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 2018لعام  بيان سياسة االستثمار في الصندوقموجز التعديالت على 
طار الرقابة الداخلية على استثمارات الصندوق  وا 

طار الرقابة الداخلية االبيان سياسة  سنويا  الصندوق تستعرض إدارة   -1 ستثمارات على استثمار في الصندوق وا 
 ول.األكانون /في ديسمبر المنعقدةعرض النتائج على المجلس التنفيذي في دورته الصندوق، وت  

 إليجاز الضميمةالهيئات الرئاسية وبناء على اقتراحها، أعدت هذه الذي تجريه ستعراض الل وتيسيرا   -2
طار الر في  علمالتعديالت المقترحة للموافقة عليها والتحديثات المقدمة لل قابة بيان سياسة االستثمار وا 

 الداخلية.

 استعراض بيان سياسة االستثمار – أوالا 
 لالستثمار إدراج السندات القابلة لالسترداد كأداة مؤهلة

مليون  184.1ستثمر ما يقرب من العائد، ي   زيادةمن أجل تنويع التعرض لمخاطر الحافظة بما فيه الكفاية و  -3
 البنوك. التي تصدرهاسندات الشركات  يمن حافظة استثمارات الصندوق فكي أمري الردو 

في المتطلبات التنظيمية إلى أن هذه االستثمارات تقع خارج نطاق المبادئ التوجيهية  مؤخرير يويشير تغ -4
سياسة االستثمار. ولضمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية المحددة إلجمالي القدرة على استيعاب بيان ل

 .لالستردادمن سنداتها في شكل قابل  ا  جزء رأن تصدالخسائر، يتعين على البنوك 

أنه يمكن استرداد  السندات. وهو يعني ضمنا   التفاقياتإضافة محفوفة بالمخاطر  االستردادال يعتبر خيار و  -5
مجتمع محققة. ولذلك، لكي يظل الخسارة ال تالسندات في وقت أقرب مما هو متوقع وال يزيد احتماال

مع السوق المتطورة، أدرجت السندات القابلة  يا  شبما فيه الكفاية وتم ا  واسعلصندوق المتاح لستثمار اال
 .لالستثمار كأداة مؤهلة لالسترداد

 يةستثمار لمرتبة االإلى ائتمان أدوات سوق المال اتصنيف الحد األدنى لتخفيض 

وبين المال واستثمارات الدخل الثابت  سوق تمت المواءمة بين الحد األدنى لتصنيف ائتمان استثمارات -6
أدوات سوق المال أكثر صرامة تصنيف ، كان 2017لعام  بيان سياسة االستثمار. وفي يةاالستثمار  المرتبة

المزيد من الفرص  أصبح هناكهذه التصنيفات،  عن طريق مواءمةالمالية ذات الدخل الثابت. و  من األوراق
 كبيرالتعرض بشكل دون  موجبةعائدات  الستثماره في أدوات تحققاليورو المقوم ب اتستثمار لجزء حافظة اال

 أسعار الفائدة.مخاطر ل

 ألصولل االستراتيجي التخصيصتنقيح معلمات 

قد كانت و . اتتخصيصحد أقصى للالنطاقات المستهدفة لكل فئة من فئات األصول ب االستعاضة عن تتم -7
، مثل ديون األسواق التي تنطوي على مخاطرة أكبرأن بعض فئات األصول  هذه النطاقات تعني ضمنا  

قد ال يعتبر هذا و القيمة الدنيا للنطاق. المحدد بعلى النحو  للتخصيصاتالناشئة، لها حد أدنى إلزامي 
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الحد األدنى . ولذلك، تمت إزالة لضغوطالسوق التي تتعرض فيها وقات األفي  التخصيص حذرا  
 .اتتخصيصلل

فئات األصول بين من  كثر أمانا  األألن السندات الحكومية العالمية تعتبر  وباإلضافة إلى ذلك، نظرا   -8
الحد إزالة وراء هذه الفئة من األصول. وعلى غرار الدافع ات لتخصيصعلى الالمتاحة، ال يوجد حد أقصى 
 كن إدارة المخاطر بحذر، يمالتي تنطوي على مخاطرة أكبرلفئات األصول  األدنى للتخصيصات بالنسبة

بالنسبة  لضغوط عن طريق إزالة الحد األقصى للتخصيصاتالسوق التي تتعرض فيها وقات األفي  أكبر
 .األصول األكثر أمانا  

 استعراض إطار الرقابة الداخلية – ثانياا 
المقترح عدة  إطار الرقابة الداخليةالتحديث السنوي الشامل للوثيقة، يتضمن /باإلضافة إلى االستعراض -9

 تغييرات جديرة بالمالحظة:

العمليات المالية بمساعدة نائب  لدائرةللتغيير في اختصاصاته، سيقوم فريق اإلدارة التابع  وفقا   )أ(
وتقديم المشورة له في صنع القرارات المتعلقة بمسائل إدارة العمليات المالية  لدائرة الرئيس المساعد

محدد للسلطة من رئيس  تفويضالتي تندرج ضمن سلطته أو بموجب الشؤون المالية أو االستثمار 
ليتخذ رئيس الصندوق القرار  لالستثمار والماليةالصندوق، وسيقدم الفريق توصيات للجنة االستشارية 

 .، حسب االقتضاءالنهائي

بالتزامن مع خطة العمليات المالية  الخاصة بدائرة العملتحديث خطة استمرارية  يجري حاليا   )ب(
 .ككل المؤسسةالخاصة ب العملاستمرارية 


