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 الفصل األول:

 رونيةتبيئة العمل في الجداول االلك
 مقدمة:: 1 – 1

استخدم المحاسبون أوراق العمل )الجداول من أسطر وأعمدة( منذ مئات السنين إال أن استخدام 
عمل االلكترونية المحوسبة من قبل المحاسبين يعد جديد العهد نسبيًا. ويعد دان بريكلن أوراق ال

Dan Bricklin  أبا أوراق العمل االلكترونية وفقًا للعديد من المجالت التي أرخت لتاريخ أوراق
أتى دانيل بركلن الطالب في مدرسة األعمال في هارفرد  8791العمل االلكترونية. ففي عام 

Harvard Business School student  بفكرة اآللة الحاسبة المرئية التفاعلية ثم طور وزميله
والذي أصبح فيما بعد التطبيق األول في الحواسب الشخصية  VisiCalc الحقًا برنامجًا دعي بـ 

". في أوائل الثمانينيات نمى سوق أوراق العمل (Power, 2004)"لمعلومات أكثر أنظر 
برنامج  Mitch Kaporوطور  IBMمن  1د فعل على ظهور الحواسب الشخصيةااللكترونية كر 

الذي أصبح بسرعة البرنامج المعيار في السوق. لقد جعل لوتس استخدام أوراق  Lotusلوتس 
يانية ووسائط قواعد البيانات العمل االلكترونية أكثر سهولة كما أضاف األشكال والرسوم الب

جاء  8719المتكاملة ألوراق العمل االلكترونية باإلضافة إلى العديد من المزايا األخرى. في 
مع أنه برمج أساسًا  -لدى طرحها برنامج التشغيل وندوس-برنامج اإلكسل من مايكروسوفت 

لعمل االلكترونية يستخدم . ويعد اإلكسل أول برنامج ألوراق ا8711لشركة أبل ماكنتوش في عام 
( أي تستخدم الصور )األيقونات( لتحديد graphical user interfaceواجهة تفاعل تصويرية )

المهام مع قوائم تفتح لتنسدل منها عدة أوامر حيث هناك اإلمكانية الختيار أحدها بالنقر على 
 8771منذ ربيع عام  أحد أزرار الماوس. أصبح اإلكسل برنامج أوراق العمل األول في السوق 
 بعدما قامت شركة مايكروسوفت بشراء الشركة التي طورت برنامج لوتس.

 استخدام اإلكسل في المحاسبة: – 2

                                                             
وهو مختصر ألربع كلمات هي: النوافذ واأليقونات والقوائم  WIMPما يدعى اصطالحاً بـ تبدو الحواسب الشخصية وتعمل وفق  1 

 .windows, icons, menus, and pull downsواالنسدال لألسفل. أي 

http://www.kapor.com/homepages/mkapor/
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 Officeسيأحد أنواع الحزمة البرمجية لمايكروسوفت أوف Excelيعتبر برنامج اإلكسل 
Microsoftب الشخصية. وفي هذا ، والتي تعتبر أكثر المنتوجات البرمجية انتشارا على الحواسي

هو أكثر  Windows Microsoftالسياق يمكن القول أن نظام التشغيل وندوز مايكروسوفت 
نظم التشغيل انتشارا على الصعيد المحلي، وهذا األمر جعل منها محط اهتمام جميع 

 المستخدمين.
ضمن هي ليست من " Officeوتجدر اإلشارة هنا إلى أن مجموعة برمجيات المكتب "أوفيس 

مكونات نظام التشغيل وندوز، وإنما هي مجموعة برمجية مستقلة، ويمكن ألي مستخدم أن 
 بحيث تقوم بتأدية المهام نفسها.  يستبدلها بمجموعة أخرى مكافئة لها

مايكروسوفت أوفيس من خالل قائمة البدء في نظام  البرمجياتعلى مجموعة  االطالعيمكن 
 Officeرامج" حيث نجد في هذه القائمة بند اسمه وندوز، ضمن بند "كافة الب تشغيل

Microsoft  (.8 – 8ونجد فيه بنود البرامج التي تتفرع من هذه المجموعة )الشكل 
 

 
 برمجيات أوفس( مجموعة 1الشكل رقم )

ويتم  دعم البرمجيات المكتبية من األدوات البرمجية المرافقة، والتي تفيد في عمليات الصيانة 
 Microsoftع قدرات البرامج وهي تندرج ضمن البند المتفرع عن المجموعة وتطوير وتوسي

Office 2010 Tools. 
ديث عنه هنا، إذ سيتم التركيز وإن الحديث عن البرامج المكتبية هو أمر مشعب وال يتسع الح

 برنامج مايكروسوفت إكسل وأهمية استخداماته في المحاسبة. ىعل
وفت إكسل نظام واسع اإلمكانيات جدا وهو يتشعب إلى عدة ويعتبر النظام البرمجي مايكروس

استخدامات مختلفة الطابع ويقوم بالعديد من الوظائف العلمية والمهنية والخدمية، ومن أهم 
 الوظائف التي يمكن تأديتها:
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 إمكانية التخزين للبيانات بكميات هائلة. .8
فات الحسابات التلقائية، إنشاء العديد من أنواع الملفات ومنها ملفات البيانات ومل .2

 وملفات صفحات الويب، وغيرها...
يتضمن عددا كبيرا ومتنوعا من الكائنات النموذجية المختلفة والتي تسمح بتصميم  .3

شبيهة إلى حد كبير بالبرامج التي يتم إنجازها باستخدام  اهلواجهات لملفات إكسل تجع
 لغات البرمجة المتقدمة.

ات التحكم وإدارة الكائنات، وذلك عبر إنشاء األوامر يسمح بإجراء العديد من عملي .4
 البرمجية واستخدام محرر الفيجوال بيزك الغني بالفعاليات البرمجية.

يفيد في معالجة البيانات الرقمية والنصية باستخدام الدالالت التطبيقية المختلفة فيه  .1
داالت والتي تلبي متطلبات المستخدم من مختلف االهتمامات والتخصصات كال

 اإلحصائية والرياضية والمالية وغيرها.
إن هذه النقاط الرئيسية وغيرها من نقاط أخرى جعلت من برنامج إكسل أداة مهمة جدًا من أجل 
التعامل مع المسائل اليومية في العمل أو في البحث العلمي. فهو يمتاز بسهولة االستخدام في 

األخرى  البرمجياتفي الخصائص واألساليب مع  العديد من الوظائف األساسية، إذ تكون مشابهة
كبرنامج محرر النصوص ويرامج إدارة نظام التشغيل، لذلك فإن تعلم المتطلبات األولية 

 الستخدامه هو أمر ميسر لعامة مستخدمي الحاسوب.
وعلى التوازي فإن تعلم التقانات المتقدمة فيه تبقى حكرا على شريحة علمية متقدمة علميًا 

اتيًا، إذ أنها تتطلب إلمامًا بأكثر من مجال رفيع المستوى من العلوم، فمثاًل استخدام ومعلوم
لمام الدالت الرياضية واإلحصائية المدرجة في إكسل يتطلب من المستخدم أن يكون على إ

 بالخلفية العلمية لوظائف تلك الدالت.
 : واجهة العمل في إكسل: 1 – 2

(، إذ أننا نعرض 2لذي يتم فتحه عند تشغيل اإلكسل )الشكل يقصد بواجهة العمل ذلك اإلطار ا
 مظهرًا مختصرًا لواجهة برنامج إكسل كما يبدو بعد تمام استدعائه.
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 ( واجهة العمل في إكسل2الشكل رقم )

 
فإن مربعات صغيرة تتضمن حروفًا وأرقامًا تظهر على الواجهة  Altوعند الضغط على مفتاح  

ء القائمة أو اذه المربعات في التنبيه إلى مفاتيح االختصار التي تتيح استدع(. وتفيد ه3)الشكل 
 والحروف المرتبطة بالفعالية المطلوبة. Altالفعالية المطلوبة عن طريق الضغط على مفتاح 

، علمًا أنه بعد استدعاء القائمة "ملف" Altغط على المفتاحين م + ملف نضفمثاًل لفتح القائمة 
منبثقة منها أيضًا تظهر مع الحروف التي تسمح بالوصول السريع لكل منها. فمثاًل فإن البنود ال

فتظهر  Altلتنفيذ عملية الحفظ للملف باسم جديد يمكن الضغط على توليفة المفاتيح ب + م + 
واجهة تسمح بإعطاء اسم جديد للملف المفتوح. ومفاتيح االختصار تؤدي الوظيفة المحددة فقط 

لغة المحددة لإلدخال هي اللغة العربية، وهذه بنظرنا ثغرة في تصميم االختصارات. عندما تكون ال
فإذا كانت اللغة المحددة لإلدخال هي اللغة اإلنكليزية، فالستخدام مفاتيح االختصار ينبغي على 

ثم يستخدم مفتاح االختصار، وهذا يعتبر مسار  Alt + Shiftالمستخدم أن يتحول للغة العربية 
ال فائدة منه وال يمثل اختصارًا بل أصبحت أكثر تكلفة من الضغط على قائمة التفاف طويل و 

 ملف بالزر األيسر للفأرة ثم االنتقال إلى البند المطلوب.
 

 
 ( مفاتيح اختصار واجهة العمل في إكسل3الشكل رقم )



6 

 

 
عمل في إكسل. استخدام برنامج الجداول االلكترونية، سوف نتعرف على بيئة الوقبل التعمق في 

وسنبدأ بسرد المكونات التفصيلية لواجهة العمل ومكونات الجدول االلكتروني، مع التطرق 
 لوظائف األزرار، وتقانات اإلدخال والتنسيق والتحرير.

 شريط العنوان: :1 – 1 – 2
يدعى بالنشط إذا كان العمل يجري ضمنه، وغير النشط وهو الشريط الواقع في أعلى الواجهة)

 كان اإلطار مفتوحًا لكن العمل يجري في إطار آخر(.إذا 

 
 وهذا الشريط يتضمن المكونات التالية:

وهي أيقونة التحكم بالبرنامج ولها  أيقونة البرامج: -أ
السلوك نفسه في جميع برمجيات أوفيس ولدى 

أرة األيسر عليها تنبثق منها فالضغط بمؤشر ال
 صورة مصغرة عن محتويات قائمتها المنسدلة.

 
 

 
شريط الوصول السريع: وهو يتضمن في الحالة االفتراضية خيارات حفظ الملف الحالي  –ب 

باسمه، وعمليتي التراجع والعودة عن التراجع، التراجع والتكرار وهذان الزران ال يكونان مفعلين 
 إال بعد إجراء عمليات التحرير واإلدخال على محتويات الجدول.

 
ى إليه حسب رغبة المستخدم وذلك عن طريق السهم الظاهر في طرفه ويمكن إضافة أزرار أخر 

 أو عن طريق البند الخاص به في "خيارات إكسل".
 وهي التسمية الظاهرة في شريط العنوان كما يلي: اسم برنامج اإلكسل الملف المفتوح: -جـ 

 
 

ر دائمًا في وهي هي تظه Microsoft Excelومن المالحظ أنها مكونة من جزأين هو تسمية 
جميع ملفات اإلكسل، أما الثانية فهي تسمية الملف الذي يتم التعامل معه. وتجدر اإلشارة هنا 

 .xlsxإلى أن امتداد المفلت في إكسل هو دائما 
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 مايكروسوفت بالشكل نفسهوهي تظهر في مختلف برمجيات  التحكم باإلطار:أزرار  –د 
يقوم بإغالق اإلطار المفتوح، والزر الموسوم بإشارة ×( والوظائف نفسها. فالزر الموسوم بإشارة )

جزأي(، أما الزر الموسوم بإشارة  ( يتيح التبديل بين طريقتي عرض الشاشة )كامل أو)
 ( يقوم بطي اإلطار وتصغيره ليتوضع على شريط المهام.)
 : شريط العنوان:2 – 1 – 2

األلسنة معظم الفعاليات التي يقوم بها  هذه المكونات هي األكثر استخدامَا، فيندرج تحت هذه
 برنامج إكسل.

