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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثالثةالدورة 
ىل  13جنيف، من   2015 يوليو 17اإ

 
 

 سياسة االستثمارلاقرتاح تعديالت إضافية 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 معلومات أأساس ية

املدير العام فهيا ُأخطر  2014دار  الددرالية السوسيرية للؤوو  املالية  ي أأرريل عىل أأعقاب الرساةل املس تلمة من الإ  .1
دار  املالية  يداع دلى اإ ماك  الويبو امتالك حساابت اإ السوسيرية، للمنظمة العاملية للملكية الدكرية )الويبو( بأأنه مل يعد ابإ

مت الوثيقة  ىل جلنة الربانمج واملزيانية  ي  WO/PBC/22/19قد ِّ دخال تعديالت عىل س ياسة  2014سبمترب اإ تقرتح اإ
 املنظمة بؤأأ  الاستامثر. وبعد مناقؤة الوثيقة، فاإ  اللجنة:

ىل تعديل س ياسة الاستامثر؛ "1"  أأقرت ابحلاجة اإ

 وطلبت من الأمانة ما ييل: "2"

اللجنة تقدمي اقرتاح مدصل بؤأأ  نسخة منقحة من الس ياسة  ي دورهتا املقبةل بعد أأ  تس تعرضها  أأ( )
 الاستؤارية املعنية ابلستامثر وجتزيها؛

دار  الأصول واخلصوم وتقدمي س ياسة استامثر مندصةل و  ب( ) جراء دراسة بؤأأ  اإ بؤأأ  متويل التأأمني اإ
لهيا بعد أأ  تس تعرضها اللجنة الاستؤارية املعنية ابلستامثر وجتزيها؛ يالصح  بعد فرت  اخلدمة وتقدميها اإ

بدًل  وايت اكفية من الس يوةل، متويل قاعة املومترات من الأموال املتاحة لالستامثروبرشط توافر مس ت ج( )
 .من حسب أأقساط القرض اذلي ُمنح لهذا الغرض
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بؤلك ملحوظ  ي سوسيرا، ول س امي البنيك ، تغري املؤهد 2014ومنذ اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية  ي سبمترب  .2
معدلت الدائد  السلبية بعد أأ  فك ربط الدرنك السوسيري ابليورو  ي الوطين السوسيري البنك بسبب تطبيق 

وهذه املسأأةل اليت بدلا  أأخرى(.  ي عدلت السلبية  ي سوسيرا وأأسعار الدائد  رق بني املالأول الد املرفق)يبني   .2015 يناير
ية، التقت الأمانة )مبن فهيا تطرح عددا من القضااي. وخالل الأشهر املاض  WO/PBC/23/6نوقؤت أأيضا  ي الوثيقة 

نظامت  ي وظائف اخلزينة دلى م  العاملنيلستامثر( مع خمتلف املوسسات املالية والزمالء املعنية ابأأعضاء اللجنة الاستؤارية 
مكتب زاندرس، بغية حبث الس بل املتاحة للتصدي وهو  ي شوو  اخلزينة، أأخرى ومكتب خاريج مس تقل لالستؤارات 

ىل لهذه القضااي و  حتديد مضمو  س ياس يت الاستامثر املطلوبتني. وأأررزت الاجامتعات حمورين رئيس يني اثنني هام: أأول احلاجة اإ
ىل اس تعراض قابلية املنظمة لتحمل اخملاطر . ويرد فامي املرتبطة ابلستامثر بيا  طبيعة الس يوةل املتاحة لالستامثر، واثنيا احلاجة اإ

 ييل حبث هذين احملورين.

 املتاحة لالستامثرالس يوةل 

. وبعد اس تعراض التدفق النقدي 2015 رصيد املنظمة من الس يوةل وما يعادلها  ي هناية مارس 1 يبني  اجلدول .3
م  للمنظمة، تبني  أأ  املنظمة، شأأهنا  ي ذكل شأأ  العديد من الهيئات  ي القطاعني العام واخلاص عىل السواء، ميكن أأ  تقس 

ىل ثالثة فئات:  د  استامثري هبلك فئة وتتسم الأساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية. الس يوةل التؤغيل و ةل س يوس يولهتا اإ
خمتلدة ولكن ينبغي الأخذ رلك هذه العنارص مضن س ياسة الاستامثر العامة. خماطر تلف وأأفق استامثري خمتلف وسامت خم 

 لس يوةل الويبو حسب الدئات الثالث.املقرتح التقس مي  2 ويبني اجلدول

 1اجلدول 

 

31 ديسمبر 312014 مارس 2015

3512السيولة المتاحة

492'22742'32الودائع لدى البنوك - فرنك سويسري

459'73625'16الودائع لدى البنوك - عمالت أخرى

674'930156'178األموال المُستثمرة لدى اإلدارة الفدرالية السويسرية للشؤون المالية - فرنك سويسري

96110االستثمارات القصيرة األجل األخرى

747'024224'228مجموع السيولة غير المقّيدة

982'26555'60الحسابات الجارية للغير - فرنك سويسري

588'5407'7الحسابات الجارية للغير - عمالت أخرى

559'36283'53الرسوم المُحصلة بالنيابة عن األطراف المتعاقدة - فرنك سويسري

248'90685'88أموال ألغراض مستحقات الموظفين بعد نهاية الخدمة

730'85216'14ودائع في حسابات مصرفية خاصة مقّيدة - فرنك سويسري

564654ودائع في حسابات مصرفية خاصة مقّيدة - عمالت أخرى

761'489249'225مجموع السيولة المقّيدة

508'513474'453مجموع السيولة وما يعادلها

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 2اجلدول 

 

 التؤغيل س يوةل

جراء  .4 دين واإ متث ل هذه الس يوةل املبلغ الالزم للوفاء ابملدفوعات التؤغيلية اجلارية مثل دفع املرتبات وتسوية فواتري املور 
فوراي الأفق الاستامثري س يكو  ضام  الس يوةل، و  س يكو توزيعات نظايم مدريد ولهاي. وعليه فاإ  الهد  الاستامثري 

ىل سامتس يوةل مطلوبة يوميا، وينبغي أأ  تسعى لأ  ال  من  ضام  أأ  متك ن أأية استامثرات لس يوةل التؤغيل اخملاطر املعمتد  اإ
ىل س يوةل. و ي الوييو ىل أ خر ولكنه  ، يتغري  مبلغ س يوةل التؤغيلالاحتداظ ررأأس املال ومن حتويلها بيرعة اإ الالزم من شهر اإ

 مليو  فرنك سوسيري. 50 اليذين روقبت خاللها تدفقات الويبو النقدية عن ثثب، مل يتجاوز، عىل مدى الؤهرين السابقني

