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 مكارد الستثمارات األساسية التكجييات إرساء إلى لحاجةا مراعاةل الحال: االستثمار سياسة بيافتـ تبن:  - أكال

، كضمف اليدؼ كالكظائؼ الت: كضعتيا اتفاقية اإلمتاف قدر التقيد كبيدؼ الزراعية للتنمية الدكل: الصندكؽ
  .المتحدة لألمـ العالم: االتفاؽ بمبادئ إنشاء الصندكؽ،

ضمف معايير كضعيا مجلس  كضع بياف سياسة االستثمار على تاىؿ المجلس التنفيذم، مسؤكليةتقع -ثانيا 
ف تبن: المبادئ التكجييية لمكظف: الصندكؽ كمدرائو المحافظيف، ف: حيف يبقى رئيس الصندكؽ مسؤكال ع

 1.الخارجييف فيما يخص استثمار مكارد الصندكؽ

 
 

 

                                                      

1
 ترد تفاصٌل الهٌكل التنظٌمً واألدوار والمسؤولٌات فً وثٌقة إطار الرقابة الداخلٌة الستثمارات الصندوق    

(EB 2013/110/R.30/Add.1.) 
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 الموافقةبتوصية 
 ف: ىذه الكثيقة.بياف سياسة االستثمار ف: الصندكؽ الكارد المجلس التنفيذم مدعك إلى المكافقة على 

 

 بيان سياسة االستثمار في الصندوق

 والغرض النطاق - أوال

 سياسة بياف عناصر" بعنكاف 2المعتمديف المالييف المحلليف معيد عف الصادرة الكثيقة كفؽ البياف ىذا صيغ -1
سياسة  بياف منيا يتألؼ الت: فييا المرغكب المتكنات" تقترح الت: 3"االعتبارييف للمستثمريف االستثمار
 المتكنات االستثمار سياسة لبياف األدنى للحد الممثلة المتكنات كتشمؿ ."االعتبارييف للمستثمريف االستثمار
دارة األداء كمعايير كالمخاطر، بالعائد المتعلقة كاألىداؼ االستثمارات، بتسيير المتعلقة   .المخاطر كا 

 تكثيؽ ىك البياف ىذا مف كالغرض .الصندكؽ استثمارات إلدارة إطارا الحال: االستثمار سياسة بياف كيكفر -2
 :يل: ما طريؽ عف لصندكؽف: ا االستثمار سياسة

 القسـ) الصندكؽ استثمارات حافظة بتسيير المتعلقة الرئيسية كالمسؤكليات األدكار تحديد (أ )
 ؛"(ثانيا"

 األصكؿ فئات ذلؾ ف: بما كالعائد، المخاطر حيث مف للصندكؽ االستثمارية األىداؼ بياف (ب )
 ؛"(ثالثا" القسـ) المؤىلة

 ؛"(ثالثا" القسـ) لالستثمار التكجييية للمبادئ الرئيسية المتكنات تحديد (ج )

  ."(رابعا" القسـ) كالمخاطر األداء كتقييـ كرصد لقياس رسم: طابع ذات معايير إرساء (د )

 جزءا ال يتجزأ كينبغ: النظر إلى الملحؽ األكؿ باعتباره .أقساـ أربعة إلى الكثيقة ىذه تنقسـكبناء على ذلؾ،  -3
 .للعلـ فقط كالثالث الثان: ملحقافالمف الكثيقة، بينما يرد 

 واألصول المستثمر تعريف -ألف 
 رسميا الصندكؽ أنشئ كقد .المتحدة األمـ كتاالت مف متخصصة كتالة الزراعية للتنمية الدكل: الصندكؽ -4

 مفتكح الصندكؽ ف: العضكية كباب .إنشائو اتفاقية سرياف تاريخ كىك ،0866 الثان: تشريف/نكفمبر 21 ف:

                                                      

2
غٌر هادفة إلى الربح تضم أكبر رابطة فً العالم للمهنٌٌن التخصصٌٌن فً االستثمار.  معهد المحللٌن المالٌٌن المعتمدٌن منظمة  عالمٌة  

وٌضع هذا المعهد أعلى المعاٌٌر التعلٌمٌة واألخالقٌة والمهٌنة فً مٌدان االستثمار وٌروج لها، وموقعه اإللكترونً هو 

(www.cfainstitute.org.) 
3 CFA Institute, Elements of an Investment Policy Statement for Institutional Investors, ISBN 987-0-938367-32-1 (May   

2010), www.cfapubs.org/doi/abs/10.2469/ccb.v2010.n13.1 
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 ف: أك خصصة،تالم كتاالتيا مف كتالة أم ف: أك المتحدة، األمـ ف: األعضاء الدكؿ مف دكلة أم أماـ
  .الذرية للطاقة الدكلية الكتالة

تاحتيا إضافية مكارد تعبئة الصندكؽ ىدؼ -5  الت: المشركعات لتمكيؿ األكؿ المقاـ ف: كذلؾ تيسيرية بشركط كا 

 البلداف ف: فقرنا الستاف ألشد المعيشية كالظركؼ التغذية كمستكيات األغذية إنتاج نظـ تحسيف إلى تحديدنا ترم:

 كالحتكمات، الريؼ، لفقراء دينام: ائتالؼ خالؿ مف كالمعارؼ المكارد بحشد الصندكؽ كيقكـ .النامية

 التمكيؿ تعبئة ذلؾ كيشمؿ الخاص، كالقطاع الحتكمية، غير كالمنظمات كاإلنمائية، المالية كالمؤسسات

 جزءا بشرية كمكارد متممة أمكاؿ شتؿ كف:تجديدات المكارد  نطاؽ خارج مصادر مف التمكيؿ كيشتؿ .المشترؾ

 .التشغيلية الصندكؽ أنشطة مف يتجزأ ال

 كتستخدـ لعاديةا المكارد مف جزءا تشتؿ الت: االستثمارات لحافظة الناظـ ىك الحال: االستثمار سياسة كبياف -6
 تإطار االستثمار سياسة بياف يستخدـ كسكؼ .للصندكؽ العادم البرنامج كفؽ كالمنح القركض اللتزامات
 ال فجكات أم ستتمؿ أك/ك قبلو مف كتدار الصندكؽ إلى بيا يعيد الت: األخرل األصكؿ الستثمارات عريض
  .األخرل األصكؿ لتلؾ ناظمة تتكف ت: مكضكعة منفصلة تكجييية كمبادئ سياسات تغطييا

 وأدوارها المشاركة األطراف- باء

 :مجمس المحافظين

 
 

 الدكؿ ممثل: مف يتألؼ كىك .الصندكؽ ف:ىيئة رئاسية شاملة  أعلى ىك المحافظيف مجلس
 يخكؿ أف المحافظيف لمجلس كيجكز .المحافظيف مجلس يد ف: الصندكؽ صالحيات جميعك  .األعضاء

إنشاء  اتفاقية ف: علييا المنصكص للمحددات الخضكع شرط التنفيذم للمجلس صالحياتو مف أيا
  .الصندكؽ

 التنفيذي المجمس

 .األعضاء الدكؿ مف دكلة 36 مف يتألؼ كىك .الشامؿ غير التنفيذم الجياز ىك التنفيذم المجلس 
ضافة  مسؤكلية التنفيذم المجلس يتكلى الصندكؽ، رئيس إلى بيا المعيد الكظائؼ على اإلشراؼ إلى كا 

إنشاء الصندكؽ  اتفاقية بمقتضى ليوإ أسندت الت: الصالحيات كيمارس للصندكؽ العامة العمليات تسيير
 .المحافظيف مجلس فييا يفكضو الت: أك

 الحسابات، مراجعة لجنة ىك فرعيا جيازا التنفيذم المجلس أنشأ :الحسابات مراجعة لجنة 
 تعد ت: الصندكؽ مكارد باستثمار المتعلقة المسائؿ أمكر، جملة ضمف إلييا، كأحاؿ

 .التنفيذم المجلس قبؿ مف إصدارىا المقترح المعنية القرارات مشركعات

 الصندوق رئيس

 تعييف يتكلى تما المكظفيف ىيئة تنظيـ كيتكلى الصندكؽ، مكظف: ىيئة رئيس ىك الصندكؽ رئيس  

دارتيـ، المكظفيف  مجلس كتكجيو إشراؼ تحت كذلؾ الصندكؽ، أعماؿ تسيير عف مسؤكال كيتكف كا 

