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 ینایر 2021 1:  الرسيان   تارخي 

 

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

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

  الغرض

لتصنيف بعض  تفويضها تم اليت) UKوالمملكة المتحدة ( )”EU“( رويباألو االحتاد متطلبات وصف إىل السياسة هذه هتدف

 ذلك،  إىل  باإلضافة.  له  مقراً   أو المملكة المتحدة  األورويب  االحتاد  من  يتخذ  رئييس  حمللوجود    مع  السيادية  وشبه  السياديةاحلكومات  

 .العالمي للتطبيق Sovereign Group رشكة قبل من اعتمادها تم اليت المتطلبات السياسة هذه تتضمن
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 السياسة 

 تطبيق السياسة .1

 التصنيف  تعريف  ضمن  تندرج  اليت  السيادية  شبه  االئتمانية  والتصنيفات  السيادية  االئتمانية  التصنيفات  مجيع  عىل  السياسة  هذه  تنطبق

 أي للتطبيق، قابالً  ذلك كان إذا ذلك، يف مبا ،بالمملكة المتحدة السيادي االئتماين التصنيفأو  األورويب باالحتاد السيادي االئتماين

 البلدية  اجلهات  عن  الصادرة  االئتمانية  التصنيفات  عىل  السياسة  هذه  تنطبق  ال.  ُذِكر  ما  باستثناء  ،1  التصنيف  مراجعة  أو  مستقبلية  نظرة

 االئتماين التصنيف تعريف ضمن تندرج ال اليت السيادية شبه أو المتحدة للواليات االئتمانية التصنيفات ضمن بالبلدية والمرتبطة

 .2 بالمملكة المتحدة السيادي االئتماين التصنيفأو  األورويب باالحتاد السيادي

 التصنيفات مراجعة .2

والتصنيفات االئتمانية لبنوك التنمية متعددة األطراف اليت تظهر يف تقويم اإلصدار   السيادية  االئتمانية  التصنيفات  مجيع  مراجعة  جيب

 ك التنمية متعدد األطراف سنوًيا عىل األقل.ومراجعة التصنيفات االئتمانية األخرى لبنأهشر عىل األقل. وستتم  )  6(  ستة  كل  السيادي

 التصنيفات  مجيع  وختضع.  األقل  أهشر عىل)  6(  ستة  كل  السيادي  إلصدارا  تقويم  يف  تظهر  اليت  السيادية  شبه  كما جيب مراجعة اجلهات

األقل، باستثناء التصنيفات اليت تم اعتمادها لالستخدام يف االحتاد  عىل سنوي للمراجعة بشكل شبه السيادية األخرى االئتمانية

 سياسة  بنود  مجيع  تنطبق  االئتماين،  التصنيف  اجعاتمر   بعض  بتكرار  المتعلق  المطلب  وباإلضافة إىل هذا.  أو المملكة المتحدة  األورويب

 .أهشر ستة فرتة خالل االئتماين التصنيف مراجعات عىل المحفظة إدارة وإجراءات مراجعة االئتمانية الدورية للتصنيفات المراجعة

 والمملكة المتحدة األوروبي باالتحاد المستقبلية النظرات/والمراجعات للتصنيفات المطلوب المسبق اإلشعار .3

وهيئة ) ESMA( األوروبية  واألسواق المالية األوراق هيئة إىل المقبل بالعام اخلاص السيادي اإلصدار تقويم MIS ترسل أن ييجب

 التصنيفات  نرش  توارخي  التقويم  هذا  ويوضح  عام،  كل  بهناية  www.moodys.com  موقع  عىل  نرشهباإلضافة إىل  )  FCA(السلوك المايل  

 اإلصدار تقويم عىل حتديث أي إجراء وعند. و/أو المملكة المتحدة األورويب باالحتاد المطلوبة  وغري المطلوبة السيادية االئتمانية

موقع  عىل ونرشهوهيئة السلوك المايل  األوروبية واألسواق المالية األوراق هيئة إىل إراسله جيب العام، خالل السيادي

www.moodys.com.جيب أن تكون توارخي النرش لهذه للتصنيفات المطلوبة وغري المطلوبة يوم اجلمعة . 

ُيسمح باالحنراف عن تقويم اإلصدار السيادي، يف المواقف اليت يؤدي فهيا االحتفاظ بالتصنيف االئتماين عند المستوى احلايل إىل 

جلدارة االئتمانية للدين أو الكيان ذي الصلة. وباإلضافة إىل حول ا  MISتكوين انطباع خاطئ أو مضلل بأشن الرأي احلايل لمؤسسة 

 
 ظرة مستقبلية للتصنيف أو مراجعة التصنيفجيب أن حتتوي مجيع اإلاشرات إىل التصنيف االئتماين السيادي يف هذه الوثيقة عىل التصنيف االئتماين وإىل احلد الذي ينطبق عليه، أي ن  1

