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جامعة بغداد  -كلية االدارة واالقتصاد
المستخلص
يهدف هذا البحث الى بيان مفهوم كشف التفدقاا القاديفة و يقيافة ادفدادها وقف
القظام المحاسبي الموحد (ن .م .م ).و توضفي مفهفوم واهفداف ن .م .م .و اميا يفة ت فويق
يقياة ادداد كش التدقاا القادية مف الف ا االسفتقاد الفى البيا فا التاديقيفة التفي تيفون
ذا قدرة تقبؤية داليفة ماار فة بالااةمفة المعفدة وقف البيا فا الفعليفة والدفداد هفذا اليشف
وق االساس المتوقع يجب ت ويق ن .م .م .ليت ةم ويساهم قي المساددة بادداد الااةمة مف
ال ا ادالاا دقصق الوقتية لهييل الدليل المحاسبي ,و تقكز مشيلة البحفث حفوا ادفداد
كش ف التففدقاا القاديففة دلففى وق ف المففقه الفعلففي دون مقادففاة لمففا يجففب ان تيففون دلي ف
التدقاا المالية المتوقع يالل م اهمية هذا اليشف  ,باالضفاقة الفى ان ن .م .م .يفتافق الفى
اليففة محففددة ددففداد كش ف التففدقاا القاففدى المتوقففع دلففى االسففاس المقحلففي  .و قففي ففل
ققضيا البحث التي تقص دلى ان "أن ت ويق القظام المحاسبي الموحد م ال ا ادالفاا
دقصفق الوقتيففة سيسففادد قففي ادفداد كشف التففدقاا القاديففة المتوقففع و سففيقعيذ ذلففى دلففى
تعزيز الادرة التقبؤية" ,وايضا "أن ادفداد كشف التفدقاا القاديفة المعيفارى يت لفب ادفادة
صففيا ة ن .م .م .وقاففا لهففذا للمففقه الففوقتي" .و لففذلى اسففتقد البحففث الففى ت ففويق القظففام
المحاسففبي الموحففد و ادففداد كشف التففدقاا القاديففة المتوقعففة لعيقففة البحفث (شففقكة بيبسففي
بغففداد) ,باالضففاقة الففى ذلففى تففم ادففداد دليففل استقشففادى ليسففهل م ف ادففداد كش ف التففدقاا
القادية م قبل المحاسبي اسفتقادا الفى البيا فا الفعليفة .و قفد توصفل البحفث الفى ا ف دلفى
الق م م ان المعيار المحاسبي الفدولي أكفد دلفى اهميفة الوقتيفة قفي ادفداد قاةمفة التفدقاا
القاديفففة اال ان ا لفففب الوحفففدا االقتصفففادية المحليفففة ال تعفففد اليشففف دلفففى اسفففاس وقتفففي
 بحث مستل م رسالة ماجستيق
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(قصففلي) ,كمففا ان ادالففاا الوقتيففة قففي هييففل الففدليل المحاسففبي للقظففام المحاسففبي الموحففد
سيسففادد قففي ادففداد كش ف التففدقاا القاديففة دلففى اسففاس مقحلففي (قصففلي) ,لففذلى يوصففي
البحث بادتماد الدليل االستقشادى الماتفقح الدفداد كشف التفدقاا القاديفة مف قبفل ديفوان
الققابفة الماليفة االتحففادى ,و ايضفا ادالفاا دقصففق الوقتيفة (المقحليفة) كوسففاس قفي ت ففويق
ن.م.م .الن ذلى سيساهم قي تسهيل مهمة ادداد كش التدقاا القادية المقحلية ,كمفا يفق
الباحثان ضقورة حث جميع الوحدا االقتصادية العاملة قفي البيئفة المحليفة بادفداد كشف
التدقاا القادية دلى االسذ المعيارية .
الكلمات الرئيسية :كشف التدفقات النقدية المتوقعة ,عنصر الوقتية

المقدمة
مع مو العولمة االقتصادية والمالية وتقوع حاجا المستفيدي م المعلوما
المحاسبية ازداد الحاجة لبيان حقكة التدق القادى للوحدا االقتصادية ,وبقز
الحاجة لمعققة أو السي قة دلى التدق القادى الاصة بوجود الاواةم المالية المحاسبية
(كش الدالل– الميزا ية العمومية) التي ال تظهق كمية القاد الداالل وكمية القاد الخارج
للوحدة االقتصادية الذى يسادد المستثمق قي التقبؤ بادرة الوحدة االقتصادية دلى تسديد
ديو ها و الوقاء بالتزاماتها ,وبالتالي تمي متخذ الاقار باالستثمار م ددم قي الوحدة
االقتصادية  ,وأيضا يسادد الوحدة االقتصادية قي اتخاذ الاقارا اددارية التي تسم
لإلدارة بمعققة القاد المتوقق لديها واميا ية الشقاء أو البيع .لذلى هق قاةمة التدقاا
القادية وازداد دملية استخدامها بموجب المعيار الدولي  IAS 7الذى ألزم الوحدا
االقتصادية بإدداده ,اذ تاوم قاةمة التدقاا القادية قي ايجاد أسذ تسادد قي تحديد وتاويم
قدرة الوحدة االقتصادية دلى توليد القاد ومياقوت ومجاال استخدام وتوقيتات ودرجة
التوكد م تحاا قي المستابل .و بما ان القظام المعموا ب قي العقاق هو القظام المحاسبي
الموحد و لجعل هذا القظام اكثق كفاءة و قادلية ددداد كش التدقاا القادية هقالى
ضقورة ددالاا دقصق الوقتية دلى ن.م.م .ليتواق مع مت لبا المعيار المحاسبي
الدولي و الااددة المحاسبية المحلية رقم  7الذان يؤكدان دلى دقصق الوقتي قي كش
التدقاا القادية و ايضا لييون ن.م.م .ل دور كبيق قي دملية ادداد اليش دلى االساس
الوقتي لييون كش التدقاا القادية اكثق قاةدة لمستخدمي اليش قي دملية التقبؤ كما
سعى م ال ا هذا البحث الى وضع موذج ماتقح لت ويق دملية صيا ة هذا اليش
دلى المستو المقحلي .

