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 : الملخص

ويسهل عملية فهمها وتحليلها النها توفر المعلومات المالية التي ان قائمة التدفقات النقدية تحمل أهمية كبيره لمستخدمين القوائم المالية  
تكون خالية من التضليل وهي الحديثة باعتبارها أحد المتطلبات الرئيسة للمنشآت وتوفر معلومات نافعة عن نشاطات المنشأة التشغيلية  

ية ومخاطر السيولة النقدية وعليه رسم مسؤوليات السلطة  واإلستثمارية والتمويلية‘ ويتعرض للبنوك التجارية أالزمات مالية، ومخاطر نقد
 النقدية وان شاء وحدة مركزية فاعلة من خالل نظام استتراتيجي. 

  :المقدمة

  تلعب المصارف التجارية والمنشأة التجارية دورا حيويا ورئيسي وحاسم في تقديم الخدمات المصرفية النواعها المختلفة مقابل توفير سيولة 
مالء والزبائن والجمهور حيث يعتمد المصرف على ادخار االموال من العمالء واستثمارها في مجاالت مختلفة، وبعض االحيان  نقدية للع

التخطيط المسبق وعدم دقة   النقدية وعدم االعتماد على  يتعرض المصرف الى مخاطر مصرفية وازمة مالية نتيجة انخفاض السيولة 
فقات النقدية وقائمة الميزانية العمومية، وبتالي يلجأ المصرف الى االقتراض من البنك المركزي أو المصارف القوائم المالية ومنها قائمة التد

االخرى، واحيانا يتعرض الى القروض المتعثرة سبب عدم الدقة عند تقديم الخدمة الى الزبائن، وعلية يجب على المصارف تحديد وقياس 
 .لية بدقة عالية واالعتماد على مؤشرات قياس السيولة النقدية ومؤشرات قياس راس المال المصرفيومراقبة ومتابعة وتنفيذ التقارير الما

بعض من المصارف تؤفير   ومن اهم المشاكل هي السيولة النقدية والتي تعد من اهم اهداف المصارف التجارية، اذ تتعرض عدم قدرة
التخطيط المسبق وتم التعرف على طبيعة المصارف التجارية وخدماتها، وعلى القوائم  سيولة مالية كافية ويرجع الى ذالك عدم الدقة في  

  المالية ومنها قائمة التدفقات النقدية، والسيولة النقدية، واالقتراض التي يلجا اليه المصرف عندما يتعرض الى مخاطر وازمات مالية ثم
 قدية. الجانب العملي الذي يتمثل بالمؤشرات الخاصة بالسيولة الن

 قائمة التدفقات النقدية

حقوق   هي القائمة الرابعة بعد كل من قائمة المركز المالي )الميزانية العمومية( وقائمة الدخل )بيان األرباح والخسائر( وقائمة التغيرات في
ة تقدم البيانات المالية عنها وتعتبر الملكية، والتي أصبح الزمًا على الشركات إعدادها على أنها جزء ال يتجزأ من بياناتها المالية لكل فتر 

يل،  قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي تساعد مستخدمي هذه القوائم في التعرف على األوضاع المالية للشركة موضوع التحل
ل الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا  وتأتي أهمية قائمة التدفقات في أنها تبين األثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة خال 

األثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخال للشركة أو خارجا منها، كما أن تقسيم هذه القائمة للتدفقات النقدية ضمن نشاطات لها طبيعة 
ستخدم في تسديد مشتركة يساعد في التعرف على نقاط القوة والضعف من حيث قدرة الشركة على توليد النقد وهو العنصر الذي سي

 االلتزامات وتمويل التوسعات وتوزيع األرباح سواء في المدى القصير أو المدى الطويل. 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

796 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 :وهي التدفقات النقدية المتولدة من األنشطة الرئيسية التي تمارسها المؤسسة، والتي تشمل ما يلي

