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  2012للشهرین األولین من عام الصندوقاستثماراتظةحافعنتقریر

  تنفیذيموجز–أوال

یتألف هذا التقریر من المقاطع والمقاطع الفرعیة التالیة: التقدم المحرز في تنفیذ سیاسة االستثمار؛ ظروف - 1

األخیرالمقطعتضمن یالمخاطر. و ومقاییسالسوق؛ تخصیص األصول؛ عائد االستثمار؛ معدل العائد 

وتحلیل ؛التتبع المسبقخطأ و ؛والقیمة المعرضة للخطر المشروطة؛الفرعیة ذات الصلة بالمدةلمقاطع ا

الحد األدنى من متطلبات السیولة.و ئتماني؛ وتحلیل تركیب العمالت؛ التصنیف اال

ت، أظهرت حافظة استثمارات الصندوق أداء إیجابیا، إذ دعم2012خالل الشهرین األولین من عام - 2

الحات المعلن عنها في أوروبا أداء السندات الحكومیة األوروبیة، كذلك فقد كانت األخبار االقتصادیة اإلص

المحمیة من التضخم.للسنداتالمشجعة في الوالیات المتحدة بمثابة محرك لألداء الجید 

من ي،أمریكدوالر46410  000یعادلبماةاألمریكیبالدوالراتاالستثماراتةحافظقیمةانخفضت وقد - 3

دوالر 0524452  000إلى ما یعادل،2011األولكانون/دیسمبر31فيأمریكيدوالر0005164552

صافي تدفقات :االنخفاضهذا فيساهمتالتيالعوامل. وأهم2012فبرایر/شباط29أمریكي في

سعارألاإلیجابیة حركاتتالو االستثمارعائدمن خالل صافي جزئیاً عنهاالتعویضتمالتي،صروفاتلا

  .الصرف

، وهوالمائةفي0.67فقد بلغ2012في الشهرین األولین من عام االستثمارحافظةعائدمعدلصافي وأما- 4

.أمریكيدوالر08717  000یعادلصاٍف استثماريبعائدیترجم ما

االستثمار الذي وافق علیه بدأ الصندوق بتنفیذ عملیة تعدیل سیاسة االستثمار بما یتماشى مع بیان سیاسة- 5

لتقدم المحرز في لسردویرد في المقطع ثانیا أدناه 2011.1/كانون األول دیسمبرفي المجلس التنفیذي

.هاتنفیذ

التقدم المحرز في تنفیذ سیاسة االستثمار–ثانیا

التي جلس التنفیذي تمت الموافقة على بیان سیاسة االستثمار في الصندوق في الدورة الرابعة بعد المائة للم- 6

تنفیذ بیان تقریر عن حالةرفعسی"2. وكما هو وارد في هذا البیان2011في دیسمبر/كانون األول عقدت

."عادیةدوراته الفي إلى المجلس التنفیذي سیاسة االستثمار

مدراء حافظة خارجیین عروض لتعیین، نشر الصندوق طلبات 2012خالل الشهرین األولین من عام - 7

فئات األصول ، أي3تمویل فئات األصول الجدیدة الموافق علیها بموجب بیان سیاسة االستثمارن یدیرو 

وفئات أصول دیون األسواق الناشئة حدیثا. ویتوقع لهذه الطلبات أن كلة المتنوعة ذات العائد الثابتیالمه

                                                     
1EB 2011/104/R.43.  
  بیان سیاسة االستثمار، المقطع ثانیا، ألف.2
  بیان سیاسة االستثمار، المقطع ثالثا، دال.3
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1امل بحلول حیث یتوقع أن یتم تمویل الحوافظ بالك، 2012ضمن الفصل الثاني من عام تستكمل 

وفقا للجدول الزمني الموضوع لها.2012یولیو/تموز 

بدأ الصندوق بالفعل برصد مستویات المخاطر لفئات األصول الموجودة واإلبالغ عنها بما یتماشى مع - 8

شهریة على مؤشرات اختباراتا) وهو یجري (یرجى الرجوع إلى المقطع سابع4المخاطرمعاییر میزانیة

ولفئات أصول دیون الثابتذات العائدالمهیكلة المتنوعةم استخدامها لفئات األصولتیمعیاریة جدیدة 

األسواق الناشئة حدیثا. وسیتم تنفیذ نظام الصندوق الداخلي المعزز لرصد المخاطر كما هو متوقع خالل 

  النصف الثاني من هذا العام. 

