
 

 

 
 2015المعدل ( 22)رقم  المصرى معيار المحاسبة

 فى األرباحالسهم نصيب 
 

 هدف المعيار
 
فى السهم "نصيب  معلومات عن بموجبهاعرض ي  تحدد و يالتى  القواعد شرحيهدف هذا المعيار إلى  -1

عن نفس الفترة المحاسبية وبين فترات مختلفة منشآت إلى تحسين مقارنة األداء بين  ما يؤدىب" األرباح
تنشأ  "األرباحفى  نصيب السهم "بيانات على  وجود قيود وبالرغم من المنشأة.محاسبية مختلفة لنفس 

مقام محدد استخدام ن إ" فاألرباحتحديد "فى يمكن تطبيقها التى السياسات المحاسبية  اختالفبسبب 
معادلة الفى  "المقسوم عليه"على المعيار هذا لذا يركز  – يةرير المالاالتقمن يحسن  متفق عليه
 . فى األرباحنصيب السهم حساب فى المستخدمة 

 نطاق المعيار
 
 :طبق هذا المعيار علىي   -2

 :أةلمنشالمنفردة القوائم المالية  وأ، القوائم المالية المستقلة  (أ)

مصرى سوق )ألوراق المالية ل سوق  بالمحتملة  أوالقائمة أسهمها العادية  يتم تداول (1)
 .واإلقليمية(بما فى ذلك األسواق المحلية  ىأجنبأو 

للهيئة العامة للرقابة  -لتقديم تلك القوائم تقوم بإجراءات أو  - قوائمها المالية قدمت( 2أو ) 
 فى سوق  بغرض إصدار أسهم عادية أخرى رقابية  ةجه أوأو لهيئة مماثلة المالية 

 عام.

 :أممنشأة لها  (لمجموعة)المالية المجمعة  القوائمو)ب(  

سوق مصرى ) ألوراق الماليةل سوق  بمحتملة ال أوالقائمة عادية ال هاأسهميتم تداول  (1)
 .(ةواإلقليميبما فى ذلك األسواق المحلية  بىأجنأو 

للهيئة العامة للرقابة  -أو تقوم بإجراءات لتقديم تلك القوائم  -قوائمها المالية قدمت( 2أو)
 فى سوق  بغرض إصدار أسهم عادية أخرى رقابية  ةجهلهيئة مماثلة أو  المالية أو

 .عام
 
فى  نصيب السهم" بحسابأن تقوم  "فى األرباح  نصيب السهم"فصح عن التى ت أةنشمعلى ال -3

  واإلفصاح عنه بما يتفق مع هذا المعيار.الخاص بها  "األرباح
 
 

22 -1  
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لمعيار  طبقا  المستقلة والقوائم المالية المجمعة  المالية القوائم من كل   عرضتقوم منشأة بما عند -4
( على 17ومعيار المحاسبة المصرى رقم )  "القوائم المالية المجمعة" (42)المحاسبة المصرى رقم 

نصيب السهم " عنهذا المعيار  هايتطلب ىالتعرض اإلفصاحات إلى األمر يحتاج منها فإن الترتيب 
  .المستقلة المالية القوائمالمعلومات التى تتضمنها  أساس" على فى األرباح

 

  .األرباح أو الخسائر ) الدخل( فقطفى قائمة  "فى األرباح  السهمنصيب " عرضب المنشأة تقوم -أ4
 

 تعريفات
 

 

 قرين كل منها: للمعنى المذكورهذا المعيار طبقا   تستخدم المصطلحات التالية فى -5
 

نصيب السهم من  أو النقص فى فى األرباحنصيب السهم  هو الزيادة فى: ضيخفتللمضاد الاألثر 
عقود و ن خيارات أأو ، ست حول القابلة للتحويل األدوات أن افتراض  )أو الناشئ( من الناشئةالخسارة 

 .محددةشروط عند استيفاء ست صدر عادية أن أسهم أو ، ست مارس )البيع / الشراء( حق  اتضمان
 .  محددةعلى تحقق شروط  تعتمداتفاقية إلصدار أسهم  هى: مشروطةاتفاقية أسهم 

بدون مقابل نقدى أو  قابلة لإلصدار أسهم عادية هى :القابلة لإلصدار المشروطةالعادية األسهم 
اتفاقية  فى عليهامنصوص محددة عند تحقق شروط وذلك مقابل آخر  أىبأو ضئيل بمقابل نقدى 

 أسهم مشروطة.  
نصيب السهم من  أو الزيادة فى فى األرباح السهم نصيب فى النقصهو : ضيخفتلالعادى لاألثر 

أن ، أو  ست حول القابلة للتحويل المالية افتراض أن األدوات الناشئ )أو الناشئة( منالخسارة 
عند استيفاء ست صدر سهم عادية أأن أو ،  ست مارس )البيع/ الشراء(حق  اتوعقود ضمانخيارات 
 . محددةشروط 

 .فى شراء أسهم عاديةلحاملها الحق هى أدوات مالية تعطى  :اموما فى حكمه وقالحقالخيارات و 
 أدوات الملكية األخرى.  كافة فئات لحقوق  تالية  تعد حقوقها ملكية  أداة وه: ىالسهم العاد
 امتالك أسهم عادية.  فى حاملهلالحق قد يمنح آخر أداة مالية أو عقد  وه: المحتمل ىالسهم العاد

بيع أسهم عادية بسعر محدد  فىها لحاملالحق عقود تعطى  هى: ألسهم العاديةعلى اخيارات البيع 
 .معينةخالل فترة 

 
مثل  -األنواع األخرى من األسهم تكون  مابعدفقط أرباح الفترة  صافى ألسهم العادية فىتشارك ا -6

األسهم العادية فئات من واحدة  كثر من فئة  ألمنشأة ادى لقد يكون و . قد شاركت فيها – األسهم الممتازة
 توزيعات أرباح.الحصول على  فئات األسهم العادية لها نفس الحقوق فى منفئة كل علمًا بأن 
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 :ملة ما يلىألسهم العادية المحتمن أمثلة ا -7
القابلة للتحويل إلى  (األسهم الممتازة ى ذلكبما ف)المالية أو أدوات حقوق الملكية  االلتزامات ) أ(

 أسهم عادية. 
 . فى الحصول على أسهم وقالحقخيارات و ال )ب(
تلك المتعلقة تعاقدية مثل ترتيبات إصدارها عند تحقق شروط ناتجة عن التى يحتمل سهم األ )ج(

 أو أصول أخرى." Businesses"أعمال أنشطة منشأة أو شراء ب
 
األدوات "( 25فة فى معيار المحاسبة المصرى رقم )عر  المصطلحات الم  فى هذا المعيار ستخدم ت   -8

" من معيار المحاسبة المصرى رقم 11ها فى فقرة "كل منلمعانى المحددة ل" طبقًا لالمالية: العرض
المالية  اة( األد25)المحاسبة المصرى رقم ف معيار عر  ي  ذلك. و على خالف ذكر صراحة ي( ما لم 25)

عن  يةتوضيحإرشادات يقدم حقوق الملكية والقيمة العادلة كما  اةوأد ىلتزام المالواال ىواألصل المال
 التعريفات.تلك تطبيق كيفية 

 
 القياس

 فى األرباحلسهم ل النصيب األساسى
أو  ألرباح" وذلك بالنسبة لفى األرباحلسهم ل ىاألساسنصيب "ال قيم بحسابقوم أن تالمنشأة على  -9

ألرباح أو الخسائر من بالنسبة ل لككذو  -األم للمنشأة األسهم العادية  مالكإلى  المنسوبة الخسائر
 عرضما قامت المنشأة بإذا للمنشأة األم األسهم العادية  مالكالمنسوبة إلى المستمرة  العمليات

 . المستمرة العملياتألرباح أو الخسائر من ا
المنسوبة خسائر الرباح أو األ صافى " وذلك بقسمة فى األرباحلسهم "النصيب األساسى ل حسابتم ي -10

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )البسط( األسهم العادية للشركة األم  مالك إلى
 . )المقام(  خالل الفترة

 
حصة قياس لمؤشر  تقديم فى "فى األرباحاإلفصاح عن "النصيب األساسى للسهم  يتمثل الهدف من -11

 . )الفترة المالية(التقريرخالل فترة أداء المنشأة  ىركة األم فلشمن أسهم ا كل سهم عادى
 

 األرباح
األسهم  مالكإلى المنسوبة فإن المبالغ  "فى األرباحللسهم  األساسىالنصيب " حساب من أجل -12

 : كل منتتمثل فى والتى األم  للمنشأةالعادية 
 .  المستمرةالعمليات من للمنشأة األم  ةالمنسوبر ئح أو الخساارباأل   (أ)
 األم.للمنشأة  ةالمنسوبر ئح أو الخساارباأل  ( ب)و