منهجية البحث
اوال  :مشكلة البحث
 .1ان االدتماد دلى معلوما القظام المحاسبي الموحد ال تمي م ادداد كش
التدقاا القادية المتوقع وق االسلوب المقحلي
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 .2دلى الق م م ت ور البيئة التيقولوجية للمعلوما المحاسبية اال ان دملية
ادداد كش التدقاا القادية قي البيئة المحلية ال يزاا تاليدى و بدون دليل
استقشادى .
ثانيا :اهمية البحث
قي ل الت ور الحاصل قي البيئة االقتصادية العالمية والمحلية وحاجة المستثمقي
المحليي و الدوليي والمهتمي بالادرة المالية للوحدة االقتصادية الى معلوما تمتاز
بيو ها م ةمة التخاذ الاقار وقابلة للتقبؤ و بادميان االدتماد دليها كل ذلى اد الى
زيادة االهتمام بيش التدقاا القادية والتقكيز دلى كيفية اددادها اذ ان اهماا دملية
تاييم االلية المتبعة قي ادداد كش التدقاا القادية يضع م قدرة الااةمة قي توقيق
معلوما م ةمة ومفيدة لمتخذ الاقار .
ثالثا :اهداف البحث
 .1بيان اهمية ومفهوم كش التدقاا القادية .
 .2بيان اهمية ال قياة المباشقة قي ادداد كش التدقاا القادية والتمييز بيقها وبي
ال قياة يق المباشقة قي ل البيئة التيقولوجية الحديثة و ظم المعلوما
االليتقو ية.
 .3بيان مفهوم و ا واع الاقارا االدارية التشغيلية و الحاجة للمعلوما المقحلية.
 .4توضي دور كش التدقاا القادية قي توجي الاقارا االدارية التشغيلية.
 .5ت ويق القظام المحاسبي الموحد بما يت ةم مع حاجة كش التدقاا القادية
المتوقعة.
رابعا :فرضيات البحث
 .1أن ت ويق القظام المحاسبي الموحد م ال ا ادالاا دقصق الوقتية سيسادد قي
ادداد كش التدقاا القادية المتوقع وق االساس المقحلي و سيقعيذ ذلى دلى
تعزيز الادرة التقبؤية.
 .2ان ادداد دليل استقشادى محلي لت بي المعيار المحاسبي الدولي الخاص بااةمة
التدقاا القادية سيسهل م مهمة ادداده دلى مستو الوحدا االقتصادية.

الجانب النظري:
المحور االول :مدخل مفاهيمي لقائمة التدفقات النقدية
 .1.1مفهوم قائمة التدفقات النقدية:
قبل أن يتم التعقف الى مفهوم وماهية التدقاا القادية يجب الت قق الى مفهوم
التدق القادى الذى هو تحوا األمواا م والى الشقكة ,اذ أن التدق القادى الموجب هو
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حقكة األمواا داالل الشقكة والتدق القادى السالب هو حقكة األمواا الارج الشقكة
( . )Nair, 2015:8وكما قاا  Liهو شقيان الحياة بالقسبة للشقكة ,وأن التحديد الدقي
للتدقاا القادية يجعل الشقكة قادرة دلى أتخاذ ققارا مالية مهمة قيما أذا كا ت الشقكة
دلى قيد الحياة أو أقلست ( .)Li and others, 2015:1كما ان لهذه الااةمة أهمية كبيقة
لمساددة المدراء الماليي حيث أن المعلوما التي تحتويها هذه الااةمة تسادد المدراء قي
مجاا التخ يط المالي قصيق األجل والسي قة دلى القاد (.)Motlagh,2013 : 110
.1.2

قائمة التدفقات النقدية بين المعيار المحاسبي الدولي  IAS7والقاعدة
المحاسبية المحلية رقم 7

قاةمة التدقاا القادية تاوم باألب غ د التغيق ال ا الفتقة المحاسبية قي القاد والقاد
المياقئ م ال ا اال ش ة التالية)Schroeder , 2009 : 242 ( :
 .1.2.1التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية:
أن قيمة التدقاا القادية القاشئة د األ ش ة التشغيلية هي مؤشق رةيسي للمد الذى
تست يع قي دمليا الشقكة توليد تدق ادى كاقي لسداد الاقوض ,الحفا دلى الادرة
التشغيلية للشقكة ,دقع التوزيعا والدالوا بوستثمارا جديدة دون اللجوء الى مصادر
تمويل الارجية ( . )EN-EUIAS7,2010:2ودلى الشقكا االب غ د التدق القادى
م اال ش ة التشغيلية بوستخدام أما)IAS7,2012:2( :
القةيسية ألجمالي القاد المستلم

 .1ال قياة المباشقة:اذ يتم االقصاح د الفئا
والقاد المدقوع
 .2ال قياة يق المباشقة :اذ يتم تسوية القب أو الخسارة ألثق الصفاا ذا
أو المدقودا
ال بيعة يق القادية ,اى توجيل أو مستحاا م المتحص
القادية التشغيلية الماضية أو المستابلية ,وبقود الدالل أو المصقوقا المقتب ة
بوستثمار أو تمويل التدقاا القادية.
 .1.2.2التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:
التدق القادى يحدد دلى اساس التغيقا قي الموجودا يويلة االجل واالستثمارا
قصيقة االجل يق المصقفة كالقاد المياقئ قي تاريخي متعاقبي للميزا ية العمومية,
تحت  IFRSودلى اساس بقود قاةمة الدالل ( .)Duhovnik , 2008 : 124التدق
الخارجي ل ستثمار يشمل المدقودا للتاديم او الحصوا دلى الاقوض ,المدقودا
الكتساب دي او االوراق المالية للشقكا االالق  ,والمدقودا للحصوا دلى
الموجودا الثابتة و يقها م الموجودا اال تاجية .وتشمل التدقاا الدااللية ل ش ة
االستثمارية المبالغ المستلمة د يقي جمع او التخلص م الاقوض ,ايقادا المبيعا
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م الديون او اسهم الشقكا االالق  ,والمابوضا م بيع الموجودا
م الموجودا اال تاجية (. )Nurnberg , 2006 : 31
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الثابتة و يقها

 .1.2.3التدفق النقدي من االنشطة التمويلية:
اال ش ة التمويلية هي اال ش ة التي تقت م التغيقا قي حجم وتيوي اسهم راس
الماا والاقوض للشقكة ,أن االقصاح المقفصل د التدقاا القادية القاشئة م اال ش ة
التمويلية مهم ال مفيد قي التقبؤ بمت لبا التدقاا القادية المستابلية المادمة م قبل
راس ماا الشقكة ( .)IAS 7, 2008:6اذ ان التدقاا الدااللة م اال ش ة التمويلية
تتضم العاةدا م اصدار سقدا الدي او االسهم ,ايقادا االستثمار التي تايد م قبل
الجها الما حة ال قاض يويلة االجل  ,قواةد ضقيبة الدالل م الخصوما المفاجئة
ل سهم ,العاةدا م االقتقاض يويل او قصيق االجل .اما التدقاا القادية الخارجة م
اال ش ة التمويلية تشمل توزيعا االرباح ,اال فاق دلى اقتقاء االسهم ,تسديد المبالغ
الماتقضة ,ومدقودا تيالي اصدار الدي (. )Nurnberg , 2006 :31
.1.3

طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية:

ان تيجة صاقي التدق القادى الداالل والتدق القادى الخارج القاجم م األ ش ة
التشغيلية يعقف رسميا باسم صاقي القاد المحصل م األ ش ة التشغيلية ,هذا الققم يمي
أن يحسب أما بال قياة المباشقة أو ال قياة يق المباشقة ()Garrison, 2003:736
 .1.3.1الطريقة المباشرة:
يتم أدداد قاةمة التدقاا القادية وق ال قياة المباشقة بـوسلوب يددى يقياة كش
الدالل وق هذا األسلوب يحسب التدق القادى التشغيلي د يقي تسوية القب التشغيلي
الذى يتم ادب غ دق قي حساب األرباح والخساةق ألى م البقود يق القادية قي قاةمة
الدالل ( ,)Mottaghi, 2011:19و االتي الجدوا رقم ( )1يبي يقياة أدداد قاةمة
التدقاا القادية وق ال قياة المباشقة:
جدول ( :)1اعداد قائمة التدفقات النقدية وفق الطريقة المباشرة
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :
القاد المستلم م الزباة
المدقودا القادية للبضاةع
المدقودا القادية للمصاري التشغيلية
المدقودا القادية د الفواةد
المدقودا القادية د ضقيبة الدالل
صاقي التدق القادى م األ ش ة التشغيلية

