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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
 1074 سبمترب 5اإىل  7جنيف، من 

 
 

 اقرتاح تعديل سياسة االستثمار

عدادمن  مانة اإ  الأ

 معلومات أأساس ية

ىل ،من النظام املايل 4.70وفقًا للامدة  ،س ياسة استامثرأأوًل قُدمت  .7  1070 سبمترب نجنة الربمام  واملزيانية ي اإ
صياغة جديدة لالقرتاح ي دورة  متقد   و"المتست من الأمانة أأن  الوثيقة. ودرست اللجنة (WO/PBC/15/8 الوثيقة)

ت هذه املالحظات مقبةل للجنة الربمام  واملزيانية، عىل أأن تراعي فهيا مالحظات ادلول الأعضاء وتعليقاهتا". وتعلق
 استامثر موارد نقدية غري حمدودة تكون غري لزمةمبديري استامثر خارجيني أأو  الاس تعانة ابلتقاعس عنوالتعليقات أأساسًا 
 رضورةعامني، والرغبة ي مراعاة  يصل اإىلالاحتياطية بأأجل استامثر  الأموالمرشوعات مموةل من تنفيذ للعمليات احلالية أأو 
 رات مع مبادئ التفاق العاملي للأمم املتحدة.متايش الاستامث

ىل اللجنة خالل دورتهيا ي  مهنا دمت نسخة منقحةوقُ  ئذوعُدلت الس ياسة بعد .1  1077 عاماإ
امجلعيات خالل دورهتا التاسعة والأربعني اليت ُعقدت ي خريف  توافق علهيا أأخرياً يك  (WO/PBC/17/6 الوثيقة)
 لس ياسة:ما ييل من تعديالت ي االأول(  املرفقالثانية ) الوثيقةهذه  تضمنت. و 1077 عام

ىل أأن  (أأ  ) شارة حمددة اإ دراج اإ الاحتياطي النقدي من الفرنك السويرسي غري املطلوب لالس تخدام  فائضاإ
ذا أأمكن حتقيق نسب BNSودع دلى املرصف الوطين السويرسي )يالفوري س   ل اإ أأعىل ي مصارف  عائدات( اإ
 Aa3و Standard and Poor’sملؤسسة  -AA التصنيفدل ا)ما يع املطلوب ينلتصنيف الئامأأخرى تمتتع اب
 (؛Moody’sملؤسسة 

شارة  (ب )  ديري استامثر خارجيني؛مب اإىل الاس تعانةوحذف أأي اإ
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دراج  (ج ) ، اليت توظف فهيا الويبو استامثراهتا خبالف انجهات ذات اخملاطر الرشط القايض بأأنه جيب عىل انجهاتواإ
 ثال للمبادئ العرشة لالتفاق العاملي للأمم املتحدة.ت أأن توافق عىل الام الوطين السويرسي، الس يادية مثل املرصف 

ن الس ياسة املنقحة، اليت  .3  ، تعرب بصدق عن املامرسة الراهنة.1070 عاممن النسخة املقدمة ي  تعد أأبسط مضموماً واإ

أأساس ردود ملواصةل التقدم عىل من الاقرتاحات  سلسةلعت الأمانة التطورات احلديثة املبينة أأدماه، جم وي ضوء  .4
 أأفعال ادلول الأعضاء.

 التطورات احلديثة

 احلساب املرصي للويبو

معاًل ابلقواعد للويبو بأأنه  عام، أأخطر املرصف الوطين السويرسي املدير ال1074 أأبريل 9ي رساةل مؤرخة ي  .5
بقاهئا مفتوحةة السويرسية بشأأن فتح حساابت الإيداع الاحتادية للشؤون املالي الإدارة انجديدة اليت أأدخلهتا ماكن واإ ، مل يعد ابإ

يداع دلى املرصف الوطين السويرسي. وتلقى الاحتاد  لالتصالت والاحتاد الربيدي العاملي  ادلويلالويبو امتالك حساابت اإ
خطارات مماثةل ا استامثراهتا، أأاتح املرصف الوطين . وتيسريًا للحاجة اإىل حتديد مؤسسات بديةل ميكن للويبو أأن توظف فهياإ

ىل املرصف الوطين  . ومن1075 عامالسويرسي للويبو همةل انتقالية تنقيض ي هناية  بالغ تعلاميهتا اإ مث، يُشرتط عىل الويبو اإ
غالق حساابهتا ي أأجل أأقصاه   .1075 ديسمربالأول من السويرسي بشأأن حتويل ودائعها وما يتبع ذكل من اإ

 .يرد بياهنا أأدماه املنظمة ملحوظة عىلأ اثر لطات السويرسية ي هذا الشأأن. ولهذا التغيري مع الس عاماملدير الويتشاور  .6

 الويبو لالستامثرس ياسة 

 التصنيف الئامين

ف ، تقيض هذه الس ياسة ب1ي الفقرة تفصياًل  ُذكركام  .1 جيع الاستامثرات ابلفرنك السويرسي "دلى املرصف أأن توظم
 ".املطلوب لتصنيف الئامينابالسويرسي رشيطة أأن يعرض نس بة أأعىل مما تعرضه املصارف التجارية اليت تمتتع الوطين 

ضافة اإىل ذكل، تنص الس ياسة عىل أأن الاستامثرات عدا تكل اليت وُ  ظفت ي املرصف الوطين السويرسي "س تقترص واإ
 ."…أأو أأعىل AA-/Aa3 لتصنيف الئامينابصناديق السوق النقدية وودائع لأجل دلى مصارف تمتتع  ]...[ عىل

ويقارهنا مبعدلت  1009 ينايراملرصف الوطين السويرسي منذ  أأدماه معدلت الفائدة اليت يعرضها 7 انجدولويبني  .8
الئامين الطويل الأجل  )تصنيفه Crédit Suisseي مرصف  حتقيقهاالفائدة عىل الودائع ملدة س تة أأشهر اليت ميكن 

ابملعدلت اليت تقدهما مصارف أأخرى  Crédit Suisse (CS)قارنة املعدلت اليت يقدهما مرصف (. وميكن مA/A1 هو
 خالل الفرتة ذاهتا.
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 7 انجدول

 

املرصف الوطين السويرسي اكنت ابنتظام أأعىل من املعدلت  انجدول، فاإن املعدلت اليت عرضهاوكام يتبني من  .9
ضافة اإىل ذكل، مل تعجز املصارف التجارية عن معادةل العائدات اليت يوفرها املرصف  املعروضة ي املصارف الأخرى. واإ

املنصوص عليه  ينلتصنيف الئامالوطين السويرسي حفسب بل الواقع أأن تكل املصارف اليت تربطها عالقة ابلويبو ل تمتتع اب
 (.1 انجدول) الويبو لالستامثري س ياسة 

