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  2011 عام  منالثالث للفصل  استثمارات الصندوقتقرير عن حافظة

   موجز تنفيذي- أوال

بما ة ـة االستثمارات بالدوالرات األمريكيـحافظقيمة ازدادت ، 2011عام من  الثالثلفصل خالل ا -1

  بتاريخدوالر أمريكي  2 471 117 000دوالر أمريكـي، من ما يعادل  2 709 000 يعـادل

. 2011أيلول /سبتمبر 30دوالر أمريكي في  2 473 826 000ا يعـادل إلـى م 2011حزيران /يونيو 30

من  تعديلها من الصرف والتي تم الداخلةصافي التدفقات هي االرتفاع هذا وأهم العوامل التي ساهمت في 

  . السلبيةتحركات سعر الصرفخالل 

في  3.19العام   هذانحتى تاريخه محافظة االستثمارات بلغ معدل عائد  ،2011أيلول /سبتمبر 30في و -2

  .دوالر أمريكي 78 621 000يعادل من هذا العام  عائد استثمار حتى تاريخه يساوي، وهو ما المائة

 مقدمة - ثانيا

من عام الثالث  الفصل  نهايةحتى البيانات النهائية 1 هذا التقرير عن حافظة استثمارات الصندوقيعرض -3

تخصيص األصول؛ وعائد االستثمار؛ ومعدل  السوق؛ وظروف: التاليةقسام األيتألف من هو و. 2011

؛  الصندوق في حافظة استثماراتومستوى السيولةة؛ العملحافظة االستثمارات بحسب  ة وتركيب،العائد

 .وقياس المخاطر وتركيبة حافظة االستثمارات بحسب التصنيف االئتماني

 ظروف السوق - ثالثا

يجابي اإل ها في اإلبقاء على توجه،ستثمار حافظة الصندوق حيث يتم ا،استمرت أسواق العائد الثابت -4

مما أدى إلى أداء إيجابي لجميع فئات  على الرغم من بقائها متقلّبة 2011من عام الثالث خالل الفصل 

 يعود بمعظمه إلى استمرار اوسجلت فئة أصول السندات الحكومية العالمية أداء إيجابي. أصول الصندوق

.  الحكومية اآلمنة عالية الجودة حيث تخصص معظم أصول الصندوق  األصولطلب المستثمرين على

متشككين من وضع األموال العامة لبعض البلدان استمر المستثمرون أيضا في بقائهم وخالل هذه الفترة 

وبنهاية هذا .  هذه البلدانتهاصدرالتي أن والتحاد األوروبي، مما أدى إلى أداء سلبي للديفي االهامشية 

تخفيف الكمية التي ال لفئة األصول هذه بسبب إجراءات العموملفصل، تقلص األداء اإليجابي على وجه ا

 أما أداء فئة األصول المتنوعة ذات الفائدة الثابتة فكان إيجابياًو. اتخذها االحتياطي الفيدرالي األمريكي

كذلك فإن . قائها عالية الجودة على خلفية طلب المستثمرين على األصول ذات المردود األعلى مع بجداً

 من الطلب على ها استفادتبسبب  أيضاً جداًفئة أصول السندات المرتبطة بمؤشر التضخم كان إيجابياً

 على الرغم من أن ،األصول الحكومية اآلمنة عالية الجودة، باإلضافة إلى أغراض الحماية من التضخم

 الفصل حيث تضاءلت آفاق النمو مما أدى إلى تراجع هذا العنصر األخير غدا معوقا لألداء بنهاية هذا

  .توقعات التضخم

                                                      
تعرض المعلومات المالية التي تتعلق بكيانات غير الصندوق في المجلس التنفيذي يعرض هذا التقرير الفصلي معلومات عن استثمارات الصندوق وحده، في حين      1

  . المالية الموحدة السنويةفي القوائم 
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تبقي على أسعار الفائدة على  المركزية في األسواق المتقدمة الرئيسية أن لمصارفه من المتوقع لومع أن -5

