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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني
 )2000مايو (

 قائمة التدفقات النقدية

اإليضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و        المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات             
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على          ".  تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       " كذلك في ضوء    

 .البنود قليلة األهمية النسبية

 هدف المعيار 

.  ت النقدية للمواضيع التي تم صرفها خالل فترة اإلقرار، وموازنة النقد خالل فترة اإلقرار              تحدد قائمة التدفقات النقدية مصادر التدفقا     
. المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية ألي مؤسسة مفيدة في تزويد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات ألهداف المساءلة وصنع القرارات       

يها  التأكد من الكيفية التي قامت مؤسسة القطاع العام من زيادة النقد الداخل  لتمويل                  المعلومات حول التدفقات النقدية تمكن مستخدم     
عند صنع وتقييم القرارات حول حصص الموارد، مثل بقاء نشاطات المؤسسة، يحتاج مستخدمي             . نشاطاتها والطريقة التي تم استخدامها    

ويهدف هذا المعيار إلى إلزام المؤسسات بتقديم معلومات عن التغيرات الفعلية . ةالقوائم المالية للفهم حول التوقيت و حقيقة التدفقات النقدي        
في النقدية وما يعادلها وذلك بإعداد قائمة التدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خالل الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية                       

 .واالستثمارية والتمويلية

 النطاق 

ي تقوم بإعداد وعرض القوائم المالية على أساس محاسبة االستحقاق إعداد قائمة التدفقات النقدية وذلك يجب على المؤسسة الت .1
وفقا لمتطلبات هذا المعيار، ويجب عرض تلك القائمة كجزء متمم للقوائم المالية وذلك لكل فترة من الفترات التي تقوم المؤسسة 

 .بإعداد القوائم مالية عنها

وتقييم مدى تطبيق القواعد     ة التدفقات النقدية والموجودة في هذا المعيار قد تكون مفيدة لمستخدمي القوائم المالية            المعلومات المتعلق  .2
والتخاذ القرار حول الدخول في عمليات مع مؤسسة ) بما في ذلك الموازنة المصادق عليها في الحاالت المناسبة  (والقوانين المحلية   

هذه  هي الحالة عموما     . أن مستخدمي القوائم عموما مهتمين بكيفية تشغيل المؤسسة للنقد وما يعادله          . أو تزويد مؤسسة بمصادر   
بغض النظر عن طبيعة نشاطات المؤسسة وبغض النظر عما إذا كان النقد هو ما تنتجه   المؤسسة، كما هو الحال في المؤسسات                       

فهم يحتاجون   .األسباب، مع ذلك فقد تختلف أنشطة توليد إيراداتها الرئيسية        عادة ما تحتاج المؤسسات للنقدية لنفس       . المالية العامة 
النقدية للدفع مقابل السلع والخدمات التي يستهلكونها لتتماشى مع تكلفة خدمات الدين المستمر وفي بعض الحاالت لتقليل مستوى                   

 . فإن هذا المعيار يتطلب من جميع المؤسسات عرض قائمة التدفق النقدي .الدين

 .هذا المعيار ينطبق على جميع مؤسسات القطاع العام ما عدا مؤسسات األعمال الحكومية .3

دليل لجنة  . على مؤسسات األعمال الحكومية أن تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية                 .4
ينص على أن معايير المحاسبية الدولية مناسبة لجميع مؤسسات " تجاريةالتقارير المالية للمؤسسات الحكومية ال" القطاع العام األول   
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 يوصي بأن تقوم مؤسسات األعمال      1لذلك، فإن الدليل رقم     . األعمال بغض النظر فيما إذا كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص           
 .وهريةالحكومية بعرض قوائم مالية تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية من جميع نواحيها الج

 فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية

المعلومات حول التدفقات النقدية للمؤسسة مفيدة أيضاَ في مساعدة المستخدمين بالتنبؤ لمتطلبات المؤسسة النقدية المستقبلية وقدرتها                 .5
قائمة التدفقات النقدية تعطي أيضاَ     . تهاعلى توليد التدفقات النقدية في المستقبل و في تمويل التغييرات في النطاق وطبيعة نشاطا              

 . وسائل تمكن المؤسسة القيام بمسؤولياتها عن التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة خالل فترة اإلقرار المالي

قييم في حالة استخدام قائمة التدفقات النقدية مع القوائم المالية األخرى فإنه يمكن الحصول على معلومات تمكن المستخدمين من ت                    .6
وقدرتها في التأثير على مقادير     ) بما في ذلك السيولة والمالءة المالية     (التغيرات في صافي موجودات المؤسسة وهيكلها التمويلي        

وتعتبر المعلومات . وتوقيت الحصول على التدفقات النقدية وذلك من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة أو استغالل الفرص المتاحة
ت النقدية مفيدة في قياس قدرة المؤسسة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك مساعدة المستخدمين على بناء نماذج                   المتعلقة بالتدفقا 

كما أنها تساعد في عملية     . تمكنهم من عمل التقديرات والمقارنات فيما يتعلق بالقيم الحالية للتدفقات النقدية لمختلف المؤسسات             
األداء التشغيلي لمختلف المؤسسات وذلك بسبب تالفي تأثير استخدام معالجات محاسبية مختلفة            إجراء المقارنات بين تقارير تقييم      

 .للعمليات واألحداث المتشابهة

تستخدم المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية التاريخية غالبا كمؤشر يساعد في التنبؤ بمقادير وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية                   .7
 .كما أنها تعتبر مفيدة في فحص دقة التقديرات الماضية للتدفقات النقدية المستقبلي. كد المرتبطة بهاوتحديد عوامل التأ

 تعريف المصطلحات

 :فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار .8

م أو دفع النقد أو ما وليس عند استال(يتم االعتراف بآثار العمليات واألحداث األخرى عند حدوثها  أساس االستحقاق المحاسبي 
العناصر . ويتم تسجيلها في السجالت المحاسبية واإلبالغ عنها في القوائم المالية الخاصة بالفترات المتعلقة بها              ) يعادل النقد 

حقوق الملكية و اإليرادات / التي يتم االعتراف بها في ظل أساس االستحقاق هي الموجودات و المطلوبات و صافي الموجودات 
 .مصروفاتو ال

  موارد تسيطر عليه المؤسسة نتيجة ألحداث سابقة يتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية أو احتمالية )األصول(الموجودات 
 .خدمة مستقبلية للمؤسسة

 . مؤسسة للمستثمر فيها نفوذ قوي، وهي ليست مؤسسة مسيطر عليها أو مشروع مشترك للمستثمرمؤسسة زميلة 

 .النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب النقدية 

 استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة وقابلة للتحويل بسهولة لمبالغ معلومة من النقد، وليست عرضة معادالت النقدية 
 .لمخاطر هامة من حيث التغير في القيمة
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المستقبلية أو احتمالية الخدمة للمؤسسة التي ساهم بها أطراف من خارج               المنافع االقتصادية    المساهمات من المالكين    
حقوق الملكية  / المؤسسة غير تلك التي ينتج عنها التزامات للمؤسسة و التي تنشئ مصلحة مالية في صافي الموجودات                   

 : للمؤسسة و التي

ستقبلية بواسطة المؤسسة   نقل حقوق لكل من التوزيعات للمنافع االقتصادية  أو احتمالية الخدمة الم             - أ
خالل حياتها، و هذه التوزيعات هي حسب رغبة المالك أو ممثليهم، و التوزيعات ألي زيادات للموجودات عن                    

