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طار الرقابة  2019موجز التعديالت على بيان سياسة االستثمار في الصندوق لعام  وا 
 الداخلية على استثمارات الصندوق

 مقدمة -أوال 
بيان سياسة االستثمار في الصندوق  ويسعى .اإلدارة سنويًا بيان سياسة االستثمار في الصندوقتستعرض  -1

التمويل ممارسات الصندوق مع الممارسات التي لوحظت في مؤسسات  مواءمةإلى تحسين  2020لعام 
لمستويات تحمل المخاطر لدى الصندوق لضمان الحيطة وااللتزام  ةخاص وتولى عنايةاألخرى.  اإلنمائي

 بأفضل الممارسات.

 التغييرات على بيان سياسة االستثمار - ثانيا
 اقترحت التغييرات التالية: -2

إال على إدارة األصول السائلة وأنشطة الخزانة وليس  تسريتوضيح نطاق السياسة للتأكد من أنها ال  (1)
 (.3)الفقرة  بالتنمية بطالمرتعلى التمويل 

والسندات المرتبطة بالتضخم من فئات األصول  ،الناشئة األسواق وديون ،أسهم رأس المالاستبعاد  (2)
تحمل المخاطر حافظة استثمارات الصندوق على قدرة  ألنها تعتبر غير خارجة عن نطاقالمؤهلة 
 (.22)الفقرة 

. يمكن االستثمار فيهاكأدوات جديدة  إعادة الشراء العكسيومعامالت  إعادة الشراءإدراج معامالت  (3)
ومواءمة ممارسات الصندوق مع تلك التي لوحظت في  مثلى للسيولة تتيح هذه المعامالت إدارةو 

 (.23األخرى )الفقرة  اإلنمائي مؤسسات التمويل

هذا التغيير المستوى  وسيقلص. -A إلى -BBB من فئة التصنيفرفع الحد األدنى لالستثمارات  (4)
وال ظروف السوق المعاكسة.  منعلى قيمتها  وسيحافظ الحافظةفي  للمخاطر االئتمانيةاإلجمالي 

 ألنفي حافظة االستثمارات الحالية،  ملموسةأن يتسبب هذا التغيير في حدوث اضطرابات  يتوقع
إللغاء أهلية فئة تحسبًا ، 2018منذ عام  تراجعت باستمرار BBB الديون من الفئةمخصصات 

 (.33التصنيف )الفقرة 

 المخاطر االئتمانيةقصيرة األجل، لتقييم الالتصنيفات  بداًل منطويلة األجل، الاستخدام التصنيفات  (5)
تستغرق في العادة مدة معامالت المشتقات في الصندوق  وبالنظر إلى أن. تقات المالية النظيرةشللم

 يفرض حد أدنى. باإلضافة إلى ذلك، يعد هو األنسبطويل األجل الفإن التصنيف  أطول من سنة
الحدود  ولم تكن تلكوالبنوك العاملة.  على أطراف التداول النظيرةللتصنيف االئتماني لالستثمارات 

 (.34)الفقرة  بيان سياسة االستثماراإلصدارات السابقة من  مستخدمة في

طار إدارة  بيان سياسة االستثمارضمان المواءمة بين ل الوثيقة كلهاتعديالت على الصياغة في  (6) وا 
 .السيولةاألصول والخصوم وسياسة 
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 التغييرات على إطار الرقابة الداخلية - ثالثا
بيان سياسة  مع تحقيق المواءمة إطار الرقابة الداخليةوثيقة المقترح إدخالها على  التغييرات التاليةستكفل  -3

 :االستثمار

 لتكرار.ل تالفياً فقط  بيان سياسة االستثمارإلى الحدود المتعلقة باالستثمار في وثيقة  وع حالياً الرج (1)

 ومسؤوليات الوحدات التنظيمية ذات الصلة. تحديث أدوار (2)

 


