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سياسة مراقبة االتصاالت اإللكترونية 

Electronic Communications Monitoring Policy

 إدارة االمتثال صادرة عن: 

دة  Moody’sموظفي  تنطبق عىل: يف دول حمدَّ

مجيع أحناء العالم  النطاق:

2021مارس/آذار   1   تارخي

)، مبا يف ذلك اتصاالت IMمجيع راسئل الربيد اإللكرتوين والراسئل الفورية (أو    Moody'sمع مراعاة استثناءات كل دولة أدناه، تراقب  

للوصول عن ُبعد، الموجود عىل جهاز حمموٍل شخيصٍّ   Moody'sالربيد اإللكرتوين والراسئل الفورية الُمرَسلة أو الُمستَلمة عرب تطبيق  

رشه)، وكذلك أي مستندات ُمرَفقة براسئل الربيد اإللكرتوين والراسئل الفورية الُمرَسلة أو الُمستَلمة من خالل موظفي  (يف حال ن

Moody’s   ريكا وقربص ومجهورية التشيك وفرناس وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإيطاليا زيل وكندا وكوستا يف األرجنتني وأسرتاليا والربا

مكسيك وبنما ومجهورية الصني الشعبية وبريو وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا واليابان وليتوانيا وال

وإسبانيا والسويد واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، وذلك لألسباب التالية:

بأشن وكاالت التصنيف االئتماين و/أو قانون الواليات  1060/2009الكشف عن االنهتاكات المحتملة لالحئة االحتاد األورويب  .أ

المتحدة، مبا يف ذلك قواعد هيئة األوراق المالية والبورصات فيما يتعلق مبنظمات التصنيف اإلحصايئ الُمعَرتف هبا وطنًيا، 

و/أو  MISلمؤسسة ") و/أو مدونة قواعد السلوك المهين MCO Codeلقواعد السلوك التجاري (" Moody'sو/أو مدونة 

و/أو سياسة تداول األوراق المالية أو السيااست ذات  MAو MISسياسة االحتفاظ بالسجالت و/أو سياسة الفصل بني 

الصلة و/أو اإلجراءات و/أو القوانني و/أو القواعد و/أو اللواحئ األخرى يف أي والية قضائية ذات صلة (ُيطلق عىل كل ذلك 

ُجمتِمًعا "القواعد")

ا؛ بسبب اخلصومات القضائية الوشيكة أو الُمنِذرة، أو اإلجراءات أو الطلبات أو التحقيقات عندم .ب ا يكون ذلك رضوريًّ

احلكومية أو التنظيمية، أو التحقيقات الداخلية
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. .ج ٍف من تورط الموظفني احلاليني أو الاسبقني يف ناشٍط غري قانوين أو غري الئٍق أو غري أخاليقٍّ  عند وجود ختوُّ

 

مسؤويل االمتثال راسئَل الربيد اإللكرتوين والراسئل  مع مراعاة استثناءات كل دولة أدناه، سيختار برناجم حاسويبٍّ خمصٍص و/أو أحد 

 الفورية المراد مراقبهتا:

 عىل أاسس أخذ عينات عشوائية; »

دة ضمن "قامئة اشئعة". تكون القامئة الاشئعة عبارة عن قامئة بالكلمات والعبارات  » عىل أاسس وجود كلمات أو عبارات ُحمدَّ

ريٍد إلكرتوينٍّ أو راسلٍة فوريةٍ اليت قد تشري إىل انهتاٍك حمتمٍل لقاعدة أ  و أكرث عند تضميهنا يف ب

ريٍد   » ٍد من أحد مسؤويل االمتثال أو أحد أعضاء إدارة الشؤون القانونية إلجراء مراقبة "ُمسببة" لراسئل ب بناًء عىل طلٍب حمدَّ

دة.  إلكرتوين أو راسئَل فورية ُحمدَّ

 

