
 ..التحليل المالي ~} ..الفصل الرابع .. المحاضرة العاشرة 
 

 أشهر النماذج التي يستخدمها المحللون الماليون في دراسة وتحليل والربط بين المؤشرات المالية 
 : نموذج ديبونت  -

 يستخدم لتحليل العائد على الملكية 
 :نموذج دورة التشغيل  -

 يث التعامل مع العمالء والموردون والمخزونيستخدم في تحليل ودراسة نشاط الشركة من ح
 :قائمة التدفقات النقدية  -

 تستخدم لدراسة وتحليل مصادر واستخدامات األموال 
 هل التحليل المالي بمعزل عن المؤشرات المالية التي درسناها في الفصل الثالث ؟  ]سؤال  [

 المؤشرات المالية تستخدم داخل عمليات التحليل المالي ال ،التحليل المالي مرتبط ارتباط وثيق بالمؤشرات الماليه ،فـ
 نموذج DuPont  هام جدا   .: للعائد على الملكية  

 أحد أساليب التحليل المالي 
  مكونات رئيسية 3يعتمد على تفكيك العائد على ملكية الشركة إلى 

  العائد على المبيعات 

  معدل دوران األصول 

 مضاعف الملكية 
 مضاعف الملكية× معدل دوران األصول × العائد على المبيعات = الملكية  العائد على        

                                             =
صافي الربح

صافي المبيعات 
  *

صافي المبيعات

االصول
  *

االصول

حقوق الملكية
 

 العائد على الملكية = مديونية بعد ال xبعد النشاط  xبعد الربحيه =                        ]شرح  [
 =       x      02       x      52    51=         لو افترضنا ان       

 >-ايجابي ، أقل من السوق  >-أكبر من السوق ) لو جاء وقارن الناتج بالسوق يالقي هناك ثالث احتماالت 
 (إيجابي  >-سلبي ، مساوي للسوق 

رن حتى القيم عشان يعرف المشكله وين هل هي في الربحيه او النشاط او هو ليس يقارن بس الناتج ال يقا
المديونية ويعاجلها ، ربما كان العائد على الملكية فيه مشكلة كيف ناصل لهذه المشكلة ،لما فككناها لصافي 
في  ربحيه ونشاط ومديونية نقدر نعرف نقطة الضعف وين ونعالجها بطريقة أكثر دقه يعني لو كانت المشكلة

العائد على المبيعات نزودها اذن نعالج القيمه لما نفكك الشئ نعرف المشكلة وين بالضبط وبالتالي يكون فيه 
 (التحليل المالي ) امكانية اكبر لحل هذه المشكلة وهذا هو الغرض من 

 -:مميزاته 
 يمكن المستثمر من التعرف على مدى فعالية الشركة في استخدام التمويل بالملكية 
 كن تحديد نقاط قوة وضعف الشركة ورصد مصادرهايم          

  -:الغرض االساسي من التحليل المالي  ]مالحظة  [
هو تحليل نشاط الشركة بدقه لتحديد نقاط القوه والضعف بدقه وبالتالي العمل على معالجة نقاط الضعف ودعم النقاط 

 القوية في اداء الشركة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مثال توضيحي:.. 
وتطبيق منهجية  50/  35ن قائمة الدخل و قائمة المركز المالي لشركة أسمنت الشرقية عن العام المالي المنتهي في م

 التحليل عليها 

تفاعالت ثالث ابعاد رئيسية ينتج عنه في 
 النهاية 



 

 
 

- :  DuPontتحليل معدل العائد على الملكية بطريقة : المطلوب 
 

 مضاعف الملكية× معدل دوران األصول × العائد على المبيعات = العائد على الملكية 

                                          =
صافي الربح

صافي المبيعات 
  *

صافي المبيعات

االصول
  *

االصول

حقوق الملكية
 

                                        =
      

       
  *

       

       
 * 

       

      
   =91 % 

 مره 2.86    *  مره  1    * %  32=                                          
 

 
 

 
- :للتأكد 

= من قانون العائد على الملكية 
صافي الربح

حقوق الملكية
  =

      

      
  =0.91 % 

 ~..نفس النتيجة كلها ~< ..سواء حلينا بقانون ديبونت او قانون العائد على الملكية     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة الدخل