 .للفترةصافي الدخل النقدي  •
 .النقد المحصل من العمالء، أي الناتج عن المبيعات •
 .النقد المدفوع للموردين، أي ثمن البضائع •
 .النقد المدفوع للضرائب •
 .النقد المدفوع على المصاريف المختلفة •
 النقد المتحصل من ربح بيع األصول طويلة األجل كأرباح •

 النقدية من االأنشطة التشغيلية وهي:كما انه يوجد طريقتين الحتساب التدفقات 

 : حيث يتم بموجبها اإلفصاح عن المبالغ اإلجمالية المحصلة والمدفوعة للبنود األساسية.الطريقة المباشرة .1
: حيث يتم بموجبها تعديل رقم صافي الربح أو الخسارة بأثر العمليات غير النقدية وأية بنود مؤجلة أو مستحقة  الطريقة غير المباشرة .2

 تصلة بمقبوضات أو مدفوعات سابقة أو مستقبلية. م

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

وهي التدفقات النقدية التي تشمل بيع وشراء الموجودات الطويلة األجل، ويتطلب تحديدها تحليل عناصر الميزانية في جانب الموجودات 
 األنشطة التشغيلية، ومن األمثلة عليها ما يلي: والتي لم يتم تحليلها عند تحديد التدفقات النقدية من 

 .النقد المدفوع لشراء أجهزة ومعدات •
 .النقد المدفوع لشراء أسهم وسندات طويلة األجل •
 .النقد المدفوع مقابل استثمارات أخرى طويلة األجل •
 المتحصالت النقدية من بيع الموجودات الثابتة أو االستثمارات  •

 ة التمويليةالتدفقات النقدية من األنشط

وهي التدفقات النقدية المتعلقة بالحصول على الموارد من المالكين أو إعادتها لهم، ذلك فيما يتعلق الحصول على التمويل من المقرضين  
  أو تسديد القروض لهم، ومن األمثلة عليها ما يلي:

 .النقد المتحصل من إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس المال .1
 .المتحصل من إصدار سندات طويلة األجلالنقد  .2
 .النقد المتحصل من القروض والتسهيالت البنكية .3
 .النقد المدفوع على توزيع االرباح .4
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 .النقد المدفوع لتسديد السندات .5
 النقد المدفوع لتسديد القروض والتسهيالت البنكية  .6

 قائمة التدفق النقدي 

مالي )ميزانية عمومية( لبداية الفترة ونهايتها، والتي تعد عنها قائمة التدفقات النقدية، باإلضافة  يتطلب إعداد هذه القائمة توفر قائمتي مركز  
إلى قائمة الدخل لتلك الفترة، وكذلك بعض المعلومات اإلضافية التي يمكن الحصول عليها من السجالت والتقارير المالية للشركة. وسبب  

الموازنة تمثل صورة للمؤسسة في لحظة معينة، وهذا ال يمكن معد القائمة من التعرف على  الحاجة لموزنتين وقائمة دخل واحدة هو أن  
حدة التغيرات الحاصلة في بنود الموازنة إال إذا توفرت له موازنة لبداية الفترة وموازنة أخرى لنهايتها؛ أما سبب االكتفاء بقائمة دخل وا 

 ل سجال للفترة التي تشملها.ويتم إعدادها كالتالي:فيعود لكون قائم الدخل تعد على أساس تراكمي وتمث

 .تحديد صافي التدفقات النقدية لكل نشاط من األنشطة الثالثة التي تحتويها القائمة .1
 تحديد صافي التدفق النقدي للفترة بتجميع صافي التدفقات النقدية )سلبا أو إيجابا( لألنشطة الثالثة التي تحتويها القائمة.  .2
 .قد في نهاية الفترة، وذلك في أول الفترة إلى صافي التدفق النقدي للفترة والمستخرج في البند السابقتحديد صافي الن .3
 .التأكد من أن صافي النقد المستخرج في البند السابق يساوي صافي النقد الظاهر في الميزانية في نهاية الفترة .4

 أهمية قائمة التدفقات النقدية

 زًءا أساسًيا من التحليل المالي، وذلك لثالثة أسباب تّوضح كما يلي: ُتعد بيانات التدفق النقدي جُ 

ُتظهر السيولة الخاصة في الشركة وهذا يعني أْن نعرف بالضبط مقدار التدفق النقدي التشغيلي المتوفر في الشركة وفي حال تم   •
 االحتياج للمال فالقائمة توضح للشركة ما يمكن تحمله وما ال يمكن تحمله. 

