
 االمتثال

12.05.2016 / SP21200(A) 

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

Policy for Anti-Bribery and Anti-Corruption

 Moody’sإدارة الشؤون القانونية لدى : عن صادرة

 Moody’sمجيع موظفي : عىل تنطبق

2016ديسمرب/كانون األول  5: تارخي الرسيان

 السياسة

(كما هو موضح أدناه) عىل االلزتام جبميع قوانني مكافحة الرشوة والفاسد المعمول هبا، مبا فهيا عىل سبيل  Moody’sتنص سياسة  

") ومجيع قوانني UKBA") وقانون مكافحة الرشوة الربيطاين ("FCPAالذكر ال احلرص، قانون المماراست األجنبية الفاسدة األمريكي ("

 Moody’s، وعىل التعبري بدقة عن مجيع المعامالت يف دفاتر Moody’sمكافحة الرشوة والفاسد المعمول هبا يف الدول اليت تعمل فهيا 

من بعض الوسطاء والوكالء والمستاشرين والرشكاء التجاريني من أطراف ثالثة ممن  Moody’sوسجالهتا.  كما تتطلب سياسة 

 Moody’s Corporationااللزتام بنفس هذه القوانني والمماراست.  وتنطبق هذه السياسة عىل مؤسسة  Moody’sة عن يعملون نياب

 Moody’s).  وقد تبنت الرشكات التابعة لمؤسسة Moody’sوالرشكات التابعة والمملوكة لها بالكامل (الماشر إلهيم جمتمعني باسم 

 .Moody’sثلة إىل حد كبري بالتاشور مع إداريت الشؤون القانونية واالمتثال برشكة واليت ختضع لسيطرة األغلبية سيااست مما

وقد يعترب دفع مبالغ فعلية أو تقديم جمامالت أعمال (كما هو موضح أدناه) أو أي يشء آخر له قيمة، مثل الهدايا أو خدمات 

أدناه) انهتاًكا لقانون المماراست األجنبية الفاسدة الرتفيه أو غري ذلك من أشكال الضيافة، لموظفني عموميني (كما هو موضح 

)FCPA) أو قانون مكافحة الرشوة الربيطاين (UKBA أو غريهما من قوانني مكافحة الرشوة والفاسد.  كما تعترب الرشوة التجارية (

لصلة بالقطاع مجيع الراشوى ذات ا رُحتّظ (اليت ال تشمل موظفني عموميني) غري قانونية يف العديد من البلدان.  فهذه السياسة 

التجاري أو العام. 
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عرض أو دفع راشوى.  كما حيظر علهيم تقديم أي جماملة أعمال أو أي يشء آخر له قيمة لمكافأة شخص  Moody’sحيظر عىل موظفي 

عىل أداء عمل أو ناشط يتعني عليه القيام به، أو لتحفزي أو مكافأة األداء غري السليم لعمل أو ناشط معني.  ويتم احلكم عىل ما إذا 

ى "عىل حنو غري س ليم" من خالل حتديد ما إذا كان خيالف توقعات الشخص المعقول فيما يتعلق بأداء كان العمل أو الناشط ُيؤدَّ

هذا العمل أو الناشط، مثل توقع قيام شخص ما بأداء عمل أو ناشط حبيادية وحبسن نية.

مني) ل يز المصالح وألغراض هذه السياسة، ال يعترب التواصل والماشركة مع موظفني عموميني (مبا يف ذلك المرشِّعني والمنظِّ غرض تعز

 عمًال غري مناسب، رشيطة أن يكون هذا التواصل أو الماشركة متوافًقا مع هذه السياسة. Moody’sالتجارية المرشوعة لمؤسسة 

للحصول عىل معلومات االتصال. مركز موارد مكافحة الرشوةإذا كانت لديك أسئلة حول هذه السياسة، ُيرجى الرجوع إىل  

 الموظفون العموميون

وة ذات الصلة بالقطاع التجاري والعام، فإن المبالغ اليت ُتدفع للموظفني العموميني أو الرش ُحتّظرعىل الرغم من أن هذه السياسة 

بالنيابة عهنم، وجمامالت األعمال اليت ُتقدم إلهيم تتطلب فحًصا دقيًقا وجيب أن ختضع لمراجعة وموافقة مسبقة من إدارة االمتثال 

ه).  وألغراض هذه السياسة، ُيفرسَّ "الموظف العمومي" عىل نطاق واسع وال (ما لم يتم اإلعفاء عهنا عمًال باإلعفاءات الواردة أدنا 

يشمل فقط الموظفني المنتخبني حبكومة معينة، بل يشمل أيًضا أي مسؤول أو موظف حبكومة أو أي إدارة أو وكالة أو "جهاز" تابع لها 

عامة.  كما يشمل "الموظف العمومي" أي شخص يترصف (مثل رشكة تسيطر علهيا احلكومة أو مؤسسة جتارية أخرى) أو منظمة دولية 

  بصفته الرسمية لصالح أي حكومة أو إدارة أو وكالة أو جهاز أو بالنيابة عن أي مهنم، أو لصالح أي منظمة دولية عامة أو بالنيابة عهنا.

