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 الديباجة
الصندوق ألول مرة عمى المجمس التنفيذي في دورتو الرابعة  الداخمية عمى استثماراتعرض إطار الرقابة  -1

بينما و . بالتزامن مع بيان سياسة االستثمار في الصندوق  2012بعد المائة في ديسمبر/كانون األول 
إطار الرقابة  يوفران سياسة االستثمار في الصندوق إطارا كميا إلدارة استثمارات الصندوق، يوفر بي

 . وتنقح كمتا الوثيقتين سنويًا.الداخمية المطبقة الرقابةىياكل  الداخمية معمومات إضافية عن

ذي لمموافقة عميو في دورتو وعرض االستعراض السنوي األول لبيان سياسة االستثمار عمى المجمس التنفي -2
تمك الدورة، طمبت لجنة  انعقادوقبيل  .1101السابعة بعد المائة المعقودة في ديسمبر/كانون األول 

 1101نوفمبر/تشرين الثاني  الذي عقد فيمراجعة الحسابات في اجتماعيا الخامس والعشرين بعد المائة 
توخيا  المنقح إطار الرقابة الداخميةب مشفوعةالنسخة المحدثة من بيان سياسة االستثمار  كونأن ت

اإلطار المنقح لمرقابة الداخمية عمى المجمس التنفيذي في دورتو العاشرة بعد ىذا ولذلك يعرض  .لالكتمال
  1.المائة لمعمم

 

 

 

 

 

 

                                                      

ل على شطبه بالمقارنة مع الوثيقة لتسهيل الرجوع إلى الوثيقة، ترد اإلضافات بأحرف داكنة تحتها خط بينما يتوسط النص المحذوف خط يد 1

EB 2012/107/R.32/Add.3 . 
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  الصندوق الداخمية عمى استثمارات الرقابة إطار

 الداخميةعرض عام ألفضل الممارسات في مجال الرقابة  -أوال 
يتزايد بوتيرة سريعة اآلن عدد مؤسسات األعمال التي تقوم بشكل منيجي بتوثيق واختبار وتقييم وتحسين  -1

ومن بين أوفى النماذج المستخدمة عمى نطاق واسع وأكثرىا  .عمميات الرقابة الداخمية المطبقة لدييا
ت الراعية التابعة لمجنة لجنة المنظما الصادر عن 2 )اإلطار(استفاضة "إطار الرقابة الداخمية المتكامل" 

، تعرف الرقابة الداخمية بوجو عام بأنيا الذي تطبقو المجنة المذكورةووفقا لما ورد في اإلطار  .تريدواي
دارتو العميا وموظفون آخرون في ذلك الكيان، مصممة " عممية يضطمع بيا مجمس إدارة الكيان المعني وا 

، ال "ن تحقيق األىداف المتصمة بالعمميات ورفع التقارير واالمتثالبشأ من أجل توفير طمأنة معقولة
 إعداد التقارير الماليةبكفاءة أنشطة العمل وفعاليتيا وموثوقية عممية  ترقي إلى مصاف الضمان،

ويتحقق ذلك عن طريق لوائح واجبة التطبيق والسياسات الداخمية التي يضعيا ذلك الكيان. واالمتثال 
ثوقية البيانات امتثاال لمسياسات واإلجراءات المعنية. ولذلك تشكل الضوابط الداخمية جزءا كفالة دقة ومو 

جراءات خاصة بالعمل في أي منظمة. جراءات مالية وسياسات وا   ال يتجزأ من أي سياسات وا 
وتعرف المكونات عمى النحو مرتبطًا بكل مكون.  3مبدأ 11ويحدد اإلطار خمسة مكونات جوىرية و -2

 التالي:

 تندرج ضمن أي إطار رقابة داخمية يتسم بالفعالية خمسة مكونات أساسية ىي كما يمي:

قيم المنظمة وثقافتيا وسياساتيا؛ والييكل التنظيمي. وتمثل بيئة الرقابة أساس  :بيئة الرقابة (1)
 كل المكونات األخرى لمرقابة الداخمية. 

 تحديد وقياس األخطار واالستجابة ليا. تقدير المخاطر: (2)

 : السياسات واإلجراءات التي تساعد عمى كفالة االضطالع بأنشطة اإلدارة.نشطة الرقابةأ (3)

 : الموثوقية والحداثة والوضوح والمردودية.المعمومات واالتصال (4)

 العمميات المتبعة من أجل تقدير جودة أداء الرقابة الداخمية بمرور الوقت. الرصد: أنشطة (5)

ىدف من  ة، إلى مستويات معقولة، من احتماالت عدم تحقيقل أي نظام فعال لمرقابة الداخميويقم -3
 كل وجود وتطبيق (1)األىداف المرتبطة بالعمميات ورفع التقارير واالمتثال. ويقتضي ذلك ما يمي: 

أن تعمل المكونات  (2)؛ مكون من المكونات الخمسة إلطار الرقابة الداخمية والمبادئ ذات الصمة
ولذلك تشكل الضوابط الداخمية جزءا ال يتجزأ من أي سياسات  .الخمسة معًا عمى نحو متكامل

جراءات خاصة بالعمل في أي منظمة جراءات مالية وسياسات وا    .وا 

                                                      

. ومن التحسينات المهمة ومكوناتها الخمسةبقي اإلطار على التعريف األساسي للرقابة الداخلية ي. و2013صدر اإلطار المحدث المتكامل للرقابة الداخلية في مايو/أيار  2

. وسوف يحل اإلطار المحدث ى المفاهيم الرئيسية التي يتضمنها اإلطار األصلي والتي يشار إليها حاليا باسم المبادئالتي أدخلت على اإلطار إضفاء الصبغة الرسمية عل

 .2014محل اإلطار األصلي في ديسمبر/كانون األول 

3 سترد المبادئ مفصلة في تنقيح عام 2014 إلطار الرقابة الداخلية عندما سينتقل الصندوق إلى اإلطار الجديد.
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ألنشطة المرتبطة ل الذي يقتصر عمى المحدث المقترحإطار الرقابة الداخمية  وتعرض ىذه الوثيقة -4
يئة الرقابة، وعمى وجو التحديد الييكل باستثمارات الصندوق. ويركز القسم الثاني منو عمى جوانب ب

التنظيمي وأدوار ومسؤوليات مختمف األطراف األساسية المشاركة. أما القسم الثالث فيتناول بالبحث 
رأيا قانونيًا بشأن سمطة  EB 2012/107/R.xxxوتتضمن الوثيقة المكونات األربعة األخرى ليذا اإلطار. 
  الصندوق. الداخمية عمى استثماراتءمة إطار الرقابة المجمس التنفيذي فيما يتصل بمدى مال

 الييكل التنظيمي واألدوار والمسؤوليات  -ثانيا 

 األطراف المشاركة وأدوارىا -ألف 
، يتحمل كل عضو في المنظمة التي تطبقو لجنة المنظمات الراعية التابعة لمجنة تريدوايوفقا لإلطار  -5

ا. فكل العاممين تقريبا ينتجون المعمومات المستخدمة في نظام مسؤولية عن الرقابة الداخمية إلى حد م
الرقابة الداخمية أو يتخذون إجراءات أخرى تمزم إلعمال الرقابة. كما أن لكل كيان رئيسي في التسيير 

 المؤسسي دور يمعبو. وىذا يترجم في حال الصندوق إلى ما يمي: 

وىو يتألف من ممثمي الدول األعضاء.  ، وىو أعمى جياز جامع في الصندوق.مجمس المحافظين (أ )
وجميع صالحيات الصندوق في يد مجمس المحافظين. ويجوز لمجمس المحافظين أن يخول أيا من 
 صالحياتو لممجمس التنفيذي شرط الخضوع لممحددات المنصوص عمييا في اتفاقية إنشاء الصندوق.

المجمس التنفيذي، يتوليان اإلشراف وىي لجنة يعينيا  المجمس التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات، (ب )
دارة المخاطر.  عمى بأي تغييرات  بالموافقةالمجمس التنفيذي  ويبمغ ويختصعمى الرقابة الداخمية وا 

عدادالمبادئ التشغيمية لمرقابة الداخمية بما في ذلك أىم مكونات عممية إدارة المخاطر،   ويزود وا 
ة المشتركة ألغراض إعداد التقارير المالية، تساعده في موجز لممخاطر وأىداف الرقابة ونقاط الرقابب

 ذلك لجنة مراجعة الحسابات.
لدى المنظمة، وىم يضطمعون أيضا بقياس مدى فعالية  مراجعو الحسابات الداخميون والخارجيون (ج )

صدار  الرقابة الداخمية إذ أنيم يتولون تقدير ما إذا كانت الضوابط مصممة ومنفذة بصورة سميمة، وا 
 يات بشأن كيفية تحسين الرقابة الداخمية.توص

دارة المخاطر جنبا إلى جنب مع  تنفيذو تصميم واعتمادمسؤولة عن  اإلدارة (د ) عممية الرقابة الداخمية وا 
 المعنية ومديري الشؤون المالية. وفرق اإلدارة الفرعية ق إدارة المجموعاتيفر 

ة الصندوق في مجال إدارة المخاطر وىي مسؤولة عن دعم أنشطلجنة إدارة المخاطر المؤسسية،  (ه )
واإلشراف عمى تمك األنشطة. وتمثل ىذه المجنة عنصرا بالغ األىمية في إدارة المخاطر التشغيمية 

 .حيث إنيا تؤثر عمى أنشطة االستثمارات في الصندوق

إدارة الصندوق وىيئة موظفيو ممتزمتان بمدونة قواعد السموك التي وضعت من أجل تنظيم سموكيم  -6
 مواءمتو مع مصالح الصندوق.و 

  .والتسمسل اإلداري التسييرىيكل  الييكل التنظيمي عند المستوى األعمى 1يعرض الشكل البياني  -7
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 الهكيل التنظيمي عند المستوى األعلي التسييرهيكل : 1الرسم البياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المالية ممعمومات الداخمي ل تدفقال الداخمي لتنظيميا الييكليتناول الجزء "باء" من ىذا القسم بالتفصيل  -8
 واألدوار والمسؤوليات المحددة كما يعرض أيضا المكونات التي تحرك إطار االستثمارات.

 األدوار والمسؤوليات المتصمة باالستثمار في الصندوق -باء 
 ثمارات.لممعمومات المالية المتعمقة باالست التدفق الداخمي 0يبين الشكل البياني  -9

  

 مجمس المحافظين

 المجمس التنفيذي

 المراجعون الداخميون والخارجيون لجنة مراجعة الحسابات

 إدارة المخاطر المؤسسية  إدارة الصندوق
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 التدفق الداخمي لممعمومات المالية: 2البياني  الشكل

 الييكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

مسؤولية اإلشراف عمى استثمارات األصول وصنع القرارات  رئيس الصندوق يتحمل رئيس الصندوق. -11
األنشطة  بشأنمطة السويجوز لمرئيس أن يفوض  المتعمقة بيا بناء عمى بيان سياسة االستثمار المعتمد.

 باستثمارات بعينيا. المتصمة

أصدر رئيس الصندوق نشرة رئيس الصندوق 4 ،2007يناير/كانون الثاني  15في  .لجنتا االستثمارات -11
 التي أعمن فييا إنشاء المجنتين التاليتين كي تحال محل المجنة االستشارية لالستثمارات: 

. وترد قواعدىا اإلجرائية المجنة الرفيعة المستوىي وى –المجنة االستشارية لالستثمار والمالية  (أ )
 واختصاصاتيا في الممحق األول؛ 

                                                      

 .PB/2007/01اآلن محل الوثيقة  PB/2012/10حلت الوثيقة  4

 المجمس التنفيذي

 رئيس الصندوق

 والمالية لالستثمار االستشارية لمجنةا

 واألصول والمالية االستثمار دارةإل االستشارية لمجنةا
 والخصوم

 

 دائرةنائب الرئيس المساعد،  كبير الموظفين الماليين
 الماليةالعمميات 

 

 الخزانةخدمات شعبة 

 

وحدة التخطيط والتحميل 
 وتحميل المخاطرالمالي 

فريق إدارة األصول 
 والخصوم

 

 إدارة االستثماراتفريق  فريق إدارة النقدية

لعمميات دائرة ا
 المالية

شعبة المراقب والخدمات 
 المالية
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. وترد القواعد المجنة التشغيميةوىي  –المجنة االستشارية إلدارة االستثمار والمالية واألصول والخصوم  (ب )
 في الممحق الثاني. اختصاصاتيااإلجرائية ليذه المجنة و 

، بصفتو رئيس دائرة العمميات المالية، مسؤولية بير الموظفين الماليينك يتولى .نائب الرئيس المساعد -12
شعبة المراقب المالي شعبة خدمات الخزانة و إدارة الموارد المالية لمصندوق. ويتولى ما يمي من خالل 

 :وتحميل المخاطرالمالي  والتحميل التخطيط ووحدة ،وشعبة خدمات الخزانة، والخدمات المالية

د المالية لمصندوق وتقديم التقارير بشأنيا وفق إطار يكفل مردودية التكمفة واحتواء إدارة الموار  (أ )
 المخاطر والشفافية والمساءلة؛

