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 فى األرباح السهمنصيب  (22)رقم  المصرىمعيار المحاسبة 
 أمثلة توضيحية

 
 جزءًا منه  تمثلال  هاولكن (22) المحاسبة المصرى رقم معياراألمثلة هذه ترافق 

 
  المتزايدةاألسهم الممتازة ذات المعدالت  -1مثال 

 

 (22) من معيار المحاسبة المصرى رقم "15"و  "12"المرجع : الفقرات 

غير قابلة للتحويل وغير قابلة لالسترداد من الفئة )أ( بقيمة أسمية العوائد أصدرت المنشاة )د( أسهم ممتازة متراكمة 
للسهم  7 قدره ىـــتراكم ىسنو كوبون توزيعات ستحق لألسهم الممتازة من الفئة )أ( ت. و  2001  يناير 1فى  100

 .2004من اعتبارًا 
 السوق على األسهم الممتازة من الفئة )أ(معدل العائد السنوى للتوزيعات )الكوبون( السائد باإلصدار كان  تاريخوفى 

كل سهم ممتاز عن تقريبًا  جم  100متحصالت بمبلغ ستلم تأن قد توقعت لمنشاة )د( فقد تكون ا اسنويًا. لذ %7 هو
تاريخ  فى ىسار كان هو المعدل اللكل سهم  جم 7وقدره على سهمها  معدل العائد السنوى أنالفئة )أ( لو أسهم من 

 . اإلصدار
جم  81.63صدار األسهم الممتازة من الفئة )أ( بقيمة إتم سداد العائد السنوى فقد شروط مع ذلك ونتيجة لمراعاة و 

 اإلصدارسعر  التوصل إلى كيفية تحديدويمكن  .للسهم الواحد جم  18.37قدره إصدار أى بخصم  -لكل سهم 
فترة ثالث على مدار  %7بمعدل عائد سنوى مخصومًا  جم 100لمبلغ القيمة الحالية  حسابللسهم وذلك عن طريق 

 سنوات. 
صلى على األرباح صدار األستهالك خصم اإلايتم لذا  -حقوق ملكية مصنفة كأدوات األسهم تلك ألن نظرًا و 

فى نصيب السهم  حسابممتازة ألغراض السهم األ توزيع علىتم معاملته كيو  الفعليةستخدام طريقة الفائدة االمحتجزة ب
لكل سهم ممتاز من العائد الضمنى التالى يتم خصم  "فى األرباحللسهم  ىاألساس"النصيب  حسابمن أجل . و األرباح

 م. األ للمنشأةألسهم العادية ا لمالكر المنسوبة ئاأو الخس األرباحالفئة )أ( لتحديد 
لألسهم  القيمة الدفترية السنة 

 أالممتازة من الفئة 
 يناير 1فى 

القيمة الدفترية لألسهم   أالتوزيع الضمنى
 الممتازة من الفئة أ

  بديسمبر 31فى 

 المدفوعة  التوزيعات

2001 81.63 5.71 87.34 -- 
2002 87.34 6.12 93.46 -- 
2003 93.46 6.54 100 -- 

 (7) 107 7 100 بعد ذلك

                                                           
 %7على أساس معدل عائد أ 
تمثل القيمة الدفترية قبل سداد التوزيعات  ب
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  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية -2مثال 
  (22) من معيار المحاسبة المصرى رقم "21"إلى  "19"الفقرات من المرجع: 

 األسهم القائمة   أسهم الخزينة  المصدرةاألسهم   
 1700 300 2000 الرصيد فى بداية السنة  2001 يناير 1

إصدار أسهم جديدة  2001مايو  31
  ىمقابل نقدب

800 - 2500 

شراء نقدى ألسهم  2001ديسمبر  1
  خزينة

-- 250 250 2  

 2250 550 2800 الرصيد فى نهاية السنة 2001ديسمبر  31
 المتوسط المرجح:  حساب

 سهم أو  2 146(= 1/12*2250( +)6/12* 2500(+)5/12* 1700)

 سهم  2 146(= 1/12*250) -( 7/12* 800(+)12/12* 1700)

 
  ىالمجان اإلصدار -3مثال 
   (22) من معيار المحاسبة المصرى رقم "28")أ( و "27"و "26": الفقرات المرجع

  
  جم 180 2000األم لعام  المنشأةاألسهم العادية فى  مالكالربح المنسوب إلى 
 جم 600 2001األم لعام  المنشأةاألسهم العادية فى  مالكالربح المنسوب إلى 

 سهم  200 2001سبتمبر  30األسهم العادية القائمة حتى 
سهم عادى لكل سهم عادى قائم فى  2 2001أكتوبر  1إصدار أسهم مجانية 

 2001سبتمبر  30
200 X 2 = 400 

 جم 1=           600 2001 فى األرباح سهملل النصيب األساسى
(200+400) 

 جم 0.30=           180 2000  فى األرباحالنصيب األساسى للسهم 
(200+400) 

فترة  )وهى أبعد 2000حدث قبل بداية كان قد كما لو ذلك اإلصدار يعامل لذا كان بدون مقابل  المجانيةسهم األوألن إصدار 
 . (يتم عرضهامقارنة 

 

 )حقوق اكتتاب( حقوق اذ إصدار -4مثال 
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  " من الملحق )أ(2( والفقرة "أ22) من معيار المحاسبة المصرى رقم "ب27" و "26"الفقرات المرجع: 

 2000 2001 2002 
 مالكالربح المنسوب إلى 

 األم  للمنشأةاألسهم العادية 
 جم 1 800 جم 1 500 جم 1 100

 صداراإلقبل  القائمةاألسهم 
  ذى الحقوق

 سهم 500

 سهم جديد(  100بإجمالى ) قائمةأسهم  5سهم واحد جديد لكل  ذى الحقوق  اإلصدارشروط 

 جم 5سعر الممارسة : 
 2001يناير  1الحقوق ذى صدار اإلتاريخ 

 2001مارس  1:  وقأخر تاريخ لممارسة الحق
سعر السوق للسهم العادى 

الحقوق  الواحد قبل ممارسة
 2001مارس  1فى  مباشرة

 جم 11

 ديسمبر  31  الماليةالقوائم تاريخ 
  

  عند ممارسة الحقوق سهمللالنظرية العادلة قيمة ال حساب

 من ممارسة الحقوق  )المتحصالت( المستلم إجمالى المبلغ قبل ممارسة الحقوق +  القائمةاألسهم  لكافةالقيمة العادلة 
 الممارسة حال رة المصد+ عدد األسهم الحقوق مباشرًة قبل ممارسة  القائمةعدد األسهم                          

 

 

 سهم ( x 100 جم 5سهم ( +) x 500 جم 11)
 سهم 100سهم +  500

 

 جم 10= لكل سهم عند ممارسة الحقوق النظرية العادلة قيمة ال

 عامل التعديل م حساب

 1.1=  جم 11  مباشرًة لكل سهمالقيمة العادلة قبل ممارسة الحقوق 
  جم 10  لكل سهم عند ممارسة الحقوق النظرية  العادلةقيمة 

 

 

 

 

 

 

 فى األرباحسهم للاألساسى  النصيب حساب
  2000 2001 2002 
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فى األساسى للسهم  النصيب
 2000 كما سبق عرضه األرباح

   جم 2.2 سهم  500/ جم 1100

     

فى األساسى للسهم  النصيب
عاد الم 2000لعام األرباح 
ذى  إلصداربسبب اعرضه 
 الحقوق

 جم 1100

 ( x 1.1سهم  500)
   جم 2

     

فى األساسى للسهم  النصيب
بما فى ذلك  2001لعام  األرباح

 آثار اإلصدار ذى الحقوق

 جم 1500

 (x 10/12سهم  600) + (x 1.1 x 2/12سهم  500)
  جم 2.54 

     

فى األساسى للسهم  النصيب
 2002لعام  األرباح

 جم 3   600/ جم 1800
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  فى األرباح المخفض للسهمالنصيب آثار خيارات األسهم على  - 5مثال 
  (22) " من معيار المحاسبة المصرى رقم47" إلى "45الفقرات من "المرجع: 

 جم 1 200 000 2001األم لعام  للمنشأةاألسهم العادية  مالكالربح المنسوب إلى 
 سهم  500 000 2001المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل عام 

 جم 20 متوسط سعر السوق لسهم عادى واحد خالل العام 
 سهم  100 000 2001لخيار خالل عام األسهم المتاحة بموجب االمتوسط المرجح لعدد 

