
  
 نموذج توضیحي إلعداد قائمة التدفق النقدي

  مثال توضیحي إلعداد قائمة التدفق النقدي

یبین ما یلي عرضا لألحداث المالیة المتعلقة بإحدى الشركات خالل العام المالي 
  ھـ :١٤×٢

الي  -١ ة  ١٤×٢قامت الشركة العربیة خالل العام الم بشراء إحدى الشركات التابع
عودي. وفیما یلي بیان بالقیم العادلة لألصول والخصوم لایر س ٥٩٠.٠٠٠بمبلغ 

  التي تم شراؤھا (لایر سعودي):
 نقد ٤٠.٠٠٠

 المخزون  ١٠٠.٠٠٠
 ممتلكات ومنشآت ومعدات ٦٥٠.٠٠٠
 قرض طویل األجل ٢٠٠.٠٠٠

غ  -٢ یل مبل م تحص ھم أو ٢٥٠.٠٠٠ت دار اس ال (إص ادة رأس الم ة لزی لایر كنتیج
   أخرى من قروض طویلة األجل.لایر ٢٥٠.٠٠٠وحدات جدیدة) و

ا  ٤٠٠.٠٠٠ھـ مبلغ ١٤×٢بلغت الفوائد المدینة خالل العام المالي  -٣ لایر دفع منھ
غ  دا مبل ھ  ١٧٠.٠٠٠نق ا قیمت الي م ام الم س الع الل نف دا خ ع نق ا دف لایر. كم
  ھـ.١٤×١لایر كمصروفات عن فوائد مدینة تخص العام المالي  ١٠٠.٠٠٠

الي بلغت أنصبة األرب - ٤ ام الم دا خال الع غ ١٤×٢اح الموزعة المدفوعة نق ـ مبل ھ
  لایر. ٧٣٠.٠٠٠

ي  -٥ ا ف ة كم ول الثابت الیف األص ت تك ي  ١٤×١،  ١٤×٢بلغ اھر ف و ظ ا ھ كم
  السجالت ما یلي (لایر سعودي) :

    ھـ١٤×٢ ھـ١٤×١

 تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات  ٣.٧٣٠.٠٠٠ ١.٩١٠.٠٠٠
 االستھالك المتراكم )٠١.٤٥٠.٠٠( )١.٠٦٠.٠٠٠(

 صافي األصول الثابتة ٢.٢٨٠.٠٠٠ ٨٥٠.٠٠٠

ا  ٢٠.٠٠٠تم بیع أصول ثابتة بمبلغ  -٦ ت تكلفتھ لایر  ٨٠.٠٠٠لایر ، في حین كان
  لایر. ٦٠.٠٠٠واستھالكھا المتراكم 

 من كل عام ھجري. ٣٠/١٢إن تاریخ نھایة السنة المالیة للشركة ھو  -٧



ة ا لقائم ي عرض ا یل ین م ـن  ویب امین المالییـ ن الع دخل ع ـة ال الي وقائم ز الم المرك
ام ١٤×١، ١٤×٢ دي لع دفق النق ة الت داد قائم وب إع داد  ١٤×٢، والمطل وإع

  اإلیضاحات الالزمة.



  

  شركة مساھمة –الشركة العربیة 
  قائمة المركز المالي

  ھـ١٤×٣٠/١٢/٢قائمة المركز المالي كما في 
 ھـ١٤×١       ھـ١٤×٢

 ألـــف ریـال    إیضاح لألــف ریـــا
       أصول متداولة :         
    ١٦٠ نقد في الصندوق ولدى البنوك  (ب) ٦٥٠   
    ١.٢٠٠ مدینون    ١.٩٠٠   
    ١.٩٥٠ المخزون السلعي    ١.٠٠٠   

 ٣.٣١٠    إجمالي األصول المتداولة       ٣.٥٥٠
       خصوم متداولة :         
    ١.٨٩٠ دائنون    ٢٥٠   
    ١٠٠ فوائد مستحقة    ٢٣٠   

 ١.٩٩٠    إجمالي الخصوم المتداولة       ٤٨٠
 ١.٣٢٠    صافي رأس المال العامل       ٣.٠٧٠

       أصول ثابتة :         
    ٢.٥٠٠ استثمارات طویلة األجل    ٢.٥٠٠   
    ١.٩١٠ ممتلكات ومنشآت ومعدات    ٣.٧٣٠   
    )١.٠٦٠( مجمع االستھالك    )١.٤٥٠(   

 ٣.٣٥٠    إجمالي األصول الثابتة       ٤.٧٨٠
       خصوم غیر متداولة :         
    ١.٠٤٠ قروض طویلة األجل    ٢٣٥٠   

