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القسم رقم 7
"قائمة التدفقات النقدية"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 7قائمة التدفقات النقدية"
من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس املعايير
الدولية للمحاسبة ،مع األخذ في االعتبار التعديالت املشار إليها أدناه ،والتي تعد عند إقرارها
جزءا ال يتجزأ من متطلبات املعيارالواجبة التطبيق في اململكة العربية السعودية:
التعديالت املدخلة على الفقرات:
4.7

(إضافة)

4.7

...
(أ)
(هـ)

...
املدفوعات النقدية لضرائب الدخل أو الزكاة ،أو املبالغ املستردة منها ،ما لم يكن من املمكن ربطها بشكل محدد
باألنشطة االستثمارية والتمويلية.

...
سبب اإلضافة:
ُ
أضيفت الزكاة إلى هذه الفقرة الشتراط عرض املبالغ املدفوعة لسداد الزكاة املستحقة ،ألنها من ضمن ما تدفعه الشركات
السعودية.

( 22.7إضافة فقرة)
ً
 22.7يجب أن تفصح املنشأة عن مبالغ الفوائد وعوائد التمويل املقبوضة واملدفوعة وعوائد االستثمارات مفصلة وفقا
لطبيعة كل تمويل أو استثمار مرتبط بها ما لم يكن تم اإلفصاح عن ذلك في مكان آخر في القوائم املالية.
سبب اإلضافة:
أضيفت فقرة جديدة بعد الفقرة  21-7الشتراط إفصاح إضافي حول تفاصيل فوائد وعوائد التمويل املقبوضة واملدفوعة وعوائد
االستثمارات مفصلة بحسب طبيعة التمويل أو االستثمار الناشئة عنه ،وذلك ألن هذا اإلفصاح يوفر معلومات مهمة
للمستفيدين الذي لديهم اهتمام بشرعية معامالت املنشأة.
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القسم 7

قائمة التدفقات النقدية
نطاق هذا القسم
1.7

ُ
ُيحدد هذا القسم املعلومات التي تعرض في قائمة التدفقات النقدية وكيفية عرضها .وتوفر قائمة التدفقات النقدية
ُ
عادالت النقد للمنشأة خالل فترة التقرير ،بحيث تظهر بشكل منفصل التغيرات
معلومات عن التغيرات في النقد وم ِ
الناتجة من األنشطة التشغيلية ومن األنشطة االستثمارية ومن األنشطة التمويلية.

ُ
عادالت النقد
م ِ
2.7

عادالت النقد هي استثمارات قصيرة األجل ،عالية السيولة يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية معلومة وتخضع
ُم ِ
لخطر غير مهم من مخاطر التغيرات في القيمةُ .ويحتفظ بمعادالت النقد للوفاء باالرتباطات النقدية قصيرة األجل
ً
وليس لالستثمار أو ألي أغراض أخرى .ولذلك ،يعد االستثمار عادة معادال للنقد فقط عندما يكون له أجل
ُ
ً
استحقاق قصير ،مثال ،ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء .وتعد عمليات السحب على املكشوف من البنوك
ً
أنشطة تمويلية مشابهة لالقتراض .ولكن إذا كانت واجبة التسديد عند الطلب وتمثل جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد في
ً
ُ
عادالت النقد.
املنشأة ،فإنها تعد مكونا من مكونات النقد ُوم ِ

املعلومات التي تعرض في قائمة التدفقات النقدية
3.7

يجب على املنشأة أن تعد قائمة تدفقات نقدية تعرض التدفقات النقدية لفترة التقرير ،مصنفة بحسب األنشطة
التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية.

األنشطة التشغيلية
4.7

األنشطة التشغيلية هي أنشطة املنشأة الرئيسية املنتجة لإليرادً .
وبناء عليه ،فإن التدفقات النقدية من األنشطة
التشغيلية تنتج بشكل عام من املعامالت واألحداث والظروف األخرى التي تدخل في تحديد الربح أو الخسارة .ومن
أمثلة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ما يلي:
(أ)

املقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات.

(ب)

املقبوضات النقدية من عوائد حقوق امللكية الفكرية واألتعاب والعموالت واإليرادات األخرى.

(ج)

املدفوعات النقدية للموردين مقابل السلع والخدمات.

(د)

املدفوعات النقدية للموظفين ،وبالنيابة عنهم.

