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 عرض موجز 

الصندوق )أأنظر لحئة من  10حس امب تنص عليه املادة جملس املندوبني  املعروض عىل صندوق الإمرباطورة شوكنبشأأن تقرير ال  هذا هو

 .(رفقامل

 سويرسيا  فرنكا  395782و 2018يف عام  مرشوعاا  15 لـ سويرسيا  فرنكا  423060صندوق الإمرباطورة شوكن ما مجموعه  خصصو 

 ي.مليون فرنك سويرس  15.9 2019مايو  31بلغت قمية الصندوق يف و . 2019يف عام  مرشوعاا  14 لـ

  
 مقدمة  -1

أألف ين يابين وأأنشأأت   100حني تربعت صاحبة اجلالةل الإمرباطورة شوكن مببلغ  1912لقد ُأنشئ صندوق الإمرباطورة شوكن يف عام 

الصليب الأمحر والهالل مجعيات ضطلع به تصندوقاا دولياا لزيدة أأنشطة اكفة امجلعيات الوطنية وقت السمل، وتوس يع نطاق ادلور اذلي 

، قدمت صاحبة اجلالةل الإمرباطورة كوجون، وصاحبة اجلالةل الإمرباطورة الأم 1934ويف عام  وقت احلرب. اشطت الأمحر ليتجاوز أأن 

ىل  مرباطورة الياابن السابقة، هبة اثنية، لرتتفع قمية الصندوق اإ   أألف ين يابين. 200تمييه، اإ

ة الصليب الأمحر الياابين عىل مر الس نني، أأخذت قمية رأأس مال وبفضل الإسهامات الكرمية اليت قدمتا الأرسة املالكة الياابنية ومجعي

جاميل رأأس مال الصندوق  .سويرسيا  فرنكا  15.929.037 (2019حىت الآن )مايو  الصندوق تزتايد ابس مترار. ويبلغ اإ

 تمنيتا.ويعمل الصندوق كصندوق للهبات حيث يوزع منحاا س نوية لتنفيذ مشاريع امجلعيات الوطنية اليت تسهم يف 

والغرض من الصندوق هو دمع أأنشطة امجلعيات الوطنية وقت السمل يف جمالت التأأهب للكوارث، والصحة، والش باب، والتربع ابدلم، 

نقاذ، والرفاه الاجامتعي، ونرش املثل العليا الإنسانية للصليب الأمحر والهالل الأمحر.  والإسعافات الأولية والإ

هو اليوم املوافق ذلكرى وفاة الإمرباطورة، تعلن اللجنة املشرتكة ختصيص منح للجمعيات الوطنية. وتلقى أأبريل من لك عام، و  11ويف 

ىل توزيعمن العامني املنرصمني لك عاميف طلباا  50رب االصندوق ما يق أألف فرنك  300 عن قلما ل ي . وهتدف اللجنة املشرتكة اإ

ذ هذه الغاية يف الأعوام الأخرية  ، وقد حققت سويرسي س نويا عىل امجلعيات الوطنية أأداء متدن  عدة شاهبا أأعوام بعدتعاىف الصندوق اإ

التشديد عىل أأمهية جودة الطلبات وتقدميها بشلك جيد  املشرتكة . وتواصل اللجنة2008يف الأسواق املالية يف عام  التصحيحبسبب 

تواصل مع ال . وتشجع اللجنة املشرتكة امجلعيات الوطنية عىل ولحئتهحبيث تعزز اس تدامة املشاريع وتكون متسقة مع معايري الصندوق 

قلميية لالحتاد ادلويل  واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )الاحتاد ادلويل(مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر  البدل املعين ومع الوفود الإ

عداد طلباهتا. )اللجنة ادلولية(  لتحظى ابدلمع الالزم دلى اإ

 اللجنة املشرتكة  -2

دارة الصندوق اللجنة املشرتكة املعنية بصندوق الإمرباطورة شوكن، ويه اليت تقرر ختصيص املنح س نويا وترشف عىل الإدارة  تتوىل اإ

 املالية للصندوق.

