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  2015المعدل ( 38معيار المحاسبة المصرى رقم )
 مزايا العاملين
 المحتويات

 فقــرات 

 1 هدف المعيار

 7-2 نطاق المعيار

 8 تعريفات

 24-9 مزايا العاملين قصيرة األجل

 23-11 االعتراف و القياس

 11 قصيرة األجل زايا العاملينكافة م

 18-13  المدفوعةحاالت الغياب قصيرة األجل 

 24-19 المكافآت األرباح و  نظم المشاركة فى

 25 االفصاح

التمييز بين نظم اإلشتراك المحدد ونظم  –مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة 

 المزايا المحددة 

 

26-49 

 39-32 أصحاب العمل المتعددين نظم

 42-40  واحدةنظم المزايا المحددة والتى توزع مخاطرها بين منشآت متعددة والتى هى تحت سيطرة 

 45-43 الدولة نظم

 49-46 المنافع المؤمن عليها

 54-50 المحدد االشتراكنظم الخدمة :  انتهاءمزايا بعد 

 52-51 االعتراف و القياس

 54-53 االفصاح

 152-55 مزايا المحددة ال نظمالخدمة :  انتهاءالمزايا بعد 



 

 

 

 فقــرات 

 60-56 االعتراف و القياس

 62-61 الحكمىمحاسبة اإللتزام 

 65-63  مركز المالىقائمة ال 

 112-66 وتكلفة الخدمة الحاليةالقياس و االعتراف : القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة 

 69-67 أسلوب التقييم االكتوارى

 74-70 زة لفترات الخدمةالمي تحميل

 80-75 االفتراضات االكتوارية

 82-81 االفتراضات االكتوارية: معدل الوفيات

 86-83 االفتراضات االكتوارية : سعر الخصم

 98-87 الطبية  الرعايةو المزايا و  تكاليف المرتباتاالفتراضات االكتوارية : 

 112-99 الخسائر من التسوياتأو تكلفة الخدمة السابقة والمكاسب 

 108-102 تكلفة الخدمة السابقة

 112-109 من التسوياتو الخسائر أ األرباح

 130-113 النظاماالعتراف و القياس : أصول 

 115-113 النظامالقيمة العادلة ألصول 

 119-116 التعويضات

 120 المزايا المحددة عناصر تكلفة 

 123 م )أصل( المزايا المحددةصافى الفائدة على صافى التزا

 127 إعادة قياس صافى التزام )أصل( المزايا المحددة

 152-131 العرض

 132-131 المقاصة

 133 يز بين األصول و االلتزامات المتداولة وغير المتداولة يالتم

 



 

 

 
 فقــرات 

 134 المكونات المالية لتكاليف المزايا بعد إنتهاء الخدمة

 152-135 اإلفصاح

 139 مواصفات نظم المزايا المحددة والمخاطر المتعلقة بها

 144-140 شرح المبالغ الواردة في القوائم المالية

 147-145 قيمة وتوقيت ودرجة عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية 

 148 نظم أصحاب العمل المتعددين

 150-149 تحت سيطرة واحدة نظم المزايا المحددة التي تتشارك في مخاطرها منشآت

 152-151 االفصاحات المطلوبة في معايير المحاسبة المصرية األخرى 

 158-153 األخرى طويلة األجل العاملينمزايا 

 157-155 القياس االعتراف و 

 158 االفصاح

 171-159 الخدمة إنهاء تعويضات

 168-165 االعتراف

 170-169 القياس

 171 االفصاح 

 