دارة األصول المالية غير المطموبة حاال بما يتفق مع متطمبات التشغيل؛ (ب )  استثمار وا 
الية واستثمار صون وتعظيم الموارد المتاحة لمعمميات من خالل توخي الحصافة في اإلدارة الم (ج )

عداد التقارير والتوقعات بشأن استخدام  الموارد المالية، وباستخدام األساليب المحاسبية المالئمة وا 
 الصندوق ليذه الموارد؛ 

التعاون مع الشركاء داخل الصندوق وخارجو عمى تبادل المعرفة وتنسيق نظم اإلدارة المالية  (د )
جراءاتيا و/أو تعزيز التعاون القائم بيني  م. وا 

 تتمثل أىم الخدمات المتخصصة التي توفرىا ىذه الشعبة فيما يمي:  .شعبة المراقب والخدمات المالية -13

نظم الرقابة الداخمية الكافية من أجل كفالة التسجيل الكامل والدقيق لممعامالت المالية  الحفاظ عمى (أ )
عداد التقارير عنيا وكفالة اتساق تمك المعامالت مع   تفويض صندوق بشأنال إطارلمصندوق وا 

جراءاتو؛ الصندوق سمطات السمطات  وسياساتو وا 
أداء ميام إعداد التقارير المالية الداخمية والخارجية الدقيقة في التوقيت السميم بما يعكس ويسجل  (ب )

 بالنتائج المالية والمركز المالي. ورفع التقارير الخاصةكل معامالت التسجيل 
ىا من الوثاق الرسمية المتعمقة بالمسائل المالية، ومن أمثمة ذلك إعداد وثائق الجياز القيادي وغير  (ج )

 ؛ ومتطمبات السحب والتقارير المتعمقة بالموارد المتاحة لعقد االلتزامالقوائم المالية 
تعزيز اإلدارة المالية والمسؤوليات االستئمانية في حال األطراف المعنية الداخمية والخارجية، رصد و (د )

ومراجعة ، األموالعممية إدارة القروض والمنح والموارد التكميمية، وتدفقات  مراقبةبما في ذلك 
 ؛، ورفع التقاريرالحسابات

دارة الموازنة لمموارد الخارجة عن الميزانية والكيانات المستضافة؛  (ه )  كفالة اإلدارة المالية وا 
  الحفاظ عمى االتصال مع مراجعي الحسابات الخارجيين ولجنة مراجعة الحسابات. (و )

 تشمل الخدمات المتخصصة التي تقدميا ىذه الشعبة ما يمي: .شعبة خدمات الخزانة -14

 ؛لية، بما في ذلك سياسة االستثمارصياغة وتنفيذ السياسات واإلجراءات الما  (أ )

إدارة عمميات التدفقات النقدية لمدفعات المنصرفة والمقبوضات من خالل الحسابات المصرفية  (ب )
 التشغيمية؛

 ؛السيولة قصيرة األجلتدفقات النقدية و إدارة عمميات ال (ج )

 إدارة موارد الصندوق والموارد غير المنتمية إلى الصندوق في االستثمارات داخميا/خارجيا؛ (د )
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 قيادة تنسيق عمميات الخزانة عبر منظومة األمم المتحدة؛ (ه )

  ؛نةفي مجال الخزا تطوير شراكات مع المؤسسات المالية الدولية األخرى بشأن المسائل المالية (و )

 إنشاء وصون عالقات العمل مع مقدمي الخدمات المالية. (ز )

ومن خالل المجنة االستشارية إلدارة االستثمار والمالية واألصول والخصوم والمجنة االستشارية لالستثمار  -15
والمالية، توفر شعبة خدمات الخزانة الدعم لرئيس الصندوق وكبير الموظفين الماليين في صنع قرارات 

 .ي تؤثر عمى استثماراتو وعممياتو الماليةالصندوق الت

 في تقديم خدماتيا، ىما كما يمي:  فريقين تشغيميين وحدتين تشغيميتينتعتمد شعبة خدمات الخزانة عمى و  -16

الذي يتولى إدارة النقدية التشغيمية ومتطمبات السيولة لدى الصندوق بالنسبة لكل موارد  فريق إدارة النقدية (أ )
 يات ىذا الفريق ما يمي:وتشمل مسؤول التمويل.

 ضمان توفر األموال النقدية فورًا لعمميات الصندوق من خالل اإلدارة السديدة لمسيولة؛  (0)
بما فييا ، في حافظة عمميات الصندوق السيولة قصيرة األجلو  عمميات التدفقات النقدية جميعإدارة  (1)

 والعالقة مع المصارف المسحوب عمييا التنبؤ ورفع التقارير
 المصرفية حساباتالوالمبالغ المحصمة في  الصندوقمدفوعات ال المعامالت المتعمقة بكل تجييز (2)

 ؛لكل الموائح ذات الصمة والمعايير المعمول بيا في ىذا المجالوفقًا  الصندوق
ستاذ الخاص بإدارة نقدية الصندوق دفتر األ فيالمعامالت المتعمقة بالنقدية  كل ومطابقةقيد  (3)

 ؛مخطط حسابات الصندوق يمات الموجية إلى مصارف الصندوقالتعم ومطابقتيا مع
 حوافظ الصندوق المدارة داخميًا؛ مكاتب دعموأنشطة  استثماراتات تسوي (4)
جمعية االتصاالت ) من خالل نظام سويفت إدارة نظام صيرفة التحويالت اإللكترونية لألموال (5)

 ؛(بين المصارفالعالمية المالية 
لمركزية والتجارية من أجل حسابات المقر الرئيسي لمصندوق تكوين عالقات مع المصارف ا (1)

دارة تمك العالقات والحفاظ عمييا. ورصد تصنيفات الجدارة االئتمانية  مكاتب القطريةحسابات و  وا 
 المصرفية والسالمة المالية ووضع حدود قصوى.

دارة استثمارات الصندوق في حافظة فريق إدارة االستثمارات (ب ) استثماراتو داخميا  الذي يتولى رصد وا 
 وتشمل مسؤوليات ىذا الفريق ما يمي: وتشمل مسؤوليات ىذا الفريق ما يمي: وخارجيا.

االستعراض الدوري لسياسة االستثمارات في الصندوق والمبادئ التوجييية لالستثمار في الصندوق  (0)
كفايتيا في ضوء من أجل كفالة التواؤم واالمتثال مع األىداف العامة الستثمارات الصندوق ومدى 

 ؛المتغيرةاألوضاع المالية 

)الحافظة االستراتيجية اإلدارة المباشرة لمحافظة الداخمية المحتفظ بيا إلى تواريخ استحقاقيا  (1)
ية بما في ذلك التوص، وغيرىا من الموارد المالية غير المنتمية لمصندوق المدارة داخمياالعالمية( 

 ؛باستراتيجيات قابمة لمتكرار

 العالقات مع جية الحفظ المركزي ومدراء الحوافظ الخارجيين.إدارة  (2)
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التوصية بإعادة الموازنة بين فئات األصول واستراتيجيات التسييل من أجل تمبية متطمبات صرف  (3)
 األموال؛

دارة عالقات مع  (4)  ؛قصيرة األجلواالستثمارات المتاجرةفي مجال  المقابمةاألطراف إقامة وا 

 في االستثمارات المدارة داخميا المقابمةواألطراف  وجيات اإلصدارلية تحميل ورصد األوراق الما (5)
 واالستثمارات المدارة انتقائيًا وخارجيًا؛

 .رصد األسواق المالية (6)

 تشمل فريق إدارة األصول والخصوم سيكون تابعا تبعية وتحميل المخاطرالمالي والتحميل وحدة التخطيط  -17
. وقد تم كبير الموظفين الماليين عد لدائرة العمميات الماليةنائب رئيس الصندوق المسامباشرة  تتبع

من أجل  2004في عام  (سابقاً  فريق إدارة األصول والخصوموحدة التخطيط والتحميل المالي ) تشكيل
توحيد وظائف إدارة المخاطر التي كانت مفتتة بين مختمف الشعب. ولكن اليدف من وراء ذلك ىو 

التركيز عمى إدارة األصول والخصوم وما يرتبط بيا من مخاطر سعيا إلى تشكيل فريق منفصل من أجل 
صون االستقرار المالي لمصندوق. وقد شكل ىذا الفريق وفق تصميم يركز بوجو خاص عمى نيج إدارة 

 وتشمل مسؤوليات ىذا الفريق ما يمي: .والخصوم/األصول إلدارةإطار  تطبيقعن طريق المخاطر 

واإلبالغ  وتحميميا ورصدىا في الصندوق المخاطر ميزنة ميزانية صدالقيام بدور نشط في ر  (1)
  رفضاًل عن تحميل أداء االستثما دورياً  عنيا

 غير الصندوق؛ األخرى حافظة استثمارات الصندوق والكياناتاإلبالغ عن تحميالت  (2)
 إصدار وثائق األجيزة الرئاسية وغيرىا من الوثائق الرسمية المتصمة بحافظة استثمارات (3)

 غير الصندوق األخرى والكيانات الصندوق
المعايير المنطبقة، بما فييا تحديد وحساب  المعايير القياسيةتحميل أداء االستثمار مقابل  (4)

 لمحوافظ المدارة داخميًا؛ القياسية

 رصد االمتثال في استثمارات الصندوق بدعم من المصرف الوصي؛ (5)
 بو؛ تحميل الحد األدنى لمتطمبات السيولة والتوصية (6)
الفريق المذكور  يتولىوضع توقعات مالية وتوقعات لمموارد طويمة األجل. وفي ىذا الصدد  (7)

 ؛تعزيز النموذج المالي في الصندوقمسؤولية إدارة و 
 التدفقات النقدية المستدامةنيج قائم عمى إلى  تستندالموارد المتاحة لعقد االلتزامات  (8)

جراءاتو -جيم   سياسات االستثمار وا 
 ياسات واإلجراءات التالية اإلطار الكمي لعمميات وضوابط االستثمارات في الصندوق:تضع الس -18

  ؛قلمصندوالالئحة المالية  (1)
  ؛المؤسسي سياسة الصندوق بشأن إدارة المخاطر (2)

 بيان سياسة االستثمار في الصندوق؛ (3)

 ؛المبادئ التوجييية الستثمارات الصندوق (4)

 ندوق؛الص الداخمية عمى استثماراتإطار الرقابة  (5)

 ؛اتفاقات إدارة االستثمار وجيات اإليداع (6)
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  دليل الخزانة؛ (7)

 لمجنتي االستثمار في الصندوق )المجنة االستشارية لالستثمار والمالية والمجنة القواعد اإلجرائية (8)

 .واختصاصاتيمااالستشارية إلدارة االستثمار والمالية واألصول والخصوم( 

الية تحكم اإلدارة المالية في الصندوق وىي تفسر وفق اتفاقية الموائح الم :الالئحة المالية لمصندوق -19
 إنشاء الصندوق.

ترسي ىذه السياسة نيجا رسميا منتظما ومتكامال في  :سياسة الصندوق بشأن إدارة المخاطر المؤسسية -21
دارة ورصد المخاطر في الصندوق وتحدد األدوار والمسؤوليات الرئيسية لكل األطراف المعنية  تحديد وا 

أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية. وفيما يمي بعض األنشطة التي تؤدى ضمن عممية إدارة المخاطر ب
 والتي تعتبر ميمة الستثمارات الصندوق: 

ع أو الخدمات أو ك واإلعالن عن اإليرادات أو السمالتصديق السنوي عمى االمتثال لمدونة قواعد السمو  (أ )
األدوار  ىذه السياسة من موظفي الصندوق من أصحابتتطمب  الصندوق. المتأتية من خارجاألصول 

يقدم كل منيم كل عام بيانا سريا  الرئيسية في إدارة التمويل واالستثمارات والتوريد والموارد الخارجية أن
وبدأ تنفيذ ىذه السياسة التي ىي جزء من  .المالية الميمة موقعا يبين أنشطتيم الخارجية الميمة ومصالحيم

 عممية التجديد الثامن لموارد الصندوق وتيدف إلى تعزيز الشفافية في العمميات المالية موبة فيالنتائج المط

استمارة تصديق  تقديم كل الموظفينيتعين عمى  5قدونة قواعد السموك في الصندومووفقًا ل. قلمصندو 
ل مصادر الدخل ك (3)؛ تضارب المصالح (2)؛ مدونة قواعد السموكلاالمتثال  (1)ما يمي:  تثبت سنوية

  الصندوق.واألصول المتأتية من خارج والسمع والخدمات 

المراجع الخارجي عمى الضوابط الداخمية عمى عممية إعداد  تأكيد اإلدارة العميا لمصندوق وتصديق (ب )
من إدارة الصندوق بشأن مدى  سنوي تأكيد أول 1100 عام منذ فيأصدر الصندوق  :التقارير المالية
تصديق أول  عمى الحصول تم يتوقع، بينما 1100 لعامالمالية  الداخمية عمى إعداد التقارير فعالية الضوابط

 .1101 من مراجعي حسابات خارجيين عن السنة الماليةمستقل 

عمى أيضا  يتعين، 2012فضاًل عن أنو اعتبارًا من لمموظفين المختارين.  بيان اإلفصاح المالي (ج )
  6.إفصاح مالي تفصيمي دورىم ومسؤولياتيم، تقديم بياناستنادا إلى ، لموظفين المختارينا

يوفر بيان سياسة االستثمار المبادئ الناظمة مسؤوليات  بيان سياسة االستثمار في الصندوق. -21
 االستثمار الرئيسية، ومجتمع االستثمار، ومستويات المخاطر المقبولة. 

