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 Cash Flow Statement:  كائمة الحدفلات الىلدًة 

كاامت الخغير في املسهص املالي بلاامت  (IASC)الصادز عً لجىت معاًير املحاطبت  1992/ لعام 7اطدبدٌ املعُاز املحاطبي زكم /

 مً عام 
ً
 .1994الخدفلاث الىلدًت, فإصبدذ الؼسواث مؼالبت بإعدادها ووؼسها طمً كىاامها اعخبازا

 مً ؤن كدزة 
ً
امليؼإة على طداد التزاماتها مسجبؼت بلدزتها على جىلُد جدفلاث هلدًت مىجبت وحعد كاامت الخدفلاث الىلدًت اهؼالكا

وكد حعصش هرا الخىجه هدى اعخماد مفهىم الىلدًت للحىم على كدزة امليؼإة وافُت لخغؼُت اخخُاجاتها مً الىلد على املدي اللصير. 

الي على ؤطاض صافي زؤض املاٌ العام  عً جلدًم املشػساث الالشمت على الىفاء بالتزاماتها بعد ؤن جبين كصىز كاامت الخغير في املسهص امل

 لخفادي خاالث الافالض والاجهُاز التي حعسطذ لها بعع امليؼأث.

 مً ؤهم ألاهداف التي جدللها كاامت الخدفلاث الىلدًت ما ًلي: أهداف كائمة الحدفلات الىلدًة: 

 ادز املىلدة للىلدًتوبُان املص الخيبش بالخدفلاث الىلدًت املظخلبلُت 

 خلُُم كسازاث إلادازةجىفير معلىماث مهمت إلدازة امليؼإة ولي  الجهاث ألاخسي صاخبت العالكت, ول. 

 عاث ألازباح للمظاهمين وطداد الفىااد وؤص  الدًً للدااىين  جددًد مدي كدزة امليؼإة على طداد جىَش

  جبين كاامت الخدفلاث الىلدًت العالكت بين صافي الدخ  و 
ً
الخغير في الىلدًت املخاخت لدي الؼسهت , فلد جدلم الؼسهت ؤزباخا

ادة بالىلدًت )خاصت وؤن حسجُ  العملُاث املحاطبُت ًخم على ؤطاض الاطخدلاق( . عالُت ولىً لِع بالظسوزة ؤن جسافله ٍش

 وهرا ٌعني ؤن جدلُم صافي زبذ مسجفع لِع بالظسوزة جدلُم صافي جدفم هلدي والعىع بالعىع.

 لفرق بين كائمة الحغيرات في املركز املالي وكائمة الحدفلات الىلدًة:ا

 بين كاامت الخغيراث في املسهص املالي وكاامت الخدفلاث الىلدًت الفسوق ألاطاطُتفُما ًلي جدٌو ًىضح 

 كائمة الحدفم الىلدي كائمة الحغيرات في املركز املالي البيان

 ألامىاٌ بمعنى الىلد والىلدًت املعادلت . املاٌ العام .ألامىاٌ بمعنى زؤض  جعريف ألامىال

إظهاز وجفظير الخغيراث الحادزت في زصُد صافي  أهداف اللائمة

 زؤض املاٌ العام .

 إظهاز وجفظير الخغيراث الحادزت في زصُد الىلدًت.

خظب ألاوؼؼت:  حعسض مصادز واطخخداماث الىلد حعسض مصادز واطخخداماث زؤض املاٌ العام  شكل اللائمة

لُت . ت , جمٍى  حؼغُلُت , ٍاطدثماٍز

لت غير املباػسة,  أشلىب إلاعداد لت املباػسة, والؼٍس الؼٍس

لت الثاهُت هي ألاهثر ػُىعا.  والؼٍس

لت ألاولى  لت غير املباػسة, والؼٍس لت املباػسة, والؼٍس الؼٍس

.
ً
 هي ألاهثر إفصاخا

 حعسض في صلب اللاامت .ال  حعسض في صلب اللاامت . غير هلدًة بىىد

 

 أوجه الخالف بين كائمة الدخل وكائمة الحدفلات الىلدًة

 ملبدؤ امللابلت بين  -
ً
خم إعدادها على ؤطاض الاطخدلاق ووفلا جبين كاامت الدخ  هدُجت ؤعماٌ امليؼإة خالٌ الفترة املالُت, ٍو
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إلاًساداث ) وهي اللُمت املالُت للمبُعاث خالٌ العام ( زم  ًخم  إًساداث الفترة ومصسوفاتها. وجبدؤ هره اللاامت بصافي املبُعاث ؤو

