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 31/12/2015وفي  1/1/2015: قدمت إليك ميزانية إحدى الشركات لعامين متتاليين في مثال

 2015لميزانية العمومية لعام ا

 الخصوم 31/12 1/1 األصول 31/12 1/1
 رأس المال 95000 85000 صافي األصول الثابتة   118200 110600

 أرباح محتجزة 103600 87600 استثمارات في شركات أخرى  65000 ــــــــــــــــ
 قروض طويمة األجل 95000 46000 شيرة محل ـــــــــــــــــــــــــــــــ 15000
 دائنون  33600 31600 الزبائن 57100 47800
 مصروفات مستحقة 44300 36700 مخزون  69400 67200
 كوبونات مستحقة التوزيع 5000 6000 النقدية 66800 52300
292900 376500   292900 376500  
 فإذا عممت أن:

 36600وفي نياية الفترة  42800مجمع اىتالك األصول الثابتة في بداية الفترة بمغ  .1
كما تم  5200بربح قدره  18700 ومجمع اىتالكيا 31500باعت الشركة خالل العام أصول ثابتة تكمفتيا  .2

 إضافة أصول جديدة في نفس العام 
 خفضت شيرة المحل من أرباح العام .3
, 10000أصدرت الشركة أسيمًا جديدة لزيادة رأسماليا كبديل عن توزيع األرباح عمى المساىمين بمقدار  .4

 11000وتم توزيع أرباح بمقدار 

 : المطلوب

 اىتالكياتصوير حساب األصول الثابتة ومجمع  .أ 
 31/12/2015إعداد قائمة الموارد واالستخدامات عن الفترة المنتيية في  .ب 
حساب صافي رأس المال العامل وصافي رأس المال العامل الخاص, وصافي رأس المال العامل  .ج 

 الخارجي)باستخدام طريقة القسم العموي(
 إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة. .د 
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 :الحل

 التكمفة التاريخية       31500األصول الثابتة: بيع 
 م. االىتالك -(     18700)                     
 القيمة الدفترية       12800                     
 + أرباح بيع األصل       5200                     
 ثمن بيع األصل       18000                      

 قيد البيع:
 

18000 
18700 

 
31500 
5200 

 من المذكورين:                                إلى المذكورين
 حـ/ الصندوق                                حـ/ األصل

 حـ/ م. أ. األصل                            حـ/ أرباح بيع أصل
 

 حـ/ األصول الثابتة
 أصل مباع             31500 1/1رصيد              153400
 31/12رصيد           154800 أصل جديد               32900

186300 186300 
: تم إضافة مجمع االىتالك إلى صافي األصول الثابتة بداية ونياية الفترة بيدف الحصول عمى تكمفة مالحظة

 األصول الجديدة المشتراة.

 حـ/ مجمع اهتالك األصول الثابتة

 قسط اىتالك             12500 31/12رصيد              36600
 1/1رصيد           42800 إلى المذكورين           18700

55300 55300 
 

 صافي الربح = الزيادة في أرباح محتجزة + أرباح موزعة + زيادة رأس المال + تخفيض الشيرة .1
             =16000  +11000 +10000  +15000  =52000 

 الموارد المالية واالستخداماتقائمة 
 االستخدامات المبلغ الموارد المبلغ

 شراء أصول 32900 صافي الربح 52000
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(5200) 
00844 

 ( أرباح بيع أصل ثابت-)
صافي الربح الناتج عن العمليات  

 التشغيلية

 شراء استثمارات 65000 بيع أصول 18000
 أرباح موزعة   11000 اىتالكات 12500
الرصيد: التغير في رأس المال العامل   17400 زيادة . ق. ط. األجل 49000

 )زيادة(
 اإلجمالي 126300  126300

 

 110400( = 65000+ 118200)  –( 95000+ 103600+  95000صافي رأس المال العامل = )

 15400( = 65000+ 118200) –( 103600+ 95000صافي رأس المال العامل الخاص = )

 ق. ط. األجل 95000= 15400 – 110400مال العامل الخارجي = صافي رأس ال

 قائمة التدفقات النقدية

 البيان جزئي كلي
 صافي الدخل  52000

 التعديالت  
 االىتالكات 12500 

 أرباح بيع أصول ثابتة (5200) 7300
 تخصم الزيادة في األصول المتداولة والنقص في االلتزامات المتداولة  
 الزيادة في رصيد الزبائن (9300) 
 الزيادة في رصيد المخزون  (2200) 
 نقص في الكوبونات المستحقة (1000) (12500)
 يضاف النقص  في األصول المتداولة الزيادة في االلتزامات المتداولة  
 زيادة في رصيد الدائنين 2000 

