
 

 

 2015المعدل ( 21)المصرى رقم  معيار المحاسبة
 عن نظم مزايا التقاعدالتقرير المحاسبة و 

 
 نطاق المعيار

  
 .القوائم تلكعندما تعد مثل  نظم مزايا التقاعدلمالية القوائم العلى يطبق هذا المعيار  -1
 

التقاعد" أو "خطط  وأ "خطط المعاشات"ل متعددة مث بأسماء األحيانبعض  يشار إلى نظم مزايا التقاعد فى -2
أصحاب األعمال منشاة مستقلة عن باعتباره  "مزايا التقاعد"نظام لهذا المعيار وينظر . خطط مزايا التقاعد""

األخرى المصرية  معايير المحاسبة كافةوتطبق . المشتركين في هذا النظام العاملينالذين يعمل لحسابهم 
 هذا المعيار.حكم ما يرد بال تعد فيه ملغاة ب ىلى المدى الذالقوائم المالية لنظم مزايا التقاعد إ على

 

عداديتناول هذا المعيار المحاسبة عن نظام التقاعد و  -3 المشتركين كمجموعة واحدة  جميع إلىالمالية التقارير  ا 
 عن حقوقهم في مزايا التقاعد.  كأفرادالتقارير الموجهة إلى المشتركين  يتناولال  إال أنه

 

بتحديد تكلفة مزايا التقاعد في القوائم المالية  "مزايا العاملين"( 38رقم )المصرى المحاسبة يهتم معيار  -4
لمعيار  فان هذا المعيار يعتبر مكملا  طط لنظام مزايا التقاعد. وبالتالىلديهم خ ممناألعمال  ألصحاب
 .(38رقم )المصرى المحاسبة 

 

 تلك النظم العديد منوتتطلب  "نظم مزايا محددة"أو  "محددنظم اشتراك "فى صورة التقاعد  مزايا نظم تكونقد  -5
ان قانوني يكالصناديق  لتلكقد يكون و  .التقاعد منها مزاياسدد تاالشتراكات و لها تدفع صناديق مستقلة  تكوين

طبق هذا المعيار بغض . وي  قد ال تحظى بذلك وأ أمناءمجلس قد يكون لها كما أو قد ال يتحقق ذلك مستقل 
 .من عدمه أمناءمجلس عما إذا كان له و الصندوق كيان لمثل ذلك تأسيس   ما إذا تمعالنظر 

 

التى مين لنفس المتطلبات المحاسبية والتمويلية أشركات ت يا التقاعد التي تستثمر أصولها فىتخضع نظم مزا -6
ال إذا كان العقد إهذا المعيار تطبيق فهى تقع في نطاق  وبالتالى -ة خاصال تستثماراترتيبات االتخضع لها 

كانت مسئولية و فى النظام من المشتركين محددة أو مجموعة مشترك محدد  باسمهو مع شركة التامين المبرم 
 . بمفردهاشركة التامين عاتق على تقع التزام مزايا ومعاشات التقاعد 

 

أو  ،افآت إنهاء الخدمةمكتعويضات أو ل مثالوظيفية مزايا الخرى من النماذج األمع هذا المعيار يتعامل ال  -7
مزايا ترك الخدمة التى تستحق للعاملين من ذوى مدد الخدمة أو  ،المؤجل (أو المقابل)ترتيبات التعويض 

)فصل التخلص من العمالة الزائدة أو بتشجيع التقاعد المبكر الخاصة بنظم الأو  ،(قدامى العاملينالطويلة )
كما تخرج . المقدمة لهم الصحية واالجتماعيةالرعاية خدمات  أو نظم العاملين، أو نظم حوافزالعاملين(، 

  .امين االجتماعى الحكومىنظام التأنواع الترتيبات التى تدخل ضمن ق هذا المعيار يطبأيضاا من نطاق ت
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 تعريفات

