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 مقدمة
 

 المالیة بالفعالیة والعدالة تجاه كافة المشاركین في السوق. وتلعب وكاالت التصنیف االئتماني دوًرا ھاًما في تلك األسواق. وتوفرینبغي أن تتسم األسواق 
Moody’s Investors Service )"MIS"المعلومات والتقدیرات في صورة تصنیفات ائتمانیة وبحث مرتبط بالجدارة االئتمانیة لُمصدري األوراق المالیة ( 

مانیة النسبیة. والمقصود توالتزاماتھم المالیة. التصنیفات االئتمانیة التي نقوم بإعدادھا تعد بمثابة تقدیرات تستشرف المستقبل بحیث تسعى لتقییم الخسائر االئ
 بذلك التنبؤ باحتمالیة تعثر أحد السندات والقوة المقدرة للخسارة في حالة تعثر السند.

بمساعدة المستثمرین وغیرھم على فرز المعلومات المذكورة وتحلیل  MISالراھن، تقوم الھائلة المتاحة أمام المستثمرین في الوقت ونظًرا لكمیة المعلومات 
 MISل تجع 1ُمصدرین.المخاطر االئتمانیة التي تواجھھم عند قیامھم بإقراض أحد المقترضین، أو عند شراء األوراق المالیة الدائنة أو شبھ الدائنة من أحد ال
 التصنیفات االئتمانیة العامة التي نقوم بإعدادھا متاحة أمام المستثمرین على الصعید العالمي بشكل مواكب، دون تحمل أیة تكالیف.

لمھني باعتماد مدونة قواعد السلوك ا MIS ، قامتMISحتى یتسنى تعزیز مستوى فھم السوق ودرجة الثقة في التصنیفات االئتمانیة التي تقوم بإعدادھا 
لحمایة جودة وسالمة عملیة التصنیف، حتى تتسنى معاملة المستثمرین  MIS ). من خالل المدونة المذكورة، تسعى"المدونة"أو ھذه  "MISمدونة "(

بفاعلیة، ینبغي إطالع السوق  MIS والُمصدرین بنزاھة، وحمایة المعلومات السریة التي یتم تزویدنا بھا من قبل الُمصدرین. حتى یتسنى استخدام تصنیفات
 على ممیزاتھا والقیود التي تفرضھا. تتلخص مسؤولیتنا في التحلي بالشفافیة قدر اإلمكان فیما یتعلق بما یلي:

 منھجیات التصنیف» 

 سیاسات التصنیف» 

 سجل التتبع الشامل.» 

 MIS.2لمؤسسة مواقع اإللكترونیة یمكن االطالع على ھذه المدونة، عالوةً على السیاسات المشار إلیھا، عبر ال

مثل  MISلمؤسسة عالوةً على المواقع اإلقلیمیة  www.moodys.comتتضمن  MISلمؤسسة كافة مراجع الموقع (المواقع) اإللكتروني 
www.moodys.com.brي األمر.، حسبما یقتض 
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 جودة وسالمة عملیة التصنیف» 

 االستقاللیة والتجنب و/أو إدارة تضارب المصالح» 

 المسؤولیات تجاه جمھور المستثمرین والُمصدرین» 

 الحاكمیة والمخاطر واإلدارة والتدریب» 

 ق.والتواصل مع المشاركین في السو MISتطبیق ونشر مدونة » 

 

ل المثال، القروض الخاصة واألوراق المالیة الدائنة المتداولة في القطاعین العام بتحدید التصنیفات االئتمانیة للكیانات عالوةً على األنواع المختلفة من التزامات الدین أو االلتزامات المالیة، بما في ذلك، على سبی Moody’sتقوم " 1
وراق المالیة الدائنة المتداولة في للكیانات عالوةً على األنواع المختلفة من التزامات الدین أو االلتزامات المالیة، بما في ذلك، على سبیل المثال، القروض الخاصة واأل Moody’sوالخاص والتصنیفات االئتمانیة المفضلة المحددة من قبل 

ھم ھنا لإلشارة إلى األوراق المالیة الدائنة، واألس "األوراق المالیة الدائنة أو شبھ الدائنة"أو متغیر. بھدف التبسیط، تم استخدام مصطلح القطاعین العام والخاص واألسھم الممتازة وغیر ذلك من السندات األخرى التي تمنح معدل ربح ثابت 
 ."الممتازة، وغیرھا من االلتزامات المالیة من األنواع المذكورة

ال تتحمل، نتیجة لإلعالن عن ھذه المدونة، أي مسؤولیة أو مسؤولیة  MIS ، إال أنMISلمؤسسة یرھا من السیاسات األخرى ذات الصلة على الموقع اإللكتروني على الرغم من أننا، بھدف تحقیق الشفافیة، قمنا بنشر ھذه المدونة وغ 2
بالحق الكامل في تنقیح  MIS تنفیذ أي من أحكامھ. كما تحتفظ طرف ثالث، وال یحق ألي طرف ثالثأي جزًءا من أي تعاقد مع  MISتنتج عن أو ترتبط بھذه المدونة أو السیاسات المذكورة. ال تعد مدونة  طرف ثالثقانونیة تجاه أي 

 لتنظیمیة.أو مواجھة التغیرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو الظروف القانونیة أو ا MISبمؤسسة ھذه المدونة في أي وقت، بما یعكس التغیرات التي تطرأ على سیاسات وإجراءات التصنیف الخاصة 
 بھذا األسلوب حتى یتسنى االلتزام بمدونة المنظمة الدولیة لھیئات سوق المال قدر اإلمكان. MISتمت صیاغة مدونة  3
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  أوالً: تعریف المصطلحات
 :یلي كما الفئة، حسب والمرتبة أدناه، الواردة المصطلحات تعریف تم الوثیقة، ھذه أغراض لتحقیق

 الوثائق

") لمالا سوق لھیئات الدولیة المنظمة مدونة(" االئتماني التصنیف لوكاالت بالنسبة اإلدارة بأسس المعنیة المال سوق لھیئات الدولیة المنظمة مدونة .1
 قبل من ،2015 ومارس 2008 مایو شھر في الحقًا تنقیحھا وتم 2004 دیسمبر، 23 بتاریخ إصدارھا تم باإلدارة تعنى ھیكلیة مدونة عن عبارة

 والُمصدرین التصنیف ووكاالت المالیة، األوراق لتنظیم الدولیة الھیئات جھود بتضافر إعدادھا تم وقد. المالیة األوراق للجان الدولیة المنظمة
 .عالنیة المدونة ھذه على بالتصدیق MIS قامت. السوق في المشاركین من وغیرھم والمستثمرین

 نع عبارة ")المال سوق لھیئات الدولیة المنظمة مبادئ(" االئتماني التصنیف وكاالت بأنشطة المتعلقة المال سوق لھیئات الدولیة المنظمة مبادئ .2
 لھیئات الدولیة المنظمة مبادئ تمثل. 2003 سبتمبر، 25 بتاریخ نشرھا وتم الدولیة التنظیمیة اللجنة قبل من إعدادھا تم التي العامة المبادئ من مجموعة

 .عالنیةً  المذكورة المبادئ على بالتصدیق MIS قامت. المال سوق لھیئات الدولیة المنظمة مدونة أساسھا على تقوم التي الوثیقة المال سوق
 مؤسسة قبل من اعتمادھا تم لإلدارة مدونة عن عبارة ")Moody’s مؤسسة مدونة(" Moody’s بمؤسسة الخاصة المھني السلوك قواعد مدونة .3

Moody’s ")مؤسسة مدونة Moody’s.(" 
 Moody’s إلدارة مدونة عن عبارة ")المدونة" أو" MIS مدونة(" Moody’s Investors Service لمؤسسة المھني السلوك قواعد مدونة  .4

Investors Service .مدونة تحكم MIS إدارة MIS، موظفي وكافة MIS وموظفي Moody’s التي التصنیف لعملیة الدعم یقدمون الذین الصلة ذوي من 
 .MIS بھا تقوم

 .MIS قبل من المستخدمة التصنیف ومقاییس التصنیف رموز تعریفات یحدد مرجعي دلیل عن ةعبار التصنیف وتعریفات رموز .5
 .المالیة األوراق لتداول Moody’s تنتھجھا التي السیاسة عن عبارة المالیة األوراق تداول سیاسة .6

 الموظفین أنواع

 تمثلت حیث أعلى أو محلل أو مساعد، لھ الوظیفي المسمى ویكون التصنیفات فرق من فریق ضمن تعیینھ یتم MIS موظفي من موظف أي ھو المحلل .1
  صیاغة في لمساعدةا) ب التصنیف، استعراض أو الصلة ذي للتصنیف المستقبلیة النظرة أمكن وإذا االئتمانیة التصنیفات رصد أو تحدید) أ في وظیفتھ
 ھذا من) ب( أو) أ( في المدرجین MIS موظفي على اإلشراف) ج أو التصنیف، للجان بالنسبة مراعاتھا تتم معینة تعامل نماذج إعداد أو المواد

 التصنیفات عملیة في یشارك ال) 1: (بحیث التصنیفات فرق من فریق ضمن تعیینھ یتم MIS موظفي من موظف أي یستثني" المحلل" تعریف. التعریف
 .الداخلیة األنظمة في المعلومات إدخال مثل إداریة، مھام خالل من فقط االئتماني التصنیف لعملیة الدعم یقدم) 2( أو االئتمانیة

 .االمتثال لمراقبة معین كمسؤول MIS قبل من تعیینھ یتم شخص ھو المعین االمتثال مراقبة مسؤول .2
 .موقعھ كان أیًا بالكامل، لھا المملوكة التابعة المؤسسات أو Moody’s بمؤسسة جزئي أو كامل بدوام موظف عن عبارة الموظف .3
 .العاملین إدارة مسؤولیات یتحملون الذین الموظفین عن عبارة المدیرون أو اإلدارة .4
 .MIS بمؤسسة جزئي أو كلي بدوام موظف أي یعني MIS ظفمو مصطلح .5
 االعتماد أو االستعراض أو اإلعداد، ذلك في بما تحلیلیًا دوًرا یلعب MIS موظفي من آخر موظف أي على عالوةً  المحللون ھم التصنیف موظفي .6

 .التصنیف خدمات تقدیم في المستخدمة النماذج أو المنھجیات أو لإلجراءات،

 التنظیمي الھیكل

 الُمصدرین مع العمل وعالقات الجدیدة، األعمال وبدء والتخطیط، العمل إستراتیجیة مسؤولیة یتحمل MIS أقسام من قسم عن عبارة یةالتجار المجموعة .1
 .تصنیفات على الحاصلة والكیانات

 .المدونة ھذه في الموضحة واإلجراءات للسیاسات وموظفیھا MIS امتثال مدى تقییم عن المسؤولة اإلدارة ھي االمتثال إدارة .2
 المنھجیة، عمل إطار مجموعة تتضمن والتي المنھجیة، تطویر مجموعة: وظائف عدة من ")CSS(" االئتمان ومعاییر إستراتیجیة مجموعة تتألف

 النموذج؛ مواصفات متخصصي فریق تتضمن والتي") MRG(" المنھجیة استعراض ومجموعة؛ التصنیفات وتحلیالت االفتراضیة والتحلیالت
والقدرات الكمیة  ،MISتقنیة  ضمت التيو ،")ATS(" والتحلیالت التكنولوجیا حلول مجموعةو ؛")RPO(" والعملیات التصنیفات مراقبة ومجموعة

 .MIS يف االمتثال مراقبة موظفي لكبیر وتقدیمھا التقاریر بإعداد الحالي الوقت في وظیفة كل تقوم"). S&R(" والبحث واإلستراتیجیة وقدرات المشروع
 والمؤسسات التابعة التي تملك غالبیة أسھمھا. Moody’sإلى مؤسسة  Moody’sمؤسسة یشیر مصطلح  .3
 .Moody’s Investors Serviceإلى مجلس إدارة  Moody’s Investors Service (MIS)مجلس إدارة یشیر مصطلح  .4

 2018مارس 
 
4    /   MOODY’S INVESTORS SERVICE   المھني السلوك قواعد مدونة    



 
 

والمؤسسات التابعة لھا التي تقوم بإعداد التصنیفات تحت  Moody’s Investors Serviceإلى  Moody’s Investors Service (MIS)یشیر مصطلح   .5
 ."Moody’s Investors Service"العالمة التجاریة 

 

 الخدمات والمنتجات

وھي الخدمات والمنتجات التي ال تندرج تحت خدمات التصنیف االئتماني والتي ربما تتضمن توقعات السوق، أو تقدیرات الخدمات المعاونة  .1
 االقتصادیة، أو تحلیل األسعار أو غیر ذلك من عملیات تحلیل البیانات العامة عالوةً على خدمات التوزیع ذات الصلة.االتجاھات 

بخصوص الجدارة االئتمانیة لكیان ما، أو التزام الدین أو االلتزام المالي، أو األوراق المالیة  MIS عبارة عن تقدیر صادر منالتصنیف االئتماني   .2
أو  األسھم الممتازة أو غیرھا من األدوات المالیة، أو بخصوص أحد ُمصدري التزام الدین أو االلتزام المالي، أو األوراق المالیة الدائنة،الدائنة، أو 

م سلقاألسھم الممتازة أو غیرھا من األدوات المالیة، الصادرة باستخدام أحد نظم التصنیف الموضوعة والمحددة لفئات التصنیف. (یرجى مراجعة ا
 الثاني أدناه.)

 إلى أي بند من البنود الواردة أدناه:إجراء التصنیف االئتماني یشیر  .3
 تحدید تصنیف ائتماني ألحد الكیانات الحاصلة على التصنیف أو أحد االلتزامات، بما في ذلك التصنیفات االئتمانیة المتوقعة/الالحقة. .أ

 التصنیف)تغییر في التصنیف االئتماني (أي رفع التصنیف أو خفض  .ب
ن عملیة م إجراء عملیة استعراض ألحد التصنیفات االئتمانیة، أو تغییر اتجاه إحدى عملیات االستعراض الحالیة أو إخراج أحد التصنیفات االئتمانیة .ج

 استعراض (أي، تأكید التصنیف االئتماني)
 التصنیف أو واحد أو أكثر من التصنیفات االئتمانیة التحدید أو التغییر في النظرة المستقبلیة المرتبطة بأحد الكیانات الحاصلة على .د
 إقرار أحد التصنیفات االئتمانیة .ه
 سحب أحد التصنیفات االئتمانیة. .و

عبارة عن رسالة مكتوبة ربما یتم استخدامھا لإلعالن عن إصدار إجراء تصنیف ائتماني یرتبط بالتصنیفات االئتمانیة إعالن التصنیف االئتماني  .4
كذلك  MIS ات القروض الخاضعة للمراقبة غیر المنشورة أو تصنیفات االكتتاب الخاصة الخاضعة للمراقبة غیر المنشورة. ربما تقومالعامة، أو تصنیف

بحیث ال یكون مصحوبًا بإعالن التصنیف  moodys.comبنشر إجراء تصنیف ائتماني یرتبط بالتصنیفات االئتمانیة العامة على الموقع اإللكتروني 
 االئتماني.

وھي المنتجات والخدمات المقدمة فیما یخص التصنیفات االئتمانیة و، إذا أمكن النظرة المستقبلیة للتصنیف أو استعراض خدمات التصنیف االئتماني  .5
 التصنیف ذي الصلة. خدمات التصنیف االئتماني تستثني على وجھ الخصوص كافة الخدمات المعاونة أو غیرھا من الخدمات المسموح بھا.

بالنسبة للتصنیفات  www.moodys.comعبارة عن استمارة تحتوي على إعالنات تنظیمیة ویتم نشرھا على الموقع اإللكتروني مارة اإلعالن است .6
تتاب الخاصة یر المنشورة وتصنیفات االكاالئتمانیة العامة وفي مجلد التصنیف بالمنصة اإللكترونیة الخاصة بتصنیفات القروض الخاضعة للمراقبة غ

 الخاضعة للمراقبة غیر المنشورة في وقت نشر أحد إجراءات التصنیف االئتماني.
عبارة عن تصنیفات ائتمانیة منشورة قام فیھا الُمصدر برفض (بوضوح أو من خالل تعذر الرد على) التصنیفات االئتمانیة التي لم تتم المشاركة فیھا  .7

 اركة في عملیة التصنیف على أساس متقدم.للمش MIS عرض
، والتي ال تدخل في نطاق MISبمؤسسة وھي المنتجات والخدمات المحددة في رموز وتعریفات التصنیف الخاصة الخدمات األخرى المسموح بھا  .8

 خدمات التصنیف االئتماني أو الخدمات المعاونة.
 التصنیف االئتماني، الخدمات المعاونة و/أو غیرھا من الخدمات المسموح بھا.تعني أي من أو كل ما یلي ذكره: خدمات خدمات التصنیف  .9

 التصنیفات االئتمانیة غیر المطلوبة .10
التصنیف االئتماني غیر المطلوب عبارة عن تصنیف  :كافة دول العالم [باستثناء األرجنتین وبولیفیا وكندا واالتحاد األوروبي والیابان والمكسیك] .أ

 دون طلب ذلك من قبل الكیان الحاصل على التصنیف و/أو وكالئھ. MIS ائتماني یتم إعداده من قبل

لتصنیف و/أو ا التصنیفات االئتمانیة غیر المطلوبة ھي التصنیفات االئتمانیة التي ال یتم إعدادھا بناًء على طلب من قبل الكیان الحاصل على كندا: .ب
 وكالئھ.

التصنیفات االئتمانیة غیر المطلوبة ھي التصنیفات االئتمانیة التي ال یتم إعدادھا أو الحفاظ علیھا بناء على طلب من قبل الكیان  االتحاد األوروبي: .ج
 الحاصل على التصنیف و/أو وكالئھ.

لمطلوبة ھي التصنیفات االئتمانیة التي ال یتم إعدادھا بناًء على طلب التصنیفات االئتمانیة غیر ا ):MSFJو MJKKكل من الیابان (یسري على  .د
 من قبل الكیان الحاصل على التصنیف و/أو وكالئھ. التصنیف المطلوب یحتاج إلى تلبیة الشرطین التالیین:

 ینبغي إصداره بناء على طلب من الُمصدر و/أو وكالئھ، و .1
 نشر ھذا التصنیف.یجب أن یظل الطلب ساریًا في وقت تقدیم أو  .2
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 ."المطلوب"و  "غیر المطلوب"وجود اتفاقیة التعاقد الساریة یمثل األساس الذي یفرق بین 

غیر مسموح بالتصنیفات االئتمانیة غیر المطلوبة، حیث یتطلب األمر وجود عقد خدمات تصنیف موقع حتى تتسنى إقامة عالقة  األرجنتین، وبولیفیا والمكسیك: .ه
 التصنیف.

 

 أخرى

 ھو أي طرف یعمل نیابةً عن كیان حاصل على تصنیف، أو یعمل نیابة عن أحد وكالء الكیان الحاصل على التصنیف.لوكیل ا  .1
 یشیر إلى دول االتحاد األوروبي.االتحاد األوروبي  .2
 یشیر إلى أي مما یلي:فرد األسرة  .3

 زوج أو زوجة الموظف أو الشریك المنزلي .أ
(مثل ترتیبات المعیشة المشتركة حیث تكون العالقة أكثر من عادیة)، سواء كانوا یتشاركون شخص یعیش مع الموظف عیشة األزواج  .ب

 المسؤولیات المالیة أم ال. ربما ال یتضمن ھذا األمر ترتیبات المعیشة العادیة مع رفیق الحجرة،
 الطفل القاصر أو الطفل الذي یعولھ الموظف  .ج
 .أي قریب آخر یتشارك في نفس المنزل مع الموظف .د
أي أشخاص ال یعیشون في نفس المنزل مع الموظف ولكن عملیات تداولھم لألوراق المالیة یتم توجیھھا من قبل الموظف أو تخضع لتأثیره أو  .ه

سیطرتھ (بصورة مباشرة أو غیر مباشرة) (مثل أولیاء األمور أو األطفال الذین یعیشون في منازل منفصلة ویستشیرون الموظف قبل عملیة 
 ، والتداول)

 ):یةأي شخصیة أخرى طبیعیة أو قانونیة، أو اتحاد، أو كیان أو شراكة (بخالف االستثمار المطلق، كما ھو محدد في سیاسة تداول األوراق المال .و
 الذي تقع مسؤولیاتھ اإلداریة على عاتق، .1
 التي یتم إعدادھا لصالح، .2
 التي یتم التحكم فیھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من قبل، أو  .3
 الذي ترتبط مصالحھ االقتصادیة بصورة فعلیة بالموظف أو أي فرد من أفراد األسرة. .4

 ھي أي مفاوضات تتعلق برسوم خدمات التصنیف وأي مناقشات أو مراسالت (سواء داخلیة أو خارجیة) ترتبط بتلك المفاوضات.المناقشات الحرة  .4
مع ھیئة األوراق المالیة  MIS ھي الطلب الذي تتم تعبئتھ من قبلالوطني استمارة منظمات التصنیف اإلحصائي المعترف بھا على الصعید  .5

 ).NRSROوالبورصات األمریكیة للتسجیل كمنظمة تصنیف إحصائي معترف بھا على الصعید الوطني (
ان الذي یشكل أساس الورقة المالیة. ھو أي كیان یقوم بإصدار أو ضمان إحدى األوراق المالیة، أو یقوم بتقدیم أي شكل من أشكال الدعم لالئتمالُمصدر  .6

 یتضمن كذلك المؤسسة األم أو المؤسسات التابعة المملوك غالبیة أسھمھا ألحد الُمصدرین. "الُمصدر"مصطلح 
بعملیة من أحد الُمصدرین، أو تابعیھ أو وكالئھ فیما یتعلق  MIS ھي أي معلومات یتم الحصول علیھا من قبلالمعلومات السریة الخاصة بالُمصدر  .7

من أجلھا إخطاًرا كتابیًا یشیر على وجھ  MIS التصنیف أو فیما یتعلق بتقدیم الخدمات المعاونة أو غیرھا من الخدمات المسموح بھا والتي تلقت
 :"المعلومات السریة الخاصة بالُمصدر"الخصوص إلى الملكیة والطبیعة السریة للمعلومات. ولكن، ینبغي أال یتضمن مصطلح 

 المعلومات المعروفة للجمھور .أ

 بصورة ال تتسم بالسریة قبل تقدیمھا من قبل الُمصدر، أو تابعیھ أو وكالئھ MISلمؤسسة المعلومات المتاحة  .ب

بصورة مناسبة ارتباطھ باتفاقیة  MIS بحیث ال یكون معلوًما لدى طرف ثالثبصورة ال تتسم بالسریة من  MIS المعلومات التي تصبح متاحة لدى .ج
 سریة مع الُمصدر أو بحظر إتاحة تلك المعلومات

 MIS المعلومات التي یتم إعدادھا بصورة مستقلة من قبل .د

 المعلومات التي تم تجمیعھا أو نقلھا بطریقة لم یعد ارتباطھا بأي ُمصدر فردي معلوًما .ه

 ُمصدر، أو تابعیھ أو وكالئھ.المعلومات المعتمد إفشاؤھا للجمھور كتابة من قبل ال .و

ھي المعلومات التي تم نشرھا عالنیةً (على سبیل المثال، من خالل اإلیداع العام لدى ھیئات تنظیم األوراق المالیة أو إصدار المعلومات غیر العامة  .8
 یض بیان أو نشرة اكتتاب).بیان صحفي أو إفشاء المعلومات في خدمة األخبار الوطنیة أو المنشورة على نطاق واسع أو إصدار تفو
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إلى كافة السبل التي یمكن من خاللھا ألحد الموظفین امتالك حصة في أحد األوراق المالیة أو حساب لدى یملك والمالك والملكیة تشیر المصطلحات  .9
 لطة التصویتیة الفردیة أو المشتركة علىإحدى مؤسسات الخدمات المالیة، بما في ذلك الملكیة المباشرة والملكیة الممیزة (أي، سلطة االقتراع أو الس

 أحد األوراق المالیة). ألغراض تتعلق بھذه المدونة، تتضمن الملكیة المباشرة كافة األوراق المالیة المملوكة في
خطة االستثمار بخالف  " )k(401") أو خطة IRAاتحاد (بخالف االستثمار المطلق) وكافة األوراق المالیة المملوكة في أي حساب تقاعد فردي (

. ألغراض تتعلق بھذه المدونة، یعتبر الموظف بمثابة المالك المستفید من كافة األوراق المالیة المملوكة Moody’sبمشاركة األرباح الخاصة بمؤسسة 
 ألفراد أسرتھ.

