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  2010 لعام الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير

  تنفيذي  موجز– أوالً

 الصندوق في في العالية الجودة ذات واألدوات الحصيفة االستثمار سياسة ساهمت ،2010 عام خالل -1

 .العالمية المالية األسواق شهدتها التي االضطرابات من االستثمارات حافظة حماية

من  ي،أمريك دوالر 75 934 000 يعادل بما ةاألمريكي بالدوالرات االستثمارات ةحافظ قيمةانخفضت  -2

  دوالر2 522 753 000 إلى 2009 األول ونكان/ ديسمبر31 في أمريكي  دوالر2 598 687 000

صافي التدفقات االنخفاض  في ساهمت التي العوامل وأهم. 2010 األول كانون/ ديسمبر31 في أمريكي

من خالل صافي عائد  جزئياً عنها التعويض تم التي الصرف، أسعار وتحركاتصروفات مالخارجة لل

  .االستثمار

 استثمار عائد صافييترجم ب ما ، وهوالمائة في 3.26، 2010 لعام االستثمار حافظة عائد معدل وبلغ -3

 إلقراض النقدية الضمانات وأنشطة الرسوم جميع ذلك في أمريكي بما دوالر 79 485 000 يعادل سنوي

   .المالية األوراق

 مقدمة –ثانياً 

 ،2010 األول كانون/ديسمبر 31 في المنتهية السنة الصندوق استثمارات حافظة عن التقرير اهذ  يغطي -4

   .2009 األول كانون/ديسمبر 31 في المنتهية السنة مع االقتضاء، حسب للمقارنة، أرقاماً ويتضمن

 العائد؛ ومعدل االستثمار؛ وعائد األصول؛ وتخصيص ؛السوق ظروف    :التالية األقسام من التقرير  ويتألف -5

 استثمار حافظة في السيولة ومستوى المالية؛ األوراق إلقراض النقدية والضمانات الحافظة؛ وتركيب

 .المخاطر وقياس الصندوق؛

 السوق  ظروف-ثالثاً

 السحب حقوق وحدات تقويم سلة عمالتها تشكّل التي البلدان اتجاهات التالية البيانية األشكال  تبين -6

 .األمريكية المتحدة والواليات المتحدة، والمملكة واليابان، اليورو، طقةمن بلدان: الخاصة

 الخاصة في السحب حقوق بلدان في المركزية المصارف في الفائدة  تطور أسعار1 البياني الرسم ويبين -7

وقد حافظت جميع المصارف المركزية األربعة على أسعار الفائدة المستهدفة فيها دون تغيير . 2010 عام

 وبخاصة مصرف االحتياطي الفيدرالي ،كي تستمر في دعم االقتصاد في مرحلة تعافيه 2010ل عام خال

رف إنكلترا ومص ؛في المائة 0.25خصم بحدود سعر في الواليات المتحدة األمريكية الذي حافظ على 

لذي والمصرف المركزي األوروبي افي المائة؛  0.50صرف دون تغيير بحدود الذي حافظ على سعر ال

 ومصرف اليابان الذي حافظ على ؛في المائة 1.00مع معدل إعادة تمويل قدره النقدية استمر في سياسته 

 . في المائة0.10أسعار الفائدة المفروضة على القروض اليومية بمعدل 
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 1 البياني الرسم
  المركزية المصارف فائدة أسعار
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الدوالر األمريكي - األموال الفيدرالية الجنيه اإلسترليني - سعر األساس  الين الياباني   - سعر الفائدة ليوم واحد  اليورو - سعر اتفاقية إعادة الشراء  

  
  Bloomberg    :المصدر

 فيها وأديرت استُثمرت التي الثابت العائد ألسواق 2010 عام في التراكمي اء األد2 البياني الرسم ويبين -8

 في الصندوق استخدمها التي المعيارية المؤشرات أحد داءاأل خط ويمثل. الصندوق استثمارات حافظة

 السندات وحافظة الثابتة، الفائدة ذات المتنوعة السندات وحافظة عالمياً، المتداولة الحكومية السندات

