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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثالثةالدورة 
ىل  13جنيف، من   2015 يوليو 17اإ

 
 

ة )تدخل حيز 
َ
 (2015ديسمرب  1النفاذ يف سياسة االستثمار املراجع

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 معلومات أأساس ية

)املرفق الأول( بأأنه  2014أأبريل  9ُأخطر املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف رساةل مؤرخة يف  .1
بشأأن فتح حساابت الإيداع  2014معاًل ابلقواعد اجلديدة اليت أأدخلهتا الإدارة الاحتادية للشؤون املالية السويرسية يف 

ماكن ال بقاهئا مفتوحة، مل يعد ابإ يداع دلى الإدارة الاحتادية للشؤون املالية )واليت واإ لهيا  أأشريويبو امتالك حساابت اإ اإ
ابملرصف الوطين السويرسي يف مجيع أأجزاء س ياسة الاستامثر احلالية يف املرفق الثاين(. وقد أأاتحت الإدارة الاحتادية 

بالغ تعلاميهتا بشأأن حتويل ، و 2015للشؤون املالية للويبو همةل انتقالية تنقيض يف هناية س نة  من مث يُشرتط عىل الويبو اإ
غالق حساابهتا يف أأجل أأقصاه الأول من ديسمرب   . 2015استامثراهتا وما يتبع ذكل من اإ

"اقرتاح تعديل س ياسة  WO/PBC/22/19وبعد هذا التغيري، اذلي هل أ اثر ملحوظة عىل املنظمة، قدمت الوثيقة  .2
ىل جلنة الربانمج  واتُفق عىل تقدمي اقرتاح مفصل بشأأن نسخة منقحة  2014واملزيانية )جلنة املزيانية( يف سبمترب الاستامثر" اإ

ىل ادلورة املقبل للجنة  من اقرتاح الس ياسة وتقدمي س ياسة استامثر منفصةل بشأأن متويل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة اإ
 املزيانية.

، تغري املشهد املرصيف بشلك ملحوظ يف سويرسا، ول س امي 2014 منذ اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمتربو  .3
بسبب تطبيق املرصف الوطين السويرسي معدلت الفائدة السلبية بعد أأن فك ربط الفرنك السويرسي ابليورو يف 

ا من التدهور، ابملائة ولكن الوضع قد يشهد مزيدً  0.75. ويبلغ املعدل السليب للمرصف الوطين السويرسي حالًيا 2015 يناير
ابملائة(. ومن حسن طالع الويبو حالًيا أأن الإدارة  3.0مفؤسسات سويرسية عّدة تفرض ابلفعل معدلت سلبية أأعىل )حىت 

الاحتادية للشؤون املالية مل تفرض معدلت فائدة سلبية عىل استامثراهتا؛ عوًضا عن ذكل، يبلغ معدل الفائدة املطبقة علهيا 
ون املالية ؤ تمثرة دلى الإدارة الاحتادية للشة معدلت الفائدة السلبية واملطالبة بسحب الأموال املس صفًرا. وقد فرضت بيئ
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دارة أأموال الويبو املتاحة لالستامثر. وترد هذه الأمور مبزيد من التفصيل يف الوثيقة  2015بهناية  حتدايت كبرية عىل اإ
WO/PBC/23/7 ضافية لس ياسة الا ىل القاااي اتخمتلفة املتصةل )"اقرتاح بشأأن مراجعات اإ ستامثر"( واليت تطرقت اإ

ن جلنة الربانمج واملزيانية قد ل  ابملوضوع. وتقر الأمانة بأأنه نظًرا لعدد القاااي وطبيعة بعض املفاهمي املتعلقة ابلستامثرات، فاإ
سيتعني عىل املنظمة قرار الإدارة الاحتادية للشؤون املالية عقب . ولكن 2015تتفق وحتسم هذه الأمور يف دوراهتا املقبةل يف 

عندما تُسحب استامثراهتا من الإدارة الاحتادية  2015حبلول ديسمرب  (لفرتة مؤقتةولو ) معّدةل ن دلهيا س ياسة استامثرأأن يكو
 للشؤون املالية.