بإصدار أوراق مالیة یتم تصنیفھا من أو أي كیان یقوم  MIS ) تعني أي كیان حاصل على تصنیف من قبلأو الكیانات( الكیان الحاصل على تصنیف .10
 .MIS أو أي كیان یسعى للحصول على تصنیف ائتماني من MIS قبل

عبارة عن قائمة أوراق مالیة مصنفة حسب المجال، أو النطاق الجغرافي أو القانون، والتي ال یمكن ألي موظف أو أي فرد من القائمة المحظورة  .11
 أفراد أسرتھ امتالكھا أو تداولھا.

ھي أي أداة مالیة بخالف الودائع التي تمثل، أو المشتقة من، أي سھم أو ورقة مالیة ثابتة الدخل. وتتضمن، على سبیل المثال (األوراق) المالیة  رقةالو .12
للتحویل، والصكوك، واألدوات ال الحصر: األسھم والسندات، والشھادات، وعقود االختیار المالیة، واألوراق المالیة المتداولة، واألوراق المالیة القابلة 

اق المالیة ثابتة رالمالیة المشتقة (بما في ذلك المقایضات، والسلع واالستثمارات المحسوبة بأسعار مستقبلیة والمستندة إلى أو المرتبطة باألسھم أو األو
غیرة، والصنادیق التعاونیة المفتوحة أو المغلقة، الدخل)، والصكوك قصیرة األجل، وبرامج االستثمار الجماعي، والدفعات الثابتة، والدفعات المت

 والصنادیق القابلة للتداول في البورصة وصنادیق االستثمار الموحدة.
(بما في ذلك یتداول، و/أو قام بالتداول) یشیر إلى أي معاملة یقوم من خاللھا أحد األشخاص بتحصیل أو حرمان نفسھ / نفسھا من التداول مصطلح  .13

ورقة مالیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر عملیات الشراء، والبیع، واتفاقیات إعادة الشراء، والبیع على المكشوف،  حصة أو مركز في
ار قود خیونشر المراھنات (وغیر ذلك من أشكال المقامرة على األوراق المالیة) والدخول في والمعامالت االشتقاقیة، بما في ذلك خیارات البیع، وع

 ومبادلة األسھم عالوةً على تصفیة المواضع المشتقة المذكورة من خالل الشراء، أو البیع أو المباشرة. الشراء
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 االئتمانیة؟ التصنیفات ھي ما: ثانیًا
ازة أو المالیة الدائنة، أو األسھم الممتالتصنیف االئتماني عبارة عن تقدیر بخصوص الجدارة االئتمانیة لكیاٍن ما، أو التزام الدین أو االلتزام المالي، أو األوراق 

أو غیرھا من األدوات  غیرھا من األدوات المالیة، أو بخصوص أحد ُمصدري التزام الدین أو االلتزام المالي، أو األوراق المالیة الدائنة، أو األسھم الممتازة
 یف.المالیة، الصادرة باستخدام أحد نظم التصنیف الموضوعة والمحددة لفئات التصن

بأنھا تتسم بالدقة والموثوقیة، بما في ذلك، على  MIS من مصادر تعتقد MIS تستند التصنیفات االئتمانیة إلى المعلومات التي یتم الحصول علیھا من قبل
م لتقدیم المعلومات التي على الُمصدرین ووكالئھ MIS سبیل المثال ال الحصر، الُمصدرین ووكالئھم، عالوةً على المصادر المستقلة عن الُمصدر. تعتمد

 تتسم بالدقة، ویتم تقدیمھا في الوقت المناسب، كما تتسم بالكمال والبعد عن التضلیل.

بأنھا تتحلى  MIS كافة التدابیر الضروریة بما یجعل المعلومات التي تستخدمھا في تحدید التصنیف االئتماني بالجودة الكافیة ومن مصادر ترى MIS تتخذ
جھة تدقیق وال یمكنھا في كل حالة وبصورة  MIS في ذلك، حسبما یقتضي األمر، المصادر الخارجیة المستقلة. وعلى الرغم من ذلك، ال تعتبر بالموثوقیة بما

بأي حال من األحوال أیة  MIS مستقلة التحقق أو التأكد من صحة المعلومات المستلمة في عملیة التصنیف. وبالتالي، عند تحدید التصنیف االئتماني، ال تقدم
 نشوراتط بھ من مضمانات فیما یتعلق بالدقة، واالستمراریة، أو كمال المعلومات الفعلیة المذكورة، أو المدرجة، في التصنیف االئتماني أو أي منشور یرتب

MIS. 

بعالقة ائتمانیة مع  MIS رھم من الكیانات المعنیة. ال ترتبطعلى االستقاللیة في عالقاتھا مع الُمصدرین، والمستثمرین، وغی MIS في عملیة التصنیف، تحافظ
بالتعلیق على  MIS كمستشار للُمصدر الذي تقوم بتصنیفھ. ربما تقوم MIS الُمصدر الذي یتم تصنیف ورقتھ المالیة (أو أي طرف آخر). كما ال تعمل

بالمشاركة في عملیة اإلنشاء الفعلیة ألي ورقة مالیة تكون  MIS ة مالیة ما، ولكن ال تقومالتأثیرات المحتملة لالئتمان بالنسبة للعناصر اإلنشائیة المقترحة لورق
 قید البحث إلجراء تصنیف ائتماني.

ة بالحق في الرقابة التدقیقیة الكامل MIS كمبدأ من مبادئ السیاسة، وبھدف الحفاظ على دورھا كجھة إصدار تقدیرات تتمتع باالستقاللیة والموضوعیة، تحتفظ
بحقھا في أي وقت  MIS على محتوى التصنیفات االئتمانیة التي تقوم بإعدادھا، وتقدیراتھا االئتمانیة، وتعلیقاتھا وكافة منشوراتھا المرتبطة بذلك. تحتفظ

. MISمؤسسة بات الخاصة بتعلیق، أو تعدیل، أو خفض، أو رفع أو سحب التصنیف االئتماني، أو عرض التصنیف للمراجعة بما یتفق مع السیاسات واإلجراء
حقھا في إمكانیة، وتوقیت، إصدار التصنیف االئتماني أو نشر أي معلومات أو تعلیقات، باستثناء الحاالت التي  MISبمؤسسة تتضمن الرقابة التدقیقیة الخاصة 

 ) أو محظوًرا بموجب القوانین واللوائح الساریة.أدناه 3.4یكون فیھا اإلفشاء العلني للتصنیف االئتماني محظوًرا بموجب العقد (یرجى مراجعة الحكم 
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 ثالثًا: األحكام

 جودة وسالمة عملیة التصنیف .1
لتقدیم تقدیرات تستشرف المستقبل حول الجدارة االئتمانیة النسبیة لُمصدري  MIS كما ھو موضح في مبادئ المنظمة الدولیة لھیئات سوق المال، ستسعى

 الدین وأدوات الدین بھدف المساعدة على تقلیل مستوى عدم تناسق المعلومات التي تتواجد بین الُمصدرین والمشترین المحتملین لدیونھم.

 جودة عملیة التصنیف .أ
تقدیرات محتملة تتعلق بالجدارة االئتمانیة في المستقبل، لن یتم الحكم على أداء أحد التصنیفات االئتمانیة نظًرا ألن التصنیفات االئتمانیة تعد بمثابة  1.1

أم ال. إذا  MIS لالفردیة على أساس النتیجة الفردیة، ولكن وفقًا لما إذا كان التصنیف االئتماني الفردي قد تمت صیاغتھ وفقًا لإلجراءات الُمعدة من قب
ییم أداء التصنیفات االئتمانیة بصورة جماعیة على أساس كیفیة األداء على أساس إحصائي منشور في السابق (مثل، الدراسات أمكن، سیتم تق

 االفتراضیة، ونسب الدقة، ومعاییر الثبات).
لناتجة بصورة تصنیفات االئتمانیة ابإعداد منھجیات التصنیف التي تتسم بالدقة الشدیدة والتنظیم كما ستحافظ علیھا. إذا أمكن، ستخضع ال MIS ستقوم 1.2

دوریة لتقییم موضوعي على أساس الخبرة التاریخیة. ستكون مجموعة استعراض المنھجیة مسؤولة عن رصد مدى مالءمة وكمال منھجیات 
ب أن یقوم مجلس . یجMISبمؤسسة وإجراءات التصنیف، وعن االعتماد المبدئي للتغییرات الجوھریة في منھجیات وإجراءات التصنیف الخاصة 

 باعتماد المنھجیات الجدیدة أو التي تم تغییرھا على نحو مادي قبل استخدامھا. MIS إدارة
المنشورة، عند االقتضاء. سیقوم المحللون  MIS عند تقییم الجدارة االئتمانیة ألحد الُمصدرین أو االلتزامات، سیقوم المحللون باستخدام منھجیات 1.3

 .MIS سلوب یتسم بالتناسق، وفقًا لما ھو محدد من قبلباستخدام منھجیة معینة بأ
سیتم تحدید التصنیفات االئتمانیة من قبل لجان التصنیف ولیس من قبل أي محلل منفرد. بمجرد قیام إحدى لجان التصنیف بتحدید التصنیفات  1.4

ثل، ممتاز غیر مضمون)، أو للدین الصادر بموجب االئتمانیة المناسبة للتخصیص لفئات الدین الخاصة بأحد الكیانات الحاصلة على تصنیف (م
بتخصیص التصنیفات االئتمانیة المذكورة للفئات المذكورة ما لم وحتى تقوم لجنة تصنیف الحقة بتحدید  MIS وثائق معینة لبرنامج محدد، ستقوم

 خالف ذلك.
أمًرا روتینیًا (مثل إعادة التمویل)، أو ربما یمثل أمًرا  إصدار دین من قبل كیان حاصل على تصنیف أو بموجب وثائق برنامج محدد ربما یمثل .أ

اصل حجوھریًا بالنسبة للجدارة االئتمانیة للكیان الحاصل على التصنیف أو تركیبة البرنامج (مثل، التغییر الجوھري في مدى فاعلیة الكیان ال
بالُمصدر ومدى الفاعلیة والتغییرات التي تطرأ على وثائق على التصنیف). تقع على عاتق المحلل مسؤولیة رصد عملیة إصدار الدین الخاص 

 البرنامج، وإدخال تغییرات جوھریة على عنایة لجنة التصنیف. التصنیفات االئتمانیة:
المخصصة لألوراق المالیة التي تم إصدارھا بمرور الوقت بمقتضى برامج، أو مجموعات أو فئات الدین والتي تخضع لتصنیف ائتماني » 

 موجود، أو
 التي تستند إلى المرور عبر تصنیف ائتماني أولي للكیان الحاصل على تصنیف،» 

لحالة، ل اشتقاق التصنیف االئتماني على وجھ الحصر من التصنیف االئتماني الحالي لبرنامج، أو مجموعات، أو فئة الدین أو الُمصدر األولي، وفقًا
 تماني الحالي بدمج اإلصدارات المستقبلیة في تحلیلھا. وبالتالي، ال تخضع إجراءات التصنیف االئتمانيوتقوم لجنة التصنیف المعنیة بالتصنیف االئ

لیة صالمتعلقة بتلك التصنیفات االئتمانیة لتحلیل إضافي من قبل إحدى لجان التصنیف بخالف التحلیل الذي تم إجراؤه من قبل لجنة التصنیف األ
 للتصنیف االئتماني الموجود.

بدراسة كافة المعلومات المعروفة والتي یُعتقد بأنھا ذات صلة بالموضوع من قبل المحلل ولجنة  MIS إصدار تصنیف ائتماني، ستقومعند  .ب
التصنیف المعنیین فیما یتعلق بأحد الُمصدرین، بما في ذلك المعلومات المستلمة من مصدر ما بخالف الُمصدر أو الضامن التي یرى المحلل 

 MIS المعنیین بأنھا تتسم بالموثوقیة واألھمیة المحتملة بالنسبة ألحد قرارات التصنیف بأسلوب یتسق بوجھ عام مع منھجیات ولجنة التصنیف
بإعداد السیاسات والضوابط والحفاظ علیھا وتطبیقھا لضمان استناد التصنیفات االئتمانیة التي تقوم بنشرھا إلى تحلیل  MIS المنشورة. ستقوم

بتعیین محلل یتمتع، على المستوى الفردي أو الجماعي (للجان  MIS معلومات المذكورة. وعند صیاغة التصنیفات االئتمانیة، ستقومشامل لكافة ال
 التصنیف)، بالقدر المناسب من المعرفة والخبرة على صعید إعداد التقدیر التصنیفي المناسب لنوع الُمصدر أو االئتمان الخاضع للتحلیل.

اسات االحتفاظ بالسجالت الخاصة بھا والقوانین الساریة عند االحتفاظ بالسجالت المستخدمة لدعم عملیات التصنیف االئتماني بسی MIS ستلتزم 1.5
بإعداد السیاسات والضوابط والحفاظ علیھا وتطبیقھا حتى تضمن التزام موظفیھا بسیاسات االحتفاظ بالسجالت  MIS الخاصة التي تقوم بھا. وستقوم

بفھم واستیعاب سیاسات  MIS وبالقوانین الساریة التي تحكم عملیة االحتفاظ بالسجالت والتخلص منھا. وسیقوم موظفو MISبمؤسسة الخاصة 
 ، كما سیقوموا بصورة دوریة بالتصدیق على امتثالھم لتلك السیاسات.MISبمؤسسة االحتفاظ بالسجالت الخاصة 

سیاسات والضوابط والحفاظ علیھا وتطبیقھا لتجنب إصدار أي تصنیفات ائتمانیة تتضمن تحریف والمحللون التابعون لھا بإعداد ال MIS ستقوم 1.6
 أو تؤدي بأي صورة أخرى إلى التضلیل فیما یتعلق بالجدارة االئتمانیة العامة ألحد الُمصدرین أو أحد االلتزامات.

عالیة الجودة بالنسبة للُمصدرین أو االلتزامات. وعند اتخاذ قرار بشأن إجراء باستثمار الموارد الكافیة لتنفیذ عملیات التقییم االئتماني  MIS ستقوم 1.7
بتقییم مدى قدرتھا على تخصیص العدد الكافي من الموظفین الذین یتحلون بالقدر  MIS تصنیف أو مواصلة تصنیف التزام أو ُمصدر ما، ستقوم

ومدى قدرة العاملین لدیھا على الوصول إلى المعلومات الكافیة المطلوبة حتى  المناسب من المھارات إلجراء عملیة التقییم التصنیفي الصحیحة،
اریخیة خاضعة ت یتسنى لھم إجراء عملیة التقییم المذكورة. وفي إعالناتھا الخاصة بالتصنیف االئتماني بالنسبة للتصنیفات االئتمانیة التي تطرح بیانات
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كافة التدابیر الالزمة بما یجعل المعلومات التي تستخدمھا في تحدید التصنیف  MIS ارز. وتتخذبتوضیح تلك القیود في مكان ب MIS لقیود، ستقوم
بأنھا تتحلى بالموثوقیة، بما في ذلك، حسبما یقتضي األمر، المصادر الخارجیة المستقلة. في الحاالت التي  MIS بالجودة الكافیة ومن مصادر ترى

باإلحجام عن تقدیم تصنیف ائتماني ما لم یترسخ لدیھا اعتقاد بتوافر المعلومات الكافیة  MIS یة، ستقومتتضمن أنواًعا جدیدة من المنتجات المال
 الموظفین المعنیین في مجموعة إستراتیجیة ومعاییر االئتمان بما یلي: MIS والمھارات التحلیلیة المناسبة للقیام بھذا األمر. ستطالب

 MIS لنوع من الھیاكل التي تختلف بصورة جوھریة عن الھیاكل التي قامت استعراض مدى جدوى تقدیم تصنیف ائتماني 1.7.1
 بتصنیفھا

ستقوم مجموعة استعراض المنھجیة مرة واحدة على األقل كل عام باستعراض المنھجیات (بما في ذلك نماذج التصنیف  1.7.2
غیرات جة في المنھجیات) والتاالئتماني، وبطاقات تقییم التصنیف االئتماني واالفتراضات األساسیة للتصنیفات المدر

الجوھریة في المنھجیات (بما في ذلك نماذج التصنیف االئتماني، وبطاقات تقییم التصنیف االئتماني واالفتراضات 
 MIS األساسیة للتصنیفات المدرجة في المنھجیات التي تستخدمھا

باإلقرار بأن  MIS االئتمانیة للمنتجات المھیكلة عند قیامتقییم مدى مالءمة المنھجیات والنماذج الحالیة الخاصة بتحدید التصنیفات  1.7.3
 خصائص الخطورة المرتبطة باألصول الكامنة تحت أحد المنتجات المھیكلة قد تغیرت بصورة جوھریة.

 بتنظیم لجان التصنیف التابعة لھا لتعزیز االستمراریة وتجنب االنحیاز في عملیة التصنیف. MIS ستقوم 1.8

 الرصد والتحدیث .ب
بتخصیص العدد الكافي من العاملین والقدر الكافي من الموارد المالیة لرصد وتحدیث التصنیفات االئتمانیة الخاصة بھا في الوقت  MIS مستقو 1.9

 :MIS المناسب. بمجرد نشر أحد التصنیفات االئتمانیة، وما لم یتم سحبھ، ستقوم
  4باستعراض مدى الجدارة االئتمانیة للُمصدر أو غیره من الكیانات أو االلتزامات ذات الصلة، مرة واحدة على األقل في أي عام  .أ

بدء استعراض حالة التصنیف االئتماني بعد التحقق من أیة معلومات من المتوقع أن تؤدي إلى إجراء تصنیف ائتماني، بما في ذلك سحب أحد  .ب
 االئتمانیة المتوافقة مع المنھجیات الساریةالتصنیفات 

لیھا إ تحدیث التصنیف االئتماني في الوقت المناسب، حسبما یقتضي األمر، استناًدا إلى النتائج الخاصة بأي عملیة من عملیات االستعراض المشار .ج
باستعراض تأثیر المنھجیة الجدیدة أو  MIS ستقومفي الفقرة أ. أو ب. أعاله. عالوةً على ذلك، عند اعتماد منھجیة تصنیف جدیدة أو منقحة، 

 المنقحة على التصنیفات االئتمانیة المعلقة واتخاذ إجراء التصنیف االئتماني الالزم، في غضون فترة زمنیة معقولة.
عید افتراضات التصنیف بتطبیق التغییرات على ص MIS بتوفیر المعلومات والخبرات المتاحة في عملیة الرصد. ستقوم MIS حیثما أمكن، ستقوم

 األساسیة ذات الصلة بالنسبة للتصنیفات االئتمانیة الحالیة والمحددة مؤخًرا على حد سواء.

تستخدم فرق تحلیل منفصلة لتخصیص تصنیفات ائتمانیة أولیة ولرصد تلك التصنیفات االئتمانیة، فسوف یتحلى كل فریق بالمستوى  MIS بما أن 1.10
بتقییم العملیات الداخلیة وتوجھات السوق،  MIS د المناسبة للقیام بوظائفھ الخاصة بھ في الوقت المناسب. كما ستقومالضروري من الخبرة والموار

 ناسب.محتى یتسنى الحفاظ على المرونة التشغیلیة لتخصیص الموارد المطلوبة لرصد التصنیفات االئتمانیة الحالیة وإجراء المراجعات في الوقت ال
السیاسات والضوابط والحفاظ علیھا وتطبیقھا فیما یتعلق بنشر إعالنات التصنیفات االئتمانیة التي تعلن عن إجراءات التصنیف  بإعداد MIS ستقوم 1.11

راء، أو شاالئتماني، بما في ذلك سحب تصنیف ائتماني عام ألحد الُمصدرین أو االلتزامات (باستثناء استحقاقات الدین الروتینیة، أو عقود خیار ال
 ق المالیة المستردة).األورا

 سالمة عملیة التصنیف .ج

لكافة القوانین واللوائح الحاكمة ألنشطتھم في االختصاصات القضائیة التي یعملون في نطاقھا. ولزیادة التأكید، في حالة عدم  MIS سیمتثل موظفو 1.12
في نطاقھا، لن یتم تطبیق  MIS مع القوانین واللوائح الساریة في أحد االختصاصات القضائیة التي تعمل MISاتساق أحد األحكام الواردة في مدونة 

 الحكم المذكور في ھذا االختصاص القضائي بقدر عدم اتساقھ.
ن في رھم من المشاركیوموظفوھا بشكل یتسم بالعدالة واألمانة مع الُمصدرین، والكیانات الحاصلة على تصنیف والمستثمرین وغی MIS ستتعامل 1.13

 السوق والجمھور.
عن عمد بتعیین أیة أفراد مشكوك بوضوح  Moody’sموظفیھا باتباع أعلى معاییر األمانة. ولن تقوم مؤسسة  Moody’sستلزم مؤسسة  1.14

 في نزاھتھم، بموجب القانون الساري.
وموظفوھا، سواء بصورة ضمنیة أو صریحة، بإعطاء أي تأكید أو ضمان لتصنیف ائتماني معین قبل لجنة التصنیف. وال یعیق ھذا  MIS لن تقوم 1.15

 عن إعداد التعلیقات التمھیدیة فیما یتعلق بتحلیل التصنیفات الخاص بھا. MIS األمر
فیما یتعلق بتأثیر إجراءات التصنیف االئتماني المحتملة على الكیانات الحاصلة  وموظفوھا بإعطاء أیة وعود أو تھدیدات MIS وعالوةً على ذلك، لن تقوم

 على تصنیف أو المستثمرین أو غیرھم من المشاركین في السوق للدفع نظیر التصنیفات االئتمانیة أو غیر ذلك من الخدمات.

