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 موجز
 

   الر اعات اعنألغة يف عا لرعلق ابخلطط اعر جججججججججججلة  ااكرواظي لل نة اعالية عن نرائج الرقييم  ام هذه الوثيقة حتدلث  لقد
 .2019نلسغرب/كانون ا ال  31ابعوظفني )اخلطط( يف 

 نري ة  عباض  ماخلدعة ا  إمتامعند اعقدعة لرناال اخلطط اليت لوفب اسججججججررقاملات للغوظفني سججججججواء  .القسججججججم ا ال
 كرواظلة السنولة.ا إصاابت عبلبطة ابلعغل. كغا ل بح هذا القسم الغبض عن إجباء الرقييغات ا اا

 نلسججغرب/كانون ا ال  31ط يف ا جملغو  الر اعات اخلطا عوج   ، لرضججغ ن عب جج  ااكرواظي نرائج الرقييم  .القسججم الثاي 
 تظلفعا  ،2019الرقييغات. اخالل عام   للك، العبض الفب يات البئيسية اعسرخدعة يف  2017ا  2018ا  2019

 عاللني 1 364.5 عن عليون نااظ اعبلكي 117.1ملججدظه  إمجججايالقيغججة الكليججة لاللر اعججات اعرعلقججة ابخلطط  بل  
نلسججججججغرب/كانون  31 يف نااظ اعبلكي  عاللني 1  481.6إىل   2018نلسججججججغرب/كانون ا ال  31نااظ اعبلكي يف  

  هذا القسم.ظلفا  يفاااسباب هذا خمرلف لبن لفاصيل . ا 2019ا ال 

  الو ججججججد اعاي الاظي الذي لعبض الغو  االر اعات اعسجججججج لة اوا اعسجججججج لة، اصججججججايف الر اعات   .القسججججججم الثال
اعغولة  االر اعات اعغولة اوا  الغو   عن  فضال    ،كرواظلةاا ا إىل الرقييغات  ك وف اعي انية اخلاصة ابخلطط اسرنان  

علت الرواي. املد بل  الغو  االر اعات وا اعغولة   2017ا  2018ا  2019 نلسغرب/كانون ا ال 31للخطط يف  
ا ع 2019نلسججججججججججججججغرب/كججانون ا ال  31للخطط يف   875.9ة  بل  ظنجج  نااظ اعبلكي عقججا عاللني 928.5ه ظ ملججدبلغجج 

 .2018نلسغرب/كانون ا ال  31نااظ اعبلكي يف  عاللني

 ة بني لكاليف عدفوعات اخلدعة الاظلة السججججججججججججججنولة للخطط لف م عقاظن   لقدم ،احملاسججججججججججججججبة االرغولل .القسججججججججججججججم البابد
 2020عام  . البل  الغو  عدفوعات اخلدعة الاظلة ل2020نلسجججغرب/كانون ا ال   31السجججنوات الثالمل اعنر ية يف 

 عليون نااظ اعبلكي(. 39.2 – 2019نااظ اعبلكي ) عاللني 45.5دظه مل بلغ اع
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 جلنة املاليةالتوجيهات املطلوبة من  
 

   االو جججججججججججد اعاي الاظي ااحملاسجججججججججججبة االرغولل 2019لبجت عن لنة اعالية اإلحاطة بنرائج الرقييم ااكرواظي لسجججججججججججنة 
 . 2019نلسغرب/كانون ا ال  31يف اعنألغة يف عا لرعلق ابخلطط اعر لة ابعوظفني الر اعات ابلنسبة إىل 

 

 مسّودة املشورة
 :الل نة إن  
 

  ملججججد بل  2019نلسجججججججججججججججغرب/كجججانون ا ال  31ا أبن  الغو  االر اعججججات اعرعلقججججة ابعوظفني يف علغجججج  احججججاطججججت 
الرقييم الذي إىل ا  عليون نااظ اعبلكي ملياسجججججججج    117.1ملدظه   اظلفاع  اعا ميث ل   ،نااظ اعبلكياللني ع 1  481.6
 ؛2018نلسغرب/كانون ا ال  31 ُاجبي يف

