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قائمة التدفقات النقدیة
مفھومھا وإعدادھا

مأمون حمدان. د
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قائمة التدفقات النقدیة

قائمة التدفقات النقدیة تتضمن التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة 
ویتم التقریر عن التدفقات النقدیة من . للمنشأة عن فترة معینة 

:األنشطة الثالث التالیة خالل 
.عملیات تؤثر على صافي الدخل : أنشطة تشغیلیة  -١
المتداولة عملیات تؤثر على األصول غیر : أنشطة استثماریة  -٢
والدیون عملیات تؤثر على حقوق الملكیة : أنشطة تمویلیة   -٣
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التدفقات النقدیة

الزیادة في النقدیة

المتحصل من 
اإلیراد

المدفوعات للتوزیعات 
وإطفاء القروض

مدفوعات 
للمصاریف

المتحصل من بیع أصول غیر 
متداولة

المتحصل من إصدار أسھم وسندات

المدفوعات للحصول على 
متداولةأصول غیر 

النقص في النقدیة

تشغیل

استثمار

تمویل

تشغیل

استثمار

تمویل

النقدیة
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أنشطة تشغیلیة–التدفقات النقدیة 

نماذج تدفقات نقدیة داخلة نماذج تدفقات نقدیة خارجة

بیع السلع والخدمات البضائع شراء 
والمستلزمات

سداد األجور والمصاریف 
األخرى

سداد الضرائب

إیراد الفوائد

إیراد من التوزیعات
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أنشطة استثماریة–التدفقات النقدیة 

نماذج تدفقات نقدیة داخلة نماذج تدفقات نقدیة خارجة

بیع أصول ثابتة 
و استثمارات أخرى طویلة األجل

مالیة أوراق بیع 
استثماراتو 

شراء أصول ثابتة
و استثمارات أخرى طویلة األجل

مالیة أوراق شراء 
استثماراتو 



C15 - 6

أنشطة تمویلیة–التدفقات النقدیة 

نماذج تدفقات نقدیة داخلة نماذج تدفقات نقدیة خارجة

األسھم) إصدار (بیع 

سندات  ) إصدار( بیع 

أسھم خزینةشراء 

تسدید 
)سندات  ,قروض(

البنوك االقتراض من تسدید توزیعات األرباح
األخرىمؤسسات اإلقراض و 



C15 - 7

قائمة التدفقات النقدیة

. تولید تدفقات نقدیة من العملیات التشغیلیة . ١
.المحافظة على الطاقة التشغیلیة وتوسعھا. ٢
.تسدید توزیعات األرباح . ٣
.تسدید الدیون بما یتضمن الفوائد عند استحقاقھا . ٤
.تولید أرباح مستقبلیة . ٥

.االھتمام األول یكون للتدفقات النقدیة  أكثر من األرباح الصافیة 

تحقیق األھداف على الشركة قدرة تحدید في التدفقات النقدیة تظھر أھمیة قائمة 
: التالیة 
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إعداد قائمة التدفقات النقدیة

صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة ستكون الفرق بین النقدیة 
المستلمة من العملیات التشغیلیة وبین النقدیة المدفوعة للعملیات 

.التشغیلیة

صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة تتحدد عن طریق تعدیل صافي 
الدخل المحتسب على أساس االستحقاق من العملیات التشغیلیة من أجل أن 

یعكس صافي الدخل على الساس النقدي من العملیات التشغیلیة

الطریقة المباشرة

مباشرةالالطریقة غیر 
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مزایا استخدام الطریقة المباشرة

إظھار المصادر واالستخدامات للنقدیة الناجمة عن العملیات التشغیلیة . ١
.المستلمة والمسددة 

.أسھل للفھم  لدى المستثمرین . ٢
مجموع التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة سیكون : مالحظة 

.متساوي وفقا لكال الطریقتین المباشرة وغیر المباشرة 
أما القسمین المتعلقین باألنشطة االستثماریة والتمویلیة فال یختلفان

.بموجب أي من الطریقتین  
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مزایا استخدام الطریقة غیر المباشرة

