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 وجزملا
   يتعلق ابخلطط  اللتزامات املنظمة يف ما االكتواريلتقييم ل األولية نتائجالللجنة املالية عن  ام هذه الوثيقة حتديث  تقد

 .2020ديسمرب/كانون األول  31املتصلة ابملوظفني )اخلطط( يف 
 نتيجة  ماخلدمة أ إمتامعند أللموظفني سممممممممممموا   مميزة مقدمة تتناول اخلطط اليت توفر اسمممممممممممت قاقات .القسمممممممممممم األول

 السنوية. كتواريةال إصاابت مرتبطة ابلعمل. كما يشرح هذا القسم الغرض من إجرا  التقييمات ا ألمراض أو
 ديسممرب/كانون األول 31ا جملموع التزامات اخلطط يف ا موجز  ، يتضمم ن عر م  االكتوارينتائج التقييم  .القسمم الثاي 

 ترتفعا ،2020التقييمات. وخالل عام  تلكات الرئيسية املستخدمة يف ، ويعرض الفر ي  2018و 2019و 2020
 ماليني 1 481.6 من دوالر أمريكياليني م 17.9قممدره  إمجممايالقيمممة الكليممة لاللتزامممات املتعلقممة ابخلطط  بل  

ديسممممممرب/كانون  31 يف دوالر أمريكي ماليني 1 499.5إىل  2019ديسممممممرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف 
 القسم. هذا رتفاع يفاالأسباب هذا خمتلف ترد تفاصيل . و 2020األول 

  لة، وصممممممايف التزامات لة وغري املسممممممج  الو ممممممع املاي الاري الذي يعرض الموع االلتزامات املسممممممج   .القسممممممم الثال
لة املمو   لة وغريااللتزامات املمو   الموع عن فضال   ،كتواريةاال ا إىل التقييمات كشوف امليزانية اخلاصة ابخلطط استناد  

لة املمو  على التواي. وقد بل  الموع االلتزامات غري  2018و 2019و 2020 ديسمرب/كانون األول 31للخطط يف 
 ماليني 928.5ة  بل  رن  دوالر أمريكي مقايون مل 860.0ه ر قدبلغ ا م 2020ديسمرب/كانون األول  31للخطط يف 

 .2019ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف 
 ة بني تكاليف مدفوعات اخلدمة الارية السمممممممممممممنوية للخطط لف ة مقارن   يقدم ،احملاسمممممممممممممبة والتمويل .القسمممممممممممممم الرابع

 2021عام . ويبل  الموع مدفوعات اخلدمة الارية ل2021ديسمممرب/كانون األول  31السممنوات الثالا املنتةية يف 
 دوالر أمريكي(. ماليني 46.4 – 2020دوالر أمريكي ) ماليني 46.8دره ق بلغ ام

 

 املالية التوجيهات املطلوبة من جلنة
  ا اإلمدعوة إىل لنة املالية إن والو ممممممممممممممع املاي الاري  2020لتقييم االكتواري لسممممممممممممممنة ل األولية نتائجلابحاطة علم 

ديسمممممممرب/كانون  31يف املنظمة يف ما يتعلق ابخلطط املتصمممممملة ابملوظفني التزامات ابلنسممممممبة إىل  واحملاسممممممبة والتمويل
 . 2020األول 

 مسّودة املشورة
 :اللجنة إنّ 
   قاد بل  2020ديسااااااااااامل/كانون ا و   31ا أبّن جمموع االلتزاماات املتعلقاة ابملوظفني يف أحااتاع ملما 

التقييم إىل ا دوالر أمريكي قياساااااااااااا  اليني م 17.9قدره  ارتفام  اما ميّثل  ،دوالر أمريكياليني م 1 499.5
 ؛2019ديسمل/كانون ا و   31 الذي ُأجري يف

 ا أبّن اال املم   وأحاتع  يف املقام ا و يعزى  2020ديساامل/كانون ا و   31 يف يمالصااايف يف التقيرتفاع أيضاا 
 .يف معدالت اخلصم املطبقةفاض خناوأثر اللتزامات قيمة ا يفمتوقعة  تغيرياتإىل 
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 مقدمة -أّوال  
 