 .التنفيذم كالمجلس المحافظيف
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 رئيس أنشأ كاالستثمارات، المالية باإلدارة المتعلقة بالكظائؼ االضطالع أجؿ مف :المشورة 
 اللجنة ى:) المالية كالشؤكف االستثمار بشأف إليو المشكرة إسداء تتكلى إدارة لجنة الصندكؽ
 (  كالمالية لالستثمار االستشارية

 ف: كالتشغيلية التقنية القضايا كتحليؿ كاستعراض مناقشة تيسير أجؿ مف :المناقشة منتدى 
 يقدـ الصندكؽ مكظف: لييئة منتدل الصندكؽ رئيس أنشأ كالمال:، االستثمارم العاـ السياؽ

 كالمالية االستثمار إلدارة االستشارية اللجنة ىك) أعاله المذتكرة القضايا بشأف التكصيات
  .(كالخصـك كاألصكؿ

 تنظيـ ف: سلطتو على بناء آخر، إلى كقت مف الصندكؽ رئيس يقـك :التنظيمية الوحدات 
  التنظيم:. الييتؿ بتشتيؿ الصندكؽ، مكظف: ىيئة

 التسيير - ثانيا

 ورصدها وتنفيذها ستثمارالا سياسة تحديد مسؤوليات - ألف
 بياف تنفيذ حالة عف ان تقرير  كيرفع .سياسة االستثمار بياف جكانب تؿ كرصد تنفيذ الصندكؽ رئيس يتفؿ -7

 .العادية دكراتو ف: التنفيذم المجلس إلى سياسة االستثمار

  وتحديثها االستثمار سياسة استعراض عممية - باء
 يعقدىا دكرة آخر ف: المجلس التنفيذم قبؿ مف سنكيا االستثمار سياسة بياف مالءمة مدل استعراض يجرم -8

ميالدم على أساس تقرير يعرضو عليو رئيس الصندكؽ. كبعد النظر ف: التقرير، قد يعدؿ  عاـ تؿ ف:
 .المجلس التنفيذم بياف سياسة االستثمار كيحدثو تبعا لذلؾ

  لالستثمارات التوجيهية المبادئ وتغيير إقرار مسؤوليات - جيم

 التكجييية المبادئ كيعتمد الصندكؽ رئيس يقر المالية، اللكائح مف عشرة الثالثة الالئحة تاـبأح عمال -9
  .االستثمار سياسة لبياف الكاجب االعتبار إيالء مع تؿ دارةإل تكضع الت: لالستثمارات

نهاء توظيف مسؤوليات - دال  كجهة العامل والمصرف الخارجيين، االستثمار مدراء خدمات وا 
  اآلخرين الماليين والمستشارين إيداع

قصاء تعييف مسؤكلية الصندكؽ رئيس يتكلى -11  إيداع تجية العامؿ كالمصرؼ الخارجييف، االستثمار مدراء كا 
 .الصندكؽ استثمارات لتنفيذ الالزميف اآلخريف المالييف كالمستشاريف

 يتبع اآلخريف، المالييف كالمستشاريف إيداع تجية العامؿ كالمصرؼ الخارجييف، االستثمار مدراء اختيار كعند -11
  .الصندكؽمقر  ف: للتكريد التكجييية المبادئ تنظميا اختيار عملية الصندكؽ رئيس
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 عملية ف: إدراجيـ ف: ينظر ت: التالية األكلية المتطلبات الخارجيكف االستثمار مدراء يستكف: أف يتعيف -12
 :االختيار

 المالية، بالخدمات المتعلقة المعن: البلد ف: الناظمة كاللكائح بالتشريعات المدير يتقيد أف يتعيف (أ )
 المختص؛ التنظيم: الجياز سلطة ذلؾ ف: بما

 كتكفير 4االستثمارات أداء لقياس العالمية للمعايير االمتثاؿ على المدير يحرص أف ينبغ:  (ب )
 مرتب إلى استنادا زمنيا مرجح أساس على محسكبة األقؿ على سنكية ربع تاريخية أداء بيانات

 شامال إجمال: أساس على كمبلغة مشابو، استثمار نمط أك تامؿ بشتؿ تقديرية حسابات مف
 األتعاب؛ خصـ بعد صاؼ أساس كعلى األتعاب

 كأىـ الرئيسييف، كالمكظفيف الشرتة، تاريخ عف مفصلة معلكمات المدير يكفر أف يتعيف (ج )
 الدعـ؛ كمكظف: األتعاب كجدكؿ العمالء،

 تفيد مستندات يكفر كأف تتبع سكؼ الت: االستثمار استراتيجية بكضكح المدير يبيف أف يتعيف (د )
   .زمنية فترة عبر بيا التقيد سبؽ االستراتيجية تلؾ بأف

 ياتاتفاق على يكقع عندما االختيار علييـ يقع الذيف ييفالخارج االستثمار مدراء رسميا الصندكؽ رئيس يعيف -13
.المدراء مسؤكليات بالتفصيؿ ياتاالتفاق لؾت بيفتك  .منيـ بتؿ ةالخاص االستثمارات إدارة

5  

 على معيا التعاقد يتـ خارجية استثمار إدارةشرتة  تؿ إلى الحال: سياسة االستثمار بياف مف نسخة تقدـ -14
 بقبكؿ تذلؾ كتشيد كثيقةال ىذه تسلمت بأنيا تتابة شرتة تؿ كتشيد .ؽللصندك  االستثمار خدمات تكفير
 سياسة االستثمار بياف علىالشرتات  تلؾ إطالع مف كاليدؼ .االتفاقية مف تجزء كذلؾ ،الكثيقة ىذه محتكل

 على التطبيؽ كاجبة كتمبادئ مشترؾ تأساسالجامعة  المبادئ تلؾ مف بينة على مدير تؿ جعؿ ىك
  .اتحافظة مف حكافظ االستثمار  بتؿ المتعلقة لالستثمارات التكجييية المبادئ

نهاء توظيف مسؤوليات - هاء  النقدية إدارة ألغراض والمركزية التجارية المصارف خدمات وا 
  التشغيمية

 عملية الصندكؽ يتبع للصندكؽ، النقدية التدفقات إدارة ألغراض الخارجية التجارية المصارؼ اختيار عند -15
 .الصندكؽمقر  ف: للتكريد التكجييية المبادئ تنظميا تنافسية اختيار

 تلؾ كتدار الحتكمية الدكلية كالمنظمات األعضاء للدكؿ المرتزية المصارؼ لدل حسابات الصندكؽ يفتح -16
  .الصندكؽ رئيس إلى المكتكلة السلطة مع تتمشى معيارية إلجراءات كفقا الحسابات

                                                      

ً وضع معهد المحللٌن المالٌٌن المعتمدٌن "المعاٌٌر العالمٌة لقٌاس أداء االستثمار"، وهً مجموعة من المبادئ األخالقٌة الموحدة الت 4

تنطبق على المهنة ككل وتوفر إرشادا لشركات االستثمار بشأن كٌفٌة حساب نتائج استثماراتها وإعداد تقارٌر عنها تقدم إلى عمالئها 

 المرتقبٌن.
وغٌره  اإلبالغتشمل تلك المسؤولٌات ما ٌل9ً سلطة االستثمار، مسؤولٌة المدٌر، التمثٌل والتعهدات، القاعدة المعٌارٌة لألداء، األتعاب،   5

 من المتطلبات اإلدارٌة. وٌضمن بٌان سٌاسة االستثمار فً الصندوق والمبادئ التوجٌهٌة لالستثمارات ذات الصلة ضمن كل اتفاقٌة. 
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 إيداع كجهة العامل والمصرف الخارجيين، االستثمار أداء مدراء رصد مسؤوليات - واو
  اآلخرين الماليين والمستشارين

 مدراء مع عالقاتإرساء ال عف مسؤكلةالمجيزة بالتامؿ  الكحدات التنظيمية أف تتكف الصندكؽ رئيس يتفؿ -17
 .العالقات تلؾ على كالحفاظ إيداع تجية العامؿ كالمصرؼ الخارجييف االستثمار

 يةاتفاق ف: المبينة التعاقدية االلتزامات كفؽبميماتيـ  المعينيف االستثمار مدراء كفاء الصندكؽ رئيس يتفؿ -18
 كيشمؿ .يةاتفاق تؿ ف: المتضمنة لالستثمار التكجييية المبادئ ذلؾ ف: بما ،ذات الصلة االستثمارات إدارة
 : يل: ما التحديد كجو على ذلؾ

إنذارات  ، بعد إعداد تقارير امتثاؿ ك/أكالخارجييف االستثمار مدراء مع االمتثاؿ قضايا متابعة (أ )
 شيرم؛ امتثاؿ مراجعة تقرير ف: مسائؿ االمتثاؿكتلخص تؿ لؾ التقارير. منبثقة عف ت