  ا أبن  اا  ا علغ    ااحاطت إىل    يف اعقام ا ال لع ى   2019نلسجججججغرب/كانون ا ال   31  يف  يم ال جججججايف يف الرقي ظلفا  الضججججج 
حبكة ععدات صجججبف لعولض جباء ا يف ععدات اخل جججم اعطبقة؛ حنفاض  ا : ااكرواظلة الرالية  الفب جججيات   يف  لغياات 

اجتججاه   ؛ ااخنفججاض يف الفعليججة  اإلناظلججة نفقججات اال يف اعطججالبججات  ات لغيا ا  ؛ يف هنججالججة السججججججججججججججنججة  ا عبلكي  اليوظا االججدااظ 
 . الطبية اعف ض اليف الرك 
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 مقدمة -أّوالا 
 
للغنألغججة اظبد خطط )خلاخلططخل( لرقججدت عسججججججججججججججررقججات إىل اعوظفني عنججد إمتججام اخلججدعججة اا يف حججاات ا عباض  -1
  اإلصاابت اعبلبطة ابلعغل. ايف عا للي عبض لرلك اخلطط: اا
 

اخلدعات العاعة يف اعقب البئيسجججججي   لسجججججبي احكام هذه اخلطة فقط علت فاة  - خطة عدفوعات هنالة اخلدعة •
 ؛الُدفد عند انر اء اخلدعة عن اعنألغة اا يف حال ال ملية إىل الفاة الفنية

لرأل ف صججججنداف عدفوعات هنالة اخلدعة عن اسججججررقاملات اعوظفني عند   - صججججنداف عدفوعات هنالة اخلدعة •
ا عنرجة العونم إىل الوطن، اسججججججججججججججفب العونم إىل الوطن انقجل ا عرعجة، انر جاء خجدعر م، اهي ل ججججججججججججججغجل حتجدلجد  

 ؛ااسربدال ظصيد اإلجازات اعر غعة، العولض إهناء اخلدعة، اعنرة الوفام، عند ااملرضاء
هي خطة أتعني طيب للغوظفني اعرقاعدلن ااسججبهم الذلن لسججروفون ععالا    -  اء اخلدعة الرغطية الطبية بعد انر  •

ا لبعض لكاليف اعسججججججر ججججججفيات، اا طباء، ا ج ئي  احقية ععي نة. الوفب خطة الرأعني الطيب ا سججججججاسججججججي لسججججججدلد  
ا  لنألاظات الطبية، ظهن  ااطباء ا سجنان، اا طباء النفسجانيني، االعالا الطبيعي، اناظ ظعالة اعسجنني، الكاليف ا 

 ؛ ا ساسي بني اعوظف اعرقاعد ااعنألغة ال ري بقيون ااسرثناءات شىت. الرم لقاسم لكاليف الرأعني 
لوفب خطة الرعولضجات للغوظفني ) ا يف للك فاات اخبى   - صجنداف احرياطي خطة لعولضجات اعوظفنيا  •

الفاملات اخلدعات ال خ ية( اسررقاملات لبهتن بقيون ن علت ا ن اا شخاص احلائ  و عن ا اخلرباء ااسر اظل
ععينة، يف حاات اإلصجججججابة، ااعبض اا الوفام النامجة عن اناء ع ام ظوية. ال جججججغل ااسجججججررقاملات نفعات 
 سجججججججججنولة )لسجججججججججركغل اسجججججججججررقاملات اععاع الرقاعدي عن ا عم اعرردم، عند ااملرضجججججججججاء( يف حالة الوفام اا

 فقات الطبية اععقولة انفقات اعسر فيات اعا لبلبط هبا عن نفقات عباشبم.كغا ل غل لسدلد الن  الع  ،
 
اعاله ابعرباظها خطط اسجررقاملات ددنم. اللوفاء  قرضجيات اإلبال  اعذكوظم لرعاعل اعنألغة عد مجيد اخلطط ا -2

 لألوباض الرالية: علت لقييم لغيد خطط ا عن شبكة اكرواظلة خاظجية اعاي، حت ل اعنألغة سنوي  
 

