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 قوائم التدفق النقدي
 

 هدف المعيار 
 في إمداد مستخدمي القوائم المالية بأساس لتقييم قدرة          مفيدةة   منشأ أليةتعتبر المعلومات عن التدفقات النقدية      

 . ة الستخدام هذه التدفقات النقديةية وما في حكمها واحتياجات المنشأالمنشاة على توليد نقد
 

ة على توليد النقدية وما في       تحتاج إلى تقييم قدرة المنشأ     نو المستخدم فالقرارات االقتصادية التي يتخذها هؤالء    

 . حكمها وتوقيت ومدى تأكد توليدها
 

ة ة في النقدية وما في حكمها للمنشأ      والهدف من هذا المعيار هو طلب تقديم معلومات عن التغيرات التاريخي           

تدفق النقدي والتي تبوب التدفقات النقدية خالل الفترة إلى تدفقات من أنشطة التشغيل             وذلك عن طريق قائمة ال    

 .واالستثمار والتمويل
 

 نطاق المعيار
على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدى وفقا لمتطلبات هذا المعيار وينبغي عرض هذه القائمة كجزء                - ١

  .م المالية عنها متمم لقوائمها المالية لكل فترة يتم عرض القوائ
 
يهتم مستخدمو القوائم المالية لمنشأة ما بالتعرف على الكيفية التي تعتمد عليها المنشأة في توليد                    - ٢

وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشأة وبصرف النظر عما          .  حكمها  فى   واستخدام النقدية وما  

وتحتاج . ، كما هو الحال في المؤسسات المالية      إذا كانت النقدية يمكن أن ينظر إليها كمنتج للمنشأة أم ال          

المنشآت للنقدية أساساً لنفس األسباب مهما كان التباين في أنشطتها الرئيسية الخاصة بإنتاج                       

وتحتاج المنشآت للنقدية للقيام بعملياتها ولسداد التزاماتها ولتوفير عائد للمستثمرين في تلك                 . اإليراد

 .هذا المعيار يتطلب من جميع المنشآت عرض قائمة التدفق النقدى ومن ثم فإن . المنشآت
 

 أهمية عرض معلومات التدفق النقدى
 المعلومات التي تمكن    -د استخدامها باالشتراك مع باقي القوائم المالية        نع -توفر قائمة التدفق النقدى      - ٣

بما في  ( وفى هيكلها المالي     .المستخدمين من تقييم التغييرات التي تحدث في صافى أصول المنشاة            

ومقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات        ) ذلك درجة السيولة ومقدرتها على سداد ديونها       

وتعتبر معلومات التدفق النقدى مفيدة في      ،  النقدية من أجل أن تتوافق مع الظروف والفرص المتغيرة          

ها ، كما تمكن المستخدمين من عمل نماذج بغرض         تقييم مقدرة المنشاة على توليد النقدية وما في حكم        

تقييم ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمنشآت مختلفة، كما أنها تحسن من القدرة على               

المقارنة عند إعداد التقارير عن أداء تشغيل المنشآت ألن هذه القائمة تستبعد اآلثار الناتجة من استخدام                

 .ة مختلفة لنفس المعامالت واألحداث معالجات محاسبي

١ - ٤ 
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تستخدم المعلومات التاريخية للتدفق النقدى كمؤشر لقيمة وتوقيت ومدى تأكد تحقق التدفقات النقدية                - ٤

المستقبلية، كما أنها أيضاً تفيد في فحص مدى دقة التقديرات السابق إعدادها للتدفقات النقدية                    

 .بين الربحية وصافي التدفق النقدى وأثر تغير األسعارالمستقبلية، والختبار العالقة 
 

 تعريفات
 . قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  - ٥
 

 .تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب  :  النقدية 
التي يمكن تحويلها بسهولة    جل وعالية السيولة و   هي االستثمارات قصيرة األ    :  مافى حكم النقدية   

 .إلى مبالغ نقدية محددة ، والتي يكون تعرضها لمخاطر التغير في قيمتها ضئيالً
 .الداخلة والخارجة النقدية وما في حكمها هى التدفقات   :   التدفقات النقدية 

تي ال تمثل   هي األنشطة الرئيسية المنتجة لإليراد للمنشاة ، واألنشطة األخرى ال           :  أنشطة التشغيل 
 .أنشطة استثمار أو تمويل 

هي أنشطة اقتناء واستبعاد األصول طويلة األجل واالستثمارات األخرى التي ال            :  أنشطة االستثمار 
 .تدخل في حكم النقدية

هي األنشطة التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكية                :  أنشطة التمويل 
 .واالقتراض بالمنشأة 

 
 ة وما في حكمهاالنقدي

يحتفظ بالبنود التي في حكم النقدية لغرض مواجهة االلتزامات النقدية قصيرة األجل وليس لغرض                 - ٦

أحد البنود التي في حكم النقدية يجب أن يكون           ولكي يعتبر االستثمار    ، االستثمار أو إلغراض أخرى   

ولذلك . اطر التغير في قيمته ضئيالً    قابالً للتحويل بسهولة إلى مبلغ نقدى محدد وان يكون تعرضه لمخ          

عادة ما يمكن وصف استثمار ما بأنه في حكم النقدية عندما يكون تاريخ استحقاق االستثمار قصير                  

وتستبعد االستثمارات في   . األجل، ويمكن القول بأنها ثالثة أشهر أو اقل وذلك من تاريخ االقتناء             

 األسهم الممتازة   ن في جوهرها في حكم النقدية مثل حالة       األسهم من البنود التي في حكم النقدية مالم تك        

 .ها قبل فترة قصيرة من تاريخ استحقاقها، ويكون لها تاريخ استرداد محددالتي يتم اقتناؤ
 
وال يعتبر السحب على المكشوف من البنوك       . تعتبر القروض البنكية بصفة عامة بمثابة أنشطة تمويلية        - ٧

 ومن سمات الترتيبات المصرفية     ، تضمينه كأحد مكونات النقدية وما في حكمها       نشاطاً تمويلياً وإنما يتم   

نه يتذبذب ما بين رصيد موجب إلى رصيد        د البنك في كثير من األحيان على أ       هذه أنها تظهر رصي   

 .سحب على المكشوف
 
 ألن هذه   ، حكمها ال تتضمن التدفقات النقدية الحركة التي تتم بين البنود التي تمثل النقدية أو ما في                 - ٨

 بدالً من كونها جزء من أنشطتها التشغيلية واالستثمارية         للمنشأة من إدارة النقدية     اًالمكونات تمثل جزء  

