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 موجز تنفيذي

في المائة مع  0.07، كان صافي معدل عائد حافظة استثمارات الصندوق 2021من عام  األول النصفخالل  -1

 1مليون دوالر أمريكي. 1.47موجب بقيمة  استثمار عائدصافي 

 1.165مليون دوالر أمريكي، وذلك من  310.1وزادت قيمة حافظة االستثمارات بالدوالر األمريكي بما يعادل  -2

 30مليار دوالر أمريكي في  1.475إلى  2020 ولكانون األ/ديسمبر 31مليار دوالر أمريكي في 

 فيداخلة التدفقات الصافي هي هذه الزيادة  المساهمة فيوكانت العوامل الرئيسية  .2021حزيران /يونيو

 .شرائح االستثمار باليورو وبالدوالر األمريكي

في  في المائة 1.06 منالقيمة المعرضة للمخاطر المشروطة للحافظة  انخفضتبالنسبة لمقاييس المخاطر، و -3

وبقي المؤشر ضمن مستوى تحمل  2021.2من عام  األول النصف فيفي المائة  0.40إلى  2020نهاية عام 

الحافظة ذات وترد أدناه مستويات مخاطر  3 في المائة. 3 بالغالمخاطر المحدد في بيان سياسة االستثمار، وال

 :2021ام من ع النصف األول الصلة األخرى في

 سنة 0.35سنة إلى  0.60مستويات مدة الحافظة من  انخفضت. 

 ومصنّفةعالية استثمارية مرتبةأدوات ذات في كامل البالثابت العائد االستثمارات ذات  ُخصصت ، A- 

  وما فوق.

4-  ُ  ظهر إدارة مخاطر حافظة االستثمارات أي خروقات لمستويات تحمل المخاطر.وبشكل عام، لم ت

 1الجدول 

 2020عام  النصف الثاني منخالل و حتى تاريخه 2021في عام ية في الحافظة التغيرات الرئيس

  

يونيو/حزيران  30

2021 

ديسمبر/كانون األول  31

2020 

 284 165 1 457 475 1 حجم الحافظة )بآالف الدوالرات األمريكية(

 826 5 467 1 االستثمار )بآالف الدوالرات األمريكية( عائدصافي 

 0.50 0.07 د )%(عائالمعدل صافي 

 0.60 0.35 المدة

)نسبة  ة التاريخية لسنة واحدةالقيمة المعرضة للمخاطر المشروط

 مئوية(
0.40 1.06 

التنفيذ الكامل إلطار االستثمار الجديد الذي  2021من عام األول للنصف ويعكس تقرير استثمارات الصندوق  -5

ُ و الحوافظ جمعالجديد، تُ  ث. وفي اإلطارحدده بيان سياسة االستثمار المحد  ي شرائح التي تتبع ال حسب فصن  ت

القسم خامسا(.في المزيد من التوضيح والتخصيص يندرج وأغراضا مختلفة )

                                         
. وبالتالي قد تكون هناك اختالفات بين المجاميع الفعلية للمبالغ الفردية الواردة في الجداول األدنىقُّربت األرقام في هذا التقرير إلى األعلى أو  1

لتقرير السنوي. وقد جرى ، وكذلك بين األرقام الواردة في الجداول واألرقام الواردة في التحليالت المقابلة في نص االمبينةوالمجاميع 

 ، والمجاميع، والتغييرات في النسب المئوية، واألرقام باستخدام البيانات الكاملة )غير الخاضعة للتقريب(.المقربة األرقاماحتساب جميع 
ى استعراض حسابات جر ، وكجزء من عملية العناية الواجبة التي يقوم بها الصندوق/شعبة خدمات الخزانة،2021في الفصل الثاني من عام  2

جهات اإليداع للقيمة المعرضة للمخاطر المشروطة ومقاييس المخاطر. وكنتيجة هامة، خلص التحقيق إلى أن المنهجية واالفتراضات المطبقة 

