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®

حماية األصول
بناء محافظ استثمارية أقوى لمواجهة األوقات الصعبة



 إّن اإلخفاق في االلتزام بخطة استثماٍر منضبطٍة وطويلة األجل تعَرض ثروتك للعديد 
من المخاطر. 

للمساعدة في الحفاظ على توافق محفظتك االستثمارية مع التخصيص الموصى به ومع 
مواضيعنا االستثمارية، يمكننا أن نقدم لك تقريراً تفصيلياً يقارن محفظتك االستثمارية بالمعايير 

المرجعية الرئيسية.

بعد ذلك، يمكن أن يوصي فريق عالقاتك بطرٍق لمعالجة أي مسألة قد تم تحديدها.

لقد تلقّى أكثر من 3250 عميالً تقرير قائمة الرصد للتوقعات الموجهة لهم خصيصاً في عام 
2018*. فلَم ال تبادر لطلب تقريرك من فريق عالقاتك اليوم؟

تأّكد من قوة محفظتك االستثمارية. قارن حيازاتك 
بتوصياتنا المستقبلية.

قائمة الرصد
2019توقعات

*منذ 30 سبتمبر 2018. التخصيص الموصى به هو التخصيص المرجعي الذي يعكس فهمنا ألهدافك االستثمارية ومستوى 
تحمل المخاطر لديك. 
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 كيف تستثمر 
في عام 2019

ديفيد بايلن  |  رئيس قسم االستثمار

األسواق واألنظمة النقدية العالمية في الوقت الراهن تعود إلى 
الوضع السوي الذي كانت عليه قبل األزمة، في حين تشهد سالمة 

األوضاع السياسية تراجعاً ملحوظاً. 
وفي ضوء ذلك، ما الذي يجب عليك فعله بمحفظتك االستثمارية في عام 2019؟

نرى أن اإلجابة تكمن في التوفيق بين اثنين من أكثر التطورات أهميةً واختالفاً في العالم. 

أولهما هو عودة األسواق واألنظمة النقدية العالمية إلى الوضع السوي الذي كانت عليه قبل 
األزمة. فقد شهدت عملية سحب المصارف المركزية للحوافز النقدية بعد األزمة ارتفاعاً في 

درجة تقلّب السوق.

وثانيهما وضع السياسات والعالقات الدولية الجديد الذي يشوبه القلق والذي يسعى فيه أتباع 
النظرية الشعبوية إلى الترويج لمنهج االنعزالية في السياسة الخارجية، وللنزعة القومية 

االقتصادية، وإلغالق الحدود.

 وفي مواجهة هذين التطورين، نلحظ معالم استرشاديةً أساسيةً من بينها وضع التجارة العالمية 
والسياسة النقدية.

إننا بدورنا نبذل ما بوسعنا لالرتقاء بجودة المحافظ االستثمارية وذلك بتخصيصها للبلدان 
والشركات التي يُرّجُح صمودها في وجه هذه التحديات، إلى جانب تعزيز إجمالي عوائد محفظتك 

االستثمارية والحد من المخاطر.
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تسع خطوات لتقوية المحافظ االستثمارية مع بداية 
عام 2019:

 1 
2

34
5

7
8

9

6

ال تحاول االستثمار تبعاً لتوقيت 
السوق – فهذا عمٌل أخرق.

حافظ على قيمة محفظتك 
االستثمارية بانتهاج التنويع 

العالمي، وإضافة أصوٍل ذات 
جودة أعلى- راجع حماية األصول. احرص أن تعمل إدارة تقديرية 

على إعادة توازن محفظتك 
االستثمارية، مع تكّشف األحداث. 

احرص على إدارة أموالك 
النقدية – كلّها – بحكمٍة 

– راجع توظيف النقد 
على النحو األنسب. اكتشف أدوات إدارة 

المخاطر، باإلضافة 
إلى االستراتيجيات 

التي تتميّز بخصائص 
مختلفة تتعلّق بمخاطر 

االستثمار وعوائده. 
اخلق عنصراً نفعياً ضمن 

محفظتك االستثمارية ليتيح 
لك االستثمار خالل األحداث 
غير االعتيادية واضطرابات 

السوق قصيرة األجل. 
كثّف من طلب مشورتنا، 

ودعنا نساعدك على 
فهم البيانات وتأويل 
المعالم االسترشادية.

كن مدرًكا لقدرتك واستعدادك 
على مواجهة المخاطر. أجِر ما 

يلزم من التعديالت على محفظتك 
االستثمارية تبعاً للتغيرات 

التي تطرأ على ظروفك أو 
قدرتك على تحّمل المخاطر.

قيّم محفظتك االستثمارية اآلن. 
اطلب قائمة رصد التوقعات 

المخصصة لك، وناقش الفرص 
المتاحة مع استشاري االستثمار 

لديك. واطلب رأي مختبر 
االستثمار العالمي لدينا.
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الرؤى والمواضيع 
األساسية

االقتصاد

سيتجه النمو العالمي لالعتدال في عام 2019، ولكنّه سيبقى فوق 3%. سيشهد االقتصاد األمريكي 
تباطؤاً بدرجٍة طفيفٍة نظراً ألّن التخفيضات الضريبية التي قُررت في عام 2018 لن تتكرر مجدداً 1

ستنتعش غالبية أسواق األسهم بعد تعافي النمو إلى حٍد كبيٍر

ما تزال سياسة الحماية التجارية تشّكل خطراً كبيراً، وهي حقيقة باتت بديهيةً

ستُقرر دورة تشديد السياسة النقدية األمريكية في مراحل متأّخرة، وستتجه المصارف المركزية األخرى 
إلى ضبط سياساتها النقدية 

األسواق

يُرّجح أن تشهد توقعات ربحية األسهم العالمية )EPS( تراجعاً من 16% إلى 8%، واألمريكية من 
23% إلى %8 2

نتوقع أن تبلغ نسبة إجمالي العوائد 7% بالدوالر األمريكي لألسهم العالمية، و1% ألسواق الدخل 
الثابت العالمية 3

نتوقع كذلك بقاء الدوالر األمريكي ضمن سقٍف محدٍد دون أعلى سعٍر بلغه في عام 2017

إننا نواصل جهودنا في االرتقاء بجودة التخصيص بما في ذلك الدخل الثابت الدفاعي، إلى جانب 
االستفادة من تعافي األسهم على المدى القصير
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المواضيع

حماية األصول – ويقصد بها استراتيجيات أسواق رأس المال إلعادة تشكيل أرباح/مخاطر المحفظة 
االستثمارية، واالستخدام الحذر لألموال المقترضة، والتنويع العالمي.

توظيف النقد على النحو األنسب – ويقصد به الفرص االنتقائية لتلقي اإليرادات والتوزيعات عبر 
الدخل الثابت واالستثمارات البديلة، وعلى وجه التحديد األصول ذات السعر العائم.

اتجاهات حتمية – التعرض لمشاريع التطوير اآلسيوية طويلة األجل، وزيادة طول عمر اإلنسان، 
والتقنيات الرقمية المزعزعة.

Citi Research، في 30 نوفمبر 2018. 1
تقديرات باإلجماع عن طريق بلومبيرغ في 30 نوفمبر 2018 . 2
مكتب رئيس مخططي استراتيجيات االستثمار لدى Citi Private Bank في 30 نوفمبر 2018. 3

جميع التوقعات تُعد تعبيراً عن الرأي وتخضع للتغيير من دون إخطار وال يُقصد بها أن تكون ضماناً لألحداث المستقبلية.
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بناء محافظ استثمارية 
أقوى لألوقات العصيبة

ستيفن ويتينج  |  رئيس مخططي استراتيجيات االستثمار وكبير المحليين االقتصاديين

في ظل تأخر دورة إحكام السياسة النقدية األمريكية، نوصي باتخاذ إجراءاٍت 
مختلفٍة لتجهيز المحافظ االستثمارية لعام 2019 وما يليه.

إننا نتوقع استمرار التوسع االقتصادي في عام 2019، مع عوائد محتملة متواضعة في أسواق األسهم 
وأسواق الدخل الثابت العالمية - الشكالن 1 و2.

ما زلنا نميل إلى ترجيحٍ أعلى بدرجٍة طفيفٍة لألسهم العالمية. ولكننا نزيد التخصيصات تدريجياً 
الستراتيجيات الدخل الثابت الدفاعية. 

ومع مرور الوقت، يُرّجح أن نستمر في خفض تخصيصات التعرض الدوري للمخاطر، مع توقعاٍت 
بتزايد تأثيرات تشديد بنك االحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

في ظل غياب االقتصادية السلبية الدائمة، قد يرفع بنك االحتياطي الفيدرالي األسعار إلى خمسة مّرات 
في السنة حتّى شهر ديسمبر من عام 2019. 

وبالرغم من وجهة نظرنا البنّاءة، فإننا نالحظ حالةً من استخدام تقنيّات للحّد من تعّرض المحافظ 
االستثمارية إلى المخاطر نظراً للتكلفة االمنخفضة نسبياً للقيام بذلك في المرحلة المتأخرة من السوق 

الصاعدة اليوم. 

بيد أننا ال نتوقع ركوداً في االقتصاد األمريكي في عام 2019، ولكن مخاطر االقتصاد التضخمي ترفع 
من احتماالت الركود لعام 2020. 

لقد سبق منحنى معكوس للعوائد األمريكية كل انكماٍش خالل نصف القرن المنصرم، بمعدل اثني عشر 
شهراً. وما زال متوقعاً انعكاسه حتى هذه اللحظة.
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الشكل 1. تقديرات عوائد األسهم العالمية لعام 2019

 Citi Private Bank المصدر: توقعات العوائد من مكتب رئيس مخططي استراتيجيات االستثمار لدى
في 26 نوفمبر 2018. وال يعد األداء السابق ضماناً للعوائد المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية. راجع 
المستثمر  ُمدارة. وال يستطيع  المؤشرات غير  المؤشرات.  المصطلحات لالطالع على تعريفات  مسرد 
االستثمار بشكل مباشر في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط. جميع التوقعات تُعد تعبيراً 

عن الرأي وتخضع للتغيير من دون إخطار وال يُقصد بها أن تكون ضماناً لألحداث المستقبلية.

الشكل 1. التقديرات العالمية لعوائد الدخل الثابت المتحوط ضد تقلبات العملة لعام 2019

Citi Private Bank, The Yield Book المصدر: مكتب كبير مخططي استراتيجيات االستثمار لدى
في 26 نوفمبر 2018. مالحظة: “اإلجمالي العالمي” هو مؤشر Citi واسع النطاق للدرجة االستثمارية على 
مستوى العالم، و“إجمالي الواليات المتحدة” هو مؤشر Citi واسع النطاق للدرجة االستثمارية في الواليات 
المتحدة، و“إجمالي منطقة اليورو” هو مؤشر Citi واسع النطاق للدرجة االستثمارية في منطقة اليورو، 
 ،)ESBI( الناشئة الناشئة” هي مؤشر Citi للسندات السيادية في األسواق  و“السندات السيادية لألسواق 
و“الشركات ذات العائد المرتفع” هي مؤشر Citi للسوق ذات العائد المرتفع في الواليات المتحدة. وال يعد 
األداء السابق ضماناً للعوائد المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية. راجع مسرد المصطلحات لالطالع على 
تعريفات المؤشرات. المؤشرات غير ُمدارة. وال يستطيع المستثمر االستثمار بشكل مباشر في مؤشر. وهي 
معروضة ألغراض التوضيح فقط. جميع التوقعات تُعد تعبيراً عن الرأي وتخضع للتغيير من دون إخطار 

وال يُقصد بها أن تكون ضماناً لألحداث المستقبلية.

