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 موجز
 
   علق باخلطط املتصللللللللللة اللتزامات املنظمة يف ما يت االكتواريللجنة املالية عن نتائج التقييم  تقدم هذه الوثيقة حتديثا

 . 2016ديسمرب/كانون األول  31باملوظفني )اخلطط( يف 
 جة ألمراض اخلدمة أو نتي إمتامتتناول اخلطط اليت توفر اسللللتاقاقات للموظفني سللللوا  عند  مقدمة: األول القسمممم

 كتوارية السنوية.ال أو إصابات مرتبطة بالعمل. كما يشرح هذا القسم الغرض من إجرا  التقييمات ا
 ديسللللللللللللمرب/ 31جملموع التزامات اخلطط يف  موجزا   عرضللللللللللللا   يتضللللللللللللم ن، االكتوارينتائج التقييم  :القسمممممممممم ال اني 

، ويعرض الفرضللللللليات الرئيسلللللللية املسلللللللتخدمة يف هذه التقييمات. وخالل عام 2014و 2015و 2016 كانون األول
 مليون دوالر أمريكي 194.5قلللللدره إمجلللللا  القيملللللة الكليلللللة لاللتزاملللللات املتعلقلللللة بلللللاخلطط  بل   ازدادت 2016
 مليون دوالر أمريكي 1 319.2إىل  2015ديسللللللللللللللمرب/كللللانون األول  31 مليون دوالر أمريكي يف 1 124.7 من
 يف هذا القسم. االرتفاعترد تفاصيل األسباب املختلفة هلذا و  .2016ديسمرب/كانون األول  31 يف

 :الذي يعرض جمموع االلتزامات املسللجلة وغا املسللجلة، وصللايف التزامات   الوضع المالي الجاري القسم ال الث
مولة وغا املمولة االلتزامات امل جمموع عن كتوارية فضال  اال إىل التقييمات  كشوف امليزانية اخلاصة باخلطط استنادا  

على التوا . وقد بل  جمموع االلتزامات غا املمولة  2014و 2015و 2016 ديسلللللللمرب/كانون األول 31للخطط يف 
مليون دوالر  710.4مليون دوالر أمريكي مقابل  875.6ما مقداره  2016ديسلللللللللللللمرب/كانون األول  31للخطط يف 
 .2015ديسمرب/كانون األول  31أمريكي يف 

 جيري مقارنة بني تكاليف مدفوعات اخلدمة اجلارية السلللللنوية للخطط لف ة  ،: المحاسممممبة والتموي القسممممم الرابع
 2017. ويبل  جمموع مدفوعات اخلدمة اجلارية لسللنة 2017ديسللمرب/كانون األول  31السللنوات الثالا املنتةية يف 

مليون دوالر أمريكي(. ويشللمل هذا القسللم أيضللا  مق حات  36.9 – 2016مليون دوالر أمريكي ) 42.4ما قيمته 
للتمويل الكامل خلطة التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة، وصندوق مدفوعات هناية اخلدمة. ويصل مبل  املدفوعات 

 2040السللللللللللللللنويللة السلللللللللللللللابقللة الالزم اهاله التزامللات التغطيللة الطبيللة بعللد انتةللا  اخلللدمللة بللالكللامللل  لول سللللللللللللللنللة 
يبل   2017و 2016مليون دوالر أمريكي سللللللللللللللنويللا ، يف حني أن التمويللل الللذي وافق عليلله امل متر لعللامي  22.7إىل 

مليون دوالر أمريكي سلللللللللللنويا. ويبل  إهاله  15.65مليون دوالر أمريكي سلللللللللللنويا، عا ي دي إىل عجز قدره  7.05
 وللتمويل الكامل لاللتزامات  لمتويل صللللللللللندوق مدفوعات هناية اخلدمة اخلاصللللللللللة باخلدمة السللللللللللابقة السللللللللللنوية وا

  دوالر أمريكي وهو املبل  الذي مل يوافق على متويله على ااطالق من قبل. مليون 6.0 هقدار ا مم 2025عام 
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 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 
  والوضلللللللللللع املا  اجلاري واواسلللللللللللبة والتمويل 2016يرجى من جلنة املالية ااحاطة بنتائج التقييم االكتواري لسلللللللللللنة 

