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المعٌار المحاسبً الدولً السابع 
( 1992المعدل فً عام )

قائمة التدفقات النقدٌة 
 

ٌحل هذا المعٌار المعدل محل المعٌار المحاسبً الدولً السابع والخاص بإعداد قائمة التغٌرات 
لقد أصبح . 1977عام  (أكتوبر)فً المركز المالً، المعتمد من قبل المجلس فً تشرٌن أول 

المعٌار المعدل ساري المفعول على البٌانات المالٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ فً األول من 
.  أو بعد ذلك التارٌخ1994 (ٌناٌر)كانون األول 
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المعٌار المحاسبً الدولً السابع  

( 1992المعدل  فً عام  )

قائمة التدفقات النقدٌة 

وٌجب تطبٌق هذا المعٌار . ٌتكون هذا المعٌار من الفقرات المكتوبة بؤحرف مائلة وبلون داكن
فً ضوء ما جاء من مواد وإٌضاحات  بباقً الفقرات، وذلك فً ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة 
بالمعاٌٌر الدولٌة، مع مالحظة عدم ضرورة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة على البنود قلٌلة 

 . ( بالمقدمة 12راجع الفقرة رقم  )األهمٌة نسبٌا 

هدف المعٌار 

إن المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدٌة ألي منشؤة مفٌدة فً تزوٌد مستخدمً البٌانات المالٌة 
باألساس الالزم لقٌاس قدرة تلك المنشؤة على تولٌد نقدٌة أو ما ٌعادلها واحتٌاجات المنشؤة 

وتتطلب القرارات االقتصادٌة لمستخدمً . الستخدام واالنتفاع من تلك التدفقات النقدٌة
المعلومات تقٌٌم قدرة المنشؤة على تولٌد نقدٌة وما ٌعادلها وكذلك توقٌت ودرجة التؤكد المتعلقة 

.  بتولٌد تلك التدفقات

وٌهدف هذا المعٌار إلى إلزام المنشات بتقدٌم معلومات عن التغٌرات الفعلٌة فً النقدٌة وما 
ٌعادلها وذلك بإعداد قائمة للتدفقات النقدٌة مع تقسٌم التدفقات النقدٌة خالل الفترة إلى تدفقات من 

. النشاطات التشغٌلٌة واالستثمارٌة والتموٌلٌة 

نطاق المعٌار 

ٌجب على المنشؤة أن تقوم بإعداد قائمة بالتدفقات النقدٌة وذلك وفقا لمتطلبات هذا  .1
المعٌار، وٌجب عرض تلك القائمة كجزء متمم لبٌاناتها المالٌة وذلك لكل فترة من الفترات التً 

. تقوم المنشؤة بإعداد بٌانات مالٌة عنها 

ٌحل هذا المعٌار محل المعٌار المحاسبً الدولً السابع، قائمة التغٌرات فً المركز  .2
 .1977  (ٌولٌو )المالً والذي أصدر فً تموز

ٌهتم مستخدمو البٌانات المالٌة للمنشؤة بمعرفة كٌفٌة قٌامها بتولٌد واستخدام النقدٌة وما  .3
ٌعادلها وذلك بغض النظر عن طبٌعة أنشطة المنشآت المختلفة وعما إذا كانت النقدٌة ٌمكن 

فالمنشات . النظر إلٌها على أنها المنتج النهائً للمنشاة كما هو الحال بالنسبة للمنشات المالٌة
رغم اختالف أنشطتها الرئٌسٌة المولدة لإلٌرادات والمصروفات تحتاج إلى النقدٌة وذلك لتؤدٌة 

وبناء على ذلك فإن هذا المعٌار . وظائفها التشغٌلٌة وسداد التزاماتها ولتوفٌر عائد للمستثمرٌن
. ٌتطلب قٌام كافة المنشآت بإعداد قائمة للتدفقات النقدٌة
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فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدٌة 

فً حالة استخدام قائمة التدفقات النقدٌة مع البٌانات المالٌة األخرى فإنه ٌمكن الحصول  .4
على معلومات تمكن المستخدمٌن من تقٌٌم التغٌرات فً صافً موجودات المنشؤة وهٌكلها 

وقدرتها فً التؤثٌر على مقادٌر وتوقٌت  (بما فً ذلك السٌولة والمالءة المالٌة)التموٌلً 
الحصول على التدفقات النقدٌة وذلك من أجل التكٌف مع الظروف المتغٌرة أو استغالل الفرص 

وتعتبر المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدٌة مفٌدة فً قٌاس قدرة المنشؤة على تولٌد . المتاحة
وتولٌد نقدٌة وما ٌعادلها وكذلك مساعدة المستخدمٌن على بناء نماذج تمكنهم من عمل التقدٌرات 

كما أنها تساعد فً عملٌة . والمقارنات فٌما ٌتعلق بالقٌم الحالٌة للتدفقات النقدٌة لمختلف المنشات
إجراء المقارنات بٌن تقارٌر تقٌٌم األداء التشغٌلً لمختلف المنشآت وذلك بسبب تالفً تؤثٌر 

. استخدام معالجات محاسبٌة مختلفة للعملٌات واألحداث المتشابهة 

تستخدم المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدٌة التارٌخٌة غالبا كمإشر ٌساعد فً التنبإ  .5
كما أنها تعتبر . بمقادٌر وتوقٌت التدفقات النقدٌة المستقبلٌة وتحدٌد عوامل التؤكد المرتبطة بها

مفٌدة فً مراجعة وتقٌٌم دقة التقدٌرات الماضٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة وفً فحص العالقة 
. بٌن الربحٌة وصافً التدفقات النقدٌة و آثار التغٌر فً األسعار 

تعرٌف المصطلحات 

 :فٌما ٌلً تعرٌف المصطلحات المستخدمة فً هذا المعٌار .6

. وٌقصد بها النقدٌة بالخزٌنة والودائع تحت الطلب: النقدٌة 

وتتكون من االستثمارات قصٌرة األجل والتً ٌمكن تحوٌلها إلى مقدار : النقدٌة المعادلة 
محدد  ومعروف من النقدٌة والتً ال تتعرض  لدرجة عالٌة من المخاطر من حٌث 

. التغٌٌر فً قٌمتها

.  الداخلة و الخارجة من النقدٌة وما ٌعادلها  وتتمثل فً التدفقات: التدفقات النقدٌة 

عبارة عن األنشطة الرئٌسٌة المولدة إلٌرادات المنشؤة وكذلك : األنشطة التشغٌلٌة 
. األنشطة األخرى التً ال تعتبر أنشطة استثمارٌة أو تموٌلٌة 

عبارة عن األنشطة المتعلقة بالحصول على أو التخلص من : األنشطة االستثمارٌة 
الموجودات طوٌلة األجل باإلضافة إلى االستثمارات األخرى التً ال تعتبر نقدٌة 

. معادلة

عبارة عن األنشطة التً ٌنتج عنها تغٌٌرات فً حجم ومكونات :  األنشطة التموٌلٌة  
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. حقوق الملكٌة و القروض الخاصة بالمنشؤة 

 

النقدٌة  وما ٌعادلها 

ٌتم االحتفاظ بالنقدٌة المعادلة لغرض مقابلة االحتٌاجات النقدٌة قصٌرة األجل  ولٌس لغرض  .7
والعتبار أٌة استثمارات كنقدٌة معادلة فإنها ٌجب أن تكون . االستثمار أو أٌة أغراض أخرى

