








              العاملين فيما                                                                          يجب أن يقوم صاحب العمل بتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن مزايا          
                          المدفوعات المبنيـة علـى       ) "   ٣٩ (                                                   عدا ما يطبق بشأنه معيار المحاسبة المصرى رقم        

   . "    أسهم



                                                                                          ال تشمل مزايا العاملين نصيب العاملين فى األرباح و المقـررة بموجـب نـصوص                 -
    .        قانونية



 .                                                                     تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها 
                          ابل الخدمة التى يقدمها                  المنشأة مق       تمنحه         الذى          المقابل                    هى كافة أشكال      :        العاملين       مزايا  

   .        العاملون
       التـى    )              الخدمـة         إنهاء           دا مزايا    ع    (         العاملين              هى مزايا     :              قصيرة األجل          العاملين       مزايا
   ون       عـامل      ً                                             شهراً بعد نهاية الفترة التى يقوم خاللها ال          ١٢                         مستحقة بكاملها خالل    ح   تصب

   .              بتقديم الخدمة 
           المـستحقة    )            الخدمة        إنهاء            عدا مزايا       (         العاملين              هى مزايا     :                            المزايا بعد إنتهاء الخدمة   
   .                       بعد إكمال فترة  الخدمة 

                                عدا مزايا ما بعـد انتهـاء           (         العاملين              هى مزايا     :    األجل                 األخرى طويلة            العاملين       مزايا  
    ً          شـهراً بعـد        ١٢                                        التى ال تصبح مستحقة بكاملها خالل         )         الخدمة      إنهاء                  الخدمة و مزايا    

   .          ن خدماتهم      عاملي                              نهاية الفترة التى يقدم فيها ال
   :                     المستحقة نتيجة إما         العاملين           هى مزايا  :        الخدمة     إنهاء      مزايا 

   .                           قبل تاريخ التقاعد العادى     عامل  ة                         لقرار المنشأة بإنهاء خدم )   أ (
   .                                            بقبول ترك العمل االختيارى مقابل هذه المزايا    عامل        لقرار ال  )  ب (                 أو 

                                                   هى ترتيبات رسمية أو غير رسـمية تقـوم المنـشأة     :                               المزايا بعد انتهاء الخدمة       نظم
   .               واحد أو أكثر     عامل                                             بموجبها بتقديم مزايا بعد انتهاء فترة الخدمة ل

                   تقـوم المنـشأة            والتـى                                 المزايا لما بعد انتهاء الخدمة    نظم       هى    :         المحدد  ك           نظم االشترا 
                            و ال يكون عليها التـزام        )      صندوق (                             ثابتة فى منشأة منفصلة              اشتراكات               بموجبها بدفع   

              بأصول كافية       ً محتفظاً                     إذا لم يكن الصندوق          االشتراكات               لدفع مزيد من     ضمنى          قانونى أو 
   .                                  متهم فى الفترات الحالية و السابقة               المتعلقة بخد        العاملين                لدفع كافة مزايا 

                  نظـم االشـتراك                                               المزايا لما بعد انتهاء الخدمة بخالف           نظم       هى    :                   المزايا المحددة     نظم
   .      المحدد



        مزايا    نظم   أو   )          الدولة    نظم    عدا   (        محدد            نظم اشتراك        هى    :                          أصحاب العمل المتعددين      نظم
   :     التى   )          الدولة    نظم    عدا   (       محددة 
                      ليست تحت سـيطرة         التى      و                   ها مختلف المنشآت                              تجمع األصول التى تساهم في     )   أ (

   .     واحدة
                             أكثر من منشأة على أساس أنه            للعاملين فى                                تستخدم تلك األصول لتقديم المزايا   )  ب (    و 

                                                      و المزايا بدون اعتبار لهوية المنـشأة التـى                 االشتراك                     يتم تحديد مستويات    
   .          المعنيين        العاملين       تستخدم 

                                                 و العجز أو الفائض بعد تعديله بأى أثر بعـدم        ه    :                 المزايا المحددة   )    أصل (              صافى التزام   
   :                                                                      تجاوز أصل صافى المزايا المحددة عن سقف األصل ويعرف العجز أو الفائض بأنه 

