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 2013من عام الثالث تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق لمفصل 

 موجز تنفيذي - أوال
عمى تخفيف حدة المخاطر المالية  في التركيز 2013األشير التسعة األولى من عام  الصندوق خاللاستمر  -1

وضع ميزانية المخاطر عمى النحو رغراض ألالمستخدمة المعتمدة  ستثمار في حدود تدابير المخاطرواال
مخطر المشروطة بمغت القيمة المعرضة ل، 2013أيمول /سبتمبر 30وفي المبين في بيان سياسة االستثمار. 

 .في المائة 6ميزانية المخاطر المحددة بنسبة  ىمستو ضمن حدود  وبقيتفي المائة  2.85

وذلك ، مميون دوالر أمريكي 9.2بالدوالرات األمريكية بما يعادل الصندوق وارتفعت قيمة حافظة استثمارات  -2
 30مميون دوالر أمريكي في  1 12021إلى  2013حزيران /يونيو 30مميون دوالر أمريكي في  1 11027من 

وتعادل  أسعار الصرفالتحركات اإليجابية في  وكانت العوامل الرئيسية ليذه الزيادة. 1102أيمول/سبتمبر
 لزيادة عمميات الصرف(. التدفقات الخارجة )نتيجة صافي عائد االستثمار مع

مستويات سمبية  2013يمول أ/سبتمبر 30وبمغ صافي معدل عائد حافظة االستثمار منذ بداية السنة حتى  -3
مميون دوالر أمريكي  24.4وترجم ذلك إلى إيرادات استثمارية سمبية بمغت  ،في المائة 1.11وصمت إلى 

 .مخصوما منيا كل الرسوم المتصمة باالستثمار

 ظروف السوق -ثانيا 
واستند ذلك إلى تكرار التعبير عن الدعم لفترة بصورة إيجابية، ا فئة أصول السندات الحكومية العالميةأنيت  -4

انخفاضا في اإلقبال لمغاية. وشيد معظم الفصل الثالث مركزية رئيسية تتبع سياسات استيعابية  مصارفمن 
في  الفيدرالي في الواليات المتحدة االحتياطيمصرف نظرًا لترقب المستثمرين شروع عمى السندات الحكومية 

الفيدرالي فاجأ األسواق باالمتناع عن التضييق،  فمصر ، إال أن البر/أيمولتضييق تسييمو الكمي في سبتم
 من فئات األصول.الحكومية العالمية ورغيرىا انتعاش في السندات مما نتج عنو 

مع مواصمة المصرف خاصة  ،كان مردودىا إيجابياف مؤشر التضخمبفئة أصول السندات المرتبطة أما  -5
 .التضخميةالفيدرالي إسيامو في التوقعات 

بتجدد اىتمام  مدعوماكذلك،  إيجابيا األسواق الناشئةأصول و الثابت المتنوع العالمي العائدفئتي  اءوأتى أد -6
 المستثمرين باألصول التي ترتفع فييا المخاطرة إثر قرار المصرف الفيدرالي بمواصمة تسييمو الكمي.

 بيان سياسة االستثمار -ثالثا 

عمى المجمس التنفيذي في  ،عمى النحو المطموب ،بيان سياسة االستثماراالستعراض السنوي لض يعر س -7
 .بغرض الموافقة عميو 2013كانون األول /دورتو العاشرة بعد المائة المنعقدة في ديسمبر

ذات ستثمارات االمن احتماالت األداء السمبي عمى لمحد في أفضل السبل  1102نظر الصندوق خالل عام  -8
تدفقات الصرف في الصندوق  زيادة عمى السيولة في ضوءالمتزايد الثابت مع دعم طمب الصندوق  العائد
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مقترن واستندت االستراتيجيات الموضوعة عمى تحميل داخمي  .في نفس الوقت عمى مدى السنوات المقبمة
 .ة فئات األصول التي أجريت خارجيابدراس

