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 االلتزامات 

الدولية املتعارف عليها ُيعد كتاب إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملعايير املحاسبة 

 لجهات القطاع العام. 

 

"املخصصات    19وتركز هذه الوحدة التدريبية على متطلبات التقرير عن املخصصات وااللتزامات املحتملة الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام  

 ."منافع املوظفين" 39إضافة إلى معيار املحاسبة للقطاع العام  وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة"

عد أدوات مالية حسب معيار
ُ
املحاسبة    وااللتزامات التي تستوفي تعريف األدوات املالية مثل القروض البنكية والديون األخرى قصيرة وطويلة األجل ت

ومعيار املحاسبة للقطاع العام    ياس""األدوات املالية: اإلثبات والق  29ومعيار املحاسبة للقطاع العام    "األدوات املالية: العرض"  28للقطاع العام  

وقد تم تناولها بشكل منفصل في الوحدة التدريبية الخاصة    "األدوات املالية: اإلفصاحات"  30ومعيار املحاسبة للقطاع العام    "األدوات املالية"  41

 باألدوات املالية. 

 التدريبية الخاصة باألصول. والتزامات عقود اإليجار تم تناولها بشكل منفصل في الوحدة 

 

 االلتزامات املعتادة 

 الذمم الدائنة واملصروفات املستحقة  •

 املخصصات •

 املعاشات ومنافع املوظفين األخرى  •

 اإليرادات غير املكتسبة  •

 املدفوعات املستحقة في عمليات التحويل  •

 التزامات املنافع االجتماعية •

 ع االلتزامات التالية على األقل: من املرجح أن تتحمل جهات القطاع العام بعض أنوا

 الذمم الدائنة الناشئة عن مشتريات السلع والخدمات؛  (أ

 الرواتب واألجور املستحقة؛ (ب

 األجر املستحق خالل اإلجازات املكتسبة أو الغيابات األخرى املستحقة بأجر؛ (ج

 منافع مكتسبة عند إنهاء الخدمة؛مخصص التزامات معاشات املوظفين وسائر منافع املوظفين املكتسبة، بما فيها أي  ( د

مخصص املبالغ املستحقة الدفع بموجب الضمانات والتعويضات )في حال توفر أدلة كافية تشير إلى أن تلك املبالغ من املرجح استحقاق   (ه

 دفعها أكثر من عدمها(؛ 

 االلتزامات املتعلقة باإليرادات غير املكتسبة؛ (و

 املدفوعات املستحقة في عمليات التحويل؛  (ز

 التزامات املنافع االجتماعية؛ (ح

 مخصص االلتزامات البيئية؛  ( ط

 االلتزامات بموجب برامج التعويض عن الحوادث.  (ي
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بمسار عمل معين. وتنشأ االلتزامات الخاصة بجهات    تقيدهاللواجبات أهمية محورية في مفهوم االلتزام. فهي تؤدي إلى التزام جهة القطاع العام أو  و 

 القطاع العام عن العديد من أنواع الواجبات املختلفة. فهي قد تنشأ عن: 

 اتفاقيات أو عقود؛ أو (أ

 تشريعات؛ أو  (ب

 أنها يمكن استنتاجها من الحقائق في موقف معين.  واجبات ضمنية، بما يعني  (ج

 هو الواجب النظامي.
ً
 وأكثر أنواع الواجبات شيوعا

التقرير عنها في وال تؤدي الواجبات جميعها إلى إثبات التزام في تاريخ القوائم املالية. بل وحدها الواجبات التي تستوفي تعريف االلتزام هي التي يتم  

 القطاع العام.  القوائم املالية لهيئات

ه التوظيف األخرى  انتهاء  بعد  ما  املمولة ومنافع  املعاشات غير  والتزامات  الديون والقروض  تكون  أن  املرجح  الحكومة ككل، من  ي  وعلى مستوى 

ملوظفين هي االلتزامات االلتزامات غير املتداولة األكثر أهمية. وداخل كل جهة من جهات القطاع العام، قد تكون املخصصات وااللتزامات املتعلقة با

 التزامات بموجب عقود اإليجار التمويلي.
ً
 غير املتداولة األكثر أهمية. وقد تتحمل بعض جهات القطاع العام أيضا

 

 تعريف االلتزام 

 هو واجب حالي على الجهة بإخراج موارد نتيجة لحدث سابق. االلتزام

، ليس للجهة سوى بديل واقعي محدود، أو   والواجب الحالي
ً
 )واجب نظامي( أو واجب غير ملزم نظاما

ً
هو واجب ملزم نظاما

 ليس لها أي بديل واقعي على اإلطالق، لتجنبه. 

( نتيجة لحدث سابق. والحدث امللزم هو حدث ينتج عنه واجب نظامي أو ضمني يترتب  
ً
 أو ضمنيا

ً
 )نظاميا

ً
 حاليا

ً
عليه عدم وجود  وتتحمل الجهة واجبا

 بديل واقعي أمام الجهة سوى تسوية ذلك الواجب.

   إطار املفاهيموينتج الواجب الضمني )املشار إليه في  
ً
 بلفظ الواجب غير امللزم نظاما

ً
 عندما يترتب على أحد األحداث )الذي قد يكون تصرفا

ً
( عادة

ا أو من جانب الجهة( توقعات سليمة لدى األطراف األخرى بأن الجهة ستفي بالواجب. فعلى سبيل املثال، بحكم املمارسات السابقة املتعارف عليه

ومة قد خلقت توقعات سليمة لدى األطراف األخرى بأنها ستتحمل  السياسات املعلنة أو التصريحات الحالية املحددة بدرجة كافية، تكون الحك

 مسؤولية تنظيف موقع ملوث. وتكون تصرفات أو سلوكيات الحكومة نفسها قد ترتب عليها فقدان الحكومة حرية تجنب تسوية الواجب الذي عليها. 

الواجب املستقبلي. وتزيل املعامالت أو األحداث السابقة أي عدم تأكد ويميز حدوث الحدث امللزم في أو قبل تاريخ القوائم املالية الواجب الحالي عن  

عنه    من نشأة الواجبات الحالية عن املعامالت أو األحداث األخرى املتوقع حدوثها في املستقبل، في حد ذاتها. ويتضح من ذلك أن الحدث الناش ئ 

 واجب الجهة قد وقع بالفعل. 

 على طرف آخر تد
ً
ين له الجهة بهذا الواجب. ويترتب االلتزام على الجهة إذا كان ينطوي على تكليف أو مسؤولية تجاه اآلخرين وينطوي الواجب دائما

فليس من  التسوية االقتصادية. ومع ذلك،  أية صورة أخرى من صور  أو  أو خدمات،  تقديم سلع  أو  املستقبل،  في  أو استخدام أصول  بتحويل 

على سبيل املثال، قد تتحمل الحكومة  ففربما يكون الواجب مستحق األداء للعموم.  -الجهة بالواجب  الضروري معرفة هوية الطرف الذي تدين له

 دون معرفة هوية املقاول الذي سيتم تعيينه لتنفيذ العمل.
ً
 بيئيا

ً
 التزاما

 على ارتباط تجاه طرف آخر، فإن القرارات التي تتخذها إدارة الجهة أو
ً
 ألن الواجب ينطوي دائما

ً
هيئة حاكمة لها أو جهة مسيطرة عليها ال    ونظرا

لك، فإلى حين  ينشأ عنها التزام في تاريخ القوائم املالية. ومثال ذلك، اتباع الحكومة لسياسة تقض ي بالحفاظ على الطرق والشوارع بحالة معينة. ومع ذ

اه طرف خارجي، وبالتالي، ال يمكن أن يكون هناك  قيام أطراف أخرى بتقديم الخدمات للحفاظ على حالة الطرق، ال تتحمل الجهة أي واجب تج

 التزام. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2020_Volume-1_W_0.pdf#page=24
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2020_Volume-1_W_0.pdf#page=24
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2020_Volume-1_W_0.pdf#page=24
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عد قرارات مثل رصد امليزانيات للمشتريات والتحويالت ولنفقات البرامج املستقبلية واجبات حالية. ففي هذه الحاالت، ال تكون الج
ُ
هة ملزمة وال ت

الل تصرفاتها الخاصة. فعلى سبيل املثال، قد ترصد إحدى الجهات  بمسار عمل معين، ألنه متاح لها بدائل واقعية لتغيير أو تجنب الواجب من خ

عد واجبات مستقبلية محتملة تستطيع الحكومة تجنبها من و ميزانية لشراء سيارة مطافئ وللوفاء بالنفقات املستقبلية الخاصة ببرامج قائمة.  
ُ
هذه ت

 في تغيير أو تجنب الواجب املستقبلي املحتمل من خالل تصرفاتها الخاصة. خالل تصرفاتها الخاصة. فالجهة ليست ملزمة بمسار عمل معين. وهي حرة  

تنطوي على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة. وال يتأثر إثبات االلتزام    دوااللتزامات هي واجبات حالية من املتوقع أن تؤدي إلى تدفق خارج ملوار 

 الالزمة لتسوية االلتزام. ولكن هذا النوع من عدم التأكد قد ُيراعى عند قياس االلتزام. بحقيقة عدم التأكد من توقيت أو مبلغ النفقات املستقبلية 

ُيفهم من   ، بحدوث تدفقات خارجة مستقبلية. وال 
ً
التوقع، وليس بالضرورة أن يكون مرتفعا التوقع بوجود بعض  ُيفسر  وكما هو شأن األصول، 

، وإنما يلزم ببساطة وجود بعض التوقع بحدوث التدفقات الخارجة التوقع ضرورة استيفاء حد أدنى معين من االحتمالية أ
ً
و مقاربة التأكيد مثال

له أو اعتقاده بدرجة معقولة على أساس األدلة املتاحة أو املنطق   به أو تأمُّ
ُّ
 إلى ما يمكن ترق

ً
 املستقبلية. ويشير لفظ التوقع عموما

ً
ولكنه ليس أكيدا

 .
ً
 وال ثابتا

الواجب بطرق عديدة. فقد يتم ذلك بتحويل أو استخدام نقد أو أصول أخرى، أو تقديم سلع أو خدمات، أو تكبد التزام آخر، أو  ويمكن تسوية  

ة  بأية صورة أخرى من صور التسوية االقتصادية. وقد ال تصبح بعض االلتزامات، مثل االلتزامات الخاصة بمنافع املوظفين املستقبلية، مستحق

مرور فترة طويلة من نهاية الفترة املالية التي يتم التقرير عنها فيها. ومع ذلك، ففي معظم الحاالت، لن يكون للجهة حق غير مشروط  التسوية إال بعد  

 بتأجيل تسوية االلتزام إلى أجل غير مسمى.

 

 ضوابط إثبات االلتزامات 

 يتم إثبات البند الذي يستوفي تعريف االلتزام إذا: 

 دفق خارج لخدمات متوقعة أو منافع اقتصادية من الجهة كان من املحتمل حدوث ت (أ

 كان للبند تكلفة أو قيمة عادلة يمكن قياسها بموثوقية  (ب

 

 بشأن توقيت إثبات البنود في القوائم املالية. ويتطلب الفصل في إثبات ب
ً
 عاما

ً
ند معين تشبه ضوابط اإلثبات ضوابط إثبات األصول وتقدم توجيها

 املنهي عند النظر في األهمية النسبية وفيما إذا كانت الظروف القائمة تستوفي ضوابط اإلثبات. من عدمه ممارسة الحكم 

 حدوثه أكثر من عدمه، أي إن احتمال وقوع الحدث أكبر
ً
 إذا كان ذلك مرجحا

ً
من   ويعتبر حدوث التدفق الخارج للموارد أو وقوع حدث آخر محتمال

حتمل وجود واجب حالي، تفصح الجهة عن التزام محتمل، ما لم يكن احتمال حدوث التدفق الخارج احتمال عدم وقوعه. وعندما يكون من غير امل

.
ً
 ضئيال

ً
 للموارد التي تنطوي على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة احتماال

لغ الذي ينطوي عليه البند. وفيما  إجراء تقدير معقول للمب  يكون باإلمكان وتتطلب ضوابط اإلثبات العامة أن يكون للبند أساس قياس مناسب، وأن  

 في القوائم املالية بمبلغ النقد أو معادالت النقد الذي سيتم دفعه أو ا
ً
إثبات املعامالت أوليا  

ً
لقيمة العادلة  يخص االلتزامات املتكبدة، يتم عادة

ية، ستكون الجهة قادرة على تحديد مدى من النتائج املحتملة املنسوبة لاللتزام عند تكبده في حالة املعامالت غير النقدية. وباستثناء حاالت نادرة للغا

 وبالتالي تستطيع إجراء تقدير موثوق للواجب بشكٍل كاٍف ليتم استخدامه في إعداد القوائم املالية.

عن البنود املثبتة في القوائم املالية،    وال يعني اإلثبات اإلفصاح في اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية. فاإليضاحات إّما أنها تقدم املزيد من التفاصيل

 أو أنها تقدم معلومات عن بنود ال تستوفي ضوابط اإلثبات ومن ثّم لم يتم إثباتها في القوائم املالية. 

قضائية تعريف  وعند تعذر إجراء تقدير معقول، ال يتم إثبات البند في القوائم املالية. فعلى سبيل املثال، قد تستوفي النتيجة املتوقعة من دعوى  

قياس الواجب بموثوقية، فال يتم إثباته على أنه    باإلمكان االلتزام إضافة إلى استيفاء ضابط االحتمالية الخاص باإلثبات؛ ومع ذلك، إذا لم يكن  

 التزام. ولكن قد يكون من املناسب اإلفصاح عنه ضمن اإليضاحات على أنه التزام محتمل. 
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 مثال توضيحي 

 مارس  31إعداد القوائم املالية إلحدى الجهات في يحل تاريخ 

.  500،000مارس، مع استحقاق دفع مبلغ  15شاحنات في  10استلمت الجهة  .1
ً
 ريال خالل ثالثين يوما

 ريال نظير مواد ومؤن لم يتم استالمها بعد.  100،000أصدرت الجهة أوامر شراء قائمة تبلغ قيمتها اإلجمالية  .2

. تعاقدت الجهة مع مراجع خ .3
ً
 ارجي للحصول على خدمات املراجعة فيما يتعلق بفترة القوائم املالية التي انتهت مؤخرا

 األسئلة: 

في كل حالة، هل تقوم الجهة بالتقرير عن ذمة دائنة أو مصروف مستحق في تاريخ القوائم املالية؟ في حالة اإلجابة بنعم، ما  

 هو التصنيف؟

 اشرح أسباب إجاباتك. 

 : اإلجابات

فاملبلغ    ،تقوم الجهة بالتقرير عن ذمة دائنة في قائمة مركزها املالي لشراء الشاحنات بالرغم من عدم استحقاق الدفع في نهاية الفترة  -  1قم  التصور ر 

 مع املورد. 
ً
 عدم تأكد بشأن املبلغ أو توقيت التسوية. وليس هناكتم االتفاق عليه رسميا

مارس. وال تقوم الجهة بالتقرير عن ذمة دائنة أو مصروف مستحق نظير مبلغ أوامر    31يحل تاريخ إعداد القوائم املالية للجهة في    -   2التصور رقم  

دوث فااللتزامات ال تنشأ إال عن حدث سابق، أال وهو استالم املواد واملؤن. وال تستوفي أوامر الشراء القائمة تعريف االلتزام حتى ح  ،الشراء القائمة

 التسليم. 

 بالتقرير عن مصروف مستحق في قائمة مركزها املالي نظير األتعاب املقدرة لخدمات املراجعة. وتتعلق خدمات   -  3التصور رقم  
ً
تقوم الجهة عموما

 
ً
 نظاميا

ً
لحدث السابق الذي ينشأ عنه وا  ،املراجعة بالفترة السابقة بالرغم من تقديمها في فترة مالية الحقة. وقد يكون إعداد القوائم املالية شرطا

وقد تم االتفاق على الخدمات مع املورد وتلك الخدمات تتعلق بالفترة املالية. وبالرغم من عدم معرفة مبلغ األتعاب   ،االلتزام هو انتهاء الفترة املالية

لتسوية. ومن الضروري في الغالب تقدير مبلغ  عدم تأكد محدود فيما يتعلق بتوقيت ا  وهناك على وجه الدقة، فإنها يمكن تقديرها بدرجة معقولة.  

 املصروفات املستحقة أو توقيت تسويتها.

 

 واإلثبات   اتالتعريف  -املخصصات 

 التزامات ذات توقيت أو مبلغ غير مؤكد.  –املخصصات  •

 واجبات ممكنة ستتأكد بوقوع أحداث مستقبلية.  –االلتزامات املحتملة  •

 

 

 

 التأكد استمرارية

 إثبات التزام 

 

 املستحقات املخصصات   االلتزام املحتمل

 

 الذمم الدائنة

 إفصاح 

 

 إثبات التزام  إثبات التزام 
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املستقبلية يمكن تمييز املخصصات عن االلتزامات األخرى مثل الذمم الدائنة واملستحقات بسبب وجود عدم تأكد يحيط بتوقيت أو مبلغ النفقات  

 املطلوبة عند التسوية.

 بشأنها 
ً
 مع املورد. والذمم الدائنة هي التزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات تم استالمها أو توريدها وتم إعداد فاتورة بها أو تم االتفاق رسميا

فع مقابلها أو لم يتم إعداد فاتورة بها أو االتفاق واملستحقات هي التزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات تم استالمها أو توريدها ولكن لم يتم الد

 بشأنها مع املورد، بما في ذلك املبالغ املستحقة للموظفين )على سبيل املثال، املبالغ املتعلقة بأجر اإلجازات املستحقة(. ورغ
ً
م أنه من الضروري  رسميا

 تقدير مبلغ أو توقيت املستحقات، إال أن عدم التأكد منها يكو 
ً
 أقل بكثير من ذلك املتعلق باملخصصات. أحيانا

ً
 ن عموما

 عن املستحقات كجزء من الذمم الدائنة، بينما يتم التقرير عن املخصصات بشكٍل منفصٍل.
ً
 ويتم التقرير غالبا

 ويتم إثبات املخصص عندما: 

( نتيجة لحدث سابق؛ (أ
ً
 أو ضمنيا

ً
 )نظاميا

ً
 حاليا

ً
 تتحمل الجهة واجبا

 فق خارج ملوارد تنطوي على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة لتسوية الواجب؛ يكون من املحتمل حدوث تد (ب

 يمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ الواجب. (ج

 وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، فال يجوز إثبات مخصص.

 قد نشأ ع
ً
 سابقا

ً
نه واجب حالي. وفي بعض الحاالت، ال  وفي معظم الحاالت، كما في حالة الذمم الدائنة أو القروض، سيكون من الواضح أن حدثا

 ما إذا كان يوجد واجب حالي. وفي هذه الحاالت، يعتبر الحدث السابق  
ً
نش ئ لواجب حالي إذا كان احتمال وجود واجب حالي في امل  هويكون واضحا

 في الحسبان. جميع األدلة املتاحة تاريخ القوائم املالية أكبر من احتمال عدم وجوده، مع أخذ 

حاالت أخرى، على سبيل املثال في الدعاوى القضائية، قد يكون هناك جدل حول ما إذا كانت قد وقعت أحداث معينة أو فيما إذا كانت تلك وفي  

لنظر في  األحداث قد ترتب عليها واجب حالي. وفي مثل هذه الحاالت، تحدد الجهة ما إذا كان يوجد واجب حالي في تاريخ القوائم املالية عن طريق ا 

التي تقع بعد تاريخ  جميع األدلة املتاحة، بما في ذلك على سبيل املثال رأي الخبراء. وتشمل األدلة التي يتم النظر فيها أية أدلة إضافية توفرها األحداث  

 القوائم املالية.
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 وبناًء على هذه األدلة: 

 )إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات( عندما يكون  (أ
ً
احتمال وجود واجب حالي في تاريخ القوائم املالية أكبر من احتمال  تثبت الجهة مخصصا

 عدم وجوده؛

 عدم وجود واجب حالي في تاريخ القوائم املالية، ما لم يكن احتمال حدوث   (ب
ً
تفصح الجهة عن التزام محتمل عندما يكون األكثر ترجيحا

 )انظر النقاش الوارد ضمن االلتزامات املحتملة(. التدفق الخارج ملوارد تنطوي على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة ا
ً
 ضئيال

ً
 حتماال

 وعندما يكون هناك عدد من الواجبات املتماثلة، يتم تحديد االحتمال عن طريق النظر في فئة الواجبات ككل. 

، فإنه قد يكون من الضروري 
ً
حدوث تدفق خارج للموارد لتسوية   فعلى الرغم من أن احتمال حدوث التدفق الخارج ألي بند بمفرده قد يكون ضعيفا

 فئة الواجبات ككل. وفي هذه الحالة، يتم إثبات مخصص )إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات األخرى(. 

عد كل  فعلى سبيل املثال
ُ
، قد تتوقع إحدى البلديات تلقي مطالبات عديدة بالتعويض من مالكي العقارات نتيجة تعطل نظام صرف مياه األمطار. وت

 محتملة غير مهمة بمفردها، ولكن بناًء على التجارب السابقة قد تكون فئة املطالبات ذات أهمية نسبية. وتقّيم البلدية احتمالية التدفق مطالبة  

 الخارج للموارد بناًء على الفئة ككل. ويتم إثبات التزام إذا كان يمكن قياسه بموثوقية. 

 من مستشفى مملوكة للحكومة. فعلى الرغم من أن ومن األمثلة األخرى، الواجب الذي تتحمله الحكومة  
ً
 ملوثا

ً
تلقوا دما الذين  لتعويض األفراد 

، فإنه قد يكون من الضروري حدوث تدفق خارج للموارد لتسوية فئة الواجبات 
ً
احتمال حدوث التدفق الخارج ألي بند بمفرده قد يكون ضعيفا

ة عن طريق النظر في فئة الواجبات ككل. وإذا كان من املحتمل حدوث تدفق خارج للفئة ككل. ويتم تحديد احتمالية حدوث تدفق خارج عند التسوي

 ككل، فيتم إثبات التزام إذا كان يمكن قياسه بموثوقية. 