المتعلقة باألسهم الممتازة بالمبالغ التالية  معدلة  أعاله  (ب)و( أ)ستكون هى المبالغ المحددة فى 
 (: هال ىبيالضر األثر بعد خصم ) كحقوق ملكية ةبوبالم
  األسهم الممتازةتلك توزيعات أرباح  -

 األسهم الممتازة تلك تسوية والفروق الناتجة عن   -

 الممتازة. األسهمتلك واآلثار المماثلة األخرى ل  -
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تخصم تلك تتحدد للعاملين وألعضاء مجلس اإلدارة حصص فى األرباح التى تقرر منشأة توزيعها و  أ-12

األرباح  الحصص من خالل قائمة توزيعات األرباح شأنها فى ذلك شأن حصص المساهمين فى
ما. وعندما وتعديالته والئحته التنفيذية 1981لسنة  159 األموال رقمحكام قانون شركات تطبيقا  أل

يقترح مجلس إدارة منشأة مشروعا  لتوزيع األرباح خالل الفترة التالية لتاريخ إعداد القوائم المالية 
ويتضمن ذلك المشروع المقترح  الجارية للمنشأة وقبل تاريخ اعتماد تلك القوائم المالية لإلصدار

للتوزيع حصة  للعاملين ومكافأة  ألعضاء مجلس اإلدارة فى األرباح المقترح توزيعها عندئذ يمكن 
المعدلة" األرباح للمنشأة أن تخصم التوزيعات المقترحة للعاملين وألعضاء مجلس اإلدارة من مبالغ "

فى "النصيب األساسى للسهم ب احسوذلك عند " أعاله من هذا المعيار 12المشار إليها بالفقرة "
" وبشرط أن تفصح صراحة  عن أن المبالغ التى تم خصمها ال زالت تحت اعتماد الجمعية األرباح

العامة لمساهمى المنشأة على اعتبار أن الجمعية العامة هى وحدها التى تملك سلطة اعتماد تلك 
وقد تختلف حصص العاملين وأعضاء ت القانون. التوزيعات أو تعديلها أو رفضها طبقا  ألحكام ذا
الجارية )التى تعد القوائم المالية فى الفترة خالل  مجلس اإلدارة فى األرباح التى يتقرر توزيعها

نهايتها( عن المبالغ التى قد تكون المنشأة سبق وأن خصمتها ضمن إفصاح "النصيب األساسى 
المنصرم )تحت اعتماد الجمعية العامة(. وفى هذه الحالة يتعين على عن العام  " فى األرباحللسهم 

المنشأة أن تقوم بإعادة عرض معلومات المقارنة التى تظهر ضمن إفصاح العام الجارى وذلك 
المعدلة " األرباح مبالغ "بتسوية الفرق الناتج عن ذلك االختالف سواء باإلضافة إلى أو الخصم من 

المعدلة" األرباح مبالغ "حساب أ" عند 12" أعاله. وتسرى أحكام الفقرة "12رة "والمشار إليها فى الفق
الشركات التابعة والشقيقة بالقوائم المالية المجمعة للمنشأة األم والتى تدرج بها نتائج أعمال 

مبالغ حساب  أ" أيضا  عند 12كما تسرى أحكام الفقرة " .مشتركة والمشروعات التى تخضع لسيطرة 
المعدلة" فى القوائم المالية المستقلة للمنشأة األم وكذا القوائم المالية المستقلة أو القوائم اح األرب"

المالية المنفردة التى تعدها الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات التى تخضع لسيطرة مشتركة 
 حسب األحوال.

 

كافة بنود ألسهم العادية للمنشأة األم المنسوبة لمالك االمحددة عن الفترة و ر ئخساالح أو اربتتضمن األ -13
ذلك  بما فىخالل الفترة  والمعترف بهااألم  للمنشأةاألسهم العادية  لمالك المنسوبةالدخل والمصروف 

)راجع معيار المحاسبة  األسهم الممتازة المبوبة كالتزاماتعلى  "رباحاألوتوزيعات  يبةالضر عبء "
 . ((1المصرى رقم )

 
 :هوفترة الر ئأو خساح اربأمن م و خصالم( ةالضريببعد ) األسهم الممتازةأرباح توزيعات مبلغ  د  ع  ي   -14

 ألرباحاألسهم الممتازة غير مجمعة لتوزيعات أرباح المعلن خالل الفترة من أى مبلغ ال (أ)
 . )مخصومًا منه الضريبة(

)مخصومًا منه ألرباح األسهم الممتازة المجمعة امن أرباح المبلغ الواجب توزيعه خالل الفترة  )ب(و
توزيعات أرباح مبلغ تضمن يوال  .اهتوزيععن  اإلعالن تم أو لم يتمقد أكان سواء الضريبة( 

سددت أو أعلن عنها خالل عن الفترة أية توزيعات لألسهم مجمعة األرباح األسهم الممتازة 
 تعلق بفترات سابقة. تو الفترة الجارية 
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تلك  إصدارعـن منشأة  ض  ـو  ع  ت   منخفضة لكى أوليةتوزيعات بموجبها تتقرر  التى –األسهم الممتازة إن  -15
 فى فتـرات الحقة لكى يةالسـوقتفوق مثيلتها بموجبها توزيعات  يتقررالتى أو ، األسهم الممتازة بخصم 

ألسهم ابفى بعض األحيان يشار إليها  –بعالوة الممتازة األسهم تلك  ءعن شراالمستثمرين  ض  و  ع  ي  
مبلغ ويتم استهالك أى . "Increasing rate preference shares" ذات العائد المتزايدالممتازة 
ألرباح المحتجزة اعلى  "المتزايد العائداألسهم الممتازة ذات ـ "تتعلق بصدار إخصم أو عالوة أصلى ل

وتعامل كتوزيعات ممتازة  "the effective interest method"الفعلى باستخدام طريقة سعر الفائدة 
 . "فى األرباحنصيب السهم "حساب  بغرض

 
 تمثل الزيادةو . األسهمتلك ى لحاملالمنشأة من  عرض مقدمبموجب إعادة شراء األسهم الممتازة قد يتم  -16

 اً الدفترية لألسهم الممتازة عائدعن القيمة األسهم الممتازة  لحاملىللمقابل المدفوع القيمة العادلة فى 
هذا المبلغ عند يتم خصم و  .للمنشأةاألرباح المحتجزة  على تكلفةً و األسهم الممتازة  لحاملىنسبة بال

 األم.   للمنشأةالعادية  األسهمالمنسوبة لمالك  ةالربح أو الخسار حساب 

 
على يرات اإليجابية يالممتازة القابلة للتحويل من خالل التغلألسهم  المبكر تحويلالمنشأة  تشجعقد  -17

ألسهم للمدفوع من االقيمة العادلة فى  مثل الزيادةتو  .ىإضافمقابل بسداد شروط التحويل األصلية أو 
شروط التحويل بموجب القيمة العادلة لألسهم العادية القابلة لإلصدار  عنآخر مقابل أى  العادية أو

 المنسوبة لمالك ةالخسار  الربح أوحساب ، ويخصم عند  األسهم الممتازة بالنسبة لحاملى اً األصلية عائد
 األم. المنشأة فى األسهم العادية 

   

عند فى تسويتها للمقابل المدفوع عن القيمة العادلة  الممتازةالدفترية لألسهم قيمة ال فىأية زيادة تضاف  -18
 األم. فى المنشأة األسهم العادية  المنسوبة لمالك ةالخسار  أوالربح حساب 

 

 األسهم
المتوسط  هوعدد األسهم العادية يكون  "فى األرباحللسهم  ساسىالنصيب األ"حساب  من أجل -19

 القائمة خالل الفترة.العادية األسهم  لعددالمرجح 
 

رأس مال يتغير مبلغ أن  احتماليةالعادية القائمة خالل الفترة  لعدد األسهمالمتوسط المرجح يعكس  -20
المتوسط ويمثل . وقت فى أىاألسهم القائمة من  أقلأو أكبر وجود عدد خالل الفترة نتيجة المساهمين 

ل عد  ت  على أن  القائمة أول الفترة العادية عدد األسهم  :خالل الفترة ةألسهم العادية القائما لعدد المرجح
خالل الفترة  بمعرفة المنشأة أصدرت أو (خزينةالسهم أأ عيد شرائها ) التىاألسهم العادية عدد ب
يظل فيها عدد األسهم  عدد األيام التىعامل الوقت المرجح ويمثل  .المرجحالوقت فى عامل  ةمضروبو 

فى كثير المعقول للمتوسط المرجح أمرًا مقبواًل التقريب ويعد  ، عدد أيام الفترة منسوبًة إلى إجمالىقائمًا 
   من الحاالت.
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المتوسط ضمن عادًة األسهم  درج  ت   -لقوانين واللوائح المحلية السارية ابأحكام اإلخالل  ممع مراعاة عد -21
عادًة األسهم )إصدار مقابل يعترف فيه بالمبلغ المستحق الذى تاريخ الاعتبارًا من لعدد األسهم المرجح 
 مثال ذلك:و  -( األسهم تاريخ إصدارما يكون 

