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 موجز

  مليون دوالر أمريكي بشكل  1 373تبلغ قيمتها  اليت احلافظةتتألف هذه  قصرية األجل:الاالستثمارات
هذه  عأساسي من أرصدة حسابات األمانة اليت مل يتم إنفاقها بانتظار تسديد املدفوعات لتنفيذ املشاريع. وتتوز  

راء املتخصصني يف إدارة األصول ومودعة لدى مصرف األموال من حيث نوعها واملوجودات وهي مستثمرة لدى املد
 1.82الذي بلغ  املرجعي مع املؤشرقارنة بامل ائةيف امل 1.98بلغ إمجايل العائدات  ،2018التسويات الدولية. ويف عام 

 الذي ثماراالست يف املخاطرة وقليل احلذرالنهج  بفضل، وذلك ائةيف امل 0.16، ما ميث ل عائًدا زائًدا بنسبة ائةيف امل
 .اتدرجييً  املتزايد ولكن املنخفضالفائدة  معدل وبفضل والزراعة، األغذية منظمة اتبعته

 مليون دوالر أمريكي جمموعة األصول  491اليت تبلغ قيمتها  افظةاحلمتثل هذه  :األجل طويلةال االستثمارات
 1 364.5 تمات املتعلقة باملوظفني واليت بلغا لعدة عقود لتمويل حصة املنظمة من االلتزااليت وضعت جانبً  املرتاكمة
، دوالر أمريكي ماليني 162.9قدره  تراجًعاميثل ذلك و . 2018ديسمرب/كانون األول  31 يفدوالر أمريكي  ماليني

. وتتأل ف االلتزامات 2017دوالر أمريكي يف هناية عام  ماليني 1 527.4جمموع االلتزامات اليت بلغت قيمتها مع قارنة بامل
من خطة التعويضات للموظفني، ونظام مدفوعات هناية اخلدمة، والتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة، ونظام مدفوعات 

 اتمن االستثمار  ائةيف امل 50ختصيص  وقد متبالدوالر األمريكي واليورو  افظةاحل هذهأصول وجيري حساب إهناء اخلدمة. 
-الطويلة األجل  افظةاحل، سج لت 2018. ويف عام ةالثابت اإليراداتت منه لألوراق املالية ذا ائةيف امل 50لألسهم و

تراجع األداء بشكل طفيف ما أد ى إىل ، ائةيف امل 8.09-عائدات بنسبة  مؤشرها املرجعيفيما حقق  ائةيف امل 8.31
ا على ألمر الذي أثر سلبً مقابل الدوالر األمريكي، ا ائةيف امل 8 بنسبة . وقد تراجعت قيمة اليوروائةيف امل 0.22بنسبة 

 اليورو عندما مت حتويلها إىل الدوالر األمريكي. حافظةعائدات 

 ختصيص األصول االسرتاتيجية لالستثمارات القصرية والطويلة األجل بالتعاون الوثيق  ُصم م :االستثمارات إدارة
، وتستعرضها كل واخلصوم ألصولا ةدراسب شركات متخصصة وتقوممع البنك الدويل بصفته املستشار الفين للمنظمة. 

من اللجنة االستشارية لالستثمارات )وهي جلنة مكو نة من خرباء رفيعي املستوى من منظمات مثل الصندوق املشرتك 
للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، ومصرف التسويات الدولية، ومصرف التنمية اآلسيوي وجامعة كورنيل( 

 لية، مبوافقة هنائية من املدير العام.وجلنة االستثمار الداخ
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 املالية جلنة من املطلوبة التوجيهات

  ُالوثيقة هذه باملعلومات الواردة يف اعلمً  تأخذ أن املالية جلنة من طلبي. 

 المشورة سودةم

 مائةفي ال 1.98التي بلغت  2018االستثمارات القصيرة األجل لعام  حافظةا بعائدات علم   أخذت 
، وهذا ما يعكس النهج القليل المخاطرة في االستثمار الذي مائةفي ال 0.16بنسبة  المؤشر المرجعي يةمتخط

 ا؛تدريجي   المتزايد نخفض لكنالم ةومعدل الفائداألغذية والزراعة اتبعته منظمة 

 ووه ةمائفي ال 8.31-االستثمارات الطويلة األجل بلغ  حافظةلأن العائد اإلجمالي علم ا بأيضا   أخذت 
 ؛مائةفي ال 0.22بنسبة  المؤشر المرجعيأدنى بقليل من 

  والخصوملت إليها دراسة األصول باالستنتاجات اإليجابية التي توص   رحبت . 
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يف جزء منها على  من الالئحة املالية اليت تنص   التاسعة ا للمادةهذه الوثيقة على جلنة املالية لإلحاطة وفقً  تُعرض -1
 يذلك، قدر اإلمكان، برأ يف امسرتشدً مدير العام أن يستثمر األموال غري املطلوبة لالحتياجات املباشرة، لل جيوز"ما يلي: 

 عن ابيانً  املالية، جلنة إىل مةاملقد   املالية الكشوف يف يدرج أن العام املدير على ويتعني  . لالستثمارات استشارية جلنة
 ".األقل على سنة كل  مرة اجلارية االستثمارات

 أساسي بشكل تتألف اليت األجل القصرية االستثمارات مها االستثمارات، من عامتني جمموعتني املنظمة وتدير -2
 ا منقدرً  تشمل أن ميكن واليت املشاريع لتنفيذ املدفوعات تسديد بانتظار إنفاقها يتم مل اليت األمانة حسابات أرصدة من

نامج العادي ومل يتم إنفاقها بعد خالل السنة التقوميية؛ واالستثمارات الطويلة املسامهات احملصلة اليت مت تقييمها يف إطار الرب 
ة عقود لتمويل حصة املنظمة من االلتزامات املتعلقة ا لعد  األجل اليت تتألف من جمموعة األصول الرتاكمية اليت وضعت جانبً 

 باملوظفني.