ية لوااللتزام املحتمل هو واجب ممكن ينشأ نتيجة ألحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث املستقب

 غير املؤكدة التي ال تقع بالكلية تحت سيطرة الجهة. 

االلتزامات   عد املخصصات مختلفة عن 
ُ
ت املبلغ. ومع ذلك،  أو  التوقيت  عد جميع املخصصات محتملة ألنها غير مؤكدة من حيث 

ُ
ت وبشكل عام، 

ت ممكنة في تاريخ القوائم املالية. وسوف يتأكد وجودها فقط  املحتملة. وُيستخدم مصطلح محتمل لاللتزامات التي ال يتم إثباتها ألنها ال تزال واجبا

 بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث املستقبلية غير املؤكدة التي ال تقع بالكلية تحت سيطرة الجهة. 

 عن أحداث سابقة، ولكنه غير مثبت أل 
ً
 ناشئا

ً
 حاليا

ً
 واجبا

ً
نه ال يستوفي ضوابط اإلثبات. وبعبارة  وإضافة لذلك، قد يكون االلتزام املحتمل أيضا

 أخرى، يكون من املحتمل حدوث تدفق خارج ملوارد تنطوي على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة لتسوية الواجب.

 من ذلك عن ال
ً
تزام محتمل،  وعندما تحدد الجهة أنه من غير املحتمل حدوث تدفق خارج بسبب الواجب، فإنها ال تثبت أي التزام. وتفصح الجهة بدال

. وإذا حددت الجهة، بناًء ع
ً
 ضئيال

ً
لى تقييم ما لم يكن احتمال حدوث التدفق الخارج ملوارد تنطوي على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة احتماال

 األدلة املتاحة، أن احتمال حدوث التدفق الخارج للموارد هو احتمال ضئيل، فإنها ال تفصح عن الواجب املمكن.

. وإذا أصبح من املحتمل حدوث ويتم تقيي
ً
م االلتزامات املحتملة بشكل مستمر لتحديد ما إذا كان حدوث التدفق الخارج للموارد قد أصبح محتمال

الخاصة   تدفق خارج ملوارد فيما يخص أحد البنود التي تم التعامل معها في السابق على أنها التزام محتمل، فيتم إثبات مخصص في القوائم املالية

، ربما تكون الحكومة قد خالفت أحد األنظمة البيئية،  فعلى سبيل املثاللفترة التي يتغير فيها االحتمال شريطة إمكانية إجراء تقدير موثوق للمبلغ.  با

 قد وقع وأنه سيكون من الضروري اتخا 
ً
 أن ضررا

ً
ذ إجراءات  لكنه لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك قد ألحق أي أضرار بالبيئة. وعندما يتضح الحقا

 ألن التدفقات الخارجة للموارد االقتصادية أصبحت محتملة اآلن. 
ً
 عالجية، تثبت الجهة مخصصا

الجهة عن التزام    وباملثل، ففي الحاالت النادرة للغاية التي ال يمكن فيها قياس مبلغ الواجب بموثوقية كافية، فإنه يوجد التزام ال يمكن إثباته. وتفصح 

 محتمل.
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درجة من عدم التأكد مرتبطة بقياس    وهناكاد القوائم املالية استخدام تقديرات معقولة وال يقّوض ذلك من موثوقية القوائم املالية.  ويتطلب إعد

اء حاالت . وباستثنالعديد من املبالغ املثبتة أو املفصح عنها في القوائم املالية. وال ُيعد البند غير مستوٍف لضوابط اإلثبات ملجرد انطوائه على تقدير

تخدامه  نادرة للغاية، ستكون الجهة قادرة على تحديد مدى من النتائج املحتملة وبالتالي تستطيع إجراء تقدير موثوق للواجب بشكٍل كاٍف ليتم اس

 في إعداد القوائم املالية.

  

 مثال توضيحي 

 التصور 

النووية. ويستوفي تخزين خاليا الوقود املستهلك االشتراطات تقوم إحدى جهات القطاع العام بتشغيل محطة لتوليد الطاقة  

تلك   إقرار  بأثر رجعي. وفي حالة  املعايير  تغيير  إلى  املالية ستؤدي  القوائم  تاريخ  بعد  إقرار تشريعات جديدة  النظامية. وسيتم 

 من العمليات السابقة.  التشريعات، سيتعين على الجهة بذل نفقات كبيرة على تخزين خاليا الوقود املستهلك الناتجة

 أم تفصح عن التزام محتمل في تاريخ القوائم املالية؟ مع التوضيح 
ً
 هل تثبت الجهة مخصصا

 

 :اإلجابة

اريخ القوائم  الحدث الذي ال ينشأ عنه واجب في الحال قد ينشأ عنه ذلك في تاريخ الحق، بسبب تغيير األنظمة. وفي الحالة املاثلة، ال يوجد واجب في ت

 لية يلزم بتغيير الطرق املستخدمة لتخزين خاليا الوقود املستهلك الناتجة من العمليات السابقة. وسيكون اشتراط تغيير طرق التخزين حدثاملا
ً
ا

 عندما يتطلب النظام الجديد تغيير طرق التخزين الحالية حتى مع احتمال وجود أثر رجعي لذلك.
ً
 ملزما

ن وضع تفاصيل نظام جديد مقترح، فال ينشأ واجب إال عندما يكون في حكم املؤكد سّن التشريع بصيغته  وعندما ال يكون قد تم االنتهاء بعد م 

املنصوص عليها. ومع ذلك، فإن االختالفات في الظروف املحيطة بإقرار األنظمة يستحيل معها تحديد حدث واحد سيجعل إقرار النظام في حكم  

بما إذا كان في حكم املؤكد أن النظام الجديد املقترح سُيقر بصيغته املنصوص عليها، ويجب إرجاء أي  املؤكد. وفي حاالت عديدة، ال يمكن الجزم  

 قرار بشأن وجود الواجب إلى أن يتم إقرار النظام املقترح. 

. وال تفصح الجهة عن وااللتزام املحتمل هو واجب ممكن ينشأ نتيجة ألحداث سابقة. وفي الحالة املاثلة، اإلقرار املستقبلي للتشريع ليس حد
ً
 سابقا

ً
ثا

 التزام محتمل. وربما تفصح في اإليضاحات عن معلومات بشأن التغيير املرتقب في التشريعات واألثر النهائي لذلك التغيير على الجهة. 

 

 مثال توضيحي 

 التصور 

ومعنوية من إحدى البلديات بسبب إصابات  في تاريخ القوائم املالية، تم رفع دعوى قضائية تطلب التعويض عن أضرار عقارية 

وقعت في حادث مروري. وتزعم الدعوى أن البلدية كانت عليها مسؤولية صيانة الطريق وأنها أهملت في الوفاء بتلك املسؤولية.  

 % بوجود مسؤولية. 30وأشار املستشار القانوني للحكومة بأن ثمة احتمالية 

 أم تفصح عن التزا (أ
ً
 م محتمل؟  مع التوضيح هل تثبت الجهة مخصصا

 % في فترة الحقة؟ مع التوضيح 60( 2( ضئيلة أو )1هل تتغير اإلجابة إذا كانت االحتمالية ) (ب
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 :اإلجابة

ذ (أ التزام  هو  سابق.   واملخصص  لحدث  نتيجة  حالي  واجب  البلدية  على  يوجد  ال  املالية،  القوائم  تاريخ  وفي  مؤكد.  غير  مبلغ  أو  توقيت 

وسيتحدد وجود أو عدم وجود الواجب الحالي بالنتيجة املستقبلية التي ستتوصل إليها املحكمة. وعندما تحدد الجهة أنه من غير املحتمل  

 ال تثبت أي التزام. حدوث تدفق خارج بسبب الواجب، فإنها 

الوفاء   في  الحكومة مقصرة  كانت  إذا  ما  بشأن  املحكمة  بقرار  الحالي  الواجب  وسيتحدد وجود  ممكن.  واجب  يوجد  املتاحة،  األدلة  أساس  وعلى 

وقوع الحدث. وبناًء  بمسؤولياتها املتعلقة بصيانة الطريق وما إذا كان ذلك قد ساهم في وقوع الحادث. وليست للحكومة سيطرة على وقوع أو عدم  

 على ما أشار به املستشار القانوني، فإنه من غير املحتمل حدوث تدفق خارج للموارد عند التسوية.

ريخ القوائم  وقد أخذت البلدية في الحسبان جميع األدلة املتاحة بما فيها رأي الخبراء. وال توجد أية أدلة إضافية توفرها األحداث التي تقع بعد تا

 عدم وجود واجب حالي في تاريخ القوائم املالية(. واحتمالية وجود واجب ممكن في تاريخ القوائم املاملالية. و 
ً
الية  تحدد أنه غير محتمل )األكثر ترجيحا

 ليست ضئيلة. وتفصح الحكومة عن التزام محتمل. 

. وعندما يكون احتمال    يتم تقييم االلتزام املحتمل بشكل مستمر لتحديد ما إذا كان حدوث التدفق الخارج للموارد  (ب
ً
قد أصبح محتمال

، فإنها ال تفصح عن التزام محتمل. 
ً
 تحمل الحكومة للمسؤولية ضئيال

املالية   القوائم  تاريخ  في  احتمال وجود واجب حالي  كان  إذا  )أي  تدفق خارج ملوارد  املحتمل حدوث  احتمال عدم    يفوق وإذا أصبح من 

امل معها في السابق على أنها التزام محتمل، فيتم إثبات مخصص في القوائم املالية الخاصة  وجوده( فيما يخص أحد البنود التي تم التع

 بالفترة التي يتغير فيها االحتمال شريطة إمكانية إجراء تقدير موثوق للمبلغ. 

 

 قياس املخصصات 

 املاليةاملبلغ املثبت هو أفضل تقدير للنفقات املطلوبة لتسوية الواجب الحالي في تاريخ القوائم  •

أفضل تقدير هو املبلغ الذي قد تدفعه الجهة بشكل معقول لتسوية الواجب أو لتحويله إلى طرف ثالث في تاريخ القوائم  •

 املالية 

 يتم التعامل مع عدم التأكد بعدة طرق  •

o  القيمة املتوقعة 

o  .
ً
 النتيجة الفردية األكثر ترجيحا

 

  
ً
 ما سيكون من املستحيل أو من املكلف جدا

ً
تسوية واجب أو تحويله في تاريخ القوائم املالية. ومع ذلك، يقدم املبلغ الذي قد تدفعه الجهة  غالبا

 بشكل معقول لتسوية الواجب أو تحويله أفضل تقدير للنفقات املطلوبة لتسوية الواجب الحالي في تاريخ القوائم املالية. 

رة، وفي بعض الحاالت، بتقارير الخبراء املستقلين. ويتم تحديد التقديرات الخاصة وتتطلب التقديرات ممارسة اإلدارة للحكم املنهي املدعوم بالخب

براء املستقلين. وُتراعى  بالنتيجة واألثر املالي من خالل الحكم املنهي إلدارة الجهة، املدعوم بالخبرة في املعامالت املماثلة، وفي بعض الحاالت، بتقارير الخ

 التي تقع بعد تاريخ القوائم املالية.أية أدلة إضافية توفرها األحداث 

 ويتم التعامل مع حاالت عدم التأكد املحيطة باملبلغ الذي سيتم إثباته كمخصص بعدة وسائل حسب الظروف.
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.  وتؤخذ في الحسبان املخاطر وحاالت عدم التأكد التي ال بد وأن تحيط بالعديد من األحداث والظروف، عند التوصل إلى أفضل تقدير للمخصص

 للمخاطر إلى زيادة املبلغ الذي يتم قياس االلتزام به. ويلزم توخي الحذر عند ات
ً
خاذ األحكام  وتصف املخاطر تقلب النتائج. وقد يؤدي التعديل تبعا

من قيمتهما. ومع ذلك،   املهنية في ظل حاالت عدم التأكد، بحيث ال يتم إظهار اإليراد أو األصول بأكبر من قيمتهما وال املصروفات أو االلتزامات بأقل

كاليف ال يبرر عدم التأكد إنشاء مخصصات مفرطة أو مغاالة مقصودة في قيمة االلتزامات. فعلى سبيل املثال، في حال توخي الحيطة عند تقدير الت

 على أنها نتيجة يحتمل وقوعها أك
ً
ثر مما هو عليه الحال في الواقع. ويلزم  املتوقعة لنتيجة سلبية بالغة، فعندئٍذ ال يتم التعامل مع تلك النتيجة عمدا

 للمخاطر وحالة عدم التأكد مع ما يترتب على ذلك من مغاالة في املخصص.
ً
 بذل العناية لتجنب التعديالت املزدوجة تبعا

اإلحصائية "القيمة املتوقعة". وعندما ينطوي املخصص الذي يتم قياسه على عدد كبير من البنود، يتم تقدير الواجب باستخدام طريقة التقدير  

نقطة    وبموجب هذه الطريقة، يتم ترجيح النتائج املحتملة بحسب االحتماالت املرتبطة بها. وعند وجود مدى متصل من النتائج املحتملة، وتكون كل 

 في ذلك املدى محتملة بنفس درجة احتمال أية نقطة أخرى، يتم استخدام النقطة الواقعة في وسط املدى. 

 قد تكون هي أفضل تقدير لاللتزام. ومع ذلك، تنظر الجهة في النتائج األ وعن
ً
خرى  دما يتم قياس واجب واحد، فإن النتيجة الفردية األكثر ترجيحا

 املحتملة.

، فإن أفضل تقدير سيكون ب
ً
 مبلغ أعلى أو أقل.وعندما تكون النتائج األخرى املحتملة في الغالب أعلى أو في الغالب أقل من النتيجة األكثر ترجيحا

 

 مثال توضيحي 

 التصور 

 هي  
ً
على الحكومة واجب نظامي بتنظيف موقع ملوث. وتم إجراء تقييم للموقع نتج عنه خياران اثنان. النتيجة األكثر ترجيحا

 االحتواء. وثمة فرصة لضرورة إزالة التلوث ومعالجته. والنتائج املحتملة مدرجة في الجدول التالي. 

 ما هو مبلغ املخصص؟ مع التوضيح 

 

 :اإلجابة

 لتقدير املخصص املتعلق بعدد كبير من البنود. وفي املقابل، ينص معيار املحاسبة  
ً
على أن   19للقطاع العام  ُيعد منهج التكلفة املتوقعة مناسبا

 قد تكون هي أفضل تقدير" للواجب الواحد. ومع ذلك، تنظر الجهة في النتائج األخرى املحتملة. وعندما  
ً
تكون النتائج  "النتيجة الفردية األكثر ترجيحا

، فإن أفضل تقدير سيكون 
ً
 بمبلغ أعلى أو أقل. األخرى املحتملة في الغالب أعلى أو في الغالب أقل من النتيجة األكثر ترجيحا

بـ "املبلغ الذي قد تدفعه الجهة بشكل معقول لتسوية الو   مع مبدأ قياس االلتزامات 
ً
اجب أو  وقد يتعارض قياس االلتزام بالنتيجة األكثر ترجيحا

إلى طرف ثالث مخاطر وجود لتحويله إلى طرف ثالث". وُيراعى عند تحديد املبلغ الذي قد تدفعه الجهة بشكل معقول لتسوية الواجب أو لتحويله  

 عن إظهار أثر حالة عدم التأكد املالزمة للواجب. 
ً
 نتائج أخرى محتملة. ولذلك، يعجز قياس االلتزام بالنتيجة األكثر ترجيحا

 في جميع الحاالت، فإن ذلك قد يؤدي إلى قياس واجبين تحوطهما مخاطر وحاالت  
ً
عدم تأكد وفي حال استخدام النتيجة الفردية األكثر ترجيحا

 لقياس الواجبات الفردية.
ً
 أيضا

ً
 مختلفة باملبلغ نفسه. وقد يكون منهج القيمة املتوقعة مناسبا

 هي نجاح االحتواء بتكلفة 
ً
 مليون ريال.  2وفي الحالة املاثلة، النتيجة الفردية األكثر ترجيحا

 االحتمالية  التقدير  

 % 70 مليون ريال  2 االحتواء  -الخيار أ 

 % 30 ماليين ريال  10 اإلزالة  -الخيار ب 
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. وأفضل تقدير سيكون بمبلغ أعلى.ومع ذلك، توجد فرصة كبيرة ألن تكون النتيجة املحتملة أعلى من النتيجة األ
ً
 كثر ترجيحا

 وُيقاس املخصص كما يلي:

 مليون ريال. 4.4%(= 30ماليين ريال * 10%(+)70مليون ريال *  2)

 

 القيمة الحالية

 يستند التقدير إلى القيمة الحالية عندما تكون القيمة الزمنية للنقود ذات أهمية نسبية  •

 املستخدميعكس معدل الخصم  •

o تقييمات السوق الحالية 

o  املخاطر الخاصة بااللتزام 

 لها ال •
ً
ل تقديراُت التدفقاُت النقدية املستقبلية تبعا عدَّ

ُ
 يعكس املخاطر التي ت

 يتم إثبات الزيادة في القيمة الحالية بسبب مرور الوقت على أنها مصروف فائدة  •

بالتدفقات النقدية الخارجة التي تنشأ مباشرة بعد تاريخ القوائم املالية يتوقع منها خسارة بسبب القيمة الزمنية للنقود، فإن املخصصات املتعلقة 

 نسبية.  أكبر مقارنة بتلك التدفقات النقدية الخارجة التي تنشأ بنفس املبلغ في وقت الحق. ولذلك يتم خصم املخصصات عندما يكون األثر ذا أهمية

معدالت( ما قبل الضريبة الذي يعكس )التي تعكس(    يهمعدل )أو  هو  (  الخصم املستخدمة   )أو معدالتاملستخدم  الخصم  ويجب أن يكون معدل  

 تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر الخاصة بااللتزام. 

 لهاتب تقديراُت التدفقات النقدية املستقبلية جرى تعديلمعدالت( الخصم املخاطر التي تعكس  وال يعكس معدل )
ً
 . عا

 ة.وعندما يتم استخدام الخصم، تزيد القيمة الدفترية للمخصص في كل فترة لتعكس مرور الوقت. ويتم إثبات هذه الزيادة على أنها مصروف فائد

ع وعندما يتم خصم املخصص على مدى عدد من السنوات، فإن القيمة الحالية للمخصص ستزيد كل سنة كلما اقترب املخصص من املوعد املتوق

 للتسوية. 

وفي بعض الدول، يتم فرض ضرائب للدخل أو ما يعادلها على فائض جهة القطاع العام خالل الفترة. وفي حال فرض مثل هذه الضرائب على جهات 

 القطاع العام، فإن معدل الخصم املختار يكون معدل ما قبل الضريبة.

 

 األحداث املستقبلية

 ملستقبلية املتوقعة ينبغي أن يعكس تقدير املخصص األحداث ا •

 األحداث املستقبلية قد تكون  •

o  
ً
 تضخما

o تغييرات في التقنيات 

o تخفيضات التكلفة بسبب الخبرة 

o  التشريعات الجديدة 

 وقوعها.لى  تنعكس األحداث املستقبلية، التي قد تؤثر على املبلغ املطلوب لتسوية الواجب، على مبلغ املخصص عندما تكون هناك أدلة موضوعية كافية ع
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 واألحداث املستقبلية قد تكون:

 آثار التضخم أو التغيرات األخرى املحددة في األسعار •

 التغيرات املستقبلية في التقنيات التي ستكون متاحة في وقت التسوية •

 تخفيضات التكلفة املرتبطة بالخبرة املتزايدة •

 آثار التشريعات الجديدة عندما يكون إقرارها في حكم املؤكد •

 ل وجود أدلة كافية بشأن معدالت التضخم املتوقعة، فإن هذا ينعكس على مبلغ املخصص. وفي حا

يتو  التي  التكلفة  يعكس  املثبت  املبلغ  فإن  التقنيات،  في  املستقبلية  التغيرات  بسبب  التلوث ستقل  تنظيف  تكلفة  أن  الحكومة  تعتقد  قع  وعندما 

 واملوضوعيون تكبدها، مع مر 
ً
اعاة جميع األدلة املتوفرة فيما يتعلق بالتقنيات التي ستكون متاحة في وقت التنظيف. ولكن  املراقبون املؤهلون فنيا

 بأدلة موضوعية كافية. 
ً
 ال تتوقع الجهة تطوير تقنية جديدة بشكل كامل للتنظيف ما لم يكن ذلك مدعوما

ق التقنية الحالية أو التكلفة املتوقعة لتطبيق التقنية الحالية  ومن املناسب تضمين تخفيضات التكلفة املتوقعة املرتبطة بالخبرة املتزايدة في تطبي

 مما سبق القيام به. 
ً
 على عملية تنظيف أكبر أو أكثر تعقيدا

العام عند   القطاع  التي تتحملها الحكومة أو إحدى جهات  القائمة  التشريعات الجديدة املحتملة على مبلغ الواجبات  أثر  في الحسبان  تلك ويؤخذ  قياس 

 حين إقرارها.لة  بات، عندما تتوفر أدلة موضوعية كافية تثبت أن إقرار تلك التشريعات ُيعد في حكم املؤكد. وبوجه عام، ال ُيراعى أثر التشريعات الجديدالواج

 

 إشكاالت أخرى تتعلق بالقياس 

 ال تؤخذ في الحسبان املكاسب من استبعاد األصول عند تقدير املخصص  •

 األطراف األخرى التعويضات من  •

o  )أصل منفصل )عدم املقاصة مع االلتزام 

o عدم تجاوز املخصص 

o  جواز عرض املصروف بالصافي 

دث  ال تؤخذ في الحسبان املكاسب من االستبعاد املتوقع لألصول عند قياس املخصص، حتى ولو كان االستبعاد املتوقع يرتبط على نحو وثيق بالح

 الناش ئ عنه املخصص. 

 من ذلك،   
ً
تثبت الجهة املكاسب من االستبعادات املتوقعة لألصول في الوقت الذي يحدده معيار املحاسبة للقطاع العام الذي يتناول األصول وبدال

أو معيار    "العقارات واآلالت واملعدات"   17، قد تنطبق متطلبات إلغاء اإلثبات الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام  فعلى سبيل املثالاملعنية.  

