
 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

( 1998المعدل عام )معٌار المحاسبة الدولً التاسع عشر 

 
تكلفة منافع الموظفٌن 

 
هذا المعٌار المحاسبً الدولً المعدل ٌحل محل المعٌار التاسع عشر الذي ٌعالج تكلفة منافع 

. 1993الموظفٌن، والذي تم إقراره من مجلس لجنة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة بإصدار معدل عام 

إن هذا المعٌار المعدل ٌسري مفعوله على البٌانات الحسابٌة الختامٌة للفترات التً تبدأ اعتباراً من 
. 1999 (ٌناٌر) شهر كانون الثانً

 
 عندما تم التاسع عشرفً المعٌار المحاسبً الدولً  (3)إن أساس االستنتاجات نشرت أصالً كملحق 

إن المادة األصلٌة .  والذي لم ٌتم تضمٌنه فً هذا اإلصدار1998 (فبراٌر) إصداره بمفرده فً شباط

المتضمنة أسس االستنتاجات متوفرة لدى دائرة المطبوعات الخاصة بلجنة المعاٌٌر المحاسبٌة 
 . الدولٌة

 
األحداث الالحقة  "(1999المعدل عام ) قام المعٌار المحاسبً الدولً العاشر 1999 (ماٌو)فً أٌار 

وٌصبح هذا التعدٌل نافذ . 141 و 125 و 35و  (ب)20بتعدٌل الفقرات " لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
 للبٌانات ( أي)–نافذ المفعول  (1999المعدل عام )المفعول عندما ٌصبح المعٌار المحاسبً العاشر 

 أو بعد ذلك 2000 (ٌناٌر)المالٌة السنوٌة التً تؽطً الفترات التً تبدأ من األول من كانون الثانً 
 . التارٌخ
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مقدمة 
ٌبٌن هذا المعٌار المحاسبة واالفصاح من قبل أصحاب العمل لمنافع الموظفٌن، وهو ٌحل محل  .1

. 1993الذي اعتمد فً عام " تكالٌؾ منافع التقاعد- "معٌار المحاسبة الدولً التاسع عشر 
فقرة ( أساس االستنتاجات)على التؽٌرات الرئٌسٌة عن المعٌار القدٌم  (3)ٌحتوي الملحق رقم 

أنظر معٌار المحاسبة )، وال ٌتناول المعٌار تقدٌم التقارٌر حسب خطط منافع الموظفٌن 3

. (المحاسبة وتقدٌم التقارٌر حسب خطط منافع الموظفٌن- الدولً السادس والعشرون 
 
: ٌحدد هذا المعٌار خمس فئات لمنافع الموظفٌن .2

i.  منافع الموظفٌن قصٌرة األجل مثل األجور والرواتب ومساهمات الضمان
االجتماعً واإلجازات السنوٌة المدفوعة واإلجازات المرضٌة المدفوعة والمشاركة 

، (إذا كانت مستحقة خالل اثنً عشر شهراً من نهاٌة الفترة)فً الربح والمكافآت 
مثل العناٌة الطبٌة واإلسكان واالنتقال والبضائع أو الخدمات )والمنافع ؼٌر النقدٌة 
. للموظفٌن الحالٌٌن (المعفاة أو المدعومة

 
ii.  المنافع لما بعد انتهاء الخدمة مثل الرواتب التقاعدٌة ومنافع التقاعد األخرى

. والتؤمٌن على الحٌاة بعد انتهاء الخدمة والعناٌة الطبٌة بعد انتهاء الخدمة
 
iii.  منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل بما فً ذلك إجازة التفرغ للبحث أو االحتفال

بالمناسبات أو منافع الخدمة الطوٌلة األخرى ومنافع العجز طوٌلة األجل، باإلضافة 
: إلى ما ٌلً إذا كانت مستحقة بعد اثنً عشر شهراً أو أكثر بعد نهاٌة الفترة

.  المشاركة فً األرباح والمكافآت والتعوٌضات المإجلة
 
iv. منافع نهاٌة الخدمة .
 
v. منافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة   .
 
ٌتطلب المعٌار أن تعترؾ المنشؤة بمنافع الموظفٌن قصٌرة األجل عند قٌام الموظؾ بتقدٌم  .3

. خدمة مقابل هذه المنافع
 
تصنٌؾ خطوط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة على أنها خطط مساهمات محددة أو خطط منافع  .4

محددة، وٌقدم المعٌار إرشادات معٌنة فٌما ٌتعلق بتصنٌؾ خطط أصحاب العمل المتعددٌن 
. وخطط الدولة والخطط ذات المنافع المإمن علٌها

 
، (صندوق)بموجب خطط المساهمات المحددة تدفع المنشؤة مساهمات ثابتة إلى وحدة منفصلة  .5

وال ٌكون علٌها التزام قانونً أو ضمنً لدفع مزٌد من المساهمات إذا لم ٌكن الصندوق ٌحتفظ 
بموجودات كافٌة لدفع كافة منافع الموظفٌن المتعلقة بخدمتهم فً الفترات الحالٌة والسابقة، 
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وٌتطلب المعٌار أن تقوم المنشؤة باالعتراؾ بالمساهمات فً خطة محددة عندما ٌقوم الموظؾ 
. بتقدٌم خدمة مقابل هذه المساهمات

 
تعرؾ كافة خطط المنافع األخرى لما بعد انتهاء الخدمة على أنها خطط منافع محددة، وقد ال  .6

تكون خطط المنافع المحددة ممولة أو قد تكون ممولة كلٌاً أو جزئٌاً، وٌتطلب المعٌار من 
: المنشؤة ما ٌلً

 
i.  أن ال تكون فقط مسإولة عن التزامها القانونً ولكن كذلك عن أي التزام ضمنً ناتج

. عن ممارسات المنشؤة
 

ii.  تحدٌد القٌمة الحالٌة اللتزامات المنافع المحددة والقٌمة العادلة ألٌة موجودات خطة
بشكل منتظم كاؾ بحٌث ال تختلؾ المبالػ المعترؾ بها فً البٌانات المالٌة مادٌاً عن المبالػ 

. التً كان سٌتم تحدٌدها فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
 

iii. استخدام أسلوب الوحدة اإلضافٌة المقدرة لقٌاس التزاماتها وتكالٌفها. 
 

iv.  اسناد المنافع لفترات الخدمة بموجب صٌؽة المنافع للخطة إال إذا كانت خدمة موظؾ
 .فً سنٌن الحقة ستإدي إلى مستوى من المنافع أعلى مادٌاً مما هو فً السنٌن السابقة

 
v.  استخدام افتراضات اكتوارٌة ؼٌر متحٌزة ومتفقة مع بعضها خاصة بالمتؽٌرات

مثل الزٌادات )والمتؽٌرات المالٌة  (مثل معدل تؽٌر الموظفٌن والوفٌات)الدٌموؼرافٌة 
، (المستقبلٌة فً الرواتب والتؽٌرات فً التكالٌؾ الطبٌة وتؽٌرات معٌنة فً منافع الدولة

وٌجب أن تكون االفتراضات المالٌة بناء على توقعات السوق فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
. للفترة التً سٌتم على مداها تسوٌة االلتزامات

 
vi.  تحدٌد سعر الخصم بالرجوع إلى عائدات السوق فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة على

أو على السندات الحكومٌة فً البلدان التً ال ٌوجد )سندات الشركات ذات النوعٌة العالٌة 
ذات العملة والفترة التً تتفق مع عملة وفترة التزامات  (فٌها سوق عمٌق لهذه السندات
. المنافع لما بعد انتهاء الخدمة

 
vii. خصم القٌمة العادلة ألٌة موجودات خطة من مبلػ االلتزام المسجل .

 
viii. ًتحدٌد المبلػ المسجل ألصل بحٌث ال ٌزٌد عن صافً إجمالً ما ٌل :

 
: أٌة تكلفة خدمة سابقة ال ٌزٌد عن صافً إجمالً ما ٌلً (1
 
ٌضاؾ إلى ذلك القٌمة الحالٌة ألٌة منافع اقتصادٌة متوفرة على شكل استردادات  (2

. من الخطة أو تخفٌضات فً المساهمات المستقبلٌة فً الخطة
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ix.  االعتراؾ بتكلفة الخدمة السابقة على أساس القسط الثابت على مدى معدل الفترة إلى
. أن تصبح المنافع المعدلة مستحقة

 
x.  االعتراؾ بالمكاسب والخسائر من تقلٌص أو تسوٌة خطة منافع محددة عندما ٌحدث

التقلٌص أو التسوٌة، وٌجب أن ٌشمل المكسب أو الخسارة أي تؽٌر ناجم فً القٌمة الحالٌة 
اللتزام المنافع المحددة والقٌمة العادلة لموجودات الخطة والجزء ؼٌر المعترؾ به ألٌة 

. مكاسب أو خسائر اكتوارٌة متعلقة بذلك وتكلفة الخدمة السابقة
 

xi.  االعتراؾ بجزء محدد من المكاسب والخسائر االكتوارٌة التراكمٌة التً تزٌد عما
: ٌلً أٌهما أعلً

 
. (قبل خصم موجودات الخطة)من القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة % 10 (1

 
. من القٌمة العادلة ألٌة موجودات خطة% 10 (2

 
الجزء من المكاسب والخسائر االكتوارٌة التً سٌتم االعتراؾ بها لكل خطة منافع محددة هو الزٌادة 

فً تارٌخ تقدٌم التقارٌر السابق مقسم على معدل األعمار % 10البالػ " النطاق"التً وقعت خارج 
. العاملة الباقٌة المتوقعة للموظفٌن المشاركٌن فً الخطة

 
ٌسمح المعٌار كذلك بؤسالٌب منتظمة لالعتراؾ األسرع، شرٌطة أن ٌتم تطبٌق نفس األساس على 
كل من المكاسب والخسائر وتطبٌق األساس بشكل منتظم من فترة ألخرى، وتشمل هذه األسالٌب 

. المسموح بها االعتراؾ الفوري بكافة المكاسب والخسائر االكتوارٌة
 
ٌتطلب المعٌار أسلوب محاسبة أسهل لمنافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل مما تتطلبه  .7

ٌتم االعتراؾ بالمكاسب والخسائر االكتوارٌة وتكلفة الخدمة : المنافع لما بعد انتهاء الخدمة
. السابقة فً الحال

 
قرار المنشؤة بإنهاء : منافع نهاٌة الخدمة هً منافع الموظفٌن المستحقة نتٌجة لواحد مما ٌلً -8

خدمة موظؾ قبل تارٌخ التقاعد العادي أو قرار الموظؾ بقبول ترك العمل االختٌاري مقابل 
هذه المنافع، والحدث الذي ٌتسبب فً نشوء التزام هو إنهاء الخدمة ولٌس خدمة الموظؾ، 

ولذلك ٌجب أن تعترؾ المنشؤة بمنافع نهاٌة الخدمة فقط عندما تكون المنشؤة ملتزمة بواحد مما 
: ٌلً

 
i.   إنهاء خدمة الموظؾ أو مجموعة الموظفٌن قبل تارٌخ التقاعد العادي، أو

 
ii. تقدٌم منافع نهاٌة الخدمة نتٌجة لعرض ٌقدم لتشجٌع ترك العمل االختٌاري .

 
مع حد أدنً من )تعتبر المنشؤة ملتزمة باإلنهاء فقط عندما ٌكون لدٌها خطة رسمٌة مفصلة  -9

.  لإلنهاء وال ٌوجد احتمال فعلً بسحبها (المحتوٌات المحددة
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 شهراً من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 12حٌث تصبح منافع نهاٌة الخدمة مستحقة بعد أكثر من  -10

فإنه ٌجب خصمها، وفً حالة العرض الذي ٌتم لتشجٌع ترك العمل االختٌاري فإن قٌاس 
. منافع نهاٌة الخدمة ٌجب أن ٌكون مبٌناً على عدد الموظفٌن الذي ٌتوقع قبولهم للعرض

 
أن ٌستحق : منافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة هً منافع للموظفٌن ٌتم بموجبها إما -11

أو المنشؤة )الموظفون استالم أدوات مالٌة فً صورة حقوق ملكٌة صادرة من قبل المنشؤة 
أو التزام المنشؤة نحو الموظفٌن على السعر المستقبلً لألدوات المالٌة فً صورة  (األم

حقوق ملكٌة صادرة من قبل المنشؤة، وٌتطلب المعٌار افصاحات معٌنة لهذه المنافع إال أنه ال 
. ٌحدد متطلبات لالعتراؾ والقٌاس

 
 أو بعد هذا 1999هذا المعٌار نافذ المفعول للفترات المحاسبٌة التً تبدأ فً األول من ٌناٌر  -12

التارٌخ، وٌشجع المعٌار على تطبٌقه بشكل أبكر، وعند تبنً المعٌار ألول مرة ٌسمح للمنشؤة 
االعتراؾ بؤٌة زٌادة ناجمة فً مطلوبها الخاص بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة على مدى فترة 
ال تزٌد عن خمس سنوات، وإذا نجم عن تبنً المعٌار تخفٌض االلتزام المطلوب ٌطلب من 

.  المنشؤة االعتراؾ باالنخفاض فً الحال
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المحتوٌات 
 

( 1998معدل فً عام )معٌار المحاسبة الدولً التاسع عشر 
منافع الموظفٌن 

الهدؾ 
 6-1النطاق 

 7تعرٌفات 
 23-8منافع الموظفٌن قصٌرة األجل 

 22-10االعتراؾ والقٌاس 
 10 كافة منافع الموظفٌن قصٌرة األجل 

 16-11 حاالت الؽٌاب قصٌرة األجل المعوضة 
 22-17 خطط المشاركٌن فً الربح والمكافآت 

 23االفصاح 

التمٌٌز بٌن خطط المساهمات : منافع ما بعد انتهاء الخدمة
 42-24 المحددة وخطط المنافع المحددة 
 35-29خطط أصحاب العمل المتعددٌن 

 38-36خطط الدولة 
 42-39المنافع المإمن علٌها 

 47-43خطط المساهمات المحددة : منافع ما بعد انتهاء الخدمة
 45-44االعتراؾ والقٌاس 

 47-46االفصاح 
 125-48خطط المنافع المحددة : منافع ما بعد انتهاء الخدمة

 62-49االعتراؾ والقٌاس 
 53-52 محاسبة االلتزام الضمنً 

 60-54 المٌزانٌة العمومٌة 
 62-61 بٌان الدخل 

القٌمة الحالٌة اللتزامات المنافع : االعتراؾ والقٌاس
 101-63 المحددة وتكلفة الخدمة الحالٌة 

 66-64 أسلوب التقٌٌم االكتواري 
 71-67 إسناد المنافع لفترات الخدمة 

 77-72 االفتراضات االكتوارٌة 
 82-78سعر الخصم :  االفتراضات االكتوارٌة
 91-83الرواتب والمنافع والتكالٌؾ الطبٌة :  االفتراضات االكتوارٌة

 95-92 المكاسب والخسائر االكتوارٌة 
 101-96 تكلفة الخدمة السابقة 

 107-102موجودات الخطة : االعتراؾ والقٌاس
 104-102 القٌمة العادلة لموجودات الخطة 

 107-105 العائد على موجودات الخطة 
 108دمج منشآت األعمال 

 115-109التخفٌضات والتسوٌات 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 119-116العرض 
 117-116 المقاصة  

 118ؼٌر الحالً /  التمٌٌز الحالً
 119 المكونات المالٌة لتكالٌؾ المنافع لما بعد انتهاء الخدمة 

 125-120االفصاح 
 131-126منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل 

 130-128االعتراؾ والقٌاس 
 131االفصاح 

 143-132منافع نهاٌة الخدمة 
 138-133االعتراؾ 

 140-139القٌاس 
 143-141االفصاح 

 152-144منافع التعوٌضات فً صورة حقوق الملكٌة 
 145االعتراؾ والقٌاس 

 152-146االفصاح 
 156-153أحكام انتقالٌة 
 158-157تارٌخ النفاذ 

المالحق 
مثال إٌضاحً  -1
افصاحات اٌضاحٌة  -2
أساس لالستنتاجات    -3
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معٌار المحاسبة الدولً التاسع عشر  
( 1998معدل فً عام )

منافع الموظفٌن 
 

ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط البارز فً إطار المادة الخلفٌة وإرشادات التنفٌذ فً هذا 
المعٌار، وكذلك فً إطار معاٌٌر المحاسبة الدولٌة، ولٌس القصد من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تطبٌقها 

. ( من المقدمة12أنظر الفقرة )على البنود ؼٌر المادٌة 
 

الهدؾ 
 

هدؾ هذا المعٌار بٌان المحاسبة واالفصاح الخاصة بمنافع الموظفٌن، وٌتطلب المعٌار أن تقوم 
المنشؤة باالعتراؾ بـ، 

 
i.  بالتزام علٌها عند قٌام موظؾ بتقدٌم خدمة لها مقابل منافع الموظفٌن التً ستقوم

. بدفعها لهم فً المستقبل
 

ii.  لاللتزام المترتب علٌها نتٌجة المنافع االقتصادٌة الناجمة  (المستهلك القوي)األعباء
. من خدمة قدمها الموظؾ مقابل منافع الموظفٌن

 
النطاق 

 
. ٌجب أن ٌقوم صاحب العمل بتطبٌق هذا المعٌار على منافع الموظفٌن .1
 
أنظر معٌار المحاسبة )ال ٌتناول هذا المعٌار تقدٌم التقارٌر حسب خطط منافع الموظفٌن  .2

. (المحاسبة وتقدٌم التقارٌر حسب خطط منافع التقاعد- الدولً السادس والعشرون 
 
: ٌنطبق هذا المعٌار على كافة منافع الموظفٌن، بما فً ذلك تلك المنصوص علٌها .3
 

i.  بموجب خطط رسمٌة أو اتفاقٌات رسمٌة أخرى بٌن منشؤة وموظفٌن فردٌٌن
ومجموعات موظفٌن أو ممثلٌهم، أو 

 
ii.  بموجب المتطلبات التشرٌعٌة أو من خالل ترتٌبات صناعٌة حٌث ٌطلب من المنشآت

المساهمة فً الخطط الوطنٌة وخطط الدولة وخطط الصناعة أو خطط أصحاب العمل 
المتعددة، أو  

 
iii.  حسب الممارسات ؼٌر الرسمٌة التً ٌنشؤ عنها التزام ضمنً، وٌنشؤ عن الممارسات

ؼٌر الرسمٌة التزام ضمنً حٌث ال ٌوجد للمنشؤة بدٌل فعلً سوى دفع منافع الموظفٌن، 
وأحد األمثلة على االلتزام الضمنً ما ٌترتب على تؽٌر فً الممارسات ؼٌر الرسمٌة للمنشؤة 

. ضرر ؼٌر مقبول لعالقاتها مع الموظفٌن
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: تشمل منافع الموظفٌن .4
 

i.  ًمنافع الموظفٌن قصٌرة األجل مثل األجور والرواتب ومساهمات الضمان االجتماع
إذا استحقت خالل اثنً عشر )واإلجارة السنوٌة المدفوعة والمشاركة فً الربح والمكافآت 

مثل العناٌة الطبٌة واإلسكان واالنتقال )والمنافع ؼٌر النقدٌة  (شهراً من نهاٌة الفترة
. للموظفٌن الحالٌٌن (والبضائع والخدمات بدون مقابل أو المدعومة

 
ii.  منافع ما بعد انتهاء الخدمة مثل الرواتب التقاعدٌة ومنافع التقاعد األخرى والتؤمٌن

. على الحٌاة لما بعد انتهاء الخدمة والعناٌة الطبٌة لما بعد انتهاء الخدمة
 

iii.  منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل بما فً ذلك إجازة الخدمة الطوٌلة أو إجازة
التفرغ للبحث أو االحتفال بالمناسبات أو منافع الخدمة الطوٌلة األخرى ومنافع العجز طوٌلة 

: األجل باإلضافة إلى ما ٌلً إذا كانت مستحقة بعد اثنً عشر شهراً أو أكثر بعد نهاٌة الفترة
. المشاركة فً األرباح والمكافآت والتعوٌضات المإجلة

 
iv. منافع نهاٌة الخدمة .

 
v. منافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة .

 
أعاله خصائص مختلفة فإن هذا المعٌار ٌحدد متطلبات  (هـ)إلى  (أ)نظراً ألن كل بند محدد فً 

. منفصلة لكل فئة
 
تشمل منافع الموظفٌن المنافع المقدمة إما للموظفٌن أو لمن ٌعٌلونهم، وٌمكن تسوٌتها من خالل  .5

تتم إما مباشرة للموظفٌن أو لزوجاتهم أو أبنائهم أو من  (أو تزوٌد بضائع أو خدمات)دفعات 
. ٌعٌلونهم أو آلخرٌن مثل شركات التؤمٌن

 
ٌمكن للموظؾ تقدٌم الخدمات المنشؤة على أساس دوام كامل أو جزئً أو دائم أو عرضً أو  .6

. مإقت، ولؽرض هذا المعٌار ٌشمل الموظفون وموظفً اإلدارة اآلخرٌن
 

تعرٌفات 
 
: تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار وفق المعانً المحددة لها .7
 

. هً كافة أشكال العوض الذي تعطٌه المنشؤة مقابل الخدمة التً ٌقدمها الموظفون: منافع الموظفٌن
 

عدا عن منافع نهاٌة الخدمة ومنافع التعوٌضات )هً منافع الموظفٌن : منافع الموظفٌن قصٌرة األجل
التً تصبح مستحقة بكاملها خالل اثنً عشر شهراً بعد نهاٌة الفترة التً  (فً صورة حقوق ملكٌة

. ٌقوم خاللها الموظفون بتقدٌم الخدمة
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عدا عن منافع نهاٌة الخدمة ومنافع التعوٌضات )هً منافع الموظفٌن : المنافع لما بعد انتهاء الخدمة
. المستحقة بعد إكمال فترة الخدمة (فً صورة حقوق ملكٌة

 
هً ترتٌبات رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة تقوم المنشؤة بموجبها بتقدٌم : خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة

. منافع بعد انتهاء فترة الخدمة لموظؾ واحد أو أكثر
 

هً خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة تقوم المنشؤة بموجبها بدفع : خطط المساهمات المحددة
وال ٌكون علٌها التزام قانونً أو ضمنً لدفع ما مزٌد  (صندوق)مساهمات ثابتة فً وحدة منفصلة 

من المساهمات إذا لم ٌكن الصندوق ٌحتفظ بموجودات كافٌة لدفع كافة منافع الموظفٌن المتعلقة 
. بخدمتهم فً الفترات الحالٌة والسابقة

 
. هً خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة عدا عن خطط المساهمات المحددة: خطط المنافع المحددة

 
أو خطط منافع  (عدا عن خطط الدولة)هً خطط مساهمات محددة : خطط أصحاب العمل المتعددٌن

: التً (عدا عن خطط الدولة)محددة 
 

i.  تجمع الموجودات التً تساهم فٌها مختلؾ المنشآت التً هً لٌست تحت السٌطرة
. المشتركة

 
ii.  تستخدم تلك الموجودات لتقدٌم المنافع لموظفً أكثر من منشؤة على أساس أنه ٌتم

تحدٌد مستوٌات المساهمات والمنافع بدون اعتبار لهوٌة المنشؤة التً تستخدم الموظفٌن 
. المعنٌٌن

 
عدا عن منافع ما بعد انتهاء الخدمة )هً منافع الموظفٌن : منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل

التً ال تصبح مستحقة بكاملها  (ومنافع نهاٌة الخدمة ومنافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة
. خالل اثنً عشر شهراً بعد نهاٌة الفترة التً ٌقدم فٌها الموظفون خدماتهم

 
: هً منافع الموظفٌن المستحقة نتٌجة إما: منافع نهاٌة الخدمة

 
i.   لقرار المنشؤة بإنهاء خدمة موظؾ قبل تارٌخ التقاعد العادي، أو

 
ii. لقرار الموظؾ بقبول ترك العمل االختٌاري مقابل هذه المنافع  .