 .                                     القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة )   أ (
     ً ناقصاً

 .                             القيمة العادلة ألصول النظام  )   ب (
             استردادات من                                                        هو القيمة الحالية ألى مزايا اقتصادية موجودة في شكل          :          سقف األصل 

   .                                               النظام أو تخفيض في االشتراكات المستقبلية للنظام 
                                                      هى القيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة        :                                         القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة    

        بدون                                     فى الفترات الحالية و السابقة         عامل           ن خدمة ال   ع                                   المطلوبة لتسوية االلتزام الناجم     
   .                   خصم أية أصول للنظام

     :      تتضمن    :      النظام     أصول 
                                                       التى يحتفظ بها صندوق المزايـا طويلـة األجـل                   األصول  ) أ (

           للعاملين 
                        بوالص التأمين المؤهلة   )  ب (

         األدوات     بخالف (      األصول      هى  :                                                األصول التى بحوزة صندوق مزايا العاملين طويلة األجل
             التي تتـسم  و   )                                                                          المالية غير القابلة للتحويل التى تصدرها المنشأة المعدة للقوائم المالية    

   :        بما يلى 
     و           للقـوائم         المعدة               ً                  منفصلة قانونياً عن المنشأة        )      صندوق (       منشأة          بها        تحتفظ )   أ (

   .                                         قائمة فقط لسداد مزايا العاملين أو تمويلها



                                      ، وليست متاحة لدائنى المنـشأة               العاملين                            تستخدم فقط لتسوية مزايا      ل       متاحة    )  ب ( و
          المعـدة                عادتها للمنشأة           و ال يمكن إ  )                     حتى فى حاالت اإلفالس       (        للقوائم        المعدة
     :        إال إذا       للقوائم

           الخـاص         النظام                                                         كانت األصول المتبقية للصندوق كافية لتلبية التزامات         ) ١ (
     .       للقوائم                  المنشأة المعـدة           التزامات                  بمزايا العاملين أو

                              لتعويض هذه المنشأة عـن             للقوائم        المعدة                           تم إعادة األصول للمنشأة        )   ٢ (    أو  
   .                             مزايا العاملين المسددة بالفعل

         عالقـة    ذا   ً اً                                                   هى بوليصة تأمين تصدرها شركة تأمين ال تمثل طرف      :                        بوليصة التأمين المؤهلة  
     ) "  ١٥ (                              معيار المحاسبة المـصرى رقـم         فى                                                بالمنشأة المعدة للقوائم المالية كما هو معرف     

   :                                     إذا كانت عوائد البوليصة تتسم بما يلى   "                       عن األطراف ذوى العالقة      اإلفصاح
 .              مزايا محددة      لنظام                                ً داد أو تمويل مزايا العاملين طبقاً                      يمكن استخدامها فقط لس

  )                     حتى فى حالة اإلفـالس    (             المالية          للقوائم                                      ليست متاحة لدائنى المنشأة المعدة      
 :                                   وال يمكن سدادها لهذه المنشأة إال إذا 

                                                                           السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة                 هى    :    :               القيمة العادلة 
   .                          في السوق في تاريخ القياس ن                  منظمة بين المشاركي

   :       كون من                تكلفة الخدمة تت
                                                               هى الزيادة فى القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة الناجمة      :                       تكلفة الخدمة الحالية   )   أ (

 .                                عن خدمة العامل فى الفترة الحالية
                                                        فى القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة لخدمة              التغير    هى    :                       تكلفة الخدمة السابقة   )   ب (

                             لية عن إدخال أو إجراء تعديالت                                                   العاملين فى الفترات السابقة الناتجة فى الفترة الحا
                                                                                         فى مزايا ما بعد نهاية الخدمة أو مزايا العاملين األخرى طويلة األجل ، وقد تكون               

