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  )٣٩( المصري رقم معيار المحاسبة

 المدفوعات المبنية على أسهم
  

  هدف المعيار
 كيفية قيام المنشأة بإعداد تقاريرها المالية عندما تقوم بمعاملة تنطوى علـى             تحديدإلى   هذا المعيار    يهدف  -  ١

باحها أر ويقتضي هذا المعيار، على وجه الخصوص، أن توضح المنشأة في            .مدفوعات مبنية على أسهم   
، بما في ذلك    المدفوعات المبنية على األسهم      على    المالي آثار المعامالت القائمة    هاأو مركز  أو خسائرها 

 . األسهماالكتتاب فيخيار المصروفات المتصلة بالمعامالت التي يمنح فيها العاملون 
  

    نطاق المعيار
أة أن تطبق هذا المعيار عنـد إثبـات جميـع           على المنش ".٦"و  " ٥"وفيما عدا ما ورد ذكره في الفقرتين          -  ٢

  : ، بما في ذلكالمدفوعات المبنية على أسهم 
، والتي تتلقى فيها المنـشأة      أدوات حقوق ملكية   في شكل    المبنية على أسهم والمسددة   المعامالت    )أ (  

بما فـي ذلـك األسـهم أو        (المنشأة   حقوق ملكية في     أدواتإصدار   أو خدمات في مقابل      اًسلع
  ).األسهماالكتتاب في رات خيا

  
 أو تي تحصل المنشأة بمقتـضاها علـى سـلع    ال و  نقدا، والمسددة المبنية على أسهم  المعامالت    )ب(و

 تحـسب  مبالغخدمات عن طريق التحمل بااللتزامات إزاء مورد تلك السلع أو الخدمات نظير             
  .غيرها من حقوق الملكية فيهاأسهم المنشأة أو ) قيمة(على أساس سعر 

  
تنص  شروط العقد كانت   أو خدمات، و   اً سلع تتلقىها أو    المنشأة بمقتضا  تشترىالمعامالت التي     )ج(و

الحق في اختيار تسوية المعاملة من قبـل        المنشأة أو مورد تلك السلع أو الخدمات        إما  منح  على  
 . حقوق ملكية في المنشأةأدواتأو عن طريق إصدار ) أو بأصول أخرى( نقدا المنشأة إما

  
المنشأة من قبـل مـساهميها إلـى        ب الخاصة حقوق الملكية    أدواتألغراض هذا المعيار، تعتبر حواالت        -  ٣

معامالت قائمة على   ) بما في ذلك العاملين   (األطراف التي قامت بتوريد البضائع أو الخدمات إلى المنشأة          
بخالف سداد مقابـل    آخر   غرضن المعاملة تمت ل   ما لم ينص صراحةً على أ      مدفوعات مبنية على أسهم   

  حقوق ملكيـة   أدوات حواالت    كل من   كما ينطبق هذا أيضا على     ،السلع أو الخدمات الموردة إلى المنشأة     
منشأة أخرى في ذات المجموعة التـي تنتمـي إليهـا           في    حقوق الملكية  أدواتالشركة األم للمنشأة، أو     

  .منشأةالمنشأة، إلى األطراف الموردة للسلع أو الخدمات إلى ال
  
 ألسهم   حامالً بصفته) أو أي طرف آخر   ( العاملين   ألغراض هذا المعيار، ال تعد المعاملة التي تتم مع أحد           -  ٤

 كـأن تمـنح   . مدفوعات مبنية على أسهم    المنشأة على أنها معاملة قائمة على         حقوق ملكية في   أدواتأو  
لحصول على أدوات إضافية بسعر أقل      حقوق الملكية فيها الحق فى ا     ألحد حائزى أدوات    إحدى المنشآت   

  حقوق ملكيـة   دواتأل اًإذا حصل العامل على ذلك الحق بصفته حائز       ف،  من القيمة العدالة لتلك األدوات      
  .في تلك الفئة بعينها، فإن منح هذا الحق أو ممارسته ال يخضع لمقتضيات هذا المعيار

  
  
١ - ٣٩  
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و التـى   المدفوعات المبنية على أسهممعامالت  طبق هذا المعيار على     ، ي "٢"طبقًا لما هو مبين في الفقرة         -  ٥

مخـزون، والـسلع االسـتهالكية،      وتتضمن السلع ال  .  أو خدمات  اًتشتري المنشأة بمقتضاها أو تتلقى سلع     
بيد أن المنشأة ال يجـوز      . ، وغيرها من األصول غير المالية     غير الملموسة ، واألصول    الثابتة واألصول

هذا المعيار على المعامالت التي تشتري المنشأة بمقتضاها سلعا كجزء من صافي األصول             لها أن تطبق    
تجميـع  ) "٢٩( المـصري رقـم      معيار المحاسـبة   التي ينطبق عليها     تجميع األعمال التي تشتريها عند    

ال  المشتري   سيطرة في مقابل    تجميع األعمال  المصدرة عند     حقوق الملكية  أدواتومن ثم، فإن    ". األعمال
التى تمنح للعاملين لدى المنـشأة المقتنـاه          حقوق الملكية  أدواتإال أن   . في حدود نطاق هذا المعيار    تقع  

وبالمثـل، فـإن   . تدخل ضمن نطاق هذا المعيار) على سبيل المثال مقابل الخدمة المستمرة     (هذهبصفتهم  
 أو لتجميـع األعمـال   عليها نتيجة   أو استبدالها أو إدخال أية تعديالت      أسهمالمدفوعات المبنية على    إلغاء  

  . طبقًا لهذا المعياريتم التعامل معهاغيرها من عمليات إعادة هيكلة المنشأة 
  
 أو  اتري سلع ش التي تتلقى المنشأة بمقتضاها أو ت      المدفوعات المبنية على أسهم   ال ينطبق هذا المعيار على        -  ٦

 المصري  حاسبة من معيار الم   "١٠" إلى   "٨"من  خدمات بموجب عقد يتم إبرامه في حدود نطاق الفقرات          
 معيـار المحاسـبة    مـن    "٧" إلـى    "٥"أو الفقرات من    " اإلفصاح والعرض :  المالية األدوات) "٢٥(رقم  

  ". والقياساالعتراف  الماليةاألدوات) "٢٦(المصري رقم 
  

  االعتراف
 على أسـهم  في إطار المدفوعات المبنيةعلى المنشأة االعتراف بالسلع والخدمات التي تتلقاها أو تشتريها       -  ٧

 فـي   المقابلـة الزيـادة   بوعلى المنشأة االعتراف    ،   الخدمات أن تتلقى و بمجرد   عندما تحصل على السلع     
 فـي شـكل      تـسدد  مبنية على أسهم   مدفوعاتمقابل  أدوات حقوق الملكية إذا تم تلقي السلع أو الخدمات          

  .  نقداتسددمدفوعات مبنية على أسهم قابل ممات التزام إذا تم تلقي السلع أو الخدكأسهم، أو 

  
 مدفوعات مبنية على أسهم غيـر مـستوفية         مقابلها   الخدمات التي يتم تلقيها أو شرائ      إذا كانت السلع أو     -  ٨

  .للشروط التى تؤهلها لالعتراف بها كأصول، يتم االعتراف بها كمصروفات
  
على سبيل المثال، عادةً مـا يـتم        . ك السلع أو الخدمات   وبشكل نمطي فإن المصروفات تنشأ عن استهال        -  ٩

 بتقـديم   اآلخـر استهالك الخدمات على الفور، وفي هذه الحالة يتم قيد المصروفات عندما يقوم الطرف              
يتم بيعهـا فـي     عندما   –  في حالة المخزون   - وقد يتم استهالك السلع عبر فترة زمنية الحقة أو         ،الخدمة

غير أنه، في بعض    . لة يتم قيد المصروفات في حالة استهالك السلع أو بيعها         تاريخ الحق، وفي هذه الحا    
األحيان، يكون من الضروري قيد المصروفات قبل استهالك الـسلع أو الخـدمات أو بيعهـا، ألنهـا ال        

على سبيل المثال، قد تحصل منشأة ما على        .  بند األصول  ضمن لالعتراف بها تستوفي الشروط الواجبة    
وعلى الرغم من عدم استهالك تلـك    .  مرحلة البحث الخاصة بمشروع لتطوير منتج جديد       سلع كجزء من  

 ة المـصرى    بموجب معيار المحاسـب    لالعتراف بها كأصول  السلع، فإنها قد ال تستوفي الشروط الالزمة        
 .واجب التطبيق

  
  



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٩)

3 - 39 

   المسددة في شكل أسهم أسهمالمدفوعات المبنية على 

  نظرة شاملة
 ، يجب علـى المنـشأة أن تقـيس الـسلع          المسددة في شكل أسهم    فوعات المبنية على األسهم   للمدلنسبة  با  - ١٠

بالقيمة العادلة   وذلك    مباشرةً،   حقوق الملكية  أدوات لها في    المقابلةالخدمات المتلقاة، والزيادة     والمستلمة أ 
 وإذا  ،يعتمـد عليـه    بشكل   ما لم يكن من المتعذر تقدير القيمة العادلة المذكورة        للسلع والخدمات المتلقاة،    

يجـب عليهـا أن     فإنه  ،  يعتمد عليه تعذر على المنشأة تقدير القيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة بشكل           
، بشكل غير مباشر، عـن طريـق الرجـوع           حقوق الملكية  أدوات لها في    المقابلةتقيس قيمتها، والزيادة    

  . الممنوحةكية حقوق الملأدوات القيمة العادلة لألسهم أو )١(إلى
  

لمعامالت التي تتم مع العاملين وغيرهم ممـن يقـدمون خـدمات            ل فبالنسبة "١٠"تطبيقًا لشروط الفقرة      - ١١
 دواتأل على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بالرجوع إلى القيمـة العادلـة                ،  )٢(مماثلة

يعتمد  تقدير القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بشكل        - ة عاد -من المتعذر  حيث إنه     الممنوحة حقوق الملكية 
 .تاريخ منحها في دواتاأل ويجب أن يتم قياس القيمة العادلة لتلك ،"١٢"، كما هو موضح في الفقرة عليه

  

 إلـى   يتم منحها   حقوق الملكية  أدوات أو غيرها من     االكتتاب فيها  فإن األسهم وخيارات     كما هو معروف    - ١٢
 النقدي وغيره من مزايا العاملين      المرتب من حزمة المكافآت الممنوحة لهم، باإلضافة إلى         العاملين كجزء 

ـ وفي العادة، فإنه من المتعذر أن يتم قياس الخدمات المتلقاة مباشرةً بالنسبة             . األخرى بعض مكونـات   ل
ة المكافآت بشكل    كما إنه قد يكون من المتعذر قياس القيمة العادلة إلجمالي حزم           ،حزمة مكافآت العاملين  

أحيانًـا  فباإلضافة إلى ذلك،    .  الممنوحة  حقوق الملكية  دواتأل بدون القياس المباشر للقيمة العادلة       ،مستقل
 العالوات، بدالً من كونها جزءا مـن المكافـأة   نظامكجزء من االكتتاب فيها   تُمنح األسهم أو خيارات     ما  

جهودهم المبذولة لتحسين   خدمة المنشأة أو لمكافأتهم على      ء في   كحافز للعاملين للبقا  مثل منحها   األساسية،  
، باإلضافة إلى المكافآت األخرى، فإن المنشأة       لالكتتاب في أسهم  أو خيارات   أسهماً  وبمنحها  . أداء المنشأة 

ومن المرجح أن يكون تقييم القيمة العادلة لتلك المزايا         . تدفع مكافآت إضافية للحصول على مزايا إضافية      
ونتيجةً لصعوبة القياس المباشر للقيمة العادلة للخدمات المتلقاة، يجب على المنـشأة أن             . ة صعبا اإلضافي

   . الممنوحة حقوق الملكيةدواتألتقيس القيمة العادلة لخدمات العامل المتلقاة بالرجوع إلى القيمة العادلة 
  

 بخالف العاملين، يجب أن      أخرى اف على المعامالت التي تجرى مع أطر      "١٠"ولتطبيق مقتضيات الفقرة      - ١٣
 أو الخدمات المتلقاة يمكن أن يـتم         المستلمة أن القيمة العادلة للسلع   على  تكون هناك قرينة قابلة للدحض      

في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة علـى        ويتم قياس القيمة العادلة المذكورة      . يعتمد عليه تقييمها بشكل   
وفي بعض الحاالت النادرة، إذا دحـضت المنـشأة هـذه           .  الخدمة خراآلالسلع أو الذي يقدم فيه الطرف       

 أو الخدمات المتلقاة،     المستلمة  للقيمة العادلة للسلع   يعتمد عليه القرينة ألنها ال تستطيع إجراء التقييم بشكل        
، لكيـة أدوات حقوق الم   لها في    المقابلةأو الخدمات المتلقاة والزيادة     المستلمة  على المنشأة أن تقيس السلع      

التي تم قياسـها     و  الممنوحة،    حقوق الملكية  دواتألبشكل غير مباشر، وذلك بالرجوع إلى القيمة العادلة         
  . للخدماتاآلخرفي تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف 

________________________________________________________________________________________________ 

 ، ألن المعاملة يتم قياسها في النهاية عن طريق ضرب القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة الممنوحـة،   " في استخدام"بدالً من   "  إلى أو بالرجوع إلى    باإلشارة"تستخدم عبارة   فى هذا المعيار    )  ١(

  ."١٩"، في عدد أدوات حقوق الملكية التي تصبح مستحقة، كما هو مبين في الفقرة )يةأيهما السار ("١٣" أو "١١"التي يتم قياسها في التاريخ المحدد في الفقرة رقم 

  .في بقية هذا المعيار، فإن جميع اإلشارات إلى العاملين تتضمن أيضا غيرهم ممن يوردون خدمات مماثلة)  ٢(
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     بمقتضاهاتلقي الخدماتيتم المعامالت التي 
 أن يقوم بإتمام فترة     اآلخرحقة على الفور، ال يقتضي ذلك من الطرف         مست حقوق الملكية    أدوات كانتإذا    - ١٤