 ١.٠٤٠    إجمالي الخصوم المتداولة       ٢.٣٥٠
 ٣.٦٣٠    صافي األصول       ٥.٥٠٠

       حقوق المساھمین :         
    ١.٢٥٠ رأس المال     ١.٥٠٠   
    ٢.٣٨٠ أرباح مبقاة    ٤.٠٠٠   

 ٣.٦٣٠    إجمالي حقوق المساھمین       ٥.٥٠٠



  

    
  شركة مساھمة –الشركة العربیة 

  قائمة الدخل
  ھـ١٤×٣٠/١٢/٢عن الفترة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)

 ھـ١٤×١ ھـ١٤×٢
 ألــف ریـــال ألــف ریــــال

    ×× صافي المبیعات ٣٠.٦٥٠   

    ×× تكلفة المبیعات )٢٦.٠٠٠(   

 ××    ي الربحإجمال    ٤.٦٥٠

       مصاریف األعمال الرئیسیة:      

    ×× مصاریف إداریة وبیعیھ )١.٩٥٠(   

    ×× االستھالك )٤٥٠(   

       صافي الدخل من العملیات الرئیسیة    ٢.٢٥٠

       نتائج األعمال األخرى:      

    ×× فوائد مدینة )٤٠٠(   

    ×× إیراد استثمار ٥٠٠   

 ××    عمال األخرىصافي نتائج األ    ١٠٠

 ××    صافي الدخل    ٢.٣٥٠



  

   
  شرح لطریقة عرض وتصنیف التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة :

دي  دفق النق ة الت ي قائم دي من أنشطة التشغیل ف دفق النق تم عرض صافي الت ی
  باستخدام أحد األسلوبین التالیین :

  األسلوب المباشر : -أ 

و د ویركز على اإلفصاح عن البن الي النق د المحصل وإلجم الي النق د الرئیسیة إلجم
ھا  ن عرض دة، ویمك ى ح ة عل ذكورة بعالی طة الم ن األنش اط م ل نش دفوع لك الم
بصافي قیمتھا النقدیة. ویمكن الحصول على معلومات خاصة بھذا األسلوب من 

  خالل المصادر التالیة :

  السجالت المحاسبیة للمنشأة. -

ات إجراء بعض التسویات الح - ة المبیع ات وتكلف سابیة لكل من أرصدة المبیع
زون  دة المخ ي أرص التغییر ف ا، ك ة وغیرھ د المدین ة والفوائ د الدائن والفوائ
ة  ات المتعلق ة والعملی ر النقدی ات غی ة والعملی ذمم الدائن ة وال ذمم المدین وال

  بأنشطة استثماریة أو تمویلیة.

بین صافي الدخل وصافي التدفق ویتعین إن تفصح القوائم المالیة عن التسویة  -
ة أو  ر نقدی ات الغی النقدي من األنشطة التشغیلیة بغرض إیضاح تأثیر العملی
أي مستحقات تتعلق بالنقد المحصل أو المدفوع في الفترة الماضیة أو الفترة 
ب  روفات أو المكاس رادات والمص ود اإلی أثیر بن اح ت تقبلیة، وإیض المس

دفق ا ل. والخسائر المرتبطة بالت اتج عن أنشطة االستثمار والتموی دي الن لنق
  وفیما یلي أمثلة لبعض بنود ھذه التسویات :

ة  - رة المتعلق التغییر في أرصدة المخزون والذمم المدینة والدائنة خالل الفت
  بأنشطة التشغیل.

البنود غیر النقدیة مثل االستھالك والمخصصات واألرباح والخسائر غیر  -
ة الناتجة عن ر  المحقق ة وغی اح المحقق ة واألرب ة العمالت األجنبی ترجم

وق  ة وحق قیقة والتابع الموزعة الناتجة عن االستثمارات في المنشآت الش
  األقلیة.

تثمار أو  - طة اس ن أنش ة ع ة ناتج دفقات نقدی ة بت رى المرتبط ود األخ البن
  تمویل.

ذم زون وال ي المخ ر ف ن التغیی ل ع كل منفص ویة بش ح التس ب أن توض ا یتطل م كم
دخل مع صافي  د تسویة صافي ال ك عن والدیون المتعلقة بالنشاط التشغیلي وذل



د المدفوعة  التدفق من األنشطة التشغیلیة. كما یتطلب أیضا اإلفصاح عن الفوائ
  إن وجدت.