C.SBNS

01.01.20090.80172.3750

01.04.20090.53332.2500

01.07.20090.50832.3750

01.10.20090.39502.12500.55962.2813

01.01.20100.33832.0000

01.04.20100.33252.0000

01.07.20100.21001.6250

01.10.20100.24171.37500.28061.7500

01.01.20110.23831.3750

01.04.20110.25831.6250

01.07.20110.23831.3750

01.10.20110.06830.75000.80321.2813

01.01.20120.09420.5000

01.04.20120.18330.6250

01.07.20120.18000.3750

01.10.20120.15500.25000.15310.4375

01.01.20130.06900.2500

01.04.20130.08440.4000

01.07.20130.08040.7500

01.10.20130.07940.75000.07830.5375

01.01.20140.07740.8500

01.04.20140.07400.5500

17.06.20140.07000.40000.07380.6000

س تة أ شهر خطار مس بق مدته ثالثة أ شهر، ومنذ عام 2013 أ صبحت هذه املدة   قبل عام 2013، اكن ميكن حسب مبالغ تتجاوز 5 مليون فرنك سويرسي بإ
1

س تة أ شهر هذه املعدالت يه ال نسب مقارنة مبعدل ملدة 

وي ن وسط الس  ت امل ت ؤق عدل امل امل

 C.S رصف . مل

ل معد

1
BNS رصف  م
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 1 انجدول

 

قامة عالقات مع مصارف أأخرى تس توي رشط  ،املمكنة لومن احللو  .70 املطلوب. وجُيدر، ي هذا  التصنيف الئاميناإ
اليورو، ر الأمري ي أأو ظامت تعمل ابدلولالصدد، النظر اإىل جتربة الواكلت واملنظامت الأخرى. ونظرًا اإىل أأن معظم املن

ل واكلت قليةل اتبعة للأمم املتحدة فائض فال ن ابلفرنك البحث ي واكلتني تعمال ابلفرنك السويرسي تستمثره. بيد أأن اً متتكل اإ
وهام املنظمة العاملية للأرصاد انجوية ومنظمة العمل ادلولية، قد أأظهر وجود عدد ضئيل للغاية من  ،السويرسي وتستمثرانه

يداعات ابلفرنك السويرسي و   يقع ياملؤسسات القامئة تكل مقر  أأنو  منح فوائد علهيااملؤسسات املالية املس تعدة حاليًا لقبول اإ
مؤخرًا املنظمة العاملية للأرصاد انجوية ومنظمة العمل ادلولية  حققهتا اليت العائداتالثاين تفاصيل  املرفقسويرسا. ويبني 

ضافة  ىلاإ ضافيتني تستمثران ابلفرنك السويرسي وهام منظمة التجارة العاملية  اإ املعدلت اليت حققهتا منظمتني اإ
 املتحدة وواكلهتا ي نشئ لتعزيز املساعدة املتبادةل ي صفوف موظفي الأمم)صندوق غري هادف للرحب أ   La Mutuelleو

 BCGEو Crédit Suisseو UBSوُحصل عىل معدلت العائدات عىل الإيداعات من مصارف جتارية مثل  جنيف(.
ىل  ضافة اإ  امهتالسويرسي. وورد عن املنظمة العاملية للأرصاد انجوية ومكتب العمل ادلويل أأن حماول يكتب الربيدامل اإ

ىل تنويع اخملاطر،ابلفشل.  الاستامثر ي مصارف ي اخلارج ابءت أأن مثاًل اس تطاعت املنظمة العاملية للأرصاد انجوية  فسعيًا اإ
 فائدة.ولكن دون حتقيق أأي ابململكة املتحدة  Standard Charteredتودع أأموالها ي مؤسسة 

يداعاهتا .77 ذا رغبت الويبو ي حتقيق فوائد عىل اإ ن اكنت عىل أأساس املعدلت املتدنية املتوفرة حاليًا، فيبدو أأنه  ،واإ ل واإ
يداع أأموالها ي املصارف التجارية السويرسية و  خيار أأماهما ل اإ املنصوص عليه ي الس ياسة  التصنيف الئامينخفض  من مثاإ

يداع الأموال دلى ل  ( املمتتع Swiss PostFinanceالسويرسي )وحدة  يكتب الربيدامل لسامح بذكل. وميكن كذكل اإ
( ويدمعه الاحتاد السويرسي. بيد أأن هذه املؤسسة تضع سقفًا ملبالغ Standard and Poor’s) +A لتصنيف الئاميناب

الخدمة المصرفية المقدمة إلى 

الويبو/المصارف

Standard 

and Poor's

Moody's

استثمارية

Banque Nationale SuisseAAAAaa

Société Générale1A  A3

تجارية

Crédit SuisseAA1

UBS (incl. FITs)AA2

Banque Cantonale de GenèveA+n/a

Banca Nazionale del LavoroBBBBaa2

Bank of Tokyo - MitsubishiA+Aa3

JP Morgan ChaseA+Aa3

Swiss Post OfficeA+n/a

ماكنية الاستامثر يف مرصف توحض الفقرة 14 ال س باب اليت أ اتحت للويبو اإ
1

ل ال دىن من املس توى   Société Générale رمغ تصنيفه االئامتين الطويل ال ج

املطلوب يف الس ياسة
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الأول تفاصيل احلدود املفروضة عىل منظمة العمل ادلولية واملنظمة العاملية للأرصاد  املرفقرد ي تالإيداع اليت س تقبلها )
ذ ةالئامني اتالتصنيفطلب ذكل خفض وسيتانجوية(.  يداع  ا اعزتماإ  .علهيا عائد حتقيقستنامنية و الاصناديق ال  أأموالاإ

، وذكل قصرية الأجل تصنيفاتدراج ما يقابلها من اإ و  طويةل الأجل ةائامني اتتصنيفما يقبل من ومن مث يُقرتح خفض  .71
 عىل النحو التايل:

 3 انجدول

 

ما املنصوص علهيام ) التصنيفني الئامنينيالك ، يتعني علهيا استيفاء ابلقبولولتحظى املؤسسات املالية  .73 الأجل  القصرياإ
ل ي مؤسسة تمتتع بالك  ( مما يعين أأنه ل ميكن توظيف استامثرالأجل أأو الطويل  A التصنيفني الئامنينيطويل الأجل اإ

 .A2و

دراج  .74 ىل احامل التعرث املايل  تشري هذه التصنيفات "7 التاليني: "القصرية الأجل للس ببني التصنيفات الئامنيةويُقرتح اإ اإ
يداعات الويبو تكون  ىل أأن جيع اإ  التصنيفات الئامنيةأأقل من اثين عرش شهرًا، فيبدو اس تخدام مدهتا خالل س نة ونظرًا اإ

ا تصنيفاهتتكون أأعىل نسبيًا من  الأجلائامنية قصرية  تصنيفاتتتلقى املؤسسات املالية أأحيامًا  "1؛ "مالمئاً  القصرية الأجل
 ( ميكن اعتباره معادلً P1) الأجلقصري  تصنيفاذلي يمتتع ب  Société Générale. وهذا هو حال مرصف الطويةل الأجل

 .Aa3 والطويل الأجل املطلوب ي الس ياسة وه تصنيفلل 

بني الاستامثرات القصرية والطويةل الأجل  متزيخرى أأن العديد مهنا  اس تعراض لس ياسات الاستامثر ي واكلت أأ وبنيم  .75
قصريًا قرص ثالثة أأشهر  الأجل قد يكونرمغ أأنه ل وجود لتعريف موحد بشأأن الأجل القصري. فبالنس بة اإىل بعض الواكلت، 