التركیز على االختالفات بین صافي الدخل وصافي التدفقات النقدیة من . ١
.  العملیات التشغیلیة 

.إظھار العالقة بین قائمة الدخل والمیزانیة و قائمة التدفقات النقدیة . ٢
.  تكالیف اإلعداد منخفضة نسبیاً .  ٣
یتم إعدادھا عادة كتقریر إضافي حتى لو تم إعدادھا  باستخدام الطریقة . ٤

) وفقاً لتوصیات المعاییر األمریكیة . (المباشرة
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:التشغیلیة األنشطة التدفقات النقدیة من 
  ٧,٥٠٠نقدیة مستلمة من الزبائن                                           

٤,٦٠٠الدائنین                    نقدیة للمصاریف وتسدید ناقصاً دفعات 
$٢,٩٠٠التشغیلیة                                   األنشطة صافي التدفقات النقدیة من  

الطریقة المباشرة–قائمة التدفقات النقدیة 

:االستثماریةاألنشطة التدفقات النقدیة من 
)١٠,٠٠٠(     أرض                                              نقدیة مدفوعة لشراء   

:التمویلیة االنشطة التدفقات النقدیة من 
$١٥,٠٠٠المالكین                          كاستثمارات مستلمة نقدیة 

)٢,٠٠٠(ناقصاً مسحوبات نقدیة                                         
$١٣,٠٠٠التمویلیة                                األنشطة صافي التدفقات النقدیة من 

$٥,٩٠٠صافي التدفقات النقدیة ورصید النقدیة في نھایة الفترة                        
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:التشغیلیة األنشطة التدفقات النقدیة من 

:التدفقات النقدیة من العملیات االستثماریة 

:التدفقات النقدیة من العملیات التمویلیة 

  ٣,٠٥٠صافي الدخل كما في قائمة الدخل                         
٤٠٠یضاف الزیادة في الحسابات الدائنة                       
)  ٥٥٠(                            خزونیطرح الزیادة في الم   
$٢,٩٠٠صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة                                 

)١٠,٠٠٠(نقدیة خارجة لشراء أرض                                                      

$١٥,٠٠٠نقدیة مستلمة من استثمارات المالكین                •
)٢,٠٠٠(ناقصاً مسحوبات نقدیة من قبل المالك               •
$١٣,٠٠٠صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة                                •

$٥,٩٠٠صافي التدفقات النقدیة ورصید النقدیة في نھایة الفترة                      •

مباشرة الالطریقة غیر –قـــــائـــمة الــــتدفقات الــنقدیة  
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العالقات النقدیة والتدفقات النقدیة

النقدیة
االلتزامات

المیزانیة العمومیة

األصول غیر 
نقدیةال

األصول االلتزامات = حقوق الملكیة +
النقدیة االلتزامات =األصول غیر النقدیة + حقوق الملكیة +

النقدیة )االلتزامات = حقوق الملكیة( + – األصول غیر النقدیة

حقوق الملكیة
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العالقات النقدیة والتدفقات النقدیة

االلتزاماتالنقدیة
المیزانیة العمومیة

األصول غیر 
نقدیةال

األصول االلتزامات = حقوق الملكیة +
النقدیة االلتزامات =األصول غیر النقدیة + حقوق الملكیة +

النقدیة )االلتزامات = حقوق الملكیة( + – األصول غیر النقدیة

حقوق الملكیة
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العالقات النقدیة والتدفقات النقدیة

النقدیة
االلتزامات

المیزانیة العمومیة

األصول غیر 
نقدیةال

حقوق الملكیة

األصول االلتزامات = حقوق الملكیة +
النقدیة نقدیةالاألصول غیر  + االلتزامات = حقوق الملكیة +
النقدیة االلتزامات = –حقوق الملكیة + نقدیةالاألصول غیر 
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العالقات النقدیة والتدفقات النقدیة

النقدیة
االلتزامات

المیزانیة العمومیة

األصول غیر 
نقدیةال

حقوق الملكیة

حقوق الملكیة +االلتزامات =األصول
حقوق الملكیة +االلتزامات =نقدیةالاألصول غیر  +النقدیة