 األجل قصيرةال االستثمارات

يتم إنفاقها بانتظار تسديد  مل اليت األمانة حسابات ودائع من معظمها يف لاألج القصرية االستثمارات تتألف -3
دير هذه االستثمارات تأصول أخرى. و من أي أموال نقدية متثل احتياطيات الربنامج العادي و من املدفوعات لتنفيذ املشاريع و 

وشركة  ،Wellington Managementإدارة األصول يف االستثمارات القصرية األجل، وهي شركة يف جهات خمتصة 
Northern Trust Company،  ومصرفHSBC، و الدويل، والبنكWells Capital Management،  أو مت

 استثمارها يف ودائع لدى مصرف التسويات الدولية. 

 2018ديسمرب/كانون األول  31القصرية األجل يف السوق )بالدوالر األمريكي( يف  افظاتاحلقيمة  صلتوقد و  -4
 .2017ديسمرب/كانون األول  31يف  أمريكي دوالر مليون 1 147 مقابلأمريكي دوالر  مليون 1 373 إىل

 ةومتدني ةحمدد اتيف مصرف التسويات الدولية باستخدام تفويض هذه األموال أو تودعن و مدراء خارجي يستثمرو   -5
 املخاطر لضمان احملافظة على رأس املال.

 ضات ما يلي:وتشمل التفاصيل احملددة بشأن التفوي  -6

 Northern Trust Government Select Fund املنظمة حساب  تستخدم :Northern Trust شركة (أ)
 صناديق يف األمريكي بالدوالر النقدية األرصدة يف اليوم هناية فائض الستثمار" سيولة حساب" بصفته

 حكومة أصدرهتا اليت املالية األوراق من رئيسية بصورة احلساب هذا ويتألف. املخاطر يةنمتد مشرتكة
 من مضمونة تكون واليت ترعاها، اليت املؤسسات أو هلا التابعة األجهزة أو الوكاالت أو الواليات املتحدة

 والفوائد؛ األصلي املبلغ حيث
 مويقد  . املتدر ج االستحقاق ذات الودائع من كبري  قدر من افظةاحل هذه تتألف: الدولية التسويات مصرف (ب)

 املركزية املصارف من امصرفً  50 مع اهليكلي دجمه بفضل ممتازة ائتمانية نوعية لدوليةا التسويات مصرف
 النقدية؛ السلطات من وغريها

 سمحتدة للغاية ال ا توجيهية مقي  : تتبع هذه الشركة خطوطً Wellington Management شركة (ج)
مونة بالكامل من قبل باالستثمار إال يف صكوك تكون املخاطر فيها منخفضة للغاية أو يف صكوك مض
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 عن الصادرة املالية واألوراق األمريكية، خلزانةا سندات، ومنها على سبيل املثال الواليات املتحدةحكومة 
متوسط مد ة  يصلو  .الواليات املتحدة حكومة من املدعومة املالية واألوراق األمريكية، احلكومية الوكاالت

 ا؛ثالثة أشهر تقريبً  إىل الصكوك هذه
 باالستثمار صارمة،الاملخاطرة  وحدود مشاهبة لقيود ختضع اليت التوجيهية اخلطوط تسمح ال: الدويل كالبن (د)

 واملنظمات األخرى الرمسية واألجهزة احلكومية لوكاالتل املالية األوراقو  احلكومية، املالية األوراق يف إال
متوسط مد ة االستثمار  ويتخطى .والتزامات مصارف مرموقة ومؤسسات مالية أخرى ،األطراف دةاملتعد  

 أشهر؛ ستة بقليل، إذ يبلغ Wellingtonاملتوسط املسجل يف شركة 
 شركة ا هو عليه يفأطول بقليل مم افظةاحلة هذه متوسط مد   إن: Wells Capital Management (ه)

Wellington  على خطوط توجيهية خاضعة لقيود  وهي حتافظ ،اشهرً  12والبنك الدويل إذ يصل إىل
 للوكاالت املالية واألوراقاالستثمار يف األوراق املالية احلكومية،  يتمو صارمة. خماطرة مشاهبة وحدود 

والتزامات مصارف  ،احلكومية والكيانات الرمسية األخرى واألوراق املالية للمنظمات املتعددة األطراف
 ؛، وحسبمرموقة ومؤسسات مالية أخرى

 مشابه HSBCالسيولة باليورو لدى مصرف  حساب: إن HSBC مصرف لدى باليورو السيولة حساب (و)
ص للفائض من حيث الغرض ولكنه خمص   Northern Trust Government Select Fund سابحل

كانت أرصدة املنظمة النقدية باليورو حمدودة وغالًبا ما  املؤقت وقصري األجل يف األرصدة املصرفية باليورو. 
 عام طوال انسبيً  منخفضة باليورو املستثمرة األرصدة بقيت ذلك،ل .شرتاكاتحتصيل االبسبب التأخر يف 

2018. 