 
: منافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة هً منافع للموظفٌن ٌتم بموجبها إما

 
i.  أو )ٌستحق الموظفون استالم أدوات مالٌة فً صورة حقوق ملكٌة تصدرها المنشؤة

، أو  (المنشؤة األم
 

ii.  ٌعتمد مبلػ التزام المنشؤة للموظفٌن على السعر المستقبلً لألدوات المالٌة فً صورة
.  حقوق ملكٌة الصادرة عن المنشؤة 
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هً ترتٌبات رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة تقوم المنشؤة : خطط التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة

. بموجبها بتقدٌم منافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة لموظؾ واحد أو أكثر
.  منافع الموظفٌن المستحقة هً منافع الموظفٌن ؼٌر المشروطة بالتوظٌؾ المستقبلً

 
هً القٌمة الحالٌة، بدون خصم أٌة موجودات للخطة، للدفعات : القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة

. المستقبلٌة المتوقعة المطلوبة لتسوٌة االلتزام الناجم من خدمة الموظؾ فً الفترات الحالٌة والسابقة
 

هً الزٌادة فً القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة الناجمة من خدمة : تكلفة الخدمة الحالٌة
. الموظؾ فً الفترة الحالٌة

 
هً الزٌادة خالل فترة ما فً القٌمة الحالٌة اللتزام منافع محددة تنجم ألن المنافع أقرب : تكلفة الفائدة

. إلى التسوٌة بمقدار فترة واحدة
 

عدا عن األدوات المالٌة ؼٌر القابلة للتحوٌل التً تصدرها )هً موجودات : موجودات الخطة
: والتً تلبً كافة الشروط التالٌة( صندوق)التً تحتفظ بها وحدة  (المنشؤة المقدمة للتقارٌر

 
i. الوحدة منفصلة قانونٌاً عن المنشؤة المقدمة للتقارٌر  .

 
ii.  تستخدم موجودات الصندوق فقط لتسوٌة التزامات منافع الموظفٌن، ولٌست متوفرة

أو ٌمكن إعادتها للمنشؤة فقط إذا كانت الموجودات )لدائنً المنشؤة، وال ٌمكن إعادتها للمنشؤة 
. (المتبقٌة للصندوق كافٌة لتلبٌة التزامات الخطة

 
iii.  إلى الحد الذي توجد به موجودات كافٌة فً الصندوق ال ٌكون على المنشؤة التزام

. قانونً أو ضمنً لدفع منافع الموظفٌن مباشرة
 

هً المبلػ الذي ٌمكن مقابله استبدال األصل أو تسوٌة المطلوب بٌن أطراؾ مطلعة : القٌمة العادلة
. وراؼبة فً عملٌة بٌن أطراؾ لٌست ذات مصلحة

 
هو الفائدة وأرباح األسهم واإلٌراد اآلخر المؤخوذ من موجودات : العائد على موجودات الخطة

الخطة باإلضافة إلى المكاسب والخسائر المحققة أو ؼٌر المحققة من موجودات الخطة مخصوماً 
. منها أٌة تكالٌؾ إلدارة الخطة ومخصوماً منها كذلك أٌة ضرٌبة مستحقة الدفع من قبل الخطة نفسها

 
: تشمل المكاسب والخسائر االكتوارٌة ما ٌلً

 
i.  أثر الفروقات بٌن االفتراضات االكتوارٌة السابقة وما حصل )تعدٌالت الخبرة

. (بالفعل
 

ii. آثار التؽٌرات فً االفتراضات االكتوارٌة .
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هً الزٌادة فً القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة لخدمة الموظفٌن فً : تكلفة الخدمة السابقة
الفترات السابقة الناجمة فً الفترة الحالٌة من إدخال أو إجراء تعدٌالت فً منافع ما بعد نهاٌة 
حٌث )الخدمة أو منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل، وقد تكون تكلفة الخدمة السابقة إما إٌجابٌة 

(. حٌث ٌتم تخفٌض المنافع القائمة)أو سالبة  (ٌتم إدخال المنافع أو تحسٌنها
 
 
 

منافع الموظفٌن قصٌرة األجل 
 
: تشمل منافع الموظفٌن قصٌرة األجل بنوداً مثل .8
 

i. ًاألجور والرواتب ومساهمات الضمان الجماع .
 

ii.  مثل اإلجازة السنوٌة المدفوعة واإلجازة )حاالت الؽٌاب قصٌرة األجل المعوضة
حٌث ٌتوقع حدوث حاالت الؽٌاب خالل اثنً عشر شهراً بعد نهاٌة  (المرضٌة المدفوعة

.  الفترة التً ٌقوم فٌها الموظفون بتقدٌم خدماتهم
 

iii.  المشاركة فً األرباح والمكافآت خالل اثنً عشر شهراً بعد نهاٌة الفترة التً ٌقوم
.  الموظفون خاللها بتقدٌم الخدمة

 
iv.  (مثل العناٌة الطبٌة واالنتقال والخدمات بدون مقابل أو المدفوعة)المنافع ؼٌر النقدٌة 

.  للموظفٌن الحالٌٌن
 
محاسبة منافع الموظفٌن قصٌرة األجل تكون عادة ؼٌر معقدة ألنه ال ٌطلب افتراضات  .9

اكتوارٌة لقٌاس االلتزام أو التكلفة وال ٌوجد احتمال بؤي مكسب أو خسارة اكتوارٌة، عالوة 
. على ذلك ٌتم قٌاس التزامات منافع الموظفٌن قصٌرة األجل على أساس ؼٌر مخصوم

 
االعتراؾ والقٌاس 

 
كافة منافع الموظفٌن قصٌرة األجل 

 
عندما ٌقوم موظؾ بتقدٌم خدمة خالل فترة محاسبٌة ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بالمبلػ ؼٌر  .10

: المخصوم لمنافع الموظفٌن قصٌرة األجل التً ٌتوقع أن تدفع مقابل تلك الخدمة
 

i.  بعد خصم أي مبلػ تم دفعه، وإذا زاد المبلػ الذي تم  (مصروؾ مستحق)كمطلوب
دفعه عن المبلػ ؼٌر المخصوم للمنافع ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بتلك الزٌادة على أنها 

إلى الحد الذي تإدي فٌه الدفعة المقدمة على سبٌل المثال إلى  (مصروؾ مدفوع مقدماً)أصل 
. تخفٌض فً الدفعات المستقبلٌة أو استرداد نقدي
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ii.  كمصروؾ إال إذا تطلب أو سمح معٌار دوًل آخر بإدخال المنافع فً تكلفة األصل
ومعٌار المحاسبة " المخزونات- "أنظر على سبٌل المثال معٌار المحاسبة الدولً الثانً )

.  ("الممتلكات والمصانع والمعدات- "الدولً السادس عشر 
 

 كٌؾ ٌجب على المنشؤة تطبٌق هذا المتطلب على منافع الموظفٌن 17، 14، 11توضح الفقرات 
.  قصٌرة األجل على شكل حاالت ؼٌاب معوضة وخطط مشاركة فً األرباح والمكافآت

 
 

حاالت الؽٌاب قصٌرة األجل المعوضة 
 

ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بالتكلفة المتوقعة لمنافع الموظفٌن قصٌرة األجل على شكل  .11
:   كما ٌل10ًحاالت ؼٌاب معوضة بموجب الفقرة 

 
i.  فً حاالت تراكم الؽٌابات المعوضة عندما ٌقدم الموظفون الخدمة التً تزٌد من حقهم

. فً ؼٌابات مستقبلٌة معوضة
 

ii. فً حالة عدم تراكم ؼٌابات معوضة عند حدوث حاالت الؽٌاب  .
 

ٌمكن للمنشؤة تعوٌض الموظفٌن عن الؽٌاب ألسباب مختلفة بما فً ذلك اإلجازة والمرض  .12
والعجز قصٌر األجل واألمومة أو األبوة والخدمة كمكلؾ والخدمة العسكرٌة، وٌقسم استحقاق 

.  الؽٌابات المعوضة إلى فئتٌن
 

i. تراكمٌة  .
ii. ؼٌر تراكمٌة  .

 
الؽٌاب المعوض المتراكم هو ذلك الؽٌاب المرحل وٌمكن استخدامه فً الفترات المستقبلٌة إذا  .13

كان استحقاق الفترة الحالٌة ؼٌر مستخدم بكامله، وقد ٌكون تراكم الؽٌاب المعوض إما مستحق 
، (بكلمات أخرى ٌستحق الموظفون لدفعة نقدٌة لالستحقاق ؼٌر المستخدم عند تركهم المنشؤة)

أو ؼٌر مستحق عندما ال ٌكون الموظفون مستحقٌن لدفعة نقدٌة لالستحقاق ؼٌر المستخدم عند 
تركهم المنشؤة، وٌنشؤ االلتزام عندما ٌقوم الموظفون بتقدٌم خدمة تزٌد من استحقاقهم للؽٌاب 
المعوض المستقبلً، وٌكون االلتزام قائماً وٌتم االعتراؾ به حتى ولو كان الؽٌاب المعوضة 

ؼٌر مستحق بالرؼم من أن احتمال ترك الموظفٌن قبل استخدامهم لحقهم فً اإلجازة ؼٌر 
.  المستحقة لدفعات نقدٌة ٌإثر على ذلك االلتزام

 
ٌجب على المنشؤة قٌاس التكلفة المحتملة لتراكم الؽٌاب المعوض على أنها المبلػ اإلضافً  .14

الذي ٌتوقع أن تدفعه المنشؤة نتٌجة لالستحقاق ؼٌر المستخدم الذي تراكم فً تارٌخ المٌزانٌة 
. العمومٌة

 
ٌقٌس األسلوب المحدد فً الفقرة السابقة االلتزام بمقدار مبلػ الدفعات اإلضافٌة التً ٌتوقع أن  .15

تنشؤ فقط من حقٌقة أن المنفعة تتراكم، وفً العدٌد من الحاالت قد ال تحتاج المنشؤة إلى إجراء 
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حسابات مفصلة لتقدٌر عدم وجود التزام مادي للؽٌاب المعوض ؼٌر المستخدم، فعلى سبٌل 
المثال من المحتمل أن ٌكون التزام اإلجازة المرضٌة مادٌاً فقط إذا كان هناك اتفاق رسمً أو 

ؼٌر رسمً على أن اإلجازة المرضٌة المدفوعة ؼٌر المستخدمة قد تإخذ على أنها إجازة 
.  مدفوعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15، 14مثال ٌوضح الفقرتٌن 
 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 موظؾ، وكل واحد منهم ٌستحق إجازة مرضٌة مدفوعة مقدارها خمسة أٌام 100منشؤة ٌعمل بها 

تإخذ . عمل لكل سنة، ومن الممكن ترحٌل اإلجازة المرضٌة ؼٌر المستخدمة لسنة تقوٌمٌة واحدة
اإلجازة المرضٌة أوالً من استحقاق السنة الحالٌة وبعدئذ من أي رصٌد مرحل من السنة السابقة 

 ٌكون معدل االستحقاق ؼٌر 20×1 دٌسمبر 31، وفً (على أساس الداخل أخٌراً صادر أوالً)
 92المستخدم ٌومٌن لكل موظؾ وتتوقع المنشؤة بناء على الخبرة السابقة التً ٌتوقع أن تستمر أن 

، وأن الموظفٌن الثمانٌة 20×2موظفاً لن ٌؤخذوا أكثر من خمسة أٌام إجازة مرضٌة مدفوعة فً عام 
.  الباقٌن سٌؤخذون معدالً مقداره ستة أٌام ونصؾ لكل واحد منهم

 
 ٌوماً إضافٌاً من راتب اإلجازة المرضٌة نتٌجة لالستحقاق ؼٌر 12تتوقع المنشؤة أنها ستدفع 
، وعلى (ٌوم ونصؾ لكل واحد من الموظفٌن الثمانٌة) 20×1 دٌسمبر 31المستخدم الذي تراكم فً 

.  ذلك تعترؾ المنشؤة بمطلوب مساو لراتب اثنً عشر ٌوماً من اإلجازة المرضٌة

 
أنها تنقضً إذا لم ٌتم استخدام استحقاق الفترة الحالٌة : الؽٌاب المعوض ؼٌر التراكم ال ٌرحل .16

بكامله، وهً ال تعطً استحقاقاً للموظفٌن لدفعة نقدٌة عن االستحقاق ؼٌر المستخدم عند ترك 
إلى الحد الذي ال ٌزٌد به )المنشؤة، وهذه هً الحالة الشائعة بالنسبة لراتب اإلجازة المرضٌة 

وإجازة األمومة أو األبوة والؽٌاب  (االستحقاق السابق ؼٌر المستخدم عن االستحقاق المستقبلً
المعوض لخدمة المكلفٌن أو الخدمة العسكرٌة، وال تعترؾ المنشؤة بمطلوب أو مصروؾ حتى 

. وقت الؽٌاب ألن خدمة الموظفٌن ال تزٌد مبلػ المنفعة
 

خطط المشاركة فً الربح والمكافآت 
 

ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بالتكلفة المتوقعة لدفعات المشاركة فً الربح والمكافآت بموجب  .17
:  وذلك فقط عندما (10)الفقرة 

 
i.  ٌكون على المنشؤة التزام حالً قانونً أو ضمنً إلجراء هذه الدفعات نتٌجة ألحداث

. سابقة
 

ii. ٌمكن إجراء تقدٌر موثوق به لاللتزام  .
 

. ٌكون االلتزام قائماً فقط عندما ال ٌكون للمنشؤة بدٌل فعلً سوى إجراء الدفعات
 

بموجب بعض خطط المشاركة فً الربح ٌستلم الموظفون حصتهم فً الربح فقط إذا استمروا  .18
فً خدمة المنشؤة لفترة محددة، وهذه الخطط تخلق التزاماً ضمنٌاً عندما ٌقوم الموظفون بتقدٌم 

الخدمة التً تزٌد المبلػ الذي سٌتم دفعه لو أنهم استمروا فً الخدمة حتى نهاٌة الفترة المحددة، 
وٌعكس قٌاس هذه االلتزامات الضمنٌة احتمال ترك بعض الموظفٌن بدون استالم دفعات 

. المشاركة فً الربح
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 18مثال ٌوضح الفقرة 

 
تتطلب خطة مشاركة فً الربح أن تقوم المنشؤة بدفع نسبة محددة من صافً ربحها للسنة للموظفٌن 

الذٌن ٌستمرون فً عملهم على مدى السنة، وإذا لم ٌترك موظفون خالل السنة سٌكون إجمالً 
من صافً الربح، وتقدر المنشؤة أن تؽٌر الموظفٌن سٌخفض % 3دفعات المشاركة فً الربح للسنة 

. من صافً الربح% 2.5الدفعات إلى 
.                     من صافً الربح% 2.5تعترؾ المنشؤة بمطلوب ومصروؾ مقداره 

 
قد ال ٌكون على المنشؤة التزام قانونً لدفع مكافؤة، وبرؼم ذلك فً بعض الحاالت تمارس  .19

المنشؤة دفع المكافآت، وفً هذه الحاالت ٌكون على المنشؤة التزام ضمنً ألنه ال ٌوجد أمام 
المنشؤة بدٌل فعلً سوى دفع المكافؤة، وٌعكس قٌاس االلتزام الضمنً إمكانٌة قٌام بعض 

. الموظفٌن بترك المنشؤة بدون استالم مكافؤة
 
تستطٌع المنشؤة إجراء تقدٌر موثوق به اللتزامها القانونً أو الضمنً بموجب خطة مشاركة  .20

: فً الربح أو مكافؤة، وذلك فقط
 

i.   عندما تحتوي األحكام الرئٌسٌة للخطة على صٌؽة لتحدٌد مبلػ المنفعة، أو
 

ii.   عندما تحدد المنشؤة المبالػ التً سٌتم دفعها قبل اعتماد البٌانات المالٌة إلصدارها، أو
 

iii. عندما تعطً الخبرة السابقة أدلة واضحة على مبلػ االلتزام الضمنً للمنشؤة  .
 

ٌنجم االلتزام بموجب خطة المشاركة فً الربح والمكافآت من خدمة الموظفٌن ولٌس من  .21
عملٌة مع مالكً المنشؤة، وبناء على ذلك تعترؾ المنشؤة بتكلفة خطة المشاركٌن فً الربح 

. والمكافآت لٌس كتوزٌع لصافً الربح ولكن كمصروؾ
 
إذا لم تكن دفعات المشاركة فً الربح والمكافآت مستحقة بكاملها خالل اثنً عشر شهراً بعد  .22

نهاٌة الفترة التً ٌقوم خاللها الموظفون بتقدٌم الخدمة فإن هذه الدفعات هً منافع الموظفٌن 
، وإذا كانت دفعات المشاركة فً الربح (131-126أنظر الفقرات )األخرى طوٌلة األجل 

والمكافآت تلبً تعرٌؾ منافع التعوٌض فً صورة حقوق ملكٌة تقوم المنشؤة بمعاملتها بموجب 
. 152-144الفقرات 

 
االفصاح 

 
بالرؼم من أن هذا المعٌار ال ٌتطلب افصاحات محددة بشؤن منافع الموظفٌن قصٌرة األجل فقد  .23

تتطلب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى إجراء افصاحات، فعلى سبٌل المثال حٌث ٌتطلب ذلك 
تقوم " االفصاح عن األطراؾ ذات العالقة- "معٌار المحاسبة الدولً الرابع والعشرون 

المنشؤة باالفصاح عن المعلومات الخاصة بمنافع الموظفٌن لكبار موظفً اإلدارة، وٌتطلب 
وجوب اعتراؾ المنشؤة بتكالٌؾ " عرض البٌانات المالٌة- "معٌار المحاسبة الدولً األول 

.  الموظفٌن



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 
التمٌٌز بٌن خطط - منافع الموظفٌن لما بعد انتهاء الخدمة 

المساهمات المحددة وخطط المنافع المحددة 
 

: تشمل منافع ما بعد انتهاء الخدمة ما ٌلً على سبٌل المثال .24
 

i. منافع التقاعد مثل الرواتب التقاعدٌة .
 

ii.  المنافع األخرى بعد انتهاء الخدمة مثل التؤمٌن على الحٌاة بعد انتهاء الخدمة والعناٌة
. الطبٌة بعد انتهاء الخدمة

 
تعتبر الترتٌبات حٌث تقوم المنشؤة بتقدٌم منافع بعد انتهاء الخدمة أنها خطط منافع لما بعد انتهاء 

الخدمة، وتطبق المنشؤة هذا المعٌار على كافة الترتٌبات سواء كانت تتطلب أو ال تتطلب إنشاء وحدة 
. مستقلة الستالم المساهمات ودفع المنافع

 
تصنؾ خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة على أنها إما خطط مساهمات محددة أو خطط  .25

منافع محددة، وذلك ٌعتمد على الماهٌة االقتصادٌة للخطة كما هً مؤخوذة من أحكامها 
: وشروطها الرئٌسٌة، وبموجب خطط المساهمة المحددة

 
i.  ٌقتصر االلتزام القانونً أو الضمنً للمنشاة على المبلػ الذي توافق على المساهمة به

فً الصندوق، وهكذا ٌتم تحدٌد مبلػ المنافع لما بعد انتهاء الخدمة الذي ٌستلمه الموظؾ 
لخطة منافع لما  (ومن المحتمل كذلك الموظؾ)بمقدار مبلػ المساهمات التً تدفعها المنشؤة 

بعد انتهاء الخدمة أو إلى شركة تؤمٌن، باإلضافة إلى عائدات االستثمارات الناجمة من 
. المساهمات

 
ii.  ومخاطرة  (أن المنافع ستكون أقل مما هو متوقع)تبعاً لذلك تقع المخاطرة االكتوارٌة

على  (أن الموجودات المستثمرة ستكون ؼٌر كافٌة لمواجهة المنافع المتوقعة)االستثمار 
. الموظؾ

 
من األمثلة على الحاالت التً ال ٌقتصر فٌها التزام المنشؤة على المبلػ الذي توافق على  .26

: المساهمة به فً الصندوق هو عندما ٌكون على المنشؤة التزام قانونً أو ضمنً من خالل
 

i. صٌؽة منافع خطة لٌست مرتبطة فقط مع مبلػ المساهمات .
 

ii.  ضمان إما بشكل ؼٌر مباشر من خالل خطة أو بشكل مباشر لعائد محدد على
المساهمات، أو  

 
iii.  الممارسات ؼٌر الرسمٌة التً ٌنشؤ عنها التزام ضمنً، مثال ذلك قد ٌنشؤ التزام

ضمنً حٌث ٌكون للمنشؤة تارٌخ بزٌادة المنافع للموظفٌن السابقٌن لمواجهة التضخم حتى 
. عندما ال ٌوجد التزام قانونً للقٌام بذلك



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 
: بموجب خطط المنافع المحددة .27
 

i. التزام المنشؤة هو تقدٌم المنافع المتفق علٌها للموظفٌن الحالٌٌن والسابقٌن  .
ii.  ومخاطرة االستثمار فً  (تكلؾ المنافع أكثر مما هو متوقع)تقع المخاطرة االكتوارٌة

جوهرها على المنشؤة، وإذا كانت الخبرة االكتوارٌة أو االستثمارٌة أسوأ مما كان متوقعاً فقد 
.  تتم زٌادة التزام المنشؤة

 
 أدناه الفرق بٌن خطط المساهمات المحددة وخطط المنافع المحددة 42 إلى 29توضح الفقرات  .28

.  فً سٌاق خطط أصحاب العمل المتعددٌن وخطط الدولة والمنافع المإمن علٌها
 

خطط أصحاب العمل المتعددٌن 
 

ٌجب على المنشؤة تصنٌؾ خطة أصحاب العمل المتعددٌن على أنها خطة مساهمات محددة أو  .29
بما فً ذلك أي التزام ضمنً ٌتعدى األحكام )خطة منافع محددة بموجب أحكام الخطة 

، وحٌث تحدد خطة أصحاب العمل المتعددٌن على أنها خطة منافع محددة ٌجب على (الرسمٌة
:  المنشؤة

 
i.  احتساب حصتها النسبٌة فً التزام المنافع المحددة وموجودات الخطة والتكلفة

.  المتعلقة بالخطة بنفس الطرٌقة كما هً ألي خطة منافع محددة أخرى
 

ii.  120االفصاح عن المعلومات التً تتطلبها الفقرة  .
 