 . "األصول امللموسة"  31حاسبة للقطاع العام امل

وتستطيع الجهة في بعض األحيان أن تستعين بطرف آخر في دفع جزء من أو جميع النفقات املطلوبة لتسوية مخصص )على سبيل املثال، من خالل  

نفقات املطلوبة لتسوية املخصص من طرف  عقود التأمين أو بنود التعويض أو ضمانات املوردين(. وعندما يتوقع التعويض عن بعض أو جميع ال

 آخر، فال يجوز إثبات التعويض إال عندما يكون في حكم املؤكد أنه سيتم استالم التعويض إذا قامت الجهة بتسوية الواجب.

 ُيعالج التعويض على أنه أصل منفصل •

 ال يجوز أن يتجاوز التعويض املخصص •

 ثبت للتعويضيجوز عرض املصروف بالصافي بعد طرح املبلغ امل •
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ها تسوية ُيعالج التعويض على أنه أصل منفصل في قائمة املركز املالي. وفي معظم الحاالت، تظل الجهة ملتزمة بكامل املبلغ املعني بحيث يكون علي 

تم إثبات أصل منفصل املبلغ بالكامل إذا لم يقم الطرف الثالث بالدفع ألي سبب. وفي هذه الحالة، يتم إثبات مخصص بكامل مبلغ االلتزام، وي

 للتعويض املتوقع عندما يكون في حكم املؤكد أنه سيتم استالم التعويض إذا قامت الجهة بتسوية االلتزام. 

 وال يجوز أن يتجاوز املبلغ الذي يتم إثباته للتعويض مبلغ املخصص.

 املبلغ املثبت للتعويض.ويجوز عرض املصروف املتعلق باملخصص في قائمة األداء املالي بالصافي بعد طرح 

لى وكالة وقد يقوم الطرف اآلخر إّما بتعويض الجهة عن املبالغ التي دفعتها أو يقوم هو بدفع املبالغ بشكل مباشر. فعلى سبيل املثال، قد يكون ع

سترداد بعض النفقات من تأمين حكومية التزام نظامي تجاه فرد نتيجة لنصيحة مضللة قدمها موظفوها. ومع ذلك، قد تكون الوكالة قادرة على ا 

 للتعويضات املهنية. 

زام بتلك  وفي بعض الحاالت، لن تكون الجهة ملتزمة بالتكاليف املعنية إذا لم يقم الطرف الثالث بالدفع. وفي هذه الحالة، ال يوجد على الجهة الت

 التكاليف وال يتم تضمينها في املخصص.

 تسوية الواجب من قبل أطراف أخرى. وُيعد الواجب الذي تكون الجهة ملتزمة به 
ً
، بقدر ما يكون متوقعا

ً
 محتمال

ً
  بالتضامن والتكافل التزاما

 

 التغييرات في املخصصات 

 يتم مراجعة املخصصات في كل تاريخ للقوائم املالية •

o يتم تعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي 

o يتم عكس قيدها في حال عدم الحاجة إلى تسوية محتملة 

 التغيير في املخصص هو تغيير في تقدير يتم بأثر مستقبلي )نتيجة السنة الحالية(  •

 يجب مراجعة املخصصات في كل تاريخ للقوائم املالية، ويجب تعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي.

 ملوارد تنطوي على منافع اقتصادية أو خد
ً
 خارجا

ً
 مات متوقعة، فيجب عكس قيد املخصص. وإذا لم يعد من املحتمل أن تتطلب تسوية الواجب تدفقا

 ة.وعندما يتم استخدام الخصم، تزيد القيمة الدفترية للمخصص في كل فترة لتعكس مرور الوقت. ويتم إثبات هذه الزيادة على أنها مصروف فائد

 وال ُيستخدم املخصص إال للنفقات التي تم إثبات املخصص لها في األساس. 

النفقات على املخصص. ووحدها النفقات التي تتعلق باملخصص األصلي هي التي يتم تسويتها مقابله. فمن شأن    ويعني "استخدام" املخصص تحميل

 لغرض آخر أن يخفي تأثير حدثين مختلفين. 
َ
 تسوية نفقات مقابل مخصص تم إثباته أساسا

 

 مثال توضيحي 

 التصور 

مليون ريال. ويوجد واجب   100النووية إلى الخدمة بتكلفة بلغت  ، أدخلت إحدى الجهات محطة لتوليد الطاقة  20×0يناير    1في  

نظامي لتفكيك املحطة في نهاية عمرها اإلنتاجي واإلدارة الدائمة للمواد امللوثة الناتجة من عمليات التشغيل. ويتم استهالك املحطة 

 سنة على أساس القسط الثابت. 40على مدى 

 ب؟هل يجب على الجهة إثبات مخصص؟ وما السب (أ

 في حالة اإلجابة بنعم، ما هو أساس القياس؟ وملاذا؟  (ب
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 :اإلجابة

عنه  (أ نشأ  الذي  السابق  والحدث  امللوثة.  النفايات  وإدارة  وخالفه(  املوقع،  تنظيف  )الهدم،  املحطة  بتفكيك  نظامي  واجب  الجهة  على 

إنشا أو  تطويرها  أو  النووية  املحطة  اقتناء  كان  املحتمل حدوث  ؤ الواجب  أو  ها. ومن  اقتصادية  منافع  تنطوي على  تدفق خارج ملوارد 

 خدمات متوقعة لتسوية الواجب.

 في الحالة املاثلة، املبلغ الذي يتم إثباته كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتفكيك املحطة وإدارة النفايات الناتجة من عمليات (ب

املبلغ الذي قد تدفعه الجهة بشكل معقول لتسوية الواجب في تاريخ القوائم  التشغيل الدائمة في تاريخ القوائم املالية. وأفضل تقدير هو  

 املالية أو لتحويله إلى طرف ثالث في ذلك الوقت.

قوم وستوفر األسعار املعلنة في سوق نشط أوثق داللة على أفضل تقدير للنفقات املطلوبة لتسوية الواجب الحالي. وفي حال عدم وجود أي سوق، ت

به   الجهة بتحديد التقييم هو تحديد السعر الذي كانت ستتم  التقييم. والهدف من استخدام أساليب  العادلة باستخدام أحد أساليب  القيمة 

 املعاملة في تاريخ القياس بين أطراف تتصرف بحرية بدافع اعتبارات التشغيل العادية.

ة تتصرف بحرية ورضا فيما يخص واجبات ذات طبيعة مشابهة،  وتشمل أساليب التقييم استخدام معامالت حديثة في السوق بين أطراف مطلع

 إن وجدت.

مل  ويستخدم أسلوب التقييم الذي يتم اختياره قدر اإلمكان مدخالت السوق، ويحد قدر اإلمكان من االعتماد على املدخالت الخاصة بالجهة. ويش

في  في السوق بأخذها  التي سيقوم املشاركون   جميع العوامل 
ً
في الحسبان املخاطر   األسلوب أيضا إلى أفضل تقدير. وتؤخذ  التوصل  االعتبار عند 

 للمخاطر الفريدة بشأن كل من مبلغ وتوقيت التسوية املرتبطة بااللتزامات الب
ً
يئية،  وحاالت عدم التأكد عند تحديد أفضل تقدير للمخصص. ونظرا

. ويتم تقدير الواجب عن طريق ترجيح جميع النتائج املحتملة بحسب فإن القيمة املتوقعة من املرجح أن تكون أسلوب التقييم األكثر استخ
ً
داما

 االحتماالت املرتبطة بها. ويعتمد هذا املنهج على تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية الالزمة لتسوية الواجب.

حتمالية النتائج. وفي الحالة املاثلة، ُيعد أثر القيمة  وتؤخذ في الحسبان املخاطر وحاالت عدم التأكد املرتبطة بمبلغ وتوقيت التسوية عند ترجيح ا

 الزمنية للنقود ذا أهمية نسبية. وسيكون مبلغ املخصص القيمة الحالية للنفقات املتوقع أن تتطلبها تسوية الواجب.
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 التقديرات 

التي    -  التصور  املستقبلية  النقدية  التدفقات  أدناه على  الجدول  يحتوي  السابق.  املثال  في  املذكورة  الحقائق  نفس  بافتراض 

 20×1ديسمبر    31%. وتم مراجعة التقديرات في نهاية الفترة في  6تتطلبها تسوية الواجبات. وقد تم استخدام معدل خصم يبلغ  

 وهرية.ولم تكن هناك ضرورة إلجراء أي تغييرات ج

 ؟ 20×1و 20×0ديسمبر  31مبلغ املخصص في هي قيمة ما  (أ

 كم تبلغ التكلفة األصلية للمحطة؟  (ب

 ؟ 20×1و 20×0املصروفات السنوية التي سيتم تسجيلها ضمن الفائض أو العجز للسنتين هي ما  (ج

 

 

 

 

 النشاط

التدفقات النقدية  

املقدرة )بدون خصم( 

 )باأللف ريال( 

صافي القيمة  

 الحالية

 *20×1ديسمبر  31

 )باأللف ريال( 

صافي القيمة  

 الحالية

 20×0ديسمبر  31

 )باأللف ريال( 

صافي القيمة  

 الحالية

 20×0يناير  1

 )باأللف ريال( 

 2،430 2،576 2،731 25،000 التفكيك

 3،131 3،319 3،518 92،941 إدارة النفايات 

 5،561 5،895 6،249 117،941 اإلجمالي 

 ولم ينتج عنها أي تغييرات جوهرية. 20×1إجراء مراجعة في نهاية سنة %. تم 6*معدل الخصم 

 االحتساب  النشاط
)باأللف    20×1

 ريال(

)باأللف    20×0

 ريال(

    املخصص ( أ

    األصليةالتكلفة  (ب

    املصروف السنوي  (ج

    االستهالك ▪

    20×0الفائدة لسنة  ▪

    20×1الفائدة لسنة  ▪

    إجمالي املصروف
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 عناصر املصروف السنوي ستكون مصروف االستهالك ومصروف الفائدة.

 الستخدام الخصم في قياس أفضل تقدير للواجبات الخاصة بتفكيك املحطة واإلدارة الدائمة للنفايات الناتجة من عمليات  
ً
التشغيل، يتم *نظرا

إثبات الزيادة في املخصص الناتجة عن مرور الوقت على أنها مصروف فائدة. وسوف يستند مصروف الفائدة إلى معدل الخصم املستخدم والرصيد 

 أي تعديالت.االفتتاحي للتقدير قبل التعديالت املناسبة عليه، إن وجدت، في الفترة الالحقة لإلثبات األولي. وفي الحالة املاثلة، ال توجد 

 

 املخصصات األخرى 

املخصصات املثبتة لتكاليف الواجبات التي يقتضيها عقد والتي من املتوقع أن تتجاوز املنافع االقتصادية أو الخدمات  •

 "العقد املتوقع خسارته" -املتوقعة من العقد 

 املخصصات املثبتة للنفقات املباشرة الناشئة عن إعادة الهيكلة •

 19مواجهة أي مما سبق، ُيرجع مباشرة إلى معيار املحاسبة للقطاع العام في حال  •

ملتوقع  قد يكون على الجهة التزام بتكاليف ال يمكن تجنبها للوفاء بواجبات بموجب عقد وتلك التكاليف تتجاوز املنافع االقتصادية أو الخدمات ا

 تحصيلها بموجب العقد )أي عقد متوقع خسارته(.

 من املبالغ املستردة( بموجب العقد ويتم قياسه كمخصص. وفي هذه الحالة
ً
 ، يتم إثبات الواجب الحالي )صافيا

التي تقتضيها شروط العقد املنافع االقتصا بالواجبات  للوفاء  التي ال يمكن تجنبها  التكاليف  دية أو  والعقد املتوقع خسارته هو عقد تتجاوز فيه 

 من املبالغ  الخدمات املتوقع تحصيلها بموجب العقد، بم
ً
ا فيها املبالغ القابلة لالسترداد. ولذلك، ما يتم إثباته كمخصص هو الواجب الحالي صافيا

غرامات  املستردة. وتعكس التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقد أدنى صافي تكلفة للخروج من العقد، وهي تكلفة الوفاء به أو أي تعويض أو  

 ، أيهما أقل.تنشأ عن اإلخفاق في الوفاء به

 وباملثل، قد يلزم الجهة إثبات مخصص للنفقات املباشرة الناشئة عن إعادة الهيكلة. 

 وفيما يلي أمثلة لألحداث التي قد تندرج تحت تعريف إعادة الهيكلة: 

 االحتساب  النشاط
)باأللف    20×1

 ريال(

0×20  

 )باأللف ريال( 

 5،895 6،249 املبلغ األولي زائد مصروف الفائدة  املخصص ( أ

 التكلفة األصلية (ب

)ج( من معيار املحاسبة  30املتطلبات الواردة في الفقرة  حسب 

 االستبعاد املستقبلي/ واجبات التخريد  - 17للقطاع العام 

 ريال 5،561،000ريال +   100،000،000

105،561 105،561 

    املصروف السنوي  (ج

 2،639 2،639 سنة 40ريال /   105،561 االستهالك ▪

 334  % 6ريال *  5.561 20×0الفائدة لسنة  ▪

  354 % 6ريال *  5.895 20×1الفائدة لسنة  ▪

 2،973 2،993  إجمالي املصروف
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 إنهاء أو استبعاد نشاط أو خدمة؛ (أ

 موقع األنشطة من منطقة إلى أخرى؛ نقلإغالق مكتب فرعي أو إنهاء أنشطة جهة حكومية في موقع أو منطقة محددة أو  (ب

 التغييرات في هيكل اإلدارة، على سبيل املثال إلغاء مستوى إداري أو تنفيذي؛ (ج

 عمليات إعادة التنظيم األساسية التي يكون لها أثٌر ذو أهمية نسبية على طبيعة وتركيز عمليات الجهة.  ( د

 إعادة الهيكلة، وهي تلك التي: ويشمل مخصص إعادة الهيكلة النفقات املباشرة الناشئة فقط عن 

 تستلزمها إعادة الهيكلة بالضرورة؛ (أ

 غير مرتبطة باألنشطة املستمرة للجهة. (ب

الذي يتناول هاتين   19األمرين وينبغي الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع العام  ينوثمة تعقيدات في متطلبات إعداد القوائم املالية فيما يتعلق بهذ

 الحالتين بالتفصيل. 

 ويتم إثبات مخصص لتكاليف إعادة الهيكلة فقط عندما يتم استيفاء الضوابط العامة إلثبات املخصصات. ويقدم معيار املحاسبة للقطاع العام 

 ضوابط اإلثبات العامة على عمليات إعادة الهيكلة. إرشادات بشأن كيفية تطبيق  19

 

 اإلفصاحات 

 لكل فئة من فئات املخصصات

 القيمة الدفترية االفتتاحية والختامية  (أ

 املخصصات اإلضافية أو الزيادات في املخصصات (ب

 املبالغ املستخدمة (ج

 املبالغ املعكوس قيدها ( د

 الزيادة في القيمة الحالية الناتجة عن مرور الوقت (ه

 لتغير في معدل الخصمأثر ا (و

 وصف الطبيعة والتوقيت  (ز

 حاالت عدم التأكد واالفتراضات الرئيسية  (ح

 التعويضات املتوقعة  ( ط

إلى تزويد املستخدمين بقوائم مالية ذات معلومات تسمح لهم بفهم آثار السياسات   19تهدف اإلفصاحات التي يتطلبها معيار املحاسبة للقطاع العام  

مات أخرى إضافة إلى تلك املعروضة في صلب القوائم املالية تمكنهم من إجراء مقارنات للجهة نفسها من وقت آلخر  املحاسبية املستخدمة ومعلو 

 ومقارنات بينها وبين غيرها. 

 على متطلبات لتقديم إفصاحات تفصيلية أكثر من أن ُتحص ى في املادة املعروضة. وتعتمد اإلفصاحات  19ويشتمل معيار املحاسبة للقطاع العام  

 على املتطلبات الواردة في املعايير. وفور فهم املتطلبات، فإن اإلفصاحات تكون غنية عن الشرح والتفسير. 

 وتشمل اإلفصاحات الرئيسية لكل فئة من فئات اإلفصاحات ما يلي: 

 القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة؛  (أ

 الزيادات في املخصصات الحالية؛ املخصصات اإلضافية التي نشأت خالل الفترة، بما في ذلك  (ب

 املبالغ املستخدمة )أي املتكبدة واملحملة على املخصص( خالل الفترة؛  (ج
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 املبالغ غير املستخدمة املعكوسة خالل الفترة؛  ( د

 الزيادة خالل الفترة في املبلغ املخصوم الناش ئ عن مرور الوقت وأثر أي تغير في معدل الخصم.  (ه

 . واملعلومات املقارنة غير مطلوبة

 إفصاحات أخرى 

 تفصح الجهة عن: 

 وصف مختصر لطبيعة الواجب والتوقيت املتوقع ألي تدفقات خارجة ملنافع اقتصادية أو خدمات متوقعة نتيجة للواجب؛  (أ

 إشارة إلى حاالت عدم التأكد املحيطة بمبلغ تلك التدفقات الخارجة أو توقيتها. وعندما يكون من الضروري تقديم معلومات كافية، تفصح (ب

 الجهة عن االفتراضات الرئيسية املتعلقة باألحداث املستقبلية؛

 مبلغ أي تعويض متوقع، وذكر مبلغ أي أصل تم إثباته لذلك التعويض املتوقع. (ج

ئم  اوما لم يكن حدوث أي تدفق خارج عند التسوية بعيد االحتمال، تفصح الجهة، فيما يخص كل فئة من فئات االلتزامات املحتملة في تاريخ القو 

 :
ً
 املالية، عن وصف مختصر لطبيعة االلتزام املحتمل، إضافة إلى ما يلي، كلما كان ذلك ممكنا

 تقدير ألثره املالي؛  (أ

 إشارة إلى حاالت عدم التأكد املحيطة بمبلغ أي تدفق خارج أو توقيته؛ (ب

 إمكانية حدوث أي تعويض. (ج

سيضر بشكل   19املعلومات املطلوبة بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام    وفي حاالت نادرة للغاية، قد ُيتوقع أن اإلفصاح عن بعض أو جميع

ال    خطير بموقف الجهة التي تكون في نزاع مع أطراف أخرى بشأن موضوع املخصص أو االلتزام املحتمل أو األصل املحتمل. وفي مثل هذه الحاالت،

مة للنزاع، إلى جانب حقيقة أنه لم يتم اإلفصاح عن املعلومات، وسبب عدم  يلزم الجهة اإلفصاح عن املعلومات، ولكنها تفصح عن الطبيعة العا

 اإلفصاح عنها. 

معيار   وقد تم إعداد املثال التالي عن اإلفصاحات التي يتم تقديمها ضمن اإليضاحات لتوضيح كيفية تطبيق متطلبات اإلفصاح الرئيسية الواردة في

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام . وهذا املثال ألغر 19املحاسبة للقطاع العام  
ً
اض التوضيح فحسب وينبغي تحديد املسائل املتعلقة بحاالت بعينها وفقا

. وليس املقصود فرض إفصاحات موحدة ضمن اإليضاحات، بل سيكون من الضروري وجود تباينات في الشكل والصياغة للوفاء بمتطلبات 19

 مختلف الظروف. 
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 اإليضاحات مثال لإلفصاحات ضمن 

 لتكاليف مقدرة تتعلق بتنظيف مواقع ملوثة وإعادة أصول معينة إلى حالتها األصلية في الحاالت التي  
ً
أثبتت الحكومة مخصصا

 تكون، أو من املحتمل أن تكون، ملزمة فيها بتكبد تلك التكاليف وذلك على النحو التالي:

 

 الخدمات الجماعية والفردية

املحاسبة عن الخدمات الجماعية والفردية. وهذا املوضوع تم تناوله في الوحدة إرشادات بشأن    19يقدم امللحق أ ملعيار املحاسبة للقطاع العام  

 التدريبية الخاصة باملصروفات. 