 يمي:إلى ما  يمافالبيان ييدف  يتمثل الغرض من ىذاتحديدا، و  وعمى وجو أكثر -22

 تحديد جوانب تسيير استثمارات الصندوق؛ (أ )

بيان األىداف االستثمارية لمصندوق من حيث المخاطر والعائد، بما في ذلك فئات األصول  (ب )
 المؤىمة؛

                                                      

5 الفصل األول من إجراءات التنفيذ الخاصة بالموارد البشرية في الصندوق: الواجبات وااللتزامات واالمتيازات 9-1-1 )6(
  

 )ب(. 3، الفقرة  IC/ETH/01/2012التعميم اإلعالمي رقم  6
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  تحديد المكونات الرئيسية لممبادئ التوجييية لالستثمار؛ (ج )

 ؛الحافظة الشاممة الستثمارات الصندوق مخاطرد ميزانية تحدي (د )

 ء معايير ذات طابع رسمي لقياس ورصد وتقييم األداء والمخاطر.إرسا (ه )

بالنسبة تحدد المبادئ التوجييية لالستثمار في الصندوق،  .المبادئ التوجييية الستثمارات الصندوق -23
، المبادئ الواجب فرعيةاالستثمار أو لكل حافظة  تفويضاتمن  تفويض فئة من فئات األصوللكل 

دوق استثماري ورصده. وتحدد تمك المبادئ التوجييية، ضمن جممة أمور، اتباعيا في إدارة أي صن
 عمالتأو المؤىل  المستوى المتخذ أساسا لممقارنة في تفويضات إدارة االستثمارات، ومجتمع االستثمار

، والحد األدنى لمرتبة الجدارة االئتمانية الوارد في تمك التفويضات، وأقصى وأدنى مدة فئات أصولو
ويرصد فريق إدارة االستثمارية، ونطاقات االختصاص الممنوع توجيو االستثمارات إلييا.  لمحافظة

االمتثال لممبادئ التوجييية لالستثمار من  وترصد وحدة التخطيط والتحميل المالي األصول والخصوم
 خالل التحقق يوميًا من االمتثال بمساعدة من المصرف الوصي. 

تكفل االتفاقات التي يعقدىا الصندوق مع األطراف الخارجية  ت اإليداع:اتفاقات إدارة االستثمار وجيا -24
 بقاء العالقة المعنية ضمن إطار قانوني يتم التحقق منو وتحديثو أوال بأول. 

يوفر ىذا الدليل وصفا مفصال ذا حجية لمخدمات المتخصصة التي تقدميا شعبة خدمات  دليل الخزانة؛ -25
ء العمل الذي تختص بو ىذه الشعبة بين مختمف الوظائف الموكولة الخزانة، ويحدد كيفية تقسيم عب

 إلييا. 

الدليل التنفيذي، وىو يوفر نظرة عامة عمى الصندوق كمنظمة وينقسم الدليل إلى قسمين رئيسيين: 
دارة االستثمار( ويمكن اعتباره وثيقة عمل تزود  من وعممياتو الرئيسية؛ ثم األدلة التشغيمية )إدارة النقدية وا 

نظرة عامة عمى  1يستخدميا بتفاصيل وأوصاف وأمثمة محددة لمعمميات واإلجراءات. ويعطي الجدول 
 .دليل الخزانة

 1الجدول 

 عرض عام لدليل الخزانة

 األدلة التشغيمية الدليل التنفيذي 

وثيقة تمثل نظرة عامة تقدم وصفا موجزا لوظائف  ما ىو؟
جراءاتيا في صي  غة مختصرة.شعبة خدمات الخزانة وا 

وصف مفصل لموظائف والميام والعمميات التي تتألف 
 منيا مسؤوليات موظفي شعبة خدمات الخزانة. 

يحتوي عمى روابط بحث ضمن بنيتو تحيل المستخدم  كيف يستخدم؟
مباشرة إلى األقسام المطموبة في الدليل التشغيمي 

 لالطالع عمى مزيد من المعمومات.

مواجبات واألنشطة وتدفقات يحتوي عمى قوائم محددة ل
العمميات بالتفصيل وغيرىا من المواد التي تصف 
كيفية العمل. ويمكن استخدام ىذا الدليل كمرشد 

 تعميمي متدرج بالنسبة لمعظم اإلجراءات.

من ىم المستخدمون 
 المحتممون؟ 

المقصود منو أن يستخدم كمرجع سريع لمراغبين في 
مسؤولياتيا الوظيفية معرفة كيفية عمل الشعبة وماىية 

 الرئيسية.

المقصود منو أن يستخدم كمرجع مفصل لمن توكل 
 إلييم الوظائف اليومية في شعبة خدمات الخزانة. 
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لمحفاظ عمى المرونة وسيولة االطالع وقابمية التطويع، قام الصندوق بنشر دليل الخزانة عمى شبكتو  -26
(. ويخضع الممف اإللكتروني لرقابة مكتب أمين PDFاإللكترونية المحمية في صيغة وثيقة متنقمة )

دليل  والطابع المحظور ألجزاء من لدليل الخزانة لمعمميات المستمر التنقيح عمميةالخزانة. ونظرا إلى 
 ، ال توزع نسخ مطبوعة من ذلك الدليل. الخزانة

ىذا الدليل محظورة  نظرا لمطابع السري لممعمومات المعروضة في دليل الخزانة، فإن أجزاء من السرية: -27
وال يمكن االطالع عمييا إال لألشخاص المخولين في ذلك. والدليل وثيقة محظورة في معظمو، وال يجوز 

 أيالدليل، لألشخاص المخولين في االطالع عميو أن يكشفوا محتوياتو لمغير. أما األجزاء العمنية من 
ن عمى موقع شعبة خدمات الخزانة عمى فيي متاحة الطالع كل الموظفي الدليل التنفيذي لمخزانة،

 الشبكة اإللكترونية الداخمية لمصندوق.

 أنشطة تقدير المخاطر ومراقبتيا ورصدىا  -ثالثا 

 ىيكل حافظة استثمارات الصندوق -ألف 
ضمن مجتمع  فئات تفويضات أو حوافظ فرعية عدة أصول منحافظة استثمارات الصندوق موزعة عمى  -28

تدار النقدية ، 2013يونيو/حزيران  30واعتبارًا من  وفي الوقت الحاليلثابتة. األصول ذات الفائدة ا
واالستثمارات المحتفظ بيا حتى تواريخ استحقاقيا داخميا، بينما تدار االستثمارات المحددة قيميا حسب 

 مدراء خارجيين.  تفويضات صادرة إلى عدة ثمانيةأسعار السوق من خالل 

 22، كانت نسبة الموارد المدارة داخميا تساوي ما يقرب من 2012/أيمول سبتمبر 30وحسب الوضع في  -29
 في المائة من حافظة االستثمارات الكمية، والموزعة في الوقت الحالي كما يمي:

 قصيرةالنقدية موزعة عمى عدة مصارف مصنفة من حيث مراتب جدارتيا االئتمانية  النقدية: (أ )
 وفق تصنيفات مؤسسة A-1، أو مرتبة موديز وفق تصنيفات مؤسسة P-1األجل عن مرتبة 
 ، وذلك كحد أدنى.فيتشوفق تصنيفات مؤسسة  F-1، أو مرتبة ستاندارد آند بورز

الحافظة االستراتيجية العالمية )المحتفظ بيا حتى أجل استحقاقيا( ذات السيولة االحتياطية  (ب )
ي االستثمارات ف بعمالت حقوق السحب الخاصة األربعتستثمر األموال  قصيرة األجل:

والسندات ذات العائد الثابت، بما فييا األوراق المالية المتصمة بالحكومات  قصيرة األجلالمؤىمة
وسندات الييئات التي تتخطى حدود الوالية الوطنية وسندات الشركات. والحد األدنى لمرتبة الجدارة 

 خالصة التي تشترط ليا جدارة)باستثناء السندات الحكومية ال -AAاالئتمانية لمطرف المقابل ىو 
ومدة االستثمار تقارب سنتين  (؛(AAAوسندات الشركات التي تتطمب  AAائتمانية من الدرجة 

المصممة  أما القاعدة المعيارية. (سنوات 5الحد األقصى ألجل االستحقاق ىو و  ) ونصف سنة
 )بالنسبة لموسائل داخميا فتحسب المتخذة أساسا لممقارنة فيي مؤشر حسب احتياجات الصندوق

ع وتجم والسندات الموروثة( وخارجيا من جانب باركميز )بالنسبة لمسندات الجديدة( قصيرة األجل
يحسب  مصمم حسب احتياجات الصندوق داخميا من جانب وحدة التخطيط والتحميل المالي.

يية خالل وشمل تعديل معتمد في استراتيجية استثمارات تمك الحافظة وخطوطيا التوجي داخميا.



 EB 2013/110/R.30/Add.1 

00 

إنشاء احتياطي من السيولة لتمبية متطمبات الصرف الصافية بكفاءة  2012الفصل الرابع من عام 
  أكبر.

 22، كانت نسبة الموارد المدارة داخميا تساوي ما يقرب من 2012سبتمبر/أيمول  30وحسب الوضع في  -31
 ما يمي: في المائة من حافظة االستثمارات الكمية، والموزعة في الوقت الحالي ك

تستثمر الموارد في ىذه الحال في سندات حكومية متعددة  :السندات الحكومية العالمية حافظة (ج )
العمالت صادرة عن بمدان رئيسية وذلك وفق التفويض المعني. والحد األدنى لمرتبة الجدارة 

قاعدة ؛ ومدة االستثمار حوالى سنتين؛ أما ال-AA االئتمانية لمطرف المقابل في ىذه الحال ىو
المعيارية المتخذة أساسا لممقارنة فيي مؤشر باركميز لسندات الخزانة العالمية المخصص لمصندوق 

حد أقصى لممدة بواقع  تطبيقويجري النظر في . بأجل استحقاق يتراوح بين سنة وثالث سنوات
 .2013سنة واحدة وذلك اعتبارًا من أكتوبر/تشرين األول 

 ىذافي إطار  التي تستثمر األموال تستثمر :لمية ذات العائد الثابتالسندات المتنوعة العا حافظة (د )
فئات  السنداتمزيجًا من تشمل  يشمل خاص بسندات عالمية متنوعة ذات عائد ثابتتفويض ال

ذات الفائدة الثابتة المقومة بالدوالر األمريكي، بما في ذلك األوراق المالية المتصمة  األصول
لية المضمونة برىون عقارية صادرة عن ىيئات، والسندات الصادرة عن بالحكومات، واألوراق الما

لكل األوراق  -AAجيات فوق قومية وسندات الشركات. والحد األدنى لمرتبة الجدارة االئتمانية ىو 
التنويع، ومدة  ألغراض لدواعي -Aالمالية باستثناء سندات الشركات التي يبمغ حدىا األدنى 

ات؛ أما القاعدة المعيارية المتخذة أساسا لممقارنة فيي مؤشر باركميز سنو  4االستثمار حوالى 
ويجري النظر حاليًا في استبعاد األوراق المالية . اإلجمالي العالمي المخصص لمصندوق

  .2013من ىذه الحافظة اعتبارًا من أكتوبر/تشرين األول  الحكومية

 فئة أصول لموارد في ىذه الحال فيتستثمر ا .التضخمبالمرتبطة  العالميةالسندات  حافظة (ه )
متعددة العمالت وذلك وفق التفويض المعني. والحد األدنى لمرتبة  سندات مربوطة بالتضخم

سنوات؛ أما  5؛ ومدة االستثمار حوالى -AAالجدارة االئتمانية لمطرف المقابل في ىذه الحال ىو 
ات العالمية المربوطة بالتضخم القاعدة المعيارية المتخذة أساسا لممقارنة فيي مؤشر السند

 سنوات؛ 10المخصص الصادر عن مؤسسة باركميز بأجل استحقاق يتراوح بين سنة واحدة و

تستثمر األموال في أوراق مالية حكومية ذات  األسواق الناشئةحكومات  ديونسندات  حافظة (و )
)أي  BBB–ئتمانية تصنيف استثماري بالعمالت القابمة لمتحويل. ويبمغ الحد األدنى لمجدارة اال

مؤشر  يسنوات تقريبًا؛ والقاعدة المعيارية ى 7السندات ذات التصنيف االستثماري(، وتبمغ مدتيا 
 سواق الناشئة ذات التصنيف االستثماري المخصص لمصندوق. باركميز لسندات ديون األ

 تحديد المخاطر -باء 
 التي تحدد قيمتيالية. فاالستثمارات استثمارات الصندوق معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر الما -31

ومخاطر العمالت  واق )وخصوصا مخاطر أسعار الفائدةحسب أسعار السوق تتأثر بمخاطر األس
ومخاطر السيولة(، وكذلك مخاطر االئتمان ومخاطر األطراف المقابمة والمخاطر التشغيمية. ويرد أدناه 
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ئيسية المستخدمة في قياس تمك المخاطر في من ىذه المخاطر وموجز لممقاييس الر لكل صل تعريف مف
 حافظة استثمارات الصندوق. 