عندما ال تتوفر معلومات كافٌة الستعمال محاسبة المنافع المحددة لخطة أصحاب العمل  .30
:  المتعددٌن التً هً خطة منافع محددة فإنه ٌجب على المنشؤة

 
i.  كما لو أنها كانت خطة مساهمات محددة46-44احتساب الخطة بموجب الفقرات  .

 
ii. االفصاح عن :

 
. حقٌقة أن الخطة هً خطة منافع محددة -1
 
سبب عدم توفر معلومات كافٌة لتمكٌن المنشؤة من احتساب الخطة على أنها خطة منافع  -2

.  محددة
 

iii.  الحد الذي ٌمكن به أن ٌإثر فائض أو عجز الخطة على مبلػ المساهمات المستقبلٌة
: ٌجب االفصاح عما ٌلً باإلضافة إلى ذلك

 
.  أٌة معلومات متوفرة عن ذلك الفائض أو العجز -1
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.  األساس المستخدم لتحدٌد ذلك الفائض أو العجز -2
 
.  الدالالت الضمنٌة إن وجدت للمنشؤة -3

 
: فٌما ٌلً مثال على خطة منافع محددة ألصحاب عمل متعددٌن حٌث .31

 
i. تحدد المساهمات عند : ٌتم تموٌل الخطة على أساس االستقطاع عند الدفع بحٌث

مستوى ٌتوقع أن ٌكون كافٌاً لدفع المنافع التً تستحق فً نفس الفترة، وٌتم دفع المنافع 
. المستقبلٌة التً تم الحصول علٌها خالل الفترة الحالٌة من المساهمات المستقبلٌة

 
ii.  ٌتم تحدٌد منافع الموظفٌن حسب طول مدة خدمتهم، والمنشآت المشاركة ال ٌوجد

لدٌها وسائل فعلٌة لالنسحاب من الخطة بدون دفع مساهمة للمنافع التً ٌحصل علٌها 
إذا : الموظفون حتى تارٌخ االنسحاب، ومثل هذه الخطة توجد مخاطرة اكتوارٌة للمنشؤة

كانت التكلفة النهائٌة للمنافع التً تم الحصول علٌها فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة أكبر مما 
هو متوقع فإنه ٌجب على المنشؤة إما زٌادة مساهماتها أو إقناع الموظفٌن بقبول تخفٌض فً 

.  المنافع، وعلى ذلك تعرؾ هذه الخطة بؤنها خطة منافع محددة
 

حٌث تتوفر معلومات كافٌة عن خطة أصحاب العمل المتعددٌن التً هً خطة منافع محددة  .32
تقوم الشركة بإجراء المعاملة المحاسبٌة لحصتها النسبٌة فً التزام المنافع المحددة وموجودات 
الخطة وتكلفة المنافع لما بعد انتهاء الخدمة المرتبطة مع الخطة بنفس الطرٌقة كما هً بالنسبة 

ألي خطة منافع محددة، على أنه فً بعض الحاالت قد ال تكون المنشؤة قادرة على تحدٌد 
: حصتها فً المركز المالً وأداء الخطة بموثوقٌة كافٌة لألؼراض المحاسبٌة، وقد ٌحدث ذلك

 
i.  ًإذا لم تتوفر للمنشؤة إمكانٌة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالخطة التً تلب

متطلبات هذا المعٌار، أو  
ii.  إذا عرضت الخطة المنشآت المشاركة لمخاطر اكتوارٌة مرتبطة بالموظفٌن الحالٌٌن

والسابقٌن للمنشآت األخرى، مع ما ٌنجم عن ذلك من عدم وجود أساس ثابت وموثوق به 
. لتخصٌص االلتزام وموجودات الخطة والتكلفة للمنشآت الفردٌة المشاركة فً الخطة

 
فً هذه الحاالت تقوم المنشؤة بإجراء المحاسبة للخطة كما لو أنها كانت خطة مساهمات محددة 

.  30وتفصح عن المعلومات اإلضافٌة التً تتطلبها الفقرة 

 
تتمٌز خطط أصحاب العمل المتعددٌن عن خطط إدارة المجموعة، وخطة إدارة المجموعة هً  .33

مجرد تجمٌع لخطط أصحاب العمل الفردٌٌن معاً للسماح للموظفٌن المشاركٌن بتجمٌع 
موجوداتهم ألؼراض االستثمار وتخفٌض تكالٌؾ إدارة االستثمار واإلدارة، ولكن ٌتم فصل 

مطالبات مختلؾ أصحاب العمل للمنفعة الوحٌدة لموظفٌهم، وال تشكل خطط اإلدارة الجماعٌة 
أٌة مشاكل محاسبٌة معٌنة ألن المعلومات متوفرة فً الحال لمعاملتها بنفس الطرٌقة مثل أي 

خطة صاحب عمل مفردة، وألن هذه الخطط ال تعرض المنشآت المشاركة للمخاطر 
االكتوارٌة المتعلقة بالموظفٌن الحالٌٌن والسابقٌن للمنشآت األخرى، وتتطلب التعرٌفات فً 
هذا المعٌار أن تقوم المنشؤة بتصنٌؾ خطة إدارة المجموعة على أنها خطة مساهمات محددة 
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بما فً ذلك أي التزام ضمنً ٌتعدى األحكام )أو خطة منافع محددة حسب أحكام الخطة 
.  (الرسمٌة

 
إن خطط المنافع المحددة التً تجمع الموجودات التً تساهم بها مختلؾ المنشآت التً هً  .34

تحت سٌطرة مشتركة، مثال ذلك منشؤة أم وشركاتها التابعة لها تعتبر خطط أصحاب عمل 
. متعددٌن، وعلى ذلك تعامل المنشؤة كافة هذه الخطط على أنها خطط منافع محددة

 
 
البنود المحتملة واألحداث التً تقع بعد تارٌخ - "ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً العاشر  .35

أن تقوم المنشؤة باالعتراؾ بمطلوبات محتملة معٌنة أو االفصاح عن " المٌزانٌة العمومٌة
معلومات حولها، وفً سٌاق خطة أصحاب العمل المتعددٌن قد ٌنشؤ المطلوب المحتمل مما 

:  ٌلً على سبٌل المثال
 

i.  ًالخسائر االكتوارٌة المتعلقة بالمنشآت األخرى المشاركة ألن كل منشؤة مشاركة ف
خطة أصحاب عمل متعددٌن تشارك فً المخاطر االكتوارٌة لكل منشؤة أخرى مشاركة، أو  

 
ii.  أٌة مسإولٌة بموجب أحكام خطة لتموٌل أي نقص فً الخطة إذا توقفت المنشآت

.  األخرى عن المشاركة
 

خطط الدولة 
 

ٌجب على المنشؤة إجراء محاسبة لخطة الدولة بنفس الطرٌقة كما هً بالنسبة لخطة أصحاب  .36
(. 30، 29أنظر الفقرتٌن )عمل متعددٌن 

 
أو كافة المنشآت فً فئة )ٌتم وضع خطط الدولة بموجب التشرٌع لتؽطٌة كافة المنشآت  .37

وٌقوم بتشؽٌلها الحكومة الوطنٌة أو المحلٌة أو هٌئة أخرى  (معٌنة، مثال ذلك صناعة معٌنة
والتً هً لٌست خاضعة  (مثال ذلك وكالة مستقلة ذاتٌاً أنشئت بشكل محدد لهذا الؽرض)

لسٌطرة أو تؤثٌر المنشؤة المقدمة للتقارٌر، وتوفر بعض الخطط التً وضعتها المنشؤة منافع 
إجبارٌة تحل محل المنافع التً ٌتم خالفاً لذلك تؽطٌتها بموجب خطة الدولة ومنافع اختٌارٌة 

. إضافٌة، وهذه الخطط ال تعتبر خطط دولة
 
تتصؾ خطط الدولة بؤنها منفعة محددة أو مساهمة محددة بطبٌعتها بناء على التزام المنشؤة  .38

تحدد : بموجب الخطة، وٌتم تموٌل العدٌد من خطط الدولة على أساس االستقطاع عند الدفع
المساهمات عند مستوى ٌتوقع أن ٌكون كافٌاً لدفع المنافع المطلوبة التً تستحق فً نفس 

الفترة، وٌتم دفع المنافع المستقبلٌة التً ٌتم الحصول علٌها خالل الفترة الحالٌة من 
المساهمات المستقبلٌة، وبرؼم ذلك فً معظم خطط الدولة ال ٌوجد على المنشؤة التزام 

فالتزامها الوحٌد هو دفع المساهمات عندما : قانونً أو ضمنً لدفع هذه المبالػ المستقبلٌة
تستحق، وإذا توقفت المنشؤة عن توظٌؾ أعضاء فً خطة الدولة لن ٌكون علٌها التزام لدفع 

المنافع التً حصل علٌها موظفوها فً السنوات السابقة، ولهذا السبب تعرؾ خطط الدولة 
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عادة على أنها خطط مساهمات، على أنه فً الحاالت النادرة عندما تكون خطة الدولة هً 
.  30، 29خطة منافع محددة تطبق المنشؤة المعاملة المبٌنة فً الفقرتٌن 

 
المنافع المإمن علٌها 

 
ٌمكن للمنشؤة دفع أقساط تؤمٌن لتموٌل خطة منافع لما بعد انتهاء الخدمة، وٌجب على المنشؤة  .39

معاملة هذه الخطة على أنها خطة مساهمات محددة إال إذا كانت المنشؤة ستتحمل التزاماً 
: لما ٌلً (إما بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر من خالل الخطة)قانونٌاً أو ضمنٌاً 

 
i.   إما دفع منافع الموظفٌن مباشرة عندما تصبح مستحقة، أو

 
ii.  دفع مساهمات أخرى إذا كان المإمن ال ٌقوم بدفع كافة منافع الموظفٌن المستقبلٌة

.  المتعلقة بخدمة الموظفٌن فً الفترات الحالٌة والسابقة
 

إذا أبقت المنشؤة على هذا االلتزام القانونً أو الضمنً فإنه ٌجب على المنشؤة معاملة الخطة على 
.  أنها خطة منافع محددة

 
المنافع المإمن علٌها بموجب عقد تؤمٌن لٌست بحاجة ألن ٌكون لها عالقة مباشرة أو تلقائٌة  .40

مع التزام المنشؤة بمنافع الموظفٌن، وتكون خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة التً تشتمل 
على عقود تؤمٌن خاضعة لنفس التمٌٌز بٌن المحاسبة والتموٌل شؤنها فً ذلك شان الخطط 

. الممولة األخرى
 

حٌث تقوم المنشؤة بتموٌل التزام منافع لما بعد انتهاء الخدمة بالمساهمة فً بولٌصة تؤمٌن  .41
إما بشكل مباشر أو بشكل ؼٌر مباشر من خالل الخطة أو من خالل )تحتفظ المنشؤة بموجبها 

بالتزام قانونً أو ضمنً  (آلٌة تحدٌد األقساط المستقبلٌة أو من خالل عالقة طرؾ مع المإمن
: فإن دفع األقساط ال ٌعنً ترتٌب مساهمات محددة، وٌتبع ذلك

 
i.  إذا )أن تقوم المنشؤة باالعتراؾ بحقوقها بموجب بولٌصة التؤمٌن على أنها أصل

إذا كانت حقوق الخطة )أو على أنها أصل للخطة  (كانت المنشؤة نفسها تحمل البولٌصة
. (بموجب البولٌصة تلبً تعرٌؾ موجودات الخطة

 
ii.  أن تقوم المنشاة بمحاسبة التزامها تجاه الموظفٌن على أنه مطلوب بنفس الطرٌقة كما

.  لو لم ٌكن هناك عقد تؤمٌن
 

حٌث تكون بولٌصة التؤمٌن باسم مشارك محدد فً الخطة أو مجموعة مشاركٌن فً الخطة،  .42
وال ٌوجد على المنشؤة التزام قانونً أو ضمنً لتؽطٌة أي خسارة من العقد ال ٌكون على 
المنشؤة التزام لدفع منافع الموظفٌن، وٌتحمل المإمن لوحده مسإولٌة دفع المنافع، ودفع 
األقساط الثابتة بموجب هذه العقود هو فً جوهره تسوٌة اللتزام منافع الموظفٌن ولٌس 

استثماراُ لمواجهة االلتزام، وتبعاً لذلك ال ٌعود للمنشؤة أصل أو مطلوب وعلى ذلك تعامل 
.  المنشؤة هذه المساهمات على أنها دفعات لخطة مساهمات محددة
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خطط المساهمات المحددة : منافع ما بعد انتهاء الخدمة

 
إن محاسبة خطط المساهمة المحددة سهلة وواضحة ألن التزام المنشؤة المقدمة للتقارٌر لكل  .43

فترة ٌتم تحدٌده حسب المبالػ التً ستتم المساهمة بها لتلك الفترة، وتبعاً لذلك ال تطلب 
افتراضات اكتوارٌة لقٌاس االلتزام أو المصروؾ وال ٌوجد احتمال ألي مكسب أو خسارة 

اكتوارٌة، عالوة على ذلك ٌتم قٌاس االلتزامات على أساس ؼٌر مخصوم فٌما عدا عندما ال 
تستحق بكاملها خالل اثنً عشر شهراً بعد نهاٌة الفترة التً ٌقوم خاللها الموظفون بتقدٌم 

.  خدماتهم
 
 
 
 

االعتراؾ والقٌاس 
 
عندما ٌقدم الموظؾ خدمة لمنشؤة خالل فترة ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بالمساهمة المستحقة  .44

: الدفع لخطة مساهمات محددة مقابل تلك الخدمة
 

i.  بعد خصم أٌة مساهمات تم دفعها فً السابق  (مصروؾ مستحق)على أنها مطلوب
وإذا زادت المساهمات التً تم دفعها عن المساهمات المستحقة للخدمة قبل تارٌخ المٌزانٌة 

مصروؾ مدفوع )العمومٌة فإنه ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بتلك الزٌادة على أنها أصل 
إلى الحد الذي تإدي به الدفعة المقدمة على سبٌل المثال إلى تخفٌض الدفعات  (مقدماً

. المستقبلٌة أو استرداد نقدي
 

ii.  على أنها مصروؾ إال إذا تطلب أو سمح معٌار محاسبة دوًل آخر بإدخال المساهمة
المخزونات ومعٌار - أنظر على سبٌل المثال معٌار المحاسبة الدولً الثانً )فً تكلفة أصل 

. (الممتلكات والمصانع والمعدات- المحاسبة الدولً السادس عشر 
 

حٌث ال تستحق المساهمات فً خطة مساهمة محددة بكاملها خالل اثنً عشر شهراً بعد نهاٌة  .45
الفترة التً ٌقوم خاللها الموظفون بتقدٌم الخدمة فإنه ٌجب خصمها باستخدام سعر الخصم 

. 78المحدد فً الفقرة 

 
االفصاح 

 
.  ٌجب على المنشاة االفصاح عن المبلػ المعترؾ به كمصروؾ لخطط المساهمات المحددة .46
 
االفصاح عن األطراؾ ذات العالقة - حسبما ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً الرابع والعشرون  .47

تقوم المنشؤة باالفصاح عن المعلومات حول المساهمات فً خطط مساهمات محددة لكبار 
.  موظفً اإلدارة
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خطط المنافع المحددة : المنافع لما بعد انتهاء الخدمة
 
إن محاسبة خطط المنافع المحددة معقدة ألنه ٌطلب افتراضات اكتوارٌة لقٌاس االلتزام  .48

والمصروؾ، وهناك احتمال بمكاسب وخسائر اكتوارٌة، عالوة على ذلك ٌتم قٌاس االلتزامات 
.  على أساس مخصوم ألنه ٌمكن تسوٌتها بعد عدة سنوات بعد قٌام الموظفٌن بتقدٌم خدماتهم

 
االعتراؾ والقٌاس 

 
من الممكن أن تكون خطط المنافع المحددة ؼٌر ممولة، كما ٌمكن أن تكون ممولة بشكل كامل  .49

أو جزئً من خالل مساهمات من المنشؤة، وفً بعض األحٌان من موظفٌها، تدفع فً وحدة أو 
صندوق منفصل قانونٌاً عن المنشؤة المقدمة للتقارٌر وتدفع منافع الموظفٌن منه، وال ٌعتمد دفع 
المنافع الممولة عندما تصبح مستحقة فقط على المركز المالً وأداء االستثمار للصندوق ولكن 

لتعوٌض أي عجز فً موجودات الصندوق، وعلى ذلك  (ورؼبتها)كذلك على قدرة المنشؤة 
فإن المنشؤة تقوم فً واقع األمر بالتعهد بالمخاطر االكتوارٌة واالستثمارٌة المرتبطة بالخطة، 

وتبعاً لذلك ال ٌكون المصروؾ المعترؾ به لخطة منافع محددة مساوٌاً بالضرورة لمبلػ 
.  المساهمة المستحق للفترة

 
:  تشمل محاسبة المنشؤة لخطط المنافع المحددة الخطوات التالٌة .50
 

i.  استخدام األسالٌب االكتوارٌة إلجراء تقدٌر موثوق به لمبلػ المنافع التً حصل علٌها
الموظفون مقابل خدمتهم فً الفترات الحالٌة والسابقة، وهذا ٌتطلب أن تقوم المنشؤة بتحدٌد 

وعمل تقدٌرات  (71-67أنظر الفقرات )مقدار المنفعة التً تعود للفترات الحالٌة والسابقة 
 (مثل نسبة تؽٌر الموظفٌن والوفٌات)بشؤن المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة  (افتراضات اكتوارٌة)

التً ستإثر على  (مثل الزٌادات المستقبلٌة فً الرواتب والتكالٌؾ الطبٌة)والمتؽٌرات المالٌة 
(. 91-72أنظر الفقرات )تكلفة المنفعة 

 
ii.  خصم تلك المنفعة باستخدام أسلوب الوحدة اإلضافٌة المقدرة من أجل تحدٌد القٌمة

(. 66-64أنظر الفقرات )الحالٌة اللتزام المنافع المحددة وتكلفة الخدمة الحالٌة 
 

iii.  (. 104-102أنظر الفقرات )تحدٌد القٌمة العادلة ألٌة موجودات خطة
 

iv.  تحدٌد المبلػ اإلجمالً للمكاسب والخسائر االكتوارٌة ومبلػ المكاسب والخسائر
(. 95-92أنظر الفقرات )االكتوارٌة تلك التً ٌجب االعتراؾ بها 

 
v.  أنظر الفقرات )حٌث تم إدخال خطة أو تؽٌٌرها تحدٌد التكلفة الناجمة للخدمة السابقة

96-101 .)
 

vi.  أنظر الفقرات )حٌث تم تقلٌص أو تسوٌة خطة تحدٌد المكاسب أو الخسائر الناجمة
109-115 .)
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vii.  حٌث ٌوجد لدى المنشؤة أكثر من خطة منافع محددة واحدة تقوم المنشؤة بتطبٌق هذه
. اإلجراءات لكل خطة مادٌة بشكل منفصل

 
فً بعض الحاالت قد توفر التقدٌرات والمعدالت واألسالٌب الحسابٌة المختصرة تقرٌباً موثوقاً  .51

. به للحسابات المفصلة الموضحة فً هذا المعٌار
 

محاسبة االلتزام الضمنً 
 

ٌجب على المنشؤة احتساب لٌس فقط التزامها القانونً بموجب األحكام الرسمٌة لخطة منافع  .52
محددة ولكن كذلك أي التزام ضمنً ٌنشؤ من الممارسات ؼٌر الرسمٌة للمنشؤة، وٌنشؤ عن 

الممارسات ؼٌر الرسمٌة التزام ضمنً حٌث ال ٌوجد أمام المنشؤة بدٌل فعلً سوى دفع منافع 
الموظفٌن، والمثال على االلتزام الضمنً هو حٌث ٌسبب تؽٌر فً الممارسات ؼٌر الرسمٌة 

. للمنشؤة ضرراً ؼٌر مقبول لعالقتها مع الموظفٌن
 
قد تسمح األحكام الرسمٌة لخطة منافع محددة للمنشؤة بؤن تقوم بإنهاء التزاماتها بموجب  .53

الخطة، وبرؼم ذلك ٌكون عادة من الصعب بالنسبة للمنشؤة إلؽاء خطة إذا أرادت االحتفاظ 
بالموظفٌن، وعلى ذلك وفً ظل عدم وجود أدلة على عكس ذلك تفترض محاسبة المنافع لما 

بعد انتهاء الخدمة أن المنشؤة التً تعد حالٌاً بهذه المنافع ستستمر فً القٌام بذلك على مدى 
.  األعمار العاملة المتبقٌة للموظفٌن

 
المٌزانٌة العمومٌة 

 
ٌجب أن ٌكون المبلػ المعترؾ به على أن مطلوب منافع محددة هو صافً إجمالً المبالػ  .54

: التالٌة
 

i.  (. 64أنظر الفقرة )القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
 

ii.  ؼٌر  (مخصوماً منها أٌة خسائر اكتوارٌة)ٌضاؾ إلى ذلك أٌة مكاسب اكتوارٌة
(. 93-92معترؾ بها بسبب المعاملة المذكورة فً الفقرتٌن 

 
iii.  (. 96أنظر الفقرة )ٌخصم من ذلك أٌة تكلفة خدمة سابقة ؼٌر معترؾ بها بعد

 
iv.  ٌخصم من ذلك أٌضاً القٌمة العادلة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة لموجودات الخطة

(. 104-102أنظر الفقرات )التً سٌتم منها تسوٌة االلتزامات مباشرة  (إن وجدت)
 
القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة هو إجمالً االلتزام قبل خصم القٌمة العادلة ألٌة  .55

.  موجودات خطة
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ٌجب على المنشؤة تحدٌد القٌمة الحالٌة اللتزامات المنافع المحددة والقٌمة العادلة ألٌة  .56
موجودات خطة بانتظام كامل بحٌث ال تختلؾ المبالػ المعترؾ بها فً البٌانات المالٌة مادٌاً 

. عن المبالػ التً كان سٌتم تحدٌدها فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
 
ٌشجع هذا المعٌار ولكنه ال ٌتطلب مشاركة خبٌر اكتواري مإهل فً قٌاس كافة االلتزامات  .57

المادٌة لمنافع ما بعد انتهاء الخدمة، وألؼراض عملٌة ٌمكن للمنشؤة الطلب من خبٌر اكتواري 
مإهل إجراء تقٌٌم مفصل لاللتزام قبل تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، وبرؼم ذلك ٌتم تحدٌث نتائج 

بما فً ذلك التؽٌرات فً )التقٌٌم ألٌة عملٌات مادٌة وللتؽٌرات المادٌة األخرى فً الظروؾ 
. حتى تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة (أسعار السوق وأسعار الفائدة

 
، وٌجب على المنشؤة قٌاس (أصل)سالباً  (4)قد ٌكون المبلػ الذي تم تحدٌده بموجب الفقرة  .58

: األصل الناتج بمقدار األقل مما ٌلً
 

i.  54المبلػ المحدد بموجب الفقرة .

 
ii. ًصافً إجمالً ما ٌل :

 
(.  96-93-92أنظر الفقرات )أٌة خسائر اكتوارٌة وتكلفة خدمة سابقة ؼٌر معترؾ بها  -1

 
القٌمة الحالٌة ألٌة منافع اقتصادٌة متوفرة على شكل استردادات من الخطة أو  -2

تخفٌضات فً المساهمات المستقبلٌة فً الخطة، وٌجب تحدٌد القٌمة الحالٌة لهذه المنافع 
. 78االقتصادٌة باستخدام سعر الخصم المحدد فً الفقرة 

 
قد ٌنشؤ أصل حٌث تم بشكل مفرط تموٌل خطة منافع محددة أو فً حاالت معٌنة حٌث ٌتم  .59