         أو سلبية     )                                    حيث يتم إدخال المزايا أو تحسينها   (                                  تكلفة الخدمة السابقة إما إيجابية 
   ) .                             حيث يتم تخفيض المزايا القائمة  ( 

   . ة                             أية مكاسب أو خسائر عند التسوي  )  ج (



                                   هو التغير خالل الفترة في صـافى          :                 المزايا المحددة   )    أصل (                                 صافى الفائدة من صافى التزام      
   ٠                                        المزايا المحددة والذى ينتج عن مرور الوقت  )    أصل (       التزام 

   :           تتكون من                المزايا المحددة  )    أصل (                       إعادة قياس صافى التزام 
 .                           المكاسب و الخسائر االكتوارية )   أ (
                                                            م بعد استبعاد المبالغ المدرجة ضمن صافى الفوائد علـى                                 العائد على أصول النظا     )  ب (         و

   .               المزايا المحددة  )    أصل (            صافى التزام 
                                                                                 أي تغييرات في تأثير سقف األصل بعد استبعاد المبالغ المدرجة ضـمن صـافى                )  ج (           و

   .               المزايا المحددة  )    أصل (                        الفوائد على صافى التزام 
                                              قيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة والناتج                        هي التغير في ال     :                     و الخسائر االكتوارية   أ        األرباح

   :   عن 
     ).                                                            أثر الفروق بين االفتراضات االكتوارية السابقة و ما حدث بالفعل   (               تعديالت الخبرة  )   أ (
   .                                     آثار التغيرات فى االفتراضات االكتوارية   )  ب (  و 

        مـن     دة      المتول       األخرى    ات                   األسهم و اإليراد          توزيعات                   هو الفائدة و      :      النظام                   العائد على أصول    
          النظـام                                            الخسائر المحققة أو غير المحققة من أصول             األرباح أو                  باإلضافة إلى          النظام      أصول  

     :      ً     مخصوماً منها
   .         النظام                      أية تكاليف إلدارة  )   أ (
     .           النظام نفسه                              أية ضريبة مستحقة الدفع من قبل   )  ب ( و
            ا المتوفرة                                                                            هي معاملة تلغى كل االلتزامات القانونية والحكمية لكل أو بعض المزاي              :      تسوية

                                                                                        تحت نظام المزايا المحددة بخالف المدفوع من المزايا إلى أو نيابة عـن عـاملين ضـمن          
   .                                              شروط النظام والتي تتضمنها االفتراضات االكتوارية 



                    المنشأة االعتـراف       على ،                                           بتقديم خدمة لمنشأة خالل فترة محاسبية          عامل             عندما يقوم   
          مقابـل                         الذى من المتوقع أن يدفع             قصيرة األجل         العاملين                             بالمبلغ غير المخصوم لمزايا   

 :           تلك الخدمة 
                                                         بعد خصم أى مبلغ تم دفعـه بالفعـل ، و إذا زاد               )             مصروف مستحق   (          كالتزام   )   أ (

                                                                                    المبلغ الذى تم دفعه عن المبلغ غير المخصم للمزايـا يجـب علـى المنـشأة                
                إلى الحد الذى     )                  ً   مصروف مدفوع مقدماً    (                        زيادة على أنها أصل                      االعتراف بتلك ال  

                                                                                 تؤدى فيه الدفعة المقدمة على سبيل المثال إلـى تخفـيض فـى المـدفوعات               
   .                            المستقبلية أو استرداد نقدى  

                                     آخر بإدخال المزايا فى تكلفـة           مصرى                                       كمصروف إال إذا تطلب أو سمح معيار           )   ب ( و
    " –  )  ٢ (          رقـم            المـصرى             المحاسـبة                                على سبيل المثال معيار          راجع    (       األصل

    ") .             األصول الثابتة    " –   )    ١٠ (      رقم       المصرى                 و معيار المحاسبة   "        المخزون
                الـوارد فـي               تطبيق المطلب ب          المنشأة     تقوم    كيف   "   ١٩ "  ،   "   ١٦ "   ،    "   ١٣ "               توضح الفقرات   

