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 وجزامل

    من الالئحة املالية اليت تنص يف جزء  9رُفعت هذه الوثيقة إىل جلنة املالية على سببببببببطي، ااشاطة  عااببببببببي ا مع املا
غري املطلوبة لالشتياجات املطاار  وعليه أن يسرتاد يف  لاألموامنها على ما يلي: "جيوز للمدير العام أن يستثمر 

ويقدم املدير العام للجنة املالية  ضبببببببببمن  ذلك  قدر اامكان  برأي اللجنة االسبببببببببتشبببببببببارية املعنية  السبببببببببتثمارات 
 ة اليت تقدم هلا  بياًن  عن االستثمارات اجلارية مر  ك، سنة على األق، "الكشوف املالي

 
 ،عامة  ب ببببببببببور  وتدير املنظمة جمموعتني عامتني من االسببببببببببتثمارات واا: االسببببببببببتثمارات الق ببببببببببري  األج، اليت عث

ميكن أن تتضبببببببمن  اليتعلى تنفيذ املشببببببباريع  و  إ فاقها  تظار  تفظ هبااألرصبببببببد  غري املنفقة ألسبببببببا ت األما ة اح
واليت مل تنفق بعد خالل السبببببببببببببببنة التقوميية   للمسبببببببببببببببااات املقرر  لل ًنمت العا ي اليت   تسبببببببببببببببديدهامطالغ تعو  

عوي، ش ببببة ألج،  من الزمن عقو ليلة األج، اليت عث، األصببببول املرتاكمة اليت وضببببعت جا ط ا و واالسببببتثمارات الط
 وظفني املنظمة من االلتزامات املتعلقة  مل

 
  يون  والر أمريكي بشببك، أسبباسببي مل 2 664 الق ببري  األج،: تتأله هذه األافظة اليت تطلغ قيمتهااالسببتثمارات

  .من أرصببببببببببببببببببد  شسببببببببببببببببببا ت األمببببا ببببة اليت مل يتي إ فبببباقهببببا   تظببببار تسببببببببببببببببببديببببد املببببدفوعببببات لتنفيببببذ املشبببببببببببببببببباريع
وتتوزع هذه األموال من شيث  وعها واملوجو ات ويتي اسبببببتثمارها مع املدراء املتيف ببببب بببببني يف إ ار  األصبببببول ويف 

ارتفعت معدالت الفائد  يف الوالعت املتحد  األمريكية   2202يف بنك التسبببببببببببببببوعت الدولية  ويف عام إيداعات 
هلذه األافظة فقد وّلد عائدات لنهت األذر وقلي، امليفاطر  يف االستثمار الذي اتطعته املنظمة ا أمابشك، ملحوظ  

بلغ يف العائدات  ا، فائضبببببببببببببب  املائة  ما ميثّ  يف 06 1 مقاب، املعيار القياسببببببببببببببي الطالغ يف املائة 25 1  سببببببببببببببطتها بلغت
 أساس   قطة 19

 
  مليون  والر أمريكي جمموعة األصبببببببببببببببول  536االسبببببببببببببببتثمارات الطويلة األج،: عث، هذه األافظة اليت تطلغ قيمتها

لعد  عقو  لتموي، ش ببببببببة منظمة األغذية والزراعة  املنظمةت من االلتزامات املتعلقة  اضببببببببعت جا ط  وُ  اليتالرتاكمية 
 مبطلغويقارن هذا   2202 يسبببببببببم وكا ون األول  31 يف والر أمريكي  ماليني 7 992 ملوظفني واليت كا ت تطلغ 

ا ميثبب،مبا  1202 والر أمريكي عنببد يبايبة عبام  ماليني 1 8 539 مليون  والر أمريكي   1475 بقيمببة  اخنفبباضبببببببببببببببب 
وتتأّله االلتزامات من خطة التعويضبببببببببببببببات للموظفني  و ظام مدفوعات ياية اادمة  والتغطية الططية بعد ا تهاء 

يف املائة وأوراق  50أسبببببهي بنسبببببطة يف ابببببك، ألصبببببول املسبببببتثمر  ُُيتفظ    و و ظام مدفوعات إياء اادمةاادمة  
سبببلطية بنسبببطة  األافظة الطويلة األج، عائدات كا ت  2202ويف عام  يف املائة  50مالية ذات  خ، اثبت بنسبببطة 

اليورو وخسببببببببببر   أسبببببببببباس ة قط 84بنسببببببببببطة  عائداهتااملعيار القياسببببببببببي ل ىأ اءها ختط ولكنّ  يف املائة 26 20بلغت 
على عائدات سببببببببببلط ا ر األمر الذي أثّ   2202عام يف املائة من قيمته مقاب، الدوالر األمريكي  يف 5.85 ته سببببببببببط ما

 شافظة اليورو لدى حتويلها إىل الدوالر األمريكي 
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  السببببتثمارات الق ببببري  والطويلة األج، صببببول االسببببرتاتيجية  لنسببببطة إىل ااأل خت ببببيص ببببّمي االسببببتثمارات: يُ  إ ار
إ ار    وجتري اببركات متيف بب ببة الدراسببات عن ب ببفته املسببتشببار الفظ للمنظمة  لتعاون الوثيق مع الطنك الدويل

األصبببببول واا بببببوم  وتقوم مبراجعتها اللجنة االسبببببتشبببببارية املعنية  السبببببتثمارات  وهي جلنة م لفة من خ اء رفيعي 
  وبنك التسبببببببوعت الدولية  وبنك التنمية ا سبببببببيوي رابطة األسبببببببواق الرألالية الدولية املسبببببببتوى من منظمات مث،

 مع املوافقة النهائية  واللجنة الداخلية االسبببببببببببببببتثمارواملركز الدويل ا ار  املعاابببببببببببببببات التقاعدية  وجامعة كور ي،  
 للمدير العام 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  هبذه الوثيقة  ااملالية ااشاطة علم  يُرجى من جلنة 
 