 ومن أمثلة المسؤولني العموميني ما ييل:

 رئيس الوالية »

 أي من أفراد األرسة المالكة »

 ف بوزارة أو وكالةالموظ »

ع »  القايض أو احلاكم أو المرشِّ

المسؤول أو الموظف يف رشكة تسيطر علهيا احلكومة، مبا يف ذلك المؤساست والمرافق المالية والبنكية والعاملة يف جمال الرعاية  »

 الصحية والنقل اليت تسيطر علهيا احلكومة

 لة حكومية أو جهاز حكوميالشخص العادي الذي يترصف رسمًيا نيابة عن إدارة أو وكا »

 الموظف مبنظمة دولية عامة (مثل البنك الدويل، صندوق النقد الدويل، األمم المتحدة) »

 الموظف بأي وكالة حكومية »

 احلزب السيايس أو المسؤول احلزيب أو المرشح لمنصب عام »

http://moodysnet:5013/sites/compliancenet/SitePages/Moody%E2%80%99s%20Anti-Bribery%20and%20Anti-Corruption%20Resource%20Center.aspx
http://moodysnet:5013/sites/compliancenet/SitePages/Moody%E2%80%99s%20Anti-Bribery%20and%20Anti-Corruption%20Resource%20Center.aspx


 

 سياسة مكافحة الرشوة والفاسد 3 

MOODY’S   مؤسسة  

 

 االمتثال

 

 الموظف يف خطة معاش أو تقاعد ترعاها احلكومة »

 د، ال هيم ما إذا كان الشخص موظًفا عمومًيا يف احلكومة المعنية.  ألغراض قوانني مكافحة الرشوة والفاس

مركز إذا كانت لديك تاسؤالت حول ما إذا كان شخص معني موظًفا عمومًيا، أو ما إذا كان كيان معني "جهاًزا"، ُيرجى الرجوع إىل 

 لمعرفة جهة االتصال المناسبة. موارد مكافحة الرشوة

 مجامالت األعمال

ال تقترص الرشوة عىل دفع مبالغ نقدية بقصد يسء، بل قد تشمل أيًضا تقديم جمامالت أعمال أو أشياء أخرى لها قيمة، مثل الهدايا 

أو خدمات الضيافة أو الرتفيه، لغرض غري الئق.  فال جيوز أبًدا تقديم أي جماملة عمل لغرض يسء أو غري الئق.  كما ال جيوز تقديم أي 

شكل مبارش أو غري مبارش، إىل موظف عمومي إال يف احلاالت اليت تتم الموافقة علهيا مسبقًا من قبل إدارة االمتثال، عىل جماملة عمل، ب

 النحو الوارد أدناه (ما لم يتم اإلعفاء عهنا عمًال باإلعفاءات الواردة أدناه).  

 وقد تشمل جمامالت األعمال ما ييل من بني أمور أخرى:

 الهدايا »

 دعائيةالسلع ال »

 مصاريف السفر »

 وجبات الطعام وخدمات الرتفيه والتسلية والضيافة »

 تذاكر لألحداث الرياضية أو الثقافية أو غريها »

 سواء كانت نقدية أو بأشكال خمتلفة من الرعاية (مثل وجبات العاشء أو بطوالت اجلولف) -التربعات اخلريية  »

 فرص العمل »

 المجانيةالمنتجات أو اخلدمات المخفضة أو  »

 تدريب أو انتداب أو توظيف الموظفني العموميني أو أفراد أرسهم »

 القروض »

 الماسعدة يف الرعاية الطبية »

  

http://moodysnet:5013/sites/compliancenet/SitePages/Moody%E2%80%99s%20Anti-Bribery%20and%20Anti-Corruption%20Resource%20Center.aspx
http://moodysnet:5013/sites/compliancenet/SitePages/Moody%E2%80%99s%20Anti-Bribery%20and%20Anti-Corruption%20Resource%20Center.aspx
http://moodysnet:5013/sites/compliancenet/SitePages/Moody%E2%80%99s%20Anti-Bribery%20and%20Anti-Corruption%20Resource%20Center.aspx
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 القيود المفروضة على تقديم مجامالت أعمال لمسؤولي اتصاالت األعمال ممن ليسوا موظفين عموميين

 حالة استيفاء المتطلبات العامة التالية فقط:ميكن للموظفني تقديم جمامالت أعمال ألي مسؤول اتصاالت األعمال يف 