اخلممدمممة أو يف حمماالت األمراض للمنظمممة أربع خطط )خلاخلططخل( لتقممدت مسممممممممممممممت قممات إىل املوظفني عنممد إمتممام  -1
  اإلصاابت املرتبطة ابلعمل. ويف ما يلي عرض لتلك اخلطط: أو
 

 اخلدمات العامة يف املقر الرئيسممممممممي  تسممممممممري أحكام هذه اخلطة فقط على ف ة :خطة مدفوعات هناية اخلدمة
 ؛وُتدفع عند انتةا  اخلدمة من املنظمة أو يف حال ال قية إىل الف ة الفنية

   يتأل ف صممممممندو  مدفوعات هناية اخلدمة من اسممممممت قاقات املوظفني عند  :مدفوعات هناية اخلدمةصممممممندو
ا من ة العودة إىل الوطن، وسممممممممممممممفر العودة إىل الوطن ونقل األمتعة، انتةا  خدمتةم، وهي تشمممممممممممممممل حتديد  

 ؛واستبدال رصيد اإلجازات املتجمعة، وتعويض إهنا  اخلدمة، ومن ة الوفاة، عند االقتضا 
 هي خطة أتمني طيب للموظفني املتقاعدين وأسممممممرهم الذين يسممممممتوفون معايري  :التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة

ا لبعض تكاليف املسممممممتشممممممفيات، واألطبا ، ا جزئي  أحقية معي نة. وتوفر خطة التأمني الطيب األسمممممماسممممممي تسممممممديد  
ا اية املسنني، وتكاليف النظارات الطبية، رهن  وأطبا  األسنان، واألطبا  النفسانيني، والعالج الطبيعي، ودور رع

 ؛األساسي بني املوظف املتقاعد واملنظمةالص ي بقيود واستثنا ات شىت. ويتم تقاسم تكاليف التأمني 
  غري من املوارد البشمممممرية و توفر خطة التعويضمممممات للموظفني : صمممممندو  احتياطي خطة تعويضمممممات املوظفنيو

ن على اتفاقات اخلدمات و ن واألشمممخاحل ازائز و منةا اخلربا  االسمممتشممماري) ا يف ذلك ف ات أخرى املوظفني 
الشممممخصممممية( اسممممت قاقات ترنن بقيود معينة، يف حاالت اإلصممممابة، واملرض أو الوفاة النامجة عن أدا  مةام 
رمسية. وتشممممل االسمممت قاقات دفعات سمممنوية )تسمممتكمل اسمممت قاقات املعاأل التقاعدي من األمم املت دة، 

كما تشمممل تسممديد النفقات الطبية املعقولة ونفقات املسممتشممفيات   العجز، ا ( يف حالة الوفاة أوعند االقتضمم
 وما يرتبط هبا من نفقات مباشرة.

 
أعاله ابعتبارها خطط است قاقات حمددة. وللوفا   قتضيات اإلبالغ املذكورة تتعامل املنظمة مع مجيع اخلطط و -2

  على تقييم لميع خططةا من شركة اكتوارية خارجية لألغراض التالية:املاي، حتصل املنظمة سنوي  
 

 حتديد إمجاي التزامات املنظمة يف ما يتعلق بتلك اخلطط؛ )أ(
 حتديد النفقات السنوية املتصلة بتمويل اخلطة؛ )ب(
 حتديد معدالت االش اكات املوصى هبا لتمويل االلتزامات ابلكامل؛ )ج(
 املعلومات الضرورية للوفا   تطلبات اإلبالغ املاي.ازصول على  )د(

 
 2019و 2020 ( مجيع التقييمات االكتوارية لألعوامwww.aon.com) Aon Hewittوقد أجرت مؤسممممممممسممممممممة  -3
وإىل الو ممممع املاي  2020ديسمممممرب/كانون األول  31لتقييم االكتواري يف األولية لنتائج الوتشممممري هذه الوثيقة إىل  .2018و

 يف ازاي، وإىل أسممممممملوب احملاسمممممممبة املتبع ابلنسمممممممبة إىل التزامات املنظمة ومتويل هذه االلتزامات مع توفري املعلومات املقارنة
لتقييم االكتواري ألغراض اليت خلص إليةا اوقد اسممممممممممتخدمت النتائج األولية  .2018و 2019ديسمممممممممممرب/كانون األول  31

