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المعٌار المحاسبً الدولً السادس و العشرون 
( 1994المعاد صٌاؼته عام )

 
المحاسبة والتقرٌر عن برامج منافع التقاعد 

 
ٌحل هذا المعٌار المحاسبً الدولً المعاد صٌاغته محل المعٌار األصلً المصادق علٌه من قبل 

، وٌقدم بشكله المعدل الذي تم تبنٌه لمعاٌٌر المحاسبة 1986 (ٌونٌو)المجلس فً حزٌران 
 وما بعد ذلك، ولم تجر تغٌرات جوهرٌة على نص المعٌار األصلً 1991الدولٌة اعتبارا من 

.  باستثناء تعدٌل بعض المصطلحات لتتناسب مع الممارسة الحالٌة للجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
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( 1994 المعاد صٌاؼته عام)المعٌار المحاسبً الدولً السادس و العشرون  
 

المحاسبة والتقرٌر عن برامج منافع التقاعد 

ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط المائل الؽامق فً إطار التوجٌهات العامة وإرشادات 
التطبٌق فً هذا المعٌار وفً إطار المقدمة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، ولٌس القصد من 

. ( من المقدمة12راجع الفقرة )المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة أن تطبق على البنود ؼٌر المادٌة 

: النطاق

ٌجب أن ٌطبق هذا المعٌار فً التقارٌر عن برامج  منافع التقاعد حٌث تعد مثل هذه  .1
.  التقارٌر

ٌشار فً بعض األحٌان لبرامج منافع التقاعد بؤسماء أخرى مختلفة مثل خطط  .2
ٌعتمد هذا المعٌار برنامج . التقاعد، وخطط رواتب التقاعد، أو خطط منافع التقاعد

منفصلة عن أصحاب عمل المشاركٌن فً  (تقرٌر)منافع التقاعد كوحدة إبالغ 
وتطبق كافة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى على تقارٌر برامج منافع . البرنامج

.  التقاعد ما لم ٌحل هذا المعٌار محلها

 ٌتعامل هذا المعٌار مع المحاسبٌة والتقرٌر عن البرنامج لكافة المشاركٌن كمجموعة،  .3
. وال ٌتعامل مع التقارٌر لألفراد المشاركٌن حول حقوقهم من منافع التقاعد

، بتحدٌد تكلفة "تكالٌؾ منافع التقاعد"ٌهتم المعٌار المحاسبً الدولً التاسع عشر،  .4
لذلك ٌكمل هذا . منافع التقاعد فً القوائم المالٌة ألصحاب العمل الذٌن لدٌهم برامج

.  المعٌار المعٌار المحاسبً الدولً التاسع عشر

قد تكون برامج منافع التقاعد برامج مساهمات محددة أو برامج منافع محددة،  .5
وٌتطلب الكثٌر منها إنشاء صندوق منفصل ٌمكن أن ٌكون أو ال ٌكـــون له شخصٌــــة 

ه أو منه  قانونٌــــة منفصلة، وٌمكن أن ٌكون أو ال ٌكون له مجلس أمناء تدفع إٌل
ٌطبق هذا المعٌار بؽض النظر عما إذا كان هناك صندوق . المساهمات منافع التقاعد
.  منفصل أو مجلس أمناء

تخضع برامج منافع التقاعد التً تستثمر أصولها مع شركة تؤمٌن لنفس متطلبات  .6
وعلٌه، فإنها . المحاسبة والتموٌل كما هً البرامج ذات ترتٌبات االستثمار الخاصة

ضمن نطاق هذا المعٌار إال إذا كان التعاقد مع شركة التؤمٌن باالسم المحدد للمستفٌد 
أو مجموعة المستفٌدٌن وتكون شركة التؤمٌن هً المسإول الوحٌد عن التزام منفعة 

.  التقاعد

ال ٌؽطً هذا المعٌار األشكال األخرى من منافع التوظٌؾ مثل تعوٌضات إنهاء العمل،  .7
وترتٌبات التعوٌض المإجلة، ومنافع إجازة الخدمة الطوٌلة، وبرامج التقاعد المبكر 
الخاصة أو برامج إنهاء الخدمة، وبرامج الرعاٌة االجتماعٌة والصحٌة، أو برامج 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

