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  الديباجة

رض إطار الرقابة الداخلية عل  استثمارات الصندوق ألول مرة عل  المجلس التنفيذي في دورته الرابعة بعد المائة ع    -1
مع بيان سياسة االستثمار في الصندوق. وبينما يوفر بيان سياسة  باالقتران  4155في ديسمبر/كانون األول 

إلدارة استثمارات الصندوق، يوفر إطار الرقابة الداخلية معلومات إضافية عن  شامالً الصندوق إطارا  االستثمار في
 هياكل الرقابة الداخلية المطبقة.

رض االستعراض السنوي األول لبيان سياسة االستثمار عل  المجلس التنفيذي للموافقة عليه في دورته السابعة وع    -2
. وطلبت لجنة مراجعة الحسابات ُقبيل انعقاد تلك الدورة وخالل 4154ر/كانون األول بعد المائة المعقودة في ديسمب

أن يقدَّم إطار الرقابة الداخلية  4154اجتماعها الخامس والعشرين بعد المائة الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني 
 ل الصورة.المنقَّح سنويًا باالقتران مع التحديث السنوي لبيان سياسة االستثمار حت  تكتم
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 الداخلية على استثمارات الصندوق إطار الرقابة 

 الرقابة الداخلية ممارسات على أفضلعامة  نظرة -أوال 
 1)اإلطار( رقابة الداخلية المتكاملإطار ال التي يشيع استخدامها نماذج أطر الرقابة الداخلية أتم وأوسعمن بين  -1

يخضع إطار الرقابة الداخلية ال . و )إطار لجنة تريدواي( ة تريدوايالصادر عن لجنة المنظمات الراعية التابعة للجن
لجنة للتأكد من امتثاله إلطار  بصورة مستقلة عل  استثمارات الصندوق لمراجعة داخلية وال يتم التحقق من صحته

 لذلك فإنه يشير إل  اإلطار استرشادًا به فيما يتعلق بمحتويات هذه الوثيقة.و . تريدواي

دارته ”بأنها  إطار لجنة تريدواي فيرقابة الداخلية عمومًا وتعرَّف ال -2 عملية يضطلع بها مجلس إدارة كيان ما وا 
 “.وموظفوه بغرض توفير ضمانات معقولة بشأن تحقيق األهداف المتصلة بالعمليات واإلبالغ واالمتثال

 النحو التالي: مبدأ مرتبطًا بكل مكون. وتعرف المكونات عل   57ويحدد اإلطار خمسة مكونات و  -3

. وتمثل بيئة الرقابة أساس كل وهيكلها التنظيميتها، ا: قيم المنظمة وثقافتها وسياسبيئة الرقابة (5)
 المكونات األخرى للرقابة الداخلية؛

 : تحديد وقياس األخطار واالستجابة لها؛تقدير المخاطر (4)
 بأنشطة اإلدارة؛السياسات واإلجراءات التي تساعد عل  كفالة االضطالع  أنشطة الرقابة: (2)
 الموثوقية وُحسن التوقيت والوضوح والمردودية؛ المعلومات واالتصال: (2)
 العمليات المتبعة من أجل تقدير جودة أداء الرقابة الداخلية بمرور الوقت. أنشطة الرصد: (1)

ف المرتبطة ويقلل أي نظام فعال للرقابة الداخلية، إل  مستويات معقولة، من احتماالت عدم تحقيق هدف من األهدا  -4
كل مكون من المكونات الخمسة إلطار  أن يوجد( 5ويقتضي ذلك ما يلي: ) بالعمليات ورفع التقارير واالمتثال.

( أن تعمل المكونات الخمسة معًا عل  نحو 4؛ )وأن يعمل بشكل سليم الرقابة الداخلية والمباد  ذات الصلة
جراءات خاصة  متكامل. ولذلك تشكل الضوابط الداخلية جزءا ال يتجزأ جراءات مالية وسياسات وا  من أي سياسات وا 

  بالعمل في أي منظمة.

وتحدِّد هذه الوثيقة األنشطة المتصلة بإطار الرقابة الداخلية عل  استثمارات الصندوق. ويركز القسم الثاني من  -5
. الرئيسية الفاعلة العناصرالهيكل التنظيمي وأدوار ومسؤوليات مختلف  وتحديداً الوثيقة عل  جوانب بيئة الرقابة، 

 واالتصال، وأنشطة الرصد المتصلة باستثمارات الصندوق. ر المخاطر، والرقابة، والمعلوماتويبين القسم الثالث تقدي

مختلف وبين  المحدث المباد  السبعة عشر التي تدخل ضمن إطار لجنة تريدوايبين ويربط الملحق الثالث  -6
 األقسام ذات الصلة بإطار الرقابة الداخلية نفسه.بينها وبين  وكذلكستثمار، السياسات واإلجراءات المتصلة باال

                                                      

. ويبقي اإلطار على التعريف األساسي للرقابة الداخلية ومكوناتها الخمسة. ومن التحسينات المهمة التي أدخلت 4152صدر اإلطار المحدث المتكامل للرقابة الداخلية في مايو/أيار  1

لتي يشار إليها حاليا باسم "المبادئ". وسوف يحل اإلطار المحدث محل اإلطار األصلي في على اإلطار إضفاء الصبغة الرسمية على المفاهيم الرئيسية التي يتضمنها اإلطار األصلي وا

 .4152ديسمبر/كانون األول 
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 التنظيمي واألدوار والمسؤوليات هيكلال -ثانيا 

 وأدوارها العناصر الفاعلة –ألف 
، يتحمل كل عضو في المنظمة المسؤولية عن الرقابة الداخلية إل  حد ما. فكل العاملين إلطار لجنة تريدوايوفقًا  -7

يبًا ينتجون المعلومات المستخدمة في نظام الرقابة الداخلية أو يتخذون إجراءات أخرى تلزم إلعمال الرقابة. كما تقر 
 . وهذا يترجم في حال الصندوق إل  ما يلي:يؤديهأن لكل كيان رئيسي في التسيير المؤسسي دور 

ي الدول األعضاء. وجميع يتألف من ممثلو ، وهو أعل  جهاز جامع في الصندوق. مجلس المحافظين (5)
صالحيات الصندوق في يد مجلس المحافظين. ويجوز لمجلس المحافظين أن يخول أيا من صالحياته 

 للمجلس التنفيذي شرط الخضوع للمحددات المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء الصندوق.

توليان اإلشراف عل  الرقابة يعينها المجلس التنفيذي، ي التي لجنة مراجعة الحساباتو ،المجلس التنفيذي (4)
طالعه عل  أي تغييرات تطرأ عل  المباد  التشغيلية للرقابة  دارة المخاطر. ويتم إبالغ المجلس وا  الداخلية وا 
عداد موجز للمخاطر، وأهداف الرقابة، ونقاط  الداخلية، بما في ذلك أهم مكونات عملية إدارة المخاطر، وا 

 تقارير المالية، تساعده في ذلك لجنة مراجعة الحسابات.الرقابة المشتركة ألغراض إعداد ال

 ويقيمونأيضا مدى فعالية الرقابة الداخلية،  يقيسون لدى المنظمة مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون (2)
توصيات بشأن  ويصدرون، وما إذا كانت تعمل بفعالية ما إذا كانت الضوابط مصممة ومنفذة بصورة سليمة

 ن الرقابة الداخلية.كيفية تحسي

دارة المخاطر جنبا إل  جنب مع فريق  اإلدارة (2)  مسؤولة عن تصميم واعتماد وتنفيذ عملية الرقابة الداخلية وا 
 إدارة المجموعات وفرق اإلدارة الفرعية المعنية ومديري الشؤون المالية.

مجال إدارة المخاطر واإلشراف عل  مسؤولة عن دعم أنشطة الصندوق في  2لجنة إدارة المخاطر المؤسسية (1) 
إنها تؤثر عل   تلك األنشطة. وتمثل هذه اللجنة عنصرا بالغ األهمية في إدارة المخاطر التشغيلية حيث

 الصندوق. استثماراتأنشطة 

التي وضعت من أجل تنظيم سلوكها ومواءمته مع  3ونة قواعد السلوكإدارة الصندوق وهيئة موظفيه بمد وتلتزم  -8
 لصندوق.مصالح ا

  

                                                      

2
 .PB/2008/06نشرة رئيس الصندوق   
 (.1) 2-7-5 الفصل األول من إجراءات التنفيذ الخاصة بالموارد البشرية في الصندوق: الواجبات وااللتزامات والمزايا، البند 3
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 .الهيكل التنظيمي وخطوط التسلسل اإلداري 5ويعرض الشكل البياني  -9

 5الشكل البياني 
 هيكل التسيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويتناول الجزء باء من هذا القسم بالتفصيل تدفق المعلومات المالية داخل الصندوق، والعناصر الفاعلة الداخلية   -11
لقرارات المتعلقة باالستثمار، واألدوار والمسؤوليات المحددة، فضاًل عن تدفق المعلومات المعنية بعملية اتخاذ ا

 .4المالية وفقًا للشكل البياني 

  

 مجلس المحافظين 

 المجلس التنفيذي 

 المراجعون الداخليون والخارجيون لجنة مراجعة الحسابات 

 إدارة الصندوق

 لجنة إدارة المخاطر المؤسسية 
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 األدوار والمسؤوليات المتصلة باالستثمار في الصندوق -باء  
 التدفق الداخلي للمعلومات المالية المتعلقة باالستثمارات. 4يبين الشكل البياني   -11

 4ل البياني الشك 
 التدفق الداخلي للمعلومات المالية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

يتحمل رئيس الصندوق مسؤولية اإلشراف عل  استثمارات األصول بناء  .رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -12
 يفوض السلطة بشأن األنشطة المتصلة باستثمارات بعينها. ويجوز للرئيس أن عل  بيان سياسة االستثمار المعتمد.

التي أعلن فيها  4نشرة رئيس الصندوق 4117يناير/كانون الثاني  51أصدر رئيس الصندوق في  لجنتا االستثمارات: -13
 : حل اللجنة االستشارية لالستثمارإنشاء اللجنتين التاليتين كي تحال م

                                                      

4
 .PB/2007/01 نشرة رئيس الصندوق 

 المجلس التنفيذي 

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 ة لالستثمار والماليةاللجنة االستشاري

دارة األصول  اللجنة االستشارية لالستثمار والمالية وا 
 والخصوم

 نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية

وحدة التخطيط والتحليل  شعبة خدمات الخزانة
 المالي

شعبة المراقب والخدمات 
 المالية

دائرة العمليات 
 المالية.

 السياسات واإلجراءات

 فريق إدارة االستثمار  يق إدارة النقديةفر 
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. وترد قواعدها اإلجرائية واختصاصاتها اللجنة الرفيعة المستوىوهي  –ة اللجنة االستشارية لالستثمار والمالي (5)
 في الملحق األول؛ 

قواعدها . وترد اللجنة التشغيليةوهي  –االستشارية إلدارة االستثمار والمالية واألصول والخصوم  اللجنة (4)
 واختصاصاتها في الملحق الثاني. اإلجرائية

بصفته رئيس دائرة العمليات المالية، مسؤولية إدارة الموارد يتول ، . ت الماليةنائب الرئيس المساعد لدائرة العمليا -14
ووحدة  ،، وشعبة خدمات الخزانةشعبة المراقب والخدمات الماليةمن خالل ويقوم بما يلي المالية للصندوق. 

 :التخطيط والتحليل المالي

ار يكفل مردودية التكلفة واحتواء المخاطر إدارة الموارد المالية للصندوق وتقديم التقارير بشأنها وفق إط (5)
 والشفافية والمساءلة؛

دارة األصول المالية غير المطلوبة   (4)  بما يتفق مع متطلبات التشغيل؛ بصورة فوريةاستثمار وا 

صون وتعظيم الموارد المتاحة للعمليات من خالل توخي الحصافة في اإلدارة المالية واستثمار الموارد المالية،   (2)
عداد التقارير والتوقعات بشأن استخدام الصندوق لهذه الموارد؛ وباستخد  ام األساليب المحاسبية المالئمة وا 

جراءاتها و/أو  عل التعاون مع الشركاء داخل الصندوق وخارجه   (2) تبادل المعرفة وتنسيق نظم اإلدارة المالية وا 
 تعزيز التعاون القائم بينهم. 

 : في اآلتيمثل أهم الخدمات المتخصصة التي توفرها هذه الشعبة تتشعبة المراقب والخدمات المالية:  -15

الكامل والدقيق للمعامالت المالية و  السليم كفالة التسجيلل المناسبةالحفاظ عل  نظم الرقابة الداخلية الكافية   (5)
ته سياسامع و  ،تفويض السلطاتلوكفالة اتساق تلك المعامالت مع إطار الصندوق واإلبالغ عنها، للصندوق 
جراءاته؛  وا 

أداء مهام إعداد التقارير المالية الداخلية والخارجية الدقيقة في التوقيت السليم بما يعكس ويسجل كل معامالت  (4)
 التسجيل واإلبالغ بالنتائج المالية والمركز المالي؛

المالية، ومتطلبات  القوائمالوثاق الرسمية المتعلقة بالمسائل المالية، مثل  وسائر ةالرئاسياألجهزة إعداد وثائق  (2)
 السحب؛

ألطراف المعنية الداخلية والخارجية، بما في ذلك مراقبة لرصد وتعزيز اإلدارة المالية والمسؤوليات االستئمانية   (2)
 ، وتدفقات األموال، ومراجعة الحسابات، ورفع التقارير؛المتممةعملية إدارة القروض والمنح والموارد 

دارة ا (1)  لموازنة للموارد الخارجة عن الميزانية والكيانات المستضافة؛كفالة اإلدارة المالية وا 

 ولجنة مراجعة الحسابات. بمراجع الحسابات الخارجياالتصال   (1)

 تشمل الخدمات المتخصصة التي تقدمها هذه الشعبة ما يلي: .شعبة خدمات الخزانة -16

 صياغة وتنفيذ السياسات واإلجراءات المالية، بما في ذلك سياسة االستثمار؛ (5)

 والمقبوضات من خالل الحسابات المصرفية التشغيلية؛ للمصروفاتإدارة عمليات التدفقات النقدية  (4)
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 قصيرة األجل؛الإدارة عمليات التدفقات النقدية والسيولة  (2)

دارة األموال التي ليست للصندوقإدارة  (2)  ؛استثمارات الصندوق داخليًا وخارجيا وا 

 األمم المتحدة؛الخزانة عبر منظومة  قيادة تنسيق عمليات  (1)

 شراكات مع المؤسسات المالية الدولية األخرى بشأن المسائل المالية في مجال الخزانة؛ تكوين  (1)

دارة عالقات العمل مع مقدمي الخدمات المالية. تكوين  (7)  وا 

 وتعتمد شعبة خدمات الخزانة عل  وحدتين تشغيليتين في تقديم خدماتها، هما كما يلي: -17

يتول  إدارة النقدية التشغيلية ومتطلبات السيولة لدى الصندوق بالنسبة لكل موارد  الذي فريق إدارة النقدية (5)
 وتشمل مسؤولياته ما يلي: التمويل.