للجنة املالية.  اخلامسممممممممممممممة والثمانني بعد املائة لدورةالتوزيع واثئق احملددة املواعيد النةائية هبدف اح ام إعداد هذه الوثيقة 
 31عند صمممدور تقرير التقييم االكتواري النةائي يف مةمة تغيريات أي ، ال يُتوقع حدوا اسمممابق  املكتسمممبة اخلربة بنا   على و 

  .حيداي تغيري أب ،دورنا اخلامسة والثمانني بعد املائةخالل  اط اللجنة علم ا، تُ . وس2020ديسمرب/كانون األول 
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 نتائج التقييمات االكتوارية -ااثني  
 
 ديسمرب/كانون األول 31مقارنة مفصلة جملموع القيمة االكتوارية لاللتزامات حبسب كل خطة يف  1ترد يف الدول  -4

 .2018و 2019و 2020
 

 1اجلدو  
 

                     )مباليني الدوالرات ا مريكية(

     الزايدة/     الزايدة/        

     )النقصان(     )النقصان(        

   2019   اخلطة

مباليني 
الدوالرات 
 ا مريكية

 النسبة 
 2019  املئوية

مباليني 
الدوالرات 
 ا مريكية

النسبة 
 2018   املئوية

 18.6  %22.0 4.1 22.7  %1.3 0.3  23.0 صندو  احتياطي خطة تعويضات املوظفني 
 55.6  %12.4 6.9 62.5  %13.1 8.2  70.7 صندو  مدفوعات هناية اخلدمة
 46.9  %2.8 1.3 48.2  %8.7 4.2  52.4 خطة مدفوعات هناية اخلدمة 

 1,243.4  %8.4 104.8 1,348.2  %0.4 5.2  1,353.4 التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة 

 1,364.5  %8.6 117.1 1,481.6  %1.2 17.9  1,499.5   إمجايل القيمة االكتوارية لاللتزامات
              
 
 2020 عامي يف القيمة االكتوارية لاللتزامات يف الف ة بنيالصمممممممممممايف  االرتفاع بل  ،أعاله 1دول يتضممممممممممم  من الكما  -5
 كاآليت:ساليب املستخدمة  لفر يات واألاملتصلة ابالتغيريات وقد كانت . دوالر أمريكياليني م 17.9مبلغ ا قدره  2019و
 

 )أ(1اجلدو  
 

 االختالفات     2020إىل  2019مصادر التغيريات يف اخلطط من 

 مباليني الدوالرات ا مريكية      

 40.1     التغيري املتوقع من دون امللت قني الدد*
 60.8     اخنفاض معدالت اخلصم

 (35.8)     التكاليف معدل اجتاهيف ات ري تغيالو  اإلدارية والنفقاتاملطالبات 
 (20.8)     أص اب املعاشات وفياتفر يات بشأن حتديثات 

 (21.6)     سنوي   يف املائة 0.3إىل  يف املائة 0.2أص اب املعاشات من ضا  زيدة معدالت انق
 (6.2)     **األجوراخنفاض يف التضخم املف ض العام / يف 

 1.4     غري ذلك

       
       

 17.9   جمموع الزايدة الصافية  

       
      ا االخنفاض املتوقع يف مدفوعات االست قاقات الفعليةاليت يعادهل      ة )االست قاقات اإل افية املكتسبة( وتكاليف الفوائدمتعزي الزيدة املتوقعة إىل تكاليف اخلد *

      التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة تكاليف  دةعلى زيأثر اخنفاض التضخم العام يستثىن   **

 
التقييم االكتواري للخطط من املنظمة و مممممع فر ممممميات معي نة لكي تقد ر على أفضمممممل وجه تكلفة تقدت يقتضمممممي  -6

فر يات دميغرافية )مثل معدالت / تقديرات الوفيات، على السوا  هذه االست قاقات ملوظفيةا. وتشمل هذه الفر يات 
ومعدل تنقل املوظفني بني الوظائف، ومعدل املطالبات يف إطار اخلطط الطبية، وما إىل ذلك( وفر مميات مالية )مثل سممعر 
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امل الداخلية للتغريات يف العو  اخلصممممممممممممم، واملرتبات واالسممممممممممممت قاقات املقبلة والتكاليف الطبية املقبلة، وما إىل ذلك(. ونظرا  
واخلارجية على السوا ، تقوم املنظمة وخربا  ازساابت االكتوارية إبجرا  استعراض سنوي للفر يات املستخدمة يف التقييم 