 جيب أن تكون تكلفة جمامالت األعمال معقولة ومربرة يف ظل هذه الظروف؛ .1

 جيب أن تتوافق جمامالت األعمال مع القوانني المعمول هبا؛ .2

و االحتفاظ هبا، وجيب أال جيب أال ُتفرسَّ جمامالت العمل بشكل معقول عىل أهنا حماولة للحصول عىل مزية جتارية غري الئقة أ  .3

 أو سمعة متلقهيا بصورة سلبية؛ Moody’sتعكس سمعة 

م جمامالت األعمال حبسن نية، وجيب أن ترتبط ارتباًطا مباًرشا بغرض جتاري مرشوع مثل: .4  جيب أن تقدَّ

 أو عرضها أو رشحها، أو Moody’sالرتوجي لمنتجات وخدمات  .أ

 تنفيذ أو أداء الزتام تعاقدي؛  .ب

جيب أن تكون جمامالت األعمال مدعومة بإيصاالت، وجيب توثيقها بشكل صحيح وفًقا ألي إجراءات سداد وحاسب نفقات  .5

 المتعلقة بالسفر والرتفيه. Moody’sمعمول هبا، مثل سياسة 

 القيود المفروضة على تقديم مجامالت أعمال للموظفين العموميين

موظفني العموميني إال بعد استيفاء مجيع المتطلبات العامة المذكورة أعاله ووفًقا للرشوط ال جيوز للموظفني تقديم جمامالت أعمال لل

 اإلضافية التالية:

 ال بد من موافقة إدارة االمثال مسبًقا عىل جمامالت األعمال (ما لم يتم اإلعفاء عهنا عمًال باإلعفاءات الواردة أدناه)؛ .أ

جيب تقديم جمامالت األعمال عىل حنو رصحي وشفاف، وجيب عدم تقدميها لغرض حتفزي أو مكافأة األداء غري السليم لعمل أو   .ب

 ناشط رسمي معني؛

جيب أال تتضمن جمامالت األعمال حتويل أموال نقدية؛ فأية جمامالت أعمال تنطوي عىل مكافئات نقدية، مثل بطاقات  .ج

 ، تتطلب موافقة مسبقة من إدارة االمتثال.الهدايا أو هشادات الهدايا

يف حالة الهدية الفعلية، مثل هدية العيد، جيب أال تكون جمامالت األعمال باهظة الثمن، وجيب تقدميها فقط لتعكس  .د

 التقدير أو االمتنان، وجيب أن تكون غري متكررة (ال تزيد عن مرتني يف السنة).

، طلب موافقة مسبقة لتقديم جمامالت أعمال لموظفني عمومينيتثال، جيب عليك إكمال للحصول عىل موافقة مسبقة من إدارة االم

 .مركز موارد مكافحة الرشوةالموجودة يف 

  

http://mssworkspace2010:5013/sites/Compliance%20Cross%20Team%20Solutions/ABC/SitePages/BusinessCourtesy.aspx
http://mssworkspace2010:5013/sites/Compliance%20Cross%20Team%20Solutions/ABC/SitePages/BusinessCourtesy.aspx
http://moodysnet:5013/sites/compliancenet/SitePages/Moody%E2%80%99s%20Anti-Bribery%20and%20Anti-Corruption%20Resource%20Center.aspx
http://moodysnet:5013/sites/compliancenet/SitePages/Moody%E2%80%99s%20Anti-Bribery%20and%20Anti-Corruption%20Resource%20Center.aspx
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حاالت اإلعفاء من شرط الموافقة المسبقة لبعض مجامالت األعمال الروتينية المعقولة المعينة المقدمة لموظفين 

 عموميين

ن حني آلخر، ويف سياق سري أعمالها العادية، أن تقدم لموظفني عموميني جمامالت أعمال روتينية ومعقولة م Moody’sجيوز لمؤسسة 

معفاة من رشط الموافقة المسبقة الموضح أعاله، رشيطة أن تكون تلك المجامالت مرتبطة ارتباًطا مباًرشا بغرض جتاري مرشوع 

 السياسة، مبا يف ذلك االمتثال للقوانني المحلية. ومتوافقة مع مجيع المتطلبات المنصوص علهيا يف هذه

 تتمثل حاالت االعفاء فيما ييل:

م للحضور والماشركني والمتحدثني يف مؤمترات وأحداث  .أ ، برشط أن تكون تكاليف Moody’sالوجبات والمرطبات اليت تقدَّ

 هذه الوجبات والمرطبات معقولة حسب المكان؛

بالصدفة يف اجتماعات هبا موظفني عموميني، بغض النظر عن المكان، رشيطة أن تكون هذه الوجبات والمرطبات المقدمة  .ب