(هـ)

املدفوعات النقدية لضرائب الدخل ،أو املبالغ املستردة منها ،ما لم يكن من املمكن ربطها بشكل محدد
باألنشطة االستثمارية والتمويلية.
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(و)

ُ
املقبوضات واملدفوعات النقدية من االستثمارات والقروض والعقود األخرى املحتفظ بها ألغراض
ً
ُ
التعامل أو املتاجرة ،والتي تشبه املخزون املقتنى تحديدا إلعادة البيع.

قد ينشأ عن بعض املعامالت ،مثل بيع إحدى اآلالت من قبل منشأة صناعية ،مكاسب أو خسائر يتم تضمينها في
ُ
الربح أو الخسارة .وبالرغم من ذلك ،تعد التدفقات النقدية املتعلقة بمثل تلك املعامالت تدفقات نقدية من األنشطة
االستثمارية.

األنشطة االستثمارية
5.7

عادالت
األنشطة االستثمارية هي اقتناء واستبعاد األصول واالستثمارات األخرى طويلة األجل غير الواردة ضمن ُم ِ
النقد .ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة االستثمارية ما يلي:
(أ)

املدفوعات النقدية القتناء العقارات واآلالت واملعدات (بما في ذلك العقارات واآلالت واملعدات التي
تنشؤها املنشأة بنفسها) واألصول غيرامللموسة واألصول األخرى طويلة األجل.

(ب)

املقبوضات النقدية من مبيعات العقارات واآلالت واملعدات واألصول غير امللموسة واألصول األخرى
طويلة األجل.

(ج)

املدفوعات النقدية القتناء أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين للمنشآت األخرى ،والحصص في
املشروعات املشتركة (بخالف املدفوعات لتلك األدوات املصنفة على أنها معادالت للنقد ،أو املحتفظ بها
للتعامل أو للمتاجرة).

(د)

املقبوضات النقدية من بيع أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين للمنشآت األخرى ،والحصص في
املشروعات املشتركة (بخالف املقبوضات من تلك األدوات املصنفة على أنها معادالت للنقد ،أو املحتفظ
بها للتعامل أو للمتاجرة).

(هـ)

السلف والقروض النقدية املقدمة ألطراف أخرى.

(و)

املقبوضات النقدية من تحصيل السلف والقروض املقدمة ألطراف أخرى.

(ز)

املدفوعات النقدية للعقود املستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الخيارات وعقود املبادلة ،إال عندما
ُ
ُيحتفظ بالعقود للتعامل أو للمتاجرة ،أو عندما تصنف املدفوعات على أنها أنشطة تمويلية.

املقبوضات النقدية من العقود املستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الخيارات وعقود املبادلة ،إال عندما
(ح)
ُ
ُ
يحتفظ بالعقود للتعامل أو للمتاجرة ،أو عندما تصنف املقبوضات على أنها أنشطة تمويلية.
عندما تتم املحاسبة عن عقد على أنه ّ
تحوط (انظر القسم " 12موضوعات أخرى خاصة باألدوات املالية") ،يجب على
املنشأة أن ُتصنف التدفقات النقدية للعقد بنفس طريقة تصنيف التدفقات النقدية للبند ّ
املتحوط له.

األنشطة التمويلية
6.7

األنشطة التمويلية هي أنشطة ينتج عنها تغيرات في حجم وتكوين حقوق امللكية املساهم بها واقتراض املنشأة .ومن
أمثلة التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التمويلية ما يلي:
(أ)

املتحصالت النقدية من إصدار أسهم أو أدوات حقوق ملكية أخرى.

(ب)

املدفوعات النقدية للمالك القتناء أسهم املنشأة أو استردادها.
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(ج)

املتحصالت النقدية من إصدار وثائق املديونية غير املغطاة برهن والقروض واألوراق التجارية والسندات
والرهونات العقارية وغيرها من أنواع االقتراض قصير أو طويل األجل.

(د)

التسديدات النقدية للمبالغ املقترضة.

(هـ)

املدفوعات النقدية من قبل املستأجر لتخفيض االلتزام القائم املتعلق بعقد إيجارتمويلي.

التقريرعن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
7.7

يجب على املنشأة عرض التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية باستخدام إحدى الطريقتين اآلتيتين:
الطريقة غير املباشرة ،حيث ُي َّ
عدل الربح أو الخسارة بآثار املعامالت ذات الطبيعة غير النقدية ،وبأية
(أ)
مبالغ مؤجلة أو مستحقة من مقبوضات أو مدفوعات نقدية تشغيلية ،سابقة أو مستقبلية ،وبنود
الدخل أو املصروف املرتبطة بالتدفقات النقدية االستثمارية أو التمويلية؛ أو
(ب)

الطريقة املباشرة ،حيث يتم اإلفصاح عن الفئات الرئيسية إلجمالي املقبوضات النقدية وإجمالي
املدفوعات النقدية.

