
 

 

 2015 المعدل (38)رقم  المصرىمعيار المحاسبة 
 العاملينمزايا 

 
 هدف المعيار

،  يتطيا  المعيار     تما ل المأة ا    العارميي مزايار  عا  اإلفصار تحدياد المحربا و    إلا  هدف هذا المعيار ي -1
  رالعت اف :

  باتم ل  بادادهر لهال فا  التا العارميي مزايار  لممر يو تمديل خدمو لهر  عرملقيرل  يبتحق أتيجو  ى التزال  ( )
 المبتم ل.

 الخدماااو التااا  يمااادمهر الأرتجاااو عااا االقتصااارديو  المأااارف   ف عأااادمر تمااا ل المأ ااا    رباااته    ى مصااا ) (   ااا
 . العرميي ممر ل مزاير  عرملال

 نطاق المعيار
بدق العداملين ييمدا عددا مدا يطيجب أن يقوم صاحب العمل بتطبيق هذا المعيار عندد المحاسدبة عدن مزايدا  -2

 . ( " المديوعات المبنية على أسهم"39بشأنه معيار المحاسبة المصرى رقم )

 
 

 حيااي ياتل تأاار ل ذلا  فاا  العارميي مزاياار  أظال عاا التمار ي    بااي   المحربا و   إعاادادال يتأار ل هااذا المعيار   -3
 ." مزاير التمرعد ع  أظل   التم ي المحرب و " (21 قل ) المص ى  المحرب و رمعي

 
 

 :،  مر ف  ذل  تي  المأص ص عييهر  العرميي المعير  عي  كرفو مزاير  هذا يط ق -4

ي  عارميالما     مجم عرت ي  ف ديي  عرمي بميو    اتفرقيرت  بميو  خ ى  ي  مأ ة      أظل م ج   ( )
 .ممثييهل   

   م ج  المتطي رت الت  يعيو    م  خ ل ت تي رت صأرعيو حيي يطي  م  المأ آت المبرهمو فا   ) ( 
 .المتعدد   صحر  العمل أظلالصأرعو     أظل   الد لو  أظل   ال طأيو  الأظل

 يأ اا  عاا  األعاا اف رياا  ال بااميو  .األعاا اف رياا  ال بااميو التاا  يأ اا  عأهاار التاازال  اامأ      )ج(  م جاا 
 حاد األمثياو عيا    ،  العارميي  ديل فعي  ب ى باداد مزايار  لدى المأ   ال ي جد  عأدمر  مأ التزال 

 اا    اا   رياا  مم اا ل فاا  تغياا  فاا  األعاا اف رياا  ال بااميو ليمأاليت تاا  عياا   ماار ال اامأ االلتاازال 
 . العرميي م   ع قرتهر

 

 : العرميي ت مل مزاير  -5
 : مثل  ه ًا م  أهريو الفت   (  ليعرميي  الحرليي  12) إذا ابتحمت خ ل  قصي   األجل العرميي مزاير  ( )

             .  ت الت ميأرت االجتمرعيو  ا ت اكر الم ت رتاألج       (1)

 .البأ يو المدف عو  اتجرز إلا( 2 ) 
        . المكرفآت (3)       
  ال  اااار     الخاااادمرت    االأتماااارل   المزاياااار رياااا  الأمديااااو ) مثاااال ال عريااااو الط يااااو   اإلبااااكر ( 4)       

 المجرأيو    المدع مو (.
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 :  مثل  مزاير مر  عد اأتهرء الخدمو  ( )

 )مثل المعر رت  الم رلغ الممط عو التي تص ف عأد التمرعد(. معر رت التمرعد (1)

مزاياار التمرعااد األخاا ى   التاا مي  عياا  الحياار  لماار  عااد اأتهاارء الخدمااو   ال عريااو الط يااو لماار  عااد ( 2  )
 اأتهرء الخدمو .

 مثل : األخ ى ط ييو األجل  العرميي مزاير   (ج)

        . التف غ لي حي إجرز   الخدمو الط ييو   إجرز   (1)

 .  مزاير الخدمو الط ييو األخ ى  االحتفرل  رلمأرب رت  ( 2 )
 .مزاير العجز ط ييو األجل ( 3) 

 . إأهرء الخدمومزاير  (د)

 
  .ال تشمل مزايا العاملين نصيب العاملين يى األرباح و المقررة بموجب نصوص قانونية  -أ5

 

        ،  يمكااا  تبااا يتهر مااا  خااا ل دفعااارت  يع لااا أهلي     مااا  عااارميلممدماااو إمااار ليالمزايااار ا العااارميي ت ااامل مزايااار  -6
   آلخا ي   يع لا أهلي     لز جارتهل      أار هل    ما  عارميي)    تز ياد   ار      خادمرت( تاتل إمار م ر ا   ل

 مثل   كرت الت مي .

 

،   اا     متقااتا  دا اال    عكرماال    جز اا    قااتالخاادمرت ليمأ اا   عياا   باار   قااد يماا ل العرماال  تمااديل -7
 اإلدا   اآلخ ي  . م ظف ي مل المدي ي    فإ  لفظ عرميي   لغ ض هذا المعير  

 
 

 تعريفات

 . بالمعنى المذكور قرين كل منهاتستخدم المصطلحات التالية يى هذا المعيار  -8

 .ونعاملدمها الابل الخدمة التى يقالمنشأة مق تمنحهالذى  المقابلهى كاية أشكال  :العاملينمزايا 
مستحقة بكاملهدا  حالخدمة ( التى تصب إنهاء) عدا مزايا  العاملينهى مزايا  :قصيرة األجل العاملين مزايا
 ون بتقديم الخدمة .عاملشهراً بعد نهاية الفترة التى يقوم خاللها ال 12 خالل

( المسدتحقة بعددد إكمدال يتددرة  الخدمددة  إنهداء) عددا مزايددا  العدداملينهددى مزايدا  :المزايدا بعدد إنتهدداء الخدمدة
 الخدمة .

 إنهداء) عدا مزايا مدا بعدد انتهداء الخدمدة و مزايدا  العاملينهى مزايا  :األخرى طويلة األجل العاملينمزايا 
ن عددامليشددهراً بعددد نهايددة الفتددرة التددى يقدددم ييهددا ال 12التددى ال تصددبح مسددتحقة بكاملهددا خددالل  (الخدمددة

 خدماتهم .
 المستحقة نتيجة إما : العاملينهى مزايا  :الخدمة إنهاءمزايا 

 .قبل تاريخ التقاعد العادى  عامللقرار المنشأة بإنهاء خدمة  (أ)
 بقبول ترك العمل االختيارى مقابل هذه المزايا. عامللقرار الأو )ب(        

يم مزايا بعد بموجبها بتقد هى ترتيبات رسمية أو غير رسمية تقوم المنشأة :الخدمة انتهاءالمزايا بعد  نظم
 واحد أو أكثر . عاملانتهاء يترة الخدمة ل

 اشتراكاتتقوم المنشأة بموجبها بديع  التىو  المزايا لما بعد انتهاء الخدمة نظمهى  :المحدد نظم االشتراك
 االشدتراكاتلديع مزيدد مدن  ضمنىثابتة يى منشأة منفصلة )صندوق( و ال يكون عليها التزام قانونى أو 
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المتعلقة بخدمتهم يى الفترات الحالية  العاملينمزايا كاية بأصول كايية لديع  محتفظاً لصندوق إذا لم يكن ا
 و السابقة .

 المحدد. نظم االشتراكبعد انتهاء الخدمة بخالف  لماالمزايا  نظمهى  :المزايا المحددة نظم
            مزايددا محدددددة نظدددمالدولددة ( أو  نظدددممحدددد ) عدددا  نظددم اشدددتراكهدددى  :أصددحاب العمدددل المتعددددين نظددم

 الدولة ( التى : نظم) عدا 
 .واحدةليست تحت سيطرة  التى و تجمع األصول التى تساهم ييها مختلف المنشآت (أ)

أكثدر مدن منشددأة علدى أسداي أنده يدتم تحديددد  للعداملين يدىتسدتخدم تلدك األصدول لتقدديم المزايددا و )ب(  
 المعنيين. العاملينلمنشأة التى تستخدم و المزايا بدون اعتبار لهوية ا االشتراكمستويات 

: هو العجز أو الفائض بعد تعديله بأى أثر بعدم تجاوز أصل صايى  صايى التزام )أصل( المزايا المحددة
 المزايا المحددة عن سقف األصل ويعرف العجز أو الفائض بأنه :

 القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة. (أ)

 ناقصاً 

 ول النظام .القيمة العادلة ألص  (ب)

: هو القيمة الحالية ألى مزايا اقتصادية موجودة يي شكل استردادات من النظام أو تخفيض  سقف األصل
 .يي االشتراكات المستقبلية للنظام 

هى القيمة الحالية للديعات المستقبلية المتوقعدة المطلوبدة لتسدوية  :القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة
 .بدون خصم أية أصول للنظام يى الفترات الحالية و السابقة عاملن خدمة العااللتزام الناجم 

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

 )ب( بوالص التأمين المؤهلة 
ت الماليددة غيددر األدوا بخددالف) األصدولهددى  :األصدول التددى بحددوزة صدندوق مزايددا العدداملين طويلدة األجددل

 بما يلى : والتي تتسم (للقوائم المالية المعدةللتحويل التى تصدرها المنشأة  ةالقابل
و قائمدة يقدط لسدداد  للقدوائم المعددةمنفصلة قانونيداً عدن المنشدأة  منشأة )صندوق( بها  تحتفظ (أ)

 مزايا العاملين أو تمويلها.
)       للقوائم المعدةيست متاحة لدائنى المنشأة ، ول العاملينتستخدم يقط لتسوية مزايا لمتاحة و)ب( 

 : إال إذا للقوائم المعدةحتى يى حاالت اإليالي( و ال يمكن إعادتها للمنشأة 
 الخداص بمزايدا العداملين أو النظامكانت األصول المتبقية للصندوق كايية لتلبية التزامات  (1)

 . للقوائم المنشأة المعددة التزامات
لتعددويض هددذه المنشددأة عددن مزايددا العدداملين  للقددوائم المعدددةألصددول للمنشددأة تددم إعددادة ا(  2أو )

 المسددة بالفعل .

عالقدة بالمنشدأة المعددة  ذا اً طريدهدى بوليصدة تدأمين تصددرها شدركة تدأمين ال تمثدل  :بوليصة التأمين المؤهلدة
إذا  "ألطراف ذوى العالقةعن ا اإليصاح "( 15معيار المحاسبة المصرى رقم ) يى للقوائم المالية كما هو معرف

 كانت عوائد البوليصة تتسم بما يلى :
 مزايا محددة . لنظامو تمويل مزايا العاملين طبقاً أيمكن استخدامها يقط لسداد  (أ)
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المالية ) حتى يى حالدة اإليدالي( وال يمكدن سددادها  للقوائمليست متاحة لدائنى المنشأة المعدة  (ب)
 إال إذا :لهذه المنشأة 

زائدة  ال تتطلبها البوليصة للوياء بجميع التزامات مزايا العاملين  العوائد تمثل أصوالً  كانت هذه (1)
 المشار إليها .

 بالفعل . المسددةيا العاملين اكان من الممكن رد هذه العوائد لهذه المنشأة لتعويضها عن مز ( 2أو) 

لنقدل التدزام يدي معاملدة منظمدة بدين السدعر الدذى يدتم اسدتالمه مدن بيدع أصدل أو ديعده هدى :  :القيمدة العادلدة
 .يي السوق يي تاريخ القياي نالمشاركي

 تكلفة الخدمة تتكون من :
: هى الزيادة يى القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة الناجمة عن خدمة العامل تكلفة الخدمة الحالية (أ)

 يى الفترة الحالية.

يددة اللتددزام المزايددا المحددددة لخدمددة العدداملين يددى يددى القيمددة الحال التغيددرهددى تكلفددة الخدمددة السددابقة:  (ب)
الفترات السابقة الناتجة يى الفترة الحالية عن إدخال أو إجراء تعديالت يى مزايا ما بعد نهاية الخدمدة 
أو مزايدا العداملين األخدرى طويلدة األجدل ، وقدد تكدون تكلفدة الخدمدة السدابقة إمدا إيجابيدة ) حيد  يدتم 

 ا (   أو سلبية ) حي  يتم تخفيض المزايا القائمة( .إدخال المزايا أو تحسينه

 .)ج( أية مكاسب أو خسائر عند التسوية
المزايدا  ()أصل التزام: هو التغير خالل الفترة يي صايى  صايى الفائدة من صايى التزام )أصل( المزايا المحددة

 0المحددة والذى ينتج عن مرور الوقت
 تتكون من : ايا المحددةإعادة قياي صايى التزام )أصل( المز 

 المكاسب و الخسائر االكتوارية. (أ)

و)ب( العائد على أصول النظام بعد استبعاد المبالغ المدرجة ضمن صايى الفوائد على صايى التزام )أصل(     
 المزايا المحددة.

