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: قائمة التغيرات في املركز املالي 
ً
 Statement of changes in financial position ثانيا

 باملصادز املخخلفت للحصٌى غلى ألامىاٌ وأوحه اطخخدام هره ألامىاٌ التي ال جظهسها 
ً
ول هي كائمت جخظمً بُاها

م بُان ما ًددر في املسهص املالي للميشأة بين فترجين  مً كائمت املسهص املالي وكائمت الدخل وذلً غً ػٍس

 .مخخالُخين, وملػسفت هره الخغيراث وأزسها غلى املشسوع

 في غسض: حظخخدم كائمت الخغير في املسهص املالي :اطخخداماث كائمت الخغير في املسهص املالي

 .التي حعجص امليزاهُت الػمىمُت والحظاباث الخخامُت غً إظهازهاالخغيراث املالُت  .1

 .حىاهب اللىة والظػف في امليشأة .2

ل .3  أهمُت السبذ ومدي اطخخدامه همصدز للخمٍى

 املظاغدة غلى اجخاذ اللسازاث املالُت والخيبؤ بالصػىباث املالُت  .4

 الخغير في الهُيل املالي بما فُه هُيل زأض املاٌ .5

خم ذلً مً خال   ٌ إغداد كائمخين هما:ٍو

 كائمت الخغيراث في صافي زأض املاٌ الػامل .1

 كائمت مصادز ألامىاٌ واطخخداماتها. .2

 :Statement of changes in net working capital قائمة التغير في صافي رأس املال العامل .1

خم اطخخساج هرا ظهس هره اللائمت الخغير الري ًؼسأ غلى صافي زأض املاٌ الػامل ٍو
ُ
الخغير مً خالٌ  ج

ادة  يىن هرا الخغير ٍش الدزاطت وامللازهت لػىاصس ألاصٌى املخداولت والخصىم املخداولت بميزاهِخين مخخالُخين, ٍو

ادة صافي زأض املاٌ أو هلصان في صافي زأض املاٌ الػامل وال جظهس أطباب هرا الخغير,   وجؤدي ٍش
ً
الػامل مبدئُا

ادة طُىلت امليشأة وكدزتها  غلى طداد التزاماتها كصيرة ألاحل, في خين ًؤدي هلص صافي زأض املاٌ الػامل إلى ٍش

إلى هلص طُىلت امليشأة ألامس الري كد ًصل إلى دزحت غدم كدزة امليشأة غلى طداد الالتزاماث كصيرة ألاحل. 

خم غسض كائمت الخغير في صافي زأض املاٌ الػامل هما ًأحي:  ٍو

 ى صافي رأس املال العاملألاثر عل شنىات الدراشة البيان

 النقصان الزيادة  1111 1111

     مىجىدات متداولة وجاهزة

 Xxx Xxx Xxx Xxx املخصون الظلعي

 Xxx Xxx Xxx Xxx املدًىىن 

 Xxx Xxx Xxx Xxx الىلدًت

 Xxx Xxx Xxx Xxx مصسوفاث ملدمت

 Xxx Xxx Xxx Xxx املجمىع

     الخصىم املتداولة

 Xxx Xxx Xxx Xxx دائىىن 

 Xxx Xxx Xxx Xxx أوزاق دفؼ
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 Xxx Xxx Xxx Xxx مصاٍزف مظخدلت

 Xxx Xxx Xxx Xxx املجمىع

 Xxx Xxx Xxx Xxx صافي زأض املاٌ الػامل

ادة أو الىلص في زأض املاٌ الػامل  Xxx Xxx   الٍص

ألامىاٌ وأزسها غلى طُىلت ومً أحل مػسفت أطباب هرا الخغير وجدبؼ الخغيراث وبُان مصادز واطخخداماث 

 امليشأة وكدزتها غلى طداد التزاماتها كصيرة ألاحل البد مً إغداد كائمت املىازد)املصادز( املالُت واطخخداماتها.