 مخاطر األسواق
تعرف مخاطر سعر الفائدة بأنيا مخاطر التغير في قيمة االستثمار نتيجة لمتغير  :مخاطر سعر الفائدة -32

ر في شكل أو التغي ،الفائدة فائدةفي القيمة المطمقة ألسعار الفائدة، أو التغير في الفرق بين سعري 
منحنى العائد، أو التغير في أي عالقة أخرى ترتبط بسعر الفائدة. ويجري رصد مخاطر سعر الفائدة بما 
في ذلك مخاطر التقمب في وضع الحافظة الكمية وفي أوضاع فرادى مدراء االستثمار استنادا إلى 

القسم دال(. وتشمل ىذه  من 49الفقرة المقاييس التي تتوفر باستخدام نظام إدارة المخاطر المعزز )انظر 
المقاييس االنحراف المعياري لمحافظة، وخطأ التتبع عمى أساس المتوقع )أي المخاطر الفعمية(، والقيمة 

بيان سياسة  الممحق الثاني منالمعرضة لمخطر، والقيمة المعرضة لمخطر المشروطة. وترد في 
المعرضة لمخطر المشروطة التي يمكن  االستثمار في الصندوق حدود كل من خطأ التتبع والقيمة

ضافة إلى ذلك، يمكن إجراء   وتحميل وفق مختمفالقدرة عمى تحمل الضغوط  اختباراتتحمميا. وا 
 عند الطمب أو عندما يرتأى ذلك ضروريا بسبب أوضاع األسواق  حافظة االستثماراتسيناريوىات 

لداخمية بشأن فرادى األرواق المالية، وىي البيانات التي توفرىا جية اإليداع قد تكمل بالتحميالت ا -33
 التحميالت التي تجري من خالل استخدام بيانات مؤسسة بمومبرغ أو أي مصادر أخرى.

تنشأ مخاطر العمالت من تغير سعر عممة ما مقابل عممة أخرى. ويواجو الصندوق  :مخاطر العمالت -34
ية العمومية ككل، حيث إن أغمبية التزامات الدولي لمتنمية الزراعية مخاطر العمالت عمى مستوى الميزان

الصندوق، أي القروض والمنح غير المصروفة، معبر عنيا بوحدات حقوق السحب الخاصة. ومن ثم 
يحتفظ الصندوق، كمما أمكن ذلك، بجزء من أصولو )حافظة االستثمارات، والسندات اإلذنية والمبالغ 

تقييم حقوق السحب الخاصة. وبالمثل، تقابل مستحقة القبض عن المساىمات( بعمالت ونسب سمة 
االحتياطي العام والتزامات المنح المعينة بالدوالر األمريكي أصول محددة بالدوالر األمريكي. وىذا ما 

 يسمى "إجراءات مواءمة عمالت سمة حقوق السحب الخاصة". 

ة استثمار ما لمتداول في تعرف مخاطر السيولة بأنيا المخاطر الناشئة عن عدم قابمي :مخاطر السيولة -35
األسواق بحيث ال يتسنى بيعو بالسرعة الكافية من أجل توليد السيولة الالزمة لموفاء بااللتزامات 
التعاقدية. وفي أي نقطة زمنية، يتعين أن يكون الصندوق قادرا عمى الوفاء بالتزامات الصرف لمقروض 

 والمنح. 

بالحد األدنى لمتطمبات السيولة. ويتعين أن يكون ذلك الحد تتم معالجة مخاطر السيولة عن طريق التقيد  -36
فورًا  األدنى متاحا في أي نقطة زمنية ضمانا لقدرة الصندوق عمى الوفاء بالتزامات الصرف القائمة عميو

 . ودون أي تكاليف إضافية

 مخاطر االئتمان
مالي الناشئة من تخمف تعرف مخاطر االئتمان بأنيا مخاطر خسارة أصل الدين أو خسارة العائد ال -37

 المقترض عن سداد قرض ما أو التخمف عمى أي نحو آخر عن الوفاء بالتزام تعاقدي. 



 EB 2013/110/R.30/Add.1 

02 

تدار مخاطر االئتمان عن طريق وضع حد أدنى لمتصنيف االئتماني في المبادئ التوجييية لالستثمار.  ” -38
نيفات االئتمانية التي وتتقرر أىمية فرادى األوراق المالية وفرادى جيات اإلصدار عمى أساس التص

ويتم إجراء  وتضطمع شعبة خدمات الخزانة بإجراءتضعيا وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية. 
تحميالت لممخاطر موزعة بحسب فرادى األوراق المالية وفرادى جيات اإلصدار عن كل االستثمارات 

ن المصارف التجارية والمركزية المدارة داخميا، وعمى أساس انتقائي عن األصول المدارة خارجيا، وع
المعنية، وذلك باستخدام نظم المعمومات المالية، واالستعانة بمقدمي التحميالت االئتمانية وغيرىم من 
المصادر. وتجرى كل التحميالت االئتمانية األخرى وتعد تقارير عنيا كجزء ال يتجزأ من عممية إدارة 

 المخاطر. 

 مخاطر األطراف المقابمة
اطر األطراف المقابمة بأنيا المخاطر التي يواجييا كل طرف من طرفي العقد من احتمال عدم تعرف مخ -39

 وفاء الطرف المقابل بالتزاماتو التعاقدية. 

تدار مخاطر األطراف المقابمة بالنسبة لكل االستثمارات عن طريق وضع حد أدنى لمتصنيف االئتماني و  -41
 االستثمارات ومن حيثالنقدية التشغيمية  من حيثرف المصا بما فييا، لألطراف المقابمة المؤىمة

مخاطر األطراف المقابمة أيضا عن طريق وضع حد . وتدار ومتاجرات األطراف المقابمة قصيرة األجل
مخاطر  وتحمل وتتولى شعبة خدمات الخزانةأقصى لحجم التعامل مع كل جية إصدار/مصرف. 

 واالستثمارات المتاجرةبغرض  بما في ذلك ارة االستثمار،فيما يخص عممية إد داخمياً األطراف المقابمة 
وفيما يخص المصارف التجارية والمركزية ؛ المؤىمة لالستثمار المصارفمع  والمشتقات قصيرة األجل

بمقدمي التحميالت ويستعان  وتستعين نظم المعمومات المالية، شعبة خدمات الخزانة المعنية، تستخدم
 مصادر.االئتمانية وغيرىم من ال

 المخاطر التشغيمية
ُتعِّرف لجنة بازل لمرقابة المصرفية المخاطر التشغيمية بأنيا "مخاطر الخسارة الناشئة عن عدم كفاية أو  -41

فشل العمميات الداخمية أو األفراد أو النظم الداخمية أو الناشئة عن أحداث خارجية". والمخاطر التشغيمية 
مالية أو المخاطر النظامية أو المخاطر المرتبطة باألسواق ىي مخاطر ليست كامنة ضمن المخاطر ال

عمى اتساعيا. وتشمل المخاطر التشغيمية مخاطر معاودة النشاط والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. 
المكتبين األمامي  وظائفومن األمثمة المعتادة لممخاطر التشغيمية عدم وجود فصل واضح بين 

ل مصرف بيرنغ بانك إلى تحمل المدير العام وكبير المضاربين خسائر ، وىو ما أدى في حا.والخمفي
ولم يالحظ المركز الحقيقي لممؤسسة في وقت  ضخمة من خالل أنشطة تداول مستترة غير مصرح بيا.

 مبكر بسبب فشل فادح في الضوابط وارتباك اإلدارة العميا في المصرف المذكور.

يد إطار سميم لممسؤولية والمساءلة في الييكل المالي تعالج المخاطر التشغيمية عن طريق تحدو  -42
لمصندوق، ووضع إجراءات احتياطية، وأداء عمميات استعراض قانونية لكل السياسات الرسمية المعنية. 

االنتياء من إعداد تقرير عن إدارة  وتم وسيجري 2012وحددت المخاطر التشغيمية وتم تحميميا في عام 
 . 2012بحمول نياية عام مارات الخزانة وعمميات إدارة النقدية المخاطر التشغيمية الستث
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منع التدليس والفساد في أنشطتو  وعمى المستوى التنظيمي األوسع، تيدف سياسة الصندوق بشأن -43
عالن عزم الصندوق عمى منع ومكافحة التدليس والفساد في  (1)" 7إلى ما يمي: وعممياتو تأكيد وا 

تحديد اإلجراءات التي  (3)جيود الصندوق الجارية في ىذا الصدد؛ بيان  (2)أنشطتو وعممياتو؛ 
 ."سيتخذىا الصندوق في صدد تنفيذ ىذه السياسة

ضافة إلى ذلك،  -44 إجراء الفرز "الموارد البشرية في الصندوق عمى الخاصة بتنفيذ التنص إجراءات وا 
لى أرفع معايير الكفاءة ]تكفل[ عمميات االختيار تقييم المرشحين باالستناد إ بدقة مينية.وسوف

 8التضارب المحتمل في المصالح" والنزاىة والخبرة المالئمة لتحقيق أىداف الصندوق وتالفي

دارتيا -جيم   قياس المخاطر وا 
 وضع ميزانية المخاطر ومستوى تحمل المخاطر

مقررة سمفا  تعالج المخاطر المذكورة أعاله باستخدام إطار لميزانية المخاطر يستند إلى قياسات مخاطر -45
، ومبادئ توجييية لالستثمار، وغيرىا من )الممحق الثاني(عمى النحو المحدد في بيان سياسة االستثمار 

 السياسات واإلجراءات الداخمية. 

. بينياو داخل الصناديق وعمى وجو التحديد، وضع ميزانية المخاطر إجراء يتمثل في توزيع المخاطر  -46
ة سمفا تطبق عمى حافظة االستثمارات عمى مستوى مجمل وكذلك وىو يستتبع وضع حدود مخاطر مقرر 

عمى مستوى فرادى مدراء االستثمار، ورصد ىذه المقاييس وتعديل الحافظة متى تجاوزت ىذه المقاييس 
 مستوى التحمل. وبتفصيل أكبر، تتمثل عممية وضع ميزانية المخاطر فيما يمي:

ا الحافظة إلى العناصر المكونة ليا عمى أساس قياس وتفكيك المخاطر اإلجمالية التي تواجيي (أ )
 كمي؛

والتفويضات أو  وضع حدود قصوى لممخاطر )ميزانيات لممخاطر( عمى حافظة االستثمارات الكمية (ب )
عمى حدة عمى أساس المتوقع من خالل تحديد نطاقات و/أو كل فئة أصول  الحوافظ الفرعية

 مى تحمل المخاطر ومستوى تحمل المخاطر؛قياسات مخاطر مختارة بما يتفق مع مدى اإلقبال ع

 توزيع المخاطر بين األصول بما يتفق مع ميزانيات المخاطر؛ (ج )

 رصد مدى استخدام أو إساءة استخدام ميزانية المخاطر عمى أساس مستمر؛ (د )

 تحميل النتائج )عمى أساس المتحقق(؛  (ه )

ى المخاطر المرغوب إدخال تغيير في االستثمارات عند الضرورة كي تتواءم الحافظة مع مستو  (و )
 فيو. 

الحدود القصوى لمقاييس  ميزانية المخاطر بيان سياسة االستثمار في الصندوق الممحق األول من ويحدد -47
. ويعتمد رئيس الصندوق ميزانية الكمية حافظة االستثماراتل بشأن المخاطر األساسية المقررة سمفا

                                                      

 .EB 2005/86/INF.8قحت الحقاً في الوثيقة ون EB 2005/85/R.5وردت في الوثيقة  7
 ((.3) 1-3-2الفصل الثاني من إجراءات التنفيذ الخاصة بالموارد البشرية في الصندوق: التوظيف والتعيين ) 8
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توردىا المبادئ حدود أخرى  مزيد من القيودك وىنا المخاطر المحددة لمتفويضات أو الحوافظ الفرعية.
التوجييية لالستثمارات في الصندوق وفي السياسات التي وضعيا بشأن الحد األدنى لمتطمبات السيولة 

المخاطر  إدارة ميزانيةطار إل ألغراضتفاصيل مقاييس السيولة المختارة  2واالستثمار. ويورد الجدول 
في ىذه السياسات والمبادئ التوجييية الموضوعة من قبل الصندوق.  ومستوى تحمميا عمى النحو المبين

، يعرضان أيضا اإلجراءات الداخمية الموضوعة وفق إطار 3وىذا الجدول، إلى جانب الشكل البياني 
دارة المخاطر وفق إطار ميزانية المخاطر الجديد.  إدارة المخاطر المعزز الجديد من أجل رصد وا 

 ة المخاطر الواردة في بيان سياسة االستثمار خمفية مستويات ميزاني
تم وضع مقاييس المخاطر ومستويات تحمميا المعروضة في الممحق األول ببيان سياسة االستثمار في  -48

الصندوق نتيجة لعدة تحميالت أجريت بمساعدة اثنتين من المؤسسات المتخصصة في تقديم خدمات 
إلدارة المخاطر  BarraOneأداة من خالل ، 2012ام ومنذ ع وكذلك عن طريق تنفيذإدارة المخاطر، 

 التي تسمح لمصندوق بتحميل احتماالت الحافظة ومستويات مخاطر المدراء، وعمى وجو التحديد ما يمي: 

 المعرضة لمخطر لمقيمة  في كل تفويض أو حافظة فرعية وضعت مستويات تحمل المخاطر لسنة واحدة
قواعد لم لعدةستنادا إلى القيمة المعرضة لمخطر المشروطة ا المشروطة لكل فئة من فئات األصول

. وقد في فئة األصول المعنيةتمثل مجتمع االستثمار المرغوب فيو لدى الصندوق  التي المقابمة معياريةال
 اشتقت المستويات النيائية لميزانيات المخاطر عن طريق إضافة ىامش أمان مراعاة لتقمب األسواق. 