 . االستالم ةمستحق يةعندما تكون النقد نقديةمبالغ المصدرة مقابل العادية  األسهمتدرج  (أ)

فى أسهم  -األرباح  لتوزيعاتاالختيارى ستثمار االعادة المصدرة نتيجًة إلألسهم العادية درج اتو)ب( 
 .تبدأ المنشأة فى سداد التوزيعاتعندما وذلك  – عادية أو ممتازة

الذى تاريخ المن اعتبارًا  إلى أسهم عاديةدين نتيجة تحويل أداة  المصدرةالعادية  األسهمتدرج و)ج( 
 االستحقاق(. ى عنعن التراكم )أ الفوائدفيه توقف ت

وذلك مالية أخرى  واتأد أو عن لأص علىالفوائد ن عوضًا ع ةصدر الماألسهم العادية تدرج  و)د(
 .عن التراكم )أى عن االستحقاق( الفوائدفيه توقف الذى تتاريخ المن 

 ىجر الذى تتاريخ المن وذلك  منشأةعلى  مقابل تسوية التزام  فى  ةصدر ماألسهم العادية التدرج  )هـ(و
 التسوية.فيه 

الذى يتم تاريخ المن وذلك  (بخالف النقدية) قتناء أصل  المقابل ك ةصدر الماألسهم العادية تدرج  و)و(
 االقتناء.ب االعتراففيه 

تأدية وذلك عند تقديم أو  المنشأة إلىيتم تقديمها  اتمقابل خدم ةصدر ماألسهم العادية التدرج  و)ز(
 .اتالخدمتلك 

تلك المتعلقة بإصدار واألحكام  على الشروطبناًء األسهم العادية الذى تدرج فيه توقيت الويتحدد 
 عقد مرتبط باإلصدار. لجوهر أى ةخاص ويجب إعطاء عنايةً  .األسهم

 

ل   كجزء من مقابل ةالمصدر األسهم العادية  درج  ت   -22 و   ضمن -معاملة لتجميع األعمال  فى -الشراء الم ح 
أرباح المقتنية تدرج  المنشأةوذلك ألن ،  المتوسط المرجح لعدد األسهم اعتبارًا من تاريخ االقتناء

 .الخاصة بها اعتبارًا من تاريخ االقتناءوالدخل الشامل الدخل قوائم  المنشأة المقتناة فى وخسائر

 
سوف يتم إصدارها عند  األسهم العادية التى درج  " ت  فى األرباح"النصيب األساسى للسهم حساب  عند -23

 .  األداةبالمتعلق إبرام العقد الذى يتم فيه تاريخ ال منى" وذلك اعتبارًا لزاماإلأداة قابلة للتحويل "تحويل 

 
 النصيب األساسى للسهم"حساب فى  وتدرجكأسهم قائمة القابلة لإلصدار" المشروطة األسهم ت عامل " -24

أى عندما تكون ) الضرورية كافة الشروطتستوفى فيه  الذىتاريخ المن اعتبارًا فقط  "فى األرباح
قابلة مشروطة  اً أسهم"مرور الوقت فقط على إصدارها  يتوقف لتىاألسهم اال تعد و  .(األحداث قد وقعت

األسهم العادية تعامل وال . التى ال ريب فيها هو من األمور اليقينيةوذلك ألن مرور الوقت لإلصدار" 
عند قائمة ويتم استبعادها  كأسهم  )أى التى تخضع لالستدعاء(  "بشروط معينة ةعادلالست "القابلةالقائمة 
تلك األسهم فيه ال تصبح التاريخ الذى حتى يحل  "فى األرباح األساسى للسهم  "النصيبحساب 

 .خاضعة لالستدعاء
  

 ملغاة. -25
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كل الفترات المعروضة ليعكس كافة لالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة و  ل  عد  ي   -26
غيرت من عدد األسهم  التى -يل األسهم العادية المحتملة تحو بمنها ما يتعلق بخالف  -األحداث 

 موارد المنشأة.  فىمقابل  العادية القائمة دون تغيير  
 

ير مقابل تغيأن يصاحب ذلك القائمة دون العادية ض عدد األسهم يخفأو قد يتم تعادية أسهم  ر  صد  ت   قد -27
 الموارد ومثال ذلك: فى
 . (األسهم المجانيةبفى بعض األحيان ا ميشار إليه)منحة أسهم أو إصدار  1الرسملة )أ(  
عندما تتضمن حقوق االكتتاب  ما يحدثخر مثلآإصدار  ىأ مجانى فىعنصر وجود  )ب(و

 . الحاليين عنصرًا مجانياً  مساهمينلل
 تجزئة األسهم.  )ج(و
 . (دمج األسهم)سهم ألل يةعكسالالتجزئة  )د(و

 
سهم مجانية أو أإصدار حتياطيات ، أو عند االمرحلة أو الرباح خصمًا على األإصدار رأس مال عند  -28

يزيد عدد  دون مقابل إضافى وبالتالىبالحاليين لمساهمين لتصدر أسهم عادية  - تجزئة األسهم عند
وفي هذه الحالة يجب تعديل عدد األسهم العادية  .موارد المنشأة سهم العادية القائمة دون زيادة فىاأل

مة كما لو كان هذا الحدث األسهم العادية القائعدد  بنسبة التغير فىالحدث التي كانت قائمة قبل هذا 
حالة إصدار  فى على سبيل المثال:و . 2القوائم المالية ة فىضو عر مفترة مالية أقدم بداية  قد تم فى

دد األسهم العادية القائمة قبل ضرب عتم يعندئذ   -كتوزيعات أسهم مجانية  "كل سهم لمقابسهمين "
لى إصول و لل "x "2ضربها أو العادية الجديد ألسهم عدد ا ىإجمالإلى للوصول  "x "3ذلك اإلصدار 

    .العادية اإلضافية عدد األسهم
 

أن يصاحب ذلك ض عدد األسهم العادية القائمة دون يخفتاألسهم العادية دمج على عادًة يترتب  -29
بمثابة هو األسهم دمج  لمعاملةالشامل ون التأثير عندما يكف. ومع ذلك المنشأة موارد يض مقابل فىخفت

يض خفتل هو نتيجةً عدد األسهم القائمة  يض فىخفتالعندئذ  يكون سهم بالقيمة العادلة إعادة شراء 
 -خاص كوبون توزيع مقترنة بسهم حدث عندما تكون عملية دمج األمثلما ي – الموارد مقابل فى

معاملة الدمج بها تحدث  التى -العادية القائمة خالل الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم  ل  عد  ي  عندئذ  و 
الذى تاريخ المن وذلك اعتبارًا عدد األسهم العادية  يض فىخفتبال -الخاص المقترنة بتوزيع الكوبون 

 الخاص. الكوبون  االعتراف بتوزيعيتم فيه 
 

  فى األرباحالنصيب المخفض للسهم 
ألرباح أو لوذلك بالنسبة  "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم " قيمة بحسابقوم تأن المنشأة على  -30

الخسائر من أو ألرباح كذلك بالنسبة لو  ،األم  لمنشأةلاألسهم العادية  مالكلالخسائر المنسوبة 
                                                 

هذه الفقرة وأى فقرات أخرى  فىعن المعنى المقصود ( "تكاليف االقتراض" 14يختلف معنى الرسملة الوارد فى إطار معيار المحاسبة المصرى رقم ) 1
دون أن تقابلها زيادة فى موارد المنشأة وهو معنى مماثل لألسهم المجانية. وقد تتم الرسملة على رأس مال أسهم إصدار تعنى هنا حيث بهذا المعيار 

 .تحوياًل من أرباح مرحلة أو احتياطياتسبيل المثال وذلك بإصدار أسهم عادية 

ألسهم العادية لرأس المال القائمة ضمن األرصدة االفتتاحية ألرقام المقارنة المعروضة بالقوائم المالية وذلك بنفس نسبة التغير تعديل عدد ايعنى ذلك  2
 فى عدد األسهم التى حدثت خالل الفترة الجارية. 
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 عرضما قامت المنشأة بإذا  األم للمنشأة األسهم العادية المنسوبة إلى مالكالمستمرة  العمليات
 . المستمرة العملياتألرباح أو الخسائر من ا

 
 ئرأو الخساح ارباأل  ل  عد  فعلى المنشأة أن ت   "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم " حساب من أجل -31

وذلك المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كذا و للمنشأة األم األسهم العادية المنسوبة لمالك 
 ضة(.   خف  م  )ال المؤدية للتخفيضاألسهم العادية المحتملة  كافةباآلثار الناتجة عن 