 522.222 صافي المبيعات

 30.222 التكلفة المتغيرة

 00.222 التكلفة الثابتة

 02.222 تكلفة المبيعات

 02.222 الربح التشغيلي

 02.222 دات أخرىإيرا

 52.222 مصروفات أخرى

صافي الربح قبل الفوائد و 
 الضرائب

12.222 
 

 52.222 الفوائد

 02.222 الربح قبل الضرائب

 0.222 %(02)الضرائب 

 30.222 صافي الربح

 52.222 عدد األسهم العادية

 3.0 ربح السهم

 قائمة المركز المالي

 المبالغ األصول
ق االلتزامات و حقو

 الملكية
 المبالغ

 0.222                   النقدية   
 3.222      االستثمارات المؤقتة

 0.222                    العمالء 
 0.222                القب أوراق

 52.222مصروفات مدفوعة مقدما 
 50.222                   المخزون 

 3.222موردون دفعات مقدمة     

 1.222   جل قروض قصيرة األ
 0.222              الموردون   
 1.222            أوراق الدفع  

 0.222     عمالء دفعات مقدمة
 5.222     مصروفات مستحقة  

 02.222   االلتزامات المتداولة   02.222         األصول المتداولة

 02.222األصول طويلة األجل     
 52.222            مجمع اإلهالك 

 

 52.222     قروض طويلة األجل 
 51.222                     سندات 

 02.222            أسهم ممتازة   

 01.222   االلتزامات طويلة األجل 02.222صافي األصول طويلة األجل

 

 02.222             األسهم العادية 
 52.222                االحتياطات 

 1.222           اإلرباح المحتجزة 

 31.222           حقوق الملكية    

 522.222االلتزامات وحقوق الملكية  522.222             األصول      

مؤشر 

 رحبية
مؤشر 

 نشاط

مؤشر 

 مديونية

تفاعل ثالث 

 مؤشرات مالية



 (بعد الربحية ) إذا طلب مني العائد على الملكية وسكت يعني اخذها بشكلها البسيط :  ]مالحظة  [

  اما لو قال يبي العائد على الملكية بطريقة ديبونت نستخدم هذي الطريقه 
 ]اسئلة  [

 ثالث مؤشرات ( خطأ  –ح ص) العائد على الملكية بطريقة ديبونت هو تفاعل اربع مؤشرات ماليه  -

( خطأ  –صح ) العائد على الملكية بطريقة ديبونت هو تفاعل مؤشر الربحية مع النشاط مع السيوله  -
 المديونية 

 –صح ) العائد على الملكية بطريقة ديبونت هو تفاعل مؤشر النشاط مع الربحية مع االداء السوقي للشركة  -
 المديونية ( خطأ 

 طريقة ديبونت هو تفاعل مؤشر ؟ العائد على الملكية ب -
 الربحية والنشاط والسيولة  .أ 
 المديونية والسيولة واالداء السوقي .ب 
 االداء السوقي والسيولة  .ج 
 الربحيه والنشاط والمديونية  .د 

 
  له عالقة مباشرة في النشاط الرئيسي للشركة  .:دورة التشغيل 

 يل مرورا  بمرحلة السداد ثم البيع هي الفترة الزمنية من تاريخ الشراء اآلجل حتى تاريخ التحص

  مكونات دورة التشغيل 
 -:نشاط الشراء  -5

 وهو شراء البضاعة او المواد الخام ثم تحويلها الي حسابات دفع
 -: نشاط السداد -0

 سداد قيمة المشتريات االجله للموردين عن طريق سداد حسابات الدفع
 -:نشاط البيع  -3

 ن الي حسابات قبضبيع البضاعة ما يؤدي الي تحويل المخاز
 -: نشاط التحصيل -0

 تحويل حسابات القبض الي نقدية
 دورة التشغيل هي أربع انشطة تتعلق بها  ]شرح  [

 بما انه قال فترة زمنية يعني لها تاريخ نهاية وتاريخ بداية 
 شراء مواد خام  نهايتها تاريخ التحصيل  >-بدايتها من تاريخ الشراء األجل 

 ( السداد و بيع األجل ) هم هنا تجاوز مرحلتين و
 بعدها مرحلة السداد ثم مرحلة بيع األجل ثم مرحلة التحصيل ( لم ادفع ثمنها ) الن انا اشتريت المواد الخام باألجل 

 تلخيص سريع ومبسط للكالم اللي فوق 
 دورة التشغيل
 يعني لها بداية ونهاية  >-فتره زمنيه 

 
 (نهايتها ) تاريخ التحصيل                                                        ( بدايتها ) تاريخ الشراء باألجل 