 

 أسئلة ونقاشات 

 http://www.ipsasb.orgتفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

 تتم وحدتنا التدريبية عن االلتزامات العامة. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم. بهذا نخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
)باأللف    20×1

 ريال(

)باأللف    20×0

 ريال(

 2،580 2،838 املخصص االفتتاحي 

 1،872 1،733 مخصصات إضافية مثبتة 

 (1،615) (1،528) املخصص املستخدم خالل الفترة 

 1 9 الزيادة في املبلغ املخصوم بسبب مرور الوقت

 2،838 3،052 املخصص الختامي

http://www.ipsasb.org/
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 أسئلة للمراجعة

 السؤال األول 

 أي مما يلي ال ُيعد من خصائص املخصصات التي يتم إثباتها على أنها التزامات؟

 سابقة؛ واجبات ممكنة ناشئة عن أحداث  (أ

 ستؤدي التسوية إلى تدفق خارج ملوارد تنطوي على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة؛ (ب

 من املحتمل أن يؤدي الواجب إلى تدفق خارج ملوارد.  (ج

 يمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ الواجب. ( د

 

 

 

 السؤال الثاني

. وتحتفظ الجهة  تنص االتفاقيات الجماعية إلحدى الجهات على ضرورة استخدام رصيد  
ً
اإلجازات املستحق خالل الفترة املالية أو أنه يعتبر منقضيا

للموظف الجهة  على سماح  العادة  وجرت  املستحقة.  باألرصدة  للموظفين   
ً
تقريرا  

ً
سنويا وتقدم  الرواتب  في سجالت  املتراكمة  اإلجازات  ين  بأرصدة 

 ودفع 
ً
 صادر أوال

ً
 بدل األيام املتراكمة غير املستغلة عند إنهاء الخدمة بأسعار األجور الحالية. بالسحب من األرصدة على أساس الوارد أوال

 فيما يخص أرصدة اإلجازات املستحقة غير املستغلة؟ وملاذا؟  (أ
ً
 هل تثبت الجهة التزاما

؟  (ب
ً
 في حالة اإلجابة بنعم، هل هذا ُيعد مخصصا

 كيف يتم قياسه؟  (ج

 

 

 

 

 السؤال الثالث 

السلطة   بمبلغ  أقرت   
ً
 جديدا

ً
تمويال امليزانية  املالية مباشرة. وتوفر  الفترة  نهاية  قبل  للحكومة  السنوية  امليزانية  لدعم    10التشريعية  ريال  مليارات 

 على توفير وحدات سكنية منخف
ً
التي تعمل حاليا للربح  الهادفة  القائمة غير  للوكاالت   

ً
البرنامج منحا ضة  إسكان ذوي الدخل املنخفض. وسيوفر 

 إليجار.ا

 في تاريخ القوائم املالية فيما يخص ارتباطها؟ وملاذا؟
ً
 هل تثبت الجهة التزاما
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ابع   السؤال الر

، أعلنت الحكومة أنها ستتحمل مسؤولية تنظيف منجم ملوث مهجور بسبب الضغوط املتزايدة من السكان 20×1قبل نهاية الفترة املالية لسنة  

الصحية السلبية الناتجة عن التلوث. وال تتطلب التشريعات الحالية تنظيف املوقع. وأعلنت الحكومة أنها ستقوم بإنشاء  الذي يعانون من اآلثار  

ر تكلفة أعمال التشغيل واملتابعة واالختبار الدائمة في املوقع 20× 2ماليين ريال في سنة    5محطة ملعالجة النفايات السائلة في املوقع بتكلفة   . وُتقدَّ

 ملدة  500،000بمبلغ 
ً
 . 20×2سنة ابتداًء من  25ريال سنويا

 نتيجة لحدث سابق ملزم؟ (أ
ً
 حاليا

ً
 هل تتحمل الحكومة واجبا

 ما احتمالية حدوث تدفق خارج للموارد؟ (ب

؟ (ج
ً
 هل تثبت الحكومة مخصصا

 هل يمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ الواجب؟  ( د

 املخصص في السنة األولى والسنة الثانية؟ وكم يبلغ املصروف؟ هي قيمة بناًء على الجدول املرفق، ما  (ه

 

 

 

 

 

 

 السؤال الخامس

 هل يتم اإلفصاح عن التزام محتمل عندما:

 )بالريال(   20×1 االحتساب  اإلثبات األولي 

 5،000،000 التكلفة املقدرة  اإلنشاء 

 سنة  25التكاليف املقدرة ألعمال التشغيل الدائمة ملدة 
% ومعدل  2تضخم بنسبة القيمة الحالية بافتراض حدوث 

 % 4خصم 
7،811،040 

 ?????????   االلتزام

 ?????????   املصروف 

 )بالريال(   20×2 االحتساب  التغير في املخصص 

 ?????????   االلتزام، الرصيد االفتتاحي 

 النفقات خالل الفترة 
  500،000ماليين ريال( + األعمال السنوية الدائمة ) 5اإلنشاء )

 ريال( 
5،000،000 

 464،911 الزيادة في القيمة الحالية بسبب مرور الوقت  مصروف الفائدة

 ?????????   االلتزام، الرصيد الختامي 
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التدفق   (أ وتوقيت  مبلغ  من  بكل  تحيط  تأكد  عدم  حالة  توجد  لكن  سابق  حدث  عن  حالي  واجب  لتسوية ينشأ  الالزمة  للموارد  الخارج 

 الواجب؛ أو 

؟  (ب
ً
 ضئيال

ً
 عدم وجود واجب حالي في تاريخ القوائم املالية ما لم يكن احتمال حدوث التدفق الخارج للموارد احتماال

ً
  يكون األكثر ترجيحا
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

و)د(. وفي حين أن الواجبات الحالية والواجبات املمكنة ينشأ كالهما عن أحداث سابقة، فوحدها  تشمل الخصائص الرئيسية لاللتزام )ب( و)ج(  

ل. ولكن يتم اإلفصاح  الواجبات الحالية هي التي يتم إثباتها في القوائم املالية. والواجبات املمكنة هي التزامات محتملة. وال تثبت الجهة االلتزام املحتم

 
ً
  من إثباته كمخصص.عن االلتزام املحتمل بدال

 

 

 السؤال الثاني

 اإلثبات:

النظامي، قد يكون تحديد الحاالت التي   اإلنفاذقد يكون على الجهة واجب ضمني ليست لها الحرية، أو لها حرية محدودة، لتجنبه. وفي حال غياب  

 يخضع للحكم املنهي. وعند تقييم الحاالت التي  تكون فيها للجهة حرية محدودة، أو ال توجد فيها أية حرية على اإلطالق، لتجنب أحد الواج
ً
بات أمرا

، ُينظر في األدلة التي تشير إلى قيام الجهة بخلق توقعات سليمة بين اآلخرين، وبالتالي، ال يكون  
ً
 ضمنيا

ً
أمامها بديل واقعي  قد تتحمل الجهة فيها واجبا

 سوى تسوية الواجب.

ة للجهة تفيد بوجوب استغالل أرصدة اإلجازات الحالية املستحقة قبل نهاية الفترة املالية أو أنها  وبالرغم من وجود بنود في االتفاقيات الجماعي

بأن    تعتبر منقضية، إال أن العادة قد جرت على عدم إنفاذ تلك السياسة. وقد نشأ عن تصرفات أو سلوكيات الجهة نفسها توقع سليم بين املوظفين 

 أمام أرصدة اإلجازات غير املستغلة يمكن ت 
ً
 واقعيا

ً
رحيلها واستغاللها في الفترات املستقبلية، ما لم يقم دليل على خالف ذلك. ولم يترك هذا بديال

 الجهة سوى تسوية الواجب املتعلق بأرصدة اإلجازات املستحقة غير املستغلة. 

  ومما يدل على ما سبق، حقيقة أن الجهة تحتفظ بسجالت ألرصدة اإلجازات املتراكمة غير املس
ً
تغلة في سجالت املوظفين؛ وأنها تبلغ املوظفين سنويا

؛ وأنها قد دفعت بدل أرصدة اإل 
ً
 صادر أوال

ً
جازات باألرصدة الحالية املستحقة؛ وأنها تسمح للموظفين بالسحب من األرصدة على أساس الوارد أوال

 املتراكمة غير املستغلة عند إنهاء خدمات املوظفين. 

 املخصص:

عد أرصدة اإل 
ُ
. ويمكن تمييز املخصصات عن االلتزامات األخرى مثل الذمم الدائنة واملستحقات بسبب وجود عدم تأكد  ال ت

ً
جازات املتراكمة مخصصا

 يحيط بكل من توقيت ومبلغ النفقات املستقبلية املطلوبة عند التسوية. 

باملبلغ والتوقيت عند تحديد أفضل تقدير للنفقات املطلوبة وتكمن أهمية التفرقة في أنه في حالة املخصصات، ُتراعى حالة عدم التأكد املحيطة  

لتحويله    لتسوية الواجب الحالي. ويعني هذا أنه عند تحديد املبلغ الذي قد تدفعه الجهة بشكل معقول لتسوية الواجب في تاريخ القوائم املالية أو 

 التي قد تراعي مدى من النتائج املمكنة املرجحة باالحتماالت. إلى طرف ثالث في ذلك الوقت، قد تستخدم الجهة أساليب التقدير اإلحصائية

الخصم  معدالت  تعكس  الحاالت،  تلك  وفي  نسبية.  أهمية  ذا  للنقود  الزمنية  القيمة  أثر  يكون  عندما  الحالية  القيمة  منهج  الجهة  تستخدم  وقد 

 تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر الخاصة بااللتزام. 

 بشأنها
ً
مع املورد.    والذمم الدائنة هي التزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات تم استالمها أو توريدها، وتم إعداد فاتورة بها أو تم االتفاق رسميا

رة بها أو االتفاق واملستحقات هي التزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات تم استالمها أو توريدها، ولكن لم يتم الدفع مقابلها أو لم يتم إعداد فاتو 

 بشأنها مع املورد، بما في ذلك املبالغ املستحقة للموظفين )على سبيل املثال، املبالغ املتعلقة بأجر اإلجازات املستحقة(. ورغ
ً
م أنه من الضروري  رسميا

 أقل بكثير من ذلك املتع
ً
التأكد منها يكون عموما  تقدير مبلغ أو توقيت املستحقات، إال أن عدم 

ً
 عن أحيانا

ً
التقرير غالبا لق باملخصصات. ويتم 

 املستحقات كجزء من الذمم الدائنة، بينما يتم التقرير عن املخصصات بشكٍل منفصٍل. 
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 القياس:

غ  يستوفي االلتزام الخاص بأرصدة اإلجازات غير املستغلة ضوابط اإلثبات العامة. فهناك أساس قياس مناسب، ويمكن إجراء تقدير معقول للمبل

 في القوائم املالية بمبلغ النقد أو معادالت الالذي ي
ً
 إثبات املعامالت أوليا

ً
نقد الذي نطوي عليه البند. وفيما يخص االلتزامات املتكبدة، يتم عادة

املالية استخدام تق القوائم  التسوية. ويتطلب إعداد   تقدير مبلغ أو توقيت 
ً
في حالة املستحقات، من الضروري أحيانا ديرات سيتم دفعه. ولكن 

قدير عندما  معقولة وال يقّوض ذلك من موثوقية القوائم املالية. وقد تؤثر األحداث املستقبلية على املبلغ املطلوب لتسوية الواجب، وتنعكس على الت

 تكون هناك أدلة موضوعية كافية على وقوعها. 

 لوجود ممارسات سابقة للجهة سمحت فيها بالسحب من  
ً
أرصدة اإلجازات غير املستغلة أو دفعت فيها قيمة تلك األرصدة وفي الحالة املاثلة، ونظرا

 بأسعار األجور الحالية، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير املستحقات التعديالت املستقبلية املتوقعة لألجور.

ة بعد تاريخ القوائم املالية يتوقع منها خسارة  وبسبب القيمة الزمنية للنقود، فإن املخصصات املتعلقة بالتدفقات النقدية الخارجة التي تنشأ مباشر 

سبية، فإن  أكبر مقارنة بتلك التدفقات النقدية الخارجة التي تنشأ بنفس املبلغ في وقت الحق. وعندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود ذا أهمية ن

، إذا اتضح من سابق الخبرة أن املوظفين  فعلى سبيل املثالب.  التقدير يستند إلى القيمة الحالية للنفقات املتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية الواج

للمبلغ    يراكمون أرصدة اإلجازات غير املستغلة للسحب منها أو الحصول على قيمتها عند التقاعد، فإن التقدير يمكن أن يستند إلى القيمة الحالية

 والتوقيت املتوقعين للنفقات الالزمة لتسوية الواجب. 

املستخدم تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر الخاصة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، فإن الزيادة    ويعكس معدل الخصم

 في القيمة الدفترية لاللتزام املعزوة ملرور الوقت يتم إثباتها على أنها مصروف فائدة. 

 

 السؤال الثالث 

الحاالت التي تكون فيها للجهة حرية محدودة، أو ال توجد فيها أية حرية على اإلطالق، لتجنب  ال يوجد على الحكومة واجب ضمني. وقد يكون تحديد 

 يخضع للحكم املنهي. وعند تقييم الحاالت التي ربما تكون الجهة قد 
ً
فيها حرية اتخاذ القرارات وممارسة االجتهادات، ُينظر   فقدتأحد الواجبات أمرا

ت سليمة بين اآلخرين، وبالتالي، ال يكون أمامها بديل واقعي سوى تسوية الواجب. ورجحان األدلة هو ما يحدد  فيما إذا كانت الجهة قد خلقت توقعا 

 ما إذا كانت للحكومة حرية محدودة أو ليست لها أية حرية على اإلطالق. 

 إلطالق، عندما توجد أدلة كافية على:وفيما يخص هذه األنواع من الواجبات، تكون للحكومة حرية محدودة، أو ال تكون لها أية حرية على ا

 إقرار وإفادة الحكومة بأنها ستتصرف بناًء على قرارها بتحمل املسؤولية عن الواجب؛  (أ

 قيام الحكومة بإبالغ قرارها بصورة وافية إلى األطراف املتأثرة به.  (ب

 املتأثرة به، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي:وقد تشمل األدلة على قيام الحكومة بإبالغ قرارها بصورة وافية إلى األطراف  

 اإلعالن عن املبلغ الذي ستقوم الحكومة بتوفيره؛  (أ

 تحديد األفراد أو الهيئات أو املجموعات املتأثرة بالقرار؛  (ب

 اإلعالن عن اإلطار الزمني لتنفيذ القرار. (ج

تنفيذ برنامج جديد، لكنها لم تعلن عن الشروط الخاصة بالبرنامج وضوابط األهلية  وفي الحالة املاثلة، ربما تكون الحكومة قد أبلغت بعزمها على  

التمويل ومبلغ املنح واإلطا لتلقي  للبرنامج، لكنها لم تذكر هيئات محددة  باملستفيدين. وقد أعلنت الحكومة عن املبلغ اإلجمالي  الزمني  الخاصة  ر 

 لدى املستفيدين املحتملين يكفي العتمادهم على وفاء الحكومة بارتباطها، وبالتالي،  لتنفيذ البرنامج. وفي هذه الحالة، لم تخلق الحكوم
ً
 سليما

ً
ة توقعا

 تستطيع الحكومة في الواقع التراجع عن ذلك االرتباط. 
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ابع   السؤال الر

 نتيجة لحدث سابق ملزم؟ ( أ
ً
 حاليا

ً
 هل تتحمل الحكومة واجبا

 نتيجة إلعالنها ا
ً
 ضمنيا

ً
. وأقرت وأفادت تتحمل الحكومة واجبا

ً
 لدى األطراف األخرى مما يحد من حريتها أو يسلبها حريتها تماما

ً
 سليما

ً
لذي خلق توقعا

به.   املتأثرة  إلى األطراف  بإبالغ قرارها بصورة وافية  بناًء على قرارها بتحمل املسؤولية عن الواجب؛ وقد قامت  بأنها ستتصرف  وتضمن  الحكومة 

 حكومة بتوفيره واإلطار الزمني لتنفيذ القرار.اإلعالن املبلغ الذي ستقوم ال

 ما احتمالية حدوث تدفق خارج للموارد؟ (ب

 ملوارد اقتصادية. 
ً
 خارجا

ً
 من املرجح أن تتطلب تسوية الواجب تدفقا

؟  (ج
ً
 هل تثبت الحكومة مخصصا

 نتيجة لحدث سابق. ومن املحتمل حدوث تدفق خارج ملوارد تنطوي على  
ً
 حاليا

ً
منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة لتسوية تتحمل الحكومة واجبا

 الواجب. ويتم إثبات مخصص إذا كان يمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ الواجب.

 هل يمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ الواجب؟ (د

إلى أفضل تقدير للنفقات   من واقع املعلومات املتاحة من عمليات تقييم املوقع، يمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ الواجب. وتستطيع الحكومة التوصل

 املطلوبة لتسوية الواجب الحالي في تاريخ القوائم املالية. 

 املخصص في السنة األولى والسنة الثانية؟ وكم يبلغ املصروف؟ هي قيمة بناًء على الجدول املرفق، ما  (ه

 

 

مقابله. وعندما يتم استخدام الخصم، تزيد القيمة الدفترية للمخصص في كل فترة لتعكس النفقات التي تتعلق باملخصص األصلي يتم تسويتها  

 مرور الوقت. ويتم إثبات هذه الزيادة على أنها مصروف فائدة.

 

 )بالريال(   20×1 االحتساب  اإلثبات األولي 

 5،000،000 التكلفة املقدرة  اإلنشاء 

 سنة  25التكاليف املقدرة ألعمال التشغيل الدائمة ملدة 
% ومعدل خصم  2القيمة الحالية بافتراض حدوث تضخم بنسبة 

4 % 
7،811،040 

 12،811،040  االلتزام

 12،811،040  املصروف 

 )بالريال(   20×2 االحتساب  التغير في املخصص 

 12،811،040  االلتزام، الرصيد االفتتاحي 

 5،500،000 ريال(  500،000ماليين ريال( + األعمال السنوية الدائمة ) 5اإلنشاء ) النفقات خالل الفترة 

 464،911 الزيادة في القيمة الحالية بسبب مرور الوقت  مصروف الفائدة

 7،775،951  االلتزام، الرصيد الختامي 
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 السؤال الخامس

 اإلجابة )ب(. 

عد جميع املخصصات محتملة ألنها غير مؤكدة من حيث التوقيت أو املبلغ. ويتطلب  
ُ
إعداد القوائم املالية استخدام تقديرات معقولة وبشكل عام، ت

لقوائم املالية. وال يقّوض ذلك من موثوقية القوائم املالية. وتوجد درجة من عدم التأكد مرتبطة بقياس العديد من املبالغ املثبتة أو املفصح عنها في ا

تثناء حاالت نادرة للغاية، ستكون الجهة قادرة على تحديد مدى من وال ُيعد البند غير مستوٍف لضوابط اإلثبات ملجرد انطوائه على تقدير. وباس

 النتائج املحتملة وبالتالي تستطيع إجراء تقدير موثوق للواجب بشكٍل كاٍف ليتم استخدامه في إعداد القوائم املالية.

 وُيستخدم اللفظ "محتملة" لاللتزامات التي ال يتم إثباتها ألنها؛ 

 بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث املستقبلية غير املؤكدة التي ال تقع بالكلية تحت سيطرة الجهة؛سوف يتأكد وجودها فقط   (أ

 ال تستوفي ضوابط اإلثبات ألنه من غير املرجح حدوث تدفق خارج ملوارد أو ألنه ال يمكن إجراء تقدير موثوق بشكٍل كاٍف ملبلغ الواجب.  (ب
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قصيرة األجل وطويلة األجل  منافع املوظفين

 ومنافع إنهاء التوظيف
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 منافع املوظفين: قصيرة األجل وطويلة األجل ومنافع إنهاء التوظيف

ُيعد كتاب إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملعايير املحاسبة الدولية املتعارف عليها 

 العام. لجهات القطاع 

 

 تشمل املوضوعات الخاصة التي تتناولها هذه الوحدة التدريبية: 

 املتعلق باملحاسبة والتقرير عن منافع املوظفين؛ 39نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام  •

تهاء التوظيف ومنافع تعريفات الفئات الرئيسية األربعة ملنافع املوظفين في القطاع العام )منافع املوظفين قصيرة األجل ومنافع ما بعد ان  •

 املوظفين األخرى طويلة األجل ومنافع إنهاء التوظيف(؛ 

 .متطلبات اإلثبات والقياس واإلفصاح لكل فئة رئيسية )باستثناء منافع ما بعد انتهاء التوظيف التي تم تناولها في وحدة تدريبية منفصلة( •

طاع العام أن االلتزامات واملصروفات املتعلقة بمنافع املوظفين من املحتمل أن تكون تعني العمالة الكثيفة التي تتطلبها أعمال العديد من جهات الق

 ذات أهمية خاصة عند تقييم األداء املالي واملركز املالي لتلك الجهات. 

العام   للقطاع  املحاسبة  معيار  متطلبات  على  التدريبية  الوحدة  هذه  املوظفين"   39وتركز  متطل"منافع  املعيار  ذلك  ويفرض  منافع  .  إثبات  بات 

 املوظفين، وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها، في القوائم املالية لجهات القطاع العام. 

تحديات تواجه العديد من جهات القطاع العام. وربما ال تقوم العديد من جهات   39وقد يفرض تطبيق متطلبات معيار املحاسبة للقطاع العام  

بإثبات االلتزامات املتعلقة بمنافع املوظفين، وبالتالي قد ال تكون لديها أنظمة مطبقة لتوفير املعلومات الالزمة إلعداد القطاع العام في الوقت الحالي  

لك الذي  التقارير بموجب هذا املعيار. وإذا كانت الجهات تثبت االلتزامات املتعلقة بمنافع املوظفين، فإنها قد تقوم بذلك على أساس مختلف عن ذ

. وفي بعض الحاالت، قد ينشأ عن تطبيق هذا املعيار إشكاالت تتعلق بالتوقعات واملعلومات املستقبلية 39يار املحاسبة للقطاع العام  يتطلبه مع

 عن تلك التي تنطوي على تقديرات، أثن
ً
اء تطبيق  األخرى في امليزانية. وتتطلب املحاسبة عن منافع املوظفين من اإلدارة اتخاذ أحكام مهنية، فضال

 .39املتطلبات الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام 

 

 39نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام 

 يتناول محاسبة جهات القطاع العام عن جميع منافع املوظفين •

 التي يتم تقديمها بموجب: •

o  البرامج الرسمية 

o املتطلبات التشريعية 

o  املمارسات غير الرسمية 

 مطلوب. التمويل غير  -مالحظة 

 

 تلك التي يتم تقديمها: 39تشمل منافع املوظفين التي ينطبق عليها معيار املحاسبة للقطاع العام 

 بموجب برامج رسمية أو اتفاقيات رسمية أخرى بين الجهة وموظفين منفردين أو مجموعات من املوظفين أو ممثلين عنهم؛ أو (أ
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مستوى الصناعة، تكون الجهات ُمطالبة بموجبها بأن تساهم في برامج على املستوى  بموجب متطلبات تشريعية، أو من خالل ترتيبات على   (ب

 الوطني أو على مستوى صناعة أو في برامج أخرى ألصحاب عمل متعددين؛ أو

التي ينشأ عنها واجب ضمني. وينشأ عن املمارسات غير الرسمية واجب ضمني عندما ال يكون  (ج تلك املمارسات غير الرسمية  من خالل 

لجهة بديل واقعي سوى أن تدفع منافع املوظفين. ومن أمثلة الواجب الضمني، ما يكون عندما يتسبب تغيير في املمارسات غير الرسمية  ل

 للجهة في إلحاق ضرر غير مقبول بعالقتها مع املوظفين. 

ملصروف لفترة القوائم املالية املناسبة، ولكنه ال  إثبات االلتزامات الخاصة بمنافع املوظفين وتخصيص ا  39يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  

 يتطلب تمويل االلتزامات.