  

كما أن الترتٌبات المماثلة للضمان االجتماعً الحكومً مستبعدة من نطاق . المكافآت
.  هذا المعٌار

تعرٌؾ المصطلحات 

تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار بالمعانً المحددة لها  .8

هً ترتٌبات  توفر المنشؤة بموجبها منافع عند انتهاء خدمتهم أو :    برامج منافع التقاعد
ٌمكن تحدٌدها أو تحدٌد  (علً شكل دخل سنوي أو كمبلػ إجمالً مقطوع)بعد ذلك 

مساهمة رب العمل فٌها، أو تقدٌرها مسبقاً قبل التقاعد بناء على شروط وثٌقة أومن 
. ممارسات المنشؤة

هً برامج منافع تقاعد تتحدد فٌها المبالػ التً سٌتم : برامج المساهمات المحددة
دفعها كمنافع تقاعد بناء على مساهمات المنشؤة فً صندوق التقاعد مع األخذ 

. باالعتبار عائد استثمار الصندوق

هً برامج منافع تقاعد تتحدد فٌها المبالػ التً ٌجب دفعها : برامج المنافع المحددة
.  أو سنوات خدمتهم/بموجب معادلة مبنٌة على رواتب الموظفٌن و

عن المنشؤة ألجل  (صندوق التقاعد)ٌعنً تحوٌل أصول إلى كٌان مستقل : التموٌل 
. الوفاء بااللتزامات المستقبلٌة الخاصة بدفع منافع التقاعد

: ولؽرض هذا المعٌار تستخدم المصطلحات التالٌة كذلك

هو أعضاء برنامج منافع التقاعد واآلخرٌن الذي ٌحق لهم االستفادة : المشاركٌن
.  بموجب البرنامج

هً أصول البرنامج ناقص االلتزامات عدا القٌمة : صافً األصول المتوفرة للمنافع
.   االكتوارٌة الحالٌة لمنافع التقاعد الموعودة

هً القٌمة الحالٌة لدفعات برنامج : القٌمة االكتوارٌة الحالٌة لمنافع التقاعد الموعودة
التقاعد المتوقعة إلى الموظفٌن الحالٌٌن والسابقٌن والتً تعزى لخدماتهم المقدمة 

.   سابقاً

وهً منافع ال ٌتوقؾ استحقاقها، بموجب شروط برنامج التقاعد، : المنافع المكتسبة
.   على استمرار التوظٌؾ

بعض برامج منافع التقاعد ٌرعاها أطراؾ أخرى ؼٌر أصحاب العمل، وٌنطبق هذا  .9
 .  المعٌار مثل هذه البرامج
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ٌبنً ؼالبٌة برامج منافع التقاعد على اتفاقٌات رسمٌة، رؼم أن بعض البرامج ؼٌر  .10
رسمٌة إال أنها تكتسب درجة من اإللزام نتٌجة لممارسات أصحاب العمل، بٌنما تسمح 
بعض البرامج ألصحاب العمل تقلٌص التزاماتهم بموجب البرامج إال أنه ٌصعب عادة 

تنطبق أسس . على صاحب العمل إلؽاء البرنامج، إذا رؼب باإلبقاء على الموظفٌن
. المحاسبة والتقرٌر عن البرامج ؼٌر الرسمٌة كما هً على الرسمٌة

تشترط كثٌر من برامج منافع التقاعد إنشاء صنادٌق منفصلة تدفع لها المساهمات  .11
وتدفع منها المنافع، ٌمكن أن تدار هذه الصنادٌق من قبل أطراؾ تعمل بشكل مستقل 

ٌستخدم . تسمى هذه األطراؾ باألمناء فً بعض البلدان. فً إدارة أصول الصندوق
مصطلح األمٌن فً هذا المعٌار لوصؾ هذه األطراؾ بؽض النظر عما إذا تم إنشاء 

.  أمانة أم ال

توصؾ برامج منافع التقاعد عادة إما كبرامج مساهمات محددة أو برامج منافع  .12
إال أنه توجد أحٌاناً برامج تحتوي على خصائص . محددة ولكل منها خصائصه الممٌزة