 . وتتضمن إدارة النقدية عملية استثمار للنقدية الزائدة وللبنود التي في حكم النقدية ،والتمويلية
 

 عرض قائمة التدفق النقدى
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التدفق النقدى التدفقات النقدية خالل الفترة مبوبة على كل من أنشطة              ينبغي أن تعرض قائمة       - ٩
 .التشغيل واالستثمار والتمويل

 
ويل بالطريقة التي   ة بعرض تدفقاتها النقدية من كل من أنشطة التشغيل واالستثمار والتم           تقوم المنشأ  -١٠

ى القوائم  متي تسمح لمستخد  ويوفر التبويب حسب النشاط المعلومات ال     .  مة ألعمالها تكون أكثر مالء  

ويمكن ،  ة وأرصدتها النقدية ومافى حكمها      األنشطة على المركز المالي للمنشأ    ثر تلك   المالية بتقدير أ  

 .استخدام هذه المعلومات أيضا لتقييم العالقات بين تلك األنشطة
 

 إعادة السداد   مثال ذلك عند  . قد تتضمن المعاملة الواحدة تدفقات نقدية يمكن تبويبها بشكل مختلف            -١١

 وقد يبوب    ،  من فائدة القرض ومبلغ القرض األصلي        فإن السداد يتضمن كال     ، النقدى لقرض ما  

 .نه نشاط تمويليلي ويبوب عنصر القرض األصلي على أعنصر الفائدة كنشاط تشغي
 

 أنشطة التشغيل
 

 مدى قدرة عمليات المنشاة     لىعيعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناتج من أنشطة التشغيل مؤشراً رئيسياً             -١٢

ة وسداد  حتفاظ بالمقدرة التشغيلية للمنشأ    على توليد تدفقات نقدية كافية إلعادة سداد القروض واال          

 استثمارات جديدة بدون الحاجة إلى االلتجاء إلى مصادر خارجية            و اقتناء التوزيعات على األسهم    

حددة للتدفقات النقدية التاريخية للتشغيل مع       وتعتبر المعلومات المستقاة من المكونات الم      . للتمويل

 .المعلومات األخرى مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية للتشغيل في المستقبل
 

 وذلك   ، ةأ عن طريق أنشطة توليد اإليراد الرئيسي للمنش       أساساًتنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل        -١٣

داث األخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو           فإنها تنتج بصفة عامة من المعامالت واألح       

 : واألمثلة على التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل هي .الخسارة
 

 .المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات )أ (  

 .تعاب والعموالت واإليرادات األخرىمقبوضات النقدية من اإلتاوات واألال )ب(و

 .ات النقدية للموردين سداداً لقيمة بضائع وخدماتالمدفوع )ج (و

 .المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم )د ( و

ة التأمين عن األقساط والمطالبات واالشتراكات      إلى منشأ / والمدفوعات النقدية من    المقبوضات   )هـ(و

 .السنوية والمزايا األخرى

 بأنشطة  نهما مرتبطتان ل إال إذا أمكن تحديد أ      ب الدخ ادات ضرائ دالمدفوعات النقدية أو استر    )و( و

 .التمويل واالستثمار على وجه الخصوص

 .غراض المضاربة أو المتاجرةالنقدية من العقود المحتفظ بها ألالمقبوضات والمدفوعات  )ز( و
 

 يتم   من بيع أصل من األصول الثابتة والذي       ج ما ينت   قد ينشأ عن بعض المعامالت ربح أو خسارة مثل        

 في االعتبار عند تحديد صافى الربح أو الخسارة ومع ذلك فإن التدفقات النقدية المتعلقة بمثل هذه                 أخذه

 .المعامالت تمثل تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار
 



 )٤( المصرى رقم معيار المحاسبة

4 - 4 

غراض التعامل أو المتاجرة فيها، وفى هذه الحالة فإنها          أسهم وسندات وقروض أل   ة ب أقد تحتفظ المنش   -١٤

 من شراء أو    ك فإن التدفقات النقدية التي تنشأ     لذل. للمخزون الذي يتم اقتناؤه إلعادة بيعه     تكون مماثلة   

وبالمثل فإن  . بيع األوراق المالية التي يتم التعامل أو المتاجرة فيها يتم تبويبها على أنها أنشطة تشغيل              

نها أنشطة تشغيل حيث إ    تبويبها عادة ك   لنقدية والقروض التي تمنحها المؤسسات المالية يتم      االدفعات  

 .تتعلق بنشاط توليد اإليراد الرئيسي لهذه المنشاة
 

 أنشطة االستثمار

ن هذه التدفقات النقدية    إيعتبر اإلفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة االستثمار مهما حيث             -١٥

تدفقات نقدية، واألمثلة   جل توليد دخل مستقبلي و    فاق الذي تم للحصول على أصول من أ       تمثل مدى اإلن  

 : على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة االستثمار هي 

  المدفوعات النقدية القتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة وأصول أخرى طويلة األجل               )أ (  

وتتضمن هذه المدفوعات ما يتعلق منها بتكاليف التطوير المرسملة وتكاليف األصول الثابتة              

 .شاؤها بالموارد الذاتيةالتي تم إن

المقبوضات النقدية من بيع األصول الثابتة واألصول غير الملموسة واألصول األخرى طويلة              )ب(و

 .األجل 

المدفوعات النقدية القتناء أسهم أو سندات في منشآت أخرى والحصص في الشركات المشتركة              )ج (و

في حكم بنود النقدية، أو تلك التي تحتفظ        بخالف المدفوعات لتلك األوراق المالية والتي تعتبر        (

 ) .بها إلغراض التعامل أو المتاجرة فيها

المقبوضات النقدية من بيع أسهم أو سندات بمنشآت أخرى والحصص في الشركات المشتركة               )د(و

بخالف المقبوضات عن تلك السندات والتي تعتبر في حكم بنود النقدية وتلك التي يحتفظ بها                (

 ) .امل أو المتاجرة فيهاإلغراض التع

بخالف الدفعات النقدية والقروض    (طراف أخرى   وعات النقدية والقروض الممنوحة أل     المدف )هـ(و

 ) . الماليةالمؤسساتالممنوحة عن طريق 

بخالف (المقبوضات النقدية من تحصيل الدفعات النقدية والقروض الممنوحة ألطراف أخرى             )و ( و

 ).لممنوحة عن طريق المؤسسات الماليةالدفعات النقدية والقروض ا

 ما لم تكن    ةجلة وعقود مستقبلية وعقود اختيارية وعقود مقايض      المدفوعات النقدية لشراء عقود آ     )ز ( و

غراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات التي تبوب على أنها            هذه العقود يحتفظ بها أل    

