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 االمتثال
 

 سیاسة تناوب المحللین
)Policy for Analyst Rotation( 

 MISصادرة عن: إدارة االمتثال في 
 تنطبق على: جمیع المحللین الرئیسیین

النطاق: جمیع التصنیفات األوروبیة المغطاة 
المغطاة إال في المواضع والتصنیفات غیر األوروبیة 

 المشار إلیھا
 2019ینایر/كانون الثاني  1تاریخ السریان:  

 . النطاق1
ھذه السیاسة لتطبیق آلیة تناوب تدریجي للمحللین الرئیسیین ومحللي التصنیفات واألشخاص الذین یعتمدون التصنیفات االئتمانیة  MISاعتمدت 

صنیف أوروبي مغطى أو تصنیف غیر أوروبي مغطى. وفیما یخص كل تصنیف أوروبي مغطي أو ("المحللون الرئیسیون") ممن تم تعیینھم لت
 .1العالمیة MISتصنیف غیر أوروبي مغطى، یخضع المحللون الرئیسیون المعنیون للسیاسة في أٍي من مكاتب 

 ثانیًا.  السیاسة
ین یالمختص بتناوب المحللین مصمم لتناوب المحللین الرئیسیین خارج الكیانات األوروبیة المغطاة والكیانات غیر األوروبیة المغطاة. عند تع MISإن نھج 

ق بالكیان لمحلل رئیسي لتصنیف أوروبي مغطى أو تصنیف غیر أوروبي مغطى، یُفترض أن یكون ھذا المحلل مشارًكا في أنشطة التصنیف االئتماني فیما یتع
 األوروبي المغطى أو الكیان غیر األوروبي المغطى المعني.

 بتناوب: MISلكل تصنیف أوروبي مغطى، ستقوم 

 سنوات. 4المحللین الرئیسیین المعینین لنفس التصنیف األوروبي المغطى بعد فترة عمل أقصاھا  .أ

 سنوات.   5محللي التصنیف المعینین لتصنیف أوروبي مغطى بعد فترة عمل أقصاھا   .ب
 

 سنوات. 7مغطى بعد فترة عمل أقصاھا  لتصنیف أوروبي) والمعینین PACRsاألشخاص الذین یعتمدون التصنیفات االئتمانیة ( .ج

؛ أو (ب) التاریخ الذي یتم فیھ تعیین المحلل الرئیسي المعني لتصنیف 2010سبتمبر  6(أ)  تبدأ فترة العمل لكل تصنیف أوروبي مغطى ذي صلة في أي التاریخین یحل الحقًا:
ار لن یتخطى ریخ بدء فترة االنتظأوروبي مغطى. وبخالف التصنیف االئتماني غیر المطلوب و/ أو التصنیف االئتماني السیادي باالتحاد األوروبي لكیان أوروبي مغطى، فإن تا

 لألشخاص المعنیین الذین یعتمدون التصنیفات االئتمانیة. 2020یونیو  30لمحللي التصنیف المعنیین وموعًدا أقصاه  2018ونیو ی 30موعًدا أقصاه 

 بتناوب: MISلكل تصنیف غیر أوروبي مغطى، ستقوم 

                                                                 
وفي الحاالت التي یخضع فیھا المحللون األساسیون لقواعد تناوب محللین تكمیلیة و/ أو مختلفة في والیات   تنطبق شروط االختصاص القُطریة على المكسیك والیابان.  1

وسیاسة تناوب  Moody's de Mexicoقضائیة محددة، سیتم تطبیق المتطلبات األكثر صرامة فیما یتعلق بفترة العمل وفترة االنتظار. یُرجى الرجوع إلى سیاسة تناوب 
 صیصات التصنیفات االئتمانیة للصفقات الیابانیة لمزید من التفاصیل.المحللین لتخ
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 Moody’s Japan K.Kحالة  سنوات، إال في 7المحللین الرئیسیین المعینین لنفس التصنیف غیر األوروبي المغطى بعد فترة عمل أقصاھا  .أ
لسیاسة تناوب المحللین لتخصیصات التصنیفات ، حیث ستطبق القواعد المحلیة لتناوب المحللین الرئیسیین وفقًا Moody’s SF Japan K.Kو

