
  

 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

  

المعٌار المحاسبً الدولً الثالث والثالثون 
ربحٌة السهم 

 
تم اعتماد هذا المعٌار المحاسبً الدولً من قبل لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً كانون الثانً 

 وٌجب تطبٌقه على البٌانات المالٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ فً أو بعد 1997 (ٌناٌر)
.  وٌنصح بتطبٌق المعٌار قبل ذلك التارٌخ1998 (ٌناٌر )كانون الثانً 

 
المخصصات، واألحداث التً تقع بعد تارٌخ "  ـ 45لقد تم تعدٌل الفقرة . 1999      فً عام  

ـ لتبدل المرجعٌة للمعٌار المحاسبً الدولً العاشر، ـ باألحداث التً تقع " قابمة المركز المالً 
المعدل )بالرجوع إلى المعٌار المحاسبً الدولً العاشر. بعد تارٌخ قابمة المركز المالً

(. 1999عام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المحتوٌات 
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المعٌار المحاسبً الدولً الثالث و الثالثون 

 
ربحٌة السهم 

 
الهدف      الفقرات 

  5-1نطاق المعٌار 
      3-1 المنشآت التً ٌتم تداول أسهمها

     5-4 المنشات التً ال ٌتم تداول أسهها
 9-6تعرٌف المصطلحات 

 42-10 القٌاس
 23-10ربحٌة السهم األساسٌة 

 13-11 األرباح األساسٌة 
 23-14 ربحٌة السهم األساسٌة 

 42-24ربحٌة السهم المخففة 
 28-26المخففة -  األرباح 

 37-29المخففة -  ربحٌة السهم 
 42-38 األسهم العادٌة المحتملة المخففة 

 46-43التعدٌل  
 48-47العرض 
 52-49اإلفصاح 

 53تارٌخ بدأ التطبٌق 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 

المعٌار المحاسبً الدولً الثالث و الثالثون 
ربحٌة السهم 

ٌتكون هذا المعٌار من الفقرات المكتوبة بؤحرف مابلة وبلون داكن وٌجب تطبٌق هذا المعٌار فً 
ضوء ما جاء من مواد وإٌضاحات  بباقً الفقرات، وكذلك فً ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة 
بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، مع مالحظة عدم ضرورة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة على 

. ( فً المقدمة13راجع الفترة رقم )البنود  قلٌلة األهمٌة نسبٌا 
: هدف المعٌار

ٌهدف هذا المعٌار إلى وصف مبادئ تحدٌد وعرض ربحٌة السهم الذي سوف ٌحسن مقارنات 
األداء فٌما بٌن المنشآت المختلفة فً نفس الفترة وفٌما بٌن الفترات المحاسبٌة المختلفة لنفس 

ورغم أن لبٌانات ربحٌة . إن تركٌز هذا المعٌار على المقام فً احتساب ربحٌة السهم. المنشؤة
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السهم محددات بسبب السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة لتحدٌد األرباح إال أن ثبات تحدٌد المقام 
. سوف ٌعزز التقارٌر المالٌة

نطاق المعٌار 
: المنشآت التً ٌتم تداول أسهمها

ٌجب تطبٌق هذا المعٌار بواسطة المنشات التً تتداول أسهمها العادٌة أو أسهمها العادٌة 
المحتملة وكذلك بواسطة المنشآت التً هً فً طور إصدار أسهم عادٌة أو أسهم عادٌة محتملة 

. فً أسواق األوراق المالٌة 
فإن  (الموحدة )عند عرض كل من البٌانات المالٌة الخاصة بالشركة القابضة والبٌانات المالٌة  

المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعٌار تحتاج إلى عرض فقط على أساس المعلومات المجمعة 
 .

ٌهتم وٌحتاج عادة مستخدمً البٌانات المالٌة للشركة القابضة إلى إعالمهم بنتابج عملٌات 
.  المجموعة ككل

المنشات التً ال ٌتم تداول أسهها 
ٌجب على المنشؤة التً لٌس لدٌها أسهم عادٌة أو أسهم عادٌة محتملة ٌتم تداولها ولكن تفصح 

  .عن ربحٌة السهم أن تحسب وتفصح عن ربحٌة السهم حسب  هذا المعٌار
ال ٌشترط على المنشاة التً لٌس لدٌها أسهم عادٌة أو أسهم عادٌة محتملة متداولة أن تفصح عن 
ربحٌة السهم ولكن إذا اختارت المنشؤة اإلفصاح عن ربحٌة السهم واحتسبت ربحٌة السهم حسب 

. قواعد هذا المعٌار فإنه ٌمكن تحقٌق المقارنة بٌن التقارٌر المالٌة 
: تعرٌف المصطلحات 

:  استخدمت التعرٌفات التالٌة فً هذا  المعٌار بالمعانً المحددة 
هو عبارة عن أداة من أدوات حقوق الملكٌة التً فً المرتبة األدنى لباقً فبات : السهم العادي 

.  أدوات حقوق الملكٌة األخرى
. عبارة عن أداة مالٌة أو عقد ٌمكن أن ٌمنح حامله أسهم عادٌة: السهم العادي المحتمل 

عبارة عن أدوات مالٌة تعطً حاملها الحق فً شراء أسهم : حقوق االكتباب أو الخٌارات 
 .عادٌة

تشارك األسهم العادٌة فً صافً الربح للفترة فقط بعد األنواع األخرى من األسهم مثل األسهم 
وٌكون لألسهم العادٌة . ٌمكن أن ٌكون للمنشؤة اكثر من فبة واحدة من األسهم العادٌة. الممتازة

. من نفس الفبة نفس الحقوق على األرباح الموزعة
: و أمثلة على األسهم العادٌة المحتملة 

. أدوات حقوق ملكٌة أو مدٌونٌة وتشمل األسهم الممتازة القابلة للتحوٌل إلى أسهم عادٌة 
.   حقوق االكتتاب فً األسهم وخٌارات السهم 