 .أنشطة تمويلية 

لم تكن   ما ة وعقود اختيارية وعقود مقايض    ةجلة وعقود مستقبلي  ن عقود آ  المقبوضات النقدية م  ) ح   (و

غراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات التي تبوب على أنها            هذه العقود يحتفظ بها أل    

 .أنشطة تمويلية 

 عندما يتم المحاسبة عن العقود على أساس أنها تغطى مخاطر مركز محدد فإن التدفقات النقدية لهذه                

 .العقود تبوب بنفس أسلوب تبويب التدفقات النقدية للمركز الذي يتم تغطية مخاطره 
 

 أنشطة التمويل
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يعتبر اإلفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل مهما ألنه يساعد على التنبؤ                   -١٦

ة على التدفقات النقدية    ة من التدفقات النقدية المستقبلية واألمثل      قدمي رأس المال للمنشأ   باحتياجات م 

 : الناشئة من أنشطة التمويل هي 

 . الملكية األخرىأدواتالمقبوضات النقدية الناشئة من إصدار األسهم أو  )أ  (  

 .المدفوعات النقدية للمالك القتناء أو استرداد أسهم المنشاة  )ب( و

اق الدفع والسندات    المديونية والقروض وأور   أدواتالمقبوضات النقدية من إصدار      )ج ( و

 .والرهونات والسلفيات األخرى قصيرة األجل

 .السداد النقدى للمبالغ المقترضة )د ( و

المدفوعات النقدية التي يدفعها المستأجر لتخفيض االلتزام القائم المتعلق بالتأجير              )هـ(و

 .التمويلي
 

 عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 
 :ما قدية من أنشطة التشغيل باستخدام إض التدفقات النة عرينبغي على المنشأ -١٧

 
الطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها اإلفصاح عن األنواع الرئيسية إلجمالي              )أ  ( 

 .المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية
  صافي الربح أو الخسارة لمراعاة     الطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها تسوية       )ب (

 تأجيل أو استحقاق لمقبوضات أو        أى  و يةثر المعامالت ذات الطبيعة غير النقد      أ
لمصروفات المتعلقة  المدفوعات التشغيل الماضية أو المستقبلية، وبنود اإليرادات أو         

 .بالتدفقات النقدية لالستثمار أو التمويل 
 

ات النقدية المستقبلية، األمر    توفر الطريقة المباشرة معلومات قد تكون مفيدة في تقدير التدفق           -١٨

ووفقاً للطريقة المباشرة يمكن الحصول     . الذي ال يكون متاحاً باستخدام الطريقة غير المباشرة       

جمالي المدفوعات النقدية على معلومات عن النوعيات الرئيسية إلجمالي المقبوضات النقدية وإل       

 :ما إ
 
 
 

 .ةأمن السجالت المحاسبية الخاصة بالمنش ) أ(

 من الفوائد المدينة    يماثلها الفوائد وما (ات وتكلفة المبيعات    عن طريق تعديل المبيع    )ب(     أو

سبة ـوالبنود األخرى في قائمة الدخل بالن     ) للمؤسسات المالية والدائنة واألعباء بالنسبة    

 :لـ 
 

 .التغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وحسابات مدينو ودائنو التشغيل )١( 
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 .البنود غير النقدية األخرى  )٢(و

 بالتدفقات ألنشطة االستثمار أو      اًالبنود األخرى التي يكون أثرها النقدى متعلق        )٣(و

 .التمويل 
 

يتم تحديد صافي التدفق النقدى من أنشطة التشغيل وفقا للطريقة غير المباشرة عن طريق                 - ١٩

 : آلتي تعديل صافي الربح أو الخسارة باآلثار المتعلقة با
 

 . التغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وحسابات مدينو ودائنو التشغيل )أ(  

البنود غير النقدية مثل اإلهالك والمخصصات والضرائب المؤجلة وأرباح وخسائر             )ب(و

 .العمالت األجنبية غير المحققة وأرباح الشركات غير الموزعة وحقوق األقلية 

 بالتدفقات النقدية ألنشطة االستثمار     اًاألخرى التي يكون أثرها النقدى متعلق     جميع البنود    )ج(و

 .أو التمويل 
 

وبدال من ذلك يمكن عرض صافي التدفق النقدى من أنشطة التشغيل بالطريقة غير المباشرة               

وذلك بإظهار اإليرادات والمصروفات المفصح عنها في قائمة الدخل والتغيرات التي حدثت             

 .أثناء الفترة في المخزون وحسابات مدينو ودائنو التشغيل 
 

 والتمويلعرض التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 
 

ة إعداد تقرير منفصل يوضح النوعيات الرئيسية لكل من إجمالي              أينبغي على المنش    -٢٠
فيما . المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار والتمويل           

 والتي يتم عرضها على األساس      "٢٣" ،   "٢١"عدا التدفقات النقدية الموضحة في الفقرات       
 .افي الص
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 عرض التدفقات النقدية على األساس الصافي

 
يمكن إعداد تقارير التدفقات النقدية ألنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل التالية على                -٢١

 :األساس الصافي 
 

المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العمالء عندما تعكس تلك التدفقات النقدية             )أ(  
 .أن تعكس أنشطة المنشاة أنشطة العميل بدال من 

المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون فيها معدل الدوران سريع وتكون             )ب(و
 .مبالغها كبيرة وتواريخ استحقاقها قصيرة

 
 : مايلي ")أ(٢١ "من أمثلة المدفوعات والمقبوضات النقدية المشار إليها في الفقرة -٢٢

 
 . البنكية تحت الطلب قبول وإعادة سداد الودائع )أ(  

 .ة استثمار اظ بها لحساب العمالء بواسطة منشأاألموال التي يتم االحتف )ب(و

 .اإليجارات التي يتم تحصيلها نيابة عن مالك العقارات وسدادها لهم  )ج(و
 

 المبالغ المدفوعة   ")ب(٢١"ومن أمثلة المدفوعات والمقبوضات النقدية المشار إليها في الفقرة           

 : والمتحصالت المتعلقة باآلتي مقدما 
 
 .المبالغ الرئيسية المتعلقة بعمالء بطاقات االئتمان  )أ(  

 .شراء وبيع االستثمارات  )ب(و

 .قل ن فترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أالسلفيات األخرى قصيرة األجل مثل تلك التي تكو )ج(و
 

ل من األنشطة اآلتية لمؤسسة مالية على       يمكن إعداد تقرير التدفقات النقدية الناشئة عن ك         - ٢٣
 :أساس الصافي 