 من  تالي، واعتبارا من الفصل الثانيالمخاطر الحقيقية على حافظة استثمارات الصندوق. وبال بالكاملمن قبل جهة اإليداع ال تعكس 

معروفة ومستخدمة  وهي أداة(، Bloomberg PORTمن حل " )في هذا التقرير  المبلغ عنهاالمخاطر ب المتعلقة رقاماألخذ ؤست، 2021عام 

 على نطاق واسع لقياس مقاييس المخاطر.
نوفمبر/تشرين الثاني  R.7AC 2020/159/ ،3بل بيان سياسة االستثمار )الوثيقة الشرائح الجديدة لحافظة االستثمارات من ق   تع  ض  وُ  3

 ، وحافظة السيولة العالمية، وحافظة األصول والخصوم(.النقدية التشغيلية(. وهي تحل محل الحوافظ المسماة سابقا )2020
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 السوق ظروف -أوال

 بشأن التضخم تحتل موقع الصدارةالشواغل لقد عاد التضخم إلى االقتصاد العالمي. ومع تسارع النمو، أصبحت  -1

 حد إلى مدفوعةهي وأن تستمر، غير أنه ال يتوقع لمستويات التضخم العالية األخيرة . في الواليات المتحدة

 المتوسط في التضخم معدل كوني أن توقع يمكن. والتحفيزية والسياسات والطلب العرض بعدم توازن كبير

الث سنوات السنتين إلى الثخالل في المائة  2المحدد بنسبة  الفدرالي االحتياطيمن هدف  هامشي بشكل أعلى

استمرار الركود االقتصادي ومع أطول من ذلك. لفترة القادمة، ولكنه ال يتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك أو يستمر 

 نتعاشاالما بعد  النموه المحتمل لمسارل مقياسا نمو الوظائف والعمالة بيانات شكلتس، الواليات المتحدة في

 في التقلبات زيادةشبيهة بكارثة طبيعية، مسببة  19-كوفيد. ومن حيث األثر االقتصادي، كانت جائحة الحالي

المدخرات األسرية العالية أما . واالقتصادي مسار االنتعاشتباطؤ و، والبيانات االقتصادية األخرى، التضخم

. فبعد العديد من عمليات تخفيض التصنيف لالقتصادبالنسبة  بالخيرفتبشر  الداعمة والنقدية المالية السياساتو

 مرتبةال من الثابتالدخل ذات  ستثماراتالاعلى الئتماني في العام الماضي أو نحو ذلك، يبقى التركيز ا

 . مهما ستثماريةالا

تصبح قد في حالة انتعاش كامل؛ غير أن الصورة  كما لو كانت - حة حاليايوتبدو سوق األسهم األوروبية مر -2

التضخم أكبر موضوع جدال بين توقعات  ال يزال. ون العامخالل ما تبقى م كبير إلى حد تبايناو اختالطا أكثر

للواليات  درالييالفتدخل االحتياطي إلى جانب ، وهو ما أدى ،ةلاالعمالمتعلقة ببيانات اللتضخم وبشأن ا السوق

تشير التوقعات إلى ، إلى زيادة عدم اليقين في األسواق. وفي أوروبا، االستشرافي هتوجيهو في السوق المتحدة

تحت السيطرة. إال أن التضخم سيبقى ظاهرة مؤقتة وأن التضخم سيكون االرتفاع األخير في التضخم  أن

نظرا ، مما يتطلب مرونة تكتيكية المقبلةفي الفصول  السندات مستثمريل قلق وارتفاع العائدات سيبقيان مصدر

لمدة القصيرة في حوافظ استثمارات ت. ولذلك، يعتبر الحفاظ على االثاب العائد حيازات في حتملةالم سلبياتلل

 الصندوق مناسبا.

