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  )٣٨( رقم المصرىمعيار المحاسبة 

  العاملينمزايا 
  هدف المعيار

 ، ويتطلب المعيار أن تقـوم المِنـشأة         العاملين بشأن مزايا    اإلفصاح تحديد المحاسبة و      إلى هدف هذا المعيار  ي

  :باالعتراف 

ادها لهـم    التى ستقوم بسد   العاملين مزايا   لمقابلة بتقديم خدمة لها     عامل قيام   يستحق نتيجة بأى التزام     ) أ(

  .فى المستقبل

 الخدمـة التـى يقـدمها      الناتجة عن  االقتصادية   المنافعروف عندما تقوم المنشأة باستهالك      أى مص ب)  ب(و

  .العاملين مقابل مزايا عاملال

  نطاق المعيار

العاملين فيما عدا ما يطبـق      يجب أن يقوم صاحب العمل بتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن مزايا              - ١

  ."المدفوعات المبنية على أسهم) " ٣٩(يار المحاسبة المصرى رقم بشأنه مع
 

 حيث يتم تناول ذلك فـى  العاملين مزايا نظم عن التقارير أسلوب المحاسبة و إعداد   ال يتناول هذا المعيار      -٢

 ."  مزايا التقاعدعن نظم و التقريرالمحاسبة " )٢١(رقم  المصرىر المحاسبة امعي
 

 : ، بما فى ذلك تلك المنصوص عليها العاملينكافة مزايا  هذا المعيار على يطبق -٣

 مـن   و مجموعـات  أين فرديين   عامل رسمية أو اتفاقيات رسمية أخرى بين منِشأة و          نظمبموجب    ) أ(

 . ممثليهمأوين عاملال

بموجب المتطلبات التشريعية أو من خالل ترتيبات صناعية حيث يطلب من المنشآت المـساهمة              ) ب(أو  

  . المتعددة أصحاب العملنظم الصناعة أو نظمو أ الدولة نظمو أية  الوطنالنظمفى 

 وينشأ عن األعراف غير الرسمية      . األعراف غير الرسمية التى ينشأ عنها التزام ضمنى          بموجب) ج(أو  

حـد األمثلـة   و أ ، العاملين بديل فعلى سوى سداد مزايا لدى المنشأة  ال يوجد    عندما ضمنىالتزام  

شأة ضرر غير مقبول    تغير فى األعراف غير الرسمية للمن     ال يترتب على    ما منىالضعلى االلتزام   

   .العاملين مع عالقاتهافى 

١ - ٣٨ 
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   :العاملينتشمل مزايا  -٤

              و اشـتراكات التأمينـات االجتماعيـة       المرتبـات  قصيرة األجل مثـل األجـور و         العاملينمزايا    ) أ(

        )  شـهراً مـن نهايـة الفتـرة          ١٢إذا استحقت خالل     (  السنوية المدفوعة و المكافآت    اتجازإلو ا 

و البضائع و الخدمات المجانيـة      أ و االنتقال     مثل الرعاية الطبية و اإلسكان    ( و المزايا غير النقدية     

  .ين الحاليينعامللل) أو المدعومة 

أمين على الحياة لمـا      و مزايا التقاعد األخرى و الت      معاشات التقاعد مزايا ما بعد انتهاء الخدمة مثل        ) ب(

 .بعد انتهاء الخدمة و الرعاية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة 

 التفرغ للبحـث أو     إجازة الخدمة الطويلة أو     إجازة األخرى طويلة األجل بما فى ذلك        العاملينمزايا   ) ج(

 إلـى و مزايا الخدمة الطويلة األخرى و مزايا العجز طويلة األجل باإلضـافة             أاالحتفال بالمناسبات   

ـ ـ شهراً أو أكثر بعد ن      ١٢السداد بمرور   إذا كانت مستحقة   المكافآت و التعويضات المؤجلة    اية ـه

 .الفتـرة 

  .إنهاء الخدمةمزايا   ) د(

 هذا المعيار يحدد متطلبات منفـصلة     فإن خصائص مختلفة    أعاله) د(إلى  ) أ(كل بند محدد فى     لنظراً ألن   

  .لكل فئة 

  

   .يب العاملين فى األرباح و المقررة بموجب نصوص قانونية  ال تشمل مزايا العاملين نص-أ٤

  

  

أو (  ، ويمكن تسويتها من خالل دفعات        يعولونهمين أو من    عامل المزايا المقدمة إما لل    العاملينتشمل مزايا    -٥

أو آلخرين مثل    يعولونهمين أو لزوجاتهم أو أبنائهم أو من        عامللتتم إما مباشرة ل   ) تزويد بضائع أو خدمات   

 .ات التأمينشرك

 

، رضـى أو مؤقـت     كامل أو جزئى او دائم أو ع       وقت تقديم الخدمات للمنشأة على أساس       ينعامليمكن لل  -٦

 . اإلدارة اآلخرين موظفىيشمل المديرين و فإن لفظ عاملين ولغرض هذا المعيار 
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 تعريفات

  .بالمعنى المذكور قرين كل منهاتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار  - ٧

  .ونعاملابل الخدمة التى يقدمها ال المنشأة مقتمنحه الذى المقابل هى كافة أشكال :العاملينايا مز

 مـستحقة   حالتـى تـصب   )  الخدمة   إنهاءعدا مزايا    ( العاملين هى مزايا    : قصيرة األجل  العاملين مزايا

  .مة ون بتقديم الخدعامل شهراً بعد نهاية الفترة التى يقوم خاللها ال١٢ بكاملها خالل

المستحقة بعد إكمـال فتـرة       )  الخدمة   إنهاءعدا مزايا    ( العاملين هى مزايا    :المزايا بعد إنتهاء الخدمة   

  .الخدمة 

 بموجبها بتقديم مزايا     هى ترتيبات رسمية أو غير رسمية تقوم المنشأة        : الخدمة انتهاء المزايا بعد    نظم

  . واحد أو أكثر عاملبعد انتهاء فترة الخدمة ل

 تقـوم المنـشأة بموجبهـا بـدفع         التىو  المزايا لما بعد انتهاء الخدمة     نظم هى   : المحدد شتراكنظم اال 

 لدفع مزيد مـن     ضمنىو ال يكون عليها التزام قانونى أو        ) صندوق( ثابتة فى منشأة منفصلة      اشتراكات

ة بخدمتهم فـى     المتعلق العاملينمزايا  كافة   بأصول كافية لدفع     محتفظاً إذا لم يكن الصندوق      االشتراكات

  .الفترات الحالية و السابقة 

  . المحددنظم االشتراك بعد انتهاء الخدمة بخالف لما المزايا نظم هى : المزايا المحددةنظم

           مزايـا محـددة    نظـم أو  )  الدولـة    نظـم عدا  (  محدد   نظم اشتراك  هى   : أصحاب العمل المتعددين   نظم

  :التى )  الدولة نظمعدا ( 

  . ليست تحت سيطرة مشتركةالتى  و التى تساهم فيها مختلف المنشآتتجمع األصول  ) أ(

 أكثر من منشأة على أساس أنـه يـتم تحديـد            للعاملين فى تستخدم تلك األصول لتقديم المزايا      ) ب( و  

 . المعنيينالعاملين و المزايا بدون اعتبار لهوية المنشأة التى تستخدم االشتراكمستويات 

عدا مزايا ما بعد انتهـاء الخدمـة و مزايـا          ( العاملين هى مزايا    :طويلة األجل  األخرى   العاملينمزايا  

ن يعاملشهراً بعد نهاية الفترة التى يقدم فيها ال        ١٢ التى ال تصبح مستحقة بكاملها خالل        ) الخدمة إنهاء

  .خدماتهم 

  : المستحقة نتيجة إما العاملين هى مزايا : الخدمةإنهاءمزايا 
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  . قبل تاريخ التقاعد العادى عاملاء خدمة لقرار المنشأة بإنه  ) أ(

 . بقبول ترك العمل االختيارى مقابل هذه المزاياعامللقرار ال) ب(أو  

   عملية توظيف فى المستقبل بأية غير المشروطة  العاملين هى مزايا:مزايا العاملين المكتسبة

ت المستقبلية المتوقعة المطلوبة لتسوية      هى القيمة الحالية للدفعا    :القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة    

  . بدون خصم أية أصول للنظام فى الفترات الحالية و السابقةعاملن خدمة العااللتزام الناجم 

 عامـل  خدمة ال  عن هى الزيادة فى القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة الناجمة           :تكلفة الخدمة الحالية  

  .فى الفترة الحالية

 المزايا أقرب بسبب أن هى الزيادة خالل فترة فى القيمة الحالية اللتزام مزايا محددة تنجم             :تكلفة الفائدة 

  .إلى التسوية بمقدار فترة واحدة 

   :تتضمن  :النظامأصول 

   التى يحتفظ بها صندوق المزايا طويلة األجل للعاملين  األصول)أ(

  بوالص التأمين المؤهلة ) ب(

 األدوات الماليـة غيـر   بخـالف  ( هى أصول:ا العاملين طويلة األجل   األصول التى بحوزة صندوق مزاي    

  : وتتسم بما يلى ) للقوائم الماليةالمعدة للتحويل التى تصدرها المنشأة ةالقابل

 للتقارير و قائمة فقـط لـسداد مزايـا          المعدةمنشأة منفصلة قانونياً عن المنشأة      ال بها   تحتفظ  ) أ(

  .العاملين أو تمويلها

      للتقـارير   المعـدة  ، وليست متاحة لدائنى المنشأة       العاملينخدم فقط لتسوية مزايا     تستلمتاحة  ) ب(و

   : للتقرير إال إذاالمعدةو ال يمكن إعادتها للمنشأة ) حتى فى حاالت اإلفالس( 

 الخـاص بمزايـا     النظامكانت األصول المتبقية للصندوق كافية لتلبية التزامات         )١(

  . للتقرير لمعـدةالمنشأة ا  التزاماتالعاملين أو

 للتقرير لتعويض هـذه المنـشأة عـن مزايـا           المعدةتم إعادة األصول للمنشأة     )  ٢(أو  

 .العاملين المسددة بالفعل 
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 عالقة بالمنشأة المعـدة     ذا اًطرف هى بوليصة تأمين تصدرها شركة تأمين ال تمثل          :بوليصة التأمين المؤهلة  

 " عن األطراف ذوى العالقة    اإلفصاح ") ١٥(اسبة المصرى رقم    معيار المح   فى للقوائم المالية كما هو معرف    

  :إذا كانت عوائد البوليصة تتسم بما يلى 

  . مزايا محددة لنظامو تمويل مزايا العاملين طبقاً أيمكن استخدامها فقط لسداد   ) أ(

وال ) حتى فى حالـة اإلفـالس     ( ليست متاحة لدائنى المنشأة المعدة للتقارير المالية         ) ب(

 :إال إذا لهذه المنشأة ا يمكن سداده

 زائدة  ال تتطلبها البوليصة للوفـاء بجميـع   كانت هذه العوائد تمثل أصوالً     )١(

  .التزامات مزايا العاملين المشار إليها 

يا العاملين  اكان من الممكن رد هذه العوائد لهذه المنشأة لتعويضها عن مز          ) ٢(أو  

 . بالفعل المسددة

كل منهم لديه الرغبة     أصل أو تسوية التزام بين أطراف        بموجبها تبادل  يمكن   ىالقيمة الت  هى   :القيمة العادلة 

  .فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعامالن بإرادة حرة 

 النظـام  مـن أصـول      المتولـدة  األخرى ات هو الفائدة و أرباح األسهم و اإليراد       :النظامالعائد على أصول    

 مخصوماً منهـا أيـة تكـاليف        النظام أصولحققة أو غير المحققة من       الخسائر الم  األرباح أو باإلضافة إلى   

   .هالنظام نفس أية ضريبة مستحقة الدفع من قبل كذلكو مخصوماً منها  النظامإلدارة 

   : ما يلى متضمنةو الخسائر االكتواريةأ األرباح

  ). لفعل حدث با بين االفتراضات االكتوارية السابقة و ما الفروقأثر ( تعديالت الخبرة   ) أ(

  .آثار التغيرات فى االفتراضات االكتوارية ) ب(و 

 فـى الفتـرات     العاملين المحددة لخدمة    المزايا اللتزام  هى الزيادة فى القيمة الحالية        :تكلفة الخدمة السابقة  

 الخدمـة أو مزايـا      ن إدخال أو إجراء تعديالت فى مزايا ما بعد نهايـة          ع فى الفترة الحالية     الناتجةالسابقة  

حيث يتم إدخـال المزايـا أو       (  إيجابية   إما ، وقد تكون تكلفة الخدمة السابقة         األجل  األخرى طويلة  العاملين

  .) حيث يتم تخفيض المزايا القائمة ( سلبيةأو ) تحسينها 
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   قصيرة األجل العاملينمزايا 

 : قصيرة األجل بنوداً مثل العاملينتشمل مزايا  -٨

  .كات التأمينات االجتماعية اشترا والمرتباتاألجور و    ) أ(

 اإلجـازة  الـسنوية المدفوعـة و       اإلجـازة مثل   ( المدفوعةحاالت الغياب قصيرة األجل     ) ب(و

 شهرا بعد نهاية الفترة التى      ١٢ حاالت الغياب خالل     حدوث يتوقع   حيث) المرضية المدفوعة 

 . بتقديم خدماتهمالعاملونيقوم فيها 

ون خاللهـا بتقـديم     عـامل هراً بعد نهاية الفترة التى يقوم ال       ش  ١٢المكافآت المستحقة خالل    ) ج(و

    . خدماتهم

دون و الخدمات أو البضائع     أ و االنتقال    اإلسكانمثل الرعاية الطبية و     ( المزايا غير النقدية    ) د(و

  .ين الحاليينعامللل) و المدعومة أمقابل 

  

ـ    العاملينالمحاسبة عن مزايا     -٩ دة ألنهـا ال تتطلـب افتراضـات     قصيرة األجل تكون عادة غير معق

، عالوة على ذلك    إكتوارية أو خسارة    ربحاكتوارية لقياس االلتزام أو التكلفة و ال يوجد احتمال بأى           

  .مخصم قصيرة األجل على أساس غير العاملينيتم قياس التزامات مزايا 

  

 االعتراف و القياس 

   قصيرة األجل العاملينكافة مزايا 

 على المنشأة االعتراف بالمبلغ غير      ،قديم خدمة لمنشأة خالل فترة محاسبية        بت عاملعندما يقوم    -١٠

 : مقابل تلك الخدمة الذى من المتوقع أن يدفع قصيرة األجل العاملينالمخصوم لمزايا 

بالفعل ، و إذا زاد المبلغ الذى تم دفعه         بعد خصم أى مبلغ تم دفعه       )  مستحق مصروف( كالتزام    ) أ(

         للمزايا يجب على المنشأة االعتراف بتلك الزيـادة علـى أنهـا أصـل             عن المبلغ غير المخصم     

إلى الحد الذى تؤدى فيه الدفعة المقدمة علـى سـبيل المثـال إلـى               ) مصروف مدفوع مقدماً  ( 

   .و استرداد نقدى أ المستقبلية المدفوعاتتخفيض فى 
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      يا فـى تكلفـة األصـل       آخر بإدخال المزا   مصرىكمصروف إال إذا تطلب أو سمح معيار        )  ب(و

و معيـار   " المخـزون  " – )٢(رقـم    المصرى على سبيل المثال معيار المحاسبة       راجع( 

 ") .األصول الثابتة " – ) ١٠(رقم  المصرىالمحاسبة 

 العاملينتطبيق هذا المطلب على مزايا      ب المنشأة   تقومكيف  " ١٧"،  " ١٤"،  " ١١"توضح الفقرات   

  . و المكافآت  فى األرباحمشاركةال نظم و مدفوعة غياب  حاالتىالتى تتمثل فقصيرة األجل 

  

   المدفوعةحاالت الغياب قصيرة األجل      

 حـاالت  التى تتمثـل فـى   قصيرة األجل    العاملينعلى المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة لمزايا         -١١

  :كما يلى " ١٠" بموجب الفقرة مدفوعةغياب 

 الخدمة التى تزيد من حقهم      العاملونعندما يقدم   : تراكمة  فى حاالت الغياب المدفوعة الم      ) أ(

  .غياب مستقبلى مدفوعفى 

 . عند حدوث حاالت الغياب  المدفوعة غير المتراكمة الغيابفى حاالت) ب(و

 

 و المرض و العجز     اإلجازة عن الغياب ألسباب مختلفة بما فى ذلك         العاملينيمكن للمنشأة تعويض     - ١٢

  األبوة و الخدمة بأمر تكليف و الخدمة العـسكرية ، ويقـسم اسـتحقاق              قصير األجل و األمومة أو    

  : إلى فئتين المدفوعة الغياب حاالت

   . تراكمية   ) أ(

 .غير تراكمية  ) ب(

 

يمكـن اسـتخدامها فـى      التى   المرحلة و    الحاالت التراكمية هى تلك     مدفوعة األجر حاالت الغياب    - ١٣

حـاالت   ، وقد يكون تـراكم       بكامله غير مستخدم    الفترات المستقبلية إذا كان استحقاق الفترة الحالية      

 غير المستخدم   مقابل حقهم ون دفعة نقدية    عاملبكلمات أخرى يستحق ال   (  اً إما مستحق  الغياب المدفوعة 

 غيـر   حقهـم مقابل   نقدية   دفعة العاملون يستحقعندما ال   ( ، أو غير مستحق   )  تركهم المنشأة    عند

حقهـم   بتقديم خدمة تزيد من      العاملون عندما  يقوم   االلتزام   ، وينشأ ) المستخدم عند تركهم المنشأة     

قائماً و يتم االعتراف به حتـى و لـو كانـت             المستقبلية و يكون االلتزام      لحاالت الغياب المدفوعة  
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قبل استخدامهم لحقهـم    الخدمة   العامليناحتمال ترك   أن   غير مستحقة بالرغم من      الحاالت المدفوعة 

 . لدفعات نقدية يؤثر على قياس ذلك االلتزام  غير المستحقةاإلجازةفى 

  