تعتبر مثل هذه البرامج المختلطة برامج منافع محددة ألؼراض هذا . من النوعٌن
.  المعٌار

برامج المساهمات المحددة 

ٌجب أن ٌحتوي التقرٌر على برامج المساهمة المحددة على بٌان لصافً األصول  .13
.  المتوفرة للمنافع وعلى وصؾ لسٌاسة التموٌل 

بموجب برنامج المساهمة المحددة، ٌتحدد مبلػ منافع المشارك المستقبلٌة بناء  .14
المساهمات من صاحب العمل، أو المشارك، أو االثنٌن معاً، وكفاءة التشؽٌل وإٌرادات 

ٌنتهً عادة التزام رب العمل بتؤدٌة المساهمات إلى الصندوق، . استثمارات الصندوق
وال ٌتطلب األمر عادة نصٌحة االكتواري رؼم أنها أحٌاناً تستخدم لتقدٌر المنافع 

المستقبلٌة التً ٌمكن تحقٌقها بناء على المساهمات الحالٌة والمستوٌات المتؽٌرة 
.   للمساهمات المستقبلٌة وإٌرادات االستثمار

إن المشاركون مهتمون بنشاطات البرنامج ألنها تإثر مباشرة فً مستوى منافعهم  .15
وهم مهتمون فً معرفة ما إذا تم استالم المساهمات وممارسة الرقابة . المستقبلٌة

المناسبة علٌها لحماٌة حقوق المستفٌدٌن، كما أن رب العمل مهتم بكفاءة وعدالة 
.  عمل البرنامج

إن الهدؾ من التقرٌر عن برنامج المساهمة المحددة هو توفٌر معلومات بشكل دوري  .16
عن البرنامج وأداء االستثمارات، وٌتحقق ذلك الهدؾ عادة بتزوٌد تقرٌر ٌشمل 

:  التالً

وصؾ للنشاطات المهمة فً الفترة وتؤثٌر أٌة تؽٌرات متعلقة بالبرنامج،  -أ 
. وعضوٌته وشروطه وحالته
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بٌانات عن العملٌات وأداء االستثمار للفترة والمركز المالً للبرنامج فً  -ب 
نهاٌة الفترة، و 

. وصؾ لسٌاسات االستثمار -ج 

برامج المنافع المحددة   

: ٌجب أن ٌحتوي تقرٌر برنامج المنفعة المحددة إما على .17

:  قائمة تظهر ما ٌلً -أ 

صافً األصول المتوفرة للمنافع،  -1

القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة، مع التمٌٌز بٌن المنافع  -2
المكتسبة والمنافع ؼٌر المكتسبة، و 

الزٌادة أو العجز الناتج، أو   -3

:  بٌان عن صافً األصول المتوفرة للمنافع وتشمل إما  -ب 

مذكرة تفصح عن القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة، مع التمٌٌز  -1
بٌن المنافع المكتسبة والمنافع ؼٌر المكتسبة، أو  

.  إشارة إلى هذه المعلومات فً تقرٌر اكتواري مرفق -2

إذ ا لم ٌتم تحضٌر  تقٌٌم اكتواري بتارٌخ التقرٌر، ٌجب استخدام أحدث تقٌٌم 
.   متوفر كؤساس مع اإلفصاح عن تارٌخ ذلك التقٌٌم

، ٌجب أن تحدد القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة 17ألؼراض الفقرة  .18
على أساس المنافع الموعودة بموجب شروط البرنامج بالنسبة للخدمات المقدمة 

لتارٌخه مستخدمٌن إما مستوٌات الرواتب الحالٌة أو مستوٌات الراتب المتوقعة مع 
كما ٌجب اإلفصاح عن أثر أي تؽٌرات فً الفرضٌات . اإلفصاح عن األساس المستخدم

االكتوارٌة التً كان لها تؤثٌر هام على القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد 
.  الموعودة

ٌجب أن ٌشرح التقرٌر العالقة الحالٌة بٌن القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد  .19
.   الموعودة وصافً األصول المتوفرة للمنافع، وسٌاسة تموٌل المنافع الموعودة