 
المقبوضات والمدفوعات النقدية لقبول وسداد الودائع التي يكون لها تاريخ استحقاق             )أ(  

 .محدد 
 .ربط الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى وسحبها منها  )ب(و
 .ض والسلف السلف والقروض النقدية المقدمة للعمالء وتسديدات هذه القرو )ج(و
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 التدفقات النقدية بالعملة األجنبية
 وذلك  بعملة التعامل ينبغي تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بالعملة األجنبية            -٢٤

 .باستخدام سعر الصرف السارى في تاريخ التدفق النقدي
 
خدام أسعار الصرف   ينبغي ترجمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة التابعة األجنبية باست           -٢٥

 . والعملة األجنبية في تواريخ التدفقات النقديةعملة التعاملالسارية بين 
 

جنبية بالطريقة التي تتمشى مع معيار       يتم إعداد تقرير التدفقات النقدية المبينة بالعملة األ          -٢٦

الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية         ) ١٣( رقم    المصري   المحاسبة

ف رباستخدام سعر صرف يقارب السعر الفعلي حيث يمكن استخدام متوسط سعر الص            ويسمح ذلك   

المرجح للفترة وذلك لتسجيل المعامالت التي تتم بالعملة األجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لشركة                

مة ولكن ال يسمح هذا المعيار باستخدام سعر الصرف في تاريخ الميزانية عند ترج               .تابعة أجنبية 

 .   أجنبيةةالتدفقات النقدية لشركة تابع
  

 ال تعتبر األرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية                 -٢٧

المحتفظ بها  ولكن يجب عرض أثر تغيرات سعر الصرف على النقدية وما في حكمها             . تدفقات نقدية 

التدفق النقدي وذلك من أجل تسوية النقدية وما في حكمها في بداية            المستحقة بعملة أجنبية في قائمة      أو  

ويتم عرض هذا المبلغ منفصالً عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل                .ونهاية الفترة 

بين أسعار الصرف التى حدثت بها هذه       )   إن وجدت (واالستثمار والتمويل ويتضمن هذا أيضاً الفروق       

 .لصرف السائدة في نهاية الفترةالتدفقات وأسعار ا
 

 . ملغاة-٢٨
 

 . ملغاة-٢٩
 

  
 الفوائد وتوزيعات األرباح

 
 توزيعات األرباح   ومن الفوائد   المقبوضة والمدفوعة   ينبغي اإلفصاح عن كل من التدفقات النقدية            -٣٠

نها بشكل منفصل كما ينبغي تبويب كل منها بطريقة تتصف بالثبات من فترة ألخرى إما على أ                  
 .أنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويل

 
   يتم اإلفصاح عن إجمالي مبلغ الفوائد المدفوعة خالل الفترة في قائمة التدفق النقدي سواء تم االعتراف                   –٣١

 ةمعيار المحاسب معالجة البديلة المسموح بها في      بها كمصروف في قائمة الدخل أو تم رسملتها طبقاً لل         

 .بتكاليف االقتراضالخاص ) ١٤( رقم المصري 
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تدفقات نقدية لنشاط       تبوب الفوائد المدفوعة والفوائد والتوزيعات المقبوضة عادةً على أنها             –٣٢

ولكن ال يوجد إجماع في الرؤى بالنسبة لتبويب هذه          . ماليةال اتمؤسسلالتشغيل بالنسبة ل  

ة والفوائد والتوزيعات   وقد تبوب الفوائد المدفوع   . التدفقات النقدية بالنسبة للمنشآت األخرى    

نها تؤثر في تحديد صافى الربح أو        إ ثالمقبوضة على أنها تدفقات نقدية لنشاط التشغيل حي       

 .الخسارة
 

 على أنها تدفقات نقدية ألنشطة      ة والتوزيعات المقبوض  دوقد تم تبويب الفوائد المدفوعة والفوائ     

ها تمثل تكاليف الحصول على      تمويلية وتدفقات نقدية ألنشطة استثمارية على التوالي ألن        

 .الموارد المالية أو عوائد على االستثمارات
 

 يمكن تبويب توزيعات األسهم المدفوعة على أنها تدفق نقدي تمويلي ألنها تمثل تكلفة                  -٣٣

وقد يتم تبويب توزيعات األسهم المدفوعة ضمن التدفقات النقدية       . الحصول على الموارد المالية   

من أجل مساعدة مستخدمي القوائم المالية في التعرف على مقدرة المنشاة           من أنشطة التشغيل    

 .على سداد توزيعات األسهم من التدفقات النقدية الناشئة من التشغيل
 

 الضرائب على الدخل  
ينبغي اإلفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل كما ينبغي                   –٣٤

 مباشرةً  اا تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل ما لم يكن من الممكن ربطه              تبويبها على أنه  
 .بأنشطة التمويل أو االستثمار على وجه الخصوص

 
 أنها      تنشأ الضرائب على الدخل من المعامالت التي ينتج عنها تدفقات نقدية والتي يتم تبويبها على                   -٣٥

 وعلى الرغم من سهولة تحديد       ، التدفق النقدي أنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويل في قائمة         

 عالقة الضريبة المستحقة بأنشطة االستثمار أو التمويل فإنه من غير العملي تحديد التدفقات             

نها تنشأ في فترة مختلفة عن التدفقات النقدية من المعاملة           النقدية المتعلقة بالضرائب حيث إ    

ولكن . عادة كتدفقات نقدية من أنشطة التشغيل      ولذلك فإن الضرائب المسددة تبوب        ، الرئيسية

 بشكل عملي عن كل معاملة على حدة والتي ينشا           ى يتم تحديد التدفق النقدي الضريب     اعندم

التدفق النقدي  فإن   ،عنها تدفقات نقدية والتي تبوب على أنها أنشطة استثمارية أو تمويلية             

 وعندما يتم    ،  كان ذلك مالئماً   نه نشاط استثماري أو تمويلي كلما      الضريبي يبوب على أ   

توزيع التدفقات النقدية الضريبية بين أكثر من نوعية واحدة من النشاط فإنه يتم اإلفصاح عن               

 .  إجمالي مبلغ الضرائب المسددة

   و المشروعات المشتركةشقيقةوالتابعة الشركات الاالستثمار في 
 
 حقوق الملكية أو    ة تابعة باستخدام طريق   عند المحاسبة عن االستثمار في شركة شقيقة أو           -٣٦

طريقة التكلفة، فإن المستثمر يقتصر عند إعداده لقائمة التدفق النقدي على إثبات التدفقات               