ىل الويبو، أأما ابأأو طوياًل طول س نة واحدة.   قصري الأجل. اً هر استامثر قرتح اعتبار استامثر مدته س تة أأش يُ ف لنس بة اإ

 تنويع املؤسسات املالية

حبيث ل يكون أأكرث من عرشة ابملائة من الاستامثر تتطلب س ياسة الاستامثر تنويعًا مالمئًا للمؤسسات املالية، " .76
 (AAA/Aaaعرضة ملؤسسة واحدة ي الوقت نفسه، ابس تثناء املؤسسات ذات اخملاطر الس يادية ومعدلت الثقة املرتفعة )

يداع فرناكت سويرسية ي مرصف  70". وكام ُوحض ي الفقرة اليت ل قيد علهيا أأو حد أأعاله، ُوجد أأنه يس تحال حاليًا اإ
ضافة اإىل ذكل، أأظهرت جتربة منظمة العمل ادلولية واملنظمة العاملية للأرصاد انجوية صعوبة علهيا خاريج وحتقيق فائدة . واإ

الويبو، تنص س ياسة  عًا مالمئًا. وعىل غرار س ياسةيسويرسا بغية تنويع اخملاطر تنو  العثور عىل عدد اكٍف من املؤسسات ي
ولكن حتقيقًا  ،توزيع خماطر الاستامثر عىل ما ل يقل عن عرش مؤسسات رضورةنظمة العمل ادلولية عىل الاستامثر اخلاصة مب 

يداعاهتا، أأصدر املراقب املايل قرارًا  لمتكني قسم اخلزانة ي منظمة العمل ادلولية من تقس مي  يةغالبًا ي الأس بق للفائدة عىل اإ

يداعاته النقدية بني ثالث مؤسسات فقط.  اإ

ىل زايدة عدد رشاكهئا من املصارف  .71  ةمصارف ل تعرض حاليًا أأي ضمبومعانجة لهذه املسأأةل، ميكن للويبو أأن تسعى اإ
قامة عالقة مع املكتب الربيدي أأي قبول عدم حتقيق أأي ففائدة عىل الإيداعات ابلفرنك السويرسي،  ائدة، وميكن كذكل اإ

ضافة اإىل ذكل، ميكن ختويل املراقب املايل سلطة جتاوز هذا القسم من الس ياسة حبسب  السويرسي كام اقرتح أ نفًا. واإ
 ي السوق النقدية املسعرة ابلفرنك السويرسي. الظروف السائدة

ل ل ال ج وي ط لال قصري ال ج لال ل ال ج وي ط لال قصري ال ج ال

AA-1A2P-1

Standard and Poor'sMoody's
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 لعائداتل املؤرشات املرجعية

الإيداعات ي املرصف الوطين السويرسي. ومن  منملعدل العائد احملقق  مساوايً مؤرشًا مرجعيًا  وضعت الس ياسة .78
ذ تبني أأن عائدات املرصف الوطين السويرسي اكنت أأعىل من  ال ن فصاعدًا، لن يكون هذا املؤرش املرجعي واقعيًا اإ

بعد ذكل للويبو. وجعز البحث ي الواكلت الأخرى املعدلت السائدة ي السوق ابنتظام، غري أأن هذه املعلومة لن تتوافر 
يداعات ابلفرنك السويرسي ولكن يُقرتح مواصةل هذا البحث بغية حىت ال   ن عن كشف اس تخدام أأي مؤرش مرجعي لالإ

 اقرتاح مؤرش مرجعي مناسب.

 س ياسة اخلزانة بشأأن خطر ختلف انجهة املقابةل

عداد دراسة بشأأن، 1073 عاماملنظمة، ي  طلبت .79 دارة خزانهتا ومواردها النقدية هبدف  اإ دراج املامرسات املتبعة ي اإ اإ
اذلي  FTI Treasuryاملكتب الاستشاري  رسا العطاء عىل(، و 063/73العطاءات ) طلب س ياسة للخزانة فهيا. ونُظم

سلسةل من البيامات  انة اليت ُوضعت. وتتضمن س ياسة اخلز 1074 مارسو  1073 نومفرباضطلع بعمهل ي الفرتة املمتدة بني 
ىل س ياسات وممارسات حظيت ابملوافقة سابقًا كجزء  ذ تستند اإ بشأأن الس ياسة ل تتطلب العديد مهنا موافقة ادلول الأعضاء اإ
حدى الس ياسات اليت تتطلب املوافقة يه س ياسة اخلزانة بشأأن خطر  من واثئق أأخرى مثل النظام املايل ولحئته. بيد أأن اإ

 (.الثاين املرفق )ختلف انجهة املقابةل

ىل ومثة صةل وثيقة  .10 ذ تشري س ياسة اخلزانة بشأأن خطر ختلف انجهة املقابةل اإ بني هذه الس ياسة وس ياسة الاستامثر اإ
بقاءهات الاستامثر املقابةل وانجهات املقابةل اليت تقدم معليات مرصفية )مثل املقبوةل نج  التصنيفات الئامنية  احلساابت انجارية اإ

ن  يل املعامالت انجارية فهيا(.وتو مفتوحة الالزمة نجهات الاستامثر املقابةل أأعىل ابلرضورة من  التصنيفات الئامنيةواإ
ىل أأن حساابت الاستامثر تكون عادة أأكرب جحامً وتودع ملدد أأطول دلى مؤسسة  جاريةالالزمة للمصارف الت التصنيفات نظرًا اإ

املذكورة بشأأن نوعي انجهات املقابةل بغية  التصنيفات الئامنيةسيتعني ال ن تعديل . و انجاريةمالية مقارنة ابحلساابت النقدية 
ىل التعديل املقرتح بشأأن أأدىن الإ   مطلوب نجهات الاستامثر املقابةل. تصنيف ائامينشارة اإ

دراج  .17  درجيت ( وترس يخ1 انجدولاملقرتحة نجهات الاستامثر املقابةل ) التصنيفات الئامنيةومن مث، يُقرتح اإ
BBB-/BAA3 (اكحلد الأدىن من  ي الأجل )ضافةالتجاريةللمصارف  التصنيفات الئامنيةالطويل اإىل ذكل، س يلزم  . واإ

ن املعايري الئامنية اخلاصة ابنجهات املقابةل املعنية ابلستامثرات جزء من س ياسة  حتديث النص املدرج ي الس ياسة وهو "اإ
 ".1077 أأكتوبر 5الاستامثر اليت وافقت علهيا جعيات ادلول الأعضاء ي 

 معدلت العائد

دارة املنظمة لستامثراهتا ’’تنص س ياسة الويبو لالستامثر أأن .11 مرتبة فامي ييل حسب  ]...[الأهداف الرئيس ية من اإ
 .‘‘"1" و"7ة التقييدات الناجة عن "" ومعدل العائد مع مراعا3" والس يوةل؛ "1" صون رأأس املال؛ "7أأمهيهتا: "