خطط العاملٌن التً تسمح لهم بالحصول على أسهم عادٌة كجزء من مكافآتهم وغٌرها من خطط 
. شراء السهم 

األسهم التً ستصدر عند استٌفاء شروط معٌنة ناتجة عن ترتٌبات تعاقدٌة مثل شراء منشؤة أو  
. شراء موجودات أخرى

ٌتم استخدام المصطلحات التالٌة حسب المعانً المحددة فً المعٌار المحاسبً الدولً الثالث و 
: العرض واإلفصاح : الثالثون والخاص باألدوات المالٌة 

عبارة عن أي عقد ٌنشا كال من أصل مالً فً إحدى المنشات وخصم مالً أو : األداة المالٌة 
. أداة حقوق ملكٌة فً منشؤة أخرى

عبارة عن أي عقد ٌدلل على حقوق متبقٌة فً موجودات منشؤة بعد طرح : أداة حقوق ملكٌة  
. مطلوباتها
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هً القٌمة التً ٌمكن  بها تبادل أصل أو تسوٌة التزام فٌما بٌن أطراف ٌتوافر : القٌمة العادلة  
. لهم الدراٌة والرغبة فً معاملة متكافبة

القٌاس 
: ربحٌة السهم األساسٌة 

ٌجب احتساب ربحٌة السهم األساسٌة عن طرٌق قسمة صافً ربح الفترة أو خسارتها المنسوب 
. لحملة األسهم العادٌة على متوسط عدد األسهم العادٌة خالل الفترة

: األرباح األساسٌة 
لغرض احتساب ربحٌة السهم األساسٌة ٌجب أن ٌكون صافً الربح أو الخسارة والمنسوب 

. للفترة لحملة األسهم العادٌة هو صافً أي  الربح أو الخسارة بعد طرح األسهم الممتازة 
جمٌع بنود اإلٌرادات والمصروفات المعترف بها خالل الفترة بما فٌها مصروف الضرابب 

انظر )والبنود غٌر العادٌة وحقوق األقلٌة تدرج فً تحدٌد صافً الربح أو الخسارة للفترة 
المعٌار المحاسبً الدولً الثامن والخاص بصافً الربح أو الخسارة واألخطاء الجوهرٌة 

وتطرح قٌمة صافً الربح المنسوب لحملة األسهم . (والتغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة
أو تضاف إلى صافً )الممتازة بما فٌها أرباح األسهم الممتازة للفترة من صافً الربح للفترة 

من أجل احتساب صافً الربح أو الخسارة للفترة والمنسوبة لحملة األسهم العادٌة  (خسارة الفترة
 .

: تتمثل قٌمة أرباح األسهم الممتازة التً تطرح من صافً ربح الفترة فً 
قٌمة أي توزٌعات أرباح على اسهم ممتازة غٌر مجمعة لألرباح تم اإلعالن عنها بخصوص 

الفترة، وكذلك 
. إجمالً قٌمة توزٌعات األرباح ألسهم ممتازة مجمعة لألرباح للفترة سواء تم اإلعالن عنها أم ال

ومقدار توزٌعات األرباح لألسهم الممتازة ال ٌشتمل على أٌة توزٌعات أرباح األسهم ممتازة 
. مجمعة لألرباح تم سدادها أو تم اإلعالن عنها خالل الفترة الجارٌة وتكون متعلقة بفترات سابقة

 ربحٌة السهم األساسٌة
لغرض احتساب ربحٌة السهم ٌجب أن ٌكون عدد األسهم العادٌة هو المتوسط المرجح لعدد 

 .األسهم العادٌة القابمة خالل الفترة
ٌعكس المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القابمة خالل الفترة حقٌقة أن تبلغ راس مال 

. المساهمٌن ٌمكن أن ٌتغٌر خالل الفترة نتٌجة زٌادة أو انخفاض األسهم القابمة فً أي وقت 
وٌمثل ذلك عدد  األسهم العادٌة القابمة فً بداٌة الفترة بعد تعدٌله بعدد األسهم العادٌة التً قامت 

أو المصدرة خالل الفترة مضروبا بمعامل الترجٌح  (أسهم الخزانة)الشركة بإعادة شرابها 
وهذا المعامل هو عدد األٌام التً تكون خاللها األسهم المحددة قابمة كنسبة من إجمالً . الزمنً 

. عدد األٌام فً الفترة، وٌعتبر التقرٌب المعقول للمتوسط المرجح كافٌا فً الكثٌر من األحوال 
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المتوسط المرجح لعدد األسهم : مثال 
                          األسهم المصدرة    أسهم الخزانة    األسهم القابمة 

              300              000،2 الرصٌد فً بداٌة السنة           20×1  ٌناٌر1
700،1 

                   -                 800 إصدار أسهم نقدٌة               20×1 ماٌو 31
500،2 

 2250              250-                      شراء أسهم خزانة نقدا         20* 1 دٌسمبر 1
 2250              550              800،2 الرصٌد فً نهاٌة السنة      20×1  دٌسمبر31

  
 احتساب المتوسط المرجح                                                                                                 

 سهم، أو                                        2146( =1/12×2250(+)6/12×250 0(+)12/ه ×170 0)
 سهم 2146( =1/12×25 0(- )7/12×800(+)12/12×1700)

 

 
فً أغلب الحاالت تدرج األسهم ضمن المتوسط المرجح لعدد األسهم منذ التارٌخ الذي تصبح 

:  فمثال ' (الذي عادة ما ٌكون تارٌخ إصدارها)فٌه قٌمتها قابلة للتحصٌل 
. أسهم عادٌة أصدرت مقابل نقدٌة تدرج عند ٌكون النقد مستحق االستالم 

أسهم عادٌة أصدرت على أساس إعادة استثمار توزٌعات أرباح اختٌارٌا تدرج بتارٌخ دفع 
. أرباح األسهم

أسهم عادٌة أصدرت نتٌجة تحوٌل أدوات المدٌونٌة إلى أسهم عادٌة تدرج بتارٌخ توقف استحقاق 
. الفابدة 

