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 النطاق
ون هذه السياسة لتطبيق آلية تناوب تدر��� للمحلل�ن الرئيسي�ن ومحل�� التصنيفات واأل�خاص الذين �عتمدون التصنيفات االئتمانية ("ا�حلل MISاعتمدت 

يما يخص �ل مغطى. وف وتصنيف لغ�� اململكة املتحدة مغطى أو تصنيف غ�� أورو�ي أو تصنيف للمملكة املتحدة الرئيسيون") ممن تم �عيي��م لتصنيف أورو�ي

 MISمغطى، يخضع ا�حللون الرئيسيون املعنيون للسياسة �� أيٍ من م�اتب ولغ�� اململكة املتحدة أو تصنيف غ�� أورو�ي  ىمغط وللمملكة املتحدة تصنيف أورو�ي

 .1العاملية

 

 
تطلبات األك�� صرامة و�� ا�حاالت ال�ي يخضع ف��ا ا�حللون األساسيون لقواعد تناوب محلل�ن تكميلية و/ أو مختلفة �� واليات قضائية محددة، سيتم تطبيق امل  ببلد مع�ن ع�� املكسيك واليابان.تنطبق شروط الواليات القضائية ا�خاصة   1

 وسياسة تناوب ا�حلل�ن لتعي�ن التصنيفات االئتمانية للصفقات اليابانية ملز�د من التفاصيل. Moody's de Mexicoفيما يتعلق بف��ة العمل وف��ة االنتظار. يُر�� الرجوع إ�� سياسة تناوب 
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 ثانیًا.  السیاسة
 والكيانات األورو�ية غ�� والكيانات املغطاة املتحدة اململكة وكيانات األورو�ية الكيانات خارج الرئيسي�ن ا�حلل�ن لتناوب مصمم ا�حلل�ن بتناوب ا�ختص MIS ن�ج إن

 للمملكة أو أورو�ي لتصنيف رئي��ي محلل �عي�ن عند. املغطاة املتحدة اململكة لغ��

ا ا�حلل هذا ي�ون أن ُيف��ض مغطى، املتحدة اململكة ولغ�� أورو�ي غ�� تصنيف أو مغطى املتحدة
ً
 األورو�ي بالكيان يتعلق فيما االئتما�ي التصنيف أ�شطة �� مشار�

 .املع�ي املغطى املتحدة اململكة لغ�� والكيان األورو�ي غ�� الكيان أو املغطى املتحدة اململكة وكيان

 بتناوب: MIS، ستقوم للمملكة املتحدة/ل�ل تصنيف أورو�ي مغطى

 سنوات. 4املغطى �عد ف��ة عمل أقصاها  للمملكة املتحدة/ا�حلل�ن الرئيسي�ن املعين�ن لنفس التصنيف األورو�ي .أ

   سنوات. 5مغطى �عد ف��ة عمل أقصاها  للمملكة املتحدة/محل�� التصنيف املعين�ن لتصنيف أورو�ي  .ب

 سنوات. 7مغطى �عد ف��ة عمل أقصاها  للمملكة املتحدة/) واملعين�ن لتصنيف أورو�يPACRsاأل�خاص الذين �عتمدون التصنيفات االئتمانية ( .ج
؛ أو (ب) التار�خ الذي يتم فيھ �عي�ن 2010سبتم��/أيلول  6ذي صلة �� أي التار�خ�ن يحل الحًقا: (أ)  للمملكة املتحدة/ف��ة العمل ل�ل تصنيف أورو�ي مغطى تبدأ

تما�ي السيادي باالتحاد األورو�ي لكيان مغطى. و�خالف التصنيف االئتما�ي غ�� املطلوب و/أو التصنيف االئ للمملكة املتحدة/ا�حلل الرئي��ي املع�ي لتصنيف أورو�ي

فإن تار�خ بدء ف��ة االنتظار لن يتخطى موعًدا ، مغطىللمملكة املتحدة /لكيان أورو�يباململكة املتحدة التصنيف االئتما�ي السيادي أو مغطى، للمملكة املتحدة /أورو�ي

 لأل�خاص املعني�ن الذين �عتمدون التصنيفات االئتمانية. 2020يو يون 30�حل�� التصنيف املعني�ن وموعًدا أقصاه  2018يونيو  30أقصاه 