قابلة للتحوٌل إلى مقدار معلوم من النقدٌة، وأن ال تكون عرضة لمخاطر هامة من حٌث التغٌر 
و لذلك فإن أٌة استثمارات ٌمكن اعتبارها نقدٌة معادلة فقط إذا كانت ذات آجال . فً قٌمتها

وعادة ال تعتبر . قصٌرة تستحق فً حدود ثالثة أشهر أو أقل من تارٌخ الحصول علٌها
االستثمارات فً أسهم نقدٌة معادلة إال إذا كانت تمثل فً جوهرها نقدٌة معادلة، ومثال ذلك 

. األسهم الممتازة التً ٌتم شرائها قبل التارٌخ المحدد لسداد قٌمتها بفترة قصٌرة

ٌعتبر االقتراض من البنوك بصفة عامة أحد األنشطة التموٌلٌة، ورغم ذلك فإنه فً  .8
واجب السداد بمجرد الطلب  (سحب على المكشوف )بعض الدول قد ٌكون رصٌد حساب البنك 

فً مثل هذه الحاالت ٌعتبر ذلك . وبترتٌبات خاصة من أحد حسابات النقدٌة المخصصة لذلك
ومن خصائص تلك الترتٌبات البنكٌة أن ٌكون . الرصٌد أحد مكونات النقدٌة والنقدٌة المعادلة

. رصٌد حساب البنك متقلبا من كونه رصٌدا موجبا  إلى سحب على المكشوف

ال تشتمل التدفقات النقدٌة على أٌة تحوٌالت بٌن البنود الممثلة لمكونات النقدٌة أو النقدٌة  .9
المعادلة، وذلك راجع إلى أن تلك المكونات تمثل جانبا من إدارة النقدٌة بالمنشؤة وال تعتبر جزءا 

إذ تشتمل إدارة النقدٌة على أٌة نقدٌة زائدة . من األنشطة التشغٌلٌة أو االستثمارٌة أو التموٌلٌة
. ٌتم استثمارها فً نقدٌة معادلة

عرض قائمة التدفقات النقدٌة 

ٌجب  أن تظهر قائمة التدفقات النقدٌة التدفقات النقدٌة خالل الفترة مبوبة حسب طبٌعة  .10
. األنشطة المتعلقة بها إلى تدفقات من األنشطة التشغٌلٌة و االستثمارٌة،  والتموٌلٌة 

على كل منشؤة أن تعرض التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة، االستثمارٌة، التموٌلٌة  .11
وٌساعد تبوٌب التدفقات النقدٌة حسب . باألسلوب األكثر مناسبة لطبٌعة العملٌات التً تمارسها

األنشطة فً تقدٌم معلومات تفٌد المستخدمٌن فً تقدٌر أثر تلك األنشطة على الوضع المالً 
وٌمكن استخدام هذه المعلومات أٌضا فً تقٌٌم العالقات . للمنشؤة وفً تقدٌر النقدٌة وما ٌعادلها

. بٌن تلك األنشطة

من الممكن أن تتضمن عملٌة واحدة تدفقات نقدٌة تخص اكثر من نشاط، فعلى سبٌل  .12
المثال فإن عملٌة سداد أحد القروض قد تشتمل على سداد أصل الدٌن باإلضافة إلى الفوائد، وفً 

هذه الحالة ٌمكن تصنٌف الفوائد باعتبارها نشاط تشغٌلً أما سداد أصل الدٌن فٌمكن اعتباره 
. نشاطا تموٌلٌا
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األنشطة التشغٌلٌة 

 تعتبر التدفقات النقدٌة الناتجة من األنشطة التشغٌلٌة مإشرا هاما لبٌان مدى قدرة  .13
المنشؤة على تولٌد تدفقات نقدٌة من عملٌاتها الرئٌسٌة تكفً لسداد قروضها وللمحافظة على 

قدرتها التشغٌلٌة وتوزٌع أرباح نقدٌة على المساهمٌن وتموٌل استثمارات جدٌدة دون اللجوء إلى 
وتفٌد المعلومات التارٌخٌة المتعلقة بالمكونات الرئٌسٌة للتدفقات النقدٌة . مصادر تموٌل خارجٌة

من األنشطة التشغٌلٌة إذا ما تم استخدامها مع المعلومات األخرى ألغراض التنبإ بالتدفقات 
. النقدٌة المستقبلٌة 

ٌتم تولٌد التدفقات النقدٌة من األنشطة الرئٌسٌة المنتجة إلٌرادات المنشؤة ، و لذلك فإنها  .14
ومن أمثلة . األحداث األخرى التً تدخل فً تحدٌد صافً الربح أو الخسارة تنتج عن العملٌات و

: التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة ما ٌلً 

. المتحصالت النقدٌة من بٌع السلع وتقدٌم الخدمات  .أ

المتحصالت النقدٌة الناتجة عن منح حقوق امتٌازات، والرسوم و العموالت،  .ب
. وغٌرها من اإلٌرادات 

. المدفوعات النقدٌة للموردٌن مقابل الحصول على سلع أو خدمات .ج

. المدفوعات النقدٌة للعاملٌن أو نٌابة عنهم .د

المتحصالت والمدفوعات النقدٌة لشركات التؤمٌن فً صورة أقساط أو مطالبات  .ه
. تعوٌض أو أٌة مزاٌا تنتج عن بوالص التامٌن

المدفوعات النقدٌة كضرائب أو أٌة ضرائب مستردة إال إذا كانت خاصة مباشرة  .و
.  بؤنشطة استثمارٌة أو تموٌلٌة

. المتحصالت والمدفوعات النقدٌة المتعلقة بعقود محتفظ بها للتعامل أو اإلٌجار .ز

ورغم أن بعض العملٌات كبٌع أصل ثابت، قد ٌنتج عنها مكاسب أو خسائر ٌتم تضمٌنها 
فً صافً الربح أو الخسارة، إال أن النقدٌة الناتجة عن مثل هذه العملٌات تعتبر متعلقة 

. باألنشطة االستثمارٌة 

فً حالة احتفاظ إحدى المنشات بؤوراق مالٌة أو قروض ألغراض التعامل أو االتجار  .15
فٌها، فإنها تعتبر مشابهة للمخزون الذي ٌتم الحصول علٌه بغرض البٌع، ولذلك فإن التدفقات 

النقدٌة المتعلقة بشراء وبٌع تلك األوراق ٌجب أن تبوب كتدفقات نقدٌة متعلقة باألنشطة 
وقٌاسا على ذلك فإن القروض و السلف التً تقدمها المنشآت المالٌة تبوب عادة ضمن . التشغٌلٌة

التدفقات النقدٌة المتعلقة باألنشطة التشغٌلٌة وذلك بسبب ارتباط تلك التدفقات باألنشطة الرئٌسٌة 
. المتعلقة بتولٌد اإلٌرادات
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األنشطة االستثمارٌة  

ترجع أهمٌة إظهار التدفقات النقدٌة الناتجة عن األنشطة االستثمارٌة فً قسم منفصل  .16
بالقائمة إلى أن تلك التدفقات توضح إلى أي مدى تم تخصٌص مصادر لتولٌد أرباح وتدفقات 

: وفٌما ٌلً بعض األمثلة على التدفقات النقدٌة المتعلقة باألنشطة االستثمارٌة. نقدٌة مستقبلٌة

المدفوعات النقدٌة لشراء الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات ملموسة أو  .أ
وتشمل هذه المدفوعات أٌة . غٌر ملموسة والموجودات طوٌلة األجل األخرى