$XXX
$XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
$XXX

المصدر)Warren and et-al, 2014:727( :
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 .1.3.2الطريقة غير المباشرة:
يتضم هذا االسلوب البدء بصاقي الدالل و تحويل الى االساس القادى .اذ يتم تحويل
صاقي الدالل المستح لتحديد صاقي قيمة التدقاا القادية م األ ش ة التشغيلية
( .)Duchac and et-al, 2007:581وقي ما يلي جدوا ( )2يبي يقياة أدداد قاةمة
التدقاا القادية وق ال قياة يق المباشقة:
جدول ( :)2اعداد قائمة التدفقات النقدية وفق الطريقة غير المباشر
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :
صاقي الدالل
التسويا لتحويل صاقي الدالل الى صاقي التدق
القادى م األ ش ة التشغيلية
صاقي التدق القادى م األ ش ة التشغيلية

$XXX
XXX
$XXX

المصدر )Warren and et-al , 2014 : 728( :

المحور الثاني :اعداد قائمة التدفقات النقدية على وفق النظام المحاسبي الموحد
.2.1

مفهوم النظام المحاسبي الموحد:

أن ن .م .م .يعد ت ورا دمليا للعمل المحاسبي لما ياوم ب المحاسب ,ودمليا قي
القظقية المحاسبية لما يجب ان ياوم ب المحاسب الدمة للوحدة االقتصادية (ال لحة,
 . )3 :1998اذ ان القظام المحاسبي يعمل دلى تسجيل اال ش ة المتعددة التي تمارسها
الوحدة االقتصادية بيقها وبي الوحدا االالق  ,وتبويبها واستخ ص كاقة القتاة
المتقتبة دقها وتاديم المعلوما للمستخدم التي يحتاجها قي اتخاذ الاقارا بالوقت
المقاسب (المسعودى ,)13: 2013 ,اذ يؤم القظام المحاسبي الموحد دملية ضمان
االقتصادية وتفسيق المعلوما  ,ويوقق ايضا اقصاحا ماليا يسهل قهم
و س مة المعام
وققاءت ومعالجت والتعامل مع ومحاسبة المسؤولي قي الحيومة دلى اساس  .كما يضع
اسسا موحدة لعملية التاييم و الماار ة وتوحيد المبادئ و االصوا والاوادد المحاسبية قي
ل تعايد الع قا االقتصادية (قدورى .)2 :2014 ,م هقا حظ اهمية توقيق
معلوما مستابلية تسادد قي اتخاذ الاقارا .
.2.2

أهداف النظام المحاسبي الموحد:

ان الهدف االساسي للقظام المحاسبي الموحد هو تسجيل و تبويب و تلخيص العمليا
المالية ذا الاي مة القادية لمعققة تاة العمليا المالية ال ا قتقة زمقية معيقة مع
اميا ية استخقاج التااريق بدقة وبسقدة اذ ت ةم احتياجا المستخدم مع االحتفا
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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بالبيا ا لعدة سقوا وسهولة استقجادها (ديوان الققابة المالية .)524: 2011 ,وهقاك
اهداف االق للقظام المحاسبي الموحد مقها( :المسعودى )16 : 2013 ,
.1
.2
.3
.4

الوحدة

توقيق البيا ا ال زمة للتخ يط والققابة والتقفيذ دلى كل م مستو
االقتصادية ومستو الا اع والمستو الاومي
ربط حسابا الوحدة االقتصادية بالحسابا الاومية.
تسهيل دملية جمع البيا ا المحاسبية و تبويبها و الز ها.
استهدف القظام المحاسبي الموحد تخفي العبء الملاى دلى دات الوحدا
المستخدمة للقظام مع اميا ية بااء البيا ا ال زمة أل قاض المحاسب الاومي
والققابة والتخ يط.
.2.3

عرض قائمة التدفقات النقدية في ظل النظام المحاسبي الموحد

ان زيادة قادلية العمل المحاسبي يجعل م الممي ادداد قاةمة التدقاا القادية بشيل
مباشق م المصدر (الايود المحاسبية) .اذ ان القظام المحاسبي الموحد ياتقح اجقاء تغييق
قي هييل الايود المحاسبية م اجل جعل اى م الايود المحاسبية بمثابة قاددة بيا ا
لمزيد م العمل والتحليل ,اذ يجهز كل المعلوما الضقورية ألدداد او تحليل قواةم
معيقة للمحاسبة العامة (الميزا ية العمومية ,كش الدالل) والقاد (قاةمة التدقاا القادية)
م مصدر مشتقك ,تيم قوة القظام المحاسبي الموحد ليذ قي قدرت دلى ا تاج قاةمة
الدالل ولي قي كفاءة استخدام للبيا ا المحاسبية د تاج قاةمة التدقاا القادية وق
ال قياة المباشقة .ان حقكة رصيد الحسابا التي تقبع م كل م قاةمة الدالل والتدقاا
القادية المتعلاة بها (االيقادا والمصقوقا القادية – التيالي المالية – الموجودا )
(. )Stolowy and et-al ,1993:5-13
اما قي العقاق اقق مجلذ المعاييق المحاسبية والققابية بتاريخ  1996/7/30الااددة
المحاسبية رقم  7التي وض قيها يقق ادداد قاةمة التدقاا القادية وق القظام المحاسبي
الموحد وبال قياتي اليدوية وااللية( :الااددة المحاسبية . )11-9 : 1996, 7
 .2.3.1الطريقة اليدوية
وض القظام المحاسبي الموحد ان مسؤولية ادداد قاةمة التدق القادى هي م ضم
مهام الاسم المالي حيث ياوم الاسم بتعيي محاسب معي ألدداد الااةمة .اذ يعتمد المحاسب
دلى مستقدا الصقف ووصوال الابض وسقدا الايد قي دملية أدداد اليش اذ تعد
المصدر االساسي قي دملية االدداد ,اذ ياوم المحاسب بتوشيق المستقدا المذكورة م
الجهة العليا بختم الاص وحسب يبيعة التدق (تدق داالل او تدق الارج) و ود
(تشغيلي ,استثمارى ,تمويلي) (الااددة المحاسبية  .)11-9 :1996, 7وقي مايلي الشيل
( ) 1يوض الختم الذى يوجد قي أدلى كل مستقد او وصل او سقد قيد والذى يجب دلى
المحاسب توشيقها للتحضيق لعملية أدداد قاةمة التدقاا القادية:
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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خارج

تن
تش
تم
أس
شكل ( :)1الختم الخاص بأعداد قائمة التدفقات النقدية
المصدر من اعداد الباحثين