 تخصيص أصول الحافظة -ثانيا

 310.1، زادت قيمة حافظة االستثمارات بالدوالر األمريكي بما يعادل 2021من عام  النصف األولخالل  -3

العوامل وبالدوالر األمريكي  باليورو شرائح االستثمارفي  داخلةال تدفقاتال ، مع كونمليون دوالر أمريكي

 .الصندوق استثمارات حافظة في زيادة ةالرئيسي المساهمة

 1الجدول 

 2021 عام من النصف األول في الصندوق استثمارات حافظةعلى أثرت التحركات التي 

 (بآالف الدوالرات األمريكيةالمعادل )

  
شريحتا المعامالت 

 أ والسيولة
شريحة االستثمار 
 ببالدوالر األمريكي 

 تثمارشريحة االس
 المجموع د صول أخرىأ ج باليورو 

 الرصيد االفتتاحي 

 (2020 ديسمبر/كانون األول 31)
264 003 333 673 567 569 33 1 165 284 

 467 1 (4) 556 270 1 (354) صافي عائد االستثمار

 481 327 (006 1) 854 201 552 145 (919 18)  هصافي التدفقات 
تحركات أسعار صرف النقد 

 جنبياأل
(391) 

(2)  (19 399) 1 018 (18 774) 

 الرصيد الختامي 

 457 475 1 46 579 750 492 480 340 244 (2021 حزيران/يونيو 30)
المصارف المحتفظ به في  النقديحتفظ به الصندوق في المصارف التجارية. وشريحة السيولة هي  ذيال النقدشريحة المعامالت هي  أ

 النقدية التشغيلية سابقا.حافظة تعرف ب. وكانت الدولية تالتسويا مصرفالمركزية و
 السابقة. العالمية السيولة حافظةشريحة االستثمار بالدوالر األمريكي تشير إلى  ب
 السابقة. والخصوم األصول حافظةيورو تشير إلى شريحة االستثمار بال ج
 .الصيني بالرنمينبي به المحتفظ النقد إلى باإلضافة ،9201 عام في أغلقت التي الحوافظ في المتبقية النقدية أوضاع د
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 تدفقات من الداخلة والتدفقات اإلدارية، والنفقات والمنح، القروض، على للمصروفات الخارجة التدفقات من التدفقات صافي يتألفه 

 .األعضاء الدول مساهمات من الُمحص لة والمبالغ العائدة، القروض

 االستثمار عائد - ثالثا

 صافي وبلغ ،موجب أمريكي دوالر مليون 2.26 2021 عام من للنصف األول اإلجمالي االستثمار عائد بلغ -4

 ويعرض. موجب أمريكي دوالر مليون 1.47 باالستثمار المتعلقة الرسوم جميع ذلك في بما االستثمار عائد

 .الحافظة ببحس موزعا 2021 عام من النصف األول في االستثمار لعائد موجزا 2 الجدول

 2الجدول 

 2021 عام من النصف األول في الحافظة بحسب الصندوق اتاستثمار عائد توزيع

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 
شريحتا المعامالت 

 أ والسيولة
 شريحة االستثمار

 ب بالدوالر األمريكي 
 شريحة االستثمار

 المجموع د أصول أخرى ج باليورو 

 459.7 2 - 835.1 899.5 1 (274.9) القسائم  الفوائد وعائد
األرباح/)الخسائر( السوقية 

 44.6 - (144.2) 188.8 - المحققة
األرباح/)الخسائر( السوقية غير 

 (241.9) - 280.5 (522.4) - المحققة

عائد االستثمار قبل حساب 

 262.4 2 - 971.4 565.9 1 (274.9) الرسوم

 - - - - - االستثمارمديري أتعاب 

 (71.4) (3.9) (34.9) (30.5) (1.5) رسوم اإليداع

 (77.1) - (7.) - (75.9) رسوم مصرفية
رسوم االستشارات وغيرها من 

 (647.9) - (381.2) (266.7) - الرسوم المتعلقة باالستثمار

عائد االستثمار بعد حساب 

 467 1 (3.9) 555.2 268.7 1 (352.3) الرسوم

 د إلى أ من المالحظات جلأ من 1 الجدول انظر

 معدل العائد - رابعا

من عام  النصف األولفي المائة في  0.16 بنسبةولّدت حافظة استثمارات الصندوق عائدا إجماليا موجبا  -5