 قاموا بصورة ،لصندوقفي اإال أن مدراء االستثمارات الخارجية  ،2012حالها دون تغيير خالل عام 

، وبالتالي اإلبقاء على مدة منخفضة محافظةمن خالل خفيف من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة حذرة بالت

 فقد ينفذ الصندوق إجراءات ،ضرورياً وفي حال اعتبر ذلك . تجاه سعر الفائدةالحد من حساسية الحافظة

 .حافظتهتكتيكية إضافية لحماية 

) في المائة 7.30بنسبة (اليورو ألمريكي مقابل قيمة الدوالر اارتفعت وفي ما يتعلق بسوق العمالت،  -6

 في 4.70 ( في حين انخفضت مقابل الين الياباني بنسبة)في المائة 2.87بنسبة ( اإلسترلينيمقابل الجنيه و

  .)المائة

  تخصيص األصول-  رابعا

لفصل خالل ااالستثمارات فئات األصول الرئيسية في حافظة  على أثرتالتحركات التي  1يبين الجدول  -7

 بالتخصيص وفق سياسة الفصل، ويقارِن تخصيص أصول الحافظة في نهاية 2011 عام  منالثالث

 .االستثمار

حافظة في دوالر أمريكي  31 850 000للنقدية بما يعادل  صافداخلي  تدفقهناك  كان ،الفترةهذه  خالل -8

الدول النقدية من مساهمات وضات والمقبالمدفوعات مما يمثل التشغيلية المدارة داخلياً، األصول النقدية 

  . وصافي الصرف على القروض والمنح والنفقات اإلدارية،األعضاء

وعلى الرغم من انخفاضه مقابل الين  ،اإلسترلينيالجنيه وقيمة الدوالر األمريكي مقابل اليورو  ارتفاعأما  -9

دوالر  66 202 000ادل في رصيد الحافظة بالقيمة الدوالرية بما يعانخفاض  أدى إلىفقد الياباني، 

 .2011من عام الثالث أمريكي خالل الفصل 

في دوالر أمريكي،  37 061 000 يعادلها أعاله، إضافةً إلى عائد استثمار يوتسببت التحركات المشار إل -10

 .دوالر أمريكي في هذه الفترة 2 709 000القيمة اإلجمالية لحافظة االستثمارات بما يعادل ارتفاع 
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 1الجدول 
   2011عام من الثالث الفصل في الحافظة في تخصيص األصول  على أثرتحركات التي الت

   )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية( 
  . رف منها للقروض والمنح والنفقات اإلداريةالنقدية والودائع ألجل المودعة لدى المصارف، والجاهزة للص  أ
  . مزيد من التفاصيل عن عائد االستثمار2يرد في الجدول  ب
  .النقدية من مساهمات الدول األعضاءوالمدفوعات مصروفات للقروض والمنح والنفقات اإلدارية، مخصوماً منها المقبوضات  ج
 في المائة في 15.9االستحقاق بحيث يتفق مع تخصيص األصول الحالي بنسبة  أجل حتى بها  المحتفظ لحافظة االستثماراتسياسة االستثمارتخصيص  يحدد  د

  .حافظة االستثمارات

 4 613 000 و أمريكي دوالر 3 451 000 تم تحويل ما يعادل، 2011 من عام الثالثوخالل الفصل  -11

ا حتى أجل االستحقاق وحافظة حافظة السندات المحتفظ بهمن من عائد القسائم المولدة دوالر أمريكي 

 .إلى حافظة النقدية التشغيلية السندات المرتبطة بمؤشر التضخم على التوالي

 السحب المتوقعة في حافظة النقدية التشغيلية، فقد تم تحويل ما يعادل احتياجاتوبهدف تغطية  -12

مية والسندات من حافظتي السندات الحكودوالر أمريكي  19 000 000و دوالر أمريكي 19 671 000