التغيرات في األصول والخصوم وحقوق الملكية من خالل توضيح التدفقات النقدية الخارجة والتدفقات النقدية الداخلة والنقد ُتّوضح   •
 المحتفظ به، وُتعد هذه الفئات هي جوهر المحاسبة وُتشكل مًعا معادلة محاسبية ُتتيح قياس أداء الشركة.

و  • المستقبلية  النقدية  التدفقات  في  بالتنبؤ  يمكن  َتسمح  بحيث  النقدي  التدفق  توقعات  إلنشاء  النقدي  التدفق  بيانات  استخدام  يمكن 
 التخطيط لمقدار السيولة الذي ستتوفر في الشركة في المستقبل، باإلضافة إلى أهمية التنبؤ في وضع خطط عمل طويلة األجل. 

 أهداف قائمة التدفقات النقدية

ية هو تزويد مستخدمي البيانات الحسابية بمعلومات عن النقد المستلم والنقد المدفوع خالل  الهدف الرئيسي من إعداد قائمة التدفقات النقد
هه،  الفترة المالية، وبالتالي يمكن االعتماد على مثل هذه المعلومات لتوقع قدرة الشركة في الحصول على التمويل الالزم من نقد أو ما يشاب

 أساس لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية، وفيما يلي توضيح أهداف قائمة التدفقات النقديةحيُث أّن التدفقات النقدية التاريخية تساعد ك

 توفير معلومات عن المتحصالت النقدية والمدفوعات النقدية في فترة محدودة.  •
 التمويلية.توفير معلومات وفًقا لألساس النقدي من خالل األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة  •
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ة تساعد المستثمرين في تقييم مقدرة المنشأة االقتصادية على توليد تدفقات نقدية إيجابية في المستقبل، وتقييم مقدرة المنشأة االقتصادي •
الفترة التي على الوفاء بالتزاماتها، ومقدرتها على توزيع األرباح، ومدى حاجتها إلى تمويل خارجي، وتقييم السيولة أي توضيح مدة  

 يستغرقها تحويل األصول الى نقدية ومدة الفترة الالزمة لتوفير النقدية الالزمة لسداد الخصوم. 
ُتساعد الدائنين في قياس الُيسر المالي، الذي يقيس مدى قدرة المنشأة على سداد ديونها، ومقابلة مدفوعاتها عند االستحقاق، وتقديم  •

لمقارنة االختالفات في قرارات   فق النقدي في تفسير بعض التساؤالت المطروحة من قبل المستثمرينالمعلومات التي توفرها قائمة التد
 المقرضين، فإن يستخدم فحص الفروق بين المقرضين في ما إذا كانت المعلومات متاحة من بيانات التدفقات النقدية أم ال. 

 إعداد قائمة بالتدفقات النقدية 

 ة: إلعداد قائمة التدفقات النقدية ، يجب الحصول على بعض المعلومات من المصادر التالية:  إعداد قائمة التدفقات النقدي

: وهنا نعرض التغييرات التي حدثت في االلتزامات واألصول وحقوق الملكية من بداية الفترة حتى نهاية ميزانيتان عامتان متتاليتان .1
 الفترة. 