دوالًرا أمريكًيا أو ما يعادلها بالعملة المحلية للشخص  50الوجبات والمرطبات ذات قيمة اسمية (أقل من أو تاسوي 

 الواحد)؛

، رشيطة أن Moody’sدميها يف أحداث ومؤمترات ختص ، واليت يتم تقMoody’sالسلع اليت حتمل العالمة التجارية لمؤسسة   .ج

دوالًرا أمريكًيا أو ما يعادلها بالعملة المحلية للشخص  50تكون هذه السلع ذات قيمة اسمية (أقل من أو تاسوي 

 الواحد)؛

 ، رشيطة أن يكون قد تم نرش مثل هذه األحباث بالفعل.Moody’sأحباث  .د
 

املة عمل معينة تندرج ضمن حاالت اإلعفاء هذه أم ال، ُيرجى االتصال بإدارة االمتثال؛ ارجع إذا كان لديك أي شك فيما إذا كانت جم

 لمعرفة جهة االتصال المناسبة. مركز موارد مكافحة الرشوةإىل 

 الحاالت الشائعة التي تشمل الموظفين العموميين

 المجالس/اللجان االستشارية

األطراف اخلارجية للماشركة يف جمموعة متنوعة من المجالس واللجان االستاشرية.  وميكن اعتبار مثل هذه الدعوة  Moody’sتدعو 

وعية.  وبناًء عليه، جيب عليك احلصول عىل موافقة مسبقة قبل عرض مثل هذا ذات قيمة للمتلقي، سواء كانت مدفوعة أو تط

 المنصب عىل موظف عمومي (أو عىل أحد أفراد األرسة المعروفني أو عىل من ينوب عن موظف عمومي).  

http://moodysnet:5013/sites/compliancenet/SitePages/Moody%E2%80%99s%20Anti-Bribery%20and%20Anti-Corruption%20Resource%20Center.aspx
http://moodysnet:5013/sites/compliancenet/SitePages/Moody%E2%80%99s%20Anti-Bribery%20and%20Anti-Corruption%20Resource%20Center.aspx
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ائية.  ولكن قبل أن قد تكون الرسوم أو المدفوعات المقدمة للماشركة يف هذه المجالس/اللجان االستاشرية جائزة يف ظروف استثن

تعرض عىل موظف عمومي (أو أحد أفراد األرسة المعروفني أو من ينوب عن موظف عمومي) رسًما للماشركة يف جملس استاشري/جلنة 

 استاشرية، جيب عليك احلصول عىل موافقة مسبقة.

، الموجودة يف طلب موافقة مسبقة لتقديم جمامالت أعمال لموظفني عمومينيوللحصول عىل موافقة مسبقة، جيب عليك إكمال 

 .مركز موارد مكافحة الرشوة

 التوظيف؛ التدريب

جيب أن تستند قرارات التوظيف، مبا فهيا التدريب واالنتداب مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر، عىل أاسس اجلدارة وجيب عدم 

 عليه، إذا كان أحد أفراد األرسة المعروفني أو من ينوب عن موظف اختاذها للتأثري عىل الموظفني العموميني بصورة غري سليمة.  وبناءً 

، مبا يف ذلك االنتداب أو التدريب، جيب عليك احلصول عىل موافقة مسبقة قبل الرشوع يف Moody’sعمومي يبحث عن عمل يف 

 عملية التعيني أو التوظيف.

، الموجودة يف طلب موافقة مسبقة لتقديم جمامالت أعمال لموظفني عمومينيوللحصول عىل موافقة مسبقة، جيب عليك إكمال 

 .مركز موارد مكافحة الرشوة

 المساهمات والتبرعات الخيرية

إن طلبات الموظفني العموميني المقدمة جلمع تربعات جلمعيات خريية أو منظمات غري رحبية معينة، حىت وإن كانت معروفة جيًدا، 

ا راشوى إذا كان الغرض من التربع هو التأثري بشكل غري سليم عىل أي عمل أو قرار لهذا الموظف.  فيجب الموافقة ميكن اعتباره

 المسبقة عىل أي طلبات لهذه الماسهمات أو التربعات اخلريية.