 على أنها المبلغ اإلضافى     حاالت الغياب المدفوعة  يجب على المنشأة قياس التكلفة المحتملة لتراكم         -١٤

  . غير المستخدم الذى تراكم فى تاريخ الميزانيةلالستحقاقالذى يتوقع أن تدفعه المنشأة نتيجة 

 

لسابقة االلتزام بمقدار مبلغ الدفعات اإلضافية التى يتوقع أن تنـشأ           يقيس األسلوب المحدد فى الفقرة ا      - ١٥

 فقط من حقيقة أن المنفعة تتراكم ، وفى العديد من الحاالت قد ال تحتاج المنشأة إلى إجراء حسابات                  

 . غير المستخدمة لحاالت الغياب المدفوعةم وجود التزام جوهرى مفصلة لتقدير عد

  

 حق العامل خالل   تنقضى إذا لم يتم استخدام       فهى:   غير التراكمية  دفوعةحاالت الغياب الم  ال ترحل    - ١٦

 غير المـستخدم عنـد      الحق نقدية عن    فى دفعة ين  عامللل  حقاًبكامله ، وهى ال تعطى       الفترة الحالية 

إلى الحد الذى ال يزيد به      (  المرضية   اإلجازة لمقابلترك المنشأة ، وهذه هى الحالة الشائعة بالنسبة         

 حـاالت الغيـاب    األمومة أو األبـوة و       إجازةو  )  المستقبلى   الحقالسابق غير المستخدم عن      الحق

إلى  و ال تعترف المنشأة بالتزام أو مصروف         ة بأمر تكليف أو الخدمة العسكرية،     لخدم ا وأ المدفوعة

   . ال تزيد مبلغ المزاياالعاملألن خدمة ،  وقت الغياب أن يأتى

  

  المكافآت المشاركة فى نظم

 و المكافـآت    األربـاح  المشاركة فـى     لمدفوعات يجب على المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة        -١٧

 :وذلك فقط عندما " ١٠"موجب الفقرة ب

 نتيجـة ألحـداث     المـدفوعات   يكون على المنشأة التزام حالى قانونى أو استداللى إلجراء هذه             ) أ(

   . سابقة 

 . لاللتزام يعتمد عليهيمكن إجراء تقدير  ) ب(

  . فقط عندما ال يكون للمنشأة بديل فعلى سوى السداد ن االلتزام قائماًيكو
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يـستلم  ) غير نصيب العاملين فى األرباح المحدد قانونـاً        ( المشاركة فى الربح     نظمبموجب بعض    - ١٨

 تخلق التزاماً   النظمون حصة فى الربح فقط إذا استمروا فى خدمة المنشأة لفترة محددة ، وهذه               عاملال

ون بتقديم الخدمة التى تزيد من المبلغ الذى سيتم دفعه لو أنهم  استمروا فى               عاملما يقوم ال   عند ضمنياً

 احتمـال تـرك بعـض       الضمنية االلتزامات    هذه الخدمة حتى نهاية الفترة المحددة ، ويعكس قياس       

 .بدون استالم دفعات المشاركة فى الربح الخدمة  العاملين

     "١٨"مثال يوضح الفقرة 

ين عـامل  لل السنوىلمشاركة فى الربح أن تقوم المنشأة  بدفع نسبة محددة من صافى ربحها              ل امنظ يتطلب

ون العمل خالل السنة سيكون إجمـالى       عاملالذين يستمرون فى عملهم على مدى السنة ، و إذا لم يترك ال            

ـ من صافى الربح ، وتقـدر المنـشأة أن معـدل دوران             % ٣دفعات المشاركة فى الربح للسنة        املينالع

  .من صافى الربح % ٢,٥ إلىسيخفض الدفعات 

  .من صافى الربح % ٢,٥تعترف المنشأة بالتزام و مصروف مقداره 

 

ارس المنشأة  ة ، و برغم ذلك فى بعض الحاالت تم        قد ال يكون على المِنشأة التزام قانونى لدفع مكافأ         - ١٩

 ألنه ال يوجد أمام المنشأة بديل       ضمنىو فى هذه الحاالت يكون على المنشأة التزام         دفع المكافآت ،    

 إمكانيـة قيـام بعـض        بعد األخذ فى االعتبار    الضمنى االلتزام   و يقاس فعلى سوى دفع المكافأة ،      

 . بدون استالم مكافأة المنشأة بترك العاملين

 بموجب خطة المشاركة فـى      الضمنى اللتزامها القانونى أو     يعتمد عليه تستطيع المنشأة إجراء تقدير      - ٢٠

 :أو المكافأة ، وذلك فقط الربح 

  . على صيغة لتحديد مبلغ المزاياللنظامعندما تحتوى األحكام الرئيسية   ) أ(

 .عندما تحدد المنشأة المبالغ التى سيتم دفعها قبل اعتماد القوائم المالية إلصدارها ) ب(أو 

  .  للمنشأة الضمنىعندما تعطى الخبرة السابقة أدلة واضحة على مبلغ االلتزام ) ج(أو 
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 المشاركة فـى    نظامينشأ االلتزام بموجب    ،   فيما عدا نصيب العاملين فى األرباح و المقرر قانوناً           - ٢١

علـى ذلـك      المنشأة ، و بناء     أصحاب  وليس من معامالت مع    العاملينكافآت من خدمة    مالربح و ال  

بح ولكـن   فى الربح و المكافآت ليس كتوزيـع لـصافى الـر      المشاركة نظام بتكلفة   المنشأةتعترف  

 .كمصروف 

 

ة ر شهراً بعد نهاية الفت     ١٢إذا لم تكن دفعات المشاركة فى الربح و المكافآت مستحقة بكاملها خالل              - ٢٢

 األخـرى طويلـة     العاملينمزايا  تبوب ك الدفعات  هذه  ون بتقديم الخدمة فإن     عاملالتى يقوم خاللها ال   

 ") ١٣١ "–" ١٢٦" الفقرات راجع( األجل 

  

 اإلفصاح

 قصيرة األجل فقد تتطلب     العاملين محددة بشأن مزايا     إفصاحات أن هذا المعيار ال يتطلب       بالرغم من  - ٢٣

تطلب معيـار المحاسـبة   إفصاحات ، فعلى سبيل المثال ي األخرى إجراء   المصريةمعايير المحاسبة   

اإلفصاح عن المعلومات الخاصـة     "  العالقة   ذوىاإلفصاح عن األطراف     " – )١٥(رقم   المصرى

عرض القـوائم    ")١(رقم   المصرى اإلدارة ، ويتطلب معيار المحاسبة       موظفى لكبار   عاملينالبمزايا  

  .العاملينعن تكلفة مزايا  المنشأة  إفصاحوجوب " المالية 

  

 نظم و   االشتراك المحدد  نظم التمييز بين    – بعد إنتهاء الخدمة     العاملينمزايا  

 المزايا المحددة

 :ما يلى على سبيل المثال تشمل المزايا بعد إنتهاء الخدمة  - ٢٤

  .معاشاتال التقاعد مثل مزايا  ) أ(

المزايا األخرى بعد إنتهاء الخدمة مثل التأمين على الحياة بعد إنتهاء الخدمـة و الرعايـة                )  ب(و  

 .الطبية بعد إنتهاء الخدمة 
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بعـد  مـا   ايا   لمز نظم بأنها الترتيبات التى بموجبها تقوم المنشأة بتقديم مزايا بعد إنتهاء الخدمة            تعرف

إنتهاء الخدمة ، وتطبق المنشأة هذا المعيار على كافة الترتيبات سواء كانت تتعلق بإنشاء وحدة مستقلة                

  . ودفع المزايا أم ال االشتراكاتإلستالم 

  

مزايا محـددة ،     نظم أو     محدد نظم اشتراك  إما الخدمة على أنها     انتهاء المزايا لما بعد     نظمتصنف   - ٢٥

 . من أحكامـه و شـروطه الرئيـسية          وهر االقتصادى للنظام كما هو مأخوذ     الجوذلك يعتمد على    

   :  المحددنظم األشتراكوبموجب 

 بـه فـى     االشتراك   للمنشأة على المبلغ الذى توافق على        الضمنى  يقتصر االلتزام القانونى أو       ) أ(

 بمقدار مبلغ   لعامالصندوق ، وهكذا يتم تحديد مبلغ المزايا لما بعد انتهاء الخدمة الذى يستلمه ال             

 مزايا بعد انتهاء الخدمـة أو  لنظام) عاملومن المحتمل كذلك ال  (  التى تدفعها المنشأة     االشتركات

  .االشتراكات الناجمة من ت على االستثماراالعوائد شركة التأمين ، باإلضافة إلى إلى

  و مخـاطر  ) وقـع أقـل ممـا هـو مت       المزايـا     تكون نأ( كتوارية    اللذلك تقع المخاطر ا   تبعاً  ) ب(و  

 .عاملعلى ال) األصول المستثمرة غير كافية لمواجهة المزايا المتوقعة تكون ن أ( مار ـاالستث

 

 االشـتراك من األمثلة على الحاالت التى ال يقتصر فيها التزام المنشأة على المبلغ الذى توافق على                 - ٢٦

  :خالل  من ضمنىبه فى الصندوق عندما يكون على المنشأة التزام قانونى أو 

  .االشتراكات فقط بمبلغ اً مزايا ليس مرتبطنظامصيغة   ) أ(

ـ     مباشـر   أو بـشكل   نظـام ما بشكل غير مباشر من خالل       ضمان إ ) ب(أو   دد علـى   ـ لعائـد مح

  .االشتراكات

 عنـدما يكـون   ضمنى ينشأ التزام فقد ،  ضمنى عنها التزام    ينشأاألعمال غير الرسمية التى     ) ج(أو  

 السابقين لمواجهة التضخم حتـى عنـدما ال         ينعامللايادة مزايا    بز سوابق تاريخية للمنشأة  

 .يوجد التزام قانونى للقيام بذلك 
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  : المزايا المحددة نظمبموجب  - ٢٧

   . ين الحاليين و السابقين عاملتقديم المزايا المتفق عليها للب المنشأة تلتزم  ) أ(

 االستثمار فى    و مخاطر )  هو متوقع  عما المزايا   ةتكلفأن تزيد   (  االكتوارية    تقع المخاطر ) ب(  و

 متوقعاً  ن االكتوارية أو االستثمارية أسوأ مما كا      الحساباتجوهرها على المنشأة ، و إذا كانت        

 .فقد يتم زيادة التزام المنشأة 

 

 المزايا المحددة فى    نظمو  نظم االشتراك المحدد    أدناه الفرق بين    " ٤٢"إلى  " ٢٩ " من توضح الفقرات  - ٢٨

  .اب العمل المتعددين و خطط الدولة و المزايا المؤمن عليها سياق خطط أصح

  

  أصحاب العمل المتعدديننظم

 مزايـا   نظـام  محدد أو    اشتراك نظام أصحاب العمل المتعددين على أنه       نظام تبويبعلى المنشأة    -٢٩

و عنـدما   ،  )  يتعدى األحكام الرسمية   ضمنىبما فى ذلك أى التزام       ( النظاممحددة بموجب أحكام    

 :على المنشأة  ،  مزايا محددة نظامأصحاب العمل المتعددين على أنه رف يع

 و التكلفـة المتعلقـة      النظـام  حصتها النسبية فى التزام المزايا المحددة و أصول          حساب  ) أ(

  . مزايا محددة أخرىنظم المستخدمة فى أية بنفس الطريقة بالنظام

  ".١٢٠"اإلفصاح عن المعلومات التى تتطلبها الفقرة ) ب(و 

 

 أصحاب العمل المتعددين    لنظام محاسبة المزايا المحددة     الستعمالعندما ال تتوافر معلومات كافية       -٣٠

  :على المنشأة ف مزايا محددة نظامل

  . محدداشتراكنظام  و كان كما ل" ٤٦ "إلى" ٤٤ " من بموجب الفقراتالنظام عن المحاسبة   ) أ(

 :اإلفصاح عن ) ب( و 

  .ا محددة مزاينظام هو النظامحقيقة أن  )١(

 المحاسـبة عـن   سبب عدم توفر معلومات كافية لتمكين المنشأة مـن       )٢(

  . ة محددنظام مزايا على أنه النظام
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 االشـتراكات  علـى مبلـغ      النظـام عجز فى   الفائض أو   الإلى الحد الذى يمكن به أن يؤثر        ) ج(و  

 : عما يلى أن تفصحالمستقبلية 

  .جز أية معلومات متوفرة عن ذلك الفائض أو الع) ١(

 .األساس المستخدم لتحديد ذلك الفائض أو العجز ) ٢(   و 

 .الدالالت الضمنية إن وجدت للمنشأة ) ٣(   و 

 

  :فيما يلى مثال على خطة مزايا محددة ألصحاب عمل متعددين حيث  - ٣١

مستوى يتوقع أن يكون     عند   االشتراكاتتحدد  :  على أساس دفعات مقسطة بحيث       نظاميتم تمويل     ) أ(

ع المزايا التى تستحق فى نفس الفترة ، ويتم دفع المزايا المستقبلية التى تم الحصول عليها                كافياً لدف 

  . المستقبلية االشتراكاتخالل الفترة الحالية من 

المنشآت المـشاركة وسـائل      ال يوجد لدي      حسب طول مدة خدمتهم ، و      العاملينيتم تحديد مزايا     ) ب(

ون حتـى تـاريخ     عـامل  للمزايا التى يحصل عليها ال     اشتراك بدون دفع    النظام من   لالنسحابفعلية  

إذا كانت التكلفة النهائيـة للمزايـا       : خلق مخاطرة اكتوارية للمنشأة     النظام ي  ااالنسحاب ، ومثل هذ   

التى تم الحصول عليها فى تاريخ الميزانية أكبر مما هو متوقع فإنه يجب على المنشأة أما زيـادة                  

 نظـام  النظـام بأنـه   يعرف هذال تخفيض فى المزايا و على ذلك  بقبوالعاملينقناع  أو إ اشتراكها

 .مزايا محددة 

 

 مزايا محددة   نظام المعرف على أنه   أصحاب العمل المتعددين     نظام تتوفر معلومات كافية عن      حينما - ٣٢

       النظـام  بإجراء المعاملة المحاسبية لحصتها النسبية فى التزام المزايا المحددة و أصول             المنشأةتقوم  

  مزايا نظام بنفس الطريقة كما هى بالنسبة ألى        النظامو تكلفة المزايا بعد انتهاء الخدمة المرتبطة مع         

محددة ، على أنه فى بعض الحاالت قد ال تكون المنشأة قادرة على تحديد حصتها فى المركز المالى                  

  :ذلك كافية لألغراض المحاسبية ، وقد يحدث و النظام بطريقة يعتمد عليهاو أداء 

 التى تلبى متطلبـات  بالنظامإذا لم  تتوفر للمنشأة إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة          ) أ(

 .هذا المعيار 
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          الحـاليين  العـاملين مرتبطـة ب كتواريـة   ا المنشآت المشاركة لمخـاطر      النظامإذا عرض     ) ب(أو

يعتمـد  س ثابت و    و السابقين للمنشآت األخرى ، مع ما ينجم عن ذلك من عدم وجود أسا             

 . على حدهالنظام مشاركة فى لكل منشأة و التكلفة النظام لتخصيص االلتزام و أصول عليه

 وتفصح عـن     محدد اشتراكنظام   كان كما لو    للنظامفى هذه الحاالت تقوم المنِشأة بإجراء المحاسبة        

  "٣٠"المعلومات اإلضافية التى تتطلبها الفقرة 

  

 مجرد  و إدارة المجموعة ه   نظام إدارة المجموعة ، و      نظمعددين عن    أصحاب العمل المت   نظمتتميز   - ٣٣

 فى تجميـع أصـولهم     المشاركين   ألصحاب العمل صحاب العمل الفرديين معاً للسماح      أ لنظمتجميع  

 ، ولكـن يـتم   المصاريف اإلداريةتخفيض تكاليف إدارة االستثمار و      بالتالى  ألغراض االستثمار و    

 اإلدارة نظـم  ، و ال تـشكل  لمصلحة العاملين لـديهم فقـط  عمل فصل مطالبات مختلف أصحاب ال  

الجماعية أية مشاكل محاسبية معينة ألن المعلومات متوفرة فى الحال لمعاملتها بنفس الطريقة مثـل               

 كتواريـة الاللمخاطر   ال تعرض المنشآت المشاركة      النظم صاحب عمل مفرد ، و ألن هذه         نظامأى  

و السابقين للمنشآت األخرى ، و تتطلب التعريفات فى هـذا المعيـار أن          الحاليين   العاملينالمتعلقة ب 

 مزايـا محـددة     نظام أو   أنه نظام اشتراك محدد   على  إما   إدارة المجموعة    بتبويب نظام تقوم المنشأة   

 ). يتعدى األحكام الرسمية ضمنىبما فى ذلك أى التزام  ( النظامحسب أحكام 

  

  تـساهم بهـا      ى المزايا المحددة التى تجمع األصول الت       نظم ال تعتبر نظم أصحاب عمل متعددين ،       - ٣٤

مختلف المنشآت التى هى تحت سيطرة مشتركة ، مثال ذلك منشأة أم و شركاتها التابعة  ، و علـى                  

 . مزايا محددة نظم على أنها النظمذلك تعامل المنشأة كافة هذه 
 

أن " المحتملة  و االلتزامات   ل  المخصصات و األصو   " )٢٨(رقم   المصرىيتطلب معيار المحاسبة     - ٣٥

، وفى سـياق    المتعلقة بها معلومات  المحتملة أو اإلفصاح عن     ال بااللتزاماتة باالعتراف   أتقوم المنش 

 : مما يلىعلى سبيل المثال  أصحاب العمل المتعددين قد ينشأ االلتزام المحتملنظام

 أصحاب  نظام منشأة مشاركة فى     لكالخسائر االكتوارية المتعلقة بالمنشآت األخرى المشاركة ألن          ) أ(

  .عمل متعددين تشارك فى المخاطر االكتوارية  لكل منشأة أخرى مشاركة 
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 إذا توقفت المنشآت األخـرى      النظام لتمويل أى نقص فى      النظام بموجب أحكام    مسئوليةأية  ) ب(أو  

