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ا ألصل :ابلإنلكزيية
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جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة السادسة والعشرون

جنيف ،من  10اإىل  14يوليو 2017

التعديالت املقرتح إدخاهلا على سياسة االستثمارات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1يف سبمترب  ،2015أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو بس ياسة مرا َجعة بشأأن الاستامثرات
( ،)WO/PBC/24/10واعمتدت امجلعيات هذه الس ياسة ( )A/55/4فامي دعد .ومتت املوافقة عىل س ياسة الاستامثرات
وفقا للامدتني  10.4و 11.4من النظام املايل اللتني متنحان املدير العام صالحية استامثر ا ألموال اليت ل تكون لزمة لتلبية
الاحتياجات الفورية يف استامثرات قصرية ا ألجل ،وفقا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات ،اليت وافقت علهيا ادلول
ا ألعضاء ،وصالحية استامثر ا ألموال اليت تظهر أكرصدة دائنة للمنظمة يف استامثرات طويةل ا ألجل .وترسي الس ياسة عىل
الاستامثرات املوظفة حلساب الويبو وحلساب الصناديق الاستامئنية وتشمل ثالث فئات من الس يوةل:
( أأ) س يوةل التشغيل اليت حتتاج اإلهيا املنظمة للوفاء مبتطلبات املدفوعات اليومية ولضامن توافر مبلغ معادل
لالحتياطي املس هتدف عىل هيئة أأصول سائةل؛
خصصة يف املس تقبل لمتويل الزتامات التأأمني
(ب) والس يوةل الاسرتاتيجية اليت خ ِّصصت ابلفعل واليت قد تظل م َّ
الصحي دعد انهتاء اخلدمة؛
(ج) والس يوةل ا ألساس ية ،ويه رصيد الس يوةل املتبقية دعد خصم س يوةل التشغيل والس يوةل الاسرتاتيجية .وليس
من املتوقع اس تخدام الس يوةل ا ألساس ية خالل فرتة قصرية ا ألجل (فرتة تقل عن س نة).
.2

ومنذ اعامتد الس ياسة ،أحرز تقدم حنو هدف تنفيذ الس ياسة حبلول هناية عام  2017عىل النحو التايل:
( أأ) تشلكت اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات (اللجنة الاستشارية) ،وعقدت عدة اجامتعات دغرض توصية
املدير العام دتوزيع ا ألصول الاستامثرية وفقا لختصاصاهتا.
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(ب) أأجنز مستشار مايل حمرتف ادلراسة اخلاصة إابدارة ا ألصول واخلصوم ،اليت ستس تخدم يف توزيع أأصول
الس يوةل الاسرتاتيجية ،وراجعهتا اللجنة الاستشارية .أأما التوزيع ا ألويل للس يوةل الاسرتاتيجية اذلي يعمتد
عىل السامت املالية والاكتوارية للزتامات التأأمني الصحي دعد انهتاء اخلدمة فقد حددته اللجنة الاستشارية
عىل أأساس دراسة اإدارة ا ألصول واخلصوم ،ووافق عليه املدير العام.
(ج) واس تعني برشكة من مستشاري الاستامثر ،دناء عىل طلب عروض رمسي ،ملساعدة املراقب املايل واللجنة
الاستشارية يف الاضطالع مبسؤولياهتام عن استامثر الفئات الثالث للس يوةل وفقا للفقرة  9من املرفقني ا ألول
والثاين لس ياسة الاستامثرات .فالوضع املايل ادلويل الراهن ،ل س امي القرارات اليت اختذهتا املصارف املركزية
لفرض أأسعار فائدة منخفضة أأو حىت سلبية عىل أأنواع معينة من الاستامثرات اليت عادة ما تس تخدهما
املنظامت غري احلكومية ،يتسم ابلتعقيد ،ويتطلب خربة ابلقطاع املايل .ومن أأأن اخلربات اخلارجية أأن تدمع
اللجنة الاستشارية ،خاصة يف حتديد الاستامثرات ا ألولية.
(د) ودناء عىل توصية من مستشاري الاستامثر ،اقرتح املراقب املايل عىل اللجنة الاستشارية أأن يس َّدد ما تبقى
من قرض املنظمة من مرصيف اكنتون جنيف واكنتون فود قبل موعد اس تحقاقه .واستند هذا القرار اإىل تقيمي
مفاده أأن معدل العائد اذلي ميكن حتقيقه من استامثر ا ألموال احملتفظ هبا ابلفرنك السويرسي أأقل من املعدل
اذلي يتقاضاه املرصفان كفائدة عىل القرض ،رمغ وجود غرامة صغرية يف حاةل السداد املبكر .وابلإضافة اإىل
ذكل ،أأدى السداد املبكر اإىل ختفيض خطر سداد املنظمة لنس بة فائدة سلبية عىل املوجودات النقدية اليت
تتجاوز العتبات اليت حتددها املصارف احلاززة ألرصدة ابلفرنك السويرسي .ووافقت اللجنة الاستشارية
واملدير العام عىل اقرتاح السداد املبكر للقرض ،وأجنز الاقرتاح يف عام .2017
(ه) وأصدر طلب عروض لتعيني مرصف ليكون مبثادة متعهد املنظمة العام اذلي يتوىل مسؤولية الإمساك بميع
الاستامثرات ،ومعاجلة مجيع معليات ديع الاستامثرات ورشاهئا ،وحتصيل ا ألرابح الاستامثرية ،واسرتداد
الرضائب احملتجزة القادةل لالسرتداد ،وتوفري دوادة اإلكرتونية تسمح ابلرصد الآين للحيازات الاستامثرية ،وتقدمي
تقارير عن أأداء مديري الصناديق اخلارجيني .ومير طلب العروض حاليا مبراحل الإجناز ا ألخرية ،ومن املتوقع
أأن يعني املتعهد العام حبلول هناية مايو .2017
(و) وابلإضافة اإىل اعامتد توزيع أأصول الس يوةل الاسرتاتيجية ،اعمتدت اللجنة الاستشارية اسرتاتيجية أأولية
لالستامثرات اليت سوف ُيصل علهيا للك من الس يوةل ا ألساس ية وس يوةل التشغيل وفقا للتقييدات اليت
تفرضها س ياسة الاستامثرات عىل قادلية حتمل اخملاطر ،وقيود الس يوةل ،واجلدارة الئامتنية ،ومعةل الاستامثر،
وتنويع ا ألطراف املناظرة ،واحلدود الئامتنية ،والاعتبارات ا ألخالقية ،وفئات ا ألصول املؤهةل ،ووافق املدير
العام عىل هذه الاسرتاتيجية ا ألولية.
 .3ودعد النظر يف التوصيات اليت قدهما مستشارو الاستامثر اخلارجيون ووافق علهيا املراقب املايل ،قررت اللجنة
الاستشارية أأن إارشاك مديري الصناديق اخلارجيني للحصول عىل حمافظ الاستامثرات الفردية وإادارهتا لن ُيقق املصلحة
الفضىل للمنظمة .واكن ذكل بسبب الرسوم المتقاضاة نظري عىل هذه الإدارة وتاكليف املعامالت املتعلقة برشاء الاستامثرات
وديعها وعوائد الاستامثر احلالية احملدودة املتاحة دصفة خاصة ابلفرنك السويرسي ولكن أأيضا دعمالت أأخرى ،دعد مراعاة
تلكفة التحوط للفرنك السويرسي وخماطر الرصف .وذلكل قررت اللجنة الاستشارية ،مبوافقة املدير العام ،أأن الاستامثرات
سوف جترى يف صناديق الاستامثر القامئة اليت ميكن للمنظمة أأن متتك فهيا أأسهام عامة التداول.
 .4وما أأن يعني املتعهد العام ويضطلع مبسؤولياته ،ستبد أأ معلية حتديد الاستامثرات الفردية واحلصول علهيا .وتشرتط
س ياسة الاستامثرات اإجراء معلية رمسية لطلب عروض من أأجل تعيني مديري الصناديق اخلارجيني اذلين يديرون صناديق
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الاستامثر القامئة .وتعمل أعبة الشؤون املالية حاليا ابلتعاون مع أعبة املشرتايت والسفر عىل وضع ونرش طلبات عروض
للحصول عىل الاستامثرات ا ألولية يف صناديق ا ألسهم وصناديق الاستامثر العقاري وصناديق الس ندات اليت ميكن اإجراؤها
وفقا للس ياسة احلالية اخلاصة ابلستامثرات دصيغهتا املعمتدة يف عام  .2015والهدف من ذكل هو اس تكامل معلية احلصول عىل
هذه الاستامثرات اليت سوف يصل مجموعها اإىل  %65تقريبا من اإجاميل الس يوةل ا ألساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية قبل هناية
الردع الثالث لعام .2017
 .5ووفقا ألحاكم س ياسة الاستامثرات  ،WO/PBC/24/10تمتثل اإحدى مسؤوليات اللجنة الاستشارية يف مراجعة
س ياسة الاستامثرات س نواي عىل أأساس التوصيات الواردة من املراقب املايل بشأأن التعديالت أأو التحديثات أأو لكتهيام .ودناء
عىل طلب املراقب املايل ،طلب من مستشار الاستامثر اخلاري حتديد أأي عنارص يف الس ياسة احلالية حتد من قدرة
املنظمة عىل حتقيق أأهدافها املمتثةل يف احلفاظ عىل ر أأس املال وضامن الس يوةل وحتقيق عائد ،مع مراعاة ظروف السوق احلالية
وعوائد الاستامثر احملدودة .وقد ح ِّددت دعض املقرتحات الرامية اإىل تعزيز الس ياسة وتعديل التقييدات احلالية ،ول غىن عن
هذه املقرتحات ملواءمة س ياسة الاستامثرات مع اسرتاتيجية الاستامثر اليت اعمتدهتا اللجنة الاستشارية عىل النحو اذلي
أأوىص ده املراقب املايل ووافق عليه املدير العام.
 .6وسوف يوفر اعامتد التعديالت املقرتحة مرونة اإضافية ت ِّ
مكن املنظمة من توس يع نطاق استامثراهتا ،ل س امي يف صناديق
الس ندات ذات التداول العام .ويف حاةل اعامتد التعديالت ،س يكون الهدف هو اس تكامل استامثر الس يوةل ا ألساس ية
والس يوةل الاسرتاتيجية مجيعها حبلول هناية عام  .2017كام اس تعرض املراقب املايل واللجنة الاستشارية النظام املايل للبت
يف وجود حاجة اإىل اإدخال أأي تعديالت من أأجل إازاةل أأي تعارض حممتل مع س ياسة الاستامثرات.
 .7ودعد موافقة املدير العام عىل أأي تعديالت من ذكل القبيل عىل س ياسة الاستامثرات ،جيب أأن توافق علهيا امجلعية
العامة للويبو .ويرد يف املرفق لك تعديل من التعديالت املقرتحة ،ابلإضافة اإىل رشح لسبب لك تغيري مقرتح.
.8

وفامي ييل النص املقرتح لفقرة القرار.

