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 )أ(ملحق 

 المؤسسات الماليةغير لمنشأة من  يةالنقد اتقائمة التدفق

 أمثلة توضيحية

 ه.جزءًا منال تمثل ولكنها ( 4معيار المحاسبة المصرى رقم )الملحق  هذااألمثلة التوضيحية بترافق 

لمعياار  طبقاً ة لفترة السابقالمناظرة عن االمبالغ ويتعين عرض توضح األمثلة مبالغ الفترة الجارية فقط ،  -1

 ."القوائم المالية عرض"( 1) رقم المصرى المحاسبة

 يااةكيفال لشاار تاام تقااديمها بهاذث األمثلااة فقاط وقائماة المركااز الماال  مان قائمااة الااد ل  ةالمعلوماا  المسااتقا -2

لذا ف  ظل الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة ،  يةالنقد ا إعداد قائمة التدفقعل  أساسها تم الت  

وفقااًا لمتطلبااا  العاارض الواجااع عرضااها  قائمااة المركااز المااال  أولاام يااتم عاارض أيااًا ماان قائمااة الااد ل ف

 واإلفصا  ف  معايير المحاسبة األ رى.

 :ذا  عالقة بإعداد قائمة التدفقا  النقديةه  أيضًا المعلوما  اإلضافية التالية  -3

  القاايم العادلااة ل صااول التاا  تاام اقتنائهااا . وكاناا590األسااهم فاا  الشااركة التابعااة بمبلااغ تاام اقتناااء كافااة  -

 :ما يل وااللتزاما  الت  تم التعهد بها ك

  

 100 م زون

 100 عمالء

 40 نقدية

 650 أصول ثابتة

 100 تجاريون موردون

 200 ديون طويلة األجل 

 

 

 



 2015المعدل  (4المصرى رقم ) ةمعيار المحاسبملحق )أ( 

)أ(4 - 2  

 

وياال ماان اقتااراض ط 250 إضاااف  قاادرث ماان إصاادار أسااهم رأل المااال ، كمااا نشاام مبلااغ 250نشاام مبلااغ  -

 األجل.

سااداد أيضااًا أثناااء الفتاارة الحاليااة  تاامكمااا أثناااء الفتاارة ،  170منهااا مبلااغ ساادد  400الفوائااد بلااغ مصاارو   -

 الفوائد عن الفترة السابقة.من مصرو   100مبلغ 

 .1200أربا  األسهم المسددة توزيعا  بلغ   -

ضاارائع االعتاارا  بوقااد تاام علاا  التااوال    400،  1000التاازام الضاارائع فاا  بدايااة ونهايااة الفتاارة بلااغ  -

أرباا  األساهم عان توزيعاا  مان المنبا  الضرائع المحتجزة بلغ  كما  ،  الل الفترة 200إضافية بمبلغ 

 .100المستلمة 

 900 أصول بمبلاغ 1250 قام  المجموعة  الل الفترة باقتناء أصول ثابتة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ  -

 .350عا  النقدية لشراء أصول ثابتة كما بلغ  المدفو  ، باألجلتم اقتنائها 

 .60 هومجم  أهالك 80قدرها صلية األ تهتكلفعلما بمن  20بمبلغ تم بي  أصل ثاب   -

 .100فوائد مستحقة بمبلغ  2010العمالء ف  نهاية بند تضمن ي -
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 2010/   12/   31قائمة الدخل للفترة المنتهية فى  

  

 30650 المبيعا 

 (26000) ا تكلفة المبيع

 4650 مجمل الربح

 (450) اإلهالك

 (910) البيعية المصروفا  اإلدارية و

 (400) (مدينة)فوائد الفوائد مصرو  

 500 االستثمار د ل

 (40) األجنبية عملةالفروق  سارة 

 3350 صاف  الربح قبل الضرائع

 (300) الضرائع عل  الد ل

 3050 صاف  الربح

 