 للسيولة؛  اإلدارة الحصيفةضمان توفر األموال النقدية فورًا لعمليات الصندوق من خالل   (أ )
حافظة عمليات الصندوق، بما فيها قصيرة األجل في الإدارة جميع عمليات التدفقات النقدية والسيولة   (ب )

 التنبؤ ورفع التقارير؛
لصندوق لغ المحصلة في الحسابات المصرفية مدفوعات الصندوق والمبالبكل  الخاصةالمعامالت  إجراء  (ج )

 وفقًا لكل اللوائح ذات الصلة والمعايير المعمول بها في هذا المجال؛
فتر األستاذ الخاص بإدارة نقدية الصندوق ومطابقتها قيد ومطابقة كل المعامالت المتعلقة بالنقدية في د  (د )

هة إل  مصارف الصندوق؛   مع التعليمات الموجَّ
 تسويات وأنشطة مكاتب دعم حوافظ الصندوق المدارة داخليًا؛  (ه )
إدارة نظام التحويالت اإللكترونية لألموال )جمعية االتصاالت المالية بين المصارف عل  مستوى العالم،  (و )

 سويفت(؛
دارة وصون العالقات مع المصارف المركزية والتجارية من أجل حسابات المقر الرئيسي تكو   (ز ) ين وا 

للصندوق وحسابات المكاتب القطرية. ورصد تصنيفات الجدارة االئتمانية المصرفية والسالمة المالية 
 ووضع حدود قصوى.

دارة استثمارات الصندوق في حاف فريق إدارة االستثمار (4) ظة استثماراته داخليا وخارجيا. الذي يتول  رصد وا 
 وتشمل مسؤوليات هذا الفريق ما يلي: 

من أجل  المباد  التوجيهية الستثمارات الصندوقفي الصندوق و  ستعراض الدوري لسياسة االستثماراال  (أ )
كفايتها في ضوء  ومن أجل ضمان واالمتثال لها، كفالة التواؤم مع األهداف العامة الستثمارات الصندوق

 ع المالية المتغيرة؛األوضا
اإلدارة المباشرة للحافظة الداخلية المحتفظ بها إل  تواريخ استحقاقها )الحافظة االستراتيجية العالمية(   (ب )

، بما في ذلك التوصية باستراتيجيات التي ليست للصندوق المدارة داخليااألموال األخرى وغيرها من 
 ؛للتطبيققابلة 

 الحوافظ الخارجيين؛ مديريو إدارة العالقات مع جهة اإليداع  (ج )
التوصية بإعادة الموازنة بين فئات األصول واستراتيجيات التسييل من أجل تلبية متطلبات صرف   (د )

 األموال؛
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دارة عالقات مع األطراف   (ه )  في مجال المتاجرة واالستثمارات القصيرة األجل؛ المقابلةإقامة وا 
في االستثمارات المدارة داخليا وبصورة  المقابلةاف تحليل ورصد األوراق المالية وجهات اإلصدار واألطر   (و )

 انتقائية بالنسبة لالستثمارات المدارة خارجيًا؛
 رصد األسواق المالية؛ (ز )

يتعلق بمسائل االمتثال التي تحددها وحدة التخطيط والتحليل  فيماالحوافظ الخارجيين  مديريمتابعة  (ح )
 المالي.

ة. لية مباشرة أمام نائب رئيس الصندوق المساعد لدائرة العمليات الماليمسؤولة مسؤو وحدة التخطيط والتحليل المالي  -18
عن وظيفة االستثمار التي تضطلع بها  ات وظيفة إدارة مخاطر االستثمارفصل واجب وتكفل هذه المسؤولية المباشرة

 ُشعبة خدمات الخزانة. وتشمل هذه المسؤوليات ما يلي: 

 ؛واإلبالغ عنها دورياً  استثمارات الصندوقخاطر ميزانية مالعمل بنشاط عل  رصد وتحليل  (5)

 تحليل حافظة استثمارات الصندوق الخاصة بالكيانات األخرى غير الصندوق واإلبالغ عنها؛ (4)

للحوافظ  القواعد المعياريةالمنطبقة، بما فيها تحديد وحساب  القواعد المعياريةتحليل أداء االستثمار مقابل  (2)
 المدارة داخليًا؛

 ؛الذي يتعامل معه الصندوق اإليداعل في استثمارات الصندوق، بدعم من مصرف رصد االمتثا (2)

 تحليل الحد األدن  لمتطلبات السيولة والتوصية به؛  (1)

وضع توقعات مالية وتوقعات للموارد عل  األجل الطويل. وفي هذا الصدد، يتول  الفريق المذكور مسؤولية   (1)
 إدارة وتعزيز النموذج المالي للصندوق.

الوثائق الرسمية المتصلة بحافظة استثمارات الصندوق والكيانات األخرى  وسائروثائق األجهزة الرئاسية  ادإعد  (7)
 غير الصندوق؛

 تحديد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات عل  أساس نهج قائم عل  التدفقات النقدية المستدامة. (8)

جراءاته -جيم   سياسات االستثمار وا 
 الصندوق: استثماراتلشامل لعمليات وضوابط ات التالية اإلطار اتحدِّد السياسات واإلجراء -19

 الالئحة المالية للصندوق؛  (5)

 ؛5سياسة الصندوق بشأن إدارة المخاطر المؤسسية  (4)

 بيان سياسة االستثمار في الصندوق؛   (2)

 ؛6سياسة السيولة في الصندوق (2)

 المباد  التوجيهية الستثمارات الصندوق؛  (1)
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 استثمارات الصندوق؛ إطار الرقابة الداخلية عل  (1)

 إدارة االستثمار واتفاقات اإليداع الرئيسية؛ (7)

 دليل الخزانة؛  (8)

الستثمار والمالية لللجنتي االستثمار )اللجنة االستشارية لالستثمار والمالية واللجنة االستشارية  القواعد اإلجرائية   (2)
دارة و   ل والثاني.األصول والخصوم( واختصاصاتهما المشار إليها في الملحقين األو ا 

اللوائح المالية تحكم اإلدارة المالية في الصندوق وهي تفسر وفق اتفاقية إنشاء  الالئحة المالية للصندوق:  -21
 الصندوق.

دارة لترسي هذه السياسة نهجا رسميا منهجيًا ومتكامال  :7سياسة الصندوق بشأن إدارة المخاطر المؤسسية  -21 تحديد وا 
د األدوار والمسؤوليات الرئيسية لكل األطراف المعنية بأنشطة إدارة المخاطر ورصد المخاطر في الصندوق، وتحدِّ 

السياسات المؤسسية و  إدارة المخاطرسياسة  األنشطة التي يجري االضطالع بها في إطاربعض  وتشملالمؤسسية. 
 واإلجراءات المحددة ذات الصلة باستثمارات الصندوق ما يلي:

اإليرادات أو السلع أو الخدمات أو ب واإلقرارل لمدونة قواعد السلوك التصديق السنوي على االمتثا )أ(
: يتعيَّن عل  كل 8وفقًا لمدونة قواعد السلوك في الصندوق األصول المتأتية من خارج الصندوق.

تضارب  ( 4( االمتثال لمدونة قواعد السلوك؛ )5الموظفين تقديم استمارة تصديق سنوية تثبت ما يلي: )
 ( كل مصادر الدخل والسلع والخدمات واألصول المتأتية من خارج الصندوق.2المصالح؛ )

بشأن  المراجع الخارجيبشأن ضوابط اإلبالغ المالي ورسالة تصديق من  رسالة تأكيد من اإلدارة العليا )ب(
أول تأكيد من إدارة الصندوق بشأن  4155أصدر الصندوق في عام : 9رسالة التأكيد المقدمة من اإلدارة

، بينما تم الحصول عل  أول تصديق 4155مدى فعالية الضوابط الداخلية عل  إعداد التقارير المالية لعام 
 .4154لسنة المالية عن امستقل من المراجع الخارجي 

، يتعيَّن أيضا عل  مجموعة مختارة من 4154منذ عام بيان اإلفصاح المالي للموظفين المختارين.   )ج(
لالموظفين، استنادًا   .10إل  دورهم ومسؤولياتهم، تقديم بيان إفصاح مالي مفصَّ

يعتمد المجلس التنفيذي ويراجع بيان سياسة االستثمار سنويًا، ويتضمن هذا  بيان سياسة االستثمار في الصندوق.   -22
ر، ومستويات البيان المباد  العامة التي تنظِّم المسؤوليات المتعلقة باستثمارات الصندوق الرئيسية، ومجتمع االستثما

 المخاطر المقبولة.

 ويهدف بيان سياسة االستثمار تحديدًا إل  ما يلي: -23

 تحديد جوانب تسيير استثمارات الصندوق؛ (5)

 من حيث المخاطر والعائد، بما في ذلك فئات األصول المؤهلة؛ الصندوق أهداف استثماراتبيان   (4)

 ؛ندوقالستثمارات الصتحديد المكونات الرئيسية للمباد  التوجيهية  (2)
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 تحديد ميزانية مخاطر الحافظة الشاملة الستثمارات الصندوق؛  (2)

 إرساء معايير ذات طابع رسمي لقياس ورصد وتقييم األداء والمخاطر.  (1)

الوسائل الالزمة للرصد ولضمان إتاحة سيولة ”ة السيولة في الصندوق توفِّر سياس. 11سياسة السيولة في الصندوق -24
 “.كافية للصندوق عل  الدوام

الصندوق، بالنسبة لكل فئة من  الستثماراتتحدِّد المباد  التوجيهية  .لمبادئ التوجيهية الستثمارات الصندوقا  -25
فئات األصول، المباد  الواجب اتباعها في إدارة أي صندوق استثماري ورصده. وتحدد تلك المباد  التوجيهية، 

، ومجتمع االستثمار المؤهل أو عمالت فئات رتفويضات إدارة االستثمال القاعدة المعياريةضمن جملة أمور، 
االئتمانية، وأقص  وأدن  مدة للحافظة، ونطاقات االختصاصات الممنوع توجيه  للجدارةأصوله، والحد األدن  

عن  الستثمارات الصندوقاالستثمارات إليها. وترصد وحدة التخطيط والتحليل المالي االمتثال للمباد  التوجيهية 
االمتثال يوميًا من خالل نظام رصد االمتثال الذي يوفره المصرف األمين عل  استثمارات  طريق التحقق من

 الصندوق.

تكفل االتفاقات التي يعقدها الصندوق مع األطراف الخارجية بقاء  إدارة االستثمار واتفاقات اإليداع الرئيسية. -26
 أول. العالقة المعنية ضمن إطار قانوني يتم التحقق منه وتحديثه أواًل ب

يوفر هذا الدليل وصفا مفصال للخدمات المتخصصة التي تقدمها شعبة خدمات الخزانة، ويحدد كيفية  .دليل الخزانة -27
 تقسيم عبء العمل الذي تختص به هذه الشعبة بين مختلف الوظائف الموكولة إليها. 

الصندوق كمنظمة وعملياته  وينقسم الدليل إل  قسمين رئيسيين: الدليل التنفيذي، وهو يوفر نظرة عامة عل   -28
دارة االستثمار( ويمكن اعتباره وثيقة عمل تزود من يستخدمها بتفاصيل  الرئيسية؛ ثم األدلة التشغيلية )إدارة النقدية وا 

 دليل الخزانةعن عامة  لمحة 5وأمثلة محددة للعمليات واإلجراءات. ويعطي الجدول  وتوصيفات
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 5الجدول  

 عرض عام لدليل الخزانة

 األدلة التشغيلية لدليل التنفيذيا 

وثيقددة تمثددل نظددرة عامددة تقدددم وصددفا مددوجزا لوظددائف  ما هو؟
جراءاتهدددددددا فدددددددي صددددددديغة  شدددددددعبة خددددددددمات الخزاندددددددة وا 

 مختصرة.

وصدددف مفصدددل للوظدددائف والمهدددام والعمليدددات التدددي تتدددألف منهدددا  
 مسؤوليات موظفي شعبة خدمات الخزانة. 

نيتدددددده تحيدددددددل يحتددددددوي علدددددد  روابددددددط بحدددددددث ضددددددمن ب كيف يستخدم؟
المسدددتخدم مباشدددرة إلددد  األقسدددام المطلوبدددة فدددي الددددليل 

 التشغيلي لالطالع عل  مزيد من المعلومات.

يحتوي عل  قوائم محددة للواجبدات واألنشدطة وتددفقات العمليدات 
ويمكددن  بالتفصدديل وغيرهددا مددن المددواد التددي تصددف كيفيددة العمددل.

عظددددم اسددددتخدام هددددذا الدددددليل كمرشددددد تعليمددددي متدددددرج بالنسددددبة لم
 اإلجراءات.

من هم المستخدمون 
 المحتملون؟ 

المقصود منه أن يستخدم كمرجدع سدريع للدراغبين فدي 
معرفددددددة كيفيددددددة عمددددددل الشددددددعبة وماهيددددددة مسددددددؤولياتها 

 الوظيفية الرئيسية.