 .االئتمانیة للصفقات الیابانیة

 سنوات.   8محللي التصنیف المعینین لتصنیف غیر أوروبي مغطى بعد فترة عمل أقصاھا   .ب
 

 سنوات. 9) والمعینین لتصنیف غیر أوروبي مغطى بعد فترة عمل أقصاھا PACRsاألشخاص الذین یعتمدون التصنیفات االئتمانیة ( .ج

 ؛ أو (ب) التاریخ الذي یتم فیھ تعیین المحلل الرئیسي2019ینایر  1تبدأ فترة العمل لكل تصنیف غیر أوروبي مغطى ذي صلة في أي التاریخین یحل الحقًا: (أ) 
 المعني لتصنیف غیر أوروبي مغطى.

تعیینھ كمحلل  ةبعد الحد األقصى لفترة العمل، سیخضع كل محلل رئیسي لفترة انتظار قبل أن یتمكن من المشاركة في أنشطة التصنیف االئتماني أو تتم إعاد
 رئیسي لنفس التصنیف األوروبي المغطى أو التصنیف غیر األوروبي المغطى.

 عاّمون مسؤولیة اإلشراف على تعیین المحللین الرئیسیین في خط تقاریرھم للقیام بأنشطة التصنیف االئتماني بطریقة تلتزم بھذه السیاسة.یتحمل المدیرون ال

 تعریف المصطلحات
 الوكیل

 أي طرف یعمل نیابًة عن الكیان المصنَّف أو یعمل نیابًة عن وكیل الكیان المصنَّف.
 االنتظار فترة

) متتالیین بعد فترة العمل وال ُیسمح خاللھا للمحلل الرئیسي المعني بالمشاركة في أنشطة التصنیف 2ي فترة قوامھا عامین  (فترة االنتظار ھ
 االئتماني فیما یتعلق بكیان أوروبي مغطى أو كیان غیر أوروبي مغطى.

 المغطى األوروبي الكیان
وروبي مغطى نشط لھ، أو ھو كیان یصدر أوراًقا مالیة تم تخصیص تصنیف الكیان األوروبي المغطى ھو كیان مصنَّف تم تخصیص تصنیف أ

) لھذا RTPARأوروبي مغطى نشط لھا، أو، حیثما یكون ذلك مناسًبا، ھو أي كیان قانوني یعمل كطرف ثالث ذي صلة لتناوب المحللین (
 الكیان.

 المغطى األوروبي التصنیف
 التصنیفات األوروبیة المغطاة ھي:

 فرنسا أو ألمانیا أو المملكة المتحدة (بما فیھا الفروع). MISئتمانیة عامة یتم فیھا توظیف المحلل الرئیسي من قبل تصنیفات ا 

 المغطى األوروبي غیر الكیان
الكیان غیر األوروبي المغطى ھو كیان مصنَّف تم تخصیص تصنیف غیر أوروبي مغطى نشط لھ، أو ھو كیان یصدر أوراًقا مالیة تم 

تصنیف غیر أوروبي مغطى نشط لھا، أو، حیثما یكون ذلك مناسًبا، ھو أي كیان قانوني یعمل كطرف ثالث ذي صلة لتناوب تخصیص 
 ) لھذا الكیان.RTPARالمحللین (

 المغطى األوروبي غیر التصنیف
 التصنیفات غیر األوروبیة المغطاة ھي:

أو  أسترالیا أو ھونج كونج أو سنغافورة أو الوالیات المتحدة األمریكیة MISقبل تصنیفات ائتمانیة عامة یتم فیھا توظیف المحلل الرئیسي من  
 (بما فیھا الفروع).الیابان 

