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  )٢١( المصرى رقم معيار المحاسبة

  المحاسبة و التقرير عن نظم  مزايا التقاعد
  

  نطاق المعيار 
 .يطبق هذا المعيار عند إعداد قوائم مالية عن نظم مزايا التقاعد - ١
 
خطط معاشات " و"خطط المعاشات" ل  متعددة مثبأسماء األحيانيشار إلى نظم مزايا التقاعد في بعض  -٢

ويعامل نظام مزايا التقاعد في هذا المعيار كمنشاة مستقلة عن " خطط مزايا التقاعد" و"ةالتقاعد أو الشيخوخ

ن إعداد القوائم المالية أر األخرى في شي األعمال المشتركين في هذا النظام وتطبق جميع المعايأصحاب

 .لنظم مزايا التقاعد إلى المدى الذي ال يتعارض مع هذا المعيار
 
 التقارير إلى المشتركين كمجموعة واحدة بينما ال إعداد المحاسبة عن نظام التقاعد ويتناول هذا المعيار  -٣

 .  عن حقوقهم في مزايا التقاعدكأفرادتعالج التقارير الموجهة إلى المشتركين 
 
مزايا العاملين بتحديد تكلفة مزايا التقاعد في القوائم ب الخاص) ٣٨(رقم المصرى يهتم معيار المحاسبة  -٤

وبالتالي فان هذا المعيار يعتبر مكمل .  األعمال الذين لديهم خطط لنظام مزايا التقاعدألصحاب المالية

 .)٣٨(رقم المصرى لمعيار المحاسبة 
 
نظام المزايا المحددة وتتطلب فى شكل  شكل نظام االشتراك المحدد أو فىالتقاعد   مزايا نظمتتمثلقد  -٥

 وقد يكون أو ال يكون لها ،ان قانوني مستقليال يكون لها ك صناديق مستقلة قد يكون أو إنشاءغالبيتها 

 مثل هذا إنشاءويطبق هذا المعيار بغض النظر عن . المزايا تدفع إليهم االشتراكات ويتولون سداد أمناء

 . لهأمناءالصندوق أو وجود 
 
سبية والتمويلية تخضع نظم مزايا التقاعد التي تستثمر أصولها في شركات التامين لنفس المتطلبات المحا -٦

كما لو أنها تستثمر استثمارا خاصا، وبالتالي فهى تقع في نطاق هذا المعيار اال إذا كان التعاقد مع شركة 

 واحد أو مجموعة من المشتركين وان يقع التزام مزايا ومعاشات التقاعد على شركة باسمالتامين قد تم 

 . التامين فقط
 
ل مكافآت إنهاء الخدمة أو الرواتب المؤجلة أو خرى من مزايا العاملين مثال يتناول هذا المعيار النماذج األ -٧

النظم الخاصة بالخدمات الصحية  قدامى العاملين أو نظم تشجيع التقاعد المبكر أو إجازاتتعويضات 

وال يطبق هذا المعيار على نظام التامين . واالجتماعية أو التخلص من العمالة الزائدة أو نظم الحوافز

 . جتماعي الحكومياال

  

  

  

١ - ٢١  
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 تعريفات
 :  قرين كل منهابالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  -٨

 هي ترتيبات تقوم بموجبها المنشاة بتقديم المزايا لموظفيها عند أو بعد انتهاء خدماتهم :نظم مزايا التقاعد

انت تلك المزايا أو االشتراكات عنها قابلة إذا ك) سواء أكانت في شكل دخل سنوي أو مبلغ مقطوع(

للتحديد أو التقدير قبل حلول التقاعد سواء عن طريق أنظمة موثقة أو عن طريق األصول واألعراف 

  .العملية بالمنشاة

صندوق " هي نظم تدفع بموجبها مبالغ مزايا تقاعد تحدد بمقدار االشتراك في :نظم االشتراك المحدد