 جم 15 2001بموجب الخيار خالل عام المتاحة سعر الممارسة لألسهم 
 

  فى األرباح السهمنصيب  حساب

 سهملكل  األسهم األرباح 
   جم 1 200 000 2001األم خالل عام  للمنشأةاألسهم العادية  مالكالربح المنسوب إلى 

  سهم  500 000  2001المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل عام 
 جم 2.4   فى األرباحاألساسى للسهم  النصيب

   100 000  بموجب الخيارالمتاحة المتوسط المرجح لعدد األسهم 
بمتوسط سعر لها أن تصدر مكن يالمتوسط المرجح لعدد األسهم التى كان 

 جم 20 ÷ (جم x15 سهم  100 000) السوق:
  (75 000) )أ(

  جم 2.29  525 000 جم 1 200 000 نصيب السهم المخفض فى األرباح
 

 000ألن إجمالى عدد األسهم زاد فقط بقدر عدد األسهم المفترض أن تكون قد ُأصدرت بدون مقابل وعددها يقدر بـ  األرباحطرأ زيادة على لم ت(أ)
 ب" من المعيار(.46سهم )راجع الفقرة " 25

   الممنوحة للعاملينسهم األتحديد سعر الممارسة لخيارات  - أ 5مثال 
 خيار 1000 لكل موظف دبع المكتسبةغير األسهم خيارات المتوسط المرجح لعدد 

خالل الفترة المتبقية حتى تاريخ اكتسابه الحق فى لكل موظف للمبلغ الواجب االعتراف به المتوسط المرجح 
للمنشأة مها يقدت التى ينبغى عليهمخدمات العن  للعاملينالممنوحة وهى تلك الخيارات ممارسة خيارات األسهم )

 "  مبنية على أسهمالمدفوعات ال"( 39رقم )المصرى المحاسبة المحدد وفقًا لمعيار و  (خياراتلتلك ال مقابل  ك

 جم 1 200

 جم 15 )أ( النقدى لخيارات األسهم غير المكتسبة بعدسعر الممارسة 
 

 

 

 

 

 

 المعدلسعر الممارسة  حساب
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 جم 1 200  لكل موظف: تقديمها الكتساب الخياراتمن المقرر القيمة العادلة للخدمات التى 
 :لكل خيار -لكل موظف التى من المقرر تقديمها الكتساب الخيارات القيمة العادلة للخدمات 

 (1.000 ÷جم  1 200)
 جم 1.20

 جم 16.20 (جم 1.20+  جم 15سعر الممارسة لخيارات األسهم ) إجمالىهو  –سعر الممارسة المعدل 
 

هو ذلك السعر الذى يتعين على حامل الخيار سداده نقدًا كمقابل القتناء األسهم )المقررة بموجب الخيار( يقصد بسعر الممارسة النقدى لخيارات األسهم (أ)
فإذا كانت خيارات األسهم ممنوحة للعاملين بالمنشأة وتشترط الكتساب الحق فيها قيام الموظف باالستمرار فى تأدية  –وذلك حال ممارسته لذلك الخيار 

رة محددة متفق عليها عندئذ  فإن تكلفة ممارسة الخيار من قبل الموظف تتعدى سعر الممارسة النقدى حيث يدخل فى احتسابها خدماته للمنشأة خالل فت
يخ الذى أيضًا نصيب كل خيار من القيمة العادلة للخدمات التى يتعين على الموظف تقديمها للمنشأة خالل الفترة المتفق عليها )أى حتى يحل التار 

 لموظف الحق فى ممارسة تلك الخيارات(.يكتسب فيه ا
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 *السندات القابلة للتحويل - 6 مثال

 (22" من معيار المحاسبة المصرى رقم )49"و "36" و"34و" "33"الفقرات  المرجع:

 جم 1 004 األم للمنشأةاألسهم العادية  مالك إلىالربح المنسوب 
 1.000 القائمةاألسهم العادية 

 جم 1.00 فى األرباح ى للسهماألساس النصيب
 السندات القابلة للتحويل

 أسهم عادية 3سندات إلى  10تحويل كل مجموعة من يتم 
100 

من  االلتزام بمكونالمتعلق عن السنة الحالية و مصروف الفائدة 
 لسندات القابلة للتحويلا

 جم 10

 جم 4 (الفائدة)مصروف ذلك الوالمؤجلة المتعلقة ب الجاريةالضريبة 
 

معيار المحاسبة  راجع) االلتزامعنصر باألولى  االعترافالخصم الناتج من  استهالكمالحظة: يتضمن مصروف الفائدة 
 األدوات المالية : العرض( (25) رقم المصرى

 
 األم للمنشأةاألسهم العادية  مالكالمنسوب إلى  "المعدل"الربح 

خصم و رد مصروف الفائدة المتعلق بمكون االلتزام بعد )
 (بالمصروفالضريبة المرتبطة 

 جم 1 010 = جم 4 - جم 10 + جم 1 004

 سهم x 3  =30( 10 ÷ 100) عن تحويل السندات  التى تنشأعدد األسهم العادية 
المخفض  النصيبساب تحفى ا المستخدمةعدد األسهم العادية 

 فى األرباح للسهم
 سهم 1.030=  30+ 1,000

 جم 0.98= سهم  1.030  ÷ جم 1 010 فى األرباح المخفض للسهم النصيب
 

أسس تزامات وحقوق ملكية أو ما بين التصنيف مكونات األدوات المالية القابلة للتحويل األسس التى تم بناًء عليها ال يشرح هذا المثال  *
معيار ب طبقًا للمتطلبات الواردةملكية الحقوق ضمن  والمتعلقة بتلك األدوات كمصروفات بقائمة الدخل أ التوزيعاتتصنيف الفائدة و 

 .(25)المحاسبة المصرى رقم 
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 األسهم المشروطة القابلة لإلصدار – 7مثال 
  (22) رقم المصرىمعيار المحاسبة " من 52" و"43-41" و"37" و"36" و"24" و"19الفقرات "مرجع: ال

أو أدوات قابلة خيارات أو حقوق هناك تكن لم و )سهم  1,000,000  2001خالل عام  القائمةاألسهم العادية 
 خالل الفترة(قائمة للتحويل 

األعمال على إصدار أسهم عادية إضافية على أساس لتجميع  معاملةتعلق بتالتى أبرمت مؤخرًا و  اتفاقيإحدى االت تنصهذا و 
 :الواردة أدناهالشروط 

 2001سهم عادى إضافى لكل منفذ جديد للبيع بالتجزئة يتم افتتاحه خالل عام   5,000
 2001ديسمبر  31خالل العام المنتهى فى  جم  2 000 000من األرباح المجمعة تزيد عن  جم 1000سهم عادى إضافى لكل  1,000

 

 2001مايو  1واحد فى  منفذ العامفتتاحها خالل االتجزئة التى تم ب عدد منافذ البيع
 2001سبتمبر  1واحد فى  منفذ

القوائم المالية  حتى تاريخعن العام  المجمعةاألرباح 
 األم للمنشأةاألسهم العادية  مالكالمنسوبة إلى و 

 000 100 1 2001مارس  31حتى  جم 
 000 300 2 2001يونيو  30 حتى جم 
 000 900 1 من ناتجة خسارة )وتتضمن  2001سبتمبر  30 حتى جم

 (جم 450 000بمبلغ  مستمرةالغير  اتعمليال
 000 900 2 2001ديسمبر  31 حتى جم 

 

  فى األرباح سهملل ىاألساس النصيب

 كامل عام الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانى الربع األول 
 2 900 000 1 000 000 (400 000) 1 200 000 1 100 000 ( 1جنيه مصرىالبسط )

 : المقام
 القائمةاألسهم العادية 

 
1,000,000 

 

 
1,000,000 

 

 
1,000,000 

 

 
1,000,000 

 

 
1,000,000 

 
األسهم المشروطة بافتتاح 

 تجزئةمنافذ بيع بال
-- 3,3332 6,6673 10,000 5,0004 

بتحقق  األسهم المشروطة
أرباح مجمعة تزيد عن 

 5الحد المتفق عليه 

-- -- -- -- -- 

 1,005,000 1,010,000 1,006,667 1,003,333 1,000,000 مجموع األسهم
للسهم  النصيب األساسى

 (مج) فى األرباح
1.10 1.20 (0.40) 0.99 2.89 

                                                           
األرباحتظهرفىكل"فترةمعروضة"بصورةمستقلة)أىغيرمجمعة(إالفيماعداالعموداألخيرالذىيعبرعنعامكامل.1 

لذاُيرجْحعدداألسهمالمصدرةوالقائمةخاللهذهالفترةنتيجًةلتحققهذاالشرطعلىأساسشهرينهمامايو–2001مايو1ألنالمنفذاألولتمافتتاحهخاللالربعالثانىمنالعاموتحديداًفى[2/3×سهم25,000 

]ويونيهمنالثالثةأشهرللربعالثانى
لذايكونالمتوسطالمرجحلعدداألسهمالمصدرةوالقائمةخاللهذهالفترةنتيجًةلتحققهذا–2001سبتمبر1نالمنفذالثانىتمافتتاحهخاللالربعالثال منالعاموتحديداًفىأل[(1/3×سهم5,000سهم+)35,000 

نالربعالثال باإلضافةللمتوسطالمرجحلعدداألسهمالتىنشأتفىشهرسبتمبرمنالربعالثال واستمرتقائمةلمدةشهرالشرطهوعنعبارةعنعدداألسهمالمرحلةمنالربعالثانىوالقائمةطوالمدةالثال أشهرم

.]منالثالثةأشهرلهذاالربع
فىكلحسابهالربعسنويةوبغضالنظرعنالمتوسطالمرجحلعدداألسهمالقائمةالذىتميتمحسابالمتوسطالمرجحعنعامكاملبنفساألسلوبالمتبعفىالفترات–(4/12×سهم5,000(+)8/12×سهم5,000)4 

ربعنتيجةتحققهذاالشرط.