ة، متجاوزة في المائ 0.37عائدا إجماليا موجبا بنسبة  بالدوالر األمريكيمع تحقيق شريحة االستثمار ، 2021

 0.02جزئيا بنسبة  اوقابل مجموع معدل العائد اإلجمالي أداء سالبفي المائة.  0.30بنسبة  بذلك األداء المعياري

في النصف  في المائة 0.29 المعياري بنسبة أداءها التزال تفوقالتي  باليوروفي المائة من شريحة االستثمار 

في النصف األول من  ةمائفي ال 0.07صافي معدل العائد لكامل حافظة االستثمارات  بلغو األول من العام.

 2020.4للشرائح منذ عام األداء الفصلي التاريخي  3. ويبيّن الجدول 2021عام 

                                         
-0 ألجل ICE Bank of America مؤشر الخزانة األمريكية لسندات كان المعيار القياسي لالستثمارات المقومة بالدوالر األمريكي هو 4

يتتبع أداء الديون السيادية المقومة بالدوالر األمريكي التي تصدرها الحكومة األمريكية للعموم في سوقها المحلية ذات آجال سنة الذي  1

ل معيار قياسي لالستثمارات المقومة باليورو: مؤشر الحكومات االستحقاق التي تقل عن السنة. ومع تحديث بيان سياسة االستثمار، أُدخ  

الذي يتتبع أداء الديون السيادية المقومة باليورو والتي  سنة 1-0ألجل  AAA-AAمن فئة  ICE Bank of America سنداتوبية لاألور

 وآجال استحقاق تقل عن السنة.  AAوذات تصنيف أعلى من فئة  وراليوتصدرها حكومات منطقة 
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 3الجدول 

 2021من عام  ينفصلأول وفي  2020األداء الفصلي في عام 

 النسب المئوية بالعمالت المحلية()

 2021األداء الفصلي في عام  2020األداء الفصلي في عام  

 
الفصل 
 األول

 الفصل

 الثاني 

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 الفصل األول الرابع

 

 الفصل الثاني )أ(
العائد المعياري 

 )ب( ثانيللفصل ال

 الفرق

 )ب(- )أ( 

 العوائد اإلجمالية

 ال ينطبق ال ينطبق (0.01) 0.01 0.04 0.02 0.05 0.27 شريحتا المعامالت والسيولة

 (0.04) 0.01 (0.03) 0.50 0.10 0.34 0.49 0.31 شريحة االستثمار بالدوالر األمريكي

 0.29 (0.13) 0.16  (0.10) 0.33 0.77 1.37 (2.22)  شريحة االستثمار باليورو

 ال ينطبق ال ينطبق 0.08 0.08 0.22 0.56 0.92 (1.01) معدل العائد اإلجمالي

 العوائد الصافية

 ال ينطبق بقال ينط 0.06 0.00 0.19 0.53 0.88 (1.04) صافي معدل العائد

 

 4الجدول 

 2021 حزيران/يونيو 30 فيحافظة الصندوق صافي المتوسط المتحرك ألداء 

 النسب المئوية بالعمالت المحلية()

 

 حتى العام بداية منذ
 خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة تاريخه

 0.99 0.98 0.79 0.07 أداء الحافظة

 خالل السنوات األربع السابقة. للحافظةء السنوي األدا 5وألغراض المقارنة، يعرض الجدول  -6

 5الجدول 

 األداء السنوي التاريخي مقابل األداء المعياريصافي 

 النسب المئوية بالعمالت المحلية()