 .السابق بالعام مقارنة األجل القصرية افظةاحل من املستثمرة األصول عن تفاصيل التايل اجلدول ويعطي -7

 
 2017ديسمبر/كانون األول  31في  2018ديسمبر/كانون األول  31في 

   

  NT Government Select Fund 26.718.213,83  30.930.211,00حساب 

  416.793.004,00  595.883.258,78 بنك التسويات الدولية

Wellington AM 310.411.629,65   265.083.766,00  

  254.608.285,00  259.518.212,07 البنك الدويل

Wells Capital Management 155.993.356,38  153.028.759,00  

  HSBC* 24.572.296,91  26.584.884,09السيولة باليورو لدى مصرف  حساب

  1.147.028.909,09  1.373.096.967,62 المجموع

 بناء على سعر صرف األمم املتحدة* 2018/12/31يورو يف  21 402 470.61جرى حتويل مبلغ   
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 املؤشر املرجعيفيما حقق  2018عام  ائةيف امل 1.98اإلمجايل االستثمارات القصرية األجل  حافظةعائد  بلغ -8
 2017. وميثل ذلك ضعف العائدات املسجلة عام ائةيف امل 0.16ا بنسبة ا زائدً ، ما ميثل عائدً ائةيف امل 1.82عائدات بنسبة 

، 2017 لديسمرب/كانون األو  31بسبب االرتفاع العام يف أسعار الفائدة القصرية األجل يف الواليات املتحدة األمريكية. ويف 
قت ، حق  2018ديسمرب/كانون األول  31ا. وحبلول تقريبً  ائةيف امل 1.22عائدات بنسبة  واحد لشهراخلزانة  أذونقت حق  

 امباشرً ارتباطًا  واحد لشهراخلزانة األمريكية  سندات يف . ويرتبط هذا التغري  ائةيف امل 2.43 قاربتعائدات  ألذونا هذه
 . افظةاحلعائدات املدراء الفرديني حبسب  التايلويفص ل اجلدول . األجلأداء احلافظة القصرية بتحس ن 

 

 األجل قصريةال افظةباحل املتعلقة املخاطر إدارة
 سالمة: األمهية حيث من برتتيبها هي املنظمة تتبعها اليت األجل القصرية االستثمارية لسياسةا أهدافأبرز  إن -9

األقصى من املخاطرة املسموح  املنظمة "املخاطر املنخفضة" على أهنا احلد   دتومعدل العائد. وقد حد   ،والسيولة ،األصل
ا. ويف حني تعتمد املنظمة به إحصائيً   ال يعتد  ا احتمااًل عشر شهرً  اثينبه حيث يكون احتمال حتقيق عائد سليب على مدى 

وامل رئيسية لقياس خماطر االستثمارات مقاييس للمخاطر، يتم استخدام ثالثة ععد ة  إدارة استثماراهتا القصرية األجل يف
 .ةواملد   االئتمان، وخماطر التنويع،وإدارهتا، وهي: 
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 املتصل هبا، هتا، واخلطر االئتماينرة هلا، ومد  ع أصول املنظمة من حيث فئتها، واجلهة املصد  تتنو   :التنويع  (أ)
. املقبولة املخاطر من دحمد   مستوى عند عائد أعلى لتحقيق الرئيسية الوسيلة التنويع ويعد  . تديرها اليت اجلهةو 

 ".الكفؤة افظةاحل"اسم ـب االستثمار عامل يف يعرف ما وهذا
السندات. وكلما كان التصنيف أفضل كلما  سداد عن فالتخل  هي قياس احتمال  االئتمان مخاطر  (ب)

 أعلىهو  AAAا لوكالة ستاندرد أند بورز، فإن التصنيف تراجع احتمال التخل ف عن السداد. ووفقً 
هو التصنيف األدىن  BBBو( احاليً  الواليات املتحدة حكومة دين تصنيف وهو) إعطاؤه ميكن تصنيف

 "defaultفهو األدىن ويرمز إىل " Dالذي تبقى عنده ورقة مالية يف "الدرجة االستثمارية". أما التصنيف 
 خلف عن السداد.أي الت  

 تدنت كلما  أقصر املدة كانت  كلماو ت يف أسعار الفائدة. هي قياس قابلية تأثر سند ما بالتغريا ةالمد   (ج)
 .العائدات يف بالتقل   بالتايلتراجع و  التأثر قابلية

د التصنيفات االئتمانية املسموح بعض الشيء عن املعايري اليت حتد   االحنرافبللمدراء اخلارجيني  سمحويف حني يُ   -10
 اتقريبً  أشهر ثالثة من حةمرج   متوسطة مدة على احملافظةب املنظمة جيةاسرتاتي قضيت ،تفويضهمهبا ومدة األوراق املالية يف 