"نصيبالسهمحساب.ويتمتجاهلاألثرعند2001ديسمبر31فىفترةالمشروطةاليؤثرشرطاألرباحالمجمعةعلى"النصيباألساسىللسهمفىاألرباح"ألنهلنيتوافريقينعلىتحققذلكالشرطقبلأنتحلنهايةال5 

(.2001ديسمبر31المشروطة)وهوفىاألرباح"عنالربعالرابعوعنالسنةالكاملةألنالمنشأةلنيتوافرلهايقينمنتحققهذاالشرطإالبنهايةآخريوممنالفترة
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فى األرباح المخفض للسهم النصيب  
 

 عام كامل الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانى الربع األول 
 2 900 000 1 000 000 (400 000) 1 200 000 1 100 000 (جنيه مصرىالبسط )

  :المقام
 القائمةاألسهم العادية 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

األسهم المشروطة 
بافتتاح منافذ بيع 

 1 بالتجزئة

-- 5,000 10,000 10,000 10,000 

األسهم المشروطة 
بتحقق أرباح مجمعة 

تزيد عن الحد المتفق 
 عليه

2-- 3300,000 4-- 5900,000 6900,000 

 1,910,000 1,910,000 1,010,000 1,305,000 1,000,000 مجموع األسهم
النصيب المخفض 

 فى األرباح للسهم
 (جنيه مصرى)

1.10 0.92 (0.40) 0.52 1.52 

 
 
 
 
 
 

                                                           
عندمالنيتمإالاألسهمالعاديةالمشروطةالقابلةلإلصدارمنيفترضإنإصدارأسهمعادية"باحفىاألر"النصيبالمخفضللسهمحسابألغراض1 

"إالمنفىاألرباح"النصيباألساسىللسهمحسابالطريقةالتىينظربهالتلكاألسهمعندهىفىذلكالتختلفعنوذوالعالقةيتحققالشرط
ضمنالمتوسطالمرجحلعدد-"فىاألرباح"النصيبالمخفضللسهمحساببغرض-ي تدخلتلكاألسهمحالتىتستخدمفىالترجيححي الفترة

المشروطةإاللوكانتاالتفاقيةالشرطخاللهاذلكالتىيتحققمنبدايةالفترةوذلكاعتباراًخاللالفترةالتىيتحققبهاالشرطاألسهمالعاديةالقائمة
التىتحققخاللهابهاالشرطوعندئٍذفإنتلكاألسهمتدخلضمنالمتوسطالمرجحمنتاريخإبراماالتفاقيةبدايةالفترةحقلالتاريخقدأبرمتفى
."منالمعيار(52)راجعالفقرة"

المعيارهذاواليسمح-االمتفقعليهجم0000002نمبلغالـتزيدع2001مارس31حتىمجمعةمنبدايةالعاماًلشركة)أ(أرباحمُتحققال2 

)المتعلقةبشروطتنطوىعلىتحققمستوىمحددلألرباحالمحتملةاألسهمبالتالىفاليسمحبإدخالمثلتلكولألرباحالمستقبليةياتمستوالبتقدير
إالإذاكانتاألرباحالفعليةفى"رباحفىاأل"النصيبالمخفضللسهمفىالمستقبل(ضمنالمتوسطالمرجحلعدداألسهمالقائمةالمستخدمةفىحساب

نهايةكلفترةتفىبالشرط.
سهم300,000سهم=1,000×[جم1,000÷(جم2,000,000–جم2,300,000])3 

جم2,000,000قلمنتحتىتاريخهالعامأرباح4 

سهم900,000سهم=1,000×[جم1,000÷(جم2,000,000–جم2,900,000])5 

"التأثيرالمؤدىللتخفيض"أحكامهناالتنطبقلذا–غيرالمستمرةاتلخسارةمنالعمليمنالعامكانتنتيجًةلألنالخسارةخاللالربعالثال نظرا6ً 

ُتظهرأرباحاًوذلكاألمالمنشأةمالكإلىةبونسوالممنالعملياتالمستمرةالناتجةرئحأوالخساارباألأن)أىذوإشارةموجبةالحاكمالرقمحي أن
المستمرة العملياتغير من الناتجة الخسائر تحييد تم ما وإذا .) لذلكيدرج فى المحتملة العادية األسهم فىالمخفضللسهم"النصيبحسابأثر

األرباح".
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ختيار اأسهم أو نقدًا حسب إما فى صورة  تسويتها يمكنالسندات القابلة للتحويل التى  – 8مثال 
 الجهة المصدرة

  (22) رقم المصرىمعيار المحاسبة " من 59" و"58" و"36" و"33-31الفقرات "المرجع: 

 3والتى تبلغ مدة استحقاقها  السنداتعلمًا بأن هذه سند قابل للتحويل  2,000 عددبإصدار  فى بداية السنة األولى منشأة قامت
 000الت بمبلغ ـــــالى متحصــويترتب على إصدارها إجمند الواحد ــــللس جم  1 000وقدرها  االسميةبالقيمة  تصدر أسنوات 

على  اً محسوب %6قدره  فائدة سنوىوذلك بمعدل سنوية على تلك السندات فى نهاية كل سنة فائدة سداد . ويستحق جم 2 000
سهم عادى.  250 عدد إلى – تحقاقستاريخ االإلى أن يحل فى أى وقت  -تحويل كل سند يمكن . و القيمة االسمية للسندات

 أسهم عادية أو نقدًا.إما فى صورة لسندات القابلة للتحويل امبلغ تسوية أصل وللمنشأة الخيار فى 
سعر السوق بينما كان  %9هو لتحويل لبدون خيار مماثل الفائدة السائد فى السوق لدين  معدلوفى تاريخ إصدار السندات كان 

يتجاهل و  -والسندات المصدرة وفيما يلى بعض البيانات عن األسهم العادية القائمة  .جنيه مصرى 3 هو للسهم العادى الواحد
 ضريبة الدخل.هذا المثال تأثير 

 جم  1 000 000 الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم عن عام 
 سهم  1,200,000 القائمةاألسهم العادية 

 سند         2,000 القائمةالسندات القابلة للتحويل 
   بين: إصدار السندات مقابلتخصيص 

 (1) جم  1 848 122 لتزاماال مكون
 (2) جم     151 878 حقوق الملكية مكون

  جم  2 000 00 
 

السداد فى نهاية الثالث سنوات باإلضافة مليون جنيه مصرى والمستحق  2يمثل هذا المبلغ القيمة الحالية ألصل السندات البالغ قدره  (1)
جنيه مصرى مستحقة السداد فى نهاية كل سنة من الثالث سنوات وباستخدام معدل  120 000للقيمة الحالية لفائدة سنوية قدرها 

 .%9خصم سنوى قدره 

لتزام وحقوق ملكية وفقًا لمعيار من ا يهاتعد من األدوات المركبة ويتم تحديد مكون هذه السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عادية (2)
باعتبارها تمثل بالغ معتراف بهذه اليتم االطبقًا لمتطلبات ذلك المعيار و ". األدوات المالية: العرض" (25) رقم المصرىالمحاسبة 

مكون كمنشأة المصدرة( على خيار التحويل )للمبلغ المخصص ن العلمًا بأ –لتزام وحقوق الملكية اال مكونىاألولية لالقيمة الدفترية 
 .الحقاً  إضافة لحقوق الملكية وال يتم تعديلهيعد بمثابة حقوق ملكية 

