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 سياسة االستثمار في الصندوؽالتغييرات المقترحة عمى بياف 

أن يعاارع ىماا   ، يااود رئاايس ال ااندوق1بااام ماان بيااان سياسااة افسااتثمار فااي ال ااندوق -وفقااال لمقساام ثانيااال  -1
أول جممتين من الفقرة ثانياال مان الديباجاة  ُحذفت :التحديثات والتعديالت ىم  البيان عالمجمس التنفيذي بع

. وتقاا  2112لمراىاااة التعااديالت التااي ُأدخماات ىماا  المااوائت الماليااة التااي أقرنااا مجمااس المحااافظين فااي ىااام 
وقاد أدخمات حاشاية تويايحية  ىم  المجمس التنفيذي حاليال المسؤولية ىن الموافقاة ىما  سياساة افساتثمار.

   التف يمي داخل ال ندوق. لإلشارة إل  الهيكل التنظيمي

 تماااك نظاارال إلااا  أن“ القواىاااد المعياريااة المقترحاااة” ىنااوان يحماال مااان قبااالالممحاااق األول الااذي كاااان  وُحااذف -2
 لمبااادئإشاااريةو وساوف تحادد القواىاد المعيارياة النهائياة فاي ا كانات مجارد قواىاد معيارياة معيارياةال قواىادال

ىممياة ويا  ميزانياة ”الممحق الثاني المعنون  وأ بتاأل ول.  التوجيهية لالستثمار تبعال لكل فئة من فئات
الممحاق الثااني  وياردليكون نو الممحق الثااني.  ممحق جديد وأييفالممحق األول، نو “ المخاطر المقترحة

وفااق السياسااة الراننااة تكماايالل لميزانيااة القيمااة  تخ اايص األ ااول اونطاقاتهااا  كااي يبااين فقااط الجديااد لمعماام
 المعرَّية لمخطر المشروطة.

، بينماا تعبرار التعاديالت األخار  التحسينات التحريرية اليارورية عبعىم  بيان سياسة افستثمار وُأدخمت  -3
رقابااة إطااار ال"ىاان التييياارات الداخميااة التااي ُىرياات بالفعاال ىماا  المجمااس التنفيااذي فااي الوثيقااة المعنونااة 

2111دورة ديسمبر/كانون األول  في "الداخمية فستثمارات ال ندوق
2. 

 باححرفولتيسير افطالع ىم  الوثيقة، تارد التيييارات التاي ُأدخمات ىما  ناص بياان سياساة افساتثمار أدناا   -4
 داكنة. 

وبناامل ىماا  ذلااك، تنقساام نااذ  الوثيقااة إلاا  أربعااة ” :كمااا يماايماان القساام أوفل، لي اابت ن ااها  3الفقاارة  ُىادللتو  -5
وينبغي النظر إلى الممحػؽ األوؿ باعتبػارج جػزءًا ال يتجػز  مػف الوثيقػةا بينمػا يػرد الممحػؽ الثػاني أقسام. 

 “.لمعمـ فقط

يقاااوم رئااايس ” :كماااا يماااي فااي القسااام أوفل اباااام  “الوحااادات التنظيمياااة”ناااص الفقااارة الفرىياااة المعنوناااة  وأ اابت -6
مااان وقااات إلااا  ًخااار، بناااامل ىمااا  سااامطت  فاااي تنظااايم نيئاااة ماااوظفي ال اااندوق، بتشاااكيل الهيكااال  ال اااندوق
 حذف سائر نص الفقرة الفرىية.ويُ “. التنظيمي

 .من القسم ثانيال األف  7في الفقرة الجممة األول   ُحذفتو  -7

الوحػدات يكفال رئايس ال اندوق أن تكاون ” :كماا يمايلي ابت ن اها  في القسم ثانيال اواو  17الفقرة  ُىدللتو  -8
مسؤولة ىن إرسام العالقات م  مدرام افستثمار الخارجيين والم ارف العامال التنظيمية المجهزة بالكامؿ 