 
فكل لسان تبويب يؤدي إلى شريط أزرار يتضمن مجموعة من األدوات، وكل منها مخصص 
لوظيفة مفردة أو يوصل إلى خيارات متعددة، وقد تكون الوظائف المتعلقة بزر معين متعدد 

ة من الزر، لذلك يمثل الزر مؤديًا إلى جدًا، بحيث إنه ال يمكن حصرها في قائمة بنود منبثق
نافذة جديدة. وأحيانًا يتم التحول إلى بيئة جديدة كما هو الحال عندما يتطلب األمر التعامل مع 

 تقنيات برامج مثل )الفيجوال بيزك(.
 : شريط الصيغة:3 – 1 – 2

 وهو يقسم إلى قسمين بفصل بينهما حيز يتضمن رمز الدالة:

 
شر موجودًا في الجزء األيمن المختص بإدخال الصيغة فإن شريط الصيغة وعندما يكون المؤ 

 يأخذ المظهر التالي:

 
وهذا الشريط مخصص لكتابة الداالت والصيغ الرياضية والتي هي متوفرة بشكل واف في 

مساواة قبل الصيغة الرياضية وعندئذ يتم حساب ناتج الصيغة اإلكسل. وينبغي كتابة إشارة ال
 جها في الجدول، وإال يتم إظهار النص المكتوب تمامًا وفق شكله النصي.وإظهار نات

 
بمجرد وضع مؤشر الفأرة على خلية ما يظهر في الجزء األيسر من شريط الصيغة. إال إذا تم 

يظهر هو االسم المعطى لها. وتكون الخلية المحددة ذات  تسمية الخلية بطريقة أخرى فإن ما
الخاليا األخرى، عالوة على أن ترويسة العمود وترويسة السطر  إطار أسود أكثر سماكة من

 للخلية تكون أيضًا مميزة بلون مختلف. الحاويين
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 وأما الجزء األيمن من شريط الصيغة فإنه يكون في إحدى الحاالت التالية:
 خاليًا إذا كانت الخلية ال تتضمن أية مدخالت. .8
مكن توسيع شريط الصيغة بحيث يتسع يتضمن النص المكتوب في الخلية، علمًا أنه ي .2

 ألكثر من سطر.
يتضمن صيغة مكونة من دالة أو مجموعة من الداالت المعرفة في إكسل. أو يمكن أن  .3

تكون الصيغة مؤلفة من عمليات حسابية تجري باستخدام معطيات مباشرة أو باستخدام 
 دالالت مرجعية إلى خاليا اإلكسل أو إلى مواقع مختلفة.

 بة للحاالت التي يمكن أن تقع فيها الخلية فهي:أما بالنس
خالية من أية مدخالت أو مخرجات، وأن ال تكون مستخدمة لإلدخال أو اإلخراج من  .8

 قبل أية صيغة.
خاوية من المدخالت والمخرجات ولكنها تستخدم في صيغة أو أكثر كمرجعية لإلدخال  .2

 أو اإلخراج.
تخدام معطيات مباشرة أو باستخدام دالالت حاوية لصيغة أو لعمليات حسابية تجري باس .3

مرجعية إلى خاليا إكسل. وفي هذه الحالة يظهر في الخلية ناتج الصيغة وليس الصيغة، 
 أما شريط الصيغة فتظهر الصيغة وليس ناتجها.

وهنا نشير إلى أن المقصود بتعبير "الصيغة" هو استخدام دالة مفردة من الداالت العديدة 
أو صيغة مركبة بشكل صحيح من عدة داالت وأعداد وعمليات رياضية  المعرفة في إكسل

 عليها.
 : نافذة الجداول:4 – 1 – 2

منتظمة من الخاليا تتوضع على عدد محدود من األعمدة واألسطر، واألعمدة  هي شبكة
( يعاد 22مرقمة باألحرف باستخدام حروف األبجدية الالتينية، وبعد انتهاء الحروف الـ )

الحرف األول وتكرار األحرف الالتينية حسب التسلسل، ثم يأخذ الحرف الثاني ويبدأ  استخدام
بالعد بإضافة الحروف إليه تباعًا، ثم تؤخذ الحروف لثالثة مراتب وهكذا إلى أن نصل إلى 

 من الواحد. ابتداءالعمود األخير. أما األسطر فهي مرقمة باألعداد الطبيعية 
رقم العمود المرمز بالحروف ورقم السطر كعدد طبيعي يمكن ا الترقيم أي وباستخدام هذ

اإلشارة إلى أي خلية في الجدول، وذلك بذكر تسمية العمود الحرفية ومن ثم رقم السطر، 
 Bهي الخلية الواقعة في العمود المعنون بالحرف  A 31والذي هو عدد طبيعي فمثاَل الخلية 
 .28والتي تقع على تقاطعه مع السطر 
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= 8741192. أما عدد األسطر فيبلغ 842=  82314يبلغ عدد األعمدة  جدول:سعة ال
وإذا علمنا أن طاقة . 342= 89897127814الخاليا في الجدول  ، وبالتالي فعدد272

فإن إمكانية التخزين في ورقة . 812 – 8= 32929الخلية من استيعاب المحارف يبلغ 
 واحدة يبلغ جداء هذه األعمدة الثالثة.

 تكشاف أطراف ورقة العمل يمكن استخدام االختصارات التالية:والس
 النتيجة المفتاح

Ctrl  الوصول إلى طرفي الجدول + السهم اليمني أو اليساري 
Ctrl  الوصول إلى أول السطر + السهم العلوي 
Ctrl السطر آخرالوصول إلى  + السهم السفلي 
Ctrl  +Home الوصول إلى أول خلية في الجدول 
Ctrl  +End الوصول إلى آخر خلية في الجدول 

وبالنسبة لعمليات اإلدخال والتعديل ضمن الجدول فهي تتشابه من حيث الكيفية مع تلك 
المطبقة في محرر النصوص، ويتميز الجدول االلكتروني في أنه يوفر تقنيات إدخال وإظهار 

سنتطرق إليها أثناء دراسة متقدمة تفيد في سرعة المعالجة وتنظيم العمليات المنجزة، و 
 الداالت.

 :Excelوفيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح في برنامج 

 أزرار لوحة المفاتيح االنتقال إلى
 السهم األيسر  خلية واحدة إلى اليسار
 السهم األيمن خلية واحدة إلى اليمين

 السهم العلوي  خلية واحدة لألعلى
 Enterالسفلي         أو مفتاح السهم  خلية واحدة لألسفل

 Page up شاشة واحدة لألعلى
 Page down شاشة واحدة لألسفل
 Ctrl + Page up ورقة العمل السابقة
 Ctrl + Page down ورقة العمل التالية

 Home الخلية األولى من الصف 
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  Ctrl + Home الخلية األولى من ورقة العمل 
  Ctrl + End خال البيانات إليها  الخلية األخيرة التي تم إد

 Tab الخلية الالحقة في الصف نفسه 
  Shift + Tab الخلية السابقة في الصف نفسه

          + Ctrl أول خلية في العمود 
          + Ctrl آخر خلية في العمود
          + Ctrl أول خلية في الصف 
          + Ctrl آخر خلية في الصف

 :Excelأما بالنسبة ألشكال مؤشر الماوس في برنامج  

 
 العادي. Excelمؤشر 

I      .)وضعية الكتابة )تحرير الخلية 

 عند النقر على حافة الخلية اليسرى من أجل نسخ الخاليا  

 تغيير عرض العمود أو ارتفاع الصف 

 .ctrlنقل الخلية أونسخها مع ضغط  

 
ة )قبل إجراء أية تعديالت( تظهر في الجزء األسفل من نافذة الجدول وفي الحالة االفتراضي

ثالثة ألسنة تبويب تفتح كل منها ورقة إكسل. وتظهر مسطرة للتزليج يمينًا ويسارًا فتتيح 
اإلطالع على الجدول الذي ال تتسع له شاشة العرض. أما األسهم الصغيرة الظاهرة في 
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ما يكون عدد األوراق كبيرًا أو عندما ال يكفي هذا طرف هذا اإلطار فتفيد بشكل خاص عند
 الشريط إلظهارها جميعًا.

 
 ويختلف توضع هذه األدوات باختالف اتجاه الصفحة.

 : شريط المعلومات:5 – 1 – 2
هو شريط يقع أسفل نافذة الجدول وهو يقتصر على عرض بعض رسائل التنبيه المتعلقة 

لجدول، كعرض المجريات اآلنية التي تحدث أثناء بالفعاليات التي يجري على محتويات ا
تحرير محتويات الجدول وحساب الصيغ، لكن تلك الرسائل تدوم غالبًا برهة قصيرة ال 

 يلحظها المستخدم إال عندما تستغرق المعالجة فترة طويلة.

 
 يره، دون تغيير التنسيق أوستخدم لتكبير مظهر الجدول أو تصغكما يتضمن الشريط مزلجة ت

 حجم الخط. وفي منتصفه تظهر عدة أيقونات تفيد في التحكم بطريقة عرض الورقة.
 
 : قائمة ملف:6 – 1 – 2

عند استدعاء هذه القائمة يظهر الجزء األول والرئيسي منها والذي يتضمن مجموعة من البنود 
نصوص، التي تتفرع عن هذه القائمة، وهي مألوفة وتطابق مع األزرار المستخدمة في محرر ال

"معلومات الملف"  infoوعند فتح هذه القائمة تظهر دومًا في الحالة االفتراضية على الخيار 
(. ويتضمن الجزء الثاني من القائمة اسم الملف الذي يتم التعامل معه، وبعض 4الشكل )

الفعاليات المطبقة عليه من حيث السماحيات بالفتح والتعديل وغير ذلك. وفي الجزء الثالث 
من القائمة استعراضَا للملف المفعل وبعض الخصائص كالحجم والتاريخ ولمحة عن تتض

 المحتويات، واسم المنشئ.
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 القائمة "ملف" هي:المالحظ أنه من أهم بنود ومن 
التي تم انجازها على الملف مع االحتفاظ باسم الملف في  التغييراتيتم تخزين  حفظ: -أ

 المطان الذي نرغب فيه ضمن الحاسب.
يتيح لنا تسمية الملف باسم آخر دون حذف التسمية السابقة كما ينتيح لنا  ظ باسم:حف -ب

تجدر إليه اإلشارة هو كثرة الخيارات المتاحة لتخزين  تغيير نوع الملف. ولعل أهم ما
الملف مثل )حفظ بصيغة إصدار سابق، حفظ كصفحة ويب، حفظ بصيغة 

PDF.)الخ.. 
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 ( خيارات حفظ ملف إكسل.5الشكل )

 
 تتيح فتح ملف موجود على الحاسب أو الشبكة. فتح ملف: -جـ 
 يتم إغالق الملف المفتوح مع بقاء برنامج إكسل قيد التشغيل. إغالق: –د 
جموعة من أنواع المساعدة المطلوبة فيما يتعلق باالستخدام وهو بند يوصل إلى م معلومات: -هـ 

 أو التحديثات وخيارات اللغة.
وفي هذا البند تظهر مجموعة من أسماء الملفات، وهي الملفات التي  يرة:الملفات األخ –و 

تعامل معها المستخدم مؤخرًا. ويمكن تحديد عدد الملفات التي تظهر أسماؤها في خيارات اإلكسل 
 ضمن مجموعة الخيارات المتقدمة.

محددة كما نشاء ملف أوراق إكسل جديدة او من خالل قوالب من خالل القدرة على إ :جديد –ز 
 هي فتح ملف فارغ عادي. االفتراضية(، غال أنه في الحالة 1في الشكل رقم )
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 ( خيارات ملف إكسل جديد5الشكل رقم )

تتمايز هنا الطباعة في حالة ملفات النصوص العادية ألن ملف إكسل مؤلف من  طباعة: –ح 
جد طابعة على اإلطالق تستطيع عدة أوراق، والورقة الواحدة مساحتها كبيرة جدَا بحيث أنه ال تو 

استيعاب ورقة بكاملها لذلك يتم تجزئة الورقة إلى صفحات بحيث يكون كل جزء منها قاباًل 
 للطباعة على ورق من نمط وقياس معين.

 (.2ويمكن تحديد خيارات الصفحة وهوامشها قبل عملية الطباعة الشكل )

 
 ( خيارات طباعة الملف في إكسل6الشكل رقم )

شريطة  ويتيح إرسال الملف عبر االنترنيت إلى البريد اإللكتروني أو الفاكس حفظ وإرسال: –ط 
 عدادات هذا االتصال في نظام التشغيل.تعريف إ 
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ويشير إلى إمكانية الوصول إلى موقع شركة المايكروسوفت، للتواصل المباشر أو  تعليمات: –ي 
 اإلطالع على آخر المستجدات والمالحظات.

