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 )أ(ملحق 
 لتطبيقإرشادات ا

 جزءًا ال يتجزأ منه ويعتبر ( 22هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم )يرافق 
 

 األم المنسوبة للشركةاألرباح أو الخسائر 
ن األرباح أو الخسائر إة فبناء على القوائم المالية المجمع "فى األرباح  السهم نصيب" حسابألغراض  -1 أ

بعد إجراء وذلك  للمنشأة التى تقوم بالتجميع المنسوبةاألم تشير إلى األرباح أو الخسائر  للمنشأة المنسوبة
 .ةر  ط  سي  م  غير الأصحاب الحصص حقوق المتعلقة بالتسويات 

 

 Rights Issues 1 (كتتا فى ال حقوق ال) الحقوقذات دصدارات اإل
 منحة عنصر المحتملة العاديةحويل األسهم ت ممارسة أو تيوقت عادية فىإصدار أسهم عن ال ينتج عادة   -2 أ

كاملة  ة  قيمبكأسهم عادية تصدر ما  ادةً ع المحتملةالعادية ن األسهم ألنظرًا وذلك ( Bonus Element)أى 
ذات ات صدار اإلفى حالة و مع ذلك و  .2 منشأةالموارد المتاحة لل فىمكافئ  ر نسبىييالذى ينتج عنه تغ األمر

 ىكما ورد فو  وبالتالى لألسهم العادلةمن القيمة  أقلسعر التنفيذ )أو الممارسة( ون لبًا ما يكغاف - الحقوق
 .Bonus Elementعنصر منحة تتضمن الحقوق ذات صدارات تلك اإل فإن "(ب) 27" فقرةال
الواجب دد األسهم العادية ن عإالمساهمين الحاليين فكافة الحقوق على ذات صدارات تلك اإلطرح يتم عندما و 
إصدار التى تسبق عن جميع الفترات  فى األرباحلسهم ل األساسى والمخفض نصيبال حساب فى هماخدستا

 :عامل التالىمال مضروبًا فى اإلصدارالحقوق يكون هو عدد األسهم العادية القائمة قبل  تلكاألسهم بموجب 
 

 مباشرة  القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 3الحقوقعند ممارسة  سهمللالقيمة العادلة النظرية 
 

القائمة لألسهم القيمة السوقية إجمالى  بإضافةعند ممارسة الحقوق وذلك  سهمللالنظرية القيمة العادلة  حسابيتم و 
ألسهم على عدد االناتج من ممارسة الحقوق مع قسمة  المقابل الذى سيتم تحصيلهإلى  ةً مباشر  الحقوق قبل ممارسة

 بشكل   (لجمهوربين ا)الحقوق كان من المقرر أن يتم التداول العام لتلك ما إذا فى حالة و  .ائمة بعد ممارسة الحقوقالق
 على أساس سعر الحسابلة ألغراض هذا تتحدد القيمة العاد عندئذ   -ق قو مستقل عن األسهم قبل تاريخ ممارسة الح

 .معاً  الحقوقو سهم األتلك تداول تم فيه يخر يوم آفى  قفالاإل

                                                 
من الطرق الشائعة االستخدام والتى تستطيع المنشآ  عن طريقها الحصول على تمويل إضافى من أسواق اأس المال.  االكتتاب(فى حقوق الالحقوق )ذا  دصدااا  اإلتعد   1 

تلك الحقوق  حوعادةً ما يتم طر –المساهمون الحق فى اقتناء أسهم إضافية فى اأس مال المنشأة طبقاً لنسب مساهماتهم الجااية  منح  وطبقاً لشروط مثل تلك اإلدصدااا  ي  

 )فى األسهم( إما بسعر السوق الجااى أو بسعر يقل عن ذلك.

