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  2010 عام  منالثالث للفصل صندوقتقرير عن حافظة استثمارات ال

  موجز تنفيذي -أوالً 

سياسة االستثمار واألدوات ذات الجودة العالية في  استمرت، 2010عام من الثالث لفصل خالل ا -1

 مع ، في حماية حافظة االستثمارات من االضطرابات التي شهدتها األسواق المالية العالميةالصندوق

 .قوي معدل عائد توفير

دوالر أمريكـي،  93 322  000 بما يعـادلة ـة االستثمارات بالدوالرات األمريكيـحافظة وزادت قيم -2

إلـى ما يعـادل  ،2010حزيران /يونيو 30 دوالر أمريكي في 2 481 962 000وذلك من ما يعادل 

هذه الزيادة وأهم العوامل التي ساهمت في . 2010أيلول / سبتمبر30دوالر أمريكي في  2 575 284 000

التي تمت موازنتها جزئيا من  ،عائد االستثمار، وتحركات أسعار صرف العمالت األجنبية  صافييه

 .خالل صافي التدفقات الخارجية النقدية

وهو ما يمكن ترجمته بعائد ، في المائة 3.50العام وبلغ معدل عائد االستثمار للحافظة حتى تاريخه من  -3

نشطة  أصافيا من كل الرسوم ومتضمنا عائدر أمريكي،  دوال86 136 000 حتى تاريخه يعادل استثمار

  .الضمانات النقدية إلقراض األوراق المالية

 مقدمة - ثانياً

. 2010 من عام الثالث البيانات النهائية عن الفصل 1يقدم هذا التقرير عن حافظة استثمارات الصندوق -4

 ؛ائد االستثمار؛ ومعدل العائدتخصيص األصول؛ وعظروف السوق؛ و: التاليةقسام األيتألف من هو و

ومستوى ة؛ والضمانات النقدية إلقراض األوراق المالية؛ العملحافظة االستثمارات بحسب وتركيب 

 .؛ وقياس المخاطر الصندوق في حافظة استثماراتالسيولة

  ظروف السوق - ثالثاً

دت ولّ جه العموم حيث الثابت إيجابية على والعائد أسواق ت، كان2010خالل الفصل الثالث من عام  -5

في حافظة وقد استفادت فئة أصول السندات الحكومية . جميع فئات أصول الصندوق عوائد إيجابية

هم إلى حد ءحيث دعم أدا. اآلمنة عالية الجودةدري هذه السندات ص من تركيز الحافظة على مالصندوق

قتصادي بير تباطؤ وتيرة التعافي االإلى حد كالسندات اآلمنة وما استمرار المستثمرين في الطلب على 

وقد أدى ذلك إلى .  على شكل تدابير للتيسير الكميالمصارف المركزيةوما نجم عن ذلك من تدخالت 

وكان أداء فئة سندات الصندوق . تخفيض عوائد السندات مما كان له أثر إيجابي مباشر على السعر

، ومن الشهية المتجددة التعافي من استمرار ول األصةستفادبسبب االمتنوعة ذات الفائدة الثابتة قويا للغاية 

                                                      
يعرض هذا التقرير الفصلي معلومات عن استثمارات الصندوق فقط، في حين يتم توفير المعلومات المالية عن الكيانات األخرى  1  

غير الصندوق، بما فيها األموال التكميلية، والصندوق البلجيكي لألمن الغذائي، ومبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وخطة 
أما التقرير السنوي لالتحاد االئتماني لموظفي . الطبي بعد انتهاء الخدمة إلى المجلس التنفيذي في القوائم المالية الموحدة السنويةين التأم

 .الصندوق فيصدر بصورة منفصلة
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 التضخم من الطلب على السندات المرتبطة بمؤشر تللمستثمرين لألصول غير الحكومية، كذلك استفاد

ا الزيادة المتوقعة ته عالوة على زيادة توقعات التضخم التي قاد،مانألالدين الحكومي عالي الجودة وا

 . اإلنفاقعلى تحفيز

في االتحاد تعلق بالمالءة االئتمانية لبعض البلدان الهامشية يخالل هذه الفترة بدأت المخاوف فيما و -6

 للبلدان التي كانت ،د أصالن وجإولكن تعرض حافظة الصندوق ضئيل جدا، . األوروبي في التراجع