          مدفوعـة          غياب                        التى تتمثل فى حاالت                   قصيرة األجل            العاملين               على مزايا     "  ١١ "        الفقرة  
   .             و المكافآت          فى األرباح        مشاركة  ال     نظم و

               التى تتمثل فى              قصيرة األجل          العاملين                                                   على المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة لمزايا         
   :        كما يلى   "   ١٤ "               بموجب الفقرة       مدفوعة          حاالت غياب 



               علـى أنهـا                       حاالت الغياب المدفوعة                                                 يجب على المنشأة قياس التكلفة المحتملة لتراكم     
                                                                                        المبلغ اإلضافى الذى يتوقع أن تدفعه المنشأة نتيجة لالستحقاق غير المستخدم الـذى             

   .                                                      نهاية الفترة المالية، وذلك في حدود المتطلبات القانونية               تراكم فى تاريخ 



    و         األربـاح           كة فـى             المشار         لمدفوعات                                                  يجب على المنشأة االعتراف بالتكلفة المتوقعة       
 :               وذلك فقط عندما   "   ١١ "                      المكافآت بموجب الفقرة 

             المـدفوعات                                                                        يكون على المنشأة التزام حالى قانونى أو استداللى إلجراء هـذه             )   أ (
      .                  نتيجة ألحداث سابقة

 .          لاللتزام           يعتمد عليه                 يمكن إجراء تقدير  )   ب (
   .   اد                                              فقط عندما ال يكون للمنشأة بديل فعلى سوى السد                  ً يكون االلتزام قائماً







      نظام          محدد أو       اشتراك      نظام                                أصحاب العمل المتعددين على أنه     نظام       تبويب            على المنشأة 
                          ضـمنى يتعـدى األحكـام                                بما فى ذلك أى التزام          (       النظام                            مزايا محددة بموجب أحكام     

   ) .       الرسمية
                                      ألصحاب عمل متعددين وما لم تطبق                   مزايا محددة                                     كانت المنشأة ستساهم في نظام          إذا

 :            على المنشأة   "   ٣٤ "       الفقرة 



                                                                           حساب حصتها النسبية فى التزام المزايا المحددة و أصـول النظـام و              )   أ (
                                                                              التكلفة المتعلقة بالنظام بنفس الطريقة المستخدمة فى أية نظـم مزايـا            

   .          محددة أخرى
  "    ١٤٨ "       إلـى     "    ١٣٥ "             الفقرات من                          علومات التى تتطلبها                   اإلفصاح عن الم    )  ب (   و  
     )") د (   ١٤٨ "                باستثناء الفقرة  (

                   فيما يخـص نظـام                                                                عندما ال تتوافر معلومات كافية الستعمال محاسبة المزايا المحددة   
   :            على المنشأة  ف                      أصحاب العمل المتعددين 

                     كما لو كـان  نظـام     "  "  ٥٢ "   و    "   ٥١ "          الفقرتين                    النظام بموجب                المحاسبة عن    )   أ (
   .      محدد  اك    اشتر

   "   ١٤٨ "                                  المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة          اإلفصاح عن  )  ب (    و 





         لنظـام                                             الدولة بنفس الطريقة كما هـى بالنـسبة           لنظام                             على المنشأة إجراء محاسبة     
  ")  ٣٩ "    إلى   "   ٣٢ "  ن          الفقرات م      راجع  (                   أصحاب عمل متعددين 



        ِ     وعلى المِنشأة                                  مزايا بعد انتهاء الخدمة ،          نظام                                          يمكن للمنشأة دفع أقساط تأمين لتمويل       
                                        ً         محدد إال إذا كانت المنشأة ستتحمل التزاماً                      نظام اشتراكات              على أنه          النظام             معاملة هذا 
    ):      النظام                                 بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل  ا  إم  (      ً ضمنياً        ً    قانونياً أو 
     .                           مباشرة عندما تصبح مستحقة         العاملين        مزايا     بدفع )   أ (
            العـاملين     يا   ا                                                  أخرى إذا كان المؤمن ال يقوم بدفع كافة مز                 اشتراكات     دفع    )  ب (      أ و   