: االعتراؾ بالمكاسب االكتوارٌة، وتعترؾ المنشؤة باألصل فً هذه الحاالت بسبب ما ٌلً
 

i.  ألن المنشؤة تسٌطر على مورد وهو المقدرة على استخدام الفائض لتولٌد منافع
. مستقبلٌة

 
ii.  مساهمات دفعتها المنشؤة وخدمات قدمها )ألن تلك السٌطرة نتٌجة ألحداث سابقة

. (الموظفون
 

iii.  ألن المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة تتوفر للمنشؤة على شكل تخفٌض فً المساهمات
المستقبلٌة أو استرداد نقدي إما بشكل مباشر للمنشؤة أو بشكل ؼٌر مباشر لخطة أخرى تعانً 

.  من العجز
 

االعتراؾ المتؤخر بخسائر اكتوارٌة معٌنة  (ب) 85ال ٌلؽً الحد المنصوص علٌه فً الفقرة  .60
، على أن ذلك الحد ال (96أنظر الفقرة )وتكلفة خدمة سابقة معٌنة  (93، 92أنظر الفقرتٌن )

أن تقوم المنشؤة  (6) (ج) 120، وتتطلب الفقرة (ب) 155ٌلؽً الخٌار المرحلً فً الفقرة 
.  (ب) 58باإلفصاح عن أي مبلػ ؼٌر معترؾ به كؤصل بسبب الحد المذكور فً الفقرة 
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 60مثال ٌوضح الفقرة 
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: خطة منافع محددة لها الخصائص التالٌة

 1.100القٌمة الحالٌة لاللتزام 
( 1.190)القٌمة العادلة لموجودات الخطة   

(  90 )

 
( 110)الخسائر االكتوارٌة ؼٌر المعترؾ بها 
( 70)تكلفة الخدمة السابقة ؼٌر المعترؾ بها 

الزٌادة ؼٌر المعترؾ بها فً المطلوب عند تبنً المعٌار 
( 50) (ب) 155ألول مرة بموجب الفقرة 

 
( 320 )54القٌمة السالبة المحددة بموجب الفقرة 

 ====  
القٌمة الحالٌة لالستردادات المستقبلٌة المتوفرة والتخفٌضات 

 100فً المساهمات المستقبلٌة 

 ====  
: كما ٌلً (ب) 58ٌحسب الحد بموجب الفقرة 

 110الخسائر االكتوارٌة ؼٌر المعترؾ بها 
 70تكلفة الخدمة السابقة ؼٌر المعترؾ بها 

القٌمة الحالٌة لالستردادات المستقبلٌة المتوفرة والتخفٌضات 
    100فً المساهمات المستقبلٌة 

 280الحد  
 ====  

 وتفصح عن أن الحد خفض المبلػ 280على ذلك تعترؾ المنشؤة بؤصل مقداره . 320 أقل من 280
(.  6) (ج) 120أنظر الفقرة ) 40لألصل بمقدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بٌان الدخل  
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مع مراعاة )ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بصافً إجمالً المبالػ التالٌة على أنها مصروؾ أو  .61
على أنها دخل، فٌما عدا الحد الذي ٌتطلب أو ٌسمح به معٌار محاسبة  ( ب58)الحد فً الفقرة 

: دوًل آخر بإدخالها فً تكلفة األصل
 

i.  (. 91-63أنظر الفقرات )تكلفة الخدمة الحالٌة
 

ii.  (. 82أنظر الفقرة )تكلفة الفائدة
 

iii.  (. 107-105أنظر الفقرات )العائد المتوقع على موجودات أٌة خطة
 

iv.  92المكاسب والخسائر االكتوارٌة إلى الحد الذي ٌتم االعتراؾ بها بموجب الفقرتٌن ،
93 ،

 
v.  أن تعترؾ المنشؤة بها96تكلفة الخدمة السابقة إلى الحد الذي تتطلب فٌه الفقرة   .

 
vi.  (.  110، 109أنظر الفقرتٌن )أثر أٌة تقلٌصات أو تسوٌات

 
تتطلب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى إدخال تكالٌؾ منافع موظفٌن معٌنة ضمن تكالٌؾ  .62

أنظر معٌار المحاسبة الدولً )الموجودات مثل المخزونات أو الممتلكات والمصانع والمعدات 
الممتلكات والمصانع - ومعٌار المحاسبة الدولً السادس عشر  (البضائع) المخزون –الثانً 

، وأٌة منافع موظفٌن لما بعد انتهاء الخدمة داخلة ضمن تكالٌؾ هذه الموجودات (والمعدات
.  61تشمل النسبة المناسبة لألجزاء المكونة المدرجة فً الفقرة 

 
القٌمة الحالٌة اللتزامات المنافع المحددة وتكلفة الخدمة الحالٌة : القٌاس واالعتراؾ

 
قد تتؤثر التكلفة النهائٌة لخطة منافع محددة بعدة متؽٌرات مثل الرواتب النهائٌة ونسبة تؽٌر  .63

الموظفٌن والوفٌات واتجاهات التكلفة الطبٌة، وبالنسبة لخطة ممولة تتؤثر بؤرباح استثمار 
موجودات الخطة، والتكلفة النهائٌة للخطة ؼٌر مإكدة، ومن المحتمل أن ٌستمر عدم التؤكد هذا 
على مدى فترة طوٌلة من الوقت، ولقٌاس القٌمة الحالٌة اللتزامات المنافع لما بعد نهاٌة الخدمة 

: وتكلفة الخدمة الحالٌة المتعلقة بذلك من الضروري القٌام بما ٌلً
 

i.  (. 66-64أنظر الفقرات )تطبٌق أسلوب تقٌٌم اكتواري
ii.  (. 71-67أنظر الفقرات )إسناد المنفعة لفترات الخدمة
iii.  (. 91-72أنظر الفقرات )عمل افتراضات اكتوارٌة

 
 
 
 

أسلوب التقٌٌم االكتواري 
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ٌجب على المنشؤة استخدام أسلوب الوحدة اإلضافٌة المقدرة لتحدٌد القٌمة الحالٌة اللتزامات  .64
المنافع المحددة الخاصة بها، وأسلوب تكلفة الخدمة الحالٌة أو تكلفة الخدمة السابقة حٌث 

. ٌنطبق ذلك
 
أحٌاناً ٌعرؾ بؤسلوب المنفعة المستحقة مقسمة على )إن أسلوب الوحدة اإلضافٌة المقدرة  .65

ٌرى أن كل فترة خدمة تتسبب فً نشوء وحدة  (سنوات الخدمة/ الخدمة أو بؤسلوب المنفعة
وٌقٌس كل وحدة بشكل منفصل لتكوٌن  (71-67أنظر الفقرات )إضافٌة من المنفعة المستحقة 

(. 91-72أنظر الفقرات )االلتزام النهائً 

 
تقوم المنشؤة بخصم التزامات المنافع لما بعد انتهاء الخدمة بكاملها حتى ولو استحق جزء من  .66

.  االلتزامات خالل اثنً عشر شهراً من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65مثال ٌوضح الفقرة 
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من الراتب النهائً لكل سنة % 1تستحق منفعة على شكل مبلػ مقطوع عند انتهاء الخدمة وتساوي 

كل  (مركب)% 7 وٌفترض أن ٌزٌد بمقدار 10.000من سنوات الخدمة، وراتب السنة األولى هو 
فً السنة، وٌبٌن الجدول التالً كٌؾ ٌتزاٌد االلتزام % 10سنة، وسعر الخصم المستعمل هو 

للموظؾ الذي ٌتوقع أن ٌترك الخدمة فً نهاٌة السنة الخامسة على افتراض عدم وجود تؽٌرات فً 
االفتراضات االكتوارٌة، وألجل السهولة ٌتجاهل هذا المثال التعدٌل اإلضافً الالزم إلظهار احتمال 

.  أن ٌترك الموظؾ الخدمة فً تارٌخ أبكر أو تارٌخ الحق
 

 5 4 3 2 1السنة  
 

: المنفعة العائدة إلى

 524 393 262 131السنوات السابقة صفر 

 131 131 131 131 131 (من الراتب النهائً% 1)السنة الحالٌة 

 655 524 393 262 131السنوات الحالٌة والسابقة 

 === === === === ===  

 476 324 196 89- االلتزام األوًل 

 48 33 20 9% - 10الفائدة بمقدار 

   131 119 108 98 89تكلفة الخدمة الحالٌة 

 655 476 324 196 89االلتزام الختامً 

 === === === === ===  

 

: مالحظة

. االلتزام االحتٌاطً هو القٌمة الحالٌة للمنفعة العائدة لسنوات سابقة-  1

. تكلفة الخدمة الحالٌة هً القٌمة الحالٌة للمنفعة العائدة للسنة الحالٌة-  2

. االلتزام الختامً هو القٌمة الحالٌة للمنفعة العائدة للسنوات الحالٌة والسابقة-  3

 
 
 
 
 
 
 

إسناد المنفعة لفترات الخدمة 
 

عند تحدٌد القٌمة الحالٌة اللتزامات المنافع المحددة لمنشاة وتكلفة الخدمة الحالٌة المتعلقة بها،  .67
وتحدٌد تكلفة الخدمة السابقة حٌث ٌنطبق ذلك ٌجب على المنشؤة إسناد المنفعة لفترات الخدمة 
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بموجب صٌؽة منافع الخطة، على أنه إذا كانت خدمة الموظؾ فً سنوات الحقة ستإدي إلى 
مستوى منفعة أعلى مادٌاً من السنوات السابقة فإنه ٌجب على المنشؤة إسناد المنفعة على أساس 

: القسط الثابت، وذلك ابتداء من
 

i.  سواء كانت )التارٌخ الذي تإدي فٌه خدمة الموظؾ ألول مرة منافع بموجب الخطة
، وذلك حتى (المنافع مشروطة بمزٌد من الخدمة أم ال

 
ii.  التارٌخ الذي ال ٌإدي فٌه مزٌد من الخدمة للموظؾ إلى مبلػ مادي لمزٌد من المنافع

.  بموجب الخطة، عدا عن المنافع من الزٌادات األخرى فً الرواتب
 

من أجل )ٌتطلب أسلوب الوحدة اإلضافٌة المقدرة أن تقوم المنشؤة بإسناد المنفعة للفترة الحالٌة  .68
من أجل تحدٌد القٌمة الحالٌة )والفترات الحالٌة والسابقة  (تحدٌد تكلفة الخدمة الحالٌة
، وتقوم المنشؤة بإسناد المنفعة إلى الفترات التً ٌنشؤ فٌها االلتزام (اللتزامات المنافع المحددة

لتقدٌم منافع لما بعد انتهاء الخدمة، وٌنشؤ ذلك االلتزام عندما ٌقوم الموظفون بتقدٌم الخدمات 
مقابل منافع لما بعد انتهاء الخدمة التً تتوقع المنشؤة أن تدفعها فً فترات تقدٌم التقارٌر 

المستقبلٌة، وتسمح األسالٌب االكتوارٌة للمنشؤة بقٌاس ذلك االلتزام بموثوقٌة كافٌة لتبرٌر 
.  االعتراؾ بمطلوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 68أمثلة توضح الفقرة 
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 ٌستحق الدفع عند 100تقدم خطة المنافع المحددة تقدٌم منفعة على شكل مبلػ مقطوع مقداره -   1

.  التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة
 

، 100 لكل سنة، وتكلفة الخدمة الحالٌة هً القٌمة الحالٌة البالؽة 100 تسند منفعة مقدارها 
 مضروبة بعدد سنوات 100والقٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة هً القٌمة الحالٌة البالؽة 

.  الخدمة حتى تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
  

 إذا كانت المنفعة مستحقة الدفع فوراً عندما ٌترك الموظؾ المنشؤة فإن تكلفة الخدمة الحالٌة 
والقٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة تعكس التارٌخ الذي ٌتوقع فٌه أن ٌترك الموظؾ 

الخدمة، وهكذا بسبب تؤثٌر الخصم فهً أقل من المبالػ التً كانت ستحدد لو أن الموظؾ ترك 
.  الخدمة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

 
من الراتب النهائً لكل سنة من سنوات الخدمة، % 0.2تقدم خطة راتباً تقاعدٌاً شهرٌاً مقداره -   2

. 65وٌستحق الراتب التقاعدي الدفع من عمر 

 
% 0.2 المنفعة المساوٌة للقٌمة الحالٌة فً تارٌخ التقاعد المتوقع لراتب تقاعدي شهري مقداره 

من الراتب النهائً المقدر المستحق الدفع ابتداء من تارٌخ التقاعد المتوقع حتى تارٌخ الوفاة 
المتوقع تسند لكل من سنوات الخدمة، وتكلفة الخدمة الحالٌة هً القٌمة الحالٌة لتلك المنفعة، 

والقٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة هً القٌمة الحالٌة لدفعات التقاعد الشهري البالؽة 
من الراتب النهائً مضروبة مضروبة بعدد سنوات الخدمة حتى تارٌخ المٌزانٌة % 0.2

العمومٌة، وٌتم خصم تكلفة الخدمة الحالٌة والقٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة ألن دفعات 
.     سنة65التقاعد تبدأ عند عمر 

 

 
ٌنشؤ عن خدمة الموظؾ التزام بموجب خطة منافع محددة حتى ولو كانت المنافع مشروطة  .69

، وٌنشؤ عن خدمة الموظؾ قبل تارٌخ (بكلمات أخرى لٌست مستحقة)بالتوظٌؾ المستقبلً 
االستحقاق التزام ضمنً ألنه ٌتم فً كل تارٌخ مٌزانٌة عمومٌة الحق تخصٌص مبلػ الخدمة 
المستقبلٌة التً ٌجب على الموظؾ تقدٌمه قبل أن ٌصبح مستحقاً للمنفعة، وعند قٌاس المنشؤة 

اللتزامها بالمنافع المحددة فإنها تؤخذ فً االعتبار احتمال عدم تلبٌة بعض الموظفٌن أٌة 
متطلبات استحقاق، وبالمثل بالرؼم من أن منافع معٌنة لما بعد انتهاء الخدمة، مثال ذلك 

المنافع الطبٌة لما بعد انتهاء الخدمة تصبح مستحقة فقط إذا وقع حدث محدد عندما ال ٌعود 
الموظؾ فً الخدمة فإنه ٌنشؤ التزام عندما ٌقوم الموظؾ بتقدٌم الخدمة التً توفر االستحقاق 
للمنفعة إذا وقع الحدث المحدد، واحتمال أن الحدث المحدد سٌقع ٌإثر على قٌاس االلتزام إال 

. أنه ال ٌحدد ما إذا كان االلتزام قائماً
 

 96مثال ٌوضح الفقرة 

 
 لكل سنة من سنوات الخدمة، وتستحق المنافع بعد عشر 100تقوم خطة بدفع منفعة مقدارها -  1

. سنوات من الخدمة
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 لكل سنة، فً كل سنة من السنوات العشر األولى تعكس تكلفة 100 تسند منفعة مقدارها 

الخدمة الحالٌة والقٌمة الحالٌة لاللتزام احتمال عدم إكمال الموظؾ مدة عشر سنوات من 
.  الخدمة

 
، 25 لكل سنة من سنوات الخدمة باستثناء الخدمة قبل سن 100تقوم خطة بدفع منفعة مقدارها -  2

. وتستحق المنافع فوراً
 

مشروطة ) ألن الخدمة قبل ذلك التارٌخ ال تإدي إلى منافع 25 ال تسند منفعة للخدمة قبل سن 
.  لكل سنة الحقة100، وتسند منفعة مقدارها (أو ؼٌر مشروطة

 

 
ٌزٌد االلتزام حتى التارٌخ الذي ال ٌإدي فٌه مزٌد من الخدمة إلى مبلػ مادي لمزٌد من  .70

المنافع، ولذلك تسند المنفعة بكاملها للفترات التً تنتهً فً ذلك التارٌخ أو بعده، وتسند 
المنفعة للفترات المحاسبٌة الفردٌة بموجب صٌؽة منافع الخطة، على أنه إذا كانت خدمة 

موظؾ فً سنوات الحقة ستإدي إلى مستوى منفعة أعلً مادٌاً من السنوات السابقة تقوم 
المنشؤة بإسناد المنفعة على أساس القسط الثابت حتى التارٌخ الذي ال ٌإدي فٌه مزٌد من 

المنفعة إلى مبلػ مادي لمزٌد من الدفعات، وٌعود ذلك ألن خدمة الموظؾ خالل الفترة بكاملها 
.  ستإدي فً النهاٌة إلى المنفعة عند ذلك المستوى األعلى

 
 

 70أمثلة توضح الفقرة 

 
 ٌستحق بعد عشر سنوات من 1000تقوم خطة بدفع منفعة على شكل مبلػ مقطوع مقداره  -1

. الخدمة، وال توفر الخطة مزٌداً من المنافع للسنوات الالحقة
 
لكل سنة من السنوات العشر األولى،  (10 مقسمة على 1000 )100تسند منفعة مقدارها  -2

وتعكس قٌمة الخدمة الحالٌة للسنوات العشر األولى احتمال عدم إكمال الموظؾ عشر سنوات 
. من الخدمة، وال تسند منفعة للسنوات الالحقة

 
 لجمٌع الموظفٌن الذٌن ال 2000 تقوم خطة بدفع منفعة تقاعد على شكل مبلػ مقطوع مقداره 

 بعد عشرٌن سنة من الخدمة أو الذٌن ال زالوا فً الخدمة عند 55زالوا فً الخدمة عن عمر 
.   بؽض النظر عن طول فترة خدمتهم65عمر 

 
 تإدي الخدمة أوالً إلى منافع بموجب 35 بالنسبة للموظفٌن الذٌن ٌلتحقون بالعمل قبل عمر 

 33 والعودة عند عمر 30ٌمكن للموظؾ أن ٌترك الخدمة عن عمر ) 35الخطة عند عمر 
، وهذه المنافع مشروطة بمزٌد من الخدمة، كذلك ال (بدون تؤثٌر على مبلػ أو توقٌت المنافع

 إلى مبلػ مادي لمزٌد من المنافع، وبالنسبة لهإالء الموظفٌن تسند 55تإدي الخدمة بعد عمر 
. 55 إلى عمر 35لكل سنة من عمر  (20 مقسمة على 2000 )100المنشؤة منفعة مقدارها 
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 ال تإدي الخدمة لفترة تزٌد 45 وعمر 35 بالنسبة للموظفٌن الذٌن ٌلتحقون بالعمل بٌن عمر 
 سنوات إلى مبلػ مادي لمزٌد من المنافع، وتسند المنشؤة لهإالء الموظفٌن منفعة 10عن 

. لكل سنة من السنوات العشرٌن األولى (20 مقسمة على 200 )100مقدارها 
 

 10 ال تإدي الخدمة لفترة تزٌد عن 55 بالنسبة للموظؾ الذي ٌلتحق بالخدمة عن عمر 
 200سنوات إلى مبلػ مادي لمزٌد من المنافع، وتسند المنشؤة لهذا الموظؾ منفعة مقدارها 

.  لكل سنة من السنوات العشر األولى (10 مقسمة على 2000)
 

 بالنسبة لجمٌع الموظفٌن تعكس تكلفة الخدمة المادٌة والقٌمة الحالٌة لاللتزام احتمال عدم إكمال 
. الموظؾ فترة الخدمة الالزمة

 
من التكالٌؾ الطبٌة للموظؾ لما % 40تقوم خطة عالج طبً لما بعد انتهاء الخدمة بتعوٌض  -3

بعد انتهاء الخدمة إذا ترك الموظؾ الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات وأقل من عشرٌن 
من هذه التكالٌؾ إذا ترك الموظؾ الخدمة بعد عشرٌن سنة من الخدمة أو % 50سنة، و

. أكثر
 

من القٌمة الحالٌة للتكالٌؾ الطبٌة المتوقعة  % 4 بموجب صٌؽة منافع الخطة تسند المنشؤة 
لكل  (10مقسمة على % 10% )1لكل سنة من أول عشر سنوات و (10مقسمة على % 40)

سنة من السنوات العشر التالٌة، وتعكس تكلفة الخدمة الحالٌة فً كل سنة احتمال عدم إكمال 
الموظؾ الفترة الالزمة للخدمة لٌحصل على جزء من المنافع أو كلها، وبالنسبة للموظفٌن 

.  الذٌن ٌتوقع أن ٌتركوا الخدمة خالل عشر سنوات ال تسند إلٌهم آٌة منفعة
 
من التكالٌؾ الطبٌة لما بعد انتهاء % 10تقوم خطة عالج طبً لما بعد انتهاء الخدمة بتعوٌض  -4

الخدمة إذا ترك الموظؾ الخدمة بعد أكثر من عشر سنوات وأقل من عشرٌن سنة من 
.  سنة أو أكثر من الخدمة20من تلك التكالٌؾ إذا ترك الموظؾ الخدمة بعد % 50الخدمة، و

 
 تإدي الخدمة فً السنوات الالحقة إلى مستوى منفعة أعلى مادٌاً من السنوات السابقة، وعلى 

ذلك بالنسبة للموظفٌن الذٌن ٌتوقع أن ٌتركوا الخدمة بعد عشرٌن سنة أو أكثر تسند المنشؤة 
 وال تإدي الخدمة لما ٌزٌد عن عشرٌن 68المنفعة على أساس القسط الثابت بموجب الفقرة 

سنة إلى مبلػ مادي لمزٌد من المنافع، وعلى ذلك تكون المنفعة التً تسند إلى كل سنة من 
مقسومة على % 50)من القٌمة الحالٌة الطبٌة المتوقعة % 2.5السنوات العشرٌن األولى 

20 .)
 

 بالنسبة للموظفٌن الذٌن ٌتوقع أن ٌتركوا الخدمة بٌن عشر سنوات وعشرٌن سنة تكون المنفعة 
من القٌمة الحالٌة للتكالٌؾ الطبٌة المتوقعة، % 1العائدة لكل سنة من السنوات العشر األولى 

وال تسند لهإالء الموظفٌن أٌة منفعة بالنسبة للخدمة بٌن نهاٌة السنة العاشرة والتارٌخ المقدر 
. لترك الخدمة

 
.  بالنسبة للموظفٌن الذٌن ٌتوقع أن ٌتركوا الخدمة خالل عشر سنوات ال تسند لهم أٌة منفعة

حٌث ٌكون مبلػ المنفعة نسبة ثابتة من الراتب النهائً لكل سنة من سنوات الخدمة، تإثر  .71
الزٌادات المستقبلٌة فً الراتب على المبلػ المطلوب لتسوٌة االلتزام القائم للخدمة قبل تارٌخ 

: المٌزانٌة العمومٌة، إال أنها ال تحلق التزاماً إضافٌاً، ولذلك
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i.  ال تإدي الزٌادات فً الراتب إلى مزٌد من المنافع بالرؼم  (ب) 67لؽرض الفقرة

. من أن مبلػ المنافع ٌعتمد على الراتب األساسً
 

ii. ٌكون مبلػ المنفعة المسند لكل فترة هو نسبة ثابتة من الراتب الذي ترتبط به المنفعة .
 