 عمى النحو التالي: ، والتي يمكن عرضيا إيجازا1102ل االستعراض في أكتوبر/تشرين األو  نتائجنفذت و  -9

الصندوق من أيل دعم ااتجايات الصندوق اتستثمارات تستراتجيج  لااظة  االشرائح النهج اعتماد  (أ )

 ؛من التسجول  ظي األيلجن القصجر والمتوتسط

 ،التسابعالقتسم ظي  لمج  )على الناو المبلغ به ظصلجاخفض مدة تسرجان ااظة  التسندات الاكومج  العا (ب )

 ؛( بهدف تخفجف توقعاتها التسلبج 3اليدول 

ظي المائ  )انةر  6من  زجادة تخصجص أصول تسجاتس  االتستثمار لااظة  دجون األتسواق الناشئ  (ج )

، مع خفض ظي المائ  بالنةر إلى توقعات األيل المتوتسط المؤاتج  إلى اد أبعد 01( إلى 0اليدول 

 ظي المائ ؛ 01ظي المائ  إلى  02ااظة  الدخل الثابت المتنوع العالمي من 

تبتسجط المخاطر ضمن ظئ  األصول هذه وتاتسجن إزال  مخاطر التسندات الاكومج  العالمج  بغج   (د )

 التنوع الكلي ظي الااظة 2

الحادية عشرة بعد  خالل دورتووتبمغ إلى المجمس التنفيذي  1102ن تغيرات الفصل الرابع من عام ستدو  -10
 .الصندوق حافظة استثماراتلفي التقرير السنوي  المائة

 تخصيص األصول -رابعا 
 9.2ارتفاعا بمغ  2013في الفصل الثالث من عام بالدوالر األمريكي اإلجمالية  اتسجمت حافظة االستثمار  -11

إلى ، 2013حزيران /يونيو 30 خالل شيريمميون دوالر أمريكي  1 11027وذلك من  ،مميون دوالر أمريكي
لتحركات إيجابية في . وكانت ىذه الزيادة نتيجة 2013أيمول /سبتمبر 30كي في مميون دوالر أمري 1 12021

مميون دوالر  721استثمار بمغ  عائدإلى جنب مع  مميون دوالر أمريكي جنبا 35بمغت  أسعار الصرف
 مميون دوالر أمريكي. 34خارجة بمغت تدفقات صافي أمريكي تعادلت مع 
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  1الجدول 

  2013من عام  الثالثالتحركات التي أثرت عمى تخصيص األصول في الحافظة في الفصل  

 (المعادل بآالف الدوالرات األمريكية)

 

انُمذٌخ 

أانزشغٍهٍخ 
  

انحبفظخ 

االسزشارٍجٍخ 

 انؼبنًٍخ 

انسُذاد انحكٕيٍخ 

 انؼبنًٍخ 

انسُذاد انًزُٕػخ 

انؼبنًٍخ راد انؼبئذ 

 انثبثذ 

انسُذاد 

انؼبنًٍخ 

انًشرجطخ 

ثًؤشش 

 انزضخى

سُذاد دٌٌٕ 

 انًجًٕع  األسٕاق انُبشئخ

 رصيذ الفتح
(2013حزيراى /يونيو30)

 
145 070 376 654 684 610 302 990 366 233 146 241 2 021 798 

 185 8 868 954 1 726 2 798 830 1 9 ةػبئذ االسزثًبس

 - - - - (000 30) (481 58) 481 88 انزحٌٕالد انُبجًخ ػٍ انزخصٍص

 - 113 211 164 271 48 807 انزحٌٕالد انُبجًخ ػٍ رخصٍص انُفمبد

 انخبسجخ صبفً انزذفمبد
 (957 44) - - - - - (957 44) ج

 984 45 616 802 9 652 4 110 18 360 10 444 2 رحشكبد أسؼبس انصشف

 الرصيذ الختاهي
 1102سبتمبر/أيمول  21)