ى صدايى تغييرات يي تأثير سقف األصل بعد اسدتبعاد المبدالغ المدرجدة ضدمن صدايى الفوائدد علدو)ج( أي      
 التزام )أصل( المزايا المحددة.

 هي التغير يي القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة والناتج عن : :و الخسائر االكتواريةأ األرباح
 حد  بالفعل (. بين االيتراضات االكتوارية السابقة و ما  الفروقتعديالت الخبرة ) أثر  (أ)

 رية .آثار التغيرات يى االيتراضات االكتواو )ب( 
 النظدداممددن أصددول  المتولدددة األخددرى اتاألسددهم و اإليددراد توزيعدداتهددو الفائدددة و  :النظددامالعائددد علددى أصددول 

 : مخصوماً منها النظام أصولالخسائر المحققة أو غير المحققة من  األرباح أوباإلضاية إلى 
  .   النظامأية تكاليف إلدارة   (أ)

 . هام نفسالنظأية ضريبة مستحقة الديع من قبل و)ب( 
المزايدا : هي معاملة تلغى كل االلتزامات القانونية والحكمية لكدل أو بعدض المزايدا المتدويرة تحدت نظدام  تسوية

المحددة بخالف المديوع من المزايا إلى أو نيابة عن عاملين ضمن شروط النظام والتي تتضدمنها االيتراضدات 
 .االكتوارية 
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 قصيرة األجل  العاملينمزايا 
 اه ا  عاد أهرياو الفتا    12ال أا د الترلياو إذا كار  بادادهر بايتل خا ل قصاي   األجال  العرميي  مل مزاير ت -9

 يم ل فيهر العرمي    تمديل خدمرتهل : الت 

 ا ت اكرت الت ميأرت االجتمرعيو .   الم ت رتاألج       ( )
 .الم  يو المدف عو  اإلجرز دف عو   البأ يو الم اإلجرز مثل  المدف عوحرالت الغير  قصي   األجل  ) (      

 .)ج( المكرفآت  
        د   ممر اال  الخاادمرت    ال  اار      االأتماارل  اإلبااكر )د( المزاياار رياا  الأمديااو ) مثاال ال عريااو الط يااو    

 ي  الحرليي .عرمي  المدع مو ( لي 
 

غياا ت ت قعرتهاار عاا  ت قياات رياا  مطياا   ماا  المأ اا   إعاارد  ت  ياا  مزاياار العاارميي  قصااي   األجاال إذا ت -10
البداد متقتًر .  م  هذا فإذا تغي ت بمرت المزاير ) مثل التغي  م  مزاير ري  مجمعو إل  مزاير مجمعاو 
(    إذا كاار  التغياا  فااي ت قعاارت ت قياات البااداد رياا  متقاات ، فعياا  المأ اا   د ابااو ماار إذا كاار  الأظاارل 

 مرزال يب ى عييه تع يف قصي  األجل.

 

 القياي االعتراف و 

 قصيرة األجل  العاملينكاية مزايا 
علدى المنشدأة االعتدراف بدالمبلغ غيدر  ،بتقديم خدمة لمنشأة خالل يترة محاسدبية  عاملعندما يقوم  -11

 :مقابل تلك الخدمة  الذى من المتوقع أن يديعقصيرة األجل  العاملينالمخصوم لمزايا 

الفعدل ، و إذا زاد المبلدغ الدذى تدم ديعده بمستحق( بعد خصم أى مبلغ تم ديعده  كالتزام ) مصروف (أ)
           عددن المبلددغ غيددر المخصددم للمزايددا يجددب علددى المنشددأة االعتددراف بتلددك الزيددادة علددى أنهددا أصددل
) مصروف مديوع مقدماً( إلى الحد الذى تؤدى ييه الديعة المقدمة على سبيل المثال إلى تخفديض 

 . و استرداد نقدى أالمستقبلية  المديوعاتيى 
)               آخر بإدخال المزايا يى تكلفة األصل مصرىكمصروف إال إذا تطلب أو سمح معيار و)ب(  

" المخددزون" و معيددار المحاسددبة  – (2رقددم ) المصددرىعلددى سددبيل المثددال معيددار المحاسددبة  راجددع
 " األصول الثابتة"( . – ( 10رقم ) المصرى

على  "11الوارد يي الفقرة " تطبيق المطلببالمنشأة  تقوم" كيف 19" ، "16" ، "13توضح الفقرات " -12
و  يدى األربداح مشداركةال نظدمو  مديوعدةغيداب  حداالت التدى تتمثدل يدىقصيرة األجدل  العاملينمزايا 

 .المكايآت 
 

  المديوعةحاالت الغياب قصيرة األجل      
حداالت غيداب  لتى تتمثل يىاقصيرة األجل  العاملينعلى المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة لمزايا   -13

 " كما يلى :14بموجب الفقرة " مديوعة
الخدمة التدى تزيدد مدن حقهدم  العاملونيى حاالت الغياب المديوعة المتراكمة : عندما يقدم  (أ)

 غياب مستقبلى مديوع.يى 
 عند حدو  حاالت الغياب . المديوعة غير المتراكمة الغياب و)ب( يى حاالت
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  الما ض   العجااز  اإلجارز عا  الغيار  ألباا ر  مختيفاو  مار فا  ذلاا   ميي العااريمكا  ليمأ ا   تعا يض  -14
 حارالت قصي  األجل   األم مو    األ      الخدمو   م  تكييف   الخدمو العبك يو ،  يمبال اباتحمرق

 إل  ف تي  : المدف عوالغير  
  ت اكميو .  ( )
 ري  ت اكميو . ( )

 
 

يمكا  اباتخدامهر فا  الفتا ات التا  الم حياو    حارالتالالت اكميو ه  تي   مدف عو األج حرالت الغير   -15
حااارالت الغيااار  ،  قاااد يكااا   تااا اكل   كرمياااهالمباااتم ييو إذا كااار  اباااتحمرق الفتااا   الحرلياااو ريااا  مباااتخدل 

 رياا  المبااتخدل عأااد ممر اال حمهاال   دفعااو أمديااو عاارمي خاا ى يبااتحق ال  ع اار  )  رً إماار مبااتحم المدف عااو
ريا  المباتخدل  حمهالممر ال أمدياو  دفعو العرمي   يبتحقعأدمر ال ) ت كهل المأ    ( ،    ري  مبتحق

حمهال لحارالت الغيار   تمديل خدمو تزيد ما   العرمي   عأدمر  يم لعأد ت كهل المأ    ( ،  يأ   االلتزال 
ريا   الحارالت المدف عاوقر مًر   يتل االعتا اف  اه حتا    لا  كرأات المبتم ييو   يك   االلتزال  المدف عو

ريا  المباتحمو  اإلجارز ق ال اباتخدامهل لحمهال فا  الخدماو  العارميي احتمرل ت      تحمو  رل رل م  مب
 لدفعرت أمديو يتث  عي  قير  ذل  االلتزال .

 

على أنها المبلغ اإلضدايى  حاالت الغياب المديوعةيجب على المنشأة قياي التكلفة المحتملة لتراكم  -16
نهايدة الفتدرة غير المستخدم الدذى تدراكم يدى تداريخ  لالستحقاق الذى يتوقع أن تديعه المنشأة نتيجة

  ، وذلك يي حدود المتطلبات القانونية.المالية
 
 

يمااي  األبااي   المحاادد فاا  الفماا   الباار مو االلتاازال  مماادا  م يااغ الاادفعرت اإل اارفيو التاا  يت قاا     تأ اا   -17
 ال تحتارج المأ ا   إلا  إجا اء حباار رت فماط ما  حميماو    المأفعاو تتا اكل ،  فا  العدياد ما  الحارالت قاد 

فعيا  با يل المثارل  .ريا  المباتخدمو  لحرالت الغير  المدف عول  ج د التزال ج ه ى مفصيو لتمدي  عد
فاإ  التاازال األجاارزات الم  ايو عاارد  ماار يكاا   هارل  مااتث  إذا كاار  هأاار  تفهال  باامي    رياا   باامي ، 

  ر هر  جرز  بأ يو مدف عو .    اإلجرز  الم  يو ري  المبتخدمو بيتل اعت

 "17" ، "16مثرل ي  ح الفم تي  "
 يااارل  جااارزة م  ااايو مدف عاااو فاااي الباااأو .  يمكااا  ت حيااال  5عرمااال كااال ماااأهل يباااتحق  100مأ ااا   لاااديهر 

األجاارزات الم  اايو رياا  المبااتخدمو لمااد  عاارل  احااد .  تخصاال األجاارزات الم  اايو   اًل ماا  ابااتحمرقرت 
 31ماا  ال صاايد الم حاال ماا  العاارل الباار ق ) الاا ا د  خياا ًا يصاا ف   اًل( . فااي العاارل الحاارلي ثاال  عااد ذلاا  

كر  مت بط االبتحمرقرت ري  المبتخدمو ي مي  لكل م ظف .  تت ق  المأ     أارء عيا   2011ديبم   
 ياارل إجاارز  م  اايو مدف عااو فااي  5لاا  يحصااي ا عياا   كثاا  ماا   عرماال 92ابااتم ا هر      المت قاا خ  تهاار 
 رق  الثمر  عمرل بيحصي   عي  مت بط بتو  يرل  أصف لكل مأهل.      2012

ع اا  ي مااًر إ اارفيو ل جاارزات الم  اايو المدف عااو أتيجااو ل بااتحمرقرت رياا   إثأاا تت قاا  المأ اا      تاادف  
) ياااا ل  أصااااف لثمرأيااااو عماااارل ( . لااااذا تماااا ل المأ اااا    2011ديباااام    31المبااااتخدمو  المتجمعااااو فااااي 

 إلثأ  ع   ي مًر ك جرزات م  يو مدف عو   رالعت اف  رلتزال مبر  
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 حاق العرمال خا لتأم ا  إذا لال ياتل اباتخدال  فها ريا  الت اكمياو:   حرالت الغيار  المدف عاوال ت حل  -18
ريا  المباتخدل عأاد تا    الحاقأمديو عا   ف  دفعوي  عرميلي  حمرً  كرميه ،  ه  ال تعط   الفت   الحرليو

 الحاقالم  ايو ) إلا  الحاد الاذى ال يزياد  اه  اإلجارز  لممر ال ار عو  رلأبا و المأ    ،  هذة ه  الحرلاو ال
    المدف عاو حارالت الغيار األم ماو    األ ا      إجارز المبتم ي  (    الحقالبر ق ري  المبتخدل ع  

 قات  إلا     يا ت   ال تعتا ف المأ ا    ارلتزال    مصا  ف  و  ا م  تكيياف    الخدماو العباك يو،لخدما
  ال تزيد م يغ المزاير. العرملأل  خدمو ، ر  الغي

 
  المكايآتو األرباح  المشاركة يى  نظم

موجدب بو المكايآت  األرباحالمشاركة يى  لمديوعاتيجب على المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة   -19
 :" وذلك يقط عندما 11الفقرة "

  . نتيجة ألحدا  سابقة المديوعات ذه يكون على المنشأة التزام حالى قانونى أو استداللى إلجراء ه (أ)
 لاللتزام . يعتمد عليهيمكن إجراء تقدير  (ب)

 يقط عندما ال يكون للمنشأة بديل يعلى سوى السداد . يكون االلتزام قائماً 
 

يباااتيل )ريااا  أصاااي  العااارميي  فااا  األ  ااار  المحااادد قرأ أاااًر(  الم ااار كو فااا  الااا  ح  أظااال م جاا   عاااض  -20
تخيااق التزامااًر  الااأظلإذا اباتم  ا فاا  خدمااو المأ اا   لفتاا   محادد  ،  هااذة     حصااو فاا  الاا  ح فمااطعارميال

    تمديل الخدمو الت  تزياد ما  الم ياغ الاذى بايتل دفعاه لا   أهال  اباتم  ا فا  عرميعأدمر يم ل ال  مأيرً 
 العارميي احتمارل تا    عاض  ال مأيوااللتزامرت  هذة الخدمو حت  أهريو الفت   المحدد  ،  يعك  قير 

  د   ابت ل دفعرت الم ر كو ف  ال  ح .الخدمو 

 

    "20"مثال يوضح الفقرة 
ي  الاذي  عارميلي الباأ ىيم ر كو ف  ال  ح    تم ل المأ      دف  أب و محدد  م  صرف    حهر ل أظرل يتطي 

فعارت    العمال خا ل الباأو بايك   إجمارل  دعارمييبتم    فا  عميهال عيا  مادى الباأو ،   إذا لال يتا   ال
بايخفض الادفعرت  العارميي م  صرف  ال  ح ،  تمد  المأ       معادل د  ا   %3الم ر كو ف  ال  ح ليبأو 

