
 

 

 2015 المعدل (4)المصرى رقم  معيار المحاسبة
 قائمة التدفقات النقدية

 هدف المعيار 
على  المنشأةة في إمداد مستخدمي القوائم المالية بأساس لتقييم قدرة منشأ أليةالمعلومات عن التدفقات النقدية  تفيد

القرارات االقتصادية التي وتحتاج  ة.هذه التدفقات النقدي لتوظيفة ية وما في حكمها واحتياجات المنشأتوليد نقد
د تولفى  ودرجة اليقينة على توليد نقدية وما في حكمها وتوقيت إلى تقييم قدرة المنشأ نو المستخدم يتخذها هؤالء

ة في النقدية وما في معلومات عن التغيرات التاريخيإلى إلزام المنشأة بتقديم هدف هذا المعيار ي. و التدفقات النقدية
والتي تبوب التدفقات النقدية خالل الفترة إلى تدفقات من  يةالنقد اتة وذلك عن طريق قائمة التدفقمنشأحكمها لل

 أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل.
 

 نطاق المعيار
عرض هذه أن توفقا لمتطلبات هذا المعيار وينبغي  يةالنقد اتلتدفقلعلى المنشأة إعداد قائمة  يتعين - 1

  .للمنشأة عرض قوائم مالية عنها مم لقوائمها المالية لكل فترة يتمالقائمة كجزء مت
 
 ملغاة. -2
 
 فى  توليد واستخدام النقدية ومابالمنشأة قيام يهتم مستخدمو القوائم المالية لمنشأة بالتعرف على كيفية  - 3

أم ال نتج للمنشأة لنقدية كملنظر اليمكن  حكمها وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشأة وما إذا كان
 تاألسباب مهما تباين ذاتل يةأساسبصفة مالية. وتحتاج المنشآت للنقدية  ةلمؤسسبالنسبة كما هو الحال 

اإليراد. وتحتاج المنشآت للنقدية للقيام بعملياتها ولسداد التزاماتها  توليدالتى تؤدى لأنشطتها الرئيسية 
أن ن ثم فإن هذا المعيار يتطلب من جميع المنشآت ولتوفير عائد للمستثمرين في تلك المنشآت. وم

 .يةالنقد اتلتدفقعرض قائمة لت
 

 معلومات التدفق النقدى مزايا
 
تمكن  معلومات-استخدامها باالشتراك مع باقي القوائم المالية  ما يتمدنع – يةالنقد اتتوفر قائمة التدفق - 4

وهيكلها المالي )بما  المنشأةصافى أصول  علىدث من تقييم التغيرات التي تح ى القوائم الماليةمستخدم
على التأثير  ة المنشأةقدر كذا مقدرتها على سداد ديونها( و بمعنى مالءتها المالية في ذلك درجة السيولة و 

 تفيدو  .مع الظروف والفرص المتغيرةبما يسمح لها بتوفيق أوضاعها على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية 
ى القوائم على توليد نقدية وما في حكمها كما تمكن مستخدم المنشأةقدى في تقييم قدرة معلومات التدفق الن

 .نماذج بغرض تقييم ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمنشآت مختلفة تطويرمن  المالية
تبعد اآلثار الناتجة من تس هاألن ا  مختلفة نظر لمنشآت  ىتشغيلالداء األمقارنة  إمكانيةكما أنها تحسن من 

 استخدام معالجات محاسبية مختلفة لنفس المعامالت واألحداث.
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تحقق التدفقات  منالتيقن درجة كمؤشر لقيمة وتوقيت و  ا  غالبتستخدم المعلومات التاريخية للتدفق النقدى  - 5
ابق إعدادها للتدفقات النقدية  في فحص مدى دقة التقديرات الس تساعدالنقدية المستقبلية، كما أنها أيضا  

 ر تغير األسعار.يأثتالمستقبلية، واختبار العالقة بين الربحية وصافي التدفق النقدى و 
 

  تعريفات
 :قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  - 6

 :  تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب.النقدية 
جل عالية السيولة يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية : هي استثمارات قصيرة األحكم النقديةفى  ما 

 تعرضها لتغير في قيمتها ضئياًل.خطر يكون و محددة 
 .الداخلة والخارجة النقدية وما في حكمها: هى تدفقات التدفقات النقدية 

واألنشطة األخرى التي ال تمثل أنشطة  نشأةإليراد الم المولدة: هي األنشطة الرئيسية أنشطة التشغيل
 استثمار أو تمويل.
ال والتخلص منها وهى أنشطة : هي اقتناء أصول طويلة األجل واستثمارات أخرى أنشطة االستثمار

 في حكم النقدية.ضمن ما تدخل 
والقروض حقوق الملكية كل من تغييرات في حجم ومكونات  تؤدى إلى: هي أنشطة أنشطة التمويل