 
األساسى نصيب "الحساب الهدف من مع " فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "حساب الهدف من  يتوافق -32

 يأخذ فىولكنه  – المنشأة أداءفى  ىعادسهم كل نصيب لقياس يقدم مؤشرًا فى أنه " فى األرباح لسهمل
  -ذلك:نتيجًة لو  - قائمة خالل الفترةال "المؤدية للتخفيضاألسهم العادية المحتملة "كافة تأثير  هاعتبار 
 بقيمة بتعليتهاوذلك  ماأل للمنشأة ألسهم العاديةا مالك إلى ةالمنسوب رئخساالأو  حارباأل ل  عد  ت   )أ(

األسهم العادية المحتملة ب تعلقالتى تو خالل الفترة المعترف بها  "والفوائداألرباح توزيعات "
تلك األرباح أو الخسائر أيضًا  ل  عد  ت  كما  -)وذلك بعد خصم الضريبة منها(  المؤدية للتخفيض

األسهم العادية "قد تنتج من تحويل  أو المصروفات والتى الدخل تغييرات أخرى فى ىبأ
 إلى أسهم عادية.  المؤدية للتخفيض"المحتملة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم بتعليته بوذلك المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  ل  عد  ي  )ب( و
المؤدية األسهم العادية المحتملة "افتراض تحويل كافة كانت ستنشأ ب التىالعادية اإلضافية 

 م عادية.  إلى أسهللتخفيض" 
 

 األرباح
ر ئح أو الخساارباأل  بتعديل المنشأةتقوم " فى األرباح النصيب المخفض للسهم " حساب من أجل -33

التالية المبالغ ب "12طبقا  للفقرة " اسابهتحاكما تم  األم للمنشأة األسهم العادية إلى مالك ةالمنسوب
 : (الضريبة خصمبعد )
 خصمتقد  "المؤدية للتخفيضألسهم العادية المحتملة متعلقة بـ "اأخرى  بنودأو  أية توزيعات )أ(  

 حسابهاكما تم للمنشأة األم األسهم العادية  إلى مالك المنسوبة رئأو الخسا حاربأل عند تحديد ا
 ".12للفقرة "طبقا  

 ."المؤدية للتخفيضاألسهم العادية المحتملة ـ "تعلق بتبها خالل الفترة و  عترفم أية فوائد )ب(و
األسهم العادية المحتملة "عن تحويل قد تنجم المصروف  وأ الدخلبنود فى أخرى أى تغيرات  )ج(و

 ."المؤدية للتخفيض
  



 2015المعدل  (22المصرى رقم ) معيار المحاسبة

  9 - 22 

 
 
 
 
 

المحددة البنود ال تنشأ سهم عادية إلى أالمؤدية للتخفيض" األسهم العادية المحتملة "يل تحو بعدما يتم  -34
ل ة ألسهم العادية الجديدة يصبح ل -وبداًل من ذلك  - مجدداً  )ج(-)أ( 33فى الفقرة  الحق فى الم حو 

ح ارباألفإن ذلك لو  .األمللمنشأة  األسهم العادية أو الخسائر المنسوبة إلى مالكح ارباألالمشاركة فى 
بالبنود  ت عد ل   "12"وفقًا للفقرة  ةالمحسوبو  األمللمنشأة  األسهم العاديةأو الخسائر المنسوبة إلى مالك 

األسهم ـ "وتتضمن المصروفات المرتبطة ب متعلقة بها.ضرائب وبأية )ج( -)أ( 33الفقرة  فىالمحددة 
 راجع) الفعليةقًا لطريقة الفائدة طب اميتم المحاسبة عنه التىو والخصم المعاملة تكاليف  "العادية المحتملة

       .("االعتراف والقياس –األدوات المالية " (26معيار المحاسبة المصرى رقم )من  "9"فقرة ال

 
 

فعلى  - المصروف أو الدخلبنود  ىتغيرات ف إلى بالتبعية "األسهم العادية المحتملة"تحويل  ىيؤد قد -35
إذا ما تم  – "األسهم العادية المحتملةـ "مصروف الفائدة المرتبط ب ىالتخفيض ف دىقد يؤ  :سبيل المثال

 ىف زيادة إلىفى الخسارة أو تخفيض  الربحفى زيادة من  ذلك ما ينتج عنو  –سهم عادية ألتحويلها 
فى النصيب المخفض للسهم " حسابغراض ألو  ".األرباح ىف العاملينمشاركة " بنظام المتعلق  العبء
ْ  ت  " األرباح النوعية تلك مثل ب األمالمنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة  رئالخسا أو حارباأل لعد 
 أو المصروف. الدخلبنود  علىيرات تغالمن 

 

 
 األسهم

أن يكون عدد األسهم العادية هو ينبغى  "فى األرباحسهم للالمخفض نصيب ال" حسابمن أجل  -36
 يهإل مضافا   - "26"و "19" للفقرتينمحسوب طبقا  والالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

شأنها أن ت   المرجح لعدد األسهم العادية التى المتوسط  األسهم العادية"عند تحويل كافة  صدر  من  
األسهم العادية المحتملة المؤدية "أن المنشأة  عتبرتو  .عادية أسهمإلى  "المؤدية للتخفيض المحتملة
األسهم  فيه صدر  الذى ت  تاريخ ال فىبداية الفترة أو  إلى أسهم عادية فى هاقد تم تحويل "للتخفيض

 .تاليا  لبداية الفترةالتاريخ إذا كان ذلك  - العادية المحتملة
 

ال من ثم فو  .بشكل مستقل لكل فترة معروضة "المحتملة المؤدية للتخفيض العاديةاألسهم ينبغى تحديد " -37
حتى عن الفترة المنقضية من العام  "المؤدية للتخفيض المحتملة العاديةاألسهم "عدد يمكن النظر إلى 

المؤدية للتخفيض" والمدرجة فى المحتملة  العاديةاألسهم "لعدد  اً مرجح اً متوسطعلى أنها تمثل  تاريخه
   .3المعادلة المتعلقة بكل فترة دورية 

 
 

  

                                                 
يجب أن تتحدد عن فترة التسعة  –مثاًل  –لث من العام يعنى هذا أن عدد "األسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض" لمنشأة  ما فى نهاية الربع الثا 3

متوسط مرجح لعدد األسهم حساب تقوم بتحديد هذا العدد على أساس  أالوعلى المنشأة  –أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ بمعزل عن الفترات األخرى 
   .   حده العادية "المحتملة المؤدية للتخفيض" باستخدام المتوسطات المرجحة لعدد األسهم القائمة التى توصلت إليها فى نهاية كل ثالثة أشهر على



 2015المعدل  (22المصرى رقم ) معيار المحاسبة

  10 - 22 

 األسهمتدرج "و . قائمةفيها تلك األسهم تكون  طبقًا للفترة التىاألسهم العادية المحتملة يتم ترجيح  -38
النصيب "حساب فى خالل الفترة سقوط الحق فى ممارستها ها أو ئيتم إلغا " التىالعادية المحتملة
سبة لألسهم وبالن .فقط خالله كانت قائمةً  ذلك الجزء من الفترة التىعن  "فى األرباحالمخفض للسهم 

النصيب المخفض "حساب عند تدرج فإنها سهم عادية خالل الفترة أإلى  ل  حو  ت   العادية المحتملة التى
األسهم اعتبارًا من تاريخ التحويل فإن و  –تاريخ التحويل حتى و فترة المن بداية  "فى األرباحللسهم 

 "فى األرباحللسهم  "النصيب األساسى كل منحساب تدرج فى عن ذلك التحويل  ةالعادية الناشئ
 ."فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "و

 

ة المؤدية األسهم العادية المحتمل"عند تحويل  صدر  ت   عدد األسهم العادية التى من شأنها أنتحدد ي -39
وجود أكثر من أساس فى حالة و  . "األسهم العادية المحتملة"شروط على أساس وذلك  "للتخفيض
من وجهة نظر الذى يحقق أقصى استفادة ممارسة التحويل أو سعر المعدل يفترض استخدام للتحويل 

 حامل األسهم العادية المحتملة. 
 

