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

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

 السياسة

) ال متثل مصالح األعمال اخلارجية تضارًبا فعلًيا أو حمتمًال يف  1للموظفني بوجود مصالح أعمال خارجية طالما: (  Moody’sتسمح   

) حنو  2المصالح؛  المهنية  مسؤولياهتم  أداء  عىل  الموظفني  قدرة  عىل  اخلارجية  األعمال  مصالح  تؤثر  ال   (Moody’s ذلك يف  مبا   ،

أو  MIS، ال ميكن لموظفي  Moody’s Local (ML)أو    MIS) بالنسبة لموظفي  3و(  Moody’sااللزتامات مبوجب عقود التوظيف مع  

ML 1  مرتبط مبصالح األعمال اخلارجية هذه. 2تصنيف ائتماينالموافقة عىل أو الماشركة يف أو التأثري بشكل آخر عىل حتديد

 . والبريو وبنما بوليفيا باستثناء" Moody’s Local"  كيانات  مجيع عىل  تنطبق هنا"  Moody’s Local"  إىل اإلاشرة1
 االئتمانية التصنيفات إىل  اإلاشرة. تصنيف مراجعة أو به متعّلقة مستقبلية نظرة أي  تطبيقه، ميكن  الذي احلد وإىل االئتماين، التصنيف تشمل  الوثيقة هذه  يف" ائتماين تصنيف" إىل  اإلاشرات كل 2

 . " Moody’s Local Uruguay "و" Moody’s Local Argentina"  تقدمها اليت  المخاطر تصنيفات تشمل

سياسة المصالح التجارية الخارجية والتضارب المحتمل اآلخر 
Outside Business Interests and Other Potential Conflicts Policy
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اعتماد، أو الماشركة   MLأو    MISتعاقدين، وال ميكن لموظفي  الماشركة يف اختيار الموردين أو رشكاء األعمال أو المال ميكن للموظف  

يف، أو التأثري بشكل آخر عىل حتديد التصنيف االئتماين ألي كيان خاص أو الزتام خاص، حيث قد ينأش تضارب فعيل أو حمتمل من 

 مصالح 

الزوجة، أو الرشيك/الرشيكة، أو الوالدين، األعمال اخلارجية للموظف أو من مصالح األعمال للعالقات المبارشة للموظف (أي، الزوج/

يبة أخرى.    أو األبناء أو اإلخوة) أو أي عالقة شخصية قر

ال ميكن للموظف االشرتاك يف مصالح أعمال خارجية دون احلصول عىل موافقة كتابية مسبقة من المدير ومراجعة إدارة االمتثال، كما  

.  عالوًة عىل ذلك، وكما هو منصوص عليه يف مدونة قواعد السلوك  3ات الصلةهو موضح يف إجراءات مصالح األعمال اخلارجية ذ

، مبا يف ذلك Moody’s، ال جيوز للموظفني استخدام موارد  Moody’sالمهين وسياسة استخدام تكنولوجيا المعلومات اخلاصة مبؤسسة  

 لح األعمال اخلارجية. الهواتف وأجهزة الفاكس وأجهزة احلاسب، للماشركة يف األنشطة المتعلقة مبصا

 قد ينأش تضارب فعيل أو حمتمل يف المصالح بني المسؤوليات المهنية للموظف ومصالح األعمال اخلارجية مع كيان خارجي: 

ًيا أو عميًال أو مقاوًال أو منافاًس لرشكة  »  Moody’sوقد يكون هذا الكيان اخلارجي مورًدا أو رشيًكا جتار

، أو يوفر منتجات أو خدمات ماشهبة للمنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها Moody’sميكن أن يكون منافاًس لمؤسسة  »

Moody’s . 

 احلاصل عىل تصنيف كيان حاصل عىل تصنيف، أو رشكة تابعة للكيان  »

ف كطرف خارجي ذي صلة MLأو  MISيتعامل مع  »  بالنيابة عن الكيان المصنَّ

 MLأو  MISيتلقى خدمات تصنيف غري ائتمانية من   »

 يوفر تعويًضا أو مكافأة مقابل خدماتك كعضو بالمجلس »

العال   أنشطة  تؤثر  عندما  المصالح  أو حمتمل يف  فعيل  تضارب  ينأش  قد  ذلك،  إىل  لموظفي  باإلضافة  المبارشة  أو   Moody’sقات 

يبة األخرى لهم عىل قدرة الموظف عىل القيام مبسؤولياته المهنية يف   .Moody’sالعالقات الشخصية القر

  الذاتية   الهشادة  حول   واإلجراء  الصلة  ذات  المصالح  تضارب  هشادة  سياسة  من   بكٍل   دراية  عىل  MLو  MIS  موظفو   يكون   أن   جيب 

 .السياسة هذه مبتطلبات يتعلق فيما المناسب المصالح لتضارب والتصديق

 
 جيب أن يكون الموظفون أيًضا عىل دراية بأي متطلبات إبالغ أخرى مبوجب قوانني الرتخيص المحلية.    3