 ككل  الكميةحافظة ملسنة واحدة لمقيمة المعرضة لمخطر المشروطة لل المخاطر وضعت مستويات تحم
 لمتفويضات أو الحوافظ الفرعية لكل فئة من فئات األصول استنادا إلى القيمة المعرضة لمخطر المشروطة

 الحالية واستنادًا إلى اختبار القدرة عمى تحمل الضغوط في ظروف السوق بالغة الصعوبة. 

 ممحوظة: ال ) التفويض أو الحافظة الفرعيةفي  لكل فئة من فئات األصول خطأ التتبعات وضعت مستوي
عمى أساس المتوقع استناد إلى المبادئ  عمى االستثمارات المحتفظ بيا حتى أجل استحقاقيا( ينطبق ذلك

ت خطأ التتبع التوجييية لالستثمار الصادرة عن الصندوق بالنسبة لمتفويضات الحالية واستنادا إلى مستويا
المقبولة عمى مستوى الصناعة ككل عمى نحو ما خمصت إليو المناقشات مع المدراء الخارجيين لحوافظ 

 .الصندوق
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مدة مدير االستثمار المعني  مخاطر سعر الفائدة
)محددة في المبادئ 
التوجييية لالستثمار في 

 الصندوق(

فر )أي تصفية يتيعن أال تكون المدة أقل من ص
تحويمو إلى نقدية، عند الحد األدنى( وأال باالستثمار 

 مدة المعيارية )الحد األعمى(.تزيد عمى سنتين فوق ال

يومية عن طريق نظام 
 االمتثال 

في تقرير المخاطر  عمى األقلشيرية 
وكبير الذي يعرض عمى أمين الخزانة 

ونائب رئيس الصندوق  الموظفين الماليين
 المساعد لدائرة العمميات المالية

ربع سنوية في تقرير حافظة استثمارات 
 الصندوق الذي يعرض عمى المجمس

 التنفيذي

يقوم فريق إدارة  تقوم إذا حدث تجاوز لمحد األعمى أو األدنى لممدة،
دارة المخاطر(  التحميل الماليالتخطيط و  وحدةاألصول والخصوم ) وا 

ونائب  فريق إدارة االستثمارات وأمين الخزانة كلبإبالغ ىذه المسألة إلى 
. وكبير الموظفين الماليين لدائرة العمميات المالية الرئيس المساعد

ويقوم فريق إدارة االستثمار بالتواصل فورا مع مدير االستثمار المعني 
 لمقيام بما يمي:

 التحقق من السبب الكامن وراء المركز/االستراتيجية 
  االتفاق عمى إطار زمني معقول يقوم مدير االستثمار خاللو

 بإعادة المدة إلى نطاق الحدود المسموح بيا
 كيد مكتوب من قبل مدير االستثمار بشأن مستوى المدة طمب تأ

 الجديد عند تنفيذ عمميات التداول الالزمة
وحدة التخطيط والتحميل تقوم  يقوم فريق إدارة األصول والخصوموعندئذ 
مستوى المدة ويبمغ ذلك إلى أمين  من بإعادة تقييم بالتحقق المالي

 يس الصندوق المساعدنائب رئو  وكبير الموظفين الماليينالخزانة 
 لدائرة العمميات المالية.

خطأ تتبع استشرافي عمى  
أساس المتوقع لمدة سنة 

 منصوص عميوواحدة )
في بيان سياسة  محدد

 االستثمار في الصندوق(

 السندات الحكومية المتداولة  حافظة
 43,854,000بما يعادل عالميا 

في  0.4الحد األقصى : دوالر أمريكي.
 المائة

 ذات  العالميةالسندات المتنوعة  حافظة
في  2: الحد األقصى العائد الثابت

 المائة
 المرتبطة  العالميةالسندات  حافظة

أسبوعية عن طريق 
 نظام إدارة المخاطر

تقرير المخاطر شيرية عمى األقل في 
وكبير الذي يعرض عمى أمين الخزانة 

نائب رئيس الصندوق و  الموظفين الماليين
وبوتيرة  لدائرة العمميات المالية المساعد

مستوى وصل الوضع إلى أقرب إذا 
اقترب  باتخاذ اإلجراء المعني التأىب
 .من الحد المقرر التباين

ربع سنوية في تقرير حافظة استثمارات 

ي مدير من مدراء االستثمار الحد بالنسبة ألإذا تجاوز خطأ التتبع 
في المائة أو إذا كان التغير في خطأ التتبع عن  5المعني بمقدار 

 يقوم فريق إدارة األصول والخصومفي المائة،  5الشير السابق يتجاوز 
غ ىذه المسألة إلى كل من بإبال وحدة التخطيط والتحميل الماليتقوم 

نائب و  وكبير الموظفين الماليينفريق إدارة االستثمارات وأمين الخزانة 
ويقوم فريق إدارة  .لدائرة العمميات المالية رئيس الصندوق المساعد

 االستثمار بالتواصل فورا مع مدير االستثمار المعني لمقيام بما يمي: 
 في خطأ التتبع  التحقق من السبب األساسي وراء التفاوت 
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في  1.4بالتضخم: الحد األقصى 
 المائة

 األسواق حكومات  ديونسندات  حافظة
 في المائة 3الحد األقصى  :الناشئة

لذي يعرض عمى المجمس الصندوق ا
 التنفيذي

 

  االتفاق عمى إطار زمني معقول يقوم مدير االستثمار خاللو
اقتضت بإعادة خطأ التتبع إلى نطاق الحدود المسموح بيا إذا 

 الضرورة ذلك
  طمب تأكيد مكتوب من قبل مدير االستثمار بشأن خطأ التتبع

 أالجديد عند تنفيذ عمميات التداول الالزمة
تقوم وحدة التخطيط والتحميل  األصول والخصوميقوم فريق إدارة وعندئذ 
التتبع ويبمغ ذلك إلى أمين  أمستوى خطبإعادة تقييم  من بالتحققالمالي 
 نائب رئيس الصندوق المساعدو  وكبير الموظفين الماليينالخزانة 

 .لدائرة العمميات المالية

فعمى سبيل المثال، إذا كانت الحافظة التي تمثل القاعدة المعيارية تشتمل عمى أوراق مالية مضمونة برىون عقارية ذات جدارة  ع مستوى المخاطر، ولكنو يعني ارتفاعا في الدرجة فقط عند مقارنتو بالقاعدة المعيارية.أن ارتفاع خطأ التتبع ال يعني بالضرورة ارتفا من الجدير بالذكر أ
 ة دون أن تشتمل عمى األوراق المالية المشارة إلييا قد تظير خطأ تتبع عاليا ولكنيا تظير مستوى مخاطر أقل بالقيمة المطمقة. ائتمانية متدنية، فإن الحافظة المربوطة بيذه القاعدة المعياري

 /اإلجراء المتخذمستوى التأىب وتيرة إعداد التقارير وتيرة/أداة الرصد الحد المقرر مقياس المخاطر ومصدرىا نوع المخاطر

مخاطر سعر الفائدة 
 )تتمة(

 

 لمخطرالقيمة المعرضة 
المشروطة بنسبة ثقة تبمغ 

في المائة لمدة سنة  95
منصوص  محددةواحدة )
في بيان سياسة عمييا 

 االستثمار في الصندوق(

 في المائة 5الحافظة الكمية: الحد األقصى 
بما السندات الحكومية المتداولة عالميا  حافظة

: دوالر أمريكي. 43,854,000يعادل 
 في المائة 3 الحد األقصى

ذات  المتداولة عالمياالسندات المتنوعة  حافظة
 في المائة 04: الحد األقصى العائد الثابت

المرتبطة بمؤشر  العالميةالسندات  حافظة
 في المائة 8: الحد األقصى التضخم

 :الناشئةاألسواق حكومات  ديونسندات  حافظة
 في المائة 16الحد األقصى 

شيرية عن طريق نظام 
 ة المخاطرإدار 

شيرية عمى األقل في تقرير المخاطر 
وكبير الذي يعرض عمى أمين الخزانة 

نائب رئيس الصندوق و  الموظفين الماليين
وبوتيرة  ،لدائرة العمميات المالية المساعد

مستوى أقرب إذا وصل الوضع إلى 
 باتخاذ اإلجراء المعني  التأىب

ربع سنوية في تقرير حافظة استثمارات 
الذي يعرض عمى المجمس الصندوق 

 التنفيذي

 

إذا تجاوزت القيمة المعرضة لمخطر المشروطة لحافظة استثمارات 
الصندوق ككل أو لالستثمار الموكول إلى أي مدير من مدراء 

 كان التغير فييافي المائة أو إذا  5 بأكثر مناالستثمار الحد المعني 
في المائة،  4 وزتتجا يتجاوز عن الشير السابق كانت التغييرات فييا

يقوم فريق إدارة األصول والخصوم بإبالغ ىذه المسألة إلى كل من فريق 
نائب رئيس و  وكبير الموظفين الماليينإدارة االستثمار وأمين الخزانة 

وتتخذ اإلجراءات التالية  .لدائرة العمميات المالية الصندوق المساعد
 فورا:

 ة التخطيط تجري وحد يجري فريق إدارة األصول والخصوم
تحميال تفصيميا لتحديد مصادر ارتفاع  والتحميل المالي

 القيمة المعرضة لمخطر المشروطة.
 وحدة توصي يوصي فريق إدارة األصول والخصوم 

، حسب نتيجة التحميل التفصيمي، التخطيط والتحميل المالي
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بالتدابير التصحيحية بشأن حافظة استثمارات الصندوق 
دى مدراء االستثمار لمعرض عمى ككل أو بشأن أي من فرا
 نائب رئيس الصندوق المساعد كبير المسؤولين الماليين
وأمين الخزانة. وقد تشمل ىذه  لدائرة العمميات المالية

التوصيات، عمى سبيل المثال ال الحصر، زيادة حجم 
التعامل في النقدية، وتخفيض المدى وتصفية االستثمار 

 في قطاع معين.
 وفريق بير داخل شعبة خدمات الخزانة تناقش تمك التدا

 وحدة التخطيط والتحميل المالي ،إدارة الخصوم واألصول
 نائب رئيس الصندوق المساعدوتعرض خطة عمل عمى 

 وعمى أمين الخزانة. لدائرة العمميات المالية
  عند الموافقة عمى التوصيات، يتم تنفيذىا مع الطرف

 المقابل المعني.

راف كنسبة مئوية عن االنح مخاطر العمالت
نسب توزيع سمة حقوق 

 السحب الخاصة 

في  2.5حدوث انحراف ال تزيد نسبتو عمى 
المائة عن سمة حقوق السحب الخاصة لفترة 

 ثالثة أشير عمى األكثر

شيرية عن طريق التحميل 
 الداخمي 

في تقرير المخاطر شيرية عمى األقل 
نائب مين الخزانة وأل الذي يعرض عمى

لدائرة العمميات  دوق المساعدرئيس الصن
إذا اقترب  وعمى فترات أقل. المالية

صل الوضع . التباين من الحد المقرر
 باتخاذ اإلجراء المعني مستوى التأىبإلى 

ربع سنوية في تقرير حافظة استثمارات 
الصندوق الذي يعرض عمى المجمس 

 التنفيذي
 

المائة، تتخذ  في 2.5إذا تجاوز االنحراف كنسبة مئوية في أي عممة 
 اإلجراءات التالية:

 وحدة  توصي يوصي فريق إدارة األصول والخصوم
بوضع استراتيجية إلعادة  التخطيط والتحميل المالي

معامالت  المواءمة باستخدام واحدة من األدوات التالية:
النقد األجنبي في النقدية المدارة داخميا أو التغيير في 

التفويضات المدارة تكوين عمالت واحدة أو أكثر من 
 خارجيا.