 .                               فى الفترات الحالية و السابقة         العاملين                          المستقبلية المتعلقة بخدمة 
                           فإنه يجب على المنشأة           الضمنى                      اللتزام القانونى أو                      المنشأة هذا ا        تحملت     إذا   و

   .              مزايا محددة     نظام          على أنه       النظام       معاملة 



           باالشـتراك                                                          خدمة لمنشأة خالل فترة يجب على المنشأة االعتراف              عامل                 عندما يقدم ال  
 :                      محدد مقابل تلك الخدمة   ال               لنظام االشتراك        الدفع        المستحق
               تم دفعهـا        اكات    اشتر               بعد خصم أية      )             مصروف مستحق   (                   على أنه التزام     )   أ (

             االشـتراكات                                   التى تم دفعها بالفعل عـن                 االشتراكات                       بالفعل ، وإذا زادت     
                                                                          المستحقة للخدمة قبل تاريخ الميزانية فإنه يجب على المنشأة االعتراف          

                  إلى الحـد الـذى     )                  ً مصروف مدفوع مقدماً  (                                بتلك الزيادة على أنها أصل      
          الـدفعات                                                               تؤدى به الدفعة المقدمة على سـبيل المثـال إلـى تخفـيض         

   .                           المستقبلية أو استرداد نقدى 
        آخـر        مـصرى                                                        على أنه مصروف إال إذا تطلب أو سمح معيار محاسبة            )  ب (   و  

                                    علـى سـبيل المثـال معيـار             راجع  (                    فى تكلفة أصل            االشتراك        بإدخال  
        المصرى                    و معيار المحاسبة       "         المخزون  " –   )   ٢ (        رقم         المصرى          المحاسبة  

   ").             األصول الثابتة   "–  )   ١٠ (    رقم 



     ً            شهراً بعد نهاية   ١٢      خالل          بكاملها      محدد           نظام اشتراك      فى           االشتراكات          تستحق       ال      عندما
                                                        ون بتقديم الخدمة فإنه يجب خصمها باسـتخدام سـعر              عامل                             الفترة التى يقوم خاللها ال    
    ".  ٨٣ "                       الخصم المحدد فى الفقرة 





                                                                                              على المنشأة تحديد القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة و القيمة العادلـة أليـة              
                                                                           بانتظام كامل بحيث ال تختلف المبالغ المعترف بها فى القـوائم الماليـة             للنظام      أصول  

 .                    نهاية الفترة المالية                                                       بصورة جوهرية عن المبالغ التى كان سيتم تحديدها فى تاريخ 

         مزايا       لنظام                                  ليس فقط بموجب األحكام الرسمية                             التزامها القانونى      حساب              على المنشأة   
                                                    ينشأ من األمور غير الرسمية المتعارف عليهـا             ضمنى                               محددة ولكن كذلك أى التزام      

                 د أمام المنشأة                 حيث ال يوج       ضمنى                                                      بالمنشأة ، وينشأ عن األعراف غير الرسمية التزام         
             عندما يسبب        هو         الضمنى                             ، والمثال على االلتزام              العاملين                             بديل فعلى سوى دفع مزايا      

 .        العاملين                                ً                       األعراف غير الرسمية للمنشأة ضرراً غير مقبول لعالقتها مع     تغير



                                    طريقة الوحـدة اإلضـافية المقـدرة                      على المنشأة استخدام
                                  ات المزايا المحددة الخاصـة بهـا                        القيمة الحالية اللتزام           لتحديد 

 .       طبق ذلك                                                                 تكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بذلك ، تكلفة الخدمة السابـقة إذا ان و





                                       ألول مرة إلى مبلغ مزايا بموجـب            عامل                  ؤدى فيه خدمة ال                   التاريخ الذى ي   )   أ (
         ، وذلـك    )                                                   سواء كانت المزايا مشروطة بمزيد من الخدمة أم ال         (       النظام
      حتى 