 االئتماني التصنیف
بخصوص الجدارة االئتمانیة لكیان ما، أو التزام الدین أو االلتزام المالي، أو األوراق  MISالتصنیف االئتماني عبارة عن تقدیر صادر من 

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

 االئتماني التصنیف أنشطة
رة ظُیقصد بأنشطة التصنیف االئتماني تحلیل البیانات والمعلومات وتقییمھا والموافقة علیھا وإصدارھا ومراجعة التصنیفات االئتمانیة، والن
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س التصویت ركة ولیالمستقبلیة ذات الصلة للتصنیف ومراجعة التصنیف إن كان ذلك مناسًبا. وال تشمل أنشطة التصنیف االئتماني: (أ) المشا
في لجنة تصنیف و/ أو مراجعة حافظة؛ أو (ب) تقاسم المعرفة وتوفیر معلومات أساسیة فیما یتعلق بالتصنیف االئتماني أو كجزء من مقارنة 

 .و/ أو مراجعة حافظة؛ أو (ج) إجراء األبحاث، بما في ذلك المشاركة في إنشاء أو تحدیث المنھجیات أو النماذج أو االفتراضات
 األوروبي باالتحاد السیادي االئتماني التصنیف

 التصنیف االئتماني السیادي باالتحاد األوروبي ھو:

 في االتحاد األوروبي؛ Moody’sعندما یكون رئیس المحللین موجوًدا داخل االتحاد األوروبي أو أحد فروع جھة تابعة لمؤسسة  »

 و      

 أوحلیة بالدولة، أي الحكومة اإلقلیمیة أو المحلیة، التصنیف خاص بسلطة حكومیة أو إقلیمیة أو م  »

جھة  یة أو المحلیة؛ أوالتصنیفات خاصة بدین أو التزام مالي، أو سند دین أو أداة مالیة أخرى للدولة أو سلطة إقلیمیة أو محلیة بالدولة، أي الحكومة اإلقلیم  »
 أوأو المحلیة بالدولة،  ) للسلطات الحكومیة أو اإلقلیمیةSPVقانونیة ذات أغراض خاصة (

التصنیف خاص بمؤسسة مالیة دولیة تعمل في دولتین أو أكثر بغرض إدارة التمویل وتقدیم المساعدة المالیة لمصلحة األعضاء الذین   »
 یواجھون أو تھددھم مشكالت مالیة شدیدة.

التي تأسست مباشرًة من ِقبل الحكومات وال تتولى أي ألغراض ھذا التعریف، تشمل الجھة القانونیة ذات األغراض الخاصة ھذه الجھات فقط 
یھا لنشاط حقیقي خارج قناة التمویل. وھكذا ال یشمل ذلك أي مؤسسات مالیة تم تأسیسھا المتالك أو بیع األصول المتعثرة للبنوك (التي یشار إ

لب أن تقوم اإلدارة باتخاذ القرارات. وباإلضافة إلى ذلك، بمصطلح "البنوك المتعثرة")، نظًرا ألن ھذه الجھات لدیھا عملیات مالیة جوھریة تتط
 ال تشمل الجھة القانونیة ذات األغراض الخاصة السیادیة أي كیان تم تأسیسھ كجزء من مشروع الشراكة بین القطاعین العام والخاص، حیث إن

 للسلطات الحكومیة أو اإلقلیمیة أو المحلیة.ھذه الجھات لم تؤسسھا الحكومات وبالتالي ال تعتبر جھة قانونیة ذات أغراض خاصة 
تقع القرارات المتعلقة بما إذا كان یجب تضمین الكیان باعتباره جھة قانونیة ذات أغراض خاصة أم ال في ید لجنة ُمشّكلة من مؤسسة  

Moody’s .من خطوط األعمال السیادیة وشبھ السیادیة 

 الرئیسي المحلل
 سي أو محلل تصنیف أو شخص یعتمد التصنیف االئتماني.المحلل الرئیسي ھو أي محلل رئی

