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بنا  ضعمى نهج التدفقات ات لتزامعقد اال حة لإجرا ات وتعريفات تحديد الموارد المتا
  النقدية المستدامة

 موجز تنفيذي
على ضمان السالمة المالية الرئيس ، انصب الترتيز لموارد الصندوق التاسعخالل مشاورات التجديد  -1

نيج التدفقات النقدية بناء على من خالل وضع التوقعات الخاصة بموارده للصندوق على األجل الطويل 
 .تدامةالمس

تقدم ىذه الوثيقة تعريفات (، GC 35/L.4) لموارد الصندوق بو تقرير مشاورات التجديد التاسعلووفق ما ط -2
جراءات تحديد بناء على نيج ف: برنامج قروض الصندوق ومنحو  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات وا 

عاماًل مشتقًا يستخدم ألغراض العلم ال ، مع تون سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا التدفقات النقدية المستدامة
 غير.

 الخمفية

الموارد المتاحة لعقد فإن  ، من اتفاقية إنشاء الصندوق،1 البند، 4وفق التعريف الوارد ف: المادة  -3
وغيرىا من  األعضاء بيا الدول ساىمالت: تالمتوفرة بعمالت قابلة للتحويل الحر و ى: تلك  االلتزامات

على أن ، لقروضالمقترضين لمن العمليات أو من سداد  تحقيقياسيتم  وارد الت:مال، أو الجيات المانحة
ألغراض االحتياط: غير مخصصة المنح أو بعد ألغراض القروض و غير ملتزم بيا ىذه الموارد  تتون
 العام.

 نسبةاليعتبر المجلس التنفيذي مسؤواًل عن تحديد )ب( من نفس االتفاقية، 2، البند 7وبموجب المادة  -4
 العمليات ف: أي سنة مالية.من موارد الصندوق ألغراض سيلتزم بيا  :الت

وخالل السنوات الماضية، وف: تل دورة من دورات المجلس التنفيذي، يـُنظر ف: الموافقة على القروض  -5
توفر األموال وتفايتيا لدعم  بيانويضمن ىذا ال. الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بيانوالمنح على أساس 

لموافقة علييا ل معروضةالقروض والمنح المعروضة على المجلس للموافقة علييا خالل دورتو، أو تلك ال
 قبل انعقاد دورة المجلس التالية. مدةالمن خالل إجراء انقضاء 

 فيما يل:: الموارد المتاحة لعقد االلتزاماتسياسة ونيج تحديد تمثلت وحتى نياية فترة التجديد الثامن،  -6

بصورة نقدية أو على شتل المستلمة فعاًل  المواردف: إطار الموارد الت: يمتن االلتزام بيا إال ال يدرج  (أ )
. وتستبعد من ىذه الموارد قيمة صتوك المساىمة الت: لم يتم على أساسيا بعد السداد سندات إذنية

 .سندات إذنيةبصورة نقدية أو على شتل 

الت: يمتن االلتزام بيا المتأخرة ويتم تخفيض الموارد  السندات اإلذنيةتدرج أموال احتياطية لتغطية  (ب )
 بقيمة ذلك.
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المستحقة الصرف الت: لم تصرف  وااللتزامات بالقروض )القروض السندات اإلذنيةيجري تسجيل  (ج )
( والت: لم تستحق الصرف بعد والقروض الت: لم توقع بعدبعد والقروض الموافق علييا الموقعة 

، نظرًا ألنو يشتل الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بياناالسمية ف: مة بالقي والمنح غير المصروفة
 تقريرًا تشغيليًا لألغراض اإلدارية وحدىا.

وخ: الحرص والحذر، وذلك ، مع تسلطة االلتزام بالموارد مقدماً يؤذن للمجلس التنفيذي أن يستخدم  (د )
ام بيا وبحيث يتوفر لديو مورد اللتز الت: يمتن اسنة بعد سنة، عن النقص ف: الموارد  لت: يعوض

التدفقات الثابتة والت: يمتن احتياط:. وتمتن سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا الصندوق من استخدام 
  .بالموارد تأساس لسلطة االلتزام التنبؤ بيا والمتأتية عن سداد القروض

رتو العشرين ف: فبراير/شباط سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا ف: دو وقد أذن مجلس المحافظين باستخدام  -7
من سلطة االلتزام ىذه ف:  األساس: عندما عّدل اتفاقية إنشاء الصندوق ليذه الغاية. وتمثل اليدف 7991