 مسودة املشورة

   2022 لعامابلتقرير عن االستثمارات  اأخذت جلنة املالية علم. 
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من الالئحة املالية اليت تنص يف جزء منها على التاسبببعة  تُعرض هذه الوثيقة على جلنة املالية لإلشاطة وفقا للما   -1
األموال غري املطلوبة لالشتياجات املطااببببر   شيثما ينططق ذلك  وعليه أن يسببببتنري  ما يلي: "جيوز للمدير العام أن يسببببتثمر

ويتعنّي على املدير العام أن يقدم للجنة املالية  ضبببمن الكشبببوف املالية اليت تُقدم هلا   برأي جلنة اسبببتشبببارية لالسبببتثمارات 
 عن االستثمارات اجلارية مر  ك، سنة على األق،"  بياًن  

املنظمة إ ار  جمموعتني عامتني من االستثمارات: االستثمارات الق ري  األج،  اليت تتمث، بشك، أساسي  تتوىل -2
قد تضبببببببي مطالغ من  لكنهامن أرصبببببببد  شسبببببببا ت األما ة اليت مل يتي إ فاقها   تظار تسبببببببديد املدفوعات لتنفيذ املشببببببباريع  

إمنا مل تُنفق بعد خالل السببببنة التقوميية  واالسببببتثمارات الطويلة األج،   املسببببااات املقرر  يف ال ًنمت العا ي اليت ّ  تلّقيها
 .ضعت جا ط ا على مدى عقو  لتموي، ش ة املنظمة من االلتزامات املتعلقة  ملوظفنياألصول املرتاكمة اليت وُ اليت عث، 

 االستثمارات القصرية األجل

شسبببا ت األما ة املو عة   تظار تسبببديد املدفوعات  تتأله االسبببتثمارات الق بببري  األج، يف معظمها من و ائع -3
دير هذه االسبببببببببببتثمارات جهات تو لتنفيذ املشببببببببببباريع وأي أموال  قدية عث، اشتياطيات ال ًنمت العا ي وأصبببببببببببول أخرى   

 Northern  وابببركةWellington Managementخمت بببة ر ار  األصبببول يف االسبببتثمارات الق بببري  األج، وهي ابببركة 

CompanyTrust  وم ببببببرف  HSBC اببببببركة و   والطنك الدويلAllspring Global Investors اسببببببتثمارها يف  أو  
 و ائع لدى بنك التسوعت الدولية 

لغ تط 2202 يسببببم وكا ون األول  31وكا ت قيمة السببببوق   لدوالر األمريكيت للحافظات الق ببببري  األج، يف  -4
  1202 يسم وكا ون األول  31مليون  والر أمريكي يف  2 060قاب، مليون  والر أمريكي م 2 466

 متد يةيف استثمارات  الدولية التسوعت بنك لدى و ائع ويف ا ارهتا خارجية جهات لدى األموال استثمار ويتي -5
  قيمة املوار  على األفاظ ضمان االستثمار الق ري  األج، اليت يتمث، هدفها األويل يف ة لتمااي مع سياس امليفاطر

 ما يلي: تفويضاتال عن حمد   تفاصي، تشم، -6

سببببيولة"  وتسببببتثمر الفائ  يف  شسبببباص: تسببببتيفدم املنظمة شسبببباص هذا امل ببببرف بوصببببفه "Northern Trust  أت
مشبببببرتين متدا امليفاطر  ويتأله هذا األسببببباص ب بببببور  أسببببباسبببببية من  شسببببباصاألرصبببببد  النقدية  لدوالر األمريكي يف 

غ األصلي والفوائد من جا ب شكومة الوالعت املتحد  أو وكاالهتا  لاملضمو ة  لنسطة إىل املطر  أو األوراق املالية ال ا 
 أو أجهزهتا أو امل سسات اليت ترعاها 

التسبببببببوعت الدولية: تتأله هذه األافظة من الكثري من اايداعات التعاقطية  ويوّفر بنك التسبببببببوعت الدولية  بنك صت 
م بببببببببرفا من امل بببببببببارف املركزية وغريها من السبببببببببلطات  50 جمه اهليكلي مع تما ية بفع، مسبببببببببتوى عالع من النوعية االئ

 .النقدية
 لدوالر األمريكي   سبببببببوبةاألوراق املالية األكومية احيف يسبببببببمم  السبببببببتثمار  :Wellington Management جت 
ذات الت بببببببببببببببنيه العببايل وغري ذلببك من تعببد   األطراف والطنوين املللمنظمببات    واألوراق املبباليببةت األكوميببةالوكبباالو 

 ثالثة أاهر  األافظة هذه ويطلغ متوسط مد  .سندات مل سسات مالية
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  والوكاالت األكومية   لدوالر األمريكي احسببببوبة األوراق املالية األكومية ُيسببببمم  السببببتثمار يفالدويل:  الطنك  ت 
 تطلغو  .خرىاألالية امل سببسببات املو  الطنوين ذات الت ببنيه العايل والتزامات  واألوراق املالية للمنظمات املتعد   األطراف

 اهر أهذه األافظة ستة  مد 
Allspring Global Investments هبت 

 لدوالر  سبببببببببببوبةاح السبببببببببببتثمار يف األوراق املالية األكوميةيسبببببببببببمم   :1 
 الطنوين ذات الت بببنيه العايل والتزامات     والوكاالت األكومية  واألوراق املالية للمنظمات املتعد   األطرافاألمريكي

 اهر ا  12تطلغ مد  هذه األافظة و  .خرىاألالية امل سسات املو 
 HSBCلدى م ببرف   ليوروشسبباص السببيولة الغرض من  إن: HSBCلدى م ببرف   ليوروالسببيولة  شسبباص وت 

األرصد  امل رفية امل قتة والق ري  إمنا للفائ  يف the Northern Trust Government Select Fund  فسه لببببببب هو
ظلت األرصببد  املسببتثمر   ليورو منيففضببة  لتايل  و  كا ت أرصببد  املنظمة النقدية  ليورو حمدو    و  ليورو   ااألج، جد  

  2202  سطيا طوال عام

 األصول املستثمر  يف األافظة الق ري  األج،  مع مقار ة  لسنة السابقة  خت يصيطنّي اجلدول أ ًنه  -7

 

