تحت moodys.comwww. 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 إضافیة أحكام
 قانون من 761G ةالماد  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 الوثیقة 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  550,000,000  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
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