حداهثا يف س ياسة الاستامثر احلالية، وذكل ليك   .4 وبناء عليه، تقرتح هذه الوثيقة احلد الأدىن من التغيريات املطلوب اإ
ىل التغيريات 2015ة متكهنا من العمل يف ظل الظروف اجلديدة يف ديسمرب تكون دلى املنظمة س ياسة متاح . ويشار اإ

 املقرتحة عن طريق "تعقب التغيريات" يف وثيقة الس ياسة نفسها )املرفق الثاين( وفامي ييل توضيح لها.

 التغيريات املقرتحة

 2التغيريات املقرتحة يف الفقرة 

  ييل )ُوضع خط حتت الن  اجلديد املقرتح(: ، ستتغري امجلةل الأخرية كام2يف الفقرة  .5

دارة املنظمة لستامثراهتا فهيي مرتبة فامي ييل حسب أأمهيهتا: " : احلايل " صون رأأس 1"وأأما الأهداف الرئيس ية من اإ
 "."2" و"1" ومعدل العائد مع مراعاة التقييدات النامجة عن "3" والس يوةل؛ "2املال؛ "

دارة املنظمة لستامثراهتا فهيي مرتبة فامي ييل حسب أأمهيهتا: "  املقرتح: " صون رأأس 1"وأأما الأهداف الرئيس ية من اإ
ذا اكنت معدلت الفائدة السائدة سلبيةاملال ) ىل أأقىص حد ممكن اإ " ومعدل العائد مع مراعاة 3" والس يوةل؛ "2(؛ "اإ

 "."2" و"1التقييدات النامجة عن "

تعبري عن ظروف السوق احلالية يف سويرسا حيث أأن معدلت الفائدة ال ن سلبية عىل وهذا التغيري مطلوب لل  .6
س نة )يف وقت كتابة هذه الوثيقة(. وخيتلف  12الودائع دلى املصارف وعىل الس ندات احلكومية السويرسية لأجل أأقصاه 

أأن معدلت الفائدة السلبية ستسود يف املعلقون اخلرباء يف السوق بشأأن تقديراهتم ملدى اس مترار هذا الوضع، فبعاهم يرى 
ىل   س نوات. 5سويرسا ملدة تصل اإ

 3التغيريات املقرتحة يف الفقرة 

 )"تنويع املؤسسات املالية"(، تتطلب امجلةل الأخرية تعدياًل )ُوضع خط حتت الن  اجلديد املقرتح(. 3يف الفقرة  .7

زع استامثرات املنظمة عىل مؤسسات عدة، حبيث  : احلايل ل يكون أأكرث من عرشة ابملائة من الاستامثر عرضة "وتوَّ
ملؤسسة واحدة يف الوقت نفسه، ابس تثناء املؤسسات ذات اتخماطر الس يادية ومعدلت الثقة املرتفعة 

(1AAA/Aaa".اليت ل قيد علهيا أأو حد ) 

زع استامثرات املنظمة عىل مؤسسات عدة،  :املقرتح  4ل الاستامثرية عىل حبيث يكون الهدف أأن تُقسم الأمواوتوَّ
يداع مجيع استامثرات املنظمة دلى مؤسسة واحدة تمتتع مبخاطر س يادية  ن أأمكن. وميكن اإ مؤسسات كحد أأدىن، اإ

 (.AAA/Aaaومعدلت ثقة مرتفعة )

                                                
1

 الثاين.تفاصيل درجات الثقة مبينة يف املرفق  
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وهذا التغيري مطلوب لأنه أأصبح من الصعب عىل حنو مزتايد حتديد املصارف املس تعدة لقبول الأموال ابلفرنك  .8
كيف  WO/PBC22/19، وتبني الوثيقة 2014زابئن جدد. وقد ُحددت هذه املسأأةل ابلفعل مكشلكة يف  السويرسي من

رصاد اجلوية ومنظمة العمل ادلولية قد وجد عدد ضئيل للغاية من املؤسسات املالية املس تعدة  أأن لك من املنظمة العاملية للأ
يداعات ابلفرنك السويرسي ومنح فوائد علهيا. وقد از  داد الطني بةل حالًيا، فليس فقط من املس تحيل حالًيا العثور عىل لقبول اإ