 :فى السنة األولى فى األرباحللسهم  ىاألساس النصيب
 سهم عادىكل ل جم 0.83=  جم 1 000 000

  سهم 1,200,000
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 فى السنة األولى: فى األرباحللسهم المخفض  النصيب

وفقًا للفقرة المؤدى للتخفيض ثر األساب تحايتم ولهذا إصدار أسهم عادية وذلك بيفترض أن المنشأة المصدرة ستقوم بتسوية العقد 
 .من المعيار "59"

 سهم عادىكل ل جم 0.69=  000 000 1 جنيه مصرى + 331 166 جنيه مصرى  1
  2سهم  500.000+ سهم  1.200.000

 

  

                                                           
المتراكموقدره1  الربحبتعليتهبمبلغالفائدة لىالقيمةالدفتريةاألوليةلمكونااللتزامنتيجةلمرورسنةوالمحسوبةعجنيهمصرى331166ُيعَدْل

1228481أىيتمردمبلغالفائدةالفعليةالمستحقةعلىمكونااللتزاموالمعترفبهاكمصروففىاألرباحأوالخسائرخاللالفترة)–زمنية
(.%9×جنيهمصرى

سندقابلللتحويل2,000×سهمعادى250سهمعادى=2500,000 
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دوات األتدخل على أساسه سهم: تحديد الترتيب الذى المتوسط المرجح لعدد األ حساب - 9مثال 
 (1)مقام الفى  ذات األثر المؤدى للتخفيض

 
  (22) رقم المصرىمعيار المحاسبة " من 44الفقرة ": األولىالمرجع 

معيار المحاسبة " من 50" و"49" و"47-41" و"36" و"33-31" و"19" و"12" و"10الفقرات "المرجع الثانوى: 
  (22رقم ) المصرى
 جنيه مصرى األرباح

 16.400.000 األم المنشأةاألرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى 
 (6.400.000) على األسهم الممتازةالتوزيعات  :منها يخصم

األسهم العادية  مالكاألرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى 
 األمللمنشأة 

10.000.000 

 (4.000.000) األم المنشأةالمنسوبة إلى  غير المستمرةالخسارة من العمليات 
 6.000.000 األمللمنشأة األسهم العادية  مالكاألرباح المنسوبة إلى 

 2.000.000 القائمةاألسهم العادية 
 جنيه مصرى 75.00 واحد خالل السنةالعادى اللسهم لمتوسط سعر السوق 

  
  العادية المحتملة األسهم

 مج 60 قدرهبسعر ممارسة  100.000 الخيارات
وتستحق جم  100 قدرها سميةاسهم بقيمة 800.000 األسهم الممتازة القابلة للتحويل

سهم. وكل سهم  لكلجم  8كوبون مجمع األرباح قدره 
 .ىاثنين سهم عادعدد إلى قابل للتحويل ممتاز 

وكل جم  مليون 100للسندات  يةسماال قيمةتبلغ ال %5 بمعدل عائدسندات قابلة للتحويل 
سهم  20عدد إلى سند منها قابل للتحويل  1000

لعالوة أو خصم يؤثر فى  ستهالكال يوجد اعادى. و 
 تحديد مصروف الفائدة

 %40 معدل الضريبة
 

 

 

 األسهم العادية عند تحويل األسهم العادية المحتملة لمالكالمنسوبة  األرباحالزيادة فى 

                                                           
أسستزاماتوحقوقملكيةأومابينالتصنيفمكوناتاألدواتالماليةالقابلةللتحويلاألسسالتىتمبناًءعليهاهذاالمثاليشرحال1 

و للمتطلباملكيةالحقوقضمنوالمتعلقةبتلكاألدواتكمصروفاتبقائمةالدخلأالتوزيعاتتصنيفالفائدة معياربتالواردةطبقاً
.(25)المحاسبةالمصرىرقم
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نوع األسهم العادية 
 المحتملة

 األرباحالزيادة فى  الحسابكيفية 
 جمبال

الزيادة فى عدد 
 العادية األسهم

اإلضافية  األرباح
 كل سهمعلى 

 جمبال إضافى
     الخيارات

  صفر  األرباحالزيادة فى   
  اإلضافيةاألسهم 

 بدون مقابل المصدرة
 صفر 20.000  جم 75 ÷ (جم 60 – جم 75) × 100.000

األسهم الممتازة القابلة 
 للتحويل

    

  6 400 000 0.08  × 100 × جم 800.000 الربحالزيادة فى   
 جم 4.00 1.600.000   األسهم اإلضافية 

 السندات القابلة للتحويل
 %5 بمعدل عائد

2 *800,000    

  3 000 000 (0.40 -1) × 0.05 × جم 100 000 000 الزيادة فى الربح   
  جم 1.50 2.000.000  20 × 100.000 اإلضافيةاألسهم 

 

ذات األثر المؤدى األدوات على أن تدرج على أساسه الترتيب الذى ينبغى وبناء على النتائج التى تظهر بالجدول السابق يصبح 
 -:على النحو التالىللتخفيض فى مقام المعادلة 

 الخيارات .1
 %5 بمعدل عائدالسندات القابلة للتحويل  .2
 األسهم الممتازة القابلة للتحويل .3

 فى األرباح سهملل النصيب المخفض حساب

األرباح من العمليات المستمرة  
األسهم  مالكالمنسوبة إلى 

 األم للمنشأةالعادية 
 (الحاكم)الرقم 

  
 
 

 العادية األسهم

 
 
 
 لكل سهم

 

  جنيه مصرى   جنيه مصرى 
  5.00 2.000.000  10 000 000 معروضكما هو 
   20.000  -- الخيارات

 ذو أثر مؤدى للتخفيض 4.95 2.020.000  10 000 000 
بمعدل سندات قابلة للتحويل 

 %5 عائد
000 000 3  2.000.000   

 ذو أثر مؤدى للتخفيض 3.23 4.020.000  13 000 000 
   1.600.000  6 400 000 الممتازة القابلة للتحويلاألسهم 

 ذو أثر مضاد للتخفيض 3.45 5.620.000  19 400 000 
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 3.23 منارتفع )فى االعتبار األسهم الممتازة القابلة للتحويل دخول يتزايد مع  فى األرباحنظرًا ألن النصيب المخفض للسهم و 
"النصيب  حسابعند ويتم تجاهلها ذات أثر مضاد للتخفيض األسهم الممتازة القابلة للتحويل لذا تعد  (جم 3.45إلى جم 

 وألرباح من العمليات المستمرة هبالنسبة ل فى األرباحالنصيب المخفض للسهم كون ي لذلك. و "فى األرباحالمخفض للسهم 
 :ا يلىكم فى األرباحويتم عرض كل من النصيب األساسى والمخفض للسهم  جم 3.23

 فى األرباجالنصيب المخفض للسهم  فى األرباحالنصيب األساسى للسهم  
 (جنيه مصرى) (جنيه مصرى)  

األرباح من العمليات المستمرة المنسوبة 
 األم للمنشأةاألسهم العادية  مالكإلى 

5.00 3.23 

 غير المستمرةالخسارة من العمليات 
األسهم العادية  مالكالمنسوبة إلى 

 األم للمنشأة

(2.00 )1 (0.99 )2 

األسهم  مالكاألرباح المنسوبة إلى 
 األم للمنشأةالعادية 

3.00 3 2.24 4 

 
  

                                                           

 جم( 2.00= ) 2.000.000 ÷جنيه مصرى(  4 000 000)  1 
 جم( 0.99= ) 4.020.000 ÷جنيه مصرى(  4 000 000)  2 
 جم 3.00= 2.000.000 ÷جنيه مصرى  6 000 000  3 
 جم 2.24=  4.020.000 ÷جنيه مصرى(  3 000 000جنيه مصرى +  6 000 000)  4 
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 (*) فى األرباحوالمخفض للسهم  النصيب األساسى حسابأدوات شركة تابعة:  – 10مثال 
  والملحق )أ(( 22) رقم المصرىمعيار المحاسبة أ" من 12أ" و"11" و"40الفقرات "المرجع: 

  :األم المنشأة
لشركة التابعة أو عوائد من اأية ال تتضمن ) جنيه مصرى 12 000 األم للمنشأةاألسهم العادية  لمالك ةالمنسوب األرباح

 من قبلها(سددة أرباح أسهم متوزيعات 
 10.000 القائمةاألسهم العادية 

 سهم عادى  800 األمللمنشأة أدوات الشركة التابعة المملوكة 
 لشركة التابعةفى اسهم عادية أسة لشراء ر امقابل للم حق 30

 سهم ممتاز قابل للتحويل 300
  تابعة:الشركة ال

 جنيه مصرى 5 400  األرباح
 1.000 القائمةاألسهم العادية 

 لشركة التابعةفى اقابل للممارسة لشراء أسهم عادية حق  150 الحقوق
 مصرىجنيه  10 سعر الممارسة

 جنيه مصرى 20 متوسط سعر السوق للسهم العادى الواحد
 واحد كل منها قابل للتحويل إلى سهم عادىسهم  400 األسهم الممتازة القابلة للتحويل 

 لكل سهمجنيه مصرى  1.00 األسهم الممتازة عائد التوزيعات على
األدوات المالية القابلة للتحويل ما بين التزامات وحقوق ملكية أو أسس تصنيف الفائدة ال يشرح هذا المثال األسس التى تم بناًء عليها تصنيف مكونات  *

 (.25) والتوزيعات المتعلقة بتلك األدوات كمصروفات بقائمة الدخل أو ضمن حقوق الملكية طبقًا للمتطلبات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم
 

كما تم  –لقيام بإجراء قيود إلغاء أو تسويات إال فيما يتعلق بتوزيعات األرباح لم تتم معامالت بين شركات المجموعة تستدعى ا
 إغفال ضريبة الدخل ألغراض هذا المثال.