 2020 2019 2018 2017 

 معياري فعلي معياري فعلي معياري فعلي معياري فعلي 

 0.79 0.79 0.88 0.88 1.31 1.31 0.1 0.1 لةشريحتا المعامالت والسيو 

 ال ينطبق ال ينطبق 0 2.16 1.11 2.73 1.12 1.14 شريحة االستثمار بالدوالر األمريكي

 0.22 0.96 0.21 (0.91) 0.17 1.22 0.16 0.13 شريحة االستثمار باليورو

 0.8 1.92 1.02 2.22 0.62 1.93 ال ينطبق ال ينطبق الحافظة االستراتيجية العالمية

 0.99 0.27 1.88 0.89 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق السندات الحكومية العالمية

 3.31 3.43 0.9 0 4.72 3.65 ال ينطبق ال ينطبق حافظة االئتمان العالمية

السندات العالمية المرتبطة بمؤشر 

 التضخم
 1.53 1.86 0.39 0.16 قال ينطب ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 7.64 8.45 (2.55) (3.07) ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق سندات ديون األسواق الناشئة

  معدل العائد اإلجمالي

 )بدون الرسوم(
 ال ينطبق 2.35 ال ينطبق 0.21 ال ينطبق 2.22 ال ينطبق 0.67

 معدل العائد  صافي

 )شامال جميع الرسوم(
 ال ينطبق 2.21 ال ينطبق 0.09 ال ينطبق 2.13 ال ينطبق 0.55

 تركيبة الحافظة بحسب األداة  - اخامس

وكما يظهر في  .2021 حزيران/يونيو 30 فيتركيبة حافظة االستثمارات بحسب األداة  أ6 يبين الجدول -7

 صادرة ةعالمي سنداتبسندات ائتمان عالمية وفي المائة من الحافظة تقريبا  85الجدول أدناه، جرى تخصيص 

 .حكومية وكاالت/حكومات عن
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 أ6الجدول 

 2021حزيران /يونيو 30 فيحافظة االستثمارات بحسب األداة 

 التخصيص الفعلي للحافظة 

 

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 التخصيص الفعلي للحافظة
)%( 

 41.5 612.0 سندات االئتمان العالمية 

 الوكاالت/اتالحكوم العالمية الصادرة عن السندات

 يةحكومال
618.3 41.9 

 16.6 244.4 النقد

 - - ألجل الودائع

 - 0.7 وغير ذلك المبادالت 

 100.0 1 475.5 المجموع

 

ُ في بيان سياسة االستثمار المحد   شار إليهكما يُ  -8   5:الصندوق إلى شرائح كالتالي استثماراتم حافظة قس  ث، ت

  لعمليات الصندوق أو النفقات اإلدارية، ولضمان  األجل ةقريبالت لتيسير المدفوعا .المعامالتشريحة

 لتلبية التزامات المدفوعات الفورية. النقدومعادالت  النقدإتاحة ما يكفي من 

 .النقدتغذي شريحة السيولة شريحة المعامالت حسب وعند االقتضاء، وتتلقى س شريحة السيولة 

 كما. نقدإلى  بسهولة هاليأدوات كافية يمكن تحو الفائض من شريحة المعامالت. وهي تضمن وجود

 قصيرة األجل المتوقعة وغير المتوقعة.التضمن باالقتران مع شريحة المعامالت تلبية متطلبات السيولة 

 األموال غير الالزمة في المدى القصير والتي يفترض صرفها على المدى  هي .شريحة االستثمار

العوائد المتوقعة  إجمالي منبحصافة وق بتحقيق المستوى األمثل للصند ةالمتوسط. وتسمح هذه الشريح

 .على استثماراته

 .أنشئتالتي  ةالجديدلشرائح لقيمة أصول الحافظة وفقا  صافيو صندوقأصول ال تخصيصب 6 يبين الجدول -9

 ب6الجدول 

 ث()بيان سياسة االستثمار المحدَّ 2021 يونيو/حزيران 30 فيبحسب الشرائح  حافظة السيولة