الت: يمتن  والمتاحة للموافقة على القروض والمنحتغطية النقص ف: حجم الموارد الت: يمتن االلتزام بيا 
دخل ت و/أو لتقلب معدالت عوائد مساىماق: مدفوعات الأن تنشأ خالل سنة ما نتيجة للتأخر ف: تل

قروض الصندوق. وف: عام تصلة بو/أو التأخر ف: تلق: المدفوعات ومدفوعات السداد الماالستثمارات 
، استخدمت سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا ألول مرة وتان (للموارد )عند بداية فترة التجديد السادس 1007

أي تقريبًا ما يعادل مجموع مليون دوالر أمريت: ) 050يعادل  من خالل ىذه اآللية المبلغ األقصى المتاح
وقد ُرفع المبلغ األقصى المتاح ف: إطار السلطة سداد القروض المتوقع خالل السنوات الثالث التالية(. 

 سابعفترة التجديد اللبحيث أصبح يعادل مجموع سداد القروض المتوقع خالل السنوات الخمس المقبلة 
فترة فترة السنوات السبع المقبلة لليشمل مجموع سداد القروض المتوقع خالل ، ثم ُرفع مرة أخرى للموارد

 التجديد الثامن.

 0بدءًا من "المتعلق بالتجديد التاسع لموارد الصندوق على ما يل::  23-/د011وقد نّص القرار  -8
لتزام مقدمًا باألموال المتحصل علييا من وعند اإلذن باستخدام سلطة اال 3102يناير/تانون الثان: 

سيقوم المجلس   من االتفاقية، 7)ب( من المادة  3العمليات وفقًا للسلطة المخولة لو بموجب البند 
)التدفقات التنفيذي بتقدير وتحديد قدرة الصندوق على االلتزام من خالل المطابقة بين االلتزامات المالية 

االلتزامات بالموارد الحالية والتدفقات النقدية المتوقعة وستجري ىذه  الناجمة عن النقدية الخارجة(
وبالمقارنة بممارسات التجديد السابقة  ."المطابقة بما يتماشى مع منيجية التدفقات النقدية المستدامة

الت: تغييرا تبيرا ف: ترتيبة الموارد تمثل ىذه المنيجية الت: ستطبق خالل فترة التجديد التاسع للموارد، 
 .يمتن االلتزام بيا وف: طريقة تحديدىا

 نهج التدفقات النقدية المستدامة بنا  ضعمىقدرة الصندوق المالية المتوقعة 

على صحة الصندوق المالية على األجل الطويل معتبرة أن للموارد رتزت مشاورات التجديد التاسع  -9
تون ف: المقام األول يال بد أن  اردللمو  تاسعالتجديد ال لفترةبرنامج قروض الصندوق ومنحو مستوى 
بأنو مستوى ما من برنامج قروض الصندوق ومنحو  ويعّرف ."ةالنقدي اتمن حيث التدفق ا"مستدام

توقعات جميع التدفقات الداخلة والخارجة المتأتية عن البرامج  إذا تانت ةالنقدي اتمستدام من حيث التدفق
رصيد ما لديو من  بيا من سيولة التزامات الصندوق )أي والمنح وما يتصلالحالية والمقبلة للقروض 
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المنصوص السيولة  الحد األدنى لمتطلباتيخرق ، خالل األربعين سنة القادمة، ال (استثماراتو  يةنقد
ويتمثل أحد الفوارق التبرى بين النيج المقترح والنيج المستخدم ف: التجديدات  1عليو ف: سياسة السيولة.

 أساس: أن سقف سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا يحدد بموجب مؤشر وليس على ف للموارد السابقة
 (.3، ص REPL.IX/2/R.5. )افتراض يتضمنو النموذج المال:

، وىو نموذج يستخدم نيج التدفقات النقدية المستدامةويساند النموذج المال: للصندوق التبرير المنطق: ل -10
جة الناشئة عن التزامات الصندوق ف: الماض: والحاضر ف: التنبؤ بجميع التدفقات الداخلة والخار 

خضع النموذج المال: للصندوق واالفتراضات الت: خالل مشاورات التجديد التاسع للموارد، و والمستقبل. 
 يستند إلييا لمراجعة أجراىا مراجعو حسابات خارجيون ولم يجدوا أية أخطاء أو انحرافات فيو.