 بتناوب: MISمغطى، ستقوم  لغ�� اململكة املتحدة/ل�ل تصنيف غ�� أورو�ي

 Moody’s Japan K.Kسنوات، إال �� حالة  7املغطى �عد ف��ة عمل أقصاها  لغ�� اململكة املتحدة/ا�حلل�ن الرئيسي�ن املعين�ن لنفس التصنيف غ�� األورو�ي .أ

لسياسة تناوب ا�حلل�ن لتخصيصات التصنيفات االئتمانية ، حيث ستطبق القواعد ا�حلية لتناوب ا�حلل�ن الرئيسي�ن وفًقا Moody’s SF Japan K.Kو

 .للصفقات اليابانية

 سنوات.   8مغطى �عد ف��ة عمل أقصاها  لغ�� اململكة املتحدة/رو�يمحل�� التصنيف املعين�ن لتصنيف غ�� أو   .ب

 سنوات. 9مغطى �عد ف��ة عمل أقصاها  لغ�� اململكة املتحدة/) واملعين�ن لتصنيف غ�� أورو�يPACRsاأل�خاص الذين �عتمدون التصنيفات االئتمانية ( .ج
؛ أو (ب) التار�خ الذي يتم فيھ �عي�ن ا�حلل 2019يناير  1طى ذي صلة �� أي التار�خ�ن يحل الحًقا: (أ) مغ املتحدة اململكةلغ�� تبدأ ف��ة العمل ل�ل تصنيف غ�� أورو�ي/

 املتحدة مغطى. اململكةلغ�� الرئي��ي املع�ي لتصنيف غ�� أورو�ي/

 رئي��ي كمحلل �عيينھ إعادة تتم أو االئتما�ي التصنيف أ�شطة �� املشاركة من يتمكن أن قبل انتظار لف��ة رئي��ي محلل �ل سيخضع العمل، لف��ة األق��ى ا�حد �عد

 .املغطى املتحدة اململكةلغ�� /األورو�ي غ�� التصنيف أو املغطى األورو�ي التصنيف لنفس

 .السياسة ��ذه تل��م ر�قةبط االئتما�ي التصنيف بأ�شطة للقيام تقار�رهم خط �� الرئيسي�ن ا�حلل�ن �عي�ن ع�� اإلشراف مسؤولية اإلدار�ون املدراء يتحمل

 تعریف المصطلحات
 الوكیل

ف.  عن وكيل الكيان املصنَّ
ً
ف أو �عمل نيابة  عن الكيان املصنَّ

ً
 أي طرف �عمل نيابة

 فترة االنتظار 
باملشاركة �� أ�شطة التصنيف االئتما�ي فيما يتعلق بكيان ) متتالي�ن �عد ف��ة العمل وال ُ�سمح خاللها للمحلل الرئي��ي املع�ي 2ف��ة االنتظار �� ف��ة قوامها عام�ن (

 مغطى. لغ�� اململكة املتحدة/مغطى أو كيان غ�� أورو�ي للمملكة املتحدة/أورو�ي
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 المغطى للمملكة المتحدة/الكیان األوروبي
ف تم تخصيص تصنيف أورو�ي للمملكة املتحدة/الكيان األورو�ي ا مالية تم تخصيص  دةللمملكة املتح/املغطى هو كيان مصنَّ

ً
مغطى �شط لھ، أو هو كيان يصدر أوراق

) لهذا RTPARمغطى �شط لها، أو، حيثما ي�ون ذلك مناسًبا، هو أي كيان قانو�ي �عمل كطرف ثالث ذي صلة لتناوب ا�حلل�ن ( للمملكة املتحدة/تصنيف أورو�ي

 الكيان.

 المغطى للمملكة المتحدة/التصنیف األوروبي
 املغطاة ��: للمملكة املتحدة/ورو�يةالتصنيفات األ 

 فر�سا أو أملانيا أو اململكة املتحدة (بما ف��ا الفروع). MISتصنيفات ائتمانية عامة يتم ف��ا توظيف ا�حلل الرئي��ي من قبل  

 المغطى لغیر المملكة المتحدة/الكیان غیر األوروبي
ف تم تخصيص تصنيف غ�� أورو�ياملغطى هو كيا لغ�� اململكة املتحدة/الكيان غ�� األورو�ي ا  لغ�� اململكة املتحدة/ن مصنَّ

ً
مغطى �شط لھ، أو هو كيان يصدر أوراق

مغطى �شط لها، أو، حيثما ي�ون ذلك مناسًبا، هو أي كيان قانو�ي �عمل كطرف ثالث ذي صلة لتناوب  لغ�� اململكة املتحدة/مالية تم تخصيص تصنيف غ�� أورو�ي