" المالحظة" قائمة على استثمار مدير كضع إلى تؤدم أف شأنيا مف الت: المعايير رصد  (ب )
 ؛استبدالو بشخص آخر إمتانية ف: للنظر

 مف كغيرىا المعيارية المؤشرات إلى قياسا الخارجييف االستثمار مدراء ألداء الشيرم الرصد (ج )
 ؛(التنفيذم المجلس على للعرضدكرة إبالغ فصلية ) األساسية األداء مؤشرات

 االستثمار؛ الستراتيجيات الشيرم االستعراض (د )

 العامؿ المصرؼ مف المقدمة كالمخاطر األداء إلحصاءاتكالفصل:  الشيرم االستعراض (ق )
 إيداع؛ تجية

  المتاجرة؛ عمليات لتنفيذ شير تؿ نياية ف: استعراض (ك )

   .اآلخريف الخدمات كمقدم: الخارجييف االستثمار مدراء مع منتظمة استعراض اجتماعات عقد ( ز)

 : ما يل: الصندكؽ رئيس يتفؿ إيداع، تجية العامؿ بالمصرؼ يتعلؽ فيما -19

 ؛األساسية اإليداع يةباتفاق التقيد رصد (أ )

 يةاتفاق مف اجزء تشتؿ الت: األساسية األداء كمؤشرات الخدمات مستكل االتفاقية على رصد  (ب )
 ؛األساسية اإليداع

  .الخدمات الستعراضفصلية  الجتماعات زمن: جدكؿ كضع (ج )

  داخميا المدارة االستثمارات مسؤوليات - زاي

 سياسة بياف مع يتمشى بما المالئمة بالطريقة الداخلية االستثمارات حكافظ تدار أف الصندكؽ رئيس يتفؿ -21
 بإدارة المتعلقة المسؤكليات كتشمؿ .ذات الصلة التكجييية كالمبادئ الصندكؽ عف الصادر االستثمار

 :الحصر ال المثاؿ سبيؿ على يل: ما الداخلية االستثمارات

 التطبيؽ؛ كاجبة كاالستراتيجية لالستثمار التكجييية بالمبادئ التكصية (أ )
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  لتطبيؽ؛ل القابلة كاالستراتيجية التكجييية للمبادئ كفقا الحافظة كتمكيؿ تأسيس  (ب )

 الشركط؛ مستكفية أدكات إلى استنادا الراسخة االستثمارية المقابلة األطراؼ مع المتاجرة (ج )

 عملية تنسيؽ ذلؾ ف: بما العالقة، تلؾ على كالحفاظ المتاجرة ف: المقابلة األطراؼ مع العالقة قييـت (د )
 القانكنية؛ التكثيؽ

 اإلصدار؛ كجيات المالية باألكراؽ المتعلقة االئتمانية مخاطرال تحليؿ (ق )

 ذلؾ ف: بما االستثمارية، األنشطة لتؿ بالنسبة المقابلة األطراؼ لدل يةاالئتمان مخاطرال تحليؿ (ك )
 االستثمار؛ لشركط المستكفية كالمصارؼ كالمشتقات، المتاجرة

 السيادية؛ المخاطر تحليؿ (ز )

 .المالية األسكاؽ مخاطر رصد (ح )

  التشغيمية النقدية إدارة مسؤوليات - حاء

 كتشمؿ .ككفقان لبياف سياسة االستثمار المالئمة بالطريقة التشغيلية النقدية تدار أف الصندكؽ رئيس يتفؿ -21
 :الحصر ال المثاؿ سبيؿ على يل: ما التشغيلية النقدية بإدارة المتعلقة المسؤكليات

 ؛، بما ف: ذلؾ اإلسقاطات كاإلبالغاألجؿ قصيرة كالسيكلة النقدية التدفقات عملياتجميع  إدارة (أ )

باالمتثاؿ للقكاعد  معالجة معامالت دفعات الصندكؽ )القركض، كالمنح، كالسفر، كالدفعات اإلدارية( (ب )
 الناظمة لصناعة تسديد الدفعات؛

 األرصدة النقدية؛ لتؿاليكمية  المطابقة (ج )

 "االمتثاؿ لتعليمات الصندكؽ؛ مراقبة (د )

 الداخلية؛ االستثماراتكأنشطة المتتب الخلف: الخاصة ب تسكيةال (ق )

دارة مةإقا (ك )  العالقات؛ تلؾ على كالحفاظ كالتجارية المرتزية المصارؼ مع العالقات كا 

 المالية؛ أكضاعيا سالمة كمدل كالمرتزية التجارية للمصارؼ االئتمانية الجدارة تصنيفات رصد (ز )

.مصرؼ تؿ مع للتعامؿ أقصى حد كرصد كضع (ح )
6  

  األصول تخصيص تحديد مسؤوليات - طاء

 عملية ى: المخاطر ميزنة كعملية .األصكؿ تخصيص لعملية تأساس المخاطر ميزنة الصندكؽ يطبؽ -22
كلتؿ حافظة مف  يةجمالاإل للحافظة" ميزانية" باعتبارىا للمخاطر مقبكلة مستكيات المستثمر فييا يضع

 رئيسية مخاطر كمؤشرات عكامؿ خالؿ مف( المعيارم العائد عف االنحراؼ درجة أم) حكافظ االستثمار
                                                      

دارةك  كالمالية الستثمارل االستشارية اللجنة الحد األقصى لحجـ التعامؿ مع تؿ مصرؼ يتـ استعراضو كتحديده عف طريؽ  6  األصكؿ ا 
 (.75ك ،75 الفقرتيف انظر) المقابلة األطراؼ كمخاطر االئتماف مخاطر إدارة سياؽ ف: كالمالية الستثمارل االستشارية اللجنة /صكـكالخ
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 تتكيف على الضركرية التعديالت تجرم األسكاؽ، تطكر مع النيج، ىذا ككفؽ .ألؼ( –سـ رابعا )انظر الق
 لتخصيص المسبؽ التحديد مف بدال للمخاطر، المكضكعة الميزانية حدكد ف: تظؿ ت: االستثمارات حافظة

.الكقت بمركر ثابت بشتؿ كحيازتيا االستثمارات حافظة ضمف األصكؿ
التنفيذم على كيكافؽ المجلس  7

ر طميزانية المخاطر للحافظة اإلجمالية، كضمف ىذه الحدكد يكافؽ رئيس الصندكؽ على ميزانيات المخا
 .الخاصة بحكافظ االستثمار

 واإلبالغ عنها ورصدها المخاطر إدارة مسؤوليات - ياء

ثمار كرصد يتصؿ برصد مخاطر االستفيما  بياكالتقيد المخاطر  ميزانيةرصد  يتفؿ رئيس الصندكؽ  -23
 االمتثاؿ ف: الحكافظ المدارة داخليا كخارجيا. كيمتف أف يشمؿ ذلؾ ما يل::

. كتكجز جميع األنشطة ف: تقرير الخارجييف مدراء االستثمارالمسائؿ المتعلقة بامتثاؿ متابعة  (أ )
 شيرم عف مراجعة االمتثاؿ؛

إلى الحد األقصى المسمكح  الخارجييف عندما تصؿ مستكيات مخاطرىـ مدراء االستثمارمتابعة  (ب )
 ؛المخاطربو على النحك المحدد ف: ميزانية 

مستكيات مقاييس ميزانية المخاطر كمقاييس المخاطر األخرل ذات ل االستعراض الشيرم (ج )
 ؛الصلة

 كحدات حقكؽ السحب الخاصةلاستعراض حالة مكاءمة أصكؿ الصندكؽ مع األكزاف الترجيحية  (د )
 .عند االقتضاء بإجراءات تصحيحيةألغراض التحكط لمخاطر العملة كالتكصية 

 والمخاطر والعائد باالستثمارات المتعمقة األهداف - ثالثا

  لالستثمار الكمي الهدف – ألف

 يجكز"  بأنو منيا( 0) الثامنة الالئحة ف: تتضمف كالت: للصندكؽ، المالية اللكائح المحافظيف مجلس اعتمد -24

 تما. "أك نفقاتو اإلدارية لعملياتو فكرا الصندكؽ إلييا يحتاج ال الت: النقدية، األمكاؿ يستثمر أك يكدع أف للرئيس
 األمكاؿ استثمار تكجو الت: ادئالمب أيضا المالية اللكائح مف( 1) الثامنة الالئحة ف: المحافظيف مجلس أكرد