ىل ضام   .5 منظمة ما يكدي من الس يوةل لتلبية متطلباهتا التؤغيلية، ينبغي ثذكل مراعا  س يوةل ل أأ  يتوافر ل وابلإضافة اإ
د ذكل الاحتياطي امل ابلتدصيل  WO/PBC/23/8 الاحتياطي املس هتد  )تناقش الوثيقةمس توى  س هتد (. فقد ُحد 

والغرض منه هو ضام   2015مليو  فرنك سوسيري فامي خيص عام  125الاحتياطي، وفقا للهد  احلايل،  ي مس توى 
توافر أأموال احتياطية اكفية لمتكني اس مترار العمليات  ي حال تراجع الإيرادات. وابلتايل ميكن ادلفع برضور  احلداظ عىل مبلغ 

للمس توى املس هتد . وستؤلك  امخلسو  مليو  فرنك سوسيري املطلوبة للوفاء ابملدفوعات اجلارية  عادلم ي شلك س يوةل 
جزءا من الس يوةل الالزمة لتغطية ذكل املبلغ املس هتد ، والنتيجة املتوخا  يه أأ  حتتدظ املنظمة بأأرصد  س يوةل  ي مس توى 

 سسهلسوى  ي الدئات الأصول اليت  ر س يوةل التؤغيلأأ  ل تُستمث. وينبغي 2015مليو  فرنك سوسيري خالل عام  125
ىل س يوةل بقليل من التاكليف أأو بدو  أأية تاكليف. وترد تكل الأنواع من الاستامثر، من مجةل أأمور أأخرى،  ي  حتويلها اإ

ىل س يوةل، من قبيل الودائع، تتيح ال   10القامئة املبي نة  ي الدقر   عائدا سلبيا ولكن . والاستامثرات اليت سسهل حتويلها اإ
جيابيا عىل املبالغ النقدية املودعة لأجل قصري، مبا  ي ذكل فرص  املنظمة س تواصل البحث عن فرص استامثرية تتيح عائدا اإ

دة بعمالت أأخرى غري الدرنك السوسيري. جيايب عىل الاستامثرات القصري  الأجل املُوظ  جاميل اإ  للحصول عىل عائد اإ

 رشاكء املنظمة املرصفيو من تال ي أأثر أأسعار الدائد  السلبية عىل س يولهتا. وأأاتح  ومتك نت الويبو، حىت ال  ، .6
شعار قصري )ل يتجاوز سؤمل سعر فائد  بقمية صدر عىل للمنظمة مزجيا  الرئيس يو  يوما( وعتبات  35ودائع ميكن حسهبا ابإ

عداء" للأرصد  النقدية ل تُدرض حاليا حتهتا أأسعار الدائد  السلبية.  ، وصل املبلغ املؤمول بذكل 2015وحىت بداية مايو "اإ
مليو  فرنك سوسيري. ول تزال بقية س يوةل الويبو مودعة دلى الإدار  الددرالية السوسيرية  125 ابلتسهيلني املذكورين

ثذكل لواكلت عتبات الإعداء وسعر الدائد  بقمية صدر  تسهيالللؤوو  املالية  ي شلك استامثرات ل جتلب أأية فائد . وأأتيح 
الأمم املتحد  الأخرى اليت دلهيا ودائع ابلدرنك السوسيري، وهام ميث ال  وس يةل جد مديد  لتجن ب أأسعار الدائد  السلبية، 

س امي ما خيص الس يوةل اليت ينبغي توافرها بيرعة. غري أأ  التسهيلني املذكورين قد يُقل صا  أأو سُسحبا   ي أأي وقت،  ل
جراء أ خر يت ذا اُُتذ قرار ابحلداظ عىل مس توى الاحتياطي املس هتد   ي الوطين السوسيريخذه البنك حسب أأي اإ . واإ

000'125سيولة التشغيل )غير مقّيدة(

607'239السيولة األساسية )مزيج من السيولة المقّيدة وغير المقّيدة(

906'88السيولة االستراتيجية )مقّيدة(

453'513

31 مارس 2015

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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س هتد  أأو أأي تغيريات  ي املبالغ املس تديد  من الإعداء قد يعين شلك س يوةل متوافر  بسهوةل، فاإ  أأي زايد   ي املس توى امل 
 فرض أأسعار فائد  سلبية عىل الأرصد  اليت تتجاوز عتبات الإعداء.

ذا أأودع2015وبعد حسب الس يوةل املودعة دلى الإدار  الددرالية السوسيرية  ي دسسمرب وعالو  عىل ذكل،  .7 ت ، واإ
دت لالس تداد  من عتبات الإعداء والودائع  لك تكل الس يوةل دلى الهيئات املرصفية الرشيكة للويبو، فاإ  املس توايت اليت ُحد 

تجاوز ابلتأأكيد وس ُتطب ق أأسعار فائد  سلبية عىل الرصيد الزائد. وتتوق ع الأمانة أأ  اليت يُطب ق علهيا سعر فائد  بقمية صدر ستُ 
اتحة بعض الوقت، رشط موافقة ادلول الأعضاء، لختيار الرشاكء  2016هذا الوضع سيس متر لعد  أأشهر  ي عام  لأنه جيب اإ

ررانمج ومزيانية  رصدسبب وراء واملوسسات اليت ميكن أأ  تودع أأو تُستمثر دلهيا س يوةل الويبو. وذكل هو ال 
 سعر الدائد  السليب.اعامتدا لأغراض  2016/17 الثنائية

 ال اثر ابلنس بة للس ياسة الاستامثر

ىل الاحتداظ بأأرصد  نقدية ثالثة قضااي فامي خيص س ياسة الاستامثر الراهنة: .8  تربز احلاجة اإ

ىل لن تُستمثر س يوةل التؤغيل، اإ  استمُثرت، سوى عىل مد  قصري  "1"  . والس ياسة الراهنة ل تؤري اإ
فامي خيص تكل الاستامثرات.  الئامتنية املقبول للتصنيداتالاستامثرات القصري  الأجل، ول تنص عىل احلد الأدىن 

تضمني الس ياسة اجلديد  تعريدا للأجل القصري ابعتباره فرتات ل تتجاوز س نة واحد وحتديد والاقرتاح هو 
القصري  الأجل املقبوةل. وس تكو  تكل التصنيدات املعادةل للتصنيدات الطويةل الأجل املقبوةل التصنيدات الئامتنية 

فامي خيص  P-3/3 فامي خيص البنوك واحلكومات، و التصنيف A-2/P-2 1التصنيف " أأدانه، أأي2املبي نة  ي "
 س ندات الرشاكت.