 .عن المشاركة 

  

   الدولةنظم

 أصـحاب عمـل     لنظام كما هى بالنسبة      الدولة بنفس الطريقة   لنظامعلى المنشأة إجراء محاسبة      -٣٦

 ").٣٠"، " ٢٩" الفقرتين راجع (متعددين 

 

 أو جهة أخرى   الحكومة   وتقوم بتشغيلها  بموجب التشريع لتغطية كافة المنشآت     الدولة   نظموضع  يتم   - ٣٧

 التى وضعتها المنـشأة     النظم ، و توفر بعض      لتقرير المعدةليست خاضعة لسيطرة أو تأثير المنشأة       

 الدولـة و مزايـا      نظامتغطيتها بموجب    -خالفاً لذلك    -ارية تحل محل المزايا التى يتم       مزايا إجب 

 . دولة نظم ال تعتبر النظم، وهذه اختيارية إضافية

 

 ، ويتم   النظام بناء على التزام المنشأة بموجب       اشتراك محدد  الدولة بأنها ميزة محددة أو       نظمتتصف   - ٣٨

 عند مستوى يتوقع أن     االشتراكات تحدد   و الدفعات المقسطة     الدولة على أساس   نظمتمويل العديد من    

و يتم دفع المزايا المستقبلية التى يـتم  مطلوبة التى تستحق فى نفس الفترة، يكون كافياً لدفع المزايا ال  

 الدولـة ال    نظـام فى  ف المستقبلية ، وبرغم ذلك      االشتراكاتالحصول عليها خالل الفترة الحالية من       

 دفـع   هو فالتزامها الوحيد    ، لدفع هذه المبالغ المستقبلية      ضمنىة التزام قانونى أو     يوجد على المنشأ  

 . عندما تستحق االشتراكات

  

 المنافع المؤمن عليها

 وعلى المِنشأة معاملة هذا    مزايا بعد انتهاء الخدمة ،       نظاميمكن للمنشأة دفع أقساط تأمين لتمويل        -٣٩

       ضـمنياً مـاً قانونيـاً أو      ا ستتحمل التز  المنشأةذا كانت    محدد إال إ   نظام اشتراكات  على أنه    النظام

  ):النظام بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل إما( 

   . مباشرة عندما تصبح مستحقة العاملين مزايا بدفع  ) أ(
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 المـستقبلية   العـاملين يـا   ا أخرى إذا كان المؤمن ال يقوم بدفع كافـة مز          اشتراكاتدفع  ) ب(أ و   

 . فى الفترات الحالية و السابقة املينالعالمتعلقة بخدمة 

 النظـام  فإنه يجب على المنشأة معاملة       الضمنى المنشأة هذا االلتزام القانونى أو       تحملتإذا  و

  . مزايا محددة نظامعلى أنه 

  

المزايا المؤمن عليها بموجب عقد تأمين ليست بحاجة ألن يكون لها عالقة مباشرة أو تلقائيـة مـع                   - ٤٠

 المزايا بعد انتهاء الخدمة التى تشتمل على عقود تـأمين           نظم ، وتكون    العاملينمزايا  التزام المِنشأة ب  

 . الممولة األخرى النظمخاضعة لنفس التمييز بين المحاسبة و التمويل شأنها فى ذلك شأن 

 

 فى بوليـصة تـأمين تحـتفظ        باالشتراكة بتمويل التزام مزايا بعد انتهاء الخدمة        أ تقوم المنش  عندما - ٤١

 أو من خالل آلية تحديـد       النظام بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خالل          إما( شأة بموجبها   المِن

 فـإن   ضمنىبالتزام قانونى أو    )  مع شركة التأمين   تمثل طرفاً  أو من خالل عالقة      ةاألقساط المستقبلي 

 :يرقى إلى اشتراكات محددة ، ويتبع ذلك ال دفع األقساط 

  .)"٧" الفقرة راجع (للنظام  بوليصة التأمين المؤهلة على أنها أصل أن تقوم المنشأة بالمحاسبة عن  ) أ(

إذا كانت البوالص    ( تعويضيةأن تقوم المنشأة باالعتراف ببوالص التأمين األخرى على انها حقوق           ) ب(و   

  " ).أ١٠٤"تتفق مع الشروط الواردة بالفقرة 

 

 ، وال   النظـام  مجموعة مشاركين فى      أو النظام تكون بوليصة التأمين باسم مشارك محدد فى         عندما - ٤٢

 هنـاك  ال يكون عندئذ   ،  لتغطية أية خسارة من البوليصة      ضمنىيوجد على المنشأة التزام قانونى أو       

دفـع  يعتبر  و    دفع المزايا،  مسئوليةوحده  ين ، ويتحمل المؤمن     عامل على المنشأة لدفع مزايا لل     التزام

 و لـيس اسـتثماراً      العـاملين تسوية إللتزام مزايـا     األقساط الثابتة بموجب هذه العقود فى جوهره        

 و على ذلك تعامل المنـشأة هـذه          ، أة أصل أو التزام   ِشو تبعاً لذلك ال يكون للمن     ،  لتزاماللمواجهة ا 

 . محدد اشتراك لنظامدفعات  على أنها االشتراكات

  

  



 )٣٨( رقم المصرىمعيار المحاسبة 

  17 - 38 

  د المحداالشتراك نظم:  الخدمة انتهاءمزايا بعد 

 للتقارير  يتم تحديـده      المعدة سهلة وواضحة ألن التزام المنشأة        المحدد نظم االشتراك  محاسبة   تعتبر - ٤٣

طلب افتراضات اكتوارية لقياس    ا لتلك الفترة ، وتبعاً لذلك ال تت        به االشتراكتم  يحسب المبالغ التى س   

 عالوة على ذلك يتم قيـاس        أو خسارة اكتوارية،   ربحااللتزام أو المصروف و ال يوجد احتمال ألى         

 شهراً بعد نهاية الفتـرة       ١٢ال تستحق بكاملها خالل     عندما   إال مخصمات على أساس غير     االلتزام

 .ون بتقديم خدماتهم عاملالتى يقوم خاللها ال

  

 االعتراف و القياس 

 باالشـتراك المـستحق    خدمة لمنشأة خالل فترة يجب على المنشأة االعتراف          عاملعندما يقدم ال    -٤٤

 :قابل تلك الخدمة محدد مال لنظام االشتراكالدفع 

 تـم دفعهـا بالفعـل ، وإذا         اشتراكاتبعد خصم أية    ) مصروف مستحق ( على أنه التزام      ) أ(

 المستحقة للخدمـة قبـل تـاريخ        االشتراكات التى تم دفعها بالفعل عن       االشتراكاتزادت  

مـصروف  ( الميزانية فإنه يجب على المنشأة االعتراف بتلك الزيادة على أنهـا أصـل              

 إلى الحد الذى تؤدى به الدفعة المقدمة على سبيل المثال إلـى تخفـيض               )مدفوع مقدماً 

  .الدفعات المستقبلية أو استرداد نقدى 

 فى  االشتراك آخر بإدخال    مصرىعلى أنه مصروف إال إذا تطلب أو سمح معيار محاسبة           ) ب(و  

 "       المخـزون  "– ) ٢(رقم   المصرى على سبيل المثال معيار المحاسبة       راجع( تكلفة أصل   

 )."األصول الثابتة" – )١٠(رقم  المصرىو معيار المحاسبة 

 

 شهراً بعد نهاية الفترة التى      ١٢ خالل   بكاملها  محدد نظام اشتراك  فى   االشتراكات ال تستحق    عندما -٤٥

 سعر الخصم المحدد فى الفقـرة       باستخدامون بتقديم الخدمة فإنه يجب خصمها       عامليقوم خاللها ال  

"٨٧."  

 اإلفصاح

  .م االشتراك المحددلنظالمعترف به كمصروف  المنشأة اإلفصاح عن المبلغ على -٤٦
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 تقـوم   "  العالقة ذوىاإلفصاح عن األطراف    " – )١٥(رقم   المصرىحسبما يتطلب معيار المحاسبة      - ٤٧

 مـوظفى  لكبـار   م اشـتراك محـدد    انظ فى   االشتراكاتب المتعلقةالمنشأة باإلفصاح عن المعلومات     

 .اإلدارة

  

  المزايا المحددةنظم: د انتهاء الخدمة المزايا بع

معقدة ألنها تتطلب افتراضـات اكتواريـة لقيـاس         على أساليب    المزايا المحددة    نظم محاسبة   تعتمد - ٤٨

و خسائر اكتوارية ، عالوة على ذلـك يـتم قيـاس           أ بأرباحااللتزام و المصروف ، وهناك احتمال       

 . بتقديم خدماتهم العامليندة سنوات من قيام  مخصم ألنه يمكن تسويتها بعد عأساسااللتزامات على 

  

 االعتراف و القياس

 المزايا المحددة غير ممولة ، كما يمكن أن تكون ممولة بـشكل كامـل أو       نظممن الممكن أن تكون      - ٤٩

 منـشأة أو  إلـى  ، العـاملين األحيان من  من المنشأة ، و فى بعض   دفع اشتراكات جزئى من خالل    

 منـه ، وال يعتمـد دفـع         العاملين للتقارير و تدفع مزايا      المعدةمنشأة  صندوق منفصل قانوناً عن ال    

 للـصندوق ولكـن     االستثمارالى و أداء    كز الم المزايا الممولة عندما تصبح مستحقة فقط على المر       

 أصول الصندوق ، وعلى ذلك فإن        أى عجز فى     على تعويض ) و رغبتها ( كذلك على قدرة المنشأة     

 ، وتبعـاً    بالنظـام مر بالتعهد بالمخاطر االكتوارية و االستثمارية المرتبطة        تقوم فى واقع األ   المنشأة  

 االشـتراك  مزايا محددة مـساوياً بالـضرورة لمبلـغ          لنظاملذلك ال يكون المصروف المعترف به       

 .المستحق للفترة 

 

 : المزايا المحددة الخطوات التالية لنظمتشمل محاسبة المنشأة  - ٥٠

 مقابـل   المكتـسبة للعـاملين    لمبلغ المزايا    يعتمد عليه ية إلجراء تقدير    استخدام األساليب االكتوار    ) أ(

خدمتهم فى الفترات الحالية و السابقة ، وهذا يتطلب أن تقوم المِنشأة بتحديد مقدار الميـزة التـى                  

     و عمـل تقـديرات       ")٧١ "إلى" ٦٧ " من    الفقرات راجع( بقة  اـــتعود للفترات الحالية و الس    
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 و نـسبة    العـاملين مثل معـدل دوران     ( بشأن المتغيرات الديموغرافية    )  كتوارية ا افتراضات( 

التـى  ) و التكاليف الطبيـة   المرتبات  مثل الزيادات المستقبلية فى     ( و المتغيرات المالية    ) الوفيات

  ").٩١"إلى " ٧٢ " من الفقراتراجع( ستؤثر على تكلفة الميزة 

ـ م تلك المي  ــخص ) ب( و   ـ زة باس ــ ـ  الوح طريقـة  تخدامــ ـ  ــ  ة المقـدرة   ـدة اإلضافي

Projected Unit Credit Method  أجل تحديد القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة من

 ").٦٦ "إلى" ٦٤"من  الفقرات راجع( الخدمة الحالية  و تكلفة

  ").١٠٤ "إلى" ١٠٢ " من الفقراتراجع ( للنظامتحديد القيمة العادلة ألية أصول  ) ج( و 

و الخـسائر االكتواريـة     الربح أ و الخسائر االكتوارية و مبلغ      للربح أ تحديد المبلغ اإلجمالى     ) د(و   

  ").٩٥ "إلى" ٩٢ " من الفقراتراجع(التى يجب االعتراف بها 

 راجـع (  الـسابقة    الخدمـة  أو تغييره يتم تحديد التكلفة الناجمة عن         نظام إنشاء عندما يتم ) هـ( و

   ").١٠١" إلى" ٩٦ " منالفقرات

مـن   الفقرات   راجع(  أو الخسائر الناجمة     الربح يتم تحديد    نظام تقليص أو تسوية     عندما يتم ) و( و  

  .")١١٥ "إلى" ١٠٩"

 للمزايا المحددة تقوم المِنشأة بتطبيق هذه اإلجراءات لكـل          نظام يوجد لدى المنشأة أكثر من       و عندما 

  . بشكل منفصل  أهميةذى نظام

  

توفر التقديرات و المعدالت و األساليب الحسابية المختصرة مبـالغ تقريبيـة            فى بعض الحاالت قد      - ٥١

  . للحسابات المفصلة الموضحة فى هذا المعيار يعتمد عليها

  

  الضمنىمحاسبة االلتزام 

  مزايا محددة ولكن   لنظامام الرسمية    بموجب األحك  ليس فقط   القانونى التزامها حسابعلى المنشأة    -٥٢

 غير الرسمية المتعارف عليها بالمنـشأة ، وينـشأ عـن            األمورينشأ من    ضمنىكذلك أى التزام    

 المنشأة بديل فعلـى سـوى دفـع مزايـا     م حيث ال يوجد أما    ضمنىاألعراف غير الرسمية التزام     
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 األعراف غير الرسـمية للمنـشأة       تغير عندما يسبب  هو   الضمنىلتزام   ، والمثال على اال    العاملين

 .العاملين ضرراً غير مقبول لعالقتها مع

 

 ، النظـام  الناتج عـن  ا مزايا محددة للمنشأة بأن تقوم بإنهاء التزامهلنظامقد تسمح األحكام الرسمية      - ٥٣

 وعلى  ،العاملين إذا أرادت االحتفاظ ب    نظاموبرغم ذلك يكون عادة من الصعب بالنسبة للمنشأة إلغاء          

بعـد انتهـاء الخدمـة أن       ذلك و فى ظل عدم وجود أدلة على عكس ذلك تفترض محاسبة المزايا              

  المزايا ستستمر فى القيام بذلك على مدى العمـر الـوظيفى المتبقـى             هذهب حالياً   تتعهدالتى  المنشأة  

 .للعاملين

  

 الميزانية 

 : المبالغ التالية مجموع المبلغ المعترف به على أنه التزام مزايا محددة صافى يمثل  -٥٤

  ").٦٤" الفقرة راجع( تاريخ الميزانية القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة فى   ) أ(

غير معتـرف   ) مخصوماً منها أية خسائر اكتوارية    (  اكتوارية   أرباحيضاف إلى ذلك أية       ) ب(

 ."٩٣ "،" ٩٢" بسبب المعاملة المذكورة فى الفقرتينبها

  ").٩٦" الفقرة راجع( يخصم من ذلك أية تكلفة خدمة سابقة لم يعترف بها بعد   ) ج(

التـى  )  إن وجدت  (النظام أيضاً القيمة العادلة فى تاريخ الميزانية ألصول         يخصم من ذلك    )د(

  ").١٠٤ "إلى" ١٠٢ " من الفقراتراجع( منها تسوية االلتزامات مباشرة سيتم 

  

 االلتزام قبل خصم القيمة العادلـة أليـة أصـول           إجمالى حالية اللتزام المزايا المحددة هى    القيمة ال  - ٥٥

 .للنظام

 

 للنظـام ديد القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة و القيمة العادلة ألية أصول             على المنشأة تح   -٥٦

 كامل بحيث ال تختلف المبالغ المعترف بها فى القوائم المالية بصورة جوهرية عن المبالغ               بانتظام

 .التى كان سيتم تحديدها فى تاريخ الميزانية
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اكتوارى مؤهل فـى قيـاس كافـة االلتزامـات          يشجع هذا المعيار ولكنه ال يتطلب مشاركة خبير          - ٥٧

 من خبير اكتـوارى     أن تطلب  و ألغراض عملية يمكن للمنشأة        الخدمة، انتهاءبعد  لمزايا  الجوهرية  

وبرغم ذلك يتم تحديث نتائج التقيـيم أليـة         صل لاللتزام قبل تاريخ الميزانية،      مؤهل إجراء تقييم مف   

بما فى ذلك التغيرات فى أسـعار       (  فى الظروف    معامالت جوهرية و للتغيرات الجوهرية األخرى     

 .حتى تاريخ الميزانية) السوق و أسعار الفائدة 

 

على المنـشأة قيـاس     و،  ) أصل(سالباً  " ٥٤" بموجب الفقرة    التوصل إليه قد يكون المبلغ الذى تم       -٥٨

 :األصل الناتج بمقدار األقل مما يلى 

    " . ٥٤"المبلغ المحدد بموجب الفقرة   ) أ(

 :مالى ما يلى إج)  ب(و 

 راجع ( بها  أية صافى خسائر اكتوارية و تكلفة خدمة سابقة مجمعة غير معترف             )١(

  ).٩٦"، " ٩٣"، " ٩٢"الفقرات 

 أو  النظـام  القيمة الحالية ألية منافع اقتصادية متوفرة على شكل استردادات مـن             )٢(و  

الحاليـة   ، ويجب تحديد القيمـة       النظام المستقبلية  فى     االشتراكاتتخفيضات فى   

  ".٨٧" سعر الخصم المحدد فى الفقرة باستخداملهذه المنافع االقتصادية 

 أيـة  أو اكتوارية خسارة ألية أرباح يعترف بها فقط كنتيجة أية" ٥٨"ال ينشأ عن تطبيق فقرة       -أ٥٨

 خسارة يعترف بها فقـط      أية ال ينشأ عنها     كما أنه تكاليف خدمات سابقة فى الفترة الحالية       

   فى الفترة الحالية و بالتالى تعترف المنشأة على الفور بما يلىاكتوارىى ربح كنتيجة أل

إلى المدى الذى تنشأ فيه هذه البنود عند تحديـد أصـول المزايـا               وذلك   "٥٤"لفقرة  لطبقاً         

  ".)ب(٥٨"المحددة طبقاً للفقرة 

الخاصـة   و تكاليف الخدمـة الـسابقة         للفترة الحالية  االكتواريةصافى الخسائر     ) أ(

