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لعام  بيان سياسة االستثمار في الصندوقموجز لتعديالت وتحديثات 
طار الرقابة الداخلية على استثمارات الصندوق 2017  وا 

طار الرقابة الداخلية على استثمارات الصندوق سنويا بيان سياسة االستثمار ستعراض تم اي -1 ف: الصندوق وا 
من قبل إدارة الصندوق، وتعرض النتائج على المجلس التنفيذي ف: دورته الت: تنعقد ف: ديسمبر/تانون 

 األول. 

من  وتوفر هذه الضميمة عرضا عاما موجزا للتعديالت المقترحة والتحديثات المقدمة للعلم، استجابة القتراح -2
طار الرقابة الداخلية.بيان سياسة االستثمار الهيئات الرئاسية لتيسير استعراض   وا 

 بيان سياسة االستثمار ستعراض ا -أوال
تعديالت تحريرية التعديالت والتحديثات التالية، إضافة إلى  2017المقترح لعام  بيان سياسة االستثماريشمل  -3

 فيفة:ط

  و( للموافقة(؛28أداة مؤهلة جديدة ضمن فئة أصول الدخل الثابت )الفقرة( 

 لحافظتين جديدتين )الملحق  بارامتراتمع  ميزانية المخاطر المتعلقة بحوافظ االستثمار اإلفراديةتحديث ل
 للعلم(؛ –الثان: 

  للعلم(. –)الملحق الثالث تخصيص أصول سياسة االستثمار  بيانإعادة 

 األداة المؤهلة الجديدة 

)الفقرة  الدخل الثابتصول تأداة مؤهلة ف: فئة أالمضمونة بأصول  سنداتالُأدرجت ع، يمن أجل زيادة التنو  -4
 أدوات الدخل الثابت للصندوق نظرا لمخاطرها المنخفضة)و((. وه: تعتبر إضافة مناسبة لمجموعة 28

، فإن صداراإل ةجهإلضافة إلى أنها مضمونة من قبل الناشئة عن طبقة مزدوجة من الحماية األصلية. وبا
 نة أيضا بمجموعة من األصول.ؤمهذه السندات م

 حوافظ اإلفراديةالميزانية المخاطر المتعلقة بتحديث ل

. ونظرا إلى 2016ومن أجل إدارة السيولة بشتل أتثر تفاءة، تم إنشاء حافظة للسيولة العالمية ف: عام  -5
/تشرين األول رالصين: ضمن سلة عمالت حقوق السحب الخاصة ف: أتتوباليوان( ) الرنمينب:إدخال 
 ف: أقرب وقت ممتن. ( الصين:)اليوان الرنمينب: ، من المتوقع أن تنفذ حافظة2016

، خطأ التتبع المسبقلمستويات المقبولة الجديدة لمخاطر الحافظة ذات الصلة )تم تحديث الملحق الثان: با -6
 جميع الحوافظ األخرى دون تغيير. بارامترات(. وتبقى للمخاطر المشروطةالقيمة المعرضة و 

 تخصيص أصول سياسة االستثمار بيانإعادة 

التعبير عن المخاطر الت: يتعرض لها الصندوق بشتل أوضح، تم توحيد المخاطر المرتبطة بفئة  من أجل -7
خصص من إفرادية. وبالنتيجة، عي  حوافظ أصول معينة تحت اسم فئة األصول ذات الصلة بدال من أسماء 
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العالمية الت:  سندات االئتمانفئات أصول السندات الحتومية العالمية و  ضمنالحافظة االستراتيجية العالمية 
  تعتس ترتيبة الحافظة.

 فئة أصوللتنقطة دخول  ستتون مواتية 2017ف: عام وبما أنه يعتبر من غير المحتمل أن ظروف السوق  -8
، تم إعادة تعيين التخصيص ذي الصلة إلى السندات الحتومية ية ألسهم األسواق المتقدمةالحافظة العالم

 العالمية.

 تثمار، وتم تعيين تخصيص النقدية ضمنتعتبر تفئة أصول ف: سياسة االس النقدية التشغيليةلم تعد  -9
 سيولة العالمية الجديدةبشتل نشط ضمن حافظة ال السيولة التشغيليةالسندات الحتومية العالمية. ويتم إدارة 

  الت: تستثمر ف: السندات الحتومية، ويتم اإلبقاء على النقدية عند الحد األدنى.

ف: المائة( لتوفير مرونة تتتيتية أتبر  5ف: المائة )من  10تم توسيع النطاق حول تخصيص األصول إلى  -11
 ف: إدارة الحوافظ نظرا الستمرار الظروف غير األتيدة للسوق.

ولتنه يستمر ف:  ،أوزان فئات األصولعن إعادة بيان تخصيص األصول المبين أعاله تحول ف:  لقد نجم -11
 عتس نفس استراتيجية االستثمار وال يغير بشتل مادي المخاطر األساسية.

ف: المائة  10ـقد تم اختباره باستخدام نطاق ال 2017ومن المهم اإلشارة إلى أن تخصيص األصول لعام  -12
معرضة قيمة الجديد، بما ف: ذلك عدد من سيناريوهات المخاطر. وتخصيص األصول المقترح لديه 

اإلخضاع سيناريوهات ينتج عن الية، و بقدر طفيف من الحافظة الفعلية الحأقل  للمخاطر المشروطة
 6ر الصندوق وه: للضغوط ف: جميع الحاالت مخاطر إجمالية للحافظة أقل بشتل مريح من ميزانية مخاط

 .معرضة للمخاطر المشروطةالقيمة ف: المائة من ال

  ستعراض إطار الرقابة الداخليةا -ثانيا
لت: يعتس  2017إطار الرقابة الداخلية المقترح لعام باإلضافة إلى االستعراض السنوي للوثيقة، تم تعديل  -13

 :التغييرات التنظيمية التالية

 عادة توزيع تنظيم: الجديد لالهيتل ال شعبة المراقب والخدمات مهام مسؤوليات و دائرة العمليات المالية وا 
 ، وشعبة المحاسبة والمراقب المال:؛اإلدارة المالية شعبتين: شعبة خدمات ضمن المالية

  فريق تخطيط الحافظة داخل شعبة خدمات الخزانة؛ ضمن وحدة التخطيط والتحليل المال:دمج 

 وااللتزام ةالمنفصلطر لمخااحديد مهام وظيفة ت. 

نسبة مرونة المسموح بها ف: مواءمة األصول مع نسب عمالت سلة حقوق السحب الخاصة ازدادت من ال -41
ف: المائة. وسوف ييسر هذا إدارة مخاطر العملة بالحد من الحاجة إلى  10ف: المائة الحالية إلى  2.5

الناجمة فقط عن تقلبات السوق وتحرتات العمالت قصيرة األجل  معامالت صرف العمالت المتتررة
المتصلة بها. تما سيتم الحد من تتاليف المعامالت والمخاطر التشغيلية المرتبطة بمثل تلك المعامالت 

  والتأثير بشتل إيجاب: على التفاءة اإلجمالية إلدارة العملة.