وذلك نظراً ألن مبلغ المتحصال  المفترض إدصداا أسهم عادية فى مقابلها يق عن طرأو ممااسة األسهم العادية المحتملة ال ينشأ عنصر منحة من افتراض تحويل عادةً ما  2 
تحويلها أو  األدوا حاملى تلك أن تتسلمه المنشأة فى تلك الحالة سيكون مساوياً لمتوسط سعر السوق للسهم العادى مضروباً فى عدد األسهم المفترض إدصدااها إذا ما قرا 

تأثير مؤدى يحدث أسهم عادية جديدة حتى ال إدصداا ا العادية من السوق بدالً من هشراء أسهمالرشيدة فى تلك الحالة إلى المنشأة تتجه المفترض أن من ذلك ألنه  .ممااستها

إال أن ذلك قد ال نشأة. نسبى فى نصيب كل سهم إضافى من الموااد اإلضافية المتاحة للمالثبا  ال ولتحقق المنشأة هدفها بالحفاظ علىللتخفيض على نصيب السهم من العوائد 
تنطوى على حق حاملها فى ممااسة أو تحويل الحقوق بسعر يقل عن متوسط سعر  – ا  ذا  الحقوقبما فيها اإلدصداا –يتحقق إذا ما كانت شروط إدصداا تلك األدوا  

    السوق للسهم. 

وتشير إلى السعر النظرى الذى من المتوقع أن يتداول به السهم العادى فى السوق إذا  rights fair value per share-Theoretical exيطلق على هذه القيمة مصطلح    3 
أى ألغراض  قد دصدا (.الحقوق تلك  ا حقوق ذا  العالقة )أى بعدما تكون األسهم العادية المنصوص عليها بشروط إدصدااالمتعلقة بإدصدااا  السهم األ    ا  د  دص  ما أ  

وهى تعبر عن القيمة العادلة لألسهم بما تشتمل عليه من بالحقوق المترتبة  المعادلةممااسة الحقوق مباشرة والتى تدخل فى كل من بسط ومقام القيمة العادلة للسهم قبل  حساب

 على اإلدصدااا  ) إدصدااا  الحقوق(.
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 Control Number الحاكمالرقم 
ح من ربالافترض أن  - "43"و  "42"الفقرات  تى تم وصفها فىال "الحاكمالرقم " فرضيةتطبيق كيفية لتوضيح   -3 أ

 المنسوبة غير المستمرةمن العمليات  ةخسار الأن و جم  4800 لغبي لمنشأة األمل منسوبالمستمرة العمليات ال
أن افترض و  – جم  2400األم  المنسوبة للمنشأةالكلية  ةالخسار تكون بالتالى و جم    7200 لغتباألم ة للمنشأ

نصيب اليكون بناء على تلك البيانات  .قائم محتملسهم عادى  400سهم عادى و  2000عدد المنشأة لديها 
 جم (3.60)و المستمرةلعمليات ا ربحبالنسبة ل جم 2.40 هواألم  منشأةللالمنسوب  فى األرباحلسهم ل األساسى
 عاديةالسهم األ إدراجويتم . الكلية ةبالنسبة للخسار  جم (1.20)و غير المستمرةلعمليات ا ةلخسار بالنسبة 
الناتج النصيب ن وذلك أل "فى األرباحلسهم المخفض لنصيب ال" حسابفى  سهم 400وعددها  المحتملة

 أىافتراض عدم وجود وعلى  4هو نصيب مخفضجم   2قدره  لغابوال لعمليات المستمرةاأرباح للسهم من 
ن العمليات من الربح ونظرًا أل .األرباح أو الخسائربنود سهم على  400لتلك األسهم العادية المحتملة تأثير 

 400 المحتملةالعادية  هذه األسهم بإدراج المنشأةلذا تقوم  -الحاكم رقم ال وهاألم  المنسوب للمنشأة المستمرة
فى نصيب السهم " مبالغ كانت لوحتى و  "األخرى فى األرباحنصيب السهم كافة مبالغ " حسابهم أيضًا فى س

أى  ،" المناظرة لها فى األرباحللسهم  النصيب األساسى"لغ ابمبمقارنة بالض يخفتلل مضادة "األخرى األرباح
من و  سهم لكل ( جم 3)البالغ قدره و العمليات غير المستمرة خسارة فى حتى ولو كان النصيب الناتج للسهم 

 جم ( 3.6) قدره البالغلكل منها و  ىنظيره األساس عن يقلسهم  لكل ( جم  1)والبالغ قدره  الكليةالخسارة 
 .5على التوالىلكل سهم  جم ( 1.2و)

 

 متوسط سعر السوق لألسهم العادية
سعر السوق لألسهم العادية وسط متحساب يتم  "فى األرباحلسهم لخفض الم"النصيب حساب  من أجل -4 أ