فً برنامج المنفعة المحددة ٌعتمد دفع منافع التقاعد الموعودة على المركز المالً  .20
للبرنامج وعلى قدرة المساهمٌن على عمل مساهمات مستقبلٌة للبرنامج، كما تعتمد 

.   على أداء االستثمار وكفاءة عمل البرنامج
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ٌحتاج برنامج المنفعة المحددة لنصٌحة االكتواري الدورٌة لتحدٌد الحالة المالٌة  .21
.   للبرنامج، وإلعادة النظر فً الفرضٌات والقتراح مستوٌات المساهمات المستقبلٌة

إن الهدؾ من التقرٌر عن برنامج المنفعة المحددة هو توفٌر المعلومات الدورٌة حول  .22
الموارد المالٌة ونشاطات البرنامج المفٌدة فً تقٌٌم العالقات بٌن تجمٌع الموارد 

وٌتحقق هذا الهدؾ عادة بتقدٌم تقرٌر ٌشتمل على ما . ومنافع البرنامج عبر الزمن
:  ٌلً

وصؾ للنشاطات المهمة للفترة وتؤثٌر أٌة تؽٌرات مرتبطة بالبرنامج،  -أ 
. وعضوٌته وشروطه وحالته

تقدٌر عن العملٌات وأداء االستثمار خالل الفترة والمركز المالً للبرنامج فً  -ب 
نهاٌة الفترة،  

. معلومات اكتوارٌة إما كجزء من القوائم أو بواسطة تقرٌر منفصل -ج 

. وصؾ سٌاسات االستثمار -د 

القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة 

ٌمكن احتساب القٌمة الحالٌة للمدفوعات المتوقعة لبرنامج منافع التقاعد والتقرٌر  .23
عنها باستخدام مستوٌات الرواتب الحالٌة أو مستوٌات الرواتب المتوقعة حتى فترة 

.   تقاعد المشاركٌن

: أسباب تبنً أسلوب مستوى الراتب الحالً وتشمل ما ٌلً .24

وهً مجموع المبالػ التً )القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة  -أ 
ٌمكن احتسابها بموضوعٌة أكثر  (تعزى فً الوقت الحاضر لكل مشارك فً البرنامج

مما لو استخدمت مستوٌات الراتب المتوقعة ذلك ألنها تتضمن عدد أقل من 
الفرضٌات،  

ٌادات المنافع التً تعزى لزٌادة الراتب التزاما على الخطة فً الوقت  -ب  تصبح ز
الذي ٌزداد فٌه الراتب، و 

إن مبلػ القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة بناء على  -ج 
مستوٌات الرواتب الحالٌة عادة ما ٌكون أقرب إلى المبلػ المستحق فً حال إنهاء أو 

. عدم استمرار البرنامج

: تضم األسباب المعطاة لتبنً أسلوب مستوى الراتب المتوقع ما ٌلً .25
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ٌجب أن تعد المعلومات المالٌة على أساس افتراض االستمرارٌة، بؽض  -أ 
.  النظر عن الفرضٌات والتقدٌرات التً ٌجب أن توضع

بموجب برامج الراتب النهائً، فإن المنافع تتحدد بالرجوع إلى الرواتب عند  -ب 
أو بالقرب من تارٌخ التقاعد، وعلٌه ٌجب التنبإ بالرواتب ومستوٌات المساهمة 

ومعدالت العائد المستقبلٌة، و 

إن عدم استخدام مستوٌات الرواتب المتوقعة، فً حٌن ٌكون معظم التموٌل  -ج 
على هذا األساس، سٌإدي إلى التقرٌر عن برنامج ممول بالزٌادة خالفاً للواقع، أو 

.  ٌظهر مموالً بشكل مناسب بٌنما فً الواقع هناك عجز فً التموٌل

ٌتم اإلفصاح عن قٌمتها الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة بناء على الرواتب  .26
. الحالٌة فً تقرٌر البرنامج لتوضٌح االلتزام مقابل المنافع المكتسبة فً تارٌخ التقرٌر