وحسب الختم اد ه ياوم المحاسب بودداد قاةمة التدقاا القادية كل حسب
شاي  .و هقا حظ ضقورة اشقاك قئا االق م المعقيي قي دملية االدداد الاصة
مع الق بة قي التحوا حو كش التدقاا القادية المتوقع (المعيارى) م ال ا اشقاك
االحصاةيي و المحللي الماليي و المتخصصي بالمخايق ليي يوالذ هذا اليش دوره
الفعاا قي دملية اتخاذ الاقارا .
 .2.3.2الطريقة االلية
اذا كا ت الشقكة تستخدم ن .م .م .المميق أى يتم االدتماد دلى الحاسوب قي
ادداد الدورة المحاسبية حيث ييون العمل وق هذه ال قياة اكثق سهولة وسقدة ,ويجب
دلى الشقكة تصميم بق ام ققدي دلى الحاسوب أل قاض ادداد قاةمة التدقاا القادية
اذ ييون مقتبط بالقظامي المحاسبي المميق ويتم تقحيل حقكة التدقاا القادية الي
وحسب التبويبا ويقق العقض المعتمدة وحسب الااددة المحاسبية (الااددة المحاسبية
 .)11-9 : 1996 ,7كما ق ضقورة ربط حقكة التدقاا القادية الدااللية (بالوحدة
االقتصادية) مع االيقاف الخارجية بمقظومة اليتقو ية.

الجانب العملي
المحور االول :تطوير النظام المحاسبي الموحد ألغراض كشف التدفقات النقدية
المرحلي المتوقع
قي هذا المبحث سيتم ت ويق القظام المحاسبي الموحد ليت ةم مع يقياة ادداد قاةمة
التدقاا القادية المتوقعة و يسهل قي دملية اددادها وايضا سيتم ادداد قاةمة التدقاا
القادية المتوقع  ,ولضع الية ادداد قاةمة التدقاا القادية المدرجة ضم الااددة
المحاسبية المحلية رقم  7سيتم ادداد الية مفصلة الدداد الااةمة لتسهل دمل المحاسبية
وتسقع قي دملية اددادها وق اسذ دلمية.
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اوال :لتسهيل ادداد قاةمة التدقاا القادية المتوقعة استقادا الى المواز ا الشاملة تم ادالاا
دقصق الوقتية دلى المعالجا المحاسبية م ال ا ت ويق هييل الدليل المحاسبي,
والشيل ( )2يوض الهييل الماتقح لت ويق للدليل المحاسبي:
الشهق

ــــ

السقة

ـــــ

ـــــ

ـــــ

الحساب
الث ثي

الحساب
الثقاةي

الحساب
االجمالي

ـــــ

ـــــ

ـــــ

شكل ( )2هيكل الدليل المحاسبي المقترح
المصدر :من اعداد الباحثين

ان الشيل اد ه يبي اضاقة حال السقة والشهق للدليل المحاسبي اذا ان هذه
الحاوا يجب ان توض تاريخ است م القاد بالقسبة للوحدة االقتصادية وتاريخ التسديد
كذلى ,ودقد ادداد الايد المحاسبي مع اضاقة تاريخ االست م وتاريخ التسديد سيسادد قي
ادداد قاةمة التدقاا القادية المتوقعة ,واالتي جدوا ( )3يبي ادالاا دقصق الوقتية قي
المعالجا المحاسبية:
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جدول ( )3ادخال عنصر الوقتية في المعالجات المحاسبي

ت

نوع
المعالجة

1

بيع
البضادة
باألجل

2

شقاء
البضادة
باألجل

3

االقتقاض

4

المابوضا
القادية

المعالجة الحالية حسب ن .م .م

حـ /مديقون ق اع دام 1611
حـ /صاقي المبيعا 4121
حـ /صقدوق المقكز 1811
حـ /مديقو ق اع دام1611
حـ/مخزن الاما مواد اولية 131
حـ/مجهزون ق اع الاص2614
حـ /مجهزون ق اع الاص 2614
حـ /ادية لد المصارف 183
حـ /ققوض قصيقة للا اع العام
حـ1421 18 08 /
1421
حـ /ادية لد المصارف 183

حـ183 17 10 /

حـ /ادية لد المصارف 183

حـ183 18 08 /

حـ /صقدوق المقكز 1811

حـ/م .رواتب واجور
القواتب
واالجور

المعالجة المقترحة
لتطوير ن.م.م
حـ1611 18* 08  /
حـ4121 17 10 /
حـ1811 18 08 /
حـ1611 18 08 /
حـ131 17 10 /
حـ2614 18 08 /
حـ2614 18 08 /
حـ183 18 08 /

31

حـ1811 18 08 /

حـ31 17 10 /

حـ/م .رواتب و اجور مستحاة 2664

حـ2664 17 11 /

حـ/رواتب و اجور مستحا 2664

حـ2664 17 11 /

5
حـ /ادية لد المصارف 183

حـ183 17 11 /

دور المعالجة المقترحة في قائمة
التدفقات النقدية المستهدفة
ان ا هار تاريخ التحصيل المتف دلي بالايد
سيسهل م مهمة احتساب الفاةض و العجز
ال ا السق .
ان ا هار تاريخ السداد للبضادة المشتقاة
باألجل سيجعل الوحدة االقتصادية قادرة
دلى المواز ة بي تاريخ السداد و تاريخ
التحصيل و بذلى ستيون الوحدة قادرة دلى
ادارة القاد بشيل اقضل .
ان ا هار تاريخ دقع الاقوض م قبل
الوحدة االقتصادية قي الايد المحاسبي
سيسادد قي ادداد قاةمة التدقاا القادية
المستهدقة م ال ا معققة مادار القاد
الواجب دلى الوحدة االقتصادية و تاريخ
االستحااق الاصة دقد ادداد الااةمة بصورة
قصلية او مقحلية وسييون التقبؤ اكثق دقة .

ان ا هار تاريخ االيداع او السحب م
الحساب المصققي للوحدة االقتصادية
سيمي الوحدة االقتصادية م معققة
القاد المتوقق لديها وتيون قادرة بشيل
اكبق دلى ادارة القاد لتمويل شايها
الجارى او الايام باالستثمارا المهمة
وبالتالي سيؤثق دلى قاةمة التدقاا
القادية المستهدقة وا ش تها التشغيلية
واالستثمارية و التمويلية.
ان ايضاح تاريخ استحااق القواتب
واالجور للمو في و العماا التابعي
للوحدة االقتصادية قي الايد المحاسبي
يمي الوحدة م ادارة القاد و المواز ة
بي القاد الداالل و القاد الخارج الاصة
اذا ما تم ايضاح تاريخ االيداع و السحب
لحساب الوحدة قي المصقف .



كما يجب التقسي قي السياسة المالية للوحدة االقتصادية بي جا ب المستحاا و جا ب المابوضا بحيث يتم
ادتماد سياسة الخصم القادى بما يقسجم مع يبيعة التدقاا الدااللة و الخارجة .