 

https://mint-assets.sp.moodys.net/Policies%20Artifacts/SP15644_Policy%20on%20Conflict%20of%20Interest%20Certification.pdf
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 MOODY’Sالمناصب الخارجية لموظفي 

وميكن أن تتعارض واجباته لدى هذا الكيان اخلارجي   Moody’sميكن اعتبار الموظف الذي يعمل يف منصب خارجي ممثًال لمؤسسة   

أو حمتمًال للمصالح مع مسؤوليات Moody’sمع مصالح   الموظف أي منصب خارجي قد ميثل تضارًبا فعلًيا  يتوىل  .  وبالتايل، ال 

 ، بغض النظر عما إذا كان الموظف حيصل عىل مكافأة مقابل هذه األنشطة اخلارجية أم ال.Moody’sالموظف المهنية الذي يعمل يف  

ال جيوز للموظف قبول مناصب خارجية إال بعد احلصول عىل موافقة خطية من مدرائه ومراجعة إدارة االمتثال، كما هو حمدد يف  

عىل ترشيحات أو عضويات جملس اإلدارة للجهات المصنفة.  وعالوًة عىل إجراءات األعمال اخلارجية.   وبشكٍل عام، لن تتم الموافقة  

للرتشح أو للعمل يف جملس إدارة أي كيان خارجي (بغض النظر عما إذا كان هذا الكيان   MLأو    MISذلك، فإن طلبات موظفي  

مؤسسة رحبية أو غري رحبية) لن تتم الموافقة علهيا بصفة عامة إذا كان مثل هذا العمل يتضمن أي شكل من أشكال التعويض أو 

 المكافأة. 

 MOODY’Sالتوظيف الحديث لموظفي 

إبالغ مديرهم عن أي توظيف أو أي انشغال ذي صلة آخر يف منصب مدير، أو مسؤول، أو مستاشر، أو ُيطلب من الموظفني اجلدد  

 ، كما هو موضح يف إجراءات مصالح األعمال اخلارجية. Moody’sهشًرا قبل االنضمام إىل  12متعاقد، خالل 

لمهنية إذا كان الموظف قد عمل خالل االثين عرش جيوز للمديرين أن يطلبوا من الموظفني االمتناع عن الماشركة يف بعض األنشطة ا 

 . Moody’sهشًرا الماضية يف منصب خارجي مع مورد أو رشيك جتاري أو متعاقد أو عميل لمؤسسة 

أو   MISالموافقة أو الماشرکة أو التأثری ع� حتدید التصنیف االئتماين ألي رشکة أو الزتام إذا کان موظف    MLو    MISال جیوز لموظفي   

ML   ف، أو كيان تابع له أو طرف خارجي عمل، أو کان قد عمل، خالل االثين عرش هشًرا الماضية يف منصب خارجي مع كيان مصنَّ

 غري مقبول.   MLأو  MISذي صلة، يشكل إما تضارًبا يف المصالح أو خيلق انطباًعا بوجود تضارب يف المصالح تراه 

 MOODY’Sمصالح األعمال المهمة لموظفي  

للموظف إناشء أو اإلبقاء عىل "مصالح أعمال مهمة" إال بعد احلصول عىل موافقة خطية من مدرائه ومراجعة إدارة االمتثال، ال جيوز  

 كما هو حمدد يف إجراءات األعمال اخلارجية. 

لموظف كانت لديه أن يطلبوا من الموظفني االمتناع عن الماشركة يف بعض األنشطة المهنية إذا كان ا   MSSأو    MAجيوز للمديرين يف   

 . Moody’sمصالح أعمال مهمة خالل االثين عرش هشًرا الماضية مع بائع أو رشيك جتاري أو متعاقد أو عميل لمؤسسة 
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 MISالموافقة أو الماشرکة أو التأثری ع� حتدید التصنیف االئتماين ألي رشکة أو الزتام إذا کان لموظف   MLأو    MISال جیوز لموظفي   

ف، أو كيان تابع له أو طرف خارجي ذي  حالًيا أ  MLأو   و فيما سبق مصالح أعمال مهمة خالل االثين عرش هشًرا الماضية مع كيان مصنَّ

 غري مقبول.  MISصلة، يشكل إما تضارًبا يف المصالح أو خيلق انطباًعا بوجود تضارب يف المصالح تراه 

 مصالح أعمال العالقات المباشرة

الفعيل المصالح  تضارب  ينأش  أو قد  الزوج/الزوجة،  (أي،  المبارشة  العالقات  عن  الناجتة  األعمال  مصالح  من  المحتمل  أو   

فة أو الرشكات التابعة لها أو األطراف اخلارجية ذات الصلة أو   الرشيك/الرشيكة، أو الوالدين، أو األبناء أو اإلخوة) مع الكيانات المصنَّ

. وميكن أن يشمل ذلك التوظيف من خالل أو التاشور أو Moody’sلني أو منافيس  الموردين أو رشكاء األعمال أو العمالء أو المقاو

 التعاقد أو تقديم المشورة لهذه الكيانات، فضًال عن مصالح أعمال مهمة يف هذه الكيانات.    