 . 6201ديسمرب/كانون األول  31يف ما يتعلق بالتزامات املنظمة يف جمال اخلطط املتصلة باملوظفني يف 
 

 مسّودة المشورة
 
  2016ديسمممممممممبر/كانون األول  31علماً بأّن مجموع االلتزامات المتعلقة بالموظفين في اللجنة أحاطت 

ياسمممممممممممماً  194.5 اقدره زيادةمليون دوالر أمريكي أي ما يمّ    1 319.2قد بلغ  مليون دوالر أمريكي ق
 ؛2015بالتقييم الذي ُأجري في شهر ديسمبر/كانون األول 

  بشك  عزى تُ  2016ديسمبر/كانون األول  31وأحاطت علًمأ أيًضا بأّن الزيادة الصافية في التقييم حتى
 لخدماتتجاهات االمعدالت المفترضممممة ال رتفاعوا حسمممماد معّدل الخصممممم انخفاض لى أسمممماسممممي  لى 

في  رحركة معدالت صرف اليورو والدوالوالمطالبات والمصاريف اإلدارية المتصلة بها، تعادلها الطبية 
  نهاية السنة.
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 مقدمة -أّوالً 
 
اخلللدمللة أو يف حللاالت األمراض للمنظمللة أربع خطط )خلاخلططخل( لتقللدت مسللللللللللللللتاقللات إىل املوظفني عنللد إمتللام  -1
 ااصابات املرتبطة بالعمل. ويف ما يلي عرض لتلك اخلطط: أو
 

 ُتدفع و اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي  تسري أحكام هذه اخلطة فقط على فئة - خطة مدفوعات هناية اخلدمة
 ؛عند انتةا  اخلدمة من املنظمة أو يف حال ال قية إىل الفئة الفنية

 يتأل ف صندوق مدفوعات هناية اخلدمة من استاقاقات املوظفني عند انتةا   - مدفوعات هناية اخلدمة صندوق
خدمتةم، وهي تشللمل حتديدا  مناة العودة إىل الوطن، وسللفر العودة إىل الوطن ونقل األمتعة، واسللتبدال رصلليد 

 ؛ااجازات املتجمعة، وتعويض إهنا  اخلدمة، ومناة الوفاة، عند االقتضا 
  ا هي خطة تأمني طيب للموظفني املتقاعدين وأسللللللرهم الذين يسللللللتوفون معاي -التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة

أحقية معي نة. وتوفر خطة التأمني الطيب األساسي تسديدا  جزئيا  لبعض تكاليف املستشفيات، واألطبا ، وأطبا  
قيود ب رعاية املسللللللنني، وتكاليف النظارات الطبية، رهنا   األسللللللنان، واألطبا  النفسللللللانيني، والعالد الطبيعي، ودور

 ؛األساسي بني املوظف املتقاعد واملنظمةالصاي واستثنا ات شىت. ويتم تقاسم تكاليف التأمني 
  توفر خطة التعويضلللللللات للموظفني ) ا يف تلك فئات أخرى  - صلللللللندوق احتياطي خطة تعويضلللللللات املوظفنيو

ن على اتفاقات اخلدمات الشللللخصللللية( اسللللتاقاقات تر ن بقيود و واألشللللخاا ا ائز ن و منةا اخلربا  االسللللتشللللاري
معينة، يف حاالت ااصابة، واملرض أو الوفاة النامجة عن أدا  مةام رمسية. وتشمل االستاقاقات دفعات سنوية 

  ،جزالع )تسللللللللللللللتكمل اسللللللللللللللتاقاقات املعان التقاعدي من األمم املتادة، عند االقتضللللللللللللللا ( يف حالة الوفاة أو
 كما تشمل تسديد النفقات الطبية املعقولة ونفقات املستشفيات وما يرتبط هبا من نفقات مباشرة.