 .هذه المخاوفباألكثر تأثرا 

 
حقوق السحب الخاصة جميع عمالت سلة   مقابل قيمة الدوالر األمريكيوخالل الفترة نفسها، انخفضت -7

الين الياباني و، )في المائة 5.06-بنسبة (اإلسترليني ه الجنيو) في المائة 10.28-بنسبة (اليورو  وبخاصة

  .)في المائة 5.59-بنسبة (

   تخصيص األصول-  رابعاً

خالل الفصل تثمارات االسفئات األصول الرئيسية في حافظة  على أثرتالتحركات التي  1يبين الجدول  -8

 بالتخصيص وفق سياسة الفصليقارِن تخصيص أصول الحافظة في نهاية و، 2010 عام الثالث من

 .االستثمار

 حافظة من أمريكي دوالر 54 462 000 يعادل بما آانت التدفقات الخارجية النقدية الفترة،  هذهخالل -9
 والنفقات والمنح، القروض، على رفالص يمثل وهو داخليًا، المدارة التشغيلية النقدية األصول

  .األعضاء الدول مساهمات من والمقبوضات المتحصلة النقدية المبالغ حسم بعد اإلدارية

إلى زيادة ، حقوق السحب الخاصةسلة عمالت في قيمة الدوالر األمريكي مقابل االنخفاض وقد أدى  -10

الر أمريكي خالل الفصل الثالث من دو 121 032 000بما يعادل  األمريكية ترصيد الحافظة بالدوالرا

  .2010عام 

، 2دوالر أمريكي 26  752 000وتسببت التحركات المشار إلها أعاله، إضافةً إلى عائد استثمار يعادل  -11

 .دوالر أمريكي في هذه الفترة 93 322  000بزيادة القيمة اإلجمالية لحافظة االستثمارات بما يعادل 

  

  

  

  

  

  

                                                      
 المالية الوارد في  غير المحصلة من إعادة استثمار الضمانات النقدية إلقراض األوراق واألرباحالخسائرأثر هذا الرقم ال يشمل  2

بأي فئة من فئات األصول ضمن حافظة مباشرةً إلقراض األوراق المالية ال ترتبط  لنقدية اوالسبب هو أن الضمانات. 2الجدول 
  .االستثمارات ولذلك ال يؤثر تغير قيمتها السوقية على تخصيص أصول الحافظة
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 1الجدول 

   2010عام الفصل الثالث من في الحافظة في تخصيص األصول  على أثرت  التحركات التي 
   )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية( 

 أالنقدية التشغيلية 

االستثمارات المحتفظ 

بها حتى أجل 

 السندات الحكومية االستحقاق

السندات المتنوعة 

ذات الفائدة الثابتة

السندات المرتبطة 

  المجموع  التضخمبمؤشر

  لرصيد االفتتاحي ا

 )2010تموز / يوليو1(
184 741 383 815 1 011 453456 698445 2552 481 962 

 752 26 538 6 329 9 434 6 296 4 155 باالستثمار عائد

 - (882 3) - - (544 4) 426 8  التخصيص عن الناجمة التحويالت

 - 282 267 507 28 (084 1) العوائد/النفقات عن الناجمة التحويالت

 (462 54) - - - - (462 54) ج الصافية المصروفات

 032 121 858 28 (7) 285 62 042 19 854 10 الصرف أسعار تحركات

  الرصيد الختامي بحسب الحافظة 

 )2010أيلول /سبتمبر 30(
148 630 402 637 1 080 679 466 287477 0512 575 284 

 )ويةبالنسبة المئ ( لألصولالتخصيص الفعلي
5.8 15.6 42.0 18.1 18.5 100.0 

بالنسبة (د وفق سياسة االستثماراألصول تخصيص 

 )المئوية
5.5 15.6 43.6 15.3 20.0 100.0 

 هـ)بالنسبة المئوية ( األصولالفرق في تخصيص

 0.3 - (1.6) 2.8 (1.5) - 
  . لقروض والمنح والنفقات اإلداريةالنقدية والودائع ألجل المودعة لدى المصارف، والجاهزة للصرف منها ل   أ
  . مزيد من التفاصيل عن عائد االستثمار2يرد في الجدول   ب
  .مصروفات للقروض والمنح والنفقات اإلدارية، مخصوماً منها المقبوضات النقدية والمبالغ المقبوضة من مساهمات الدول األعضاء  ج
 في المائة في حافظة 15.6االستحقاق بحيث يتفق مع تخصيص األصول الحالي بنسبة  أجل حتى بها ت المحتفظ لحافظة االستثماراسياسة االستثمارتخصيص  يحدد  د