 أو / المطلوبات في حالة تصفية المؤسسة،و

 .يمكن بيعها أو تحويلها أو تبادلها أو استرجاعها - ب

 .غيلية لمؤسسة اخرى لالستفادة من أنشطتها القدرة للهيمنة علي السياسات المالية و التشالسيطرة 

 ). تعرف بالمؤسسة المسيطرة( المؤسسة التي تسيطر عليها مؤسسة أخرى المؤسسة المسيطر عليها 

 .  المؤسسة التي تسيطر على مؤسسة أو أكثرالمؤسسة المسيطرة 

كس قائمة األداء المالي اإليراد من االستثمار  طريقة محاسبية تسجل بموجبها االستثمارات بمقدار التكلفة، وتعطريقة التكلفة 
 .فقط بحدود ما يستلمه المستثمر من التوزيعات من صلفي الفوائض المجمعة للمستثمر به الناشئة بعد تاريخ االمتالك

 إما  منافع اقتصادية مستقبلية أو احتمالية خدمات موزعة بواسطة المؤسسة لكل أو لبعض مالكيهاالتوزيعات على المالكين 
 . كعائد على االستثمار أو كعائد من االستثمار

 .مجموعة مؤسسات تشمل مؤسسة مسيطرة و مؤسسة مسيطر عليها أو أآثر المؤسسة االقتصادية 

مبدئياً بالتكلفة ويعدل بعد ذلك للتغير الذي يتم بعد االمتالك  أسلوب محاسبي يتم بموجبه تسجيل االستثمار طريقة حقوق الملكية 
تعكس قائمة األداء المالي حصة المستثمر في نتائج        . حقوق الملكية المستثمر فيها   / فـي حصة المستثمر في صافي موجودات        

 .عمليات المستثمر به

 . سعر التبادل بين عملتينسعر الصرف 

القتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة خالل فترة اإلقرار المالي على شكل تدفقات  االنخفاض في المنافع االمصروفات 
حقوق الملكية /  خارجة أو استهالكات للموجودات أو زيادة في المطلوبات و التي ينتج عنها انخفاض في صافي الموجودات 

 .غير المتعلقة بالتوزيعات على المالكين

أو المصروفات التي تنشأ من أحداث أو عمليات تختلف بشكل واضح عن األنشطة العادية  هي الدخل البنود غير العادية 
 . للمؤسسة، ولذلك ال يتوقع أن تتكرر كثيراً أو بشكل منتظم و هي خارج سيطرة أو تأثير المؤسسة

 . ات المؤسسة األنشطة التي تؤدي إلى تغيرات في حجم وتركيب رأس المال المساهم به واقتراضاألنشطة التمويلية 

 .  هي عملة أخرى غير عملة إقرار المؤسسةالعملة األجنبية 
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 : هي المؤسسة ذات الصفات التاليةمؤسسات األعمال الحكومية 

 . مؤسسة قادرة على عمل تعاقدات باسمها الخاص )أ 

 .منحت السلطة المالية و التشغيلية للعمل )ب 

 .رى بربح أو بتغطية كامل التكلفةتقوم ببيع سلع وخدمات في بيئة عمل طبيعية لمؤسسات أخ )ج 

 )عدا عن شراء اإلنتاج في عملية إيجاب وقبول(ال تعتمد على تمويل الحكومة المستمر لتستمر في العمل  )د 

 .يتم السيطرة عليها من قبل مؤسسة قطاع عام )ه 

 .   في معادالت النقد هي امتالك و تخلص من موجودات طويلة األجل واستثمارات أخرى غير المشمولةاألنشطة االستثمارية 

 . هو طرف مشارك في مشروع مشترك و ال يملك سيطرة مشتركة على هذا المشروعالمستثمر 

 .  ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بنشاط يخضع للسيطرة المشتركةالمشروع المشترك 

قع أن ينتج عن تسديدها تدفق نقدي خارج من  تمثل التزامات المؤسسة الحالية الناشئة عن أحداث ماضية و المتوالمطلوبات 
 . المؤسسة من مصادرها المتضمنة منافع اقتصادية أو احتمالية خدمات

حقوق الملكية للمؤسسة المسيطر عليها التي / وصافي موجودات ) العجز( هي ذلك الجزء من صافي الفائض حصة األقلية 
 . ال تمتلكها المؤسسة المسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشرتعزى للحصص التي 

 . الحصة المتبقاة في موجودات المؤسسة بعد طرح المطلوباتحقوق الملكية / صافي الموجودات 

 : يشمل المكونات التاليةالعجز / صافي الفائض 

 الفائض و العجز من النشاطات االعتيادية، و . أ

 .البنود غير االعتيادية . ب

 طريقة في المحاسبة وتقديم التقارير يتم بموجبها تجميع حصة المشارك في كل من موجودات ومطلوبات التوحيد النسبي 
وإيراد ومصاريف مؤسسة تحت السيطرة المشتركة على أساس إفرادي مع البنود المشابهة في القوائم المالية للمشارك أو يتم 

 .مالية للمشاركاإلقرار عنها كبنود منفصلة في القوائم ال

 . العملة المستخدمة في عرض القوائم الماليةعملة اإلقرار 

 . تاريخ اخر يوم لفترة إقرار القوائم الماليةتاريخ اإلقرار 

 إجمالي التدفق الداخل للمنافع االقتصادية أو احتمالية الخدمة خالل فترة اإلقرار للمؤسسة بحيث ينتج عن هذه التدفقات اإليراد 
 . حقوق الملكية، عدا عن تلك الزيادات الناشئة من مساهمات المالكين/ زيادات في صافي الموجودات الداخلة 
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 القيمة المتبقاة بعد طرح المصروفات الناتجة من النشاطات االعتيادية من اإليرادات  العجز من النشاطات االعتيادية     / الفـائض   
 .الناتجة من النشاطات االعتيادية

 تهاالنقدية  ومعادال

. يتم االحتفاظ بمعادالت النقدية لغرض مقابلة االحتياجات النقدية قصيرة األجل  وليس لغرض االستثمار أو أية أغراض أخرى                    .9
والعتبار أية استثمارات كنقدية معادلة فإنها يجب أن تكون قابلة للتحويل إلى مقدار معلوم من النقدية، وأن ال تكون عرضة                       

و لذلك فإن أية استثمارات يمكن اعتبارها نقدية معادلة فقط إذا كانت ذات آجال قصيرة               .  في قيمتها  لمخاطر هامة من حيث التغير    
وعادة ال تعتبر االستثمارات في أسهم نقدية معادلة إال إذا كانت           . تستحق في حدود ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها          

 .تمثل في جوهرها نقدية معادلة

يعتبر االقتراض من البنوك بصفة عامة أحد األنشطة التمويلية، ورغم ذلك فإنه في بعض الدول قد يكون رصيد حساب البنك                       .10
في مثل هذه   . واجب السداد بمجرد الطلب وبترتيبات خاصة من أحد حسابات النقدية المخصصة لذلك            ) سحب على المكشوف    (

ومن خصائص تلك الترتيبات البنكية أن يكون رصيد حساب البنك           . ة ومعادالتها الحاالت يعتبر ذلك الرصيد أحد مكونات النقدي      
 .متقلبا من كونه رصيدا موجبا  إلى سحب على المكشوف