دارهتا اليومية الاحتاد ادلويل . ويرأأس وتواصل اللجنة املشرتكة الاجامتع س نويا حتت رئاسة اللجنة ادلولية، وبدمع من الأمانة، ويتوىل همام اإ

والس يد أأندرو رزق   Shaun Hazeldine. ويضم الأعضاء الآخرون للجنة الس يد  Melchior de Muraltاللجنة املشرتكة الس يد  

اليت يغطهيا   يف هذه الفرتةمن اللجنة ادلولية. و  Christine Zaninetti، والس يدة  Emmanuel Séïtéيل، والس يد  من الاحتاد ادلو

أأمني اللجنة   يف منصب   من الاحتاد ادلويل(والكهام  )  Aarathi Krishnan  ةحمل الس يد  Jeremy Mortimerالس يد    حل  التقرير،

 .املشرتكة
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 الوضع املايل للصندوق  -3

 سويرسيا  فرنكا  377.141مجموع الإيرادات التشغيلية مليون فرنك سويرسي. وبلغ 15.9 بلغت قمية الصندوق ،2019 مايو 31يف و

 .2017يف عام  سويرسيا  فرنكا  660.814و 2018يف عام 

 2019-  2018املنح يف عايم  خمصصات   -4

 29عىل  سويرسيا  فرنكا  818.842شوكن منحاا بلغت قميتا الإجاملية  ةصندوق الإمرباطور خصص، 2019و 2018خالل عايم 

 .ة والتسعون( وذكل عىل النحو املفصل أأدانهمناثوالتسعون وجوةل التوزيع ال  السابعةمجعية وطنية يف س ياق جولتني )وهام جوةل التوزيع 

 

   2018- والتسعون  السابعة ةل التوزيع جو   - أألف 

قمية املنحة اخملصصة ابلفرنك   الربانمج/املرشوع  الوطنيةامجلعية املنطقة/

 السويرسي 

فريقيا   منطقة أأ

  جذب املتربعني املتكمل للصحة و  الاس تخدام    ليسوتو 

بتحسني حصة املراهقني املصابني  دفوع وامل  ابدلم 

 رس يخبفريوس نقص املناعة البرشية، وت

اسرتاتيجيات الوقاية من فريوس نقص املناعة 

من خالل  طوعاا وتعزيز التربع ابدلم  ،البرشية

 الش باب عوامل لتغيري السلوك. اعتبار

31.012 

:  لتشجيع التربع ابدلم  احمليل  حشد الش باب واجملمتع  وت ديفوار  ك 

مدادات اكفية من منتجات  املسامهة يف ضامن اإ

 شدحب س تة أأشهر يف غضون ادلم يف أأبيدجان 

 احمليل. الش باب واجملمتع

29.926 

حاةل   خدمات  فرص احلصول عىل زيدة   ليبريي  طبية  ال   الإ

تقدمي  ب والإسعافات الأولية يف الوقت املناسب 

سعاف  ات خدم عالية اجلودة تعمل عىل مدار  اإ

تعزيز أأنظمة تقدمي  :الساعة ولك أأيم الأس بوع

الرعاية الصحية يف ليبريي من خالل زيدة 

طبية لأس باب خدمات الإحاةل  الاس تفادة من

يف الوقت  عالية اجلودةالوالإسعافات الأولية 

 املناسب

30.000 

املهارات القيادية والتوجيه لأعضاء    صقل مرشوع   الصومال 

دارة مجعية الهالل الأمحر ال  كبار   و صومايل جملس اإ

30.000 
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تعزيز القدرات القيادية والإدارية  :يني الإدار 

يف امجلعية  الإدارينيلأعضاء جملس الإدارة وكبار 

 الوطنية.

