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 تطبيقات المحاسبة اإلدارية في الحاسوب
 داالت التنبؤ:

تحتاج المنشآت عادة إلى توقع مبيعات مستيدفة استنادًا إلى سمسمة مبيعات لممنشأة خالؿ 
الفترة اسابقة أو األشير السابقة، وأحيانًا بعض المنشآت تحتاج أيضًا إلى معرفة أسعار 

 مور المتعمقة بتقديرات مستقبمية.األسيـ مثاًل المتوقعة ...الخ مف األ
إال أنو مف المفيد جدًا ىنا معرفة أف النتائج التي تنتج ىي ليست بالضرورة أف تكوف دقيقة 

نما تعطي اإلدارة مؤشرات ودالئؿ معينة تستفيد منيا في اتخاذ القرارات اإلدارية.  وا 
 .Trend ودالةForecast ولدينا دالتيف إحصائيتيف لمتقدير وىما دالة الػ 

 :FORECASTدالة  – 1
حساب أو التكيف بإحدى القيـ المستقبمية بواسطة استخداـ القيـ الموجودة. تفيد ىذه الدالة في 

 ىيالمعطاة. القيـ المعطاة  سالخاصة بقيمة  صفالقيمة التي يتـ التنبؤ بيا عبارة عف قيمة 
ة استخداـ االنحدار الخطي. الموجودة، ويتـ التنبؤ بالقيمة الجديدة بواسط صوقيـ  سقيـ 

يمكف استخداـ ىذه الدالة لمتنبؤ بالمبيعات المستقبمية أو متطمبات المخازف أو اتجاىات 
 المستيمؾ.
 مف الوسيطات التالية: بناء الجممةويتكوف 

s)known_x' s,known_y' ,FORECAST(x 
)وسيطة: قيمة توّفر معمومات  الوسيطاتعمى  FORECASTيحتوي بناء جممة الدالة   

 التالية: إلجراء ما، أو حدث، أو أسموب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.(
 X  نقطة البيانات التي تريد التنبؤ بقيمتيا.  :مطموبة 
 Known_y's )نطاؽ البيانات التابع.  :مطموبة  )معطيات ص 
 Known_x's نطاؽ البيانات المستقؿ. :مطموبة  ت س()معطيا 
 :مالحظات

  !VALUE#قيمة الخطأ FORECASTغير رقمية، ترجع  xإذا كانت  .8
فارغتيف أو تحتوياف عمى عدد مختمؼ مف  known_x'sو  known_y'sإذا كانت  .9

 قيمة الخطأ غير قابؿ لمتطبيؽ.  FORECASTنقاط البيانات، ترجع 
قيمة الخطأ  FORECASTصفرًا، ترجع  يساوي known_x'sإذا كاف تبايف  .:

#DIV/0! . 
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 مثال:

 احسب قيمة المبيعات المقدرة في الشير السادس استنادًا إلى المعطيات التالية:

 
 .7=<=الحظ ناتج الصيغة 

 يتغير الناتج عند تغيير الشير أو تغيير في البيانات.
 (.E4ر الخمية )يمكنؾ التجريب عمى أشير أخرى بإدخاؿ إي رقـ في خانة الشي

 
 :TRENDدالة  – 2

لقيمة الصغرى لمجموع إرجاع قيـ عمى طوؿ اتجاه خطي. مالئمة خط مستقيـ )باستخداـ طريقة ا
 y)معطيات س(. إرجاع القيـ  known_y's)معطيات ص( و known_x'sكؿ مف المربعات( ل

 الذي حددتو. new_xعمى طوؿ ىذا الخط لصفيؼ 
 يطات التالية:من الوس بناء الجممةيتكون 

TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const)] 
)وسيطة: قيمة توّفر معمومات إلجراء ما، أو  الوسيطاتعمى  TRENDيحتوي بناء جممة الدالة 

 التالية: .(حدث، أو أسموب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي
 Known_y's )معطيات ص(   مطموبة. مجموعة قيـy  التي تعرفيا مسبقًا )ص(

 . y = mx + bفي العالقة 
في عمود مفرد، يتـ تفسير كؿ عمود لػ  Known_y's معموماتإذا كاف 