 حدة التخطيط تقوم و  يقوم فريق إدارة األصول والخصوم
بإبالغ إطار زمني إلعادة المواءمة عمى  والتحميل المالي

 نائب رئيس الصندوق المساعدكل من أمين الخزانة 
واألفرقة المعنية )فريق إدارة  لدائرة العمميات المالية

 .(س المالاالستثمارات و/أو فريق أسواق رأ
  يتم إبالغ الطرف المعني من أجل تنفيذ عمميات التداول
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 الالزمة.
  بعد التنفيذ، يتم إجراء تحميل جديد من أجل التحقق من

 إعادة مواءمة األصول. 
في المائة، تتخذ  2.5إذا تجاوز االنحراف كنسبة مئوية في أي عممة 

 اإلجراءات التالية:
 ي باستراتيجية غير توصي وحدة التخطيط والتحميل المال

إلعادة المواءمة عن طريق النقدية المدارة داخميا  ممزمة
ذا كان من الممكن عمميا لشعبة خدمات ) إن وجدت وا 

نائب رئيس الخزانة تنفيذىا( وتبمغ إلى أمين الخزانة و 
 لدائرة العمميات المالية الصندوق المساعد

النسبة المئوية إلجمالي  مخاطر السيولة
مصروفة )محددة الدفعات ال

في الحد األدنى لمتطمبات 
 السيولة في الصندوق(

الحد األدنى لمتطمبات السيولة )وىي تتألف من 
حافظة  عالية السيولة المندرجة ضمن األصول

في  60( محددة عند نسبة الصندوقاستثمارات 
المائة من مجموع إجمالي المبالغ المصروفة 

ة( السنوية )أي التدفقات النقدية الخارج
واالحتياجات اإلضافية المحتممة الناجمة عن 

 بصدمات السيولة 

ربع سنوية عن طريق 
 التحميل الداخمي

ربع سنوية في تقرير حافظة استثمارات 
الصندوق الذي يعرض عمى المجمس 

 التنفيذي
 

حافظة استثمارات  األصول عالية السيولة الموجودة في إذا انخفضت
المائة من إجمالي المبالغ في  70الصندوق بحيث وصمت إلى 

وحدة التخطيط  تقوم يقوم فريق إدارة األصول والخصومالمصروفة، 
كبير المسؤولين بإبالغ ىذه المسألة إلى كل من والتحميل المالي 

وأمين  لدائرة العمميات المالية نائب رئيس الصندوق المساعد الماليين
مج من أجل تنقيح الخطة الخزانة مع إبالغ ذلك فورا إلى دائرة إدارة البرا

 المتعمقة بالمبالغ المصروفة مستقبال. 

 .EB 2006/89/R.40السيولة وثيقة سياسة  ب 

 

مرتبة الجدارة االئتمانية  مخاطر االئتمان
)محددة في المبادئ 
التوجييية لالستثمار في 

 الصندوق(

الحد األدنى لنطاقات المراتب االئتمانية الوارد في 
ية لالستثمار لمحوافظ المدارة المبادئ التوجيي

 خارجيًا ىو كما يمي:
 في حال السندات الحكومية -AAالمرتبة 
في حال السندات الحكومية  BBB المرتبة

 الصادرة عن األسواق الصاعدة
-A  .والحد األقصى لحجم لسندات الشركات

يومية عن طريق نظام 
 رصد االمتثال

شيرية عمى األقل في تقرير المخاطر 
وكبير الذي يعرض عمى أمين الخزانة 

نائب رئيس الصندوق و  الموظفين الماليين
 لدائرة العمميات المالية المساعد

يعرض تحميل لتصنيفات الجدارة االئتمانية 
ول كل ثالثة اشير في حسب فئات األص

تقرير حافظة استثمارات الصندوق الذي 

إذا حدث تخفيض في المرتبة االئتمانية لورقة مالية ما إلى ما دون الحد 
يقوم إدارة األصول األدنى لمراتب الجدارة االئتمانية لدى الصندوق، 

بإبالغ ىذه المسألة إلى  لماليالتخطيط والتحميل ا تقوم وحدة والخصوم
نائب رئيس الصندوق وكل من فريق إدارة االستثمار وأمين الخزانة 

. ووفقا لممبادئ التوجييية لالستثمار، لدائرة العمميات المالية المساعد
 30يتخمص مدير االستثمار من األوراق المالية المعنية في غضون 

 التصنيف االئتماني. يومًا من تاريخ التخفيض الذي تجريو وكالة 
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 /اإلجراء المتخذمستوى التأىب وتيرة إعداد التقارير وتيرة/أداة الرصد الحد المقرر مقياس المخاطر ومصدرىا نوع المخاطر

في المائة في  20التعامل في سندات الشركات 
المالية حال التفويضات الخاصة باألوراق 

 المتنوعة ذات الفائدة الثابتة

 يعرض عمى المجمس التنفيذي لمصندوق

 

 مخاطر االئتمان وتتولى وحدة التخطيط والتحميل المالي اإلبالغ عن
بإجراء شعبة خدمات الخزانة  أيضاً  تقومو  .وتحميل تمك المخاطر

التي تتعرض ليا االستثمارات المدارة  تحميالت لممخاطر االئتمانية
تحمل المخاطر داخميًا وكذلك بصورة انتقائية لألصول المدارة خارجيًا. و 

االئتمانية لممصارف التجارية والمركزية باستخدام نظم المعمومات المالية 
 ومقدمي التحميالت االئتمانية وغيرىا من المصادر. 

مرتبة الجدارة االئتمانية  مخاطر األطراف المقابمة
لألطراف المقابمة )محددة 
في المبادئ التوجييية 

 لالستثمار في الصندوق(

ى من مراتب الجدارة االئتمانية الحد األدن
 لألطراف المقابمة المؤىمة:

المصارف بالنسبة لالستثمارات النقدية والقصيرة 
 داألجل: التداول القصير األجل لسندات ستاندر 

 F-1، أو فيتش P-1، أو موديز A-1آند بورز 

شيرية عن طرق 
 التحميالت الداخمية 

المرتبة االئتمانية لطرف ما من األطراف المقابمة  إذا حدث تخفيض في تبعًا لكل حالة عمى حدة
يقوم إلى ما دون الحد األدنى لمراتب الجدارة االئتمانية لدى الصندوق، 

التخطيط والتحميل المالي  تقوم وحدة فريق إدارة األصول والخصوم
وكبير الموظفين بإبالغ ىذه المسألة إلى كل من شعبة خدمات الخزانة 

 لدائرة العمميات المالية س الصندوق المساعدنائب رئيو الماليين
فريقي إدارة االستثمار والنقدية. وتتخذ، باالشتراك مع مدير االستثمار و 

 حسب االقتضاء، اإلجراءات الفورية الالزمة.

تجري شعبة خدمات الخزانة تحمياًل لكل أنشطة االستثمار، بما فييا 
رات. وترصد أيضا التداول والمشتقات والمصارف المؤىمة لالستثما

 التصنيفات االئتمانية والسالمة المالية لممصارف التجارية والمركزية.

 نوع المخاطر

مقياس المخاطر 
 /اإلجراء المتخذمستوى التأىب وتيرة إعداد التقارير وتيرة/أداة الرصد الحد المقرر ومصدرىا

فصل الوظائف داخل شعبة  المخاطر التشغيمية
خدمات الخزانة، ووضع 
إجراءات احتياطية، ووجود 
مراقبة قانونية )محددة في 
دليل الخزانة وتقرير إدارة 
المخاطر التشغيمية لنقدية 

سنوية، عن طريق تنقيح دليل الخزانة  مستمر  غير منطبق
وتقرير المخاطر التشغيمية )اعتبارا من 

 ( 2012عام 

الواجبات المتعمقة باإلجراءات المالية األساسية  بينفصل ال يوجد يتم
لخدمات المالية وشعبة داخل دائرة العمميات المالية بين شعبة المراقب وا

 األولى تخولو  وبذلك. ووحدة التخطيط والتحميل الماليخدمات الخزانة 
سمطة إصدار التعميمات  األولى شعبة المراقب والخدمات المالية

 الثانيةالخاصة بنقل أموال الصندوق إلى أطراف خارجية، بينما تتولى 
حسابات تنفيذ تمك التعميمات عن طريق ال شعبة خدمات الخزانة
تولى وحدة التخطيط والتحميل المالي اإلبالغ وتالمصرفية التشغيمية. 
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 /اإلجراء المتخذمستوى التأىب وتيرة إعداد التقارير وتيرة/أداة الرصد الحد المقرر مقياس المخاطر ومصدرىا نوع المخاطر

دارة االستثمار(  الخزانة وا 

الفصل بين واجبات شعبة 
وفريق إدارة خدمات الخزانة 

ووحدة  األصول والخصوم
التخطيط والتحميل المالي 
المشار إليو في وثيقة إطار 

اخمية والعديد من الرقابة الد
المبادئ التوجييية 

 لالستثمار

ضافة إلى ذلك، عن أنشطة االستثمار بصورة مستقمة.  شعبةتقوم  وا 
خدمات الخزانة، كل منيما و  وشعبةالمراقب والخدمات المالية شعبتا 

بشكل مستقل، بتسجيل القيود المحاسبية المتعمقة بيذه الحركات في 
كجزء من إقفال  شيرياً  ثم تجري مطابقتيا لمصندوقر األستاذ العام دفت

إدارة  فريقواجبات  فيفصل بين  ويوجد أيضا ويفصل الدفاتر الشيري.
شعبة خدمات الخزانة بين فريق إدارة األصول االستثمار الذي يوصي 

 كي تعتمدىا شعبة خدمات الخزانة() التداوالتب والخصوم الذي ينفذ
إدارة النقدية الذي يجري عمميات  ريقفواجبات بين و يذىا ويقوم بتنف

 تسوية التداوالت.

ذلك، فيما يتعمق بحافظة االستثمارات، يتم  وباإلضافة إلى وفضال عمى
إجراء المستوى األول لإلغالق بين مدراء الحوافظ الخارجيين وجية 

الفصل اإليداع العالمية المتعاممة مع الصندوق، وىو ما يكفل المساءلة و 
 بين الواجبات.

في دليل الخزانة. ومتى وضع  بصفة دوريةويتم اإلبالغ بيذه اإلجراءات 
إجراء جديد، تصمم وظائف احتياطية وتوثق من أجل كفالة استمرارية 

 العمل. 
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 أنشطة المراقبة والرصد -دال 

اجو استثمارات تستخدم في الوقت الراىن مجموعة متنوعة من األدوات في رصد المخاطر التي تو  -49
 الصندوق، وىي كما يمي:

  :من أجل االستعداد لتطبيق إطار فعال لميزانية المخاطر، عزز الصندوق نظام إدارة المخاطر المعزز
، في BarraOneموارده التحميمية. ونفذ الصندوق نظاما معززا جديدا إلدارة المخاطر، ىو نظام 

الصندوق في حافظة االستثمارات ويمكن شعبة خدمات عزز ىذا النظام قدرة  قدو . 2012يونيو/حزيران 
من إجراء تحميالت عمى أساس  ووحدة التخطيط والتحميل المالي وفريق إدارة األصول والخصومالخزانة 

متوقع وكذلك إجراء اختبارات القدرة عمى تحمل الضغوط بالنسبة لألصول وفرادى التفويضات ومدراء 
 االستثمار المنفصمين 

  ىذا التطبيق اإللكتروني المستخدم عمى موقع إلكتروني عمى شبكة اإلنترنت والذي االمتثال: نظام رصد
 وحدة التخطيط والتحميل المالي فريق إدارة األصول والخصومقامت بتوريده جية اإليداع العالمية يمكن 

الستثمارات التي من التحقق عمى أساس يومي من امتثال مدراء الحوافظ الخارجيين بالمبادئ التوجييية ل
المبادئ  ألغمبية لنسبة ثمانين في المائة منتعني كال منيم. وقد تم حتى اآلن وضع رموز في ىذا النظام 

التوجييية لالستثمارات، وىذا النظام ينبو إلى أي تجاوزات تحدث أو أي مستويات تقتضي التنبيو عمى 
ا في النظام فيجري رصدىا عن طريق التحميالت أساس يومي. أما المبادئ التوجييية التي ال يمكن ترميزى

 الداخمية واإلجراءات الواردة في الدليل. 

ألسباب تتعمق بالفصل بين الواجبات، تؤدى مراجعات التحقق من االمتثال التي تجري عمى الحافظة 
التخطيط  وحدة فريق إدارة األصول والخصومالمدارة تاريخيا من قبل جية اإليداع العالمية التي تقوم بتنبيو 

 حالما يقع أي تجاوز وتقدم إلى الصندوق تقريرا شيريا في ىذا الشأن.  والتحميل المالي

  إضافة إلى ما سمف، يجري فريق إدارة االستثمار تحميالت كيفية ألوضاع عدد من مصدري األوراق
 المالية واألطراف المقابمة. 

رصد المخاطر التي تواجييا  طيط والتحميل الماليالتخ دةوح تتولى يتولى فريق إدارة األصول والخصوم -51
حافظة استثمارات الصندوق. ويتولى ىذا الفريق إعداد تقرير شيري شامل يعرض عمى كل من أمين 

ويرسل ىذا  لدائرة العمميات المالية نائب رئيس الصندوق المساعد وكبير الموظفين الماليينالخزانة 
ن المجنة االستشارية إلدارة االستثمار والمالية واألصول والخصوم التقرير أيضا، عند المزوم، إلى كل م
 والمجنة االستشارية لالستثمار والمالية. 

