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 الفصل الثاني
 استخدام الصيغ والداالت

 ض المالحظات اليامة:بع:  1 – 2
يعطي ا إذ أف المصؽ العادي ممكف أف نستخدـ النسخ الخاص لمصؽ الخالي المصق الخاص:

لؾ يكوف الحؿ ىو ذ( أثناء عماية المصؽ ل(REF#خطأ في المرجع يكوف الخطأ عمى الشكؿ 
 )المصؽ الخاص ( .        
د عمى المكاف الذي نريد أف نحدد الخمية التي نريد نسخيا و نحد كيفية عمل المصق الخاص:

 نمصؽ الخمية )أو مجموعة الخاليا( فييا و بالزر اليميف لمفأرة نختار لصؽ خاص.
+ أحد األسيـ حسب  shift( مفتاح الػ arrow keys  +shiftلتحديد خاليا متجاورة نضغط )

 جية التحديد.
. ctrlعمى مفتاح الػ ولكف لتحديد خاليا ليست بمتجاورة نحدد الخاليا ومع الضغط المستمر 

. وعندما نريد كتابة الصيغ مثؿ F2ويمكف أف يتـ تحرير الخمية مف خالؿ تحديد الخمية والضغط 
(Sum  +Average( قد تكوف الخاليا عمى شكؿ مجاؿ، مثاؿ عف المجاؿ )الخ....C3:C7 )

( وىذا C3,C2,C1ويسمى بػ "رمز المجاؿ". أو قد تكوف محددة كؿ خمية بشكؿ منفصؿ مثاؿ: )
 يكوف لمتعييف المنفصؿ.

 بعض صيغ الجمع التمقائي::  2 – 2
 (، (MAX( ، الحد األعمى count( ، العد ) (sum( ، الجمع  averageالمعدؿ ) 

 (. Minالحد األدنى ) 
يمكف تحديد مجموعة مف الخاليا و القياـ بتسميتيا إد يمكف عند تطبيؽ أي دالة بدال مف أف 

كتابة اسـ المنطقة كماف في الصورة ... كما في الفكرة التي قد ذكرناىا  نكتب المجاؿ فيمكننا
 (.  name boxسابقا في المحاضرة عف اؿ) 

 : الصيغ والداالت: 3 – 2
 ومن أىم المصطمحات التي سندرسيا: 

PMT .دالة تقوم بحساب مقدار الدفعة الدورية من القرض : 
Rate interest.معدل الفائدة : 

Nper عدد الدفعات الدورية. : دالة 
IMPT.ما يتم دفعو من فوائد ليذا القرض بناء عمى مدة القرض و معدل الفائدة : 
PV .القيمة الحالية : 
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FV.القيمة المستقبمية : 
Loan .قرض : 

SLN. قسط االستيالك الثابت : 
SYD.حساب القسط عن طريق استخدام طريقة مجموع أرقام السنوات : 

Cost تكمفة األصل :. 
Life.العمر اإلنتاجي لألصل : 

Salvage .قيمة الخردة أو النفاية : 
Period.الفترة : 

Arguments .الوسطاء : 
التحديد تقوـ بخمقيا لمقياـ بعمميات  )أي نحف مف نقوـ بتشكيميا( ىي تعميمات ذاتية :الصيغ

 . Excelمج الػ حسابية، وعمى العكس فإف الداالت ىي محددة مف قبؿ في الجياز تأتي  مع برنا
 مثال:

 إلجراء تحميؿ مالي لميزانية عف سنتيف يمكف استخداـ العالقة التالية:
 سنة األساس÷ سنة األساس  –سنة المقارنة 
 [ تقرأ كما يمي:C3-B3/B3 =فالصيغة ]

صافي األصوؿ الثابتة في سنة األساس مقسومًا عمى  –صافي األصوؿ الثابتة في سنة المقارنة 
 الثابتة إليجاد الفرؽ والمقارنة. صافي األصوؿ

 
  

ىي داالت جاىزة نحف نقـو بإدخاؿ المدخالت مف البيانات أو الخاليا إلييا )كما سيمر  الداالت:
 معنا الحقَا(.

كؿ الصيغ والداالت يجب أف تسبؽ بإشارة المساواة " = "، حيث النص الذي أدخمتو كدالة  تذكر:
إذا لـ تستخدـ إشارة المساواة "=" و العممية الحسابية بالتالي أو صيغة سيظير في الخمية كما ىو 
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لف تنفذ. وتتفعؿ عممية الحساب التمقائية، حيث اكسؿ يقوـ بإعادة العممية الحسابية ألي صيغة 
 إذا تغيرت المدخالت .

