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 3102استثمارات الصندوق لعام  تقرير عن حافظة

 موجز تنفيذي -أوال 
مميون  4 44794مميون دوالر أمريكي من  47096 بمبمغتراجعت قيمة حافظة االستثمار بالدوالر األمريكي  -1

ديسمبر/كانون  10مميون دوالر أمريكي في  0 75596إلى  4104ديسمبر/كانون األول  10دوالر أمريكي في 
 عائد االستثمارو  الرئيسية التي أدت إلى ىذا االنخفاض ىي صافي التدفقات الخارجة. والعوامل 4101 األول
 وتحركات سعر الصرف. السمبي

، أجرى الصندوق بعض التغييرات في حافظتو االستثمارية عمى النحو 4101وفي أكتوبر/تشرين األول  -2
)انظر القسم ثالثا(. وعرضت  عن تخفيف احتماالت األداء السمبي عمى المدى المتوسط دراسةً  الموصى بو

4101ىذه التغييرات عمى المجمس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 
في سياق االستعراض السنوي لبيان  1

 سياسة االستثمار.

 الصندوق باالتجاه السمبي العام ألسواق الدخل الثابت العالمية. ات، تأثرت حافظة استثمار 4101وفي عام  -3
في المائة، وىو ما يترجم إلى  0900 إذ بمغسمبيا  4101ظة االستثمارات لعام وكان صافي معدل عائد حاف

 مميون دوالر أمريكي بعد خصم جميع الرسوم المتعمقة باالستثمار. 42خسارة استثمارية قدرىا 

 ظروف السوق -ثانيا 
ن حقوق السحب لدى المصارف المركزية في بمدا 4101تطّور أسعار الفائدة في عام  0يبين الرسم البياني  -4

 الخاصة.
 0الرسم البياني 

 أسعار فائدة المصارف المركزية

 

 بمومبرغ.المصدر: 
عمى فئات أصول الصندوق التي  المطبقةلممؤشرات المرجعية  4101األداء التراكمي في عام  4ويبين الرسم البياني 

  تدار خارجيا.

                                                      
1 EB 2013/110/R.41. 
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  4الرسم البياني 
   3102تطورات أسواق الفائدة الثابتة في عام 

 )النسبة المئوية بالعمالت المحمية(

 
 باركميز.المصدر:   

 

الفترة بصورة إيجابية، واستند ذلك إلى تكرار التعبير عن  فئة أصول السندات الحكومية العالمية أنيتو  -5
وتأثرت السندات الحكومية طويمة األجل الدعم من مصارف مركزية رئيسية تتبع سياسات استيعابية لمغاية. 

متسييل الكمي من جانب مجمس االحتياطي بسبب التخفيف المتوقع ل الغمةعامة سمبيا بارتفاع أسعار  بصفة
سندات الحكومية الكانت و عمى مدار السنة.  الرئيسيمناقشة موضوع ال ظل الذياالتحادي لمواليات المتحدة، 

 .4101 /كانون األولرفي أكتوب مرة أخرى يانسبيا، والتي تم تخفيضمحمية بمدتيا األقصر مصندوق ل

إلى ، حيث سعى المستثمرون ا أيضاإيجابي المتنوعة ذات الدخل الثابتالعالمية األصول  ةفئأداء  وكان -6
التجارية  مسنداتلاستفادت ىذه الفئة من األصول من األداء القوي جدا و لزيادة عوائد االستثمار.  أدوات

 المدعومة بالرىن العقاري.الحكومية و 

توقعات التضخم في انخفضت أداء سمبيا، حيث  المرتبطة بمؤشر التضخمالعالمية صول فئة األسجمت و  -7
مقابل أسواق التضخم مؤشر في ضعف أداء أسواق السندات المرتبطة ب مما أسيم ،األسواق المتقدمة

 السندات النظيرة بالقيمة االسمية.

