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 2011 عام من األول للفصل الصندوق استثمارات ظةحاف عن تقرير

 تنفيذي موجز -أوال 

 بما يعـادلة ـ بالدوالرات األمريكيستثماراتالاة ـحافظ، انخفضت قيمة 2011لفصل األول من عام خالل ا -1

كانـون / ديسمبـر31 دوالر أمريكي في 2 522 753  000 يعــادل من مادوالر أمريكـي،  28 833 000

وأهم العوامل التي . 2011آذار / مارس31 دوالر أمريكي في 2 493 920 000إلـى ما يعـادل  2010األول 

تدفقات الصرف، وتحركات أسعار صرف العمالت األجنبية التي عوض   صافي هيذلك االنخفاضساهمت في 

 .صافي عائد االستثمار جزءاً منها

، وهو ما تحول إلى مبلغ عائد في المائة 0.36 ر الثالثة أشهمعدل عائد حافظة االستثمار لفترةصافي وبلغ  -2

ورهنا بموافقة المجلس التنفيذي، سيعدل الصندوق سياسته . دوالر أمريكي 9 663 000 يعادل  صافاستثمار

الحالية بشأن االستثمار لمواجهة التحديات المصاحبة إلدارة المخاطر والتدهور الحالي في أداء حافظة 

 .اتاالستثمار

 مةمقد -ثانيا 

 من يتألف وهو. 2011 عام من األول الفصل عن معلومات الصندوق استثمارات حافظة عن التقرير هذا يقدم -3

 حافظة وتركيب العائد، ومعدل االستثمار؛ وعائد األصول؛ وتخصيص السوق؛ ظروف :التالية األقسام

ة االستثمارات حسب وتركيب حافظ االستثمارات؛ حافظة في السيولة ومستوى العملة؛ حسب االستثمارات

  .المخاطر وقياستصنيف الجدارة االئتمانية؛ 

 السوق ظروف -ثالثا 

 حيث أثمرت جميع فئات أصول الصندوق عن عائدات إيجابية  نسبياًبدأت أسواق العائد الثابت السنة بدايةً طيبة -4

ندات الحكومية العالمية ، وبخاصة السوأثرت تقلبات األسعار على كل فئات األصول. في الفصل األول من السنة

وكان ذلك راجعا في جانب منه إلى . 2011التي تراجعت عائداتها بنسبة طفيفة خالل الفصل األول من عام 

بدأت الزيادات المحتملة في السوق تنعكس على أسعار الفائدة نتيجة السندات الحكومية األوروبية األساسية حيث 

 .للقلق المتزايد بشأن التضخم

ذات الجودة اء إيجابيا في فئة األصول المتنوعة ذات الفائدة الثابتة نتيجة للطلب المؤقت على األصول وكان األد -5

 أداء إيجابيا طيلة الفصل األول من السنة فئة أصول السندات المرتبطة بمؤشر التضخم وحققت .واألعلى عائداً

  .ن على الحماية من التضخمرغم استمرار تقلبها، وكان ذلك راجعا في معظمه إلى طلب المستثمري

ومقابل الجنيه ) في المائة 6.41-بنسبة (اليورو قيمة الدوالر األمريكي مقابل انخفضت  وفي سوق العمالت -6

 .)في المائة 1.39+بنسبة (الين الياباني  بينما ارتفعت قيمته قليال مقابل) في المائة 3.98-بنسبة (اإلسترليني 
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  األصول تخصيص -رابعا 

 األول الفصل خالل االستثمارات حافظة في الرئيسية األصول فئات على أثرت التي التحركات 1 جدولال يبين -7

  .االستثمار سياسة وفق بالتخصيص الفصل نهاية في الحافظة أصول تخصيص ويقارِن ،2011 عام من

 حافظة من كيأمري دوالر 82 577 000 يعادل بما ة صافيةخارجينقدية  اتتدفق هناك تكان الفترة، وخالل -8

 حسم بعد اإلدارية والنفقات والمنح، القروض، على الصرف مثلت يوه داخلياً، المدارة التشغيلية النقدية األصول

 .األعضاء الدول مساهمات من والمقبوضات المحصلة النقدية المبالغ

 بالقيمة الحافظة رصيدزيادة  عن اإلسترليني الجنيهاليورو و مقابل األمريكي الدوالر قيمة انخفاض وأسفر -9