ابنتظام طين السويرسي املرصف الو نذ ما يزيد عىل الس نوات الست السابقة، قدم مف أأعاله،  7 انجدولوكام ُذكر ي  .13
ىل الويبو نه من الواحض أأن عائدات الاستامثر  اإ معدلت فائدة أأعىل من املعدلت املتاحة ي املصارف التجارية، ومن مث فاإ
يداع  عندما تصبحستنخفض  ي مصارف جتارية.  تودعهاو  أأموالها ي املرصف الوطين السويرسياملنظمة غري قادرة عىل اإ

يداعاهتا دلى املرصف الوطين السويرسي.  7.89وعىل سبيل املثال، حققت الويبو فائدة قدرها  مليون فرنك سويرسي عىل اإ
ذا اكنت الويبو قد استمثرت ي مرصف  وخالل الفرتة ذاهتا، لاكنت  7 انجدولابملعدلت املبينة ي  Crédit Suisseواإ

ذا اكنت الويبو قد أأودعت استامثراهتا  اًي.فرناكً سويرس 165 060حققت  نظمة العمل ادلولية مببلغ أأقصاه ك وابملثل، اإ
، Crédit Suisseشهرًا ي  73مليون فرنك سويرسي دلى املكتب الربيدي السويرسي واملبلغ املتبقي كوديعة ملدة  38

 عائدات الاستامثر. اخنفاض أأيضًا يبتسجيل فرنك سويرسي، أأي  841 148لاكنت املنظمة قد حققت 
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ىل احملافظة عىل مس توى عائدات الاستامثر احملققة )أأو حتسيهنا(، س يلزم تغيري هن  املنظمة اخلاص ابلستامثر.  .14 وسعيًا اإ
الاستامثر ي منتجات ل تأأذن هبا الس ياسة حاليًا )واليت قد تنطوي عىل مزيد من  "7وقد ينطوي ذكل عىل ما ييل: "

يداع "1اخملاطر( أأو "  تنفيذ لكتا النقطتني. "3القصري( أأو " ي الأجلالأموال النقدية ملدد أأطول )ومن مث تقليص الس يوةل  اإ

دارة الاستامثرات )غري متوفرة اإ و  .15 ما همارات داخلية ي اإ جراء هذه التغيريات ي اسرتاتيجية املنظمة سيتطلب اإ ن اإ
ىل مراق  ضافة اإ نقصًا عدم مواهجة املنظمة ل ضامماً بة التدفق النقدي عن كثب حاليًا( أأو الاس تعانة مبديري صناديق خارجيني، اإ

 .ي النقود

 اس تعراض لس ياسات الاستامثر اليت تتبعها واكلت أأخرى اتبعة للأمم املتحدة )وليس فقط الواكلت اليت تستمثر وبنيم  .16
ودائع احملددة الأجل أأو الس ندات. تستمثر بصورة رئيس ية ي املنتجات الثابتة العائد اكلابلفرنك السويرسي( أأن الواكلت 

ولكن رمغ القيود املفروضة عىل اس تخدام املنتجات الثابتة العائد حرصًا، تمتكن العديد من الواكلت من الاستامثر ي مجموعة 
 .يبوأأوسع من املنتجات مقارنة ابلو 

املنتجات مثل الس ندات اليت تصدرها ضم هذا النوع من يمن مث، يُقرتح توس يع نطاق الاستامثرات املقبوةل حبيث و  .11
التعمق ي حبث املنتجات اليت قد تكون  تعنيهجات غري قومية، والس ندات بدون عائد والإيداعات املضمونة رأأساملها. وسي 

 مناس بة.

ضاي بقروض الويبو.  ىل التفاوت ف ويتعلق اقرتاح اإ ترتاوح بني  القامئ بني معدل فائدة القروض )تدفع الويبو حاليًا نس بةنظرًا اإ
ابملئة لأقساط القرض املمول للمبىن انجديد( ومعدل الفائدة احملقق عىل الاستامثرات وواقع أأن هذا  3.0115ابملئة و 7.105

حدى طرق تعزيز مركز الفائدة الصاي  ن اإ التفاوت سزيداد دلى انهتاء ترتيب الويبو مع املرصف الوطين السويرسي، فاإ
ذا حظي هذا الاقرتاح ابملوافقة، )الفائدة املدفوعة مقابل ال فائدة احملققة( يه اس تخدام أأموال الاستامثر لتقليص القروض. واإ

ىل تسديد أأقساط القرض املس تحقة ي  مليون  76) 1076 ينايرمليون فرنك سويرسي( و  14) 1075 نومفربسرتيم الويبو اإ
ىل متويل قاعة امل ة لالستامثر بدًل من ؤمترات من خالل الأموال املتوفر فرنك سويرسي( عوضًا عن مد أأجلهام وس هتدف أأيضًا اإ

ذا  ُمنححسب أأقساط القرض اذلي  لهذا الغرض. ول ريب ي أأنه ل ميكن مواصةل هذه الاسرتاتيجية، جزئيًا أأو لكيًا، اإ
قات واهجت الويبو مشالكت ي الس يوةل نتيجة ذكل. وللتحقق من ذكل، س تواصل شعبة الشؤون املالية مراقبة التدف

صدار بيامات مالية تقديرية للمركز املايل )املزيانية العامة(. وس يتس ىن لشعبة الشؤون املالية،  النقدية للمنظمة ي املس تقبل واإ
ذا اتبعت هذه  1بفضل هذه املعلومات، البت ي احلفاظ عىل نسب س يوةل نقدية مالمئة )النسب انجارية ونسب الس يوةل( اإ

 احلفاظ علهيا.(، س يتس ىن 1075 ديسمرب 37رتة املمتدة اإىل رات احلالية )اخلاصة ابلفالاسرتاتيجية. وحبسب التقدي

 بعد انهتاء اخلدمة التأأمني الصحيس ياسة الاستامثر اخلاصة بمتويل 

بعد انهتاء اخلدمة هو  التأأمني الصحيي دراسة اخلزانة اليت أأجراها أأن صندوق  FTI Treasuryأأقر مكتب  .18
اليت تطرأأ عىل أأساس منتظم ويتفق بذكل مع  ي الأجل الطويلصندوق طويل الأجل وضع جانبًا للوفاء مبس تحقات املوظفني 

أأن تضع بعض الأموال جانبًا ي حساب  1073 عام"سامت صناديق املعاشات التقاعدية". وقررت ادلول الأعضاء ي 
جاميل اخلصوم ابمل  50مرصي منفصل لتغطية   1073 ديسمرب 37اخلاصة مبس تحقات املوظفني ي  ي الأجل الطويلئة من اإ

بعد خصم  ابملائة من تاكليف الأجور 6نس بة الرصيد املتاح من التاكليف احملسوبة ي املزيانية ب من  عامل هذا املبلغ لك يكم و 
ن رصيد هذا الصندوق ي WO/PBC/20/6 الوثيقةالطويل ) ي الأجلما يسدد من مس تحقات املوظفني  (. واإ