 وهي الخيارات المطبقة على أداء برنامج اإلكسل. ات:خيار  –ك 

 
 ( خيارات إكسل7الشكل )

ومن المفيد هنا أن نشير إلى أن البند المتعلق بالخيارات المتقدمة والذي يتضمن خيارات متعددة، 
وكذلك البند المتعلق بإجراء  تندرج ضمنه تصنيفات مختلفة )تحرير، عرض، الويب، ..الخ(.

 (.1الشكل رقم ) Customize ribbonمظهر أشرطة األزرار تعديالت على 

 
 ( تخصيص أشرطة األزرار8الشكل رقم )

هذا الخيار يؤدي إلى الخروج من برنامج اإلكسل، ويتطلب األمر إغالق  إنهاء البرنامج: –ل 
 كافة الملفات التي يتم التعامل معها.
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 تطبيقات حاسوبية في المحاسبة
 لثةلثاالمحاضرة ا

 د. ربيع سميا
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 

 

 : محتويات ألسنة التبويب الجبهية )أشرطة األزرار(:7 – 1 – 2
بغية تسهيل التعامل مع الجدول االلكتروني، فغنها يتم تزويد واجهة العمل بمجموعة من أزرار 

كل الوصول السريع إلى الفعالية المطلوبة. وهذه األزرار يتم تجميعها ضمن أشرطة أزرار يحدد 
منها نمط معين بحيث إن األزرار المتضمنة فيه تندرج تحت المسمى نفسه. وأشرطة األزرار 

 تظهر تحت شريط القوائم وهي متعددة.
 وفيما يتعلق بمحتويات ألسنة التبويب:

 :Homeشريط األزرار "الرئيسة"  :2-1-7-1
ل المستخدم العادي. وكما وهو يتضمن العديد من األزرار التي تؤدي فعاليات كثيرة اللزوم من قب

هو مبين فإنه يختص بفعاليات التنسيق التي يحتاج المستخدم تطبيقها على محتويات نافذة 
 الجدول االلكتروني. وله المظهر التالي:

 
 وهنا ينبغي االشارة إلى بعض المالحظات التي تنطبق على جميع أشرطة األزرار عمومًا، وهي:

 صغير وغير متساوية القياس.إن األزرار بمعظمها ذات حجم  -أ
عامة األزرار موسومة بصور معبرة عن وظائفها، إال أن بعض األزرار قد يكون مزودًا  -ب

 بنود منسدلة. بنص، وبعضها قد يستدعي قائمة
 تتباين األزرار بين مظهرين: -ت

: عندما تكون ساطعة المظهر فهذا يعني أنه قابلة للتطبيق في اللحظة enableالتفعيل
 .المنظورة
: يكون الزر باهت اللون وال يتأثر بمرور مؤشر الفأرة فوقه، وهذا يعني disableالتعطيل

 أن وظيفته غير ممكنة التنفيذ.
الذي يظهر في أسف كل مجموعة من مجموعات األزرار فإنه  (أما في فيما يتعلق بالسهم )

 المجموعة.يسمح بالولوج إلى مكونات مفصلة لكل الخيارات التي تندرج ضمن عنوان 
فللوصول إلى الخيارات التفصيلية لإلعدادات المتعلقة بالبند "خط" نضغط على الزر السفلي 

(، )والواجهة الظاهرة يمكن الوصول إليها من ضغط الزر األيمن على 7فنحصل على الشكل )
سان أية خلية من خاليا الجدول واختيار البند "تنسيق الخاليا"، ومن الواجهة الظاهرة نختار ل

 "(.fontالتبويب خط "
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علمًا أنه يوجد قائمة أخرى وأشرطة وأزرار أخرى لكنها ال تظهر إال عند إعداد برنامج اإلكسل 
بطريقة معينة. ونحن نعتمد على مظهر القوائم والواجهات التي تظهر في برنامج اإلكسل عندما 

 .االفتراضيةيتم تحميله باإلعدادات 

 
 ق خاليا وخيارات خط( واجهة تنسي9الشكل رقم )

 
األزرار فإننا نالحظ أن كل بند يمكن أن كما يمكن أن نشير إلى أنه من أجل جميع أشرطة 

 يتألف من أربعة مكونات هي:
وهي صورة رمزية صغيرة توحي الفعالية المناطة بالزر، كصورة للداللة  األيقونة المميزة: .8

 على أن يقوم بفعالية اقتصاص التحديد.
 وهي الفعالية التي يوم بها البند بإيجاز. :تسمية البند .2
للوصول السريع إلى البند وتكون عادة باستخدام لوحة المفاتيح. وقد  :اختصاريهبنية  .3

توجد هذه البنية على شكل مفتاح واحد أو توليفة من المفاتيح وخاصة مفاتيح التحكم 
 واألحرف.
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إما ثالث نقط متتالية. وكل وهي إما سهم صغير في طرف البند و  اإلشارات التشعبية: .4
بند ينتهي طرفه بسهم صغير يدل على ذلك على أنه يتشعب إلى قائمة جانبية من 

 جديداً الخيارات. وكل بند تنتهي تسميته بثالث نقط متتالية يدل على أنه يستدعي إطارًا 
 يتضمن مجموعة من الخيارات.

زرار تظهر رسالة توضيحية وعند وضع مؤشر الفأرة على أي زر من محتويات أشرطة األ
تتضمن: اسم الزر، وظيفته، مفاتيح االختصار التي تستدعي وظيفته إن وجدت اختصارات، 

 (.87وقد تتضمن أيقونة توضيحية لكيفية تنفيذ الوظيفة المناطة به )الشكل 

 

 
 زرار( رسائل طافية توضيحية لوظائف األ 11الشكل قم )

 شريط األزرار إدراج: :2-1-7-2
وهو شريط غني بالخيارات التي تتيح مجموعة من الفعاليات المصنعة ضمن المجموعات 

 اآلتية:

 
 :وهذا الخيار يتيح إدراج جدول يمكن من خالله التحكم بمحتويات يتم ربطها  جداول

وعرضها : فهو يساعد في تصنيف البيانات Pivot tableبه. أما جدول التقرير 
بطريقة انتقائية ومرتبة مع إظهار لوحة تعرض عليها قوائم البيانات التي يرغب 

 المستخدم باإلطالع عليها وفقًا لطريقة العرض هذه.
 :حيث تتوفر مجموعة خاصة من األشكال الجاهزة الستخدامها في  رسوم توضيحية

من ملف وضع مالحظات أو شروحات. كما يتيح هذا البند إمكانية جلب صورة 
موجود على الحاسب أو سحبها عبر الماسح الضوئي أو غير ذلك وإدراجها في 

 إكسل.
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 :يمكن إدراج موقع رسم بياني أو مضلع تكراري أو يمكن إدراج التخطيط  مخططات
 بعد تحديد البيانات التي يعتمد عليها لرسم المخطط البياني.

 :ى داخل المصنف أو ملف وهو ارتباط إلى موقع آخر قد يكون إل ارتباط تشعبي
 على الحاسب أو على االنترنيت.

 :يتيح إدراج مربع نص أو ترويسة للصفحة أو تذييل أو إدراج كائن  حقل نص
 ويمكن أن يكون هذا الكائن مقطع فيديو أو شريحة عرض أو غير ذلك.

 :يمكن إدراج رمز من الرموز الرياضية والعلمية غيلر المتوفرة في عمليات  رمز
ر الطبيعي ومنها مثاًل األبجدية اليونانية وإشارات التعامل مع المجموعات التحري

 االحتواء واالنتماء وغيرها. ويتيح إدراج معادالت مكتوبة بصيغ رسومية متقدمة.
 

  page layoutشريط األزرار عرض الصفحة 
 و يتضمن التبويبات األساسية اآلتية : 

 م.بتغيير مظهر الجدول بشكل عايسمح نسق : 
 .كالهوامش والحجم و الفواصل و الخلفيةإعداد الصفحة : 

 تسمح بتغيير اتجاه الصفحة من اليسار لليمين و بالعكس.خيارات ورقة العمل : 
 تتيح إجراء عمليات المحاذاة  و إخفاء خطوط الجدول .ترتيب : 

 
 : Formulasشريط أزرار "صيغ"  -4

في جدول اإلكسل . فالداالت متعددة جدا , وهي  هذا الشريط هو الشريط األكثر أهمية للعمل
 مصنفة في هذا الشريط تصنيفا مرتبطا بوظائفها.

, حيث و يمكن الوصول إلى هذه الداالت عن طريق شريط الصيغة باختيار زر إدراج الدالة 
( . وهي نفس الفعالية التي يؤديها الزر األول في هذا 4تظهر واجهة إدراج الدالة ) الشكل

 برمز الدالة :  ط و الموسومالشري
Fx إدراج دالة  

في الشريط يختص بالداالت البسيطة الكثيرة االستخدام في التطبيقات العادية الزر الثاني 
 كالمجموع و المتوسط و القيمة الصغرى و الكبرى و التعداد .

صنف  . حيث يخصص زر لكل4بعد ذلك تظهر األزرار المناظرة للخيارات الموجودة في الشكل 
 تصميم هذا الشريط بهذه الطريقة في أنه يتيح إمكانية االطالعمن أصناف الداالت .يفيد 
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فبالضغط على الزر الممثل للصنف تظهر الداالت التي المباشر على الداالت حسب تصنيفها ,
 تندرج ضمن التصنيف المطلوب :

 
خاصة . فعند الضغط على  يتعلق بالخاليا المميزة بتسمياتتسميات فإنه  -  namesأما الزر 

والقيم الموضوعة في كل خلية هذا الزر تظهر واجهة تبين الخاليا التي تم إطالق تسمية عليها ,
كما يمكن أن تكون للخلية أكثر منها ) الشكل( , ونالحظ أنه يمكن تسمية الخلية باللغة العربية . 

( لها تسميتان األولى هي 8) في الورقة   B3من تسمية . ونستقرئ من الشكل أن الخلية 
"price"  21والثانية باللغة العربية وهي " سعر" , وأن القيمة المكتوبة في الخلية هي العدد .

 . 8327لها أيضا تسميتان و القيمة التي ضمنها هي  D3كذلك الخلية 
ء في إجراء التعديالت على المسميات من حيث إنشا 88-4وتفيد األزرار الظاهرة على الواجهة 

 تسمية جديدة أو حذف تسمية سابقة أو تعديلها .
  Dataشريط أزرار" بيانات "  -1

 مع البيانات المخزنة في ورقة اإلكسل وتتضمن البنود التالية:وهي القائمة المتخصصة بالتعامل 
يمكن جلب بيانات من ملفات قواعد بيانات مختلفة ووضعها في ورقة إحضار بيانات خارجية :

 .اكسل
أي ترتيب البيانات تصاعديا أو تنازليا مع إمكانية اختيار العمود المناسب العتماده معيارا  :فرز

 للفرز و تحديد صف رأسي مثبت ال يخضع كالبيانات لشروط الترتيب.
وهذه العملية تفيد في البحث عن المجموعات الفرعية للبيانات و العمل معها في نطاق تصفية: 

لتصفية تعرض في القائمة الصفوف التي تتالءم مع المعيار المحدد محدد . وبعد إجراء عملية ا
علما أن للتصفية التصفية التلقائية وفقا لمعايير بسيطة أو متقدمة تخضع لمعايير أكثر تعقيدا. 

التصفية ال تؤدي الى إعادة ترتيب البيانات في النطاق المحدد وإنما تقوم بإخفاء الصفوف التي 
 عرض في الخلية المحددة وقد يكون انتقاء العشرة األوائل أو معيارا انتقائيا.ال تلزم. والمعيار ي

وهي عملية التحكم بالمدخالت في الخلية لحصرها ضمن الحيز المحدد من التحقق من الصحة: 
 خالل هذه العملية.