 على مقدار التدفقات النقدية من األنشطة المختلفة خالل فترة محددة.  : من هذه القائمة نحصلقائمة األرباح والخسائر .2
: وتشمل معلومات عن كيفية الحصول على النقد وكيفية استخدامه خالل فترة معينة. يتم إعداد بيان التدفق  بعض المعلومات األخرى  .3

 النقدي بطريقتين: 

 أواًل: الطريقة غير المباشرة

افي التدفقات النقدية للنشاط التشغيلي عن طريق تعديل صافي الدخل )المنتج النهائي( لقائمة الدخل  بموجب هذه الطريقة، يتم حساب ص
مع البنود األخرى. البنود التي أثرت على صافي الدخل المستخرج ولم تؤثر على النقد، لذلك يسمي البعض هذا الطريق وطرق التسوية،  

 وتشمل هذه البنود. 

والخصوم المتداولة التي لها عالقة مباشرة باألنشطة التشغيلية )مثل شراء وبيع البضائع ونفقات التشغيل التغييرات في بنود األصول  
الثابتة الملموسة ومصاريف االستهالك على األصول غير  النقدية في بيان الدخل، مثل استهالك األصول  البنود ذات الطبيعة غير 

 الملموسة.  

 ة التمويلية واالستثمارية للمنشأة ، مثل األرباح والخسائر من بيع األصول. المكاسب والخسائر المتعلقة باألنشط

 ثانيًا: طريقة مباشرة

أوصت المؤسسات باتباع الطريقة المباشرة عند إعداد قائمة التدفقات النقدية، حيث ستكون هذه المعلومات مفيدة عند تقرير التدفقات 
األسلوب في عرض التدفقات النقدية لألنشطة المختلفة من خالل مقارنة التدفقات النقدية    النقدية المستقبلية، باإلضافة إلى اعتماد نفس 

الداخلة والخارجة من النقد. تسمى هذه الطريقة )بيان الدخل( حيث يتضمن التعديل من أساس االستحقاق إلى األساس النقدي جميع بنود 
 يف المبيعات، مصاريف التشغيل(. قائمة الدخل المتعلقة بالنشاط التشغيلي )المبيعات، تكال
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 المفاضلة بين األسلوبين المباشر وغير المباشر 

ة تعتبر الطرق المباشرة وغير المباشرة بدائل للوصول إلى صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وتؤدي الطريقتان إلى نفس النتيج
لنتيجة بشكل مباشر. يتم تحويل بيان الدخل الذي تم إعداده على أساس ، لكنهما يختلفان في المدخالت المستخدمة للوصول إلى هذه ا 

االستحقاق المحاسبي مباشرة إلى األساس النقدي ، بينما ال يتم توجيه الطريقة إلى نفس النتيجة عن طريق تعديل )إجراء تعديالت( إلى  
 رقم صافي الدخل النهائي في بيان الدخل. 

 استخدامات بيان التدفق النقدي 

 كن استخدام بيان التدفق النقدي واستخدامه من قبل كل من الطرف الداخلي والخارجي للمشروع يم

 استخدامات اإلدارة:  -أ

 يوفر بيان التدفق النقدي معلومات مهمة عن القرارات المهمة التي اتخذتها اإلدارة سابًقا ، مثل إصدار أسهم رأس المال أو بيع السندات
 المعلومات التي ال يمكن الحصول عليها من خالل البيانات المالية األخرى.طويلة األجل ، وغيرها من 

 وتوضح القائمة التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية لتمويل جميع احتياجات رأس المال المخطط لها داخلًيا، بداًل من االفتراض الخارجي
لقائمة عجًزا نقدًيا، فقد تستخدم اإلدارة قائمة لتحديد أسباب طويل األجل إلصدار األسهم أو السندات، والعكس صحيح، إذا أظهرت ا

 الحدوث مثل الروعة وباستخدام بيان التدفق النقدي.