مريكتني   منطقة الأ

 وتفاعيل مرسيحاتباع اسلوب : مبادئنا جتس يد السلفادور 

 الاحتواءلعار والمتيزي وابومص ال ملعاجلة قضاي

من خالل تطبيق  جيابوالتواصل الإ الاجامتعي 

املبادئ الأساس ية للصليب الأمحر والهالل 

 .الأمحر

24.605 

مع الرتكزي عىل   البدل  يف  تطوعني امل تعزيز ش بكة  أأوروغواي 

: تشجيع الوطنية للمتطوعني والش باب الأقسام 

لصليب الأمحر امتكني ومشاركة ش بكة متطوعي 

جناز هممته املؤسس ية  الأوروغواي يف اإ

30.000 

للفتيان والفتيات   الأاكدميية القدرات  ترس يخ  هندوراس 

: املسامهة يف حتسني القدرات املستبعدين اجامتعياا 

للأطفال املعرضني للخطر الاجامتعي  الأاكدميية

 ونبذ العنفثقافة السالم تروجي من خالل 

 تالميذالاجامتعي، هبدف ضامن بقاء ال   الاحتواءو

 ةاملس تدف املدارسيف 

26.097 

 احمليط الهادئ  -منطقة أآس يا 

معاجلة  :حصياا  عىل الصمود  املهاجرين  قدرة تعزيز  مدليف 

ارتفاع مبا يف ذكل    فوراا الصحية    مشالك املهاجرين

الأمراض املعدية وغري املعدية يف أأوساط  تفش 

اتحة، و ماليهيف    الضعفاءاملهاجرين   فرص التطوع   اإ

 شجيع احتواهئم يف حياة اجملمتع.ت ل ملهاجرين أأمام ا

22.701 

  البدل ة يف الاجامتعيرعاية جمال ال الفجوة يف  سد   ابلو 

قديم  مل ات شهادمنح من خالل تنفيذ برانمج 

امللزمني : حتسني نوعية حياة ابلويف  الرعاية 

اتحةاملزنل من خالل    لبقاء يفاب مقديم رعاية أأكرث   اإ

 عنايةدراية وثقة وسعادة و 

 

28.805 

دارة  ابكس تان  عداد: ورعايتم املتربعني ابدلم شؤون اإ نظام  اإ

املتربعني ابدلم )برانمج قامئ عىل شؤون لإدارة 

28.255 
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املتربعني هوية ( يسمح بتحديد الإنرتنت  ش بكة

 مرصفمبثابة يكون و هم، ابدلم وتصنيفهم وتأأهل  

الهالل الأمحر بياانت مجليع املتربعني ابدلم يف 

 الباكس تاين

 منطقة أأورواب 

الصدمات النفس ية والإصاابت   مسأأةل معاجلة  بيالروس 

م ون املس تضعفة )الأطفال واملس ن  الفئاتمضن     ن ، مب

عاقة السمعية( من خالل  وذو  م فهي    وضع الإ

دراج و  منوذج التدريب عىل الإسعافات الأولية   اإ

الاجامتعي للأشخاص ذوي   الاحتواء تشجيع و 

عاقة     الإ

 

28.734 

هنجية  ابعتباره م  حنراف الإجيابالاجتربة هنج  مقدونيا 

ىل  يف   واستبعاداا  ضعفاا  أأشد امجلاعات للوصول اإ

 مقدونيا 

26.625 

عداد  رومانيا  املهنجيات   واختبار برامج جديدة ومبتكرة  اإ

ىل املزيد من الناس  بغية ا اجلديدة  لوصول اإ

دلى عامة  مسعة الصليب الأمحر الروماين  وحتسني  

   امجلهور 

27.400 

بناء قدرات قطاع املتطوعني يف الصليب الأمحر   لتفيا 

ركة متطوعي ححتسني نظام تسجيل الالتفي: 

من أأجل تنظمي مبادرات  الصليب الأمحر الالتفي

رشاك متطوعني جدد  مبتكرة جلذب   ، ول س امي همواإ

 الأقل منواا النائية و الريفية يف املناطق 

28.900 

 منطقة الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا 

من    ، مبن فهين الفتيات املهاجرات املراهقات امية  ح مرص 

 جامتعي نوع الا ال والقامئ عىل  العنف اجلنيس  

30.000 

 423.060 2018القمية الإجاملية لعام  
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 2018  - والتسعون   الثامنة جوةل التوزيع   - ابء