 الشركة التابعةب فى األرباحنصيب السهم 

جنيه مصرى  5.00 هو فى األرباحالنصيب األساسى للسهم 
 -كما يلى : حسابهتم 

 2جنيه مصرى  400 - 1جنيه مصرى  5 400
1.0003 

جنيه مصرى  3.66هو  فى األرباحللسهم نصيب المخفض ال
  -كما يلى : حسابهتم 

 4جنيه مصرى  5 400
(1,000  +755  +400 1) 

                                                           
أرباحالشركةالتابعةالمنسوبةإلىمالكأسهمهاالعادية1 
توزيعاتلتوزيعاتالمدفوعةمنالشركةالتابعةعلىأسهمهاالممتازةالقابلةللتحويلوالمبوبةكأدواتحقوقملكية)حي منالمفترضأنتكونال2

"األرباحمنالعملياتالمستمرةالمنسوبةلمالكأسهمهاالعادية"مةالدخلقبلالوصولإلىعلىأسهمهاالممتازةالمبوبةكالتزامقدخصمتعلىقائ
.(والتىتظهرضمنالمعطيات

.األسهمالعاديةالقائمةللشركةالتابعة3 

القابلةللتحويل)ردالتوزيعاتممتازةالهاأسهمبعدتعليتهابالتوزيعاتالمدفوعةعلىأرباحالشركةالتابعةالمنسوبةإلىمالكأسهمهاالعاديةتمثل4 

التىسبقخصمهاعندحسابالنصيباألساسىللسهمفىاألرباح(بافتراضأناألسهمالممتازةقدحولتإلىأسهمعاديةوذلكمنأجلحساب
جم(.400+جم0005النصيبالمخفضللسهمفىاألرباح)أى

 حق 150 ×جم[  20 ÷جم (  10 –جم  20افتراض ممارسة الحقوق وتم حسابه كما يلى: ])عدد األسهم اإلضافية الناتجة من   5 
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  المجمعة فى األرباحالسهم  بصين

 1.63هو  فى األرباحالنصيب األساسى للسهم 
 -كما يلى: حسابهجم وتم 

 3جنيه مصرى  4.300 + 2 جنيه مصرى 12 000
10.000 4 

  
  

 1.61 هو فى األرباحللسهم  النصيب المخفض
  -كما يلى: حسابهوتم  جم

  1.0987+ 6جنيه مصرى  55+  5 2.928+ جنيه مصرى  12.000
10.000 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                             
سهم  400وتم حسابها كما يلى:  –األسهم العادية  للشركة التابعة المفترض أن تكون قائمة من تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية   1 

 معامل التحويل "واحد صحيح" ×ممتاز قابل للتحويل 
 أرباح المنشـأة األم المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة إالم   2 
)عدد األسهم العادية التى تمتلكها [جزء من أرباح الشركة التابعة التى ينبغى أن تدخل فى حساب النصيب األساسى للسهم فى األرباح المجمعة كما يلى:  3 

النصيب األساسى للسهم فى األرباح للشركة التابعة( + )عدد األسهم الممتازة التى تمتلكها المنشأة األم فى الشركة  ×لشركة التابعة المنشأة األم فى ا
جم(  1 ×سهم ممتاز  300جم( + ) 5 ×سهم عادى  800= ) ]التوزيعات المدفوعة من الشركة التابعة على كل سهم من أسهمها الممتازة( ×التابعة 

 جم. 4 300= 
 األسهم العادية القائمة للمنشأة األم 4 
ويتم  -ابعة الحصة النسبية للمنشأة األم من "النصيب المخفض ألسهم الشركة التابعة فى األرباح" والمنسوبة إلى األسهم العادية القائمة للشركة الت  5 

 جم لكل سهم(. 3.66 ×سهم عادى  1,000) ×سهم عادى(  1,000 ÷سهم عادى  800كما يلى: ) حسابها
بافتراض  الحصة النسبية للمنشأة األم من "النصيب المخفض ألسهم الشركة التابعة فى االرباح" والمنسوبة إلى األسهم العادية اإلضافية التى تنشأ  6 

 جم لكل سهم(. 3.66 ×ق سهم عادى إضافى من ممارسة الحقو  75)  ×حق(  150 ÷حق  30ويتم حسابها كما يلى: ) –ممارسة الحقوق القائمة 
التى تنشأ بافتراض المنسوبة إلى األسهم العادية اإلضافية من "النصيب المخفض ألسهم الشركة التابعة فى األرباح " و األم  النسبية للمنشأةالحصة   7 

من تحويل سهم عادى إضافى  400) ×سهم ممتاز(  400 ÷سهم ممتاز  300ويتم حسابها كما يلى: ) –األسهم الممتازة القابلة للتحويل تحويل 
 لكل سهم(.جم  3.66 ×األسهم  الممتازة 
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 (1) فئتينالمكونة من شاركة واألسهم العادية مأدوات حقوق الملكية ال – 11مثال 
  (22) رقم المصرىمعيار المحاسبة من الملحق )أ( ل "14" و "أ13الفقرتان "أالمرجع: 

 جنيه مصرى 100 000 األم للمنشأةاألسهم العادية  مالكاألرباح المنسوبة إلى 
 10.000 القائمةاألسهم العادية 

 6.000 األسهم الممتازة غير القابلة للتحويل
على توزيعات أى  سدادقبل  تتم) الممتازة األسهمالكوبون السنوى للتوزيعات غير المجمعة على 

 األسهم العادية (
 لكل سهمجنيه مصرى  5.50

 

األسهم العادية قد حصلت كون تأن بعد وذلك  80:20تشارك األسهم الممتازة مع األسهم العادية فى أية أرباح إضافية بنسبة 
 2.10وجنيه مصرى  5.50بواقع أرباح  توزيعاتوبمعنى آخر ُتسدد )لكل سهم  جنيه مصرى 2.10بواقع أرباح توزيعات على 

وذلك إضافية  توزيعاتشارك األسهم الممتازة فى أية تثم  على التوالى لكل سهم من األسهم الممتازة واألسهم العادية جنيه مصرى
 .(من تلك التوزيعات اإلضافية العاديةمن األسهم سهم كل المبلغ المدفوع لإجمالى ¼ بأن يحصل كل سهم ممتاز على 

 (سهم 6.000 × لكل سهمجنيه مصرى  5.50)جم  33 000 على األسهم الممتازة المدفوعة  التوزيعات
 (سهم 10.000 × لكل سهم جنيه مصرى 2.10)جم  21 000 على األسهم العادية التوزيعات المدفوعة 

 

 على النحو التالى: فى األرباحللسهم  ىساساأل النصيب حسابيتم 

 مصرى جنيه مصرى جنيه 
 100 000  األم للمنشأةاألسهم  مالكاألرباح المنسوبة إلى 

   على: المدفوعةالتوزيعات منها  يخصم
  33 000 الممتازةاألسهم 
  21 000 العاديةاألسهم 

 ( 54 000)  األرباح غير الموزعة
  000 46 

 

 

 

 

 

 
                                                           

أسستزاماتوحقوقملكيةأومابينالتصنيفمكوناتاألدواتالماليةالقابلةللتحويلاألسسالتىتمبناًءعليهاهذاالمثاليشرحال1 

و للمتطلباتالواردةملكيةالحقوقضمنوبقائمةالدخلأالمتعلقةبتلكاألدواتكمصروفاتالتوزيعاتتصنيفالفائدة معياربطبقاً
.(25)المحاسبةالمصرىرقم
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  لنصيب السهم الواحد لكل فئة من تلك األرباحعلى األسهم العادية والممتازة طبقًا األرباح غير الموزعة  ص  خصتُ 