       بالفترة الحالية فى حدود عدم تجاوز أى خفض فـى القيمـة الحاليـة للمزايـا               

 وفى حالة عدم وجود تغيير أو       ،"ب٥٨"الفقرة  و المنافع االقتصادية المحددة فى      

زيادة فى القيمة الحالية للمزايا و المنافع االقتـصادية عندئـذ يـتم االعتـراف       
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للفترة الحالية و تكلفـة الخدمـة الـسابقة          صافى الخسائر االكتوارية     بمجموع

 ".٥٤"الخاصة بالفترة الحالية وذلك على الفور طبقاً للفقرة 

صافى األرباح االكتوارية للفترة الحالية بعد خصم تكلفة الخدمة السابقة الخاصة            ) ب(

          زيادة فـى القيمـة الحاليـة للمزايـا         أيةبالفترة الحالية فى حدود عدم تجاوز       

 ")٢( )ب( ٥٨"فقرة الع االقتصادية المحددة فى و المناف

 فى القيمة الحالية للمزايا و المنـافع االقتـصادية          انخفاضو إذا لم يكن هناك أى تغيير أو         

 صافى األرباح االكتوارية للفترة الحالية بعد خصم        بمجموععندئذ يتم االعتراف على الفور      

  ".٥٤"بقاً للفقرة تكلفة الخدمة السابقة الخاصة بالفترة الحالية ط

  

* فقط على المنشأة فى بداية أو نهاية الفترة المحاسبية إذا كان لديها فـائض       " أ٥٨"تطبق الفقرة      -ب٥٨

 اسـترداد كامـل     للنظام المزايا المحددة و ال تستطيع المنشأة طبقاً للشروط الحالية           نظامفى  

ى مثل هذه الحـاالت فـإن        مستقبلية ، وف   اشتراكاتالفائض من خالل رد مبالغ أو من خالل         

تكلفة الخدمة السابقة و الخسائر االكتوارية الناشئة عن الفترة و المؤجل االعتراف بها طبقـاً               

  ".)١)(ب (٥٨"فقرة ال سوف تزيد من المبلغ المحدد فى "٥٤"للفقرة 

يـا   فى القيمـة الحاليـة للمنـافع و المزا         لهاو إذا لم يتم تسوية هذه الزيادة بانخفاض معادل              

عندئذ سيكون هناك زيـادة فـى       ")٢)(ب (٥٨"فقرة  لاالقتصادية المؤهلة لالعتراف بها طبقاً ل     

     . التالى سيكون هناك ربـح معتـرف بـه        و ب " )ب(٥٨"فقرة  الاإلجمالى بالصافى الوارد فى     

األحوال و ينشأ التـأثير المقابـل مـع          أرباح فى هذه     االعتراف بأية " أ٥٨ "فقرة  الو تحظر   

وذلك إلى  " ٥٤" للفقرة   فترة و المؤجل االعتراف بها طبقاً      االكتوارية التى تنشأ عن ال     األرباح

األرباح االكتوارية إلى خفض الخسائر االكتواريـة المجمعـة غيـر           فيه  المدى الذى تؤدى    

  . خسارة فى هذه األحوالاالعتراف بأية" أ٥٨"المعترف بها و تحظر الفقرة 

  

  

  .مة العادلة ألصول النظام عن القيمة الحالية لاللتزام المحدد للنظام الفائض هو الزيادة فى القي* 
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  مزايا محددة أو فى حاالت معينة حين يتم االعتراف         نظامقد ينشأ أصل حين يتم بشكل مفرط تمويل          - ٥٩

  :تعترف المنشأة باألصل بسبب ما يلى فى هذه الحاالت   االكتوارية ، وباألرباح

  .و هو المقدرة على استخدام الفائض لتوليد منافع مستقبلية ألن المنشأة تسيطر على مورد   ) أ(

 و خـدمات قـدمها      المنـشأة  دفعتهـا    اشـتراكات (ألن تلك السيطرة نتيجة ألحداث سابقة       ) ب( و  

  ).ون ـعاملال

ألن المنافع االقتصادية المستقبلية تتوفر للمِنشأة على شـكل تخفـيض فـى االشـتراكات               )  ج(و  

 بشكل مباشر للمنشأة أو بشكل غير مباشر لـنظم أخـرى            إما نقدى   المستقبلية أو استرداد    

  .تعانى من العجز 

  

        االعتراف المتأخر بخـسائر اكتواريـة معينـة       " )ب(٥٨"ال يلغى الحد المنصوص عليه فى الفقرة         - ٦٠

بخـالف تلـك    ،  ")٩٦" الفقـرة    راجـع ( وتكلفة خدمة سابقة معينة   ") ٩٣"،  " ٩٢" الفقرتين   راجع( 

 .")ب(١٥٥"على أن ذلك الحد ال يلغى الخيار المرحلى فى الفقرة           " أ٥٨"عليها فى الفقرة    المنصوص  

أن تقوم المنشأة باإلفصاح عن أى مبلغ غير معترف بـه كأصـل             " )٦)(ج( ١٢٠"و تتطلب الفقرة    

 ." )ب(٥٨"بسبب الحد المذكور فى الفقرة 

  

    "٦٠"مثال يوضح الفقرة 

    تالية مزايا محددة له الخصائص النظام 

  ١,١٠٠  لاللتزامالقيمة الحالية 

  )١,١٩٠(  القيمة العادلة ألصول الخطة

  )٩٠(  

  )١١٠(  الخسائر االكتوارية غير المعترف بها 

  )٧٠(   غير المعترف بها ةتكلفة الخدمة السابق

الزيادة غير المعترف بها فى االلتزام عند اعتمـاد المعيـار ألول مـرة بموجـب الفقـرة                  

  )٥٠(  ")ب(١١٥"
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  )٣٢٠(  "٥٤"القيمة السالبة المحددة بموجب الفقرة 

  ١٠٠   المستقبلية االشتراكاتالقيمة الحالية لالستردادات المستقبلية المتوفرة و التخفيضات فى 

    

    :كما يلى " )ب( ٥٨" الفقرة المنصوص عليه فىيحسب الحد 

  ١١٠  الخسائر االكتوارية غير المعترف بها 

  ١٢٠  لسابقة غير المعترف بهاتكلفة الخدمة ا

  ٩٠   المستقبلية االشتراكاتالقيمة الحالية لالستردادات المستقبلية المتوفرة و التخفيضات فى 

  ٢٧٠  الحد

   و تفصح عن أن الحد٢٧٠ ، وعلى ذلك تعترف المنشأة بأصل مقداره ٣٢٠ أقل من ٢٧٠

  ")٦)(ج(١٢٠" الفقرة راجع (٥٠خفض القيمة الدفترية لألصل بمقدار قد  

  

   الدخل قائمة

مع مراعـاة الحـد   (  المبالغ التالية على أنها مصروف أو   مجموععلى المنشأة االعتراف بصافى      -٦١

 مـصرى  تطلب أو سمح به معيار محاسـبة         إال إذا على أنها دخل ،     " ) )ب(٥٨"الوارد فى الفقرة    

 : فى تكلفة أصل بإدخالهاآخر 

  ")٩١ "إلى" ٦٣ " منالفقرات راجع( تكلفة الخدمة الحالية )  أ   (

 ")٨٢" الفقرة راجع ( تكلفة الفائدة ) ب( و

وعلى أيـة   ") ١٠٧ "إلى" ١٠٥ " من  الفقرات راجع ( أية أصول للنظام  العائد المتوقع على    ) ج( و

  ").أ١٠٤"الفقرة ( حقوق استرداد 

" ٩٢"ب الفقرتين   تراف بها بموج  ــتم االع ـ و الخسائر االكتوارية إلى الحد الذى ي       األرباح) د(و 

 ،"٩٣."  

   . أن تعترف المِنشأة بها " ٩٦"تكلفة الخدمة السابقة إلى الحد الذى تتطلب فيه الفقرة ) هـ(و

  ").١١٠"و " ١٠٩" الفقرتين راجع(  أو تسويات تخفيضات أثر أية   )و(و
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تكـاليف  ين معينة ضمن    عامل األخرى إدخال تكاليف مزايا      المصريةمعايير المحاسبة   بعض  تتطلب   - ٦٢

 "المخزون" – )٢(رقم   المصرى معيار المحاسبة    راجع( األصول مثل المخزون أو األصول الثابتة       

ين بعد  عامل أية تكاليف مزايا      تشمل و ) " الثابتة األصول " – )١٠(رقم   المصرىو معيار المحاسبة    

 ".٦١"ة فى الفقرة  المدرجللمكونات الخدمة داخلة ضمن تكاليف هذه األصول النسبة المناسبة انتهاء

  

  .القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة و تكلفة الخدمة الحالية: القياس و االعتراف 

 النهائية و معـدل دوران      تالمرتبامحددة بعدة متغيرات مثل     ال المزايا   لنظامقد تتأثر التكلفة النهائية      - ٦٣

 تتأثر تلـك التكلفـة بأربـاح        لنظام ممول  و الوفيات و اتجاهات التكلفة الطبية ، وبالنسبة          العاملين

التكلفة النهائية للخطة غير مؤكدة ، ومن المحتمل أن يستمر عـدم             تعتبر    ، و  النظاماستثمار أصول   

التأكد هذا على مدى فترة طويلة من الوقت ، ولقياس القيمة الحالية اللتزامات مزايـا بعـد نهايـة                   

 :لك من الضرورى القيام بما يلى الخدمة و تكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بذ

  ").٦٦ "إلى" ٦٤ " من الفقراتراجع( كتوارى تطبيق أسلوب تقييم ا  ) أ(

 ")٧١ "إلى" ٦٧ " من الفقراتراجع(  الميزة لفترات الخدمةتحميل ) ب(

  ").٩١ "إلى" ٧٢ " من الفقراتراجع( عمل افتراضات اكتوارية ) ج(       

  

  أسلوب التقييم االكتوارى      

 The Projected Unit Credit)الوحـدة اإلضـافية المقـدرة    طريقـة  شأة استخدامعلى المن -٦٤

Method)  القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة الخاصة بها و تكلفة الخدمة الحالية   لتحديد

 .إذا انطبق ذلكالمتعلقة بذلك ، تكلفة الخدمة السابـقة 

  

 عرف بأسلوب الميزة المستحقة مقسمة على الخدمة أو        ت أحياناً ( الوحدة اإلضافية المقدرة  طريقة  ن  إ  - ٦٥

تسبب فى نشوء وحدة إضافية من الميزة       ترى أن كل فترة خدمة      ت) سنوات الخدمة / بأسلوب الميزة   

قيس كل وحدة بشكل منفصل لتكـوين االلتـزام         و ت ") ٧١ "إلى" ٦٧"من   الفقرات   راجع( المستحقة  

 ").٩١ "إلى" ٧٢"من  الفقرات راجع( النهائى
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  ٦٥مثال يوضح الفقرة 

 النهائى لكل سنة من     المرتبمن  % ١نتهاء الخدمة و تساوى     اتستحق ميزة على شكل مبلغ مقطوع عند        

كل سـنة  ) مركب% (٧ و يفترض أن يزيد بمقدار ١٠,٠٠٠ السنة األولى هو    مرتبسنوات الخدمة ، و     

 الـذى   عاملى كيف يتزايد االلتزام لل     ويبين الجدول التال   ة،فى السن % ١٠، وسعر الخصم المستعمل هو      

يتوقع أن يترك الخدمة فى نهاية السنة الخامسة على افتراض عدم وجود تغيـرات فـى االفتراضـات                  

 إلظهار احتمال أن يتـرك      م السهولة يتجاهل هذا المثال التعديل اإلضافى الالز       ألغراضاالكتوارية ، و    

  . أو تاريخ الحق مبكر الخدمة فى تاريخ عاملال

  ٥    ٤    ٣    ٢    ١    السنة

                      :الخاصة لـالميزة 

  ٥٢٤    ٣٩٣    ٢٦٢    ١٣١    صفر     السنوات السابقة-

  ١٣١    ١٣١    ١٣١    ١٣١    ١٣١    )من الراتب النهائى% ١(السنوات الحالية  -

                      )مركب لمدة خمس سنوات% ١٠٧×١٠٠٠%(١

  ٦٥٥    ٥٢٤    ٣٩٣    ٢٦٢    ١٣١     السنوات الحالية و السابقة-

  ٤٧٦    ٣٢٤    ١٩٦    ٨٩    -    االلتزام األولى 

  ٤٨    ٣٣    ٢٠    ٩    -    %١٠الفائدة بمقدار 

  ١٣١    ١١٩    ١٠٨    ٩٨    ٨٩    تكلفة الخدمة الحالية

  ٦٥٥    ٤٧٦    ٣٢٤    ١٩٦    ٨٩    النهائىااللتزام 

                      

                      :مالحظة 

  سابقة اللسنوات  االلتزام األولى هو القيمة الحالية للميزة الخاصة با-١

   تكلفة الخدمة الحالية هى القيمة الحالية للميزة الخاصة بالسنة الحالية-٢

     االلتزام النهائى هو القيمة الحالية للميزة الخاصة بالسنوات الحالية و السابقة -٣
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تقوم المنشأة بخصم التزامات المزايا بهد انتهاء الخدمة بكاملها حتـى ولـو اسـتحق جـزء مـن                    - ٦٦

 .شهراً من تاريخ الميزانية العمومية ) ١٢(االلتزامات خالل 

  

   الميزة لفترات الخدمةتحميل    

الية المتعلقة بها ،    حعند تحديد القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة لمنشأة و تكلفة الخدمة ال            -٦٧

ترات الخدمة بموجب    الميزة لف  تحميلعلى المنشأة    ،ذلك   إذا انطبق وتحديد تكلفة الخدمة السابقة     

ميـزة  فى سنوات الحقة ستؤدى إلى مستوى        عاملميزة ، على أنه إذا كانت خدمة ال       ل ا  نظام صيغة

أسـاس   الميـزة علـى      تحميلأعلى بشكل جوهرى من السنوات السابقة فإنه يجب على المنشأة           

  : من ابتداًءالقسط الثابت ، وذلك 

سـواء   ( النظـام إلى مبلغ مزايا بموجب      ألول مرة    عاملؤدى فيه خدمة ال   التاريخ الذى ي    ) أ(

  ، وذلك حتى ) كانت المزايا مشروطة بمزيد من الخدمة أم ال 

لمزايا  مبلغ هام و مؤثر ل     مزيد من  إلى   عاملؤدى فيه مزيد من الخدمة لل     يالتاريخ الذى ال      ) ب(

  .المرتب ، عدا الزيادات األخرى فى النظامبموجب 

 

مـن أجـل    (  الميزة للفترة الحالية     بتحميلأن تقوم المنشأة    ة  تتطلب طريقة الوحدة اإلضافية المقدر     - ٦٨

من أجل تحديد القيمة الحالية اللتزامـات       ( و الفترات الحالية و السابقة      ) تحديد تكلفة الخدمة الحالية   

 الفترات التى ينشأ فيها االلتزام لتقـديم مزايـا   على المنفعة  بتحميل، وتقوم المِنشأة    ) المزايا المحددة 

ون بتقديم الخدمات مقابل مزايا بعد انتهـاء        عاملتهاء الخدمة ، وينشأ ذلك االلتزام عندما يقوم ال        بعد ان 

 المستقبلية ، وتسمح األساليب االكتواريـة      الماليةفترات  الالتى تتوقع المنشأة أن تدفعها فى       و  الخدمة  

 .م  لتبرير االعتراف بااللتزابدرجة يعتمد عليهاللمنشأة بقياس ذلك االلتزام 
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 "٦٨"أمثلة توضح الفقرة 

 يستحق الدفع عند التقاعد لكل سنة       ١٠٠ مزايا محددة ميزة على شكل مبلغ مقطوع مقداره          نظامقدم  ي  )١(

 .من سنوات الخدمة 

 ، و القيمـة     ١٠٠ لمبلـغ  لكل سنة ، وتكلفة الخدمة الحالية هى القيمة الحالية           ١٠٠ ميزة مقدارها    تحمل

 سنوات الخدمة حتى تاريخ     فى عدد  مضروبة   ١٠٠ لمبلغالمحددة هى القيمة الحالية     الحالية اللتزام المزايا    

   .الميزانية

  والقيمة الحاليـة    تكلفة الخدمة الحالية    المنشأة فإن  عامل عندما يترك ال   ع فوراً فإذا كانت الميزة مستحقة الد    

 التخـصيم خدمة ، و بسبب تأثير       ال عاملاللتزام المزايا المحددة تعكس التاريخ الذى يتوقع فيه أن يترك ال          

  . ترك الخدمة فى تاريخ الميزانيةعامل اللو أنفهى أقل من المبالغ التى كانت ستحدد 

 النهائى لكل سنة من سنوات الخدمة ، ويـستحق  المرتبمن  % ٠,٢ شهرياً مقداره    معاشاً يقدم النظام  )٢(

 .٦٥ عمر من الدفع المعاش

 النهائى  المرتبمن  % ٠,٢شهرى مقداره    لمعاشقع  ريخ التقاعد المتو   المساوية للقيمة الحالية فى تا     الميزة

   مـن   سـنة تحمل لكـل     من تاريخ التقاعد المتوقع حتى تاريخ الوفاة المتوقع          المقدر المستحق الدفع ابتداء 

 سنوات الخدمة ، وتكلفة الخدمة الحالية هى القيمة الحالية لتلك الميزة ، والقيمة الحالية اللتـزام المزايـا                 

 فـى  النهـائى مـضروباً      المرتبمن  % ٠,٢ الشهرى البالغة    المعاشالمحددة هى القيمة الحالية لدفعات      

 تكلفة الخدمة الحالية و القيمة الحالية اللتزام المزايـا          تخصيمسنوات الخدمة حتى تاريخ الميزانية ، ويتم        

  .  سنة٦٥المحددة ألن دفعات التقاعد تبدأ عند عمر 

  

  

 مزايا محددة حتى ولو كانت المزايا مشروطة بالتوظيف         نظام التزام بموجب    املعينشأ عن خدمة ال    - ٦٩