 املتنوعة افظةاحل وتسمح(. Wells Capitalلشركة  -AA)  -Aدرجة  دون االئتمانية األوراق تصنيف تدين عدم مع
 عند املخاطر احتواءو  دخلها بتعظيماألغذية والزراعة  ملنظمة مرتفع، تصنيف ذات اصكوكً  تستخدم واليت املدةاحملدودة 
لتأكيد املدة املناسبة يف ظل  معدل الفائدة السائد  2018ومتت دراسة األصول واخلصوم يف عام . ومقبول منخفض مستوى

اجلديد وبالنظر إىل قدرة املنظمة على حتم ل املخاطر. وتقوم حالًيا جلنة االستثمارات باستعراض ما توصلت إليه الدراسة 
 على يد األصول تنويع وهو يظهر ،تتبعها املنظمة اليت املخاطر إدارة اسرتاتيجية اجلدول أدناه نتائج من استنتاجات. ويبني  

 وال. 2018 األولكانون /ديسمرب 31 يف حافظةلل االئتماين التصنيف متوسطو  افظةاحل ملدة حاملرج   واملتوسط املدراء،
 .HSBC مصرف لدى باليورو السيولة حساب النتائج تشمل

 

 المتوسط  المرجح للمدة المدة )باألشهر( مجموع حصة الحافظة 
متوسط التصنيف االئتماني 

 )ستاندر أند بورز(

 ال ينطبق NT Government Select Fund 1,98% 0,23 0,00حساب 
 AAA 0,21 0,48 %44,19 بنك التسويات الدولية

Wellington AM 23,02% 2,40 0,55 AA- 

 +AA 1,13 5,88 %19,24 البنك الدويل

Wells Capital Management 11,57% 9,84 1,14 AA+ 

     

 
  3,04 إجمالي المدة القصيرة األجل )باألشهر(
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 األجل طويلةال االستثمارات 

االستثمارات الطويلة األجل القيمة الرتاكمية لألوراق املالية واإليرادات اليت أعيد استثمارها خالل  حافظة متثل -11
 ثالثني سنة. أكثر من

 :باملوظفني املتعلقة االلتزامات من املنظمة حصة متويل بشكل أساسي إىل افظةاحل هذه وهتدف -12

 املهام أداء نتيجة الوفاة أو املرض أو اإلصابة حاالت يف تعويضاتال متقد   – للموظفني التعويضات خطة (1)
 الرمسية؛

 من املتحدة األمم منظومة يف املعتمد( Flemming) فليمنغ ملبدأ وفقا – اخلدمة هناية مدفوعات نظامو  (2)
 اخلدمة هناية نظام العامة اخلدمات فئة موظفي إىل بالنسبة النظام هذا يشبه احمللي، العمل شروط حتديد أجل

 اإليطايل؛ العمل قانون مبوجب به املعمول
ملؤهلني وأسرهم، حيث هي خطة للتأمني الطيب للموظفني املتقاعدين ا –الطبية بعد انتهاء اخلدمة  التغطيةو  (3)

 يتم تقاسم تكلفة التأمني بني املوظف املتقاعد واملنظمة؛
يتألف من املدفوعات املستحقة للموظفني لدى إهناء خدمتهم؛ ومنحة  –مدفوعات إهناء اخلدمة  ونظام (4)

ات العودة إىل الوطن، وسفر العودة إىل الوطن ونقل األثاث، واستبدال رصيد اإلجازات املتجمعة، ومستحق
 هناية اخلدمة.

السوق مقارنة  يف 1995االستثمارات الطويلة األجل منذ عام  حافظة قيمةأدناه تطور  الر سم البياين بني  ي -13
 . (1997بالتقييمات االكتوارية لاللتزامات املتعلقة باملوظفني )منذ عام 
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مليون دوالر أمريكي
االلتزامات اخلاص ة مبوظفي املنظمة واألصول الطويلة األجل

سعر احلافظة الطويلة األجل يف السوق التقييم األكتواري لاللتزامات
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د آخر تقييم أجرته شركة متخصصة وحد   .1997-1996 منذ سنتني كل  االلتزامات هلذه اكتواري تقييم إجراء ومت -14
 ماليني 1 364.5 ا مقدارهمب، نصيب املنظمة من جمموع االلتزامات املتعلقة باملوظفني 2018ديسمرب/كانون األول  31يف 

 1 527.4 بلغ الذيو  2017دوالر أمريكي عن الرقم املسج ل يف عام  ماليني 162.9دوالر أمريكي، أي بزيادة قدرها 
 االكتواري التقييمبعنوان  FC 175/4الوثيقة  يفااللتزامات املتعلقة باملوظفني على جلنة املالية  عرضتُ و  .أمريكي دوالر ماليني

 .2018 عام يف باملوظفني املتعلقة لاللتزامات

دوالر أمريكي ميثل  ماليني 1 243.4ن آخر تقدير اكتواري جلميع االلتزامات املتعلقة باملوظفني مبلغ وتضم    -15
غطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة غطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. وأجاز مؤمتر املنظمة متويل االلتزامات املتعلقة بالت  ات الت  التزام
. وكان املؤمتر قد أجاز املبالغ نفسها يف الفرتات املالية 2017-2016املالية السنتني مليون دوالر أمريكي يف فرتة  14.1مببلغ 