)نقدیةالاألصول غیر ( –) حقوق الملكیة( +)االلتزامات( =النقدیة

وحقوق الملكیة واألصول غیر النقدیةااللتزامات تتحدد بتحلیل النقدیة التدفقات 

٣ ٢ ١
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التغیرات المدینة أو الدائنة لعناصر النقدیة أعاله یتم تحدید 

التغیرات في الحسابات الجاریة
التغیر

الحسابات                 200٨ 200٧
(صافي)المدینین                         $74,000 $65,000
المخزون                                 172,000 180,000
الحسابات الدائنة                        43,500 46,700
مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة      26,500 24,300
ضریبة الدخل المستحقة                7,900 8,400

٩,٠٠٠
               ٨,٠٠٠

٣,٢٠٠
               ٢,٢٠٠

٥٠٠

دائنمدین
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التغیرات في الحسابات الجاریة
التغیر

الحسابات                   200٨ 200٧
(صافي)المدینین                        $74,000 $65,000
المخزون                              172,000 180,000
الحسابات الدائنة                       43,500 46,700
مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة    26,500 24,300
ضریبة الدخل المستحقة                7,900 8,400

دائنمدین
9000

3200

500

8000

2200

ھذه التغیرات المدینة تطرح من صافي الدخل في قسم األنشطة التشغیلیة من 
قائمة التدفقات النقدیة ..
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التغیرات في الحسابات الجاریة
التغیر

الحسابات                 200٨ 200٧
(صافي)المدینین                     $74,000 $65,000
المخزون                             172,000 180,000
الحسابات الدائنة                     43,500 46,700
مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة    26,500 24,300
ضریبة الدخل المستحقة               7,900 8,400

دائنمدین
9000

3200

500

8000

2200

من التشغیلیة األنشطة قسم في صافي الدخل التغیرات الدائنة تضاف إلى ھذه 
..قائمة التدفقات النقدیة 
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:                       التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة 
مباشرةالالطریقة غیر –التشغیلیة األنشطة 

قائمة الدخلكما ھو في صافي الدخل $108,000

یضاف

                    +

یضاف االستھالك ٧,٠٠٠

نقص المخزون ٨,٠٠٠

زیادة المصاریف المستحقة ٢,٢٠٠ ١٧,٢٠٠

المجموع ١٢٥,٢٠٠

_یطرح             
الزیادة في الحسابات المدینة ٩,٠٠٠

النقص في الحسابات الدائنة ٣,٢٠٠

النقص في ضریبة الدخل 
المستحقة

٥٠٠

ربح  بیع األراضي ١٢,٠٠٠ )٢٤,٧٠٠(

صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة ١٠٠,٥٠٠
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:                       التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة 
مباشرةالالطریقة غیر –التشغیلیة األنشطة 

.قائمة الدخل  كما ھو فيأساس االستحقاق  علىصافي الدخل تبدأ القائمة من 

قائمة الدخلكما ھو في صافي الدخل $108,000

یضاف
االستھالك ٧٠٠٠

نقص المخزون ٨٠٠٠

زیادة المصاریف المستحقة ٢٢٠٠ ١٧٢٠٠

المجموع ١٢٥٢٠٠

یطرح 

الزیادة في الحسابات المدینة ٩٠٠٠

النقص في الحسابات الدائنة ٣٢٠٠

النقص في ضریبة الدخل 
المستحقة

٥٠٠

ربح بیع األراضي ١٢٠٠٠ )٢٤٧٠٠(

صافي التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة ١٠٠٥٠٠
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:                       التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة 
مباشرةالالطریقة غیر –العملیات التشغیلیة 