جيابية عىل الإيداعات ابلفرنك السويرسي ولكن من الصعب جًدا أأيًاا العثور عىل مرصف يقبل مبالغ  مرصف يقدم فائدة اإ
اخلارج. ومن مث كبرية ابلفرنك السويرسي من زبون جديد. وهذا ينطبق عىل لك من املصارف السويرسية واملصارف يف 

س توزع املنظمة أأموالها الاستامثرية عىل رشاكهئا الأربعة من املصارف وس تحاول أأن تقمي عالقات مرصفية جديدة ليك تُمعن 
 يف تنويع استامثراهتا.

 5التغيريات املقرتحة يف الفقرة 

 )"املرجع"( كام يرد أأدانه )ُوضع خط حتت الن  اجلديد املقرتح(:  5ستتغري الفقرة  .9

صل عليه املنظمة  : احلايل ىل معدل العائد اذلي حتح "س تدار مجيع موارد املنظمة النقدية عىل الصعيد ادلاخيل ابلرجوع اإ
من ودائعها دلى املرصف الوطين السويرسي عىل الفرنك السويرسي وسعر فائدة اليورو اذلي حيدده احتاد البنوك 

 ذون اخلزانة قصرية الأجل لدلولر الأمرييك."( وسعر أأ Euriborالأوروبية للودائع قصرية الأجل )

ىل  :املقرتح سعر فائدة الليبور للودائع القصرية الأجل س تدار مجيع موارد املنظمة النقدية عىل الصعيد ادلاخيل ابلرجوع اإ
وسعر  (Euriborوسعر فائدة اليورو اذلي حيدده احتاد البنوك الأوروبية للودائع القصرية الأجل ) ابلفرنك السويرسي

 أأذون اخلزانة القصرية الأجل لدلولر الأمرييك.

الإدارة الاحتادية للشؤون )تعد قادرة عىل الاستامثر دلى السلطات السويرسية  هذا التغيري رضوري لأن املنظمة ملو  .10
ىل مرجع أأكرث مالمئة.( املالية  ومن مث حتتاج اإ

 )أأ(6التغيريات يف الفقرة الفرعية 

 الن  اجلديد املقرتح(:)أأ( كام يرد أأدانه )ُوضع خط حتت 6ستتغري الفقرة الفرعية  .11

")أأ( ستنفذ مجيع الاستامثرات ابلفرنك السويرسي لفائدة الويبو دلى املرصف الوطين السويرسي رشيطة أأن  : احلايل
 يعرض نس بة أأعىل مما تعرضه املصارف التجارية اليت تمتتع بدرجات الثقة املطلوبة."

مؤسسات دلى  ولفائدة الصناديق الاستامئنيةلفائدة الويبو )أأ( ستنفذ مجيع الاستامثرات ابلفرنك السويرسي  :املقرتح
ماكنية التعرف علهيا وقبولها لهذه الأموال AAA/Aaaذات خماطر س يادية ومعدلت ثقة مرتفعة ) ( رشيطة اإ

 الاستامثرية.

ذا اس تطاعت الويبو أأن حتدد من الواحض وجوب استبدال املرصف الوطين السويرسي يف الفقرة الفرعية .12 . فاإ
AAA/Aaaمؤسسات ذات خماطر س يادية ومعدلت ثقة تاايه 

1
ومس تعدة )دون اس تثناء املرصف الوطين السويرسي(  

لقبول استامثرات املنظمة وتكل املتعلقة ابلصناديق الاستامئنية، فاإهنا س تودع هذه الأموال دلى هذه املؤسسات ليك تقلل من 
خطر ختلف اجلهة املقابةل. ففي بيئة تتسم مبعدلت الفائدة السلبية، يتعني عىل املنظمة أأن تعطي الأولوية لإيداع أأموالها 

، ما مل تفرض هذه املؤسسات AAA/Aaaؤسسات ذات اتخماطر الس يادية ومعدلت الثقة اليت تاايه الاستامثرية دلى امل
معدلت فائدة سلبية أأعىل بكثري مما تفرضه املصارف التجارية. ويف هذه احلاةل، ستنظر املنظمة يف خيار تفايل أأن تودع 
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وةل. وذكل عىل أأن يتامن التقيمي مداولت مع الرشاكء الاستامثرات دلى هجات مرصفية مقابةل أأخرى ممتتعة بدرجات ثقة مقب
 املرصفيني املعنيني واس تعراض عوامل اتخماطرة يف ضوء معلومات السوق وحتليلها.