 الحاوا المضاقة
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الغيق
م
دون توسط
مخازن (قي
حالة الشقاء
و االستخدام
المباشق)

صيا ة
وساةط ال

حـ /مستلزما سلعية 32
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حـ32 17 10 /

حـ /مجهزي تجاريي 261

حـ261 18 08 /

حـ/صيا ة وساةط ال و ا تااا
3314

حـ3314 17 10 /

حـ /مجهزون ق اع دام 2611

حـ2611 18 08 /

حـ /مجهزون ق اع دام 2611

حـ2611 18 08 /

حـ /ادية لد المصارف 183

حـ183 18 08 /

حـ /م  .صيا ة 3112

حـ3112 15 10 /

حـ /مجهزي 2611

حـ2611 17 08 /

7

8

مصقوف
سقوا ساباة

حـ /م  .سقوا ساباة 391

حـ391 17 08 /

حـ /م  .صيا ة 3112

حـ3112 17 08 /
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أن ا هار تاريخ است م و تسديد
القادية قي الايد المحاسبي سيسادد
قي ادداد قاةمة التدقاا القادية
المقحلية م ال ا معققة القاد
المتوقق لد الوحدة االقتصادية و
بالتالي اميا ية التقبؤ بالتدق القادى
المستابلي وبالتالي اتخاذ ققار
مقاسب بشون القاد أى هل سيتم
استثمار القاد المتوقق اذا تبي وجود
اد قاةض او االقتقاض اذا كان
هقالى دجز لد الوحدة االقتصادية .
تحتاج الوحدة االقتصادية دجقاء
صيا ة دورية آلالتها و معداتها و
االثاث الميتبي التابع لها و وساةط
القاد و تيون هذه الصيا ة تاقيبا
مقتظمة قي بعض الحاال و هقاك
صيا ة يق متيقرة تيون كعمقة لها
لذلى ا هار تاريخ استحااق الصيا ة
قي الايد المحاسبي سيمي الوحدة
االقتصادية م ادارة القاد بشيل جيد
و ان هذه المصاري تؤثق قي
صاقي القب الذى يتم تعديل بااةمة
القادية ديجاد التدقاا
التدقاا
القادية التشغيلية وبالتالي تؤثق بااةمة
التدقاا القادية المستهدقة .
ان ا هار تاريخ استحااق
او تاريخ دقع
المصقوقا
قي الايد المحاسبي
المصقوقا
سيمي الوحدة االقتصادية م التقبؤ
بشيل اقضل الاصة اذا ما كا ت هذه
ساباة
تابعة لسقوا
المصاري
ستجعل الوحدة االقتصادية قادرة
دلى ادداد قاةمة التدقاا القادية
المستهدقة ذا قدرة تقبؤية دالية .

المصدر من اعداد الباحثين

م ال ا ادالاا دقصق الوقتية الذى تم ايضاح قي الجدوا اد ه سيسادد قي
ادداد قاةمة التدقاا القادية المقحلية المتوقع وذلى م ال ا اضاقة تاريخ سداد واست م
القادية الذى يسادد معد الااةمة م الايام بالتقبؤ بالشيل الصحي وأدداد الااةمة بالشيل
المقحلي (الفصلي) ا لذى يعزز م جودة الااةمة وأهميتها قي التقبؤ واتخاذ الاقار الاصة
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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اذا ما تم التقكيز قي ادداد الااةمة دلى الوقتية التي شدد دليها المعيار المحاسبي الدولي
 IAS 7وددم االدتماد دلى البيا ا الفعلية قي ادداد الااةمة ولي يتم اددادها م ال ا
المواز ا اى م ال ا البيا ا التقبؤية الن البيا ا الفعلية ال تسادد قي التقبؤ بالشيل
الم لوب الن الوحدا االقتصادية قي الوقت الحالي تعيش قي بيئة اقتصادية متالبة
و بالتالي قان البيا ا الفعلية المتحااة للوحدة االقتصادية م الممي ان تتغيق بشيل
ملحو قي السقة الاادمة لذلى ال يجب االدتماد دليها قي دملية التقبؤ بالقادية بل يجب
استخدام بيا ا تقبؤية للتقبؤ بالتدقاا القادية المستابلية .دلى الق م م ذلى ,يعتاد
البعض بون اضاقة البعد الزمقي للايود قد يعاد العمل المحاسبي وم ثم يؤثق سلبا قي
المعالجا المحاسبية الايدية ال سيما و ان البعد الزمقي لبعض الايود الماتقحة التتضم
دقع او است م ادى ,كما ان الحسابا التي ستتضم است م او دقع ادى ستتضم االف
التواريخ الزمقية مما يقبى العمل المحاسبي واالستفادة ال قاض ادداد كش التدق
القادى .لي القموذج الماتقح يوقق مقاقع اكثق م التيالي التي تتقتب دلى دملية
التحوا الاصة و ان االتجاها الحديثة تقادي البعد الزمقي قي االجقاءا المحاسبية
و عتاد بون التشغيل االليتقو ي للبيا ا سيسهل م مهمة هذا البعد .
ثانيا :سيتم توضي ال وا ادداد المواز ا الشاملة م ال ا المقاحل التالية و استقادا
الى المواز ا التي اددتها ديقة البحث (شقكة بيبسي بغداد للمشقوبا الغازية) لسقة
:2015
اوال :اعداد مواننة كشف العمليات الجارية
سيتم ادداد مواز ة قاةمة الدالل استيماال للمواز ا الشامة و لغقض الحاجة اليها و الى
رقم صاقي القب قي التقبؤ بالبقود الواردة قي قاةمة الميزا ية العمومية و التالي الجدوا
رقم (  ) 4يبي مواز ة قاةمة الدالل التي تم اددادها باالدتماد دلى مواز ا شقكة
بيبسي بغداد للمشقوبا الغازية لسقة  2015وكآالتي:
جدول ( :)4مواننة كشف العمليات الجارية 2015









التفاصيل
االيرادات الجارية
 المصروفات الجارية:
القواتب واالجور
المستلزما السلعية
المستلزما الخدمية
مشتقيا بضاةع بغقض البيع
قواةد و ايجارا و اراضي
اال دثارا
ضقاةب و رسوم
 مجموع المصروفات الجارية

مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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7078700000
0
130000000
10550000000
50000000
191298267000
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 فائض العمليات الجارية (المرحلة
االولى)
تضاف :االيقادا التحويلية االالق
 االيقادا االالق
تقزا :المصقوقا االالق
 المصقوقا التحويلية (ددا ح )384
 المصقوقا االالق
فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)
المصدر من اعداد الباحثين
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13080673000
300000000
10600000
305000000
13065073000

ثانيا :اعداد مواننة الميزانية العمومية
الخ وة الثا ية الستيماا المواز ا الشاملة هي ادداد مواز ة الميزا ية العمومية
التي يتم استخدامها لتحديد الموجودا الثابتة وقيمة االستثمارا التي حتاج اليها قي
مواز ة قاةمة التدقاا القادية ,و الجدوا رقم ( )5يبي مواز ة المقكز المالي التي تم
اددادها باالدتماد دلى مواز ا وبيا ا شقكة بيبسي بغداد للمشقوبا الغازية لسقة
 2015وكاألتي:
جدول ( )5مواننة الميزانية العمومية لسنة 2015
الموجودات
الموجودات المتداولة :
القادية ()1