، الموجودة يف طلب موافقة مسبقة لتقديم جمامالت أعمال لموظفني عمومينيوللحصول عىل موافقة مسبقة، جيب عليك إكمال 

 .مركز موارد مكافحة الرشوة

 رعاية المؤتمرات واألحداث؛ رحالت الوفود

قد تعترب أنشطة رعاية المؤمترات واألحداث وأي مدفوعات مرتبطة هبا راشوى إذا تم القيام هبا للتأثري بصورة غري سليمة عىل أي عمل 

 Moody’sأو قرار لموظف عمومي. ومن ثّم فإنه جيب احلصول عىل موافقة مسبقة عىل طلبات الموظفني العموميني المقدمة لمؤسسة 

 داث أخرى.  لرعاية مؤمترات أو أح
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ال بد من الموافقة المسبقة عىل القبول المجاين ورسوم التسجيل المخفضة للموظفني العموميني حلضور المؤمترات واألحداث اليت 

طلب موافقة مسبقة لتقديم جمامالت أعمال لموظفني .  وللحصول عىل موافقة مسبقة، جيب عليك إكمال s’Moodyترعاها 

 .مركز موارد مكافحة الرشوة، الموجودة يف عموميني

، جيب الموافقة المسبقة عىل دفع تكاليف السفر Moody’sعند دعوة موظفني عموميني كمتحدثني يف مؤمترات وأحداث ترعاها 

طلب موافقة مسبقة ووجبات الطعام والسكن لهؤالء الموظفني العموميني.  وللحصول عىل موافقة مسبقة، جيب عليك إكمال 

 .مركز موارد مكافحة الرشوة، الموجودة يف لتقديم جمامالت أعمال لموظفني عموميني

يارة مكاتب  بدفع تكاليف السفر  Moody’s، حتظر هذه السياسة عموًما قيام Moody’sعند دعوة وفد من موظفني عموميني لز

عىل هذه النفقات وجمامالت  Moody’sتوافق  ووجبات الطعام والسكن لهؤالء الموظفني العموميني. ويف حاالت استثنائية، قد

وافقة مسبقة لتقديم طلب ماألعمال، ولكن يلزم احلصول عىل موافقة مسبقة.  وللحصول عىل موافقة مسبقة، جيب عليك إكمال 

 .مركز موارد مكافحة الرشوة، الموجودة يف جمامالت أعمال لموظفني عموميني

 أفراد األسرة 

عىل جمامالت  Moody’sديم جمامالت أعمال ألفراد أرسة أي موظف عمومي. ولكن يف حاالت استثنائية، قد توافق حيظر عموًما تق

األعمال هذه، ولكن يلزم احلصول عىل موافقة مسبقة.  وللحصول عىل موافقة مسبقة، جيب عليك إكمال طلب موافقة مسبقة 

 .مركز موارد مكافحة الرشوةلتقديم جمامالت أعمال لموظفني عموميني، الموجودة يف 

 مدفوعات التسهيل

) "مدفوعات التهسيل"، اليت ُتعرف عادًة بأهنا مدفوعات لمسؤولني حكوميني الختاذ UKBAقانون مكافحة الرشوة الربيطاين ( ُحيّظر 

إجراءات حكومية روتينية ال حيق للفرد أو الرشكة احلصول علهيا قانوًنا، مثل معاجلة األوراق وإصدار التأشريات وتوفري خدمة الهاتف. 

 اجب معني ولكنه يطلب مبلًغا "إضافًيا" صغًريا نسبًيا ألدائه.  وبعبارة أخرى، فإن المسؤول عادًة ما يكون ُملَزًما بأداء و

هذه السياسة مدفوعات التهسيل كمأسلة عامة. ومع ذلك، جيوز تقديم هذه المدفوعات يف ظروف استثنائية فقط، كأن  ُحتّظركما 

ثل هذه الظروف، جيب عليك إبالغ إدارة الشؤون يكون الموظف حتت اإلكراه ويواجه مشكالت سالمة حمتملة أو رضًرا شخصًيا.  ويف م

وجيب وصف هذه المدفوعات بدقة وتسجيلها يف دفاتر القانونية فوًرا عن الدفع وتقديم وصف للظروف اليت تم فهيا الدفع. 

Moody’s .وسجالهتا 
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 وسطاء األطراف الثالثة

بنفهسا، قد تنهتك هذه السياسة أو أي قوانني  Moody’sمن خالل أطراف ثالثة أية مبالغ، إذا دفعهتا  Moody’sجيب أال تدفع 

مكافحة رشوة وفاسد معمول هبا.  وبناًء عليه، فإنه قبل إبرام العقود أو جتديدها مع الوكالء والمستاشرين وغريهم من وسطاء 

التقيص الواجب لمكافحة الفاسد يف األمور اخلاصة بالعميل أو باحلكومة، جيب عليك اتباع  s’Moodyاألطراف الثالثة الذين ميثلون 

 .s’Moodyلدى  وإجراءات التعاقد فيما خيص األطراف اخلارجية

فإذا واجهت ظرًفا لم تكن متأكًدا فيه من ماسر  تغطي القوانني العالمية لمكافحة الرشوة والفاسد جمموعة واسعة من السلوكيات.