رشاكء الويبو املرصفيو  استامثراي. ول سس تو ي  وميث ل الاحتداظ بودائع، ولو بسعر فائد  بقمية صدر، نؤاطا "2"
ذا أأقدمت املنظمة  الرئيس يو  احلد الأدىن للتصنيدات الئامتنية املنصوص علهيا  ي س ياسة الاستامثر الراهنة، وابلتايل اإ

نه سيتعني  خدض عىل الانتداع لكيا ابلتسهيلني املتاحني حاليا  احلد الأدىن ومن مث  جنن ب أأسعار الدائد  السلبية، فاإ
للتصنيدات. ويمتث ل الاقرتاح  ي خدض مس توى التصنيدات املقبوةل عىل النحو التايل: س يلزم للبنوك والس ندات 

أأو أأعىل من ذكل؛ وس يجب عىل س ندات  A-/A3 درجةاحلكومية الاتسام بتصنيف ائامتين طويل الأجل من 
  من ذكل.أأو أأعىل BBB-/Baa3 درجةالرشاكت الاتسام بتصنيف ائامتين من 

ىل  "3" دا "ل يكو  أأثرث من عرش  ابملائة من الاستامثر"أأ  وتدعو الس ياسة الراهنة اإ ، موسسة واحد دلى  موظ 
. و ي السوق احلالية، ليس من AAA/Aaa تصنيف ائامتين من درجةات ذات اخملاطر الس يادية و ابس تثناء املوسس

قامة AAA/Aaa ائامتين من درجةالصعب للغاية حفسب حتديد البنوك اليت تتسم بتصنيف  ر اإ ، بل ياكد يتعذ 
ل البنوك املعنية عالقات مرص  ىل حتم  فية جديد  بؤأأ  الدرنك السوسيري لأ  الأموال اجلديد  املس تلمة تودي اإ

ضافية يدرضها البنك الوطين السوسيري خبصوص سعر الدائد  السليب. وينطبق ذكل عىل البنوك السوسيرية  رسوما اإ
وجود   ي اخلارج عىل حد سواء. واملنظمة حمظوظة لأ  لها فعال عالقات قامئة مع سمسة موسسات مالية والبنوك امل

ىل العالقة اليت تقميها  ماكنية الاستناد اإ سوسيرية. وليس لك تكل العالقات عالقات استامثرية وستس تكؤف الويبو اإ
ذا اكمع رشاكهئا املرصفيني  ي جمال غري استامثري  ضافية من س يولهتا من أأسعار الدائد  للتثب ت مما اإ   ميكن حامية مبالغ اإ

قامة عالقات مرصفية جديد  متاما  السلبية. وابلرمغ من اجلهود اليت ستُبذل، من املستبعد جدا أأ  تنجح املنظمة  ي اإ
د واقع البيئة املرصفية الراهنة. و  تُقرتح الصياغة بؤأأ  الدرنك السوسيري وابلتايل جيب تغيري س ياسة الاستامثر لتجس 

 التالية لأغراض الس ياسة:

                                                
1

 .الثاينترد تداصيل التصنيدات الئامتنية  ي املرفق  
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هبد  تقس مي الأموال عىل موسسات عد ، والس يوةل الأساس ية  من س يوةل التؤغيلتوَّزع استامثرات املنظمة 
يداع لك استامثرات املنظمة من  مثر  عىل أأربع موسسات كحد أأدىن، اإ  أأمكن ذكل. وميكن اإ  س يوةل التؤغيلاملست

 .AAA/Aaa تصنيف ائامتين من درجةو س يادية خاطر تتسم مبوسسة واحد  موالس يوةل الأساس ية دلى 

 الس يوةل الأساس ية

املتبقي بعد خصم س يوةل التؤغيل والس يوةل الاسرتاتيجية )يرد رشح  السائلمتث ل هذه الس يوةل رصيد الويبو  .9
يدخل قسط كبري مهنا مضن الس يوةل و  السائةل(. ويه تؤلك  اجلزء الأثرب من الأرصد  12الس يوةل الاسرتاتيجية  ي الدقر  

ىل اجلدول  (. ولوحظ، عىل مدى الس نوات الأخري ، أأ  1"املقي د " اليت ليست  ي الواقع ملاك للمنظمة )يرىج الرجوع اإ
د ابنتظام نيابة عن الس يوةل الأساس ية حافظت عىل مس تواها أأو زادت وذكل سؤري، ولو أأ  الكثري من تكل الس يوةل  سُسد 

ىل أأ  الس يوةل ترد بوتري  منتظمة مماثةل الأطرا  الث لمتويل الأرصد . وبناء عليه فاإ  الهد  الثة احملتدظ به لصاحلها، اإ

شهرا أأو أأثرث(  12الاستامثري س يكو  حتقيق تواز  بني الس يوةل والعائد، وس يكو  الأفق الاستامثري الأجل املتوسط )أأي 
بقاء تقلبات قمي الاستامثرات اخملاطر احلداظ عىل رأأس امل سامتوينبغي أأ  تكو   ال والسعي،  ي الوقت ذاته، عىل اإ

وسؤري البحث اذلي أأجرته الأمانة، مبؤارثة اتمة من قبل اللجنة الاستؤارية املعنية الأساس ية  ي مس توايت منخدضة. 
ماكنية استامثر تكل الأموال عىل املدى املتوسط، لنُقل عىل مدى فرت  ل تتجاو  ىل اإ ز أأربعة أأعوام، واحلصول عىل ابلستامثر، اإ

جراء  ىل جزء مهنا، مبا ميك ن، مثال، من اإ ماكنية النداذ العريض اإ جيايب. وستُستمثر الس يوةل، عىل الأنسب، بطريقة تتيح اإ عائد اإ
ر   ي املس تقبل، من قبيل تسديد القروض عندما تصبح مس تحقة ادلفع. ىل ذكل وبدل  املدفوعات الكبري  املقر  وابلإضافة اإ

ن استامثر رصيد الس يوةل الأساس ية ابلاكمل، ميكن الاحتداظ مبا يكدي من الأموال لتسديد قسطني من القرض اخلاص م
مليو  فرنك  16و 2015مليو  فرنك سوسيري  ي نومفرب  24ابملبىن اجلديد س يحل  موعدا سدادهام  ي املس تقبل القريب )

 .(.2016سوسيري  ي يناير 

 الاستامثرال اثر ابلنس بة للس ياسة 

من الواحض،  ي البيئة الراهنة، أأ  الودائع املرصفية والاستامثرات  ي الس ندات احلكومية السوسيرية املتوسطة الأجل  .10
جيابيا فامي خيص الس يوةل الأساس ية. وعليه جيب  أأ  تُستمثر تكل الس يوةل  ي فئات أأصول خمتلدة ل تسمح لن حيق ق عائدا اإ

ض مهنا. وترد أأدانه فئات الأصول املقرتحة فامي يتعلق ابلس يوةل الأساس ية. وينطوي بعض من س ياسة الاستامثر حاليا ابلبع
تكل الدئات عىل خماطر أأعىل من خماطر املرتبطة ابلودائع املرصفية والس ندات احلكومية وس ندات الرشاكت اليت تُعد، حىت 

ىل  17ر  ي الدقرات من مناقؤة أأخرى للمخاطال  ، فئات الأصول الوحيد  املسموح هبا. وترد   .20اإ

 فئات الأصول

 الس يوةل أأو ما يعادلها: أأول.