 ، 2015-2014و، 2013-2012و، 2011-2010و، 2009-2008و، 2007-2006و، 2004-2005
 .2017-2016و

. ولكن تضمنت 2019-2018ومل يتم إدراج متويل التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة يف ميزانية السنتني للفرتة   -16
ا ملا اتفقت عليه قً وفخلدمة. و بعد انتهاء ا الطبية التغطيةا با خاصً عن السنوات السابقة جزءً  2018العائدات الواردة يف عام 

 لةاحملص   األعضاء اشرتاكات موعجملا إىل النسبة املئوية االستثمارات استنادً  حافظةرة إىل جلنة املالية، مت حتويل األموال املقد  
 قدره مبلغ حتويل مت، 2018 األولكانون /ديسمرب 31 يف الواردة العائدات إىل اواستنادً  املنهجية هذه على وبناءً . بالفعل
 .2019 الثاينكانون /يناير شهر بداية يف األجل الطويلة افظةاحل إىل يورو مليون 1.4و أمريكي دوالر ألف 860

، أجريت دراسة لألصول 2018ويف عام . 50/50 مبعدل والسندات األسهم بني مناصفة افظةاحل أصول عيتوز يتم  و  -17
ل بالنظر إىل أهداف األصول الطويلة األجل وقدرة املنظمة على حتم ل واخلصوم للتأكيد جمدًدا على التوزيع األنسب لألصو 

 بقيمة الفعلية املخصصات وكانتاملخاطر. وتقوم حالًيا جلنة االستثمارات مبراجعة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة. 
 :يلي كما  2018 األولكانون /ديسمرب 31 يف السوق

 2018 توزيع أصول الحافظة الطويلة األجل لعام
     

 األصول بالدوالر األمريكي الحافظة % المدير
 األسهم

PanAgora AM 47,81% 234.747.418,00 

 الدخل الثابت
LGT AM 21,01% 103.145.300,00 

BNP AM 31,19% 153.157.266,00 

     

 491.049.984,00 الحافظة الطويلة األجل اإلجمالية

     31/12/2018 األسعار يف
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اخلزانة يف  تول  وت. ائةامل يف 5 من بأكثر التوازن هذا اختل   يف حال الشهر هناية يف األموال بني التوازن عادويُ  -18
 املنظمة إعادة التوازن، حيثما أمكن، باستخدام االشرتاكات املخصصة للتغطية الطبية بعد هناية اخلدمة.

  الية:األداء باملقارنة مع املعايري القياسية الت   ويقاس -19

 من مؤشر  ائةيف امل 80األسهم:  حافظةإىل  بالنسبةThe Morgan Stanley Capital International 

Inc All Country Index  ًمن مؤشر  ائةيف امل 20 ازائدThe Morgan Stanley Capital 

International Inc Emerging Markets Index؛ 
 رجعية لكل  من التفويضني؛، هناك قيم مالثابتة اإليرادات حافظة إىل بالنسبة 
 إىل التفويض الذي ُمنح لـ  بالنسبةLGT:  من مؤشر  ائةيف امل 80مزيج مؤلف منBarclays World 

Government Inflation Linked Bonds   ًمن مؤشر ائةيف امل 20 ازائد Merrill Lynch EMU 
Direct Government AAA Bonds؛ 

 1لـ ُمنح الذي التفويض إىل وبالنسبةNPB: مؤشر من ائةامل يف 55 من مؤلف مزيج World Barclays 
Government  Inflation Linked Bonds  ًمؤشر من ائةامل يف 15 ازائد Merrill Lynch EMU 

Direct Government AAA Bonds  ًمن مؤشر ائةيف امل 15 ازائد Barclays EU Credit Corp 
 .Barclays US Credit Corpمن مؤشر  ائةيف امل 15 ازائدً 

 الستعراضلعلى املستويني اجلغرايف والقطاعي، وقد خضعت  افظةاحل توزيعبأمانة عن  املؤشرات املرجعي ةهذه  وتعرب   -20
 .من جانب جلنة االستثمار والبنك الدويل بصفته املستشار الفين لشؤون االستثمار يف املنظمة

 عام هناية يف أمريكي دوالر مليون 536.7 من لاألج الطويلة االستثمارات قيمة اخنفضت، 2018 عام خاللو  -21
 خالل القيمة تطور التايل الرسم البياين ويوض ح. 2018 األولكانون /ديسمرب 31 يف أمريكي دوالر مليون 491 إىل 2017

 .2018 عام

 

                                                      
BNP  إىل FFTW. (Inc, Watts & Trees Francis Fischer(التجارية واسم اجلهة املعنية بإدارة اإليرادات الثابتة أي  العالمةمت تغيري تسمية   1

PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc   ًيف التغيري هبذا تتأثر مل االستثمارات إدارة فرق أن   غري  ،2017يونيو/حزيران  1من  ااعتبار 
 .التسمية
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 قحق   فيما ائةامل يف 8.31- نسبة 2018 لعام األمريكي بالدوالر األجل الطويلة الستثماراتلاألداء العام  بلغو  -22
يورد و . ائةامل يف 0.22- بنسبة األداء يف اطفيفً  اصافيً  اتراجعً  ميثل ما ،ائةامل يف 8.09- بنسبة عائدات املؤشر املرجعي