 المنشأة. لتى تحصل عليهاا
 

 النقدية وما في حكمها
 بهدفااللتزامات النقدية قصيرة األجل وليس ب الوفاءغرض ب "في حكم النقديةبمكونات "ما يحتفظ  - 7

قابال  إال لو كان  "في حكم النقدية"ما  مكونات من االستثمار ال يعتبرو  .االستثمار أو إلغراض أخرى
يعتبر ال تعرضه لتغير في قيمته ضئيال . وعادة خطر يكون أن نقدى محدد و للتحويل بسهولة إلى مبلغ 

تاريخ استحقاق قصير األجل يمكن القول بأنه  ذاكان إذا  إال "ما حكم النقديةمن مكونات "استثمار أى 
في حكم "ما  مكوناتثالثة أشهر أو اقل من تاريخ االقتناء. وتستبعد االستثمارات في األسهم من يمثل 

اريخ و تذات ألسهم الممتازة ل بالنسبة حالال ما هولم تكن في جوهرها في حكم النقدية مثل ما "نقديةال
 .فترة قصيرةب ها قبل تاريخ استحقاقهاالتي يتم اقتناؤ و  ةمحددالسترداد اال

 
ى مع ذلك ففبصفة عامة بمثابة أنشطة تمويلية. و  التى تحصل عليها المنشأة من البنوكتعتبر القروض  - 8

ال يتجزأ من  ا  جزء –التى يستحق سدادها عند الطلب  –تشكل بنوك السحب على المكشوف العقود بعض 
وفى مثل هذه الحاالت تدرج بنوك السحب على المكشوف كأحد مكونات النقدية وما  إدارة النقدية بمنشأة.

صيد موجب إلى رصيد ر من وتتصف مثل هذه الترتيبات البنكية غالبا  بتذبذب رصيد البنك فى حكمها. 
 مكشوف.

 
ألن هذه المكونات  ،" النقدية أو ما في حكمها" مكوناتال تتضمن التدفقات النقدية الحركة التي تتم بين  - 9

 .التمويلية وأاالستثمارية  وأمن أنشطتها التشغيلية  ا  جزء وال تعتبر للمنشأةمن إدارة النقدية  ا  تمثل جزء
 ."في حكم النقديةفى بنود تدخل ضمن مكونات "ما  ىلنقدالفائض ار وتتضمن إدارة النقدية استثما
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 يةالنقد اتلتدفقلعرض قائمة 
أنشطة التشغيل  إلىالتدفقات النقدية خالل الفترة مبوبة  النقدية اتقائمة التدفق ينبغى أن تعرض - 10

 واالستثمار والتمويل.
 

ويل بالطريقة التي تكون أكثر تشغيل واالستثمار والتمة بعرض تدفقاتها النقدية من أنشطة التقوم المنشأ -11
ثر تلك ى القوائم المالية بتقدير أمالتبويب حسب النشاط معلومات تسمح لمستخد ويقدممة ألعمالها. مالء

ويمكن استخدام هذه المعلومات  للمنشأة. "فى حكمها النقدية وماعلى مبالغ "و األنشطة على المركز المالي 
 عالقات بين تلك األنشطة.أيضا لتقييم ال

 
 :ذلك ة علىمثلومن األبشكل مختلف. المعاملة الواحدة  هاتتضمنالتى نقدية التدفقات يتم تبويب القد  -12

بوب عنصر الفائدة كنشاط تقد ، ففى حين أن المنشأة ائد القرض و ف بما فى ذلكالسداد النقدى لقرض 
 نشاط تمويلي.ك يبوبالقرض  فإن أصللي تشغي

 
 طة التشغيلأنش
مدى قدرة عمليات المنشاة على  علىيعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناتج من أنشطة التشغيل مؤشرا  رئيسيا   -13

ة وسداد توزيعات القدرة التشغيلية للمنشأعلى حفاظ توليد تدفقات نقدية كافية إلعادة سداد القروض وال
المعلومات  وتفيدء إلى مصادر خارجية للتمويل. و لجاستثمارات جديدة دون الفى القيام بو األسهم أرباح 

المستقاة من المكونات المحددة للتدفقات النقدية التاريخية للتشغيل مع المعلومات األخرى في التنبؤ 
 بالتدفقات النقدية للتشغيل في المستقبل.