 .9أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية دأأن توافق
مجعيات الويبو ،لك فامي يعنهيا ،عىل التعديالت
اليت أدخلت عىل س ياسة الاستامثرات
(الوثيقة .)WO/PBC/26/4 REV.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

س ياسة الاستامثرات – س يوةل التشغيل والس يوةل ا ألساس ية
أألف .النطاق والغرض
وصف املستمثر
 .1أأنشئت املنظمة العاملية للملكية الفكرية مبقتىض اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت أأبرمت يف
س نة  1967ودخلت حزي النفاذ يف س نة  ،1970حيث حلت املنظمة حمل مكتب حامية امللكية الفكرية اذلي أأنشئ يف
س نة  1893ويعرف مبخترص الربيب ( BIRPIخمترص ابللغة الفرنس ية يعين املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية)
لإدارة اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ( )1883واتفاقية برن محلاية املصنفات ا ألددية والفنية ( .)1886ويف س نة
 ،1974اعرتف ابلويبو كواكةل متخصصة يف منظومة ا ألمم املتحدة.
 .2وتضطلع الويبو دطائفة واسعة من املهام املتصةل حبامية حقوق امللكية الفكرية مهنا :مساعدة احلكومات واملنظامت عىل
وضع الس ياسات وإاقامة الهيالك وتطوير املهارات الالزمة لتسخري اإماكانت امللكية الفكرية ألغراض التمنية الاقتصادية؛
والعمل مع ادلول ا ألعضاء عىل تطوير قانون امللكية الفكرية ادلويل؛ وإادارة املعاهدات؛ وإادارة أأنظمة التسجيل العاملية
للعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية وتسميات املنشأأ فضال عن نظام اإيداع الرباءات؛ وتوفري خدمات تسوية
املنازعات؛ والاضطالع ددور احملفل لإجراء احلوار املس تنري وتبادل اخلربات.

الصالحية
 .3وضعت س ياسة الاستامثر هذه وفقا للامدة  10.4من النظام املايل اليت تعطي املدير العام صالحية توظيف ا ألموال
اليت ل تكون لزمة لتلبية الاحتياجات الفورية يف استامثرات قصرية ا ألجل ،وفقا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات كام
توافق علهيا ادلول ا ألعضاء ،واملادة  11.4من النظام املايل اليت تعطي املدير العام صالحية توظيف ا ألموال اليت تظهر
أكرصدة دائنة للمنظمة يف استامثرات طويةل ا ألجل وفقا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات كام توافق علهيا ادلول ا ألعضاء.
وتنطبق الس ياسة عىل الاستامثرات املوظفة حلساب الويبو وحلساب الصناديق الاستامئنية وتشمل فئتني من الس يوةل هام
س يوةل التشغيل والس يوةل ا ألساس ية .فأأما س يوةل التشغيل فهيي تك اليت حتتاج اإلهيا املنظمة للوفاء مبتطلبات املدفوعات
اليومية ولضامن توافر مبلغ معادل لالحتياطي املس هتدف عىل هيئة أأصول سائةل .و أأما الس يوةل ا ألساس ية فهيي الس يوةل
املتبقية دعد خصم س يوةل التشغيل والس يوةل الاسرتاتيجية (تشملها س ياسة استامثر منفصةل) .ول يكون من املتوقع اس تخدام
يشء من الس يوةل ا ألساس ية خالل فرتة قصرية ا ألجل ( أأقل من س نة).
 .4وتضع هذه الس ياسة املبادئ اللكية لستامثرات املنظمة ،وابلتايل فهيي تنطبق عىل املبادئ التوجهيية الاستامثرية
الصادرة ملديري الصناديق اخلارجيني (التعريف يف الفقرة .)16

ابء .أأحصاب املصاحل وا ألدوار واملسؤوليات
املدير العام
 .5يس تعرض املدير العام التقارير واملقرتحات والتوصيات املقدمة من اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات ويعمتدها
اعامتدا هنائيا.
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 .6ووفقا للامدتني  10.4و 11.4من النظام املايل ،جيب عىل املدير العام اإخطار جلنة الربانمج واملزيانية ابلستامثرات
قصرية ا ألجل وطويةل ا ألجل بشلك منتظم.

اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات
.7

تتأألف اللجنة من أأعضاء يعيهنم املدير العام .ويصدر املدير العام تعمامي اإداراي دتشكيل اللجنة.

 .8وتسدي هذه اللجنة املشورة اإىل املدير العام فامي يتعلق ابستامثر أأموال املنظمة وفقا للقسم جمي من الفصل الرادع من
النظام املايل ولحئته .وتشمل هذه املشورة أأمورا من قبيل حمتوايت س ياسة الاستامثر واسرتاتيجيته وختصيص ا ألصول
واملقاييس املرجعية ل ألداء املقبوةل واملبادئ التوجهيية الاستامثرية .أأما مسؤولياهتا احملددة فهيي اكلتايل:
( أأ) تنفيذ ورصد س ياسة الاستامثر
ترشف اللجنة عىل تنفيذ ورصد مجيع أأوجه س ياسة الاستامثر .ويضطلع هبذا العمل استنادا اإىل املقرتحات
يتوج دتوصيات ترفعها اللجنة اإىل املدير العام.
والتقارير املقدمة من أأمني اخلزانة وما جيري من أأحباث ،و َّ
(ب) اس تعراض وحتديث س ياسة الاستامثر
تس تعرض اللجنة س ياسة الاستامثر س نواي استنادا اإىل التوصيات ابإجراء تعديالت و /أأو حتديثات الواردة من
املراقب املايل.
وترفع توصيات اللجنة اإثر انهتاهئا من هذا الاس تعراض اإىل املدير العام ومن مث اإىل ادلول ا ألعضاء للموافقة
علهيا .وميكن اإجراء معليات اس تعراض للس ياسة ألغراض خاصة نتيجة لظروف معينة يف السوق أأو عوامل
أأخرى.
(ج) اس تعامل مديري صناديق خارجيني واملتعهد والاس تغناء عهنم
تتحمل اللجنة ،مبوجب موافقة املدير العام ،مسؤولية اس تعامل مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد
والاس تغناء عهنم (التعريف يف الفقرة .)17
وابلنس بة اإىل اختيار مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد ،جترى معلية طلب عروض وفقا لإطار املشرتايت
املتبع يف املنظمة .ويق َّدم تقيمي العروض ،جنبا اإىل جنب مع التوصيات املصاحبة ،اإىل اللجنة لإجراء
الاس تعراض الهنايئ.
ويتطلب اإدراج مديري الصناديق اخلارجيني يف معلية الاختيار استيفاءمه الرشوط املبدئية التالية:
" "1جيب عىل املدير الالزتام ابلترشيعات وا ألنظمة احلامكة يف البدل ذي الصةل فامي يتعلق ابخلدمات املالية ،مبا
يف ذكل صالحيات الهيئة التنظيمية اخملتصة؛
" "2وجيب عىل املدير الاجهتاد يف الامتثال للمعايري العاملية ل ألداء الاستامثري 1و أأن يقدم عىل أأقل تقدير
دياانت أأداء ردع س نوية اترخيية والصايف احملقق وإاجاميل الرسوم؛
 1املعايري العاملية ل ألداء الاستامثري يه مجموعة من املبادئ ا ألخالقية املوحدة عىل مس توى الصناعة تزود رشاكت الاستامثر دتوجهيات بشأأن كيفية حساب نتاجئ
استامثراهتا وإاعالم معالهئا احملمتلني هبا.
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" "3وجيب عىل املدير تقدمي معلومات تفصيلية بشأأن اترخي الرشكة واملوظفني احملوريني وكبار العمالء ونظام
الرسوم واملوظفني املساندين؛
" "4وجيب عىل املدير ديان اسرتاتيجية الاستامثر اليت س تتَّبع دياان واحضا وإاثبات الالزتام املتواصل دتك
الاسرتاتيجية ابلواثئق.
ويصبح اس تعامل مديري الصناديق اخلارجيني حمسوما بشلك رمسي دلى التوقيع معهم عىل عقود اإدارة
الاستامثرات .وتبني هذه العقود تفصيال مسؤوليات مديري الصناديق .2ويوقَّع عىل هذه العقود نيادة عن
الويبو ،استنادا اإىل توصية من اللجنة الاستشارية ،وفقا لإطار املنظمة للمشرتايت.
(د) مراقبة مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد
تتكفل اللجنة الاستشارية ،حتت إارشاف املدير العام ،ابستيفاء مدير الصناديق املعينني ملا يلكَّفون ده مضن
الالزتامات التعاقدية املبينة يف عقد اإدارة الاستامثرات ذي الصةل ،مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية الاستامثرية
املدرجة يف لك عقد .وينفَّذ هذا العمل استنادا اإىل التقارير الردع س نوية الواردة من أأمني اخلزانة فامي يتعلق دأأداء
مديري الصناديق اخلارجيني ابلنس بة اإىل املقاييس املرجعية وغريها من مؤرشات ا ألداء وإاحصاءات ا ألداء
واخملاطر املقدمة من املتعهد .وجتري اللجنة الاستشارية اس تعراضا ردع س نوي ( أأو ألغراض خاصة حسب
احلاجة) لسرتاتيجيات الاستامثر وتعقد اجامتعات اس تعراض منتظمة مع مديري الصناديق اخلارجيني وغريمه
من مقديم اخلدمات.
وفامي يتعلق ابملتعهد ،تتكفل اللجنة الاستشارية ،استنادا اإىل التقارير الواردة من أأمني اخلزانة وحتت إارشاف
املدير العام ،مبا ييل:
" "1الالزتام ابتفاق املتعهد الرئييس3؛
" "2والالزتام ابتفاق مس توى اخلدمة ومؤرشات ا ألداء الرئيس ية اليت تشلك جزءا من اتفاق املتعهد
الرئييس؛
" "3وعقد اجامتعات منتظمة لس تعراض اخلدمة.
(ه) ختصيص ا ألصول
تتوىل اللجنة الاستشارية البت يف ختصيص ا ألصول لس يوةل التشغيل والس يوةل ا ألساس ية .وترفع توصيات
اللجنة اإىل املدير العام للموافقة علهيا.
 .9وللجنة يف سبيل مبارشة املسؤوليات املبينة يف الفقرة  8أأعاله أأن حتتفظ خبدمات خرباء من خارج املنظمة من ذوي
الباع الطويل يف القطاع املايل .وسوف جتمتع اللجنة مرة لك ثالثة أأأهر عىل ا ألقل.

 2تتضمن املسؤوليات :صالحية الاستامثر ،ومسؤولية املدير ،والتعهدات والضامانت ،واملقاييس املرجعية ل ألداء ،والرسوم ،وإاعداد التقارير ،ومتطلبات اإدارية
تدرج يف لك اتفاق مبادئ توجهيية استامثرية ذات صةل.
أأ3خرى .و َ
يشمل هذا التفاق الوضع اذلي يكون دلى الويبو فيه مديرو صناديق خارجيون متعددون ومتعهد واحد عام .ويتوىل املتعهد مسؤولية ضبط جسالته مع
جسالت لكٍ من مديري الصناديق ،وابلتايل إازاحة هذا العبء الإداري عن اكهل الويبو.
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املراقب املايل
يفوض املراقب املايل وفقا للقاعدة  10.104يف اإجراء الاستامثرات وإادارهتا حبصافة وفقا لس ياسة الاستامثرات املعمتدة
َّ .10
من ادلول ا ألعضاء مبقتىض املادتني  10.4و 11.4من النظام املايل.
 .11ويتكفل املراقب املايل ،عن طريق وضع مبادئ توجهيية مالمئة ،4دصب جل الرتكزي عىل تقليل اخملاطر اليت تتعرض
لها ا ألموال ا ألصلية اإىل احلد ا ألدىن من خالل انتقاء ما يفي دذكل من العمالت وفئات ا ألصول اليت ُيتفظ دتك ا ألموال
هبا ،مع التكفل يف نفس الوقت دوجود الس يوةل الالزمة لتلبية احتياجات املنظمة من التدفق النقدي .وابلإضافة اإىل ذكل،
ُيدد املراقب املايل الاستامثرات والعمالت اليت جترى هبا استنادا اإىل س ياسة الاستامثر هذه واستنادا اإىل التقارير وا ألحباث
الواردة من أأمني اخلزانة و أأي توصيات تصدرها يف هذا الشأأن اللجنة الاستشارية.