2019

1.0%اإلجمالي العالمي

1.5%إجمالي الواليات المتحدة

-1.5%إجمالي منطقة اليورو

3.5%السندات السيادية لألسواق الناشئة

2019

7.0%مؤشر مورجان ستانلي العالمي

7.0%مؤشر ستاندرد آند بورز 500

8.0%مؤشر مورجان ستانلي العالمي ما عدا الواليات المتحدة

9.0%مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة

8.0%مؤشر يورو ستوكس 600
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مع بدایة عام 2019، یتوجھ االھتمام األكبر 
إلى أسواق األسھم العالمیة وكذلك األسواق 

األوروبیة واألسواق الناشئة، وینحصر اھتمام 
أقل بأسواق الدخل الثابت العالمیة.

األسواق 
المفّضلة 

لعام 2019

وضعنا

أسواق األسھم
العالمیة

أسواق الدخل
الثابت العالمیة

الدرجة االستثماریة
المتقدمة

العائد المرتفع
المتقدم

دین السوق
الناشئة

السندات السیادیة
األمریكیة المتقدمة

أسواق األسھم
المتقدمة

أسواق األسھم
الناشئة

دیسمبر 2018 دیسمبر 2017

%4.0%1.0

%0.6

%0.4

%0.3

%1.0

%2.1

%0.8

%2.5

%2.0

%2.0

%4.0

%5.9

%1.1

%0.3

%0.8

فوق المؤشر المحدد

دون المؤشر المحدد

1 (EPS) أسواق األسھم توقعات نمو األرباح لكل سھم
فرنسا

سویسرا

 (EPS) القطاعات توقعات نمو األرباح لكل سھم
القطاعات المالیة األوروبیة باستثناء المملكة المتحدة

تكنولوجیا المعلومات
الرعایة الصحیة

الطاقة

عائد الدخل الثابت 3
B عائد مرتفع مفرد من التصنیف

قروض مصرفیة مرتفعة العائد بالیورو

%9.4

%11.1

%8.3

%18.5

%8.5

%14.5

%6.0

%4.4

أوروبا
1 (EPS) أسواق األسھم توقعات نمو األرباح لكل سھم

الصین
الیابان

(EPS) القطاعات توقعات نمو األرباح لكل سھم
تكنولوجیا المعلومات

الرعایة الصحیة

عائد الدخل الثابت 3
السندات قصیرة األجل بالدوالر األمریكي

الدین الصیني بالعملة المحلیة**

آسیا

 1 (EPS) أسواق األسھم توقعات نمو األرباح لكل سھم
البرازیل

(EPS) القطاعات توقعات نمو األرباح لكل سھم
الطاقة

القطاع المالي

عائد الدخل الثابت 3
الدین البرازیلي (بالدوالر األمریكي)

%17.5

%12.3

%14.9

%5.75

أمریكا الالتینیة

* سندات الخزینة المحمیة من التضخم
** تاریخ االستحقاق بعد 5 سنوات

%13.4

%3.8

%2.9

%21.0

%5.7

%3.2

الفرص
استراتیجیات رأس المال الكامل عند االستحقاق لتحل محل تعرض 

السھم للمخاطر 

الدخل الثابت األمریكي
المرتفع العائد

االئتمان
الھیكلي

(CLOs) التزامات بقرض مضمون
عن طریق اإلدارة الفاعلة

قروض المیزانین ومشاركات الرھن العقاري عن طریق اإلدارة الفاعلة

استثمارات انتقائیة طویلة األجل في األسواق الناشئة اآلسیویة عن طریق 
اإلدارة الفاعلة

شركات تصنیع التقنیات المزعزعة ومستفیدوھا مثل الذكاء االصطناعي 
والروبوتیات وقواعد البیانات المتسلسلة

الرعایة الصحیة بما في ذلك المعالجة المزعزعة ومصنعي األجھزة الطبیة

ویتعیــن علــى كل مســتثمر إمعــان النظــر فــي المخاطــر 
المرتبطــة باالســتثمار واتخــاذ القــرار اســتناداً إلى ظروفھ 
ــابق  ــد األداء الس ــھ. ال یُع ــع أھداف ــتثمار م ــق االس وتواف
ــج  ــف النتائ ــد تختل ــد المســتقبلیة. وق ــى العوائ مؤشــراً عل

الحقیقیة.

2 (EPS) القطاعات توقعات نمو األرباح لكل سھم
تكنولوجیا المعلومات

خدمات االتصاالت
الرعایة الصحیة

الطاقة

عائد الدخل الثابت 3
سندات مؤسسیة من الدرجة االستثماریة

قروض مصرفیة مرتفعة العائد ذات سعر متغیّر
*(TIPS) سندات الخزانة المحمیة من التضخم

أوراق مالیة مضمونة بأصول
سندات بلدیة (المعیاریة)

في دوٍل بدون ضریبة
في الدول ذات الضریبة األعلى

%8.1

%8.6

%7.0

%23.7

%3.0

%6.0

%3.2

%3.0

%5.0

%6.0

أمریكا الشمالیة

المصادر: Citi Research1، مكتب رئیس مخططي استراتیجیات االستثمار لدى Citi Private Bank في 19 نوفمبر 
Factset2 ،2018، في 19 نوفمبر The Yield Book3 ،2018، في 19 نوفمبر 2018. المؤشرات غیر ُمدارة. ال 
یســتطیع المســتثمر االســتثمار بشــكل مباشــر فــي مؤشــر. وقــد تختلــف اآلراء الــواردة في ھــذه الوثیقــة عــن اآلراء التي تعبر 
عنھا الشركات أو الفروع األخرى التابعة لمجموعة Citigroup, Inc. وال یقصد بھا أن تكون توقعاً ألحداث مستقبلیة أو 
ضمانــاً لنتائــج مســتقبلیة أو مشــورة اســتثماریة وتخضــع للتغییــر بحســب ظــروف الســوق والظــروف األخــرى. وقــد توجــد 
مخاطــر إضافیــة مرتبطــة باالســتثمار الدولــي، بمــا فــي ذلــك عوامــل أجنبیــة و/أو اقتصادیــة و/أو سیاســیة و/أو نقدیــة و/أو 
قانونیــة، وتغیــر أســعار صــرف العمــالت، والضرائــب األجنبیــة، واالختالفــات فــي المعاییر المالیــة والمحاســبیة. ویمكن أن 

تتفاقم ھذه المخاطر في األسواق الناشئة. وقد ال یكون االستثمار الدولي متاحاً للجمیع.
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مع بدایة عام 2019، یتوجھ االھتمام األكبر 
إلى أسواق األسھم العالمیة وكذلك األسواق 

األوروبیة واألسواق الناشئة، وینحصر اھتمام 
أقل بأسواق الدخل الثابت العالمیة.

األسواق 
المفّضلة 

لعام 2019

وضعنا

أسواق األسھم
العالمیة

أسواق الدخل
الثابت العالمیة

الدرجة االستثماریة
المتقدمة

العائد المرتفع
المتقدم

دین السوق
الناشئة

السندات السیادیة
األمریكیة المتقدمة

أسواق األسھم
المتقدمة

أسواق األسھم
الناشئة

دیسمبر 2018 دیسمبر 2017

%4.0%1.0

%0.6

%0.4

%0.3

%1.0

%2.1

%0.8

%2.5

%2.0

%2.0

%4.0

%5.9

%1.1

%0.3

%0.8

فوق المؤشر المحدد

دون المؤشر المحدد

1 (EPS) أسواق األسھم توقعات نمو األرباح لكل سھم
فرنسا

سویسرا

 (EPS) القطاعات توقعات نمو األرباح لكل سھم
القطاعات المالیة األوروبیة باستثناء المملكة المتحدة

تكنولوجیا المعلومات
الرعایة الصحیة

الطاقة

عائد الدخل الثابت 3
B عائد مرتفع مفرد من التصنیف

قروض مصرفیة مرتفعة العائد بالیورو

%9.4

%11.1

%8.3

%18.5

%8.5

%14.5

%6.0

%4.4

أوروبا
1 (EPS) أسواق األسھم توقعات نمو األرباح لكل سھم

الصین
الیابان

(EPS) القطاعات توقعات نمو األرباح لكل سھم
تكنولوجیا المعلومات

الرعایة الصحیة

عائد الدخل الثابت 3
السندات قصیرة األجل بالدوالر األمریكي

الدین الصیني بالعملة المحلیة**

آسیا

 1 (EPS) أسواق األسھم توقعات نمو األرباح لكل سھم
البرازیل

(EPS) القطاعات توقعات نمو األرباح لكل سھم
الطاقة

القطاع المالي

عائد الدخل الثابت 3
الدین البرازیلي (بالدوالر األمریكي)

%17.5

%12.3

%14.9

%5.75

أمریكا الالتینیة

* سندات الخزینة المحمیة من التضخم
** تاریخ االستحقاق بعد 5 سنوات

%13.4

%3.8

%2.9

%21.0

%5.7

%3.2

الفرص
استراتیجیات رأس المال الكامل عند االستحقاق لتحل محل تعرض 

السھم للمخاطر 

الدخل الثابت األمریكي
المرتفع العائد

االئتمان
الھیكلي

(CLOs) التزامات بقرض مضمون
عن طریق اإلدارة الفاعلة

قروض المیزانین ومشاركات الرھن العقاري عن طریق اإلدارة الفاعلة

استثمارات انتقائیة طویلة األجل في األسواق الناشئة اآلسیویة عن طریق 
اإلدارة الفاعلة

شركات تصنیع التقنیات المزعزعة ومستفیدوھا مثل الذكاء االصطناعي 
والروبوتیات وقواعد البیانات المتسلسلة

الرعایة الصحیة بما في ذلك المعالجة المزعزعة ومصنعي األجھزة الطبیة

ویتعیــن علــى كل مســتثمر إمعــان النظــر فــي المخاطــر 
المرتبطــة باالســتثمار واتخــاذ القــرار اســتناداً إلى ظروفھ 
ــابق  ــد األداء الس ــھ. ال یُع ــع أھداف ــتثمار م ــق االس وتواف
ــج  ــف النتائ ــد تختل ــد المســتقبلیة. وق ــى العوائ مؤشــراً عل

الحقیقیة.