 
 ةألمنشباإليراد ل ةلدالمو رئيسية النشطة األعن طريق  أساسا  أنشطة التشغيل ب المتعلقةتنشأ التدفقات النقدية  -14

تنتج بصفة عامة من المعامالت واألحداث األخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو فأنها  ولذلك ،
 :يلى ماأنشطة التشغيل المتعلقة باألمثلة على التدفقات النقدية من و  .الخسارة

 المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات. ) أ ( 
 تعاب والعموالت واإليرادات األخرى.مقبوضات النقدية من اإلتاوات واألال ()بو
 المدفوعات النقدية للموردين سدادا  لقيمة بضائع وخدمات. )ج (و
 المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم. ) د (و
شتراكات السنوية ة التأمين عن األقساط والمطالبات واالمنشألوالمدفوعات النقدية المقبوضات  )هـ(و

 .للوثيقة والمزايا األخرى
بأنشطة  ةمرتبطتحديد ال ما لم تكن على وجهل ضرائب الدخنقدية لالادات دستر االمدفوعات أو ال ) و(و

 التمويل واالستثمار.
 أو المتاجرة. التعاملغراض النقدية من عقود محتفظ بها ألالمقبوضات والمدفوعات  ) ز(و
 



 5201المعدل  (4المصرى رقم ) معيار المحاسبة

4 - 4 

 
أو  األرباح يدرج ضمنربح أو خسارة  -األصول الثابتة أحد بيع  مثل -معامالت قد ينشأ عن بعض ال 

التدفقات النقدية المتعلقة بمثل هذه المعامالت تدفقات نقدية من أنشطة تمثل و  ، المحققة الخسائر
ض بغر  ئهاقتنااأو  هاعيصنالتى تقوم المنشأة بتصول األالنقدية فى فإن المدفوعات ذلك ومع  االستثمار.

أ" 68كما هو موضح فى الفقرة "فى إطار األنشطة المعتادة للمنشأة الحقا  يتم بيعها والتى  للغير هار يجتأ
تعتبر تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل. " األصول الثابتة"( 10معيار المحاسبة المصرى رقم ) من
تدفقات نقدية من أنشطة ول األص لتلك ةالحقمن المبيعات المن اإليجارات و النقدية متحصالت التعتبر و 

 التشغيل أيضَا.
 

غراض التعامل أو المتاجرة فيها، وفى هذه الحالة فإنها تماثل وقروض أل بأوراق ماليةة أقد تحتفظ المنش -15
بيع و من شراء  ك فإن التدفقات النقدية التي تنشأإعادة بيعه. لذلبغرض تحديدا  لمخزون الذي يتم اقتناؤه ا

والقروض  السلففإن  :أنشطة تشغيل. وبالمثلكالتي يتم التعامل أو المتاجرة فيها تبوب األوراق المالية 
نشاط الرئيسي التتعلق ب نهانظرا  ألتبوب عادة كأنشطة تشغيل التي تمنحها المؤسسات المالية النقدية 

 المنشاة.المولد إليراد تلك 
 

 أنشطة االستثمار
ن هذه التدفقات إحيث مهما  أنشطة االستثمار المتعلقة بقدية النلتدفقات عن ااإلفصاح المستقل  يعتبر -16

 توليد دخل وتدفقات نقديةتهدف إلى للحصول على أصول فى حدوده فاق اإلن الذى تممدى الالنقدية تمثل 
ى ذلك إال لو ترتب عل تبوب المبالغ التى تقوم بإنفاقها كأنشطة استثمار أالعلى المنشأة و . ةمستقبلي
أنشطة المتعلقة باألمثلة على التدفقات النقدية من و العتراف بأصل فى قائمة المركز المالى. ا اإلنفاق

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

يف األصول الثابتة التي وتتضمن هذه المدفوعات ما يتعلق منها بتكاليف التطوير المرسملة وتكال
 .ذاتيا  تم إنشاؤها ي

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

في منشآت أخرى وحصص في  دينأدوات أدوات حقوق ملكية أو المدفوعات النقدية القتناء  )ج (و
 من مكوناتالمالية التي تعتبر  فى األدواتمدفوعات )بخالف ال مشروعات ذات سيطرة مشتركة

 إلغراض التعامل أو المتاجرة فيها(.المنشأة التي تحتفظ بها وتلك " حكم النقدية"ما فى 
منشآت أخرى وحصص في فى  دينأدوات أدوات حقوق ملكية أو المقبوضات النقدية من بيع  )د(و

من مكونات تعتبر التي المالية  األدوات منمشتركة )بخالف المقبوضات مشروعات ذات سيطرة 
 التعامل أو المتاجرة فيها(. ألغراضالمنشأة حتفظ بها توتلك التي  "في حكم النقدية"ما 

 ةمؤسس منالممنوحة النقدية والقروض  السلف)بخالف  للغيرالممنوحة النقدية والقروض  السلف )هـ(و
 مالية(.
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 السلف)بخالف  للغيرالممنوحة النقدية والقروض  سلفالالمقبوضات النقدية من تحصيل  ) و (و

 مالية(.ة ن مؤسسمالممنوحة النقدية والقروض 
 خياراتوعقود ( Futures)وعقود مستقبلية ( Forwards)جلة عقود آ فىالمدفوعات النقدية  () زو