وهي تقنية مفيدة في تقطيع النص إلى أعمدة حسب مكونات النص مثال النص إلى أعمدة: 
 واصل أو النقاط.حسب الف

: ويتم الدمج عبر عدة طرق منها عبر المجموع أو حساب المتوسط والعديد من الطرق دمج
 المبينة في الشاشة التي تظهر من خالل استدعاء هذه العملية.
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وهي تفيد في اختصار صفوف البيانات أو األعمدة إلى عدد أقل مع تجميع ومخطط تفصيلي: 
 بطرق التجميع وفك التجميع.ظهور مؤشرات جانبية للتحكم 

 "مراجعة"  أزرارشريط  -6
وهذه القائمة تتضمن مجموعة من الفعاليات المتعلقة بإدارة الملف بشكل عام . وتتضمن البنود 

 :التالية
 

 ويتم التدقيق في الورقة المفتوحة فقط. :تدقيق إمالئي
 إلنكليزية.ويفيد في البحث عن مرادفات الكلمات باللغة العربية واأبحاث : 

أي مشاركة أكثر من مستخدم في تحرير المصنف وتظهر شاشة ثانوية مشاركة في المصنف: 
لخيارات متعددة تتحكم بطرق تحديث الملف والتعديل عليه. وعندئذ ال يمكن عرض وحدات 

 الماكرو في المصنفات المشتركة.
ا عبر وضع كلمة مرور. يمكن حماية محتويات الجدول من التحرير مع إمكانية رؤيتهحماية: 

 وهناك كلمة مرور أخرى توضع للملف وتمنع من فتحه و االطالع عليه.
التعليق هو مالحظة مرتبطة بالخلية ال تظهر ضمنها وإنما يدل عليها مثلث ملون في تعليق: 

 إحدى الزاويتين العلويتين للخلية, ويظهر التعليق عند مرور المؤشر على الخلية.
 عرض" شريط أزرار " -7

وهو يقدم خيارات أخرى في مظهر ورقة العمل و إجراء بعض التأثيرات الجزئية على محتوياتها. 
 ومن الخيارات الموجودة فيه نذكر مايلي :

 
 وهي طريقة عرض الجدول بكامله دون فواصل.عادي: 

 وعند تطبيق هذا الخيار يظهر الجدول مقسما الى مستطيالت توافقمعاينة فواصل الصفحات: 
 قياس الصفحة المحدد في قائمة ملف السابقة.

حيث تلغى جميع األشرطة والحواشي ليصبح الجدول معروضا على كافة الشاشة ملء الشاشة : 
 .Esc. ويتم العودة إلى العرض ضمن النافذة عبر ضغط المفتاح 

يمكن إخفاء شريط الصيغة وترويسة األسطر و األعمدة وكذلك خطوط شبكة حقل العرض: 
 خاليا.ال

 يسمح باختيارنسبة التكبير أو التصغير دون أن يؤثر ذلك على الحجم الحقيقيتكبير/ تصغير: 
 للمدخالت من ناحية حجم الخط أو أبعاد الخاليا.

 يسمح بتكرار اإلطار المفتوح حاليا.نافذة جديد : 
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 .عرض االطارات المفتوحة كلها في آن واحدترتيب الكل : 
 . ر معين دون أن يعني ذلك إغالق الملف الحاوي للبيانات: يمكن اخفاء إطاإخفاء

 إعادة إظهار اإلطار المخفي ) يكون مفعال فقط عند وجود إطار مخفي(.إظهار: 
أربعة أقسام ويتم االنقسام من الموقع الذي طبقت فيه هذه العملية وتصبح ورقة العمل انقسام: 

تلزم خصوصا عندما يحتاج المستخدم  يمكن العمل عليها بشكل شبه مستقل. وهذه العملية
 لتعامل مع بيانات متشابهة بترتيب المحتويات.

يمكن تجميد أعمدة أو أسطر, ويمكن تطبيق هذه العملية بعد االنقسام وتصبح تجميد أجزاء: 
بعض األلواح مجمدة , ومعنى تجميد األسطر مجمدة أنها تبقى في موقعها وعند النزول بالمؤشر 

 األسطر التالية لها غير المجمدة. تستجلب لألسفل
وهو أمر مين من الفعاليات التي تحتاج لتدخل أدوات مساعدة ويجب أن يكون الحرف ماكرو: 

األول في اسم الماكرو حرفا أبجديا. ويمكن استدعاؤه عبر وضع مفتاح اختصار له أو عبر 
ية من هذا البند خيارات . ونالحظ في القائمة التشعب  استدعاء وحدات الماكرو من نفس البند

مستوى األمان ألن عمل الماكرو مرتبط بمستوى األمان المحدد للمصنف ويجب أن يكون 
 مستوى األمان منخفضا أو متوسطا.

 العمل في الجدول اإللكتروني: 4-4
 التعامل مع الخاليا 4-4-1

ظهر قائمتان من أثناء العمل ضمن الجدول اإللكتروني ولدى الضغط على الزر األيمن للفأرة ت
 ( تتيحان الوصول لفعاليات كثيرة االستخدام في عملية التحرير.82-4الخيارات )الشكل 

الخط والتظليل و رسم الحدود و دمج و بعض القائمة األولى تتضمن مجموعة خيارات 
 التنسيقات.

 أما القائمة الثانية فتتضمن الخيارات اآلتية:
سخه إلى الحافظة و عند لصقه في موقع آخر يحذف من يقوم باقتطاع الحيز المحدد و نقص: 

 موقعه السابق.
يقوم بنسخ الحيز المحدد إلى الحافظة وعند لصقه في موقع آخر فإنه ال يحذف من موقعه نسخ: 
 السابق.

تتعلق بماهية المكونات تظهر تحت هذا البند عدة خيارات , والخيارات الظاهرة خيارات اللصق : 
افظة. فعند اللصق العادي يتم وضع المحتويات التي تم نسخها أو اقتطاعها إلى الحالمنسوخة 

 من الجدول أو غيره  إلى الموقع المحدد.
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فتظهر عدة خيارات للصق, وخاصة فيما يتعلق بالصيغ واألرقام  أما خيارات اللصق الخاص:
ة فإنه يعرض . ومن المهم معرفة كيفية عمله ووظائفه, وفي الحقيق(83-4التنسيقات )الشكلو 

ما سيتم لصقه شاشة من الخيارات إلجراء عملية اللصق . وهذه الخيارات مهمة جدا في تحديد 
 وفي كيفية تنسيقه.

تظهر أيقونات تفصيلية لالختيار منها . وهذه ومن السهم المجاور للخيار "لصق خاص" 
ند نفسه " لصق الخيارات تلخص الخيارات التي تظهر في الواجهة التي يتم استدعاؤها بال

 خاص".
علما أن شاشة الخيارات هذه تختلف بين أن يكون المنسوخ كائنا أم بيانات أم مجرد معطيات. 
أما الزر لصق كارتباط تشعبي فهو يتيح الوصول إلى البيانات التي تم لصق االرتباط من أجلها 

 عند نقر موضع لصق االرتباط.
 فهو يتيح تحويل األسطر ألعمدة و بالعكس.  transposeالخيار كما تجدر اإلشارة إلى 

"إدراج خاليا منسوخة" وعند : إذا كانت هناك خاليا منسوخة فإن هذا الخيار يظهر باسم إدراج
 تطبيق الخيار بعد السؤال عن كيفية اإلدراج كما يلي :

 على هيكلية الجدول.يتم إزالة المحتويات من الحيز المحدد. مع الحفاظ مسح: 
ذف الخلية أو مجموعة الخاليا المحددة مع انسحاب محتويات الجدول لتحل محل يتم ححذف: 

الحيز الذي تم حذفه. ولذلك فإنه قبل إتمام عملية الحذف تظهر رسالة للسؤال عن كيفية إجراء 
  انسحاب الخاليا:

ية يتيح هذا الخيار تطبيق عملية انتقاء البيانات حسب شروط محددة وبعد إنشاء العملتصفية : 
الخاليا و بضغط الزر األيمن تظهر مجموعة من الخيارات لتطبيقها تظهر أسهم مضمنة داخل 

 (.84-4على البيانات بما في ذلك عملية الترتيب التصاعدي أو التنازلي )الشكل 
: و تتضمن باإلضافة إلى الترتيب التصاعدي أو التنازلي خيارات ترتيب الخاليا  حسب ترتيب 

 اللون أو الخط.
نافذة صفراء تبدأ باسم المستخدم الذي سجل المنتج باسمه حالة االفتراضية ل: وهي في اتعليق

 . ويمكن كتابة مجموعة من المالحظات في هذه النافذة حول الخلية التي أدرج التعليق عليها
 (السابق. 87-4يفضي إلى الواجهة المعروضة في الشكل) تنسيق الخاليا : 

ن تسمية الخلية باسم معين دون ان يكون خاضعا للشروط المعروفة في يمك إعطاء اسم للخلية:
يكتب  اسم الخلية باألحرف الالتينية .  تعريف متحوالت لغات البرمجة, فليس من الضروري أن

وبعد تسمية الخلية فإنه يتم الوصول إليها باستخدام التسمية المعطاة لها وتظهر تسميتها في 
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التسمية األصلية للخلية بضغط زر الفأرة األيسر عليها والحفاظ  شريط الصيغة . ويمكن رؤية
 .عليها مضغوطا فيظهر االسم األصلي في شريط الصيغ

ملف أو بيانات , يمكن أن يكون االرتباط هو اختصار يكتب فيه رابط لموقع : ارتباط تشعبي 
 أو على اإلنترنت.مشيرا إلى موقع آخر قد يكون إلى داخل الملف أو إلى الملف على الحاسب 

 وبهذا فهو يختلف عن االرتباط المذكور في حالة "لصق خاص".
 الفعاليات على ترويسة الجدول-4-4-2

نتطرق هنا للفعاليات التي يمكن تطبيقها على السطر أو العمود بشكل عام. ففيما يتعلق بالزر 
أو العمود د أكثر من سطر األيسر للفأرة ففعاليات تتمثل في تحديد السطر أو العمود ويمكن تحدي

 مع ضغط الزر األيسر للفأرة.  ctrlويمكن تحديد أكثر من سطر باستخدام المفتاح 
لى جعل عرض العمود متالئما ن على الفاصل بين األعمدة فيؤدي إأما ضغط الزر األيسر مرتي

 مع متطلبات محتوياته.
الزر األيمن تظهر قائمتان  مؤشر الفأرة على ترويسة السطر ) أو العمود( وضغط  وضع عند

, والفرق يتمثل في أن التطبيقات هنا تنفذ 82-4متشابهتان مع القائمتين المعروضتين في الشكل 
 على السطر أو العمود.

 أما فيما يتعلق بالخيارات الجديدة فهي :
 ارتفاع السطر )أو عرض العمود( : يمكن أن يكون عددا حقيقيا موجبا و إذا كان صفرا فبتسبب

 في إخفاء السطر أو العمود.
إخفاء/ إظهار: هذا البند يسمح بإخفاء السطر أو العمود بالكامل وهذا ما يفيد عندما تكون 
البيانات كثيرة و يحتاج المستخدم لالطالع على بيانات يفصل بينهما أعمدة أو أسطر غير 

 متعلقة بالمسألة المدروسة.
مودا( فعند تطبيق خيار اللصق فإنه يتم إقحام مالحظة: عندما يكون المنسوخ سطرا ) أو ع

الصف )أو العمود( في الموقع المحدد, مع العلم أن ترقيمات األسطر ال تتغير أي أن رقم 
السطر المقحم هو نفس رقم السطر الذي كان في هذا الموقع . وإذا كان السطر األخير ) أو 

 هر رسالة خطأ.العمود( في الجدول يحوي بيانات فإن عملية اإلدراج تظ
 الفعاليات على ألسنة ورقات العمل -4-4-3

األيسر يمكن اختيار ورقة العمل, عند الضغط بالزر األيسر على اللسين  الفأرةباستخدام زر 
 الخاص بالورقة والسحب يمينا أو يسارا يمكن تغيير موقع الورقات الموجودة.

, 81-4البينة في الشكل  ي الخياراتأما ضغط زر الفأرة األيمن على لسين الورقة فإنه يغط
 :وهي
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 إدراج: يتيح هذا الخيار إدراج أحد الكائنات التي تظهر في واجهة جديدة ومن الخيارات إدراج
 ورقة خالية و تأخذ اسما افتراضيا ذا رقم تسلسلي.