55194104749

المطلوبات  +حق الملكية
المطلوبات المتداولة:
5179959389
الداةقون ()8

المخزون ()2

49518612774

2387787232

التخصيصا ()9

المديقون ()3

10937893907

مجموع الموجودات المتداولة

115650611430

مجموع
المتداولة

الموجودات الثابتة :
الايمة الدقتقية ()4
مشقودا تحت التقفيذ ()5
فاا ايقادية مؤجلة ()6
استثمارا مالية يويلة االجل ()7

75192128034
15857084117
1744290100
46376642

حق الملكية:
رأس الماا
االحتياييا ()10

133000000000
67922743702

مجموع الموجودات الثابتة

92839878893

مجموع حق الملكية

200922743702

مجموع المطلوبات
 +حق الملكية

208490490323

مجموع الموجودات

208490490323

المطلوبات

7567746621

المصدر من اعداد الباحثين
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 )1تم ايجاد مبلغ القادية م ال ا االتي :
مبلغ القادية قي  + 2014/12/13رصيد القاد هاية المدة م الجدوا ()6
55194104749 =18521236000 + 36672868749
 )2تم ايجاد مبلغ المخزون م ال ا االتي :
مبلغ المخزون قي  × 2014/12/31سبة التغيق قي المخزون ال ا  9سقوا
3239535415 = 0.07 × 46279077359
49518612774 = 3239535415 + 46279077359
 )3تم ايجاد مبلغ المديقون م ال ا االتي :
مبلغ المديقون قي  × 2014/12/31سبة التغيق قي المخزون ال ا  9سقوا
7283321065 = 0.39 × 18221214972
10937893907 = 7283321065 – 18221214972
 )4تم ايجاد مبلغ الايمة الدقتقية م ال ا االتي :
مبلغ الايمة الدقتقية قي  + 2014/12/31مبلغ المصقوقا القاسمالية المتوقع م
الجدوا ( – )6مبلغ اال دثار المتوقع م الجدوا ()6
75192128034 = 10550000000 – 7501750000 + 78240378034
 )5تم ايجاد مبلغ مشقودا تحت التقفيذ م ال ا ادتماد مبلغ  2014/12/31دلى
ادتبار ان مبلغ المشقودا المتوقع اضاقت ال ا سقة  2015تم احتساب قي
مبلغ الايمة الدقتقية .
 )6تم ايجاد مبلغ القفاا االيقادية المؤجلة م ال ا االتي:
مبلغ القفاا االيقادية قي  × 2014/12/31سبة التغيق قي القفاا ال ا  9سقوا
131290645 = 0.07 × 1875580655
1744290010 = 131290645 – 1875580655
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 )7تم ايجاد مبلغ االستثمارا المالية يويلة االجل م ال ا ادتماد مبلغ
 2014/12/31الذى يبلغ ( ,)46376642اذ الحظت الباحثة ا اليوجد تغييق
قي قيمة االستثمارا ال ا السقوا التسعة الماضية.
 )8تم ايجاد مبلغ الداةقون م ال ا االتي:
مبلغ الداةقون قي  × 2014/12/31سبة التغيق قي الداةقون ال ا  9سقوا
338875847 = 0.07 × 4841083542
5179959389 = 338875847 + 4841083542
 )9تم ايجاد مبلغ التخصيصا م ال ا االتي :
سبة م قاةض العمليا الجارية مقحلة  + 2مخصص تعويضا حقب
(2387787232 = 917966520 + )11.25 × 13065073000
 )10تم ايجاد مبلغ االحتياييا م ال ا االتي :
مبلغ االحتياييا
الضقيبة

قي + 2014/12/31

قاةض العمليا

الجارية بعد الصم مبلغ

67922743702 = 11595252288 + 56327491414
ثالثا :اعداد مواننة التدفقات النقدية
ان ادداد مواز ة قاةمة التدقاا القادية يتم باالدتماد دلى مواز ا و بيا ا
شقكة بيبسي بغداد للمشقوبا الغازية ويتم ادداد المواز ة بال قياة المقحلية (قصلية)
والجدوا ( )6يبي مواز ة التدقاا القادية (كش التدقاا القادية المتوقع) ,وكاألتي:
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جدول ( )6مواننة التدفقات النقدية لسنة 2015
التفاصيل

الفصل االول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع

المبلغ االجمالي
المتوقع

التدقاا القادية م اال ش ة التشغيلية :
القاد المستلم م الزباة

42817388000

53751664000

62948712000

44861175000

204378940000

المدقودا القادية  :القواتب و االجور

3950695000

4279919000

4279919000

3950695000

16461229000

مشتقيا مستلزما سلعية

32897437000

41298456000

48364727000

34467719000

157028338000

المستلزما الخدمية

14830000

18617000

21802000

15538000

70787000

قواةد وايجارا وأراضي

13000000

91000000

13000000

13000000

130000000

المصقوقا التحويلية

ــــــــــــ

24240000

24240000

12120000

60600000

30500000

91500000

122000000

61000000

305000000

ــــــــــــ

13300000000

2500000000

ــــــــــــ

15800000000

36906462000

59103731000

52825688000

38520072000

189855954000

صاقي التدق القادى م اال ش ة التشغيلية

5910926000

5352067000-

10123024000

6341103000

14522986000

التدقاا القادية م اال ش ة االستثمارية:
ا شاء ابقية اضاقية

1489455000

1186969000

1422889000

414937000

()4514250000

وساةط ال

300254929

207620071

ـــــــــــ

ــــــــــ

()507875000

ــــــــــ

1941875000

ـــــــــــ

ــــــــــ

()1941875000

105300000

ــــــــــــ

253872000

178578000

المصقوقا االالق
تسديدا الداةقون
مجموع المدقودا

ال وي ا تاجية و راقعا
اليتقو يا ميتبية
صاقي التدق القادى م اال ش ة
االستثمارية
التدقاا القادية م اال ش ة التمويلية:

()537750000

1895009929

3336464071

1676761000

593515000

()7501750000

ـــــــــ

435502433

435502433

435502434

()1306507300

ـــــــــ
4015916071
11500000000
15515916071

435502433
612121550414410226000
8289010496

435502433
8010760566
7182721000
15193481566

435502434
5312085566
12930307000
18242392566

()1306507300
5714728700
11500000000
17214728700

توزيعا المساهمي
صاقي التدق القادى م اال ش ة التمويلية
صاقي التدق القادى
صاقي التدق القادى قي بداية السقة
= صاقي التدق القادى هاية السقة