أقصى اعتبارات األمف  رئيس الصندكؽالصندكؽ سيراع:  مكاردعند استثمار  " أنو كالت: تنص على
، كرىنا ببياف السياسة الذم يضعو المجلس التنفيذم، سيسعى الرئيس كف: إطار ىذه الضكابط ،كالسيكلة
 اللكائح المالية مف( 1) الثامنة الالئحة كتشتؿ. " المضاربةعلى أتبر عائد ممتف دكف الدخكؿ ف:  للحصكؿ
 فيما تتمثؿ الحال:، سياسة االستثمار بياف يخص فيما الصندكؽ، يضعيا الت: االستثمارية األىداؼ أساس
 :يل:

                                                      

"مذكرة معلومات أساسٌة عن بٌان سٌاسة  بعنوان  EB 2011/103/R.32من الوثٌقة  04لفقرة لٌرجى الرجوع إلى الجدول التالً   7

 االستثمار فً الصندوق".  
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ضمف المعايير الت: كافؽ علييا المجلس التنفيذم بشأف ميزانية  األمفينبغ: السع: إلى تحقيؽ  (أ )
، كيقصد بذلؾ الحفاظ على قيمة األصكؿ كافتراض عدـ تحمؿ أم عائد سلب: على 8المخاطر
 ؛اإلجمالية ف: مجمليا الحافظة

 لمتطلبات األدنى الحد خالؿ مف تعريفيا حسب األصكؿ سيكلة بذلؾ كيقصد ،السيولة  (ب )
 ذلؾ؛ العمليات تطلبت ذاإ مباشرة متاحة المكارد تتكف أف فيتعي أنو أم سيكلة،ال

سياسة  بياف كييدؼ .أعاله المبينة الشركط كفؽ ممتف عائد أعلى بذلؾ كيقصد ،العائد (ج )
  .كممتنا مالئما ذلؾ تاف حيثما التضخـ معدؿ مف أعلى عائد تحقيؽ إلى االستثمار

  المخاطر تحمل – باء

 كتبعا .االستثمار مف الصندكؽ ىدؼ مع متسقا الصندكؽ يتحمليا الت: المخاطر مستكل يتكف أف ينبغ: -25
 كالسيكلة األمف بشرط: االلتزاـ مع المضاربة على القائمة غير المخاطر إال الصندكؽ يقبؿ أال ينبغ: لذلؾ،
 لو ينبغ: أنو بيا كالمسلـ بيا المعترؼ األمكر مف أنو غير .االستثمار مف المتكخاة أىدافو تحقيؽ أجؿ مف
 تحقيؽ أىميةكتييمف  .8االستثمار مف المتكخاة األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف المخاطر مف قدرا يتحمؿ أف

 تميا عنيا معبرا المخاطر تحمؿ فمستكيات .بالمخاطر المتعلقة االعتبارات على التشغيلية الصندكؽ أىداؼ
 فيـ مسؤكلية باسمو المتعاملة كاألطراؼ الصندكؽ كيتحمؿ .المخاطر ميزانية إطار كفؽ كتعتمد تتقرر

  .باستمرار كرصدىا كقياسيا المخاطر

  والمخاطر بالعائد المتعمقة المتطمبات  – جيم

 مف متاحة تصبح الت: األمكاؿ على قاصرة المالية كالتزاماتو السكؽ قكاعد على قائمة مؤسسة ليس الصندكؽ -26
 حافظة على تعائد الداخلية المكارد مف كغيرىا المتتررة االئتمانية التدفقات كتتمميا األعضاء، الدكؿ

 يساعد أف يتكقع ذلؾ، على كفضال .الصندكؽ أنشطة تمكيؿ ف: ميما إسياما العائد ىذا كيمثؿ .االستثمارات
  .كالمنح القركض تقديـ على للمكافقة المتاحة الداخلية المكاردزيادة  على العائد ذلؾ

  المؤهمة األصول فئات  – دال

 :الصندكؽ ف: األصكؿ تخصيص ف: المؤىلة األصكؿ فئات ى: التالية األصكؿ فئات -27

 أدوات قصيرة األجل

 التشغيلية النقدية (أ )

 ما ف: حتـ النقدية كقصيرة األجؿ (ب )

                                                      

8
  تمت اإلشارة إلى مٌزانٌة المخاطر للحافظة اإلجمالٌة )انظر الملحق األول(.  
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 األوراق المالية ذات العائد الثابت

  كالكتاالت الحتكمية اتالحتكمالسندات الصادرة عف  (ج )

  ؛كالكتاالت الحتكمية المرتبطة بالتضخـالسندات الصادرة عف الحتكمات  (د )

 الجيات فكؽ الكطنية (ق )

 األكراؽ المالية المضمكنة بأصكؿ )تصدرىا أك تضمنيا الكتاالت حصرا( (ك )

   الشرتات (ز )

كلمتطلبات الحد األدنى مف الجكدة االئتمانية الخاص  المؤىلة األصكؿ كصؼ لفئات التال: الجدكؿ ف: يرد -28
 :بيا. أما الملحؽ الثان: فيعرض لكائح بحكافظ االستثمار الحالية للعلـ

 االئتمانيأنواع األصول المؤهمة والحدود الدنيا لمتصنيف 

   المؤهمة األصول فئات

 االئتمان: للتصنيؼ الدنيا الحدكد الكصؼ 
 (كفيتش كمكديز، بكرز، آند ستاندارد) 

 االئتمان: للتصنيؼ األدنى الحد يتكف أف يتعيف .التشغيلية النقديةحافظة  ف: مؤىلة التشغيلية النقدية
 كفؽ)  A-1ىك المقابؿ للطرؼ األجؿ قصير

  P-1أك( فيتش أك بكرز آند ستاندارد تصنيؼ
 (مكديز تصنيؼ كفؽ)

 قصيرة كاألصكؿ النقدية حتـ ف: ما
  األجؿ

 

 االئتمان: للتصنيؼ األدنى الحد يتكف أف يتعيف التشغيلية النقدية عداالحكافظ  تؿ ف: مؤىلة
 كفؽ)  A-1ىك المقابؿ للطرؼ األجؿ قصير

  P-1أك( فيتش أك بكرز آند ستاندارد تصنيؼ
 (مكديز تصنيؼ كفؽ)

 العائد الثابت ذات المالية األكراؽ
 كالكتاالت الحتكمات عف الصادرة
 الحتكمية

 

 التشغيلية النقدية عداالحكافظ  تؿ ف: مؤىلة
 . الثابت عائدكالمتنكعة ذات ال

 أ-AA: المتطكرة األسكاؽ
 ب -BBB:  الناشئة األسكاؽ

 

األكراؽ المالية ذات العائد الثابت 
المرتبطة بالتضخـ الصادرة عف 

 الحتكمات كالكتاالت الحتكمية

 أ-AA: المتطكرة األسكاؽ ف: حافظة السندات المرتبطة بالتضخـ مؤىلة
 

 التشغيلية النقدية عداالحكافظ  تؿ ف: مؤىلة الكطنية فكؽ الجيات أصكؿ
 كالمتنكعة ذات العائد الثابت

AA-ج 
 

 بأصكؿ المضمكنة المالية األكراؽ
 الحتكمية الكتاالت عف منيا الصادر)
 الكتاالت قبؿ مف المضمكنة أك

 (فقط الحتكمية

 العائد الثابت ذات المتنكعةافظ ك الح ف: مؤىلة
 

AAAىػ،د 
 

 ك-A: العائد الثابت ذات المتنكعة العائد الثابت ذات المتنكعةافظ ك حال ف: مؤىلة الشرتات سندات
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 زAAA:  االستراتيجية العالمية  كالحكافظ االستراتيجية العالمية

   (فقط التحوط ألغراض) المشتقات

 الحدكد الدنيا للتصنيؼ االئتمان: الكصؼ 
 )ستاندارد آند بكرز، كمكديز، كفيتش(

 االئتمان: للتصنيؼ األدنى الحد يتكف أف يتعيف التشغيلية النقدية عداالحكافظ  تؿ ف: مؤىلة العمالت ف: اآلجلة العقكد
 كفؽ)  A-1ىك المقابؿ للطرؼ األجؿ قصير

  P-1أك( فيتش أك بكرز آند ستاندارد تصنيؼ
 (مكديز تصنيؼ كفؽ)

 الخيار كعقكد المستقبلية العقكد
 البكرصات ف: المتداكلة

 االئتمان: للتصنيؼ األدنى الحد يتكف أف يتعيف التشغيلية النقدية عدا الحكافظ تؿ ف: مؤىلة
 كفؽ)  A-1ىك المقابؿ للطرؼ األجؿ قصير