 السويرسيقمية املنحة اخملصصة ابلفرنك   الربانمج/املرشوع  املنطقة/امجلعية الوطنية 

 منطقة أأفريقيا 

هيالك  : تعزيزتعزيز هيالك الش باب موزامبيق 

 يف الصليب الأمحر املوزامبيقي ش بابال 

 هاومشاريع  هابراجم  ذتنفيحتسني بغية 

30.000 

الضعف  مواطن لتقلي: التأأهب للكوارث غينيا بيساو 

، وتعزيز قدرة حمليةجممتعات  يف أأربعة

 معاجلةعىل الصليب الأمحر لغينيا بيساو 

الضعف، وتطوير القدرة عىل  مواطن 

 برسعة لكوارثا مواهجة

29.092 

الصليب دار : جتديد جتديد دار للمس نني ساو تويم وبرينسيب 

صالهحا الأمحر للمس نني ، وحتسني واإ

راحة حتسني ، و ارخدمات املساعدة يف ادل

 تموكراماملس نني 

30.000 

مريكتني   منطقة الأ

حرتام  فضل الاب يف املس تقبل بناء سعادتنا  بوليفيا

: حتليل وفهم العنف القامئ عىل عنفال  نبذ و 

يف مرحةل املراهقة،  الاجامتعينوع ال 

أأنشطة الوقاية ووضع برانمج ب والاضطالع

 دامئ ملساعدة حضاي العنف.

29.563 

،   Jojutla، القادرة عىل الصمود املدارس  املكس يك 

Morelos :واهجةمل دارسامل حتضري 

حالت الطوارئ والكوارث، وتعزيز أأمناط  

احلياة الصحية وتمنية همارات التعايش 

 السلمي

28.713 

  عىل  املعرضة للخطر املدارس قدرة تعزيز  سورينام 

التأأهب للكوارث واحلد من اخملاطر من  

   رس اسالمة املد   خالل برانمج 

29.890 

 احمليط الهادئ -منطقة أآس يا 
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املاء والرصف   الهنوض خبدمات توفري  اتيلند 

يف حالت   الصحي والنظافة الصحية 

املاء والرصف : حتسني خدمات الطوارئ

الصحي والنظافة الصحية يف حالت 

الصليب الأمحر مجعية  يف الطوارئ

من خالل تدريب املمرضات  التايلندي

املاء دليل  وضع، و العاملنيو واملمرضني 

مبا يف   والرصف الصحي والنظافة الصحية

الإعالم والتعلمي والتصال، ذكل مواد 

العامة  الصحية النظافةوتوفري لوازم 

 احليض.ومس تلزمات 

29.485 

: توس يع كوارثملواهجة ال بناء القدرات  س نغافورة 

طار نطاق  املتطوعني  تمنية هماراتاإ

لتدريب عىل  ا حصصومضاعفة عدد 

 الكوارثعقب وقوع  يف اخلارجالانتشار 

 ءوالتدريب الأسايس عىل سالمة املا

19.961 

"لكنا لبعضنا   Yumi evriwan tugeta فانواتو 

دماج البعض" مسائل : حتسني وتعزيز اإ

والإعاقة يف مشاريع امجلعية نوع الاجامتعي  ال 

فامي يتعلق ابملتطوعني  هاالوطنية وبراجم 

والتوظيف وبناء القدرات واملشاركة 

مكنية و  ىل احملتاجني الوصولاإ   اإ

27.534 

 منطقة أأورواب 

ىل   زيدة  قربص  قدرات املس تجيبني الأوائل اإ

تدريب الالجئني  :م وتدريب  أأقىص حد

وطالب اللجوء عىل الإسعافات الأولية 

  والإسعافات الأولية النفس ية

26.896 

لكراهية يف اجملمتع ل  وحض حد  :  تتلكم  سلوفينيا    سلوفينيا 

من خالل تعزيز الفهم املتبادل والامتسك 

طاب خب وزيدة التوعيةالاجامتعي؛ 

اجليل  توعيةب  ايتهالكراهية، وعواقبه وغ

 القادم

29.844 

دارة  أأوكرانيا  شؤون  الابتكرات التكنولوجية يف اإ

  م وتدريب   الصليب الأمحر الأوكراين متطوعي  

28.000 
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ىل   احملتاجني خدمة من أأجل حتسني  اإ