 قرين كل منها:  بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  -8

)سواء  ةخدمالمزايا لموظفيها عند أو بعد انتهاء بموجبها م المنشاة دترتيبات تق هى د:نظم مزايا التقاع
تلك المزايا أو االشتراكات متى كان يمكن تحديد أو مبلغ مقطوع(  دخل سنوىشكل تلك المزايا  اتخذت

 بناًء علىأو  (أنظمة موثقةمن خالل األحكام الواردة بمستند ما )قبل حلول التقاعد مقدمًا عنها المستحقة 
 لمنشاة.لالعملية  الممارسات

الواجب صرفها على أساس تقاعد المبالغ مزايا  فيهالمزايا التقاعد تتحدد هي نظم  نظم االشتراك المحدد:
 أموالعلى ستثمار االعائد  إلى"صندوق التقاعد" باإلضافة الصندوق في المحددة  اتاالشتراكقيمة 

 . الصندوق
باستخدام الواجب صرفها تقاعد المبالغ مزايا فيها تحدد تتقاعد المزايا لهي نظم  :نظم المزايا المحددة

 ل العاملين و/ أو عدد سنوات خدمتهم.ودخمستوى على أساس عادًة معادلة تقوم 
صاحب العمل وذلك لمقابلة التزامات  منشأةعن  ةً مستقل (لصندوقمنشأة )هو تحويل أصول إلى  التمويل: 

 مزايا التقاعد.مستقبلية لسداد 
 المصطلحات التالية:أيضاً ستخدم توألغراض هذا المعيار 

 الحصول على مزايا بموجب ذلكالتقاعد وغيرهم ممن لهم حق لمزايا  هم األعضاء في نظام   ركون:تالمش 
 النظام.

منها تدخل ضال والتى  همخصومًا منها التزاماتأصول النظام  هى التقاعد: صافى األصول المتاحة لمزايا
 هد بها.عالقيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المت

الحالية للمبالغ المتوقع سدادها بواسطة  ةالقيم هى المتعهد بها: لمزايا التقاعدالية االكتوارية القيمة الح
 بالفعل. أديتنظام مزايا التقاعد للعاملين الحاليين والسابقين عن خدمات 

 باستمرار ةً مشروطال تعد الحقوق فيها و التقاعد  بموجب نظام مزايااكتسبت  مزايا هى مزايا المكتسبة:ال
 خدمة العامل.

 
هذا طبق نوي – أنفسهمخلف أصحاب األعمال بمزايا التقاعد  نظمبعض برعاية )*( جهات أخرى قد تقوم  -9

 .النظمعلى القوائم المالية لتلك  المعيار أيضاا 

 

بت ساكتولكنها غير رسمية  النظمبعض قد تكون رسمية. و  تفاقياتامزايا التقاعد على  نظممعظم تستند  -10
سمح تبعض النظم على الرغم من أن . و أصحاب األعمالالمستقرة لدى  للممارساتمن االلتزام نتيجة  ةا درج
إلغاء  صاحب العملما يتعذر على  نه عادةا إال أ لنظمالمقررة بموجب ا مالحد من التزاماتهب صحاب األعمالأل

غير  النظماالحتفاظ بالعاملين. وتطبق ذات األسس المحاسبية وأسس إعداد التقارير على إذا أراد  مالنظا
 الرسمية. شأن النظم فى ذلك شأنها الرسمية 

 
 

 "عاةر  ال"يطلق على تلك الجهات األخرى لفظ  *
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المزايا تصرف منها و  صناديق مستقلة تدفع إليها االشتراكات إنشاءعلى العديد من نظم مزايا التقاعد تنص  -11

دار هذه الصناديق بمعرفة جهات تتمتع باستقللية في إدارة أصول الصندوق. ويطلق على تلك الجهات وقد ت  
ات بغض النظر عما إذا هذا المعيار لوصف تلك الجه فى األمناءويستخدم لفظ  ، أمناء سمفى بعض الدول ا
 . من عدمه)*( تم تشكيل "أمانة" 