 إلجرا  حسمممماابت أد   اللتزامات اخلطط. وعضممممع عمليات التقييم السممممنوية، االكتواري وتعدهلا حيثما اعُترب ذلك  ممممروري  
التقييم االكتواري، لقدر كبري من عدم اليقني وصممممممعوبة التنبؤ. وعلى وجه اخلصمممممموحل، ف ن قيمة مثلةا مثل معظم عمليات 

التزامات املنظمة إزا  اخلطط تتأثر إىل حد كبري ابلتغريات يف سمممممممممممعر صمممممممممممرف اليورو/الدوالر األمريكي، ومعدل اخلصمممممممممممم، 
اللتزامات املتعلقة ابلتغطية إىل اابلنسممممممممممبة و  لك،وإ ممممممممممافة إىل ذالتكاليف الطبية. واملطالبات الطبية، والتضممممممممممخم املتوقع يف 

صمممممندو  املشممممم   للالسمممممابقة وفيات الاسمممممتخدام جداول  من 2020انتقلت املنظمة خالل عام  ،الطبية بعد انتةا  اخلدمة
وفيات الجداول اسممممممممتخدام إىل  املعاشممممممممات التقاعديةمبل  حبسممممممممب رج ة امل للمعاشممممممممات التقاعدية ملوظفي األمم املت دة

الصممممممادرة عن فرقة العمل التابعة لألمم  اخلاصممممممة ابالتسمممممما توجيةات الا مع شممممممي  امتوذلك عدد املوظفني، حبسممممممب  رج ةامل
  االلتزامات.يف اخنفاض متخض عن ا املت دة، مم  

 
 2019و 2020ابلنسمممبة إىل األعوام طط اخلتقييم عمليات الفر ممميات الرئيسمممية املسمممتخدمة يف  2وترد يف الدول  -7
 .2018و
 

 2اجلدو  
 

 2018   2019   2020   الفرضيات الرئيسية 
              االقتصاديةالعوامل   

             معدل اخلصم
التغطيمممممة الطبيمممممة بعمممممد   

 %2.9   %2.0   %1.8   انتةا  اخلدمة
خطة مدفوعات هناية   

 %1.3   %0.6   %0.2   اخلدمة
صمممممممممممممممندو  مدفوعات   

 %3.2   %2.2   %1.4   هناية اخلدمة
صممممممممممممندو  االحتياطي   

خلطممممة التعويضمممممممممممممممممممات 
 %4.4   %3.4   %2.7   للموظفني

معد  التضااااااااااا م يف                  
 التكاليف الطبية

ابلنسبة إىل يف املائة  4.05  
مع اخنفاض  2021 عام

يف املائة كل   0.05نسبته  يف  3.45وصوال  إىل سنة 
 2033 عاماملائة يف 

 .الالحقةالسنوات و 

ابلنسبة إىل يف املائة  4.10  
مع اخنفاض  2020 عام

يف املائة كل   0.05نسبته  يف  3.70وصوال  إىل سنة 
 2028 عاماملائة يف 

 .السنوات الالحقةو 

 2019 ابلنسبة إىل عاميف املائة  4.6  
يف املائة كل  0.1مع اخنفاض نسبته 

 عاميف املائة يف  4.1وصوال  إىل  عامني
يف  0.1واخنفاض الحق نسبته  2029

يف املائة  3.7وصوال  إىل  عاماملائة كل 
 .السنوات الالحقةو  2033 عاميف 

                 

   معد  التض م العام
 خيتلف حسب اخلطة

(1.1 %1.7%)   
 خيتلف حسب اخلطة

(1.8 %2.2%)   
 خيتلف حسب اخلطة

(1.8 %2.2)% 
الفوري ساعر الصار                   

لاالاايااورو/لاالااااادوالر يف 
 هناية العام

  1.23   1.12   1.14 
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 احلايلالوضع املايل  -ااثلث  
 