ال تشتمل التدفقات النقدية على أية تحويالت بين البنود الممثلة لمكونات النقدية أو معادالت النقدية، وذلك راجع إلى أن تلك                        .11
إذ تشتمل إدارة .  من إدارة النقدية بالمؤسسة وال تعتبر جزءا من األنشطة التشغيلية أو االستثمارية أو التمويلية             المكونات تمثل جانبا  

 .النقدية على أية نقدية فائضة يتم استثمارها في معادالت نقدية

 المؤسسة االقتصادية

المالي، لتعريف مجموعة من المؤسسات تكون      في هذا المعيار، ألغراض اإلقرار      " مؤسسة اقتصادية   " يتم استخدام المصطلح     .12
 .مؤسسة مسيطرة و مؤسسات مسيطر عليها

و " مؤسسة موحدة "،  "مؤسسة مالية " ،  "مؤسسة إدارية "مصطلحات أخرى تعود على المؤسسة االقتصادية في هذا المعيار تتضمن            .13
 ".مجموعة"

قسم اإلسكان الحكومي قد يكون مؤسسة         :مثالَ. ةقد تتضمن المؤسسة االقتصادية كل من سياسة اجتماعية و أهداف تجاري             .14
 . إقامة على أساس تجاري اقتصادية تتضمن مؤسسات تقوم بتوفير إسكان بأسعار رمزية، إضافة إلى مؤسسات توفر

 المنافع االقتصادية المستقبلية أو الخدمات المحتملة

تخدمة لتزويد السلع والخدمات وفق أهداف المؤسسة وتلك        الموجودات المس . الموجودات تعطي المؤسسات الوسائل لتحقيق أهدافها      .15
الموجودات المستخدمة لتوليد صافي    ". احتمالية الخدمة "التي ال تولد مباشرة صافي التدفق النقدي الداخل عادة ما توصف بـ               

ألهداف التي يمكن بها استخدام     إلنجاز جميع ا  ". المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة   "التدفق النقدي الداخل عادة ما توصف بـ        
 .لوصف الخصائص الهامة لألصل" المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة " األصل يستخدم هذا المعيار المصطلح 



-المعيار الثاني قائمة التدفقات النقدية  

56 

 مؤسسات األعمال الحكومية

. كالمؤسسات المالية مؤسسات األعمال الحكومية تتضمن كل من المؤسسات التجارية،  مثل الخدمات والمؤسسات المالية،                    .16
مؤسسات األعمال الحكومية، في جوهرها، ال تختلف عن المؤسسات التي تقوم بنشاطات مماثلة في القطاع الخاص، مؤسسات                   
األعمال الحكومية عموماَ تشتغل لعمل ربح، بالرغم من أن بعضها يمكن أن يكون له التزامات اجتماعية خدمية محدودة أينما                      

المعيار الدولي  . ض األفراد والمنظمات في المجتمع بسلع وخدمات إما بدون مقابل و إما بتخفيض كبير               يتطلب منهم لتزود بع   
تزود إرشادات لتحديد وجود التحكم     " القوائم المالية الموحدة والمحاسبة للمؤسسات المسيطرة        " لمحاسبة القطاع العام السادس     

د فيما إذا كانت مؤسسات األعمال الحكومية تسيطر عليها مؤسسة قطاع عام             ألهداف القوائم المالية ويجب اإلشارة إليه في تحدي       
 .  أخرى

 حقوق الملكية/ صافي الموجودات 

هو المصطلح المستخدم في هذا المعيار للرجوع إلى الحصة المتبقية في قوائم المركز المالي              " حقوق الملكية / صافي الموجودات   " .17
والمصطلحات األخرى التي يتم    .  حقوق الملكية إما موجبة أو سالبة     / قد صافي الموجودات    ). الموجودات ناقصاَ منها المطلوبات   (

 .  استخدامها لنفس المعنى تكون واضحة

 عرض قائمة التدفقات النقدية

يلية يجب  أن تظهر قائمة التدفقات النقدية خالل الفترة مبوبة حسب طبيعة األنشطة المتعلقة بها إلى تدفقات من األنشطة التشغ                    .18
 .و االستثمارية،  والتمويلية

على كل مؤسسة أن تعرض التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، االستثمارية، التمويلية باألسلوب األكثر مناسبة لطبيعة العمليات  .19
 تلك األنشطة على    ويساعد تبويب التدفقات النقدية حسب األنشطة في تقديم معلومات تفيد المستخدمين في تقدير أثر             . التي تمارسها 

 .ويمكن استخدام هذه المعلومات أيضا في تقييم العالقات بين تلك األنشطة. الوضع المالي للمؤسسة وفي تقدير النقدية وما يعادلها

من الممكن أن تتضمن عملية واحدة تدفقات نقدية تخص اكثر من نشاط، فعلى سبيل المثال، فإن عملية سداد أحد القروض قد                        .20
سداد أصل الدين باإلضافة إلى الفوائد، وفي هذه الحالة يمكن تصنيف الفوائد باعتبارها نشاط تشغيلي أما سداد أصل                   تشتمل على   

 .الدين فيمكن اعتباره نشاطا تمويليا

 األنشطة التشغيلية

 :إن مبلغ صافي التدفق النقدي الناشئ عن النشاطات التشغيلية هو مؤشر واضح على مدى تمويل عمليات المؤسسة .21

 ؛ و)مباشرة أو غير مباشرة( بإحدى طرق الضرائب  -أ 

 .استالم البضائع والخدمات المزودة من قبل المؤسسة -ب 

وكما يساعد مبلغ صافي التدفق النقدي  في إظهار قدرة المؤسسة على اإلبقاء على قدراتها التشغيلية وسداد االلتزامات ودفع                    
التدفقات النقدية التشغيلية الحكومية    . أرباح األسهم للمالك وعمل استثمارات بدون العودة والحاجة لمصادر خارجية للتمويل           
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معلومات . الموحدة تعطي مؤشر إلى المدى الذي قامت به الحكومة بتمويل نشاطاتها الحالية من خالل الضرائب والدفعات                 
 التشغيلية التاريخية تكون مفيدة، باالشتراك مع معلومات أخرى، للتنبؤ بالتدفقات النقدية            حول أجزاء محددة من التدفقات النقدية     

 .التشغيلية المستقبلية

 :تنشأ التدفقات النقدية من األنشطة الرئيسية المولدة للنقدية لمؤسسة، ومن أمثلة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ما يلي  .22

 ئب، الجباية والغرامات؛المتحصالت النقدية من الضرا -أ 

 المتحصالت النقدية من الدفعات عن السلع والخدمات المزودة من قبل المؤسسة؛ -ب 

المتحصالت النقدية من المنح أو الحواالت أو محتجزات أخرى أو موازنات اخرى من الحكومة المركزية أو مؤسسات                     -ج 
 .أخرى من القطاع العام

 .متيازات، والرسوم و العموالت، وغيرها من اإليراداتالمتحصالت النقدية الناتجة عن منح حقوق ا -د 

 ؛)غير القروض(مدفوعات نقدية لمؤسسات أخرى من القطاع العام لتمويل عملياتهم  -ه 

 .المدفوعات النقدية للموردين مقابل الحصول على سلع أو خدمات -و 

 .المدفوعات النقدية للعاملين أو نيابة عنهم -ز 

ات التأمين في صورة أقساط أو مطالبات تعويض أو أية مزايا تنتج عن بوالص                المتحصالت والمدفوعات النقدية لشرك    -ح 
 .التامين

 . التي لها عالقة بالعمليات التشغيلية) عندما يكوم مناسب( المدفوعات النقدية للضرائب أو ضرائب الدخل  -ط  