أسهم عادٌة أصدرت بدال من الفابدة أو أصل المبلغ فً أدوات مالٌة أخرى تدرج بتارٌخ توقف 
. استحقاق الفابدة 

. أسهم عادٌة أصدرت مقابل تسوٌة التزام على المنشاة تدرج بتارٌخ التسوٌة 
. أسهم عادٌة أصدرت مقابل حٌازة أصل غٌر نقدي تدرج بتارٌخ االعتراف بالحٌازة 

. أسهم عادٌة أصدرت مقابل خدمات تقدم للمنشاة تدرج بتارٌخ تقدٌم الخدمة
فً هذه الحاالت وغٌرها ٌتحدد توقٌت إدراج األسهم العادٌة حسب الشروط والظروف المرتبطة 

. وٌجب إعطاء اعتبار كامل لجوهر العقد المتعلق باإلصدار . بإصدارها 
األسهم العادٌة التً أصدرت كجزء من حالة شراء ضمن عملٌة دمج ٌحاسب عنها على أساس 

 الدامجة  طرٌقة الشراء تدرج ضمن المتوسط المرجح لعدد األسهم، بتارٌخ الشراء ألن المنشؤة
وفً حالة . تدخل نتٌجة عملٌات المنشؤة المندمجة فً قابمة الدخل الخاصة بها من تارٌخ الشراء

األسهم العادٌة التً أصدرت كجزء من اندماج ٌحاسب عنه طبقا لطرٌقة دمج المصالح ٌتم 
لعدد األسهم لجمٌع الفترات المعروضة ألن البٌانات  إدراجها عند احتساب المتوسط المرجح

المالٌة للمنشؤة قد أعدت كما لو أن الوحدة المندمجة كانت قابمة دابما، وعلٌه فإن  عدد األسهم 
العادٌة المستخدمة فً احتساب ربحٌة السهم فً حالة الدمج بطرٌقة دمج المصالح هو إجمالً 

المتوسط المرجع لعدد أسهم المنشؤة المندمجة المعدل بالعدد المكافا من أسهم المنشؤة التً 
. ستتداول أسهمها بعد الدمج
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عند إصدار أسهم عادٌة غٌر مسددة القٌمة بالكامل فإن هذه األسهم تعامل كؤجزاء من السهم 
العادي بما ٌعادل مشاركتها نسبٌا بتوزٌعات األرباح بالمقارنة باألسهم المسددة قٌمتها بالكامل 

. خالل الفترة المالٌة
فً حكم  (أسهم محتمل إصدارها)تعتبر األسهم العادٌة القابلة لإلصدار عند استٌفاء شروط معٌنة 

األسهم المتداولة وتدرج عند احتساب ربحٌة السهم األساسٌة من التارٌخ الذي عنده تم استٌفاء 
على أنها أسهم  (قابلة لالسترجاع )األسهم العادٌة التً ٌحتمل استرجاعها , كافة الشروط وتعامل

. قابلة لإلصدار المشروط
ٌجب تعدٌل المتوسط المرجح لسد األسهم العادٌة المتداولة خالل الفترة ولكل الفترات 

المعروضة باألحداث التً ترتب علٌها تغٌٌرا فً عدد األسهم العادٌة القابمة بدون تغٌٌر مماثل 
. فً المصادر، وٌستثنى من ذلك األحداث التً ٌترتب علٌها تحوٌال السهم عادٌة محتملة

 عدد األسهم العادٌة المتداولة دون حدوث تغٌٌر  من األمثلة على إمكانٌة إصدار أو تخفٌض
: متماثل فً المصادر ما ٌلً 

. (ٌطلق علٌها أحٌانا األسهم المجانٌة)إصدار أسهم منحة أو رسملة األرباح المحتجزة 
عنصر إضافً أو مكافؤة فً أي إصدار آخر كما هو على سبٌل المثال فً حالة حقوق االكتتاب  

. فً األسهم الجدٌدة للمساهمٌن الحالٌٌن 
. تجزبة األسهم 

 . (عكس التجزبة)دمج األسهم 
فً حالة الرسملة أو أسهم المنحة أو تجزبة السهم تصدر أسهم عادٌة لحملة األسهم الحالٌٌن، 

وٌتم تعدٌل عدد األسهم . وعلٌه ٌرتفع عدد األسهم العادٌة القابمة بدون زٌادة فً المصادر 
العادٌة القابمة قبل الحدث بما ٌعادل نسبة التغٌر فً عدد األسهم العادٌة القابمة كما لو أن الحدث 

فمثال إصدار سهمٌن منحه لكل سهم .قد وقع فً بداٌة أول فترة ٌتم عنها إعداد التقارٌر المالٌة
ٌتطلب ضرب عدد األسهم القابمة قبل اإلصدار فً المعامل ثالثة للحصول على العدد اإلجمالً 

. الجدٌد لألسهم، أو الضرب فً المعامل اثنان للحصول على عدد األسهم اإلضافٌة 
أعاله، فإن إصدار أسهم عادٌة فً وقت ممارسة أو تحوٌل أسهم  (ب)، 21باإلشارة إلى الفقرة 

عادٌة محتملة سوف لن تإدي عادة إلى عنصر المنحة، ألن األسهم العادٌة المحتملة عادة تصدر 
فً حالة . مقابل قٌمتها الكاملة األمر الذي ٌإدي إلى تغٌٌر تناسبً للمصادر المتاحة للمنشاة

. إصدار حقوق فإن سعر السهم باستخدام تلك الحقوق عادة ما ٌكون أقل من القٌمة العادلة لألسهم
وٌتمثل عدد األسهم العادٌة المتداولة . وعلٌه فإن مثل هذا اإلصدار ٌتضمن عنصر المنحة

الواجب استخدامه فً احتساب ربحٌة السهم األساسٌة لكل الفترات قبل إصدار الحقوق، فً عدد 
: األسهم العادٌة المتداولة قبل اإلصدار مضروب بالمعامل التالً 

القٌمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق مباشرة 
القٌمة العادلة النظرٌة للسهم بدون حقوق 