 .2011 عام من األول الفصل خالل أمريكي دوالر 44 081 000 يعادل بما الدوالرية

 القيمة بخفض أمريكي، دوالر 9 663 000 يعادل استثمار عائد إلى إضافةً أعاله، إلها المشار التحركات وتسببت -10

  .الفترة هذه يف أمريكي دوالر 28 833 000 يعادل بما االستثمارات لحافظة اإلجمالية

  1 الجدول

   2011 عام من األول الفصل في الحافظة في األصول تخصيص على أثرت التي التحركات 
 )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

 أالتشغيلية النقدية 

 االستثمارات
 بها المحتفظ
 أجل حتى

  االستحقاق
 السندات
  الحكومية

 لسنداتا
 ذات المتنوعة
  الثابتة الفائدة

 السندات
 المرتبطة
 بمؤشر
  المجموع  التضخم

 753 522 2 600 484 234 674444 013 6621 583397 182 )2010 األول كانون/ديسمبر 31( االفتتاحي الرصيد

 663 9 603 6 688(754 1)926 2003 باالستثمار عائد

 - - (004 40)(576 56)(679 5)259 102  التخصيص عن الناجمة التحويالت

 - 309 44529267(149 1) العوائد/النفقات عن الناجمة التحويالت

 (577 82) - ---(577 82) جاألخرى الصافية المصروفات

 081 44 (712 1) (26)798 34927 67210 7 الصرف أسعار تحركات

 آذار/مارس 31( الحافظة حسب الختامي الرصيد

2011( 208 988406 302983 671405 159 489 800 2 493 920 

 100.0 19.6 8.416.339.516.2 )المئوية بالنسبة (لألصول الفعلي التخصيص

 بالنسبة (االستثمار سياسة وفق األصول تخصيص

 100.0 20.0 5.516.343.314.9 د)المئوية

 - (0.4) 1.3(3.8)-2.9 هـ)المئوية بالنسبة (األصول تخصيص في الفرق

 .اإلدارية والنفقات والمنح للقروض منها للصرف والجاهزة المصارف، لدى المودعة ألجل والودائع النقدية أ
 .االستثمار عائد عن التفاصيل من مزيد 2 الجدول في يرد ب
 .اءاألعض الدول مساهمات من المقبوضة والمبالغ النقدية المقبوضات منها مخصوماً اإلدارية، والنفقات والمنح للقروض مصروفات ج
 في المائة في 16.2 بنسبة الحالي األصول تخصيص مع يتفق بحيث االستحقاق أجل حتى بها المحتفظ االستثمارات لحافظة االستثمار سياسة تخصيص يحدد  د

 .االستثمارات حافظة
 استعراض واآلخر الحين بين ويجري .والعمالت السوق أسعار بتقلبات لألصول الفعلي والتخصيص االستثمار سياسة وفق األصول تخصيص بين الفرق يتأثر هـ

 .مواءمته وإعادة األصول تخصيص
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 الحكومية السندات حافظة من أمريكي دوالر 56 576 000 مجموعه يعادل ما حول ،2011الفصل األول من  وفي -11

 النقدية حافظة إلى الثابتة الفائدة ذات المتنوعة السندات حافظةمن  أمريكي دوالر 40 004 000 يعادل ماو العالمية

 .المصروفات احتياجات لتغطية التشغيلية

 أجل حتى بها المحتفظ السندات حافظة من القسائم عائد يمثل أمريكي دوالر 5 679 000 وبالمثل، حول مبلغ -12

 .2011 عام من األول الفصل خالل مراحل على التشغيلية النقدية حافظة إلى االستحقاق

 االستثمار عائد -خامسا 

 2 الجدول ويقدم. دوالر أمريكي 9 663 000ما يعادل  2011للفصل األول من عام  االستثمار صافي عائدبلغ  -13

  . 2011عام في الفصل األول من حسب فئات األصول عائد االستثمار توزيع عرضاً موجزاًً ل

  2الجدول 

  2011الفصل األول من عام األصول في    فئات   حسب   االستثمار   عائد  توزيع 
  )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