ف: إطار نموذجو المال: استنادًا التدفق المال: الرئيسية ف: الصندوق جميع متونات لتحليل أجري وقد  -11
 ، وى: على وجو التحديد تما يل::للموارد تم التفاوض  بشأنيا ألغراض فترة التجديد التاسع معاييرإلى 

 التدفقات الداخلة: (أ )

 (الموارد تجديداستالم مساىمات مساىمات األعضاء ) (1)

 ل: والفوائد(مدفوعات سداد القروض )القرض األص (2)

 الدخل من االستثمارات (3)

  التدفقات الخارجة: (ب )

 الصندوق ومنح  ضقرو  من أجل صرفال (1)

 نفقات التشغيل (2)

 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون برنامج مبادرة ديونالتدفقات الخارجة ل (3)

ر مليار دوال 1.5ف للتجديد قدره مستوى مستيدبتحديد للموارد وقد انتيت مشاورات التجديد التاسع  -12
الرسم  ويوضح 2.مليارات دوالر أمريت: 3برنامج قروض الصندوق ومنحو بمبلغ أمريت: وتذلك بتحديد 

المحدد برنامج قروض الصندوق ومنحو مستوى الداخلة لتمويل  للموارد تدفقات التجديد التاسع 7البيان: 
وىذه األرقام تنفيذ ىذا لبرنامج. مليارات دوالر أمريت: ولتمويل النفقات اإلدارية وغيرىا مما يلزم ل 3بمبلغ 

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةتتضمن المساىمات التتميلية المقدمة ألغراض 
. تما تشمل التدفقات الداخلة موارد إضافية سيتم الغرضيذا لوتذلك المنح الت: سيوافق علييا خصيصًا 

. وألغراض احتساب الموارد المتاحة جديد إضاف: ضوية جديدة أو آليات تمويلحشدىا على شتل ع
 تدفق، مع أن من المنتظر مساىمات الت: تم التعيد بياال، ال يدخل ف: الحساب إال عقد االلتزاماتل
مساىمات تتميلية جديدة تعبئة على شتل أعضاء جدد و للموارد إضافية خالل فترة التجديد التاسع  واردم

 من خالل طرائق تمويلية جديدة.
                                                   

1
  EB 2006/89/R.40. 

2
ر مليون دوال 330 أصحاب الحيازات الصغيرة زراعة برنامج التأقلم لصالح، بلغت قيمة التزامات 2012ديسمبر/تانون األول  31بتاريخ    

مليار دوالر  1.17وموارد الصندوق العادية مليار دوالر أمريت:  1.5بلغ ي للموارد أن ىدف التجديد التاسع ع األخذ بعين االعتبارأمريت: م
 أمريت:.
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 7الرسم البيان: 
 لمموارد مقارنة بين التدفقات الداخمة والخارجة في فترة التجديد التاسع

 (األمريتيةدوالرات ال)بماليين 
 

 
 

وبرنامج المنح  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةلات التتميلية مساىموباستثناء ال -13
تمثل تدفقات نقدية من مساىمات األعضاء العادية ف: التجديد الناتجة  اليةمالالمتصل بو، فإن التوقعات 

مليار دوالر  110وبرنامجًا لقروض الصندوق ومنحو قدره مليار دوالر أمريت:  7171قدرىا للموارد التاسع 
سنة على أساس فترة استحقاق قروض  50-00أمريت:. وعلى ىذا فإن التوقعات لدييا أفق زمن: لفترة 

 صندوق المقدمة بشروط تيسيرية للغاية. ال

أن السيولة الصافية )التدفقات الداخلة مطروحًا منيا التدفقات  نيج التدفقات النقدية المستدامةويضمن  -14
السيولة. وتما ىو  الحد األدنى لمتطلباتسنة ىذه ستتون أتبر من  50-00فترة الـ الخارجة( خالل 

، ينبغ: على الصندوق أن يحتفظ ف: ةالمستدام ةالنقدي اتلتدفقة وبغية ضمان امحدد ف: سياسة السيول
إجمال: المبالغ التلية المصروفة سنويًا واالحتياجات ف: المائة من  00أي وقت تان بمبلغ يعادل 

 اإلضافية المحتملة الناتجة عن الصدمات الخاصة بالسيولة.