 يداعالإ حساب أأو توفري ال ساب حتت الطلب أأو حساب احل  )أأ(

 شهادات الإيداع/ودائع لأجل )ب(

 هيلكةامل ودائع ال )ج(

 تقاطعة العمالتامل ودائع ال )د(
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 استامثرات السوق املالية: اثنيا.

 تجاريةال ورقة ال )أأ(

عاد  الرشاء/اتداق  ()ب عاد  الرشاء املعاكساتداق اإ  اإ

 رص ياملقبول ال  )ج(

الس ندات أأو الس ندات الإذنية أأو الالزتامات الأخرى )القصري  الأجل أأو املتوسطة الأجل أأو الطويةل الأجل(  اثلثا.
 املنتجات الثابتة العائد:وغريها من 

 الس ندات احلكومية )أأ(

 ية أأو الإقلميية عىل سبيل املثالس ندات املقاطعات أأو الس ندات احملل  –الس ندات ش به الس يادية  )ب(

 الس ندات املتجاوز  للسلطة الوطنية )ج(

 س ندات الرشاكت )د(

 الطرح اخلاص )ه(

 صناديق الاستامثر العقاري رابعا.

صول املذكور  بعمالت غري  تقلبات  الدرنك السوسيري وأأ  يُتحو ط منمالحظة: ميكن أأ  يكو  أأي من فئات الأ
ىل الدرنك السوسيري. ومن املهم، قبل توظيف استامثرات بعمالت غري الدرنك السوسيري، تقيمي ما  أأسعار رصفها اإ

جيابيا للمنظمة. جامليا اإ ذا اكنت تكل الاستامثرات س تحق ق عائدا اإ  اإ

الس يوةل الأساس ية خرب  وسيتطلب الاستامثر  ي طائدة من الأصول مبراعا  أ جال الاس تحقاق الالزمة للوفاء مبتطلبات  .11
وابلتايل فاإ  الاقرتاح هو الاس تعانة مبديري صناديق خارجيني لإدار  حمدظة الس يوةل الأساس ية. ل متلكها الويبو  ي ادلاخل. 

. وقد اعُتمدت هذه الاسرتاتيجية موخرا من قبل 21ويرد مزيد من التداصيل عن مديري الصناديق اخلارجيني  ي الدقر  
دتمنظمة العمل  نؤاء حمدظة استامثرية. وقد حد  تكل املنظمة  ادلولية اليت طلبت اقرتاحات من مديري صناديق خبصوص اإ

)نس بة صافية دو  رسوم الإدار ( ومعايري خمتلدة أأخرى مبا  ي ذكل مس توى  ي املائة  1 العائد املس هتد   ي مس توى
ابملائة( وفئات الأصول اليت ل ميكن  3وى اليت ميكن قبولها )ابملائة(، ونس بة الرتاجع )اخلسار ( القص 2التقلبات املقبول )

د   ي الاقرتاح الرمسي، سُسمح للمدير اخملتار بأأ  يبت   ي  ط(. ومضن فئات الأصول احملد  اعامتدها )أأي الأسهم وصناديق التحو 
ط بنس بة أأخرى ولكن جيطريقة تقس مي الس يوةل عىل فئات الأصول. وميكن أأ  تكو  الاستامثرات بعمالت  ب  التحو 

ىل الدرنك السوسيري. وس تكو  قمية تكل احملدظة  100 مليو  فرنك سوسيري ومنظمة  50ابملائة من تقلبات أأسعار رصفها اإ
نؤاء حمدظة مماثةل ابدلولر الأمرييك. وتأأمل تكل املنظمة، بدضل احملدظتني املذكورتني  ماكنية اإ العمل ادلولية تنظر أأيضا  ي اإ

هؤها املرصفيو  من عتبات الإعداء والودائع بسعر فائد  بقمية صدر، تقليص أأثر أأسعار الدائد  السلبية عىل وما يتيحه رشاك
ىل أأدىن مس توى ممكن. وابملثل، ميكن للويبو  دار  حمدظات معي نة وحتديد املبادئ  تلكيف مديري صناديقس يولهتا اإ ابإ

ماكنية توظيف استامثرات أأولية التوجهيية الاستامثرية اليت جيب اتباعها. واجلدير ابذل كر أأنه،  ي س ياق الويبو، ستتأأثر اإ
ار اذلي اُتذته موخرا ادلول الأعضاء  ي الدريق العامل ملعاهد  التعاو  بؤأأ  الرباءات، بعمالت غري الدرنك السوسيري ابلقر 

ط خبصوص الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهد  التعاو  بؤأأ  الرباءات.  واذلي ينبغي أأ  تعمتده امجلعيات، بؤأأ  التحو 
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 الس يوةل الاسرتاتيجية )الطويةل الأجل(

جيايب، والأفق هذا النوع من الس يوةل خمالف مت .12 اما لس يوةل التؤغيل. والهد  الاستامثري هو احلصول عىل عائد اإ
الاستامثرات  تتقب لاخملاطر فهيي تكل اليت  سامتالاستامثري هو الأجل الطويل وميكن ابلتايل أأ  ميتد عىل عد  س نوات، أأما 

 هنايةجانبا لمتويل الزتامات التأأمني الصحي بعد  تُوضعتقلبا. وتمتث ل س يوةل الويبو الاسرتاتيجية  ي الس يوةل ايل اليت تبدي 
 (.2014دسسمرب  31مليو  فرنك سوسيري  ي  85.2مليو  فرنك سوسيري ) 88.9اخلدمة واليت تبلغ قميهتا حاليا 

ؤأأ  ب  FTI Treasury املكتب الاستؤاري، كؤدت دراسة أأجراها WO/PBC/22/19 وثام رُشح  ي الوثيقة .13
بعد هناية اخلدمة هل "سامت صناديق املعاشات التقاعدية".  صندوق التأأمني الصحيدار  اخلزانة أأ   ي اإ املامرسات املتبعة 

ابملائة من مجمل الالزتام اخلاص مبس تحقات  50الصندوق بلغت  ذكلوالأموال اليت ُوضعت جانبا  ي الأصل لأغراض 
فائد  تكل الس يوةل  حتق قاري، أأ  وجيب، حسب املكتب الاستؤ 2013دسسمرب  31املوظدني الطويةل الأجل  ي 

ابملائة س نواي من أأجل احلداظ عىل احلصة النسبية لاللزتام. وعليه ينبغي أأ  سُستمثر الصندوق  ي فئات أأصول  2.3 بنس بة
 توفر هذا املس توى من العائد )عىل الأقل( وسيتطلب ذكل حامت قبول مس توايت خماطر  أأعىل.

