


 اموما فى حكمهفى أسهم  وقالحقالخيارات و

   األدوات القابلة للتحويل
    القابلة لإلصداراألسهم المشروطة

  اًأسهم عادية أو نقدفى صورة إما تسويتها قد يتم العقود التى 
    خيارات مشتراة
    المحررةخيارات البيع 



  



القوائم المالية المجمعة"

  
  -أ٤

المضاد للتخفيضاألثر 

اتفاقية أسهم مشروطة
لإلصداراألسهم العادية المشروطة القابلة 

العادى للتخفيضاألثر 

الخيارات والحقوق وما فى حكمهما

ىعادالسهم ال

السهم العادى المحتمل



ألسهم العاديةعلى اخيارات البيع 

العرض: األدوات المالية

.  





  











  



 االعتراف والقياس–األدوات المالية "





  فى أسهم وما فى حكمهما وقالخيارات والحق



المدفوعات المبنية "
"على أسهم



  األدوات القابلة للتحويل 

  األسهم المشروطة القابلة لإلصدار 





  اًأسهم عادية أو نقدإما فى صورة تسويتها  قد يتم العقود التى

  



 خيارات مشتراة

المحررةخيارات البيع  



  

  

  



  





اإلفصاح: األدوات المالية





























سهم لكلاألسهماألرباح

أسهم على المبنية المدفوعات



 االلتزام بعنصر ولىاأل االعتراف من الناتج الخصم استهالك الفائدة مصروف يتضمن: مالحظة
  )العرض : المالية األدوات) ٢٥( رقم المصرى المحاسبة معيار راجع(



ملكا عامالرابع الربعالثالث الربعالثانى الربعاألول الربع



كامل عامالرابع الربعالثالث عالربالثانى الربعاألول الربع



العرض: المالية األدوات





 األسهم نوع
المحتملة العادية

 فى الزيادةالحساب فيةكي
  األرباح
بالجم

 فى الزيادة
 األسهم عدد

العادية

 األرباح
 اإلضافية

 سهم كل على
بالجم إضافي



 العمليات من األرباح
 إلى المنسوبة المستمرة

 العادية األسهم مالك
  األم للمنشأة
)الحاكم الرقم(

  
  
  

العادية األسهم

  
  
  

سهم لكل









عادية أسهمممتازة أسهم





األرباح فى للسهم األساسى النصيب حساب

مارس ١ فى عادية أسهم إصدار

األرباح فى للسهم األساسى النصيب
  األرباح فى للسهم المخفض النصيب حساب



األرباح فى للسهم المخفض النصيب

األرباح فى للسهم األساسى النصيب حساب

  للــسهم األساســى النــصيب
األرباح فى



األرباح فى للسهم المخفض النصيب حساب

األرباح فى للسهم لمخفضا النصيب



األرباح فى للسهم األساسى النصيب حساب

 جحالمر المتوسطالفترة من الجزءالقائمة األسهم التواريخ
لألسهم

 فى للسهم األساسى النصيب
األرباح



األرباح فى للسهم المخفض النصيب حساب



األرباح للسهمفى األساسى حسابالنصيب

 المرجح المتوسطالفترة من الجزءالقائمة األسهمالتواريخ
لألسهم

 والمخفض األساسى النصيب
األرباح للسهمفى



األرباح فى للسهم األساسى النصيب حساب

 المرجح المتوسطالفترة من الجزءالقائمة األسهم التواريخ
لألسهم

األرباح فى للسهم األساسى النصيب



  األرباح فى للسهم المخفض النصيب حساب

األرباح فى للسهم مخفضال النصيب



  كامل عام   الرابع الربع   الثالث الربع   الثانى الربع   األول الربع