خصم جيلفت املبُعاث ) جيلفت ػساء وجصيُع املىخجاث التي جم بُعها ( ليي هص  إلى مجم  السبذ ) وهى الفسق بين صافي املبُعاث 

ت والع لُت( التي جىبدتها امليؼإة وجيلفت املبُعاث ( الري ًخم مىه بعد  ذلً  خصم املصاٍزف الدؼغُلُت )إلاداٍز مىمُت والدظٍى

بت.  خالٌ الفترة ختى هص  في النهاًت إلى صافي الدخ  كب  الظٍس

إن صافي السبذ ًمث  كُمت ألازباح املالُت التي خللتها الؼسهت خالٌ الفترة, وهره ألازباح ال عالكت لها بالىلد املخىفس لدي الؼسهت,  -

 ملبدؤ ملابلت إلاًساداث بالىفلاث املبني على ؤطاض الاطخدلاق.ولىنها حعبر عً الفسق بين صافي امل
ً
ف الؼسهت ػبلا  بُعاث ومصاٍز

لرلً ًجب الخفسكت بين مفهىم صافي الدخ  ومفهىم الخدفم الىلدي. إذ في اخدظاب ألاٌو ؤي صافي الدخ  جدخ  بىىد ال ًترجب  -

 , 
ً
ؤو إػفاء ألاصٌى غير امللمىطت وهرلً الخغيراث التي جددر في عليها جدفم هلدي واطتهالن ألاصٌى الثابخت امللمىطت مثال

 ههره ال جساعى في اخدظاب صافي الخدفم الىلدي. 
ً
وعلُه فإن كاامت الدخ  حعاوي مً بعع هلاغ املخصصاث, في خين ؤن بىىدا

 :  الظعف التي جخمث  بما ًلي

 لخدفم الىلدي الدؼغُلي الفعلي وذلً بظبب اخخالف عدم جؼابم زصُد صافي السبذ الري ًظهس في هره اللاامت مع صافي ا

لت إلاعداد , فلاامت الخدفم الىلدي جلىم على ؤطاض الدفع الفعلي واللبع الفعلي للىلد بغع الىظس عً ؤطاض  ػٍس

الاطخدلاق. ؤما كاامت الدخ  فخلىم على ؤطاض الاطخدلاق الري ًلض ي بخدمُ  و  فترة مالُت بما ًخصها مً دخ  

ختى لى لم ًلبع هرا الدخ  ؤو لم جدفع هره املصسوفاث. لرا كد جخعسض بعع املشطظاث لخؼس العظس املالي  ومصسوفاث

 الفني على السغم مً جدلُلها لألزباح في كاامت الدخ  .

  ألاخر بإطاض الاطخدلاق في إعداد خظاب ألازباح والخظااس ًشدي إلى جع  املصسوفاث وإلاًساداث غير معبرة عً الخدفم

 لىلدي الخاص بها, وهرا ألامس ٌظبب صعىباث في اطخخدام زكم ألازباح والخظااس لخلدًس طُىلت املؼسوع  .ا

  ًلخص كاامت الدخ  بعع ألاعماٌ التي جمذ خالٌ الفترة املحاطبُت الظابلت , وجىضح آزازها في ػي  زبذ ؤو خظازة, ولى

 ال جبين كدزة املؼسوع على الدفع .

 ت في ألازباح الظاهسة في خظاباث املشطظت هدُجت لخؼبُم بعع املبادئ املحاطبُت الخاطعت لالجتهاد كد ًيىن هىان عدم دك

 الشخص ي خاصت فُما ًخعلم بظُاطاث الاطتهالن وحظعير بظاعت آخس املدة وجددًد الدًىن املؼيىن فيها. 

ؤما كاامت الخدفلاث الىلدًت فهي جبين امللبىطاث واملدفىعاث الىلدًت وصافي الخغير في الىلد الىاجج عً ألاوؼؼت الدؼغُلُت 

خم إعداد هره  لُت للميؼإة خالٌ الفترة املالُت مً خالٌ امللازهت بين زصُد الىلدًت ؤٌو املدة وآخس املدة. ٍو ت والخمٍى والاطدثماٍز

م جلظُم الخدفلاث الىلدًت إلى جدفلاث هلدًت داخلت وجدفلاث هلدًت خازجت طمً زالزت  اللاامت وفم ألاطاض الىلدي عً ػٍس

لُت.  ت وألاوؼؼت الخمٍى  ؤوؼؼت زاِظُت هي ألاوؼؼت الدؼغُلُت وألاوؼؼت الاطدثماٍز

مً  بىثير الىلدًت في آخس املدة ؤهبرولرا جبين كاامت الخدفلاث الىلدًت كدزة الؼسهت على إدازة الخدفلاث الىلدًت, فإذا وان زصُد 