 م  صرف  ال  ح . %2.5 إل 
 م  صرف  ال  ح . %2.5تعت ف المأ     رلتزال   مص  ف ممدا ة 

 

ر   المأ اا   رالت تما  ،    ا رل ذلا  فا   عاض الحاقاد ال يكا   عيا  المأة ا   التازال قارأ أ  لادف  مكرفاا  -21
ألأاه ال ي جاد  مارل المأ ا    اديل   امأ   فا  هاذة الحارالت يكا   عيا  المأ ا   التازال دف  المكرفآت ، 

 العارميي إمكرأيو قيارل  عاض   عد األخذ ف  االعت ر  ال مأ االلتزال    يمر فعي  ب ى دف  المكرف   ، 
  د   ابت ل مكرف   . المأ    ت   

 

 م جاا  خطااو الم اار كو فاا   ال اامأ اللتزامهاار الماارأ أ      يعتمااد عييااهإجاا اء تماادي  تبااتطي  المأ اا    -22
 ال  ح    المكرف   ،  ذل  فمط :
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 عي  صيغو لتحديد م يغ المزاير. ليأظرلعأدمر تحت ى األحكرل ال  يبيو  ( )
 . عأدمر تحدد المأ    الم رلغ الت  بيتل دفعهر ق ل اعتمرد الم ا ل المرليو إلصدا هر   ) ( 

 ليمأ    .  ال مأ )ج( عأدمر تعط  الخ    البر مو  دلو  ا حو عي  م يغ االلتزال    
 

الم ار كو فا  الا  ح  أظارليأ   االلتزال  م جا  ، فيمر عدا أصي  العرميي  ف  األ  ر    المم   قرأ أًر   -23
لاا  تعتاا ف عياا  ذ المأ اا   ،    أاارءً   صااحر   لااي  ماا  معاارم ت ماا  العاارميي كرفااآت ماا  خدمااو م ال

 ف  ال  ح   المكرفآت لي  كت زي  لصرف  ال  ح  لك  كمص  ف . الم ر كو أظرل تكيفو  المأ   

 

     اه ًا  عاد أهرياو الفتاا  12إذا لال تكا  دفعارت الم ار كو فاا  الا  ح   المكرفاآت مباتحمو  كرميهار خاا ل  -24
األخا ى ط يياو األجال  العارميي  مزايارت ا   كالادفعرت هذة     تمديل الخدمو فإ  عرميالت  يم ل خ لهر ال

 ."( 131" إل " 126" م   الفم ات  اج ) 
 

 اإليصاح

قصاي   األجال فماد تتطيا   العارميي محادد    ا   مزايار  إفصارحرت رل رل م     هاذا المعيار  ال يتطيا   -25
تطيااا  معيااار  المحربااا و إفصااارحرت ، فعيااا  بااا يل المثاارل ياألخااا ى إجاا اء  المصااا يومعااريي  المحربااا و 

الع قااو " اإلفصاار  عاا  المعي ماارت الخرصااو  مزاياار  ذ ى" اإلفصاار  عاا  األطاا اف  (15 قاال ) ىالمصاا  
عاا ض الماا ا ل المرليااو " " (1 قاال ) المصاا ىاإلدا   ،  يتطياا  معياار  المحرباا و  ماا ظف لك اار   العاارميي 
 . العرميي ع  تكيفو مزاير المأ      إفصر  ج   

 
 

 نظدمو  االشدتراك المحددد نظدملتمييدز بدين ا –بعد إنتهداء الخدمدة  العاملينمزايا 
 المزايا المحددة

 ت مل المزاير  عد إأتهرء الخدمو مر يي  عي  ب يل المثرل : -26

 معر رت.الالتمرعد مثل  مزاير ( )
المزاير األخ ى  عد إأتهرء الخدمو مثل الت مي  عي  الحيار   عاد إأتهارء الخدماو   ال عرياو الط ياو   ) (  

  عد إأتهرء الخدمو .

 عاد إأتهارء مار لمزايار  أظال   أهارالت تي رت الت   م ج هر تم ل المأ     تماديل مزايار  عاد إأتهارء الخدماو  ع فت
الخدمو ،  تط ق المأ    هذا المعير  عي  كرفو الت تي رت ب اء كرأت تتعيق  إأ ارء  حاد  مباتميو إلبات ل 

  دف  المزاير  ل ال . اال ت اكرت
 

مزاياار محاادد  ،  أظاال     محاادد أظاال ا اات ا  إماارالخدمااو عياا   أهاار  اأتهاارء المزاياار لماار  عااد أظاالتصااأف  -27
  .م   حكرمه      طه ال  يبيو  الج ه  االقتصردى ليأظرل كمر ه  م خ ذ ذل  يعتمد عي  
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 اه فا  الصاأد ق ،  اال ات ا  عي  الم يغ الذى ت افق عي   ال مأ  ليمأ   يمتص  االلتزال المرأ أ      -28
التا   اال ات كرت ممدا  م ياغ  عرملديد م يغ المزاير لمر  عد اأتهرء الخدمو الذى يبتيمه ال هكذا يتل تح

 ا كو التا مي  ،  إلا مزايار  عاد اأتهارء الخدماو     لأظرل( عرملتدفعهر المأ    )  م  المحتمل كذل  ال
 اال ت اكرت.الأرجمو م   تعي  االبتثمر ا الع ا د رإل رفو إل  

مر  ) ااالبتثاا   قال ممار ها  مت قا (   مخارط المزايار  تكا      االكت ا ياو )لمخارط  لاذل  تما  ات عاًر   
 .عرملاألص ل المبتثم   ري  كرفيو لم اجهو المزاير المت قعو ( عي  التك      

 

 اه  اال ات ا م  األمثيو عي  الحرالت الت  ال يمتص  فيهر التازال المأ ا   عيا  الم ياغ الاذى ت افاق عيا   -29
 م  خ ل :  مأ عأدمر يك   عي  المأ    التزال قرأ أ      ف  الصأد ق

تمديل ا ت اكرت إ ارفيو    م  المأ    يتطي  اال ت اكرتفمط  م يغ  رً مزاير لي  م ت ط أظرلصيغو  ( )
 .إذا كرأت األص ل ري  كرفيو لبداد المزاير كمر هي  ا د  في صيغو أظرل المزاير

  اال ت اكرت.دد عي  العر د مح م ر        كل أظرل ل مر   كل ري  م ر   م  خ مر  إ   ) ( 

عأادمر يكا   ليمأ اا     اامأ يأ ا  التازال  فماد،   اامأ عأهار التازال  يأ ا األعمارل ريا  ال باميو التاا     )ج( 
الباار مي  لم اجهااو الت ااخل حتاا  عأاادمر ال ي جااد التاازال قاارأ أ   ي عاارميلا زياارد  مزاياار  باا ا ق تر يخيااو
 ليميرل  ذل  .

 

 المزاير المحدد  : أظلم ج    -30
  ي  الحرليي    البر مي  . عرميتمديل المزاير المتفق عييهر لي المأ     تيتزل ( )

االبااتثمر  فاا    هاا  مت قاا (   مخاارط  عماارالمزاياار  وتكيفاا   تزيااد االكت ا يااو )   تماا  المخاارط  ) (   
مت قعااًر    يو  باا   مماار كااراالكت ا يااو    االبااتثمر الحباار رتج ه هاار عياا  المأ اا   ،   إذا كرأاات 

 فمد يتل زيرد  التزال المأ    .

 

المزاياار المحاادد  فاا   أظاال  أظاال اال اات ا  المحاادد "  دأاارة الفاا ق  ااي  49" إلاا  "32" ماا  ت  اح الفماا ات -31
  صحر  العمل المتعددي    خطط الد لو   المزاير المتم  عييهر . أظلبيرق 

 

 أصحاب العمل المتعددين نظم

مزايددا  نظدداممحدددد أو  اشددتراك نظددامأصددحاب العمددل المتعددددين علددى أندده  نظددام تبويددبعلددى المنشددأة  -32
 يتعدى األحكام الرسمية( . ضمنى) بما يى ذلك أى التزام  النظاممحددة بموجب أحكام 

 

 "34ألصحاب عمل متعددين وما لم تطبدق الفقدرة " مزايا محددةإذا كانت المنشأة ستساهم يي نظام   -33
 :على المنشأة 

و التكلفددة المتعلقددة  النظددامحصددتها النسددبية يددى التددزام المزايددا المحددددة و أصددول  بحسددا (أ)
 مزايا محددة أخرى. نظم المستخدمة يى أيةبنفي الطريقة  بالنظام

" )باسددتثناء الفقددرة 148" إلددى "135الفقددرات مددن "اإليصدداح عددن المعلومددات التددى تتطلبهددا و )ب( 
 )د("(148"
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أصدحاب العمدل  ييما يخدص نظداممحاسبة المزايا المحددة  الستعمالكايية  عندما ال تتواير معلومات -34
 على المنشأة :يالمتعددين 

 .محدد اشتراكنظام  و كان " كما ل"52" و "51الفقرتين "بموجب  النظام عن المحاسبة  (أ)
 "148المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة " اإليصاح عنو )ب(  
 

 د  ألصحر  عمل متعددي  حيي :فيمر يي  مثرل عي  خطو مزاير محد -35
مبات ى يت قا     يكاا   عأااد  اال ات اكرتعياا   بار  دفعارت ممبااطو  حياي : تحادد  أظارلياتل تم يال  ( )

كرفياًر لادف  المزايار التاا  تباتحق فا  أفاا  الفتا   ،  ياتل دفاا  المزايار المباتم ييو التاا  تال الحصا ل عييهاار 
 المبتم ييو . اال ت اكرتخ ل الفت   الحرليو م  

المأ اآت الم ار كو  بار ل فعيياو ال ي جاد لاد   حب  ط ل ماد  خادمتهل ،   العرميي ل تحديد مزاير يت ( )
االأباحر  ،    حتا  تار ي  عارميليمزايار التا  يحصال عييهار ال ا ات ا  د   دفا   الأظرلم   ل أبحر 
التا  تال الحصا ل  خياق مخارط   اكت ا ياو ليمأ ا   : إذا كرأات التكيفاو الأهر ياو ليمزايارالأظرل ي ا مثل هذ

قأاار     إ ا اات اكهرعييهاار فاا  تاار ي  الميزاأيااو  ك اا  مماار هاا  مت قاا  فإأااه يجاا  عياا  المأ اا    ماار زياارد  
 مزاير محدد  . أظرل الأظرل   أه يع ف هذا م  ل تخفيض ف  المزاير   عي  ذل   العرميي 

 

مزايار محادد   أظارل    أاهالمعا ف عيا صاحر  العمال المتعاددي   أظارلتت ف  معي مرت كرفياو عا   حيأمر -36
       الأظاارلالمحرباا يو لحصااتهر الأباا يو فاا  التاازال المزاياار المحاادد     صاا ل  المعرلجااو ااإج اء  المأ اا  تماا ل 

 مزايار أظارل اأف  الط يماو كمار ها   رلأبا و ألى  الأظارل  تكيفو المزاير  عد اأتهارء الخدماو الم ت طاو ما  
تك   المأ ا   قارد   عيا  تحدياد حصاتهر فا  الم كاز المارل  محدد  ، عي   أه ف   عض الحرالت قد ال 

 كرفيو ل ر اض المحرب يو ،  قد يحدي ذل  :   الأظرل  ط يمو يعتمد عييهر   داء 
  البااار مي   الحااارليي   رلعااارميي م ت طاااو  كت ا ياااو االمأ اااآت الم ااار كو لمخااارط   الأظااارلإذا عااا ض  ( )

لتخصاايص  يعتمااد عييااهجاا د  باار  ثر اات   ليمأ اآت األخاا ى ، ماا  ماار يااأجل عاا  ذلاا  ماا  عاادل   
 .عي  حدة الأظرلم ر كو ف   لكل مأ     التكيفو  الأظرلااللتزال    ص ل 

   ) ( إذا لاال  تتاا ف  ليمأ اا   إمكرأيااو ال صاا ل إلاا  المعي ماارت الخرصااو   رلأظاارل التاا  تي اا  متطي اارت هااذا 
 المعير  .