  أ كل سهم عادى =األرباح المتبقية على المخصص من يفترض أن 
 كما هو وارد ضمن المعطياتأ ¼ ب = وحيث أن   .كل سهم ممتاز = باألرباح المتبقية على من خصص ويفترض أن الم

 :التوزيعات اإلضافية كما يلىيتم احتساب حصة األسهم الممتازة والعادية فى لذا 
 جم 46 000( = 6.000 ×أ  × 1/4( + ) 10.000 ×)أ                            
 (1.500+  10,000) ÷جم   46 000أ = 
 جنيه مصرى 1ب=    إذًا        أ¼ ب = و       جم 4أ = 

    
    فى األرباحنصيب السهم األساسى 

 أسهم عادية  أسهم ممتازة 
 جم 2.10  جم 5.50 موزعة أرباح
 جم 4.00  جم 1.00 غير موزعة أرباح

 جم 6.10  جم 6.50 المجموع
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  1)مثال شامل( فى األرباح النصيب األساسى والمخفض للسهموعرض  حساب – 12مثال 
 (أ) للمنشأة 2001لعام والسنوية الربع سنوية  فى األرباحالنصيب األساسى والمخفض للسهم  حسابكيفية يوضح هذا المثال 

هو الرقم  ماأل المنشأةمن العمليات المستمرة المنسوبة إلى  ةالربح أو الخسار مبلغ د  ع  يُ و هيكل رأسمال معقد. وهى منشأة ذات 
 :خرى المفترضة. وفيما يلى الحقائق األالحاكم

  -كما يلى : 2001 عاملسهم العادية أسعار السوق لأل اتمتوسطكانت متوسط سعر السوق لألسهم العادية: 

 جنيه مصرى 40الربع األول   

 جنيه مصرى 60الربع الثانى   

 جنيه مصرى 67الربع الثالث   

 جنيه مصرى 67الربع الرابع   

 .جنيه مصرى 65 هو 2001سبتمبر  1يوليو إلى  1من خالل الفترة متوسط سعر السوق لألسهم العادية كما كان 

عدد صدر أ 2001مارس  1وفى  5.000.000 هو 2001 عامفى بداية  القائمةعدد األسهم العادية كان  أسهم عادية:
 ا.ً نقدوحصلت قيمتهم سهم عادى  200.00

تمثل أصل  جم 12 000 000بمبلغ تم بيع سندات قابلة للتحويل  2000 عاممن فى الربع األخير  سندات قابلة للتحويل:
جنيه  1.000 اسمية قدرها قيمةعلى أساس  اً نقدتحصيل قيمتها تم عام و  20ستحق خالل وت %5 سنوى قدره سعر فائدةالدين ب
علمًا بأن . من كل عام )أى يتم سدادها بواقع مرتين فى السنة(ول مايو أفى أول نوفمبر و يستحق سداد الفائدة . و للسند مصرى

تم تحويل بينما  2000سهم عادى. لم تحول أية سندات فى عام  40إلى قابل للتحويل  جنيه مصرى 1.000 تهكل سند قيم
 من حملة السندات. اإلصدارباستدعاء )أ( نظرًا لقيام المنشأة  2001أبريل  1كامل اإلصدار فى 

ول قابل أصمسهم ممتاز قابل للتحويل  800.000 عدد تم إصدار 2000فى الربع الثانى من عام  أسهم ممتازة قابلة للتحويل:
الفترة فى نهاية  جم 0.05 قدره للتحويل ةقابلال ةممتاز من األسهم السهم على كل  يستحق سداد كوبون ربع سنوى. و تم شرائها

قام وقد , إلى سهم عادى واحد تحويل لل كل سهم ممتاز قابالً ويعد التاريخ. األسهم القائمة فى ذلك أساس على و سنوية ربع ال
 .2001يونيو  1إلى أسهم عادية فى سهم منها  600,000 بتحويل عدد األسهم الممتازة حاملى

سهم لل جنيه مصرى 55بسعر ممارسة قدره سهم عادى 600.000 عدد لشراءحقوق تم إصدار  2001يناير  1فى  :الحقوق
  .2001القائمة فى أول سبتمبر  الحقوقسنوات. وتم ممارسة كافة  5لمدة 

 جنيه مصرى 75بسعر ممارسة قدره سهم عادى 1.500.000 عدد إصدار خيارات لشراءتم  2001يوليو  1فى  الخيارات:
ألن سعر الممارسة للخيارات تجاوز سعر السوق نظرًا  2001 عامسنوات. ولم يتم ممارسة أية خيارات خالل  10سهم لمدة لل

 لألسهم العادية.

 

                                                           
أسستزاماتوحقوقملكيةأومابينالتصنيفمكوناتاألدواتالماليةالقابلةللتحويلاألسسالتىتمبناًءعليهاهذاالمثاليشرحال1 

معياربطبقاًللمتطلباتالواردةملكيةالحقوقضمنواألدواتكمصروفاتبقائمةالدخلأالمتعلقةبتلكالتوزيعاتتصنيفالفائدةو
.(25)المحاسبةالمصرىرقم
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 .%40هو  2001عن عام ضريبة الدخل سعر كان  معدل الضريبة:

ر( من العمليات ئخساالح )ارباأل 2001
 1األم المنشأةالمستمرة المنسوبة إلى 

 المنشأةر( المنسوبة إلى ئح )الخساارباأل
 األم

 جنيه مصرى جنيه مصرى 
 5 000 000 5 000 000 الربع األول
 6 500 000 6 500 000 الربع الثانى
 2 (1 000 000) 1 000 000 الربع الثالث
 (700 000) (700 000) الربع الرابع

 9 800 000 11 800 000 كامل عام
 

  2001الربع األول من 

 جنيه مصرى فى األرباح النصيب األساسى للسهم حساب
 5 000 000 األم المنشأةح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى ارباأل

 3 (40 000) األسهم الممتازة توزيعات علىيخصم : 
 4 960 000 األم للمنشأةاألسهم العادية  مالكرباح المنسوبة إلى األ 

 

المرجح المتوسط  جزء من الفترةال القائمةاألسهم  اريخو الت
 لألسهم

 3.333.333 2/3 5.000.000 فبراير  28 حتىيناير  1من 
   200.000 مارس 1فى إصدار أسهم عادية 

 1.733.333 1/3 5.200.000 مارس 31 –مارس  1
 5.066.666   ألسهمعدد االمتوسط المرجح ل

 جم  0.98   فى األرباح ى للسهماألساس النصيب
 

 

 

 

                                                           
الرقمالحاكم)قبلتعديلهبالتوزيعاتعلىاألسهمالممتازة(يمثلهذاالمبلغ1 

جم)بالصافىبعدخصمالضريبة(0000002الربعالثال منالعامعنخسارةمنالعملياتغيرالمستمرةبمبلغأسفر2 

جم0.05×سهم3800,000 
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 فى األرباحللسهم  المخفض النصيب حساب

 جنيه مصرى 4 960 000  األم للمنشأةاألسهم العادية  لمالك ةح المنسوبارباأل 
   ح ارباألالتحويالت المفترضة على ضاف: تأثير ي

   جنيه مصرى 40 000 الممتازةاألسهم على  التوزيعات
  1 مصريجنيه  90 000 (%5 )ذات معدل الفائدة الفائدة على السندات القابلة للتحويل

 جنيه مصرى 130 000  تأثير التحويالت المفترضة
 جنيه مصرى 5 090 000 التحويالت المفترضة(أثر  فى ذلكاألرباح المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم )بما 

   
 5.066.666  ألسهمعدد االمتوسط المرجح ل

   األسهم من التحويالت المفترضةالزيادة فى : يضاف
   (2)الحقوق

  800.0001 األسهم الممتازة القابلة للتحويل
  480.0002 (%5السندات القابلة للتحويل )ذات معدل الفائدة 

 1.280.000  المحتملة المؤدية للتخفيضاألسهم العادية 
 6.346.666  ألسهمعدد االمتوسط المرجح المعدل ل
 جم 0.80  فى األرباح النصيب المخفض للسهم

 

 2001الربع الثانى من 
 جنيه مصرى فى األرباح  ى للسهماألساس النصيب حساب

 6 500 000 األم  المنشأةح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى ارباأل
 3( 10 000) األسهم الممتازةعلى  توزيعاتيخصم: 