أأمني اخلزانة ،أعبة الشؤون املالية
 .12يتوىل هذا الشخص املرؤوس للمدير املايل واذلي يؤدي أأيضا دور أأمني اللجنة الاستشارية املسؤولية عن مبارشة
ا ألنشطة الاستامثرية وإاعداد التقارير عن لك ما جيرى من استامثرات .ويتواصل أأمني اخلزانة مع مديري الصناديق اخلارجيني
واملتعهد ويعد تقارير ردع س نوية بشأأن الوضع الراهن لالستامثرات لتقدميها اإىل اللجنة الاستشارية عرب املراقب املايل .وتغطي
هذه التقارير ا ألداء منسواب اإىل املقاييس املرجعية وإاحصاءات اخملاطر .ومن مسؤولياته كذكل رصد املعايري اليت من أأأهنا
الإفضاء اإىل وضع أأحد مديري الصناديق اخلارجيني حتت "املراقبة" للنظر يف احامتل اإحالل غريه حمهل .ويقدَّم التقرير الناجت اإىل
اللجنة الاستشارية عرب املراقب املايل .وجيري أأمني اخلزانة كذكل اس تعراضا يف هناية لك أهر للمعامالت املنفذة.
ِّ
وُيدث أأمني اخلزانة توقعات التدفق النقدي للكتا فئيت الاستامثر أهراي ضامان لتوافر أأموال اكفية يف الفئتني لتلبية
.13
الاحتياجات من الس يوةل .ويتحمل أأمني اخلزانة أأيضا املسؤولية عن اإدارة العالقات مع املصارف وسازر ا ألطراف املالية
املناظرة ،مبا يف ذكل الرصد الردع س نوي لتصنيفاهتا الئامتنية.
 .14و أأمني اخلزانة هو املنوط ده مسؤولية استامثر س يوةل التشغيل ،اما يتضمن ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،ما ييل:
( أأ) تكوين حمفظة استامثرات تليب احتياجات املنظمة من الس يوةل؛
(ب) والتعامل مع أأطراف الاستامثر املناظرة ويف فئات ا ألصول اليت تس تويف دنود س ياسة الاستامثر هذه؛
(ج) وتقيمي العالقات مع أأطراف الاستامثر املناظرة واحملافظة علهيا ،اما يتضمن تنس يق الواثئق القانونية؛
(د) وحتليل اخملاطر الئامتنية ل ألطراف املناظرة؛
(ه) وحتليل اخملاطر الس يادية؛
(و) ورصد ا ألسواق املالية.
 .15ويقدم أأمني اخلزانة تقارير ردع س نوية بشأأن أأداء س يوةل التشغيل اإىل اللجنة الاستشارية عرب املراقب املايل.

 4جيب أأل خيلط دني هذه املبادئ التوجهيية وتك اليت تصدرها اللجنة الاستشارية ملديري الصناديق اخلارجيني.
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مديرو الصناديق اخلارجيون
 .16يشري هذا املصطلح اإىل مقديم خدمات اإدارة الاستامثرات سواء أأاكنوا أأفرادا أأم رشاكت ،حيث يتولون اإدارة أأصول
من قبيل ا ألسهم والس ندات والعقارات بشلك همين دغية حتقيق أأهداف استامثرية حمددة لصاحل املنظمة.

املتعهد
 .17يشري هذا املصطلح اإىل املؤسسة املالية املسؤوةل عن حامية ا ألصول املالية للمنظمة .وميسك املتعهد دأأصول مثل
ا ألسهم والس ندات ويرتب لتسوية أأي معليات رشاء أأو ديع لهذه ا ألصول وحتصيل ادلخل املقادل .وقد يقدم املتعهد خدمات
أأخرى مثل حتليل اخملاطر ورصد أأداء مديري الصناديق اخلارجيني وإاعداد تقارير الامتثال.

جمي .أأهداف الاستامثر وقادلية حتمل اخملاطر والقيود
ا ألهداف
 .18أأهداف س ياسة الاستامثر هذه حمددة يف القاعدة املالية (10.104ب) اليت تنص عىل أأن "يتكفل املراقب املايل
دصب جل الرتكزي عىل تقليل اخملاطر اليت تتعرض لها ا ألموال ا ألصلية اإىل احلد ا ألدىن ،مع التكفل يف نفس الوقت دوجود
الس يوةل الالزمة لتلبية احتياجات املنظمة من التدفق النقدي" .وتكون ا ألهداف ا ألساس ية لإدارة استامثرات املنظمة كام ييل
درتتيب أأمهيهتا "1" :احلفاظ عىل ر أأس املال؛ " "2والس يوةل؛ " "3ومعدل العائد حمكوما دقيود ما ورد يف " "1و"."2
للك من س يوةل التشغيل والس يوةل
 .19وتس هتدف املنظمة حتقيق معدل العائد يف السوق مىت ما اكن ذكل مالمئا وامكنا ٍ
ا ألساس ية مبا يتسق مع املقاييس املرجعية املبينة يف القسم واو أأو تك املعرفة يف املبادئ التوجهيية الاستامثرية املناظرة،
حسب الاقتضاء .فاإذا سادت ،اس تثنائيا ،معدلت فائدة سلبية ابلنس بة اإىل معلهتا ا ألساس ية ،تس هتدف املنظمة احلد من
وقع هذه املعدلت قدر املس تطاع عن طريق العهد ابستامثرات اإىل أأطراف مناظرة تفي ابلتصنيف الئامتين املطلوب وتقدم
معدلت اإجيادية أأو صفرية.

قادلية حتمل اخملاطر
 .20جيب الإقدام عىل مس توى من اخملاطر يتسق مع ا ألهداف الاستامثرية لفئيت س يوةل التشغيل والس يوةل ا ألساس ية.
أأما عن س يوةل التشغيل فقادلية حتمل اخملاطر لها صفر ،ديامن ي َّ
سَّل يف حاةل الس يوةل ا ألساس ية درضورة جتشم يشء من
اخملاطر دغية حتقيق ا ألهداف الاستامثرية .ويف ضوء هدف احلفاظ عىل ر أأس املال ،ميكن زايدة قادلية حتمل اخملاطر اإذا
سادت السوق ظروف معينة ،مثل معدلت الفائدة السلبية .ويعود حتديد مس توايت قادلية حتمل اخملاطر وإاقرارها اإىل املدير
العام استنادا اإىل توصيات من اللجنة الاستشارية .وتقع عىل عاتق اللجنة الاستشارية مسؤولية فهم اخملاطر ورصدها بشلك
مس متر.

القيود
 .21الس يوةل :تستمثر أأرصدة س يوةل التشغيل ،املعادةل ملس توى الاحتياطات املس هتدف ،يف ا ألجل القصري (فرتات ل
تتجاوز اثين عرش أهرا حىت الاس تحقاق) يف فئات أأصول منخفضة اخملاطر تسهل تصفيهتا دتلكفة يسرية أأو دون تلكفة.
والهدف هو تلبية احتياجات املنظمة من الس يوةل .وسوف تستمثر الس يوةل ا ألساس ية يف ا ألجل املتوسط (فرتات تتجاوز
اثين عرش أهرا) هبدف حتقيق عائد اإجيايبٍ ،
صاف من أأي رسوم اإدارية وتاكليف التحوط للفرنك السويرسي عىل فرتات
متتالية مدهتا  5س نوات ، .مع اس هتداف مس توايت منخفضة من تذدذب قمي الاستامثرات املوظفة ذلكل يف نفس الوقت.
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وسوف تستمثر الس يوةل ا ألساس ية يف الوضع ا ألمثل عىل حنو جيعل احلصول من حني لآخر عىل جزء من النقد أأمرا امكنا مبا
ييرس جدوةل مدفوعات كبرية ،مثل دفعات سداد القروض ،يف املس تقبل.

أأأار اس تعراض أأجرته اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات للهنج اذلي يتعني اتباعه عند تنفيذ
س ياسة الاستامثرات ،اإىل جانب املعلومات املقدمة من مستشار الاستامثر اخلاري ،اإىل أأن ا ألمر
ا ألقرب اإىل الواقع هو وضع هدف ي متثل يف حتقيق عائد اإجيايب صاف من الرسوم الإدارية وتاكليف
استامثرات التحوط احملتفظ هبا دعمالت خالف الفرنك السويرسي ،عىل فرتات متتالية مدهتا مخس
س نوات نظرا لخنفاض العائد احلايل الناجت عن استامثرات ابلفرنك السويرسي .وهذا أأمر ابلغ ا ألمهية ،نظرا
حلجم اخملاطر اليت تواهجها املنظمة وا ألمهية املزدوجة للحد من احليازات يف الاستامثرات اليت تنطوي عىل
خماطر واحلد من التقلب .وذلكل ،عدلت امجلةل الثالثة دناء عىل ذكل.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ونظرا ألن سداد القروض امل أأخوذة من مصارف الاكنتون قد أ ِّجنز ابلاكمل ،فاإن
عبارة "مبا ييرس جدوةل مدفوعات كبرية ،مثل دفعات سداد القروض ،يف املس تقبل" زائدة عن احلاجة،
وقد حذفت.
التنويع يف ا ألطراف املناظرة:
 .22جيوز العهد بميع استامثرات املنظمة من س يوةل التشغيل والس يوةل ا ألساس ية ملؤسسة واحدة تمتتع مبس توى خماطر
س يادية وتصنيف  ،AAA/Aaaرشيطة اإماكن العثور عىل مؤسسة هبذا الوصف وقبولها هذه ا ألموال الاستامثرية .أأما
خالف ذكل ،فتوزع س يوةل التشغيل فامي دني مؤسسات متعددة هبدف تقس مي هذه ا ألموال عىل ما ل يقل عن أأردع
مؤسسات ،اإن أأمكن ،عىل أأل يزيد ما متسكه أأي مؤسسة دعيهنا من س يوةل التشغيل عن  30يف املائة .وتقسم الس يوةل
ا ألساس ية عىل ما ل يقل عن اثنني من مديري الصناديق اخلارجيني.
 .23ول جيوز العهد ابستامثرات س يوةل التشغيل والس يوةل ا ألساس ية اإل ملؤسسات لها تصنيف قصري ا ألجل 2-P/2-A
أأو تصنيف طويل ا ألجل  A3/-Aأأو أأعىل تصنيف ائامتين محدَّد يف القسم دال .5ويتعلق الاس تثناء الوحيد من ذكل
ابلإصدارات املؤسس ية (س ندات و أأوراق جتارية صادرة عن مؤسسات) جيوز أأن يكون تصنيفها قصري ا ألجل  3-P/3-Aأأو
تصنيفها طويل ا ألجل  .Baa3/-BBBفاإن حدث أأن اخنفض التصنيف الئامتين اإىل مس توى أأدىن من املعايري احملددة هل،
جيب تصفية أأي استامثرات يف هذه املؤسسات يف أأقرب فرصة تتاح.