وفي ظل غياب أي دليـل علـى        . دواتاألخدمة بعينها قبل أن يصبح مستحقًا بشكل غير مشروط لتلك           
 حقـوق   أدوات في مقابـل     اآلخرعكس ذلك، على المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من الطرف            

 المذكورة أن تقوم    دواتألوفي هذه الحالة، يجب على المنشأة في تاريخ منح ا         . فعل قد تم تلقيها بال    الملكية
  . حقوق الملكيةأدواتفي  لها  زيادة مقابلةو قيدبقيد الخدمات المتلقاة بالكامل، 

  
 مدة خدمة بعينها، على المنشأة أن       اآلخر يتمم الطرف    إال بعد أن   مستحقة  حقوق الملكية  أدوات تكنإذا لم     - ١٥

   سوف يتم تلقيها في المستقبل     دواتاأل في مقابل تلك     اآلخرفترض أن الخدمات المقدمة من قبل الطرف        ت
 اآلخر تلك الخدمات كما تم تقديمها من قبل الطرف          تحسب ويجب على المنشأة أن      ،أثناء فترة االستحقاق  

   :ى سبيل المثالعل.  حقوق الملكيةأدوات في المقابلة لهاأثناء فترة االستحقاق، مع الزيادة 
 بشرط إتمام ثالث سنوات من الخدمـة، تعتبـر          االكتتاب في أسهم  إذا تم منح العامل خيارات        )أ ( 

 سوف يـتم    االكتتاب في األسهم  المنشأة أن الخدمات التي يجب على العامل تقديمها مقابل خيار           
  . االستحقاق البالغة ثالث سنواتفترةتلقيها في المستقبل، خالل 

تحقيـق مـستوى أداء     ا تم منح أحد العاملين خيار االكتتاب في األسهم بشرط استيفاء شرط             إذ  )ب ( 
يظل العامل في خدمة المنشأة إلى أن يتم اسـتيفاء هـذا الـشرط، وكانـت فتـرة                  معين و أن    

، على المنشأة أن تعتبر أن      تحقيق مستوى األداء  االستحقاق متغيرة بحسب موعد استيفاء شرط       
سهم سوف يتم تلقيها في      في مقابل خيار االكتتاب في األ      أدائهاب على العامل    الخدمات التي يج  

ستحقاق المتوقعة  على المنشأة أن تقدر طول فترة اال      و.  خالل فترة االستحقاق المتوقعة    المستقبل
إذا كـان   و ،األداءتحقيق مستوى    على أساس النتيجة المرجحة الستيفاء شرط        في تاريخ المنح  

، يجب أن يكون تقييم طول فترة االسـتحقاق        بعوامل السوق  اًمرتبط األداء تحقيق مستوى شرط  
 أال يتم   و على   المتوقعة مالئما للفروض المستخدمة في تقييم القيمة العادلة للخيارات الممنوحة،           

، علـى    بعوامل السوق  اًمرتبط األداء    تحقيق مستوى   أما إن لم يكن شرط     تعديلها بشكل متتابع،  
دل تقييمها لطول فترة االستحقاق إذا لزم األمر، إذا أشارت المعلومـات الالحقـة              المنشأة أن تع  

  .طول فترة االستحقاق يختلف عما سبقها من تقييماتتقييم إلى أن 
 

    الممنوحة حقوق الملكيةدواتأل العادلة المعامالت التي تقاس بالرجوع إلى القيمة
  

   ممنوحة ال حقوق الملكيةدواتألتحديد القيمة العادلة 
 الممنوحة، على المنـشأة      حقوق الملكية  دواتألبالنسبة للمعامالت التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة           - ١٦

 إن  -  على أساس أسعار السوق    تاريخ القياس  الممنوحة في     حقوق الملكية  دواتألأن تقيس القيمة العادلة     
وذلـك مـع    ( على أساسـها     دواتأل منح تلك ا    واألحكام التي تم   الشروط مع األخذ في االعتبار      - أمكن

 )."٢٢" إلى "١٩" الفقرات من متطلباتمراعاة 
  
  
 الممنوحة باستخدام    حقوق الملكية  دواتألعلى المنشأة أن تقدر القيمة العادلة       فإذا لم تتوافر أسعار السوق،        - ١٧

لقياس في معاملة تـتم بـين        ستصل إليه في تاريخ ا     دواتاأل لتقدير السعر الذي كانت تلك       أسلوب للتقييم 
 ويجـب أن    ،كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعامالن بإرادة حـرة               أطراف  

ضم األدوات المالية، ويجب أن ي    منهجيات التقييم المقبولة بصفة عامة لتسعير       ل اً التقييم موافق  أسلوبكون  ي
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 من  الرغبة فى التبادل  ومن لديهم   بينة من الحقائق     على    التي يأخذها من هم    و االفتراضات جميع العوامل   
 )."٢٢" إلى "١٩" الفقرات من لمتطلباتوذلك طبقًا ( في السوق لتحديد األسعار المشاركين

  
 بشأن قياس القيمة العادلـة لألسـهم وخيـارات          إرشادات التطبيق على المزيد من    ) ب (الملحقيحتوي    - ١٨

 األحكام والشروط الخاصة التي تعد من السمات المشتركة لمنح األسـهم            ، مع التركيز على   االكتتاب فيها 
 .االكتتاب فيها للعاملينأو خيارات 

  
   معاملة شروط االستحقاق

على سبيل المثـال،    .محددةاستحقاق  شروط   معلقًا على شرط استيفاء      ملكيةال حقوق   أدواتقد يكون منح      - ١٩
 إلى العامل مشروطًا ببقاء العامل في خدمة المنشأة لمـدة           سهماكتتاب في أ   أو خيارات    اًيعتبر منح أسهم  

 مثل تحقيق المنشأة لنسبة نمو معينة في األرباح         ها ثمة شروط أداء يجب استيفائ      وقد يكون  ،زمنية محددة 
 بخالف شروط السوق، في الحـسبان   وال تؤخذ شروط االستحقاق زيادة محددة في سعر سهم المنشأة،      أو

 ويتم بدالً مـن ذلـك أخـذ         ، في تاريخ القياس   االكتتاب فيها  العادلة لألسهم أو لخيارات      عند تقييم القيمة  
 المتضمنة في قيـاس مبلـغ       أدوات حقوق الملكية  شروط االستحقاق في االعتبار عن طريق تعديل عدد         

، ملكية حقوق ال  أدوات نظير السلع أو الخدمات المتلقاة في مقابل         المعترف به المعاملة بحيث يكون المبلغ     
  فإنـه  ومن ثـم،    .  التي تصبح مستحقة في النهاية      حقوق الملكية  أدوات على أساس عدد     افي النهاية، قائم

 أدواتأو الخدمات المتلقاة إذا لم تـصبح        المستلمة  أي مبلغ للسلع    ب االعتراف ال يتم    على أساس تراكمي  
 اآلخـر  عدم إتمام الطرف     مثل،   استيفاء أحد شروط االستحقاق    اإلخفاق فى  مستحقة بسبب    حقوق الملكية 

  ."٢١" الفقرة لمتطلباتداء، وذلك طبقًا األلمدة خدمة معينة، أو عدم استيفاء شرط 
  
أو الخدمات المتلقـاة     المستلمة    مقابل السلع    بمبلغ تعترف، على المنشأة أن     "١٩" الفقرة   لمتطلباتتطبيقًا    - ٢٠

   المتوقع أن تصبح مـستحقة      حقوق الملكية  أدواتلعدد   على أفضل تقييم متاح      خالل فترة االستحقاق بناء  
إذا ما أشارت المعلومات الالحقة إلـى أن عـدد           - إذا لزم األمر   -راجع ذلك التقييم     وعليها أن ت   ،خاللها
 وفي تـاريخ االسـتحقاق      ، المتوقع أن تصبح مستحقة تختلف عن التقييمات السابقة         حقوق الملكية  أدوات

 التي استحقت بالفعـل،      حقوق الملكية  أدواتالتقييم بحيث يصبح مساويا لعدد      يجب على المنشأة أن تعدل      
  ."٢١" الفقرة متطلباتوذلك مع مراعاة 

  
 في  -  األسهم االكتتاب في تحديد سعر سهم مستهدف يسمح بممارسة حق         مثل   - يتم اتخاذ شروط السوق     - ٢١

  حقوق الملكية  دواتأل فبالنسبة   ، ومن ثم  ممنوحة ال  حقوق الملكية  دواتألاالعتبار عند تقدير القيمة العادلة      
 اآلخـر السلع أو الخدمات المتلقاة من الطرف       ب تعترفالتي تمنح بشروط السوق، يجب على المنشأة أن         

علـى سـبيل المثـال      ( األسهم األخرى    االكتتاب في الذي يستوفي جميع شروط استحقاق ممارسة حق        
كان إذا  ، بغض النظر عما     )لخدمة طوال مدة الخدمة المحددة    الخدمات المقدمة من العامل الذي يظل في ا       

  . السوق المذكور قد تم استيفاؤه من عدمهشرط
  
  

 Reload Feature صدارمعالجة سمة إعادة اإل
  ال يتم اتخاذ سمة إعادة اإلصـدار ،اإلصداربسمة إعادة    ميز التي تت  خيارات االكتتاب في األسهم   بالنسبة ل   - ٢٢

وبدالً من  .  األسهم الممنوحة في تاريخ القياس     االكتتاب في قدير القيمة العادلة لخيارات     في الحسبان عند ت   
 األسهم، وذلك إذا تم وعندما      لالكتتاب في  على أنه منح لخيار جديد        خيار إعادة اإلصدار   حسابذلك، يتم   

 . في وقت الحقصداريتم منح خيار إعادة اإل
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  بعد تاريخ االستحقاق
 في  المقابلة، وبعد قيد الزيادة     "٢٢" إلى   "١٠"السلع أو الخدمات المتلقاة طبقًا للفقرات من        ب االعترافبعد    - ٢٣

، يجب على المنشأة أال تجري أية تعديالت الحقة على إجمـالي رأس المـال بعـد                  حقوق الملكية  أدوات
 نظيـر   معترف بـه  التقوم الحقًا بعكس المبلغ     على سبيل المثال، ال يجوز للمنشأة أن        . تاريخ االستحقاق 

 فـي حالـة خيـار    - أو حقوق الملكية المستحقة أدواتالخدمات المتلقاة من أي عامل إذا تم التنازل عن          
غير أن هذا الـشرط ال يمنـع المنـشأة مـن            . مارسة خيار االكتتاب   إذا لم يتم م    -  األسهم االكتتاب في 
المنشأة حقوق الملكية   أحد مكونات   تحويل من   ال، أي    الملكية وق حق أدواتعملية تحويل داخل    ب االعتراف

 .إلى مكون آخر
  

 يعتمد عليه بشكل  حقوق الملكيةدواتألإذا تعذر تقدير القيمة العادلة 
 عنـدما تكـون المنـشأة مطالبـة بقيـاس           "٢٣" إلى   "١٦"تنطبق الشروط الوارد بيانها في الفقرات من          - ٢٤

وفـي بعـض   .  الممنوحة حقوق الملكيةدواتأللة  بالرجوع إلى القيمة العادمبنية على أسهم المدفوعات  ال
يعتمـد   الممنوحة بشكل  حقوق الملكيةدواتألالحاالت النادرة، قد يتعذر على المنشأة تقدير القيمة العادلة         

وفي هذه الحاالت النادرة    . "٢٢" إلى   "١٦" في تاريخ القياس، طبقًا للقياسات الواردة في الفقرات من           عليه
 : تقوم بما يليأة بدالً من ذلك أنفقط، يجب على المنش

 في تاريخ أولياً ) Intrinsic value( فرق القيمة بالزيادة بما يعادل حقوق الملكية أدواتقياس   )أ ( 
 ويتم القياس بعد ذلك في كل تاريخ        ، للخدمة اآلخرحصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف        
 Intrinsicفرق القيمة ئي، مع قيد أي تغيير في إلعداد القوائم المالية وفي كل تاريخ سداد نها

value    المعاملة القائمة   األسهم، يتم تسوية     االكتتاب في ولمنح خيارات   . في األرباح أو الخسائر
 األسـهم، أو    ائيا عندما تتم ممارسة خيار االكتتـاب فـي        على أساس السعر األساسي للسهم نه     

على سبيل المثال في    (، أو إنقضائه    )ف عن العمل  على سبيل المثال عند التوق    (إسقاط الحق فيه    
  ).االكتتابنهاية فترة خيار 

 حقـوق الملكيـة التـي       أدوات أو الخدمات المتلقاة على أساس عدد         المستلمة السلعاالعتراف ب   )ب(
وتطبيقًا لهذا الشرط   . أو التي تتم ممارستها في النهاية     ) إن أمكن (تصبح مستحقة في النهاية أو      

  المـستلمة   على المنشأة أن تقيد السلع     -  على سبيل المثال   -  األسهم االكتتاب في  على خيارات 
 أن  ، إال "١٥" و   "١٤" طبقًا للفقـرتين     - إن وجدت    -اة أثناء فترة االستحقاق     أو الخدمات المتلق  

المعتـرف  ويرتكز المبلغ    طبق،المتعلقة بشرط السوق ال ت    " )ب(١٥"الشروط الواردة في الفقرة     
 أو الخدمات المتلقاة أثناء فترة االستحقاق على أساس عـدد خيـارات              المستلمة لسلع نظير ا  به

 إذا -على المنشأة أن تعدل ذلك التقـدير ويجب .  األسهم المتوقع أن تصبح مستحقة االكتتاب في 
ك التقدير إلى أنه من المتوقع أن يختلـف          أية معلومات تالية على ذل     أشارتإذا ما    -لزم األمر   
وفـي   ة للممارسة عن التقديرات السابقة،       تصبح مستحق  التي األسهم   ت االكتتاب في  عدد خيارا 