 مليون فرنك سويرسي وهو مودع ال ن ي املرصف الوطين السويرسي. 84.4يبلغ  1074 يونيو 30

                                                
1
 تُقسم عىل اخلصوم انجارية. من الس يوةلحُتسب النس بة احلالية بوصفها أأصوًل جارية تُقسم عىل اخلصوم انجارية بيامن حُتسب نس بة الس يوةل بوصفها أأصوًل  
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ذا اس توت جيع املعايري الأخرى، ينبغي للمبلغ املودع أأصاًل )، ووفقًا لالستشاريني .19 فرنك سويرسي( أأن  مليون 80.5اإ
ابملئة من اخلصوم(. ومن املؤكد أأن حتقيق عائد أأعىل  50ابملئة س نواًي للحفاظ عىل جحمه النس يب )أأي  1.3يدر فائدة قدرها 

يداعات  1.3ابملئة وأأن حتقيق عائد أأدىن س يقلصها. ول ميكن حاليًا حتقيق عائد قدره  50سزييد هذه النس بة البالغة  ابملئة من اإ
)سواء اكنت الودائع دلى املرصف الوطين السويرسي أأو غريه( أأو ابلستامثر ي س ندات عالية انجودة. وأأظهرت املصارف 

التنبؤات الواردة عن املرصف الوطين السويرسي أأنه يتوقع همينة بيئة معدلت فائدة ضئيةل ي املس تقبل القريب ي سويرسا. 
ن الس ندات املسعرة ابلفرنو  بأأجل يبلغ  1074 مايوي  السويرسي ك السويرسي والصادرة عن الاحتادتوضيحًا ملا س بق، فاإ
 ابملئة فقط. 7.59عامًا س تدر فائدة قدرها  30

 بعد انهتاء اخلدمة: التأأمني الصحيومثة طائفة من الاختيارات اليت ميكن النظر فهيا بشأأن متويل  .30

املنخفضة اخملاطر مثل الودائع ي املصارف ضامن تأأمني رأأس املال اكماًل من خالل الاستامثر فقط ي الأصول  (أأ  )
ىل عائدات ضئيةل وما يتبع ذكل من خماطرة فقدان رأأس املال قميته ب  ق  والس ندات الس يادية، وت   ل أأن ذكل س يؤدي اإ

سهاهما الس نوي مببلغ يفوق نس بة الس تة ابملئة من  مع مرور الزمن. وقد يقيض هذا اخليار بأأن تقوم الويبو بزايدة اإ
تغطية احامل جعز رأأس املال عن مواكبة اخلصوم املتنامية وجعزه كذكل ف الصافية بعد خصم املس تحقات بغية التاكلي

ىل اخلصوم.  عن احلفاظ عىل نسبته اإ

ىل نس بة الإسهاماتابملئة للحفاظ عىل  1.3س هتداف حتقيق معدل عائد قدره ا (ب ) اخلصوم. ويشري مكتب  اإ
FTI Treasury تكفل أأمان ىل الاستامثر ي هيالك مثل صناديق العائد املطلق اليت ف قد ينطوي عبأأن هذا الهد

سهام س نوي وميكن زايدة اس هتداف معدلت عائد حمددة. وس تكم  رأأس املال عىل النحو الأمثل مع ل هذه العائدات ابإ
 نس بة اخلصوم اليت يغطهيا الصندوق مع الوقت.

اإىل حتقيق عائدات أأعىل مع التسلمي بأأن ذكل سيتطلب قبول مس توايت أأعىل من اخملاطر. ومييل هذا  السعي (ج )
أأي ي  –سهم أأو العقار أأو بدائل اكلسلع الأساس ية الهن  اإىل الاستامثر ي فئات من الأصول أأعىل خماطرة مثل الأ 

ن حتقيق عائد أأعىل عىل  بعد انهتاء  التأأمني الصحيالاستامثرات ي الصناديق عامة عوضًا عن الأصول الثابتة. واإ
ضافة انجزء املتبقي من تاكليف املوظفني البالغة  رضورةأأو تفادي اخلدمة قد ميكن املنظمة من تقليص  ىل  6اإ ابملئة اإ

 الصندوق.

بعد انهتاء اخلدمة، وترد ي  لتأأمني الصحياخلاصة اب اخلصومبدأأت عدة واكلت اتبعة للأمم املتحدة متويل و  .37
 أأدماه تفاصيل استامثر هذه الأموال. نجدولا
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 4 انجدول

 

جراء حتليل لإدارة و  .31 ن عنرصًا جوهراًي ي حتديد الاسرتاتيجية اخلاصة بمتويل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة هو اإ اإ
مساواة الاس تحقاقات املندرجة ي اإجاميل اخلصوم ابلأصول اليت س يوظف فهيا الأصول واخلصوم فامي يتعلق ابلمتويل بغية 

دارة الأصول واخلصوم يويصو المتويل.  بفئات الأصول الاستامثرية اليت ينبغي اس تخداهما. وتبلغ تلكفة هذا  بعدئذ حملل اإ
 أألف فرنك سويرسي. 40و 10التحليل ما بني 

دارة  .33 جراء دراسة بشأأن اإ عداد س ياسة استامثر مس تقةل للتأأمني الصحي بعد ومن مث، يُقرتح اإ الأصول واخلصوم مث اإ
ىل ممارسات واكلت الأمم املتحدة الأخرى اليت تس انهتاء اخلدمة  استامثرية مثل الأصول اليت منتجات س ياسة جتزي  تتبعتند اإ

قارية للموظفني لمتكيهنم من خطة منح قروض ع ،ومن املنتجات اليت ميكن النظر فهيا تعد مالمئة لصندوق طويل الأجل.
ت برشوط أأفضل قلياًل من الرشوط املعروضة ي املصارف التجارية. وستس تفيد الصناديق اخلاصة ابلتأأمني و رشاء بي

ىل املوظفني مبعدلت تكون أأعىل بكثري من املعدلت الصحي بعد فرتة اخلدمة من حتقيق فوائد من الأموال اليت تُ  قرض اإ
يداعات  املصارف. ويعرض املكتب الأورويب للرباءات خطة قرض عقاري مماثةل وميكن دراس هتا لتقيمي عرض الويبو احملققة ي اإ
 خلطة كهذه.

ةل واك صحيال ني ال أ م ت امثرات ال ست ا

ة دم اء اخل هت بعد ان

ة كي ري ني ادلوالرات ال م الي مب

ة لي ةاالإدارة داخ ي ارج ة االإدارة خ لي االإدارة داخ

ة ي ارج وخ

ر امث ست ات الا منتج

سهم 50% أ 

سواق الناش ئة 50% س ندات مهنا 10% يف ال 

IFAD70Xغري متاح

ILO77Xس ندات

OECD25Xغري متاح

UNDP1500X

UNICEF1300X

UNOPS127X

UNWTO2Xغري متاح

WFP2

356XFAO مثل منظمة

UNHCR3

27Xيداع سوق ال موال النقدية، شهادات اإ

سهم أ 

صول اثبتة العائد أ 

سهم اخلاصة تنظر يف العقارات وصناديق التحوط وال 

3 ورد عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أنها لم تضطلع بعد بدراسة تحليلية إلدارة األصول والخصوم. ويمكن لهذه الدراسة أن تغير منتجات االستثمار 

المستخدمة.