(Options ) وعقود( مبادلةSwaps)  التعامل أو هو هذه العقود إال عندما يكون الغرض من
 أنشطة تمويلية.عنها كالمدفوعات عندما تبوب المتاجرة فيها، أو 

 خياراتوعقود ( Futures) ةوعقود مستقبلي( Forwards)جلة المقبوضات النقدية من عقود آ ح()و
(Options ) وعقود( مبادلةSwaps ) التعامل أو هو هذه العقود إال عندما يكون الغرض من

 أنشطة تمويلية.كنها مقبوضات معندما تبوب الالمتاجرة فيها، أو 
العقد تبوب بنفس  امركز محدد فإن التدفقات النقدية لهذل يةتغطعقد كأداة تم المحاسبة عن وعندما ت

 التدفقات النقدية للمركز الذي يتم تغطية مخاطره.على أساسه تبوب الذى سلوب األ
 

 أنشطة التمويل
ألنه يساعد على التنبؤ مهما  أنشطة التمويل تعلقة بالملتدفقات النقدية عن ااإلفصاح المستقل  يعتبر -17

التدفقات النقدية  األمثلة علىمن و  .التدفقات النقدية المستقبلية فىة لمنشأا  مالرأس  أصحابجات اباحتي
 : ما يلىأنشطة التمويل المتعلقة ب

 ملكية أخرى.حقوق  أدواتالنقدية من إصدار أسهم أو  المتحصالت ) أ  ( 
 القتناء أو استرداد أسهم المنشاة. للمالكفوعات النقدية المد ) ب(و
 تجاريةوقروض وأوراق غير مضمونة  دينسندات النقدية من إصدار  المتحصالت ) ج (و

 األجل.أو طويلة قصيرة من الغير سواء أخرى قروض رهن و قروض بو أخرى وسندات 
 السداد النقدى للمبالغ المقترضة. ) د (و
المستأجر لتخفيض االلتزام القائم المتعلق بتأجير  يقوم بهانقدية التي المدفوعات ال )هـ(و

 تمويلي.
 

 عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 :من أىقدية من أنشطة التشغيل باستخدام عرض التدفقات النأن تة على المنشأيتعين  -18

لمقبوضات لالرئيسية  التبويباتالطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها اإلفصاح عن  ) أ (
 .باالجمالى النقدية والمدفوعات النقدية

ر اثآبصافي الربح أو الخسارة  تعديلالطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها  )ب(
 ات الناشئة عنستحقاقاالأو  المؤجالتو  يةغير النقدذات الطبيعة المعامالت 

بنود ة إلى تسوية آثار باإلضافمقبوضات أو مدفوعات تشغيل ماضية أو مستقبلية 
 .يةأو التمويل يةالستثمار التدفقات النقدية ل المصاحبةلمصروف ااإليراد أو 
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توفر الطريقة المباشرة معلومات قد تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية األمر الذي .  -19

لمباشرة يمكن الحصول على استخدام الطريقة غير المباشرة. ووفقا  للطريقة اظل  فى تاحقد ال ي
 ما:جمالي المدفوعات النقدية إالرئيسية إلجمالي المقبوضات النقدية وإل التبويباتمعلومات عن 

 ة.ألمنشلمن السجالت المحاسبية  )أ(  
 الدخليقابلهما فى المؤسسات المالية: ات وتكلفة المبيعات )المبيع تعديل مبالغعن طريق  )ب(أو     

( وبنود أخرى في قائمة الماثلةالفوائد المدينة واألعباء و ،  يرادات المماثلةمن الفوائد واإل
 :ما يلىالدخل ب

 التشغيل. فى عمالء وموردوالتغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون و  (1) 
 البنود غير النقدية األخرى. (2)و
أو  يةاستثمار  قديةن تدفقات عبارة عنية رها النقداثآ تكونالبنود األخرى التي  (3)و

 .يةتمويل
 

للطريقة غير المباشرة عن طريق تعديل  وفقا  يتم تحديد صافي التدفق النقدى من أنشطة التشغيل  - 20
 : يلى بماصافي الربح أو الخسارة باآلثار المتعلقة 

 . التشغيل حسابات مدينو ودائنوفى و التغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون  )أ(  
 ةالبنود غير النقدية مثل اإلهالك والمخصصات والضرائب المؤجلة وأرباح وخسائر العمل ()بو

 .غير الموزعةالشقيقة األجنبية غير المحققة وأرباح الشركات 
أو  يةتدفقات نقدية استثمار  عبارة عن يةرها النقداثآكون تجميع البنود األخرى التي  )ج(و

 .يةتمويل
بأسلوب بديل لطريقة غير المباشرة ل ً  قاطبدى من أنشطة التشغيل يمكن عرض صافي التدفق النق