حذفت امجلةل الثانية ألن احلد ا ألدىن للتصنيفات الئامتنية للك فئة من فئات ا ألصول م َّبني يف اجلدول
الوارد يف القسم دال.
وحذفت أأيضا امجلةل ا ألخرية .فسعر ا ألوراق املالية اكن سينخفض قبل ختفيض تصنيف الإصدار اإىل ما
هو أأقل من أأدىن تصنيف ائامتين مسموح ده وهو  .BBB-وذلكل فاإن ديع الورقة املالية يف تك اللحظة ل
ُيمي احملفظة ،ولكنه يؤدي فقط اإىل حتقيق خسارة حماسبية .ومبا أأنه ثبت ابلتجردة أأن غالبية ا ألوراق
املالية اليت خيفض تصنيفها تسرتد ق يمهتا مبرور الوقت ،فاإن وجود رشط عام لتصفية ا ألوراق املالية قد ل
ُيقق املصلحة الفضىل للمنظمة.
 .24جيب جتميع الاستامثرات املعهود هبا اإىل مؤسسات اتدعة ملؤسسة أأو منتس بة اإلهيا عند حتديد نس بة املال املعهود هبا
اإىل املؤسسة املعنية .وجيوز جتاوز احلدود مؤقتا اإذا اكن الباعث عىل ذكل تذدذابت العمالت أأو حلول أأجل استامثرات كبرية
 5ترد تفاصيل التصنيفات الئامتنية يف اجلدول املعنون "احلدود الئامتنية".
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أأو تغريات يف التدفق النقدي أأو خفض تصنيف املؤسسات .وعالوة عىل ذكل ،جيوز رفع مس توى استامثرات س يوةل
التشغيل دلى أأطراف مناظرة منتقاة فوق املس توايت النسبية املقررة .فاإذا حدث جتاوز للمس توايت ،وجب اإخطار املراقب
املايل دذكل عىل الفور واجهتاد أأمني اخلزانة يف تصحيح الوضع يف أأقرب وقت امكن دون جر أأي جزاءات .فاإن مل يكن
تعديل املس توى ميسورا (نتيجة ملا يقرتن ده من تاكليف) ،وجب اإقرار املراقب املايل للوضع .وإاذا حتمت حتمل معدلت فائدة
سلبية ،وجب عىل أأمني اخلزانة تقدمي أأس باب ذكل اإىل املراقب املايل عرب املدير املايل لعامتدها.

معةل الاستامثر
 .25جيب أأخذ العمةل املس تخدمة يف الكشوف املالية ،ويه الفرنك السويرسي حاليا ،يف الاعتبار عند حتديد العمالت
املس تخدمة يف الاستامثر.
 .26ويف حاةل اس تخدام معالت خالف الفرنك السويرسي يف استامثرات ،جيوز للمراقب املايل ،دعد التشاور مع اللجنة
الاستشارية ،الترصحي ابس تخدام وسائل التحوط لتقليل اخملاطر النامجة عن تذدذابت معةل الاستامثر مقادل الفرنك
السويرسي ،وابلتايل جتنب عائدات سلبية أامةل عىل الاستامثر .ول يسمح ابلستامثر يف املش تقات ألغراض املضاردة.

احلدود الئامتنية
 .27ل جيوز جتاوز مجموع الاستامثرات يف أأي كيان دعينه  5يف املائة من ر أأس املال املسامه للبنك أأو الرشكة املنشور يف
أأحدث دياانته املالية نرشا .ويسمح يف حاةل الس ندات ذات ادلخل الثادت دنس بة  5يف املائة كحد أأقىص من مجموع جحم
الإصدار.

الاعتبارات ا ألخالقية
 .28جيب أأن يراعى يف الاستامثرات مدى امتثال اجلهات اليت تصدر الاستامثرات للمبادئ العرشة الواردة يف التفاق
العاملي ل ألمم املتحدة يف جمالت حقوق الإنسان ومعايري العمل والبيئة وماكحفة الفساد (.)www.unglobalcompact.org
وجيب التقيد يف أأنشطة الاستامثر اكفة ابملبادئ املوحضة يف س ياسة الويبو بشأأن منع وردع الفساد والغش والتواطؤ والإكراه
وغسل ا ألموال ومتويل الإرهاب.

القروض
 .29ل جيوز للويبو اقرتاض أأموال من أأي مؤسسات من أأجل تعضيد استامثرات .وجيب عىل مديري الصناديق اخلارجيني
أأيضا الامتناع عن اقرتاض أأموال من أأي مؤسسات من أأجل تعضيد استامثرات.

دال .فئات ا ألصول املؤهةل
 .30يبني اجلدول التايل فئات ا ألصول املؤهةل واحلد ا ألدىن لتصنيفها الئامتين .وجيوز الاحتفاظ دأأصول مندرجة مضن أأي
من هذه الفئات دعمالت خالف الفرنك السويرسي .وجيوز الاحتفاظ بس يوةل التشغيل يف استامثرات سوف تنضج خالل
فرتة ل تزيد عىل اثين عرش أهرا من اترخي امتالك الاستامثر .ول جيوز أأن يتجاوز استامثر س يوةل التشغيل يف أأي م ْص ِّدر 5
يف املائة من مجموع ا ألصول .ول جيوز أأن يتجاوز استامثر الس يوةل ا ألساس ية يف أأي م ْص ِّدر  5يف املائة من مجموع الس يوةل
ا ألساس ية .أأما استامثر الس يوةل ا ألساس ية يف س ندات س يادية يصدرها ددل واحد ويكون تصنيفها  AAأأو أأعىل فال جيوز أأن
يتجاوز  30يف املائة من مجموع استامثرات الس يوةل ا ألساس ية .وجيوز ،يف اإطار القيود املذكورة أأدانه ،القيام ابستامثرات من
خالل حيازات مبارشة أأو وسائل استامثرية مجمعة.
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أضيفت امجلل ا ألردع اليت تبد أأ دعبارة "وجيوز الاحتفاظ بس يوةل التشغيل  "...وتنهتيي دعبارة " ...فال جيوز
أأن يتجاوز  30يف املائة من مجموع استامثرات الس يوةل ا ألساس ية" للحد من التعرض خملاطر م ْص ِّدر واحد،
ومن مث حتسني التنويع واحلد من اخملاطر .ومل يكن يوجد حد معني يف الس ياسة املع متدة.
وأضيفت امجلةل ا ألخرية لتوضيح أأن اس تخدام الوسائل الاستامثرية اجملمعة ،اليت قد تعزز التنويع واحلد من
اخملاطر وختفض التاكليف ،مسموح ده ددل من الاحتفاظ مبارشة ابستامثرات فردية .ديد أأن الوسائل
الاستامثرية اجملمعة سوف ختضع للقيود املبينة يف اجلدول الوارد أأدانه.
احلد ا ألدىن للتصنيف الئامتين
ا ألجل الطويل
ا ألجل القصري
أ(أكرث من  12أهرا)
(حىت  12أهرا)
الس يوةل أأو ما يعادلها
احلساب حتت الطلب أأو حساب التوفري أأو
حساب الإيداع
أهادات اإيداع/ودائع ألجل
ودائع هميلكة
ودائع متقاطعة العمالت

استامثرات السوق املالية
الورقة التجارية
اتفاق اإعادة الرشاء/اتفاق اإعادة الرشاء املعاكس
القبول املرصيف

A-2/P-2

A/A3 A/A2

A-3/P-3

BBB-/Baa3

A-2/P-2

A/A3 A/A2

الس ندات أأو الس ندات ا إلذنية أأو الالزتامات ا ألخرى وغريها من املنتجات الثادتة العائد اليت اأرتهتا الويبو
مبارشة
الس ندات احلكومية
الس ندات أ به الس يادية – س ندات املقاطعات
A-/A3 BBB-/Baa3 A-2/P-2 A-3/P-3
أأو الس ندات احمللية أأو ا إلقليمية
الس ندات املتجاوزة للسلطة الوطنية
الطرح اخلاص
س ندات الرشاكت
BBB-/Baa3
A-3/P-3

رشح التغيريات
سيس تخدم هذا النوع من
الاستامثر من أأجل س يوةل
التشغيل يف املقام ا ألول .ويويص
مستشارو الاستامثر يف الويبو
دتصنيف ائامتين أأعىل حسب
الاقتضاء نظرا حلجم خماطر الويبو
يف صندوق النقدية املشرتك هذا.
سيس تخدم هذا النوع من
الاستامثر من أأجل س يوةل
التشغيل يف املقام ا ألول .ويويص
مستشارو الاستامثر يف الويبو
دتصنيف ائامتين أأعىل حسب
الاقتضاء نظرا حلجم خماطر الويبو
يف صندوق النقدية املشرتك هذا.
نظرا حملدودية الفرص املتاحة يف
السوق احلالية ،يرى مستشارو
الاستامثر يف الويبو أأن تنويع
الاستامثرات لتشمل مجيع
املنتجات الاستامثرية الثادتة العائد
س يكون أأمرا همام.
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احلد ا ألدىن للتصنيف الئامتين
ا ألجل الطويل
ا ألجل القصري
أ(أكرث من  12أهرا)
(حىت  12أهرا)
الس ندات أأو الس ندات ا إلذنية أأو الالزتامات ا ألخرى واملنتجات الثادتة العائد اليت ُيصل علهيا كأسهم يف
صناديق مجمعة متداوةل يف السوق
ما ل يقل عن  %65من ما ل يقل عن  %65من
الس ندات احلكومية
احليازات يف ادلرجة
الس ندات أ به الس يادية – س ندات املقاطعات احليازات يف ادلرجة
الاستامثرية (  AAA/Aaaالاستامثرية
أأو الس ندات احمللية أأو ا إلقليمية
(AAA/Aaa -BBB-
 )-BBB-/Baa3جيوز
الس ندات املتجاوزة للسلطة الوطنية
الاحتفاظ برصيد يصل  )/Baa3جيوز
س ندات الرشاكت
اإىل  %35يف الس ندات الاحتفاظ برصيد يصل
اإىل  %35يف الس ندات
ذات العائد املرتفع
 BB+/Ba1اإىل  C/Caذات العائد املرتفع
 BB+/Ba1اإىل C/Ca

العقارات
صناديق الاستامثر العقاري
الصناديق العقارية

ل ينطبق
ل ينطبق

ل ينطبق
ل ينطبق

رشح التغيريات

نظرا حملدودية الفرص املتاحة يف
السوق احلالية ،يرى مستشارو
الاستامثر يف الويبو أأن تنويع
الاستامثرات لتشمل دعض
املنتجات ذات العائد الثادت
املرتفع س يكون أأمرا رضوراي .ومن
أ أأن هذا الهنج أأن يسمح
للصناديق ابلحتفاظ حبيازات يف
الس ندات اليت خيفض تصنيفها
حيامن يرى مدير الصندوق أأن
ذكل يف مصلحة املسامهني يف
الصندوق.
أضيف هذا اخليار من أأجل متكني
احملفظة من الاستامثر يف
الصناديق العقارية املتنوعة غري
املنظمة قانوان عىل أأهنا صناديق
استامثر عقاري.

املبادئ التوجهيية الاستامثرية ملديري الصناديق اخلارجيني
 .31جيوز ملديري الصناديق اخلارجيني الاستامثر يف أأ ٍي من فئات ا ألصول املبينة أأعاله دون جتاوز قيود اخملاطر احملددة يف
املبادئ التوجهيية الاستامثرية.
 .32وت َدرج املبادئ التوجهيية الاستامثرية ،اليت تضعها اللجنة الاستشارية ويعمتدها املدير العام ،يف لك عقد من عقود
اإدارة الاستامثر وجيب أأن تتضمن عىل ا ألقل املكوانت التالية:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)

أأهداف الاستامثر ،مع حتديد العائدات واخملاطر املتوقعة؛
ومنط اإدارة احملفظة ،نشط أأم سليب؛
ومعةل ا ألساس؛
واملقياس املرجعي ل ألداء؛
والعمالت املؤهةل؛
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(و)
(ز)
(ح)
(ط)

والوسائل املؤهةل؛
واحلد ا ألدىن وا ألقىص ملدة احملفظة؛
وجودة الئامتن؛
ومتطلبات التنويع.