190 240 330 411 673 789 310 532 378 200 147 838 2 031 010 

 100.0 7.3 18.6 15.3 33.1 16.3 9.4 )%(انزخصٍص انفؼهً نألصٕل 

انُسجخ )رخصٍص األصٕل ٔفك سٍبسخ االسزثًبس

 (انًئٌٕخ
7.0 17.0 36.0 13.0 20.0 7.0 100.0 

 - 0.3 (1.4) 2.3 (2.9) ((0.7 2.4 )%(الفرق في التخصيص 

 .المودعة لدى المصارف، والجاىزة لمصرف منيا لمقروض والمنح والنفقات اإلداريةالنقدية والودائع ألجل ( أ)
 .مزيد من التفاصيل عن عائد االستثمار 2يرد في الجدول ( ب)
القبض من  مخصوما منيا المقبوضات النقدية والمبالغ مستحقة، من الصرف عمى القروض والمنح والنفقات اإلداريةالتدفقات الخارجة الصافية  تتألف )ج(

 .مساىمات الدول األعضاء
تموز /يوليو خالل شيريمميون دوالر أمريكي إلى حافظة النقدية التشغيمية  88.5وتم تحويل مبمغ  -12

وحولت ىذه . 2013صرف في الفصل الثالث من عام لم ةلتغطية المبالغ المطموب 2013أيمول /وسبتمبر
وحافظة السندات الحكومية العالمية ( مميون دوالر أمريكي 58.8)العالمية  االستراتيجيةحافظة الالمبالغ من  

 (.مميون دوالر أمريكي 30)

 عائد االستثمار -خامسا 

مميون دوالر أمريكي شاممة جميع الرسوم  24.4االستثمار مستويات سمبية بما يعادل  صافي عائد بمغ -13
في ولم يكف صافي عائد االستثمار المحقق . 2013التسعة األولى من شير األالمتصمة باالستثمار خالل 

مميون دوالر  721دوالر أمريكي ومميون  3.2ما يعادل الذي بمغ  ،2013الفصل األول والثالث من عام 
 ما يعادل التي بمغت 1102لمعادلة الخسائر المتكبدة خالل الفصل الثاني من عام  التواليأمريكي عمى 

 .مميون دوالر أمريكي 2427

موزعة حسب فئات األصول إلى  2013االستثمار في الفصل الثالث من عام  عائد 2ويمخص الجدول  -14
 .حتى تاريخو 2013األول والثاني من عام  ينجانب مجموع اإليرادات المتحققة في الفصم
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 2الجدول 

 2013توزيع عائد االستثمار بحسب فئات األصول في الفصل الثالث من عام  

 (الدوالرات األمريكيةالمعادل بآالف )

 انُمذٌخ انزشغٍهٍخ  

انحبفظخ 

االسزشارٍجٍخ 

 انؼبنًٍخ

انسُذاد انحكٕيٍخ 

 انؼبنًٍخ

انسُذاد 

انًزُٕػخ 

انؼبنًٍخ راد 

 انؼبئذ انثبثذ

انسُذاد انؼبنًٍخ 

انًشرجطخ 

 ثًؤشش انزضخى

سُذاد دٌٌٕ 

 األسٕاق انُبشئخ

انفصم انثبنث 

يٍ ػبو 

2013 

 21نهؼبو حزى 

 ل/أٌهٕسجزًجش

1102 

فٕائذ االسزثًبساد انثبثزخ انذخم 

 ٔانحسبثبد انًصشفٍخ

30 2 123 3 220 2 218 1 046 1 926 10 563 33 298 

انًحممخ ثبنمًٍخ ( انخسبئش/)انًكبست

 انسٕلٍخ

- - (3 448) (2 255) (2 617) 901 (9 221) (9 391) 

غٍش انًحممخ ( انخسبئش/)انًكبست

 ثبنمًٍخ انسٕلٍخ

- - 1 297 2 927 3 736 (44) 7 916 (44 661) 

*اسزٓالن انذٌٌٕ
 

- 245 - - - - (245) (698) 