ل للعالقات المبارشة  وكما هو حمدد يف إجراءات مصالح األعمال اخلارجية، جيب عىل الموظفني اإلفصاح لمديرهم عن أية مصالح أعما

 .Moody’sيدركون أهنا قد تؤدي إىل حدوث تضارب فعيل أو حمتمل للمصالح مع المسؤول المهنية للموظف يف 

ميكن أن يتلقى الموظف تعليمات من مديره باالمتناع عن الماشركة يف أنشطة مهنية معينة تكون فهيا لعالقة مبارشة ما مصالح أعمال 

أو رشك ف  كيان مصنَّ أو منافس لمؤسسة مع  أو مقاول  أو عميل  أو رشيك جتاري  أو مع مورد  أو طرف خارجي ذي صلة  تابعة  ة 

Moody’s . 

جيب عىل المديرين اختاذ اخلطوات الالزمة، حبيث ال يكون الموظف يف منصب ميكنه من اختاذ القرارات أو التأثري فهيا كجزء من منصبة  

 ارًبا فعلًيا أو حمتمًال مصالح األعمال تلك.   بطريقة قد ختلق بشكل فعيل تض Moody’sيف 

 العالقات األخرى 

ميكن أيًضا أن ينأش التضارب الفعيل أو المحتمل للمصالح من مصالح أعمال األشخاص الذين جتمع الموظف هبم عالقة شخصية  

ال اخلارجية، جيب عىل الموظفني وثيقة أو عالقة أخرى (مثل توظيف صديق شخيص قريب).  كما هو حمدد يف إجراءات مصالح األعم

 اإلفصاح لمديرهم عن مثل هذا التضارب الفعيل أو المحتمل يف المصالح الذي هم عىل دراية به. 

جيب عىل المديرين اختاذ اخلطوات الالزمة، حبيث ال يكون الموظف يف منصب ميكنه من اختاذ القرارات أو التأثري فهيا كجزء من منصبة  

 بطريقة قد ختلق بشكل فعيل تضارًبا فعلًيا أو حمتمًال مصالح األعمال تلك. Moody’sيف 
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 تعريف المصطلحات

 الوكيل

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

 التصنيف االئتماني 

خبصوص اجلدارة االئتمانية لكيان ما، أو الزتام الدين أو االلزتام المايل، أو األوراق   MISالتصنيف االئتماين عبارة عن تقدير صادر من  

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

المالية الدائنة، أو األهسم الممتازة أو غريها من األدوات المالية، الصادرة باستخدام أحد نظم التصنيف الموضوعة والمحددة لفئات  

 التصنيف. 

 خدمات التصنيف االئتماني

 للتطبيق النظرة  خدمات التصنيف االئتماين وهي المنتجات واخلدمات المقدمة فيما خيص التصنيفات االئتمانية وإذا كان ذلك قابالً 

غريها   وأخدمات التصنيف االئتماين تستثين عىل وجه اخلصوص كافة اخلدمات المعاونة     المستقبلية للتصنيف أو مراجعة التصنيف.

 من اخلدمات المسموح هبا. 

 )ML-UY( االئتماني التصنيف خدمات

 النظرة المستقبليةوإذا أمكن،    االئتمانية،ق بالتصنيفات  خدمات التصنيف االئتماين هي تلك المنتجات واخلدمات المقدمة فيما يتعل

الصلة أو مراجعة التصنيف. تستبعد خدمات التصنيف االئتماين عىل وجه التحديد مجيع تقييمات المخاطر األخرى أو   يلتصنيف ذل

 التقييمات أو األنشطة ذات الصلة. 

 الموظف

 أو المؤساست التابعة المملوكة لها بالكامل، أًيا كان موقعه. Moody’sالموظف عبارة عن موظف بدوام كامل أو جزيئ مبؤسسة  

 المدير أو اإلدارة أو المديرون

 المدير هو موظف لديه مسؤوليات إدارة األفراد.

 MCO 

 أو إىل الرشكات التابعة والمملوكة باألغلبية لـها  Moody’s Corporationإىل  MCOيشري 
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 MISموظف 

 . MISموظف بدوام كيل أو جزيئ مبؤسسة أي  MISمصطلح موظف يعين 

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 ." 

Moody’s Local (ML) 

(ُيشري   "MLاختصار  إىل   (Moody’s Local التجارية العالمة  اسم  حتت  ائتمانية  تصنيفات  ُتصدر  واليت  لها  التابعة  والرشكات   "

"Moody’s Local.وسيتم إضافة الحقة لتحديد كل والية قضائية تستخدم اسم العالمة التجارية ." 