  األسلوب الغیر المباشر: -ب 

ارة عن تسویة  دي من األنشطة التشغیلیة. وھو عب دفق النق ار الت ى إظھ ز عل ویرك
دفق حسابیة  بین صافي الدخل (أو الخسارة) الظاھر في قائمة الدخل وصافي الت

النقدي من األنشطة التشغیلیة ، وذلك الستبعاد اثر العملیات غیر النقدیة المؤجلة 
یة أو  رة الماض ي الفت دفوع ف ل أو الم د المحص ق بالنق ي تتعل تحقة الت أو المس

د اثر بنود اإلیرادات والمصروفات أو المكاسب المستقبلیة، باإلضافة إلى استبعا
ا  اتج عن أنشطة االستثمار والتمویل.وفیم والخسائر المرتبطة بالتدفق النقدي الن

  یلي أمثلة لبعض بنود ھذه التسویات:

ة  رة المتعلق الل الفت ة خ ة والدائن ذمم المدین زون وال دة المخ ي أرص ر ف ـ التغیی
  بأنشطة التشغیل.

دیة مثل االستھالك والمخصصات والضرائب المؤجلة واألرباح ـ البنود غیر النق
اح  ة واألرب الت األجنبی ة العم ن ترجم ة ع ة الناتج ر المحقق ائر غی والخس
قیق  آت الش ي المنش تثمارات ف ن االس ة ع ة الناتج ر الموزع ة وغی المحقق

  والتابعة والحقوق األقلیة.

ن ة ع ة ناتج دفقات نقدی ة بت رى المرتبط ود األخ ل البن تثمار أو  ـ ك طة اس أنش
  تمویل.

  وفیما یلي مثال عملي إلعداد قائمة التدفق النقدي وفقا لألسلوبین :



  

  الشركة العربیة ـ شركة مساھمة
  نموذج توضیحي

  لقائمة التدفق النقدي باستخدام طریقة (األسلوب المباشر)
  ھـ١٤× ٢/ ١٢/ ٣٠للفتـــــرة المنتھیــــة فــي 

  ھـ١٤×٢
 ألف ریــــال

  ھـ١٤×١    یضاحاتاإل
 ألف ریــــال

٣٠.٠٥٠  

)٢٨.٦٤٠(  

٥٠٠  

)٢٧٠(  

١.٦٤٠  

)١.٧٨٠(  

٦٣٠  

٤٩٠  

١٦٠  

٦٥٠  

=== 

)٥٥٠(  

)١.٢٥٠(  

٢٠  

٢٥٠  

١.١١٠  

)٧٣٠( 

  (ج)

  (أ)

  (ب)

 (ب)

التدفق النقدي من األنشطة 
  التشغیلیـــة 

  نقد محصل من العمـــــــــــالء

  نقد مدفوع للموردین والموظفیــــــن

ئد االستثمارات إیرادات وعوا
  المستلمـــة

  فوائد مدفوعـــــــــــــــة
صافي التدفق النقدي من األنشطة 

  التشغیلیة

طة  ن األنش دي م دفق النق الت
  االستثماریــة

شراء الشركة التابعة بعد استبعاد 
  النقـــد

  شراء ممتلكات ومنشآت ومعـــــدات

  العائد من بیع معـــــــــــدات
م في األنشطة صافي النقد المستخد

  االستثماریة

التدفق النقدي من األنشطة 
  التمویلیـــة

  من زیادة رأس المـــــــــــال

  من قروض طویلة األجـــــــــل

  توزیع أرباح مدفوعـــــــــــة
صافي النقد المحصل من األنشطة 

  التمویلیة 

صافي الزیادة في النقد والنقد المماثل 
  خالل الفترة

د والن ة رصید النق ي بدای ل ف د المماث ق

××  

××  

××  

××  

××  

××  

××  

××  

××  

×× 

×××  

×××  

××  

××  

××  

××  

=== 



  العـام

رصید النقد والنقد المماثل في آخر 
 العــام

                  
  تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ( ) إلى رقم ( ) جزءا ال یتجزأ من القوائم المالیة



  

  الشركة العربیة ـ شركة مساھمة
  یحينموذج توض

  لقائمة التدفق النقدي باستخدام طریقة (األسلوب غیر المباشر)
  ھـ١٤×٣٠/١٢/٢للفترة المنتھیة في 

  ھـ١٤×٢
 ألف ریــــال

  ھـ١٤×١    اإلیضاحات
 ألف ریــــال

٢.٣٥٠  

)٠.٧١٠(  

١.٦٤٠  

)١.٧٨٠(  

٦٣٠  

٤٩٠  

١٦٠  

٦٥٠  

==== 

٤٥٠  

)٢٧٠(  

٤٠٠  

)٧٠٠(  

٢١.٦٤٠  

)٥٥٠(  

٢٠  

 ----  

٢٥٠  

١.١١٠  

)٧٣٠( 

  (أ)

  (ب)

 (ب)