من مكن ممن الوقد يكون  .ألسهم العادية أثناء الفترةلسوق السعر متوسط على المفترض إصدارها بناء 
ومع  تحديد متوسط سعر السوق لمنشأة عنداألسهم العادية  علىتتم  يةسوق معاملةكل  إدراجالناحية النظرية 

 .ةعمليمن الناحية ال كافياً  لألسعار األسبوعية أو الشهرية متوسط بسيطعادًة ما يكون استخدام ف ذلك
 

تذبذب يحدث عندما مع ذلك فو  .متوسط سعر السوق لحسابية كافيًة السوقاإلقفال أسعار ت عد عامة  بصفة   -5 أ
 معبر بدرجة أكبر.ينتج عنه سعر العليا والدنيا عادًة ما ألسعار ل متوسط  استخدام ن إفعلى نطاق واسع سعرى 

إال إذا أصبح ذلك  ات(ثبب ق  طب  صفة  مستمرة )أى ت  ب "متوسط سعر السوقحساب فى المتبعة "وتستخدم الطريقة 
طريقة  منشأة تستخدمسبيل المثال قد  فعلى .الظروف نتيجة لتغير فىمعبر غير  السوق( لسعرالمتوسط )

إلى ثم تتحول ار مستقرة نسبيًا أسعتتسم بمتوسط سعر السوق لعدة سنوات  لحساب يةالسوق اإلقفالأسعار 
أسعار بما يجعل  ةكبير درجة التذبذب ب ىاألسعار ف العليا والدنيا عندما تبدأطريقة متوسط األسعار استخدام 
 .معبرمتوسط سعر غير قادرة على توفير  يةالسوق اإلقفال

                                                 
 .لكل سهم جم 2.4شأة األم وقداه العمليا  المستمرة المنسوبة لمالك األسهم العادية للمن فى أاباحمقاانةً بالنصيب األساسى للسهم  4 

 عندما يكونللتخفيض"  ر األسهم العادية المحتملة فى تلك الحاال  "مضاداً يثتألمستمرة أو أاباح كلية حيث يعد اوجود أاباح من العمليا  غير حالة يحدث العكس فى  5 

تلك األاباح  فىاألاباح الكلية لكل سهم يزيد عن النصيب األساسى للسهم  فىالمستمرة و أاباح العمليا  غيرفى  (من ممااسة أو تحويل تلك األدوا )نصيب السهم الناتج 

   لكل سهم.
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 ا محكمهفى وما  Warrants وقالحقو  Optionsالخيارات 

كلما كان فى شراء تلك األدوات  ارس  م  أن ت  من المفترض القابلة للتحويل  األدواتشراء  وقحقأو خيارات إن  -6 أ
أعلى من عند التحويل يمكن الحصول عليها  بلة للتحويل واألسهم العادية التىالقا األداةمن  متوسط أسعار كل  

ما قد تحويل  أيضاً  ض  ر  ت  ف  اا إذإال  تلك األدواتممارسة  فترض  ال ي  ف هذاومع  - 6الحقالخيار أو ممارسة سعر 
 .7ن وجدتإ - "قابلة للتحويلمماثلة أدوات "يكون قائمًا من 

 
أو قد تابعة(  ة  شركلاألم أو لمنشأتها )أو منشأة لأخرى  أدواتأو  دينطرح بالحقوق الخيارات أو قد تسمح  -7 أ

 المخفض نصيبال"حساب عند و . 8هجزء منبممارسة أو السعر بكامل وفاء لل كوسيلة  ذلك الطرح  تستوجب
 : تينالتالي ينالحالتمن  أى   فىخفض يكون لها تأثير م الحقوقات أو الخيار تلك ن فإ "فى األرباح لسهم ل

 .الممارسةيتجاوز سعر  - العالقةلألسهم العادية ذات  -عن الفترة إذا كان متوسط سعر السوق  )أ(
 طبقاً  األداةتلك به يمكن أن ت طرح ن السعر الذى ع قلياء للوف المطروحة ألداةلبيع الإذا كان سعر  )ب(أو 

ن سعر ع قلممارسة فعال يسعر الوصول ليترتب عليه وكان الخصم الناتج الحق خيار أو اللعقد 
 أو الحق. الخيارممارسة من يمكن الحصول عليها  السوق لألسهم العادية التى