 أدوات على المنشأة أن تعدل التقدير بحيث يصبح مساويا لعـدد            تاريخ استحقاق ممارسة الخيار   
وبعد تاريخ االستحقاق، يجب علـى المنـشأة أن تعكـس            . حقوق الملكية التي استحقت بالفعل    

االكتتـاب  أو الخدمات المتلقاة إذا تم إسقاط حق خيار         المستلمة   نظير السلع    المعترف به المبلغ  
  . األسهماالكتتاب في خيار مدةاألسهم بعد ذلك، أو انقضى هذا الحق في نهاية في 

  
، حيث إن   "٢٩" إلى   "٢٦"، فإنه من غير الضروري أن تطبق الفقرات من          "٢٤"إذا طبقت المنشأة الفقرة       - ٢٥

 حقوق الملكية سـوف يـتم أخـذها فـي          أدواتالتي تمنح على أساسها     ألحكام والشروط   أي تعديل في ا   
 فإنـه إذا  و مع هذا ،"٢٤"المذكورة في الفقرة  Intrinsic value فرق القيمةاالعتبار عند تطبيق طريقة 

   :"٢٤" حقوق الملكية التي تنطبق عليها الفقرة أدواتما قامت المنشأة بتسوية منح 
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إذا حدثت التسوية أثناء فترة االستحقاق، أن تنظر إلى التـسوية علـى أنهـا أداة                مِنشأة  على ال   )أ ( 
لإلسراع في عملية استحقاق ممارسة خيار االكتتاب، ومن ثم عليهـا أن تقـوم علـى الفـور                  

 نظير الخدمات المتلقاة خـالل      االعتراف به المبلغ الذي كان من المفترض أن يتم        ب باالعتراف
 .بقية فترة االستحقاق

 أي على   - إلعادة شراء أدوات حقوق الملكية        أية مبالغ تسدد على أنها مخصصة      حسابأن يتم     )ب(
فـرق القيمـة    تتجاوز فيه هذه المبـالغ   ال  إلى المدى الذي   - سبيل االقتطاع من حقوق الملكية    

Intrinsic valueاالعتـراف  ويجب المقاسة في تاريخ إعادة الشراء،،  ألدوات حقوق الملكية 
  .أية مبالغ إضافية على هذا النحو على أنها مصروفاتب

 
   حقوق الملكية، بما في ذلك اإللغاءات والتسوياتأدواتتعديل األحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح 

.  حقوق الملكية  أدوات بمقتضاها منح    ميتيجوز ألية منشأة أن تدخل تعديالت على األحكام والشروط التي             - ٢٦
ـ    وز لها تخفيض سعر ممارسة خيار االكتتاب فـي        على سبيل المثال، يج           للعـاملين   ة األسـهم الممنوح

 الفقرات  متطلباتويتم التعبير عن    . القيمة العادلة لتلك الخيارات    الذي يرفع     )ير الخيارات أي إعادة تسع  (
 المدفوعات المبنية على أسـهم      معامالت  في سياق  ، آثار التعديالت  حسابلالالزمة   ،"٢٩" إلى   "٢٧"من  
 يتم تطبيقها أيضا على المعامالت التي تتم بنـاء علـى            المتطلباتغير أن   .العاملينها مع   ؤيتم إجرا التى  

الرجوع إلى القيمـة     مع أطراف أخرى بخالف العاملين والتي يتم قياسها ب         المدفوعات المبنية على أسهم   
وفي الحالة األخيرة، تعتبر أية إشارة واردة في الفقـرات مـن            .  حقوق الملكية الممنوحة   دوات أل العادلة

 اآلخـر  إلى تاريخ المنح إشارة إلى تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطـرف                "٢٩" إلى   "٢٧"
 .للخدمة

  
 حقوق الملكيـة  دواتيمة العادلة أل والمقاسة بالقالخدمات المتلقاةب -حد أدنى   ك -تعترف  على المنشأة أن      - ٢٧

بخـالف  ( نتيجة لعدم استيفاء شرط االستحقاق       دوات لم تستحق تلك األ    إال إذا خ المنح،   الممنوحة في تاري  
وينطبق هذا الشرط بغض النظر عن أية تعديالت تـدخل علـى            . المحدد في تاريخ المنح   ) شرط السوق 

 حقـوق   أدواتسها، أو إلغاء أو تسوية منح       ة على أسا   حقوق الملكي  أدواتألحكام والشروط التي تم منح      ا
 إجمـالي   ترفـع آثار التعديالت التي    ب تعترفعالوةً على ذلك، يجب على المنشأة أن        . الملكية المذكورة 

) ب(ويرد في الملحق    .  أو التي تعد ذات فائدة بالنسبة للعامل       للمدفوعات المبنية على أسهم   القيمة العادلة   
 . الشرط هذالتطبيقإرشادات 

  
  
بخالف المنح الملغـاة    ( حقوق الملكية أثناء فترة االستحقاق       أدواتإذا قامت المنشأة بإلغاء أو تسوية منح          - ٢٨

 :فعليها ) عند عدم استيفاء شروط االستحقاقبطريق سقوط الحق 
و ،  كتتـاب االإلسراع في استحقاق خيار     تخاذه بغية ا  اتم  تعتبر اإللغاء أو التسوية أنه إجراء       أن    )أ ( 

 االعتراف بـه   الذي كان من المفترض أن يتم        المبلغباالعتراف ب يها أن تقوم على الفور       عل لذا
  .نظير الخدمات المتلقاة خالل فترة االستحقاق المتبقية

على أنها   حقوق الملكية    أدواتي تاريخ إلغاء أو تسوية منح        أية مبالغ تدفع إلى العامل ف      حساب  )ب(
تتجاوز  ال    إلى المدى الذي     -ي على أنها اقتطاع من حق الملكية        أ -كية  إعادة شراء لحق المل   

 حقوق الملكية الممنوحة، والمقاسـة فـي تـاريخ إعـادة            دواتلك المبالغ القيمة العادلة أل    فيه ت 
  .مصروفاتك مبالغ زائدة االعتراف بأيةويتم . الشراء

  
  



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٩)

8 - 39 

يدة، قامـت   تاريخ منح تلك األدوات الجد     حقوق ملكية جديدة إلى العامل وفي        أدواتنح  اذا تم م    )ج(
  ،  حقوق الملكية الملغـاة    أدواتالممنوحة على أنها بديلة عن       الجديدة   دواتالمنشأة بتعريف األ  

كانت تعديالً   حقوق الملكية البديلة بذات الطريقة كما لو         أدواتعلى المنشأة أن تتعامل مع منح       ف
 المبينة فـي    و إرشادات التطبيق   "٢٧"ا للفقرة    حقوق الملكية، وذلك طبقً    دواتللمنح األصلي أل  

 دواتلـة أل   وتعد القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة بمثابة الفرق بين القيمـة العاد           ،)ب(الملحق  
لكية الملغاة، وذلك في تاريخ منح       حقوق الم  دواتديلة وصافي القيمة العادلة أل    حقوق الملكية الب  

 حقوق الملكية الملغاة هو ذاتـه       دواتفي القيمة العادلة أل    ويعد صا   حقوق الملكية البديلة،   أدوات
فوعة إلى العامل عند    قيمتها العادلة، وذلك قبل اإللغاء مباشرةً، مخصوما منها قيمة أية مبالغ مد           

. أعاله) ب( طبقًا للبند    حقوق الملكية  على أنها اقتطاعا من      المحسوبة حقوق الملكية    أدواتإلغاء  
 حقـوق   أدوات الجديدة على أنها بديلـة عـن          حقوق الملكية  أدوات بتعريف   وإذا لم تقم المنشأة   

 حقـوق   أدوات منحة جديدة مـن      بمثابةيدة   الجد دواتعلى المنشأة أن تعتبر األ    فالملكية الملغاة،   
  .الملكية

  
لى أنـه    ع  المبلغ المدفوع إلى العامل    التعامل مع يتم  فإنه   حقوق الملكية،    أدواتذا أعادت المنشأة شراء     ا  - ٢٩

 حقوق الملكيـة    دوات يتجاوز فيه ذلك المبلغ القيمة العادلة أل        ال  إلى المدى الذي   اقتطاع من حقوق الملكية   
  .كمصروفاتويتم قيد أية زيادة من هذا النوع . المعاد شراؤها، والمقاسة في تاريخ إعادة الشراء

 
    المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً

و  تقيس السلع أو الخدمات المـشتراة        أن، على المنشأة     المسددة نقداً  أسهموعات المبنية على    للمدفلنسبة  با  - ٣٠
، على المنشأة أن تعيد     االلتزاماتوإلى أن يتم تسوية     .  المذكور لاللتزام المتكبدة بالقيمة العادلة     االلتزامات

تاريخ التسوية، مع األخذ في االعتبار       في كل تاريخ إعداد للقوائم المالية وفي         لاللتزامقياس القيمة العادلة    
  .الخسائر عن الفترة وأ في األرباح المعترف بها تغيير يطرأ على القيمة العادلة أى

  
 األسهم للعاملين كجـزء مـن حزمـة المكافـآت           ارتفاع قيمة ى سبيل المثال، قد تمنح المنشأة حقوق        عل  - ٣١

 أدواتبـدالً مـن     (ت نقدية مستقبلية    قين لمدفوعا المستحقة لهم، والتي يصبح العاملون من خاللها مستح       
مستوى معين خالل مـدة زمنيـة       ن  الزيادة في سعر سهم المنشأة ع     ، القائمة على أساس     )حقوق الملكية 

 أو قد تمنح المنشأة لعامليها الحق في تلقي مبالغ نقدية مستقبلية عن طريق منحهم الحق في أسـهم     معينة،
القابلة لالسترداد، سـواء    )  األسهم إصدارها عند ممارسة خيار االكتتاب في     يتم  بما في ذلك األسهم التي      (

   .أو بناء على رغبة العامل) على سبيل المثال عند التوقف عن العمل(كان ذلك على سبيل اإللزام 

  

ت،  التي يجب عليها سدادها مقابل تلك الخـدما        و االلتزامات الخدمات المتلقاة،   ب تعترفعلى المنشأة أن      - ٣٢
 األسهم على الفـور،     ارتفاع قيمة تستحق بعض حقوق    على سبيل المثال،    . عندما يقدم العاملون الخدمات   

عدم وجود دليل   وفي حالة   . بإتمام مدة خدمة بعينها لكي يستحقوا السداد النقدي       ومن ثم ال يلتزم العاملون      
ارتفـاع  ي مقابل حقوق    فاملين  على المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من قبل الع         ف  عكس ذلك  يؤيد
 الخدمات المتلقـاة  ب، على الفور،    تعترفومن ثم يجب على المنشأة أن       . األسهم قد تم تقديمها بالفعل     قيمة

األسـهم إال بعـد      ارتفاع قيمـة   وإذا لم يحق للعاملين ممارسة حقوق        وأن تتحمل مسئولية سداد مقابلها،    
الخدمات المتلقاة، وأن تلتزم بـسداد مقابلهـا،        ب تعترفأن  إتمامهم لمدة خدمة معينة، يجب على المنشأة        
   .طالما أن العامل يقدم خدمات أثناء تلك الفترة

\  
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بالقيمة العادلة لحقـوق     المالية إلى أن يتم تسويتها     وفي كل تاريخ إلعداد القوائم       أولياُ  يتم قياس االلتزام    - ٣٣
 األسهم، مع األخـذ فـي       عير خيار االكتتاب في   طريق تطبيق نموذج تس   األسهم، وذلك عن     ارتفاع قيمة 

األسهم على أساسها، ومدى تقديم العـاملين للخـدمات          ارتفاع قيمة االعتبار للشروط التي تم منح حقوق       
 .حتى ذلك التاريخ

  

 للمدفوعات المبنية على أسهمالمعامالت ذات البدائل النقدية 
 الخيار  اآلخرلطرف  م شروطًا توفر ألي من المنشأة أو ا        والتي تض  للمدفوعات المبنية على أسهم   بالنسبة    - ٣٤

 حقـوق  أدوات أو عن طريق إصدار )أو بأية أصول أخرى(في إما أن تقوم المنشأة بتسوية المعاملة نقدا     
مدفوعات مبنيـة    على أنها    - المعاملة    أو مكونات تلك   - تلك المعاملة    ملكية، على المنشأة أن تتعامل مع     

لدفع نقـدا أو بأيـة       با اً تكبدت المنشأة في حدوده التزام     -  وإلى المدى الذي   - دا إذا  نق مسددة على أسهم 
 وإلى المـدى    -  في شكل أسهم إذا    سددةــهم م ــمدفوعات مبنية على أس   على أنها   أو  أصول أخرى،   

 .ال يتم تكبد ذلك االلتزام في حدوده -الذي

  

    خيار التسويةاآلخرمنح الطرف التي تنص شروطها على و المدفوعات المبنية على أسهم

 )٣(مدفوعات مبنية على أسـهم     مقابل   السداد النقدى  الحق في اختيار     اآلخرإذا منحت المنشأة إلى الطرف        - ٣٥
، تكون المنشأة بذلك قد منحت الطرف المذكور أداة مالية مركبة تتـضمن   حقوق ملكيةأدواتأو بإصدار   
 اآلخـر أي حق الطرف     (ملكيةحقوق  و مكون   ) السداد نقدا  في طلب    اآلخرأي حق الطرف    (مكون دين   

وبالنسبة للمعامالت التي تكون بها أطراف      ).  بدالً عن النقد    حقوق ملكية  أدواتفي طلب السداد في شكل      
بخالف العاملين، والتي يتم فيها قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات بشكل مباشر، يجب على المنـشأة                 

 في األداة المالية المركبة على أساس الفرق بين القيمة العادلـة للـسلع أو               وق الملكية مكون حق أن تقيس   
 .الخدمات المتلقاة والقيمة العادلة لمكون الدين، في تاريخ تلقي السلع والخدمات

  
ـ                  - ٣٦ ة بالنسبة للمعامالت األخرى، بما في ذلك المعامالت التي تتم مع العاملين، على المنشأة أن تقيس القيم