التقليدي للمصطلح وميكن أن يشمل اجلهات اليت كانت تعترب شبه   Moody’sللتصنيفات االئتمانية “السيادية” أكرث شموًال من استخدام رشكة والمملكة المتحدة تعريف االحتاد األورويبإن   2

ألكرث شموًال لالحتاد األورويب ، مبا يف ذلك بعض اجلهات القانونية ذات األغراض اخلاصة. ألغراضMoody’s سيادية يف المعتاد داخل  .هذه الوثيقة، سيتبع مصطلح “سيادي” التعريف ا

http://www.moodys.com/
http://mssworkspace2010:5013/sites/euregulation/PPR/final/2017%20Policy%20Turnover/04.%20May%20%201%202017/Admin%20Review/www.moodys.com
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التصنيفات االئتمانية السيادية لالحتاد األورويب اليت تم تعييهنا يف عملية التصنيفات المتوقعة أو عملية التصنيفات الالحقة  ذلك،

قويم اإلصدار السيادي يف ضمان العمل المنظم خالل األيام غري التقوميية عندما تاسعد هذه االحنرافات عن ت ها ميكن إصدار اليت 

 ألسواق الدين.

 والمملكة المتحدة األوروبي باالتحاد األعضاء الفردية للدول االئتماني التصنيف إعالنات .4

 باالحتاد األعضاء للدول االئتماين التصنيف إجراء إعالن عندأو المملكة المتحدة  األورويب االحتاد يف موجوًدا الرئييس المحلل كان إذا

 يف أو المملكة المتحدة األورويب باالحتاد األعضاء الدول من دولة من أكرث بني حتليلها يف MIS جتمع فلن ،أو المملكة المتحدة األورويب

 االئتماين  التصنيف  إعالنات  نرش  إىل  يشري  اشمل  صحفي  بيان  إصدار  MIS  لمؤسسة  ُيسمح  ذلك،  ومع.  نفسه  االئتماين  التصنيف  إعالن

 .الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والمملكة المتحدةأو  األورويب باالحتاد األعضاء الدول من أكرث أو لدولتني

 والمملكة المتحدة األوروبي باالتحاد السياسات توصيات/مذكرات منع .5

 سيااست  حتليل  بأشن  إضافية  متطلبات  أيًضا  هناك  االئتمانية،  بالتصنيفات  المرتبطة  التوصيات  متنع  اليت  السياسة  بنود  إىل  باإلضافة

 عىل. مملكة المتحدةبال السيادية االئتمانية التصنيفاتو األورويب باالحتاد السيادية االئتمانية التصنيفات عىل تنطبق خاصة سيادية

 يف التالية العنارص تضمني عدم جيب أنه إال ين،االئتما التصنيف حتديد يف ضمنًيا عنًرصا ميثل أن ميكن السياسة حتليل أن من الرغم

 يتبعها أن جيب اليت السيااست إراشدات) 3 أو السيااست، مذكرات) 2 أو السيااست، توصيات) 1: االئتماين التصنيف إعالن

 االئتمانية بالتصنيفات المتعلقة االئتماين البحث مواد عىل المنع هذا تطبيق أيًضا MIS عىل جيب. تصنيف عىل احلاصل الكيان

 .مملكة المتحدةبال السيادية االئتمانية التصنيفاتو األورويب باالحتاد السيادية

 المحتملة التصنيف إجراءات أو التصنيف إجراءات بنقل  المتعلقة المملكة المتحدة/األوروبي االتحاد قيود .6

التصنيفات االئتمانية باستثناء    السيادي،  اإلصدار  تقويم  يف  المالية  وأدواهتم  الُمصدرين  لهؤالء  االئتماين  التصنيف  إجراءات  مجيع  توجد

 اسعات   انهتاء  بعد  نرشها  المقررالسيادية لالحتاد األورويب اليت تم تعييهنا يف عملية التصنيفات المتوقعة أو عملية التصنيفات الالحقة  

 إجراءات  مجيع  MIS  تصدر  المطلب،  هذا  الستيفاء.  العمل  بدء  من  األقل  عىل  اسعة  وقبل  األورويب  باالحتاد  المنظمة  األسواق  يف  العمل

 بتوقيت) ماسءً  9:30( 21:30 الاسعة األسواق إغالق بعد األورويب باالحتاد السيادي االئتماين بالتصنيف اخلاصة االئتماين التصنيف

  إعالن عند احلالية، واإلجراءات السيااست مبوجب. لندن بتوقيت) صباًحا 6:00( 06:00 الاسعة األسواق فتح قبل أو لندن

 التصنيف  إعالن  خالل  من  عهنا  اإلبالغ  جيب  األورويب،  باالحتاد  السيادية  االئتمانية  التصنيفات  عىل  التغيريات  لمراجعة  النية  أو  التغيريات

 .االئتماين

 االئتماني والبحث السرية المعلومات .7
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 البحث استخدام عدم جيب ذلك، من الرغم وعىل. وديوهنا السيادية اجلهات حول االئتمانية األحباث نرش MIS تواصل أن ميكن