قد َتنُجم عن المراقبة وفًقا لهذه السياسة معاجلُة االتصاالت الشخصية للموظفني. سُتعاَلج هذه االتصاالت وفًقا للقانون المحيل 

ع علهيا الموظف بأشن هذه المعاجلة. Moody'sومدونة   لقواعد السلوك التجاري وأي موافقات منفصلة أو مستندات أخرى وقَّ

احتواء الربيد اإللكرتوين أو الراسئل الفورية اليت متت مراجعُهتا عىل اتصاٍل أو سلوٍك غري الئٍق ينهتك أي قاعدة من  عند االشتباه يف 

 القواعد، فسيتم تصعيد الربيد اإللكرتوين لمزيد من المراجعة المتعلقة باالمتثال.

 استثناءات كل دولة 

 و التايل:ختضع هذه السياسة الستثناءات خاصة بكل دولة عىل النح

د يستدعي  .أ يف أسرتاليا، لن ُتراَقب الراسئل الفورية مع أطراف ثالثة إال حبسب كل حالة عىل ِحَدة عند وجود سبب ُحمدَّ

 التخوف 

زيل، لن ُتقرأ راسئُل الربيد اإللكرتوين اليت ُتعدُّ شخصيًة (أي راسئل الربيد اإللكرتوين اليت يتضمن موضوعها تعبًريا رصحيً  .ب ا يف الربا

ريد إلكرتوين شخصية)ب ا راسئل ب  أهنا "شخصية" أو "خاصة" أو راسئل الربيد اإللكرتوين اليت جيعل حمتواها القارَئ يعرف أهنَّ

 يف كندا، لن ُتراقب الراسئل الفورية مع أطراف ثالثة إال حبسب كل حالة عىل ِحَدة .ج

سُتغلق عىل الفور، ولن ُيقرأ المزيد مهنا إذا كان واضًحا، أو يف قربص، لن ُتفتح راسلة الربيد اإللكرتوين أو الراسلة الفورية أو  .د

ا راسلة شخصية  اتضح عند فتحها، أهنَّ

 يف مجهورية التشيك، لن ُجتَرى المراقبة عىل أاسس أخذ عينات عشوائية .ه
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شخصية اليت ُتعدُّ فقط. عالوة عىل هذا، لن ُتقرأ راسئل الربيد اإللكرتوين ال MISيف فرناس، لن ُجتَرى مراقبة سوى لموظفي  .و

ا "شخصية" أو "خاصة" أو راسئل الربيد اإللكرتوين   شخصية (أي راسئل الربيد اإللكرتوين اليت يتضمن موضوعها تعبًريا رصًحيا بأهنَّ

ريد إلكرتوين شخصية) إال مبعرفة مسؤول تكنولوجيا المعلومات  ا راسئل ب اليت جيعل حمتواها القارَئ يعرف أهنَّ

")Administrateur du système informatique) :عىل النحو 1")، ويقترص ذلك عىل ٍ ل يف وقوع حدٍث معنيَّ ) وجود خطر يتمثَّ

د يف قانون السوابق القضائية الفرنيس؛ أو ( ) رشيطة توجيه طلب رسمي للموظف 3) حبضور الموظف المعين؛ أو (2الُمحدَّ

لت  للحضور. يستطيع مسؤول تكنولوجيا المعلومات اإلفصاح عن حمتوى هذه الراسئل اإللكرتونية لصاحب العمل إذا شكَّ

ا حلماية مصلحة   هتديًدا بالنسبة للتشغيل الفين اجليد أو سالمة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، أو إذا كان ذلك رضوريًّ

ريد إلكرتوين أو راسلة فورية غري متضمنة كلمة "شخصية" أو "خاصة" يف سطر  الموضوع واتضح الرشكة. عند فتح راسلة ب

ا شخصية، فسُتغلق عىل الفور وُتعالج بنفس طريقة معاجلة راسئل الربيد اإللكرتوين الُمتضمنة رصاحة كلمة "شخصية" أو  أهنَّ