الطريقة غيراملباشرة
8.7

في ظل الطريقة غير املباشرةُ ،ي َّ
حدد صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية عن طريق تعديل الربح أو
الخسارة بآثار ما يلي:
(أ)

التغيرات خالل الفترة في املخزون ،وفي املبالغ التشغيلية املستحقة واملبالغ التشغيلية واجبة السداد.

(ب)

البنود غير النقدية ،مثل اإلهالك ،واملخصصات ،والضرائب املؤجلة ،والدخل (املصروفات) املستحق
ً
الذي لم يتم تحصيله (دفعه) نقدا بعد ،ومكاسب وخسائر العملة األجنبية غير املحققة ،وأرباح املنشآت
الزميلة غير املوزعة ،والحصص غير املسيطرة.

(ج)

جميع البنود األخرى التي تتعلق آثارها النقدية باالستثمار أو التمويل.

الطريقة املباشرة
9.7

في ظل الطريقة املباشرةُ ،يعرض صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية عن طريق اإلفصاح عن
املعلومات املتعلقة بالفئات الرئيسية إلجمالي املقبوضات النقدية وإجمالي املدفوعات النقدية .ويمكن الحصول على
هذه املعلومات ّإما:
(أ)

من السجالت املحاسبية للمنشأة؛ أو

(ب)

بتعديل املبيعات وتكلفة املبيعات والبنود األخرى في قائمة الدخل الشامل (أو قائمة الدخل ،في حال
عرضها) ،بما يلي:

( )1التغيرات خالل الفترة في املخزون ،وفي املبالغ التشغيلية املستحقة واملبالغ التشغيلية واجبة السداد.
( )2البنود األخرى غير النقدية.
( )3البنود األخرى التي تكون آثارها النقدية عبارة عن تدفقات نقدية استثمارية أو تمويلية.
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التقريرعن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية
10.7

يجب على املنشأة أن تعرض بشكل منفصل الفئات الرئيسية إلجمالي املقبوضات النقدية وإجمالي املدفوعات النقدية
الناشئة عن األنشطة االستثمارية والتمويلية .ويجب عرض التدفقات النقدية املجمعة الناشئة عن االستحواذ على
املنشآت التابعة أو وحدات األعمال األخرى ،أو الناشئة عن استبعادها ،بصورة منفصلة ويجب تصنيفها على أنها
أنشطة استثمارية.

التدفقات النقدية بعملة أجنبية
11.7

ُ
يجب على املنشأة أن تسجل بالعملة الوظيفية للمنشأة التدفقات النقدية الناشئة عن املعامالت التي تمت بعملة
أجنبية وذلك عن طريق تطبيق سعر الصرف بين العملة الوظيفية والعملة األجنبية في تاريخ التدفق النقدي على مبلغ
العملة األجنبية .وتوضح الفقرة  19.30متى يمكن استخدام سعر صرف قريب من السعر الفعلي.

12.7

يجب على املنشأة أن تترجم التدفقات النقدية ملنشأة تابعة أجنبية بأسعار الصرف بين العملة الوظيفية للمنشأة
والعملة األجنبية في تواريخ التدفقات النقدية.

13.7

ال تعد املكا سب والخسائر غير املحققة الناشئة عن التغيرات في أسعار صرف العملة األجنبية تدفقات نقدية.
عادالت النقد في بداية ونهاية الفترة ،فإنه يجب عرض أثر التغيرات في
وبالرغم من ذلك ،ومن أجل مطابقة النقد ُوم ِ
عادالت النقد املحتفظ بها أو املستحقة بعملة أجنبية في قائمة التدفقات النقديةً .
وبناء
سعر الصرف على النقد ُوم ِ
عادالت النقد املحتفظ بها خالل فترة التقرير (مثل املبالغ املحتفظ
عليه ،يجب على املنشأة أن تعيد قياس النقد ُوم ِ
بها من العمالت األجنبية والحسابات البنكية التي بعمالت أجنبية) بأسعار الصرف في نهاية الفترة .ويجب على املنشأة
أن تعرض املكاسب أو الخسائر غير املحققة الناتجة بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة
التشغيلية واالستثمارية والتمويلية.

الفائدة وتوزيعات األرباح
14.7

يجب على املنشأة أن تعرض بشكل منفصل التدفقات النقدية الناتجة من الفائدة وتوزيعات األرباح املستلمة
واملدفوعة .ويجب على املنشأة أن تصنف هذه التدفقات النقدية بطريقة ثابتة من فترة إلى أخرى على أنها أنشطة
تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية.