 حذف ورقة : يتم حذف الورقة المحددة بكامل ما فيها .
الورقة و إعطاءها اسما جديدا حتى لو كانت بياناتها تغيير اسم الورقة: يمكن اعادة تسمية 

 تستخدم من قبل ورقة أخرى. 
 نقل ورقة أو نسخها:

يمكن من نقل الورقة لتقع في ترتيب آخر بين األوراق حسب ما يتم تحديده من النافذة السفلية 
مربع (, أو نسخها لإلستفادة من البيانات التي عليها وعند إذ ينبغي تحديد 82-4)الشكل 

 اإلختيار الظاهر في أسفل الشكل 
أو يمكن نقلها أو نسخها إلى ملف إكسل آخر وعندها يجب أن يكون الملف مفتوحًا ويتم اختياره 
من النافذة المميزة بسهم منسدل حيث تظهر الملفات المفتوحة التي يمكن نقل الورقة أو نسخها 

 إليه.
 حماية الورقة: 

أنواع الحماية التي يرغب المستخدم بتطبيقها على الورقة. وأما  تظهر واجهة جديدة يتم اختيار
النافذة العليا فهي تتيح إدخال كلمة مرور فإنه يتيح تحديد كلمة مرور يمكن للمستخدم إدخالها 

 فيستطيع عندها التعديل على المحتويات.
 إظهار الترميز:

يتم تطبيق غة البرمجة فجوال بيزك , و وهذا الخيار يؤدي لإلنتقال إلى بيئة تشابه بيئة العمل في ل
الخيارت على الورقة ككائن برمجي عبر تحديد الكائن وتحديد الخيارات المرغوبة على كل بند 

 من خصائص الكائن المحدد وللعودة إلى الورقة يتم إغالق اإلطار.
 تلوين لسين الورقة:

 يتم تحديد لون خاص لكل ورقة من أوراق العمل
 إخفاء:

الورقة ويمكن العودة إلظهارها عبر ضغط الزر األيمن مجددًا على لسين أية ورقة  يتم إخفاء
فيظهر خيار إظهار الورقات المخفية. وإخفاء الورقة يفيد في حالة كثرة األوراق المضمنة في 

 ملف واحد وعدم الحاجة للبعض منها في مسألة معينة.
 مصدر بيئة العمل في الجداول اإللكترونية مفتوحة ال -4-5

والتي تكون عادة مرفقة مع نظام تشغيل   libreofficeأو   openofficeوهيي المجموعة 
 لينكس من أي إصدار وفي جميع التوزيعات. كما أنه يمكن تنزيل نسخة منها معدة خصيصاً 
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.  وهي تتضمن مجموعة من البرمجيات المناظرة للتشغيل في بيئة نظام التشغيل ويندوز
, قائمة بدء العمل في أحد إصدارات  81-4فت أوفيس, ويظهر في الشكل لمجموعة مايكروسو 

الذي يتميز ببيئة عمل تنتهج طريقة مماثلة لبيئة نظام   Linux mintلينكس وهو إصدار 
فنجد مجموعة البرمجيات   Libreofficeالتشغيل مايكروسوفت وندوز. ومن القائمة نختار البند  

 موعة البرمجيات المتوفرة.التي تندرج ضمن هذه الحزمة مج
 وهو ما يناظر محرر النصوص أفيس وورد.  Libreoffice writerونجد بينها : 

Libreoffice celc  وهو ما يناظر الجداول اإللكترونية إكسيل.وبقية البرمجيات تتضمن حزمًا
 , وللرسام وغيرها . MS-power pointو  MS-access  مناظرة ل

 Libreoffice celcجموعة المناظرة لبرنامج إكسل نختار البند من أجل اإلطالع على الم
على الواجهة اإلفتراضية لعمل في بيئة الجداول اإللكترونية لبرنامج  87-4فنحصل في الشكل 
Libreoffice celc . 

ونالحظ في أعلى الجدول مجموعة من األيفونات األليفة المظهر والمعرفة اإلسم . وهو سهل 
 من داالت مناظرة للداالت المتوفرة في الجداول اإللكترونية إكسل.االستخدام ويتض

 وهذا يدعم العمل باتجاه الصفحة من اليمين لليسار ويتيح استخدام الحروف واللغة العربية.
تتفرع عن كل فائمة مجموعة من البنود التي توصل إلى مختلف  شريط قوائم رئيسيةويتضمن 

 ات الجدول. الفعاليات التي تتطبق على محتوي
  27-4أما نافذة إدراج دالة فهي تملك مظهرًا كما هو مبين بالشكل 

وهنالك الكثير من نقاط االلتقاء مع نافذة إدراج الدالة في إكسل, لكن نالحظ أن المساحة 
 المخصصة لكتابة الدالة تتيح للمستخدم النظر إلى كامل بنية الصيغة .

أنه يتيح رؤية بنية الدالة المستخدمة عبر لسان التبويب  ومن الميزات المهمة في هذا البرنامج
structure   كيفية إظهار بينة إحدى الداالت المركبة والتي  28-4فمثاًل نعرض في الشكل

 المتداخلة.  ifنصادفها الحقًا وهي بنية الدالة 
 يظهر النافذة اليسرى توضيح لبنية الدالة المدرجة 21-4الشكل 

 متتابع.اليسرى تظهر تسلسل تركيب الداالت المطبقة بشكل  فنالحظ أن النافذة
وهذا التوضيح يمكن أن يكون مفيدًا عند استخدام الداالت المركبة من عدة صيغ, فهذا اإلظهار 

 يلعب دورًا مهمًا في مراقبة سالمة كتابة المدخالت وتطبيقها.
متلك الكثير من نقاط التفوق , عمومًا فإن الحزم البرمجية المفتوحة المصدر تتمتع بالجودة وت

وهي جديرة باالستكشاف ويتوقع لها النجاح واالستمرارية أكثر من الحزم المغلقة والمحتكرة 
 كمنظومة مايكروسوفت.
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 الفصل الثاني
 استخدام الصيغ والداالت

 ض المالحظات الهامة:بع:  1 – 2
يعطي ا إذ أن اللصق العادي ممكن أن نستخدم النسخ الخاص للصق الخالي اللصق الخاص:

لك يكون الحل هو ذ( أثناء عماية اللصق ل(REF#خطأ في المرجع يكون الخطأ على الشكل 
 )اللصق الخاص ( .        
د على المكان الذي نريد أن نحدد الخلية التي نريد نسخها و نحد كيفية عمل اللصق الخاص:

 نلصق الخلية )أو مجموعة الخاليا( فيها و بالزر اليمين للفأرة نختار لصق خاص.
+ أحد األسهم حسب  shift( مفتاح الـ arrow keys  +shiftلتحديد خاليا متجاورة نضغط )

 جهة التحديد.
. ctrlعلى مفتاح الـ ولكن لتحديد خاليا ليست بمتجاورة نحدد الخاليا ومع الضغط المستمر 

. وعندما نريد كتابة الصيغ مثل F2ويمكن أن يتم تحرير الخلية من خالل تحديد الخلية والضغط 
(Sum  +Average( قد تكون الخاليا على شكل مجال، مثال عن المجال )الخ....C3:C7 )

( وهذا C3,C2,C1ويسمى بـ "رمز المجال". أو قد تكون محددة كل خلية بشكل منفصل مثال: )
 يكون للتعيين المنفصل.

 بعض صيغ الجمع التلقائي::  2 – 2
 (, (MAX( , الحد األعلى count( , العد ) (sum( , الجمع  averageالمعدل ) 

 (. Minالحد األدنى ) 
يمكن تحديد مجموعة من الخاليا و القيام بتسميتها إد يمكن عند تطبيق أي دالة بدال من أن 

كتابة اسم المنطقة كمان في الصورة ... كما في الفكرة التي قد ذكرناها  نكتب المجال فيمكننا
 (.  name boxسابقا في المحاضرة عن ال) 

 : الصيغ والداالت: 3 – 2
 ومن أهم المصطلحات التي سندرسها: 

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

Nper عدد الدفعات الدورية. : دالة 
IMPT.ما يتم دفعه من فوائد لهذا القرض بناء على مدة القرض و معدل الفائدة : 
PV .القيمة الحالية : 
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FV.القيمة المستقبلية : 
Loan .قرض : 

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

Cost تكلفة األصل :. 
Life.العمر اإلنتاجي لألصل : 

Salvage .قيمة الخردة أو النفاية : 
Period.الفترة : 

Arguments .الوسطاء : 
التحديد تقوم بخلقها للقيام بعمليات  )أي نحن من نقوم بتشكيلها( هي تعليمات ذاتية :الصيغ

 . Excelمج الـ حسابية، وعلى العكس فإن الداالت هي محددة من قبل في الجهاز تأتي  مع برنا
 مثال:

 إلجراء تحليل مالي لميزانية عن سنتين يمكن استخدام العالقة التالية:
 سنة األساس÷ سنة األساس  –سنة المقارنة 

 [ تقرأ كما يلي:C3-B3/B3 =فالصيغة ]
صافي األصول الثابتة في سنة األساس مقسومًا على  –صافي األصول الثابتة في سنة المقارنة 

 الثابتة إليجاد الفرق والمقارنة. صافي األصول

 
  

هي داالت جاهزة نحن نقوم بإدخال المدخالت من البيانات أو الخاليا إليها )كما سيمر  الداالت:
 معنا الحقَا(.

كل الصيغ والداالت يجب أن تسبق بإشارة المساواة " = "، حيث النص الذي أدخلته كدالة  تذكر:
إذا لم تستخدم إشارة المساواة "=" و العملية الحسابية بالتالي أو صيغة سيظهر في الخلية كما هو 
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لن تنفذ. وتتفعل عملية الحساب التلقائية, حيث اكسل يقوم بإعادة العملية الحسابية ألي صيغة 
 إذا تغيرت المدخالت .

 إدخال الداالت:
العملية  الداالت تختلف عن الصيغ في أنه بعد إشارة المساواة أنت تدخل اسم الدالة وليس

الحسابية )الرياضية(. وتؤدي الداالت العمليات الرياضية باستخدام قيم معينة تدعى وسطاء وذلك 
 حسب ترتيب معين يدعى بالصيغة النصية. وعند استخدام أي دالة يجب تذكر ما يلي:

 استخدام عالمة المساوات لبدء الدالة. – 8
 حدد اسم الدالة. – 2
 ل قوسين.أرفق جميع الوسطاء داخ – 3
( والفاصلة حسب نسخة اإلكسل فإما ;أو  ,استخدام فاصلة لفصل الوسطاء عن بعضهم ) – 4

 (.;( أو تكون فاصلة منقوطة ),أن تكون )
 مثال: لدينا الدالة التالية: 

 
  

هم الوسطاء  B2,B3هو اسم الدالة و  Averageالحظ ما يلي: بإشارة المساواة تبدأ الدالة، و 
ط بالوسطاء إضافة إلى أن الفواصل المنقوطة تفصل الوسطاء)حسب نسخة واألقواس تحي

 ويمثل متوسط الدرجات. 91اإلكسل(. ونجد في الخلية المحدد جواب الدالة وهو 
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 العوامل المرجعية:
 وهي تشير إلى خلية مرجعية أو مجموعة من الخاليا وهما النوعان الرئيسيان للعوامل المرجعية.

على الخاليا التي تكون ما بين وضمن المرجع، ويتواجد بين عناوين خليتين  تدل المدى: – 1
 (.:يفصل بينهما نقطتان )

 .A1,A2,A3( تتضمن الخاليا: A1:A3مثال: )
 ( هي تتضمن الخاليا: A1:C3مثال آخر: )
A1,A2,A3  وB1,B2,B3 وC1,C2,C3> 

ه يتواجد بين عنوانين أو أكثر يتضمن خليتان مرجعيتان أو أكثر، إضافة إلى أن االتحاد: – 2
 (.,من عناوين للخاليا والتي تفصل بينهم إشارة الفاصلة )

 مثال:
A6,B4,C8 .وهي تدل على الخاليا السابقة تمامًا 

 
 مثال آخر:

A6,B7:D8,E4  :وهي تدل على الخالياA6,B7,B8,C7,C8,D7,D8, E4. 
ان بمقدورنا استخدام مرجع المدى ):( بالعودة إلى بيانات المثال السابق في الفقرة السابقة ك

 .Averageللحصول على الدالة 
 

 
 

يعتبر استخدام مراجع الخاليا في الصيغ والداالت مهم جدًا، فعندما تريد نسخ الصيغة أو الدالة، 
إذ أنه عند نسخ الصيغة أو الدالة فإن عنوان الخلية سوف ينتسخ بطريقة معينة حسب مرجع 

 نسبية أو مطلقة أو مختلطة(.الخلية أو الخاليا )
عند الرغبة في اختيار دالة فكما ذكرنا سابقًا هي تختلف حسب نسخة اإلكسل. نختار من صيغ 

 ( الموجود في شريط الصيغة سيظهر مربع الحوار كما في الشكل التالي:FXمفتاح )
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 )على سبيل المثال: استهالك القرض، اهتالك األصل...(. المالية: – 1
 )على سبيل المثال الحصول على يوم من أيام األسبوع في تاريخ معين(. اريخ والوقت:الت – 2
 المصفوفات ...(. –اللوغاريتمات  –التراتيب  –)االحتماالت  الرياضيات وعلم المثلثات: – 3
 )كل شيء من المعادالت إلى التوزيع فوق الهندسي(. اإلحصائية: – 4
 الجدول(.)إيجاد القيم في  بحث ومراجع: – 5
 الداالت اإلحصائية الستخدامها في إكسل. قاعدة البيانات: – 6
 )إيجاد سلسلة معينة عن طريق سلسلة أخرى(. النص: – 7
 )خصائص القيم، مثل األخطاء النصية والرقمية(. معلومات: – 8
 )تحويل رقم ثنائي إلى عشري(. الهندسية: – 9
 
 داالت الدفعات: :1 – 3 – 2

 (: PMTلدفعات )دالة ا :أوالا 
(، عند الضغط على PMTعند اختيار الداالت المالية سيظهر لدينا من ضمنها دالة الدفعات )

اسم الدالة من مربع القائمة، سيتغير مربع الحوار ليظهر لدينا وسطاء الدالة وأيضًا يظهر شرح 
 بسيط عن عملها كما في الشكل التالي:
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عند اختيار دًا إلى دفعات ثابتة ونسبة مئوية ثابتة. وهي تدل على حساب دفعات القرض استنا

 الدالة اضغط موافق لتنتقل إلى مربع الحوار اآلخر.
 