  .املناسب املرجعي مع مؤشرها قارنةبامل فردية حافظة كل  أداء عن لةمفص   معلومات اجلدول أدناه

 2018عائدات الحافظة الطويلة األجل لعام 

 ألسهم بالدوالر األمريكيا
العائدات بالدوالر 

 األمريكي
 العائدات باليورو

   PanAgora AM -10,45% المدير

   MSCI Emerging Markets Index  -9,98%يف املائة مؤشر  20زائد  MSCI World Indexيف املائة مؤشر  80 املعيار القياسي

        

     اإليرادات الثابتة باليورو

 LGT AM -6,36% -1,64% يرالمد

 املعيار القياسي
 Merrillيف املائة مؤشر  20زائد  Barclays World Gov't Inflation Link'dيف املائة مؤشر  80

Lynch EMU Direct Gov't AAA Bond Index مغطى باليورو 
-6,35   

  -1,63% 

        

 BNP AM -6,76% -2,06% المدير

 املعيار القياسي

 Merrillيف املائة مؤشر  15زائد   Barclays World Gov't  Inflation Link'dيف املائة مؤشر  55

Lynch EMU Direct Gov't AAA Bonds  يف املائة  مؤشر  15زائدBarclays EU Credit Corp  زائد
 %2,07- %6,77- مغطى باليورو Barclays US Credit Corpيف املائة مؤشر  15

        

   %8,31- لي عائدات الحافظة الطويلة األجل بالدوالر األمريكيإجما

        

   %8,31- عائدات احلافظة )املتوسط املرجح حلافظات األسهم واإليرادات الثابتة(

   %8,09- عائدات املعيار القياسي )املتوسط املرج ح للمعيار القياسي حلافظات األسهم واإليرادات الثابتة(

   %0,22- دات )عائدات الحافظة نسبة إلى المعيار القياسي(فائض العائ

       

   %4,70-  األداء السنوي بالدوالر األمريكي/اليورو

       31/12/2018األسعار يف 

 

 األصلية االلتزامات من امهمً  اجزءً  نأل ذلكو . باليورو احتساهباو  إدارهتاو  ةالثابت يراداتاإل حافظات تسمية يتمو  -23
 األجل، الطويلة احلافظات يف واخلصوم األصول مواءمة من بد   وال باليورو حمسوبًا اخلدمة انتهاء بعد الطبية لتغطيةبا املتعلقة

لة إىل الدوالر باليورو هي يف الواقع أفضل بكثري من العائدات احملو   تسبةاحمل اتاالستثمار  عائدات وإن. اإلمكان قدر
أعلى  منيف املائة  8وأكثر من  ،إىل أخرى سنةمن  ائةيف امل 4.7ورو حبوايل األمريكي. ويعزى ذلك إىل تراجع قيمة الي

ديسمرب/كانون  31يف  اأمريكيً  ادوالرً  1.15إىل  (1ا مقابل اليورو الواحد )أمريكيً  ادوالرً  1.25 ، فاخنفضت منامستوى هل
األمريكي. ولكن جتدر  الدوالرب اهبااحتس. وقد أدى ذلك إىل تدين قيمة االستثمارات باليورو عندما يتم 2018األول 

ا مماثاًل على االلتزامات، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض نسيب يف قيمتها عندما اإلشارة إىل أن تراجع قيمة اليورو يرتك أثرً 
 بالدوالر األمريكي. احتساهبايتم 
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ا أطول ا زمنيً أفقً  االستثمارات هذه متلكا، ا مهمً مقياسً  املؤشر املرجعيل األداء السنوي مقابل ويف حني يشك   -24

لتحقيق أهدافها. وترصد املنظمة عن كثب أداء االستثمارات على مدى سنوات عديدة وخالل دورات السوق العديدة 
ب على األجل القصري وفهم االجتاهات الطويلة األجل يف أمناط االستثمارات املختارة وأهدافها. ويف ما للتخل ص من التقل  

)بالدوالر األمريكي(  ائةيف امل 3.2ا بنسبة احلالية قد حققت عائدً  تفويضاتأن ال يالحظت السوق املبي نة أدناه، يتعل ق بعائدا
 منذ بدايتها.

 العائدات مقابل المعيار القياسي منذ بدايتها -الحافظة الطويلة األجل

   
  معدل العائد %

  

  

  

  

قيمة السوق في 
31 

ديسمبر/كانون 
 2018األول 

تركيبة ال
 النهائية

شهر 
 واحد

ثالثة 
 أشهر

بداية العام حتى 
تاريخه بالدوالر 

 األمريكي

بداية العام 
حتى تاريخه 

 باليورو
ثالث 
 سنوات

خمس 
 سنوات

البداية 
حتى 
 البداية تاريخه

BNP Asset Management 

30/04/2012 0,57 0,89- 3,87 2,06- 6,76- 1,81- 1,67 %31  153.157.266 (حافظة باليورو)  

         2,07- 6,77- 1,73- 1,71     املعيار القياسي بالدوالر األمريكي 

  
                      