 قبل تاريخ االستحقاق التـزام      عامل و ينشأ عن خدمة ال     ،) غير مكتسبة    أنهابمعنى آخر   ( المستقبلى  

 عامل ال  ألنه يتم فى تاريخ كل ميزانية الحق تخفيض مبلغ الخدمة المستقبلية التى يجب على              ضمنى

صبح مستحقاً للميزة ، وعند قياس المنشأة اللتزامها بالمزايا المحددة فإنها تأخذ فى              قبل أن ي   تقديمها

ية متطلبات استحقاق ، وبالمثل بالرغم مـن أن مزايـا           أل العامليناالعتبار احتمال عدم تلبية بعض      

ة فقـط إذا وقـع   معينة بعد انتهاء الخدمة ، مثال ذلك المزايا الطبية بعد انتهاء الخدمة تصبح مستحق     
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 بتقديم الخدمة التـى تـوفر       عامل فإنه ينشأ التزام عندما يقوم ال      عاملحدث محدد عند إنهاء خدمة ال     

يؤثر على قياس االلتـزام     س المحدد    الحدث توقع وقوع االستحقاق للميزة إذا وقع الحدث المحدد ، و         

 .إال أنه ال يحدد ما إذا كان االلتزام قائماً 

  

  

  

  "٦٩"رة وضح الفقأمثلة ت

 لكل سنة من سنوات الخدمة ، وتستحق المزايا بعد عشر سنوات            ١٠٠ بدفع ميزة مقدارها     نظامقوم  ي )١(

 .من الخدمة 

____________________________________________________________ 

 لكل سنة ، و فى كل سنة من السنوات العشر األولى تعكـس تكلفـة الخدمـة                  ١٠٠ ميزة مقدارها    تحمل

  . مدة عشر سنوات من الخدمة عاملحالية و القيمة الحالية لاللتزام احتمال عدم إكمال الال

  

 ،  ٢٥ لكل سنة من سنوات الخدمة باستثناء الخدمـة قبـل سـن              ١٠٠ بدفع ميزة مقدارها     نظامقوم  ي )٢(

 .وتستحق المزايا فوراً

__________________________________________________________________ 

مشروطة أو غيـر     ( مزايا ألن الخدمة قبل ذلك التاريخ ال تؤدى إلى          ٢٥ ميزة للخدمة قبل سن      تحملال  

  . لكل سنة الحقة ١٠٠ مقدارها و تحمل ميزة، )مشروطة 

 

 االلتزام حتى التاريخ الذى ال يؤدى فيه مزيد من خدمة العامل إلى مبلغ هام ومؤثر لمزيد من                  يتزايد - ٧٠

الميزة بكاملها للفترات التى تنتهى فى ذلك التاريخ أو قبله و تحمل الميزة لكل              المزايا ، ولذلك تحمل     

فترة محاسبية بموجب صيغة نظام المزايا، على أنه إذا كانت خدمة العاملين فى السنوات الالحقـة                

ستؤدى إلى مستوى ميزة أعلى بصورة هامة ومؤثرة من السنوات السابقة ، تقوم المنشأة بتحميـل                

لى أساس القسط الثابت حتى التاريخ الذى ال يؤدى فيه مزيد من خدمة العامل إلى مبلغ هام                 الميزة ع 
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لمزيد من المزايا ، ويرجع ذلك إلى أن خدمة العامل خالل الفترة بكاملها ستؤدى فى النهايـة إلـى                   

 .الميزة عند ذلك المستوى األعلى 

  "٧٠"أمثلة توضح الفقرة 

 يستحق بعد عـشر سـنوات مـن         ١٠٠٠بلغ مقطوع مقداره     بدفع ميزة على شكل م     نظامقوم  ي )١(

 . مزيداً من المزايا للسنوات الالحقة النظاموفر وال يالخدمة ، 

__________________________________________________________________ 

لكل سنة من السنوات العشر األولـى ،        ) ١٠مة على   و مقس ١٠٠٠ ( ١٠٠ ميزة مقدارها    تحمل

 عـشر   عامـل  قيمة تكلفة الخدمة الحالية للسنوات العشر األولى احتمال عدم إكمـال ال            وتعكس

  . ميزة للسنوات الالحقة تحملسنوات من الخدمة ، و ال 

__________________________________________________________________  

 الذين الزالوا   العاملين  لجميع ٢٠٠٠ بدفع ميزة تقاعد على شكل مبلغ مقطوع مقداره          نظامقوم  ي )٢(

 ٦٥ بعد عشرين سنة من الخدمة أو الذين الزالوا فى الخدمة عند عمر              ٥٥فى الخدمة عند عمر     

 .بغض النظر عن طول فترة خدمتهم 

__________________________________________________________________  

 النظامدى الخدمة أوالً إلى مزايا بموجب        تؤ ٣٥ين الذين يلتحقون بالعمل قبل عمر       عاملبالنسبة لل 

 بدون تأثير   ٣٣ و العودة عند عمر      ٣٠ أن يترك الخدمة عند عمر       عامليمكن لل  ( ٣٥عند عمر   

، وهذه المزايا مشروطة بمزيد من الخدمـة ، كـذلك ال تـؤدى              ) على مبلغ أو توقيت المزايا      

 المنـشأة   تحمل العامليننسبة لهؤالء    لمزيد من المزايا ، وبال     هام إلى مبلغ    ٥٥الخدمة بعد عمر    

  .٥٥ إلى عمر ٣٥لكل سنة من عمر ) ٢٠مة على و مقس٢٠٠٠ ( ١٠٠ميزة مقدارها 

  

 ال تؤدى الخدمة لفترة تزيـد       ٤٥ و عمر    ٣٥ين الذين يلتحقون بالعمل بين عمر       عاملبالنسبة لل و

 ميـزة   العـاملين   المنشأة لهـؤالء   و تحمل  لمزيد من  المزايا ،       هامعن عشرين سنة إلى مبلغ      

  .لكل سنة من السنوات العشرين األولى ) ٢٠مة على و مقس٢٠٠٠ ( ١٠٠مقدارها 
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ى إلى مبلغ هام لمزيد مـن        سنوات لن تؤد   ١٠ فإن خدمته بعد     ٥٥بالنسبة لعامل التحق فى سن      

لكـل سـنة مـن      ) ١٠ مقسومة على    ٢٠٠٠ (٢٠٠بالنسبة لهذا العامل تحمل المنشأة       المزايا،

  .عشر األولىالسنوات ال

 تعكس تكلفة الخدمة الحالية و القيمة الحالية لاللتزام احتمال عدم إكمـال             العاملينبالنسبة لجميع   

   . فترة الخدمة الالزمةعاملال

__________________________________________________________________  

 انتهاء بعد عامللتكاليف الطبية لل من ا % ٤٠ العالج الطبى بعد إنتهاء الخدمة بتعويض        نظامقوم  ي )٣(

% ٥٠ الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات و أقل من عشرين سـنة ، و                عاملالخدمة إذا ترك ال   

 . الخدمة بعد عشرين سنة من الخدمة أو أكثر عاملمن هذه التكاليف إذا ترك ال

__________________________________________________________________  

من القيمة الحالية للتكـاليف الطبيـة المتوقعـة          % ٤ المنشأة   تحمل نظام المزايا صيغة  بموجب  

 مةومقـس % ١٠% (١ األولـى و     ل سنة من السنوات العشر    ــلك) ١٠مة على   و مقس %٤٠(

لكل سنة من السنوات العشر الثانية ، وتعكس تكلفة الخدمة الحالية فـى كـل سـنة                 ) ١٠على  

ترة الالزمة للخدمة ليحصل على جزء مـن المزايـا أو كلهـا ،               الف عاملاحتمال عدم إكمال ال   

  . ميزة أية  لهمتحملين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة خالل عشر سنوات ال عاملوبالنسبة لل

__________________________________________________________________  

من التكاليف الطبيـة بعـد انتهـاء        % ١٠ العالج الطبى بعد انتهاء الخدمة بتعويض        نظامقوم  ي )٤(

 الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات و أقل من عشرين سنة من الخدمـة                عاملالخدمة إذا ترك ال   

 . سنة أو أكثر من الخدمة ٢٠ الخدمة بعد عاملمن تلك التكاليف إذا ترك ال% ٥٠

__________________________________________________________________ 

 السنوات السابقة ،    من هامةى الخدمة فى السنوات الالحقة إلى مستوى مزايا أعلى بصورة           تؤد

 تحمـل ين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة بعد عشرين سـنة أو أكثـر              عاملولذلك فإنه بالنسبة لل   
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و ال تؤدى الخدمة لما يزيـد عـن         " ٦٨"المنشأة الميزة على أساس القسط الثابت بموجب الفقرة         

 إلى كـل    تحملنة إلى مبلغ جوهرى لمزيد من المزايا ، وعلى ذلك تكون الميزة التى              عشرين س 

 مـن القيمـة الحاليـة للتكـاليف الطبيـة المتوقعـة            % ٢,٥سنة من السنوات العشرين األولى      

  ).٢٠مقسومة على % ٥٠( 

  

رين سنة تكون الميزة     بين عشر سنوات وعش     فيما ين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة     عاملبالنسبة لل 

من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعة ،       % ١كل سنة من السنوات العشر األولى       ب الخاصة

 أية ميزة بالنسبة للخدمة بين نهاية السنة العاشرة و التاريخ المقـدر             العاملين لهؤالء   تحملو ال   

  .لترك الخدمة 

  

  . لهم أية ميزة تحملمة خالل عشر سنوات ال ين الذين يتوقع أن يتركوا الخدعاملبالنسبة لل

 النهائى لكل سنة من سنوات الخدمة تؤثر الزيـادات          المرتب يكون مبلغ الميزة نسبة ثابتة من        عندما - ٧١

 على المبلغ المطلوب لتسوية االلتزام القائم للخدمة قبل تاريخ الميزانيـة ، إال              المرتبالمستقبلية فى   

  : و لذلك  إضافياًالتزاماأنها ال تخلق 

 إلى مزيد من المزايا بالرغم مـن أن         المرتبال تؤدى الزيادات فى     " )ب(٦٧"لغرض الفقرة     ) أ(

 . النهائى المرتبمبلغ المزايا يعتمد على 

  . الذى ترتبط به الميزة المرتب لكل فترة هو نسبة ثابتة من المحمليكون مبلغ الميزة )  ب(و 

 

  "٧١"مثال يوضح الفقرة 

  .٥٥ النهائى لكل سنة من سنوات الخدمة قبل عمر المرتبمن % ٣يزة مقدارها  مالعاملونيستحق 

 ، وهذا هو التاريخ الذى ال يؤدى        ٥٥ النهائى المقدر لكل سنة حتى عمر        المرتبمن  % ٣ ميزة مقدارها    تحمل

مة بعد ذلك    أية ميزة إلى الخد    تحمل ، و ال     النظام لمزيد من المزايا بموجب      هامفيه مزيد من الخدمة إلى مبلغ       

  .العمر 
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  االفتراضات االكتوارية 

 .يجب أن تكون االفتراضات االكتوارية غير متحيزة و متسقة مع بعضها  -٧٢

  

المنشأة للمتغيرات التى  ستحدد التكلفة النهائيـة        تعدها  االفتراضات االكتوارية هى أفضل تقديرات       - ٧٣

 :لمزايا بعد انتهاء الخدمة ، وتشمل االفتراضات االكتوارية ل

ومـن  (ين الحاليين و السابقين     عاملاالفتراضات الديموغرافية بشأن الخصائص المستقبلية لل       ) أ(

  :المستحقين للمزايا ، وتتناول االفتراضات الديموغرافية أموراً مثل ) يعولونهم

  .الوفيات أثناء فترة الخدمة و بعد انتهائها )١(

 . و العجز و التقاعد المبكر العاملينمعدل دوران )  ٢(و 

 .  الذين يستحقون المزايا يعولونهم مع من النظامنسبة األعضاء فى )  ٣ (و

  . الطبية النظممعدالت المطالبات بموجب )  ٤(و 

  :االفتراضات المالية التى تتناول بنوداً مثل ) ب(و

  ") .٨٢ إلى" ٧٨ " من الفقراتراجع( سعر الخصم )  ١(

" ٨٣ " مـن   الفقـرات  راجـع (  المستقبلى و مستويات المزايـا       المرتب) ٢( و    

  ").٨٧"إلى

 التكاليف الطبية المستقبلية بما فى ذلك و حيـث           ،  الطبية المزايافى حالة   ) ٣( و  

 الفقرات  راجع(  تكلفة إدارة المطالبات و دفعات الميزة        هاماًيكون ذلك   

  ").٩١ "إلى" ٨٨"من 

" ١٠٥ " مـن   الفقـرات  راجـع  ( النظامنسبة العائد المتوقع على أصول      ) ٤(و    

  ").١٠٧"إلى

  

 . غير حذرة أو متحفظة بشكل مبالغ فيه كانت غير متحيزة إذا االكتواريةتكون االفتراضات  - ٧٤
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 كانت تعكس العالقـة االقتـصادية بـين     إذا البعضبعضهاتكون االفتراضات االكتوارية متفقة مع    - ٧٥

،  و معدالت الخصم   امالنظ و العائد على أصول      المرتباتعوامل مثل التضخم و معدالت الزيادة فى        

  االفتراضـات مثـل   ( التى تعتمد على مستوى تـضخم معـين          فعلى سبيل المثال كافة االفتراضات    

فى أية فترة مستقبلية معينة تفرض نفس       )  و المزايا    المرتباتالخاصة بأسعار الفائدة و الزيادات فى       

 .مستوى التضخم فى تلك الفترة 

 

إال إذا كانت   ) المبينة ( االسميةات المالية األخرى من الناحية      تحدد المنشأة سعر الخصم و االفتراض      - ٧٦

 تكـون   عنـدما  أكثر ، مثال ذلك      يعتمد عليها ) معدلة حسب التضخم  ( التقديرات من الناحية الفعلية     

 . للسندات المرتبطة بمؤشر لنفس العملة و الفترةواسعة سوق توجدالميزة مرتبطة بمؤشر و 

 

 على توقعات السوق فى تاريخ الميزانية  للفتـرة التـى            مبنيةلمالية   تكون االفتراضات ا   أنيجب   -٧٧

 .سيتم على مداها تسوية االلتزامات 

  

 سعر الخصم : االفتراضات االكتوارية 

) الممولة و غير الممولة     (ميزة بعد نهاية الخدمة     اليجب تحديد السعر المستخدم لخصم التزامات        -٧٨

أو يزانية على سندات الشركات ذات النوعيـة العاليـة ،    المتاريخ السوق فى   عوائدبالرجوع إلى   

على السندات الحكومية ، ويجب أن تكون عملة وفترة         ) فى تاريخ الميزانية  (  السوق   عوائد على

سندات  الشركات أو السندات الحكومية متسقة مع العملة و الفترة المقدرة اللتزامات مزايا بعـد                

 .انتهاء الخدمة

 

كتوارية التى لها تأثير جوهرى هو سعر الخصم ، ويعكس سعر الخصم القيمـة           فتراضات اال االأحد   - ٧٩

 االكتوارية أو االستثمارية ، إضافة إلى ذلـك ال يعكـس            ةالزمنية للنقود ، ولكنه ال يعكس المخاطر      

 االئتمان الخاصة بالمنشأة التى يتحملها دائنو المِنشأة ، كمـا أنـه ال يعكـس                ة الخصم مخاطر  سعر

 .مال اختالف الخبرة المستقبلية عن االفتراضات االكتوارية مخاطرة احت

  



 )٣٨( رقم المصرىمعيار المحاسبة 

  35 - 38 

 

يعكس سعر الخصم التوقيت المقدر لدفعات المزايا ، ومن ناحية عملية تحقق المنـشأة ذلـك عـادة                  - ٨٠

بتطبيق معدل المتوسط المرجح لسعر خصم مفرد يعكس التوقيت و المبلغ المقدرين لدفعات المزايـا       

 .زايا بهاو العملة التى سيتم دفع الم

 

 لسندات ذات استحقاق طويل األجل كاف ليتناسب مـع          واسعةسوق  وجد  تفى بعض الحاالت قد ال       - ٨١

، وفى هذه الحاالت تستخدم المنشأة أسعار الـسوق الجاريـة           حقاق المقدر لكافة دفعات المزايا    االست

األطول أجـالً   للفترة المناسبة لخصم الدفعات ذات األجر األقصر و تقدر سعر الخصم لالستحقاقات             

باستنتاج أسعار السوق الجارية حسب منحنى العائد ، ومن غير المحتمل أن يكون إجمـالى القيمـة                 

الحالية  اللتزامات مزايا محددة حساساً بشكل خاص لسعر الخصم المطبق علـى جـزء المزايـا                 

 .فرة لمتوا بعد االستحقاق النهائى لسندات الشركات أو السندات الحكومية  الدفعالمستحق

 

 الحالية اللتزام   فى القيمة يتم حساب تكلفة الفائدة بضرب سعر الخصم كما تم تحديده فى بداية الفترة               - ٨٢

          المزايا المحددة على مدى الفترة مع األخذ فى االعتبار أيـة تغيـرات جوهريـة فـى االلتـزام ،                    

ميزانية ألنه تم االعتراف بـااللتزام   القيمة الحالية لاللتزام عن االلتزام المعترف به فى ال    و ستختلف 

        األربـاح  و ألنه لم يتم االعتراف فـى الحـال بـبعض      للنظامبعد خصم القيمة العادلة ألية أصول       

 .و الخسائر االكتوارية و بعض تكلفة الخدمة السابقة 

  

  

  

  الطبية الرعاية و المزايا و تكاليف المرتبات: االفتراضات االكتوارية 

 :مزايا بعد انتهاء الخدمة على أساس يعكس ما يلى ال التزامات  قياسيتم -٨٣

  .المرتباتالزيادات المستقبلية  المقدرة فى   ) أ(

 يتعـدى هـذه     ضـمنى   التـزام     ىأو الناجمة من أ    ( النظامالمزايا المذكورة فى أحكام     ) ب(و  

 .فى تاريخ الميزانية) األحكام

ة مزايا للدولـة التـى تـؤثر علـى المزايـا      التغيرات المستقبلية المقدرة فى مستوى أي  ) ج(و  

