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 سياسة طلب أو قبول المال أو الهدايا أو الخدمات أو الترفيه

Policy for Solicitation or Acceptance of Money Gifts Favors or Entertainment 
 

 صادرة عن: إدارة االمتثال 

  ML  1وموظفي     MISتنطبق عىل: مجيع موظفي 

ذوي   Moody’s Shared Servicesوموظفي 

أو    MISالصلة الذين يدعمون عمليات تصنيف 
Moody’s Local 

النطاق: العاملني يف التصنيف االئتماين وموظفي  

 تصنيف المخاطر 

 2020أكتوبر/ترشين األول   21تارخي الرسيان:  

 

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

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

 السياسة

حيظر عىل العاملني يف التصنيف االئتماين طلب أو قبول أي أموال أو هدايا أو خدمات أو خدمات ترفهيية (وياشر إلهيا فيما ييل 

حظة، ميتد هذا المنع مبصطلح "الهدايا") من أي كيان حاصل عىل تصنيف أو أي راٍع ألي كيان حاصل عىل تصنيف أو وكالئه. مال 

من قبول العاملني يف التصنيف االئتماين للهدايا ليشمل مجيع الكيانات احلاصلة عىل تصنيف ووكالهئا، بغض النظر عما إذا كان 

 
 " باستثناء بوليفيا وبنما والبريو.Moody’s Local" هنا تنطبق عىل مجيع كيانات "Moody’s Localاإلاشرة إىل " 1
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الكيان احلاصل عىل تصنيف ضمن نطاق المسؤولية التحليلية للعاملني يف التصنيف االئتماين أم ال.  عىل سبيل المثال، حيظر عىل 

") طلب أو قبول أي هدايا من الكيان احلاصل عىل تصنيف الذي SFGالعاملني يف التصنيف االئتماين يف جمموعة التمويل الُمهيكل ("

 يتم تصنيفه من خالل أي خط أعمال، وليس فقط جمموعة التمويل الُمهيكل.

كيان احلاصل عىل تصنيف أو وكالؤه للجمهور العام كجزء ال تنطبق قيود هذه السياسة عىل العروض الرتوجيية أو العنارص اليت يوفرها ال

 . MLأو  MISأو بالعمل مع  MLأو  MISمن براجم التسويق، وغري المرتبطة بأنشطة التصنيف اليت تتوالها 

وال جيوز لموظفي التصنيف االئتماين أن يقبلوا سوى المرصوفات النرثية البسيطة اليت ُتقدم يف سياق التفاعل التجاري، مثل الوجبات 

زيد قيمهتا عن  دوالًرا أمريكًيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) للشخص الواحد، لكل تفاعل  25اخلفيفة واألقالم والورق، واليت ال ت

ليوم الواحد. عىل سبيل المثال، ميكن للعاملني يف التصنيف االئتماين االستمرار يف قبول حسن الضيافة البسيط، مثل قهوة  جتاري يف ا

الصباح والمعجنات، أو بوفيه السندويتاشت أو وجبات الغداء المعلبة، عند عقد االجتماعات يف مكتب الكيان احلاصل عىل تصنيف 

ال يعين هذا احلد أنه خمصص لالجتماعات طوال اليوم، حيث يلزم إجراء بعض الرتتيبات للسماح  أو وكالئه. وعىل الرغم من ذلك،

للعاملني يف التصنيف االئتماين بتقليل ما يقبلونه من الكيان احلاصل عىل تصنيف أو من وكالئه. ميكن أن تشمل الرتتيبات البديلة أن 

الجتماع واخلروج لتناول الغداء بدون موظفي الكيان احلاصل عىل تصنيف أو وكيله، يأخذ العاملني يف التصنيف االئتماين اسرتاحة من ا

أو االنضمام إىل موظفي الكيان احلاصل عىل تصنيف أو وكيله مع سداد نسبهتم ي قيمة الوجبة أو سداد قيمة الوجبة بالكامل. جيب 