نظرا بين فئات األصول، من  أضعف أداء الناشئةفي األسواق ة يفئة أصول السندات الحكومسجمت و  -8
السندات فائدة كبيرة عمى ال الزياداتي ساد األسواق المتقدمة و ذعدم اليقين ال بسببلتعرضيا لضغوط 

 ، بما في ذلك سندات األسواق الناشئة.األجل الحكومية طويمة

المائة(  في 2.42-)بنسبة الجنية االسترليني قيمة الدوالر األمريكي مقابل  انخفضت، 4101وفي عام  -9
في المائة(.  44.16مقابل الين الياباني بنسبة )+ارتفعت في المائة( في حين  2913-)بنسبة اليورو ومقابل 

ونتج عن ىذه االتجاىات تحركات مجمعة سمبية طفيفة في سعر الصرف لحافظة استثمارات الصندوق 
 (.0)انظر الجدول 
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ى أصول الصندوق قابمتيا تقمبات مماثمة في الخصوم عم تؤثرأن تقمبات العممة التي إلى  تجدر اإلشارةو  -11
، يجري اإلبالغ وبالتاليالواقعة عمى الصندوق، مما أدى إلى تحييد أثرىا عمى مستوى األصول/الخصوم. 

 الصندوق بالعمالت المحمية.استثمارات عن عائد وأداء حافظة 

 بيان سياسة االستثمار استعراض  -ثالثا 
لبيان سياسة االستثمار، ووافق عميو المجمس التنفيذي في دورتو العاشرة بعد  رض االستعراض السنويع    -11

 .4101 المائة المنعقدة في ديسمبر/كانون األول

دعم طمب الصندوق و ، أجرى الصندوق دراسة بشأن تخفيف احتماالت األداء السمبي 4101وفي عام  -12
 لمقبمة.المتزايد عمى السيولة في ضوء زيادة المصروفات في السنوات ا

 :4101ونفذت توصيات االستعراض التالية في أكتوبر/تشرين األول  -13

لخفض الحساسية أمام إلى سنة واحدة العالمية لسندات الحكومية احافظة لخفض المدة الفعمية  (أ )
 الفائدة؛ أسعارتحركات 

في  5ديون األسواق الناشئة من  سندات سياسة االستثمار لحافظةفي صول األزيادة تخصيص   (ب )
 عن طريق، أكبراتية إلى حد و في المائة بالنظر إلى توقعات األجل المتوسط الم 01مائة إلى ال

 01في المائة إلى  01لدخل الثابت من ا لحافظة السندات المتنوعة العالمية ذاتتخصيص الخفض 
 ؛(0)انظر الجدول  في المائة

السندات المتنوعة العالمية افظة حفي لسندات الحكومية العالمية ضعف أداء االتعرض لإزالة مخاطر   (ج )
 .لتقميل المخاطر في ىذه الفئة من األصوللدخل الثابت ا ذات

 تخصيص األصول  -رابعا 
مميون دوالر  470.6بما يعادل  بالدوالر األمريكي ، انخفضت قيمة حافظة االستثمارات4101خالل عام  -14

مميون دوالر أمريكي إلى جانب  441.2 قدرىاأمريكي. ونجم ىذا االنخفاض عن تدفقات خارجة صافية 
مميون دوالر  2.2مميون دوالر أمريكي وتحركات في سعر الصرف قدرىا  42 قدرىاإيرادات استثمار سمبية 

 أمريكي.
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  0الجدول 
 3102 التحركات التي أثرت عمى تخصيص األصول في الحافظة في عام

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 أ النقدية التشغيمية 

الحافظة 
االستراتيجية 

 العالمية 

السندات 
الحكومية 
 العالمية 

السندات 
المتنوعة العالمية 

ذات العائد 
 الثابت

السندات العالمية 
المرتبطة بمؤشر 

 التضخم

سندات ديون 
األسواق 
 المجموع  الناشئة

 االفتتاحيرصيد ال
 624 269 2 355 160 430 459 681 318 797 762 555 373 806 194 (3102يناير/كانون الثاني  0)

 (012 24) (011 13) (366 18) (107 1) 169 1 271 7 32 بصافي عائد االستثمار
 - 000 60 (000 60) (000 60) (025 87) (885 86) 910 233 التحويالت الناجمة عن التخصيص 
التحويالت الناجمة عن تخصيص 

 النفقات 
(3 363) 155 1 134 629 923 522 - 

 (438 263) - - - - - (438 263) جافي التدفقات الخارجةص 
 (420 4) 315 (263 8) (489 6) 150 931 8 936 تحركات أسعار الصرف

 الرصيد الختامي
 (3102ديسمبر/كانون األول  20)

162 883 303 027 678 225 251 714 373 724 208 181 1 977 754 

في التخصيص الفعمي لألصول )
 (المائة

8.2 15.3 34.4 12.7 18.9 10.5 100.0 

تخصيص األصول وفق سياسة 
 (في المائةاالستثمار)