 النسبة المئوية الشريحة

بماليين 
الدوالرات 
 األمريكية

 73.7 5.0 المعامالت

 170.4 11.5 السيولة

 231.3 1 83.5 االستثمار

 749.1 50.8 باليورو

 482.2 32.7 بالدوالر األمريكي

 475.5 1 100.0 المجموع

 مقاييس المخاطر - ساساد

 ،المدة، وفي الصندوق االستثمار سياسة بيان فيالمحددة  مخاطرال ميزانية وضعتدابير يجري اإلبالغ عن  -10

تحليالت  عن اإلبالغ ويجري. أدناه باءألف والفرعيين  القسمين في المشروطة للمخاطر المعرضة القيمةو

 على التوالي. ودال جيم الفرعيين القسمين في مخاطر العملةمخاطر االئتمان و

                                         
 .2020من نوفمبر/تشرين الثاني  AC 2020/159/R.7الوثيقة  5
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 المدة :مخاطر السوق -ألف 

 هايعبر عن)فائدة في أسعار ال تغيرإزاء الثابت  العائداستثمارات المدة هي مقياس لحساسية سعر السوق ألحد  -11

إزاء أن تكون حافظة السندات ذات المدة األقصر أقل حساسية بتوقع الوبشكل عام، يمكن  .(بعدد السنوات

، كانت مدة الحافظة 2021حزيران /يويون 30وفي  تغيرات أسعار الفائدة من الحافظة ذات المدة األطول.

ديسمبر/كانون  31سنة التي جرى اإلبالغ عنها في  0.60أقل من مدة الـ  سنة 0.25سنة،  0.35اإلجمالية 

 . 2020األول 

 7 الجدول

 المعيارية دالفعلية لحافظة استثمارات الصندوق والمد دالمد

 السنوات(عدد بالمدة )

 2020 ديسمبر/كانون األول 31 2021 حزيران/يونيو 30 

 المدة المعيارية مدة الحافظة المدة المعيارية مدة الحافظة 

 0.50 1.00 0.50 0.52 شريحة االستثمار باليورو

 0.44 0.40 0.44 0.28 شريحة االستثمار بالدوالر أمريكي

)بما في ذلك الحافظة االستراتيجية  إجمالي الحافظة
 ال ينطبق 0.60 ال ينطبق 0.35 قدية التشغيلية(العالمية والن

 .الفائدة أسعار لتقلبات تخضع الالتي  التشغيلية النقدية حافظة بمقدار اإلجمالية الحافظة مدة فضتخ: مالحظة

 القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة :مخاطر السوق -باء 

في ظروف السوق  ما للخسائر المحتملة لحافظةللنسبة المئوية  هي مقياس القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة -12

ُ البالغة الصعوبة على مدى أفق مستقبلي  لحافظة االستثمارات ةالمعرضة للمخاطر المشروطد القيمة حد  . وت

 .في المائة 95بمستوى من الثقة نسبته واحد مدته عام 

 للمخاطر معّرضة كقيمة ماراالستث سياسة بيان د فيمحد   الصندوقلمخاطر حافظة  األقصى الحدمستوى و -13

 المشروطة للمخاطر المعرضة القيمة كانت ،2021 حزيران/يونيو وفي. المائة في 3 قدرها المشروطة

وأقل  االستثمار، سياسة بيان فيالموافق عليه  المخاطر مستوى دون وهي المائة، في 0.40 اإلجمالية للحافظة

 .2020ون األول ديسمبر/كانفي المائة المبينة في  1.06من نسبة 

 8الجدول 

 القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة لفئات أصول الصندوق

 (حاكاة تاريخيةونسب مئوية تستند إلى نماذج م ؛في المائة 95 نسبته مستوى ثقةب)

 
القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة لعام واحد لحافظة 

 االستثمارات الفعلية

 
 ر/كانون األولديسمب 31 2021 حزيران/يونيو 30

2020 

 1.66 0.47 شريحة االستثمار باليورو

 1.33 0.80 شريحة االستثمار بالدوالر األمريكي

 1.06 0.40 * )بما في ذلك النقد(إجمالي الحافظة 

المعرضة  تهيمق ساويالذي تحافظة، التشغيلية لل النقديةمكون  للحافظة إلىالقيمة المعرضة للمخاطر المشروطة انخفاض  عودي *