 .33وينظر يف جوانب أأخرى ،مثل موازنة اخملاطر ،يف س ياق التلكيف احملدد ابإدارة استامثر خاري.

هاء .امتيازات املنظمة وحصاانهتا
 .34جيب عىل املنظمة لكام دخلت يف معل استامثري جديد مع طرف مناظر أأن تبني أأن الاستامثر منفَّذ رهنا ابمتيازاهتا
وحصاانهتا .وينبغي ل ألطراف املناظرة املوافقة عىل عدم اقتطاع أأي رضائب ول تعريض احلساب/ا ألصول ألي مطالبات
قانونية.

واو .قياس ا ألداء
املقاييس املرجعية
 .35تدار س يوةل التشغيل داخليا استنادا اإىل سعر الليبور السويرسي لثالثة أأأهر للفرنك السويرسي وسعر اليوريبور
لثالثة أأأهر لليورو وسعر أأذون اخلزانة ا ألمريكية لدلولر ا ألمرييك أأو استنادا اإىل املقياس املرجعي ا ألقرب اإىل التطبيق عىل
وس يةل الاستامثر املس تخدمة يف السوق ذات الصةل.
 .36ويتوىل مديرو الصناديق اخلارجيون اإدارة الس يوةل ا ألساس ية ،ويكون للك حمفظة استامثرية مقياس مرجعي ل ألداء
ُيدد مضن املبادئ التوجهيية الاستامثرية اخلاصة هبا .وجيب أأن تفي هذه املقاييس املرجعية ابملعايري التالية "1" :أفافة
وبس يطة ل اإهبام فهيا؛ " "2وقادةل لالستامثر وللتكرار؛ " "3وقادةل للقياس ومس تقرة؛ " "4ومالمئة للغرض الاستامثري؛
" "5وتعكس خيارات الاستامثر احلالية؛ " "5" "6وحمددة سلفا.
ر ِّ َيئ أأن العبارة ا ألصلية رمق " "5عرضة للتفسري اخلاطئ ويصعب عىل املتعهد أأن يس تخدهما يف التقيمي.
وذلكل فقد حذفت.

قياس ا ألداء وإاعداد التقارير
 .37ابلنس بة اإىل الس يوةل ا ألساس ية ،يرفع املتعهد تقارير أهرية بشأأن أأداء احملافظ املدارة خارجيا ويتكفل ابلزتام مديري
الصناديق اخلارجيني ابملبادئ التوجهيية الاستامثرية اخلاصة هبم .وُيسب أأداء الس يوةل املدارة داخليا وخارجيا ابلفرنك
السويرسي ،أأي ابستبعاد أأثر التذدذابت يف العمالت اليت استمثرت ا ألموال هبا.
يقارن أأداء س يوةل التشغيل ابملقاييس املرجعية املالمئة .و أأما أأداء مديري الصناديق اخلارجيني فيقاس نس بة اإىل
 .38و َ
املقياس املرجعي و أأي مؤرشات اإضافية عىل النحو احملدد يف املبادئ التوجهيية الاستامثرية.
 .39وترفع تقارير ردع س نوية اإىل اللجنة الاستشارية بشأأن معوم أأداء احملافظ واملقاييس املرجعية ابلفرنك السويرسي ،عىل
أأن يتضمن لك تقرير أأرقام أأداء مقارن ألرابع الس نة السادقة وللس نة السادقة .ويف حاةل ظهور أأداء ضعيف بشلك مال َحظ
عىل واحد أأو أأكرث من مديري الصناديق اخلارجيني لفرتة ثالثة أأأهر أأو أأكرث ،أأو مالحظة تغري مفاجئ يف أأداء أأحد مديري
الصناديق اخلارجيني خالل أه ٍر ما ،جيب خماطبته ومطالبته دتفسري كتايب ذلكل التغري يف ا ألداء .فاإن اس متر تدين ا ألداء،
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وجب عىل اللجنة الاستشارية اختاذ التدادري الالزمة لضامن اإجياد اسرتاتيجية وإاجراء تصحيحي للتعامل مع مدير الصندوق
اخلاري متدين ا ألداء.
 .40جيب الكشف يف البياانت املالية الس نوية عن تفاصيل الاستامثرات وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام،
وختضع تك الاستامثرات ابلتايل للتدقيق .وابلإضافة اإىل ذكل ،تنص املادة  6.6من النظام املايل عىل أأن يتضمن تقرير الإدارة
املالية املعد للك فرتة مالية تقريرا عن الاستامثرات.
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احلدود الئامتنية
تعمتد املنظمة من أأجل ضامن اجلودة الئامتنية وانتظام التقيمي الئامتين عىل واكلت تصنيف الئامتن املعمتدة لتبني اجلدارة
الئامتنية .والواكلت املعمتدة هذه يف عام  2015يه موديز ،وس تاندارد أأند دورز ،وفيتش أآي يب يس اإيه.
موديز
ا ألجل الطويل ا ألجل القصري
Aaa
Aa1
Aa2
P-1
Aa3
A1
A2
A3
P-2
Baa1
Baa2
P-3
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
غري ممتزي
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C

س تاندارد أأند دورز
ا ألجل الطويل ا ألجل القصري
AAA
AA+
A-1+
AA
AAA+
A-1
A
AA-2
BBB+
BBB
A-3
BBBBB+
BB
BBB
B+
B
BCCC+
CCC
C
CCCCC
C
D

/

فيتش
ا ألجل الطويل ا ألجل القصري
AAA
AA+
F1+
AA
AAA+
F1
A
AF2
BBB+
BBB
F3
BBBBB+
BB
BBB
B+
B
B-

CCC

DDD

درجة الاستامثر

عائد مرتفع

C

/

ختلف

جرى تبس يط أأوصاف التصنيفات الئامتنية يف اجلدول الوارد أأعاله لتحدد فقط ما اإذا اكن التصنيف
الئامتين هو درجة استامثر أأم عائد مرتفع .ومن املعلوم أأنه لكام ارتفعت ادلرجة ،اخنفضت اخملاطر الئامتنية
املتصورة .ديد أأن ا ألوصاف املتعلقة دفئات التصنيفات عىل النحو املبني يف اجلدول ا ألصيل اكنت ذات
طادع عام للغاية يصعب معه اس تخداهما ألغراض التقيمي.
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ميكن يف حالت اس تثنائية ا ألخذ دتصنيفات من واكلت ماكفئة مس تقةل لس ندات مل تصنفها أأي من الواكلت الثالث
املعمتدة .ول يسمح ابللجوء اإىل خدمات تصنيف خالف الواكلت الثالث املعمتدة اإل دقدر ما تبدو خدمة التصنيف البديةل
موضوعية ومس تقةل يف حتليلها.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

س ياسة الاستامثرات – الس يوةل الاسرتاتيجية
أألف .النطاق والغرض
وصف املستمثر
 .1أنشئت املنظمة العاملية للملكية الفكرية مبقتىض اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت أأبرمت يف س نة
 1967ودخلت حزي النفاذ يف س نة  ،1970حيث حلت املنظمة حمل مكتب حامية امللكية الفكرية اذلي أأنشئ يف س نة
 1893ويعرف مبخترص الربيب ( BIRPIخمترص ابللغة الفرنس ية يعين املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية) لإدارة
اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ( )1883واتفاقية برن محلاية املصنفات ا ألددية والفنية ( .)1886ويف س نة ،1974
اعرتف ابلويبو كواكةل متخصصة يف منظومة ا ألمم املتحدة.
 .2وتضطلع الويبو دطائفة واسعة من املهام املتصةل حبامية حقوق امللكية الفكرية مهنا :مساعدة احلكومات واملنظامت عىل
وضع الس ياسات وإاقامة الهيالك وتطوير املهارات الالزمة لتسخري اإماكانت امللكية الفكرية ألغراض التمنية الاقتصادية؛
والعمل مع ادلول ا ألعضاء عىل تطوير قانون امللكية الفكرية ادلويل؛ وإادارة املعاهدات؛ وإادارة أأنظمة التسجيل العاملية
للعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية وتسميات املنشأأ فضال عن نظام اإيداع الرباءات؛ وتوفري خدمات تسوية
املنازعات؛ والاضطالع ددور احملفل لإجراء احلوار املس تنري وتبادل اخلربات.

الصالحية
 .3وضعت س ياسة الاستامثر هذه وفقا للامدة  10.4من النظام املايل اليت تعطي املدير العام صالحية توظيف ا ألموال
اليت ل تكون لزمة لتلبية الاحتياجات الفورية يف استامثرات قصرية ا ألجل ،وفقا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات كام
توافق علهيا ادلول ا ألعضاء ،واملادة  11.4من النظام املايل اليت تعطي املدير العام صالحية توظيف ا ألموال اليت تظهر
أكرصدة دائنة للمنظمة يف استامثرات طويةل ا ألجل وفقا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات كام توافق علهيا ادلول ا ألعضاء.
وابلنظر اإىل الطبيعة طويةل ا ألجل لاللزتامات املتعلقة دتقدمي امزيات طبية ملوظفي الويبو دعد تقاعدمه (فامي يعرف ابمس التأأمني
الصحي دعد هناية اخلدمة) ،اتفق يف جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب  2014عىل اإعداد س ياسة استامثر منفصةل لمتويل
التأأمني الصحي دعد هناية اخلدمة ،ووافقت امجلعيات عىل هذه التوصية يف دورهتا الرادعة وامخلسني يف عام  .2014وتعاجل
هذه الس ياسة هذا املتطلب وتنطبق عىل الس يوةل اليت حنيت جانبا ابلفعل وُيمتل اس مترار تنحيهتا جانبا يف املس تقبل لمتويل
الزتامات التأأمني الصحي دعد هناية اخلدمة .وتعرف هذه الس يوةل مبسمى الس يوةل الاسرتاتيجية (طويةل ا ألجل).
 .4وتضع هذه الس ياسة املبادئ اللكية لستامثرات املنظمة ،وابلتايل فهيي تنطبق عىل املبادئ التوجهيية الاستامثرية
الصادرة ملديري الصناديق اخلارجيني (التعريف يف الفقرة .)16

ابء .أأحصاب املصاحل وا ألدوار واملسؤوليات
املدير العام
 .5يس تعرض املدير العام التقارير واملقرتحات والتوصيات املقدمة من اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات ويعمتدها
اعامتدا هنائيا.

WO/PBC/26/4 REV.
Annex II
2

 .6ووفقا للامدتني  10.4و 11.4من النظام املايل ،جيب عىل املدير العام اإخطار جلنة الربانمج واملزيانية ابلستامثرات
قصرية ا ألجل وطويةل ا ألجل بشلك منتظم.

اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات
.7

تتأألف اللجنة من أأعضاء يعيهنم املدير العام .ويصدر املدير العام تعمامي اإداراي دتشكيل اللجنة.