   القضائیة.ربما تكون الفترة الزمنیة الفاصلة بین المراجعات أقل في بعض االختصاصات  4
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 :MIS لن تقوم 1.16
 بتقدیم خدمات استشاریة في مجال التصنیف .أ

 بالعمل كوسیط أو بائع مشارك في أعمال التعھد بإصدار أوراق مالیة أو أدوات السوق النقدي .ب
الئتماني مؤسسات التصنیف ا"أو أي من  MIS بالحصول على منفعة مالیة أو حصة مسیطرة في أحد الكیانات الحاصلة على تصنیف من قبل .ج

) من الشھادة السنویة الستمارة منظمات التصنیف اإلحصائي المعترف بھا على الصعید 3والمحددة في البند الثالث ( MISلمؤسسة  "التابعة
 .MISلمؤسسة والمتاحة على الموقع (المواقع) اإللكتروني  MISبمؤسسة الوطني الخاصة 

أو  MISبمؤسسة تقدیم العروض أو التوصیات ألحد المدینین أو الُمصدرین أو الضامنین أو رعاة أحد االلتزامات المتعلقة  MIS یُحظر على موظفي 1.17
بما تمان، رالھیكل القانوني أو األصول أو المطلوبات أو األنشطة الخاصة بأحد المدینین أو الُمصدرین. اتساقًا مع ھذا الحظر، في تقیم مخاطر االئ

 بعقد مجموعة من المناقشات مع أحد الُمصدرین أو الكیانات الحاصلة على تصنیف أو وكالئھم حتى یتسنى لھم: MIS ویقوم موظف
حاصل لفھم الحقائق والمیزات الخاصة وبالتالي أیة تعدیالت ودمجھا في عملیة التحلیل الخاصة بھم، كما ھو مقترح من قبل الُمصدر، أو الكیان ا .1

 على تصنیف، أو وكالئھم
وفقًا لطریقة تطبیقھا على  MIS شرح مقتضیات التصنیف االئتماني للُمصدر، أو الكیان الحاصل على تقییم أو وكالئھم فیما یتعلق بمنھجیات .2

 الُمصدر أو االلتزام.
ن بعض الحاالت یكونوا مطالبی بما أنھ من المتوقع أال یكون الموظفون خبراء في المجال القانوني، إال أنھ من المتوقع أن یقوموا باإلبالغ عن (وفي 1.18

و ھذه المدونة. أبموجب القوانین واللوائح الساریة) األنشطة التي یرون أن شخص عاقل قد یطلبھا بما یمثل انتھاًكا محتمالً للقوانین واللوائح الساریة 
فوریة أو من خالل الخط الساخن لضمان  االمتثال عن تلك األمور بصورة إدارةخارج االتحاد األوروبي إبالغ  MIS یتعین على كافة موظفي

داخل االتحاد األوروبي  MIS . یتم تشجیع الموظفین في االتحاد األوروبي على اإلبالغ عن تلك االنتھاكات. موظفوMoody’sالنزاھة بمؤسسة 
، ربما یقوم الموظفون كذلك باإلبالغ Moody’s االمتثال عن كافة االنتھاكات القانونیة المشبوھة. بما یتوافق مع مدونة مؤسسة إدارةمطالبون بإبالغ 

االمتثال باتخاذ اإلجراء المناسب،  إدارة. سیقوم Moody’sعن تلك األمور بصورة سریة من خالل االتصال بالخط الساخن لضمان النزاھة بمؤسسة 
 .MIS واإلجراءات الموضوعة من قبل وفقًا لما ھو محدد بموجب القوانین واللوائح الساریة في إطار االختصاص القضائي والسیاسات

ذاتھا ضد أي موظف یقوم، بحسن نیة، باإلبالغ عن انتھاك محتمل  MIS تحظر اإلدارة األعمال االنتقامیة من قبل أي موظف أو من قبل 1.19
 للقانون، أو الالئحة أو ھذه المدونة.

 االستقاللیة والتجنب و/أو إدارة تضارب المصالح .2
 

 عام .أ

أو تحجم عن اتخاذ إجراء التصنیف االئتماني، أو عن بدء أو إتمام إحدى عملیات االستعراض للتصنیف االئتماني، استناًدا إلى  MIS لن تمتنع 2.1
، أو الُمصدر، أو الكیان الحاصل على تصنیف، أو MIS التأثیر المحتمل (على الصعید االقتصادي، أو السیاسي أو خالف ذلك) لإلجراء على

 من المشاركین في السوق. المستثمر أو غیرھم
 وموظفوھا بالحذر والتقدیر المھني للحفاظ على جوھر ومظھر االستقاللیة والموضوعیة. MIS ستتحلى 2.2
 سیتأثر تحدید التصنیف االئتماني فقط بعوامل ترتبط بالتقییم االئتماني. 2.3
(أو  MIS ات بوجود، أو باحتمال وجود، عالقة عمل بینبتخصیصھ ألحد الُمصدرین أو االلتزام MIS لن یتأثر التصنیف االئتماني الذي تقوم 2.4

Moody’s.والُمصدر (أو تابعیھ)، أو أي طرف آخر، أو عدم وجود أي عالقة من ھذا النوع ( 
لھا وبین أي  نبالفصل، من الناحیة العملیة والقانونیة، وإذا أمكن، المادیة، بین خدمات التصنیف االئتماني التي تقدمھا والمحللین التابعی MIS ستقوم 2.5

باإلعالن عبر موقعھا (مواقعھا) اإللكتروني عن أي خدمات معاونة وغیرھا من الخدمات  MIS أعمال أخرى قد تمثل تضاربًا في المصالح. ستقوم
 إدارةمع  أوالً بالتشاور MIS تقدیم خدمات جدیدة أخرى مسموح بھا أو خدمات معاونة، ستقوم MIS المسموح بھا التي تقدمھا. في حال قررت

بإعداد السیاسات والضوابط المصممة لتقلیل احتمال حدوث تضارب مصالح مع خدمات التصنیف االئتماني  MIS . ستقومةالقانونی دارةاالمتثال أو اإل
/أو دمات المعاونة و، كما ستقوم بالحفاظ علیھا وتطبیقھا، أو ستقوم بإدارة حاالت التضارب التي قد تحدث، فیما یتعلق بحكم الخMIS التي تقدمھا

 الخدمات األخرى المسموح بھا، بالشكل المناسب.
 

 اإلجراءات والسیاسات .ب

بإعداد السیاسات والضوابط والحفاظ علیھا وتطبیقھا لتحدید حاالت تضارب المصالح الفعلیة أو المحتملة والقضاء علیھا، أو إدارتھا  MIS ستقوم 2.6
 واإلفصاح عنھا، حسبما یقتضي األمر، بما قد یؤثر على تحدید التصنیفات االئتمانیة، أو اعتماد تصنیف ائتماني جدید أو منقح.

عنھ بشكل كامل في الشھادة السنویة الستمارة منظمات التصنیف اإلحصائي المعترف بھا على الصعید الوطني (المتاحة كما ھو موضح ومعلن 
بوضع سیاسات تھدف إلى مواجھة وإدارة حاالت التضارب التالیة، على سبیل المثال ال  MIS )، قامتMISلمؤسسة على الموقع اإللكتروني 

 الحصر:
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ُمصدرین أو الضامنین نظیر تحدید التصنیفات االئتمانیة بالنسبة لألوراق المالیة، أو االلتزامات أو أدوات على رسوم من ال MIS تحصل .أ
 السوق النقدي التي یقوموا بإصدارھا أو ضمانھا

 على رسوم من المدینین نظیر تحدید تصنیفات ائتمانیة خاصة بھؤالء المدینین MIS تحصل .ب
على رسوم من المستثمرین نظیر تحدید التصنیفات االئتمانیة بالنسبة لألوراق المالیة، أو االلتزامات أو أدوات السوق  MIS تحصل .ج

 النقدي
بتقدیم خدمات أخرى، تتضمن على سبیل المثال ال الحصر خدمات التقییم التصنیفي، للُمصدرین أو  MIS عالوةً على التصنیفات االئتمانیة، تقوم .د

على رسوم من الُمصدر أو المدین الذي یتقدم بطلب نظیر الخدمات  MIS . تحصلMIS التي ربما تخضع لتصنیف ائتماني من قبلالمدینین و
 األخرى المذكورة

أو أكثر  %5بإصدار تصنیفات ائتمانیة تغطي، و/أو بناء على طلب من، الكیانات التي ربما یكون لھا مصلحة مالیة كبیرة (أي  MIS ربما تقوم .ه
 .MIS ، الشركة األم التي تتبعھاMoody’sاألسھم القائمة) في من 

عن حاالت تضارب المصالح المعروفة الفعلیة والمحتملة ستتسم بشكل كامل، وفي الوقت المناسب، وبشكل یتسم  MIS عملیات إفصاح 2.7
 رة ستتم على الموقع (المواقع) اإللكترونيبالوضوح، والدقة، والخصوصیة، والنشر بطریقة ال لبس فیھا وال غموض. عملیات اإلفصاح المذكو

 .MISلمؤسسة 
 باإلفصاح عن الطبیعة العامة لترتیبات األجور الخاصة بھا مع الكیانات الحاصلة على تصنیف. MIS ستقوم 2.8

 نیف. عند تلقيأجًرا ال یرتبط بخدمات التصنیف التي تقدمھا من الكیانات الحاصلة على تص MIS خدمات استشاریة. ال تتلقى MIS ال تقدم .أ
MIS أجًرا من أحد الكیانات الحاصلة على تصنیف بما ال یرتبط بخدمات التصنیف التي تقدمھا، فسوف تقوم MIS  باإلفصاح عن النسبة التي

 من الكیان الحاصل على تصنیف نظیر خدمات التصنیف. MIS تمثلھا تلك الرسوم مقابل الرسوم التي تحصل علیھا
بالمائة أو أكثر من صافي الفواتیر السنویة من أحد الُمصدرین، أو المنشئین، أو المنظمین أو المساھمین  10باإلفصاح عن تلقیھا  MIS ستقوم .ب

 (بما في ذلك أیة أطراف تابعة للُمصدر، أو المنشئ، أو المنظم، أو المساھم).
ذلك المشتقات) التي تمثل حاالت تضارب مصالح فعلیة أو محتملة مع  في أي عملیة من عملیات تداول األوراق المالیة (بما في MIS لن تشارك 2.9

 .MIS األنشطة المرتبطة بالتصنیف التي تقوم بھا
قت وفي الحاالت التي یكون فیھا للكیانات الحاصلة على تصنیف أو المدینین (مثل الشعوب أو الدول ذات السیادة)، أو في حال سعیھا في نفس ال 2.10

، سیتم فصل العاملین في مجال التصنیف الذین یشاركون في عملیة تحدید التصنیفات االئتمانیة MISبمؤسسة ابیة ترتبط للحصول على، وظائف رق
 أو اعتماد منھجیات التصنیف التي تنطبق على الكیانات الحاصلة على تصنیف أو المدینین المذكورین عن الموظفین المسؤولین عن التعامل مع

 ات الحاصلة على تصنیف أو المدین (مثل المنظمین الحكومیین) فیما یتعلق باألمور اإلشرافیة.المسؤولین عن تلك الكیان
 استقاللیة المحلل والموظف .ج

و أ سیتم تنظیم مسارات رفع التقاریر بالنسبة للموظفین وترتیبات األجور الخاصة بھم للقضاء على حاالت تضارب المصالح الفعلیة أو المحتملة 2.11
 سم بالفاعلیة.إدارتھا بصورة تت

 من الكیانات الحاصلة على تصنیف: MIS لن یتم إعطاء أجر للمحللین أو تقییمھم على أساس معدل العائد الذي تحصل علیھ .أ
 التي یقوم المحلل بتصنیفھا، أو  .1
 التي یتعامل معھا المحلل بصورة دوریة، أو .2
 التي یتحمل المحلل مسؤولیة االعتماد أو المراقبة الخاصة بھا. .3

بإجراء عملیات استعراض رسمیة ودوریة لسیاسات وممارسات األجور بالنسبة لموظفیھا الذین یشاركون في، أو الذین قد یؤثرون  MIS ستقوم .ب
بصورة أخرى على، عملیة التصنیف االئتماني للتحقق من أن تلك السیاسات والممارسات ال تؤثر بصورة سلبیة على مدى موضوعیة عملیة 

 اني أو الموظفین.التصنیف االئتم
بالفصل بین أنشطة التصنیف واألنشطة التجاریة الخاصة بھا. لن یشارك العاملون في مجال التصنیف في عملیات مناقشة الرسوم  MIS قامت 2.12

 أو عملیات البیع وأنشطة التسویق، أو یتأثروا باعتبارات المبیعات والتسویق.
في تحدید أو رصد التصنیفات االئتمانیة أو في إعداد أو اعتماد النماذج أو المنھجیات  MISبمؤسسة یة لن یشارك الموظفون العاملون في المجموعة التجار

 المستخدمة في تقدیم خدمات التصنیف.

كما ھو موضح بشكٍل أكثر تفصیالً في عدة سیاسات، لن یقوم الموظفون باعتماد، أو المشاركة في أو التأثیر بأي صورة أخرى على تحدید  2.13
 ف االئتماني ألي ُمصدر، أو كیان حاصل على تصنیف أو التزام معین إذا كان الموظف:التصنی

یمتلك أورقًا مالیة (بما في ذلك مشتقات األوراق المالیة) صادرة، أو مضمونة أو مدعومة بأي صورة أخرى من قبل الكیان الحاصل على  .أ
 المحددة األطراف الثالثةتصنیف، أو تابعیھ أو أي من 

ل لدیھ فرد من أفراد أسرتھ یمتلك أورقًا مالیة (بما في ذلك مشتقات األوراق المالیة) صادرة، أو مضمونة أو مدعومة بأي صورة أخرى من قب .ب
 المحددة األطراف الثالثةالكیان الحاصل على تصنیف، أو تابعیھ أو أي من 
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المحددة، والتي تمثل  األطراف الثالثةصنیف، أو تابعیھ أو أي من أقام عالقة عمل حدیثة أو عالقة عمل ھامة مع الكیان الحاصل على ت .ج
 غیر مقبول MIS تضارب مصالح أو تترك انطباع یشیر إلى تضارب مصالح تعتبره

لدیھ عالقة قرابة مباشرة مع شخص (زوج أو زوجة، شریك، ولي أمر، طفل، أو نسیب) یعمل لدى الكیان الحاصل على تصنیف، أو تابعیھ أو  .د
المحددة، في الحاالت التي تمثل فیھا عالقة العمل المذكورة تضارب مصالح أو تترك انطباًعا یشیر إلى تضارب مصالح  األطراف الثالثة أي من
 غیر مقبول MIS تعتبره

المحددة، أو أي كیان مرتبط بھ بما قد  األطراف الثالثةلدیھ، أو كان لدیھ أي عالقة أخرى مع الكیان الحاصل على تصنیف، أو تابعیھ أو أي من  .ه
 غیر مقبول MIS یمثل تضارب مصالح أو یترك انطباًعا یشیر إلى تضارب مصالح تعتبره

االت المحددة، (باستثناء الح األطراف الثالثةقد بدأ، أو شارك في عملیات مناقشة الرسوم مع الكیان الحاصل على تصنیف، أو تابعیھ أو أي من  .و
 والترخیص المرتبط بإجراء مناقشة الرسوم) MIS یتم فیھا تلقي معلومات تتعلق بالرسوم من موظفالعرضیة التي 

المحددة، بما قد یمثل  األطراف الثالثةقد حصل على ھدایا أو خدمة ترفیھیة أو نقود من الكیان الحاصل على تصنیف، أو تابعیھ أو أي من  .ز
غیر مقبول فیما یتعلق بسیاسة طلب أو قبول النقود، أو الھدایا، أو  MIS تضارب مصالح أو یترك انطباًعا یشیر إلى تضارب مصالح تعتبره

 االمتیازات أو الخدمات الترفیھیة.
ة التصنیف وأفراد أسرھم شراء، أو بیع أو المشاركة في أي فیما یتعلق بسیاسة تداول األوراق المالیة، یُحظر على الموظفین المشاركین في عملی 2.14

معاملة على أي ورقة مالیة (بما في ذلك مشتقات أي ورقة مالیة) تم إصدارھا، أو ضمانھا، أو دعمھا بأي صورة أخرى من قبل أي ُمصدر أو 
 كیان یقع في نطاق القائمة (القوائم) المحظورة بالنسبة لھذا الموظف.

حظًرا على طلب أو قبول النقود، أو الھدایا،  MIS یاسة طلب أو قبول النقود، أو الھدایا، أو االمتیازات أو الخدمات الترفیھیة، تفرضفیما یتعلق بس 2.15
أو االمتیازات، أو الخدمات أو الخدمات الترفیھیة من أي كیان حاصل على تصنیف أو أي راعي ألي كیان حاصل على تصنیف أو وكالئھ. ینبغي 

االمتثال ألحكام الھدایا الواردة  MIS ة العاملین في مجال التصنیف االلتزام بتلك المحظورات. وعالوةً على ذلك، یجب على كافة موظفيعلى كاف
 .Moody’sفي مدونة مؤسسة 

قة لمثال، أي عالأي محلل أو مدیر یصبح مشارًكا في أي عالقة شخصیة قد ینتج عنھا تضارب مصالح فعلي أو محتمل (بما في ذلك على سبیل ا 2.16
 شخصیة مع موظف في أحد الكیانات الحاصلة على تصنیف أو وكیل عن ھذا الكیان في نطاق مسؤولیتھ أو مسؤولیتھا التحلیلیة)، ستتم مطالبتھ،

 ذھذه المعلومات، ستتخاالمتثال. استناًدا إلى تقییم  إدارةوفقًا للقانون الساري، باإلفصاح عن تلك العالقة لمدیره أو مدیرھا أو عضو من أعضاء 
MIS .الخطوات المناسبة للتقلیل من التضارب الفعلي أو المحتمل 

والعمل لدى أحد  MISبمؤسسة المشاركین في تحدید التصنیفات االئتمانیة بترك وظیفتھ  MIS عند قیام أحد المحللین أو أي موظف آخر من موظفي 2.17
أحد رعاة االلتزامات وكان المحلل أو الموظف اآلخر الذي كان یشارك في تصنیف إحدى الكیانات الحاصلة على تصنیف، أو أحد الضامنین، أو 

بإجراء عملیة استعراض ألعمال المحلل أو الموظف  MIS ، فسوف تقومMIS المؤسسات المالیة التي كان لھ تعامل معھا كجزء من مھام عملھ في
 MIS بإبالغ الھیئات التنظیمیة بالحاالت التي ترى فیھا MIS تقتضیھ القوانین واللوائح، ستقومالسابقة بما یتفق مع القوانین واللوائح الساریة. وفق ما 

قد حصل على وظیفة مع كیان من  MIS في غضون الفترة الزمنیة المحددة من قبل الھیئة التنظیمیة المعنیة، بأن أحد الموظفین السابقین لدى
 .MIS الكیانات المذكورة بعد عملھ مع

 المسؤولیات تجاه جمھور المستثمرین والُمصدرین .3

 الشفافیة واالستمراریة في نشر التصنیفات .أ

باإلفصاح في أقرب فرصة ممكنة من الناحیة العملیة عن إجراءات التصنیف االئتماني العامة التي تقوم بھا فیما یخص الُمصدرین،  MIS ستقوم 3.1
 وااللتزامات الدائنة وشبھ الدائنة التي تقوم بتصنیفھا.