 “.كجهة إيداع والحفاظ ىم  تمك العالقات

                                                   

1
 .EB 2011/104/R.43تتعلق التغييرات بالوثيقة    

2
   EB 2011/104/R.45. 
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اء مػػػدر يكفااال رئااايس ال اااندوق وفاااام ” :كماااا يمااايفاااي القسااام ثانياااال اواو  لي ااابت ن اااها  18الفقااارة  ُىااادللتو  -9
بمهمااتهم وفاق افلتزامااات التعاقدياة المبيَّناة فاي اتفاقياة إدارة افساتثمارات ذات ال اامة،  االسػتثمار المعيننػيف

بمااا فااي ذلااك المبااادئ التوجيهيااة لالسااتثمار المتياامنة فااي كاال اتفاقيااة. ويشاامل ذلااك ىماا  وجاا  التحديااد مااا 
 يمي:

بعػػد إعػػداد تقػػارير امتثػػاؿ ور و إنػػذارات متابعااة قيااايا افمتثااال ماا  ماادرام افسااتثمار الخااارجيين،  اأ 
 . وتمخص كؿ مسائؿ االمتثاؿ في تقرير مراجعة امتثاؿ شهري؛منبثقة عف تمؾ التقارير

 ]...[“ 

فيمااا يتعمااق بالم اارف العاماال كجهاااة ” :كمااا يماايفااي القساام ثانيااال اواو  لي اابت ن اااها  19الفقاارة  ُىاادللتو  -11
 ]...[.“: ما يميإيداع، يكفل رئيس ال ندوق 

يكفػؿ رئػيس الصػندوؽ : ”كما يميفي القسم ثانيال ازاي  لي بت ن ها  21الجممة األول  من الفقرة  ُىدللتو  -11
ر الصػادر  ف تدار حوافظ االستثمارات الداخمية بالطريقة المالئمة بما يتماشى مع بياف سياسة االستثما

 “.عف الصندوؽ والمبادئ التوجيهية ذات الصمة

وحدة التخطايط الماالي وتحميال المخااطر ناي المساؤولة  حيث باتتفي القسم ثانيال ازاي ،  21الفقرة  ُحذفتو  -12
 اأ   74االفقارة الجديادة  اأ  75فاي الفقارة حاليال ىن ر د امتثال الحافظة المدارة داخميال ىما  النحاو المبايَّن 

 ترقيم الفقرات تبعال لذلك. وأىيد ادال . رابعال في القسم 

: كمااا يمااي  فااي القساام ثانيااال احااام  لي اابت ن ااها 21 الجدياادة االفقاارة 22الجممااة األولاا  فااي الفقاارة  ُىاادللتو  -13
 “.يكفؿ رئيس الصندوؽ  ف تدار النقدية التشغيمية بالطريقة المالئمة ووفقًا لبياف سياسة االستثمار”

: كمااا يمااي  فااي القساام ثانيااال اطااام  لي اابت ن ااها 22 الجدياادة االفقاارة 23الجممااة األولاا  ماان الفقاارة  ُىاادللتو  -14
  “.ُيطبِّؽ الصندوؽ إطارًا لوضع ميزانية المخاطر كأساس لعممية تخصيص األصوؿ”

صػندوؽ يكفؿ رئيس ال: ”كما يمي  في القسم ثانيال ايام  لي بت ن ها 23 الجديدة االفقرة 24الفقرة  ُىدللتو  -15
رصػد ميزانيػػة المخػاطر والتقيهػػد بهػػا فيمػا يتصػػؿ برصػػد مخػاطر االسػػتثمار ورصػػد االمتثػاؿ فػػي الحػػوافظ 

 المدارة داخميًا وخارجيًا. ويمكف  ف يشمؿ ذلؾ ما يمي:

