










                                                                                   على المنشأة االعتراف بالسلع والخدمات التي تتلقاهـا أو تـشتريها فـي إطـار              -    
            أن تتلقـى           و بمجـرد                                            على أسهم عندما تحصل علـى الـسلع                           المدفوعات المبنية 

                        وات حقوق الملكية إذا تم        في أد        المقابلة        الزيادة  ب                     وعلى المنشأة االعتراف   ،        الخدمات
                  في شكل أسهم، أو       تسدد              مبنية على أسهم         مدفوعات      مقابل                          تلقي السلع أو الخدمات    

   .      نقدا    تسدد                       مدفوعات مبنية على أسهم      قابل  م                                    التزام إذا تم تلقي السلع أو الخدمات  ك
    

                        مدفوعات مبنية على        مقابل                                                              إذا كانت السلع أو الخدمات التي يتم تلقيها أو شرائها             -    
                                                                       أسهم غير مستوفية للشروط التى تؤهلها لالعتراف بها كأصول، يتم االعتراف بها 

   .        كمصروفات
  
٩ 

                ، يجـب علـى                             المسددة في شكل أسـهم                                    للمدفوعات المبنية على األسهم          لنسبة    با  -
          لهـا            المقابلـة                                 الخدمات المتلقاة، والزيـادة        و              المستلمة أ                          المنشأة أن تقيس السلع   

                                            بالقيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة،             وذلك          ً   مباشرةً،                   حقوق الملكية       أدوات   ي   ف



              وإذا تعذر    ،           يعتمد عليه                                                                   ما لم يكن من المتعذر تقدير القيمة العادلة المذكورة بشكل           
     فإنه   ،           يعتمد عليه                                                                    على المنشأة تقدير القيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة بشكل       

       ، بشكل               حقوق الملكية     أدوات         لها في         المقابلة             ها، والزيادة                       يجب عليها أن تقيس قيمت
         حقـوق       أدوات                               القيمة العادلة لألسـهم أو       ) ١ (                                  غير مباشر، عن طريق الرجوع إلى     

   .          الممنوحة       الملكية

           تاريخ منحها





             تاريخ القياس 



        شـروط   



 ،     المنح             بسمة إعادة   









             تقيس السلع   أن                ، على المنشأة                ً    المسددة نقداً      أسهم                         للمدفوعات المبنية على           لنسبة    با  -  
     وإلى   .           المذكور        لاللتزام                               المتكبدة بالقيمة العادلة                 و االلتزامات                        أو الخدمات المشتراة    

        فـي          لاللتزام              يمة العادلة                                       ، على المنشأة أن تعيد قياس الق               االلتزامات                أن يتم تسوية    
    أى                                                                                     كل تاريخ إعداد للقوائم المالية وفي تاريخ التسوية، مع األخذ فـي االعتبـار               

   .                 الخسائر عن الفترة   و أ            في األرباح            المعترف بها                              تغيير يطرأ على القيمة العادلة 



               ً                           والتي تضم شروطًا توفر ألي من المنـشأة                                  للمدفوعات المبنية على أسهم            بالنسبة    
          أو بأيـة   (                                                        الخيار في إما أن تقوم المنشأة بتسوية المعاملة نقـدا       اآلخر      لطرف       أو ا 

                               ملكية، على المنشأة أن تتعامـل         حقوق      أدوات                     أو عن طريق إصدار    )          أصول أخرى 
                        مدفوعات مبنيـة علـى                   على أنها    -             المعاملة     لك                أو مكونات ت   -                  تلك المعاملة      مع

ـ       -                      وإلى المدى الذي   -              نقدا إذا       مسددة      أسهم    ً اً                                        تكبدت المنشأة في حـدوده التزام
ـ                          مدفوعات مبنية علـى أس               على أنها       أو                                     لدفع نقدا أو بأية أصول أخرى،         با    هم     ــ



                                 ال يتم تكبد ذلك االلتزام فـي         -                    وإلى المدى الذي   -                       في شكل أسهم إذا        سددة  ــ م
 .   وده  حد









                                                                                   على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية مـن               -  
              التي كانت                                المدفوعات المبنية على أسهم           على          القائمة                             فهم طبيعة ومدى الترتيبات     

 .                  قائمة أثناء الفترة



        ة مـن                                                                              على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالي            
      دوات                     القيمة العادلة أل                                                                     فهم كيفية تحديد القيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة، أو        

   .                              الممنوحة، خالل الفترة المالية            حقوق الملكية



                                                              عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية مـن                  أن تفصح               على المنشأة     -
                       التي تتم على أرباح            على أسهم        مبينة    ال         مدفوعات    ال                                  فهم أثر المعامالت القائمة على      

 .        المالي      مركزها                                          المنشأة أو خسائرها عن الفترة المالية وعلى 





  
   .            ً              ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه  )  ٣٩ (                          معيار المحاسبة المصرى رقم            هذا الملحق        يرافق


