املنا الجهة  فيها  تستهلك  التي  الفترات  إلى  املصروف  ونسبة  املوظفين  تقاعد  بمنافع  الخاص  الواجب  عن  والتقرير  قياس  إلى  املحاسبة  فع  وتهدف 

 دمها املوظف في مقابل منافع املوظفين. االقتصادية أو الخدمات املتوقعة الناشئة عن الخدمة التي يق

 باإلدارة املالية. وه
ً
 منوطا

ً
دف التمويل هو وُيعد تحديد ما إذا كان يلزم تمويل أحد برامج منافع املوظفين، وتحديد مبلغ التمويل في كل فترة، أمرا

 تحديد سياسة مقبولة لتمويل التكلفة النهائية املقدرة لبرنامج منافع املوظفين. 

 
ً
 ألن أهداف سياسة التمويل ليست بالضرورة هي نفس أهداف املحاسبة، فإن االلتزام ألغراض املحاسبة قد ال يكون هو نفس املبلغ الذي لم  ونظرا

ن خالل  مصروف الفترة ألغراض املحاسبة قد ال يكون هو نفس االشتراك املدفوع في برنامج منافع املوظفي  كما أن يتم تمويله في تاريخ القوائم املالية.  

 الفترة ألغراض التمويل.

ي.  ومع ذلك، يحقق إثبات االلتزام ومتطلبات القياس واإلفصاح التفصيلية الخاصة بأصول البرامج، إن وجدت، الوعي بانعكاسات الواجب املتنام

ة مستقبلية ممتدة وفرص تشديد ويبرز اإلثبات الحاجة إلى وضع استراتيجيات التمويل التي توزع عبء التدفقات النقدية على مدى فترات مالي

 متطلبات األهلية إلدارة النمو املستقبلي للواجبات.

 وتنطبق هذه املتطلبات على جميع منافع املوظفين، إال أن أهميتها تقل في الغالب بالنسبة للمنافع قصيرة األجل ومنافع إنهاء التوظيف. 

قدم من قبل ال
ُ
قدمة من قبل املوظفين. منافع املوظفين هي جميع أشكال املقابل امل

ُ
 جهة نظير الخدمة امل

 

 

قدمة من قبل املوظفين
ُ
قدم نظير الخدمة امل

ُ
جميع أشكال املقابل امل

قصيرة األجل

 من 12يتم تسويتها بالكامل قبل 
ً
شهرا

نهاية الفترة

ما بعد انتهاء التوظيف

يفواجبة السداد بعد انتهاء التوظ

برامج املنافع املحددة برامج املساهمات املحددة

األجلطويلةأخرى 

الل ال يتم تسويتها خ)منافع أخرى 

12 
ً
(شهرا

إنهاء التوظيف

الحدث هو إنهاء التوظيف وليس 

الخدمة
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 التعريفات 

 ضمن أحد األنواع األربعة الشائعة التالية: 39تقع منافع املوظفين التي يتناولها معيار املحاسبة للقطاع العام 

 من نهاية    منافع املوظفين قصيرة األجل
ً
هي منافع املوظفين )بخالف منافع إنهاء التوظيف( مستحقة التسوية بشكٍل كامٍل قبل مض ي اثني عشر شهرا

 فترة القوائم املالية التي يقدم فيها املوظفون الخدمة املتعلقة بها. 

 مثل ما يلي: 
ً
 وتشمل منافع املوظفين قصيرة األجل بنودا

 الضمان االجتماعي؛  مساهماتو األجور والرواتب  (أ

 اإلجازات السنوية مدفوعة األجر واإلجازات املرضية مدفوعة األجر؛ (ب

 املشاركة في الربح واملكافآت؛  (ج

 املنافع العينية )مثل الرعاية الطبية واإلسكان والسيارات والسلع أو الخدمات املجانية أو املدعومة( للموظفين الحاليين.  ( د

منافع املوظفين الناتجة عن املشاركة في الربح واملكافآت والتعويض املؤجل. ولم يتم تناول هذه األنواع   39  يشمل معيار املحاسبة للقطاع العام

 بكثير في  
ً
القطاع  الخاصة بمنافع املوظفين قصيرة األجل بالتفصيل بسبب أهداف جهات القطاع العام، فهذه األنواع من منافع املوظفين أقل شيوعا

كما  نشآت الهادفة للربح. وقد تكون هذه املنافع إحدى القضايا املهمة لجهات القطاع العام التي تعمل على أساس تجاري.  العام مما هي عليه في امل

  بعض جهات القطاع العام قد تكون لديها برامج مكافآت مرتبطة بأهداف تقديم الخدمات أو بجوانب خاصة باألداء املالي مثل تحقيق مستهدفات   أن 

 امليزانية. 

للجهة بديل واقعي سوى الدفع. فعلى سبيل املثال، قد ال يكون على الجهة واجب   اكالية الرئيسية في إثباتها هي تحديد الحاالت التي ال يكون فيهواإلش

 فع. نظامي بالدفع؛ ومع ذلك، وربما لوجود ممارسات سابقة قامت فيها الجهة بدفع مكافآت، فإن هذا يتركها دون بديل واقعي سوى القيام بالد 

رة  متطلبات القياس معقدة وتتجاوز نطاق هذه املادة التدريبية. وإذا كانت الجهة تؤدي هذه األنواع من املنافع، فينبغي عليها الرجوع مباش  كما أن 

 لالسترشاد.  39إلى معيار املحاسبة للقطاع العام 

ج املكافآت تنتج عن خدمات املوظفين ويتم إثباتها كمصروف  على أن الواجبات بموجب برام  39وباختصار، ينص معيار املحاسبة للقطاع العام  

 ضمن الفائض أو العجز إذا كان يمكن قياسها بموثوقية. ويمكن إجراء التقدير املوثوق عندما: 

 تنطوي الشروط الرسمية للبرنامج على معادلة لتحديد مبلغ املنفعة؛ أو (أ

 الية إلصدارها؛ أو تحدد الجهة املبالغ التي سُتدفع قبل اعتماد القوائم امل (ب

 على مبلغ الواجب الضمني للجهة. (ج
ً
 واضحا

ً
 تقدم املمارسة السابقة دليال

هي منافع املوظفين )بخالف منافع إنهاء التوظيف ومنافع املوظفين قصيرة األجل( التي تكون واجبة السداد بعد انتهاء   منافع ما بعد انتهاء التوظيف

 التوظيف. 

 التوظيف، على سبيل املثال:وتشمل منافع ما بعد انتهاء 

 منافع التقاعد، مثل املعاشات؛  (أ

 املنافع األخرى ملا بعد انتهاء التوظيف، مثل التأمين على الحياة ملا بعد انتهاء التوظيف والرعاية الطبية ملا بعد انتهاء التوظيف.  (ب

بموجبها تقدم الجهة منافع ما بعد انتهاء التوظيف ملوظف واحد أو  وبرامج منافع ما بعد انتهاء التوظيف هي الترتيبات الرسمية أو غير الرسمية التي 

على جميع هذه الترتيبات سواًء كانت تنطوي على تأسيس جهة منفصلة )مثل خطة دفعات    39أكثر. وتطبق الجهة معيار املحاسبة للقطاع العام  

 ملنافع أم ال. التقاعد أو خطة املعاشات أو خطة منافع التقاعد( الستالم املساهمات ودفع ا

 وقد تم تناول منافع ما بعد انتهاء التوظيف بمزيد من التفصيل في وحدة تدريبية منفصلة. 
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هي جميع منافع املوظفين بخالف منافع املوظفين قصيرة األجل ومنافع ما بعد انتهاء التوظيف ومنافع إنهاء    منافع املوظفين األخرى طويلة األجل

 التوظيف. 

 من نهاية فترة القوائم املالية التي وقد تشمل منافع  
ً
املوظفين األخرى طويلة األجل عندما ال ُيتوقع تسويتها بشكل كامل قبل مض ي اثني عشر شهرا

 يقدم فيها املوظفون الخدمة املتعلقة بها: 

 الغيابات مدفوعة األجر طويلة األجل، مثل إجازة الخدمة الطويلة أو إجازة التفرغ العلمي؛ (أ

 اليوبيل أو منافع الخدمة الطويلة األخرى؛منافع  (ب

 منافع العجز طويلة األجل؛  (ج

 املشاركة في الربح واملكافآت؛  ( د

 املكافآت املؤجلة؛  (ه

 التعويض الذي تدفعه الجهة إلى أن يحصل الفرد على وظيفة جديدة.  (و

 ألي مما منافع إنهاء التوظيف
ً
 يلي: هي منافع يحصل عليها املوظف في مقابل إنهاء التوظيف نتيجة

 ؛ أواملعتادقرار الجهة بإنهاء توظيف موظف قبل تاريخ التقاعد  (أ

 قرار املوظف بقبول عرض منافع في مقابل إنهاء التوظيف.  (ب

منافع إنهاء التوظيف بشكل منفصل عن منافع املوظفين األخرى، ألن الحدث الذي ينشأ عنه الواجب هو   39يتناول معيار املحاسبة للقطاع العام  

 ظيف وليس خدمة املوظف. إنهاء التو 

 في بعض األحيان:
ً
 كمبلغ إجمالي مقطوع، ولكنها تشمل أيضا

ً
 وُتدفع منافع إنهاء التوظيف عادة

 تحسين منافع ما بعد انتهاء التوظيف، سواًء بشكل مباشر من خالل برنامج منافع املوظفين أو بشكل غير مباشر.  (أ

 حتى نهاية فترة إشعار محددة، إذا لم يعد  (ب
ً
 املوظف يقدم خدمة أخرى توفر منافع اقتصادية للجهة. راتبا

عد بعض منافع املوظفين واجبة السداد بغض النظر عن سبب ترك املوظف ل
ُ
 بأي لعمل لدى اوت

ً
 )رهنا

ً
لجهة. ويكون دفع مثل هذه املنافع مؤكدا

بأنها   متطلبات اكتساب أو متطلبات حد أدنى للخدمة( إال أن توقيت دفعها يكون غير مؤكد. ورغم في بعض الدول  أن مثل هذه املنافع ُتوصف 

عد منافع ملا بعد انتهاء التوظيف وليست منافع إلنهاء التوظيف، وتقوم الجهة باملحاسبة  أإال  تعويضات إلنهاء الخدمة أو مكافآت لنهاية الخدمة،  
ُ
نها ت

 عنها على أنها منافع ملا بعد انتهاء التوظيف. 

م بعض منافع    لشروط برنامج ملنافع املوظفين  وُتقدَّ
ً
قدمة وفقا

ُ
عد منافع املوظفين امل

ُ
 لشروط برنامج قائم ملنافع املوظفين. وت

ً
إنهاء التوظيف وفقا

 بخدمة مستقبلية يتم تقديمها. 
ً
 منافع إلنهاء التوظيف إذا كانت ناتجة عن قرار الجهة بإنهاء توظيف املوظف وغير مشروطة أيضا

 

 نوع املنفعة

 التصور 

إجازة   الجهات  إحدى  السنوية   20تقدم  اإلجازات  بمراكمة  للموظفين  وُيسمح  اإلداريين.  املوظفين  لكبار  األجر  مدفوعة   
ً
يوما

 املستحقة غير املستغلة. 

 ويمكن أخذ األيام املتراكمة أو الحصول على قيمتها عند إنهاء التوظيف أو التقاعد بأسعار األجور في ذلك الوقت.

 منافع املوظفين الذي تندرج ضمنه اإلجازات غير املستغلة؟ مع التوضيح ما هو نوع  •
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 :اإلجابة

 اإلجازات غير املستغلة ليست:

 من نهاية الفترة املالية؛  12منافع موظفين قصيرة األجل ألنها ليست مستحقة التسوية خالل  (أ
ً
 شهرا

 انتهاء التوظيف؛منافع ملا بعد انتهاء التوظيف ألنها ليست واجبة السداد بعد  (ب

منافع إلنهاء التوظيف ألنها ليست واجبة السداد نتيجة لقرار بإنهاء التوظيف أو قرار من جانب املوظف بقبول عرض منافع في مقابل   (ج

 إنهاء التوظيف. 

. والثاني، أنها ليست واجبة الدفع واإلجازات غير املستغلة ليست من منافع إنهاء التوظيف لسببين. األول، أنها تنتج عن الخدمة التي قدمها املوظفون 

 نتيجة إلنهاء التوظيف. 

جل ومنافع وُتصنف اإلجازات غير املستغلة على أنها من "منافع املوظفين األخرى طويلة األجل". أي منافع املوظفين بخالف منافع املوظفين قصيرة األ 

 ما بعد انتهاء التوظيف ومنافع إنهاء التوظيف. 

 

 املنافع قصيرة األجل 

 إثبات املبلغ غير املخصوم ملنافع املوظفين قصيرة األجل املتوقع دفعها على أنه التزام  •

 أجر اإلجازات  •

o   كِسبة؛ والتزام جزئي لإلجازات غير    -يزيد أجر اإلجازات التراكمي بطول مدة خدمة املوظف
ُ
إثبات التزام لإلجازات امل

كِسبة 
ُ
 امل

o ازة إثبات املنافع غير التراكمية عند حدوث اإلج 

 يتم إثباتها عند تحمل واجب بدفعها  -املكافآت  •

راعى األهمية النسبية عند تقدير االلتزام الخاص باملنافع قصيرة األجل.  تُ

 

مال  يسهل عادة املحاسبة عن منافع املوظفين قصيرة األجل، بسبب عدم الحاجة إلى االفتراضات االكتوارية لقياس الواجب أو التكلفة، وعدم احت

 تحقيق أي مكسب أو خسارة اكتوارية. وُتقاس واجبات منافع املوظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم. 

توقع أن ُتدفع في م
ُ
قابل  وعندما يقدم موظف خدمة للجهة خالل فترة محاسبية، تثبت الجهة املبلغ غير املخصوم ملنافع املوظف قصيرة األجل امل

 مستحق(، ومصروف.   تلك الخدمة على أنه التزام )مصروف

 وعند التعامل مع اإلجازات مدفوعة األجر، يجب تحديد ما إذا كانت تراكمية أو غير تراكمية. 

، أي إن املوظف يستطيع الحصول على  ُمكِسبةفاإلجازات مدفوعة األجر التراكمية يتم ترحيلها ويمكن استغاللها في الفترات املستقبلية. وقد تكون 

 ، أي ال يحق الحصول على نقد مقابل الرصيد غير املستغل عند ترك العمل.غير ُمكِسبةاملستغل عند ترك العمل أو نقد مقابل الرصيد غير 

كسبة يتم إثبات    -ويزيد أجر اإلجازات التراكمية بطول مدة خدمة املوظف  
ُ
كِسبة يتم إثبات التزام؛ وفي حالة اإلجازات غير امل

ُ
وفي حالة اإلجازات امل

 راعي احتمالية ترك املوظف للعمل(.التزام جزئي )يُ 

ال تؤثر على  وتنقض ي املنافع غير التراكمية في حال عدم استغاللها وبالتالي ال يتم إثبات التزام أو مصروف إلى حين حدوث اإلجازة ألن خدمة املوظف 

 مبلغ املنفعة.
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 مثال توضيحي 

 التصور 

إجازة مرضية مدفوعة األجر ملدة خمسة أيام كل سنة. ويتم    موظف، يحق لكل منهم الحصول على   100يعمل بإحدى الجهات  

يتم   )أي   
ً
أوال صادر   

ً
أخيرا الوارد  أساس  على  املرضية  اإلجازة  استغالل  ويتم  واحدة.  ميالدية  لسنة  املستغلة  غير  األيام  ترحيل 

ُيرحل الرصيد(. وفي   ، ثم 
ً
الر 20×1ديسمبر    31استغالل رصيد السنة الحالية أوال صيد غير املستغل يومين لكل  ، كان متوسط 

 ، وبناًء على سابق الخبرة، سيتجاوز ثمانية موظفين فقط الرصيد الحالي بأخذ ستة أيام ونصف في املتوسط. 20×2موظف. وفي عام  

  16)ب(  ،يوم 200هو )أ(  20×1هل االلتزام الخاص باأليام املرضية غير املستغلة في ديسمبر 
ً
؟ مع التوضيح  12)ج(  ،يوما

ً
 يوما

 

 اإلجابة

 للرصيد غير املستغل الذي  
ً
 من اإلجازات املرضية نتيجة

ً
 إضافيا

ً
تراكم في اإلجابة الصحيحة هي )ج(. تتوقع الجهة أنها ستدفع أجر اثني عشر يوما

   20×1ديسمبر    31
ً
 من اإلجازات املرضية.   )يوم ونصف لكل موظف من الثمانية موظفين(. وبناًء عليه، تثبت الجهة التزاما

ً
 يساوي أجر اثني عشر يوما

 

 املنافع األخرى طويلة األجل

 اإلثبات والقياس على نحو مماثل ملنافع ما بعد انتهاء التوظيف •

 القياس ال يخضع  •
ً
 لنفس درجة عدم التأكد  عادة

 طريقة محاسبة مبسطة  •

o  األصول/حقوق امللكية إثبات إعادة القياس ضمن الفائض أو العجز، وليس صافي 

 

 تشبه املحاسبة عن برامج املنافع األخرى طويلة األجل املحاسبة عن منافع ما بعد انتهاء التوظيف. 

 واملبلغ الذي يتم إثباته كالتزام ملنافع املوظفين األخرى طويلة األجل هو صافي مجموع املبالغ التالية: 

 القوائم املالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة؛القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة في تاريخ  (أ

 منها القيمة العادلة في تاريخ القوائم املالية ألصول البرنامج )إن وجدت( التي سيتم تسوية الواجبات منها مباشرة.  (ب
ً
 مطروحا

  وال يخضع قياس منافع املوظفين األخرى طويلة األجل  
ً
ع لها قياس منافع ما بعد انتهاء التوظيف. ولهذا لدرجة عدم التأكد نفسها التي يخضعادة

طريقة مبسطة للمحاسبة عن منافع املوظفين األخرى طويلة األجل. وعلى عكس املحاسبة املطلوبة    39السبب، يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  

 صول/حقوق امللكية وإنما ضمن الفائض أو العجز.عن منافع ما بعد انتهاء التوظيف، فإن هذه الطريقة ال تثبت إعادة القياس ضمن صافي األ 

 لبرنامج. وعند قياس االلتزام، تطبق الجهة نفس املتطلبات الخاصة بمنافع ما بعد انتهاء التوظيف عند إثبات وقياس واجب املنافع املحددة وأصول ا

ملبالغ التالية ضمن الفائض أو العجز، إال إذا كان هناك  وفيما يخص منافع املوظفين األخرى طويلة األجل، يجب على الجهة إثبات صافي مجموع ا

 معيار آخر يتطلب أو يسمح بتضمينها في تكلفة أحد األصول: 

 تكلفة الخدمة؛ (أ

 صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( املنافع املحددة؛  (ب

 إعادة قياس صافي التزام )أصل( املنافع املحددة.  (ج
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 ضمن هذه الوحدة التدريبية. منافع ما بعد انتهاء التوظيفشرح املتطلبات الخاصة بـلالطالع على املزيد من التفاصيل، انظر 
ً
 الواردة الحقا

 

 منافع إنهاء التوظيف 

 قرار الجهة بإنهاء التوظيف أو قرار املوظف بقبول إنهاء توظيفه  •

 التاريخين التاليين، أيهما أسبق: إثبات منافع إنهاء التوظيف في أحد  •

o  عد الجهة قادرة
َ
 سحب عرض تلك املنافع؛ على عندما ال ت

o  .عندما ُتثبت الجهة تكاليف إلعادة هيكلة تنطوي على دفع منافع إلنهاء التوظيف 

التوظيف بشكل منفصل عن منافع املوظفين األخرى ألن الحدث الذي ينشأ عنه الواجب هو   إنهاء  تناول منافع  التوظيف وليس خدمة تم  إنهاء 

 املوظف. وال توفر منافع إنهاء التوظيف للجهة منافع اقتصادية مستقبلية، ويتم إثباتها على أنها مصروف على الفور.

 ملنافع إنهاء التوظيف في أحد التاريخين التاليين، أيهما أسبق: 
ً
 ومصروفا

ً
 وتثبت الجهة التزاما

عد الجهة قادرة  (أ
َ
 رض تلك املنافع؛ سحب ععلى عندما ال ت

 وتنطوي على دفع منافع إلنهاء التوظيف.  19عندما ُتثبت الجهة تكاليف إلعادة هيكلة تقع ضمن نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام  (ب

عد الجهة قادرة فيه على سحب عرض منافع إنهاء التوظيف كما يلي: 
َ
 وُيحدد الوقت الذي ال ت

: عندما تكون املنافع واجبة السداد نتيجة 
ً
 لقرار املوظف بقبول أحد العروض، يحين ذلك الوقت بأحد الحدثين التاليين، أيهما يقع أوال

 عندما يقبل املوظف العرض؛  (أ

 في وقت العرض.   (ب
ً
 عندما يسري قيد على قدرة الجهة على سحب العرض. ويتحقق هذا عند تقديم العرض، إذا كان القيد قائما

غ املوظفين املتأثرين وعندما تكون املنافع واجبة السداد نتي  ِ
ّ
عد الجهة قادرة على سحب العرض عندما تبل

َ
جة لقرار الجهة بإنهاء توظيف املوظف، فال ت

 بقرارها ببرنامج إلنهاء الخدمة يستوفي جميع الضوابط التالية: 

 أن تشير التصرفات املطلوبة الستكمال البرنامج إلى استبعاد إجراء تغييرات مهمة على البرنامج.  (أ

دد البرنامج عدد املوظفين الذين سيتم إنهاء توظيفهم وتصنيفات وظائفهم أو مهامهم ومواقعهم )ولكن ال يلزم أن يحدد البرنامج أن يح (ب

 كل موظف بعينه( والتاريخ املتوقع إلنجاز البرنامج. 

وظفون تحديد نوع ومبلغ املنافع  أن يحدد البرنامج منافع إنهاء التوظيف التي سيحصل عليها املوظفون بتفصيٍل كاٍف بحيث يستطيع امل (ج

 التي سيحصلون عليها عند إنهاء توظيفهم. 