 إدخال الداالت:
العممية  الداالت تختمؼ عف الصيغ في أنو بعد إشارة المساواة أنت تدخؿ اسـ الدالة وليس

الحسابية )الرياضية(. وتؤدي الداالت العمميات الرياضية باستخداـ قيـ معينة تدعى وسطاء وذلؾ 
 حسب ترتيب معيف يدعى بالصيغة النصية. وعند استخداـ أي دالة يجب تذكر ما يمي:

 استخداـ عالمة المساوات لبدء الدالة. – 8
 حدد اسـ الدالة. – 9
 ؿ قوسيف.أرفؽ جميع الوسطاء داخ – :
( والفاصمة حسب نسخة اإلكسؿ فإما ;أو  ,استخداـ فاصمة لفصؿ الوسطاء عف بعضيـ ) – ;

 (.;( أو تكوف فاصمة منقوطة ),أف تكوف )
 مثاؿ: لدينا الدالة التالية: 

 
  

ىـ الوسطاء  B2,B3ىو اسـ الدالة و  Averageالحظ ما يمي: بإشارة المساواة تبدأ الدالة، و 
ط بالوسطاء إضافة إلى أف الفواصؿ المنقوطة تفصؿ الوسطاء)حسب نسخة واألقواس تحي

 ويمثؿ متوسط الدرجات. ><اإلكسؿ(. ونجد في الخمية المحدد جواب الدالة وىو 
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 العوامل المرجعية:
 وىي تشير إلى خمية مرجعية أو مجموعة مف الخاليا وىما النوعاف الرئيسياف لمعوامؿ المرجعية.

عمى الخاليا التي تكوف ما بيف وضمف المرجع، ويتواجد بيف عناويف خميتيف  تدؿ المدى: – 1
 (.:يفصؿ بينيما نقطتاف )

 .A1,A2,A3( تتضمف الخاليا: A1:A3مثاؿ: )
 ( ىي تتضمف الخاليا: A1:C3مثاؿ آخر: )
A1,A2,A3  وB1,B2,B3 وC1,C2,C3> 

و يتواجد بيف عنوانيف أو أكثر يتضمف خميتاف مرجعيتاف أو أكثر، إضافة إلى أن االتحاد: – 2
 (.,مف عناويف لمخاليا والتي تفصؿ بينيـ إشارة الفاصمة )

 مثال:
A6,B4,C8 .وىي تدؿ عمى الخاليا السابقة تمامًا 

 
 مثال آخر:

A6,B7:D8,E4  :وىي تدؿ عمى الخالياA6,B7,B8,C7,C8,D7,D8, E4. 
اف بمقدورنا استخداـ مرجع المدى ):( بالعودة إلى بيانات المثاؿ السابؽ في الفقرة السابقة ك

 .Averageلمحصوؿ عمى الدالة 
 

 
 

يعتبر استخداـ مراجع الخاليا في الصيغ والداالت ميـ جدًا، فعندما تريد نسخ الصيغة أو الدالة، 
إذ أنو عند نسخ الصيغة أو الدالة فإف عنواف الخمية سوؼ ينتسخ بطريقة معينة حسب مرجع 

 نسبية أو مطمقة أو مختمطة(.الخمية أو الخاليا )
عند الرغبة في اختيار دالة فكما ذكرنا سابقًا ىي تختمؼ حسب نسخة اإلكسؿ. نختار مف صيغ 

 ( الموجود في شريط الصيغة سيظير مربع الحوار كما في الشكؿ التالي:FXمفتاح )
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 )عمى سبيؿ المثاؿ: استيالؾ القرض، اىتالؾ األصؿ...(. المالية: – 1
 )عمى سبيؿ المثاؿ الحصوؿ عمى يـو مف أياـ األسبوع في تاريخ معيف(. اريخ والوقت:الت – 2
 المصفوفات ...(. –الموغاريتمات  –التراتيب  –)االحتماالت  الرياضيات وعمم المثمثات: – 3
 )كؿ شيء مف المعادالت إلى التوزيع فوؽ اليندسي(. اإلحصائية: – 4
 الجدوؿ(.)إيجاد القيـ في  بحث ومراجع: – 5
 الداالت اإلحصائية الستخداميا في إكسؿ. قاعدة البيانات: – 6
 )إيجاد سمسمة معينة عف طريؽ سمسمة أخرى(. النص: – 7
 )خصائص القيـ، مثؿ األخطاء النصية والرقمية(. معمومات: – 8
 )تحويؿ رقـ ثنائي إلى عشري(. اليندسية: – 9
 
 داالت الدفعات: :1 – 3 – 2
 (: PMTلدفعات )دالة ا :أوالً 

(، عند الضغط عمى PMTعند اختيار الداالت المالية سيظير لدينا مف ضمنيا دالة الدفعات )
اسـ الدالة مف مربع القائمة، سيتغير مربع الحوار ليظير لدينا وسطاء الدالة وأيضًا يظير شرح 

 بسيط عف عمميا كما في الشكؿ التالي:



34 

 

 
عند اختيار دًا إلى دفعات ثابتة ونسبة مئوية ثابتة. وىي تدؿ عمى حساب دفعات القرض استنا

 الدالة اضغط موافؽ لتنتقؿ إلى مربع الحوار اآلخر.
 