وعلى العىع مً  ,زبما ٌؼير ذلً إلى كصىز في إدازة الىلدًت وعدم اطخغالٌ الىلد في اطدثمازاث كصيرة ألاج  ت,الالتزاماث املخداول

وللخغلب على جصء مً  ,ذلً إذا وان هرا السصُد ؤك  بىثير مً التزاماتها املخداولت فهرا ٌؼير زبما إلى جدوي مظخىي طُىلت الؼسهت

 هلاغ الظعف التي حعاوي منها و  مً امليزاهُت وكاامت الدخ , 

 عىد وؼس البُاهاث املالُت للمش 
ً
ا  طسوٍز

ً
اللاامت طد الفجىاث  طظت, خُث ًمىً لهرهفلد ؤصبذ إعداد كاامت الخدفم الىلدي ؤمسا

 :مً خالٌ الخالُت املىجىدة في اللىاام املالُت ألاخسي 
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 املصسوفاث غير الىلدًت واالطتهالن وإلاػفاء على زكم صافي الخدفم الىلدي.ًد ؤزس دجد 

  ت بُان العملُاث الىلدًت ملخخلف اليؼاػاث التي خدزذ داخ  املشطظت خالٌ الفترة املالُت ولِع فلؽ ألازصدة الدفتًر

ت التي جظهسها كاامت   الدخ .لهره اليؼاػاث هما جظهسه امليزاهُت ؤو هخااج ألاعماٌ الدفتًر

  ع بىىد الخدفلاث الىلدًت على ؤوؼؼت ذاث ػبُعت مترابؼت حظاعد إظهاز صافي الخغير في الىلد في بداًت وجهاًت الفترة, وجىَش

 ز املهمت عً الىطع املالي للؼسهتفي جىطُذ بعع ألامى 

جدفلاث هلدًت خازجت ًدظبب في ًىجد هىعين مً الخدفلاث هما جدفلاث هلدًت داخلت و ألاوشطة الرئيصية املؤثرة على الىلدًة: 

 خدوثها زالزت ؤوؼؼت هي: ؤوؼؼت الدؼغُ  وؤوؼؼت الاطدثماز وؤوؼؼت الخمٍى .

جشدي هره ألاوؼؼت إلى خلم إلاًساداث واملصسوفاث املخعللت باليؼاغ الساِس ي للمؼسوع وجشزس على كاامت ل: أوشطة الخشغي .أ 

 ألطاض الاطخدلاق, ؤم
ً
 :ا الخدفلاث الىلدًت فخظهس هما ًليالدخ  التي ًخم إعدادها وفلا

 

 الحدفلات الىلدًة الخارجة من أوشطة الخشغيل الحدفلات الىلدًة الداخلة من أوشطة الخشغيل

 املدفىعاث الىلدًت للمىزدًً - املخدصالث الىلدًت مً العمالء -

 املدفىعاث الىلدًت للعمالت - املخدصالث الىلدًت مً الفىااد -

 املدفىعاث الىلدًت مً الفىااد والظسااب وغيرها - الاطدثمازاث املالُتاملخدصالث الىلدًت مً  -

 

لت ألاج  للميؼإة, وجظهس الخدفلاث الىلدًت هما ًلي:  أوشطة الاشخثمار: .ب  ادة والىلصان في ألاصٌى ػٍى  حعبر عً الٍص

 

 الاشخثمارالحدفلات الىلدًة الخارجة من أوشطة  الحدفلات الىلدًة الداخلة من أوشطة الاشخثمار

 جدفلاث مً ػساء ؤصٌى زابخت - الخدفلاث مً بُع ؤصٌى زابخت -

 جدفلاث مً ػساء ؤوزاق مالُت ؤو ؤطهم - الخدفلاث مً بُع ؤوزاق مالُت -

 جدفلاث مً اللسوض - جدفلاث مً اطترداد كسوض -

 

لت ألاج  مع مالخظت ؤن فىاادلأوشطة الحمىي . ث اللسوض جدخ  طمً  : حعبر خلىق امللىُت والخصىم غير املخداولت ػٍى

 ؤوؼؼت الدؼغُ :

 

 الحدفلات الىلدًة الخارجة من أوشطة الخارجة الحدفلات الىلدًة الداخلة من أوشطة الحمىيل

 طداد الظىداث - إصداز الظهم -

 طداد اللسوض - إصداز طىداث -

عاث ألازباح - إكساض هلدي -  جىَش
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 والاشخثمار:فائدة كياس الحدفلات الىلدًة من أوشطة الخشغيل والحمىيل 