 "خاصة" عىل النحو الموضح أعاله 

دة ضمن "ق .ز امئة اشئعة". لن يف ألمانيا، لن ُجتَرى المراقبة عىل أاسس أخذ عينات عشوائية أو وجود كلمات أو عبارات ُحمدَّ

د يستدعي التخوف (أي السلوك اإلجرامي المحتمل أو  ُجتَرى المراقبة إالَّ حبسب كل حالة عىل ِحَدة عند وجود سبٍب ُحمدَّ

االنهتاك الشديد لاللزتامات المفروضة مبوجب عقد العمل). لن ُتقرأ راسئل الربيد اإللكرتوين اليت ُتعدُّ شخصية (أي راسئل 

ا "شخصية" أو "خاصة" أو راسئل الربيد اإللكرتوين اليت جيعل حمتواها الربيد اإللكرت وين اليت يتضمن موضوعها تعبًريا رصًحيا بأهنَّ

ريد إلكرتوين أو راسلة فورية غري متضمنة كلمة "شخصية"  ريٍد إلكرتوين شخصية). عند فتح راسلة ب ا راسئل ب القارَئ يعرف أهنَّ

ا شخصية، سُتغلق عىل الفور ولن ُيقرأ المزيد مهنا أو "خاصة" يف سطر الموضوع واتضح  أهنَّ

 يف إيطاليا، لن ُجتَرى المراقبة عىل أاسس أخذ عينات عشوائية، ولن ُتراقب الراسئل الفورية مع أطراف ثالثة .ح

دُّ شخصية (أي راسئل يف ليتوانيا، لن ُجتَرى المراقبة عىل أاسس أخذ عينات عشوائية. لن ُتقرأ راسئل الربيد اإللكرتوين اليت ُتع .ط

ا "شخصية" أو "خاصة" أو راسئل الربيد اإللكرتوين اليت جيعل حمتواها  الربيد اإللكرتوين اليت يتضمن موضوعها تعبًريا رصًحيا بأهنَّ

ريٍد إلكرتوين أو راسلٍة فورية غري متضمنة كلمة "شخ ريٍد إلكرتوين شخصية). عند فتح راسلة ب ا راسئل ب صية" القارَئ يعرف أهنَّ

ا شخصية، سُتغلق عىل الفور ولن ُيقرأ المزيد مهنا  أو "خاصة" يف سطر الموضوع واتضح أهنَّ

يف مجهورية الصني الشعبية وطرف ثالث   Moody’sيف مجهورية الصني الشعبية، لن ُتراقب أي راسئل فورية بني أحد موظفي  .ي

. لن ُتفتح راسلة الربيد اإللكرتوين أو الراسلة الفورية أو بدون موافقة هذا الطرف الثالث عىل مراقبة هذه الراسلة الفورية

ا راسلة شخصية  سُتغلق عىل الفور ولن ُيقرأ المزيد مهنا إذا كان واضًحا، أو اتضح عند فتحها، أهنَّ

تعبًريا رصًحيا بأهنا  يف بريو، لن ُتقرأ راسئل الربيد اإللكرتوين اليت ُتعدُّ شخصية (أي راسئل الربيد اإللكرتوين اليت يتضمن موضوعها .ك

ريد إلكرتوين شخصية). عند فتح  ا راسئل ب "شخصية" أو "خاصة" أو راسئل الربيد اإللكرتوين اليت جيعل حمتواها القارَئ يعرف أهنَّ
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ا شخصية، سُتغلق  ريد إلكرتوين أو راسلة فورية غري متضمنة كلمة "شخصية" أو "خاصة" يف سطر الموضوع واتضح أهنَّ راسلة ب

 الفور ولن ُيقرأ المزيد مهناعىل 

يف روسيا، سُتجَرى المراقبة وفًقا لسياسة مراقبة االتصاالت اإللكرتونية للمكتب الفرعي للمؤسسة اخلاصة المحدودة بأهسم  .ل