.31/12/2010 ااااار  اااااالل الفتااااارة المنتهياااااة فااااا  عناصااااار للاااااد ل الشاااااامل اآ بااااامىالمنشااااامة  لااااام تعتااااار 
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 2010/  12 /31فى   قائمة المركز المالى

   2010    2009 

        

        األصول

 160    230   نقدية وما ف  حكمها

 1200    1900   تجاريون عمالء

 1950    1000   م زون

 2500    2500   محفظة استثمارا 

   1910    3730 أصول ثابتة بالتكلفة

1450) كمجم  اإلهال

) 

   (1060

) 

  

 850    2280   )بالصاف ( األصول الثابتة

 6660    7910   إجمال  األصول

        االلتزامات

 1890    250   تجاريون موردون

 100    230   فوائد مستحقة

 1000    400   ضرائع د ل مستحقة

 1040    2300   ن طويلة األجلديو 

 4030    3180   إجمال  االلتزاما 

        حقوق المساهمين

 1250    1500   رأل المال

 1380    3230   أربا  محتجزة

 2630    4730   إجمال  حقوق المساهمين
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 6660    7910   إجمال  االلتزاما  و حقوق المساهمين
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 ")أ(18لطريقة المباشرة فقرة "طبقا ل يةالنقد اتقائمة التدفق

 2010 
  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
   30150 مقبوضا  نقدية من العمالء

   (27600) مدفوعا  نقدية للموردين و الموظفين
   2550 نقدية متولدة من التشغيل

   (270) فوائد مدفوعة
   (900) ضرائع د ل مدفوعة

 1380   ن أنشطة التشغيلصاف  النقدية م
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

   (550) إيضا  )أ( - المقتناةالنقدية  بعد  صم( لالشركة التابعة ) اقتناء
   (350) شراء أصول ثابتة "إيضا  )ع("

   20 معدا من بي   متحصال 
   200 فوائد مقبوضة

   200 مقبوضة أربا  أسهمتوزيعا  
 (480)     النقدية المست دمة ف  أنشطة االستثمارصاف

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
   250 من إصدار أسهم رأل المال متحصال 
   250 من اقتراض طويل األجل متحصال 

   (90) مدفوعا  عن التزاما  تمجير تمويل  
   (1200) مدفوعة *أربا  أسهم توزيعا  

 (790)   صاف  النقدية المست دمة ف  أنشطة التمويل
 110   صافى الزيادة فى النقدية و ما فى حكمها

 120   النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة "إيضاح )ج("
 230   النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة "إيضاح )ج("

    
    * يمكن أن تعرض أيضًا كتدفق نقدى تشغيل  
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 ")ب(18المباشرة فقرة "غير لطريقة طبقا ل يةالنقد اتقائمة التدفق

 2010 
  

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
   3350 صاف  الربح قبل الضرائع

    : يتم تسويته با
   450 اإلهالك
   40 األجنبية العملة  سارة
   (500) االستثمار د ل

   400 (ينةالفوائد المدمصرو  الفوائد )
 3740   

   (500) األ رى المديونيا و التجاريون الزيادة ف  أرصدة العمالء 
   1050 النقص ف  الم زون

   (1740) الموردين التجاريين  فالنقص 
   2550 النقدية المتولدة من التشغيل

   (270) فوائد مدفوعة
   (900) ضرائع د ل مدفوعة

 1380   شغيلصاف  النقدية من أنشطة الت
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

   (550) إيضا  )أ( - المقتناةالنقدية  بعد  صم( لالشركة التابعة ) اقتناء
   (350) شراء أصول ثابتة "إيضا  )ع("

   20 معدا من بي   متحصال 
   200 فوائد مقبوضة
   200 مقبوضة أربا  أسهم

 (480)   ف  أنشطة االستثمار صاف  النقدية المست دمة
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

   250 من إصدار أسهم رأل المال متحصال 
   250 من اقتراض طويل األجل متحصال 

   (90) مدفوعا  عن التزاما  تمجير تمويل 
   (1200) مدفوعة * أربا  أسهم

 (790)   صاف  النقدية المست دمة ف  أنشطة التمويل
 110   صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها

 120   فى بداية الفترة "إيضاح )ج(" االنقدية وما فى حكمه
 230   فى نهاية الفترة "إيضاح )ج(" االنقدية وما فى حكمه

    * يمكن أن تعرض أيضًا كتدفق نقدى تشغيل  
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  يةالنقد اتإيضاحات متممة لقائمة التدفق

 المباشرة والطريقة غير المباشرة( الطريقة)

 شركة تابعة  علىالحصول على سيطرة  (أ)

ادلااة (. وكاناا  القاايم العلتابعااة )الشااركة ال علاا بالحصااول علاا  ساايطرة قاماا  المجموعااة أثناااء الفتاارة 

 الت  تم التعهد بها كما يل  : المقتناة وااللتزاما ل صول 

  

 40 نقدية

 100 م زون

 100 عمالء تجاريون

 650 صول ثابتةأ

 (100) تجاريون موردون

 (200) ديون طويلة األجل

 590 المسدد نقدا إجمال  سعر الشراء

 (40) (لشركة )مقتناة بال: نقدية ي صم

 550 م صوما منها النقدية المقتناة ية المسددة للحصول عل  السيطرةنقدالتدفق 

 األصول الثابتة (ب)

 900بمبلغ  منها أصول 1250جمالية اإل نهاكلفبلغ  تأصول ثابتة  قام  المجموعة أثناء الفترة باقتناء

 .350األصول تلك شراء  ف نقدية لالمدفوعا  ابلغ  بذلك و تمجير تمويل .  عقود عن طريقتم شرائها 
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 النقدية وما فى حكمها  (ج)

تثمارا  فا  أدوا  ال زيناة واألرصادة النقدياة فا  البناوك واالسابتتكون النقدية وما ف  حكمها مان النقدياة 

التالياة التا  مباالغ ال ياةالنقد ا سوق النقد. وتتضمن النقدياة وماا فا  حكمهاا التا  تظهار فا  قائماة التادفق

 :قائمة المركز المال تظهر ب

 

 2010  2009 

 25  40 لدى البنوكنقدية ال زينة وأرصدة بنقدية 

 135  190 إستثمارا  قصيرة األجل

 160  230 سبق عرضها نقدية وما ف  حكمها كما 

 (40)  - أثر التغيرا  ف  أسعار الصر 

 120  230 النقدية وما ف  حكمها المعدلة

محااتفظ بهااا بمعرفااة  100 بمبلااغالنقديااة ومااا فاا  حكمهااا فاا  نهايااة الفتاارة ودائاا  لاادى البنااوك و تتضاامن 

بدولاة الشااركة العملاة للشاركة القابضاة بساابع قياود علا  تحااويال  هاا  غيار قابلاة للتحوياال شاركة تابعاة و 

 .التابعة

فقاط يمكان اسات دامه  700مبلغ منها  2000 حجمها بلغيتسهيال  اقتراض باست دام لم تقم المجموعة 

 التوسعا  المستقبلية.تمويل ف  

 عيةمعلومات القطاال (د)

 اإلجمالى  قطاع ب  قطاع أ 

      تدفقا  نقدية من:

 1380  (140)  1520 أنشطة التشغيل

 (480)  160  (640) الستثمارأنشطة ا

 (790)  (220)  (570) أنشطة التمويل

 310  (200)  110 

 



 2015المعدل  (4المصرى رقم ) ةمعيار المحاسبملحق )أ( 

)أ(4 - 10  

 ) الطريقة غير المباشرة( طريقة العرض البديلة

علا  أساال الطريقاة غيار المباشارة ، للشكل السابق المست دم ف  عرض قائمة التادفقا  النقدياة كبديل و 

 رأل المال العامل كما يل :ف    تغيراالربح التشغيل قبل يمكن أحيانا عرض 

  30650  االستثمار د لاإليرادا  باستثناء 

  (26910)  مصروفا  التشغيل باستثناء اإلهالك

  3740  ربح التشغيل قبل تغيرا  رأل المال العامل 

 