 االئتماين التصنيفو األورويب باالحتاد السيادي االئتماين التصنيف عىل التغيريات مراجعة يف النية أو تغيريات أي إلعالن االئتماين

  جيب ،MIS إىل سيادية جهة حول بالُمصدر خاصة رسية معلومات ديمتق  عند ذلك، إىل وباإلضافة. مملكة المتحدةبال السيادي

. بالُمصدر  اخلاصة  الرسية  المعلومات  مع  التعامل  بأشن  احلالية  MIS  وإجراءات  سيااست  مع  يتوافق  مبا  المعلومات  هذه  مع  التعامل

 المعلومات  رسية  عىل  احلفاظ)  1:  إىل  احلالية،  واإلجراءات  السيااست  مع  يتوافق  مبا  االئتماين،  بالبحث  يقومون  الذين  الموظفون  يسعى

 باإلفصاح إذًنا الُمصدر مينح لم ما المذكورة، الرسية المعلومات عن علًنا اإلفصاح عن االبتعاد) 2 الوكيل، أو الُمصدر يقدمها اليت

 التصنيف  إجراء  حول  العلنية  غري  والمعلومات  الرسية  الُمصدر  معلومات  عن  انتقايئ  بشكل  اإلفصاح  عن  االبتعاد)  3و  المعلومات،  عن

 العامة  غري اجلوهرية المعلومات وسياسة ،MIS لمؤسسة المهين السلوك قواعد مدونة راجع. المستقبيل السيادي االئتماين

 .المعلومات من لمزيد االفرتاضية المواقف أو الرسية بالمعلومات المتعلقة واإلراشدات

 السيادي بالتصنيف المرتبطة المطلوبة المعلومات .8

 والعوامل  االفرتاضات،  االستيعاب،  وهسل  واضح  بشكل  ،MIS  ترشح  سيادي،  ائتماين  تصنيف  بأشن  االئتماين  التصنيف  إعالن  نرش  عند

. المستقبلية النظرة أو/و المراجعة أو التصنيف حتديد عند مراعاهتا متت قد أخرى عنارص وأي القيود من اليقني وعدم المتغرية،

االئتمانية السيادية  للتصنيفات وبالنسبة. المطلوبة المعلومات هذه نقل طريقة هي االئتماين التصنيف إعالنات تعترب عام، وبشكٍل 

 ئتمايناال التصنيف إعالن يعترب ،لالحتاد األورويب اليت تم تعييهنا يف عملية التصنيفات المتوقعة أو عملية التصنيفات الالحقة اليت

 إما التصنيف حتديد يتضمن عندما ذلك، إىل وباإلضافة. المطلوبة المعلومات هذه نقل طريقةً  الضمين االئتماين للتصنيف األصيل

 حتديد) 4 أو التصنيف، تأكيد) 3 أو التصنيف، إقرار) 2 أو المستقبلية، النظرة أو/و المراجعة حالة احلايل، التصنيف من تغيري) 1

 يف وضعها تم اليت والكيفية الكمية للعوامل تفصيلًيا تقييًما علنًيا المنقولة المرفقة المعلومات تتضمن أن جيب مبديئ، تصنيف

  ملخص  MIS توفر أن جيب نفسه، العلين النرش هذا ويف. العوامل لهذه النسيب التأثري عن فضال التصنيف، تغيري حتديد عند االعتبار

   .السيادي االئتماين التصنيف هذا عىل تنطبق مطلوبة موحدة اقتصادية إحصائية معلومات وأي التصنيف جلنة اجتماعات مذكرات
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 المصطلحات تعريف

 الوكيل

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

 المتوقعة عملية التصنيفات

ألداة أو ُمصدر،  تم تعيينهمؤقت من تصنيف ائتماين ال رمزالات المتوقعة هي العملية اليت ميكن من خاللها إزالة صنيفعملية الت

عىل سبيل المثال، عندما يتم ). فPرمز (لوضع ال سبًبا اسسيف األ واليت كانت  تتحقق االحتماالت اليت كان من الوارد حدوهثاعندما 

ز رمبالالماشر إلهيا  تتحقق االحتماالت  عندما   Baa1 من تصنيف (P) تم إزالة الرمزيداة دين، فمن المتوقع أن  أل  Baa1 (P) تعيني تصنيف

)P(. 

 االئتماني  التصنيف

 األوراق المالية الدائنة  أو  مايل  الزتام  أوالزتام الدين    أو  لكيان ما  االئتمانية  باجلدارة  يتعلق  فيما  MISمؤسسة    رأي  هو  االئتماين  التصنيف

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

 .ت التصنيفغريها من األدوات المالية، الصادرة باستخدام أحد نظم التصنيف الموضوعة والمحددة لفئا األهسم الممتازة أو

 االئتماني التصنيف إجراءات

 :التالية البنود من بند أي هي االئتماين التصنيف إجراءات

ف كيان إىل ائتماين تصنيف ختصيص   التصنيفات عملية يف تعيهنا تماليت  االئتمانية التصنيفات ذلك يف  مبا به، اإللزام أو ُمصنَّ