يقوم ، 2"، عمى النحو الوارد تعريفو في الجدول مستوى التأىبومتى وصل مقياس أي مخاطر إلى " -51
ريق إدارة االستثمار وأمين بإبالغ ف التخطيط والتحميل المالي دةتقوم وح فريق إدارة األصول والخصوم

ويوصي  .لدائرة العمميات المالية نائب رئيس الصندوق المساعد وكبير الموظفين الماليينالخزانة 
الفريق المذكور باستراتيجيات التخفيف المالئمة وتتخذ اإلجراءات المعنية، وذلك عمى النحو الوارد بيانو 

 دةتقوم وح يقوم فريق إدارة األصول والخصومييا، إكمال اإلجراءات المشار إل د. وعن2في الجدول 
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بالغ ذلك المستوى الجديد إلى األطراف  التخطيط والتحميل المالي بالتحقق من مستوى المخاطر وا 
 . 3المعنية. ويرد تصوير ليذه العممية في الشكل البياني 

مارات في الصندوق إضافة إلى مقاييس المخاطر الموضوعة في الممحق الثاني ببيان سياسة االستث -52
المتعمقة بأغراض ميزانية المخاطر، يجري تحميل مجموعة شاممة من مقاييس المخاطر باستخدام نظام 
إدارة المخاطر مرة كل شير عمى األقل. ومتى رؤي أن واحدا من مقاييس المخاطر المتعمقة بحافظة 

و أو كشف حدوث تغير كبير استثمارات الصندوق ككل أو بواحد من مدراء االستثمار حدث تجاوز عن
ىذه  التخطيط والتحميل المالي دةوح تعرض يعرض فريق إدارة األصول والخصومعن الشير السابق، 

وأمين  لدائرة العمميات المالية نائب رئيس الصندوق المساعد كبير الموظفين الماليينالمسألة عمى 
 الخزانة وفريق إدارة االستثمار. 

 )التي ترد تعاريفيا في الممحق الثالث( ما يمي: تشمل التدابير اإلضافية  -53

االنحراف المعياري أو العائد محسوبا عمى أساس سنوي بحسب فرادى المدراء، وبحسب القاعدة  (أ )
وعن حافظة االستثمارات الكمية لمصندوق والقاعدة المعيارية  ،لمحافظة الفرعية لفئة األصولالمعيارية 

 الكمية؛
في  95شروطة في أفق زمني استشرافي يبمغ سنة واحدة وفترة ثقة تبمغ القيمة المعرضة لمخطر الم (ب )

، وعن حافظة لفئة األصول لمتفويض المائة، موزعة بحسب فرادى المدراء، وبحسب القاعدة المعيارية
 االستثمارات الكمية لمصندوق والقاعدة المعيارية الكمية؛

 ة السنتين األخيرتين؛القيمة المعرضة لمخطر الشيرية الكمية التاريخية لفتر  (ج )
 تفكيك المخاطر الكمية بحسب نوع المخاطرة؛ (د )
مؤشرات العائد المرجح بالمخاطر )نسبة شارب، وخطأ التتبع، ونسبة المعمومات، ومعامل بيتا،  (ه )

 ومعامل ألفا(.

تمارس شعبة المراقب والخدمات المالية و  وفضال عن ذلك، وعمى وجو التحديد في مجال االستثمار، -54
 لكاممة عمى البيانات وتتولى مطابقة السجالت المالية مع جية اإليداع و/أو األطراف الثالثة.الرقابة ا
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 2الشكل البياني 
 إطار تدفق الرقابة عمى مخاطر االستثمارات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نائب الرئيس 
المساعد 

لدائرة 
العمميات 
 المالية

أمين   
 نةاالخز

 
 

إدارة األصول 
 والخصوم

المجمس 
 التنفيذي

 

إدارة االستثمار/ 
وحدة إدارة النقدية/ 

التخطيط والتحميل 
 المالي

  

 

 

 التقرير الشهري عن المخاطر

 التقرير المخصص عن المخاطر - 

  استراتيجية التخفيف

 

  المخاطرميزانية رصد 
 

مستوى المخاطر 

الموجب للتدخل 

  إلى مستوى المخاطر

 ال

 ؟تناقص المخاطر نعم
 

 تقرير فصلي للعلم 

 
/ التقرير الشهري عن المخاطراستعراض 

 التعقيبات

 ةاعتماد االستراتيجي 

 تنفيذ االستراتيجية

/ التقرير الشهري عن المخاطراستعراض 

 التعقيبات

 

استعراض التقرير الشهري بالمخاطر/ 

المعلومات االرتجاعية/ إغالق التقرير 

 الشهري

 

 نعم
 ال
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 المجنة) واختصاصاتيا والمالية لالستثمار االستشارية لمجنة اإلجرائية القواعد
 (المستوى ةرفيعال

 الغرض - 1

سداء رئيسال مساعدة 0 - 0 تحديد االستراتيجية العامة لالستثمار وبيان سياسة  في إليو المشورة وا 
 .األخرى االستراتيجية المالية المسائلاالستثمار والبت في 

 ورفع توصيات إلى الرئيس بشأنيا االستراتيجية المالية المسائل ومناقشة ورصد استعراض 1 - 0
 االستشارية المجنة من أو/و أعضائيا من إلييا ترد التي والتوصيات المعمومات عمى بناء

 .والخصوم واألصول والمالية االستثمارات إلدارة

 واألصول والمالية االستثمارات إلدارة االستشارية يشمل نطاق استعراض وتوصيات المجنة 2 - 0
 والخصوم، ليبت فييا رئيس الصندوق حسب ما تقضيو الحاجة، ما يمي:

 االحتياجات من التمويل والموارد، بما ما في ذلك حالة الميزانية؛  1-3-1
 اآلليات المالية؛  1-3-2
 ؛كل التدفقات والتوقعات المالية  1-3-3
 سياسة االستثمار والحد األدنى لمتطمبات السيولة؛  1-3-4
 إدارة مخاطر االستثمار؛  1-3-5
 الرسوم المباشرة عمى عائد االستثمار؛  1-3-6
 تعيين مدراء االستثمار وجية اإليداع العالمية؛  1-3-7
 تطورات األسواق المالية؛  1-3-8
 أي مسائل مالية أخرى تعتبر ميمة استراتيجياً   1-3-9

 العضوية - 2

 يقرر رئيس الصندوق عضوية المجنة، وتتكون عضوية المجنة عمى النحو التالي: 1-0
 )رئيس الصندوق )رئيسا 

  لرئيس ونائب الرئيسمكتب ا ،الصندوق رئيسنائب 

  دائرة إدارة البرامجل المساعدالصندوق  رئيسنائب 

  دائرة العمميات  ورئيس ،المساعدالصندوق  رئيسنائب  الماليين الموظفينكبير
 المالية

  دارة ، المساعدالصندوق  رئيسنائب  ،التنمية استراتيجييكبير دائرة االستراتيجية وا 
 المعرفة؛

  دائرة خدمات المنظمة؛ رئيس، دالصندوق المساع رئيسنائب 

  (اً ، شعبة خدمات الخزانة )أمينالخزانةمدير وأمين 

 ونائب الرئيس الرئيسمكتب  مدير 

 شعبة المراقب والخدمات المالية المراقب المالي ومدير 
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  ،المستشار العام مكتبالمستشار العام 

 واإلشراف )بصفة مراقب( المراجعةمكتب  مدير 

  ضمو من وقت إلى آخر. سالرئيأي عضو آخر يقرر 

 االجتماعات - 3

تيم عمى في حال عدم قدر يعينون و  يحضر األعضاء والمراقبون كل االجتماعات.  2-0
 ممثمين عنيم عن طريق إبالغ ذلك خطيًا إلى أمين المجنة.  الحضور

 موظفي الصندوق منيجوز أن يطمب أمين المجنة بالتشاور مع رئيس المجنة   2-1
 مباشرة بالمسائل المقرر مناقشتيا حضور االجتماعات. المعنيين اآلخرين 

يتألف النصاب القانوني من رئيس الصندوق بصفتو رئيسا لمجنة أو، في حال عدم   2-2
ت يكون صادرا عن )وفق تفويض محدد لمسمطا ينوب عنوقدرتو عمى الحضور، من 

أو مين المجنة بوصفو أ ، شعبة خدمات الخزانة،مين الخزانةأمدير و رئيس الصندوق( و 
الصندوق المساعد لدائرة  رئيسنائب  وكبير الموظفين الماليين ؛من ينوب عنو

  أو من ينوب عنو.العمميات المالية 
  تعقد االجتماعات كل شيرين وعمى فترات أقصر إذا اقتضت أعمال الصندوق ذلك.  2-3

 ومحاضر االجتماعات الوثائقو  األعمالجدول  - 4

 .أمين المجنة لخزانة في الصندوق بدوريقوم مدير وأمين ا  3-0
 تقع عمى أمين المجنة المسؤوليات التالية:  3-1
 وضع الجداول الزمنية لالجتماعات؛ 3-1-0
 وضع مشاريع جداول األعمال بالتشاور مع رئيس المجنة؛ 3-1-1
جتماع. تنسيق وتوزيع الوثائق عمى المجنة قبل أربعة أيام عمى األقل من موعد انعقاد اال 3-1-2

وعالوة عمى الوثائق المحددة لكل اجتماع، تتمقى المجنة، حسبما يراه رئيس المجنة أو 
-0أعضاؤىا ضروريا، معمومات عن المسائل المالية االستراتيجية المشار إلييا في البند 

 ؛2
إعداد محاضر االجتماعات لمموافقة عمييا من رئيس المجنة واستيفاء سجل تتبع  3-1-3

 التي تقتضييا المجنة. وتشمل المحاضر ما يمي: اإلجراءات
 القرارات المتخذة من رئيس الصندوق؛ 3-1-3-0
 المشورة والتوصيات والمالحظات الموضوعية التي يبدييا أعضاء المجنة؛ 3-1-3-1
 اإلجراءات المتخذة من الموظفين المسؤولين؛ 3-1-3-2
 عضاء والمراقبين والمشاركين اآلخرين.توزيع محاضر االجتماعات الموقعة عمى جميع األ 3-1-4
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 والخصوم واألصول والمالية االستثمار إلدارة االستشارية لمجنة اإلجرائية القواعد
 (التشغيمية المجنة) اختصاصاتياو 

 الغرض - 1

سداء  لدائرة العمميات المالية الصندوق المساعد رئيسنائب  كبير الموظفين الماليينمساعدة   0-0 وا 
فيما يتعمق بالمسائل المالية أو إدارة االستثمارات من قرارات تقع تحت سمطتو أو يفوض  المشورة إليو

 سمطة البت فييا من رئيس الصندوق. 
لمسائل المتعمقة بالمخاطر التي تدخل في إطار بيان سياسة االستثمار االبت في سياسة االستثمار و   0-1

 المعتمد؛
ورفع توصيات بشأنيا إلى المجنة االستشارية  االستراتيجية اليةالم المسائل ومناقشة ورصد استعراض  0-2

لالستثمار والمالية التخاذ قرارات نيائية من رئيس الصندوق بشأن المسائل المالية االستراتيجية بناء 
إلدارة االستثمار والمالية عمى المعمومات والتوصيات المقدمة إلييا من أعضاء المجنة االستشارية 

 :خصومواألصول وال

 االحتياجات من التمويل والموارد، بما ما في ذلك حالة الميزانية؛  1-3-1
 اآلليات المالية؛  1-3-2
 ؛كل التدفقات والتوقعات المالية  1-3-3
 سياسة االستثمار والحد األدنى لمتطمبات السيولة؛  1-3-4
 إدارة مخاطر االستثمار؛  1-3-5
 تطورات األسواق المالية؛  1-3-6
 أي مسائل مالية أخرى تعتبر ميمة استراتيجيًا أو تشغيميًا.  1-3-7

التشغيمية بموجب أحكام السياسات المالية المعتمدة  ومناقشة المسائل ورصد استعراض  1-4
لدائرة العمميات  الصندوق المساعد رئيسنائب  كبير الموظفين الماليينكي يبت فييا 

بالغ المجنة االستشارية لالست المالية كبير ثمار والمالية بالقرارات المتخذة. ويستخدم وا 
أفضل  لدائرة العمميات المالية الصندوق المساعد رئيسنائب  الموظفين الماليين

تصعيدىا إلى المجنة االستشارية لالستثمار والمالية. ويشمل يتم التقديرات في أي مسائل 
لدائرة العمميات  مساعدالصندوق ال رئيسنائب  كبير الموظفين المالييننطاق قرارات 

 ما يمي: المالية
 المبادئ التوجييية لالستثمار وما يطرأ عمييا من تغييرات بعد ذلك؛ 1-4-1
عائد  أساسالمعتمدة عمى  اإلجماليةإعادة التخصيص في حدود التكاليف المباشرة  1-4-2

 االستثمار؛
 ا من تغييرات؛معايير األىمية الختيار المصارف التجارية وما يطرأ عميي 1-4-3
القواعد المعيارية لميزانية مخاطر حوافظ االستثمار الفردية في حدود القواعد المعيارية  1-4-4

 المعتمدة من المجمس التنفيذي؛
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 اختيار المعمومات المالية ومقدمي الخدمات االستشارية؛ 1-4-5
 المسائل المالية والتشغيمية األخرى ذات الصمة. 1-4-6

 العضوية - 2

 :وتشمل ما يميصندوق عضوية المجنة، ر رئيس اليقر  1-0
 دائرة العمميات الماليةورئيس  نائب رئيس الصندوق المساعد كبير الموظفين الماليين 