 (452 21) 013 9 981 165 2 890 2 069 1 878 1 30 عائذ االستثوار لبل حساب الرسوم

 (844 1) (543) (92) (154) (121) (176) - - سسٕو يذساء االسزثًبس

 (349) (61) (4) (12) (6) (15) (3) (21) انشسٕو انًصشفٍخ/سسٕو اإلٌذاع

سسٕو انًشٕسح انًبنٍخ ٔغٍشْب يٍ 

 انشسٕو انًزصهخ ثبالسزثًبس

- (45) (80) (37) (45) (17) (224) (711) 

 (356 24) 185 8 868 954 1 726 2 798 830 1 9 عائذ االستثوار بعذ حساب الرسوم

 .يمثل مبمغ االستيالك لفترة ما جزءا من الفرق بين سعر الشراء وقيمة الحافظة االستراتيجية العالمية المسجمة بتكمفة االستيالك *

 معدل العائد -سادسا 

ُيحتسب معدل عائد حافظة استثمارات الصندوق بالعممة المحمية دون احتساب أثر تحركات أسعار الصرف  -15
مواءمة العمالت المستخدمة في أصول الصندوق وخصومو مع نسب عمالت الذي يتم تحييده من خالل 
 (.ىاء-انظر القسم سابعا)سمة حقوق السحب الخاصة 

 3الجدول 

 الحدود المعياريةب مقارنةحتى تاريخه من أول السنة شهرا إلى جانب األداء  12عمى امتداد  الفصمياألداء 

 (النسب المئوية بالعمالت المحمية)

 2012  2013 

من أول  1102سبتمبر/أيمول  21 
 السنة حتى تاريخو

  الفصل الرابع 

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 الفرق المؤشر الحافظة  الثالث

 - 0.05 0.05  0.01 0.01 0.03  0.01 النقدية التشغيمية

 0.10 1.51 1.61  0.48 0.55 0.57  1.00 الحافظة االستراتيجية العالمية

 0.02 0.14 0.12  0.17 (0.20) 0.15  0.21 الحكومية العالمية السندات

السندات المتنوعة العالمية ذات 
 العائد الثابت

0.47 

 

0.27 (1.84) 0.94 

 

(0.65) 0.15 0.50 

السندات العالمية المرتبطة بمؤشر 
 التضخم

0.79 

 

0.97 (4.72) 0.59 

 

(3.22) (3.03) (0.19) 

 (0.99) (6.86) (7.85)  0.66 (6.42) (2.17)  2.19 سندات ديون األسواق الناشئة

 (0.19) (0.92) (1.11)  0.40 (1.69) 0.18  0.58 معدل العائد الصافي
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في المائة خالل الفصل الثالث من  0.40اإليجابي الذي بمغ االستثمار إلى األداء حافظة عودة وبالررغم من  -16
 ،في المائة 1.11بنسبة سمبيا 2013أيمول /سبتمبر 30حتى من أول السنة معدل العائد بقي فقد ، 2013عام 

وبمغ األداء المعياري منذ بداية السنة حتى تاريخو ناقص  .بعد خصم جميع النفقات ذات الصمة باالستثمار
 .في المائة 0.92

قصر ، فقد والمحتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق مياالمدارة داخالحافظة االستراتيجية العالمية  خالفوعمى  -17
 خروجاقترابيا من البالررغم من عدم  ة،المعياري ياتيامستو ن ع اخارجي المدارةالخاضعة  اتحافظأداء جميع ال

 (.جيم-انظر القسم سابعا)التتبع المسموح بو  أعن حدود خط

 مقاييس المخاطر -سابعا 

المخاطر ىي القيمة  فإن مقاييس المخاطر المستخدمة ألرغراض ميزنة، وفقا لبيان سياسة االستثمار -18
وترد . المعرضة لممخاطر المشروطة وخطأ التتبع المسبق الواردان في القسمين الفرعيين باء وجيم أدناه