روط التي منحـت علـى      العادلة لألداة المالية المركبة في تاريخ القياس، آخذةً في االعتبار األحكام والش           
  . حقوق ملكيةأدواتأساسها الحقوق في الدفع نقدا أو ب

  
، على المنشأة أن تقيس أوالً القيمة العادلة لمكون الدين، ثم تقـيس القيمـة العادلـة                 "٣٦"ولتطبيق الفقرة     - ٣٧

 أن يتنازل عن الحـق فـي تلقـي    اآلخر  آخذةً في االعتبار أنه يجب على الطرف ون حقوق الملكية  لمك
 والقيمة العادلة لألداة المالية المركبة هي إجمالي القيم العادلة          ، حقوق الملكية  أدواتالمبلغ نقدا لكي يستلم     

 خيار التسوية عادةً ما     اآلخرلطرف   التي يملك فيها ا    المدفوعات المبنية على أسهم   إال أن   . لمكونينلكال ا 
  . رـــادلة للبديل اآلخـتكون مهيكلة بحيث تكون القيمة العادلة ألحد بدائل التسوية هي ذاتها القيمة الع

  
  
  

_______________________________________________________________________  
  . النقد تتضمن أيضاً غيره من أصول المنشأة، جميع اإلشارات إلى"٤٣"إلى " ٣٥"في الفقرات من ) ٣(
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 الحق في اختيار استالم خيارات لشراء األسهم أو حقوق تقييم           اآلخرقد يكون للطرف    على سبيل المثال،    
، ومن ثم تكـون     اً صفر لمكون حقوق الملكية  في تلك الحاالت، تكون القيمة العادلة       . األسهم المدفوعة نقدا  
وبـالعكس، إذا تباينـت القـيم       . لمالية المركبة هي ذاتها القيمة العادلة لمكون الدين       القيمة العادلة لألداة ا   

 أعلى من الصفر، وفي هذه الحالة       لمكون حقوق الملكية  العادلة لبدائل السداد، عادةً ما تكون القيمة العادلة         
  .ن القيمة العادلة لألداة المالية المركبة أعلى من القيمة العادلة لمكون الدينوتك

  
على حدة فيما يتصل بكل مكـون   كل   أو الخدمات المتلقاة      التى تم شراؤها   السلعب تعترفعلى المنشأة أن      - ٣٨

المشتراة  السلعب تعترفوبالنسبة لمكون الدين، يجب على المنشأة أن        . من مكونات األداة المالية المركبة    
 أو  اً يورد سلع  اآلخرات، طالما أن الطرف     ، والتزام سداد مقابل تلك السلع أو الخدم       المقدمة  أو الخدمات   

 إلـى  "٣٠"الفقرات مـن  ( نقدا المدفوعات المبنية على أسهم المسددة  تطبيق   لمتطلباتيقدم خدمات، طبقًا    
الـسلع أو الخـدمات     ب تعتـرف ، يجب على المنشأة أن      )إن وجد  (لمكون حقوق الملكية  وبالنسبة  ). "٣٣"

 يورد السلع أو يقدم الخدمات، طبقًـا        اآلخرل، طالما أن الطرف     المتلقاة، والزيادة في حصص رأس الما     
  )."٢٩" إلى "١٠"الفقرات من ( المسددة بأسهم المدفوعات المبنية على األسهم تطبيق لمتطلبات

  
 أدواتإذا أصدرت المنـشأة     .  بقيمته العادلة  االلتزامخ التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قياس         فى تاري   - ٣٩

 أدواتمقابـل    مباشرةً إلى حقوق ملكية      االلتزام عند التسوية بدالً من السداد نقدا، يتم تحويل          حقوق ملكية 
   . التي تم إصدارهاحقوق الملكية

  
 يتم استخدام ذلك المبلـغ   فإنه  حقوق ملكية  أدواتإذا دفعت المنشأة المبلغ نقدا عند السداد بدالً من إصدار             - ٤٠

 وعند ، تحت بند حقوق الملكية    مثبتاًلفًا   س مكون حقوق الملكية المعترف به    ل  ويظ.  بالكامل االلتزاملتسوية  
 حقـوق  أدوات قد تنازل عن حقه فـي اسـتالم   اآلخراختيار تلقي المبلغ نقدا عند السداد، يعتبر الطرف      

ـ   أىالحوالة تحت بند حقوق الملكية،      ب االعترافإال أن هذا الشرط ال يمنع المنشأة من         . ملكية ن  حوالة م
  .أحد مكونات حقوق الملكية إلى آخر

 
   تمنح شروطها المنشأة الحق في اختيار طريقة السدادالمدفوعات المبنية على أسهم

 تمنح شروطها المنشأة حق اختيار السداد إما نقدا أو عـن طريـق              للمدفوعات المبنية على أسهم   بالنسبة    - ٤١
ومـن ثـم    ،  ا   إذا كان عليها التزام حالي بالدفع نقد       على المنشأة أن تحدد ما    ف،   حقوق ملكية  أدواتإصدار  
لم يكن   إذا   لمنشأة التزام حالي بالدفع نقدا     وعلى ا  على هذا األساس،  المبنية على أسهم     المدفوعات حساب

ألن المنـشأة محظـورة     على سبيل المثال     ( أي أساس تجاري    حقوق ملكية  أدواتشكل  لخيار السداد في    
 أو أنها تدفع، بوجـه      -ابقة أو سياسة معلنة للدفع نقدا       أن للمنشأة ممارسة س    أو   ،)قانونًا من إصدار أسهم   

   . السداد نقدااآلخر نقدا عندما يطلب الطرف - عام

  

المدفوعات  تطبيق   لمتطلبات المعاملة طبقًا    تثبتعليها أن   فإذا كان على المنشأة التزام حالي بالسداد نقدا،           - ٤٢
   ."٣٣" إلى "٣٠"في الفقرات من والواردة ، دة نقداً المبنية على أسهم المسد
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المدفوعات المبنية على أسهم     لمتطلبات المعاملة طبقًا    تثبتإذا لم يوجد مثل هذا االلتزام، على المنشأة أن            - ٤٣
   : وعند السداد".٢٩" إلى "١٠"في الفقرات من والواردة  ، و المسددة فى شكل أسهم

النقدي علـى أنـه إعـادة شـراء          السداد   إثباتشأة أن تدفع نقدا، يجب أن يتم        إذا اختارت المن    )أ ( 
) ج(، أي خصما من حقوق الملكية، فيما عدا ما هو وارد في البنـد               لمساهمة في حقوق الملكية   

  .أدناه

يشترط إجراء المزيد من الحـسابات      ال  أنه  فإذا اختارت المنشأة أن تقوم بالسداد بإصدار أسهم،           )ب(
، فيما عدا مـا هـو       )ف التحويل من أحد مكونات حقوق الملكية إلى آخر، إذا لزم األمر           بخال(

  .أدناه) ج(مبين في البند 

علـى المنـشأة أن     ف القيمة العادلة األعلى، في تاريخ السداد،        اذإذا اختارت المنشأة بديل السداد        )ج(
والقيمـة  غ النقدي المـدفوع      مصروفات إضافية نظير القيمة الزائدة، أي الفرق بين المبل         تثبت

  التي كانت ستُصَدر في حالة عدم اللجـوء إلـى بـديل الـسداد               حقوق الملكية  دواتالعادلة أل 
 المصدرة والمبلغ النقدي الذي كان       حقوق الملكية  دوات أل المذكور، أو الفرق بين القيمة العادلة     

 .أصلح للتطبيقمن المفترض أن يدفَع، أيهما 

  
  اإلفصاح

لمنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية مـن فهـم طبيعـة ومـدى                  على ا   - ٤٤
  . التي كانت قائمة أثناء الفترةالمدفوعات المبنية على أسهم على القائمةالترتيبات 

  
 :، على المنشأة أن تفصح على األقل عما يلي"٤٤" المبدأ المبين في الفقرة لتفعيلو  - ٤٥

 التي كانت قائمة في أي وقت أثناء        عقود المدفوعات المبنية على أسهم     نوع من أنواع      بكل بيان  )أ ( 
، مثل مقتضيات استحقاق ممارسة خيار الـشراء،        ا في ذلك الشروط العامة لكل عقد      الفترة، بم 

ثال ما إذا كانت نقدا أو      على سبيل الم  (والحد األقصى لمدة الخيارات الممنوحة، وطريقة السداد        
بشكل جـوهري  فيها  المدفوعات المبنية على أسهم أنواع نشآت التي تتشابه     ويجوز للم  ،)بأسهم

 أو معاملة على حدة     ن من الضروري اإلفصاح عن كل عقد      أن تجمع هذه المعلومات، ما لم يك      
  ."٤٤"الستيفاء المبدأ المبين في الفقرة 

تلك الخيارات لكل مـن     رسة  المتوسط المرجح ألسعار مما    األسهم و  عدد خيارات االكتتاب في     )ب(
  : المجموعات التالية من الخيارات

  . في بداية الفترة الماليةقائمة  )١( 
   .ممنوحة أثناء الفترة المالية  )٢(و
  . الحق فيها أثناء الفترة الماليةسقط  )٣(و
  .تم ممارستها أثناء الفترة المالية  )٤(و
  . أثناء الفترة الماليةانقضت  )٥(و
  .اية الفترة المالية في نهقائمة  )٦(و
  .قابلة للممارسة في نهاية الفترة المالية  )٧(و
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  األسهم التي تتم ممارستها أثناء الفترة المالية، يتم اإلفصاح عـن           بالنسبة لخيارات االكتتاب في     )ج(
 إذا تمت ممارسة الخيارات على أسـاس         و ، في تاريخ الممارسة   لسعر السهم  المتوسط المرجح 
  . أثناء الفترةالمتوسط المرجح لسعر السهمة، يجوز للمنشأة أن تفصح عن منتظم خالل الفتر

  
 في نهاية الفترة المالية، يتم اإلفصاح عن أسـعار          القائمة األسهم   بالنسبة لخيارات االكتتاب في     )د( 

إذا كان نطاق أسعار الممارسة متـسعا،       و   ،الممارسة والمدة التعاقدية المتبقية للمتوسط المرجح     
توقيت األسهم اإلضـافية     لتقدير عدد و   ومعنمغز  اقات ذات   قسيم الخيارات المعلقة إلى نط    يتم ت 

  .التي قد يتم إصدارها والمبالغ النقدية التي قد يتم تلقيها عند ممارسة تلك الخيارات
  
قيمـة  على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم كيفية تحديـد ال                  - ٤٦

  . المالية الممنوحة، خالل الفترة حقوق الملكيةدوات القيمة العادلة ألالعادلة للسلع والخدمات المتلقاة، أو
  
 للمنشأة بشكل    حقوق الملكية  أدواتإذا قامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة نظير              - ٤٧

 الممنوحة لتفعيل المبدأ الوارد في الفقـرة         حقوق الملكية  اتدوادلة أل غير مباشر، بالرجوع إلى القيمة الع     
  : على المنشأة أن تفصح على األقل عما يليف، "٤٦"

 األسهم الممنوحة خالل الفترة المالية أن تفصح عن القيمة العادلة           بالنسبة لخيارات االكتتاب في     )أ ( 
اس القيمة العادلة المذكورة، بما     لتلك الخيارات في تاريخ القياس والمعلومات الخاصة بكيفية قي        

  : في ذلك

المتوسـط  نموذج تسعير الخيار المستخدم والمدخالت إلى ذلك النموذج، بما في ذلك              )١( 
ة، ونسبة التذبذب المتوقعة، ومدة خيار االكتتاب       ، وسعر الممارس  المرجح لسعر السهم  

ي من المخاطرة، واية     المتوقعة، وسعر الفائدة الخال     حقوق الملكية  أدواتفي األسهم، و  
 و االفتراضـات  مدخالت أخرى على النموذج، بما في ذلـك الطريقـة المـستخدمة             

  . الممارسة المبكرة المتوقعةآثارالموضوعة إلدماج 

 نسبة التذبـذب  في ذلك تفسير إلى أي مدى تم تعيين      كيفية تحديد التذبذب المتوقع، بما        )٢(و
  .المتوقعة على أساس التذبذب التاريخي

ما إذا كان قد تم أو كيفية إدماج أية سمات أخرى لمنح الخيار في قياس القيمة العادلة،            )٣(و
  .على سبيل المثال ظروف السوق

  
أي بخـالف خيـارات     (رة الماليـة     األخرى الممنوحة أثناء الفت     حقوق الملكية  دواتبالنسبة أل   )ب(

 ومتوسـط القيمـة العادلـة       كية حقوق المل  أدوات، يتم اإلفصاح عن عدد      ) األسهم االكتتاب في 
المرجح لتلك الحصص في تاريخ القياس، ومعلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة المـذكورة،              

  :بما في ذلك

قابلـة للرصـد، فكيـف تـم      إن لم يتم قياس القيمة العادلة على أساس سعر السوق ال            )١( 
  .تحديدها

قعة في قياس القيمة العادلة وإن كـان         األرباح المتو  ما إذا كان قد تم إدماج توزيعات        )٢(و
  .ذلك قد تم فكيف تم هذا اإلدماج
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 الممنوحة قد تم إدماجها في قياس        حقوق الملكية  دواتت أية سمات أخرى أل    ما إذا كان    )٣(و
  .القيمة العادلة وإن كان األمر كذلك فكيف تم هذا اإلدماج

  
  :دلة أثناء الفترة المالية المعالمدفوعات المبنية على األسهم بالنسبة لعقود  )ج (

  .يتم اإلفصاح عن أي تفسير لتلك التعديالت  )١( 

  .)نتيجة لتلك التعديالت(القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة   )٢(و

معلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة، بما يتوافق مع الـشروط               )٣(و
  .نأعاله، إن أمك) ب(و ) أ(المبينة في البنود 

  
يجـب  فإنـه   إذا قامت المنشأة مباشرةً بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة أثناء الفترة المالية،                 - ٤٨