 الالحقة؛  االئتمانية

 المتوقعة التصنيفات عملية يف حدوهثا الوارد من كان اليت االحتماالت حتقق عندما االئتماين التصنيف من المؤقت الرمز إزالة 

 ؛)التصنيف خفض أو التصنيف رفع أي( االئتماين التصنيف يف تغيري 

 التصنيفات أحد إخراج أو احلالية االستعراض عمليات إحدى اجتاه تغيري أو االئتمانية، التصنيفات ألحد استعراض عملية إجراء 

 ؛)االئتماين التصنيف تأكيد أي،( استعراض عملية من االئتمانية

 التصنيفات من أكرث أو واحد أو التصنيف عىل احلاصلة الكيانات بأحد المرتبطة المستقبلية النظرة يف التغيري أو التحديد 

 االئتمانية؛

 االئتمانية؛ التصنيفات أحد إقرار 

 .االئتمانية التصنيفات أحد سحب 
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 االئتماني التصنيف إعالن

 بالتصنيفات يرتبط ائتماين تصنيف إجراء إصدار عن  ل�عالن  استخدامها يتم  رمبا مكتوبة راسلة عن عبارة االئتماين التصنيف إعالن

الكتتاب  تصنيفات  أو  المنشورة  غري  للمراقبة  اخلاضعة  القروض  تصنيفات  أو  العامة،  االئتمانية . المنشورة  غري  للمراقبة  اخلاضعة  اخلاصة  ا

 اإللكرتوين الموقع عىل العامة االئتمانية للتصنيفات ائتماين تصنيف إجراء بنرش كذلك Moody’s Localأو  MIS تقوم قد

www.moodys.com االئتماين التصنيف بإعالن مصحوًبا يكون ال حبيث. 

ESMA 

 المنّظمة لالحتاد األورويب. اجلهةهي  األوروبية واألسواق المالية األوراق هيئة

 األوروبي  باالتحاد األعضاء الدول

 االحتاد لعضوية مرشحة دولة) 3 أو األورويب، االحتاد إىل لالنضمام متقدمة دولة) 2 أو األورويب، االحتاد يف عضوة) 1 تكون دولة أي

 .العضوية لطلب التقديم عملية تبدأ لم لكهنا األورويب االحتاد يف بعضويهتا معرتف دولة) 4 أو األورويب،

 األوروبي  باالتحاد السيادي االئتماني التصنيف

 : هو األورويب باالحتاد السيادي االئتماين التصنيف

 األورويب؛ االحتاد يف  Moody’s لمؤسسة تابعة جهة فروع أحد أو األورويب االحتاد داخل موجوًدا المحللني رئيس يكون عندما 

 أو المحلية، أو اإلقليمية  احلكومة أي بالدولة، حملية أو إقليمية أو حكومية بسلطة خاص التصنيف 

  احلكومة أي بالدولة، حملية أو إقليمية  سلطة أو للدولة أخرى مالية أداة أو دين سند أو مايل، الزتام أو بدين خاصة التصنيفات 

 أو بالدولة، المحلية أو اإلقليمية أو احلكومية للسلطات) SPV( خاصة أغراض ذات قانونية جهة أو المحلية؛ أو اإلقليمية

  األعضاء لمصلحة المالية الماسعدة وتقديم التمويل إدارة بغرض أكرث أو دولتني يف تعمل دولية مالية مبؤسسة خاص التصنيف 

 .شديدة مالية مشكالت هتددهم أو يواجهون الذين

 احلكومات  ِقبل  من  مبارشةً   تأسست  اليت  فقط  اجلهات  هذه)  SPV(  اخلاصة  األغراض  ذات  القانونية  اجلهة  تشمل  التعريف،  هذا  ألغراض

  األصول  بيع أو المتالك تأسيهسا تم مالية مؤساست أي ذلك يشمل ال  وهكذا. التمويل قناة خارج حقيقي ناشط أي تتوىل وال

 تقوم أن تتطلب جوهرية مالية عمليات لدهيا اجلهات هذه ألن نظًرا ،)”المتعرثة البنوك“ مبصطلح إلهيا ياشر اليت( للبنوك المتعرثة

 من كجزء  تأسيسه تم كيان أي السيادية اخلاصة األغراض ذات القانونية اجلهة تشمل  ال ذلك، إىل وباإلضافة. القرارات باختاذ اإلدارة

 أغراض ذات قانونية جهة تعترب ال وبالتايل احلكومات تؤسهسا لم اجلهات هذه إن حيث واخلاص، العام القطاعني بني الرشاكة  مرشوع

 .المحلية أو اإلقليمية أو احلكومية للسلطات خاصة
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 مؤسسة من ُمشّكلة جلنة يد يف ال أم خاصة أغراض ذات قانونية جهة باعتباره الكيان تضمني جيب كان إذا مبا المتعلقة القرارات تقع

Moody’s السيادية وشبه السيادية جمموعات التصنيف  من. 