 .باإلضافة إلى ذلك مؤشرات مخاطر رئيسية أخرى في األقسام ألف ودال وىاء وواو

 الوذة :لسوقاهخاطر  -ألف 
المتبقي حتى استحقاق كل قسيمة ومدفوعات األصل عن كل بأنيا المتوسط المرجح لموقت  1تعرف المدة -19

وبالتالي . ولذلك فإن المدة تطول كمما ازدادت حساسية سعر السند لتحركات أسعار الفائدة في السوق. سند
ويقدر الصندوق المدة المثمى ألي فئة من فئات األصول بما . ترتبط المدة األطول في العادة بمخاطر أكبر

وتحدد المبادئ التوجييية الستثمارات الصندوق الحدود القصوى ، يات ميزانية المخاطريتماشى مع مستو 
 .لممدة مقارنة بالحدود المرجعية

 4الجدول 
 مدة حوافظ استثمارات الصندوق والمدة الفعالة المرجعية 

 (تقاس المدة بعدد السنين)
 2013أيمول /سبتمبر 30 (2013حزيران /يونيو 30) 

 المعياري الحافظة المعياري الحافظة 

 1.05 1.62 1.85 1.81 السندات الحكومية العالمية

 4.23 3.92 4.19 4.60 السندات المتنوعة العالمية ذات العائد الثابت

 5.31 5.57 5.25 6.08 السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخم

 6.47 6.88 6.60 6.96 سندات ديون األسواق الناشئة

بما في ذلك الحافظة االستراتيجية )مجموع الحافظة 
 (العالمية والنقدية التشغيمية

2.91 2.72 2.67 2.44 

 .االستراتيجية العالمية المتين ال تتأثران بتقمبات األسعارو تنخفض المدة اإلجمالية لمحافظة نتيجة لحافظتي النقدية التشغيمية : ممحوظة
 

 21سنة حتى  1280سنة ) 1256قد بمغت  1102سبتمبر/أيمول  21كانت المدة الكمية لمحافظة حتى  -20
 .(3)الجدول  بشكل عام اً متحفظ اً ( مما يمثل وضع1102يونيو/حزيران 

                                                      
َمطخ. ٔرسزُذ ْزِ انؼًهٍخ انحسبثٍخ إنى انًزٕسط انًشجح  100لٍبس حسبسٍخ سؼش انسُذ ري انؼبئذ انثبثذ نزغٍش سؼش انفبئذح ػهى أسبس  1

 نمٍى جًٍغ انزذفمبد انُمذٌخ انحبنٍخ. ٔرمبس انًذح ثبنسٍٍُ.
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 الميوت الوعرضت للوخاطر الوشروطت :هخاطر السوق -باء 

في المائة متوسط الخسارة التي يمكن توقعيا  95تقيس القيمة المعرضة لممخاطر المشروطة لسنة واحدة عند  -21
وىي تعطي (. لمتوزيع االحتمالي" الذيل األيسر"أو ما يطمق عميو )في قيمة حافظة ما في ظروف متطرفة 

مؤشرا لمتوسط القيمة التي يمكن لحافظة ما أن تخسرىا عمى مدى أفق مستقبمي مدتو عام بمستوى من الثقة 
( أي إخضاعيا لمضغوط)ىذه الخسارة عن طريق إعادة تحديد قيمة الحافظة وتقاس . في المائة 95نسبتو 

فإن القيمة ، وعمى سبيل المثال. بافتراض عدد كبير من تصورات أوضاع السوق التي تؤثر عمى قيمتيا
دوالر أمريكي  0 111 111بالمائة في حالة حافظة قيمتيا  4المعرضة لممخاطر المشروطة التي تبمغ نسبتيا 

دوالر أمريكي  31 111في المائة أال يزيد متوسط خسائر ىذه الحافظة عن  95أنو من المحتمل بنسبة تعني 
 .في سنة واحدة