السوقظروف-ثالثا

حافظة استثمارات الصندوق، صالح لنتائجظروف السوق إلى ، أدت2012خالل الشهرین األولین من عام - 9

إذ أنهت فئة أصول السندات الحكومیة العالمیة هذه الفترة بصورة إیجابیة حیث قادت أوروبا العوائد على 

لحكومات في البلدان الواقعة على محیط منطقة الیورو، باإلضافة إلى الجولة لأساس اإلصالحات المعلنة 

لیة إعادة التمویل التي یقوم بها المصرف المركزي األوروبي على مدى ثالث سنوات. أما الثانیة من عم

بسبب استمرار الثقة باالقتصاد األمریكي. بصورة طفیفةأسعار سندات الخزینة األمریكیة فقد تراجعت 

الرهن العقاري ، كانت األوراق المالیة التي تمر عبر وكالة العائد الثابتذات المتنوعة وضمن فئة األصول 

تراجع أسعار سندات بسببحد ما إلىللحجمتعرضت األمریكیة هي المساهم األكبر في األداء، إال أنها 

الخزینة األمریكیة، وهي المكون الثاني الهام في فئة األصول هذه. وأعطت السندات المرتبطة بمؤشر 

التضخم في الوالیات المتحدة على خلفیة التضخم أعلى مستوى من العوائد في الحافظة بسبب زیادة توقعات 

استمرار األخبار االقتصادیة المشجعة والتي استفاد منها تقییم السندات المرتبطة بالتضخم مع بزوغ صورة 

أوضح لحل األزمة األوروبیة.

المتقلبةاألجنبیةالعمالتصرفأسواقشهدت،2012ینایر/كانون الثاني وفبرایر/شباط يشهر خالل - 10

لدوالرفي قیمة اعامًا اوانخفاضبالمائة)5.20+الین الیاباني (مقابلاألمریكيلدوالرفي قیمة اعاماً ا ارتفاع

.بالمائة)2.71-والجنیه االسترلیني (بالمائة)2.96-األمریكي مقابل الیورو (

في قیمةالعام االنخفاضالعملة التي یستخدمها الصندوق ألغراض اإلبالغ هي الدوالر األمریكي. ولذا فإن - 11

تحرك ، الذي له وزنه في حافظة االستثمار، أدى إلى والجنیه االسترلینيل الیوروالعملة األمریكیة مقاب

تقلبات العملة التي یتعین أن نالحظ أن ه. غیر أن1كما یرد في الجدول أسعار الصرفصافي في إیجابي 

، مما أدى إلى تحیید م الواقعة على الصندوقالخصو أصول الصندوق قابلتها تقلبات مماثلة في علىأثرت

.. ولهذا السبب، یجري اإلبالغ عن حافظة الصندوق بالعمالت المحلیةأثرها على مستوى األصول/الخصوم

                                                     
  ستثمار، المقاطع ثانیا، وأوال، ورابعا.بیان سیاسة اال4
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األصولتخصیص–رابعا 

فئاتبحسب2012خالل الشهرین األولین من عام الحافظةالتي أثرت علىالتحركات1الجدولیبین- 12

.االستثمارسیاسةوفقبالتخصیصالحافظةأصولتخصیصنویقارِ ،األصول

1الجدول

  2012الشهرین األولین من عام فيالحافظةفياألصولتخصیصعلىأثرتالتيالتحركات

  )األمریكیةالدوالراتآالفبمعادلال(

النقدیة

أالتشغیلیة

السنداتحافظة

حتىبھاالمحتفظ

االستحقاقتاریخ

لحكومیةاالسندات

العالمیة

السندات المتنوعة 

الثابتعائدذات ال

المرتبطةالسندات

المجموعالتضخمبمعدل

  الرصید االفتتاحي حسب الحافظة

  )2011دیسمبر/كانون األول 31(
199 944383 889950 480413 885507 3182 455 516

االستثمارعائد
ب

483 5114 0121 5677 94917 087

----(529 17)529 17تحویالت الناجمة عن التخصیصال

التحویالت الناجمة عن النفقات وتخصیص 

عائدال
(732)24323171214-

جالصافیةالمصروفات
(49 407)----(49 407)