  التشغيلية النقدية 

 االستثمارات
 بها المحتفظ
 أجل حتى

 االستحقاق
 السندات
 الحكومية

 لسنداتا
 ذات المتنوعة
 الثابتة الفائدة

 السندات
 المرتبطة
 بمؤشر
  المجموع التضخم

 الثابتة الفائدة االستثمارات ذات على الفائدة

 581 17 467 2 000 3 819 7 072 4 223 المصرفية والحسابات

 (143) 216 5 (485 3) (874 1) - - المحصلة )الخسائر/(األرباح

 (501 6) (771) 440 1 (170 7) - - المحصلة غير) الخسائر/(األرباح

 (102) - - - (102) - أالزيادة/االستهالك

 835 10 912 6 955 (225 1) 970 3 223  الرسوم حساب قبل االستثمار عائد

 (863) (251) (219) (393) - - االستثمار مدراء أتعاب

 (77) (8) (7) (36) (3) (23) مصرفية رسوم/اإليداع رسوم

 إدارة رسوم من وغيرها المالية المشورة رسوم

 (232) (50) (41) (100) (41) - االستثمار

 663 9 603 6 688 (754 1) 926 3 200  الرسوم حساب بعد االستثمار عائد

  .المالي لإلبالغ الدولية للمعايير وفقاً االستحقاق، أجل حتى بها المحتفظ لالستثمارات النهائي العائد وقيمة سعر الشراء بين الفرق من جزءاً ما لفترٍة االستهالك مبلغ يمثل أ

 العائد معدل -سادساً

 الصرف أسعار تحرآات أثر درص بدون المحلية بالعملة الصندوق استثمارات حافظة عائد معدل ُيحتسب -14
 .العمالت مواءمة خالل من تحييده يتم الذي

 في المائة شاملة 0.41(بعد حسم الرسوم في المائة  0.36عائداً إيجابياً نسبته  تاالستثماراوقد حققت حافظة  -15

  .2011في الفصل األول من عام  )الرسوم
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  3 الجدول
 والفصول السابقة 2011باستثمارات الصندوق في الفصل األول من عام  ذات الصلة واألسعار المعيارية العائد معدالت

 )المحلية بالعمالت المئوية النسب(
 2011السعر المعياري في الفصل األول من عام /معدل العائد 2010 في عام المحلية بالعملة العائد معدل                              

الفصل  
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 لثالثا

الفصل 
 الرابع

الفصل 
 األول

 المعياريالسعر 
 في الفصل األول

 تفوق األداء/قصور

 غير منطبق غير منطبق 0.11 0.09 0.08 0.04 0.04 التشغيلية النقدية

 أجل حتى بها المحتفظ االستثمارات

 0.08 0.91 0.99 0.97 1.08 0.91 0.97 االستحقاق

 (0.05) (0.06) (0.11) (0.19) 0.54 0.80 0.99 الحكومية السندات
 (0.11) 0.23 0.12 (1.56) 2.10 3.75 1.75 الثابتة الفائدة ذات المتنوعة لسنداتا

 (0.26) 1.65 1.39 (0.11) 1.36 1.72 1.05 التضخم بمؤشر المرتبطة السندات
 (0.08) 0.49 0.41 (0.23) 1.02 1.45 1.10 العائد معدل إجمالي  

 غير منطبق (0.05) (0.05) (0.03) (0.04) (0.04) (0.03)  النفقاتمنه مخصوما
 (0.08) 0.44 0.36 (0.26) 0.98 1.41 1.07 العائد معدل صافي  

في الحافظة حيث بلغ إجمالي معدل وكشفت الحافظة المرتبطة بمؤشر التضخم عن أفضل مستوى من األداء  -16

فظة السندات الحكومية التي حققت عائداً سلبيا بلغ  في المائة، بينما بلغ األداء أدنى مستوياته في حا1.39عائدها 

 .  الثالثةاألشهر في المائة خالل 0.11

 لتنويع اإليجابي األثر يبرز وهو األصول تباين سمات فئات إلى الواليات بين العائد معدالت في الفرق ويرجع -17

 .حافظةال

 العمالت حسب االستثمار حافظة تركيب -سابعا 

حتسب األصول الشاملة للصندوق  تُلذا، و.امات الصندوق بوحدات حقوق السحب الخاصة التزمعظمُيعبر عن  -18

والمحسوبة  الخاصة بالقروض والمنح غير المصروفة، المستطاع، أن تقابل االلتزامات ، قدريضمنبأسلوب 

. نسبها بالعمالت الداخلة في سلة تقويم حقوق السحب الخاصة وبنفس محسوبة بحقوق السحب الخاصة، أصوٌل

العملة ب تُحسب بالدوالر األمريكي أصوٌل المحسوبة، تقابل االحتياطي العام وااللتزامات من أجل المنح بالمثلو