متابعة المسائؿ المتعمقة بامتثاؿ مدراء االستثمار الخارجييف. وتوجز جميع األنشطة في تقرير  (أ)
 االمتثاؿ؛شهري عف مراجعة 

متابعة مدراء االستثمار الخارجييف عندما تصؿ مستويات مخاطرهـ إلى الحد األقصى المسموح  (ب)
 به عمى النحو المحدد في ميزانية المخاطر؛

االستعراض الشهري لمستويات مقاييس ميزانية المخاطر ومقاييس المخاطر األخرى ذات  (ج)
 الصمة؛
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زاف الترجيحية لوحدات حقوؽ السحب استعراض حالة مواءمة  صوؿ الصندوؽ مع األو  (د)
 “الخاصة ألغراض التحوط لمخاطر العممة والتوصية بإجراءات تصحيحية عند االقتضاء.

 مجماااس اىتماااد: ”كماااا يماااي  فاااي القسااام ثالثاااال األاااف  لي ااابت ن اااها 24 الجديااادة االفقااارة 25الفقااارة  ُىااادللتو  -16
 أن لمارئيس يجاوز"  بحنا  منهاا  1ا الثامناة الالئحاة فاي تتيامن والتاي لم اندوق، المالياة الموائت المحافظين

 أورد كماا". أو نفقاتا  اإلدارياة لعممياتا  فاورا ال اندوق إليهاا يحتااج ف التاي النقدياة، األماوال يساتثمر أو ياودع
 األمااوال اسااتثمار توجاا  التااي المبااادئ أييااا الماليااة المااوائت ماان  2ا الثامنااة الالئحااة فااي المحااافظين مجمااس

ىنااد اسااتثمار ماااوارد ال ااندوق ساايراىي رئاايس ال ااندوق أق اا  اىتبااارات األمااان " أناا  ىماا  والتااي تاانص
 ورهنػػا ببيػػاف السياسػػة الػػذي يضػػعه المجمػػس التنفيػػذيا سيسػػعىوالساايولة، وفااي إطااار نااذ  اليااوابط، 

 ماان  2ا الثامنااة الالئحااة وتشااكل". الاارئيس لمح ااول ىماا  أكباار ىائااد ممكاان دون الاادخول فااي المياااربة
 سياسااة افسااتثمار بيااان يخااص فيمااا ال ااندوق، ييااعها التااي افسااتثمارية األنااداف أساااس الماليااةالمااوائت 
 ]...[“. يمي فيما تتمثل الحالي،

: ال ندوق لايس مؤسساة كما يمي  في القسم ثالثال اجيم  لي بت ن ها 26 الجديدة الفقرةا 27الفقرة  ُىدللتو  -17
قائمااة ىماا  قواىااد السااوق والتزاماتاا  الماليااة قا اارة ىماا  األمااوال التااي ت اابت متاحااة ماان الاادول األىيااام، 
وتتممهاا التاادفقات افئتمانيااة المتكااررة ونيرنااا ماان الماوارد الداخميااة كعائااد ىماا  حافظااة افسااتثمارات. ويمثاال 

 ف يساعد ذلػؾ العائػد عمػى دوق. وفيالل ىم  ذلك، يتوق  نذا العائد إسهامال مهمال في تمويل أنشطة ال ن
 “.زيادة الموارد الداخمية المتاحة لمموافقة عمى تقديـ القروض والِمنح

 الجديدة  في القسم ثالثال ادال . 31االفقرة  32اإلشارة إل  الممحق األول في الفقرة  ُحذفتو  -18

يكفػػػؿ رئػػػيس ": كماااا يماااي  فاااي القسااام رابعاااال األاااف  لي ااابت ن اااها 42االفقااارة الجديااادة  43الفقااارة  ُىااادللتو  -19
الصػػندوؽ  ف تكػػػوف الوحػػدات التنظيميػػػة المختصػػػة مسػػلولة عػػػف إدارة المخػػاطر ورصػػػدها وتحميمهػػػا 