، فإن متوسط إجمال: 2013براير/شباط ف 19وبموجب التصور األساس ف: التجديد التاسع للموارد، حتى  -15
مليون دوالر أمريت: سنويًا. أما  947المبالغ المصروفة )التدفقات النقدية الخارجة( يتوقع أن تتون 

 57االحتياجات اإلضافية المحتملة الناتجة عن الصدمات الخاصة بالسيولة فإن من المتوقع أن تتون 
فترة التجديد التاسع للموارد سيتون على لالسيولة  لمتطلبات الحد األدنىفإن  لذامليون دوالر أمريت:. 

نظر مليون دوالر أمريت: )ا 599مليون دوالر أمريت:، أو  998ف: المائة من مبلغ الـ  00ىذا األساس 
 (.أدناهالجدول 

 للموارد التذفقات الذاخلة والخارجة في فترة التجذيذ التاسع مقارنة

 مميونا   330 أصحاب الحيازات الصغيرة  برنامج التأقلم لصالح زراعة

 

 موارد إضبفية تعبئة

 مليونا   462

 

 موارد إضبفية تعبئة

 مليونا   462

 

 مليوناً  330 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةصالح ل أقلمبرنامج الت

 

برنامج القروض والمنح من 
 ماليين 2406المساىمات العادية 

 

 ف: التجديد المساىمات العادية
 مليون 1170

 
 
 

 

 الموارد الداخلية

تثمبرً استنبداً إلي التجديدات المبضية )سداد القروض والدخل االس

 والحبلية والمقبلة(

 مليونا   0661

 اإلدارية والنفقبت األخرى تالنفقب

 مليونا   482

 التدفقات الخارجة

 

 الداخلةالتدفقات 

 

للتجديد  اليدف التل:
إجمال:  مميار 1.5 التاسع

برنامج 
القروض 
والمنح 

لتجديد ل
 التاسع 

 مليارات 3
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 الجدول 

 2015-2013لفترة نتيجة لمصدمات الخاصة بالسيولة خالل افي الصندوق  ةالنقدي اتاألثر ضعمى احتياجات التدفق
 بماليين الدوالرات األمريتية

 المبلغ  

متوسط إجمالي المبالغ المصروفة سنويا  )التدفقات النقدية الخارجة( )أ( 
 بموجب التصور األساس 2015-2013خالل الفترة 

 947 

 51  )ب( احتياجات إاافية محتممة نتيجة الصدمات الخاصة بالسيولة

  28                 التأخر باالستالم 

    6    زيادة دفعات القروض المتأخرة 

  17          االستثمارات عائدتراجع  

 998  )ج( المجموع )أ( + )ب(

 599  في المائة من المجموع( 60) الحد األدنى لمتطمبات السيولة)د( 

 

نقدية على سيولة الصندوق الوارد ف: الملحق( أثر التدفقات ال 1)وتذلك الجدول  2ويبين الرسم البيان:  -16
بالحد برنامج قروض الصندوق ومنحو الناتج ( تما يقارن 2033) للموارد حتى التجديد الخامس عشر

يمتن مالحظة تراجع ف: موارد الصندوق . فخالل السنوات العشر القادمة السيولة األدنى لمتطلبات
ا يتمشى مع عدم خرق العتبة المحددة الحد األقصى من السيولة على البرنامج )ممالداخلية مع تطبيق 

وعلى ىذا فإن مستوى السيولة يعود إلى االرتفاع عندما تتجاوز دفعات السداد ف: سياسة السيولة(. 
إجمال: المبالغ المصروفة المتوقعة السنوية وف: حال أن نسبة سيولة نياية السنة إلى معدل الصرف. 

ف: الصندوق  ةالنقدي اتف: المائة، فإن التدفق 00نسبة الـ  ، انخفضت عنف: أية فترة تجديدللسنة ذاتيا، 
قدرة الصندوق على الصمود ماليًا  أن يبين 1. ونتيجة لذلك، فإن الرسم البيان: ةعتبر غير مستدامتس

وى: تساند المستويات الحالية والمقبلة ف: برنامج قروض الصندوق ومنحو.  ،على األجل الطويل قوية
إن مستوى السيولة الدنيا الناجم عن البرنامج المقترح لقروض الصندوق ومنحو وعلى وجو التحديد ف

نو ال ـ، أي أللموارد رـادي عشـجديد الحـ: التـصروفة فـبالغ المـن المـائة مـف: الم 01يتوقع أن يتون 
 اتتدفق، وىو بالتال: ال يؤثر على وضع الف: المائة 00المحدد بـ  السيولة الحد األدنى لمتطلباتيخرق 
 ف: الصندوق. ةالمستدام ةالنقدي