 

 أسئلة ونقاشات 

 http://www.ipsasb.orgتفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

 االلتزامات العامة. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم. بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن 

 

  

http://www.ipsasb.org/
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 أسئلة للمراجعة

 السؤال األول 

 من نهاية الفترة التي يقدم فيها املوظفون  
ً
الخدمة  منافع املوظفين قصيرة األجل هي منافع املوظفين املستحقة التسوية في غضون اثني عشر شهرا

 املتعلقة بها. أي مما يلي ال ُيعد من منافع املوظفين قصيرة األجل؟ وملاذا؟ 

 الضمان االجتماعي مساهماتو األجور والرواتب واملكافآت  (أ

 من نهاية فترة القوائم املالية؛   15مكافآت األداء واجبة السداد بعد  (ب
ً
 شهرا

 اإلجازة السنوية املسموح بترحيلها لفترة واحدة. (ج

 

 

 

 

 نيالسؤال الثا

حين قيام املوظف  ليوم إجازة مدفوعة األجر كل سنة ميالدية. ويمكن ترحيل اإلجازة غير املستغلة    20يحق ملوظفي إحدى الجهات الحصول على  

عد: 
ُ
 بإنهاء عمله لدى الجهة وعندئذ تدفع الجهة للموظف بدل جميع اإلجازات غير املستغلة )إجازات تراكمية وُمكِسبة(. فهل اإلجازات ت

 منافع موظفين قصيرة األجل (أ

 منافع ملا بعد انتهاء التوظيف (ب

 منافع أخرى طويلة األجل  (ج

 منافع إلنهاء التوظيف  ( د

 

 

 

 السؤال الثالث 

إذا بلغت مدة خدمة   65% من مصروفات الرعاية الطبية خالل الفترة بين تاريخ التقاعد وبلوغ سن  50تعوض إحدى الجهات موظفيها السابقين عن  

% من مصروفات الرعاية الطبية الخاصة باملوظفين السابقين املؤهلين بعد انتهاء  50سنة فأكثر. وعليه، فإن الواجب بدفع   25الجهة املوظف لدى 

عد:
ُ
 توظيفهم ت

 منافع موظفين قصيرة األجل (أ

 برنامج مساهمات محددة -منافع ملا بعد انتهاء التوظيف  (ب

 ددةبرنامج منافع مح -منافع ملا بعد انتهاء التوظيف  (ج

 منافع أخرى طويلة األجل  ( د

 منافع إلنهاء التوظيف  (ه
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ابع   السؤال الر

قررت الحكومة إعادة هيكلة عملياتها، مما أدى إلى حاجة لتقليل عدد املوظفين. وعرضت الحكومة تسوية نقدية على أي موظف يرغب في قبول 

 تسريحه من العمل. 

 أي مما يلي يصف التسوية النقدية؟

 قصيرة األجلمنافع موظفين  (أ

 منافع ملا بعد انتهاء التوظيف (ب

 منافع أخرى طويلة األجل  (ج

 منافع إلنهاء التوظيف  ( د

 

 السؤال الخامس

 يتم إثبات منافع املوظفين قصيرة األجل على أنها: 

 التزام ومصروف باملبلغ غير املخصوم املتوقع دفعه بعد طرح املبالغ املدفوعة بالفعل  (أ

 للمبلغ املتوقع دفعهالتزام ومصروف بالقيمة الحالية  (ب

التزام ومصروف، ما لم يتطلب أو يسمح معيار آخر بإدراج املنافع ضمن تكلفة أحد األصول، باملبلغ غير املخصوم املتوقع دفعه، بعد  (ج

 طرح املبالغ املدفوعة بالفعل 

 

 السؤال السادس 

ويتم ترحيل األيام غير املستغلة لسنة واحدة. ويتم استخدام األيام  أيام إجازة مرضية كل سنة.    10يحق لكل موظف في إحدى الجهات الحصول على  

. واإلجازات املرضية غير املستغلة غير ُمكِسبة. 
ً
 املرحلة أوال

عد:
ُ
 فهل اإلجازات املرضية غير املستغلة ت

 منافع موظفين قصيرة األجل (أ

 منافع ملا بعد انتهاء التوظيف (ب

 منافع أخرى طويلة األجل  (ج

 إلنهاء التوظيف؟ منافع  ( د

 

 كيف تؤثر حقيقة أن األيام املرضية غير املستغلة ليست ُمكِسبة على إثبات وقياس الواجب؟ 
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 السؤال السابع 

املت األيام  يصل عدد  أن  إلى  ترحيلها  يمكن  املستغلة  غير  املرضية  اإلجازات  أن  باستثناء  السادس،  السؤال  في  املذكورة  نفسها  هي  راكمة  الحقائق 

إلى   ارتفع    220للموظف  التقاعد،  من سن  املوظفون  اقترب  كلما  أنه  الخبرة  من سابق  ويتضح  املرضية.  إجازاته  في رصيد   
ً
االستفاديوما   ة معدل 

 اإلجازات املرضية بحيث يكون رصيد اإلجازات املرضية املتراكم قد تم استنفاده عند تقاعد معظم املوظفين.ب

 هل يؤثر هذا على إجابة السؤال السادس؟ وملاذا؟  •

 

 

 كيف يؤثر هذا على إثبات وقياس الواجب؟  •
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 اإلجابة الصحيحة هي )ب(. 

.  12مكافأة األداء سيتم دفعها خالل فترة مالية تتجاوز الفترة الحالية زائد 
ً
 شهرا

 

 السؤال الثاني

 اإلجابة الصحيحة هي )ج(. 

 .39تعتمد اإلجابة على التعريفات املنصوص عليها في معيار املحاسبة للقطاع العام 

 من نهاية الفترة التي يقدم فيها املوظفون  12املوظفين قصيرة األجل ألنها ليست مستحقة التسوية بشكل كامل قبل  فاملنفعة ليست من منافع 
ً
شهرا

مض ي   الخدمة املتعلقة بها. ومنافع املوظفين قصيرة األجل هي منافع املوظفين )بخالف منافع إنهاء التوظيف( مستحقة التسوية بشكٍل كامٍل قبل 

 م
ً
 ن نهاية فترة القوائم املالية التي يقدم فيها املوظفون الخدمة املتعلقة بها. اثني عشر شهرا

نها ليست من منافع ما بعد انتهاء التوظيف أو منافع إنهاء التوظيف. فمنافع ما بعد انتهاء  إال أورغم أن املنفعة قد يتم دفعها عند إنهاء التوظيف،  

التوظيف ومنافع املوظفين قصيرة األجل( التي تكون واجبة السداد بعد انتهاء التوظيف. ومنافع    التوظيف هي منافع املوظفين )بخالف منافع إنهاء

؛ أو قرار املوظف بقبول عرض  املعتادإنهاء التوظيف هي منافع املوظفين واجبة السداد نتيجة لقرار الجهة بإنهاء توظيف املوظف قبل تاريخ التقاعد  

 منافع في مقابل إنهاء التوظيف. 

وظفين ستبعاد ما سبق، تكون منافع اإلجازات غير املستغلة "منافع أخرى طويلة األجل". فمنافع املوظفين األخرى طويلة األجل هي جميع منافع املوبا

 بخالف منافع املوظفين قصيرة األجل ومنافع ما بعد انتهاء التوظيف ومنافع إنهاء التوظيف. 

 

 السؤال الثالث 

 اإلجابة الصحيحة هي )ج(. 

 بالتعويض عن  
ً
% من مصروفات الرعاية الطبية التي يتكبدها املوظفون السابقون بعد انتهاء توظيفهم. 50بموجب البرنامج، تتحمل الجهة واجبا

 ولذلك، يستوفي البرنامج تعريف برامج منافع ما بعد انتهاء التوظيف. 

 ثابتة إلى جهة منفصلة. وبالتالي، فهو برنامج منافع محددة. وهو ليس برنامج مساهمات محددة ألن الواجب ال يقتصر على دفع مساهمات

الجهة تستمر في تكبد   إال أن ورغم أن منافع ما بعد انتهاء التوظيف ال تصبح واجبة السداد إال إذا تكبد املوظف املتقاعد مصاريف طبية مؤهلة،  

، ينشأ الواجب عندما يقدم املوظف الخدمة التي ستجعله  39ع العام الواجب أثناء قيام املوظف بتقديم الخدمة. وبموجب معيار املحاسبة للقطا

 للمنفعة في حال وقوع الحدث املحدد. ويؤثر احتمال وقوع الحدث املحدد على قياس الواجب، ولكنه ال يحدد وجود الواجب من عدمه.
ً
 مستحقا

 

ابع   السؤال الر

 اإلجابة الصحيحة هي )د(. 

املوظفين قصيرة األجل وملا بعد انتهاء التوظيف واملنافع األخرى طويلة األجل تستثني على وجه الخصوص منافع إنهاء التعريفات الخاصة بمنافع  

قدمة من قبل املوظفين. ويتناول معيار املحاسبة للقط
ُ
 تقدمها الجهة نظير الخدمة امل

ً
 25اع العام  التوظيف. وهذا ألن أنواع املنافع املذكورة أوال

إنهاء   إنهاء  منافع  منافع  املوظف. وبعبارة أخرى،  التوظيف وليس خدمة  إنهاء  الواجب هو  ينشأ عنه  الذي  الحدث  التوظيف بشكل منفصل ألن 

 التوظيف ليست منافع للموظفين يقدمها صاحب العمل نظير الخدمة التي قدمها املوظفون.

 إنهاء التوظيف.  ومن الضروري تمييز ذلك ألن له تأثير على ضوابط اإلثبات الخاصة بمنافع
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 السؤال الخامس

 اإلجابة الصحيحة هي )ج(. 

توقع دفعها
ُ
في    عندما يقدم موظف خدمة للجهة خالل فترة محاسبية، يجب على الجهة إثبات املبلغ غير املخصوم ملنافع املوظف قصيرة األجل امل

 مقابل تلك الخدمة:

بالفعل. وإذا كان املبلغ املدفوع بالفعل يزيد عن املبلغ غير املخصوم للمنافع،  على أنه التزام )مصروف مستحق(، بعد طرح أي مبلغ ُدفع  (أ

( بقدر ما سيؤدي الدفع املقدم، على سبيل املثال، إلى تخفيض 
ً
فيجب على الجهة إثبات تلك الزيادة على أنها أصل )مصروف مدفوع مقدما

 في املدفوعات املستقبلية أو استرداد للنقد؛ 

لم يتطلب معيار آخر أو يسمح بتضمين املنافع في تكلفة أصل )انظر، على سبيل املثال، معيار املحاسبة للقطاع    على أنه مصروف، ما (ب

 (."العقارات واآلالت واملعدات" 17ومعيار املحاسبة للقطاع العام  "املخزون" 12العام 

 

 السؤال السادس

 اإلجازة املرضية هي )أ( منافع موظفين قصيرة األجل.

عد  
ُ
 من نهاية  ت

ً
 ألن املنفعة مستحقة التسوية في غضون اثني عشر شهرا

ً
هذه منفعة للموظفين في صورة إجازة تراكمية مدفوعة األجر. ولكن نظرا

 الفترة التي قدم فيها املوظفون الخدمة املتعلقة باملنفعة، فإن واجب منافع املوظفين قصيرة األجل ُيقاس على أساس غير مخصوم. 

 ألن األيام املرضية غير املستغلة ليست ُمكِسبة، تقدر الجهة االلتزام بناًء على توقعاتها بشأن عدد األيام املرضية امل وفي الحالة امل
ً
رحلة اثلة، ونظرا

فترة الالحقة، % من األيام غير املستغلة خالل ال25 االستفادة بنسبة، إذا كان من املتوقع فعلى سبيل املثالالتي سيتم استغاللها في السنة الالحقة. 

 في 
ً
 مضروبا

ً
 % من إجمالي عدد األيام املرضية غير املستغلة املرحلة. 25تقدر الجهة االلتزام بناًء على متوسط الربح املقدر يوميا

 وإذا كانت اإلجازة املرضية ُمكِسبة، ُتقاس املنفعة باملبلغ الذي سيتم دفعه. 

 

 السؤال السابع 

املرضية على أنها منافع أخرى طويلة األجل. ويكمن االختالف املهم في أن منافع املوظفين قصيرة األجل يتم إثباتها وقياسها  ُتصنف منفعة اإلجازة  

 باملبالغ غير املخصومة املتوقع دفعها. 

 واملبلغ الذي يتم إثباته كالتزام ملنافع املوظفين األخرى طويلة األجل هو صافي مجموع املبالغ التالية: 

 القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة في تاريخ القوائم املالية؛  (أ

 منها القيمة العادلة في تاريخ القوائم املالية ألصول البرنامج )إن وجدت( التي سيتم تسوية الواجبات منها مباشرة.  (ب
ً
 مطروحا

اللها في الفترات املستقبلية في حال عدم استغالل رصيد الفترة  واملنفعة هي إجازة تراكمية مدفوعة األجر. ويمكن ترحيل األيام املرضية ويمكن استغ

 الحالية بالكامل. وينشأ واجب عندما يقدم املوظفون الخدمة التي تزيد رصيدهم من اإلجازات املستقبلية مدفوعة األجر. 

  حددة وتكلفة الخدمة الحالية املتعلقة بها. وتستخدم الجهة طريقة وحدة االئتمان املتوقعة لتحديد القيمة الحالية لواجباتها من املنافع امل
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 منافع املوظفين: منافع ما بعد انتهاء التوظيف 

الدولية املتعارف عليها ُيعد كتاب إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملعايير املحاسبة  

 لجهات القطاع العام. 

تحيط باملحاسبة عن برامج منافع املوظفين تعقيدات تتطلب وضع افتراضات اكتوارية لقياس الواجب واملصروف، ومعالجة املكاسب والخسائر 

املتعلقة  ن قيام املوظفين بتقديم الخدمة  االكتوارية، واستخدام أساليب تقدير تراعي حقيقة أن الواجبات قد يتم تسويتها بعد سنوات عديدة م

 على واجبات ضمنية تنشأ عن املمارسبها
ً
ات . وقد ينطوي االلتزام ليس فقط على واجب نظامي بموجب الشروط الرسمية لبرامج املنافع، وإنما أيضا

 ل الجهات إلى أساس االستحقاق املحاسبي الكامل. غير الرسمية للجهة. وُيعد هذا أحد املجاالت التي قد تتسبب في إجراء تغييرات كبيرة عند تحو 

تمل أن تكون تعني العمالة الكثيفة التي تتطلبها أعمال العديد من جهات القطاع العام أن االلتزامات واملصروفات املتعلقة بمنافع املوظفين من املحو 

 ذات أهمية خاصة عند تقييم األداء املالي واملركز املالي لتلك الجهات. 

العام  وتركز   للقطاع  املحاسبة  معيار  متطلبات  على  التدريبية  الوحدة  منافع    39هذه  إثبات  متطلبات  املعيار  ذلك  ويفرض  املوظفين".  "منافع 

 املوظفين، وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها، في القوائم املالية لجهات القطاع العام. 

يات تواجه العديد من جهات القطاع العام. وربما ال تقوم العديد من جهات تحد  39وقد يفرض تطبيق متطلبات معيار املحاسبة للقطاع العام  

ات الالزمة إلعداد القطاع العام في الوقت الحالي بإثبات االلتزامات املتعلقة بمنافع املوظفين، وبالتالي قد ال تكون لديها أنظمة مطبقة لتوفير املعلوم

تثبت االلتزامات املتعلقة بمنافع املوظفين، فإنها قد تقوم بذلك على أساس مختلف عن ذلك الذي  التقارير بموجب هذا املعيار. وإذا كانت الجهات 

. وفي بعض الحاالت، قد ينشأ عن تطبيق هذا املعيار إشكاالت تتعلق بالتوقعات واملعلومات املستقبلية 39يتطلبه معيار املحاسبة للقطاع العام  

 عن تلك التي تنطوي على تقديرات، أثناء تطبيق  األخرى في امليزانية. وتتطلب املحاسبة  
ً
عن منافع املوظفين من اإلدارة اتخاذ أحكام مهنية، فضال

 .39املتطلبات الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام 

 

 منافع ما بعد انتهاء التوظيف

 قد تكون مهمة بالنسبة لجهات القطاع العام  •

 التوظيفواجبة السداد بعد انتهاء  •

o برامج مساهمات محددة 

 يقتصر االلتزام على املساهمات السنوية الثابتة  ▪

 يتحمل املوظف مخاطر اكتوارية واستثمارية  ▪

o برامج املنافع املحددة 

 واجب الجهة هو تقديم املنافع املتفق عليها ▪

 يتحمل صاحب العمل مخاطر اكتوارية واستثمارية  ▪

o برامج أصحاب العمل املتعددين 

 تتناول هذه الوحدة التدريبية إثبات وقياس منافع ما بعد انتهاء التوظيف واإلفصاحات املتعلقة بها. 

سيتم تناول كل  وتشمل هذه املنافع منافع التقاعد مثل املعاشات واملنافع األخرى ملا بعد انتهاء التوظيف مثل التأمين على الحياة والرعاية الطبية. و 

 دة وبرامج املنافع املحددة. ويعتمد هذا التصنيف على الجوهر االقتصادي للبرنامج. من برامج املساهمات املحد



 

 

44 
 

وفيما يخص برامج املساهمات املحددة، يقتصر واجب الجهة على املبلغ الذي تسهم به الجهة في الصندوق. ويحصل املوظف على منافع ما بعد  

ئد عائدات االستثمار. ويتحمل املوظف مخاطر اكتوارية واستثمارية، أي مخاطر أن تكون انتهاء التوظيف بناًء على املساهمات املدفوعة للبرنامج زا

 املنافع أقل مما هو متوقع وأن تكون األصول املستثمرة غير كافية للوفاء باملنافع املتوقعة. 

 ر االكتوارية واالستثمارية يتحملها صاحب العمل. وفيما يخص برامج املنافع املحددة، توافق الجهة على تقديم منافع متفق عليها، ما يعني أن املخاط

على إرشادات في حال حاجة املتدربين    39وال تتناول هذه الوحدة التدريبية برامج أصحاب العمل املتعددين؛ ويحتوي معيار املحاسبة للقطاع العام  

 للحصول على املزيد من التفاصيل.

 

 برامج املساهمات املحددة 

 مة التي قدمها املوظفون يكون الدفع نظير الخد •

 يتم إثبات املساهمات واجبة السداد كالتزام ومصروف  •

 من نهاية الفترة  •
ً
 يتم خصم املساهمات غير املستحقة في غضون اثني عشر شهرا

 يجب اإلفصاح عن املبلغ املثبت كمصروف خالل الفترة •

 ألن واجب 
ً
عد املحاسبة عن برامج املساهمات املحددة سهلة نسبيا

ُ
الجهة فيما يخص كل فترة ُيحدد باملبالغ التي سيتم دفعها لتلك الفترة. ولذلك، ت

  ال توجد حاجة ألي افتراضات اكتوارية لقياس الواجب أو املصروف، وال توجد أي مكاسب أو خسائر اكتوارية. وُتقاس الواجبات على أساس غير

 من نهاية الفترة التي قدم فيها املوظفون الخدمة ذات الصلة، ففي هذه  مخصوم، ما لم يكن من املتوقع تسويتها بالكامل قبل مض ي اثني 
ً
عشر شهرا

 الحالة يتم خصمها. 

ا التزام، وعندما يقدم املوظف خدمة للجهة خالل الفترة، تثبت الجهة املساهمة واجبة السداد لبرنامج املساهمات املحددة نظير تلك الخدمة على أنه

عل، وعلى أنها مصروف، ما لم يتطلب معيار آخر أو يسمح بتضمين املساهمة في تكلفة أحد األصول )انظر، على  بعد طرح أي مساهمة دفعت بالف

 (.17ومعيار املحاسبة للقطاع العام  12سبيل املثال، معيار املحاسبة للقطاع العام 

 ويجب على الجهة اإلفصاح عن املبلغ املثبت على أنه مصروف لبرامج املساهمات املحددة.

 

 مثال توضيحي 

 التصور 

 31% من إجمالي األرباح السنوية. وفيما يخص السنة املنتهية في  2تبلغ املساهمات السنوية املستحقة لبرنامج املساهمات املحددة  

 (.20×0ريال لسنة  150،000ريال )كان منها  350،000مليون ريال وتم دفع   15، بلغ إجمالي األرباح 20×1ديسمبر 

 ريال؟ مع التوضيح  200،000)ج(  ،ريال 300،000)ب(  ،ريال  350،000ة هو )أ( هل مصروف الفتر  •

 )ج( صفر؟ مع التوضيح  ،ريال 100،000)ب(  ،ريال 300،000هو )أ(  20×1ديسمبر  31هل االلتزام في  •

 ريال؟ مع التوضيح   500،000إذا دفعت الجهة  ،ريال  300،000)ب(   ،ريال 500،000هل املصروف هو )أ(  •

 اإلجابة

يتم إثبات املساهمة واجبة السداد لبرنامج املساهمات املحددة على أنها مصروف  و ريال.    300،000املصروف خالل الفترة املالية هو )ب(   (أ

 صيرة األجل. ويتم االحتساب كالتالي:في الفترة التي قدم خاللها املوظف الخدمة على نفس األساس الخاص بإثبات منافع املوظفين ق

 ريال  300،000% =  2مليون ريال *  15إجمالي األرباح 
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 : كالتاليريال يتم احتسابها  100،000هو )ب(  20×1ديسمبر  31االلتزام في  (ب

 ريال  100،000ريال =   200،000املدفوع خالل الفترة للخدمة الحالية  –ريال  300،000

 )مصروف  300،000ريال، يكون املصروف )ب(    500،000دفعته الجهة  إذا بلغ إجمالي ما   (ج
ً
 ريال. وتسجل الجهة أصال

ً
 مدفوع  ا

ً
(   ا

ً
مقدما

 سيؤدي إلى تخفيض في املدفوعات  50،000بمبلغ 
ً
ريال. ويتجاوز املبلغ املدفوع املساهمات املتوقع دفعها لدرجة أن املبلغ املدفوع مقدما

 الي: املستقبلية. ويتم االحتساب كالت

(   50،000ريال =  300،000ريال( ناقص املصروف  150،000  –ريال   500،000)
ً
 ريال )مدفوع مقدما

 

 برامج املنافع املحددة 

 معقدة  •

 يتم عادة إشراك خبير اكتواري مؤهل  -تتطلب افتراضات اكتوارية  •

 أو ممولة بالكامل  •
ً
 قد تكون غير ممولة أو ممولة جزئيا

 رامج التأمين على الحياة والرعاية الطبية بعد انتهاء التوظيف تشمل بعض برامج املعاشات وب •

 

وجود  تتسم املحاسبة عن برامج املنافع املحددة بالتعقيد بسبب االفتراضات االكتوارية الالزمة لقياس الواجب واملصروف. كما توجد احتمالية ل

 نوات عديدة من قيام املوظفين بتقديم الخدمات. مكاسب وخسائر اكتوارية ويتم خصم الواجبات ألنها قد يتم تسويتها بعد س 

 أو غير ممولة 
ً
 بسبب متطلبات تشريعية؛ وتقل  - وقد تكون برامج املنافع املحددة ممولة أو ممولة جزئيا

ً
فاملعاشات قد تكون ممولة أو ممولة جزئيا

 احتمالية تمويل املنافع األخرى ملا بعد انتهاء التوظيف. 