وتحتسب القٌمة العادلة النظرٌة للسهم بدون الحقوق عن طرٌق جمع القٌمة العادلة الكلٌة لألسهم 
قبل ممارسة الحقوق فورا مع الفوابد من ممارسة الحقوق وقسمتها على عدد األسهم العادٌة 

وفً األحوال التً ٌتم فٌها التعامل بالحقوق ذاتها بشكل منفصل . المتداولة بعد ممارسة الحقوق 
عن األسهم قبل تارٌخ الممارسة، فإن القٌمة العادلة ألغراض هذه الحسبة ٌتحدد بسعر إقفال آخر 

. ٌوم ٌتم التعامل خالله على األسهم مع الحقوق 
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مثال على إصدار أسهم المنحة 
 

  180                                   20×0صافً الربح لسنة 
 600                                 20×1صافً الربح لمسنه 

 200     20×1 سبتمبر 30عدد األسهم العالٌة المتداولة حتى 
 سهم عادي لكل سهم عادي  2     20×1 (أكتوبر لسنة) تشرٌن األول1إصدار المنحة 

  20×1 (سبتمبر)  أٌلول3                                                              قابم فً 
                                                             200× 2 = 400 

 
 1        = 600                                   20×1ربحٌة السهم لسنة 

                                                            400 + 200 
 0,3       = 180                           20×0ربحٌة السهم المعدلة لسنة 

                                      400 + 200 
بما أن إصدار المنحة عبارة عن إصدار بدون مقابل ٌعامل اإلصدار كما لو كان قد اصدر قبل 

.    وهً أول فترة ٌتم التقرٌر عنها 20×0بداٌة سنة 
 

 
 

 
 
 
 
 

: إصدار الحقوق : مثال 
 عام  20×2 : 800،1-  عام 20×1: 500،1-  عام 20×0: 100،1صافً الربح لسنة               

             سهم                                     500           عدد األسهم المتداولة قبل إصدار الحقوق
                  سهم 100) سهم واحد جدٌد لكل خمس أسهم قابمة         إصدار الحقوق 

                                                                 (جدٌد                                              
  5.00:سعر السهم عند ممارسة الحقوق                                                          

 20×1(مارس)أول آذار:                                         آخر تارٌخ لممارسة الحقوق 
القٌمة العادلة لسهم عادي قبل الممارسة مباشرة                                                                                        

  11.00                             20×1 (مارس ) آذار1فً 
احتساب القٌمة النظرٌة لقٌمة حق االكتتاب فً السهم                                                                        

إجمالً القٌمة المحصلة من ممارسة الحقوق                                         + القٌمة العادلة لجمٌع األسهم القابمة 
عدد األسهم المصدرة عند الممارسة                                                           + عدد  األسهم القابمة قبل الممارسة 

                                                                                   ( سهم 100 × 5 + )( سهم 500 × 1100)
 سهم 100+  سهم 500

  10.00= القٌمة النظرٌة لقٌمة حق االكتتاب فً السهم    
:                                                                                         احتساب عامل التعدٌل 

                                                          1،1       = 11.00القٌمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق              



  

 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

  

            10.00القٌمة النظرٌة لقٌمة حق االكتتاب فً السهم          
احتساب ربحٌة السهم  

 20×2     لسنة 20×1    لسنة 20×0 لسنة                 
  2.20 سهم   100،1/500 20×0 الربحٌة حسب التقرٌر األصلً لعام 

                                                                            20×0 الربحٌة المعاد بٌانها للحقوق المصدرة لعام 
(1،100 /500×  1,1                                             ) 2.00  

     2.54                                20×1 الربحٌة متضمنة تؤثٌر إصدار الحقوق لعام 
                      1،500                                                                                                                                 

 (500×1,1 × 2÷12 ( + ) 600 × 10÷ 12                 ) 2,5 
 00،3 سهم                                               600 ÷ 800،1    20×2 ربحٌة السهم عام 

 
: ربحٌة السهم المخفضة 

لغرض احتساب ربحٌة السهم المخففة ٌجب تعدٌل صافً الربح المنسوب لحملة األسهم العادٌة 
. والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القابمة بتؤثٌرات جمٌع األسهم العادٌة المحتملة المخففة

ٌتسق احتساب ربحٌة السهم المخففة مع احتساب ربحٌة السهم األساسٌة بٌنما ٌؤخذ بالحسبان أثر 
: كافة األسهم العادٌة المحتملة المخففة التً كانت قابمة خالل الفترة على الوجه التالً 

صافً ربح الفترة والمنسوب لألسهم العادٌة ٌرتفع بقٌمة توزٌعات األرباح بعد الضرٌبة 
وبالفابدة المعترف بها خالل الفترة فٌما ٌتعلق باألسهم العادٌة المحتملة المخففة ، وٌعدل بؤي 

. تغٌٌرات فً اإلٌرادات والمصروفات التً ستنتج من تحوٌل أسهم عادٌة محتملة مخففة 
ٌرتفع المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة المتداولة بالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة 

. اإلضافٌة التً ستكون قابمة بافتراض تحوٌل جمٌع األسهم العادٌة المحتملة المخففة
: المخفضة - األرباح 

لغرض احتساب ربحٌة السهم المخففة ٌجب تعدٌل قٌمة صافً الربح أو الخسارة للفترة 
 بالتؤثٌر ما بعد الضرٌبة لكل من التالً 11والمنسوبة لحملة األسهم العادٌة حسب ما جاء بالفقرة 

 :
أي  توزٌعات أرباح على األسهم العادٌة المحتملة المخففة التً تم طرحها للوصول إلى صافً 

. 11الربح المنسوب لحملة األسهم العادٌة حسب ما تم احتسابه وفق الفقرة 
. الفابدة  المعترف بها خالل الفترة لألسهم العادٌة المحتملة المإدٌة للتخفٌض

أي تغٌٌرات فً اإلٌراد أو المصروف التً ستنتج فٌما لو تم تحوٌل األسهم العادٌة المحتملة 
. المإدٌة للتخفٌض