المصدر من اعداد الباحثان

م ال ا الجداوا ( )4و ( )5و ( )6حفظ ا ف تفم ادفداد قاةمفة التفدقاا القاديفة
المتوقعة وق االساس المقحلي و استقادا الى المواز ا الشفاملة و مف الف ا هفذه الااةمفة
تست يع الوحدة االقتصادية التقبؤ بالتدقاا القادية المستابلية و معققة القافد المتفوقق الف ا
السقة ,اذ حظ ان صفاقي التفدقاا القاديفة التشفغيلية قفي القبفع االوا حاافت افد موجفب
تسففت يع قي ف تغ يففة الففقاص او العجففز الحاصففل قففي القبففع الثففا ي و م ف ال ف ا هففذا تيففون
االدارة قادرة دلى تحديد مافدار القافد المتفوقق لفديها الف ا السفق وايضفا هفل سفتتخذ قفقار
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باالسفتثمار ام التمويففل وهفل سففييون قصففيق ام يويفل االجففل .ان ادالففاا الوقتيفة قففي هييففل
الدليل المحاسبي سادد قي ادداد قاةمة التدقاا القادية المتوقعة وق االساس المقحلفي ,اذ
ان معققففة تففاريخ التسففديد المتوقففع و االسففت م ستسففادد المحاسففب دقففد ادففداده الااةمففة قففي
التقبؤ بالقاد الذى سيتوقق لد الوحدة االقتصادية و قفي اى ربفع مف السفقة سفيتم التسفديد و
بالتالي ستيون الااةمة المعدة ذا قفدرة تقبؤيفة داليفة أل هفا معفدة وقف اسفذ دلميفة ولفيذ
وق االجتهاد الشخصفي كمفا يحفدث قفي ا لفب الوحفدا االقتصفادية المحلفي .وهفذا يثبفت
صحة الفقضية االولفى التفي تفقص دلفى "ان ت فويق القظفام المحاسفبي الموحفد مف الف ا
ادالففاا دقصففق الوقتيففة سيسففادد قففي ادففداد كش ف التففدقاا القاديففة المتوقففع وق ف االسففاس
المقحلي و سيقعيذ ذلى دلى تعزيز الادرة التقبؤية.
المحور الثاني :اعداد دليل استرشادي العداد قائمة التدفقات النقدية وفق المعيار
المحاسبي الدولي IAS 7
ان االلية المتبعة م قبل ديوان الققابة المالية االتحادى ددداد قاةمة التدقاا القادية
والمدرجة مع الااددة المحاسبية المحلية رقم ( )7ال تحتوى دلى الادر الياقي م
االقصاح قي اجقاءا االدداد ,كما ا ها الية مختصقة وال تسهل دمل المحاسب قي
ادداد الااةمة ودلى الق م م االهمية اليبيقة لهذه الااةمة قي المساددة التخاذ الاقارا
اال ان ا لب الوحدا االقتصادية المحلية تعا ي قي دملية اددادها ظقا لالة الخبقة لد
المحاسبي وددم وجود دورا تدريبية و تعليمة ددداد هذه الااةمة ,لذلى تق الباحثة ان
هقالى ضقورة لت ويق الية ادداد قاةمة التدقاا القادية لتسهل دمل المحاسبي وتيون
ال وة للتوج حو المعاييق المحاسبية ,وسيتم ت ويق دليل ادداد قاةمة التدقاا القادية
وق  IAS 7و االتي ال وا الدليل االستقشادى الماتقح الدداد قاةمة التدقاا القادية:
الدليل االسترشادي المحلي المقترح إلعداد قائمة التدفقات النقدية وفق المعيار
المحاسبي الدولي  IAS 7و المعايير المحاسبية االخرى
ددداد قاةمة التدقاا القادية وق المعيار المحاسبي الدولي  IAS 7هقالى ددة
مت لبا يجب توققها لتسهيل مهمة ادداد الااةمة و هذه المت لبا كآالتي:
 كش العمليا الجارية للسقة المقاد ادداد قاةمة التدقاا القادية لها .
 قاةمتي متتاليتي للميزا ية العمومية احدهما للسقة المالية التي تسب سقة االدداد
واالالق لسقة االدداد.
 بيا ا اضاقية مقتااة م دقتق االستاذ العام و ميزان المقاجعة الشهقى للحصوا
دلى معلوما تفصيلية اضاقية بهدف تحديد كيفية توريد او استخدام القادية ال ا
الفتقة وادارتها.
 .1الخطوة االولى دقد ادداد قاةمة التدقاا القادية وق ال قياة يق المباشقة يتم البدء
بتعديل قاةض العمليا الجارية للمقحلة الثا ية وق اساس االستحااق للوصوا الى
صاقي التدقاا القادية التشغيلية وكاألتي:
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

167

)ISSN (1681-6870

االلية المقترحة إلعداد كشف التدفقات النقدية المتوقع على وفق
النظام المحاسبي الموحد

أ.
ب.
ج.

د.
ه.
و.
ن.
ح.

صفوان قصي عبد الحليم؛ سمر منذر
عبد الواحد

الجارية للمقحلة الثا ية م قاةمة العمليا
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الجارية للسقة

ايجاد قاةض العمليا
الحالية.
ايجاد التغيق قي الموجودا المتداولة (مخزون  ,13مديقون  ,16م .مدقودة
مادما  )1663م ال ا ماار ة كل بقد قي قاةمة الميزا ية العمومية الساباة وقاةمة
الميزا ية العمومية الحالية .
قي حالة وجود زيادة قي (مخزون  ,13مديقون  ,16م .مدقودة مادما  )1663يتم
التقزيل م قاةض العمليا الجارية للمقحلة الثا ية ,اما اذا كان هقالى اصان قي
(مخزون  ,13مديقون  ,16م .مدقودة مادما  )1663يتم اضاقة القاص الى قاةض
العمليا الجارية للمقحلة الثا ية.
هقالى حسابا يتم االذها م قاةمة العمليا الجارية مثل اال دثار  37و الضقاةب
 384يتم اضاقتها الى قاةض العمليا الجارية المقحلة الثا ية .
ايجاد التغيق قي الم لوبا المتداولة (داةقون  ) 26م ال ا ماار ة كل بقد قي
قاةمة الميزا ية العمومية الساباة و قاةمة الميزا ية العمومية الحالية .
قي حالة وجود زيادة قي الم لوبا المتداولة (داةقون  ) 26يتم اضاقة الزيادة الى
قاةض العمليا الجارية للمقحلة الثا ية  ,اما اذا كان هقالى اصان قيتم تقزيل م
قاةض العمليا الجارية للمقحلة الثا ية .
قي حالة وجود الساةق او مياسب بيع موجودا ثابتة يتم اضاقتها او تقزيلها م
قاةض العمليا الجارية للمقحلة الثا ية .
اد ه دلى قاةض العمليا الجارية المقحلة الثا ية يتم ايجاد
م ال ا التعدي
صاقي التدقاا القادية م اال ش ة التشغيلية .