 )FCA(  المالي السلوك هيئة

 .مة للمملكة المتحدةهيئة السلوك المايل هي اجلهة المنّظ 

 بالُمصدر  الخاصة  السرية المعلومات

 فيما  وكالئه  أو  تابعيه  أو  الُمصدرين،  أحد  من  MIS  قبل  من  علهيا  احلصول  يتم  معلومات  أي  هي  بالُمصدر  اخلاصة  الرسية  المعلومات

 أجلها من MIS تلقت واليت هبا المسموح اخلدمات من غريها أو المعاونة اخلدمات بتقديم يتعلق فيما أو التصنيف بعملية يتعلق

 اخلاصة  الرسية المعلومات“ مصطلح يتضمن وال. للمعلومات الرسية والطبيعة الملكية إىل اخلصوص وجه عىل يشري كتابًيا إخطاًرا

 :”بالُمصدر

 المعلومات المعروفة بشكل علين؛ .أ

 بشكل غري رسي قبل إفصاح الُمصدر أو وكالئه عهنا؛ MISالمعلومات المتوفرة لمؤسسة  .ب

بصورة مناسبة  MISبشكل غري رسي من طرف ثالث حبيث ال يكون معلوًما لدى  MISالمعلومات اليت تصبح متاحة لدى  .ج

 ه باتفاقية رسية مع الُمصدر أو حبظر إتاحة تلك المعلوماتارتباط

 ؛MISالمعلومات اليت يتم إعدادها بصورة مستقلة من قبل  .د

 المعلومات اليت تم جتميعها أو نقلها بطريقة لم يعد ارتباطها بأي ُمصدر فردي معلوًما .ه

 وكالئه.  المعلومات المعتمد إفاشؤها للجمهور كتابة من قبل الُمصدر، أو تابعيه أو .و

 الرئيسي المحلل أو الرئيسي، التصنيف محلل

 تصنيف مراقبة أو تعيني عن الرئيسية المسؤولية ليتوىل حالًيا الُمعّني  MIS موظف هو الرئييس المحلل أو الرئييس التصنيف حملل

 .للتطبيق قابالً  ذلك كان إذا التصنيف، مراجعة أو للتصنيف المستقبلية والنظرة معني،

 MIS موظف

 . MIS مبؤسسة جزيئ أو كيل بدوام موظف أي يعين MIS موظف مصطلح

Moody's Investors Services, Inc. (MIS)  

رية  العالمة اسم ضمن التصنيفات تصدر اليت لها التابعة والرشكات. Moody’s Investors Service, Inc إىل MIS اختصار يشري  التجا

“Moody’s Investors Service.” 
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Moody’s Local (ML) 

رية "ائتمانية  صنيفاتاليت تصدر تووالرشكات التابعة لها  Moody’s Localإىل  MLيشري  ". Moody's Localحتت اسم العالمة التجا

رية. تستخدمالحقة لتحديد كل والية قضائية  وسيت إضتفة  اسم العالمة التجا

 المستقبلية النظرة

 الرجوع يرجى المعلومات، من لمزيد. متوسطة فرتة خالل الُمصدر لتصنيف المحتمل باالجتاه اخلاص الرأي هي المستقبلية النظرة

 .التصنيفات المعمول هبا وتعريفات  رموز وثيقة إىل

 تصنيف على  الحاصل) الكيانات( الكيان

 أي  للتصنيف االئتماين أو  Moody’sوكاالت   إحدى  من  تصنيف  عىل  حاصل  كيان  أي  تعين)  الكيانات  أو(  تصنيف  عىل احلاصل  الكيان

 للتصنيف االئتماين. Moody’sوكاالت  إحدى من تصنيفها يتم مالية أوراق بإصدار يقوم كيان

 MISالتابعة لـ  التصنيف مجموعة

 ضمن التصنيفات والبحوث، عىل سبيل المثال، MISتشري جمموعة التصنيف إىل أحد فرق التصنيف التحلييل العالمي التابعة لـ 

 ).FIGالمؤساست المالية العالمية (

 المراجعة

  الرجوع يرجى المعلومات، من لمزيد. القريب المدى عىل التغيري أجل من االعتبار بعني يؤخذ التصنيف أن إىل إاشرة هي المراجعة

 .المعمول هبا التصنيفات وتعريفات  رموز وثيقة إىل

 السيادي االئتماني التصنيف

 االحتاد  حيدده  ما  باستثناء  للحدود،  العابر  التنظيم  أو  ما  بلد  يف  السيايس  التنظيم  من  مستوى  أعىل  عىل  ائتماين  تصنيف  هو   عام،  بشكٍل 

 ما  وهو  ،بالمملكة المتحدة)  السيادي  االئتماين  التصنيف(  المملكة المتحدةو  )األورويب  باالحتاد  السيادي  االئتماين  التصنيف(  األورويب

 .السيادة لمصطلح اشمالً  رسمًيا تعريًفا حيمل

 تقويم اإلصدار السيادي

حول اإلصدار المحتمل لكل من التصنيفات االئتمانية المطلوبة غري المطلوبة ثالث توارخي تقويم اإلصدار السيادي عن  عادة ما ُيعلن