التدفق النقدي من األنشطة 
  التشغیلیــــة

  صافي الدخــــــــــــــــل
  التسویــــــــــــــــــات

  مصروف االستھالك للفتـــــــــرة

  فوائد مدفوعــــــــــــــــة

  الفوائـــد المدینـــــــــــــة

  صافي الزیادة في رصید المخــــــزون

صافي النقص في رصید الذمم 
  لدائنـــــةا

  إجمالي التسویــــــــــــــات

صافي التدفق النقدي من أنشطة 
  التشغیـــل

طة  ن األنش دي م دفق النق الت
  االستثماریـــة

شراء الشركة التابعة بعد استبعاد 
  النقـــــد

  العائد من بیع معـــــــــــــدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة 

  االستثماریة

األنشطة  التدفق النقدي من
  التمویلیـــــة

  العائد من زیادة رأس المــــــــــال

  من قروض طویلة األجـــــــــــل

  توزیع أرباح مدفوعـــــــــــــة
صافي النقد المحصل من األنشطة 

  التمویلیــة 

××  

××  

××  

××  

××  

××  

××  

××  

××  

×× 

×××  

×××  

××  

××  

××  

××  

=== 



صافي الزیادة في النقد والنقد المماثل 
  خالل الفترة

ة  ي بدای ل ف د المماث د والنق ید النق رص
  مالعـــا

رصید النقد والنقد المماثل في آخر 
 العــــام

                  
  تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ( ) إلى رقم ( ) جزءا ال یتجزأ من القوائم المالیة



  

  ھـ٤١×١٢/٢/ ٣٠إیضاحات حول قائمة التدفق النقدي للفترة المنتھیة في 
  التدفق النقدي الناتج عن شراء الشركة التابعة :  -أ 

ة ١٤×٢قامت الشركة خالل العام المالي  یم × ھـ بشراء الشركة التابع ت الق د كان وق
  العادلة لألصول والخصوم كما في تاریخ الشراء كما یلي : 

  ھـ١٤×٢
 ألف ریـال

  ھـ١٤×١   
 ألف لایر

٤٠  
١٠٠  
٦٥٠  

)٢٠٠(  
٥٩٠  

)٤٠(  
٥٥٠  

==== 

  لنقـــــــــــــــدا
  المخـــــــــــــزون

  ممتلكات ومنشآت ومعــــدات
  قرض طویل األجــــــــل

  المجموع ویمثل المبلغ المدفوع نقدا
  یطرح منھ : النقد لدى الشركــات

التدفق النقدي من شركات الشركاء 
 التابعة بعد استبعاد النقد

××  
××  
××  
××  
××  
××  
×× 

  ماثلة للنقد :النقد واألموال الم -ب 

وك  دى البن ندوق ول ي الص د ف دة النق ن أرص د م ة للنق وال المماثل د واألم ون النق یتك
  واالستثمار في األوراق المالیة ویتضمن ما یلي : 

  ھـ١٤×٢
 ألف ریـال

  ھـ١٤×١   
 ألف لایر

٢٨٠  
٣٧٠  
٦٥٠  
=== 

  أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك
  استثمارات قصیرة األجـــــــل

 ي النقد واألموال المماثلة للنقــدإجمال

٢٥  
١٣٥  
١٦٠  
=== 

وك  تتضمن أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في نھایة الفترة إبداعات في البن
ا  غ قیمتھ ة  ١٠٠.٠٠٠تبل ركة حری ك الش ة وال تمل ركة تابع ة لش لایر مملوك

ى صرف العمالت  ود المفروضة عل داعات بسبب القی ذه اإلب ي ھ التصرف ف
  بیة.األجن

ا  غ قیمتھ د ، تبل م تستخدم بع ة ل ا  ٢.٠٠٠لدى الشركة تسھیالت بنكی  ٧٠٠لایر منھ
  لایر ال یمكن استغاللھا إال في توسیع أنشطة الشركة مستقبال.



  

  تسویة صافى التدفق النقدي من أنشطة التشغیل مع صافي الدخل :  -ج 

  ھـ١٤×٢
 ألــف ریـــال

  ھـ١٤×١   
 ألف ریـــال

٢.٣٥٠  

٤٥٠  

)٢٧٠(  

٤٠٠  

)٧٠٠(  

١.٠٥٠  

)١.٦٤٠(  

)٠.٧١٠(  

١.٦٤٠  

===== 

  صافي الدخــــــــــــل

  التسویـــــــــــــات :

  مصروف االستھالك للفتـــــرة

  فوائد مدفوعــــــــــــة

  الفوائد المدینــــــــــــة

  صافي الزیادة في رصید الذمم المدینة

  صافي النقص في رصید المخــزون

  ید الذمم الدائنةصافي النقص في رص
  إجمالي التسویـــــــــــات

 صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغیل

 

 