 .المتحصالت والمدفوعات النقدية المتعلقة بعقود محتفظ بها للتعامل أو اإليجار -ي 

 الت أو المدفوعات النقدية من العمليات المتوقفة؛ و  المتحص -ك  

 . المتحصالت أو المدفوعات النقدية ذات العالقة بالدعاوي -ل 

ورغم أن بعض العمليات كبيع أصل ثابت، قد ينتج عنها مكاسب أو خسائر يتم تضمينها في صافي الفائض أو العجز، إال أن                        
 .تعلقة باألنشطة االستثماريةالنقدية الناتجة عن مثل هذه العمليات تعتبر م

في حالة احتفاظ إحدى المؤسسات بأوراق مالية أو قروض ألغراض التعامل أو االتجار فيها، فإنها تعتبر مشابهة للمخزون الذي                     .23
تعلقة يتم الحصول عليه بغرض البيع، ولذلك فإن التدفقات النقدية المتعلقة بشراء وبيع تلك األوراق يجب أن تبوب كتدفقات نقدية م                   

وقياسا على ذلك فإن القروض و السلف التي تقدمها المؤسسات المالية تبوب عادة ضمن التدفقات النقدية                  . باألنشطة التشغيلية 
 .المتعلقة باألنشطة التشغيلية وذلك بسبب ارتباط تلك التدفقات باألنشطة الرئيسية المتعلقة بتوليد اإليرادات

كومات أو مؤسسات القطاع العام بعمل الالزم أو المصادقة على المعونات للمؤسسات             في بعض مناطق النفوذ، سوف تقوم الح       .24
لتمويل عمليات المؤسسة دون التمييز بين  ترتيب هذه المعونات بين النشاطات الحالية، األعمال الرأس مالية والمساهمات                     

ادقة الميزانية كل على حدى للنشاطات الحالية،       عندما ال تكوم المؤسسة قادرة على التعرف على المحتجزات أو مص          . الرأسمالية
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األعمال الرأسمالية والمساهمات الرأس مالية، فإنه يجب تصنيف المحتجزات أو مصادقة الميزانية كتدفق نقدي من العمليات، وهذه          
 . الحقيقة يجب اإلفصاح عنها في اإليضاحات في القوائم المالية

 األنشطة االستثمارية 

ترجع أهمية إظهار التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة االستثمارية في قسم منفصل بالقائمة إلى أن تلك التدفقات توضح إلى أي                      .25
وفيما يلي بعض األمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة باألنشطة         . مدى تم تخصيص مصادر لتوليد أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية        

 :االستثمارية

. ات النقدية لشراء الممتلكات والتجهيزات والمعدات والموجودات غير الملموسة والموجودات طويلة األجل األخرى             المدفوع .أ 
وتشمل هذه المدفوعات أية نفقات تتحملها المؤسسة لرسملة تكاليف التطوير و الممتلكات و التجهيزات و المعدات الذاتية 

 .اإلنشاء

 .الثابتة الملموسة وغير الملموسةالمتحصالت النقدية من بيع الموجودات  .ب 

المدفوعات النقدية لشراء أدوات حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المؤسسات األخرى أو للدخول في مشروعات                 .ج 
وال يشتمل ذلك على المدفوعات لشراء أوراق مالية تعتبر ضمن مكونات النقدية المعادلة وكذلك المدفوعات                 (مشتركة

 ).غرض  التعامل أو االتجار فيهالشراء أوراق مالية ب

المتحصالت النقدية من بيع أدوات حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المؤسسات األخرى أو حصص في                     .د 
وال يشمل ذلك على المتحصالت النقدية من بيع أوراق مالية تعتبر ضمن مكونات النقدية المعادلة،               (مشروعات مشتركة 

 ).ع أوراق مالية تم شرائها بغرض االتجار فيهاوكذلك المتحصالت النقدية من بي

وال يشمل ذلك  القروض و  السلف التي تقدمها المؤسسات التمويلية              (القروض و السلف المقدمة ألطراف أخرى         .ه 
 ).العامة

وال يشمل ذلك القروض و السلف الخاصة       (المتحصالت النقدية الناتجة عن سداد الغير للقروض و  السلف للمؤسسة              .و 
 ).سات التمويلية العامةبالمؤس

المدفوعات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود اآلجلة، الخيارات والمبادالت و المقايضات، ويستثنى من ذلك                 .ز 
العقود التي يتم االحتفاظ بها ألغراض التعامل أو المتاجرة، كما يستثنى أيضا العقود التي تصنف ضمن األنشطة                     

 .التمويلية

 النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود اآلجلة، الخيارات والمبادالت و المقايضات، ويستثنى من ذلك                المتحصالت .ح 
العقود التي يتم االحتفاظ بها ألغراض التعامل أو المتاجرة، كما يستثنى أيضا العقود التي تصنف ضمن األنشطة                     

 .التمويلية

قائي للتحوط لموقف معين، فإنه  يتم تصنيف التدفقات النقدية المتعلقة بالعقد حسب              وفي حالة اعتبار أحد العقود السابقة كعقد و       
 .التصنيف الخاص بالموقف الذي تم  تحصينه أو التحوط له
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 األنشطة التمويلية

ق والمطالبات  يعتبر اإلفصاح عن التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية في قسم منفصل من القائمة مفيدا في التنبؤ بالحقو                   .26
ومن أمثلة التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية ما         . المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية من قبل مقدمي األموال للمؤسسة        

 :يلي

أدوات اقتراض مالية قصيرة أو طويلة      النقدية الناشئة عن السندات والقروض أو كمبياالت والرهونات العقارية  أو أية                -أ 
 .األجل

 .المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة -ب 

 .النقدية المدفوعة بواسطة المستأجر من أجل تخفيض االلتزامات عن موجودات مستأجرة ناتجة عن عقد إيجار تمويلي -ج 

 اإلقرار عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 :يجب على المؤسسة اإلقرار عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام أي من الطريقتين اآلتيتين  .27

 الطريقة المباشرة، حيث يتم بموجبها اإلفصاح عن المبالغ اإلجمالية المحصلة والمدفوعة للبنود األساسية أو  .أ 

لفائض أو العجز بأثر العمليات غير النقدية و أية بنود مؤجلة الطريقة غير المباشرة حيث يتم بموجبها  تعديل رقم صافي ا .ب 
أو مستحقة متصلة بمقبوضات أو مدفوعات سابقة أو مستقبلية وكذلك بنود قائمة الدخل أو النفقات المرتبطة بتدفقات نقدية 

 .من األنشطة االستثمارية أو التمويلية

 النقدية من األنشطة التشغيلية، إذ  تقدم هذه الطريقة معلومات قد تفيد في               يفضل استخدام الطريقة المباشرة لإلقرار عن التدفقات        .28
وفي ظل الطريقة المباشرة يتم الحصول      . تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والتي قد ال تكون متوفرة في ظل الطريقة غير المباشرة             

 : الرئيسية بإحدى طريقتينعلى المعلومات المتعلقة بإجمالي المبالغ المحصلة والمدفوعة للبنود 

 . للمؤسسة، أوالمحاسبيةمن الدفاتر  .أ 

الفوائد وما شابهها من بنود الدخل ومصروفات الفوائد وما يشابهها من           (بتعديل اإليرادات التشغيلية والمصروفات التشغيلية       .ب 
 :ليوكذلك باقي بنود قائمة الدخل بما ي) بنود المصروفات الرئيسية بالمؤسسات المالية العامة