 

 
)وسيطة: قيمة توّفر معلومات إلجراء ما، أو  على الوسيطات PMTيحتوي بناء جملة الدالة  

 حدث، أو أسلوب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.( التالية:
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 Rate  معدل الفائدة للقرض. مطلوبة : 
 Nper   .مطلوبة: إجمالي عدد دفعات السداد للقرض 
 Pv   مطلوبة: القيمة الحالية، أو المبلغ اإلجمالي الذي يساوي سلسلة الدفعات المستقبلية

 اآلن؛ وُتعرف أيضًا برأس المال. 
 Fv  عد إتمام دفعة اختيارية: القيمة المستقبلية أو الميزانية النقدية التي تريد تحقيقها ب

)صفر(، أي أن القيمة المستقبلية  7، يفترض أن تكون fvالسداد األخيرة. وعند تجاهل 
 . 7للقرض تساوي 

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

 نيةفي نهاية الفترة الزم أو مهمل 0

 الزمنية في بداية الفترة 1
 

 مالحظات:
رأس المال والفائدة وال تتضمن الضرائب أو  PMTتتضمن دفعة السداد التي تم إرجاعها بواسطة 

 دفعات االدخار أو العوائد التي تقترن أحيانًا بالقروض. 
داد دفعات . إذا قمت بسnperو rateتأكد من تناسق الوحدات التي تستخدمها لتحديد الوسيطتين 
لـ  82/%82بالمائة، فاستخدم  82شهرية لقرض مدته أربع سنوات بمعدل فائدة سنوية قدره 

rate لـ  82*4وnper بالمائة  82. وإذا قمت بسداد دفعات سنوية على نفس القرض، فاستخدم
 .nperبالمائة لـ  4و rateلـ 

 مثال: ليكن لدينا المعلومات التالية:
 (PMTالدالة )

 الوصف تالبيانا

 معدل الفائدة السنوية 8%

 عدد أشهر الدفعات 10

 مقدار القرض 10000

 الوصف )الناتج( الصيغة

    

=PMT(A2/12, A3, A4) ( 1..13..3-الدفعة الشهرية لقرض مع البيانات بأعلى) 

=PMT(A2/12, A3, A4, 0, 1) لمستحقة عند بداية الفترة )الدفعة الشهرية لقرض مع البيانات أعاله، باستثناء الدفعات ا-
3..1..31) 

 عند التطبيق في إكسل تظهر لدينا األشكال التالية: و
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 وتكون نتيجة الصيغة كما يلي:

 
 وتقرأ النتيجة األولى كما يلي:

وعدد دفعات  %1ي مقدار الدفعة الدورية للقرض عند معدل ه ( ل.س8,477.27إن القيمة )
87. 
 
 

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

 التالية:

 الدالة: تظهر الدالة المدخلة كما يلي في شريط الصيغة

 الفائدة السنوية 0.004792
 الفترة التي تريد أن تعرف الفائدة لها 43

 سنوات القرض 360
 القيمة الحالية للقرض 298000
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 يلي: تكون نتيجة الدالة كما

 
 (:3مثال )

سنة من  81/ ل.س، على أن يقوم سداده على مدى 2,777,777اشترى سعيد منزاًل بمبلغ /
 . %27خالل دفعات شهرية علمًا أن معدل الفائدة السنوي 

 .المبلغ المطلوب دفعه شهرياا حساب  :المطلوب
 الحل:
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 وتكون نتيجة الصيغة:

 
  (:IPMTلدفعات )دالة اثانياا: 

(، عند الضغط على IPMTعند اختيار الداالت المالية سيظهر لدينا من ضمنها دالة الدفعات )
اسم الدالة من مربع القائمة، سيتغير مربع الحوار ليظهر لدينا وسطاء الدالة وأيضًا يظهر شرح 

 بسيط عن عملها كما في الشكل التالي:

 
 تقل إلى مربع الحوار اآلخر.عند اختيار الدالة اضغط موافق لتن
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)وسيطة: قيمة توّفر معلومات إلجراء ما، أو  على الوسيطات IPMTيحتوي بناء جملة الدالة 

 حدث، أو أسلوب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.( التالية:
 Rat )معدل الفائدة لكل فترة زمنية.   مطلوبة:  )المعدل 
 Per )التي تريد إيجاد الفائدة لها ويجب أن تكون في النطاق من الفترة  مطلوبة:  )الفترة

 . nperإلى  8
 Nper )العدد اإلجمالي لفترات دفعات السداد في القسط  مطلوبة:  )عدد الفترات

 السنوي. 
 Pv )القيمة الحالية، أو مقدار المبلغ اإلجمالي الذي تساويه  مطلوبة:  )القيمة الحالية

 اآلن. سلسلة المدفوعات المستقبلية
 Fv )القيمة المستقبلية أو الميزانية النقدية التي تريد  اختيارية:  )القيمة المستقبلية

، يفترض أن تكون صفرًا )على fvإحرازها بعد إتمام دفعة السداد األخيرة. إذا تم حذف 
 سبيل المثال، القيمة المستقبلية للقرض هي صفر(.

 Type )ر إلى تاريخ استحقاق الدفعات. إذا تم ويشي 8أو  7الرقم  اختيارية:  )النوع
 )النوع(، يفترض أن يكون صفرًا. typeحذف 

 مالحظات: 
 الوسطاء اإللزامية موجودة بالخط الغامق، والوسطاء االختيارية موجودة بالخط العادي. .8

 عند استحقاق دفعات السداد لتساوي  type تعيين
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 في نهاية الفترة الزمنية 0

 زمنيةفي بداية الفترة ال 1
بشكل متناسق. إذا قمت بتسديد دفعات  nperو  rateتأكد أنك تستخدم الوحدات لتعيين  .2

لـ  12/%12بالمائة، استخدم  82شهرية لقرض على أربع سنوات بفائدة سنوية بنسبة 
rate لـ  82*4وnper وإذا قمت بتسديد دفعات سنوية على نفس القرض، استخدم .
 . nperلـ  4و rateلـ  82%

نسبة لكافة الوسائط، يتمثل النقد الذي تقوم بدفعه، مثل إيداع المدخرات، بأرقام سالبة؛ بال .3
 ويتمثل النقد المستلم، مثل شيكات الحصص، بأرقام موجبة. 

 
 مثال:

 
 
 

 الوصف البيانات

 الفائدة السنوية 10%

 لها الفترة التي تريد أن تعرف الفائدة 1

 سنوات القرض 3

 ية للقرضالقيمة الحال 8000

 الوصف )النتيجة( الصيغة

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

تتخطى شروطه  الفائدة المستحقة في الشهر األول لقرض
(22.29-) 

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

 

للحصول على معدل شهري. ويتم ضرب السنوات  82عدل الفائدة على يتم قسمة م  مالحظة:
 للحصول على عدد الدفعات. 82التي تم الدفع فيها في 

 عند التطبيق في إكسل تظهر لدينا األشكال التالية:
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 وتكون نتيجة الصيغة كما يلي:

 
 وتقرأ النتيجة األولى كما يلي:

 1777سنوات وقيمته  3مدفوعة عن قرض مدته ( ل.س هي كمية الفوائد ال177إن القيمة )
 / سنة.8خالل الفترة /

 (:2مثال )
 لدينا البيانات التالية:

 الدالة: تظهر الدالة المدخلة كمايلي في شريط الصيغة

 
 

 تكون نتيجة الدالة كمايلي:

 الفائدة السنوية 0.004792
 الفترة التي تريد أن تعرف الفائدة لها 43

 سنوات القرض 360
 القيمة الحالية للقرض 298000
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 تطبيقات حاسوبية في المحاسبة

 خامسةالمحاضرة ال
 د. ربيع سميا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (:PPMTدالة الدفعات ) ثالثاا:
(، عند الضغط على PPMTعند اختيار الداالت المالية سيظهر لدينا من ضمنها دالة الدفعات )

ائمة، سيتغير مربع الحوار ليظهر لدينا وسطاء الدالة وأيضًا يظهر شرح اسم الدالة من مربع الق
 بسيط عن عملها كما في الشكل التالي:
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وهي تدل على حساب دفعات رأس المال المستثمر استنادًا إلى دفعات دورية ثابتة ونسبة فائدة 

 عند اختيار الدالة اضغط موافق لتنتقل إلى مربع الحوار اآلخر.ثابتة. 
 
 

 

)وسيطة: قيمة توّفر معلومات إلجراء ما، أو  الوسيطاتعلى  PPMTيحتوي بناء جملة الدالة 
 التالية: حدث، أو أسلوب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.(

javascript:AppendPopup(this,'ofArgument_2_2')
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 Rate )معدل الفائدة لكل فترة زمنية :مطلوبة  )المعدل . 

 Per )إلى  8تحدد الفترة ويجب أن تقع في النطاق من  :مطلوبة  )الفترةnper . 

 Nper )العدد اإلجمالي لفترات دفعات السداد في القسط  :مطلوبة  )عدد الدفعات
 السنوي. 

 Pv )القيمة الحالية، وهي ما تساويه القيمة اإلجمالية  :مطلوبة  )القيمة الحالية
 تقبلية اآلن. لسلسلة دفعات السداد المس

 Fv )القيمة المستقبلية، أو الميزانية النقدية التي تريد  :اختيارية  )القيمة المستقبلية
)صفرًا(،  7، يفترض أن تكون fvإحرازها بعد إتمام دفعة السداد األخيرة. إذا حذفت 

 . 7بمعنى، أن القيمة المستقبلية للقرض هي 

 موعد استحقاق الدفعات. ويشير إلى  8أو  7الرقم  :اختيارية  النوع 

 

 

 

 عند استحقاق دفعات السداد لتساوي  type تعيين

 في نهاية الفترة الزمنية أو مهمل 0

 الزمنية في بداية الفترة 1

 مالحظات:
 شهرية دفعات بسداد قمت إذا. متناسق بشكل nper و rate لتعيين الوحدات تستخدم أنك تأكد

 لـ 82*4و rate لـ 82/%82 استخدم بالمائة، 82 بنسبة سنوية بفائدة سنوات أربع على لقرض
nper .لـ %82 استخدم القرض، لنفس سنوية دفعات بسداد قمت وإذا rate لـ 4و nper. 