 ة بھا متاحة للجمھور على أساس غیر انتقائي دون تحملبجعل التصنیفات االئتمانیة العامة وإعالنات التصنیفات االئتمانیة العامة الخاص MIS ستقوم 3.2
إعالنات و أیة تكالیف، كما ستقوم بتحقیق الشفافیة فیما یتعلق بكیفیة تصنیف الكیان أو االلتزام المعني. سیتم نشر التصنیفات االئتمانیة العامة

 .Moody’sخاص بمؤسسة التصنیفات االئتمانیة العامة المذكورة على الموقع (المواقع) اإللكتروني ال
كذلك عبر موقعھا (مواقعھا) اإللكتروني بنشر إجراء تصنیف ائتماني یرتبط بأحد التصنیفات االئتمانیة العامة غیر  MIS ربما تقوم .أ

 المصحوبة بإعالن عن التصنیف االئتماني.
ي ة على اإلفصاح عالنیةً عن كافة المعلومات ذات الصلة التبتشجیع الُمصدرین والمنشئین المالیین المھیكلین لمنتجات التمویل المھیكل MIS ستقوم 3.3

 تخص تلك المنتجات.
على الحفاظ على سریة أحد التصنیفات  MIS بمفردھا، ربما توافق MISلمؤسسة بناء على طلب الكیان الحاصل على تصنیف وحسبما یتراءى  3.4

یحمل بالفعل تصنیف ائتماني عام  -ذلك إحدى حصص األوراق الخاصة بالتمویل بما في  -االئتمانیة. ولكن، إذا كان أحد الُمصدرین أو االلتزامات 
، فإن كافة القرارات الالحقة لتغییر أو إیقاف التصنیف االئتماني المذكور ستكون متاحة للجمھور على أساس غیر انتقائي دون تحمل أیة MIS من

 تكالیف.
 باإلفصاح عالنیةً عن سیاساتھا الخاصة بتوزیع وسحب التصنیفات االئتمانیة كما ستقوم بالحفاظ على تحدیث تلك السیاسات. MIS ستقوم 3.5
باإلفصاح في إعالن التصنیف االئتماني و/أو استمارة اإلعالن عن معلومات  MIS بالنسبة لكل إجراء من إجراءات التصنیف االئتماني، ستقوم 3.6
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في نطاقھ بإصدار  MISلمؤسسة نون في إطار االختصاص القضائي الذي تقوم إحدى جھات التصنیف االئتماني التابعة معینة تتسق مع القا
 تصنیف یمثل على سبیل المثال ال الحصر:

 ان)مرجًعا لتاریخ آخر إعالن من إعالنات التصنیف االئتماني ذات الصلة، في حالة وجوده (عبر اإلحالة إلى مصدر بدیل في بعض األحی .أ
 ملخًصا للعناصر األساسیة لألساس المنطقي الكامن وراء التصنیف االئتماني .ب
 ملخًصا الفتراضات/عوامل التصنیف األساسیة وتحلیل الحساسیة الفتراضات/عوامل التصنیف األساسیة ذات الصلة .ج
 وسیلة لتوضیح المصادر المادیة األساسیة للمعلومات المستخدمة إلعداد التصنیف االئتماني .د
تراعي درجة الجودة المقبولة للمعلومات المتوافرة حول  MIS وصفًا لخصائص وقیود التصنیف االئتماني، حتى یتسنى توضیح ما إذا كانت .ه

 الكیان الحاصل على تصنیف و/أو الدین
بتوضیح ما إذا كان أحد  MIS مرجًعا للمنھجیة (المنھجیات) والنموذج (النماذج) األساسي المستخدمة لتحدید التصنیف االئتماني. وستقوم .و

التصنیفات االئتمانیة یستند إلى أكثر من منھجیة أساسیة وما إذا كانت إحدى عملیات االستعراض لمنھجیة واحدة فقط قد تتسبب في إھمال 
 المختصین بالسوق المالي للجوانب األخرى الھامة للتصنیف االئتماني. في إعالن التصنیف االئتماني،

اح عالنیةً عن المعلومات الكافیة المتعلقة بعمل، وإجراءات، ومنھجیات، لجنة التصنیف التابعة لھا وأیة افتراضات تتعلق باإلفص MIS ستقوم 3.7
 ىبالبیانات المالیة المنشورة التي تنحرف بصورة جوھریة عن المعلومات الواردة في البیانات المالیة المنشورة الخاصة بالُمصدر حتى یتسن

خدمین اآلخرین للتصنیفات االئتمانیة فھم الكیفیة التي تم من خاللھا تحدید التصنیف االئتماني. یتم اإلفصاح عالنیةً عن رموز للمستثمرین والمست
والمتاح عبر الموقع (المواقع)  MISبمؤسسة في كتیب رموز التصنیف والتعریفات الخاص  MIS ومقاییس التصنیف المستخدمة من قبل

 .MISلمؤسسة اإللكتروني 
بنشر المعلومات الكافیة المتعلقة بتوقعات الخسارة الخاصة بھا وتحلیل التدفق النقدي المرتبط بالتصنیف االئتماني ألحد التمویالت  MIS ستقوم .أ

باإلفصاح عن الدرجة التي تصل إلیھا  MIS المھیكلة، حتى یتسنى لمتخصص السوق المالي فھم أساس التصنیف االئتماني. حیثما أمكن، ستقوم
عند تحلیل مدى حساسیة التصنیف االئتماني ألحد التمویالت المھیكلة بالنسبة للتغیرات التي تطرأ على االفتراضات الكامنة في التصنیف 

 .MIS االئتماني الذي تقوم بھ
 ) sf( "في كافة التصنیفات االئتمانیة الجدیدة والحالیة التي تقوم بإجرائھا بالنسبة ألدوات التمویل المھیكل. إدراج  " ) sf( "بإدراج  MIS ستقوم .ب

) عند اإلشارة " Aa3(sf )"(مثل،  MISبمؤسسة سیظھر بعد التصنیف االئتماني في كافة إعالنات التصنیف االئتماني وتقاریر البحث الخاصة  "
 معین.إلى تصنیف ائتماني 

باإلشارة بوضوح إلى خصائص وقیود التصنیف االئتماني، ومخاطر االعتماد علیھا بصورة كبیرة التخاذ القرارات المتعلقة  MIS ستقوم .ج
من المعلومات المقدمة إلیھا من قبل الُمصدر أو المنشئ ألحد األوراق  MIS باالستثمار أو غیرھا من القرارات المالیة وبوجھ عام مدى تحقق

الیة الحاصلة على تصنیف. ینبغي أن تساعد المعلومات المذكورة المستثمرین وغیرھم من مستخدمي التصنیفات االئتمانیة لتكوین فھم أوسع الم
للوائح الساریة في مختلف األسواق على الصعید العالمي وال تنص اللوائح المذكورة أو تشیر  MIS نطاقًا لماھیة التصنیف االئتماني. تخضع

حالة التسجیل الخاصة بھا لإلعالن عن مدى جودة  MIS كما ال تستخدم MISلمؤسسة إلى أن الھیئات التنظیمیة تقر بالتصنیفات االئتمانیة ضمنًا 
 تصنیفاتھا االئتمانیة.

 MIS القانون أو الالئحة الساریة أو غیرھا مما یتسم بالجدوى والمالءمة، قبل إصدار أو تنقیح أحد التصنیفات االئتمانیة، ستقوم حیثما یقتضیھ 3.8
ذكور مبإبالغ الكیان الحاصل على تصنیف بالمعلومات الھامة واالعتبارات األساسیة التي یستند إلیھا التصنیف االئتماني، كما ستمنح الكیان ال

 أو لتوضیح أیة مفاھیم خاطئة فعلیة محتملة أو أمور أخرى تعتبرھا MISلمؤسسة لتقدیم معلومات فعلیة إضافیة لم تكن متوافرة من قبل فرصة 
MIS وثیقة الصلة بالموضوع حتى یتسنى إصدار تصنیف ائتماني یستند إلى المعلومات الدقیقة. ستقوم MIS  بإجراء تقییم دقیق لردود الكیان

  MIS ى التصنیف. في الحاالت المعینة التي لم تقم فیھاالحاصل عل
بإبالغ الكیان الحاصل على تصنیف في أقرب فرصة ممكنة  MIS بإبالغ الكیان الحاصل على تصنیف قبل إصدار أو تنقیح أحد التصنیفات االئتمانیة، ستقوم

 الداعي إلى التأخیر. من الناحیة العملیة من ذلك الحین فصاعًدا وبوجٍھ عام، ستقوم بشرح السبب

الُمصدر فترة زمنیة قصیرة، والتي قد تختلف وفقًا للظروف والمتطلبات القضائیة،  MIS في الحاالت التي ال تعوقھا ظروف محددة، ستمنح 3.9
 MIS برغبة الُمصدر في تقدیم طلب للحصول على قرار التصنیف االئتماني. ربما یتم قبول الطلبات في الحاالت التي تحصل فیھا MIS إلخطار

 على معلومات جدیدة أو إضافیة لم تكن متوافرة من قبل لدى لجنة التصنیف أو لم تكن منظورة من قبلھا.
بأفضل صورة على األداء الكلي للتصنیف االئتماني بالنسبة ألدوات الدین، حیثما أمكن، حتى یتسنى تعزیز الشفافیة وتمكین السوق من الحكم  3.10

بنشر معلومات كافیة حول معدالت التعثر التاریخیة بحسب فئة التصنیف، والتحوالت بین فئات التصنیف، ومقاییس األداء الدوریة  MIS ستقوم
اریخي لألوراق المالیة المخصصة لفئات التصنیف المختلفة. حیثما یكون ھذا األمر ممكنًا، حتى یتسنى للمختصین في السوق المالیة فھم األداء الت

ظمة نستتضمن ھذه المعلومات معلومات تاریخیة قابلة للتحقق منھا وقابلة كذلك للقیاس تتعلق بأداء تقدیرات التصنیف الخاصة بھا، كما ستكون م
 مختصین المالیین في صیاغة مقارنات األداء بین وكاالت التصنیف االئتماني. عند الطلب، ستقومومھیكلة، وحیثما أمكن، موحدة بطریقة تساعد ال

MIS .بتقدیم بیانات التصنیف االئتماني للھیئات التنظیمیة للسماح لتلك الھیئات بإجراء تقییمھا الخاص ألداء التصنیف االئتماني 
مع الكیانات الحاصلة على تصنیف، وفیما یتعلق بسیاسة تحدید الكیانات الحاصلة  MIS حتى یتسنى تعزیز الشفافیة بخصوص طبیعة تعامالت 3.11

بتحدید أسماء الكیانات الحاصلة على تصنیف التي رفضت المشاركة في عملیة  MIS ، ستقومMISبمؤسسة على تصنیف غیر المشاركة الخاصة 
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 التصنیف واإلفصاح عنھا عالنیة.
 MIS بالحق في أي وقت في إصدار تصنیفات ائتمانیة غیر مطلوبة إذا كانت MIS باالئتمان، تحتفظ بصفتھا جھة نشر للتقدیرات المتعلقة 3.12

نة أو شبھ الدائنة ئتعتقد بأن: (أوالً) التصنیف االئتماني غیر المطلوب قد یوفر فائدة معلوماتیة للمشاركین في السوق؛ أو (ثانیًا) كمیة االلتزامات الدا
ا كبیرة؛ أو (ثالثًا) نوع الورقة المالیة أو الكیان الحاصل على تصنیف جدیًدا بالنسبة للسوق؛ أو (رابًعا) التصنیف اإلجمالیة التي تم إصدارھ

للسوق؛ و(خامًسا) لدیھا القدر الكافي من المعلومات لدعم التحلیل  MIS االئتماني وثیق الصلة من الناحیة التحلیلیة بالتحلیل اآلخر الذي تقدمھ
المعنیة بتخصیص التصنیفات االئتمانیة غیر المطلوبة، عندما یكون  MIS مكن، الرصد المتواصل. فیما یتعلق بسیاسات وإجراءاتالوافي وإذا أ

كما لن تقبل الحصول على مقابل للتصنیف االئتماني ذي الصلة من الُمصدر أو وكالئھ لمدة  MIS أحد التصنیفات االئتمانیة غیر مطلوب، لن تسعى
المعنیة بالتصنیفات االئتمانیة غیر المطلوبة عبر  MIS األقل بعد نشر التصنیف االئتماني المذكور. یمكن الوصول إلى سیاسات عام واحد على

 .MISلمؤسسة الموقع اإللكتروني 

عن أیة تعدیالت جوھریة تطرأ على  MISلمؤسسة باإلفصاح عالنیةً عبر بیان صحفي والنشر عبر الموقع (المواقع) اإللكتروني  MIS ستقوم 3.13
ورة أي صمنھجیات التصنیف الخاصة بھا وكذلك الممارسات، واإلجراءات، والعملیات التي تتسم باألھمیة. حیثما یكون ممكنًا ومناسبًا أو مطلوبًا ب

 قومالمشاركین في السوق قبل تطبیقھا. ستمن  "طلب تعلیق"أخرى بموجب القانون المحلي، سیتم اإلفصاح عن تلك التعدیالت الجوھریة بناء على 
MIS .بدراسة متأنیة للتصنیفات االئتمانیة قبل تعدیل منھجیات، وممارسات، وإجراءات، وعملیات التصنیف الخاصة بھا 

شفافیة، والجودة العالیة إلى تقدیم بحث یتسم بالوضوح، والدقة، وال MIS بصفتھا جھة نشر ألبحاث االئتمان المرتبطة بتصنیفاتھا االئتمانیة، ستسعى 3.14
فیما یتعلق بالكیانات والُمصدرین الحاصلین على تصنیف. سیتم فصل طلبات البحث عن عملیة البحث والتصنیف بطرق تساعد على حمایة 

لمعلومات األنشطة الختامیة من تضارب المصالح غیر المناسب. كما ھو منصوص علیھ في جزء آخر من ھذا القسم، ربما ال یتم اإلفصاح عن ا
بشكل انتقائي للمشاركین في  MISبمؤسسة السریة والمعلومات غیر العامة الخاصة بالُمصدر فیما یتعلق بإجراءات التصنیف االئتماني الخاصة 

 البحث أو غیرھم.
 

 التعامل مع المعلومات السریة وغیر العامة الخاصة بالُمصدر .ب
 :MIS ستقوم 3.15

 ھا وتطبیقھا حتى یتسنى:بإعداد السیاسات والضوابط والحفاظ علی 3.15.1
 الحفاظ على سریة المعلومات السریة للُمصدر، .أ

 منع اإلفصاح عن المعلومات غیر العامة المرتبطة بالتصنیفات االئتمانیة، بما في ذلك إجراءات التصنیف االئتماني المعلقة. .ب
السریة و/أو المعلومات الجوھریة غیر العامة منع انتھاكات القوانین واللوائح الساریة التي تحكم معالجة واستخدام المعلومات  .ج

 الخاصة بالُمصدر.
الحیلولة دون اإلفصاح عالنیةً عن المعلومات السریة الخاصة بالُمصدر في إعالنات التصنیف االئتماني، أو من خالل األبحاث، أو  3.15.2

على إذن من الُمصدر، أو  MIS ا لم تحصلالمؤتمرات، أو المحادثات مع المستثمرین، أو الُمصدرین اآلخرین أو أي أشخاص آخرین م
 تابعیھ أو وكالئھ.

 من: MIS وعلى الرغم من كل ما سبق، ال ینبغي منع 3.15.3
نشر أي تصنیف ائتماني أو أي تقدیر آخر یخص ورقة مالیة أو معاملة معینة تتضمن معلومات سریة خاصة بالُمصدر طالما: (أوالً) لم  .أ

 صة بالُمصدر على وجھ الخصوص ویتم اإلفصاح عن المعلومات السریة الخا
 (ثانیًا) تم اإلفصاح عالنیةً بحیث یتوافر التقدیر أمام المستثمرین بوجھ عام

االعتماد على متعھدین أو وكالء خارجیین مقیدین بالتزامات السریة المناسبة للمساعدة في أي جانب من جوانب عملیة التقییم أو أنشطة  .ب
 العمل المرتبطة بھا

 اإلفصاح عن المعلومات وفقًا لما یقتضیھ أي قانون، أو حكم، أو الئحة ساریة، أو بموجب طلب من أي وكالة أو ھیئة حكومیة .ج
 لھا الحق القانوني في تلقي تلك المعلومات. طراف ثالثةاإلفصاح عن المعلومات أل .د

 

المعلومات السریة الخاصة بالُمصدر فقط ألغراض تتعلق بخدمات التصنیف الخاصة بھ كما ستقوم بالحفاظ على السیاسات  MIS ستستخدم 3.16
 والضوابط وتطبیقھا لتحقیق الغایة المذكورة.

ت التي ق التبعیة والسجالبالحفاظ على السیاسات والضوابط التي تُحتم على موظفیھا اتخاذ كافة التدابیر المناسبة لحمایة كافة حقو MIS ستقوم 3.17
 أو توجد في حیازتھا من التزویر والسرقة وإساءة االستخدام وتطبیق السیاسات والضوابط المذكورة. MIS تخص

وسیاسة تداول األوراق المالیة، سیكون محظوًرا على الموظفین وأفراد أسرھم المشاركة في معامالت على  Moody’sبما یتفق مع مدونة مؤسسة  3.18
 تبطاألوراق المالیة (بما في ذلك المشتقات) في حالة امتالك الموظف لمعلومات غیر عامة ترتبط بُمصدر تلك األوراق المالیة، أو معلومات تر
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 قة التي تؤثر إما على األوراق المالیة أو ُمصدر تلك األوراق.بإجراءات التصنیف االئتماني المعل
یاسة سسیقوم الموظفون بتوطین أنفسھم على االلتزام بسیاسة تداول األوراق المالیة، كما سیقوموا بصورة دوریة بالتصدیق على امتثالھم لتلك ال 3.19

 بالصورة المطلوبة.
ة المتعلقة بالتصنیفات االئتمانیة المعلقة، باستثناء ما یتم اإلفصاح عنھ للُمصدر المعني أو لن یقوم الموظفون باإلفصاح عن المعلومات غیر العام 3.20

 وكالئھ، أو وفق ما تقتضیھ القوانین أو اللوائح المعمول بھا.
الضرورة فیما یتعلق  باستثناء ما تقتضیھ MIS بمشاركة المعلومات السریة أو المعلومات غیر العامة الخاصة بالُمصدر داخل MIS لن یقوم موظفو 3.21

بمشاركة المعلومات السریة الخاصة بالُمصدر مع موظفي أیة كیانات تابعة بقدر یتخطى النطاق الذي یعمل ھؤالء  MIS بأعمالھا. لن یقوم موظفو
القیام بمھام عملھم، فیما یتعلق بخدمات التصنیف، وطلب تلك المعلومات حتى یتسنى لھم  MISلمؤسسة الموظفون في نطاقھ كوكالء أو متعھدین 

 وإلزامھم بالتزامات السریة المناسبة.
 لن یستخدم الموظفون المعلومات السریة الخاصة بالُمصدر أو یقوموا بمشاركتھا ألي غرض باستثناء ما ھو منصوص علیھ في ھذه المدونة. 3.22
ن أي وكالة أو ھیئة حكومیة، فإن المعلومات غیر العامة المتعلقة باستثناء ما تقتضیھ أیة قوانین أو أحكام أو لوائح ساریة، أو بناء على طلب مناسب م 3.23

وھویات األشخاص المشاركین في لجنة التصنیف، ستظل سریة للغایة  MISبمؤسسة بالتصنیف االئتماني، بما في ذلك المشاورات الداخلیة الخاصة 
 وعندما یكون ھؤالء األشخاص ملزمین بأحكام السریة المناسبة. "ةالحاجة إلى المعرف"إال على أساس  MIS ولن یتم اإلفصاح عنھا ألشخاص خارج

 

 نصائح اإلحالة لتطبیق القانون أو الھیئات التنظیمیة .ج
مما یجعلھا تتحقق من  طرف ثالثمن  MIS بإبالغ ھیئات تنفیذ القانون أو الھیئات التنظیمیة المناسبة بأیة معلومات تتلقاھا MIS ربما تتم مطالبة 3.24

قد ارتكب أو یرتكب مخالفة قانونیة لم یتم  MIS مصداقیة المزاعم التي تشیر إلى أن أحد ُمصدري األوراق المالیة الحاصل على تصنیف من قبل
 غیر مطالبة بالتحقق من مدى دقة المعلومات التي تزعم بوجود انتھاك جوھري للقانون. MIS الفصل فیھا من قبل المحكمة المعنیة.

 

 الحاكمیة والمخاطر واإلدارة والتدریب .4
 باإلشراف على تلك المسؤولیات. MIS . یقوم مجلس إدارةMISإدارة األعمال مسؤولة عن تنفیذ وتطبیق مدونة  4.1
، بما Moody’sبإنشاء مجموعة إدارة المخاطر المؤسسیة المسؤولة عن تحدید المخاطر األساسیة التي تواجھھا مؤسسة  Moody’sقامت  4.2

 .MIS في ذلك المخاطر الكامنة في أعمال
المحافظة و بإقرار برنامج التثقیف المتواصل المناسب للمحللین والمحافظة علیھ كما ستقوم بوضع السیاسات والضوابط المناسبة MIS ستقوم 4.3

علیھا وتطبیقھا حتى یتسنى التحقق من خضوع المحللین للتدریب المطلوب. في إطار برنامج التثقیف المتواصل المذكور، سیتلقى المحللون 
ص بتخصی MIS تدریبًا على تحدیثات المحتوى عند ظھورھا كما ستتم مطالبتھم بإبراز فھمھم لھذا المحتوى من خالل اختبارات دوریة. ستقوم

یما عن التدریب الدوري ف االمتثال مسؤولة إدارةكون تموظف واحد مناسب أو أكثر لتطبیق برنامج التثقیف المتواصل واإلشراف علیھ، كما س
، عالوةً على سیاسات االمتثال األخرى ذات الصلة بما فیھا تلك المرتبطة بتداول األوراق المالیة MISومدونة  Moody’sیتعلق بمدونة مؤسسة 

 االمتثال بوضع ضوابط للتحقق من اكتمال التدریب المذكور. إدارةقوم تحمایة المعلومات السریة و/أو المعلومات غیر العامة. كما سو
 

 والتواصل مع المشاركین في السوق MISتطبیق ونشر مدونة  .5
سوق المال ومدونة المنظمة الدولیة لھیئات سوق المال. األحكام الواردة في ھذه المدونة مستمدة بصورة أساسیة من مبادئ المنظمة الدولیة لھیئات  5.1

وممارساتھ،  MISبمؤسسة بإدخال تعدیالت معینة حتى تصبح ھذه المدونة متماشیة بصورة أكبر مع نموذج العمل الخاص  MIS ولكن، قامت
 التعدیالت المذكورة وتفسیرھا على وجھ الخصوصعالوةً على القوانین المعتمدة من قبل المنظمین المختلفین على الصعید العالمي. سیتم تحدید 

ومدونة المنظمة الدولیة  MISویوضح أي انحرافات جوھریة ربما تكون متواجدة بین مدونة  MISفي تقریر یستعرض مستوى االمتثال لمدونة 
 لھیئات سوق المال.

 ببذل الجھود بنیة حسنة في تنفیذ تلك المعاییر. MIS فیما یتعلق بالمعاییر الموضوعیة المدرجة في ھذه المدونة، ستقوم 5.2
 MIS ) وصف عام للمنھجیات التي تستخدمھا2؛ (Moody’s) مدونة مؤسسة 1في مكان بارز بموقعھا (مواقعھا) اإللكتروني روابط ( MIS ستنشر 5.3

) أي إعالنات أخرى 4؛ و (MISلمؤسسة ) المعلومات المتعلقة بأداء التصنیف (التصنیفات) االئتماني التاریخي 3في تحدید التصنیفات االئتمانیة؛ (
 مطلوبة بموجب ھذه المدونة.