 

 71مثال ٌوضح الفقرة 

 
. 55من الراتب النهائً لكل سنة من سنوات الخدمة قبل عمر % 3ٌستحق موظفون منفعة مقدارها 

 
، وهذا هو التارٌخ الذي 55من الراتب النهائً المقدر لكل سنة حتى عمر % 3تسند منفعة مقدارها 

ال ٌإدي فٌه مزٌد من الخدمة إلى مبلػ مادي لمزٌد من المنافع بموجب الخطة، وال تسند أٌة منفعة 
.  إلى الخدمة بعد ذلك العمر

 

 
االفتراضات االكتوارٌة 

 
. ٌجب أن تكون االفتراضات االكتوارٌة ؼٌر متحٌزة ومتسقة مع بعضها .72
 
االفتراضات االكتوارٌة هً أفضل تقدٌرات للمنشؤة للمتؽٌرات التً ستحدد التكلفة النهائٌة  .73

: لمنافع ما بعد انتهاء الخدمة، وتشمل االفتراضات االكتوارٌة
 

i.  االفتراضات الدٌموؼرافٌة بشؤن الخصائص المستقبلٌة للموظفٌن الحالٌٌن والسابقٌن
:  المستحقٌن للمنافع، وتتناول االفتراضات الدٌموؼرافٌة أموراً مثل (ومن ٌعٌلونهم)

 
. الوفٌات أثناء فترة الخدمة وبعد انتهائها -1
. معدل تؽٌر الموظفٌن والعجز والتقاعد المبكر -2
. نسبة األعضاء فً الخطة مع من ٌعٌلونهم الذٌن ٌستحقون المنافع -3
.  معدالت المطالبات بموجب الخطط الطبٌة -4
 

ii. االفتراضات المالٌة التً تتناول بنوداً مثل :
 

(. 82-78أنظر الفقرات )سعر الخصم  -1
(. 87-83أنظر الفقرات )الراتب المستقبلً ومستوٌات المنافع  -2

فً حالة المنافع الطبٌة التكالٌؾ المستقبلٌة بما فً ذلك وحٌث ٌكون ذلك مادٌاً تكلفة إدارة  -3
(. 91-88أنظر الفقرات )المطالبات ودفعات المنفعة 

(. 107-105أنظر الفقرات )نسبة العائد المتوقع على موجودات الخطة  -4
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تكون االفتراضات االكتوارٌة ؼٌر متحٌزة إذا لم تكن ؼٌر حكٌمة أو محافظة بشكل مبالػ  .74
. فٌه

 
تكون االفتراضات االكتوارٌة متفقة مع بعضها إذا كانت تعكس العالقة االقتصادٌة بٌن  .75

عوامل مثل التضخم ومعدالت الزٌادة فً الرواتب والعائد على موجودات الخطة ومعدالت 
الخصم، فعلى سبٌل المثال االفتراضات الخاصة بؤسعار الفائدة والزٌادات فً الرواتب 

. فً أٌة فترة مستقبلٌة معٌنة تفترض نفس مستوى التضخم فً تلك الفترة (والمنافع
 
إال إذا  (المبٌنة)تحدد المنشؤة سعر الخصم واالفتراضات المالٌة األخرى من الناحٌة االسمٌة  .76

موثوق بها أكثر، مثال ذلك فً  (معدلة حسب التضخم)كانت التقدٌرات من الناحٌة الفعلٌة 
تقدٌم التقارٌر  "–أنظر معٌار المحاسبة الدولً التاسع والعشرون )اقتصاد مفرط التضخم 

أو حٌث تكون المنفعة مرتبطة بمإشر وٌوجد سوق  ("المالٌة فً اقتصاد مفرط التضخم
.  عمٌق للسندات المرتبطة بمإشر لنفس العملة والفترة

 
ٌجب أن تكون االفتراضات المالٌة على توقعات السوق فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة للفترة  .77

.  التً سٌتم على مداها تسوٌة االلتزامات
 

سعر الخصم : االفتراضات االكتوارٌة
 
الممولة وؼٌر )ٌجب تحدٌد السعر المستخدم لخصم التزامات المنفعة لما بعد نهاٌة الخدمة  .78

بالرجوع إلى عائدات السوق فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة على سندات الشركات  (الممولة
ذات النوعٌة العالٌة، وفً البلدان التً ال ٌوجد فٌها سوق عمٌق لمثل هذه السندات ٌجب 

على السندات الحكومٌة، وٌجب أن  (فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة)استخدام عائدات السوق 
تكون عملة وفترة سندات الشركات أو السندات الحكومٌة متسقة مع العملة والفترة المقدرة 

.  اللتزامات المنافع لما بعد انتهاء الخدمة
 
أحد االفتراضات االكتوارٌة التً لها تؤثٌر مادي هو سعر الخصم، وٌعكس سعر الخصم القٌمة  .79

الزمنٌة للنقود، ولكنه ال ٌعكس المخاطرة االكتوارٌة أو االستثمارٌة، إضافة إلى ذلك ال ٌعكس 
سعر الخصم مخاطرة االئتمان بالمنشؤة التً ٌتحملها دائنو المنشؤة، كما أنه ال ٌعكس مخاطرة 

. احتمال اختالؾ الخبرة المستقبلٌة عن االفتراضات االكتوارٌة
 
ٌعكس سعر الخصم التوقٌت المقدر لدفعات المنفعة، ومن ناحٌة عملٌة تحقق المنشؤة ذلك عادة  .80

بتطبٌق معدل موزون لسعر خصم مفرد ٌعكس التوقٌت والمبلػ المقدرٌن لدفعات المنفعة 
. والعملة التً سٌتم دفع المنافع فٌها

 
فً بعض الحاالت قد ال ٌوجد سوق مستقر لسندات ذات استحقاق طوٌل األجل كاؾ لٌتناسب  .81

مع االستحقاق المقدر لكافة دفعات المنفعة، وفً هذه الحاالت تستخدم المنشؤة أسعار السوق 
الجارٌة للفترة المناسبة لخصم الدفعات ذات األجر األقصر وتقدر سعر الخصم لالستحقاقات 

األطول أجالً باستنتاج أسعار السوق الجارٌة حسب منحنً العائد، ومن ؼٌر المحتمل أن ٌكون 
إجمالً القٌمة الحالٌة اللتزامات منافع محددة حساساً بشكل خاص لسعر الخصم المطبق على 
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جزء المنافع المستحق الدفع بعد االستحقاق النهائً لسندات الشركات أو السندات الحكومٌة 
. المتوفرة

 
ٌتم حساب تكلفة الفائدة بضرب سعر الخصم كما تم تحدٌده فً بداٌة الفترة بالقٌمة الحالٌة  .82

اللتزام المنافع المحددة على مدى الفترة مع األخذ فً االعتبار أٌة تؽٌرات مادٌة فً االلتزام، 
وستختلؾ القٌمة الحالٌة لاللتزام عن المطلوب المعترؾ به فً المٌزانٌة العمومٌة ألنه تم 

االعتراؾ بالمطلوب بعد خصم القٌمة العادلة ألٌة موجودات خطة وألنه لم ٌتم االعتراؾ فً 
ٌوضح الملحق رقم )الحال ببعض المكاسب والخسائر االكتوارٌة وبعض تكلفة الخدمة السابقة 

(. حساب تكلفة الفائدة بٌن أشٌاء أخرى (1)
 

الرواتب والمنافع والتكالٌؾ الطبٌة : االفتراضات االكتوارٌة
 
:  ٌجب قٌاس التزامات منافع ما بعد انتهاء الخدمة على أساس ٌعكس ما ٌلً .83
 

i. الزٌادات المستقبلٌة المقدرة فً الرواتب .
 

ii.  أو الناجمة من أي التزام ضمنً ٌتعدى هذه )المنافع المذكورة فً أحكام الخطة
.  فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة (األحكام

 
iii.  التؽٌرات المستقبلٌة المقدرة فً مستوى أٌة منافع للدولة التً تإثر على المنافع

:  المستحقة بموجب خطة منافع محددة وذلك فقط إما
 

إذا تمت هذه التؽٌرات قبل تارٌخ المٌزانٌة، أو   -1
 
إذا دل التارٌخ السابق أو أدلة أخرى موثوقة أن منافع الدولة هذه ستتؽٌر بؤسلوب ٌمكن  -2

التنبإ به، مثال ذلك بما ٌتفق مع التؽٌرات المستقبلٌة فً المستوٌات العامة لألسعار أو 
.  المستوٌات العامة للرواتب

 
تؤخذ تقدٌرات الزٌادات المستقبلٌة فً الرواتب فً االعتبار التضخم واألولوٌة والترقٌات  .84

.  والعوامل األخرى ذات الصلة مثل العرض والطلب فً سوق التوظٌؾ
 
أن تقوم المنشؤة  (أو التزام ضمنً ٌتعدى هذه األحكام)إذا تطلبت األحكام الرسمٌة للخطة  .85

بتؽٌٌر المنافع فً الفترات المستقبلٌة فإن قٌاس االلتزام ٌعكس هذه التؽٌرات، وتكون الحالة 
: كذلك كما ٌلً على سبٌل المثال

 
i.  إذا كان للمنشؤة تارٌخ سابق لزٌادة المنافع، على سبٌل المثال لتخفٌؾ آثار التضخم

وال توجد داللة على أن هذه الممارسة ستؽٌر فً المستقبل، أو  
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ii.  إذا تم االعتراؾ بالمكاسب االكتوارٌة فً السابق فً البٌانات المالٌة، ووجب على
أو  (أو التزام ضمنً ٌتعدى هذه األحكام)المنشؤة إما بناء على األحكام الرسمٌة للخطة 

. (ج) 98أنظر الفقرة )تشرٌع استخدام أي فائض فً الخطة لمنفعة المشاركٌن فً الخطة 
 

ال تعكس االفتراضات االكتوارٌة التؽٌرات المستقبلٌة فً المنافع التً هً لٌست واردة فً  .86
: فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، وٌنجم عن هذه التؽٌرات (أو التزاماً ضمنٌاً)األحكام الرسمٌة 

 
i. تكلفة الخدمة السابقة إلى المدى الذي تؽٌر به منافع الخدمة قبل التؽٌٌر .

 
ii. تكلفة الخدمة الحالٌة للفترات إلى المدى الذي تؽٌر به منافع الخدمة بعد التؽٌٌر .

 
بعض المنافع لما بعد انتهاء الخدمة مرتبطة بمتؽٌرات مثل مستوى منافع التقاعد للدولة أو  .87

العناٌة الطبٌة للدولة، وٌعكس قٌاس هذه المنافع التؽٌرات المتوقعة فً هذه المتؽٌرات بناء 
. على التارٌخ السابق واألدلة األخرى الموثوق بها

 
ٌجب أن تؤخذ االفتراضات الخاصة بالعناٌة الطبٌة فً االعتبار التؽٌرات المستقبلٌة المقدرة  .88

.  فً تكلفة الخدمات الطبٌة الناجمة من كل من التضخم والتؽٌرات المحددة فً التكالٌؾ الطبٌة
 
ٌتطلب قٌاس المنافع الطبٌة لما بعد انتهاء الخدمة افتراضات بشؤن مستوى وتكرار المطالبات  .89

المستقبلٌة وتكلفة تلبٌة هذه المطالبات، وتقوم المنشؤة بتقدٌر التكالٌؾ الطبٌة المستقبلٌة بناء 
على البٌانات التارٌخٌة الخاصة بالخبرة الذاتٌة للمنشؤة معززة بالبٌانات التارٌخٌة من المنشآت 

األخرى وشركات التؤمٌن ومزودي الخدمة الطبٌة والمصادر األخرى، وتؤخذ التقدٌرات 
المستقبلٌة للخدمات الطبٌة فً االعتبار أثر التقدم التقنً والتؽٌرات فً استخدام العناٌة 

.  الصحٌة أو أنماط تقدٌمها والتؽٌرات فً الوضع الصحً للمشاركٌن فً الخطة
 
إن مستوى وتكرار المطالبات حساسان بشكل خاص للعمر والحالة الصحٌة وجنس الموظفٌن  .90

، وقد ٌكونان حساسٌن لعوامل أخرى مثل الموقع الجؽرافً، ولذلك ٌتم تعدٌل (ومن ٌعولونهم)
البٌانات التارٌخٌة إلى الحد الذي ٌختلؾ فٌه المزٌج الدٌموؼرافً للسكان عن مزٌج السكان 

المستخدم كؤساس للبٌانات التارٌخٌة، وٌتم كذلك تعدٌلها حٌث توجد أدلة موثوقة بؤن االتجاهات 
. التارٌخٌة لن تستمر

 
تتطلب بعض خطط العناٌة الصحٌة لما بعد انتهاء الخدمة أن ٌساهم الموظفون فً التكالٌؾ  .91

الطبٌة التً تؽطٌها الخطة، وتؤخذ تقدٌرات التكالٌؾ الطبٌة المستقبلٌة فً االعتبار أٌا من هذه 
أو بناء على أي التزام )المساهمات بناًء على أحكام الخطة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 

، وٌنجم عن التؽٌرات فً مساهمات الموظفٌن هذه، تكلفة خدمة (ضمنً ٌتعدى هذه األحكام
سابقة أو حٌث ٌنطبق ذلك تقلٌصات، ومن الممكن تخفٌض تكلفة تلبٌة المطالبات من خالل 

(.  87، (ج) 83أنظر الفقرتٌن )المنافع من الدولة أو مزودي الخدمة الطبٌة اآلخرٌن 
 

المكاسب والخسائر االكتوارٌة  
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 ٌجب على المنشؤة 54عند قٌاس المنشؤة مطلوبها الخاص بالمنافع المحددة بموجب الفقرة  .92
من المكاسب والخسائر االكتوارٌة على أنه  (53كما هو محدد فً الفقرة )االعتراؾ بجزء 

دخل أو مصروؾ إذا زاد صافً المكاسب والخسائر المتراكمة ؼٌر المعترؾ بها فً نهاٌة 
:  فترة تقدٌم التقارٌر السابقة عما ٌلً أٌهما أكبر

 
قبل خصم )من القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة فً ذلك التارٌخ % 10 .أ 

. (موجودات الخطة
 

. من القٌمة العادلة ألٌة موجودات خطة فً ذلك التارٌخ% 10 .ب 
 

. ٌجب حساب هذه الحدود وتطبٌقها بشكل منفصل لكل خطة منافع محددة
 

إن جزء المكاسب والخسائر االكتوارٌة الذي سٌتم االعتراؾ به لكل خطة منافع محددة هو  .93
 مقسومة على المعدل المتوقع الباقً لألعمار العاملة 92الزٌادة المحددة بموجب الفقرة 

للموظفٌن المساهمٌن فً تلك الخطة، على أنه ٌمكن للمنشؤة تبنً أي أسلوب منتظم ٌنجم عنه 
اعتراؾ أسرع بالمكاسب والخسائر االكتوارٌة شرٌطة أن ٌتم تطبٌق نفس األساس على كل 

من المكاسب والخسائر وتطبٌق األساس بشكل متسق من فترة ألخرى، وٌمكن للمنشؤة تطبٌق 
هذه األسالٌب المنتظمة على المكاسب والخسائر االكتوارٌة حتى ولو أنها وقعت ضمن الحدود 

. 92المحددة فً الفقرة 
 
قد تنجم المكاسب والخسائر االكتوارٌة من الزٌادات أو االنخفاضات إما فً القٌمة الحالٌة  .94

اللتزام منافع محددة أو القٌمة العادلة ألٌة موجودات خطة متعلقة بذلك، وتشمل أسباب 
: المكاسب والخسائر االكتوارٌة ما ٌلً على سبٌل المثال

 
معدالت عالٌة أو منخفضة ؼٌر متوقعة فً تؽٌر الموظفٌن أو التقاعد المبكر أو  .أ 

إذا كانت األحكام الرسمٌة أو الضمنٌة لخطة تنص )الوفٌات أو زٌادات فً الرواتب والمنافع 
. أو التكالٌؾ الطبٌة (على زٌادات تؤخذ فً االعتبار التضخم

 
أثر التؽٌر فً تقدٌرات تؽٌر الموظفٌن أو التقاعد المبكر أو نسبة الوفٌات أو الزٌادات  .ب 

إذا كانت األحكام الرسمٌة أو الضمنٌة تنص على زٌادات تؤخذ فً )فً الرواتب والمنافع 
. أو التكالٌؾ الطبٌة (االعتبار التضخم

 
. أثر التؽٌر فً سعر الخصم .ج 

 
الفروقات بٌن العائد الفعلً على موجودات الخطة والعائد المتوقع على موجودات  .د 

(. 107-105أنظر الفقرات )الخطة 
 

على المدى الطوٌل قد تعادل المكاسب والخسائر االكتوارٌة بعضها، وعلى ذلك من األفضل  .95
تقرٌبً ألفضل " نطاق"النظر إلى تقدٌرات التزامات منافع ما بعد انتهاء الخدمة على أنها 

تقدٌر، وٌسمح للمنشؤة دون أن ٌكون مطلوباً منها االعتراؾ بالمكاسب والخسائر االكتوارٌة 
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التً تقع ضمن هذا النطاق، وٌتطلب هذا المعٌار أن تعترؾ المنشؤة كحد أدنى بجزء محدد من 
ٌوضح )% 10المكاسب والخسائر االكتوارٌة التً تقع خارج النطاق بمقدار زائد أو ناقص 

، وٌسمح المعٌار (معاملة المكاسب والخسائر االكتوارٌة بٌن أشٌاء أخرى (1)الملحق رقم 

كذلك باألسباب المنتظمة لالعتراؾ األسرع شرٌطة أن تلبً هذه األسالٌب الشروط المذكورة 
، وتشمل هذه األسالٌب المسموح بها على سبٌل المثال االعتراؾ الفوري بكافة 93فً الفقرة 

( 3) (ب) 155، وتوضح الفقرة "النطاق"المكاسب والخسائر االكتوارٌة ضمن وخارج 
الحاجة إلى األخذ فً االعتبار أي جزء ؼٌر معترؾ به للمطلوب االنتقالً فً محاسبة 

. المكاسب االكتوارٌة الالحقة
 

تكلفة الخدمة السابقة 
 
 ٌجب على المنشؤة 54عند قٌاس المنشؤة مطلوبها الخاص بالمنافع المحددة بموجب الفقرة  .96

االعتراؾ بتكلفة الخدمة السابقة على أنها مصروؾ على أساس القسط الثابت على مدى معدل 
الفترة إلى أن تصبح المنافع مستحقة، وإلى الحد الذي أصبحت فٌه المنافع مستحقة بعد تقدٌم أو 

.   تعدٌل خطة منافع محددة فإنه ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بتكلفة الخدمة فً الحال
 
تنشؤ تكلفة الخدمة السابقة عندما تدخل المنشؤة خطة منافع محددة أو تؽٌر المنافع المستحقة  .97

بموجب خطة منافع محددة قائمة، وهذه التؽٌرات بدورها هً لخدمة الموظؾ على مدى الفترة 
إلى أن تصبح المنافع مستحقة، ولذلك ٌتم االعتراؾ بتكلفة الخدمة السابقة على مدى تلك الفترة 

بؽض النظر عن حقٌقة أن التكلفة تشٌر إلى خدمة الموظؾ فً الفترات السابقة، وٌتم قٌاس 
(.  64أنظر الفقرة )تكلفة الخدمة السابقة على أنها التؽٌر فً المطلوب الناجم من التعدٌل 

 

 97مثال ٌوضح الفقرة 
 

من الراتب النهائً لكل سنة من سنوات الخدمة، وتصبح % 2منشؤة تقوم بتشؽٌل خطة تقاعد نسبته 
 تحسن المنشؤة التقاعد إلى 20 × 5 ٌناٌر 1المنافع مكتسبة بعد خمس سنوات من الخدمة، وفً 

:  كما ٌل20ً×1 ٌناٌر 1من الراتب النهائً لكل سنة من سنوات الخدمة ابتداء من % 2.5
 

 150  5 × 1/1 سنوات خدمة فً 5الموظفون الذٌن عملوا أكثر من 
 5 × 1/1 سنوات خدمة فً 5الموظفون الذٌن عملوا أقل من 

 120    ( سنوات3: متوسط الفترة حتى االستحقاق)
    270 

 ===    
 120 فً الحال ألن هذه المنافع مستحقة من قبل، وتعترؾ المنشؤة بمبلػ 150تعترؾ المنشؤة بمبلػ 

 20 × 5 ٌناٌر 1على أساس القسط الثابت على مدى ثالث سنوات ابتداء من 
 

 
:  تستثنى تكلفة الخدمة السابقة ما ٌلً .98
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أثر الفروقات بٌن زٌادات الرواتب الفعلٌة والمفترضة سابقاً على االلتزام بدفع منافع  .أ 
ال توجد تكلفة سابقة ألن االفتراضات االكتوارٌة تسمح بالرواتب )الخدمة للسنوات السابقة 

. (المتوقعة
 

التقدٌرات األقل واألكثر للزٌادات المعقولة فً الرواتب التقاعدٌة حٌث ٌوجد على  .ب 
ال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن االفتراضات )المنشؤة التزام ضمنً لمنح هذه الزٌادات 

. (االكتوارٌة تسمح بهذه الزٌادات
 

تقدٌرات التحسٌنات فً المنافع التً تنجم من المكاسب االكتوارٌة التً تم االعتراؾ  .ج 
بها فً السابق فً البٌانات المالٌة إذا أجبرت المنشؤة إما من خالل األحكام الرسمٌة للخطة 

أو تشرٌع على استخدام أي فائض فً الخطة لمنفعة  (أو التزام ضمنً خارج هذه األحكام)
الزٌادة الناجمة فً )المشاركٌن فً الخطة حتى ولو لم تمنح بعد الزٌادة فً المنفعة رسمٌاً 
. ((ب) 85االلتزام هً خسارة اكتوارٌة ولٌست تكلفة خدمة سابقة، أنظر الفقرة 

 
فً ظل عدم وجود منافع جدٌدة – الزٌادة فً المنافع المستحقة حٌنما ٌكمل الموظفون  .د 

ال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن التكلفة المقدرة للمنافع تم )متطلبات االستحقاق – أو محسنة 
. (االعتراؾ بها على أنها تكلفة خدمة حالٌة عندما تم تقدٌم الخدمة

 
. (تقلٌص)أثر تعدٌالت الخطة التً تخفض المنافع للخدمة المستقبلٌة  .ه 

 
تقوم المنشؤة بوضع الجدول الزمنً لإلطفاء لتكلفة الخدمة السابقة عندما ٌتم إدخال المنافع أو  .99

تؽٌٌرها، وسٌكون من ؼٌر العملً االحتفاظ بالسجالت المفصلة الالزمة لتحدٌد وتنفٌذ 
التؽٌرات الالحقة فً ذلك الجدول الزمنً لإلطفاء، عالوة على ذلك من المحتمل أن ٌكون 

األثر مادٌاً فقط حٌث ٌوجد تقلٌص أو تسوٌة، وعلى ذلك تقوم المنشؤة بتعدٌل الجدول الزمنً 
. لإلطفاء لتكلفة الخدمة السابقة فقط إذا كان هناك تقلٌص أو تسوٌة

 
عندما تقوم المنشؤة بتخفٌض المنافع المستحقة بموجب خطة منافع محددة فإنه ٌتم االعتراؾ  .100

على مدى  (سالبة)بالتخفٌض الناتج فً مطلوب المنافع المحددة على أنه تكلفة خدمة سابقة 
. معدل الفترة إلى أن ٌصبح الجزء المخفض من المنافع مستحقاً

 
حٌث تقوم المنشؤة بتخفٌض منافع معٌنة مستحقة بموجب خطة منافع محددة قائمة، وفً نفس  .101

الوقت تزٌد المنافع األخرى المستحقة بموجب الخطة لنفس الموظفٌن فإن المنشؤة تعامل التؽٌر 
. على أنه التؽٌر األحادي

 
موجودات الخطة : االعتراؾ والقٌاس

 
القٌمة العادلة لموجودات الخطة 

 
ٌتم تزٌل القٌمة العادلة لموجودات أٌة خطة عند تحدٌد المبلػ المعترؾ به فً المٌزانٌة  .102