 مثال: ليكن لدينا المعلومات التالية:
 (PPMTالدالة )

 الوصف البيانات
 معدل الفائدة السنوية 10%

 عدد سنوات القرض 2

 مقدار القرض 2000
 الوصف )النتيجة( لصيغةا
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=PPMT(A3/12, 1, 
A4*12, A5) 

 (75.62-من القرض ) دفعة السداد على رأس المال للشهر األول

 عند التطبيق في إكسل تظهر لدينا األشكال التالية: و

 

 
 

 وتكون نتيجة الصيغة كما يلي:

 
 وتقرأ النتيجة األولى كما يلي:

ة السداد على رأس المال للشهر األول من دفعي مقدار ه ( ل.س75.62إن القيمة )
 .24وعدد دفعات  %87عند معدل ( 2,777القرض)

 
 :2مثال 
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 الدالة: تظهر الدالة المدخلة كما يلي في شريط الصيغة
 

 
 

 يلي: تكون نتيجة الدالة كما

 
 
 :Present Value (PV)لقيمة الحالية : دالة ا2 – 3 – 2

ة لتساعد في إظهار القيمة الحالية لالستثمار. ويقصد بالقيمة الحالية القيمة اإلجمالية لسلس
فقد  ،اآلن. فمثاًل عندما تقرر الشروع في أخذ قرض ما المستحقة دفعات السداد المستقبلية

وإن قيمة القرض  لفترات والدفعات.ترغب في تحديد القيمة الحالية عند معدل معين وعدد من ا
 تمثل القيمة الحالية للقرض.

 التالية: الوسيطاتعلى  PVيحتوي بناء جملة الدالة 
 Rate  :معدل الفائدة كل فترة زمنية. على سبيل المثال، إذا حصلت على  مطلوبة

بالمائة مقسم على دفعات سداد شهرية، يكون  87فائدة سنوية  قرض شاحنة بمعدل
. يمكنك إدخال %7.13أو  82/%87معدل الفائدة الخاص بك كل شهر هو 

 إلى الصيغة كمعدل.  7.7713أو  %7.13أو  82/87%
 Nper  :العدد اإلجمالي لفترات السداد في القسط السنوي. على سبيل المثال،  مطلوبة

سيارة على أربع سنوات مقسمة على دفعات سداد شهرية، يكون إذا حصلت على قرض 

 معدل الفائدة السنوية 8%

 عدد سنوات القرض 11

 مقدار القرض .....0
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إلى الصيغة لـ  41( فترة زمنية، يمكنك إدخال 41)أو  82*4للقرض الخاص بك 
nper . 

 Pmt  :دفعة السداد التي يتم سدادها كل فترة زمنية وال يمكن تغييرها في خالل  مطلوبة
رأس المال والفائدة وال تتضمن رسومًا أو  pmtمدة القسط السنوي. وعادة ما تتضمن 

ضرائب أخرى. على سبيل المثال، فإن الدفعات الشهرية على قرض سيارة بقيمة 
ر.س. يمكنك  223.33بالمائة تكون  82. على أربع سنوات بنسبة ل.س 87.777

، يجب عليك تضمين pmt. إذا تم حذف pmtإلى الصيغة كـ  223.33-إدخال 
 . fvالوسيطة 

 Fv )القيمة المستقبلية أو الميزانية النقدية التي تريد  اختيارية:  )القيمة المستقبلية
)القيمة  7، ُيفترض أن تكون fvتحقيقها بعد سداد دفعة السداد األخيرة. إذا تم حذف 

(. على سبيل المثال، إذا أردت ادخار 7المستقبلية للقرض تكون على سبيل المثال 
سنة، تكون القيمة المستقبلية إذًا  81مشروع معين في . لالشتراك في ل.س 17.777
. ويمكنك إذًا توقع االستثمار عند معدل الفائدة وتحديد الكمية التي يجب ل.س 17.777

 . pmt، يجب تضمين الوسيطة fvعليك ادخارها شهريًا. إذا تم حذف 
Type )ويشير إلى موعد استحقاق الدفعات 8أو  7اختيارية. الرقم   )النوع . 

 عند استحقاق دفعات السداد لتساوي  type تعيين

 في نهاية الفترة الزمنية أو تم حذفه 0

 الزمنية في بداية الفترة 1
 مثال: 
هو المبلغ الذي يجب عليك إيداعه اليوم للحصول على دفعات دورية مقدار الواحدة منها  ما

 .%87فائدة سنوات عند معدل  3ولمدة  نهاية كل سنةل.س تدفع في  27,777
 الحل:

 باستخدام قانون القيمة الحالية لدفعات دورية =

i

i
Rpv

n)1(

1
1




 
 .PMTهي نفسها  Rمالحظة:  

 وبعد الرجوع إلى جداول القيمة الحالية نقوم بالتعويض في معادلة القيمة الحالية لدفعات دورية=
 ل.س. 47,939=  2.41211×  27,777
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ل المسألة ببساطة من خالل التعويض في الدالة كما هو مبين في أما باستخدام إكسل فيمكن ح
 الشكل التالي:

 

 
 

 

 
ل.س فيجب  27,777تقرأ الصيغة كما يلي: للحصول على دفعات دورية مقدار الواحدة منها 

 .47,939.74إيداع مبلغ وقدره 
 مالحظة هامة:

( فنحصل على 27,777بة )بالقيمة السال PMTللحصول على رقم موجب يتم إدخال الدفعة  
 الجواب بشكل موجب كما يلي:
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 (:2مثال )

تدفع في بداية كل سنة. سبالعودة إلى بيانات المثال السابق ولنفترض أن مقدار الدفعة الدورية 
 حساب القيمة الحالية. المطلوب:

 الحل:
( يكون 2متوسطة )مقرر المحاسبة الل اً وفقهنا المطلوب القيمة الحالية لدفعات دورية مستحقة. و 

 القانون على الشكل التالي:

)1(
)1(

1
1

i
i

i
Rpv

n






 
 بالتعويض:

 =47,939.74 ( ×8.8 = )14,987.9 
( لنحصل على الدفعة 1رقم ) Typeأما عند التطبيق في إكسل فيكفي أن نضع في خانة 

 المستحقة في بداية كل سنة كما يلي:
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 (:3مثال )

ل.س  177,777عرض من إحدى الشركات لقاء مبلغ وقدره  تستأجر إحدى الشركات صاالت
 2782من كل عام ابتداًء من عام  78/78سنويًا علمًا أن تاريخ استحقاق اإليجار يبدأ في 

 .38/82/2782ولغاية 
 .%11والمطلوب: ماهي القيمة الحالية لهذا االلتزام إذا كان معدل الفائدة 

  291849932.72ناتج الصيغة  الحل:

 
 (:4ال )مث

يفكر محمود في التسجيل في كلية العلوم اإلدارية في جامعة الشام الخاصة، وذلك لمدة أربع 
 .ل.س 217,777كل ستة أشهر مبلغًا وقدره  (بدايةنهاية )أو سنوات دراسية. على أن يدفع في 

 فما هو المبلغ الذي يجب عليه إيداعه اآلن للحصول على مقدار الدفعات نصف السنوية
 .%82علمًا أن معدل الفائدة  طلوبةالم

 كل ستة أشهر: نهايةفي  – 1 الحل:
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ل.س  217,777مقدار الواحدة منها في نهاية كل ستة أشهر أي للحصول على دفعات دورية 

 اآلن. 8,281,172.87دفعات فيجب عليه إيداع مبلغ ومقداره  1ولمدة  %87بمعدل 
 كل ستة أشهر: بدايةفي  – 2

 
ل.س  217,777لى دفعات دورية في بداية كل ستة أشهر مقدار الواحدة منها أي للحصول ع

 اآلن. 8,272,173.31دفعات فيجب عليه إيداع مبلغ ومقداره  1ولمدة  %87بمعدل 
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 تطبيقات حاسوبية في المحاسبة
 المحاضرة السادسة

 د. ربيع سميا
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 :Future Value (FV)لمستقبلية : دالة القيمة ا3 – 3 – 2
 . القيمة المستقبلية الستثمار يستند إلى دفعات دورية ثابتة ومعدل فائدة ثابتةتساعد في إظهار 

 التالية: على الوسيطات PVيحتوي بناء جملة الدالة و 
 Rate  معدل الفائدة كل فترة زمنية.  :مطلوبة 
 Nper  داد في القسط السنوي. العدد اإلجمالي لفترات دفعات الس :مطلوبة 
 Pmt  الدفعة المسددة كل فترة؛ وال يمكن أن تتغير خالل مدة المرتب الدوري.  :مطلوبة

على رأس المال والفائدة وال تحتوي على أية رسوم أو ضرائب أخرى. إذا  pmtوتحتوي 
  .pv، فعليك تضمين الوسيطة pmtتم حذف 

 Pv  بلغ اإلجمالي الذي تساويه سلسلة الدفعات القيمة الحالية، أو مقدار الم :اختيارية
)صفر(، وعليك تضمين الوسيطة  7، فسيفترض أنها pvالمستقبلية اآلن. إذا تم حذف 

pmt . 
 typeويشير إلى تاريخ استحقاق الدفعات. إذا تم حذف  8أو  7الرقم  :اختيارية  النوع 

 .7)النوع(، يفترض أن يكون 
 
 
  

 ق دفعات السدادعند استحقا لتساوي  type تعيين

 في نهاية الفترة الزمنية 0

 الزمنية في بداية الفترة 1
 (:1مثال )

ل.س لمدة خمس سنوات تودع في نهاية كل عام بفائدة مركبة  87,777تم استثمار مبلغ 
 والمطلوب: ماهي القيمة المستقبلية بعد خمس سنوات. . 81%

 الحل:
 يلي: ( يتم حسابها كما2اسبة المتوسطة في المح باستخدام أسلوب المعادلة )كما مرّ 

i

i
RFv

n)1(1 
 

 29,423.1( = 2.94231المعامل )×  87,777= 
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( لنحصل على الدفعة 1رقم ) Typeأما عند التطبيق في إكسل فيكفي أن نضع في خانة 
 المستحقة في بداية كل سنة كما يلي:

 

 
 بق:ويكون ناتج الصيغة كما هو ظاهر في الشكل السا

 

 
/ ل.س في نهاية كل سنة ولمدة 87,777إذا تم إيداع مبلغ دوري مقداره / وتقرأ الصيغة كما يلي:

 . 29,423.18سنويًا فإننا سنحصل على مبلغ مقداره  %81خمس سنوات بمعدل فائدة 
( PMTطالما هو تدفق نقدي صادر فيظهر بقيمة سالبة ويمكن إدخال مقدار الدفعة ) مالحظة:
 لبة فنحصل على الجواب بقيمة موجبة أو أخذ القيمة المطلقة للناتج.بقيمة سا

 (:2مثال )
 بالعودة إلى بيانات المثال السابق وبفرض أن الدفعات الدورية في بداية كل سنة.

 الحل:
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( لنحصل على الدفعة 1رقم ) Typeأما عند التطبيق في إكسل فيكفي أن نضع في خانة 
 يلي: ناتج الصيغة كما على حصللمستحقة في بداية كل سنة فنا

 
 فيكون الناتج: 2في حين أنه بموجب العالقة الرياضية كما مّر في المحاسبة المتوسطة 

)1(
1)1(

i
i

i
PMTFv

n




 
 وتمثل مقدار الدفعة الدورية. Rهي نفسها  PMTمالحظة: كما مّر سابقاا فإن 

 كما يلي:ويكون الناتج 
ل.س وهي نفس  99,139.3( = 8,81( × )2.94231× ) 87,777القيمة المستقبلية = 

  النتيجة السابقة.
 (:3مثال )

يوفر محمود مبلغ نقدي كل فترة، وقد فكر في استثمار هذا الوفر من خالل إيداع مبلغ 
ا قدم . فإذ%82ل.س في المصرف. فيحتسب له استثمار لهذا المبلغ بمعدل سنوي 21,777
 المطلوب: ةدفع 82محمود 

 أنها كانت تتم في نهاية كل شهر.حساب القيمة المستقبلية إلجمالي الدفعات علمًا  – 8
 أنها كانت تتم في بداية كل شهر.حساب القيمة المستقبلية إلجمالي الدفعات علمًا  - 2
ل.س فما هو مقدار  817,777مقداره إضافيًا أعطى مباشرة مبلغًا ماديًا  محمود بفرض أن – 3

 القيمة المستقبلية للدفعات في حال الدفعات العادية والدفعات المباشرة.
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 الحل:
 أنها كانت تتم في نهاية كل شهر:حساب القيمة المستقبلية إلجمالي الدفعات علمًا  – 1

 
 

 
 ويقرأ ناتج الصيغة كما يلي:

 82لمدة سنة ) في نهاية كل شهر ل.س 17,777مود مبلغًا شهريًا متساويًا مقداره إذا أودع مح 
 / ل.س.234,821.81شهر( فإنه سيحصل على مبلغ في المستقبل مقداره /