Moody’s Local - AR 

غري ، واليت سيُ Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.Aإىل وكالة    Moody’s Local - ARُيشري مصطلح  

 . لدى السجل التجاري العام"، بعد عملية التسجيل Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo SAاسمها إىل "

Moody's Local - Uruguay (Moody’s Local – UY, ML-UY) 

Moody’s Local - UY    هو المصطلح المستخدم يف السيااست واإلجراءات ل�اشرة إىل وكالةMoody’s Latin America Agente 

de Calificación de Riesgo S.A. ("MLA")  " بصفهتا وكالة تصنيف تقدم خدماهتا يف أوروغواي حتت االسم التجاريMoody’s Local 

- Uruguay ُمن  غري اسم رشكة". سي  MLA    إىل“Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A.” (“Moody’s Local 

- AR”)   يف األرجنتني.   لدى السجل التجاري العامبعد عملية التسجيل 

 "Moody’s Local" موظفو

 ". Moody’s Local (ML)" كيان لدى جزيئ أو كّيل  بدوام يعمل موظف أي" Moody’s Local" موظفو مصطلح  يشمل

 (L-AR, ML-UY)  أخرى مخاطر

 Moody'sأو    Moody´s Local - ARالمخاطر األخرى هي أي خماطر أخرى ختتلف عن خماطر االئتمان، واليت ميكن أن يطلهبا عميل  

Local - UY    ،حيث متتلكللتقييم  Moody’s Local - AR    أوMoody's Local UY  ها تم تسجيل  للمخاطر المقابلة واليت  مهنجية تصنيف  

 وفًقا لذلك.  Banco Central del Uruguayو Comision Nacional de Valores يف
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 )ML-UYتقييمات المخاطر األخرى أو التقييمات أو األنشطة ذات الصلة (

تقييمات المخاطر األخرى أو التقييمات أو األنشطة ذات الصلة هي تقييمات المخاطر أو التصنيفات أو األنشطة ذات الصلة خبالف  

هيا التصني  . Moody’s Local-UYفات االئتمانية اليت جتر

 المستقبلية  النظرة

 إىل  الرجوع  يرجى  المعلومات،  من  للمزيدعىل المدى المتوسط.    الُمصدر  لتصنيف  المحتمل  حول االجتاه  رأي  هي  المستقبلية  النظرة

 . التصنيفات المعمول هبا وتعريفات رموز وثيقة

 )ML – AR, ML - UYالنظرة المستقبلية (

 يرجى   المعلومات،  من  للمزيد.  المتوسط  المدى  عىل  المصدر   خماطر   لتصنيف  المحتمل  االجتاه  حول  رأي  هي  المستقبلية  النظرة

 . هبا المعمول التصنيف مقاييس وثيقة إىل الرجوع

 مصالح األعمال الخارجية  

 .Moody’sدى، كيان خارجي غري مملوك لمؤسسة  تشمل مصالح األعمال اخلارجية مصالح األعمال المهمة يف، أو المنصب اخلارجي ل  

 الكيان الخارجي 

، سواًء كانت ملكية عامة أو خاصة، مبا يف ذلك Moody’sيشري الكيان اخلارجي ألي جهة رحبية أو غري هادفة للرحب غري تابعة لمؤسسة   

المنظمات اخلريية واحلكومية، والمنظمات المهنية والتجارية، أو الهيئات التعليمية.  وميكن أن يتضمن ذلك أيًضا أي رشكات فردية أو 

 العمل احلر، مبا يف ذلك الرشكات العائلية أو اخلاصة.  

التالية كيانات خارجية: منظمات المجتمع المحيل؛ مثل، دور العبادة المحلية، ومجعيات ألغراض هذه السياسة، ال تعترب اجلهات  

أصحاب المنازل، وأندية الروتاري، واجلمعيات اخلريية المحلية أو غريها من منظمات المجتمع المحيل. كما ال يشمل التعريف أي  

 الشخيص أو إلقامة استثمارات شخصية. رشكة أو رشاكة أو إدارة أو كيان آخر تأسس بغرض التخطيط المايل 

 المنصب الخارجي

المنصب اخلارجي هو عمل الموظف (بدوام كامل أو جزيئ) لصالح كيان خارجي، أو العمل أو الترصف (كمستاشر، أو متعاقد، أو  

جزيئ أو عمل   مسؤول، أو مدير أو غري ذلك) لصالح أي كيان خارجي، سواء مقابل أجر أم ال.  يشمل ذلك عمل الموظف بوقت

بوظيفة ثانوية لدى كيان خارجي، لكن أيًضا يف حاالت تشغيل الموظف لعمله اخلاص، أو الماشركة يف أعمال العائلة، أو عمله كنارش 

أو عمالء خارجيني).  يعترب   Moody’sللمقاالت أو إلقاء المحارضات اخلارجية، أو أي ناشط أعمال آخر، أو بيع المنتجات (إىل موظفي  