الحتاد األورويب (والتصنيفات االئتمانية باالتصنيفات االئتمانية السيادية    وحيتوي عىل  حتاد األورويب والمملكة المتحدة.لال لواحئ    مبوجب

يكون المحلل الرئييس اخلاص هبم مقيمًا يف الذين  معيننيال وشبه السياديني سيادينيالمصدرين وبعض ال السيادية للمملكة المتحدة

تقويم  حيتويالسوق،  يف ومن أجل توفري المزيد من الشفافية )،هو مطلوب مبوجب اللواحئاالحتاد األورويب أو المملكة المتحدة، كما 
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، أو يف المملكة المتحدة، والذي يكون المحلل الرئييس المحليني باالحتاد األورويبتصنيفات المصدرين أيضًا عىل اإلصدار السيادي 

 هذا حيتوي الو . العام خالل الرضورة حسب مالتقوي هذا حتديث ميكنخارج االحتاد األورويب أو المملكة المتحدة. اخلاص هبم مقيمًا 

 االئتمانية لتصنيفاتيف عملية االيت تم تعييهنا لالحتاد األورويب السيادية  االئتمانية لتصنيفاتل Moody’s إصدار توارخي عىل التقويم

 .المتوقعةالذي يتم إزالته من عملية التصنيفات التدوين المؤقت أو من  حديًثا الصادرة الالحقة

 الدولة 

 .واحدة حكومة حتكمه منظًما سياسًيا جمتمًعا يعترب إقليم أو دولة عادًة، هي الدولة

 الالحقة التصنيفات  عملية

 أو لربناجم حايل ائتماين تصنيف إىل بالرجوع حرصًيا المشتقة االئتمانية التصنيفات تعيني عملية هي الالحقة التصنيفات عملية

 :ذلك ويشمل. رئييس مصّنف كيان أو دينفئة /سلسلة

 أشهنا من بطريقة ورشوطها المعاملة هيكل يتغري لم حبيث قائم تصنيف برناجم ضمن أو يف الدين إلصدار ائتماين تصنيف تعيني 

لدى تسجيل وال المغطاة، السندات براجم عىل األمثلة(تشمل  الربناجم تصنيف يف إليه الماشر االئتماين التصنيف عىل تؤثر أن

 )؛ األجل المتوسطةوبراجم السندات  ،هيئة األوراق المالية

 المنخصصة التصنيفات ذلك يف مبا الرئييس، المصنف للكيان االئتماين التصنيف عىل بناءً  تعييهنا تم اليت االئتمانية التصنيفات 

 أو آخر؛ بتصنيف المرتبط المضمون االئتماين التصنيف أو

التصنيفات االئتمانية ألدوات الدين اليت متّثل نفس أقدمية الديون المصنفة اسبًقا عندما يكون  إصدار مثل هذا الدين  تعيني 

يف التصنيفات االئتمانية احلالية. ومن األمثلة عىل ذلك تصنيفات الديون الصادرة عن المصدرين الدامئني كالمصدرين  مذكور

ًضا التصنيفات االئتمانية اليت تم تعييهنا للديون اجلديدة أو لمجموعة واسعة من احلكوميني والرشكات. ويشمل ذلك أي

التهسيالت االئتمانية المعدلة بالرجوع إىل تصنيف حايل لنفس فئة الديون، وعىل نفس مستوى التصنيف، سواء حلت الديون 

 اجلديدة حمل التهسيالت االئتمانية أو الديون المهيكلة المماثلة أم ال.

 السيادي شبه االئتماني صنيفالت

 اإلقليمية السلطات أو اإلقليمية السياسية الفرعية األقاسم ذلك يف مبا وطنية، شبه سياسية جلهة ائتماين تصنيف هو عام، بشكٍل 

 .أكرث أو وطنيتني شبه سياسيتني جهتني عن الناشئة

 المطلوبة  غير االئتمانية التصنيفات

ف  هبابدء اللم يتم  المطلوبة هي التصنيفات االئتمانية اليت غري االئتمانية إن التصنيفات أو أو وكالئه، بناء عىل طلب الكيان المصنَّ

ف بناء عىل طلب ااإلبقاء علهي  أو وكالئه.  الكيان المصنَّ
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 التصنيف االئتماني السيادي بالمملكة المتحدة

 هو: المتحدة بالمملكة السيادي االئتماين التصنيف

 المتحدة؛ المملكة مقره  Moody’s لكيان فرع أو المتحدة المملكة داخل رئييس يقع مقره حملل يوجد حيث 

 و

 حملية، أو أو إقليمية حكومة أي ما، لدولة حملية أو إقليمية سلطة أو لوالية التصنيف 

 لدولة حملية أو إقليمية  سلطة أو لدولة أخرى مالية أداة أو الدائنة المالية األوراق أو مايل الزتام أو الزتام الدين هي التصنيفات 