  . أموالهلى عائد استثمار باإلضافة ع" التقاعد

/  هي نظم تدفع بموجبها مزايا تقاعد تحدد بمعادلة تقوم على أساس دخل العاملين و:نظم المزايا المحددة

  .أو عدد سنوات خدمتهم

  :و ألغراض هذا المعيار تم إستخدام المصطلحات التالية أيضاً 

العمل وذلك لمقابلة االلتزامات  هو تحويل األصول إلى صندوق مستقل عن مؤسسة صاحب :التمويل 

  .التقاعدالمستقبلية لسداد مزايا 

  . هم األعضاء في نظام التقاعد وغيرهم ممن لهم حق االستفادة من هذا النظام:المشاركون 

د بها باإلضافة إلى لمزايا المتعهل هي القيمة الحالية االكتوارية :صافى األصول المتاحة لمزايا التقاعد

  .  والتزامات نظام المزايا هذاصولالفرق بين أ

 هي القيم الحالية للمبالغ المتوقع سدادها بواسطة نظام مزايا :الية االكتوارية للمزايا المتعهد بهاالقيمة الح

  . بالفعلأديتالتقاعد للعاملين الحاليين والسابقين عن خدمات 

نظم التقاعد غير مشروط باستمرار ل هي المزايا التي يكون حق اكتسابها طبقا :مزايا التقاعد المكتسبة

  .خدمة العامل

  

هناك جهات أخرى تقوم برعاية خطط مزايا التقاعد خالف الشركات أو أصحاب األعمال انفسهم وهذا  -٩

 .المعيار ينطبق أيضا على القوائم المالية لتلك الخطط
 

بت درجه س التي اكتوتوجد بعض الخطط غير الرسمية. تستند معظم خطط مزايا التقاعد على عقود رسمية - ١٠

من االلتزام نتيجة لألصول واألعراف المستقرة لدى الشركات وبينما يسمح لبعض الشركات في بعض 

. النظم الحد من التزاماتها فانه عادة ما يتعذر على الشركات إلغاء الخطة عند ضرورة االحتفاظ بالعاملين

 . طط غير الرسمية والرسمية سواءوتطبق ذات األسس المحاسبية وأسس إعداد التقارير على الخ

  

وقد .  صناديق مستقلة تدفع إليها االشتراكات وتتولى سداد المزايابإنشاءتقوم العديد من نظم مزايا التقاعد  - ١١

ويطلق على تلك الجهات . تدار هذه الصناديق بمعرفة جهات تتمتع باستقاللية في إدارة أصول الصندوق

 .  في هذا المعيار لوصف تلك الجهةمناءاألوسيتم استخدام لفظ . اسم أمناء
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يمكن أن يكون نظام مزايا ومعاشات التقاعد بنظام االشتراك المحدد أو بنظام المزايا والمعاشات المحددة،  - ١٢

وألغراض هذا .  هناك نظم لها خصائص النظامين معااألحيانوفى بعض . ولكل منها خصائصها المميزة

 .طة على أنها نظم مزايا محددةالمعيار تعامل هذه النظم المختل
 

  نظم االشتراك المحدد 
تتضمن القوائم المالية عن نظام االشتراك المحدد قائمة صافى األصول المتاحة للمزايا باإلضافة إلى شرح  - ١٣

 .واف لسياسة التمويل

  

 في ظل نظم االشتراك المحدد يتم تحديد قيمة المزايا التي ستدفع مستقبال إلى المشترك عن طريق - ١٤

االشتراكات التي سددت بواسطة صاحب العمل أو المشترك أو كالهما باإلضافة إلى عائد استثمار وتشغيل 

أموال الصندوق بكفاءة ويوفى صاحب العمل التزامه بمجرد سداد االشتراكات إلى الصندوق ومن غير 

 المزايا في تقدير ناأحيارى وان كان يمكن استشارته االمطلوب عادة في هذه الحالة استشارة خبير اكتو

