
   :ملحق

  لمنشأةقائمة التدفقات النقدية 
أ، من المعيار، ويهدف بصفة أساسية إلى توضيح آيفية تطبيق المعيار جزال يعتبر هذا الملحق  

  .فهم معانيهعلى وللمساعدة 

عرض "وطبقا للمعيار الدولي األول . يوضح هذا المثال المبالغ المتعلق بالفترة الحالية فقط  -١
نه في التطبيق العملي يجب مراعاة عرض األرقام المقارنة للسنة السابقة فإ"  البيانات المالية

  .أيضا

تم عرض المعلومات المتعلقة بكل من قائمة الدخل وقائمة المرآز المالي لتوضيح آيفية  -٢
ويجب . إعداد قائمة التدفقات النقدية في ظل الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة

ن قائمة الدخل وقائمة المرآز المالي في المثال آالتي ال مالحظة أن طريقة عرض آل م
  .تتفق مع مقتضيات المعايير المحاسبية الدولية

  .تعتبر أيضا مناسبة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية التاليةالمعلومات  -٣

التي تم  موجوداتوتقدر القيمة العادلة لل. ٥٩٠م شراء آافة أسهم الشرآة التابعة نظير  •
  :التي تم االلتزام بها آما يلي  مطلوباتول عليها والالحص

 ١٠٠  المخزون
 ١٠٠  المدينون
 ٤٠  النقدية

 ٦٥٠  الثابتة موجوداتال
 ١٠٠  الدائنون التجاريون

 ٢٠٠  طويلة األجل    ديون
 طويلة األجلنقدا، آما تم الحصول على قروض نقدية  ٢٥٠تم إصدار أسهم نظير مبلغ  •

  .٢٥٠بمبلغ 

آما تم دفع فوائد مقدارها . منها خالل الفترة الحالية ١٧٠تم دفع  ٤٠٠روف الفوائد مص •
  .تخص الفترة السابقة ١٠٠

  . ١٢٠٠ تم توزيع أرباح نقدية مقدارها •

وتم .  ٤٠٠و  ١٠٠٠الضرائب المستحقة في بداية ونهاية الفترة آانت على التوالي   •
وتبلغ الضرائب . ٢٠٠بمقدار  خالل الفترة عمل مخصص للضرائب الخاصة بالفترة

  .١٠٠المحجوزة عن توزيعات أرباح مستلمة 

  

منها  ١٢٥٠ثابتة بتكلفة قدرها  موجوداتقامت المجموعة خالل الفترة بالحصول على   •
  .نقدا ٣٥٠عن طريق عقود إيجار تمويلية،  وتم دفع الباقي وقدره  ٩٠٠



بمبلغ  ٦٠الستهالك الخاص بها ومجمع ا ٨٠ثابتة تكلفتها التاريخية  موجوداتتم بيع   •
٢٠.  

  . ١٠٠تضمن فوائد مستحقة قدرها ٢- ١٩رصيد حساب المدينين في نهاية الفترة  •

  ٢ -  ١٩ المنتهيةقائمة الدخل الموحدة عن الفترة 

 ٣٠.٦٥٠  المبيعات
 )٢٦.٠٠٠(  تكلفة المبيعات
 ٤.٦٥٠  مجمل الربح

 )٤٥٠(  مصروف االستهالك
 )٩١٠(  مصروفات بيعيه وإدارية

 )٤٠٠(  مصروف الفوائد
 ٥٠٠  إيراد استثمارات

 )٤٠(  العمالت األجنبية صرفخسائر تغير أسعار 
صافي الربح قبل الضرائب والبنود 

 االستثنائية
 

٣.٣٥٠ 
  متحصالت من شرآة تأمين -بنود استثنائية 

 عن تسوية مطالبات عن خسائر زالزل
 

١٨٠  
 ٣.٥٣٠  ثنائيةصافي الربح بعد البنود االست

 )٣٠٠(  ضرائب الدخل
 ٣.٢٣٠  صافي الربح

  

  

  

  

  

  

  



  ١٩-٢قائمة المرآز المالي الموحدة في نهاية السنة 

  

    ١٩- ٢  ١٩ - ١ 
       موجوداتال

 ٤١٠  ١٦٠    المعادلة والنقدية النقدية
 ١,٩٠٠  ١,٢٠٠    المدينون
 ١,٠٠٠  ١,٩٥٠    المخزون

