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 )SECالخاصة بهيئة األوراق المال�ة والبورصات ( 17g-5(a)(3)س�اسة القاعدة 
Policy Regarding SEC Rule 17g-5(a)(3) 

 

ي 
 MISصادرة عن: إدارة االمتثال �ف
ي 

 MISتنطبق ع�: جميع موظ�ف
 2019أغسطس/آب  5 تار�ــــخ ال��ان: 

 الس�اسة

) لطلب اإلفصاح عن المعلومات المستخدمة SECالخاصة بهيئة األوراق المال�ة والبورصات ( 17g-5(a)(3)ُوضعت القاعدة 
ا ( 17g-5لتصن�ف أداة تم��ل مه�كل  ف بها وطن�� ي مع�ت

) غ�ي مستأجرة، مما قد ي�� NRSROsلمنظمات تصن�ف إحصائئ
القدرة ع� إصدار تصن�فات غ�ي مطل��ة لهذە األدوات. لمعالجة هذە المتطلبات ف�ما يتعلق بتصن�ف أداة تم��ل مه�كل 

17g-5 ستقوم مؤسسة ،MIS  :  بما ��ي

ي ("موقع  .أ
وئف ي ع MISتعمل من أجلها  17g-5") ��د كل أداة تم��ل مه�كل MISاالحتفاظ بموقع إل��ت

مل�ة تحد�د تصن�ف �ف
ا للقواعد واللوائح المعمول بها.  ، والحفاظ ع� هذە القائمة وفق�  ائتمان أو�ي

م أداة تم��ل مه�كل   .ب ي رأت  MISمقرر تصن�فها من قبل  17g-5الحصول من منظ� أنه �مكن أن �عتمد  MISع� تمث�ل كتائب
ف ستقوم ( ع و�ب مح�ي بكلمة مرور يتوافق مع القواعد واللوائح ) باالحتفاظ بموق1�شكل معقول ع� أّن مجموعة المنظمني

م ف�ه المعلومات إ� 2المعمول بها؛ و( ي نفس الوقت الذي تقدَّ
) توف�ي 3؛ و(MIS) ��ش جميع المعلومات ع� الموقع �ف

ا ( ف بها وطن�� ي مع�ت
ي الNRSROإمكان�ة الوصول إ� الموقع إ� أي منظمة تصن�ف إحصائئ

قاعدة ) توفر شهادة موصوفة �ف
17g-5(e) ) الخاصة بهيئة األوراق المال�ة والبورصاتSEC .( 

وستتناول هذە ).  SECالخاصة بهيئة األوراق المال�ة والبورصات ( 17g-5(a)(3)اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالمتثال للقاعدة  .ج
ف أمور أخرى:   اإلجراءات ما ��ي من بني

ي ومراجعة تحل�ل�ة أخرى ف�ما يتعلق بأدوات التم��ل المه�كل  .1
 . 17g-5معالجة طلب لتصن�ف ائتمائف

 تبادل المعلومات أثناء عمل�ات التصن�ف والمراقبة.  .2

م.  .3  االعتماد المعقول ع� تمث�الت منظ�

.  MISالحفاظ ع� موقع  .4 ي
وئف  اإلل��ت
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 تع��ف المصطلحات
 

 . 17g-5أداة التم��ل المه�كل 
 ). SECالخاصة بهيئة األوراق المال�ة والبورصات ( 17g-5(a)(3)تخضع أداة التم��ل المه�كل للقاعدة 

 مساعدةالخدمات ال
ي ر�ما تتضمن توقعات  مساعدةالخدمات ال ي والئت

ي ال تندرج تحت خدمات التصن�ف االئتمائف و�ي الخدمات والمنتجات الئت
السوق، أو تقديرات االتجاهات االقتصاد�ة، أو تحل�ل األسعار أو غ�ي ذلك من عمل�ات تحل�ل الب�انات العامة عالوًة ع� 

 خدمات التوز�ــــع ذات الصلة. 