 الكيان. ) لهذاRTPARا�حلل�ن (

 

 المغطى لغیر المملكة المتحدة/التصنیف غیر األوروبي
 املغطاة ��: لغ�� اململكة املتحدة/التصنيفات غ�� األورو�ية

 أس��اليا أو هونج �ونج أو سنغافورة أو الواليات املتحدة األمر�كية أو اليابان (بما ف��ا الفروع). MISتصنيفات ائتمانية عامة يتم ف��ا توظيف ا�حلل الرئي��ي من قبل 

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

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

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

 ف االئتمانيأنشطة التصنی
ظرة املستقبلية ذات الصلة ُيقصد بأ�شطة التصنيف االئتما�ي تحليل البيانات واملعلومات وتقييمها واملوافقة عل��ا و�صدارها ومراجعة التصنيفات االئتمانية، والن

س التصو�ت �� �جنة تصنيف و/ أو مراجعة حافظة؛ أو (ب) للتصنيف ومراجعة التصنيف إن �ان ذلك مناسًبا. وال �شمل أ�شطة التصنيف االئتما�ي: (أ) املشاركة ولي

بما �� ذلك املشاركة ��  تقاسم املعرفة وتوف�� معلومات أساسية فيما يتعلق بالتصنيف االئتما�ي أو كجزء من مقارنة و/ أو مراجعة حافظة؛ أو (ج) إجراء األبحاث،

 إ�شاء أو تحديث املن�جيات أو النماذج أو االف��اضات.

 یف االئتماني السیادي باالتحاد األوروبيالتصن
 التصنيف االئتما�ي السيادي باالتحاد األورو�ي هو:

 �� االتحاد األورو�ي؛ Moody’sعندما ي�ون رئيس ا�حلل�ن موجوًدا داخل االتحاد األورو�ي أو أحد فروع جهة تا�عة ملؤسسة 

 و

 التصنيف خاص �سلطة ح�ومية أو إقليمية أو محلية بالدولة، أي ا�ح�ومة اإلقليمية أو ا�حلية، أو 
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ة التصنيفات خاصة بدين أو ال��ام ما��، أو سند دين أو أداة مالية أخرى للدولة أو سلطة إقليمية أو محلية بالدولة، أي ا�ح�ومة اإلقليم  ية أو ا�حلية؛ أو جهة قانوني

 ) للسلطات ا�ح�ومية أو اإلقليمية أو ا�حلية بالدولة، أوSPVخاصة ( ذات أغراض

 

أو ��ددهم مشكالت  التصنيف خاص بمؤسسة مالية دولية �عمل �� دولت�ن أو أك�� �غرض إدارة التمو�ل وتقديم املساعدة املالية ملص�حة األعضاء الذين يواجهون

 مالية شديدة.

انونية ذات األغراض ا�خاصة هذه ا�جهات فقط ال�ي تأسست مباشرًة من ِقبل ا�ح�ومات وال تتو�� أي �شاط حقيقي خارج ألغراض هذا التعر�ف، �شمل ا�جهة الق

هذه  نوك املتع��ة")، نظرًا ألنقناة التمو�ل. وهكذا ال �شمل ذلك أي مؤسسات مالية تم تأسيسها المتالك أو بيع األصول املتع��ة للبنوك (ال�ي �شار إل��ا بمصط�ح "الب

ض ا�خاصة السيادية أي كيان ا�جهات لد��ا عمليات مالية جوهر�ة تتطلب أن تقوم اإلدارة باتخاذ القرارات. و�اإلضافة إ�� ذلك، ال �شمل ا�جهة القانونية ذات األغرا

ومات) و�التا�� ال �عت�� جهة قانونية ذات تم تأسيسھ كجزء من مشروع الشراكة ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص، حيث إن هذه ا�جهات لم تؤسسها ا�ح�ومة (ا�ح�

 أغراض خاصة للسلطات ا�ح�ومية أو اإلقليمية أو ا�حلية.

لة من األعضاء امل
ّ
نتدب�ن من خطوط األعمال تقع القرارات املتعلقة بما إذا �ان يجب تضم�ن الكيان باعتباره جهة قانونية ذات أغراض خاصة أم ال �� يد �جنة ُمش�

 السيادية.السيادية وشبھ 

 المحلل الرئیسي
 ا�حلل الرئي��ي هو أي محلل رئي��ي أو محلل تصنيف أو �خص �عتمد التصنيف االئتما�ي.