 )ب( كام يرد أأدانه )ُوضع خط حتت الن  اجلديد املقرتح(:6ستتغري الفقرة الفرعية  .13

وس تقترص الاستامثرات الأخرى عدا تكل اليت نفذت دلى املرصف الوطين السويرسي عىل صناديق  ")ب( : احلايل
 أأو أأعىل."  AA-/Aa3السوق النقدية وودائع لأجل دلى مصارف تمتتع بدرجات ثقة 

دلى املؤسسات ذات اتخماطر الس يادية وس تقترص الاستامثرات الأخرى عدا تكل اليت نفذت  )ب(  :املقرتح
 A3-A/عىل صناديق السوق النقدية وودائع لأجل دلى مصارف تمتتع بدرجات ثقة تاايه  الثقة املرتفعةومعدلت 

عىل الأجل القصري، وس ندات حكومية من ادلرجة  P-A/2-2عىل الأجل الطويل، أأو درجات ثقة تاايه أأو أأعىل 
 .أأو أأعىل BBB/Baa2تاايه  أأو أأعىل وس ندات رشاكت من ادلرجة املتوسطة اليت A3-A/املتوسطة اليت تاايه 

وهذه التغيريات مطلوبة ليك تعرب عن الظروف السائدة يف السوق. فرشاكء املنظمة املرصفيون احلاليون اذلين  .14
اذلي تشرتطه  AA-/Aa3س تودع الأموال دلهيم فور انهتاء العالقة مع السلطات السويرسية تصنيفاهتم أأقل من املس توى 

دراج درجات الثقة عىل الأجل القصري فامي خي  املؤسسات املرصفية مالمئًا لأن معظم استامثرات  الس ياسة احلالية. ويعد اإ
دراج التصنيف  12الويبو منفذة حالًيا بأ جال أأقل من  كدرجة ثقة مقبوةل فامي خي  س ندات  BBB/Baa2شهًرا. ويستند اإ

الإجيابية س تكون ممكنة فقط من خالل س ندات  الرشاكت عىل مشورة واردة من الرشاكء املرصفيني اذلين ذكروا أأن الفائدة
ىل أأن التصنيف  ل يزال معترًبا "كدرجة  BBB/Baa2الرشاكت عن طريق قبول هذا املس توى من اتخماطرة. وجتدر الإشارة اإ

 استامثرية".

 )ج(6التغيريات يف الفقرة الفرعية 

 )ج( كام ييل:6س ُتعّدل الفقرة الفرعية  .15

لغ املودعة يف الصناديق الاستامئنية يف صناديق السوق النقدية ويف ودائع لأجل دلى وس توظف املبا ")ج( : احلايل
 بنوك تمتتع بدرجات الثقة املطلوبة."

 حذف الفقرة الفرعية. )ج(  :املقرتح

ُحذفت هذه الفقرة الفرعية لأن الاستامثرات لفائدة الصناديق الاستامئنية س تعامل نفس معامةل استامثرات الويبو  .16
 التغيري املقرتح(. 11الفقرة  )تبني

 8و 7التغيريات يف الفقرتني 

جراء بعض التغيريات التحريرية البس يطة يف الفقرتني  .17  .8و 7يلزم اإ

 ستتغري كام ييل. 7الفقرة  ( أأ )

"ول يسمح ابلستامثر يف املش تقات لأغراض املااربة. لكن، عندما تكون الاستامثرات ممسوكة بعمالت غري  : احلايل
سويرسي، فقد يأأذن املسؤول املايل/املراقب املايل، بعد مشاورة اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات الفرنك ال 