 املساعدة 

فريقيا   منطقة الرشق الأوسط وشامل أأ

الأطفال  توعية: لأطفالل التوعية الصحية  العراق 

بشأأن  ذات الأوضاع الهشةاملناطق يف 

 الأمراض املعدية والنظافة الشخصية

26.804 

احلفاظ عىل حتسني  :ةمن الآ  ادلم  مكوانت  لبنان 

دارة اجلودة اذلي حتقق يف الأ  املاضية؛   عواماإ

اتحة   خضعت وحدة دم جمانية 2375اإ

 .ختبارلال

30.000 

 395.782 2018القمية الإجاملية لعام  

 

 (2015منذ  ة)الساريالالحئة  :املرفقان 

 2018و 2017لعايم احلساابت كشف           
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 صندوق اإلمبراطورة شوكن

 الئحة قواعد
 

، ونقحها المؤتمر الدولي التاسع 1938)أقرها المؤتمر الدولي السادس عشر للصليب األحمر في لندن عام 
مجلس ثم  ،1986المؤتمر الدولي الخامس والعشرون في جنيف عام ثم  ،1957عشر في نيودلهي عام 

، والمؤتمر 1999الدولي السابع والعشرون في جنيف عام ، والمؤتمر 1991المندوبين في بودابست عام 
وفي جنيف  2005مجلس المندوبين في سيول عام ثم أخيرا  2003الدولي الثامن والعشرون في جنيف عام 

 (2015عام 

ين من الذهب الياباني إلى الصليب األحمر  100.000قدمت جاللة إمبراطورة اليابان مبلغ  – 1المادة رقم 

( من أجل تعزيز "أعمال اإلغاثة في وقت 1912الدولي بمناسبة المؤتمر الدولي التاسع )واشنطن، عام 

احبتي ين من ص 100.000ين من خالل هدية أخرى مقدارها  200.000السلم"، وقد ارتفع المبلغ إلى 

الجاللة إمبراطورة اليابان واإلمبراطورة األرملة، بمناسبة المؤتمر الدولي الخامس عشر، )طوكيو، عام 

ين من جاللة إمبراطورة  3.600.000(. وقد زيد الصندوق مرة أخرى من خالل هدية مقدارها 1934

من حكومة اليابان منذ عام  ، وبمساهمات متعاقبة مقدمة1963لصليب األحمر عام امئوية  بمناسبةاليابان، 

 ، ومن جمعية الصليب األحمر الياباني. ويسمى هذا الصندوق: "صندوق اإلمبراطورة شوكن".1966

تقوم بإدارة الصندوق وتوزيع إيراداته لجنة مشتركة مكونة من ستة أعضاء يجري اختيارهم  - 2المادة رقم 

مساواة من ثالثة أعضاء تعينهم اللجنة الدولية للصليب بصفتهم الشخصية. وتتألف اللجنة المشتركة على قدم ال

األحمر، وثالثة يعينهم االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر؛ ويتكون النصاب القانوني 

. ويكون رئيس اللجنة المشتركة بشكل دائم واحداً من ممثلي اللجنة الدولية للصليب األحمر، أعضاء من أربعة

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أمانة اللجنة المشتركة. ومن حيث  ولىتبينما ي

 المبدأ، تجتمع اللجنة المشتركة في مقر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في جنيف.

ويجب . مقدمة إليه الحقاً ال يجوز المساس برأس مال الصندوق، وال الهبات والتبرعات ال – 3المادة رقم 

 % من مجموع األصول( عن20المحافظة على مستوى كاف من احتياطي خسائر االستثمارات )حتى 

وال يجوز إال استخدام اإليرادات المقدمة من الفوائد واألرباح  .الفوائد واألرباح الرأسماليةطريق التبرعات و

كة لتغطية كل أو جزء من تكاليف األنشطة المذكورة من اللجنة المشتر خصصةالم نحالرأسمالية من أجل الم

 أدناه:

 التأهب للكوارث )أ(

 األنشطة في مجال الصحة )ب(

 خدمات نقل الدم )ج(

 أنشطة الشباب )د(

 برامج اإلسعافات األولية واإلنقاذ )هـ(

 األنشطة في مجال الرعاية االجتماعية )و(

 ل األحمرنشر المثل اإلنسانية للصليب األحمر والهال )ز(

غير ذلك من البرامج ذات األهمية العامة من أجل تطوير أنشطة الجمعيات الوطنية للصليب األحمر  )ح(

 والهالل األحمر.