LGT Inflation Linked  ( حافظة
30/04/2012 0,35 1,07- 3,56 1,64- 6,36- 1,51- 1,57 %21  103.145.300 (باليورو  

 املعيار القياسي بالدوالر األمريكي 
    1,75 -1,47 -6,35 -1,63         

  
                      

PanAgora Asset Management 234.747.418  48% -6,17 -12,56 -10,45   5,71 3,94 4,98 31/08/2007  

   3,55 4,01 6,92   9,98- 12,07- 6,65-     املعيار القياسي بالدوالر األمريكي 

                      

 إجمالي الحافظة
491.049.984  100% -2,25 -7,21 -8,31   4,92 1,63 3,2 31/12/2007  

   0,38 0,07- 0,66-   0,22- 0,3- 2,44-     املعيار القياسي بالدوالر األمريكي 
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احلالية والسابقة(  تفويضاتنوية جلميع األصول املستثمرة على األجل الطويل )الظهر اجلدول أدناه العائدات الس  ويُ   -25
كبري خالل   إىل حد   مؤشراهتا املرجعيةضح من اجلدول، عكست العائدات . وكما يت  مبؤشراهتا املرجعيةمقارنة  1994عام منذ 

 ل اخلط املنقط املتوسط احلسايب أو العائد املتوسط خالل هذه الفرتة.السنوات اخلمس والعشرين املاضية. وميث  

 

 لاألج الطويلة حافظةبال قةالمتعل   المخاطر إدارة

وهبدف ا إلدارة املخاطر. و االستثمارات القصرية األجل، هيكالً دقيقً  متاًما كمااالستثمارات الطويلة األجل،  متلك -26
ل التقارير اليت يرفعها املدراء اخلارجيون عن املخاطر، أنشأت املنظمة خدمة إلدارة املخاطر مع مصرف اإليداع اكماست

Northern Trust  احلافظاتلتوفري تقارير شهرية مستقلة عن عوامل اخلطر اليت تؤثر على  2018يف نوفمرب/تشرين الثاين .
 لقياس: احلافظات بتفصيللشعبة الشؤون املالية ل ويسمح هذا التقرير املفص  

 يفنقص /فائض فيها اليتاملناطق /القطاعات املالية، األوراق اختيار األصول، توزيع: املخاطر مصادر (أ)
 .وغري ذلك ة،العمل املدة، االستثمار،

 .تباعدها أو احلافظات ترابط(، اهليكل املدة، النمط،)القطاع،  ويعالتن فوائد: املخاطر ختفيف (ب)
 لسيناريوات تستجيب كيف  معرفة أجل من الضغوط مقاومة الختبار احلافظات ختضع: السيناريوات اختبار (ج)

 .اليوم السوق يف مماثلة تصدما حدثت حال يف للمخاطر املعر ضة القيمة تقدير هبدف حقيقية سابقة
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 وباستخدام. القيمة إضافة على اخلارجيني املدراء قدرة على إحصائية أدلة أخرى تقارير رتوف   :املدراء تقييم (د)
بقياس قدرة املدراء على توليد عائدات زائدة تفوق  أن تقوم لمنظمةلميكن  ،املعلومات نسبة مثل أرقام

 ئدة.من دون توليد خماطر زا املؤشر املرجعي

وعوامل اخلطر القابلة للقياس  ،واءالس   على واملتوقعة قةاحملق   بالعائدات املتعلقة املعلومات بني اجلمع يتم وعندما -27
"، ؤالكف الطويلة األجل عند "احلد   حافظتهاعلى ضمان وقوف  أكثر قدرةاملنظمة  صبح، ت26يف الفقرة  وصفها مت اليت

. املنظمة دتهحد   يذال ةاملقبول املخاطر ستوىمب مقارنةوى متوقع من العائدات ر أعلى مستتوف   افظةاحليعين أن  وذلك
 مع اوثيقً  متاشًيا يتماشى مبا احلسابات إدارة تتم أن على للحرص هبا اخلاص املخاطر إدارة هيكل تطوير املنظمة وستواصل

. اخلطر عوامل من عامل أي يف اتري التغي على ءالضو  االستثمارات جلنة إىل املرفوعة الشهرية التقارير وستسل ط. التزاماهتا
 للمخاطر اخمصصً  اقسمً  االستثمارات، بشأن املالية جلنة إىل املستقبل يف املرفوعة التقارير ستشمل ذلك، إىل باإلضافة

 .التقوميية السنة خالل باحلافظات املتصلة

 االستثمار نفقات 

 بإدارة األكرب الرسوم ترتبطو . األجل والطويلة القصرية االستثمارات بإدارة املرتبطة التكاليف تفاصيل يلي ما يف ترد -28
 األصول قيمة تغري   مع وتتغري إدارهتا تتم اليت األصول من عليها فقمت   نسبة إىل باالستناد حتتسبهي و . اخلارجية احلافظات
 من العديد رسوم احتساب على التفاوض إعادة من املنظمة متكنت، 2018 عام من الرابع الفصل وخالل. األساسية

 .2019 عام تقارير يف ذلك يظهراملفرتض أن  منيف املستقبل. و  األموال توفرياألمر الذي سيؤدي إىل  ،املدراء