 من الثالثحتى الفصل  سيما وال إيجابياً أداء الثابتة الفائدة أسواق وأظهرت. التضخم بمؤشر المرتبطة

وعلى وجه الخصوص فقد أظهر المؤشر المعياري للسندات المتنوعة ذات العائد الثابت . 2010عام 

ات سوق السندر وقد أظه. توجها إيجابياً للغاية بفضل التعافي القوي لقطاعات السندات والشركات

ات أما السند. ضخم خالل فترة التعافيالمرتبطة بمؤشر التضخم أداء جيداً حيث استمرت توقعات الت

الحكومية فكان توجهها بين ثابت وإيجابي على مدار العام على الرغم من األزمة الهامشية في االتحاد 

ألخيرين من العام الماضي أثرت  وخالل الشهرين ا.الثالث من السنةالثاني واألوروبي في الفصلين 

  .اء أسواق العائد الثابت االقتصادية اإليجابية بشدة في أدتالبيانا

 
 2 البياني الرسم

 2010 عام في الثابتة الفائدة أسواق تطورات
 )المحلية بالعمالت المئوية النسبة(
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سندات حكومية (مؤشر JP Morgan GGB للسندات الحكومية المتداولة عالميا المعاد ترجيحه ألغراض مواءمة العمالت لمدة 3 سنوات
(Aa+ سابقًا المؤشر اإلجمالي العالمي لمؤسسة ليمان بوانرز السندات التنوعة ذات الفائدة الثابتة في الواليات المتحدة من الفئة ،Barclays مؤشر) عائد محدد متنوع
السندات المرتبطة بمؤشر التضخم (مؤشر Barclays المخصص للسندات الرأسمالية الحكومية العالمية من سنة واحدة إلى 10 سنوات)
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 األخرى الثالث العمالت ابلمق الشهر نهاية في األمريكي الدوالر صرف  أسعار3 البياني الرسم ويبين -9

 وفي. الياباني والين واليورو، اإلسترليني، الجنيه بالتحديد وهي الخاصة، السحب حقوق تقويم سلة في

الين  مقابل األمريكي للدوالر عاماً انخفاضاً المتقلبة األجنبية العمالت صرف أسواق شهدت ،2010 عام

والجنيه ) بالمائة 6.95(لدوالر األمريكي مقابل اليورو  عاماً لوارتفاعاً) بالمائة 12.88-(الياباني 

 ).بالمائة 3.14(اإلسترليني 

 3 البياني الرسم
 في الصرف بأسعار الخاصة السحب حقوق تقويم سلة في األخرى العمالت مقابل األمريكي الدوالر قيمة

 الشهر نهاية
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  Bloomberg   :المصدر
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 األصول  تخصيص– رابعاً

 فئات بحسب 2010 عام في الحافظة في االستثمارات قيمة على أثرت التي  التحركات1 جدولال يبين -10

 .االستثمار سياسة وفق بالتخصيص العام نهاية في الحافظة أصول تخصيص ويقارِن األصول،

 1 الجدول
   2010 عام في الحافظة في األصول تخصيص على أثرت التي التحركات

   )ألمريكيةا الدوالرات بآالف المعادل( 

 
 النقدية

 )أ(التشغيلية

 المحتفظ السندات

 أجل حتى بها

 االستحقاق
 السندات

 الحكومية

 السندات

 ذات المتنوعة

 الثابتة الفائدة

 السندات

 المرتبطة

  المجموع التضخم بمؤشر

   االفتتاحي الرصيد
 809 402 243 184  )2010 الثاني آانون/يناير 1(

1 110 
757 466 993 433 885 2 598 687 

 616 78 337 16 845 25 977 19 680 15 777 )ب(عائد االستثمار

 - (882 3) (000 50) (203 96) (474 7) 559 157 التحويالت الناجمة عن التخصيص

التحويالت الناجمة عن النفقات وعائد 
 -  086 1 421 1 035 2 77 (619 4) إقراض األوراق المالية

 149) )ج(الصافية المصروفات
742) - - - - (149 742) 

