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 الديباجة
 في المال  بعد الرابع  دورقه في القيفيذي المجمس اعقمده الذي الصيدوق، في االئسقثمار ئسيائس  بيان يوفر -1

ويعرض االئسقعراض الئسيوي لبيان . الصيدوق ائسقثمارات إلدارة كميا إطارا ،2011 كايون األول/ديئسمبر شهر
لقيفيذي لمموافن  عميه في دورقه الئسابع  بعد المال  في ديئسمبر/كايون األول ئسيائس  االئسقثمار عمى المجمس ا

2012. 

وقد عرض إطار الرقاب  الداخمي  الئسقثمارات الصيدوق ألول مرة عمى المجمس القيفيذي في دورقه الرابع   -2
عمى  المطبن  مي الداخ الرقاب  هياكل عن المعمومات من المزيد إلى الحاج بياء عمى طمبه بشأن  بعد المال 
وطمبت لجي  مراجع  الحئسابات أيضا في اجقماعها الخامس والعشرين بعد المال  في  .الصيدوق ائسقثمارات

أن قندم هذه الوثين  باالققران مع القحديث الئسيوي لبيان ئسيائس  االئسقثمار الذي  2012يوفمبر/قشرين الثايي 
طار الندرات، وقيمي يعرض عمى المجمس القيفيذي لمموافن  عميه.   القئسيير وهيكل المنقرح المخاطر إدارة وا 

 .المقوخى
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  الصندوق الستثمارات الداخمية الرقابة إطار

  الداخمية الرقابة مجال في الممارسات ألفضل عام عرض - أوال
 حئسينوق وقنييم واخقبار بقوثيق ميهجي بشكل قنوم القي األعمال مؤئسئسات عدد اآلن ئسريع  بوقيرة يقزايد -1

 وأكثرها وائسع يطاق عمى المئسقخدم  اليماذج أوفى بين ومن ،لديها المطبن  الداخمي  الرقاب  عمميات
 قريدواي لمجي  القابع  الراعي  الميظمات لجي  عن الصادر" المقكامل الداخمي  الرقاب  إطار" ائسقفاض 

(Treadway) .بأيها عام بوجه الداخمي  الرقاب  قعرف المذكورة، المجي  قطبنه الذي اإلطار في ورد لما ووفنا 
دارقه المعيي الكيان إدارة مجمس بها يضطمع عممي   من مصمم  الكيان، ذلك في آخرون وموظفون العميا وا 
 عممي  وموثوقي  وفعاليقها العمل أيشط  بكفاءة الضمان، مصاف إلى قرقي ال معنول ، طمأي  قوفير أجل
 ويقحنق. الكيان ذلك يضعها القي الداخمي  والئسيائسات القطبيق واجب  لوالح واالمقثال المالي  القنارير إعداد
 الضوابط قشكل ولذلك. المعيي  واإلجراءات لمئسيائسات امقثاال البيايات وموثوقي  دق  كفال  طريق عن ذلك

جراءات ئسيائسات أي من يقجزأ ال اجزء الداخمي  جراءات وئسيائسات مالي  وا   . ميظم أي في بالعمل خاص  وا 

 :يمي كما هي أئسائسي  مكويات خمئس  بالفعالي  يقئسم داخمي  رقاب  إطار أي ضمن قيدرج -2
 كل أئساس الرقاب  بيل  وقمثل. القيظيمي والهيكل وئسيائساقها؛ وثنافقها الميظم  قيم :الرقابة بيئة (أ)

 .الداخمي  لمرقاب  األخرى المكويات
 .لها واالئسقجاب  األخطار وقياس قحديد: المخاطر تقدير (ب)
 .والمردودي  والوضوح والحداث  الموثوقية: واالتصال المعمومات (ج)
 .اإلدارة بأيشط  االضطالع كفال  عمى قئساعد القي واإلجراءات الئسيائسات: الرقابة أنشطة (د)
 . الوقت بمرور الداخمي  الرقاب  أداء جودة قندير أجل من المقبع  العمميات: الرصد (ه)

 بائسقثمارات المرقبط  األيشط  عمى ينقصر الذي المنقرح  يمالداخ الرقاب  إطار القنرير هذا يعرض  -3
 وأدوار القيظيمي الهيكل القحديد وجه وعمى الرقاب ، بيل  جوايب عمى ميه الثايي النئسم ويركز. الصيدوق

 األخرى األربع  المكويات بالبحث فيقياول الثالث النئسم أما. المشارك  األئسائسي  األطراف مخقمف ومئسؤوليات
القيفيذي فيما  المجمسرأيا قايوييًا بشأن ئسمط   EB 2012/107/R.xxxوققضمن الوثين   .طاراإل لهذا

 الرقاب  الداخمي  الئسقثمارات الصيدوق. يقصل بمدى مالءم  إطار
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 والمسؤوليات واألدوار التنظيمي الهيكل - ثانيا

 وأدوارها المشاركة األطراف - ألف
 الميظم  في عضو كل يقحمل قريدواي، لمجي  القابع  الراعي  تالميظما لجي  قطبنه القي لإلطار وفنا -4

 الرقاب  يظام في المئسقخدم  المعمومات ييقجون قنريبا العاممين فكل. ما حد إلى الداخمي  الرقاب  عن مئسؤولي 
ئسي المؤئس القئسيير في رليئسي كيان لكل أن كما. الرقاب  إلعمال قمزم أخرى إجراءات يقخذون أو الداخمي 

 : يمي ما إلى الصيدوق حال في يقرجم وهذا. يمعبه دور
 الدول ممثمي من يقألف وهو. الصيدوق في جامع جهاز أعمى وهو ،المحافظين مجمس (أ)

 أن المحافظين لمجمس ويجوز .المحافظين مجمس يد في الصيدوق صالحيات جميعو . األعضاء
 اقفاقي  في عميها ميصوصال لممحددات الخضوع شرط القيفيذي لممجمس صالحياقه من أيا يخول

 .الصيدوق
 يقوليان القيفيذي، المجمس يعييها لجي  وهي الحسابات، مراجعة ولجنة التنفيذي المجمس (ب)

دارة الداخمي  الرقاب  عمى اإلشراف  المبادئ عمى بالموافن  القيفيذي المجمس ويخقص. المخاطر وا 
عداد المخاطر، إدارة عممي  مكويات أهم ذلك في بما الداخمي  لمرقاب  القشغيمي   لممخاطر موجز وا 
 لجي  ذلك في قئساعده المالي ، القنارير إعداد ألغراض المشقرك  الرقاب  ويناط الرقاب  وأهداف
 .الحئسابات مراجع 

 مدى بنياس أيضا يضطمعون وهم المنظمة، لدى والخارجيون الداخميون الحسابات مراجعو (ج)
 بصورة وميفذة مصمم  الضوابط كايت إذا ما قندير يقولون أيهم إذ الداخمي ، الرقاب  فعالي 
صدار ئسميم ،  . الداخمي  الرقاب  قحئسين كيفي  بشأن قوصيات وا 

دارة الداخمي  الرقاب  عممي  قيفيذ عن مئسؤول  وهي ،لمصندوق العميا اإلدارة  (د)  إلى جيبا المخاطر وا 
 . المالي  الشؤون ومديري المعيي  المجموعات إدارة فرق مع جيب

 إدارة مجال في الصيدوق أيشط  دعم عن مئسؤول  وهي المؤسسية، المخاطر إدارة جنةل  (ه)
 المخاطر إدارة في األهمي  بالغ عيصرا المجي  هذه وقمثل. األيشط  قمك عمى واإلشراف المخاطر
 :الصيدوق في االئسقثمارات أيشط  عمى قؤثر إيها حيث القشغيمي 

 ومواءمقه ئسموكهم قيظيم أجل من وضعت القي الئسموك قواعد مدوي ب ممقزمقان موظفيه وهيل  الصيدوق إدارة -5
 . الصيدوق مصالح مع

 .القبعي  وخطوط األعمى المئسقوى عيد القيظيمي الهيكل 1 البيايي الشكل يعرض -6
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  1الشكل البياني 

 الهيكل التنظيمي عند المستوى األعلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صيل الهيكل القيظيمي الداخمي لمصيدوق واألدوار والمئسؤوليات يقياول الجزء "باء" من هذا النئسم بالقف -7
 .المحددة كما يعرض أيضا المكويات القي قحرك إطار االئسقثمارات

 أدوار ومسؤوليات الصندوق المندرجة في اإلطار المالي –باء 
.عرض لمقيظيم الداخمي لمصيدوق فيما يخص االئسقثمارات 2يرد في الشكل البيايي  -8

 نمجمس المحافظي

 

 المجمس القيفيذي

 مراجعو الحئسابات الداخميون والخارجيون لجي  مراجع  الحئسابات

 لجي  إدارة المخاطر المؤئسئسي  اإلدارة العميا لمصيدوق
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 2ني الشكل البيا

 الهيكل التنظيمي الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ايقحمل رليس الصيدوق مئسؤولي  اإلشراف عمى ائسقثمارات األصول وصيع النرار  رئيس الصندوق: -9
. ويجوز له أن يفوض ئسمطات محددة بشأن المعقمدالمقعمن  بها بياء عمى بيان ئسيائس  االئسقثمار 

 االئسقثمارات.

، أصدر رليس الصيدوق يشرة رليس الصيدوق القي 2007يياير/كايون الثايي  55: في لجنتا االستثمارات -11
 :أعمن فيها إيشاء المجيقين القاليقين كي قحال محل المجي  االئسقشاري  لالئسقثمارات

 قواعدها اإلجرالي رد وق .المئسقوى رفيع ال المجي  وهي – والمالي  لالئسقثمار االئسقشاري  المجي  (أ)
 ؛األولواخقصاصاقها في الممحق 

رد وق .القشغيمي  المجي  وهي – والخصوم واألصول والمالي  االئسقثمار إلدارة االئسقشاري  المجي  (ب)
   .الثاييواخقصاصاقها في الممحق قواعدها اإلجرالي  

 رليس الصيدوق

 والمالي  لالئسقثمار االئسقشاري  لمجي ا

 واألصول والمالي  االئسقثمار إلدارة االئسقشاري  لمجي ا
 والخصوم

 

 وظفين الماليينكبير الم

 

 الخزاي خدمات شعب  

 

وحدة القخطيط المالي 
 وقحميل المخاطر

فريق إدارة األصول 
 والخصوم

 

 إدارة االئسقثمارات اليندي فريق إدارة 

دالرة العمميات 
 المالي 

شعب  المراقب والخدمات 
 المالي 

 

 السياسات
 واإلجراءات
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بصفقه رليس دالرة العمميات المالي ، مئسؤولي  إدارة  : يقولى كبير الموظفين الماليين،كبير الموظفين الماليين -11
الخزاي  وشعب  المراقب المالي والخدمات  خدمات المالي  لمصيدوق. ويقولى ما يمي من خالل شعب  الموارد
 وحدة القخطيط المالي وقحميل المخاطر:و  المالي 

لمصيدوق وقنديم القنارير بشأيها وفق إطار يكفل مردودي  القكمف  واحقواء  المالي الموارد إدارة  (أ)
 المخاطر والشفافي  والمئساءل ؛

دارة األصول المالي  ائس (ب)  ال بما يقفق مع مقطمبات القشغيل؛االمطموب  ح غيرقثمار وا 

اإلدارة المالي  وائسقثمار  من خالل قوخي الحصاف  في لمعممياتقاح  صون وقعظيم الموارد الم (ج)
عداد م، وبائسقخدام األئساليب المحائسبي  الالموارد المالي  والقوقعات بشأن ائسقخدام  القناريراللم  وا 

 صيدوق لهذه الموارد؛ال

الي  وخارجه عمى قبادل المعرف  وقيئسيق يظم اإلدارة الم الصيدوقالقعاون مع الشركاء داخل  (د)
 جراءاقها و/أو قعزيز القعاون النالم بييهم.وا  

 الخدمات المقخصص  القي قوفرها هذه الشعب  فيما يمي: أهم: ققمثل والخدمات المالية شعبة المراقب -12

يظم الرقاب  الداخمي  الكافي  من أجل كفال  القئسجيل الكامل والدقيق لممعامالت القحديث المئسقمر ل (أ)
عداد القنارير عيها وكفال  اقئساق قمك المعامالت مع ئسمطات الصيدوق  المالي  لمصيدوق وا 

جراءاقه؛  وئسيائساقه وا 

ئسجل يعكس و ي مابوالخارجي  الدقين  في القوقيت الئسميم  الداخمي أداء مهام إعداد القنارير المالي    (ب)
 كل معامالت القئسجيل وقبمغ باليقالج المالي  والمركز المالي. 