ليه ثذكل  ي الوثيقة .14 ، رشعت عد  واكلت  ي متويل الزتاماهتا اخلاصة ابلتأأمني WO/PBC/22/19 وثام أأشري اإ
الصحي بعد هناية اخلدمة. وتؤمل تكل الواكلت منظمة الصحة العاملية )اليت استمثرت الأموال  ي أأسهم و ي أأوراق مالية 

ابملائة من أأموالها اخلاصة  50لأخريات  واستمثرت الواكلتا  ا بعائد اثبت( ومنظمة الأغذية والزراعة وررانمج الأغذية العاملي.
، 2013ابملائة  ي الأسواق الناش ئة. و ي عام  10ابملائة  ي س ندات، مهنا  50ابلتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  ي أأسهم و

مم مكتب الأ أأطلق طلب عطاءات مؤرتك بني ررانمج الأمم املتحد  الإمنايئ وصندوق الأمم املتحد  للطدوةل )اليونيس يف( و 
نتاجيةوهيئة الأمم املتحد  للمرأأ  و  صندوق الأمم املتحد  للساك و  املتحد  خلدمات املؤاريع  صندوق الأمم املتحد  للمؤاريع الإ

ضام  مديري صناديق خارجيني لإدار  متويل صناديق التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة. وال   وقد انهتت تكل هبد  
ابملائة من الصناديق( والأوراق املالية الثابتة العائد  60عي نو  عىل الاستامثر  ي الأسهم )العملية، يعكف مديرو الصناديق امل 

ط. وعالو  عىل ذكل، متك نت  30) ابملائة( مع استامثر الرصيد املتبقي  ي أأدوات بديةل مثل الأسهم اخلاصة وصناديق التحو 
لتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة بدضل استامثراهتا. و ي هناية عام بعض الواكلت من تغطية نس بة كبري  من الزتاماهتا اخلاصة اب

اخلاصة ابلتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة، ابملائة من الزتاماته  76.8، اك  لربانمج الأغذية العاملي استامثرات تغطي 2013
امات، واك  لربانمج الأمم املتحد  الإمنايئ ابملائة من تكل الالزت  98.6استامثرات تغطي  صندوق ادلويل للتمنية الزراعيةواك  لل 

ابملائة من الالزتامات املذكور . وتدل  القرارات اليت اُتذهتا مجيع تكل الواكلت خبصوص استامثراهتا  57.9استامثرات تغطي 
صناديقها اخلاصة  املرتبطة ابلتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة عىل قبولها لزايد  مس توى اخملاطر من أأجل ضام  عائد أأعىل عىل

 ابلتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة.

 ال اثر ابلنس بة للس ياسة الاستامثر

ىل الطبيعة الطويةل الأجل لصندوق التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة اتدقت جلنة الربانمج واملزيانية،  ي  .16 ابلنظر اإ
عداد س ياسة استامثر مندصةل ذلكل الصندوق. وبد2014 سبمترب جراء حتليل لإدار  ، عىل رضور  اإ أأ العمل فامي خيص طلب اإ

الالزتام اخلاص ابلتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة من أأجل التوفيق بؤلك حصيح بني مواعيد الاس تحقاق أأصول وخصوم 
ت الوارد   ي مجمل الالزتام والأصول اليت ستُستمثر فهيا الس يوةل. وتكل ادلراسة أأجرهتا واكلت أأخرى للأمم املتحد  وشلك  

لهيا فعال فامي خيص س يوةل  ىل فئات الأصول املؤار اإ الأساس لتحديد فئات أأصول الاستامثر اليت ينبغي اس تعاملها. وابلإضافة اإ
والأسهم )مبا  ي ذكل املمتلاكت العقارية املبارش  (، يُقرتح السامح ابلستامثر  ي 10التؤغيل والس يوةل الأساس ية )الدقر  
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جراء أأي من هذه  2عىل حد سواء( بؤلك سليبأأو  نؤطةدار  بؤلك صناديق الأسهم املالية امل ط. وميكن اإ وصناديق حتو 
ط  ىل الدرنك السوسيري ولكن ل ميكن الاستامثرات بعمالت غري الدرنك السوسيري والتحو  من خطر تقلبات أأسعار رصفها اإ

جامل. جيايب اإ  القيام بذكل سوى  ي حال توق ع عائد اإ

 اخملاطر  والعائد

ىل أأشاكل مماثةل قدمته مكتب زاندرس ورشاكء الويبو املرصفيو  الرئيس يو  ويبني  العالقة بني  1 ند الؤلكسست  .17 اإ
اخملاطر  والعائد. وثام يظهر بوضوح، تتيح الودائع املرصفية والس ندات احلكومية السوسيرية القصري  الأجل واملتوسطة 

طيةل سمسة أأعوام ني اخملتصني  ي السوق أأ  العائدات السلبية ستس متر الأجل، حاليا، عائدات سلبية. ويرى ثثري من املعل ق
ذا ما احُتدظ هبا لأثرث من عىل الأثرث والس ندات احلكومية السوسيرية يه و  جيابيا اإ س نة  12حدها اليت تضمن عائدا اإ

ىل امليض عىل طول  )س ندات طويةل الأجل(. وأأمام هذا الوضع معد العديد من املستمثرين، مبن فهيم مستمثرو القطاع العام، اإ
جيايب عىل الاستامثرات. ضافية، من أأجل حتقيق عائد اإ  حمور اخملاطر  والاستامثر  ي فئات أأصول تنطوي عىل خماطر اإ

 1الؤلك 

 

 عىل مقياس. قامئ غريهذا الؤلك  و يبني  هذا الؤلك املواضع النسبية لأصنا  الأصول من حيث عالقهتا ابخملاطر /العائد.