قد م ور س ت  كما  الحقوقالخيارات أو أن تلك ض يفتر  "فى األرباحلسهم المخفض لنصيب ال"حساب وعند 
. األخرى األدواتأو  دينيفترض أن ال ذا كان  قد ط ر ح ت  أكبر  ميزةً كوسيلة وفاء يحقق  يةالنقداستخدام وا 

م ت   يةالنقدأن يفترض  عندئذ   ،فى الوفاء ية النقدباستخدام وكان العقد يسمح  الحقالخيار أو  لحامل د  قد است خ 
خصم بعد و ) بشروط العقدلوفاء طرحه ل ض  ر  ت  ف  ا ندي أى ىفائدة علال د  ر  بوذلك وي عد ل  البسط  .فاء بالعقدفى الو 

 .(المتعلقة بها الضرائب
 

 تتضمن األخرى التىاألدوات على أو مماثلة شروط  تحكمها ألسهم الممتازة التىاعلى معالجة نفس ال سرىتو  -8 أ
 تحويل أفضل. الحصول على معدلمقابل  سداد النقدىويل تسمح للمستثمر بالخيارات تح

                                                 
أن يقوم حامل المنطقى من غير آخر فى وبمعن –فى قراااته ويرجع السبب فى ذلك إلى أنه من غير المفترض أن يكون حامل الخياا أو الحق غير اشيد  6 

لشراء تلك األداة "القابلة للتحويل شراء "األداة القابلة للتحويل ألسهم عادية" ما لم يكن سعر الممااسة المتفق عليه  الخياا أو الحق بممااسة حقه فى

ل وحصيمكن له اليقل عن السعر السائد فى السوق لشراء األسهم العادية التى  وفى نفس الوقتالسائد فى السوق شرائها يقل عن سعر ألسهم عادية" 

الذى يتم على ممااسة حقه إذا كان سعر الممااسة ل دفعهفما الذى ي وإالم تحويلها إلى أسهم عادية ثاألداة تلك حقه فى شراء  ةممااسرا لو ما قعليها 

يفترض أن  هذه الحالةمثل فى ! فالحصول عليها من تحويل تلك األداةله عن سعر شراء األسهم العادية التى يمكن  يزيدأساسه شراء األداة القابلة للتحويل 

مما لو قام بممااسة حقه فى شراء األداة القابلة تكلفةً بالنسبة له أقل  نظراً ألنها ستكونالخياا أو الحق بشراء األسهم العادية مباشرة من السوق يقوم حامل 

تلك األداة بعد ذلك ألسهم كان تحويل حتى ولو  (بسعر يزيد عن المقابل الذى سيتحمله فى شراء األسهم العادية )التى تتيح له األداة الحصول عليهاللتحويل 

  بدون تحمل مقابل إضافى.يتم عادية 

انخفاض سعر شراء األداة القابلة  فإن -المتعلق بسعر ممااسة الخيااا  والحقوق لشراء أسهم عادية محتملة قابلة للتحويل  السابقوفى ظل االفتراض  7 

 المفترضمن  -ن السعر السائد فى السوق لشراء األسهم العادية التى يمكن الحصول عليها من تحويل األداة )أى سعر الممااسة( عفى حد ذاتها للتحويل 

 –إن وجد   –القابلة للتحويل ألسهم عادية على ممااسة حقوقهم فى تحويل تلك األدوا  القائمة )بخالف الخيااا ( وأن يشجع حاملى األدوا  المماثلة 

تحويل أيضاً ولهذا يفترض  –شراء تلك األسهم مباشرة من السوق قاموا بقل عما لو أذلك التحويل سيترتب عليه تحملهم لتكلفة  إلى أسهم عادية طالما أن

 تلك األدوا  المماثلة إلى أسهم عادية.
هو أن بعض عقود بجزء منه... الخ" "طرح الدين أو األدوا  األخرى للمنشأة كوسيلة للوفاء بكامل سعر الممااسة أو  منهذه الفقرة  فىإن المقصود  8 

 –شروطها  الخيااا  أو الحقوق التى تمنح حاملها الخياا أو الحق فى اقتناء أسهم عادية للمنشأة مقابل سعر متفق عليه )سعر الممااسة( قد تنص ضمن

