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هيالعمليات املتعلقة باألصول الثابتة من شراء وبيع وكذلك من شراء وبيع االستثمارات  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:  ❖

 املالية: 

 املتحصالت واملدفوعات من بيع وشراء األصول:  .أ

 رصيد األصول الثابتة في بداية الفترة. –األصول الثابتة في نهاية الفترة + تكلفة األصول املباعة  األصول الثابتة املشتراة = رصيد -

 رصيد األصول الثابتة في نهاية الفترة –األصول الثابتة املباعة = رصيد األصول الثابتة في بداية الفترة + األصول املشتراة -

 (األرباح أو الخسائر الناتجة عن البيع   ±ة املتبقية لألصل املباع) املتحصل من بيع األصول الثابتة = القيمة الدفتري -

 املتحصالت واملدفوعات من االستثمارات املالية:  .ب

 ( أرباح أو خسائر بيع االستثمارات املالية  ±املتحصل من بيع االستثمارات املالية = القيمة الدفترية لالستثمارات املالية )  •

رصيد  –املدفوعات لشراء االستثمارات املالية = رصيد االستثمارات في نهاية الفترة + القيمة الدفترية لالستثمارات املباعة   •

 االستثمارات في بداية الفترة.

رصيد   –دةالقيمة الدفترية لالستثمارات املالية املباعة = رصيد االستثمارات في بداية الفترة + + تكلفة شراء االستثمارات الجدي •

 االستثمارات في نهاية الفترة. 

 املتحصالت واملدفوعات عن القروض طويلة األجل املمنوحة للغير:  . ج

  –القروض الجديدة املمنوحة )تدفق خارج( = رصيد قروض طويلة األجل ممنوحة للغير نهاية الفترة + املتحصالت من القروض  •

 دةرصيد القروض. ط. األجل املمنوحة للغير في بداية امل

رصيد القروض طويلة   –املتحصالت من القروض)تدفق داخل(= رصيد القروض طويلة األجل في بداية الفترة + القروض الجديدة  •

 األجل في نهاية الفترة.

تؤثر أنشطة التمويل على حسابات القروض طويلة األجل وحقوق امللكية: األسهم  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:  ❖

 األرباح. واالحتياطيات و 

 املتحصالت واملدفوعات عن القروض طويلة األجل من الغير:  (1

 رصيد القروض في بداية الفترة  –النقدية املحصلة من القروض = رصيد القروض في نهاية الفترة + القروض املسددة  •

 رصيد القروض في نهاية الفترة –القروض في بداية الفترة + النقدية املحصلة من القروض  القروض املسددة = رصيد •

 املتحصالت واملدفوعات املتعلقة باألسهم:  (2

 تخفيضات رأس املال النقدية  –رصيد األسهم في آخر الفترة =رأس املال في بداية الفترة + النقدية املحصلة من إصدار األسهم 

 رباح نقدية:املدفوعات عن توزيع أ (3

 األرباح املحتجزة في نهاية الفترة.  –التوزيعات النقدية = األرباح املحتجزة في بداية الفترة + صافي الدخل  

 ويمكن تصوير قائمة التدفق النقدي بالطريقة املباشرة كما يلي:

 نموذج قائمة التدفقات النقدية

 كلي جزئي البيان 

   األنشطة التشغيلية:التدفقات النقدية الناتجة عن  .1

   التدفقات النقدية الداخلة:

  Xx املتحصل من العمالء)املبيعات النقدية
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  Xx املتحصل من بيع أوراق مالية 

 Xx Xx املتحصل من إيرادات أخرى 

   ( التدفقات النقدية الخارجة:-)

  Xx النقدية املدفوعة للموردين 

 Xx (xx) أجور,.... مصروفات التشغيل النقدية )مواد, 

 xx  ( 1صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل)

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: .2

   التدفقات النقدية الداخلة:

  Xx النقدية املحصلة من بيع املوجودات .ط. األجل

   ( التدفقات النقدية الخارجة:-)

  (xx) النقدية املدفوعة لشراء املوجودات .ط. األجل

 Xx  ( 2صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار)

   التدفقات النقدية من األ نشطة التمويلية:  .3

   التدفقات النقدية الداخلة:

  Xx النقدية املحصلة منإصدار أسهم 

 Xx Xx النقدية املحصلة منأ. دفع وقروض .ط. األجل

   ( التدفقات النقدية الخارجة:-)

  Xx النقدية املدفوعة لشراء سندات وسداد القروض

 Xx (xx) النقد املدفوع عن توزيع أرباح نقدية

 Xx  ( 3صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل)

 Xx  ( 4(= ) 3+2+1العام)صافي التدفق النقدي خالل  .4

 Xx  ( 5رصيد النقدية في بداية العام) .5

 Xx  ( 5+  4رصيد النقدية في نهاية العام) .6
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 12/2010/ 31: فيما يلي البيانات املستخرجة من إحدى الشركات عن الفترة املنتهية في تمرين

 قائمة الدخل 

 البيان جزئي  كلي

 املبيعات 482800 

 توزيعات من شركات أخرى إيرادات  15300 

 إيرادات الفوائد الدائنة  20400 

 أرباح بيع أصول ثابتة 13600 

 إجمالي اإليرادات   532100

 تكلفة البضاعة املباعة  255000 

 رواتب وأجور  95200 

 االهتالك السنوي  30600 

 مصروفات أخرى  28900 

 فوائد مدينة  27200 

 ضرائب مدفوعة 25500 

 إجمالي التكاليف   462400

 صافي الربح   69700
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 امليزانية العمومية 