إلى أطراف أخرى بخالف المنشأة األم أو  - شقيقة شركةمشروع مشترك أو  أو تابعة شركة رصد  ت   قد -40
 إلى أسهم   ماإ للتحويل قابلةً  محتملة عادية أسهماً  –صاحب الحصة فى المشروع المشترك أو المستثمر 

األم أو  للمنشاةعادية  أسهم إلىأو  ، الشقيقةالتابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة  للمنشأةعادية 
إذا كان لهذه ف .(مالية قوائم)الذين يعرضون المشروع المشترك أو المستثمر  صاحب الحصة فى

على  اً ضخف  م   اً تأثير  الشقيقة الشركةالتابعة أو المشروع المشترك أو  للشركةاألسهم العادية المحتملة 
المحتملة ت درج تلك األسهم  عندئذ   مالية قوائمالتى تعرض للمنشأة  "فى األرباحالسهم األساسى  "النصيب

  ."فى األرباحلسهم ل "النصيب المخفض حساب ىف
 

 ض يخفتلالمؤدية لمحتملة الاألسهم العادية 
تحويلها إلى عندما يكون  فقطنها مؤدية للتخفيض األسهم العادية المحتملة على أإلى النظر يجب  -41

السهم من نصيب زيادة أرباح )أو  فىالسهم نصيب إلى تخفيض من شأنه أن يؤدى أسهم عادية 
 المستمرة. العمليات  (خسائر

 

" لتحديد حاكم رقم  كاألم "المنسوبة للمنشأة  "المستمرةالعمليات من أو الخسائر ح ارباأل"تستخدم المنشأة  -42
ح ارباألت عد ل  و  .لتخفيضل ةداضممؤدية للتخفيض أو المحتملة هى أسهم ما إذا كانت األسهم العادية 

البنود وال تدخل فيها  "12"لفقرة رقم طبقًا لاألم  المنسوبة للمنشأةالمستمرة  العملياتمن خسائر الأو 
 . غير المستمرةالخاصة بالعمليات 

 

سهم عادية أتحويلها إلى يكون عندما  "للتخفيض مضاد  "ذات أثر  اً أسهماألسهم العادية المحتملة  عد  ت   -43
 (رئالسهم من خسانصيب ض يخفت إلىأو )السهم من أرباح نصيب إلى زيادة من شأنه أن يؤدى 

تحويل أو ممارسة ال يفترض ف" فى األرباحلسهم المخفض ل نصيب"الحساب عند و  .العمليات المستمرة
ضاد أثر ممن التى سيكون لها أسهم عادية محتملة بخالف التحويل أو الممارسة( آخر  أو إصدار)
 . 4"فى األرباحض على "نصيب السهم يخفللت

                                                 
األرباح" فيجب عليها أال تفترض أنه عندما تقوم المنشأة بحساب المتوسط المرجح لعدد األسهم بغرض تحديد "النصيب المخفض للسهم فى  أى  4

تحويل أو ممارسة أو إصدار أى من األسهم العادية المحتملة إذا تبين لها أن تحويل أو ممارسة أو إصدار تلك األسهم سيكون له أثر مضاد 
 للتخفيض.
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 نظر  ي   - "مضادة للتخفيض"أو  "مؤدية للتخفيض"المحتملة العادية تحديد ما إذا كانت األسهم من أجل  -44

إجمالى. بشكل بداًل من النظر إليها كل إصدار أو سلسلة من األسهم العادية المحتملة بشكل منفصل ل
تلك األسهم ما إذا كانت تحديد األسهم العادية المحتملة على إلى به  نظر  ي   ىالتسلسل الذقد يؤثر و 

فى  لسهم النصيب األساسى ل"على تخفيض تعظيم تأثير المن أجل لهذا فو من عدمه. مؤدية للتخفيض 
من األسهم العادية المحتملة بتسلسل سلسلة كل إصدار أو  إلى ر  نظ  ي   إلى أقصى حد ممكن "األرباح

درج األسهم العادية )أى ت   فيهتسببًا التخفيض إلى األقل  األكثر تسببًا فىمن األسهم عكس ترتيب ي
لسهم النصيب المخفض لحساب فى  ى"ضافإسهم كل أقل عائد على "المؤدية للتخفيض ذات المحتملة 
العائد األعلى على كل سهم "أن تدرج األسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض ذات قبل  فى األرباح

بسط على ألنها ال تؤثر فى األسهم العادية  وقوالحقخيارات الأواًل وبصفة عامة تدرج . "إضافى
 . المعادلة

 
 Options, warrants and their equivalents   اموما فى حكمهفى أسهم  وقالحقو الخيارات 

 حاملىقيام فترض أن تعلى المنشأة ف ، "فى األرباحلسهم ل النصيب المخفض" حسابمن أجل  -45
 .المؤدية للتخفيضالحقوق و الخيارات تلك ممارسة باألسهم العادية للمنشأة(  )فى وقالخيارات والحق

تم استالمها من  قد تتلك األدوات المالية كما لو كان ممارسةمن  فترضةلمتحصالت الم  ي نظر لو 
الفرق بين هذا ويعالج  .لألسهم العادية خالل الفترة متوسط سعر السوقوفقا  ل عادية إصدار أسهم

متوسط وفقا  لتصدر من شأنها أن كانت  التى العادية وعدد األسهم،  5صدرةمال العادية األسهمعدد 
 دون مقابل.بألسهم عادية  ا  إصدار تمثل على إنها وذلك لألسهم العادية خالل الفترة  سعر السوق

 

شأنها أن تؤدى إلى من إذا كان  "للتخفيض مؤديةً فى األسهم المصدرة لمنشأة " وقالحقو الخيارات  د  ع  ت   -46
وتكون قيمة التخفيض  لألسهم العادية خالل الفترة.سعر السوق  متوسط أسهم عادية بأقل منصدار إ

 .سعر اإلصدارخالل الفترة مخصومًا منه لألسهم العادية السوق سعر متوسط  هى
على  المحتملةاألسهم العادية عامل ت   "فى األرباحلسهم ل المخفضالنصيب "حساب من أجل من ثم فو 
  -:معاً  ن العنصرين التاليينم تتكون انهأ

يفترض و  .خالل الفترة ىالسوقسعرها متوسط وفقًا لعقد إلصدار عدد معين من األسهم العادية  (أ)
مضادة ال مؤدية للتخفيض و ال تمثل أسهم نها رة بشكل عادل وأع  س  م  األسهم تكون تلك أن 

 . "فى األرباحلسهم المخفض ل"النصيب حساب عند ويتم تجاهلها  للتخفيض
 

ال متحصالت و أية  األسهم العادية تلك  د  ل  و  ال ت  و  .األسهم العادية بدون مقابلباقى عقد إلصدار  )ب(
تعد تلك ذلك لو  ، ألسهم العادية القائمةا إلى ةر المنسوبئأو الخساح اربلها تأثير على األيكون 

النصيب "حساب القائمة عند العادية وتضاف إلى عدد األسهم  "لتخفيض"مؤدية لاألسهم 
 . "فى األرباحلسهم ل المخفض

 

                                                 
قًا لما تنص عليه صراحًة شروط عقود الخيارات لفظ "األسهم المصدرة" فى سياق هذه الفقرة يقصد بها عدد األسهم العادية القابلة لإلصدار طبإن   5

وهى األسهم التى قد تصدر فعاًل فى حالة قيام حاملى تلك األدوات المالية بممارسة حقوقهم بالكامل فى األسهم العادية  -أو الحقوق التى تنظمها 
 المصدرة للمنشأة. 
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خالل  ةسهم العاديلأل ىالسوقالسعر متوسط يتجاوز عندما  فقط اً خفضم اً تأثير  وقالحقو خيارات ليكون ل -47
من سعر أقل تلك العقود سعر ممارسة كون يعندما )أى  الحقوق وأخيارات لل الممارسة الفترة سعر

لها سبق  ذىال -" فى األرباح نصيب السهم"ل يتعدتقوم المنشأة بال . و ("in the money" – السوق
 .  ةسهم العاديألأسعار ا ات فىعكس التغير بأثر رجعى ي -عرضه 

ينطبق  لمدفوعات المبنية على أسهم والتىالمتعلقة با –األخرى ترتيبات البالنسبة لخيارات األسهم و  -أ47
سعر اإلصدار فإن  – "مبنية على أسهمالمدفوعات "ال( 39رقم )عليها معيار المحاسبة المصرى 

 ى" يتضمن القيمة العادلة أل47فى الفقرة "المشار إليه الممارسة " وسعر 46فى الفقرة "المشار إليه 
ترتيبات الخيار األسهم أو بموجب "عقد للمنشأة فى المستقبل من المقرر توريدها خدمات سلع أو 

 المدفوعات المبنية على أسهم.األخرى" المتعلقة ب
 

األسهم العادية كذا و القابلة للتحديد المحددة أو الشروط ذات  "األسهم"خيارات  على المنشأة أن تعالج -48
المخفض  النصيب"حساب  خيارات عندك –والتى تخص العاملين بها  - بعدالحق فيها  كتسب  لم ي   التى

تعامل المنشأة و  ، اكتساب الحق فيهاب شروطاً مكون يقد تحققها ن أعلى الرغم من  "فى األرباحللسهم 
 ئهمأداالممنوحة للعاملين والمبنية على األسهم وبالنسبة لخيارات ح. من  التاريخ  قائمة فىكالهما كأسهم 