 استخدامات المستثمرين والدائنين

 :يساعد بيان التدفق النقدي المستثمرين والدائنين والكيانات األخرى على تحديد ما يلي .1
 .تدفقات نقدية موجبةقدرة المنشأة على توليد صافي  .2
 .قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها الحالية .3
 .قدرة المنشأة على دفع توزيعات أرباح للمساهمين .4
 .مدى حاجة المنشأة للتمويل الخارجي .5
 أسباب االختالف بين صافي الدخل والمقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية المصاحبة  .6

 ومستخدميها طبيعة المعلومات المحاسبية وخصائصها 

الذين   أولئك  يتحملها  بتكلفة منخفضة  للجمهور  أنها متاحة  المحاسبية  للمعلومات  الرئيسية  السمات  المحاسبية: من  المعلومات  طبيعة 
يرغبون في الحصول على المعلومات واستخدامها وتتحمل المؤسسة تكاليف إنتاج ونشر المعلومات. ومع ذلك ، فإن نشر المعلومات 

لفوائد والمزايا التي حققتها التسهيالت ومن تلك المزايا توفير فرصة لسوق رأس مال منظم يمكن للمؤسسات خالله الحصول المالية مع ا
على زيادة في رأس المال، حيث أنه من مصلحة المساهمين هناك سوق ألسهمهم ونجد مما سبق أن المؤسسات ستكون مستعدة لتحمل 
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علت قبل الثالثينيات، وهذا سيكون تم ذلك حتى بدون وجود تنظيم وصعوبة في التقارير المالية تكاليف نشر المعلومات المالية كما ف
 كانت في كثير من الحاالت قصيرة جًدا.

 خصائص المعلومات المحاسبية 

عض. بالنسبة البيانات هي مجموعة مرتبطة بأحداث يمكن التعرف عليها وقياسها ، وغالًبا ما تكون هذه الحقائق مستقلة عن بعضها الب
للمعلومات، يمكن تعريفها على أنها جمع األجزاء ذات الصلة من كل من البيانات. هي المعلومات الكمية حول القيم التي تتم معالجتها 

ية وتقديمها بواسطة أنظمة المعلومات في البيانات المالية الخارجية وخطط إعداد التقارير التشغيلية. يجب أن تحتوي المعلومات المحاسب
على مجموعة من الخصائص، وهي التوقيت المناسب والدقة والمالءمة والموثوقية بحيث يمكن استخدام المعلومات بشكل فعال ويمكن 

 شرح هذه الخصائص على النحو التالي: 

قرار قبل اتخاذ قرار : التوقيت المناسب ليس شيًئا يمكن استخدامه للتعبير عما إذا كان جزء من المعلومات قد وصل إلى صانع الالتوقيت
معين. أما بالنسبة لميزة التوقيت المناسبة )التزامن(، فهي تهدف إلى توفير المعلومات على الفور، ولكن لكي يتم تقييم التوقيت بشكل 

ن توقيت مناسب، يجب دراسة درجة من قابلية النقل. يتم تحويل القرارات أو اإلجراءات التي يتخذها مستخدم المعلومات، وبالتالي فإ
المعلومات ليس مسألة بسيطة تحدد ما إذا كانت المعلومات قد وصلت إلى المستخدم في الوقت المناسب، ولكن بداًل من ذلك هناك ما 

 يسمى الدرجة من التوقيت.

ل كبير. يتطلب تزداد درجة دقة المعلومات المحاسبية مع استخدام نظام معالجة بيانات سليم حيث تنتقل األخطاء البشرية بشك:  الدقة
تحديد قيمة المعلومات وصًفا لدقة هذه المعلومات. بالطبع ، يمكن أن تؤدي المعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة إلى اتخاذ قرارات غير 

 مناسبة إمكانية التوزيع غير السليم للتكاليف ، وإهدار الوقت ، واحتماالت تزايد الخسائر.