وهي نسبة أدىن بقليل من تلك  ائةيف امل 0.142 ،2018اإلمجالية يف عام  إدارة االستثمارات نفقاتنسبة بلغت   -29
 نفقات، ترك هذا الرتاجع الطفيف يف نسبة الحمفظتناا إىل حجم . ونظرً ائةيف امل 0.149 بلغت يتوال 2017لة عام املسج  

 دوالر أمريكي. 130 000 من أكثرأدى إىل تدين التكاليف النسبية ب كبريًاا  أثرً 

 بالدوالر األمريكي  2018مصروفات عام   الخدمات االستثمارية المقدمة

  1.942.523,45                                    شاريةرسوم اإلدارة واإليداع واخلدمات االست
  617.520,00                                        وظائف برتبة فين( 3موظفو اخلزانة )

اجتماعات اللجنة االستشارية لالستثمارات، االجتماعات السنوية بشأن امتثال املستثمرين، 
 وتكاليف التدريب

                                         34.830,25  

Bloomberg Terminal                                          44.522,76  
  2.639.396,46                         مجموع النفقات

    

  1.864.146.951,62                  31/12/2018مجموع األصول في 
    

 %0,142 يةنسبة اإلنفاق اإلجمال
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 والزراعة األغذية منظمة في االستثمارات إدارة

 األجل الطويلة االستثمارات إىل بالنسبة لألصول االسرتاتيجي توزيعحول ال لةمفص   دراسة متخصصة شركات جتري -30
دراسة يف  أحدثت يجر أا. و مرة كل مخس سنوات تقريبً  ستعراضاتالا وجترى. واخلصوم األصول دراسة إطار يف وذلك

 واخلصوماستنتاجات دراسة األصول  اقرتحتو ". ؤا من "احلد الكفاملنظمة قريبة جدً  حافظةوأكدت أن  2018اية عام هن
 بعض معاجلة ال بد  من ولكن. املخاطر مستوى زيادة دون من األداء حتسني أجل من األصول توزيع يف طفيفة تغريات
تقوم جلنة االستثمارات حالًيا باستعراض و . بالتنفيذ البدء قبل لسوقا يف القائمة والتحديات الداخلية التشغيلية القضايا

 .واخلصوم األصول دراسة نتائج

 الفين املستشار باعتباره الدويل البنك مع الوثيق بالتعاون األجل القصرية األصول توزيع اسرتاتيجياتُصم مت و  -31
 أشهر 6 إىل 3 من اإلمجالية املدة إطالة أن إىل 2018 عام الدويل البنك أجراه استعراض وأشار. االستثمار لشؤون للمنظمة

 احاليً  ختضع اليت االستثمار اسرتاتيجية يف اتغيريً  التمديد هذا تنفيذ بوسيتطل  . املخاطر زيادة دون من العائدات نس  حي قد
 .العليا اإلدارة جانب من لالستعراض

الداخلية يف املنظمة باستعراض نتائج دراسات توزيع ، تقوم جلنة االستثمار 31و 30يف الفقرتني ورد وفًقا ملا و  -32
من رؤساء الشؤون املالية  اتاألصول. وحتال التوصيات النهائية إىل املدير العام للموافقة عليها. وتتألف جلنة االستثمار 

وبرنامج األغذية العاملي، وامليزانية والشؤون القانونية واملراجعة وأميين اخلزانة يف كل من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 ويرأسها املدير العام املساعد للخدمات املؤسسية. 

 1-9ا للمادة ا املشورة بشأن االستثمار من اللجنة االستشارية املعنية باالستثمارات طبقً وتلتمس املنظمة أيضً   -33

الصندوق كاملستوى من منظمات   هي جلنة خارجية تتألف من خرباء رفيعيف ،اللجنة االستشاريةأما من الالئحة املالية. 
املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وجامعة كورنيل، ومصرف التسويات الدولية، ومصرف التنمية 

 اآلسيوي. 

ا خلطوط توجيهية واإليرادات الثابتة وفقً  سهماأل أسواق يف األصول إدارة متخصصون خارجيون أصول مدراء ويتوىل -34
صادرة عن املنظمة. ويتم اختيار هؤالء املدراء من خالل طرح مناقصات دولية مفتوحة، على أن تُنجز  تفصيلية مكتوبة

 عملية االختيار النهائية مبساعدة البنك الدويل. 

صد قابة اليومية على املدراء اخلارجيني، مبا يف ذلك الر  وحدة اخلزانة يف شعبة الشؤون املالية يف املنظمة الر   تتوىلو  -35
ي لالمتثال. وترفع كذلك وحدة اخلزانة تقارير منتظمة إىل مدير الشؤون املالية وجلنة االستثمار الداخلية واإلدارة العليا. اليوم

توجيه دعوات فصلية لرصد امتثال مدراء األصول اخلارجيني وأمناء ببزيارات ميدانية و  2017وتقوم وحدة اخلزانة منذ عام 
 األوراق املالية. 

تاح هذا التقرير على موقع جلنة املالية جلنة املالية. ويُ  إىلا سنويً  تقرير مفص ل عن استثمارات املنظمة رفعيُ  ا،وأخريً   -36
 على اإلنرتنت.اإللكرتوين 