رين  إلراشدهم. أن يرجع العاملني يف التصنيف االئتماين، حسب الرضورة، إىل المدي

www.moodys.com ت من أي طرف ثالث ما لم يذكر خالف ذلك هنا، ال جيوز أن يقبل العاملني يف التصنيف االئتماين تعويضا

مقابل االنتقاالت، أو اإلقامة، أو المرصوفات العرضية المتعلقة حبضور مؤمتر أو فعالية برعاية الكيان احلاصل عىل تصنيف بشكل كيل 

ق هذا وال ينطب  2أو جزي، مبا يف ذلك عند قيام العاملني يف التصنيف االئتماين باحلديث أو تقديم العروض يف المؤمتر أو الفعالية. 

 احلظر عىل رسوم تسجيل المؤمترات أو األحداث اليت ميكن التنازل عهنا للمتحدثني ومقدمي العروض.

وعىل الرغم من المنع الوارد فيما سبق، ميكن للعاملني يف التصنيف االئتماين قبول تعويضات عن المرصوفات اليت يتكبدوهنا عند 

اليات اليت ترعاها مجعيات الصناعة أو الكيانات األخرى غري احلاصلة عىل تصنيف، التحدث أو تقديم العروض يف المؤمترات أو الفع

 رشيطة أال يكون الكيان احلاصل عىل تصنيف هو الذي يسدد تكلفهتا.  

 
 .ألغراض هذه السياسة فقط، تشمل التعويضات أيًضا السداد المبارش ألي من هذه المرصوفات  2

http://mssworkspace2010:5013/sites/euregulation/PPR/final/2017%20Policy%20Turnover/04.%20May%20%201%202017/Admin%20Review/www.moodys.com
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) كان التعامل 1وحيظر أيًضا عىل األشخاص وثيقي الصلة طلب أو قبول الهدايا من أي كيان حاصل عىل تصنيف أو من وكالئه، إذا: (

) كان ميكن أن يتسبب 2: و(MLأو    MISع الكيان احلاصل عىل تصنيف أو الوكيل متصًال بشكل مبارش أو غري مبارش بأنشطة تصنيف  م

 أو يعترب السبب يف حدوث تضارب مصالح.

احلاصل عىل والكيان  MISما لم تكن هذه الهدايا سخية أو مرسفة للغاية حبيث ينأش عهنا تضارب أو تبدو كتضارب يف المصالح بني 

والكيان المصّنف أو وكيله، ميكن لألشخاص وثيقي الصلة طلب أو قبول الهدايا من أي كيان حاصل  MLتصنيف أو وكيله، أو بني 

 عىل تصنيف أو وكيله إذا:

 كانت معتمدة عىل وظيفة الشخص وثيق الصلة، .1

 كانت غري مرتبطة مبا ييل: .2

 ،LMأو   MISاخلاصة بـ  3أنشطة التصنيف االئتماين .أ

 ،MLأو  MISعالقات العمل اخلاصة بـ  .ب

 تعامل الكيان احلاصل عىل تصنيف أو وكيله مع العاملني يف التصنيف االئتماين .ج

عنارص التسويق العامة من الكيان احلاصل عىل تصنيف أو وكيله، مبا يف ذلك عند رعاية الكيان احلاصل عىل تصنيف أو وكيله  .3

خريية يقدمها الكيان احلاصل عىل تصنيف أو وكيله عادًة لمجموعة كبرية من األشخاص تضم، من لفعالية رياضية أو ثقافية أو 

 قبيل الصدفة، الشخص وثيق الصلة.

 جيب أن يبلغ مجيع العاملني يف التصنيف االئتماين األشخاص وثيقي الصلة هبذا المنع.