           مبلغ هام        مزيد من         عامل إلى                          ؤدى فيه مزيد من الخدمة لل ي               التاريخ الذى ال  )   ب (
   .      المرتب       خرى فى                    ، عدا الزيادات األ      النظام             لمزايا بموجب         و مؤثر ل

     ،     ١٠٠          ة لمبلغ                                                              لكل سنة ، وتكلفة الخدمة الحالية هى القيمة الحالي            ١٠٠                     تحمل ميزة مقدارها    
                       مضروبة فـى عـدد         ١٠٠                                                                          و القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة هى القيمة الحالية لمبلغ           

    .                                            سنوات الخدمة حتى تاريخ نهاية الفترة المالية
                                 ً                                                               إذا كانت الميزة مستحقة الدفع فوراً عندما يترك العامل المنشأة فإن تكلفة الخدمـة الحاليـة          

                                                                        مزايا المحددة تعكس التاريخ الذى يتوقع فيـه أن يتـرك العامـل                                         والقيمة الحالية اللتزام ال   



                                                                                               الخدمة ، وبسبب تأثير التخصيم فهى أقل من المبالغ التى كانت ستحدد لو أن العامل تـرك              
                                    الخدمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية

     مـن    %    ٠,٢                                                                                     الميزة المساوية للقيمة الحالية فى تاريخ التقاعد المتوقع لمعاش شهرى مقداره            
                                                                                              المرتب النهائى المقدر المستحق الدفع ابتداء من تاريخ التقاعد المتوقع حتى تـاريخ الوفـاة        

                                 الحالية هى القيمة الحالية لتلـك                                                              المتوقع تحمل لكل سنة من سنوات الخدمة ، وتكلفة الخدمة        
                                                                                                    الميزة ، والقيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة هى القيمة الحالية لدفعات المعاش الـشهرى             

                        ً                                                      من المرتب النهائى مضروباً فى سنوات الخدمة حتى تاريخ نهايـة الفتـرة               %    ٠,٢         البالغة  
                                اللتـزام المزايـا المحـددة ألن                                                                     المالية ، ويتم تخصيم تكلفة الخدمة الحالية و القيمة الحالية       

 .     سنة  ٦٥                           دفعات التقاعد تبدأ عند عمر 

  

     كـس                                                     لكل سنة ، و فى كل سنة من السنوات العشر األولـى تع    ١٠٠                     تحمل ميزة مقدارها    
                                                                                                 تكلفة الخدمة الحالية و القيمة الحالية لاللتزام احتمال عدم إكمال العامل مدة عشر سنوات              

   .          من الخدمة 



  ا ـ                          التاريخ ال تؤدى إلى مزاي               ة قبل ذلك    ـ             ألن الخدم    ٢٥                             تحمل ميزة للخدمة قبل سن      
 .               لكل سنة الحقة    ١٠٠                      ، و تحمل ميزة مقدارها  )                     مشروطة أو غير مشروطة   ( 





                 ، وهذا هـو       ٥٥                                                 من المرتب النهائى المقدر لكل سنة حتى عمر           %  ٣                     تحمل ميزة مقدارها    
    م ،                                                                                                التاريخ الذى ال يؤدى فيه مزيد من الخدمة إلى مبلغ هام لمزيد من المزايا بموجب النظا               

   .                                          و ال تحمل أية ميزة إلى الخدمة بعد ذلك العمر

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



               نهاية الفتـرة                                  على توقعات السوق فى تاريخ          مبنية                                   يجب أن تكون االفتراضات المالية      
 .                                             للفترة التى سيتم على مداها تسوية االلتزامات        المالية

  معدل الوفيات: االفتراضات االكتوارية 
                                                                  االفتراضات الخاصة بمعدل الوفيات لديها بالرجوع إلى أفـضل                                على المنشأة أن تحدد   

 .                                                      تقدير لمعدل وفيات أعضاء النظام سواء أثناء وبعد التوظيف

  



              الممولة و غير  (                      ميزة بعد نهاية الخدمة   ال                                          يجب تحديد السعر المستخدم لخصم التزامات    
               علـى سـندات                            نهاية الفترة المالية                       السوق فى تاريخ          عوائد              بالرجوع إلى     )          الممولة  