بعد تحوٌل األسهم العادٌة المحتملة إلى أسهم عادٌة فإن توزٌعات األرباح والفابدة واإلٌرادات 
والمصروفات األخرى المتعلقة بتلك األسهم العادٌة المحتملة سوف لن ٌتم تحملها، وبدال عن 

ذلك فإن األسهم العادٌة الجدٌدة سوف تستحق المشاركة فً صافً الربح المنسوب لحملة األسهم 
 11وعلٌه فإن صافً الربح للفترة المنسوب لحملة األسهم العادٌة المحتسب وفق الفقرة . العادٌة

ٌرتفع بقٌمة توزٌعات األرباح والفابدة واإلٌرادات والمصروفات التً سوف ٌتم توفٌرها من 
 . جراء تحوٌل األسهم العادٌة المحتملة المخففة إلى أسهم عادٌة 

 
 

مثال السندات القابلة للتحوٌل 
 004،1صافً الربح                                                              
  000،1األسهم العادٌة المتداولة                                                  

 100ربحٌة السهم األساسٌة                                                     
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 100    السندات القابلة للتحوٌل                                                 
 أسهم عادٌة 3 سندات قابلة للتحوٌل إلى 10 عددها  كل مجموعة من السندات

                                                  مصارٌف الفابدة للسنة الحالٌة والمرتبطة بمكونات
 10االلتزام الخاص بالسندات القابلة للتحوٌل                                    

 4الضرٌبة الحالٌة والمإجلة والمتعلقة بتلك الفابدة                        
تشمل مصارٌف الفابدة تخفٌض الخصم الناتج من االعتراف بمكونات االلتزام من : مالحظة 

 . (أنظر المعٌار المحاسبً الدولً الثانً و الثالثون)البداٌة 
 = 4-10 + 004،1صافً الربح المعدل                                                 

010،1  
 30عدد األسهم العادٌة الناتجة من تحوٌل السندات                     

                                                    عدد األسهم العالٌة المستخدمة الحتساب ربحٌة
 = 30 + 000،1السهم المخففة                                                                 

030،1   
 98،0 = 010،1ربحٌة السهم المخففة                                             
                                                                   030،1                                          

        
 

إن تحوٌل بعض األسهم العادٌة المحتملة ٌمكن أن ٌإدي إلى تغٌٌرات الحقه فً إٌرادات 
ومصروفات أخرى فمثال، تخفٌض مصروف الفابدة المتعلق باألسهم العادٌة المحتملة واالرتفاع 

الناتج عن ذلك فً صافً الربح للفترة ٌمكن أن ٌإدي إلى ارتفاع فً المصارٌف المتعلقة 
ولغرض احتساب ربحٌة السهم المخففة ٌعدل . بالخطة غٌر االختٌارٌة لمشاركة الموظفٌن بالربح

 .صافً الربح أو الخسارة للفترة بؤٌة تغٌٌرات الحقة فً اإلٌراد أو المصروف نتٌجة لذلك 
 المخففة – ربحٌة السهم 

لغرض احتساب ربحٌة السهم المخففة ٌجب أن ٌكون عدد األسهم العادٌة هو المتوسط المرجح 
 باإلضافة إلى المتوسط المرجح لألسهم 20 ، 14  لعدد األسهم العادٌة محتسبة حسب الفقرات

. العادٌة التً سوف تصدر عند تحوٌل جمٌع  األسهم العادٌة المحتملة المخففة إلى أسهم عادٌة
ٌجب أن تعتبر  األسهم العادٌة المحتملة المخففة على أنه قد تم تحوٌلها إلى أسهم عادٌة فً بداٌة 

. الفترة أو فً تارٌخ إصدار األسهم العادٌة المحتملة إذا تم التحوٌل بعد ذلك
تصدر عند تحوٌل األسهم العادٌة المحتملة المخففة من . عدد األسهم العادٌة التً سوف ٌتحد

واقع شروط األسهم العادٌة المحتملة ولهذا الغرض ٌفترض أن ٌتم التحوٌل باستخدام معدل 
التحوٌل أو سعر ممارسة حق التحوٌل األكثر مٌزة من وجهة نظر حامل األسهم العادٌة 

. المحتملة
كما هو الحال فً احتساب ربحٌة السهم األساسٌة، فإن األسهم العادٌة التً ٌتوقف إصدارها على 

وقوع  بعض األحداث ٌجب أن تعتبر متداولة وتدرج فً احتساب ربحٌة السهم المخففة إذا تم 
ٌجب أن تدرج األسهم المشروط قابلٌتها لإلصدار كما هو . (وقوع األحداث)استٌفاء الشروط 

و إذا لم تستوفً . (إذا كان الحقا. أو فً تارٌخ اتفاقٌة السهم المحتمل)الحال فً بداٌة الفترة 
الشروط فإن عدد األسهم المشروط قابلٌتها لإلصدار المدرجة فً احتساب ربحٌة السهم المخففة 
تكون على أساس عدد األسهم التً سوف تكون قابلة لإلصدار إذا كانت نهاٌة الفترة هً نهاٌة 

وال ٌسمح بالتعدٌل إذا لم تستوفً الشروط حتى نهاٌة الفترة . لمتعلقة باستٌفاء الشروط)الفترة 
وتطبق أحكام هذه الفقرة بالمثل على األسهم العادٌة المحتملة التً تكون قابلة  .االحتمالٌة

 . (األسهم العادٌة المحتملة المشروط قابلٌتها لإلصدار)لإلصدار عند استٌفاء بعض الشروط 
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ٌمكن للفرع أو المشروع المشترك أو الشركة الزمٌلة إصدار أسهم عادٌة محتملة قابلة للتحوٌل 
إلى أسهم عادٌة للفرع أو للمشروع المشترك أو للشركة الزمٌلة، أو أسهم عادٌة للمنشؤة المعدة 

وإذا كان لهذه األسهم العادٌة المحتملة تؤثٌر مخفف على ربحٌة السهم األساسٌة . للتقارٌر
. المجمعة للمنشاة المعدة للتقارٌر فإنها تدرج فً احتساب ربحٌة السهم المخففة 