1)5522 26415 6476 1تحركات أسعار الصرف 609)21 856

  الرصید الختامي حسب الحافظة 

)2012برایر/شباط ف29(
169 029376 159970 367415 625513 8722 445 052

6.915.439.717.021.0100.0(%)التخصیص الفعلي لألصول

دتخصیص األصول وفق سیاسة االستثمار

(%)
5.515.443.615.520.0100.0

هـ(%)تخصیصالفيالفرق
1.4-(3.9)1.51.0-

  لقروض والمنح والنفقات اإلداریة. االصرف علىالستخدامها في ئع ألجل المودعة لدى المصارف، والجاهزة النقدیة والوداأ
  االستثمار.عائدعن مزید من التفاصیل2یرد في الجدول ب
من مساهمات المحصلةلغ والمباوتدفقات القروض العائدةلقروض والمنح والنفقات اإلداریة، مخصومًا منها المقبوضات النقدیةاالصرف علىج

  الدول األعضاء.
االستحقاق بحیث یتفق مع تخصیص األصول الحالي بنسبة تاریخیحدَّد تخصیص سیاسة االستثمار لحافظة االستثمار المحتفظ بها حتى د

  في المائة في حافظة االستثمارات.15.4
وبتحركات أسعار للحوافظالقیمة السوقیة فعلي لألصول بتقلبات یتأثر الفرق بین تخصیص األصول وفق سیاسة االستثمار والتخصیص الهـ

  الصرف.

  

قیمة حافظة االستثمار، بالدوالر األمریكي، بما یعادل إجمالي ، هبط 2012عام الشهرین األولین من وخالل - 13

  وجاء هذا الهبوط كنتیجة صافیة للتدفقات التالیة:دوالر أمریكي. 00046410

والنفقاتوالمنحلقروضعلى االمصروفةالمبالغتمثلو أمریكيدوالر40749  000تعادلصافیة تدفقات

لةوالمبالغوتدفقات القروض العائدةالنقدیةالمقبوضاتمنهامخصوماً اإلداریة مساهماتمنالُمحصَّ

؛األعضاءالدول

؛دوالر أمریكي08717  000استثماري بما یعادل عائد

 دوالر أمریكي00085621بما یعادل صرفأسعار الفي إیجابیة تحركات.

الحافظة المحتفظ بها حتى مندوالر أمریكي 52917  000ما یعادل تحویلجرى الشهرین األولین خالل - 14

ذات الصلة المبالغویمثل ذلك عائد القسائم المجمعة مع االستحقاق إلى الحافظة النقدیة التشغیلیة.تاریخ 



  EB 2012/105/R.36

4

االستحقاق تاریخالمباعة من حافظة السندات المحتفظ بها حتى /استحقاقهایختار ببنود السندات التي حان 

بانتظار إعادة استثمارها.

تم موازنة تحیث ستثماراالسیاسةالتخصیص وفق مقارنة باتویظهر في التخصیص الفعلي بعض االنحراف- 15

ات األصول في فئیصالتخصیص في فئة أصول السندات الحكومیة العالمیة بزیادة التخصانخفاض مستوى

ةتصفیمن خاللللصروفاتلتوفیر النقدیة 2011في عام القرار المتخذ األخرى. ویعود ذلك أساسا إلى 

فئة من فئات األصول أداء ضمن الحافظةأضعفالتي كانت السندات الحكومیة العالمیةحافظة جانب من 

.2011عام 

االستثمارعائد-خامسا 

أمریكي،دوالر00008717یعادلماعائد االستثمارصافيبلغ، 2012ن عام خالل الشهرین األولین م- 16

ذات الصلة رسوم البعد خصم جمیع المحققةوغیرحققةالموالخسائراألرباحجمیعیشملوهو

زاً عرضاً 2الجدولویقدم. باالستثمارات بحسب2012في الشهرین األولین من عام االستثمارلعائدموج

. صولاألفئات

2الجدول

  2012عامالشهرین األولین من فياألصولفئاتبحسبعائد االستثمارتوزیع
  )األمریكیةالدوالراتبآالفالمعادل(

النقدیة التشغیلیة

حافظة 

السندات 

المحتفظ بها 

تاریخحتى 

بقاالستحقا

السندات 

الحكومیة 

العالمیة

السندات 

المتنوعة ذات 

بتالثالعائدا

السندات 

المرتبطة 

بمعدل

المجموعالتضخم

ذات الدخل الثابتفوائد االستثمارات 

والحسابات المصرفیة
652 3514 2861 7511 0429 495

حققة بالقیمة األرباح/(الخسائر) الم

السوقیة
-1 294(90)2 6541 8545 712

حققة غیر الم)الخسائر(األرباح/

2)138--ببالقیمة السوقیة 667)5 2662 737

باستهالك الدیون
-(110)---(110)