اليت يُنش هئا املدير العام عىل املس توى ادلاخيل، ابس تخدام أأدوات التحّوط للحد من اتخماطر النامجة عن تقلب سعر 
 ية عائدات سلبية لالستامثر."رصف معةل الاستامثر عىل أأساس الفرنك السويرسي تفاداي لأ 
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ول يسمح ابلستامثر يف املش تقات لأغراض املااربة. لكن، عندما تكون الاستامثرات ممسوكة بعمالت غري   :املقرتح
املدير  أأنشأأهاالفرنك السويرسي، فقد يأأذن املراقب املايل، بعد مشاورة اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات اليت 

ملس توى ادلاخيل، ابس تخدام أأدوات التحّوط للحد من اتخماطر النامجة عن تقلب سعر رصف معةل العام عىل ا
 الاستامثر عىل أأساس الفرنك السويرسي تفاداي لأية عائدات سلبية لالستامثر.

 ، ستتغري امجلةل الأوىل.8يف الفقرة  ( ب)

دارة الاستامثرات عىل الصعيد ادلاخيل ادلوائر املال احلايل  ية يف املنظمة مبوافقة املسؤول املايل/املراقب املايل." : "وتتوىل اإ

دارة الاستامثرات عىل الصعيد ادلاخيل شعبة الشؤون املالية يف املنظمة مبوافقة املراقب املايل. املقرتح  : وتتوىل اإ

 وفامي ييل فقرة قرار مقرتحة. .18

ىل  .19 ذ تقر جلنة الربانمج واملزيانية ابحلاجة اإ اإ
مترب  1فذة حبلول وجود س ياسة استامثر ان سب

، فاإهنا تويص مجعيات ادلول الأعااء يف 2015
الويبو ابملوافقة عىل س ياسة الاستامثر املراجعحة 

، املرفق WO/PBC/23/6الواردة يف الوثيقة 
 الثاين.

[املرفقان]ييل ذكل 
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 الاحتادية للشؤون املالية السويرسيةخطاب من الإدارة 

ن ىل الإ ىل العربية[لك]مرتمج من الفرنس ية اإ  زيية مث اإ

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération Suisse 

Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra  

 وزارة املالية الاحتادية 
 الإدارة الاحتادية للشؤون املالية

 
CH-3003 Berne 

AFF, dwi 
 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 املدير العام

 فرانسس غري
 صندوق بريد

 20جنيف  1211
 

 مرجعمك: املرجع / ملف رمق:
 dwiمرجعنا: 

 املسؤول عن معاجلة امللف: دانيال ويتوير
 2014أأبريل  9برن، 

 

غالق حساابت الودائع:   1011507014،1011507015، 1011507009، 1011507008، 1011507007اإ

 املدير العام،

أأحاكًما جديدة فامي يتعلق بفتح حساابت ودائع ومسكها دلى  2013يناير  1نفذت الإدارة الاحتادية للشؤون املالية يف 
 الإدارة الاحتادية للشؤون املالية. وبعدها صارت الرشوط اجلديدة اليت حتمك فتح حساابت الودائع ومسكها واحضة وموحدة.

سس القانونية اليت حتمك   ويف موازاة ذكل، حتققت الإدارة الاحتادية للشؤون املالية من امتثال حساابت الودائع القامئة للأ
 مسك احلساابت.

من قانون الشؤون املالية لالحتاد )قانون الشؤون املالية لالحتاد؛ التجميع املهنجي للترشيعات  1، الفقرة 61وفقًا للامدة  
(، جيوز للوحدات الالمركزية يف الإدارة الاحتادية اليت متتاز بكيان حماس يب خاص هبا أأن تفتح حساابت 611.0الاحتادية 

ودائع دلى الإدارة الاحتادية للشؤون املالية. فااًل عن ذكل، جيوز ملنظامت بعيهنا أأن تأأمتن اخلزانة الاحتادية عىل أأصولها وفقًا 
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، التجميع املهنجي OLOGAنومفرب بشأأن تنظمي احلمك والإدارة ) 25لأول من مرسوم لأحاكم قانونية حمددة. ويورد املرفق ا
 ( قامئة جبميع الوحدات الالمركزية يف الإدارة الاحتادية.172.010.1للترشيعات الاحتادية 

وليست الويبو جزًءا من الإدارة الاحتادية الالمركزية ول توجد أأي أأحاكم قانونية حمددة تتيح لها أأن تفتح حساب وديعة.  
غالق حساابت الودائع التالية:  ن الإدارة الاحتادية للشؤون املالية ملزمة ابإ , 1011507007ولهذا السبب، فاإ

1011507008 ,1011507009 ,1011507014 ,1011507015. 