  .االستثمارات
ويجري بين الحين واآلخر استعراض تخصيص األصول .  والتخصيص الفعلي لألصول بتقلبات أسعار السوق والعمالتسياسة االستثمارتخصيص األصول وفق  يتأثر الفرق بينه 

  .وإعادة مواءمته

  

 رعالوة على تخصيص األصول وفقا لسياسة االستثما ،لألصولالتخصيص الفعلي  1يعكس الجدول  -12

استكملت إدارة الصندوق استعراض سياسة االستثمار في ، 2010تشرين األول / وفي أكتوبر.الحالية

غيرات في هذه السياسة وسوف تعرض الت. د األدنى من متطلبات السيولة الحبها منالصندوق وما يتعلق 

 بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات وعلى الدورة الواحدة بعد المائة للمجلس االجتماع السابع عشرعلى 

  . للعلم)EB 2010/101/R.42(التنفيذي 

  عائد االستثمار-خامساً

 دوالر   86 136  000  ما يعادل  2010عام الفصول الثالثة األولى من خالل اإلجمالي بلغ عائد االستثمار  -13

 2 الجدول ويقدم.  والخسائر المحصلة وغير المحصلةجميع األرباحويشمل عائد االستثمار . أمريكي

 . األصولبحسب فئاتموزعاً  2010عام  في الفصل الثالث من عرضاً موجزاًً لعائد االستثمار
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 2 لجدولا
الفصل الثالث في المعاد استثمارها لضمانات النقدية إلقراض األوراق المالية أثر عائد اواألصول    فئات   بحسب   االستثمار   عائد  توزيع 

  2010 عاموحتى تاريخه من 
  )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

النقدية  
 التشغيلية

االستثمارات 
المحتفظ بها 
حتى أجل 
 االستحقاق

السندات 
 الحكومية

الحافظة 
المتنوعة 

ذات 
الفائدة 
 الثابتة

السندات 
المرتبطة 
 بمؤشر
 التضخم

 المجموع
الفرعي 

الفصل الثالث 
من عام 
2010 

 المجموع
الفرعي حتى 
تاريخه من 

  2010 عام

عائد أثر 
الضمانات 
النقدية 

قراض إل
األوراق 

حتى المالية 
 من تاريخه
  العام

 حتى المجموع
تاريخه من عام 

2010  

الفائدة على استثمارات الفائدة 

 ةالثابتة والحسابات المصرفي
141 4 512 8 665 3 218 2 222 18 758 54 222 - 54 222 

 382 18 - 382 18 127 9 877 4 462 3 762 - 26  المحصلة الرأسماليةاألرباح

  الرأسمالية)الخسائر/(األرباح

 غير المحصلة

- - (2 486) 2 929 (279) 164 16 638 918 17 556 

 (613) - (613) (188) - - - (188) -   أالزيادة/االستهالك

 188 - 188 67 13 13 30 11 -  عائد إقراض األوراق المالية 

 قبل حساب عائد االستثمار

  الرسوم والضرائب

167 4 335 6 971 9 622 6 833 27 928 88 817 918 89 735 

 (651 2) - (651 2) (907) (244) (242) (421) - - أتعاب مدراء االستثمار

 (258) - (258) (37) (5) (6) (13) (1) (12) رسوم مصرفية/رسوم اإليداع

رسوم المشورة المالية وغيرها 

 من رسوم إدارة االستثمار

- (38) (103) (45) (46) (232) (696) - (696) 

 6 - 6 - - - - - -   القابلة لالستردادالضرائب

عائد االستثمار بعد حساب 

 الرسوم والضرائب

155 4 296 6 434 9 329 6 538 26 752 85 218 918 86 136 

 المحتفظ بها حتى أجل االستحقاق، وفقاً للمعايير الدولية ستثماراتيمثل مبلغ االستهالك لفترة ما جزءاً من الفرق بين السعر المدفوع للشراء وقيمة العائد النهائي لال  أ

  .لإلبالغ المالي

 العائد معدل - سادساً

الصرف  أسعار تحركات أثر رصد بدون المحلية بالعملة قالصندو استثمارات حافظة معدل عائد يحتسب -14