 .ذات الفائدة الثابتة على التوالي

  عائد االستثمار- خامسا

 بحسب فئات األصول 2011لعام الثالث  في الفصل  عرضاً موجزاًً لعائد االستثمار2 الجدول يقدم -13

 وهو يبين عائداً استثمارياً صافياً حتى تاريخه من هذا العام بما يعادل ، من هذا العام حتى تاريخهوموجزاً

 . دوالر أمريكي78 621 000

 
النقدية 

 أالتشغيلية

مارات ثاالست

المحتفظ بها 

حتى أجل 

 االستحقاق

السندات 

 الحكومية

السندات 

المتنوعة ذات 

 الفائدة الثابتة

السندات 

المرتبطة 

 بمؤشر

  المجموع التضخم

  الرصيد االفتتاحي

 117 471 4812 506 609 994413 003 0261 410 007 137  )2011زيران ح/يونيو 30(

 061 25137 8 117 09515 31110 2873 بعائد االستثمار

 -(613 4) (000 19)(671 19)(451 3)735 46 التحويالت الناجمة عن التخصيص

 -332 43514258(147 1) العوائد/ التحويالت الناجمة عن النفقات

 850 31- ---850 31 ج الصافية المصروفات

 (202 66)(564 5) (2)(781 36)(300 16)(555 7) تحركات أسعار الصرف

 826 473 2 887 504 982 409 151 958 629 393 177 207 )2011أيلول /سبتمبر 30(الرصيد الختامي 
 20.4100.0 8.415.938.716.6 )بالنسبة المئوية ( لألصولالتخصيص الفعلي

د وفق سياسة االستثماراألصول تخصيص 

 20.0100.0 5.515.943.415.2 )المئوية بالنسبة(

 -0.4 1.4(4.7)-2.9 )بالنسبة المئوية ( األصولالفرق في تخصيص
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 2الجدول 
   2011عام من حتى تاريخه  الثالثالفصل األصول في  فئات بحسب االستثمار   عائد  توزيع 
  )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 

النقدية 

 التشغيلية

االستثمارات 

المحتفظ بها 

حتى أجل 

 االستحقاق

 السندات

 الحكومية

السندات 

المتنوعة ذات 

  ائدة الثابتةالف

السندات 

المرتبطة 

بمؤشر 

  التضخم

 المجموع

الفرعي 

الفصل 

من  الثالث

 2011عام

المجموع 

الفرعي 

 هحتى تاريخ

من عام 

2011  

الفائدة على استثمارات الفائدة الثابتة 

 والحسابات المصرفية

308 3 451 6 100 2 694 2 225 14 778 52 430 

 186 17 600 16 633 10 489 6 (522) - - صلة المح الرأسمالية)الخسائر/(األرباح

 783 12 948 6 (275 4) 192 6 031 5 - -  غير المحصلة الرأسماليةاألرباح

 (283) (97) - - - (97) -   أالزيادة/االستهالك

 116 82 229 38 583 8 375 15 609 10 354 3 308   قبل حساب الرسومعائد االستثمار

 (597 2) (869) (272) (209) (388) - - أتعاب مدراء االستثمار

 (217) (71) (9) (8) (30) (3) (21) الرسوم المصرفية/رسوم اإليداع

رسوم المشورة المالية وغيرها من رسوم 

 إدارة االستثمار
- (40) (96) (41) (51) (228) (681) 

 621 78 061 37 251 8 117 15 095 10 311 3 287 عائد االستثمار بعد حساب الرسوم 

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

  .الدولية لإلبالغ المالي

  العائد معدل - سادسا

 أسعار تحركات أثر التعبير عن دون ةالمحلي بالعملة الصندوق استثمارات حافظة معدل عائد يحتسب -14

 .العمالتأسعار مة يده من خالل مواءيصرف الذي يتم تحال

 2011من عام الثالث  فصلالفي في المائة  1.51عائداً إيجابياً نسبته  تاالستثماراوقد حققت حافظة  -15