7.0 17.0 36.0 10.0 20.0 10.0 100.0 

 - 0.5 (1.1) 2.7 (1.6) (1.7) 1.2 (في المائة)الفرق في التخصيص 
 .لنفقات اإلداريةالنقدية والودائع ألجل المودعة لدى المصارف، والجاىزة لمصرف منيا لمقروض والمنح وا  أ

 مزيد من التفاصيل عن عائد االستثمار. 4يرد في الجدول   ب
من الصرف عمى القروض والمنح والنفقات اإلدارية، مخصوما منيا المقبوضات النقدية والتحصيالت من مساىمات الدول صافي التدفقات الخارجة تألف ي  ج

 األعضاء.
حافظة السندات المتنوعة مميون دوالر أمريكي من  41مغ ، تم تحويل مب4101وفي أكتوبر/تشرين األول  -15

ديون األسواق الناشئة، بما يعكس نتائج دراسة فئات أصول سندات إلى حافظة العالمية ذات الدخل الثابت 
 .)انظر القسم ثالثا( الصندوق

سندات المميون دوالر أمريكي من حافظة  41 تسييل عمى 4101واشتممت التحويالت األخرى طوال عام  -16
، السندات الحكومية العالميةمميون دوالر أمريكي من حافظة  65، والعالمية المرتبطة بمؤشر التضخم

 مصروفات حافظة النقدية التشغيمية. لتغطية الحافظة االستراتيجية العالميةمميون دوالر أمريكي من  64.7و

 عائد االستثمار -خامسا 
مميون دوالر أمريكي شاممة جميع الرسوم المتصمة  42بما يعادل  بمغ صافي عائد االستثمار مستويات سمبية  -17

 بحسب فئات األصول. 4101عرضا موجزا لمدخل االستثماري لعام  4. ويقدم الجدول  باالستثمار
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  4الجدول 
 توزيععائداالستثماربحسبفئات 3102األصول في عام 

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 

 ة التشغيمية النقدي

حافظة ال
االستراتيجية 

 العالمية

السندات 
الحكومية 
 العالمية

السندات 
المتنوعة العالمية 

ذات العائد 
 الثابت

السندات العالمية 
المرتبطة بمؤشر 

 التضخم

سندات 
ديون 

األسواق 
 المجموع الناشئة

فوائد االستثمارات الثابتة 
الدخل والحسابات 

 المصرفية
124 8 362 14 195 8 859 4 328 8 160 44 028 

/)الخسائر( المكاسب
 (795 11) (834 2) (213 1) (416 2) (332 5) - - المحققة بالقيمة السوقية

المكاسب/)الخسائر( غير 
 (854 51) (815 17) (558 20) (921 6) (560 6) - - المحققة بالقيمة السوقية

 أستيالكاال
- (936) - - - - (936) 

قبل  عائد االستثمار
 (557 20) (489 12) (443 17) (478) 303 2 426 7 124 حساب الرسوم

 (396 2) (435) (702) (483) (776) - - رسوم مدراء االستثمار
رسوم اإليداع/الرسوم 

 (418) (35) (86) (46) (123) (36) (92) المصرفية

المالية  االستشاراترسوم 
وغيرىا من الرسوم المتعمقة 

 باالستثمارات
- (119) (235) (100) (135) (52) (641) 

عائد االستثمار بعد 
 (012 24) (011 13) (366 18) (107 1) 169 1 271 7 32 حساب الرسوم

 تكمفة ناقصيمثل مبمغ االستيالك لفترة ما جزءا من الفرق بين سعر الشراء وقيمة الحافظة االستراتيجية العالمية المسجمة في البيانات المالية بال أ
 االستيالك.

 معدل العائد -سادسا 
ي حتسب معدل عائد حافظة استثمارات الصندوق بالعممة المحمية بدون رصد أثر تحركات أسعار الصرف  -18

الذي يتم تحييده من خالل مواءمة العمالت المستخدمة في أصول الصندوق وخصومو مع معدالت العممة 
 .(ىاء-لحقوق السحب الخاصة )انظر القسم ثامنا
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 1دول الج
 إلى جانب األداء السنوي مقارنة بالمؤشر المرجعي 3102األداء الفصمي في عام 