 (808 4) 174 37 (25) (892 22) (430 13) (635 5) تحرآات أسعار الصرف

   الحافظة بحسب الختامي الرصيد
 662 397 583 182 )2010 األول آانون/ديسمبر 31(

1 013 
674 444 234 484 600 2 522 753 

 100.0 19.2 17.6 40.2 15.8 7.2  (%)لألصول الفعلي التخصيص

 100.0 20.0 15.2 43.5 15.8 5.5 )د(االستثمار سياسة وفق األصول تخصيص

 - (0.8) 2.4 (3.3) - 1.7 )هـ( (%)األصول تخصيص في الفرق

  . اإلدارية والنفقات والمنح للقروض منها للصرف والجاهزة المصارف، لدى المودعة ألجل والودائع النقدية  )أ(
  .االستثمار عائد عن فاصيلالت من مزيد 2 الجدول في يرد   )ب(
  .األعضاء الدول مساهمات من المقبوضة والمبالغ النقدية المقبوضات منها مخصوماً اإلدارية، والنفقات والمنح للقروض مصروفات  )ج(
 األصول تخصيص مع يتفق بحيث االستحقاق أجل حتى بها المحتفظ االستثمارات االستثمار لحافظة سياسة تخصيص يحدد  )د(

  .االستثمارات حافظة في المائة  في15.8 بنسبة اليالح
 ويجري. والعمالت السوق أسعار بتقلبات لألصول الفعلي والتخصيص االستثمار سياسة وفق األصول تخصيص بين الفرق يتأثر  )هـ(

  .التشغيلية والنقدية الختامي الرصيد ويشمل. مواءمته وإعادة األصول تخصيص استعراض واآلخر الحين بين
  

 الحكومية السندات حافظة من أمريكي دوالر 96 203 000 يعادل مبلغ تحويل جرى ،2010عام  وفي -11

دوالر أمريكي من حافظة السندات المتنوعة ذات الفائدة الثابتة  50 000 000وما يعادل عالمياً  المتداولة

  .المطلوبة المصروفات لتغطية التشغيلية النقدية حافظة إلى

 بها المحتفظ السندات من حافظة القسائم عائد من أساساً التخصيص عن الناجمة التالتحوي رصيد ويتألف -12

 حافظة إلى جميعاً تحويلها  وتم،التضخم بمؤشر المرتبطة السنداتومن حافظة  االستحقاق، أجل حتى

 .2010 عام خالل مراحل التشغيلية على النقدية

 القروض من المصروفة المبالغ تمثل أمريكي ردوال 149 742  000   تعادل صافية خارجة تدفقات وحدثت -13

 الدول مساهمات من المحصلة والمبالغ النقدية المقبوضات منها مخصوماً اإلدارية والنفقات والمنح

 .األعضاء
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  دوالر781 616 000 يعادل الذي االستثمار عائد مع باالقتران أعالهأدت التحركات المذكورة  وقد -14

 إلى أمريكي دوالر 4 808 000 تعادل التي األجنبية العمالت صرف ألسعار السلبية والتحركات أمريكي

 أمريكي دوالر 75 934 000 يعادل بما األمريكي بالدوالر الشاملة االستثمارات قيمة حافظةانخفاض 

 .2010 عام خالل

 االستثمار  عائد-خامساً

 جميع يشمل وهو أمريكي، ردوال   79 485 000 يعادل ما 2010 عام في االستثمار عائد صافي بلغ -15

 2010 لعام االستثمار لعائد موجزاًً عرضاً 2 الجدول ويقدم. المحصلة وغير المحصلة والخسائر األرباح

 توليد قدر في بأقصىالمتنوعة ذات الفائدة الثابتة  السندات حافظة ساهمت وقد. األصول فئات بحسب

والسندات الحكومية  السندات حافظتي من كبيرة ةبمساهم ذلك واستُكمل ،2010 لعام االستثمار عائد

 .المرتبطة بمؤشر التضخم

 فقد خرج الصندوق بصورة مرحلة من ،كما تم إبالغ المجلس التنفيذي في دورته الواحدة بعد المائة -16

فقد أسهم ما يعادل  2010وبالنسبة لعام . 2010كانون األول /برنامج إقراض األوراق المالية في ديسمبر

دوالر أمريكي في عائد االستثمار المتدفق من حساب مخصص الضمانات في حين تم توليد  869 000

