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 قائمة التدفق النقدى لمؤسسة مالية

 

 جزءًا منه.ال يمثل  ولكنه( 4هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم )يرافق 

السراب ة  الفترر المنرارر  )الم ارنرة( رر  المبرالغ يتعري  رررض المثال مبالغ الفترر  الجاريرة ف ر    و يعرض  -1

 ."ال وائم المالية ررض"( 1رقم )المصرى  ًا لمعيار المحاسبة ب 

 يعرض هذا المثال باستخدام ال ري ة المباشر . -2

 2010 
  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
   28447 فوائد ورموالت م بوضة

   (23463) فوائد مدفورة 
   237 مديونيات سبق إردامها  م متحصالت 

   (997) مدفورات ن دية للمورفي  والموردي 
 4224   

    )الزياد ( الن ص فى أصول التشغيل:
   (650) تسهيالت مالية قصير  األجل

   234 و)أو ( رقابية ن دية ب ًا لمت لبات محتفر بها ودائع 
   (288) للعمالء قروض ممنوحة

   (360) صافى الزياد  فى مستح ات ب اقات االئتما 
   (120) أوراق مالية أخرى قصير  األجل قابلة للتداول

    الزياد  )الن ص( فى التزامات التشغيل:
   600 ودائع م  العمالء

   (200) شهادات إيداع قابلة للتداول
   3440 صافى الن دية م  أنش ة التشغيل قبل ضرائب الدخل

   (100) ضرائب الدخل المدفورة
 3340   صافى الن دية م  أنش ة التشغيل
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 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

   

   50 ( عم  الشركة التابعة )التخلص 
   200 م بوضة أرباح أسهمتوزيعات 

   300 فوائد م بوضة
   1200 مخصصة ألغراض التعاملم  مبيعات أوراق مالية غير  متحصالت

 (600) مخصصة ألغراض التعاملشراء أوراق مالية غير 
 

  

   (500) بتة شراء اصول ثا
 650   صافى الن دية م  أنش ة االستثمار

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
   1000 إصدار سندات

   800 إصدار أسهم ممتاز  ر   ريق الشركة التابعة
   (200) قروض  ويلة األجلالتزامات ر  سداد 

   (1000) ال روض األخرى  التزامات صافى الن ص فى
   (400) مدفورة أرباح أسهم تتوزيعا

 200   صافى الن دية م  أنش ة التمويل
 600   أثر التغيرات فى أسعار الصرف رلى الن دية وما فى حكمها

 4790   صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها
 4050   النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة 
 8840   النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة 

 