                                                
2

د  بغرض جتاوز مورش استامثر مرجعي. أأما  ي الإدار تؤري   ف املدير فهيا استامثرات حمد  ىل اسرتاتيجية لإدار  احملدظات يوظ    السلبية، فيتوق ع الإدار  النؤطة اإ
 رش.تستند اإىل مورش مرجعي، وغالبا ما سستمثرو   ي صندوق مرتبط مبووعائدات بأأمانة جحم الاستامثر  يطابقاملستمثرو  عائدا 
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لرمغ من أأ  هذه الاسرتاتيجية جتلب، بوضوح، مس توى خماطر  أأثرب حملدظة الاستامثرات، فاإ  البديل املمتث ل عىل ا .18
ىل  تأ لك تكل الأموال طاملا بقيت هناك  ي الاستامثر  ي الودائع املرصفية والس ندات احلكومية السوسيرية س يودي ل حماةل اإ

 % وميكن أأ  تس متر  ي التدهور.0.75 –يا أأسعار الدائد  السلبية. وتبلغ تكل الأسعار حال 

ر امليض عىل طول حمور اخملاطر ، مراعا  الاعتبارات المنطية التالية: .19 ذا ما قر   وينبغي للمستمثر، اإ

معوما، لكام اكنت الدرت  الزمنية اليت ميكن توظيف  –تأأثري طول الدرت  الزمنية عىل القدر  عىل اخملاطر   )أأ(
 اخملاطر  اذلي ميكن قبوهل.تداظ هبا أأطول، زاد مس توى استامثرات فهيا أأو الاح 

ذا اكنت الس يوةل مطلوبة  ي املس تقبل القريب، فينبغي  –تأأثري طول الدرت  الزمنية عىل ُتصيص الأصول  )ب( اإ
ذا مل الاحتداظ هبا  ي فئات أأصول  ىل س يوةل بيرعة وبقليل من التاكليف أأو دو  أأية تاكليف. بيامن اإ ميكن حتويلها اإ

ىل س يوةل بعض الوقت، مثل  ما  ي أأصول سس تغرق حتويلها اإ تكن الس يوةل مطلوبة لعد  أأعوام، فميكن استامثرها اإ
ىل س يوةل عندما تصبح ظرو  السوق مالمئة، مثل  الاستامثرات املبارش   ي العقارات، أأو  ي أأصول ينبغي حتويلها اإ

 حيازات الأسهم.

ل تقلبات قمية احملدظ )ج( ميكن أأ  تنخدض قمية الاستامثرات أأو تزيد مع  –ة والقدر  عىل ذكل الاس تعداد لتحم 
الوقت. وذكل ل ينطبق فقط عىل فئات الأصول اليت تنطوي عىل "خماطر  أأثرب"، مثل الأسهم، بل ثذكل عىل 

ع و ي السوق احلالية، س تخضع قمية الودائ الاستامثرات اليت تنطوي عىل "خماطر  أأقل"، مثل الس ندات احلكومية.
املرصفية السوسيرية لتدهور أأيضا. وغالبا ما تكو  الاستامثرات اليت تنطوي عىل "خماطر  أأثرب" مصحوبة مبس توايت 

تقلب عالية. وسيتعني  تدوين التقلبات  ي القمية  ي حساابت املنظمة املالية وذكل س يعين أأ  خسائر وأأرابح 
ما  ي نتاجئ الس نة أأو أأما  تُرصد من الأموال الاحتياطية حسب نوع الاستامثر املعين. الاستامثر غري احملق قة س ُتدرج اإ

 اخلسائر والأرابح احملق قة فس ُتدرج ابلتأأكيد  ي نتاجئ الس نة.

ىل أأ  املداضةل بني اخملاطر  والعائد مضن حمدظة من الاستامثرات ل تعمتد فقط عىل سامت اخملاطر   .20 وجتدر الإشار  اإ
ذا أأمكن تقليص العالقة بني خمتلف والعائد املرتبطة رلك أأصل من الأ  صول، بل ثذكل عىل ترابط العائدات بني الأصول. فاإ

ىل أأدىن مس توى، فاإ  العائدات املتأأتية من خمتلف الأصول لن تتأأث ر ابلطريقة ندسها أأو ابدلرجة ندسها من حادث  الأصول اإ
، ارتدع عائد فئة أأصول أأخرى لتعويضه جزئيا فدي حمدظة جد متنوعة، لكام اخندض عائد فئة من فئات الأصوليطال السوق. 

. ويبني  املثاليةأأو لكيا. وعليه فاإ  من املهم  ي طائدة من فئات الأصول وضام  تنوع اك  وبناء ما يُعر  ابمس احملدظة 
 2005كيدية تنويع حمدظة وأأثر ذكل عىل العائدات طيةل عد  س نوات )التسلسل التارخيي للعائدات من يناير  الثالث املرفق

ىل دسسمرب سؤري (. وترد أأيضا درجة اخملاطر  اليت ترافق تكل العائدات. و 2020-2015والعائدات املتوقعة  ي الدرت   2014 اإ
ىل الوضع الاستامثري اذلي س تكو  فيه الويبو بعد أأ  يوضع حد  لودائع املنظمة دلى الإدار  العمود املُسمى "احملدظة"  اإ

لية وتُقي د  ي حساابت للمنظمة دلى رشاكء مرصفيني جتاريني. ويعكس العمود املُسمة الددرالية السوسيرية للؤوو  املا
نؤاء حمدظة جد  ل مس توى خماطر  متوسط دلى اإ "الاسرتاتيجية جمي" صندوق املعاشات المنطي الاكئن  ي سوسيرا اذلي قبِّ

نؤاء حمدظة مثا داء  رصدالاستامثر، فضال عن لية خرب  وجتربة شاملتني  ي جمال متنوعة. ويقتيض العمل عىل اإ دقيق للأ
بقاء عىل التنوع املثايل داخل احملدظة. جراء تسوايت ابنتظام بغرض الإ  ومعليات حتليل شامةل مبا يضمن اإ

نؤاء حمدظتني ُمدارتني من اخلارج فامي خيص لك من س يوةل الويبو الأساس ية وس يولهتا  .21 ويمتث ل الاقرتاح  ي اإ
م لك من احملدظتني عىل مديرين عىل الأقل من مديري الاسرتاتيجية. وس ُيختار امل ديرو  بواسطة طلب عطاءات وس ُيقس 

وستنص واثئق طلب  الصناديق، عىل أأ  يُنهتج خيارا الإدار  النؤطة والإدار  السلبية عىل السواء كخيارين حممتلني.
ت الإبالغ أأيضا  ي تكل الواثئق وس ُيعني  العطاءات عىل أأ  العائدات س تكو  صافية دو  رسوم الإدار (. وس ُتبني  متطلبا
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والقيام الاستامثرات ابلنيابة عن الويبو حياز  الويص، عاد ،  توىلويص عام )س ُيختار أأيضا عن طريق طلب عطاءات(. وي 
 الإجراءات الاستامثرية ملديري الصندوق ورصد أأداهئم. بدور استبايق  ي رصد