قبل حساب عائد االستثمار

الرسوم
653 5354 3341 7388 16217 834

(567)(178)(140)(249)--رسوم مدراء االستثمار

(48)(5)(7)(17)(2)(17)رسوم اإلیداع/الرسوم المصرفیة

ة وغیرها من رسوم المشورة المالی

رسوم إدارة االستثمارات
-(22)(56)(24)(30)(132)

087 94917 5677 0121 5114 483بعد حساب الرسومعائد االستثمار

األداءدوالر أمریكي، وهو یتعلق ببیع أحد السندات ضعیفة2941  000االستحقاق ربحا متحققا بقیمة تاریخحافظة السندات المحتفظ بها حتى تشمل  أ

.2012في فبرایر/شباط 
ستحقاق، وفقًا یمثل مبلغ االستهالك لفترٍة ما جزءًا من الفرق بین السعر المدفوع للشراء وقیمة العائد النهائي لالستثمارات المحتفظ بها حتى أجل اال  ب

  للمعاییر الدولیة لإلبالغ المالي.
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العائدمعدل- سادسا

الصرفأسعارتحركاتأثررصدبدونالمحلیةبالعملةصندوقالاستثماراتحافظةعائدمعدلُیحتسب- 17

عمالتالعمالت المستخدمة في أصول الصندوق وخصومھ مع معدالت مةمواءخاللمنتحییدهیتمالذي

.السحب الخاصةحقوق

بما،2012في الشهرین األولین من عام المائةفي0.67قدرهإیجابیاً عائداً االستثمارات حافظةحققتوقد- 18

االستثمار. نفقاتالمحققة وغیر المحققة وبعد خصم السوقیة جمیع األرباح والخسائر ذلكفي

السندات المحتفظ لحوافظورفده األداء المتین ،وكان أداء حافظة السندات المرتبطة بمعدل التضخم األفضل- 19

.العالمیةالحكومیةوالسندات،ذات الدخل الثابتالمتنوعةالسنداتو ،االستحقاقتاریخبها حتى 

3لجدولا

لعام القابلة للتطبیق والمقارنة المعیاریة 2012لشهري ینایر/كانون الثاني وفبرایر/شباطالصندوقاستثماراتعائدمعدل

2011  

  )المحلیةبالعمالتالمئویةالنسب(

2011األداء السنوي في 2012فبرایر/شباط –األداء في ینایر/كانون الثاني 

معیارييفعل

تفوق/(قصور)

معیاريفعلياألداء

تفوق/ (قصور)

األداء

-0.560.56-0.020.02النقدیة التشغیلیة

حافظة السندات المحتفظ 

االستحقاقتاریخبها حتى 
0.930.560.372.913.56(0.65)

2.422.360.06(0.28)0.410.69السندات الحكومیة العالمیة

عائدالمتنوعة ذات السندات ال

الثابت
0.400.230.177.287.67(0.39)

بمعدل المرتبطةالسندات 

التضخم
1.542.29(0.75)6.976.840.13

(0.12)3.823.94(0.18)0.670.85معدل العائد الصافي

  مقاییس المخاطر–سابعا

ة المخاطر هي ینامستخدمة ألغراض میز كما ینص علیه بیان سیاسة االستثمار فإن مقاییس المخاطر ال- 20

القیمة المعرضة للمخاطر المشروطة للحافظة اإلجمالیة ولكل فئة مفردة من فئات األصول، باإلضافة إلى 

تتبع المسبق لكل مدیر ضمن فئة األصول ذات الصلة.خطأ ال

رة المخاطر المعزز سوف یبدأ الرصد في الصندوق لمستویات میزانیة المخاطر ما أن یتم تنفیذ نظام إدا- 21

الصندوق سیقوم، جهة اإلیداع العالمیةبصورة كاملة. وٕالى أن یحین ذلك الوقت، وبالتعاون الوثیق مع 

ضمان الموجودة وفئات األصول لظمستوى المخاطر في الحوافعنبالرصد واإلبالغ على أساس شهري 

للمخاطر المشروطة المعرضةن القیمة االمتثال لمستویات میزانیة المخاطر. وسوف یتم اإلبالغ عن كل م

المسبق في المقطعین باء وجیم أدناه، باإلضافة إلى غیرها من مؤشرات المخاطر الرئیسیة التي وخطأ التتبع

