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 حليل املركز املالي ت

Financial position analysis 

لت مهمت حعخىجب الخحلُل والذساظت. وجيىن امليشأة أحشيل كذسة امليشأة غلى ظذاد التزاماتها ججاه الغير مع

كادسة غلى ظذاد التزاماتها ججاه الغير غىذما جخىافش لذيها العُىلت اليافُت لزلً وباللذس الزي ال ًؤدي إلى 

ججمُذ ال لضوم له لألمىاٌ وهزا ًؤثش في سبحُتها، وغادة جطىف الالتزاماث إلى هىغين: التزاماث كطيرة ألاجل 

م جحلُل املشهض املالي والتزا لت ألاجل، لزلً ًخم دساظت وجحلُل كذسة امليشأة غلى ظذاد التزاماتها غً ظٍش ماث ظٍى

ل ألاجلكطير ألاجل، وج  .حلُل املشهض املالي ظٍى

 :term financial position  -Analysis of short تحليل املركز املالي قصير ألاجل

خ مػين ملاسهت ًخحذد املشهض املالي كطير ألاجل مً  خالٌ ملذاس ألاضٌى املخذاولت التي جمخلىها امليشأة بخاٍس

خ، و  تهذف دساظت املشهض املالي للىحذاث إلى جحلُل الخغيراث التي بااللتزاماث املخذاولت املترجبت غليها في رلً الخاٍس

 التزاماجه كطيرة ألاجل. غلى ظذادجعشأ غلى غىاضش امليزاهُت والبحث غً أظبابها وجأثيرها غلى كذسة املششوع 

 لزلً فئن جحلُل املشهض املالي كطير ألاجل ًدىاٌو بشيل خاص املىضىغاث الخالُت:

ف وجحذًذ مفاهُم سأط املاٌ الػامل وضافي سأط املاٌ الػامل ودوس ول منهما في جحذًذ كذسة  .1 حػٍش

 امليشأة غلى ظذاد التزاماتها كطيرة ألاجل.

غىاضش ألاضٌى والخطىم بين فترجين محاظبِخين مخخالُخين وأظباب  جحلُل الخغيراث التي جعشأ غلى .2

هزه الخغيراث وأثشها غلى كذسة امليشأة غلى مىاجهت الالتزاماث في ألاجل اللطير، ورلً مً خالٌ 

اللائمخين الخالُخين: كائمت حغير سأط املاٌ الػامل، وكائمت الخغير في املشهض املالي )كائمت املىاسد 

 ث(والاظخخذاما

دساظت كذسة امليشأة غلى ظذاد التزاماتها مً خالٌ املفهىم الىلذي للعُىلت. ورلً باالظدىاد إلى جحلُل  .3

 الخذفلاث الىلذًت الذاخلت والخاسجت وإغذاد كائمت الخذفلاث الىلذًت وجحلُلها.

 :
ً
، املخذاولت لذي امليشأة: هى مجمىغت الػىاضش التي حشيل ألاضٌى Working capital رأس املال العامل أوال

وكذ ٌػشف أهه سأط املاٌ الذائش، وسأط املاٌ املخحشن.... وهي حعمُاث جىضح ضفت الخغير والحشهت ملجمىغت 

 الػىاضش املخذاولت.

 فئرا هظشها إلى أي ميزاهُت هجذ أنها مؤلفت مً كعمين )كعم غلىي وكعم ظفلي( غلى الىحى الخالي:

 املعالُب            ُتامليزاهُت الػمىم   املىجىداث

 ألامىاٌ املعدثمشة              املىجىداث الثابخت      

 ) حلىق امللىُت + د. ط. أجل(       

 دًىن كطيرة ألاجل               أمىاٌ مخذاولت وجاهضة                 

 ) معالُب مخذاولت(        
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بين ظشف املىجىداث أوجه اظخخذام هزه ألامىاٌ واملىعم  ًبين ظشف املعالُب مطادس أمىاٌ املششوع ٍو

العلُم هى أن جمٌى املىجىداث الثابخت مً ألامىاٌ املعدثمشة ،وجمٌى املىجىداث املخذاولت والجاهضة مً الذًىن 

 كطيرة ألاجل وهزا الخىاصن ًذعى كاغذة الحذ ألادوى للخىاصن املالي.

ادة املىجىداث املخذاولت ولىً هزا ال ًىفي لضمان اظخلشاس املششوع لز لً البذ مً وجىد هامش أمان وهى ٍص

ادة جذعى ضافي سأط املاٌ الػامل ، أما املىجىداث املخذاولت  والجاهضة غً الذًىن كطيرة ألاجل، وهزه الٍض

 والجاهضة فُعلم غليها إجمالي سأط املاٌ الػامل.