 زيادة في مصاريف المستحقة 7600 9600
 النقدية من أنشطة التشغيلصافي التدفقات   56400

https://manara.edu.sy/



د. ايام ياسين            10جامعة المنارة /كلية إدارة األعمال         مقرر تحليل القوائم المالية/ م   
 

4 
 

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار    
 بيع أصول ثابتة 18000 
 شراء أصول ثابتة (32900) 
 شراء استثمارات (65000) 
 صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  (79900)
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل     
 األجلزيادة . ق. ط .  49000 
 توزيع أرباح (11000) 

 صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل  38000
 صافي التدفق ) التغير في النقدية خالل الفترة(  14500
 رصيد النقدية في بداية الفترة  52300
 رصيد النقدية في نهاية الفترة  66800

  

 

 31/12/2015وفي  31/12/2104متتاليين في : قدمت إليك ميزانية إحدى الشركات لعامين مثال 

 لميزانية العمومية ا

 الخصوم 2015 2014 األصول 2015 2014
رأس المال أسيم عادية)سعر  3000000 2250000 أراضي 1500000 750000

 ل.س( 100السيم 
1125000 

(900000) 
562500 

 (495000) 
 اآلالت     

 ( م.أ آالت  -)
 احتياطيات  1125000 750000

2250000 
(1125000) 

2250000 
(1237500) 

 مباني
 م. أ مباني

 أرباح مدورة 675000 600000

استثمارات  247500 420000
 طويمة األجل

 قروض . ط. األجل 225000 930000

 دائنون  517500 472500 مخزون  1200000 750000
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 أ. دفع 352500 322500 ذمم مدينة 555000 525000
 مصاريف مستحقة 105000 75000 أ. قبض 495000 450000
    النقدية 900000 1125000
مصاريف  22500 30000

 مدفوعة مقدماً 
   

5400000 6000000   5400000 6000000  
 :2015فإذا توافرت المعمومات التالية عن عام 

 ل.س نقداً  88500بمبمغ  2015تم بيع نصف اآلالت الظاىرة في ميزانية عام  .1
 ل.س من القروض طويمة األجل نقداً  705000تسديد ما قيمتو تم  .2
 ل.س من االستثمارات طويمة األجل نقدًا دون ربح أو خسارة 172500تم بيع ما قيمتو  .3
 ل.س نقداً  750000اشترت الشركة أراض جديدة بمبمغ  .4
 ل.س لمسيم سددت نقداً  100سيم جديد بقيمة  7500تمت زيادة رأس المال بإصدار  .5
 2015ل.س نقدًا من أرباح عام  193500لشركة عمى المساىمين مبمغ وزعت ا .6
ل.س,  1800000ل.س, وكان مجمل الربح  6300000مبمغ  2015بمغت المبيعات الصافية لعام  .7

 ل.س. 971625والمصاريف التشغيمية )بما فييا مصروف االىتالك( مبمغ 
 %20معدل ضريبة الدخل  .8
 %8%, واآلالت 5ني معدل اىتالك األصول الثابتة: المبا .9

 : المطلوب

 وتحميل ىذه القائمة بأسموب التحميل الرأسي 31/12/2015إعداد قائمة الدخل في  .أ 
 إعداد قائمة التغير في صافي رأس المال العامل .ب 
 31/12/2015إعداد قائمة الموارد واالستخدامات عن الفترة المنتيية في  .ج 
 المباشرة.إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة  .د 
 إعداد الجزء الخاص بقائمة التدفقات النقدية من عمميات التشغيل بالطريقة غير المباشرة. .ه 
 تحميل قائمة التدفقات النقدية تحمياًل رأسيًا, وبالنسب. .و 

 الحل:

 مخصصات االهتالك: -
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 112500% = 5 × 2250000 المباني :
 45000% = 8 × 562500اآلالت : 

      157500 

 اآلالت:خسارة بيع  -
 اىتالك آالت مباعة = صافي القيمة الدفترية لآلالت المباعة –آالت مباعة 

 562500     - 450000     =112500 
 القيمة الدفترية = الربح أو الخسارة –ثمن البيع 
 ( وىي خسارة رأسمالية24000=)  112500 -88500