إعداد وثالق الجهاز النيادي وغيرها من الوثاق الرئسمي  المقعمن  بالمئسالل المالي ، ومن أمثم    (ج)
 ذلك النوالم المالي  والقنارير المقعمن  بالموارد المقاح  لعند االلقزام؛

والمئسؤوليات االئسقلمايي  في حال األطراف المعيي  الداخمي  والخارجي ، بما  قعزيز اإلدارة المالي   (د)
عداد القنارير  في ذلك مراقب  عممي  إدارة النروض والميح والموارد القكميمي ، وقدفنات الموارد، وا 

 عيها؛

دارة الموازي  لمموارد   (ه)  ف ؛اوالكيايات المئسقض الميزايي    عنخارجالكفال  اإلدارة المالي  وا 

     الحفاظ عمى االقصال مع مراجعي الحئسابات الخارجيين ولجي  مراجع  الحئسابات.  (و)

 المقخصص  القي قندمها هذه الشعب  ما يمي: الخدمات: قشمل خزانةال خدمات شعبة -13

 صياغ  وقيفيذ الئسيائسات واإلجراءات المالي ، بما في ذلك ئسيائس  االئسقثمار ؛ (أ)

دفعات الميصرف  والمنبوضات من خالل الحئسابات المصرفي  إدارة عمميات القدفنات اليندي  لم (ب)
 القشغيمي ؛

 إدارة عمميات القدفنات اليندي  والئسيول  قصيرة األجل؛ (ج)
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 إدارة موارد الصيدوق والموارد غير الميقمي  إلى الصيدوق في االئسقثمارات داخميا/خارجيا؛ (د)

 حدة؛عبر ميظوم  األمم المق قيادة قيئسيق عمميات الخزاي  (ه)

 ر شراكات مع المؤئسئسات المالي  الدولي  األخرى بشأن المئسالل المالي ؛قطوي (و)

   إيشاء وصون عالقات العمل مع مندمي الخدمات المالي . (ز)

 لالئسقثمار االئسقشاري  المجي و  والخصوم واألصول والمالي  االئسقثمار إلدارة االئسقشاري  المجي  خاللومن  -14
 قرارات صيع في الماليين الموظفين وكبير الصيدوق لرليس الدعم الخزاي  خدمات شعب  قوفر ،والمالي 

 . المالي  وعممياقه هائسقثماراق عمى قؤثر القي الصيدوق

 :يمي كما هما، خدماقها قنديم في قشغيميقين وحدقين عمى الخزاي  خدمات شعب  قعقمد -15

 باليئسب  الصيدوق لدى الئسيول  ومقطمبات القشغيمي  اليندي  إدارة يقولى الذي النقدية إدارة فريق (أ)
 :يمي ما الفريق هذا مئسؤوليات وقشمل. القمويل موارد لكل
 ضمان قوفر األموال اليندي  فورًا لعمميات الصيدوق من خالل اإلدارة الئسديدة لمئسيول ؛ (5)

إدارة عمميات القدفنات اليندي  في حافظ  عمميات الصيدوق والعالق  مع المصارف  (2)
 المئسحوب عميها؛

 ؛الصيدوق والمبالغ المحصم  في حئسابات الصيدوق قجهيز كل مدفوعات  (3)

 ؛حئسابات الصيدوق مخططالمقعمن  باليندي  في  المعامالتومطابن  كل  قيد (4)

 قئسوي  ائسقثمارات حوافظ الصيدوق المدارة داخميًا؛ (5)

 ؛(SWIFT) لألموال اإللكقرويي  القحويالت صيرف  يظام إدارة (6)

 

دارة ائسقثمارات الصيدوق في حافظ  ائسقثماراقه الذي يقولى رصد وا   االستثماراتإدارة  فريق (ب)
 داخميا وخارجيا. وقشمل مئسؤوليات هذا الفريق ما يمي: 

الدوري لئسيائس  االئسقثمارات في الصيدوق والمبادئ القوجيهي  لالئسقثمار في  االئسقعراض (5)
الصيدوق من أجل كفال  القواؤم واالمقثال مع األهداف العام  الئسقثمارات الصيدوق 

 ايقها في ضوء األوضاع المالي  القي قشهد قغيرا مئسقمرا؛ومدى كف

لمحافظ  الداخمي  المحقفظ بها إلى قواريخ ائسقحناقها وغيرها من الموارد  المباشرةاإلدارة  (2)
 المالي  غير الميقمي  لمصيدوق المدارة داخميا؛

   إدارة العالقات مع جه  الحفظ المركزي ومدراء الحوافظ الخارجيين. (3)

 مباشرة قبعي  قابعا يكونئس والخصوم األصول إدارة فريق قشمل المخاطر وتحميل المالي طيطالتخ وحدة -16
 قوحيد أجل من 2004 عام في والخصوم األصول إدارة فريق قشكيل قم وقد. الماليين الموظفين لكبير

 فريق قشكيل هو ذلك وراء من الهدف ولكن. الشعب مخقمف بين مفقق  كايت القي المخاطر إدارة وظالف
 االئسقنرار صون إلى ئسعيا مخاطر من بها يرقبط وما والخصوم األصول إدارة عمى القركيز أجل من ميفصل
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 طريق عن المخاطر إدارة يهج عمى خاص بوجه يركز قصميم وفق الفريق هذا شكل وقد. لمصيدوق المالي
 . وقشمل مئسؤولياقه ما يمي:والخصوم األصول إلدارة إطار قطبيق

  ورصدها واإلبالغ عيها فضاًل عن قحميل أداء االئسقثمار؛ طرالمخا ميزي   (5)

  ؛الوصيمصرف الائسقثمارات الصيدوق بدعم من  االمقثال فيرصد  (2)

 قحميل الحد األديى لمقطمبات الئسيول  والقوصي  به؛ (3)

 المذكور الفريق يقولى الصدد هذا وفي. األجل طويم  لمموارد وقوقعات مالي  قوقعات وضع (4)
 .الصيدوق في المالي اليموذج وقعزيز إدارة مئسؤولي 

جراءاته االستثمار سياسات – جيم   وا 
 قضع الئسيائسات واإلجراءات القالي  اإلطار الكمي لعمميات وضوابط االئسقثمارات في الصيدوق: -17

 الاللح  المالي ؛ (أ)

 االئسقثمار في الصيدوق؛ ئسيائس بيان  (ب)

 ؛لالئسقثمار القوجيهي المبادئ  (ج)

 قثمارات الصيدوق؛إطار الرقاب  الداخمي  الئس (د)

 مع جه  اإليداع؛االئسقثمار واالقفاقات المبرم   إدارةاقفاقات  (ه)

 دليل الخزاي ؛  (و)

 والمجي  والمالي  لالئسقثمار االئسقشاري  المجي اإلجرالي  لمجيقي االئسقثمار في الصيدوق ) النواعد (ز)
 .وصالحياقهما( والخصوم واألصول والمالي  االئسقثمار إلدارة االئسقشاري 

 الصيدوق.إيشاء المالي  قحكم اإلدارة المالي  في الصيدوق وهي قفئسر وفق اقفاقي   الموالح: المالي  الوائح -18

دارة ورصد  :مخاطر المؤسساتإدارة سياسة  -19 قرئسي هذه الئسيائس  يهجا رئسميا ميقظما ومقكامال في قحديد وا 
عيي  بأيشط  إدارة المخاطر   لكل األطراف الميالمخاطر في الصيدوق وقحدد األدوار والمئسؤوليات الرليئس

المؤئسئسي . وفيما يمي بعض األيشط  القي قؤدى ضمن عممي  إدارة المخاطر والقي قعقبر مهم  الئسقثمارات 
 الصيدوق:

ققطمب هذه الئسيائس  من موظفي الصيدوق من أصحاب األدوار  :سياسة اإلفصاح المالي (أ)
ارد الخارجي  أن يندم كل ميهم كل عام بيايا واالئسقثمارات والقوريد والمو  القمويلفي إدارة   يالرليئس

 الئسيائس  وبدأ قيفيذ هذهئسريا موقعا يبين أيشطقهم الخارجي  المهم  ومصالحهم المالي  المهم . 
قعزيز  وقهدف إلى القي هي جزء من اليقالج المطموب  في عممي  القجديد الثامن لموارد الصيدوق

 .ي  في العمميات المالي  لمصيدوقالشفاف
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جع الخارجي عمى الضوابط الداخمية عمى عممية اتأكيد اإلدارة العميا لمصندوق وتصديق المر   (ب)
ن أقأكيد من إدارة الصيدوق بشأول  2055أصدر الصيدوق في عام  إعداد التقارير المالية:

 بييما يقوقع الحصول عمى، 2055لعام عمى إعداد القنارير المالي   مدى فعالي  الضوابط الداخمي 
    .2052عن الئسي  المالي  يق من مراجعي الحئسابات الخارجيين قصد

مئسؤوليات االئسقثمار  الياظم  المبادئ االئسقثمار ئسيائس  بيان يوفر: الصندوق في االستثمار سياسة بيان -21
 . المنبول  المخاطر تومئسقويا ،االئسقثمار ومجقمع الرليئسي ،

  :يمي فيما البيان هذا من الغرض يقمثل قحديدا، أكثر وجه وعمى -21

 الصيدوق؛ ائسقثمارات قئسييرقحديد جوايب  (أ)
 األصول فلات ذلك في بما والعالد، المخاطر حيث من لمصيدوق االئسقثماري  األهداف بيان  (ب)

 المؤهم ؛
 لالئسقثمار؛ القوجيهي  لممبادئ الرليئسي  المكويات قحديد (ج)
 . والمخاطر األداء وقنييم ورصد لنياس رئسمي طابع ذات معايير إرئساء (د)

: قحدد المبادئ القوجيهي  لالئسقثمار في الصيدوق، باليئسب  لكل فل  من فلات مبادئ التوجيهية لالستثمارال -22
األصول، المبادئ الواجب اقباعها في إدارة أي صيدوق ائسقثماري ورصده. وقحدد قمك المبادئ القوجيهي ، 

قثمارات، ومجقمع االئسقثمار ضمن جمم  أمور، المئسقوى المقخذ أئسائسا لممناري  في قفويضات إدارة االئس
المؤهل وعمالقه، والحد األديى لمرقب  الجدارة االلقمايي  الوارد في قمك القفويضات، وأقصى وأديى مدة 

فريق إدارة األصول رصد ويلمحافظ  االئسقثماري ، ويطاقات االخقصاص المميوع قوجيه االئسقثمارات إليها. 
مصرف الالقحنق يوميًا من االمقثال بمئساعدة من قثمار من خالل ممبادئ القوجيهي  لالئساالمقثال ل والخصوم
  .الوصي

: قكفل االقفاقات القي يعندها الصيدوق مع األطراف الخارجي  بناء جهات اإليداعاتفاقات إدارة االستثمار و  -23
 العالق  المعيي  ضمن إطار قايويي يقم القحنق ميه وقحديثه أوال بأول. 