إال أنھ الیمثل تدفق نقديقائمة الدخل یضاف االستھالك ألنھ مطروح ب
.لذلك یجب إعادتھ 

قائمة الدخلكما ھو في صافي الدخل $108,000

االستھالك ٧٠٠٠

نقص المخزون ٨٠٠٠

زیادة المصاریف المستحقة ٢٢٠٠ ١٧٢٠٠

المجموع ١٢٥٢٠٠

الزیادة في الحسابات المدینة ٩٠٠٠

النقص في الحسابات الدائنة ٣٢٠٠

النقص في ضریبة الدخل 
المستحقة

٥٠٠

ربح بیع األراضي ١٢٠٠٠ )٢٤٧٠٠(

صافي التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة ١٠٠٥٠٠
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:                       التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة 
مباشرةالالطریقة غیر –العملیات التشغیلیة 

قائمة الدخلكما ھو في صافي الدخل $108,000

یضاف االستھالك ٧٠٠٠

یضاف نقص المخزون ٨٠٠٠

یضاف زیادة المصاریف المستحقة ٢٢٠٠ ١٧٢٠٠

المجموع ١٢٥٢٠٠

یطرح الزیادة في الحسابات المدینة ٩٠٠٠

یطرح النقص في الحسابات الدائنة ٣٢٠٠

یطرح النقص في ضریبة الدخل 
المستحقة

٥٠٠

یطرح ربح بیع األراضي ١٢٠٠٠ )٢٤٧٠٠(

صافي التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة ١٠٠٥٠٠

)لماذا؟ ( . تضاف  في الحسابات الجاریة التغیرات الدائنة
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:                       التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة 
مباشرةالالطریقة غیر –العملیات التشغیلیة 

قائمة الدخلكما ھو في صافي الدخل $108,000

یضاف االستھالك ٧٠٠٠

یضاف نقص المخزون ٨٠٠٠

یضاف زیادة المصاریف المستحقة ٢٢٠٠ ١٧٢٠٠

المجموع ١٢٥٢٠٠

یطرح الزیادة في الحسابات المدینة ٩٠٠٠

یطرح النقص في الحسابات الدائنة ٣٢٠٠

یطرح النقص في ضریبة الدخل 
المستحقة

٥٠٠

ربح بیع األراضي ١٢٠٠٠ )٢٤٧٠٠(

صافي التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة ١٠٠٥٠٠

)لماذا؟ ( . تطرح  في الحسابات الجاریة مدینةالتغیرات ال
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:                       التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة 
مباشرةالالطریقة غیر –العملیات التشغیلیة 

قائمة الدخلكما ھو في صافي الدخل $108,000

یضاف االستھالك ٧٠٠٠

یضاف نقص المخزون ٨٠٠٠

یضاف زیادة المصاریف المستحقة ٢٢٠٠ ١٧٢٠٠

المجموع ١٢٥٢٠٠

الزیادة في الحسابات المدینة ٩٠٠٠

النقص في الحسابات الدائنة ٣٢٠٠

النقص في ضریبة الدخل 
المستحقة

٥٠٠

یطرح ربح بیع األراضي ١٢٠٠٠ )٢٤٧٠٠(

صافي التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة ١٠٠٥٠٠

ھنا ألنھ  یطرحبیع األراضي ربح 
لیس لھ عالقة باألنشطة التشغیلیة  وإنما باالستثماریة
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في الحسابات الجاریة استخدمت إلعداد بیان التدفقات النقدیة مع التغیرات ھذه 
.  الطریقة غیر المباشرة 

:  وستستخدم أیضاً من أجل الطریقة المباشرة كما یلي 

التغیرات في الحسابات الجاریة
التغیر

الحسابات                 200٨ 200٧
(صافي)المدینین                     $74,000 $65,000
المخزون                             172,000 180,000
الحسابات الدائنة                     43,500 46,700
مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة    26,500 24,300
ضریبة الدخل المستحقة              7,900 8,400

٩,٠٠٠
               ٨,٠٠٠

٣,٢٠٠
               ٢,٢٠٠

٥٠٠

دائنمدین
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قـــــائـــمة الـــدخل
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١عن السنة المنتھیة في 