أن تقدم  منحةعلى الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر الراغبة في تلقي  – 4المادة رقم 

كانون األول / ديسمبر  31الطلب الالزم لذلك من خالل لجانها المركزية إلى أمانة اللجنة المشتركة قبل يوم 
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. وتقدم الطلبات مدعومة بالتفاصيل الكاملة بشأن النشاط نحفيه هذه الم خصصمن السنة السابقة للعام الذي ت

 أعاله. 3ادة رقم المعين المختار من بين تلك األنشطة المحددة في الم

تقوم اللجنة المشتركة بدراسة الطلبات المشار إليها في المادة السابقة، وتحدد المنح وفقاً لما  – 5المادة رقم 

تراه عادالً ومناسباً. وتقوم كل عام بإبالغ القرارات التي تتخذها إلى جمعيات الصليب األحمر والهالل 

 األحمر.

ت الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر التي تشعر بأن الظروف يجب على الجمعيا – 6المادة رقم 

تضطرها إلى وضع المنح التي تلقتها في استخدامات أخرى غير تلك المحددة في طلباتها للحصول على 

 أن تطلب قبل قيامها بذلك موافقة اللجنة المشتركة. 4المنح بموجب المادة رقم 

لى اللجنة إالوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر أن ترسل يتعين على الجمعيات  – 7المادة رقم 

 عشر شهراً من تاريخ استالم المنح، تقريراً عن استخدام تلك المنح. اثناالمشتركة، في موعد ال يتجاوز 

نيسان / أبريل من كل عام، الذي يوافق ذكرى وفاة  11يجري اإلعالن عن التوزيع يوم  – 8المادة رقم 

 جاللة اإلمبراطورة شوكن.

فرنك سويسري جانباً لتغطية تكاليف إدارة الصندوق  50.000ينبغي وضع مبلغ ال يتجاوز  – 9المادة رقم 

 ذ مشاريعها.والمساعدة المقدمة إلى الجمعيات الوطنية المعنية من أجل تنفي

تقدم اللجنة المشتركة إلى كل مجلس لمندوبي الصليب األحمر والهالل األحمر تقريراً عن  – 10المادة رقم 

الحالة المالية الراهنة للصندوق، والمنح المقدمة منذ المجلس السابق، واستخدام الجمعيات الوطنية لتلك 

األسرة اإلمبراطورية اليابانية من خالل جمعية الصليب  المنح. ويقوم مجلس المندوبين بإحالة هذا التقرير إلى

 األحمر الياباني.
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EMPRESS SHOKEN FUND 

Balance Sheet as at 3 1 December 

ASSETS 2017 

CHF 

Current assets 

Derivate financial instruments measured at fair value (Note 8) 

Cash at banks 

Investments (Note 5) 

Total Current assets 

LIABILITIES AND CAPITAL RESERVES 

Current liabilities 

Accounts payable (Note 7) 

Derivate financial instruments measured at fair value 

Deferred unrealized gain on investments (Note 5) 

Total Current liabilities 

Capital & Reserves 

Capital (Note 3) 

Reserve for loss on investments ( Note 6) 

Reserve for future distributions (Note 4) 

Total Capital & Reserves 

2018 

CHF 

623 

762.723 

14.719.730 

869.156 

15.744.629 

15.483.076 16.613.785 

13.866 

13.866 

6.402 

4.177 

234.207 

244.786 

12.271.825 

2.383.638 

813.747 

15.469.210 

12.226.975 

3.148.926 

993.097 

16.368.999 

15.483.076 16.613.785 
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EMPRESS SHOKEN FUND 

Statement of Income and Expenditure for the year ended 31 December 

2018 2017 

CHF CHF 

OPERA TING INCOME 

Dividend and interest income, tax refund 139.213 232.518 

Japan Red Cross contributions 44.850 44.964 

Realized gain on investments 192.455 383.332 

Net gain on derivative financial instruments (Note 8) 623 

Total operating income 377.141 660.814 

OPERA TING EXPENDITURE 

Investment manager fee 17.331 17.947 

Fund administration fee 50.000 50.000 

Audit fee 4.250 4.100 

Bank transfer charges 359 

Catering expenses 219 

Translation expenses 13.646 6.402 

Net loss on derivative financial instruments 4.177 

Total operating expenditure 85.805 82.626 

Net income over expenditure from operating activities 291.336 578.188 

Unrealized (loss) on investments (765.288) 