 

من منها  لكل  بما المزايا المحددة  بنظماالشتراك المحدد أو  إما بنظمعادةا التقاعد  توصف نظم مزايا -12
. وألغراض هذا خصائص النظامين معاا معينة على نظم تحتوى  األحيانفى بعض على أنه مميزة  خصائص  

 النظم المختلطة على أنها نظم مزايا محددة.تلك المعيار تعامل 

 

 نظم االشتراك المحدد 
صافى األصول المتاحة للمزايا باإلضافة إلى بنظام االشتراك المحدد قائمة لالقوائم المالية  تتضمنأن  ينبغى -13

 شرح لسياسة التمويل.

 
الشتراكات التي سددت على أساس ام االشتراك المحدد اظل نظ ىفلمشترك المستقبلية لمزايا التحدد قيمة ت -14

 .هائد استثمار و عو كفاءة تشغيل الصندوق ومدى ما بواسطة صاحب العمل أو المشترك أو كلهللصندوق 
استشارة خبير بالرغم من أن و  .التزامه بمجرد سداد االشتراكات إلى الصندوقبيفى صاحب العمل عادةا ما و 

المستقبلية التى قد  المزاياتقدير  فى أحياناا تستخدم  ةستشار مطلوبة إال أن تلك االغير تكون ما  عادةا رى ااكتو 
 . المستقبلية ستثماراالعوائد للشتراكات و ل المتغيرةالمستويات على و  الجاريةاالشتراكات  على بناءا تتحقق 

 
النظام ألنها تؤثر بصورة مباشرة على مستوى المزايا المستقبلية  أنشطةعلى ن يالمشترك ينصب اهتمام -15

ة يوما إذا كانت نظم رقاب هاتم استلمقد االشتراكات  تكانيهتم المشتركون بمعرفة ما إذا و الخاصة بهم. 
 .النظامتشغيل  بكفاءة وعدالةيهتم صاحب العمل  بينمالحماية حقوق المستفيدين  مناسبة قد طبقت

 

ويتحقق هذا  .استثماراتهأداء هدف التقرير عن نظام االشتراك المحدد إلى توفير معلومات دورية عن النظام و ي -16
 : ىلقوائم مالية تتضمن ما ي بتقديم الهدف عادةا 

  .أحكامهعضويته وشروطه و و  تعلق بالنظامت اتر يى تغأثر أو خلل الفترة  المؤثرة لألنشطةوصف  (أ)
نهاية  لفترة باإلضافة إلى مركزه المالى فىخلل اللنظام  ىستثمار واألداء االمعاملت تعكس القوائم  و)ب( 

 الفترة.

 االستثمار.  اتوصف لسياس و)ج( 
 
 

  "Trustلفظ "باالنجليزية  ايطلق عليه اتلكياناأنواع  لنوع من كمعنى ه الفقرةهذبمصطلح "أمانة" يستخدم  *
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 نظم المزايا المحددة 

 : إمام المزايا المحددة انظلتتضمن القوائم المالية ينبغى أن  -17
  تظهر فيها:قائمة  )أ(

 صافى األصول المتاحة للمزايا. (1)
مكتسبة المزايا البين  الفصلالمتعهد بها مع  دلمزايا التقاعرية االقيمة الحالية االكتو  (2و )

 مكتسبة. المزايا غير الو 

 .الفائض أو العجز الناتج قيمة (3و )
 

 :إماتلك القائمة تضمن على أن تقائمة توضح صافى األصول المتاحة للمزايا  أو )ب(
بين  الفصل المتعهد بها مع لمزايا التقاعد ريةاالقيمة الحالية االكتو عن  إيضاح يفصح (1)

 مكتسبة.المزايا غير المكتسبة و المزايا ال
 . بالقائمة رفقم اكتوارىاإلشارة لتلك المعلومة في تقرير  (2أو )