شروط يتوقف على استيفاء دارها وذلك ألن إصقابلة لإلصدار" مشروطة أسهم بمثابة "تعامل فإنها 
 باإلضافة إلى مرور الوقت. محددة 

   
  Convertible Instrumentsاألدوات القابلة للتحويل  

" لألدوات القابلة خفضمالتأثير ال"فى االعتبار خذ يؤ " فى األرباح"النصيب المخفض للسهم حساب عند  -49
 . "36"و  "33" اتفقر لللتحويل وذلك طبقًا ل

 

أو لها توزيع الربح المعلن مبلغ  كانكلما  "ضيخفتمضادة لل"األسهم الممتازة القابلة للتحويل ت عد   -50
"النصيب تجاوز يالتحويل  عندالحصول عليه  كنيم لكل سهم عادى الجارية الفترة فىعنها المتراكم 
كلما كانت فائدته  "ضيخفتمضاد لل"القابل للتحويل يعد الدين  –وبالمثل  ".فى األرباحللسهم  األساسى

يمكن الحصول  كل سهم عادى( لالدخل أو المصروف والتغيرات األخرى فى ةبيالضر مخصومًا منها )
 . "فى األرباحللسهم  تتعدى "النصيب األساسىالتحويل  دعن عليه

 

على جزء من األسهم  فقطلألسهم الممتازة القابلة للتحويل التحفيزى االسترداد أو التحويل قد يؤثر  -51
المقابل  ىزيادة فالالحاالت فإن مثل تلك  فىو  .من قبل قائمةالتى كانت و  الممتازة القابلة للتحويل

ما إذا كانت بغرض تحديد إلى األسهم المستردة أو المحولة  نسب  ت   "17"الفقرة رقم  ا فىالمشار إليه
فى مستردة أو المحولة األسهم التؤخذ و  ."ضيخفهى أسهم "مؤدية للتالقائمة المتبقية الممتازة األسهم 

 حول.   ت  سترد أو التى ال ت  األسهم االعتبار بمعزل  عن 
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 Contingently issuable shares القابلة لإلصدار  األسهم المشروطة
المشروطة القابلة فإن األسهم العادية  "فى األرباحسهم لل األساسى نصيبال"حساب كما هو الحال عند  -52

تحقق تعندما  "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "حساب عند تدرج كأسهم قائمة و  عامل  ت  لإلصدار 
أو ) بداية الفترة القابلة لإلصدار منالمشروطة األسهم تدرج و  .(تمت األحداثأى إذا ) هاإصدار  شروط

ذا لم ترة(بداية الفتلًا الحقكان لو  اتفاقية األسهم المشروطةمن تاريخ  تحقق الشروط فإن عدد األسهم . وا 
يعتمد على  "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "حساب  المشروطة القابلة لإلصدار التى تدخل فى

ديل سمح بتعوال ي   .الشرطيةنهاية الفترة  هىفترة الكانت نهاية  لوسيتم إصدارها كان  عدد األسهم التى
 الشروط.      تستوفالفترة الشرطية دون أن  عندما تنتهىأرقام المقارنة 

 

معينة أو المحافظة عليه  فترة فىاألرباح مستوى معين من تحقيق إذا كان شرط إصدار األسهم هو  -53
تتعدى إضافية  لفترة   يهظ علايجب الحفلكن كان و نهاية الفترة المعروضة  تحقيق ذلك المستوى فىتم و 

النصيب "حساب وذلك عند  اعتبارها قائمةً ب اإلضافيةاألسهم العادية عندئذ  تعامل  ،الفترة المعروضة 
النصيب المخفض للسهم "هذه الحالة فإن  إذا كان تأثيرها م خف ضًا. وفى "فى األرباحالمخفض للسهم 

 فىالعوائد مستوى كان لو صدر من شأنها أن تكان  على عدد األسهم العادية التى عتمدي "فى األرباح
مثل تلك "األسهم العادية وال تدخل  المشروطة.فترة الهاية ن فى تحققما قد هو ة المعروضة نهاية الفتر 

الفترة  تنتهىحتى وذلك " فى األرباح"النصيب األساسى للسهم حساب  فىالمشروطة القابلة لإلصدار" 
قد ال تكون  المطلوبةالشروط نتيجة ألن فترة مستقبلية أى  فىتتغير العوائد قد ألن المشروطة نظرًا 

 .تحققتقد كلها 

 
 

 فى ةسهم العاديلألالسعر السوقى على  صدارالمشروطة القابلة لإلدد األسهم العادية ععتمد ي قد -54
 "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "حساب فإن ًا خفضمإذا كان التأثير فهذه الحالة  وفى ، المستقبل

نهاية الفترة  للسهم فى ىالسوقالسعر كان من شأنها أن تصدر لو  يعتمد على عدد األسهم العادية التى
  المشروطة.فترة النهاية  للسهم فى ىالسوقالسعر ما قد وصل إليه  وهالمالية 
ذا  تتعدى نهاية الفترة  زمنيةفترة ى على مدللسهم السوقية على متوسط األسعار الشرط ما اعتمد وا 

مثل تلك وال تدخل . الحسابفى  للفترة المنقضيةالسوقية ستخدم متوسط األسعار عندئذ  ي المعروضة
وذلك  "فى األرباحللسهم  األساسىنصيب "الحساب  فى"األسهم العادية المشروطة القابلة لإلصدار" 

 تحققت.قد قد ال تكون كلها  المطلوبةالشروط المشروطة ألن فترة تنتهى الحتى 
 

مستقبلية وأسعار عوائد تحقق على المشروطة القابلة لإلصدار" األسهم العادية "عدد وقد يعتمد  -55
حساب  تدخل فى فإن عدد األسهم العادية التى الحاالتتلك  مثل فىو . مستقبلية لألسهم العادية

الجارية نهاية الفترة حتى األرباح أى ) الشرطينكال  علىسيعتمد  "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "
العادية المشروطة القابلة األسهم "خذ تؤ وال  .(المالية الفترةتلك نهاية  السوقى الجارى للسهم فىسعر الو 

 نين الشرطيإذا تحقق هذإال  "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "حساب االعتبار عند  لإلصدار" فى
 .معاً 
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 آخر بخالف على شرط  المشروطة القابلة لإلصدار" األسهم العادية "عدد يعتمد  قدأخرى  حاالت   فى -56
 – تالحاالمثل تلك  وفى .التجزئة(ب بيعمنافذ افتتاح عدد معين من  :مثل) السوقأسعار  وأاألرباح 

يتم  ئذ  عندف –المشروطة فترة النهاية  أن يبقى الموقف الجارى للشرط دون تغيير حتى افتراضعلى و 
على تدرج عدد "األسهم المشروطة القابلة لإلصدار" بأن  "األرباح فىالنصيب المخفض للسهم "حساب 
 . المالية الجاريةنهاية الفترة  لك الشرط فىذمدى تحقق أساس 

 
 باتفاقيةالمغطاة  تلكبخالف  - "إلصدارالمشروطة القابلة لاألسهم العادية المحتملة " ىلإبالنسبة  -57

حساب فى تدخل إنها ف –صدار" اإل ةالمشروطيل األدوات القابلة للتحو "مثل  مشروطةإصدار أسهم 
 ى:يل امك "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "
على  األسهم العادية المحتملة سيتم إصدارها بإمكانها أن تفترض أنالمنشأة ما إذا كان تحدد  (أ)

 من  الفقرات فىفقًا ألحكام األسهم العادية المشروطة الواردة و  هاة إلصدار د  حد  لشروط الم  أساس ا
  "56" إلى "52"

 

فإن  "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "ضمن األسهم المحتملة إدراج تلك  يتعينكان ما إذا  )ب(و
 بإتباعإما وذلك  "فى األرباحلسهم لالمخفض  نصيب"الحساب تأثيرها على تقوم بتحديد المنشأة 

األحكام  وأ "48" إلى "45من "الفقرات  الوارد ذكرها فى وقوالحقالخيارات األحكام الخاصة ب
الخاصة األحكام  وأ "51" إلى "49من "الخاصة باألدوات القابلة للتحويل الوارد ذكرها بالفقرات 

" إلى 58من "والوارد ذكرها بالفقرات  اً أسهم عادية أو نقدفى صورة تسويتها يمكن د التى و بالعق
 .ذلك مالئماً حسبما يكون أخرى أحكام ى وفقًا ألأو  "61"

ال يفترض ممارسة أو تحويل يراعى أ "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "حساب ألغراض ذلك فومع 
أو تحويل ما قـد يكـون قائمـًا مـن أسـهم ممارسة بعد أن يفترض ال إمثل تلك األسهم المحتملة المشروطة 

 .معلق إصدارها على تحقق شروط معينة لها والغيرعادية محتملة مماثلة 
 

  اً سهم عادية أو نقدأفى صورة إما تسويتها  قد يتمالعقود التى 
 ، المنشأة حسب اختيار ا  سهم عادية أو نقدأإما فى صورة يمكن تسويته  ا  نشأة عقدمإذا ما أبرمت  -58