، ابنتظام، تقارير عن أأداء اللجنة الاستؤارية املعنية ابلستامثر عرضس ت. وست أأما س يوةل التؤغيل فس ُتدار داخليا .22
تقارير يعدها مديرو الصندوق اخلارجيو  عن الس يوةل الأساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية. وس تت بع س يوةل التؤغيل و 

حداهام س يوةل التؤغيل والس يوةل الأساس ية وتغطي الأخرى الس يوةل الا سرتاتيجية( النسق س ياس تا  لالستامثر )تغطي اإ
 .الرابعاملبني   ي املرفق 

ىل التنس يق مع مديري الصندوق اخلارجيني ُتصيص موارد داخل  .23 دار  س يوةل التؤغيل داخليا واحلاجة اإ وستتطلب اإ
الأمانة. وقد اتصلت الويبو بعد  واكلت خبصوص املوارد البرشية الالزمة لؤغل وظيدة من وظائف اخلزينة وتؤري البياانت 

ىل لزوم ُتصيص موظف واحد من الدئة الدنية ابلتدر غ الاكمل. الأولية  اإ

 وفامي ييل فقر  القرار املقرتحة: .24

حداهام س يوةل التؤغيل والس يوةل  .25 ىل س ياس تني لالستامثر )تغطي اإ ذ تقر  ابحلاجة اإ اإ  جلنة الربانمج واملزيانية، اإ
عداد الك  ساس ية وتغطي الأخرى الس يوةل الاسرتاتيجية(، تويص ابإ الس ياس تني لتوافق علهيام   ي دورهتا القادمة الأ

 وبأأ  تؤمل الس ياس تا  املذكورات  ما ييل:

جل بأأهنا استامثرات حيل  موعد اس تحقاقها  ي غضو  عام واحد؛ "1"  تعريف الاستامثرات القصري  الأ

فامي خيص  A-2/P-2تكو  التصنيدات الئامتنية ادلنيا بؤأأ  الاستامثرات القصري  الأجل ثام ييل:  "2"
 فامي خيص س ندات الرشاكت؛A3-P3 البنوك والس ندات احلكومية، و

جل ثام ييل:  "3" تكو  التصنيدات الئامتنية ادلنيا املراجعة بؤأأ  الاستامثرات املتوسطة الأجل والطويةل الأ
A-/A3 وفامي خيص البنوك والس ندات احلكومية ،BBB-/Baa3 ؛فامي خيص س ندات الرشاكت 

ىل أأربع موسسات؛خدض الع "4"  دد الأدىن للموسسات املالية اليت ميكن حياز  س يوةل تؤغيل دلهيا اإ

ساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية؛ "5"  اس تخدام مديري صناديق خارجيني لإدار  الس يوةل الأ

رين من القرض املتعلق ابملبىن اجلديد واليذين س يحل  موعدا اس تحقاقهام  ي  "6" تسديد الك القسطني املقر 
 ؛2016ويناير  2015نومفرب 

صول املقبوةل ثام ييل: "7"  قامئة مراجعة بدئات الأ

ساس ية: أألف.  مضن س ياسة الاستامثر امُلطبقة عىل س يوةل التؤغيل والس يوةل الأ

 الس يوةل أأو ما يعادلها: أأول.

 حساب الإيداعأأو احلساب حتت الطلب أأو حساب التوفري  )أأ(

جل )ب(  شهادات الإيداع/ودائع لأ

 الودائع املهيلكة )ج(
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 الودائع املتقاطعة العمالت )د(

 استامثرات السوق املالية: نيا.اث

 الورقة التجارية )أأ(

عاد  الرشاء املعاكس )ب( عاد  الرشاء/اتداق اإ  اتداق اإ

 القبول املرص ي )ج(

جل أأو املتوسطة  لثا.اث خرى )القصري  الأ الس ندات أأو الس ندات الإذنية أأو الالزتامات الأ
جل( وغالأ   :ريها من املنتجات الثابتة العائدجل أأو الطويةل الأ

 الس ندات احلكومية )أأ(

س ندات املقاطعات أأو الس ندات احمللية  –الس ندات ش به الس يادية  )ب(
ميية عىل سبيل املثال أأو  الإقل

 الس ندات املتجاوز  للسلطة الوطنية )ج(

 س ندات الرشاكت )د(

 الطرح اخلاص )ه(

 ستامثر العقاريصناديق الا رابعا.

 مضن س ياسة الاستامثر امُلطبقة عىل الس يوةل الاسرتاتيجية: ابء.

صول املنصوص عىل اس تخداهما مع س يوةل التؤغيل والس يوةل  )أأ( لك فئات الأ
ساس ية؛  الأ

 املمتلاكت العقارية املبارش  )ب(

سهم؛ )ج( سهم وصناديق الأ  الأ

 صناديق التحو ط. )د(

]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

 

نلكرتا وويلز الرمس البياينخ هذا نُس دار ، معهد احملاس بني القانونيني  ي اإ ذ  من لكية العلوم املالية والإ  ابإ

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الثايناملرفق 

MOODY’S STANDARD & POOR’S FITCH   

   الأجل القصري الأجل الطويل الأجل القصري الأجل الطويل الأجل القصري الأجل الطويل

Aaa 

P-1 

AAA 

A-1+ 

AAA 

F1+ 

 زيمم

Aa1 AA+ AA+ 

 Aa2 AA AA عايل اجلود 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ 
A-1 

A+ 
F1 جود  متوسطة عليا A2 A A 

A3 
P-2 

A- 
A-2 

A- 
F2 

Baa1 BBB+ BBB+ 

 Baa2 جود  متوسطة دنيا
P-3 

BBB 
A-3 

BBB 
F3 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 

 غير   ي 

BB+ 

B 

BB+ 

B 

 غري استامثرية جود 

 Ba2 BB BB مضاربة

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

 B2 B B مضاربة عالية

B3 B- B- 

Caa1 CCC+ 

C CCC C 

 خماطر جس مية

Caa2 CCC ىو صمضاربة ق 

Caa3 CCC- متعرث 

 Ca ابحامتل ضئيل للتعا ي
CC 

C 

C 
D / 

DDD 
 متعرث /

  