 2022ديسمرب/كانون األول  31يف  2021ديسمرب/كانون األول  31يف  

NT Government Select Fund 24,557,338 26 39,021,236.11 

 1,098,237,486.69 88 890,440,629 بنك التسوعت الدولية

Wellington AM 465,290,240 26 497,834,380.20 

 427,267,695.26 21 384,338,692 الطنك الدويل

 AllSpring Global Inv 283,879,312 88 343,217,865.20اركة 

 HSBC* 11,975,329 06 60,180.127.21شساص السيولة  ليورو لدى بنك 

 2,465,758,790.67 2,060,481,542.55 اجملموع
يورو حمولة مبوجب سببببعر ال ببببرف ل مي  56 509 45 139قد بلغت  2022 يسببببم وكا ون األول  31يف حمتسببببب  ليورو  إن القيمة  ال ببببندوقهذا *  

  2022 يسم وكا ون األول  31املتحد  يف 
 اب، عائدمق 2022املائة عام  يف 25 1 ما  سببطتهافظة االسببتثمارات الق ببري  األج، ألاامجالية  وبلغت العائدات -8

  أساس قطة  19 بنسطة عائداتيف ال افائض  ث، ما مياملائة   يف 06 1غ القياسي الطال املعيار
يف مسببببببببببببعى لكطم تزايد   2022خالل عام ملحوظة  زع   الوالعت املتحد يف  الفائد  تمعدالاببببببببببببهدت وقد  -9

تالية يف تالزع ات املأثرت   و 2022خالل عام من النقاط املئوية يف املائة  4كثر من التضيفي  وارتفعت معدالت الفائد  أب
 افظةأك  يف إيرا ات شلحافظة  بيد أن إمجايل العائدات قد قابله ارتفاع ل األوراق املاليةاملعدالت أتثري ا سببببلطي ا على سببببعر 

 عائدات خت ببببببببببيصل أ ًنه ويطنّي اجلدو   يف ياية العام يف املائة 25 1  ما أ ى إىل أ اء إمجايل للحافظة بلغ األوراق املالية
 اجلهات الفر ية اليت تتوىل اا ار  شسب  وع األافظة 

                                                      
  بعد اراء 2021 وفم وتشرين الثاا  1اعتطار ا من  Allspring Global Investorsإىل  Wells Asset Fargo Asset management  تغيري اسي   1

  GTCR LLCو Reverence Capital Partnersسهي من القطاع اااص واا ل يف جمال إ ار  األصول من قط، اركتني  Wells Fargoأ شطة 
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 2022 عائدات حافظة االستثمارات القصرية األجل لعام
      

 ختضع إلدارة انشطة

 %-AllSpring Global Inv 0.26 اجلهة املديرة

م ار أذوًنت وأسهي اازا ة األمريكية يف بنك الوالعت  املعيار القياسي
 %-1 11 إىل سنتني 0من  ت ملد  ICE BofAاملتحد   

      

 %0.77 البنك الدويل اجلهة املديرة

م ار أذوًنت وأسهي اازا ة األمريكية يف بنك الوالعت  املعيار القياسي
 %68 0 ةإىل سن 0من  ملد  تICE BofAاملتحد   

      

 Wellington Management 1.65% اجلهة املديرة
 %46 1 تICE BofAسندات اازا ة ملد  ثالثة أاهر   املعيار القياسي

      
     الودائع وحساابت السيولة

 Northern Trust Liquidity Fund اجلهة املديرة
1.30% 

      

 %1.66 بنك التسوايت الدولية املؤسسة
 %48 1 تICE BofA  سند خزا ة ملد  اهر املعيار القياسي

    
  

     إمجايل احلافظة القصرية األجل

 %1.25  املتوسط املرجم جلميع عائدات األصول ق ري  األج،ت عائد احلافظة
 %06 1   ت املتوسط املرجم لفرا ى املعايري القياسية للحسا ت  عائد قياسي

 %0.19   يفوق املعيار القياسيت عائد األافظة الذي فائض العائدات 
 

 األجل القصرية احلافظة يف املخاطر إدارة

 األهداف الرئيسبببببببية لسبببببببياسبببببببة االسبببببببتثمار الق بببببببري  األج، اليت تعتمدها املنظمة شسبببببببب ترتيب األولوية  تتمث، -10

ااطر  أب ه املنيفف  ااطر" ااملنظمة أيضبببببب   عّرفتوالسببببببيولة ومعدل العائدات  وقد  األسبببببباسببببببي املطلغيلي: سببببببالمة  ما يف
  من الناشية ااش ائية اجد   ضئيال   ااهر   عشر اثظ مدى على سليب عائد أي اشتمال يكون شيث به املسموحاألق ى 

 رئيسببببببببية عوام، ثالثة هناين األج،  الق ببببببببري  االسببببببببتثمارات إ ار  لدى امليفاطر مقاييس من العديد املنظمة تتطع شني ويف
  والتنويع االئتما ية امليفاطر املد  : وهي االستثمارات خماطر وإ ار  لقياس ُتستيفدم
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 اخنفضببببببببت كّلما  أق ببببببببر  املد  كا ت  وكّلما  الفائد  معدل يف للتغيريات السببببببببندات شسبببببببباسببببببببية قياس هي املد   أت
  العائدات تقّلب و لتايل  األساسية

 اشتمال اخنف  كّلما  أفضببببببب،  الت بببببببنيه كان  كّلما   السبببببببندات سبببببببدا  عدم اشتمال قياس هو االئتماا ااطر  صت
األعلى املمكن  ومعدل  الت ببببنيه AAAميث،   Standard and Poorلت ببببنيفات  اووفق    السببببدا  عن العجز

كالت نيه األ ىن شيث ميكن اعتطار األمن " رجة استثمار"    BBBالديون األالية للحكومة األمريكيةت  وُُيّد  
  +AAالسدا   وأّما متوسط ت نيه األافظة الق ري  األج، فهو  هو الت نيه األ ىن ويشري إىل عدم Dوأّما 

رين  واملد   لدوالر األمريكي  تتنوّع األافظة بني امل بببببببدّ  احتسبببببببب : ضبببببببمن الدخ، الثابت العايل اجلو  التنويع جت 
  والقطاعات والت نيه االئتماا