Total (loss)/ income for the year (473.952) 578.188 

ALLOCATIONS 

Allocation to Capital (Note 3) 44.850 44.964 

Allocation to Reserve for future distributions (Note 4) 246.486 486.382 

(Decrease)/ Increase of Reserve for loss on investments (Note 6) (765.288) 46.842 

(473.952) 578.188 
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EMPRESS SHOKEN FUND 

Notes to the Financial Statements for the year ended 31 December 2018 

Note I - Activity 

The Empress Sh6ken Fund (the "Fund") is administrated by a Joint Commission of six members chosen 

in their personal capacity. The Fund is based in Geneva. 

The Joint Commission is composed equally of three members appointed by the International Committee of the 

Red Cross and three by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 

The day to day administration of the Fund is carried out by an administrator appointed by the Joint Commission. 

Only interest and capital gains may be used for allocations awarded by the Joint Commission to meet all or part 

of the cost of the activities detailed in Article 3 of the Regulations for The Empress Shoken Fund (the "Regulations") 

Note - 2-Significant accounting policies 

The Fund financial statements are presented in Swiss Francs and have been prepared using the accrual basis of 

accounting, under which, the effects of transactions and other events are recognized when they occur (and not as 

cash or its equivalent is received or paid) and they are recorded in the accounting records and reported in the 

financial statements of the period to which they relate. 

Investments in securities are valued at market value. In order to cover current as well as potential future losses, 

unrealised gains are allocated to the "Reserve for loss on investments" until such reserve reaches 20% of the 

market value. 

The Reserve for future distribution is funded by the appreciation of the investment portfolio and the excess of incom 

over expenditure. Distributions are made on the basis of National Society grant requests and subject to approval 

by the Joint Commission. 

According to Article 9 of the Regulations, a sum which shall not exceed CHF 50,000 shall be set aside to cover 

the cost of International Red Cross and Red Crescent Societies in administering the Fund and in assisting the 

National Societies concerned in the realization of their projects. 

Note 3- Capital as at 31 December 2018 

Capital as at 1 January 2018 

Contributions from Japanese Red Cross Society 

CHF 

12.226.975 

44.850 

Capital as at 31 December 2018 12.271.825 

Note 4- Reserve for future distribution 

Opening Balance 2018 

97th Allocations approved in 2018 

Transfer excess income over expenditure 

Transfer gains on investments 

993.097 

(425.836) 

54.031 

192.455 

813.747 
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EMPRESS SHOKEN FUND 

Notes to the Financial Statements for the year ended 31 December 2018 

Note 5 - Investments 

Shares Bonds/Notes Total 

PAM closing Balance 2017 

PAM closing Balance 2018 

7.048.980 8.695.649 

5.888.320 8.831.410 

15.744.629 

14.719.730 

Net (decrease)/increase (1.160.660) 135.761 (1.024.899) 

The net (decrease)/increase in the investments includes purchases, sales and unrealized gains and losses. 

Note 6- Reserve for loss on investments 

Opening balance 20 I 8 

Transfer unrealized loss on investments 

3.148.926 

(765.288) 

31 December 2.383.638 

The Reserve for loss on investments has decreased due to unrealized losses on investments 

at 31 December 2018. 

Note 7- Accounts payable to the IFRC 31/12/2018 31/12/2017 

Catering expenses 

Translation expenses 

219 

13.647 6.402 

13.866 6.402 

Note 8- Derivate financial instruments measured at fair value 

During the year, the Empress Shoken Fund used derivative financial instruments, notably foreign currency 

swaps.These financial instruments are used by the Empress Shiken Fund to mitigate foreign exchange risk and 

are recognized at fair value with subsequent movements in value reported through the statement of Income and 

Expenditure. 

The following derivative instruments were outstanding: 

As at 31 December 2018 

Currency Notional value Fair Value gain/ (loss) Maturity date 

EUR -181.837,00 232,00 21/03/2019 

GBP 44.027,00 -84,00 21/03/2019 

USD -142.569,00 475,00 21/03/2019 

Total 623,00 
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