  .نفسها

 بغرض سنوات خمس كل الخاصة السحب حقوق سلة تقويم الدولي النقد لصندوق التنفيذي المجلس ويستعرض -19

 عمالت أوزان تحديد إعادة تاريخ في عملة لكللوزن النسبي ا وتحديد السلة، تشكل أن ينبغي التي العمالت تحديد

 .السلة

 تقويم سلة في تدخل التي األربع العمالت من لكل وحدات استخدام 2010 األول كانون/ديسمبر 30 في وتَقرر -20

 أمريكي دوالر 1.54003 بالضبط تعادل الخاصة السحب حقوق وحدة قيمة باتت بحيث الخاصة السحب حقوق

 ويعرض. 2011 الثاني كانون/يناير 1 في سارياً ذلك وأصبح الجديدة، أو القديمة الوحدات ما يخصفي سواء

 .2011آذار /مارس 31و 2011 الثاني كانون/يناير 1 في الترجيحية وأوزانها المستخدمة الوحدات 4 الجدول
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  4الجدول 

  الخاصة السحب حقوق تقويم سلة على المطبقة واألوزان الوحدات

 2011آذار / مارس31 2011كانون األول /ير ينا1 

 الوحدات العملة

 النسبي الوزن
 الوحدات للتركيبة

 النسبي الوزن
 للتركيبة

 41.8 0.6600 41.9 0.6600  األمريكي دوالرال

 37.9 0.4230 37.4 0.4230 يوروال

 9.2 12.1000 9.4 12.1000 الين

 11.1 0.1110 11.3 0.1110 الجنيه اإلسترليني

لمجموعا    100.0  100.0 

 
 مستحقة ومساهمات إذنية، وسندات واستثمارات، نقدية، شكل في األصول قيمة بلغت، 2011آذار/ مارس31وفي  -21

 مقارنة (5 الجدول في مبين هو كما أمريكي دوالر 3 053 446 000 يعادل ما الصندوقفي  األعضاء الدول من

 ).2010 األول كانون/ديسمبر 31 في أمريكي دوالر 3 116 479 000 يعادل بما

  5الجدول 

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

 العملة
النقدية 

 سندات إذنية واالستثمارات

 المساهمات المستحقة
 من الدول القبض

 المجموع األعضاء

 113 309 1 506 105 735 179 872 023 1  األمريكي دوالرال

 523 061 1 001 109 101 108 421 844 جيوروال

 882 450 - 692 57 190 393 الين

 928 231 - - 928 231 الجنيه اإلسترليني

 446 053 3 507 214 528 345 411 493 2 المجموع 

 أ
 ستثمارات،الوا نقديةال من أمريكي دوالر 509 000 قيمتها دلتعا للتحويل ةـقابل غير عمالت تشمل وال الحر، للتحويل ةـقابل عمالت طـفق تشمل

.اإلذنية سنداتال من أمريكي دوالر 1 399 000 ادلـيع وما
 

 .والنيوزيلندية والكندية، األسترالية، بالدوالرات أصوالً تشمل ب
 .رويجيةالن والكرونة الدانمركية، والكرونة السويدية، والكرونة السويسري، بالفرنك أصوالً تشمل ج

 
 في الخاصة السحب حقوق تقويم سلة مع تالعمال ةمجموع حسب األصول مواءمة 6 الجدول يبينو -22

 يعادل ما 2011آذار /مارس  31 في األمريكي بالدوالر المحسوبة لتزاماتاال رصيد وبلغ. 2011آذار /مارس  31

 المنح والتزامات ،)أمريكي دوالر 95 000 000 (العام االحتياطي من مؤلفة ،أمريكي دوالر 172 286 000

 ).أمريكي دوالر 77 286 000 (األمريكي بالدوالر المحسوبة
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  6الجدول 

 2011 آذار/مارس 31 في الخاصة السحب حقوق تقويم سلة مع العمالت، ةمجموع حسب األصول، مواءمة
 )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

 األصول قيمة  العملة

 :منها مخصوما
 المحسوبة االلتزامات
 األمريكي بالدوالر

 قيمة صافي
 األصول

 قيمة صافي
  األصول

 )بالنسبة المئوية(

األوزان 
 حقوقل الترجيحية
  الخاص السحب

 )بالنسبة المئوية(
  الفرق

 )بالنسبة المئوية(

 (2.4) 41.8 39.4 827 136 1 (286 172) 113 309 1  مريكياأل دوالرال

-    523 061 1 يوروال   1 061 523 36.8 37.9 (1.1) 