15.7

يمكن للمنشأة أن تصنف الفائدة املدفوعة ،والفائدة وتوزيعات األرباح املستلمة ،على أنها تدفقات نقدية تشغيلية،
ً
ً
ُ
ُ
نظرا ألنها تدرج ضمن الربح أو الخسارة .وبدال من ذلك ،يمكن أن تصنف الفائدة املدفوعة ،والفائدة وتوزيعات
ً
األرباح املستلمة ،على أنها تدفقات نقدية تمويلية وتدفقات نقدية استثمارية على التوالي ،نظرا ألنها تعد تكاليف
للحصول على موارد مالية أو عوائد على استثمارات.
ً
يمكن للمنشأة أن تصنف توزيعات األرباح املدفوعة على أنها تدفق نقدي تمويلي ،نظرا ألنها تعد تكاليف للحصول
ً
ُ
على موارد مالية .وبدال من ذلك ،يمكن أن تصنف توزيعات األرباح املدفوعة على أنها أحد مكونات التدفقات النقدية
ً
الناتجة من األنشطة التشغيلية نظرا ألنها تدفع من التدفقات النقدية التشغيلية.

16.7

ضريبة الدخل
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املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
القسم رقم " 7قائمة التدفقات النقدية"

17.7

يجب على املنشأة أن تعرض بشكل منفصل التدفقات النقدية الناشئة عن ضريبة الدخل ،ويجب أن تصنفها على
أنها تدفقات نقدية ناتجة من األنشطة التشغيلية ،ما لم يكن من املمكن ربطها بشكل محدد باألنشطة االستثمارية
والتمويلية .وعند تخصيص التدفقات النقدية الضريبية على أكثر من فئة نشاط واحدة ،فإن املنشأة يجب عليها أن
تفصح عن مجموع مبلغ الضرائب املدفوعة.

املعامالت غيرالنقدية
18.7

يجب على املنشأة أن تستبعد من قائمة التدفقات النقدية املعامالت االستثمارية والتمويلية التي ال تتطلب استخدام
معادالت النقد .ويجب على املنشأة أن تفصح عن مثل تلك املعامالت في مكان آخر في القوائم املالية
النقد أو ِ
بالطريقة التي توفر جميع املعلومات املالئمة عن تلك األنشطة االستثمارية والتمويلية.

19.7

ال يوجد للعديد من األنشطة االستثمارية والتمويلية تأثير مباشر على التدفقات النقدية الحالية ،رغم أنها تؤثر على
هيكل رأس مال املنشأة وأصولها .ويتفق استبعاد املعامالت غير النقدية من قائمة التدفقات النقدية مع هدف قائمة
ً
التدفقات النقدية ،نظرا ألن هذه البنود ال تنطوي على تدفقات نقدية في الفترة الحالية .ومن أمثلة املعامالت غير
النقدية ما يلي:
(أ)

اقتناء أصول ،إما عن طريق تحمل االلتزامات املتعلقة بشكل مباشر بتلك األصول ،أو عن طريق إيجار
تمويلي.

(ب)

االستحواذ على منشأة عن طريق إصدار حقوق ملكية.

(ج)

تحويل دين إلى حق ملكية.

ُ
عادالت النقد
مكونات النقد وم ِ
20.7

عادالت النقد ،ويجب أن تعرض مطابقة بين املبالغ املعروضة في قائمة
يجب على املنشأة أن تعرض مكونات النقد ُوم ِ
ُ
التدفقات النقدية والبنود املعادلة لها املعروضة في قائمة املركز املالي .بالرغم من ذلك ،فإن املنشأة غير مطالبة بأن
عادالت النقد املعروض في قائمة التدفقات النقدية مطابق للمبلغ املوضح
تعرض هذه املطابقة إذا كان مبلغ النقد ُوم ِ
على نحو مشابه في قائمة املركز املالي.

اإلفصاحات األخرى
21.7

يجب على املنشأة أن تفصح ،مع تعليق من قبل اإلدارة ،عن مبلغ األرصدة املهمة التي ال يمكن للمنشأة استخدامها
عادالت النقد املحتفظ بها من قبل املنشأة
عادالت النقد املحتفظ بها من قبل املنشأة .فأرصدة النقد ُوم ِ
من النقد ُوم ِ
قد ال تكون متاحة لالستخدام من قبل املنشأة لجملة أسباب من بينها إجراءات الرقابة على صرف العمالت األجنبية
أو القيود النظامية.
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