، وعندما ال ٌتوفر سعر للسوق ٌتم تقدٌر القٌمة العادلة لموجودات 54العمومٌة بموجب الفقرة 
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الخطة على سبٌل المثال بخصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة باستخدام سعر خصم ٌعكس كالً من 
المخاطرة المتعلقة بموجودات الخطة واالستحقاق أو التارٌخ المتوقع للتصرؾ فً هذه 

. (أو إذا لم ٌكن لها استحقاق الفترة المتوقعة حتى تسوٌة االلتزام المتعلق بذلك)الموجودات 
 
تستثنى موجودات الخطة المساهمات ؼٌر المدفوعة المستحقة على المنشؤة المقدمة للتقارٌر  .103

.  للصندوق وكذلك أٌة أدوات مالٌة ؼٌر قابلة للتحوٌل تصدرها المنشؤة وٌحتفظ بها الصندوق
 
حٌث تشمل موجودات الخطة بوالص تؤمٌن تتوافق بالضبط مع مبلػ وتوقٌت بعض أو كل  .104

المنافع المستحقة بموجب الخطة ٌتم قٌاس حقوق الخطة بموجب بوالص تؤمٌن هذه بمقدار 
. نفس المبلػ مثل االلتزامات المتعلقة بذلك

 
العائد على موجودات الخطة 

 
العائد المتوقع على موجودات الخطة هو أحد األجزاء المكونة للمصروؾ المعترؾ به فً  .105

بٌان الدخل، والفرق بٌن العائد المتوقع على موجودات الخطة والعائد الفعلً على موجودات 
الخطة هو مكسب أو خسارة اكتوارٌة، وهو ٌدخل ضمن المكاسب والخسائر االكتوارٌة من 

% 10البالؽة " النطاق"التزام المنافع المحددة عند تحدٌد صافً المبلػ الذي ٌقارن مع حدود 
. 92المحددة فً الفقرة 

 
إن العائد المتوقع على موجودات الخطة هو بناء على توقعات السوق فً بداٌة الفترة وذلك  .106

بالنسبة للعائدات على مدى عمر االلتزام المتعلق بذلك بكامله، وٌعكس العائد المتوقع على 
موجودات الخطة التؽٌرات فً القٌمة العادلة لموجودات الخطة المحتفظ بها خالل الفترة نتٌجة 

. للمساهمات الفعلٌة المدفوعة للصندوق والمنافع الفعلٌة المدفوعة من الصندوق
 
عند تحدٌد العائد المتوقع والفعلً لموجودات الخطة تقوم المنشؤة بخصم تكالٌؾ اإلدارة  .107

. المتوقعة عدا عن تلك الداخلة ضمن االفتراضات االكتوارٌة المستخدمة لقٌاس االلتزام
 

 106مثال ٌوضح الفقرة 
 

، وكان صافً المكاسب االكتوارٌة 10.000 كانت القٌمة العادلة لموجودات خطة 2×1 ٌناٌر 1فً 
 1.900 قامت المنشؤة بدفع منافع مقدارها 20×1 ٌونٌو 30، وفً 760المتراكمة ؼٌر المعترؾ بها 
 كانت القٌمة العادلة لموجودات 20×1 دٌسمبر 31، وفً 4.900واستلمت مساهمات مقدارها 

 وكانت الخسائر االكتوارٌة 14.792، وكانت القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة 15.000الخطة 
.  60 مقداره 20×1لاللتزام لعام 

 
:  قامت المنشؤة بإجراء التقدٌرات التالٌة بناء على أسعار السوق فً ذلك التارٌخ20×1 ٌناٌر 1فً 

 
النسبة المئوٌة 

 9.25للفائدة ودخل أرباح األسهم بعد احتساب الضرٌبة المستحقة على الصندوق 
 

 2.00 (بعد الضرٌبة)المكاسب المحققة وؼٌر المحققة من موجودات الخطة 
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 1.00التكالٌؾ اإلدارٌة 
 10.25معدل العائد المتوقع 

 ==== 
 

:  فٌما ٌلً العائد المتوقع والفعلً على موجودات الخطة20×1بالنسبة لعام 
 10.25% 10.25 شهراً بالنسبة 12 المحتفظ به لمدة 10.000العائد على 
معادلة لنسبة )% 5 شهور بنسبة 6 المحتفظ به لمدة 3.000العائد على 

 150 (سنوٌاً محسوبة على أساس مركب كل ستة شهور% 1.025
 1.175 20×1العائد المتوقع على موجودات الخطة 

 ==== 
 15.000 20×1 دٌسمبر 31القٌمة العادلة لموجودات الخطة فً 

( 10.000 )20×1 ٌناٌر 1ناقصاً القٌمة العادلة لموجودات الخطة فً 
( 4.900)ناقصاً المساهمات المستعملة 

 1.900مضافاً المنافع المدفوعة 
 
 

 2.000العائد الفعلً على موجودات الخطة 
 ==== 

والعائد الفعلً على موجودات الخطة  (1.175)الفرق بٌن العائد المتوقع على موجودات الخطة 
، وعلى ذلك ٌكون صافً المكاسب االكتوارٌة التراكمٌة 825هو مكسب اكتواري مقداره  (2.000)

 تحدد حدود 92، وبموجب الفقرة (60 ناقصاً 825 مضافاً إلٌها 760 )1.525ؼٌر المعترؾ بها 
من % 10( 2 )15.000من % 10( 1): (مبلػ ما ٌلً أٌهما أكبر) 1.500بمقدار " النطاق"

 25تعترؾ المنشؤة فً بٌان الدخل بمكسب اكتواري مقداره  (20×2)، وفً السنة التالٌة (14.792
.  مقسم على المعدل المتوقع للعمر العامل المتبقً للموظفٌن المعنٌٌن (1500 ناقصاً 1.525)
 

 2 ×1/1 سٌكون بناء على توقعات السوق فً 20 × 2العائد المتوقع على موجودات الخطة لعام 
. للعوائد على مدى العمر الكامل لاللتزام

 

 
دمج منشآت األعمال 

 
فً عملٌة دمج منشآت األعمال التً هً عبارة عن امتالك تعترؾ المنشؤة بالموجودات  .108

والمطلوبات الناجمة من منافع ما بعد انتهاء الخدمة بمقدار القٌمة الحالٌة لاللتزام مخصوماً 
– أنظر معٌار المحاسبة الدولً الثانً والعشرون )منها القٌمة العادلة ألٌة موجودات خطة 

، وتشمل القٌمة الحالٌة لاللتزام كل ما ٌلً حتى لو لم ٌعترؾ بها (دمج منشآت األعمال
: الممتلك بعد فً تارٌخ االمتالك

 
سواء كانت أو لم تكن )المكاسب والخسائر االكتوارٌة التً نشؤت قبل تارٌخ االمتالك  .أ 

%(.  10البالػ " النطاق"ضمن 
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تكلفة الخدمة السابقة التً نجمت من التؽٌرات فً المنافع أو إدخال خطة قبل تارٌخ  .ب 
. االمتالك

 
. (ب) 155المبالػ التً لم ٌعترؾ لها الممتلك بموجب األحكام االنتقالٌة للفقرة  .ج 

 
التقلٌصات والتسوٌات 

 
ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بالمكاسب والخسائر من تقلٌص أو تسوٌة خطة منافع محددة عند  .109

حدوث التقلٌص أو التسوٌة، وٌجب أن ٌشمل المكسب أو الخسارة من التقلٌص أو التسوٌة ما 
: ٌلً

 
. أي تؽٌر ناجم فً القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة .أ 

 
. أي تؽٌر ناجم فً القٌمة العادلة لموجودات الخطة .ب 

 
أٌة مكاسب وخسائر اكتوارٌة وتكلفة خدمة لم ٌتم االعتراؾ بها سابقاً بموجب  .ج 

. 96، 92الفقرتٌن 
 

وموجودات الخطة )قبل تحدٌد أثر التقلٌص أو التسوٌة ٌجب على المنشؤة إعادة قٌاس االلتزام  .110
بما فً ذلك أسعار الفائدة )باستخدام االفتراضات االكتوارٌة الحالٌة  (المتعلقة بذلك إن وجدت

. (الجارٌة فً السوق واألسعار الجارٌة األخرى فً السوق
 

: ٌحدث التقلٌص إما .111
 

عندما تكون المنشؤة ملتزمة بشكل ظاهر بإجراء تخفٌض مادي فً عدد الموظفٌن  .أ 
 .الذي تؽطٌهم الخطة

 
أو عندما تقوم المنشؤة بتعدٌل أحكام خطة المنافع المحددة بحٌث ال ٌعود عنصر مادي  .ب 

للخدمة المستقبلٌة للموظفٌن الحالٌٌن ٌحقق شروط التؤهٌل للمنافع، أو أنه ٌحقق الشروط فقط 
. لمنافع مخفضة

 

قد ٌنشؤ تقلٌص من حدث منعزل مثل إقفال مصنع أو إٌقاؾ أو إنهاء أو تعلٌق خطة، وٌكون الحدث 
مادٌاً بشكل كاؾ لٌحقق شروط التقلٌص إذا كان االعتراؾ بمكسب أو خسارة تقلٌص سٌكون له أثر 
مادي على البٌانات المالٌة، وكثٌراً ما تكون التقلٌصات مرتبطة بعملٌة إعادة هٌكلٌة وعلى ذلك تقوم 

. المنشؤة باحتساب التقلٌص فً نفس الوقت كما هو بالنسبة لعملٌة إعادة هٌكلٌة متعلقة بذلك
 

تحدث التسوٌة عندما تدخل المنشؤة فً عملٌة تلؽً كل التزام قانونً أو ضمنً آخر لجزء أو  .112
كافة المنافع المقدمة بموجب خطة منافع محددة، مثال ذلك عندما تتم دفعة نقدٌة على شكل 

مبلػ مقطوع للمشاركٌن فً الخطة أو نٌابة عنهم مقابل حقوقهم باستالم منافع محددة لما بعد 
. انتهاء الخدمة
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ال ٌعتبر امتالك حقوق بموجب بولٌصة تؤمٌن تسوٌة عندما تحتفظ المنشؤة بالتزام قانونً أو  .113

لدفع مساهمات أخرى إذا لم ٌقم المإمن بدفع كافة المنافع المستقبلٌة  (39أنظر الفقرة )ضمنً 
. للموظفٌن الخاصة بخدمتهم فً الفترات الحالٌة والسابقة

 
تحدث التسوٌة مع تقلٌص إذا أنهٌت الخطة بحٌث ٌتم تسوٌة االلتزام وتتوقؾ الخطة عن  .114

الوجود، على أن إنهاء خطة ال ٌعتبر تقلٌصاً أو تسوٌة إذا تم استبدال الخطة بخطة جدٌدة تقدم 
. المنافع التً هً فً جوهرها متماثلة

 
حٌث ٌتعلق التقلٌص فقط ببعض الموظفٌن الذٌن تؽطٌهم الخطة أو حٌث ٌتم تسوٌة جزء من  .115

االلتزام فقط فإن المكسب أو الخسارة تشمل حصة نسبٌة من تكلفة الخدمة السابقة والمكاسب 
ومن المبالػ المرحلٌة التً تبقى ؼٌر )والخسائر االكتوارٌة ؼٌر المعترؾ بها فً السابق 

، وٌتم تحدٌد الحصة النسبٌة على أساس القٌمة الحالٌة (ب) 155معترؾ بها بموجب الفقرة 
لاللتزامات قبل وبعد التقلٌص أو التسوٌة، إال إذا كانت هناك أساس معقول بشكل أفضل فً 

هذه الظروؾ، فعلى سبٌل المثال قد ٌكون من المناسب تطبٌق أي مكسب ناجم من التقلٌص أو 
    .  التسوٌة لنفس الخطة الستبعاد أوالً أٌة تكلفة خدمة سابقة ؼٌر معترؾ بها خاصة بنفس الخطة
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 115مثال يوضح الفقرة 

 

ٌقاؾ قطاع عمل ولن ٌحصل موظفو القطاع الذي تم إٌقافه على مزٌد من المنافع، وهذا هو تقلٌص بدون تسوٌة، وباستخدام  منشؤة تقوم بإ

مباشرة قبل التقلٌص ٌكون  (بما فً ذلك أسعار الفائدة الجارٌة فً السوق واألسعار الجارٌة األخرى فً السوق )االفتراضات الكتوارٌة الحالٌة

ة حالٌة مقدارها   وصافً مكاسب الكتوارٌة 820 وموجودات خطة بقٌمة عادلة مقدارها 1000على المنشؤة التزام منافع محددة بقٌمة صاٌف

، 100، وكانت المنشؤة قد تبنت المعٌار ألول مرة قبل سنة واحدة مما زاد من صافً المطلوب بمقدار 50تراكمٌة ؼٌر معترؾ بها مقدارها 

 100، وٌخفض التقلٌص صافً القٌمة الحالٌة لاللتزام بمقدار ((ب)155أنظر الفقرة )واختارت المنشؤة االعتراؾ به على مدى خمس سنوات 

. 900لتصبح 

 

تتعلق بذلك الجزء من االلتزام الذي ألؽً  ( 100/1000% )10من ضمن المكاسب والخسائر االكتوارٌة والمبالػ المرحلٌة ؼٌر المعترؾ بها 

: من خالل التقلٌص، وعلى ذلك ٌكون أثر التقلٌص كما ٌلً

 

 

      قبل           مكسب    بعد  

التقلٌص          التقلٌص            التقلٌص                                                            

 900(           100             )1,000صافً القٌمة الحالٌة لاللتزام                             

( 820(               ---           )820)القٌمة العادلة لموجودات الخطة                          

 --------        -------            --------                                                          

                180(               100           )80 

 45(             5                  )50المكاسب االكتوارٌة ؼٌر المعترؾ بها                    

8(             72  )(                 100X4/5(         )80)المبالػ المرحلٌة ؼٌر المعترؾ بها 

    --------        -------            --------                                                          

   53(             97               )150صافً المطلوب المعترؾ بها فً المٌزانٌة العمومٌة    

 =====   =====           =====                                                           
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العرض  

 
المقاصة  

 
ٌجب أن تقوم المنشؤة بإجراء مقاصة لألصل الخاص بخطة مقابل المطلوب الخاص بخطة  .116

: أخرى فقط عندما
 

ٌكون للمنشؤة حق قابل للتنفٌذ قانونٌاً الستخدام فائض فً خطة لتسوٌة التزامات  .أ 
. بموجب خطة أخرى

 
تنوي المنشؤة إما تسوٌة االلتزامات على أساس الصافً أو تحقٌق الفائض فً خطة  .ب 

. وتسوٌة التزاماتها بموجب الخطة األخرى فً نفس الوقت
 
إن المقاٌٌس الخاصة بالمقاصة مشابهة لمقاٌٌس التً وضعت لألدوات المالٌة فً معٌار  .117

. اإلفصاح والعرض: األدوات المالٌة- المحاسبة الدولً الثانً والثالثون
 

التمٌٌز بٌن الموجودات والمطلوبات المتداولة وؼٌر المتداولة 
 
تمٌز بعض المنشآت الموجودات والمطلوبات المتداولة عن الموجودات والمطلوبات ؼٌر  .118

المتداولة، وال ٌحدد هذا المعٌار ما إذا كان ٌجب على المنشؤة التمٌٌز بٌن األجزاء المتداولة 
. وؼٌر المتداولة من الموجودات والمطلوبات الناجمة من منافع ما بعد انتهاء الخدمة

 
المكونات المالٌة لتكالٌؾ منافع ما بعد انتهاء الخدمة 

 
ال ٌحدد هذا المعٌار ما إذا كان ٌجب على المنشؤة عرض تكلفة الخدمة الحالٌة وتكلفة الفائدة  .119

والعائد المتوقع على موجودات الخطة كمكونات لبند مفرد للدخل أو المصروؾ فً صدر 
. بٌان الدخل

 
اإلفصاح  

 
: ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن المعلومات التالٌة بشؤن خطط المنافع المحددة .120
 

. السٌاسة المحاسبٌة للمنشؤة الخاصة بالمكاسب والخسائر االكتوارٌة .أ 
. وصؾ عام لنوع الخطة .ب 
مطابقة للموجودات والمطلوبات المعترؾ بها فً المٌزانٌة العمومٌة تبٌن على األقل  .ج 

:  ما ٌلً
 

القٌمة الحالٌة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة اللتزامات المنافع المحددة التً هً ؼٌر  -1
. ممولة بكاملها
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فً تارٌخ المٌزانٌة  (قبل خصم من القٌمة العادلة لموجودات الخطة)القٌمة الحالٌة  -2

. (العمومٌة اللتزامات المنفعة المحددة التً هً ممولة كامالً أو جزئٌاً
 
. القٌمة العادلة ألٌة موجودات خطة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة -3
 
أنظر )صافً المكاسب والخسائر االكتوارٌة ؼٌر المعترؾ بها فً المٌزانٌة العمومٌة  -4

(. 92الفقرة 

 
أنظر الفقرة )تكلفة الخدمة السابقة التً لم ٌتم االعتراؾ بها بعد فً المٌزانٌة العمومٌة  -5

96 .)
 
. (ب)58أي مبلػ ؼٌر معترؾ به كؤصل بسبب الحد المذكور فً الفقرة  -6
 
. المبالػ المعترؾ بها فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة -7

 
: المبالػ الداخلة فً القٌمة العادلة لموجودات الخطة .د 

 
. لكل فئة من األدوات المالٌة الخاصة بالمنشؤة المقدمة للتقارٌر -1
ألٌة أمالك تحتلها المنشؤة المقدمة للتقارٌر أو الموجودات األخرى التً تستخدمها المنشؤة  -2

. المقدمة للتقارٌر
 

المعترؾ به  (أو األصل)مطابقة تبٌن الحركات خالل الفترة فً صافً المطلوبات  .ه 
. فً المٌزانٌة العمومٌة

 
بٌان الدخل  (بنود)إجمالً التكلفة المعترؾ بها فً بٌان الدخل لكل واحد مما ٌلً  .و 

: الداخلة ضمن
. تكلفة الخدمة الحالٌة -1
. تكلفة الفائدة -2
. العائد المتوقع على موجودات الخطة -3
. المكاسب والخسائر االكتوارٌة -4
. تكلفة الخدمة السابقة -5
. أثر أي تقلٌص أو تسوٌة -6

 
. العائد الفعلً على موجودات الخطة .ز 

 
االفتراضات االكتوارٌة الرئٌسٌة المستخدمة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، بما فً  .ح 

: ذلك ما ٌلً حٌث ٌنطبق ذلك
. أسعار الخصم -1



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

معدالت العائدات المتوقعة على أٌة موجودات خطة للفترات المعروضة فً البٌانات  -2
. المالٌة

وللتؽٌرات فً مإشر أو متؽٌر آخر محدد فً )المعدالت المتوقعة للزٌادات فً الرواتب  -3
. (األحكام الرسمٌة أو الضمنٌة لخطة كؤساس للزٌادات المستقبلٌة فً المنافع

. معدالت اتجاهات التكلفة الطبٌة -4
. أٌة افتراضات اكتورٌة مادٌة أخرى مستخدمة -5

 
على سبٌل المثال كنسبة مئوٌة )ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن كل افتراض اكتواري بشكل مطلق 

. ولٌس فقط كهامش بٌن النسب المئوٌة المختلفة والمتؽٌرات األخرى (مطلقة
 
وصفاً عاماً لنوع الخطة، وٌمٌز هذا الوصؾ على سبٌل المثال خطط  (ب) 120تتطلب الفقرة  .121

الرواتب التقاعدٌة من خطط الرواتب التقاعدٌة النهائٌة ومن الخطط الطبٌة لما بعد انتهاء 
. الخدمة، وال ٌطلب مزٌد من التفاصٌل

 
عندما ٌكون لدى المنشؤة أكثر من خطة منافع محددة واحدة ٌمكن إجراء اإلفصاحات متضمنة  .122

اإلجمالً بشكل منفصل فً كل خطة أو فً مجموعات تعتبر أنها أكثر فائدة وقد ٌكون من 
: المفٌد تمٌٌز المجموعات حسب المقاٌٌس كما ٌلً

 
الموقع الجؽرافً للخطط، مثال ذلك تمٌٌز الخطط المحلٌة من الخطط األجنبٌة، أو  .أ 
ما إذا كانت الخطط خاضعة لمخاطر مادٌة مختلفة، مثال ذلك بتمٌٌز خطط الرواتب  .ب 

التقاعدٌة المقطوعة من خطط الرواتب التقاعدٌة النهائٌة ومن الخطط الطبٌة لما بعد انتهاء 
. الخدمة

 
عندما تقوم المنشؤة بإجراء افصاحات على أساس اإلجمالً لمجموعة خطط فإنه ٌتم تقدٌم هذه 

. االفصاحات على شكل معدالت موزونة أو ذات نطاقات ضٌقة نسبٌاً
 

افصاحات إضافٌة بشؤن خطط المنافع المحددة ألصحاب العمل المتعددٌن  (30)تتطلب الفقرة  .123

. التً تعامل كما لو أنها خطط مساهمات محددة
 
" االفصاحات عن الجهة ذات الصلة- "حٌث ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً الرابع والعشرون  .124

: تقوم المنشؤة باالفصاح عن معلومات بشؤن
. عملٌات األطراؾ ذات العالقة مع خطط منافع ما بعد انتهاء الخدمة .أ 
. منافع ما بعد انتهاء الخدمة لموظفً اإلدارة الرئٌسٌٌن .ب 

 
البنود المحتملة واألحداث التً تقع بعد تارٌخ - "حٌث ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً العاشر  .125

تقوم المنشؤة باالفصاح عن معلومات حول البنود المحتملة الناجمة من " المٌزانٌة العمومٌة
.   التزامات المنافع لما بعد انتهاء الخدمة

 
منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل  
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:  تشمل منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل ما ٌلً على سبٌل المثال .126
 

. حاالت الؽٌاب طوٌلة األجل المعوضة مثل إجازة الخدمة الطوٌلة أو التفرغ .أ 
 

. منافع االحتفاالت بالمناسبات أو منافع الخدمة طوٌلة األجل األخرى .ب 
 

. منافع العجز طوٌل األجل .ج 
 

المشاركة فً األرباح والمكافآت المستحقة بعد اثنً عشر شهراً أو أكثر بعد نهاٌة  .د 
. الفترة التً ٌقوم خاللها الموظؾ بتقدٌم الخدمة

 
التعوٌض المإجل المدفوع بعد ثالثة شهور أو أكثر بعد نهاٌة الفترة التً ٌتم  .ه 

. الحصول علٌها فٌها
 
ال ٌكون قٌاس منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل عادة خاضعاً لنفس الدرجة من عدم  .127

التؤكد مثل قٌاس منافع ما بعد انتهاء الخدمة، عالوة على ذلك قلما ٌتسبب إدخال منافع 
الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل أو التؽٌرات فٌها فً مبلػ مادي لتكلفة الخدمة السابقة، ولهذه 
األسباب ٌتطلب هذا المعٌار أسلوباً مبسطاً لمحاسبة منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل، 

وٌختلؾ هذا األسلوب عن المحاسبة المطلوبة لمنافع الموظفٌن لما بعد انتهاء الخدمة كما 
: ٌلً

 
و ". نطاق"ٌتم االعتراؾ بالمكاسب والخسائر االكتوارٌة فوراً وال ٌتم تطبٌق أي  .أ 

 
. ٌتم االعتراؾ بتكلفة الخدمة السابقة بكاملها فوراً .ب 
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االعتراؾ والقٌاس  
 
ٌجب أن ٌكون المبلػ المعترؾ به كمطلوب لمنافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل صافً  .128

:  إجمالً المبالػ التالٌة
 

أنظر الفقرة )القٌمة الحالٌة االلتزام المنافع المحددة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة  .أ 
64 .)