Known_x's .معموماتإذا كاف  كمتغير منفصؿ Known_y's  ،في صؼ مفرد
 متغير منفصؿ.ك Known_x'sيتـ تفسير كؿ صؼ لػ 

 Known_x's )معطيات س(   مطموبة. مجموعة اختيارية مف قيـx  التي قد )س(
 . y = mx + bتعرفيا مسبقًا في العالقة 

تضميف مجموعة أو أكثر مف المتغيرات. إذا تـ استخداـ  known_x's لمعموماتيمكف 
ؿ، نطاقات مف أي شك known_x'sو known_y'sمتغير واحد فقط يمكف أف تكوف 
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طالما كاف لدييا أبعاد متساوية. إذا تـ استخداـ أكثر مف متغيير واحد، يجب أف تكوف 
known_x's .)خط متجو )أي نطاؽ بارتفاع صؼ واحد أو بعرض عمود واحد 
،...{ الذي يكوف بنفس 9,8,:، يفترض أف تكوف الصفيؼ }known_x'sإذا تـ حذؼ 

 .known_y'sحجـ 
New_x's )معطيات س الجديدة(   مطموبة. قيـx  الجديدة التي ترغب في أف )س(

 )ص( المناظرة ليا.  yقيـ  TRENDُترجع 
عمود ) أو صؼ( لكؿ متغير مستقؿ، تمامًا مثمما تفعؿ  new_x'sيجب أف تتضمف 

known_x's إذا كانت .known_y's  في عمود مفرد، فيجب أف يكوف عدد األعمدة
في صؼ مفرد، فيجب  known_y'sنت متساوي. إذا كا new_x'sو known_x'sفي 

 متساوي. new_x'sو known_x'sأف يكوف عدد الصفوؼ في 
 .known_x's، يقترض أف تكوف مثؿ new_x'sإذا تـ حذؼ 

، يفترض أف تكونا الصفيؼ new_x'sو known_x'sإذا تـ حذؼ كؿ مف 
 .known_y's{ الذي يكوف لو نفس حجـ ...،1,2,3}

 Const  قية تحدد ما إف كاف سيتـ فرض الثابت اختيارية. قيمة منطb  7ليساوي . 
 بالشكؿ المعتاد. bأو محذوفة، يتـ حساب  TRUEتساوي  constإذا كانت 
لكي  m)صفر(، ويتـ ضبط القيـ  7لتساوي  b، يتـ تعييف FALSEتساوي  constإذا كانت 

 .y = mxتكوف 
 :مالحظات

 يقصد بالصفيف الخاليا المتعددة ضمن المجال. 
بمالئمة خط ببيانات،  Microsoft Excelصوؿ عمى معمومات حوؿ كيفية قياـ لمح 

 . LINESTانظر 
لمالئمة منحنى متعدد الحدود بواسطة االنحدار مقابؿ  TRENDيمكنؾ استخداـ  

 نفس المتغير المرفوع إلى قوى مختمفة. 
 مثال:

 بالتطبيق عمى نفس المثال السابق:
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 ابقة.الحظ نفس الجواب لمدالة الس
 كيفية إعداد قائمة الدخل الحدية لمشركات بفرض تقرر زيادة المبيعات:

 مثال:

 
 الحظ مايمي:

 %. ثـ نسحب مف لمخاليا المتبقية.897× المبيعات = السنة السابقة  – 8
 % ثـ نسحب مف لمخاليا المتبقية.897× التكاليؼ المتغيرة  = السنة السابقة  – 9
 التكاليؼ المتغيرة. –يعات ىامش المساىمة = المب – :
 التكاليؼ الثابتة ثابتة لذلؾ يجب تثبيتيا ومف ثـ سحبيا عمى بقية الخاليا. – ;
 التكاليؼ الثابتة. –صافي الربح = ىامش المساىمة الكمي  – >

 .=978السعر في عاـ × المبيعات = الوحدات المباعة  – <
 .=978المتغيرة لموحدة في عاـ التكمفة × التكمفة المتغيرة = الوحدات المباعة  -  ?

% =@ومالحظة الفروقات ستجد أف نسبة  9797يمكف تطبيؽ الداالت السابقة عمى عاـ 
 %.;تقريبا النتائج قريبة وانحراؼ بمعدؿ 

 
 
 
 
 