 ركز أو المنصب السيايس الذي يتضمن تعويًضا منصًبا خارجًيا. الم
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يف جملس   Moody’sفهيا من الموظف متثيل    Moody’sوعىل الرغم مما سبق، ال يشمل المنصب اخلارجي احلاالت اليت تطلب إدارة  

 .     Moody’sالصناعة أو المجلس االستاشري أو أي كيان خارجي أخرى لتعزيز مصالح 

 يانات) الحاصل على تصنيفالكيان (الك

أو أي  للتصنيف االئتماين    Moody’sوكالة    إحدىالكيان احلاصل عىل تصنيف (أو الكيانات) تعين أي كيان حاصل عىل تصنيف من  

 . للتصنيف االئتماين Moody’sوكالة  إحدىكيان يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تصنيفها من من 

 (ML - AR) ("Actividades Afines y Complementarias for Argentina")األنشطة ذات الصلة والتكميلية 

والتكميلية   الصلة  ذات  منتجات   (Moody's Local-AR) ("actividades afines y completearias for Argentina")األنشطة  هي 

خدمات   تضارًبا يف المصالح مع  ينأش عهناوهي ليست خدمات تصنيف خماطر، وجيب أال    Moody´s Local - ARوخدمات مقدمة من  

 Actividades Afines y. جيب أن حتصل األنشطة ذات الصلة والتكميلية ("Moody´s Local - ARتصنيف المخاطر اليت تقدمها  

Complementarias for Argentina عىل ترخيص من ("Comisión Nacional de Valores   قبل عرضها عىل الكيانات المعنية. جيب

ير يُ   Moody´s Local - ARذكر عدم وجود تضارب يف المصالح من قبل مسؤول االمتثال التنظيمي المحيل يف   مع قدم  من خالل تقر

 .Comisión Nacional de Valoresطلب الموافقة إىل 

 الطرف الثالث ذو الصلة

نيابًة عن الكيان   Moody’sلك المنشئ، أو المنظم، أو الراعي، أو منظمة التحصيل أو أي جهة أخرى) تتعامل مع  أي جهة (مبا يف ذ 

احلاصل عىل تصنيف وفيما يتعلق بإجراء التصنيف االئتماين لهذا الكيان احلاصل عىل تصنيف، مبا يف ذلك أي شخص يتصل بشكل 

 صنيف. مبارش أو غري مبارش هبذا الكيان احلاصل عىل ت

  (ML-AR)  الصلة ذو الثالث الطرف

عن    نيابةً  Moody’s Local – ARأي جهة (مبا يف ذلك المنشئ، أو المنظم، أو الراعي، أو منظمة التحصيل أو أي جهة أخرى) تتعامل مع   

أي شخص يتصل   لهذا الكيان احلاصل عىل تصنيف، مبا يف ذلك  تصنيف المخاطرالكيان احلاصل عىل تصنيف فيما يتعلق بإجراء  

 بشكل مبارش أو غري مبارش هبذا الكيان احلاصل عىل تصنيف. 

 مراجعة ال

تعريفات ومزيد من المعلومات، راجع وثيقة رموز  لالمدى القريب. ل  عىللتغيري  لالمراجعة هي إاشرة إىل أن التصنيف قيد النظر  

 التصنيفات المعمول هبا. 
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 )ML - AR ،ML - UYمراجعة (

يرجى الرجوع إىل وثيقة  المعلومات،لمزيد من لالمدى القريب.  عىلتغيري لإاشرة إىل أن تصنيف المخاطر قيد النظر لالمراجعة هي 

 مقاييس التصنيف المعمول هبا. 

 (ML-AR)المخاطر  تصنيف

والذي يتم   "، بناء عىل طلب الكيانات المهتمة،Moody´s Local – ARإىل ناشط مهين تقّدمه "  (ML-AR)يشري تصنيف المخاطر  

 تقدميه وفقًا لمهنجيات التصنيف المسّجلة ونظام تصنيف خماطر معّرف لفئات تصنيف المخاطر، والذي يشمل:

 آراء حول المالءة المالية لمؤسسة، أو االلزتام االئتماين، أو سند دين أو ما اشبه، أو ُمصدر، و  –تصنيف المخاطر االئتمانية  

 خاطر األخرىآراء حول الم –تصنيف خماطر أخرى  

 األنشطة   مجيع  المخاطر  تصنيفات  وتستثين.  للتداول  قبلة  مالية  ورقة  بأية  االحتفاظ  أو  بيع  أو  لرشاء  توصيات  المخاطر  تصنيفات  ُتعد  ال

 ".Actividades Afines y Complementarias" الصلة وذات التكميلّية

 (ML-UY) المخاطر  تصنيف

المهين، المقدم وفًقا لمهنجيات تصنيف المخاطر المسجلة ونظام  Moody's Local - UY ناشطإىل   (ML-UY) يشري تصنيف المخاطر

 :تصنيف المخاطر المحدد لفئات تصنيف المخاطر، واليت تشمل

بأشن اجلدارة االئتمانية لكيان أو دين أو الزتام مايل أو سند دين أو  Moody's Local - UY التصنيف االئتماين هو رأي صادر عن 