 حتدلد إمجاي الر اعات اعنألغة يف عا لرعلق برلك اخلطط؛ )ا(
 حتدلد النفقات السنولة اعر لة برغولل اخلطة؛ )ب(
 حتدلد ععدات ااش اكات اعوصت هبا لرغولل االر اعات ابلكاعل؛ )ا(
 .احل ول علت اععلوعات الضباظلة للوفاء  رطلبات اإلبال  اعاي )ن(

 
 2018ا 2019  ( مجيد الرقييغات ااكرواظلة لألعوامwww.aon.com)  Aon Hewittاملد اجبت عؤسججججججججسججججججججة   

اإىل الو ججججججد اعاي احلاي،  2019نلسججججججغرب/كانون ا ال  31ال ججججججا هذه الوثيقة إىل نرائج الرقييم ااكرواظي يف    .2017ا
 يف اعنألغجة امتولجل هجذه االر اعجات عد لوفا اععلوعجات اعقجاظنجةاإىل اسججججججججججججججلوب احملجاسججججججججججججججبجة اعربد ابلنسججججججججججججججبجة إىل الر اعجات 

 .2017ا 2018نلسغرب/كانون ا ال  31
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 نتائج التقييمات االكتوارية - ااثنيا 
 
  نلسغرب/كانون ا ال   31عقاظنة عف لة جملغو  القيغة ااكرواظلة لاللر اعات حبسب كل خطة يف    1لبن يف الدال   -3

 . 2017ا 2018ا 2019
 

 1الدال 
 

  
نااظ اعبلكي يف القيغة ااكرواظلة لاللر اعات يف  يون ل ع   117.1البال  ال ججججججايف ظلفا  اا كان    ، اعاله   1دال لرضججججججل عن ال كغا  

 كاآليت: ساليب اعسرخدعة  لفب يات اا  اعر لة اب الرغياات املد كانت  ا. كبا    2018ا   2019  عاعي   الف م بني 
 

 )ا(1الدال 
 

  

(مباليني الدوالرات األمريكية)

2019اخلطة
مباليني الدوالرات 

2018%األمريكية
مباليني الدوالرات 

2017%األمريكية

21.0%11.4-(2.4)18.6%22.74.122.0صندوق االحتياطي خلطة التعويضات للموظفني

58.1%4.3-(2.5)55.6%62.56.912.4صندوق مدفوعات هناية اخلدمة

52.5%10.7-(5.6)46.9%48.21.32.8خطة مدفوعات هناية اخلدمة

1,395.8%10.9-(152.4)1,243.4%1,348.2104.88.4التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

1,527.4%10.7-(162.9)1,364.5%1,481.6117.18.6إمجايل القيمة االكتوارية لاللتزامات

الزايدة/
(النقصان)

الزايدة/
(النقصان)

االختالفاتمصادر التغيريات يف اخلطط من 2018 إىل 2019

مباليني الدوالرات األمريكية
42.7التغيري املتوقع من دون امللتحقني اجلدد*

اخنفاض معدالت اخلصم
225.4

)20.5(حركة سعر صرف اليورو - الدوالر األمريكي

)54.9(املطالبات والنفقات اإلدارية الفعلية

)44.8(اخنفاض يف اجتاه التكاليف الطبية املفرتض.

)23.7(التغيري يف تكاليف عوامل الشيخوخة للفرد الواحد

3.9امللتحقون اجلدد يف العام املاضي

)6.9(مدفوعات االستحقاقات املختلفة عّما كان متوقًعا يف العام املاضي

)4.9(تغيريات دميوغرافية أخرى

0.8غري ذلك

117.1جمموع الزايدة الصافية

* تعزى الزايدة املتوقعة إىل تكاليف اخلدمة )االستحقاقات اإلضافية املكتسبة( وتكاليف الفوائد
اليت يعادهلا االخنفاض املتوقع يف مدفوعات االستحقاقات الفعلية.
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للخطط عن اعنألغة ا جججججد فب جججججيات ععي نة لكي لقد ظ علت افضجججججل اجه لكلفة لقدت  الرقييم ااكرواظي لقرضجججججي  -4
هذه ااسررقاملات عوظفي ا. ال غل هذه الفب يات فب يات نميغبافية )عثل ععدات / لقدلبات الوفيات، اععدل لنقل 