 الخصوم 31/12 1/1 األصول  31/12 1/1

 حقوق امللكية األصول الثابتة 

 رأس املال 610300 438600 أصول ثابتة مختلفة 770100 372300

ــــــــ  ـــ ـــ  محتجزة أرباح 187000 146200 إقراض طويل األجل  18700 ـــ

 قروض طويلة األجل 272000 130900   

 الخصوم املتداولة  املوجودات املتداولة والجاهزة

 دائنون  154700 96900 النقدية  37400 71400

 أجور مستحقة 6800 10200 الزبائن  158100 136000

 مصروفات   أخرى مستحقة  1700 5100 مخزون 229500 234600

    فوائد مستحقة إيرادات 5100 1700

    مصاريف أخرى مقدمة  13600 11900

827900 1232500  827900 1232500  

 فإذا علمت أنه: 

 ل.س  91800باعت الشركة أصل قيمته الدفترية املتبقية  .1

 ل.س  520200اشترت الشركة أصول ثابتة خالل الفترة تكلفتها  .2

 ل.س  159800حصلت الشركة على قروض خالل الفترة قدرها  .3

 الزيادة في رأس املال ناتجة عن إصدار أسهم جديدة  .4

 : إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة املباشرة. املطلوب

 : الحل
ً
 :  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:   أوال

 التدفقات النقدية الداخلة:  . أ

 560700=  22100  – 482800املتحصل من العمالء =  .1

 17000( = 1700 – 5100)– 0+  20400الفوائد =  إيرادات .2

 15300=  0  – 0+  15300إيرادات توزيع األرباح من شركات أخرى =  .3

 التدفقات النقدية الخارجة: .ب
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 192100(= 96900 -154700)  –( 234600 -229500+ ) 255000املدفوع للموردين =  .1

 98600( = 10200 –  6800) – 0+  95200رواتب وأجور =  .2

 27200=  0 – 0+  27200مدينة = فوائد  .3

 25500=  0- 0+  25500ضرائب مدفوعة =  .4

 34000( = 5100  – 1700)  –( 11900 – 13600+ )28900مصروفات أخرى =  .5

 : التدفقات من أنشطة االستثمار:
ً
 ثانيا

 املدفوعات:   . أ

 520200مدفوعات لشراء أصول ثابتة =  •

 18700= 0 – 0+  18700قروض طويلة األجل ممنوحة للغير =   •

 105400=  13600 + 91800املتحصالت من بيع أصول ثابتة = املقبوضات:   .ب

: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
ً
 ثالثا

 املقبوضات:   . أ

 رصيد األسهم في بداية الفترة  -األسهم   = رصيد رأس املال في آخر الفترة   •

 610300 – 438600  =171700 

 159800قروض طويلة األجل =  •

 املدفوعات: .ب

 ق. ط. األجل من الغير :  .1

 املسدد من القروض. –ق. ط. أجل آخر الفترة = ق.ط .األجل في بداية الفترة + ق. ط. األجل من الغير خالل الفترة 

 18700=  272000 -( 159800+  130900أي املسدد من القروض = )

 أرباح محتجزة في نهاية الفترة  – توزيعات األرباح النقدية = األرباح املحتجزة في بداية الفترة + صافي الدخل  .2

  =146200  +69700  – 187000  =28900 

 قائمة التدفقات النقدية 

 البيان  جزئي كلي

 التشغيلية:التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة   

 التدفقات النقدية الداخلة:  

 املتحصل من العمالء)املبيعات النقدية 460700 

 املتحصل من الفوائد  17000 

 املتحصل من توزيعات األرباح  15300 493000

 ( التدفقات النقدية الخارجة:-)  

 النقدية املدفوعة للموردين  192100 
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 الرواتب واألجور  98600 

 مصروفات أخرى  34000 

 فوائد مدفوعة 27200 

 الضرائب املدفوعة 25500 ( 377400)

 ( 1صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل)  115600

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:  

 التدفقات النقدية الداخلة:  

 النقدية املحصلة من بيع املوجودات الثابتة   105400

 التدفقات النقدية الخارجة:( -)  

 النقدية املدفوعة لشراء املوجودات الثابتة  520200 

 قروض ط. األجل ممنوحة للغير  18700 ( 538900)

 ( 2صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار)  ( 433500)

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:   

 التدفقات النقدية الداخلة:  

 النقدية املحصلة منإصدار أسهم  171700 

 النقدية املحصلة من قروض .ط. األجل 159800 331500

 ( التدفقات النقدية الخارجة:-)  

 املسدد من القروض 18700 

 األرباح املوزعة 28900 ( 47600)

 ( 3صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل)  283900

 ( 4(=) 3+2+1العام)صافي التدفق النقدي خالل   ( 34000)

 ( 5رصيد النقدية في بداية العام)  71400

 ( 5+  4رصيد النقدية في نهاية العام)  37400
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 :بيان الرأي)التعليق(

نالحظ أن الشركة حصلت على صافي تدفق نقدي موجب من أنشطة التشغيل هذا يعني أن عمليات التشغيل في الشركة مولدة  .1

 التزاماتها القصيرة األجل.  للنقدية والشركة قادرة على سداد

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار سالبة وهذا ناتج عن بيع جزء من األصول الثابتة وشراء جزء أكبر من املباع وهذا يؤدي   .2

 إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية وزيادة الربحية لكن في املستقبل

وهذا ناتج عن إصدار أسهم جديدة وطرحها لالكتتاب والحصول على أما التدفقات النقدية من أنشطة التمويل فهي موجبة  .3

 قروض طويلة األجل.

أن التغير في النقدية خالل الفترة سالب وناتج عن توسع الشركة في أصولها الثابتة  ولذلك من املهم معرفة طبيعة هذه   والنتيجة :

 األصول فقد تتوسع الشركة في املباني اإلدارية واألثاث وغيرها والتي ال تعود بالنفع على املنشأة. 
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