 أو ما، لدولة المحلية أو اإلقليمية السلطة أو للواليات (SPV) خاصة ألغراض كيان أو حملية؛ أو إقليمية حكومة أي ما،

 الذين أعضاهئا لصالح المالية الماسعدة وتقديم التمويل تعبئة هبدف أكرث أو دولتان أنأشهتا دولية مالية لمؤسسة التصنيف 

 هبا. ونمهدد أو شديدة  متويلية ماشكل من يعانون

 

  احلكومة قبل من مبارشة إناشؤها  تم اليت الكيانات سوى اخلاصة اخلدمات توفر يتال الكيانات تشمل ال اإلجراء، هذا ألغراض

 المؤساست من أًيا ذلك يشمل لن النحو، هذا متويل. وعىل قناة كوهنا عن عدا حقيقي ناشط بأي تقوم ال واليت) احلكومات(

 المصارف" باسم عموًما إلهيا ياشر( للمصارف العاملة غري األصول التخلص من أو لالحتفاظ إناشؤها تم اليت المالية

 لن ذلك، إىل إدارهتا. وباإلضافة قبل من القرارات اختاذ تتطلب كبرية مالية عمليات لدهيا الكيانات هذه أن حيث ،")المتعرثة

 واخلاص العام القطاعني بني  الرشاكة مرشوع من كجزء إناشؤه تم كيان الكيانات السيادية اليت توفر اخلدمات اخلاصة أي تتضمن

اخلدمات اخلاصة الكيانات اليت توفر  تعتربمن  ال وبالتايل) احلكومات( احلكومة قبل من إناشؤها يتم الكيانات لم هذه ألن

 المحلية. أو اإلقليمية السلطات أو للواليات

 

  مكونة جلنة عاتق عىل ضمن الكيانات اليت توفر اخلدمات اخلاصة تقع ال أو كيان إدراج ينبغي كان إذا مبا المتعلقة وإن القرارات

 السيادية. وشبه السيادية األعمال خطوط من األعضاء المنتدبني من
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جمیع الحقوق   ").MOODY’S"  یشار إلیھم مجتمعین بلفظ( الجھات الُمَرِخَصة أو التابعة لھاو/ أو  .Moody’s Analytics, Incو/أو  .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة ، Moody’s، ©2021مؤسسة لدى حقوق الطبع والنشر 
 محفوظة.

االلتزامات االئتمانیة أو الدیون أو أو 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 . وتعرفالیةالحاآلراء   ھذه") المطبوعات(یشار إلیھا مجتمعة بلفظ " Moody’s تنشرھا التي والمعلومات والخدمات والمنتجات الموادتتضمن  وقداألوراق المالیة الشبیھة بالدیون 

رموز وتعریفات  بشأن  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
. 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

كالة لیست تصریحات بشأن حقائق حالیة أو التي تتضمنھا مطبوعات الو 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’Sتاریخیة. كما یجوز أن تتضمن مطبوعات 

  األخرى واآلراء والتقدیراتأن التصنیفات االئتمانیة  كماأي مشورة استثماریة أو مالیة، وال توصیات بشراء أو بیع أو االحتفاظ بأیة أوراق مالیة؛  Moody’sمطبوعات التي تقدمھا  الواآلراء األخرى و والتقدیراتات االئتمانیة تُقدم التصنیف
أن كل مستثمر سوف یقوم بدراسة   االعتبارمع األخذ في   ومطبوعاتوآراء أخرى  وتقدیراتتٌصدر تصنیفاتھا ائتمانیة   Moody’s ة أي قرار استثماري معین ألي مستثمر بعینھ. إنمدى مالئمب  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  والمطبوعات واآلراء األخرى  والتقدیرات المقصود من التصنیفات االئتمانیة  لیس
 ترف آخر لدیك.تھا في االعتبار عند اتخاذھم أي قرار استثماري. وفي حالة إذا ما راودك أي شك، ینبغي علیك االتصال بمستشارك المالي أو أي مستشار محأو تقدیراتھا أو آرائھا األخرى أو مطبوعا  االئتمانیة

والنشر ویُحظر نسخ أو إعادة نسخ أو إعادة تجمیع أو إرسال أ أو نقل أو نشر أو إعادة توزیع أو إعادة بیع أو تخزین  إن كافة المعلومات التي یحتویھا ھذا المستند محمیة بموجب القانون، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، قانون حقوق الطبع
 . Moody’sقة من ل على موافقة خطیة ُمسبھذه 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.