 .اصفرللمخاطر المشروطة 

 تحليل التصنيف االئتمانيمخاطر االئتمان:  -جيم 

متطلبات محددة لتوظيف أموال الصندوق ويوفر مبادئ توجيهية في الصندوق يضع بيان سياسة االستثمار  -14

وجيهية لمخاطر االئتمان، لتلك المتطلبات. وكجزء من المبادئ الت المتثاا الذي يتعين القيام به الختيار االستثمار
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ق من خالل ما طب  يي ذرة، واليحدد بيان سياسة االستثمار مستوى الحد األدنى من التصنيف لألصول المستثم  

ومن خالل القيام بذلك، فإن التصنيف الذي يُقارن مع الحد األدنى من . "ثاني أفضل تصنيف"نهج يسمى ب

 Moody’s ، وStandard & Poor’s التصنيف االئتماني توكاال هنعيّ تالتصنيف هو ثاني أفضل تصنيف 

 .Fitchو

جرى تخصيص االستثمارات لمبادئ التوجيهية لبيان سياسة االستثمار، ل المتثاا، و9كما هو مبين في الجدول و -15

، -/+AA، وAAAذات التصنيف  السنداتأي ، عالية مرتبة استثماريةفي أدوات ذات  الثابتذات العائد 

 .2021من عام  األول النصفية في نها، -/+Aو

 العائد الثابت لسنداتث أن الحد األدنى من التصنيف بيان سياسة االستثمار المحد   دحد   وباإلضافة إلى ذلك، -16

يتطلب بيان و 6.(AAAعلى األقل )باستثناء السندات المدعومة بأصول، فينبغي أن يكون  A-ينبغي أن يكون 

فئة التصنيف في  )باستثناء النقدية( ن حصة االستثمارات ذات العائد الثابتأن تكوأيضا سياسة االستثمار 

AA-  كانت هذه الحصة 2021حزيران /يونيوفي المائة على األقل من إجمالي الحافظة. وفي  60وما فوق ،

 7في المائة. 71.5

 9الجدول 

 2021ن حزيرا/يونيو 30في  ةاالئتماني اتالتصنيف بحسب تااالستثمار حافظة تركيبة

 (بالنسب المئوية)

 شريحة االستثمار 
 بالدوالر األمريكي

 شريحة االستثمار
 باليورو

 المجموع

AAA 10.4 1.0 11.4 

AA+ 6.6 0.0 6.6 

AA 11.2 8.0 19.2 

AA- 10.9 23.4 34.3 

A+ 0.0 14.0 14.0 

A 0.0 4.4 4.4 

A- 0.0 10.1 10.1 

 100.0 50.7 32.7 المجموع

 

 عمالت ال: تحليل تركيبة ر العملةمخاط -دال 

مخاطر تقلبات العمالت األجنبية، يضمن الصندوق أن تركيبة  من األجلن أجل حماية ملف السيولة القصيرة م -17

شهرا. وتتطلب  24الخارجة على مدى أفق مستقبلي مدته  تلكالمتوقعة تتطابق مع  الداخلةعمالت التدفقات 

في المائة من إجمالي  10ت العجز في السيولة( ألية عملة تتجاوز حد السلبية )حاال التطابقحاالت عدم 

صرف إلى ما دون عتبة السعار أ لمخاطر التعرض لحد منلمخصصة التدفقات الخارجة إعداد أوضاع تحوط 

 في المائة. 10الـ 

تدفقات  أن تركيبة عمالت الصندوق كافية لتغطية 2021من عام  النصف األولحتى نهاية  التوقعاتتظهر و -18

 .شهرا 24العمالت الخارجة المتوقعة على مدى 

                                         
 ،s’Standard & Poorالحد األدنى من التصنيف هو ثاني أفضل تصنيف لوكاالت التصنيف االئتماني الثالث،  التصنيف الذي يقارن مع 6