وذلك بإظهار اإليرادات والمصروفات المفصح عنها في قائمة الدخل والتغيرات التي حدثت أثناء 
 التشغيل. حسابات مدينو ودائنوالفترة في المخزون 

 
 عرض التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

الرئيسية لكل من إجمالي المقبوضات النقدية  الفئات ةمنفصل بصورةأن تعرض ة أعلى المنش -21
التدفقات النقدية  باستثناءوا جمالي المدفوعات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار والتمويل 

 الصافي.بتم عرضها  إذا ما "24"،  "22"الموضحة في الفقرات 
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 عرض التدفقات النقدية على أساس الصافي

أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل على أساس التالية من التدفقات النقدية  عرضيمكن  -22
 الصافي:

تعكس تلك التدفقات النقدية كانت  إذاالمقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العمالء  )أ(  
 .المنشأةأنشطة العميل بدال من أنشطة 

سريع وتكون مبالغها  هاتي يكون معدل دورانالمقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود ال )ب(و
 كبيرة وتواريخ استحقاقها قصيرة.

 
 يلي: ما ")أ(22" النقدية المشار إليها في الفقرةالمدفوعات و  المقبوضاتمن أمثلة  -23

 .لبنك قبول سداد الودائع البنكية تحت الطلب )أ(  
 ة استثمار.منشأ اظ بها لحساب العمالء بواسطةاألموال التي يتم االحتف )ب(و
 اإليجارات التي يتم تحصيلها نيابة عن مالك العقارات وسدادها لهم. )ج(و

المدفوعة  المقدمات ")ب(22"النقدية المشار إليها في الفقرة  المدفوعاتو  المقبوضاتومن أمثلة  أ-23
 : منهاوالمتحصالت فى أى من البنود التالية 

 قات االئتمان.المبالغ المتعلقة بعمالء بطاأصل  )أ(  
 شراء وبيع االستثمارات. )ب(و
 قل.ن فترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أالسلفيات األخرى قصيرة األجل مثل تلك التي تكو  )ج(و
 

لمؤسسة مالية على  التاليةالتدفقات النقدية الناشئة عن كل من األنشطة  عرضيمكن   - 24
 أساس الصافي:

قبول وسداد الودائع التي يكون لها تاريخ استحقاق عن ة المقبوضات والمدفوعات النقدي )أ(  
 .محدد

 ربط الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى وسحبها منها. )ب(و
 السلف والقروض النقدية المقدمة للعمالء وتسديدات هذه القروض والسلف. )ج(و

 
 التدفقات النقدية بالعملة األجنبية

 للمنشأة بعملة التعاملعن المعامالت بالعملة األجنبية  ينبغي تسجيل التدفقات النقدية الناتجة -25
على المبلغ بالعملة )بين عملة التعامل والعملة األجنبية(  سعر الصرف السارى بتطبيقوذلك 

 في تاريخ التدفق النقدي. األجنبية
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ف ينبغي ترجمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة التابعة األجنبية باستخدام أسعار الصر  -26

 والعملة األجنبية في تواريخ التدفقات النقدية. عملة التعاملالسارية بين 
 

رقم  المصري  مع معيار المحاسبة تتفقجنبية بطريقة التدفقات النقدية بالعملة األ عرضيتم  -27
باستخدام سعر صرف ويسمح ذلك  "آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية"( 13)

وذلك ما فترة عن ف مرجح ر يمكن استخدام متوسط سعر ص وعلى سبيل المثال: .ييقارب السعر الفعل
ولكن ال يسمح هذا  لتسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لشركة تابعة أجنبية.

لشركة  عند ترجمة التدفقات النقدية نهاية الفترة الماليةتاريخ في السائد المعيار باستخدام سعر الصرف 
 أجنبية.   ةتابع

  

األجنبية تدفقات  ةوالخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العمل المكاسبال تعتبر  -28
المحتفظ النقدية وما في حكمها المرتبطة ببنود سعر الصرف فى تغيرات الولكن يجب عرض أثر  ، نقدية

تسوية النقدية وما في حكمها في  حتى يتمدفق النقدي وذلك المستحقة بعملة أجنبية في قائمة التبها أو 
ويتم عرض هذا المبلغ منفصال  عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل  بداية ونهاية الفترة.

التى كان يمكن أن تنشأ لو أن عرض تلك الفروق )إن وجدت(  المبلغواالستثمار والتمويل ويتضمن هذا 
 أسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة. كان على أساس التدفقات النقدية

 
 ملغاة. -29
 

 ملغاة. -30
 

 األسهم الفوائد وتوزيعات أرباح 
األسهم كل توزيعات أرباح و من الفوائد المقبوضة والمدفوعة ينبغي اإلفصاح عن التدفقات النقدية     -31

أنشطة تشغيل أو استثمار كخرى إما من فترة أل متسقةكما ينبغي تبويب كل منها بطريقة  على حدى
 أو تمويل.