تقييم متاح  أحدثاستخدام  فينبغىتاريخ القوائم المالية فى رى افاذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتو 
 مع اإلفصاح عن تاريخه. كأساس

 
ن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها يجب أن تستند إف ليهعا "17"الفقرة تطبيق ألغراض  -18

حتى تاريخه سواء باستخدام مستويات  ةعن الخدمات المؤدالشروط النظام  طبقاً إلى المزايا المتعهد بها 
يجب كما تم استخدامه.  مع اإلفصاح عن األساس الذىألجور لأو المستويات المتوقعة  األجور الحالية

على القيمة  بالغاً  اً تأثير التغيرات لتلك إذا كان االفتراضات االكتوارية  أيضًا عن اثر أى تغيرات فىاإلفصاح 
 الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.

 
لعالقة بين القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها وصافى اأن توضح القوائم المالية  على -19

 . المتعهد بها لمزايالتمويل السياسة كذا و لمزايا تلك األصول المتاحة لا

 
قدرة دى للنظام وم على المركز المالىنظام المزايا المحددة ظل  صرف مزايا التقاعد المتعهد بها فىيعتمد  -20

 لنظام. ل يةيلتشغالكفاءة الو  ىاالستثمار األداء باإلضافة إلى  ية للنظامركين على سداد اشتراكات مستقبلتالمش

 

للنظام  لتقييم الوضع المالى يينكتوار للستعانة باستشارة دورية من أحد الخبراء اال ةنظام المزايا المحدديحتاج  -21
 .لشتراكية لالمستقبل مستوياتالالتوصيات بشأن مراجعة االفتراضات و لو 

 

تفيد لنظام لالمالية  ةنشطاألو ارد مو العن  ةدورييهدف التقرير عن نظام المزايا المحددة إلى توفير معلومات  -22
 الزمن.  على مدارمن جهة أخرى مزايا النظام تجميع و من جهة موارد تجميع البين  اتتقييم العلق فى

 
 : ىقوائم مالية تتضمن ما يل تقديمغالبا ما يتحقق هذا الهدف عن طريق و 
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 . أحكامهو ضويته وشروطه ى تغيرات تتعلق بالنظام وعأثر أخلل الفترة و  المؤثرة لألنشطةوصف  (أ)
نهاية  ىف ىالمال هلنظام خلل الفترة باإلضافة إلى مركز ل ىستثمار اال األداءو معاملت ال تعكسقوائم  و)ب(

 الفترة. 

 منفصل.اكتوارى تقرير أو من خلل كجزء من تلك القوائم إما لبيانات االكتوارية عرض ل )ج(و
 وصف لسياسات االستثمار. و)د(

 
 المتعهد بها لمزايا التقاعدلية االكتوارية القيمة الحا

مستويات الاستخدام ب إمابمعرفة نظام التقاعد  سدادهاالمتوقع  للمدفوعاتالقيمة الحالية وعرض  حسابقد يتم  -23
تقاعد التاريخ حلول حتى وذلك خلل الفترات الزمنية ألجور لالمتوقعة مستويات الألجور أو ل الحالية

 ركين. تلمشل

 
 : ما يلىالحالية أسلوب األجور باب التى تدفع إلى تبنى ومن األس -24

كل  التى تخص تمثل مجموع المبالغتى وال -القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها أن  (أ)
 بطريقة أكثر موضوعية حسابهايمكن  – رو لألجالحالية على المستويات بناءا مشترك فى النظام 

على عدد أقل من حيث يعتمد األسلوب األول ، ر و لألج المتوقعة المستوياتمقارنة بأسلوب 
 . االفتراضات

عندما تحل الفترة المقدر على النظام  اا التزامترتب  األجر لزيادة فى التى تعزىالمزايا  ات فىأن الزيادو)ب( 
 . فى األجر حدوث تلك الزيادةفيها 

الحالية طبقاا للمستويات والمحسوب  -قاعد المتعهد بها مبلغ القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التأن و)ج( 
عدم استمرار أو  إنهاءفي حالة سداده ستحق ذى يالمبلغ الب أكثر ارتباطاا عامة  بصفة   يعد -لألجور 
 النظام.