المستقبلية في ضوء االشتراكات الحالية والمستويات المختلفة لالشتراكات المستقبلية وعوائد استثمارات 

 . الصندوق

  

 ذلك النظام ألنها تؤثر بصورة مباشرة على مستوى المزايا المستقبلية الخاصة بأنشطةيهتم المشتركون  - ١٥

ا تم استالم االشتراكات وما إذا كانت هناك نظم رقابة جيدة لحماية كما يهتم المشتركون بمعرفة ما إذ. بهم

 .ةذلك النظام بكفاءة وسالسيهتم صاحب العمل بتشغيل و . حقوق المستفيدين
 

استثماراته تهدف التقارير عن نظام االشتراك المحدد إلى توفير المعلومات الدورية عن النظام وفعالية  - ١٦

 : قوائم مالية تتضمن ما يليويتحقق هذا الهدف عادة بإعداد 

طاق عضويته وشروطه  ن ويتعلق بالنظامير يى تغأثر أو الهامة خالل الفترة لألنشطةوصف   ) أ(

  .وبنوده

قوائم تتضمن معامالت النظام وناتج استثماراته خالل الفترة باإلضافة إلى المركز المالي للنظام )  ب( و

 .في نهاية الفترة

  . ار االستثماتوصف لسياس)   ج( و

  

  نظم المزايا المحددة 
  : إماتتضمن القوائم المالية عن نظم المزايا المحددة  - ١٧

  قائمة توضح ) أ(

  .صافى األصول المتاحة للمزايا) ١(

رية للمزايا المتعهد بها مع التفرقة بين ما هو مزايا مكتسبة ومزايا غير االقيمة الحالية االكتو) ٢(و 

 . مكتسبة

 . الناتج الفائض أو العجز) ٣(  و 
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  :متضمنة ، إماقائمة توضح صافى األصول المتاحة للمزايا ) ب(أو 

رية للمزايا والمتعهد بها مع التفرقة بين ما هو مزايا ابيان يوضح القيمة الحالية االكتو )١(

  . مضمونة وغير مشروطة وغير مضمونة ومشروطة

 . اإلشارة لتلك المعلومة في تقرير االكتوارى المرفق) ٢(أو 

رى حتى تاريخ القوائم المالية فيجب استخدام أخر تقييم متاح ا لم يكن قد تم إعداد التقييم االكتوفاذا

  . مع اإلفصاح عن تاريخهكأساس

  

 فان القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها يجب أن تستند إلى  عاليه"١٧"ألغراض الفقرة  - ١٨

 حتى تاريخه طبقا لشروط النظام سواء باستخدام مستويات األجور ةاالمزايا المتعهد بها عن الخدمات المؤد

ويجب اإلفصاح عن اثر . الحالية أو المستويات المتوقعة مع اإلفصاح عن األساس الذي تم استخدامه

التغيرات في االفتراضات االكتوارية والتي يكون لها تأثير هام على القيمة الحالية االكتوارية لمزايا 

 .متعهد بهاالتقاعد ال

  
يجب أن توضح القوائم المالية العالقة بين القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها وبين  -١٩

 .  المتعهد بهاسياسة تمويل هذه المزاياوصافى األصول المتاحة للمزايا 

  

للنظام ومقدرة المشاركين يعتمد دفع مزايا التقاعد المتعهد بها في نظام المزايا المحددة على المركز المالي  - ٢٠

 . على سداد اشتراكاتهم مستقبال باإلضافة إلى عوائد االستثمار وكفاءة تشغيل النظام
 

يتطلب نظام المزايا المحدد إجراء فحص اكتوارى دورى لتقييم الوضع المالي للنظام ومراجعة  - ٢١

 . في المستقبلالمساهمةاالفتراضات والتوصية بمستويات 
 

 المالية وأنشطته عن نظام المزايا المحددة إلى توفير المعلومات عن موارد النظام وريالديهدف التقرير  - ٢٢