لدليل وصفا مفصال ذا حجي  لمخدمات المقخصص  القي قندمها شعب  خدمات يوفر هذا ا :دليل الخزانة -24
    العمل الذي قخقص به هذه الشعب  بين مخقمف الوظالف الموكول  إليها. ءالخزاي ، ويحدد كيفي  قنئسيم عب

عام  : الدليل القيفيذي، وهو يوفر يظرة عمى اليحو القاليين يويينئسم الدليل المشار إليه إلى قئسمين رليئس -25
دارة االئسقثمار(القشغيمي األدل  ؛ ثم يعمى الصيدوق كميظم  وعممياقه الرليئس ويمكن اعقباره    )إدارة اليندي  وا 

 5وثين  عمل قزود من يئسقخدمها بقفاصيل وأوصاف وأمثم  محددة لمعمميات واإلجراءات. ويعطي الجدول 
 يظرة عام  عمى دليل الخزاي 
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 5الجدول 
 زانةعرض عام لدليل الخ

القشغيمي  األدل  الدليل القيفيذي   

 ما هو؟
 

 موجزا وصفا قندم عام  يظرة قمثل وثين 
جراءاقها الخزاي  خدمات شعب  لوظالف  في وا 
 .مخقصرة صيغ 

ام والعمميات القي وصف مفصل لموظالف والمه
 خدمات شعب ققألف ميها مئسؤوليات موظفي 

 .الخزاي 

 كيف يئسقخدم؟
 

ث ضمن بييقه قحيل يحقوي عمى روابط بح
ي المئسقخدم مباشرة إلى األقئسام المطموب  ف
الدليل القشغيمي لالطالع عمى مزيد من 

 المعمومات. 

يحقوي عمى قوالم محددة لمواجبات واأليشط  
وقدفنات العمميات بالقفصيل وغيرها من المواد 
القي قصف كيفي  العمل. ويمكن ائسقخدام هذا 

ليئسب  لمعظم الدليل كمرشد قعميمي مقدرج با
 .اإلجراءات

من هم 
المئسقخدمون 
 المحقممون؟

 

أن يئسقخدم كمرجع ئسريع لمراغبين ه المنصود مي
في معرف  كيفي  عمل الشعب  وماهي  مئسؤولياقها 

  .يالوظيفي  الرليئس

دم كمرجع مفصل لمن المنصود ميه أن يئسقخ
شعب  خدمات ظالف اليومي  في قوكل إليهم الو 

 . الخزاي 

 

مى المروي  وئسهول  االطالع وقابمي  القطويع، قام الصيدوق بيشر دليل الخزاي  عمى شبكقه لمحفاظ ع -26
(. ويخضع الممف اإللكقرويي لرقاب  مكقب أمين الخزاي . PDFاإللكقرويي  المحمي  في صيغ  وثين  مقينم  )

 قوزع يئسخ مطبوع  من ويظرا إلى عممي  القينيح المئسقمرة لدليل الخزاي  والطابع المحظور ألجزاء ميه، ال
 ذلك الدليل. 

: يظرا لمطابع الئسري لممعمومات المعروض  في دليل الخزاي ، فإن أجزاء من هذا الدليل محظورة وال السرية -27
يمكن االطالع عميها إال لألشخاص المخولين في ذلك. والدليل وثين  محظورة في معظمه، وال يجوز 

فهي مقاح   األدل كشفوا محقوياقه لمغير. أما األجزاء العميي  من لألشخاص المخولين في االطالع عميه أن ي
 الطالع كل الموظفين عمى موقع شعب  خدمات الخزاي  عمى الشبك  اإللكقرويي  الداخمي  لمصيدوق.

 ورصدها ومراقبتها المخاطر تقدير أنشطة - ثالثا

 الصندوق استثمارات حافظة هيكل - ألف

زع  عمى أصول من عدة فلات ضمن مجقمع األصول ذات الفالدة الثابق . حافظ  ائسقثمارات الصيدوق مو  -28
الحالي قدار اليندي  واالئسقثمارات المحقفظ بها حقى قواريخ ائسقحناقها داخميا، بييما قدار  الوقتوفي 

 االئسقثمارات المحددة قيمها حئسب أئسعار الئسوق من خالل ثمايي  قفويضات صادرة إلى مدراء خارجيين. 

في  22، كايت يئسب  الموارد المدارة داخميا قئساوي ما ينرب من 2052 أيمول/ئسبقمبر 30وضع في وحئسب ال -29
 المال  من حافظ  االئسقثمارات الكمي ، والموزع  في الوقت الحالي كما يمي:
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عمى عدة مصارف مصيف  من حيث مراقب جدارقها االلقمايي  قصيرة  موزع اليندي   النقدية: (أ)
وفق قصييفات مؤئسئس   A-1، أو مرقب  Moody’sفق قصييفات مؤئسئس  و  P-1األجل عن مرقب  

 Standard & Poor's  1، أو مرقب-F   وفق قصييفات مؤئسئسFitch .وذلك كحد أديى ، 

األموال بعمالت حنوق قئسقثمر  بها حتى تواريخ استحقاقها: حافظة االستثمارات المحتفظ  (ب)
ذات العالد الثابت، بما  والئسيدات نصيرة األجلالئسحب الخاص  األربع في االئسقثمارات المؤهم  ال

فيها األوراق المالي  المقصم  بالحكومات وئسيدات الهيلات القي ققخطى حدود الوالي  الوطيي  
 بائسقثياء) -AAوالحد األديى لمرقب  الجدارة االلقمايي  لمطرف المنابل هو وئسيدات الشركات. 

ئسيدات الشركات و  AA جدارة  القمايي  من الدرج قشقرط لها القي  الئسيدات الحكومي  الخالص 
)الحد األقصى ألجل االئسقحناق  (؛ ومدة االئسقثمار قنارب ئسيقين ويصف ئسي AAA القي ققطمب

؛ أما الناعدة المعياري  المقخذة أئسائسا لممناري  فهي مؤشر مصمم حئسب احقياجات ئسيوات( 5هو 
قيجي  ائسقثمارات قمك الحافظ  وخطوطها وشمل قعديل معقمد في ائسقرا الصيدوق يحئسب داخميا.

إيشاء احقياطي من الئسيول  لقمبي  مقطمبات  2052القوجيهي  خالل الفصل الرابع من عام 
 الصرف الصافي  بكفاءة أكبر.

في  76كايت يئسب  الموارد المدارة خارجيا قئساوي ما ينرب من  ،2052 أيمول/ئسبقمبر 30وحئسب الوضع في  -31
 القالي : األربع ثمارات الكمي ، وهي موزع  في الوقت الحالي بين فلات األصولالمال  من حافظ  االئسق

: قئسقثمر الموارد في هذه الحال في ئسيدات حكومي  مقعددة العمالت السندات الحكومية العالمية (ج )
  وذلك وفق القفويض المعيي. والحد األديى لمرقب  الجدارة االلقمايي  يصادرة عن بمدان رليئس

؛ ومدة االئسقثمار حوالى ئسيقين؛ أما الناعدة المعياري  -AA  بل في هذه الحال هولمطرف المنا
بأجل  لمصيدوق صلخزاي  العالمي  المخصائسيدات باركميز ل المقخذة أئسائسا لممناري  فهي مؤشر

 ائسقحناق يقراوح بين ئسي  وثالث ئسيوات؛

في إطار قفويض خاص بئسيدات  األموال: قئسقثمر األوراق المالية المتنوعة ذات الفائدة الثابتة (د )
من الئسيدات ذات الفالدة الثابق  المنوم  بالدوالر  اً مزيجيشمل  عالمي  مقيوع  ذات عالد ثابت

المضموي  برهون  المقصم  بالحكومات، واألوراق المالي  األمريكي، بما في ذلك األوراق المالي 
والحد  ي  وئسيدات الشركات.صادرة عن هيلات، والئسيدات الصادرة عن جهات فوق قومعناري  

يبمغ لكل األوراق المالي  بائسقثياء ئسيدات الشركات القي  -AAاألديى لمرقب  الجدارة االلقمايي  هو 
ئسيوات؛ أما الناعدة المعياري  المقخذة  4ومدة االئسقثمار حوالى  ،لدواعي القيويع -Aحدها األديى 

 ؛ي المخصص لمصيدوقباركميز اإلجمالي العالمأئسائسا لممناري  فهي مؤشر 

: قئسقثمر الموارد في هذه الحال في ئسيدات مربوط  بالقضخم السندات المربوطة بالتضخم  (ه )
مقعددة العمالت وذلك وفق القفويض المعيي. والحد األديى لمرقب  الجدارة االلقمايي  لمطرف 

عياري  المقخذة ئسيوات؛ أما الناعدة الم 5؛ ومدة االئسقثمار حوالى -AA المنابل في هذه الحال هو
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عن مؤئسئس   الصادرالمخصص لعالمي  المربوط  بالقضخم أئسائسا لممناري  فهي مؤشر الئسيدات ا
 ؛ئسيوات 50وئسي  واحدة  بينائسقحناق يقراوح  باركميز بأجل

 ذات قصييف ائسقثماري: قئسقثمر األموال في أوراق مالي  حكومي  سندات األسواق الناشئة (و )
الئسيدات ذات )أي  BBB–بمغ الحد األديى لمجدارة االلقمايي  بالعمالت النابم  لمقحويل. وي

  هو مؤشر باركميز يئسيوات قنريبًاه؛ والناعدة المعيار  7، وقبمغ مدقها (ياالئسقثمار  القصييف
 لئسيدات ديون الئسواق الياشل  ذات القصييف االئسقثماري المخصص لمصيدوق.

 تحديد المخاطر  - باء

موع  مقيوع  من المخاطر المالي . فاالئسقثمارات المحددة قيمقها بحئسب ائسقثمارات الصيدوق معرض  لمج -31
ومخاطر العمالت ومخاطر  ،أئسعار الئسوق ققأثر بمخاطر األئسواق )وخصوصا مخاطر أئسعار الفالدة

الئسيول (، وكذلك مخاطر االلقمان ومخاطر األطراف المنابم  والمخاطر القشغيمي . ويرد أدياه قعريف مفصل 
  المئسقخدم  في قياس قمك المخاطر في حافظ  ائسقثمارات يالمخاطر وموجز لممناييس الرليئس لكل من هذه
 الصيدوق.

 مخاطر األسواق

: قعرف مخاطر ئسعر الفالدة بأيها مخاطر القغير في قيم  االئسقثمار يقيج  لمقغير في الفائدة سعرمخاطر  -32
ري فالدة، أو القغير في شكل ميحيى العالد، أو النيم  المطمن  ألئسعار الفالدة، أو القغير في الفرق بين ئسع

 مخاطر ذلك في بما الفالدة ئسعر مخاطر رصد جريوي القغير في أي عالق  أخرى قرقبط بئسعر الفالدة.
 ققوفر القي المناييس إلى ائسقيادا االئسقثمار مدراء فرادى أوضاع وفي الكمي  الحافظ  وضع في القنمب

 االيحراف المناييس هذه وقشمل(. دال النئسم من 49 الفنرة ايظر) معززال المخاطر إدارة يظام بائسقخدام
 لمخطر، المعرض  والنيم  ،(الفعمي  المخاطر أي) المقوقع أئساس عمى الققبع وخطأ لمحافظ ، المعياري
 حدود الصيدوق في االئسقثمار ئسيائس  بيانمن  الثايي الممحق في وقرد. المشروط  لمخطر المعرض  والنيم 

ضاف . قحممها يمكن القي المشروط  لمخطر المعرض  والنيم  الققبع خطأ من كل  إجراء يمكن ذلك، إلى وا 
 أو الطمب عيد االئسقثمارات حافظ  بشأن الئسيياريوهات مخقمف وفق الضغوط قحمل عمى الندرة اخقبارات
 األئسواق أوضاع بئسبب ضروريا ذلك يرقأى عيدما

 القحميالت وهي المالي ، األرواق فرادى بشأن الداخمي  بالقحميالت قكمل قد اإليداع جه  قوفرها القي البيايات -33
 . أخرى مصادر أي أو بمومبرغ مؤئسئس  بيايات ائسقخدام خالل من قجري القي

: قيشأ مخاطر العمالت من قغير ئسعر عمم  ما منابل عمم  أخرى. ويواجه الصيدوق مخاطر العمالت -34
 القزامات أغمبي  إن حيث عمى مئسقوى الميزايي  العمومي  ككل، الدولي لمقيمي  الزراعي  مخاطر العمالت