  :Statement of sources and application of funds قائمة املىارد املالية واشتخداماتها .1

مىاٌ التي خصلذ غليها الىخدة خالٌ فترة شمىُت مػُىت هي اللائمت التي جبين املصادز املخخلفت لل 

م دزاطت الخغيراث الؼازئت غلى ألاصٌى  والاطخخداماث التي وحهذ إليها هره ألامىاٌ, وحػد هره اللائمت غً ػٍس

والخصىم مليزاهِخين مخخالُخين وحػد هره اللائمت غلى أطاض امليزاهُاث الفػلُت هما ًمىً أن حػد غلى أطاض 

 هاث الخخؼُؼُت, وحػسض اللائمت هما ًلي:املىاش 

 املىارد الاشتخدامات

ت: بػد حػدًلها  .1 صافي الخظازة الظىٍى

بمخصصاث اهخالن ألاصٌى الثابخت 

 التي اكخؼػذ مً إلاًساداث

صافي السبذ الظىىي: أي صافي السبذ بػد الفىائد  .1

 إلُه 
ً
والظسائب)هما ًظهس في كائمت الدخل مظافا

ألاصٌى الثابخت التي جم اكخؼاغها مً  اهخالواث

 إلاًساداث(

ادة ألامىاٌ الخاصت .2 الىلص في ألامىاٌ الخاصت .2  ٍش

لت ألاحل .3 لت ألاحل .3 الىلص في اللسوض ػٍى ادة اللسوض ػٍى  ٍش

ل ألاحل)للغير( .4  بُؼ أصٌى زابخت .4 إكساض ػٍى

 اهخالواث أصٌى زابخت .5 شساء أصٌى زابخت .5

ػ .6   هاألازباح املىشغت أو امللسز جىَش

 مجمىع الاشتخدامات

ادة زأض املاٌ الػامل الصافي  السصُد: ٍش

 مجمىع املىارد

 السصُد: هلص زأض املاٌ الػامل الصافي

 

 مً مصادز ألامىاٌ وأي غملُت جخفع زأض املاٌ الػامل 
ً
د مبلغ زأض املاٌ الػامل حػخبر مصدزا إن أي غملُت جٍص

 للمىاٌ.وهىان
ً
 وال  هي اطخخداما

ً
بػع الػملُاث التي ال جؤزس غلى زأض املاٌ الػامل لرلً ال حػخبر مصدزا

مىً جمثُل ذلً مً خالٌ جلظُم امليزاهُت إلى أزبؼ مجمىغاث هي: , ٍو
ً
 اطخخداما

 املؼالُب         امليزاهُت الػمىمُت             املىحىداث                          

 ألامىاٌ املظدثمسة              املىحىداث الثابخت      
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 أمىاٌ مخداولت وحاهصة            

              

 دًىن كصيرة ألاحل       

 خُث أن :

 الػملُاث التي ال جؤزس غلى زأض املاٌ الػامل 

 الػملُاث التي جؤزس غلى زأض املاٌ الػامل 

 .............      خؽ زأض املاٌ الػامل   

ومً أحل الخأزير غلى زأض املاٌ الػامل ًجب أن جخظمً الػملُت غىاصس مخداولت وغىاصس غير مخداولت بمػنى 

ًجب أن جخظمً الػملُت خظاباث في هال الجاهبين مً الخؽ املىصف للػىاصس املخداولت وغير املخداولت, 

مىً أن ًدعى هرا الخؽ بخؽ زأض املاٌ الػامل وول غملُت جلؼؼ هرا ال خؽ جؤزس غلى صافي زأض املاٌ ٍو

ادة أو الىلصان.  الػامل بالٍص

 العمليات التي ثحدث وال ثؤثر على صافي رأس املال العامل وهي:

أي إذا جمذ غملُت طمً مجمىغت واخدة فال ًيىن لها  العمليات التي ثحدث ضمن املجمىعات ألاربعة : .1

أض املاٌ الػامل, )خظاب مخداٌو مؼ خظاب أزس غلى صافي زأض املاٌ الػامل باغخبازها لم جلؼؼ خؽ ز 

 مخداٌو مً هفع املجمىغت(

أي غىصس مىحىداث مخداولت مؼ مؼالُب العمليات التي ثحدث بين مجمىعتين علىيتين أو شفليتين: ) .1

.
ً
 مخداولت( لً ًيىن لها أزس غلى زأض املاٌ الػامل باغخبازها لم جلؼؼ خؽ زأض املاٌ الػامل أًظا

غشسة أهىاع غامت للػملُاث منها طخت أهىاع ال جؤزس غلى صافي زأض املاٌ يمكن ثحديد مما شبق نجد انه 

 الػامل وأزبؼ أهىاع جؤزس غلى صافي زأض املاٌ الػامل:

 العمليات التي ال ثؤثر على رأس املال العامل

 مثال: ألاجزاء املتأثرة

 مبادلت أزض بظُازة - املىحىداث الثابخت .1

ادة - ألامىاٌ املظدثمسة .2  زأض املاٌ مً الاخخُاػي ٍش

  - املىحىداث املخداولت والجاهصة .3
ً
 جدصُل خظاباث الصبائً هلدا

 مبادلت الدائىين بأوزاق دفؼ - الدًىن كصير ألاحل .4

 إصداز أطهم ملابل امخالن أزاض ي - املىحىداث الثابخت مؼ ألامىاٌ املظدثمسة .5

 حظدًد خظاباث الدائىين - املىحىداث املخداولت مؼ د. ق. ألاحل .6

 العمليات التي  ثؤثر على رأس املال العامل

 مثال: ألاجزاء املتأثرة
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 شساء آلت ملابل ائخمان كصير ألاحل - املىحىداث الثابخت مؼ د. ق. ألاحل .1

ؼ أزباح  - ألامىاٌ املظدثمسة ملابل د. ق. ألاحل .2  إلاغالن غً جىَش

املىحىداث املخداولت والجاهصة مؼ ألامىاٌ  .3

 املظدثمسة
 طىداث ملابل الىلدًت إصداز أطهم أو -

املىحىداث املخداولت والجاهصة مؼ  .4

 مىحىداث زابخت
 شساء أصل ملابل هلدًت   -

 مالحظات:

ؼ أزباح هى اطخخدام للمىاٌ, أما دفؼ ألازباح فُما بػد فال ًؤزس غلى زأض املاٌ  .1 إن إلاغالن غً جىَش

 الػامل ألن الػملُت جخم غلى الىدى الخالي:

 مً ألازباح املحخجصة إلى دًً كصير ألاحل أي أن الػملُت إن مجسد إلاغالن غً  -
ً
ؼ ألازباح جدٌى حصءا جىَش

 جخم بين ألامىاٌ املظدثمسة والدًىن كصيرة ألاحل

في خاٌ الدفؼ جخم الػملُت بين املىحىداث املخداولت والجاهصة وبين مجمىغت الدًىن كصيرة ألاحل وهره  -

 الػملُت ال جؤزس غلى زأض املاٌ الػامل.

ت للزباح الىاججت غً الػملُاث  .2 ت الاهخالواث بئطافتها إلى صافي السبذ وذلً ما هى إال حظٍى ًخم حظٍى

ت  الدشغُلُت الجاٍز

ألازباح والخظائس غير الػادًت في خاٌ وحىدها هاجج غً بُؼ أصٌى زابخت فئن زمً بُؼ ألاصل ًظهس في  .3

ت صافي السبذ  السأطمالي كائمت املىازد والاطخخداماث همصدز مً مصادز ألامىاٌ, و  البد أن جخم حظٍى

 وذلً بؼسح صافي السبذ في كائمت املىازد والاطخخداماث وذلً لظببين:

 ججىب الاشدواحُت في مبلغ السبذ الىاجج غً البُؼ -

 الىصٌى إلى صافي السبذ الىاجج غً الػملُاث الدشغُلُت -

 الشسواث الصىاغُت هما ًلي: /... إلخدي1/1كدمذ إلًُ امليزاهُت الػمىمُت في  ثمرين:   

 ألامىاٌ املظدثمسة)أمىاٌ خاصت+ د.غ.أحل( 2500000 املىحىداث الثابخت      2000000

 الدًىن كصيرة ألاحل  500000 املىحىداث املخداولت والجاهصة 1000000

0111111 0111111 

 املطلىب: 

لتي اللظم الظفلي واللظم  . أ  الػلىي.خظاب صافي زأض املاٌ الػامل خظب ػٍس

  وخظاب الفسق  1/1بين أزس ول مً الػملُاث الخالُت والتي جمذ بػد  . ب
ً
 أو هلصاها

ً
ادة غلى صافي زأض املاٌ ٍش

 إن وحد وحسجُل اللُىد الالشمت:

 مً الصبائً 50000جم جدصُل  .1

خه 90ملابل وزكت دفؼ حظخدم بػد  35000جم شساء مػداث للمصىؼ بمبلغ  .2  ًىم مً جاٍز

 800000بلُمت جم إصداز طىداث كسض .3

https://manara.edu.sy/



(       د. ايام ياسين4التحميل المالي/ محاضرة)جامعة المنارة/كمية إدارة األعمال     مقرر   
 
  

5 
 

ملابل امخالهها آالث بلُمت  250طهم مً أطهم الشسهت, اللُمت الاطمُت للظهم  5000جم إصداز  .4