الرئيسية في تحديد مبلغ الواجب الخاص بمنافع التقاعد الذي سيتم نسبته إلى كل فترة من فترات خدمة املوظف. وهذا    وتتمثل املهمة املحاسبية 

 رة. يعني تحديد مبلغ االلتزام في تاريخ القوائم املالية وقيمة املنافع التي اكتسبها املوظفون خالل الفترة، وهو ما يمثل مصروف تلك الفت

 على احتساب كل من صافي التزام )أصل( املنافع املحددة وتكلفة املنافع املكتسبة، ويخوض في عناصر كل من هذين املبلغين. ويركز هذا القسم 

ات واتجاهات  وقد تتأثر التكلفة النهائية لبرامج املنافع املحددة بالعديد من املتغيرات، مثل الرواتب النهائية ومعدل دوران املوظفين ومعدل الوفي 

املحتمل الرعاية الطبية، وفيما يخص البرامج املمولة، أرباح االستثمار على أصول البرنامج. فالتكلفة النهائية للبرنامج تكون غير مؤكدة، ومن    تكاليف

 أن يستمر عدم التأكد هذا لفترة طويلة من الوقت.

 بموجب برامج املنافع املحددة حتى ولو كانت املنافع  
ً
مشروطة بالعمل املستقبلي )وبعبارة أخرى، لم ُتكتسب(. وينشأ  وتنش ئ خدمة املوظفين واجبا

بلية التي عن خدمة املوظف قبل تاريخ االكتساب واجب ضمني، ألنه في كل تاريخ من تواريخ القوائم املالية التالية، يتم تخفيض مبلغ الخدمة املستق

 للمنفعة.  
ً
وعند قياس واجب املنافع املحددة، تأخذ الجهة في الحسبان احتمال  سيكون من الواجب على املوظف تقديمها قبل أن يصبح مستحقا

 من متطلبات االكتساب. 
ً
 أن بعض املوظفين قد ال يستوفون أيا

 يستلزم تتسم املحاسبة عن برامج املنافع املحددة بالتعقيد بسبب االفتراضات االكتوارية الالزمة لقياس الواجب واملصروف. وتحديد تلك املبالغ  

ة عن معامالت وأحداث سابقة؛ كما يتطلب افتراضات بشأن أحداث مستقبلية، مثل التضخم وعوائد االستثمار وتكاليف الرعاية الطبية  املحاسب

األحداث  بشأن  تم وضعها  التي  االكتوارية  االفتراضات  الفعلية عن  التجربة  تختلف  أن  املحتمل  ومن  الوفيات.  ومعدل  املوظفين  دوران  ومعدل 

ى بعد سنوات  االقتصادية امل سوَّ
ُ
ستقبلية مما يؤدي إلى مكاسب وخسائر اكتوارية. وعالوة على ذلك، ُتقاس الواجبات على أساس مخصوم؛ ألنها قد ت

 عديدة من قيام املوظفين بتقديم الخدمة املتعلقة بها. 
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فع ما بعد انتهاء التوظيف. وال تمتلك معظم  وتقوم معظم الجهات بإشراك خبير اكتواري مؤهل عند قياس جميع الواجبات الجوهرية الخاصة بمنا

 الجهات الكفاءات الداخلية الالزمة إلنجاز التقويم االكتواري ملنافع ما بعد انتهاء التوظيف. 

 

 تحديد صافي التزام )أصل( املنافع املحددة 

 تحديد العجز أو الفائض  •

o  طريقة وحدة االئتمان املتوقعة( تقدير التكلفة النهائية على الجهة باستخدام أسلوب اكتواري( 

o  خصم تلك التكلفة لتحديد القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة 

o طرح القيمة العادلة ألي من أصول البرنامج من القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة 

 تحديد صافي التزام )أصل( املنافع املحددة •

o   بأي أثر لتقييد صافي أصل املنافع املحددة بالحد األعلى لألصل. تعديل العجز أو الفائض املحدد على النحو أعاله 

 

 تنطوي محاسبة الجهة عن برامج املنافع املحددة على الخطوات التالية: 

 تحديد العجز أو الفائض. وهذا ينطوي على: (أ

النهائية على الجهة فيما يخص املنفعة استخدام األسلوب االكتواري، طريقة وحدة االئتمان املتوقعة، إلجراء تقدير موثوق للتكلفة   (1)

التي اكتسبها املوظفون في مقابل خدماتهم في الفترة الحالية والفترات السابقة. ويتطلب هذا من الجهة أن تحدد مقدار املنافع التي  

الدي الفترة الحالية والفترات السابقة وأن ُتجري تقديرات )افتراضات اكتوارية( حول املتغيرات  إلى  موغرافية )مثل معدل ُتنسب 

دوران املوظفين ومعدل الوفيات(، واملتغيرات املالية )مثل الزيادات املستقبلية في الرواتب وتكاليف الرعاية الطبية( التي ستؤثر  

 على تكلفة املنافع.

 تحديد القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة وتكلفة الخدمة الحالية. جل خصم تلك املنافع أل  (2)

 العادلة ألي من أصول البرنامج من القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة. طرح القيمة (3)

 بأي أثر لتقييد صافي أ  (ب
ً
حدد في البند )أ(، ُمعدال

ُ
صل تحديد مبلغ صافي التزام )أصل( املنافع املحددة على أنه مبلغ العجز أو الفائض امل

 املنافع املحددة بالحد األعلى لألصل. 

 ثبت ضمن الفائض أو العجز.تحديد املبالغ التي ستُ  (ج

 تحديد إعادة قياس صافي التزام )أصل( املنافع املحددة، والتي ُتثبت ضمن صافي األصول/حقوق امللكية.  ( د

ثبتة في القوائم املالية بشكل ذي أهمية  
ُ
د الجهة صافي التزام )أصل( املنافع املحددة بانتظام كاٍف بحيث ال تختلف املبالغ امل بالغ نسبية عن املوتحّدِ

 التي سُتحدد في نهاية فترة القوائم املالية. 

عن   ينشأ  واجب ضمني  أي   عن 
ً
أيضا وإنما  املحددة،  املنافع  لبرنامج  الرسمية  الشروط  بموجب  النظامي  واجبها  فقط عن  ليس  الجهة  وتحاسب 

 ممارسات الجهة غير الرسمية. 
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ثبت ضمن الفائض أو العجز. 
ُ
 املبالغ التي ست

 الخدمة الحاليةتكلفة  •

o  تكلفة الخدمة الحالية هي الزيادة في القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة، الناتجة عن خدمة املوظف في الفترة الحالية؛ 

 تكلفة أية خدمة سابقة وأي مكسب أو خسارة من التسوية  •

o خد عن  املحددة  املنافع  لواجب  الحالية  القيمة  في  التغير  هي  السابقة  الخدمة  الفترات تكلفة  في  املوظف  مة 

 السابقة، الناتج عن تعديل البرنامج أو تقليصه

 صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( املنافع املحددة  •

 

 تكلفة الخدمة الحالية 

الحالية املتعلقة بها وكذلك  تستخدم الجهة طريقة وحدة االئتمان املتوقعة لتحديد القيمة الحالية لواجباتها من املنافع املحددة وتكلفة الخدمة  

 تكلفة الخدمة السابقة، عند االقتضاء. 

 بطريقة املنافع املستحقة بالتناسب مع الخدمة، أو بطريقة املنفعة/سنوات الخد
ً
عرف أحيانا

ُ
عتِبر طريقة وحدة االئتمان املتوقعة )ت

َ
مة( أنه ينشأ  وت

 ة بشكل منفصل لتنش ئ الواجب النهائي.عن كل فترة خدمة وحدة إضافية الستحقاق منفعة وتقيس كل وحد

د االقتضاء،  وعند تحديد القيمة الحالية لواجبات الجهة من املنافع املحددة وتكلفة الخدمة الحالية املتعلقة بها، وكذلك تكلفة الخدمة السابقة، عن

نت خدمة املوظف في السنوات التالية ستؤدي إلى تنسب الجهة املنافع لفترات الخدمة بموجب معادلة احتساب منافع البرنامج. ومع ذلك، إذا كا

 ارتفاع مستوى املنفعة بشكل ذي أهمية نسبية عنه في السنوات السابقة، تنسب الجهة املنافع على أساس القسط الثابت من: 

 بخدمة إضافية أم ال( حتىالتاريخ الذي تؤدي فيه خدمة املوظف ألول مرة إلى منافع بموجب البرنامج )سواًء كانت املنافع مشروطة  (أ

أهمية نسبية من املنافع اإلضافية بموجب البرنامج، بخالف  ذي    غيرالتاريخ الذي ستؤدي فيه خدمة إضافية من قبل املوظف إلى مبلغ   (ب

 ما ينتج عن زيادات الراتب اإلضافية. 

)ل للفترة الحالية  تحديد تكلفة الخدمة الحالية( وللفترات الحالية والسابقة وتتطلب طريقة وحدة االئتمان املتوقعة من الجهة أن تنسب املنافع 

التوظيف. وينشأ   )لتحديد القيمة الحالية لواجبات املنافع املحددة(. وتنسب الجهة املنافع للفترات التي ينشأ فيها الواجب بتقديم منافع ما بعد انتهاء

تهاء التوظيف التي تتوقع الجهة أن تدفعها في فترات القوائم املالية املستقبلية.  ذلك الواجب عندما يقدم املوظفون خدمات في مقابل منافع ما بعد ان 

 وتسمح األساليب االكتوارية للجهة بقياس ذلك الواجب بطريقة موثوقة بما يكفي لتبرير إثبات التزام. 

 بموجب برامج املنافع املحددة حتى ولو كانت املنافع مشروطة بال
ً
عمل املستقبلي )وبعبارة أخرى، لم ُتكتسب(. وُتنش ئ وتنش ئ خدمة املوظفين واجبا

، ألنه، في نهاية كل فترة من فترات القوائم املالية التالية، يتم تخفيض مبلغ الخدمة  
ً
 ضمنيا

ً
املستقبلية خدمة املوظف قبل تاريخ االكتساب واجبا

 للمنفعة.
ً
 التي سيكون على املوظف تقديمها قبل أن يصبح مستحقا

 من متطلبات االكتساب. وعند قياس واج
ً
 ب املنافع املحددة، تأخذ الجهة في الحسبان احتمال أن بعض املوظفين قد ال يستوفون أيا

ُتنسب ويزيد الواجب حتى التاريخ الذي لن تؤدي فيه الخدمة اإلضافية من جانب املوظف إلى مبلغ ذي أهمية نسبية من املنافع اإلضافية. ولذلك،  

 التي تنتهي في ذلك التاريخ أو قبله. جميع املنافع للفترات 

دي إلى وُتنسب املنافع لفترات محاسبية بعينها بموجب معادلة احتساب منافع البرنامج. ومع ذلك، إذا كانت خدمة املوظف في السنوات الالحقة ستؤ 

لى أساس القسط الثابت حتى التاريخ الذي  ارتفاع مستوى املنفعة بشكل ذي أهمية نسبية عنه في السنوات السابقة، فإن الجهة تنسب املنافع ع

امل  لن تؤدي فيه الخدمة اإلضافية من جانب املوظف إلى مبلغ ذي أهمية نسبية من املنافع اإلضافية. وذلك ألن خدمة املوظف خالل الفترة بالك

 ستؤدي في النهاية إلى منفعة بذلك املستوى األعلى.
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 تكلفة الخدمة السابقة 

هي التغير في القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة عن خدمة املوظفين في الفترات السابقة، الناتج عن تعديل في البرنامج   تكلفة الخدمة السابقة

 . )استحداث أو سحب أو تغيير في برنامج املنافع املحددة( أو تقليص )تخفيض كبير من جانب الجهة في عدد املوظفين الذين يشملهم البرنامج(

تك تحديد  املحددة  وعند  املنافع  )أصل(  التزام  صافي  قياس  إعادة  الجهة  على  يجب  التسوية،  من  الخسارة  أو  املكسب  أو  السابقة  الخدمة  لفة 

سوق الحالية باستخدام القيمة العادلة الحالية ألصول البرنامج واالفتراضات االكتوارية الحالية )بما في ذلك أسعار فائدة السوق الحالية وأسعار ال

 بما يعكس:األخرى( 

 املنافع املقدمة بموجب البرنامج وأصول البرنامج قبل تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته؛   (أ

 املنافع املقدمة بموجب البرنامج وأصول البرنامج بعد تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته.  (ب

التقليص وعن املكسب الناتجة عن  السابقة  الخدمة  البرنامج، وتكلفة  تعديل  الناتجة عن  السابقة  الخدمة  تكلفة  بين  التمييز  الجهة  يلزم  أو    ال 

. وفي بعض الحاالت، يحدث تعديل في البرنامج قبل التسوية، كما هو الحال عندما تغ
ً
  ير الخسارة من التسوية في حال حدوث هذه املعامالت معا

عدلة. وفي تلك الحاالت، تثبت الجهة تكلفة الخدمة السابقة قبل أي مكسب أو خسارة   املترتبة الجهة املنافع  
ُ
 املنافع امل

ً
بموجب البرنامج وتسوي الحقا

 من التسوية.

 

 صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( املنافع املحددة 

 ع املحددة بضرب صافي التزام )أصل( املنافع املحددة في معدل الخصم. تحدد الجهة صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( املناف

 . ولتحديد صافي الفائدة، تستخدم الجهة صافي التزام )أصل( املنافع املحددة ومعدل الخصم املحدد في بداية فترة القوائم املالية السنوية

أنه يتألف من إيراد الفائدة على أصول البرنامج وتكلفة الفائدة على واجب  ويمكن اعتبار صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( املنافع املحددة ب

 املنافع املحددة والفائدة على أثر الحد األعلى لألصل )إن وجد(.

د. وينبغي  سواء( القيمة الزمنية للنقو حد  وينبغي أن يعكس املعدل املستخدم لخصم واجبات منافع ما بعد انتهاء التوظيف )املمولة وغير املمولة على  

 وأجلها املقدر.   أن تتفق عملة األداة املالية املختارة لعكس القيمة الزمنية للنقود، وأجل تلك األداة، مع عملة واجبات منافع ما بعد انتهاء التوظيف،

 

 إعادة قياس صافي التزام )أصل( املنافع املحددة املثبتة في صافي األصول/حقوق امللكية

 والخسائر االكتوارية املكاسب  •

نة في صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( املنافع املحددة • ضمَّ
ُ
 العائد على أصول البرنامج، باستثناء املبالغ امل

 أي تغير في أثر الحد األعلى لألصل  •

 

 

 املكاسب والخسائر االكتوارية

القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة بسبب التغيرات في االفتراضات االكتوارية  تنتج مكاسب وخسائر اكتوارية عن الزيادات أو االنخفاضات في  

 والتعديالت نتيجة الخبرة العملية. 

 وتوجد أنواع مختلفة من االفتراضات االكتوارية املستخدمة في تحديد واجب املنافع املحددة.
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 مثل:
ً
 وتتناول االفتراضات الديموغرافية أمورا

 معدل الوفيات؛  (أ

 ت دوران املوظفين والعجز والتقاعد املبكر؛معدال  (ب

 سيصبحون مؤهلين للحصول على املنافع؛  (ج
ً
 نسبة أعضاء البرنامج الذي يعولون أشخاصا

 نسبة أعضاء البرنامج الذين سيختارون كل خيار من خيارات أشكال الدفع املتاحة بموجب شروط البرنامج؛  ( د

 معدالت املطالبة بموجب البرامج الطبية.  (ه

 مثل:  وتتناول 
ً
 االفتراضات املالية بنودا

 معدل الخصم؛  (أ

 مستويات املنافع، باستثناء أية تكلفة للمنافع سيتم الوفاء بها من قبل املوظفين، والراتب املستقبلي؛ (ب

 املطالبات؛ معالجةتكاليف الرعاية الطبية املستقبلية، بما فيها تكاليف  في حالة املنافع الطبية، (ج

 لخدمة.الضرائب واجبة السداد من قبل البرنامج على املساهمات املتعلقة بالخدمة قبل فترة القوائم املالية، أو على املنافع الناتجة عن تلك ا ( د

 : وتشمل أسباب املكاسب والخسائر االكتوارية، على سبيل املثال

أو املعدالت املرتفعة أو املنخفضة بشكل غير متوقع لدوران املوظفين، أو للتقاعد املبكر أو الوفاة، أو للزيادات في الرواتب أو املنافع   (أ

 تكاليف الرعاية الطبية؛

 أثر التغيرات في االفتراضات املتعلقة بخيارات دفع املنافع؛ (ب

بمعدالت دوران املوظفين املستقبلية، أو بالتقاعد املبكر أو الوفاة، أو بالزيادات في الرواتب أو املنافع  أثر التغيرات في التقديرات الخاصة   (ج

 أو تكاليف الرعاية الطبية؛ 

 أثر التغيرات في معدل الخصم. ( د

امج منافع محددة أو تعديله أو  وال تشمل املكاسب والخسائر االكتوارية التغيرات في القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة بسبب استحداث برن

التغييرات تكلفة خدمة ساب في املنافع واجبة السداد بموجب برنامج املنافع املحددة. وينتج عن مثل هذه  التغييرات  قة أو تقليصه أو تسويته أو 

 مكاسب أو خسائر من التسوية.

 العائد على أصول البرنامج 

 ألن التزام )أصل( املنافع املحددة هو رقم بالصافي،   يتم إثبات صافي الفائدة على صافي التزام )أصل(
ً
املنافع املحددة ضمن الفائض أو العجز. ونظرا

 فإن بعض العائد على أصول البرنامج يتم تضمينه في صافي مبلغ الفائدة.

نفسه العائد الفعلي على أصول   ن غير املحتمل أن يكون هوعليه م  وبناءً ومع ذلك، يتم احتساب صافي مبلغ الفائدة باستخدام معدل الخصم،  

 البرنامج، الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة. 

زء من إعادة  وتتم املحاسبة عن الفرق بين الفائدة على أصول البرنامج املضمنة في صافي مبلغ الفائدة والعائد الفعلي على أصول البرنامج، على أنه ج

ثبتة 
ُ
 ضمن صافي األصول/ حقوق امللكية. قياس صافي التزام )أصل( املنافع املحددة امل

، تطرح الجهة تكاليف إدارة أصول البرنامج وأية ضريبة واجبة السداد من قبل البرنامج ذاته، بخالف الضريبة  البرنامجوعند تحديد العائد على أصول  

ستخدمة لقياس واجب املنافع املحددة. وال ُتطَرح تكال
ُ
نة في االفتراضات االكتوارية امل ضمَّ

ُ
 يف اإلدارة األخرى من العائد على أصول البرنامج.امل

 التغير في أثر الحد األعلى لألصل

د من برامج  قد ينطبق الحد األعلى لألصل عندما يكون هناك فائض في برنامج املنافع املحددة، أي يكون له أصل صافي يتعلق باملنافع املحددة. والعدي

 جز، أي التزام صافي للمنافع املحددة، وال تنطبق عندئذ املتطلبات الخاصة بالحد األعلى لألصل.املنافع املحددة في القطاع العام يوجد به ع

لى أنها إعادة  وعندما يكون لبرنامج املنافع املحددة أصل صافي فيما يتعلق باملنافع املحددة، تتم املحاسبة عن التغيرات في أثر الحد األعلى لألصل ع

 قياس على النحو املوضح أدناه. 
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د بضرب أثر الحد األعلى لألصل ف  من التغير الكلي في أثر الحد األعلى لألصل، وُتحدَّ
ً
عد الفائدة على أثر الحد األعلى لألصل جزءا

ُ
ي معدل الخصم. وت

ن الفرق بين الفائدة على أثر الحد   األعلى لألصل والتغير الكلي في  وتحدد الجهة أثر الحد األعلى لألصل في بداية فترة القوائم املالية السنوية. وُيضمَّ

 أثر الحد األعلى لألصل في إعادة قياس صافي التزام )أصل( املنافع املحددة.

 

 مثال توضيحي 

 

 ريال. وكان مكونا صافي التزام املنافع املحددة على النحو اآلتي:  100في بداية السنة، كان على إحدى الجهات صافي التزام منافع محددة بمبلغ 

 بقيمته الحالية(؛   500منافع محددة بمبلغ واجب  (أ
ً
 ريال )مقاسا

 ريال )مقاسة بالقيمة العادلة(.  400أصول البرنامج بمبلغ  (ب

 %. 7ومعدل الخصم املستخدم في قياس برنامج املنافع املحددة هو 

 لتحديد القيمة الحالية لواجب  
ً
 مؤهال

ً
 اكتواريا

ً
املنافع املحددة، وتكلفة الخدمة خالل السنة، والقيمة  وفي نهاية السنة، استخدمت الجهة خبيرا

 العادلة ألصول البرنامج في تاريخ القوائم املالية. 

، وتكلفة الخدمة خالل السنة تبلغ  740وأشار التقرير االكتواري إلى أن القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة في تاريخ القوائم املالية تبلغ 
ً
 125رياال

. وكانت القيمة العادلة ألصول البرنامج في تاريخ القوائم املالية  
ً
. وعليه، بلغ صافي التزام املنافع املحددة في تاريخ القوائم املالية    483رياال

ً
.  257رياال

ً
 رياال

 وتعكس هذه املبالغ املنافع املدفوعة واملساهمات املستلمة خالل السنة.