واو.و هاء، و دال، و تم اإلبالغ عنها في المقاطع ألف، 
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  مخاطر السوق: المدة–لف أ

وتشیر 5.مخاطر السوق هي مدة السندمقاییسضمن عالم االستثمارات ذات الدخل الثابت، فإن من أهم- 22

مثل الوقت الضروري الستعادة االستثمار األولي من خالل هي تو ،الفعالتاریخ االستحقاق المدة إلى 

). وكلما كانت المدة أطول كلما كان سعر السند ةاألصلیوالقیمةلسند (الكوبونات لالتدفقات النقدیة المتوقعة 

مدىالسوق ألن االستثمار سیبقى عرضة لتقلبات السوق علىفي فائدة الأكثر حساسیة لتحركات أسعار 

فترة زمنیة أطول. وبالتالي فإن المدة األطول هي ما یتم ربطه في العادة بخطر أكبر. ویقدر الصندوق المدة 

صول بما یتماشى مع مستویات میزانیة المخاطر والمبادئ التوجیهیة لالستثمارات المثلى لفئة من فئات األ

مؤشرات معیاریة.على خلفیةفي الصندوق التي تحدد الحدود القصوى للمدة 

  4الجدول

  2012فبرایر/شباط 29لحافظة االستثمارات والمؤشر المعیاري بتاریخ الفعالةالمدة 

  (تقاس المدة بعدد السنین)

المؤشر المعیاريفظةالحا

1.92.0السندات الحكومیة العالمیة

4.54.3الثابت المتنوعة ذات العائدسندات ال

5.55.1السندات المرتبطة بمعدل التضخم

تاریخبما في ذلك السندات المحتفظ بها حتى (إجمالي الحافظة 

2.62.4)قدیة التشغیلیةناالستحقاق وال

االستحقاق اللتین ال تاریخلمدة اإلجمالیة للحافظة من خالل حافظتي النقدیة التشغیلیة والسندات المحتفظ بها حتى اتقلیص: یتم مالحظة  

  تخضعا للتقلبات في األسعار.

المدد الفعلیة والمعیاریة لكل فئة منفردة من فئات األصول وللحافظة اإلجمالیة. وأما المدة 4یبین الجدول - 23

سنة، وهي في موقع محافظ باإلجمال. وتتسم فئة أصول السندات المرتبطة 2.6ت اإلجمالیة للحافظة فكان

بمعدل التضخم بأعلى المدد بما یتماشى مع طبیعة إصدار السندات المرتبطة بمعدالت التضخم. أما 

السندات الحكومیة العالمیة فهي تتمیز بأقصر المدد، وبالتالي فإنها تخفض من المستوى اإلجمالي لمخاطر 

لحافظة.ا

تعتبر جمیع الحوافظ ضمن الحدود القصوى للمدد مقارنة بالمؤشرات المعیاریة الواردة في المبادئ التوجیهیة - 24

لالستثمارات في الصندوق.

  القیمة المعرضة للمخاطر المشروطةالسوق: طراخم–باء

لوسطي المحتمل لا بالمائة قیاس95تعتبر القیمة المعرضة للمخاطر المشروطة لسنة واحدة بما یعادل - 25

في اللغة "الذیل األیسر"على تسمیتهفي ظروف متطرفة (أو ما اصطلح ما للخسارة المتوقعة لحافظة 

رها بالمتوسط على مدى أفق مستقبلي س). وهي تعطي مؤشرا عن القیمة التي یمكن لحافظة أن تخاإلنكلیزیة

یدة السلبیة. وللوصول إلى هذا القیاس، یعاد بالمائة في التصورات شد95لمدة عام بمستوى من الثقة یبلغ 

تصورات أوضاع السوق التي تؤثر على قیمتها. فعلى سبیل المثال تقییم الحافظة بافتراض عدد كبیر من 

                                                     
نقطة. وتستند هذه العملیة الحسابیة إلى وسطي األوزان 100قیاس حساسیة سعر السند ذي العائد الثابت لتغیر سعر الفائدة على أساس 5

  المرجحة للقیم الحالیة لجمیع التدفقات النقدیة، وتحسب المدة بالسنین.
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بالمائة على حافظة قیمتها ملیون دوالر أمریكي أن هناك فرصة 4تعني القیمة المعرضة للمخاطر بنسبة 