أظرل كمر ل  كر  أظرل ا ت ا  محدد  تفصاح عا  ف  هذة الحرالت تم ل المأ ة    إج اء المحرب و لي
 ".148المعي مرت اإل رفيو الت  تتطي هر الفم   "

 
م  الممك     تك   هأر  إتفرقياو تعرقدياو  اي  أظارل  صاحر  العمال المتعاددي   الم ار كي  فيهار تحادد  -37

 صااحر   كيااف باايتل ت زياا  الفاار ض عياا  الم اار كي  )    تم ياال العجااز( ،  عياا  الم اار   فاا  أظاارل
"    30الأظاارل كأظارل مزاياار محادد  حباا  الفماا   " تفبا العمال المتعااددي  ما   جاا د هاذة اإلتفرقيااو التاا  

يعتاا ف  رألصاال    اإللتاازال الااذى يااأجل ماا  اإلتفرقيااو التعرقديااو  الاادخل    المصاا  ف الأاارجل عأهاار فاا  
    الخبر  . األ  ر 

 
 "37مثال يوضح الفقرة "
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اياار محاادد  ألصااحر  عماال متعااددي   التماا ل  إعااداد تمييماارت ليأظاارل عياا  ت اار   مأ اا   فاا  أظاارل مز 
( ،  ها  لاذل  تفباا  الأظارل كمار لا   أااه أظارل   ات ا  محاادد ، 38 بار  معيار  المحربا و المصاا ى )

، 100( عجازًا فا  الأظارل ممادا ة 38ليتم يل لي  عي   بر  معير  المحرب و المص ى ) رً  ي ي  تمييم
 ج  عمد عي  جد ل ل  ت اكرت م   صحر  العمال الم ار كي  فا  الأظارل يأها   قد  افق الأظرل  م

 ميي   . 8العجز عي  مدى البأ ات الخم  الترليو ،  ي يغ إجمرل    ت اكرت المأ     م ج  العمد 
تعت ف المأ     إلتزال ع  اإل ت اكرت معدلو  رلميمو الزمأيو ليأم د  مص  ف مبار  لاذل  فا  األ  ار  

 خبر  .   ال
 

  
مجاا د   إدا   المجم عااو هاا أظاارلإدا   المجم عااو ،    أظاال صااحر  العماال المتعااددي  عاا   أظاالتتميااز  -38

 فاا  تجمياا   صاا لهلالم اار كي   ألصااحر  العماالصااحر  العماال الفاا ديي  معااًر ليباامر    لااأظلتجمياا  
،  لكا  ياتل فصال  المصار يف اإلدا ياوتخفيض تكرليف إدا   االبتثمر     رلترل  ألر اض االبتثمر    

اإلدا   الجمرعياو  ياو  أظال،   ال ت اكل  لمصايحو العارميي  لاديهل فماطمطرل رت مختيف  صحر  العمل 
صارح   أظرلم ركل محرب يو معيأو أل  المعي مرت مت ف   ف  الحرل لمعرميتهر  أف  الط يمو مثل  ى 

 رلعااارميي المتعيماااو   كت ا ياااوالاليمخااارط  ال تعااا ض المأ اااآت الم ااار كو  الاااأظلعمااال مفااا د ،  أل  هاااذة 
 ت  ياا  الحارليي    الباار مي  ليمأ ااآت األخاا ى ،   تتطيا  التع يفاارت فاا  هااذا المعيار     تماا ل المأ اا   

)  مار  الأظارلمزايار محادد  حبا   حكارل  أظارل     أه أظارل ا ات ا  محاددعي  إمر إدا   المجم عو  أظرل
 (.يتعدى األحكرل ال بميو   مأ ف  ذل   ى التزال 

 

تحديد متى يتم االعتراف وكيف يقاي االلتزام الناشئ عدن تصدفية نظدام مزايدا محدددة ألصدحاب  عند -39
هدذا النظدام ، علدى المنشدأة تطبيدق معيدار المحاسدبة  مثدلالعمل المتعددين أو انسحاب المنشأة من 

 ( .28المصرى رقم )

 
  واحدةلتى هى تحت سيطرة نظم المزايا المحددة والتى توزع مخاطرها بين منشآت متعددة وا  

 

ال تعت اا    احااد التاا  ها  تحاات باايط      متعاادد  تاا ز  مخرط هار  ااي  مأ ااآتالمزاياار المحاادد  التاا   أظال -40
 .أظل  صحر  عمل متعددي  

 

عي  المأ    الت  ت ر   ف  مثل هاذة الاأظل الحصا ل عيا  معي مارت حا ل الأظارل ككال ممار  حبا   -41
ذا  ( عياا 38معياار  المحرباا و المصاا ى  قاال )  باار  اإلفت ا اارت التاا  تأط ااق عياا  الأظاارل ككاال ،  ا 

لتحميال  صارف  تكيفاو المزايار المحادد  ليأظارل ككال ممربااو  م يأاوكرأات هأار  إتفرقياو تعرقدياو    بيرباو 
حاادة فااإ  عياا  المأ اا    عياا ( عياا  مأ ااآت المجم عااو كاال 38حباا  معياار  المحرباا و المصاا ى  قاال )

ذا لال    تميو اإلعت اف ف  ق ا مهر المرليو المب المأف د   صرف  تكيفو الأظرل المحدد الذى تل تحميياه ،  ا 
تك  هأر  مثل هذة اإلتفرقيو    البيربو فإأه يج  اإلعت اف  صرف  التكيفو المحدد  فا  الما ا ل المرلياو 

ت المبتميو    المأف د  لمأ ا   المجم عاو التا  ها  قرأ أاًر صارح  العمال الكفيال ليأظارل ،  عيا  المأ اآ
األخااا ى  رلمجم عااااو األعتاااا اف فااا  ق ا مهاااار المرليااااو المبااااتميو    المأفااا د   تكيفااااو مباااار يو لمباااارهمتهر 

 المبتحمو الدف  ع  الفت   .

 



 2015المعدل  (38 قل ) المص ىمعير  المحرب و 

  12 - 38 

   الم ر كو ف  مثل هاذا الأظارل ها  معرمياو طا ف ذى ع قاو لكال مأ ا   فا  المجم عاو عيا  حادة ،  -42
عااا  المعي مااارت التاااي  مباااتميو    المأفااا د  فااا  ق ا مهاار المرلياااو ال االفصااار  لااذل  يجااا  عيااا  المأ ااا   

 ."149تتطي هر الفم   "
 

 الدولة نظم
أصددحاب عمددل  لنظددامالدولددة بددنفي الطريقددة كمددا هددى بالنسددبة  لنظددامعلددى المنشددأة إجددراء محاسددبة  -43

 "(39" إلى "32الفقرات من " راجع )متعددين 

 

    جهااو  خاا ىالحك ماو  ت ااغييهر تماا ل    م جاا  الت ا ي  لتغطيااو كرفااو المأ اآتالد لااو  أظال  اا  ياتل  -44
التاا    ااعتهر المأ اا    الااأظل،   تاا ف   عااض  ليماا ا ل المعااد ليباات خر ااعو لباايط      تاا ثي  المأ اا   
الد لاو   مزايار اختير ياو  أظارلتغطيتهر  م جا   -خ فًر لذل   -مزاير إج ر يو تحل محل المزاير الت  يتل 

 د لو . أظلال تعت    الأظل،  هذة إ رفيو

 

،  يااتل  الأظارل أاارء عيا  التازال المأ اا    م جا   ا ات ا  محاددالد لااو   أهار مياز  محاادد      أظالتصاف ت -45
عأاد مبات ى يت قا      اال ات اكرتتحادد   الد لو عيا   بار  الادفعرت الممباطو  أظلتم يل العديد م  

ر المبااتم ييو التاا  يااتل   يااتل دفاا  المزاياامطي  ااو التاا  تبااتحق فاا  أفاا  الفتاا  ، يكاا   كرفيااًر لاادف  المزاياار ال
الد لاو ال ي جاد  أظارلفا  فالمباتم ييو ،   ا رل ذلا   اال ات اكرتالحص ل عييهر خا ل الفتا   الحرلياو ما  

 اال ات اكرتدفا   ه فرلتزامهر ال حيد  ،لدف  هذة الم رلغ المبتم ييو   مأ عي  المأ    التزال قرأ أ     
 .عأدمر تبتحق 

 
 المنايع المؤمن عليها

 وعلدى المنششدأة معاملدة هدذامزايا بعد انتهاء الخدمة ،  نظامللمنشأة ديع أقساط تأمين لتمويل يمكن  -46
         ضددمنياً مدداً قانونيدداً أو اسددتتحمل التز  المنشددأةمحدددد إال إذا كانددت  نظددام اشددتراكاتعلددى أندده  النظددام

 (: النظامبشكل مباشر أو غير مباشر من خالل  إما) 

  .شرة عندما تصبح مستحقة مبا العاملينمزايا  بديع (أ)
المسدتقبلية المتعلقدة  العداملينيدا اأخرى إذا كان المؤمن ال يقوم بديع كاية مز  اشتراكاتديع أ و )ب( 

 يى الفترات الحالية و السابقة . العاملينبخدمة 

ذا و   النظداميإنده يجدب علدى المنشدأة معاملدة  الضدمنىالمنشأة هدذا االلتدزام القدانونى أو  تحملتا 
 مزايا محددة . نظامنه على أ

 
المزاير المتم  عييهر  م ج  عمد ت مي  ليبت  حرجو أل  يكا   لهار ع قاو م ر ا      تيمر ياو ما  التازال  -47

المزايار  عاد اأتهارء الخدماو التا  ت اتمل عيا  عما د تا مي  خر اعو  أظل،  تك    العرميي المأة     مزاير 
 المم لو األخ ى . الأظل  ذل      لأف  التمييز  ي  المحرب و   التم يل   أهر ف

 

فا    ليصاو تا مي  تحاتفظ المأة ا     رال ات ا    تم يال التازال مزايار  عاد اأتهارء الخدماو  تم ل المأ  عأدمر -48
   ما  خا ل يلياو تحدياد األقبارط  الأظارل  كل م ر        كل ريا  م ر ا  ما  خا ل  إمر م ج هر ) 
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فإ  دف  األقبارط   مأ م    كو الت مي (  رلتزال قرأ أ      رً تمثل ط ف   م  خ ل ع قو  والمبتم يي
 ي ق  إل  ا ت اكرت محدد  ،  يت   ذل  :ال 

 .("7الفم   "  اج  ليأظرل )   تم ل المأ     رلمحرب و ع    ليصو الت مي  المتهيو عي   أهر  صل  ( )
) إذا كرأاات ال اا الص  تع ي اايوحماا ق    تماا ل المأ اا    اارالعت اف   اا الص التاا مي  األخاا ى عياا  اأهاار   ) (  

  " (.104تتفق م  ال   ط ال ا د   رلفم   "
 

،  ال ي جاد  الأظارل   مجم عو م ر كي  ف   الأظرلتك     ليصو الت مي   ربل م ر   محدد ف   عأدمر -49
 هأاار  التاازال ال يكاا  عأد ااذ  ،لتغطيااو  يااو خباار   ماا  ال  ليصااو   اامأ عياا  المأ اا   التاازال قاارأ أ     

دفا  األقباارط يعت اا     دفاا  المزايار، مبا  ليو حاادة ي  ،  يتحماال الماتم  عارميعيا  المأ اا   لادف  مزاياار لي
    ، لتاازالال  لااي  ابااتثمر ًا لم اجهااو ا العاارميي الثر تااو  م جاا  هااذة العماا د فاا  جاا ه ة تباا يو إللتاازال مزاياار 

ا  ت عاًر لاذل  ال يكاا   ليمأ عيا   أهاار  اال اات اكرتالمأ ا   هاذة    عيا  ذلا  تعرماال ،     صال    التاازال ة
 محدد . ا ت ا  لأظرلدفعرت 

 

 دالمحد االشتراك نظمالخدمة :  انتهاءمزايا بعد 
يتل تحديادة حبا    ليم ا ل المعد بهيو   ا حو أل  التزال المأ     أظل اال ت ا  المحددمحرب و  تعت   -50

طيا  افت ا ارت اكت ا ياو لميار  االلتازال      ال تتر لتي  الفت   ،  ت عًر لاذل ه اال ت ا تل يالم رلغ الت  ب
ع    عيا  ذلا  ياتل قيار  االلتزامارت عيا      خبر   اكت ا يو،   حالمص  ف   ال ي جد احتمرل ألى 

 ااه ًا  عااد أهرياو الفتاا   التاا  يماا ل خ لهاار   12ال تباتحق  كرميهاار خاا ل عأاادمر  إال مخصاال بار  رياا  
     تمديل خدمرتهل .عرميال

 
 عتراف و القياي اال

الدديع  باالشتراك المستحقخدمة لمنشأة خالل يترة يجب على المنشأة االعتراف  عاملعندما يقدم ال  -51
 محدد مقابل تلك الخدمة :ال لنظام االشتراك

ذا زادت  اشدتراكاتعلى أنه التزام ) مصروف مستحق( بعد خصم أيدة  (أ) تدم ديعهدا بالفعدل ، وا 
المسدتحقة للخدمدة قبدل تداريخ الميزانيدة  االشدتراكاتعدل عدن التى تدم ديعهدا بالف االشتراكات

يإنه يجب على المنشأة االعتراف بتلك الزيدادة علدى أنهدا أصدل ) مصدروف مدديوع مقددماً( 
إلى الحد الذى تؤدى به الديعة المقدمة على سبيل المثال إلى تخفيض الديعات المستقبلية 

 أو استرداد نقدى .
يدى  االشدتراكآخر بإدخدال  مصرىعلى أنه مصروف إال إذا تطلب أو سمح معيار محاسبة و )ب( 

 "      المخدزون "– ( 2رقدم ) المصدرىعلدى سدبيل المثدال معيدار المحاسدبة  راجدعتكلفة أصدل ) 
 (."األصول الثابتة" – (10رقم ) المصرىو معيار المحاسبة 

 

شدهراً بعدد نهايدة الفتدرة التدى  12خدالل  بكاملها دمحد نظام اشتراكيى  االشتراكاتال تستحق  عندما -52
سدعر الخصدم المحددد يدى الفقدرة  باسدتخدامون بتقديم الخدمة يإنه يجدب خصدمها عامليقوم خاللها ال

"83." 
 