 :2015قائمة الدخل بنياية  .أ 
 قائمة الدخل

 البيان المبمغ الرأسي(النسبة )التحميل 
 المبيعات الصافية 6300000 100%

 تكمفة البضاعة المباعة(-) (4500000) %(71.4)
 مجمل الربح 1800000 28.6%

 مصاريف التشغيل(-) (971625) %(15.4)
 صافي ربح التشغيل   828375 13.2%

 )_( خسارة بيع آالت 24000 %(0.4)
 الضريبةصافي الربح قبل  804375 12.8%
 %20ضريبة  (160875) 2.6%
 صافي الربح 643500 10.2%

 
 قائمة التغير في صافي رأس المال العامل: .ب 

 األثر على صافي رأس المال العامل سنوات الدراسة البيان
 النقصان الزيادة  2012 2011

     موجودات متداولة وجاهزة
  450000 120000 750000 المخزون السمعي

  30000 555000 525000 المدينون 
 225000  900000 1125000 النقدية
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  45000 495000 450000 أ. قبض
 7500  22500 30000 مصروفات مقدمة

   3172500 2880000 المجموع
     الخصوم المتداولة

 45000  517500 472500 دائنون 
 30000  352500 322500 أوراق دفع

 30000  105000 75000 مصاريف مستحقة
 337500 525000 975000 870000 المجموع

   2197500 2010000 صافي رأس المال العامل
 187500   187500 الزيادة في رأس المال العامل

 
 قائمة الموارد واالستخدامات: .ج 

 قائمة الموارد المالية واالستخدامات
 االستخدامات المبلغ الموارد المبلغ

643500 
157500 

00222 
800444 

 بعد الضرائب صافي الربح
 مخصصات االىتالك()+

 )+( خسارة بيع آالت
صافي الربح الناتج عن العمليات 

 لتشغيلية

 أرضشراء  750000

 تسديد قروض .ط. األجل 705000 استثمارات طويمة األجلبيع  172500
 أرباح موزعة   193500 ثمن بيع اآلالت 88500
الرصيد: التغير في رأس المال   187500 رأس المالزيادة  750000

 العامل )زيادة(
 اإلجمالي 1836000  1836000

 

 قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة .د 

 : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيلأواًل : 

 التدفقات النقدية الداخلة:

 زيادة أ. قبض –زيادة الذمم المدينة  –= صافي المبيعات  المتحصل من العمالء
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  =6300000 – 30000 - 45000  =6225000 
 التدفقات النقدية الخارجة:

 زيادة أ. دفع –زيادة الموردين  –= تكمفة المبيعات + زيادة المخزون المدفوع لمموردين 
 =4500000  +450000 – 45000 – 30000 =4875000 

الزيادة في المصاريف  –نقص المصاريف المدفوعة مقدمًا  –التشغيل = مصاريف التشغيل مصروفات 
 مصروفات االىتالك -المستحق

  =971625 – 7500 – 30000 - 157500  =776625 
 160875الضرائب = 

 ثانيًا : التدفقات من أنشطة االستثمار:

 المدفوعات: 
  = 750000مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

 88500المتحصالت من بيع أصول ثابتة = المقبوضات:  

 172500بيع استثمارات =             

 ثالثًا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 المقبوضات: 
  = 750000زيادة رأس المال 

 المدفوعات:
 705000تسديد ق. ط. األجل من الغير =  -

 193500توزيعات األرباح النقدية = 
 بالطريقة المباشرة ئمة التدفقات النقديةقا

 البيان جزئي كلي
 التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية:  

 التدفقات النقدية الداخمة:  
 المتحصل من العمالء)المبيعات النقدية 6225000 6225000

 ( التدفقات النقدية الخارجة:-)  
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 النقدية المدفوعة لمموردين (4875000) 
 التشغيلمصروفات  (776625) 

 المدفوعةالضرائب  (160875) (5812500) 
 (1صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل)  412500

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:  
 التدفقات النقدية الداخمة:  

 آالتالنقدية المحصمة من بيع  88500 
 النقدية المحصمة من بيع استثمارات 172500 261000

 ( التدفقات النقدية الخارجة:-)  
 النقدية المدفوعة لشراء الموجودات الثابتة 750000 (750000)
 (2صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار)  (489000)
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:  
 التدفقات النقدية الداخمة:  