2 يمثل مبلغ 365 مليون دوالر أمريكي 82% من خصوم التأمين الصحي بعد النتهاء الخدمة في برنامج األغذية العالمي. وال تتوفر حالياً تفاصيل النسب المئوية إلجمالي 

الخصوم المغطاة في وكاالت أخرى.

1 كان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واليونيسيف، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وصندوق األمم المتحدة 

للمشاريع اإلنتاجية أطرافاً في طلب العطاءات ذاته الذي أطلق في عام 2013 بهدف حشد مديري صناديق خارجيين إلدارة تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. وفي وقت 

إعداد هذه الوثيقة، يجري تحويل األموال إلى المديرين المختارين.

FAO433X

WHO614X

صول اثبتة العائد سهم و30% أ  %60 أ 

سهم اخلاصة وصناديق التحوط و10% بدائل مثل ال 
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 وفامي ييل فقرة القرار املقرتح. .34

ن نجنة الربمام  واملزيانية: .35  اإ

ىل تعديل س ياسة  "7" أأقرت ابحلاجة اإ
 الاستامثر؛

مانة ما ييل: "1"  وطلبت من الأ

اقرتاح مفصل بشأأن  تقدمي (أأ  )
نسخة منقحة من الس ياسة ي 
دورهتا املقبةل بعد أأن تس تعرضها 
اللجنة الاستشارية املعنية 

 ابلستامثر وجتزيها؛

دارة  (ب ) جراء دراسة بشأأن اإ اإ
الأصول واخلصوم وتقدمي س ياسة 
استامثر منفصةل بشأأن متويل التأأمني 

لهيا  الصحة بعد فرتة اخلدمة وتقدميها اإ
ا اللجنة بعد أأن تس تعرضه

الاستشارية املعنية ابلستامثر 
 وجتزيها؛

وبرشط توافر مس توايت  (ج )
اكفية من الس يوةل، متويل قاعدة 
املؤمترات من الأموال املتاحة 

لالستامثر بدًل من حسب أأقساط 
لهذا الغرض  ُمنحالقرض اذلي 

تسديد أأحد أأقساط القرض  و/أأو
لكهيام املتعلقني مبرشوع البناء  أأو

انجديد واملس تحقني ي 
 .1076 ينايرو  1075 نومفرب

 []ييل ذكل املرفقات
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 رس ياسة الاستامث

من ي الفرتة اليت ُعقدت  التاسعة والأربعني وافقت علهيا جعيات ادلول الأعضاء ي الويبو ي سلسةل اجامعاهتا

ىل  سبمترب 16 كتوبر 5اإ  1077 أأ

 الصالحية

صالحية أأن يستمثر  عاممن النظام املايل اليت تعطي املدير ال 4.70للامدة  هذه الس ياسة بشأأن الاستامثر وفقاً  تمسرُ  .7

الأموال اليت ل تكون لزمة لتلبية الاحتياجات الفورية، ي استامثرات قصرية الأجل، وفقًا لس ياسة املنظمة بشأأن 

صالحية أأن يستمثر ي استامثرات طويةل  عاماليت تعطي املدير ال 4.77 املادةالاستامثرات كام توافق علهيا ادلول الأعضاء، و 

 .ة للمنظمة، وفقًا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات، كام توافق علهيا ادلول الأعضاءالأجل الأموال اليت تظهر كأرصدة دائن

الالحئة املالية اليت حتيل للمراقب املايل صالحية  من )أأ( 704.70ة القاعد وتأأخذ س ياسة الاستامثر ي احلس بان أأيضاً 

دارهتا حبصافة وفقًا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات، كام توافق علهيا ادلول الأعضاء  .استامثر الأموال واإ

 هدافالأ 

يكفل "من الالحئة املالية اليت تنص عىل أأن )ب(  704.70 ةة من س ياسة الاستامثر ي القاعدترد الأهداف املنشود .1

املراقب املايل حيازة الأموال ابلعمالت الالزمة واستامثرها حبيث جيري الرتكزي ي املقام الأول عىل استبعاد تعرض الأموال 

وأأما الأهداف الرئيس ية من  ".الأصلية للخطر ي حني يكفل توفر الس يوةل الالزمة لتلبية متطلبات التدفق النقدي للمنظمة

دارة املنظمة لستامثرا ومعدل العائد مع  "3" والس يوةل؛ "1" صون رأأس املال؛ "7ا: "هتا فهيي مرتبة فامي ييل حسب أأمهيهتاإ

 ".1" و"7" مراعاة التقييدات الناجة عن

 تنويع املؤسسات املالية

جُترى جيع الاستامثرات عن طريق مؤسسات مالية معرتف "من الالحئة املالية عىل أأن )أأ(  704.71 تنص القاعدة .3

زع استامثرات املنظمة عىل مؤسسات عدة، حبيث ل يكون أأكرث  ".يهنا املراقب املايل، وتتعهد تكل الاستامثراتهبا يع  وتوم

من عرشة ابملائة من الاستامثر عرضة ملؤسسة واحدة ي الوقت نفسه، ابس تثناء املؤسسات ذات اخملاطر الس يادية 

دعلهيا أأو حاليت ل قيد ( AAA/Aaa1ة )ومعدلت الثقة املرتفع
1
. 

 الاستامثر معةل

ىل أأقىص احلدود وحتافظ عىل قمية  .4 ينبغي معانجة اخملاطر والعرضة لتقلبات أأسعار الرصف بطريقة حتد من اخملاطر اإ

قصرية الوتدار الاستامثرات  .الأصول احملددة ابلفرنك السويرسي ويه العمةل اليت تُعمتد هبا مزيانية املنظمة وتبلمغ هبا احلساابت

طويةل الأجل ابلتوفيق، قدر الإماكن، بني العمالت املوجودة والتدفقات النقدية املتوقعة واملرصوفات املتوقعة التوسطة و امل و 

 .حسب العمةل والفرتة الزمنية

                                                
1
 املرفق ي التصنيفات الئامنية حسب الرتتيب عن التفاصيل من مزيد يرد
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 عاملرج

صل اذلي العائد معدل اإىل ابلرجوع ادلاخيل الصعيد عىل النقدية املنظمة موارد جيع س تدار .5  من املنظمة عليه حت 

 الأوروبية البنوك احتاد حيدده اذلي اليورو فائدة وسعر السويرسي الفرنك عىل السويرسي الوطين املرصف دلى ودائعها

 .الأمري ي لدلولر البالغ أأجلها ثالثة أأشهر اخلزانة أأذون وسعر (Euribor) البالغ أأجلها ثالثة أأشهر للودائع

 الاستامثرات فئات

 :التايلستنفذ الاستامثرات عىل النحو  .6

 يعرض أأن رشيطة السويرسي الوطين املرصف دلى الويبو لفائدة السويرسي ابلفرنك الاستامثرات جيع ستنفذ (أأ  )