 )رئيسًا(

  ؛)أمينًا( شعبة خدمات الخزانة، أمين الخزانةمدير و 

 شعبة المراقب والخدمات المالية؛ المراقب المالي ومدير 

  أو من يمثمو عمى النحو الذي يحدده نائب رئيس الصندوق مدير دائرة إدارة البرامج
 لدائرة إدارة البرامج؛ لشؤون البرامجالمساعد 

  ؛وتحميل المخاطرالمالي والتحميل وحدة التخطيط  رئيس فريق مدير 

  المالي، شعبة المراقب المالي والخدمات المالية؛ واإلبالغمدير المساءلة  

 قب المالي والخدمات المالية؛مدير القروض والمنح، شعبة المرا 

  الخزانة؛ خدمات مساعد أمين الخزانة، شعبة 

 الخزانة؛ خدمات بإدارة األصول والخصوم، شعبة كبير الموظفين 

 الخزانة؛ خدمات بإدارة االستثمارات، شعبة كبير الموظفين 

  ،وحدة الميزانية والتطوير  وحدة التخطيط المالي وتحميل المخاطرموظف الميزانية
 ؛لتنظيميا

 مستشار قانوني، مكتب المستشار العام؛ 

  أمينا الخزانة في منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي كمراقبين 

 .أي عضو آخر يقرر رئيس المجنة ضمو من وقت إلى آخر 

 االجتماعات - 3

الحضور، تيم عمى وفي حال عدم قدر  يحضر أعضاء المجنة كل االجتماعات.  3-1
 يمثميم عن طريق إبالغ ذلك خطيًا إلى أمين المجنة.  من ونيعين

 نائب رئيس الصندوق المساعد كبير الموظفين الماليينيتألف النصاب القانوني من   3-2
 من شعبة وأمين المجنة وخمسة أعضاء، منيم واحد عمى األقل دائرة العمميات الماليةل

والتحميل ، ووحدة التخطيط ليةوالخدمات الما المالي وشعبة المراقب ،الخزانة خدمات
  أو من يمثميم. وتحميل المخاطرالمالي 

المستوى(  المجنة الرفيعةستعقد االجتماعات مرة كل شيرين )لمواءمتيا مع اجتماعات   3-3
 أو عمى نحو أكثر تواترا إذا استدعت أعمال الصندوق ذلك.

 ومحاضر االجتماعات الوثائقو  األعمالجدول  - 4

 .أمين المجنة أمين الخزانة في الصندوق بدوريقوم مدير و   3-0
 تقع عمى أمين المجنة المسؤوليات التالية:  3-1
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 وضع الجداول الزمنية لالجتماعات؛ 3-1-0
 وضع جدول األعمال؛ 3-1-1
تنسيق وتوزيع الوثائق عمى المجنة قبل أربعة يومين عمى األقل من  3-1-2

 المحددة لكل اجتماع، موعد انعقاد االجتماع. وعالوة عمى الوثائق
تتمقى المجنة، حسبما يقتضيو رئيس المجنة أو األعضاء، معمومات 

-0عن المسائل المالية االستراتيجية والتشغيمية المشار إلييا في البند 
 ؛1

إعداد محاضر االجتماعات لمموافقة عمييا من رئيس المجنة واستيفاء  3-1-3
. وتشمل المحاضر ما التي تقتضييا المجنة اإلجراءاتسجل تتبع 

 يمي:
نائب  كبير الموظفين الماليينالقرارات المتخذة من  3-1-3-0

 ؛ دائرة العمميات الماليةل رئيس الصندوق المساعد
المشورة والتوصيات والمالحظات الموضوعية التي  3-1-3-1

 يبدييا أعضاء المجنة؛
 اإلجراءات المتخذة من الموظفين المسؤولين؛ 3-1-3-2

 توزيع محاضر االجتماعات الموقعة عمى جميع األعضاء والمشاركين اآلخرين. 3-1-4
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 بيا المرتبطة والمصطمحات المخاطر مقاييس بمصطمحات مسرد
 الصندوق، أو لمحافظة النشطة اإلدارة حالة في ما صندوق أو حافظة تتحمميا التي المخاطر ىي :النشطة المخاطر

 أكثر وجو وعمى. المعيارية القاعدة أداء عمى التفوق إلى الصندوق أو الحافظة مديرو يسعى عندما وخصوصا
 أو الصندوق إلييا يستند التي المعيارية والقاعدة ناحية من المعني الصندوق أو الحافظة بين الفرق زاد كمما تحديدا،

 ىذه وتعتبر. المعيارية القاعدة تمك أداء تجاوز أو المعيارية بالقاعدة مقارنة األداء قصور ترجيح زاد الحافظة،
 واحدة سنة لمدة استشرافية نشطة لمخاطر التعرض يعين المثال، سبيل فعمى. النشطة المخاطر ىي الزائدة المخاطر
 مقارنة االستثمار حافظة عمى العائد في التجاوز يكون أن يتوقع المقبمة، السنة في أنو، المائة في 2.0 نسبتيا
 . قيمتيا متوسط من المائة في 0.2 -+/ حدود في المعيارية بالقاعدة
 مقياس وىو. ما استثمار عمى" الزائد العائد" يسمى لما المخاطر حسب معدل مقياس ىو ألفا معامل: ألفا معامل
 أو المعيارية القاعدة مؤشر عمى الزائد العائد إنو حيث المعني، النشطة الحافظة مدير أداء لتقدير االستخدام شائع

 ". المخاطر من ليالخا" االستثمار
 أداء أو ما مالية ورقة أداء قياس عند لممقارنة أساسا اتخاذه يمكن مقياس ىي المعيارية القاعدة: المعيارية القاعدة
 وقابمية والشفافية االستثمار قابمية في تتمثل محددة خصائص المعيارية القاعدة تحمل أن وينبغي. ما استثمار مدير

 شيوعا المؤشرات أكثر تستخدم المالية، األسواق وفي. وجو أفضل عمى معينا ستثمارياا مجتمعا تمثل كي التكرار
 في معيارية كقاعدة واسع نطاق عمى 500مؤشر ستاندارد آند بورز  يستخدم المثال، سبيل فعمى. معيارية كقواعد
 .المتحدة الواليات في الكبرى األسيم أسواق
 ما استثمارية حافظة في أو ما مالية ورقة في النظامية المخاطر أو لمتقمب مقياس ىو بيتا معامل: بيتا معامل
 . ككل المعنية المالية بالسوق مقارنة
 في المتوقعة الخسائر لمتوسط مقياس ىي المشروطة لمخطر المعرضة القيمة: المشروطة لمخطر المعرضة القيمة
 خسائر تجاوز افتراض وعند. لمخطر رضةالمع القيمة إلى وصمت الحافظة تمك أن بافتراض ما استثمار حافظة
" ذيمي" عند الخسائر لحجم مؤشرا المشروطة لمخطر المعرضة القيمة تعطي لمخطر، المعرضة لمقيمة الحافظة
 تعرض توقع زاد المشروطة لمخطر المعرضة القيمة ارتفعت وكمما. المتطرفة الخسارة حاالت في أي التوزيع، منحنى
 . الحافظة مخاطر زادت ثم ومن المتطرفة األحوال في لمخسائر االستثمار حافظة
( مئوية بنسبة عنيا يعبر ما عادة اليقين عدم من معينة قيمة يحمل الذي) النطاق ىو الثقة مستوى: الثقة مستوى
 في الثقة في إليو الوصول مكني الذي اليقين مستوى أيضا وىو. المقيسة لمكمية الحقيقية القيمة فيو تقع الذي
 .يرالتقد
 تكون السندات حال ففي. السوقي العائد مستوى في لمتغيرات ما سند سعر حساسية لمدى مقياس ىي المدة: المدة
 األطول المدة ذا السند ويكون. سعره انخفض السند عائد ارتفع فإذا. وعائده السند سعر بين عكسية عالقة ىناك
 العائد في معينة زيادة حدوث األخرى، عند العوامل ثبات مع أنو، بمعنى السوقي العائد في لمتغيرات حساسية أكثر

 .أقصر مدة ذي سند سعر في االنخفاض من أكبر بمقدار السند ىذا سعر ينخفض
 األحداث وقوع احتمال فييا يرتفع حالة ىي االحتمالي الطبيعي التوزيع طرفي سماكة: المنحنى طرفي سماكة

 .المتطرفة
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 القيم تمك باشتقاق ما استثمارات حافظة بقيم التنبؤ أجل من يتم إجراء ىي لتاريخيةا المحاكاة: التاريخية المحاكاة
 . الحافظة لتمك التاريخية البيانات من

 بين العالقة النسبة ىذه وتقيس. المخاطر حسب المعدل لألداء مقياس ىي المعمومات نسبة: المعمومات نسبة
 التتبع وخطأ( لممقارنة أساسا المتخذة الحافظة عائد عمى الزائد أي) االستثمارات حافظة عمى الزائد العائد متوسط
 يعني وبذلك الحافظة، ليذه التتبع خطأ نفس عند أكبر كسب تحقيق المعمومات نسبة ارتفاع ويعني. بيا المقترن
 . االستثمارات إدارة ميارات نجاح زيادة أيضا المعمومات نسبة ارتفاع
 من كنسبة ما استثمار عمى لمعائد مقياس ىو المخاطر حسب المعدل ائدالع: المخاطر حسب المعدل العائد

 عالية مخاطر ذي استثمار بين لممقارنة المقياس ىذا يستخدم ما وغالبا. االستثمار ذلك تحمميا التي المخاطر
 بسيطةال الصيغة إلى الوصول ويتحقق. أقل وعائد منخفضة مخاطر ذي استثمار وبين عاليا عائدا يحقق أن يحتمل
. السنوي المعياري انحرافيا عمى لمحافظة السنوي العائد قسمة طريق عن المخاطر حسب المعدل العائد لمقياس
 كان النسبة تمك ارتفعت وكمما. المخاطر وحدات من وحدة كل تولده الذي العائد لمقدار مؤشرا النسبة ىذه وتعطي
  .المخاطر حسب المعدل العائد في ارتفاع ىناك

سعر الفائدة الخالي من المخاطر ىو معدل العائد النظري عمى استثمار ما ال ائدة الخالي من المخاطر: سعر الف
ويمثل سعر الفائدة الخالي من المخاطر الفائدة التي يتوقعيا مستثمر ما  يواجو مخاطر خسائر مالية عمى اإلطالق.

وعادة ما يقصد باألصول الخالية من المخاطر من استثمار خال تماما من المخاطر عمى مدى فترة زمنية معينة. 
. وفي حال االستثمارات بالدوالر في الواليات المتحدة، عادة ما تستخدم أذون قصيرة األجل السندات الحكومية

الخزانة األمريكية، بينما تعتبر األداة المختارة في حال االستثمارات باليورو ىي أذون الحكومة األلمانية أو سعر 
 عمى المعامالت بين المصارف في منطقة اليورو )يوريبور(. الفائدة 

: نسبة شارب ىي مقياس لألداء المعدل حسب المخاطر. وىي تقيس العالقة بين متوسط العائد الزائد نسبة شارب
 نسبة ارتفعت وكمماعمى حافظة االستثمارات )أي الزائد عمى العائد الخالي من المخاطر( وبين انحرافيا المعياري. 

 .األسواق مخاطر تحمل من المتحقق الكسب في ارتفاع ىناك كان شارب

 المعياري االنحراف زاد وكمما. متوسطيا حول معينة قيمة لتقمب مقياس ىو المعياري االنحراف: المعياري االنحراف
 لمعائد لمعياريا االنحراف زاد كمما االستثمارات، حافظة عمى العائد حال وفي. متوسطيا حول القيمة تمك تشتت زاد

 يكون التي االستثمارات حافظة تعتبر ولذلك،. المتوقع العائد متوسط حول العائدات بين المتوقع االختالف ارتفع
 ثبات مع أقل، المعياري انحرافيا يكون التي االستثمارات بحافظة مقارنة أعمى مخاطر ذات عاليا المعياري انحرافيا
 .األخرى العوامل

 عمى ما استثمار يتحمميا أن يمكن محتممة خسارة أقصى ىي لمخطر المعرضة القيمة: مخطرل المعرضة القيمة
 لحافظة أشير ثالثة لفترة لمخطر المعرضة القيمة كانت فإذا. معين ثقة مستوى ضمن محدد زمني أفق مدى

 أقصى فإن المائة، في 95 يبمغ ثقة مستوى عند المائة في 1.5 ىي أمريكي دوالر مميون 100 قيمتيا االستثمارات
 يمكن التقدير وىذا أمريكي؛ دوالر مميون 1.5 ىو التالية الثالثة األشير مدى عمى يقع أن يمكن لمخسارة مقدار
 مجموع من مرة 19 في صحيحا التقدير ىذا يكون أن يتوقع أنو بمعنى اليقين، من المائة في 95 بنسبة فيو الوثوق

 (. تالحاال من المائة في 95 في أي) مرة 20
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 التقمب يعرف الرياضية، الوجية ومن. األصمية المالية لمورقة السوق سعر في لمتذبذب مقياس ىو التقمب: التقمب
 .سنوي أساس عمى محسوبا لمعائدات المعياري االنحراف بأنو

 