 

 
)وسيطة: قيمة توّفر معمومات إلجراء ما، أو  عمى الوسيطات PMTيحتوي بناء جممة الدالة  

 حدث، أو أسموب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.( التالية:
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 Rate  معدؿ الفائدة لمقرض. مطموبة : 
 Nper   .مطموبة: إجمالي عدد دفعات السداد لمقرض 
 Pv   مطموبة: القيمة الحالية، أو المبمغ اإلجمالي الذي يساوي سمسمة الدفعات المستقبمية

 اآلف؛ وُتعرؼ أيضًا برأس الماؿ. 
 Fv  عد إتماـ دفعة اختيارية: القيمة المستقبمية أو الميزانية النقدية التي تريد تحقيقيا ب

)صفر(، أي أف القيمة المستقبمية  7، يفترض أف تكوف fvالسداد األخيرة. وعند تجاىؿ 
 . 7لمقرض تساوي 

 ويشير إلى موعد استحقاؽ دفعات السداد.  8)صفر( أو  7اختيارية: الرقـ   النوع 
 عند استحقاق دفعات السداد لتساوي type تعيين

 نيةفي نياية الفترة الزم أو ميمؿ 0

 الزمنية في بداية الفترة 1
 

 مالحظات:
رأس الماؿ والفائدة وال تتضمف الضرائب أو  PMTتتضمف دفعة السداد التي تـ إرجاعيا بواسطة 

 دفعات االدخار أو العوائد التي تقترف أحيانًا بالقروض. 
داد دفعات . إذا قمت بسnperو rateتأكد مف تناسؽ الوحدات التي تستخدميا لتحديد الوسيطتيف 
لػ  89%/89بالمائة، فاستخدـ  89شيرية لقرض مدتو أربع سنوات بمعدؿ فائدة سنوية قدره 

rate لػ  89*;وnper ذا قمت بسداد دفعات سنوية عمى نفس القرض، فاستخدـ بالمائة  89. وا 
 .nperبالمائة لػ  ;و rateلػ 

 مثال: ليكن لدينا المعمومات التالية:
 (PMTالدالة )

 الوصف تالبيانا

 معدل الفائدة السنوٌة 8%

 عدد أشهر الدفعات 10

 مقدار القرض 10000

 الوصف )الناتج( الصيغة

    

=PMT(A2/12, A3, A4) ( 1.137.13-الدفعة الشهرٌة لقرض مع البٌانات بأعلى) 

=PMT(A2/12, A3, A4, 0, 1) لمستحقة عند بداٌة الفترة )الدفعة الشهرٌة لقرض مع البٌانات أعاله، باستثناء الدفعات ا-
1.131.16) 

 عند التطبيؽ في إكسؿ تظير لدينا األشكاؿ التالية: و
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 وتكون نتيجة الصيغة كما يمي:

 
 وتقرأ النتيجة األولى كما يمي:

% وعدد دفعات ?ي مقدار الدفعة الدورية لمقرض عند معدؿ ى ( ؿ.س@7.9@;,8إف القيمة )
87. 
 
 

 :2مثال 
يانات المثاؿ في الفقرة السابقة ولحساب مقدار الدفعة الدورية لقرض لدينا البيانات بالعودة إلى ب

 التالية:

 الدالة: تظير الدالة المدخمة كما يمي في شريط الصيغة

 الفائدة السنوية 0.004792
 الفترة التي تريد أف تعرؼ الفائدة ليا 43

 سنوات القرض 360
 القيمة الحالية لمقرض 298000
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 يمي: تكون نتيجة الدالة كما

 
 (:3مثال )

سنة مف  >8/ ؿ.س، عمى أف يقوـ سداده عمى مدى 9,777,777اشترى سعيد منزاًل بمبمغ /
 %. 97خالؿ دفعات شيرية عممًا أف معدؿ الفائدة السنوي 

 .المبمغ المطموب دفعو شيرياً حساب  :المطموب
 الحؿ:
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 وتكون نتيجة الصيغة:

 
  (:IPMTلدفعات )دالة اثانيًا: 