 يحذف باقي النص. “.وتقييمها واإلبالغ عف مستويات المخاطر

يكفػػػؿ رئػػػيس ": كماااا يمااايت ن اااها   فاااي القسااام رابعاااال األاااف  لي اااب43االفقااارة الجديااادة  44الفقااارة  ُىااادللتو  -21
الصندوؽ  يضًا رصد حجـ التعامؿ مع المصارؼ التجارية واإلبالغ عنه وعف مدى االمتثاؿ لمحد األدنى 

 “.مف التصنيفات االئتمانية الموضوعة في االستثمارات قصيرة األجؿ

وبالنسػبة لمخػاطر : ”يمايكماا   فاي القسام رابعاال األاف  لي ابت ن اها 44االفقارة الجديادة  45الفقرة  ُىدللتو  -21
مختارةا يضع رئيس الصندوؽ نطاقات لميزانية المخاطر مع إيالء االعتبار الواجب ألهداؼ بياف سياسة 
االسػػتثمار. ويكفػػؿ رئػػيس الصػػندوؽ رصػػد مػػدى كفايػػة تػػدابير وضػػع ميزانيػػة المخػػاطر ومسػػتوى تحمػػؿ 

حافظااااة ويجااااب أفل يتعااااد  مسااااتو  مخاااااطر . المخػػػػاطر واستعراضػػػػها باسػػػػتمرار عمػػػػى  سػػػػاس فصػػػػمي
افسااتثمارات الكميااة والحااوافظ اإلفراديااة الماادارة خارجيااال وداخميااال درجااة تحماال المخاااطر ماان ق باال ال ااندوق 

 “.  حسبما يحددنا مستو  ميزانية المخاطر
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 مااادرام ينخااارط”: كماااا يماااي  فاااي القسااام رابعاااال األاااف  لي ااابت ن اااها 47االفقااارة الجديااادة  48الفقااارة  ُىااادللتو  -22
 ميزانيااة وياا  إطااار ماا  يتسااق بمااا النشااطة، اإلدارة فااي ال ااندوق قباال ماان المعينااون الخااارجيين األ ااول
 حسااب التقديريااة الساامطة حاادود فااي النشااطة" "اإلدارة . وتكااونالمقدمػػة إلػػيهـ التتباا  خطااح وحاادود المخاااطر
 افنحاراف ويكاون. المخااطر ميزانياة ويا  إطاار ىم  تعتمد أخر  قيود وأي التتب  أخطام قيود في تعريفها
 ذلاااك مااان الهااادف ويكاااون أىاااال . تعريفهاااا حساااب التقديريااة السااامطة ناااذ  حااادود فاااي المعيارياااة القواىاااد ىاان

 فاااي المساااتمد والعائااد  وجااادوا إن والااداخميينا الخاااارجيين األ اااول ماادرام بمهاااارات الو ااول ناااو افنحااراف
 . “األمثل المستو  إل  المخاطر ميزانية وي  سياق

إذا تجػاوز واحػد  و : ”كماا يماي  في القسم رابعاال األاف  لي ابت ن اها 48االفقرة الجديدة  49الفقرة  ُىدللتو  -23
 كثر مف مقاييس المخاطر مسػتواج المحػدد فػي ميزانيػة المخػاطرا يكفػؿ رئػيس الصػندوؽ إجػراء تحميػؿ 

 “.يسمط الضوء عمى مصدر االرتفاع في المخاطر

إذا كاان التجااوز فاي : ”كماا يماي  في القسم رابعال األف  لي ابت ن اها 49ديدة االفقرة الج 51الفقرة  ُىدللتو  -24
وضػػع مسااتو  مخاااطر الحافظااة الكميااة ناشاائال ىاان مركااز واحااد ماان الماادرام فحسااب، يكفاال رئاايس ال ااندوق 