طريق تحمله لدين على المنشأة بدالً من السداد  على السماح لحامل تلك األدوا  أو إلزامه بسداد سعر الممااسة أو جزء منه عن -على سبيل المثال 

كما هو مشاا  –قد النقدى. وبناًء على ذلك فإذا كان سعر البيع للدين المطروح )وسيلة الوفاء( يقل عن سعر الممااسة لشراء األسهم العادية المحدد فى الع

لحق وبالتالى يخفض من سعر الممااسة األدصلى ويحوله إلى سعر ممااسة يصبح الفرق بمثابة خصٍم ممنوح لحامل الخياا أو ا –)ب(" 7إليه بالفقرة "أ

 فعال وهو الذى يجب مقاانته بسعر السوق لألسهم العادية ألغراض الحكم على ما إذا كانت تلك الخيااا  أو الحقوق ذا  تأثير مخفض.
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تلك ن ممارسة م ةالمستلماستخدام المتحصالت  الحقوقلبعض الخيارات أو  ةد  الم حد  تطلب الشروط تقد  -9 أ

حساب وعند  .تابعة( ةاألم أو شرك على منشأتها)أو  على المنشأةأخرى  أدواتأو سداد دين فى  األدوات
 أنكما ي ف ت ر ض   ممارستهاقد تم الحقوق الخيارات أو تلك  أن ض  ر  ت  ف  ي   "فى األرباحهم لسالمخفض لنصيب ال"

 .أسهم عادية شراءبداًل من استخدامها فى  السوقىشراء الدين بمتوسط سعره فى قد تم استخدامها المتحصالت 
فى ن المبلغ المستخدم عات أو الحقوق لخيار الممارسة المفترضة ل المستلمة منالمتحصالت زيادة ن أإال 

فترض ي)أى  فى األرباحالنصيب المخفض للسهم حساب وذلك عند فى االعتبار تؤخذ  لشراء المفترض للدين ا
 ض  ر  ت  ف  ا دين أىفائدة  على ال رد  وي عد ل  البسط وذلك ب   .شراء أسهم عادية(فائض المتحصالت فى استخدام 
 .(المتعلقة بها الضرائبخصم بعد و )شرائه 

 
 Written Put Options المحررةيارات البيع خ

على أسهمها  لمنشأةخيارات البيع القائمة والمحررة من قبل اافترض أن  - "63"تطبيق الفقرة كيفية  لتوضيح  -10أ
متوسط سعر السوق ألسهمها العادية عن أن و  35 ممارسة قدرهخيار بيع بسعر  120 العادية يبلغ عددها

بداية  فى أصدرتقد أنها  المنشأةتفترض  "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "ب حساعند  .28الفترة هو 
 قدرها لغابالللوفاء بالتزاماتها المرتبطة بخيارات البيع وذلك سهم كل ل  28بسعر عادى سهم  150 عددالفترة 
عادى سهم  30عدد إلى المقام ضاف ي   "فى األرباح"النصيب المخفض للسهم حساب لذا فعند .   4200

من الوفاء  المستلمةسهم العادية سهم ، واأل 150 هاعددو سهم العادية المصدرة األبين  الفرقإضافى يمثل 
 .سهم 120 هاعددو  البيع اتخيار ب

 
 لشركات التابعة أو المشروعات المشتركة أو الشركات الشقيقةا أدوات

أسهم إلى  ماإ للتحويلقابلة الترك أو شركة شقيقة و لشركة تابعة أو مشروع مش المحتملةألسهم العادية بالنسبة ل  -11أ
األم أو  لمنشأةفى اأسهم عادية إلى أو ، لشركة الشقيقة المشروع المشترك أو الشركة التابعة أو فى اعادية 

( 9ماليةال هاقوائم تعرض التى المنشأة) فى الشركة الشقيقة لمستثمراالمشروع المشترك أو  فى صاحب الحصة
" على النحو فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "حساب فى تلك األسهم العادية المحتملة دخل تفيراعى أن 

 :التالى
حامليها ل تخولوالتى  -تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة  شركة بمعرفةالمصدرة  األدواتتدرج  (أ)

وذلك  –ة الشقيقة لشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركفى االحصول على أسهم عادية الحق فى 
رك أو للشركة التابعة أو المشروع المشت "فى األرباح   للسهم نصيب المخفضال" بياناتحساب عند 

 "فى األرباحنصيب السهم "حساب فى  فى األرباح لسهم تلك األنصبة لبعد ذلك درج تالشركة الشقيقة. و 
الشركة  فى أدواتمن  المنشأةهذه  به ما تحتفظمالية وذلك بناء على ال هاقوائم تعرض التى أةشنللم

 التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة.