صلة حول تلقهيم هدايا من الكيان احلاصل عىل تصنيف أو وكيله. ال يلزتم العاملني يف التصنيف االئتماين بسؤال األشخاص وثيقي ال

 1يف حالة معرفة العاملني يف التصنيف االئتماين باستالم الشخص وثيق الصلة للهدية (باستثناء العنارص الواردة اسبًقا يف النقاط من  

 ليه إبالغ المدير وإدارة االمتثال عىل الفور بالهدية.   ) أو طلبه أو موافقته علهيا من الكيان احلاصل عىل تصنيف أو وكيله، جيب ع3إىل 

إذا أخطأ العاملني يف التصنيف االئتماين بقبول الهدية أو طلهبا، جيب عليه عىل الفور تقديم المعلومات التالية إىل المدير وإدارة 

رية لها والشخص الذي أرسل الهدية. وحت دد إدارة االمتثال، بالتاشور مع اإلدارات االمتثال: وقت استالم الهدية، والقيمة التقدي

 األخرى حسب الرضورة، اإلجراء المناسب الالزم اختاذه.

 عىل إصدار أو االحتفاظ بالتصنيفات اليت اشرك هبا العاملني يف التصنيف االئتماين. MLأو  MISيرض انهتاك هذه السياسة بقدرة 

 

 ." Moody’s Local Uruguay" و" Argentina –Moody’s Localالتصنيفات االئتمانية هنا تنطبق عىل تصنيفات المخاطر اليت تقدمها "اإلاشرة إىل  3
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 تعريف المصطلحات

 الوكيل

 الكيان احلاصل عىل تصنيف أو يعمل نيابًة عن وكيل الكيان احلاصل عىل تصنيف.أي طرف يعمل نيابًة عن 

 المحلل

ُيعنيَّ يف فريق تصنيف مبسمى وظيفي حملل ماشرك أو أعىل، وتكون وظيفته: (أ) تعيني أو مراقبة   MISالمحلل هو أي موظف مبؤسسة  

كان ذلك قابًال للتطبيق، أو (ب) الماسعدة يف صياغة المواد أو  التصنيفات، والنظرة المستقبلية للتصنيف أو مراجعة التصنيف إذا  

الواردين يف هذا التعريف. تعريف  MISوضع مناذج حمددة الصفقات يتم النظر فهيا للجان التصنيف، أو (ج) اإلرشاف عىل موظفي 

ال ياشرك يف عملية التصنيف   )1يتم تعيينه ضمن فريق من فرق التصنيفات حبيث: (  MIS"المحلل" يستثين أي موظف من موظفي  

رية فقط، مثل إدخال المعلومات يف النظم الداخلية.2أو (  ) يدعم عملية التصنيف من خالل المهام اإلدا

 االئتماني  التصنيف

ق المالية خبصوص اجلدارة االئتمانية لكيان ما، الزتام الدين أو االلزتام المايل، األورا MISالتصنيف االئتماين عبارة عن رأي صادر من 

 الدائنة، األهسم الممتازة أو غريها من األدوات المالية، أو خبصوص أحد ُمصدري الزتام الدين أو االلزتام المايل، أو األوراق المالية

الدائنة، أو األهسم الممتازة أو غريها من األدوات المالية، الصادرة باستخدام أحد نظم التصنيف الموضوعة والمحددة لفئات 

 ف.التصني

 االئتماني  التصنيف في العاملين

اآلخرين يف األدوار التحليلية للتصنيف  MISوأي من موظفي ، MIS، ومديرو حمليل MISالعاملني يف التصنيف االئتماين هم حمللو 

اين، أو اخلدمات يف وضع أو الموافقة عىل اإلجراءات أو المهنجيات المستخدمة يف تقديم خدمات التصنيف االئتمممن يشرتكون    االئتماين

معني يف فريق التصنيف   MISالمعاونة أو اخلدمات األخرى المسموح هبا. يستثين تعريف العاملني يف التصنيف االئتماين أي موظف من  

رية فقط، مثل إدخال المعلومات يف 2) ال ياشرك يف عملية التصنيف أو (1الذي: ( ) يدعم عملية التصنيف من خالل المهام اإلدا

 لداخلية.  النظم ا

 المدير

 المدير هو الموظف المسؤول عن إدارة شؤون الموظفني.

 MIS موظف

 . MISيعين أي موظف بدوام كيل أو جزيئ مبؤسسة  MISمصطلح موظف 
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MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. (MIS) 

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

"Moody’s Investors Service." 