 .إضافي من عائد إقراض األوراق الماليةدوالر أمريكي  220 000مبلغ 

 2 الجدول
 المعاد المالية األوراق إلقراض النقدية الضمانات عائد وأثر األصول   فئات   بحسب   االستثمار   عائد  توزيع 

   2010 عام في استثمارها
  )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

 
 النقدية

 التشغيلية
 بها المحتفظ السندات
  االستحقاق أجل حتى

 السندات
 الحكومية

 المتنوعة السندات
 الثابتة الفائدة ذات

 المرتبطة السندات
 التضخم بمؤشر

 المجموع
 الفرعي

 النقدية الضمانات
   المالية األوراق إلقراض

  المجموع

 الفائدة استثمارات على الفائدة
 المصرفية والحسابات الثابتة

487 16 497 30 448 13 132 10 678 71 242 (43) 71 199 

 650 25 (361) 011 26 972 16 368 7 228 1    - 443 المحصلة الرأسمالية األرباح

 الرأسمالية) الخسائر/(األرباح
 المحصلة غير

- -    (9 664) 6 467 (10 227) (13 424) 1 273 (12 151) 

 (740) - (740)    -    -    - (740)    -  )أ( الزيادة/االستهالك

 220 - 220 43 42 99 36    -   المالية األوراق إقراض عائد

 حساب قبل االستثمار عائد
  والضرائب الرسوم

930 15 793 22 111 27 009 17 466 83 309 869 84 178 

 (619 3) - (619 3) (950) (975) (694 1)    -    - االستثمار مدراء أتعاب

 (580) - (580) (86) (91) (215) (29) (159) مصرفية رسوم/اإليداع رسوم

 وغيرها المالية المشورة رسوم

 االستثمار إدارة رسوم من

-    (84) (225) (98) (93) (500) - (500) 

 6 - 6    -    -    -    - 6  لالسترداد القابلة الضرائب

 حساب بعد االستثمار عائد

 والضرائب الرسوم

777 15 680 19 977 25 845 16 337 78 616 869 79 485 

  .المالي لإلبالغ الدولية عاييرللم وفقاً االستحقاق، أجل حتى بها المحتفظ لالستثمارات النهائي العائد وقيمة للشراء المدفوع السعر بين الفرق من جزءاً ما لفترة االستهالك مبلغ يمثل  )أ(

                                                      
استثمار الضمانات النقدية إلقراض األوراق هذا الرقم ال يشمل عائد الفائدة، واألرباح والخسائر المحصلة وغير المحصلة من إعادة  1

السبب هو أن الضمانات النقدية إلقراض األوراق المالية ال ترتبط بأي فئة من فئات األصول ضمن و. 2المالية الواردة في الجدول 
  . ولذلك ال يؤثر تغير قيمتها السوقية على تخصيص أصول الحافظة،حافظة االستثمارات
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 العائد  معدل-سادساً

 الصرف أسعار تحركات أثر رصد بدون المحلية بالعملة الصندوق استثمارات حافظة عائد معدل يحتسب -17

 .العمالت مةمواء خالل من تحييده يتم الذي

االستثمار  نفقات لكذ في بما ،2010 عام خالل المائة  في3.26 نسبته إيجابياً عائداً الحافظة حققت وقد -18

 . المالية األوراق إلقراض النقدية الضمانات وأنشطة

 3 الجدول
   2010 و 2009 و 2008 ألعوام الصندوق استثمارات عائد معدل

  )المحلية بالعمالت المئوية النسب(
 المحلية بالعملة السنوي العائد معدل 
 2008 2009 2010 

  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال التشغيلية النقدية

 4.00 4.36 4.30 االستحقاق أجل حتى بها المحتفظ االستثمارات

 2.19 2.17 8.70 الحكومية السندات

 6.10 5.23 4.70 الثابتة الفائدة ذات المتنوعة السندات

 4.07 7.73 3.62 التضخم بمؤشر المرتبطة السندات

 3.26 4.45 5.41  العائد معدل صافي

  