 .8وتسدي هذه اللجنة املشورة اإىل املدير العام فامي يتعلق ابستامثر أأموال املنظمة وفقا للقسم جمي من الفصل الرادع من
النظام املايل ولحئته .وتشمل هذه املشورة أأمورا من قبيل حمتوايت س ياسة الاستامثر واسرتاتيجيته وختصيص ا ألصول
واملقاييس املرجعية ل ألداء املقبوةل واملبادئ التوجهيية الاستامثرية .أأما مسؤولياهتا احملددة فهيي اكلتايل:
( أأ)

تنفيذ ورصد س ياسة الاستامثر
ترشف اللجنة عىل تنفيذ ورصد مجيع أأوجه س ياسة الاستامثر .ويضطلع هبذا العمل استنادا اإىل املقرتحات
يتوج دتوصيات ترفعها اللجنة اإىل املدير العام.
والتقارير املقدمة من أأمني اخلزانة وما جيري من أأحباث ،و َّ

(ب) اس تعراض وحتديث س ياسة الاستامثر
تس تعرض اللجنة س ياسة الاستامثر س نواي استنادا اإىل التوصيات ابإجراء تعديالت و /أأو حتديثات الواردة من
املراقب املايل.
وترفع توصيات اللجنة اإثر انهتاهئا من هذا الاس تعراض اإىل املدير العام ومن مث اإىل ادلول ا ألعضاء للموافقة
علهيا .وميكن اإجراء معليات اس تعراض للس ياسة ألغراض خاصة نتيجة لظروف معينة يف السوق أأو عوامل
أأخرى.
(ج) اس تعامل مديري صناديق خارجيني واملتعهد والاس تغناء عهنم
تتحمل اللجنة ،مبوجب موافقة املدير العام ،مسؤولية اس تعامل مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد
والاس تغناء عهنم (التعريف يف الفقرة .)17
وابلنس بة اإىل اختيار مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد ،جترى معلية طلب عروض وفقا لإطار املشرتايت
املتبع يف املنظمة .ويقدَّم تقيمي العروض ،جنبا اإىل جنب مع التوصيات املصاحبة ،اإىل اللجنة لإجراء
الاس تعراض الهنايئ.
ويتطلب اإدراج مديري الصناديق اخلارجيني يف معلية الاختيار استيفاءمه الرشوط املبدئية التالية:
" "1جيب عىل املدير الالزتام ابلترشيعات وا ألنظمة احلامكة يف البدل ذي الصةل فامي يتعلق ابخلدمات املالية،
مبا يف ذكل صالحيات الهيئة التنظيمية اخملتصة؛
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" "2وجيب عىل املدير الاجهتاد يف الامتثال للمعايري العاملية ل ألداء الاستامثري 6و أأن يقدم عىل أأقل تقدير
دياانت أأداء ردع س نوية اترخيية والصايف احملقق وإاجاميل الرسوم؛
" "3وجيب عىل املدير تقدمي معلومات تفصيلية بشأأن اترخي الرشكة واملوظفني احملوريني وكبار العمالء
ونظام الرسوم واملوظفني املساندين؛
" "4وجيب عىل املدير ديان اسرتاتيجية الاستامثر اليت س تتَّبع دياان واحضا وإاثبات الالزتام املتواصل دتك
الاسرتاتيجية ابلواثئق.
ويصبح اس تعامل مديري الصناديق اخلارجيني حمسوما بشلك رمسي دلى التوقيع معهم عىل عقود اإدارة
الاستامثرات .وتبني هذه العقود تفصيال مسؤوليات مديري الصناديق 7.ويوقَّع عىل هذه العقود نيادة عن
الويبو ،استنادا اإىل توصية من اللجنة الاستشارية ،وفقا لإطار املنظمة للمشرتايت.
(د) مراقبة مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد
تتكفل اللجنة الاستشارية ،حتت إارشاف املدير العام ،ابستيفاء مدير الصناديق املعينني ملا يلكَّفون ده مضن
الالزتامات التعاقدية املبينة يف عقد اإدارة الاستامثرات ذي الصةل ،مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية الاستامثرية
املدرجة يف لك عقد .وينفَّذ هذا العمل استنادا اإىل التقارير الردع س نوية الواردة من أأمني اخلزانة فامي يتعلق
دأأداء مديري الصناديق اخلارجيني ابلنس بة اإىل املقاييس املرجعية وغريها من مؤرشات ا ألداء وإاحصاءات
ا ألداء واخملاطر املقدمة من املتعهد .وجتري اللجنة الاستشارية اس تعراضا ردع س نوي ( أأو ألغراض خاصة
حسب احلاجة) لسرتاتيجيات الاستامثر وتعقد اجامتعات اس تعراض منتظمة مع مديري الصناديق اخلارجيني
وغريمه من مقديم اخلدمات.
(ه) وفامي يتعلق ابملتعهد ،تتكفل اللجنة الاستشارية ،استنادا اإىل التقارير الواردة من أأمني اخلزانة وحتت إارشاف
املدير العام ،مبا ييل:
" "1الالزتام ابتفاق املتعهد الرئييس؛
" "2والالزتام ابتفاق مس توى اخلدمة ومؤرشات ا ألداء الرئيس ية اليت تشلك جزءا من اتفاق املتعهد
الرئييس؛
" "3وعقد اجامتعات منتظمة لس تعراض اخلدمة.
(و) ختصيص ا ألصول
متثل السامت املالية والاكتوارية للزتامات التأأمني الصحي دعد هناية اخلدمة العامل احملرك لتخصيص ا ألصول
للس يوةل الاسرتاتيجية .وحتدد اللجنة الاستشارية التخصيص املبديئ استنادا اإىل دراسة بشأأن اإدارة ا ألصول
واخلصوم جيرهيا مستشار مايل حمرتف ويعمتدها املدير العام .ومن مث يس تعرض ختصيص ا ألصول الاسرتاتيجي
 6املعايري العاملية ل ألداء الاستامثري يه مجموعة من املبادئ ا ألخالقية املوحدة عىل مس توى الصناعة تزود رشاكت الاستامثر دتوجهيات بشأأن كيفية حساب نتاجئ
استامثراهتا وإاعالم معالهئا احملمتلني هبا.
 7تتضمن املسؤوليات :صالحية الاستامثر ،ومسؤولية املدير ،والتعهدات والضامانت ،واملقاييس املرجعية ل ألداء ،والرسوم ،وإاعداد التقارير ،ومتطلبات اإدارية
تدرج يف لك اتفاق مبادئ توجهيية استامثرية ذات صةل.
أأخرى .و َ
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يف دورة ثالثية الس نوات من خالل دراسة بشأأن اإدارة ا ألصول واخلصوم .وتس تعرض اللجنة الاستشارية
نتاجئ هذه ادلراسات وتويص دأأي تعديالت لزمة عىل تركيب حمفظة الاستامثر .وترفع هذه التوصيات اإىل
املدير العام للموافقة علهيا.
 .9وللجنة يف سبيل مبارشة املسؤوليات املبينة يف الفقرة  8أأعاله أأن تس تعمل خرباء من خارج املنظمة من ذوي الباع
الطويل يف القطاع املايل .وسوف جتمتع هذه اللجنة مرة لك ثالثة أأأهر عىل ا ألقل.

املراقب املايل
يفوض املراقب املايل وفقا للقاعدة  10.104يف اإجراء الاستامثرات وإادارهتا حبصافة وفقا لس ياسة الاستامثرات املعمتدة
َّ .10
من ادلول ا ألعضاء مبقتىض املادتني  10.4و 11.4من النظام املايل.
 .11يتكفل املراقب املايل ،عن طريق وضع مبادئ توجهيية مالمئة ،8دصب جل الرتكزي عىل تقليل اخملاطر اليت تتعرض لها
ا ألموال ا ألصلية اإىل احلد ا ألدىن من خالل انتقاء ما يفي دذكل من العمالت وفئات ا ألصول اليت ُيتفظ دتك ا ألموال هبا،
وفقا لتخصيص ا ألصول اليت وافق عليه املدير العام ،مع التكفل يف نفس الوقت دوجود الس يوةل الالزمة لتلبية احتياجات
املنظمة من التدفق النقدي .وابلإضافة اإىل ذكلُ ،يدد املراقب املايل الاستامثرات والعمالت اليت جترى هبا استنادا اإىل
س ياسة الاستامثر هذه واستنادا اإىل التقارير وا ألحباث الواردة من أأمني اخلزانة و أأي توصيات تصدرها يف هذا الشأأن
اللجنة الاستشارية.

أأمني اخلزانة ،أعبة الشؤون املالية
 .12يتوىل هذا الشخص املرؤوس للمدير املايل واذلي يؤدي أأيضا دور أأمني اللجنة الاستشارية املسؤولية عن مبارشة
ا ألنشطة الاستامثرية وإاعداد التقارير عن لك ما جيرى من استامثرات .ويتواصل أأمني اخلزانة مع مديري الصناديق اخلارجيني
واملتعهد ويعد تقارير ردع س نوية بشأأن الوضع الراهن لالستامثرات لتقدميها اإىل اجلنة الاستشارية عرب املراقب املايل .وتغطي
هذه التقارير ا ألداء منسواب اإىل املقاييس املرجعية وإاحصاءات اخملاطر .ومن مسؤولياته كذكل رصد املعايري اليت من أأأهنا
الإفضاء اإىل وضع أأحد مديري الصناديق اخلارجيني حتت "املراقبة" للنظر يف احامتل اإحالل غريه حمهل .ويقدَّم التقرير الناجت اإىل
اللجنة الاستشارية عرب املراقب املايل .وجيري هذا الشخص كذكل اس تعراضا يف هناية لك أهر للمعامالت املنفذة ويراقب
ا ألسواق املالية.
 .13ويتحمل أأمني اخلزانة املسؤولية عن اإدارة العالقات مع املصارف وسازر ا ألطراف املالية املناظرة ،مبا يف ذكل الرصد
الردع س نوي لتصنيفاهتا الئامتنية.

مديرو الصناديق اخلارجيون
 .14يشري هذا املصطلح اإىل مقديم خدمات اإدارة الاستامثرات سواء أأاكنوا أأفرادا أأم رشاكت ،حيث يتولون اإدارة أأصول
من قبيل ا ألسهم والس ندات والعقارات بشلك همين دغية حتقيق أأهداف استامثرية حمددة لصاحل املنظمة.

 8جيب أأل خيلط دني هذه املبادئ التوجهيية وتك اليت تصدرها اللجنة الاستشارية ملديري الصناديق اخلارجيني.
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املتعهد
 .15يشري هذا املصطلح اإىل املؤسسة املالية املسؤوةل عن حامية ا ألصول املالية للمنظمة .وميسك املتعهد دأأصول مثل
ا ألسهم والس ندات ويرتب لتسوية أأي معليات رشاء أأو ديع لهذه ا ألصول وحتصيل ادلخل املقادل .وقد يقدم املتعهد خدمات
أأخرى مثل حتليل اخملاطر ورصد أأداء مديري الصناديق اخلارجيني وإاعداد تقارير الامتثال.