فً حٌن ٌجري اإلفصاح عن القٌمة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة بناء على 
الرواتب المتوقعة لتوضٌح حجم االلتزام المتوقع على أساس افتراض االستمرارٌة 

باإلضافة إلى اإلفصاح عن القٌمة الحالٌة االكتوارٌة . والذي هو عادة أساس التموٌل
لمنافع التقاعد الموعودة، فإن الحاجة قد تدعو إلعطاء شرح كافً لتوضٌح السٌاق 

قد تكون . الذي ٌجب أن تقرأ ضمنه القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة
هذه التوضٌحات على شكل معلومات عن مدى كفاٌة التموٌل المستقبلً المخطط له 

وسٌاسة التموٌل المعتمدة على تنبإات الرواتب، والتً ٌمكن أن تكون من ضمن 
. المعلومات المالٌة أو فً تقرٌر االكتواري

تكرار التقٌٌمات االكتواري  

 3فً كثٌر من البلدان ال ٌجرى الحصول على التقٌٌم االكتواري أكثر من مرة كل  .27
فإذا لم ٌتم إعداد التقٌٌم االكتواري فً تارٌخ التقرٌر، ٌستخدم أحدث تقٌٌم . سنوات

.  كؤساس وٌتم اإلفصاح عن تارٌخ التقٌٌم

محتوى التقرٌر  

بالنسبة لبرامج المنافع المحددة، تقدم المعلومات فً أحد النماذج التالٌة والتً تعكس  .28
: ممارسات مختلفة فً اإلفصاح والعرض للمعلومات االكتوارٌة

التقرٌر ٌتضمن بٌان ٌظهر صافً األصول المتوفرة للمنافع، والقٌمة الحالٌة  -أ 
وٌتضمن تقرٌر . االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة والزٌادة أو العجز الناتج

البرنامج كذلك بٌان التؽٌرات فً صافً األصول المتوفرة للمنافع والتؽٌرات فً القٌمة 
وٌمكن أن ٌتضمن التقرٌر كذلك تقرٌراً . الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة

. إكتوارٌاً مفصالً ٌإٌد القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة

تقرٌر ٌشمل قائمة صافً األصول المتوفرة للمنافع وقائمة التؽٌرات فً  -ب 
ٌفصح عن القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد . صافً األصول المتوفرة للمنافع
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الموعودة فً إٌضاحات القوائم، وٌمكن أن ٌضم التقرٌر كذلك تقرٌراً من االكتواري 
ٌدعم القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة، و 

تقرٌر ٌشمل بٌان صافً األصول المتوفرة للمنافع وقائمة التؽٌرات فً صافً  -ج 
األصول المتوفرة للمنافع مع إظهار القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة 

. فً تقرٌر اكتواري منفصل

فً كل نموذج من نماذج تقدٌم المعلومات المبٌنة أعاله ٌمكن أن ٌصاحب تقرٌر 
.  األمناء بٌان على شكل تقرٌر إداري أو تقرٌر مدراء وكذلك تقرٌر استثماري

أن التحدٌد الكمً  (ب ) 28و  (أ) 28ٌعتقد المإٌدون للنماذج الموصوفة فً الفقرتٌن  .29
لمنافع التقاعد الموعودة ومعلومات أخرى مزودة تحت تلك األسالٌب تساعد 

مستخدمً البٌانات على تخمٌن الوضع الجاري للبرنامج واحتمالٌة مواجهة التزامات 
كما ٌعتقدون أن التقارٌر المالٌة ٌجب أن تكون كاملة بنفسها وال تعتمد على . البرنامج

ٌمكن أن  (أ) 28الجداول المصاحبة، ولكن البعض ٌعتقد أن النموذج الموصوؾ فً 
ٌعطً الشعور بوجود التزام، بٌنما ال تمتلك القٌمة الحالٌة االكتوارٌة للمنافع 

.  الموعودة برأٌهم كافة خصائص االلتزام

أن القٌمة الحالٌة  (ج) 28ٌعتقد أولئك الذٌن ٌفضلون النموذج الموصوؾ فً  .30
االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة ٌجب أن ال تدخل فً قائمة صافً األصول 