-           882 450 الين   450 882 15.7 9.2 6.5 

-        928 231 الجنيه اإلسترليني   231 928 8.1 11.1 (3.0) 

  0.0 100.0 100.0 160 881 2 (286 172) 446 053 3 المجموع 

 

وفي حيازات ، في المائة 1.1بنسبة حيازات مجموعة اليورو في  كان هناك نقص ،2011آذار /مارس 31في و -23

، قابلته زيادة في المائة 3.0وحيازات الجنيه اإلسترليني بنسبة ، في المائة 2.4األمريكي بنسبة مجموعة الدوالر 

  .في المائة 6.5بنسبة   اليابانيالينفي حيازات 

 في 2011كانون الثاني /ر يناي1ويرجع الخلل المبين أعاله اساسا إلى التغييرات التي بدأ العمل بها اعتبارا من  -24

األوزان الترجيحية للعمالت األربع في سلة حقوق السحب الخاصة إلى جانب انخفاض قيمة الدوالر األمريكي 

 . 2010مقابل الين الياباني في عام 

ويعكف الصندوق حاليا على إعادة التوازن في تركيبة عمالت حافظة االستثمارات لتقليل عدم اتساقها مع  -25

 . ألربع لسلة حقوق السحب الخاصةالعمالت ا

 الصندوق استثمارات حافظة في السيولة مستوى -ثامنا 

 يعادل ما دوقـالصن استثمارات حافظة في السيولة العالية ولـاألص تـبلغ ،2011 آذار/مارس 31 يـف -26

 ).7 الجدول (أمريكي دوالر 1 192 700 000

  7الجدول 

 2011آذار / مارس31وق في مستوى السيولة في حافظة استثمارات الصند
 )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

 النسبة المئوية الفعلية 

 47.8 192.7 1 السيولة العاليةاألصول 

 8.4 209.0 األجل القصيرةاألدوات 

 39.4 983.7  الحكومية األوراق المالية

 35.9 894.9 السيولة الجيدةاألصول 

 35.9 894.9 الحكومية غير األوراق المالية

 16.3 406.3  السيولة الجزئيةاألصول 

 16.3 406.3 االستحقاق أجل حتى بها المحتفظاالستثمارات 

 100.0 493.9 2 الحافظة مجموع
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 تصنيف الجدارة االئتمانية حسب اتاالستثمار حافظة تركيب -تاسعا 

 آند بورز؛ وأما بعض د عن مؤسسة ستاندرتصنيفات الجدارة االئتمانية المستخدمة في هذا التقرير صادرة أساساً -27

 فقد صنفت جدارتها االئتمانية ز آند بوردداالستثمارات التي ال تتاح تصنيفات لجدارها االئتمانية من ستاندر

المستثمرين أو وكالة فيتش للتصنيف االئتماني، وهما من كبيريات وكاالت التصنيف  لخدمات زمؤسسة مودي

 .االئتماني

 في المائة من استثمارات الصندوق ذات الفائدة الثابتة على 80، حصل أكثر من 2011ذار آ/ مارس31وفي  -28

 8، و-AA و +AA في المائة من استثماراته بين 11، وتراوح  تصنيف ما يقرب من AAAالتصنيف االئتماني 

فإنها ال  والشراء المؤجلةمعامالت البيع وأما النقدية ومعادالتها باالضافة إلى . -A و  +Aفي المائة تقريباً بين 

 ).8انظر الجدول (تصنف مباشرة من وكاالت التصنيف االئتماني، ولذلك تستبعد من التحليل 

  8 الجدول

 تصنيف الجدارة االئتمانية حسب االستثمار حافظة تركيب
 )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