على المنشأة أن تفصح عن كيفية تحديد تلك القيمة العادلة، على سبيل المثال ما إذا كان قـد تـم قيـاس                      
 .القيمة العادلة بسعر السوق لتلك السلع والخدمات

  
يجب عليها اإلفصاح عن هـذه الواقعـة،        فإنه  ،  "١٣"إذا قامت المنشأة بدحض القرينة المبينة في الفقرة           - ٤٩

  .وتفسير سبب هذا الدحض
  
 عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر المعامالت القائمة             أن تفصح على المنشأة     - ٥٠

تم على أرباح المنشأة أو خسائرها عن الفتـرة الماليـة وعلـى     التي تمبينة على أسهم المدفوعات  العلى  
  . الماليمركزها

 
 : ، على المنشأة اإلفصاح عما يلي على األقل"٥٠"لتفعيل المبدأ المبين في الفقرة   - ٥١

 الفترة المالية والناشئة عن المعـامالت القائمـة علـى           عنبها  المعترف  إجمالي المصروفات     )أ (  
التي تم بمقتضاها تلقي سلع أو خدمات غيـر مـستوفية لـشروط             و أسهممدفوعات مبنية على    

مـصروفات، بمـا فـي ذلـك        كا على الفور    االعتراف به أصول، ومن ثم تم     ك االعتراف بها 
تلك الشريحة من المصروفات التي تنشأ عن المعامالت التي يتم التعامل           اإلفصاح المستقل عن    

   . المسددة في شكل أسهمو أسهم ات المبنية علىالمدفوعمعها على أنها معامالت قائمة على 

 :المدفوعات المبنية على أسهم الناشئة عن المعامالت القائمة على لاللتزاماتبالنسبة   )ب(و
  .يتم اإلفصاح عن إجمالي القيمة الدفترية في نهاية الفترة المالية  )١(
لطـرف  ل اسـتحق    الـذى  زاملاللت في نهاية الفترة المالية      فرق القيمة بالزيادة  إجمالي    )٢(

لسداد النقدي أو بأصول أخرى في      االحصول على    بمقتضاها ممارسة الحق في      اآلخر
 ). األسهمحقوق ارتفاع قيمةعلى سبيل المثال (نهاية الفترة المالية 

  
ات إذا كانت المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب هذا المعيار غير مستوفية للمبادئ المبينة في الفقر           - ٥٢

على المنشأة اإلفصاح عن أية معلومات إضافية طبقًـا لمـا يكـون ضـروريا               ف،  "٥٠" و   "٤٦" و   "٤٤"
  .الستيفائها
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  ) أ (ملحق 

  المصطلحات المعرفة
  
  

  . هذا الملحق جزءا ال يتجزأ من هذا المعياريمثل
  
  

مدفوعات مبينـة   المعامالت القائمة على    
    : والمسددة نقداعلى أسهم

 بموجبها التي تشتري    مدفوعات مبنية على أسهم   المعاملة القائمة على    
تحويل أموال نقدية   المنشأة سلعا أو خدمات عن طريق تحملها اللتزام ب        

أو أية أصول أخرى إلى مورد تلك السلع أو الخدمات نظيـر مبـالغ              
 حقـوق   أدواتأسهم المنشأة أو غيرها من      ) قيمة(أساس سعر   تحسب  
  .فيهاالملكية 

    
  العاملون وغيرهم ممن يقدمون 

     :  خدمات مماثلة
ـ  ) أ(األفراد الذين يقدمون خدمات شخصية للمنشأة و إما          ؤالء يعتبر ه

أو يعملـون لـدى     ) ب(األفراد عاملين ألغراض قانونية أو ضريبية،       
 عاملين لـديها    كانواالمنشأة بناء على توجيهاتها بذات الطريقة كما لو         

الخدمات المقدمة تكون مماثلـة     ) ج(ألغراض قانونية أو ضريبية، أو      
لتلك التي يقدمها العاملون، أي أن يكون ألولئك األشـخاص الـسلطة            

سئولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في وإدارة أنشطة المنشأة، بمـا          والم
  .التنفيذيين غير المديرينفي ذلك 

    
 بعد خصم   منشأةأداة حق الملكية هى عقد يثبت الحق فى باقى أصول              : حقوق الملكيةأدوات

  *جميع التزاماتها
    

 أدواتفي الحصول على    )  غير مشروط  سواء كان مشروطًا أو   (الحق      : حقوق الملكية الممنوحةأدوات
 بموجب معاملة   ولها المنشأة إلى طرف آخر    نشأة تح حقوق ملكية في الم   

  .مدفوعات مبنية على أسهمقائمة على 
    

مدفوعات مبنيـة   المعامالت القائمة على    
  : في شكل أسهمةالمسددو على أسهم

لمنـشأة  التي تتلقى ا  و مدفوعات مبنية على أسهم   المعاملة القائمة على    
 حقوق ملكية في المنـشأة      أدواتبمقتضاها سلعا أو خدمات في مقابل       

  ).بما في ذلك األسهم أو خيارات االكتتاب في أسهم(
    
ة توقع ان يتطلب سداده تدفقات خارج عن أحداث سابقة، و من الم  ناشئ على المنشأة    حالعلى أنه تعهد    " اإلطار"في  يرد تعريف لاللتزام    *

  .تى تملكها المنِشأة و التى تنطوى على منافع اقتصاديةمن الموارد ال
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 التزام بين أطراف    ةهى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوي              :القيمة العادلة

كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعـامالن              
  .بإرادة حرة

    

) بما في ذلك العـاملين    (تفق فيه المنشأة مع طرف آخر       التاريخ الذي ت        :تاريخ المنح
، وذلك عنـد    مدفوعات مبنية على أسهم   على إجراء معاملة قائمة على      

 إلى فهم مـشترك ألحكـام وشـروط         اآلخرتوصل المنشأة والطرف    
 الحق في   اآلخروتخول المنشأة في تاريخ المنح إلى الطرف         ،المعاملة

كل أصول أخـرى أو فـي شـكل         الحصول على السداد نقدا أو في ش      
 حقوق ملكية بالمنشأة، شريطة أن يتم استيفاء شروط االستحقاق          أدوات

وإذا كان هذا االتفـاق خاضـعا لعمليـة         . المنصوص عليها، إن وجد   
، يعتبر تاريخ   )على سبيل المثال من قبل المساهمين     (موافقة أو اعتماد    

  .المنح هو تاريخ الحصول على الموافقة أو االعتماد
    

سـواء   (اآلخـر الفرق بين القيمة العادلة لألسهم التي يحق للطـرف               :فرق القيمة بالزيادة
) إن وجد (أن يكتتب فيها أو يستلمها، والسعر       ) بشروط أو بدون شروط   

علـى  .  بسداده نظير تلك األسـهم     اآلخريلتزم الطرف   ) سوف(الذي  
  ،١٥مارسـة   خيار االكتتاب في سهم بسعر م     عند وجود   سبيل المثال   

  .٥ فرق القيمة بالزيادةبلغ ي ، ٢٠قيمته العادلة و 
    

الشرط الذي يعتمد عليه سعر الممارسـة، أو اسـتحقاق أو إمكانيـة                  :شرط السوق
 دوات حقوق الملكية والذي يتـصل بـسعر الـسوق أل          أدواتممارسة  

حقوق ملكية المنشأة، مثل الحصول على سعر سهم معـين أو مبلـغ             
 لخيار االكتتاب في أسهم، أو تحقيق هـدف         لفرق القيمة بالزيادة  معين  

المتـصلة   حقوق ملكية المنـشأة      دواتمعين قائم على سعر السوق أل     
  . حقوق ملكية المنشآت األخرىدواتبمؤشر ألسعار السوق أل

    
 حقـوق الملكيـة     دواتالتاريخ الذي يتم فيه قياس القيمـة العادلـة أل               :تاريخ القياس

 بالنسبة للمعامالت التي تجرى مع       و ،نوحة ألغراض هذا المعيار   المم
 يعتبر تاريخ القياس هـو   وغيرهم ممن يقدمون خدمات مماثلة    العاملين

 بالنسبة للمعامالت التي تجرى مـع أطـراف بخـالف           ،تاريخ المنح 
، يكون تاريخ القيـاس     )وأولئك الذين يقدمون خدمات مماثلة    (العاملين  

 اآلخـر ل المنشأة على السلع أو تقديم الطـرف         هو ذاته تاريخ حصو   
  .للخدمة

    

 لالكتتاب فـي    الجديدةالسمة التي تنص على تقديم منحة من الخيارات             :سمة إعادة اإلصدار
 فى استيفاء سعر ممارسة الحق فـى خيـار       أسهمعند استخدام   األسهم  

  اكتتاب فى أسهم سابقة 
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كتتاب في األسهم يتم منحه عندما يتم استخدام األسـهم          خيار جديد لال       :خيار إعادة اإلصدار
  .الستيفاء سعر الممارسة في خيار سابق لالكتتاب في األسهم

    
مـدفوعات مبنيـة علـى      عقد قائم على    

  :أسهم
للدخول ) بما في ذلك العامل   (اتفاق يتم إبرامه بين المنشأة وطرف آخر        

 لطرف اآلخـر امنح  تمدفوعات مبنية على أسهمفي معاملة قائمة على     
الحق في تلقي أموال نقدية أو أصول أخرى من أصول المنشأة نظيـر             

 حقوق  أدوات المنشأة أو غيرها من      أسهممبالغ تقوم على أساس سعر      
 أدواتالملكية في المنشأة، أو تمنح الطرف اآلخر الحق فـي اسـتالم             

  . شريطة استيفاء شروط االستحقاق، إن وجدتحقوق ملكية في المنشأة
    

هو عقد يمنح حامل السهم الحق، مع عدم إلزامه، في االكتتـاب فـي                  :خيار االكتتاب في األسهم
  .أسهم المنشأة بسعر ثابت أو قابل للتحديد لمدة زمنية معينة

    
مدفوعات مبنيـة علـى     وبموجب العقد القائم على     . أن يصبح مستحقًا       :يستحق

ستالم أموال نقدية أو أصـول       مستحقًا ال  اآلخر، يصبح الطرف    األسهم
 حقوق ملكية للمنشأة عند اسـتيفاء أي مـن شـروط            أدواتأخرى أو   

  .االستحقاق المحددة
    

مـستحقًا   اآلخـر الشروط التي يجب استيفاؤها حتى يصبح الطـرف             :شروط االستحقاق
 حقـوق   أدوات أو   - وغيرها من األصـول      -الستالم األموال النقدية    

. أسهممدفوعات مبينة على     بموجب عقد قائم على      الملكية في المنشأة،  
 التي تقتضي أن يقوم الطرف      وتضم شروط االستحقاق شروط الخدمة    

 التـي تتطلـب     خدمة معينة، كما تضم شروط األداء     اآلخر بإتمام مدة    
على سبيل المثال زيادة محددة في أربـاح        (استيفاء أهداف أداء محددة     
  ).المنشأة عبر مدة زمنية معينة

    
خاللها استيفاء كافة شروط االستحقاق الخاصـة بعقـد         يتم  الفترة التي        :فترة االستحقاق

  .أسهممدفوعات مبنية على قائم على 
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  )ب(الملحق 

  
  إرشادات التطبيق

  
  

   هذا الملحق جزءا ال يتجزأ من المعياريمثل
  

  : حقوق الملكية الممنوحةدواتتقدير القيمة العادلة أل
 من هذا الملحق قياس القيمة العادلة لألسهم والخيارات الممنوحـة           "٤١ب" إلى   "٢ب"تناقش الفقرات من       ١ب

ى شروط وأحكام معينة تعد بمثابة سمات مشتركة لمنح األسـهم أو            لالكتتاب في األسهم، مع التركيز عل     
عالوةً على ذلك،   . ومن ثم، فإن فقرات هذا الملحق غير مستفيضة       . خيارات االكتتاب في األسهم للعاملين    

 أدناه تركز على األسهم والخيارات الممنوحة للعاملين لالكتتـاب فـي            الواردةحيث إن مسائل التقييم     و  
 المفترض أن يتم قياس القيمة العادلة لألسهم أو خيارات االكتتاب في األسهم فـي تـاريخ                 األسهم، فمن 

على سبيل المثال تحديد نـسبة التذبـذب        ( أدناه   الواردة التقييم   موضوعات من   اًإال أن عددا كبير   . المنحة
 ألطـراف بخـالف     تنطبق أيضا في سياق تقدير القيمة العادلة لألسهم أو الخيارات الممنوحة          ) المتوقعة

  . لخدمةاآلخرالعاملين لالكتتاب في األسهم في تاريخ حصول المنشأة على سلع أو تقديم الطرف 
  

   األسهم
       بالنسبة لألسهم الممنوحة للعاملين، يتم قياس القيمة العادلة لألسهم بالـسعر الـسوقي ألسـهم المنـشأة                    ٢ب

األحكام والشروط التي تم    ب ، المعدل ) بشكل علني   متداولة أسهم المنشأة  تكنأو بسعر سوقي مقدر، إذا لم       (
لفقـرات  ة من قياس القيمة العادلة طبقًا ل      إال بالنسبة لشروط االستحقاق المستبعد    (منح األسهم على أساسها     

  )."٢١" إلى "١٩"من 
  
ستحقاق، يجب أن    في األرباح أثناء فترة اال     اً الحق في تلقي حصص    ينللعاملعلى سبيل المثال، إذا لم يكن          ٣ب

إذا كانـت األسـهم     وبالمثل،  . يتم أخذ هذا العامل في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة لألسهم الممنوحة           
يجب أن يتم أخذ هذا العامل في االعتبار، ولكـن          فإنه  خاضعة لقيود عند التحويل بعد تاريخ االستحقاق،        

 ذىالسعر الذي يفترض أن يدفعه مشارك الـسوق  إلى المدى الذي تؤثر فيه قيود ما بعد االستحقاق على         
على سبيل المثال، إذا كان السهم مـن األسـهم          . الدراية والذي لديه الرغبة في الشراء نظير ذلك السهم        