 .املطلوبة الثقة بدرجات تمتتع اليت التجارية املصارف تعرضه مما أأعىل نس بة

 السوق صناديق عىل السويرسي الوطين املرصف دلى نفذت اليت تكل عدا الأخرى الاستامثرات وس تقترص (ب )

 .أأعىل أأو AA-/Aa3 ثقة بدرجات تمتتع مصارف دلى لأجل وودائع النقدية

 تمتتع بنوك دلى لأجل ودائع وي النقدية السوق صناديق ي الاستنامنية الصناديق ي املودعة املبالغ وس توظف (ج )

 .املطلوبة الثقة بدرجات

تكون الاستامثرات ممسوكة بعمالت غري الفرنك لكن، عندما  .ول يسمح ابلستامثر ي املش تقات لأغراض املضاربة .1

املراقب املايل، بعد مشاورة اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات اليت يُنش هئا /السويرسي، فقد يأأذن املسؤول املايل

ط للحد من اخملاطر الناجة عن تقلب سعر رصف معةل عاماملدير ال  عىل املس توى ادلاخيل، ابس تخدام أأدوات التحو 

 .لأية عائدات سلبية لالستامثر الاستامثر عىل أأساس الفرنك السويرسي تفادايً 

دارة الاستامثرات عىل الصعيد ادلاخيل ادلوائر املالية ي املنظمة مبوافقة املسؤول املايل .8  .املراقب املايل/وتتوىل اإ

سقاطات التدفق النقدي للك فئة دورايً  ث اإ لاكفية ي لك فئة للوفاء مبتطلبات بغية التحقق من توفر الأموال ا وحتد 

 .الس يوةل

عىل الأقل مبا يضمن مراعاة أأية تغيريات  وتتوىل اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات مراجعة الاستامثرات س نوايً  .9

 .تطرأأ عىل منوذج الأعامل ي املنظمة ووضعها املايل

 الأخالقية الاعتبارات

 امتثال مدى النقدية السوق وصناديق لأجل والودائع الرشاكت عن الصادرة ادلين س ندات ي الاستامثرات سرتاعي .70

 العمل ومعايري الإنسان حقوق جمالت ي املتحدة للأمم العاملي لالتفاق العرشة للمبادئ الاستامثرات تصدر اليت انجهات هذه

 (www.unglobalcompact.orgد. )الفسا وماكحفة والبيئة
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[الثاين املرفقييل ذكل ]

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+ 

 يزمم

Aa1 AA+ AA+ 

 Aa2 AA AA عايل انجودة

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ 
A-1 

A+ 
F1 جودة متوسطة عليا A2 A A 

A3 
P-2 

A- 
A-2 

A- 
F2 

Baa1 BBB+ BBB+ 

 Baa2 جودة متوسطة دنيا
P-3 

BBB 
A-3 

BBB 
F3 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 

         

BB+ 

B 

BB+ 

B 

جودة غري استامثرية 

 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  مضاربة قو 

Caa3 CCC-  متعرث

 Ca ابحامل ضئيل للتعاي
CC 

C 

C 
D / 

DDD 
 متعرث /
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 املسموح هبا والعائدات احلديثة اليت حققهتا منظامت تستمثر ابلفرنك السويرسي املنتجات الاستامثرية

 

[لثالثا ييل ذكل املرفق]

ة نظم ىنامل امتين ال د تصنيف االئ عال ودائ ل وى ل قص ة ال وي ئ ة امل نس ب ةال اري /اجل ة ث دي امثرات احل ست الا

ودائع مرصفية

يداعات بلفرنك السويرسي ب أ ي مهنا يف اإ صلت مع مصارف خمتلفة خارج سويرسا - مل ترغ توا

كتب الربيدي السويرسي امل

يداع بأ جل 13 شهرًا - %0.25 CS/UBS - اإ

صناديق سوق النقد

ل الس ندات القصرية ال ج

يُسمح الاس تعانة مبديري صناديق خارجيني

ىل 30 مليون فائدة أ قلودائع مرصفية ك سويرسي دلى PostFinance كحد أ قىص - 0.15%. وتدر املبالغ اليت تصل اإ 50 مليون فرن

كتب الربيدي السويرسي 20 مليون فرنك دلى Standard Chartered بفائدة 0%ودائع دلى امل

شهر شهر بفائدة اثبتة 0.1%، وما تبقى بفائدة 0.05%(ديون س يادية بأ جل اس تحقاق أ قصاه 6 أ  UBS - مبلغ 13 مليون فرنك سويرسي )5 ماليني فرنك سويرسي ملدة 3 أ 

AAA شهر بفائدة اثبتة 0.25%، وما تبقى بفائدة 0.05%(صناديق سوق النقد املصنفة ك سويرسي )10 ماليني فرنك سويرسي ملدة 6 أ  CS - مبلغ 14 مليون فرن

Deutsche Bank - مبلغ مليوين )2( فرنك سويرسي - 0%ديون س يادية

ك سويرسي - %0 مصارف أ خرى - 0.5 مليون فرن

Crédit Suisse - حساب "Cash deposit" )ودائع نقدية( - 0.20%حسابت مدرة للفائدة

خطار مس بق مدته 31 يوماً للسحب مطبقًا غرامة قدرها 1% عىل معليات السحب قبل تكل املدةودائع مرصفية أ جلها 24 شهرًا كحد أ قىص يقيض بإ

UBS - حساب "marché monétaire 35" )سوق النقد 35( - 0.10%صناديق الاستامثر يف سوق النقد

غالق احلساب خطار مس بق مدته 35 يوماً للسحب وال يدفع فائدة عىل أ خر شهر قبل اإ يقيض بإ

مل تعمل قط مع مديري صناديق خارجيني وتعتقد أ هنا لن تسمح بذكل

ودائع مرصفية

يداع شهادات اإ

كومية وأ ذون اخلزانة - AA )مبا يعادل التصنيف يف  الس ندات احل

)Standard & Poor's أ و Moody's
ساملها منتجات مالية مركبة ومضمون رأ 

AA - س ندات من مؤسسات تمنية غري قومية أ و دولية

س ندات حكومية أ و أ ذون خزانة

يُسمح الاس تعانة مبديري صناديق خارجيني

ماكنية حتديد جودة املدين( س ندات من مؤسسات تمنية غري قومية أ و دوليةس ندات الرشاكت - A )أ و أ قل من A حبسب اإ

ساملها تمنتجات مالية مركبة ومضمون رأ  س ندات رشاك

ساملها منتجات مالية مركبة ومضمون رأ 

س ندات غري مصنفة

ىص
ق نة كحد أ  س 

ت
نوا س 

رش 
ىل ع

نة اإ س 
ن 

م

يُسمح لؤالء املديرين بستامثر مبلغ أ قصاه 10% يف استامثرات أ خرى مثل "صناديق العائد املطلق" أ و صناديق الس ندات القابةل 

للتحويل أ و غريها. يفوضوا ملدة 5 س نوات قابةل للتجديد.