 اإليصاح
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 . م االشتراك المحددلنظالمعترف به كمصروف على المنشأة اإليصاح عن المبلغ  -53

 

تمااا ل  " الع قااو ذ ىاإلفصاار  عاا  األطاا اف " – (15)  قااال المصاا ىحباا مر يتطياا  معياار  المحرباا و  -54
 .اإلدا   م ظف لك ر   ل ا ت ا  محددرأظف   رال ت اكرت  المتعيموالمأ     رإلفصر  ع  المعي مرت 

 
 المزايا المحددة نظمالمزايا بعد انتهاء الخدمة : 

رت اكت ا ياو لميار  االلتازال معماد  ألأهار تتطيا  افت ا اعيا   بارلي  المزاير المحدد   أظلمحرب و  تعتمد -55
  خبر   اكت ا يو ، عا    عيا  ذلا  ياتل قيار  االلتزامارت عيا        ر   المص  ف ،  هأر  احتمرل 

  تمديل خدمرتهل . العرميي مخصل ألأه يمك  تب يتهر  عد عد  بأ ات م  قيرل   بر 

 
 االعتراف و القياي

          لاااو ، كمااار يمكااا     تكااا   مم لاااو   اااكل كرمااالالمزايااار المحااادد  ريااا  مم أظااالمااا  الممكااا     تكااا    -56
      مأ ااا    إلااا ،  العاارميي األحيااار  مااا  ماا  المأ ااا   ،   فااا   عااض  دفااا  ا ااات اكرت   جز اا  مااا  خاا ل 

مأه ،  ال يعتمد دفا  المزايار  العرميي ليتمر ي    تدف  مزاير  المعد    صأد ق مأفصل قرأ أًر ع  المأ    
ليصااأد ق  لكا  كاذل  عياا   االباتثمر رل     داء كااز المابااتحمو فماط عيا  الم  المم لاو عأادمر تصا ح م

تما ل  صا ل الصاأد ق ،  عيا  ذلا  فاإ  المأ ا     ى عجز ف   عي  تع يضقد   المأ    )    ر تهر( 
،  ت عااًر لااذل  ال يكااا     رلأظاارلفاا   اقاا  األماا   رلتعهااد  رلمخاارط  االكت ا ياااو   االبااتثمر يو الم ت طااو 

 المبتحق ليفت   . اال ت ا مزاير محدد  مبر يًر  رل      لم يغ  لأظرلالمعت ف  ه  المص  ف

 

 المزاير المحدد  الخط ات الترليو : لأظلت مل محرب و المأ     -57

 تحديد العجز    الفر ض ع  ط يق : ( )

مر ال خادمتهل م المكتب و ليعرميي لم يغ المزاير  يعتمد عييهابتخدال األبرلي  االكت ا يو إلج اء تمدي   (1)
 " إلااااااااااااااااااااا  67) اجااااااااااااااااااااا  الفمااااااااااااااااااااا ات مااااااااااااااااااااا  " فااااااااااااااااااااا  الفتااااااااااااااااااااا ات الحرلياااااااااااااااااااااو   البااااااااااااااااااااار مو 

  اجا  مو ) رااا،  هذا يتطي     تم ل المأة     تحديد ممدا  الميز  الت  تع د ليفت ات الحرليو  الب" (69"
ر افياو اكت ا يو(       المتغيا ات الديم   ) افت ا رت    عمل تمدي ات  "(74" إل " 70" م   الفم ات

) مثال الزيااردات المبااتم ييو فاا      أبا و ال فياارت(   المتغياا ات المرليااو  العاارميي ) مثال معاادل د  ا  
 "(.98"إل  " 75" م  الفم ات  اج ( الت  بتتث  عي  تكيفو الميز  )   التكرليف الط يوالم ت رت 

)    الخدماو الحرلياو  محدد    تكيفو جل تحديد الميمو الحرليو اللتزال المزاير الم  ز  اال تي  الميااخص  (2)
 (." 86" إل  "83 م  " "69" إل " 67"م  الفم ات   اج 

"( ما  الميماو الحرلياو 115" إلا  "113خصل الميمو العردلو ألى  صا ل ليأظارل )  اجا  الفما ات ما  " (3)
 اللتزال المزاير المحدد  .

جاز    الفار ض الاذى تال تحديادة فاي ) ( تحديد قيمو صرف  التزال ) صل( المزايار المحادد   رباتخدال الع ( )
 عد تعدييه   ى يثر  تحدد عدل تجر ز صرف   صل المزاير المحادد  لميماو بامف األصال )  اجا  الفما   

"64.) " 

 )ج( تحديد الم رلغ التي بيتل االعت اف  هر في األ  ر     الخبر   :
 " (.74" إل  "70( تكيفو الخدمو الحرليو )  اج  الفم ات م  "1)   
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" إلا  99(  يو تكيفو ع  الخدمرت البر مو  المكرب   الخبر   ما  التبا يرت )  اجا  الفمااا ات ما  "2)
"112. ) " 

 " (126" إل  "123) اج  الفم ات م  "( صرف  الف ا د عي  صرف  التزال ) صل( المزاير المحدد  3)
تاي بايتل االعتا اف  هار فاي الادخل ال ارمل تحديد إعرد  قير  صرف  التازال ) صال( المزايار المحادد   ال )د( 

 اآلخ   المت مأو :
 "(.129"  " 128( المكرب   الخبر   االكت ا يو )  اج  الفم تي  "1)
( العر ااد عيااا   صاا ل الأظااارل  عاااد خصاال الم ااارلغ التاااي ت اامأهر صااارف  الف ا اااد عياا  صااارف  التااازال 2 )

 "(.130) صل( المزاير المحدد  )  اج  الفم   "
 عاد خصال الم ارلغ التاي ت امأهر صاارف  ( " 64تغييا  فاي تا ثي  بامف األصال )  اجا  الفما   "(    3 )

 .الف ا د عي  صرف  التزال ) صل( المزاير المحدد  
 

ليمزاياار المحاادد  تماا ل المأة اا    تط يااق هااذة اإلجاا اءات لكاال  أظاارلي جااد لاادى المأ اا    كثاا  ماا     عأاادمر
   كل مأفصل .  هميو ذى أظرل

 
 للنظدامنشأة تحديد القيمدة الحاليدة اللتزامدات المزايدا المحدددة و القيمدة العادلدة أليدة أصدول على الم -58

بانتظام كامل بحي  ال تختلف المبالغ المعترف بها يى القدوائم الماليدة بصدورة جوهريدة عدن المبدالغ 
 .نهاية الفترة الماليةالتى كان سيتم تحديدها يى تاريخ 

 

يتطيا  م ار كو خ يا  اكتا ا ى متهال فا  قيار  كرفاو االلتزامارت الج ه ياو ي ج  هذا المعيار   لكأاه ال  -59
لمزايار  عااد اأتهارء الخدمااو،   ألرا اض عمييااو يمكا  ليمأ اا      تطيا  ماا  خ يا  اكتاا ا ى متهال إجاا اء 
تمييل مفصل ل لتزال ق ل تر ي  أهريو الفتا   المرلياو،   ا رل ذلا  ياتل تحاديي أتار ي التميايل ألياو معارم ت 

يو   ليتغي ات الج ه يو األخ ى ف  الظا  ف )  مار فا  ذلا  التغيا ات فا   باعر  البا ق    باعر  ج ه  
 الفر د  ( حت  تر ي  أهريو الفت   المرليو.

 
يعتماد ف   عض الحرالت قد ت ف  التمدي ات   المعدالت   األبرلي  الحبار يو المختصا   م ارلغ تم ي ياو  -60

 ذا المعير  .ليحبر رت المفصيو الم  حو ف  ه عييهر
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  الضمنىمحاسبة االلتزام 

 مزايدا محدددة ولكدن لنظدامام الرسدمية بموجب األحكد ليي يقط القانونى التزامها حسابعلى المنشأة  -61
غير الرسمية المتعارف عليها بالمنشأة ، وينشأ عن األعراف  األمورينشأ من  ضمنىكذلك أى التزام 

، والمثال  العاملينالمنشأة بديل يعلى سوى ديع مزايا  محي  ال يوجد أما ضمنىغير الرسمية التزام 
األعددراف غيددر الرسددمية للمنشددأة ضددرراً غيددر مقبددول  تغيددر عندددما يسددببهددو  الضددمنىلتددزام علددى اال 

 .العاملينلعالقتها مع 

 

،  الأظاارل الأاارتي عاا  رمزاياار محاادد  ليمأ اا    اا   تماا ل  إأهاارء التزامهاا لأظاارلقااد تباامح األحكاارل ال بااميو  -62
 عياا   ،رلعاارميي إذا   ادت االحتفاارظ   أظاارلرل ذلاا  يكاا   عاارد  ماا  الصااع   رلأباا و ليمأ اا   إلغاارء   اا  

ذل    ف  ظل عدل  ج د  دلو عي  عك  ذلا  تفتا ض محربا و المزايار  عاد اأتهارء الخدماو    المأ ا   
 ليعرميي . م المزاير بتبتم  ف  الميرل  ذل  عي  مدى العم  ال ظيف  المت  هذة حرليًر  تتعهدالت  

 
 قائمة المركز المالى

 على المنشأة أن تعترف بالتزام )أصل( صايى المزايا المحددة يي قائمة مركزها المالى . -63

 

أصل المزايا المحدددة بدأى  صايى عندما يكون للمنشأة يائض يي نظام المزايا المحددة يعليها قياي -64
 مما يلى أيهما أقل :

 الفائض يي نظام المزايا المحددة. (أ)

 " .83و)ب( سقف األصل باستخدام سعر الخصم كما هو مبين يي يقرة "     

 

 مزايار محادد     فا  حارالت معيأاو حاي  ياتل االعتا اف أظارلقد يأ    صل حي  يتل   كل مفا ط تم يال  -65
 تعت ف المأ     رألصل  ب   مر يي  :ف  هذة الحرالت  االكت ا يو ،    رأل  ر 

 د   ه  الممد   عي  ابتخدال الفر ض لت ليد مأرف  مبتم ييو .أل  المأ    تبيط  عي  م     ( )
 (.  اعرمي  خدمرت قدمهر ال المأ   دفعتهر  ا ت اكرت)أل  تي  البيط   أتيجو ألحداي بر مو  ) (  

  )ج(  أل  المأرف  االقتصرديو المبتم ييو تت ف  ليمأة    عي   كل تخفايض فا  اال ات اكرت المباتم ييو 
  كل م ر   ليمأ         كل ري  م ر   لأظل  خ ى تعرأ  ما  العجاز  إمرأمدى     ابت داد 

. 
 

  : القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة و تكلفة الخدمة الحالية والقياي االعتراف
الأهر يااو   معااادل د  ا   تالم ت اارمحاادد   عااد  متغياا ات مثاال الالمزاياار  لأظاارلقااد تتاا ث  التكيفااو الأهر يااو  -66

تتا ث  تيا  التكيفاو     ار  اباتثمر   لأظارل مما ل  ال فيرت  اتجرهرت التكيفاو الط ياو ،   رلأبا و  لعرميي ا
التكيفو الأهر يو ليخطو ري  متكد  ،  ما  المحتمال    يباتم  عادل الت كاد هاذا تعت    ،   الأظرل ص ل 

ر  عااد أهريااو الخدمااو   تكيفااو عياا  ماادى فتاا   ط ييااو ماا  ال قاات ،  لمياار  الميمااو الحرليااو اللتزاماارت مزاياا
 الخدمو الحرليو المتعيمو  ذل  م  ال    ى الميرل  مر يي  :

 "(.69" إل " 67" م  الفم ات  اج كت ا ى ) تط يق  بي   تمييل ا ( )
 "(74" إل " 70" م  الفم ات  اج ) الميز  لفت ات الخدمو تحميل ( )
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 "(.98" إل " 75" م  تالفم ا  اج عمل افت ا رت اكت ا يو )   )ج(             
 

 

 أسلوب التقييم االكتوارى 
 The Projected Unit Credit)الوحدددة اإلضددايية المقدددرةطريقددة  علددى المنشددأة اسددتخدام -67

Method)    القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة الخاصة بهدا و تكلفدة الخدمدة الحاليدة لتحديد
 .ا انطبق ذلكإذالمتعلقة بذلك ، تكلفة الخدمة السابدقة 

 

 

 عاا ف   بااي   الميااز  المبااتحمو ممباامو عياا  الخدمااو   )  حيرأااًر ت ال حااد  اإل اارفيو الممااد  ط يمااو   إ  -68
تباا   فاا  أ اا ء  حااد  إ اارفيو ماا  الميااز  ت ى    كاال فتاا   خدمااو   بااي   الميااز  و بااأ ات الخدمااو( تاا

أفصااال لتكااا ي  االلتااازال ماااي  كااال  حاااد    اااكل م"(   ت74" إلااا " 70"مااا  الفمااا ات   اجااا المباااتحمو ) 
 "(.98" إل " 75"م  الفم ات   اج الأهر  ) 

 

 "68"مثال يوضح الفقرة 
الأهار   لكال بااأو ما  بااأ ات  الم تاا ما   %1أتهارء الخدمااو   تبار ى اتباتحق مياز  عياا   اكل م ياغ ممطاا   عأاد 

و ،  باع  الخصاال )م كا ( كاال باأ %7  يفتا ض    يزيااد  ممادا   10.000الباأو األ لاا  ها   م تا الخدماو ،   
الااذى يت قا     يتاا   الخدماو فاا   عرمال ي اي  الجااد ل التارل  كيااف يتزاياد االلتاازال لي و،فا  البااأ %10المباتعمل هاا  

الباه لو يتجرهال هاذا  ألرا اضأهريو البأو الخرمبو عي  افت اض عدل  ج د تغي ات ف  االفت ا رت االكت ا ياو ،   
    تر ي  الحق . م ك الخدمو ف  تر ي   عرملاحتمرل    يت   الإلظهر   لالمثرل التعديل اإل رف  ال ز 

 5  4  3  2  1  البأو
           الخرصو لا:الميز  

 524  393  262  131  صف   البأ ات البر مو -
 131  131  131  131  131  م  ال ات  الأهر  ( %1البأ ات الحرليو ) -
           م ك  لمد  خم  بأ ات( 107%×1000)1%
 655  524  393  262  131  البأ ات الحرليو   البر مو -

 476  324  196  89  -  االلتزال األ ل  
 48  33  20  9  -  %10الفر د   ممدا  

 131  119  108  98  89  تكيفو الخدمو الحرليو
 655  476  324  196  89  الأهر  االلتزال 

           
           م حظو :

 بر مو الااللتزال األ ل  ه  الميمو الحرليو ليميز  الخرصو  رلبأ ات  -1
 تكيفو الخدمو الحرليو ه  الميمو الحرليو ليميز  الخرصو  رلبأو الحرليو -2
  االلتزال الأهر   ه  الميمو الحرليو ليميز  الخرصو  رلبأ ات الحرليو   البر مو  -3

اأتهرء الخدمو  كرميهار حتا   لا  اباتحق جازء ما  االلتزامارت خا ل  مر  عدالمزاير  تم ل المأ     خصل التزامرت -69
 . أهريو الفت   المرليو(  ه ًا م  تر ي  12)

 

 الميزة لفترات الخدمة تحميل    
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الية المتعلقدة بهدا ، وتحديدد حعند تحديد القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة لمنشأة و تكلفة الخدمة ال -70
 نظددام الميدزة لفتدرات الخدمددة بموجدب صديغة تحميدلعلدى المنشددأة  ،ذلدك  إذا انطبددقفدة الخدمدة السدابقة تكل
ميزة أعلى بشكل جوهرى من يى سنوات الحقة ستؤدى إلى مستوى  عاملميزة ، على أنه إذا كانت خدمة اللا

 من : ابتداءً وذلك أساي القسط الثابت ، الميزة على  تحميلالسنوات السابقة يإنه يجب على المنشأة 
) سواء كانت  النظامألول مرة إلى مبلغ مزايا بموجب  عاملؤدى ييه خدمة الالتاريخ الذى ي (أ)

 المزايا مشروطة بمزيد من الخدمة أم ال ( ، وذلك حتى 
لمزايدا مبلغ هدام و مدؤثر ل مزيد منإلى  عاملؤدى ييه مزيد من الخدمة لليالتاريخ الذى ال  (ب)

 . المرتبزيادات األخرى يى ، عدا ال النظامبموجب 

 

 

الميااز  ليفتاا   الحرليااو ) ماا   جاال تحديااد تكيفااو   تحمياال   تماا ل المأ اا   تتطياا  ط يمااو ال حااد  اإل اارفيو الممااد    -71
الخدمو الحرليو(   الفت ات الحرليو   البر مو ) م   جل تحديد الميمو الحرليو اللتزامرت المزايار المحادد ( ،  تما ل 

الفت ات الت  يأ   فيهر االلتزال لتمديل مزاير  عد اأتهرء الخدماو ،  يأ ا  ذلا  االلتازال  عي لمأفعو ا  تحميلالمأة    
التاا  تت قااا  المأ اا      تاادفعهر فااا        تمااديل الخاادمرت ممر ااال مزاياار  عااد اأتهااارء الخدمااو عااارميعأاادمر يماا ل ال

لت  يا    د جاو يعتماد عييهار ميار  ذلا  االلتازال  المبتم ييو ،  تبامح األبارلي  االكت ا ياو ليمأ ا   المرليوفت ات ال
 االعت اف  راللتزال .

 "71أمثلة توضح الفقرة "

يباتحق الادف  عأاد التمرعاد لكال باأو  100مزاير محدد  ميز  عيا   اكل م ياغ ممطا   ممادا ة  أظرلمدل ي  (1)
 م  بأ ات الخدمو .

،   الميماو الحرلياو  100 لم يغميمو الحرليو لكل بأو ،  تكيفو الخدمو الحرليو ه  ال 100ميز  ممدا هر  تحمل
أهريااو بااأ ات الخدمااو حتاا  تاار ي   فاا  عااددم اا   و  100 لم يااغاللتاازال المزاياار المحاادد  هاا  الميمااو الحرليااو 

  .الفت   المرليو
  الميمااو الحرليااو تكيفااو الخدمااو الحرليااو المأ اا   فااإ  عرماالعأاادمر يتاا   ال   فاا  اً فإذا كرأاات الميااز  مبااتحمو الااد

فها   التخصايلالخدماو ،   با   تا ثي   عرمالاللتزال المزاير المحدد  تعك  التر ي  الذى يت قا  فياه    يتا   ال
 .أهريو الفت   المرليوت   الخدمو ف  تر ي   عرملال ل     قل م  الم رلغ الت  كرأت بتحدد 

ات الخدماو ،  يباتحق الأهار   لكال باأو ما  باأ   الم تا ما   %0.2 اه يًر ممادا ة  معر رً  يمدل الأظرل (2)
 .65عم   م الدف   المعرش

الأهاار    الم تاا ماا   %0.2 ااه ى مماادا ة  لمعاارشقاا  المباار يو ليميمااو الحرليااو فاا  تاار ي  التمرعااد المت   الميااز 
ما  باأ ات  باأوتحمال لكال م  تر ي  التمرعد المت ق  حت  تر ي  ال فر  المت ق   الممد  المبتحق الدف  ا تداءً 

الخدمااو الحرلياو ها  الميمااو الحرلياو لتيا  الميااز  ،  الميماو الحرلياو اللتاازال المزايار المحادد  هاا   الخدماو ،  تكيفاو
باأ ات الخدماو حتا   فا الأهار   م ا   ًر  الم تا ما   %0.2ال ه ى ال رلغو  المعرشالميمو الحرليو لدفعرت 

الحرليااو اللتاازال المزاياار المحاادد  أل  تكيفااو الخدمااو الحرليااو   الميمااو  تخصاايل،  يااتل  أهريااو الفتاا   المرليااوتاار ي  
 . بأو 65دفعرت التمرعد ت د  عأد عم  
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مزاياار محاادد  حتاا   لاا  كرأاات المزاياار م اا  طو  اارلت ظيف  أظاارلالتاازال  م جاا   عرمااليأ اا  عاا  خدمااو ال -72
ق اال تاار ي  االبااتحمرق التاازال  عرماال  يأ اا  عاا  خدمااو ال ،رياا  مكتباا و (  أهاارالمبااتم ي  )  معأاا  يخاا  

 عرمالال ألأه ياتل فا  تار ي  كال ميزاأياو الحاق تخفايض م ياغ الخدماو المباتم ييو التا  يجا  عيا    مأ
صاا ح مبااتحمًر ليميااز  ،  عأااد قياار  المأ اا   اللتزامهاار  رلمزاياار المحاادد  فإأهاار ت خااذ فاا  تمااديمهر ق اال    ي

ل ما     مزايار معيأاو يو متطي رت ابتحمرق ،   رلمثل  رل رأل العرميي االعت ر  احتمرل عدل تي يو  عض 
 عااد اأتهاارء الخدمااو ، مثاارل ذلاا  المزاياار الط يااو  عااد اأتهاارء الخدمااو تصاا ح مبااتحمو فمااط إذا  قاا  حاادي 

 تماديل الخدماو التا  تا ف  االباتحمرق  عرمالفإأه يأ ا  التازال عأادمر يما ل ال عرملمحدد عأد إأهرء خدمو ال
يتث  عيا  قيار  االلتازال إال  أاه ال يحادد بامحادد ال الحدي ت ق   ق  ليميز  إذا  ق  الحدي المحدد ،   

 مر إذا كر  االلتزال قر مًر .
 
 

 
 "72وضح الفقرة "أمثلة ت
 

لكل بأو م  بأ ات الخدمو ،  تبتحق المزاير  عد ع   باأ ات ما   100يم ل أظرل  دف  ميز  ممدا هر  (1)
 الخدمو .

 

الع   األ ل  تعك  تكيفو الخدمو الحرلياو لكل بأو ،   ف  كل بأو م  البأ ات  100تحمل ميز  ممدا هر 
   الميمو الحرليو ل لتزال احتمرل عدل إكمرل العرمل مد  ع   بأ ات م  الخدمو .

 
،  25لكااال باااأو مااا  باااأ ات الخدماااو  رباااتثأرء الخدماااو ق ااال بااا   100يمااا ل أظااارل  ااادف  مياااز  ممااادا هر  (2)

  تبتحق المزاير ف  ًا.

 

الخدمو ق ل ذلا  التار ي  ال تاتدى إلا  مزايار ) م ا  طو    ريا   أل  25تحمل ميز  ليخدمو ق ل ب  ال 
 لكل بأو الحمو . 100م   طو (،   تحمل ميز  ممدا هر 

 
 

االلتازال حتاا  التار ي  الاذى ال يااتدى فياه مزياد ماا  خدماو العرمال إلاا  م ياغ هارل  مااتث  لمزياد ماا   يتزاياد -73
هاا  فاا  ذلاا  التاار ي     ق يااه   تحماال الميااز  لكاال المزاياار ،  لااذل  تحماال الميااز   كرميهاار ليفتاا ات التاا  تأت

فتاا   محرباا يو  م جاا  صاايغو أظاارل المزاياار، عياا   أااه إذا كرأاات خدمااو العاارميي  فاا  البااأ ات ال حمااو 
بتتدى إل  مبت ى ميز   عي   ص    هرماو  ماتث   ما  الباأ ات البار مو ، تما ل المأ ا    تحميال المياز  

  الاذى ال ياتدى فياه مزياد ما  خدماو العرمال إلا  م ياغ هارل لمزياد عي   بر  المبط الثر ت حت  التار ي
م  المزاير ،  ي جا  ذلا  إلا     خدماو العرمال خا ل الفتا    كرميهار باتتدى فا  الأهرياو إلا  المياز  عأاد 

 ذل  المبت ى األعي  .
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 "73أمثلة توضح الفقرة "
 ال ،  د ع ا  باأ ات ما  الخدماويباتحق  عا 1000 دف  ميز  عي   كل م يغ ممط   ممادا ة  أظرلم ل ي  (1)

 مزيدًا م  المزاير ليبأ ات ال حمو . الأظرل ف  ي

__________________________________________________________________ 

( لكال باأو ما  الباأ ات الع ا  األ لا  ،  تعكا  قيماو 10مو عي    ممب 1000)  100ميز  ممدا هر  تحمل
         ع ااا  باااأ ات مااا  الخدماااو ، عرمااالأ ات الع ااا  األ لااا  احتمااارل عااادل إكمااارل التكيفاااو الخدماااو الحرلياااو ليبااا

 ميز  ليبأ ات ال حمو . تحمل  ال 
__________________________________________________________________ 

 ا فاا  الااذي  الزالاا العاارميي لجمياا   2000 اادف  ميااز  تمرعااد عياا   ااكل م يااغ ممطاا   مماادا ة  أظاارلماا ل ي  (2)
 غاض  65 عاد ع ا ي  باأو ما  الخدماو    الاذي  الزالا ا فا  الخدماو عأاد عما   55الخدمو عأد عما  

 الأظ  ع  ط ل فت   خدمتهل .