 .التغيرات خالل الفترة في المخزون والمدينين والدائنين من العمليات التشغيلية .1

 .البنود غير النقدية األخرى .2

 .البنود األخرى التي تعتبر آثارها النقدية ضمن األنشطة االستثمارية أو التمويلية .3

تعديالت  قدية من النشاطات التشغيلية لعمل تسوية     يتم أيضا تشجيع المؤسسات التي تستخدم الطريقة المباشرة لتسجيل التدفقات الن            .29
هذه التسوية قد يتم تزويدها كجزء من قائمة        . العجز من النشاطات العادية مع صافي التدفق النقدي من النشاطات المالية          / للفائض  

 .    التدفق النقدي أو في اإليضاحات في القوائم المالية
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 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية عن طريق تعديل صافي الفائض أو               في ظل الطريقة غير المباشرة، يتم حساب       .30
 :العجز من النشاطات العادية، بما يلي 

 .التغيرات خالل الفترة في المخزون والمدينين والدائنين من العمليات التشغيلية .أ 

الثابتة، المخصصات، الضرائب المؤجلة، مكاسب وخسائر تحويل العملة غير           البنود غير النقدية كاستهالك الموجودات        .ب 
 المحققة، واألرباح غير الموزعة من شركات زميلة أو حقوق أقلية، و

 .باقي البنود التي تعتبر آثارها النقدية خاصة باألنشطة االستثمارية أو التمويلية .ج 

 .ليةأثر أي البنود استثنائية المصنفة كتدفقات نقدية تشغي .د 

 اإلقرار عن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية 

يجب على المؤسسة اإلقرار بشكل منفصل عن إجمالي البنود الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات الناتجة عن األنشطة                      .31
 .  أساس صافي التدفقات النقدية والتي يتم اإلقرار فيها على35 و32االستثمارية والتمويلية، وذلك فيما عدا ما جاء بالفقرات 

 االقرار عن صافي التدفقات النقدية 

أساس صافي تلك التدفقات وذلك في الحاالت  يمكن اإلقرار عن التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية واالستثمارية على .32
 :اآلتية 

ب  أو المستفيدين وذلك عندما تكون تلك التدفقات المتحصالت والمدفوعات النقدية التي تتم لحساب العمالء ودافعي الضرائ .أ 
 .خاصة بأنشطة العميل وليس بأنشطة المؤسسة

 .المتحصالت والمدفوعات النقدية الخاصة ببنود تتسم بسرعة معدل دورانها وكبر حجم مبالغها وقصر آجالها .ب 

تحكم بها عن طريق المؤسسة التي تصدر التقارير،        تعود فقط على العمليات عندما تكون نتائج موازنة النقد يتم ال          )  أ  (32الفقرة   .33
 :ما يلي) أ (32ومن األمثلة على المتحصالت والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة 

جمع الضرائب من مستوى واحد للحكومة لمستوى آخر للحكومة، غير تلك الضرائب المجمعة من الحكومة الستخدامها                   .أ 
 ة الضرائب؛الخاص كجزء من اتفاقيات مشارك

 .قبول الودائع تحت الطلب و إعادة دفعها من قبل المؤسسة المالية العامة .ب 

 .األموال التي تحتفظ بها إحدى شركات االستثمار للعمالء .ج 

 .اإليجارات التي تحصل نيابة عن مالك العقارات ثم تدفع لهم .د 

التسديدات الخاصة ما    المدفوعات المقدمة و   )ب   (32ومن األمثلة على المتحصالت والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة             .34
 :يلي 
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 شراء وبيع االستثمارات، و .أ 

 .تزيد آجالها عن ثالثة أشهر بعض عمليات االقتراض قصيرة األجل األخرى، ومن األمثلة على ذلك العمليات التي ال .ب 

 :األنشطة التالية والخاصة بالمؤسسات الماليةيمكن استخدام أساس صافي التدفقات النقدية لإلقرار عن التدفقات الناتجة عن   .35

 .المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بقبول الودائع وإعادة دفعها والتي يكون لها تاريخ استحقاق محدد -أ 

 .إيداع الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى، و إعادة سحبها -ب 

 .لفياتالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء  وكذلك تحصيل تلك القروض والس -ج 

  التدفقات النقدية بعمالت أجنبية

 التقارير المالية للمؤسسة     يجب تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات بعمالت أجنبية بالعملة المستخدمة في إعداد              .36
 . وباستخدام  سعر الصرف  بين تلك العملة والعملة األجنبية في تاريخ التدفق النقدي

ية للمؤسسة األجنبية المسيطر عليها، باستخدام أسعار الصرف السائدة  بين العمالت األجنبية              يتعين ترجمة التدفقات النقد    .37
 .وعملة إعداد التقارير المالية، وذلك في تواريخ حدوث تلك التدفقات النقدية

لقطاع الرابع آثار    التدفقات النقدية لعمالت أجنبية بطريقة صرف منسقة مع ما جاء بالمعيار الدولي لمحاسبة ا               عنيجب اإلقرار    .38
فيسمح باستخدام سعر صرف تقريبي لسعر الصرف الفعلي، وعلى سبيل المثال            ". التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية     

يمكن استخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خالل فترة معينة إلثبات العمليات بعمالت أجنبية وكذلك لترجمة التدفقات النقدية                  
ال يجيز استخدام سعر الصرف الجاري       4ورغم ذلك فإن المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام         . ة المسيطر عليها  للمؤسسة األجنبي 

 .في تاريخ قائمة المركز المالي لترجمة التدفقات النقدية للمؤسسة األجنبية المسيطر عليها

. رف العمالت األجنبية من قبيل التدفقات النقدية      ال تعتبر األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في أسعار ص              .39
بعمالت أجنبية يجب   ) أو تستحق   ( ورغم ذلك فإن أثر التغير في أسعار الصرف على النقدية وما يعادلها والتي يتم االحتفاظ بها                

 ذلك في    ويجب اإلقرار عن  . مدةإظهارها بقائمة التدفقات النقدية، وذلك بهدف تسوية أرقام النقدية وما يعادلها في بداية و نهاية ال               
إن وجدت  -موضع منفصل عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية و التمويلية، ويشمل هذا المقدار على الفروق                 

 . بافتراض أنه تم اإلقرار عن تلك التدفقات النقدية باستخدام سعر الصرف السائد في نهاية الفترة المالية-

 االعتيادية البنود غير 

يجب تبويب التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود االستثنائية حسب األنشطة المسببة لها إلى تشغيلية أو استثمارية  أو تمويلية،               .40
 . كما يجب اإلفصاح عنها في جزء منفصل من القائمة

منفصل ومبوب حسب األنشطة الناتجة عنها إلى تشغيلية أو         يجب اإلفصاح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود االستثنائية بشكل             .41
استثمارية أو تمويلية بقائمة التدفقات النقدية وذلك لمساعدة مستخدمي القائمة في فهم طبيعة هذه التدفقات وتأثيرها على التدفقات                   
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ستثنائية من حيث طبيعتها ومقاديرها كما      ويكون هذا اإلفصاح إضافة لإلفصاح عن البنود اال       . النقدية الحالية والمستقبلية للمؤسسة   
 ".صافي الربح أو الخسارة للفترة، األخطاء الجوهرية والتغييرات المحاسبية "هو وارد بالمعيار المحاسبي الدولي الثامن 