المقصددددود مندددده أن يسددددتخدم كمرجددددع مفصددددل لمددددن توكددددل إلدددديهم  
 الوظائف اليومية في شعبة خدمات الخزانة. 

 

الصندوق دليل الخزانة عل  شبكته اإللكترونية المحلية  نشرمرونة وسهولة االطالع وقابلية التطويع، للحفاظ عل  الو   -29
(. ويخضع الملف اإللكتروني لرقابة مكتب أمين الخزانة. ونظرا إل  عملية التنقيح  PDFفي صيغة وثيقة متنقلة )

 خ مطبوعة من ذلك الدليل. المستمرة لدليل الخزانة والطابع المحظور ألجزاء منه، ال توزع نس

نظرا للطابع السري للمعلومات المعروضة في دليل الخزانة، فإن أجزاء من هذا الدليل محظورة وال يمكن  السّرية: -31
المسموح االطالع عليها إال لألشخاص المخولين في ذلك. والدليل وثيقة محظورة في معظمه، وال يجوز لألشخاص 

 فيمكنحتوياته للغير. أما األجزاء العلنية من الدليل، أي الدليل التنفيذي للخزانة، يكشفوا م لهم باالطالع عليه أن
 شعبة خدمات الخزانة عل  الشبكة الداخلية للصندوق.ل في الموقع اإللكتروني االطالع عليها كل الموظفينل

والمالية، واللجنة االستشارية  توجد لدى الصندوق لجنتان لالستثمار )اللجنة االستشارية لالستثمار لجنتا االستثمار. -31
دارة الستثمار والمالية و ل  .ما ينص عليه الملحقان األول والثانياألصول والخصوم( حسب ا 

 تقدير المخاطر، والرقابة، والمعلومات واالتصال، وأنشطة الرصد -ثالثا 

 هيكل حافظة استثمارات الصندوق -ألف 
 ن عدة فئات ضمن مجتمع األصول ذات الفائدة الثابتة. وُتدارحافظة استثمارات الصندوق موزَّعة عل  أصول م -32

؛ أما االستثمارات المسجلة بسعر السوق حقاقاستثمارات النقدية واالستثمارات المحتفظ بها حت  أجل االست داخلياً 
 فتفوَّض إدارتها إل  العديد من المديرين الخارجيين. 

-Pحيث جدارتها االئتمانية القصيرة األجل ضمن المرتبة من ة توزَّع النقدية عل  عدة مصارف مصنَّف النقدية: (5)

 F-1مرتبة الأو ستاندارد آند بورز،  وفق تصنيفات مؤسسة A-1مرتبة ال، أو موديزوفق تصنيفات مؤسسة  1
 ، وذلك كحد أدن . فيتشوفق تصنيفات مؤسسة 
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 سيولة االحتياطية القصيرة األجل.الحافظة االستراتيجية العالمية المحتفظ بها حتى أجل االستحقاق ذات ال (4)
تستثمر األموال بعمالت حقوق السحب الخاصة األربع في االستثمارات المؤهلة القصيرة األجل والسندات ذات 
العائد الثابت، بما فيها األوراق المالية المتصلة بالحكومات وسندات الهيئات التي تتخط  حدود الوالية 

)باستثناء السندات الحكومية الخالصة   AA-هو  للتصنيف االئتمانياألدن   الوطنية، وسندات الشركات. والحد
وسندات الشركات التي تتطلب جدارة ائتمانية من الدرجة   AAالتي تشترط لها جدارة ائتمانية من الدرجة 

AAA  حسب (؛ ويبلغ الحد األقص  ألجل االستحقاق فيها جميعًا خمس سنوات. والقاعدة المعيارية المصمَّمة
احتياجات الصندوق تحسب داخليًا )بالنسبة للوسائل القصيرة األجل والسندات الموروثة( وخارجيًا من جانب 

 داخليًا وحدة التخطيط والتحليل المالي. هامؤسسة باركليز )بالنسبة للسندات الجديدة( وُتجمع

الت وذلك وفق التفويض المعني. تستثمر الموارد في سندات متعددة العم حافظة السندات الحكومية العالمية: (2)
درجة االستثمار(؛ ومدة أي ) BBB-ويبلغ الحد األدن  لمرتبة الجدارة االئتمانية للطرف المقابل في هذه الحال 

االستثمار حوالي سنة واحدة؛ أما القاعدة المعيارية المتخذة أساسا للمقارنة فهي مؤشر باركليز لسندات الخزانة 
 .وق بأجل استحقاق مدته سنة واحدةالعالمية المخصص للصند

تستثمر األموال في مجموعة من فئات األصول ذات العائد الحافظة المتنوعة العالمية ذات العائد الثابت:  (2)
الثابت، بما في ذلك األوراق المالية المتصلة بالحكومات، واألوراق المالية المضمونة برهون عقارية صادرة عن 

)أي درجة االستثمار(؛ وتبلغ مدتها  BBB– لغ الحد األدن  للجدارة االئتمانيةهيئات، وسندات الشركات. ويب
  .لصندوقلاركليز اإلجمالي العالمي المخصص مؤشر ب هي القاعدة المعياريةو سنوات تقريبًا؛  2.1

تستثمر األموال في سندات مربوطة بالتضخم ومتعددة  حافظة السندات العالمية المرتبطة بمعدل التضخم: (1)
)أي درجة االستثمار(؛ ومدة  -BBBمالت وفق التفويض المعني. والحد األدن  لمرتبة الجدارة االئتمانية هو الع

مؤشر السندات العالمية المربوطة بالتضخم المخصص  هي القاعدة المعياريةو االستثمار حوالي خمس سنوات؛ 
 .نواتس 51الصادر عن مؤسسة باركليز بأجل استحقاق يتراوح بين سنة واحدة و

تستثمر األموال في األوراق المالية الحكومية الثابتة العائد من درجة  حافظة سندات ديون األسواق الناشئة.  (1)
)أي درجة االستثمار(؛ وتبلغ  BBB– االستثمار بالعمالت القابلة للتحويل. ويبلغ الحد األدن  للجدارة االئتمانية

سواق الناشئة ذات التصنيف مؤشر باركليز لسندات ديون األ هي القاعدة المعياريةو مدتها سبع سنوات تقريبًا؛ 
 االستثماري المخصص للصندوق.

 تحديد المخاطر -باء 
السوق  بسعرة. فاالستثمارات المحددة قيمتها استثمارات الصندوق معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالي  -33

ر العمالت ومخاطر السيولة(، وكذلك مخاطر ومخاط واق )وخصوصا مخاطر أسعار الفائدةتتأثر بمخاطر األس
من هذه المخاطر خطر االئتمان ومخاطر األطراف المقابلة والمخاطر التشغيلية. ويرد أدناه تعريف مفصل لكل 

 وموجز للمقاييس الرئيسية المستخدمة في قياس تلك المخاطر في حافظة استثمارات الصندوق. 

 مخاطر األسواق
ف مخاطر سعر الفائدة بأنها مخاطر التغيُّر في قيمة االستثمار نتيجة للتغيُّر في القيمة : تعرَّ مخاطر سعر الفائدة -34

المطلقة ألسعار الفائدة، أو التغير في الفرق بين سعري فائدة، أو التغير في شكل منحن  العائد، أو التغير في أي 
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لك مخاطر التقلب في وضع الحافظة عالقة أخرى ترتبط بسعر الفائدة. وترصد مخاطر سعر الفائدة، بما في ذ
االستثمار، استنادا إل  المقاييس التي تتوفر باستخدام نظام إدارة المخاطر المعزز  مديريالكلية وفي أوضاع فرادى 

)انظر القسم دال(. وتشمل هذه المقاييس االنحراف المعياري للحافظة، وخطأ التتبع عل  أساس المتوقع )المخاطر 
ة المعرضة للخطر، والقيمة المعرضة للخطر المشروطة. وترد في بيان سياسة االستثمار في الفعلية(، والقيم

ضافة إل  ذلك، يمكن  الصندوق حدود كل من خطأ التتبع والقيمة المعرضة للخطر المشروطة التي يمكن تحملها. وا 
ة االستثمارات عند الطلب أو إجراء اختبارات القدرة عل  تحمل الضغوط وفق مختلف السيناريوهات المتعلقة بحافظ

 مت  اعتُبر ذلك ضروريًا بسبب ظروف السوق.

اق المالية، وهي التحليالت التي تجري ور بشأن فرادى األ بتحليالت داخليةالبيانات التي توفرها جهة اإليداع قد تكمل   -35
 من خالل استخدام بيانات مؤسسة بلومبرغ أو أي مصادر أخرى.

تغير سعر عملة ما مقابل عملة أخرى. ويواجه الصندوق مخاطر العمالت عل  ل نتيجةتنشأ  مخاطر العمالت -36
 تعّينمستوى الميزانية العمومية ككل، حيث إن أغلبية التزامات الصندوق، أي القروض والمنح غير المصروفة، 

 ستثماراتجزء من أصوله )حافظة االذلك، ب هبوحدات حقوق السحب الخاصة. ومن ثم يحتفظ الصندوق، كلما أمكن
المساهمات( بعمالت ونسب سلة تقييم حقوق السحب الخاصة.  منمستحقة القبض الوالسندات اإلذنية والمبالغ 

، وهو ما كي أصول محددة بالدوالر األمريكيوبالمثل، تقابل االحتياطي العام والتزامات المنح المعينة بالدوالر األمري
 ت سلة حقوق السحب الخاصة". مواءمة عمالب اإلجراء الخاص" يطلق عليه اسم

: تعرف مخاطر السيولة بأنها المخاطر الناشئة عن عدم قابلية استثمار ما للتداول في األسواق مخاطر السيولة  -37
بحيث ال يتسن  بيعه بالسرعة الكافية من أجل توليد السيولة الالزمة للوفاء بااللتزامات التعاقدية. وفي أي نقطة 

 لصندوق قادرا عل  الوفاء بالتزامات الصرف للقروض والمنح. زمنية، يتعين أن يكون ا

. ويتعيَّن أن يكون ذلك الحد األدن  متاحا 12مخاطر السيولة عن طريق التقيد بالحد األدن  لمتطلبات السيولة وتعالج  -38
كاليف في أي نقطة زمنية ضمانا لقدرة الصندوق عل  الوفاء بالتزامات الصرف القائمة عليه فورًا ودون أي ت

 إضافية.

 مخاطر االئتمان
تعرَّف مخاطر االئتمان بأنها مخاطر خسارة أصل الدين أو خسارة العائد المالي الناشئة عن تخلف المقترض عن   -39

 سداد قرض ما أو التخلف عل  أي نحو آخر عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

. وتتقرر لالستثمارلمباد  التوجيهية تدار مخاطر االئتمان عن طريق وضع حد أدن  للتصنيف االئتماني في او  -41
أهلية فرادى األوراق المالية وفرادى جهات اإلصدار عل  أساس التصنيفات االئتمانية التي تضعها وكاالت 
التصنيف االئتماني الرئيسية. وُتجرى تحليالت ائتمانية، حسب األوراق المالية وجهات اإلصدار، لكل االستثمارات 

ة انتقائية لألصول المدارة خارجيًا، وللمصارف التجارية والمركزية، وذلك باستخدام ُنظم المدارة داخليا، وبصور 
كل التحليالت  يالئتمانية، وسائر المصادر. وُتجر المعلومات المالية وعن طريق االستعانة بمقدمي التحليالت ا

 .االئتمانية األخرى وُتعد تقارير عنها كجزء ال يتجزأ من عملية إدارة المخاطر

                                                      

12
 .EB 2013/110/R.15، وEB 2006/89/R.40 الوثيقتان 
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 مخاطر الطرف المقابل
تعرف مخاطر األطراف المقابلة بأنها المخاطر التي يواجهها كل طرف من طرفي العقد من احتمال عدم وفاء   -41

 الطرف المقابل بالتزاماته التعاقدية. 

وتدار مخاطر األطراف المقابلة بالنسبة لكل االستثمارات عن طريق وضع حد أدن  للتصنيف االئتماني لألطراف   -42
لمقابلة المؤهلة، بما فيها المصارف، وذلك من حيث النقدية التشغيلية ومن حيث االستثمارات القصيرة األجل ا

ومتاجرات األطراف المقابلة. وتدار مخاطر األطراف المقابلة أيضا عن طريق وضع حد أقص  لحجم التعامل مع 
األجل مع  التداول واالستثمار القصير اخليًا بغرضكل جهة إصدار/مصرف. وتحلل مخاطر األطراف المقابلة د

المصارف؛ وفي حالة المصارف التجارية والمركزية، تستخدم ُنظم المعلومات المالية والجهات المعنية بتقديم 
 التحليالت االئتمانية، وسائر المصادر.

 المخاطر التشغيلية
الخسارة الناشئة عن عدم كفاية أو فشل ُتعِّرف لجنة بازل للرقابة المصرفية المخاطر التشغيلية بأنها "مخاطر  -43

العمليات الداخلية أو األفراد أو النظم الداخلية أو الناشئة عن أحداث خارجية". والمخاطر التشغيلية هي مخاطر 
ليست كامنة ضمن المخاطر المالية أو المخاطر النظامية أو المخاطر المرتبطة باألسواق عل  اتساعها. وتشمل 

مخاطر معاودة النشاط والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. ومن األمثلة المعتادة للمخاطر  المخاطر التشغيلية
 التشغيلية عدم الفصل الواضح بين المكتبين األمامي والخلفي. 

تعالج المخاطر التشغيلية عن طريق تحديد إطار سليم للمسؤولية والمساءلة في الهيكل المالي للصندوق، وعن  -44
ات احتياطية، وأداء عمليات استعراض قانونية لكل السياسات الرسمية المعنية. وحدِّدت المخاطر طريق إرساء إجراء

، وتم االنتهاء من إعداد تقرير عن إدارة المخاطر التشغيلية الستثمارات الخزانة 4154التشغيلية وتم تحليلها في عام 
 وعمليات إدارة النقدية.