 
تتعامل املنظمة مع مجيع اخلطط أعاله باعتبارها خطط اسلللللللتاقاقات لددة. وللوفا   قتضللللللليات اابال  املا ،  -2

 خارجية لألغراض التالية: حتصل املنظمة سنويا  على تقييم جلميع خططةا من شركة اكتوارية
 
 حتديد إمجا  التزامات املنظمة يف ما يتعلق بتلك اخلطط؛ )أ(

 حتديد النفقات السنوية املتصلة بتمويل اخلطة؛ )ب(
 حتديد معدالت االش اكات املوصى هبا لتمويل االلتزامات بالكامل؛ )د(
   املا .ا صول على املعلومات الضرورية للوفا   تطلبات اابال )د(

 
 5201و 6201( مجيع التقييمات االكتوارية لألعوام www.aon.com) Aon Hewittوقد أجرت م سللللللللللللللسللللللللللللللة  

وإىل الوضلللللللع املا  ا ا ،  2016ديسلللللللمرب/كانون األول  31وتشلللللللا هذه الوثيقة إىل نتائج التقييم االكتواري يف  .2014و
 وإىل أسلللللللللللللللوب اوللاسللللللللللللللبللة املتبع بللالنسللللللللللللللبللة إىل التزامللات املنظمللة ومتويللل هللذه االلتزامللات مع توفا املعلومللات املقللارنللة

   .2014و 2015ديسمرب/كانون األول  31 يف
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 نتائج التقييمات االكتوارية -اً ثاني
 
 ديسمرب/كانون األول 31مقارنة مفصلة جملموع القيمة االكتوارية لاللتزامات  سب كل خطة يف  1ترد يف اجلدول  -3

 .2014و 2015و 2016
 

 1الجدول 
 

                     )بماليين الدوالرات األمريكية(
     الزيادة/     الزيادة/      
     )النقصان(     )النقصان(      

 2016   الخطة

بماليين 
الدوالرات 
 2015   % األمريكية

بماليين 
الدوالرات 
 4201   % األمريكية

 طللللللللةخلللحللتلليللللللللاطللي االصللللللللللللللللنللللللللدوق 
(0.8)  18.1   %2.8- (0.5)  17.6   للموظفني التعويضات  4.2- %   18.9  

  64.5   %5.7- (3.7)  60.8   %1.5- (0.9)  *59.9   صندوق مدفوعات هناية اخلدمة

 (6.8)  49.4   اخلدمةخطة مدفوعات هناية 
12.1-

%   56.2  (11.2) -16.7%   67.4  

-20.2 )250.0(  989.6   %20.5 202.7 1,192.3   التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة %   1,239.6 
االكممتممواريممممممة   جمممممممممالممي الممقمميمممممممممة

-19.1 )265.7(  1,124.7   %17.3 194.5 1,319.2   لاللتزامات %   1,390.4 
                      

 
مليون دوالر أمريكي  194.5البال   االرتفاعأعاله أن صللللايف  1يتضلللل  من العرض التفصلللليلي الوارد يف اجلدول  

 كباا . كملللا أن التغياات يف الفرضلللللللللللللليلللات والطرق  كلللان  2015و 2016يف القيملللة االكتواريلللة لاللتزاملللات يف الف ة بني 
 كانت كاآليت:

 
 )أ(1الجدول 

 
 االختالفات 2016 لى  2015مصادر التغييرات في الخطط من 

 بماليين الدوالرات األمريكية  
 26.8 اجلدد* الوافدينالتغيا املتوقع من دون 

 130.7 يف معدالت اخلصم االخنفاض
 (32.5) الدوالر األمريكي -حركة سعر صرف اليورو 

 14.0 اخلطةالتجربة مع التغيا يف حساب تقاسم الكلفة يف ضو  
 28.4 جتربة املطالبات واملصروفات اادارية

 46.4 املعدالت املف ضة الجتاهات اخلدمات الطبية  ارتفاع
  (4.9) الدميغرافية األخرى املعطيات

  الصندوق املش ه للمعاشات التقاعدية للموظفني؛ابراز آخر فرضيات  التاديثات
 غا تلك

(11.3) 
(3.2)  