 الفوائد واألرباح الموزعة

المحصلة والمدفوعة في موضع منفصل بالقائمة، كما يجب تبويب هذه          يجب اإلفصاح عن كل من الفوائد وتوزيعات األرباح          .42
 .البنود بطريقة متسقة من فترة إلى أخرى كبنود خاصة باألنشطة  التشغيلية أو االستثمارية أو التمويلية

سبيا كمصروف  يجب اإلفصاح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خالل العام بقائمة التدفقات النقدية بغض النظر عن معالجتها محا                  .43
 ".تكاليف االقتراض"بقائمة األداء المالي أو رسملتها طبقا للمعالجة البديلة الواردة بالمعيار الدولي لمحاسبة القطاع الخامس 

عادة ما تقوم المؤسسات المالية العامة بتبويب الفوائد المدفوعة والفوائد  وأرباح األسهم المحصلة ضمن التدفقات النقدية من                      .44
إذ يمكن تبويب   . ومع ذلك فال يوجد إجماع على كيفية تبويب مثل هذه التدفقات النقدية بالمؤسسات األخرى              . التشغيليةاألنشطة  

الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح األسهم المحصلة كتدفقات متعلقة باألنشطة التشغيلية لكونها تدخل في عملية  تحديد صافي الفائض     
يمكن اعتبار الفوائد المدفوعة متعلقة باألنشطة التمويلية لكونها تكاليف خاصة بالحصول على               وكطريقة بديلة فإنه    . والعجز
ويمكن اعتبار الفوائد والتوزيعات المحصلة ضمن بنود التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية باعتبارها تمثل عوائد على                 األموال،

 .االستثمارات

المدفوعة ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية لكونها تمثل تكلفة الحصول            من الجائز تبويب أرباح األسهم النقدية        .45
على مصادر التمويل، وكطريقة بديلة يجوز تبويب تلك التوزيعات ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية وذلك                    

لى دفع توزيعات نقدية من التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة        بهدف مساعدة مستخدمي القوائم المالية على قياس قدرة المؤسسة ع         
 .التشغيلية

 الضرائب على صافي الفائض

يتعين اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناتجة عن ضرائب الدخل، كما يتعين تصنيف تلك التدفقات كتدفقات نقدية                    .46
 .ط بشكل خاص باألنشطة التمويلية واالستثماريةمن األنشطة التشغيلية، ما عدا في الحاالت التي ترتب

مع ذلك، قد تقوم بعض مؤسسات القطاع العام بالعمل . عادة ما يتم إعفاء مؤسسات القطاع العام من الضرائب على صافي الفائض            .47
 .تحت نظام النقد المعادل عندما يتم جباية الضرائب بنفس الطريقة كما في مؤسسات القطاع الخاص

الدخل العمليات التي يترتب عليها تدفقات نقدية تبوب كتدفقات نقدية متعلقة باألنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية               تفتح ضرائب    .48
واألنشطة التمويلية بقائمة التدفقات النقدية، وبينما قد يكون من السهل حساب مصروف الضرائب المتعلقة باألنشطة االستثمارية و                 

 النقدية الضريبية المرتبطة بتلك العمليات قد ال يسهل عادة تحديدها أو تتبعها، كما أنها قد تحدث في فترة                   التمويلية، إال أن التدفقات   
وعلى ذلك فإنه عادة ما يتم تبويب الضرائب المدفوعة ضمن           . مالية مختلفة عن الفترة التي حدثت فيها العمليات المسببة لها          

ومع ذلك فإنه إذا أمكن بطريقة عملية تحديد وتخصيص تدفقات نقدية ضريبية             . ليةالتدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغي     
لعمليات معينة نتج عنها تدفقات نقدية تم تصنيفها كتدفقات استثمارية أو تمويلية، فإن التدفقات النقدية الضريبية يجب أن تبوب                     
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قدية على أكثر من نشاط، فإنه يجب اإلفصاح عن إجمالي          بنفس الكيفية وحسب طبيعة تلك العمليات، وفي حالة توزيع الضرائب الن          
 .الضرائب المدفوعة

 االستثمار في مؤسسات مسيطر عليها و زميلة و مشاريع مشتركة

في حالة استخدام طريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة للمحاسبة عن االستثمار في شركات مسيطر عليها أو زميلة، فإنه                      .49
تصر عند اإلقرار بقائمة التدفقات النقدية على التدفقات النقدية التي تحدث بينه وبين المؤسسة                يجب على المستثمر أن يق    

   .المستثمر فيها، ومن أمثلة ذلك أرباح األسهم النقدية والدفعات المقدمة

وحدة المتناسبة،  إذا كانت المؤسسة تستخدم في اإلفصاح عن حصتها في مؤسسة مسيطر عليها مشتركة  تستخدم طريقة القوائم الم                  .50
وإذا كانت المؤسسة   . فإن عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية الموحدة عن نصيبها في التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع                

تستخدم طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن حصتها  في مشروع مشترك، فإنه يجب عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية عن                     
لنقدية الناشئة بسبب االستثمار في المشروع المشترك، وكذلك التوزيعات أو أية مدفوعات أو متحصالت تتم بينها                 تلك التدفقات ا  

 .وبين المشروع المشترك

 شراء مؤسسات مسيطر عليها و وحدات أخرى و التخلص منها 

سسات تشغيلية أخرى كبند مستقل يجب إظهار مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو بيع مؤسسات مسيطر عليها أو مؤ .51
 .مع تبويبه ضمن التدفقات النقدية المتعلقة باألنشطة االستثمارية

يجب على المؤسسة في حالة شراء أو التخلص من مؤسسة مسيطر عليها أو أي وحدات تشغيلية أخرى خالل الفترة المالية أن        .52
 :تفصح عما يلي

 .إجمالي ثمن الشراء أو البيع )أ 

 .شراء أو البيع الذي تم دفعه أو تحصيله في صورة نقدية أو نقدية معادلةالجزء من ثمن ال )ب 

 .التي تم شرائها أو التخلص منها" تشغيلية"مقدار النقدية أو النقدية المعادلة بالمؤسسة المسيطر عليها أو مؤسسة  )ج 

تشغيلية " مؤسسة"المسيطر عليها أو    مبلغ الموجودات والمطلوبات بخالف النقدية والنقدية المعادلة المتعلقة بالمؤسسة            )د 
 .التي تم شرائها أو بيعها، مبوبة  إلى مجموعات رئيسية

يعتبر اإلفصاح عن األثر النقدي لشراء أو بيع مؤسسات تابعة ومؤسسات األعمال األخرى في بند مستقل باإلضافة إلى اإلفصاح                     .53
الموجودات والمطلوبات التي تم شرائها أو بيعها مفيدا في التمييز بين التدفقات التشغيلية واالستثمارية               في جزء خاص عن مبلغ      

 .ويجب استبعاد آثار التدفقات النقدية الناتجة عن بيع  االستثمارات، من التدفقات التي نتجت عن حيازتها. والتمويلية

مبالغ المدفوعة أو المحصلة العتبارات الشراء أو التخلص بعد خصم أية مبالغ             يتم اإلقرار بقائمة التدفقات النقدية عن إجمالي ال        .54
 .نقدية أو نقدية معادلة تم الحصول عليها أو دفعها
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يتطلب اإلفصاح عن الموجودات و المطلوبات غير النقدية أو ما يعادلها للمؤسسة المسيطر عليها أو وحدة تشغيلية تم شرائها أو                      .55
مثالَ، عندما تقوم   . المؤسسة أو المؤسسة المسيطر عليها قد تعرفت على هذه الموجودات أو المطلوبات            بيعها فقط عندما تكون     