، ُيرجى الرجوع Moody’sالعمل المناسب، أو ظرًفا لم يتم تناوله يف هذه السياسة أو مدونة قواعد السلوك المهين اخلاصة مبؤسسة 

 لمعرفة جهة االتصال المناسبة. مركز موارد مكافحة الرشوةإىل 

 

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

 .اإلجنلزيية باللغة األصلية الوثيقة بنص يعتد فإنه اإلجنلزيية باللغة األصلية الوثيقة
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 .حمفوظة احلقوق مجيع .("MOODY’S" معاً ) وتابعهيما مرخصهيما أو /و .Moody’s Analytics, Incأو/و .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة ، Moody’s، © 2019 مؤسسة والنرش الطبع حقوق

 المالية األوراق أو الديون أو االئتمانية وااللزتامات الكيانات من لكل المستقبل يف المتوقعة النسبية االئتمانية المخاطر حول لها التابعة التصنيف ورشكات المستثمرين خلدمات Moody’s وكالة تبدهيا اليت اآلراء هي االئتمانية التصنيفات إن

 وكالة وتعرف .بالديون الشبهية المالية األوراق أو الديون أو االئتمانية وااللزتامات الكيانات من لكل المستقبل يف المتوقعة النسبية تمانيةاالئ خماطر حول Moody’s وكالة تبدهيا اليت اآلراء "Moody’s إصدارات" .بالديون الشبهية

Moody’s  يرجى .أصوله يف لنقص تعرض أو الوفاء عليه تعذر حال يف المالية للخاسرة وتعرضه استحقاقها عند التعاقدية المالية بالزتاماته الكيانات أحد وفاء عدم احتمال عن الناشئة المخاطر بأهنا اإلئتمان خماطر المستثمرين خلدمات 

 فهيا مبا أخرى خماطر أي االئتمانية التصنيفات تعالج وال . Moody’s وكالة تقييمات تتناولها اليت التعاقدية المالية االلزتامات أنواع بأشن معلومات عىل احلصول أجل من التصنيفات وتعريفات رموز بأشن Moody’s وكالة وثيقة عىل االطالع

 .تارخيية أو حالية حقائق بأشن ترصحيات  ليست الوكالة إصدارات تتضمهنا اليت Moody’s تقدمها اليت اآلراء االئتمانية التصنيفات إن .األسعار بتقلب المتعلقة المخاطر أو السوقية القيمة وخماطر السيولة خماطر :احلرص ال المثال سبيل عىل

 التصنيفات ُتقدم أو ُتشكل ال وكذلك، .MOODY’S ANALYTICS, INC جانب من المنشورة التعليقات أو الصلة ذات واآلراء االئتمانية للمخاطر النماذج عىل قامئة كمية تقديرات MOODY’S إصدارات تتضمن أن جيوز كما

ية مشورة أي Moody’s وإصدارات االئتمانية  استثماري قرار أي مالمئة مدى عىل  يعلقون ال  Moody’s إصدارات أو االئتمانية التصنيفات من وأي أن عن فضالً  مالية؛ أوراق بأية االحتفاظ أو بيع أو برشاء توصيات وال مالية، أو استثمار

 أو هبا االحتفاظ رشاهئاأو بصدد هو مالية ورقة كل الواجبة، العناية كامل مراعاة مع ، وتقييم بدراسة يقوم سوف مستثمر كل أن اإلعتبار يف األخذ مع إصداراهتا وتنرش االئتمانية تصنيفاهتا ٌتصدر Moody’s وكالة إن .بعينه مستثمر ألي معني

 .بيعها

 أو MOODY’S تصنيفات التجزئة مستثمرو يستخدم أن المالئم غري ومن الهتور قبيل من وسيكون التجزئة، مستثمري جانب من ُتستخدم أن مطبوعاهتا وكذلك MOODY’S مؤسسة جانب من االئتمانية التصنيفات من المقصود ليس

 .لديك آخر حمرتف مستاشر أي أو المايل مبستاشرك االتصال عليك ينبغي شك، أي راودك ما إذا حالة ويف .استثماري قرار أي اختاذهم عند االعتبار يف مطبوعاهتا

 ختزين أو بيع إعادة أو توزيع إعادة نرشأو أو نقل أو أ إراسل أو جتميع إعادة أو نسخ إعادة أو نسخ وُحيظر والنرش الطبع حقوق قانون احلرص، ال المثال سبيل عىل ذلك يف مبا القانون، مبوجب حممية المستند هذا حيتوهيا اليت المعلومات كافة إن

  .Moody’s من ُمسبقة خطية موافقة عىل احلصول دون شخص أي ِقبل من كانت، مهما وسيلة بأية أو أسلوب أو صيغة وبأي جزئيا، أو كليا سبق، مما ألي استخدامها هبدف المعلومات هذه

 .مقاربة اعتبارها إىل تؤدي قد طريقة بأي استخدامه جيب وال التنظيمية لألغراض حمدد المصطلح هذا أن حيث كمقياس شخص أي قبل من لالستخدام خمصصة ليست المودعة Moody's ومطبوعات االئتمانية التصنيفات إن