 لتنويع اإليجابي األثر يبرز وهو األصول لفئات المختلفة السمات إلى السنوية تالعائدا بين الفرق يعزى -19

 .وسالمته الشاملة الحافظة عائد أداء استقرار على االستثمارات حافظة

  الحافظة  تركيب– سابعاً

  األدوات بحسب االستثمار حافظة تركيب -ألف

مقارنةً  2010 األول كانون/ ديسمبر31 في األدوات بحسب االستثمار حافظة تركيب 4 الجدول يبين -20

  .2009 األول كانون/ ديسمبر31 بتاريخ
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  4 الجدول

  األدوات بحسب االستثمار حافظة تركيب

  )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(
 2009 األول آانون/ديسمبر 31 2010 األول آانون/ديسمبر 31 

 778 285 671 238 )أ( النقدية

 862 59 078 66  )ب( التزامات المصارفودائع ألجل وغيرها من 

 571 772 1 580 927 1   سندات متداولة عالميًا صادرة عن حكومات أو وآاالت حكومية

 338 187 032 16  )ج( أوراق مالية مضمونة برهون

 438 4 301 11  )ج( بأصول مضمونة مالية أوراق

 659 357 056 215  شرآات سندات

 (753 8) 207 13  اآلجلة العقود على السوقية لقيمةبا محصلة غير) خسائر/(أرباح

 615 2 914 102  محصلة غير آجلة عقود أرباح

 (43) -  خيار عقود

 - - مبادالت

 465 661 2 839 590 2  واالستثمارات للنقدية الفرعي المجموع

 686 37 781 70  المباعة االستثمارات عن المقبوضة المبالغ

 (464 100) (867 138)  المشتراة االستثمارات عن المستحقة المبالغ

 687 598 2 753 522 2 المجموع
  ).2009 عام في أمريكي دوالر 57 000 (أمريكي دوالر 56 000 يعادل ما قيمتها بلغت للتحويل قابلة غير بعمالت نقدية تشمل   )أ(
 عام في أمريكي دوالر 458 000 (أمريكي دوالر 452 000يعادل  ما قيمتها بلغت للتحويل قابلة غير بعمالت ألجل ودائع تشمل  )ب(

2009.(  
 تقييماً من الصندوق استثمارات حافظة في بأصول المضمونة المالية واألوراق برهون المضمونة المالية األوراق فئات تستلزم  )ج(

 ما  أو-AA الفئة من الشركات أسهم تقييم يكون أن ويتعين االئتماني، التقييم وكاالت من األقل على وكالتان  تجريهAAA الفئة
 التي القاسية التقييم نظراً الستعراضات هذه التقييم اشتراطات من أقل هو ما إلى السندات بعض مستوى خفض جرى  وقد.فوقها
الفور  على الصندوق تصرف وقد. الضعف في اآلخذة االقتصادية الظروف بها تعجل التي االئتماني التقييم وكاالت تجريها
 بين الجمع خالل ومن المؤهلة، األدوات من وكاالت عن الصادرة غير الرهون استبعاد خالل من االئتمان عن الكشف تواءالح

 السوق ظل متى قيمتها تتدنى سندات أي وبيع الحكومية، السندات غير األخرى المالية السندات حيازات لكافة المتشدد الرصد
  .السيولة من معقول بقدر يتمتع

 العملة بحسب االستثمار حافظة كيبتر - باء

 الشاملة األصول تُحتسب ولذا، .الخاصة السحب حقوق بوحدات الصندوق التزامات معظم عن يعبر -21

 غير والمنح بالقروض الخاصة االلتزامات تقابل أن المستطاع،  قدر يضمن، بأسلوب للصندوق

 حقوق تقويم سلة في الداخلة لعمالتبا محسوبة أصوٌل الخاصة، السحب بحقوق والمحسوبة المصروفة،

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

  .نفسها بالعملة تُحسب أصوٌل األمريكي بالدوالر

 سنوات خمس كل الخاصة السحب حقوق سلة تقويم الدولي النقد لصندوق التنفيذي المجلس ويستعرض -22

 إعادة تاريخ في عملة لكل النسبي الوزن وتحديد السلة، تشكل أن ينبغي التي العمالت تحديد غرضب