  :المستحقة بموجب خطة مزايا محددة وذلك فقط عند حدوث أي من اآلتى 
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  .إذا تمت هذه التغيرات قبل تاريخ الميزانية ) ١(  

 أن مزايا الدولة هذه ستتغير       على يعتمد عليها إذا دل التاريخ السابق أو أدلة أخرى        ) ٢(أو  

 مع التغيرات المـستقبلية فـى المـستويات         مثل أن تتفق  ،  بأسلوب يمكن التنبؤ به     

   .للمرتباتالعامة لألسعار أو المستويات العامة 

  

  فى االعتبـار التـضخم و األقدميـة و الترقيـات                    المرتباتتأخذ تقديرات الزيادات المستقبلية فى       - ٨٤

 .و العوامل األخرى ذات الصلة مثل العرض و الطلب فى سوق التوظيف 

  

 

 بتغييـر   المنشأةأن تقوم   )  يتعدى هذه األحكام   ضمنىأو التزام    ( للنظامذا تطلبت األحكام الرسمية     إ - ٨٥

هكـذا علـى    المزايا فى الفترات المستقبلية فإن قياس االلتزام يعكس هذه التغيرات ، وتكون الحالة              

 :سبيل المثال إذا 

 توجـد تخفيف آثار التضخم و ال      كان للمنشأة تاريخ سابق لزيادة المزايا ، على سبيل المثال ل            ) أ(

  .داللة على أن هذه األعراف ستتغير فى المستقبل 

 االكتوارية فى السابق فى القوائم المالية ، ووجب على المنـشأة إمـا              باألرباحتم االعتراف   ) ب(أو  

أو تشريع اسـتخدام    )  يتعدى هذه األحكام   ضمنىأو التزام    ( للنظامبناء على األحكام الرسمية     

  ٠"))ج(٩٨" الفقرة راجع ( النظام لمنفعة المشاركين فى النظامض فى أى فائ

  

 

 المزايا التى هى ليست واردة فى الشروط        فىال تعكس االفتراضات االكتوارية التغيرات المستقبلية        - ٨٦

   :مثل هذه التغيرات ينتج عنهافى تاريخ الميزانية ، )  ضمنياًأو التزاماً( للنظامالرسمية 

   .تغير به مزايا الخدمة قبل التغيير تسابقة إلى المدى الذى تكلفة الخدمة ال  ) أ(

 .تغير به مزايا الخدمة بعد التغييرتتكلفة الخدمة الحالية للفترات بعد التغيير إلى المدى الذى ) ب( و 

  

  

نتهاء الخدمة مرتبطة بمتغيرات مثل مستوى مزايا التقاعد للدولة أو العناية الطبية            ابعض المزايا بعد     - ٨٧

       ولة ، ويعكس قياس المزايا التغيرات المتوقعة فى هذه المتغيرات بناء علـى التـاريخ الـسابق                للد

 .التى يعتمد عليهاو األدلة األخرى 
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يجب أن تأخذ االفتراضات الخاصة بالعناية الطبية فى االعتبار التغيرات المستقبلية المقـدرة فـى                -٨٨

 .خم و التغيرات المحددة فى التكاليف الطبية  التضمن كل عنتكلفة الخدمات الطبية الناجمة 

  

 

 افتراضـات بـشأن مـستوى و تكـرار المطالبـات      ةيتطلب قياس المزايا الطبية بعد انتهاء الخدم      - ٨٩

 بتقدير التكاليف الطبية المستقبلية بناء علـى        المنشأةالمستقبلية و تكلفة تلبية هذه المطالبات ، وتقوم         

بالبيانـات   - حيث يكون ذلك ضـرورياً       -مؤيدة  رة الذاتية للمنشأة    البيانات التاريخية الخاصة بالخب   

التاريخية من المنشآت األخرى و شركات التأمين و شركات الخدمة الطبية و المصادر األخـرى ،                

وتأخذ التقديرات المستقبلية للخدمات الطبية فى االعتبار أثر التقدم التقنى و التغيرات فى اسـتخدام               

  .النظام أنماط تقديمها و التغيرات فى الوضع الصحى للمشاركين فى الرعاية الصحية أو

 

ومن  (العاملين وجنس ة بشكل خاص للعمر والحالة الصحيأن مستوى وتكرار المطالبات له حساسية - ٩٠

 لعوامل أخرى مثل الموقع الجغرافي، ولذلك يتم تعديل البيانات له حساسية، وقد يكون )يعولونهم

الذي يختلف فيه المزيج الديموغرافي للسكان عن مزيج السكان المستخدم كأسس التاريخية إلى الحد 

أن االتجاهات التاريخية لن فى  يعتمد عليهاللبيانات التاريخية، ويتم كذلك تعديلها حيث توجد أدلة 

 .تستمر

 

لتي العاملون في التكاليف الطبية ا الرعاية الصحية بعد انتهاء الخدمة أن يساهم نظمتتطلب بعض  - ٩١

، وتأخذ تقديرات التكاليف الطبية المستقبلية في االعتبار أيا من هذه المساهمات بناء النظامغطيها ي

 وينجم ،) يتعدى هذه األحكامضمنىأو بناء على أي التزام ( في تاريخ الميزانية نظامعلى أحكام ال

ن تخفيض تكلفة تلبية  هذه تكلفة خدمة سابقة ، ومن الممكالعاملينعن التغيرات في مساهمات 

" )ج(٨٣" الفقرتين راجع(المطالبات من خالل المزايا من الدولة أو شركات الخدمة الطبية األخرى 

 ").٨٧"و
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  والخسائر االكتواريةاألرباح

ة طبقًا لما أ يجب على المنش"٥٤"عند قياس المنشأة التزامها الخاص بالمزايا المحددة بموجب الفقرة  ـ٩٢

 والخسائر االكتوارية األرباحمن ) "٩٣"كما هو محدد في الفقرة ( االعتراف بجزء "أ٥٨"ورد بالفقرة 

فترة الالخسائر المتراكمة غير المعترف بها في نهاية  واألرباحعلى أنه دخل أو مصروف إذا زاد صافي 

 : السابقة عما يلي أيهما أكبرالمالية

 ).النظامقبل خصم أصول (من القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة في ذلك التاريخ  % ١٠  )أ (

 . في ذلك التاريخللنظاممن القيمة العادلة ألية أصول  % ١٠) ب(و 

  . على حده مزايا محددةنظامتطبيقها لكل يجب حساب هذه الحدود وو 

 

 الزيادة هى مزايا محددة كل نظامل بها سيتم االعتراف التى والخسائر االكتوارية األرباح مقدارإن  ـ٩٣

 المساهمين للعاملين عماراأل مقسومة على المعدل المتوقع الباقي لمتوسط "٩٢"المحددة بموجب الفقرة 

 باألرباحنشأة تبني أي أسلوب منتظم ينجم عنه اعتراف أسرع  على أنه يمكن للم ،ذلك النظامفي 

وتطبيق  والخسائر األرباح شريطة أن يتم تطبيق نفس األساس على كل من ، االكتوارية والخسائر

 األرباح من فترة ألخرى، ويمكن للمنشأة تطبيق هذه األساليب المنتظمة على ثابتاألساس بشكل 

 ."٩٢"نها وقعت ضمن الحدود المحددة في الفقرة والخسائر االكتوارية حتى ولو أ

مزايا ال الزيادات أو االنخفاضات إما في القيمة الحالية اللتزام عن والخسائر االكتوارية األرباحقد تنجم  ـ٩٤

 والخسائر األرباحتخفيض  متعلقة بذلك، وتشمل أسباب نظاممحددة أو القيمة العادلة ألية أصول ال

 : بيل المثالاالكتوارية ما يلي على س

 أو التقاعد المبكر أو الوفيات أو العاملينمعدالت عالية أو منخفضة غير متوقعة في معدل دوران   )ب (

 تنص على زيادات نظامل لالضمنيةإذا كانت األحكام الرسمية أو  (و المزايا المرتباتزيادات في 

 .أو التكاليف الطبية) تأخذ في االعتبار التضخم في المزايا
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 أو التقاعد المبكر أو نسبة الوفيات أو الزيادات في العاملينر التغيرات في تقديرات معدل دوران أث)   ب(و 

  تنص على زيادات تأخذ في االعتبار التضخمالضمنيةإذا كانت األحكام الرسمية أو ( والمزايا المرتبات

 .أو التكاليف الطبية) فى المزايا 

 .أثر التغير في سعر الخصم)   ج(و 

 "١٠٥"من الفقرات راجع (نظام والعائد المتوقع على أصول النظام بين العائد الفعلي على أصول الالفروق  )د(و 

 )."١٠٧"إلى

 

ذلك من األفضل النظر إلى ل بعضها، و  مع والخسائر االكتواريةاألرباح تتعارضعلى المدى الطويل قد  ـ٩٥

دون (تقريبي ألفضل تقدير، ويسمح للمنشأة " ق نطا" تقديرات التزامات مزايا بعد انتهاء الخدمة على أنها 

ويتطلب هذا  والخسائر االكتوارية التي تقع ضمن هذا النطاق، األرباحاالعتراف ب) أن يكون مطلوبا منها

 والخسائر االكتوارية التي تقع خارج النطاق األرباحالمعيار أن تعترف المنشأة كحد أدنى بجزء محدد من 

 األسرع شريطة أن لالعترافويسمح المعيار كذلك باألسباب المنتظمة ،  % ١٠بمقدار زائد أو ناقص 

، وتشمل هذه األساليب المسموح بها على سبيل المثال "٩٣"تلبي هذه األساليب الشروط المذكورة في الفقرة 

قرة ــ، وتوضح الف "النطاق"  والخسائر االكتوارية داخل وخارج األرباحاالعتراف الفوري بكافة 

 المحاسبة عن عند الحاجة إلى األخذ في االعتبار أي جزء غير معترف به لاللتزام االتنقالي ")٣)(ب(١٥٥"

 . االكتوارية الالحقةاألرباح

 تكلفة الخدمة السابقة

 يجب على المنشأة وفقًا لما "٥٤"عند قياس المنشأة التزامها الخاص بالمزايا المحددة بموجب الفقرة  ـ٩٦

عتراف بتكلفة الخدمة السابقة على أنها مصروف على أساس القسط الثابت على  اال"أ٨٥"ورد بالفقرة 

 الحد الذي أصبحت فيه المزايا مستحقة بعد و إلى مدى متوسط الفترة إلى أن تصبح المزايا مستحقة، 

 .لمحددة  فإنه يجب على المنشأة االعتراف بتكلفة الخدمة السابقة في الحاالمزايا ال نظامتقديم أو تعديل 
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 مزايا محددة أو تغير المزايا المستحقة بموجب نظامألول مرة  المنشأة تقدمتنشأ تكلفة الخدمة السابقة عندما  ـ٩٧

 على مدى الفترة إلى أن تصبح المزايا العامل مزايا محددة قائمة، وهذه التغيرات بدورها هي لخدمة نظام

بقة على مدى تلك الفترة بغض النظر عن حقيقة ، ولذلك يتم االعتراف بتكلفة الخدمة السا)مستحقة(مكتسبة 

 في الفترات السابقة، ويتم قياس تكلفة الخدمة السابقة على أنها التغير في العاملأن التكلفة تشير إلى خدمة 

 )."٦٤" الفقرة راجع(االلتزام الناجم عن التعديل 

  "٩٧"مثال يوضح الفقرة 

.   النهائي لكل سنة من سنوات الخدمةالمرتبمن  % ٢نسبته  معاشاًتقدم و اتمعاش نظام بتطبيقمنشأة تقوم 

 بحــليص المعاش المنشأة حسنت ٢٠٠٥ يناير ١وتصبح المزايا مكتسبة بعد خمس سنوات من الخدمة، وفي 

  .٢٠٠١ يناير ١ النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة ابتداء من المرتبمن  % ٢,٥

 في ٢٠٠٥ يناير ١ حتى ٢٠٠١ يناير ١ اإلضافية للخدمات عن الفترة من وبذلك تصبح القيمة الحالية للمزايا

  :تاريخ التحسين كاآلتي

  ١٥٠  ٢٠٠٥/ ١/١ سنوات خدمة في ٥ الذين عملوا أكثر من العاملون

   ٢٠٠٥/ ١/١ سنوات خدمة في ٥ الذين عملوا أقل من العاملون

  ) سنوات٣: متوسط الفترة حتى االستحقاق(

  

١٢٠  

  ٢٧٠  

 على ١٢٠ في الحال ألن هذه المزايا مستحقة من قبل بالفعل وتعترف المنشأة بمبلغ ١٥٠ المنشأة بمبلغ تعترف

  .٢٠٠٥ يناير ١ من اعتباراًأساس القسط الثابت على مدى ثالث سنوات 

  

 : ي تكلفة الخدمة السابقة ما يليتستثن ـ٩٨

االلتزام بدفع مزايا الخدمة للسنوات  الفعلية والمفترضة سابقًا على المرتباتأثر الفروق بين زيادات   )ج (

 ). المتوقعةالمرتباتال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن االفتراضات االكتوارية تسمح ب(السابقة 

 التقاعدية حين يوجد على المنشأة التزام المرتباتالتقديرات األقل واألكثر للزيادات المفترضة في )   ب( و 

لفة خدمة سابقة ألن االفتراضات االكتوارية تسمح بهذه ال توجد تك( لمنح هذه الزيادات ضمنى

 ).الزيادات
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 االكتوارية التي تم االعتراف بها في السابق األرباح عنتقديرات التحسينات في المزايا التي تنجم )      ج(و 

ج  خارضمنىأو التزام  (نظامفي القوائم المالية إذا أجبرت المنشأة إما من خالل األحكام الرسمية لل

 حتى ولو لم نظام لمنفعة المشاركين في النظامأو تشريع على استخدام أي فائض في ال) األحكامهذه 

الزيادة الناجمة في االلتزام هي خسارة اكتوارية وليست تكلفة (تمنح بعد الزيادة في الميزة رسميا 

 ").)ب(٨٥" الفقرة راجعخدمة سابقة، 

 ـ في ظل عدم وجود مزايا جديدة أو محسنة ـ العاملون حينما يكمل الزيادة في المزايا المكتسبة)     د(و 

ال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن التكلفة المقدرة للمزايا تم االعتراف بها على (متطلبات االستحقاق 

 ).مةأنها تكلفة خدمة حالية عندما تم تقديم الخد

  ).تخفيض(مستقبلية  التي تخفض المزايا للخدمة النظامأثر تعديالت ال     ) هـ(و

 

تكلفة الخدمة السابقة عندما يتم إدخال المزايا أو تغييرها، الستهالك  بوضع الجدول الزمنيتقوم المنشأة  ـ٩٩

وسيكون من غير العملي االحتفاظ بالسجالت المفصلة الالزمة لتحديد وتنفيذ التغيرات الالحقة في ذلك 

 تخفيض فقط حيث يوجد جوهرىتمل أن يكون األثر الجدول الزمني لالستهالك، عالوة على ذلك من المح

تكلفة الخدمة السابقة فقط إذا كان لالستهالك لأو تسوية، وعلى ذلك تقوم المنشأة بتعديل الجدول الزمني 

 . أو تسويةتخفيضهناك 

 

 مزايا محددة فإنه يتم االعتراف بالتخفيض نظامعندما تقوم المنشأة بتخفيض المزايا المستحقة بموجب  ـ١٠٠

على مدى متوسط الفترة إلى أن يصبح ) سالبة(لناتج في التزام المزايا المحددة على أنه تكلفة خدمة سابقة ا

 مستحقاًَالجزء المخفض من المزايا 

 

 مزايا محددة قائمة، وفي نفس الوقت تزيد نظام تقوم المنشأة بتخفيض مزايا معينة مستحقة بموجب عندما ـ١٠١

 . فإن المنشأة تعامل التغير على أنه التغير الوحيدالعاملين لنفس نظامالالمنافع األخرى المستحقة بموجب 
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  نظامأصول ال: االعتراف والقياس

  نظامالقيمة العادلة ألصول ال

، " ٥٤" عند تحديد المبلغ المعترف به في الميزانية بموجب الفقرة نظام صول أى القيمة العادلة ألخصميتم  ـ١٠٢

 بخصم التدفقات - على سبيل المثال - نظامتقدير القيمة العادلة ألصول الوعندما ال يتوفر سعر السوق يتم 

 وتاريخ نظام من المخاطرة المتعلقة بأصول الالنقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام سعر خصم يعكس كال

الفترة تستخدم أو إذا لم يكن لها استحقاق (االستحقاق أو التاريخ المتوقع للتصرف في هذه األصول 

 ).متوقعة حتى تسوية االلتزام المتعلق بذلكال

 

 غير المدفوعة المستحقة على المنشأة للصندوق وكذلك أية أدوات االشتراكات نظام أصول الال تدخل ضمن ـ١٠٣

 بأية التزامات نظام ويتم تخفيض أصول الدرها المنشأة ويحتفظ بها الصندوق،مالية غير قابلة للتحويل تص

 والدائنون اآلخرون وااللتزامات التي تنشأ عن أدوات الموردون مثل لعامليناللصندوق ال تتعلق بمزايا 

 .مالية مشتقة

 بوالص تأمين مؤهلة تتوافق بالضبط مع مبلغ وتوقيت بعض أو كل المزايا نظام تشمل أصول العندما ـ١٠٤

 الصلة كما هو المستحقة فإن القيمة العادلة لبوالص التأمين تلك تعتبر هي القيمة الحالية لاللتزامات ذات

تخضع ألي تخفيض مطلوب إذا كانت المبالغ المستحقة بموجب بوالص التأمين غير  ("٥٤"موضح بالفقرة 

 .)قابلة لالسترداد بالكامل

 التعويضات 

 أن طرف آخر سوف يقدم تعويضات عن جميع أو بعض النفقات علىفعلى  عندما يكون هناك تأكيد -أ١٠٤

 عندئذ تقوم المنشأة باالعتراف بحقها فى هذا التعويض كأصل ةا محددالمطلوبة لتسوية التزام مزاي