  P-1أك( فيتش أك بكرز آند ستاندارد تصنيؼ
 (مكديز تصنيؼ كفؽ)

 االئتمان: للتصنيؼ األدنى الحد يتكف أف يتعيف التشغيلية النقدية عدا الحكافظ تؿ ف: مؤىلة الفائدة أسعار مبادالت
 كفؽ)  A-1ىك المقابؿ للطرؼ األجؿ قصير

  P-1أك( فيتش أك بكرز آند ستاندارد تصنيؼ
 (مكديز تصنيؼ كفؽ)

 االئتمان: للتصنيؼ األدنى الحد يتكف أف يتعيف التشغيلية النقدية عدا الحكافظ تؿ ف: مؤىلة السداد عدـ مخاطر مبادالت
 كفؽ)  A-1ىك المقابؿ للطرؼ األجؿ قصير

  P-1أك( فيتش أك بكرز آند ستاندارد تصنيؼ
 (مكديز تصنيؼ كفؽ)

 بما ٌعادل التصنٌف االئتمانً الصادر عن ستاندارد آند بورز أو فٌتش أو مودٌز.  أ
 بما ٌعادل التصنٌف االئتمانً الصادر عن ستاندارد آند بورز أو فٌتش أو مودٌز. ب
 بما ٌعادل التصنٌف االئتمانً الصادر عن ستاندارد آند بورز أو فٌتش أو مودٌز. ج
 بما ٌعادل التصنٌف االئتمانً الصادر عن ستاندارد آند بورز أو فٌتش أو مودٌز. د
 الخزانة األمرٌكٌة أو السندات األلمانٌة من درجة االستثمار.  ألذونمانٌة أو ما ٌعادل التصنٌفات االئت ىػ
 بما ٌعادل التصنٌف االئتمانً الصادر عن ستاندارد آند بورز أو فٌتش أو مودٌز. ك
 بما ٌعادل التصنٌف االئتمانً الصادر عن ستاندارد آند بورز أو فٌتش أو مودٌز. ز

 لالستثمار التكجييية للمبادئ األخرل المتكنات كتؿ المؤىلة األدكات على بالمكافقة الصندكؽ رئيس يختص -29
 على كتشتمؿ االستثمار إدارة اتياتفاق مف يةاتفاق تؿ ضمف لالستثمار التكجييية المبادئ كتدرج .كتحديثيا
 :األقؿ على التالية المتكنات

 المتكقعيف؛ كالمخاطر العائد تحديد: االستثمار أىداؼ (أ )

 ؛(ذلؾ إلى كما التتبع، خطأ) المخاطر ميزانية  (ب )

 األمريت:؛ الدكالر ى: تتكف ما كعادة: األساس عملة (ج )

 لألداء؛ المعيارية القاعدة (د )

 المؤىلة؛ العمالت (ق )

 المؤىلة؛ المالية األدكات (ك )

 للحافظة؛ مدة كأقصى أدنى (ز )
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 االئتماف؛ جكدة مدل (ح )

 بالتنكيع؛ المتعلقة المتطلبات (ط )

  .الخيارات كعقكد المستقبلية بالعقكد يتعلؽ فيما المقاصة (م )

 تتكف ال أف( 0): التالية بالمعايير لالستثمار التكجييية المبادئ ف: المحددة المعيارية القكاعد تف: أف يتعيف -31
( 2) المتترر؛ للتطبيؽ كقابلة لالستثمار قابلة تتكف أف( 1) كبسيطة؛ شفافة تتكف فكأ غمكض، بأم مشكبة

 اآلراء عف معبرة تتكف أف( 4) االستثمار؛ مف للغرض مالئمة تتكف أف( 3) كمستقرة؛ للقياس قابلة تتكف أف
  .مسبقا محددة تتكف فأ( 5) االستثمار؛ بشأف السائدة

 .لألداء معيارية قاعدة اتحافظة استثمار  لتؿ يتكف -31

 الفريدة الظروف  – هاء
 للمراتز المال: الرفع ف: المشتقات عقكد يستخدـ كال 9المال: الرفع أشتاؿ مف شتؿ أم الصندكؽ يستخدـ ال -32

  .االستثمارات حافظة ف:

مف حافظتيا  يتجزأ ال تؿ ى: التشغيلية نقديتيا فأ حيث مف فريدة بأنيا الصندكؽ تااستثمار  حافظة تتسـ -33
 .عامؿ ترأسماؿ منفصؿ بشتؿ تداربدال مف أف 

 (52 الفقرة انظر) الحافظة قيمة على الحفاظ إلى بالنزعةمدفكع  الصندكؽ استثمارات لحافظة الزمن: األفؽ -34
طار التدفقات النقدية المستدامة. اإلفرادية الت:  اتكستتألؼ الحافظة اإلجمالية مف حكافظ االستثمار  10 كا 

 مفف بالتامؿ، بيا ملتـز االستثمارات إف حيثك تتصؼ بأفؽ استثمارم قصير كمتكسط كطكيؿ األجؿ. 
 كآفاقيا الزمنية باحتياجات الصندكؽ مف السيكلة قصيرة األجؿ االستثمارات إدارة عملية ربط الضركرم

 فترة تغط:بيا كالت:  كاالىتداء الصندكؽ لدل بيا المعمكؿعمؿ الصندكؽ لاللتزامات اإلقراضية  بدكرةك 
  )متكسطة األجؿ( عالكة على إطار التدفقات النقدية المستدامة )طكيلة األجؿ(. المكارد تجديد

   األجنبية التالعم إدارة  – واو
  الخاصة السحب حقوق سمة مع التواؤم

 لذلؾ، كتبعا .الخاصة السحب حقكؽ بكحدات عنيا معبر الزراعية للتنمية الدكل: الصندكؽ التزامات أغلبية -35
 غير كالمنح بالقركض االلتزامات بيف اإلمتاف قدر التكاـؤ تتفؿ بطريقة التلية بأصكلو الصندكؽ يحتفظ

 سلة كنسب بعمالت عنيا المعبر األصكؿ كبيف الخاصة السحب حقكؽ بكحدات عنيا المعبر المصركفة
 المنح كالتزامات العاـ االحتياط: بيف المكاءمة الصندكؽ يحقؽ كبالمثؿ، .الخاصة السحب حقكؽ تقييـ

 .العملة بتلؾ عنيا المعبر األصكؿ كبيف تيةاألمري بالدكالرات عنيا المعبر

                                                      

ٌعرف الرفع المالً بأنه مستوى التجاوز فً رأس المال المستثمر فً ذلك األصل أو حجم التعامل فً أي أصل بما ٌتجاوز ارتفاع   9

 لقٌمة السوقٌة لذلك األصل.ا

 .EB 2013/108/R.20 
10
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 خمس تؿ مرة الخاصة السحب حقكؽ سلة تقييـ بمراجعة الدكل: النقد لصندكؽ التنفيذم المجلس يقـك -36
 األكزاف تحديد إعادة تاريخ ف: الترجيحية كأكزانيا السلة منيا تتألؼ أف ينبغ: الت: العمالت يحدد ت: سنكات

  .للسلة الترجيحية

 

  العمالت مخاطر إدارة إسناد
 كالفصؿ العمالت مكاءمة تيسير أجؿ مف العمالت مخاطر إلدارة خارج: بمدير االستعانة للصندكؽ يجكز -37

 مردكدية تحقيؽ شريطة كالداخلييف، الخارجييف االستثمار مدراء فرادل مسؤكليات كبيف العمالت إدارة بيف
 الطابع ضفاءإ مف بدال مرجع: مدير بتعييف العمالت مكاءمة كظائؼ تجميع طريؽ عف للتتلفة أتبر

  .الحكافظ مدراء فرادل بيف المكاءمة عملية على الالمرتزم

 األخرى والحصانات واالمتيازات الضريبية االعتبارات - زاي

 أعضائو مف عضكدكلة  تؿأراض:  ف: الصندكؽ يتمتع الصندكؽ، إنشاء اتفاقية مف 01 المادة على بناء -38

  .ىدفو كتحقيؽ كظائفو لممارسة الالزمة كالحصانات باالمتيازات

 ف: مبينة الصندكؽ إنشاء اتفاقية مف( أ)1 البند، العاشرة المادة ف: إلييا المشار كالحصانات االمتيازات -39
 تنص ذلؾ على كبناء .بيا عشر السادس الملحؽ ف:ك  كحصاناتيا المتخصصة الكتاالت امتيازات اتفاقية
 إلييا المشار كالحصانات االمتيازات أف على الصندكؽ إنشاء اتفاقية مف( 2) ك( 1( )ب)2 البند، 01 المادة
 باتفاقية النمطية األحتاـ ف: الكاردة كالحصانات االمتيازات ى: تتكف االتفاقية مف( أ)2 البند العاشرة المادة ف:

 عليو كافؽ االتفاقية لتلؾ مرفؽ ف: بو عدلت الذم النحك على كحصاناتيا المتخصصة الكتاالت امتيازات

 .االتفاقية تلؾ إلى تانضم قد تكفت عضكدكلة  أمأراض:  ف: كذلؾ المحافظيف، مجلس

 ممتلتات تتمتع أف على كحصاناتيا المتخصصة الكتاالت امتيازات اتفاقية تنص الخصكص، كجو كعلى -41
 الملتية كنزع كالمصادرة كاالستيالء التفتيش مف بالحصانة حائزىا، تاف كأيا كجدت حيثما كأصكلو، الصندكؽ

 .تشريعية أك قضائية أك إدارية أك تنفيذية إجراءات اتخاذ طريؽ عف سكاء التدخؿ أشتاؿ مف آخر شتؿ كأم
 أم إلى العمالت أك الذىب أك األمكاؿ مف لديو ما بتحكيؿ بحرية القياـ للصندكؽ يجكز ذلؾ، على كفضال

 ذلؾ، على كفضال أخرل؛ عملة أم إلى بحكزتو عملة أم كبتحكيؿ المضيؼ، البلد داخؿ أك منو أك آخر بلد
.كممتلتاتو كدخلو أصكلو على المباشرة كغير المباشرة الضرائب تؿ مف باإلعفاء الصندكؽ يتمتع

11 

                                                      

11
 المادة الثالثة من اتفاقٌات امتٌازات الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة وحصاناتها.  
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  األداء وقياس المخاطر إدارة إطار - رابعا

 القرارات صنع وعممية المخاطر، ميزانية ووضع المخاطر، إدارة إطار - ألف
 المخاطر إدارة إطار

 كمخاطر الفائدة، أسعار مخاطر: يل: فيما تتمثؿ المخاطر أنكاع مف لعدد الصندكؽ استثمارات تخضع -41
 ىذه كتقاس ."(باء -رابعا" القسـ انظر) التشغيلية كالمخاطر السيكلة، كمخاطر االئتماف، كمخاطر العمالت،
 تجية العامؿ المصرؼ يكفرىا الت: المخاطر لقياس المالئمة األدكات باستخداـ شيرم أساس على المخاطر

  .الداخلية التحليالت مف المشتقة أك إيداع

 كتحليليا كرصدىا المخاطر إدارة عف مسؤكلة الكحدات التنظيمية المختصة تتكف أف الصندكؽ رئيس يتفؿ -42
   .المخاطر مستكيات عفكاإلبالغ  كتقييميا

 المخاطر ميزانية وضع
 مخاطر حدكد كضع يستتبع كىك .األمكاؿ بيف المخاطر تكزيع ف: يتمثؿ إجراء ىك المخاطر ميزانية كضع -43

 اتحكافظ االستثمار  مستكل على كتذلؾإجمال:  مستكل على االستثمارات حافظة على تطبؽ سلفا مقررة
 كبتفصيؿ .التحمؿ مستكل المقاييس ىذه تجاكزت متى الحافظة كتعديؿ المقاييس ىذهكيتـ رصد  ،اإلفرادية
 : يل: فيما المخاطر ميزانية كضع عملية تتمثؿ أتبر،

 أساس على ليا المتكنة العناصر إلى الحافظة تكاجييا الت: اإلجمالية المخاطر كتفتيؾ قياس (أ )
 تم:؛

 كتؿ يةجمالاإل االستثمارات حافظة على( للمخاطر ميزانيات) للمخاطر قصكل حدكد كضع  (ب )
 قياسات نطاقات تحديد خالؿ مف المتكقع أساس على حدة على حافظة استثمارات إفرادية

 المخاطر؛ تحمؿ كمستكل المخاطر تحمؿ على اإلقباؿ مدل مع يتفؽ بما مختارة مخاطر

 المخاطر؛ ميزانيات مع يتفؽ بما األصكؿ بيف المخاطر تكزيع (ج )

 مستمر؛ أساس على المخاطر ةميزاني استخداـ ساءةإ أك استخداـ مدل رصد (د )

 ؛(المتحقؽ أساس على) النتائج تحليؿ (ق )

 المرغكب المخاطر مستكل مع الحافظة تتكاءـ ت: الضركرة عند االستثمارات ف: تغيير إدخاؿ (ك )
  .فيو

يكافؽ المجلس التنفيذم على كيتبنى ميزانية المخاطر المتعلقة بالحافظة اإلجمالية )انظر الملحؽ األكؿ(. أما  -44
ميزانية المخاطر لتؿ حافظة مف حكافظ االستثمارات اإلفرادية الت: تمثؿ أيضا الحد األعلى مف ميزانية 

)انظر الملحؽ الثان:( فيكافؽ علييا رئيس الصندكؽ. كلبعض أنماط  12مدراء الحكافظفرادل المخاطر ل

                                                      

االستثمارات  ٌمكن للمبادئ التوجٌهٌة لالستثمارات لمدٌر استثمارات أن تفوض بمٌزانٌة مخاطر أقل على أال تكون أعلى من حافظة  12

 المطبقة. 
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سياسة  فكؽ أيضا ميزانيات المخاطر مع المراعاة الكاجبة ألىداؼ بيادالمخاطر المختارة، يضع رئيس الصن
 االستثمار.

كرة دائمة للرصد يتفؿ رئيس الصندكؽ خضكع مالءة إجراءات ميزنة المخاطر كمستكيات تحمليا بص -45
كاالستعراض على أساس فصل:. كتجزء مف حافظة استثمارات الصندكؽ، سيستلـ المجلس التنفيذم 

عف مستكيات المخاطر ف: الحافظة اإلجمالية كالحكافظ اإلجمالية مقارنة بميزانيات المخاطر  تحديثات
 يات المخاطر المتفؽ علييا.المكضكعة، كسيتـ إعالمو بأية تعديالت قد تدخؿ بغرض المكاءمة مع مستك 

ميزنة  مع يتسؽ بما النشطة، اإلدارة ف: الصندكؽ قبؿ مف المعينكف فك الخارجي األصكؿ مدراء ينخرط -46
 تعريفيا حسب التقديرية السلطة حدكد ف: "النشطة اإلدارة" كتتكفالمقدمة إلييـ.  التتبع خطأ كحدكد المخاطر

 القكاعد عف االنحراؼ كيتكف .المخاطرإدارة  إطار على تعتمد أخرل قيكد كأم التتبع أخطاء قيكد ف:
 ىك االنحراؼ ذلؾ مف اليدؼ كيتكف .أعاله تعريفيا حسب التقديرية السلطة ىذه حدكد ف: المعيارية
 ميزانية كضع سياؽ ف: المستمد كالعائد( كجدكا إف كالداخلييف) الخارجييف األصكؿ مدراء بميارات الكصكؿ
 .األمثؿ المستكل إلى المخاطر

عادة إرساء اجل من القرارات صنع عممية  الحدود مع يتفق بما الحافظة تخصيص توازن وا 
  المخاطر لتحمل القصوى

يتفؿ رئيس الصندكؽ  المخاطر، ميزانية ف: المحدد مستكاه المخاطر مقاييس مف أتثر أك كاحد تجاكز إذا -47
  .المخاطر ف: االرتفاع مصدر على الضكء يسلطإجراء تحليؿ 

 يتفؿ فحسب، مدراءال مف كاحد مرتز عف ناشئا يةجمالاإل الحافظة مخاطر مستكل ف: التجاكز تاف إذا -48
 للمدير تكصيات كصياغة الحافظة تلؾ ف: المخاطر لتقليص مفصلة استراتيجية كضع الصندكؽ رئيس
  .التفكيض ذلؾ حدكد ف: اتخاذىا الكاجب اإلجراءات بشأف المعن:

 التلية، األصكؿ تخصيص ف: المشترتة العكامؿ عف ناشئأ يةجمالاإل الحافظة مخاطر ف: التجاكز تاف إذا -49
 خصائص إعادة إلى الرامية اإلجراءات صياغة أجؿ مف الخيارات مختلؼ تحليؿ الصندكؽ رئيس يتفؿ

  .المخاطر ميزانية ف: المدرج المستكل إلى للحافظة التلية المخاطر

 حافظة عف التقرير مف تجزء المخاطر تخفيؼل( تدابير أك) تدبير أم عفيتـ إبالغ المجلس التنفيذم  -51
 .الصندكؽ استثمارات