االستثمار  د  وجهةحتجهة معنية ر ار  األصول  ك،   يت أسندت إىلال اااصة  الستثمار إن ااطوط التوجيهية -11
والتزامات   عالية اجلو   وال سببببببيما يف الوكاالت األكومية واألوراق املالية للمنظمات املتعد   األطرافالاالسببببببتثمارات  حنو

  كما يظهر أ ًنه  AA+متوسط الت نيه االئتماا للحافظة هو    كان  و لتايلذات الت نيه العايلالطنوين 

سببياسببة االسببتثمار الق ببري اببهر ا  ويتمااببى هذا مع  72 3و أ 31 0ويطلغ متوسببط مد  األافظة الق ببري  األج،  -12
  واملعيار القياسي األج،

 

  
متوسط التصنيف االئتماين  مدة املتوسط املرجح املدة الوزن يف احلافظة

 )جدول ستاندرد أند بور(

NT Government Select Fund 1 62% - 0 000 Aaa-mf* 

 غري متوافر 059 0 13 0 %65 45 بنك التسوعت الدولية

Wellington AM 20 69% 0 26 0 053 AA 

 + AA 089 0 50 0 %76 17 الطنك الدويل

 + AllSpring Global Inv 14 27% 0 80 0 114 AAاركة 

 + AA 0.31   اجملموع

 Moody's شسا ت سوق املال لب ت نيه* 

 

 الطويلة األجلاالستثمارات 

عث، شافظة االسبببببببتثمارات الطويلة األج، القيمة الرتاكمية ل وراق املالية واايرا ات اليت أعيد اسبببببببتثمارها خالل  -13
 أكثر من ثالثني سنة 

 واهلدف الرئيسي هلذه األافظة هو عوي، ش ة املنظمة من االلتزامات املتعلقة  ملوظفني: -14
  تعويضات يف شاالت ااصابة أو املرض أو الوفا   تيجة أ اء املهام الرليةتقدم  –خطة التعويضات للموظفني  ت1 
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ا ملطدأ فليمنغ املعتمد يف منظومة األمي املتحد  من أج، حتديد اروط العم، وفق   – ظام مدفوعات ياية اادمة  ت2 
عمول به مبوجب قا ون احلي  ويشببببببببطه هذا النظام  لنسببببببببطة إىل موظفي فئة اادمات العامة  ظام ياية اادمة امل

 العم، اايطايل 
هي خطة للتأمني الطيب للموظفني املتقاعدين امل هلني وأسببببببببببببببرهي  شيث يتي  –التغطية الططية بعد ا تهاء اادمة  ت3 

  تقاسي تكلفة التأمني بني املوظه املتقاعد واملنظمة
إياء خدمتهي  ومنحة العو   إىل  يتأله من املدفوعات املسببببببتحقة للموظفني لدى –فوعات إياء اادمة  ظام مد ت4 

  اادمة يايةالوطن  وسفر العو   إىل الوطن و ق، األاثث  واستطدال رصيد ااجازات املتجمعة  ومستحقات 
ار ة  لتقييمات قم 1995ويطني الشببببببك، أ ًنه تطور قيمة السببببببوق ألافظة االسببببببتثمارات الطويلة األج، منذ عام  -15
  ت1997كتوارية لاللتزامات املتعلقة  ملوظفني  منذ عام ال ا

 

 
  .هلببببببببذه االلببببببتببببببزامببببببببات كببببببتببببببواريا تببببببقببببببيببببببيببببببي  1997-1996مببببببنببببببببذ الببببببفببببببرت   وأجببببببري يف كبببببببب، فببببببرت  مببببببببالببببببيببببببببة -16

املنظمة من شيث جمموع االلتزامات    يب 2022 يسم وكا ون األول  31وشد  آخر تقييي أجرته اركة متيف  ة يف 
 الرقي املسبببببببببببببببجبب،  منمليون  والر أمريكي  547 1 مبطلغ أقبب، والر أمريكي  أي  ماليني 992 7 املتعلقببة  ملوظفني مبطلغ

  والر أمريكي   ماليني 1 539 8الطالغ و 1202عام يف 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700

م 
 يس

-
95

م 
 يس

-
97

م 
 يس

-
98

م 
 يس

-
99

م 
 يس

-
20

00

م 
 يس

-
20

01

م 
 يس

-
20

02

م 
 يس

-
20

03

م 
 يس

-
20

04

م 
 يس

-
20

05

م 
 يس

-
20

06

م 
 يس

-
20

07

م 
 يس

-
20

08

م 
 يس

-
20

09

م 
 يس

-
20

11

م 
 يس

-
20

12

م 
 يس

-
20

13

م 
 يس

-
20

14

م 
 يس

-
20

15

م 
 يس

-
20

16

م 
 يس

-
20

17

م 
 يس

-
20

18

م 
 يس

-
20

19

م 
 يس

-
20

20

م 
 يس

-
20

21

م 
 يس

-
20

22

ةماليني الدوالرات األمريكي
االلتزامات املتعلقة مبوظفي املنظمة وأصوهلا الطويلة األجل

قيمة السوق للحافظة الطويلة األج،
التقييي االكتواري لاللتزامات
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األايل للتموي، وخيارات معاجلة ثغر  والوضبببببع   2202عام ل االكتواري  و تائت التقييي اللتزاماتوصبببببه   وُعرض -17
 " كتواري لاللتزامات املتعلقة  ملوظفنيال بعنوان "التقييي ا 4/519-2022على جلنة املالية ضمن الوثيقة  التموي، 

 ماليني 874 4 والر أمريكي  مثبّب، مطلغ  ماليني 992 7 ومن إمجببايل مجيع االلتزامببات املتعلقببة  ملوظفني والطببالغببة -18
 أجاز م عر املنظمة االلتزامات املتعلقة  لتغطية الططية بعد ا تهاءأمريكي التزامات التغطية الططية بعد ا تهاء اادمة  و  والر 

   وكان امل عر قد أجاز هذه االلتزامات للمطلغ  فسببببببببببببببه 2017-2016ليون  والر أمريكي يف الفرت  املالية م 1 14اادمة مبطلغ 
 .2015-2014  2013-2012  2011-2010  2009-2008  2007-2006  و2005-2004يف الفرتات املالية 