والتي تفيد في تقييم العالقة بين مجموع الموارد ومزايا النظام على مدى عمر النظام وغالبا ما يتحقق هذا 

 : الهدف عن طريق إعداد قوائم مالية تتضمن ما يلي

 واثر اى تغيرات تتعلق بالنظام ونطاق عضويته وشروطه  الهامة خالل الفترةلألنشطةوصف   ) أ(

  . وبنوده

قوائم تتضمن معامالت النظام وناتج استثماراته خالل الفترة باإلضافة إلى المركز المالي للنظام )    ب(و

 . في نهاية الفترة

  .القوائمالبيانات االكتوارية عن طريق تقرير منفصل من الخبير االكتوارى أو كجزء من تلك   ) ج(و

  .وصف لسياسات االستثمار)     د(و
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  القيمة الحالية االكتوارية للمزايا المتعهد بها

استخدام ب إمايمكن حساب القيمة الحالية للمزايا المتوقع دفعها بمعرفة نظام التقاعد ورفع تقارير عنها  - ٢٣

 . تقاعد المشاركينمستويات األجور المتوقعة حتى تاريخ باستخدام مستويات األجور الحالية أو 

  

  :  التاليةباألسبابيمكن تبرير إتباع أسلوب األجور الحالية  - ٢٤

و المتمثلة فى مجموع المبالغ التى يمكن حساب القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها   ) أ(

 أسلوب األجور بالمقارنة باستخدام بطريقة أكثر موضوعيةيسددها المشاركون فى الوقت الحالى 

  . نظراً العتمادها على عدد أقل من الفروض المتوقعة 

 وتصبح التزام على النظام فور حدوث تلك األجرأن تكون الزيادة في المزايا مترتبة على الزيادة في ) ب(و

 . الزيادة

 عامة  مبلغ القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها يكون بصفةفإنعند اتباع هذا األسلوب ) ج(و

 . اقرب إلى المبلغ المستحق في حالة عدم استمرار النظام أو تصفيته
 

  :  المقدر باألسباب التاليةاألجربينما يمكن تبرير إتباع أسلوب  - ٢٥

والتقديرات الفروض يتم إعداد البيانات المالية على أساس استمرارية المنشاة بغض النظر عن   ) أ(

  . إجرائهاالواجب 

لذا يتعين أو فى تاريخ قريب منه ، يتم تحديد المزايا على أساس األجور السائدة في تاريخ التقاعد )   ب(و

 .ومعدالت العائدتقدير المستويات المتوقعة لهذه األجور وبالتالي االشتراكات 

 فيأخذ هذه األجور المتوقعة على األجور المتوقعة فان عدم حينما يعتمد حساب غالبية التمويل ) ج(و

د ينتج عنه ظهور فائض تمويلى في النظام على عكس الحقيقة أو أن يظهر كفاية ق .الحسبان

 . تمويلي على عجز ينطويالتمويل بالرغم من انه 
 

 الحالي في األجر على أساس المبنيةيتم اإلفصاح عن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها  - ٢٦

اما في .  االلتزام عن المزايا المكتسبة حتى تاريخ القوائم الماليةإلظهارذلك القوائم المالية عن النظام و

 المتوقع فيتم اإلفصاح عن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها األجرحالة إتباع أسلوب 

استمرارية  مقدار االلتزام المحتمل على أساس مفهوم إلظهاروالمبنية على أساس االجر المتوقع وذلك 

 .المنشاة والتي تتخذ قاعدة لحساب التمويل

باإلضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك شرح كاف وواضح عن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد و

وقد يكون هذا الشرح في شكل معلومات عن مدى كفاية الخطط المستقبلية للتمويل وسياسة . المتعهد بها

 المالية أو في التقرير القوائمساس األجور المتوقعة كما يجب أن يرد هذا الشرح في  على أالمبنيةالتمويل 