 194.4 الصافيةمجموع الزيادة 
 .ستاقاقات الفعليةعات االتعزى الزيادة املتوقعة إىل تكاليف اخلدمة )االستاقاقات ااضافية املكتسبة( وتكاليف الفوائد اليت يعادهلا االخنفاض املتوقع يف مدفو  *
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كلفة تقدت ت إن التقييم االكتواري للخطط يقتضي من املنظمة وضع فرضيات معي نة لكي تقد ر على أفضل وجه -4
هذه االستاقاقات ملوظفيةا. وتشمل هذه الفرضيات فرضيات دميغرافية )مثل معدالت / تقديرات الوفيات، ومعدل تنقل 
املوظفني بني الوظائف، ومعدل املطالبات يف إطار اخلطط الطبية، وما إىل تلك( وفرضللللللللليات مالية )مثل سلللللللللعر اخلصلللللللللم، 

الداخلية واخلارجية  للتغاات يف العوامل اليف الطبية املقبلة، وما إىل تلك(. ونظرا  واملرتبات واالسللللللللللللللتاقاقات املقبلة والتك
على السوا ، تقوم املنظمة وخربا  ا سابات االكتوارية بإجرا  استعراض سنوي للفرضيات املستخدمة يف التقييم االكتواري 

لةا مثل خلطط. وختضلللع عمليات التقييم السلللنوية، مثوتعدهلا حيثما اعُترب تلك ضلللروريا  اجرا  حسلللابات أدق  اللتزامات ا
معظم عمليات التقييم االكتواري، لقدر كبا من عدم اليقني وصللللللللعوبة التنب . وعلى وجه اخلصللللللللوا، فإن قيمة التزامات 

 تاملنظمة إزا  اخلطط تتأثر إىل حد كبا بالتغاات يف سللللللللعر صللللللللرف اليورو/الدوالر األمريكي، ومعدل اخلصللللللللم، واملطالبا
 ، تغياات كباة2016ألغراض التقييم االكتواري لسللللللللللللللنة وكانت هناه، الطبية، والتضللللللللللللللخم املتوقع يف التكاليف الطبية. 

أدناه الفرضلليات الرئيسللية املسللتخدمة  2. وترد يف اجلدول أسللاا الفرضلليات اخلاصللة  عدالت اجتاهات اخلدمات الطبيةيف 
 .2014و 2015و 2016 يف تقييم خطط السنوات

 
  2 الجدول

 
 2014 2015 2016 الفرضيات الرئيسية  
       االقتصادية  
 

       معدل اخلصم
 %2.9 %3.3 %2.7 التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة  
 %1.4 %1.8 %1.2 اخلدمة هنايةمدفوعات  خطة  
 %2.8 %3.1 %2.8 صندوق مدفوعات هناية اخلدمة  
تعويضللللللللللللللللات ال صلللللللللللللللنلدوق االحتيلاطي خلطلة  

 %3.7 %4.2 %4.1 لموظفنيل
          
 

 2017 لسللللللنةيف املائة  5.0 معدل التضخم يف التكاليف الطبية
يف  0.1اخنفاض نسبته مع 
 كل  سنتني وصوال  إىلاملائة  
يف سلللللللللللللللنللللة  يف املللللائللللة 4.4

واخنللللفللللللللاض الحللللق  2029
 3يف املائة كل  0.1نبسللللته 

يف  4سلللللللنوات وصلللللللوال  إىل 
وما  2041سلللللللللللللللنة يف املائة 

 بعدها.

 2016يف املائة من سنة  4.5
مع اخنفاض  2020إىل سللللنة 
يف امللللائلللة يف  0.1نسلللللللللللللللبتللله 

السلللللنة خالل ف ة السلللللنوات 
اخلمس التالية إىل أن يصللللللل 

يف  4.0املعللد ل إىل نسلللللللللللللللبللة 
ومللللا  2041املللللائللللة لسلللللللللللللللنللللة 

 بعدها.