 

 : ة ما يلىالمتوقع رو األجأسلوب تتضمن األسباب التى تدفع إلى تبنى بينما  -25
 االفتراضاتبغض النظر عن  ستمراريةفرض االعلى أساس إعدادها  ينبغىالبيانات المالية أن  (أ)

 . استخدامهاوالتقديرات الواجب 
 ألجور السائدة فىتتحدد وفقاا ل –سداد دفعة نهائية على أساس فى ظل النظم التى تقوم  -المزايا أن  و)ب(

مستويات ألجور و لقعة متو  ات مستقبليةتقدير بناء  ينبغىلذا أو فى تاريخ قريب منه تاريخ التقاعد 
 ومعدالت العائد.االشتراك 

تمويل النظام واضح فى فائض إلى ظهور  يؤدىد قألجور المتوقعة أن إغفال التقديرات المستقبلية ل و)ج(
على عجز النظام فى حقيقته  ىينطو فى حين  كافر تمويل و ظهإلى على عكس الحقيقة أو 

 . تمويلى
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على  المبنية -عن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها لنظام ل في القوائم الماليةيتم اإلفصاح  -26
يتم بينما  .عن المزايا المكتسبة حتى تاريخ القوائم الماليةالناتج االلتزام  إلبرازوذلك  - الحالية رو األجأساس 

المبنية على  -لتقاعد المتعهد بها عن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا افى القوائم المالية للنظام اإلفصاح 
والذى عادة  ستمراريةاال فرضعلى أساس  الذى قد ينشأااللتزام  حجم إلبرازوذلك  - ةالمتوقع رو األجأساس 

 .النظام تمويلما يكون األساس الذى يقوم عليه 

يحتاج األمر إلى تقديم فقد عن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها  اإلفصاحباإلضافة إلى و 
القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد إلى المفهوم الذى يجب أن تقرأ فى إطاره ح و وضيشير بشرح كاف 

عن و خطط مال ىالمستقبللتمويل االمتعهد بها. وقد يكون هذا الشرح في شكل معلومات عن مدى كفاية 
أن يرد هذا الشرح في ويمكن  .ألجورلالمتوقعة بلية التقديرات المستقعلى أساس  المبنيةسياسة التمويل 

 التقرير االكتوارى.  أو فىالمالية  القوائم
 

 )دورية التقييمات( يةاالكتوار  اتالتقييمإعداد تقارير  فترات
االلتزام بما تنص عليه أحكام القوانين لمنشآت التى يتم تأسيسها فى جمهورية مصر العربية ينبغى على ا -27

ال تخضع فى دول أخرى و في تؤسس لمنشآت التى قد ال تحصل افى هذا الشأن. و حلية السائدة واللوائح الم
كما يحدث كل ثلث سنوات مرة إال  يةاكتوار  اتتقييمتأسيسها ألحكام القوانين واللوائح المحلية السائدة على 

ذا لم يتم و  -فقط مثل تلك الحاالت فى . و فى العديد من الدولذلك  اكتوارى في تاريخ القوائم إعداد تقييم ا 
 التقييم. تقييم متاح كأساس على أن يتم اإلفصاح عن تاريخ أحدثفيستخدم المالية 

 

 الخاصة بنظم المزايا المحددةالمالية  القوائممحتويات 
تعكس ممارسات التى التالية أو النماذج األشكال بإحدى عرض المعلومات ت   -نظم المزايا المحددة النسبة لب -28

 : هاعرض وفى أسلوب المعلومات االكتواريةعن إلفصاح فى اة مختلف
والقيمة الحالية االكتوارية  ،صافى األصول المتاحة للمزايا تظهر بهاقائمة مالية القوائم ضمن التدرج  (أ)

على  أيضاا  للنظام القوائم المالية تحتوى. كما والفائض أو العجز الناتج ،لمزايا التقاعد المتعهد بها
الية االكتوارية مة الحلتغيرات في القياصافى األصول المتاحة للمزايا و  لتغيرات فىمن ا كلقوائم ل

القيمة  يؤيد منفصلا  اكتوارياا  القوائم المالية تقريراا بلمزايا التقاعد المتعهد بها. كما يمكن أن يرفق 
 الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.