ي أوراق استثمارات ف
 مالية

 
  ٢,٥٠٠  ٢,٥٠٠ 

  ٣,٧٣٠   ١,٩١٠  ثابتة موجودات
  ١,٤٥٠   )١,٠٦٠(  مجمع االستهالك

 ٢,٢٨٠  ٨٥٠    الممتلكات و اآلالت
 ٨,٠٩٠  ٦,٦٦٠    موجوداتمجموع ال

       مطلوباتال
 ٢٥٠  ١,٨٩٠    دائنون تجاريون
 ٢٣٠  ١٠٠    فوائد مستحقة

 ٤٠٠  ١,٠٠٠    ب دخل مستحقةضرائ
 ٢,٣٠٠  ١,٠٤٠    ديون طويلة األجل

   مطلوباتمجموع ال
  ٣,١٨٠  ٤,٠٣٠ 

       حقوق المساهمين
 ١,٥٠٠  ١,٢٥٠    رأس المال

 ٣,٤١٠  ١,٣٨٠    األرباح المحجوزة
 ٤,٩١٠  ٢,٦٣٠    مجموع حقوق الملكية

و  مطلوباتمجموع ال
 لكيةحقوق  الم

 
  ٨,٠٩٠  ٦,٦٦٠ 

  

  

  

  

  



  ) أ ١٨فقرة (قائمة التدفقات النقدية طبقا للطريقة المباشرة 

   ١٩ – ٢ 
    :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  ٣٠,١٥٠  متحصالت نقدية من العمالء
  )٢٧,٦٠٠(  مدفوعات نقدية للموردين والعاملين

  ٢,٥٥٠  النقدية الناتجة من العمليات
  )٢٧٠(  فوائد مدفوعة

  )٩٠٠(  ضرائب دخل مدفوعة
  ١,٣٨٠  التدفقات النقدية قبل البنود االستثنائية
  ١٨٠  متحصالت من تسوية خسائر الزالزل

 ١,٥٦٠   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

صول على الشرآة التابعة بعد خصم النقدية مدفوعات للح
 )              مالحظة أ(التي تم الحصول عليها  

 
)٥٥٠(  

  )٣٥٠(  )ملحوظة ب (ثابتة  موجوداتمدفوعات لشراء 
  ٢٠  متحصالت من بيع معدات

  ٢٠٠  فوائد محصلة
  ٢٠٠  توزيعات أرباح نقدية مستلمة

 خدمة في األنشطة االستثمارية    صافي التدفقات النقدية المست
 )٤٨٠( 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ٢٥٠  متحصالت من إصدار أسهم رأس المال
  ٢٥٠  متحصالت من قروض طويلة األجل

  )٩٠(  مستأجرة بعقود تمويلية      موجوداتمدفوعات عن 
  )١,٢٠٠(  **توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين

  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
 )٧٩٠( 

 ٢٩٠   صافي الزيادة في النقدية والنقدية المعادلة
  )مالحظة ج(النقدية والنقدية المعادلة في بداية الفترة 

 ١٢٠ 
  )مالحظةج(النقدية والنقدية المعادلة في نهاية الفترة 

 ٤١٠ 
    

                                                 
 *يمكن عرض هذا البند ضمن األنشطة التشغيلية *



  ) ب  ١٨فقرة (التدفقات النقدية طبقا للطريقة غير المباشرة  قائمة

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

١٩-٢  
 

صافي الربح قبل الضرائب والبنود االستثنائية 
 :يعدل بما يلي 

 
٣,٣٥٠  

  ٤٥٠  مصروف االستهالك
  ٤٠  العمالت األجنبية صرفخسائر تغير أسعار 

  )٥٠٠(  ماريةإيرادات  استث
  ٤٠٠  مصروف الفوائد

  ٣,٧٤٠  صافي ربح العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل
  )٥٠٠(  الزيادة في المدينون والمستحقات األخرى

  ١,٠٥٠  النقص في المخزون
  )١,٧٤٠(  الدائنين التجاريينفي  النقص

  ٢,٥٥٠  النقدية الناتجة عن العمليات
  )٢٧٠(  ائد المدفوعةالفو

  )٩٠٠(  الضرائب ا لمدفوعة
  ١,٣٨٠  التدفقات النقدية قبل البنود اإلستثناثية  
  ١٨٠  متحصالت من تسوية خسائر الزلزال

 ١,٥٦٠   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

شرآة التابعة بعد خصم النقدية التي تم مدفوعات لشراء ال
 )مالحظة أ(الحصول عليها 

 
)٥٥٠(  

  )٣٥٠(  )مالحظة ب (ثابتة  موجوداتمدفوعات لشراء 
  ٢٠  متحصالت من بيع معدات

  ٢٠٠  فوائد محصلة
  ٢٠٠  توزيعات أرباح نقدية مستلمة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
 يةاالستثمار