 
إن )ٌخصم من ذلك القٌمة العادلة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة لموجودات الخطة .ب 

(. 104-102أنظر الفقرات )التً سٌتم منها تسوٌة االلتزامات مباشرة  (وجدت

 
. 64، 54 باستثناء الفقرتٌن 91-49عند قٌاس المطلوب ٌجب على المنشؤة تطبٌق الفقرات 

 
بالنسبة لمنافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بصافً إجمالً  .129

دخل، فٌما عدا الحد الذي  (58مع مراعاة الفقرة )المبالػ التالٌة على أنها مصروؾ أو 
: ٌتطلب فٌه معٌار محاسبة دوًل آخر أو ٌسمح بإدخالها فً تكلفة األصل

 
(. 91-63أنظر الفقرات )تكلفة الخدمة الحالٌة  .أ 
(. 82أنظر الفقرة )تكلفة الفائدة  .ب 
(. 107-105أنظر الفقرات )العائد المتوقع على موجودا ت أٌة خطة .ج 

. المكاسب والخسائر االكتوارٌة التً ٌجب االعتراؾ بها فوراً .د 
. تكلفة الخدمة السابقة التً ٌجب االعتراؾ بها فوراً .ه 
(. 110-109أنظر الفقرتٌن )أثر أٌة تقلٌصات أو تسوٌات  .و 

 
أحد أشكال منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة األجل هو منفعة العجز طوٌل األجل، وإذا كان  .130

مستوى المنفعة على طول فترة الخدمة ٌنشؤ التزام عندما ٌتم تقدٌم الخدمة، وٌعكس قٌاس ذلك 
االلتزام احتمال أن ٌطلب الدفع وأن ٌتم مرور الفترة الزمنٌة التً ٌتوقع إجراء الدفع لها، وإذا 
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كان مستوى المنفعة هو نفسه بالنسبة ألي موظؾ مصاب بالعجز بؽض النظر عن سنوات 
الخدمة فإنه ٌتم االعتراؾ بالتكلفة المتوقعة لهذه المنافع عندما ٌقع حدث ٌتسبب فً عجز 

. طوٌل األجل
 

اإلفصاح 
 
بالرؼم من أن هذا المعٌار ال ٌتطلب إفصاحات محددة بشؤن منافع الموظفٌن األخرى طوٌلة  .131

األجل فقد تتطلب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى افصاحات، على سبٌل المثال حٌث ٌكون 
المصروؾ الناجم من هذه المنافع ذا حجم أو طبٌعة أو تكرار بحٌث أن اإلفصاح مناسب 

صافً الربح أو الخسارة - أنظر معٌار المحاسبة الدولً الثامن)إلٌضاح أداة المنشؤة للفترة 
، وحٌث ٌتطلب معٌار المحاسبة (للفترة، األخطاء التؽٌرات الرئٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة

اإلفصاح عن األطراؾ ذات العالقة تقوم المنشؤة باإلفصاح عن -الدولً الرابع والعشرون
. المعلومات حول منافع الموظفٌن األخرى طوٌل األجل لكبار موظفً اإلدارة

 
 

منافع نهاٌة الخدمة  
 
ٌتناول هذا المعٌار منافع نهاٌة الخدمة بشكل منفصل عن منافع الموظفٌن األخرى ألن الحدث  .132

. المتسبب فً االلتزام هو انتهاء خدمة الموظفٌن ولٌس خدمتهم نفسها
 

االعتراؾ  
 
ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بمنافع نهاٌة الخدمة على أنها التزام ومصروؾ وذلك فقط عندما  .133

:  تكون المنشؤة ملتزمة بشكل ظاهر بما ٌلً
 

. إنهاء خدمة موظؾ أو مجموعة موظفٌن قبل تارٌخ التقاعد العادي .أ 
 

. تقدٌم منافع نهاٌة الخدمة نتٌجة لعرض ٌتم لتشجٌع الترك االختٌاري للعمل .ب 
 
تكون المنشؤة ملتزمة بشكل ظاهر بإنهاء الخدمة فقط عندما ٌكون للمنشؤة خطة رسمٌة  .134

مفصلة إلنهاء الخدمة وال ٌوجد احتمال فعلً باالنسحاب، وٌجب أن تشمل الخطة المفصلة 
:  ما ٌلً كحد أدنى

 
. موقع وعمل الموظفٌن الذٌن سٌتم إنهاء خدماتهم وعددهم التقرٌبً .أ 

 
. منافع نهاٌة الخدمة لكل فئة أو عمل وظٌفً .ب 

 
الوقت الذي سٌتم به تنفٌذ الخطة، وٌجب أن ٌبدأ التنفٌذ فً أسرع وقت ممكن، كما  .ج 

ٌجب أن تكون الفترة الزمنٌة إلكمال اإلنجاز لٌست طوٌلة بالقدر الذي ٌحتمل خالله إجراء 
. تؽٌٌرات مادٌة فً الخطة
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من الممكن أن تكون منشؤة ملتزمة بموجب تشرٌع أو بموجب اتفاقٌات تعاقدٌة أو اتفاقٌات  .135

أخرى مع الموظفٌن أو ممثلٌهم أو بموجب التزام ضمنً بناء على ممارسة األعمال أو العرؾ 
للموظفٌن عندما  (أو توفٌر منافع أخرى)أو الرؼبة أن تتصرؾ بشكل عادل إلجراء دفعات 

تنهً خدماتهم وهذه الدفعات هً منافع نهاٌة الخدمة، وعادة تكون منافع نهاٌة الخدمة على 
:  شكل مبلػ مقطوع، ولكنها تشمل فً بعض األحٌان ما ٌلً

 
تحسٌن منافع التقاعد أو المنافع األخرى لما بعد انتهاء الخدمة إما بشكل ؼٌر مباشر  .أ 

. أو خالل خطة منافع موظفٌن أو بشكل مباشر
 

الراتب حتى نهاٌة فترة أخطار محددة إذا لم ٌقم الموظؾ بتقدٌم خدمة أخرى توفر  .ب 
. منافع اقتصادٌة للمنشؤة

 
 تستحق بعض منافع الموظفٌن بؽض النظر عن سبب ترك الموظؾ للخدمة، ودفع هذه  .136

إال أن  (مع مراعاة أٌة متطلبات استحقاق أوحد أدنى من متطلبات الخدمة )المنافع مإكد
توقٌت دفعها ؼٌر مإكد، بالرؼم من أن هذه توصؾ فً بعض البلدان بتعوٌضات نهاٌة 

 إال أنها منافع لما بعد انتهاء الخدمة   Termination gratuities أو Termination indemnitiesالخدمة 
Post-employment benefits ولٌس منافع نهاٌة الخدمة Termination benefits وتعاملها المنشؤة ،

ًٌا على أنها منافع لما بعد انتهاء الخدمة، وبعض المنشآت تقدم مستوى من المنافع  محاسب
فً جوهرها منفعة لما بعد انتهاء )مقابل ترك الخدمة االختٌاري بناًء على طلب الموظؾ 

أقل من منافع ترك الخدمة االختٌاري بناًء على طلب المنشؤة، والمنفعة اإلضافٌة  (الخدمة
. المستحقة على ترك الخدمة االختٌاري هً منفعة نهاٌة الخدمة

 
ال توفر منافع نهاٌة الخدمة للمنشؤة منافع اقتصادٌة مستقبلٌة وٌتم االعتراؾ بها فوًرا على  .137

. أنها مصروؾ
 
حٌث تعترؾ المنشؤة بمنافع نهاٌة الخدمة ٌجب على المنشؤة أًٌضا إجراء محاسبة لتخفٌض  .138

(. 109أنظر الفقرة )منافع التقاعد أو منافع الموظفٌن األخرى 
 

القٌاس 
 
 شهًرا من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ٌجب 12حٌث تستحق منافع نهاٌة الخدمة بعد أكثر من  .139

. 78خصمها باستخدام سعر الخصم المحدد فً الفقرة 

 
فً حالة العرض الذي ٌتم لتشجٌع ترك الخدمة االختٌاري ٌجب أن ٌكون قٌاس منافع نهاٌة  .140

. الخدمة بناًء على عدد الموظفٌن الذٌن ٌتوقع قبولهم للعرض
 

اإلفصاح 
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ٌنشؤ احتمال حٌث ٌكون هناك تؤكد بشؤن عدد الموظفٌن الذٌن سٌقبلون عرًضا لمنافع نهاٌة  .141
البنود المحتملة واألحداث التً تقع "–الخدمة، وحسبما ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً العاشر 

تقوم المنشؤة باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالبند المحتمل " بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
. إال إذا كان احتمال حدوث خسارة بعًٌدا

 
صافً الربح أو الخسارة للفترة، األخطاء والتؽٌرات "–حسبما ٌتطلب معٌار المحاسبة الثامن  .142

تقوم المنشؤة باإلفصاح عن طبٌعة ومبلػ المصروؾ إذا " الرئٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة
كان ذا حجم أو طبٌعة أو تكرار بحٌث أن اإلفصاح عنه مناسب لشرح أداة المنشؤة للفترة، 

وقد ٌنجم عن منافع نهاٌة الخدمة مصروؾ ٌجب اإلفصاح عنه من أجل أن ٌمتثل لهذا 
. المتطلب

 
اإلفصاح عن األطراؾ ذات " –حٌث ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً الرابع والعشرون  .143

. تقوم المنشؤة باإلفصاح عن منافع نهاٌة الخدمة لكبار موظفً اإلدارة" العالقة
 

منافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة 
 
: تشمل منافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة ما ٌلً .144
 

األسهم وخٌارات األسهم وأدوات حقوق الملكٌة األخرى الصادرة للموظفٌن بمقدار  .أ 
. أقل من القٌمة العادلة التً كانت ستصدر بمقدارها هذه األدوات ألطراؾ أخرى

 
الدفعات النقدٌة التً ٌعتمد مبلؽها على السعر المستقبلً فً السوق ألسهم المنشؤة  .ب 

. المقدمة للتقارٌر
 

االعتراؾ والقٌاس 
 
. ال ٌحدد هذا المعٌار متطلبات االعتراؾ والقٌاس لمنافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة .145
 

اإلفصاح 
 
ٌقصد باإلفصاحات المطلوبة أدناه تمكٌن مستخدمً البٌانات المالٌة من تقٌٌم أثر منافع  .146

التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة على المركز المالً للمنشؤة وأدائها وتدفقاتها النقدٌة، وقد 
: تإثر منافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة على ما ٌلً

 
المركز المالً للمنشؤة بالطلب من المنشؤة إصدار أدوات مالٌة لحقوق الملكٌة أو  .أ 

تحوٌل األدوات المالٌة على سبٌل المثال عندما ٌكون لدى الموظفٌن أو خطط منافع 
الموظفٌن خٌارات أسهم أو أنهم لبوا بشكل جزئً منافع االستحقاق التً ستمكنهم من امتالك 

. خٌارات األسهم فً المستقبل
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أداء المنشآت وتدفقاتها النقدٌة بتخفٌض المبلػ النقدي أو منافع الموظفٌن األخرى التً  .ب 
. تقدمها المنشؤة للموظفٌن مقابل خدماتهم

 

 
: ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عما ٌلً .147
 

خطط منافع التعوٌضات فً صورة  (بما فً ذلك أٌة أحكام استحقاق)طبٌعة وشروط  .أ 
. حقوق ملكٌة

 
. السٌاسة المحاسبٌة لخطط منافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة .ب 

 

. المبالػ المعترؾ بها فً البٌانات المالٌة لخطط التعوٌض فً صورة حقوق ملكٌة .ج 
 

بما فً ذلك حٌث ٌنطبق أرباح األسهم وحقوق التصوٌت وحقوق )عدد وأحكام  .د 
األدوات المالٌة لحقوق  (التحوٌل وتوارٌخ الممارسة وأسعار الممارسة وتوارٌخ االنتهاء

الملكٌة الخاصة بالمنشؤة التً تحملها خطط منافع التعوٌضات فً  
وفً حالة خٌارات األسهم األدوات المالٌة لحقوق الملكٌة التً ٌملكها )صورة حقوق ملكٌة 

فً بداٌة ونهاٌة الفترة، وٌجب تحدٌد المدى الذي تستحق فٌه حقوق الموظفٌن فً  (الموظفون
. هذه األدوات فً بداٌة ونهاٌة الفترة

 
بما فً ذلك حٌث ٌنطبق أرباح األسهم وحقوق التصوٌت وحقوق )عدد وأحكام  .ه 

األدوات المالٌة لحقوق  (التحوٌل وتوارٌخ الممارسة وأسعار الممارسة وتوارٌخ االنتهاء
الملكٌة الصادرة من قبل المنشؤة إلى خطط التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة أو إلى 

أو األدوات المالٌة لحقوق الملكٌة للمنشؤة الموزعة للموظفٌن حسب األدوات )الموظفٌن 
خالل الفترة والقٌمة العادلة ألي عوض تم استالمه من خطط  (المالٌة لحقوق الملكٌة

. التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة أو للموظفٌن
 

عدد وتوارٌخ الممارسة وأسعار الممارسة لخٌارات األسهم التً تمت ممارستها  .و 
. بموجب خطط التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة خالل الفترة

 
عدد خٌارات األسهم التً تحملها خطط التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة أو التً  .ز 

. ٌحملها الموظفون بموجب هذه الخطط التً انقضت خالل الفترة
 

المبلػ واألحكام الرئٌسٌة ألٌة قروض أو ضمانات تمنحها المنشؤة المقدمة للتقارٌر  .ح 
. لخطط التعوٌضات فً صورة ملكٌة أو نٌابة عنها

 
: ٌجب على المنشؤة كذلك اإلفصاح عما ٌلً .148
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عدا عن )القٌمة العادلة فً بداٌة ونهاٌة الفترة ألدوات المالٌة لحقوق الملكٌة والمنشؤة  .أ 
الصادرة من قبل المنشؤة لخطط التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة أو  (خٌارات األسهم

. للموظفٌن، أو من قبل خطط التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة للموظفٌن خالل الفترة
 

عدا عن )القٌمة العادلة فً تارٌخ اإلصدار لألدوات المالٌة لحقوق الملكٌة للمنشؤة  .ب 
الصادرة من قبل المنشؤة لخطط التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة أو  (خٌارات األسهم

. للموظفٌن، أو من قبل خطط التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة للموظفٌن خالل الفترة
 

ًٌا  فإنه  (عدا عن خٌارات األسهم)إذا لم ٌكن تحدٌد القٌمة العادلة لألدوات المالٌة لحقوق الملكٌة عمل
. ٌجب اإلفصاح عن هذه الحقٌقة

 
عندما ٌكون للمنشؤة أكثر من خطة واحدة للتعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة فإنه ٌمكن  .149

إجراء اإلفصاحات حسب اإلجمالً أو بشكل منفصل لكل خطة، أو فً مجموعات حسبما 
تعتبر أنها أكثر فائدة لتقٌٌم التزامات المنشؤة إلصدار أدوات مالٌة لحقوق الملكٌة بموجب هذه 

الخطط والتؽٌرات فً هذه االلتزامات خالل الفترة الحالٌة، ومن الممكن أن تمٌز هذه 
المجموعات على سبٌل المثال موقع وأقدمٌة مجموعات الموظفٌن الذٌن تم تؽطٌتهم، وعندما 
تقدم المنشؤة االفصاحات حسب اإلجمالً لمجموعة خطط فانه ٌتم تقدٌم هذه االفصاحات على 

. شكل معدالت موزونة أو ذات نطاقات ضٌقة نسبٌا
 
عندما تكون المنشؤة قد أصدرت خٌارات أسهم للموظفٌن أو لخطط التعوٌضات فً صورة  .150

حقوق ملكٌة عمل االفصاحات حسب اإلجمالً أو فً مجموعات حسبما تعتبر أنها أكثر فائدة 
لتقٌٌم عدد وتوقٌت األسهم التً ٌمكن إصدارها والنقد الذي ٌمكن استالمه نتٌجة لذلك، فعلى 

حٌث ٌزٌد  )" ؼٌر مجدٌة مالٌا" سبٌل المثال قد ٌكون من المفٌد تمٌٌز الخٌارات التً هً 
حٌث ٌزٌد سعر " ) مجدٌة مالٌا" من خٌارات  (سعر الممارسة عن سعر السوق الجاري

، عالوة على ذلك قد ٌكون من المفٌد دمج االفصاحات (السوق الجاري عن سعر الممارسة
. فً مجموعات ال تجمع الخٌارات مع نطاق واسع من أسعار الممارسة أو توارٌخ الممارسة

 
 تحقٌق أهداؾ هذا المعٌار، وقد 147،148ٌقصد باالفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتٌن  .151

اإلفصاح :-" ٌطلب إفصاح إضافً لتلبٌة متطلبات معٌار المحاسبة الدولً الرابع والعشرون
: إذا قامت المنشؤة بما ٌلً" عن األطراؾ ذات العالقة

 
تقدٌم منافع تعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة لكبار موظفً اإلدارة، أو  .أ 

 
تقدٌم منافع تعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة على شكل أدوات صادرة من قبل  .ب 

الشركة االم للمنشؤة، أو 
 

الدخل فً عملٌات األطراؾ ذات العالقة مع خطط تعوٌضات فً صورة حقوق  .ج 
. ملكٌة
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فً ظل عدم وجود متطلبات اعتراؾ وقٌاس محددة لخطط التعوٌضات فً صورة حقوق  .152
ملكٌة فان المعلومات الخاصة بالقٌمة العادلة لألدوات المالٌة للمنشؤة المقدمة للتقارٌر 

المستخدمة فً هذه الخطط تكون مفٌدة لمستخدمً البٌانات المالٌة، على انه نظرا لعدم وجود 
إجماع بشؤن الطرٌقة المناسبة لتحدٌد القٌمة العادلة لخٌارات األسهم فان هذا المعٌار ال 

. ٌتطلب أن تقوم المنشؤة باإلفصاح عن قٌمتها العادلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أحكام انتقالٌة 
 
ٌحدد هذا الجزء المعاملة االنتقالٌة لخطط المنافع المحدد، وحٌث تتبنى المنشؤة ألول مرة هذا  .153

 " –المعٌار لمنافع الموظفٌن األخرى تقوم المنشؤة بتطبٌق معٌار المحاسبة الدولً الثامن 
". صافً ربح أو خسارة الفترة، األخطاء والتؽٌرات الرئٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة

 
عند تبنى هذه المعٌار الول مرة ٌجب على المنشؤة تحدٌد التزامها االنتقالً لخطط المنافع  .154

: المحددة فً ذلك التارٌخ على أنها
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. فً تارٌخ تبنً المعٌار (64أنظر الفقرة )القٌمة الحالٌة لاللتزام  .أ 

 
 (إن وجدت)ٌخصم من ذلك القٌمة العادلة فً تارٌخ تبنً المعٌار لموجودات الخطة  .ب 

(. 104-102انظر الفقرات  )التً سٌتم منها تسوٌة االلتزامات بشكل مباشر 
 

. 96ٌخصم أٌضا أٌة تكلفة سابقة ٌجب االعتراؾ بها فً فترات الحقة بموجب الفقرة  .ج 

 
إذا كان االلتزام االنتقالً اكثر من االلتزام الذي كان سٌتم االعتراؾ به فً نفس التارٌخ  .155

بموجب السٌاسة المحاسبٌة السابقة للمنشؤة فانه ٌجب على المنشؤة إجراء اختٌار ؼٌر قابل 
للتؽٌر لالعتراؾ بتلك الزٌادة كجزء من التزامها الخاص بالمنافع المحددة بموجب الفقرة 

54 .
 

صافً ربح أو خسارة الفترة،  " –فورا بموجب معٌار المحاسبة الدولً الثامن  .أ 
". األخطاء والتؽٌرات الرئٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة

 
كمصروؾ على أساس القسط الثابت على مدى فترة تصل الى خمس سنوات من  .ب 

: فانه ٌجب علٌها ما ٌلً (ب)تارٌخ تبنً المعٌار، وإذا اختارت المنشؤة البند 
 

عند قٌاس أي أصل معترؾ به فً المٌزانٌة  (ب) 58تطبٌق الحد المبٌن فً الفقرة  -1
. العمومٌة

 
مبلػ الزٌادة الذي ٌبقى ؼٌر - أ: اإلفصاح فً كل تارٌخ مٌزانٌة عمومٌة عما ٌلً -2

. المبلػ المعترؾ به فً الفترة الحالٌة- معترؾ به، ب
 

ولكن لٌس تكلفة الخدمة السابقة  )الحد من االعتراؾ بالمكاسب االكتوارٌة الالحقة  -3
كما ٌؤتً الحقا، وإذا كان سٌتم االعتراؾ بمكسب إكتواري بموجب الفقرتٌن  (السالبة

 فانه ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بذلك المكسب االكتواري فقط إلى الحد الذي 93، 92
قبل االعتراؾ بذلك المكسب  )تزٌد به المكاسب االكتوارٌة المتراكمة ؼٌر المعترؾ بها 

. عن الجزء ؼٌر المعترؾ به لاللتزام االنتقالً (االكتواري
 

إدخال الجزء المتعلق من المطلوب االنتقالً ؼٌر المعترؾ به فً تحدٌد أي مكسب  -4
. أو خسارة الحقة عند التسوٌة أو التقلٌص

 

إذا كان االلتزام االنتقالً أقل من االلتزام الذي كان سٌتم االعتراؾ به فً نفس التارٌخ بموجب 
السٌاسة المحاسبٌة السابقة للمنشؤة فانه ٌجب على المنشؤة االعتراؾ بذلك االنخفاض فً الحال 

. بموجب معٌار المحاسبة الدولً الثامن
 
عند التبنً المبدئً بهذا المعٌار ٌشمل أثر التؽٌر فً السٌاسة المحاسبٌة كافة المكاسب  .156

البالػ " النطاق" والخسائر االكتوارٌة التً نشؤت فً فترات سابقة حتى ولو كانت ضمن 
. 92المحدد فً الفقرة % 10
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 156-154مثال ٌوضح الفقرات 

 
، 100 تشمل المٌزانٌة العمومٌة لمنشؤة على التزام منافع التقاعد مقدارة 1998 دٌسمبر 31فً 

 عندما تبلػ القٌمة الحالٌة لاللتزام بموجب المعٌار 1999 ٌناٌر 1وتتبنى المنشؤة المعٌار ابتداء من 
 كانت المنشؤة قد حسنت 1993 ٌناٌر 1، وفً 1000 والقٌمة العادلة لموجودات الخطة 1,300

 ، ومعدل الفترة المتبقٌة فً ذلك التارٌخ حتى 160: تكلفة المنافع ؼٌر المستحقة )الرواتب التقاعدٌة 
. ( سنوات10: االستحقاق

 
: األثر االنتقالً كما ٌلً

 
 1.300القٌمة الحالٌة لاللتزام 

( 1,000)القٌمة العادلة لموجودات الخطة  
( 64)تكلفة الخدمة السابقة التً سٌتم االعتراؾ بها  : ناقصا

(  -------------- 4/10×160)فً الفترات الالحقة 
 

 236المطلوب االنتقالً  
 100المطلوب الذي تم االعتراؾ به  

 -------------- 
   136الزٌادة فً المطلوب  

 ======== 
 أما فً الحال أو على مدى فترة تصل الى خمس 136قد تختار المنشؤة االعتراؾ بالزٌادة البالؽة 