  . االكتوارى
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  دورية التقييم االكتوارى 

وفى حالة . في العديد من البلدان ال يتم الحصول على التقييم االكتوارى دوريا اال مرة كل ثالثة سنوات - ٢٧

م المالية يتم االستعانة بأخر تقييم متاح كأساس على أن يتم عدم إعداد التقييم االكتوارى في تاريخ القوائ

 .اإلفصاح عن تاريخ التقييم هذا

  

  محتويات القوائم المالية 

تعرض المعلومات الخاصة بنظم المزايا المحددة لتعكس الممارسات المختلفة لإلفصاح وعرض المعلومات  - ٢٨

  : االكتوارية في احد األشكال التالية

قائمة توضح صافى األصول المتاحة للمزايا والقيمة الحالية االكتوارية لمزايا قوائم مالية تضم   ) أ(

تضمن القوائم المالية أيضا قوائم للتغيرات في كما ت. التقاعد المتعهد بها والفائض أو العجز الناتج 

. د بهاالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهمة الحصافى األصول المتاحة للمزايا والتغيرات في القي

كما يمكن أن يرفق مع القوائم المالية أيضا تقريرا اكتواريا منفصال يبين القيمة الحالية االكتوارية 

  .لمزايا التقاعد المتعهد بها

المتاحة للمزايا وقائمة بالتغيرات في صافى هذه األصول قوائم مالية تضم قائمة بصافة األصول )   ب(و

الكتوارية لمزايا ومعاشات التقاعد المتعهد بها في إيضاح يرفق ويتم اإلفصاح عن القيمة الحالية ا

مع القوائم المالية كما يمكن أن يرفق مع القوائم المالية أيضا تقريرا اكتواريا منفصال يبين القيمة 

  . الحالية االكتوارية لمزايا ومعاشات التقاعد المتعهد بها

 المتاحة تاحة للمزايا وقائمة بالتغيرات في صافى األصول األصول المبصافيقوائم مالية تضم قائمة )    ج(و

 . مع تقرير اكتوارى منفصل يتضمن القيمة الحالية لمزايا التقاعد المتعهد بهاللمزايا

بتقرير  شبيها لألمناءومن الممكن في كل نموذج من نماذج التقارير السابقة أن يرفق بالقوائم المالية تقريرا 

  . تقرير عن االستثماراتإرفاقارة كما يمكن أيضا المديرين أو مجلس اإلد

  

المتعهد بها مزايا التقاعد  أن تحديد مقدار ")ب(٢٨"و " )أ(٢٨"ى مؤيدو النموذج الموضح بالفقرات ري - ٢٩

ساعد مستخدمي القوائم المالية على تقييم الموقف الحالي ات األخرى الواردة بتلك األشكال يوتقديم المعلوم

كما يرى هؤالء أيضا أن القوائم المالية . الوفاء بااللتزامات الواردة بهذا النظامة على القدرللنظام ومدى 

، اال أن البعض يرى أن النموذج ة  بذاتها دون االعتماد على قوائم أخرى مرفقمتكاملةيتعين أن تكون 

يمة الحالية  يمكن أن يعطى انطباع بوجود التزام في حين انهم يرون أن الق")أ(٢٨"الموضح بالفقرة 

 .االكتوارية لمزايا التعاقد المتعهد بها لها كافة سمات االلتزام
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 انه ليس بالضرورة وجود قائمة لصافى األصول المتاحة ")ج(٢٨"يرى مؤيدو النموذج الموضح بالفقرة  - ٣٠

 كما انه ")أ(٢٨"للمزايا توضح القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها كما هو وارد بالفقرة 

 النه يتم مقارنتها مباشرة مع ")ب(٢٨"ليس بالضرورة اإلفصاح عنها في إيضاح كما هو وارد بالفقرة 

 هؤالء بشدة بان الخبراء أفادوقد . أصول نظام المزايا ويمكن أن تكون هذه المقارنة غير مناسبة