2 (EPS) القطاعات توقعات نمو األرباح لكل سھم
تكنولوجیا المعلومات

خدمات االتصاالت
الرعایة الصحیة

الطاقة

عائد الدخل الثابت 3
سندات مؤسسیة من الدرجة االستثماریة

قروض مصرفیة مرتفعة العائد ذات سعر متغیّر
*(TIPS) سندات الخزانة المحمیة من التضخم

أوراق مالیة مضمونة بأصول
سندات بلدیة (المعیاریة)

في دوٍل بدون ضریبة
في الدول ذات الضریبة األعلى

%8.1

%8.6

%7.0

%23.7

%3.0

%6.0

%3.2

%3.0

%5.0

%6.0

أمریكا الشمالیة

المصادر: Citi Research1، مكتب رئیس مخططي استراتیجیات االستثمار لدى Citi Private Bank في 19 نوفمبر 
Factset2 ،2018، في 19 نوفمبر The Yield Book3 ،2018، في 19 نوفمبر 2018. المؤشرات غیر ُمدارة. ال 
یســتطیع المســتثمر االســتثمار بشــكل مباشــر فــي مؤشــر. وقــد تختلــف اآلراء الــواردة في ھــذه الوثیقــة عــن اآلراء التي تعبر 
عنھا الشركات أو الفروع األخرى التابعة لمجموعة Citigroup, Inc. وال یقصد بھا أن تكون توقعاً ألحداث مستقبلیة أو 
ضمانــاً لنتائــج مســتقبلیة أو مشــورة اســتثماریة وتخضــع للتغییــر بحســب ظــروف الســوق والظــروف األخــرى. وقــد توجــد 
مخاطــر إضافیــة مرتبطــة باالســتثمار الدولــي، بمــا فــي ذلــك عوامــل أجنبیــة و/أو اقتصادیــة و/أو سیاســیة و/أو نقدیــة و/أو 
قانونیــة، وتغیــر أســعار صــرف العمــالت، والضرائــب األجنبیــة، واالختالفــات فــي المعاییر المالیــة والمحاســبیة. ویمكن أن 

تتفاقم ھذه المخاطر في األسواق الناشئة. وقد ال یكون االستثمار الدولي متاحاً للجمیع.
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االستثمار 
الهادف

Citi ستيفاني بيريل لودكي  |  الرئيس العالمي إلدارة االستثمار لدى

إن مواءمة أنشطتك االستثمارية مع قيمك ومصالحك الشخصية من شأنه 
أن يساعد على تمكينك من السعي للمكاسب المالية وخدمة الصالح العام في 

الوقت نفسه. 

لقد وضع بنك Citi مهمةً محددةً نصب عينيه تتمثل في تمكين العمالء والمجتمعات في جميع أنحاء 
العالم من النمو والتقدم. وينظر العديد من عمالئنا إلى مبدأ المواطنة العالمية هذا بالقدر ذاته من 

األهمية. إذ إننا نؤمن بأن بإمكانك االستثمار بطريقٍة تتواءم مع قيمك، بالتوازي مع الحفاظ على الجودة 
وتحسين نتائج االستثمار، وهو منهٌج ندعوه: “االستثمار الهادف” )IwP(. ال يستلزم االستثمار الهادف 
التضحية بالعوائد، وهو في الوقت نفسه ليس عمالً خيرياً. وتندرج منافعه المجتمعية ضمن فئاٍت ثالث 

.)ESG( هي: المنافع البيئية واالجتماعية والحوكمية

المنافع البيئية وتتضمن تأمين المياه النظيفة واستخدام الموارد بطريقٍة مستدامة. 

المنافع االجتماعية مثل تقبّل التنويع وتوسيع إمكانية الحصول على العمل، والتعليم، والتمويل. 

منافع الحوكمة وتشمل االرتقاء بمعايير السلوك المؤسساتي مثل عالقات القوى العاملة.

يحقق االستثمار الهادف فوائد مجتمعيةً من خالل استغالل طاقة األسواق الرأسمالية، ونسب الجودة 
للشركات التي تنتهج االستدامة في أعمالها، األمر الذي من شأنه بمرور الوقت إحداث تأثيٍر وتحوٍل في 

السلوك المؤسساتي.
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أّما فيما يتعلق بالمنافع االستثمارية، فقد ثبت لدينا أن مديري االستثمار الذين يركزون على المنافع 
البيئية واالجتماعية والحوكمية حققوا عوائد مقاربة لما حققه المديرون الذين ال يركزون على تلك 

المنافع بين عامي 2010 و2018 ولكن بحجم مخاطر أقل - الشكل 1.

تُسهم التقنيات الحديثة واالبتكار مثل الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي في تقوية عمليات االستثمار، 
وإضافة أبعاٍد جديدةٍ إلى تطور فرص تقييم االستثمار الهادف. 

إننا نساعدك على تحديد مقاصدك وغاياتك من استثمارك الهادف، ونزّودك بمشورةٍ متكاملٍة ونعمل 
بالتعاون مع مديري األصول على تحقيق مواضيع االستثمار الهادف واستراتيجياته. 

المصدر: Mornings tar؛ 1 يناير 2010 - 31 أكتوبر 2018. ال يُعد األداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية. بقلم 
تشارلي رينهارد، مكتب رئيس مخططي استراتيجيات االستثمار، Citi Private Bank. راجع مسرد المصطلحات لالطالع 
على التعريفات. )1( استخدمنا بياناٍت حول 528 صندوقاً من صناديق األسهم األمريكية مع بياناٍت تعود لعام 2010 من 
قاعدة بيانات Mornings tar، )2( منح 58 صندوقاً من تلك الصناديق مجموعة نتائج عالية من المنافع البيئية واالجتماعية 
والحوكمية بناًء على منهجية Mornings tar، وبلغ إجمالي عدد الصناديق األخرى 470 صندوقاً، )3( لقد قارنّا الصناديق 
للعوائد واالختالف  الصناديق األخرى على أساس متساٍو  البيئية واالجتماعية والحوكمية مع  المنافع  العالية من  النتائج  ذات 

المعياري، )4( احتُسبت نسب شارب الواردة على أساس العوائد المجمعة واالختالفات المعيارية. 

8
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نتيجة عالية من المنافع البيئية 
واالجتماعية والحوكمية

جميع الصناديق األخرى

ب
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الشكل 1. نتيجة عالية من المنافع البيئية واالجتماعية والحوكمية، ونسبة أفضل من العوائد المعدلة بحسب 
المخاطر 2018-2010

معدل درجة التقلبمعدل العوائدالعائد السنوي/االختالف المعياري

%11.1%11.4

%13.6

%16.2
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توظيف النقد على 
النحو األنسب

كريس زيبوليتوس  |  الرئيس العالمي الستراتيجية الدخل الثابت
Citi دان أودونيل  |  الرئيس العالمي لبدائل إدارة االستثمار لدى

نرى الفرص في الدخل الثابت وأبعد من ذلك.

إن استثمار النقد في األصول المدرة للدخل وإعادة استثمار ذلك الدخل من شأنه أن يعزز من إجمالي 
عوائد المحفظة االستثمارية، ويحافظ على الثروة المالية، ويلبي متطلبات السيولة الدورية، ويحّسن من 

تنويع المحفظة االستثمارية. 

الدخل الثابت األمريكي ذو العائد المرتفع )HY(. تبلغ العوائد في الوقت الراهن أكثر من 7%. وقد 
تظل فروقات أسعار العائد األمريكي أقّل من المعدل لفترة أطول، وقد تبقى حاالت التوقف عن السداد 

منخفضةً في عام 2019.

القروض المصرفية األمريكية مرتفعة العائد وذات السعر المتغيّر. مع إمكانية الوصول إليها عن طريق 
مديري المحافظ االستثمارية الخارجية، تشهد دفعات قسائم القروض ارتفاعاً وانخفاضاً مع الليبور 

األمريكي. وقد كانت القروض أقل تقلباً من السندات األمريكية مرتفعة العائد مع مرور الوقت.

االئتمان المهيكل. تقدم السندات المدعومة باألصول مثل قروض السيارات أو قروض الطائرات أو 
الرهون العقارية السكنية غير التابعة للوكاالت قروضاً ذات أسعاٍر متغيرة، يفوق أداؤها التوقعات عند 

ارتفاع األسعار.

االئتمان المهيكل ذو السعر العائم. على الرغم من ضعف سيولته، يمكن أن يحقق هذا االئتمان عوائد 
تفوق متوسط مقاييس السندات المرجعية في عام 2019، إذا ما واصل االقتصاد األمريكي نموه، 

وتراجعت حاالت التوقف عن السداد بوتيرةٍ أكبر.

السندات البلدية. إننا نوصي دافعي الضرائب األمريكية باالختيار الفعّال بين السندات البلدية طويلة 
وقصيرة األجل على أن تكون تقييماتها مغريةً.

قروض معززة بضمانات )CLOs( عبر مدير أسهم خاّصة. يمكن أن تسدد التوزيعات المتكررة 
ألولئك الراغبين في التضحية بالسيولة والمجازفة بمخاطر أكبر. 

اإلقراض للمقترضين العقاريين التجاريين. عن طريق محافظ القروض المتنوعة ذات السعر العائم 
التابعة لجهات اإلقراض الخاصة والمدعومة بأصوٍل عقاريٍة أمريكيٍة. وتشمل مخاطرها المنافسة 

المتزايدة وبطء النشاط العقاري. 
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الشكل 1. العوائد ووضعنا

Citi Private Bank یشیر إلى آراء لجنة االستثمار العالمیة لدى*
المصــدر: Bloomberg, The Yield Book، فــي 30 نوفمبــر 2018. وال یعــد األداء الســابق ضمانــاً لألحــداث 
المســتقبلیة. وقــد تختلــف النتائــج الحقیقیــة. المؤشــرات غیــر مــدارة، وغیــر قابلــٍة لالســتثمار، ولیــس لھــا نفقــات، وتجســد 
إعــادة اســتثمار حصــص األربــاح والتوزیعــات. بیانــات المؤشــر ھــي ألغــراض المقارنــة فقــط. وال یســتطیع 

المستثمرون االستثمار في مؤشر. یُرجى الرجوع إلى مسرد المصطلحات لالطالع على تعریفات المصطلحات.