  )                         نهاية الفترة الماليـة              فى تاريخ     (       لسوق      ا      عوائد         أو على       ،                 عالية التصنيف          الشركات  
                                                                               على السندات الحكومية ، ويجب أن تكون عملة وفترة سندات  الشركات أو الـسندات      

 .                                                                          الحكومية متسقة مع العملة و الفترة المقدرة اللتزامات مزايا بعد انتهاء الخدمة

 :                                             مزايا بعد انتهاء الخدمة على أساس يعكس ما يلى   ال                قياس التزامات    يتم  
   .                                        الزيادات المستقبلية  المقدرة فى المرتبات )   أ (
                                      أو الناجمة من أى  التزام ضـمنى          (                                       المزايا المذكورة فى أحكام النظام        )  ب (   و  

 .                    نهاية الفترة المالية         فى تاريخ   )                 يتعدى هذه األحكام
                                                                      التغيرات المستقبلية المقدرة فى مستوى أية مزايا للدولة التى تؤثر على  ) ج (  و 

                                                                        المزايا المستحقة بموجب خطة مزايا محددة وذلك فقط عند حـدوث أي            
   :        من اآلتى 



   .                    نهاية الفترة المالية                               إذا تمت هذه التغيرات قبل تاريخ   )  ١ (    
      أن            عليها على        يعتمد                 أدلة أخرى                                     دلت البيانات التاريخية أو أية         إذا    )  ٢ (    أو  

     مع            مثل أن تتفق                                                مزايا الدولة هذه ستتغير بأسلوب يمكن التنبؤ به ، 
                                                                     التغيرات المستقبلية فى المستويات العامة لألسعار أو المـستويات         

     .        للمرتبات       العامة 
   .                                                           تأثير أي تحديد لحصة صاحب العمل في تكلفة المزايا المستقبلية   )  د (  و 
                                          لون أو األطراف الثالثة والتـي تخفـض                                      المساهمات التي يقدمها العام     )   هـ (   و  

   .                                              التكلفة النهائية لتلك المزايا بالنسبة للمنشأة 





                                                                                     يجب أن تأخذ االفتراضات الخاصة بالعناية الطبية فى االعتبار التغيـرات المـستقبلية        
                                 التضخم و التغيرات المحددة فى     من       كل     عن                                    تكلفة الخدمات الطبية الناجمة                 المقدرة فى 

 .                التكاليف الطبية 















 لتسوية نظام في ضالستخدام فائ       ًقانونا يكون للمنشأة حق قابل للتنفيذ ) أ(
.آخر نظامالتزامات بموجب 

تنوي المنشأة إما تسوية االلتزامات على أساس الصافي أو تحقيق الفائض في ) ب(     و 
. في نفس الوقتاآلخر نظام وتسوية التزاماتها بموجب النظام

















في االعتراف وقياس الفائض أو العجز " ٩٨"إلى " ٥٦"تطبق المنشأة الفقرات من -١٥٥
"  ١١٩"ى إل" ١١٦"في نظام مزايا العاملين األخرى طويلة األجل  وتطبق الفقرات من 

  .عند االعتراف أو قياس أية حقوق تعويض
 على المنشأة االعتراف بصافي  ، األخرى طويلة األجلالعاملينبالنسبة لمزايا -١٥٦

 مصرىتطلب معيار محاسبة إال إذا ، مجموع المبالغ التالية في األرباح أو الخسائر
 :  تكلفة أصلبإضافتها إلىيسمح  آخر أو

").١١٢ "إلى" ٦٦ " من الفقراتجعرا(تكلفة الخدمة الحالية ) أ(
راجع الفقرات من ( المزايا المحددة ) أصل(تكلفة الفوائد على صافى إلتزام ) ب(و 
") .١٢٦"إلى " ١٢٣"

" ١٢٧"راجع الفقرات من ( المزايا المحددة ) أصل(إعادة قياس صافى إلتزام ) ج(و 
  " ).١٣٠"إلى 