1250000 

 بمبلغ  .5
ً
ت  25000جم بُؼ أوزاق مالُت كصيرة ألاحل هلدا  21000جيلفتها الدفتًر

لت ألاحل بمبلغ  .6  جيلفتها  55000جم بُؼ اطدثمازاث ػٍى
ً
 45000هلدا

 بػد  200000غىد البُؼ, ومبلغ  300000وجم كبع  500000بمبلغ  جم بُؼ أصٌى زابخت .7
ً
جلبع هلدا

 ًىم 90

 300000جم شساء أصٌى زابخت مً الاخخُاػي الػام للشسهت بمبلغ  .8

خالٌ طىت,  30000ٌظدد غلى الشيل الخالي:  150000جم الحصٌى غلى كسض مً أخد املصازف  .9

 طىىاث. 3بػد  120000و

وجم جلظُؽ الباقي غلى كظؼين  75000طدد غىد الشساء  165000غ جم شساء أصٌى زابخت بمبل .10

ين ٌظخدم ألاٌو بػد طىت والثاوي بػد زالر طىىاث  مدظاٍو

ػاث ألازباح بمبلغ  .11 ؼ هره ألازباح. 30/1وفي  100000جم الاغالن غً جىَش  جم جىَش

 

 : الحل

 خظاب صافي زأض الػامل : .1

 صافي املىحىداث الثابخت –صافي زأض املاٌ الػام = ألامىاٌ املظدثمسة 

                       =2500000 – 2000000  =500000 

 د. ق. ألاحل –أو                    = املىحىداث املخداولت والجاهصة 

                      =1000000 – 500000  =500000 

 أزس الػملُاث غلى صافي زأض املاٌ الػامل: .2

 

 ظاباث الصبائً:مً خ 50000جم جدصُل مبلغ  .1

 إلى خـ/ الصبائً  مً خـ/ الصىدوق   50000 50000:  ألازس

 

 امليزانية                                            

 ألامىاٌ املظدثمسة 2500000 املىحىداث الثابخت      2000000

 )أمىاٌ خاصت+ د.غ.أحل(

 املىحىداث املخداولت والجاهصة 1000000

 الصىدوق  50000           

 ( الصبائ50000ً)         

 الدًىن كصيرة ألاحل  500000

0111111 0111111 
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ادة  لم جؤزس هره الػملُت غلى صافي زأض املاٌ الػامل خُث جمذ الػملُت طمً مجمىغت واخدة وأدي ذلً إلى ٍش

 في الصىدوق وهلص في املدًىين بىفع املبلغ.

 35000ًىم بمبلغ  90وزكت دفؼ حظخدم بػد جم شساء مػداث ملابل  .2

 إلى خـ/ أ. دفؼ   مً خـ/ املػداث   35000 35000: ألازس

 امليزانية

 املىحىداث الثابخت      2000000

 مػداث 35000

 ألامىاٌ املظدثمسة 2500000

 )أمىاٌ خاصت+ د.غ.أحل(

 املىحىداث املخداولت والجاهصة 1000000

  

        

 الدًىن كصيرة ألاحل  500000

 أوزاق دفؼ 35000 

0105111 0105111 

 

ملازهت مؼ صافي زأض املاٌ 35000هالخظ أن هره الػملُت جؤزس غلى صافي زأض املاٌ الػامل بالىلصان بمبلغ 

 بػد هره الػملُت 465000واهخفع إلى  500000خُث بلغ صافي زأض املاٌ الػامل  1/1الػامل في 

 465000=  2035000 – 2500000املاٌ الػامل = صافي زأض 

                         =1000000 – 535000  =465000 

 800000جم إصداز طىداث كسض بلُمت .3

 إلى خـ/ طىداث اللسض   مً خـ/ الصىدوق   800000 800000: ألازس

 امليزانية                                            

 حىداث الثابختاملى       2000000

 

 ألامىاٌ املظدثمسة 2500000

 طىداث اللسض 800000 

 املىحىداث املخداولت والجاهصة 1000000

 الصىدوق  800000

 الدًىن كصيرة ألاحل 500000

0011111 0011111 

 

ادة بمبلغ  املاٌ ملازهت مؼ صافي زأض  800000هالخظ أن هره الػملُت جؤزس غلى صافي زأض املاٌ الػامل بالٍص

 خُث جمذ الػملُت بين مجمىغت املىحىداث املخداولت والجاهصة مؼ ألامىاٌ املظدثمسة. 1/1الػامل في 

 1300000=  2000000 – 3300000صافي زأض املاٌ الػامل = 

                          =1800000 – 500000  =1300000 
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