الحدفلات الىلدًة  ألاوشطة 

 )الهدف(

 املؤشرات

 

 أوشطة الخشغيل

كُاض الخدفم 

الىلدي الىاجج عً 

 ؤوؼؼت الدؼغُ 

 مشػس على مدي كدزة امليؼإة على جىلُد جدفلاث هلدًت ذاجُت  -

عاث ألازباح على  - ع ؤو طداد جىَش سها في اليؼاغ واطخخدامها في الخىَش إمياهُت جدٍو

 املظاهمين ؤو طداد اللسوض. 

صافي الخدفم 

 الىلدي )الظالب(
ٌؼير إلى ؤن عملُاث الدؼغُ  مظخخدمت للىلدًت والبد مً الحصٌى على هلدًت  -

ت هبُع ؤص  ؤو اكتراض. م ؤوؼؼت اطدثماٍز  عً ػٍس

الخدفم صافي 

 الىلدي )املىجب(
ٌؼير إلى ؤن عملُاث الدؼغُ  مىلدة للىلدًت وؤن ألازباح املخىلدة مً اليؼاغ  -

 خلُلُت وطُىلت امليؼإة جُدة.

 

 أوشطة الاشخثمار

كُاض الخدفم الىاجج 

عً ؤوؼؼت 

 الاطدثماز

 مشػس الخخماالث الىمى ؤو الاهىماغ في املظخلب  -

صافي الخدفم 

 الىلدي )الظالب(
ادة ألاصٌى الثابخت  - ادة ألازباح ؤي ٌعبر عً: ٍش ٌؼير الخخماالث همى مظخلبلُت هٍص

د مً السبدُت في املظخلب . ٍص د مً الؼاكت إلاهخاجُت ٍو  فاالطدثماز في ألاصٌى ًٍص

صافي الخدفم 

 الىلدي )املىجب(
إلى  ٌؼير إلى ؤن الؼسهت جداٌو بُع ؤصىلها الثابخت واطدثمازاتها املالُت وهرا ًشدي -

 جخفُع الؼاكت إلاهخاجُت وهى ما ًمث  اخخماالث اهخفاض ألازباح في املظخلب 

      الخدفم الىاجج ضكُا أوشطة الحمىيل

 عً ؤوؼؼت الخمٍى 

عاث  مشػس ملدي جىافس ؤو اطخخدام الىلدًت ومدي كُام الؼسهت بإجساء جىَش

 ألازباح على املظاهمين

صافي الخدفم 

 الىلدي )الظالب(
إلى ؤن الؼسهت جىشع ألازباح على املظاهمين ؤو طددث كسوض وهى مشػس على ٌؼير  -

ت ؤو حؼغُلُت  ؤن الؼسهت لدحها طُىلت هلدًت مخدصله مً ؤوؼؼت اطدثماٍز

صافي الخدفم 

 الىلدي )املىجب(

حؼير إلى ؤن الؼسهت كد خصلذ على مصادز جمٍى  واللسوض  ؤو إصداز ؤطهم عادًت, 

اث وألاطباب التي دفعذ الؼسهت إلى الاكتراض ؤو إصداز وهىا ًجب جدلُ  العملُ

 ؤطهم.

 

لخين مباػسة وغير مباػسة  إعداد كائمة الحدفلات الىلدًة:  ًخم ذلً بؼٍس

 : الطريلة املباشرة
ً
لت املباػسة املخدصالث الىلدًت مً ؤوؼؼت الدؼغُ   جىضح كاامت: أوال الخدفلاث الىلدًت بإجباع الؼٍس

الصبااً هما جىضح املدفىعاث الىلدًت طمً ؤوؼؼت الدؼغُ  والدظدًداث للمىزدًً والعمالت وغيرها باإلطافت إلى واملخدصالث مً 

 الخدفلاث الىلدًت مً ؤوؼؼت الاطدثماز وؤوؼؼت الخمٍى .
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خم خظاب الخدفلاث الىلدًت الخاصت بإوؼؼت الدؼغُ  باطخخدام بُاهاث كاامت الدخ  واملسهص املالي على الىدى الخالي:  ٍو

 

 

 

 للطريلة املباشرة:
ً
 وبالحالي ثحم العمليات الحصابية لبىىد أوشطة الخشغيل وفلا

 الخشغيل: الحدفلات الىلدًة من أوشطة 

 الحدفلات الىلدًة الداخلة )املححصالت(: .أ 

 الخغير في زصُد الصبااً –املخدصالث مً العمالء = املبُعاث  .1

 الخغير في إًساد الفىااد املظخدلت –الفىااد املحصلت= الفىااد + الخغير في إًساد الفىااد امللدمت  .2