  5الجدول 
 القيمة المعرضة لممخاطر المشروطة لفئات األصول الحالية

عمى أساس ، مئويةالنسب الو  في المائة 95مستوى ثقة نسبتو لمدة سنة عمى قيمة معرضة لممخاطر المشروطة )
 (سنوات 5نماذج محاكاة تاريخية عمى مدى 

 1102سبتمبر/أيمول  21 (2013حزيران /يونيو 30) 

 

الحافظة االستثمارية 
 الفعمية

مستوى ميزانية 
المخاطر وفق 

بيان سياسة 
 االستثمار

الحافظة االستثمارية 
 الفعمية

مستوى ميزانية 
المخاطر وفق 

بيان سياسة 
 االستثمار

 4.00 1.93 4.00 1.99 الحكومية العالميةالسندات 

 15.00 4.47 15.00 5.64 السندات المتنوعة العالمية ذات العائد الثابت

 9.00 7.43 9.00 7.79 السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخم

 27.00 11.56 27.00 13.53 سندات ديون األسواق الناشئة

االستراتيجية بما في ذلك الحافظة )مجموع الحافظة 
 (العالمية والنقدية التشغيمية

2.85 6.00 2.70 6.00 

 

لجميع الحافظات الفرعية ولمحافظة الكمية أدنى من  معرضة لممخاطر المشروطةالقيمة كانت مستويات ال -22
 معرضة لممخاطر المشروطةالقيمة ميزانية المخاطر المنصوص عمييا. وانخفض إجمالي المستويات 

سبتمبر/أيمول  21في المائة حتى  1261إلى  1102يونيو/حزيران  21في المائة حتى  1274لمحافظة من 
1102. 

 خطأ التتبع الوسبك :هخاطر السوق -جين 

ُيحسب خطأ التتبع المسبق باستخدام العائد المتوقع لمحافظة والعائد المعياري المتوقع عمى مدى سنة واحدة  -23
وكمما زاد الفرق . بين االستراتيجية النشطة وحدودىا المعيارية ويشير ذلك إلى الفرق. من األفق المستقبمي

زادت احتماالت أن يكون أداؤىا أقل أو ، بين عائد الحافظة وبين عائدىا المرجعي الذي تقاس مقارنة بو
وعمى سبيل المثال فإن خطأ التتبع المسبق عمى مدى سنة مستقبمية بما . أعمى من ذلك العائد المرجعي

بالمائة يعني أن فائض عائد الحافظة عن المؤشر المعياري عمى مدى السنة القادمة يتوقع أن  0.2يعادل 
 .بالمائة من قيمتو الوسطية 0.2 -+/يكون بحدود 
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  6الجدول 
 خطأ التتبع المسبق لحافظة استثمارات الصندوق 

 (بالنسب المئوية)
 2013أيمول /سبتمبر 30 (2013حزيران /يونيو 30)        

 

الحافظة االستثمارية 
 الفعمية

مستوى ميزانية 
المخاطر وفق بيان 

 سياسة االستثمار

الحافظة االستثمارية 
 الفعمية

مستوى ميزانية 
المخاطر وفق بيان 

 سياسة االستثمار

 1.50 0.77 1.50 0.64 السندات الحكومية العالمية

 3.00 0.75 3.00 0.69 السندات المتنوعة العالمية ذات العائد الثابت

 2.50 0.47 2.50 0.74 السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخم

 4.00 1.25 4.00 0.82 سندات ديون األسواق الناشئة

مستوى ميزانية المخاطر وفق بيان وتقل المستويات الحالية لخطأ التتبع المسبق عن المستويات الواردة في  -24
 .والمؤشرات المعيارية "النشطة" بين استراتيجية الحافظة وفي ىذا مؤشر إلى تشابو وثيق. سياسة االستثمار

 تحليل التصنيف االئتواني :هخاطر االئتواى -دال 

. يضع بيان سياسة االستثمار في الصندوق حدودا دنيا لمتصنيف االئتماني لجميع فئات األصول المؤىمة -25
وفي حالة تخفيض . لالستثماروتدار مخاطر االئتمان من خالل رصد السندات وفقا لممبادئ التوجييية 