مة لتقميص المخاطر في تمك الحافظة و يانة تو يات لممادير المعناي بشاحن اإلجارامات  استراتيجية مفصن
 “.اتخاذنا في حدود ذلك التفويعالواجب 

إذا كاان التجااوز فاي : ”كماا يماي  في القسم رابعال األف  لي ابت ن اها 51االفقرة الجديدة  51الفقرة  ُىدللتو  -25
مخاطر الحافظة الكمية ناشئال ىن العوامال المشاتركة فاي تخ ايص األ اول الكمياة، يكفال رئايس ال اندوق 

جرامات الرامية إل  إىادة خ اائص المخااطر الكمياة لمحافظاة  يانة اإلتحميؿ مختمؼ الخيارات مف  جؿ 
 “.  إل  المستو  المدرج في ميزانية المخاطر

يكفؿ رئيس الصندوؽ ": كما يماي  في القسم رابعال ابام  لي بت ن ها 52االفقرة الجديدة  53الفقرة  ُىدللتو  -26
عداد تقارير بشأف المخاطر التالية  “. إجراء تحميالت وا 

 مخااااطر تااادار ”: كماااا يماااي  فاااي القسااام رابعاااال اباااام  لي ااابت ن اااها 55االفقااارة الجديااادة  56الفقااارة  ُىااادللتو  -27
 أنميااة وتتقاارر. لالسااتثمار التوجيهيااة المبااادئ فااي افئتماااني لمت اانيف أدناا  حااد وياا  طريااق ىاان افئتماان
 وكاافت تياعها التاي افئتمانياة الت انيفات أسااس اإلفرادية ىما  اإل دار اإلفرادية وجهات المالية األوراق

 تحمايالت إجػراء ال اندوق رئايس يكفل افستثمارات، إدارة ىممية يخص وفيما. الرئيسية افئتماني الت نيف
 داخميااا الماادارة افسااتثمارات كاال اإلفراديااة ىاان اإل اادار وجهااات الماليااة األوراق بحسااب موزىااة لممخاااطر
 وذلاك ذات ال امة، والمركزياة التجارياة الم اارف وىان خارجياا، المادارة األ اول ىان انتقاائي أسااس وىم 

. الم اادر مان ونيارنم افئتمانياة التحمايالت مقادمي أو بمقادم وافستعانة المالية، المعمومات نظم باستخدام
 “.المخاطر إدارة ىممية من يتجزأ ف كجزم ىنها تقارير وتعد األخر  افئتمانية التحميالت كل وتجر 

 مخااااطر تااادار”: كماااا يماااي  فاااي القسااام رابعاااال اباااام  لي ااابت ن اااها 56االفقااارة الجديااادة  57الفقااارة  ُىااادللتو  -28
 لألطاااراف افئتمااااني لمت ااانيف أدنااا  حاااد ويااا  طرياااق ىااان افساااتثمارات لكااال بالنسااابة المقابماااة األطاااراف
 ق اايرة افسااتثمارات يخااص وفيمااا التشااييمية النقديااة يخااص فيمااا الم ااارف ذلااك فااي بمااا المؤنمااة المقابمااة
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 جهااة كاال ماا  التعاماال لحجاام أق اا  حااد وياا  طريااق ىاان أييااا المقابمااة األطااراف مخاااطر وتاادار. األجاال
 ذلااك فااي بمااا افسااتثمار، إدارة ىمميااة يخاص فيمااا المقابمااة األطااراف مخاااطر تحمياال ويػػتـ. م اارف/إ ادار
 المعنياة، والمركزية التجارية الم ارف يخص وفيما لالستثمارات، المؤنمة والم ارف والمشتقات، المتاجرة،
. الم ااادر ماان ونياارنم افئتمانيااة التحماايالت بمقاادمي وافسااتعانة الماليااة، المعمومااات نظاام باسااتخدام وذلااك
 .“المخاطر إدارة ىممية من يتجزأ ف كجزم ىنها تقارير وتعد األخر  افئتمانية التحميالت كل وتجر 