عالية )عثل سجججججججججعب اخل جججججججججم، اعوظفني بني الوظائف، اععدل اعطالبات يف إطاظ اخلطط الطبية، اعا إىل للك( افب جججججججججيات 
للرغاات يف العواعجل الجداخليجة ااخلجاظجيجة  ااعبلبجات اااسججججججججججججججررقجاملجات اعقبلجة االركجاليف الطبيجة اعقبلجة، اعجا إىل للجك(. انألبا  

علت السجواء، لقوم اعنألغة اخرباء احلسجاابت ااكرواظلة رجباء اسجرعباض سجنوي للفب جيات اعسجرخدعة يف الرقييم ااكرواظي 
عثل   إلجباء حسججججاابت انف  الر اعات اخلطط. اعضججججد عغليات الرقييم السججججنولة، عثل االعدهلا حيثغا اعُررب للك  ججججباظي  

ععألم عغليات الرقييم ااكرواظي، لقدظ كبا عن عدم اليقني اصججججججججججعوبة الرنبؤ. اعلت اجه اخل ججججججججججوص، ف ن مليغة الر اعات 
اعنألغة إزاء اخلطط لرأثب إىل حد كبا ابلرغاات يف سجججججججججعب صجججججججججبف اليوظا/الدااظ ا عبلكي، اععدل اخل جججججججججم، ااعطالبات 

طط اخللقييم عغليات الفب ججيات البئيسججية اعسججرخدعة يف   2بية. البن يف الدال الطبية، االرضججخم اعروملد يف الركاليف الط
 .2017ا 2018ا 2019ابلنسبة إىل ا عوام 

 
 2الدال 

 
 2017   2018   2019   الفرضيات الرئيسية   
              االقتصادية العوامل   

             ععدل اخل م
الرغطيجججة الطبيجججة بعجججد   

 % 2.5   % 2.9   % 2.0   انر اء اخلدعة
خطججججججة عججججججدفوعججججججات    

 % 1.1   % 1.3   % 0.6   هنالة اخلدعة
صجججججججنداف عدفوعات   

 % 2.7   % 3.2   % 2.2   هنالة اخلدعة
ااحرياطي صججججنداف   

خلطجة الرعولضججججججججججججججات 
 % 3.7   % 4.4   % 3.4   للغوظفني

ععدل الرضجججججججججججخم يف                  
 الركاليف الطبية

  ابلنسبة إىل عاميف اعائة  4.10  
يف   0.05عد اخنفاض نسبره  2020

يف   3.70اصوا  إىل سنة اعائة كل  
 بعدها.  اعا 2028 عاماعائة يف 

ابلنسبة إىل  يف اعائة  4.6  
عد اخنفاض  2019 عام

يف اعائة كل  0.1نسبره 
  4.1اصوا  إىل  عاعني

 2029 عاميف اعائة يف 
ااخنفاض احق نسبره 

  عاميف اعائة كل  0.1
يف اعائة  3.7اصوا  إىل 
  2033 عاميف 
 بعدها.  اعا

  2018 ابلنسبة إىل عاميف اعائة  4.6  
يف اعائة كل  0.1عد اخنفاض نسبره 

يف اعائة يف   4.1اصوا  إىل  عاعني
ااخنفاض احق نسبره  2029 عام
اصوا  إىل   عاميف اعائة كل  0.1

  2033 عاميف اعائة يف  3.7
 بعدها.  اعا

                 

   ععدل الرضخم العام 
 خيرلف حسب اخلطة

(1.8 %2.2 % )   
 خيرلف حسب اخلطة

 يف السنة  2.5%   %( %2.2  1.8) 
سعب ال بف الفوظي                  

لججلججيججوظا/لججلجججججججدااظ يف 
 هنالة العام

  1.14   1.20   1.05 
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 احلايل الوضع املايل   - ااثلثا 
 
عن الغو    ا إىل عغليات الرقييم ااكرواظي فضال  انانه الغو  االر اعات اعس لة للخطط اسرنان   3 الدال لبني   -5

 طوللجة ا ججل اعخ جججججججججججججج جججججججججججججججة الاالر اعجات اعغولجة اوا اعغولجة لغيد اخلطط عقجابجل القيغجة السججججججججججججججومليجة العجانلجة لألصججججججججججججججول 
 علت الرواي. 2017ا 2018ا 2019 نلسغرب/كانون ا ال 31يف 
 