 
تلك التى سواء  يةالنقد اتيتم اإلفصاح عن إجمالي مبلغ الفوائد المدفوعة خالل الفترة في قائمة التدفق   –32

تم رسملتها طبقا  التى أو )قائمة الدخل(  األرباح أو الخسائر ضمنكمصروف اعترفت بها المنشأة 
 الخاص بتكاليف االقتراض.( 14رقم )  المصري ةمعيار المحاسبل

 

المقبوضة أرباح األسهم الفوائد المدفوعة والفوائد وتوزيعات  عادة   لمؤسسات الماليةا تبوب   –33
هذه التدفقات النقدية ب فيما يتعلقلتبويب على اولكن ال يوجد إجماع  يةتدفقات نقدية تشغيلك

تدفقات كالمقبوضة  أرباح األسهمو مدفوعة والفوائد بالنسبة للمنشآت األخرى. وقد تبوب الفوائد ال
 تؤثر في تحديد الربح أو الخسارة. ألنها يةنقدية تشغيل
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تدفقات نقدية تمويلية من ذلك ك بدال   ةالمقبوض أرباح األسهمو  دقد تبوب الفوائد المدفوعة والفوائو 
على موارد مالية أو عوائد لحصول لتدفقات نقدية استثمارية على التوالي ألنها تمثل تكاليف كو 

 على االستثمارات.
 

ألنها تمثل تكلفة الحصول  نظرا  تدفق نقدي تمويلي كاألسهم المدفوعة أرباح يمكن تبويب توزيعات  -34
من ذلك كعنصر من  بدال  األسهم المدفوعة أرباح على موارد مالية. وقد يتم تبويب توزيعات 

 تحديديل من أجل مساعدة مستخدمي القوائم المالية في التدفقات النقدية من أنشطة التشغ عناصر
 .يةاألسهم من التدفقات النقدية التشغيلأرباح قدرة المنشاة على سداد توزيعات 

 
 الضرائب على الدخل  

كما ينبغي تبويبها  ، ينبغي اإلفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل –35
مباشرًة بأنشطة تمويل أو  اناتجة من أنشطة التشغيل ما لم يكن من الممكن ربطهتدفقات نقدية ك

 .محددةاستثمار 
 
أنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويل كتدفقات نقدية يتم تبويبها تولد معامالت على ضرائب الدخل  تنشأ -36

بأنشطة  ىضريبمصروف عالقة على  التعرفوعلى الرغم من سهولة  ، يةالنقد اتفي قائمة التدفق
النقدية المتعلقة  تحديد التدفقات ةالعمليالناحية من يتعذر عادة نه إال أ يةأو تمويل يةاستثمار 

التدفقات النقدية من تلك تحدث بها تنشأ في فترة مختلفة عن قد نها كما أ ىبيالضر المصروف ب
ية من أنشطة التشغيل. ولذلك فإن الضرائب المسددة تبوب عادة كتدفقات نقد ، المعاملة الرئيسية

ذات  فرديةمعاملة ل ىالتدفق النقدي الضريبعالقة تحديد  من ا  تتمكن المنشأة عملي اولكن عندم
نشاط كالتدفق النقدي الضريبي يبوب فإن  ،أنشطة استثمارية أو تمويلية ك ةبوبمتدفقات نقدية 

تدفقات النقدية الضريبية بين وعندما يتم توزيع ال .ذلك مالئما   حسبما يكوناستثماري أو تمويلي 
اإلفصاح عن إجمالي مبلغ الضرائب فيتعين على المنشأة واحد من النشاط تبويب أكثر من 
 المسددة.  

 
  ومشروعات مشتركة شقيقةو في شركات تابعة  اتاالستثمار 

المحاسبة عن االستثمار في شركة شقيقة أو طريقة فى استخدام طريقة حقوق الملكية عند    -37
إعداده لقائمة لدى المستثمر على  يجب، ففى المحاسبة عن االستثمار فى شركة تابعة  لتكلفةا

بينه وبين التى تتم التدفقات النقدية عرض على مراعاة أن تقتصر تلك القائمة  يةالنقد اتالتدفق
 .السلفو  ماألسهأرباح مثل: توزيعات  - المستثمر فيها ةالجه
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معيار المحاسبة  راجع) تخضع لسيطرة مشتركةة حصتها في منشأ ضتعر التي  المنشأة على  -38

تدرج في قائمة ن حقوق الملكية أ( باستخدام طريقة "المشتركة الترتيبات"( 43رقم )المصري 
تخضع ة التي المتعلقة باستثماراتها في المنشأ بها التدفقات النقدية ةالخاص يةالنقد اتالتدفق