 محلل التصنیف الرئیسي، أو المحلل الرئیسي
عّ�ن حالًيا ليتو�� املسؤولية الرئيسية عن �عي�ن أو مراقبة ت MISمحلل التصنيف الرئي��ي أو ا�حلل الرئي��ي هو موظف 

ُ
صنيف مع�ن، والنظرة املستقبلية للتصنيف امل

 للتطبيق.
ً
 أو مراجعة التصنيف، إذا �ان ذلك قابال

 العضو المنتدب
 الذي يحمل هذا املس�ى الوظيفي. Moody’s Investors Serviceُيقصد بالعضو املنتدب موظف مؤسسة 

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

Investors Service." 

 )PACRالشخص الذي یعتمد التصنیفات االئتمانیة (
تصنيف ائتما�ي ومنحھ موافقة رفيعة املستوى. و�تم تحديد ) هو ال�خص الذي يتم �عيينھ لإلشراف ع�� إجراء PACRال�خص الذي �عتمد التصنيفات االئتمانية (

 عملية �عي�ن األفراد �أ�خاص �عتمدون التصنيفات االئتمانية عن طر�ق �ل مجموعة تصنيف.

 الكیان (الكیانات) المصنَّف
ف هو أي كيان حاصل ع�� تصنيف من ِقبل  ا مالية يتم تصنيفها من ِقبل ، أو أي كيان يللتصنيف االئتما�ي Moody’sو�الة الكيان املصنَّ

ً
و�الة صدر أوراق

Moody’s للتصنيف االئتما�ي. 

 محلل التصنیف
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ة ُيقصد بمحلل التصنيف ال�خص الذي ال ُ�عد ا�حلل الرئي��ي وال ال�خص املعتمد للتصنيف االئتما�ي، و�نما هو ال�خص الذي يؤدي وظائف تحل يلية ضرور�

 مستجًدا يقدم الدعم األسا��ي للمحلل الرئي��ي.إلصدار تصنيف ائتما�ي؛ وعادًة ما ي�و 
ً

 ن محلل التصنيف محلال

 )RTPARالطرف الثالث ذو الصلة لتناوب المحللین (
 RTPARالطرف الثالث ذو الصلة لتناوب ا�حلل�ن (

ً
عن ) هو املن��ئ أو املنظم أو الرا�� أو منظمة التحصيل أو أي جهة أخرى تتعامل مع و�الة تصنيف ائتما�ي نيابة

ف عن طر�ق املراقبة. ف، بما �� ذلك أي �خص يرتبط �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر ��ذا الكيان املصنَّ  الكيان املصنَّ

 فترة العمل
مغطى  تحدةلغ�� اململكة امل/مغطى أو تصنيف غ�� أورو�ي للمملكة املتحدة/ُيقصد بف��ة العمل الف��ة الزمنية املمتدة من تار�خ �عي�ن محلل رئي��ي لتصنيف أورو�ي 

لغ�� اململكة /املغطى أو التصنيف غ�� األورو�ي للمملكة املتحدة/وح�ى تار�خ توقف ا�حلل الرئي��ي عن املشاركة �� أ�شطة التصنيف االئتما�ي لهذا التصنيف األورو�ي

 املغطى املع�ي. حدةلغ�� اململكة املت/املغطى أو كيانھ غ�� األورو�ي للمملكة املتحدة/املغطى وكيانھ األورو�ي املتحدة

 التصنیف االئتماني غیر المطلوب
ف أو وكالئھ أو لم يتم ا الحتفاظ بھ بناًء ع�� طلب الكيان التصنيف االئتما�ي غ�� املطلوب هو التصنيف االئتما�ي الذي لم يتم الشروع فيھ بناًء ع�� طلب الكيان املصنَّ

ف أو وكالئھ.  املصنَّ

 السیادي بالمملكة المتحدة االئتماني التصنیف
 هو: املتحدة باململكة السيادي االئتما�ي التصنيف

 املتحدة؛ اململكة مقره Moody’s لكيان فرع  أو املتحدة اململكة داخل رئي��ي يقع مقره محلل يوجد حيث «
 و

 محلية، أو أو إقليمية ح�ومة أي ما، لدولة محلية أو إقليمية سلطة أو لوالية التصنيف «
 محلية؛ أو إقليمية ح�ومة أي ما، لدولة محلية أو إقليمية سلطة أو لدولة أخرى مالية أداة أو الدائنة املالية األوراق أو ما�� ال��ام أو ال��ام الدين �� التصنيفات «