 السداد                 بيع آجل                                                
) تريات سداد قيمة تلك المش >-شراء المواد الخام المستخدمة في عمليات االنتاج ، نشاط السداد  >-نشاط الشراء 
 (المواد الخام 
  تحصيل قيمة المبيعات وتحويلها الى نقدية >-، نشاط التحصيل ( المخزون ) بيع البضاعة المنتجة  >-نشاط البيع 

 
  هذه األنشطة تؤدي إلى تدفق األموال من وإلى الشركة وتتصف التدفقات بعدم التزامن و عدم التأكد. 
      ال تخرج لتسديد ثمن المشتريات من المواد أو البضائع قبل أن تقوم ينتج بسبب أن األمو: عدم التزامن

 .الشركة ببيعها و دخول األموال 
      األسعار . ينتج الن المبيعات المتوقعة والتكلفة المرتبطة بها أمور غير مؤكده التشغيل الجيد : عدم التأكد

 ترتفع فـ تزيد التكلفة 
 
 
 
 

 



  {التدفقات النقدية } األنشطة 
                       

               
                                                       

 
 
 
 
 

 دعدم التأك                                                          عدم التزامن                       
 
 ربما تخرج أموال وال تدخل أموال في نفس الزمن -
 ..*مصدر للخطورة .. * -

 ..مصدر خطورة *..  -

  التشغيل الجيد:. 
 
 
 

 
 

 

  المفاهيم المرتبطة بدورة التشغيل:. 
  )متوسط فترة التحصيل) دورة العمالء -5

 الفترة بين تاريخ البيع اآلجل للبضاعة و تاريخ تحصيل قيمتها
  )متوسطة فترة المخزون) دورة المخزون -0

 عة المخزن كمشتريات وتاريخ خروجها منه كمبيعاتالفترة بين تاريخ دخول البضا
  )دمتوسط فترة السدا) دورة الموردين -3

 الفترة بين تاريخ الشراء اآلجل للبضاعة وتاريخ سداد قيمة المشتريات
  )متوسط فترة تحويل النقدية) دورة النقدية  -0

 ت اآلجلةالفترة بين تاريخ سداد قيمة المشتريات اآلجلة وتاريخ تحصيل قيمة المبيعا
 
 
 

يتطلب استشمارا يف 

 االصول املتداولة

االستثمارات يف 

احلسابات املدينة متكنها 

 من البيع باالجل

االستثمارات يف النقدية  

متكن الشركة من دفع 

 التزاماتها

االستثمار يف البضاعة  

متكنها من مواجهة 

 طلبات العمالء بالشراء

أن } :  لها عالقة بالزمن حيث 

يد مبالغ نظير  قد تم تسد

مشتريات ما قبل أن تقوم 

 {المنشأة ببيع المخزون 

 

لما تكون المبيعات  -:طورة مصدر خ ]شرح  [
متوقعه والتكلفة متوقعة وبالتالي هي امور 

 .غير مؤكده 
لما طالب يتوقع اني اجيب اسئلة من  ]مثال  [

فصل معين او جزء معين ويبدأ يركز عليها 
ربما تجي وربما ماتجي وبالتالي هنا الطالب 

 يعرض نفسه للخطورة

عندي حجم النقدية يكفيني )  ]شرح  [
من سداد التزاماتي ويكون عندي بضاعة 

 (كفيه تكفي لتلبية طلبات العمالء 
 طريقة البيع األجل انها تعمل نشاط للبيع 

 داخلة
 (مستحقات للشركة او المنظمة –ايرادات )

 خارجة
 (مستحقات للغير  –مصروفات )

 (متوقعه ) مبيعات (   متوقعه ) تكلفة  



 ]شرح  [

  (من لحظة ما ابيع لحد ما احصل على قيمة البضاعة ) مؤشر النشاط  -:دورة العمالء 

  (من لحظة دخولها للمخزن الى لحظة خروجها ) مؤشر النشاط  -:دورة المخزون 

  (د من اول ما اشتري المواد الخام الى تاريخ سداد قيمة تلك الموا) مؤشر النشاط  -:دورة الموردين 

  (اول ما يدخل التعامل بالنقد لحد ما ينتهي  ) ليس لها مؤشر مالي  -:دورة التحصيل 
 

  تعتبر دورة التشغيل األم   حيث .. الدورات المرتبطة بدورة التشغيل:.. 
 