  التشغيلية النقدية 

 االستثمارات
 بها المحتفظ
 أجل حتى

  الحكومية السندات  االستحقاق
 ذات المتنوعة لسندات
  الثابتة الفائدة

 السندات
 المرتبطة
  المجموع التضخم بمؤشر

 المعرضة القيمة
  للخطر

AAA-288 828799 146350 984 431 146 1 870 104 80.5 

 AA-  -80 73481 20550 065 39 867 251 871 10.9 إلى  +AA من

 A- -20 57788 06720 119 49 946 178 709 7.7 إلى  +A من

 BBB-  -16 163-179 - 16 342 0.9 إلى  +BBB من
أ
B+---283 - 283 0.0 

أ
CCC ---412 - 412 0.0 

 غير منطبق 570 238 165 164 25314 15-988 208بالنقدية ومعادالت النقدية

 غير منطبق (371 62) (324 31) (047 31)---جمؤجلةالمعامالت البيع والشراء 

 100.0 920 493 2 800 489 159 671405 302983 988406 208 المجموع

 في تعوضة، وسوف  في أثناء األزمة المالية العالميانخفضت درجة تصنيفها االستثمارياالستثمارات التي تدخل ضمن التصنيف االستثماري هي أوراق مالية موروثة أ 
  .  إلى أدنى حد وقوع خسائرلتقليلفرصة في محاولة أقرب 

معامالت شراء  تتألف النقدية ومعادالت النقدية من النقدية المودعة لدى المصارف المركزية ومصارف الشركات، والنقدية التي يحتفظ بها مدراء الحافظة الخارجيين، وب
  .مباشرة من وكاالت التصنيف االئتمانيال تصنف هذه المبالغ . بات أسعار صرف النقد األجنبية ألغراض التحوط من تقلمالمستخدالمؤجلة النقد األجنبي وبيع 

  . هي معامالت استثمارية يقوم مدراء الحافظة الخارجيون باالنتهاء منها ألغراض االستثمار وال يحدد لها أي تصنيف ائتماني منطبقمعامالت البيع والشراء المؤجلة ج

ات التي تنخفض عن الحد األدنى للتصنيف االئتماني المحدد في سياسة االستثمار الحالية وترصد بدقة االستثمار -29

 . في أقرب فرصة بدون حدوث خسائر كبيرةتعويضهاحتى يمكن 

 المخاطر قياس -عاشرا 

 ةعرض االستثمار حافظة أداء فإن االستحقاق، موعد حتى بها المحتفظ واالستثمارات التشغيلية النقدية باستثناء -30

 إليها يشار التي التقلبات من متباينة مستويات التاريخ مر على األصول فئات مختلف أظهرت وقد .السوق لتقلبات

 عن الحافظة عائد في المعيارية االنحرافات أساس على التقلبات وتقاس ".المخاطر "باسم األحيان من كثير في
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 1.17 الصندوق استثمارات لحافظة المعياري افاالنحر قيمة بلغت ،2011 عام آذار/مارس 31 وفي .المتوسط

 .االستثمار لسياسة المائة في 1.40 بنسبة بالمقارنة المائة، في

 بمستوى يمكن، التي القصوى الخسارة لتقدير الصندوق يستخدمه الذي المقياس فهي" للخطر المعرضة القيمة "أما -31

 9 الجدول ويعرض .أشهر ثالثة مدى على توقعات أفق خالل الحافظة بها تُمنى أن المائة، في 95 نسبته الثقة من

 وخالل 2011 آذار/مارس 31 في االستثمار ولسياسة الصندوق استثمارات لحافظة للخطر المعرضة القيمة

 .السابقة الفصول

  9 الجدول

 للخطر المعرضة القيمة

 )المائة في 95 نسبته الثقة من بمستوى أشهر، ثالثة مدى على التوقعات أفق(

 االستثمار سياسة االستثمار افظةح 

 

 المعرضة القيمة
للخطر

 الدوالرات بآالف (المبلغ
 للخطر المعرضة القيمة )األمريكية

 الدوالرات بآالف (المبلغ
 )األمريكية

 190 29 1.17 338 24 0.98 2011آذار / مارس31

كانون األول / ديسمبر31
2010 1.11 27 986 1.19 29 946 

 628 29 1.15 716 29 1.15 2010 أيلول/ سبتمبر30

 256 31 1.26 090 29 1.17 2010حزيران / يونيو30

 162 32 1.28 611 29 1.18 2010آذار / مارس31

كانون األول / ديسمبر31
2009 1.23 32 080 1.31 33 987 

 
 انخفاضاً محققةً المائة، في 0.98 االستثمار حافظة في للخطر المعرضة القيمة بلغت ،2011 آذار/مارس 31 وفي -32

 في 1.17 بلغت التي للخطر المعرضة القيمة مع متماشية ولكنها السابق، الفصل نهاية في عليه كانت عما طفيفاً

 التخصيص تعكس االستثمار سياسة في للخطر المعرضة القيمة أن مالحظة وينبغي .االستثمار لسياسة المائة

 ).1 الجدول انظر (السياسة هذه وفق المحدد