 أو ما، لدولة ا�حلية أو اإلقليمية السلطة أو للواليات (SPV) خاصة ألغراض كيان أو
 شديدة تمو�لية مشا�ل من �عانون الذين أعضا��ا لصا�ح املالية املساعدة وتقديم التمو�ل �عبئة ��دف أك�� أو دولتان أ�شأ��ا دولية مالية ملؤسسة التصنيف «

 ��ا. ونمهدد أو
 

 بأي تقوم ال وال�ي) ا�ح�ومات( ا�ح�ومة قبل من مباشرة إ�شاؤها تم ال�ي الكيانات سوى ا�خاصة ا�خدمات توفر �يال الكيانات �شمل ال اإلجراء، هذا ألغراض

 غ�� األصول التخلص من أو لالحتفاظ إ�شاؤها تم ال�ي املالية املؤسسات من أًيا ذلك  �شمل لن النحو، هذا تمو�ل. وع�� قناة �و��ا عن عدا حقيقي �شاط

إدار��ا.  قبل من القرارات اتخاذ تتطلب كب��ة مالية عمليات لد��ا الكيانات هذه أن حيث ،")املتع��ة املصارف" باسم عموًما إل��ا �شار( للمصارف العاملة

 وا�خاص العام القطاع�ن ب�ن الشراكة مشروع  من كجزء إ�شاؤه تم كيان الكيانات السيادية ال�ي توفر ا�خدمات ا�خاصة أي تتضمن لن ذلك، إ�� و�اإلضافة

 أو اإلقليمية السلطات أو الكيانات ال�ي توفر ا�خدمات ا�خاصة للواليات �عت��من  ال و�التا��) ا�ح�ومات( ا�ح�ومة قبل من إ�شاؤها يتم الكيانات لم هذه ألن

 ا�حلية.
 

 من األعضاء املنتدب�ن من م�ونة �جنة عاتق ع�� ضمن الكيانات ال�ي توفر ا�خدمات ا�خاصة تقع ال أو كيان إدراج ينب�� �ان إذا بما املتعلقة و�ن القرارات

 السيادية. وشبھ السيادية األعمال خطوط
 



 

 سياسة تناوب ا�حلل�ن 6 

MOODY’S INVESTORS SERVICE 
 االمتثال

 

جمیع الحقوق  ").MOODY’S" یشار إلیھم مجتمعین بلفظ( الجھات المَُرِخصَة أو التابعة لھاو/ 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 حول المخاطر االئتمانیة النسبیة المتوقعة في المستقبل لكل من الكیانات آرائھا الحالیة ھي 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 تعرضعلیھ الوفاء أو  المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الكیانات بالتزاماتھ المالیة التعاقدیة عند استحقاقھا وتعرضھ للخسارة المالیة في حال تعذر
أخرى بما فیھا على سبیل المثال ال . وال تعالج التصنیفات االئتمانیة أي مخاطر 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 والتقدیراتالحصر: مخاطر السیولة ومخاطر القیمة السوقیة أو المخاطر المتعلقة بتقلب األسعار. إن التصنیفات االئتمانیة 
و/أو شركاتھا التابعة. وكذلك، ال تُشكل أو  MOODY’S ANALYTICS, INCتقدیرات كمیة قائمة على النماذج للمخاطر االئتمانیة واآلراء ذات الصلة أو التعلیقات المنشورة من جانب  MOODY’Sخیة. كما یجوز أن تتضمن مطبوعات تاری

 األخرى واآلراء والتقدیراتأن التصنیفات االئتمانیة  كماأي مشورة استثماریة أو مالیة، وال توصیات بشراء أو بیع أو االحتفاظ بأیة أوراق مالیة؛  Moody’sمطبوعات التي تقدمھا لاواآلراء األخرى و والتقدیراتتُقدم التصنیفات االئتمانیة 
أن كل مستثمر سوف یقوم بدراسة  االعتبارمع األخذ في  ومطبوعاتوآراء أخرى  وتقدیراتتٌصدر تصنیفاتھا ائتمانیة  Moody’s بعینھ. إنمدى مالئمة أي قرار استثماري معین ألي مستثمر ب 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  والمطبوعاتواآلراء األخرى  لتقدیراتوالیس المقصود من التصنیفات االئتمانیة 
 استثماري. وفي حالة إذا ما راودك أي شك، ینبغي علیك االتصال بمستشارك المالي أو أي مستشار محترف آخر لدیك. أو تقدیراتھا أو آرائھا األخرى أو مطبوعاتھا في االعتبار عند اتخاذھم أي قرار االئتمانیة

إعادة تجمیع أو إرسال أ أو نقل أو نشر أو إعادة توزیع أو إعادة بیع أو تخزین ویُحظر نسخ أو إعادة نسخ 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 مُسبقة 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  انیةاالئتم التصنیفات إن
 اعتبارھا مقاربة.