 يحقفظ ثم ومن. الخاص  الئسحب حنوق بوحدات عيها معبر المصروف ، غير والميح النروض أي الصيدوق،
 مئسقحن  والمبالغ اإلذيي  والئسيدات االئسقثمارات، حافظ ) أصوله من بجزء ذلك، أمكن كمما الصيدوق،

 الصيدوق يحنق وبالمثل،. الخاص  الئسحب حنوق قنييم ئسم  ويئسب بعمالت( المئساهمات عن النبض
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 عيها المعبر األصول وبين األمريكي  بالدوالرات عيها المعبر الميح والقزامات العام االحقياطي بين المواءم 
 ".الخاص  الئسحب حنوق ئسم  عمالت مواءم  إجراءات" يئسمى ما وهذا. العمم  بقمك

رف مخاطر الئسيول  بأيها المخاطر الياشل  عن عدم قابمي  ائسقثمار ما لمقداول في : قعمخاطر السيولة -35
جل قوليد الئسيول  الالزم  لموفاء بااللقزامات القعاقدي . أاألئسواق بحيث ال يقئسيى بيعه بالئسرع  الكافي  من 

    ض والميح.وفي أي ينط  زميي ، يقعين أن يكون الصيدوق قادرا عمى الوفاء بالقزامات الصرف لمنرو 

 الحد ذلك يكون أن ويقعين. الئسيول  لمقطمبات األديى بالحد القنيد طريق عن الئسيول  مخاطر معالج  ققم -36
 .عميه النالم  الصرف بالقزامات الوفاء عمى الصيدوق لندرة ضمايا زميي  ينط  أي في مقاحا األديى

 االئتمان مخاطر

 المنقرض قخمف من الياشل  المالي العالد خئسارة أو الدين أصل خئسارة مخاطر بأيها االلقمان مخاطر قعرف -37
 . قعاقدي بالقزام الوفاء عن آخر يحو أي عمى القخمف أو ما قرض ئسداد عن

. لالئسقثمار القوجيهي  المبادئ في االلقمايي لمقصييف أديى حد وضع طريق عن االلقمان مخاطر قدار -38
 قضعها القي االلقمايي  القصييفات أئساس عمى اإلصدار جهات وفرادى المالي  األوراق فرادى أهمي  وققنرر
 موزع  لممخاطر قحميالت بإجراء شعب  خدمات الخزاي  وقضطمع.  يالرليئس االلقمايي القصييف وكاالت
 أئساس وعمى داخميا، المدارة االئسقثمارات كل عن اإلصدار جهات وفرادى المالي  األوراق فرادى بحئسب
 يظم بائسقخدام وذلك المعيي ، والمركزي  القجاري  المصارف وعن خارجيا، المدارة األصول عن ايقنالي

 القحميالت كل وقجرى. المصادر من وغيرهم االلقمايي  القحميالت بمندمي واالئسقعاي  المالي ، المعمومات
 .المخاطر إدارة عممي  من يقجزأ ال كجزء عيها قنارير وقعد األخرى االلقمايي 

 مةالمقاب األطراف مخاطر
 عدم احقمال من العند طرفي من طرف كل يواجهها القي المخاطر بأيها المنابم  األطراف مخاطر قعرف -39

 طريق عن االئسقثمارات لكل باليئسب  المنابم  األطراف مخاطر قدار. القعاقدي  بالقزاماقه المنابل الطرف وفاء
 اليندي  يخص فيما المصارف ذلك في بما المؤهم ، المنابم  لألطراف االلقمايي لمقصييف أديى حد وضع

 وضع طريق عن أيضا المنابم  األطراف مخاطر وقدار. األجل قصيرة االئسقثمارات يخص وفيما القشغيمي 
 مخاطر قحميل شعب  خدمات الخزاي  وققولى. مصرف/إصدار جه  كل مع القعامل لحجم أقصى حد

 المؤهم  والمصارف والمشقنات المقاجرة ذلك يف بما االئسقثمار، إدارة عممي  يخص فيما المنابم  األطراف
 يظم شعب  خدمات الخزاي  قئسقخدم المعيي ، والمركزي  القجاري  المصارف يخص وفيما لالئسقثمار؛
 .المصادر من وغيرهم االلقمايي  القحميالت بمندمي وقئسقعين المالي ، المعمومات

 التشغيمية المخاطر

 فشل أو كفاي  عدم عن الياشل  الخئسارة مخاطر" بأيها القشغيمي  المخاطر المصرفي  لمرقاب  بازل لجي  رفع  ق   -41
 هي القشغيمي  والمخاطر". خارجي  ثاأحد عن الياشل  أو الداخمي  اليظم أو األفراد أو الداخمي  العمميات
 عمى باألئسواق المرقبط  المخاطر أو اليظامي  المخاطر أو المالي  المخاطر ضمن كامي  ليئست مخاطر

 ومن. الئسمع  ومخاطر النايويي  والمخاطر اليشاط معاودة مخاطر القشغيمي  المخاطر قشملو . قئساعهاا
 في أدى ما وهو والخمفي، األمامي المكقبين بين واضح فصل وجود عدم القشغيمي  لممخاطر المعقادة األمثم 
 قداول أيشط  خالل من ضخم  خئسالر المضاربين وكبير العام المدير قحمل إلى بايك بيريغ مصرف حال
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 الضوابط في فادح فشل بئسبب مبكر وقت في لممؤئسئس  الحنيني المركز يالحظ ولم. بها مصرح غير مئسققرة
   .المذكور المصرف في العميا اإلدارة وارقباك

 لمصيدوق، المالي الهيكل في والمئساءل  لممئسؤولي  ئسميم إطار قحديد طريق عن القشغيمي  المخاطر عالجق -41
 .المعيي  الرئسمي  الئسيائسات لكل قايويي  ائسقعراض عمميات وأداء احقياطي ، راءاتإج ووضع

وئسيجري االيقهاء من إعداد قنرير عن إدارة المخاطر  2012وحددت المخاطر القشغيمي  وقم قحميمها في عام  -42
 .2012القشغيمي  الئسقثمارات الخزاي  وعمميات إدارة اليندي  بحمول يهاي  عام 

دارتها لمخاطرا قياس -جيم   وا 
  المخاطر تحمل ومستوى المخاطر ميزانية وضع

 عمى ئسمفا منررة مخاطر قيائسات إلى يئسقيد المخاطر لميزايي  إطار بائسقخدام أعاله المذكورة المخاطر قعالج -43
 الئسيائسات من وغيرها لالئسقثمار، قوجيهي  ومبادئ ،(الثايي الممحق) االئسقثمار ئسيائس  بيان في المحدد اليحو

 . الداخمي  إلجراءاتوا

 وضع يئسققبع وهو. األموال بين المخاطر قوزيع في يقمثل إجراء المخاطر ميزايي  وضع القحديد، وجه وعمى -44
 فرادى مئسقوى عمى وكذلك مجمل مئسقوى عمى االئسقثمارات حافظ  عمى قطبق ئسمفا منررة مخاطر حدود
. القحمل مئسقوى المناييس هذه جاوزتق مقى الحافظ  وقعديل المناييس هذه ورصد االئسقثمار، مدراء

  :يمي فيما المخاطر ميزايي  وضع عممي  ققمثل أكبر، وبقفصيل

 أئساس عمى لها المكوي  العياصر إلى الحافظ  قواجهها القي اإلجمالي  المخاطر وقفكيك قياس (أ)
 كمي؛

 فل  كل أو/و الكمي  االئسقثمارات حافظ  عمى( لممخاطر ميزاييات) لممخاطر قصوى حدود وضع (ب)
 يقفق بما مخقارة مخاطر قيائسات يطاقات قحديد خالل من المقوقع أئساس عمى حدة عمى أصول

 المخاطر؛ قحمل ومئسقوى المخاطر قحمل عمى اإلقبال مدى مع
 المخاطر؛ ميزاييات مع يقفق بما األصول بين المخاطر قوزيع (ج)
 ؛مئسقمر أئساس عمى المخاطر ميزايي  ائسقخدام إئساءة أو ائسقخدام مدى رصد (د)
 ؛(المقحنق أئساس عمى) اليقالج قحميل (ه)
 المرغوب المخاطر مئسقوى مع الحافظ  ققواءم كي الضرورة عيد االئسقثمارات في قغيير إدخال (و)

  .فيه

 األئسائسي  المخاطر لمناييس النصوى الحدود الصيدوق في االئسقثمار ئسيائس  بيان من األول الممحق يبين -45
. االئسقثمار مدراء فرادى مئسقوى عمى وكذلك مجمل مئسقوى عمى االئسقثمارات حافظ  بشأن ئسمفا المنررة
 وضعها القي الئسيائسات وفي الصيدوق في لالئسقثمارات القوجيهي  المبادئ قوردها النيود من مزيد كوهيا
 ألغراض المخقارة الئسيول  مناييس قفاصيل 2 الجدول ويورد. واالئسقثمار الئسيول الحد األديى لمقطمبات  بشأن
 الموضوع  القوجيهي  والمبادئ الئسيائسات هذه في المبين اليحو عمى قحممها ىومئسقو  لمخاطرا ميزايي  إطار
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 الداخمي  اإلجراءات أيضا يعرضان ،3 البيايي الشكل جايب إلى الجدول، وهذا. الصيدوق قبل من
دارة رصد أجل من الجديد المعزز المخاطر إدارة إطار وفق الموضوع   ميزايي  إطار وفق المخاطر وا 
 . الجديد المخاطر

  االستثمار سياسة بيان في الواردة المخاطر ميزانية مستويات خمفية

 في االئسقثمار ئسيائس  ببيان األول الممحق في المعروض  قحممها ومئسقويات المخاطر مناييس وضع قم -46
 رةإدا خدمات قنديم في المقخصص  المؤئسئسات من اثيقين بمئساعدة أجريت قحميالت لعدة يقيج  الصيدوق
إلدارة المخاطر القي قئسمح لمصيدوق بقحميل احقماالت  BarraOne، وكذلك عن طريق قيفيذ أداة المخاطر

 :ما يمي القحديد وجه وعمىالحافظ  ومئسقويات مخاطر المدراء، 

 فئات من فئة لكل المشروطة لمخطر المعرضة لمقيمة واحدة لئسي  المخاطر قحمل مئسقويات وضعت 
 االئسقثمار مجقمع قمثل معياري  قواعد لعدة المشروط  لمخطر المعرض  نيم ال إلى ائسقيادا األصول
 لميزاييات اليهالي  المئسقويات اشقنت وقد. المعيي  األصول فل  في الصيدوق لدى فيه المرغوب
 . األئسواق لقنمب مراعاة أمان هامش إضاف  طريق عن المخاطر

 لحافظة المشروطة لمخطر عرضةالم لمقيمة واحدة لئسي  المخاطر قحمل مئسقويات وضعت 
وائسقيادًا  الحالي  األصول لحافظ  المشروط  لمخطر المعرض  النيم  إلى ائسقيادا ككل االستثمارات
 . في ظروف الئسوق البالغ  الصعوب  الندرة عمى قحمل الضغوطإلى اخقبار 

 ممحوظ : ال ييطبق ذلك عمى  األصول فئات من فئة لكل الققبع خطأ مئسقويات وضعت(
 القوجيهي  المبادئ إلى ائسقياد المقوقع أئساس عمى االئسقثمارات المحقفظ بها حقى آجال االئسقحناق(

 الققبع خطأ مئسقويات إلى وائسقيادا  يالحال لمقفويضات باليئسب  الصيدوق عن الصادرة لالئسقثمار
 يينالخارج المدراء مع المياقشات إليه خمصت ما يحو عمى ككل الصياع  مئسقوى عمى المنبول 
 .الصيدوق ائسقثمارات لحوافظ
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  2الجدول 

طار رقابته في الصندوق   مخاطر االستثمار والحدود القصوى الموضوعة له وا 

 مئسقوى القيبيه/اإلجراء المقخذ وقيرة إعداد القنارير داة الرصدأوقيرة الرصد/ الحد األقصى الموضوع منياس المخاطر ومصدرها يوع المخاطر

 مخاطر ئسعر الفالدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدة مدير االئسقثمار المعيي 
)محددة في المبادئ القوجيهي  

 لالئسقثمار في الصيدوق(
 

يقيعن أال قكون المدة أقل من صفر )أي قصفي       
االئسقثمار يقحويمه إلى يندي ، عيد الحد األديى( وأال قزيد 

 عمى ئسيقين فوق المدة المعياري  )الحد األعمى(.
 