. نفقات تتحملها المنشؤة فً سبٌل التصنٌع الداخلً للموجودات الثابتة

. المتحصالت النقدٌة من بٌع الموجودات الثابتة الملموسة وغٌر الملموسة .ب

المدفوعات النقدٌة لشراء أدوات حقوق الملكٌة أو القروض التً تصدرها  .ج
وال ٌشمل ذلك على )المنشات األخرى أو للدخول فً مشروعات مشتركة

المدفوعات لشراء أوراق مالٌة تعتبر ضمن مكونات النقدٌة المعادلة وكذلك 
. (المدفوعات لشراء أوراق مالٌة بغرض  التعامل أو االتجار فٌها

المتحصالت النقدٌة من بٌع أدوات حقوق الملكٌة أو القروض التً تصدرها  .د
وال ٌشمل ذلك على )المنشات األخرى أو حصص فً مشروعات مشتركة

المتحصالت النقدٌة من بٌع أوراق مالٌة تعتبر ضمن مكونات النقدٌة المعادلة، 
. (وكذلك المتحصالت النقدٌة من بٌع أوراق مالٌة تم شرائها بغرض االتجار فٌها

وال ٌشمل ذلك على القروض و  )القروض و السلف المقدمة ألطراف أخرى  .ه
. (السلف التً تقدمها المنشات المالٌة

وال )المتحصالت النقدٌة الناتجة عن سداد الغٌر للقروض و  السلف للمنشؤة  .و
. (ٌشمل ذلك القروض و السلف الخاصة بالمنشآت المالٌة

المدفوعات النقدٌة الناتجة عن العقود المستقبلٌة، العقود اآلجلة، الخٌارات  .ز
والمبادالت و المقاٌضات، وٌستثنى من ذلك العقود التً ٌتم االحتفاظ بها 

ألغراض التعامل أو المتاجرة، كما ٌستثنى أٌضا العقود التً تصنف ضمن 
. األنشطة التموٌلٌة 

المتحصالت النقدٌة الناتجة عن العقود المستقبلٌة، العقود اآلجلة، الخٌارات  .ح
والمبادالت و المقاٌضات، وٌستثنى من ذلك العقود التً ٌتم االحتفاظ بها 

ألغراض التعامل أو المتاجرة، كما ٌستثنى أٌضا العقود التً تصنف ضمن 
. األنشطة التموٌلٌة 

وفً حالة اعتبار أحد العقود السابقة كعقد وقائً للتحوط لموقف معٌن، فإنه  ٌتم تصنٌف 
التدفقات النقدٌة المتعلقة بالعقد حسب التصنٌف الخاص بالموقف الذي تم  تحصٌنه أو 

. التحوط له 

األنشطة التموٌلٌة 

ٌعتبر اإلفصاح عن التدفقات النقدٌة الناتجة من األنشطة التموٌلٌة فً قسم منفصل من  .17
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القائمة مفٌدا فً التنبإ بالحقوق والمطالبات المتعلقة بالتدفقات النقدٌة المستقبلٌة من قبل مقدمً 
: ومن أمثلة التدفقات النقدٌة الناتجة عن األنشطة التموٌلٌة ما ٌلً. األموال للمشروع

. النقدٌة الناتجة عن إصدار األسهم أو غٌرها من أدوات حقوق الملكٌة  .أ

المدفوعات النقدٌة للمالك فً سبٌل شراء أو استرداد أسهم سبق للمنشؤة  .ب
. إصدارها 

النقدٌة الناشئة عن السندات والقروض أو كمبٌاالت والرهونات العقارٌة  أو أٌة  .ج
. أدوات اقتراض مالٌة قصٌرة أو طوٌلة األجل 

. المدفوعات النقدٌة لسداد المبالغ المقترضة .د

النقدٌة المدفوعة بواسطة المستؤجر من أجل تخفٌض االلتزامات عن موجودات  .ه
. مستؤجرة ناتجة عن عقد إٌجار تموٌلً 

التقرٌر عن التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة 

ٌجب على المنشؤة التقرٌر عن التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة باستخدام أي من  .18
: الطرٌقتٌن اآلتٌتٌن 

الطرٌقة المباشرة، حٌث ٌتم بموجبها اإلفصاح عن المبالغ اإلجمالٌة المحصلة  .أ
والمدفوعة للبنود األساسٌة أو  

الطرٌقة غٌر المباشرة حٌث ٌتم بموجبها  تعدٌل رقم صافً الربح أو الخسارة  .ب
بؤثر العملٌات غٌر النقدٌة و أٌة بنود مإجلة أو مستحقة متصلة بمقبوضات أو 

مدفوعات سابقة أو مستقبلٌة وكذلك بنود قائمة الدخل أو النفقات المرتبطة 
. بتدفقات نقدٌة من األنشطة االستثمارٌة أو التموٌلٌة 

ٌفضل استخدام الطرٌقة المباشرة للتقرٌر عن التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة، إذ    .19
تقدم هذه الطرٌقة معلومات قد تفٌد فً تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة والتً قد ال تكون متوفرة 

وفً ظل الطرٌقة المباشرة ٌتم الحصول على المعلومات . فً ظل الطرٌقة غٌر المباشرة
:  المتعلقة بإجمالً المبالغ المحصلة والمدفوعة للبنود الرئٌسٌة بإحدى طرٌقتٌن

. من الدفاتر المحاسبٌة للمنشؤة، أو  .أ

الفوائد وما شابهها من بنود الدخل )بتعدٌل بنود المبٌعات وتكلفة المبٌعات  .ب
ومصروفات الفوائد وما ٌشابهها من بنود المصروفات الرئٌسٌة بالمنشات 

: وكذلك باقً بنود قائمة الدخل بما ٌلً (المالٌة

التغٌرات خالل الفترة فً المخزون والمدٌنٌن والدائنٌن من العملٌات  .1
. التشغٌلٌة

. البنود غٌر النقدٌة األخرى .2
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البنود األخرى التً تعتبر آثارها النقدٌة ضمن األنشطة االستثمارٌة أو  .3
. التموٌلٌة

 فً ظل الطرٌقة غٌر المباشرة، ٌتم حساب صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة  .20
: التشغٌلٌة عن طرٌق تعدٌل صافً الربح أو الخسارة بما ٌلً 

. التغٌرات خالل الفترة فً المخزون والمدٌنٌن والدائنٌن من العملٌات التشغٌلٌة  .أ

البنود غٌر النقدٌة كاستهالك الموجودات الثابتة، المخصصات، الضرائب  .ب
المإجلة، مكاسب وخسائر تحوٌل العملة غٌر المحققة، واألرباح غٌر الموزعة 

من شركات زمٌلة أو حقوق أقلٌة، و 

. باقً البنود التً تعتبر آثارها النقدٌة خاصة باألنشطة االستثمارٌة أو التموٌلٌة .ج

       وكطرٌقة بدٌلة فإنه ٌمكن إظهار صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة فً ظل 
الطرٌقة غٌر المباشرة عن طرٌق عرض اإلٌرادات والمصروفات الظاهرة بقائمة الدخل 

. وكذلك التغٌرات فً بنود المخزون والبنود التشغٌلٌة من حسابات المدٌنٌن والدائنٌن 

التقرٌر عن التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة والتموٌلٌة  

ٌجب على المنشؤة التقرٌر فً جزء منفصل بالقائمة عن إجمالً البنود الرئٌسٌة  .21
للمقبوضات والمدفوعات الناتجة عن األنشطة االستثمارٌة والتموٌلٌة، وذلك فٌما عدا ما جاء 