جمیــع التوقعــات تُعــد تعبیــراً عــن الــرأي وتخضــع للتغییــر مــن دون إخطــار وال یُقصــد بھــا أن تكــون ضمانــاً لألحــداث 
قــد ال تكــون  الحقیقیــة.  النتائــج  المســتقبلیة. وقــد تختلــف  لألحــداث  الســابق ضمانــاً  المســتقبلیة. وال یعــد األداء 
للمنتجــات  یكــون  وقــد  المســتثمرین.  لجمیــع  مناســبة  الوثیقــة  ھــذه  فــي  الــواردة  واالســتثمارات  االســتراتیجیات 
واالســتراتیجیات والخدمــات التــي تمــت مناقشــتھا فــي ھــذه الوثیقــة متطلبــات أھلیــة یجــب اســتیفاؤھا قبــل االســتثمار. 
ــھ  ــى ظروف ــتناداً إل ــرار اس ــاذ الق ــتثمار واتخ ــي المخاطــر المرتبطــة باالس ــان النظــر ف ــتثمر إمع ــى كل مس ــن عل ویتعی

وتوافق االستثمار مع أھدافھ. وال یُعّد التنویع ضماناً للربح أو وقایةً من الخسائر.
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سندات أمریكیة مرتفعة العائد

سندات أسواق ناشئة بالدوالر األمریكي

قروض مصرفیة أمریكیة مرتفعة العائد

عوائد السندات البلدیة األمریكیة المكافئة للضریبة

(BBB تصنیف) (CLO) التزامات بقرض مضمون

عائد مرتفع بالیورو

الشركات من الدرجة االستثماریة في الوالیات المتحدة

الشركات قصیرة األجل في الوالیات المتحدة

سندات خزانة لمدة 10 سنوات

سندات بریطانیة لمدة 10 سنوات

الشركات من الدرجة االستثماریة في منطقة الیورو

سندات ألمانیة لمدة 10 سنوات

سندات یابانیة لمدة 10 سنوات

عوائد

الدخل الثابت الرئیسي
غیر المحببة لدینا

مركزنا*

المفضلة لدینا
موقفنا حیادي إزاءھا
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حماية األصول

ستيفن ويتينج  |  رئيس مخططي استراتيجيات االستثمار وكبير المحليين االقتصاديين
إيان أرميتج  |  الرئيس العالمي لألسواق الرأسمالية

كريس زيبوليتوس  |  الرئيس العالمي الستراتيجية الدخل الثابت

 ظروف الدورة المتأخرة اليوم تُعد وقتاً مثالياً للسعي إلى حماية أصولك. 
كما أنها توفّر فرصاً للقيام بذلك.

إننا نستشعر شعوراً إيجابياً في ما يتعلق بالتوقعات قصيرة األجل لمخاطر األصول، ولكننا نعي 
في الوقت نفسه تحديات الدورة المتأخرة ومن بينها إحكام السياسة النقدية وإطالة منحنى عوائد 
الفائدة األمريكي، باإلضافة إلى درجٍة أعلى من تقلب السوق. ولذلك فإننا نستكشف طرقاً جديدةً 

لحماية األصول.

التعرض الذكي ذو الدورة المتأخرة للسوق الصاعدة

تتيح بعض استراتيجيات أسواق رأس المال الحصول على مكاسب في السوق، وتساعد كذلك على 
حمايتها من الجوانب السلبية. 

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحقق استراتيجية رأس المال الكامل عند االستحقاق مكاسب متساوية في 
حال ارتفاع األسهم على امتداد فترةٍ زمنيٍة محددةٍ، ولكنها تسدد مبلغ االستثمار األصلي كامالً عند 

االستحقاق في حال انخفاض األسهم. 

تقع المخاطر في حال معاناة مصدر االستراتيجية من أزمٍة ماليٍة ووجود سوٍق موازيٍة محدودةٍ.

يمكن تخصيص مثل هذه االستراتيجيات لتكون حيازاٍت أساسيةً للمحفظة االستثمارية، وتحل محل 
حيازات األسهم والدخل الثابت والنقد األجنبي وصناديق االستثمار المشتركة وتتممها أيضاً. 

يمكنها أن تقدم كذلك طريقةً لبناء التعرض المرن في حال كنت تحتفظ بالنقد في أثناء انتظارك لنقطة 
الدخول إلى األسواق.
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حماية األصول

إدارة رافعتك المالية

إن تمويل المراكز المالية باستخدام الرفع المالي، أي المال المقترض، من شأنه تمكين تعقّب العوائد 
المعززة والتنويع في المحفظة االستثمارية عن طريق تحرير رأس المال بغية السعي الغتنام الفرص 

األخرى في الوقت نفسه. 

ومثلما يعزز الرفع المالي من العوائد على االستثمارات في السوق التي تشهد ارتفاعاً، فإنه يزيد كذلك 
من حجم الخسائر في السوق التي تشهد هبوطاً.

إال أن تكاليف االستدانة ارتفعت لتفوق العوائد على األصول طويلة األجل التي يميل المستثمرون بالرفع 
المالي إلى شرائها. األمر الذي يفسر هبوط عوائد الرافعة المالية. 

إننا نوصي المستثمرين بالرفع المالي بمراعاة التحوط إزاء التعرض لمخاطر القروض باالستعانة 
باستراتيجيات أسواق رأس المال. 

يمكن لمختبر االستثمار العالمي في شركتنا مراجعة إجمالي الرفع المالي لديك، ومساعدتك على فهم 
تعرضك للمخاطر.

توجْه عالمياً اآلن

إننا نوصي المحافظ االستثمارية العالمية بالمساعدة على االحتفاظ باألصول في كل األوقات، وخاصةً 
في ظروف الدورة المتأخرة األكثر تقلباً اليوم وبعد أوقات الذروة الدورية. 

تعد المحافظ االستثمارية المتركزة بدرجٍة عاليٍة في مناطق جغرافية معينة أو في فئات أصول مخاطٍر 
محددةٍ أو في كليهما أكثر عرضةً الضطرابات السوق. 

إن استشاري االستثمار لديك يقف على أهبة االستعداد لمناقشة الفرص المخصصة لمساعدتك على 
حماية أصولك بالتوجه عالمياً.
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اتجاهات حتمية

Citi روب جاسمينسكي  |  رئيس قسم األسهم العالمية - إدارة االستثمار لدى
فيتسا ناينهاوس  |  الرئيس العالمي الستراتيجية األسهم

كين بينج  |  مخطط استراتيجيات االستثمار في آسيا
فيل واتسون  |  رئيس االبتكار، رئيس مختبر االستثمار العالمي

Citi دايان وينر  |  كبيرة مديري المحافظ االستثمارية، األسهم - إدارة االستثمار لدى
ستيفن ويتينج  |  رئيس مخططي استراتيجيات االستثمار وكبير المحليين االقتصاديين

كريس زيبوليتوس  |  الرئيس العالمي الستراتيجية الدخل الثابت

االتجاهات الحتمية تمثل نقطة تحوٍل للعالم، وتحقق لمحفظتك االستثمارية 
آثاراً عميقةً طويلة األجل.

إن االتجاه الحتمي هو ظاهرة رئيسية تمتد لعدة سنواٍت وتنطوي على إمكانية أن تكون نقطة تحوٍل 
للعالم من حولنا، وتكون لها آثاٌر بالغةٌ على غالبية الصناعات وعلى محفظتك االستثمارية.

 إّن التعّرض إلى منحى ال يمكن إيقافه، وباألخص تعّرض المستفيدين له، قد يؤّمن إمكانية نمو مرن. 
إّن اإلخفاق في اتخاذ مركز مناسب يحمل مخاطر تفويت الفرص أو تعرض مفرط للخسارة في السوق. 

صعود آسيا

إن حجم الدول اآلسيوية ذات األسواق الناشئة وعاملها الديموغرافي وحيويتها من شأنه أن يشكل تحدياً 
للهيمنة االقتصادية الغربية المستمرة منذ عقوٍد، وربّما تكون مسؤولةً عن 40% من النمو العالمي 

بحلول عام 2023.

 يُعتقد أن الطبقة المتوسطة في الدول اآلسيوية ذات األسواق الناشئة ستنمو بالنسبة لعدد السكان من 
1.9 مليار نسمة اليوم لتصبح 3.5 مليار نسمة بحلول عام 2030، وسوف تتألّف من السكاٍن األكثر 

تعلماً واألكثر انتشاراً في المناطق المتمّدنة.1

إن من بين االستثمارات المفضلة لدينا في الدول اآلسيوية ذات األسواق الناشئة هي التكنولوجيا 
المزعزعة، وشركات تصنيع مجموعٍة واسعة من السلع االستهالكية الشهيرة، ومقدمي خدمات الرعاية 

الصحية، وشركات المنتجات المالية.
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زيادة طول عمر اإلنسان

قد يتزايد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ألكثر من الضعف بين الوقت الراهن وعام 
2050 ليصبحوا أكثر من ملياري نسمٍة، وليرتفع كذلك عدد من تزيد أعمارهم عن 80 عاماً من 

137 مليون نسمة إلى 425 مليون نسمٍة.2

وتشمل التحديات الكبرى التي يفرضها هذا األمر انكماش القدرة على توريد يٍد عاملٍة جديدةٍ، وتعاظم 
الحاجة إلى إنفاٍق أكبر على العالج والوقاية من أمراض الشيخوخة. 

إننا نوصي بالشركات المتخصصة في مجاالت متعددة من الرعاية الصحية، ومن بينها تلك 
المتخصصة في المعالجة المناعية، والبدائل الحيوية، وأدوات التسلسل الجيني، واألجهزة المحمولة.

الزعزعة الرقمية

يمكن للذكاء االصطناعي، المرتبط بتقنيات مزعزعة أخرى، أن يشكل نقطة تحوٍل في وسائل 
النقل البري، وأن يستبدل السائقين البشريين والملكية الفردية للسيارة إلى أسطوٍل من سيارات 

األجرة ذاتية القيادة.

لقواعد البيانات المتسلسلة العديد من االستخدامات المحتملة المعززة لإلنتاجية، ومن بينها 
االستخدامات في الكثير من المعامالت التعاقدية مثل الدفع، والتأمين، وتداول السندات، وإدارة 

سجالت الرعاية الصحية.

إننا نعتقد أن الروبوتيات ستستمر في أن تحل محّل العمالة البشرية وتساعدها في جميع المجاالت 
االقتصادية. فعلى سبيل المثال: يمكن أن يحقق سوق الروبوتيات الطبية نمواً من 4 مليارات دوالٍر 

أمريكيٍ إلى 18 مليار دوالٍر أمريكيٍ في الفترة الممتدة بين الوقت الراهن وعام 3.2030

1 . United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division )2017(. World
 .Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition

2 . United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division )2017(. :المصدر
.World Population Ageing 2017 - Highlights )ST/ESA/SER.A/397(

3 . The Future of Medical Robotics, A Deep Dive into the Procedures, Technologies, and
.Companies Shaping the Coming Revolution, Citi Research. Citi Research, June 2018
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تطبيق مواضيعنا

يمكن أن تُخصص مواضيعنا لتلبي احتياجاتك الخاصة وتكون جزءاً من حيازات محفظتك االستثمارية 
النفعية أو األساسية. وتشمل العديد من فئات األصول ويمكن تطبيقها عن طريق مديري الملكية الخاصة 

أو مديري األطراف الخارجية، أو عبر استراتيجيات أسواق رأس المال أيضاً.

نضع بين أيديك في ما يلي باقةً من استراتيجيات التطبيق التي نوصي بها في الوقت الراهن. 

كما أن فريق عالقاتك ومتخصصي منتجاتنا يقفون على أهبة االستعداد لتخصيص تلك االستراتيجيات 
لتلبي متطلباتك.