 )النسب المئوية بالعمالت المحمية(

 4101في عام  األداء الفصمي واألداء حتى ىذا اليوم من السنة واألداء المرجعي 

 
الفصل 
 الرابع

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

السنوي لعام 
3102 

لمرجعي لعام ا
 الفرق 3102

 - 1010 1010 1911 1910 1910 1911 النقدية التشغيمية
 .100 00.1 3002 1935 1933 1926 1924 الحافظة االستراتيجية العالمية
 1000 1000 1021 1903 (1941) 1905 1944 السندات الحكومية العالمية

السندات المتنوعة العالمية ذات 
 (1020) 1023 (1011) 1945 (0962) 1.72 1944 العائد الثابت

السندات العالمية المرتبطة بمؤشر 
 (1031) (..20) (1032) 1975 (2954) 1937 (0912) التضخم

 (..10) (00.1) (.001) (4905) (4924) 1944 1917 سندات ديون األسواق الناشئة
 (1003) (..10) (0000) 1000 (.000) 1011 1011 معدل العائد الصافي

 

بعد خصم جميع نفقات  4101في المائة خالل عام  0.00وحققت حافظة االستثمارات عائدا سمبيا نسبتو  -19
 االستثمار. 

 تركيبة الحافظة بحسب األداة االستثمارية -سابعا 
 4104ديسمبر/كانون األول  10تركيبة حافظة االستثمارات بحسب األداة االستثمارية في  2يبّين الجدول  -21

 . 4101و
  2ول الجد

 تركيبة حافظة االستثمارات بحسب األدوات
 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

ديسمبر/كانون األول  31 
2012 

ديسمبر/كانون األول  31
2013 

 أالنقدية 
246 892 183 056 

 394 95 610 110  بودائع ألجل والتزامات أخرى عمى المصارف 
 519 428 1 952 657 1 أو وكاالت حكومية سندات متداولة عالميا صادرة عن حكومات

 - 424 15  ج عقارية مضمونة برىونتجارية أوراق مالية 
 705 23 866 77 ج عقارية مضمونة برىونحكومية أوراق مالية 

 299 244 196 186 سندات الشركات
 (297 3) (785 8) غير متحققة عمى العقود اآلجمةسوقية /)خسائر( مكاسب
 914 11 575 6 المستقبمية( غير متحققة عمى األوراق المالية /)خسائرمكاسب

 590 983 1 730 292 2 لنقدية واالستثماراتاالمجموع الفرعي:  
 197 3 385 1 لمصندوق من االستثمارات المباعة المستحقةالمبالغ 

 (033 9) (491 24) المبالغ المستحقة عمى الصندوق من االستثمارات المشتراة
 754 977 1 624 269 2 عالمجمو  

 (.4104دوالر أمريكي في عام  31 111دوالر أمريكي ) 24 111تشمل نقدية بعمالت غير قابمة لمتحويل تبمغ قيمتيا ما يعادل  أ
 .(4104دوالر أمريكي في عام  175 111دوالر أمريكي ) 145 111تشمل ودائع ألجل بعمالت غير قابمة لمتحويل تبمغ قيمتيا ما يعادل  ب
من جانب وكالتين عمى األقل من وكاالت  AAAتستمزم فئات األوراق المالية المضمونة برىون والمدرجة في حافظة استثمارات الصندوق تصنيفا من الفئة  ج

 .تصنيف الجدارة االئتمانية
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 مقاييس المخاطر -ثامنا 
ة المخاطر ىي القيمة عمال ببيان سياسة االستثمار، فإن مقاييس المخاطر المستخدمة ألغراض ميزن -21

ضافة  المعرضة لممخاطر المشروطة وخطأ التتبع المسبق الواردين في القسمين الفرعيين باء وجيم أدناه. وا 
 ألف ودال وىاء وواو.الفرعية إلى ذلك، ترد مؤشرات أخرى لممخاطر في األقسام 

 المدة مخاطر السوق: -ألف 
كل سند. والقيمة األصمية لالمتبقي حتى استحقاق كل قسيمة المتوسط المرجح لموقت  بوصفيا 2ف المدةعرّ ت    -22

طالت المدة كمما كان سعر السند أكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة في السوق. كمما ونتيجة لذلك، 
وبالتالي، عادة ما ترتبط المدة األطول بمخاطر أكبر. ويقوم الصندوق بتقدير المدة المثمى ألي فئة من فئات 

يتماشى مع مستويات ميزنة المخاطر، وتحدد المبادئ التوجييية لالستثمارات في الصندوق  األصول بما
 الحدود القصوى لممدة مقارنة بمدة مرجعية.