تُتخذ ، التصنيف االئتماني لسند ما إلى أقل من الحد األدنى لمتصنيف االئتماني المعمول بو في الصندوق
 .إجراءات لضمان الحد من خسائر السوق من خالل سحب االستثمار

 7الجدول 
 2013ل أيمو/سبتمبر 30 تاريخ في االستثمار حسب التصنيف االئتمانيتركيبة حافظة 

 (المعادل بآالف الدوالرات األمريكية)

 انُمذٌخ انزشغٍهٍخ 

انحبفظخ 

االسزشارٍجٍخ 

 انؼبنًٍخ

انسُذاد 

انحكٕيٍخ 

 انؼبنًٍخ

انسُذاد انًزُٕػخ 

انؼبنًٍخ راد انؼبئذ 

 انثبثذ

انسُذاد 

انؼبنًٍخ 

انًشرجطخ 

ثًؤششاد 

 انزضخى

سُذاد دٌٌٕ 

األسٕاق 

 انًجًٕع انُبشئخ 

انُسجخ 

 انًئٌٕخ

AAA - 112 207 453 442 152 534 271 385 1 310 990 878 58.2 

AA+/- - 102 497 197 123 80 995 102 981 31 341 514 937 30.3 

A+/- - - - 81 316 - 4 077 85 393 5.0 

BBB+/- - - - - - 107 780 107 780 6.3 

BB+
 0.2 997 2 997 2 - - - - - ب

 ال ٌُطجك 726 221 094 1 909 2 792 3 234 23 457 240 190 جالنقدية

 ال ٌُطجك 250 115 - - - - 250 115 - انٕدائغ ألجم

 بانتظار 
 دالبيع أو الشراء 

 ال ٌُطجك (951 7) (761) 925 (105 8) (10) - -

 100.0 010 031 2 838 147 200 378 532 310 789 673 411 330 240 190 الوجووع
تستند التصنيفات االئتمانية المستخدمة في ىذا التقرير إلى أفضل التصنيفات ، الحالية لمصندوق المتعمقة باالستثماروفقا لممبادئ التوجييية  أ

وتعتبر حافظة  .فيتشتصنيفات االئتمانية المتوفرة من وكاالت تصنيف ائتماني ىي إما مؤسسة ستاندرد آند بور أو مؤسسة مودي أو 
 .وتضعيا الوكاالت الثالث المذكورة أعاله في أدنى مراتب التصنيف االئتماني، ااالستراتيجية العالمية أكثر تحفظ

سندين حكوميين كانا في حافظة ديون األسواق الناشئة. ونتيجة  +BBإلى  -BBBمن  1102سبتمبر/أيمول  11خفضت تصنيفات فيتش في  ب
 دون التسبب في أي خسائر. بة بعد الخفض()خالل فترة الثالثين يومًا الواج 1102أكتوبر/تشرين األول  1باع المدير السندين في لذلك، 
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وال تخضع ىذه  .تتألف من معادالت النقدية والنقدية لدى المصارف المركزية والمصارف التجارية والنقدية لدى مدراء الحوافظ الخارجيين ج
 .المبالغ لتصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني

وال يتوفر ليذه  .لمتسويةبعد والتبادالت التي لم تخضع ، العمالت األجنبية التي لم تكتمل بعد والمستخدمة ألرغراض احترازية مشتريات ومبيعات د
  .المبالغ أي تقدير ائتماني يطبق عمييا

 تحليل تركيبت العوالث :هخاطر العوالث -هاء 

ويعبر عنيا بوحدات حقوق السحب ، تتعمق معظم التزامات الصندوق بالقروض والمنح رغير المصروفة -26
يتم االحتفاظ قدر ، لمصندوق ضد تقمبات أسعار الصرف العامةومن أجل تحصين الميزانية . الخاصة