 المقثاليومي  عن طريق يظام ا
 

المخاطر الذي شهري  عمى األقل في قنرير 
يعرض عمى أمين الخزاي  وكبير الموظفين 

 الماليين
 

ربع ئسيوي  في قنرير حافظ  ائسقثمارات 
الصيدوق الذي يعرض عمى المجمس 

 القيفيذي
 

إذا حدث قجاوز لمحد األعمى أو األديى لممدة، ينوم فريق إدارة 
دارة المخاطر()شعب  القحميل  األصول والخصوم بإبالغ هذه  المالي وا 

المئسأل  إلى كل فريق إدارة االئسقثمارات وأمين الخزاي  وكبير 
الموظفين الماليين. وينوم فريق إدارة االئسقثمار بالقواصل فورا مع 

 مدير االئسقثمار المعيي لمنيام بما يمي:

  القحنق من الئسبب الكامن وراء المركز/االئسقراقيجي 

  االقفاق عمى إطار زميي معنول ينوم مدير االئسقثمار خالله
 بإعادة المدة إلى يطاق الحدود المئسموح بها

  طمب قأكيد مكقوب من قبل مدير االئسقثمار بشأن مئسقوى
 المدة الجديد عيد قيفيذ عمميات القداول الالزم 

وعيدلذ ينوم فريق إدارة األصول والخصوم بالقحنق من مئسقوى المدة 
 ذلك إلى أمين الخزاي  وكبير الموظفين الماليين. ويبمغ

خطأ ققبع ائسقشرافي عمى  
أئساس المقوقع لمدة ئسي  واحدة 

)محدد في بيان ئسيائس  
 االئسقثمار في الصيدوق(

 

 في المال  كحد أقصى 5.5الئسيدات الحكومي  العالمي : 

في المال  كحد  3الئسيدات المقيوع  ذات الفالدة الثابق : 
 أقصى

 في المال  كحد أقصى 2.5ات المربوط  بالقضخم: الئسيد

في  4الئسيدات الحكومي  الصادرة عن األئسواق الصاعدة: 
 المال  كحد أقصى

 أئسبوعي  عن طريق يظام إدارة المخاطر
 

الذي  شهري  عمى األقل في قنرير المخاطر
يعرض عمى أمين الخزاي  وكبير الموظفين 

ع إلى إذا وصل الوض ، وبوقيرة أقربالماليين
 باقخاذ اإلجراء المعيي همئسقوى القيبي

 
ربع ئسيوي  في قنرير حافظ  ائسقثمارات 
الصيدوق الذي يعرض عمى المجمس 

 القيفيذي
 

الققبع في حال أي مدير من مدراء االئسقثمار الحد  أإذا قجاوز خط
في المال  أو إذا كان القغير في خطأ الققبع عن  5المعيي بمندار 

في المال ، ينوم فريق إدارة األصول  5ز الشهر الئسابق يقجاو 
والخصوم بإبالغ هذه المئسأل  إلى كل من فريق إدارة االئسقثمارات 

وأمين الخزاي  وكبير الموظفين الماليين. وينوم فريق إدارة االئسقثمار 
 بالقواصل فورا مع مدير االئسقثمار المعيي لمنيام بما يمي:

  في خطأ الققبعالقحنق من الئسبب األئسائسي وراء القفاوت 

  االقفاق عمى إطار زميي معنول ينوم مدير االئسقثمار خالله
بإعادة خطأ الققبع إلى يطاق الحدود المئسموح بها إذا رؤيت 

 ضرورة لذلك

  طمب قأكيد مكقوب من قبل مدير االئسقثمار بشأن خطأ الققبع
 أالجديد عيد قيفيذ عمميات القداول الالزم 

ول والخصوم بالقحنق من مئسقوى خطا وعيدلذ ينوم فريق إدارة األص
 الققبع ويبمغ ذلك إلى أمين الخزاي  وكبير الموظفين الماليين.

  ايت الحافظ  القي قمثل الناعدة المعياري  قشقمل عمى أوراق مالي  مضموي  برهون عناري  ذات جدارة القمايياعدة المعياري . فعمى ئسبيل المثال، إذا كأ ييبغي أن يذكر أن ارقفاع خطأ الققبع ال يعيي بالضرورة ارقفاع مئسقوى المخاطر، ولكيه يعيي ارقفاعا في الدرج  فنط عيد مناريقه بالن
  .المطمن م  يها قظهر مئسقوى مخاطر أقل بالنيمقديي ، فإن الحافظ  المربوط  بهذه الناعدة المعياري  دون أن قشقمل عمى األوراق المالي  المشارة إليها قد قظهر خطأ ققبع عاليا ولك
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 مخاطر ئسعر الفالدة )ققم (
 

النيم  المعرض  لمخطأ 
 95المشروط  بيئسب  ثن  قبمغ 
في المال  لمدة ئسي  واحدة 

ن ئسيائس  )محددة في بيا
 االئسقثمار في الصيدوق(

 
 

  : ىفي المال  كحد أقص 6حافظ  االئسقثمارات الكمي 

  : في المال  كحد  4الئسيدات الحكومي  العالمي
 أقصى

  : في المال   55الئسيدات المقيوع  ذات الفالدة الثابق
 كحد أقصى

  :في المال  كحد  9الئسيدات المربوط  بالقضخم
 أقصى

في  27رة عن األئسواق الصاعدة: الئسيدات الحكومي  الصاد
 المال  كحد أقصى

 عن طريق يظام إدارة المخاطر شهري 
 

المخاطر الذي شهري  عمى األقل في قنرير 
يعرض عمى أمين الخزاي  وكبير الموظفين 

، وبوقيرة أقرب إذا وصل الوضع  الماليين
 باقخاذ اإلجراء المعيي القيبيهإلى مئسقوى 

 
  ائسقثمارات ربع ئسيوي  في قنرير حافظ

الصيدوق الذي يعرض عمى المجمس 
 القيفيذي

 

إذا قجاوزت النيم  المعرض  لمخطر المشروط  لحافظ  ائسقثمارات 
الصيدوق ككل أو لالئسقثمار الموكول إلى أي مدير من مدراء 

في المال  أو إذا كان القغير فيها  5الحد المعيي بمندار  االئسقثمار
لمال ، ينوم فريق إدارة األصول في ا 5عن الشهر الئسابق يقجاوز 

وأمين  االئسقثمار فريق إدارة من والخصوم بإبالغ هذه المئسأل  إلى كل
  الخزاي  وكبير الموظفين الماليين. وققخذ اإلجراءات القالي  فورا:

 ديديجري فريق إدارة األصول والخصوم قحميال قفصيميا لقح 
 مصادر ارقفاع النيم  المعرض  لمخطر المشروط .

   يوصي فريق إدارة األصول والخصوم، حئسب يقيج  القحميل
ن حافظ  ائسقثمارات أالقفصيمي، بالقدابير القصحيحي  بش

الصيدوق ككل أو بشأن أي من فرادى مدراء االئسقثمار 
لمعرض عمى كبير المئسؤولين الماليين وأمين الخزاي . وقد 
قشمل هذه القوصيات، عمى ئسبيل المثال ال الحصر، زيادة 

القعامل في اليندي ، وقخفيض المدى وقصفي  االئسقثمار  حجم
 في قطاع معين. 

  وفريق إدارة  شعب  خدمات الخزاي قياقش قمك القدابير داخل
وقعرض خط  عمل عمى كبير الموظفين  الخصوم واألصول،

 الماليين وعمى أمين الخزاي .

  عيد الموافن  عمى القوصيات، يقم قيفيذها مع الطرف المنابل
 عيي. الم

 مخاطر العمالت
 

االيحراف كيئسب  ملوي  عن 
يئسب قوزيع ئسم  حنوق الئسحب 

 الخاص  
 

في المال  عن ئسم   2.5حدوث ايحراف ال قزيد يئسبقه عمى 
 حنوق الئسحب الخاص  لفقرة ثالث  أشهر عمى األكثر

 

 شهري  عن طريق القحميل الداخمي
 

الذي  شهري  عمى األقل في قنرير المخاطر
أمين الخزاي  وكبير الموظفين يعرض عمى 

، وبوقيرة أقرب إذا وصل الوضع إلى الماليين
 باقخاذ اإلجراء المعيي القيبيهمئسقوى 

 
ربع ئسيوي  في قنرير حافظ  ائسقثمارات 
الصيدوق الذي يعرض عمى المجمس 

 القيفيذي
 

 

في المال ، ققخذ  2.5إذا قجاوز االيحراف كيئسب  ملوي  في أي عمم  
 الي : اإلجراءات الق

  يوصي فريق إدارة األصول والخصوم بوضع ائسقراقيجي  إلعادة
المواءم  بائسقخدام واحدة من األدوات القالي : معامالت اليند 

األجيبي في اليندي  المدارة داخميا أو القغيير في قكوين عمالت 
 واحدة أو أكثر من القفويضات المدارة خارجيا.

 ميي إلعادة ز الغ إطار ينوم فريق إدارة األصول والخصوم بإب
مى كل من أمين الخزاي  وكبير الموظفين الماليين عالمواءم  

فرق  المعيي  )فريق إدارة االئسقثمارات و/أو فريق أئسواق واأل
 رأس المال.

  يقم إبالغ الطرف المعيي من أجل قيفيذ عمميات القداول
 الالزم . 

 إعادة  بعد القيفيذ، يقم إجراء قحميل جديد من أجل القحنق من
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   مواءم  األصول.

 مخاطر الئسيول 
 

 

اليئسب  الملوي  إلجمالي 
الدفعات المصروف  )محددة في 

الئسيول   الحد األديى لمقطمبات
 في الصيدوق(

 

الحد األديى لمقطمبات الئسيول  )وهي ققألف من األصول 
عالي  الئسيول  الميدرج  ضمن حافظ  ائسقثمارات الصيدوق( 

إجمالي المبالغ  المال  من مجموعفي  60محددة عيد يئسب  
المصروف  الئسيوي  )أي القدفنات اليندي  الخارج ( 

واالحقياجات اإلضافي  المحقمم  الياجم  عن صدمات 
  ب الئسيول 

 ئسيوي  عن طريق القحميل الداخمي  ربع
 

ربع ئسيوي  في قنرير حافظ  ائسقثمارات 
الصيدوق الذي يعرض عمى المجمس 

  القيفيذي

حافظ  ائسقثمارات  األصول عالي  الئسيول  الموجودة في إذا ايخفضت
في المال  من إجمالي المبالغ  70الصيدوق بحيث وصمت إلى 

المصروف ، ينوم فريق إدارة األصول والخصوم بإبالغ هذه المئسأل  
إلى كل من كبير المئسؤولين الماليين وأمين الخزاي  مع إبالغ ذلك 

أجل قينيح الخط  المقعمن  بالمبالغ فورا إلى دالرة إدارة البرامج من 
  المصروف  مئسقنبال.