  3الجدول 
 3102و 3103ديسمبر/كانون األول  20 المرجعية، في الفعميةمدة حافظات استثمار الصندوق والمدة 

 )تقاس المدة بعدد السنين(

 4101ديسمبر/كانون األول  10  4104انون األول ديسمبر/ك 10 
 المعياري الحافظة  المعياري الحافظة 

 1977 1974  0964 0950 السندات الحكومية العالمية
 2913 2924  2904 2901 السندات المتنوعة العالمية ذات العائد الثابت
 3900 3924  3916 4943 السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخم

 4910 4932  4955 5940 سندات ديون األسواق الناشئة
حافظة االستراتيجية الإجمالي الحافظة )بما في ذلك 

 3011 ..30  3000 ..30 العالمية والنقدية التشغيمية(
لمتقمبات في  انال تخضع متينالحافظة النقدية التشغيمية حافظة االستراتيجية العالمية و الالمدة اإلجمالية لمحافظة من خالل  تخفيضيتم مالحظة: 
 األسعار.

 متحفظ باإلجمال. مدة(، وىي 4104سنة في عام  4.73سنة ) 4.37 قدرىاالمدة اإلجمالية لمحافظة  وكانت -23

 المشروطةلممخاطر مخاطر السوق: القيمة المعرضة  -باء 
الخسارة متوسط قياس لىي بالمائة  73القيمة المعرضة لممخاطر المشروطة لسنة واحدة بما يعادل  إن -24

في حافظة ما في ظروف متطرفة )أو ما اصطمح عمى تسميتو "الذيل األيسر" ة التي يمكن توقعيا المحتمم
لممنحنى(. وىي تعطي مؤشرا لمتوسط القيمة التي يمكن لحافظة ما أن تخسرىا عمى مدى أفق مستقبمي 

القياس، يعاد تحديد قيمة الحافظة )أي في المائة. ولموصول إلى ىذا  73مدتو عام بمستوى من الثقة نسبتو 
إخضاعيا لمضغوط( بافتراض عدد كبير من تصورات أوضاع السوق التي تؤثر عمى قيمتيا. وعمى سبيل 

بالمائة في حالة حافظة قيمتيا  2المثال، فإن القيمة المعرضة لممخاطر المشروطة التي تبمغ نسبتيا 

                                                      
ط المرجح لقيم جميع الحدفقات نقطة. وجسحند هره العملية الحسابية إلى المحوس 011قياس حساسية سعر السند ذي العائد الثابث لحغير سعر الفائدة على أساس  2

 .النقدية الحالية. وجقاس المدة بالسنين
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في المائة أال يزيد متوسط خسائر ىذه الحافظة  73ل بنسبة دوالر أمريكي تعني أنو من المحتم 0 111 111
 دوالر أمريكي في سنة واحدة.  21 111عن 
  4الجدول 

  3102و 3103ديسمبر/كانون األول  20، في القيمة المعرضة لممخاطر المشروطة لفئات األصول الحالية

 (سنوات 3تاريخية عمى مدى  في المائة، نسب مئوية، عمى أساس نماذج محاكاة 73مستوى ثقة نسبتو )

 
المعرضة لممخاطر المشروطة الفعمية القيمة 

 سنة واحدةللحافظة االستثمار 
القيمة المعرضة لممخاطر 

 المشروطة لسنة واحدة
مستوى ميزانية المخاطر وفق 

  بيان سياسة االستثمار
ديسمبر/كانون األول  31

2012  
ديسمبر/كانون  31

 2013األول 
 2911 0915 0931 ومية العالميةالسندات الحك

 03911 3951 4934 السندات المتنوعة العالمية ذات العائد الثابت
 7911 4965 4963 السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخم

 45911 01947 04951 سندات ديون األسواق الناشئة
حافظة االستراتيجية الإجمالي الحافظة )بما في ذلك 

 0011 3000 3003 ة التشغيمية(العالمية والنقدي

وكانت القيمة المعرضة لممخاطر المشروطة لكل فئة من فئات األصول وإلجمالي الحافظة أدنى من  -25
 الحافظاتلجميع  المشروطة لممخاطرالقيمة المعرضة وعمى الرغم من انخفاض ميزانية. المخاطر مستويات 

، السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخمة في حافظة باستثناء زيادة طفيف ة،يمقارنة بنياية السنة الماض
زيادة طفيفة نتيجة انخفاض في حافظة النقدية وحافظة  المشروطة لممخاطرالقيمة المعرضة فقد زاد إجمالي 

 عمى التوالي(. 6و 2)انظر الجدولين  المتين ال تخضعان لمتقمبات في األسعاراالستراتيجية العالمية 

 ق: خطأ التتبع المسبقمخاطر السو –جيم 
. وكمما زاد الفرق المرجعياستراتيجية نشطة عن مؤشرىا  أداء إلى مدى اختالفخطأ التتبع المسبق يشير  -26

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

بالمائة يعني أن فائض عائد الحافظة عن المؤشر المعياري عمى مدى السنة القادمة يتوقع أن  1.4يعادل 
 بالمائة من قيمتو الوسطية. 1.4-حدود +/في يكون 

 5الجدول 
  3102و 3103/كانون األول ديسمبر 20خطأ التتبع المسبق لحافظة استثمارات الصندوق في  

 )بالنسب المئوية(

 الحافظة االستثمارية الفعمية  
مستوى ميزانية المخاطر 

  وفق بيان سياسة االستثمار
ديسمبر/كانون األول  10

4104 
ديسمبر/كانون األول  10

4101 
 0931 1915 1912 السندات الحكومية العالمية

 1911 1972 1935 الثابتالسندات المتنوعة العالمية ذات العائد 
 4931 1923 1921 السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخم

 2911 0907 0910 سندات ديون األسواق الناشئة
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أداء التشابو الوثيق بين ، مما يشير إلى ن مستويات الميزانيةعالمستويات الحالية لخطأ التتبع المسبق  وتقل -27
 عية.استراتيجية الحافظة والمؤشرات المرج

 مخاطر االئتمان: تحميل التصنيف االئتماني –دال 
يضع بيان سياسة االستثمار في الصندوق حدا أدنى لمتصنيف االئتماني لجميع فئات األصول المؤىمة.  -28

وفقا لممبادئ التوجييية لالستثمار. وفي حالة تخفيض  األوراق الماليةوتدار مخاطر االئتمان من خالل رصد 
إلى أقل من الحد األدنى لمتصنيف االئتماني المعمول بو في الصندوق، لورقة مالية  التصنيف االئتماني

 ت تخذ إجراءات لضمان الحد من خسائر السوق من خالل سحب االستثمار. 
 6الجدول 
  3102و)المجموع(  3103ديسمبر/كانون األول  20 في أحسب التصنيف االئتماني اتحافظة االستثمار  تركيبة

 الف الدوالرات األمريكية()المعادل بآ

 
النقدية 
 التشغيمية

حافظة 
االستراتيجية 

 العالمية

السندات 
الحكومية 
 العالمية

السندات 
المتنوعة العالمية 

ذات العائد 
 الثابت

السندات العالمية 
المرتبطة 
بمؤشرات 
 التضخم

سندات ديون 
األسواق 
 المجموع الناشئة 

في )
 (المائة

AAA - 72 241 445 918 31 781 270 688 1 808 822 436 41.6 
AA/+- - 133 982 219 887 57 898 101 135 42 936 555 838 28.1 

A/+- - - - 158 652 - 5 575 164 227 8.3 
BBB/+- - - - - - 154 023 154 023 7.8 
 9.9 969 194 733 5 550 6 900 4 493 13 410 1 883 162 بالنقدية

 4.8 394 95 - - - - 394 95 - الودائع ألجل
المبيعات والمشتريات 

 (0.5) (133 9) (894 1) (649 4) (517 1) (073 1) - - جالتي لم تنجز بعد 

 100.0 754 977 1 181 208 724 373 714 251 225 678 027 303 883 162 3102مجموع 
 100.0 624 269 2 355 160 430 459 681 318 797 762 555 373 806 194 3103مجموع 

نيفات وفقا لممبادئ التوجييية الحالية لمصندوق المتعمقة باالستثمار، تستند التصنيفات االئتمانية المستخدمة في ىذا التقرير إلى أفضل التص أ
كثر تحفظا، وتحظى حافظة االستراتيجية العالمية أالوتعتبر  .ئتمانياالتصنيف لم أو مودي أو فيتش زاالئتمانية المتوفرة من وكاالت ستاندرد آند بور 

