








  : قرين كل منهابالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار   - ٦
  .تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب:  النقدية  
جل عالية السيولة يمكن تحويلها هي استثمارات قصيرة األ: فى حكم النقدية ما  

  .تعرضها لتغير في قيمتها ضئيالًخطر يكون وبسهولة إلى مبالغ نقدية محددة 
  . الداخلة والخارجةالنقدية وما في حكمهاهى تدفقات : التدفقات النقدية  

 األخرى التي  واألنشطةإليراد المنشأة المولدةهي األنشطة الرئيسية : أنشطة التشغيل
  .ال تمثل أنشطة استثمار أو تمويل

والتخلص منها هي اقتناء أصول طويلة األجل واستثمارات أخرى : أنشطة االستثمار
  .في حكم النقديةضمن ما ال تدخل وهى أنشطة 

حقوق كل من  تغييرات في حجم ومكونات تؤدى إلىهي أنشطة : أنشطة التمويل
  . المنشأةاوالقروض التى تحصل عليهالملكية 



 إلى التدفقات النقدية خالل الفترة مبوبة النقدية اتقائمة التدفق ينبغى أن تعرض  -  ١٠
  .أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل



األصول الثابتة





  :من أىقدية من أنشطة التشغيل باستخدام عرض التدفقات النأن تة على المنشأيتعين   -١٨
 التبويباتالطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها اإلفصاح عن   )أ ( 

  . باالجمالىمدفوعات النقديةلمقبوضات النقدية واللالرئيسية 
  صافي الربح تعديلالطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها   )ب(

  المؤجالتو يةغير النقدذات الطبيعة ر المعامالت اثآبأو الخسارة 
   مقبوضات أو مدفوعات تشغيل ماضيةات الناشئة عنستحقاقاالأو 

لمصروف او بنود اإليراد أباإلضافة إلى تسوية آثار أو مستقبلية 
  .ية أو التمويليةالستثمارالتدفقات النقدية ل المصاحبة





الرئيسية لكل من إجمالي  الفئات ة منفصلبصورةأن تعرض ة أعلى المنش  -٢١
المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار 

 إذا ما "٢٤" ، "٢٢" التدفقات النقدية الموضحة في الفقرات باستثناءوالتمويل 
  .الصافيبتم عرضها 

أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل لية من التا التدفقات النقدية عرضيمكن   -٢٢
  :على أساس الصافي

تلك كانت  إذاالمقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العمالء   )أ(  
  .المنشأةأنشطة العميل بدال من أنشطة تعكس التدفقات النقدية 

 سريع هاالمقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون معدل دوران  )ب(و
  .مبالغها كبيرة وتواريخ استحقاقها قصيرةوتكون 

لمؤسسة  التالية التدفقات النقدية الناشئة عن كل من األنشطة عرضيمكن    -  ٢٤
  :مالية على أساس الصافي

لها قبول وسداد الودائع التي يكون عن المقبوضات والمدفوعات النقدية   )أ(  
  .محددتاريخ استحقاق 



  .ربط الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى وسحبها منها  )ب(و
السلف والقروض النقدية المقدمة للعمالء وتسديدات هذه القروض   )ج(و

  .والسلف

ة بعملينبغي تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بالعملة األجنبية   -٢٥
بين عملة التعامل (  سعر الصرف السارىبتطبيق وذلك  للمنشأةالتعامل

  . في تاريخ التدفق النقديعلى المبلغ بالعملة األجنبية) والعملة األجنبية
ينبغي ترجمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة التابعة األجنبية باستخدام   -٢٦

جنبية في تواريخ  والعملة األعملة التعاملأسعار الصرف السارية بين 
  .التدفقات النقدية



توزيعات ومن الفوائد المقبوضة والمدفوعة ينبغي اإلفصاح عن التدفقات النقدية     -٣١
 من فترة متسقة كما ينبغي تبويب كل منها بطريقة األسهم كل على حدىأرباح 

  .أنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويلكألخرى إما 

  الضرائب على الدخل  
  ،ينبغي اإلفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل –٣٥

تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل ما لم يكن من الممكن ككما ينبغي تبويبها 
  .محددة مباشرةً بأنشطة تمويل أو استثمار اربطه

- 



    ومشروعات مشتركةشقيقةو في شركات تابعة اتاالستثمار

 المشتركةالترتيبات

  خرىاألعمال األ وأنشطةتابعة  الشركاتال في التغير فى حصص الملكية
  السيطرة أو فقدالحصول على  ينبغي عرض إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن –٣٩

بشكل منفصل وتبويبها كأنشطة   األعمال األخرىأنشطةالشركات التابعة أو  على
  .ماراستث

 أنشطةالشركات التابعة أو على  حصولها على السيطرةفى حالة   ينبغي على المنشأة –٤٠
خالل الفترة أن تفصح بشكل عليها   تلك السيطرةفقدت ما أو عنداألعمال األخرى

  :عن كل من البنود التاليةمجمل 
  .المدفوع أو المحصلالمقابل ) أ(  

 نقدية وما في يتكون منالبيع الذى الجزء من مقابل الشراء أو مقدار ) ب(و 
  .حكمها



األخرى  األعمال ةنشطأ التابعة أو اتمبلغ النقدية وما في حكمها في الشرك )ج(و 
  .التى تحققت أو فقدت السيطرة عليها

الشركات التابعة حكمها فى مبلغ األصول وااللتزامات بخالف النقدية وما في ) د(و 
، على أن  ققت أو فقدت السيطرة عليهاأو أنشطة األعمال األخرى التى تح

 من تلك رئيسةعلى أساس كل مجموعة  اًمبوب لخص هذا المبلغميعرض 
  .األصول وااللتزامات

وائم المالية المستقلةالق



  المعامالت غير النقدية
 استخدام النقدية أو ينبغي استبعاد معامالت االستثمار والتمويل التي ال تتطلب  -٤٣

 تلكح عن مثل  وينبغي اإلفصا.ية النقداتما في حكمها من قائمة التدفق
المعلومات  كافةخر في القوائم المالية بطريقة توفر المعامالت في مكان آ

  .ية والتمويليةنشطة االستثمارعن تلك األ المالئمة

  مكونات النقدية وما في حكمها 
 كما ينبغي "النقدية وما في حكمها" اإلفصاح عن مكونات لمنشأةاينبغي على   -٤٥

 ية النقداتفي قائمة التدفق التى تظهرلمبالغ بين اعرض التسوية عليها 
  .للمنشأة قائمة المركز المالى التي تظهر في  لهاالمناظرةالبنود و

عرض القوائم المالية

السياسات المحاسبية 
و التغييرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء



  االفصاحات األخرى
لنقدية وما ل ةنسبيذات األهمية الاألرصدة مبلغ ة عن ح المنشأينبغي أن تفص  -٤٨

متاحة لالستخدام بواسطة  الة وغيرأفي حكمها التي تحتفظ بها المنش
  .المجموعة مع تعليق اإلدارة على ذلك

القطاعات التشغيلية






