 المائة في الفصل  في0.36و 2011 في المائة في الفصل الثاني من عام 1.28 إيجابي نسبته بعائدمقارنة (

 . في المائة حتى تاريخه من هذا العام3.19 مما يترجم بمعدل عائد قدره )2011األول من عام 
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 3 الجدول
 2011 في الفصل الثالث وحتى تاريخه في هذا العام مقابل المؤشرات المرجعية الستثمارات الصندوق لعام دمعدالت العائ

  )المحلية بالعمالت المئوية النسب(
  

 2011أيلول / سبتمبر30 بتاريخ 2011  الثالثلفصلا 

 معدل العائد 
السعر 

 المعياري
) قصور/(تفوق
 السعر المعياري معدل العائد األداء

) قصور/(تفوق
 األداء

 ال ينطبق ال ينطبق 0.43 ال ينطبق ال ينطبق 0.16  األصول النقدية التشغيلية

السندات المحتفظ بها حتى أجل 

 االستحقاق
0.84 0.87 (0.03) 2.83 2.70 0.13 

 0.13 1.80 1.93 0.11 1.00 1.11  السندات الحكومية

 (0.50) 6.77 6.27 (0.30) 4.17 3.87 السندات المتنوعة ذات الفائدة الثابتة 

 (0.35) 5.87 5.52 0.54 1.21 1.75 السندات المرتبطة بمؤشر التضخم

 (0.08) 3.41 3.33 0.10 1.46 1.56 إجمالي معدل العائد

 ال ينطبق (0.14) (0.14) ال ينطبق (0.05) (0.05) مخصوماً منه النفقات

 (0.08) 3.27 3.19 0.10 1.41 1.51 صافي معدل العائد

  

 األثر اإليجابي وتدل على ،سمات فئات األصولتنوع  الواليات إلى عائداتق بين معدالت وعزى الفرت -16

  .لتنوع حافظة االستثمارات

  العمالت بحسب االستثمار فظةحا تركيب - سابعا

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

 الخاصة بالقروض والمنح غير ل االلتزاماتالمستطاع، أن تقابِ  للصندوق بأسلوب يضمن، قدر

ت الداخلة في سلة تقويم حقوق  بالعمالمحسوبة بحقوق السحب الخاصة، أصوٌلوالمحسوبة المصروفة، 

 المحسوبة، تقابل االحتياطي العام وااللتزامات من أجل المنح بالمثلو. 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 العمالت تحديد بغرض

 .السلة عمالت أوزان تحديد

 تدخل التي األربع العمالت من لكلحالية ال وحداتال استخدام 2010 األول كانون/ديسمبر 30 في وتَقرر -19

 1.54003 دقةب تعادل الخاصة السحب حقوق وحدة قيمة باتت بحيث الخاصة السحب حقوق تقويم سلة في

 الثاني كانون/يناير 1 في سارياً ذلك وأصبح الجديدة، أو القديمة الوحدات ما يخصفي سواء أمريكي دوالر

 2011 الثاني كانون/يناير 1 في الترجيحية وأوزانها المستخدمة الوحدات 4 الجدول ويعرض. 2011

 .2011أيلول /سبتمبر 30و
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  4الجدول 
  الخاصة السحب حقوق تقويم سلة على المطبقة واألوزان لوحداتا
  

 2011أيلول /سبتمبر 30 2011 الثاني كانون/يناير 1 

 النسبي لوزنا الوحدات  النسبي الوزن الوحدات العملة

 42.4 0.6600 41.9 0.6600  أمريكي دوالرال

 36.5 0.4230 37.4 0.4230 يوروال

 10.1 12.1000 9.4 12.1000 الين

 11.0 0.1110 11.3 0.1110 الجنيه اإلسترليني

 100.0  100.0   مجموعال 

  

 إذنية، وسندات واستثمارات، نقدية، شكل في األصول قيمة بلغت، 2011أيلول /سبتمبر 30وفي  -20