ويتضمن سنوات.  019ستتون لفترة  1073سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا لعام أن وىذا يمثل ويتضمن  -17
 ف: الملحق تفاصيل إضافية تتعلق بالتدفقات النقدية المتوقعة. 7الجدول 
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  3 *2الرسم البيان: 
 التدفقات والسيولة النقدية في الصندوق

 ماليين الدوالرات األمريتية()ب

 
 
 

                                                   

3
ف:  1؛ معدل عائد حافظة االستثمار ىو للموارد التضخم بعد التجديد التاسع بةسنء القروض؛ تزايد النفقات اإلدارية بف: المائة لمتوسط إلغا 13االفتراضات الرئيسية الت: تستند إلييا ىذه األرقام ى:: صورة صرف القروض على عشر سنوات؛ نسبة *   

 ف: المائة سنويًا. 2؛ معدل تضخم قدره للموارد لسائد ف: التجديد الثامنالمقدمة من األعضاء يستند إلى االتجاه االموارد تجديد  وما بعده؛ استالم مساىمات 2017ف: المائة لعام  3و 2016ف: المائة لعام  2، و2015-2013المائة للفترة 
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 اإلجرا ات

 بناء على، فإن المجلس التنفيذي يأذن بحجم االلتزام 23-/د011وتما ورد ف: قرار مجلس المحافظين  -18
من أفق زمن: طويل األجل، فإن من  نيج التدفقات النقدية المستدامةونظرًا لما ل. ةالنقدي اتنيج التدفق

برنامج إلى جانب الموافقة على سلطة االلتزام مرة واحدة ف: السنة  المحبذ بأن تجري الموافقة على
وذلك بغية التمتن من وضع تقدير سليم الستدامة الصندوق المالية على  ،قروض الصندوق ومنحو

 األجل الطويل.

التنبؤ ستستعرض الحسابات مراجعة لجنة وقبيل تقديم طلب الموافقة السنوية إلى المجلس التنفيذي، فإن  -19
مساندتو أو عدميا للمستوى المتوقع ، بما ف: ذلك ةالمستدام ةالنقدي اتلطويل األجل ووضع التدفقا

 و.قروض الصندوق ومنحلبرنامج 

الموارد المتاحة لعقد والمجلس التنفيذي سيستلمان بيان الحسابات مراجعة فإن لجنة ، 2013وبالنسبة لعام  -20
 -مرتين ف: السنة وذلك ف: دورت: مارس/آذار لمستدامةنيج التدفقات النقدية ابناء على  االلتزامات

 ديسمبر/تانون األول. -أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثان:

  استنتاجات

الممتن من األموال المتاحة الستخداميا ف:  يحقق الحد األقصى نيج التدفقات النقدية المستدامةإن  -21
ع ممارسات المؤسسات المالية الدولية المشروعات وىو يتفق مع سياسة سيولة الصندوق ويتماشى م

سيوي(. إضافة لذلك، فإن ىذا ، ومصرف التنمية اآلومصرف التنمية األفريق: ،األخرى )البنك الدول:
إدخال التغييرات ف: االفتراضات األساسية ف: النموذج المال: والت: تؤثر على التدفقات النيج يمتن من 

نيج التدفقات تطلبت الظروف المتغيرة اتخاذ تدابير تصحيحية، فإن ويعن: ذلك أنو إذا المتوقعة.  ةالنقدي
 يصدر إنذارًا مبترًا واضحًا تبدأ بموجبو ىذه التدابير. النقدية المستدامة
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 12الجدول 1

 2013فبراير/شباط  20في  ةالنقدي اترصيد واستدامة التدفق –السيولة العامة 
 )بماليين الدوالرات األمريتية(

التجديد   العاشرالتجديد  التاسعالتجديد  
 الحادي عشر

الثان: التجديد 
 عشر

الثالث  التجديد 
 عشر
 

الرابع التجديد 
 عشر

التجديد 
 الخامس عشر

 2015 2014 د 2013
 3 336 3 144 2 963 2 792 2 631 2 479 630 900 836 أبرنامج القروض والمنح 

 1 576 1 083 748 593 829 1 390 1 766 2 116 2 270 الموارد تجديد السيولة ضعند بد  فترة
          التدفقات الداخمة

 1 974 1 873 1 707 1 513 1 273 1 073 313 297 287 مدفوعات سداد القروض
 1 895 1 748 1 610 1 475 1 337 1 210 295 279 435 بالمساىمات 