                                                 
شآ  وهى المنشأة األم أو دصاحب الحصة فى مشروع مشترك أو المستثمر فى مالية الثالثة أنواع األخيرة من المنال هابالمنشأة التى تعرض قوائم يقصد  9 

 شركة شقيقة.
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قابلة للتحويل وال -شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة المصدرة بمعرفة  ألدواتأما بالنسبة ل )ب(
العادية  هاضمن أسهمفتدخل  –مالية ال هاقوائمالتى تعرض  منشأةلفى رأس مال اإلى أسهم عادية 

تعامل بنفس األسلوب و  .لهذه المنشأة "فى األرباحلسهم المخفض لنصيب ال"حساب بغرض  المحتملة
والتى تخول  -تصدرها شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة  التى الحقوقأو  الخياراتعقود 

تدخل حيث  –مالية ال هاقوائم عرضت التى منشأةلفى رأس مال اشراء أسهم عادية لحامليها الحق فى 
النصيب المخفض للسهم البيانات المجمعة لهذه المنشأة عن "حساب عند المحتملة  ها العاديةضمن أسهم
 ."فى األرباح

 

 ه  ر  د  ص  ما ت  ب -مالية ال قوائمها  عرضتالتى  للمنشأة - "فى األرباحنصيب السهم " ر  ث  تأ  مدى ألغراض تحديد  -12أ
شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة فى رأس مال للتحويل إلى أسهم عادية  قابلة أدواتالمنشأة من تلك 

ل ت  المنشأة تلك بمعرفة صدرة الم   األدواتأن يفترض  شقيقة، عندئذ   و  البسط )األرباح أو الخسائر أن و  قد ح 
ر ي ت  عليه قد األم(  للمنشأةالعادية  لمالك األسهم ةلمنسوبا وباإلضافة  ."33"للفقرة  طبقاً  10التسويات الالزمةأ ج 

األرباح أو فى  -تغيير  أىبأيضًا تعديل البسط بمالية ال هاقوائم التى تعرضالمنشأة تقوم التسويات  تلكإلى 
طريقة حقوق تطبيق  الدخل الناتج منأرباح األسهم أو الدخل من توزيعات )مثل معرفتها الخسائر المثبتة ب

للشركة التابعة أو المشروع المشترك أو القائمة عدد األسهم العادية  ىف الزيادةعلى  اً مترتبيكون  - الملكية(
حساب المعادلة المستخدمة فى فى مقام الوال يتأثر . لتلك األدوات الشركة الشقيقة نتيجة للتحويل المفترض

 هاقوائم التى تعرض منشأةللالقائمة العادية عدد األسهم حيث لن يتغير  "فى األرباحالنصيب المخفض للسهم "
 .لتلك األدوات التحويل المفترضمن مالية ال

 

 المكونة من فئتين أدوات حقوق الملكية المشاركة واألسهم العادية 
 

المنظمة أحكام القوانين واللوائح المحلية السائدة تلتزم المنشآت المؤسسة فى جمهورية مصر العربية بتطبيق  -13أ
ل أسهم وحصص رأس المال المصدر وما فى حكمهما( والحقوق )بما )مثأدوات حقوق الملكية إصدارات نواع أل

حقوق ملكية تتضمن و هذا  فى ذلك حقوق المشاركة فى توزيعات األرباح( وااللتزامات اللصيقة بتلك األنواع.
   يلى: ما -على خالف ذلك  –ت آبعض المنش

)على سبيل  مسبقاً وفقًا لمعادلة محددة مع األسهم العادية ( األرباحتوزيعات )أى األرباح فى تشارك أدوات  -أ
على سبيل ) فى بعض األحيانمشاركة لتلك الحد أقصى  تحديدمع  واحد(لن يأثنمشاركة بنسبة  :المثال
 (. سهمكل محدد لال يتجاوز مبلغ للمشاركة حد أقصى  :المثال