عن الموع  ا إىل عمليات التقييم االكتواري فضال  أدانه الموع االلتزامات املسجلة للخطط استناد   3 الدول يبني   -8

 طويلة األجل املخصممممممممممممممصممممممممممممممة اللة لميع اخلطط مقابل القيمة السمممممممممممممموقية العادلة لألصممممممممممممممول لة وغري املمو  االلتزامات املمو  
 على التواي. 2018و 2019و 2020 ديسمرب/كانون األول 31يف 
 

 3اجلدو  
 

  2020  2019  2018   

   مباليني الدوالرات ا مريكية   مباليني الدوالرات ا مريكية   الدوالرات ا مريكيةمباليني   
       اخلطة

  18.6  22.7  23.0 صندو  احتياطي خطة تعويضات املوظفني 

  55.6  62.5  70.7 صندو  مدفوعات هناية اخلدمة 

  46.9  48.2  52.4 خطة مدفوعات هناية اخلدمة 

  1,243.4  1,348.2  1,353.4 التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة 

  1,364.5  1,481.6  1,499.5 جمموع االلتزامات احملددة اكتواراي  
خمصوما منةا: االستثمارات املخصصة الطويلة 

  (488.6)  (553.1)  (639.5) األجل )ابلقيمة السوقية العادلة(

  875.9  928.5  860.0 جمموع االلتزامات غري املمولة *
        

 :منةا *
      

  55.6  62.5  70.7 صندو  مدفوعات هناية اخلدمة 

  820.3  866.0  789.3 التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة 

  875.9  928.5  860.0 جمموع االلتزامات غري املمولة
        

 
 :أدانه ابلتفصيل الموع االلتزامات حبسب اخلطة وحالة متويلةا 1يتناول الشكل البياي  -9
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 1الشكل البياين 
 

 
 

القيمة احملاسممممبية لالسممممتثمارات الطويلة األجل اليت خصممممصممممتةا املنظمة للخطط  بل  رتفعت ا، 2020 عامخالل  -10
 639.5إىل  2019ديسمممممممممممممممرب/كممانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  553.1 دوالر أمريكي مناليني م 86.4قممدره 

بشأن االستثمارات، يرجى املزيد من التفاصيل ولالطالع على . 2020ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف اليني م
 .(FC 185/3)الوثيقة  2020عن االستثمارات يف سنة  الرجوع إىل التقرير

 
 والتمويلاحملاسبة  -رابع ا

 
 ة ممممممممممممممممممممممملف ة السمممممممممنوات الثالا املنتةي 1أدانه تكاليف اخلدمة السمممممممممنوية الارية 2والشمممممممممكل البياي  4يبني  الدول  -11
 لسممنوات السممابقة ابلنسممبة إىل االيت تسممتند إىل عمليات التقييم االكتواري اليت أجريت  2021ديسمممرب/ كانون األول  31يف 
 على التواي. 2018و 2019و 2020 ديسمرب/ كانون األول 31يف 

  

                                                 
 تكماليف اخلدمة الارية عنصمممممممممممممممر معيماري يف تكماليف املوظفني يظةر يف كل عام حيم  يقمدم املوظفون العماملون خدمانم مقمابل االسمممممممممممممممت قماقات  1

 .حساابت األمانةالربانمج العادي و أعاله كال  من املذكورة اليت ستدفع هلم يف املستقبل. وتشمل التكاليف 
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اتريخ التقييم

لسنوات الثالث ا خريةااللتزامات الكلّية حبسب اخلطة وحالة التمويل يف ا: االلتزامات املتعلقة ابملوظفني

ممول-صندو  احتياطي خطة تعويضات املوظفني  ممولة-التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة  ممولة-خطة مدفوعات هناية اخلدمة 
غري ممولة-التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة  غري ممول-صندو  مدفوعات هناية اخلدمة  االلتزامات االكتوارية
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 4 اجلدو 
 