حماية األصول

االستثمار الذكي في فترة تباطؤ نمو األرباح
رأس المال الكامل عند االستحقاق

ارتفاع القيمة في أثناء تراجع السوق

درجة التقلب، واتباع االتجاهات، واالقتصاد الكلي العالمي

التقنيات طويلة/ قصيرة األجل

أسهم حصص األرباح

درجة التقلب المنخفضة 

السعي لتحقيق الدخل مع التحوط من مخاطر الهبوط 

التنويع العالمي
األصول المتعددة استراتيجية “األفضل من”1

األصول المتعددة والتنويع الجغرافي

20
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إن استراتيجية “األفضل من” في نهاية فترة زمنية محددة، تزودك بالعائد األفضل الثنين أو أكثر . 1
من أسواٍق محددةٍ.
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السعر العائم بناًء على األوراق المالية التجارية، والسيولة المعززة، وحركات منحنى عوائد الفائدة

مؤشرات االئتمان الواسعة

السندات البلدية عالية الجودة

الدخل ذو األصول المتعددة

القروض العقارية التجارية ذات السعر العائم عن طريق مدير األسهم الخاصة

أسهم التزامات بقرٍض مضمون عن طريق مدير األسهم الخاصة

نهوض آسيا
قطاع الضيافة والسياحة اآلسيوي

شركات الخدمات والمنتجات االستهالكية التي تعتمد على التقنيات الخاصة

األسهم الصينية االنتقائية

زيادة طول عمر اإلنسان
صناديق الرعاية الصحية المختارة أو صناديق المؤشرات المتداولة حسب القطاع، برأس مال عند االستحقاق

أسهم الرعاية الصحية التقليدية

التحسين المنهجي لخدمات الرعاية الصحية وتخفيض تكلفتها

االستدامة ونمو الرفاهية

الزعزعة الرقمية
األسهم أو السلع المرتبطة بالمركبات الكهربائية

األسهم العالمية المتعددة ذات التركيز على االبتكار المزعزع

الصندوق المشترك للتقنيات العالمية التقليدية

الحلول البرمجية التجارية/ المالية التقنية والمؤسساتية

توظيف النقد على النحو األنسب

اتجاهات حتمية
21
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مسرد المصطلحات

أربعٍ  من  االستثمارية  الدرجة  من  العالمي  للدين  مرجعٌي  مقياٌس  هو  المجمعة  العالمية  للسندات  باركليز  بلومبيرغ  مؤشر 
وعشرين سوق عملٍة محليٍة. ويشمل هذا المقياس المرجعي متعدد العمالت سندات خزينٍة وسندات حكومية وسندات مؤسسية 

وسنداٍت موّرقٍة ذات سعٍر ثابٍت من األسواق الناشئة والجهات الصادرة على حٍد سواء.

في  ونشاطاً  تداوالً  ألكثر زوج عمالٍت  جاهزاً  ليكون مؤشراً  اآلسيوية ُصمم  للعمالت  بي مورجان  بلومبيرغ- جيه  مؤشر 
األسواق اآلسيوية الناشئة مقارنةً بالدوالر األمريكي.

 .USBIG الشركات هو قطاع فرعي من — )USBIG( واسع النطاق للدرجة االستثمارية في الواليات المتحدة Citi مؤشر
ويتضمن المؤشر الدين المؤسسي ثابت السعر المقوم بالدوالر األمريكي من الدرجة االستثمارية في الواليات المتحدة ضمن 
)باستثناء  األمريكية  وغير  األمريكية  للشركات  المالية  األوراق  المؤشر  هذا  ويشمل  والمرافق.  والصناعة  التمويل  قطاعات 

األوراق المالية السيادية واإلقليمية التي تضمنها الحكومة األمريكية وغير األمريكية(.

بلدان  من  بلداً   14 لعدد  المحلية  بالعمالت  السيادية  السندات  يتضمن  الناشئة  األسواق  في  السيادية  للسندات   Citi مؤشر 
األسواق الناشئة. وتتألف هذه المؤشرات من الدين السيادي ثابت السعر الذي ال تقل مدته عن سنة واحدة حتى تاريخ االستحقاق. 
ويتم ترجيحها حسب الرسملة السوقية وإعادة موازنتها شهرياً بالنسبة للبرازيل وشيلي وكولومبيا والمجر وإندونيسيا وماليزيا 

والمكسيك وبيرو والفلبين وبولندا وروسيا وتايالند وتركيا وجنوب أفريقيا.

مؤشر Citi واسع النطاق للدرجة االستثمارية في منطقة اليورو هو معيار متعدد األصول لسندات الدخل الثابت المقومة 
باليورو من الدرجة االستثمارية. ويشمل الدين الحكومي أو المدعوم من جانب الحكومة أو المضمون أو المؤسسي.

مؤشر Citi لسوق العوائد المرتفعة في الواليات المتحدة هو مؤشر مقوم بالدوالر األمريكي يقيس أداء الديون ذات العائد 
المرتفع التي تصدرها الشركات الكائنة في الواليات المتحدة أو كندا. ويتضمن المؤشر، المعترف به كمقياس واسع النطاق 
للسوق ذات العائد المرتفع في أمريكا الشمالية بين جميع مؤشرات الدخل الثابت لدى Citi، المدفوعات النقدية واألوراق المالية 

ذات الفائدة المؤجلة. ويتم االكتتاب في جميع السندات بشكل عام وهي ذات قسيمة ثابتة وغير قابلة للتحويل.

مؤشر Citi واسع النطاق للدرجة االستثمارية على المستوى العالمي هو معيار متعدد األصول ومتعدد العمالت يوفر مقياساً 
ألسواق الدخل الثابت العالمية.

مؤشر يورو ستوكس 600 يمثل الشركات ذات الرأسمال الكبير والمتوسط والصغير في 17 بلداً في جميع أنحاء أوروبا 
بما في ذلك: النمسا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، 

والنرويج، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.

مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة يمثل الشركات كبيرة ومتوسطة الرسملة المالية عبر أربعة وعشرين بلداً من بلدان 
األسواق الناشئة. ويغطي المؤشر، الذي يضم 837 مكوناً، 85% تقريباً من الرسملة السوقية المعدلة حسب التعويم الحر في 

كل بلٍد من هذه البلدان.

مؤشر مورجان ستانلي العالمي يمثل أداء ما يزيد عن 1600 سهم من أسهم الشركات ذات الرسملة الكبيرة والمتوسطة في 
23 بلداً من بلدان األسواق المتقدمة. ويغطي المؤشر 85% تقريباً من الرسملة السوقية المعدلة حسب التعويم الحر في كل 

بلٍد من هذه البلدان.

مؤشر مورجان ستانلي العالمي باستثناء الواليات المتحدة يمثل أداء الشركات كبيرة ومتوسطة الرسملة المالية في 22 من 
أصل 23 بلداً من بلدان األسواق المتقدمة باستثناء الواليات المتحدة. ويغطي المؤشر، الذي يضم 1005 مكونات، 85% تقريباً 

من الرسملة السوقية المعدلة حسب التعويم الحر في كل بلٍد من هذه البلدان.

مؤّشر ستاندرد آند بورز 500 هو مؤشر مرجح للرسملة المالية يمثل عينة من 500 شركة رائدة عاملة في الصناعات الرائدة 
في االقتصاد األمريكي. ومع أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يركز على قطاع الرسملة الكبيرة من السوق، مع تغطيته ألكثر 

من 80% من األسهم األمريكية، إال أنه يعتبر أيضاً وكيالً مثالياً للسوق الكلي.
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مصطلحات أخرى

نسبة السعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية )P/B( تقارن رسملة السهم الفردي أو مؤشر األسهم مع قيمة هذا السهم أو 
رأس مال المساهم المشترك لهذا المؤشر. ويتم احتسابها بقسمة سعر اإلغالق الحالي للسهم على أحدث قيمة دفترية مبلّغ بها 
لكل سهم. يمكن أن تشير النسبة المنخفضة للسعر السوقي إلى القيمة الدفترية للسهم إلى شركة أو مؤشر ُمقيّم بدرجة منخفضة، 

في حين أن النسبة المرتفعة للسعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية قد تشير إلى تقييم مرتفع. 

نسبة السعر السوقي إلى الربح )P/E( تقيس سعر السهم الحالي لشركٍة ما أو لمؤشر شركاٍت نسبةً إلى أرباحها بالسهم الواحد. 
يمكن أن تشير النسبة المنخفضة للسعر السوقي إلى الربح إلى شركة أو مؤشر ُمقيّم بدرجة منخفضة، في حين أن النسبة المرتفعة 

للسعر السوقي إلى الربح قد تشير إلى تقييم مرتفع. 

نسبة شارب هي مقياٌس للعوائد المعدلة بحسب المخاطر، ويعبر عنه بالعائد الفائض لكل وحدة اختالف يُشار إليها عادةً على 
باسم المخاطر.

تخصيص األصول التكتيكي ويُراد منه تعديل تخصيص األصول االستراتيجي لمحفظة العميل االستثمارية لترسيخ رؤى سوقيٍة 
أقصر أجالً. 

درجة التقلب – هي مقياٌس إحصائي للتغيرات في عوائد أوراٍق ماليٍة أو مؤشر سوٍق أو فئة أصوٍل. وتُقاس في أغلب األحيان 
بطريقة االختالف المعياري. وكلّما زادت درجة التقلب، زاد حجم مخاطر األصول األساسية.

حين  إلى  بها  االحتفاظ  عند  سنداٍت  مؤشر  أو  سنٌد  يحققها  التي  العوائد  إجمالي  به  يُقصد   )YTM( االستحقاق  عند  العائد 
االستحقاق. هذا ويشمل إجمالي العوائد كٍل من دفعات القسائم وعوائد رأس المال عند االستحقاق.
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اإلفصاحات 

اآلجلة  السلع  عقود  لتداول  األمريكية  اللجنة  لقواعد  خاضعاً  )“المنشور”(  المنشور  هذا  توزيع  فيها  يكون  حالة  أي  في 
)“CFTC”(، فإن هذا المنشور يشكل دعوة لدراسة الدخول في معاملة مشتقات بموجب القسمين 1.71 و23.605 من 

لوائح CFTC األمريكية، حسب االقتضاء، لكنه ال يعتبر عرضاً إلزامياً لبيع/شراء أي أداة مالية. 

 ،Citigroup Inc )”Citigroup“( وهي إحدى شركات ،Citi Private Bank )”CPB“( تم إعداد هذا المنشور بواسطة
التي توفر لعمالئها الوصول إلى مجموعة واسعة النطاق من المنتجات والخدمات المقدمة من Citigroup وشركاتها التابعة 
المصرفية وغير المصرفية في جميع أنحاء العالم )يُشار إليها مجتمعة باسم “Citi”(. ال تقدم جميع الكيانات التابعة لنا جميع 

المنتجات والخدمات أو تتوفر هذه المنتجات والخدمات في كافة فروعنا. 

،Citigroup Global Markets Inc. )”CGMI“( في الواليات المتحدة، يتم تقديم المنتجات والخدمات االستثمارية من خالل 
عضو  وهي   ،Citi Private Advisory, LLC )”Citi Advisory“( وكذلك   ،SIPCو  FINRA في  عضو  وهي 
تنظيم  هيئة  في  عضو  وهي   ،Pershing LLC شركة  بواسطة   CGMI حسابات  إعداد  يتم   .SIPCو  FINRA في 
 Citi Advisoryو  CGMI وتعتبر  المالية.  األوراق  مستثمري  حماية  ومؤسسة  نيويورك  وبورصة  المالية   الصناعة 

 .Citigroup شركات تابعة تخضع لسيطرة مشتركة من جانب Citibank, N.Aو

ويتم تقديم المنتجات والخدمات االستثمارية خارج الواليات المتحدة من قبل شركات أخرى تابعة لمجموعة Citigroup. وتُقدم 
خدمات إدارة االستثمار )بما في ذلك إدارة المحافظ( من خالل CGMI وCiti Advisory وCitibank, N.A وغيرها من 

الشركات االستشارية التابعة. 