 3الدال 
 

 
 

 :انانه ابلرف يل الغو  االر اعات حبسب اخلطة احالة متولل ا 1الرناال ال كل البياي 
  

201920182017
مباليني الدوالرات األمريكيةمباليني الدوالرات األمريكيةمباليني الدوالرات األمريكية

اخلطة
22.718.621.0صندوق االحتياطي خلطة التعويضات للموظفني

62.555.658.1صندوق مدفوعات هناية اخلدمة

48.246.952.5خطة مدفوعات هناية اخلدمة

1,348.21,243.41,395.8التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

1,481.61,364.51,527.4جمموع االلتزامات احملددة اكتواراي

(534.3)(488.6)(553.1)خمصوما منها: االستثمارات املخصصة الطويلة األجل )ابلقيمة السوقية العادلة(

928.5875.9993.1جمموع االلتزامات غري املمولة **

** منها:
62.555.658.1صندوق مدفوعات هناية اخلدمة

866.0820.3935.0التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

928.5875.9993.1جمموع االلتزامات غري املمولة
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 1ال كل البياي 
 

 
 
القيغة احملاسجججبية لالسجججرثغاظات الطوللة ا جل اليت خ ججج جججر ا اعنألغة للخطط  بل  ظلفعت ا،  2019  عامخالل ا  -6

 553.1 إىل 2018نلسججججججججججججججغرب/كججانون ا ال  31نااظ اعبلكي يف اللني ع 488.6نااظ اعبلكي عن اللني ع 64.5ملججدظه 
ااسجججرثغاظات، لبجت البجو  الالطال  علت الرعليقات ب جججأن . 2019نلسجججغرب/كانون ا ال  31عليون نااظ اعبلكي يف  

 .(FC 180/3)الوثيقة  2019عن ااسرثغاظات يف سنة  إىل الرقبلب
 

 احملاسبة والتمويل  -رابعاا
 
 ة جججججججججججججججججججججججج لف م السجججججججججنوات الثالمل اعنر ي 1انانه لكاليف اخلدعة السجججججججججنولة الاظلة 2اال جججججججججكل البياي    4لبني  الدال  -7
 لسججنوات السججابقة ابلنسججبة إىل االيت لسججرند إىل عغليات الرقييم ااكرواظي اليت اجبلت  2020نلسججغرب/ كانون ا ال   31يف 
 علت الرواي. 2017ا 2018ا 2019 نلسغرب/ كانون ا ال 31يف 

  

 
 لكجاليف اخلجدعجة الجاظلجة عن ججججججججججججججب ععيجاظي يف لكجاليف اعوظفني لأل ب يف كجل عجام حيج  لقجدم اعوظفون العجاعلون خجدعجاهتم عقجابجل ااسججججججججججججججررقجاملجات   1

 .حساابت ا عانةاعاله كال  عن الربانعج العاني ا اعذكوظم اليت سردفد هلم يف اعسرقبل. ال غل الركاليف 
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االلتزامات ال لية  س  ا طة و الة التمويل  االلتزامات املتعلقة ابملوظفني
يف السنوات الثال  ا   ة
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 4 الدال
 

 
 
لرججاججة إىل زينم درغلججة يف عبل  ل حتليال  ا اخلرباء ااكرواظلون حجاليجج  بي اعاله، جي قجدعجةابإل جججججججججججججججافجة إىل ا ظملجام اع -8
للغواظن الب ججبلة عن   ججنداف ااحرياطي خلطة الرعولضججات للغوظفني لالسججررقاملات الواجبة الدفدلاخلدعة احلالية  اليف لك

صججججججججججججججنججداف ااحريججاطي خلطججة الرعولضججججججججججججججججات للغوظفني اعبل  عن ججا يف الر اعججات هججذا ا لؤثب علت وا ان وا اعوظفني. 
 .2019 كانون ا ال/نلسغرب 31
 

 2ال كل البياي 
 

 
 
 اللنيع  5.0عبل    ، عنهنااظ اعبلكي  عاللني  6.3 ملدظهإمجاي   بل  2020  عام يف اتاخلدعاليف كللفد  سججججججججججججج   -9