 زيادة رأس المال 750000 750000
 ( التدفقات النقدية الخارجة:-)  

 القروض المسدد من (705000) 
 األرباح الموزعة (193500) (898500)
 (3صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل)  (148500)
 (4(=)3+2+1صافي التدفق النقدي خالل العام)  (225000)

 (5رصيد النقدية في بداية العام)  1125000
 (5+  4رصيد النقدية في نهاية العام)  900000

 
 النقدية من عمميات التشغيل بالطريقة غير المباشرة:الجزء الخاص بالتدفقات  .ه 

 البيان جزئي كلي
 قبل الضرائب صافي الدخل  804375

 التعديالت  
 االىتالكات 157500 
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 بيع أصول ثابتة خسارة 24000 985875
 تخصم الزيادة في األصول المتداولة والنقص في االلتزامات المتداولة  
 رصيد الزبائنالزيادة في  (30000) 
 الزيادة في رصيد المخزون  (450000) 
 زيادة أ. قبض (45000)  
 الضرائب المدفوعة (160875) (685875)
 يضاف النقص  في األصول المتداولة الزيادة في االلتزامات المتداولة  
 زيادة في رصيد الدائنين 45000 
 زيادة أ. دفع 30000 
 المستحقةزيادة في مصاريف  30000 
 نقص مصاريف مدفوعة مقدماً  7500 112500 

 صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  412500
 

 أواًل: التحميل الرأسي:
 التدفقات النقدية الداخمة: 

 
 الوزن النسبي المبمغ نوع النشاط

 كمي جزئي كمي جزئي
 من عمميات التشغيل:

 المتحصل من العمالء 
 ــــــــــــــــــــــ

6225000 
6225000  

86 % 
86 % 

 من عمميات  االستثمار:
 النقدية المحصمة من بيع اآللة

 النقدية المحصمة من بيع استثمارات

 ــــــــــــــــــــــــــ
88500 
172500 

261000  
1.5% 
2.5% 

4% 

 من عمميات التمويل:
 زيادة رأس المال

 ــــــــــــــــــــــــــ
750000  

750000  
10% 

10 % 

 %100 %100 7236000 7236000 المجوع
 

 التدفقات النقدية الخارجة:
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 الوزن النسبي المبمغ نوع النشاط
 كمي جزئي كمي جزئي

 من عمميات  التشغيل:
 المدفوعة لمموردينالنقدية 

 مصروفات التشغيل
 الضرائب

 ــــــــــــــــــــــــــ
4875000 
776625 
160875 

5812500  
65% 
11% 
2% 

78% 

 من عمميات االستثمار:
 شراء أصول ثابتة

 ـــــــــــــــــ
750000 

750000  
10% 

10% 

 من عمميات التمويل:
 المسدد من القروض

 األرباح الموزعة

 ــــــــــــــــــــــــــ
705000 
193500  

 898500  
9% 
3% 

12% % 

 %100 %100 7461000 7461000 المجوع
 تحميل قائمة التدفق النقدية بواسطة النسب:ثانيًا: 

                     القدرة عمى تسديد االلتزامات قصيرة األجل=  

         
% أي أن قدرة المنشأة ضعيفة عمى 0.42=  

 سداد التزاماتيا قصيرة األجل من عمميات التشغيل. 
                  نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيمية = 

                  
ىذه النسبة أكبر من واحد تعني أن صافي  1.07=   

 التدفقات النقدية من عمميات التشغيل موجبة.
 معدل التدفق النقدي من عمميات التشغيل: - أ

                       =  بالنسبة لممبيعات -

          
   =70 .% 

                       بالنسبة لصافي الربح=  -

         
صافي من  أقلإن صافي التدفق من عمميات التشغيل  64%=   

 الربح.
                       بالنسبة لصافي التدفقات  النقدية =  -

           
ويعد ارتفاع ىذه النسبة دلياًل عمى قدرة   1.83=   

 المنشأة عمى تحقيق التدفقات النقدية الالزمة من نشاطيا الجاري االعتيادي.
 القدرة عمى التوسع واإلنفاق االستثماري: - ب

                       معدل تغطية النفقات االستثمارية = 

         
ات النقدية من . وتعد كفاية صافي التدفق 0.55=  

 عمميات التشغيل لتغطية النفقات االستثمارية مؤشرًا عمى قدرة المنشأة عمى التوسع والتحديث.
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