أو حتى ٌفصح عنها فً  (أ) 28المتوفرة للمنافع كما فً النموذج الموصوؾ فً فقرة 
، ألنها سوؾ تقارن مباشرة مع أصول البرنامج ومثل هذه (ب) 28إٌضاح كما فً 

إنهم ٌإكدون أن االكتوارٌون ال ٌقارنون بالضرورة . المقارنة قد ال تكون صحٌحة
القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة مع القٌمة السوقٌة لالستثمارات 

. ولكن ربما بدال من ٌخمنون القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المتوقعة من االستثمارات
لذلك ٌعتقد مإٌدوا هذا النموذج أن مثل هذه المقارنة من ؼٌر المحتمل أن تعكس 

كذلك ٌعتقد البعض، بؽض . تخمٌن االكتواري الكلً للبرنامج وٌمكن أن ٌساء فهمها
النظر عن كونها كمٌة، أن المعلومات عن منافع التقاعد الموعودة ٌجب أن ٌحتوٌها 

.  تقرٌر اكتواري منفصل حٌث ٌمكن توفٌر التوضٌح المناسب

ٌقبل هذا المعٌار وجهة النظر المإٌدة للسماح باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة  .31
بمنافع التقاعد الموعودة فً تقرٌر اكتواري منفصل، وٌرفض الحجج ضد التحدٌد 
الكمً للقٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة، وعلٌه ٌعتبر النموذجٌن 

مقبولٌن بموجب هذا المعٌار، كما هو الحال  (ب) 28( 1 )28الموصوفٌن فً 
طالما أن المعلومات المالٌة فٌه مصحوبة  (ج) 28بالنسبة للنموذج الموصوؾ فً 

بتقرٌر اكتواري ٌتضمن القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة وفٌها 
.  إشارة إلى التقرٌر االكتواري
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جمٌع البرامج 

تقٌٌم أصول البرنامج 

فً حالة األوراق المالٌة . ٌجب إثبات استثمارات برنامج منافع التقاعد بالقٌمة العادلة .32
القابلة للبٌع فإن القٌمة العادلة هً القٌمة السوقٌة، ولكن عندما ال ٌتوفر تقدٌر للقٌمة 

.  العادلة الستثمارات البرنامج فٌجب اإلفصاح عن أسباب عدم استخدام القٌمة العادلة

فً حالة األوراق المالٌة القابلة للبٌع فإن القٌمة العادلة عادة ما تكون القٌمة  .33
السوقٌة، إذ ٌعتبر هذا المقٌاس األكثر استخداماً فً حالة األوراق المالٌة بتارٌخ 

أما بالنسبة لتلك األوراق المالٌة التً لها . التقرٌر وعن أداء االستثمار خالل الفترة
قٌمة استرداد ثابتة والتً تم الحصول علٌها لمقابلة التزامات البرنامج، أو أجزاء 

محددة منه، ٌمكن أن تثبت بمبالػ تبنً على قٌمة استردادها النهائٌة مفترضٌن معدل 
وفً حالة عدم إمكانٌة تقدٌر قٌمة عادلة، . عائد ثابت حتى تارٌخ االستحقاق

الستثمارات البرامج مثل تملك منشؤة بالكامل، فٌجب اإلفصاح لماذا لم تستخدم القٌمة 
وإذا تم إثبات االستثمارات بمبالػ تختلؾ عن القٌمة السوقٌة أو القٌمة . العادلة

أما بالنسبة لألصول المستخدمة فً . العادلة، فٌجب اإلفصاح عن القٌمة العادلة
عملٌات صندوق التقاعد فتتم المحاسبة عنها بموجب المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة التً 

.  تنطبق علٌها

اإلفصاح 

ٌجب أن ٌشمل تقرٌر برنامج منافع التقاعد، سواء كان برنامج منفعة محددة أو  .34
: برنامج مساهمة محددة، على المعلومات التالٌة