أساس االستحقاق
المبیعات ١١٨٠٠٠٠

تكلفة المبیعات )٧٩٠٠٠٠(
مجمل الربح ٣٩٠٠٠٠

مصاریف التشغیل
مصروف استھالك ٧٠٠٠

مصاریف تشغیلیة أخرى ١٩٦٠٠٠ )٢٠٣٠٠٠(
الدخل من العملیات التشغیلیة ١٨٧٠٠٠

)ربح بیع أراضي(إیرادات أخرى  ١٢٠٠٠
)فوائد(مصاریف أخرى  )٨٠٠٠( ٤٠٠٠

الربح قبل الضریبة ١٩١٠٠٠

النقدي األساس

.ھذه قائمة الدخل وفق أساس االستحقاق 
في إعداد تقریر التدفقات النقدیة یجب االعتماد بشكل الطریقة المباشرة 

. أساسي على األساس النقدي 
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قـــــائـــمة الـــدخل
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١عن السنة المنتھیة في 

أساس االستحقاق
المبیعات ١١٨٠٠٠٠

تكلفة المبیعات )٧٩٠٠٠٠(
مجمل الربح ٣٩٠٠٠٠

مصاریف التشغیل
مصروف استھالك ٧٠٠٠

مصاریف تشغیلیة أخرى ١٩٦٠٠٠ )٢٠٣٠٠٠(
الدخل من العملیات التشغیلیة ١٨٧٠٠٠

)ربح بیع أراضي(إیرادات أخرى  ١٢٠٠٠
)فوائد(مصاریف أخرى  )٨٠٠٠( ٤٠٠٠

الربح قبل الضریبة ١٩١٠٠٠
الدخل ضریبة ٨٣٠٠٠

صافي الربح ١٠٨٠٠٠

النقدي األساس

النقدیة المحصلة من العمالء

المبیعات    ١١٨٠٠٠                        
المدینین                                  ٩٠٠٠  

كافة أرصدة قائمة الدخل تساوي الصفر في بدایة 
بالتالي ، األرصدة الظاھرة تبین قیم التغیرات . الفترة

.أثناء الفترة 

التغیرات
تغیرات مدینة            تغیرات دائنة

التغیرات في األرصدة الواردة في المیزانیة الحالیة تتحدد بمقارنة 
. األرصدة االفتتاحیة مع األرصدة الختامیة 

٩,٠٠٠ازدادت أرصدة المدینین خالل الفترة  بمبلغ 
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قـــــائـــمة الـــدخل
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١عن السنة المنتھیة في 

أساس االستحقاق
المبیعات ١١٨٠٠٠٠

تكلفة المبیعات )٧٩٠٠٠٠(
مجمل الربح ٣٩٠٠٠٠

مصاریف التشغیل
مصروف استھالك ٧٠٠٠

مصاریف تشغیلیة أخرى ١٩٦٠٠٠ )٢٠٣٠٠٠(
الدخل من العملیات التشغیلیة ١٨٧٠٠٠

)ربح بیع أراضي(إیرادات أخرى  ١٢٠٠٠
)فوائد(مصاریف أخرى  )٨٠٠٠( ٤٠٠٠

الربح قبل الضریبة ١٩١٠٠٠
الدخل ضریبة ٨٣٠٠٠

صافي الربح ١٠٨٠٠٠

النقدي األساس
١١٧١٠٠٠

النقدیة المحصلة من العمالء

المبیعات       ١,١٨٠,٠٠٠                 
المدینین                               ٩٠٠٠ 

المحصل نقدا                       ١,١٧١,٠٠٠

التغیرات
تغیرات مدینة            تغیرات دائنة
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قـــــائـــمة الـــدخل
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١عن السنة المنتھیة في 