األسهم العادية أن تدرج أسهم عادية و بإصدار العقد سيتم تسويته تفترض أن أن  المنشأةفعلى 
كان ما إذا  "فى األرباح النصيب المخفض للسهم " حسابفى  تراضفاالمن هذا  ةالمحتملة الناتج

 ."ضيخفتلك األسهم "مؤديا  للتتأثير 
 

 ينمكونعندما يكون له  أو املتز ا وأصل كأ -ض المحاسبية اغر ألل -العقد مثل ذلك  عرض  عندما ي   -59
ية أبالبسط )فى المعادلة( تقوم بتعديل أن المنشأة على ف ، لتزاماآلخر او  ق ملكيةقو حيمثل أداة أحدهما 

ذلك العقد قد  كانلو خالل الفترة تنشأ أن لها مكن يالتى كان تلك من ر ئح أو الخسااربتغيرات فى األ
 ."33"بالفقرة  المطلوبة تللتعديال مماثالً التعديل يعد ذلك و  .بالكامل كأداة حقوق ملكية ب  و  ب  

 
حامل حسب اختيار نقدا ً  و أأسهم عادية فى صورة إما  اتسويته يمكنالتى  بالنسبة للعقودأما  -60

التسوية بين ر من باألكالتسوية المؤدية للتخفيض ذات األثر تار فعلى المنشأة أن تخ ، األداة
  . "فى األرباحالمخفض للسهم نصيب ال" حسابعند وذلك أسهم بالنقدية أو التسوية 
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تعطى  التى الدينأداة  - نقداً أسهم عادية أو إما فى صورة د التى يمكن تسويتها و لعقا ةمثلمن أو  -61

أسهم المنشأة مقابل أو  نقداً إما  الدينغير مشروط فى تسوية أصل  اً حقاستحقاقها فى تاريخ  للمنشأة
من قبل  ر  حر  م   خياربه " د  تعه  الم  خيار البيع  -ى على مثل تلك العقود خر األ ةمثلمن األو  ذاتها.
 .نقداً ما بأسهم عادية أو إ تهفى تسويالخيار يعطى لحامله الذى " و المنشأة

 

 Purchased Optionsة خيارات مشترا

عقود الخيارات التى تحتفظ أى ) اةوخيارات الشراء المشتر  ةمثل خيارات البيع المشتراعقودًا ال تدخل   -62
وذلك ألن أخذها  "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "حساب ( فى العادية هاأسهمبها المنشأة على 

ما كان سيتم خيار البيع إن فوبصفة  عامة  .6 "ضيخفتلمن شأنه أن يكون له أثر "مضاد ل االعتبارفى 
ما كان سيتم خيار الشراء أن فى حين أعلى من سعر السوق كان سعر الممارسة ممارسته إال فقط لو 

 أقل من سعر السوق.الممارسة سعر كان لو فقط ممارسته إال 

 

 Written Put Options المحررةخيارات البيع  

"مؤدى تأثير ذات  تإذا كان فى األرباح"النصيب المخفض للسهم " حسابفى االعتبار عند تؤخذ  -63
 المحررة  التىخيارات البيع "شراء أسهمها مثل إعادة المنشأة  تتطلب من" ، العقود التى ضيخفللت

 الشراء المستقبلية "عقودأو  تتعهد المنشأة بموجبها بشراء أسهمها إذا ما طلب حامل األسهم بيعها"
  "ألسهم المنشأة ذاتها

)أى عنـدما " in the moneyأو كما يطلق عليها "خالل الفترة قابلة للممارسة  ت تلك العقودإذا كانف
للسهم قود أعلى من متوسط سعر السوق الع تلكعليه ب المنصوص ةتسويالممارسة أو السعر يكون 

 "فى األرباح لسهم ا نصيب" فىض يخفمؤدى للتالالمحتمل التأثير  حسابيتم  (الفترةتلك العادى عن 
 :يلى امك
لجمــع كافيــا  عاديــة الســهم عــددا  مــن األإصــدار بفــى بدايــة الفتــرة المنشــأة ســتقوم أن  فتــرض  ي   (أ)

لسـهم ل ىسـعر السـوقالمتوسـط ذلك العدد وفقـا  لويحسب ) قداعتال المنصوص عليه فىمقابل ال
 .خالل الفترة( العادى

الوفــاء فــى  اســتخدامهيتم ســأ" 63المشــار إليــه فــى الفقــرة "إصــدار األســهم مقابــل أن  فتــرض  ي   و)ب(  
 .(لعقدل وفقا  عليه  المقرر الحصولعدد بال ألسهم العاديةاإعادة شراء أى فى ) قداعتالبشروط 

وفقـا  الفرق بين عدد األسـهم العاديـة المفتـرض إصـدارها أى )العادية  سهماألالزيادة فى تدرج   )ج(و
ــرةل بالمعادلــة  (ب"63للفقــرة "وفقــا  الحصــول عليهــا المقــرر  وعــدد األســهم العاديــة أ"63" لفق

 ."فى األرباحلسهم ل المخفض نصيبال" حساب المستخدمة فى
  

                                                 
دية المصدرة للمنشأة إذا ما قررت المنشأة ممارسة ما لديها من عقود خيارات ويرجع السبب فى ذلك إلى ما قد يحدث من نقص فى عدد األسهم العا 6

 -ها مشتراة سواء أكانت "خيارات بيع" أو "خيارات شراء" حيث سيترتب على ممارستها قيام المنشأة ببيع أسهمها لنفسها أو شراء أسهمها من نفس
دلة بينما ستظل األرباح على حالها مما يترتب عليه نشأة أثر "مضاد للتخفيض" من وبالتالى ففى كلتا الحالتين سيقل عدد األسهم فى بسط المعا

 ممارسة المنشأة لتلك الخيارات.
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 المعروضة ألرقام المقارنةرجعى  الت بأثر  تعديال
 

)أى على سبيل المثال  رسملةللأو المحتملة نتيجة  منها العادية القائمة سواء  إذا زاد عدد األسهم  -64
إصدار أسهم مجانية أو بسبب أو  تحويل أرباح محتجزة أو احتياطيات إلى رأس مال مصدر(نتيجة 
فينبغى  - األسهم" دمج" ألسهملللتجزئة العكسية  نتيجة   هاأو إذا نقص عدد ،أسهم تجزئة بسبب 

عن كل الفترات المالية  فى األرباحللسهم  "المخفض"النصيب  و "النصيب األساسى"تعديل كل  من 
ذا حدثت هذه التغيرات بعد تاريخ  رجعى. بأثر  وذلك المعروضة  ولكن قبل  الفترة الماليةنهاية وا 

نصيب "عرض و حساب المعادالت المستخدمة فى ت بنى أن ينبغى فلإلصدار القوائم المالية اعتماد 
)أى أرقام المقارنة المعروضة تلك القوائم المالية وغيرها من القوائم المالية فى  "فى األرباح  السهم

يتعين اإلفصاح عن حقيقة أن المعادالت المستخدمة على أساس العدد الجديد لألسهم. و المعروضة( 
"النصيب  كل  من تعديلما سبق ينبغى باإلضافة إلى  م.تعكس مثل تلك التغيرات فى عدد األسه

اآلثار الناتجة عن ـ "بوذلك  لكل الفترات المعروضة فى األرباح للسهم "المخفض"النصيب و األساسى"
ا مالمحاسبة عنهالتى تتم و  "السياسات المحاسبية فى اتالتغيير المترتبة على التسويات "و "األخطاء

  .رجعى بأثر  
 

ات تغير ال بأثرسابقة معروضة  ة  فتر ى أل "فى األرباحللسهم المخفض نصيب "ال بتعديلالمنشأة ال تقوم  -65
أو تحويل األسهم العادية  "فى األرباحنصيب السهم "حساب معادالت فى االفتراضات المستخدمة  فى

 .7المحتملة إلى أسهم عادية
 

 العرض 
" لكل من فى األرباحلسهم لاألساسى والمخفض  نصيبال"فى قائمة الدخل عرض أن تالمنشأة  على -66

  "األملمنشأةلالعادية األسهم  المنسوبة إلى مالكو  ةالمستمر  العمليات األرباح أو الخسائر من"
لكل وذلك عن الفترة المالية  "األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم" و

أن وعلى المنشأة  .أرباح الفترة المشاركة فى لها حق مختلف فى التىاألسهم العادية فئات من  فئة  
عن كافة الفترات بنفس القدر من األهمية  "فى األرباحللسهم النصيب األساسى والمخفض "عرض ت

 المعروضة. 
 