تحويل لما بعد االسـتحقاق أثـر       المتداولة بشكل نشط في سوق تتسم بالعمق والسيولة، قد يكون لقيود ال           
 الدراية والذي لديه الرغبة في الشراء       ذى السوق   ذي قد يدفعه شريك    على السعر ال   -جد   إن و  - محدود

وال تؤخذ القيود على التحويل أو غيرها من القيود التي تكـون قائمـة أثنـاء فتـرة                  . نظير تلك األسهم  
االستحقاق في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة لألسهم الممنوحة في تاريخ المنح، حيث إن تلك القيـود                 

  ."٢١" إلى "١٩" التي يتم التعامل معها طبقًا للفقرات من وجود شروط االستحقاق تنبع من
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   خيارات االكتتاب في األسهم
بالنسبة لخيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة للعاملين، ال تكون أسعار السوق متاحة فـي كثيـر مـن                 ٤ب

ات االكتتاب   غير سارية على خيار    الحاالت، حيث إن الخيارات الممنوحة تكون خاضعة ألحكام وشروط        
في حالة عدم وجود خيارات االكتتاب في أسهم متداولة بأحكام وشروط مماثلـة،             و في األسهم المتداولة،  

يتم تقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة لالكتتاب في األسهم عن طريق تطبيق نموذج تسعير خيـار                
  .االكتتاب في األسهم

  
تأخذ بعين االعتبار العوامل التي يراعيها مشاركو السوق الذين لديهم الرغبة في الشراء             على المنشأة أن       ٥ب

 مـن خيـارات     تتمتع الكثيـر  على سبيل المثال،    . عند انتقاء نموذج تسعير خيار االكتتاب الذي يطبقونه       
ين تاريخ االسـتحقاق     ب عادةً ما يكونوا قابلين للممارسة أثناء الفترة الواقعة       و   طويلة   اكتتاب العاملين بمدة  

ويجب أن تراعى هذه العوامل عند تقـدير   با ما تتم ممارستها في وقت مبكر، الخيارات، وغالونهاية مدة 
وبالنسبة لكثير من المنشآت، قد يحول هذا دون استخدام معادلة          . القيمة العادلة للخيارات في تاريخ المنح     

Black-Scholes-Merton     خيار االكتتاب في األسهم     لممارسة قبل نهاية مدة   بإمكانية ا ، التي ال تسمح 
 كما أنها ال تسمح بإمكانية تغير نسبة التذبذب          آثار الممارسة المبكرة المتوقعة،    وقد ال تعكس بشكل كافٍ    

اب في  إال أنه بالنسبة لخيارات االكتت      الخيار،  مدخالت النموذج األخرى خالل المدة     المتوقعة وغيرها من  
زمنيـة قـصيرة بعـد       فترة   أو التي يجب ممارستها خالل     -سبيا،   التعاقدية القصيرة ن   األسهم ذات المدة  
-Blackوفي هذه الحاالت قد ينتج عن معادلـة         .  قد ال تنطبق العوامل المبينة أعاله      -تاريخ االستحقاق   

Scholes – Merton ب  الناتجة عن نموذج تسعير خيار االكتتـا مساوية للقيمة قيمة تعتبر في جوهرها
  .في األسهم األكثر مرونة

  
  :تراعي جميع نماذج تسعير خيارات االكتتاب في األسهم، على أقل تقدير، العوامل التالية   ٦ب

  .سعر ممارسة الخيار  )أ(  
 . الخيارمدة)    ب(و
 .السعر الحالي لألسهم األساسية  )ج(و
  .نسبة التذبذب المتوقعة لسعر السهم  )د (و
  .)إن كانت مناسبة(لمتوقعة على األسهم  اتوزيعات األرباح  )هـ(و
 . خيار االكتتاب في األسهممدةسعر الفائدة الخالي من المخاطر بالنسبة ل  )و (و

  
يراعيها مشاركو الـسوق ذوي الدرايـة        -يجب أن تؤخذ هي األخرى في االعتبار       -ثمة عوامل أخرى       ٧ب

عدا شروط االستحقاق وسمات إعادة اإلصدار      فيما  ( والذين لديهم الرغبة في االكتتاب عند تحديد السعر         
  )."٢٢" إلى "١٩"المستبعدة من قياس القيمة العادلة طبقًا للفقرات من 

  
 للعاملين بـشكل نمطـي أثنـاء        ةعلى سبيل المثال، ال يمكن ممارسة خيار االكتتاب في األسهم الممنوح             ٨ب

مـن قبـل مـنظم األوراق       محددة  اء فترات   على سبيل المثال أثناء فترة االستحقاق أو أثن       (فترات محددة   
 ويجب أن يراعى هذا العامل إذا كان نموذج تسعير خيار االكتتاب في األسهم المطبق من شأنه                 ،)المالية

ال أنـه إذا     إ  هـذا الخيـار،     تتم ممارسته في أي وقت أثناء مـدة        أن يفترض أن خيار االكتتاب يمكن أن      
ي يمكن ممارستها إال    قيم الخيارات الت   االكتتاب في األسهم ال ت     ر خيارات  لتسعي اًاستخدمت المنشأة نموذج  

 الخيارات، فال يوجد أي تعديل يمكن إدخاله في حالة عدم القـدرة علـى ممارسـة تلـك                   في نهاية مدة  
، حيث إن النموذج يفتـرض     )أو غيرها من الفترات أثناء عمر الخيارات      (الخيارات أثناء فترة االستحقاق     

  .مكن ممارستها أثناء تلك الفتراتأن الخيارات ال ي
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فهناك عامل آخر معتاد بالنسبة لخيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة للعاملين وهـي إمكانيـة               بالمثل،     ٩ب

الممارسة المبكرة لخيار االكتتاب في األسهم، على سبيل المثال، ألن الخيار ليس قابالً للتحويل بحريـة،                
يجب أن تراعـى    و ات المستحقة عند التوقف عن العمل،     سة جميع الخيار  أو ألن العامل يجب عليه ممار     

  ."٢١ب" إلى "١٦ب"آثار الممارسة المبكرة المتوقعة، كما هو مناقش في الفقرات من 
  
 الدراية الذي لديه النية عند تحديد سعر خيار االكتتاب          ذىبالنسبة للعوامل التي ال يراعيها مشارك السوق          ١٠ب

، لن يتم أخذها في االعتبار عند تقـدير القيمـة العادلـة    ) حقوق الملكيةأدواتيرها من أو غ(في األسهم   
على سبيل المثال، بالنسبة    . الممنوحة)  حقوق الملكية  أدواتأو غيرها من    (لخيارات االكتتاب في األسهم     

الكتتـاب مـن    لخيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة للعاملين، فإن العوامل التي تؤثر في قيمة خيار ا             
  . الدراية والنيةذىمنظور العامل الفرد فقط غير مرتبطة بتقدير السعر الذي قد يحدده مشارك السوق 

  
  تسعير خيارات االكتتاب في األسهمالمدخالت إلى نماذج 

 هـو  الهـدف  يكون ،المعنية المستحقة على األسهم     توزيعات األرباح عند تقدير نسبة التذبذب المتوقعة و        ١١ب

 عنـد  وبالمثل، .الخيار لهذا المتداول التبادل سعر أو الراهن السوق سعر في تنعكس التي التوقعات بتقري

 تقريـب  هـو  الهدف يكون للعاملين، الممنوحة األسهم في االكتتاب لخيارات المبكرة الممارسة آثار تقدير

 ممارسـة  سـلوك  بشأن مفصلة معلومات على اإلطالع إمكانية لديه خارجي طرف يطورها التي التوقعات

  .المنح تاريخ في المتاحة المعلومات أساس على العاملين
  
 وتوزيعـات  المـستقبلية،  التذبذب نسبة عن المعقولة التوقعات من نطاق هناك يكون أن المرجح من غالبا،   ١٢ب

 يـق طر عـن  المتوقعـة،  القيمة حساب يتم أن يجب ،فإنه كذلك األمر كان وإن .الممارسة وسلوك األرباح

  .به المرتبطة حدوثه إمكانية باستخدام النطاق داخل مبلغ كل ترجيح
  
 أن معقـول  بشكل المتوقع من كان إذا تعديلها ويتم الخبرة، أساس على المستقبلية التوقعات تقوم عام بوجه   ١٣ب

 يـر غ التاريخية الخبرة أن إلى بعينها عوامل تشير قد الظروف، بعض وفي .الماضي عن المستقبل يختلف

 مختلفـان  خطان لديها منشأة هناك كانت إذا المثال، سبيل على .نسبيا متدني تكهن عامل بمثابة تعد المعدلة

 التـاريخي  التذبذب نسبة تكون ال قد واضح، بشكل مخاطرة األقل الخط في وتصرفت النشاط من ومتميزان

  .للمستقبل ةبالنسب معقولة توقعات لبناء اعتماداً واألكثر األفضل المعلومات هي
  
 المنـشأة  لـدى  يكـون  ال المثـال،  سبيل على .متاحة التاريخية المعلومات تكون ال قد أخرى، ظروف في   ١٤ب

 يلي فيما ويرد .أسهمها سعر تذبذب بشأن - وجدت إن - التاريخية البيانات من القليل سوى حديثًا المسجلة

  .حديثًا المسجلة و المسجلة غير للمنشآت مناقشة
  
 علـى  األربـاح  وتوزيعات الممارسة وسلوك التذبذب، تقديرات في تعتمد أال المنشأة على سبق، لما ماالًإج  ١٥ب

 عن معقول بشكل منبئة السابقة الخبرة تكون أن يتَوقع مدى أي إلى مراعاة بدون التاريخية المعلومات مجرد

  .المستقبلية الخبرة



  )٣٩(معيار المحاسبة المصرى رقم ) ب(ملحق 

  4 - )ب(٣٩  

  
  الممارسة المبكرة المتوقعة

على سبيل المثال، تتسم    .  مبكرا، لعدد من األسباب    األسهمارس العاملون خيارات االكتتاب في      غالبا ما يم     ١٦ب
وغالبا ما  . خيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة للعاملين بشكل نمطي بأنها غير قابلة للتحويل أو النقل             

كرا، ألن تلك هي الطريقة     يؤدي ذلك بالعاملين إلى ممارسة خيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة لهم مب           
كما أن العاملين الذين يتوقفون عن العمل عادةً مـا يكونـوا مطـالبين              . تسوية موقفهم الوحيدة للعاملين ل  

.  حقهم في خيار االكتتاب في األسـهم       سقطبممارسة أية خيارات مستحقة خالل مدة زمنية قصيرة، وإال          
ومن .  من جانب العاملين لخيارات االكتتاب في األسهم كما يتسبب هذا العامل أيضا في الممارسة المبكرة       

  .النفور من المخاطر وانعدام تنوع الثروةبين العوامل األخرى التي تؤدي إلى الممارسة المبكرة 
  
في مراعاة آثار الممارسة المبكرة المتوقعة علـى نوعيـة نمـوذج تـسعير              تعتمد الوسائل المستخدمة      ١٧ب

يمكن أن تؤخذ الممارسة المبكرة المتوقعة في االعتبار باسـتخدام           المثال،   على سبيل . الخيارات المطبق 
والذي يكون، بالنسبة لخيار االكتتاب في األسهم الممنوح        (تقدير للعمر المتوقع لخيار االكتتاب في األسهم        

كمدخل في  ) ارللعامل، المدة الزمنية الممتدة من تاريخ المنح إلى التاريخ الذي يتَوقع أن يمارس فيه الخي              
وبدالً من ذلـك،    ). Black-Scholes-Mertonعلى سبيل المثال معادلة     (نموذج تسعير خيار االكتتاب     

تخطيط للممارسة المبكرة المتوقعة في نموذج تسعير خيارات االكتتاب الثنائي أو نمـوذج             اليتم  يمكن أن   
  . أو مكونمماثل يستخدم المدة التعاقدية كمدخل

  
   :ي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الممارسة المبكرةالعوامل الت   ١٨ب

طول فترة االستحقاق، حيث إن خيار االكتتاب في األسهم ال يمكن ممارسته عادةً حتى نهايـة                  )أ ( 
مضامين تقييم الممارسة المبكرة المتوقعة تقوم على أساس        ومن ثم، فإن تحديد     . فترة االستحقاق 

وتـرد مناقـشة لمـضامين شـروط        . ة الممارسـة  فرضية أن الخيارات سوف تصبح مستحق     
  ."٢١" إلى "١٩"االستحقاق في الفقرات من 

 . في الماضيقائماًيارات المماثلة  متوسط طول مدة الخاستمرار  ) ب(

قد تشير الخبرة إلى أن العاملين يميلون إلى ممارسة الخيارات عنـدما            . سعر األسهم األساسية    ) ج(
 .الممارسةيصل سعر السهم إلى مستو معين فوق سعر 

على سبيل المثال، قد تـشير الخبـرة إلـى أن العـاملين ذوي           . مستوى العامل داخل المؤسسة     )د (
المستويات األعلى يميلون إلى ممارسة خيارات االكتتاب في األسهم في أوقات متـأخرة عـن               

  )."٢١ب"تتم مناقشة هذا البند بشكل أوسع في الفقرة (العاملين ذوي المستويات األقل 

في المتوسط، قد يميل العاملون إلى ممارسة       .  األساسية في أسعار األسهم  نسبة التذبذب المتوقعة      )هـ(
خيارات االكتتاب في أسهم ذات نسبة تذبذب عالية في وقت مبكر عن األسهم ذات نسبة التذبذب          

 .المنخفضة
  
عتبار باستخدام تقيـيم للعمـر       الممارسة المبكرة في اال    آثار، يمكن أخذ    "١٧ب"وكما هو مبين في الفقرة         ١٩ب

وعنـد تقـدير    ج تسعير خيار االكتتاب في األسـهم، المتوقع لخيار االكتتاب في األسهم كمدخل في نموذ       
 ، يمكن للمنشأة أن تؤسـس     العمر المتوقع لخيارات االكتتاب في األسهم الممنوحة لمجموعة من العاملين         