وقائمة بالتغيرات في صافى هذه  ،المتاحة للمزايااألصول  بصافى قائمة :ماليةالقوائم الوتضم  )ب( 
متمم إيضاح  ا التقاعد المتعهد بها فىويتم اإلفصاح عن القيمة الحالية االكتوارية لمزاي .األصول

توارية الحالية االكالقيمة  يؤيد اكتوارياا  تقريراا  القوائم المالية أيضاا بكما يمكن أن يرفق  .لقوائم الماليةل
 لمزايا التقاعد المتعهد بها. 

 وقائمة بالتغيرات في صافى األصول ،األصول المتاحة للمزايا بصافىقائمة  :ماليةالقوائم الوتضم  )ج( 
 تقرير اكتوارى منفصل القيمة الحالية لمزايا التقاعد المتعهد بها.على أن يتضمن  المتاحة للمزايا

تقرير ل مشابهاا فى طبيعته لألمناء بقة أن يرفق بالقوائم المالية تقريراا نماذج الساالكل نموذج من  معمكن يو 
 عن االستثمار. اا تقرير  أيضاا بها أن يرفق المديرين أو مجلس اإلدارة كما يمكن 
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المتعهد بها مزايا التقاعد لالكمى تحديد الأن  ")ب(28" و")أ(28بالفقرات " ةذج الموضحاى مؤيدو النمر ي -29

للنظام  م الموقف الحالىالقوائم المالية على تقيي ساعد مستخدمىي النماذجخرى الواردة بتلك ات األلمعلوملو 
فى حد أن تكون يجب أن القوائم المالية  . كما يرى هؤالء أيضاا هالوفاء بالتزاماتعلى  النظامقدرة  الحتماالتو 

 ")أ(28"ن النموذج الموضح بالفقرة ال أن البعض يرى أإ .ةدون االعتماد على قوائم أخرى مرفق متكاملةذاتها 
ال  حين أن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التعاقد المتعهد بها ود التزام فىبوج اا يمكن أن يعطى انطباع

 االلتزام.التى يتصف بها  الخصائصكافة من وجهة نظرهم  تستوفى

 
يجب أال توارية لمزايا التقاعد المتعهد بها ن القيمة الحالية االكأ ")ج(28"يرى مؤيدو النموذج الموضح بالفقرة  -30

كما  ")أ(28"بالفقرة الحال بالنموذج الموضح كما هو صافى األصول المتاحة للمزايا ظهر ت   قائمة  تدرج ضمن 
مقارنتها ذلك سيترتب عليه ن أل ")ب(28"كما هو وارد بالفقرة  متمم إيضاح   اإلفصاح عنها فىحتى ال يجب 
الخبراء  على أنيستند هؤالء فى حجتهم . و سليمةهذه المقارنة مثل تكون وقد ال م نظاالأصول ب مباشرةا 

بالضرورة بمقارنة القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التعاقد المتعهد بها بالقيمة السوقية  ناالكتواريين ال يقومو 
لمتوقعة من االستثمارات. النقدية االقيمة الحالية للتدفقات  بتقديرمن ذلك  بدالا يقومون ولكنهم قد للستثمارات 

المقارنة التى يمكن أن تحدث من جراء  تعكسمن غير المحتمل أن  هأنيرى مؤيدو هذا النموذج  وبالتالى
مما قد يؤدى إلى إساءة  لنظاملتقييم الخبير االكتوارى بشكل كامل  استخدام أى من النموذجين األول والثانى