. قائمة بالتؽٌرات  فً صافً األصول المتوفرة للمنافع  -أ 

تلخٌص للسٌاسات المحاسبٌة الهامة، و  -ب 

. وصؾ للبرنامج وتؤثٌر أي تؽٌرات فٌه أثناء الفترة -ج 

: تشمل تقارٌر برامج منافع التقاعد على التالً، إذا انطبق ذلك  .35

: بٌان صافً األصول المتوفرة للمنافع المفصح عنها -أ 

. األصول فً نهاٌة الفترة مصنفة بشكل مناسب -1

أساس تقٌٌم األصول،  -2

من صافً األصول المتوفرة للمنافع                   % 5تفصٌالت أي استثمار منفرد تتجاوز إما  -3
. من أي صنؾ أو نوع من األوراق المالٌة % 5أو
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. تفصٌالت عن أي استثمار فً المنشؤة صاحبة العمل  -4

. االلتزامات عدا القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد الموعودة -5

:  قائمة بالتؽٌرات فً صافً األصول المتوفرة للمنافع مظهرة ما ٌلً -ب 

مساهمات صاحب العمل،   -1

مساهما ت الموظفٌن،  -2

دخل االستثمار مثل الفائدة وأرباح األسهم،  -3

. إٌرادات أخرى -4

موزعة، على سبٌل المثال، على تقاعد، )المنافع المدفوعة أو مستحقة الدفع  -5
،  (ومنافع وفاة أو عجز، ودفعات إجمالٌة مقطوعة

المصروفات اإلدارٌة،  -6

المصارٌؾ األخرى،  -7

الضرائب على الدخل،  -8

أرباح وخسائر التخلص من االستثمارات والتؽٌرات فً قٌمة االستثمارات، و   -9

التحوٌالت من والى برامج أخرى،  -10

وصؾ لسٌاسة التموٌل،  .ج 

بالنسبة لبرامج المنفعة المحددة، القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع التقاعد  .د 
والتً ٌمكن أن ٌمٌز بٌن المنافع المكتسبة والمنافع ؼٌر )الموعودة 
المبٌنة على المنافع الموعودة بموجب شروط البرنامج، وعلى  (المكتسبة

الخدمات المقدمة لتارٌخه باستخدام إما مستوٌات الراتب الحالٌة أو 
مستوٌات الراتب المتوقعة، وٌمكن أن تشمل هذه المعلومات فً تقرٌر 

اكتواري مصاحب ٌقرأ مع المعلومات المالٌة ذات العالقة، و 

بالنسبة لبرامج المنفعة المحددة، وصؾ للفرضٌات االكتوارٌة المهمة التً  .ه 
وضعت والطرٌقة المستخدمة الحتساب القٌمة الحالٌة االكتوارٌة لمنافع 

.  التقاعد الموعودة

ٌضم تقرٌر برنامج منفعة التقاعد وصفاً للبرنامج إما كجزء من المعلومات المالٌة أو  .36
: فً تقرٌر منفصل، وٌمكن أن ٌحتوي على ما ٌلً

أسماء أصحاب العمل ومجموعات الموظفٌن المؽطاة،   .أ 
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عدد المشاركٌن الذٌن ٌستلمون منافع وعدد المشاركٌن اآلخرٌن، مصنفٌن  .ب 
بشكل مالئم،  

مساهمة محددة أو منفعة محددة، - نوع البرنامج  .ج 

مالحظة عما إذا كان المشاركون ٌساهمون فً البرنامج،   .د 

وصؾ لمنافع التقاعد الموعودة للمشاركٌن،   .ه 

وصؾ ألي شروط إلنهاء البرنامج، و  .و 

. خالل الفترة المؽطاة بالتقرٌر  (و)إلى  (أ)تؽٌرات فً البنود  .ز 

إنه لٌس من ؼٌر الشائع أن ٌشار إلى وثائق أخرى تكون متوفرة للمستخدمٌن وٌكون 
. البرنامج موصوفاً فٌها، وتشمل فقط معلومات عن تؽٌرات الحقة فً التقرٌر

 

تارٌخ التطبٌق 

ٌطبق هذا المعٌار المحاسبً الدولً على القوائم المالٌة لبرامج منافع التقاعد التً  .37
.   أو ما بعد ذلك1988 (ٌناٌر ) كانون ثان1ًتؽطً الفترات التً تبدأ فً 

 

 