 .السلة عمالت أوزان تحديد

 سلة في تدخل التي األربع العمالت من لكل وحدات استخدام 2005 األول كانون/ديسمبر 30 في وتَقرر -23

 تعادل الخاصة بالسح حقوق وحدة قيمة باتت بحيث الخاصة السحب حقوق تقويم
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 في سارياً ذلك وأصبح الجديدة، أو القديمة الوحدات يخص فيما سواء ،أمريكي دوالر 42927.1  بالضبط

 في الترجيحية وأوزانها المستخدمة الوحدات 5 الجدول ويعرض. 2006 الثاني كانون/يناير 1

 .2010 األول كانون/ديسمبر 31و 2006 الثاني كانون/يناير 1

   5 الجدول

  الخاصة السحب حقوق تقويم سلة على المطبقة واألوزان وحداتال

 2010 األول آانون/ديسمبر 31 2006 الثاني آانون/يناير 1 

 النسبي الوزن الوحدات  النسبي الوزن  الوحدات العملة

 40.8 0.6320 43.7 0.6320 مريكياأل الدوالر

 35.5 0.4100 34.3 0.4100 اليورو

 14.6 18.4000 10.9 18.4000 الين

 9.1 0.0903 11.1 0.0903 اإلسترليني الجنيه

 100.0  100.0  المجموع  

  

 إذنية، وسندات واستثمارات، نقدية، شكل في األصول قيمة بلغت ،2010 األول كانون/ ديسمبر31 وفي -24

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

 بما مقارنة (6 الجدول في مبين هو كما أمريكي،  دوالر3 116 479 000 يعادل ما الصندوق ردلموا

 ).2009 األول كانون/ديسمبر 31 في أمريكي  دوالر3 209 460 000 يعادل

   6 الجدول

  األخرى والمستحقات واالستثمارات النقدية األصول عمالت تركيب

  )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

 إذنية سندات واالستثمارات النقدية   ملةالع
 من المستحقة المساهمات

 المجموع األعضاء الدول

 792 360 1 801 112 280 174 711 073 1 )أ(األمريكي الدوالر مجموعة

 487 066 1 242 135 957 112 288 818 )ب(اليورو مجموعة

 931 451 - 954 58 977 392 الين

 269 237 - - 269 237  اإلسترليني الجنيه

 479 116 3 043 248 191 346 245 522 2 المجموع
  .والنيوزيلندية والكندية، األسترالية، بالدوالرات أصوالً تشمل  )أ(
  .النرويجية والكرونة الدانمركية، والكرونة السويدية، والكرونة السويسري، بالفرنك أصوالً تشمل  )ب(

 

 في الخاصة السحب حقوق تقويم سلة مع العمالت تمجموعا بحسب األصول مواءمة 7 الجدول يبين -25

   في األمريكي بالدوالر المحسوبة االلتزامات رصيد وبلغ. 2010 األول كانون/ديسمبر  31

   العام االحتياطي من مؤلفة أمريكي  دوالر179 087 000 يعادل ما 2010 األول كانون/ديسمبر 31

  دوالر84 087 000 (األمريكي بالدوالر محسوبةال المنح والتزامات ،)أمريكي دوالر 95 000 000(

 ).أمريكي

  7 الجدول
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 31 في الخاصة السحب حقوق تقويم سلة مع العمالت، مجموعات بحسب األصول، مواءمة

  2010 األول كانون/ديسمبر

  )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

 األصول قيمة العملة
 االلتزامات: منها مخصوما

 األمريكي بالدوالر المحسوبة
 قيمة صافي

 األصول
 قيمة صافي

 (%) األصول
 السحب حقوق أوزان

 (%) الفرق (%) الخاصة

 (0.6) 40.8 40.2 705 181 1 (087 179) 792 360 1 األمريكي الدوالر مجموعة

 0.8 35.5 36.3 487 066 1    - 487 066 1 اليورو مجموعة

 0.8 14.6 15.4 931 451    - 931 451 الين

 ( 1.0) 9.1 8.1 269 237    - 269 237 اإلسترليني يهالجن

  0.0 100.0 100.0 392 937 2 (087 179) 479 116 3 المجموع

  