.  سنوات، واالختٌار ؼٌر قابل للتؽٌٌر
 

 والقٌمة العادلة لموجودات 1,400 القٌمة الحالٌة لاللتزام بموجب المعٌار 1999 دٌسمبر 31فً 
 وصافً المكاسب االكتوارٌة التراكمٌة ؼٌر المعترؾ بها منذ تارٌخ تبنً المعٌار 1,050الخطة 

، وكان  المعدل المتوقع للعمر العامل المتبقً للموظفٌن المشركٌن فً لخطة ثمانٌة سنوات، 260
وقد تبنت المنشؤة سٌاسة االعتراؾ بالمكاسب والخسائر االكتوارٌة حسب الحد األدنى من المتطلبات 

.   93فً الفقرة 
، ومن ناحٌة عملٌة قلما ٌكون لهذا الحد أثر (3)(ب) 155فٌما ٌلً أثر الحد المذكور فً الفقرة 

: مادي
 

 260صافً المكاسب االكتوارٌة المتراكمة ؼٌر المعترؾ بها  
( 140( )140،150األعلى من  )" النطاق"

 -------- 
 120الزٌادة 

( 109( )4/5×136)الجزء ؼٌر المعترؾ به من المطلوب االنتقالً 
 -------- 

 11الحد األعلى من المكسب الذي سٌتم االعتراؾ به 
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 ======= 
 120 )15تعترؾ المنشؤة بمكسب إكتواري مقداره  (3)(ب)155بدون الحد المذكور فً الفقرة 

، على أن المنشؤة تعترؾ بذلك المكسب االكتواري 93 بموجب الفقرة 2000فً عام  (8مقسم على 

فقط الى الحد الذي ٌزٌد به صافً المكاسب االكتواري التراكمٌة ؼٌر المعترؾ بها عن الجزء ؼٌر 
، وعلى ذلك ٌقتصر المكسب االكتواري المعترؾ به فً (109)المعترؾ به من االلتزام االنتقالً 

. 11 على 2000عام 
 

 
تارٌخ النفاذ 

 
ٌصبح معٌار المحاسبة الدولً هذا نافذ المفعول بالنسبة للبٌانات المالٌة التً تؽطً الفترات  .157

 أو بعد  ذلك التارٌخ وٌشجع المعٌار على تنبٌه بشكل 1999التً تبدأ فً األول من ٌناٌر 

أبكر، وإذا قامت المنشؤة بتطبٌق هذا المعٌار على تكالٌؾ منافع التقاعد للبٌانات المالٌة التً 
 فانه ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن حقٌقة أنها 1999 ٌناٌر 1تؽطً الفترات التً تبدأ قبل 

" تكالٌؾ منافع التقاعد- " طبقت هذا المعٌار بدال من معٌار المحاسبة الدولً التاسع عشر
. 1993المعتمد فً عام 

 
 تكالٌؾ منافع التقاعد المعتمد فً –ٌحل هذا المعٌار محل معٌار المحاسبة الدولً التاسع عشر  .158

. 1993عام 
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( 1)ملحق رقم 
 

مثال إٌضاحً 
 

هذا المثال إٌضاحً فقط، وال ٌشكل جزًءا من المعاٌٌر، وؼرض الملحق إٌضاح تطبٌق المعاٌٌر 
للمساعدة فً توضٌح معناها، وقد قدمت مقتطفات من بٌانات الدخل والمٌزانٌات العمومٌة لبٌان أثار 

، وهذه المقتطفات ال تتفق بالضرورة مع كافة متطلبات اإلفصاح والعرض 8العملٌات المبٌنة أدناه
. لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى

 
معلومات خلفٌة 

 
المعلومات التالٌة معطاة بشؤن خطة منافع محددة ممولة، وإلبقاء حسابات الفائدة سهلة ٌفترض أن 

جمٌع العملٌات ستحدث فً نهاٌة السنة، وقد كانت كل من القٌمة الحالٌة لاللتزام والقٌمة العادلة 
، وكان صافً المكاسب االكتوارٌة التراكمٌة ؼٌر 20 × 1 فً ٌناٌر 1,000لموجودات الخطة 

. 140المعترؾ بها فً ذلك التارٌخ 
 
 1×20 2×20 3×20 
 

% 8%           -/9%          -/10-/سعر الخصم فً بداٌة السنة         
معدل العائد المتوقع على موجودات  

% 10.3% 11.1% 1/12الخطة فً بداٌة السنة 
 150 140 130تكلفة الخطة الحالٌة 

 190 180 150المنافع المدفوعة 
 110 100 90المساهمات المدفوعة 

 1.295 1.197 1.141 دٌسمبر 31القٌمة الحالٌة لاللتزام فً 
القٌمة العادلة لموجودات الخطة فً 

 1.093 1.109 1.092 دٌسمبر 31
معدل األعمار العاملة المتبقٌة للموظفٌن 

 10 10 10 (سنوات)
  

 وكانت القٌمة 20 × 2 ٌناٌر 1 تم تعدٌل الخطة لتوفٌر منافع إضافٌة ابتداًء من 20 × 2فً عام 
 50 ما مقداره 20 × 2 ٌناٌر 1 للمنافع اإلضافٌة لخدمة الموظفٌن قبل 20 × 2 ٌناٌر 1الحالٌة فً 

 قدرت المنشؤة أن معدل الفترة 20 × 2 ٌناٌر 1 للمنافع ؼٌر المستحقة، وفً 30للمنافع المستحقة و
إلى أن تصبح المنافع ؼٌر المستحقة مستحقة كان ثالث سنوات، وعلى ذلك ٌتم االعتراؾ بتكلفة 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

، وقد تبنت المنشؤة ( من المعاٌٌر96فقرة )الخدمة السابقة الناجمة من المنافع اإلضافٌة المستحقة 
. 93سٌاسة االعتراؾ بالمكاسب والخسائر االكتوارٌة بموجب الحد األدنى من متطلبات الفقرة 

 
 
 
 
 

. التؽٌرات فً القٌمة الحالٌة لاللتزام وفً القٌمة العادلة لموجودات الخطة
 

الخطوة األولى هً تلخٌص التؽٌرات فً القٌمة الحالٌة لاللتزام وفً القٌمة العادلة لموجودات الخطة 
: واستخدام ذلك لتحدٌد مبلػ المكاسب أو الخسائر االكتوارٌة للفترة، وهً كما ٌلً

       
 2×20 3×20 1×20 
 

 1.197 1.141 1.000 ٌناٌر 1القٌمة الحالٌة لاللتزام، 
 96 103 100تكلفة الفائدة 

 150 140 130تكلفة الخدمة الحالٌة 
 - 30- المنافع ؼٌر المستحقة -تكلفة الخدمة السابقة
 - 50- المنافع المستحقة -تكلفة الخدمة السابقة

( 190( )180( )150)المنافع المدفوعة 

 (الخسارة االكتوارٌة من االلتزام)المكسب 
 42( 87 )61 (الرقم الموازن)

 --------------------------------------- 
 1.295 1.197 1.141 دٌسمبر 31القٌمة الحالٌة لاللتزام، 

 ======================== 
 

 1.109 1.092 1.000 ٌناٌر 1القٌمة العادلة لموجودات الخطة، 
 114 121 120العائد المتوقع على موجودات الخطة 

 110 100 90المساهمات 
( 190( )180( )150)المنافع المدفوعة 

االكتوارٌة من  (الخسارة)المكسب 
( 50( )24 )32 (الرقم الموازن)موجودات الخطة 

 ------------------------------------- 
 1.092 1.109 1.093 

 ===================== 
 
  

" النطاق"حدود 
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الخطوة التالٌة هً تحدٌد حدود النطاق، وبعد ذلك مقارنتها مع المكاسب والخسائر االكتوارٌة 
التراكمٌة ؼٌر المعترؾ بها من أجل تحدٌد صافً المكسب أو الخسارة االكتوارٌة الذي سٌتم 

حسب األعلى " النطاق" من المعٌار حددت حدود 92االعتراؾ به فً الفترة التالٌة، وبموجب الفقرة 
: مما ٌلً

 
. من القٌمة الحالٌة لاللتزام قبل خصم موجودات الخطة% 10 .أ 
. من القٌمة العادلة ألٌة موجودات خطة% 10 .ب 

 
 
 
 

: فٌما ٌلً هذه الحدود والمكاسب والخسائر االكتوارٌة المعترؾ بها وؼٌر المعترؾ بها
 
 1×20 2×20 3×20 

االكتوارٌة  (الخسائر)صافً المكاسب 
 170 107 140 ٌناٌر 1ؼٌر المعترؾ بها فً 

 120 114 100 ٌناٌر 1فً " النطاق"حدود 
 ------------------------------------ 

 50 - 40 (أ)الزٌادة 
 ===================== 

 (بالسنوات)معدل األعمار العمالة المتبقٌة 
 10 10 10 (ب)

االكتوارٌة التً سٌتم  (الخسارة)المكسب 
 5 - 4 (ب/أ)االعتراؾ بها 

االكتوارٌة ؼٌر   (الخسائر)المكاسب 
 170 107 140 ٌناٌر 1المعترؾ بها فً 

( 42 )87( 61)االلتزام -االكتوارٌة (الخسارة)المكسب 
االكتوارٌة للسنة  (الخسارة)المكسب 

( 50( )24 )32موجودات الخطة 
 ------------------------------------- 

 78 170 111المجموع الفرعً 
 
( 5( - )4)الخسارة االكتوارٌة المعترؾ بها  (المكسب)

 -------------------------------------- 
االكتوارٌة ؼٌر المعترؾ  (الخسائر)المكاسب 

 73 170 107 دٌسمبر 31بها فً 

 ======================== 
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المبالػ المعترؾ بها فً المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل والتحلٌالت المتعلقة بها 
 

الخطوة األخٌرة هً تحدٌد المبالػ التً سٌتم االعتراؾ بها فً المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل والتحلٌالت المتعلقة بها 
: ، من المعٌار، وهً كما ٌلً(ز)،(و)،(هـ)،(ج)120التً سٌتم اإلفصاح عنها بموجب الفقرات 

    1×20 2×20 3×20 
 

 1,295 1,197 1,141القٌمة الحالٌة لاللتزام 
( 1,093( )1,109( )1,092)القٌمة العادلة لموجودات الخطة 

 -------------------------------------- 
 49 88  202 

 73  170 107االكتوارٌة ؼٌر   (الخسائر)المكاسب 
المعترؾ بها 

 –تكلفة الخدمة السابقة ؼٌر المعترؾ بها 
( 10(  )20)- المنافع ؼٌر المستحقة   

 ----------------------------------------- 
المطلوبات كما هً ظاهرة فً  

 265 238 156قائمة الدخل 
 =========================               

      
 150 140 130تكلفة الخدمة الحالٌة 

 96 103 100تكلفة الفائدة 
( 114( )121( )120)العائد المتوقع على موجودات الخطة 

الخسارة المعترؾ  (المكسب)صافً 
( 5 - )4بها فً السنة 

 - 50- المنافع المستحقة -تكلفة الخدمة السابقة
 --------------------------------------- 

 137 182 106النفقات كما ٌظهرها بٌان اإلٌرادات والنفقات 
 ======================== 

 
الحركات فً صافً المطلوب المعترؾ به فً المٌزانٌة العمومٌة التً سٌتم االفصاح عنها بموجب 

: (هـ) 120الفقرة 
صافً المطلوب األوًل 

 140 156 238 
 137 182 106المصروؾ كما هو أعاله 

 
( 110( )100( )90)المساهمات المدفوعة 
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 --------------------------------------- 
 265 238 156صافً المطلوب النهائً 

 ======================== 
 

. (ز) 120العائد الفعلً على موجودات الخطة الذي سٌتم االفصاح عنه بموجب الفقرة 
 114 121 120العائد المتوقع على موجودات الخطة 

االكتوارٌة من   (الخسارة)المكسب 
( 50( )24 )32موجودات الخطة 

 --------------------------------------- 
 64 97 52العائد الفعلً على موجودات الخطة 

 ======================== 
 

( 2)ملحق رقم 
 

افصاحات إٌضاحٌة 
 

هذا الملحق إٌضاحً فقط وال ٌشكل جزءا من المعاٌٌر، وؼرض الملحق إٌضاح تطبٌق المعاٌٌر 
للمساعدة فً إٌضاح معناها، وتبٌن مقتطفات من إٌضاحات البٌانات المالٌة كٌؾ ٌمكن تجمٌع 

اإلفصاحات المطلوبة فً حالة مجموعة كبٌرة متعددة الجنسٌات توفر مجموعة من منافع الموظفٌن، 
وال تتفق هذه المقتطفات بالضرورة مع متطلبات اإلفصاح والعرض لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، 

: وبشكل خاص ال توضح اإلفصاح عما ٌلً
 

 عرض –أنظر معٌار المحاسبة الدولً األول  )السٌاسات المحاسبٌة لمنافع الموظفٌن  .أ 
. 120، وبموجب الفقرة (البٌانات المالٌة

من هذا المعٌار ٌجب أن ٌشمل هذا اإلفصاح السٌاسة المحاسبٌة للمنشؤة لالعتراؾ     (أ)
. بالمكاسب والخسائر االكتوارٌة

 
أنظر معٌار المحاسبة )منافع الموظفٌن الممنوحة للمدراء وكبار موظفً اإلدارة  .ب 

. (اإلفصاح عن األطراؾ ذات العالقة- الدولً الرابع والعشرون
 

التزامات منافع الموظفٌن 
 

: فٌما ٌلً المبالػ التً ٌتم االعتراؾ بها فً المٌزانٌة العمومٌة
 

          خطط منافع      المنافع الطبٌة 
        التقاعد المحددة  لما بعد انتهاء الخدمة 

 2×20 1×20 2×20 1×20 

 
 2.721 2.819 11.772 12.310القٌمة الحالٌة لاللتزامات الممولة 
 2.451 2.480 11.188 11.982القٌمة العادلة لموجودات الخطة 

 __________________________ 
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 328 584 339 306 
 306 5.160 6.123 3.459القٌمة الحالٌة لاللتزامات ؼٌر الممولة 

االكتوارٌة ؼٌر  (الخسائر)المكاسب 
 72 31( 17( )97)المعترؾ بها 

( - - 650( )450)تكلفة الخدمة السابقة ؼٌر المعترؾ بها 

 ----------------------------------------- 
 5.472 5.530 6.040 6.240صافً المطلوب فً المٌزانٌة العمومٌة 

 ========================== 
: المبالػ فً المٌزانٌة العمومٌة

 5.472 5.530 6.278 6.451المطلوبات 
( - - 238( )211)الموجودات 

 ------------------------------------------ 
 5.472 5.530 6.040 6.240صافً المطلوب فً المٌزانٌة العمومٌة 

   
بقٌمة  (اسم المنشؤة المقدمة للتقارٌر)تشمل موجودات خطة التقاعد األسهم العادٌة الصادرة من 

اسم )، وتشمل موجودات الخطة كذلك األمالك التً ٌحتلها (281: 20×1 )317عادلة مقدارها 
(: 185: 20×1 )200بقٌمة عادلة مقدارها  (المنشؤة المقدمة للتقارٌر

فٌما ٌلً المبالػ المعترؾ بها فً بٌان الدخل 
 

                                               خطط منافع               المنافع الطبٌة 
                                              التقاعد المحددة       لما بعد انتهاء الخدمة  

 2×20 1×20 2×20 1×20 
 411 471 1.554 1.679تكلفة الخدمة الحالٌة 
 705 819 1.650 1.890الفائدة على االلتزام 

( 266( )291( )1.188( )1.392)العائد المتوقع على موجودات الخطة 

االكتوارٌة  (المكاسب)صافً الخسائر 
( - - 187 )90المعترؾ بها فً السنة 

 - - 200 200تكلفة الخدمة السابقة 
من التقلٌصات   (المكاسب)الخسائر 

( - - 47 )221والتسوٌات 
 -------------------------------------------- 

 850 999 1.982 2.688اإلجمالً الداخل ضمن تكالٌؾ الموظفٌن 
 =========================== 

 245 275 1.205 1.232العائد الفعلً على موجودات الخطة 
 =========================== 

 
: فٌما ٌلً حركات صافً المطلوب المعترؾ به فً المٌزانٌة العمومٌة

 
                                               خطط منافع               المنافع الطبٌة 

                                              التقاعد المحددة       لما بعد انتهاء الخدمة  
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 2×20 1×20 2×20 1×20 
 5.439 5.472 5.505 6.040صافً المطلوب فً بداٌة السنة 

صافً المصروفات المعترؾ به  
 850 999 1.892 2.688فً بٌان الدخل 

( 817( )941( )1.988( )2.261)المساهمات 
 - - 221( 277)فروقات الصرؾ فً الخطة األجنبٌة 
المطلوبات الممتلكة فً دمج منشآت 

 - - 320- األعمال  
 --------------------------------------------- 

 5.472 5.530 6.040 6.240صافً المطلوب فً نهاٌة السنة 
 ============================ 

: (معبر عنها كمعدالت موزونة)االفتراضات االكتوارٌة الرئٌسٌة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
 
 2×20 1×20 

% 9.1% 10 دٌسمبر 31سعر الخصم فً 
% 10.9% 12 دٌسمبر 31العائد المتوقع على موجودات الخطة فً 

% 4% 5الزٌادات المستقبلٌة فً الرواتب 
% 2% 3الزٌادات المستقبلٌة فً التقاعد 

% 30% 30نسبة الموظفٌن الذٌن ٌختارون تقاعداً مبكرأً 
% 8% 8الزٌادة فً السنوٌة فً تكالٌؾ العناٌة الصحٌة 

 3 %2 %

 
التؽٌرات المستقبلٌة فً الحد األعلى من منافع العناٌة الصحٌة للدولة تشارك المجموعة كذلك فً 

خطة منافع محددة على مستوى الصناعة بؤكملها، وتوفر هذه الخطة رواتب تقاعدٌة مرتبطة 
بالرواتب النهائٌة وممولة على أساس االستقطاع عند الدفع، وال ٌعتبر أمراً عملٌاً تحدٌد القٌمة 

الحالٌة اللتزام المجموعة أو تكلفة الخدمة الحالٌة عند حساب الخطة التزاماتها على أساس ٌختلؾ 
، وعلى ذلك (اسم المنشؤة المقدمة للتقارٌر)مادٌاً عن األساس المستخدم فً البٌانات المالٌة للمنشؤة 

 مطلوباً ؼٌر ممول 20 × 0 ٌونٌو 30تبٌن البٌانات المالٌة للخطة حتى  (بٌان األساس)األساس 
، وٌنجم عن المطلوب ؼٌر الممول دفعات مستقبلٌة من قبل الموظفٌن المشاركٌن، 27.525مقداره 

 عضو موظفٌن حالٌٌن أو سابقٌن للمنشؤة 5000 عضو منهم حوالً 75.000والخطة لها حوالً 
أو من ٌعولونهم، وكان المصروؾ المعترؾ به فً بٌان الدخل الذي  (اسم المنشؤة المقدمة للتقارٌر)

: 20 × 1 )230هو مساو للمساهمات المستحقة للسنة ولٌس داخالً ضمن المبالػ المذكورة أعاله هو 
، ومن الممكن زٌادة المساهمات المستقبلٌة للمجموعة بشكل ملموس إذا انسحبت منشآت (215

. أخرى من الخطة
 

منافع التعوٌضات فً صورة حقوق ملكٌة 
 

خطة خٌارات األسهم  
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تقدم الخطة خٌارات أسهم مستحقة بدون دفع للمدراء وكبار الموظفٌن اآلخرٌن الذٌن قضوا أكثر من 
: ثالث سنوات فً الخدمة، وفٌما ٌلً عدد خٌارات األسهم التً ٌحملها الموظفون

 
 2×20 1×20 

 10.149 10.634 ٌناٌر 1قائمة فً 
 1.819 2.001صادرة 
( 981( )957)ممارسة 
( 443( )481)انقضت 

 -------- -------- 
 10.634 11.197 دٌسمبر 31ؼٌر مسددة فً 

 ===== ===== 
 

: تفاصٌل خٌارات األسهم الممنوحة خالل الفترة
 

 6/ ×1/1 7/ ×1/1تارٌخ االنتهاء 
 10.22-10.05 12.27-12.17سعر الممارسة للسهم 

 20 24 (باآلالؾ)إجمالً العائدات إذا أصدرت األسهم 

المبالػ المعترؾ بها فً المٌزانٌة العمومٌة  ؼٌر مبٌنة فً هذا المثال حٌث أن  
المعٌار ال ٌحدد معاملة محاسبٌة معٌنة  (والسٌاسة المحاسبٌة)الدخل 

 
 

: تفاصٌل خٌارات األسهم التً تمت ممارستها خالل الفترة
 

تارٌخ االنتهاء 
 1/1× /2 1/1× /1 

 7.48-7.37 7.49-7.45سعر الممارسة للسهم 
 7 7 (بآالؾ)إجمالً عائدات اإلصدار 

 2×20 1×20 
  

:  دٌسمبر31أحكام الخٌارات القائمة فً 
 

تارٌخ االنتهاء سعر الممارسة العدد العدد 
 1.438 - 7.51-4.43 20×2 ٌناٌر 1
 1.952 1.952 7.65-7.75 20×3 ٌناٌر 1
 2.118 2.118 8.01-7.89 20×4 ٌناٌر 1
 3.307 3.307 9.12-9.09 20×5 ٌناٌر 1
 1.819 1.819 10.22-10.05 20×6 ٌناٌر 1
 - 2.001 12.27-12.17 20×7 ٌناٌر 1

 ---------- ---------  
  197،11      

 ===== =====  
 

خطة ملكٌة الموظفٌن لألسهم 
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تقوم المنشؤة بتشؽٌل خطة ملكٌة الموظفٌن لألسهم لكبار الموظفٌن الذٌن قضوا أكثر من ثالث 

سنوات فً الخدمة، تقوم المنشؤة بمنح قروض بدون ضمان وبدون فائدة وبدون فترات تسدٌد محددة 
للخطة تتٌح للخطة امتالك أسهم عادٌة فً المنشؤة، واألسهم لها أرباح وحقوق تصوٌت كاملة، 

وبالتالً تخص الخطة أسهًما للموظفٌن الذٌن ٌلبون مقاٌٌس أداء معٌنة، وال ٌطلب من الموظفٌن 
: المساهمة فً تكلفة األسهم، وفٌما ٌلً حركات أسهم الخطة

 
 100 125 ٌناٌر 1أسهم قائمة فً 

أسهم صادرة للخطة مقابل عوض مقداره 
60( 1×20 :52 )42 37 

( 12( )18)أسهم مخصصة للموظفٌن 
 ---- ---- 

 125 149 دٌسمبر 31أسهم قائمة فً 
 ==== ==== 

 607 781 دٌسمبر 31القٌمة العادلة لألسهم فً 
 ==== ==== 
 530 590 دٌسمبر 31قروض قائمة فً 
 ==== ==== 

 137 166القٌمة العادلة لألسهم الصادرة خالل السنة عند اإلصدار 
 ==== ==== 

 41 57القٌمة العادلة لألسهم المخصصة للموظفٌن خالل السنة 
 ==== ==== 

 
المبالػ المعترؾ بها فً المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل ؼٌر مبٌنة فً هذا أن المعٌار 

ال ٌحدد معاملة حسابٌة معٌنة  (والسٌاسة المحاسبٌة)