 لوكاالت الثالث المذكورة أعاله.من قبل ابأدنى تصنيف ائتماني 
وىذه المبالغ ال تخضع  تتألف من معادالت النقدية والنقدية لدى المصارف المركزية والمصارف التجارية والنقدية لدى مدراء الحوافظ الخارجيين. ب

 لتقدير وكاالت التصنيف االئتماني.
وال يتوفر ليذه  يعات العمالت األجنبية التي لم تكتمل بعد والمستخدمة ألغراض احترازية، والتبادالت التي لم تخضع لمتسوية بعد.مشتريات ومب ج

 المبالغ أي تقدير ائتماني يطبق عمييا. 

 مخاطر العمالت: تحميل تركيبة عمالت الحافظة -هاء 
ويعبر عنيا بوحدات حقوق السحب الخاصة.  تتعمق معظم التزامات الصندوق بقروض ومنح غير مصروفة، -29

ضد تقمبات أسعار الصرف، يتم االحتفاظ بأصول الصندوق، العمومية تحصين ميزانية الصندوق  ومن أجل
 بقدر اإلمكان، بنفس عمالت ونسب التزامات الصندوق، أي بحقوق السحب الخاصة.

تتألف من النقدية واالستثمارات  ، بمغ صافي قيمة األصول التي4101ديسمبر/كانون األول  10وفي  -31
والسندات اإلذنية والمساىمات المستحقة من الدول األعضاء )من غير االعتمادات( ناقص االلتزامات 

 مميون دوالر أمريكي. 4 304.3المقومة بالدوالرات األمريكية 
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  7الجدول 
 تركيبة عمالت األصول النقدية واالستثمارات والمستحقات األخرى

 بآالف الدوالرات األمريكية()المعادل 

 العممة
مجموعة الدوالر 

 الين جمجموعة اليورو باألمريكي
الجنيو 

 المجموع االسترليني
 341 977 1 155 237 608 129 884 653 694 956  أنقدية واستثمارات 
 السندات اإلذنية 

139 236 87 770 71 584 - 298 590 
المساىمات المستحقة القبض من الدول 

 235 431 689 84 - 178 207 368 139 عضاء األ
بالدوالر  المقومةااللتزامات مخصوما: 
 (692 190) - - - (692 190) األمريكي

 474 516 2 844 321 192 201 832 948 606 044 1 صافي قيمة األصول
 100.0 12.8 8.0 37.7 41.5 (في المائةصافي قيمة األصول )

 فيأوزان حقوق السحب الخاصة )
 100.0 11.8 7.5 37.8 42.9 (المائة

 0.0 1.0 0.5 (0.1) (1.4) (في المائةالفرق )
في رصيد النقدية واالستثمارات لمقارنة بالجداول األخرى من استبعاد األصول بعمالت غير قابمة لمتحويل، بما يعادل  الفرقيأتي   أ

 دوالر أمريكي )نقدية واستثمارات(. 201 111
 لدوالرات األسترالية والكندية والنيوزيمندية.تشمل أصوال با  ب
 تشمل أصوال بالفرنك السويسري والكرونة السويدية والكرونة الدانمركية والكرونة النرويجية.  ج

 مخاطر السيولة: الحد األدنى لمتطمبات السيولة  -واو 
السيولة. ووفقا  يتم التغمب عمى مخاطر نقص السيولة في الصندوق من خالل الحد األدنى لمتطمبات -31

في الصندوق والحد األدنى المعدل لمتطمبات السيولة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  3لسياسة السيولة
 41(، تظل قيمة األصول العالية السيولة الموجودة في حافظة استثمارات الصندوق أعمى من 4101-4103)

السنوية والمتطمبات اإلضافية المحتممة التي قد تنتج في المائة من المستوى اإلجمالي المتوقع لممصروفات 
 عن صدمات السيولة.

وتبمغ قيمة الحد األدنى لمتطمبات السيولة، المحسوبة وفقا الفتراضات أحدث نموذج مالي لمصندوق، الذي  -32
الر مميون دو  373المتاحة لاللتزام بيا بموجب نيج التدفق النقدي المستدام، مقدار  4101يدمج موارد عام 

مميون دوالر  0 755.6مارات في الصندوق البالغ ثرصيد حافظة االست بسيولة، وىو مبمغ يغطيو 4أمريكي
 (.0أمريكي )انظر الجدول 
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