المتعهد بها مزايا التقاعد  عنالمعلومات ان الوحيد الذى يجب أن تدرج به المك أنأيضاا ويرى البعض . هفهم
بشكل مناسب وذلك بغض النظر عما إذا فيه مستقل للخبير االكتوارى حيث يمكن توضيحها التقرير ال هو

 هذه المعلومات.كان قد تم التحديد الكمى ل

 
لق بمزايا التقاعد المتعهد بها المعلومات التي تتععن  باإلفصاحالتي تؤيد السماح  اآلراءهذا المعيار  ويتبنى -31

الحالية  لقيمةللتحديد الكمى ل المعارضة اآلراءهذا المعيار  ويرفض .للخبير االكتوارى منفصلتقرير  فى
تعتبر  ")ب(28" و")أ(28"فان النماذج الموضحة بالفقرات  وبالتالى .االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها

القوائم المالية مادامت  ")ج(28"النموذج الموضح بالفقرة شأنها فى ذلك شأن هذا المعيار  مقبولة فى ظل
وكان ذلك  المتعهد بها التقاعديوضح القيمة الحالية االكتوارية لمزايا اكتوارى  لخبير   تقرير  تتضمن اإلشارة إلى 

 .التقرير مرفقاا بتلك القوائم

 
 النظم كافةالتقييم واإلفصاح فى 

 م أصول النظام تقيي
القابلة للتداول ستثمارات نظام مزايا التقاعد بالقيمة العادلة. فى حالة األوراق المالية يتم قياس ايجب أن  -32

 تقدير قيمة عادلة الستثمارات النظام يكون القيمة السوقية. وعندما تكون القيمة العادلة هىسوق بال
 . عدم استخدام قيمة عادلةفى سبب الفيجب اإلفصاح عن غير ممكن المحتفظ بها 
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 تعد األخيرة ألنالسوقية  تهاهى قيمسوق القابلة للتداول فى الما تكون القيمة العادلة لألوراق المالية  عادةا  -33
خلل الفترة.  ىاالستثمار  األداءقياس لألوراق المالية فى تاريخ التقرير و القيمة العادلة لالطرق لقياس  أفضل
 التزاماتبغرض مقابلة قد تم  اقتناؤهايكون محددة والتى االستردادية القيمة ذات المالية ألوراق البالنسبة لأما 

 لتلك األوراقالنهائية  االسترداديةعلى القيمة فيمكن أن يتم قياسها بمبالغ تعتمد محددة منها أجزاء النظام أو 
التى و المحتفظ بها نظام الستثمارات بالنسبة الاالستحقاق. أما حتى تاريخ عليها عائد للت بثامعدل  بافتراضو 

اإلفصاح  تمفي -منشأة بالكامل  ملكيةاالستثمارات التى تمثل كما فى حالة  -قيمة عادلة لها  تقديرال يمكن 
فى اإلفصاح عن القيمة العادلة أيضاا يتم وبصفة  عامة . لقياسها قيمة عادلة استخدامعدم فى سبب العن 

. ويتم المحاسبة عن بمبالغ ال تمثل القيمة السوقية أو القيمة العادلة لها تثماراتالسالحاالت التى تقاس فيها ا
 .التى تنطبق على تلك األصول لمعايير المحاسبة المصرية األصول المستخدمة فى أنشطة الصندوق طبقاا 

 

 اإلفصاح 

بنظام المزايا متعلقة  تكانأسواء المعلومات التالية أيضًا تقاعد مزايا اللأن تتضمن القوائم المالية  ينبغى -34
 المحدد:  كااالشتر نظام بالمحددة أو 

 بالتغيرات فى صافى األصول المتاحة للمزايا. قائمةً  (أ)
 بأهم السياسات المحاسبية. اً ملخص و )ب(