 و فى جميع األحوال األخرى تتعامل  بقياس هذا األصل بالقيمة العادلة،المنشأةمنفصل و تقوم 
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 و يجوز عرض المصروف نظامالمِنشأة مع هذا األصل بنفس الطريقة التى تعالج بها أصول ال

ددة فى قائمة الدخل بالصافى بعد خصم المبلغ المعترف به مقابل  المزايا المحنظامالمرتبط ب

 .التعويض

 شركة تأمين لسداد ، على سبيل المثال.فى بعض األحيان تستطيع المنشأة أن تبحث عن طرف آخر -ب١٠٤

 بوالص التأمين المؤهلة حسب تعد و ة، محددمزاياجزء أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية التزام 

 و تحاسب المنشأة عن بوالص التأمين المؤهلة بنفس ،نظامل لأصوالً" ٧"وارد فى الفقرة التعريف ال

      الفقراتراجع" ( أ١٠٤" و ال تطبق الفقرة نظامالطريقة التى تحاسب بها عن األصول األخرى لل

 ")١٠٤"و فقرة " ٤٢ "–" ٣٩"

هذه " أ١٠٤" و تتناول الفقرة .نظامصول الال تعد ضمن أفإنها عندما تكون بوليصة التأمين غير مؤهلة  -ج١٠٤

 كالتزامالحاالت حيث تعترف المنشأة بحقها فى التعويض طبقاً لبوليصة التأمين كأصل منفصل و ليس 

 وفى جميع األحوال تتعامل  المنشأة ." ٥٤" طبقا للفقرة بهعند تحديد التزام المزايا المحددة المعترف 

) تخفيض( محدد تتم زيادة و بشكلنظام مع أصول البهاتتعامل مع هذا األصل بنفس الطريقة التى 

       إلى المدى الذى تظل عنده صافى األرباح " ٥٤" طبقاً للفقرة زام المزايا المحددة  المعترف بهالت

 و الناشئة عن حق التعويض غير نظاماالكتوارية المجمعة الناشئة عن االلتزام المحدد لل) الخسائر(

 فى أن تقوم المنشأة باإلفصاح )"٧)(ج(١٢٠"و تشترط الفقرة ".٩٣"و " ٩٢"قاً للفقرة معترف به طبال

 .بيان موجز عن االرتباط بين حق التعويض و االلتزام المرتبط بذلك 

    "ج إلى أ١٠٤"مثال يوضح الفقرات 

  ١,٢٤١  القيمة الحالية لاللتزام 

  ١٧  األرباح االكتوارية غير المعترف بها

  ١,٢٥٨   فى الميزانية بهمعترفااللتزام ال

  ١٫٠٩٢الحقوق بموجب بوالص التأمين المقابلة لقيمة و توقيت بعض المزايا مستحقة السداد طبقاً 
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  ١٫٠٩٢  ١,٠٩٢ و تبلغ القيمة الحالية لهذه المزايا نظاملل

  هى صافى األرباح االكتوارية المجمعة١٧األرباح االكتوارية غير المعترف بها البالغة 

  حقوق التعويض عن  أوالناشئة عن االلتزام 

  

إذا نشأ الحق فى التعويض طبقاً لبوليصة تأمين تتطابق تماماً مع قيمة و توقيت المزايا مستحقة السداد  -د١٠٤

 مزايا محددة فإن القيمة العادلة لحق التعويض تعتبر القيمة الحالية لاللتزام المرتبط بذلك كما نظامطبقاً ل

ويخضع ذلك ألى تخفيض يطلب فى حالة عدم إمكانية استرداد التعويض " ( ٥٤"فقرة ورد فى ال

 ).بالكامل 

  

  نظامالعائد على أصول ال

 هو أحد األجزاء المكونة للمصروف المعترف به في قائمة الدخل، نظامالعائد المتوقع على أصول ال ـ١٠٥

 أو خسارة ربح هو نظامى أصول ال والعائد الفعلي علنظاموالفرق بين العائد المتوقع على أصول ال

 والخسائر االكتوارية من التزام المزايا المحددة عند تحديد صافي األرباحاكتوارية، وهو يدخل ضمن 

 ."٩٢"المحددة في الفقرة  % ١٠البالغة " النطاق " المبلغ الذي يقارن مع حدود 

 

 على مدى للعوائدية الفترة وذلك بالنسبة  على توقعات السوق في بدانظام العائد المتوقع على أصول اليبنى ـ١٠٦

 التغيرات في القيمة العادلة نظامعمر االلتزام المتعلق بذلك بكامله، ويعكس العائد المتوقع على أصول ال

 المحتفظ بها خالل الفترة نتيجة للمساهمات الفعلية المدفوعة للصندوق والمزايا الفعلية نظامألصول ال

 .المدفوعة من الصندوق

 

  ١٠٦ال يوضح الفقرة مث

 االكتوارية المتراكمة غير األرباح، وكان صافي ١٠,٠٠٠ نظام كانت القيمة العادلة ألصول ال٢٠٠١ يناير ١في 
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 اشتراكات واستلمت ١,٩٠٠ قامت المنشأة بدفع مزايا مقدارها ٢٠٠١ يونيو ٣٠، وفي ٧٦٠المعترف بها 

، وكانت القيمة الحالية ١٥,٠٠٠ نظاملعادلة ألصول ال كانت القيمة ا٢٠٠١ ديسمبر ٣١، وفي ٤,٩٠٠مقدارها 

  .٦٠ بمبلغ ٢٠٠١انت الخسائر االكتوارية لاللتزام لعام ك، و١٤٧٩٢اللتزام المزايا المحددة 

   :  قامت المنشأة بإجراء التقديرات التالية بناء على أسعار السوق في ذلك التاريخ٢٠٠١ يناير ١في 

  %  

  ٩,٢٥   الضريبة المستحقة على الصندوقحساباألسهم بعد  و توزيعاتالفائدة إيراد 

  ٢,٠٠  )بعد الضريبة (نظام المحققة وغير المحققة من أصول الاألرباح

  )١,٠٠(  التكاليف اإلدارية

  ١٠,٢٥  معدل العائد المتوقع

    

    :نظام يلي العائد المتوقع والفعلي على أصول ال فيما٢٠٠١بالنسبة لعام 

  ١٠٢٥   %١٠,٢٥ بنسبة شهرا ١٢ المحتفظ به لمدة ١٠٠٠٠العائد على 

سنويا  % ١٠,٢٥معادلة لنسبة  % (٥ بنسبة شهور ٦ المحتفظ به لمدة ٣٠٠٠العائد على 

  )شهور ٦محسوبة على أساس مركب كل 

١٥٠  

  ١١٧٥  ٢٠٠١ نظامالعائد المتوقع على أصول ال

  ١٥٠٠٠  ٢٠٠١ ديسمبر ٣١ في نظامالقيمة العادلة ألصول ال

  )١٠٠٠٠(  ٢٠٠١ يناير ١ في نظامصول الناقصا القيمة العادلة أل

  )٤٩٠٠(  االشتراكات المستلمةناقصا 

  ١٩٠٠  مضافًا المزايا المدفوعة
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  ٢٠٠٠  نظامالعائد الفعلي على أصول ال

 ربحهو ) ٢٠٠٠ (نظاموالعائد الفعلي على أصول ال) ١١٧٥ (نظامالفرق بين العائد المتوقع على أصول ال

 ٧٦٠ (١٥٢٥ االكتوارية التراكمية غير المعترف بها األرباح، وعلى ذلك يكون صافي ٨٢٥تواري مقداره اك

مبلغ ما يلي أيهما  (١٥٠٠ ماقيمته" النطاق "  حدود تعادل "٩٢"، وبموجب الفقرة )٦٠ ناقصا ٨٢٥مضافًا إليها 

تعترف المنشأة في قائمة ) ٢٠٠٢(، وفي السنة التالية ١٤٧٩٢من  % ١٠) ٢ (١٥٠٠٠من  % ١٠) ١): (أكبر

مقسم على المتوسط المتوقع لعمر العامل المتبقي ) ١,٥٠٠ ناقصا ١,٥٢٥ (٢٥ اكتواري مقداره بربحالدخل 

  . المعنيينللعاملين

 للعوائد على ٢٠٠٢/ ١/١ سيكون بناء على توقعات السوق في ٢٠٠٢ لعام نظامالعائد المتوقع على أصول ال

  .لاللتزاممدى العمر الكامل 

  

 عدا تلك  فيما تقوم المنشأة بخصم تكاليف اإلدارة المتوقعةنظامعند تحديد العائد المتوقع والفعلي ألصول ال ـ١٠٧

 .الداخلة ضمن االفتراضات االكتوارية المستخدمة لقياس االلتزام

  

 تجميع األعمال

مزايا بعد انتهاء الخدمة بمقدار  عنفي عملية تجميع األعمال تعترف المنشأة باألصول وااللتزامات الناجمة  ـ١٠٨

 رقم مصرىالحاسبة الم معيار راجع (نظام أصول منها القيمة العادلة ألية مخصوماًالقيمة الحالية لاللتزام 

لمقتناة في  المنشأة ابه، وتشمل القيمة الحالية لاللتزام كل ما يلي حتى لو لم تعترف )"تجميع األعمال" )٢٩(

 : االقتناءتاريخ 

" اقطالن"سواء كانت أو لم تكن ضمن  (االقتناء والخسائر االكتوارية التي نشأت قبل تاريخ األرباح  )د (

 .) %١٠البالغ 
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  .اإلقتناء قبل تاريخ نظام التغيرات في المزايا أو إدخال عنتكلفة الخدمة السابقة التي نجمت   )  ب(  و 

 ")ب(١٥٥"ب األحكام االنتقالية للفقرة المبالغ التي لم تعترف بها المنشأة المقتناة بموج   ) ج(  و 

  

  والتسوياتالتخفيضات

 عند  مزايا محددةنظام أو تسوية الناتجة عن تخفيض والخسائر من األرباحعلى المنشأة االعتراف ب ـ١٠٩

  :  أو التسوية ما يليالناتجة عن التخفيض أو الخسارة الربحيشمل و أو التسوية، التخفيضحدوث 

 .ة الحالية اللتزام المزايا المحددةأي تغير ناجم في القيم  )ه (

 .نظامأي تغير ناجم في القيمة العادلة ألصول ال  )و (

 خدمة سابقة لم يتم االعتراف بها سابقًا بموجب الفقرتين أو تكلفة وخسائر اكتوارية أرباحأية   )ز (

"٩٦"، "٩٢". 

 

 المتعلقة نظام الوأصول( أو التسوية يجب على المنشأة إعادة قياس االلتزام التخفيضقبل تحديد أثر  ـ١١٠

بما في ذلك أسعار الفائدة الجارية في السوق (باستخدام االفتراضات االكتوارية الحالية ) بذلك إن وجدت

 ).واألسعار الجارية األخرى في السوق

 

 :  إماالتخفيضيحدث  ـ١١١

 يغطيهم الذين العاملينعندما تكون المنشأة ملتزمة بشكل ظاهر بإجراء تخفيض جوهري في عدد   )ح (

 .امنظال

 المستقبلية يعد أحد العناصر األساسية المزايا المحددة بحيث ال نظامعندما تقوم المنشأة بتعديل أحكام )  ب(   أو 

 . فقط لمزايا مخفضةيؤهل، أو أنه مؤهالً للحصول على مزايا الحاليين للعاملين
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، ويكون الحدث نظامالق  من حدث منفصل مثل إقفال مصنع أو إيقاف أو إنهاء أو تعليالتخفيضقد ينشأ و 

 سيكون له أثر التخفيض أو خسارة بربح إذا كان االعتراف التخفيضجوهريا بشكٍل كاٍف ليحقق شروط 

 مرتبطة بعملية إعادة هيكلة وعلى ذلك تقوم التخفيضات ما تكون و غالباًجوهري على القوائم المالية، 

  . في نفس الوقت كما هو بالنسبة لعملية إعادة هيكلة متعلقة بذلكالتخفيضالمنشأة بالمحاسبة عن 

  

 آخر لجزء أو كافة المزايا ضمنىتحدث التسوية عندما تدخل المنشأة في عملية تلغي كل التزام قانوني أو  ـ١١٢

 مزايا محددة، مثال ذلك عندما تتم دفعة نقدية على شكل مبلغ مقطوع للمشاركين في نظامالمقدمة بموجب 

 . مزايا محددة بعد انتهاء الخدمةفى إستالم أو نيابة عنهم مقابل حقوقهم امنظال

 

علق ت التي تالعاملين لتمويل بعض أو كل من مزايا تأمين بوليصة  على المنشأةتحصلفي بعض الحاالت  ـ١١٣

دما ال يعتبر امتالك حقوق بموجب بوليصة تأمين تسوية عن و خالل الفترات الحالية و السابقة،بخدمة العمل

 أخرى إذا لم تقم شركة التأمين اشتراكاتلدفع ) "٣٩" الفقرة راجع (ضمنىتحتفظ المنشأة بالتزام قانوني أو 

من توضح الفقرات و.  الخاصة بخدمتهم الموضحة في بوليصة التأمينللعاملينبدفع كافة المزايا المستقبلية 

 بوالص التأمين التي ليست أصول  كيفية قياس واالعتراف بحقوق تعويض بموجب"د١٠٤" إلى "أ١٠٤"

  .نظام

 

 عن الوجود، على أن نظامتوقف ال بحيث يتم تسوية االلتزام وينظام الأنهى إذا التخفيضتحدث التسوية مع  ـ١١٤

 مزايا هي في جوهرها يقدم  جديدنظام بنظام أو تسوية إذا تم استبدال التخفيضاً ال يعتبر نظامإنهاء 

 .متماثلة
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 يتم تسوية جزء من االلتزام فقط عندما أو نظامغطيهم ال الذين يالعاملين فقط ببعض ضالتخفي يتعلق عندما ـ١١٥

 والخسائر االكتوارية غير األرباح أو الخسارة تشمل حصة نسبية من تكلفة الخدمة السابقة والربحفإن 

، ويتم  )")ب(١٥٥"المبالغ االنتقالية التي تبقى غير معترف بها بموجب الفقرة و(المعترف بها في السابق 

 أو التسوية، إال إذا كان التخفيضتحديد الحصة النسبية على أساس القيمة الحالية لاللتزامات قبل وبعد 

هناك أساس معقول بشكل أفضل في هذه الظروف، فعلى سبيل المثال قد يكون من المناسب تطبيق أي 

 تكلفة خدمة سابقة غير معترف بها  الستبعاد أوالً أيةنظام أو التسوية لنفس الالتخفيض عن ناجم ربح

 .نظامخاصةً بنفس ال

 

  "١١٥"مثال يوضح الفقرة 

 يعتبر هذا و القطاع الذي تم إيقافه على مزيد من المزايا، ب العاملون ولن يحصل أحد قطاعاتها إيقاف قررتمنشأة 

ر الفائدة الجارية في السوق بما في ذلك أسعا( بدون تسوية، وباستخدام االفتراضات االكتوارية الحالية تخفيضاً

 يكون على المنشأة التزام مزايا محددة بقيمة صافية التخفيضمباشرةً قبل ) واألسعار الجارية األخرى في السوق

 اكتوارية تراكمية غير معترف بها أرباح وصافي ٨٢٠ بقيمة عادلة مقدارها نظام وأصول ١٠٠٠حالية مقدارها 

، ١٠٠بنت المعيار ألول مرة قبل سنة واحدة مما زاد من صافي االلتزام بمقدار ، وكانت المنشأة قد ت٥٠مقدارها 

 صافي وينقص التخفيض، )")ب(١٥٥" الفقرة راجع(واختارت المنشأة االعتراف به على مدى خمس سنوات 

تقالية غير  والخسائر االكتوارية والمبالغ االناألرباحمن ضمن و .٩٠٠ لتصبح ١٠٠القيمة الحالية لاللتزام بمقدار 

، وعلى ذلك التخفيضتتعلق بذلك الجزء من االلتزام الذي ألغي من خالل ) ١٠٠٠ /١٠٠ % (١٠المعترف بها 

  :  كما يليالتخفيضيكون أثر 

  التخفيضبعد   التخفيضمكسب   التخفيضقبل   

  ٩٠٠  )١٠٠(  ١٠٠٠  صافي القيمة الحالية لاللتزام

  )٨٢٠(  -  )٨٢٠(  نظامالقيمة العادلة ألصول ال

  ٨٠  )١٠٠(  ١٨٠  
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  ٤٥  )٥(  ٥٠   االكتوارية غير المعترف بهااألرباح

  )٧٢(  ٨  )٨٠(  )٤/٥ × ١٠٠(المبالغ االنتقالية غير المعترف بها 

  ٥٣  )٩٧(  ١٥٠  صافي االلتزام المعترف به في الميزانية 

  

  

  العرض

  المقاصة

 :  فقط عندماآخر نظامص ب مقابل االلتزام الخانظامتقوم المنشأة بإجراء مقاصة لألصل الخاص ب ـ١١٦

 نظام لتسوية التزامات بموجب نظام في ض الستخدام فائقانوناًيكون للمنشأة حق قابل للتنفيذ   )ط (

 .آخر

 وتسوية نظامتنوي المنشأة إما تسوية االلتزامات على أساس الصافي أو تحقيق الفائض في )  ب(   و 

 . في نفس الوقتاآلخر نظامالتزاماتها بموجب ال

 

 المصرىمقاييس الخاصة بالمقاصة مشابهة للمقاييس التي وضعت لألدوات المالية في معيار المحاسبة إن ال ـ١١٧

 ."اإلفصاح والعرض: األدوات المالية" ) ٢٥(رقم 

  

 التمييز بين األصول وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة

مات غير المتداولة، وال يحدد هذا صول وااللتزاتميز بعض المنشآت األصول وااللتزامات المتداولة عن األ ـ١١٨

المعيار ما إذا كان يجب على المنشأة التمييز بين األجزاء المتداولة وغير المتداولة من األصول 

 . المزايا بعد انتهاء الخدمةعنوااللتزامات الناجمة 
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 المكونات المالية لتكاليف المزايا بعد انتهاء الخدمة