جمي .أأهداف الاستامثر وقادلية حتمل اخملاطر والقيود
ا ألهداف
 .16جيب استامثر الس يوةل الاسرتاتيجية عىل ا ألجل الطويل 9حتقيقا لمنو ر أأس املال وابلتايل العائدات الإجيادية اجملمةل عىل
تعرف املبادئ العامة لإدارة استامثرات املنظمة ،أأل ويه " "1احلفاظ عىل ر أأس املال؛ " "2والس يوةل؛
مر الزمن .و َّ
" "3ومعدل العائد حمكوما دقيود ما ورد يف " "1و" "2عىل النحو التايل:
( أأ) احلفاظ عىل ر أأس املال – تس هتدف احملفظة عىل ا ألقل حفظ ر أأس املال عىل ا ألجل الطويل.
(ب) الس يوةل – يستمثر جزء من احملفظة يف وسائل خاضعة للتعامل العمويم ،اما جيعلها يف غالب ظروف السوق
قادةل للبيع رسيعا .وليس للس يوةل الاسرتاتيجية يف الوقت الراهن متطلبات س يوةل يف ا ألجل القصري أأو
الطويل.
(ج) العائد – ينبغي أأن يكون متوسط العائدات طويةل ا ألجل مساواي ملعدل العائد املس تخدم ابعتباره معدل
اخلصم لتقيمي مبلغ الالزتام تقليال ألي جفوة متويلية.
 .17ووفقا للتوصيات الواردة يف دراسة اإدارة ا ألصول واخلصوم ،ستس هتدف املنظمة حتقيق توازن دني هذه املبادئ
الثالثة .ومن املسَّل ده أأنه قد يتعذر استيفاء املبادئ الثالث يف مجيع ا ألوقات.
 .18ويمتثل الهدف يف حتقيق نس بة تغطية قدرها  %90 %80اإىل  %100من الزتامات التأأمني الصحي دعد انهتاء اخلدمة
خالل عدد من الس نوات  20س نة ،وحت َّدد هذه النس بة حسب مطلب حتقيق عائد مجمل اإجيايب مبس توى مقبول من
اخملاطرة.
دناء عىل نتاجئ دراسة اإدارة ا ألصول واخلصوم اليت أأجراها خبري استشاري خاري ،اعمتدت اللجنة نس بة
تغطية قدرها  %90من الزتامات التأأمني الصحي دعد انهتاء اخلدمة خالل  20س نة ،وسوف تس تخدم
هذه النس بة لختيار الاستامثرات اليت يتعني احلصول علهيا من أأجل الس يوةل الاسرتاتيجية .وذلكل،
حذف النطاق اذلي يرتاوح من  %80اإىل  %100من الالزتامات .كام حذفت احلاأ ية السفلية 10
ذات الصةل أأدانه ألهنا أأصبحت الآن زائدة عن احلاجة.

قادلية حتمل اخملاطر
 .19جيب الإقدام عىل مس توى من اخملاطر يتسق مع ا ألهداف الاستامثرية للس يوةل الاسرتاتيجية عىل النحو املوصوف
يف القسم جمي حتت "ا ألهداف" أأعاله .ديامن ي َّ
سَّل يف حاةل الس يوةل ا ألساس ية درضورة جتشم يشء من اخملاطر دغية حتقيق
ُ 9يدد ا ألفق الزمين لالستامثر ابلرجوع اإىل نتاجئ دراسة اإدارة ا ألصول واخلصوم.
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ا ألهداف الاستامثرية .ويف ضوء ا ألهداف املناظرة للس يوةل الاسرتاتيجية ،س يكون توصيف اخملاطر مرُيا ابستامثرات تظهر
فهيا ادليناميكية .ويعود حتديد مس توايت قادلية حتمل اخملاطر وإاقرارها اإىل املدير العام استنادا اإىل توصيات من اللجنة
الاستشارية .وتقع عىل عاتق اللجنة الاستشارية مسؤولية فهم اخملاطر ورصدها بشلك مس متر.

القيود
 .20التنويع يف ا ألطراف املناظرة:
( أأ) جيوز العهد بميع استامثرات املنظمة من الس يوةل الاسرتاتيجية ملؤسسة واحدة تمتتع مبس توى خماطر س يادية
وتصنيف  ،AAA/Aaaرشيطة اإماكن العثور عىل مؤسسة هبذا الوصف وقبولها هذه ا ألموال الاستامثرية.
أأما خالف ذكل ،فينبغي اس هتداف توزيع الس يوةل عىل مؤسس تني .و ألغراض حتديد هاتني املؤسس تني ،لن
10
يعهد ابلس يوةل الاسرتاتيجية اإىل تك املؤسسات اليت تدير الس يوةل ا ألساس ية.

سوف ُيتفظ املتعهد نيادة عن الويبو بميع استامثرات الويبو النقدية الاسرتاتيجية ،سواء أأاكنت مكتس بة
مبارشة أأو من خالل صناديق مجمعة متداوةل يف السوق .ول يقوم املتعهد إابدارة ا ألموال ،دل يقوم فقط
ددور الوكيل اذلي ُيصل الفائدة ويقوم دعمليات رشاء الاستامثرات وديعها .وسوف ُيتفظ مببلغ ضئيل
فقط يف صورة نقدية ،وسوف يست مثر هذا املبلغ يف أأرسع وقت امكن .وذلكل ،دناء عىل خطط الاستامثر
املنقحة ،مل تعد هذه الفقرة قادةل للتطبيق عىل حيازات الس يوةل الاسرتاتيجية.
(ب) ول جيوز العهد ابلستامثرات اليت جيرهيا مديرو الصناديق اخلارجيني اإل ملؤسسات لها تصنيف قصري ا ألجل
 2-P/2-Aأأو تصنيف طويل ا ألجل  A3/-Aأأو أأعىل .ويتعلق الاس تثناء الوحيد من ذكل ابلإصدارات
املؤسس ية (س ندات و أأوراق جتارية صادرة عن مؤسسات) جيوز أأن يكون تصنيفها قصري ا ألجل 3-P/3-A
أأو تصنيفها طويل ا ألجل  .Baa3/-BBBفاإن حدث أأن اخنفض التصنيف الئامتين اإىل مس توى أأدىن من
املعايري احملددة هل ،جيب تصفية أأي استامثرات يف هذه املؤسسات يف أأقرب فرصة تتاح.

ومن أأجل تبس يط العرض ،ترد يف اجلدول الوارد يف القسم دال أأدانه مجيع املعلومات املتعلقة دفئات
ا ألصول اليت ميكن احلصول علهيا والتصنيفات الئامتنية ذات الصةل بلك فئة.
( أأ)

الاستامثرات اليت يقوم هبا مديرو الصناديق اخلارجيون ل جيوز القيام هبا اإل وفقا جلدول فئات ا ألصول املؤهةل
التالية يف القسم دال أأدانه

(ب) جيب جتميع الاستامثرات املعهود هبا اإىل مؤسسات اتدعة ملؤسسة أأو منتس بة اإلهيا عند حتديد نس بة املال
املعهود هبا اإىل املؤسسة املعنية .وجيوز جتاوز احلدود مؤقتا اإذا اكن الباعث عىل ذكل تذدذابت العمالت أأو
حلول أأجل استامثرات كبرية أأو تغريات يف التدفق النقدي أأو خفض تصنيف املؤسسات .ويف حاةل جتاوز
املس توايت ،وجب عىل أأمني اخلزانة ابلتنس يق مع مديري الصناديق اخلارجيني ،الاجهتاد يف تصحيح الوضع
دأأرسع ما ميكن دون جر جزاءات .فاإن مل يكن تعديل املس توى ميسورا (نتيجة ملا يقرتن ده من تاكليف)،
وجب اإقرار املراقب املايل للوضع.

 10يرد يف املرفق ا ألول تفاصيل التصنيفات الئامتنية.
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معةل الاستامثر
 .21جيب أأخذ العمةل املس تخدمة يف الكشوف املالية ،ويه الفرنك السويرسي حاليا ،يف الاعتبار عند حتديد العمالت
املس تخدمة يف الاستامثر.
 .22ويف حاةل اس تخدام معالت خالف الفرنك السويرسي يف استامثرات ،يفصل مديرو الصناديق اخلارجيني وفقا
للمبادئ التوجهيية الاستامثرية الصادرة يف اس تخدام وسائل التحوط لتقليل اخملاطر النامجة عن تذدذابت معةل الاستامثر
مقادل الفرنك السويرسي ،وابلتايل جتنب عائدات سلبية أامةل عىل الاستامثر .ول يسمح ابلستامثر يف املش تقات ألغراض
املضاردة.

احلدود الئامتنية
 .23ل جيوز جتاوز مجموع الاستامثرات يف أأي كيان دعينه  5يف املائة من ر أأس املال املسامه للبنك أأو الرشكة املنشور يف
أأحدث دياانته املالية نرشا .ويسمح يف حاةل الس ندات ذات ادلخل الثادت دنس بة  5يف املائة كحد أأقىص من مجموع
جحم الإصدار.

الاعتبارات ا ألخالقية
 .24جيب أأن يراعى يف الاستامثرات مدى امتثال اجلهات اليت تصدر الاستامثرات للمبادئ العرشة الواردة يف التفاق
العاملي ل ألمم املتحدة يف جمالت حقوق الإنسان ومعايري العمل والبيئة وماكحفة الفساد (.)www.unglobalcompact.org
وجيب التقيد يف أأنشطة الاستامثر اكفة ابملبادئ املوحضة يف س ياسة الويبو بشأأن منع وردع الفساد والغش والتواطؤ والإكراه
وغسل ا ألموال ومتويل الإرهاب.

الاقرتاض
 .25جيب عىل مديري الصناديق اخلارجيني الامتناع عن اقرتاض أأموال من أأي مؤسسات من أأجل تعضيد استامثرات.

دال .فئات ا ألصول املؤهةل
 .26يبني اجلدول التايل فئات ا ألصول املؤهةل ومتطلبات احلد ا ألدىن من التصنيف الئامتين لها .وجيوز الاحتفاظ دأأصول
مندرجة مضن أأي من هذه الفئات دعمالت خالف الفرنك السويرسي .ول جيوز أأن يتجاوز استامثر الس يوةل الاسرتاتيجية
يف أأي م ْص ِّدر  5يف املائة من مجموع استامثرات الس يوةل الاسرتاتيجية ابس تثناء الس ندات الس يادية املصنفة  AAأأو أأعىل .أأما
الاستامثر يف س ندات س يادية يصدرها ددل واحد ويكون تصنيفها  AAأأو أأعىل فال جيوز أأن يتجاوز  30يف املائة من مجموع
استامثرات الس يوةل الاسرتاتيجية .وجيوز ،يف اإطار القيود املذكورة أأدانه ،القيام ابستامثرات من خالل حيازات مبارشة أأو
وسائل استامثرية مجمعة.
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أضيف النص السادق للحد من التعرض خملاطر م ْص ِّدر واحد ،ومن مث حتسني التنويع واحلد من اخملاطر.
ومل يكن يوجد حد معني يف الس ياسة املع متدة.
وأضيفت امجلةل ا ألخرية لتوضيح أأن اس تخدام الوسائل الاستامثرية اجملمعة ،اليت قد تعزز التنويع واحلد من
اخملاطر وختفض التاكليف ،مسموح ده ددل من الاحتفاظ مبارشة ابستامثرات فردية .ديد أأن الوسائل
الاستامثرية اجملمعة سوف ختضع للقيود املبينة يف اجلدول الوارد أأدانه.
احلد ا ألدىن للتصنيف الئامتين
طويل ا ألجل
قصري ا ألجل
أ(أكرث من  12أهرا)
(حىت  12أهرا)
الس يوةل أأو ما يعادلها
احلساب حتت الطلب أأو حساب التوفري أأو
حساب الإيداع
أهادات اإيداع/ودائع ألجل
ودائع هميلكة
ودائع متقاطعة العمالت

استامثرات السوق املالية
الورقة التجارية
اتفاق اإعادة الرشاء/اتفاق اإعادة الرشاء املعاكس

A-2/P-2

A-3/P-3

A-/A3 A/A2

A/A2 A-A3

الس ندات أأو الس ندات ا إلذنية أأو الالزتامات ا ألخرى وغريها من املنتجات الثادتة العائد اليت اأرتهتا الويبو
مبارشة
الس ندات احلكومية
الس ندات أ به الس يادية – س ندات املقاطعات
أأو الس ندات احمللية أأو ا إلقليمية
A-/A-3
الس ندات املتجاوزة للسلطة الوطنية
A-3/P-3 A-2/P-2
BBB-/Baa3
الطرح اخلاص

س ندات الرشاكت

A-3/P-3

سيس تخدم هذا النوع من
الاستامثر من أأجل س يوةل
التشغيل يف املقام ا ألول .ويويص
مستشارو الاستامثر يف الويبو
دتصنيف ائامتين أأعىل حسب
الاقتضاء نظرا حلجم خماطر الويبو
يف صندوق النقدية املشرتك هذا.