م  المنظ�
م هو الُمصِدر أ للمعامالت  MISو الرا�ي أو المكتتب الذي �قوم بالتمث�الت المطلوب الحصول عليها من قبل المنظ�

 ). SECالخاصة بهيئة األوراق المال�ة والبورصات ( 17g-5(a)(3)الخاضعة للقاعدة 

م   مجموعة المنظ�
م لتقد�م معلومات إ�  م وأي طرف ثالث تعاقد معه المنظ� م �ي المنظ� ي MISمجموعة المنظ�

، لغرض تحد�د تصن�ف ائتمائف
ي ألداة التم��ل المه�كل 

 . 17g-5أو�ي أو إجراء مراقبة تصن�ف ائتمائف

م ي للمنظ�
وئف  الموقع اإلل��ت

م أداة تم��ل مه�كل  ي المح�ي بكلمة مرور والذي �مثل ف�ه منظ�
وئف أنه �جعل جميع المعلومات،  17g-5 SFIالموقع اإلل��ت

ي �قدمها إ� منظمة الت ا (الئت ف بها وطن�� ي المع�ت
ي NRSROصن�ف اإلحصائئ

) المستأجرة ألغراض تحد�د التصن�ف االئتمائف
ي ألداة التم��ل المه�كل 

ا 17g-5األو�ي أو إجراء مراقبة تصن�ف ائتمائف ف بها وطن�� ي مع�ت
، متاحة ألي منظمة تصن�ف إحصائئ

)NRSRO أخرى توفر الشهادة المطل��ة بموجب القاعدة (17g-5(e) الخا) صة بهيئة األوراق المال�ة والبورصاتSEC .( 

ي  
 التصن�ف االئتمائف

ي عبارة عن تقدير صادر من 
، أو  MISالتصن�ف االئتمائف ام الما�ي ف ام الدين أو االل�ت ف بخصوص الجدارة االئتمان�ة ل��ان ما، أو ال�ت

ها من األدوات المال�ة، أو  ام  األوراق المال�ة الدائنة، أو األسهم الممتازة أو غ�ي ف ام الدين أو االل�ت ف بخصوص أحد ُمصدري ال�ت
ها من األدوات المال�ة، الصادرة باستخدام أحد نظم التصن�ف  ، أو األوراق المال�ة الدائنة، أو األسهم الممتازة أو غ�ي الما�ي

 الموضوعة والمحددة لفئات التصن�ف. 

Moody’s Investors Services, Inc. (MIS) 
ي تصدر التصن�فات ضمن اسم Moody’s Investors Service, Incإ�  MIS�ش�ي اختصار   كات التابعة لها الئت . وال�ش

 ". Moody’s Investors Serviceالعالمة التجار�ة "

 MISموظف 
ي بمؤسسة MISُ�قصد بمصطلح "موظف 

 . MIS" أي موظف بدوام ك�ي أو جزئئ

ي  MISموقع 
وئف  اإلل��ت

ي المح�ي بكلمة مرور وا
وئف  MISتعمل من أجلها  17g-5بقائمة بكل أداة تم��ل مه�كل  MISلذي تحتفظ ف�ه الموقع اإلل��ت

ي وتحد�د ن�ع أداة التم��ل المه�كل واسم الُمصِدر وتار�ــــخ بدء عمل�ة  ت�ب زمئف ي عمل�ة تحد�د تصن�ف ائتمان أو�ي ب�ت
ا �ف حال��

م. و�جب ع�  URLالتصن�ف وعنوان  ي وغ�ي المحدود إ� هذا  MISالخاص بموقع المنظ�
توف�ي إمكان�ة الوصول المجائف

ا  ف بها وطن�� ي مع�ت
ي المح�ي بكلمة مرور خالل السنة التق��م�ة المعمول بها ألي منظمة تصن�ف إحصائئ

وئف الموقع اإلل��ت
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)NRSRO تزود (MIS  17بنسخة من شهادة قاعدةg-5(e) ) الخاصة بهيئة األوراق المال�ة والبورصاتSEC ي تغ�ي  ) الئت
 هذە السنة التق��م�ة. 

ا ( ف بها وطن�� ي المع�ت
 )NRSROمنظمة التصن�ف اإلحصائئ

ي قانون تداول األوراق المال�ة  NRSRO�ش�ي االختصار 
ا، كما هو محدد �ف ف بها وطن�� ي المع�ت

إ� منظمة التصن�ف اإلحصائئ
 . 1934األم���ي لعام 

 الخدمات األخرى المسم�ح بها
ي رموز وتع��فات التصن�ف الخاصة بمؤسسة 

الخدمات األخرى المسم�ح بها �ي المنتجات والخدمات المحددة �ف
Moody’s Investors Serviceي أو الخدمات ال