لكن و أخرى  فئة  ركة المقررة لمغايرة لنسبة المشااألرباح نسبة مشاركة فى ذات األسهم العادية فئات من  ة  فئ -ب
 .تميز تلك الفئة أسبقية أو أولويةحقوق ذلك بدون أن يقترن 

                                                 
ى األاباح أو الخسائر المنسوبة لمالك األسهم العادية للمنشأة األم  10  توزيعا  أو فوائد أو تغيرا  أخرى تتعلق باألسهم العادية المحتملة القابلة بأية   أى ت س و 

لك المنشأة والتى يتعين إجرائها نتيجة لالفتراض بتحويل تلك األسهم العادية المحتملة إلى أسهم عادية فى اأس مال شركة للتحويل والمصداة بمعرفة ت

 " من دصلب المعياا.33تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة ضمن المجموعة وذلك وفقاً لما هو وااد تفصيالً بالفقرة "
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سهم عادية ألللتحويل  ةقابلاألدوات التحويل  ض  ر  ت  ف  ي  " فى األرباحللسهم نصيب المخفض "ال حسابمن أجل - 14أ

دوات فيما يتعلق باألو  .مؤدى للتخفيض تأثير  ذات  تكانإذا ما  "13أ"المذكورة فى الفقرة  ألدواتاتلك بين من 
المختلفة  لفئاتابين  تخصصخسائر الفترة أو أرباح فإن األسهم العادية فئات من فئة قابلة للتحويل إلى الغير 

أو حقوق  اتتوزيعالكل  منها فى  فقًا لحقوقوذلك و األخرى من األسهم وأدوات حقوق الملكية المشاركة 
فى النصيب األساسى والمخفض للسهم ولحساب  .غير الموزعةاألرباح فى األخرى لكل  منها المشاركة 

 :األرباح
 

ف ض  )للمنشأة األم األسهم العادية المنسوبة إلى مالك ر ئح أو الخساارباأل ل  د  ع  ت     -أ  ت عل ىح و ارباألت خ 
لغ التعاقدى وبالمب، األسهم فئات من فئة خالل الفترة لكل  المعلن عنهامبلغ التوزيعات ب( 11رئالخسا

حالة فى  :الفترة )على سبيل المثال عن سدادهيجب الذى لسندات المشاركة( الفوائد  للتوزيعات )أو
 .(المسددةالتوزيعات المجمعة غير 

  

الحد الذى الخسائر المتبقية بين األسهم العادية وأدوات حقوق الملكية المشاركة إلى أو األرباح ت خصص   -ب
ويتم تحديد . قد تم توزيعها ر الفترةئح أو خسااربأكافة كانت لو كما و رباح األفى تشارك فيه كل أداة 

المبلغ وذلك بتجميع  حقوق الملكية اةأدفئات من  فئة كلالمخصصة لالخسائر  وأإجمالى األرباح 
 .11 المشاركةالمبلغ المخصص لخاصية لتوزيعات مع لالمخصص 

 

األدوات عدد على حقوق الملكية أداة  فئاتمن فئة كل المخصصة لالخسائر  وأإجمالى األرباح قسمة يتم  -ج
 . لألداة "فى األرباحالسهم "نصيب من أجل تحديد األرباح لها خصصت القائمة التى 

 

افترض أنها  والتى -فأن كل األسهم العادية المحتملة " فى األرباحللسهم نصيب المخفض "الحساب لغرض و 
 قائمة.العادية السهم تدخل ضمن األ -قد أصدرت 

 
 جزئيا  األسهم المسددة 

األساسى نصيب ال"حساب ، تعامل هذه األسهم عند مسددة بالكامل قيمتهاوال تكون عادية أسهم  ر  د  ص  ت  عندما  -15أ
توزيعات ال لمشاركة فىاى حق فالإذا كان لها ما وذلك فى حدود  العادىلسهم من اككسر  "فى األرباحلسهم ل

 مسدد قيمته بالكامل.بسهم عادى  مقارنةً الفترة خالل 

                                                 
وذلك إذا ما كان اأس مال المنشأة يتكون من سهم القائمة األلكل فئة من فئا   "فى األاباحنصيب السهم "تحديد " كيفية 14"أو" 13الفقرتان "أتوضح  11 