 في مبين هو كما أمريكي دوالر 2 836 752 000 يعادل ما األعضاء الدول من مستحقة ومساهمات

 ).2011حزيران /يونيو 30 في أمريكي دوالر 2 976 349 000 يعادل بما مقارنة (5 الجدول

   5 الجدول
 األخرى والمستحقات واالستثمارات النقدية األصول عمالت ةتركيب

  )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

   العملة
النقدية 

 أسندات إذنية  أواالستثمارات
المساهمات المستحقة من 

  المجموع الدول األعضاء

 899 272 1 850 47 276 130 773 094 1 بمجموعة الدوالر األمريكي

 248 955 807 87 457 35 984 831 جمجموعة اليورو

 886 289 - 033 62 853 227 الين

 719 318 - - 719 318  الجنيه اإلسترليني

 752 836 2 657 135 766 227 329 473 2 المجموع
نقدية على شكل دوالر أمريكي  497  000قيمتها عمالت غير قابلة للتحويل تعادل أصوال ب الحر، وال تشمل لتحويلعمالت قابلة لاألصول ب فقطتشمل   أ

  .دوالر أمريكي على شكل سندات إذنية 1 399 000واستثمارات، وما يعادل 
  .، والكندية، والنيوزيلنديةاألستراليةتشمل أصوالً بالدوالرات   ب
 .، والكرونة النرويجيةالدانمركيةيسري، والكرونة السويدية، والكرونة تشمل أصوالً بالفرنك السو   ج

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

أيلول /سبتمبر 30 في األمريكي بالدوالر المحسوبة لتزاماتاال رصيد وبلغ. 2011أيلول /سبتمبر  30

 دوالر 95 000 000 (العام االحتياطي من مؤلفة ،أمريكي دوالر 178 468 000 يعادل ما 2011

 ).أمريكي دوالر 83 468 000 (األمريكي بالدوالر المحسوبة المنح والتزامات ،)أمريكي
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  6 الجدول
 2011أيلول /سبتمبر 30في  الخاصة السحب حقوقوحدة  تقويم سلة مع العمالت، مجموعات بحسب األصول، مواءمة

  )األمريكية الدوالرات بآالف ادلالمع(

 قيمة األصول  العملة

: مخصوما منها
االلتزامات 

 بالدوالر المحسوبة
 األمريكي

صافي قيمة 
 األصول

قيمة صافي 
  األصول

 )نسبة مئوية(

أوزان حقوق 
  السحب الخاصة

 )نسبة مئوية(
 الفرق

 )نسبة مئوية(
مجموعة الدوالر 

 األمريكي
1 272 899 (178 468) 1 094 431 41.2 42.4 (1.2) 

-    248 955 مجموعة اليورو   955 248 35.9 36.5 (0.6) 

-           886 289 الين   289 886 10.9 10.1 0.8 

-        719 318 الجنيه اإلسترليني   318 719 12.0 11.0 1.0 

  0.0 100.0 100.0 284 658 2 (468 178) 752 836 2 المجموع
  

) في المائة 1.2-(مجموعة الدوالر األمريكي حيازات في  كان هناك نقص ،2011أيلول /رسبتمب 30في و -22

 والين الياباني )في المائة 1.0+( اإلسترلينيالجنيه  قابلته زيادة في )في المائة 0.6-(مجموعة اليورو و

  .)في المائة 0.8(+

. لة حقوق السحب الخاصةاقاً مع سستدابير نشطة لجعل تخصيص العمالت أكثر ات  الصندوقويتخذ -23

سلة حقوق السحب الخاصة، فإن  أوزانمع لمواءمة حافظة االستثمارات العمالت ورغم عمليات تحويل 

 . التصحيحات االستباقيةن مخفضت جزئياً قد األجنبي التقلبات في سوق النقد 

  مستوى السيولة في حافظة استثمارات الصندوق– ثامنا

 ما يعادل 2011أيلول /سبتمبر 30ة في حافظة استثمارات الصندوق في بلغت األصول العالية السيول -24

