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التغييرات التكتيكية على حافظة استثمارات 

  الصندوق



EB 2011/102/R.49 

1 

  ظة استثمارات الصندوقالتغييرات التكتيكية على حاف

 16في الندوة الدراسية غير الرسمية لمناقشة التغييرات على سياسة االستثمار في الصندوق والمنعقدة في  -1

بغرض " تغييرات في سياسة االستثمار في الصندوق"، تقدم الصندوق بعرض 2011آذار /مارس

  .االستعراض والمناقشة

الورقة األصلية لعام هو  سياسة االستثمارالصندوق بشأن بيان أن مالحظة  تمت ،وخالل هذه المناقشة -2

أن البيئة المالية اليوم هي لوحظ كذلك  .لها والتي عدلت الحقا بدون إجراء أي استعراض شامل ،2001

 وبالتالي فقد تعهد الصندوق بعرض بيان جديد لسياسة ،2001سائدة عام التي كانت ليست البيئة 

 ويتم .ية استثمارية مرافقة على لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي ووثيقة استراتيج،االستثمار

حاليا ويتوقع أن تستكمل في الوقت المناسب للعرض على لجنة مراجعة الحسابات الوثيقة العمل على هذه 

 .أيلول/ سبتمبر15 وعلى المجلس التنفيذي في ،أيلول/ سبتمبر8في اجتماعها المقرر في 

الرصيد يواجه الصندوق مشكلة تكتيكية على المدى القصير في أنه يحتاج إلى تعديل  ،وفي الوقت نفسه -3

العوائد الذي تم تسليط الضوء عليه في /الحالي لحافظة استثماراته لتحسين الوضع الحالي للمخاطر

 .آذار/ مارس16االجتماع غير الرسمي بتاريخ 

 ،من الخيارات االستباقيةالعديد رجيين لتحري لذلك ستدخل خزينة الصندوق في مناقشات مع المدراء الخا -4

 ، سنوات1.8وهو من المستوى الحالي المدة من خالل تقليص األساس المرجعي بما في ذلك تغيير 

 خاصة في قطاع السندات اتألداء حافظة االستثمارللتوقعات السلبية كإجراء قصير األجل للتطرق 

بحدود  2011آذار / عوائدها حتى تاريخه من هذه السنة في نهاية مارستالتي كان(الحكومية العالمية 

النقدية بصورة أيسر األموال نفس األثر والحماية من خالل اللجوء إلى المدة وسيوفر تقليص %). 0.11-

 وسيتم إبالغ المجلس التنفيذي بنتائج هذه التكتيكات .على عملية انتقاليةلعدم انطوائه السندات تسييل من 

 .أيلول/لمحددة زمنيا في دورة سبتمبرا

حافظة رصيد وبالتالي تعتزم إدارة الصندوق إبالغ المجلس التنفيذي عن هذه التغييرات التكتيكية في  -5

قبل إتاحة أيار، / مايو12- 10رة في الفترة االستثمارات المذكورة أعاله في دورة المجلس التنفيذي المقر

  .أيلول/ سبتمبرالبيان الكامل لسياسة االستثمار في


