
 .                           جميع الحقوق محفوظة -  2017حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز تطوير األعمال الصغيرة في والية ميتشغن لعام 
www.SBDCMichigan.org          

  نظرة عامة على إعداد بيان التدفقات النقدية 
  

    اإليرادات 
  بداية (بداية الرصيد النقدي .   1

  ) الشهر     
ما لم تكن هناك أموال  0ستكون البداية للشهر األول .   الرصيد النقدي الختامي للشهر السابق)  10(النقد المتاح مثل  

  رأس مال عامل من قروض أو استثمارات 
    النقدية الداخلة التدفقات .   2

)  قدم تفاصيل افتراضات منفصلة . ( قد يتم تقسيم ذلك إلى خطوط إنتاج أو فئات مبيعات مختلفة .  جميع المبيعات النقدية  المبيعات النقدية      
  احذف مبيعات االئتمان ما لم يتم استالم النقد بالفعل 

  ) قدم افتراضات تفاصيل التدفقات الشهرية(من جميع حسابات االئتمان  المبلغ المتوقع  الحسابات المستحقة التي تم تحصيلها . أ     
قسم الفئات وقم بتحديدها، على سبيل (أعاله .  ب2أو .  أ2وضح هنا جميع التدفقات النقدية الواردة غير الموضحة في   اآلخر  القروض والدخل النقدي. ب     

  ) المثال، مالك أو استثمار آخر، قروض، وما إلى ذلك
  ال يحتاج إلى توضيح  ) ج 2+ ب 2+ أ 2(إجمالي المقبوضات النقدية .   3
  ال يحتاج إلى توضيح  ) 3+   1(إجمالي النقد المتاح .   4
    
    التدفقات النقدية الصادرة .   5

  ) تُدفع قيمتها في الشهر الحالي(المواد المستخدمة إلنتاج المنتج الذي يتم إعادة بيعه  /السلع   المشتريات . أ     
قدم تفاصيل  (بما في ذلك مصاريف التسويق عبر اإلنترنت  - المبلغ الذي سيتم إنفاقه للحفاظ على حجم المبيعات   التسويق  /الدعاية واإلعالن . ب     

  ) منفصلة شهًرا  12ميزانية خطة عمل التسويق لمدة 
  بما في ذلك انتظار السيارات - هذا العمود   إذا كان يتم استخدام سيارة شخصية، فقم بسرد تكلفتها في  المركبات . ج     
  ال يحتاج إلى توضيح  التراخيص /االشتراكات  /الرسوم . د     
  ) مثل التأمين ضد الحريق والمسؤولية وما إلى ذلك( تغطية الممتلكات والمنتجات التجارية   التأمين . هـ     
  )افصل تفاصيل استهالك الدين للقرض(ض أو االئتمان عند دفعها الفائدة على القر  الفائدة على القروض أو االئتمان. و     
  الخدمات الخارجية، بما في ذلك، على سبيل المثال، مسك الدفاتر والمحاسبة   العوامل القانونية والمهنية . ز     
  ) وليس ألغراض إعادة البيع (العناصر المشتراة لالستخدام في العمل   المستلزمات المكتبية . ح     

  الضرائب   (نفقات الرواتب . ط     
  ) والفوائد          

وقانون ضريبة البطالة الفيدرالية والتأمين الصحي ) FICA( قم بتضمين مدفوعات قانون اشتراكات التأمين الفيدرالي 
  ) ٪ على الرواتب واألجور15= الحمل النموذجي  (والبطالة الحكومية وتأمين تعويضات العمال وما إلى ذلك 

إذا تم التعامل معهم  ) قدم افتراضات منفصلة بالتفصيل حسب المسمى الوظيفي (المدفوعات لإلدارة والمديرين التنفيذيين   الرواتب . ي     
  ) كموظفين يخضعون لكشوف المرتبات واالقتطاع

  ) تفصيل حسب المنصب والجدولقدم افتراضات منفصلة بال(الراتب األساسي باإلضافة إلى العمل اإلضافي   الموظفين  - األجور . ك     
  العقارات فقط   اإليجار .   ل     
  المبيعات والمخزون وضرائب اإلنتاج وما إلى ذلك، إن أمكن   .المبيعات، وما إلى ذلك  - الضرائب . م     
  ال يحتاج إلى توضيح  الهاتف . ن     
  ال يحتاج إلى توضيح  السفر والترفيه . س     
  أو الطاقة  /أو اإلضاءة و  /أو التدفئة و  /الماء و   المرافق . ع     
  . رسوم موفر خدمة اإلنترنت، ورسوم استضافة الويب، وما إلى ذلك  اإلنترنت والتقنيات . ف     

    
  نفقات المعدات خالل الشهر   _______________________ . ص     

    
  مستأجرة مدفوعات المعدات المؤجرة أو ال  _______________________ . ق     

    
  ال يحتاج إلى توضيح  ) 5sإلى  5aمن ( إجمالي النفقات .   6
إذا لم يتم التعامل مع المدفوعات للمالك على أنها راتب موظف يخضع لالقتطاع الضريبي، يجب أن يشمل ذلك    سحوبات المالك .   7

  المدفوعات مقابل أشياء مثل ضريبة دخل المالك 
  . ، وما إلى ذلك"للمسؤولين التنفيذيين"صحي وأقساط التأمين على الحياة والضمان االجتماعي والتأمين ال  
  ) تفاصيل استهالك قرض منفصل(قم بتضمين مدفوعات جميع القروض، بما في ذلك شراء السيارات والمعدات    سداد أصل القرض.   8
  ال يحتاج إلى توضيح  ) 8+   7+   6( إجمالي المبالغ النقدية المدفوعة . 9

  ) نهاية الشهر(بداية الرصيد النقدي في الشهر التالي )  1(أدخل هذا المبلغ في   ) 9- 4( د النقدي الختاميالرصي.  10
    
    
  
  
  