Administration fédérale des finances 
 AFF Serge Gaillard 

Bundesgasse 3,3003 Berne 
Tél. +41 31 32 26005, fax +41 31 32 27549 

 serge.gaillard@efv.admin.ch 
 www.efv.admin.ch  
 

ن املالية لس نوات عديدة. ولكن وحنن نعي أأن منظمتمك أأبقت حساب وديعة أأو أأكرث مفتوًحا دلى الإدارة الاحتادية للشؤو
ىل  الرشوط القانونية اليت حتمك ذكل مل تعد مس توفاة مبوجب الإطار القانوين احلايل. وس تخلُ  التحقيقات اليت جنرهيا حالًيا اإ

غالق هذه احلساابت بسبب غياب الترشيعات الالزمة.   اإ

غالق س يأأيت عىل منظمتمك ابملشالك. ونظرً  ا لعالقة التعاون بيننا لفرتة طويةل، ولتنفيذ هذه العملية وحنن نعي أأيًاا أأن هكذا اإ
ننا مس تعدون ملنحمك فرتة انتقالية كبرية حىت هناية   .2015بأأفال طريقة ممكنة، فاإ

املتعلقة بفتح حساابت الودائع ومسكها دلى الإدارة الاحتادية  2013يناير  1ومبوجب الباب السادس، البند ج، من أأحاكم  
 1011507009و 1011507008و 1011507007ية، حنيطك علًما بأأننا س منسح حساابت الودائع للشؤون املال 

 . 2015ديسمرب  15اعتباًرا من  1011507015و 1011507014و

غالق احلساابت حبلول  ديسمرب، لن حتقق  15. واعتباًرا من 2015ديسمرب  1وس نخربمك بتعلاميت السداد املتعلقة ابإ
 ئدة. احلساابت املعنية أأي فا

ذا اكنت دليمك أأية أأس ئةل أأخرى، من فالمك ل ترتددوا يف التصال بفريق اخلزانة الاحتادية  اإ
(tresorerie@efv.admin.ch .) 

 أأطيب التحيات

 ]توقيع سرييج جيالرد[

 املدير

 املرفق:

 ـ الأحاكم املتعلقة بفتح حساابت الودائع ومسكها دلى الإدارة الاحتادية للشؤون املالية 

 )عرب الربيد الإلكرتوين(: نسخ
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- Jürg Lauber, EDA 
 STS/EDA Caroline 
 Kraege, EDA DV 

Yannick Yvan Roulin, EDA STS/EDA 
Alexandra Grazioli, EDA 

 STS/EDA Camille Gerber 
EDA STS/EDA Pierre-André 

 Meyrat, BAV 
Philippe Etienne, SECO 

Dirk-Olivier Von der Emden, Bakom 
Jakob Kilchenmann, EFV  

RD Karl Schwaar, EFV  
AP 

Beat Blaser, EFV F+RW 
 Urs Eggenberger, EFV 
 BT Katharina Affolter 

 ,EFV AP Frank Schley 
 ,EFV AP Simon 

 Pfammatter EFV AP 
 Susanne Kaufmann 
 EFV AP Samuel 
 Trauffer, EFV AP 
 Claudio Hug, EFV AP 

Jacqueline Zaugg, EFV BT 
 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 (2015ديسمرب  1تدخل حزي النفاذ يف ) س ياسة الاستامثر

 الصالحية

من النظام املايل اليت تعطي املدير العام صالحية أأن يستمثر  10.4وفقا للامدة رمسنا هذه الس ياسة بشأأن الاستامثر  .1
الأموال اليت ل تكون لزمة لتلبية الاحتياجات الفورية، يف استامثرات قصرية الأجل، وفقًا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات 

ام صالحية أأن يستمثر يف استامثرات طويةل الأجل الأموال اليت تعطي املدير الع 11.4كام توافق علهيا ادلول الأعااء، واملادة 
اليت تظهر كأرصدة دائنة للمنظمة، وفقًا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات، كام توافق علهيا ادلول الأعااء. وتأأخذ س ياسة 

دارهتا )أأ( من الالحئة املالية اليت حتيل للمراقب املايل ص10.104الاستامثر يف احلس بان أأياا القاعدة  الحية استامثر الأموال واإ
 حبصافة وفقًا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات، كام توافق علهيا ادلول الأعااء.