ىل موعد اس تحقاقها - العائدات احلالية منخفضة. ال ميكن ملتوسط مدة حافظة مالية أ ن جتاوز 7 س نوات ُُيتفظ بلس ندات اإ

la Mutuelle

س ندات غري مصنفة - بلتحقق مع مرصف UBS )مطبوع أ حدث 

UBS كحد أ دىن دلى A املعلومات االئامتنية السويرسية( بتصنيف ائامتين

غري حمددة+Aمنظمة التجارة العاملية

)Standard & Poor's أ و Moody's مبا يعادل التصنيف يف( AI

صول املستمثرة جاميل ال  10% من اإ

La Poste - تنخفض الفائدة دلى بلوغ حد أ قىص حمدد - يدر مبلغ قدره 38 مليون فرنك سويرسي فائدة قدرها 0.25%، وتدر أ ي 

ىل %0.25 ضافية 0.125%. وحُتقق الفائدة البالغة نسبهتا 0.125% عىل مبلغ أ ويل حمدد قبل أ ن ترتفع اإ مبالغ اإ

A- منظمة العمل ادلولية

ا وح هب سم ة امل امثري ست ات الا نتج امل

نس بة أ قصاها 70% دلى مؤسسة واحدةتصنيف القوة املالية املس تقةل للبنك رصاد اجلوية املنظمة العاملية لل 

فروض يف  صدر املراقب املايل قرارًا أ س بق يف ال غلبية من احلد امل 10% )حنو 30 مليون فرنك سويرسي( ولكن أ 

ىل 100 مليون فرنك سويرسي يف املؤسسة ذاهتا س ياسة الاستامثر يك يتيح توظيف استامثرات تصل اإ

ق
نادي ص

يج لل
سطة مدير خار

بوا
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 اخلزانة عن خماطر ختلف انجهة املقابةل

ن خماطر ختلف انجهة املقابةل ع يداع  ناإ ما ابإ اخلزانة فامي خيص الأصول املتعلقة ابخلزانة تنجم نتيجة امتالك استامثرات نقدية، اإ
جراء تداولت ابلعمالتنقود ي  ن ختلف انجهات املقابةل عن اخلزانة يشلك خطرًا جس اميً للويبو. الأجنبية املصارف أأو اإ . واإ

دارة هذه اخملاطرة من خالل تنويع  اخملاطر، وتقيمي انجدارة الئامنية للجهات املقابةل، وفرض حدود عىل وتقيض س ياسة الويبو ابإ
قراض انجهات املقابةل.  اإ

دارة خماطر ختلف انجهة املقابةل عن اخلزانة بني ما ييل:  ومتزي اإ

  ملعايري س ياسة الاستامثر اليت ختضع غري املوزعة فائض النقد والأموال الاحتياطية –انجهات الاستامثرية املقابةل 
 النقدي املوافق علهيا.

 انجهات املرصفية املقابةل: 

o مبالغ نقدية مس تخدمة كس يوةل لتسديد الالزتامات دلى اس تحقاقها؛ –املصارف  املبالغ النقدية املودعة ي 

o  القمية الافرتاضية العادةل لصكوك التحوط املوافق علهيا. –التداولت ابلعمالت الأجنبية 

قراض انجهات املقابةل لالستامثرات يه جزء من س ياسة الاستامثر اليت وافقت علهيا جعيات ادلول الأعضاء ي  واإن معايري اإ
كتوبر  5  .1077أأ

وتعترب من النظام املايل ولحئته املراقب املايل سلطة حتديد املصارف اليت تودع فهيا أأموال املنظمة.  704.1القاعدة  ختول
 مرجع معايري خماطرة ختلف انجهات املقابةل فامي يتعلق ابملبالغ النقدية املودعة ي املصارف والتداولت ابلعمالت الأجنبية.

 بيامات الس ياسة وأأحاكهما

 

 بيان الس ياسة وأأحاكهما القضية الس ياس ية

ل مع   التصنيف الئامين للجهات املقابةل انجهات املقابةل املوافق علهيا وانجهات املقابةل اليت لن جتري الويبو أأية تداولت اإ

 حتافظ عىل التصنيفات الاستامثرية التالية الطويةل الأجل:

o :انجهات الاستامثرية املقابةل 

  التصنيف الئامينAA-/Aa3 كحد أأدىن 

o :انجهات املرصفية املقابةل 

  ينطبق التصنيف الئامينA-/A3 كحد أأدىن 

  ًذا وافقت علهيا حتديداً  أأو اس تثناء اللجنة الاستشارية املعنية  اإ

 ابلستامثر

  5القامئة يرد بيان الأطراف املقابةل املوافق علهيا ي. 
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 بيان الس ياسة وأأحاكهما القضية الس ياس ية

ل مع هجات مقابةل موافق علهيا وتس توي  لن  املوافقة عىل انجهات املقابةل جترى أأي تداولت متصةل ابخلزانة اإ

 املعايري الئامنية ادلنيا عىل النحو احملدد ي هذه الس ياسة.

  جيب أأن حتصل جيع انجهات املقابةل من مصارف وماكتب رصف وهجات استامثرية

 .عىل موافقة مس بقة من اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر

عندما تصدر وتتوافر معدلت بشأأن مبادةل خماطر الئامن )عىل بلومربغ أأو رويرتز(  مبادةل خماطر الئامن

 للجهات املقابةل، سرتصد الويبو هذه املعدلت اكإشارة خملاطرة ختلف انجهة املقابةل.

  ى مبادةل سرتاقب الويبو عن كثب وبوجه خاص أأي هجات مقابةل ذات مس تو

نقطة أأساس وقد تقلص/تلغي تعرضها املايل لتكل  300الئامن يتجاوز خماطر 

 انجهات املقابةل

طار وحدود اخملاطر الئامنية  اإ

 للجهات املقابةل

  س ُتطبق حدود الئامن عىل انجهات املقابةل من الأفراد. وسرتاعي حدود التعرض

 املايل ما ييل:

o مقابةل القمية الامسية للنقود والاستامثرات دلى هجة 

o قفال للتداولت ابلعمالت الأجنبية انجارية مع هجة مقابةل  القمية عند الإ

  فراد أأو الفئات من انجهات املقابةل املوافق علهيا تنطبق حدود التعرض املايل للأ

 اكل يت:

o  مليون فرنك سويرسي عىل انجهات  10يُطبق حد يويم أأقىص قدره

 AA/Aaين أأقل من املرصفية املقابةل اليت تمتتع بتصنيف ائام

o  يداع مبلغ يزيد عن جاميل املبالغ النقدية واملش تقات 70ل ميكن اإ % من اإ

ذا متتعت ابلتصنيف  ل اإ والاستامثرات املوظفة دلى هجة مقابةل واحدة اإ

 AAAالئامين 

للمدير العام واملراقب املايل أأن يراجعا معًا احلدود ومس توايت التعرض املايل  ميكن  املوافقة عىل احلدود

 املفروضة عىل انجهات املقابةل.

جيب عىل الويبو أأن تواظب عىل تقيمي مس توى تعرض اخلزانة ماليًا للجهات املقابةل   مراقبة مس توايت التعرض املايل

 وقياسه ورفع تقارير بشأأنه.

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[