التكيف بالم:  القدرة على  الصلة  المعروفة أو توصف  تلبي االحتياجات  إذا كانت  المعلومات مناسبة  المعلومات.  لقيمة  عيار األصلي 
 .المفترضة للمستخدمين

: يقصد بمصداقية المعلومات درجة الموضوعية الواردة فيها والتي تتيح لمستخدميها الوصول إلى نفس النتائج، باإلضافة إلى  مصداقية
ة درجة الثقة عن طريق زيادة درجة الموضوعية وتقليل درجة التحيز. ومن ثم يجب على المحاسبين عامل إضافي وهو التحيز ويمكن زياد

تحسين درجة الموضوعية إذا لم يزداد التحيز بمعدل أسرع من التحسن في درجة الموضوعية. لذلك ، فإن درجة الثقة = درجة الموضوعية  
 + التحيز.  

غير الصحيح وتطبيقها ، ولكن أيًضا األشخاص الذين يطبقون هذه القواعد ومن العناصر    يمكن أن ينتج ليس فقط القواعد واختيارها
 االخرى الموجودة في قائمة التدفق النقدي.

واألرباح المستلمة :  الفوائد  والفوائد  المدفوعة  الفوائد  يتم تصنيف  واالقتراض،  اإلقراض  الرئيسي هو  )نشاطها  مالية  حالة مؤسسة  في 
األنشطة في حين أن توزيعات األرباح المدفوعة هي نشاط تمويلي في حالة وجود مؤسسة   األرباح المستلمة على أنها تشغيليةوتوزيعات 
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غير مالية ، فإنها تعتبر أكثر من المناسب أن يتم تصنيف مدفوعات الفوائد وتوزيعات األرباح على أنها تمويل األنشطة في حين يتم 
 .رباح على أنها استثمار أنشطةتصنيف استالم الفوائد واأل

قد تكون الضرائب ضريبة الدخل )ضريبة على األرباح العادية( ، وضريبة أرباح رأس المال )ضريبة :  الضرائب على الدخل والمكاسب
تجة عن الضرائب  على أرباح رأس المال( ، وضريبة أرباح األسهم )ضريبة على المبلغ الموزع كأرباح للمساهمين(. أن التدفقات النقدية النا

على الدخل يجب اإلفصاح عنها بشكل منفصل ويجب تصنيفها على أنها تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل ما لم يكن من الممكن 
 تحديدها على وجه التحديد بالتمويل وأنشطة االستثمار. 

 المعامالت غير النقدية

التي ال تتطلب االستخدام المالية بطريقة توفر جميع  يجب اإل  معامالت االستثمار والتمويل  البيانات  فصاح عنها في مكان آخر في 
المعلومات ذات الصلة حول أنشطة االستثمار والتمويل هذه ومن ثم ، فإن األصول المكتسبة عن طريق إصدار األسهم ال يتم الكشف 

 عنها في التدفقات النقدية.

إما عن طريق استخدام الطريقة المباشرة التي يتم بموجبها فئات رئيسية يجب على المؤسسة اإلبالغ عن التدفقات النقدية من التشغيل  
 بيان بسبب الطبيعة غير النقدية للمعاملة.  من إجمالي المقبوضات النقدية واإلجمالي تم الكشف عن المدفوعات النقدية

 طريقة غير مباشرة حيث يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة حسب األصول 

 الطبيعة غير النقدية. ( المعامالت ذات 1)

 ( أي تأجيالت أو استحقاقات إليصاالت نقدية تشغيلية سابقة / مستقبلية. 2)

ية ( بنود الدخل أو المصروفات المرتبطة باالستثمار أو التدفقات النقدية التمويلية. أنه بموجب الطريقة غير المباشرة ، تكون نقطة البدا 3)
والبنود غير العادية وفًقا لبيان الربح والخسارة للمؤسسة. ثم يتم تعديل هذه المبالغ للبنود غير هي صافي الربح / الخسارة قبل الضرائب  

 النقدية ، وما إلى ذلك ، للتحقق من التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. 