 الأهداف

)ب( من الالحئة املالية اليت تن  عىل أأن "يكفل 10.104الأهداف املنشودة من س ياسة الاستامثر يف القاعدة  ترد .2
الالزمة واستامثرها حبيث جيري الرتكزي يف املقام الأول عىل استبعاد تعرض الأموال املراقب املايل حيازة الأموال ابلعمالت 

دارة  الأصلية للخطر يف حني يكفل توفر الس يوةل الالزمة لتلبية متطلبات التدفق النقدي للمنظمة." وأأما الأهداف الرئيس ية من اإ
ذا اكنت معدلت الفائدة ) رأأس املالصون " 1" حسب أأمهيهتا:فامي ييل املنظمة لستامثراهتا فهيي مرتبة  ىل أأقىص حد ممكن اإ اإ

 ".2" و"1لعائد مع مراعاة التقييدات النامجة عن "اومعدل " 3؛ "والس يوةل" 2؛ "(السائدة سلبية

 تنويع املؤسسات املالية

)أأ( من الالحئة املالية عىل أأن "جُترى مجيع الاستامثرات عن طريق مؤسسات مالية معرتف هبا 12.104القاعدة تن   .3
زع استامثرات املنظمة عىل مؤسسات عدة،  حبيث ل يكون أأكرث من عرشة يعيهنا املراقب املايل، وتتعهد تكل الاستامثرات." وتوَّ

الوقت نفسه، ابس تثناء املؤسسات ذات اتخماطر الس يادية ومعدلت الثقة املرتفعة  ابملائة من الاستامثر عرضة ملؤسسة واحدة يف
(AAA/Aaa1 اليت ) ن مؤسسات كحد أأدىن 4عىل  الاستامثريةالأموال حبيث يكون الهدف أأن تُقسم حد علهيا أأوقيد ل ، اإ

يداع مجيع استامثرات املنظمة دلى مؤسسة واحدة تمتتع . أأمكن  .(AAA/Aaaمعدلت ثقة مرتفعة )و مبخاطر س يادية وميكن اإ

 معةل الاستامثر

ىل أأقىص احلدود وحتافظ عىل قمية الأصول  ينبغي .4 معاجلة اتخماطر والعرضة لتقلبات أأسعار الرصف بطريقة حتد من اتخماطر اإ
َّغ هبا احلسااب ت. وتدار الاستامثرات قصرية ومتوسطة احملددة ابلفرنك السويرسي ويه العمةل اليت تُعمتد هبا مزيانية املنظمة وتبل

وطويةل الأجل ابلتوفيق، قدر الإماكن، بني العمالت املوجودة والتدفقات النقدية املتوقعة واملرصوفات املتوقعة حسب العمةل 
 والفرتة الزمنية. 

                                                
1

 يرد مزيد من التفاصيل عن الرتتيب حسب درجات الثقة يف املرفق الثاين 

A 
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 املرجع

ىل عىل الصعيد ادلاخيل موارد املنظمة النقدية  مجيع س تدار .5 للودائع القصرية الأجل ابلفرنك  سعر فائدة الليبورابلرجوع اإ
صل عليه املنظمة من ودائعها دلى املرصف الوطين السويرسي عىل الفرنك السويرسيالسويرسمي وسعر  عدل العائد اذلي حتح

 قصرية الأجل لدلولرال( وسعر أأذون اخلزانة Euriborقصرية الأجل )الفائدة اليورو اذلي حيدده احتاد البنوك الأوروبية للودائع 
 الأمرييك.