وقع لمجموعة العاملين بالكامل بشكل معقول أو علـى   ذلك التقييم على أساس المتوسط المرجح للعمر المت       
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المتوسط المرجح ألعمار المجموعات الفرعية من العاملين داخل المجموعة، وذلك على أسـاس بيانـات     
  ).بعدالتي ترد مناقشتها بشكل أوسع فيما (أكثر تفصيالً عن سلوك ممارسة العاملين 

  
تقسيم منحة خيارات االكتتاب في األسهم إلى مجموعات        يتم  من األهمية بمكان أن     من المرجح أن يكون        ٢٠ب

قيمة الخيار وظيفة خطية مستقيمة لمدة      و ال تعتبر    . نسبيامتجانس زيادة   من العاملين ذوي سلوك ممارسة      
 االفتراضـات على سبيل المثال، إذا كانت جميـع        . الخيار؛ فالقيمة تزيد بمعدل متناقص مع تطاول المدة       

 السنتين يكون أكبر قيمة من الخيار ذي الـسنة          ذى على الرغم من أن خيار االكتتاب        األخرى متساوية، 
 القيمة المقدرة للخيار على أساس المتوسط     حسابويعني ذلك أن    . الواحدة، فإنه ال يصل إلى ضعف قيمته      

  مستقلة متباينة بشكل كبير من شأنه أن يعطـي قيمـة مبـالغ فيهـا               اًالمرجح لعمر واحد يتضمن أعمار    
 الخيـارات    ومن ثم فمـن شـأن فـصل        رات االكتتاب في األسهم الممنوحة،    إلجمالي القيمة العادلة لخيا   
يكون لكل منها نطاق ضيق نسبيا من األعمار متضمنة داخل عمـر المتوسـط              الممنوحة إلى مجموعات    

  .المرجح، أن يخفض من المبالغة في التقدير
  
على سبيل المثال، قد تـشير      . لنموذج الثنائي أو أي نموذج مشابه     تنطبق اعتبارات مماثلة عند استخدام ا        ٢١ب

خبرة المنشأة التي تمنح خيارات اكتتاب على نطاق واسع لجميع مستويات العـاملين إلـى أن مـديري                  
اإلدارة العليا التنفيذيين يميلون إلى االحتفاظ بخياراتهم لمدة أطول من العاملين في اإلدارة المتوسطة، كما               

وباإلضافة .  يميلون إلى ممارسة خياراتهم قبل أية مجموعة أخرى        ملين األدنى في التدرج الوظيفي    أن العا 
 حقـوق   أدواتفإن العاملين الذين يتم تشجيعهم أو إلزامهم باالحتفاظ بالحد األدنى مـن قيمـة               إلى ذلك،   
 قـد يمارسـوا     -هم  خيارات االكتتاب في األس    بما في ذلك     - لدى رب العمل الذين يعملون لديه        الملكية

وفي هذه المواقـف، فـإن      .  الشرط خيارات االكتتاب، في المتوسط، بعد العاملين الذي ال يخضعون لذلك         
 ممارسة متجانس سـينتج عنـه       فصل الخيارات بناء على مجموعات المتلقين الذين يشتركون في سلوك         

  . الممنوحة أكثر دقة إلجمالي القيمة العادلة لخيارات االكتتاب في األسهمتقدير
  

  نسبة التذبذب المتوقعة
. إن نسبة التذبذب المتوقعة هي مقياس للمبلغ الذي يتوقع أن يتقلب في نطاقه أي سعر أثناء أية فترة مالية                     ٢٢ب

ومقياس التذبذب المستخدم في نماذج تسعير خيارات االكتتاب في األسـهم هـو االنحـراف المعيـاري       
ويتم التعبير عن التذبذب بـشكل نمطـي        ،  ى السهم خالل مدة زمنية    لمركبة عل السنوي لمعدالت العائد ا   

، علـى   حسابعن المدة الزمنية المستخدمة لل    مقارنتها ببعضها البعض بغض النظر    بالسنوات التي يمكن    
  .سبيل المثال، مالحظات السعر اليومية أو األسبوعية أو الشهرية

  
على السهم لمدة ما مدى استفادة حامـل الـسهم مـن    ) سلبياالذي قد يكون إيجابيا أو (يقيس معدل العائد       ٢٣ب

  .سعر السهم) انخفاض(و قيمة ارتفاع توزيعات األرباح 
  
العائـد الـسنوي   معـدل  اق الذي يتوقع خالله أن ينخفض نسبة التذبذب السنوية المتوقعة للسهم هي النط         ٢٤ب

 معدل العائد المركـب     ذىإن القول بأن السهم     على سبيل المثال، ف   . المركب المستمر بواقع الثلثين تقريبا    
 في المائة يعني أن إمكانيـة أن يكـون          ٣٠ في المائة تصل نسبة تذبذبه إلى        ١٢المستمر المتوقع بنسبة    

 فـي المائـة   ٤٢و %) ٣٠-%١٢( فـي المائـة    ١٨ -معدل العائد على الـسهم لـسنة واحـدة بـين          
 في بداية العام ولم يتم دفع أية توزيعـات          ١٠٠م  وإذا كان سعر السه   . يكون ثلثيه تقريبا  %) ٣٠%+١٢(

ـ  نهار السهم فيــلألرباح، من المتوقع أن يتراوح سع           ) -٠,١٨س × ١٠٠( ٨٣,٥٣ية العـام بـين   ــ
  .أي حوالي الثلثين) ٠,٤٢س  × ١٠٠ (١٥٢,٢٠و 
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  :تضم العوامل التي تجب مراعاتها عند تقييم نسبة التذبذب المتوقعة    ٢٥ب

 من خيارات االكتتاب في األسهم المتداولة على أسـهم المنـشأة، أو             التذبذب الضمني المستنبط    )أ ( 
 حقوق الملكية المتداولة الخاصة بالمنشأة التي تتضمن سمات خيار االكتتـاب            أدواتغيرها من   
  .، إن وجدت) إلى أسهم الدين القابلة للتحويلأدواتمثل (في األسهم 

 السهم عبر الفترات األكثر حداثة والتي تكون بوجه عام متعادلـة مـع              التذبذب التاريخي لسعر    )ب(
بقية العمر التعاقـدي للخيـار      مع األخذ في االعتبار     (ي األسهم   المدة المتوقعة لخيار االكتتاب ف    

  ). المتوقع أن تسفر عنها الممارسة المبكرةواآلثار

قـد يكـون لـدى المنـشأة        و ب العام، ول األسهم وطرحها لالكتتا   طول المدة التي تم خالها تدا       )ج (
ا منـذ   االعتراف به  حديثًا نسبة عالية من التذبذب التاريخي، مقارنةً بمنشآت مماثلة تم            المسجلة

  . فيما بعد حديثأالمسجلة إضافي للمنشآت إرشاد و يوجد. فترة أطول

 وغيرهـا مـن     - على المدى الطويل   متوسطها   -التذبذب إلى االرتداد إلى معدلها      قابلية نسبة     )د (
. العوامل التي تشير إلى أن نسبة التذبذب المستقبلية المتوقعة قد تختلف عن التذبذب الماضـي              

على سبيل المثال، إذا اتسم سعر سهم إحدى المنشآت بنسبة تذبذب غير عاديـة لمـدة زمنيـة                  
ـ                ذه محددة نتيجة خسارة مناقصة عامة أو إعادة هيكلة على نطاق واسع، يمكن التغاضي عن ه

  . المتوسط التاريخي لنسبة التذبذب السنويةحسابالفترة عند 

 يجب أن تتسم مالحظات األسعار بالثبـات مـن          ،ئمة أو منتظمة لمالحظات األسعار    فترات مال   )هـ(
على سبيل المثال، قد تستخدم المنشأة سعر اإلغالق لكل أسبوع أو أعلى سعر             . فترة إلى أخرى  

 لها استخدام سعر اإلغالق في بعض األسابيع وأعلى سعر فـي            في كل أسبوع، إال أنه ال يجوز      
عالوةً على ذلك، يجب أن يتم التعبير عن مالحظات األسـعار بـذات العملـة               . أسابيع أخرى 

 .المستخدمة في سعر الممارسة
  

   حديثًاالمسجلةالمنشآت 
التاريخية لسعر السهم خالل    ، يجب على المنشأة أن تراعي نسبة التذبذب         "٢٥ب"كما هو مبين في الفقرة         ٢٦ب

 إذا لم تتوافر     و متوقعة لخيار االكتتاب في األسهم،    التي تكون متعادلة بصفة عامة مع المدة ال       وأقرب مدة   
عليها على الرغم مـن     ف حديثًا بشأن نسبة التذبذب التاريخية،       المسجلةمعلومات كافية لدى إحدى المنشآت      

 كما يمكنها أن تأخـذ       متاحا فيها،  ول فترة يكون نشاط التداول     نسبة التذبذب التاريخية عن أط     حسابذلك  
علـى  . ة مشابهة من عمرهـا    في اعتبارها نسبة التذبذب التاريخية لدى المنشآت المماثلة بعد مرور فتر          

 سنة واحدة فقط والتي تمنح خيارات لالكتتـاب فـي           تسجيلهال، بالنسبة للمنشأة التي مر على       اثسبيل الم 
عمر متوقع خمس سنوات قد تأخذ بعين االعتبار نمط ومـستوى التذبـذب التـاريخي               األسهم بمتوسط   

للمنشآت التي تمارس ذات النشاط خالل مدة الست سنوات األولى التي تم فيها تداول أسهم تلك المنشآت                 
  .بطريقة االكتتاب العام

  
  المسجلةالمنشآت غير 

وترد بعـض  . تاريخية عند تقدير نسبة التذبذب المتوقعة معلومات  أية المسجلةال يكون لدى المنشأة غير         ٢٧ب
  .بعدالعوامل التي تؤخذ بعين االعتبار فيما 

  



  )٣٩(معيار المحاسبة المصرى رقم ) ب(ملحق 

  7 - )ب(٣٩  

 التي تصدر خيارات اكتتاب فـي االسـهم أو          المسجلةقد تكون إحدى المنشآت غير      في بعض الحاالت،       ٢٨ب
ويمكن أخـذ   .  ألسهمها بشكل منتظم، قد تكون قد أقامت سوقًا داخلية       ) أو ألطراف أخرى  (أسهم للعاملين   

  .تذبذب أسعار تلك األسهم في الحسبان عن تقدير نسبة التذبذب المتوقعة
  
 المسجلةأن تراعي نسبة التذبذب التاريخية أو الضمنية لمثيالتها من المنشآت           بدالً من ذلك     يمكن للمنشأة      ٢٩ب

سهم، وذلك الستخدامها في حالة التي تتاح بشأنها معلومات عن سعر السهم أو سعر خيار االكتتاب في األ           
ومن المتوقع أن يكون ذلك مالئما إذا أسست المنشأة قيمة أسهمها على            . توقع حدوث تذبذب في األسعار    

  . المماثلةالمسجلةأسعار األسهم في المنشآت 
  
ماثلـة،   الم المـسجلة إذا لم تقم المنشأة باالعتماد في تقييمها لقيمة أسهمها على أسعار أسـهم المنـشآت                  ٣٠ب

واستخدمت بدالً من ذلك منهجية تقييم أخرى لتقييم أسهمها، يمكن للمنشأة أن تـستنبط تقييمـا للتذبـذب                  
على سبيل المثال، قد تقيم المنشأة أسـهمها علـى أسـاس            .  مع منهجية التقييم المستخدمة    ءمالمتوقع يتال 

ة لقـيم أو أربـاح صـافي تلـك          كما أنها قد تراعي نسبة التذبذب المتوقع      . صافي األصول أو األرباح   
  .األصول

  
  توزيعات األرباح المتوقعة

 توزيعات األرباح المتوقعة في االعتبار عند قياس القيمة العادلة لألسـهم أو خيـارات               يعتمد وجود أخذ     ٣١ب
 له الحق في توزيعات األرباح أو مـا فـي   اآلخرعلى ما إذا كان الطرف      االكتتاب في األسهم الممنوحة     

  .حكمها
  
على سبيل المثال، إذا تم منح العاملين خيارات لالكتتاب في األسهم ولهم الحـق فـي الحـصول علـى                   ٣٢ب

والتي يمكن أن يتم دفعهـا نقـدا أو يـتم تطبيقهـا             ( أو ما يعادلها     المعنية األسهم على   األرباحتوزيعات  
الخيارات الممنوحة كما لو لم     يتم تقييم   فإنه  بين تاريخ المنح وتاريخ الممارسة،      ) لتخفيض سعر الممارسة  

، أي أنه يجب أن تكون مـدخالت توزيعـات          المعنيةتكن هناك أية توزيعات أرباح ستدفع على األسهم         
  .اًاألرباح المتوقعة صفر

  
 إجراء أي   فإن األمر ال يستلزم   القيمة العادلة لألسهم الممنوحة في تاريخ المنح،        وبالمثل، عندما يتم تقييم       ٣٣ب

 إذا كان من حق العامل أن يستلم توزيعات األرباح المدفوعة أثناء فترة             عات األرباح المتوقعة  تعديل لتوزي 
  .االستحقاق

  
  بالعكس، ال يحق للعاملين الحصول على توزيعات في األرباح أو ما في حكمها أثناء فتـرة االسـتحقاق                     ٣٤ب

يتم اتخاذ توزيعـات األربـاح      ب أن   يجو،  )أو قبل الممارسة، في حالة وجود خيار االكتتاب في األسهم         (
االكتتاب في أسهم في تاريخ     في االعتبار عند تقييم الحقوق في الحصول على أسهم أو خيارات            المتوقعة  
يجب أن يـتم    فإنه  لمنح خيارات االكتتاب في أسهم،       ويعني هذا أنه عندما يتم تقييم القيمة العادلة          المنح،