 في 1.0 بنسبة اإلسترلينيالجنيه  حيازات في نقص هناك كان ،2010 األول كانون/ديسمبر 31 وفي -26

الين اليورو وحيازات  فائض ذلك وقابل. المائة في 0.6 بنسبةالدوالر األمريكي  حيازات فيو ،المائة

 . لكل منهماالمائة في 0.8 بنسبة الياباني

 االستحقاق آجال بحسب االستثمارات حافظة تركيب - جيم

 األول كانون/ديسمبر 31 في االستحقاق آجال بحسب الشاملة االستثمارات حافظة تركيب 8 الجدول يبين -27

  . 2009 ولاأل كانون/ديسمبر 31 في بتركيبها ويقارِنه ،2010

 الدخل مصادر جميع آلجال المرجح المتوسط االعتبار بعين يأخذ الذي ستحقاق،اال أجل متوسط بلغ وقد -28

 ما وهو ،2010 األول كانون/ديسمبر 31 في األعوام  من2.5 قدره ما الشاملة، االستثمارات لحافظة

 .)2009 األول كانون/بر ديسم31 في أعوام 2.6 (الماضي العام نهاية انخفاضاً طفيفاً عن يشكل

  8 الجدول

  االستحقاق آجال بحسب االستثمارات حافظة تركيب

  )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(
 2009 األول كانون/ديسمبر 31 2010 األول كانون/ديسمبر 31

 المئوية النسبة المبلغ المئوية النسبة المبلغ الفترة

 15.9 334 412 19.0 142 479 أقل أو عام خالل مستحقة

 66.0 361 715 1 64.6 385 628 1 أعوام خمسة وحتى عام بعد مستحقة

 7.8 320 203 8.1 454 205 أعوام عشرة إلى خمسة من مستحقة

 10.3 672 267 8.3 264 209 أعوام عشرة بعد مستحقة

 100.0 687 598 2 100.0 245 522 2  المجموع

 years  2.6 years 2.5  لألجل المرجح المتوسط
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 المالية األوراق إلقراض النقدية  الضمانات-ثامناً

، انسحب الصندوق تماماً من برنامج الضمانات النقدية إلقراض األوراق 2010تشرين الثاني /في نوفمبر -29

كانون األول /ديسمبر 31وحتى  2008كانون الثاني /يناير 1ويوجز الجدول أدناه األنشطة من . المالية

2010.  

  9 الجدول

  2010حتى  2008 نشطة الضمانات النقدية إلقراض األوراق المالية والعائدأ

  )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

 السنة

األرباح /الخسائر
 غير المتحصلة

األرباح /الخسائر
 عوائد أخرى المتحصلة

من حساب الضمانات 

النقدية إلقراض األوراق 

 المالية

عائد إقراض 
 المجموع األوراق المالية

2008 (18 280) - - (18 280) 5 285 (12 995) 
2009 17 007 (2 391) 1 570 16 186 1 300 17 486 
2010 1 273 (361) (43) 869 220 1 089 
 580 5 805 6 (225 1) 527 1 (752 2) - المجموع

تاريخ  دوالر أمريكي ب18 200 000نها بما يعادل عوعلى الرغم من الخسائر غير المتحصلة المبلغ  -30

 فقد نجح الصندوق ،في برنامج الضمانات النقدية إلقراض األوراق المالية 2008كانون األول /ديسمبر 31

 وفي الوقت .دوالر أمريكي عند إغالق البرنامج 1 225 000في تقليص الخسائر إلى ما يعادل مجموعه 

اإليجابي إلقراض األوراق المالية ، أسهم العائد الذي كان يتم فيه تقليص حجم البرنامج وإغالقه فيما بعد

دوالر أمريكي في تحقيق وضع عائد صافي للبرنامج بما يعادل  6 805 000في نفس المدة بما يعادل 

  .دوالر أمريكي لفترة ثالث سنوات 5 580 000

 الصندوق استثمارات حافظة في السيولة  مستوى-تاسعاً

 2010 األول كانون/ ديسمبر31 في الصندوق اراتاستثم حافظة في السيولة العالية األصول بلغت وقد -31