دونة. سیكون مسار رفع التقاریر الخاص االمتثال مسؤولة عن تقییم مدى االلتزام باألحكام اإلجرائیة المختلفة الواردة في ھذه الم إدارةستكون  5.4
، وال ألي MIS. ال یمكن لمسؤولي مراقبة االمتثال المعینین من قبل MISاالمتثال مستقالً عن أنشطة التصنیف االئتماني الخاصة بمؤسسة  إدارةب

) القیام بوظائف 3أو نماذج التصنیفات؛ ( ) المشاركة في إعداد منھجیات2) إجراء التصنیفات االئتمانیة؛ (1االمتثال: ( إدارةموظف آخر في 
االمتثال. وعالوةً على ذلك، ستتم مطالبة كافة الموظفین  إدارة) المشاركة في تحدید مستویات األجور، بخالف موظفي 4المبیعات والتسویق؛ أو (

وبصورة سنویة بعد ذلك. سیتحمل مسؤولو  MISدى ومتطلباتھا بمجرد البدء في مباشرة مھام عملھم ل MISاالمتثال بالتصدیق على مدونة  إدارةفي 
االمتثال. سیتحتم على أي موظف یعلم بوجود انتھاك لھذه المدونة إبالغ  إدارةمراقبة االمتثال المعینین مسؤولیة تنفیذ وتطبیق تلك المتطلبات داخل 
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 االمتثال عن ھذا االنتھاك. إدارة
وسوف یتم ترتیبھا حتى یتسنى تعزیز  MISلمؤسسة المعینین واألداء المالي  لن یتم الربط بین أجور مسؤولي مراقبة االمتثال 5.4.1

 االمتثال وعدم التأثیر علیھا بصورة سلبیة. إدارةاستقاللیة مسؤولي مراقبة االمتثال المعینین و
فیما یتعلق  MIS راءاتخالل العام التقویمي السابق لسیاسات وإج MIS االمتثال بصورة سنویة باستعراض مستوى امتثال إدارةقوم تس 5.4.2

 Moody’s، ومدونة مؤسسة MISبمؤسسة باألنشطة المرتبطة بالتقییم، بما في ذلك أیة تغییرات جوھریة تطرأ على المدونة الخاصة 
انون الق بإعداد تقریر امتثال سنوي یتسم بالسریة. وفقًا لما یقتضیھ دارةقوم اإلت، كما سMISبمؤسسة وسیاسات تضارب المصالح الخاصة 

 لقوانین األوراق المالیة ذات الصلة. MIS سیتناول تقریر االمتثال السنوي المذكور كذلك مستوى امتثال
التي ترتبط باألنشطة المرتبطة بالتقییم وحاالت تضارب  MISبمؤسسة باإلشراف على السیاسات واإلجراءات الخاصة  MIS یقوم مجلس إدارة 5.5

ؤسسة بمالخاصة بھا بالنسبة للسیاسات واإلجراءات المذكورة، وسیاسات وممارسات األجور والترقیة الخاصة المصالح، ونظم التحكم الداخلیة 
MIS، 

بإعداد السیاسات والضوابط والحفاظ علیھا وتطبیقھا فیما یتعلق بتلقي الشكاوى، واستعراضھا، واالحتفاظ بھا، ومعالجتھا، بما في ذلك  MIS ستقوم 5.6
 إدارةقوم تھا على أساس یتسم بالسریة، على النحو المبین في سیاسة تلقي الشكاوى الخارجیة واستعراضھا واالحتفاظ بھا. وسالشكاوى التي یتم تقدیم

ناك ھاالمتثال بإجراء عملیة استعراض لكافة الشكاوى ذات الصلة بما یتفق مع السیاسات واإلجراءات الخاصة بھ كما سیقوم بتحدید ما إذا كانت 
 األمور أم ال.ضرورة لتصعید 
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 المالحق

والمتطلبات المعینة الخاصة بالدولة الموضحة في المالحق التالیة، حسبما یقتضي األمر.  MISلمؤسسة االلتزام بالمدونة العالمیة  MIS یتحتم على موظفي
 المعلومات الواردة في كل ملحق تسري فقط على الدولة المحددة في الملحق ذي الصلة.

بینما في حاالت أخرى تعد مكملة لتلك الواردة في المدونة. ونتیجة  MISفي بعض الحاالت تحل األحكام الواردة في ھذه المالحق محل تلك الواردة في مدونة 
 ق.حتى یتسنى تطبیق األحكام الخاصة بدولة معینة الواردة في تلك المالح MISلذلك، ربما یحتاج الموظفون إلى الرجوع إلى مدونة 

ما لم یتم النص على خالف ذلك. المواقف التي یكون  MISلمؤسسة بمثابة إشارات إلى الكیانات التابعة  MIS الواردة في مدونة MIS تعد كافة اإلشارات إلى
ب بین المدونة، وفي حالة حدوث تضارللقوانین واللوائح المحلیة فیھا األسبقیة على األحكام الواردة في المدونة تمت اإلشارة إلیھا في الملحق ذي الصلة بھذه 

 المدونة والملحق ذي الصلة، تكون األولویة للملحق.
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 ابكند MIS - أ الملحق

). تم "NI 25-101"( 101 - 25) عبارة عن مؤسسة تصنیف مخصصة بموجب الصك الوطني رقم Moody’s Canada Inc. )MIS Canadaمؤسسة 
 ) لتلبیة "الملحق أ"( "بكندا MIS --الملحق أ "باإلضافة إلى ھذا  MISإقرار مدونة 

فیما یتعلق بأداء أنشطة التصنیف  MIS بكندا وكافة موظفي MIS بكندا والتحكم في إدارة MISلمؤسسة بالنسبة  101-25متطلبات الصك الوطني رقم 
 االئتماني.

بكندا، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أسلوب اإلدارة الذي یھدف  MIS والملحق أ الماثل والتي توضح أسلوب إدارة MISاألحكام الواردة في مدونة 
بكندا على إعداد، السیاسات والضوابط التي تمت صیاغتھا بالصورة المناسبة  MIS إلى ضمان نتائج بعینھا، ینبغي أن یتم تفسیرھا على أنھا تعبر عن عزم

 على تلك السیاسات والضوابط وتطبیقھا.لتحقیق األھداف المحددة في الحكم ذي الصلة والحفاظ 
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 ثالثًا: األحكام
 جودة وسالمة عملیة التصنیف .1

 جودة عملیة التصنیف .أ

1.1  
ورفع تقاریر دوریة إلى  3-7-1إلى  1-7-1الموظفین المعنیین في مجموعة إستراتیجیة ومعاییر االئتمان باالمتثال لألحكام من  MIS ستطالب .أ

 .3-7-1إلى  1-7-1فیما یخص عملیات االستعراض أو التقییم المشار إلیھا في األحكام من  MIS مجلس إدارة
بكندا بتنظیم لجان التصنیف التابعة لھا لضمان التواصل والنظامیة وتجنب، أو إدارة حاالت تضارب المصالح بصورة تتسم بالفاعلیة  MIS ستقوم 1.2

 على صعید أداء أنشطة التصنیف االئتماني.
 

 والتحدیث الرصد .ب
1.3  

بكندا بتحدید التصنیفات  MIS في حالة وجود تغییر جوھري في منھجیة أو نموذج التصنیف االئتماني أو افتراض التصنیف األساسي، ستقوم .أ
االئتمانیة التي من المحتمل أن تتأثر بالتغییر وفي نفس الوقت أو في أقرب فرصة ممكنة بعد اإلعالن عن التغییر، واإلفصاح عن وصف 

بوضع التصنیفات االئتمانیة التي من المحتمل أن تتأثر بالتغییر قید االستعراض،  MIS تصنیفات االئتمانیة التي من المحتمل أن تتأثر. ستقومال
كما ستقوم باستكمال عملیة االستعراض المذكورة في غضون ستة أشھر من اإلعالن عن التغییر في المنھجیة، أو النموذج أو افتراض التصنیف 

 ألساسي عالوةً على تحدیث التصنیف االئتماني في الوقت المناسب، حسبما یقتضي األمر، استناًدا إلى نتائج عملیة االستعراض المذكورة.ا
 

 د. الحاكمیة والضوابط الداخلیة

مسؤولیة المھام التي یتعین على مجلس إدارة إحدى منظمات التصنیف المعینة القیام بھا وفقًا للقوانین واللوائح الساریة في  MIS سیتحمل مجلس إدارة 1.4
 برصد األمور التالي ذكرھا: MIS كندا. سیقوم مجلس إدارة

 بكندا في أداء أنشطة التصنیف االئتماني التي تقوم بھا MIS إعداد سیاسة ومنھجیات التصنیف االئتماني المستخدمة من قبل .أ
 بكندا فیما یتعلق بأنشطة التصنیف االئتماني MISبمؤسسة مدى فاعلیة نظام الضبط الداخلي الخاص  .ب
و إدارتھا مدى فاعلیة التدابیر واإلجراءات المصممة بالصورة المناسبة لضمان تحدید أي حالة من حاالت تضارب المصالح والقضاء علیھا أ .ج

 واإلفصاح عنھا، حسبما یقتضي األمر
 بكندا، بما في ذلك أداء مجموعة استعراض المنھجیة. MISبمؤسسة عملیات االمتثال والحاكمیة الخاصة  .د

ین لھا، ما ، بما في ذلك المدیرین المستقلین التابعMIS بكندا بإصدار تصنیف ائتماني ما لم یتوافر لدى غالبیة أعضاء مجلس إدارة MIS لن تقوم 1.5
 MISمؤسسة بیعتبره الشخص المقبول بمثابة خبرة كافیة في مجال الخدمات المالیة بما یتیح الفھم الكامل والمراقبة المناسبة ألنشطة العمل الخاصة 

رفة متعمقة وخبرة ما یعتبره الشخص المقبول بمثابة مع MIS بكندا. سیتوافر لدى عضو مستقل واحد على األقل وعضو آخر من أعضاء مجلس إدارة
 رفیعة المستوى فیما یتصل بالسوق في مجال أدوات التمویل المھیكل.

المشاركین في اتخاذ أي قرار یتضمن تصنیفًا ائتمانیًا معینًا  MIS بكندا بإصدار تصنیف ائتماني إذا كان ألحد أعضاء مجلس إدارة MIS لن تقوم 1.6
 ف.یكون للعضو مصلحة مالیة تتعلق بنتیجة ھذا التصنی

بأسلوب أو بمبلغ من شأنھ أن یجعل الشخص المقبول یستنتج أن األجر  MIS بإعطاء أجر ألحد األعضاء المستقلین بمجلس إدارة MIS لن تقوم 1.7
 بإعطاء أجر للمدیرین بأسلوب یحفظ استقاللیة المدیرین. MIS بكندا أو المؤسسات التابعة لھا. ستقوم MIS مرتبط بأداء عمل یخص

بكندا بصیاغة اإلجراءات اإلداریة وإجراءات المحاسبة المناسبة، وآلیات الضبط الداخلي، وإجراءات تقییم المخاطر وترتیبات الضبط  MIS ستقوم 1.8
بكندا بتطبیق إجراءات اتخاذ القرار والھیاكل التنظیمیة التي تحدد بوضوح وبطریقة موثقة  MIS والحمایة ألنظمة المعلومات الخاصة بھا. ستقوم

 ات رفع التقاریر وتحدید المھام والمسؤولیات كما سیتم الحفاظ على تلك اإلجراءات.مسار

 الرصد والتحدیث .ج
1.9  

بكندا بتحدید التصنیفات  MIS في حالة وجود تغییر جوھري في منھجیة أو نموذج التصنیف االئتماني أو افتراض التصنیف األساسي، ستقوم .أ
ییر وفي نفس الوقت أو في أقرب فرصة ممكنة بعد اإلعالن عن التغییر، واإلفصاح عن وصف االئتمانیة التي من المحتمل أن تتأثر بالتغ

بوضع التصنیفات االئتمانیة التي من المحتمل أن تتأثر بالتغییر قید االستعراض، كما  MIS التصنیفات االئتمانیة التي من المحتمل أن تتأثر. ستقوم
في غضون ستة أشھر من اإلعالن عن التغییر في المنھجیة، أو النموذج أو افتراض التصنیف ستقوم باستكمال عملیة االستعراض المذكورة 

 األساسي عالوةً على تحدیث التصنیف االئتماني في الوقت المناسب، حسبما یقتضي األمر، استناًدا إلى نتائج عملیة االستعراض المذكورة.
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 الحاكمیة والضوابط الداخلیة .د

مسؤولیة المھام التي یتعین على مجلس إدارة إحدى منظمات التصنیف المعینة القیام بھا وفقًا للقوانین واللوائح الساریة في  MIS سیتحمل مجلس إدارة 1.10
 برصد األمور التالي ذكرھا: MIS كندا. سیقوم مجلس إدارة

 بكندا في أداء أنشطة التصنیف االئتماني التي تقوم بھا MIS إعداد سیاسة ومنھجیات التصنیف االئتماني المستخدمة من قبل .أ
 بكندا فیما یتعلق بأنشطة التصنیف االئتماني MISبمؤسسة مدى فاعلیة نظام الضبط الداخلي الخاص  .ب
و إدارتھا مدى فاعلیة التدابیر واإلجراءات المصممة بالصورة المناسبة لضمان تحدید أي حالة من حاالت تضارب المصالح والقضاء علیھا أ .ج

 واإلفصاح عنھا، حسبما یقتضي األمر
 بكندا، بما في ذلك أداء مجموعة استعراض المنھجیة. MISبمؤسسة عملیات االمتثال والحاكمیة الخاصة  .د

ین لھا، ما ، بما في ذلك المدیرین المستقلین التابعMIS بكندا بإصدار تصنیف ائتماني ما لم یتوافر لدى غالبیة أعضاء مجلس إدارة MIS لن تقوم 1.11
 MISمؤسسة بیعتبره الشخص المقبول بمثابة خبرة كافیة في مجال الخدمات المالیة بما یتیح الفھم الكامل والمراقبة المناسبة ألنشطة العمل الخاصة 

رفة متعمقة وخبرة ما یعتبره الشخص المقبول بمثابة مع MIS بكندا. سیتوافر لدى عضو مستقل واحد على األقل وعضو آخر من أعضاء مجلس إدارة
 رفیعة المستوى فیما یتصل بالسوق في مجال أدوات التمویل المھیكل.

المشاركین في اتخاذ أي قرار یتضمن تصنیفًا ائتمانیًا معینًا  MIS بكندا بإصدار تصنیف ائتماني إذا كان ألحد أعضاء مجلس إدارة MIS لن تقوم 1.12
 یكون للعضو مصلحة مالیة تتعلق بنتیجة ھذا التصنیف.

بأسلوب أو بمبلغ من شأنھ أن یجعل الشخص المقبول یستنتج أن األجر  MIS بإعطاء أجر ألحد األعضاء المستقلین بمجلس إدارة MIS لن تقوم 1.13
 بإعطاء أجر للمدیرین بأسلوب یحفظ استقاللیة المدیرین. MIS بكندا أو المؤسسات التابعة لھا. ستقوم MIS مرتبط بأداء عمل یخص

بكندا بصیاغة اإلجراءات اإلداریة وإجراءات المحاسبة المناسبة، وآلیات الضبط الداخلي، وإجراءات تقییم المخاطر وترتیبات الضبط  MIS ستقوم 1.14
بكندا بتطبیق إجراءات اتخاذ القرار والھیاكل التنظیمیة التي تحدد بوضوح وبطریقة موثقة  MIS بھا. ستقوموالحمایة ألنظمة المعلومات الخاصة 

 مسارات رفع التقاریر وتحدید المھام والمسؤولیات كما سیتم الحفاظ على تلك اإلجراءات.
بكندا برصد وتقییم مدى كفاءة وفعالیة اإلجراءات اإلداریة وإجراءات المحاسبة المناسبة، وآلیات الضبط الداخلي، وإجراءات تقییم  MIS ستقوم 1.15

 المخاطر وترتیبات الضبط والحمایة ألنظمة المعلومات الخاصة بھا واتخاذ أیة تدابیر ترى أنھا ضروریة لمعالجة أي خلل تقوم بتحدیده.
بكندا تعتقد بأن القیام بھذا األمر من شأنھ أن  MIS للقیام باألنشطة الخاصة بھا إذا كانت Moody’sبكندا باالستعانة بكیانات من خارج  MIS لن تقوم 1.16

بكندا على إجراء  MIS یعوق بشكل جوھري مدى فاعلیة الضوابط الداخلیة أو قدرة ھیئات تنظیم األوراق المالیة ذات السلطان القضائي على
بكندا باالستعانة بكیان من خارج  MIS . لن تقومMISبكندا للتشریعات الخاصة باألوراق المالیة أو مدونة  MIS استعراض لمستوى امتثال عملیات

Moody’s .والكیانات المرتبطة بھا للقیام بمھام أو واجبات مسؤول مراقبة االمتثال المعین 

 االستقاللیة والتجنب و/أو إدارة تضارب المصالح .2

 عام .أ

2.1  
اإللكتروني عما إذا كانت قد قدمت خدمات معاونة أو غیرھا من الخدمات المسموح بھا  MIS بكندا باإلفصاح عبر موقع (مواقع) MIS ستقوم .أ

 .ر(بخالف خدمات التقییم السریة) ألحد الكیانات الحاصلة على تصنیف في غضون سنتین قبل إجراء التصنیف االئتماني المرتبط بالكیان المذكو
 اإلجراءات والسیاسات .ب

2.2  
بالمائة أو أكثر من صافي الفواتیر السنویة من أحد الُمصدرین، أو المنشئین، أو المنظمین أو المساھمین (بما في ذلك أیة  MIS 10 في حالة تلقي .ب

بكندا باإلفصاح عن ھذا األمر وعن ھویة الُمصدر، أو المنشئ، أو المنظم،  MIS أطراف تابعة للُمصدر، أو المنشئ، أو المنظم، أو المساھم)، ستقوم
 أو المساھم.

 استقاللیة المحلل والموظف .ج

بكندا المحلل من المشاركة في تحدید التصنیف االئتماني لكیان أو التزام معین حاصل على تصنیف إذا كان المحلل مسؤوالً أو مدیًرا  MIS ستمنع 2.3
بكندا باإلفصاح  MIS ذات الصلة بالكیان الحاصل على تصنیف. ستقوم األطراف الثالثةأحد ي حالة أدوات التمویل المھیكل، أو فللكیان المذكور 

 في الوقت المناسب عما إذا كان التصنیف االئتماني قد تأثر بھذا التضارب.
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 المسؤولیات تجاه جمھور المستثمرین والُمصدرین .3

 التصنیفاتالشفافیة واالستمراریة في نشر  .أ

3.1  
 بكندا باإلفصاح بصورة مستمرة عن المعلومات المتعلقة بكافة أدوات التمویل المھیكل المقدمة إلیھا الستعراضھا بشكل مبدئي. MIS ستقوم .أ

بكندا بتحدید مستوى التقییم الذي قامت بھ فیما یتعلق بإجراءات العنایة الواجبة التي تجرى على مستوى األدوات المالیة األساسیة  MIS ستقوم .ب
بكندا باإلفصاح عما إذا كانت قد قامت بإجراء أي تقییم إلجراءات العنایة  MIS أو األصول األخرى الخاصة بأداة التمویل المھیكل. كما ستقوم

 ومدى تأثیر التقییم المذكور على التصنیف االئتماني. طرف ثالثجبة المذكورة أو ما إذا كانت قد اعتمدت على تقییم من الوا
بكندا باإلفصاح في إعالنات التصنیف االئتماني عما إذا كانت قد أفصحت عن التصنیف االئتماني للُمصدر أو وكیلھ (وكالئھ)  MIS ستقوم .ج

 عدلت التصنیف المذكور بعد اإلفصاح عنھ قبل إصداره. المعین وعما إذا كانت قد
بكندا تعتقد بأن: (أوالً)  MIS بكندا بالحق في أي وقت في بدء وإصدار تصنیفات ائتمانیة غیر مطلوبة من قبل الكیان الحاصل على تصنیف إذا كانت MIS تحتفظ 3.2

في السوق؛ أو (ثانیًا) كمیة االلتزامات الدائنة أو شبھ الدائنة اإلجمالیة التي تم إصدارھا  التصنیف االئتماني غیر المطلوب قد یوفر فائدة معلوماتیة للمشاركین
لتحلیلیة بالتحلیل لة من الناحیة اكبیرة؛ أو (ثالثًا) نوع الورقة المالیة أو الكیان الحاصل على تصنیف جدیًدا بالنسبة للسوق؛ أو (رابًعا) التصنیف االئتماني وثیق الص

بكندا للسوق؛ و (خامًسا) لدیھا القدر الكافي من المعلومات لدعم التحلیل الوافي و، إذا أمكن، الرصد المتواصل. فیما یتصل بسیاسات  MIS تقدمھ اآلخر الذي
 MIS أو MIS تسعىبكندا ببدء أو إصدار تصنیف ائتماني، لن  MIS بكندا المعنیة بتخصیص التصنیفات االئتمانیة غیر المطلوبة، عندما تقوم MIS وإجراءات

ر. یمكن اني المذكوبكندا أو تقبل الحصول على مقابل للتصنیف االئتماني ذي الصلة من الُمصدر أو وكالئھ لمدة عام واحد على األقل بعد نشر التصنیف االئتم
 .MISسة لمؤسبكندا المعنیة بالتصنیفات االئتمانیة غیر المطلوبة عبر الموقع اإللكتروني  MIS الوصول إلى سیاسات

 

 بكندا والتواصل مع المشاركین في السوق MISتطبیق ونشر مدونة  .4

االمتثال في  إدارةوالملحق أ، ما لم یتم الحصول على تصریح كتابي من  MISبكندا بالتھاون في تطبیق أي حكم من أحكام مدونة  MIS لن تقوم 4.4
والملحق أ الماثل الذي یتم السعي للحصول على تصریح بشأنھ ألحد األفراد، یجب  MISظروف معینة. إذا كان الحكم أو األحكام الواردة في مدونة 

ل وعلى الفرد طلب التصریح كتابة، بما في ذلك الوقائع ذات الصلة التي تدعم الطلب، والحصول على موافقة من المدیر الذي یتبعھ الفرد ومسؤ
 مراقبة االمتثال المعین لكندا. إذا كان طلب

ا ولم یكن من الممكن للفرد المعني طلب التصریح في الوقت المناسب، یمكن عندئذ للمدیر الذي یتبعھ الفرد طلب التصریح. إذا كان التصریح ُملحً 
بكندا، یجب على أحد  MISلمؤسسة والملحق أ الماثل الذي یتم السعي للحصول على تصریح بشأنھ  MISالحكم أو األحكام الواردة في مدونة 

دئذ طلب التصریح كتابة، بما في ذلك الوقائع ذات الصلة التي تدعم الطلب، والحصول على موافقة من مسؤول مراقبة االمتثال عن MIS مسؤولي
مناسب، لالمعین لكندا. إذا كان طلب التصریح ُملًحا ولم یكن من الممكن بالنسبة لمسؤول مراقبة االمتثال المعین لكندا منح التصریح في الوقت ا

لمدیر مسؤول مراقبة االمتثال المعین لكندا، أو مسؤول مراقبة االمتثال المعین ألوروبا، والشرق األوسط وأفریقیا، أو مسؤول مراقبة  یمكن عندئذ
 منح التصریح. Moody’sاالمتثال المعین لمنطقة آسیا والمحیط الھادي، أو المستشار العام لمؤسسة 
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 بھونج كونج MIS -الملحق ب 

حاصلة على ترخیص من لجنة األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة بھونج كونج، ) MISHK(المحدودة بھونج كونج  Moody’s Investors Serviceشركة 
 من قوانین ھونج كونج) لتقدیم خدمات التصنیف االئتماني. تم إقرار المدونة باإلضافة إلى Cap. 571بموجب مرسوم األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة (

من مدونة لجنة األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة  68) للوفاء بالشروط الواردة في الفقرة "الملحق ب"الماثل ( "بھونج كونج MIS --الملحق ب "
 بھونج كونج، MIS والملحق ب سلوك MISلألشخاص الذین یقدمون خدمات التصنیف االئتماني. تحكم مدونة 

 .MIS ، وكافة األشخاص الحاصلین على ترخیص فیما یتعلق بتقدیم خدمات التصنیف االئتماني نیابة عنMIS موظفي والمدیرین التابعین لھا، وكافة
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 المصطلحات تعريف أوال:
لسیاق ما لم یتم تعریفھا بصورة أخرى أو كان ا MISالمصطلحات المعرفة المستخدمة في الملحق ب الماثل ینبغي أن تحمل المعنى المنسوب لھا في مدونة 

 یتطلب معنى آخر.