  126 88 65 67 90 16 19 22 اتاالستثمار  عائد
          الخارجةالتدفقات 

 (2 781) (2 620) (2 467) (2 325) (2 356) (2 384) (794) (777) (747) المبالغ المصروفة
 (9) (21) (26) (29) (45) (67) (51) (12) 0 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مبادرة أثر

 (634) (598) (563) (531) (500) (471) (150) (153) (150) النفقات اإلدارية وغيرىا من بنود الميزانية
 (16) (15) (14) (13) (12) (12) (4) (4) (4) األصول الثابتة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اعتماد تمويل تجييز البرامج
 2 181 1 576 1 083 748 593 829 1 390 1 766 2 116 الموارد تجديدرة نهاية فتضعند السيولة 

 % 187 % 143 % 104 % 77 % 62 % 84 % 139 % 187 % 235 ج المبالغ المصروفةو السيولة النسبة بين 
 .برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةب ةماعدا المنح المتعلق والمنحبرنامج القروض  أ

 .برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةيتعلق ب وتذلك المساىمات النقدية )بما فييا التتميلية( ويستثنى منيا ما طلبات السحبلمة/تسمتشمل المساىمات المبالغ ال ب
، لديون، النفقات اإلدارية وغيرىا من بنود الميزانية، األصول الثابتةالبلدان الفقيرة المثقلة بامبادرة صرف القروض والمنح، أثر ف: المائة من إجمال: التدفقات الخارجة السنوية ) 60بما ال يقل عن  باعتباره وضع السيولة األدنى بنياية السنةالحد األدنى لمتطلبات السيولة يعرف  ج
 ف: المائة تشير إلى فترة تدفق نقدي مستدام. 60. والنسبة فوق (اعتماد تمويل تجييز البرامجو 
  .ةسن 6.9ـ تقدر ب 2013سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا الت: تم التوصل إلييا لعام  د

                                                   

؛ معدل عائد التضخم بعد التجديد التاسعبنسبة ف: المائة لمتوسط إلغاء القروض؛ تزايد النفقات اإلدارية  13االفتراضات الرئيسية الت: تستند إلييا ىذه األرقام ى:: صورة صرف القروض على عشر سنوات؛ نسبة مالحظة:   1
معدل و األعضاء يستند إلى االتجاه السائد ف: التجديد الثامن؛ الدول وما بعده؛ استالم مساىمات التجديد المقدمة من  2017ف: المائة لعام  3و 2016ف: المائة لعام  2، و2015-2013ف: المائة للفترة  1حافظة االستثمار ىو 

 أن أصول إطارة القدرة على تحمل الديون سيتم تعويضيا من قبل البلدان األعضاء على أساس دفع االستحقاقات أوال بأول. ومن المفترض ف: المائة سنويًا. 2تضخم قدره 
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 .ف: متن التقرير 1ل عوامل المخاطرة الرئيسية المشار إلييا ف: الجدول الجدول التال: يفصّ 

 2الجدول 
 صدمات السيولة واالفترااات المتصمة بها

 

 االفتراض نوع الصدمة الخاصة بالسيولة

وتفترض ىذه ولى. فترة السنوات الثالث األوال خالل ف: المائة من األم 83 بنسبةيفترض النموذج المال: األساس أن االستالم سيتون  تأخر استالم المساىمات
 ولى.: المائة خالل السنوات الثالث األف 73الصدمة استالم 

ف:  0.02التصور األساس يفترض )وصاعدا  2013ف: المائة سنويًا اعتبارًا من عام  3تتمثل الصدمة ف: أن متأخرات القروض ستزيد بنسبة  زيادة متأخرات القروض
 (المائة سنوياً 

ف:  3و ،2016ف: المائة ف:  2و ،2015-2013ف: المائة ف: الفترة  1ساس أن عائد االستثمارات سيتون بنسبة يفترض النموذج المال: األ ير ف: عائدات االستثمارتغ
ف:  0.5ة وسيتون سلبيًا بنسب 2013ف: المائة ف:  0ىذه الصدمة أن عائد االستثمارات سيتون بنسبة  ترضفصاعدًا. وتف 2017المائة ف: 
 فصاعدًا. 2017ف: المائة ف:  3و 2016ف: المائة ف:  2، ثم 2015ف: المائة ف:  1، وسيتون بنسبة 2014المائة ف: 

 