الیة وجود خطأ بشري أو میكانیكي، إضافة إلى عوامل أخرى، تم توفیر ھذه المعلومات "كما ھي" دون  أنھا دقیقة ویُعتمد علیھا. ونظراً الحتم  Moody’sعلى كل المعلومات المتضمنة في ھذا المستند من مصادر تفترض  MOODY’S حصلت 
ھا موثوق بھا، بما في ذلك، ، االستعانة بمصادر من طرف  أن 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’Sالقانون ویجیزه، فإن   بالقدر الذي یسمح بھ
أو أي من مدیریھا أو المسؤولین فیھا أو موظفیھا أو وكالئھا  MOODY’Sالمعلومات 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 یتصل ب

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 في ذلك 
 .MOODY’Sتصنیف ائتماني معین مخصص من جانب  

لیھا 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 ووكالئھا وممث  MOODY’Sبالقدر الذي یسمح بھ القانون ویجیزه، فإن  
استبعادھا) من جانب، أو أي احتمال في نطاق أو خارج نطاق سیطرة،  نباً ألي لبس أو شك ـجھة، 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  دامھا.المتضمنة طیھ أو استخدام تلك المعلومات أو عدم القدرة على استخ 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’sین بموجب ھذا المستند، وھي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة لخدمات المستثمر  Moody’s تُفصح
و   1000بواسطتھا رسوما تتراوح بین  و تقییممقدمة   ائتماني تصنیفمقابل آراء وخدمات  لخدمات المستثمرین Moody’s، قد وافقوا على الدفع لـئتمانيقییم ا لخدمات المستثمرین، قبل طلب التكلیف بعمل أي ت Moody’sالممتازة الُمصنفة بواسطة  

بشكل    االئتمانيلخدمات المستثمرین وعملیات التصنیف  Moody’s ة عملیات التصنیف التي تجریھاسیاسات وإجراءات خاصة بالتعامل مع استقاللی لخدمات المستثمرین Moody’sو  Moody’s دوالر أمریكي. تتبنى كل من 2.700700.000
انت قد أبلغت مفوضیة تنظیم التعامل مع األوراق  والتي ك  لخدمات المستثمرین Moody’sمن  ائتمانیةوالجھات الُمَصنفة، وبین الجھات التي تحتفظ بتصنیفات  MCO یتم نشر المعلومات المتعلقة بأعمال التحالف التي قد تحدث بین مدیري  .عام

ً   SECالمالیة   Director and Shareholder  —Corporate Governance  —"Investor Relationsتحت عنوان www.moodys.com%، یتم نشرھا على موقع شبكة على الموقع االلیكتروني5بأكثر من    MCOعن حصة ملكیة في  علنا
Affiliation Policy.”. 

 MOODY'S ،Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSLع لـ إضافیة خاصة بأسترالیا فقط: أي نشر لھذه الوثیقة في أسترالیا یكون بموجب "رخصة الخدمات المالیة األسترالیة" الممنوحة للكیان التاب  أحكام
من قانون   761G(حسبما ینطبق). إن ھذه الوثیقة موّجھة "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

بأنكم تحصلون على ھذه الوثیقة بصفتكم "عمالء قطاع البیع بنظام الجملة" وأنھ لن یكون لكم أو الجھة التي   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  761Gقة أو محتویاتھا "لعمالء البیع بنظام التجزئة" وفقاً للمعنى المقصود في المادة تمثلونھا الحق، بطریق مباشر أو غیر مباشر، في نشر ھذه الوثی

 التجزئة.. لمستثمريألسھم جھة اإلصدار أو أي شكل من أشكال األوراق المالیة المتاحة  االئتمانیة للُمصدر إزاء االلتزام بسداد الدین الخاص بجھة اإلصدار، ولیس بشأن األوراق المالیة

، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل من  إنكھولدینجز  كة بالكامل من قبل مودیز اوفرسیسزبالیابان فقط: فإن مودیز الیابان كیھ كیھ ھي وكالة تصنیف ائتمانیة تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة مودیز جروب الیابان جي كیھ المملو  خاصة إضافیة أحكام
ل مودیز اس اف س اف الیابان لیست وكالة تصنیف ذات أھمیة قومیة. لذلك، فإن التصنیفات االئتمانیة من قبقبل ام سي او. مودیز اس اف الیابان كیھ كیھ ھي وكالة تصنیف ائتمانیة تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة مودیز الیابان كیھ كیھ. مودیز ا
وبالتالي ال یؤھل االلتزام المصنف أنواع معالجة معینة بموجب قوانین الوالیات المتحدة. مودیز الیابان كیھ  .  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   2ي الیابان ھي اس اف الیابان ھي وكاالت تصنیف ائتمانیة مسجلة في وكالة الیابان للخدمات المالیة وأرقام تسجیلھا لدى مفوض وكالة الخدمات المالیة ف كیھ ومودیز

ُمصدرین لسندات الدیون (بما في ذلك سندات الشركات والبلدیات والصكوك والكمبیاالت واألوراق التجاریة) واألسھم الممتازة الُمصنفة  (حسب الحالة) بموجب ھذا المستند أن معظم ال تُفصح وكالة مودیز الیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان
خدمات   و تقییممقدمة  ائتماني تصنیفخدمات و  آراءالیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان مقابل  لى مودیزبواسطة 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 

 بات التنظیمیة الیابانیة. تتبنى كل من مودیز الیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان سیاسات وإجراءات خاصة لمعالجة المتطل

 

 

. 
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