 ومقاييسها المخاطر أنواع - باء

عداد تقارير بشأفإ الصندكؽ رئيس يتفؿ -51   .كاإلبالغ عنيا التالية لمخاطرا جراء تحليالت كا 

 الفائدة سعر مخاطر
 مدراءفرادل  كعف يةجمالاإل الحافظة عف التقلب مخاطر ذلؾ ف: بما الفائدة سعر مخاطر رصد يجرم -52

 ميمتيا أخرل خارجية شرتة أك اإليداع جية شيرم أساس على كفرىات الت: المقاييس إلى استنادا اراالستثم
 كالقيمة للخطر، المعرضة كالقيمة للحافظة، المعيارم االنحراؼ المقاييس ىذه أمثلة كتشمؿ .المخاطر إدارة

  .المعيارية بالقكاعد مقارنة الفعلية كالمخاطر المشركطة للخطر المعرضة
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 كى: ،فراديةاإل المالية اؽكر األ بشأف الداخلية بالتحليالت اإليداع جية كفرىات الت: البيانات تمؿستت قد -53
  .أخرل مصادر أم أك بلكمبرغ مؤسسة بيانات استخداـ خالؿ مف تجرم الت: التحليالت

 االئتمان مخاطر
 .لالستثمار التكجييية المبادئ ف: االئتمان: للتصنيؼ أدنى حد كضع طريؽ عف االئتماف مخاطر تدار -54

 الت: االئتمانية التصنيفات أساس علىفرادية اإل اإلصدار كجياتفرادية اإل المالية األكراؽ أىلية كتتقرر
 الصندكؽ رئيس يتفؿ االستثمارات، إدارة عملية يخص كفيما .الرئيسية االئتمان: التصنيؼ كتاالت تضعيا
 االستثمارات تؿ عففرادية اإل اإلصدار كجيات المالية األكراؽ بحسب مكزعة للمخاطر تحليالت إجراء
ذات  كالمرتزية التجارية المصارؼ كعف خارجيا، المدارة األصكؿ عف انتقائ: أساس كعلى داخليا المدارة
 مف كغيرىـ االئتمانية التحليالت مقدم: أك بمقدـ كاالستعانة المالية، المعلكمات نظـ باستخداـ كذلؾ ،الصلة

 إدارة عملية مف يتجزأ ال تجزء عنيا تقارير كتعد األخرل االئتمانية التحليالت تؿ كتجرل .المصادر
  .المخاطر

 المقابمة األطراف مخاطر
 االئتمان: للتصنيؼ أدنى حد كضع طريؽ عف االستثمارات لتؿ بالنسبة المقابلة األطراؼ مخاطر تدار -55

 االستثمارات يخص كفيما التشغيلية النقدية يخص فيما المصارؼ ذلؾ ف: بما المؤىلة المقابلة لألطراؼ
 تؿ مع التعامؿ لحجـ أقصى حد كضع طريؽ عف أيضا المقابلة األطراؼ مخاطر كتدار .األجؿ قصيرة
 ذلؾ ف: بما ،االستثمار إدارة عملية يخص فيما المقابلة األطراؼ مخاطر تحليؿ كيتـ  .مصرؼ/إصدار جية

 المعنية، كالمرتزية التجارية المصارؼ يخص كفيما لالستثمارات، المؤىلة كالمصارؼ كالمشتقات، المتاجرة،
 .المصادر مف كغيرىـ االئتمانية التحليالت بمقدم: كاالستعانة المالية، المعلكمات نظـ باستخداـ كذلؾ

  .المخاطر إدارة عملية مف يتجزأ ال تجزء عنيا تقارير كتعد األخرل االئتمانية التحليالت تؿ كتجرل

 العمالت مخاطر
 إجراءات" بكثيقة باالستعانة رصدىا كيجرم كالخصـك األصكؿ إدارة أساس على العمالت مخاطر تدار -56

 غير كالمنح القركض أم الصندكؽ، التزامات كأغلبية ."الخاصة السحب حقكؽ سلة عمالت مكاءمة
 أصكلو مف بجزء الصندكؽ يحتفظ ثـ مفك  .الخاصة السحب حقكؽ بكحدات عنياكيتـ التعبير  المصركفة،

 حقكؽ تقييـ سلة كنسب بعمالت( المساىمات فم المستحقة كالمبالغ اإلذنية كالسندات االستثمارات، حافظة)
 عنيا المعبر المنح كالتزامات العاـ االحتياط: بيف المكاءمة الصندكؽ يحقؽ كبالمثؿ، .الخاصة السحب

 .العملة بتلؾ عنيا المعبر األصكؿ كبيف األمريتية بالدكالرات

 .الخاصة السحب حقكؽ تقييـ سلة مع المكاءمة حالة رصد شيرم أساس على يجرم -57

 سلة عمالت مف عملة بتؿ المقكمة األصكؿ ف: التكاـؤ لعدـ المئكية النسبة ىك العمالت مخاطر مقياس -58
  .الخاصة السحب حقكؽ

 لألكزافتحليؿ  إجراء الصندكؽ رئيس يتفؿ كميما، مستمرا يعتبر التكاـؤ ف: اختالؿ كجكد حاؿ ف: -59
 لسلة الترجيحية األكزاف مع يتفؽ بما الصندكؽ ألصكؿ التكازف إلعادة الالزمة للعمالت الجديدة الترجيحية

 األكزاف تغيير طريؽ عف المكاءمة إعادة إجراءاتتنفيذ  ،الضركرة عند ،كيجكز .الخاصة السحب حقكؽ
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 أك الخارجييف االستثمار مدراء إلى تعليمات إصدار علييا يجب أك/ك االستثمارات حافظة لعمالت الترجيحية
  .العمالت مكاءمة جؿأ مف المعنية التغييرات بتنفيذ العمالت مخاطر إدارة عملية إليو المسند الخارج: المدير

 السيولة مخاطر
 الحد ذلؾ يتكف أف كيتعيف .يكلةالس لمتطلبات األدنى بالحد التقيد طريؽ عف السيكلة مخاطر معالجة تتـ -61

 .المتكجبة الصرؼ بالتزامات الكفاء على الصندكؽ لقدرة ضمانا زمنية نقطة أم ف: متاحا األدنى

  التشغيمية المخاطر
 معاكدة مخاطر ذلؾ ف: بما أعاله، مذتكر ىك ما بخالؼ المخاطر مصادر تؿ التشغيلية المخاطر تشمؿ -61

  .القانكنية كالمخاطر النشاط

  .قانكنية مخاطر أم بتقييـ العاـ المستشار متتب اضطالع الصندكؽ رئيس يتفؿ -62

 كالمساءلة للمسؤكلية بكضكح محدد إطار إرساء طريؽ عف اإلجرائية اطرالمخ معالجة الصندكؽ رئيس يتفؿ -63
  .للصندكؽ المال: الييتؿ ف:

 األداءواإلبالغ عن  األداء قياس - جيم

  األداء قياس

 داخليا مدارةالاإلفرادية  الحكافظ كعف يةجمالاإل االستثمارات حافظة عف األداء بحساب اإليداع جية تقـك -64
  .شيرم أساس على ىذه الحساب عمليات كتكفر كخارجيا

 يعادلو كبما األمريت: بالدكالر خارجيا المدارةاإلفرادية  الحكافظك  يةجمالاإل االستثمارات حافظة أداء يحسب -65
 .الحافظة بيا تستثمر الت: العمالت أسعار تقلب تأثير حذؼ طريؽ عف أم الكقت، ذات ف: المحلية بالعملة
 يشمؿ تما المتحققة، الخسائر/المتاسب كيشمؿ األسعار، كعائد القسائـ ف: المتمثؿ العائد األداء كيسجؿ

  .االستحقاؽ تاريخ إلى بيا محتفظا االستثمارية الحافظة تتف لـ إذا المتحققة غير الخسائر/المتاسب

 تجاكز حاالت على التقارير ف: الضكء كيسلط التفكيضات، لتؿ النسبية المعيارية المؤشراتب األداء يقارف -66
 .المستيدؼ عف األداء قصكر كحاالت للمستيدؼ األداء

 كىك للحافظة التل: األداء مف األتعاب كتستقطع .األتعاب إجمال: أساس علىفرادل المدراء  أداء يحسب -67
 .كالمعامالت كاإليداع اإلدارة تتاليؼ منو تخصـ إذ صاؼ، أساس كعلى إجمال: أساس على يظير