 .2الخطوة الثانية :هي ايجاد صاقي التدقاا القادية االستثمارية وكاألتي:
أ .قي حالة وجود دملية شقاء (اراضي  ,111مبا ي و مقشو ويقق  ,112اال
و معدا  .... ,113الخ ) يتم تقزيلها وتحسب هذه العملية م ال ا ماار ة
الموجودا الثابتة لااةمة الميزا ية العمومية الساباة وقاةمة الميزا ية العمومية
الحالية .
ب .قي حالة وجود دملية بيع (اراضي  ,111مبا ي ومقشا ويقق  ,112اال
ومعدا  .... ,113الخ ) يتم اضاقتها وتحسب هذه العملية م ال ا ماار ة
الموجودا الثابتة قاةمة الميزا ية العمومية الساباة و قاةمة الميزا ية العمومية
الحالية.
ج .قي حالة مق الوحدة االقتصادية ققوض  14يتم تقزيلها م اال ش ة االستثمارية
اما اذا اقتقضت الوحدة قان الاقوض المستلمة  24يتم اضاقتها.
د .قي حالة شقاء اسهم او سقدا يتم تقزيلها م اال ش ة االستثمارية.
ه .م ال ا البقود اد ه ودمليا المعالجة لها يتم ايجاد صاقي التدقاا القادية م
اال ش ة االستثمارية.
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القادية م

 .3الخطوة الثالثة :ألدداد قاةمة التدقاا
اال ش ة التمويلية و كآالتي:
أ .قي حالة بيع اسهم وسقدا الوحدة االقتصادية يتم اضاقتها الى اال ش ة التمويلية
م ال ا الماار ة بي قاةمة الميزا ية العمومية الساباة وقاةمة الميزا ية
العمومية الحالية.
ب .قي حالة وجود توزيعا دلى المساهمي يتم تقزيلها م اال ش ة التمويلية.
ج .تاوم الوحدة االقتصادية بإصدار اسهم ويتم اضاقة القاد المتوقق م دملية
االصدار الى اال ش ة التمويلية.
د .تاوم الوحدة االقتصادية قي بعض االحيان بإدادة اكتساب حصة راس الماا
وايضا يتم اضاقتها الى اال ش ة التمويلية.
ه .وم ال ا البقود اد ه ودمليا المعالجة لها يتم ايجاد صاقي التدقاا القادية
م اال ش ة التمويلية.

 .4الخطوة الرابعة :ددداد قاةمة التدقاا القادية هي ماار ة صاقي التدق القادى
لأل ش ة الث ثة (تشغيلية ,استثمارية ,تمويلية) للتوصل الى صاقي التدقاا القادية .
 .5الخطوة الخامسة :هي ماار ة القاد قي قاةمة الميزا ية العمومية الساباة وقاةمة
الميزا ية العمومية الحالية ديجاد الفقق قي القادية .
 .6الخطوة السادسة :يتم اضاقة الفقق قي القادية الى صاقي التدق القادى ليتم التوصل
الى صاقي التدقاا القادية قي هاية السقة.
م ال ا ال وا الدليل اد ه الدداد قاةمة التدقاا القادية وبيان التفاصيل و
الخ وا التي يحتاجها المحاسب الدداد الااةمة سيسهل م مهمة ادداده دلى مستو
ا لوحدا االقتصادية و بالتالي سيتمي المحاسبي م ادداد الااةمة ويساهم قي مساددة
االدارة قي التقبؤ بالتدق القادى المستابلي .
و مايتادم يثبت صحة الفقضية الثا ية التي تقص دلى "ان ادداد دليل استقشادى
محلي لت بي المعيار المحاسبي الدولي الخاص بااةمة التدقاا القادية سيسهل م مهمة
ادداده دلى مستو الوحدا االقتصادية "

االستنتاجات
.1
.2
.3
.4

دلى الق م م ان المعيار المحاسبي الدولي أكد دلى اهمية الوقتية قي ادداد
قاةمة التدقاا القادية اال ان ا لب الوحدا االقتصادية المحلية ال تعد الااةمة
دلى اساس وقتي (قصلي).
أن قاةمة التدقاا القادية المعدة وق االساس المقحلي (قصلي) و استقادا الى
المواز ا ستيون ذا مقفعة كبيقة قي التقبؤ بالتدق القادى المستابلي.
قلة الخبقة والدورا التدريبية للمحاسبي قي البيئة المحلية اد الى ضع
قي ادداد قاةمة التدقاا القادية لد المحاسبي .
اهماا القظام المحاسبي الموحد الوقتية قي هييل الدليل المحاسبي.
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 .5ان ادالاا الوقتية قي هييل الدليل المحاسبي للقظام المحاسبي الموحد سيسادد
قي ادداد قاةمة التدقاا القادية دلى اساس مقحلي (قصلي).

التوصيات
.1
.2

.3
.4

تدريبية دديدة تساددهم قي تعلم

هقالى ضقورة ددالاا المحاسبي قي دورا
يقق ادداد قاةمة التدقاا القادية.
دلى مجلذ المعاييق المحاسبية والققابية المحلية محاولة ايجاد تواق بي
قي القظام
المعاييق المحاسبية والقظام المحاسبي الموحد او ادالاا تعدي
المحاسبي الموحد ليت ةم مع البيئة العقبية والدولية التي تتبقى المعاييق
المحاسبية.
هقالى ضقورة دلزام الشقكا بإدداد قاةمة التدقاا القادية دلى اساس مقحلي
لتساددهم قي اتخاذ الاقارا وتسادد المستثمقي قي تاييم اداء الوحدة
االقتصادية ال ا السقة.
ضقورة توسيع اشقاك جها مختلفة قي دملية ادداد كش التدقاا القادية.
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Abstract: The aim of this paper is to explain the
concept of the cash flow statement and its method of
preparation according to the Uniform Accounting
System (UAS) and to clarify the concept and
objectives of UAS. And the possibility of developing a
method of preparing the cash flow statement by
relying on the estimated data that have a high
predictive capacity compared to the list prepared
according to the actual data and to prepare this list
according to the expected basis. A focus on helping to
prepare the list through the introduction of the
temporal element of the structure of the accounting
guide. The problem of the research is on preparing
the cash flow statement based on the actual
approach, without taking into consideration the
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flows,

which

reduces

the

importance of this disclosure. UAS lacks a specific
mechanism for preparing the expected cash flow
statement on an interim basis. In light of the research
hypotheses that "the development of a unified
accounting system through the introduction of a time
component will help in preparing the expected cash
flow statement and this will reflect the strengthening
of the predictive capacity", and that "the preparation
of the standard cash flow statement requires
reformulation. According to the temporary approach.
Therefore,

the

research

was

based

on

the

development of the consolidated accounting system
and the preparation of the expected cash flow
statement for the research sample (Pepsi Baghdad).
In addition, a guide was prepared to facilitate the
preparation of the cash flow statement by the
accountants based on the actual data. The study
concluded that although the international accounting
standard emphasized the importance of timing in the
preparation of the cash flow list, most of the local
economic units are not considered to be based on a
period (quarterly), and the introduction of time in the
structure of the accounting guide to the unified
accounting system will help in the preparation of the
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cash flow statement on a quarterly basis. Therefore,
the study recommends the adoption of the proposed
guideline for the preparation of the cash flow
statement by the Federal Audit Bureau, and the
introduction of the interim component as a basis for
the development of the bank. As this will contribute to
facilitating the preparation of the interim cash flow
statement. Both researchers believe that all economic
units working in the local environment should be
prepared to prepare the cash flow statement on the
standard basis.
Keywords: Expected Cash Flow Statement, Time
Component.
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