ي نطاق خدمات التصن�ف االئتمائف
ي ال تدخل �ف  . مساعدة، والئت

 )SFIأداة التم��ل المه�كل (
ي sfتصن�ف �حمل �سم�ة (لها أداة التم��ل المه�كل �ي أداة مال�ة 

 . Moody'sرموز وتع��فات تصن�فات )، كما هو موضح �ف

 

جمة غ�ي  ي هذە ال�ت
�ة، و�ي خدمة لألطراف المعن�ة. و�ذا كان أي نص �ف ف هذە الوث�قة ترجمة لوث�قة أصل�ة باللغة اإلنجل�ي

�ة فإنه �عتد بنص الوث�قة األصل�ة  ف �ة. متسق مع نص الوث�قة األصل�ة باللغة اإلنجل�ي ف  باللغة اإلنجل�ي
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ً   .Moody’s Analytics, Incو/أو .Moody’s Investors Service, Inc ، مؤسسةMoody’s ،© 2019 حقوق الطبع والنشر مؤسسة  .جمیع الحقوق محفوظة .("MOODY’S" و/ أو مرخصیھما وتابعیھما (معا
االئتمانیة لخدمات المستثمرین وشركات التصنیف التابعة لھا حول المخاطر االئتمانیة النسبیة المتوقعة في المستقبل لكل من الكیانات وااللتزامات  Moody’s إن التصنیفات االئتمانیة ھي اآلراء التي تبدیھا وكالة

لنسبیة المتوقعة في المستقبل لكل من الكیانات وااللتزامات االئتمانیة أو حول مخاطر االئتمانیة ا Moody’s اآلراء التي تبدیھا وكالة "Moody’s أو الدیون أو األوراق المالیة الشبیھة بالدیون. "إصدارات
ستحقاقھا لخدمات المستثمرین مخاطر االئتمان بأنھا المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الكیانات بالتزاماتھ التعاقدیة والمالیة عند ا  Moody’s الدیون أو األوراق المالیة الشبیھة بالدیون. وتعرف وكالة

ر: مخاطر السیولة ومخاطر القیمة السوقیة أو المخاطر المتعلقة بتقلب وتعرضھ للخسارة المالیة في حال تعذر علیھ الوفاء. وال تعالج التصنیفات االئتمانیة أي مخاطر أخرى بما فیھا على سبیل المثال ال الحص
تقدیرات كمیة  MOODY’S التي تتضمنھا إصدارات الوكالة لیست  تصریحات بشأن حقائق حالیة أو تاریخیة. كما یجوز أن تتضمن إصدارات Moody’s األسعار. إن التصنیفات االئتمانیة اآلراء التي تقدمھا

أي مشورة  Moody’s التصنیفات االئتمانیة وإصداراتوكذلك، ال تُشكل أو تُقدم  .MOODY’S ANALYTICS, INC قائمة على النماذج للمخاطر االئتمانیة واآلراء ذات الصلة أو التعلیقات المنشورة من جانب
ال یعلقون  على مدى مالئمة أي قرار استثماري معین ألي   Moody’s استثماریة أو مالیة، وال توصیات بشراء أو بیع أو االحتفاظ بأیة أوراق مالیة؛ فضالً عن أن وأي من التصنیفات االئتمانیة أو إصدارات

لواجبة، كل ورقة مالیة ھو بصدد تٌصدر تصنیفاتھا االئتمانیة وتنشر إصداراتھا مع األخذ في االعتبار أن كل مستثمر سوف یقوم بدراسة وتقییم، مع مراعاة كامل العنایة ا Moody’s مستثمر بعینھ. إن وكالة
 .شرائھا أو االحتفاظ بھا أو بیعھا

 ذلك مطبوعاتھا أن تُستخدم من جانب مستثمري التجزئة، وسیكون من قبیل التھور ومن غیر المالئم أن یستخدم مستثمرو التجزئة تصنیفاتوك MOODY’S لیس المقصود من التصنیفات االئتمانیة من جانب مؤسسة
MOODY’S  ستشار محترف آخر لدیكمأو مطبوعاتھا في االعتبار عند اتخاذھم أي قرار استثماري. وفي حالة إذا ما راودك أي شك، ینبغي علیك االتصال بمستشارك المالي أو أي. 