(، عند الضغط عمى IPMTعند اختيار الداالت المالية سيظير لدينا مف ضمنيا دالة الدفعات )
اسـ الدالة مف مربع القائمة، سيتغير مربع الحوار ليظير لدينا وسطاء الدالة وأيضًا يظير شرح 

 بسيط عف عمميا كما في الشكؿ التالي:

 
 تقؿ إلى مربع الحوار اآلخر.عند اختيار الدالة اضغط موافؽ لتن
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)وسيطة: قيمة توّفر معمومات إلجراء ما، أو  عمى الوسيطات IPMTيحتوي بناء جممة الدالة 

 حدث، أو أسموب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.( التالية:
 Rat )معدؿ الفائدة لكؿ فترة زمنية.   مطموبة:  )المعدل 
 Per )التي تريد إيجاد الفائدة ليا ويجب أف تكوف في النطاؽ مف الفترة  مطموبة:  )الفترة
 . nperإلى  8
 Nper )العدد اإلجمالي لفترات دفعات السداد في القسط  مطموبة:  )عدد الفترات

 السنوي. 
 Pv )القيمة الحالية، أو مقدار المبمغ اإلجمالي الذي تساويو  مطموبة:  )القيمة الحالية

 اآلف. سمسمة المدفوعات المستقبمية
 Fv )القيمة المستقبمية أو الميزانية النقدية التي تريد  اختيارية:  )القيمة المستقبمية

، يفترض أف تكوف صفرًا )عمى fvإحرازىا بعد إتماـ دفعة السداد األخيرة. إذا تـ حذؼ 
 سبيؿ المثاؿ، القيمة المستقبمية لمقرض ىي صفر(.

 Type )ر إلى تاريخ استحقاؽ الدفعات. إذا تـ ويشي 8أو  7الرقـ  اختيارية:  )النوع
 )النوع(، يفترض أف يكوف صفرًا. typeحذؼ 
 مالحظات: 

 الوسطاء اإللزامية موجودة بالخط الغامؽ، والوسطاء االختيارية موجودة بالخط العادي. .8
 عند استحقاؽ دفعات السداد لتساوي type تعييف
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 في نياية الفترة الزمنية 0

 زمنيةفي بداية الفترة ال 1
بشكؿ متناسؽ. إذا قمت بتسديد دفعات  nperو  rateتأكد أنؾ تستخدـ الوحدات لتعييف  .9

لػ  12/%12بالمائة، استخدـ  89شيرية لقرض عمى أربع سنوات بفائدة سنوية بنسبة 
rate لػ  89*;وnper ذا قمت بتسديد دفعات سنوية عمى نفس القرض، استخدـ . وا 
 . nperلػ  ;و rate% لػ 89

نسبة لكافة الوسائط، يتمثؿ النقد الذي تقوـ بدفعو، مثؿ إيداع المدخرات، بأرقاـ سالبة؛ بال .:
 ويتمثؿ النقد المستمـ، مثؿ شيكات الحصص، بأرقاـ موجبة. 

 
 مثال:

 
 
 

 الوصف البيانات

 الفائدة السنوية 10%

 ليا الفترة التي تريد أف تعرؼ الفائدة 1

 سنوات القرض 3

 ية لمقرضالقيمة الحال 8000

 الوصؼ )النتيجة( الصيغة

=IPMT(A2/12, A3, 
A4*12, A5 

تتخطى شروطو  الفائدة المستحقة في الشير األوؿ لقرض
(==.=>  -) 

=IPMT(A2, 3, A4, A5) بالبيانات بأعمى،  الفائدة المستحقة في السنة األخيرة لقرض
 (-292.45) حيث تكوف الدفعات سنوية

 

لمحصوؿ عمى معدؿ شيري. ويتـ ضرب السنوات  89عدؿ الفائدة عمى يتـ قسمة م  مالحظة:
 لمحصوؿ عمى عدد الدفعات. 89التي تـ الدفع فييا في 

 عند التطبيؽ في إكسؿ تظير لدينا األشكاؿ التالية:
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 وتكوف نتيجة الصيغة كما يمي:

 
 وتقرأ النتيجة األولى كما يمي:

 777?سنوات وقيمتو  :مدفوعة عف قرض مدتو ( ؿ.س ىي كمية الفوائد ال77?إف القيمة )
 / سنة.8خالؿ الفترة /

 (:2مثال )
 لدينا البيانات التالية:

 الدالة: تظير الدالة المدخمة كمايمي في شريط الصيغة

 
 

 تكوف نتيجة الدالة كمايمي:

 الفائدة السنوية 0.004792
 الفترة التي تريد أف تعرؼ الفائدة ليا 43

 سنوات القرض 360
 القيمة الحالية لمقرض 298000
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