 
 

 ورة النقديةدورة التخزين            دورة الموردين                 د    دورة العمالء                            

 متوسط فترة             متوسط فترة                متوسط فترة             متوسط فترة                         

 تحويل النقدية            السداد                        التحصيل                 التخزين                            

 اليمليس لها مؤثر            ـــاط              ــــــــــــــــــــد مؤشـــــــــــــــــــرات النشـــــــــــــاحـ                  

 
 ~..ألحان ألشوق .. إن أصبت فمن هللا وان أخطأت فمن نفسي و الشيطان .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المحاضره الحادية عشر

 التحليل المالي

 دورة التشغيل+ قبل ما نبدأ بالمحاضرة نراجع على نموذج ديبونت  :]شرح  [
 مراجعة على نموذج ديبونت  (5

  العائد على الملكية بطريقة ديبونت 
 مضاعف الملكية× معدل دوران األصول × العائد على المبيعات = 

 =    
صافي الربح

صافي المبيعات 
      x        

صافي المبيعات

االصول
       x     

االصول

حقوق الملكية
        =

صافي الربح

الحقوق الملكية 
 

  العائد على الملكية كمؤشر للربحية =
صافي الربح

الحقوق الملكية 
 

 %15( = او العائد على الملكية ) إذا كان العائد على الملكية كمؤشر للربحية  /س
 :فإن العائد على الملكية بطريقة ديبونت هي 

 ، الشى مما سبق 15%، % 10، % 10
 العائد على الملكية بطريقة ديبونت = ( العائد على الملكية ) الن العائد على الملكية كمؤشر للربحية 

 مراجعة على دورة التشغيل  (0
 –صح ) ، نشاط الشراء  نشاط األصولنشاط التحصيل ، نشاط البيع ،  -:ان المكونات الرئيسية لدورة التشغيل هي  /س
 السداد ( خطأ
 –صح ) نشاط التحصيل ، نشاط البيع ، نشاط السداد ، نشاط الشراء على الترتيب  -:ما هي مكونات دورة التشغيل  /س
 (خطأ

 نشاط الشراء ، نشاط السداد ، نشاط البيع ، نشاط التحصيل 

 حصلت ثمنها >-انتجت بضاعة وبعتها  >-دفعت ثمنها  >-شراء مواد خام  -

-  
 تابع المفاهيم المرتبطه بدورة التشغيل

 

  دورة العمالء+ دورة المخزون = دورة التشغيل 

 دورة النقديه+ دورة الموردين =  -من وجهة نظر أخرى  -دورة التشغيل 

 دورة الموردين -دورة التشغيل = دورة النقديه 

 

 

 حسابات دورة التشغيل  : ]شرح  [
 

 دورة العمالء                                                دورة المخزون            

 دورة الموردين                                                           دورة النقدية

 دورة التشغيل

X 

تاريخ الشراء 

 األجل

X 

 تاريخ السداد

X 

 تاريخ البيع

X 

 تاريخ التحصيل

 أربع دورات متعلقة بأنشطة التشغيل

  تبدأ من تاريخ البيع األجل الى ) دورة العمالء

 (تاريخ التحصيل 

  تبدأ من تاريخ الشراء الى ) دورة المخزون

 (تاريخ البيع 

  تبدأ من تاريخ الشراء الى ) دورة الموردين

 (تاريخ السداد 

  تبدأ من تاريخ السداد الى تاريخ ) دورة النقدية

 (التجصيل 

  تبدأ من تاريخ الشراء الى ) دورة التشغيل

 (تاريخ التحصيل 



 
 دورة العمالء + دورة المخزون = دورة التشغبل  -5

                            =
   

دوران معدل المخزون
  +

   

دوران معدل العمالء
 

 دورة النقدية + دورة الموردين = دورة التشغيل  -0

                            =
   

دوران معدل الموردين
 (ليس لها مؤشر مالي)دورة النقدية +  

 

 كيف اجيب دورة النقدية ؟ 
 دورة الموردين  –دورة التشغيل = دورة النقدية 

 (التشغيل عرفتها من القانون األول  دورة) 
 

  استخدامات دورة التشغيل

 لقياس مدى كفاءة إدارة راس المال العامل في الشركة

 

  في حال زيادة طول دورة التشغيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلوب حساب دورة التشغيل و دورة النقديه/ في الكتاب  00-00ص: مثال 

 رة العمالءدو+ دورة المخزون =  دورة التشغيل 
  معدل دوران المخزون÷  302= دورة المخزون 
  معدل دوران العمالء÷  302= دورة العمالء 

 موردون دفعات مقدمه+ المخزون ÷ تكلفة المبيعات = إيجاد معدل دوران المخزون : اوال  
  مرات 4 = 3000 + 12000 ÷ 60,000 =