 ).7الجدول (دوالر أمريكي  1 165 300 000
 7الجدول 

 2011أيلول /سبتمبر 30مستوى السيولة في حافظة استثمارات الصندوق في 
  )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

 النسبة المئوية الفعلية 

 47.1 165.3 1 األصول عالية السيولة

 8.4 207.2 األدوات قصيرة األجل

 38.7 958.1 السندات الحكومية

 37.0 914.9 األصول جيدة السيولة

 37.0 914.9 السندات غير الحكومية

 15.9 393.6 األصول جزئية السيولة

 15.9 393.6 االستثمارات المحتفظ بها حتى أجل االستحقاق

 100.0 473.8 2 إجمالي الحافظة

  

   حافظة االستثمارات بحسب التصنيف االئتمانيتركيبة –تاسعا 

 استثمارات العائد الثابت للصندوق في المائة من 79أكثر من كان تصنيف ، 2011أيلول /سبتمبر 30في  -25

 في المائة 20وأكثر من ؛ )2011حزيران / يونيو30 بتاريخ في المائة 78 حواليمقارنة ب( AAAبحدود 
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وال  ،)2011 حزيران/يونيو 30 في المائة بتاريخ 12 مقارنة بـ( AA-و AA+ح بين تصنيف يتراومنها ب

 حزيران/يونيو 30 في المائة بتاريخ 9 مقارنة بـ( A– و +Aبين  يوجد حاليا أي استثمارات مصنفة

 مع المبيعات والمشتريات التجارية المستحقة فهي غير مصنّفة ،وأما النقدية وما يعادل النقدية. )2011

انظر (هذا التحليل من ، وبالتالي فقد تم استبعادها االئتمانيوكاالت التصنيف بصورة مباشرة من قبل 

 .)8الجدول 

  8 لجدولا

 2011أيلول /سبتمبر 30 في أتصنيف الجدارة االئتمانية حسب االستثمار حافظة تركيب
  )األمريكية الدوالرات بآالف المعادل(

  التشغيلية النقدية 

 اتاالستثمار
 حتى بها المحتفظ

  الحكومية السندات  االستحقاق أجل
 المتنوعة لسنداتا

  الثابتة الفائدة ذات

 السندات
 المرتبطة
 النسبة المئوية  المجموع التضخم بمؤشر

AAA  -284 920724 900368 993 431 327 1 810 140 79.4 

AA+    -30 37120 89020 875 5 658 77 794 3.4 

AA -48 093122 67716 587 68 243 255 600 11.2 

AA- -20 63266 97936 668 - 124 279 5.5 

 0.5 263 10 - 650-613 9- وما دونه  +BBB من

 ال ينطبق 546 245 506 445 41813 24-177 207 بيعادل النقدية لنقدية وماا

المبيعات والمشتريات 
 ال ينطبق (796 49) (847) (236 47)(713 1)-- جالمستحقة

 100.0 826 473 2 887 504 982 151409 629958 177393 207 المجموع

وفقا للمبادئ التوجيهية لالستثمارات الجارية للصندوق، فإن تصنيف الجدارة اإلئتمانية المستخدم في هذا التقرير يستند إلى أفضل   أ

أما .  للتصنيف اإلئتمانيMoody's أو وكالة Standard and Poor's (S&P) الةكتصنيفات الجدارة اإلئتمانية المتوفرة لها من و

  .Moody's و S&P   عالوة علىFitchحافظة السندات المتنوعة ذات الفائدة الثابتة، فتستخدم تصنيفات 

 .ا مدراء الحافظة الخارجيةتتألف النقدية وما يعادل النقدية مع المصارف المركزية أو مصارف المؤسسات والنقدية التي يحتفظ به  ب