يف امللللللائلللللة اعتبلللللارا  من  5
، 2024وحلللللللللللىت  2015

ة يف املللائللة يف الف   4.5و
يف  4، و2044- 2025

 2045امللللائلللة يف سلللللللللللللللنلللة 
 .وما بعدها

          
 

 يف املائة يف السنة 2.5 يف املائة يف السنة 2.5 يف املائة يف السنة 2.5 معدل التضخم العام
          
 

 1.22 1.09 1.05 سعر الصرف الفوري للدوالر/اليورو يف هناية العام
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 الحاليالوضع المالي  -اً ثال 
 
أدناه جمموع االلتزامات املسلللللجلة وغا املسلللللجلة للخطط اسلللللتنادا إىل عمليات التقييم االكتواري  3 اجلدول يبني   -5

طويلة األجل العن جمموع االلتزامات املمولة وغا املمولة جلميع اخلطط مقابل القيمة السلللللللللوقية العادلة لألصلللللللللول  فضلللللللللال  
 على التوا . 2014و 2015و 2016 ديسمرب/كانون األول 31املخصصة يف 

 
 3الجدول 

 
  2016  2015  2014   

  
المممممممدوالرات بممممممممممممممماليممممممميمممممممن 

   األمريكية
بممممممممممممممماليممممممميمممممممن المممممممدوالرات 

   األمريكية
بممممممممممممممماليممممممميمممممممن المممممممدوالرات 

   األمريكية
             الخطة

تعويضات ال طةخلحتياطي االصندوق 
    18.9    18.1    17.6 موظفنيلل

    64.5    60.8    59.9 صندوق مدفوعات هناية اخلدمة

    67.4    56.2    49.4 خطة مدفوعات هناية اخلدمة

    1,239.7   989.6   1,192.3 التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة

   1,390.5   1,124.7   1,319.2 مجموع االلتزامات المحددة اكتواريا

خمصوما منةا: االستثمارات املخصصة الطويلة 
   (438.2)   (414.3)   (443.6) األجل )بالقيمة السوقية العادلة(

   952.3   710.4   875.6 **مجموع االلتزامات غير الممولة 
              
             منةا: **

   64.4   60.8   59.9 صندوق مدفوعات هناية اخلدمة

   887.9   649.6   815.7 التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة

   952.3   710.4   875.6 مجموع االلتزامات غير الممولة
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 :أدناه بالتفصيل جمموع االلتزامات  سب اخلطة وحالة متويلةا 1ويتناول الشكل البياين  
 

 1 الشك  البياني
 

 
 
القيمة اواسللبية لالسللتثمارات الطويلة األجل اليت خصللصللتةا املنظمة للخطط  بل   ارتفعت، 2016خالل سللنة و  -6

مليون دوالر  443.6إىل  2015ديسلللللمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  414.3مليون دوالر أمريكي من  29.3
 . ولالطالع على التعليقات بشلللللللأن االسلللللللتثمارات، يرجى الرجوع إىل التقرير2016ديسلللللللمرب/كانون األول  31أمريكي يف 

 .(FC 166/3)الوثيقة  2016عن االستثمارات يف سنة 
 

 المحاسبة والتموي  -رابًعا
 
 ة لللللللللللللللللللللللف ة السللللللللنوات الثالا املنتةي 1أدناه تكاليف اخلدمة السللللللللنوية اجلارية 2والشللللللللكل البياين  4يبني  اجلدول  -7

 اليت تسللللللللللللللتند إىل عمليات التقييم االكتواري اليت أجريت للسللللللللللللللنوات السللللللللللللللابقة  2017ديسللللللللللللللمرب/ كانون األول  31يف 
 على التوا . 2014و 2015و 2016 ديسمرب/ كانون األول 31يف 

  

                                                 
 تكاليف اخلدمة اجلارية عنصلللللللللللللللر معياري يف تكاليف املوظفني يظةر يف كل عام حيا يقدم املوظفون العاملون خدما م مقابل االسلللللللللللللللتاقاقات  1

 اليت ستدفع هلم يف املستقبل. وتشمل التكاليف أعاله كال  من الربنامج العادي والصناديق االستئمانية.