  .مة العمالتءالذي يتم تحييده من خالل موا

عام في الفصول الثالثة األولى من في المائة  3.50عائداً إيجابياً نسبته  تاالستثماراوقد حققت حافظة  -15

 إلقراض األوراق ، بعد خصم جميع الرسوم، بما في ذلك العائد من أنشطة الضمانات النقدية2010

  .المالية
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 3 الجدول
 2010و 2009 لعامي الثالثحتى تاريخه من الفصل  الصندوق استثماراتمعدل عائد 

  )المحلية بالعمالت المئوية النسب(

 المحلية بالعملة الفصلي العائد معدل 

 
 الفصل األول

2009 

 الفصل الثاني 

2009 

 الفصل الثالث

2009 

الفصل الرابع  

2009 

 األول الفصل

2010 

الفصل الثاني 

2010 

الفصل الثالث 

2010 

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال التشغيلية النقدية

 حتى بها المحتفظاالستثمارات 

 االستحقاق أجل
0.99 1.12 1.11 1.07 0.97 0.91 1.08 

 0.54 0.80 0.99 0.34 0.96 (0.28) 1.14 حكومية سندات

 الفائدة ذات المتنوعة لسنداتا

 الثابتة
0.54 0.81 3.54 0.28 1.75 3.75 2.10 

 1.36 1.72 1.05 1.63 2.57 1.06 2.26 التضخم بمعدل المرتبطة السندات

 0.98 1.41 1.07 0.66 1.73 0.61 1.38 الفصليصافي العائد 
 3.50 2.50 1.07 4.45 3.76 1.99 1.38 العام من تاريخه حتىالعائد 

 .بعد خصم جميع أنشطة الضمانات النقدية إلقراض األوراق المالية  أ 

 إلى السمات المختلفة لفئات األصول وهو يبرز األثر اإليجابي  فصل وآخربين العائدات الفارق فييعزى  -16

  .لتنويع حافظة االستثمارات على استقرار عائد الحافظة الشاملة وسالمته

  العمالت بحسب اراالستثم حافظة تركيب -سابعاً

حتسب األصول الشاملة  تُلذا، و. التزامات الصندوق بوحدات حقوق السحب الخاصةمعظميعبر عن  -17

 بالقروض والمنح غير  الخاصةََالمستطاع، أن تقابل االلتزامات  للصندوق بأسلوب يضمن، قدر

 في سلة تقويم حقوق  بالعمالت الداخلةمحسوبة بحقوق السحب الخاصة، أصوٌلوالمحسوبة المصروفة، 

 المحسوبة من أجل المنح  العام وااللتزامات، تقابل االحتياطيبالمثلو. السحب الخاصة وبنفس نسبها

  .العملة نفسهاب تُحسببالدوالر األمريكي أصوٌل 

 سنوات خمس كل الخاصة السحب حقوق سلة تقويم الدولي النقد لصندوق التنفيذي المجلس ويستعرض -18

 إعادة تاريخ في عملة لكلالوزن النسبي  وتحديد السلة، تشكل أن ينبغي التي عمالتال تحديد بغرض

 .السلة عمالت أوزان تحديد

 تدخل التي األربع العمالت من لكلالحالية  وحداتال استخدام 2005 األول كانون/ديسمبر 30 في وتَقرر -19

 بالضبط تعادل الخاصة السحب حقوق وحدة قيمة باتت بحيث الخاصة السحب حقوق تقويم سلة في

 في سارياً ذلك وأصبح الجديدة، أو القديمة الوحدات ما يخصفي سواء ،أمريكي دوالر 1.42927

 في الترجيحية وأوزانها المستخدمة الوحدات 4 الجدول ويعرض. 2006 الثاني كانون/يناير 1

 .2010أيلول /سبتمبر 30و 2006 الثاني كانون/يناير 1
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  4الجدول 

  الخاصة السحب حقوق تقويم سلة على المطبقة واألوزان الوحدات

 2010 أيلول/ سبتمبر30 2006 الثاني آانون/يناير 1 

 الوحدات العملة
 بالنسبة الوزن
 المئوية بالنسبة الوزن الوحدات المئوية

 40.6 0.6320 43.7 0.6320 األمريكي الدوالر

 36.0 0.4100 34.3 0.4100 اليورو

 14.2 18.4000 10.9 18.4000 الين

 9.2 0.0903 11.1 0.0903اإلسترليني جنيهال

 100.0  100.0  اإلجمالي 

  