هذا المنشور مقدم ألغراض المعلومات والمناقشة فقط بناًء على طلب الُمستلم. وينبغي على الُمستلم إخطار CPB على 
الفور متى رغب في التوقّف عن استالم هذه المعلومات. وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك، )1( ال يشكل هذا المنشور عرضاً 
أو توصية لشراء أو بيع أي ضمان أو أداة مالية أو منتج أو خدمة أخرى أو لجذب أي تمويالت أو إيداعات، و)2( ال يشكل 
التماساً إذا لم يكن خاضعاً لقواعد CFTC )لكن راجع المناقشة أعاله بشأن المنشور الخاضع لقواعد CFTC(، و)3( ال يُقصد 

منه أن يكون تأكيداً رسمياً ألي معاملة. 

وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك، ليس القصد من أي إشارة إلى أي تقرير بحثي أو توصية بحثية أن تمثل التقرير كامالً وال 
تعتبر في حد ذاتها توصية أو تقريراً بحثياً.

وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك صراحةً، ال يراعي هذا المنشور األهداف االستثمارية أو حجم المخاطر أو الموقف المالي 
 Citi ألي شخص معين ولذلك قد ال تكون االستثمارات الوارد ذكرها في هذه الوثيقة مالئمة لجميع المستثمرين. وال تعمل
بصفتها مستشار استثمار أو مستشاراً آخر أو أميناً أو وكيالً. وال يُقصد أن تكون المعلومات الواردة في هذا المنشور مناقشةً 
مستفيضةً بشأن االستراتيجيات أو المفاهيم المذكورة فيها أو أن تشكل مشورة ضريبية أو قانونية. وينبغي أن يحصل مستلمو 
هذا المنشور على المشورة حسب الظروف الفردية الخاصة بكٍل منهم من مستشاريهم في الشؤون الضريبية والمالية والقانونية 
القرارات إال على أساس أهدافهم  وغيرها حول مخاطر وجدوى أي معاملة قبل اتخاذ أي قرار استثماري وأال يتخذوا هذه 

وتجاربهم وحجم المخاطر الخاصة بهم ومواردهم. 

تستند المعلومات الواردة في هذا المنشور إلى معلومات متوفرة بشكل عام ورغم الحصول عليها من مصادر تعتقد Citi أنها 
موثوقة إال أنه ال يمكن ضمان دقتها واكتمالها وقد تكون هذه المعلومات غير تامة أو موجزة. وال تشكل أي افتراضات أو 
معلومات واردة في هذا المنشور تقديراً إال في تاريخ كتابة المنشور أو في أيٍ من التواريخ المحددة وتخضع للتغيير من دون 
إخطار. وإلى الحد الذي يتضمن فيه هذا المنشور معلومات تاريخية واستشرافية، فال يمكن اعتبار األداء السابق ضماناً وال 
العوامل االقتصادية  للتوقعات بسبب مجموعة متنوعة من  النتائج المستقبلية موافقة  للنتائج المستقبلية وقد ال تكون  مؤشراً 
والسوقية وغيرها. وإضافةً إلى ذلك، فإن أي توقعات بشأن المخاطر أو العوائد المحتملة ما هي إال توقعات إرشادية وينبغي 
عدم اعتبارها حدوداً بشأن الحد األقصى من الخسارة أو الربح الُمحتمل. وأي أسعار أو قيم أو تقديرات واردة في هذا المنشور 
)بخالف تلك المشار إليها على أنها تاريخية( ليست إال استرشادية ويجوز تغييرها من دون إخطار وال تمثل عروضاً ثابتة بشأن 
السعر أو الكمية وال تعكس القيمة التي قد تُعينها Citi كضمان في مخزونها. وال تشير المعلومات االستشرافية إلى مستوًى 
تكون عنده Citi مستعدة إلجراء عملية تجارية وقد ال تحيط بجميع االفتراضات ذات الصلة والظروف المستقبلية. وقد تتباين 

الظروف الفعلية تبايناً كبيراً عن التقديرات مما قد يكون له أثر سلبي على قيمة أي أداة. 
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وقد تختلف وجهات النظر واآلراء والتقديرات الواردة في هذا المنشور عن اآلراء التي تعبر عنها شركات Citi أو شركاتها 
التابعة األخرى وال يقصد بها أن تكون توقعاً ألحداث مستقبلية أو ضماناً لنتائج مستقبلية أو مشورة استثمارية وتخضع للتغيير 
من دون إخطار اعتماداً على السوق وظروٍف أخرى. وال تتحمل Citi أي التزام بتحديث هذا المنشور وال تقبل تحُمل أي 
مسؤولية عن أي خسارة )سواٌء أكانت مباشرة أم غير مباشرة أم تبعية( قد تنشأ عن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذا 

المنشور أو المستمدة منه.

ومن المعروف أن االستثمارات في األدوات المالية أو المنتجات األخرى تنطوي على مخاطر عالية، بما في ذلك احتمالية 
خسارة رأس المال المستثمر. وتخضع األدوات المالية أو المنتجات األخرى المقّومة بعملة أجنبية لتقلبات سعر الصرف وهو ما 
قد يؤثر سلباً على سعر أو قيمة االستثمار في هذه المنتجات. وال يهدف هذا المنشور إلى حصر جميع المخاطر أو االعتبارات 

المادية التي قد تكون مرتبطة بإبرام أي معاملة. 

العثور على معلومات  المهيكلة غير سائلة بدرجة كبيرة وغير مناسبة لجميع المستثمرين. ويمكن  المنتجات  يمكن أن تكون 
إضافية في وثائق اإلفصاح الخاصة بالُمصدر في ما يتعلق بكل منتج مهيكل يرد وصفه في هذا المنشور. ويُقصد باالستثمار 
في المنتجات الُمهيكلة أن يكون مقتصراً على المستثمرين الخبراء والمتطورين الذين يكونون مستعدين وقادرين على تحمل 
المخاطر االقتصادية العالية لهذا االستثمار. وينبغي على المستثمرين مراجعة ودراسة المخاطر المحتملة بعناية قبل االستثمار. 

وتنطوي معامالت المشتقات المتداولة خارج البورصة على مخاطر وهي ليست مناسبة لجميع المستثمرين. ومنتجات االستثمار 
غير مؤّمن عليها وال تحمل أي ضمان بنكي أو حكومي وقد تفقد قيمتها. فقبل الدخول في هذه المعامالت، ينبغي عليك: )1( 
التأكد من أنك قد حصلت على المعلومات ذات الصلة من مصادر موثوقة مستقلة في ما يتعلق بالظروف المالية واالقتصادية 
والسياسية لألسواق ذات الصلة وقمت بدراسة تلك المعلومات؛ و)2( تحديد أن لديك المعرفة والتطور والخبرة الالزمة في 
المخاطر؛  قادٌر مالياً على تحمل هذه  الُمضّمنة، وأنك  المخاطر  تقييم  المالية والتجارية واالستثمارية بما يمّكنك من  المسائل 
و)3( بعد مراعاة النقاط السابقة، تحديد أن معامالت أسواق رأس المال مناسبة ومالئمة ألهدافك المالية والضريبية والتجارية 

واالستثمارية. 

قبل  عليك،  وينبغي  األمريكية.  والبورصات  المالية  األوراق  هيئة  تنظمها  خيارات  المادة  هذه  تذكر  قد 
الُمعنون  الخيارات  مقاصة  شركة  كتيب  من  الحالية  النسخة  على  الحصول  الخيارات،  شراء  أو   بيع 
القياسية(،  الخيارات  ومخاطر  )خصائص   Characteris tics and Risks of Standardized Options
العنوان  على   Citigroup Global Markets Inc من  الطلب  عند  الكتيب  من  نسخة  على  الحصول  ويمكن   وقراءته. 

Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 10013 390 أو عن طريق النقر فوق الرابط التالي، 

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf أو 

 http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf

إذا كنت تشتري الخيارات، فالخسارة القصوى هي عالوة عقد الخيار. وإذا كنت تبيع خيارات البيع اآلجل، فالمخاطرة تكمن في 
المبلغ االسمي الكامل تحت سعر التنفيذ. أما إذا كنت تبيع خيارات الشراء، فإن المخاطر تكون غير محدودة. ويعتمد الربح أو 
الخسارة الفعلية من أي صفقة على السعر الذي يتم به تنفيذ الصفقة ذات الصلة. واألسعار المستخدمة هنا تاريخية وقد ال تكون 
متوفرة عند إدخال طلبك. وهذه األمثلة ال تراعي العموالت وتكاليف المعاملة األخرى. وقد ال تكون صفقات الخيار بشكل عام 
وهذه الصفقات بشكل خاص مناسبة لجميع المستثمرين. ما لم يُذكر خالف ذلك، فإن مصدر جميع الرسوم البيانية والجداول 
الواردة في هذا التقرير هو Citi. ونظراً ألهمية االعتبارات الضريبية لجميع معامالت الخيارات، ينبغي على المستثمر الذي 
يدرس إمكانية تداول الخيارات الرجوع إلى مستشاره الضريبي في ما يتعلق بكيفية تأثر وضعه الضريبي بنتائج معامالت 

الخيارات الُمزمعة. 

وال يُعتبر أي من األدوات المالية أو المنتجات األخرى الواردة في هذا المنشور )ما لم يُنص على خالف ذلك صراحةً( )1( 
مؤّمنًا عليه من قبل هيئة ضمان الودائع الفيدرالية أو أي سلطة حكومية أخرى، أو )2( ودائَع أو التزامات أخرى خاصة بشركة 

Citi، أو مضمونة من قبلها، أو أي مؤسسة إيداع أخرى مؤمن عليها. 

غالباً ما تعمل Citi كُمصِدر لألدوات المالية والمنتجات األخرى وكصانع سوق وتتداول بصفتها صاحب رأس المال في العديد 
المصرفية االستثمارية  الخدمات  أو أن تسعى ألداء  المختلفة ويُتوقع منها أن تؤدي  المالية والمنتجات األخرى  من األدوات 
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وغيرها من الخدمات لُمصِدر تلك األدوات المالية أو المنتجات األخرى. قد يكون كاتب هذا المنشور قد ناقش المعلومات الواردة 
فيه مع آخرين داخل Citi أو خارجها، وقد يكون الكاتب و/أو غيره من موظفي Citi قد تصرفوا بالفعل بناًء على هذه المعلومات 
)بما في ذلك عن طريق التداول لحسابات Citi الختامية أو نقل المعلومات الواردة في هذا المنشور إلى عمالء آخرين لدى 
Citi(. ويجوز لشركة Citi وموظفيها )بما في ذلك أولئك الذين قد يكون الكاتب قد تشاور معهم إلعداد هذا المنشور( والعمالء 
اآلخرين لدى Citi بيع أو شراء األدوات المالية أو المنتجات األخرى المشار إليها في هذا المنشور وقد يكونوا قد حصلوا على 

تلك المراكز بأسعار وظروف سوقية لم تعد متاحة وقد يكون لهم مصالح مختلفة عن مصالحك أو متعارضة مع مصالحك. 