إل :  13اسة الصندوق بشأن منع التدليس والفساد في أنشطته وعملياتهعل  المستوى التنظيمي األوسع، تهدف سي -45
عالن عزم الصندوق عل  منع ومكافحة التدليس والفساد في أنشطته وعملياته؛ )1”) ( بيان جهود 4( تأكيد وا 

 “.( تحديد اإلجراءات التي سيتخذها الصندوق في صدد تنفيذ هذه السياسة2الصندوق الجارية في هذا الصدد؛ )

ضافة إل  ذلك، تنص إجراءات التنفيذ الخاصة بالموارد البشرية في الصندوق عل    -46 إجراء الفرز بدقة مهنية. ”وا 
وسوف ]تكفل[ عمليات االختيار تقييم المرشحين باالستناد إل  أرفع معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة المالئمة لتحقيق 

 .14“لحأهداف الصندوق وتالفي التضارب المحتمل في المصا

                                                      

13
 . EB 2005/86/INF.8 وُنقحت الحقًا في الوثيقة  EB 2005/85/R.5 وردت في الوثيقة   
14

 (.3) 1-3-2البشرية في الصندوق: التوظيف والتعيين البند الفصل الثاني من إجراءات التنفيذ الخاصة بالموارد    
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دارتها -جيم   قياس المخاطر وا 
 وضع ميزانية المخاطر ومستوى تحمل المخاطر

تعالج المخاطر المذكورة أعاله من خالل إطار لميزانية المخاطر يمثل مستوى تقبل وتحمل المخاطر في المنظمة.   -47
ة ، وسياسلالستثمارلتوجيهية ويتجسَّد ذلك في قياسات المخاطر المحددة سلفًا في بيان سياسة االستثمار، والمباد  ا

 السيولة، وكذلك في السياسات األخرى واإلجراءات الداخلية.

توزيع المخاطر داخل الصناديق وبينها. وهو يستتبع وضع حدود  اإلجراء المتبع في وميزنة المخاطر هي تحديداً   -48
االستثمار، ورصد هذه  مديري وكذلك عل  مستوى فرادى إجماالً مخاطر مقررة سلفا تطبق عل  حافظة االستثمارات 

المقاييس وتعديل الحافظة مت  تجاوزت هذه المقاييس مستوى التحمل. وبتفصيل أكبر، تتمثل عملية وضع ميزانية 
 :في اآلتيالمخاطر 

 إل  العناصر المكونة لها عل  أساس كمي؛ وتفكيكها قياس المخاطر اإلجمالية التي تواجهها الحافظة  (5)

عل  حدة عل   من فئات األصول و/أو كل فئة الشاملةحافظة االستثمارات  لمخاطر )ميزانيات( وضع حدود (4)
أساس المتوقع من خالل تحديد نطاقات قياسات مخاطر مختارة بما يتفق مع مدى اإلقبال عل  تحمل المخاطر 

 ومستوى تحمل المخاطر؛

 توزيع المخاطر بين األصول بما يتفق مع ميزانيات المخاطر؛  (2)

 ؛المخاطر أو إساءة استخدام ميزانية تمر الستخدامالرصد المس  (2)

 تحليل النتائج )عل  أساس المتحقق(؛   (1)

 إدخال تغيير في االستثمارات عند الضرورة كي تتواءم الحافظة مع مستوى المخاطر المرجو.   (1)

ويعتمد رئيس  سياسة االستثمار في الصندوق ميزانية مخاطر الحافظة الشاملة الستثمارات الصندوق.بيان حدِّد يو  -49
وفي  الصندوق الستثماراتالمباد  التوجيهية وتحدد قيود أخرى في الصندوق ميزانية المخاطر المحددة للتفويضات. 

تفاصيل مقاييس السيولة المختارة  4الحد األدن  لمتطلبات السيولة واالستثمار. ويورد الجدول ب المتعلقةالسياسات 
تحملها عل  نحو مبيَّن في سياسات الصندوق ومبادئه التوجيهية. ويعرض  ألغراض إطار ميزانية المخاطر ومستوى

، اإلجراءات الداخلية الموضوعة وفق إطار إدارة المخاطر من أجل 2هذا الجدول أيضَا، إل  جانب الشكل البياني 
دارة المخاطر وفق إطار ميزانية المخاطر الجديد.  رصد وا 

 ياسة االستثمارالمخاطر وفقًا لبيان س ميزنةمستويات  

مقاييس المخاطر ومستويات تحملها المعروضة في ببيان سياسة االستثمار في الصندوق نتيجة لعدة  ُوضعت -51
 4154تحليالت أجريت بمساعدة اثنتين من المؤسسات المتخصصة في تقديم خدمات إدارة المخاطر، ومنذ عام 

تحليل احتماالت الحافظة ومستويات مخاطر إلدارة المخاطر التي تسمح للصندوق ب BarraOneتنفيذ أداة 
 ، وعل  وجه التحديد ما يلي: المديرين

 استنادا إل   تفويضللقيمة المعرضة للخطر المشروطة لكل مستويات تحمل المخاطر لسنة واحدة  ُحددت
. قستثمار المرغوب فيه لدى الصندو تمثل مجتمع اال قواعد معياريةالقيمة المعرضة للخطر المشروطة لعدة 

 اشتقت المستويات النهائية لميزانيات المخاطر عن طريق إضافة هامش أمان مراعاة لتقلب األسواق. و 



 EB 2014/113/R.23/Add.1 

51 

 للقيمة المعرضة للخطر المشروطة لحافظة االستثمارات مستويات تحمل المخاطر لسنة واحدة  ُحددت
ًا إل  اختبار القدرة عل  واستناد للتفويضات الراهنةاستنادا إل  القيمة المعرضة للخطر المشروطة  الشاملة

 تحمل الضغوط في ظروف السوق البالغة الصعوبة. 

  ال ينطبق ذلك عل  االستثمارات المحتفظ بها حت  مالحظة: ) تفويضأخطاء التتبع لكل مستويات  ُحددت
ات بالنسبة للتفويض الصندوق الستثماراتالمباد  التوجيهية أجل استحقاقها( عل  أساس المتوقع استناد إل  

مع  حسب ما تمت مناقشتهالصناعة ككل  نطاقالحالية واستنادا إل  مستويات خطأ التتبع المقبولة عل  
 الخارجيين لحوافظ الصندوق. المديرين
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 4الجدول 

طار رقابته في الصندوق  مخاطر االستثمار والحدود القصوى الموضوعة له وا 
 مستوى التنبيه/اإلجراء المتخذ وتيرة إعداد التقارير وتيرة الرصد/أداة الرصد وضوعالحد األقص  الم مقياس المخاطر ومصدرها نوع المخاطر

مدة مدير االسدتثمار المعندي  مخاطر سعر الفائدة
المبددددددددددددداد  )محدددددددددددددددة فدددددددددددددي 

 السددددددددددددددددتثماراتالتوجيهيددددددددددددددددة 
 .(الصندوق

أقدل مدن صدفر )أي يتعيَّن أال تكون المددة 
تحويله إل  نقدية، عندد بتصفية االستثمار 

دندد ( وأال تزيددد علدد  سددنتين فددوق الحددد األ
 المدة المعيارية )الحد األعل (.

شهريا في تقريدر المخداطر الدذي يعدرض   .يومية عن طريق نظام االمتثال
علددددددد  أمدددددددين الخزاندددددددة ونائدددددددب الدددددددرئيس 

 .المساعد لدائرة العمليات المالية
ربع سدنوية فدي تقريدر حافظدة اسدتثمارات  

الصدددندوق الدددذي يعدددرض علددد  المجلدددس 
 .فيذيالتن

تقدوم وحددة التخطديط والتحليدل إذا حدث تجاوز للحد األعل  أو األدند  للمددة، 
ونائددب  وأمددين الخزانددة فريددق إدارة االسددتثماربددإبالغ هددذه المسددألة إلدد   المددالي

الماليددددددة. ويقددددددوم فريددددددق إدارة االسددددددتثمار  لدددددددائرة العمليددددددات الددددددرئيس المسدددددداعد
 يام بما يلي:بالتواصل فورا مع مدير االستثمار المعني للق

  التحقق من السبب الكامن وراء المركز/االستراتيجية. 
  االتفدداق علدد  إطددار زمنددي معقددول يقددوم مدددير االسددتثمار خاللدده بإعددادة

 .المدة إل  نطاق الحدود المسموح بها
  طلب تأكيد مكتوب من مدير االستثمار بشأن مستوى المدة الجديد عند

 .تنفيذ عمليات التداول الالزمة
المددة ويبلدغ مسدتوى بإعدادة تقيديم  تقوم وحددة التخطديط والتحليدل المداليئذ وعند 

 ذلك إل  أمين الخزانة ونائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية.

خطددددأ تتبددددع استشددددرافي علدددد   
أسددددداس المتوقدددددع لمددددددة سدددددنة 
واحدددددددددة )محدددددددددد فددددددددي بيددددددددان 
سياسددددددددددددة االسددددددددددددتثمار فددددددددددددي 

 .الصندوق(

   حافظددددددددددددددة السددددددددددددددندات الحكوميددددددددددددددة
متداولدددددة عالميدددددا: الحدددددد األقصددددد  ال

 .في المائة 5.1
   حافظددة السددندات المتنوعددة العالميددة

ذات العائددد الثابددت: الحددد األقصدد  
 .في المائة 2

   حافظددة السددندات العالميددة المرتبطددة
فددي  4.1بالتضددخم: الحددد األقصدد  

 .المائة
   حافظددددددة سددددددندات ديددددددون حكومددددددات

 2األسدواق الناشددئة: الحدد األقصدد  
 .في المائة

أسدددبوعية عدددن طريدددق نظدددام إدارة  
 .المخاطر

شددهرية علدد  األقددل فددي تقريددر المخدداطر 
الددذي يعددرض علدد  أمددين الخزانددة ونائددب 
الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية. 

إذا اقترب الفرق مدن  وعل  فترات أقصر
 الحد المقرر.

ربع سدنوية فدي تقريدر حافظدة اسدتثمارات  
الصدددندوق الدددذي يعدددرض علددد  المجلدددس 

 التنفيذي.
 

 األدندد االسددتثمار الحدد  مدديريإذا تجداوز خطدأ التتبددع فدي حددال أي مددير مددن 
في المائة، أو إذا كدان التغيدر فدي خطدأ التتبدع عدن الشدهر  1عل   بنسبة تزيد

في المائة، تقوم وحدة التخطيط والتحليل المالي بإبالغ ذلك  1السابق يتجاوز 
الخزانة ونائب الرئيس المساعد لدائرة وأمين  إل  كل من فريق إدارة االستثمار

العمليددددات الماليدددددة. ويقدددددوم فريدددددق إدارة االسدددددتثمار بالتواصدددددل فدددددورا مدددددع مددددددير 
 االستثمار المعني للقيام بما يلي:

   خطأ التتبع تضاربالتحقق من السبب األساسي وراء.  
  االتفدداق علدد  إطددار زمنددي معقددول يقددوم مدددير االسددتثمار خاللدده بإعددادة

 .إل  نطاق الحدود المسموح بها إذا اعتُبر ذلك ضرورياً  خطأ التتبع
  طلب تأكيد مكتدوب مدن َقَبدل مددير االسدتثمار بشدأن خطدأ التتبدع الجديدد

 .*عند تنفيذ عمليات التداول الالزمة
تتحقددق وحدددة التخطدديط والتحليددل المددالي مددن مسددتوى خطددا التتبددع وتُبلددغ ذلددك و 

 لدائرة العمليات المالية.إل  أمين الخزانة ونائب الرئيس المساعد 

برهون عقارية ذات جدارة ائتمانية  نةتشمل أوراقًا مالية مضمو  القاعدة المعيارية. فعل  سبيل المثال، إذا كانت الحافظة التي تمثل القاعدة المعياريةبال يعني بالضرورة ارتفاع مستوى المخاطر، ولكنه يعني ارتفاعا في الدرجة فقط عند مقارنته  خطأ التتبعارتفاع تجدر اإلشارة إل  أن  *
 مستوى مخاطر أقل بالقيمة المطلقة.  ولكن مرتفعخطأ تتبع  تكشف عنإليها قد  األوراق المالية المشار تشملدون أن  بهذه القاعدة المعياريةمتدنية، فإن الحافظة المربوطة 
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مخددددددددداطر سدددددددددعر الفائددددددددددة 
 .)تتمة(

 

القيمدددددددددة المعرضدددددددددة للخطدددددددددأ 
المشدددروطة بنسددددبة ثقددددة تبلددددغ 

فدددددي المائدددددة لمددددددة سدددددنة  21
واحددددددددة )محدددددددددة فدددددددي بيدددددددان 
سياسددددددددددددة االسددددددددددددتثمار فددددددددددددي 

 .الصندوق(

   1: الحد األقصد  الشاملةالحافظة 
 .في المائة

   حافظددددددددددددددة السددددددددددددددندات الحكوميددددددددددددددة
 2المتداولددة عالميددا: الحددد األقصدد  

 في المائة
   حافظة السندات المتنوعدة المتداولدة

عالميدددددا ذات العائدددددد الثابدددددت: الحدددددد 
 .في المائة 51األقص  

   حافظددة السددندات العالميددة المرتبطددة
فدددددي  2بالتضدددددخم: الحدددددد األقصددددد  

 .المائة
   حافظددددددة سددددددندات ديددددددون حكومددددددات

ئة: الحدددددد األقصددددد  األسدددددواق الناشددددد
 .في المائة 47

شدددددهرية عدددددن طريدددددق نظدددددام 
 .إدارة المخاطر

شددهرية علدد  األقددل فددي تقريددر المخدداطر 
الددذي يعددرض علدد  أمددين الخزانددة ونائددب 
الدرئيس المسدداعد لددائرة العمليددات الماليددة 