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

Moody’s.  
المصطلح محدد لألغراض التنظیمیة وال یجب استخدامھ بأي طریقة قد تؤدي إلى  المودعة لیست مخصصة لالستخدام من قبل أي شخص كمقیاس حیث أن ھذا Moody's إن التصنیفات االئتمانیة ومطبوعات

 .اعتبارھا مقاربة
تم توفیر ھذه  أنھا دقیقة ویُعتمد علیھا. ونظراً الحتمالیة وجود خطأ بشري أو میكانیكي، إضافة إلى عوامل أخرى، Moody’s على كل المعلومات المتضمنة في ھذا المستند من مصادر تفترض MOODY’S حصلت

 كافة التدابیر الالزمة لكي تضمن ان المعلومات التي تستعین بھا في منح التصنیفات االئتمانیة ذات جودة كافیة ومن مصادر تعتبرھا  Moody’s المعلومات "كما ھي" دون ضمان من أي نوع. تتخذ وكالة
Moody’s لث مستقل.  ومع ذلك، فإن وكالةأنھا موثوق بھا، بما في ذلك، االستعانة بمصادر من طرف ثا Moody’s  ال تعمل كمدقق وال یمكنھا، في كل حالة، أن تقوم على نحو مستقل، بمراجعة أو التحقق من

 .MOODY’S المعلومات التي تتلقاھا فیما یخص عملیة التصنیف، أو في إعداد مطبوعات
مدیریھا والمسؤولین فیھا وموظفیھا ووكالئھا وممثلیھا، والمرخصین والموردین ـ ال تتحمل أیة مسؤولیة تجاه أي شخص أو جھة عن أیة وكذلك  MOODY’S بالقدر الذي یسمح بھ القانون ویجیزه، فإن مؤسسة

لك المعلومات أو عدم القدرة على استخدامھا، حتى وإن استخدام ت خسائر أو أضرار سواء كانت غیر مباشرة أو خاصة أو استتباعیة أو عرضیة، من أي نوع، تنشأ من أو فیما یتصل بالمعلومات المتضمنة طیھ أو
ك الخسائر أو األضرار، بما في ذلك دون حصر: أو أي من مدیریھا أو المسؤولین فیھا أو موظفیھا أو وكالئھا أو ممثلیھا أو المرخصین أو الموردین ـ قد علمت مقدماً بإمكانیة وقوع تل MOODY’S كانت مؤسسة

 .MOODY’S لي أو محتمل أو (ب) أي خسارة أو ضرر ینشأ حیث ال تكون األداة المالیة ذات الصلة ھي موضوع تصنیف ائتماني معین مخصص من جانب مؤسسة(أ) أي خسارة لربح حا
وموردیھا ـ ال تتحمل أیة مسؤولیة عن أیة خسائر أو أضرار سواء كانت وكذلك مدیریھا والمسؤولین فیھا وموظفیھا ووكالئھا وممثلیھا ومرخصیھا  MOODY’S بالقدر الذي یسمح بھ القانون ویجیزه، فإن مؤسسة

نوع آخر من المسؤولیة ال یمكن ـ تجنباً ألي لبس أو شك ـ مباشرة أو تعویضیة تقع ألي شخص أو جھة، بما في ذلك دون حصر، أي إھمال (ولكن مع استبعاد أي عمل احتیالي، أو سوء تصرف متعمد، أو أي 
أو أي من مدیریھا أو المسؤولین فیھا أو موظفیھا أو وكالئھا أو ممثلیھا، أو المرخصین أو الموردین، تنشأ عن أو فیما  MOODY’S جانب، أو أي احتمال في نطاق أو خارج نطاق سیطرة، مؤسسة استبعادھا) من

 .یتصل بالمعلومات المتضمنة طیھ أو استخدام تلك المعلومات أو عدم القدرة على استخدامھا
ت ُمقدمة أو بشأن دقة أو استمراریة أو تمام أو إمكانیة بیع آو مالئمة مثل ھذه التقییمات أو المعلومات ألي غرض معین ألي تصنیف أو رأي أو معلوما -صریح أو ضمني  -أي ضمان  Moody’s ال تقدمو

  .بأي صیغة أو أسلوب أیاً كانوا Moody’s صادرة عن
، أن معظم الُمصدرین لسندات الدیون (بما في ذلك سندات الشركات والبلدیات و، الصكوك " Moody’sستثمرین بموجب ھذا المستند، وھي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسةلخدمات الم Moody’s تُفصح وكالة