19 18 18 
67 56 49 

64 
61 60 

352 340 377 

888 

649 

816 

1,391 

1,125 

1,319 

-$100

$100

$300

$500

$700

$900

$1,100

$1,300

$1,500

2014 2015 2016

كية
ألمري

ت ا
الرا
دو
ن ال

اليي
بم

تاريخ التقييم

وات ال الث األخيرةااللتزامات الكلية بحسب الخطة وحالة التموي  في السن: االلتزامات المتعلقة بالموظفين

الصندوق االحتياطي خلطة التعويضات للموظفني-عول  خطة مدفوعات هناية اخلدمة-عولة 
خطة مدفوعات هناية اخلدمة-غا عولة  التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة-عولة 
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 4الجدول 
 

             تكاليف الخدمة الحالية

  2015  2016  2017 الخطة

  

بممممممممممممممممممماليممممممممميمممممممممن 
المممممممممممممممممممممممدوالرات 

 األمريكية

% 
من  جمالي 
 اإلنفاق

 بممممممممممممممممممممممممممممماليمممممممممممممميممممممممممممممن
 المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدوالرات

 األمريكية

% 
من  جمالي 
 اإلنفاق

 بممممممممممممممممممممممممماليمممممممممممميممممممممممممن
الممممممممممممممممممممممممممممممممممدوالرات 

 األمريكية

% 
من  جمالي 
 اإلنفاق

 تعويضلللللللللللللللاتالطة خلحتياطي االصلللللللللللللللندوق 
 %1.1 0.5 %1.1 0.4 %0.9 0.4 لموظفنيل

 %14.7 6.9 %17.6 6.5 %13.9 5.9 صندوق مدفوعات هناية اخلدمة

 %9.0 4.2 %8.9 3.3 %7.3 3.1 خطة مدفوعات هناية اخلدمة

 %75.3 35.3 %72.4 26.7 %77.8 33.0 التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة

 %100.0 46.9 %100.0 36.9 %100.0 42.4 المجموع
              

 
  2الشك  البياني 

 

 
 
 كان  دوالر أمريكي ماليني 5.5  بل  صللللافر قدره 2017يف  اتكلفة اخلدمبشللللكل ملاو    ارتفعت، باامجالو  -8

كلفة يف  الزيادة  ههذوترجع أسللللللللباب  خدمات التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة.للزيادة يف مليون دوالر أمريكي منةا  6.3
 التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة إىل ما يلي:خدمات 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2017

2016

2015

بماليين الدوالرات األمريكية

التكاليف السنوية للخدمة الجارية: الخطط المتعلقة بالموظفين

تكاليف اخلدمة ا الية يف الصندوق االحتياطي خلطة التعويضات للموظفني تكاليف اخلدمة ا الية يف خطة مدفوعات هناية اخلدمة
تكاليف اخلدمة ا الية يف خطة مدفوعات هناية  اخلدمة تكاليف اخلدمة ا الية يف التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة
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 يف املائة؛ 2.7إىل  3.3معدل اخلصم من  اخنفاضعن  ةمليون دوالر أمريكي النامج 5.6 ةالبالغ الزيادة 
 بالغ الزيادة املعدالت املف ضلللللللللللللللة الجتاهات اخلدمات  ارتفاععن  ةمليون دوالر أمريكي النامج 1.6 ةال

 الطبية؛
  ؛2016دوالر أمريكي بفعل الوافدين اجلدد يف عام  يونمل 2.0الزيادة البالغة 
  بسللللبب حركة سللللعر صللللرف اليورو والدوالر يف هناية دوالر أمريكي  مليون 2.9يقابلةا اخنفاض صللللافر قدره

  .املعطيات الدميغرافيةوالتعديالت يف اخلطة وغاها من  السنة
 
 على اسلللللللللتخدام االسلللللللللتثمارات الطويلة األجل وأي إيرادات تدرها أوال   10/2001و 10/1999ينص قرارا امل متر و  -9

لضللمان كفاية متويل خطة مدفوعات هناية اخلدمة والصللندوق االحتياطي خلطة تعويضللات املوظفني. وينص القراران كذلك 
ا  اخلدمة مث لصندوق انتة على أن ختصص بعد تلك أية استثمارات إضافية واايرادات تات الصلة هبا للتغطية الطبية بعد

كان كل من التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة وصلللللللللللندوق   2016ديسلللللللللللمرب/كانون األول  31مدفوعات هناية اخلدمة. ويف 
(. ويبني  اجلدول 1والشكل البياين  3مدفوعات هناية اخلدمة يعانيان من نقص يف التمويل )يرجى الرجوع أيضا إىل اجلدول 