 .أي بحقوق السحب الخاصة، المستطاع بأصول الصندوق بنفس عمالت ونسب التزامات الصندوق

النقدية واالستثمارات والسندات بمغ صافي قيمة األصول التي تتألف من ، 2013يمولأ/سبتمبر 30وفي  -27
ومخصوما منيا االلتزامات ( بدون االعتمادات المرصودة)نية والمساىمات المستحقة من الدول األعضاء اإلذ

 .مميون دوالر أمريكي 1 385المقومة بالدوالرات األمريكية 

 8الجدول 
 تركيبة عمالت األصول النقدية واالستثمارات والمبالغ األخرى المستحقة القبض 

 (المعادل بآالف الدوالرات األمريكية)

 

يجًٕػخ انذٔالس 

 انٍٍ انٍبثبًَ ةيجًٕػخ انٍٕسٔ أاأليشٌكً 

انجٍُّ 

 انًجًٕع اإلسزشنًٍُ

 جَمذٌخ ٔاسزثًبساد 
946 281 654 898 169 995 259 425 2 030 599 

انسُذاد اإلرٍَخ 
 

169 681 62 241 76 676 - 308 598 

 422 327 - - 363 176 059 151 انًسبًْبد انًسزحمخ انمجض يٍ انذٔل األػضبء 

 (600 170) - - - (600 170)  ة بالدوالر األمريكينناقص: االلتزامات المعي

 019 496 2 425 259 671 246 502 893 421 096 1 صافي ليوت األصول

 100.0 10.4 9.9 35.8 43.9 )%(صبفً لًٍخ األصٕل 

 100.0 11.6 8.1 37.3 43.0 )%( أٔصاٌ حمٕق انسحت انخبصخ

 0.0 1.2 1.8 1.5 0.9 )%(الفرق 

 أ تشمل أصواًل بالدوالرات األسترالية، والكندية، والنيوزيمندية.
 .والكرونة النرويجية، الدانمركيةوالكرونة ، والكرونة السويدية، تشمل أصوال بالفرنك السويسري ب
 111بما يعادل ، يأتي الفارق في رصيد النقدية واالستثمارات بالمقارنة بالجداول األخرى من استبعاد األصول بعمالت رغير قابمة لمتحويل ج

 (.نقدية واستثمارات)دوالر أمريكي  300
 

 1.5الجنيو االسترليني بما يعادل و  اليوروكان ىناك نقص في مجموعة ، 2013أيمول /سبتمبر 30وبتاريخ  -28
في المائة وفي  1.8قابمتو زيادة في حيازات الين الياباني بنسبة ، التواليعمى  في المائة 1.2و في المائة

 .في المائة 0.9حيازات مجموعة الدوالر األمريكي بنسبة 

 الحذ األدنى لوتطلباث السيولت  :هخاطر السيولت -واو 

ووفقا لسياسة السيولة . لة في الصندوق من خالل الحد األدنى من متطمبات السيولةتتم معالجة خطر السيو  -29
-1102) والحد األدنى المعدل لمتطمبات السيولة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق 2في الصندوق

 60عالية السيولة الموجودة في حافظة استثمارات الصندوق أعمى من تظل قيمة األصول يجب أن ، (1104

                                                      
2 EB 2006/89/R.40. 
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في المائة من المستوى اإلجمالي المتوقع لممصروفات السنوية والمتطمبات اإلضافية المحتممة التي قد تنتج 
 .عن صدمات السيولة

الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بموجب نيج  ، التي تدرجوتشير آخر افتراضات النموذج المالي لمصندوق -30
 .دوالر أمريكي مميون 599مستوى أدنى لمسيولة المطموبة يبمغ إلى ، 2013لعام  التدفقات النقدية المستدامة

انظر )مميون دوالر أمريكي  031 2ذلك تماما مع رصيد حافظة استثمارات الصندوق الذي يبمغ  ويتفق
 (.1الجدول 