 . والمقدماتمتوزيعات األسه:  مثال ذلك  ،النقدية بينه وبين الجهات المستثمر فيها
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 معيار  راجع(يها بالمشاركة   ة أخرى تسيطر عل    المنشاة التي تظهر حصتها في منشأ        على -٣٧

باستخدام ) المشروعات المشتركة بحصص الملكية فى    الخاص  ) ٢٧(رقم  المحاسبة المصري   

طريقة النسبة والتناسب في إعداد قوائمها المجمعة أن تدرج في قائمة التدفق النقدي المجمعة              

 ، أما   لمشاركةة األخرى التي تسيطر عليها با      لنسبي في التدفقات النقدية للمنشأ     نصيبها ا 

ة التي تظهر حصتها هذه باستخدام طريقة حقوق الملكية فتدرج في قائمة التدفق النقدي              المنشأ

ة األخرى التي تسيطر عليها       المتعلقة باستثماراتها في المنشأ     الخاص بها التدفقات النقدية   

 .  األخرىوبين المنشاةبينها بالمشاركة وكذلك التوزيعات والمدفوعات والمقبوضات األخرى 
 

 شراء وبيع الحصص في الشركات التابعة ووحدات األعمال األخرى
 

  ينبغي عرض إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو بيع الحصص في الشركات التابعة أو                   –٣٨
 .وحدات األعمال األخرى بشكل منفصل وتبويبها كأنشطة استثمار

 
 أو بيع الحصص في الشركات التابعة أو وحدات األعمال             ينبغي على المنشأة عند قيامها بشراء        –٣٩

 : عن كل من البنود التالية خالل الفترة أن تفصح بشكل إجمالىاألخرى
 

 المقابل اإلجمالي للشراء أو البيع ) أ  (    
 .الجزء من مقابل الشراء أو البيع الذى تم دفعه عن طريق النقدية وما في حكمها ) ب ( و 
 أو التى تم    ة النقدية أو ما في حكمها في الشركة التابعة أو وحدة األعمال المشترا             مبلغ   )ج ( و 

 .بيعها

 حكمها في الشركة التابعة أو وحدة       مبلغ األصول وااللتزامات بخالف النقدية أو ما في        ) د  ( و 
 . أو التى تم بيعها مبوبة حسب البنود الرئيسةةاألعمال المشترا

 
فصل آلثار التدفق النقدى لشراء وبيع الشركات التابعة ووحدات األعمال           يساعد العرض المن   -٤٠ 

 أو التي تم    ةاألخرى كبنود مستقلة، مع اإلفصاح المستقل لمبالغ األصول وااللتزامات المشترا         

بيعها، على فصل تلك التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التشغيل                 

وال يتم خصم آثار التدفق النقدى من عملية البيع من التدفقات            . خرىواالستثمار والتمويل األ  

 .النقدية المتعلقة بالشراء
 

يتم عرض إجمالي مبلغ النقدية المدفوعة أو المقبوضة كمقابل للشراء أو للبيع في قائمة التدفق                -٤١

 .لمباعة النقدى وذلك بعد خصم النقدية وما في حكمها المتاحة لدى الوحدات المقتناة أو ا
 

 المعامالت غير النقدية
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ينبغي استبعاد معامالت االستثمار والتمويل التي ال تتطلب استخدام النقدية أو ما في حكمها                -٤٢
خر في القوائم   ح عن مثل هذه المعامالت في مكان آ       من قائمة التدفق النقدى، وينبغي اإلفصا     

 . بأنشطة االستثمار والتمويل هذهالمالية بالطريقة التي توفر جميع المعلومات المتعلقة
 

 رأس المال واألصول    على الرغم من أن كثيرا من أنشطة االستثمار والتمويل تؤثر على هيكل            -٤٣

وتنسق عملية استبعاد   .  ال يكون لها تأثيراً مباشراً على التدفقات النقدية الجارية          للمنشاة فإنه 

ن هذه  ع هدف قائمة التدفق النقدى حيث إ       مالمعامالت غير النقدية من قائمة التدفق النقدى         

 :  ما يلي من أمثلة المعامالت غير النقدية و. البنود ال تتطلب تدفقات نقدية في الفترة الجارية
 

ما بتحمل االلتزامات المتعلقة بها مباشرة أو عن طريق التأجير            شراء األصول إ   )أ (    

 .لتمويليا

 . الملكية ة عن طريق إصدار حقوقشراء منشأ )ب ( و

 .تحويل الدين إلى حقوق ملكية  )ج ( و
 

 
 مكونات النقدية وما في حكمها 

 
ة اإلفصاح عن مكونات النقدية وما في حكمها كما ينبغي عرض التسوية             ينبغي على المنشا   -٤٤

 .للمبالغ المبينة في قائمة التدفق النقدى مع البنود المقابلة لها والتي تظهر في الميزانية 
 
نحاء العالم ولغرض االلتزام    ترتيبات المصرفية في أ    للتنوع في ممارسات إدارة النقدية وال      ظراًن -٤٥

ة عن   ، تفصح المنشأ   بعرض القوائم المالية   الخاص   ) ١( رقم    المصري بمعيار المحاسبة 

 .السياسة التي تطبقها في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها 
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 :  في السياسة المتبعة لتحديد مكونات النقدية وما في حكمها مثل ثر التغييريتم اإلفصاح عن أ -٤٦
 

ة وذلك طبقا    السندات المالية والتي تعتبر جزءاً من محفظة استثمارات المنشأ         تبويبالتغيير في   

بالسياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات      الخاص  ) ٥( رقم    المصري   لمعيار المحاسبة 

 ٠المحاسبية و األخطاء
 
 

 االفصاحات األخرى
 
ة عن األرصدة الهامة لمبلغ النقدية وما في حكمها والتي تحتفظ بها            ح المنشأ ينبغي أن تفص   -٤٧

 .ة وغير المتاحة لالستخدام بواسطة المجموعة مع تعليق اإلدارة على ذلكأالمنش
 
ة غير  أمنشتوجد ظروف مختلفة تكون فيها أرصدة النقدية وما في حكمها والتي تحتفظ بها ال               -٤٨

 والمثال على ذلك أرصدة النقدية وما في حكمها التي            ، متاحة لالستخدام بواسطة المجموعة   

تحتفظ بها شركة تابعة تعمل في دولة يكون بها مراقبة على التحويالت أو قيود قانونية أخرى                

ابعة تطبق عندما تكون األرصدة غير متاحة لالستخدام العام من الشركة األم أو الشركات الت              

 .األخرى 
 

جل تفهمهم للمركز   ة لمستخدمي القوائم المالية من أ      قد تكون المعلومات اإلضافية ضروري      -٤٩