وصدددل الوضدددع  إذاوعلددد  فتدددرات أقصدددر 
إلددددددد  مسدددددددتوى التنبيددددددده باتخددددددداذ اإلجدددددددراء 

 المعني.
ريدر حافظدة اسدتثمارات ربع سدنوية فدي تق 

الصدددندوق الدددذي يعدددرض علددد  المجلدددس 
 .التنفيذي

 

إذا تجددداوزت القيمدددة المعرضدددة للخطددددر المشدددروطة لحافظدددة اسددددتثمارات 
 مدددددديريالصدددددندوق ككدددددل أو لالسدددددتثمار الموكدددددول إلددددد  أي مددددددير مدددددن 

في المائة أو إذا كدان التغيُّدر  1عل   بنسبة تزيداالستثمار الحد األدن  
فدددي المائدددة، تقدددوم وحددددة التخطددديط  1لسدددابق يتجددداوز فيهدددا عدددن الشدددهر ا

والتحليددل المددالي بددإبالغ هددذه المسددألة إلدد  فريددق إدارة االسددتثمار وأمددين 
الخزانددددددة ونائددددددب الددددددرئيس المسدددددداعد لدددددددائرة العمليددددددات الماليددددددة. وتتخددددددذ 

 اإلجراءات التالية فورا:
  تجدددري وحددددة التخطددديط والتحليدددل المدددالي تحلددديال تفصددديليًا لتحديدددد

 ارتفاع القيمة المعرضة للخطر المشروطة. مصادر
  توصدددي وحددددة التخطددديط والتحليدددل المدددالي، تبعدددًا لنتيجدددة التحليدددل

التفصددددددديلي، بالتددددددددابير التصدددددددحيحية بشدددددددأن حافظدددددددة اسدددددددتثمارات 
االستثمار للعرض  مديريالصندوق ككل أو بشأن أي من فرادى 

علددددد  نائدددددب الدددددرئيس المسددددداعد لددددددائرة العمليدددددات الماليدددددة وأمدددددين 
خزاندددددة. وقدددددد تشدددددمل هدددددذه التوصددددديات، علددددد  سدددددبيل المثدددددال ال ال

الحصدددددر، زيدددددادة حجدددددم التعامدددددل فدددددي النقديدددددة، وتخفددددديض المددددددة 
 وتصفية االستثمار في قطاع معين.

  تناقش تلك التدابير داخل شعبة خدمات الخزاندة ووحددة التخطديط
والتحليدددددل المدددددالي، وتعدددددرض خطدددددة عمدددددل علددددد  نائدددددب الدددددرئيس 

 المساعد لدائرة العمليات المالية وعل  أمين الخزانة.
  .تنفَّذ التوصيات مع الطرف المقابل بمجرد الموافقة عليها 

نسددددب االنحددددراف عددددن نسددددبة  مخاطر العمالت
حقددددوق السددددحب  توزيددددع سددددلة

 .الخاصة

بينما يهدف اإلطار إل  التقليدل إلد  أدند  
حددد مددن أي فددروق )أي الفددروق الصددفرية( 

فددددددي  4.1فددددددإن أي انحددددددراف يزيددددددد علدددددد  
المائة في كل عملة من العمدالت المقيَّمدة 
بوحدددات السددحب الخاصددة يعتبددر متجدداوزًا 

 للحد المطلق.

شددهرية عددن طريددق التحليددل 
 .الداخلي 

ل إلدددد  أمددددين الخزانددددة شددددهرية علدددد  األقدددد
ونائددب الددرئيس المسدداعد لدددائرة العمليددات 
الماليدددة. وعلددد  فتدددرات أقصدددر إذا اقتدددرب 

 الفرق من الحد المقرر.
ربع سدنوية فدي تقريدر حافظدة اسدتثمارات  

الصدددندوق الدددذي يعدددرض علددد  المجلدددس 
 التنفيذي.

 

فدددددي المائدددددة، تتخدددددذ  4.1االنحدددددراف فدددددي أي عملدددددة نسدددددبة  تإذا تجددددداوز 
 لتالية:اإلجراءات ا

   توصدددددي وحددددددة التخطددددديط والتحليدددددل المدددددالي باسدددددتراتيجية إلعدددددادة
المواءمة عن طريدق إحددى تلدك األدوات: معدامالت صدرف النقدد 
األجنبي في النقدية المدارة داخليدًا أو التغييدر فدي تركيبدة عمدالت 

 واحد أو أكثر من التفويضات المدارة داخليًا.
 مدين الخزاندة ونائدب الدرئيس تُبلغ وحدة التخطيط والتحليل المالي أ

المعنيددددة )فريددددق إدارة  المسدددداعد لدددددائرة العمليددددات الماليددددة واألفرقددددة
 لتنفيددددذ إعددددادة( بإطددددار زمندددي إدارة النقديدددةو/أو فريددددق  االسدددتثمار
 المواءمة.

  يدددددتم إبدددددالغ الطدددددرف المعندددددي مدددددن أجدددددل تنفيدددددذ عمليدددددات التدددددداول
 الالزمة.

 دة مواءمددددة يددددتم إجددددراء تحليددددل جديددددد مددددن أجددددل التحقددددق مددددن إعددددا
  األصول بعد التنفيذ.

فدددددي المائدددددة، تُتخدددددذ   1.5االنحدددددراف فدددددي أي عملدددددة نسدددددبة  تإذا تجددددداوز  
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 اإلجراءات التالية:
  يجدددوز لوحددددة التخطددديط والتحليدددل المدددالي أن توصدددي باسدددتراتيجية

غير ملزمة إلعادة المواءمة عن طريق النقدية المدارة داخليًا )إن 
دددر لُشدددعبة خددددمات  ذا تيسَّ الخزاندددة تنفيدددذها( ويدددتم تبليغهدددا وجدددت وا 

 إل  أمين الخزانة ونائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية.

النسددددددددبة المئويددددددددة إلجمددددددددالي  مخاطر السيولة
الدددفعات المصددروفة )محددددة 
فدددي الحدددد األدنددد  لمتطلبدددات 

 .السيولة في الصندوق(

ة ددددددددددددات السيولدددددددددددددد  لمتطلبدددددددددددددد األدندددددددددددددالح
ظدددددددددددددة اسدددددددددددددتثمارات )المؤلفدددددددددددددة مدددددددددددددن حاف

فددددي المائددددة  11الصدددندوق( محدددددَّد بنسدددبة 
مددددن مجمددددوع إجمددددالي المبددددالغ المصددددروفة 
سددددددنويًا )أي التدددددددفقات النقديددددددة الخارجددددددة( 
واالحتياجددات اإلضددافية المحتملددة الناجمددة 

، السدديولة سياسددة) عددن صدددمات السدديولة
 .(EB 2006/89/R.40الوثيقة 

ربدددددددع سدددددددنوية عدددددددن طريدددددددق 
 .التحليل الداخلي

وية فدي تقريدر حافظدة اسدتثمارات ربع سدن
الصدددندوق الدددذي يعدددرض علددد  المجلدددس 

 .التنفيذي
 

فددددي المائددددة مددددن  71إذا انخفضددددت حافظددددة اسددددتثمارات الصددددندوق إلدددد  
إجمالي المبالغ المصروفة، تقوم وحدة التخطيط والتحليل المالي بدإبالغ 

إلدد  كدل مددن نائددب الدرئيس المسدداعد لدددائرة العمليدات الماليددة وأمددين  ذلدك
خطة خزانة، مع إبالغ ذلك فورا إل  دائرة إدارة البرامج من أجل تنقيح ال

 .صرف األموال في المستقبل

التصددددنيف االئتمدددداني )يحدددددَّد  مخاطر االئتمان
المبدددددددددداد  التوجيهيدددددددددددة فددددددددددي 

 .(الستثمارات الصندوق

الحددددددددددد األدندددددددددد  للتصددددددددددنيفات االئتمانيددددددددددة 
المبددددددددددددداد  التوجيهيدددددددددددددة المحدددددددددددددددة فدددددددددددددي 

بالنسدددددبة للحدددددوافظ  السدددددتثمارات الصدددددندوق
)أي درجددددددة  -BBBالمددددددارة خارجيددددددًا هددددددو 

 االستثمار(.
 

يوميددددددة عددددددن طريددددددق نظددددددام 
 .رصد االمتثال

شددهرية علدد  األقددل فددي تقريددر المخدداطر 
الددذي يعددرض علدد  أمددين الخزانددة ونائددب 
 الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية.

 
ُيعدددددددددرض تحليدددددددددل لتصدددددددددنيفات الجدددددددددددارة 

ل كدددددل االئتمانيدددددة حسدددددب فئدددددات األصدددددو 
ثالثة أشهر في تقرير حافظة استثمارات 
الصدددندوق الدددذي يعدددرض علددد  المجلدددس 

 التنفيذي للصندوق.
 

إذا حدث تخفيض في مرتبة الجدارة االئتمانيدة لورقدة ماليدة إلد  مدا دون 
الحددددد األدندددد  لمراتددددب الجدددددارة االئتمانيددددة لدددددى الصددددندوق، تقددددوم وحدددددة 

ة إلدد  كددل مددن فريددق إدارة التخطدديط والتحليددل المددالي بددإبالغ هددذه المسددأل
االسدددددتثمار وأمدددددين الخزاندددددة ونائدددددب الدددددرئيس المسددددداعد لددددددائرة العمليدددددات 
الماليددة. ووفقددا للمبدداد  التوجيهيددة لالسددتثمار، يددتخلص مدددير االسددتثمار 

يومددًا مددن تدداريخ التخفدديض  21مدن األوراق الماليددة المعنيددة فددي غضدون 
 الذي تجريه وكالة التصنيف االئتماني.

 
التخطددديط والتحليدددل المدددالي بددداإلبالغ عدددن مخددداطر االئتمدددان  تقدددوم وحددددة

وتحليلهددا. وتقددوم أيضددًا ُشددعبة خدددمات الخزانددة بتحليددل مخدداطر االئتمددان 
بصدددورة  وتحلدددل أيضدددًا،التدددي تتعدددرض لهدددا االسدددتثمارات المددددارة داخليدددًا، 

المدارة خارجيًا. وتحلل المخاطر االئتمانية للمصارف  األصول ،انتقائية
المركزية باستخدام ُنظم المعلومات المالية ومقدمي التحلديالت التجارية و 

 االئتمانية وسائر المصادر. 

التصدددددددددددددددددددددنيف االئتمددددددددددددددددددددداني  .مخاطر الطرف المقابل
لألطراف المقابلة )محدَّد في 
المبدددددددددددددددددددددددداد  التوجيهيددددددددددددددددددددددددة 

 .(الستثمارات الصندوق

الحد األدن  للتصنيف االئتماني لألطراف 
 المقابلة المؤهلة: 

لنقديددددة واالسددددتثمارات القصدددديرة مصددددارف ا
-Aاألجل: التصدنيف القصدير األجدل هدو 

-Pوفق تصنيف ستاندارد آند بورز، أو 1

وفدددددق  F-1وفدددددق تصدددددنيف مدددددوديز، أو  1
 تصنيف فيتش.

شددددددددددددددددهرية عددددددددددددددددن طدددددددددددددددددرق 
 .التحليالت الداخلية

االئتمانية لطرف مدا مدن األطدراف المقابلدة  انخفض تصنيف الجدارةإذا  .بشكل مخصَّص
ن الحد األدن  لمراتب الجدارة االئتمانية لدى الصندوق، تقوم إل  ما دو 

وحدددة التخطدديط والتحليددل المددالي بددإبالغ هددذه المسددألة إلدد  أمددين الخزانددة 
لددددد  فريقدددددي إدارة  ونائددددب الدددددرئيس المسدددداعدة لددددددائرة العمليدددددات الماليددددة وا 

 االستثمار والنقدية. وتتخذ، 
 

اإلجدددراءات الفوريدددة  باالشدددتراك مدددع مددددير االسدددتثمار حسدددب االقتضددداء،
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 مستوى التنبيه/اإلجراء المتخذ وتيرة إعداد التقارير الرصد/أداة الرصدوتيرة  الحد األقص  الموضوع مقياس المخاطر ومصدرها نوع المخاطر

 الالزمة.
تجددري شددعبة خدددمات الخزانددة تحلددياًل لكددل أنشددطة االسددتثمار، بمددا فيهددا 
التددددداول والمشددددتقات والمصددددارف المؤهلددددة لالسددددتثمارات. وترصددددد أيضددددا 

 التصنيفات االئتمانية والسالمة المالية للمصارف التجارية والمركزية.

الفصل بين الواجبات  المخاطر التشغيلية
ل ُشعبة خدمات داخ

الخزانة، واإلجراءات 
االحتياطية، والرقابة 

القانونية )محددة في دليل 
الخزانة وتقرير إدارة 

المخاطر التشغيلية لنقدية 
دارة االستثمار(.  الخزانة وا 

الفصل بين واجبات ُشعبة 
خدمات الخزانة ووحدة 

التخطيط والتحليل المالي 
المشار إليها في وثيقة 

لداخلية إطار الرقابة ا
المباد  والعديد من 

التوجيهية الستثمارات 
 .الصندوق

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

 (.4154عام 

الواجبات المتعلقة باإلجراءات المالية األساسية داخل دائرة  ُتفصل
خدمات المالية وشعبة خدمات العمليات المالية بين شعبة المراقب وال

ل ُشعبة المراقب والخدمات  الخزانة ووحدة التخطيط والتحليل المالي. وتخوَّ
المالية سلطة إصدار التعليمات الخاصة بنقل أموال الصندوق إل  أطراف 
خارجية، بينما تتول  ُشعبة خدمات الخزانة تنفيذ تلك التعليمات من خالل 

. وتقدِّم وحدة التخطيط والتحليل المالي الحسابات المصرفية التشغيلية
شعبة المراقب والخدمات تقارير مستقلة عن أنشطة االستثمار. وتتول  

وشعبة خدمات الخزانة بصورة مستقلة عمليات القيد المحاسبي في  المالية
دفتر األستاذ العام وتتم تسويتها مرة واحدة عل  األقل شهريًا. ويوجد 

نة فصل للواجبات بين فريق إدارة االستثمار داخل ُشعبة خدمات الخزا
الذي يوصي )بعرض المداوالت عل  أمين الخزانة للموافقة عليها( 

 وينفذها، وفريق إدارة النقدية الذي يتول  تسوية المداوالت

، فيما يتعلق بحافظة االستثمارات، يتم إجراء المستوى ما سبقعالوة عل  
لخارجيين وجهة اإليداع العالمية الحوافظ ا مديرياألول لإلغالق بين 

 المتعاملة مع الصندوق، وهو ما يكفل المساءلة والفصل بين الواجبات.