لغرض احتساب ربحٌة السهم المخففة ٌجب على المنشؤة أن تفترض ممارسة الخٌارات 
وٌجب اعتبار العوابد المفترضة من هذه . المخفضة واألسهم العادٌة المخفضة المحتملة للمناقشة

وٌجب معالجة الفرق . اإلصدارات على أنها قد تم تحصلٌها من إصدار األسهم بالقٌمة العادلة
بٌن عدد األسهم المصدرة وعدد األسهم التً كانت ستصدر بالقٌمة العادلة على انه إصدار أسهم 

. عادٌة بدون مقابل 
 .تحتسب القٌمة العادلة لهذا الغرض على أساس متوسط سعر األسهم العادٌة خالل الفترة 

 
تصبح الخٌارات والترتٌبات األخرى لشراء األسهم مخففة عندما تنتج عن إصدار أسهم عادٌة 

وعلٌه . وقٌمة التخفٌف هً القٌمة العادلة مطروحا منها سعر اإلصدار. بؤقل من القٌمة العادلة 
: فمن أجل احتساب ربحٌة السهم المخففة ٌعالج كل ترتٌب من هذه الترتٌبات على أنه ٌتكون من

فاألسهم التً . عقد إصدار عدد معٌن من األسهم العادٌة بمتوسط قٌمتها العادلة خالل الفترة
سوف تصدر تكون مسعرة بشكل عادل وٌفترض أن ال تكون مخففة أو مضادة للتخفٌف ، 

. وبالتالً ٌتم تجاهلها عند احتساب ربحٌة السهم المخففة
تلك األسهم العادٌة ال تجمع عوابد ولٌس لها . عقد إلصدار األسهم العادٌة المتبقٌة بدون مقابل 

وعلٌه تعتبر تلك األسهم مخففة . تؤثٌر على صافً الربح المنسوب لألسهم العادٌة المتداولة
. وتضاف لعدد األسهم العادٌة المتداولة فً احتساب ربحٌة السهم المخففة 

مثال تؤثٌرات خٌارات السهم على ربحٌة السهم المخففة 
  1,200,000                                                    20×0صافً اسلربح لعام 

  سهم 500000        20×1 لعدد األسهم العادٌة المتداولة خالل عام  المتوسط المرجح
   20                      20×1متوسط القٌمة العادلة للسهم الواحد خالل عام 

سهم   100,000          20×1المتوسط المرجح لعدد األسهم تحت الخٌار خالل عام 
   15                             20×1 سعر ممارسة الخٌار للسهم خالل عام 

                                                                                احتساب ربحٌة السهم
نصٌب السهم                                                                                      

العوابد          األسهم 
  1,200,000                                                20×1صافً الربح لعام 

                                 20×1المتوسط المرجح لألسهم المتداولة خالل عام 
500,000 

     2.40 ربحٌة السهم األساسٌة                            
عدد األسهم تحت الخٌار                                                                 

100,000   
                                                     عدد األسهم التً كانت ستصدر بالقٌمة العادلة

                    (100000 × 15 ÷ ) 20                                                   
(75,000 )

        1,200,000      525,000                                 ربحٌة للسهم المخففة
2.29 

 
عدد األسهم تم زٌادته فقط بمقدار عدد   لم ترتفع العوابد نظرا ألن إجمالً:  مالحظة   * 
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المعتبرة لغرض هذه الحسبة كما لو كانت قد أصدرت بدون عابد  (25000)األسهم 
 .(أعاله  (ب ) 35انظر)
 

ٌنتج عن تطبٌق هذه الطرٌقة الحتساب تؤثٌر ترتٌبات الخٌارات وترتٌبات شراء األسهم األخرى 
وال . نفس النتٌجة المترتبة على تطبٌق طرٌقة أسهم الخزانة التً تستخدم فً بعض البلدان 

ٌفترض هنا أن المنشاة قد قامت بعملٌة شراء أسهمها ذاتها، األمر الذي ٌتعذر تحقٌقه عمال أو 
 .قانونا فً بعض الظروف 

تعتبر األسهم المسددة جزبٌا معادلة لحقوق االكتتاب أو الخٌارات، وذلك فً الحدود التً تعتبر 
. فٌها تلك األسهم غٌر مخولة للمشاركة فً توزٌعات األرباح 

: األسهم العادٌة المحتملة المخففة 
ٌجب معالجة األسهم العادٌة المحتملة على أنها مخففة فقط عندما ٌكون تحوٌلها إلى أسهما عادٌة 

. سٌخفض صافً الربح للسهم من العملٌات االعتٌادٌة المستمرة 
لتحدٌد ما إذا "  كرقم رقابً" تستخدم المنشؤة صافً الربح من األنشطة االعتٌادٌة المستمرة 

صافً الربح من األنشطة االعتٌادٌة . كانت األسهم العادٌة المحتملة مخففة أو مضادة للتخفٌف
حسب تعرٌف المعٌار المحاسبً الدولً )المستمرة هو صافً الربح من األنشطة االعتٌادٌة 

بعد طرح توزٌعات أرباح األسهم الممتازة وبعد استبعاد البنود المتعلقة بالعملٌات  (الثامن
المتوقفة وعلٌه ٌستبعد من ذلك الرقم البنود غٌر العادٌة وكذلك تؤثٌرات التغٌٌرات فً السٌاسات 

. المحاسبٌة وتصحٌحات األخطاء الجوهرٌة
تكون األسهم العادٌة المحتملة مضادة للتخفٌف عندما ٌكون تحوٌلها إلى أسهم عادٌة سٌإدي إلى  
زٌادة ربحٌة السهم من العملٌات االعتٌادٌة المستمرة أو إلى تخفٌض خسارة السهم من العملٌات 

وعند احتساب ربحٌة السهم المخففة تهمل تؤثٌرات األسهم العادٌة المحتملة . االعتٌادٌة المستمرة 
. المضادة للتخفٌف 