جب على المنشأة عرض تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة والعائد ال يحدد هذا المعيار ما إذا كان ي ـ١١٩

 . قائمة الدخلصلب لبند منفصل للدخل أو المصروف في كمكونات نظامالمتوقع على أصول ال

  

 اإلفصاح

 : المزايا المحددةنظامعلى المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التالية بشأن  ـ١٢٠

 . والخسائر االكتواريةاألرباحعتراف بالسياسة المحاسبية للمنشأة الخاصة باال  )ي (

 .نظاموصف عام لنوع ال)    ب(و

  :  تبين على األقل ما يليعلى أن مطابقة األصول وااللتزامات المعترف بها في الميزانية)    ج(و 

 .ممولة بكاملهاالالقيمة الحالية في تاريخ الميزانية اللتزامات المزايا المحددة غير  )١(

 في تاريخ الميزانية اللتزامات المزايا )نظامقبل خصم القيمة العادلة ألصول ال(لحالية القيمة ا) ٢(   و 

 ).ممولة كامالً أو جزئًياال غيرالمحددة 

 . في تاريخ الميزانيةنظامالقيمة العادلة ألية أصول ) ٣(و 

 الفقرة راجع( أو الخسائر االكتوارية غير المعترف بها بعد في الميزانية األرباحصافي ) ٤(و 

"٩٢".( 

 )."٩٦" الفقرة راجع(تكلفة الخدمة السابقة التي لم يتم االعتراف بها بعد في الميزانية ) ٥(و 

 ")ب(٥٨"أي مبلغ غير معترف به كأصل بسبب الحد المذكور في الفقرة ) ٦(و 
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 مع ("أ١٠٤"القيمة العادلة في تاريخ الميزانية ألي حق معترف به كأصل بموجب الفقرة ) ٧(و 

 ). ذي الصلةواإللتزامتعويض  الوصف موجز للعالقة بين حق

 . المعترف بها في تاريخ الميزانية األخرىالمبالغ) ٨(و 

 :  اآلتية نظامفي القيمة العادلة ألصول الالمبالغ الداخلة ) د(و 

 .المعدة للقوائم كل فئة من األدوات المالية الخاصة بالمنشأة ) ١(    

 أو األصول األخرى التي تستخدمها المنشأة المعدة للقوائمحتلها المنشأة  تعقارات أية) ٢( و 

 .المعدة للقوائم

 .المعترف به في الميزانية) أو األصل(ي االلتزام  خالل الفترة في صافركة تبين الحمطابقة) هـ(و 

 قائمة  فى)نودبال(  اسم البند وإجمالي المصروف المعترف به في قائمة الدخل لكل واحد مما يلي)  و(و 

 :التى تتضمنهاالدخل 

 .تكلفة الخدمة الحالية )١(

 .تكلفة الفائدة)   ٢(  و   

 .نظامالعائد المتوقع على أصول ال)   ٣( و    

 "أ١٠٤"العائد المتوقع على أية حقوق تعويض معترف بها كأصل بموجب الفقرة)   ٤(  و   

 . والخسائر االكتواريةاألرباح)  ٥(    و 

 .تكلفة الخدمة السابقة   )٦(     و

 . أو تسويةتخفيضأثر أي )  ٧( و    

 كأصل بهاتم االعتراف  وكذا العائد الفعلي على أية حقوق تعويض نظامالعائد الفعلي على أصول ال) ز(و 

 . "أ١٠٤ "بموجب الفقرة
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 ينطبق عندماا يلي ا في ذلك ماالفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة في تاريخ الميزانية ، بم) ح(و 

 : ذلك

 .أسعار الخصم )١(

 للفترات المعروضة في القوائم نظام المتوقعة على أية أصول العوائدمعدالت ) ٢(   و

 .المالية

العائد المتوقع عن الفترات المعروضة في القوائم المالية على أية حقوق تعويض )  ٣(و 

 ."أ١٠٤ "معترف بها كأصل بموجب الفقرة

والتغيرات في مؤشر أو متغير آخر محدد  (المرتبات المتوقعة للزيادات في المعدالت)   ٤(و 

 ). في المزاياالمستقبلية كأساس للزيادات الضمنية للنظامفي األحكام الرسمية أو 

 .معدالت اتجاهات التكلفة الطبية)    ٥(و 

 .أية افتراضات اكتوارية جوهرية أخرى مستخدمة)    ٦(و 

) على سبيل المثال كنسبة مئوية مطلقة(ح عن كل افتراض اكتواري بشكل مطلق  على المنشأة اإلفصاو

  .وليس فقط كهامش بين النسب المئوية المختلفة والمتغيرات األخرى

 

مرتبات  نظم  بين هذا الوصف على سبيل المثالو يفرق .نظاموصفًا عاما لنوع ال" )ب(١٢٠"تتطلب الفقرة  ـ١٢١

 الطبية لما بعد انتهاء الخدمة، وال يطلب النظمو النهائية  المعاشاتمرتبات نظمو  المقطوعة المعاشات

 . من التفاصيلاًمزيد

 

يمكن إجراء اإلفصاحات بشكل عام فإنه ،  مزايا محددة واحدنظاملدى المنشأة أكثر من عندما يكون  ـ١٢٢

د تمييز  أكثر فائدة وقد يكون من المفيويعتبر ذلك أو في مجموعات نظامبشكل منفصل لكل وإجمالي 

  : المجموعات حسب الشروط كما يلي
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 . األجنبيةالنظم عن المحلية النظم تمييز، مثال ذلك للنظمالموقع الجغرافي    ) أ(

 مرتبات المعاشات نظم تمييز خاضعة لمخاطر جوهرية مختلفة، مثال ذلك النظمما إذا كانت )   ب(  أو 

 .لطبية بعد انتهاء الخدمة االنظمن ع النهائية ومرتبات المعاشات نظمن عالمقطوعة 

 فإنه يتم تقديم هذه اإلفصاحات نظمعندما تقوم المنشأة بإجراء إفصاحات على أساس اإلجمالي لمجموعة و

  .أو ذات نطاقات ضيقة نسيبامرجحة على شكل متوسطات 

 

تعامل كما  المزايا المحددة ألصحاب العمل المتعددين التي نظام إفصاحات إضافية بشأن "٣٠"تتطلب الفقرة  ـ١٢٣

 .نظم اشتراك محددلو أنها 

 

 تقوم ذلك ،" العالقة ذوى عن األطراف اإلفصاح " )١٥(رقم  المصرى يتطلب معيار المحاسبة عندما ـ١٢٤

 : المنشأة باإلفصاح عن معلومات بشأن

 . مزايا بعد انتهاء الخدمةنظم العالقة مع ذوىعمليات األطراف   )ك (

 .اإلدارةب الرئيسيين للعاملينمزايا بعد انتهاء الخدمة ) ب(و 

 

ذلك ، " المخصصات واألصول وااللتزامات المحتملة  " )٢٨(رقم  المصرى يتطلب معيار المحاسبة عندما ـ١٢٥

 التزامات المزايا بعد انتهاء عنتقوم المنشأة باإلفصاح عن معلومات حول االلتزامات المحتملة الناجمة 

 .الخدمة

  األخرى طويلة األجلالعاملينمزايا 

  :  األخرى طويلة األجل ما يلي على سبيل المثالالعاملينمزايا تشمل  ـ١٢٦

 .حاالت الغياب طويلة األجل المعوضة مثل إجازة الخدمة الطويلة أو التفرغ  )ل (

 . مزايا الخدمة طويلة األجل األخرىومزايا االحتفاالت بالمناسبات أ) ب(و 
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 .مزايا العجز طويل األجل) ج(و 

المكافآت المستحقة بعد اثني عشر شهرا أو أكثر بعد نهاية الفترة التي يقوم المشاركة في األرباح و) د(و 

 . بتقديم الخدمةالعاملخاللها 

التعويض المؤجل المدفوع بعد اثني عشر شهرا أو أكثر بعد نهاية الفترة التي يتم الحصول على ) هـ(و 

 .التعويض فيها

عادةً خاضعا لنفس الدرجة من عدم التأكد مثل قياس  األخرى طويلة األجل العاملينال يكون قياس مزايا  ـ١٢٧

 األخرى طويلة األجل أو العاملينمزايا بعد انتهاء الخدمة، عالوة على ذلك قلّما يتسبب إدخال مزايا 

التغيرات فيها في مبلغ جوهري لتكلفة الخدمة السابقة، ولهذه األسباب يتطلب هذا المعيار أسلوبا مبسطًا 

 األخرى طويلة األجل، ويختلف هذا األسلوب عن المحاسبة المطلوبة لمزايا العاملينا للمحاسبة عن مزاي

 : بعد انتهاء الخدمة كما يليالعاملين

 . "نطاق" بيق أي  والخسائر االكتوارية فورا وال يتم تطاألرباحيتم االعتراف ب  )م (

 .يتم االعتراف بتكلفة الخدمة السابقة بكاملها فورا) ب(و 

  لقياساالعتراف وا

 : التالية المبالغ مجموع صافي  من األخرى طويلة األجلالعاملين المبلغ المعترف به كالتزام لمزايا يتكون ـ١٢٨

 )."٦٤" الفقرة راجع(القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة في تاريخ الميزانية   )ن (

 سيتم منها التي) إن وجدت (نظاميخصم من ذلك القيمة العادلة في تاريخ الميزانية ألصول ال  )س (

 )."١٠٤" إلى "١٠٢"  من الفقراتراجع(تسوية االلتزامات مباشرةً 

، "٥٤" باستثناء الفقرتين "٩١" إلى "٤٩"  منعند قياس االلتزام يجب على المنشأة تطبيق الفقراتو 

  . حقوق تعويض أو قياس أية عند االعتراف "أ١٠٤" على المنشأة تطبيق الفقرة أنهكما . "٦١"
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 المبالغ التالية على مجموع األخرى طويلة األجل على المنشأة االعتراف بصافي العاملينمزايا بالنسبة ل ـ١٢٩

 آخر أو يسمح مصرىتطلب معيار محاسبة إال إذا تدخل، ) "٥٨"مع مراعاة الفقرة (أنها مصروف أو 

  : بإدخالها في تكلفة أصل

 )."٩١" إلى "٦٣"  من الفقراتراجع(تكلفة الخدمة الحالية   )ع (

 )."٨٢" الفقرة راجع(تكلفة الفائدة ) ب(و 

 حقوق أيةوعلى ). "١٠٧" إلى "١٠٥"  من الفقراتراجع (نظامالعائد المتوقع على أصول أي ) ج(و 

 )."أ١٠٤" الفقرة راجع(تعويض يعترف بها كأصل 

 . والخسائر االكتوارية التي يجب االعتراف بها فوًرااألرباح) د(و 

  . التي يجب االعتراف بها فوًراتكلفة الخدمة السابقة) هـ(و

 )."١١٠"و ، "١٠٩" الفقرتين راجع( أو تسويات تخفيضاتأثر أية ) و( و 

 ميزة العجز طويل األجل، وإذا كان مستوى الميزة على طول ى طويلة األجل هالعاملينأحد أشكال مزايا  ـ١٣٠

 طلب الدفع والفترة توقعلتزام فترة الخدمة ينشئ التزاما عندما يتم تقديم الخدمة، ويعكس قياس ذلك اال

 مصاب بالعجز عاملالزمنية التي يتوقع إجراء الدفع فيها، وإذا كان مستوى الميزة هو نفسه بالنسبة ألي 

بغض النظر عن سنوات الخدمة فإنه يتم االعتراف بالتكلفة المتوقعة لهذه المزايا عندما يقع حدث يتسبب 

 .في عجز طويل األجل

 اإلفصاح

 األخرى طويلة األجل فقد العاملين أن هذا المعيار ال يتطلب إفصاحات محددة بشأن مزايا بالرغم من ـ١٣١

المزايا  هذه عن يكون المصروف الناجم عندماالمثال تتطلب المعايير األخرى إفصاحات، على سبيل 

،  "لية عرض القوائم الما) " ١( رقم المصرىبحيث يتطلب اإلفصاح عنه وفقًا لمعيار المحاسبة  اًجوهري

تقوم المنشأة "  العالقة ذوىاإلفصاح عن األطراف  " )١٥(رقم  المصرىوحيث يتطلب معيار المحاسبة 

 . األخرى طويلة األجل لكبار موظفي اإلدارةالعاملينباإلفصاح عن المعلومات حول مزايا 
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   نهاية الخدمةتعويضات

 األخرى ألن الحدث المتسبب العاملينايا  نهاية الخدمة بشكل منفصل عن مزتعويضاتيتناول هذا المعيار  ـ١٣٢

  . وليس خدمتهم نفسهاالعاملينفي االلتزام هو انتهاء مدة خدمة 

  االعتراف

 نهاية الخدمة على أنها التزام ومصروف وذلك فقط عندما تكون بتعويضاتعلى المنشأة االعتراف  ـ١٣٣

 : ي مما يليالمنشأة ملتزمة بشكل ظاهر بالقيام بأ

 . عاملين قبل تاريخ التقاعد العاديو مجموعة  أعاملإنهاء خدمة   ) أ(

 .ترك العمل اختيارياً نهاية الخدمة نتيجة لعرض يتم لتشجيع تعويض تقديم) ب(أو 

 

 مفصل  رسمىنظامإنهاء الخدمة فقط عندما يكون للمنشأة  بدفع تكون المنشأة ملتزمة بشكل ظاهر ـ١٣٤

 : لمفصل ما يلي كحد أدنى انظامشمل الي و. لسحب هذا النظام إلنهاء الخدمة وال يوجد احتمال فعلي 

 . الذين سيتم إنهاء خدماتهم وعددهم التقريبيالعاملينموقع وعمل )  أ (

 . نهاية الخدمة لكل فئة أو عمل وظيفيتعويض)  ب(و 

 في أسرع وقت ممكن، كما يجب أن التطبيق، ويجب أن يبدأ نظام الفيه تطبيق الذي سيتم التاريخ) ج(و 

 نظام إجراء تغييرات جوهرية في اليجعل بالقدر الذي الستكمال التنفيذترة الزمنية تكون الف

 .مستبعداً

 

 معمن الممكن أن تكون منشأة ملتزمة بموجب تشريع أو بموجب اتفاقيات تعاقدية أو اتفاقيات أخرى  ـ١٣٥

رغبة أن تتصرف  بناء على أعراف األعمال أو العرف أو الضمنى أو ممثليهم أو بموجب التزام العاملين

  هيالمدفوعات عندما تنهي خدماتهم وهذه للعاملين) أو توفير مزايا أخرى (مدفوعاتبشكل عادل إلجراء 
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 نهاية الخدمة على شكل مبلغ مقطوع، ولكنها تشمل في تعويضات نهاية الخدمة، وعادةً تكون تعويضات

  : بعض األحيان ما يلي

 نظام بعد انتهاء الخدمة إما بشكل غير مباشر أو من خالل تحسين مزايا التقاعد أو المزايا األخرى  )ف (

 . أو بشكل مباشرعاملينمزايا 

اقتصادية  بتقديم خدمة أخرى توفر مزايا العامل حتى نهاية فترة إخطار محددة إذا لم يقم المرتب)   ب(و 

 .للمنشأة

 

مع (ذه المزايا مؤكد  للخدمة، ودفع هالعاملسبب ترك  بغض النظر عن العاملينتستحق بعض مزايا  ـ١٣٦

وتعاملها إال أن توقيت دفعها غير مؤكد، ) مراعاة أية متطلبات مكتسبة أو حد أدنى من متطلبات الخدمة

 المنشآت مستوى أقل من المزايا مقابل ترك تقدم بعضالمنشأة محاسبيا على أنها مزايا بعد انتهاء الخدمة، 

 مزايا ترك الخدمة عن) وهرها ميزة لما بعد انتهاء الخدمةفي ج (العاملالخدمة االختياري بناء على طلب 

االختياري بناء على طلب المنشأة، والميزة اإلضافية المستحقة على ترك الخدمة االختياري هي ميزة نهاية 

 .خدمة

 

ويتم االعتراف بها فورا على أنها للمنشأة مستقبلية منافع اقتصادية  نهاية الخدمة تعويضاتال توفر  ـ١٣٧

 .وفمصر

 

 نهاية الخدمة يجب على المنشأة أيضا إجراء محاسبة لتخفيض مزايا بتعويضات تعترف المنشأة عندما ـ١٣٨

 )."١٠٩" الفقرة راجع( األخرى العاملينالتقاعد أو مزايا 
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  القياس

 تخصيمها شهًرا من تاريخ الميزانية يجب ١٢ نهاية الخدمة بعد أكثر من تعويضات تستحق عندما ـ١٣٩

 ."٧٨"الخصم المحدد في الفقرة دام سعر باستخ

 نهاية الخدمة تعويضات ترك الخدمة االختياري يجب أن يكون قياس في حالة العرض الذي يتم لتشجيع ـ١٤٠

 . الذين يتوقع قبولهم للعرضالعاملينبناًء على عدد 

  اإلفصاح

لمزايا نهاية  الذين سيقبلون عرضا العاملين يكون هناك عدم تأكد بشأن عدد التزام محتمل عندماينشأ  ـ١٤١

  وااللتزاماتالمخصصات واألصول " )٢٨( رقم المصرىالخدمة، وحسبما يتطلب معيار المحاسبة 

تقوم المنشأة باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بااللتزام المحتمل إال إذا كان احتمال حدوث " المحتملة 

 .مستبعداًخسارة 

 

لمنشأة باإلفصاح عن طبيعة ومبلغ المصروف إذا تقوم ا) ١( رقم المصرىحسبما يتطلب معيار المحاسبة  ـ١٤٢

 .طلب لهذا المتطبيقاًاح عنه  نهاية الخدمة مصروف يجب اإلفصتعويض، وقد ينجم عن ياًكان جوهر

 

تقوم المنشأة "  العالقة ذوىاإلفصاح عن األطراف  " )١٥(رقم  المصرى يتطلب معيار المحاسبة عندما ـ١٤٣

 .كبار موظفي اإلدارة نهاية الخدمة لتعويضاتباإلفصاح عن 

 

  

 


