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 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 الدورة الثامنة والسبعون –المجلس التنفيذي

 2003نيسان /أبريل 10-9 روما،

 
 
 
 

 2002تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق لعام 
 
 

 ضميمة

 

، خفض نسبة األسهم في     2001كانون األول عام    /تتضـمن سياسة االستثمار الجديدة التي اعتمدت في ديسمبر         - 1
 .في المائة 10 إلى %45حافظة االستثمارات الشاملة من 

 مهمة إلى مهمتين اثنتين بقيمة      17سهم من    تم تخفيض عدد مهام األ     ،2001آب عام   /واعتـبارا مـن أغسطس     - 2
 :ونفذت عملية التحول بطريقتين هما. 2002كانون األول عام / ديسمبر31مليون دوالر أمريكي في  199.3سوقية قدرها 

 البيع المباشر لثماني مهام لألسهم؛ )أ (

لمقارنة مع المستوى   جمـع ثمـان مـن المهـام التسع المتبقية والتي اتسم أداء مدرائها بالقصور با                )ب(
 .المعياري ومهمة مستبقاة واحدة ضمن مهمتين اثنتين

، حينما بدأ   1997تشرين األول عام    / من الضميمة التحركات التجميعية لألسهم من أكتوبر       1ويعـرض الجدول     - 3
 102.9ية قدرها   ويشير إلى أن هناك خسارة إجمالية تجميع      . 2002كانون األول عام    / ديسمبر 31تمويل مهام األسهم إلى     

 .مليون دوالر أمريكي خالل هذه الفترة 55.7مليون دوالر أمريكي وتقلبات سلبية ألسعار الصرف بقيمة 
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 2002كانون األول عام / ديسمبر31التحركات التجميعية لألسهم حتى :1الجدول 

 )بما يكافئ ماليين الدوالرات األمريكية(
 

تعديالت أسعار المجموع
 الصرف

إلجمالي العائد ا
التجميعي 

 )الخسارة(

التمويل 
 األولي

 مهمة األسهم سنة التمويل الجمع/تاريخ الصفقات

534.7 (59.7) 61.0 533.4 
 -2001آب /أغسطس

2002تشرين األول /أكتوبر
 مجموع مهام األسهم المباعة 2000-1997

  الموحدةمجموع مهام األسهم 1999-2000 2002أيلول /سبتمبر 332.6 (166.0) 3.9 170.5

 حافظة األسهم المستبقاة 1999 غير متاح 31.1 2.1 0.1 33.3

 المجموع   897.1 (102.9) (55.7) 738.5

 

 من هذه الضميمة يعرض النفقات بما في ذلك رسوم اإلدارة، ورسوم            2وباإلضـافة إلـى ذلـك فإن الجدول          - 4
، والعائد المتأتي 2002 وعام 1997 السنوات بين عام   اإليـداع، واقتطاع الضرائب المتصلة بحافظة األسهم لكل سنة من         

لكل ) صافي الخسارة (مـن حافظـة األسهم من إقراض السندات وتحصيل العموالت، وهو ما يسفر عن صافي العائد                 
في الوثيقة " صافي عائد االستثمار بحسب فئة األصول       "2كمـا أن هـذه المقادير الصافية مدرجة في الجدول           . سـنة 

EB 2003/78/R.5. 

 2002كانون األول عام / ديسمبر31العائد الصافي اإلجمالي لألسهم حتى : 2الجدول 
 )بما يكافئ ماليين الدوالرات األمريكية(

 
 صافي العائد

 )الخسارة(

األتعاب والرسوم
 والضرائب

العائد من إقراض السندات
 وتحصيل العموالت

 السنة العائد اإلجمالي

(8.9) (0.2) - (8.7) 1997 
(18.6) (1.0) 0.1 (17.7) 1998 
231.5 (4.8) 0.1 236.2 1999 

(143.8) (7.8) 0.1 (136.1) 2000 
(100.2) (7.1) 0.7 (93.8) 2001 
(86.4) (3.9) 0.3 (82.8) 2002 

 العائد التجميعي (102.9) 1.3 (24.8) (126.4)

 

، وحصيلة بيع مهام األسهم،     2002واردة عام    من هذه الضميمة استخدام األرباح السهمية ال       3ويعرض الجدول    - 5
 31 مليون دوالر أمريكي في 738.5، وهـو مـا وصلت قيمته ككل إلى      2002والحـيازات التـي تـم جمعهـا عـام           

 .2002كانون األول عام /ديسمبر
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 2002كانون األول / ديسمبر31استخدام المقادير في : 3الجدول 
 )بما يكافئ ماليين الدوالرات األمريكية(

 
الحيازات  المجموع

 الموحدة
حصيلة 
المبيعات

األرباح السهمية 
المعادة نقدا في 

2002 

تاريخ 
 الجمع/الصفقات

 مهمة األسهم سنة التمويل

2001آب /أغسطس 3.2  531.5  - 534.7

تشرين / أكتوبر-
 2002األول 

2000-1997  مجموع مهام األسهم المباعة

2002أيلول /سبتمبر 1.4 - 169.1 170.5 2000-1999  مجموع مهام األسهم الموحدة
 مهمة األسهم المستبقاة 1999 غير متاح 3.1 - 30.2 33.3

 المجموع   7.7 531.5 199.3 738.5

 

 