.   والتً ٌتم التقرٌر فٌها على أساس صافً التدفقات النقدٌة24 و 22بالفقرات 

التقرٌر عن صافً التدفقات النقدٌة  

ٌمكن التقرٌر عن التدفقات النقدٌة الناتجة عن األنشطة التشغٌلٌة واالستثمارٌة على    .22
: أساس صافً تلك التدفقات وذلك فً الحاالت اآلتٌة 

المتحصالت والمدفوعات النقدٌة التً تتم لحساب العمالء وذلك عندما تكون تلك  .أ
. التدفقات خاصة بؤنشطة العمٌل ولٌس بؤنشطة المنشؤة

المتحصالت والمدفوعات النقدٌة الخاصة ببنود تتسم بسرعة معدل دورانها  .ب
. وكبر حجم مبالغها وقصر أجالها 

: ما ٌلً  (أ)22من األمثلة على المتحصالت والمدفوعات النقدٌة المشار إلٌها فً الفقرة  .23

. قبول الودائع تحت الطلب و إعادة دفعها من قبل البنك  .أ

. األموال التً تحتفظ بها إحدى شركات االستثمار للعمالء .ب

. اإلٌجارات التً تحصل نٌابة عن مالك العقارات ثم تدفع لهم  .ج
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 22       ومن األمثلة على المتحصالت والمدفوعات النقدٌة المشار إلٌها فً الفقرة 
: التسدٌدات الخاصة ما ٌلً  المدفوعات المقدمة و (ب )

. المبالغ األصلٌة المتعلقة بعمالء بطاقات االئتمان  .أ

شراء وبٌع االستثمارات، و  .ب

بعض عملٌات االقتراض قصٌرة األجل األخرى، ومن األمثلة على ذلك  .ج
.  تزٌد آجالها عن ثالثة أشهر  العملٌات التً ال

ٌمكن استخدام أساس صافً التدفقات النقدٌة للتقرٌر عن التدفقات الناتجة عن  األنشطة  .24
: التالٌة والخاصة بالمنشات المالٌة 

المقبوضات والمدفوعات النقدٌة المتعلقة بقبول الودائع وإعادة دفعها والتً ٌكون  .أ
. لها تارٌخ استحقاق محدد

. إٌداع الودائع لدى مإسسات مالٌة أخرى، و إعادة سحبها  .ب

. القروض والسلفٌات المقدمة للعمالء  وكذلك تحصٌل تلك القروض والسلفٌات .ج

التدفقات النقدٌة بعمالت أجنبٌة  

ٌجب تسجٌل التدفقات النقدٌة الناتجة عن عملٌات بعمالت أجنبٌة بالعملة المستخدمة فً  .25
 التقارٌر المالٌة للمنشؤة وباستخدام  سعر الصرف  بٌن تلك العملة والعملة األجنبٌة فً  إعداد

.  تارٌخ التدفق النقدي 

ٌتعٌن ترجمة التدفقات النقدٌة للشركة التابعة األجنبٌة، باستخدام أسعار الصرف السائدة   .26
بٌن العمالت األجنبٌة وعملة إعداد التقارٌر المالٌة، وذلك فً توارٌخ حدوث تلك التدفقات 

. النقدٌة

ٌجب التقرٌر عن التدفقات النقدٌة لعمالت أجنبٌة بطرٌقة صرف متسقة مع ما جاء  .27
آثار التغٌرات فً أسعار صرف العمالت " بالمعٌار المحاسبً الدولً الحادي و العشرون 

فٌسمح باستخدام سعر صرف تقرٌبً لسعر الصرف الفعلً، وعلى سبٌل المثال ٌمكن ". األجنبٌة
استخدام المتوسط المرّجح لسعر الصرف خالل فترة معٌنة إلثبات العملٌات بعمالت أجنبٌة 

ورغم ذلك فإن المعٌار المحاسبً . وكذلك لترجمة التدفقات النقدٌة للشركة التابعة األجنبٌة
ال ٌجٌز استخدام سعر الصرف الجاري فً تارٌخ قائمة المركز  الدولً الحادي و العشرون

. المالً لترجمة التدفقات النقدٌة للشركة التابعة األجنبٌة 

ال تعتبر المكاسب أو الخسائر غٌر المحققة الناتجة عن التغٌرات فً أسعار صرف  .28
ورغم ذلك فإن أثر التغٌر فً أسعار الصرف على . العمالت األجنبٌة من قبٌل التدفقات النقدٌة
بعمالت أجنبٌة ٌجب إظهارها بقائمة  (أو تستحق ) النقدٌة وما ٌعادلها والتً ٌتم االحتفاظ بها

وٌجب . التدفقات النقدٌة، وذلك بهدف تسوٌة أرقام النقدٌة وما ٌعادلها فً بداٌة و نهاٌة المدة
 ذلك فً موضع منفصل عن التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة واالستثمارٌة  التقرٌر عن

بافتراض أنه تم التقرٌر عن تلك - إن وجدت -والتموٌلٌة، وٌشمل هذا المقدار على الفروق 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

. التدفقات النقدٌة باستخدام سعر الصرف السائد فً نهاٌة الفترة المالٌة 

البنود االستثنائٌة  

ٌجب تبوٌب التدفقات النقدٌة المتعلقة بالبنود االستثنائٌة حسب األنشطة المسببة لها إلى  .29
.  تشغٌلٌة أو استثمارٌة  أو تموٌلٌة، كما ٌجب اإلفصاح عنها فً جزء منفصل من القائمة

ٌجب اإلفصاح عن التدفقات النقدٌة المتعلقة بالبنود االستثنائٌة بشكل  منفصل ومبوب  .30
حسب األنشطة الناتجة عنها إلى تشغٌلٌة أو استثمارٌة أو تموٌلٌة بقائمة التدفقات النقدٌة وذلك 
لمساعدة مستخدمً القائمة فً فهم طبٌعة هذه التدفقات وتؤثٌرها على التدفقات النقدٌة الحالٌة 

وٌكون هذا اإلفصاح إضافة لإلفصاح عن البنود االستثنائٌة من حٌث . والمستقبلٌة للمنشؤة 
صافً الربح أو الخسارة "طبٌعتها ومقادٌرها كما هو وارد بالمعٌار المحاسبً الدولً الثامن 

" . للفترة، األخطاء الجوهرٌة والتغٌٌرات المحاسبٌة 

الفوائد واألرباح الموزعة 

ٌجب اإلفصاح عن كل من الفوائد وتوزٌعات األرباح المحصلة والمدفوعة فً موضع  .31
منفصل بالقائمة، كما ٌجب تبوٌب هذه البنود بطرٌقة متسقة من فترة إلى أخرى كبنود خاصة 

. باألنشطة  التشغٌلٌة أو االستثمارٌة أو التموٌلٌة

ٌجب اإلفصاح عن إجمالً الفوائد المدفوعة خالل العام بقائمة التدفقات النقدٌة بغض  .32
النظر عن معالجتها محاسبٌا كمصروف بقائمة الدخل أو رسملتها طبقا للمعالجة البدٌلة الواردة 

". تكالٌف االقتراض"بالمعٌار المحاسبً الدولً الثالث و العشرون 

عادة ما تقوم المإسسات المالٌة بتبوٌب الفوائد المدفوعة والفوائد  وأرباح االسهم  .33
ومع ذلك فال ٌوجد إجماع على كٌفٌة . المحصلة ضمن التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة 