MOODY’S LOCAL (ML) 

رية Moody’s Local) إىل "MLُيشري اختصار ( " والرشكات التابعة لها واليت ُتصدر تصنيفات ائتمانية حتت اسم العالمة التجا

"Moody’s Localرية.". وسيتم إضافة الحقة لتحديد كل والية قضائ  ية تستخدم اسم العالمة التجا

  MOODY’S LOCALموظفو

 .Moody’s Local (ML)أي موظف يعمل بدوام كامل أو جزيئ يف كيان  Local Moody ُيقصد مبصطلح موظو 

MOODY’S LOCAL - AR 

، واليت سُيغري Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.Aإىل وكالة  Moody’s Local - ARُيشري مصطلح 

 "، بعد عملية التسجيل لدى السجل التجاري العام.Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo SAاسمها إىل "

MOODY'S LOCAL - أوروجواي )MOODY’S LOCAL - UY، ML-UY( 

Moody’s Local - UY  وكالة هو المصطلح المستخدم يف السيااست واإلجراءات ل�اشرة إىلMoody’s Latin America Agente 

de Calificación de Riesgo S.A. ("MLA")  " بصفهتا وكالة تصنيف تقدم خدماهتا يف أوروغواي حتت االسم التجاريMoody’s Local 

- Uruguay سُيغري اسم رشكة ."MLA " إىلMoody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A." ("Moody’s Local - 

AR").بعد عملية التسجيل لدى السجل التجاري العام يف األرجنتني ، 

 )ML-AR، ML-UY( أخرى مخاطر

 Moody'sأو  Moody´s Local - ARالمخاطر األخرى هي أي خماطر أخرى ختتلف عن خماطر االئتمان، واليت ميكن أن يطلهبا عميل 

Local - UY    ،حيث متتلك  للتقييمMoody’s Local - AR    أوMoody's Local UY   مهنجية تصنيف للمخاطر المقابلة واليت تم تسجيلها

 وفًقا لذلك. Banco Central del Uruguayو Comision Nacional de Valoresيف 

 )ML-UY( الصلة ذات األنشطة أو التقييمات أو األخرى المخاطر تقييمات

ت أو األنشطة ذات الصلة هي تقييمات المخاطر أو التصنيفات أو األنشطة ذات الصلة خبالف  تقييمات المخاطر األخرى أو التقييما

رهيا   . Moody’s Local-UYالتصنيفات االئتمانية اليت جت

 الصلة وثيق الشخص
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يعتربه القانون الوطين ماسوًيا   MLأو    MISأو أي رشيك لموظف    MISيتم تعريف “الشخص وثيق الصلة” بأنه: (أ) زوج/زوجة موظف  

للزوج/الزوجة؛ (ب) األبناء المعالون للشخص ذي الصلة وفًقا للقانون الوطين؛ (ج) األقارب اآلخرون للشخص ذي الصلة الذين 

تم تنفيذ يتقاسمون المزنل مع الشخص نفسه لمدة عام عىل األقل بتارخي المعاملة المعنية؛ (د) أي شخص أو إدارة أو رشاكة قانونية ي

مهامه من خالل الشخص المعين أو الشخص الماشر إليه يف النقاط الاسبقة (أ)، و(ب)، و(ج)، أو ما يتم التحكم به بشكل مبارش 

 أو غري مبارش من خالل هذا الشخص، أو ما ميثل فائدة لهذا الشخص، أو ما تتاسوى مصاحله االقتصادية مع هذا الشخص يف الهناية. 