أو أداة مالية أخرى،  ممتازةم ممتاز أو أداة مالية أخرى أو مصدر لمثل هذا الدين أو االلزتام المايل أو سندات الدين، أهسم هس

 صادرة باستخدام نظام تصنيف راسخ وحمدد لفئات التصنيف؛ و 

فات أو األنشطة ذات الصلة تقييمات المخاطر األخرى أو التقييمات أو األنشطة ذات الصلة هي تقييمات المخاطر أو التصني 

 .Moody's Local - UYخبالف التصنيفات االئتمانية من ِقبل 

 مصالح األعمال المهمة

د، أو الرشكات التابعة له أو األطراف اخلارجية ذات 1مصالح األعمال المهمة هي (  ) المصالح المالية أو عالقات العمل يف كيان مقيَّ

(خبالف األوراق المالية القابلة ل�بالغ كما    Moody’sالصلة أو الموردين أو رشكاء األعمال أو العمالء أو المقاولني أو المنافسني لرشكة  

يف اختاذ   Moody’s) مصالح مسيطرة يف أي كيان خارجي قد تؤثر عىل موظف  2وضح يف سياسة تداول األوراق المالية) ؛ أو (هو م

.Moody’sقرار بناًء عىل مصالح تلك الرشكة أو مصاحله اخلاصة بدًال من مؤسسة 
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  الحقوق جمیع .("MOODY’S" بلفظ مجتمعین إلیھم یشار) لھا التابعة أو الُمَرِخَصة  الجھات  أو /و  .Moody’s Analytics, Incأو /و .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة ،  Moody’s، ©2021 مؤسسة لدى والنشر الطبع حقوق
 .محفوظة

 الشبیھة المالیة األوراق أو الدیون أو االئتمانیة االلتزامات أو الكیانات من لكل المستقبل في  المتوقعة النسبیة االئتمانیة المخاطر حول الحالیة آرائھا ھي Moody’s ل  التابعة االئتماني التصنیف شركات تصدرھا التي االئتمانیة التصنیفات إن
  الكیانات أحد وفاء عدم  احتمال عن الناشئة المخاطر بأنھا االئتمان مخاطر Moody’s وتعرف. الحالیة اآلراء ھذه") المطبوعات" بلفظ مجتمعة إلیھا یشار(  Moody’s تنشرھا التي والمعلومات والخدمات والمنتجات  المواد تتضمن وقد بالدیون

 معلومات على الحصول أجل من  التصنیفات وتعریفات رموز بشأن بھا المعمول Moody’s وثیقة على االطالع یرجى. أصولھ في لنقص تعرض أو الوفاء علیھ تعذر حال في المالیة للخسارة وتعرضھ استحقاقھا عند  التعاقدیة المالیة بالتزاماتھ
 المخاطر أو السوقیة القیمة ومخاطر السیولة  مخاطر: الحصر ال المثال سبیل على فیھا بما أخرى مخاطر أي االئتمانیة التصنیفات تعالج وال .Moody’s تجریھا التي االئتمانیة التقییمات تتناولھا التي التعاقدیة المالیة االلتزامات أنواع بشأن

 MOODY’S مطبوعات تتضمن أن یجوز  كما. تاریخیة أو حالیة حقائق بشأن تصریحات لیست الوكالة مطبوعات  تتضمنھا التي األخرى واآلراء") التقدیرات(" االئتمانیة غیر والتقدیرات  االئتمانیة التصنیفات إن. األسعار بتقلب المتعلقة
  األخرى واآلراء والتقدیرات  االئتمانیة التصنیفات  تُقدم أو تُشكل ال وكذلك،. التابعة شركاتھا أو/و MOODY’S ANALYTICS, INC جانب من  المنشورة التعلیقات أو الصلة ذات واآلراء االئتمانیة للمخاطر جالنماذ على قائمة كمیة تقدیرات

  مالئمة بمدى  تلتزم ال  Moody’s تقدمھا التي ومطبوعات األخرى واآلراء والتقدیرات االئتمانیة التصنیفات أن كما مالیة؛  أوراق بأیة االحتفاظ أو بیع أو بشراء توصیات  وال مالیة، أو استثماریة مشورة أي Moody’s تقدمھا التي والمطبوعات
  ھو مالیة ورقة كل الواجبة، العنایة كامل مراعاة  مع ، وتقییم بدراسة یقوم سوف  مستثمر كل أن االعتبار في األخذ مع ومطبوعات أخرى وآراء وتقدیرات ائتمانیة تصنیفاتھا تٌصدر Moody’s إن. بعینھ مستثمر ألي معین استثماري قرار أي