 إذنية، وسندات واستثمارات، نقدية، شكل في األصول قيمة بلغت، 2010أيلول / سبتمبر30وفي  -20

والسابع والثامن  والسادس الخامس التجديد عمليات بموجب األعضاء الدول من مستحقة ومساهمات

 مامع  مقارنة (5 الجدول في مبين هو كما ،أمريكي دوالر 3 238 284 000 يعادل ما الصندوق ردلموا

 ).2010حزيران /يونيو 30 في أمريكي دوالر 2 998 309  000 يعادل

   5 الجدول

 األخرى والمستحقات واالستثمارات النقدية األصول عمالت تركيب
  )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية (

 العملة
 نقدية

 أإذنية سندات أواستثمارات
 من المستحقة المساهمات
 اإلجمالي األعضاء الدول

 520 420 1 466 135 525 181 529 103 1 بي األمريك الدوالر مجموعة

 126 089 1 114 167 205 92 807 829 جاليورو مجموعة

 186 477 - 194 87 992 389 ينال

 452 251 - - 452 251 اإلسترليني جنيهال

 284 238 3 580 302 924 360 780 574 2 اإلجمالي 

على شكل نقدية واستثمارات، وما يعادل دوالر أمريكي  504 000قيمتها غير قابلة للتحويل تعادل أصوال  الحر، وال تشمل قابلة للتحويلأصوال  فقطتشمل  أ

  . دوالر أمريكي على شكل سندات إذنية1 399 000
  .رات األسترالية، والكندية، والنيوزيلنديةتشمل أصوالً بالدوال ب
 .تشمل أصوالً بالفرنك السويسري، والكرونة السويدية، والكرونة الدانمركية، والكرونة النرويجية ج

 في الخاصة السحب حقوق تقويم سلة مع تالعمال اتمجموع بحسب األصول مواءمة 6 الجدول يبين -21

 أيلول/ سبتمبر30 في األمريكي بالدوالر المحسوبة اتلتزاماال رصيد وبلغ. 2010أيلول /سبتمبر  30

 دوالر 95 000 000 (العام االحتياطي من مؤلفة ،أمريكي دوالر  155 212  000 يعادل  ما2010

  ).أمريكي دوالر 60 212 000 (األمريكي بالدوالر المحسوبة المنح والتزامات ،)أمريكي
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  6 الجدول

  الخاصة السحب حقوق تقويم سلة مع ،العمالت مجموعات بحسب األصول، مواءمة

 2010أيلول /سبتمبر 30في 
  )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

 األصول قيمة  العملة

 :منها مخصوما

 االلتزامات

 بالدوالر المحسوبة

 األمريكي
 قيمة صافي

 األصول

صافي قيمة 

  األصول

 )النسبة المئوية(

 حقوق أوزان

 الخاصة السحب

 )النسبة المئوية(
   الفرق

 )نسبة مئويةال(

 الدوالر مجموعة

 0.4 40.6 41.0 308 265 1 (212 155) 520 420 1 األمريكي

-    126 089 1 اليورو مجموعة   1 089 126 35.3 36.0 (0.7) 

-           186 477 ينال   477 186 15.5 14.2 1.3 

-        452 251 سترلينياإل جنيهال   251 452 8.2 9.2 (1.0) 

  0.0 100.0 100.0 072 083 3 (212 155) 284 238 3 اإلجمالي

 

 هالجني و)في المائة 0.7-(حيازات مجموعة اليورو في  كان هناك نقص ،2010أيلول /سبتمبر 30في  -22

 في 0.4+(مجموعة الدوالر األمريكي حيازات  تخصيص  قابلته زيادة في)في المائة 1.0-(اإلسترليني 

 .)في المائة 1.3 (+الياباني والين) المائة

الخاصة عند نقطة محددة من الزمن إلى تقلبات قيم  السحب حقوق أوزان وتعزى االنحرافات المؤقتة في -23

أي النقدية، واالستثمارات، والمبالغ المدفوعة والمستحقة من (أصول الصندوق والعمالت التي تُعين بها 

 ). الدول األعضاء مساهمات

  ت النقدية إلقراض األوراق المالية الضمانا-  ثامناً

ارها مقابل األوراق ـة المعاد استثمـللضمانات النقديالمستحق،  عائدال بما فيها ،ةـة السوقيـالقيمكانت  -24