__________________________________________________________________ 
عأاد عما   الأظارلزايار  م جا  تاتدى الخدماو   اًل إلا  م 35ي  الذي  ييتحما    رلعمال ق ال عما  عرمي رلأب و لي

 اد   تا ثي  عيا  م ياغ    ت قيات  33  الع د  عأد عما   30   يت   الخدمو عأد عم   عرمل) يمك  لي 35
 هاارلإلاا  م يااغ  55المزاياار ( ،  هااذة المزاياار م اا  طو  مزيااد ماا  الخدمااو ، كااذل  ال تااتدى الخدمااو  عااد عماا  

( 20مو عياا    ممبا 2000)  100المأ ا   ميااز  ممادا هر  تحمال العاارميي لمزياد ما  المزاياار ،   رلأبا و لهاتالء 
 .55إل  عم   35لكل بأو م  عم  

ال تاتدى الخدماو لفتا   تزياد عا  ع ا ي   45  عما   35ي  الاذي  ييتحما    رلعمال  اي  عما  عارمي رلأب و لي  
مو   ممبا 2000)  100 مياز  ممادا هر العرميي المأ    لهتالء    تحمللمزيد م   المزاير ،  هرلبأو إل  م يغ 

 ( لكل بأو م  البأ ات الع  ي  األ ل  .20عي  
 ى إلاا  م يااغ هاارل لمزيااد ماا  المزاياار،بااأ ات لاا  تااتد 10فااإ  خدمتااه  عااد  55 رلأباا و لعرماال التحااق فاا  باا  

 لكل بأو م  البأ ات الع   األ ل .( 10ممب مو عي   2000) 200 رلأب و لهذا العرمل تحمل المأ    
فتا    عرمالتعك  تكيفو الخدمو الحرليو   الميماو الحرلياو ل لتازال احتمارل عادل إكمارل ال العرميي ي   رلأب و لجم

 . الخدمو ال زمو
__________________________________________________________________ 

 اأتهاارء عااد  عرماالماا  التكاارليف الط يااو لي %40العاا ج الط اا   عااد إأتهاارء الخدمااو  تعاا يض  أظاارلماا ل ي  (3)
ما  هاذة  %50الخدمو  عاد  كثا  ما  ع ا  باأ ات    قال ما  ع ا ي  باأو ،    عرملالخدمو إذا ت   ال
 الخدمو  عد ع  ي  بأو م  الخدمو     كث  . عرملالتكرليف إذا ت   ال

__________________________________________________________________ 
مو   ممبا %40)م  الميمو الحرليو ليتكرليف الط ياو المت قعاو   %4المأ     تحمل أظرل المزاير م ج  صيغو 

( لكال باأو ما  الباأ ات 10عيا   مو  ممبا %10) %1األ لا     ل باأو ما  الباأ ات الع ا ااا( لك10عيا  
الفتا   ال زماو ليخدماو  عرمالالع   الثرأيو ،  تعك  تكيفو الخدماو الحرلياو فا  كال باأو احتمارل عادل إكمارل ال

ي  الاذي  يت قا     يت كا ا الخدماو خا ل ع ا  باأ ات عرميصل عي  جزء م  المزاير    كيهر ،   رلأب و ليليح
 ميز  .  يو لهل تحملال 
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ما  التكارليف الط ياو  عاد اأتهارء الخدماو إذا  %10الع ج الط    عاد اأتهارء الخدماو  تعا يض  أظرلم ل ي (4)
ماا  تياا   %50ل ماا  ع اا ي  بااأو ماا  الخدمااو  الخدمااو  عااد  كثاا  ماا  ع اا  بااأ ات    قاا عرماالتاا   ال

 بأو     كث  م  الخدمو . 20الخدمو  عد  عرملالتكرليف إذا ت   ال

__________________________________________________________________ 

فإأاه الباأ ات البار مو ،  لاذل   ما  هرماوتتدى الخدماو فا  الباأ ات ال حماو إلا  مبات ى مزايار  عيا   صا    
المأ اا   الميااز  عياا   باار   تحمالي  الااذي  يت قاا     يت كاا ا الخدماو  عااد ع اا ي  بااأو     كثاا  عاارمي رلأبا و لي

"   ال تتدى الخدمو لمار يزياد عا  ع ا ي  باأو إلا  م ياغ جا ه ى لمزياد ما  68المبط الثر ت  م ج  الفم   "
ماا  الميمااو  %2.5ات الع اا ي  األ لاا  إلاا  كاال بااأو ماا  البااأ   تحماالالمزاياار ،  عياا  ذلاا  تكاا   الميااز  التاا  
 (.20ممب مو عي   %50الحرليو ليتكرليف الط يو المت قعو  ) 

 
كال   الخرصاو ي  ع   بأ ات  ع  ي  بأو تك   الميز   فيمر ي  الذي  يت ق     يت ك ا الخدموعرمي رلأب و لي

لهاااتالء  تحمااالمت قعاااو ،   ال مااا  الميماااو الحرلياااو ليتكااارليف الط ياااو ال %1باااأو مااا  الباااأ ات الع ااا  األ لااا  
  يو ميز   رلأب و ليخدمو  ي  أهريو البأو العر      التر ي  الممد  لت   الخدمو . العرميي 

 
 لهل  يو ميز  . تحملي  الذي  يت ق     يت ك ا الخدمو خ ل ع   بأ ات ال عرمي رلأب و لي

بااأو ماا  بااأ ات الخدمااو تااتث  الزيااردات الأهاار   لكاال  الم تاا يكاا   م يااغ الميااز  أباا و ثر تااو ماا   عأاادمر -74
عي  الم يغ المطي   لتبا يو االلتازال المار ل ليخدماو ق ال تار ي  الميزاأياو ، إال  أهار  الم ت المبتم ييو ف  

 إ رفيًر   لذل  : التزامرال تخيق 
إلاا  مزياد ما  المزايار  ارل رل ما     م يااغ  الم تا " ال تاتدى الزياردات فا  ) (70لغا ض الفما   " ( )

 الأهر   . الم ت زاير يعتمد عي  الم

 الذى ت ت ط  ه الميز  . الم ت لكل فت   ه  أب و ثر تو م   المحمليك   م يغ الميز    ) (  
 

 "74مثال يوضح الفقرة "
 .55الأهر   لكل بأو م  بأ ات الخدمو ق ل عم   الم ت م   %3ميز  ممدا هر  العرمي  يبتحق 
،  هذا ه  التر ي  الذى ال يتدى فياه  55الأهر   الممد  لكل بأو حت  عم    الم تم   %3ميز  ممدا هر  تحمل

 .و ميز  إل  الخدمو  عد ذل  العم  ي تحمل،   ال  الأظرللمزيد م  المزاير  م ج   هرلمزيد م  الخدمو إل  م يغ 
 

 االيتراضات االكتوارية 
 بعضها .يجب أن تكون االيتراضات االكتوارية غير متحيزة و متسقة مع  -75

 

يمزايار لالمأ    ليمتغي ات الت   باتحدد التكيفاو الأهر ياو تعدهر االفت ا رت االكت ا يو ه   ف ل تمدي ات  -76
 : عد اأتهرء الخدمو ،  ت مل االفت ا رت االكت ا يو 

ي  الحااارليي    البااار مي  ) مااا  عااارمياالفت ا ااارت الديم ر افياااو   ااا   الخصااار ص المباااتم ييو لي ( )
 مي  ليمزاير ،  تتأر ل االفت ا رت الديم ر افيو  م  ًا مثل :( المبتحيع ل أهل

 ال فيرت  ثأرء فت   الخدمو    عد اأتهر هر. (1)
   العجز   التمرعد الم ك  . العرميي معدل د  ا  (  2)   
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 الذي  يبتحم   المزاير .  يع ل أهلم  م   الأظرلأب و األع رء ف  (  3)   

  الط يو . الأظل  معدالت المطرل رت  م ج(  4)   

 االفت ا رت المرليو الت  تتأر ل  أ دًا مثل : ) ( 
 "( .86 إل " 83" م  الفم ات  اج بع  الخصل ) (  1)    

 "(.95"إل " 87" م  الفم ات  اج المبتم ي    مبت يرت المزاير )  ( الم ت 2   ) 
 هرمارً مار فا  ذلا    حياي يكا   ذلا  التكارليف الط ياو المباتم ييو   ، الط يو المزايرف  حرلو ( 3  ) 

  "(.98" إل " 96"م  الفم ات   اج تكيفو إدا   المطرل رت   دفعرت الميز  ) 

ال اا ا   المبااتحمو عياا  الأظاارل عياا  اال اات اكرت المتعيمااو  رلخدمااو ماار ق اال تاار ي  اأتهاارء ( 4   )
 الفت   المرليو    عي  المزاير الأرجمو ع  هذة الخدمو .

 

 ري  حذ      متحفظو   كل م رلغ فيه . كرأتري  متحيز  إذا  االكت ا يوا رت تك   االفت   -77

 

كرأت تعك  الع قاو االقتصارديو  اي  ع امال  إذا ال عض  ع هرتك   االفت ا رت االكت ا يو متفمو م   -78
، فعياا    معاادالت الخصاال الأظاارل  العر ااد عياا   صاا ل  الم ت اارتمثاال الت ااخل   معاادالت الزياارد  فاا  

الخرصاااو   االفت ا ااارتالتاا  تعتماااد عياا  مبااات ى ت ااخل معاااي  )مثاال  لمثااارل كرفااو االفت ا ااارتباا يل ا
  المزاياار ( فاا   يااو فتاا   مبااتم ييو معيأااو تفاا ض أفاا  مباات ى  الم ت اارت  بااعر  الفر ااد    الزيااردات فاا  

 الت خل ف  تي  الفت   .

 

( إال إذا كرأات الأمطياو)  لميربايواتحدد المأ    بع  الخصل   االفت ا رت المرليو األخا ى ما  الأرحياو  -79
تكا   المياز   عأدمر كث  ، مثرل ذل   يعتمد عييهرالتمدي ات م  الأرحيو الفعييو ) معدلو حب  الت خل( 

 ليبأدات الم ت طو  مت   لأف  العميو   الفت  .  ابعوب ق  ت جدم ت طو  مت     

 

للفتدرة  نهايدة الفتدرة الماليدةيى تداريخ  على توقعات السوق مبنيةتكون االيتراضات المالية  أنيجب  -80
 التى سيتم على مداها تسوية االلتزامات .

 

 االيتراضات االكتوارية : معدل الوييات
على المنشأة أن تحدد االيتراضات الخاصدة بمعددل الوييدات لدديها بدالرجوع إلدى أيضدل تقددير لمعددل  -81

 وييات أعضاء النظام سواء أثناء وبعد التوظيف.
 

دي  التكيفاو الكيياو ليمزايار ت خاذ المأ ا   فاي اعت ر هار التغيا  المت قا  فاي معادل ال فيارت فتما ل م   جل تم -82
 عي  ب يل المثرل  تحديي جد ل ال فيرت الأمطيو  رلتحب  المت ق  في معدل ال فيرت.

 

 االيتراضات االكتوارية : سعر الخصم 

ة الخدمدة )الممولدة و غيدر الممولدة ( ميدزة بعدد نهايداليجب تحديد السعر المستخدم لخصم التزامات  -83
أو ،  عالية التصنيفعلى سندات الشركات  نهاية الفترة المالية تاريخالسوق يى  عوائدبالرجوع إلى 

( علدى السدندات الحكوميدة ، ويجدب أن تكددون نهايدة الفتدرة الماليدةالسدوق ) يدى تداريخ  عوائدد علدى
متسدقة مدع العملدة و الفتدرة المقددرة اللتزامدات عملة ويترة سدندات  الشدركات أو السدندات الحكوميدة 

 مزايا بعد انتهاء الخدمة.
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فت ا اارت االكت ا يااو التاا  لهاار تاا ثي  جاا ه ى هاا  بااع  الخصاال ،  يعكاا  بااع  الخصاال الميمااو اال حااد  -84
 باع االكت ا ياو    االباتثمر يو ، إ ارفو إلا  ذلا  ال يعكا    الزمأيو ليأم د ،  لكأه ال يعكا  المخارط  

اال تماار  الخرصااو  رلمأ اا   التاا  يتحميهاار دا أاا  المأة اا   ، كماار  أااه ال يعكاا  مخاارط     رط  الخصاال مخاا
 احتمرل اخت ف الخ    المبتم ييو ع  االفت ا رت االكت ا يو .