اللتزامات التغطية الططية بعد أي عوي،  2021-2020أو للفرت   2019-2018ومل تشببببببم، امليزا ية لفرت  السببببببنتني  -19
  2023-2022أو  ا تهاء اادمة

 : 2202 يسم وكا ون األول  31يف  للحافظة الطويلة األج، األصول خت يصو تر  أ ًنه قيمة السوق و  -20
 

 2022ختصيص أصول احلافظة الطويلة األجل لعام 

 األصول ابلدوالر األمريكي النسبة املئوية من احلافظة  اجلهة اليت تتوىل اإلدارة
 األسهم

 208,696,545.34 %38 91 أسهي األسواق املتقدمة

 67,510,542.34 %12 59 أسهي األسواق الناائة

 اثبتدخل 

LGT AM 40 19% 104,061,500.39 

BNP AM 10 29% 156,060,262.54 

   
 

 إمجايل احلافظة الطويلة األجل
 

536,328,850.61 

  2022  يسم وكا ون األول 31القيي يف 

 
 والر  ماليني 3 536 والر أمريكي إىل  ماليني 5 673االسبببتثمارات الطويلة األج، من  تراجعتوخالل العام   -21

  2022أمريكي  ويظهر العرض الطياا أ ًنه تطور شافظة االستثمارات الطويلة األج، يف عام 
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املائة  يف 26 20 -   لدوالر األمريكي ممثال    2022وقد بلغ األ اء اامجايل لالسبببببببببببببتثمارات الطويلة األج، لعام  -22

أسبببببببببببباس  ويظهر األ اء املف بببببببببببب، ك،  ة قط 48طلغ ياملائة  ما ميث، تفوق ا يف األ اء  يف 74 20 -  لعائد القياسببببببببببببي مقار ة  
 اااص هبا يف اجلدول أ ًنه   عيار القياسيشافظة فر ية بناء على امل

 
 2022إمجايل احلافظة الطويلة األجل لعام 

 العائدات ابلدوالر األمريكي األسهم، مقيمة ابلدوالر األمريكي
2022 

 ابليوروالعائدات 
2022   

   %18.17- حافظات األسهم العاملية
   MSCI -18.01%يف املائة من م ار األسواق الناائة لب  MSCI + 25يف املائة من امل ار العاملي لب  75 املعيار القياسي

   %0.16- فائض العائدات
     األسواق املتقدمة

   %17.40- األسواق املتقدمة - Northern Trust Transition Accounts اجلهة املديرة
   MSCI -17.73% الناائة لب م ار األسواق املعيار القياسي

     األسواق الناائة
   20.48%- (Blackrock، واليت كانت بصورة مرحلية بيد 2022)اعتبار ا من مايو/أاير  اجلهة املديرة
   %19.74- ل سواق الناائة MSCIم ار  املعيار القياسي

ا ابليورو      الدخل الثابت، مقيم 

 %17.28- %22.37- حافظات الدخل الثابت على املستوى العاملي

 Barclays World Gov't Inflation Link'd + 16% ICE Merrill Lynch% 64 املعيار القياسي
EMU Direct Gov't AAA Bond Index + 10% Barclays EU Credit Corp + 

10% Barclays US Credit Corp، التحوط هبا لليورو   
-23.25% -18.22% 

 %0.94 %0.88 فائض العائدات
       

 LGT AM -22.30% -17.21% اجلهة املديرة
 Barclays World Gov't Inflation Link'd +20 %ICE Merrill Lynch EMU% 80 املعيار القياسي

Direct Gov't AAA Bond Index    التحوط هبا لليورو 
-23.75% -18.75% 

 BNP AM -22.42% -17.33% اجلهة املديرة
 Barclays World Gov't Inflation Link'd + 15% ICE Merrill Lynch% 55 املعيار القياسي

EMU Direct Gov't AAA Bond Index + 15% Barclays EU Credit Corp + 

15% Barclays US Credit Corp    التحوط هبا لليورو 
-22.91% -17.86% 

   %20.26- إمجايل عائدات احلافظة الطويلة األجل )املتوسط املرجح حلافظات األسهم والدخل الثابت(
   %20.74- العائد املعياري  املتوسط املرجم للمقياسني املعياريني ألافظة األسهي وألافظة الدخ، الثابتت

   %0.48 احلافظة مقابل املعايري القياسية(الفائض يف العائدات )عائدات 
   %5.85- األ اء السنوي  ليورووالدوالر األمريكي 
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 مقار ة   ملراجع القياسية التالية:الطويلة األج،  تاالستثمارايقاس أ اء  -23

  :يف املائة من م ار 75 لنسطة إىل شافظة األسهيInc. The Morgan Stanley Capital International  

(MSCI) World Developed Markets يف املائة من م اببر  25 زائدThe Morgan Stanley Capital 

International Inc. (MSCI) Emerging Markets  

 لنسطة إىل شافظة اايرا ات الثابتة   

o   لببببببببببببببببالذي ُمنم  لنسطة إىل التفويLGT    يف املائة من م ار  80مزيت م له منWorld Bloomberg 

Government Inflation Linked Bonds All Maturities  وم ار  يف املائة 20زائدICE BofA  AAA 

EUR Government Bonds   

o لببببببببببالذي ُمنم إىل التفوي    لنسطةBNP  يف املائة من م ار  55  مزيت م له منWorld  Bloomberg

All Maturities Government Inflation Linked Bonds  وم ابببببببر يف املائة 15زائدICE BofA  

AAA EUR Government Bonds  يف املائة من م ابببببببببببر  15زائدBloomberg EUR Corporates  

  Bloomberg US Corporatesيف املائة من م ار من  15زائد 

 
خضبببببببعت وتعّ  هذه املعايري القياسبببببببية أبما ة عن خم ببببببب بببببببات األافظة على املسبببببببتويني اجلغرايف والقطاعي  وقد  -24

 لالستعراض من جا ب جلنة االستثمار والطنك الدويل ب فته املستشار الفظ لش ون االستثمار يف املنظمة 