 :   net Working capitalصافي رأس املال العامل .1

ن املىجىداث املخذاولت والجاهضة والذًىن اللطيرة ألاجل أو هى الفشق بين ألامىاٌ املعدثمشة هى الفشق بي

)هى رلً الجضء مً ألاضٌى املخذاولت الزي ال جلابله أو الزي ال جمىله التزاماث وضافي املىجىداث الثابخت،

لت ألاجل / حلىق امللىُت، اللش  ل ظٍى لت ألاجل مخذاولت، وإهما هى ممٌى مً مطادس جمٍى وض ظٍى

لت وكطيرة ألاجل الزي ال ًمٌى  ومخىظعت ألاجل/ أو هى رلً الجضء مً حلىق امللىُت أو اللشوض ظٍى

 مً ألاضٌى املخذاولت(، 
ً
 ثابخت بل ًمٌى جضءا

ً
 فئرا وان ضافي سأط املاٌ الػامل: أضىال

  
ً
 ألامىاٌ املعدثمشة: هزا ٌػني أن جضء مً املىجىداث املخذاولت والجاهضة جمٌى مً موجبا

 ٌػني هزا أن الششهت جحلم الحذ ألادوى للخىاصن املاليصفر : 

  
ً
: هزا ٌػني أن جضء مً املىجىداث الثابخت ممٌى مً الذًىن كطيرة ألاجل وهى وضؼ غير ظلُم شالبا

 والششهت مهذدة باإلفالط.

 

 : كذمذ إلًُ ميزاهُت إحذي الششواث غلى الشيل الخالي: مثال

 املعالُب            امليزاهُت الػمىمُت   املىجىداث

 حلىق امللىُت       500000 مىجىداث ثابخت     400000

 كشوض.ط . ألاجل      100000

 ق. كطيرة ألاجل      200000 مىجىداث مخذاولت وجاهضة    400000

800000 800000 

 املطلوب: إبداء الرأي في وضع الشركة.

 الحل:

 كشوض كطيرة ألاجل  –الػامل = مىجىداث مخذاولت وجاهضة ضافي سأط املاٌ 

                         =400000 – 200000  =200000 

 ضافي املىجىداث الثابخت –ضافي سأط املاٌ الػامل = ألامىاٌ املعدثمشة 

                         =600000 – 400000  =200000 
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وهزا ٌػني أن املىجىداث الثابخت وجضء مً ألامىاٌ الجاهضة واملخذاولت هجذ أن ضافي سأط املاٌ الػامل مىجب 

 أن وضؼ الششهت جُذ.بالخالي ًذٌ غلى املعدثمشة في املششوع و  ًمٌى مً ألامىاٌ

 صافي رأس املال العامل الخاص:  .2

لت ألاجل وكطير ألاجل أو ه ى الفشق هى غباسة غً الفشق بين املىجىداث املخذاولت والجاهضة والذًىن ظٍى

 بين ألامىاٌ الخاضت وضافي املىجىداث الثابخت، فئرا وان ضافي سأط املاٌ الػامل الخاص:

  
ً
: هزا ٌػني أن جضء مً املىجىداث املخذاولت والجاهضة ممىلت مً ألامىاٌ الخاضت وهىان هامش موجبا

 أمان في املششوع .

 واملىجىداث الجاهضة واملخذاولت : الششهت جمٌى مىجىداتها الثابخت مً أمىالها الخاضت فلغ صفر

لت ألاجل ودًىن كطيرة ألاجل، وجحلم الششهت الحذ ألادوى للخىاصن املالي في حاٌ  ممىلت مً دًىن ظٍى

لت ألاجل. لت ألاجل، أو جحلم هامش أمان في حاٌ وجىد دًىن ظٍى  غذم وجىد دًىن ظٍى

 لت ألاجل :هزا ٌػني أن الششهت جمٌى جضء مً مىجىداتها الثابخت مً الشالب ذًىن كطيرة ألاجل وظٍى

 وهىا ًجب أن هفشق بين حالخين:

لت ألاجل أضغش مً الجضء غير املمٌى مً ألامىاٌ الخاضت وهزا ٌػني أن جضء مً  . أ الذًىن ظٍى

 املىجىداث الثابخت ممٌى مً دًىن كطيرة ألاجل وهزا وضؼ غير ظلُم للميشأة.

لت ألاجل أهبر أو ٌعاوي  الجضء غير  . ب املمٌى مً ألامىاٌ الخاضت وهزا ٌػني أن الذًىن ظٍى

لت ألاجل وهزا وضؼ ظلُم للميشأة.  جضء مً املىجىداث الثابخت ممٌى مً دًىن ظٍى

 :  كذمذ إلًُ ميزاهُت إحذي الششواث غلى الىحى الخالي: مثال

 املعالُب             امليزاهُت الػمىمُت   املىجىداث

 حلىق امللىُت       250000 مىجىداث ثابخت     200000

 

 د..ط . ألاجل       50000 مىجىداث مخذاولت وجاهضة    150000

 د. كطيرة ألاجل      50000

350000 350000 

 

 املطلوب: إبداء الرأي في وضع الشركة.