ذا ما شهدت فترة واحدة على و  .قائمة دخلعنها تعرض كل فترة ل "فى األرباحنصيب السهم " عرض  ي   -67 ا 
حتى ولو المعروضة كل الفترات لاحتسابه يتم فيجب أن  "فى األرباحلسهم مخفض لنصيب " نشأةاألقل 

ذا تساوى و  ".فى األرباحلسهم ل النصيب األساسى"تساو مع  " مع فى األرباح نصيب السهم األساسى"ا 
وذلك لمؤشرين اهذين المزدوج لعرض تحقق الالممكن أن ين م" ففى األرباح المخفض"نصيب السهم 

 .8أ" أدناه67بالفقرة " امشار إليهال قائمة الدخل سطر واحد فى ىف

                                                 
الذى سبق لها " الذى يظهر ضمن أرقام المقارنة للفترة الجارية و فى األرباحيعنى ذلك أنه ال حاجة للمنشأة ألن تعيد عرض "النصيب المخفض للسهم  7

خالل الفترات المالية السابقة المعروضة إذا شهدت الفترة المالية الجارية تغيرات على االفتراضات التى سبق للمنشأة استخدامها  أن أفصحت عنه
" خالل تلك الفترات السابقة أو إذا تم تحويل األسهم العادية المحتملة التى كانت قائمة فى نهاية فى األرباح"النصيب المخفض للسهم  حساب عند
 رات السابقة المعروضة إلى أسهم عادية خالل الفترة الجارية. الفت

فى "النصيب األساسى والمخفض للسهم  -على سبيل المثال  -هو فى ذلك السطر بأن يكون المسمى المستخدم لإلفصاح عن هذين المؤشرين  8
 األرباح
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    " 66" الفقرتينوفقًا لمتطلبات  فى األرباحالمنشأة بعرض النصيب األساسى والمخفض للسهم  تقوم أ -67

" من معيار المحاسبة المصرى رقم أ10كما تم وصفها فى الفقرة " المنفصلة قائمة الدخل" فى 67و "
(1). 

 
مبالغ النصيب األساسى أن تفصح عن المنشأة على لمنشأة فوجود عمليات غير مستمرة حالة  فى -68

اإليضاحات  أو فى قائمة الدخل ما فىإ غير المستمرةللعمليات  االرباح منلسهم والمخفض ل
 المتممة للقوائم المالية.

  
األرباح للعمليات غير المستمرة وفقًا  تقوم المنشأة بعرض النصيب األساسى والمخفض للسهم فى -أ-68

" من معيار المحاسبة 81كما تم وصفها فى الفقرة "" فى قائمة الدخل المنفصلة 68لمتطلبات الفقرة "
 .أو فى اإليضاحات المتممة( 1المصرى رقم )

 
المبالغ حتى لو كانت  "فى األرباح والمخفض للسهم ض النصيب األساسىعر ت على المنشأة أن -69

 الخسائر(. فىلسهم لنصيب أى عندما يوجد سالبة )ضة المعرو 
 

  اإلفصاح
 :ىفصح عما يلالمنشأة أن تعلى  -70

 فى األرباح والمخفض للسهم النصيب األساسىحساب  ةمعادل فىبسط كالمبالغ المستخدمة  )أ(  
على أن  األمللمنشأة  ةالمنسوب لفترةار ئح أو خسااربالتى تربط تلك المبالغ بأتسوية الوكذلك 

على نصيب التى تؤثر األدوات المالية فئات من  فئةكل الفردى لتأثير التتضمن تلك التسوية 
 . 9فى األرباحالسهم 

 النصيب األساسىحساب معادلة  ىالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة كمقام ف )ب(و
على أن البعض  وبعضهاتلك المقامات وكذلك التسوية بين  فى األرباح والمخفض للسهم

 السهم نصيبتؤثر على  فئات األدوات التىكل فئة من الفردى لتأثير الالتسوية تتضمن تلك 
 .  9األرباح فى

إلى  من المحتمل أن تؤدىالتى لإلصدار( القابلة بما فى ذلك األسهم المشروطة أدوات )أى  )ج(و
لم تدخل على الرغم من ذلك المستقبل و  " فىفى األرباحلسهم "النصيب األساسى لض يخفت

الفترة  فى للتخفيض مضادةبسبب كونها  "فى األرباحلسهم لنصيب المخفض "ال حساب فى
 المعروضة.  (اتالفتر )

 المحتملةمعامالت على األسهم العادية أو معامالت على األسهم العادية ما يحدث من لشرح  )د(و
الفترة انتهاء بعد تاريخ ( "64"يتم المحاسبة عليها وفقا  للفقرة  تلك المعامالت التىخالف ب)

على عدد األسهم العادية أو عدد األسهم العادية  ا  جوهري ا  تأثير التى كانت ستؤثر و  المالية
الفترة  انتهاءقد حدثت قبل تاريخ المعامالت لو كانت تلك نهاية الفترة  فى القائمةالمحتملة 
 المالية.

                                                 
 .هحد" من كل نوع من تلك األدوات على فى األرباحتأثر "نصيب السهم مدى أى  9
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 :ما يلى "د70"الواردة فى الفقرة  المعامالتأمثلة ومن  -71

 .ىمقابل نقدبإصدار أسهم  )أ( 
تاريخ  ممتازة قائمة فىأسهم سداد دين أو مقابل إصدارها فى سداد ستخدم يإصدار أسهم عندما  )ب( و

 . نهاية الفترة المالية
 استرداد أسهم عادية قائمة.  )ج( و
 إلى أسهم عادية.   نهاية الفترة الماليةتاريخ  سهم عادية محتملة قائمة فىأأو ممارسة تحويل  )د( و
 قابلة للتحويل. ضمانات حقوق أو أدوات إصدار خيارات أو  )هـ(و 
 .مشروطة قابلة لإلصدارإصدار أسهم  من شأنها أن تؤدى إلىشروط  تحقق )و(و 
 

 نهاية الفترة الماليةبعد تحدث  لمعامالت التىابأثر تلك  "فى األرباحنصيب السهم مبالغ "ال يتم تعديل و 
ح أو اربأتوليد  المستخدم فىرأس المال مبلغ ؤثر على تع من المعامالت ال انو األتلك ألن نظرًا 
 ر الفترة. ئخسا

 
سهم عادية محتملة على شروط وأحكام تؤثر على أل دوات المالية والعقود األخرى المولدةألقد تشتمل ا -72

أى  الشروط واألحكام ما إذا كانت قد تحدد تلك و  .فى األرباحلسهم ل األساسى والمخفضالنصيب قياس 
ذا كانت  -مؤدية للتخفيض هى أسهم  األسهم العادية المحتملةمن  تلك  تأثيرتحدد  اكذلك فإنهوا 

على عنها على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة وأية تعديالت مترتبة  األسهم المؤدية للتخفيض
عن شروط  هذا المعيار اإلفصاحويشجع  .األسهم العاديةأو الخسائر المنسوبة لمالك ح ارباألمبالغ 

ما لم يكن ذلك اإلفصاح مطلوبًا وفقًا لمعايير أخرى من  وأحكام تلك األدوات المالية والعقود األخرى
 .   "(اإلفصاح ات المالية:األدو "( 40) معايير المحاسبة المصرية )راجع معيار المحاسبة المصرى رقم 

 
 - فى األرباحلسهم ل النصيب األساسى والمخفضإفصاحها عن باإلضافة إلى  -منشأة إذا قامت  -73

بخالف لدخل منفصلة لقائمة التى تظهر ب مكوناتالأحد من السهم  نصيبتمثل عن مبالغ باإلفصاح 
المبالغ باستخدام المتوسط المرجح لعدد تلك ساب تحا يتمفينبغى أن ،  هذا المعيار يهيقتضما 

للسهم  والمخفض ىاألساسوينبغى اإلفصاح عن النصيب  .لهذا المعياروفقا  األسهم العادية المحدد 
المتممة  بنفس القدر من األهمية وعرضها ضمن اإليضاحات ن  كو  الم  المتعلقة بذلك  من المبالغ

البسط  (قيمالذى تحدد )تحددت( بناء عليه قيمة ) توضح األساسأن  وعلى المنشأة .للقوائم المالية
ذا است   .الضريبةخصم قبل أو بعد وما إذا كانت مبالغ نصيب السهم معروضة  مكونات الخدم أحد وا 

بين المكون  تسوية  تلك فينبغى على المنشأة أن تعرض قائمة الدخل  كبند مستقل فىظهر يالذى ال 
 . أ" أدناه73المنفصلة المشار إليها فى الفقرة " قائمة الدخل مستخدم وبند معروض فىال

 
النصيب األساسى والمخفض إفصاحها عن ضافة إلى باإل - تقوم على المنشأة التى" 73"تنطبق الفقرة   -أ73

بقائمة ظهر ي الذىمبالغ تمثل نصيب السهم من أحد المكونات  عنباإلفصاح  – فى األرباحلسهم ل
  .الدخل