إذ ٌمكن تبوٌب الفوائد المدفوعة والفوائد . تبوٌب مثل هذه التدفقات النقدٌة بالمنشآت األخرى
وأرباح االسهم المحصلة كتدفقات متعلقة باألنشطة التشغٌلٌة لكونها تدخل فً عملٌة  تحدٌد 

وكطرٌقة بدٌلة فإنه ٌمكن اعتبار الفوائد المدفوعة . صافً الربح أو الخسارة الخاصة بالمشروع
وٌمكن اعتبار الفوائد  ، متعلقة باألنشطة التموٌلٌة لكونها تكالٌف خاصة بالحصول على األموال

والتوزٌعات المحصلة ضمن بنود التدفقات النقدٌة لألنشطة االستثمارٌة باعتبارها تمثل عوائد 
. على االستثمارات 

من الجائز تبوٌب أرباح االسهم النقدٌة المدفوعة ضمن التدفقات النقدٌة الناتجة عن  .34
األنشطة التموٌلٌة لكونها تمثل تكلفة الحصول على مصادر التموٌل، وكطرٌقة بدٌلة ٌجوز 

تبوٌب تلك التوزٌعات ضمن التدفقات النقدٌة الناتجة عن األنشطة التشغٌلٌة وذلك بهدف مساعدة 
مستخدمً البٌانات المالٌة على قٌاس قدرة المنشؤة على دفع توزٌعات نقدٌة من التدفقات النقدٌة 

. الناتجة عن األنشطة التشغٌلٌة 

ض
ر
ا
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ٌتعٌن اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدٌة الناتجة عن ضرائب الدخل، كما  .35
ٌتعٌن تصنٌف تلك التدفقات كتدفقات نقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة، ما عدا فً الحاالت التً 

.  ترتبط بشكل خاص باألنشطة التموٌلٌة واالستثمارٌة 

تعتبر ضرائب الدخل ناتج العدٌد من العملٌات التً ٌترتب علٌها تدفقات نقدٌة تبوب  .36
كتدفقات نقدٌة متعلقة باألنشطة التشغٌلٌة واألنشطة االستثمارٌة واألنشطة التموٌلٌة بقائمة 
التدفقات النقدٌة، وبٌنما قد ٌكون من السهل حساب مصروف الضرائب المتعلقة باألنشطة 

االستثمارٌة والتموٌلٌة، إال أن التدفقات النقدٌة الضرٌبٌة المرتبطة بتلك العملٌات قد ال ٌسهل 
عادة تحدٌدها أو تتبعها، كما أنها قد تحدث فً فترة مالٌة مختلفة عن الفترة التً حدثت فٌها 

وعلى ذلك فإنه عادة ما ٌتم تبوٌب الضرائب المدفوعة ضمن التدفقات . العملٌات المسببة لها
ومع ذلك فإنه إذا أمكن بطرٌقة عملٌة تحدٌد وتخصٌص . النقدٌة الناتجة عن األنشطة التشغٌلٌة

تدفقات نقدٌة ضرٌبٌة لعملٌات معٌنة نتج عنها تدفقات نقدٌة تم تصنٌفها كتدفقات استثمارٌة أو 
تموٌلٌة، فإن التدفقات النقدٌة الضرٌبٌة ٌجب أن تبوب بنفس الكٌفٌة وحسب طبٌعة تلك العملٌات، 

وفً حالة توزٌع الضرائب النقدٌة على أكثر من نشاط، فإنه ٌجب اإلفصاح عن إجمالً 
. الضرائب المدفوعة 

االستثمار فً شركات تابعة وزمٌلة ومشتركة 

فً حالة استخدام طرٌقة حقوق الملكٌة أو التكلفة للمحاسبة عن االستثمار فً شركات  .37
تابعة أو زمٌلة، فإنه ٌجب على المستثمر أن ٌقتصر عند التقرٌر بقائمة التدفقات النقدٌة على 
التدفقات النقدٌة التً تحدث بٌنه وبٌن الشركة المستثمر فٌها ، ومن أمثلة ذلك أرباح االسهم 

.   النقدٌة والدفعات المقدمة 

أنظر المعٌار          )إذا كانت المنشؤة تستخدم فً اإلفصاح عن حصتها فً مشروع مشترك  .38
 (التقرٌر المالً عن الحصص من المشروعات المشتركة )المحاسبً الدولً الحادي و الثالثون 

التً تستخدم طرٌقة البٌانات الموحدة المتناسبة، فإن علٌها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدٌة 
وإذا كانت المنشؤة تستخدم طرٌقة . الموحدة عن نصٌبها فً التدفقات النقدٌة الخاصة بالمشروع 

حقوق الملكٌة للمحاسبة عن حصتها  فً مشروع مشترك، فإنه ٌجب علٌها أن تفصح بقائمة 
التدفقات النقدٌة عن تلك التدفقات النقدٌة الناشئة بسبب االستثمار فً المشروع المشترك، وكذلك 

. التوزٌعات أو أٌة مدفوعات أو متحصالت تتم بٌنها وبٌن المشروع المشترك 

شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخلص منها  

ٌجب إظهار مجموع التدفقات النقدٌة الناتجة عن شراء أو التخلص من شركات تابعة أو  .39
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. أي شركات أخرى كبند مستقل مع تبوٌبه ضمن التدفقات النقدٌة المتعلقة باألنشطة االستثمارٌة 

ٌجب على المنشؤة فً حالة شراء أو التخلص من شركة تابعة أو أي وحدة من       .40
: وحدات األعمال األخرى خالل الفترة المالٌة أن تفصح عما ٌلً

. إجمالً ثمن الشراء أو البٌع  .أ

الجزء من ثمن الشراء أو البٌع الذي تم دفعه أو تحصٌله فً صورة نقدٌة أو  .ب
. نقدٌة معادلة 

مقدار النقدٌة أو النقدٌة المعادلة بالشركة التابعة أو وحدة األعمال التً تم شرائها  .ج
أو التخلص منها ، و 

مقادٌر الموجودات والمطلوبات بخالف النقدٌة والنقدٌة المعادلة المتعلقة بالشركة  .د
التابعة  أو وحدة األعمال التً تم شرائها أو بٌعها، مبوبة  إلى مجموعات 

. رئٌسٌة

ٌعتبر اإلفصاح عن األثر النقدي لشراء أو التخلص من الشركات التابعة ووحدات     .41
األعمال األخرى فً بند مستقل باإلضافة إلى اإلفصاح فً جزء خاص عن مقادٌر الموجودات 

والمطلوبات التً تم شرائها أو التخلص منها مفٌدا فً التمٌٌز بٌن التدفقات التشغٌلٌة 
وٌجب استبعاد آثار التدفقات النقدٌة الناتجة عن التخلص من تلك . واالستثمارٌة والتموٌلٌة

. االستثمارات، من التدفقات التً نتجت عن حٌازتها 

ٌتم اإلفصاح بقائمة التدفقات النقدٌة عن مجموع المبالغ المدفوعة أو المحصلة لشراء أو  .42
التخلص من إحدى الشركات التابعة أو وحدات األعمال األخرى وذلك بعد خصم أٌة مبالغ نقدٌة 