 تصنيف على  الحاصل) الكيانات( الكيان

للتصنيف االئتماين  Moody’sالكيان احلاصل عىل تصنيف (أو الكيانات) تعين أي كيان حاصل عىل تصنيف من قبل إحدى وكاالت 

 للتصنيف االئتماين . Moody’sأو أي كيان يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تصنيفها من إحدى وكاالت 

 ACTIVIDADES AFINES Y COMPLEMENTARIAS FOR ARGENTINA(" (ML-AR)(" الصلة وذات التكميلية األنشطة

  AR (“Actividades Afines y Complementarias for Argentina”) (Moody’s Local –ُتعد األنشطة التكميلّية وذات الصلة 

وختتلف عن خدمات تصنيف المخاطر وال ينتج عهنا تضارب يف المصالح مع  Moody´s Local – ARمنتجات وخدمات تقدمها 

 Actividades“)". وجيب أن حتصل األنشطة التكميلّية وذات الصلة Moody´s Local – ARخدمات تصنيف المخاطر اخلاصة بـ "

Afines y Complementarias for Argentina”)  عىل رخصة منComisión Nacional de Valores  قبل أن يتم تقدميها للكيانات

اإلفادة بعدم وجود تضارب يف المصالح يف تقرير يتم تقدميه    Moody´s Local – ARجيب عىل مسؤول االمتثال التنظيمي يف  المعنية. و

 .Comisión Nacional de Valoresإىل جانب طلب الرخصة من 

 )ML-AR( المخاطر تصنيفات

المهين، بناًء عىل طلب الكيانات المعنية، والمقدم وفًقا لمهنجيات   Moody's Local - AR) إىل ناشط  ML-ARالمخاطر (يشري تصنيف  

 تصنيف المخاطر المسجلة ونظام تصنيف المخاطر المحدد لفئات تصنيف المخاطر، واليت تشمل:

 دين أو ما اشبه ذلك أو جهة إصدار؛ و تصنيف خماطر االئتمان: آراء حول مالءة مؤسسة أو الزتام ائتماين أو سند .1

 تصنيف المخاطر األخرى: آراء حول المخاطر األخرى.   .2

تقييمات المخاطر ليست توصيات لرشاء أو بيع أو احلفاظ عىل أي ورقة مالية قابلة للتداول، وتستبعد تصنيفات المخاطر مجيع 

 ").Actividades Afines y Complementariasاألنشطة ذات الصلة والتكميلية ("

 )ML-UY( المخاطر تصنيف
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المهين، المقدم وفًقا لمهنجيات تصنيف المخاطر المسجلة ونظام   Moody's Local - UY) إىل ناشط  ML-UYيشري تصنيف المخاطر (

 تصنيف المخاطر المحدد لفئات تصنيف المخاطر، واليت تشمل:

بأشن اجلدارة االئتمانية لكيان أو دين أو الزتام مايل أو سند دين أو  Moody's Local - UYالتصنيف االئتماين هو رأي صادر عن  .1

هسم ممتاز أو أداة مالية أخرى أو مصدر لمثل هذا الدين أو االلزتام المايل أو سندات الدين، أهسم ممتازة أو أداة مالية أخرى، 

 تصنيف راسخ وحمدد لفئات التصنيف؛ و صادرة باستخدام نظام

تقييمات المخاطر األخرى أو التقييمات أو األنشطة ذات الصلة هي تقييمات المخاطر أو التصنيفات أو األنشطة ذات الصلة  .2

 .Moody's Local - UYخبالف التصنيفات االئتمانية من ِقبل 

 CONSEJO (ML-AR, ML-UY) المخاطر تصنيف

 هي اللجنة المسؤولة عن إجراء تصنيف المخاطر، وفًقا لمهنجيات تصنيف المخاطر ذات الصلة.  Consejoتصنيف المخاطر 

 )ML-AR، ML-UY( المخاطر تصنيف موظفو

أو حمللوا  Moody's Local - AR) مديرو Moody's Local - UY ،2أو حمللوا  Moody's Local - AR) 1موظفو تصنيف المخاطر هم 

Moody's Local - UY   ،3  أعضاء (Consejo  موظف من    ) أي4لتصنيف المخاطر وMoody's Local - AR    أوMoody's Local - UY  

الذين اشركوا، بشكل مبارش أو غري مبارش، يف تطوير أو الموافقة عىل اإلجراءات أو المهنجيات المستخدمة يف تقديم خدمات تصنيف 