 الخغير في إلاًساداث املظخدلت -ًساداث امللدمت إلاًساداث الىلدًت مً ػسواث ؤخسي = إلاًساد + الخغير في إلا  .3

 مالخظت: حؼير ولمت حغير إلى الفسق بين زصُد جهاًت الفترة وبداًت الفترة

 الحدفلات الىلدًة الخارجة )املدفىعات(: .ب 

 فع(الخغير في زصُد الدااىين) املىزدًً و ؤ.د –املدفىعاث للمىزدًً= جيلفت البظاعت املباعت + الخغير في املخصون  .1

2.  
ً
 الخغير في السواجب املظخدلت –املدفىعاث مً السواجب وألاجىز= السواجب  + الخغير في السواجب املدفىعت ملدما

3.  
ً
 الخغير في الفىااد املظخدلت –الفىااد املدفىعت = الفىااد + الخغير في الفىااد املدفىعت ملدما

4.  
ً
 الخغير في الظسااب املظخدلت. –الظسااب املدفىعت = الظسااب + الخغير في الظسااب املدفىعت ملدما

ت عً الفترة املىتهُت في مثال  31/12/2012: فُما ًلي البُاهاث املظخخسجت مً دفاجس ػسهت ججاٍز

 بياهات كائمة الدخل: .1

 املبُعاث  500000

 جيلفت البظاعت املباعت 365000 

 زواجب وؤجىز  40000 

 اهخالواث 40000 

ت 20000   طسااب علاٍز

 فىااد 15000 (480000)

 صافي الربح  02222

 

 ألاصىل والخصىم املحداولة: .0

يظهر في قائمة التدفقات 

 النقدية

 أو المصروف اإليراد
التغير في 

 البند

المبلغ المحصل أو 

 المدفوع

من قائمة المركز 

 المالي

من قائمة 

 الدخل

https://manara.edu.sy/
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 البُان 1/1/2012 31/12/2012

 ألاصٌى مخداولت

 الىلدًت 100000 50000

 العمالء 25000 100000

 املخصون 75000 230000

 ملدمتزواجب وؤجىز  10000 20000

 الخصىم املخداولت

 ؤوزاق دفع 70000 195000

ت مظخدلت 5000 15000  طسااب علاٍز

لت املباػسة.:              املطلىب  إًجاد الخدفلاث الىلدًت مً ؤوؼؼت الدؼغُ  بإجباع الؼٍس

 الخغير في زصُد املدًىين –:     املخدصالث مً الصبااً = املبُعاث املححصالت -: الحل

 ٌ.ض 425000( = 25000 – 100000) – 500000=                        

 :املدفىعات -

 الخغير في الدااىين وؤوزاق الدفع –املدفىعاث للمىزدًً = جيلفت . بظاعت مباعت +الخغير في املخصون  .1

 ٌ.ض 395000(= 70000 – 195000) –( 75000 – 230000+ )365000=                     

 الخغير في السواجب املظخدلت –مدفىعاث السواجب وألاجىز = السواجب وألاجىز + الخغير في السواجب امللدمت  .2

 ٌ.ض 50000(  = 0) –( 10000 – 20000+ ) 40000=                           

ت + الخغير في  .3 ت = الظسااب العلاٍز  ظخدلتامل الظساابالخغير في  –امللدمت  الظساابالظسااب العلاٍز

 ٌ.ض 10000( = 5000 -15000) -( 0+ )  20000=                 

 ٌ.ض 15000( = 0)–( 0+ )15000الخغير في الفىااد املظخدلت  =  –الفىااد املدفىعت = الفىااد + الخغير في الفىااد امللدمت  .4

 الخدفلاث الىلدًت مً ؤوؼؼت الدؼغُ 

 املخدصالث الىلدًت مً العمالء  425000

 املدفىعاث للمىزدًً 395000 

 املدفىعاث مً السواجب وألاجىز  50000 

ت 10000   املدفىعاث مً الظسااب العلاٍز

 املدفىعاث مً الفىااد 15000 (470000)

 صافي الحدفلات الىلدًة املصحخدمة في أوشطة الخشغيل  (00222)

 

 لعدم اطخىماٌ البُاهاث الخاصت بإوؼؼت الاطدثماز والخمٍى .مالحظة
ً
 : كد ال ًخؼابم زصُد الىلدًت مع ما هى وازد في امليزاهُت هظسا
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