  .وهذه المبالغ ال يتم تصنيفها بصورة مباشرة من قبِل وكاالت التصنيف االئتماني

 بالعملةالخاص المبيعات والمشتريات المستحقة هي المبيعات ومشتريات القطع األجنبية المستحقة والمستخدمة ألغراض التحوط   ج

 ،تي هي في مرحلة االستكمال من قبِل مدراء الحافظة الخارجية لألغراض االستثمارية وتجارة االستثمارات المستحقة الةاألجنبي

 .وهذه المبالغ ال يطبق عليها تصنيف ائتماني

وفي حال انخفضت االستثمارات إلى أقل من الحد األدنى من التصنيف االئتماني لسياسة االستثمار  -26

 ممكنة بدون تكبد خسائر ةها في أقرب فرصالحالية فيتم رصدها بصورة دقيقة بحيث يمكن استرداد

 .كبيرة

 المخاطر  قياس- عاشرا

 حافظة أداء فإن ،االستحقاق أجل حتى بها المحتفظ تواالستثماراالنقدية التشغيلية  االستثمارات باستثناء -27

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

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

 المعياري االنحراف قيمة بلغت ،2011أيلول /سبتمبر 30 وفي .متوسطه عن الحافظة عائد في المعيارية

 .االستثمار لسياسة لمائةا في 1.45 بنسبة بالمقارنة المائة، في 1.49 الصندوق استثمارات لحافظة
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 يمكن، التي القصوى الخسارة لتقدير الصندوق يستخدمه الذي المقياس هيف "للخطر المعرضة القيمة"أما  -28

 القيمة 9 الجدول ويعرض .أشهر ثالثة خالل الحافظةقيمة  بها تُمنى أن المائة، في 95 بنسبة ثقة بمستوى

 وخالل 2011أيلول /سبتمبر 30 في االستثمار اسةولسي الصندوق استثمارات لحافظة للخطر المعرضة

 .السابقة الفترات

  9 الجدول
 للخطر المعرضة القيمة

  ) في المائة95  بنسبةالثقة مستوى أشهر، ثالثة مدى على التوقعات أفق(
 

 سياسة االستثمار حافظة االستثمار

 التاريخ
  القيمة المعرضة للخطر

  )بالنسبة المئوية(
  المبلغ

  )الرات األمريكيةبآالف الدو(
  القيمة المعرضة للخطر

 )بالنسبة المئوية(
  المبلغ

  )بآالف الدوالرات األمريكية(

أيلول /سبتمبر 30
2011 

    1.25 30 884 1.21 29 979 

حزيران /يونيو 30
2011  

1.19 29 411 1.22 30 027 

 190 29 1.17 338 24 0.98 2011آذار /مارس 31

كانون /ديسمبر 31
 2010األول 

1.11 27 986 1.19 29 946 

أيلول /سبتمبر 30
2010 

1.15 29 716 1.15 29 628 

محققةً  المائة، في 1.25 االستثمار حافظة في للخطر المعرضة القيمة بلغت ،2011أيلول /سبتمبر 30 وفي -29

 ، وأعلى بصورة هامشية عن القيمة المعرضةالسابقالفصل  نهاية في عليه تكان عما بسيطاًارتفاعاً 

ويعود السبب في ذلك إلى زيادة المدة اإلجمالية .  في المائة1.21للخطر في سياسة االستثمار والبالغة 

مقارنتها بالمؤشرات المرجعية، فإن القيمة وعند . للحافظة بهامش بسيط مقارنة مع نهاية الفصل السابق

وذلك نتيجة . ى نوعاً ماأيلول كانت أعل/ سبتمبر30المعرضة للخطر في حافظة االستثمارات بتاريخ 

 .ص المؤشرات المرجعيةيللفرق بين الحافظة اإلجمالية وتخص

انظر (لى تخصيص السياسة إن القيمة المعرضة للخطر في سياسة االستثمار تستند أومن الجدير بالذكر   - 30

  .)1الجدول 

 