  أوراق القبض+ العمالء ÷ ت صافي المبيعا= إيجاد معدل دوران العمالء : ثانيا  
  مرات 10 = 4000 + 6000 ÷ 100,000 =

360 ÷ 4 = 90  
 360 ÷ 10 = 36 

  -وهذا يعتبر عدد أيام دورة التشغيل  -يوم  126 = 36 + 90 
 

 دورة الموردين -دورة التشغيل =  دورة النقديه 
  معدل دوران الموردين ÷ 360 - 126

  أوراق الدفع+ الموردين ÷ تكلفة المبيعات = دين إيجاد معدل دوران المور: اوال  
  مرات 5 = 5000 + 7000 ÷ 60,000

  يوم 10=  1÷  302 - 500= اذا  دورة النقديه 

 إجمالي األصول المتداولة = رأس المال العامل 

 النظر األولىينظر لدورة التشغيل من وجهة 

حسابات + دورة العمالء  +أنها مجموع عدد أيام دورة المخزون  

  القبض

  أي ان هناك انخفاض في كفاءة إدارة راس المال العامل في الشركة

 نتيجة سوء إدارة جميع عناصر دورة التشغيل

  من وجهة النظر الثانية ينظر لدورة التشغيل

  دورة النقدية +أنها مجموع عدد أيام دورة الموردين 

  ان طول فترة دورة الموردين وقصر فترة النقدية

 يظهر كفاءة الشركة في إدارة راس المال العامل

  ًيعني لو شفنا ان دورة التشغيل أخذت وقت كبير جدا

على ما طلع المخزون من البضاعة والبضاعة انتجت 

سوء ادارة دورة ) وعلى ما حصلنا البضاعة هذا يكون 

 (التشغيل 

  طول فترة دورة الموردين لصالحنا كيف ؟ 

ان انا ما اسدد مباشرة أقعد فترة طويلة وهذي نقطة بصالحي 

الن تقلل من مصادر الخطورة نقطة عدم التزامن الي هي اطلع 

وس قبل ما ادخل مبالغ يعني لو الموردين صبروا علي فترة فل

 طويلة راح تكون نقطة خطورة عدم التزامن قليلة 



 (قائمة مصادر واستخدامات االموال ) النقدية قائمة التدفقات 

  تعد هذه القائمة لإلجابة على سؤالين 
 من أين حصلت الشركة على األموال ؟ /س
 ؟ حصلت عليهااالموال التي فيما استثمرت الشركة  /س

 : نستنتج من المقارنه أن

 (تدفقات نقدية خارجية )  استخدام< كل زياده في األصول ُتعد  .5

 (تدفقات نقدية داخلية ) مصدر< كل نقص في األصول ُيعد  .0

 (تدفقات نقدية داخلية  ) مصدر< كل زياده في االلتزامات ُتعد  .3

 (تدفقات نقدية خارجية ) استخدام< زامات ُتعد كل نقص في االلت .0

 إعداد قائمة مصادر واستخدامات االموال على االساس النقدي

 يتم حساب التغيرات التي طرأت على بنود قائمة المركز المالي 

 اليتم حساب التغيرات ألي اجماليات 

  هنا يتم حساب  طويلة االجلصافي األصول ( = األصول طويلة االجل و مجمع االهالك ) في حال وجد بند

  التغير على صافي األصول طويلة االجل

 يتم وضع التغيرات بالنقص بين قوسين لتميزها عن التغيرات بالزيادة 

  التحليل بأستخدام قائمة مصادر و استخدامات األموال

  نمط هجومي< إذا كانت مصادر األموال قصيرة األجل تمول استخدامات طويلة األجل 

 نمط محافظ< مصادر األموال طويلة األجل تمول استخدامات قصيرة األجل  إذا كانت 

  نمط تناسب اآلجال< إذا كانت مصادر قصيرة األجل تمول استخدامات قصيرة 

 إعداد قائمة التدفقات النقدية 

 

 

 

 

 

 (تعبر عن فترة وليس لحظة ) التدفقات النقدية  قائمة

  استخدامات األموال  >-تدفقات نقدية خارجية

 (ايجار سكن ، شراء امالك ، فواتير ) 

  (راتب ) مصادر اموال  >-تدفقات نقدية داخليه 

 (قائمة المركز المالي )

 اساس رأس مال العامل األساس النقدي 
 (اجمالي األصول المتداولة)

 اساس رأس مال العامل ساس النقدي األ
 (اجمالي األصول المتداولة)