 الرئیسي المحلل أو الرئیسي، التصنیف محلل
الُمعّین حالًیا لیتولى المسؤولیة الرئیسیة عن تعیین أو مراقبة تصنیف معین،  MISمحلل التصنیف الرئیسي أو المحلل الرئیسي ھو موظف 

 ف، إذا كان ذلك قابالً للتطبیق.والنظرة المستقبلیة للتصنیف أو مراجعة التصنی
 المنتدب العضو

 الذي یحمل ھذا المسمى الوظیفي. Moody’s Investors Serviceُیقصد بالعضو المنتدب موظف مؤسسة 

Moody’s Investors Service, Inc. (MIS) 
تصنیفات ضمن اسم العالمة التجاریة . والشركات التابعة لھا التي تصدر الMoody’s Investors Service, Incإلى  MISیشیر اختصار 

"Moody’s Investors Service." 

 )PACR( االئتمانیة التصنیفات یعتمد الذي الشخص
) ھو الشخص الذي یتم تعیینھ لإلشراف على إجراء تصنیف ائتماني ومنحھ موافقة رفیعة المستوى. ویتم PACRالشخص الذي یعتمد التصنیفات االئتمانیة (

 تعیین األفراد كأشخاص یعتمدون التصنیفات االئتمانیة عن طریق كل مجموعة تصنیف.تحدید عملیة 

 المصنَّف) الكیانات( الكیان
، أو أي كیان MIS، أو أي كیان یصدر أوراًقا مالیة یتم تصنیفھا من ِقبل MISالكیان المصنَّف ھو أي كیان حاصل على تصنیف من ِقبل 

 .MISیسعى للحصول على تصنیف ائتماني من 

 التصنیف محلل
ُیقصد بمحلل التصنیف الشخص الذي لیس المحلل الرئیسي وال الشخص المعتمد للتصنیف االئتماني، وإنما ھو الشخص الذي یؤدي وظائف 

 تحلیلیة ضروریة إلصدار تصنیف ائتماني؛ وعادًة ما یكون محلل التصنیف محلًال مستجًدا یقدم الدعم األساسي للمحلل الرئیسي.
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 )RTPAR( المحللین لتناوب الصلة ذو الثالث فالطر 
) ھو المنشئ أو المنظم أو الراعي أو منظمة التحصیل أو أي جھة أخرى تتعامل مع وكالة RTPARالطرف الثالث ذو الصلة لتناوب المحللین (

 مراقبة.ھذا الكیان المصنَّف عن طریق التصنیف ائتماني نیابًة عن الكیان المصنَّف، بما في ذلك أي شخص یرتبط بشكل مباشر أو غیر مباشر ب
 العمل فترة

ُیقصد بفترة العمل الفترة الزمنیة الممتدة من تاریخ تعیین محلل رئیسي لتصنیف أوروبي مغطى أو تصنیف غیر أوروبي مغطى وحتى تاریخ  
 غطى أو التصنیف غیر األوروبي المغطىتوقف المحلل الرئیسي عن المشاركة في أنشطة التصنیف االئتماني لھذا التصنیف األوروبي الم

 وكیانھ األوروبي المغطى أو كیانھ غیر األوروبي المغطى المعني.
 المطلوب غیر االئتماني التصنیف

لكیان المصنَّف االحتفاظ بھ بناًء على طلب االتصنیف االئتماني غیر المطلوب ھو التصنیف االئتماني الذي لم یتم الشروع فیھ بناًء على طلب الكیان المصنَّف أو وكالئھ أو لم یتم 
  أو وكالئھ.
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 ©2019 Moody’s Corporation, Moody’s Investors Service, Inc., Moody’s Analytics, Inc. and/or their licensors and affiliates (collectively, “MOODY’S”). All rights 

reserved. 
 