مبالغ األاباح أو الخسائر المنسوبة لمالك األسهم العادية  ل  عد  ت  حيث  عدة فئا  من بينها أدوا  تتمتع بحق المشااكة فى األاباح مع األسهم العادية

ويتم ذلك التعديل بتخفيض أاباح أو زيادة خسائر الفترة بكل من: )أ( مبلغ التوزيعا   .األاباحالمشااكة فى  األدوا على  لتوزيعا ابلمنشأة األم ل

أسهماً دوا  )سواء أكانت تمثل األالمعلن عنها خالل الفترة و)ب( مبلغ التوزيعا  التعاقدية والفوائد التعاقدية الواجب سدادها خالل الفترة لحاملى تلك 

والتى يشااك فيها حاملى األاباح أو الخسائر للودصول إلى المبالغ غير الموزعة من ممتازة مجمعة أو غير مجمعة األاباح أو سنداٍ  م شاا ك ة( وذلك 

ملى تلك األدوا  فى أاباح أو مالك األسهم العادية للمنشأة األم. وعلى الجانب اآلخر فإن مثل هذه التوزيعا  والفوائد تمثل حقوقاً لحاتلك األدوا  مع 

( مبلغ التوزيعا  والفوائد التى يحق لهم 1عبااة عن ) األدوا خسائر المنشأة األم تسبق حقوق مالك األسهم العادية ومن ثم تصبح حقوق حاملى تلك 

( ما يخصهم من المتبقى من األاباح أو 2إلى )فى أاباح أو خسائر الفترة( باإلضافة  الحصول عليها )قبل أى حقوق مالك األسهم العادية للمنشاة األم

 .طبقاً لمعدل التوزيع المحددالخسائر المتاحة لمالك األسهم العادية )بعد خصم تلك التوزيعا  والفوائد( 
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حساب الحقوق عند خيارات أو لعامل بها ابنفس الطريقة التى ت   "قيمتها المسدد جزء من"سهم ألاهذه عامل ت   -16أ

المشاركة فى فى حق الوذلك إلى المدى الذى ال يكون فيه لتلك األسهم  "فى األرباحللسهم  النصيب المخفض"
استخدمت فى مثل متحصالت ي ة تلك األسهممن قيمغير المسدد الرصيد أن  ض  ر  ت  ف  . وي  التوزيعات خالل الفترة

الفرق بين " هو فى األرباحللسهم نصيب المخفض الذى يدخل ضمن "العدد األسهم  ي عد  و  .12شراء أسهم عادية
 . 12 شراؤهاأن يتم رض فتالمعدد األسهم المكتتب فيها وعدد األسهم 

                                                 
ق. ومن الطبيعى أن يقل ممااسة للخيااا  والحقوالي نظر إلى الجزء غير المسدد من قيمة تلك النوعية من األسهم بنفس الطريقة التى ينظر بها لسعر  12 

لذا ففى هذه الحالة ي فترض أن  -المبلغ غير المسدد من قيمة كل سهم من األسهم المسددة جزئياً عن متوسط سعر السوق للسهم العادى المسدد بالكامل 

المتاحة لمالك األسهم العادية األاباح حاملى األسهم العادية المسددة جزئياً سيسعون إلى استكمال الجزء غير المسدد من قيمتها للتمتع بنصيب من 

استخدام تلك الحصيلة فى شراء أسهم عادية من أطراف أخرى على أساس متوسط بوالمسددة بالكامل. ومن ثم يفترض أيضاً أن تقوم المنشأة  للمنشأة األم

لى المنشأة أن تصداها طبقاً لشروط االكتتاب بافتراض قيام سعر السوق للسهم العادى خالل الفترة وبالتالى ينشأ فرق بين )أ( عدد األسهم التى يتعين ع

هم التى سيتم حاملى األسهم العادية باستكمال المبالغ المستحقة عليهم و)ب( عدد األسهم التى يفترض أن تقوم المنشأة بشرائها من السوق لمقابلة األس

 ".فى األاباح"النصيب المخفض للسهم حساب لفترة عند ويضاف هذا الفرق إلى عدد األسهم العادية القائمة خالل ا - إدصدااها