في حاؿ وجود اخػتالؿ ": كما يمي  في القسم رابعال ابام  لي بت ن ها 61االفقرة الجديدة  61الفقرة  ُىدللتو  -29
في التواـل يعتبر مستمراً ومهمًاا يكفؿ رئيس الصندوؽ إجراء تحميؿ لألوزاف الترجيحية الجديدة لمعمالت 
الالزمة إلعادة التوازف ألصوؿ الصندوؽ بما يتفؽ مع األوزاف الترجيحية لسمة حقوؽ السحب الخاصة. 

زا عنػػد الضػػرورةا تنفيػػذ إجػػراءات إعػػادة المواءمػػة عػػف طريػػؽ تغييػػر األوزاف الترجيحيػػة لعمػػالت ويجػػو 
حافظػػة االسػػتثمارات ور و يجػػب عميهػػا إصػػدار تعميمػػات إلػػى مػػدراء االسػػتثمار الخػػارجييف  و المػػدير 

 “.العمالت الخارجي المسند إليه عممية إدارة مخاطر العمميات بتنفيذ التغييرات المعنية مف  جؿ مواءمة

يكفػػػؿ رئػػػيس : ”كماااا يماااي  فاااي القسااام رابعاااال اجااايم  لي ااابت كن اااها 71االفقااارة الجديااادة  72الفقااارة  ُىاادللتو  -31
الصػػندوؽ إجػػراء تحميػػؿ شػػهري ألداء الحافظػػة الكميػػة بالػػدوالر األمريكػػي مػػع توزيعهػػا حسػػب األداءا 

 “.واإلبالغ  يضًا عف األداء بالعممة المحمية

 واحاد أظهار حاال فاي”: كماا يماي  في القسم رابعال اجيم  لي بت ن ها 73رة الجديدة االفق 74الفقرة  ُىدللتو  -31
 تييار حادوث حاال فاي أو أكثار، أو أشاهر ثالثاة لفتارة ماؤثر بقادر يعيفا أدام افستثمار مدرام من أكثر أو

 االتصػػاؿ يػػتـ معااين، شاهر فااي مماا يمكاان مشاااندت  إح اائيا افسااتثمار مادرام احااد أدام اتجاا  فااي مفااج 
 رئايس يتخاذ األدام، ق اور اساتمر فاذذا. عػف هػذا األداء مكتػوب تفسػير منػهويطمػب  إليا  المشار بالمدير

 الحا اال افسااتثمار لماادير اسااتراتيجية ووياا  ت ااحيحي إجاارام اتخاااذ لكفالااة الياارورية التاادابير ال ااندوق
 .“في األدام الذي يعاني من ق ور

 رئػػػيس يكفػػػؿ: ”كماااا يماااي  فاااي القسااام رابعاااال ادال  لي ااابت ن اااها 74االفقااارة الجديااادة  75الفقااارة  ُىااادللتو  -32
 :التالية األنشطة إجراء الصندوؽ

 ىم  ال ندوق في لالستثمار التوجيهية لممبادئ والداخميين الخارجيين افستثمار مدرام امتثال ر د (أ)
 اإليداع جهة بتوفير  اإلنترنت تقوم شبكة ىم  مباشرة متوافر إلكتروني تطبيق خالل من يومي أساس
حاؿ صدور رسالة تحذيرية مف نظاـ االمتثاؿا تحمؿ تمؾ  وفي .الداخمية التحميالت خالل ومن

 والرسالة ويتخذ إجراء بشأف المدير حسبما يقتضي الحاؿ
 إدارة سالمة لضماف سنوي ن ف أساس ىم  الداخمية التشييمية بالنقدية المتعمق افمتثال ر د  (ب)

  .“السيولة
 