 )د. ط. ألاجل+ د. ق. ألاجل(  –ضافي سأط املاٌ الػامل الخاص= مىجىداث مخذاولت وجاهضة  الحل:

                         =150000 – 100000  =50000 

 ضافي املىجىداث الثابخت –ضافي سأط املاٌ الػامل الخاص  = ألامىاٌ الخاضت 

                         =250000 – 200000  =50000 
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ادة  ألامىاٌ هجذ أن ضافي سأط املاٌ الػامل  الخاص مىجب وهزا ٌػني أن لذي الششهت هامش أمان هى ٍص

لت ألاجل )  (.100000= 50000+50000الخاضت غلى املىجىداث الثابخت باإلضافت إلى د. ظٍى

 :  كذمذ إلًُ ميزاهُت إحذي الششواث غلى الىحى الخالي: مثال

 املعالُب            امليزاهُت الػمىمُت   املىجىداث

 حلىق امللىُت       150000 مىجىداث ثابخت     200000

 

 د..ط . ألاجل       30000 مىجىداث مخذاولت وجاهضة    50000

 د. كطيرة ألاجل      70000

250000 250000 

 املطلوب: إبداء الرأي في وضع الشركة.

 الحل:

 )د. ط. ألاجل+ د. ق. ألاجل(  –ضافي سأط املاٌ الػامل الخاص= مىجىداث مخذاولت وجاهضة 

                         =50000 – 100000 ( =50000) 

 ضافي املىجىداث الثابخت –= ألامىاٌ الخاضت  الخاص ضافي سأط املاٌ الػامل

                         =150000 – 200000 ( =50000) 

ممٌى مً  دًىن. هجذ أن ضافي سأط املاٌ الػامل  الخاص ظالب وهزا ٌػني أن جضء مً  املىجىداث الثابخت 

لت ألاجل بمبلغ   وبالخالي الىضؼ غير ظلُم في امليشأة. 20000ومً د. ق. ألاجل بمبلغ  30000ظٍى

 صافي رأس املال العامل الخارجي:  .3

لت ألاجل أو هى غباسة غً الفشق بين ضافي سأط املاٌ  خمثل في اللشوض ظٍى ل الخاسجي ٍو هى غباسة غً الخمٍى

 لػامل الخاص. فئرا وان ضافي سأط املاٌ الػامل الخاسجي:الػامل وضافي سأط املاٌ ا

  :
ً
لت ألاجل وجمٌى مىه اظدثماساتهاموجبا  أي أن الششهت لذيها كشوض ظٍى

   :لت ألاجلصفر  دلُل غلى غذم وجىد كشوض ظٍى

 .ال ًمىً أن ًيىن ضافي سأط املاٌ الػامل الخاسجي ظالب 

 كذمذ إلًُ ميزاهُت إحذي الششواث غلى الىحى الخالي: : مثال

 امليزاهُت الػمىمُت

 أمىاٌ خاضت 800000 آالث 250000

 م. أ. آالث 50000 مباوي 480000

 م. أ. مباوي 80000 معاهماث مالُت 100000
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 د. ط.ألاجل 200000  

 أوساق دفؼ 50000 مخضون 100000

 دائىىن  80000 أوساق كبض 120000

ؼ 70000 هلذًت 0000 28  أسباح كُذ الخىَص

1331111  1331111  

 حعاب ضافي سأط املاٌ الػامل -:املطلوب

 حعاب ضافي سأط املاٌ الػامل الخاص -

 حعاب ضافي سأط املاٌ الػامل الخاسجي -

 إبذاء في وضؼ الششهت -

 :الحل

 ضافي املىجىداث الثابخت –ضافي سأط املاٌ الػامل = ألامىاٌ املعدثمشة  .1

                        ( =800000  +200000 )– (200000  +400000  +100000 = )300000 

 دًىن .ق. ألاجل –أو ضافي سأط املاٌ الػامل = مىجىداث مخذاولت وجاهضة 

                            =500000 – 200000  =300000 

ل  هالحظ  أن ضافي سأط املاٌ الػامل  مىجب وبالخالي الششهت لذيها هامش أمان وهي كادسة غلى جمٍى

مىجىداتها الثابخت وجضء مً املخذاولت والجاهضة مً أمىالها الخاضت وبالخالي الششهت لِعذ بحاجت إلى 

ل خاسجي.  جمٍى

 ضافي املىجىداث الثابخت –ضافي سأط املاٌ الػامل الخاص = ألامىاٌ الخاضت  .2

                                   =800000 – 700000  =100000 

 د. ق. ألاجل –= م. مخذاولت وجاهضة                                  

                                  =500000 – 400000  =100000 

ادة ألامىاٌ  هالحظ أن ضافي سأط املاٌ الػامل الخاص مىجب وبالخالي الششهت لذيها هامش أمان هى ٍص

 ث الثابخت.الخاضت غلى املىجىدا

 ص.س. املاٌ الػامل الخاص –ضافي سأط املاٌ الػامل الخاسجي = ص. س. املاٌ الػامل  .3

                                  =300000 – 100000  =200000 

ل ألاجل جمٌى مىه اظدثماساتها.  إن ضافي سأط املاٌ الػامل الخاسجي مىجب وبالخالي الششهت لذيها كشض. ظٍى
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