دوالر أمریكي.00040هذه الحافظة بحدود لالخسائر یكون وسطيألنبالمائة 5بمعدل 

5الجدول

الحالیةالقیمة المعرضة للمخاطر المشروطة لفئات األصول 

سنوات)5مدىتاریخیة على محاكاة نماذج بالمائة بناء على 95(مستوى الثقة 

حافظة االستثمارات الفعلیة

مستوى المیزانیة كما هو وارد 

تثمارفي بیان سیاسة االس

القیمة المعرضة للمخاطر لسنة واحدة

القیمة المعرضة للمخاطر لسنة 

واحدة

2.24.0السندات الحكومیة العالمیة

11.315.0الثابت ذات العائدالمتنوعة سندات ال

6.99.0السندات المرتبطة بمعدل التضخم

إجمالي الحافظة (بما في ذلك السندات 

الستحقاق والتقدیة اتاریخالمحتفظ بها حتى 

3.410.0التشغیلیة)

لكل فئة من فئات األصول وللحافظة اإلجمالیة المشروطة فإن القیمة المعرضة للخطر 5كما یظهر الجدول - 26

.الیا من مستویات میزانیة المخاطرحبما فیه الكفایةهي أدنى 

  التتبع المسبقأخطمخاطر السوق: –جیم 

بناء على الحافظة والعوائد المعیاریة المتوقعة على مدى سنة من األفق التتبع المسبقأیتم احتساب خط- 27

المستقبلي. وهو یشیر إلى مدى اختالف استراتیجیة نشطة عن مؤشرها المعیاري. وكلما اختلفت الحافظة 

ها أسوأ أو أعلى من نفس المؤشر لیه كلما زاد احتمال أن یكون أداؤ عن مؤشرها المعیاري التي استندت إ

یعنيبالمائة 0.2مستقبلیة بما یعادل التتبع المسبق على مدى سنة أعیاري. فعلى سبیل المثال فإن خطالم

0.2-یتوقع أن یكون بحدود +/على مدى السنة القادمةالمؤشر المعیاريعنعائد الحافظة فائض ن أ

.الوسطیةبالمائة من قیمته

6الجدول

2012فبرایر/شباط29صندوق بتاریخالتتبع المسبق لحافظة استثمارات الأ خط

)نسب المئویة(بال

حافظة االستثمارات

مستوى المیزانیة كما هو وارد في بیان 

سیاسة االستثمار

0.41.5السندات الحكومیة العالمیة

0.73.0الثابتذات العائد المتنوعةسنداتال

1.22.5السندات المرتبطة بمعدل التضخم

.التتبع المسبق هي أقل بكثیر من مستویات المیزانیةأفإن المستویات الحالیة لخط6جدول وكما یبدو في ال- 28

  .بین استراتیجیة الحافظة والمؤشرات المعیاریةتشابه وثیقؤشر إلى مهذا في و 

  التصنیف االئتمانير االئتمان: تحلیل طاخم–دال

لتصنیف االئتماني في المبادئ التوجیهیة لحد أدنىوضعیدیر الصندوق الخطر اإلئتماني أساسا من خالل - 29

لالستثمارات. وفي حال تم تخفیض التصنیف االئتماني لسند ما أقل من الحد األدنى للتصنیف االئتماني 

  لحد من خسائر السوق.لاءات لضمان الرصد وسحب االستثمارهنالك إجر ،للصندوق
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الثابت لدى الصندوق ذات العائدستثمارات االفي المائة من 85حظي، 2012فبرایر/شباط 29وبتاریخ - 30

في 9أكثر منوحظي؛ )2011األولدیسمبر/كانون31في المائة في 85(بالمقارنة بنسبة AAAبتقدیر 

)؛ كما 2011دیسمبر/كانون األول 31في المائة في 9(بالمقارنة بنسبة -AAو +AAالمائة بتقدیر بین 

دیسمبر/كانون األول 31في المائة في 4(بالمقارنة بنسبة -Aو +Aفي المائة بتقدیر 5أكثر منحظي

في 0.3(مقارنة بـ في المائة 0.02إلى+BBBالتي یقل تقدیرها عناالستثمارات وجرى تقلیص). 2011