إىل  األسببببهي قلت اسببببتثمارات   2020  يف عام امن مهامهاجلهة املسبببب ولة عن إ ار  األسببببهي سببببابق ا إعفاء  بعد -25
  تظار إعا   استثمارها مع   Northern Trust  الو يعةاجلهة العاملية شسا ت ممسوكة من يف  سلطية من األسهياز  شي

 امليفتارين   األسهيمدراء 

 إ ار  ل سببببببهي ليتوليا ديرين اثنني جديدينمب ااتيانوضببببببعت اللمسببببببات األخري  على إجراءات   2021ويف عام  -26
 أسببببببهيلالسببببببتثمارات يف  لنااببببببطةهذه األموال  واختارت جلنة االسببببببتثمارات وسببببببيلة مجاعية لالسببببببتثمار من أج، اا ار  ا

وقد جرى   لتيف ي ات األسواق املتقدمة اليت شد هتا املنظمةاألسواق الناائة  ومدير ا ل صول من أج، اا ار  السلطية 
أما   2022مايووأعر  يف Blackrockاسبببببببببتثمار أموال األسبببببببببواق الناابببببببببئة من خالل املدير الذي وقع االختيار عليه أي 

  2023األسواق املتقدمة إىل املدير امليفتار فستجري يف الف ، األول من عام  أسهيشيازات عملية  ق، 
عقب اسبببببببببتعراض ل صبببببببببول واا بببببببببوم من جا ب جهة خارجية  وأتكيد النتائت من قط، جلنة   2020ويف ياية  -27

يف  60ملتوخية للعائدات إىل تيف يص األصول الطويلة األج،  فزا  األصول الاالستثمارات  وافق املدير العام على تعدي، 
  يف املائة للعقارات مع ختفي  مواز يف العائدات الثابتة: 10ل خت يص بنسطة خااملائة من األافظة  مع إ 
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 استثمارات احلافظة الطويلة األجل

 الوزن املعيار القياسي فئة األصول
 MSCI 37 50%لـ  العامليةم ار األسواق الناائة  األسهي يف األسواق الدولية املتقدمة

 %50 12 ل سواق الناائة MSCIم ار  األسهي يف األسواق الدولية الناائة

 %50   إمجايل األسهم العاملية

 %00 10 ُيد  الشق ا العقارات

 %60 إمجايل األصول املتوخية للعائدات

 Barclays World Govt Inflation Linked All السندات املرتططة  لتضيفي
Maturities Index 

25 60% 

 ICE BofA AAA EUR Government Bond Index 6 40% السندات األكومية

 Bloomberg EUR Corporates Index  &Bloomberg االئتماًنت ال األة لالستثمار
US Corporates Index 

8 00% 

   يف املائة 100   التحوط هبا لليورو بنسطة  
 %40 العامليإمجايل الدخل الثابت 

 %40 إمجايل األصول املخفضة للمخاطر

 
تقييي فرص لخطري استشاري خارجي ملساعد  املنظمة يف حتليلها للسوق العقارية و إجيا  وقررت جلنة االستثمارات  -28

وسببببوف يتي  2022يف ياية عام  هلذه اادمة املناق ببببةا طلقت إجراءات االسببببتثمار املناسببببطة يف هذه الفئة من األصببببول  و 
    والطنك الدويلالفظ هامستشار  شالي ا ويدعي املنظمة  2023يف عام  استكماهلا

يتي اشتسبباص شافظات اايرا ات الثابتة  ليورو  ويُعزى السببطب إىل أن التزامات التغطية الططية بعد ياية اادمة  -29
  بني األصببببببببببول واا ببببببببببوم يف األافظات الطويلة تتضببببببببببمن مكوًن  هام ا  ليورو  ومن اهلام املطابقة  إىل أق ببببببببببى شّد ممكن

يف املائة مما كا ت  85 5ي أ ىن بنسببببطة أ 1 0705خمتتمة العام عند مسببببتوى  2022تراجعت قيمة اليورو يف عام و األج،  
ا يعّ  عنها عليه يف بداية العام  وي ثر ذلك يف موجو ات املنظمة احسبببببوبة  ليورو أتثري ا سبببببلطي ا  إذ يرفع أ اء األافظة عندم

  لدوالرات األمريكية  
ا هام ا  يكون هلذه االستثمارات فرت  زمنية أطول بكثري  -30 ويف شني يشك، األ اء السنوي مقاب، املعيار القياسي قياس 

لتحقيق أهدافها  وترصببببببد املنظمة عن كثب أ اء االسببببببتثمارات على مدى سببببببنوات عد   وعلى  ورات عديد  للسببببببوق من 
 التقّلب الق ببببببري األج، وفهي االجتاهات األطول أجال  ل سبببببباليب واألهداف امليفتار  لالسببببببتثمارات  ويف أج، اااببببببار  إىل

يف املائة منذ إ شببببببببائها  95 2عائدات السببببببببوق املطيّنة أ ًنه  ميكن ااشاطة أبن التفويضببببببببات األالية شّققت عائدات بنسببببببببطة 
 املعيار القياسي املوشد الطوي، األج،   اء علىألا مع حتقيق تفوق طفيه يف احتسطة  لدوالر األمريكيت  
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 2022احلافظة الطويلة األجل لعام 

    

قيمة 
السوق 
آبالف 

الدوالرات 
 األمريكية

الوزن يف 
 احلافظة

عائدات 
2022 

ابلدوالرات 
 األمريكية

عائدات 
2022 
 ابليورو

العائدات 
ابلدوالرات 
األمريكية 

 3لفرتة 
 سنوات

العائدات 
ابلدوالرات 

 األمريكية
 سنوات 5لفرتة 

العائدات منذ 
 التأسيس

 %7.60 %3.59 %2.82   %18.17- %51.50 276,207.09 حافظات األسهم العاملية

 %7.72 %5.43 %4.90   %18.01-     املعيار القياسي
Northern Trust Transition Accounts 

 %17.47       %17.40- %38.91 208,696.55 األسواق املتقدمة – 

 %17.20       %17.73-     املعيار القياسي
Northern Trust Transition Accounts 

 %14.88         %0.00 0.00 الناشئةاألسواق  – 

 %16.06             املعيار القياسي

Blackrock – 5.61-         %12.59 67,510.54 األسواق الناشئة% 

 %4.74-             القياسي املعيار

 %0.09- %3.50- %4.80- %17.28- %22.37- %48.50 260,121.76 حافظات الدخل الثابت على املستوى العاملي