Moody’s Investors Service Limited (UK) .موسكو، روسيا االحتادية  ، 

د اإللكرتوين اليت ُتعدُّ شخصية (أي راسئل الربيد اإللكرتوين اليت يتضمن يف المملكة العربية السعودية، لن ُتقرأ راسئل الربي .م

ا راسئل بريد  موضوعها تعبًريا رصًحيا بأهنا "شخصية" أو "خاصة" أو راسئل الربيد اإللكرتوين اليت جيعل حمتواها القارئ يعرف أهنَّ

ريد إلكرتوين أو راسلة فورية غري  متضمنة كلمة "شخصية" أو "خاصة" يف سطر الموضوع إلكرتوين شخصية). عند فتح راسلة ب

ا شخصية، سُتغلق عىل الفور ولن ُيقرأ المزيد مهنا  واتضح أهنَّ

يف سنغافورة وطرف ثالث بدون موافقة هذا الطرف    Moody’sيف سنغافورة، لن ُتراقب أي راسئل فورية بني أحد موظفي  .ن

 الثالث عىل مراقبة هذه الراسلة الفورية; 

إسبانيا، لن ُتقرأ راسئل الربيد اإللكرتوين اليت ُتعدُّ شخصية (أي راسئل الربيد اإللكرتوين اليت يتضمن موضوعها تعبًريا رصًحيا يف  .س

ريٍد إلكرتوين شخصية).  ا راسئل ب بأهنا "شخصية" أو "خاصة" أو راسئل الربيد اإللكرتوين اليت جيعل حمتواها القارَئ يعرف أهنَّ

ر ا شخصية، عند فتح راسلة ب يد إلكرتوين أو راسلة فورية غري متضمنة كلمة "شخصية" أو "خاصة" يف سطر الموضوع واتضح أهنَّ

 سُتغلق عىل الفور ولن ُيقرأ المزيد مهنا

أو  يف السويد، لن ُتفتح راسلة الربيد اإللكرتوين أو الراسلة الفورية أو سُتغلق عىل الفور، ولن ُيقرأ المزيد مهنا إذا كان واضًحا، .ع

ا راسلة شخصية فعًال. بالنسبة لراسئل الربيد اإللكرتوين أو الراسئل الفورية اليت حتتوي عىل معلومات  اتضح عند فتحها أهنَّ

 شخصية، لن تتعدى المراقبة احلد األدىن الرضوري ألغراض االمتثال

يف اإلمارات   Moody’sل فورية بني أحد موظفي يف اإلمارات العربية المتحدة، لن ُيراَقب أي تواصل بالربيد اإللكرتوين أو راسئ .ف

العربية المتحدة وطرف ثالث بدون موافقة هذا الطرف الثالث عىل مراقبة هذا الربيد اإللكرتوين أو الراسلة الفورية. لن ُتفتح 

ا  راسلة الربيد اإللكرتوين أو الراسلة الفورية أو سُتغلق عىل الفور ولن ُيقرأ المزيد مهنا إذا كان واضًحا، أو اتضح عند فتحها أهنَّ

 راسلة شخصية

ب مراقبة راسئل الربيد اإللكرتوين أو الراسئل الفورية اليت تتضمن كلمة "شخصية" أو "خاصة"  .ص يف المملكة المتحدة، سيتم جتنُّ

حيثما أمكن ذلك. بالنسبة لراسئل الربيد اإللكرتوين أو الراسئل الفورية تلك، فلن تتعدى المراقبة احلد األدىن الرضوري 

 وعىل النحو الذي يسمح به القانون.ألغراض االمتثال 
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 تعريف المصطلحات

 "IMالمراسلة الفورية أو الرسالة الفورية أو "

ُتشري إىل أشكال االتصال اإللكرتوين المستندة إىل اإلنرتنت، مبا يف ذلك المراسلة المبارشة أو المراسلة اخلاصة أو وظيفة الدردشة،  

 بعضهم يف الوقت احلقيقي.واليت تتيح لمستخدَمني أو أكرث االتصال ب
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