 االلقمانمخاطر 
 

مرقب  الجدارة االلقمايي  )محددة 
في المبادئ القوجيهي  

 لالئسقثمار في الصيدوق(
 
 

الحد األديى ليطاقات المراقب االلقمايي  الوارد في المبادئ 
 مي: هو كما ي لمحوافظ المدارة خارجياً  القوجيهي  لالئسقثمار

 BBB المرقب و  في حال الئسيدات الحكومي  -AAالمرقب  
 في حال الئسيدات الحكومي  الصادرة عن األئسواق الصاعدة 

 
-A  الحد األقصى لحجم القعامل في لئسيدات الشركات. و

في حال القفويضات  في المال  20ئسيدات الشركات 
 الخاص  باألوراق المالي  المقيوع  ذات الفالدة الثابق 

   عن طريق يظام رصد االمقثاليومي
 

المخاطر الذي شهري  عمى األقل في قنرير 
يعرض عمى أمين الخزاي  وكبير الموظفين 

 الماليين
 

يعرض قحميل لقصييفات الجدارة االلقمايي  
حئسب فلات األصول كل ثالث  اشهر في 
قنرير حافظ  ائسقثمارات الصيدوق الذي 
 يعرض عمى المجمس القيفيذي لمصيدوق

ا حدث قخفيض في المرقب  االلقمايي  لورق  مالي  ما إلى ما دون إذ
الحد األديى لمراقب الجدارة االلقمايي  لدى الصيدوق، ينوم إدارة 

إدارة  فريق األصول والخصوم بإبالغ هذه المئسأل  إلى كل من
. ووفنا لممبادئ نييالمال الموظفينوكبير  وأمين الخزاي  االئسقثمار

مار، يقخمص مدير االئسقثمار من األوراق المالي  القوجيهي  لالئسقث
يومًا من قاريخ القخفيض الذي قجريه وكال   30المعيي  في غضون 
 القصييف االلقمايي.

 
القي  بإجراء قحميالت لممخاطر االلقمايي  شعب  خدمات الخزاي قنوم 

ققعرض لها االئسقثمارات المدارة داخميًا وكذلك بصورة ايقنالي  
لممصارف  دارة خارجيًا. وقحمل المخاطر االلقمايي لألصول الم

القجاري  والمركزي  بائسقخدام يظم المعمومات المالي  ومندمي 
 القحميالت االلقمايي  وغيرها من المصادر.

 مخاطر الطرف المنابل
 

مرقب  الجدارة االلقمايي  
لألطراف المنابم  )محددة في 
المبادئ القوجيهي  لالئسقثمار 

 (في الصيدوق
 
 

الحد األديى من مراقب الجدارة االلقمايي  لألطراف المنابم  
 المؤهم :

: األجل قصيرة واالئسقثمارات اليندي  حال في المصارف
 قصير االلقمايي لمقصييف األديى الحد يكون أن يقعين
 P-1أو بورز، آيد ئسقايدارد قصييف وفق A-1هو األجل
  .فيقش قصييف وفق F-1 أو موديز، قصييف وفق

 شهري  عن طرق القحميالت الداخمي  
 

األطراف  لطرف ما منإذا حدث قخفيض في المرقب  االلقمايي   بصف  خاص  
المنابم  إلى ما دون الحد األديى لمراقب الجدارة االلقمايي  لدى 

الصيدوق، ينوم فريق إدارة األصول والخصوم بإبالغ هذه المئسأل  
فريني الماليين  الموظفينوكبير  شعب  خدمات الخزاي إلى كل من 

وققخذ، باالشقراك مع مدير االئسقثمار حئسب . إدارة االئسقثمار واليندي 
  اإلجراءات الفوري  الالزم . االققضاء،

 
قحمياًل لكل أيشط  االئسقثمار، بما فيها  شعب  خدمات الخزاي قجري 

القداول والمشقنات والمصارف المؤهم  لالئسقثمارات. وقرصد أيضا 
   ات االلقمايي  والئسالم  المالي  لممصارف القجاري  والمركزي .القصييف

 .EB 2006/89/R.40   سياسة السيولة، الوثيقة ب

 

 



 

 

E
B

 2
0
1

2
/1

0
7
/R

.3
2
/A

d
d
.3

 

5
8

 

 مئسقوى القيبيه/اإلجراء المقخذ وقيرة إعداد القنارير الرصد أداةوقيرة الرصد/ الحد األقصى الموضوع منياس المخاطر ومصدرها يوع المخاطر

 المخاطر القشغيمي 

 

شعب  صل الوظالف داخل ف
، ووضع خدمات الخزاي 

إجراءات احقياطي ، ووجود 
مراقب  قايويي  )محددة في دليل 

وقنرير إدارة المخاطر  الخزاي 
دارة  القشغيمي  ليندي  الخزاي  وا 

 (االئسقثمار

 

شعب   واجباتالفصل بين 
وفريق إدارة  خدمات الخزاي 

األصول والخصوم المشار إليه 
الرقاب  الداخمي   في وثين  إطار

والعديد من المبادئ القوجيهي  
 لالئسقثمار

 

وقنرير  ئسيوي ، عن طريق قينيح دليل الخزاي  مئسقمرة غير ميطبق
 (2052المخاطر القشغيمي  )اعقبارا من عام 

 

يقم فصل الواجبات المقعمن  باإلجراءات المالي  األئسائسي  داخل دالرة 
شعب  خدمات والخدمات المالي  و العمميات المالي  بين شعب  المراقب 

، وبذلك قخول األولى ئسمط  إصدار القعميمات الخاص  بينل الخزاي 
أموال الصيدوق إلى أطراف خارجي ، بييما ققولى الثايي  قيفيذ قمك 
ضاف  إلى  القعميمات عن طريق الحئسابات المصرفي  القشغيمي . وا 

، دمات الخزاي شعب  خذلك، قنوم شعب  المراقب والخدمات المالي  و 
كل ميهما بشكل مئسقنل، بقئسجيل النيود المحائسبي  المقعمن  بهذه 
الحركات في دفقر األئسقاذ العام لمصيدوق ثم قجري مطابنقها كجزء 

 شعب  خدمات الخزاي ويفصل أيضا في من إقفال الدفاقر الشهري. 
بين فريق إدارة األصول والخصوم الذي ييفذ القداوالت وفريق إدارة 

 ندي  الذي يجري عمميات قئسوي  القداوالت.الي

وفضال عمى ذلك، فيما يقعمق بحافظ  االئسقثمارات، يقم إجراء 
المئسقوى األول لإلغالق بين مدراء الحوافظ الخارجيين وجه  اإليداع 
العالمي  المقعامم  مع الصيدوق، وهو ما يكفل المئساءل  والفصل بين 

 الواجبات. 

ءات بصف  دوري  في دليل الخزاي . ومقى اإلجرا بهذهويقم اإلبالغ 
وضع إجراء جديد، قصمم وظالف احقياطي  وقوثق من أجل كفال  

     ائسقمراري  العمل.
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 أنشطة المراقبة والرصد –دال 
 الصيدوق، ائسقثمارات قواجه القي المخاطر رصد في األدوات من مقيوع  مجموع  الراهن الوقت في قئسقخدم -47

 : يمي كما وهي
 عزز المخاطر، لميزايي  فعال إطار لقطبيق االئسقعداد أجل من: المعزز المخاطر إدارة نظام 

، هو يظام المخاطر إلدارة جديدا معززا يظاما الصيدوق ويفذ. القحميمي  موارده الصيدوق
BarraOne، االئسقثمارات حافظ  في الصيدوق قدرة اليظام هذا وعزز. 2012 في يوييو/حزيران 

 مقوقع أئساس عمى قحميالت إجراء من وفريق إدارة األصول والخصوم ت الخزاي شعب  خدما ويمكن
 ومدراء القفويضاتفرادى و  لألصول باليئسب  الضغوط قحمل عمى الندرة اخقبارات إجراء وكذلك

 .الميفصمين االئسقثمار
 ريتاإليق شبك  عمى إلكقرويي موقع عمى المئسقخدم اإللكقرويي القطبيق هذا: االمتثال رصد نظام 

 عمى القحنق من فريق إدارة األصول والخصوم يمكن العالمي  اإليداع جه  بقوريده قامت والذي
 كال قعيي القي لالئسقثمارات القوجيهي  بالمبادئ الخارجيين الحوافظ مدراء امقثال من يومي أئساس
 القوجيهي  المبادئ من المال  في ثمايين ليئسب  اليظام هذا في رموز وضع اآلن حقى قم وقد. ميهم

 أئساس عمى القيبيه قنقضي مئسقويات أي أو قحدث قجاوزات أي إلى ييبه اليظام وهذا لالئسقثمارات،
 طريق عن رصدها فيجري اليظام في قرميزها يمكن ال القي القوجيهي  المبادئ أما. يومي

 .الدليل في الواردة واإلجراءات الداخمي  القحميالت
 عمى قجري القي االمقثال من القحنق مراجعات قؤدى ات،الواجب بين بالفصل ققعمق ألئسباب
فريق إدارة األصول  بقيبيه قنوم القي العالمي  اإليداع جه  قبل من قاريخيا المدارة الحافظ 
 . الشأن هذا في شهريا قنريرا الصيدوق إلى وقندم قجاوز أي ينع حالما والخصوم

  مصدري من عدد ألوضاع كيفي  ميالتقح االئسقثمارفريق إدارة  يجري ئسمف، ما إلى إضاف 
 .المنابم  واألطراف المالي  األوراق

 هذا ويقولى. الصيدوق ائسقثمارات حافظ  قواجهها القي المخاطر رصد والخصوم األصول إدارة فريق يقولى -48
 هذا ويرئسل. الماليين الموظفين وكبير الخزاي  أمين من كل عمى يعرض شامل شهري قنرير إعداد الفريق
 والخصوم واألصول والمالي  االئسقثمار إلدارة االئسقشاري  المجي  من كل إلى المزوم، عيد أيضا، ريرالقن

  .والمالي  لالئسقثمار االئسقشاري  والمجي 
 فريق ينوم ،2 الجدول في قعريفه الوارد اليحو عمى ،"القيبيه مئسقوى" إلى مخاطر أي منياس وصل ومقى -49

 الفريق ويوصي. الماليين الموظفين وكبير الخزاي  وأمين إدارة االئسقثمار فريق بإبالغ والخصوم األصول إدارة
 الجدول في بيايه الوارد اليحو عمى وذلك المعيي ، تااإلجراء وققخذ الماللم  القخفيف بائسقراقيجيات المذكور
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 لمخاطرا مئسقوى من بالقحنق والخصوم األصول إدارة فريق ينوم إليها، المشار اإلجراءات إكمال وعن. 2
بالغ  . 3 البيايي الشكل في العممي  لهذه قصوير ويرد. المعيي  األطراف إلى الجديد المئسقوى ذلك وا 

 المقعمن  الصيدوق في االئسقثمارات ئسيائس  ببيان الثايي الممحق في الموضوع  المخاطر مناييس إلى إضاف  -51
 المخاطر إدارة يظام بائسقخدام اطرالمخ مناييس من شامم  مجموع  قحميل يجري المخاطر، ميزايي  بأغراض

 الصيدوق ائسقثمارات بحافظ  المقعمن  المخاطر مناييس من واحدا أن رؤي ومقى. األقل عمى شهر كل مرة
 الئسابق، الشهر عن كبير قغير حدوث كشف أو عيه قجاوز حدث االئسقثمار مدراء من بواحد أو ككل

وفريق إدارة  الخزاي  أمينو  كبير الموظفين الماليين عمى ل أالمئس هذه والخصوم األصول إدارة فريق يعرض
 . االئسقثمار

 :يمي ما( الثالث الممحق في قعاريفها قرد القي) اإلضافي  القدابير قشمل -51

 الناعدة وبحئسب المدراء، فرادى بحئسب ئسيوي أئساس عمى محئسوبا العالد أو المعياري االيحراف (أ)
 الكمي ؛ المعياري  والناعدة لمصيدوق الكمي  االئسقثمارات حافظ  وعن األصول، لفل  المعياري 

 95 قبمغ ثن  وفقرة ئسي  واحدة يبمغ ائسقشرافي زميي أفق فيالمشروط   لمخطر المعرض  النيم  (ب)
 حافظ  وعن األصول، لفل  المعياري  الناعدة وبحئسب المدراء، فرادى بحئسب موزع  المال ، في

 الكمي ؛ المعياري  والناعدة لمصيدوق الكمي  االئسقثمارات
 األخيرقين؛ الئسيقين لفقرة القاريخي  الكمي  الشهري  لمخطر المعرض  النيم  (ج)
 المخاطرة؛ يوع بحئسب الكمي  المخاطر قفكيك (د)
 بيقا، ومعامل المعمومات، ويئسب  الققبع، وخطأ شارب، يئسب ) بالمخاطر المرجح العالد مؤشرات (ه)