CREDIT RATINGS ISSUED BY MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. AND ITS RATINGS AFFILIATES (“MIS”) ARE MOODY’S CURRENT OPINIONS OF THE 

RELATIVE FUTURE CREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE SECURITIES, AND MOODY’S PUBLICATIONS MAY 
INCLUDE MOODY’S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURE CREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE 

SECURITIES. MOODY’S DEFINES CREDIT RISK AS THE RISK THAT AN ENTITY MAY NOT MEET ITS CONTRACTUAL, FINANCIAL OBLIGATIONS AS THEY 
COME DUE AND ANY ESTIMATED FINANCIAL LOSS IN THE EVENT OF DEFAULT. CREDIT RATINGS DO NOT ADDRESS ANY OTHER RISK, INCLUDING 

BUT NOT LIMITED TO: LIQUIDITY RISK, MARKET VALUE RISK, OR PRICE VOLATILITY. CREDIT RATINGS AND MOODY’S OPINIONS INCLUDED IN 
MOODY’S PUBLICATIONS ARE NOT STATEMENTS OF CURRENT OR HISTORICAL FACT. MOODY’S PUBLICATIONS MAY ALSO INCLUDE 

QUANTITATIVE MODEL-BASED ESTIMATES OF CREDIT RISK AND RELATED OPINIONS OR COMMENTARY PUBLISHED BY MOODY’S ANALYTICS, INC. 
CREDIT RATINGS AND MOODY’S PUBLICATIONS DO NOT CONSTITUTE OR PROVIDE INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE, AND CREDIT RATINGS 

AND MOODY’S PUBLICATIONS ARE NOT AND DO NOT PROVIDE RECOMMENDATIONS TO PURCHASE, SELL, OR HOLD PARTICULAR SECURITIES. 
NEITHER CREDIT RATINGS NOR MOODY’S PUBLICATIONS COMMENT ON THE SUITABILITY OF AN INVESTMENT FOR ANY PARTICULAR INVESTOR. 

MOODY’S ISSUES ITS CREDIT RATINGS AND PUBLISHES MOODY’S PUBLICATIONS WITH THE EXPECTATION AND UNDERSTANDING THAT EACH 
INVESTOR WILL, WITH DUE CARE, MAKE ITS OWN STUDY AND EVALUATION OF EACH SECURITY THAT IS UNDER CONSIDERATION FOR 

PURCHASE, HOLDING, OR SALE.  
 

MOODY’S CREDIT RATINGS AND MOODY’S PUBLICATIONS ARE NOT INTENDED FOR USE BY RETAIL INVESTORS AND IT WOULD BE RECKLESS AND INAPPROPRIATE 
FOR RETAIL INVESTORS TO USE MOODY’S CREDIT RATINGS OR MOODY’S PUBLICATIONS WHEN MAKING AN INVESTMENT DECISION. IF IN DOUBT YOU SHOULD 

CONTACT YOUR FINANCIAL OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER. 
 

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROTECTED BY LAW, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, COPYRIGHT LAW, AND NONE OF SUCH INFORMATION MAY BE 
COPIED OR OTHERWISE REPRODUCED, REPACKAGED, FURTHER TRANSMITTED, TRANSFERRED, DISSEMINATED, REDISTRIBUTED OR RESOLD, OR STORED FOR 

SUBSEQUENT USE FOR ANY SUCH PURPOSE, IN WHOLE OR IN PART, IN ANY FORM OR MANNER OR BY ANY MEANS WHATSOEVER, BY ANY PERSON WITHOUT 
MOODY’S PRIOR WRITTEN CONSENT.  

All information contained herein is obtained by MOODY’S from sources believed by it to be accurate and reliable. Because of the possibility of human or mechanical error as 
well as other factors, however, all information contained herein is provided “AS IS” without warranty of any kind. MOODY'S adopts all necessary measures so that the 

information it uses in assigning a credit rating is of sufficient quality and from sources MOODY'S considers to be reliable including, when appropriate, independent third-
party sources. However, MOODY’S is not an auditor and cannot in every instance independently verify or validate information received in the rating process or in preparing 

the Moody’s publications.  
 

To the extent permitted by law, MOODY’S and its directors, officers, employees, agents, representatives, licensors and suppliers disclaim liability to any person or entity for 
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