 .Fitch و Moody’sو
 .والمبادالت النقدتمثل النسبة االستثمارات ذات العائد الثابت فقط، أي أنها تستبعد أوضاع  7
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 10الجدول 

 2021 حزيران/يونيو 30 في المقبلة شهرا 24 الـ خالل المتوقعة النقدية للتدفقات العمالت تركيبة

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 الفئة

 الرنمينبي مجموعة
 مجموعة اليورو الصيني

مجموعة الجنيه 
 ترلينياالس

مجموعة الين 
 الياباني

مجموعة الدوالر 
 المجموع الكلي األمريكي

       التدفقات الداخلة

 240 863 164 508 33 4 034 72 161 128 النقد

 1 227 815 480 449 0 4 747 333 29 االستثمارات

 593 868 293 163 35 725 35 137 171 294 58 550 المساهمات

 768 582 302 652 52 703 58 309 277 829 77 088 توقعةالتدفقات العائدة الم

 778 603 216 667 0 0 561 936 0 سحوبات الديون

 مجموع األصول
794 135 554 830 1 483 97 461 88 438 457 1 730 609 3 

       

       التدفقات الخارجة 

 (1 899 129) (1 038 547) (46 368) (51 300) (695 092) (67 822) الصروفات المتوقعة

 (324 743) (122 696)   (202 047)  النفقات التشغيلية المتوقعة

 (80 247) (2 583) 0 0 (77 664) 0 تسديدات الديون والفوائد

 (2 304 119) (1 163 826) (46 368) (51 300) (974 803) (67 822) مجموع االلتزامات

       

       التحوط الحالي

 0 0 0 0 0 0 جلة العمالت اآل

 مجموع التحوط
0 0 0 0 0 0 

 
      

 النقص
0 0 0 0 0 0 

 النقص كنسبة مئوية من االلتزامات
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 السيولةمتطلبات من الحد األدنى مخاطر السيولة:  -هاء 

 .2021 حزيران/يونيو 30خ تاري فيمليون دوالر أمريكي  639 بلغ الحد األدنى لمتطلبات السيولة -19

وستُشكل سياسة السيولة المحد ثة األساس لحساب الموارد المتاحة لعقد االلتزامات في التجديد الثاني عشر  -20

تشير إلى مستوى السيولة رئيسية للسياسة  ركيزةالسيولة متطلبات من الجديد والحد األدنى  8.الصندوق لموارد

نح خالل األشهر أي وقت من األوقات ي يجب أن يحتفظ بها الصندوق في تال لتغطية صروفات القروض والم 

وباإلضافة إلى . التنميةاالثني عشر التالية، والمدفوعات المقررة للديون، من أجل ضمان استمرارية عمليات 

 دحد  يُ السيولة، تشمل سياسة السيولة الجديدة مستوى السيولة المستهدف، الذي متطلبات من  دالمجدّ الحد األدنى 

في المائة من التدفقات النقدية المعرضة للضغوط  100و 80على أنه مقياس متغير ضمن نطاق يتراوح بين 

 شهرا. 24 على مدى

21-  ُ ، فإن شعبة خدمات لموارد الصندوقذ في التجديد الثاني عشر نف  وعلى الرغم من أن سياسة السيولة الجديدة ست

 30. وفي 2022جديدة لضمان انتقال سلس لسياسة السيولة في عام رصد المقاييس البالخزانة قد بدأت بالفعل 

مليون دوالر أمريكي، وصافي قيمة  888السيولة متطلبات من كان الحد األدنى الجديد ، 2021 حزيران/يونيو

دوالر أمريكي، وصافي قيمة األصول الخاضعة للضغوط  مليار 1.475الصندوق  السيولة فيأصول حافظة 

 والر أمريكي.د مليار 1.174

                                         
 .AC 2020/159/R.5الوثيقة  8