 لمزايا التعاقد المتعهد بها بالقيمة السوقية االكتواريين ال يقوموا بالضرورة بمقارنة القيمة الحالية االكتوارية

.  بدال من ذلك يقومون بتقييم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من االستثماراتأنهم إاللالستثمارات 

 هذه المقارنة تقييم الخبير االكتوارى تعكسوبالتالي يرى مؤيدو هذا النموذج انه من غير المحتمل أن 

 المعلومات بشان مزايا التقاعد أن ويرى البعض . ن تفهمهاكمتقاعد بشكل كامل بحيث ي مزايا اللنظام

يتعين أن يتم اإلفصاح عنها بصورة منفردة في تقرير مستقل للخبير االكتوارى حيث يمكن توضيحها 

 .ةكميبشكل مناسب وذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه المعلومات ذات أرقام محددة وذات طبيعة 

  

 عن المعلومات التي تتعلق بمزايا التقاعد المتعهد بها باإلفصاح التي تؤيد السماح اآلراء هذا المعيار يقر - ٣١

 الحالية لحساب القيمة  المعارضةاآلراء هذا المعيار و يرفض . في تقرير مستقل للخبير االكتوارى

 تعتبر ")ب(٢٨"و " )أ(٢٨"الفقرات  وبالتالي فان النماذج الموضحة ب.االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها

 مادامت ")ج(٢٨"من النماذج التي يقرها هذا المعيار كما يقر هذا المعيار أيضا النموذج الموضح بالفقرة 

 إلى تقرير الخبير االكتوارى أو مرفق معها هذا التقرير الذي يوضح إشارةالقوائم المالية تحتوى على 

 . المتعهد بهاالتقاعدالقيمة الحالية االكتوارية لمزايا 

  

  التقييم و اإلفصاح فى جميع األنظمة

  تقييم أصول النظام 
ففى حالة األوراق المالية المتداولة تكون القيمة العادلة . تثبت استثمارات نظام مزايا التقاعد بالقيمة العادلة - ٣٢

 . ذلكوعندما ال يمكن تقدير القيمة العادلة فيجب اإلفصاح عن سبب . هي القيمة السوقية
 

عادة ما تكون القيمة السوقية هى القيمة العادلة لألوراق المالية المتداولة ألنها تعتبر األكثر مالئمة لتقييم  - ٣٣

أما األوراق المالية التى تسترد .  خالل الفترة االستثماراألوراق المالية فى تاريخ التقرير و قياس فاعلية 

 النظام ، أو عناصر محددة منها فتثبت على أساس التزاماتة  بغرض مقابلاقتناؤهابقيمة محددة و التى يتم 

أما استثمارات نظام . االستحقاق  ثبات معدل العائد حتى تاريخ بافتراضالقيمة اإلستردادية النهائية لها 

 منشأة بالكامل ، فيجب اإلفصاح عن امتالك التى ال يمكن تحديد قيمة عادلة لها كما فى حالة التقاعدمزايا 

 بغير القيمة السوقية او العادلة ، االستثماراتأما فى حالة ما إذا أثبتت .  القيمة العادلة استخدامعدم سبب 

األصول المستخدمة فى أنشطة و يتم المحاسبة عن . فإنه ينبغى أن يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة 

 .الصندوق طبقاً للمعايير المطبقة 
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 اإلفصاح 
المحددة أو نظام اإلشترك تقاعد سواء كان بنظام المزايا ائم المالية عن مزايا ال أن تتضمن القو أيضاًيجب - ٣٤