وعندما يتم تقدير   . تطبيق نموذج تسعير خيار االكتتاب في األسهم      تضمين توزيعات األرباح المتوقعة في      
 المتوقـع   توزيعات األرباح القيمة العادلة لمنحة األسهم، يجب أن يتم تخفيض التقييم بواقع القيمة الحالية ل            

  .أن يتم دفعها أثناء فترة االستحقاق
  
 إال   المتوقعة، توزيعات األرباح  عوائدداء  تطلب نماذج تسعير خيارات االكتتاب في األسهم بوجه عام أ         تو   ٣٥ب

 ويجوز للمنـشأة أن     توزيعات األرباح بدالً من عائدها،    تعديل بحيث يتم استخدام مبلغ متوقع ل      الأنه يجوز   
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عليهـا أن   ف خدمت المنشأة مدفوعاتها المتوقعة   إذا است و. تستخدم إما عائدها المتوقع أو مدفوعاتها المتوقعة      
إذا كانت سياسة المنشأة بشكل     على سبيل المثال،    . للزيادات في توزيعات األرباح   تراعي النمط التاريخي    

يجـب أال يفتـرض     فإنه   في المائة تقريبا سنويا،      ٣ على زيادة توزيعات األرباح بواقع       أساساًعام تقوم   
ة خيار االكتتاب   القيمة المقدرة لخيار االكتتاب في األسهم عائدا ثابتًا لتوزيعات األرباح المتوقعة طوال مد            

  .ذلك االفتراضفي األسهم ما لم يكن هناك دليل يدعم 
  
 المعلومـات المتاحـة     أسـاس  على    توزيعات األرباح المتوقعة قائماً    افتراضكون  بوجه عام، يجب أن ي       ٣٦ب

ـ  اًعلى المنشأة التي ال تدفع توزيعات أرباح وال تتبنى خططًا لذلك أن تفتـرض عائـد               و. المعلنة  اً متوقع
 إال أنه بالنسبة للمنشأة الناشئة التي ليس لديها تاريخ في دفع توزيعـات              زيعات األرباح بمعدل صفر،   لتو

 أثناء المدد المتوقعة لخيارات االكتتـاب فـي         توزيعات األرباح قد تتوقع أن تبدأ في دفع         والتى األرباح
) صفر(ات أرباحها السابقة     توزيع عوائدوبوسع تلك المنشآت أن تستخدم متوسط       . األسهم من قبل عامليها   
  .مثيالتها بشكل مناسب الخاصة بمجموعة مشابهة من األرباحومعدل عائد توزيعات 

  
  سعر الفائدة الخالي من المخاطرة

 المتاح حاليا على إصدارات     المحسوبسعر الفائدة الخالي من المخاطرة هو العائد        ، فإن   كما هو معروف     ٣٧ب
 بمـدة   رسـة ومة البالد التي تستخدم عملتها في التعبير عن سـعر المما          من قبل حك   اًبكوبون قيمته صفر  

على أسـاس المـدة التعاقديـة       (متبقية مساوية للمدة المتوقعة لخيار االكتتاب في األسهم التي تم تقييمها            
 نوقد يكو ). الممارسة المبكرة المتوقعة   آثارالمتبقية من خيار االكتتاب في األسهم مع األخذ في االعتبار           

 في حالة عدم وجود مثل هذه اإلصدارات الحكومية أو إذا أشـارت             من الضروري استخدام بديل مناسب    
سـعر الفائـدة الخـالي مـن        ال تمثـل     هذه   لحكومة  ا إصداراتالظروف إلى أن العائد المتضمن على       

بـشكل   عالوةً على ذلك، يجب أن يتم استخدام بديل مالئم إذا كان مشاركو السوق يقومـون                 .ةالمخاطر
 بدالً مـن العائـد الـضمني علـى          ستخدام ذلك البديل  نمطي بتحديد سعر الفائدة الخالي من المخاطرة با       

 عند تقييم القيمة العادلة لخيار االكتتاب في األسهم بمدة تـساوي المـدة المتوقعـة              صدارات الحكومية إلا
  .لخيار االكتتاب في األسهم الذي تم تقييمه

  
   الهيكل الرأسماليآثار
أسهم متداولة، وعند ممارسـة هـذه       ، يحرر الغير، وليس المنشأة، خيارات اكتتاب في         كما هو معروف      ٣٨ب

ألسـهم مـن     ويتم الحصول على تلك ا     ، يقوم المحرر بتسليم األسهم إلى حامل خيار االكتتاب        الخيارات
فـي   ليس لها أثر      ومن ثم فإن ممارسة خيارات االكتتاب في األسهم المتداولة         حاملي األسهم الموجودين،  

  .تضخيم عدد األسهم بإصدارات جديدة
  
بالعكس، إذا قامت المنشأة بتحرير خيارات االكتتاب في األسهم، يتم إصدار أسهم جديدة عنـد ممارسـة                   ٣٩ب

جوهرها، وذلك إذا تم استخدام     واء المصدرة بالفعل أو المصدرة فى       س(خيارات االكتتاب في تلك األسهم      
ونظرا ألن األسـهم سـوف يـتم        ). ادة شراؤها في السابق واالحتفاظ بها في الخزانة       األسهم التي تم إع   

 مـن شـأن هـذه       فإنـه  السوق الحالي في تاريخ الممارسـة،        إصدارها بسعر الممارسة بدالً من سعر     
اإلصدارات الفعلية أو المحتملة أن تخفض من سعر السهم، بحيث ال يحقق حامل خيار االكتتـاب فـي                  

 الذي يحققه عند ممارسة خيارات االكتتـاب        الربح كبيرا عند ممارسة هذا الخيار مثل ذلك         ربحاًاألسهم  
  .في أسهم متداولة مماثلة ال تخفض من سعر السهم
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يعتمد تحديد ما إذا كان لتلك الممارسة أثر على قيمة خيارات االكتتاب في األسهم على عوامل مختلفـة،                     ٤٠ب
د سوف يتم إصدارها عند ممارسة خيارات االكتتاب في األسهم مقارنةً بعد          مثل عدد األسهم الجديدة التي      

 بالفعل أن يتم منح خيارات لالكتتاب في        تتوقع السوق   ت كما أنه إذا كان    األسهم التي تم إصدارها بالفعل،    
تحليل التخفيض المحتمل في سعر السهم إلى سعر السهم فـي            بالفعل ب  تقد قام تكون   السوق   فإناألسهم،  

  .ريخ المنحتا
  
  
لألثر المخفض لسعر السهم النـاجم عـن        يجب على المنشأة أن تراعي ما إذا كان من الممكن أن يكون                ٤١ب

رة لتلك الخيـارات فـي       أثر على القيمة العادلة لتلك المقد      ممارسة خيارات االكتتاب في األسهم مستقبالً     
تتاب في األسهم بحيث تراعي هذا األثـر         ويمكن أن يتم تكييف نماذج تسعير خيارات االك        تاريخ المنح، 

  .المحتمل لتخفيض سعر السهم
  

    المسددة في شكل أسهممدفوعات مبنية على أسهمإدخال تعديالت على العقود القائمة على 
 أدوات، بغض النظر عن أية تعديالت تدخل على األحكام والشروط التي تـم مـنح                "٢٧"تقتضي الفقرة     ٤٢ب

 حقوق الملكية المذكورة، أن تقوم المنشأة       أدواتها، أو أي إلغاء أو تسوية لمنحة        حقوق الملكية على أساس   
 حقوق الملكية الممنوحة في     دوات الخدمات المتلقاة والمقاسة بالقيمة العادلة أل      - اًعلى أقل تقدير   - بإثبات

بخـالف شـرط     ( نتيجة لعدم استيفاء أحد شروط االستحقاق      دوات تستحق تلك األ   إال إذا لم  تاريخ المنح،   
 التعديالت التي تزيد من     آثار تثبتباإلضافة إلى ذلك، على المنشأة أن       . المحددة في تاريخ المنح   ) السوق

 أو تكون ذات ميزة بخـالف ذلـك         مدفوعات مبنية على أسهم   إجمالي القيمة العادلة للعقود القائمة على       
  .بالنسبة للعامل

  
  "٢٧"ولتطبيق مقتضيات الفقرة    ٤٣ب

على سبيل المثال عن    ( حقوق الملكية الممنوحة     دواتإذا أدى التعديل إلى زيادة القيمة العادلة أل         )أ ( 
على المنـشأة أن تـدخل   ف، المقاسة قبل أو بعد التعديل مباشرةً، )طريق تخفيض سعر الممارسة   
 مقابـل    نظير الخدمات المتلقاة في    المعترف به  في قياس المبلغ     ،القيمة العادلة الزائدة الممنوحة   

والقيمة العادلة الزائدة الممنوحة هي الفرق بين القيمة العادلـة            حقوق الملكية الممنوحة،   أدوات
 حقوق الملكية األصلية، وكالهما مقدر في       دوات حقوق الملكية المعدلة والقيمة العادلة أل      دواتأل

القيمة العادلة الزائـدة    يتم تضمين   فإنه   إذا وقع التعديل أثناء فترة االستحقاق،         و .تاريخ التعديل 
 نظير الخدمات المتلقاة خالل الفترة الممتدة مـن تـاريخ التعـديل       المعترف به في قياس المبلغ    

 حقوق الملكية المعدلة، باإلضافة إلى المبلغ القائم علـى أسـاس            أدواتاستحقاق  وحتى تاريخ   
عبـر بقيـة فتـرة        به المعترف  الملكية األصلية في تاريخ المنح      حقوق دواتالقيمة العادلة أل  

القيمـة العادلـة    ب االعتـراف  يـتم    اق إذا وقع التعديل بعد تاريخ االستحق      االستحقاق األصلية، 
كان يجب على العامل إتمام فترة       أو خالل فترة االستحقاق إذا       -اإلضافية الممنوحة على الفور   

  .عدلة حقوق الملكية المدواتمستحقًا بدون شرط ألالخدمة اإلضافية قبل أن يصبح 

يجب على المنـشأة    فإنه  الممنوحة،   حقوق الملكية    أدواتبالمثل، إذا أدى التعديل إلى زيادة عدد          ) ب(
المقاسة في تاريخ التعـديل،  و حقوق الملكية اإلضافية الممنوحة،    دواتأن تدخل القيمة العادلة أل    

 الممنوحـة،    حقوق الملكية  أدوات نظير الخدمات المتلقاة مقابل      المعترف به ضمن قياس المبلغ    
على سبيل المثال، إذا وقع التعديل أثنـاء        . أعاله) أ(بالتناسب مع المقتضيات المذكورة في البند       

 حقوق الملكية اإلضافية الممنوحة فـي قيـاس المبلـغ    أدواتيتم تضمين فإنه  فترة االستحقاق،   
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ى تاريخ استحقاق    نظير الخدمات المتلقاة خالل المدة الممتدة من تاريخ التعديل وحت          المعترف به 
 دوات حقوق الملكية اإلضافية، باإلضافة إلى المبلغ القائم على أساس القيمـة العادلـة أل              أدوات

ـ    التي يتم    الممنوحة أصالً في تاريخ المنح    حقوق الملكية    ا خـالل بقيـة فتـرة       االعتـراف به
 .االستحقاق األصلية

 

ى حصول مزايا للعامل، على سبيل      إذا قامت المنشأة بتعديل شروط االستحقاق بأسلوب يؤدي إل          ) ج(
بخالف شرط الـسوق، الـذي   (فترة االستحقاق أو بتعديل أو إزالة شرط األداء     بتخفيض  المثال  

على المنشأة أن تأخذ    ف،  )أعاله) أ( التي تطرأ عليه طبقًا للبند       التغيراتمع  من خالل   يتم التعامل   
 ."٢١" إلى "١٩" الفقرات من شروط االستحقاق المعدلة في االعتبار عند تطبيق مقتضيات

  
 حقوق الملكية الممنوحة بأسلوب يخفض      أدواتإذا قامت المنشأة بتعديل أحكام وشروط       عالوةً على ذلك،       ٤٤ب

، أو إذا لم تكن منشئة أليـة ميـزة          مدفوعات مبنية على أسهم   من إجمالي القيمة العادلة للعقد القائم على        
مع الخدمات المتلقاة كمقابل      الرغم من ذلك أن تستمر في التعامل       بالنسبة للعامل، يجب على المنشأة على     

 حقـوق   أدواتبخالف إلغاء بعض أو كـل       ( حقوق الملكية الممنوحة كأن تلك التعديالت لم تكن          دواتأل
  :على سبيل المثال). "٢٨"الملكية الممنوحة، التي يتم التعامل معها طبقًا لنص الفقرة 

 حقوق الملكية الممنوحة المقاسة قبل التعديل       دواتتخفيض القيمة العادلة أل   إذا أدى التعديل إلى       )أ ( 
على المنشأة أن تراعي االنخفاض في القمية العادلة وأن تستمر فـي قيـاس              فأو بعده مباشرةً،    

على أساس القيمة    ة حقوق الملكية القائم   أدوات نظير الخدمات المتلقاة مقابل      المعترف به المبلغ  
  . حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنحتدواالعادلة أل

يتم التعامـل   فإنه   حقوق الملكية الممنوحة إلى العامل،       أدواتإذا أدى التعديل إلى تخفيض عدد         )ب(
  ."٢٨" الفقرة لمتطلبات طبقًا ن إلغاء لتلك الشريحة من المنحةمع هذا التخفيض كما لو كا

ق بشكل ال تنشأ عنه مزايا بالنسبة للعامل، على سبيل          إذا قامت المنشأة بتعديل شروط االستحقا       )ج(
بخـالف شـرط    (المثال، عن طريق زيادة فترة االستحقاق أو تعديل أو إضافة شـرط األداء              

، ال يجـوز  )أعـاله ) أ( التي تدخل عليه طبقًأ لنص البند   راتيالتغالسوق، الذي يتم التعامل مع      
   ."٢١" إلى "١٩" الفقرات من متطلباتد تطبيق للمنشأة أن تراعي شروط االستحقاق المعدلة عن