 (. ألفا ومعامل

 الرقاب  المالي  والخدمات المراقب شعب  قمارس االئسقثمار، المج في القحديد وجه وعمى ،ذلك عن وفضال -52
 .الثالث  األطراف أو/و اإليداع جه  مع المالي  الئسجالت مطابن  وققولى البيايات عمى الكامم 
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 3الشكل البيايي 
 إطار تدفق الرقابة عمى مخاطر االستثمارات

 

 

 

كبير 
الموظفين 

 الماليين

أمين   
 نةازالخ

 
 

إدارة األصول 
 والخصوم

المجمس 
 التنفيذي

 

إدارة االستثمار/ أدارة 
 النقدية

  

 

 

 تقرير شهري بالمخاطر

 تقرير مخصص للمخاطر - 

  استراتيجية التخفيف

 

  ميزانية رصد المخاطر
 

وصول المخاطر  إلى 

 التحفيز؟ مستوى

  التخفيف

 ال

 ؟تناقص المخاطر نعم
 

 ير فصلي للعلم تقر

 
استعراض التقرير الشهري بالمخاطر/ 

 المعلومات االرتجاعية

 اعقماد االئسقراقيجي  

 تنفيذ االستراتيجية

استعراض التقرير الشهري بالمخاطر/ 

 المعلومات االرتجاعية

 

استعراض التقرير الشهري بالمخاطر/ 

المعلومات االرتجاعية/ إغالق التقرير 

 الشهري

 

 نعم
 ال
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 رفيعة المجنة) وصالحياتها ماليةوال لالستثمار االستشارية لمجنة اإلجرائية القواعد
 (المستوى

 الغرض -1

ئسداء رليسال مئساعدة 5-5 قحديد االئسقراقيجي  العام  لالئسقثمار وبيان ئسيائس   في إليه المشورة وا 
 .األخرى االئسقراقيجي  المالي  المئساللاالئسقثمار والبت في 

 ليس بشأيهاورفع قوصيات إلى الر  االئسقراقيجي  المالي  المئسالل ومياقش  ورصد ائسقعراض 5-2
 االئسقشاري  المجي  من أو/و أعضالها من إليها قرد القي والقوصيات المعمومات عمى بياء

 .والخصوم واألصول والمالي  االئسقثمارات إلدارة

 واألصول والمالي  االئسقثمارات إلدارة االئسقشاري  يشمل يطاق ائسقعراض وقوصيات المجي  5-3
 قنضيه الحاج ، ما يمي:والخصوم، ليبت فيها رليس الصيدوق حئسب ما 

 االحقياجات من القمويل والموارد، بما ما في ذلك حال  الميزايي ؛  1-3-1
 اآلليات المالي ؛  1-3-2
 ؛كل القدفنات والقوقعات المالي   1-3-3
 ئسيائس  االئسقثمار والحد األديى لمقطمبات الئسيول ؛  1-3-4
 إدارة مخاطر االئسقثمار؛  1-3-5
 شرة عمى عالد االئسقثمار؛الرئسوم المبا  1-3-6
 قعيين مدراء االئسقثمار وجه  اإليداع العالمي ؛  1-3-7
 قطورات األئسواق المالي ؛  1-3-8
 أي مئسالل مالي  أخرى قعقبر مهم  ائسقراقيجياً   1-3-9

 العضوية -2

 ينرر رليس الصيدوق عضوي  المجي ، وققكون عضوي  المجي  عمى اليحو القالي: 2-5
 ئسا(رليس الصيدوق )رلي 

  مكقب الرليس ويالب الرليس الرليس،يالب 

  رليس دالرة إدارة البرامجو  لشؤون البرامج المئساعديالب الرليس 

  الماليين ورليس دالرة العمميات المالي  الموظفينكبير 

  دارة المعرف ؛، القيمي  ائسقراقيجييكبير  دالرة االئسقراقيجي  وا 

 رليس دالرة خدمات الميظم ؛ 

  (اً )أميي شعب  خدمات الخزاي ، زاي الخالمدير وأمين 

  ويالب الرليس الرليسمدير، مكقب 

 شعب  المراقب والخدمات المالي  المراقب المالي ومدير 

  ،المئسقشار العام مكقبالمئسقشار العام 
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  واإلشراف )بصف  مراقب( المراجع مدير، مكقب 

  ضمه من وقت إلى آخر. الرليسأي عضو آخر ينرر 

 االجتماعات -3

قهم عمى ل عدم قدر في حايعييون و  ر األعضاء والمراقبون كل االجقماعات.يحض  3-5
 ممثمين عيهم عن طريق إبالغ ذلك خطيًا إلى أمين المجي .  الحضور

 يجوز أن يطمب أمين المجي  بالقشاور مع رليس المجي  إلى موظفي الصيدوق  3-2
 جقماعات. المعييين مباشرة بالمئسالل المنرر مياقشقها حضور االاآلخرين 

يقألف اليصاب النايويي من رليس الصيدوق بصفقه رليئسا لمجي  أو، في حال عدم   3-3
ت يكون صادرا عن )وفق قفويض محدد لمئسمطا ييوب عيهقدرقه عمى الحضور، من 

أو بوصفه أمين المجي   ،شعب  خدمات الخزاي ، مين الخزاي أمدير و رليس الصيدوق( و 
  ن الماليين أو من ييوب عيه.وكبير الموظفي ؛من ييوب عيه

  قعند االجقماعات كل شهرين وعمى فقرات أقصر إذا اققضت أعمال الصيدوق ذلك.  3-4

 ومحاضر االجتماعات الوثائقو  األعمالجدول  -4

 .أمين المجي  ينوم مدير وأمين الخزاي  في الصيدوق بدور  4-5
 المئسؤوليات القالي : أمين المجي قنع عمى   4-2

 ؛الجداول الزميي  لالجقماعات وضع 4-2-5
 ؛وضع مشاريع جداول األعمال بالقشاور مع رليس المجي  4-2-2
وقوزيع الوثالق عمى المجي  قبل أربع  أيام عمى األقل من قيئسيق  4-2-3

اجقماع،  المحددة لكلوثالق الموعد ايعناد االجقماع. وعالوة عمى 
ؤها ضروريا، ققمنى المجي ، حئسبما يراه رليس المجي  أو أعضا

-5معمومات عن المئسالل المالي  االئسقراقيجي  المشار إليها في البيد 
 ؛3

إعداد محاضر االجقماعات لمموافن  عميها من رليس المجي  وائسقيفاء  4-2-4
ئسجل ققبع االجراءات القي قنقضيها المجي . وقشمل المحاضر ما 

 يمي:
 النرارات المقخذة من رليس الصيدوق؛ 4-2-4-5
المشورة والقوصيات والمالحظات الموضوعي  القي  4-2-4-2

 يبديها أعضاء المجي ؛
 اإلجراءات المقخذة من الموظفين المئسؤولين؛ 4-2-4-3
قوزيع محاضر االجقماعات الموقع  عمى جميع   4-2-5

 األعضاء والمراقبين والمشاركين اآلخرين.
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 والخصوم واألصول والمالية راالستثما إلدارة االستشارية لمجنة اإلجرائية القواعد
 (التشغيمية المجنة) وصالحياتها

 الغرض -1

ئسداء المشورة إليه فيما يقعمق بالمئسالل المالي  أو إدارة االئسقثمارات  5-5 مئساعدة كبير الموظفين الماليين وا 
 من قرارات قنع قحت ئسمطقه أو يفوض ئسمط  البت فيها من رليس الصيدوق. 

لل المقعمن  بالمخاطر القي قدخل في إطار بيان ئسيائس  االئسقثمار البت في ئسيائس  االئسقثمار ولمئسا 5-2
 المعقمد؛

ورفع قوصيات بشأيها إلى المجي   االئسقراقيجي  المالي  المئسالل ومياقش  ورصد ائسقعراض 5-3
االئسقشاري  لالئسقثمار والمالي  القخاذ قرارات يهالي  من رليس الصيدوق بشأن المئسالل المالي  

إلدارة من أعضاء المجي  االئسقشاري   المعمومات والقوصيات المندم  إليهامى االئسقراقيجي  بياء ع
 :االئسقثمار والمالي  واألصول والخصوم

 االحقياجات من القمويل والموارد، بما ما في ذلك حال  الميزايي ؛  1-3-1
 اآلليات المالي ؛  1-3-2
 ؛كل القدفنات والقوقعات المالي   1-3-3
 ثمار والحد األديى لمقطمبات الئسيول ؛ئسيائس  االئسق  1-3-4
 إدارة مخاطر االئسقثمار؛  1-3-5
 قطورات األئسواق المالي ؛  1-3-6
 أي مئسالل مالي  أخرى قعقبر مهم  ائسقراقيجيًا أو قشغيميًا.  1-3-7

القشغيمي  بموجب أحكام الئسيائسات المالي  المعقمدة كي  المئسالل ومياقش  ورصد ائسقعراض 5-4
بالغ المجي  االئسقشاري  لالئسقثمار والمالي  بالنرارات المقخذة.  موظفين الماليينيبت فيها كبير ال وا 

القنديرات في أي مئسالل قصعيدها إلى المجي  االئسقشاري   كبير الموظفين الماليين أفضل ويئسقخدم
 لالئسقثمار والمالي . ويشمل يطاق قرارات كبير الموظفين الماليين ما يمي:

 هي  لالئسقثمار وما يطرأ عميها من قغييرات بعد ذلك؛المبادئ القوجي 1-4-1
إعادة القخصيص في حدود القكاليف المباشرة االجمالي  المعقمدة عمى ائساس عالد  1-4-2

 االئسقثمار؛
 معايير األهمي  الخقيار المصارف القجاري  وما يطرأ عميها من قغييرات؛ 1-4-3
 االئسقثمار الفردي  في حدود النواعد المعياري  النواعد المعياري  لميزايي  مخاطر حوافظ 1-4-4

 المعقمدة من المجمس القيفيذي؛
 اخقيار المعمومات المالي  ومندمي الخدمات االئسقشاري ؛ 1-4-5
 المئسالل المالي  والقشغيمي  األخرى ذات الصم . 1-4-6
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 العضوية -2

 :وقشمل ما يميينرر رليس الصيدوق عضوي  المجي ،  2-5
 ورليس دالرة العمميات المالي  )رليئسًا( ن الماليينكبير الموظفي 

  ؛)أمييًا( شعب  خدمات الخزاي ، أمين الخزاي مدير و 

 شعب  المراقب والخدمات المالي ؛ المراقب المالي ومدير 

  مدير دالرة إدارة البرامج أو من يمثمه عمى اليحو الذي يحدده يالب رليس الصيدوق
 المئساعد لشؤون البرامج؛

   ؛حدة القخطيط المالي وقحميل المخاطرمدير و 

 مدير المئساءل  واالبالغ المالي، شعب  المراقب المالي والخدمات المالي ؛  

 مدير النروض والميح، شعب  المراقب المالي والخدمات المالي ؛ 

   الخزاي ؛ خدمات مئساعد أمين الخزاي ، شعب 

 اي ؛الخز  خدمات بإدارة األصول والخصوم، شعب  كبير الموظفين 

 الخزاي ؛ خدمات بإدارة االئسقثمارات، شعب  كبير الموظفين 

 موظف الميزايي ، وحدة القخطيط المالي وقحميل المخاطر؛ 

 مئسقشار قايويي، مكقب المئسقشار العام؛ 

  أمييا الخزاي  في ميظم  األغذي  والزراع  وبريامج األغذي  العالمي كمراقبين 

  وقت إلى آخر.أي عضو آخر ينرر رليس المجي  ضمه من 

 

 االجتماعات -3

الحضور، قهم عمى وفي حال عدم قدر  يحضر أعضاء المجي  كل االجقماعات.  3-1
  من يمثمهم عن طريق إبالغ ذلك خطيًا إلى أمين المجي . ونيعيي

وأمين المجي  وخمئس  أعضاء،  يقألف اليصاب النايويي من كبير الموظفين الماليين  3-2
والخدمات  المالي وشعب  المراقب ،الخزاي  خدمات عب من ش ميهم واحد عمى األقل