 لتحقیق أغراض الملحق ب الماثل، تم تعریف المصطلحات الواردة أدناه بالطریقة التالیة:

 MIS عبارة عن رسوم یتم احتسابھا على أساس محدد سلفًا فیما یتعلق بنتیجة إحدى المعامالت أو نتیجة الخدمات المقدمة من قبلالرسوم العرضیة  .1
 بھونج كونج. وال یعتبر الرسم عرضیًا إذا كان مفروًضا من قبل إحدى المحاكم أو الھیئات العامة األخرى.

 بھونج كونج. MIS أي فرد یتم تعیینھ بمجلس إدارةالمدیر  .2
المستقبلیة لتقدیم  ) من مرسوم األوراق المالیة واألسھم1(121) أو القسم 1(120أي فرد یحصل على ترخیص بموجب القسم المندوب المعتمد  .3

 بھونج كونج المفوض من قبلھا. MISلمؤسسة خدمات التصنیف االئتماني 
 من مرسوم األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة لإلشراف على تقدیم 126یشیر إلى مندوب معتمد كموظف مسؤول بموجب القسم  الموظف المسؤول .4

MIS .بھونج كونج لخدمات التصنیف االئتماني 
 یشیر إلى المندوبین المعتمدین والموظف المسؤول.المعتمدون  األشخاص .5
 یعني:تقدیم خدمات التصنیف االئتماني  .6

 إعداد التصنیفات االئتمانیة لنشرھا للجمھور، سواء في ھونج كونج أو أي مكان آخر، أو مع التوقع المناسب بأن یتم نشرھا؛ أو .أ
المصادقة، سواء في ھونج كونج أو أي مكان آخر، أو مع التوقع المناسب بأن یتم توزیعھا ولكن إعداد التصنیفات االئتمانیة للتوزیع بموجب  .ب

 األمر ال یتضمن:
إعداد تصنیف ائتماني، بموجب طلب مقدم من أحد األشخاص، بحیث یتم إعداده على وجھ الحصر، وتقدیمھ إلى، الشخص ولم یكن من المقرر  .1

 دقة، سواء في ھونج كونج أو أي مكان آخر، أو لم یكن من المتوقع نشره أو توزیعھ؛ أونشره للجمھور أو توزیعھ بموجب المصا
 جمع، أو مقارنة، أو نشر، أو توزیع المعلومات المتعلقة بالمدیونیة أو التاریخ االئتماني ألي شخص. .2

ر إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بلجنة األوراق یشیمدونة وكاالت التصنیف االئتماني التابعة للجنة األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة   .7
 المالیة واألسھم المستقبلیة بھونج كونج بالنسبة لألشخاص الذین یقدمون خدمات التصنیف االئتماني.

نج) الذي یحكم تقدیم من قوانین ھونج كو Cap. 571یشیر إلى مرسوم األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة (مرسوم األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة  .8
 خدمات التصنیف االئتماني.
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 ثالثًا: األحكام

 جودة وسالمة عملیة التصنیف .1

 جودة عملیة التصنیف .أ
  بھونج كونج بتوثیق مسارات اإلبالغ وتحدید المھام والمسؤولیات. MIS ستقوم 1.1

ار بشأن ربھونج كونج باستثمار الموارد الكافیة لتنفیذ عملیات التقییم االئتماني عالیة الجودة بالنسبة للُمصدرین أو االلتزامات. عند اتخاذ ق MIS ستقوم 1.2
 الذین بھونج كونج بتقییم مدى قدرتھا على تخصیص العدد الكافي من الموظفین MIS إجراء تصنیف أو مواصلة تصنیف التزام أو ُمصدر ما، ستقوم

 یتحلون بالقدر المناسب من المھارات إلجراء عملیة التقییم التصنیفي الصحیحة، ومدى قدرة العاملین لدیھا على الوصول
صنیفات تإلى المعلومات الكافیة المطلوبة حتى یتسنى لھم إجراء عملیة التقییم المذكورة. وفي إعالناتھا الخاصة بالتصنیف االئتماني بالنسبة لل

التدابیر المناسبة المصممة للتأكد  MIS بتوضیح تلك القیود في مكان بارز. تتبنى MIS نیة التي تطرح بیانات تاریخیة خاضعة لقیود، ستقوماالئتما
سب من منالمن توافر القدر المناسب من المعرفة والخبرة لدیھا، وأن المعلومات التي تستخدمھا في تحدید التصنیفات االئتمانیة التي تتسم بالقدر ا

بھونج كونج عن  MIS الجودة وأنھ یتم الحصول علیھا من مصادر موثوقة لدعم التصنیف االئتماني الذي یتسم بمستوى عالي من الجودة. ستمتنع
تتسم  القدر الكافي من المعلومات التي MIS تحدید التصنیف االئتماني، كما ستعمل على ضمان سحب أي تصنیف ائتماني موجود، إذا لم یتوافر لدى

بھونج كونج  MIS بالجودة لدعم التصنیف االئتماني الذي یتسم بالموثوقیة. في الحاالت التي تتضمن أنواع جدیدة من المنتجات المالیة، ستقوم
 باإلحجام عن تقدیم تصنیف ائتماني ما لم یترسخ لدیھا اعتقاد بتوافر المعلومات الكافیة

بھونج كونج الموظفین المعنیین في مجموعة إستراتیجیة ومعاییر االئتمان باالمتثال  MIS ا األمر. ستطالبوالمھارات التحلیلیة المناسبة للقیام بھذ
بھونج كونج بتصنیفھا في  MIS باستعراض مدى جدوى تقدیم تصنیف ائتماني لنوع من الھیاكل التي تختلف بصورة جوھریة عن الھیاكل التي تقوم

 الوقت الحالي.

 كل عام، مرة واحدة على األقل 1.2.1
(أ) ستقوم مجموعة استعراض المنھجیة باستعراض المنھجیات (بما في ذلك نماذج التصنیف االئتماني، وبطاقات تقییم التصنیف االئتماني 
واالفتراضات األساسیة للتصنیفات المدرجة في المنھجیات) والتغیرات الجوھریة في المنھجیات (بما في ذلك نماذج التصنیف االئتماني، 

 بھونج كونج؛ و MIS وبطاقات تقییم التصنیف االئتماني واالفتراضات األساسیة للتصنیفات المدرجة في المنھجیات التي تستخدمھا

باستعراض مدى دقة وفعالیة نظمھا وآلیات الضبط  MIS (ب) ینبغي أن یقوم موظف (موظفون) یتمتع باالستقاللیة عن مسارات العمل داخل 
سیتم تسجیل النتائج الخاصة بأي عملیة من عملیات االستعراض المذكورة بشكل كامل في تقریر مكتوب، وینبغي تقدیم  الداخلي الخاصة بھا.

بھونج كونج باتخاذ التدابیر المناسبة لمعالجة أي أوجھ  MIS نسخة منھ إلى لجنة األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة فور اكتمال العملیة. ستقوم
 أثناء عملیة االستعراض المذكورة. قصور یتم تحدیدھا

 ستقوم مجموعة استعراض المنھجیة بتقییم مدى مالئمة المنھجیات والنماذج الحالیة الخاصة بتحدید التصنیفات االئتمانیة لمنتجات التمویل  1.2.2
جات التمویل المھیكلة تتغیر بھونج كونج باإلقرار بأن خصائص الخطورة المرتبطة باألصول الكامنة تحت أحد منت MIS المھیكلة عند قیام

عن إصدار تصنیف ائتماني في الحاالت التي یؤدي فیھا مستوى التعقید أو الھیكل الخاص بأحد األنواع  MIS بصورة جوھریة. ستمتنع
رح تساؤالت مھیكل إلى طالجدیدة لمنتجات التمویل المھیكلة أو االفتقار إلى البیانات السلیمة المتعلقة باألصول الكامنة وراء المنتج المالي ال

 بھونج كونج على تحدید تصنیف ائتماني یتسم بالموثوقیة. MIS خطیرة حول مدى قدرة
1.3  

بھونج كونج للموارد، ربما یخضع المندوبین المعتمدین المشاركین في عملیة التصنیف االئتماني آللیة  MIS حیثما أمكن، في ضوء استیعاب أ. 
 بھونج كونج. MIS التناوب المناسبة مما سیحقق التغیر التدریجي في فرق التصنیف بعد إجراء التقییم المناسب من قبل

 الرصد والتحدیث .ب

ى صعید المنھجیات، أو النماذج أو افتراضات التصنیف األساسیة ذات الصلة بالنسبة للتصنیفات بھونج كونج بتطبیق التغییرات عل MIS ستقوم 1.4
باستعراض التصنیفات االئتمانیة المتأثرة في أقرب فرصة ممكنة وخالل فترة ال تزید  MIS ستقوم االئتمانیة الحالیة والمحددة مؤخًرا على حد سواء.

 في نفس الوقت بوضع التصنیفات المذكورة قید االستعراض.عن ستة أشھر بعد التغییر، كما ستقوم 

1.5  
بھونج كونج في الوقت المناسب باإلعالن للجمھور (أو التأكد من قیام المؤسسات  MIS عند إتاحة أحد التصنیفات االئتمانیة للجمھور، ستقوم .أ

ن الروتینیة، أو عقود خیار الشراء، أو األوراق المالیة التابعة لھا باإلعالن) في حالة سحب التصنیف االئتماني (باستثناء استحقاقات الدی
المستردة). سیتضمن اإلعالن المذكور األسباب الكاملة لسحب التصنیف، وتوضیح تاریخ آخر تحدیث للتصنیف االئتماني، واإلشارة إلى 

 عدم تحدیث التصنیف االئتماني منذ ذلك الحین.
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 سالمة عملیة التصنیف .ج
 MISبمؤسسة بھونج كونج وكافة األشخاص المعتمدین التابعین لھا إبالغ مسؤول االمتثال أو الموظف المسؤول  MIS یتعین على كافة موظفي .أ

 بھونج كونج أو عن المشكالت التي تتناولھا المدونة الماثلة والملحق ب بصورة فوریة حتى یتسنى لھ اتخاذ اإلجراء المناسب.

 المصالح االستقاللیة والتجنب و/أو إدارة تضارب  .2

 عام .أ

2.1  
بھونج كونج بتنفیذ أیة أعمال یمكن اعتبارھا سببًا في حدوث أي تضارب للمصالح فیما یتصل بأعمالھا المتعلقة بتقدیم خدمات  MIS لن تقوم .أ

 وتحدیدبھونج كونج بتطبیق اإلجراءات واآللیات المصممة لتقلیل احتمالیة حدوث حاالت تضارب المصالح،  MIS التصنیف االئتماني. ستقوم
بمراعاة  MIS أي تضارب للمصالح في حالة حدوثھ، فیما یتعلق بطریقة إدارتھا ألي خدمات معاونة وأي خدمات أخرى مسموح بھا. ستقوم

السبب الذي یمنع اعتبار الخدمات المعاونة والخدمات األخرى المسموح بھا مرتبطة باحتمال حدوث أي تضارب للمصالح مع أعمال التصنیف 
 بھونج كونج. MIS ي التي تقوم بھااالئتمان

 بھونج كونج في أیة ترتیبات لتحدید الرسوم العرضیة المرتبطة بتقدیم خدمات التصنیف االئتماني. MIS لن تدخل .ب
 

 اإلجراءات والسیاسات .ب

 بھونج كونج باإلفصاح عن الطبیعة العامة لترتیبات األجور الخاصة بھا مع الكیانات الحاصلة على تصنیف. MIS ستقوم 2.2
بھونج كونج أجًرا ال یرتبط بخدمات التصنیف االئتماني التي تقدمھا من الكیانات  MIS بھونج كونج خدمات استشاریة. ال تتلقى MIS ال تقدم .أ

أجًرا من أحد الكیانات الحاصلة على تصنیف بما ال یرتبط بخدمات التصنیف  MIS بھونج كونج أو MIS الحاصلة على تصنیف. عند تلقي
من  MIS باإلفصاح عن النسبة التي تمثلھا تلك الرسوم مقابل الرسوم اإلجمالیة التي تحصل علیھا MIS االئتماني التي تقدمھا، فسوف تقوم

 الكیان الحاصل على تصنیف نظیر خدمات التصنیف االئتماني.
بالمائة أو أكثر من صافي الفواتیر  5بالمائة أو أكثر من صافي الفواتیر السنویة، أو عن تلقیھا  5بھونج كونج باإلفصاح عن تلقیھا  MIS ستقوم .ب

ین أو المساھمین (بما في ذلك أیة أطراف تابعة للُمصدر، أو المنشئ، ، من أحد الُمصدرین، أو المنشئین، أو المنظمMIS السنویة باالشتراك مع
 بھونج كونج باإلفصاح عن األطراف التي یتم تحصیل صافي الفواتیر السنویة المذكورة منھا. MIS أو المنظم، أو المساھم). ستقوم

 

 استقاللیة المحلل والموظفین .ج

بھونج كونج بإعداد السیاسات والضوابط والحفاظ علیھا وتطبیقھا لتحدید حاالت تضارب المصالح الفعلیة أو المحتملة األخرى والقضاء  MIS ستقوم 2.3
علیھا، أو إدارتھا واإلفصاح عنھا، حسبما یقتضي األمر، بما قد یؤثر على حكم وتحلیالت الموظفین المشاركین في اتخاذ قرارات التصنیف 

 االئتماني.
 

 المسؤولیات تجاه جمھور المستثمرین والُمصدرین .3

 الشفافیة واالستمراریة في نشر التصنیفات .د

3.1  

) الُمصدر أو 1بھونج كونج باإلفصاح في إعالنات التصنیف االئتماني الخاصة بالتصنیفات االئتمانیة للتمویل المھیكل عما إذا كان ( MIS ستقوم .أ
 بھونج كونج بأن كافة المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالموضوع األساسي قد تم اإلفصاح عنھا عالنیة، MIS المنشئ قد أبلغ

بھونج كونج بما إذا كان قد تم اإلفصاح  MIS ) كان الُمصدر أو المنشئ لم یقم بإبالغ3) كانت تلك المعلومات لم یتم اإلفصاح عنھا، أو (2(
 عالنیةً أم ال.

3.2  
 بھونج كونج بتقدیم تصنیفات خاصة وفقًا لسیاستھا. MIS ربما تقوم .أ

3.3  
 

اإلفصاح بشكل واضح بارز عن اسم المحلل األساسي والمسمى الوظیفي لھ وكذلك الشخص المسؤول بصورة أساسیة عن اعتماد التصنیف  .أ
 االئتماني

بھونج كونج تقدم تصنیفًا ائتمانیًا  MIS وما إذا كانتتوضیح ما إذا كانت الورقة المالیة الدائنة أو السھم الممتاز قد تم إصدارھم مؤخًرا،  .ب
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 للورقة المالیة الدائنة أو السھم الممتاز للمرة األولى
راضیة  MIS بھونج كونج على صعید اختبار مستوى جودة المعلومات المستخدمة في عملیة التصنیف وما إذا كانت MIS إلى أي مدى وصلت .ج

 ت إلیھا عند إجراء التصنیفعن مستوى جودة المعلومات التي استند
كافة المصادر األساسیة، بما في ذلك الكیان الحاصل على تصنیف و، عند االقتضاء، أحد األطراف المرتبطة بالكیان الحاصل على تصنیف،  .د

الحاصل  ئتماني للكیانوالتي تم االعتماد علیھا عند إعداد التصنیف االئتماني. كما ینبغي توضیح ما إذا كان قد تم اإلفصاح عن التصنیف اال
 على تصنیف أو للطرف المرتبط بھ وما إذا كان التصنیف االئتماني قد تم تعدیلھ قبل إصداره بعد عملیة اإلفصاح المذكورة.

عة لھا وأیة ببھونج كونج باإلفصاح عالنیةً عن المعلومات الكافیة وسھلة الفھم المتعلقة بعمل، وإجراءات، ومنھجیات، لجنة التصنیف التا MIS ستقوم 3.4
ر) حتى دافتراضات (بما في ذلك البیانات المالیة التي تنحرف بصورة جوھریة عن المعلومات الواردة في البیانات المالیة المنشورة الخاصة بالُمص

ستتضمن المعلومات  ي.یتسنى للمستثمرین والمستخدمین اآلخرین للتصنیفات االئتمانیة فھم الكیفیة التي تم من خاللھا تقییم التصنیف االئتمان
 MIS المذكورة (على سبیل المثال ال الحصر) ومعنى كل فئة من فئات التصنیف، وتعریف التعثر أو االنتعاش، واألفق الزمني الذي اعتمدت علیھ

نج في كتیب رموز بھونج كو MIS بھونج كونج عند اتخاذ قرار التصنیف. یتم اإلفصاح عالنیةً عن رموز ومقاییس التصنیف المستخدمة من قبل
 .MISلمؤسسة والمتاح عبر الموقع (المواقع) اإللكتروني  MISبمؤسسة التصنیف والتعریفات الخاص 

بھونج كونج بنشر المعلومات الكافیة المتعلقة بتوقعات الخسارة الخاصة بھا وتحلیل التدفق النقدي المرتبط بالتصنیف االئتماني ألحد  MISستقوم  .أ
واإلشارة ألي تغییر متوقع في التصنیف االئتماني حتى یتسنى لمتخصص السوق المالي فھم أساس التصنیف االئتماني. إلى التمویالت المھیكلة 

بھونج كونج باإلفصاح عن الدرجة التي تصل إلیھا عند تحلیل مدى حساسیة التصنیف  MISأقصى حد ممكن من الناحیة العملیة، ستقوم 
 .MISلة بالنسبة للتغیرات التي تطرأ على االفتراضات الكامنة في التصنیف االئتماني الذي تقوم بھ االئتماني ألحد التمویالت المھیك

في كافة التصنیفات االئتمانیة الجدیدة والحالیة التي تقوم بإجرائھا بالنسبة ألدوات التمویل المھیكل. "  ) sf( "بھونج كونج بإدراج  MISستقوم  .ب
 --بھونج كونج  MISسیظھر بعد التصنیف االئتماني في كافة إعالنات التصنیف االئتماني وتقاریر البحث الخاصة بمؤسسة "  ) sf( "إدراج 
 ) عند اإلشارة إلى تصنیف ائتماني معین." Aa3(sf )"مثل، 

بھونج كونج باإلشارة بوضوح إلى خصائص وقیود التصنیف االئتماني، ومخاطر االعتماد علیھا بصورة كبیرة التخاذ القرارات  MISستقوم  .ج
بھونج كونج من المعلومات المقدمة إلیھا من قبل الُمصدر أو  MISالمتعلقة باالستثمار أو غیرھا من القرارات المالیة وبوجھ عام مدى تحقق 

راق المالیة الحاصلة على تصنیف. ینبغي أن تساعد المعلومات المذكورة المستثمرین لتكوین فھم أوسع نطاقًا لماھیة التصنیف المنشئ ألحد األو
للوائح الساریة في مختلف األسواق على الصعید العالمي وال تنص اللوائح المذكورة أو تشیر ضمنًا إلى أن الھیئات  MISاالئتماني. تخضع 

 حالة التسجیل الخاصة بھا لإلعالن عن مدى جودة تصنیفاتھا االئتمانیة. MISكما ال تستخدم  MISتصنیفات االئتمانیة لمؤسسة التنظیمیة تقر بال
بھونج كونج باإلفصاح، في الوقت المناسب وبصورة مستمرة، عن المعلومات المتعلقة بكافة منتجات التمویل المھیكل المقدمة إلیھا  MISستقوم  .د

ل مبدئي أو تصنیفھا بشكل تمھیدي. ستتم عملیة اإلفصاح المذكورة بغض النظر عما إذا كان ُمصدر المنتج المذكور یطالب الستعراضھا بشك
MIS .بھونج كونج بتقدیم تصنیف نھائي 

اءات لق بإجربھونج كونج باإلفصاح عن مستوى التقییم الذي قامت بإجرائھ أو ما إذا كانت قد اعتمدت على تقییم طرف ثالث یتع MISستقوم  .ه
یفیة كالعنایة الواجبة التي تم تنفیذھا فیما یتعلق بمنتجات التمویل األساسیة، أو األصول األخرى، الخاصة بمنتجات التمویل المھیكل وتوضیح 

 تأثیر التقییم على التصنیف االئتماني.
در أو للطرف المرتبط بھ وما إذا كان التصنیف االئتماني بھونج كونج إلى ما إذا كان قد تم اإلفصاح عن التصنیف االئتماني للُمص MISستشیر  .و

 قد تم تعدیلھ قبل إصداره بعد عملیة اإلفصاح المذكورة.

3.5  

بھونج كونج اإلفصاح عما إذا كانت معدالت تعثر فئات التصنیف قد تغیرت بمرور الوقت أم ال. إذا كانت  MIS وعالوةً على ذلك، ینبغي على .أ
مانیة، أو غیر ذلك من الظروف، تجعل معدل التعثر غیر مناسب، أو غیر صالح من الناحیة اإلحصائیة، أو من طبیعة أحد التصنیفات االئت

 بھونج كونج بتوضیح ھذا األمر. MIS المحتمل أن تؤدي بأي صورة أخرى إلى تضلیل مستخدمي التصنیف، فسوف تقوم

3.6  

قد أُتیح لھا  MIS بھونج كونج بنشر تصنیف ائتماني غیر مطلوب، فسوف یتم اإلفصاح في إعالن التصنیف االئتماني عما إذا كانت MIS عند قیام .أ
 الوصول إلى الحسابات أو الوثائق الداخلیة األخرى الخاصة بالُمصدر أو الطرف المرتبط بھ أم ال.