 "هي كما" المعلومات هذه توفري تم أخرى، عوامل إىل إضافة ميكانيكي، أو برشي خطأ وجود الحتمالية ونظراً  .علهيا وُيعتمد دقيقة أهنا Moody’s تفرتض مصادر من المستند هذا يف المتضمنة المعلومات كل عىل MOODY’S حصلت

 مبصادر االستعانة ، ذلك، يف مبا هبا، موثوق أهنا Moody’s تعتربها مصادر ومن كافية جودة ذات االئتمانية التصنيفات منح يف هبا تستعني اليت المعلومات ان تضمن لكي الالزمة التدابري كافة Moody’s وكالة تتخذ .نوع أي من ضمان دون

 .MOODY’S مطبوعات إعداد يف أو التصنيف، عملية خيص فيما تتلقاها اليت المعلومات من التحقق أو مبراجعة مستقل، حنو عىل تقوم أن حالة، كل يف ميكهنا، وال كمدقق تعمل ال Moody’s وكالة فإن ذلك، ومع  .مستقل ثالث طرف من

هيا وكذلك MOODY’S مؤسسة فإن وجيزيه، القانون به يسمح الذي بالقدر  غري كانت سواء أرضار أو خاسئر أية عن جهة أو شخص أي جتاه مسؤولية أية تتحمل ال ـ والموردين والمرخصني وممثلهيا، ووكالهئا وموظفهيا فهيا والمسؤولني مدير

هيا من أي أو MOODY’S مؤسسة كانت وإن حىت استخدامها، عىل القدرة عدم أو المعلومات تلك استخدام أو طيه المتضمنة بالمعلومات يتصل فيما أو من تنأش نوع، أي من عرضية، أو استتباعية أو خاصة أو مبارشة  المسؤولني أو مدير

 المالية األداة تكون ال حيث ينأش رضر أو خاسرة أي (ب) أو حمتمل أو حايل لرحب خاسرة أي (أ) :حرص دون ذلك يف مبا األرضار، أو اخلاسئر تلك وقوع بإمكانية مقدماً  علمت قد ـ الموردين أو المرخصني أو ممثلهيا أو وكالهئا أو موظفهيا أو فهيا

 .MOODY’S مؤسسة جانب من خمصص معني ائتماين تصنيف موضوع هي الصلة ذات

هيا وكذلك MOODY’S مؤسسة فإن وجيزيه، القانون به يسمح الذي بالقدر  ألي تقع تعويضية أو مبارشة كانت سواء أرضار أو خاسئر أية عن مسؤولية أية تتحمل ال ـ وموردهيا ومرخصهيا وممثلهيا ووكالهئا وموظفهيا فهيا والمسؤولني مدير

 نطاق خارج أو نطاق يف احتمال أي أو جانب، من (استبعادها ـ شك أو لبس ألي جتنباً  ـ ميكن ال المسؤولية من آخر نوع أي أو متعمد، ترصف سوء أو احتيايل، عمل أي استبعاد مع ولكن) إهمال أي حرص، دون ذلك يف مبا جهة، أو شخص

هيا من أي أو MOODY’S مؤسسة سيطرة،  عىل القدرة عدم أو المعلومات تلك استخدام أو طيه المتضمنة بالمعلومات يتصل فيما أو عن تنأش الموردين، أو المرخصني أو ممثلهيا، أو وكالهئا أو موظفهيا أو فهيا المسؤولني أو مدير

 .استخدامها

ية أو دقة بأشن - ضمين أو رصحي - ضمان أي Moody’s تقدم وال  بأي Moody’s عن صادرة أو ُمقدمة معلومات أو رأي أو ائتماين تصنيف ألي معني غرض ألي المعلومات أو التقييمات هذه مثل مالمئة آو بيع إمكانية أو متام أو استمرار

  .كانوا أياً  أسلوب أو صيغة

 واألوراق والكمبياالت الصكوك و، والبلديات الرشكات سندات ذلك يف مبا) الديون لسندات الُمصدرين معظم أن ،" Moody’sلمؤسسة بالكامل مملوكة رشكة وهي المستند، هذا مبوجب المستثمرين خلدمات Moody’s وكالة ُتفصح

 بني ترتاوح رسوما بواسطهتا مقدمة تصنيف وخدمات آراء مقابل  المستثمرين خلدمات Moody’sلـ الدفع عىل وافقوا قد تقييم، أي بعمل التكلييف طلب قبل المستثمرين، خلدمات Moody’s  بواسطة الُمصنفة الممتازة واألهسم (التجارية