 فى النظام خالل الفترة. تثر أية تغيراأللنظام و  اً وصف و )ج(
 

  :)فى حدود ما هو قابل للتطبيق منها( ما يلىالتقاعد مزايا  ةنظمالمعدة بمعرفة أتتضمن القوائم المالية  -35
 :عن بصافى األصول المتاحة للمزايا يفصح فيها قائمةا  (أ)

 ملئممبوبة بشكل الفترة نهاية األصول فى  (1)
 أسس تقييم األصول (2و)

 عن من صافى األصول المتاحة للمزايا أو %5عن إما تزيد قيمته منفرد  استثمار  تفاصيل أى  (3و)
 من األوراق الماليةأو نوع قيمة أى فئة  من 5%

 تفاصيل أى إستثمار فى منشأة صاحب العمل ( 4و )

 التقاعد المتعهد بها. لمزايا أية إلتزامات أخرى بخلف القيمة الحالية اإلكتوارية( 5و )
 

 قائمة بالتغيرات فى صافى األصول المتاحة للمزايا توضح ما يلى: و)ب( 
 صاحب العمل اشتراكات (1)
 العامل اشتراكات (2)و

 األسهمأرباح مثل الفوائد و توزيعات  االستثمارالدخل من  (3و)

 أى دخل آخر (4و)

وفاة مزايا للتقاعد و للمزايا ك –على سبيل المثال  –)مصنفة السداد أو المستحقة المسددة المزايا  (5و)
 مبالغ مقطوعة( المزايا فى صورةعجز و الو 

 المصروفات اإلدارية (6و)

 المصروفات األخرى (7و)
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 الضرائب على الدخل( 8و)

 االستثمارات ةالتغيرات فى قيم عنو  االستثمارات التخلص منوالخسائر الناتجة عن المكاسب ( 9و)

لى النظم األخرى.( 10و)  التحويلت من وا 
 وصف لسياسة التمويل )ج( و
بين تفصل قد لمزايا التقاعد المتعهد بها ) القيمة الحالية اإلكتوارية -النسبة لنظم المزايا المحددة ب )د(و

عن مزايا المتعهد بها أساس العلى التى تتحدد طبقاا لشروط النظام  (المكتسبةوغير  المكتسبةالمزايا 
لألجور.  ةالمتوقعالمستويات أو  رو ألجل الجاريةمستويات ال باستخدامو حتى تاريخه  ةالخدمات المؤدا

 .ذات العلقةالقوائم المالية ير لخبير اكتوارى يتم قراءته مع فى تقر هذه المعلومات وقد تدرج 
المطبقة والطريقة المؤثرة المستخدمة  االكتوارية للفتراضاتوصف  - بالنسبة لنظم المزايا  المحددة )هـ(و

 فى حساب القيمة الحالية اإلكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.
 

أو فى تقرير منفصل. المالية كجزء من القوائم  ويظهر إماللنظام  اا د وصفيحتوى التقرير عن نظام مزايا التقاع -36
 ما يلى:التقرير يتضمن قد و 

 ومجموعات العاملين الذين يغطيهم النظام األعمالأسماء أصحاب  (أ)
 ملئمبشكل عدد المشتركين الذين يحصلون على المزايا وعدد المشتركين اآلخرين مصنفين  و)ب(

 محددةالمزايا نظام للمحدد أو ال شتراكا أذا كان نظام للم –نوع النظام  و)ج(

 لنظاميساهمون فى اشتراكات ان يإيضاح عما إذا كان المشترك )د(و
 ركينتالمشإلى ها صرفالتقاعد المتعهد بوصف لمزايا  و)هـ(

  ط إلنهاء النظام و وصف ألى شر  )و(و
 لتى يغطيها التقرير.( إلى )و( خلل الفترة اأأى تغيرات فى البنود من ) )ز(و

وصفاا للنظام وان يرد فيها لمستخدمى التقرير  متاحةا تكون اإلشارة إلى مستندات أخرى  الواردغير من 
 معلومات عن تغيرات الحقة.تحتوى تلك المستندات فقط على 

 

 
 

  