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 الثالثاملرفق 

نؤاء حمدظة مثالية  اإ

 احملدظة فئة الأصول

% 

 الاسرتاتيجية أألف

% 

 الاسرتاتيجية ابء

% 

 الاسرتاتيجية جمي

% 
 10 50 50 100 ابلدرنك السوسيري سوق مالية

 25 25 50 0 س ندات ابلدرنك السوسيري

ط  لدرنك ابس ندات رشاكت بعمالت أأجنبية )خاضعة للتحو 
 السوسيري(

0 0 25 20 

 55 100 100 100 القمي الإمسيةمجموع 

 10 0 0 0 أأسهم سوسيرية

 15 0 0 0 أأسهم أأجنبية

 25 0 0 0 مجموع الأسهم

 10 0 0 0 )أأموال( ةسوسيري اتعقار 

 10 0 0 0 مجموع العقارات

ط أأوراق مالية مرتبطة بتأأمني ) لدرنك ابخاضعة للتحو 
 (السوسيري

0 0 0 5 

ط ابلدرنك السوسيري( ط )خاضعة للتحو   5 0 0 0 صناديق التحو 

 10 0 0 0 مجموع الاستامثرات البديةل

 45 0 0 0 مجموع الأصول امللموسة

 100 100 100 100 اجملموع

ض لتقلبات أأسعار رص  العمالت الأجن   15 0 0 0 بيةالتعر 

 
 مزتايد تنوع

  



WO/PBC/23/7 
Annex III 
2 

 جميالاسرتاتيجية  ابءالاسرتاتيجية  أألفالاسرتاتيجية  احملدظة لهيالك احملدظاتالعائد –اخملاطر بياانت 

     (2020-15-20جل )املتوسطة الأ السيناريوهات 

ماكنية حتقيق عائد  %3.1 %0.4 %0.1- %0.5- السيناريو الأسايس"" – اإ

ماكنية   %3.7 %0.8 %0.1- %0.2 منو اقتصادي قوي"" –حتقيق عائد اإ

ماكنية   %2.2 %0.5 %0.1 %0.6- "ضعيفمنو اقتصادي " –حتقيق عائد اإ

     الطويةل الأجلالسيناريوهات 

 %2.3 %0.3 %0.3- %0.5- املتوق عالعائد 

 %4.1 %2.0 %1.9 %0.8 (2014دسسمرب  – 2005)يناير  التارخييةالعائدات 

 %4.5 %1.6 %1.2 %0.3 (2014دسسمرب  – 2005)التقلبات الس نوية( )يناير اخملاطر  

 

 جميالاسرتاتيجية  ابءالاسرتاتيجية  أألفالاسرتاتيجية  

 %15.0 %5.7 %3.4 ةس نة تقومييأأفضل 

 %4.1 %2.0 %1.9 املتوسط

 %13.1- %0.1- %0.1 س نة تقومييةأأ أأسو 

 %19.9 %8.1 %5.6 شهرا 12عىل مدى ئد عاأأفضل 

 %14.3- %1.6- %1.0- شهرا 12عىل مدى ئد عا أأسوأأ 

    التارخييةالسيناريوهات 

 %15.2- %1.8 %5.3 (2009فرباير  – 2007املالية )يونيو الأزمة 

 %6.7 %9.7 %9.1 (2010أأغسطس  – 2008يوليو رايل )س ند 

 %6.7 %5.1 %4.1 (2012سبمترب  – 2001اليورو )أأرريل أأزمة 

ساس: ذ  من كريدي سوسسمعلومات  2014دسسمرب  – 2005يناير  الأ  مقدمة ابإ

]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 الرابعاملرفق 

 ذج س ياسة الاستامثرمنو 

ىل  ي شوو  اخلزينة ستؤارات لالس تقل امل اريج اخل مكتب زاندرس شارأأ  املوجود  عاد   ي س ياسة أأ  العنارص المنطية اإ
ىل أأفضل املامرسات،لالستامثر، استناد  يه ثام ييل: ا اإ

 وصف املستمثر .1

 الغرض من الس ياسة .2

واكلت الأمم املتحد  املتخصصة، ويوردا  وصدا لأنؤطهتا ويبي نا  الاستامثرات  رشح هذا  اجلزءا  أأ  الويبو واكةل منسي و 
ما الاستامثرات املرتبطة  ساس ية أأو تكل املرتبطة ابلس يوةل املؤموةل ابلس ياسة )اإ بس يوةل التؤغيل أأو الس يوةل الأ

 الاسرتاتيجية(.

دار  الاستامثر .3  حتديد الأطرا  املؤارثة  ي معلية اإ

ومديري  واملراقب املايل ينة التابع لؤعبة الؤوو  املاليةوقسم اخلز  ة الاستؤارية املعنية ابلستامثراللجن ؤمل ذكلي س 
 ام البنك الويص.الاستامثر اخلارجيني ورب  

د   ي النقطة املسووليا .4  (. وسيؤمل ذكل بنودا من قبيل ما ييل:3ت الاستامثرية للأطرا  املؤارثة )املُحد 

 ؛تنديذ س ياسة الاستامثر ومراقبته )أأ(

جراء ملراجعة س ياسة الاستامثر وحتديهثا؛ )ب(  اإ

هناء هماهمم؛ مديري الاستامثر اخلارجيني والبنك الويصسووليات اخلاصة ابس تخدام امل  )ج(  واإ

 ؛مديري الاستامثر اخلارجيني والبنك الويص سووليات اخلاصة مبراقبةامل  )د(

 اصة ابلستامثرات املُدار  داخليا؛املسووليات اخل )ه(

 الإبالغ. )و(

 وقيوده بيا  أأهدا  الاستامثر .5

د  من الاستامثر فامي خيص خمتلف أأنواع الس يوةل املبي نة )وص ينبغي، هنا، توفري ل لالحتياجات احملد  س يوةل التؤغيل ف مدص 
. وينبغي أأ  الس يوةل نوع منوالس يوةل الأساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية، فضال عن تداصيل الدرتات املنطبقة عىل لك 

د  عن العائدات سؤمل هذا اجلزء أأيضا بياانت  حتم ل اخملاطر.وقابلية  حمد 
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 اص رلك مهناالتصنيف الئامتين اخل ىفئات الأصول املوهةل ومس تو  .6

 ينبغي اس تخداهما  ي تقيمي الأداءاليت  واملقاييسحتديد تدابري الأداء  .7

 اسرتاتيجيات الاستامثر وأأساليبه .8

ذا اك  يتعني  أأ  تكو  اسرتاتيجية الاستامثر نؤطة أأو سلبية  ي  ىل  ذكل)سؤري هذا اجلزء، ينبغي مراعا  ما اإ اإ
 الاسرتاتيجيات امُلتبعة من قبل مديري الاستامثر اخلارجيني(.

ىل التعليقات احملدظات واز  تلإعاد  جهيية تو مبادئ  دار  احملدظات املنبثقةاستنادا اإ  )و( أأعاله(.4)انظر  عن معلية اإ

عاد  تواز  احملدظات عند جتاوز حد  من حدود /هبا تطبيق معلية املراقبةسيمت  الطريقة اليتأأ  سرشح هذا اجلزء ينبغي  قابلية اإ
 حتم ل اخملاطر.

 هناية املرفق الرابع والوثيقة[]