عند تحدٌد ما إذا كانت األسهم العادٌة المحتملة مخففة أو مضادة للتخفٌف فإن كل إصدار من 
األسهم أو مجموعة من األسهم العادٌة المحتملة تعالج بشكل منفصل بدال من تحدٌدها بشكل 

إذ أن الترتٌب الذي ٌإخذ باالعتبار لتلك األسهم العادٌة قد ٌإثر على تحدٌد ما إذا . إجمالً 
لذلك ولغرض تعظٌم التخفٌف فً ربحٌة السهم األساسٌة لكل سهم أو . كانت تلك األسهم مخففة

مجموعة أسهم عادٌة محتملة تحدد تلك اإلصدارات حسب الترتٌب من األكثر تخفٌفا إلى األقل 
. تخفٌفا 

 
 
 
 
 
 
 

مثال تحدٌد الترتٌب الذي تدرج فٌه األوراق المالٌة المخففة عند احتساب المتوسط المرجح لعدد 
: األسهم 
           10,000,000صافً الربح العابد إلى حملة األسهم العالٌة            - الدخل 

       2,000,000األسهم العادٌة القابمة                                              
         75.00متوسط للقٌمة العادلة لسهم عادي واحد خالل العام             

: األسهم العادٌة المحتملة 
 60 مع سعر ممارسة قدره 100,000                     الخٌارات             
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        للسهم8 سهم لها الحق فً أرباح مبلغ 800,000أسهم ممتازة قابلة للتحوٌل               
 سهم عادي 2                        كل سهم ممتاز قابل للتحوٌل إلى                                 
 سند قابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1,000كل  .100,000,000القٌمة االسمٌة %        5سندات قابلة للتحوٌل بفابدة 

 سهم عادي، وال ٌوجد إطفاء للعالوة أو 20                                          للتحوٌل إلى 
                                          الخصم ٌإثر على تحدٌد مصروف الفابدة 

 % 40معدل الضرٌبة                           
 

: زٌادة فً الدخل العابد إلى حملة األسهم العادٌة عند تحوٌل األسهم العادٌة المحتملة 
                                          زٌادة فً الدخل      زٌادة فً عدد      نصٌب للسهم 

                                                                األسهم العادٌة    اإلضافً من الدخل 
:  الخٌارات 

زٌادة فً األرباح                             صفر 
               صفر 20,000األسهم اإلضافٌة المصدرة بدون مقابل                           

100,000 ( × 75-60 ÷ )75  
: أسهم ممتازة قابلة للتحوٌل 

       6,400,000       800,000× 8زٌادة فً صافً للربح 
                           400              1,600,000                                 800,000×2األسهم اإلضافٌة 

%  5سندات قابلة للتحوٌل بفابدة 
زٌادة فً صافً الربح 

100,000,000×0,05(×1-0,04        )3,000,000       
 

 1,5              2,000,000                                 20×000،1األسهم اإلضافٌة 
: احتساب ربحٌة للسهم المخففة 

نصٌب السهم         األسهم العادٌة                                  صلفً للربح المنسوب 
 5.00               2,000,000           10,000,000          حسب البٌان                

 20,000                       الخٌارات                                            
                                      10,000,000            2,020,000               4,95 

مإدٌة للتخفٌض 
 2,000,000              3,000,000  سندات قابلة للتحوٌل        % 5

                                       13,000,000            4,020,000               3,23 
مإدٌة للتخفٌض 

 1,600,000              6,400,000   اسهم ممتازة قابلة للتحوٌل      
                                     19,400,000             5,620,000             3,45 

ضد التخفٌض 
نظرا الرتفاع نصٌب السهم من الدخل المخفف عند األخذ باالعتبار األسهم الممتازة القابلة 

تكون األسهم الممتازة القابلة للتحوٌل مضادة للتخفٌف وٌتم  (3,45 إلى 3,23 من)للتحوٌل 
 . 3,23  إهمالها فً احتساب ربحٌة السهم المخففة، وعلٌه تكون ربحٌة السهم المخففة

هذا المثال ال ٌعرض تبوٌب األدوات المالٌة بٌن المطلوبات وحقوق الملكٌة أو تبوٌب الحقوق 
وتوزٌعات األرباح المرتبطة بها بٌن مصروفات وحقوق كما ٌشرطه المعٌار المحاسبً الدولً 

 .الثانً و الثالثون 
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وتدرج األسهم العادٌة . ترجح األسهم العادٌة المحتملة للفترة التً ٌتم كانت قابمة فٌها تلك األسهم
المحتملة التً تم إلغاإها أو المسموح أن ٌسقط الحق فٌها خالل فترة التقرٌر فً عملٌة احتساب 

وتدرج األسهم . ربحٌة السهم المخففة فقط لجزء من الفترة التً كانت قابمة فٌها تلك األسهم
العادٌة المحتملة التً تم تحوٌلها إلى اسهم عادٌة خالل الفترة فً عملٌة احتساب ربحٌة السهم 

المخففة من بداٌة الفترة إلى تارٌخ التحوٌل، أو من تارٌخ التحوٌل، وتإخذ األسهم العادٌة الناتجة 
. األساسٌة وفً ربحٌة السهم المخففة  فً الحسبان فً كال من ربحٌة السهم

 :التعدٌل 
إذا ارتفع عدد األسهم العادٌة  أو العادٌة المحتملة القابمة نتٌجة الرسملة أو إصدار اسهم منحة أو 

تجزبة األسهم أو انخفض نتٌجة تجمٌع األسهم فٌجب تعدٌل احتساب ربحٌة السهم األساسٌة 
فإذا حدث ذلك بعد تارٌخ المٌزانٌة وقبل إصدار البٌانات المالٌة فإن . والمخففة بؤثر رجعً

احتساب نصٌب السهم لتلك الفترات أو أي فترة سابقة تعد عنها بٌانات مالٌة ٌجب أن ٌكون 
وفً الحاالت التً ٌعكس فٌها نصٌب السهم هذه التغٌرات فإنه . معتمدا على عدد األسهم الجدٌد