وبين بينها المقبوضات األخرى  وأوالمدفوعات أرباح األسهم ت توزيعا اوكذ مشتركةاللسيطرة ل
 . تخضع للسيطرة المشتركةالتي المنشاة 

 
 

 خرىاألعمال األ وأنشطةتابعة ال شركاتالفي  التغير فى حصص الملكية
الشركات التابعة  على السيطرة أو فقد الحصول علىينبغي عرض إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن   –39

 بشكل منفصل وتبويبها كأنشطة استثمار. األعمال األخرى أنشطةو أ
 

 األعمال األخرى أنشطةالشركات التابعة أو على  حصولها على السيطرةفى حالة ينبغي على المنشأة   –40
 عن كل من البنود التالية:مجمل خالل الفترة أن تفصح بشكل عليها  تلك السيطرة فقدت ماأو عند

 لمدفوع أو المحصل.ا)أ( المقابل   
 نقدية وما في حكمها. يتكون منالجزء من مقابل الشراء أو البيع الذى مقدار )ب( و 
األخرى التى تحققت أو األعمال  ةنشطأالتابعة أو  اتمبلغ النقدية وما في حكمها في الشرك )ج(و 

 فقدت السيطرة عليها.
الشركات التابعة أو أنشطة األعمال كمها فى ح)د( مبلغ األصول وااللتزامات بخالف النقدية وما في و 

على  اً مبوب لخص هذا المبلغم، على أن يعرض  األخرى التى تحققت أو فقدت السيطرة عليها
 .من تلك األصول وااللتزامات رئيسةأساس كل مجموعة 

 
لتابعة الشركات اعلى  الناتج عن تحقق أو فقد السيطرةالعرض المنفصل آلثار التدفق النقدى  إن -41 

مبالغ األصول وااللتزامات عن األعمال األخرى كبنود مستقلة، مع اإلفصاح المستقل  وأنشطة
التدفقات غيرها من تلك التدفقات النقدية عن  تمييزعلى يساعد ، التخلص منهاأو التي تم  المقتناة

خصم آثار  ال يتميراعى أالنقدية الناشئة من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل األخرى. و 
 .المرتبط بالحصول على السيطرة ىمن التدفق النقد فقد السيطرةب المرتبطالتدفق النقدى 

 
فى لنقدية المدفوعة أو المقبوضة المجمع لمبلغ فى قائمة التدفقات النقدية العرض ي ينبغى أن -42

لتابعة أو الشركات ا)على  تلك السيطرة لحصول على السيطرة أو فقدالمعامالت التى تقترن با
النقدية وما البنود المقتناة أو التى تم التخلص منها من "وذلك بعد خصم  (األعمال األخرى أنشطة

 .التى تدخل كجزء من تلك المعامالت أو األحداث أو الظروف األخرى "في حكمها
 عنها فقدال ينتج والتى التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات فى حصص الملكية فى شركة تابعة  -أ42

 السيطرة يتم تبويبها ضمن التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل .
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التغيرات فى حصص الملكية فى شركة تابعة والتى ال ينتج عنها فقد السيطرة يتم المحاسبة عن -ب42
 (الشركة التابعةفى الشركة األم ألدوات حقوق ملكية الالحق بمعرفة بيع الشراء أو المثل )

. ("القوائم المالية المستقلة" (17حقوق ملكية )راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )فى  تكمعامال
تبويب المعامالت المتبع فى سلوب األالتدفقات النقدية الناتجة يتم تبويبها بنفس  فإنوبناء عليه 

 ".17فى الفقرة "كما هو موضح  مالك المنشأةمع التى تتم األخرى 
 

 المعامالت غير النقدية
ينبغي استبعاد معامالت االستثمار والتمويل التي ال تتطلب استخدام النقدية أو ما في حكمها  -43

خر في القوائم المعامالت في مكان آ تلكح عن مثل وينبغي اإلفصا .يةالنقد اتمن قائمة التدفق
 .يةوالتمويل يةنشطة االستثمار عن تلك األ  المالئمةالمعلومات  كافةالمالية بطريقة توفر 

 

تأثير مباشر على التدفقات النقدية الجارية على من أنشطة االستثمار والتمويل  لعديدل ال يوجد -44
عملية استبعاد المعامالت غير  وتتسق. المنشأةرأس مال وأصول  على هيكل الرغم من أنها تؤثر

تنطوى ذه البنود ن هحيث إ يةالنقد اتقائمة التدفقمن هدف المع النقدية من قائمة التدفق النقدى 
 ما يلي:  من أمثلة المعامالت غير النقدية تدفقات نقدية في الفترة الجارية. و  على
 لتمويلي.ابها أو عن طريق التأجير مباشرة بتحمل االلتزامات المتعلقة  سواءأصول  اقتناء )أ(