 6 490 000 األم للمنشأةاألسهم العادية  إلى مالكالربح المنسوب 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سهمإلىأسهمعاديةخاللالربعاألولولميؤخذفىاالعتبارماقامبهبعضمالكتلك800,000أفترضتحويلاألسهمالممتازةبالكاملوعددها1 

عادى.600.000سهمممتازإلى600,000يل)أىخاللالربعالثانىمنالعام(بتحو2001يونيه1األسهمفى
.]40×جم(0001÷جم00000012=)[سهمعادى40جمقابلةللتحويلإلى0001كلمجموعةسنداتقيمتهااالسمية2 
منالعامشهدتصرفالتوزيعاتلألسهمالممتازةفىنهايةكلفترةربعسنويةحسبعدداألسهمالقائممنهافىذلكالتاريخ.ونظراًألنالربعالثانى3 

لقائمةاعتباراًمنلذايصبحعدداألسهمالممتازةا–2001يونيه1سهمممتازإلىأسهمعاديةبتاريخ600.000قيامحملةاألسهمالممتازةبتحويل
×سهم(600.000– سهم800.000)[تستحقصرفتوزيعاتعليها200,000(هو2001يونيه30)لميتغيرعددهاحتى2001يونيه1

جنيهمصرى(.0.05
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المتوسط المرجح  الجزء من الفترة األسهم القائمة التواريخ
 لألسهم

   5,200,000 أبريل 1
)ذات معدل تحويل السندات القابلة للتحويل 

 أبريل 1فى ألسهم عادية  (%5الفائدة 
480,000   

 3,786,667 2/3 5,680,000 أبريل 31 –أبريل  1
   600,000 يونيو 1تحويل األسهم الممتازة  فى 

 2,093,333 1/3 6,280,000 يونيو  30 –يونيو  1
 5,880,000   ألسهمعدد االمرجح ل طالمتوس

 جم 1.10   فى األرباحالنصيب األساسى للسهم 
 

 األرباح فىالنصيب المخفض للسهم  حساب

 جنيه مصرى 6 490 000  الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم
   تأثير التحويالت المفترضة على األرباح: يضاف

  1 جنيه مصرى 10 000 األسهم الممتازة توزيعات على
 10 000  تأثير التحويالت المفترضة

أثر  فى ذلكبما )األم  للمنشأةاألسهم العادية  إلى مالك ةح المنسوبارباأل
 (التحويالت المفترضة

 جنيه مصرى 6 500 000 

 5,880,000  ألسهمعدد المتوسط المرجح ل
   األسهم من التحويالت المفترضةالزيادة فى : يضاف

  2 50,000 الحقوق
  3 00,0006 األسهم الممتازة القابلة للتحويل

 650,000  للتخفيضالمؤدية  ةاألسهم العادية المحتمل
 6,530,000  ألسهمعدد االمتوسط المرجح المعدل ل
 جم 1.00  فى األرباح النصيب المخفض للسهم

 

 

 
                                                           

جنيهمصرى0.05×سهم1200,000 

بإحدىطريقتينيمكن2  عادية الناشئةعنافتراضتحويلالحقوقإلىأسهم اإلضافية األسهم احتسابعدد وذلكبغرضالوصولإلىعددببساطة

ن(الحصيلةم1وتعتمدالطريقةاألولىعلىقسمة)األسهمالعاديةاإلضافيةالتىمنالمفترضأنيتمإصدارهادونأنيقابلهامواردإضافيةللمنشأة.
(متوسطسعرالسوقللسهمالعادىخاللالفترةومقارنةاألسهمالناتجةمعإجمالىاألسهمالمقررإصدارهابموجب2افتراضممارسةالحقوقعلى)

55=)[تلكالحقوق 600,000×جم 33,000,000=]جم60÷سهم( =60÷جم المنشأة550,000جم فىموارد زيادة تقابلها ,سهم

إضافى.وتعتمدالطريقةالثانيةعلىالتوصلإلىالميزةالنسبيةلسعرالممارسةلكلحقمقارنًةسهم50,000=سهم550,000–سهم600,000
لإليهاصبمتوسطسعرالسوقللسهمالعادىخاللالفترةمعترجيحاألسهمالعاديةالمفترضإصدارهاباستخدامالميزةالنسبيةلكلحقالتىتمالتو

إضافى.سهم50,000سهم=600,000×جم[60÷جم(55-جم60])

3  وذلكبترجيحعدد عادية إلىأسهم الممتازة افتراضتحويلاألسهم من الناشئة اإلضافية العادية األسهم احتسابالمتوسطالمرجحلعدد األسهمتم

د التغييركمايلى:الممتازةالقابلةللتحويلألسهمعاديةوالقائمةخاللالفترةبذلكالجزءمنالفترةالتىظلفيهاعدداألسهمالممتازةقائماًحتىح
سهم.600,000=(1/3سهم*200,000(+)2/3×سهم800,000)
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 2001الربع الثالث من  

 جنيه مصرى فى األرباحالنصيب األساسى للسهم  حساب
 1 000 000 األم  المنشأةح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى ارباأل

 ( 10 000) األسهم الممتازة التوزيعات علىيخصم: 
 990,000 األم للمنشأةاألسهم العادية  إلى مالك ةح من العمليات المستمرة المنسوبارباأل 

 (2 000 000) )بعد خصم الضرائب( األم المنشأةالمنسوبة إلى  غير المستمرةالخسارة من العمليات 
 (1,010,000) األم للمنشأةاألسهم العادية  مالكإلى  ةالمنسوب الخسائر

 

المتوسط المرجح  جزء من الفترةال القائمةاألسهم  اريخ و الت
 لألسهم

 4,186,667 2/3 6,280,000 أغسطس 31 –يوليو  1
   600,000 سبتمبر 1فى  الحقوقممارسة 

 2,293,333 1/3 6,880,000 سبتمبر 30 –يوليو  1
 6,480,000   ألسهمعدد االمتوسط المرجح ل

    فى األرباحالنصيب األساسى للسهم 
 جم 0.15   ح من العمليات المستمرةارباأل

 جم( 0.31)   غير المستمرةالخسارة من العمليات 
 جم( 0.16)   الكلية الخسارة

 

 فى األرباحالنصيب المخفض للسهم  حساب

األسهم العادية  إلى مالك ةالمنسوب من العمليات المستمرة حارباأل 
 األمللمنشأة 

 000 990 

   تأثير التحويالت المفترضة على األرباح: يضاف
  جنيه مصرى 10 000 األسهم الممتازةعلى  توزيعات

 جنيه مصرى 10 000  تأثير التحويالت المفترضة
األسهم العادية  إلى مالك ةالمنسوب من العمليات المستمرة حارباأل

 (التحويالت المفترضةأثر بما فى ذلك )األم  للمنشأة
 جنيه مصرى 1 000 000 

 (2,000,000)  األم المنشاةالمنسوبة إلى  غير المستمرةالخسارة من العمليات 
بما فيها أثر األسهم العادية للمنشأة األم  إلى مالك ةالخسارة المنسوب

 التحويالت المفترضة
 (1,000,000) 

 
 

  

 6,480,000  ألسهمعدد االمتوسط المرجح ل
   من التحويالت المفترضةالناشئة األسهم الزيادة فى : يضاف
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   61,5381 الحقوق
   200,000 األسهم الممتازة القابلة للتحويل

 261,538  األسهم العادية المحتمل تراجع دخلها
 6,741,538  المتوسط المرجح المعدل لألسهم

   فى األرباح المخفض للسهم النصيب
 جم 0.15  ح من العمليات المستمرة ارباأل

 جم( 0.30)  غير المستمرةالخسارة من العمليات 
 جم( 0.15)  الكلية الخسارة

 

 العوائدمن النصيب المخفض للسهم ساب مبالغ تحامن التحويالت المفترضة فى  اإلضافية الناشئةاألسهم تم إدراج مالحظة: 
. ذات أثر مضاد للتخفيضأنها من رغم الكلية على اللخسارة المستمرة أو بالنسبة لغير للخسارة من العمليات سواء بالنسبة 

المعدل و األم  للمنشأةاألسهم العادية  مالكإلى  ةح من العمليات المستمرة المنسوبارب)األ الحاكمأن الرقم والسبب فى ذلك هو 
 خسارة(.وليس  اً ربحبسبب أنه كان )أى موجبًا الممتازة( كان بالتوزيعات على األسهم 

  2001الربع الرابع من  

 جنيه مصرى فى األرباح ى للسهماألساس النصيب حساب
 (700 000) األم  المنشأةر من العمليات المستمرة المنسوبة إلى ئالخسا

 ( 10 000) األسهم الممتازة التوزيعات علىيضاف: 
 (710 000) األم للمنشأةاألسهم العادية  إلى مالكر المنسوبة ئالخسا