 ، ووحدة القخطيط المالي وقحميل المخاطر أو من يمثمهم.المالي 
ئسقعند االجقماعات مرة كل شهرين )لمواءمقها مع اجقماعات المجي  رفيع  المئسقوى(   3-3

 أو عمى يحو أكثر قواقرا إذا ائسقدعت أعمال الصيدوق ذلك.
 ومحاضر االجتماعات لوثائقاو  األعمالجدول  -4

 .أمين المجي  ينوم مدير وأمين الخزاي  في الصيدوق بدور  4-5
 المئسؤوليات القالي : أمين المجي قنع عمى   4-2

 وضع الجداول الزميي  لالجقماعات؛ 4-2-5
 وضع جدول األعمال؛ 4-2-2
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 قيئسيق وقوزيع الوثالق عمى المجي  قبل أربع  يومين عمى األقل من 4-2-3
 موعد ايعناد االجقماع. وعالوة عمى الوثالق المحددة لكل اجقماع،

، معمومات األعضاءرليس المجي  أو  ينقضيهققمنى المجي ، حئسبما 
-5المشار إليها في البيد  والقشغيمي  عن المئسالل المالي  االئسقراقيجي 

 ؛2
اء إعداد محاضر االجقماعات لمموافن  عميها من رليس المجي  وائسقيف 4-2-4

ئسجل ققبع االجراءات القي قنقضيها المجي . وقشمل المحاضر ما 
 يمي:

 ؛كبير الموظفين الماليينالنرارات المقخذة من  4-2-4-5
المشورة والقوصيات والمالحظات الموضوعي  القي  4-2-4-2

 يبديها أعضاء المجي ؛
 اإلجراءات المقخذة من الموظفين المئسؤولين؛ 4-2-4-3
االجقماعات الموقع  عمى جميع  قوزيع محاضر 4-2-5

 األعضاء والمشاركين اآلخرين.
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 بها المرتبطة والمصطمحات المخاطر مقاييس بمصطمحات مسرد
 الصيدوق، أو لمحافظ  اليشط  اإلدارة حال  في ما صيدوق أو حافظ  ققحممها القي المخاطر هي :النشطة المخاطر

 أكثر وجه وعمى. المعياري  الناعدة أداء عمى القفوق لىإ الصيدوق أو الحافظ  مديرو يئسعى عيدما وخصوصا
 أو الصيدوق إليها يئسقيد القي المعياري  والناعدة ياحي  من المعيي الصيدوق أو الحافظ  بين الفرق زاد كمما قحديدا،
 هذه قعقبرو . المعياري  الناعدة قمك أداء قجاوز أو المعياري  بالناعدة مناري  األداء قصور قرجيح زاد ،الحافظ 
 واحدة ئسي  لمدة ائسقشرافي  يشط  لمخاطر القعرض يعين المثال، ئسبيل فعمى. اليشط  المخاطر هي الزالدة المخاطر
 مناري  االئسقثمار حافظ  عمى العالد في القجاوز يكون أن يقوقع المنبم ، الئسي  في أيه، المال  في 2.0 يئسبقها
 . قيمقها مقوئسط من ال الم في 0.2 -+/ حدود في المعياري  بالناعدة
 منياس وهو. ما ائسقثمار عمى" الزالد العالد" يئسمى لما المخاطر حئسب معدل منياس هو ألفا معامل: ألفا معامل
 أو المعياري  الناعدة مؤشر عمى الزالد العالد إيه حيث المعيي، اليشط  الحافظ  مدير أداء لقندير االئسقخدام شالع

 ". رالمخاط من الخالي" االئسقثمار
 أداء أو ما مالي  ورق  أداء قياس عيد لممناري  أئسائسا اقخاذه يمكن منياس هي المعياري  الناعدة: المعيارية القاعدة
 وقابمي  والشفافي  االئسقثمار قابمي  في ققمثل محددة خصالص المعياري  الناعدة قحمل أن وييبغي. ما ائسقثمار مدير

 شيوعا المؤشرات أكثر قئسقخدم المالي ، األئسواق وفي. وجه أفضل عمى يامعي ائسقثماريا مجقمعا قمثل كي القكرار
 في معياري  كناعدة وائسع يطاق عمى Standard & Poor’s 500مؤشر يئسقخدم المثال، ئسبيل فعمى. معياري  كنواعد
 .المقحدة الواليات في الكبرى األئسهم أئسواق
 ما ائسقثماري  حافظ  في أو ما مالي  ورق  في ليظامي ا المخاطر أو لمقنمب منياس هو بيقا معامل: بيتا معامل
 . ككل المعيي  المالي  بالئسوق مناري 
 في المقوقع  الخئسالر لمقوئسط منياس هي المشروط  لمخطر المعرض  النيم : المشروطة لمخطر المعرضة القيمة
 خئسالر قجاوز افقراض يدوع. لمخطر المعرض  النيم  إلى وصمت الحافظ  قمك أن بافقراض ما ائسقثمار حافظ 
" ذيمي" عيد الخئسالر لحجم مؤشرا المشروط  لمخطر المعرض  النيم  قعطي لمخطر، المعرض  لمنيم  الحافظ 
 قعرض قوقع زاد المشروط  لمخطر المعرض  النيم  ارقفعت وكمما. المقطرف  الخئسارة حاالت في أي القوزيع، ميحيى
 . الحافظ  مخاطر زادت ثم ومن مقطرف ال األحوال في لمخئسالر االئسقثمار حافظ 
( ملوي  بيئسب  عيها يعبر ما عادة الينين عدم من معيي  قيم  يحمل الذي) اليطاق هو الثن  مئسقوى: الثقة مستوى
 .القندير في الثن  في إليه الوصول مكن الذي الينين مئسقوى أيضا وهو. المنيئس  لمكمي  الحنيني  النيم  فيه قنع الذي
 قكون الئسيدات حال ففي. الئسوقي العالد مئسقوى في لمقغيرات ما ئسيد ئسعر حئسائسي  لمدى منياس هي دةالم: المدة
 األطول المدة ذا الئسيد ويكون. ئسعره ايخفض الئسيد عالد ارقفع فإذا. وعالده الئسيد ئسعر بين عكئسي  عالق  هياك
 العالد في معيي  زيادة حدوث عيد ألخرى،ا العوامل ثبات مع أيه، بمعيى الئسوقي العالد في لمقغيرات حئسائسي  أكثر

 .أقصر مدة ذي ئسيد ئسعر في االيخفاض من أكبر بمندار الئسيد هذا ئسعر ييخفض
 األحداث وقوع احقمال فيها يرقفع حال  هي االحقمالي الطبيعي القوزيع طرفي ئسماك : المنحنى طرفي سماكة

 .المقطرف 
 النيم قمك باشقناق ما ائسقثمارات حافظ  بنيم القيبؤ أجل من يقم راءإج هي القاريخي  المحاكاة: التاريخية المحاكاة

 . الحافظ  لقمك القاريخي  البيايات من



EB 2012/107/R.32/Add.3 الملحق الثالث 

 28 

E
B

 2
0
1

1
/1

0
4
/R. 

 بين العالق  اليئسب  هذه وقنيس. المخاطر حئسب المعدل لألداء منياس هي المعمومات يئسب : المعمومات نسبة
 الققبع وخطأ( لممناري  أئسائسا المقخذة الحافظ  لدعا عمى الزالد أي) االئسقثمارات حافظ  عمى الزالد العالد مقوئسط
 يعيي وبذلك الحافظ ، لهذه الققبع خطأ يفس عيد أكبر كئسب قحنيق المعمومات يئسب  ارقفاع ويعيي. بها المنقرن
 . االئسقثمارات إدارة مهارات يجاح زيادة أيضا المعمومات يئسب  ارقفاع
 من كيئسب  ما ائسقثمار عمى لمعالد منياس هو المخاطر حئسب المعدل العالد: المخاطر حسب المعدل العائد

 عالي  مخاطر ذي ائسقثمار بين لممناري  المنياس هذا يئسقخدم ما وغالبا. االئسقثمار ذلك قحممها القي المخاطر
 البئسيط  الصيغ  إلى الوصول ويقحنق. أقل وعالد ميخفض  مخاطر ذي ائسقثمار وبين عاليا عالدا يحنق أن يحقمل
. الئسيوي المعياري ايحرافها عمى لمحافظ  الئسيوي العالد قئسم  طريق عن المخاطر حئسب المعدل لعالدا لمنياس
 كان اليئسب  قمك ارقفعت وكمما. المخاطر وحدات من وحدة كل قولده الذي العالد لمندار مؤشرا اليئسب  هذه وقعطي
        .المخاطر حئسب المعدل العالد في ارقفاع هياك

ئسعر الفالدة الخالي من المخاطر هو معدل العالد اليظري عمى ائسقثمار ما ال الي من المخاطر: سعر الفائدة الخ
ويمثل ئسعر الفالدة الخالي من المخاطر الفالدة القي يقوقعها مئسقثمر ما  يواجه مخاطر خئسالر مالي  عمى اإلطالق.

ينصد باألصول الخالي  من المخاطر  من ائسقثمار خال قماما من المخاطر عمى مدى فقرة زميي  معيي . وعادة ما
الئسيدات الحكومي  قصيرة األجل. وفي حال االئسقثمارات بالدوالر في الواليات المقحدة، عادة ما قئسقخدم أذون 
الخزاي  األمريكي ، بييما قعقبر األداة المخقارة في حال االئسقثمارات باليورو هي أذون الحكوم  األلمايي  أو ئسعر 

 امالت بين المصارف في ميطن  اليورو )يوريبور(. الفالدة عمى المع

: يئسب  شارب هي منياس لألداء المعدل حئسب المخاطر. وهي قنيس العالق  بين مقوئسط العالد الزالد نسبة شارب
 يئسب  ارقفعت وكمماعمى حافظ  االئسقثمارات )أي الزالد عمى العالد الخالي من المخاطر( وبين ايحرافها المعياري. 

 .األئسواق مخاطر قحمل من المقحنق الكئسب في ارقفاع هياك نكا شارب

 المعياري االيحراف زاد وكمما. مقوئسطها حول معيي  قيم  لقنمب منياس هو المعياري االيحراف: المعياري االنحراف
 لمعالد المعياري االيحراف زاد كمما االئسقثمارات، حافظ  عمى العالد حال وفي. مقوئسطها حول النيم  قمك قشقت زاد

 يكون القي االئسقثمارات حافظ  قعقبر ولذلك،. المقوقع العالد مقوئسط حول العالدات بين المقوقع االخقالف ارقفع
 ثبات مع أقل، المعياري ايحرافها يكون القي االئسقثمارات بحافظ  مناري  أعمى مخاطر ذات عاليا المعياري ايحرافها
 .األخرى العوامل

 عمى ما ائسقثمار يقحممها أن يمكن محقمم  خئسارة أقصى هي لمخطر المعرض  نيم ال: لمخطر المعرضة القيمة
 لحافظ  أشهر ثالث  لفقرة لمخطر المعرض  النيم  كايت فإذا. معين ثن  مئسقوى ضمن محدد زميي أفق مدى

 أقصى فإن المال ، في 95 يبمغ ثن  مئسقوى عيد المال  في 1.5 هي أمريكي دوالر مميون 100 قيمقها االئسقثمارات
 يمكن القندير وهذا أمريكي؛ دوالر مميون 1.5 هو القالي  الثالث  األشهر مدى عمى ينع أن يمكن لمخئسارة مندار
 مجموع من مرة 19 في صحيحا القندير هذا يكون أن يقوقع أيه بمعيى الينين، من المال  في 95 بيئسب  فيه الوثوق

 (. الحاالت من المال  في 95 في أي) مرة 20

 القنمب يعرف الرياضي ، الوجه  ومن. األصمي  المالي  لمورق  الئسوق ئسعر في لمقذبذب منياس هو القنمب: تقمبال
 ئسيوي أئساس عمى محئسوبا لمعالدات المعياري االيحراف بأيه