أساس االستحقاق
المبیعات ١١٨٠٠٠٠

تكلفة المبیعات ٧٩٠٠٠٠  
مجمل الربح ٣٩٠٠٠٠

مصاریف التشغیل
مصروف استھالك ٧٠٠٠

مصاریف تشغیلیة أخرى ١٩٦٠٠٠ )٢٠٣٠٠٠(
الدخل من العملیات التشغیلیة ١٨٧٠٠٠

)ربح بیع أراضي(إیرادات أخرى  ١٢٠٠٠
)فوائد(مصاریف أخرى  )٨٠٠٠( ٤٠٠٠

الربح قبل الضریبة ١٩١٠٠٠
الدخل ضریبة ٨٣٠٠٠

صافي الربح ١٠٨٠٠٠

النقدي األساس
١١٧١٠٠٠
٧٨٥,٢٠٠

النقدیة المسددة لشراء البضائع

تكلفة المبیعات                        ٧٩٠٠٠٠
المخزون     ٨٠٠٠                             

الموردین                             ٣٢٠٠     
النقدیة المسددة ٧٨٥,٢٠٠                           

التغیرات
تغیرات مدینة            تغیرات دائنة

و النقص في )التغیر الدائن(النقص في المخزون 
.لھا آثار متعاكسة) تغیرات مدینة(الحسابات الدائنة 
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قـــــائـــمة الـــدخل
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١عن السنة المنتھیة في 

أساس االستحقاق
المبیعات ١١٨٠٠٠٠

تكلفة المبیعات )٧٩٠٠٠٠(
مجمل الربح ٣٩٠٠٠٠

مصاریف التشغیل
مصروف استھالك ٧٠٠٠

مصاریف تشغیلیة أخرى ١٩٦٠٠٠ )٢٠٣٠٠٠(
الدخل من العملیات التشغیلیة ١٨٧٠٠٠

)ربح بیع أراضي(إیرادات أخرى  ١٢٠٠٠
)فوائد(مصاریف أخرى  )٨٠٠٠( ٤٠٠٠

الربح قبل الضریبة ١٩١٠٠٠

النقدي األساس
١١٧١٠٠٠
٧٨٥٢٠٠

٠٠٠٠٠
االستھالك دائن مدین

مصروف االستھالك ٧٠٠٠

مجمع االستھالك ٧٠٠٠

لیس ھناك تدفقات نقدیة لمصروف 
.االستھالك 
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قـــــائـــمة الـــدخل
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١عن السنة المنتھیة في 

أساس االستحقاق
المبیعات ١١٨٠٠٠٠

تكلفة المبیعات )٧٩٠٠٠٠(
مجمل الربح ٣٩٠٠٠٠

مصاریف التشغیل
مصروف استھالك ٧٠٠٠

مصاریف تشغیلیة أخرى ١٩٦٠٠٠ )٢٠٣٠٠٠(
الدخل من العملیات التشغیلیة ١٨٧٠٠٠

)ربح بیع أراضي(إیرادات أخرى  ١٢٠٠٠
)فوائد(مصاریف أخرى  )٨٠٠٠( ٤٠٠٠

الربح قبل الضریبة ١٩١٠٠٠

النقدي األساس
١١٧١٠٠٠
٧٨٥٢٠٠

٠٠٠٠٠
١٩٣٨٠٠

نقدیة مدفوعة للعملیات التشغیلیة دائن مدین
مصروفات تشغیلیة وفق قائمة الدخل ١٩٦٠٠٠

مصاریف مستحقة ٢٢٠٠
نقدیة مسددة  ١٩٣٨٠٠
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قـــــائـــمة الـــدخل
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١عن السنة المنتھیة في 

أساس االستحقاق
المبیعات ١١٨٠٠٠٠

تكلفة المبیعات )٧٩٠٠٠٠(
مجمل الربح ٣٩٠٠٠٠

مصاریف التشغیل
مصروف استھالك ٧٠٠٠

مصاریف تشغیلیة أخرى ١٩٦٠٠٠ )٢٠٣٠٠٠(
الدخل من العملیات التشغیلیة ١٨٧٠٠٠

)ربح بیع أراضي(إیرادات أخرى  ١٢٠٠٠
)فوائد(مصاریف أخرى  )٨٠٠٠( ٤٠٠٠

الربح قبل الضریبة ١٩١٠٠٠

النقدي األساس
١١٧١٠٠٠
٧٨٥٢٠٠

٠٠٠٠٠
١٩٣٨٠٠

٠٠٠٠٠٠
أرباح بیع األراضي دائن مدین

نقدیة مقبوضة من بیع أراضي ٧٢٠٠٠
األراضي/ ح ٦٠٠٠٠

بیع األراضي أرباح ١٢٠٠٠
لماذا لم یتم : مالحظة 

 ٧٢٠٠٠عرض مبلغ 
ستثماریة في قسم األنشطة اال ٧٢٠٠٠سیتم عرض التدفقات النقدیة الداخلة في القائمة ؟ 
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قـــــائـــمة الـــدخل
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١عن السنة المنتھیة في 