).2011دیسمبر/كانون األول 31في المائة 

  7الجدول

  2012ر/شباط فبرای29في أ تصنیف االئتمانيالتركیب حافظة االستثمار حسب 

  األمریكیة)الدوالراتآالفبعادل الم(

النقدیة التشغیلیة

حافظة 

السندات 

المحتفظ 

بها حتى 

أجل 

االستحقاق 

السندات 

الحكومیة 

العالمیة

سندات ال

المتنوعة ذات 

الثابت العائد 

السندات 

المرتبطة

بمعدل 

المجموعالتضخم

النسبة 

المئویة

(%)

AAA -257 298817 476382 720492 3161 949 81085.2

AA+-21 542-15 271-36 8131.6

AA-39 39530 72020 4375 58296 1344.2

AA--10 12846 38327 731-84 2423.7

A-19 183-792-19 9750.9

A--28 61357 315-15 607101 5354.4

BBB+   

وأقل
---488-4880.0

النقدیة 

دالتاعمالو 

بالنقدیة 

غیر منطبق526 219 960 3657 17220 029-22 169

المبیعات 

والمشتریات التي 

جلم تنجز بعد 

غیر منطبق(471 63)(593 7)(179 52)(699 3)--

8722 625513 367415 159970 029376 169المجموع 455 052100.0

التصنیفاتاالئتمانیة المستخدمة في هذا التقریر إلى أفضل التصنیفاتلصندوق المتعلقة باالستثمار، تستند لالحالیةهیةللمبادئ التوجیوفقًا   أ

سندات الاالئتمانیة المتوفرة من وكاالت التصنیف االئتماني التابعة إما لمؤسسة ستاندرد آند بور أو لمؤسسة مودي . كما تستخدم حافظة 

الثابت تقدیرات فیتش. المتنوعة ذات العائد
افظ الخارجیین. وهذه المبالغ ال تخضع لتقدیر و الحمدراءنقدیة لدى النقدیة لدى المصارف المركزیة والشركات المصرفیة و التتألف من   ب

.االئتمانيتصنیف الوكاالت 
دالت التي لم تخضع للتسویة بعد. وال یتوفر مشتریات ومبیعات العمالت األجنبیة التي لم تكتمل بعد والمستخدمة ألغراض احترازیة، والتبا  ج

  لهذه المبالغ أي تقدیر ائتماني یطبق علیها.

  

  مخاطر العمالت: تحلیل تركیبة العمالت–هاء

السحبحقوقبوحداتویعبر عنها المصروفة،غیروالمنحبالقروضالصندوقالتزاماتمعظمتعلقت- 31

بأصول یتم االحتفاظالصرف، رتقلبات أسعاالصندوق ضد ةتحصین میزانیوعمًال على الخاصة.

وبالمثل،. الخاصةالسحبحقوقب، بقدر اإلمكان، بنفس عمالت ونسب التزامات الصندوق، أي الصندوق

  .نفسهابالعملةُتحسبأصولٌ األمریكيبالدوالرالمحسوبةالمنحأجلمنوااللتزاماتالعاماالحتیاطيتقابل
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سنواتخمسكلالخاصةالسحبحقوقسلةتقویمَ الدوليالنقددوقلصنالتنفیذيالمجلسویستعرض- 32

إعادةتاریخفيعملةلكلالترجیحيالوزنوتحدیدالسلة،تشكلأنینبغيالتيالعمالتتحدیدبغرض

.السلةعمالتأوزانتحدید

29في یةالترجیحوزانهاوالنسبة المئویة ألالمستخدمةحقوق السحب الخاصة وحدات8الجدولویعرض- 33

.2012فبرایر/شباط 

  8الجدول 

2012فبرایر/شباط 29ة المستخدمة في تقویم سلة حقوق السحب الخاصة في یحیالوحدات واألوزان الترج

النسبة الترجیحیةالوحدةالعملة

0.660042.6الدوالر األمریكي

0.423036.5الیورو

12.10009.6الین

0.111011.3الجنیه االسترلیني

100.0المجموع

إذنیة،وسنداتواستثمارات،نقدیة،شكلعلىاألصولقیمةبلغت،2012فبرایر/شباط 29وبتاریخ- 34

، الصندوقلمواردوالثامنوالسابعالسادسالتجدیدعملیاتبموجباألعضاءالدولمنمستحقةومساهمات