 توزيعات األرباح المقترحة

األرباح المقترحة موضحة في مالحظات الحسابات سيتم عرضه كالتزام االحداث الطارئة واالحداث التي تحدث بعد الميزان تاريخ الورقة،  
 .طارئ ألنه يصبح التزاًما بعد ذلك

تم اإلعالن عنها )الموافقة عليها( من قبل المساهمين. سيتم احتسابها في دفاتر الحساب بعد أن يتم التصريح عنها )الموافقة عليها( من 
سيتم اإلعالن عن توزيعات األرباح المقترحة )الموافقة عليها(   مية السنوي. منذ العام الماضيقبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمو 

 في العام الحالي ؛ سيتم احتساب توزيعات األرباح المقترحة للسنة السابقة كأرباح مستحق الدفع. أيًضا ، يتم دفع أرباح األسهم المعلنة
 .يتم دفعها في نفس السنة الماليةيوًما من تاريخها  إعالن لذلك ؛ س 30في غضون 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

802 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 األنشطة التشغيلية وسوف تظهر تحت النشاط المالي 

والمطلوبات المتداولة( لتحويل   تعديالت مهمة أخرى تتعلق التغييرات في رأس المال العامل الضرورية )أي عناصر األصول المتداولة 
صافي الربح / الخسارة على أساس االستحقاق أساس في التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية. لذلك ، فإن الزيادة في يتم خصم  

داولة تضاف األصول المتداولة والنقص في المطلوبات المتداولة من التشغيل الربح وانخفاض األصول المتداولة وزيادة المطلوبات المت
 إلى ربح التشغيل للوصول إلى المبلغ الصافي بالضبط التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية. 

وفًقا للطريقة غير المباشرة ، يكون صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية يتم تحديدها من خالل تعديل صافي الربح أو الخسارة 
الضرائب المؤجلة، وما إلى ذلك، التي يجب إضافتها مرة    هالك، والشهرة المشطوبة، والمخصصات،لتأثير البنود غير النقدية مثل االست

 .أخرى 

الذي سيتم خصمه   النقدي  التدفق  التي تستثمر  المتلقاة  الفوائد  المعلنة هي نشاط مالي مثل  الربح. توزيعات األرباح  من مبلغ صافي 
 .تدفق خارجي تحت النشاط الماليوبالتالي يضاف مرة أخرى إلى صافي الربح ويظهر ك

المتداولة أثناء  الفترة. زيادة في يتم خصم األصول المتداولة والنقص في المطلوبات  التغيرات في األصول والخصوم المتداولة خالل 
 ستثمار والتمويل.أضيفت التأكد من التدفق النقدي من أنشطة اال الزيادة في المطلوبات المتداولة والنقص في األصول المتداولة لتكون 

 تفاصيل التدفقات الداخلة والخارجة الرئيسية من االستثمار والتمويل تم بالفعل تحديد األنشطة. أثناء إعداد بيان التدفق النقدي ، يجب 
أنشطة اال النقدية من  التدفقات  النقدية وصافي  المدفوعات  النقدية وإجمالي  المقبوضات  الرئيسية إلجمالي  البنود  ستثمار إظهار جميع 

 العناوين "التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية" و "التدفق النقدي من التمويل. والتمويل بشكل منفصل ضمن

 وللقروض انواع منها 

نتيجة انخفاض مستوى السيولة  يقوم البنك او المصارف التجارية باالقتراض من المصارف االخرى وتسمى بالقروض المتعثرة التي تلجا
مفاجأة او الن تكون هناك سياسة نقدية جيدة او سوء االدارة وتعرف القروض  تيجة تعرض المصارف الى سحب الودائع بصورةالنقدية ن

ق  المتعثرة أنها القروض التي لم تعد تحقق للبنك ايرادات من الفوائد، أو القروض التي تجد نفسها الجهة المانحة مضطرة لجدولتها بما يتف
ين وقد تم ربط موضوع التعثر بنسبة احتمال عدم مقدرة الجهة ، التحصيل، حيث عرفت بأنها القروض التي واالوضاع حالة المقرض

وتصنف القروض في جانب الموجودات المتداولة من الميزانية العمومية وفي حلة اوقف    المقرضة على  يتعدى احتمال عدم استردادها 
وبت االصول  قيمة  تنخفض  الدفع سوف  عملية  في  المقرض من  للموجودات  المتعثرة مؤشر  القروض  وتمثل  النقدية  السيولة  قيمة  الي 

 المصارف التي يمكن ان تولد خسائر مالية تؤثر على االداء المصرفي وعلى متانة ادارة السيولة المصرفية. 