ويشجع اإلفصاح عن هذه المعلومات مع تعليق اإلدارة على ذلك            . المالي وسيولة المنشاة    

 :ويتضمن هذا 
 

نشطة التشغيل  مبلغ تسهيالت االقتراض غير المسحوبة والتي قد تكون متاحة أل             )أ(  

 تلك  إلشارة إلى أية قيود على استخدامات     المستقبلية ولتسوية االرتباطات الرأسمالية وا    

 .التسهيالت 

إجمالي مبالغ التدفقات النقدية من كل من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل                )ب(و

 والمتعلقة بالحقوق في المشروعات المشتركة المعروضة باستخدام التجميع النسبي          

 .للقوائم المالية 

إجمالي مبلغ التدفقات النقدية التي تمثل زيادات في طاقة التشغيل منفصلة عن التدفقات  )ج(و

 .النقدية التي تكون مطلوبة لالحتفاظ بطاقة التشغيل

قيمة التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل لكل قطاع                )د(و

 . صناعي أو جغرافي
  

يعتبر اإلفصاح المستقل للتدفقات النقدية التي تمثل زيادات في طاقة التشغيل والتدفقات النقدية               -٥٠

ة تخدم من تحديد ما إذا كانت المنشأ       المس ألنه يمكن المطلوبة للمحافظة على طاقة التشغيل مفيداً       



 )٤( المصرى رقم معيار المحاسبة

13 - 4 

االستثمار بشكل  ة التي ال تقوم ب    والمنشأ.  صيانة طاقتها التشغيلية   تستثمر بشكل كاف في مجال    

كاف في صيانة طاقتها التشغيلية قد تعرض ربحيتها في المستقبل للخطر من توفير السيولة                

 .الحالية والتوزيعات ألصحاب المنشاة 
 

يستفيد مستخدمو القوائم المالية من اإلفصاح عن التدفقات النقدية حسب القطاع حيث يمكنهم               -٥١

 وتبين المكونة لها، وتوفر     باألجزاءة ككل وتلك المتعلقة     لمنشأالقة بين التدفقات النقدية ل    تفهم الع 

 .التدفقات النقدية للقطاعات المختلفة 



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب) أ(ملحق 

)أ(٤ - 1  

 

 )أ(ملحق 

 قائمة التدفق النقدى لمنشأة ليست من المؤسسات المالية

 

ويهدف الملحق إلى توضيح كيفية تطبيق      .  جزءاً من المعايير     يمثل الملحـق مجرد توضيح فقط و ال         يمـثل 

 .المعايير للمساعدة فى توضيح معانيها 

 

ة مطلوبة من أجل أن     للفترة السابق توضـح األمثلة مبالغ الفترة الجارية فقط ، وتعتبر المبالغ المثيلة             -١

 . القوائم المالية بعرض الخاص ) ١ ( رقم المصرى لمعيار المحاسبةطبقاًتعرض 

توضـح المعلومات المستقاه من قائمة الدخل و الميزانية كيف تم إعداد قائمة التدفق النقدى فى ظل                  -٢

قائمة الدخل و ال الميزانية وفقاً      الطريقة المباشرة و الطريقة غير المباشرة ، ولم يتم عرض أياً من             

 .لمتطلبات العرض و اإلفصاح فى معايير المحاسبة األخرى 

 :تعتبر المعلومات اإلضافية التالية ذات عالقة بإعداد قائمة التدفقات النقدية  -٣

وكانت القيمة العادلة لألصول التى تم      .  جنيه ٥٩٠جمـيع األسهم فى الشركة التابعة تم اقتنائها بمبلغ           -

 :قتنائها و االلتزامات التى تم التعهد بها كاآلتى ا

  جنيه

 المخزون ١٠٠

 حسابات العمالء ١٠٠

 النقدية ٤٠

 األصول الثابتة ٦٥٠

 الحسابات الدائنة ١٠٠

 الديون طويلة األجل  ٢٠٠

 

 

 

 



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب) أ(ملحق 

)أ(٤ - 2  

من اقتراض إضافى   جنيه   ٢٥٠من إصدار أسهم رأس المال ، كما نشأ مبلغ           جنيه ٢٥٠نشـأ مبلغ     -

 .يل األجل طو

أثناء الفترة ، هذا وقد دفع أيضاً أثناء الفترة         جنيه   ١٧٠دفع منها مبلغ    جنيه   ٤٠٠كانت الفوائد الدائنة     -

 .متعلق بالفوائد المدينة عن الفترة السابقة جنيه  ١٠٠الحالية مبلغ 

 . جنيه١٢٠٠كانت التوزيعات المدفوعة  -

وقد تم  .  على التوالى     جنيه ٤٠٠،  جنيه   ١٠٠٠كـان الـتزام الضـرائب فـى بداية ونهاية الفترة             -

كما تقدر الضرائب المحتجزة عن     . خالل الفترة   جنيه   ٢٠٠المحاسـبة عـن ضرائب إضافية بمبلغ        

 .جنيه ١٠٠ التوزيعات المستلمة بمبلغ 

و التى قد   جنيه   ١٢٥٠ قامـت المجموعة خالل الفترة باقتناء أصول ثابتة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ              -

كما بلغت المدفوعات النقدية لشراء     . منها عن طريق التأجير التمويلى      جنيه   ٩٠٠اء ما يعادل    تم اقتن 

 . جنيه٣٥٠األصول الثابتة مبلغ 

 .جنيه ٢٠وذلك بمبلغ جنيه  ٦٠و مجمع أهالك جنيه  ٨٠تم بيع أصول ثابتة بتكلفة أصلية  -

 .يه جن١٠٠ فوائد مستحقة بمبلغ ٢٠٠٥تتضمن حسابات العمالء فى نهاية  -



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب) أ(ملحق 

)أ(٤ - 3  

 

 ٢٠٠٥  / ١٢  / ٣١قائمة الدخل المجمعة للفترة المنتهية فى  

  جنيه

 المبيعات ٣٠٦٥٠

 تكلفة المبيعات )٢٦٠٠٠(

 مجمل الربح ٤٦٥٠

 اإلهالك )٤٥٠(

 البيعية المصروفات اإلدارية و )٩١٠(

 الفوائد المدينة )٤٠٠(

 االستثمارإيرادات  ٥٠٠

 عملةالخسارة فروق  )٤٠(

 بح قبل الضرائب و البنود غير العاديةصافى الر ٣٣٥٠

  مقبوضات التأمين عن تسوية أضرار الزالزل–بنود غير عادية  ١٨٠

 صافى الربح بعد البنود غير العادية ٣٥٣٠

 الضرائب على الدخل )٣٠٠(

 صافى الربح ٣٢٣٠

 