مؤسسة قطاع عام بامتالك مؤسسة قطاع عام أخرى تعد تقاريرها  على أساس النقد فإنه ال يطلب من المؤسسة المتملكة باإلفصاح                     
لمؤسسة الممتلكة إذا كانت تلك المؤسسة ال تعترف بالموجودات والمطلوبات    ل) غير النقد أو ما يعادله    (عن الموجودات والمطلوبات    

 .غير النقدية

 العمليات غير النقدية

يجب استبعاد العمليات االستثمارية و التمويلية  التي ال تتطلب استخدام نقدية أو نقدية معادلة من قائمة التدفقات النقدية، كما                      .56
ان أخر بالقوائم المالية بحيث يمكن دائما توفير المعلومات  المتعلقة بتلك األنشطة               يجب اإلفصاح عن تلك العمليات في مك       

 .االستثمارية و التمويلية

هناك العديد من العمليات االستثمارية والتمويلية التي ال تؤثر بطريقة مباشرة على التدفقات النقدية للفترة الحالية، بالرغم من                      .57
وعلى ذلك فإن استبعاد تلك العمليات من قائمة التدفقات النقدية يتمشى مع             . ودات بالمشروع تأثيرها على هيكل األموال والموج    

هدف قائمة التدفقات النقدية، حيث ال تتضمن تلك البنود أية تدفقات نقدية في الفترة الحالية، ومن أمثلة العمليات غير النقدية   ما                        
 :يلي 

 .ول على الموجودات باستخدام طريقة التأجير التمويليشراء موجودات مقابل تبادل الموجودات أو الحص )أ 

 .تحويل بعض الديون إلى حقوق ملكية )ب 

 مكونات النقدية والنقدية المعادلة

يجب على المؤسسة أن تفصح في قائمة التدفقات النقدية عن مكونات النقد ومعادالت النقد، مع ضرورة عرض تسوية للمقادير                    .58
 .ة مع البنود المناظرة لها بقائمة المركز الماليالظاهرة بقائمة التدفقات النقدي

في ضوء التنوع والتعدد في عمليات إدارة وحفظ النقدية والترتيبات البنكية المختلفة في مختلف أنحاء العالم، ولضرورة تحقيق                     .59
ى المؤسسة أن تفصح عن     فإنه يجب عل  " عرض القوائم المالية    "التناسق مع أحكام المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام األول           

 .السياسة المتبعة في تحديد مكونات النقد ومعادالت النقد

يجب اإلفصاح عن أي تغيير في السياسة المتبعة في تحديد مكونات النقد ومعادالت النقد، مثال ذلك تغيير تبويب أحد األدوات                       .60
قد وذلك طبقا للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام         المالية من كونه جزءا من االستثمارات إلى اعتباره جزءا من معادالت الن            

 .الثالث

 افصاحات أخرى

يجب على المؤسسة أن تفصح مع تدعيم ذلك بإيضاحات من اإلدارة في إيضاحات القوائم المالية، عن أية مبالغ أرصدة نقد و                       .61
 .معادالت النقد تحتفظ بها المؤسسة وتكون غير متاحة لالستخدام بواسطة المجموعة
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يحدث كثيرا أن تكون بعض أرصدة النقد ومعادالت النقد التي تحتفظ بها المؤسسة غير متاحة لالستخدام بواسطة المؤسسة                       .62
ومن أمثلة ذلك أرصدة النقد ومعادالت النقد بأحد المؤسسات المسيطر عليها الكائنة بإحدى الدول التي تفرض قيود                   . االقتصادية

حة لالستخدام لألغراض العامة بواسطة المركز الرئيسي أو أحد المؤسسات المسيطر عليها             قانونية تجعل تلك األرصدة غير متا     
 .األخرى

يفضل اإلفصاح عن بعض المعلومات اإلضافية مع تدعيمها بإيضاحات من اإلدارة التي تكون مناسبة للمستخدمين لفهم الموقف                   .63
 :المالي والسيولة إلحدى المؤسسات، ومن أمثلة ذلك 

وض التي لم يتم سحبها بعد والتي قد تكون الزالت متاحة مستقبال لالستخدام في األغراض التشغيلية أو لسداد                   أرصدة القر  )أ 
 .التزامات رأسمالية مع توضيح ما إذا كانت هناك أية قيود على استخدام تلك األرصدة

لية المتعلقة بحصص المشروع في      مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن كل من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتموي             )ب 
 .مشروعات مشتركة يتم اإلقرار عنها باستخدام التوحيد النسبي

عندما يتم إعداد المحتجزات أو المصادقة على الميزانية على األساس النقدي، فإن قائمة التدفق النقدي قد يساعد المستخدمين على                    .64
راجع المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام االول       . نشاطات المؤسسة أو برامجها و معلومات الموازنة الحكومية       فهم العالقة بين    

 .للدليل حول المقارنة بين األرقام الحقيقية والتقديرية

 تاريخ بدء التطبيق

( التي تغطي فترات تبدأ في أول تموز            يعتبر هذا المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام فعال بالنسبة للقوائم المالية السنوية              .65
 .  أو بعد ذلك التاريخ2001 )يوليو 

عندما تتبنى المؤسسة أساس االستحقاق في المحاسبة كما هو معرف في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام ألهداف التقارير                     .66
التاريخ، يكون هذا المعيار واجب التطبيق على القوائم المالية السنوية للمؤسسة للفترات التي تبدأ في أو بعد تاريخ                  المالية، بعد هذا    

 .التبني
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 ملحق 

 قائمة التدفقات النقدية لمؤسسة غير مالية

 .عدة على فهم معانيه ال يعتبر هذا الملحق جزأ، من المعيار، ويهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيق المعيار وللمسا
 

 ))أ  ( 27الفقرة ( الطريقة المباشرة لقوائم التدفق النقدي 
 20X2 كانون األول 31 قائمة التدفق النقدي الموحدة للسنة المنتهية بـ –مؤسسة قطاع عام 

 
 )المبالغ باآلالف ( 

20X1  20X2   
 التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية    
 المقبوضات    

X  X  الضرائب         
X  X  المبيعات من البضائع والخدمات         
X  X  المنح         
X  X  الفوائد المستلمة         
X  X  المقبوضات األخرى         
 الدفعات    
(X)  (X)  تكاليف العمال 
(X)  (X)  التقاعد 
(X)  (X)  الموردين 
(X)  (X)  الفوائد المدفوعة 
(X)  (X)  دفعات أخرى 
X  X  صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية 
     
 النقدي من النشاطات االستثماريةالتدفق     
(X)  (X)  شراء مصانع ومعدات 
X  X  عائدات من بيع المصانع والمعدات 
X  X  عائدات من بيع استثمار 

(X)  (X)  شراء أسهم عمالت أجنبية 

(X)  (X)   التدفق النقدي من النشاطات االستثماريةصافي 
     
 التدفق النقدي من النشاطات المالية    
X  X  عائدات من المقترضات 

(X)  (X)  دفعات المقترضات 
(X)  (X)   أرباح األسهم للحكومة/ التوزيع 

X  X   التدفق النقدي من النشاطات الماليةصافي 
     
X  X   في النقد وما يعادله) النقصان/(صافي الزيادة 
X  X  النقد وما يعادله في بداية الفترة 
X  X  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 
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 إيضاحات قائمة التدفق النقدي