مع خصوم ، 3دوالر أمريكي 147 402 000 تعادل 2010أيلول /سبتمبر 30ي ـة فـة المقرضـالمالي

 تركيبة فئات األصول والجودة 7ويبين الجدول . ر أمريكيدوال  147 712 000 تعادلمقابلة للمقترضين 

وقد تقلص الفارق بين .  المقرضةانات النقدية المعاد استثمارها مقابل األوراق الماليةاالئتمانية للضم

 310 000إلى ما يعادل  2010أيلول / سبتمبر30في الضمانات النقدية المعاد استثمارها والخصم المقابل 

 ،2009كانون األول /ديسمبر 31دوالر أمريكي في  1 228 000وذلك بعد أن كان يعادل دوالر أمريكي 

دوالر  918 000 يبلغ 2010 األولى من عام ةبما يجعل مقدار األرباح غير المحصلة في الفصول الثالث

 .2أمريكي، كما يظهر في الجدول 

  

 

                                                      
  . دوالرا أمريكيا161 47 بما يعادل خصومًا/ ال يتضمن هذا الرقم توزيعًا للدخل مستحق الدفع 3
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  7الجدول 

  المعاد استثمارها مقابل األوراق المالية المقرضةلضمانات النقدية للتصنيفات االئتمانية التركيبة وا

   2010أيلول /سبتمبر 30 في 
  )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 AAA AA A BBB المئوية النسبة اإلجمالي 
 55.2 356 81 - - - 356 81 النقدية
 9.6 153 14 - - 153 14 - الشرآات سندات
 4.6 834 6 500 - - 334 6 بالرهون مةالمدعو المالية األوراق

 30.6 059 45 120 2 - 895 1 044 41 بأصول لمدعومةا المالية وراقاال

 100.0 402 147 620 2 - 048 16 734 128 اإلجمالي

 - 100.0 1.8 - 10.9 87.3 للترآيبة النسبي الوزن

  

تثمارها مقابل األوراق المالية لضمانات النقدية المعاد اسااستحقاق آجال هيكل الوارد أدناه  8يبين الجدول  -25

 .المقرضة

  8 الجدول

  أ2010 أيلول/سبتمبر 30لضمانات النقدية المعاد استثمارها مقابل األوراق المالية المقرضة في ااستحقاق آجال هيكل 

  )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 2009 األول آانون/ديسمبر 31  2010أيلول /سبتمرب 30 
 المئوية النسبة المبلغ  المئوية النسبة المبلغ حقاقفترة االست
 75.7 407 163  86.6 648 127 أقل أو واحدة سنة خالل ةالمستحق

 17.0 589 36  10.0 752 14 إلى سنتين سنة بعد مستحقةال

 6.1 113 13  2.0 959 2 المستحقة بعد سنتين إلى ثالث سنوات 

 1.2 671 2  1.4 043 2 سنوات أربع إلى ثالثالمستحقة بعد 

 100.0 780 215  100.0 402 147 اإلجمالي

  .أ هيكل االستحقاق يمثل آجال االستحقاق المالية للضمانات النقدية المعاد استثمارها، وليس آجال االستحقاق القانونية

عالية بوجود ، فإن الضمانات النقدية المعاد استثمارها تحافظ على جودتها ال8  و7كما يظهر من الجدولين  -26

 في المائة 55 حيث أن –، مع بقائها ذات سيولة مقبولة AAA في المائة منها ضمن الفئة 87 ما يزيد عن

 .  في المائة منها من خالل استحقاق في غضون سنة واحدة86منها نقدية وسوف يتم تسديد ما يزيد عن 

 مليون 350ة إلى رقم مستهدف هو  المالية إلقراض األوراقديوبعد تقليص حجم أنشطة الضمانات النق -27

 من خالل وصول األوراق  بناء على ذلك واستمرار هذا التقليص،2009آب /أغسطسدوالر أمريكي في 

 بعد المائة في  عشرالثالمالية إلى موعد استحقاقها، طلبت لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها الث

وبالتزامن مع . خراط في مثل هذه األنشطة، تقديرا الستمرار الصندوق في االن2010نيسان /أبريل

تشرين / في الصندوق والحد األدنى من متطلبات السيولة في أكتوبرراستكمال استعراض سياسة االستثما

على  عالوة ، إدارة الصندوق أيضا عائد هذا النشاط ومالمح المخاطرة فيهاستعرضت، 2010األول 