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب) أ(ملحق 

)أ(٤ - 4  

 

 ٢٠٠٥ / ١٢ /٣١الميزانية المجمعة فى  

٢٠٠٥    ٢٠٠٤    

    جنيه    جنيه

 األصول       

 النقدية وما فى حكمها   ٤١٠    ١٦٠

 حسابات العمالء   ١٩٠٠    ١٢٠٠

 المخزون   ١٠٠٠    ١٩٥٠

 محفظة االستثمارات   ٢٥٠٠    ٢٥٠٠

 األصول الثابتة بالتكلفة ٣٧٣٠    ١٩١٠  

  )١٠٦٠(    )١٤٥٠(  كمجمع اإلهال

 صافى األصول الثابتة   ٢٢٨٠    ٨٥٠

 األصولإجمالى    ٨٠٩٠    ٦٦٦٠

 االلتزامات       

 حسابات الموردون   ٢٥٠    ١٨٩٠

 فوائد مستحقة   ٢٣٠    ١٠٠

 ضرائب دخل مستحقة   ٤٠٠    ١٠٠٠

 ديون طويلة األجل   ٢٣٠٠    ١٠٤٠

 إجمالى االلتزامات   ٣١٨٠    ٤٠٣٠

 حقوق المساهمين       

 رأس المال   ١٥٠٠    ١٢٥٠

 المحتجزةاألرباح    ٣٤١٠    ١٣٨٠

 إجمالى حقوق المساهمين   ٤٩١٠    ٢٦٣٠

 إجمالى االلتزامات و حقوق المساهمين   ٨٠٩٠    ٦٦٦٠



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب) أ(ملحق 

)أ(٤ - 5  

 

 ")أ(١٧"الطريقة المباشرة إلعداد قائمة التدفق النقدى فقرة 

٢٠٠٥  

  جنــيه

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل   
 مقبوضات نقدية من العمالء ٣٠١٥٠  
  )٢٧٦٠٠(  مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
 نقدية متولدة من التشغيل ٢٥٥٠  
 فوائد مدفوعة )٢٧٠(  
 ضرائب دخل مدفوعة )٩٠٠(  
 تدفق نقدى قبل البنود غير العادية ١٣٨٠  
 مقبوضات من تسوية أضرار الزالزل ١٨٠  

 صافى النقدية من أنشطة التشغيل   ١٥٦٠
 النقدية من أنشطة االستثمارالتدفقات    
 )"أ(إيضاح "، صافى النقدية المدفوعة ) أ(شراء الشركة التابعة  )٥٥٠(  
 )"ب(إيضاح "شراء أصول ثابتة  )٣٥٠(  
 مقبوضات من بيع آالت ٢٠  
 فوائد مقبوضة ٢٠٠  
 توزيعات مقبوضة ٢٠٠  

 صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار   )٤٨٠(
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل    
 مقبوضات من إصدار أسهم رأس المال ٢٥٠  
 مقبوضات من اقتراض طويل األجل ٢٥٠  
 مدفوعات عن التزامات التأجير التمويلى  )٩٠(  
 *توزيعات مدفوعة  )١٢٠٠(  

 صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل   )٧٩٠(

 صافى الزيادة فى النقدية و ما فى حكمها   ٢٩٠

 )"ج(إيضاح "النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة    ١٢٠

 )"ج(إيضاح "النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة    ٤١٠
    
 يمكن أن تعرض أيضاً كتدفق نقدى تشغيلى *    

 



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب) أ(ملحق 

)أ(٤ - 6  

 ")ب(١٧"فقرة المباشرة إلعداد قائمة التدفق النقدى غير الطريقة 

٢٠٠٥  

  جـــنـيه
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل    
 صافى الربح قبل الضرائب والبنود غير العادية ٣٣٥٠  
  :يتم تسويته بـ   
 اإلهالك ٤٥٠  
  تحويل العملةخسارة ٤٠  
 إيرادات االستثمار )٥٠٠(  
 الفوائد المدينة ٤٠٠  
 فى رأس المال العاملربح التشغيل قبل التغيرات  ٣٧٤٠  
 الزيادة فى أرصدة العمالء و األرصدة المدينة األخرى )٥٠٠(  
 النقص فى المخزون ١٠٥٠  
 النقص قى حسابات الدائنون )١٧٤٠(  
 النقدية المتولدة من التشغيل ٢٥٥٠  
 فوائد مدفوعة )٢٧٠(  
 ضرائب دخل مدفوعة )٩٠٠(  
 ير العاديةتدفقات نقدية قبل البنود غ ١٣٨٠  
 مقبوضات عن تسوية أضرار الزالزل ١٨٠  

 صافى النقدية من أنشطة التشغيل   ١٥٦٠
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار   
 )"أ(إيضاح "، صافى النقدية المدفوعة ) أ( التابعة الشركةشراء  )٥٥٠(  
 )"ب(إيضاح "شراء أصول ثابتة  )٣٥٠(  
 آالتمقبوضات من بيع  ٢٠  
 فوائد مقبوضة ٢٠٠  
 توزيعات مقبوضة ٢٠٠  

 صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار   )٤٨٠(
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل   
 مقبوضات من إصدار أسهم رأس المال ٢٥٠  
 مقبوضات من اقتراض طويل األجل ٢٥٠  
 مدفوعات عن التزامات التأجير التمويلى )٩٠(  
 *توزيعات مدفوعة  )١٢٠٠(  

 صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل   )٧٩٠(

 صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها   ٢٩٠

 )"ج(إيضاح "النقدية وما فى حكمه فى بداية الفترة    ١٢٠

 )"ج(إيضاح "النقدية وما فى حكمه فى نهاية الفترة    ٤١٠
  كتدفق نقدى تشغيلى يمكن أن تعرض أيضاً*    

 



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب) أ(ملحق 

)أ(٤ - 7  

 إيضاحات متممة لقائمة التدفق النقدى 

 )الطريقة المباشرة و الطريقة غير المباشرة(

 شراء شركة تابعة   )أ(

ادلة لألصول المشتراه         وكانت القيمة الع  ) . أ(قامـت المجموعـة أثـناء الفـترة بشراء شركة تابعة            