3.7  

 یف األساسیة المستخدمة في إعداد أي من التصنیفات االئتمانیة الخاصة بھا، فسوف تقومعند تغییر المنھجیات، أو النماذج أو افتراضات التصن .أ
MIS  بھونج كونج باإلفصاح فوًرا عن النطاق المحتمل للتصنیفات االئتمانیة التي قد تتأثر باستخدام نفس وسیلة التواصل المستخدمة لتوزیع

 التصنیفات االئتمانیة المتأثرة.
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 والتواصل مع المشاركین في السوق MIS تطبیق ونشر مدونة .4

والملحق ب الماثل مستمدة بصورة أساسیة من مدونة وكاالت التصنیف االئتماني التابعة للجنة األوراق المالیة واألسھم  MISاألحكام الواردة في مدونة  4.1
بھونج كونج بإدخال تعدیالت معینة  MISالمستقبلیة، ومبادئ المنظمة الدولیة لھیئات سوق المال ومدونة المنظمة الدولیة لھیئات سوق المال. ولكن، قامت 

والملحق ب الماثل متماشیة بصورة أكبر مع نموذج وممارسات العمل، عالوةً على القوانین المعتمدة من قبل المنظمین المختلفین  MISبح مدونة حتى تص
 MISوتفسیرھا على وجھ الخصوص في تقریر یستعرض مستوى االمتثال لمدونة  MISعلى الصعید العالمي. سیتم تحدید التعدیالت المذكورة على مدونة 

بھونج كونج بتزوید لجنة األوراق المالیة  MISومدونة المنظمة الدولیة لھیئات سوق المال. ستقوم  MISویوضح أي انحرافات ربما تكون متواجدة بین مدونة 
 والملحق ب الماثل. MISواألسھم المستقبلیة بوصف للكیفیة التي سیتم من خاللھا تنفیذ وتطبیق مدونة 

4.2  
 . كونج باإلفصاح في الوقت المناسب عن أیة تعدیالت تطرأ على المدونة المذكورة. بھونج MIS كما ستقوم .أ

4.3  
االمتثال مسؤولیة تقییم مستوى االلتزام بأي قانون، أو أحكام، أو تشریعات، أو مدونات أو غیر ذلك من المتطلبات التي تسري  إدارةتحمل تكما س .أ

بھونج كونج والتي تم إصدارھا، أو توزیعھا، أو تطبیقھا من قبل لجنة األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة أو أي ھیئة أو وكالة  MIS على ستقوم
 تنظیمیة أخرى.

لة، ) للتواصل مع المشاركین في السوق والجمھور فیما یخص األسئMIS بھونج كونج أو MIS بھونج كونج بتعیین موظفین (سواء داخل MIS ستقوم 4.4
 والمخاوف، والشكاوى التي یتم تلقیھا.

 بھونج كونج بنشر معلومات معینة تخصھا بما في ذلك: MIS بصورة سنویة، ستقوم 4.5
 آلیات الضبط الداخلي المعتمدة لضمان جودة أنشطة التصنیف االئتماني؛ .أ

 سیاسة حفظ السجالت الخاصة بھا .ب

 سیاسة تناوب اإلدارة والمندوبین الخاصة بھا. .ج
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 المكسیك Moody’s -الملحق ج 

Moody’s de México S.A. de C.V., Institucion Calificadora de Valores (“MDM”)  عبارة عن مؤسسة تصنیف ائتماني معتمدة للمشاركة في أنشطة
 -الملحق ج "م المدونة باإلضافة إلى ). تحكDGSM 037/00التصنیف االئتماني من قبل لجنة الصرافة الوطنیة واألوراق المالیة بموجب اإلخطار رقم (

Moody’s الماثل سلوك "الملحق ج"( "المكسیك (Moody’s  وكافة الموظفین التابعین لھا المشاركین في أنشطة التصنیف االئتماني.المكسیك 

  

 2018مارس 
 
29    /   MOODY’S INVESTORS SERVICE   المھني السلوك قواعد مدونة    



 
 

 المصطلحات تعريف: أوالً 
 التالیة:لتحقیق أغراض الملحق ج الماثل، تم تعریف المصطلحات الواردة أدناه بالطریقة 

1. Moody’s   یشیر إلى المكسیكMoody’s de México, S.A. de C.V., Institucion Calificadora de Valores. 
یشیر إلى الھیئة العامة، التي یتم تعیین أعضاءھا من خالل اجتماع المكسیك  Moody’sالمكسیك أو مجلس  Moody’sمجلس إدارة  .2

من المدیرین المناوبین المناظرین.  2) من األعضاء، مع 2باثنین ( المكسیك Moody’sالمساھمین. في الوقت الحالي تمت تكملة مجلس إدارة 
 یوم عمل. 20عند تعیین أعضاء المجلس یجب إبالغ لجنة الصرافة الوطنیة واألوراق المالیة التي یمكنھا رفض التعیین في غضون 
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 ثالثًا: األحكام
 التصنیف عملیة جودة .1

1.1  
 .المكسیك Moody’sسیتم اعتماد منھجیات ونماذج التصنیف االئتماني وإجراءات التصنیف من قبل مجلس إدارة  .أ

اذج مفي حالة تعدیل منھجیات ونماذج تحلیل، وتقدیر مستوى جودة التصنیف االئتماني، والتقییم ورفع التقاریر، ینبغي استخدام المنھجیات والن .ب
 لحالیة على حد سواء. في غضون ستة أشھر من أي تعدیل،المذكورة للتصنیفات الجدیدة وا

تحلیل ما إذا كانت التصنیفات المحددة مسبقًا وفقًا للمنھجیات والنماذج السابقة تحتاج إلى تنقیح أم ال. ربما  المكسیك Moody’sینبغي على 
في حال التوصل إلى نتیجة مفادھا أن التغییر في عن استعراض، وإذا أمكن، تصنیف األوراق المالیة المماثلة  المكسیك Moody’sتمتنع 

االحتفاظ بالتحلیل المشار إلیھ في ھذه الفقرة في ملف  المكسیك Moody’sالمنھجیة والنموذج ال یؤثر على التصنیف المحدد مسبقًا. یجب على 
 سنوات لدراستھ من قبل لجنة الصرافة الوطنیة واألوراق المالیة. 5لمدة 

1.2  

بتزوید الكیان الحاصل على تصنیف بالعناصر التي توضح المنھجیات المطبقة على الكیان الحاصل على تصنیف أو  المكسیك Moody’sستقوم  .أ
 اإلصدار قبل تحدید تصنیف ائتماني.

دة اع الجدیعن إصدار تصنیفات ائتمانیة في الحاالت التي یؤدي فیھا مستوى التعقید أو الھیكل الخاص بأحد األنو المكسیك Moody’sستمتنع  1.3
قیة، في ولمنتجات التمویل المھیكلة أو االفتقار إلى البیانات التاریخیة المتعلقة باألصول األساسیة إلى التأثیر بصورة سلبیة على مستوى الموث

 تقدیرھا، للتصنیف الذي یمكن إصداره لھذا الغرض.
 . سالمة عملیة التصنیف .أ

بالرد على كافة األسئلة القانونیة أو االستفسارات التي ربما تكون موجودة لدى الكیانات الحاصلة على تصنیف فیما یتعلق  المكسیك Moody’sستقوم  1.4
 المكسیك Moody’sبالتصنیفات االئتمانیة الخاصة بالكیانات المذكورة، حتى یتسنى الحفاظ على سالمة التصنیف االئتماني. لھذا السبب، ستقوم 

ت والضوابط والحفاظ علیھا وتطبیقھا فیما یتعلق بتلقي األسئلة أو االستفسارات كما ستمتنع عن اتخاذ أو الوعد باتخاذ أي إجراء من بإعداد السیاسا
 إجراءات

ي غالتصنیف االئتماني، دون تقییم لألسئلة أو االستفسارات وأیة عناصر أخرى مدعومة یتم تقدیمھا من قبل الكیان الحاصل على تصنیف. ال ینب
تحت أي ظرف من الظروف استخدام اآللیات المذكورة المخصصة لتلقي األسئلة أو االستفسارات من الكیانات الحاصلة على تصنیف من قبل 

Moody’s لتقدیم خدمات أخرى أو التفاوض حول أي عقد أو اتفاقیة من العقود أو االتفاقیات الحالیة. المكسیك 

 رب المصالح االستقاللیة والتجنب و/أو إدارة تضا .2

 عام .أ
2.1  

تحت أي ظرف من الظروف دراسة التصنیفات الصادرة من قبل وكاالت التصنیف االئتماني األخرى  المكسیك Moody’sلمؤسسة ال یمكن  .أ
وفقًا  االمتعلقة باألوراق المالیة المدعومة باألصول األساسیة، ما لم یكن التصنیف المذكور یلبي الحد األدنى من المتطلبات المطلوب استخدامھ

 .المكسیك Moody’sلمنھجیة 
2.2  

تحت أي ظرف من الظروف باشتراط إصدار تصنیف ائتماني أو اتخاذ إجراء تصنیف ائتماني على الكیان  المكسیك Moody’sلن تقوم  .أ
. یسري ھذا المكسیك Moody’sالحاصل على تصنیف المتعاقد على أي منج آخر أو خدمة أخرى من المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل 

 ي.الحكم على كافة خدمات التصنیف االئتمان
 اإلجراءات والسیاسات .ب

2.3  
صافي الفواتیر السنویة التي یتم تحصیلھا من أحد الُمصدرین، أو المنشئین، أو المنظمین الوسطاء أو الضامنین (بما في ذلك أي مؤسسات  .أ

ویة الخاصة من صافي الفواتیر السن %10تابعة أو فرعیة تابعة للُمصدرـ أو المنشئ، أو المنظم الوسیط أو الضامن) ربما ال یتخطى 
 .المكسیك Moody’sبمؤسسة 

 والُمصدرین المستثمرین جمھور تجاه المسؤولیات .3

 الشفافیة واالستمراریة في نشر التصنیفات .ب

3.1  
على الموقع اإللكتروني  المكسیك Moody’sمؤسسة سیتم نشر التصنیفات االئتمانیة العامة وإعالنات التصنیف االئتماني الخاصة ب .أ

www.moodys.com.mx .في الوقت المناسب وبشكل یتسم بالدقة 
بالنسبة  المكسیك Moody’sفي حالة قیام أحد الكیانات الحاصلة على تصنیف، نتیجة لتخفیض تصنیفھ االئتماني، بإنھاء التعاقد مع  .ب
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خالل مدة ال تتجاوز یوم عمل واحد بعد تاریخ إنھاء التعاقد، باإلشارة إلى سحب ، المكسیك Moody’sللخدمات التي تقدمھا، ستقوم 
 التصنیف االئتماني وعدم القیام بتحدیثھ منذ ذلك الحین فصاعًدا نظًرا إلنھاء التعاقد أو االتفاقیة المعنیة.

3.2  
لتصویت للجان التي تقوم بتحدید ورصد التصنیفات باإلفصاح عالنیةً عن سیاساتھا المتعلقة بھیكل وعملیة ا المكسیك Moody’sستقوم  أ. 

 االئتمانیة إذا أمكن كما ستقوم بالحفاظ على تحدیث تلك السیاسات.

المكسیك باإلفصاح عن المعلومات التالیة في إعالنات  Moody’sعالوةً على عملیات اإلفصاح الموضحة أعاله، ستقوم  3.2.1
الحاصل على تصنیف، وإذا أمكن، إشارة إلى االلتزام؛ (ب) التصنیف قبل  التصنیف االئتماني الخاصة بھا: (أ) ھویة الكیان

اتخاذ إجراء التصنیف الحالي؛ (ج) الحقیقة التي مفادھا أن التصنیف عبارة عن تقدیر فقط لمدى الجدارة االئتمانیة لاللتزام أو 
رقھا فات الصادرة؛ و (ھـ) الفترة التي استغالكیان الحاصل على تصنیف وال یعد بمثابة توصیة باالستثمار؛ (د) معنى التصنی
 األمر للحصول على المعلومات المالیة المستخدمة في إصدار التصنیف االئتماني.

3.3  
بإتاحة المعلومات التالیة للجمھور دون تحمل أیة تكالیف، عبر موقعھا اإللكتروني  المكسیك Moody’sستقوم  .أ

)www.moodys.com.mx:في أسبانیا ،( 
 المعنیة باإلفصاح عن التصنیفات، بما في ذلك تحدیثاتھا؛السیاسات  .1
 تعریف كل تصنیف صادر من التصنیفات، عالوةً على تعریف للتعثر؛ .2
 المعلومات التاریخیة المتعلقة بمؤشرات التعثر بالنسبة لكل فئة من فئات التصنیف ومصفوفات التحول بین التصنیفات المذكورة؛ .3
 مستوى الجدارة االئتمانیة وأي تعدیل جوھري فیھا، عالوةً على إجراءات وعملیات التصنیف األساسیة؛ المنھجیات المستخدمة في تقییم .4
) 2المدونة الماثلة والملحق ج، التي تشیر بوجھ عام إلى الطریقة التي ینبغي االمتثال بھا، وإجراء التعدیالت في غضون یومي ( .5

 عمل بعد اعتمادھا؛
بتحدیدھا لكل كیان من الكیانات الحاصلة على تصنیف، بما في ذلك التصنیف  المكسیك Moody’sقائمة التصنیفات االئتمانیة التي قامت  .6

 األولي و، إذا أمكن، أیة تعدیالت تطرأ على التصنیف بمرور الوقت؛ و
 الوطنیة واألوراق المالیة.تقریر سنوي، یتوافق مع التشریعات الساریة الصادرة من قبل لجنة الصرافة  .7

بإعداد وثیقة لألوراق المالیة المدعومة باألصول األساسیة توضح الفوارق بین مخرجات النموذج الكمي  المكسیك Moody’sستقوم  .ب
لمدة ال  المكسیك Moody’sوالتصنیف االئتماني المحدد إلحدى األوراق المالیة. الوثیقة التي تشیر إلیھا ھذه الفقرة سیتم االحتفاظ بھا من قبل 

 سنوات كما ستكون متاحة للجنة الصرافة الوطنیة واألوراق المالیة. 5تقل عن 
دخالً من أحد الكیانات الحاصلة على تصنیف نظیر خدمات بخالف خدمات التصنیف االئتماني، یجب  المكسیك Moody’sفي حالة تلقي  .ج

اھا نظیر تلك الخدمات مقارنة بالرسوم التي تتلقاھا نظیر خدمات التصنیف اإلفصاح عن نسبة الرسوم التي تتلق المكسیك Moody’sعلى 
 االئتماني.

 بإصدار تصنیفات ائتمانیة غیر مطلوبة. المكسیك Moody’sربما ال تقوم  3.4
 

 المكسیك MOODY’Sد. مجلس إدارة 

اإلفصاح عبر موقعھا اإللكتروني عن عدد المدیرین المستقلین  MIS ، ینبغي علىالمكسیك Moody’sفي حالة وجود مدیرین مستقلین لدى  3.5
من قانون  26من المادة  5إلى  1المذكورین، واإلشارة إلى أن المدیرین المذكورین ال تسري علیھم أیة ضوابط من تلك المذكورة في األقسام من 

 .المكسیك Moody’sدیرون المستقلون باألرباح التي تحققھا سوق األوراق المالیة. وعلى أیة حال، ال ینبغي أن یرتبط ما یحصل علیھ الم
تعیین شخص أو قسم یتولى مسؤولیة التواصل مع المشاركین في السوق، بغرض تلقي األسئلة، أو  المكسیك Moody’sینبغي على مجلس إدارة  3.6

 بصورة أفضل. المكسیك Moody’s االستفسارات أو الشكاوى التي تتیح لمجلس اإلدارة بصیاغة وإجراء التعدیالت على سیاسات

 والتواصل مع المشاركین في السوق MISتطبیق ونشر مدونة  .4

تولى مسؤولیة رصد وتقییم تبحیث  MIS من قبل مجلس إدارة اینبغي تعیینھاإلدارة التي  يھ المكسیك Moody’sمؤسسة االمتثال ب إدارة 4.1
 والموظفین اآلخرین التابعین للمؤسسة، لما یلي:، والمستشارین، واإلدارة، والمحللین MIS مستوى امتثال

 القوانین الساریة المعنیة بالتصنیفات االئتمانیة؛ .أ
 والملحق ج الماثل؛ و MISسیاسات وإجراءات الضبط الداخلي الموضحة في مدونة  .ب
 األحكام الصادرة من قبل لجنة الصرافة الوطنیة واألوراق المالیة، إذا أمكن. .ج

تلقي المعلومات التي تصل إلیھ من قبل مجلس  المكسیك Moody’sمؤسسة االمتثال ب إدارةاألخرى الموكلة إلیھ، ینبغي على على الرغم من المھام  4.2
، أو المدیرین أو غیرھم من الموظفین، بشأن وجود سلوك أو نشاط غیر قانوني، أو غیر أخالقي أو یمثل خرقًا للمبادئ المكسیك Moody’sإدارة 
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في المدونة الماثلة، والذي ینتج عن عالقة شخصیة أو تضارب مصالح محتمل ربما ینتج عن التعامل مع أحد الكیانات الحاصلة التوجیھیة المحددة 
، أو المدیرین أو الموظفین اآلخرین اإلفصاح عن تلك المشكالت في نفس توقیت المكسیك Moody’sعلى تصنیف أو وكالئھ. یجب على مجلس إدارة 

اتخاذ التدابیر المحددة في اإلطار التنظیمي المطبق داخل  المكسیك Moody’sمؤسسة االمتثال ب إدارةالمذكورة. یجب على  الكشف عن المعلومات
 المكسیك.
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 بسنغافورة Moody’s Investors Service -الملحق د 
السلطة النقدیة في سنغافورة، بموجب قانون حاصلة على ترخیص من ) MIS Singapore(المحدودة بسنغافورة  Moody’s Investors Serviceشركة 

 MIS --الملحق د "من قوانین سنغافورة) لتقدیم خدمات التصنیف االئتماني. تم إقرار المدونة باإلضافة إلى  Cap.289األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة (
دونة سلوك وكاالت التصنیف االئتماني الخاصة بالسلطة النقدیة في من م 10.1) للوفاء بالشروط الواردة في الفقرة "الملحق د"الماثل ( "بسنغافورة

بسنغافورة، والمدیرین، والموظفین وكافة األشخاص المعتمدین التابعین لھا فیما یتعلق  MIS عالوةً على الملحق د سلوك MISسنغافورة. تحكم مدونة 
 بسنغافورة. MIS بتقدیم خدمات التصنیف االئتماني نیابة عن
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 المصطلحات تعريف: أوالً 
 لتحقیق أغراض الملحق الماثل، تم تعریف المصطلحات الواردة أدناه بالطریقة التالیة

 عبارة عن رسوم یتم احتسابھا على أساس محدد سلفًا فیما یتعلق بنتیجة إحدى المعامالت أو نتیجة الخدمات المقدمة من قبلالرسوم العرضیة  .1
MIS سم عرضیًا إذا كان مفروًضا من قبل إحدى المحاكم أو الھیئات العامة األخرى.بسنغافورة. وال یعتبر الر 

 بسنغافورة ویتم اعتماده من قبل السلطة النقدیة في سنغافورة. MIS أي فرد یتم تعیینھ بمجلس إدارةالمدیر  .2
بسنغافورة، وفقًا لما ھو  MISبمؤسسة  "مندوب معینك"یشیر إلى أي فرد تم إبالغھ واعتماده من قبل السلطة النقدیة في سنغافورة الشخص المعتمد  .3

 ) من قانون األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة.1(2موضح في القسم 
 یشیر إلى السلطة النقدیة في سنغافورةالسلطة النقدیة في سنغافورة  .4
ف السلطة النقدیة في سنغافورة الخاصة بسلوك وكاالت التصنییشیر إلى مدونة مدونة وكاالت التصنیف االئتماني التابعة للسلطة النقدیة في سنغافورة  .5

 االئتماني.
یعني إعداد، سواء بصورة كلیة أو جزئیة في سنغافورة، التصنیفات االئتمانیة المتعلقة باألنشطة التي یتم القیام تقدیم خدمات التصنیف االئتماني  .6

 بھا في مجال األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة بغرض:
 رھا، سواء في سنغافورة أو أي مكان آخر، أو مع التوقع المناسب بأن یتم نشرھا؛ أونش .أ

 —توزیعھا بموجب المصادقة، سواء في سنغافورة أو أي مكان آخر، أو مع التوقع المناسب بأن یتم توزیعھا ولكن األمر ال یتضمن  .ب
یمھ على وجھ الحصر إلى الشخص الذي قام بتقدیم الطلب إعداد تصنیف ائتماني خاص بموجب طلب فردي والذي یكون من المقرر تقد .1

 ولیس من المقرر اإلفصاح عنھ عالنیةً أو توزیعھ بموجب المصادقة؛ أو 
إعداد نتائج االئتمان، أو أنظمة حساب االئتمان أو التقییمات المشابھة المرتبطة بااللتزامات الناتجة عن العالقات مع المستھلك أو  .2

 أو الصناعیة؛العالقات التجاریة 
 MISلمؤسسة ب من قانون األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة لتنفیذ النشاط المنظم 99یشیر إلى الفرد المعین والمسجل بموجب القسم المندوب  .7

 بسنغافورة.
 من قوانین سنغافورة). Cap.289یشیر إلى قانون األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة (قانون األوراق المالیة واألسھم المستقبلیة  .8
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 ثالثًا: األحكام
 جودة وسالمة عملیة التصنیف .1

 أ جودة عملیة التصنیف

1.1  
 بسنغافورة بتوثیق مسارات اإلبالغ وتحدید المھام والمسؤولیات. MIS ستقوم .أ

 

 ب الرصد والتحدیث

1.2  
من األحوال خالل مدة ال تزید عن أشھر بعد التغییر و، عملیة االستعراض الموضحة في (ج) أعاله سیتم تنفیذھا في أقرب فرصة ممكنة وبأي حال 

 بسنغافورة وضع التصنیفات االئتمانیة المذكورة تحت المراقبة MIS قبل تنفیذ عملیة االستعراض، ینبغي على

1.3  
كان التصنیف االئتماني قد بسنغافورة في الوقت المناسب باإلعالن للجمھور عما إذا  MIS عند إتاحة أحد التصنیفات االئتمانیة للجمھور، ستقوم .أ

اریخ ت تم سحبھ (باستثناء استحقاقات الدین الروتینیة، أو عقود خیار الشراء، أو األوراق المالیة المستردة)، وسوف یشیر اإلعالن المذكور إلى
 آخر تحدیث للتصنیف االئتماني، وإلى عدم تحدیث التصنیف االئتماني منذ ذلك الحین.