 : المحدد ، المعلومات التالية 

  .قائمة بالتغيرات فى صافى األصول المتاحة للمزايا  ) أ(

 .ملخص بأهم السياسات المحاسبية ) ب(و 

  . فى النظام خالل الفترة توصف للنظام و اثر أية تغيرا) ج(و 
 

   :التقاعد إن أمكن عن نظم مزايا  تتضمن القوائم المالية يجب أن - ٣٥

  :قائمة بصافى األصول المتاحة للمزايا يفصح فيها عما يلى   ) أ(

  األصول فى آخر الفترة مصنفة تصنيفاً مالئماً )١(

 .أسس تقييم األصول) ٢(و

ا من قيمة صافى األصول المتاحة للمزاي% ٥تفاصيل أى إستثمار مستقل تزيد قيمته عن ) ٣(و

 .من قيمة أ ى فئة من األوراق المالية% ٥أو 

 . تفاصيل أى إستثمار فى منشأة صاحب العمل) ٤(و 

  . التقاعد المتعهد بها لمزاياأية إلتزامات أخرى بخالف القيمة الحالية اإلكتوارية) ٥(و 
 

  :قائمة بالتغيرات فى صافى األصول المتاحة للمزايا توضح ما يلى  ) ب(و

  .صاحب العملإشتراكات  ) ١(

 .إشتراكات العاملين) ٢(و

 .عائد اإلستثمار مثل الفوائد و توزيعات األسهم) ٣(و

 .اإليرادات األخرى) ٤(و

تقاعد أو وفاة أو  إلى مزايا – على سبيل المثال –مصنفة (المدفوعة أو المستحقة المزايا ) ٥(و

 )عجز أو مبالغ مقطوعة 

 المصروفات اإلدارية) ٦(و 

 ات األخرىالمصروف) ٧(و

 الضرائب على الدخل) ٨(و

 .ت و التغيرات فى قيم اإلستثماراتاألرباح والخسائر الناتجة عن التصرف فى اإلستثمارا) ٩(و

  .التحويالت من و إلى النظم األخرى ) ١٠(و
 

  وصف للسياسة التمويلية ) ج(و
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المرفق القيمة الحالية بالنسبة لنظم المزايا المحددة يمكن أن يتضمن التقرير اإلكتوارى ) د(و

و ) والتى تفرق بين المزايا المضمونة و غير المضمونة ( اإلكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها 

التى تقوم على أساس مزايا التقاعد المتعهد بها طبقاً لشروط النظام ، و الخدمات المؤداه حتى 

أن تقرأ هذه المعلومات مقترنة  مستويات المرتب الحالى أو المتوقع و يجب باستخدامتاريخه 

  .بالقوائم المالية المتعلقة بها 

  

يجب أن يكون هناك وصف لإلفتراضات اإلكتوارية الهامة . بالنسبة لنظم المزايا  المحددة ) هـ(و

  .التى أتبعت و الطريقة المستخدمة فى حساب القيمة الحالية اإلكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها

  

. ر عن نظام مزايا التقاعد وصف للنظام ، سواء كجزء من القوائم أو فى تقرير منفصل يحتوى التقري - ٣٦

  :ويمكن أن يتضمن ما يلى 

  .أسماء أصحاب العمل و مجموعات العاملين الذين يغطيهم النظام  ) أ(

عدد المشتركين الذين يحصلون على المزايا و عدد المشتركين اآلخرين مصنفين ) ب( و

 .تصنيفاً مالئماً

 . إشتراك محدد أو مزايا محددة–نوع النظام ) ج(و  

  . إيضاح عما إذا كان المشتركون يساهمون فى النظام) د( و 

  .المشاركين إلى التقاعد المتعهد بها وصف لمزايا ) هـ(و 

   . وصف ألى شرط إلنهاء النظام ) و(و  

  . التقريرخالل الفترة التى يغطيها) و(إلى ) أ(أى تغيرات فى البنود من ) ز( و 

من الشائع اإلشارة إلى أية مستندات أخرى متاحة لمستخدمى التقرير و التى تتضمن وصفاً للنظام و أية 

  .معلومات عن تغيرات الحقة فى التقرير
 

  

  

    