باإلضافة إلى ذلك ٌجب أن تعدل ربحٌة السهم األساسٌة . ٌجب أن ٌفصح عن هذه الحقٌقة 
: والمخففة لجمٌع الفترات ا لمعروضة باآلتً 

 
تؤثٌرات األخطاء الجوهرٌة والتسهٌالت الناتجة عن تغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة التً تم 

. تناولها حسب المعالجة النموذجٌة فً المعٌار المحاسبً الدولً الثامن 
. تؤثٌرات دمج األعمال والمتمثل فً توحٌد المصالح

ال ٌتم تعدٌل ربحٌة السهم المخففة ألي فترة سابقة معروضة بسبب تغٌرات فً االفتراضات 
. المستخدمة أو بسبب تحوٌل أسهم عادٌة محتملة إلى أسهم عادٌة متداولة 

تشجع المنشات على إدراج وصف لعملٌات األسهم العادٌة وعملٌات األسهم العادٌة المحتملة 
غٌر إصدارات الرسملة وتجزبة األسهم التً تحدث بعد تارٌخ المٌزانٌة عندما تكون ذات أهمٌة 
بحٌث ٌإثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة مستخدمً البٌانات المالٌة على إجراء للتقٌٌم المناسب 

انظر المعٌار المحاسبً الدولً العاشر والخاص بالظروف االحتمالٌة )واتخاذ القرارات 
: ومن األمثلة على تلك العملٌات .(واألحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة

. إصدار أسهم نقدٌة
. إصدار أسهم تستخدم عوابدها لسداد التزام أو سداد أسهم ممتازة متداولة فً تارٌخ المٌزانٌة

. استرداد أسهم عادٌة متداولة
تحوٌل أو ممارسة حق خٌار التحوٌل ألسهم عادٌة محتملة قابمة فً تارٌخ المٌزانٌة إلى أسهم 

. عادٌة
. إصدار حقوق اكتتاب أو خٌارات أو أوراق مالٌة قابلة للتحوٌل

. تحقٌق الشروط التً سوف تإدي إلى إصدار أسهم مشروط صدورها بؤحداث أخرى
ال ٌتم تعدٌل مقدار ربحٌة السهم بالعملٌات التً تحدث بعد تارٌخ المٌزانٌة ألن تلك العملٌات ال 

. تإثر على قٌمة راس المال المستخدم النتاج صافً الربح أو الخسارة للفترة 
: العرض 

ٌجب على المنشؤة  أن تعرض ربحٌة السهم األساسٌة والمخففة فً صلب قابمة الدخل لكل فبة 
وٌجب على المنشؤة . من األسهم العادٌة التً لها حق مختلف للمشاركة فً صافً الربح للفترة 

. عرض ربحٌة السهم األساسٌة و المخففة بنفس درجة الوضوح لكل الفترات المعروضة 
ٌشترط هذا المعٌار على المنشؤة أن تعرض ربحٌة السهم األساسٌة والمخففة حتى لو كان سالبا  

 . (خسارة السهم )
: اإلفصاح 

: ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن اآلتً 
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المقادٌر المستخدمة كبسط فً  احتساب ربحٌة السهم األساسٌةوالمخففة، وتسوٌة تلك القٌم مع 
. صافً الربح أو الخسارة للفترة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة المستخدم كمقام فً احتساب ربحٌة السهم األساسٌة 
. والمخففة وتسوٌة تلك المقامات مع بعضها البعض 

ٌمكن أن تتضمن األدوات المالٌة وغٌرها من العقود المنتجة ألسهم عادٌة أحكاما وشروطا تإثر 
األساسٌة والمخففة، وٌمكن لتلك األحكام والشروط أن تحدد ما إذا كانت  على قٌاس ربحٌة السهم

 لعدد األسهم المتداولة  أي أسهم عادٌة محتملة مخففة أم ال، وتؤثٌر ذلك على المتوسط المرجح
وٌشجع المعٌار الحالً على . وأي تعدٌالت الحقة لصافً الربح المنسوب لحملة األسهم العادٌة

ذلك اإلفصاح بغض النظر عن اشتراطات المعٌار المحاسبً الدولً الثانً و الثالثون عن 
.  هذه األحكام  و الشروط  اإلفصاح عن

إذا أفصحت المنشؤة  باإلضافة  إلى ربحٌة السهم األساسٌة والمخففة عن قٌم نصٌب السهم 
مستخدمة مكونات صافً الربح بخالف صافً الربح أو الخسارة المنسوب لحملة األسهم العادٌة 

فٌجب أن تحسب هذه القٌم باستخدام المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة المحدد حسب هذا 
وإذا استخدم أحد مكونات صافً الربح الذي لم ٌظهر كبند فً قابمة الدخل فٌجب  .المعٌار

وٌجب أن ٌفصح عن كل من . إعطاء تسوٌة بٌن المكون المستخدم والبند الظاهر فً قابمة الدخل
. ربحٌة السهم األساسٌة والمخففة بنفس الوضوح 

فقد تخدم تلك . قد ترغب المنشؤة فً اإلفصاح عن معلومات اكثر مما ٌشترطه هذا المعٌار
المعلومات المستخدمٌن لتقٌٌم أداء المنشاة وٌمكن أن تؤخذ شكل مقدار نصٌب السهم للعدٌد من 

وٌحبذ مثل ذلك اإلفصاح ، ولكن  حٌنما ٌفصح عن هذه القٌم فإن . مكونات صافً الربح
المقامات تحسب وفق هذا المعٌار فً سبٌل تؤكٌد المقارنة بٌن قٌم نصٌب السهم التً تم اإلفصاح 

. عنها
: تارٌخ بدأ التطبٌق 

ٌعتبر هذا المعٌار المحاسبً الدولً واجب التطبٌق على البٌانات المالٌة التً تغطً فترات تبدأ 
 . وٌحبذ تطبٌقه مبكرا عن ذلك1998 (ٌناٌر )فً  أو بعد األول من كانون الثانً

 