. أو نقدٌة معادلة تم الحصول علٌها أو دفعها

العملٌات غٌر النقدٌة 

ٌجب استبعاد العملٌات االستثمارٌة و التموٌلٌة  التً ال تتطلب استخدام النقدٌة أو نقدٌة  .43
كما ٌجب االفصاح عن تلك العملٌات فً مكان أخر بالبٌانات . معادلة من قائمة التدفقات النقدٌة

. المالٌة بحٌث  ٌمكن دائما توفٌر المعلومات  المتعلقة بتلك األنشطة االستثمارٌة والتموٌلٌة

هناك العدٌد من العملٌات االستثمارٌة والتموٌلٌة التً ال تإثر بطرٌقة مباشرة على  .44
. التدفقات النقدٌة للفترة الحالٌة، بالرغم من تؤثٌرها على هٌكل األموال والموجودات بالمشروع

وعلى ذلك فإن استبعاد تلك العملٌات من قائمة التدفقات النقدٌة ٌتمشى مع هدف قائمة التدفقات 
النقدٌة، حٌث ال تتضمن تلك البنود أٌة تدفقات نقدٌة فً الفترة الحالٌة، ومن أمثلة العملٌات غٌر 

: النقدٌة   ما ٌلً 

شراء موجودات مقابل دٌون أو قروض طوٌلة األجل، أو الحصول على  .أ
. الموجودات باستخدام أسلوب التؤجٌر التموٌلً 

شراء أحد المشروعات عن طرٌق إصدار أسهم ، و  .ب
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. تحوٌل بعض الدٌون إلى حقوق ملكٌة  .ج
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مكونات النقدٌة والنقدٌة المعادلة 

ٌجب على المنشؤة أن تفصح ببٌان التدفقات النقدٌة عن مكونات النقد وأشباه النقد، مع  .45
ضرورة عرض تسوٌة للمقادٌر الظاهرة ببٌان التدفقات النقدٌة مع البنود المناظرة لها بالمٌزانٌة 

. العمومٌة

فً ضوء التنوع والتعدد فً عملٌات إدارة وحفظ النقدٌة والترتٌبات البنكٌة المختلفة فً  .46
مختلف أنحاء العالم، ولضرورة تحقٌق التناسق مع أحكام المعٌار المحاسبً الدولً األول 

فإنه ٌجب على المنشؤة أن تفصح عن السٌاسة المتبعة فً تحدٌد " عرض البٌانات المالٌة "
. مكونات النقد وأشباه النقد

ٌجب اإلفصاح عن أي تغٌٌر فً السٌاسة المتبعة فً تحدٌد مكونات النقد وأشباه النقد ،  .47
مثال ذلك تغٌٌر تبوٌب أحد األدوات المالٌة من كونه جزءا من االستثمارات إلى اعتباره جزءا 

صافً الربح أو الخسارة للفترة "من أشباه النقد وذلك طبقا للمعٌار المحاسبً الدولً الثامن
" واألخطاء الجوهرٌة والتغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة 

افصاحات أخرى 

عن أٌة مبالغ - مع تدعٌم ذلك بإٌضاحات من اإلدارة -ٌجب على المنشؤة أن تفصح  .48
. أرصدة نقد وأشباه النقد تحتفظ بها المنشؤة وتكون غٌر متاحة لالستخدام بواسطة المجموعة

ٌحدث كثٌرا أن تكون بعض أرصدة النقد وأشباه النقد التً تحتفظ بها المنشؤة غٌر متاحة  .49
ومن أمثلة ذلك أرصدة النقد وأشباه النقد بؤحد الشركات التابعة . لالستخدام بواسطة المجموعة

الكائنة بإحدى الدول التً تفرض قٌود قانونٌة تجعل تلك األرصدة غٌر متاحة لالستخدام 
. لألغراض العامة بواسطة المركز الرئٌسً أو أحد الشركات التابعة األخرى 
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- مع تدعٌمها بإٌضاحات من اإلدارة - ٌفضل اإلفصاح عن بعض المعلومات اإلضافٌة  .50
: التً تكون مناسبة للمستخدمٌن لفهم الموقف المالً والسٌولة إلحدى المنشات، ومن أمثلة ذلك 

أرصدة القروض التً لم ٌتم سحبها بعد والتً قد تكون الزالت متاحة مستقبال  .أ
لالستخدام فً األغراض التشغٌلٌة أو لسداد التزامات رأسمالٌة مع توضٌح ما إذا 

. كانت هناك أٌة قٌود على استخدام تلك األرصدة 

مجموع التدفقات النقدٌة الناتجة عن كل من األنشطة التشغٌلٌة واالستثمارٌة  .ب
والتموٌلٌة المتعلقة بحصص المشروع فً مشروعات مشتركة ٌتم التقرٌر عنها 

. باستخدام البٌانات الموحدة المتناسبة

مجموع التدفقات النقدٌة التً تمثل زٌادة فً الطاقة التشغٌلٌة منفصلة عن تلك  .ج
التدفقات الضرورٌة للمحافظة على الطاقة التشغٌلٌة، و 

مقادٌر التدفقات النقدٌة الناتجة عن األنشطة التشغٌلٌة واالستثمارٌة والتموٌلٌة  .د
أنظر المعٌار )لكل قطاع من قطاعات النشاط، وطبقا للتقسٌم الجغرافً 

التقرٌر عن المعلومات المالٌة لقطاعات المنشؤة "المحاسبً الدولً الرابع عشر 
 . ) "

ٌعتبر اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدٌة التً تمثل زٌادة فً الطاقة التشغٌلٌة  .51
جنبا إلى جنب مع التدفقات النقدٌة الضرورٌة للمحافظة على الطاقة التشغٌلٌة الحالٌة مفٌدا فً 
مساعدة مستخدمً البٌانات المالٌة فً تحدٌد ما إذا كانت المنشؤة تستثمر مبالغ كافٌة للمحافظة 

فالمنشؤة التً ال تستثمر مبالغ كافٌة للمحافظة على طاقتها . على الطاقة التشغٌلٌة الحالٌة
التشغٌلٌة تضحً بالربحٌة المستقبلٌة فً سبٌل تحقٌق سٌولة نقدٌة حالٌة وتوزٌع أرباح على 

.  المالك

ٌساعد اإلفصاح القطاعً عن التدفقات النقدٌة مستخدمً البٌانات المالٌة  فً فهم العالقة  .52
بٌن التدفقات النقدٌة للمنشؤة ككل والتدفقات النقدٌة الناتجة عن المكونات الجزئٌة لها، وكذلك عن 

. مدى توافر وتفاوت التدفقات النقدٌة القطاعٌة 

 

تارٌخ بدء التطبٌق 

ٌعتبر هذا المعٌار واجب التطبٌق بالنسبة للبٌانات المالٌة التً تغطً فترات تبدأ فً أول  .53
.   أو بعد ذلك التارٌخ1994 (ٌناٌر  )كانون ثانً 
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 1ملحق رقم 

قائمة التدفقات النقدٌة لمنشؤة غٌر مالٌة 

 ال ٌعتبر هذا الملحق جزأ، من المعٌار، وٌهدف بصفة أساسٌة إلى توضٌح كٌفٌة تطبٌق المعٌار 
. وللمساعدة على فهم معانٌه

عرض "وطبقا للمعٌار الدولً األول . ٌوضح هذا المثال المبالغ المتعلق بالفترة الحالٌة فقط  -1
فإنه فً التطبٌق العملً ٌجب مراعاة عرض األرقام المقارنة للسنة السابقة "  البٌانات المالٌة