 : التى تم التعهد بها كما يلى تلتزاماو اإل

  جنيه

 النقدية ٤٠

 المخزون ١٠٠

 حسابات العمالء ١٠٠

 األصول الثابتة ٦٥٠

 الحسابات الدائنة )١٠٠(

 الديون طويلة األجل )٢٠٠(

 إجمالى سعر الشراء ٥٩٠

 )أ(نقدية شركة : ناقصاً  )٤٠(

 تدفق نقدى عن صافى الشراء ٥٥٠

 األصول الثابتة  )ب(

و التى قد تم جنيه  ١٢٥٠ول ثابتة بتكلفة إجمالية قدرها قامـت المجموعـة أثـناء الفترة باقتناء أص     

نقدية التى  لبذلك تكون المدفوعات ا   . منها عن طريقة التأجير التمويلى      جنيه   ٩٠٠اقتـناء مـا قيمته      

 .جنيه ٣٥٠تمت لشراء األصول 

 النقدية وما فى حكمها   )ج(

دية فى البنوك و االستثمارات فى      تتكون النقدية وما فى حكمها من النقدية فى الخزينة و األرصدة النق           

 مبالغ   ، وتتضـمن النقدية وما فى حكمها التى تظهر فى قائمة التدفق النقدى           . أدوات سـوق الـنقد      

 :الميزانية التالية 

 

 



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب) أ(ملحق 

)أ(٤ - 8  

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

  جنيه  جنيه

 نقدية فى الخزينة و أرصدة لدى البنوك ٤٠  ٢٥

 إستثمارات قصيرة األجل ٣٧٠  ١٣٥

 كمها كما سبق عرضها فى الميزانيةنقدية وما فى ح ٤١٠  ١٦٠

 أثر التغيرات فى أسعار الصرف -  )٤٠(

 النقدية وما فى حكمها المعدلة ٤١٠  ١٢٠

طرف جنيه   ١٠٠النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة ودائع لدى البنوك بلغت قيمتها             و تتضـمن    

 .ة بسبب قيود على تحويالت العملة الشركة التابعة و التى ال يمكن إعادتها للشركة القابض

يمكن استخدامها  جنيه   ٧٠٠مبلغ  منها  جنيه    ٢٠٠٠لم تقم المجموعة بسحب تسهيالت اقتراض تبلغ        

 .فى التوسعات المستقبلية فقط 

 معلومات القطاع  )د(

  قطاع أ  قطاع ب  اإلجمالى

  جنيه  جنيه  جنيه

 :تدفقات نقدية من     

 أنشطة التشغيل ١٧٠٠  )١٤٠(  ١٥٦٠

 أنشطة االستثمار )٦٤٠(  ١٦٠  )٤٨٠(

 أنشطة التمويل )٥٧٠(  )٢٢٠(  )٧٩٠(

٤٩٠  )٢٠٠(  ٢٩٠  

 



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب) أ(ملحق 

)أ(٤ - 9  

 

 طريقة العرض البديلة

 )الطريقة غير المباشرة( 

كـبديل ، فإن ربح التشغيل قبل أخذ تغيرات رأس المال العامل فى الحسبان يتم عرضه أحياناً وفقاً                  

 :عداد قائمة التدفق النقدى كما يلى للطريقة غير المباشرة إل

   جنيه 

 اإليرادات باستثناء إيرادات االستثمار  ٣٠٦٥٠ 

 مصروفات التشغيل باستثناء اإلهالك  )٢٦٩١٠( 

ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل   ٣٧٤٠ 

 

 



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب )ب(ملحق

)ب(٤ – 1  

 

 )ب(ملحق   

 قائمة التدفق النقدى لمؤسسة مالية

 

ويهدف الملحق إلى توضيح كيفية تطبيق      .  جزءاً من المعايير     يمثل الملحـق مجرد توضيح فقط و ال         يمـثل 

 .المعايير للمساعدة فى توضيح معانيها 

 أن  أجلبة من   يوضـح المثال مبالغ الفترة الجارية فقط ، وتعتبر المبالغ المثيلة للفترة السابقة مطلو              -١

 . القوائم المالية بعرضالخاص ) ١( رقم  المصرى تعرض وفقاً لمعيار المحاسبة

 .يعرض هذا المثال باستخدام الطريقة المباشرة -٢

٢٠٠٥  

  جـنيــه

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل    
 فوائد و عموالت مقبوضة ٢٨٤٤٧  
 فوائد مدفوعة  )٢٣٤٦٣(  
 نيات سبق إعدامها متحصالت عن مديو ٢٣٧  
 مدفوعات نقدية للموظفين و الموردين )٩٩٧(  
 ربح التشغيل قبل التغيرات فى أصول التشغيل ٤٢٢٤  
  :النقص فى أصول التشغيل) الزيادة(    
 تسهيالت مالية قصيرة األجل )٦٥٠(  
 رقابية) أو (ودائع محتجزة طبقاً لمتطلبات إلزامية و  ٢٣٤  
  مالية مقدمة للعمالءتسهيالت )٢٨٨(  
 صافى الزيادة فى المستحقات عن بطاقات االئتمان )٣٦٠(  
 أوراق مالية أخرى قصيرة األجل قابلة للتداول )١٢٠(  
 :فى التزامات التشغيل ) النقص(الزيادة    
 ودائع من العمالء ٦٠٠  
 شهادات إيداع قابلة للتداول )٢٠٠(  
 صافى النقدية من أنشطة التشغيل قبل ضرائب الدخل ٣٤٤٠  
 ضرائب الدخل المدفوعة )١٠٠(  

 صافى النقدية من أنشطة التشغيل   ٣٣٤٠
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار   
 ) أ(مقبوضات من التصرف فى الشركة التابعة  ٥٠  
 توزيعات مقبوضة ٢٠٠  
 فوائد مقبوضة ٣٠٠  
 ات من مبيعات أوراق مالية غير متداولةمقبوض ١٢٠٠  



 )٤( المصرى رقم ةمعيار المحاسب )ب(ملحق

)ب(٤ – 2  

 شراء أوراق مالية غير متداولة  )٦٠٠(  
 شراء اصول ثابتة  )٥٠٠(  

٦٥٠    

 صافى النقدية من أنشطة االستثمار   ٣٩٩٠
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل   
 إصدار سندات ١٠٠٠  
 إصدار أسهم ممتازة عن طريق الشركة التابعة ٨٠٠  
 سداد قروض طويلة األجل )٢٠٠(  
 صافى النقص فى القروض األخرى  )١٠٠٠(  
 توزيعات مدفوعة )٤٠٠(  

 صافى النقدية من أنشطة التمويل   ٢٠٠

 أثر التغيرات فى أسعار الصرف على النقدية وما فى حكمها   ٦٠٠

 صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها   ٤٧٩٠

 فى حكمها فى بداية الفترة النقدية وما    ٤٠٥٠

 النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة    ٨٨٤٠
 