 فئات الاستامثرات

 الاستامثرات عىل النحو التايل:ستنفذ  .6

املرصف الوطين دلى  الصناديق الاستامئنيةلفائدة و  ستنفذ مجيع الاستامثرات ابلفرنك السويرسي لفائدة الويبو ( أأ )
مؤسسات ذات املطلوبةالسويرسي رشيطة أأن يعرض نس بة أأعىل مما تعرضه املصارف التجارية اليت تمتتع بدرجات الثقة 

ماكنية التعرف علهيا وقبولها لهذه الأ ( رشيطة AAA/Aaaمعدلت ثقة مرتفعة )خماطر س يادية و   .موال الاستامثريةاإ

ملؤسسات ذات اتخماطر املرصف الوطين السويرسايوس تقترص الاستامثرات الأخرى عدا تكل اليت نفذت دلى  ( ب)
 AA-/Aa3 السوق النقدية وودائع لأجل دلى مصارف تمتتع بدرجات ثقة عىل صناديق الس يادية ومعدلت الثقة املرتفعة

س ندات و  ،عىل الأجل القصري A-2/P-2تاايه  أأو درجات ثقة ،عىل الأجل الطويل أأو أأعىل A-/A3تاايه  أأو أأعىل
تاايه أأو أأعىل وس ندات رشاكت من ادلرجة املتوسطة اليت  A-/A3 اليت تاايهحكومية من ادلرجة املتوسطة 

BBB/Baa2 أأو أأعىل. 

وس توظف املبالغ املودعة يف الصناديق الاستامئنية يف صناديق السوق النقدية ويف ودائع لأجل دلى بنوك تمتتع  )ج(
 بدرجات الثقة املطلوبة.

يسمح ابلستامثر يف املش تقات لأغراض املااربة. لكن، عندما تكون الاستامثرات ممسوكة بعمالت غري الفرنك  ول .7
 نشأأهاأأ يُنش هئا املراقب املايل، بعد مشاورة اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات اليت املسؤول املايل/السويرسي، فقد يأأذن 

ط للحد من اتخماطر النامجة عن تقلب سعر رصف معةل الاستامثر تخدام أأدوات التحوّ املدير العام عىل املس توى ادلاخيل، ابس  
 عىل أأساس الفرنك السويرسي تفاداي لأية عائدات سلبية لالستامثر.

دارة الاستامثرات عىل الصعيد ادلاخيل  تتوىلو  .8 املسؤول يف املنظمة مبوافقة  شعبة الشؤون املاليةادلوائر املاليةاإ
سقاطات التدفق النقدي للك فئة دوراي بغية التحقق من توفر الأموال الاكفية يف لك فئة للوفاء  املراقباملايل/ املايل. وحتّدث اإ

 مبتطلبات الس يوةل.

اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات مراجعة الاستامثرات س نواي عىل الأقل مبا يامن مراعاة أأية تغيريات تطرأأ  وتتوىل .9
  املنظمة ووضعها املايل.عىل منوذج الأعامل يف

 الاعتبارات الأخالقية

سرتاعي الاستامثرات يف س ندات ادلين الصادرة عن الرشاكت والودائع لأجل وصناديق السوق النقدية مدى امتثال هذه  .10
لعمل والبيئة اجلهات اليت تصدر الاستامثرات للمبادئ العرشة لالتفاق العاملي للأمم املتحدة يف جمالت حقوق الإنسان ومعايري ا

 (.www.unglobalcompact.orgوماكحفة الفساد )
 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

MOODY’S STANDARD & POOR’S FITCH   

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term   

Aaa 

P-1 

AAA 

A-1+ 

AAA 

F1+ 

Prime 

Aa1 AA+ AA+ 

High grade Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ 
A-1 

A+ 
F1 

Upper medium grade A2 A A 

A3 
P-2 

A- 
A-2 

A- 
F2 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Lower medium grade Baa2 
P-3 

BBB 
A-3 

BBB 
F3 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 

Not prime 

BB+ 

B 

BB+ 

B 

Non-investment grade 
speculative 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

Highly speculative B2 B B 

B3 B- B- 

Caa1 CCC+ 

C CCC C 

Substantial risks 

Caa2 CCC Extremely speculative 

Caa3 CCC- 
In default with little 

prospect for recovery Ca 
CC 

C 

C 
D / 

DDD 
/ In default 

  

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