 

 المتوسط المرجح لألسهم جزء من الفترةال القائمةاألسهم  اريخو الت
 6,880,000 3/3 6,880,000 ديسمبر 31 –أكتوبر  1

 6,880,000   ألسهمعدد االمتوسط المرجح ل
    فى األرباح المخفض للسهمو  ىاألساس النصيب
األسهم العادية  مالكالمنسوبة إلى  رئالخسا

 األم للمنشأة
 جم( 0.10)  

 

لم يتم إدراج األسهم اإلضافية الناشئة من التحويالت المفترضة وذلك عند احتساب مبالغ النصيب المخفض للسهم من مالحظة: 
العوائد سواء بالنسبة للخسارة من العمليات غير المستمرة أو بالنسبة للخسارة الكلية. والسبب فى ذلك هو أن الرقم الحاكم 

من العمليات المستمرة المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم والمعدلة بالتوزيعات على األسهم الممتازة( كان )الخسائر 
 .سالبًا )أى بسبب أنه كان خسارة وليس ربحًا(

 
 

                                                           

 سهم 61,538=  2/3 ×سهم  92,308=  2/3 ×سهم  600,000 ×جم[  65 ÷جم(  55 -جم  65])  1 
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 2001عام كامل 

 جنيه مصرى فى األرباحللسهم  ىاألساسالنصيب  حساب
 11 800 000 األم  المنشأةح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى ارباأل

 1( 70 000) األسهم الممتازة التوزيعات علىيخصم: 
 11 730 000 األم للمنشأةاألسهم العادية  إلى مالك ةح من العمليات المستمرة المنسوبارباأل 

 (2 000 000) )بعد خصم الضريبة( المنسوبة إلى الشركة األم غير المستمرةالخسارة من العمليات 
 9 730 000 األم للمنشأةدية األسهم العا مالكإلى  ةح المنسوبارباأل 

 

المتوسط المرجح  جزء من الفترةال القائمةاألسهم  اريخ و الت
 لألسهم

 833,333 2/12 5,000,000 فبراير 28 –يناير  1
   200,000 مارس 1إصدار أسهم عادية فى 

 433,333 1/12 5,200,000 مارس 31 –مارس  1
تحويل السندات القابلة للتحويل 

 أبريل 1فى  (%5 )بمعدل فائدة
480,000   

 946,667 2/12 5,680,000 مايو  31 –أبريل  1
   600,000 يونيو 1تحويل األسهم الممتازة فى 

 1,570,000 3/12 6,280,000 أغسطس 31 –يونيه  1
   600,000 سبتمبر 1ممارسة الحقوق فى 

 2,293,334 4/12 6,880,000 ديسمبر 31 – سبتمبر 1
 6,076,667   ألسهم عدد االمتوسط المرجح ل

    فى األرباحللسهم  ىاألساس النصيب
 جم 1.93   ح من العمليات المستمرةارباأل

 (جم 0.33)    غير المستمرةالخسارة من العمليات 
 جم 1.60   الكلية حارباأل

 

 

 

 فى األرباح النصيب المخفض للسهم حساب

 جم 11 730 000  ة إلىح من العمليات المستمرة المنسوبارباأل 
                                                           

أن سدادها يتم  نظرًا ألن التوزيعات الربع سنوية على األسهم الممتازة تستحق لحاملى األسهم الممتازة القائمة فى نهاية كل ثالثة أشهر )بغض النظر عن 1 
زيعات الربع الثانى + توزيعات الربع األول + تو  [فى نهاية كل ستة أشهر( لذا تم حساب التوزيعات على األسهم الممتازة خالل العام الكامل كما يلى 

جم(  0.05 ×سهم  200,000جم( + ) 0.05 ×سهم  200,000جم( + ) 0.05 ×سهم  800,000توزيعات الربع الثالث + توزيعات الربع الرابع = )
 .]جم 70 000جم( =  0.05 × 200,000+ )



 

26   -)أ مثةل( 22

 

 األم للمنشأةاألسهم العادية  مالك
   تأثير التحويالت المفترضة على األرباح: يضاف

  جم 70 000 األسهم الممتازة التوزيعات على
  جم 1 90 000  (%5)الفائدة على السندات القابلة للتحويل 

 جم 160 000  تأثير التحويالت المفترضة
 مالك ة إلىمن العمليات المستمرة المنسوب حارباأل

أثر بما فى ذلك )األم  للمنشأةاألسهم العادية 
 (التحويالت المفترضة

  مج 11 890 000 

المنسوبة إلى  غير المستمرةالخسارة من العمليات 
 األم المنشأة

 جم (2 000 000) 

األسهم العادية للمنشأة  إلى مالك ةالمنسوب األرباح
 (متضمنًا التحويالت المفترضة)بما فيها أثر األم 

 جم 9 890 000 

 6,076,667  ألسهمعدد االمتوسط المرجح ل
ن التحويالت الناشئة عاألسهم الزيادة فى : يضاف

 المفترضة
  

   14,8802 الحقوق
   3 450,000 للتحويلاألسهم الممتازة القابلة 

  4 120,000 قابلة للتحويل( ال%5)سندات 
 584,880  المؤدية للتخفيض ةاألسهم العادية المحتمل

 6,661,547  ألسهمعدد االمتوسط المرجح المعدل ل
   فى األرباح النصيب المخفض للسهم

 جم 1.78  ح من العمليات المستمرة ارباأل
 جم( 0.30)  المستمرةغير الخسارة من العمليات 

 جم( 1.48)  الكلية الخسارة
 

ذا يهدف هو  .فى األرباحالعادى فيما يتعلق بنصيب السهم  )أ( األم الربع سنوية والسنوية للمنشأة بياناتالجدول التالى يتضمن ال
" عن الفترات الربع سنوية األربعة والواردة ببيانات المنشأة فى األرباحمجموع مبالغ "نصيب السهم أن حقيقة توضيح إلى الجدول 

                                                           
 %40مخصومًا منها الضرائب بنسبة  4( /  5%*  12,000,000)  1 
سبتمبر  1لحقوق خالل الفترة المنقضية من بداية العام حتى تاريخ التحويل الفعلى لها فى التحويل المفترض لعند حساب األسهم اإلضافية الناشئة عن  2 

تحويل سبتمبر. وبالتالى تم حساب عدد األسهم اإلضافية من ال 1يناير حتى  1جم خالل الفترة من  57.125افترض متوسط سعر سوق للسهم قدره 
 سهم. 14,880=  8/12 ×سهم  22,320سهم  =  600,000 ×جم[  57,125 ÷جم(  55 –جم  57,125االفتراضى لتلك الحقوق كما يلى: ])

 000,600خالل الفترة المنقضية من بداية العام حتى تاريخ التحويل الفعلى لعدد عدد األسهم اإلضافية الناشئة عن التحويل المفترض لألسهم الممتازة  3 
 (7/12 ×سهم  200,000( + )5/12 ×سهم  800,000)= يونيه  1سهم منها فى 

 =  أبريل 1خالل الفترة المنقضية من بداية العام حتى تاريخ التحويل الفعلى لها فى عدد األسهم اإلضافية الناشئة عن التحويل المفترض للسندات  4 
 سهم. 120,000= 3/12 ×سهم  480,000 = ]3/12 ×سهم  40 ×جم(  1 000 ÷جم  12 000 000)[
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. للمنشأةالبيانات السنوية " عن العام الكامل والوارد ضمن فى األرباحمع "نصيب السهم بالضرورة لن يتساوى خالل تلك الفترات 
 ال يلزم المنشأة باإلفصاح عن هذه المعلومات.المعيار مع هذا فإن و 

 

 الربع األول  
 جنيه مصرى

 الربع الثانى 
 جنيه مصرى

 الربع الثالث 
 جنيه مصرى

 الربع الرابع 
 جنيه مصرى

 عام كامل
 جنيه مصرى

       فى األرباحللسهم  ىاألساس النصيب
 1.93 (0.10) 0.15 1.10 0.98 ر( من العمليات المستمرة ئ)الخسا حارباأل

 (0.33) -- (0.31) -- -- غير المستمرةالخسارة من العمليات 
 1.60 (0.10) (0.16) 1.10 0.98 ر(ئح )الخساارباأل

             
  

       فى األرباحالنصيب المخفض للسهم 
 1.78 (0.10) 0.15 1.00 0.80 األرباح )الخسائر( من العمليات المستمرة 

 (0.30) -- (0.30) -- -- غير المستمرةالخسارة من العمليات 
 1.48 (0.10) (0.15) 1.00 0.80 ر(ئح )الخساارباأل
 