اإلجراءات في دليل الخزانة. ومت  وضع إجراء  اإلبالغ عن هذهويتم 
 جديد، تصمَّم وظائف احتياطية وتوثق من أجل كفالة استمرارية العمل. 
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 ل وأنشطة الرصدالرقابة والمعلومات واالتصا -دال 
تقوم وحدة التخطيط والتحليل المالي باإلبالغ خارجيًا عن قياسات وتحليالت مخاطر معيَّنة إل  المجلس التنفيذي  -51

ولجنة مراجعة الحسابات من خالل التقارير الفصلية والسنوية عن حافظة االستثمارات. وتصدر أيضًا تقارير شهرية 
طيط والتحليل المالي وتعرض داخليًا عل  أمين الخزانة ونائب رئيس شاملة عن المخاطر من خالل وحدة التخ

دارة الستثمار والمالية و لالصندوق المساعد لدائرة العمليات المالية، وكذلك عند االقتضاء، عل  اللجنة االستشارية  ا 
 األصول والخصوم أو اللجنة االستشارية لالستثمار والمالية.

هرية الشاملة عن المخاطر إثراء األنشطة التي تغطي مجاالت رصد المخاطر التالية ويتم من خالل هذه التقارير الش -52
 واإلبالغ عنها ورصدها:

 مخاطر العمالت؛  (5)
 رصد األسواق واالئتمانات ومستويات المخاطر مقارنة بمستويات ميزانية المخاطر المحددة سلفًا؛ (4)
 راءات الالحقة، إن وجدت؛واإلج لمباد  التوجيهية الستثمارات الصندوقلرصد االمتثال  (2)
 .القواعد المعياريةأداء الحافظة وأداء  (2)

 

، تقوم وحدة التخطيط 4، عل  النحو الوارد تعريفه في الجدول “مستوى التنبيه”ومت  وصل مقياس أي مخاطر إل   -53
العمليات المالية.  فريق إدارة االستثمار وأمين الخزانة ونائب الرئيس المساعد لدائرة ذلك إل  والتحليل المالي بإبالغ

عل  النحو الوارد بيانه في  ويوصي الفريق المذكور باستراتيجيات التخفيف المالئمة وتتخذ اإلجراءات المعنية
مستوى المخاطر من وحدة التخطيط والتحليل المالي  تتحقق. وحالما يتم االنتهاء من تنفيذ اإلجراءات، 4الجدول 

 .2ل  األطراف المعنية. ويرد بيان هذه العملية في الشكل البياني المستوى الجديد إ وتقوم باإلبالغ عن

في الصندوق المتعلقة بأغراض ميزانية المخاطر،  في بيان سياسة االستثمار المحددةإضافة إل  مقاييس المخاطر  -54
قياس من م ومت  رؤي أن ثمة تجاوز فيتحلَّل مجموعة شاملة من مقاييس المخاطر باستخدام نظام إدارة المخاطر. 

حدوث تغيُّر مت  تبين االستثمار أو  مديريمن  في واحدستثمارات الصندوق أو ال مقاييس مخاطر الحافظة الشاملة
كبير عن الشهر السابق، تعرض وحدة التخطيط والتحليل المالي هذه المسألة عل  نائب الرئيس المساعد لدائرة 

 تثمار.العمليات المالية وأمين الخزانة وفريق إدارة االس

 في الملحق الرابع( ما يلي: المحددةوتشمل التدابير اإلضافية ) -55

القاعددددة حسدددب ، و مدددديري االسدددتثمارحسدددب فدددرادى أو العائدددد محسدددوبا علددد  أسددداس سدددنوي االنحدددراف المعيددداري  (5)
 ؛ةالشامل والقاعدة المعياريةللصندوق  الشاملةلفئة األصول، وعن حافظة االستثمارات  المعيارية

فددي المائددة،  21ضددة للخطددر المشددروطة فددي أفددق زمنددي استشددرافي يبلددغ سددنة واحدددة وفتددرة ثقددة تبلددغ القيمددة المعر  (4)
لفئدددة األصدددول، وعدددن حافظدددة االسدددتثمارات الكليدددة  القاعددددة المعياريدددة، وبحسدددب المدددديرينموزعدددة بحسدددب فدددرادى 

 ؛والقاعدة المعيارية الشاملةللصندوق 
 طر لفترة السنتين األخيرتين؛المعرضة للخ الشهرية التاريخية الشاملة القيمة (2)
 حسب نوع المخاطرة؛ الشاملةتفكيك المخاطر  (2)
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، وخطددأ التتبددع، ونسددبة المعلومددات، ومعامددل بيتددا، (Sharpe) مؤشددرات العائددد المددرجح بالمخدداطر )نسددبة شددارب (1)
 ومعامل ألفا(. 

 
قة السجالت المالية مع جهة وتمارس ُشعبة المراقب والخدمات المالية الرقابة الكاملة عل  البيانات وتتول  مطاب -56

 اإليداع و/أو األطراف األخرى.

وتستخدم في الوقت الراهن مجموعة متنوعة من األدوات في رصد المخاطر التي تواجه استثمارات الصندوق، وهي  -57
 كما يلي:

  :من أجل االستعداد لتطبيق إطار فعَّال لميزانية المخاطر، عزز الصندوق نظام إدارة المخاطر المعزز
ز جديد إلدارة المخاطر، م . 4154، في يونيو/حزيران BarraOneنظام  وهوارده التحليلية. ونفِّذ نظام معزَّ
عزز هذا النظام قدرة الصندوق عل  رصد المخاطر في حافظة االستثمارات، ويمكِّن شعبة خدمات الخزانة و 

لك إجراء اختبارات القدرة عل  ووحدة التخطيط والتحليل المالي من إجراء تحليالت عل  أساس متوقع وكذ
 االستثمار.  مديريتحمُّل الضغوط بالنسبة لألصول وفرادى التفويضات واألفراد من 

  :هذا النظام اإللكتروني المستخدم عل  شبكة اإلنترنت الذي قامت بتوريده جهة اإليداع نظام رصد االمتثال
الحوافظ الخارجيين  مديريق يوميًا من امتثال العالمية يمكِّن وحدة التخطيط والتحليل المالي من التحق

نت أغلبية المباد  التوجيهية بالفعل في النظام،  للمباد  التوجيهية لالستثمار التي تعني كال منهم. ودوِّ
ويشير التطبيق إل  الخروقات أو مستويات التنبيه بصورة يومية. وترصد الخطوط التوجيهية التي ال يمكن 

جراءات الدليل. تدوينها في النظام م  ن خالل التحليالت الداخلية وا 

  يتم التحقق من امتثال الحوافظ المدارة داخليًا، لدواٍع تتعلق بالفصل بين الواجبات، من َقبل جهة اإليداع
العالمية التي تقوم بتنبيه وحدة التخطيط والتحليل المالي حالما يقع أي تجاوز وتقدِّم إل  الصندوق تقريرًا 

 .وص ذلكبخصشهريًا 

  األوراق  جهات إصدارإضافة إل  ما سلف، يجري فريق إدارة االستثمار تحليالت نوعية ألوضاع عدد من
 المالية واألطراف المقابلة. 
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 2الشكل 

 إطار الرقابة عل  مخاطر االستثمار تدفق

 
 

 
 

 

رصد ميزانية 
 المخاطر

وحدة التخطيط 
 والتحليل المالي

 
 
 
 
 
 

فريق إدارة 
االستثمار 

وفريق إدارة 
 النقدية

 
 أمين الخزانة

 
نائب الرئيس 

المساعد لدائرة 
 العمليات المالية

 
المجلس 
 التنفيذي

مستوى مخاطر 
 موجب للتدخل؟

 لشهريتقرير المخاطر ا

 مخاطر ال مخصص عن تقرير
 تناقص
 ؟المخاطر

استراتيجية 
استعراض تقرير المخاطر  التخفيف

 الشهري/التعقيبات

استعراض تقرير المخاطر 
 الشهري/التعقيبات

الموافقة عل  
استعراض تقرير المخاطر  االستراتيجية

الشهري/التعقيبات/اإلغالق بناًء عل  
 تقرير المخاطر الشهري

 

 فيذ االستراتيجيةتن

 التقرير الفصلي للعلم

 ال  نعم 

 ال 

 نعم 
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 القواعد اإلجرائية للجنة االستشارية لالستثمار والمالية واختصاصاتها 

 جنة الرفيعة المستوى()الل 
 

 الغرض  - 1
سداء المشورة إليه في تحديد االستراتيجية العامة لالستثمار وبيان سياسة االستثمار والبت   5-5 مساعدة الرئيس وا 

 في المسائل المالية االستراتيجية األخرى. 

بشأنها بناء عل   استعراض ورصد ومناقشة المسائل المالية االستراتيجية ورفع توصيات إل  الرئيس 5-4
والمالية  نة االستشارية إلدارة االستثمارالمعلومات والتوصيات التي ترد إليها من أعضائها و/أو من اللج

 واألصول والخصوم.

والمالية واألصول والخصوم، ليبت  ة إلدارة االستثماريشمل نطاق استعراض وتوصيات اللجنة االستشاري 5-2
 يه الحاجة، ما يلي:فيها رئيس الصندوق حسب ما تقض

 االحتياجات من التمويل والموارد، بما ما في ذلك حالة الميزانية 5-2-5

 آليات التمويل 5-2-4

 كل التدفقات والتوقعات المالية 5-2-2

 سياسة االستثمار والحد األدن  لمتطلبات السيولة 5-2-2

 إدارة مخاطر االستثمار 5-2-1

 اررسوم مباشرة عل  عائد االستثم 5-2-1

 االستثمار وجهة اإليداع العالمية مديريتعيين  5-2-7

 وحدة إدارة األصول والخصوم 5-2-8

 أي مسائل مالية أخرى تعتبر مهمة استراتيجيًا  5-2-2

 العضوية - 2
 تكون عضوية اللجنة عل  النحو التالي:رر رئيس الصندوق عضوية اللجنة، و يق 4-5

 )رئيس الصندوق )رئيسا 

 تب الرئيس ونائب الرئيس نائب الرئيس، مك 

 نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج 

 نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية 

 دارة المعرفة  نائب الرئيس المساعد لدائرة االستراتيجية وا 
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 نائب الرئيس المساعد لدائرة خدمات المنظمة 

 )مدير وأمين الخزانة، شعبة خدمات الخزانة )أمينًا 

 رئيس الصندوقونائب  رئيس الصندوقر مكتب مدي 

  ومدير شعبة المراقب والخدمات الماليةالمالي المراقب 

  المستشار العام، مكتب المستشار العام 

 )مدير مكتب المراجعة واإلشراف )بصفة مراقب 

 .أي عضو آخر يقرر رئيس اللجنة ضمه من وقت إل  آخر 

 االجتماعات - 3
االجتماعات. وفي حال عدم قدرتهم عل  الحضور، يعينون ممثلين مؤهلين عن يحضر أعضاء اللجنة كل  2-5

 طريق إبالغ ذلك خطيًا إل  أمين اللجنة.

إل  موظفي الصندوق اآلخرين المعنيين مباشرة  ،بالتشاور مع رئيس اللجنة ،يجوز أن يطلب أمين اللجنة 2-4
 بالمسائل المقرر مناقشتها حضور االجتماعات.

في حال عدم قدرته عل   نصاب القانوني من رئيس الصندوق بصفته رئيسا للجنة أومن ينوب عنهيتألف ال 2-2
)وفق تفويض محدد للسلطات يكون صادرا عن رئيس الصندوق( ومدير وأمين الخزانة، شعبة  الحضور

مالية أو خدمات الخزانة، بوصفه أمين اللجنة أو من ينوب عنه؛ ونائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات ال
 من ينوب عنه.

 تعقد االجتماعات كل شهرين وعل  فترات أقصر إذا اقتضت أعمال الصندوق ذلك. 2-2

 جدول األعمال والوثائق ومحاضر االجتماعات - 4
 يقوم مدير وأمين الخزانة في الصندوق بدور أمين اللجنة. 2-5

 تقع عل  أمين اللجنة المسؤوليات التالية: 2-4

 ول الزمني لالجتماعات؛وضع الجد 2-4-5 

دارة الستثمار والمالية و لصياغة جدول األعمال بالتشاور مع رئيس اللجنة االستشارية  4-2-2  األصول ا 
 والخصوم؛

تنسيق وتوزيع الوثائق عل  اللجنة قبل تاريخ كل اجتماع بأربعة أيام عمل عل  األقل؛ وعالوة  2-4-2 
اللجنة، حسبما يراه رئيس اللجنة أو أعضاؤها ضروريا، معلومات عل  الوثائق المحددة لكل اجتماع، تتلق  

 ؛2-5عن المسائل المالية االستراتيجية المشار إليها في البند 

عداد سجل يتم تحديثه أوال  2-4-2  إعداد محضر االجتماع لعرضه عل  رئيس اللجنة للموافقة عليه وا 
 للجنة. وتشمل المحاضر ما يلي:بأول لمتابعة اإلجراءات التي يلزم اتخاذها من قبل ا

 القرارات المتخذة من رئيس الصندوق؛ 2-4-2-5  
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 المشورة والتوصيات والمالحظات الموضوعية التي يبديها أعضاء اللجنة؛ 2-4-2-4  

 .اإلجراءات المتخذة من الموظفين المسؤولين 2-4-2-2  

 لمراقبين والمشاركين اآلخرين.توزيع محاضر االجتماعات الموقعة عل  جميع األعضاء وا 2-4-1 
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 القواعد اإلجرائية للجنة االستشارية إلدارة االستثمار والمالية واألصول والخصوم واختصاصاتها 
 )اللجنة التشغيلية(

 

 الغرض 1
سدددداء المشدددورة إليددده  5-5  فدددي اتخددداذ القدددرارات المتعلقدددةمسددداعدة نائدددب الدددرئيس المسددداعد لددددائرة العمليدددات الماليدددة وا 

سلطة البت فيهدا مدن رئديس  التي يفّوضتقع تحت سلطته أو التي  إدارة االستثمارمسائل المالية أو  بالمسائل
 الصندوق. 