، أو األنشطة ذات الصلة والتكميلية، إذا كان ذلك ممكًنا يف الوالية القضائية. Moody's - UYأو  Moody - ARالمخاطر المحلية من 

جيب أن يكون موظفو تصنيف المخاطر مسجلني، إذا لزم األمر من قبل السلطة القضائية المعمول هبا. يستثين تعريف األفراد أي 

) ال ياشرك يف عملية تصنيف 1صنيف والذي: (يتم تعيينه لفريق ت Moody's Local - UYأو  Moody's Local - ARموظف من 

رية فقط، مثل إدخال المعلومات يف األنظمة الداخلية.2المخاطر أو (  ) يدعم عملية تصنيف المخاطر من خالل المهام اإلدا

 )ML-ARخدمات تصنيف المخاطر (

يتعلق بتصنيف خماطر االئتمان فيما  Moody´s Local - AR) هي منتجات وخدمات مقدمة من ML-ARخدمات تصنيف المخاطر (

 Actividades Afines yوتصنيف المخاطر األخرى. تستبعد خدمات تصنيف المخاطر مجيع األنشطة ذات الصلة والتكميلية ("

Complementarias وفًقا للواحئ األرجنتينية، تقدم .("CRAs .تصنيًفا لألوراق المالية القابلة للتداول والمخاطر األخرى 

 )ML-UYيف المخاطر (خدمات تصن

) تعين أًيا من أو كل ما ييل: خدمات التصنيف االئتماين وتقييمات المخاطر األخرى أو التقييمات ML-UYخدمات تصنيف المخاطر (

 أو األنشطة ذات الصلة.
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جمیع الحقوق   ").MOODY’S"  إلیھم مجتمعین بلفظیشار ( الجھات الُمَرِخَصة أو التابعة لھاو/ أو  .Moody’s Analytics, Incو/أو  .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة ، Moody’s، ©2020مؤسسة لدى حقوق الطبع والنشر 
 محفوظة.

الئتمانیة أو الدیون أو االلتزامات اأو حول المخاطر االئتمانیة النسبیة المتوقعة في المستقبل لكل من الكیانات ھي آرائھا الحالیة التابعة لھا  االئتمانيلخدمات المستثمرین و/أو شركات التصنیف  Moody’s صدرھاإن التصنیفات االئتمانیة التي ت
بأنھا  االئتمانلخدمات 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 تعرضل عدم وفاء أحد الكیانات بالتزاماتھ المالیة التعاقدیة عند استحقاقھا وتعرضھ للخسارة المالیة في حال تعذر علیھ الوفاء أو المخاطر الناشئة عن احتما
. 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 والتقدیراتاالئتمانیة  الحصر: مخاطر السیولة ومخاطر القیمة السوقیة أو المخاطر المتعلقة بتقلب األسعار. إن التصنیفات 
و/أو شركاتھا التابعة. وكذلك، ال تُشكل أو  MOODY’S ANALYTICS, INCشورة من جانب تقدیرات كمیة قائمة على النماذج للمخاطر االئتمانیة واآلراء ذات الصلة أو التعلیقات المن MOODY’Sتاریخیة. كما یجوز أن تتضمن مطبوعات 

  األخرى واآلراء والتقدیراتیفات االئتمانیة أن التصن كماأي مشورة استثماریة أو مالیة، وال توصیات بشراء أو بیع أو االحتفاظ بأیة أوراق مالیة؛  Moody’sمطبوعات التي تقدمھا  الواآلراء األخرى و والتقدیراتتُقدم التصنیفات االئتمانیة 
أن كل مستثمر سوف یقوم بدراسة   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

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

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

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

اق التجاریة) واألسھم الممتازة الُمصنفة  (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  آراءس اف الیابان مقابل یز اس اف الیابان (حسب الحالة) قبل طلب التكلیف بعمل أي تقییم ائتماني، قد وافقوا على الدفع إلى مودیز الیابان كیھ كیھ أو مودیز ابواسطة مودیز الیابان كیھ كیھ أو مود 

 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. 
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