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لالستخدام الداخيل فقط

جيب عدم ربط تعويض مسؤول االمتثال المعّني ومجيع الموظفني بإدارة االمتثال، أثناء اخلدمة هبذه الصفة، باألداء المايل لمؤسسة 

MIS وجيب تنظيم ذلك لضمان استقاللية مسؤول االمتثال المعنيَّ وإدارة االمتثال؛ رشيطة أال متنع السياسة اآلنفة الذكر موظفي ،

، من الماشركة يف مزايا خطة التقاعد الواسعة بنفس الرشوط واألحكام المتوفرة  إدارة االمتثال، باستثناء مسؤول االمتثال المعنيَّ

 بشكل عام. MISلموظفي 

يتعاون المستاشر العام وكبري موظفي الموارد البرشية يف تنفيذ هذا المطلب ومراقبته باستمرار.

 تعريف المصطلحات

 االمتثال

ممن هم جزء من إدارة االمتثال. MISُيقصد مبصطلح االمتثال إدارة االمتثال، ويشمل موظفي 

مسؤول االمتثال المعّين

نه مؤسسة   كمسؤول امتثال معّني تابع لها. MISمسؤول االمتثال المعّني هو شخص تعيِّ
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MOODY’S INVESTORS SERVICE االمتثال 

 MISموظف 

 .MISأي موظف بدوام كيل أو جزيئ مبؤسسة  MISُيقصد مبصطلح موظف 

Moody’s Investors Service, Inc. (MIS) 

والرشكات التابعة لها اليت تصدر التصنيفات ضمن اسم العالمة التجارية  Moody’s Investors Service, Incإىل  MISيشري اختصار 

"Moody’s Investors Service." 

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

 األصلية باللغة اإلجنلزيية فإنه يعتد بنص الوثيقة األصلية باللغة اإلجنلزيية.الوثيقة 
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MOODY’S INVESTORS SERVICE االمتثال 

 

 .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 اللزتاماتوا الكيانات من لكل المستقبل يف المتوقعة النسبية االئتمانية 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 :قطف 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 ثيقةالو 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 المالية 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
 

http://www.moodys.com/
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