 أو إدارة تضارب المصالحاالستقاللیة والتجنب و/ .2
 عام .أ

2.1  
عن أي خدمات معاونة وغیرھا من  MISبمؤسسة بسنغافورة باإلعالن عبر الموقع (المواقع) اإللكترونیة الخاصة  MIS بصورة دوریة، ستقوم .أ

 الخدمات المسموح بھا التي تقوم بتنفیذھا.
 بسنغافورة في أیة ترتیبات لتحدید الرسوم العرضیة المرتبطة بتقدیم خدمات التصنیف االئتماني. MIS لن تدخل .ب

 

 اإلجراءات والسیاسات .ب
2.2  

بالمائة أو أكثر من صافي الفواتیر السنویة من أحد الُمصدرین التابعین ألحد الكیانات الحاصلة  5بسنغافورة باإلفصاح عن تلقیھا  MIS ستقوم .أ
على تصنیف، أو المنشئین، أو المنظمین أو المساھمین (بما في ذلك أیة أطراف تابعة للكیان الحاصل على تصنیف، أو الُمصدر، أو المنشئ، 

 أو المساھم). أو المنظم،
 

 استقاللیة المحلل والموظف .ج

2.3  
لدیھ عالقة قرابة مباشرة مع شخص (زوج أو زوجة، أو شریك، أو ولي أمر، أو طفل، أو نسیب، أو زوج أم أو زوجة أب، أو طفل بالتبني أو  .أ

ابن زوج أو ابن زوجة أو شقیق زوج أو زوجة أو شقیقة زوج أو زوجة) یعمل لدى الكیان الحاصل على تصنیف، أو تابعیھ أو أي من 
محددة، في الحاالت التي تمثل فیھا عالقة العمل المذكورة تضارب مصالح أو تترك انطباع یشیر إلى تضارب مصالح ال األطراف الثالثة

 غیر مقبول؛ MIS تعتبره
2.4  

أ (تسجیل المصالح المرتبطة باألوراق المالیة) الخاصة بلوائح األوراق 4و  4بسنغافورة بالالئحة  MIS سیمتثل األشخاص المعتمدون لدى أ. 
 لیة واألسھم المستقبلیة (الترخیص وإدارة األعمال).الما

 المسؤولیات تجاه جمھور المستثمرین والُمصدرین .3
 

 أ . الشفافیة واالستمراریة في نشر التصنیفات

3.1  

 2018مارس 
 
36    /   MOODY’S INVESTORS SERVICE   المھني السلوك قواعد مدونة    



 
 

) الُمصدر 1( عما إذا كان بسنغافورة باإلفصاح في إعالنات التصنیف االئتماني الخاصة بالتصنیفات االئتمانیة للتمویل المھیكل MIS ستقوم .أ
 بسنغافورة بأن كافة المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالموضوع األساسي قد تم MIS أو المنشئ قد أبلغ

بسنغافورة بما إذا كان  MIS ) كان الُمصدر أو المنشئ لم یقم بإبالغ3) كانت تلك المعلومات لم یتم اإلفصاح عنھا، أو (2اإلفصاح عنھا عالنیة، (
 م اإلفصاح عالنیةً أم ال.قد ت

3.2  
 بسنغافورة بتقدیم تصنیفات خاصة وفقًا لسیاستھا. MIS ربما تقوم .أ

3.3  
اإلفصاح بشكل واضح وبارز عن اسم المحلل األساسي والمسمى الوظیفي لھ وكذلك الشخص المسؤول بصورة أساسیة عن اعتماد التصنیف  .أ

 االئتماني؛
 للمرة األولى وتوقیت آخر تحدیث؛ واإلشارة إلى توقیت توزیع التصنیف االئتماني  .ب
 بسنغافورة على صعید اختبار مستوى جودة المعلومات المستخدمة في عملیة التصنیف االئتماني وما إذا كانت MIS إلى أي مدى وصلت .ج

MIS .راضیة عن مستوى جودة المعلومات التي استندت إلیھا عند إجراء التصنیف االئتماني الخاص بھا 

3.4  
افورة باإلشارة بوضوح إلى خصائص وقیود التصنیف االئتماني، ومخاطر االعتماد علیھا بصورة كبیرة التخاذ القرارات بسنغ MIS ستقوم .أ

بسنغافورة من المعلومات المقدمة إلیھا من قبل الُمصدر أو  MIS المتعلقة باالستثمار أو غیرھا من القرارات المالیة وبوجھ عام مدى تحقق
الیة الحاصلة على تصنیف. ینبغي أن تساعد المعلومات المذكورة المستثمرین في تكوین فھم أفضل لماھیة التصنیف المنشئ ألحد األوراق الم

بسنغافورة  MIS االئتماني، والحدود التي یمكن استخدام التصنیفات االئتمانیة في نطاقھا بالنسبة لنوع معین من المنتجات المالیة التي تقوم
 بتصنیفھا.

بسنغافورة باإلفصاح، في الوقت المناسب وبصورة مستمرة، عن المعلومات المتعلقة بكافة منتجات التمویل المھیكل المقدمة إلیھا  MIS ستقوم .ب
 الستعراضھا بشكل مبدئي أو تصنیفھا بشكل تمھیدي. ستتم عملیة اإلفصاح المذكورة بغض النظر عما إذا كان ُمصدر المنتج المذكور یطالب

MIS تقدیم تصنیف نھائي.بسنغافورة ب 
ات یتعلق بإجراء طرف ثالثبسنغافورة باإلفصاح عن مستوى التقییم الذي قامت بإجرائھ أو ما إذا كانت قد اعتمدت على تقییم  MIS ستقوم .ج

وضیح كیفیة یكل وتالعنایة الواجبة التي تم تنفیذھا فیما یتعلق بمنتجات التمویل األساسیة، أو األصول األخرى، الخاصة بمنتجات التمویل المھ
 تأثیر التقییم على التصنیف االئتماني.

بسنغافورة إلى ما إذا كان قد تم اإلفصاح عن التصنیف االئتماني للُمصدر أو للطرف المرتبط بھ وما إذا كان التصنیف  MIS ستشیر .د
 االئتماني قد تم تعدیلھ قبل إصداره بعد عملیة اإلفصاح المذكورة.

3.5  
لشفافیة وتمكین السوق من الحكم بأفضل صورة على األداء الكلي للتصنیف االئتماني بالنسبة ألدوات الدین، حیثما أمكن، حتى یتسنى تعزیز ا أ. 

بسنغافورة بنشر معلومات كافیة حول معدالت التعثر التاریخیة بحسب فئة التصنیف، والتحوالت بین فئات التصنیف، ومقاییس  MIS ستقوم
لى ع األداء الدوریة حتى یتسنى للمختصین في السوق المالیة فھم األداء التاریخي لألوراق المالیة المخصصة لفئات التصنیف المختلفة، عالوةً 

بسنغافورة اإلفصاح عما إذا  MIS وعالوةً على ذلك، ینبغي على ات التصنیف قد تغیرت وكیفیة حدوث التغییر في حالة حدوثھ.ما إذا كانت فئ
 كانت معدالت تعثر فئات التصنیف قد تغیرت بمرور الوقت أم ال. إذا كانت طبیعة أحد التصنیفات االئتمانیة، أو غیر ذلك من الظروف، تجعل

اسب، أو غیر صالح من الناحیة اإلحصائیة، أو من المحتمل أن تؤدي بأي صورة أخرى إلى تضلیل مستخدمي التصنیف، معدل التعثر غیر من
بسنغافورة بتوضیح ھذا األمر. حیثما یكون ھذا األمر ممكنًا، ستتضمن ھذه المعلومات معلومات تاریخیة قابلة للتحقق منھا  MIS فسوف تقوم

اء تقدیرات التصنیف الخاصة بھا، كما ستكون منظمة ومھیكلة، وحیثما أمكن، موحدة بطریقة تساعد المختصین وقابلة كذلك للقیاس تتعلق بأد
 بالسوق المالیة في صیاغة مقارنات األداء بین وكاالت التصنیف االئتماني.

3.6  
قد أُتیح  MIS تصنیف االئتماني عما إذا كانتبسنغافورة بنشر تصنیف ائتماني غیر مطلوب، فسوف یتم اإلفصاح في إعالن ال MIS في حالة قیام أ. 

 لھا الوصول إلى الحسابات أو الوثائق الداخلیة األخرى ذات الصلة الخاصة بالُمصدر أو الطرف المرتبط بھ أم ال.
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 والتواصل مع المشاركین في السوق MIS. تطبیق ونشر مدونة 4

) للتواصل مع المشاركین في السوق والجمھور فیما یخص MIS بسنغافورة أو MIS بسنغافورة بتعیین موظفین (سواء داخل MIS ستقوم 4.1
 األسئلة، والمخاوف، والشكاوى التي یتم تلقیھا.

 بسنغافورة بنشر معلومات معینة تخصھا بما في ذلك: MIS بصورة سنویة، ستقوم 4.2
 الھیكل القانوني الخاص بھا .أ

 حق الملكیة الخاص بھا .ب
 بإیراداتھاالمعلومات المالیة المتعلقة  .ج
 آلیات الضبط الداخلي المعتمدة لضمان جودة أنشطة التصنیف االئتماني .د
 سیاسة حفظ السجالت الخاصة بھا .ه
 سیاسة تناوب اإلدارة والمندوبین الخاصة بھا. .و
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 "، مجتمعون). كافة الحقوق محفوظة.MOODY’Sو/أو المؤسسات المعتمدة والتابعة لھا (" .Moody’s Corporation ،MIS, Inc. ،Moody’s Analytics, Incمحفوظة لمؤسسة  2018حقوق الطبع والنشر لعام 
في المستقبل والتي تواجھ الحالیة فیما یتعلق بمخاطر االئتمان النسبیة  MOODY’S") تعبر عن تقدیرات MISومؤسسات التصنیف االئتماني التابعة لھا (" .MOODY'S INVESTORS SERVICE, INCالتصنیفات االئتمانیة الصادرة عن 

فیما یتعلق بمخاطر االئتمان النسبیة في المستقبل والتي تواجھ الكیانات، أو  MOODY’Sالتي قد تشمل التقدیرات الحالیة لمؤسسة  MOODY’Sالكیانات، أو االلتزامات االئتمانیة، أو األوراق المالیة الدائنة أو شبھ الدائنة، والمنشورات الصادرة عن 
وأیة خسارة مالیة مقدرة في حالة المخاطر االئتمانیة بأنھا المخاطر المتعلقة باحتمالیة عدم قیام إحدى الكیانات بتلبیة التزاماتھا التعاقدیة المالیة وقت استحقاقھا  MOODY’Sزامات االئتمانیة، أو األوراق المالیة الدائنة أو شبھ الدائنة. تعرف االلت

الموجودة في المنشورات  MOODY’Sسعار. وإن التصنیفات االئتمانیة وتقدیرات التصنیفات االئتمانیة أیة مخاطر أخرى، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: مخاطر السیولة أو مخاطر القیمة السوقیة أو تقلبات األعجزھا عن السداد. ال تعالج 
 MOODY’Sكذلك تقدیرات كمیة قائمة على النماذج المتعلقة بالمخاطر االئتمانیة والتقدیرات أو التعلیقات المرتبطة بھا والتي نشرتھا  MOODY’Sیة. قد تتضمن منشورات الصادرة عنھا ال تمثل بیانات تتعلق بالوقائع الحالیة أو التاریخ

ANALYTICS, INC. وإن التصنیفات االئتمانیة ومنشورات .MOODY’S أن التصنیفات االئتمانیة ومنشورات  ال تمثل أو تقدم مشورة استثماریة أو مالیة، كماMOODY’S  ال تمثل توصیات وال تقدم توصیات لشراء، أو بیع أو االحتفاظ
االئتمانیة ونشر منشوراتھا استناًدا إلى توقع وفھم مفاده أن كل  بإصدار تصنیفاتھا MOODY’Sبالتعلیق على مدى مالءمة استثمار ما بالنسبة ألي مستثمر معین. تقوم  MOODY’Sبأوراق مالیة معینة. ال تقوم التصنیفات االئتمانیة أو منشورات 

 االحتفاظ بھا، أو بیعھا. مستثمر سوف یقوم، بالقدر المناسب من العنایة، بإعداد الدراسة والتقییمات الخاصة بھ لكل ورقة مالیة تكون قید البحث بغرض شرائھا، أو

 
 MOODY’Sتثمرین األفراد استخدام تصنیفات تھا غیر مخصصة لالستخدام من قبل المستثمرین األفراد وقد ینطوي األمر على قدر من المجازفة كما قد یكون من غیر المناسب بالنسبة للمسومنشورا MOODY’Sالتصنیفات االئتمانیة لمؤسسة 

 تشارك المالي أو غیره من المستشارین المختصین. االئتمانیة أو منشوراتھا عند اتخاذ القرارات االستثماریة. في حالة الشك، ینبغي علیك االتصال بمس
رة أخرى، أو ل من األحوال نسخ أي من تلك المعلومات أو إعادة إنتاجھا، أو إعادة تقدیمھا، أو إرسالھا مكافة المعلومات الواردة ھنا محمیة بموجب القانون، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، قانون حقوق الطبع والنشر، وال یجوز بأي حا

بأي شكل أو أسلوب أو بأي وسیلة على اإلطالق، من قبل أي شخص دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة ونقلھا، أو نشرھا، أو إعادة توزیعھا أو إعادة بیعھا، أو تخزینھا الستخدامھا فیما بعد ألي غرض من تلك األغراض، بشكل كلي أو جزئي، 
 .MOODY’Sمن 

 

اعتباره كأساس غیر مخصصة لالستخدام من قبل أي شخص كأساس مرجعي حیث أن ھذا المصطلح محدد ألغراض تنظیمیة وال یجب استخدامھ بأیة طریقة قد تؤدي إلى  Moody’s مؤسسةإن التصنیفات االئتمانیة والمنشورات الصادرة عن 
 مرجعي.

 
امل األخرى، فإن كافة المعلومات الواردة ھنا یتم اردة ھنا من مصادر تعتقد المؤسسة بأن معلوماتھا تتسم بالدقة والموثوقیة. نظًرا إلمكانیة حدوث أخطاء بشریة أو فنیة عالوًة على العوبالحصول على كافة المعلومات الو MOODY’Sمؤسسة  قامت

أنھا تتحلى بالموثوقیة، بما في  MOODY’Sبما یجعل المعلومات التي تستخدمھا في تحدید التصنیف االئتماني بالجودة الكافیة ومن مصادر ترى  كافة التدابیر الضروریة MOODY’Sتقدیمھا "كما ھي" دون تقدیم أیة ضمانات من أي نوع. تتخذ 
 تقلة التحقق أو التأكد من صحة المعلومات المستلمة في عملیة التصنیف أو عند إعداد منشوراتھا.جھة تدقیق وال یمكنھا في كل حالة بصورة مس MOODY’Sذلك، حسبما یقتضي األمر، المصادر الخارجیة المستقلة. وعلى الرغم من ذلك، ال تعتبر 

 
تجاه أي شخص أو كیان عن أیة خسائر أو تلفیات غیر مباشرة، أو خاصة، أو ناتجة،  والمدیرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكالء، والمندوبون، والمرخصون والموردون مسؤولیتھم القانونیة MOODY’Sفي حدود ما یسمح بھ القانون، ُتخلي 

، أو الوكالء، أو المندوبین، أو المرخصین أو أي من المدیرین، أو المسؤولین، أو الموظفین MOODY’Sانت أو عرضیة أًیا كانت والتي تنتج عن أو تتعلق بالمعلومات الواردة ھنا أو استخدام أو العجز عن استخدام أي من تلك المعلومات، حتى لو ك
دما تكون األداة نثال ال الحصر: (أ) أیة خسارة لألرباح الحالیة أو المستقبلیة أو (ب) أیة خسائر أو تلفیات تنشأ عأو الموردین التابعین لھا قد تم اإلیعاز إلیھم بصورة مسبقة بإمكانیة حدوث مثل تلك الخسائر ، أو التلفیات، بما في ذلك على سبیل الم

 .MOODY’Sالمالیة ذات الصلة ال تمثل موضوًعا ألحد التصنیفات االئتمانیة المعینة التي حددتھا 
 

ر أو تلفیات مباشرة أو تعویضیة یتعرض لھا أي شخص أو كیان، بما في والمدیرون، والمسؤولون، والموظفون، والوكالء، والمندوبون، والمرخصون والموردون مسؤولیتھم القانونیة عن أیة خسائ MOODY’Sفي حدود ما یسمح بھ القانون، ُتخلي 
خارج  یر متوقع یقع في نطاق أوجنب الشكوك، ال یمكن استثناؤھا بموجب القانون) من جانب، أو أي احتمال غذلك على سبیل المثال ال الحصر نتیجة ألي إھمال (باستثناء االحتیال، أو سوء اإلدارة المتعمد أو أي نوع آخر من العوائق التي، بھدف ت

و یتعلق بالمعلومات الواردة ھنا أو استخدام أو العجز عن استخدام أي من تلك أو أي من المدیرین، أو المسؤولین، أو الموظفین، أو الوكالء، أو المندوبین، أو المرخصین أو الموردین التابعین لھا، والذي ینتج عن أ MOODY’Sنطاق سیطرة، 
 المعلومات.

 
مع أي غرض خاص یتعلق بأي من تلك التصنیفات أو التقدیرات أو المعلومات األخرى التي تقوم  ال توجد أیة ضمانات، صریحة أو ضمنیة، فیما یتعلق بمدى الدقة، أو االستمراریة، أو االكتمال، أو الصالحیة للعرض في السوق أو تماشیھا

MOODY’S أیاً كان. بتقدیمھا أو إعدادھا بأي شكل أو أسلوب 
 

)، بموجب ھذه الوثیقة أن معظم مصدري األوراق المالیة الدائنة (بما في ذلك سندات الشركات والسندات المحلیة، MOODY’S )MCO، وھي وكالة تصنیف ائتماني مملوكة بالكامل لمؤسسة .Moody’s Investors Service, Incتعلن 
مقابل  .Moody’s Investors Service, Incقد وافقوا، قبل تحدید أي تصنیف، على السداد لوكالة  .Moody’s Investors Service, Incراق التجاریة) واألسھم الممتازة التي تصنفھا والسندات المالیة، والسندات متوسطة األجل واألو

على السیاسات واإلجراءات لتلبیة متطلبات استقاللیة التصنیفات وإجراءات  MISو MOODY’Sدوالر. كما تحافظ مؤسسة  2,500,000دوالر إلى ما یقارب  1,500خدمات التقییم والتصنیف التي قامت بھا المؤسسة رسوماً تتراوح ما بین 
والتي أعلمت لجنة مراقبة عملیات البورصة  MISالحاصلة على تصنیفات من  والكیانات المصنفة ائتمانًیا، وبین الكیانات Moody’s. المعلومات المتعلقة بالعالقات المحددة التي قد تتواجد بین مدیري مؤسسة MISالتصنیف الخاصة بوكالة 

)SEC ( عالنیًة عن حصة ملكیة فيMCO  یتم نشرھا سنوًیا على الموقع اإللكتروني %5بنسبة تزید عن ،www.moodys.com  سیاسة ارتباط المدیرین والمساھمین -الحاكمیة المؤسسیة  -تحت عنوان "عالقات المستثمرین" . 
 

 MOODY’S ،MIS Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969التابعة لمؤسسة شروط خاصة بدولة أسترالیا فقط: أي إصدار في دولة أسترالیا من ھذه الوثیقة یخضع لترخیص الخدمات المالیة األسترالیة الخاص بالشركات 
من قانون  761G(حسبما یقتضي األمر). ھذه الوثیقة مخصصة فقط لكي یتم تقدیمھا إلى "العمالء المجتمعون" في إطار مغزى القسم رقم  Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569و/أو 

بأنك، أو في حالة استخدامك للوثیقة كمندوب عن، "عمالء مجتمعون"، لن تقوم أنت وال الكیان الذي تمثلھ بصورة مباشرة أو غیر  Moody’s. بمواصلة استخدامك لھذه الوثیقة من داخل أسترالیا، تكون قد ألمحت لمؤسسة 2001الشركات لعام 
عبارة عن تقدیر یتعلق بالجدارة االئتمانیة اللتزام الدین الخاص بالُمصدر، ولیس  Moody’s. التصنیف االئتماني لمؤسسة 2001من قانون الشركات لعام  761Gمباشرة بنشر ھذه الوثیقة أو محتویاتھا إلى "عمالء أفراد" في إطار مغزى القسم رقم 

عند اتخاذ القرارات المتعلقة  Moody’sرات الخاصة بمؤسسة رین األفراد استخدام التصنیفات االئتمانیة أو المنشوباألسھم العادیة للُمصدر أو أي شكل من أشكال األوراق المالیة المتاحة للمستثمرین األفراد. قد یكون من غیر المناسب بالنسبة للمستثم
 باالستثمارات. في حالة الشك ینبغي علیك االتصال بمستشارك المالي أو غیره من المستشارین المختصین.

 
، وھي .Moody’s Overseas Holdings Inc، المملوكة بالكامل لمؤسسة.Moody's Group Japan G.K) ھیئة تصنیف ائتماني مملوكة بالكامل لمجموعة MJKKبالیابان ( Moody’sشروط خاصة بدولة الیابان فقط: تعد مؤسسة 

عید الوطني مؤسسة تصنیف إحصائي معترف بھا على الص MSFJ. وال تعد مؤسسة MJKK) ھیئة تصنیف ائتماني مملوكة بالكامل لمؤسسة MSFJبالیابان ( Moody’s SF. وتعد مؤسسة MCOمؤسسة مملوكة بالكامل لمؤسسة 
)NRSRO وبالتالي، تعد التصنیفات االئتمانیة التي تحددھا .(MSFJ  ّي معترف ھا مؤسسة تصنیف إحصائبمثابة تصنیفات ائتمانیة غیر معدة من قبل مؤسسة تصنیف إحصائي معترف بھا على الصعید الوطني. وإن التصنیفات االئتمانیة التي ال تعد

 المصنف مؤھالً ألنواع معینة من المعاملة بموجب قوانین الوالیاتھا من قبل أحد الكیانات التي ال تدخل في نطاق مؤسسات التصنیف اإلحصائي المعترف بھا على الصعید الوطني وبالتالي، لن یكون االلتزام بھا على الصعید الوطني یتم تحدید
 على التوالي. 3و 2الخدمات المالیة الیابانیة وأرقام تسجیلھا في بند مفوضي وكالة الخدمات المالیة ھي ھیئات تصنیف ائتماني مسجلة في وكالة  MSFJو MJKKالمتحدة األمریكیة. وتعد 

یة، والسندات متوسطة األجل واألوراق التجاریة) واألسھم ندات المال(حسبما یقتضي األمر) بموجب ھذه الوثیقة أن معظم ُمصدري األوراق المالیة الدائنة (بما في ذلك سندات الشركات والسندات المحلیة، والس MSFJأو  MJKKتعلن مؤسسة 
 (حسبما یقتضي األمر) مقابل خدمات التقییم والتصنیف التي قامت بھا المؤسسة رسوًما تتراوح ما بین MSFJو MJKK(حسبما یقتضي األمر) قد وافقوا، قبل تحدید أي تصنیف، على السداد لمؤسسة  MSFJو MJKKالممتازة التي تصنفھا 

 ین یاباني. 350,000,000ین یاباني إلى ما یقارب  200,000
 على السیاسات واإلجراءات لتلبیة المتطلبات التنظیمیة الیابانیة. MSFJو MJKKكما تحافظ 
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