فقد قررت إدارة الصندوق االنسحاب بشكل كامل من ونتيجة لذلك . الخيارات المتاحة للخروج منه

 .2010 نهاية عام بحلولالبرنامج بأسلوب منتظم 
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  مستوى السيولة في حافظة استثمارات الصندوق- تاسعاً

ما يعادل  2010أيلول / سبتمبر30بلغت األصول العالية السيولة في حافظة استثمارات الصندوق في  -28

 ).9لجدول ا(  دوالر أمريكي1 229 300 000

  9الجدول 

 2009أيلول / سبتمبر30مستوى السيولة في حافظة استثمارات الصندوق في 
  )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

 المئويةالنسبة  فعلية 

 47.8 229.3 1 السيولة عاليةاألصول 

 5.8 148.6 األجل قصيرة الماليةاألوراق 

 42.0 080.7 1  الحكوميةالسندات 

 36.6 943.3 مقبولة بسيولةاألصول 

 36.6 943.3 الحكومية غيرالسندات 

 15.6 402.7  جزئيا سائلةال األصول

 15.6 402.7 االستحقاق أجل حتى بها المحتفظاالستثمارات 

 100.0 575.3 2 الحافظة إجمالي

  قياس المخاطر–عاشراً 

 االستثمار حافظة أداء فإن ،االستحقاق جلأ حتى بها المحتفظ تواالستثمارا النقدية التشغيلية باستثناء -29

 التقلبات من متباينة مستويات التاريخ مر على األصول فئات مختلف أظهرت وقد .السوق لتقلبات عرضة

 المعيارية نحرافاتاال أساس على التقلبات وتقاس ".المخاطر "باسم األحيان من كثير في إليها يشار التي

 لحافظة المعياري االنحراف قيمة بلغت ،2010أيلول /سبتمبر 30 وفي .همتوسط عن الحافظة عائدل

 .4االستثمار لسياسة المائة في 1.38 نسبةمع  مقارنة المائة، في 1.38 الصندوق استثمارات

 يمكن، التي القصوى الخسارة لتقدير الصندوق يستخدمه الذي المقياس هيف "للخطر المعرضة القيمة"أما  -30

 القيمة 10 الجدول ويعرض .5أشهر ثالثة خالل الحافظة بها تُمنى أن المائة، في 95 بنسبة ثقة بمستوى

 وخالل 2010أيلول / سبتمبر30 في االستثمار ولسياسة الصندوق استثمارات لحافظة للخطر المعرضة

 .السابقة الفترات

                                                      
  .قياس التقلباتملم يدرج برنامج الضمانات النقدية إلقراض األوراق المالية في  4
  ".القيمة المعرضة للخطر"قياس ملم يدرج برنامج الضمانات النقدية إلقراض األوراق المالية في  5
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  10 الجدول
 للخطر المعرضة القيمة

  ) في المائة95 بة بنسالثقة مستوىب أشهر، ثالثة مدى على التوقعات أفق(

 سياسة االستثمار  اتحافظة االستثمار 

 التاريخ
 القيمة المعرضة للخطر

)بالنسبة المئوية(  
 المبلغ

)بآالف الدوالرات األمريكية(  

القيمة المعرضة 
 للخطر

)بالنسبة المئوية(  
 المبلغ

)بآالف الدوالرات األمريكية(  

 628 29 1.15 716 29 1.15 2010 أيلول/سبتمبر 30

 256 31 1.26 090 29 1.17  2010 حزيران/يونيو 30

 162 32 1.28 611 29 1.18 2010 آذار/مارس 31

 كانون األول/ديسمبر 31
2009 1.23 32 080 1.31 33 987 

 272 34 1.31 245 33 1.27 2009 أيلول/سبتمبر 30

 المائة، في 1.15 اتاراالستثم حافظة في للخطر المعرضة القيمة بلغت ،2010أيلول /سبتمبر 30 وفي -31

 للخطر المعرضة مماثلة للقيمة ولكنها السابق،الفصل  نهاية في عليه تكان عما  طفيفاا انخفاضمحققة

 سياسة في للخطر المعرضة القيمة أن مالحظة وينبغي .االستثمار لسياسة المائة في 1.15 بلغت التي

 ).1 لجدولا انظر (السياسة هذه وفق المحدد التخصيص تعكس االستثمار