 لمسائل المتعلقة بالمخاطر التي تدخل في إطار بيان سياسة االستثمار المعتمد؛ االبت في سياسة االستثمار و  5-4

صدددديات بشددددأنها إلدددد  اللجنددددة االستشددددارية اسددددتعراض ورصددددد ومناقشددددة المسددددائل الماليددددة االسددددتراتيجية ورفددددع تو  5-2
لالسددتثمار والماليددة التخدداذ قددرارات نهائيددة مددن رئدديس الصددندوق بشددأن المسددائل الماليددة االسددتراتيجية بندداء علدد  

دارة الستثمار والمالية و لالمعلومات والتوصيات المقدمة من أعضاء اللجنة االستشارية   األصول والخصوم:ا 

 ل والموارد، بما في ذلك حالة الميزانيةاالحتياجات من التموي 5-2-5

 آليات التمويل 5-2-4

 كل التدفقات والتوقعات المالية 5-2-2

 سياسة االستثمار والحد األدن  لمتطلبات السيولة 5-2-2

 إدارة مخاطر االستثمار 5-2-1

 تطورات األسواق المالية  5-2-1

 تشغيليًا.أي مسائل مالية أخرى تعتبر مهمة استراتيجيًا أو  5-2-7

استعراض ورصد ومناقشة المسائل التشغيلية بموجب أحكام السياسات المالية المعتمدة كي يبت فيها نائب  5-2
بالغ اللجنة االستشارية لالستثمار والمالية بالقرارات  رئيس الصندوق المساعد لدائرة العمليات المالية، وا 

ليات المالية أفضل التقديرات في أي مسائل يتم المتخذة. ويستخدم نائب الرئيس المساعد لدائرة العم
تصعيدها إل  اللجنة االستشارية لالستثمار والمالية. ويشمل نطاق قرار نائب الرئيس المساعد لدائرة 

 العمليات المالية ما يلي:

 ؛الحقةوما يطرأ عليها من تغييرات  المباد  التوجيهية الستثمارات الصندوق 5-2-5

ص في حدود التكاليف المباشرة اإلجمالية المعتمدة عل  أساس عائد إعادة التخصي 5-2-4
 االستثمار؛

 معايير األهلية المطبقة في اختيار المصارف التجارية والتغييرات التي تطرأ عليها؛ 5-2-2

المعيارية  الحدودالفردية لميزانية مخاطر حافظة االستثمار في إطار  الحدود المعيارية  5-2-2
 عل  النحو المعتمد من المجلس التنفيذي ملةالشاللحافظة 

 اختيار المعلومات المالية ومقدمي الخدمات االستشارية 5-2-1
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 .أخرى مناسبة مسائل مالية وتشغيلية أي 5-2-1

 العضوية -2
 تكون عل  النحو التالي:رر رئيس الصندوق عضوية اللجنة، و يق 4-5

  رئيسًا(نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية( 

 )مدير وأمين الخزانة، شُعبة خدمات الخزانة )أمينًا 

 المراقب المالي ومدير شعبة المراقب والخدمات المالية 

 مدير دائرة إدارة البرامج أو من يمثله عل  النحو الذي يحدده نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج 

 رئيس فريق وحدة التخطيط والتحليل المالي 

 شعبة المراقب والخدمات الماليةاءلة واإلبالغ المالي، مدير المس  

  ،شعبة المراقب والخدمات الماليةمدير القروض والمنح 

 مساعد أمين الخزانة، شعبة خدمات الخزانة 

 ُشعبة خدمات الخزانةكبير موظفي إدارة االستثمار ، 

 كبير موظفي إدارة النقدية، ُشعبة خدمات الخزانة 

  ،ة الميزانية وتطوير المنظمةوحد مدير الميزانية 

 المستشار القانوني، مكتب المستشار العام 

 أمينا الخزانة في منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي كمراقبين 

 .أي عضو آخر يقرر رئيس اللجنة ضمه من وقت إل  آخر 

 االجتماعات -3
عل  الحضور، يعينون ممثلين مؤهلين عن  يحضر أعضاء اللجنة كل االجتماعات. وفي حال عدم قدرتهم 2-5

 طريق إبالغ ذلك خطيًا إل  أمين اللجنة.

يتألف النصاب القانوني من نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية وأمين اللجنة وخمسة أعضاء،  2-4
تحليل اللتخطيط و ، ووحدة اشعبة المراقب والخدمات الماليةمنهم واحد عل  األقل من شعبة خدمات الخزانة، و 

 المالي، أو من يمثلهم.

تعقد االجتماعات مرة كل شهرين )لمواءمتها مع اجتماعات اللجنة الرفيعة المستوى( أو عل  فترات أقصر  2-2
 أعمال الصندوق ذلك. اقتضتإذا 

 جدول األعمال والوثائق ومحاضر االجتماعات -2
 اللجنة. يقوم مدير وأمين الخزانة في الصندوق بدور أمين 2-5

 تقع عل  أمين اللجنة المسؤوليات التالية: 2-4
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 وضع الجدول الزمني لالجتماعات 2-4-5

 وضع جدول األعمال 2-4-4

عل  األقل من أيام  اثنينتنسيق وتوزيع الوثائق عل  اللجنة قبل تاريخ كل اجتماع بيومين  2-4-2
نة، حسبما يقتضيه رئيس اللجنة أو األعضاء، العمل. وعالوة عل  الوثائق المحددة لكل اجتماع، تتلق  اللج

 4-5معلومات منتظمة عن المسائل االستراتيجية والتشغيلية المشار إليها في البند 

عداد سجل يتم تحديثه  عليه إعداد محضر االجتماع لعرضه عل  رئيس اللجنة للموافقة 2-4-2 وا 
 لجنة. وتشمل المحاضر ما يلي:أوال بأول لمتابعة اإلجراءات التي يلزم اتخاذها من قبل ال

 القرارات المتخذة من نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية  2-4-2-5

 المشورة والتوصيات والمالحظات الموضوعية التي يبديها أعضاء اللجنة  2-4-2-4

 اإلجراءات المتخذة من الموظفين المسؤولين 2-4-2-2

 ل األعضاء وغيرهم من المشاركين بعد توقيعها. توزيع محاضر االجتماعات عل  ك 2-4-1
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لجنة  اإلطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عنفي الواردة اإلشارة إلى المبادئ الجديدة 
 في سياق األنشطة المرتبطة باستثمارات الصندوق تريدواي

 بيئة الرقابة -أوال 
جراءات ت تثبت المنظمة التزامها بالنزاهة والقيم األخالقية: -5 مندرجة تحت سياسة الصندوق  معيَّنةقتضي سياسات وا 

قرارًا يثبت  بشأن إدارة المخاطر المؤسسية ما يلي: )أ( شهادة سنوية تثبت االمتثال لمدونة قواعد سلوك الصندوق وا 
وشهادة اإليرادات أو السلع أو الخدمات أو األصول المتأتية من جهات أخرى غير الصندوق؛ )ب( تأكيد من اإلدارة 

من مراجع الحسابات الخارجي بشأن الضوابط الداخلية عل  اإلبالغ المالي؛ )ج( بيان اإلفصاح المالي المتعلق 
جيم من إطار الرقابة الداخلية  -بمجموعة مختارة من الموظفين. وتثبت هذه النقاط، المشار إليها في القسم الثاني 

 بالنزاهة والقيم األخالقية. االلتزام

محافظي الصندوق  مجلس مجلس استقالله عن اإلدارة ويمارس رقابته على وضع وأداء الضوابط الداخلية:يثبت ال -4
والمجلس التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات مستقلون عن اإلدارة ويمارسون الرقابة عل  النحو المشار إليه في القسم 

 ألف.  -الثاني 

تحقيق لوالسلطات والمسؤوليات المالئمة  اإلداريتسلسل الط خطو و هياكل الاإلدارة، تحت إشراف المجلس،  تحدد -2
 الرئيسيةباء بالوصف األدوار والمسؤوليات المرتبطة باالستثمار لدى األطراف  -يتناول القسم الثاني  األهداف:

التسيير في  هيكل 5المسؤولة عن الرقابة وصنع القرارات المتعلقة باألنشطة المتصلة باالستثمار. ويبين الشكل البياني 
 التدفق الداخلي للمعلومات المالية المتعلقة باالستثمارات. 4الصندوق، ويعرض الشكل البياني 

تنص  عليهم بما يتفق مع األهداف: وتبقيتثبت المنظمة التزامًا باجتذاب وتطوير األفراد الذين يتمتعون بالكفاءة  -2
إجراء الفرز بدقة مهنية. وسوف ]تكفل[ عمليات ” ل ع الخاصة بالموارد البشرية في الصندوق التنفيذإجراءات 

االختيار تقييم المرشحين باالستناد إل  أرفع معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة المالئمة لتحقيق أهداف الصندوق وتالفي 
 .15“التضارب المحتمل في المصالح

من  5-2ينص القسم  ى تحقيق األهداف:إل إطار السعيالرقابة الداخلية في  المسؤولية عنالمنظمة األفراد  تحمل -1
أداء مهامهم والتصرف سلوكيًا ” المسؤولية عنموظفو الصندوق  يقبلعل  أن  16سياسة الموارد البشرية في الصندوق
 “.مع مراعاة مصالح الصندوق وأهدافه

 تقدير المخاطر -ثانيا 
 مجلساعتمد ر المخاطر المتصلة باألهداف: تحدِّد المنظمة األهداف بما يكفي من الوضوح للتمكين من تحديد وتقدي -1

عند استثمار موارد ”محافظي الصندوق الالئحة المالية للصندوق. وتنص الالئحة الثامنة في فقرتها الثانية عل  أنه 
الصندوق سيراعي رئيس الصندوق أقص  اعتبارات األمن والسيولة، وفي إطار هذه الضوابط، ورهنًا ببيان السياسة 

 “.المجلس التنفيذي، سيسع  الرئيس للحصول عل  أكبر عائد ممكن دون الدخول في المضاربةالذي يضعه 

                                                      

15
 (.2) 5-2-4 الفصل الثاني من إجراءات التنفيذ الخاصة بالموارد البشرية في الصندوق: التوظيف والتعيين، البند  
 .EB 2004/82/R.28/Rev.1 الوثيقة 16
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تحدِّد المنظمة المخاطر التي تعترض سبيل تحقيق أهدافها في كامل نطاق الكيان وتحلل تلك المخاطر باعتبار ذلك  -7
من خالل بيان سياسة االستثمار مجال تحدِّد المنظمة  هو األساس لتحديد الطريقة التي ينبغي أن تدار بها المخاطر:

ل في القسم الثالث  ألف الذي يحدِّد فئات  -االستثمار الذي تحقق من خالله الهدف المذكور أعاله عل  النحو المفصَّ
باء مختلف  -ويحدِّد القسم الثالث  األصول والحدود الدنيا للتصنيف االئتماني وآجال االستثمار وقواعده المعيارية.

)أي مخاطر السوق، ومخاطر العمالت، ومخاطر السيولة، ومخاطر االئتمان، ومخاطر األطراف المقابلة،  المخاطر
دارتها من جانب  والمخاطر التشغيلية( المرتبطة بحافظة استثمارات الصندوق ويبين كيفية التخفيف من تلك المخاطر وا 

 بالغ والتنبيهات/اإلجراءات الواجب اتخاذها.الرصد/اإل وعدد مراتالحدود المقررة  4الصندوق. ويوجز الجدول 

يعالج الصندوق ذلك من خالل سياسته  تنظر المنظمة في إمكانية وقوع تدليس في تقدير مخاطر تحقيق األهداف: -8
عالن عزم الصندوق عل  منع 5”)التي تهدف إل  ما يلي:  17بشأن منع التدليس والفساد في أنشطته وعملياته ( تأكيد وا 

( تحديد 2( بيان جهود الصندوق الجارية في هذا الصدد؛ )4دليس والفساد في أنشطته وعملياته؛ )ومكافحة الت
 “.اإلجراءات التي سيتخذها الصندوق في صدد تنفيذ هذه السياسة

نوي يشكل االستعراض الستحدِّد المنظمة وتقيِّم التغييرات التي يمكن أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على نظام الرقابة الداخلية:  -2
طار الرقابة الداخلية إطارًا لتحديد مدى كفاية الضوابط الداخلية في الصندوق ويتم إبالغ ذلك  لبيان سياسة االستثمار وا 

االستثمار )وهما اللجنة االستشارية لالستثمار والمالية  انة مراجعة الحسابات. وتجتمع لجنتإل  المجلس التنفيذي ولج
دارة األصول والخصوم( بانتظام الستعراض التحديات والمخاطر الناشئة واللجنة االستشارية لالستثمار وا لمالية وا 

قرار استراتيجيات التخفيف من تلك المخاطر.  ولمناقشة وا 

 أنشطة الرقابة -ثالثا 
تقوم المنظمة باختيار وتطوير أنشطة الرقابة التي تسهم في التخفيف من مخاطر تحقيق األهداف بالمستوى   -51

 الرصددال عل  تقدير المخاطر في الصندوق، والضوابط وأنشطة  -الثالث و جيم  -الثالث  انالقسمينص  المقبول:
 .4للتخفيف من المخاطر. ويرد كذلك موجز لهذه األنشطة في الجدول 

 -القسم الثالث  يبرز تقوم المنظمة باختيار وتطوير أنشطة الرقابة العامة على التكنولوجيا لدعم تحقيق األهداف:  -55
( BarraOneل أنشطة الرقابة والرصد، وعل  وجه التحديد األنشطة المتصلة بنظام إدارة المخاطر في الصندوق )دا

من جهة اإليداع العالمية التي يتعامل معها مقدم ونظام رصد االمتثال )وهو تطبيق إلكتروني عل  شبكة اإلنترنت 
ظم تكنولوجيا المعلومات الداخلية المتصلة بالمخاطر الصندوق(. وعالوة عل  ذلك، يواصل الصندوق تطوير وتحسين نُ 

 والضوابط المالية.