لخدمات المستثمرین مقابل خدمات التقدیر  Moody’sمل أي تقییم، قد وافقوا على الدفع لـلخدمات المستثمرین، قبل طلب التكلیف بع Moody’s  والكمبیاالت واألوراق التجاریة) واألسھم الممتازة الُمصنفة بواسطة
عملیات لخدمات المستثمرین سیاسات وإجراءات خاصة بالتعامل مع استقاللیة  Moody’s ( Moody’s دوالر أمریكي. تتبنى كل من مؤسسة 2.500.000و 1500والتقییم المقدمة بواسطتھا رسوما تتراوح بین 

 .لخدمات المستثمرین وعملیات التصنیف بشكل عام Moody’s التصنیف التي تجریھا وكالة
فوضیة تنظیم لخدمات المستثمرین والتي كانت قد أبلغت م Moody’s  والجھات الُمَصنفة، وبین الجھات التي تحتفظ بتصنیفات من MCO یتم نشر المعلومات المتعلقة بأعمال التحالف التي قد تحدث بین مدیري

  Corporate  —"Investor Relationsتحت عنوان  www.moodys.com%، یتم نشرھا على موقع شبكة على الموقع االلیكتروني5بأكثر من   MCOعلنا عن حصة ملكیة في  SECالتعامل مع األوراق المالیة
Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy.”. 

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

بأنكم تحصلون  MOODY’S أسترالیا، فأنكم تتعھدون لـ. من خالل استمراركم الحصول على حق االطالع على ھذه الوثیقة داخل 2001من قانون الشركات للعام  761Gفقط وفي سیاق المعنى المقصود في المادة 
، في نشر ھذه الوثیقة أو محتویاتھا "لعمالء البیع بنظام التجزئة" وفقاً للمعنى على ھذه الوثیقة بصفتكم "عمالء قطاع البیع بنظام الجملة" وأنھ لن یكون لكم أو الجھة التي تمثلونھا الحق، بطریق مباشر أو غیر مباشر

االئتماني رأیًا فیما یتعلق بالجدارة االئتمانیة للُمصدر إزاء االلتزام بسداد الدین الخاص بجھة اإلصدار، ولیس بشأن األوراق  MOODY'S . ویعتبر تصنیف2001من قانون الشركات لعام  761Gفي المادة  المقصود
أو  MOODY’S تثمري التجزئة؛ علًما بأنھ من سیكون من قبیل التھور وغیر المالئم بالنسبة لمستثمري التجزئة استخدام تصنیفاتالمالیة ألسھم جھة اإلصدار أو أي شكل من أشكال األوراق المالیة المتاحة لمس

 .مھني آخرمطبوعاتھا عند اتخاذ أي قرار باالستثمار. وإذا انتابتك أي شكوك بشأن ھذا األمر، یتعین علیك االتصال بمستشارك المالي أو أي مستشار 
ي كیھ المملوكة بالكامل من قبل مودیز اوفرسیسز ھولدینجز انك، وھي إضافیة خاصة بالیابان فقط: فإن مودیز الیابان كیھ كیھ ھي وكالة تصنیف ائتمانیة تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة مودیز جروب الیابان جأحكام 

ة یھ ھي وكالة تصنیف ائتمانیة تابعة ومملوكة بالكامل لوكالة مودیز الیابان كیھ كیھ.  مودیز اس اف الیابان لیست وكالة تصنیف ذات أھمیشركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل ام سي او. مودیز اس اف الیابان كیھ ك
نیة بدون أھمیة قومیة من قبل أیة ھیئة لیست ذات أھمیة قومیة .وبالتالي ال ئتماقومیة. لذلك، فإن التصنیفات االئتمانیة من قبل مودیز اس اف الیابان ھي تصنیفات ائتمانیة بدون أھمیة قومیة. تم تحدید التصنیفات اال

تسجیلھا لدى صنیف ائتمانیة مسجلة في وكالة الیابان للخدمات المالیة وأرقام یؤھل االلتزام المصنف أنواع معالجة معینة بموجب قوانین الوالیات المتحدة. مودیز الیابان كیھ كیھ ومودیز اس اف الیابان ھي وكاالت ت
 .على التوالي 3و 2مفوض وكالة الخدمات المالیة في الیابان ھي 

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

یان یاباني. تتبنى كل من مودیز الیابان كیھ كیھ أو مودیز اس اف الیابان سیاسات وإجراءات خاصة لمعالجة  350,000,000ین یاباني إلى  200,000اوح بین خدمات التقدیر والتقییم المقدمة بواسطتھا رسوما تتر
 المتطلبات التنظیمیة الیابانیة

 

http://www.moodys.com/
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