BBB/Baa3

القبول املرصيف
A-2/P-2

رشح التغيريات

BBB-/Baa3

سيس تخدم هذا النوع من
الاستامثر من أأجل س يوةل
التشغيل يف املقام ا ألول .ويويص
مستشارو الاستامثر يف الويبو
دتصنيف ائامتين أأعىل حسب
الاقتضاء نظرا حلجم خماطر الويبو
يف صندوق النقدية املشرتك هذا.

نظرا حملدودية الفرص املتاحة يف
السوق احلالية ،يرى مستشارو
الاستامثر يف الويبو أأن تنويع
الاستامثرات لتشمل مجيع
املنتجات الاستامثرية الثادتة العائد
س يكون أأمرا همام.
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احلد ا ألدىن للتصنيف الئامتين
طويل ا ألجل
قصري ا ألجل
أ(أكرث من  12أهرا)
(حىت  12أهرا)
الس ندات أأو الس ندات ا إلذنية أأو الالزتامات ا ألخرى واملنتجات الثادتة العائد اليت ُيصل علهيا كأسهم يف
صناديق مجمعة متداوةل يف السوق
ما ل يقل عن  %65من ما ل يقل عن  %65من
الس ندات احلكومية
احليازات يف ادلرجة
الس ندات أ به الس يادية – س ندات املقاطعات احليازات يف ادلرجة
الاستامثرية (  AAA/Aaaالاستامثرية
أأو الس ندات احمللية أأو ا إلقليمية
(AAA/Aaa -BBB-
 )-BBB-/Baa3جيوز
الس ندات املتجاوزة للسلطة الوطنية
الاحتفاظ برصيد يصل  )/Baa3جيوز
س ندات الرشاكت
اإىل  %35يف الس ندات الاحتفاظ برصيد يصل
اإىل  %35يف الس ندات
ذات العائد املرتفع
 BB+/Ba1اإىل  C/Caذات العائد املرتفع
 BB+/Ba1اإىل C/Ca

العقارات
صناديق الاستامثر العقاري
الصناديق العقارية

ل ينطبق
ل ينطبق

ل ينطبق
ل ينطبق

حيازات عقارية مبارشة

ا ألسهم
صناديق ا ألسهم
احليازات السهمية املبارشة

صناديق التحوط

ل ينطبق
ل ينطبق

رشح التغيريات

نظرا حملدودية الفرص املتاحة يف
السوق احلالية ،يرى مستشارو
الاستامثر يف الويبو أأن تنويع
الاستامثرات لتشمل دعض
املنتجات ذات العائد الثادت
املرتفع س يكون أأمرا رضوراي .ومن
أ أأن هذا الهنج أأن يسمح
للصناديق ابلحتفاظ حبيازات يف
الس ندات اليت خيفض تصنيفها
حيامن يرى مدير الصندوق أأن
ذكل يف مصلحة املسامهني يف
الصندوق.
أضيف هذا اخليار من أأجل متكني
احملفظة من الاستامثر يف
الصناديق العقارية املتنوعة غري
املنظمة قانوان عىل أأهنا صناديق
استامثر عقاري.
ل يعترب خيار الرشاء املبارش
للعقارات جمداي نظرا حلجم
حيازات الس يوةل الاسرتاتيجية.

ل ينطبق
ل ينطبق

ل يعترب خيار صناديق التحوط
مناس با حلجم اخملاطر احملددة
لصناديق الس يوةل الاسرتاتيجية.
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املبادئ التوجهيية الاستامثرية ملديري الصناديق اخلارجيني
 .27جيوز ملديري الصناديق اخلارجيني الاستامثر يف أأ ٍي من فئات ا ألصول املبينة أأعاله دون جتاوز احلدود املبينة يف
دراسة اإدارة ا ألصول واخلصوم .وجيوز أأن يقوم مديرو الصناديق ابلستامثرات مبارشة أأو من خالل صناديق مجمعة متداوةل
يف السوق.

دناء عىل توصية من مستشاري الاستامثر ،اع متدت اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات هنجا
لالس تفادة يف املقام ا ألول من الصناديق ذات التَّداول العام القامئة عىل ا ألسواق من أأجل الاستامثر يف
الس ندات (ذات الإيراد الثادت) وا ألسهم والعقارات من أأجل احلد من التلكفة العالية لقتناء استامثرات
مبارشة من خالل مديري الصناديق ،ومع مراعاة الاستامثرات احملدودة املتاحة يف السوق احلالية ل س امي
يف حافظة قامئة عىل الفرنك السويرسي .وسوف ي َّ
وَّض ذكل يف املبادئ التوجهيية اخلاصة
مبديري الصناديق.
 .28وت َدرج املبادئ التوجهيية الاستامثرية ،اليت تضعها اللجنة الاستشارية ويعمتدها املدير العام ،يف لك عقد من عقود
اإدارة الاستامثر وجيب أأن تتضمن عىل ا ألقل املكوانت التالية:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)

أأهداف الاستامثر ،مع حتديد العائدات واخملاطر املتوقعة؛
ومنط اإدارة احملفظة ،نشط أأم سليب؛
ومعةل ا ألساس؛
واملقياس املرجعي ل ألداء؛
والعمالت املؤهةل؛
والوسائل املؤهةل؛
واحلد ا ألدىن وا ألقىص ملدة احملفظة؛
وجودة الئامتن؛
ومتطلبات التنويع.

 .29وينظر يف جوانب أأخرى ،مثل موازنة اخملاطر ،يف س ياق التلكيف احملدد ابإدارة استامثر خاري.

هاء .امتيازات املنظمة وحصاانهتا
 .30جيب عىل املنظمة لكام دخلت يف معل استامثري جديد مع طرف مناظر أأن تبني أأن الاستامثر منفَّذ رهنا ابمتيازاهتا
وحصاانهتا .وينبغي عىل ا ألطراف املناظرة املوافقة عىل عدم اقتطاع أأي رضائب ول تعريض احلساب/ا ألصول ألي مطالبات
قانونية.
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واو .قياس ا ألداء
املقاييس املرجعية
 .31يتوىل مديرو الصناديق اخلارجيون اإدارة الس يول الاسرتاتيجية .ويكون للك حمفظة استامثرية مقياس مرجعي ل ألداء
ُيدد مضن املبادئ التوجهيية الاستامثرية اخلاصة هبا .وجيب أأن تفي هذه املقاييس املرجعية ابملعايري التالية "1" :أفافة
وبس يطة ل اإهبام فهيا؛ " "2وقادةل لالستامثر وللتكرار؛ " "3وقادةل للقياس ومس تقرة؛ " "4ومالمئة للغرض الاستامثري؛
" "5وتعكس خيارات الاستامثر احلالية؛" "5" "6وحمددة سلفا.
ر ِّ َيئ أأن العبارة ا ألصلية رمق " "5عرضة للتفسري اخلاطئ ويصعب عىل املتعهد أأن يس تخدهما يف التقيمي.
وذلكل فقد حذفت.

قياس ا ألداء وإاعداد التقارير
 .32يرفع املتعهد تقارير أهرية بشأأن أأداء احملافظ املدارة خارجيا ويتكفل ابلزتام مديري الصناديق اخلارجيني ابملبادئ
التوجهيية الاستامثرية اخلاصة هبم .وُيسب ا ألداء ابلفرنك السويرسي ،أأ ْي ابستبعاد أأثر التذدذابت يف العمالت اليت
استمثرت ا ألموال هبا.
 .33و أأما أأداء مديري الصناديق اخلارجيني فسوف يقاس نس بة اإىل املقياس املرجعي و أأي مؤرشات اإضافية ،عىل النحو
احملدد يف املبادئ التوجهيية الاستامثرية.
 .34وترفع تقارير ردع س نوية اإىل اللجنة الاستشارية بشأأن معوم أأداء احملافظ واملقاييس املرجعية ابلفرنك السويرسي ،عىل
أأن يتضمن لك تقرير أأرقام أأداء مقارن ألرابع الس نة السادقة وللس نة السادقة .ويف حاةل ظهور أأداء ضعيف بشلك مال َحظ
عىل واحد أأو أأكرث من مديري الصناديق اخلارجيني لفرتة ثالثة أأأهر أأو أأكرث ،أأو مالحظة تغري مفاجئ يف أأداء أأحد مديري
الصناديق اخلارجيني خالل أه ٍر ما ،جيب خماطبته ومطالبته دتفسري كتايب ذلكل التغري يف ا ألداء .فاإن اس متر تدين ا ألداء،
وجب عىل اللجنة الاستشارية اختاذ التدادري الالزمة لضامن اإجياد اسرتاتيجية وإاجراء تصحيحي للتعامل مع مدير الصندوق
اخلاري متدين ا ألداء.
 .35جيب الكشف يف البياانت املالية الس نوية عن تفاصيل الاستامثرات وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام،
وختضع تك الاستامثرات ابلتايل للتدقيق .وابلإضافة اإىل ذكل ،تنص املادة  6.6من النظام املايل عىل أأن يتضمن تقرير الإدارة
املالية املعد للك فرتة مالية تقريرا عن الاستامثرات.
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احلدود الئامتنية
تعمتد املنظمة من أأجل ضامن اجلودة الئامتنية وانتظام التقيمي الئامتين عىل واكلت تصنيف الئامتن املعمتدة لتبني اجلدارة
الئامتنية .والواكلت املعمتدة هذه يف عام  2015يه موديز ،وس تاندارد أأند دورز ،وفيتش أآي يب يس اإيه.
موديز
ا ألجل الطويل ا ألجل القصري
Aaa
Aa1
Aa2
P-1
Aa3
A1
A2
A3
P-2
Baa1
Baa2
P-3
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
غري ممتزي
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C

س تاندارد أأند دورز
ا ألجل الطويل ا ألجل القصري
AAA
AA+
A-1+
AA
AAA+
A-1
A
AA-2
BBB+
BBB
A-3
BBBBB+
BB
BBB
B+
B
BCCC+
CCC
C
CCCCC
C
D

/

فيتش
ا ألجل الطويل ا ألجل القصري
AAA
AA+
F1+
AA
AAA+
F1
A
AF2
BBB+
BBB
F3
BBBBB+
BB
BBB
B+
B
B-

CCC

DDD

درجة الاستامثر

عائد مرتفع

C

/

ختلف
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جرى تبس يط أأوصاف التصنيفات الئامتنية يف اجلدول الوارد أأعاله لتحدد فقط ما اإذا اكن التصنيف
الئامتين هو درجة استامثر أأم عائد مرتفع .ومن املعلوم أأنه لكام ارتفعت ادلرجة ،اخنفضت اخملاطر الئامتنية
املتصورة .ديد أأن ا ألوصاف املتعلقة دفئات التصنيفات عىل النحو املبني يف اجلدول ا ألصيل اكنت ذات
طادع عام للغاية يصعب معه اس تخداهما ألغراض التقيمي.
ميكن يف حالت اس تثنائية ا ألخذ دتصنيفات من واكلت ماكفئة مس تقةل لس ندات مل تصنفها أأي من الواكلت الثالث
املعمتدة .ول يسمح ابللجوء اإىل خدمات تصنيف خالف الواكلت الثالث املعمتدة اإل دقدر ما تبدو خدمة التصنيف البديةل
موضوعية ومس تقةل يف حتليلها.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