تنفذ المنظمة أنشطة الرقابة من خالل سياسات تقرر ما هو متوقع وتحدِّد اإلجراءات التي تضع السياسات موضع   -54
التي تنظِّم عمليات  جيم السياسات واإلجراءات المتصلة باستثمارات الصندوق -ويبين القسم الثاني التنفيذ العملي: 

وضوابط االستثمار في الصندوق. وتشير هذه السياسات إل  الالئحة المالية للصندوق، وسياسة إدارة المخاطر 
طار الرقابة المباد  التوجيهية الستثمارات الصندوقالمؤسسية، وبيان سياسة االستثمار، وسياسة السيولة، و  ، وا 

اتفاقات اإليداع الرئيسية، ودليل الخزانة، واللجنة االستشارية لالستثمار والمالية، الداخلية، واتفاقات إدارة االستثمار و 

                                                      

17
 . EB 2005/86/INF.8 والمنقحة الحقًا في الوثيقة، EB 2005/85/R.5 الوثيقة  
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دارة األصول والخصوم. ويوجز الجدول   وعدد مراتحدود المخاطر المقررة،  4واللجنة االستشارية لالستثمار والمالية وا 
 طر.الرصد/اإلبالغ، واإلجراءات/األعمال المتخذة في حال تجاوز مستويات المخا

 المعلومات واالتصال -رابعا 
وكما جاء  تحصل المنظمة على المعلومات الجيدة ذات الصلة أو تولدها أو تستعملها لدعم تنفيذ الرقابة الداخلية:  -52

، يعد الصندوق بانتظام معلومات “تواتر الرصد/أداة الرصد”، وتحديدًا في العمود المعنون 4بإيجاز في الجدول 
 دة لتوليد تقارير االمتثال والمخاطر الالزمة لدعم أداء الرقابة الداخلية.بمستوى رفيع من الجو 

تنشر المنظمة المعلومات داخليًا، بما في ذلك أهداف ومسؤوليات الرقابة الداخلية الالزمة لدعم أداء الرقابة   -52
نقل المعلومات المالية )المتعلقة باء من إطار الرقابة الداخلية ويتناول بالتفصيل كيفية  -يبين القسم الثاني  الداخلية:

الرقابة الداخلية. ويتم أيضًا اإلبالغ عن مستويات  أهداف ومسؤولياتباالستثمارات( داخل المنظمة. ويشمل ذلك 
دارة  المخاطر إل  لجنة االستثمار ذات المستوى األدن  في الصندوق )وهي اللجنة االستشارية لالستثمار والمالية وا 

بالغ الرقابة  سير 2ويعرض الشكل البياني  األصول والخصوم(. ، بمن فيهم عل  سبيل المثال ال األطراف الداخليةوا 
 ر.مامخاطر االستث، بأمين الخزانة ونائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات الماليةالحصر، 

وفِّر بيان سياسة يالمسائل المؤثرة على أداء الرقابة الداخلية:  حولاألطراف الخارجية مع المنظمة  تتواصل  -51
طار الرقابة الداخلية، إل  جانب تنقيحاتهما السنوية، قناة لتعريف األطراف الخارجية بالمسائل المؤثرة عل   االستثمار وا 

 الرقابة الداخلية وما يتعلق باألنشطة المتصلة باالستثمار.

 أنشطة الرصد -خامسًا 
جراء تقوم  -51  الضوابطو/أو منفصلة لتأكيد ما إذا كانت المكونات أو  ةمستمر تقييمات  المنظمة باختيار وتطوير وا 

يخضع األداء الفعال للضوابط الداخلية عل  االستثمارات الستعراضات مستقلة  الداخلية قائمة وتعمل بصورة سليمة:
منفصلة من جانب مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق إل  جانب استعراضات دورية يجريها المراجع الخارجي 

 سابات الصندوق. لح

في الوقت المناسب إلى األطراف المسؤولة عن  وتقدم تقريرًا عنهاتقيِّم المنظمة جوانب قصور الرقابة الداخلية   -57
ع بيان سياسة االستثمار جَ يرا ، حسب االقتضاء:ومجلس اإلدارةاإلدارة العليا  يشملاتخاذ إجراءات تصحيحية، بما 
طار الرقابة الداخلية سنويًا لت حديد أي قصور محتمل في الضوابط الداخلية المتعلقة بأنشطة االستثمار في الصندوق، وا 

ويتم اإلبالغ عن التحسينات والتغييرات المقترحة للجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي. وعالوة عل  ذلك، يوجز 
عل  أن  ،ة المرتبطة باالستثماراتخرق للضوابط الداخليبأي  إبالغ األطراف المعنيةتواتر ودقة مواعيد  4الجدول 

االستثمار في الصندوق،  يلدائرة العمليات المالية، ولجنت أمين الخزانة ونائب الرئيس المساعد يشمل ذلك إبالغها إل 
 فضاًل عن المجلس التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات.
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 مسرد بمصطلحات مقاييس المخاطر والمصطلحات ذات الصلة

المخاطر التي تتعرض لها حافظة أو صندوق استثماري كما يدار فعليًا، خاصة عندما يحاول  المخاطر النشطة:
القاعدة مديروه تجاوز حد معياري معيَّن. ويعني ذلك تحديدًا أنه كلما زاد االختالف بين الصندوق أو الحافظة وبين 

حتماالت انخفاض أو ارتفاع األداء مقارنة التي يستند إليها الصندوق أو تستند إليها الحافظة، ازدادت ا المعيارية
. وهذه المخاطر اإلضافية هي مخاطر نشطة. من ذلك مثاًل أن التعرض لمخاطر نشطة القاعدة المعياريةبنفس 

في المائة لمدة سنة واحدة يعني أنه من المتوقع أن تكون الزيادة في عائد الحافظة مقارنة  1.4استشرافية نسبتها 
 في المائة. 1.4 -خالل السنة التالية في حدود +/ يةالقاعدة المعيار ب

ويمكن أن يكون الخطر النشط تنبؤيًا )أو مسبقًا( عل  أساس العائد المتوقع، أو يمكن اشتقاقه الحقًا من العائد 
 الفعلي للحافظة.

س شائع : هو مقياس معدل حسب المخاطر لما يسم  "العائد الزائد" عل  استثمار ما. وهو مقيامعامل ألفا
أو  القاعدة المعياريةاالستخدام لتقدير أداء مدير الحافظة النشطة المعني، حيث إنه العائد الزائد عل  مؤشر 

 االستثمار "الخالي من المخاطر".

و أداء مدير استثمار. مقياس يمكن اتخاذه أساسًا للمقارنة عند قياس أداء ورقة مالية أ يه :القاعدة المعيارية
ل القاعدة المعيارية خصائص محددة تتمثل في القابلية لالستثمار، والشفافية، والقابلية للتكرار، كي حمتوينبغي أن 

تمثل عل  أفضل وجه مجموعة معيَّنة من االستثمارات. وتستخدم في األسواق المالية أكثر المؤشرات شيوعًا كقواعد 
كقاعدة معيارية في أسواق  "عل  نطاق واسع" 111ستاندرد آند بورز  معيارية. فعل  سبيل المثال، يستخدم مؤشر

 األسهم الكبرى في الواليات المتحدة. 

هو مقياس للتقلب أو المخاطر النظامية في ورقة مالية ما أو في حافظة استثمارية ما مقارنة بالسوق  معامل بيتا:
 المالية المعنية ككل.

ر المتوقعة في حافظة استثمار ما بافتراض أن تلك هي مقياس لمتوسط الخسائالقيمة المعرضة للخطر المشروطة: 
الحافظة وصلت إل  القيمة المعرضة للخطر. وبالنظر إل  افتراض تجاوز خسائر الحافظة القيمة المعرضة للخطر، 

منحن  التوزيع، أي حاالت الخسارة  “ذيلي”تعطي القيمة المعرضة للخطر المشروطة مؤشرًا لحجم الخسائر عند 
الحاالت ما ارتفعت القيمة المعرضة للخطر المشروطة، زاد توقع تعرض حافظة االستثمار للخسائر في الشديدة. وكل

 ومن ثم زادت مخاطر الحافظة.  القصوى

هو النطاق )الذي يحمل قيمة معينة من عدم اليقين عادة ما يعبر عنها بنسبة مئوية( الذي تقع فيه مستوى الثقة: 
 سة. وهو أيضًا مستوى التأكد من إمكانية الثقة في التقدير.القيمة الحقيقية للكمية المقي

مقياس لمدى حساسية سعر سند ما للتغيرات في مستوى العائد السوقي. ففي حال السندات تكون هناك  مدة:ال
عالقة عكسية بين سعر السند وعائده. فإذا ارتفع عائد السند انخفض سعره. ويكون السند ذو المدة األطول أكثر 

ية للتغيُّرات في العائد السوقي بمعن  أنه، مع ثبات العوامل األخرى، عند حدوث زيادة معيَّنة في العائد حساس
 ينخفض سعر هذا السند بمقدار أكبر من االنخفاض في سعر سند لمدة أقصر. 

 متطرفة.وقوع األحداث ال تفيها احتماال تزداد توزيع االحتماالت السميك الذيلين هو توزيع: ذيالن سميكان
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هي إجراء يتم من أجل التنبؤ بقيم حافظة استثمارات ما باشتقاق تلك القيم من البيانات  المحاكاة التاريخية:
 التاريخية لتلك الحافظة. 

مقياس لألداء المعدل حسب المخاطر. وتقيس هذه النسبة العالقة بين متوسط العائد الزائد عل   نسبة المعلومات:
ي الزائد عل  عائد الحافظة المتخذة أساسا للمقارنة( وخطأ التتبع المقترن بها. ويعني ارتفاع حافظة االستثمارات )أ

نسبة المعلومات تحقيق كسب أكبر عند نفس خطأ التتبع لهذه الحافظة، وبذلك يعني ارتفاع نسبة المعلومات أيضا 
 .دة نجاح مهارات إدارة االستثمارزيا

للعائد عل  استثمار ما كنسبة من المخاطر التي تحملها ذلك االستثمار.  مقياسالعائد المعدل حسب المخاطر: 
وغالبا ما يستخدم هذا المقياس للمقارنة بين استثمار ذي مخاطر عالية يحتمل أن يحقق عائدا عاليا وبين استثمار 

المخاطر عن ذي مخاطر منخفضة وعائد أقل. ويتحقق الوصول إل  الصيغة البسيطة لمقياس العائد المعدل حسب 
طريق قسمة العائد السنوي للحافظة عل  انحرافها المعياري السنوي. وتعطي هذه النسبة مؤشرا لمقدار العائد الذي 

 . كلما ارتفعت تلك النسبة العائد المعدل حسب المخاطر ويزدادولده كل وحدة من وحدات المخاطر. ت

يواجه مخاطر خسائر مالية عل   ي عل  استثمار ما الهو معدل العائد النظر  سعر الفائدة الخالي من المخاطر:
اإلطالق. ويمثل سعر الفائدة الخالي من المخاطر الفائدة التي يتوقعها مستثمر ما من استثمار خاٍل تماما من 
المخاطر عل  مدى فترة زمنية معينة. وعادة ما يقصد باألصول الخالية من المخاطر السندات الحكومية قصيرة 

ي حال االستثمارات بالدوالر في الواليات المتحدة، عادة ما تستخدم أذون الخزانة األمريكية، بينما تعتبر األجل. وف
األداة المختارة في حال االستثمارات باليورو هي أذون الحكومة األلمانية أو سعر الفائدة عل  المعامالت بين 

 المصارف في منطقة اليورو )يوريبور(.

داء المعدل حسب المخاطر. وهي تقيس العالقة بين متوسط العائد الزائد عل  حافظة مقياس لأل نسبة شارب:
االستثمارات )أي الزائد عل  العائد الخالي من المخاطر( وبين انحرافها المعياري. وكلما ارتفعت نسبة شارب كان 

 هناك ارتفاع في الكسب المتحقق من تحمل مخاطر األسواق.

لتقلب قيمة معينة حول متوسطها. وكلما زاد االنحراف المعياري زاد تشتت تلك القيمة مقياس  االنحراف المعياري:
حول متوسطها. وفي حال العائد عل  حافظة االستثمارات، كلما زاد االنحراف المعياري للعائد ارتفع االختالف 

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

هي أقص  خسارة محتملة يمكن أن يتحملها استثمار ما عل  مدى أفق زمني محدد ضمن  :القيمة المعرضة للخطر
مليون  511لقيمة المعرضة للخطر لفترة ثالثة أشهر لحافظة االستثمارات قيمتها فإذا كانت ا. مستوى ثقة معين
في المائة، فإن أقص  مقدار للخسارة يمكن أن يقع عل   21في المائة عند مستوى ثقة يبلغ  5.1دوالر أمريكي هي 

في المائة من  21ه بنسبة مليون دوالر أمريكي؛ وهذا التقدير يمكن الوثوق في 5.1مدى األشهر الثالثة التالية هو 
في المائة من  21مرة )أي في  41مرة من مجموع  52اليقين، بمعن  أنه يتوقع أن يكون هذا التقدير صحيحا في 

 الحاالت(. 

مقياس للتذبذب في سعر السوق للورقة المالية األصلية. ومن الوجهة الرياضية، يعرف التقلب بأنه  التقلب:
 .سنويال للعائداالنحراف المعياري 