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

 .ھایخص عملیة التصنیف، أو في إعداد مطبوعاتال تعمل كمدقق وال یمكنھا، في كل حالة، أن تقوم على نحو مستقل، بمراجعة أو التحقق من المعلومات التي تتلقاھا فیما  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’Sبالقدر الذي یسمح بھ القانون ویجیزه، فإن 
أو أي من مدیریھا أو المسؤولین فیھا أو موظفیھا أو وكالئھا  MOODY’Sتخدام تلك المعلومات أو عدم القدرة على استخدامھا، حتى وإن كانت خاصة أو استتباعیة أو عرضیة، من أي نوع، تنشأ من أو فیما یتصل بالمعلومات المتضمنة طیھ أو اس

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

قع ألي شخص أو كانت مباشرة أو تعویضیة توكذلك مدیریھا والمسؤولین فیھا وموظفیھا ووكالئھا وممثلیھا ومرخصیھا وموردیھا ـ ال تتحمل أیة مسؤولیة عن أیة خسائر أو أضرار سواء  MOODY’Sبالقدر الذي یسمح بھ القانون ویجیزه، فإن 
نباً ألي لبس أو شك ـ استبعادھا) من جانب، أو أي احتمال في نطاق أو خارج نطاق سیطرة، 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 ك المعلومات أو عدم القدرة على استخدامھا.ین فیھا أو موظفیھا أو وكالئھا أو ممثلیھا، أو المرخصین أو الموردین، تنشأ عن أو فیما یتصل بالمعلومات المتضمنة طیھ أو استخدام تلأو أي من مدیریھا أو المسؤول 

 

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

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

بشكل  الئتمانيالخدمات 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 المُصَنفة، وبین الجھات التي تحتفظ بتصنیفات  MCO یتم نشر المعلومات المتعلقة بأعمال التحالف التي قد تحدث بین مدیري .عام

  Director and Shareholder  —Corporate Governance  —"Investor Relationsتحت عنوان www.moodys.com%، یتم نشرھا على موقع شبكة على الموقع االلیكتروني5بأكثر من   MCOكیة فيعن حصة مل علناً   SECالمالیة
Affiliation Policy.”. 

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

لوثیقة بصفتكم "عمالء قطاع البیع بنظام الجملة" وأنھ لن یكون لكم أو الجھة التي بأنكم تحصلون على ھذه ا MOODY’S . من خالل استمراركم الحصول على حق االطالع على ھذه الوثیقة داخل أسترالیا، فأنكم تتعھدون لـ2001الشركات للعام 
االئتماني رأیًا فیما یتعلق بالجدارة  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 للمُصدر 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 إنكاوفرسیسز ھولدینجز الیابان كیھ كیھ ھي وكالة تصنیف ائتمانیة تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة مودیز جروب الیابان جي كیھ المملوكة بالكامل من قبل مودیز  بالیابان فقط: فإن مودیز خاصة إضافیة أحكام

نیة من قبل مودیز اس اف ملوكة بالكامل لوكالة مودیز الیابان كیھ كیھ. مودیز اس اف الیابان لیست وكالة تصنیف ذات أھمیة قومیة. لذلك، فإن التصنیفات االئتماقبل ام سي او. مودیز اس اف الیابان كیھ كیھ ھي وكالة تصنیف ائتمانیة تابعة وم
وبالتالي ال یؤھل االلتزام المصنف أنواع معالجة معینة بموجب قوانین الوالیات المتحدة. مودیز الیابان كیھ . لیست ذات أھیمة قومیة الیابان ھي تصنیفات ائتمانیة بدون أھمیة قومیة. تم تحدید التصنیفات االئتمانیة بدون أھمیة قومیة من قبل أیة ھیئة

 على التوالي. 3و  2یة في الیابان ھي ت المالكیھ ومودیز اس اف الیابان ھي وكاالت تصنیف ائتمانیة مسجلة في وكالة الیابان للخدمات المالیة وأرقام تسجیلھا لدى مفوض وكالة الخدما

 اق التجاریة) واألسھم الممتازة المُصنفة(حسب الحالة) بموجب ھذا المستند أن معظم المُصدرین 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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