 .بیعھا أو بھا االحتفاظ أو شرائھا بصدد

 MOODY’S تصنیفات  التجزئة مستثمرو یستخدم  أن المالئم غیر ومن التھور  قبیل من وسیكون التجزئة، مستثمري  جانب  من تُستخدم  أن MOODY’S تقدمھا التي والمطبوعات  األخرى واآلراء والتقدیرات  االئتمانیة التصنیفات  من المقصود  لیس
 .لدیك آخر محترف  مستشار أي أو المالي بمستشارك االتصال علیك  ینبغي شك، أي راودك ما إذا حالة وفي. استثماري قرار أي اتخاذھم عند   االعتبار في مطبوعاتھا أو األخرى آرائھا أو تقدیراتھا  أو االئتمانیة

 تخزین أو بیع إعادة أو  توزیع  إعادة أو نشر أو نقل  أو أ إرسال أو تجمیع إعادة أو نسخ إعادة أو نسخ ویُحظر والنشر الطبع حقوق قانون الحصر، ال المثال سبیل على ذلك في بما القانون، بموجب   محمیة المستند  ھذا  یحتویھا التي المعلومات  كافة إن
  .Moody’s من ُمسبقة خطیة موافقة على الحصول دون شخص  أي قِبل من كانت، مھما وسیلة  بأیة أو أسلوب  أو صیغة وبأي  جزئیا،  أو كلیا سبق، مما ألي استخدامھا بھدف المعلومات  ھذه

 إلى تؤدي قد  طریقة بأي استخدامھ یجب  وال التنظیمیة لألغراض  محدد   المصطلح ھذا أن حیث  كمقیاس شخص  أي قبل من لالستخدام مخصصة لیست  Moody's تقدمھا  التي والمطبوعات   األخرى واآلراء والتقدیرات  االئتمانیة التصنیفات  إن
 .مقاربة اعتبارھا

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

 .مطبوعاتھا إعداد  في أو التصنیف، عملیة یخص  فیما تتلقاھا التي المعلومات  من التحقق أو بمراجعة مستقل، نحو على تقوم أن  حالة، كل في یمكنھا، وال كمدقق تعمل  ال Moody’s فإن ذلك، ومع. مستقل ثالث 

  أو مباشرة یرغ كانت  سواء  أضرار أو خسائر أیة عن  جھة أو شخص  أي تجاه  مسؤولیة أیة تتحمل ال ـ والموردین والمرخصین وممثلیھا، ووكالئھا وموظفیھا فیھا  والمسؤولین مدیریھا وكذلك MOODY’S فإن ویجیزه، القانون  بھ  یسمح الذي بالقدر
  أو وكالئھا أو موظفیھا أو فیھا المسؤولین أو مدیریھا من  أي أو MOODY’S كانت  وإن حتى استخدامھا، على القدرة عدم أو المعلومات  تلك  استخدام أو طیھ المتضمنة بالمعلومات  یتصل فیما أو من تنشأ نوع، أي من عرضیة،  أو استتباعیة أو خاصة
ً  علمت  قد  ـ الموردین أو المرخصین أو ممثلیھا   موضوع ھي الصلة ذات  المالیة األداة تكون ال حیث  ینشأ ضرر أو خسارة  أي) ب ( أو محتمل أو حالي  لربح خسارة أي) أ: (حصر  دون ذلك في بما األضرار، أو الخسائر تلك وقوع بإمكانیة مقدما
 .MOODY’S جانب  من مخصص  معین ائتماني تصنیف

  أو شخص  ألي تقع تعویضیة  أو مباشرة كانت  سواء  أضرار أو خسائر أیة عن   مسؤولیة أیة تتحمل ال ـ وموردیھا  ومرخصیھا  وممثلیھا ووكالئھا وموظفیھا فیھا  والمسؤولین مدیریھا وكذلك MOODY’S فإن ویجیزه، القانون  بھ  یسمح الذي بالقدر
ً  ـ یمكن ال  المسؤولیة من آخر نوع أي أو متعمد، تصرف سوء أو احتیالي، عمل أي استبعاد  مع ولكن( إھمال أي حصر، دون ذلك في بما جھة،  سیطرة، نطاق  خارج أو نطاق في احتمال أي  أو جانب، من) استبعادھا ـ شك أو لبس ألي  تجنبا

MOODY’S استخدامھا على القدرة عدم  أو المعلومات  تلك استخدام أو طیھ المتضمنة بالمعلومات  یتصل  فیما أو عن تنشأ الموردین، أو المرخصین أو ممثلیھا، أو وكالئھا  أو موظفیھا أو فیھا المسؤولین أو مدیریھا من أي أو. 