 ستثمارات الطويلة األجل وسلف خطة مدفوعات هناية اخلدمة للخطط.أدناه ختصيص اال 5
 

 5الجدول 
 

   االست مارات الطويلة األج  المخصصة مقارنة بالخطط 

   2014  2015  2016   الخطة

   بماليين الدوالرات األمريكية   الدوالرات األمريكية بماليين   بماليين الدوالرات األمريكية   عولة بالكامل
 تعويضللللللللللللللللاتالصلللللللللللللللنللدوق االحتيللاطي خلطللة 

   18.9   18.1   17.6   وظفنيمل

   67.4   56.2   49.4   اخلدمة خطة مدفوعات هناية

               عولة جزئيا

   351.9   340.0   376.6   التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة

               غا عولة

   0.0   0.0   0.0   صندوق مدفوعات هناية اخلدمة

   438.2   414.3   443.6   مجموع االلتزامات الممولة

               ممولة عن طريق:

   438.2   414.3   443.6   خصصةاملطويلة األجل الستثمارات اال
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لتوجيةات جلنة املالية وجملس املنظمة، حصلت األمانة من اخلربا  االكتواريني للمنظمة على املبال  السنوية  وفقا  و  -10
املطلوبة للتمويل الكامل لاللتزامات للتغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة وصللللللللللللللندوق مدفوعات هناية اخلدمة مع اسللللللللللللللتخدام 

 كتارخيني مستةدفني على التوا .  2025نون األول ديسمرب/كا 31و 2040ديسمرب/كانون األول  31تارخيي 
 
، وبغية توفا التمويل الكامل 2016ديسلللللللللللللمرب/كانون األول  31إىل أحدا تقييم اكتواري أجري يف  اسلللللللللللللتنادا  و  -11

مليون دوالر أمريكي )باسللللتخدام ف ة  59.9اللتزامات اخلدمة السللللابقة املتصلللللة بصللللندوق مدفوعات هناية اخلدمة والبالغة 
دوالر أمريكي  ماليني 6.0(، حتتاد املنظمة إىل أن تسلللللللللةم  بل  2010عاما واليت بدأت يف  15االهاله األصللللللللللية البالغة 

 .مليون دوالر أمريكي يف الف ة املالية( 12.0إضايف سنويا )
 
، فإن التمويل الكامل للقيمة بالدوالر 2016ديسمرب/كانون األول  31إىل آخر تقييم اكتواري أجري يف  واستنادا   -12

مليون دوالر أمريكي  815.7األمريكي اللتزام اخلللدمللة السلللللللللللللللابقللة للتغطيللة الطبيللة بعللد انتةللا  اخلللدمللة والللذي تبل  قيمتلله 
 والر أمريكيمليون د 22.7( يتطلب اشللللللللللللل اكات بقيمة 2010عاما اعتبارا من سلللللللللللللنة  30)باسلللللللللللللتخدام ف ة إهاله تبل  

مليون دوالر أمريكي يف الف ة املالية(. وألغراض املقارنة، فإن اش اكات الدول األعضا  لتمويل التزامات  45.4يف السنة )
 دوالر أمريكي سللللللللللللللنويللللا   ماليني 7.05 تبل  حللللاليللللا   2017-2016التغطيللللة الطبيللللة بعللللد انتةللللا  اخلللللدمللللة لف ة السللللللللللللللنتني 

 .2015مليون دوالر أمريكي لف ة السللللللللللللللنتني( على الناو اللللللللذي وافق عليللللللله امل متر يف يونيو/حزيران  14.1)أي 
، 2027ديسمرب/كانون األول  31وكان هذا املستوى من التمويل، الذي يقوم على أساا التاريخ املستةدف األصلي وهو 

، وظل من دون تغيا 2005-2004لف ة السلللنتني  2003قد اعتمد يف البداية من قبل امل متر يف شلللةر نوفمرب/تشلللرين الثاين 
 خالل الف ات املالية التالية، رغم الزيادة يف املبل  غا املمول من تكاليف التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة.