اليف كليف ظلفا   ا ااهذاسججججججججججججججباب    ججججججججججججججغلال الطبية بعد انر اء اخلدعة.لرغطية خدعات ايف ظلفا   لرعلق ابنااظ اعبلكي 
 الرغطية الطبية بعد انر اء اخلدعة عا للي:خدعات 

 

تكاليف اخلدمة احلالية
202020192018اخلطة

%مباليني الدوالرات األمريكية
من إمجايل اإلنفاق

مباليني الدوالرات 
األمريكية

%
من إمجايل اإلنفاق

مباليني الدوالرات 
األمريكية

%
من إمجايل اإلنفاق

%0.40.9%0.41.0%0.61.3صندوق االحتياطي خلطة التعويضات للموظفني

%6.313.6%5.915.1%6.915.2صندوق مدفوعات هناية اخلدمة

%3.16.7%2.97.4%3.06.6خطة مدفوعات هناية اخلدمة

%36.678.9%30.076.5%35.076.9التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

اجملموع
45.5100.0%39.2100.0%46.4100.0%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2020

2019

2018

 اليني الدوالرات ا مري ية

الت الي  السنوية لل دمة اجلارية  االلتزامات املتعلقة ابملوظفني
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 يف اعائة؛ 2.0إىل يف اعائة  2.9ععدل اخل م عن يف اخنفاض عن  عليون نااظ اعبلكي انجم 9.2قيغة ظلفا  با  
 ابعنألغة؛ الدناعلررقني عن ااظ اعبلكي انجم نيون لع 2.1ملدظه  اظلفا ا 
  اجتاه ا   اإلناظلةنفقات  االاعطالبات  يف نااظ اعبلكي بسججججججججبب لغيا اللني ع  2.6اخنفاض ملدظه لعولض جباء ا

 ؛الركاليف الطبية اعف ض
  ا عبلكي سججججججججججججججعب صججججججججججججججبف اليوظا االججدااظلغا يف انااظ اعبلكي اللني ع 3.7دظه ملجج جباء اخنفججاض العولض 

 .اخبى نميووبافيةلغياات ا 
 
 علت اسججججججرخدام ااسججججججرثغاظات الطوللة ا جل ااي إلبانات لدظها ااا    10/2001ا  10/1999لنص ملباظا اعؤمتب ا  -10

لضججغان كفالة متولل خطة عدفوعات هنالة اخلدعة اال ججنداف ااحرياطي خلطة لعولضججات اعوظفني. النص القباظان كذلك 
علت ان ع جججص بعد للك الة اسجججرثغاظات إ جججافية اإلبانات لات صجججلة هبا للرغطية الطبية بعد انر اء اخلدعة   ل جججنداف 

كان كل عن الرغطية الطبية بعد انر اء اخلدعة اصجججججججنداف   ،2019ل نلسجججججججغرب/كانون ا ا   31عدفوعات هنالة اخلدعة. ايف  
(. البني  1اال ججججججججججججججكجل البيجاي  3عجدفوعجات هنجالجة اخلجدعجة لعجانيجان عن نقص يف الرغولجل )لبجت البجو  الضجججججججججججججججا إىل الجدال 

 انانه ع يص ااسرثغاظات الطوللة ا جل اسلف خطة عدفوعات هنالة اخلدعة للخطط. 5الدال 
 

 5 الدال
 

 
 
 

201920182017اخلطة

ممولة ابلكامل
مباليني الدوالرات 

األمريكية
مباليني الدوالرات 

األمريكية
مباليني الدوالرات 

األمريكية

22.718.621.0صندوق االحتياطي خلطة التعويضات للموظفني

48.246.952.5خطة مدفوعات هناية اخلدمة

ممولة جزئيا
482.2423.1460.8التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

غري ممولة
0.00.00.0صندوق مدفوعات هناية اخلدمة

553.1488.6534.3جمموع االلتزامات املمولة

ممولة عن طريق 
553.1488.6534.3االستثمارات الطويلة األجل املخصصة

 االستثمارات الطويلة األجل املخصصة مقارنًة ابخلطط