 ف: بما دراء،الم بحسب مكزعة يةجمالاإل للحافظة بالمخاطر مرجحة للعائد مقاييس أيضا اإليداع جية تكفر -68
  .االرتباط معامؿ كمربع ،"ألفا"ك ،"بيتا"ك المعلكمات، كنسبة التتبع كخطأ ،"شارب" نسبة ذلؾ

  .خارجيا المدارة الحكافظ بحسب األداء تكزيع تحليالت سنكم ربع أساس على اإليداع جية تكفر  -69

 األداء اإلبالغ عن
 حسب تكزيعيا مع األمريت: بالدكالر يةجمالاإل الحافظة ألداء شيرم تحليؿ إجراء  الصندكؽ رئيس يتفؿ -71

  ، كاإلبالغ أيضا عف األداء بالعملة المحلية.األداء
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 المجلس على للعرض المحلية بالعملة المعيارية القاعدة كأداء يةجمالاإل الحافظة أداء عف تقرير يكضع -71
 أرقاـ التقرير ذلؾ يشمؿ أف كيجب .الصندكؽ استثمارات حافظة عف يكضع الذم التقرير مف تجزء التنفيذم
 .تتؿ السابقة كالسنةللفصؿ السابؽ  النسب: األداء

 ف: أك ،أتثر أك أشير ثالثة لفترة مؤثر بقدر ضعيفا أداء االستثمار مدراء مف أتثر أك كاحد أظير حاؿ ف: -72
 معيف، شير ف: إحصائيامما يمتف مشاىدتو  االستثمار مدراء احد أداء اتجاه ف: مفاجئ تغير حدكث حاؿ
 يتخذ األداء، قصكر استمر فإذا .األداءعف ىذا  متتكب تفسير منو طلبيك  ليوإ المشار بالمدير تصاؿالا يتـ

 االستثمار مديرل استراتيجية ككضع تصحيح: إجراء اتخاذ لتفالة الضركرية التدابير الصندكؽ رئيس
  .األداءف:  قصكرالذم يعان: مف  الحاصؿ

 االمتثال رصد - دال

 :التالية األنشطة إجراء  الصندكؽ رئيس يتفؿ  -73

 على الصندكؽ ف: لالستثمار التكجييية للمبادئ كالداخلييف الخارجييف االستثمار مدراء امتثاؿ رصد (أ)
 اإليداع جية بتكفيره اإلنترنت تقـك شبتة على مباشرة متكافر إلتتركن: تطبيؽ خالؿ مف يكم: أساس
صدكر رسالة تحذيرية مف نظاـ االمتثاؿ، تحلؿ تلؾ  ؿاح كف: .الداخلية التحليالت خالؿ كمف

 ؛الرسالة كيتخذ إجراء بشأف المدير حسبما يقتض: الحاؿ
 إدارة سالمة لضماف  سنكم نصؼ أساس على الداخلية التشغيلية بالنقدية المتعلؽ االمتثاؿ رصد  (ب)

 .13ةالسيكل
 

                                                      

13
ٌحتفظ بالنقدٌة التشغٌلٌة الداخلٌة لدى المصارف المركزٌة ولدى اثنٌن من المصارف التجارٌة التً ٌتم التعاقد مها من خالل إجراءات   

 حد.قائمة على التنافس. وٌتعلق االمتثال بالتصنٌفات االئتمانٌة للمصارف التجارٌة وبأقصى حجم للتعامل مع المصرف الوا
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 يعتبر هذا الممحق جزءا ال يتجزأ من بيان سياسة االستثمار في الصندوق

 حوافظ االستثمارات اإلفرادية المخاطر ميزانية
  األساسية المخاطر مقاييس -أوال 

 للخطر المعرضة القيمة :المائة على مدل سنة كاحدة ف: 57 تبلغ ثقة بنسبة المشركطة للخطر المعرضة القيمة
 الحافظة عف الحاالت أسكأ سيناريكىات مف المائة ف: 7 ف:( االسمية) االستثمار خسائر متكسط ى: المشركطة

 ف: 7 عف المعبر المنحنى ذيؿ عند الخسائر لتكزيع تميا تعبيرا المقياس ىذا كيمثؿ. على مدل سنة كاحدة يةجمالاإل
 . "المنحنى طرؼ" مخاطر يسمى لما مؤشر كىك االحتماالت مف المائة

 المخاطر تحمل مستويات -ثانيا 

 ف: 6: الميزانية مستكل :المائة على مدل سنة كاحدة ف: 57 تبلغ ثقة المشركطة بنسبة خطرلل المعرضة القيمة
 .للحافظة السكقية القيمة مجمكع مف أقصى تحد المائة

 تتخذ للحافظة، السكقية القيمة مجمكع مف المائة ف: 6 المشركطة للخطر المعرضة القيمة مستكل بلغ فإذا
 إلى التكازف إلعادة خطكات الحصر ال المثاؿ سبيؿ على تشمؿ المخاطر، مستكل تقليص أجؿ مف خطكات

 . حكافظ االستثمارات اإلفرادية تخصيص
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 هذا الممحق لمعمم فقط

  حوافظ االستثمارات اإلفرادية –ميزانية المخاطر 
 مدراء الحكافظفرادل تمثؿ ميزانية المخاطر لحكافظ االستثمارات اإلفرادية أيضا الحد األقصى مف ميزانية المخاطر ل

 حسب الميمة.

  األساسية المخاطر مقاييس -أكال 

القاعدة  الحافظة تتبع فيو للمدل الذم مف المتكقع أف مقياس ىك: المسبؽ ) استشراؼ سنة كاحدة(التتبع  خطأ
 .االنحراؼ زيادة التتبع خطأ ارتفاع كيعن:. المعيارية

 للخطر المعرضة القيمة :المائة على مدل سنة كاحدة ف: 57 تبلغ ثقة بنسبة المشركطة للخطر المعرضة القيمة
 الحافظة عف الحاالت أسكأ سيناريكىات مف المائة ف: 7 ف:( االسمية) االستثمار خسائر متكسط ى: المشركطة

 ف: 7 عف المعبر المنحنى ذيؿ عند الخسائر لتكزيع تميا تعبيرا المقياس ىذا كيمثؿ. ية على مدل سنة كاحدةجمالاإل
 . المنحنى" "طرؼ مخاطر يسمى لما مؤشر كىك االحتماالت مف المائة

 المخاطر تحمل مستويات -ثانيا 

 :التتبع المسبؽ )استشراؼ سنة كاحدة( خطأ -
 :أقصى تحد المائة ف: 1.5: العالمية الحتكمية السنداتحافظة  حاؿ ف. 

 :أقصى تحد المائة ف: 2.5: بالتضخـ طةالمرتب السنداتحافظة  حاؿ ف. 
 :أقصى تحد المائة ف: 3: العائد الثابت ذات المتنكعة السنداتحافظة  حاؿ ف. 

 :أقصى تحد المائة ف: 4: الناشئة األسكاؽ سنداتحافظة  حاؿ ف 

 المائة على مدل سنة كاحدة. ف: 57 تبلغ ثقة بنسبة المشركطة رللخط المعرضة القيمة -

  المائة ف: 4 :السندات الحتكمية العالميةحافظة ف: حاؿ 

 :المائة ف: 9: بالتضخـ طةتبالمر  السنداتحافظة  حاؿ ف 
 :المائة ف: 15: العائد الثابت ذات المتنكعة السنداتحافظة  حاؿ ف 
 :المائة ف: 27: الناشئة األسكاؽ سنداتحافظة  حاؿ ف . 
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 هذا الممحق لمعمم فقط

 سياسة الوفق األصول  تخصيص
ميزانية مخاطر الصندكؽ، تما ىك كارد أدناه، للتغيير ف: ضمف  حالية،سياسة الالخصيص األصكؿ كفؽ يخضع ت

  :ذلؾ ةجماليلحافظة اإللمخاطر تطلبت خصائص ال حاؿ

 النطاؽ ضمف ميزانية المخاطر التخصيص 

 ف: المائة 5 -+/ ف: المائة 7 النقدية التشغيلية 

 ف: المائة 5 -+/ ف: المائة 17 االستراتيجية العالمية

 ف: المائة 5 -+/ ف: المائة 36 العالميةالسندات الحتكمية 

 ف: المائة 5 -+/ ف: المائة 11 السندات العالمية المتنكعة ذات العائد الثابت 

ذات العائد السندات العالمية المرتبطة بالتضخـ 
 الثابت

 ف: المائة 5 -+/ ف: المائة 21

 ف: المائة 5 -+/ ف: المائة 11 ديكف األسكاؽ الناشئة 

 