   %3.81- %5.26- %18.22- %23.25-     املعيار القياسي

LGT AM 104,061.50 19.40% -22.30% -17.21% -4.43% -3.39% -0.82% 

   %3.78- %5.10- %18.75- %23.75-     املعيار القياسي

BNP AM 156,060.26 29.10% -22.42% -17.33% -5.05% -3.58% -0.70% 

   %3.83- %5.36- %17.86- %22.91-     املعيار القياسي

 %2.95 %0.06 %1.02-   %20.26- %100.00 536,328.85 إمجايل عائد احلافظة الطويلة األجل ابلدوالر األمريكي

 %2.90 %0.77 %0.29-   %20.74-     املعيار القياسي املوحد للحافظة الطويلة األجل

 
ويطنّي اجلدول أ ًنه العائدات السنوية جلميع األصول املستثمر  الطويلة األج،  التفويضات األالية والسابقةت منذ  -31
 ملعايري القياسية اااصة هبا  وكما هو واضم  عكست العائدات بشك، وثيق معايريها القياسية خالل  ار ة  قم 1994عام 

  خالل هذه الفرت  على االسببتثمار  مع  ا عنه كمتوسببط هندسببي العائد ويطلغ متوسببطاألخري   ع والعشببرين تسببالالسببنوات 
 املائة  يف 32 5 سطة 
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 األجل إدارة املخاطر يف احلافظة الطويلة

على غرار االسببببببببببببتثمارات الق ببببببببببببري  األج،  تتمتع االسببببببببببببتثمارات الطويلة األج، هبيكلية متينة ا ار  امليفاطر   -32
وهبدف استكمال التطليغ عن امليفاطر الذي توّفره اجلهات ااارجية اليت تتوىل اا ار    ّفذت املنظمة خدمة ا ار  امليفاطر 

لديها  وتوّفر هذه اادمة تقارير اهرية مستقلة عن عوام، ااطر اليت ت ثر  ب فته م رف اايداع Northern Trustمع 
 ما يلي: حتلي،على األافظة  ويتيم هذا التقرير التف يلي لشعطة الش ون املالية 

أعلىوأ ىن من  األصبببببببببول  اختيار األوراق املالية  القطاعاتواألقاليي املمنوشة وزًن   خت بببببببببيصم بببببببببا ر امليفاطر:   أت
  وغريها  واملد   والعملة  املستوى

املسببتوعت عند والعجز املتوقع  يفطرمن خالل القيمة املعرضببة لل   على أسبباس مطلق امليفاطر : مع  ا عنه شجي  صت
 خطأ التتطع  سبوعلى أساس  سيب  حب امليفتلفة للثقة 

أزمة الرهن العقاري  اختطار السبببببببببيناريو: يتي اختطار األافظات للنظر إىل ر   فعلها يف ظّ، سبببببببببيناريوهات عديد    جت
    وتفشي جائحة كوروًن وغري ذلكتوأزمة املنظومة املالية السنوي 
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النسبة املئوية للعائد
1994أداء احلافظة الطويلة األجل مقارنة ابملعيار القياسي منذ عام 

األافظة الطويلة األج،  لدوالر األمريكي املعيار القياسي للحافظة الطويلة األج،  لدوالر األمريكي %5.32= املتوسط اهلندسي للعائد 
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لطريقة اليت سببببببببوف تواصبببببببب، املنظمة تنمية هيكليتها ا ار  امليفاطر من أج، األرص على أن تتّي إ ار  األموال     ت
تكون متوائمة على الشك، األوثق مع اا وم الوار   فيها  كما أن التقارير الشهرية ال ا ر  عن جلنة االستثمار 
سوف تلقي الضوء على التغيريات يف أي عوام، خطر  إضافة  إىل ذلك  ُتطلق وشد  اازا ة  داءات ف لية إىل 

 مدراء االستثمار وتقوم برصد سنوي لالمتثال 
 برتطةموظه مايل معظ مبيفاطر االسبببببببببببببببتثمار  مع تعيني 2022يف عام املنظمة  ت خزا ةتعزز  عن ذلك  فضبببببببببببببببال   -33
 على رصد امليفاطر واااراف على مدراء االستثمارات ااارجيني  بشك، رئيسي كز لري   2022 آصوأغسطس يف 3-ف

 نفقات االستثمار

ير  أ ًنه تف بببببببببي، التكاليه املرتططة ر ار  االسبببببببببتثمارات الق بببببببببري  والطويلة األج،  والرسبببببببببوم األك  هي تلك  -34
وتتغري مع تغري   ل صبببول اااضبببعة لإل ار  نسبببطة مئويةكاملت بببلة  ا ار  ااارجية للحافظات  ويتي اشتسببباص هذه الرسبببوم  

  مع معايري السوق ها ستعراض منتظي للرسوم من أج، ضمان اتساق ملنظمةلدى ا اازا ةوتقوم   قيمة األصول األساسية
الرسبببببوم املرتتطة على الوالعت الق بببببري  والطويلة األج، على  تكدأت  2022ري يف عام جويف االسبببببتعراض األخري الذي أ

 السواء   لتمااي مع أسعار السوق 
على أ   وهذايف املائة 091 0  سببببببببببطة 2022معدل النفقات ا ار  االسببببببببببتثمارات ومراقطتها عام إمجايل سببببببببببّج، و  -35

أ ىن من النسببب اليت لوشظت يف السببنوات  هولكن  يف املائة 88 0 ةالغلطا 2021عام  يف ةاملسببجل نسببطةمن ال ب ببور  طفيفة
يف  125 0الطالغة  2019 يف عام ةاملسببببجل نسببببطةال منو يف املائة  110 0الطالغة  2020ا  فة: أي النسببببطة املسببببجلة يف عام 

واادمات الوصاية اا ار  و رسوم يعزى ذلك بشك، أساسي إىل و  2022بشك، طفيه يف عام  ت النسطةوقد حتسناملائة  
وتعو  هذه الزع   ب ببببور  رئيسببببية إىل تعيني املدير اجلديد الفاع،   أمريكي  والر 246 000 اليت بلغت تقريط ا االسببببتشببببارية