أساس االستحقاق
المبیعات ١١٨٠٠٠٠

تكلفة المبیعات )٧٩٠٠٠٠(
مجمل الربح ٣٩٠٠٠٠

مصاریف التشغیل
مصروف استھالك ٧٠٠٠

مصاریف تشغیلیة أخرى ١٩٦٠٠٠ )٢٠٣٠٠٠(
الدخل من العملیات التشغیلیة ١٨٧٠٠٠

)ربح بیع أراضي(إیرادات أخرى  ١٢٠٠٠
)فوائد(مصاریف أخرى  )٨٠٠٠( ٤٠٠٠

الربح قبل الضریبة ١٩١٠٠٠

النقدي األساس

النقدیة المدفوعة للفوائد خالل العام دائن مدین
)قائمة الدخل (مصروف فائدة  ٨٠٠٠

نقدیة مسددة  ٨٠٠٠

النقدي األساس
١١٧١٠٠٠

)٧٨٥٢٠٠(

٠٠٠٠٠

)١٩٣٨٠٠(

٠٠٠٠٠٠

)٨٠٠٠(

التوجد فوائد 
مستحقة
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قـــــائـــمة الـــدخل
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١عن السنة المنتھیة في 

أساس االستحقاق
المبیعات ١١٨٠٠٠٠

تكلفة المبیعات )٧٩٠٠٠٠(
مجمل الربح ٣٩٠٠٠٠

مصاریف التشغیل
مصروف استھالك ٧٠٠٠

مصاریف تشغیلیة أخرى ١٩٦٠٠٠ )٢٠٣٠٠٠(
الدخل من العملیات التشغیلیة ١٨٧٠٠٠

)ربح بیع أراضي(إیرادات أخرى  ١٢٠٠٠
)فوائد(مصاریف أخرى  )٨٠٠٠( ٤٠٠٠

الربح قبل الضریبة ١٩١٠٠٠
ضریبة الدخل )٨٣٠٠٠(

صافي الربح بعد الضریبة ١٠٨٠٠٠

النقدي األساس

النقدیة المدفوعة لضریبة الدخل خالل العام دائن مدین
)قائمة الدخل (مصروف ضریبة الدخل  ٨٣٠٠٠

ضریبة مستحقة ٥٠٠
نقدیة مسددة لضریبة الدخل ٨٣٥٠٠

النقدي األساس
١١٧١٠٠٠

)٧٨٥٢٠٠(

٠٠٠٠٠

)١٩٣٨٠٠(

٠٠٠٠٠٠

)٨٠٠٠(

)٨٣٥٠٠(
١٠٠,٥٠٠
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قـــــائـــمة الـــدخل
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١عن السنة المنتھیة في 

أساس االستحقاق
المبیعات ١١٨٠٠٠٠

تكلفة المبیعات )٧٩٠٠٠٠(
مجمل الربح ٣٩٠٠٠٠

مصاریف التشغیل
مصروف استھالك ٧٠٠٠

مصاریف تشغیلیة أخرى ١٩٦٠٠٠ )٢٠٣٠٠٠(
الدخل من العملیات التشغیلیة ١٨٧٠٠٠

)ربح بیع أراضي(إیرادات أخرى  ١٢٠٠٠
)فوائد(مصاریف أخرى  )٨٠٠٠( ٤٠٠٠

الربح قبل الضریبة ١٩١٠٠٠
ضریبة الدخل )٨٣٠٠٠(

صافي الربح بعد الضریبة ١٠٨٠٠٠

النقدي األساس النقدي األساس
١١٧١٠٠٠

)٧٨٥٢٠٠(

٠٠٠٠٠

)١٩٣٨٠٠(

٠٠٠٠٠٠

)٨٠٠٠(

)٨٣٥٠٠(

١٠٠,٥٠٠