. أٌضا

تم عرض المعلومات المتعلقة بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالً لتوضٌح كٌفٌة  -2
وٌجب . إعداد قائمة التدفقات النقدٌة فً ظل الطرٌقة المباشرة والطرٌقة غٌر المباشرة

مالحظة أن طرٌقة عرض كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالً فً المثال آالتً ال 
. تتفق مع مقتضٌات المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

. المعلومات التالٌة تعتبر أٌضا مناسبة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدٌة -3

  وتقدر القٌمة العادلة للموجودات التً تم . 590م شراء كافة أسهم الشركة التابعة نظٌر
: الحصول علٌها والمطلوبات التً تم االلتزام بها كما ٌلً 

 100 المخزون 
 100 المدٌنون 

 40 النقدٌة 
 650 الموجودات الثابتة 

 100 الدائنون التجارٌون 
 200 دٌون طوٌلة األجل    

  نقدا، كما تم الحصول على قروض نقدٌة طوٌلة األجل 250تم إصدار أسهم نظٌر مبلغ 
. 250بمبلغ 

  كما تم دفع فوائد مقدارها .  منها خالل الفترة الحالٌة170 تم دفع 400مصروف الفوائد
.  تخص الفترة السابقة100

 1200 تم توزٌع أرباح نقدٌة مقدارها . 

  ًوتم  . 400 و 1000 الضرائب المستحقة فً بداٌة ونهاٌة الفترة كانت على التوال
وتبلغ الضرائب . 200خالل الفترة عمل مخصص للضرائب الخاصة بالفترة بمقدار 

. 100المحجوزة عن توزٌعات أرباح مستلمة 
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  منها 1250 قامت المجموعة خالل الفترة بالحصول على موجودات ثابتة بتكلفة قدرها 
.  نقدا350 عن طرٌق عقود إٌجار تموٌلٌة،  وتم دفع الباقً وقدره 900

  بمبلغ 60 ومجمع االستهالك الخاص بها 80 تم بٌع موجودات ثابتة تكلفتها التارٌخٌة 
20 .

  100تضمن فوائد مستحقة قدرها 2-19رصٌد حساب المدٌنٌن فً نهاٌة الفترة . 

 2 - 19قائمة الدخل الموحدة عن الفترة المنتهٌة 

 30.650 المبٌعات 
( 26.000) تكلفة المبٌعات 

 4.650 مجمل الربح 
( 450) مصروف االستهالك 

( 910) مصروفات بٌعٌه وإدارٌة 
( 400) مصروف الفوائد 
 500 إٌراد استثمارات 

( 40) خسائر تغٌر أسعار صرف العمالت األجنبٌة 
صافً الربح قبل الضرائب والبنود 

االستثنائٌة 
 

3.350 
متحصالت من شركة تؤمٌن - بنود استثنائٌة 

عن تسوٌة مطالبات عن خسائر زالزل 
 

180  
 3.530 صافً الربح بعد البنود االستثنائٌة 

( 300) ضرائب الدخل 
 3.230 صافً الربح 
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 19-2قائمة المركز المالً الموحدة فً نهاٌة السنة 

 

    1 -19    2-19 
 الموجودات 

       
 410    160   المعادلة  والنقدٌة النقدٌة

 1,900    1,200   المدٌنون 
 1,000    1,950   المخزون 

استثمارات فً أوراق 
مالٌة 

 
  2,500    2,500 

   3,730    1,910 موجودات ثابتة 
   1,450   ( 1,060) مجمع االستهالك 

 2,280    850   الممتلكات و اآلالت 
 8,090    6,660   مجموع الموجودات 

        المطلوبات 
 250    1,890   دائنون تجارٌون 

 230    100   فوائد مستحقة 
 400    1,000   ضرائب دخل مستحقة 

 2,300    1,040   دٌون طوٌلة األجل 
 مجموع المطلوبات  

  4,030    3,180 

        حقوق المساهمٌن 
 1,500    1,250   رأس المال 

 3,410    1,380   األرباح المحجوزة 
 4,910    2,630   مجموع حقوق الملكٌة 
مجموع المطلوبات و 

حقوق  الملكٌة 
 

  6,660    8,090 
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  ( أ18فقرة )قائمة التدفقات النقدٌة طبقا للطرٌقة المباشرة 

    2–  19 
    : التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة 

   30,150 متحصالت نقدٌة من العمالء 
  ( 27,600) مدفوعات نقدٌة للموردٌن والعاملٌن 

   2,550 النقدٌة الناتجة من العملٌات 
  ( 270) فوائد مدفوعة 

  ( 900) ضرائب دخل مدفوعة 
   1,380 التدفقات النقدٌة قبل البنود االستثنائٌة 
   180 متحصالت من تسوٌة خسائر الزالزل 

 1,560   صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة 
    التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة 

مدفوعات للحصول على الشركة التابعة بعد خصم 
               (مالحظة أ)النقدٌة التً تم الحصول علٌها  

 

(550 )  
  ( 350)  (ملحوظة ب )مدفوعات لشراء موجودات ثابتة 

   20 متحصالت من بٌع معدات 
   200 فوائد محصلة 

   200 توزٌعات أرباح نقدٌة مستلمة 
صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة 

االستثمارٌة        
 

  (480 )
    التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة 

   250 متحصالت من إصدار أسهم رأس المال 
   250 متحصالت من قروض طوٌلة األجل 

  ( 90) مدفوعات عن موجودات مستؤجرة بعقود تموٌلٌة      
  ( 1,200)  **توزٌعات أرباح نقدٌة مدفوعة للمساهمٌن

صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة 
التموٌلٌة 

 

  (790 )
 290   صافً الزٌادة فً النقدٌة والنقدٌة المعادلة 

  (مالحظة ج)النقدٌة والنقدٌة المعادلة فً بداٌة الفترة 

  120 
  (مالحظةج)النقدٌة والنقدٌة المعادلة فً نهاٌة الفترة 

  410 

   

                                                 
*
ٌمكن عرض هذا البند ضمن األنشطة التشغٌلٌة   
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 ( ب  18فقرة )قائمة التدفقات النقدٌة طبقا للطرٌقة غٌر المباشرة 

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة 
  

2-19 
 

صافً الربح قبل الضرائب والبنود االستثنائٌة 
: ٌعدل بما ٌلً 

 

3,350   
   450 مصروف االستهالك 

   40 خسائر تغٌر أسعار صرف العمالت األجنبٌة 
  ( 500) إٌرادات  استثمارٌة 

   400 مصروف الفوائد 

صافً ربح العملٌات قبل التغٌرات فً رأس المال 
العامل 

 
3,740   

  ( 500) الزٌادة فً المدٌنون والمستحقات األخرى 
   1,050 النقص فً المخزون 

  ( 1,740) النقص فً الدائنٌن التجارٌٌن 
   2,550 النقدٌة الناتجة عن العملٌات 

  ( 270) الفوائد المدفوعة 
  ( 900) الضرائب ا لمدفوعة 

   1,380 التدفقات النقدٌة قبل البنود اإلستثناثٌة   
   180 متحصالت من تسوٌة خسائر الزلزال 

 1,560   صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة 
    التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة 

مدفوعات لشراء الشركة التابعة بعد خصم النقدٌة 
 (مالحظة أ)التً تم الحصول علٌها 

 
(550 )  

  ( 350)  (مالحظة ب )مدفوعات لشراء موجودات ثابتة 
   20 متحصالت من بٌع معدات 

   200 فوائد محصلة 
   200 توزٌعات أرباح نقدٌة مستلمة 

صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة 
االستثمارٌة 

 
  (480 )

    التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة 
   250 متحصالت من إصدار أسهم رأس المال 

   250 متحصالت من قروض طوٌلة األجل 
  ( 90) مدفوعات عن موجودات مستؤجرة بعقود تموٌلٌة 

  ( 1,200) توزٌعات أرباح نقدٌة مدفوعة للمساهمٌن 
صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة 

التموٌلٌة 
 

  (790 )

 290   صافً الزٌادة فً النقدٌة والنقدٌة المعادلة 
مالحظة )النقدٌة والنقدٌة المعادلة فً بداٌة الفترة 

 (ج
 

  120 
 410   النقدٌة والنقدٌة المعادلة فً نهاٌة الفترة 
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 (مالحظةج)

 _________________________

. ٌمكن عرض هذا البند ضمن األنشطة التشغٌلٌة* 

 (الطرٌقتٌن المباشرة وغٌر المباشرة )مالحظات على قائمة التدفقات النقدٌة 

شراء شركة تابعة   .أ

ولقد قدرت القٌمة العادلة للموجودات التً تم الحصول . Xتم خالل الفترة شراء الشركة التابعة
: علٌها والمطلوبات التً تم االلتزام بها كما ٌلً

 40 النقدٌة 
 100 المخزون 
 100 المدٌنون 

 650 موجودات ثابتة 
( 100) الدائنون 

( 200) دٌون طوٌلة األجل 
 590 إجمالً ثمن الشراء 

( 40) نقدٌة بالشركة : ٌخصم 
 بعد خصم النقدٌة Xالتدفقات النقدٌة للحصول على الشركة 

بالشركة 
 

550 

الموجودات الثابتة   .ب

منها معدات وآالت 1250تم خالل الفترة الحصول على معدات وآالت بتكلفة إجمالٌة قدرها 
.  لشراء معدات وآالت350، وتم دفع الباقً وقدره 900مإجرة بعقود تموٌلٌة قٌمتها 

النقدٌة والنقدٌة المعادلة  .ج

تتكون النقدٌة والنقدٌة المعادلة من النقدٌة بالصندوق واألرصدة لدى البنوك واالستثمارات فً 
وتتمثل النقدٌة والنقدٌة المعادلة بقائمة التدفقات النقدٌة فً بنود قائمة . أدوات مالٌة سوقٌة 

: المركز المالً فٌما ٌلً

  1-19  2-19 
 40  25 النقدٌة بالصندوق ولدى البنوك    

 370  135 استثمارات قصٌرة األجل 
 410  160 النقدٌة والنقدٌة المعادلة كما سبق اإلشارة ألٌها 
-  ( 40) أثر التغٌر فً أسعار صرف العمالت األجنبً 

 410  120 النقدٌة والنقدٌة المعادلة 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

  تخص إحدى 100وتتضمن النقدٌة والنقدٌة المعادلة فً نهاٌة الفترة ودائع بالبنوك مقدارها
الشركات التابعة، ونظرا للقٌود الخاصة بتحوٌالت العملة بدولة الشركة التابعة، فإن هذه الودائع 

وللمجموعة تسهٌالت ائتمانٌة لم تستخدم . ال تعتبر متاحة لالستخدام بسهولة بمعرفة الشركة األم 
.  ألغراض التوسعات المستقبلٌة 700 قد ٌستخدم منها 2000بعد مقدارها 
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معلومات قطاعٌة  .د

 

المجموع  قطاع ب  قطاع أ   
      : التدفقات النقدٌة من 
 1,560 ( 140)  1,700 األنشطة التشغٌلٌة 

( 480)  160 ( 640) األنشطة االستثمارٌة 
( 790) ( 220) ( 570) األنشطة التموٌلٌة 

  490   (200 ) 290 

 

 (الطرٌقة غٌر المباشرة)طرٌقة أخرى للعرض 

فً ظل الطرٌقة غٌر المباشرة ٌمكن عرض صافً ربح العملٌات قبل التغٌرات فً رأس المال 
: العامل كما ٌلً

 

 30,650 اإلٌرادات بدون إٌرادات االستثمارات 
( 26,910) المصروفات التشغٌلٌة بدون االستهالك 

 3,740    صافً ربح العملٌات قبل التغٌرات فً رأس المال العامل
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 2ملحق رقم 

قائمة التدفقات النقدٌة لمإسسة مالٌة 

ال ٌعتبر هذا الملحق جزءا من المعٌار، وٌهدف بصفة أساسٌة إلى توضٌح كٌفٌة تطبٌق المعٌار 
. وللمساعدة على فهم معانٌه

   5ٌوضح هذا المثال المبالغ المتعلقة بالفترة الحالٌة فقط، وطبقا للمعٌار الدولً رقم  - 1
عرض البٌانات المالٌة فإنه فً التطبٌق العملً ٌجب مراعاة ضرورة عرض األرقام المقارنة "

. للسنة السابقة أٌضا

. تم عرض المثال باستخدام الطرٌقة المباشرة فقط - 2
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    التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة 
 فوائد وعموالت محصلة 

28,447  

 
 
 
 
 
 

  ( 23,463) فوائد مدفوعة 
   237 مبالغ محصلة عن قروض سبق إعدامها 

  ( 997) مدفوعات رواتب وخدمات موردٌن         
   4,224 ربح العملٌات قبل التغٌرات فً الموجودات المتداولة 

    : النقص فً الموجودات المتداولة  (الزٌادة)
  ( 650) استثمارات قصٌرة األجل 

   234 ودائع طبقا لمقتضٌات رقابٌة ومالٌة 
  ( 288) سلف للعمالء 

  ( 360) صافً الزٌادة فً عمالء بطاقات االئتمان 
  ( 120) استثمارات فً أوراق مالٌة أخرى قابلة للتداول    

    : فً المطلوبات المتداولة  (النقص )الزٌادة 
   600 ودائع العمالء 

  ( 200) شهادات إٌداع قابلة للتداول 
صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة قبل 

     الضرائب
 

3,440      
  ( 100)   الضرائب المدفوعة                                     

 3,340   .        صافً التدفقات النقدٌة من ،األنشطة التشغلٌٌة 
    التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة                                                             

   50 متحصالت  من بٌع الشركة التابعة ع 
   200 توزٌعات أرباح نقدٌة مستلمة 

   300 فوائد محصلة 
لٌست بغرض االتجار )متحصالت من بٌع أوراق مالٌة 

 (فٌها
 

1,200   
  ( 600)  (لٌست بغرض االتجار فٌها)مدفوعات لشراء أوراق مالٌة 

  ( 500) مدفوعات لشراء موجودات ثابتة 
 650   صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة 

    التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة 
   1,000 أموال مقترضة 

   800 أسهم مختارة مصدرة بمعرفة شركة تابعة 
  ( 200) سداد قروض طوٌلة األجل 

  ( 1,000) النقص فً دٌون أخرى 
  ( 400) توزٌعات أرباح نقدٌة مدفوعة 

 200   صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة 
أثر التغٌر فً سعر صرف العمالت األجنبٌة على النقدٌة 

وما ٌعادلها                            
 

  600 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 4,790   صافً الزٌادة فً النقدٌة وما ٌعادلها 
 4,050   النقدٌة وما ٌعادلها فً بداٌة الفترة 
 8,840   النقدٌة وما ٌعادلها فً نهاٌة الفترة 