 النقد ومعادالت النقد)  أ( 
 

وتتكون النقدية وما يعادلها    . تتكون النقدية وما يعادلها من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك، واالستثمار في أدوات السوق النقدية               
 .يالظاهرة في قائمة التدفق النقدي من مبالغ الميزانية في قائمة المركز المال

 
20X1  20X2   

X  X  النقدية في الصندوق وأرصدة في البنوك 
X  X  استثمارات قصيرة األصل 
X  X   

 
 . في مؤسسات البنية التحتيةX، بحيث يجب استخدام Xقامت المؤسسة بقائمة تسهيالت االقتراض لـ 

 
 الممتلكات، التجهيزات والمعدات)  ب( 
 

 تم شرائها عن طريق المنح الرأس       X حيث   Xاشترت المؤسسة االقتصادية خالل الفترة أمالك ومصانع ومعدات بكلفة إجمالية قدرها             
 . لشراء أمالك، مصانع ومعداتXتم استخدام دفعات نقدية من . مالية للحكومة الوطنية

 
 .العجز من النشاطات العادية/ من النشاطات التشغيلية لصافي الفائض تسوية صافي التدفق النقدي ) جـ (
 )المبالغ باآلالف(

20X1  20X2   
X  X  العجز من النشاطات العادية/الفائض 
 المعامالت غير النقدية    
X  X  االستهالك 

X  X  اإلطفاء 

X  X   الزيادة في مخصصات الدائنون المشكوك في تحصيلها 

X  X  الزيادة في الذمم المدينة 

X  X  الزيادة في المقترضات 

X  X  الزيادة في المخصصات التي لها عالقة بتكاليف العمال 

(X)  (X)  )بيع األمالك، المصانع والمعداتالخسارة على )/الربح 

(X)  (X)  )الخسارة على بيع االستثمارات)/الربح 

(X)  (X)  الزيادة في الموجودات الحالية األخرى 

(X)  (X)  الزيادة في االستثمارات التي سيتحدد قيمتها 

(X)  (X)   الزيادة في الذمم 

-  (X)   1البنود االستثنائية 

X  X  صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية 
 

                                                
 .هذا البند الغير اعتيادي يقع تحت تعريف النشاطات التشغيلية 1
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 ))ب(27الفقرة ( الطريقة غير المباشرة قائمة التدفق النقدي 

 20X2 ديسمبر 31 قائمة التدفق النقدي الموحدة للسنة المنتهية بـ –مؤسسة قطاع عام 

 )المبالغ باآلالف ( 
 

20X1  20X2   
 التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية    
X  X  العجز من النشاطات العادية/الفائض 

 المعامالت غير النقدية    
X  X  االستهالك 

X  X  اإلطفاء 

X  X   الزيادة في مخصصات الدائنون المشكوك في تحصيلها 

X  X  الزيادة في الذمم المدينة 

X  X  الزيادة في المقترضات 

X  X  الزيادة في المخصصات التي لها عالقة بتكاليف العمال 

(X)  (X)  )بيع األمالك، المصانع والمعداتالخسارة على )/الربح 

(X)  (X)  )الخسارة على بيع االستثمارات)/الربح 

(X)  (X)  الزيادة في الموجودات الحالية األخرى 

(X)  (X)  الزيادة في االستثمارات التي سيتحدد قيمتها 

(X)  (X)   الزيادة في الذمم 

-  (X)   1البنود االستثنائية 

X  X  صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية 
     
 التدفق النقدي من النشاطات االستثمارية    
(X)  (X)  شراء مصانع ومعدات 
X  X  عائدات من بيع المصانع والمعدات 
X  X  عائدات من بيع استثمار 

(X)  (X)  شراء أسهم عمالت أجنبية 

(X)  (X)  صافي التدفق النقدي من النشاطات االستثمارية 
     
 التدفق النقدي من النشاطات المالية    
X  X  عائدات من المقترضات 

(X)  (X)  دفعات المقترضات 
(X)  (X)   أرباح األسهم للحكومة/ التوزيع 
     
X  X  صافي التدفق النقدي من النشاطات المالية 
X  X   في النقد وما يعادله) النقصان/(صافي الزيادة 
X  X  النقد وما يعادله في بداية الفترة 
X  X  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

 
 

                                                
 .هذا البند الغير اعتيادي يقع تحت تعريف النشاطات التشغيلية    1
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 إيضاحات قائمة التدفق النقدي

 النقد ومعادالت النقد) أ ( 
 

وتتكون النقدية وما يعادلها    . تتكون النقدية ومعادالتها من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك، واالستثمار في أدوات السوق النقدية              
 .الظاهرة في قوائم التدفق النقدي تشمل البيان التالي في قائمة المركز المالي

 
20X1  20X2   

X  X  النقدية في الصندوق وأرصدة في البنوك 
X  X  استثمارات قصيرة األصل 
X  X   

 
 . في مؤسسات البنية التحتيةX، بحيث يجب استخدام Xقامت المؤسسة بقائمة تسهيالت االقتراض لـ 

 
 الممتلكات، التجهيزات والمعدات) ب ( 
 

 تم شرائها عن طريق المنح الرأسمالية X حيث Xاشترت المؤسسة االقتصادية خالل الفترة أمالك ومصانع ومعدات بكلفة إجمالية قدرها         
 . لشراء أمالك، مصانع ومعداتXتم استخدام دفعات نقدية من . وطنيةللحكومة ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-المعيار الثاني قائمة التدفقات النقدية  

70 

 
 
 

 مقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي السابع

 
أساساَ من المعيار المحاسبي الدولي" قوائم التدفق النقدي " تم أخذ المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني      

والفرق الرئيسي بين المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني والمعيار". قوائم التدفق النقدي  "السابع  
 :المحاسبي الدولي السابع هو كالتالي

هنالك تعقيبات إضافية في المعيار المحاسبي الدولي السابع  موجودة في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع •
 . لهذا المعيار على مؤسسات القطاع العامالعام الثاني يصرح قابلية التطبيق

يستخدم في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام مصطلحات مختلفة، في بعض الحاالت، عن المعيار •
قوائم"و  " إيراد"و  " مؤسسة"و من األمثلة على ذلك هو استخدام المصطلحات         . المحاسبي الدولي السابع  

والمصطلحات المترادفة في. في المعيار المحاسبي الدولي الثاني    " ليقوائم المركز الما  "و  " األداء المالي 
 ".الميزانية العمومية"و " قوائم الدخل"و " دخل"و " شركة" المعيار المحاسبي الدولي السابع هي 

يحتوي المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني على مجموعة مصطلحات فنية إضافية تختلف عن •
 ).8الفقرة ( بي الدولي السابع المعيار المحاس

ومن وجه الشبه بين المعيار المحاسبي الدولي السابع، يسمح المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام باست •
حيث يتم. خدام أي من الطريقتين المباشرة إما غير المباشرة لعرض التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

دفق النقدي من األنشطة التشغيلية، فإن المعيار الدولي لمحاسبةاستخدام الطريقة المباشرة لعرض الت    
القطاع العام يشجع اإلفصاح عن التسوية لصافي الفائض من النشاطات العادية ل للتدفق النقدي التشغيلي

 ).29الفقرة (في إيضاحات القوائم المالية 

 إضافية عن قوائم التدفق النقديال يحتوي المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني على مالحق            •
 .للمؤسسات المالية