.9الجدولفيمبینهواكمأمریكي،دوالر3357402  000یعادلمابعد خصم المخصصات،

  9الجدول

  األخرىوالمستحقاتواالستثماراتالنقدیةاألصولعمالتتركیب

  )األمریكیةالدوالراتآالفبمعادل ال(

أإذنیةسنداتأواالستثماراتالنقدیةالعملة

منالمستحقةالمساهمات

المجموعاألعضاءالدول

بمجموعة الدوالر األمریكي
1 105 500126 42544 1951 276 120

جمجموعة الیورو
805 99846 34139 417891 756

57339 216الین 383-255 956

316الجنیه اإلسترلیني 503--316 503

2المجموع   444 574212 14983 6122 740 335

000478بما یعادل ،تبعاد األصول بعمالت غیر قابلة للتحویلیأتي الفارق في رصید النقدیة واالستثمارات بالمقارنة بالجداول األخرى من اسأ 

  دوالر أمریكي (نقدیة واستثمارات).
  .والنیوزیلندیةوالكندیة،األسترالیة،بالدوالراتأصوالً تشملب
ج

  .النرویجیةوالكرونةالدانمركیة،والكرونةالسویدیة،والكرونةالسویسري،بالفرنكأصوالً تشمل

29فيالخاصةالسحبحقوقتقویمسلةمعالعمالتمجموعاتبحسباألصولمواءمة10الجدولیبین- 35

ما2012فبرایر/شباط 29فياألمریكيبالدوالرالمحسوبةااللتزاماترصیدبلغقد و . 2012فبرایر/شباط 

لتزاماتوا،)أمریكيدوالر00000095(العاماالحتیاطيمنمؤلفةأمریكيدوالر000675186یعادل

).أمریكيدوالر00067591(األمریكيبالدوالرالمحسوبةالمنح
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  10الجدول

  2012فبرایر/شباط 29فيالخاصةالسحبحقوقتقویمسلةمعالعمالت،مجموعاتبحسباألصول،مواءمة

  )األمریكیةالدوالراتبآالفالمعادل(

األصولقیمةالعملة

االلتزامات: منهامخصوما

األمریكيبالدوالرةالمحسوب

قیمةصافي

األصول

قیمةصافي

(%)األصول

السحبحقوقأوزان

(%)الفرق(%)الخاصة

1مجموعة الدوالر األمریكي 276 120(186 675)1 089 44542.742.60.1

891مجموعة الیورو 756-891 75634.936.5(1.6)

255الین 956-255 95610.09.60.4

316یه اإلسترلینيالجن 503-316 50312.411.31.1

2المجموع 740 335(186 675)2 553 660100.0100.00.0 

  

. وقد تم في المائة1.6بما یعادلالیورو مجموعة فينقصهناككان،2012فبرایر/شباط 29وبتاریخ - 36

0.4مائة، والین الیاباني بما یعادل بال1.1تعدیله بزیادة في التخصیص بالجنیه االسترلیني بما یعادل 

بالمائة.0.1بالمائة، ومجموعة الدوالر األمریكي بما یعادل 

  متطلبات السیولةل: الحد األدنى طر السیولةاخم–واو

تتم معالجة خطر السیولة في الصندوق من خالل الحد األدنى من متطلبات السیولة. وتنص سیاسة السیولة - 37

مة األصول عالیة السیولة في حافظة استثمارات الصندوق یجب أن تبقى أعلى على أن قی6في الصندوق

بالمائة من المستوى اإلجمالي المتوقع للصروفات السنویة، بما في ذلك أثر صدمات السیولة. 60بما یعادل

دوالر أمریكي على مدى فترة 518  000000ویترجم ذلك إلى حد أدنى من متطلبات السیولة بما یعادل

لتجدید الثامن للموارد.ا

إلى2012فبرایر/شباط 29وصلت األصول عالیة السیولة في حافظة استثمارات الصندوق بتاریخ - 38

(الجدول دوالر أمریكي، وهي تغطي بصورة مریحة الحد األدنى من متطلبات السیولة1391  000396

11(.

11لجدولا

  2012فبرایر/شباط 29فيالصندوقاستثماراتحافظةفيالسیولةمستوى

  )األمریكیةالدوالراتبآالفالمعادل(

المئویةالنسبةالفعلیةاألرقام

1السیولةعالیةاألصول 139 39646.6

0296.9 169قصیرة األجلصكوك االستثمار

36739.7 970السندات الحكومیة

49738.0 929األصول جیدة السیولة

49738.0 929الحكومیةغیرالسندات

15915.4 376السیولةجزئیةاألصول

15915.4 376االستحقاقأجلحتىبھاالمحتفظاالستثمارات

2الحافظةمجموع 445 052100.0

                                                     
6EB 2006/89/R.40.  