وزا ت تكاليه   Northern Trustا ت ب ببببور  مرشلية بيد اليت كغري الفاعلة و الوالية  ل سببببواق النااببببئة الذي ش، حم،ّ 
  3-ففظ  موظهاازا ة هي أيض ا بشك، طفيه عقب تعيني  موظفيتعيينات 

 

 املقدمةخدمات االستثمار 
 2022نفقات عام 

 ابلدوالر األمريكي 
 1,926,454.70 رسوم اا ار  والوصاية واادمات االستشارية

   

 719,728.80 موظفو اازا ة  أربع وظائه من الرتطة الفنيةت
 6,500.00 املستثمرين والتدريبتكاليه اجتماعات اللجنة االستشارية املعنية  الستثمارات  واالجتماعات السنوية بشأن امتثال 

 Bloomberg 72,028.05 طرفيات

 9,171.82 تكاليه السفر

 2,733,883.37 جمموع النفقات

 3,002,087,641.28 2022ديسمرب/كانون األول  31إمجايل األصول يف 

 %0.091 2022نسبة النفقات 
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 إدارة االستثمارات يف منظمة األغذية والزراعة

اختيار مقدمي اادمات  إجراءات ج، حتديدأل جرى اسببببتعراض اخت بببباصببببات جلنة االسببببتثمارات  2020يف عام  -36
إىل اللجنة  ويرأس جلنة االسبببتثمارات شالي ا  اثنني تعزيز األوكمة ع  اقرتاح إضبببافة عضبببوين  اخلينيو   املالية على وجه أفضببب،

أعضبباء آخرين كالتايل: ًنئب سببتة  تتأله منهي و   اليةامل الشبب ون كله  ااببراف على اببعطةاملالعام للمنظمة  ًنئب املدير
املالية  وكطري اا اء االقت ببببا يني  واملسببببتشببببار القا وا للمنظمة   الشبببب ون املدير العام املكله  ااببببراف الثا وي على اببببعطة

يقوم أمينا اازا ة لدى   وسبببببببببببوف االسبببببببببببتثمار مركزإ ار  املوار  ومدير التيفطيط االسبببببببببببرتاتيجي و مدير مكتب املالية و  يرومد
 مراقطني  ب فة  ملشاركة أيض ا  مكتب املفتش العامال ندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرًنمت األغذية العاملي و 

من الالئحة املالية   1 9ا املشبببببور  من اللجنة االسبببببتشبببببارية املعنية  السبببببتثمارات ططقا للما   وتلتمس املنظمة أيضببببب   -37
ة األسببببببببواق رابط خ اء رفيعي املسببببببببتوى من بع  املنظمات مث، مخسببببببببة جلنة خارجية تتكون مني هواللجنة االسببببببببتشببببببببارية 

  وجامعة كور ي، واملركز الدويل ا ار  املعااات التقاعدية التنمية ا سيوي بنك  وبنك التسوعت الدولية  و الرألالية الدولية
ا اطوط واايرا ات الثابتة وفق   األسبببببهي أسبببببواقويتوىل مدراء أصبببببول خارجيون متيف ببببب بببببون إ ار  األصبببببول يف  -38

توجيهية تف ببببببيلية مكتوبة أصببببببدرهتا املنظمة  ويتي اختيار ه الء املدراء من خالل طرح مناق ببببببات  ولية مفتوشة  على أن 
 مدير جديدواال تهاء منهما  ما أ ى إىل تعيني  نيمناق ببت  إجراء و  تنجز عملية االختيار النهائية مبسبباعد  الطنك الدويل 

مدير آخر معظ أبسببهي   تعيني و   2022مايووأعر   خالل اببهر Blackrock  األسببواق النااببئة ألسببهيمعظ  ألصببول 
  2023من عام األسواق  ومن املفرتض عوي، الوالية خالل الربع األول 

ارية شببباالسبببت ة اللجنةوجتري  راسبببات بشبببأن إ ار  األصبببول واا بببوم من قط، ابببركات متيف ببب بببة وختضبببع ملراجع -39
من املدير العام  وجتري هذه الدراسببببببببات ب ببببببببور   السببببببببتثمار  مع املوافقة النهائيةلواللجنة الداخلية املعنية  السببببببببتثمارات 

منتظمة ك، مخس سبببببنوات لضبببببمان مالءمة التيف بببببيص االسبببببرتاتيجي ل صبببببول الطويلة األج، لتموي، االلتزامات الطويلة 
   2023 راسة يف عام يتي شالي ا إعدا  مناق ة اجراء األج،  و 

اليت لتوفيق بني الواثئق واملمارسبببببببببببببببة د  تعكه على اوترأس املنظمة جمموعة عم، على  طاق منظومة األمي املتح -40
دامة  كياًنت األمي املتحد  مع املهمة واألهداف اامجالية ل مي املتحد  يف جمال التنمية املسبببببببببت  تنظي االسبببببببببتثمارات لدى

للحد من امليفاطر احدقة  لسبببببببمعة وتعزيز النمو يف املدى   إرسببببببباء معيار مشبببببببرتين  ألد األ ىن ع  مجيع أجزاء املنظومةو 
  2023عام  منت همع اطكة املالية وامليزا ية يف وسوف تتي مناقشة بيان  واع   الطعيد

المتثال األسببببببببا ت اااضببببببببعة  يالرصببببببببد اليومارسببببببببة ممب  Northern Trust اجلهة العاملية الو يعة قد كّلفت و  -41
ية الستعراض االمتثال مع مجيع مدراء األصول ااارجيني وتدقيق ف لي ل  اء  و اازا ة عمليات سنوشد  ا ارهتا  وتنفذ 

 وترفع تقارير ك، أسطوعني إىل جلنة االستثمارات بشأن شالة االستثمارات 

 على جلنة املالية تقرير مف ببببببببببببب، عن اسبببببببببببببتثمارات املنظمة  ويتاح هذا التقرير على املوقع ا  يُعرض سبببببببببببببنوع  وأخري   -42
 االكرتوا للجنة املالية  

 