 

يعكاا  باااع  الخصااال الت قيااات الممااد  لااادفعرت المزايااار ،  مااا  أرحياااو عمييااو تحماااق المأ ااا   ذلااا  عااارد   -85
    بااع  خصاال مفاا د يعكاا  الت قياات   الم يااغ الممااد ي  لاادفعرت المزاياار  تط يااق معاادل المت بااط الماا جح ل
   العميو الت  بيتل دف  المزاير  هر.

 

لبااأدات ذات ابااتحمرق ط ياال األجاال كاارف ليتأرباا  ماا    ابااعوباا ق  جااد تفاا   عااض الحاارالت قااد ال  -86
البا ق الجر ياو ليفتا   ،  ف  هذة الحارالت تباتخدل المأ ا    باعر  حمرق الممد  لكرفو دفعرت المزايراالبت

المأرباااا و لخصاااال الاااادفعرت ذات األجاااا  األقصاااا    تمااااد  بااااع  الخصاااال ل بااااتحمرقرت األطاااا ل  جااااً  
 ربااتأترج  بااعر  الباا ق الجر يااو حباا  مأحأاا  العر ااد ،  ماا  رياا  المحتماال    يكاا   إجماارل  الميمااو 

 جازء المزايار المباتحق الحرليو  اللتزامرت مزاير محدد  حبربًر   كل خارص لباع  الخصال المط اق عيا 
 لمت ف   .ا عد االبتحمرق الأهر   لبأدات ال  كرت    البأدات الحك ميو  الدف 

 

 
 الطبية  الرعايةو المزايا و  تكاليف المرتباتااليتراضات االكتوارية : 

 مزايا بعد انتهاء الخدمة على أساي يعكي ما يلى :القياي التزامات  يتم -87

 .المرتباتقدرة يى الزيادات المستقبلية  الم (أ)
يتعددى هدذه األحكدام(  ضمنىالتزام   ى) أو الناجمة من أ النظامالمزايا المذكورة يى أحكام و )ب( 

 .نهاية الفترة الماليةيى تاريخ 

)ج( التغيرات المستقبلية المقدرة يى مستوى أية مزايا للدولة التى تدؤثر علدى المزايدا المسدتحقة و 
 يقط عند حدو  أي من اآلتى : بموجب خطة مزايا محددة وذلك

 .نهاية الفترة المالية( إذا تمت هذه التغيرات قبل تاريخ 1)  
أن مزايدا الدولدة هدذه  علدى يعتمد عليهداأدلة أخرى  دلت البيانات التاريخية أو أية( إذا 2)أو 

مدددع التغيدددرات المسدددتقبلية يدددى  مثدددل أن تتفدددقسدددتتغير بأسدددلوب يمكدددن التنبدددؤ بددده ، 
 . للمرتباتامة لألسعار أو المستويات العامة المستويات الع

 تأثير أي تحديد لحصة صاحب العمل يي تكلفة المزايا المستقبلية .( دو )
المساهمات التي يقدمها العاملون أو األطراف الثالثة والتدي تخفدض التكلفدة النهائيدة لتلدك ( هدو )

 المزايا بالنسبة للمنشأة .
 

ظاارل )    التاازال  اامأ  يتعاادى هااذة األحكاارل(    تماا ل المأ اا    تغيياا  إذا تطي اات األحكاارل ال بااميو ليأ -88
المزاير ف  الفتا ات المباتم ييو فاإ  قيار  االلتازال يعكا  هاذة التغيا ات ،  تكا   الحرلاو هكاذا عيا  با يل 

 المثرل إذا :

كاار  ليمأ اا   تاار ي  باار ق لزياارد  المزاياار ، عياا  باا يل المثاارل لتخفيااف يثاار  الت ااخل   ال ت جااد  ( )
 داللو عي     هذة األع اف بتتغي  ف  المبتم ل .
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   ) ( تال االعتا اف  رأل  ار  االكت ا ياو فا  البار ق فا  الما ا ل المرلياو ،   جا  عيا  المأ ا   إمار  أاارء 
عياا  األحكاارل ال بااميو ليأظاارل )    التاازال  اامأ  يتعاادى هااذة األحكاارل(    ت اا ي  ابااتخدال  ى 

 0)ج("(108ف  الأظرل )  اج  الفم   " فر ض ف  الأظرل لمأفعو الم ر كي 
   )ج( تختيف المزاير ك د فعل ل داء المبتهدف    بمرت  خ ى . فمثً  قد تاأص  ا  ط الأظارل عيا  

حرلااو كرأاات  صاا ل  فاا إ ارفيو ماا  العاارميي   ا اات اكرت أاه باايدف  مزاياار مخف ااو    قااد تتطياا  
لتااا ثي  األداء المبااتهدف    البااامرت الأظاارل رياا  كرفياااو .  يعكاا  قياار  اإللتااازال  ف اال تماادي  

 األخ ى.
 
 

ال تعكااا  االفت ا ااارت االكت ا ياااو التغيااا ات المباااتم ييو فااا  المزايااار التااا  هااا  ليبااات  ا د  فااا  ال ااا  ط  -89
 ال بميو ليأظرل )   التزامًر  مأيًر( ف  تر ي  أهريو الفت   المرليو ، مثل هذة التغي ات يأتي عأهر :

 لمدى الذى تتغي   ه مزاير الخدمو ق ل التغيي  . تكيفو الخدمو البر مو إل  ا ( )
   ) ( تكيفو الخدمو الحرليو ليفت ات  عد التغيي  إل  المدى الذى تتغي   ه مزاير الخدمو  عد التغيي . 

 
 

         االعت ااااار  الت اااااخل   األقدمياااااو   الت قيااااارت   الم ت ااااارت فااااا ت خاااااذ تمااااادي ات الزياااااردات المباااااتم ييو فااااا   -90
 خ ى ذات الصيو مثل الع ض   الطي  ف  ب ق الت ظيف .  الع امل األ

 

المطياا   ماا  المأ اا   دفعهاار .  ت خااذ التكيفااو الأهر يااو  اال اات اكرتتحاادد  عااض  أظمااو المزاياار المحاادد   -91
.  يحبا  تا ثي  هاذا التحدياد خا ل    ما  األعماار   ل  اات اكرتليمزايار فاي الحبا ر   ثا  ذلا  التحدياد 

 : الترليو  يهمر  قص 

 العم  الممد  ليمأ   .   ( )

  ) ( العم  الممد  ليأظرل.
 

 
 

تتطي   عض أظل المزاير المحدد  م  العرميي      ط اف ثرلثو المبرهمو في تكرليف الأظارل .  تخفاض  -92
مبااارهمرت العااارميي  مااا  تكااارليف المزايااار  رلأبااا و ليمأ ااا   .  تأظااا  المأ ااا   فيمااار إذا كرأااات مبااارهمرت 

كاارليف المزايار  رلأباا و ليمأ اا   ،    تكا   ع اار   عاا  حما ق تعاا يض كماار األطا اف الثرلثااو تخفاض ماا  ت
" .  تكااا   مباارهمرت العاارميي     األطاا اف الثرلثاااو إماار م يأااو فااي ال أااا د 116هاا  م  ااح فااي الفماا   "

ال بااميو ليأظاارل )    تأ اا  ماا  التاازال حكماا  يتجاار ز أطاارق تياا  ال أاا د (    تكاا   اختير يااو .  تخفااض 
تير يااو ليعاارميي     األطاا اف الثرلثااو ماا  تكيفااو الخدمااو عأااد دفاا  هااذة المباارهمرت فااي المباارهمرت االخ

 الأظرل .

 

الااا ا د  فااي ال أااا د ال باااميو ليأظااارل إلااا  تخفااايض تكيفاااو  وتااتدى مبااارهمرت العااارميي     األطااا اف الثرلثااا -93
مزايااار الخدماااو ) إذا كرأااات م ت طاااو  رلخدماااو (    تخفااايض قيماااو إعااارد  قيااار  صااارف  التااازال ) صااال( ال

المحدد  ) ماثً  إذا كرأات المبارهمرت مطي  او لتمييال العجاز الأر اخ ما  الخبار   فاي  صا ل الأظارل    
مباارهمرت العارميي     األطا اف الثرلثاو فيماار يتعياق  رلخدماو إلا  فتاا ات الخبار   االكت ا ياو ( .  تأبا  

 ير  فمًر لتي  الفم   (." )   يأب  صرف  المزا70تمديل الخدمو كمزاير  رلبرل   فمًر ليفم   "
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 يأتي ع  التغي ات في مبرهمرت العرميي     األط اف الثرلثو فيمر يتعيق  تمديل الخدمرت : -94

إماار ) ( تكيفااو ليخدمااو الحرليااو  الباار مو ) فااي حاارل لاال تكاا  التغياا ات فااي مباارهمرت العاارميي   ا د  فااي 
 ال أ د ال بميو ليأظرل   ال تأ   ع  التزال حكم  (.

(    ر     خبر   اكت ا يو ) إذا كرأات التغيا ات فاي مبارهمرت العارميي   ا د  فاي ال أا د ال باميو    ) 
 ليأظرل    تأ   ع  التزال حكم  (.

 

أتهاارء الخدماو م ت طااو  متغياا ات مثاال مباات ى مزايار التمرعااد ليد لااو    العأريااو الط يااو ا عاض المزاياار  عااد  -95
            ال يرأاااااارت التر يخيااااااوالمتغياااااا ات  أاااااارء عياااااا     لتياااااا  ف اااااال تمااااااديليد لااااااو ،  يعكاااااا  قياااااار  المزاياااااار 

 الت  يعتمد عييهر. األدلو األخ ى 
 

يجب أن تأخذ االيتراضات الخاصة بالعناية الطبية يى االعتبار التغيرات المستقبلية المقدرة يى تكلفة  -96
 لطبية .التضخم و التغيرات المحددة يى التكاليف ا منكل  عنالخدمات الطبية الناجمة 

 

افت ا ارت   ا   مبات ى   تكا ا  المطرل ارت المباتم ييو  ويتطي  قيار  المزايار الط ياو  عاد اأتهارء الخدما -97
 تمااادي  التكااارليف الط ياااو المباااتم ييو  أااارء عيااا  ال يرأااارت  المأ ااا   تكيفاااو تي ياااو هاااذة المطرل ااارت ،  تمااا ل 

 رل يرأارت التر يخياو ما   -لا   ا   يًر حياي يكا   ذ -متياد  التر يخيو الخرصاو  ارلخ    الذاتياو ليمأ ا   
المأ ااآت األخاا ى    اا كرت التاا مي     اا كرت الخدمااو الط يااو   المصاارد  األخاا ى ،  ت خااذ التماادي ات 
المبتم ييو ليخدمرت الط ياو فا  االعت ار   ثا  التمادل التمأا    التغيا ات فا  اباتخدال ال عرياو الصاحيو    

 . الأظرلصح  ليم ر كي  ف   أمرط تمديمهر   التغي ات ف  ال    ال
 

) م   العرميي  جأ   و  كل خرص ليعم   الحرلو الصحي    مبت ى  تك ا  المطرل رت له حبربيو -98
لع امل  خ ى مثل الم ق  الجغ افي،  لذل  يتل تعديل ال يرأرت  له حبربيو(،  قد يك   يع ل أهل

كر  ع  مزيي البكر  المبتخدل ك ب  التر يخيو إل  الحد الذ  يختيف فيه المزيي الديم ر افي ليب
   االتجرهرت التر يخيو ل  ف   يعتمد عييهرلي يرأرت التر يخيو،  يتل كذل  تعدييهر حيي ت جد  دلو 

 تبتم .

 خسائر التسوية  وأالخدمة السابقة وأرباح تكلفة 

صايى إلتزام قبل تحديد تكلفة الخدمة السابقة أو أرباح أو خسائر التسوية ، تعيد المنشأة قياي  -99
)أصل( المزايا المحددة باستخدام القيمة العادلة الحالية ألصول النظام وااليتراضات االكتوارية 
الحالية ) بما يي ذلك أسعار الفائدة السوقية الحالية وأسعار السوق الحالية األخرى ( التي تعكي 

 للنظام قبل تعديله أو تقليصه أو تسويته . المزايا المقدمة ويقاً 

 تحترج المأ    إل  التمييز  ي  تكيفو الخدمو البر مو الأرتجو ع  تعديل الأظرل  تكيفو الخدمو ال -100
البر مو الأرتجو ع  التمييص     ر     خبر   في التب يو في حرل حد ي تي  المعرم ت جأ ًر عي  

مأ    المزاير  فمًر جأ  .  ف   عض الحرالت ، يحدي تعديل الأظرل ق ل التب يو ، مثً  عأدمر تغي  ال
ليأظرل  تم ل  تب يو المزاير المعدلو في  قت الحق .  ف  تي  الحرالت ، تعت ف المأ     تكيفو الخدمو 

    ر     خبر   م  التب يو .  يوالبر مو ق ل حص ل 

 