 حقوق ملكية.أدوات ة عن طريق إصدار منشأ اقتناء )ب(و
 حقوق ملكية.داة أدين إلى أداة تحويل  )ج(و

 
 مكونات النقدية وما في حكمها 

عرض عليها كما ينبغي  "النقدية وما في حكمها"اإلفصاح عن مكونات  المنشأةينبغي على  -45
التي تظهر في  لها المناظرةالبنود و  يةالنقد اتفي قائمة التدفق التى تظهرلمبالغ بين االتسوية 

 .للمنشأة قائمة المركز المالى
 

نحاء العالم ولغرض االلتزام ترتيبات المصرفية في أللتنوع في ممارسات إدارة النقدية وال ا  نظر  -46
عن أن تفصح ة المنشأيتعين على ،  "عرض القوائم المالية"( 1رقم ) المصري بمعيار المحاسبة

 السياسة التي تطبقها في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها.

 

 
 

 
 "النقدية وما في حكمها"التغيير في السياسة المتبعة لتحديد مكونات  ثراإلفصاح عن أ يتعين -47

السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات ( "5رقم )المصري  وذلك طبقا لمعيار المحاسبة
إلى "نقدية وما فى مالية  أدوات تبويبالتغيير في : على ذلك ةمثلمن األ ." المحاسبية واألخطاء
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جزء من محفظة المنشأة تعالج تلك األدوات المالية قبل هذا التبويب كحكمها" إذا كانت 
 ها.استثمارات

 
 االفصاحات األخرى

لنقدية وما في حكمها التي ل ةنسبيذات األهمية الاألرصدة مبلغ ة عن ح المنشأينبغي أن تفص -48
 على ذلك. متاحة لالستخدام بواسطة المجموعة مع تعليق اإلدارةال ة وغيرأتحتفظ بها المنش

 
ة غير متاحة لالستخدام بواسطة أأرصدة النقدية وما في حكمها التي تحتفظ بها منش تكون -49

أرصدة النقدية وما في حكمها عندما تكون  :على ذلكة مثلاألمن و  فى ظروف عديدة. المجموعة
التابعة  غير متاحة لالستخدام العام بواسطة المجموعة أو الشركاتالتي تحتفظ بها شركة تابعة 

على التحويالت أو  ةيرقابتطبق إجراءات تعمل في دولة ألن تلك الشركة التابعة  األخرى نظرا  
 قيود قانونية أخرى.

 
لمركز المالي اجل تفهم لمستخدمي القوائم المالية من أ مالئمةقد تكون المعلومات اإلضافية  -50

المعلومات مع تعليق اإلدارة على  تلكعن اإلفصاح هذا المعيار . ويشجع للمنشأةالمالية سيولة الو 
 يتضمن هذا:قد و  ،ذلك

والتي قد تكون متاحة ألنشطة التشغيل  المستخدمةمبلغ تسهيالت االقتراض غير  (أ)
إلشارة إلى أية قيود على اتراعى المنشأة و ، المستقبلية ولتسوية االرتباطات الرأسمالية 

 تلك التسهيالت. استخدامات
 ملغاة. )ب(و
منفصلة عن بصورة  يةطاقة التشغيلالمالي مبلغ التدفقات النقدية التي تمثل زيادات في إج )ج(و

 .يةطاقة التشغيلالالتدفقات النقدية التي تكون مطلوبة لالحتفاظ ب
يتم التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل لكل قطاع  مبلغ  )د(و

 . "(القطاعات التشغيلية( "41حاسبة المصرى رقم ))راجع معيار الم اإلفصاح عنه
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 يةطاقة التشغيلاللتدفقات النقدية التي تمثل زيادات في ا عن اإلفصاح المستقل فيدمن الم -51

القوائم المالية تخدم مسل حيث يتيح ذلك يةطاقة التشغيلالوالتدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على 
ة المنشأفقد تعرض صيانة طاقتها التشغيلية. تستثمر بشكل كاف في ة تحديد ما إذا كانت المنشأ

التي ال تقوم باالستثمار بشكل كاف في صيانة طاقتها التشغيلية ربحيتها في المستقبل للخطر 
جراء توفير سيولة و نتيجة لرغبتها فى   .فى الفترة الحالية المنشأةأصحاب على توزيعات ا 

 
القة بين تفهم الع فىمستخدمو القوائم المالية  يةالنقدية القطاع اإلفصاح عن التدفقات يساعد -52

مدى توافر  وفى التعرف على المكونة لها باألجزاءة ككل وتلك المتعلقة التدفقات النقدية للمنشأ
 .والتغير فيها يةلقطاعالتدفقات النقدية ا