اإلفصاح بموجب النشرة 230 لدائرة اإليرادات الداخلية: ليس من اختصاص Citi أو موظفيها تقديم، وهي ال تقوم بتقديم، 
المشورة الضريبية أو القانونية ألي خاضع للضريبة خارج Citi. وليس القصد من أي بيان في هذا المنشور يتعلق بالمسائل 
الضريبية أن يُستخدم، وال يمكن استخدامه أو االعتماد عليه، من قِبل الخاضعين للضرائب لغرض تفادي العقوبات الضريبية. 

وينبغي على أي خاضع للضريبة أن يطلب المشورة وفق ظروفه من مستشار ضريبي مستقل. 

وال تتحمل Citi وال أي من شركاتها التابعة المسؤولية عن المعاملة الضريبية ألي منتج استثماري، سواٌء أتم شراء االستثمار 
بواسطة صندوق أو شركة تديرها شركة تابعة لشركة Citi أم ال. وتفترض Citi أن يكون المستثمر )وعند االقتضاء، مالكوه 
المستفيدون( قد حصل، قبل إجراء أي التزام باالستثمار، على المشورة الضريبية أو القانونية أو غيرها أياً كانت حسبما يراه 
المستثمر/ المالكون المستفيدون ضرورياً وأن يكون قد رتب للمحاسبة عن أي ضرائب مستحقة قانوناً على الدخل أو األرباح 

 .Citi الناتجة عن أي منتج استثماري تقدمه

 Citi هذا المنشور لالستخدام الوحيد والحصري من جانب المستلمين المعنيين وقد يحتوي على معلومات ُمسجلة الملكية لشركة
وال يجوز نسخها أو نشرها كلياً أو جزئياً من دون الحصول على موافقة مسبقة من Citi. وقد تكون طريقة النشر والتوزيع ُمقيدة 
بموجب القانون أو اللوائح في بلدان معينة. ولذلك يتعين على األشخاص الذين تقع بحوزتهم هذه الوثيقة االطالع على تلك القيود 
ومراعاتها. وال تتحمل Citi أي مسؤولية مهما كانت عن األفعال التي تقوم بها أطراف ثالثة في هذا الصدد. ويحظر القانون أي 

استخدام أو نسخ أو إفصاح غير مصرح به لهذه الوثيقة وقد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى المالحقة القضائية. 

ال تشكل اآلراء الواردة في هذه الوثيقة والصادرة عن لجنة االستثمار العالمية أبحاثاً أو مشورة استثمارية أو توصيات تجارية 
وليست ُمخصصة لتتوافق مع ظروف االستثمار الفردية أو أهداف أي مستثمر. وينبغي أال يعتمد مستلمو هذه الوثيقة على اآلراء 
أو المعلومات الواردة فيها كأساس رئيسي ألي قرار استثماري يتم اتخاذه. ونحث المستثمرين على التشاور مع مستشاريهم 

الماليين قبل شراء األوراق المالية أو بيعها. 

تتأثر السندات بعدد من المخاطر، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر الدفع المسبق. وبصفة عامة، 
عندما ترتفع أسعار الفائدة السائدة، تنخفض أسعار األوراق المالية ذات الدخل الثابت. وتتعرض السندات لمخاطر االئتمان إذا 
أدى انخفاض التصنيف االئتماني، أو الجدارة االئتمانية للُمصِدر إلى انخفاض سعر السندات. وتخضع السندات مرتفعة العائد 
لمخاطر إضافية مثل زيادة مخاطر التخلف عن السداد والتقلب الكبير بسبب انخفاض جودة االئتمان لإلصدارات. وأخيراً، يمكن 
أن تتعرض السندات لخطر الدفع المسبق. عندما تنخفض أسعار الفائدة، قد يختار الُمصِدر اقتراض األموال بسعر فائدة أقل، 
مع سداد السندات الُمصدرة سابقاً. ونتيجةً لذلك، ستفقد السندات األساسية مدفوعات الفائدة من االستثمار وستضطر إلى إعادة 

االستثمار في السوق التي تكون فيها أسعار الفائدة السائدة أقل مما كانت عليه عند إجراء االستثمار األّولي.

وقد ال يكون االستثمار الدولي متاحاً للجميع. وقد توجد مخاطر إضافية مرتبطة باالستثمار الدولي، بما في ذلك عوامل أجنبية 
و/أو اقتصادية و/أو سياسية و/أو نقدية و/أو قانونية، وتغير أسعار صرف العمالت، والضرائب األجنبية، واالختالفات في 
المعايير المالية والمحاسبية. وهناك احتمالية أن تؤدي األحداث السياسية المعاكسة أو المشكالت المالية أو الكوارث الطبيعية 
في البلد أو المنطقة إلى فقدان قيمة االستثمارات في ذلك البلد أو تلك المنطقة. ويمكن أن تكون مخاطر االستثمار في األسواق 

الناشئة أو النامية أكبر بكثير من مخاطر االستثمار في األسواق المتقدمة. 

وتُعتبر االستثمارات البديلة المشار إليها في هذا التقرير مجرد تخمينات وتنطوي على مخاطر كبيرة يمكن أن تتضمن خسائر 
العوائد،  وتقلبات  السيولة،  ونقص  األخرى،  المضاربة  على  القائمة  االستثمار  ممارسات  أو  المالي  الرفع  ممارسات  بسبب 
بالتقييمات  المتعلقة  المعلومات  توافر  وعدم  المحتمل،  التنويع  وعدم  الصندوق،  في  المصالح  نقل  على  المفروضة  والقيود 
الصناديق  عن  الزائدة  والرسوم  التنظيم  ونقص  الضريبي،  اإلبالغ  في  والتأخيرات  المعقدة  الضريبية  والهياكل  والتسعير، 
المشتركة، ومخاطر المستشارين. وال يضمن تخصيص األصول الحصول على الربح أو الحماية من الخسارة في األسواق 

المالية المتدهورة. 
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 )REITS( صناديق االستثمار العقاري

تخضع صناديق REIT العتبارات مخاطر خاصة مماثلة لتلك المرتبطة بالملكية المباشرة للعقارات. وقد تخضع التقييمات 
 REIT العقارية لعوامل مثل تغيير الظروف االقتصادية والمالية والتنافسية والبيئية العامة والمحلية. وقد ال تكون صناديق
مناسبة لكل مستثمر. ولن يتم بوجه عام معاملة دخل األرباح من صناديق REIT كدخل أرباح مؤهل وبالتالي لن يكون مؤهالً 
للحصول على معدالت ضرائب مخفضة. وقد توجد مخاطر إضافية مرتبطة باالستثمار الدولي، بما في ذلك عوامل أجنبية 
و/أو اقتصادية و/أو سياسية و/أو نقدية و/أو قانونية، وتغير أسعار صرف العمالت، والضرائب األجنبية، واالختالفات في 

المعايير المالية والمحاسبية. 

 ،)”CMO“( والتي تشمل التزامات الرهن العقاري المضمونة ،)”MBS“( قد ال تكون األوراق المالية المدعومة برهن عقاري
إمكانية  وتوجد  المستثمرين.  لجميع  مناسبةً   ،)”REMIC“( العقاري  الرهن  في  االستثمار  قنوات  باسم  أيضاً  إليها  والُمشار 
إلی  المتوقع ويؤدي  العائد  يقلل من  أن  العقاري، مما يمكن  للرهن  المسبقة  المدفوعات  المال بسبب  المبكر لرأس  لالسترداد 
مخاطر إعادة االستثمار. وعلى العكس من ذلك، قد يكون استرداد رأس المال أبطأ من االفتراضات األولية لسرعة المدفوعات 

المسبقة، مما يطيل من متوسط عمر الضمان حتى تاريخ استحقاقه )يشار إليه أيضاً بمخاطر التمديد(. 

باإلضافة إلی ذلك، قد ال تفي الضمانات األساسية الداعمة ألوراق MBS غير التابعة للوكالة بمدفوعات رأس المال والفائدة. 
وفي بعض الحاالت، من الممكن أن يتسبب ذلك في انخفاض تدفق الدخل من الورقة المالية ويؤدي إلى خسارة رأس المال. 
وباإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي المستوى غير الكافي من الدعم االئتماني إلى تخفيض التصنيف االئتماني لسندات الرهن العقاري 
ويتسبب في احتماليٍة أكبر لخسارة رأس المال وزيادة تقلب األسعار. وتنطوي االستثمارات في أوراق MBS الثانوية على 
مخاطر ائتمانية أكبر في ما يتعلق بعدم الوفاء من الفئات الرئيسية لنفس اإلصدار. قد تكون مخاطر عدم الوفاء واضحة في 
الحاالت التي تكون فيها أوراق MBS مضمونة أو تُثبت وجود مصلحة في مجموعة صغيرة أو أقل تنوعاً بصورة نسبية من 

قروض الرهن العقاري األساسية. 

تُعتبر أوراق MBS حساسة أيضاً لتغيرات أسعار الفائدة التي يمكن أن تؤثر سلباً على القيمة السوقية للورقة المالية. وخالل 
أوقات التقلبات المرتفعة، يمكن أن تواجه أوراق MBS مستويات أكبر من عدم السيولة وتحركات أسعار أكبر. وقد يحدث تقلب 
األسعار أيضاً نتيجة عوامل أخرى تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، المدفوعات المسبقة والتوقعات المستقبلية للمدفوعات 

المسبقة والشواغل االئتمانية وأداء الضمانات األساسية والتغيرات التقنية في السوق. 

يُرجى قراءة المعلومات الواردة في وثائق و/أو نشرة الطرح بعناية لمعرفة المخاطر المرتبطة بأوراق MBS التي تشتريها. 

في هونج كونج، تصدر هذه الوثيقة عن شركة CPB التي تعمل من خالل Citibank, N.A، فرع هونج كونج، والذي يخضع 
للتنظيم من قبل سلطة النقد في هونج كونج. وينبغي توجيه أي أسئلة تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة إلى الممثلين المسجلين أو 
المرخصين التابعين للكيان المذكور أعاله. بقدر ما تكون هذه الوثيقة ُمقّدمة للعمالء المسجلين و/أو الُمدارين في هونج كونج: ال 
 Citibank تحتوي هذه الوثيقة على أي بيان )بيانات( آخر من شأنه إلغاء أو استبعاد أو تقييد أي من حقوقك أو التزاماتك تجاه
بموجب القوانين واللوائح المعمول بها. وال يقصد Citibank, N.A، فرع هونج كونج االعتماد على أي أحكام هنا ال تتوافق 
مع التزاماتها بموجب مدونة قواعد السلوك لألشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى لجنة األوراق المالية والعقود اآلجلة، أو 

تصف بشكل خاطئ الخدمات الفعلية التي ستُقّدم لك.