 بالمائة من إجمالي حافظة االستثمارات 47أي بزيادة قدرها  أمريكي، دوالر 1 196 300 000 يعادل ما

 ).10 الجدول(

 10 الجدول
  2010 األول كانون/ ديسمبر31 في الصندوق استثمارات حافظة في السيولة مستوى

  )مريكيةاأل الدوالرات بآالف المعادل(
 المئوية النسبة الفعلية األرقام 

 47.4 196.3 1 السيولة عالية األصول

 7.2 182.6 األدوات قصيرة األجل

 40.2 013.7 1 السندات الحكومية

 36.8 928.8 األصول جيدة السيولة

 36.8 928.8 الحكومية غير السندات

 15.8 397.7 السيولة جزئية األصول

 15.8 397.7 االستحقاق أجل حتى بها المحتفظ االستثمارات

 100.0 522.8 2 الحافظة إجمالي
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 2المخاطر قياس - عاشراً

 االستثمار حافظة أداء فإن االستحقاق، أجل حتى بها واالستثمارات المحتفظ التشغيلية النقدية باستثناء -32

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

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

 االنحراف قيمة بلغت ،2010 عام األول كانون/ديسمبر 31 وفي .المتوسط عن الحافظة عائد في

 لسياسة المائة في 1.42 نسبة مع رنةبالمقا المائة، في 1.33 الصندوق استثمارات لحافظة المعياري

 .االستثمار

 يمكن، التي القصوى الخسارة لتقدير الصندوق يستخدمه الذي المقياس هيف "للخطر المعرضة القيمة "أما -33

 ويعرض .أشهر ثالثة مدته زمني أفق خالل الحافظة بها تُمنى أن المائة، في 95 نسبته ثقةال من بمستوى

 في االستثمار ولسياسة الصندوق استثمارات لحافظة للخطر المعرضة القيمة 11 الجدول

 .السابقة الفترات وخالل 2010 األول كانون/ديسمبر  31

 
 11 الجدول
  للخطر المعرضة القيمة

  ) في المائة95 نسبته الثقة من بمستوى أشهر، ثالثة مدته زمنياً أفقاً التوقعات تغطي(
 )أ(االستثمار سياسة االستثمارات حافظة 

 لتاريخا

 المعرضة القيمة
  للخطر

 )المئوية النسبة(
  المبلغ

 )األمريكية الدوالرات بآالف(

 المعرضة القيمة
   للخطر

 )المئوية النسبة(

   المبلغ
 الدوالرات بآالف(

 ) األمريكية

 األول آانون/ديسمبر 31
2010  1.11 27 986 1.19 29 946 

 628 29 1.15 716 29 1.15 2010 أيلول/سبتمبر 30

 حزيران/يونيو 30
2010 1.17 29 090 1.26 31 256 

 162 32 1.28 611 29 1.18 2010 آذار/مارس 31

 األول آانون/ديسمبر 31
2009 1.23 32 080 1.31 33 987 
 .)1انظر الجدول  (السياسة هذه إطار في األصول توزيع إلى االستثمار في سياسة للمخاطر المعرضة القيمة تستند أ

 
 في 1.11 تبلغ االستثمارات لحافظة للخطر المعرضة القيمة كانت ،2010 األول كانون/بر ديسم31 وفي -34

 عن تقل نسبة وهي السابق، الفصل في نهاية الوضع عليه كان بالنسبة لما طفيفاً انخفاضاً وتمثل المائة،

 .المائة في 1.19 وقدرها االستثمار، سياسة بها أوصت التي االستثمارات لحافظة للخطر المعرضة القيمة

 نفذها التي االستباقية التكتيكية االستراتيجيات آثار للمخاطر المعرضة للقيمة التدريجي الخفض وعكس

  .ككل االستثمارات حافظة إدارة في المخاطر على لتشديد الرقابة الصندوق

                                                      
 2010 من القوائم المالية الموحدة لعام 4ة تتعلق بإدارة المخاطر في الصندوق في المذكرة تتوفر معلومات شامل 2
  ).EB 2011/102/R.42 الوثيقة(