 
 )٤٨٠( 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ٢٥٠  متحصالت من إصدار أسهم رأس المال
  ٢٥٠  متحصالت من قروض طويلة األجل

  )٩٠(  مستأجرة بعقود تمويلية موجوداتمدفوعات عن 
  )١,٢٠٠(  * توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين

 )٧٩٠(   لمستخدمة في األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية ا
 ٢٩٠   صافي الزيادة في النقدية والنقدية المعادلة

 ١٢٠   )مالحظة ج(لفترة النقدية والنقدية المعادلة في بداية ا
 ٤١٠   )مالحظةج(النقدية والنقدية المعادلة في نهاية الفترة 

_________________________  

  .د ضمن األنشطة التشغيليةيمكن عرض هذا البن* 



  )الطريقتين المباشرة وغير المباشرة (مالحظات على قائمة التدفقات النقدية 

  شراء شرآة تابعة  .أ 

التي تم الحصول  موجوداتولقد قدرت القيمة العادلة لل. Xتم خالل الفترة شراء الشرآة التابعة
  :التي تم االلتزام بها آما يلي مطلوباتعليها وال

 ٤٠  النقدية
 ١٠٠  المخزون
 ١٠٠  المدينون
 ٦٥٠  ثابتة موجودات
 )١٠٠(  الدائنون

 )٢٠٠(  طويلة األجلديون 
 ٥٩٠  إجمالي ثمن الشراء

 )٤٠(  نقدية بالشرآة: يخصم 
بعد خصم النقدية  Xالتدفقات النقدية للحصول على الشرآة 

 بالشرآة
 

٥٥٠ 

  الثابتة  موجوداتال .ب 

منها معدات وآالت ١٢٥٠لى معدات وآالت بتكلفة إجمالية قدرها تم خالل الفترة الحصول ع
  .لشراء معدات وآالت ٣٥٠، وتم دفع الباقي وقدره ٩٠٠مؤجرة بعقود تمويلية قيمتها 

  والنقدية المعادلة النقدية .ج 

تتكون النقدية والنقدية المعادلة من النقدية بالصندوق واألرصدة لدى البنوك واالستثمارات في 
وتتمثل النقدية والنقدية المعادلة بقائمة التدفقات النقدية في بنود قائمة . ية سوقية أدوات مال

  :المرآز المالي فيما يلي

  ١٩-٢  ١٩-١ 
 ٤٠  ٢٥  النقدية بالصندوق ولدى البنوك   

 ٣٧٠  ١٣٥  استثمارات قصيرة األجل
 ٤١٠  ١٦٠  اإلشارة أليهاالنقدية والنقدية المعادلة آما سبق 

 -  )٤٠(  العمالت األجنبي صرفالتغير في أسعار  أثر

 ٤١٠  ١٢٠  النقدية والنقدية المعادلة

تخص إحدى   ١٠٠وتتضمن النقدية والنقدية المعادلة في نهاية الفترة ودائع بالبنوك مقدارها
ئع الشرآات التابعة، ونظرا للقيود الخاصة بتحويالت العملة بدولة الشرآة التابعة، فإن هذه الودا

وللمجموعة تسهيالت ائتمانية لم تستخدم . ال تعتبر متاحة لالستخدام بسهولة بمعرفة الشرآة األم 
  .ألغراض التوسعات المستقبلية  ٧٠٠قد يستخدم منها  ٢٠٠٠بعد مقدارها 



  قطاعية معلومات .د 

  

 المجموع قطاع ب قطاع أ 
    :التدفقات النقدية من 
 ١,٥٦٠ )١٤٠( ١,٧٠٠ األنشطة التشغيلية

 )٤٨٠( ١٦٠ )٦٤٠( األنشطة االستثمارية
 )٧٩٠( )٢٢٠( )٥٧٠( األنشطة التمويلية

 ٢٩٠ )٢٠٠(  ٤٩٠ 

  

  )الطريقة غير المباشرة(طريقة أخرى للعرض 

في ظل الطريقة غير المباشرة يمكن عرض صافي ربح العمليات قبل التغيرات في رأس المال 
  :العامل آما يلي

  

 ٣٠,٦٥٠ يرادات بدون إيرادات االستثماراتاإل
 )٢٦,٩١٠( المصروفات التشغيلية بدون االستهالك

 ٣,٧٤٠   صافي ربح العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل

  

 