 التزام املنافع املحددة بضرب معدل الخصم في الرصيد االفتتاحي لاللتزام:   يتم احتساب صافي الفائدة على صافي

 رياالت  7% = 7ريال *   100

 %(.7ريال *    400ريال على أصول البرنامج )  28%( وإيراد فائدة بمبلغ  7ريال *    500ريال على واجب املنافع املحددة )  35وهذا يساوي مصروف فائدة بمبلغ  

: 80املنافع املحددة  ويبلغ إعادة قياس واجب
ً
 رياال

(740  
ً
  125 –ريال   500 –رياال

ً
(  35  –رياال

ً
 رياال

 ثبت في صافي األصول/حقوق امللكية.تُ إعادة القياس عن التباينات االكتوارية، و حاالت نشأ تو 

، وهو الفرق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد ا 83ويبلغ العائد على أصول البرنامج خالل السنة 
ً
  483لختامي )رياال

ً
 ريال(.  400 –رياال

 من هذا العائد على أنه مكون صافي فائدة على التزام املنافع املحددة.  وتتم املحاسبة عن الرصيد البالغ    28وتمت املحاسبة عن  
ً
 )  55رياال

ً
 83رياال

 
ً
( باعتباره العائد على أصول البرنامج الذي يتم إثباته ضمن صافي األصول  28 –رياال

ً
 حقوق امللكية. /رياال

صافي التزام املنافع   أصول البرنامج  واجب املنافع املحددة 
 املحددة

 ( 100) 400 ( 500) الرصيد االفتتاحي 

 ( 125)  ( 125) تكلفة الخدمة خالل السنة

 (7) 28 ( 35) صافي مصروف الفائدة خالل السنة 

 ( 25) 55 ( 80) إعادة القياس خالل السنة 

 ( 257) 483 ( 740) الرصيد الختامي 
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 أصول البرنامج

 أصول البرنامج تشمل: •

o حتفظ بها من قبل صندوق منافع املوظفين طويلة األجل؛
ُ
 األصول امل

o  وثائق التأمين املؤهلة 

ستثنى املساهمات غير املدفوعة املستحقة من الجهة املعدة للقوائم املالية •
ُ
 ت

 مبلغ وتوقيت بعض أو جميع املنافع واجبة السداد عندما تشتمل أصول البرنامج على وثائق تأمين   •
ً
مؤهلة ُتطابق تماما

عّد هي القيمة الحالية للواجبات املتعلقة بها. 
ُ
 بموجب البرنامج، فإن القيمة العادلة لوثائق التأمين تلك ت

 

حتفظ بها من قبل صندوق منافع املوظفين طويلة األجل هي األصول )بخالف 
ُ
صدرة من قبل الجهة األصول امل

ُ
األدوات املالية غير القابلة للتحويل امل

 املعدة للقوائم املالية( التي: 

 عن الجهة املعدة للقوائم املالية وتوجد فقط لدفع أو تمويل منافع املوظفين؛ (أ
ً
 تحتفظ بها جهة )صندوق( منفصلة نظاما

ستخدم فقط لدفع أو تمويل منافع املوظفين، وال تك (ب
ُ
ون متاحة لدائني الجهة املعدة للقوائم املالية )حتى في حالة اإلفالس(،  تكون متاحة لت

 وال يمكن إعادتها للجهة املعدة للقوائم املالية، إال إذا: 

 كانت أصول الصندوق املتبقية كافية للوفاء بجميع واجبات البرنامج أو الجهة املعدة للقوائم املالية واملتعلقة بمنافع املوظفين؛ أو (1)

 األصول للجهة املعدة للقوائم املالية لتعويضها عن منافع املوظفين التي ُدفعت بالفعل.  تم إعادة (2)

 ذا عالقة )حسب التعريف الوارد في معيار املحاسبة للقط
ً
ن ال ُيعد طرفا ( 20اع العام  ووثيقة التأمين املؤهلة هي وثيقة تأمين ُمصدرة من قبل ُمؤّمِ

 كانت املتحصالت من الوثيقة: بالجهة املعدة للقوائم املالية، إذا 

 يمكن استخدامها فقط لدفع أو تمويل منافع املوظفين بموجب برنامج منافع محددة؛  (أ

 غير متاحة لدائني الجهة املعدة للقوائم املالية )حتى في حالة اإلفالس( وال يمكن دفعها للجهة املعدة للقوائم املالية، إال إذا:  (ب

 فائضة   (1)
ً
 ال تستلزمها الوثيقة للوفاء بجميع واجبات منافع املوظفين املتعلقة بها؛ أو كانت املتحصالت تمثل أصوال

 تم إعادة املتحصالت للجهة املعدة للقوائم املالية لتعويضها عن منافع املوظفين التي ُدفعت بالفعل.  (2)

عدة للقوائم املالية، إضافة إلى أية أدوات  وُيستثنى من أصول البرنامج املساهمات غير املدفوعة التي حل أجل استحقاقها للصندوق من الجهة امل

 مالية غير قابلة للتحويل ُمصدرة من قبل الجهة وُمحتفظ بها من قبل الصندوق. 

ض أصول البرنامج بأي التزامات على الصندوق ال تتعلق بمنافع املوظفين، على سبيل املثال، املبالغ واجبة السداد للدائنين التج اريين وغيرهم  وُتخفَّ

 لتزامات الناتجة عن األدوات املالية املشتقة. واال

 وقد تشتمل أصول البرنامج على وثائق تأمين مؤهلة. 

 مبلغ وتوقيت بعض أو جميع املنافع واجبة السداد بموجب البرنامج، ف
ً
إن القيمة وعندما تشتمل أصول البرنامج على وثائق تأمين مؤهلة ُتطابق تماما

ع
ُ
ت تلك  التأمين  لوثائق  التحصيل العادلة  املبالغ مستحقة  إذا كانت  أي تخفيض مطلوب  )مع مراعاة  بها  املتعلقة  للواجبات  الحالية  القيمة  ّد هي 

 بموجب وثائق التأمين غير قابلة لالسترداد بالكامل(.
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 تكلفة املنافع املحددة 

 القوائم املالية. يوضح الشكل التالي مكونات تكلفة املنافع املحددة وعرضها في

 

 

 العرض 

 ملعيار املحاسبة  •
ً
 1للقطاع العام العرض وفقا

 عدم املقاصة بين أصول والتزامات البرامج املختلفة إال في ظروف خاصة  •

 تمييز املتداول عن غير املتداول  •

 مكونات تكاليف املنافع املحددة  •

 

 تستطيع الجهة إجراء مقاصة بين أصل متعلق بأحد البرامج والتزام متعلق ببرنامج آخر فقط عندما:

 بأن تستخدم الفائض في أحد البرامج لتسوية الواجبات بموجب برنامج آخر؛ يكون للجهة حق واجب النفاذ (أ
ً
 نظاما

 في أحد البرامج وتسوي واجبها بموجب البرنامج اآلخر في الوقت   (ب
ً
تنوي الجهة إّما أن تسوي الواجبات على أساٍس صاٍف، أو أن تحقق فائضا

 نفسه.

 

 صافي األصول/حقوق امللكية الفائض أو العجز 

نة في صافي مصروف / إيراد  * ضمَّ
ُ
باستثناء املبالغ امل

 الفائدة

 إعادة القياس تكلفة الخدمة

تكلفة الخدمة 

 الحالية

تكلفة الخدمة 

 السابقة
 التسوية

املكاسب أو 

 الخسائر االكتوارية

العائد على أصول 

 البرنامج

التغيرات في أثر 

الحد األعلى 

 لألصل*

 تعديل البرنامج

 التقليص

صافي مصروف / 

 إيراد الفائدة

نة في صافي مصروف / إيراد الفائدة * ضمَّ
ُ
 باستثناء املبالغ امل

 أو  الفائض
صافي األصول/حقوق 

 امللكية
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ما إذا كان ينبغي    39املتداولة عن األصول وااللتزامات غير املتداولة. وال يحدد معيار املحاسبة للقطاع العام  وتميز بعض الجهات األصول وااللتزامات  

 على الجهة أن تميز األجزاء املتداولة عن غير املتداولة لألصول وااللتزامات الناشئة عن منافع ما بعد انتهاء التوظيف.

ي الفائدة على صافي التزام )أصل( املنافع املحددة ضمن الفائض أو العجز. وال يحدد معيار املحاسبة  ويتعين على الجهة إثبات تكلفة الخدمة وصاف

الكيفية التي ينبغي على الجهة أن تعرض بها تكلفة الخدمة وصافي الفائدة على صافي التزام )أصل( املنافع املحددة. وتعرض الجهة   39للقطاع العام 

 ملعيار امل
ً
 . 1حاسبة للقطاع العام تلك املكونات وفقا

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
. وسيعتمد العرض على  1وتعرض الجهة البنود املتعلقة ببرامج منافع ما بعد انتهاء التوظيف في قوائمها املالية وفقا

املالي تقرر عن املصروفات حسب الوظيفة  مستوى التفصيل الذي تطبقه الجهة، وشكل قوائمها املالية )على سبيل املثال، ما إذا كانت قائمة األداء

 أو حسب الطبيعة(. 

 . الوحدة التدريبية الخاصة بالعرضفي    1ويمكن االطالع على املزيد من التفاصيل املتعلقة بمتطلبات العرض الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام  

 

 اإلفصاحات 

 تفصح الجهة عن املعلومات التي:  •

o بها واملخاطر املرتبطة بها  توضح خصائص برامج املنافع املحددة الخاصة 

o   تحدد وتوضح املبالغ الواردة في قوائمها املالية الناتجة عن برامج املنافع املحددة الخاصة بها 

o   ،للجهة املستقبلية  النقدية  التدفقات  مبلغ  بها على  الخاصة  املحددة  املنافع  برامج  تؤثر  أن  يمكن  تصف كيف 

 وتوقيتها ودرجة عدم التأكد بشأنها 

 

عد م
ُ
 بشأن منافع ما بعد انتهاء التوظيف متطلبات شاملة.  39تطلبات اإلفصاح الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام ت

املجاالت التالية التي سيتعين    39ويتعين ممارسة الحكم املنهي عند تحديد اإلفصاحات التي سيتم تقديمها؛ ويحدد معيار املحاسبة للقطاع العام  

 ملنهي: فيها ممارسة الحكم ا

 مستوى التفصيل الضروري الستيفاء متطلبات اإلفصاح؛  (أ

 مدى التركيز على كل متطلب من املتطلبات املختلفة؛  (ب

 مستوى التجميع أو التفصيل الذي ينبغي القيام به؛  (ج

فصح عنها.  ( د
ُ
 ما إذا كان مستخدمو القوائم املالية بحاجة إلى معلومات إضافية لتقويم املعلومات الكّمية امل

 ولشرح املبالغ الواردة في القوائم املالية، تقدم الجهة مطابقة بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي لكل مما يلي، عند االقتضاء: 

 صافي التزام )أصل( املنافع املحددة، مع تقديم مطابقات منفصلة لكٍل مما يلي: (أ

 أصول البرنامج. (1)

 القيمة الحالية لواجب املنافع املحددة. (2)

 حد األعلى لألصل. أثر ال (3)

 أن توضح العالقة بين أي حق في الحصول على تعويض والواجب املتعلق  (ب
ً
أي حقوق في الحصول على تعويضات. ويجب على الجهة أيضا

 به. 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/ipsas-train-trainer-module-8-presentation
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 مما يلي، عند االقتضاء: 
ً
 ويجب أن تظهر كل مطابقة كال

 تكلفة الخدمة الحالية.  (أ

 إيراد أو مصروف الفائدة. (ب

 أصل( املنافع املحددة، مع إظهار ما يلي بشكل منفصل:إعادة قياس صافي التزام ) (ج

ضمنة في الفائدة الواردة في البند )ب(.  (1)
ُ
 العائد على أصول البرنامج، باستثناء املبالغ امل

 املكاسب والخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات الديموغرافية.  (2)

 ات في االفتراضات املالية. املكاسب والخسائر االكتوارية الناتجة عن التغير  (3)

نة في الفائدة الواردة في البند )ب(.   (4) ضمَّ
ُ
التغيرات في أثر تقييد صافي أصل منافع محددة بالحد األعلى لألصل، باستثناء املبالغ امل

بها الحد األ التي حددت  الكيفية   عن 
ً
للمنافع االقتصادية املتاحة، أي ما إذا كاويجب على الجهة أن تفصح أيضا نت تلك قص ى 

 املنافع ستكون في شكل مبالغ ُمستردة أو تخفيضات في املساهمات املستقبلية أو مزيج من كليهما. 

تكلفة الخدمة السابقة واملكاسب والخسائر الناتجة عن التسويات. وال يلزم تمييز تكلفة الخدمة السابقة عن املكاسب والخسائر الناتجة  ( د

.
ً
 عن التسويات إذا حدثت معا

 رات في أسعار صرف العمالت األجنبية. أثر التغي (ه

 املساهمات في البرنامج، بحيث تظهر بشكل منفصل تلك املقدمة من صاحب العمل وتلك املقدمة من املشاركين في البرنامج. (و

للحصول    39طاع العام  وتتجاوز املتطلبات التفصيلية نطاق هذه الوحدة التدريبية، وينبغي على املتدربين الرجوع مباشرة إلى معيار املحاسبة للق

 على املزيد من التفاصيل.

 

 أسئلة ونقاشات 

 http://www.ipsasb.orgتفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

 

  انتهاء التوظيف. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن منافع املوظفين: منافع ما بعد  

http://www.ipsasb.org/


 

 

55 
 

 أسئلة للمراجعة

 السؤال األول 

 تثبت الجهة التزام ومصروف برنامج املساهمات املحددة عندما يقدم املوظفون الخدمة:

 بالقيمة الحالية للمساهمات واجبة السداد (أ

 على نفس األساس الخاص بإثبات منافع املوظفين قصيرة األجل بمبلغ املساهمات واجبة السداد (ب

بمبلغ املساهمات واجبة السداد على نفس األساس الخاص بإثبات منافع املوظفين قصيرة األجل ما لم تكن املساهمات غير مستحقة   (ج

 من نهاية الفترة ففي هذه الحالة يتم خصم املساهمات
ً
 بالكامل قبل مض ي اثني عشر شهرا

 

 السؤال الثاني

 املهمة املحاسبية فيما يتعلق ببرامج املنافع املحددة هي تحديد: 

 مبلغ التمويل الالزم للوفاء بواجب كل فترة من فترات خدمة املوظفين (أ

فع املكتسبة استخدام طريقة اكتوارية وافتراضات لتحديد مبلغ صافي التزام )أصل( املنافع املحددة في تاريخ القوائم املالية، وتكلفة املنا (ب

 خالل الفترة

 تحديد ما إذا كانت أصول برنامج املنافع املحددة كافية للوفاء بالتسوية املستقبلية للواجب (ج

 

 السؤال الثالث 

 قدرها  
ً
ترك  سنوات من الخدمة، أي إذا    10ريال عن كل سنة من سنوات الخدمة. ويتم اكتساب املنافع بعد    100يدفع برنامج املنافع املحددة منفعة

 سنوات من الخدمة فال يتم دفع أية منافع. 10املوظف العمل قبل استكمال 

 للسنة األولى من خدمة املوظف؟ 
ً
 عند تطبيق طريقة وحدة االئتمان املتوقعة، هل تثبت الجهة واجبا

 في حال اإلثبات، كيف تحدد الجهة تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية للواجب؟

 اإلثبات، اذكر السبب.في حال عدم 

 

ابع   السؤال الر

 أي املكونات التالية الخاصة ببرامج املنافع املحددة يتم إثباته ضمن الفائض أو العجز؟

 تكلفة الخدمة الحالية (أ

 تعديالت البرنامج  (ب

 العائد على أصول البرنامج  (ج

 تقليصات البرنامج ( د
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 الصحيحة هي )ج(. اإلجابة 

 ألن واجب الجهة املعدة للقوائم املالية فيما يخص كل فترة ُيحدد باملبالغ ال
ً
عد املحاسبة عن برامج املساهمات املحددة سهلة نسبيا

ُ
تي سيتم دفعها  ت

 من نهاية الفترة التي يقدم   لتلك الفترة. وُتَقاس الواجبات على أساس غير مخصوم، إال عندما ال تحل تسويتها بشكل كامل قبل مض ي اثني عشر
ً
شهرا

عشر    فيها املوظفون الخدمة املتعلقة بها. وعندما ال تكون املساهمات في برنامج املساهمات املحددة مستحقة التسوية بشكل كامل قبل مض ي اثني 

بها، فيجب خصم املساهمات باستخدا التي يقدم فيها املوظفون الخدمة املتعلقة  الفترة  نهاية   من 
ً
في معيار املحاسبة  شهرا م اإلجراءات املحددة 

 . 39للقطاع العام 

 

 

 

 

  

 السؤال الثاني

 اإلجابة )ب(. 

يستلزم  تتمثل املهمة املحاسبية الرئيسية في تحديد مبلغ الواجب الخاص بمنافع التقاعد الذي سيتم نسبته إلى كل فترة من فترات خدمة املوظف. و 

عن   املحاسبة  املبالغ  تلك  االستثمار  تحديد  وعوائد  التضخم  مثل  مستقبلية،  أحداث  بشأن  افتراضات  يتطلب  كما  سابقة؛  وأحداث  معامالت 

 وتكاليف الرعاية الطبية ومعدل دوران املوظفين ومعدل الوفيات.

واحتمال تحقيق مكاسب  وتتسم املحاسبة عن برامج املنافع املحددة بالتعقيد بسبب االفتراضات االكتوارية الالزمة لقياس الواجب واملصروف،  

ى بعد سنوات عديدة من قيام املوظفين بتقديم الخد سوَّ
ُ
مة وخسائر اكتوارية. وعالوة على ذلك، ُتقاس الواجبات على أساس مخصوم؛ ألنها قد ت

 املتعلقة بها. 

 باإلدارة املالية. وهدف التمويل هو  وُيعد تحديد ما إذا كان يلزم تمويل أحد برامج منافع التقاعد، وتحديد مبلغ التمويل في كل فترة، أمر 
ً
 منوطا

ً
ا

 تحديد سياسة مقبولة لتمويل التكلفة النهائية املقدرة لبرنامج املنافع. 

لة بشكل كلي أو جزئي من خالل املساهمات التي تدفعها الجهة، وأحيان لة، أو قد تكون ُمموَّ  موظفوها، إلى وقد تكون برامج املنافع املحددة غير ُمموَّ
ً
ا

 بشكل نظامي عن الجهة املعدة للقوائم املالية، وُتدفع منه منافع املوظفين.  جهة
ً
 أو صندوق يكون منفصال

 ألن األهداف الخاصة بتحديد أنسب سياسة تمويل ليست بالضرورة هي نفسها الخاصة بتحديد أنسب طريقة محاسبية، فإن املصروف  
ً
ونظرا

 بالضرورة أن يكون مبلغ املساهمات املستحقة خالل الفترة. الذي يتم إثباته لبرنامج املنافع املحددة ليس
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 السؤال الثالث 

 بموجب برامج املنافع املحددة حتى ولو كانت املنافع مشروطة بالعمل املستقبلي )وبعبارة أخرى، لم ُتكتسب(.
ً
وُتنش ئ   تنش ئ خدمة املوظفين واجبا

، ألن
ً
 ضمنيا

ً
ه، في نهاية كل فترة من فترات القوائم املالية التالية، يتم تخفيض مبلغ الخدمة املستقبلية خدمة املوظف قبل تاريخ االكتساب واجبا

 للمنفعة.
ً
 التي سيكون على املوظف تقديمها قبل أن يصبح مستحقا

 من متطلبات اال
ً
 كتساب. وعند قياس واجب املنافع املحددة، تأخذ الجهة في الحسبان احتمال أن بعض املوظفين قد ال يستوفون أيا

عزى منفعة قدرها  
ُ
ريال لكل سنة. وفي كل سنة من السنوات العشر األولى، تعكس تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية    100وفي الظروف املاثلة، ت

 للواجب احتمال أن املوظف قد ال يستكمل عشر سنوات من الخدمة. 

 

 

 

 

ابع   السؤال الر

 اإلجابة هي )أ( و)ب( و)د(. 

 ز.إثبات تكاليف الخدمة الحالية )أ( وتكاليف الخدمة السابقة وصافي الفائدة على صافي التزام )أصل( املنافع املحددة ضمن الفائض أو العجيتم 

 وينشأ عن كل من تعديالت البرنامج )ب( وتقليصاته )د( تكاليف خدمة سابقة.

ض
ُ
نة في صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( املنافع املحددة، على أنه إعادة قياس ضمن  ويتم إثبات العائد على أصول البرنامج، باستثناء املبالغ امل مَّ

  صافي األصول/حقوق امللكية؛
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ونشرها مسودات العرض على العموم واألوراق االستشارية وغيرها من منشورات االتحاد الدولي للمحاسبين هي من إصدار االتحاد وحقوق طبعها  

 محفوظة له. 

سواًء  وال يتحمل االتحاد أية مسؤولية عن الخسائر التي تلحق أي شخص يتصرف أو يمتنع عن التصرف بناًء على املادة املطبوعة في هذا املنشور،  

 كانت تلك الخسارة ناجمة عن إهمال أو خالفه.

" هي عالمات تجارية وعالمات خدمة مسجلة لالتحاد IFACواالسم املختصر "وشعار االتحاد الدولي للمحاسبين واسم "االتحاد الدولي للمحاسبين"   

 في الواليات املتحدة وسائر الدول. 

محفوظة لالتحاد الدولي للمحاسبين. جميع الحقوق محفوظة. ويلزم الحصول على موافقة خطية من االتحاد   2020لعام    ©حقوق الطبع والنشر 

و إرسال هذا املستند أو الستخدامه بأية صورة مشابهة، إال إذا كان االستخدام للغرض الشخص ي غير التجاري  الدولي للمحاسبين إلنتاج أو تخزين أ

 .permissions@ifac.orgفحسب. لالتصال: 
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