 :]مثال  [

- :السؤال الثاني 

 
 :المطلوب اعداد قائمة مصادر االموال و استخداماتها وفقا 

  نحطها بين قوسين  0250أكبر من سنة  0255ناخذ الفرق بين السنتين واذا كانت سنة . ) االساس النقدي
 ( 0255ف انها أكبر في سنة عشان نعر

 التغيرات في بنود قائمة المركز المالي .5

 االلتزامات وحقوق الملكية                    التغير األصول                                          التغير 

 02النقدية                                           
 522               استثمارات                       

 512العمالء و اوراق قبض                          
 (02)مصروفات مدفوعة مقدما                     

 522المخزون                                          
 (512)موردون دفعات مقدمه                        
 122صافي االصول طويلة االجل                  

 (522)قروض قصيرة االجل                              
 512الموردون واوراق الدفع                             
 522عمالء دفعات مقدمه                                
 (12)مصروفات مستحقة                                

 112       قروض طويلة االجل                          
 02االحتياطيات                                           
 32االرباح المحتجزه                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المركز المالي

 0255 0250 األصول
االلتزامات و حقوق 

 لكيةالم
0250 0255 

 022                 002             النقدية        
 022                 112  ستثمارات المؤقتة    اال

 012                 022  ضالعمالء  و اوراق القب
 522                  02  مقدما مصروفات مدفوعة 
 022                 022        المخزون           

 012                 522  ات مقدمة  موردون دفع

 022             122  يرة األجل  قروض قص
 5522            022 دفع  الموردون وأوراق
 512              012 قدمة    عمالء دفعات م
 012              022    قة  مصروفات مستح

 5012             5012االلتزامات المتداولة   0522                0322  ولة    األصول المتدا

 0222               0022   لألجاألصول طويلة ا
 (800)     (        5222)      مجمع اإلهالك    

 

 022               5012  ألجلقروض طويلة ا
 5222              5222         سندات       

 

 0312              0222ويلة األجلااللتزامات ط 3200              3700 لطويلة األج صافي األصول

 

 5022             5022          األسهم العادية 
 332               312             االحتياطات  

 002               012      اإلرباح المحتجزة 

 5112              0222       حقوق الملكية  

 3122          0222الملكية االلتزامات وحقوق  3122              0222        األصول               



 قائمة التدفقات النقدية .0

 مصادر   استخدامات

 زيادة االصول -5
 02                      النقدية       

 522          استثمارات مؤقته       
 512          عمالء و اوراق القبض 

 522                   المخزون        
 122األجل      صافي االصول طويلة 

 نقص االلتزامات -0
 (522)        قروض قصيرة االجل     
 (022)         مصروفات مستحقة     

 نقص حقوق الملكيه -3

 نقص االصول -5
 (02)     مصروفات مدفوعه مقدمة                 

 (512)موردون دفعات مقدمة                          
 زيادة االلتزامات -0

 512قروض طويلة االجل                               
 522عمالء دفعات مقدمه                              
 112قروض طويلة االجل                               

 زيادة حقوق ملكية -3
 02ت                                          االحتياطا

 32االرباح المحتجزه                                   

 5122                      ر             اجمالي المصاد 5122              ماتاجمالي االستخدا

 إجمالي المصادر= إجمالي االستخدامات 
 (الزم يتسااوون ) 

 مال العامل أساس رأس ال:- 
 نسوي نفس االساس النقدي بس ناخذ إجمالي االصول وإجمالي االلتزامات بدون البنود في 

 التغيرات في بنود قائمة المركز المالي -5

 االلتزامات و حقوق الملكية االصول

 022                  االصول المتداولة   
 122  افي االصول طويلة االجل       ص
 

 522                        متداولة   االلتزامات ال
    112                           الجلقروض طويلة ا
 02                                    االحتياطيات 
 32                     تجزه          االرباح المح

 

 قائمة التدفقات النقدية  -0

 مصادر   استخدامات

 زيادة االصول -5
 022متداولة                           االصول ال

 122صافي األصول طويلة االجل              
 نقص االلتزامات -0
 نقص حقوق الملكيه -3

 نقص االصول  -5
 زيادة االلتزامات -0

 522االلتزامات المتداولة                                
 112قروض طويلة االجل                                

 وق ملكيةزيادة حق -3
 02االحتياطات                                            
  32االرباح المحتجزه                                     

 022اجمالي المصادر                                      022اجمالي االستخدامات                    

 

 ومنتهأنتهى الفصل الرابع بحمد  من هللا 


