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 2013أغسطس/آب  31حافظة استثمارات الصندوق حتى 

 موجز تنفيذي -أوال 

، 3172سبتمبر/أيلول  6لجنة مراجعة الحسابات اجتماعيا الثامن والعشرين بعد المائة بتاريخ عقدت  -1
المجلس التنفيذي بشأن التطورات األخيرة المتعلقة  إلىوأوصت بإدراج ضميمة لتحديث المعلومات المرفوعة 

 بحافظة استثمارات الصندوق.

بحدود  اسمبيتاريخو حتى  عاملل اتصاف: معدل عائد حافظة االستثمار ، تان 3172أغسطس/آب  27بتاريخ  -2
 لفترة الثمانية أشير.مميون دوالر أمريكي  2776بحدود  سمبي استثمارمما يعني عائد  ،1المائةب 1.61

مكانية األداء السمبي  ،برنامج العملفي وبتوقع صافي التدفقات الخارجة المستقبمية الناجمة عن الزيادة  -3 وا 
لنصف في ا واستثمارات ةاستباقية باستعراض إجمالي الستراتيجي ورةفقد بادر الصندوق بص ،لالستثمارات

)وى:  BlackRockأجريت دراسة لفئات األصول مع  ،وكجزء من ىذا االستعراض .3102األول من عام 
للتحقق من الخيارات ودعم القرارات بشأن أية تدابير يمتن أن  (واالستشارات المالية تاالستثمارا إلدارةشرتة 
 لحماية حافظة االستثمارات. الصندوقيتخذىا 

في  االستثمارحكام المنصو  عمييا في بيان سياسة األاالستراتيجي ضمن  وتأتي توصيات االستعراض -4
 تنفيذىا بحمول نياية العام. عمى صادق رئيس الصندوق بالفعل التيالصندوق 

 3131أغسطس/آب  13تحديثات األداء بتاريخ  - ثانيا

 30، بمغ صافي أداء الحافظة حتى 2التاسعة بعد المائةفي دورة المجمس التنفيذي  وعنبال  اإلكما تم  -5
وعمى الرغم من الحشد اإليجابي في في المائة.  1.51مستويات سمبية وصمت إلى  2013يونيو/حزيران 
أداء حافظة االستثمارات في الشير التالي وكان صافي األداء  ىذا التوجو في استمر، 3102يوليو/تموز 

صافي عائد بمغ ونتيجة لذلك  بالمائة. 06.0د سالبا بحدو  3102أغسطس/آب  20 معام حتى تاريخل
 ثمانية أشير.المميون دوالر أمريكي لفترة  .2.6 السمبي االستثمارات

ف: بيان سياسة الموافق علييا ة المخاطر ينااستمرت حافظة استثمارات الصندوق ضمن مستويات ميز  -6
طر المشروطة اخمبلغت القيمة المعرضة لل ،3172أغسطس/آب  27بتاريخ و  .االستثمار ف: الصندوق

  مستوى وىو ،3172يونيو/حزيران  21بسيطا عما تم اإلبالغ عنو بتاريخ  راجعامما يمثل ت ،بالمائة 3769
ويعتس ىذا المستوى المنخفض من  .بالمائة 6مستوى ميزانية المخاطر المحدد بـ وضمن  بالمائة، 3.85

 الستثمارات.ف: ا حافظالمخاطر نيج الصندوق الم

                                                   

 3172يوليو/تموز  27بالنسبة للصندوق على بيانات األداء النهائية للعام حتى تاريخ  3172يستند أداء العام حتى تاريخه في أغسطس/آب  1

لم تكن متاحة عند إعداد هذه  3172، ألن بيانات األداء النهائية لشهر أغسطس/آب 3172/آب سزائد بيانات األداء المتوقعة ألغسط

 الورقة7
2 EB 2013/109/R.38 –  20137تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل األول والثاني من عام 
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 تدابير التخفيف - ثالثا

فترة التفاقمت لتصل إلى أزمة سيادية عالمية خالل و  3112عام في بعد األزمات المصرفية التي بدأت  -7
، أدت البيئة االقتصادية التي تتسم بانعدام اليقين إلى تفضيل المستثمرين مثل الصندوق 3112/3101

مثل سندات خزينة الواليات المتحدة والعوائد الثابتة  ،لالستثماراتمن مسندات الحكومية العالمية كمالذ آل
عائد استثمارات الصندوق  ا خالل ىذه الفترة. وبالتالي بقيلممصارف األوروبية الرئيسية التي كان أداؤىا جيد

إال أنو ومع معدالت الفائدة العامة التي وصمت إلى مستويات  .متينا مع اإلبقاء عمى مخاطرة منخفضة
فإن  ،التي اتخذتيا السمطات النقدية في أعقاب األزمات الماليةتاريخية منخفضة بعد اإلجراءات االستثنائية 

 كميا. مختمفة خصائ ظير حاليا أولويات فئات األصول االستثمارية ىذه ت

الزيادة المعتبرة في برنامج عمل الصندوق عمى مدى دورات التجديد األخيرة إلى نمو  أدت ،إضافة إلى ذلك -8
ذا . ويقتضي ىاتنق  في حجم أصول حافظة االستثمار إلى وبالتالي  ،كبير في صافي التدفقات الخارجة
اطر تعظيم عوائد االستثمار ضمن معايير المخلو  ،ضمان السيولة لمصرفالمظير استعراضا لالستثمارات ل

 الموضوعة المنصو  عمييا في بيان سياسة االستثمار في الصندوق.

دراسة لفئات األصول مع مستشار خارجي وىو شركة  يتر ، أجلرفد استعراض االستراتيجية الكمية -9
BlackRock اظ على حافظتو فللح ايمتن للصندوق اتخاذى الت:، إن وجدت، لتقرير التدابير االستراتيجية

 ضوء الظروف المحفوفة بالتحديات الت: تنتظره.االستثمارية على 

 ،وأشارت نتيجة ىذه الدراسة إلى زيادة متوقعة في بيئة معدالت الفائدة عمى مدى السنوات الخمس القادمة -11
أداء من السندات الحكومية  تكون أفضلالستثمارات النقدية أو شبو النقدية أن ل و من المتوقعمما يعني أن

سواق السيادية الناشئة والسندات غير الحكومة فتبقى إيجابية إلى حد ما عمى األالعالمية. وأما آفاق سندات 
 تكون كذلك بالضرورة عمى األجل القصير. يا قد الالرغم من أن

 النتيجة -رابعا 

بإدخال تعديالت عمى تخصي  األصول  يةوص، تمت التبناء عمى نتائج استعراض استراتيجية االستثمار -11
)اللجنة االستشارية لالستثمار والمالية ن في الصندوق وىما ين الماليتيلكل من المجنتفي سياسة الصندوق 

دارة األصول والخصوم واللجنة االستشارية لالستثمار والمالية( وتم بالتال: الموافقة على ىذه التعديالت.  وا 
لتنفيذي بذلك ف: دورتييما سيتم إعالم لجنة مراجعة الحسابات والمجلس ا ،لممارسة المعياريةلا وفقو 

  .الالحقتين

 