 مؤشرات القروض واسباب القروض المتعثرة:

 الخلل في الميزانية العمومية وقائمة التدفق النقدي •
 ت الحادة في السيولة النقديةالتقلبا •
 اسباب تخص ادارة البنك •
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 اسباب تخص البيانات المالية للمقترين  •
 انخفاض نسبة األصول المتداولة إلى إجمالي االصول  •
 زيادة فترة تسديد أوراق الدفع وحسابات الدائنين •

 طرق قياس التعثر في االقتراض:

 نسبة خسائر القروض الى القروض وتسليفات:  •

ذلك عدم رغبة المقترض من الوفاء   بها هي نسبة مبلغ القروض التي يعجز المقترض من تسديها في تاريخ االستحقاق وتعود ويقصد  
نسبة السيولة وعدم توفيرها وبتالي سوف يتعرض المصرف الى سوء    بالتسديد سبب ظروف خاصة به ,وعند ارتفاع نتيجة انخفاض

 مع اهداف المصرف وبتالي ارتفاع المخاطر الناتجة عن منح التسهيالت وسلف والقروض.  اي يتعارض  سمعته امام الجمهور والمودعين

 نسبة القروض والتسليفات الى اجمالي الموجودات

 تعتمد هذه النسبة على اجمالي الموجودات والتي: 

التمويل للمصرف اضافة الى تؤفير تشمل مجموع الودائع التي يتم يداعها من الزبائن في المصرف والتي تعتبر مصدر من مصادر  
سيولة نقدية وعنده ارتفاع هذه النسية سوف يتعرض المصرف الى ازمة مالية ومخاطر االئتمانية عالية، وتعد مؤشر ذات طابع سلبي 

ير تحقيق التوازن ما بين حجم القروض واجمالي الموجودات وكذلك عنده الحصول على مصادر تمويل من غ  على المصرف عنده عدم
 الودائع. 

 الخاتمة

عليها من  الحصول  يمكن  بالمحاسبة  تتعلق  بيانات مختلفة  تتكون من  والتي  المحاسبي،  النظام  إلى مدخالت  المالية  البيانات  تستند 
لك ألهمية السجالت المحاسبية والدفاتر المستخدمة في أي وحدة اقتصادية. لذلك تم اعتبار قائمة التدفقات النقدية من القوائم األساسية، وذ

 المعلومات المقدمة من خالل اتخاذ القرارات. من خالل إعداد قائمة التدفقات النقدية، يمكن للوحدة عرض عملياتها التشغيلية والتمويلية
واالستثمارية بدقة. يوجد داخل قائمة التدفقات معلومات عن جوانب المقبوضات والمدفوعات النقدية، وهذا مفيد للتعرف على المركز 

ة غير لمالي للوحدة االقتصادية. يتم إعداد بيان التدفقات النقدية وفًقا للمعايير والقواعد المحاسبية بطريقتين: الطريقة المباشرة. الطريقا
المعرفة   يعرفون  ال  الذين  للمستخدمين  خاصة  المباشرة  غير  الطريقة  من  أكثر  ومفهومها  التحضير  سهلة  المباشرة  الطريقة  المباشرة 

 ة.المحاسبي
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Abstract: 

The cash flow statement bears great importance for the users of the financial statements and facilitates their understanding 

and analysis because it provides financial information that is free from misleading and is modern as one of the main 

requirements for enterprises and provides useful information about the operating, investment and financing activities of the 

facility. Commercial banks are exposed to financial crises, cash risks and liquidity risks. The monetary authority must draw 

up the responsibilities of the monetary authority and establish an effective central unit through a strategic system. 
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