                   تكاليف اخلدمة احلالية

   2019     2020     2021   اخلطة

    
مباليني الدوالرات 

 ا مريكية
من إمجايل  %

  اإلنفاق

مباليني الدوالرات 
 ا مريكية

من إمجايل  %
  اإلنفاق

مباليني الدوالرات 
 ا مريكية

إمجايل من  %
 اإلنفاق

 %1.0 0.4  %1.3 1.5  %3.0 1.4   صندو  احتياطي خطة تعويضات املوظفني 

 %15.1 5.9  %15.2 6.9  %14.5 6.8   صندو  مدفوعات هناية اخلدمة 

 %7.4 2.9  %6.6 3.0  %6.6 3.1   خطة مدفوعات هناية اخلدمة 

 %76.5 30.0  %76.9 35.0  %75.9 35.5   التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة 

 %100.0 39.2  %100.0 46.4  %100.0 46.8   اجملموع

                    

 
احتياطي خطة تعويضممات املوظفني صممندو  ابلنسممبة إىل  2020و 2021 عامنيتشمممل تكاليف اخلدمة املقدمة لل -12

، 2019عام اليت أجريت خالل  ،الع اف هبا خالل عملية التقييممت االيت  ملوارد البشمممممرية من غري املوظفنييتعلق اب اعنصمممممر  
 السابقة.عوام ونفقات األ 2018 نفقات عام كلفة يفتهذه التدرج مل و  .على أهنا مشمولة أبحكام اخلطة

 
 2الشكل البياين 

 

 
 

 على املسممممممممتوى اإلمجاي 2020بعام املتعلقة مع تلك تتماشممممممممى  2021تكاليف اخلدمة لعام ف ن ، وعلى العموم ،
 .على السوا  وعلى مستوى اخلطط الفردية

 
 على اسممممممتخدام االسممممممتثمارات الطويلة األجل وأي إيرادات تدرها أوال   10/2001و 10/1999ينص قرارا املؤمتر و  -13

لضمممان كفاية متويل خطة مدفوعات هناية اخلدمة والصممندو  االحتياطي خلطة تعويضممات املوظفني. وينص القراران كذلك 
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ماليني الدوالرات ا مريكية

ني الدوالرات ا مريكيةالتكاليف السنوية لل دمة اجلارية، مبالي: االلتزامات املتعلقة ابملوظفني

التكاليف السنوية للخدمة الارية لصندو  احتياطي خطة تعويضات املوظفني التكاليف السنوية للخدمة الارية لصندو  مدفوعات هناية اخلدمة
التكاليف السنوية للخدمة الارية خلطة مدفوعات هناية اخلدمة التكاليف السنوية للخدمة الارية للتغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة
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على أن عصمممص بعد ذلك أية اسمممتثمارات إ مممافية وإيرادات ذات صممملة هبا للتغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة   لصمممندو  
كان كل من التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة وصمممممممندو    ،2020ديسممممممممرب/كانون األول  31مدفوعات هناية اخلدمة. ويف 

(. ويبني  1والشممممممممممممممكل البياي  3ا إىل الدول )يرجى الرجوع أيضمممممممممممممم  مدفوعات هناية اخلدمة يعانيان من نقص يف التمويل 
 أدانه عصيص االستثمارات الطويلة األجل وسلف خطة مدفوعات هناية اخلدمة للخطط. 5الدول 

 
 5 اجلدو 

 
   االستثمارات الطويلة ا جل امل صصة مقارنة  ابخلطط 

   2018  2019  2020   اخلطة

   مباليني الدوالرات ا مريكية   مباليني الدوالرات ا مريكية   مباليني الدوالرات ا مريكية   ممولة ابلكامل
  18.6  22.7  23.0 صندو  احتياطي خطة تعويضات املوظفني 

         ممولة جزئي ا:  46.9  48.2  52.4   خطة مدفوعات هناية اخلدمة 
            423.1  482.2  564.1   التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة 

  488.6  553.1  639.5   جمموع االلتزامات املمولة
          

         :من تريق ممولة
  488.6  553.1  639.5   االستثمارات الطويلة األجل املخصصة

         غري ممولة:          
  820.3  866.0  789.3   التغطية الطبية بعد انتةا  اخلدمة 
  55.6  62.5  70.7   صندو  مدفوعات هناية اخلدمة 
  875.9  928.5  860.0  جمموع االلتزامات غري املمولة

          
  1,364.5  1,481.6  1,499.5   جمموع االلتزامات االكتوارية

           