هيا اليت التصنييف عمليات استقاللية مع بالتعامل خاصة وإجراءات سيااست المستثمرين خلدمات Moody’s ( Moody’s مؤسسة من كل تتبىن .أمريكي دوالر 2.700.000 و 1000  وعمليات المستثمرين خلدمات Moody’s وكالة جتر

 .عام بشكل التصنيف

 المالية األوراق مع التعامل تنظيم مفوضية أبلغت قد كانت واليت المستثمرين خلدمات Moody’s  من بتصنيفات حتتفظ اليت اجلهات وبني الُمَصنفة، واجلهات MCO مديري بني حتدث قد اليت التحالف بأعمال المتعلقة المعلومات نرش يتم

 SECيف ملكية حصة عن علنا MCO االليكرتوين الموقع عىل شبكة موقع عىل نرشها يتم ، %5من بأكرث www.moodys.comعنوان حتتDirector and Shareholder  —Corporate Governance  —Investor Relations " 

Affiliation Policy.”. 

 MOODY'S، Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 لـ التابع للكيان الممنوحة "األسرتالية المالية اخلدمات رخصة" مبوجب يكون أسرتاليا يف الوثيقة لهذه نرش أي :فقط بأسرتاليا خاصة إضافية أحكام

657AFSL 336969 أو /و Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (ينطبق حسبما). المادة يف المقصود المعىن سياق ويف فقط "باجلملة البيع قطاع لعمالء" موّجهة الوثيقة هذه إن 

761G لـ تتعهدون فأنكم أسرتاليا، داخل الوثيقة هذه عىل االطالع حق عىل احلصول استمراركم خالل من .2001 للعام الرشكات قانون من MOODY’S لن وأنه "اجلملة بنظام البيع قطاع عمالء" بصفتكم الوثيقة هذه عىل حتصلون بأنكم 

 االئتماين MOODY'S تصنيف ويعترب .2001 لعام الرشكات قانون من 761G المادة يف المقصود للمعىن وفقاً  "التجزئة بنظام البيع لعمالء" حمتوياهتا أو الوثيقة هذه نرش يف مبارش، غري أو مبارش بطريق احلق، متثلوهنا اليت اجلهة أو لكم يكون

 .التجزئة لمستثمري المتاحة يةالمال األوراق أشكال من شكل أي أو اإلصدار جهة ألهسم المالية األوراق بأشن وليس اإلصدار، جبهة اخلاص الدين بسداد االلزتام إزاء للُمصدر االئتمانية باجلدارة يتعلق فيما رأًيا

 بالكامل مملوكة تابعة رشكة وهي انك، هولدينجز اوفرسيزس موديز قبل من بالكامل المملوكة كيه جي اليابان جروب موديز لوكالة بالكامل ومملوكة تابعة ائتمانية تصنيف وكالة هي كيه كيه اليابان موديز فإن :فقط باليابان خاصة إضافية أحكام

 موديز قبل من االئتمانية التصنيفات فإن لذلك، .قومية أهمية ذات تصنيف وكالة ليست اليابان اف اس موديز  .كيه كيه اليابان موديز لوكالة بالكامل ومملوكة تابعة ائتمانية تصنيف وكالة هي كيه كيه اليابان اف اس موديز .او يس ام قبل من

 .المتحدة الواليات قوانني مبوجب معينة معاجلة أنواع المصنف االلزتام يؤهل ال وبالتايل. قومية أهيمة ذات ليست هيئة أية قبل من قومية أهمية بدون االئتمانية التصنيفات حتديد تم .قومية أهمية بدون ائتمانية تصنيفات هي اليابان اف اس

 .التوايل عىل 3 و 2 هي اليابان يف المالية اخلدمات وكالة مفوض لدى تسجيلها وأرقام المالية للخدمات اليابان وكالة يف مسجلة ائتمانية تصنيف وكاالت هي اليابان اف اس موديز و كيه كيه اليابان موديز

 الممتازة واألهسم (التجارية واألوراق والكمبياالت والصكوك والبلديات الرشكات سندات ذلك يف مبا) الديون لسندات الُمصدرين معظم أن المستند هذا مبوجب (احلالة حسب) اليابان اف اس موديز أو كيه كيه اليابان موديز وكالة ُتفصح

 بواسطهتا مقدمة تصنيف وخدمات آراء مقابل اليابان اف اس موديز أو كيه كيه اليابان موديز إىل الدفع عىل وافقوا قد تقييم، أي بعمل التكلييف طلب قبل (احلالة حسب) اليابان اف اس موديز أو كيه كيه اليابان موديز بواسطة الُمصنفة

 .اليابانية التنظيمية المتطلبات لمعاجلة خاصة وإجراءات سيااست اليابان اف اس موديز أو كيه كيه اليابان موديز من كل تتبىن .ياباين ين 250,000,000 إىل ياباين ين 125,000 بني ترتاوح رسوما
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