في سنغافورة، تصدر هذه الوثيقة عن شركة CPB التي تعمل من خالل Citibank, N.A، فرع سنغافورة، والذي يخضع 
أو  المسجلين  الممثلين  إلى  الوثيقة  بمحتويات هذه  تتعلق  أسئلة  النقد في سنغافورة. وينبغي توجيه أي  قبل سلطة  للتنظيم من 

المرخصين التابعين للكيان المذكور أعاله. 

في  الكائنة   ،)BR001018 المسجل  الفرع  )رقم  لندن  فرع   ،Citibank N.A  شركة 
Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB، مرخصة من مكتب مراقب 
العمالت )الواليات المتحدة األمريكية( وتخضع للتنظيم من جانبه كما أنها مرخصة لدى هيئة التنظيم االحترازي في بريطانيا، 
وتخضع للتنظيم من قبل هيئة الرقابة المالية، والتنظيم المحدود من قبل هيئة التنظيم االحترازي. ونوفر التفاصيل الُمتعلقة بنطاق 
التنظيم الذي نخضع له من قبل هيئة التنظيم االحترازي عند الطلب. ورقم االتصال بشركة Citibank N.A، فرع لندن هو 

 .+44 )0(20 7508 8000
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شركة Citibank Europe plc مرخصة من البنك المركزي األيرلندي وهيئة التنظيم االحترازي. وتخضع إلشراف البنك 
الطلب  التنظيم االحترازي. ونوفر عند  المالية وهيئة  الرقابة  المحدود من قبل هيئة  للتنظيم  المركزي األيرلندي كما تخضع 
التفاصيل الُمتعلقة بنطاق ترخيصنا والتنظيم الذي نخضع له من قبل هيئة التنظيم االحترازي والتنظيم الذي نخضع له من قبل 

هيئة الرقابة المالية. 

 شركة Citibank Europe plc، فرع المملكة المتحدة مسجلة كفرع في سجل الشركات في إنجلترا وويلز تحت رقم التسجيل 
.Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB ويقع عنوانها المسجل في .BR017844 
ورقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بها هو: GB 429 6256 29. شركة Citibank Europe plc مسجلة في أيرلندا تحت 
الرقم 132781، ويقع مكتبها المسجل في North Wall Quay, Dublin 1 1. شركة Citibank Europe plc تخضع للتنظيم 
من قبل البنك المركزي األيرلندي، وهي مملوكة في األساس لشركة Citigroup Inc، الكائنة في نيويورك، الواليات المتحدة 

األمريكية. 

 ،Prime Tower, Hards trasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich الكائنة في ،AG )سويسرا( Citibank شركة
 .)FINMA( مرخصة ومنظمة من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على األسواق المالية

 16 Quai du General Guisan, PO Box 3946, فرع جنيف، الكائنة في ،Citibank NA Sioux Falls شركة
CH-1211 Geneva 3، مرخصة ومنظمة من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على األسواق المالية. 

،Prime Tower, Hards trasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich فرع زيورخ، الكائنة في ،Citibank NA Sioux Falls شركة 
مرخصة ومنظمة من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على األسواق المالية. 

في  المسجل  وعنوانها  جيرسي  فرع   ،Citibank N.A بواسطة  الوثيقة  هذه  نشر  يتم  جيرسي،   في 
فرع   ،Citibank N.A شركة  تخضع   .PO Box 104, 38 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8QB
جيرسي، للتنظيم من قبل لجنة الخدمات المالية في جيرسي. وتعتبر شركة Citibank N.A، فرع جيرسي، أحد المشاركين 
إلى 50.000 جنيه  التي تصل  المؤهلة  للودائع  الحماية  البرنامج  البنوك. ويوفر هذا  لتعويض مودعي  برنامج جيرسي  في 
سنواٍت.   5 تبلغ  فترة  أي  في  إسترليني  جنيه   100.000.000 التعويض  مبلغ  إلجمالي  األقصى  الحد  ويبلغ  إسترليني. 
جيرسي  لواليات  اإللكتروني  الموقع  على  المشمولة  المصرفية  والمجموعات  البرنامج  عن  الكاملة  التفاصيل   وتتوافر 

www.gov.je/dcs أو عند الطلب. 

 .Citibank, N.A كجزء من Citi Private Bank في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين، تعمل شركة

 .FSP 30513 وفي جنوب أفريقيا كمقدم للخدمات المالية

تعد شركة Citi Private Bank إحدى شركات )“Citigroup Inc )”Citigroup وهي توفر لعمالئها إمكانية الوصول 
لمجموعة  التابعة  المصرفية  وغير  المصرفية  الشركات  خالل  من  المتاحة  والخدمات  المنتجات  من  واسعة  مجموعة  إلى 
لنا أو تتوافر في جميع المواقع. في كندا،  التابعة  Citigroup. ال تُقدم جميع المنتجات والخدمات بواسطة جميع الشركات 
تعتبر Citi Private Bank أحد أقسام Citibank Canada، وهو بنك كندي معتمد بموجب الجدول الثاني. ويتم تقديم 
منتجات استثمارية معينة من خالل )“Citibank Canada Inves tment Funds Limited )”CCIFL، وهي شركة 
تابعة مملوكة بالكامل لشركة Citibank Canada. وتخضع المنتجات االستثمارية لمخاطر االستثمار بما في ذلك الخسارة 
المحتملة لمبلغ رأس المال المستثمر. ومنتجات االستثمار غير مؤّمن عليها بواسطة CDIC أو FDIC أو لدى أي جهة إيداع 

في أي اختصاص قضائي وهي غير مضمونة من قبل Citigroup أو أي من الشركات التابعة لها.

وتعتبر هذه الوثيقة ألغراض المعلومات فقط وال تشكل عرضاً لبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية ألي شخص في 
أي اختصاص قضائي. لن يتم إجراء أي استثمار في أي أوراق مالية موصوفة في هذه الوثيقة إال بناًء على مذكرة طرح. 
وبالتالي، ال ينبغي أن تشكل هذه الوثيقة األساس ألي استثمار الحق في هذه األوراق المالية، وال ينبغي االعتماد عليها في ما 
يتعلق بذلك. وبقدر ما تكون أي بيانات في هذه الوثيقة ُمقّدمة في ما يتعلق بالمنتجات المشار إليها في هذه الوثيقة، فإنها مؤهلة 
بكاملها بموجب شروط مذكرة الطرح والوثائق األخرى ذات الصلة المتعلقة بها. وقد تخضع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة 
المحتملين  المستثمرين  المعلومات جوهرياً. ويجب على  هذه  تتغير  وقد  والتعديل  والتحقيق  والمراجعة  واالستكمال  للتحديث 

مراجعة مذكرة الطرح والوثائق األخرى ذات الصلة بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار.
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ال يتم تقديم أي تعهدات صريحة أو ضمنية في ما يتعلق بهذه المنتجات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ال تُقدم أي 
تعهدات في ما يتعلق بنتائج االستثمار أو أي معاملة قانونية أو محاسبية أو تنظيمية أو ضريبية الستثمار ما في أي اختصاص 
يكون  وقد  الكنديين  للمستثمرين  الوثيقة  هذه  تُخصص  لم  التحديد،  وجه  على  الوثيقة.  هذه  بمستلم  ذا صلة  يكون  قد  قضائي 
لالستثمار في المنتجات اعتبارات ومخاطر استثمارية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المستثمر الكندي. وفي ما يتعلق باتخاذ 
أي قرار استثماري نهائي، يُنصح المستثمرون المحتملون بطلب المشورة المهنية المستقلة لفهم جميع االعتبارات والمخاطر 

المصاحبة المرتبطة بهذه األوراق المالية. 

وال تتحمل Citigroup أو الشركات التابعة لها أو أي من مسؤوليها أو أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها أو ممثليها أو وكالئها 
أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، بما في ذلك خسارة األرباح الناجمة عن 
استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك ما يكون من خالل األخطاء سواٌء أكانت ناجمة عن اإلهمال أم غير ذلك.

بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، فإنك توافق على أن Citigroup لم تقدم هي وال أٌي من شركاتها التابعة أي بيان أو 
تعهد صريح أو ضمني، بشأن المسائل الضريبية الكندية المتعلقة بالمعاملة، سواء فيما يتعلق بأي عرض للمعاملة أو دراستك 
للمعاملة أو أي مناقشة في ما يتعلق بالمعاملة أو غير ذلك في أي وقت، وال يوجد في هذه المواد ما يشكل أو ينبغي أن يعتبر 

على أنه يُشكل بياناً أو تعهداً من هذا القبيل بشأن أي مسائل ضريبية كندية في ما يتعلق بالمعاملة. 

ينطوي استخدام األموال المقترضة لتمويل شراء األوراق المالية على مخاطر أكبر من الشراء باستخدام الموارد النقدية فقط. 
النحو  على  الفائدة  ودفع  القرض  بسداد  يتعلق  ما  في  مسؤوليتك  فستظل  المالية،  األوراق  لشراء  األموال  تقترض  كنت  فإذا 

المطلوب بموجب شروطه كما هي حتى لو انخفضت قيمة األوراق المالية التي تم شراؤها. 

ال تعد CCIFL عضواً في الوقت الحالي، وال تنوي أن تصبح عضواً، في رابطة تجار صناديق االستثمار المشترك في 
ذلك من  التي كانت ستستمد بخالف  المستثمرين  بمنافع حماية   CCIFL يتمتع عمالء لن  وبالتالي،  كندا )“MFDA”(؛ 
المستثمرين الخاصة  التأمينية بموجب أي خطة من خطط حماية  التغطية  عضوية CCIFL في MFDA، بما في ذلك 

.MFDA بعمالء أعضاء
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بحسب تصنيف مجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت التابعة لصحيفة فاينانشال 
تايمز البريطانية، يمثّل Citi Private Bank البنك الخاص العالمي 

األفضل والبنك الخاص األفضل من ناحية الخدمات.

إننا سعداء بعد أن حظينا بإقراٍر بأننا الخبراء األفضل في مجال تقديم 
الخدمات المصرفية الخاصة التي تتجاوز كل حدود التوقعات.

أو كما نسميها نحن: “خدمات مصرفية خاصة لعمالء عالميين”.

لم يقر Citi Private Bank أو Citigroup Inc منهجية كل استبياٍن ورد في هذه الوثيقة ولم يتحققا من صحتها، لذا يُرجى 
االتصال بمقدم االستبيان المراد االستعالم عنه للحصول على المزيد من المعلومات حول المعايير والعوامل األساسية المتّبعة في 
جمع البيانات. للمزيد من المعلومات حول تاريخ تلقي جائزةٍ بعينها، يُرجى االتصال بمقدم االستبيان ذي الصلة. إن تسلّم جائزةٍ 

عن منتجٍ أو خدمٍة ما قد ال يجّسد التجربة الواقعية ألي عميٍل وليس ضماناً للنجاح أو األداء األفضل مستقبالً.
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