 

 Moody’s عن صادرة أو ُمقدمة معلومات  أو رأي  أو تقدیر أو ائتماني تصنیف  ألي  معین غرض  ألي المعلومات  أو التقییمات  ھذه مثل  مالئمة آو بیع إمكانیة أو  تمام أو استمراریة أو دقة بشأن  - ضمني  أو صریح - ضمان أي Moody’s تقدم وال
ً  أسلوب  أو صیغة بأي   .كانوا أیا

  واألسھم) التجاریة واألوراق  والكمبیاالت  الصكوك و، والبلدیات  الشركات  سندات  ذلك في بما(  الدیون لسندات  الُمصدرین معظم أن ، Moody’sلمؤسسة  بالكامل مملوكة شركة وھي المستند، ھذا بموجب   المستثمرین لخدمات  Moody’s تُفصح
  و 1000 بین  تتراوح رسوما بواسطتھا و تقییم مقدمة  ائتماني تصنیف وخدمات  آراء مقابل المستثمرین لخدمات  Moody’sلـ الدفع على وافقوا قد  ائتماني، تقییم أي بعمل التكلیف طلب  قبل المستثمرین، لخدمات  Moody’s بواسطة الُمصنفة الممتازة

 یتم.  عام  بشكل االئتماني التصنیف وعملیات   المستثمرین لخدمات  Moody’s تجریھا   التي التصنیف عملیات   استقاللیة مع بالتعامل خاصة وإجراءات  سیاسات  المستثمرین لخدمات  Moody’sو  Moody’s من كل تتبنى. أمریكي دوالر 5.00.000
 SEC المالیة األوراق مع التعامل تنظیم مفوضیة أبلغت  قد  كانت  والتي المستثمرین لخدمات Moody’s  من ائتمانیة بتصنیفات  تحتفظ التي  الجھات  وبین الُمَصنفة،  والجھات  MCO مدیري بین تحدث  قد  التي التحالف بأعمال  المتعلقة المعلومات  نشر
 ً   Director and Shareholder Affiliation  —Corporate Governance  —"Investor Relationsعنوان تحت www.moodys.com االلیكتروني  الموقع على شبكة موقع على نشرھا یتم ،% 5 من ثربأك   MCOفي ملكیة حصة عن  علنا

Policy.”. 

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

  التي الجھة أو لكم یكون  لن وأنھ"  الجملة بنظام البیع قطاع عمالء"  بصفتكم  الوثیقة ھذه على  تحصلون بأنكم MOODY’S لـ تتعھدون فأنكم أسترالیا، داخل الوثیقة ھذه على االطالع حق على  الحصول استمراركم خالل  من. 2001 للعام الشركات 
ً " التجزئة بنظام البیع لعمالء"  محتویاتھا أو الوثیقة ھذه نشر في مباشر، غیر أو مباشر بطریق الحق، تمثلونھا  بالجدارة  یتعلق فیما  رأیًا االئتماني MOODY'S تصنیف ویعتبر.  2001 لعام الشركات  قانون من 761G المادة في المقصود  للمعنى وفقا

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

  من بالكامل مملوكة  تابعة  شركة وھي إنك، ھولدینجز اوفرسیسز مودیز قبل  من بالكامل  المملوكة كیھ جي الیابان جروب  مودیز لوكالة بالكامل  ومملوكة  تابعة ائتمانیة تصنیف  وكالة  ھي كیھ  كیھ الیابان مودیز فإن: فقط بالیابان   خاصة إضافیة أحكام
 اف اس مودیز قبل من  االئتمانیة التصنیفات  فإن لذلك،. قومیة أھمیة ذات  تصنیف وكالة لیست  الیابان اف اس مودیز. كیھ كیھ الیابان مودیز لوكالة بالكامل ومملوكة  تابعة ائتمانیة تصنیف وكالة  ھي كیھ كیھ الیابان اف اس مودیز. او سي ام قبل

  كیھ الیابان مودیز. المتحدة  الوالیات  قوانین بموجب  معینة معالجة أنواع المصنف االلتزام یؤھل  ال وبالتالي.  قومیة أھیمة ذات  لیست   ھیئة  أیة قبل من قومیة أھمیة بدون االئتمانیة التصنیفات  تحدید  تم. قومیة أھمیة بدون ائتمانیة  تصنیفات  ھي الیابان
 .التوالي على 3  و 2 ھي الیابان في المالیة الخدمات  وكالة مفوض  لدى تسجیلھا  وأرقام المالیة للخدمات  الیابان وكالة في مسجلة ائتمانیة  تصنیف وكاالت  ھي  الیابان اف اس ومودیز كیھ

  الُمصنفة الممتازة واألسھم ) التجاریة واألوراق والكمبیاالت  والصكوك والبلدیات  الشركات  سندات  ذلك  في بما( الدیون لسندات  الُمصدرین معظم أن المستند  ھذا بموجب ) الحالة حسب (  الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ الیابان مودیز وكالة تُفصح
  خدمات  و تقییم مقدمة ائتماني تصنیف وخدمات  آراء مقابل الیابان اف اس  مودیز أو كیھ كیھ الیابان مودیز إلى الدفع على وافقوا قد   ائتماني، تقییم أي بعمل التكلیف طلب  قبل) الحالة حسب (  الیابان اف اس مودیز أو كیھ كیھ الیابان مودیز بواسطة

  .یاباني  ین  550,000,000  إلى یاباني ین 125,000 بین  تتراوح رسوما بواسطتھا

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