 
 كل شهر: حساب القيمة المستقبلية إلجمالي الدفعات علماا أنها كانت تتم في بداية - 2

لة كما بالنسبة للدالة ونحصل على ناتج الصدا Type/ في خانة ال 8فقط هنا يتم إدخال رقم /
 يلي:
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 يلي: ويقرأ ناتج الصيغة كما

 82لمدة سنة )في بداية كل شهر ل.س  17,777مود مبلغًا شهريًا متساويًا مقداره إذا أودع مح
 / ل.س.247,422.47شهر( فإنه سيحصل على مبلغ في المستقبل مقداره /

 مالحظة: يمكن تطبيق أسلوب المعادلة للتأكد.
ل.س فما هو مقدار القيمة  1519111مباشرة مبلغاا مادياا مقداره  بفرض أن أحمد أعطى – 3

 المستقبلية للدفعات في حال الدفعات العادية والدفعات المباشرة:
ل.س فنحصل  817,777مبلغ  PVفي هذه الحالة فقط نضيف إلى الدالة السابق في حقل 

 يلي: على ناتج الصيغة كما
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 العالقة رياضياا فإنه يتم حسابها على الشكل التالي:لفهم هذه 

 قيمة مستقبلية لمبلغ مفرد: –أ 
n

n iPVFV )1(  
 بالتعويض:

12)1.01(000,150 nFV 
 ل.س 827,723.91=  8.822121*817,777= 
نقوم بجمع هذه النتيجة مع نتيجة الطلب األول فنحصل على نفس النتيجة بالنسبة للطلب  -ب 

 لثالث، كما يلي:ا

])1(
1)1(

[ n
n

iPMT
i

i
PMTFv 


 

 ل.س 173,841.77=  827,723.91+  234,821.81= 
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 تطبيقات حاسوبية في المحاسبة
 بعةالمحاضرة السا
 د. ربيع سميا
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 :NPER عدد الدفعات دالة: 4 – 3 – 2
االستثمار استنادًا إلى دفعات دورية ثابتة، ومعدل فائدة  فترات تساعد هذه الدالة في حساب عدد

 ثابت.

 
 :جملة الدالة من الوسيطات التاليةبناء ويتكون 

),,,,( typefvpvpmtratNPER 
طة: قيمة توّفر معلومات إلجراء ما، )وسي الوسيطاتعلى  NPERيحتوي بناء جملة الدالة و 

 التالية: أو حدث، أو أسلوب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.(
 Rate )معدل الفائدة كل فترة زمنية. : مطلوبة  )المعدل 
 Pmt )المدفوعات التي تم سدادها في كل فترة؛ ال يمكن أن تتغير  :مطلوبة  )المدفوعات

ى رأس مال وفائدة ولكن بدون رسوم أو ضرائب عل pmtعلى مدى السنة. تحتوي 
 أخرى. 

 Pv )القيمة الحالية، أو مقدار المبلغ اإلجمالي الذي تساويه  :مطلوبة  )القيمة الحالية
 سلسلة المدفوعات المستقبلية اآلن. 

 Fv )القيمة المستقبلية أو الميزانية النقدية التي تريد إحرازها  :اختيارية  )القيمة المستقبلية
، يفترض أن تكون صفرًا )القيمة fvعد إتمام دفعة السداد األخيرة. إذا تم حذف ب

 المستقبلية للقرض، على سبيل المثال الصفر(. 
 Type )ويشير إلى موعد استحقاق الدفعات.  8أو  7الرقم : اختيارية  )النوع 
 عند استحقاق دفعات السداد لتساوي  type تعيين

 رة الزمنيةفي نهاية الفت أو تم حذفه 0

 الزمنية في بداية الفترة 1
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 :(2)محلول في المحاسبة المتوسطة مثال
ل.س اآلن من أجل الحصول  817,387تخطط إحدى الشركات على أن تراكم مبلغ مقداره 

أشهر،  3ل.س تدفع في نهاية كل  82,777على دفعات دورية عادية مقدار الواحدة منها 
 .%82وتحقق معدل فائدة مركبة 

 مطلوب:ال
 .NPERحساب عدد الدفعات  – 1
 حساب عدد السنوات. – 2

 الحل:
 :NPERحساب عدد الدفعات  – 1

 بالتعويض في الدالة:

 

 
 دورة. 82بالتالي فإن ناتج الصيغة هو 

 عدد السنوات: – 2
 سنوات وهو المطلوب. 3 = 4÷  82عدد مرات الدفع خالل السنة= ÷ نقسم عدد الدورات 
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 :Rate: دالة معدل الفائدة 5 – 3 – 2
محددة كفاصل بين عملية تسديد كل فترة زمنية المعتمد لمعدل الفائدة  تساعد في حساب

 الدفعات.
 يتكون بناء جملة الدالة من الوسيطات التالية:

),,,,,( guesstypefvpvpmtnperRate 
 التالية: الوسيطاتعلى  Rateيحتوي بناء جملة الدالة و 

 Nper )داد في القسط العدد اإلجمالي لفترات دفعات الس :مطلوبة  )عدد الفترات
 السنوي. 

 Pmt  دفعة السداد التي يتم سدادها كل فترة زمنية وال يمكن تغييرها خالل مدة  :مطلوبة
رأس المال والفائدة وال تتضمن رسومًا أو ضرائب  pmtالقسط السنوي. وعادة ما تتضمن 

 . fv، يجب عليك تضمين الوسيطة pmtأخرى. إذا تم حذف 
 Pv )القيمة الحالية، وهي ما تساويه القيمة اإلجمالية لسلسلة  :بةمطلو   )القيمة الحالية

 دفعات السداد المستقبلية اآلن. 
 Fv )القيمة المستقبلية أو الميزانية النقدية التي تريد  :اختيارية  )القيمة المستقبلية

، يفترض أن تكون صفرًا )تكون fvتحقيقها بعد إتمام دفعة السداد األخيرة. إذا تم حذف 
 (. 7مة المستقبلية للقرض على سبيل المثال القي

 ويشير إلى موعد استحقاق الدفعات.  8أو  7الرقم  :اختيارية  )النوع( 
 عند استحقاق دفعات السداد لتساوي  type تعيين

 في نهاية الفترة الزمنية أو مهمل 0

 الزمنية في بداية الفترة 1
 Guess )معدل. تخمين ما سيكونه ال :اختيارية  )تخميين 

 بالمائة.  87، يفترض أن تكون guessإذا حذفت 
 ، حاول استخدام قيم مختلفة Rateإذا لم يتحول 

 مثال:
دفعات من خالل إجراء ل.س  8,893,327تخطط إحدى الشركات على أن تراكم مبلغ مقداره 

 نة ولمدة خمس سنوات.ل.س تدفع في نهاية كل س 277,777دورية عادية مقدار الواحدة منها 
 :المطلوب

 .Rateحساب معدل الفائدة  – 8
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 الحل:

 
 بالتعويض في الدالة:

 

 
 .%1نجد أن ناتج الصيغة هو 

 مالحظات هامة جداا:
هي الخطأ  Rateالمتتالية ال تصل إلى قيمة تقريبية تكون نتيجة  Rateإذا كانت نتائج  – 8

#NUM!. 
)تخمين(  GUESSفي اإلصدارات السابقة لهذه الدالة كانت تتطلب مدخاًل إضافيًا يسمى  – 2

يمثل النقطة االبتدائية في  GUESSفكان المدخل  Rateوهو التوقع عن قيمة تقريبية للمعدل 
 إنجازات التقريبات المتتالية.

 بالقيمة السالبة. Fvخال القيمة المستقبلية من الضروري جدًا إد – 3
فنحصل على القيمة المستقبلية المطلوبة  Fvللتأكد من صحة الجواب يمكن تطبيق دالة  – 4

 كما يلي:
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 ل.س. 8,893,327نحصل على قيمة مستقبلية مقدارها  %1نالحظ أنه فعاًل عند 

 محلول:( غير 2مثال )
ل.س، وبعد  87,777يودع سعيد مبلغًا من المال في المصرف كل شهر بدفعة شهرية مقدارها 

فما هو معدل الفائدة السنوي ل.س.  277,777شهر أراد استعادة أمواله فحصل على  81
 الذي احتسب على المودعات.

 :SLN الكتاإله: دالة 6 – 3 – 2
 الثابت للموجودات في فترة زمنية واحدة.وفق طريقة القسط الك تاإله حسابتفيد هذه الدالة في 

 ,life)salvage,SLN(costمن  بناء الجملةويتكون 
 Cost )التكلفة األولية لألصول.مطلوبة:  )التكلفة 
 Salvage المتبقية في نهاية العمر اإلنتاجي القيمة مطلوبة:  (أو النفاية )قيمة الخردة

 .لألصل
 Life الك تعدد الفترات التي سيتم فيها إه مطلوبة: (العمر اإلنتاجي للموجوداتأو  مدة)ال

 .الموجودات
 بدون نفاية: 1مثال 

ل.س, يقدر عمرها اإلنتاجي  477777بمبلغ  8/8/2789اشترت إحدى المنشآت سيارة في 
 وكانت المنشأة تتبع طريقة القسط الثابت في حساب اإلهتالك. سنوات, 87بـ

 المطلوب:
 تحديد قسط اإلهتالك السنوي. -8
 فقط. 2789إثبات القيود المحاسبية الالزمة عن عام  -2
 .38/82/2789إظهار األثر في قائمة الدخل والميزانية الختامية في  -3
 الحل:
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 تحديد قسط اإلهتالك السنوي: -1

 
 

 
 ل.س. 47,777نالحظ أن القسط السنوي 

 فقط: 2117إثبات القيود المحاسبية الالزمة عن عام  – 2
 

 
47,777 

 
 

47,777 

38/82/2789 
 السياراتاستهالك مصروف من حـ/ 
 السياراتاستهالك جمع إلى حـ/ م      

 إثبات استهالك السيارات        
 

47,777 
 
 

47,777 

 بتاريخه
 ملخص الدخل )حـ/ أ. خ(من حـ/ 

 السياراتاستهالك  مصروف إلى حـ/     
 اتإقفال مصروف استهالك السيار         
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 :31/12/2117إظهار األثر في قائمة الدخل والميزانية الختامية في  – 3
 كما يلي: 38/82/2789ويظهر حـ/ مجمع استهالك اآلالت في 

 حـ/ مجمع استهالك اآلالت   
 البيــــان ل.س البيــــان ل.س

 من حـ/ استهالك اآلالت 47,777  
   31/12رصيد دائن  47,777
47,777  47,777  

 
 ويظهر مصروف االستهالك السنوي ضمن المصاريف التشغيلية في قائمة الدخل:

 البيـــــان جزئي كلي
 يطرح: مصاريف تشغيلية   
 استهالك سيارات (47,777) 
   

 كما يلي: 38/82/2789وتظهر السيارات في الميزانية في 
 البيان البيــــــان ل.س 

 
 

327,777 

 
477,777 

(47,777) 

 :ل غير متداولة ملموسةصوأ
 سيارات

 االستهالكمجمع ( -)

 

 يمثل صافي القيمة الدفترية لألصل. 327,777إن مبلغ 
 سابقاا كان يتم الحساب كمايلي:

 تحديد قسط اإلهتالك السنوي:
  .% 87 = 877× 87÷  8كما يلي =  معدل االستهالك السنوي  يمكن حساب

× = القيمة الخاضعة لالستهالك  38/82/2789 بالتالي فإن مصروف االستهالك السنوي في
 ل.س.  47777=  87%×  477777=  87%

 العمر اإلنتاجي÷ أو مصروف االستهالك = القيمة الخاضعة لالستهالك 
 ل.س. 47777سنوات =  87÷  477777= 
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 :مع نفاية 2 مثال
لمنشأة اتباع ل.س نقدًا, وقررت ا 177777بمبلغ  8/8/2789اشترت إحدى المنشآت آلة في 

سنوات, وقيمة  1طريقة القسط الثابت في استهالك اآللة, حيث يبلغ عمرها اإلنتاجي المقدر 
 .%87النفاية المقدرة في نهاية عمرها اإلنتاجي 

 المطلوب:
 تحديد قسط اإلهتالك السنوي. -1
 فقط. 2117إثبات القيود المحاسبية الالزمة عن عام  -2
 .31/12/2117يزانية الختامية في إظهار األثر في قائمة الدخل والم -3
 الحل:

 
 

 
 يتم إثبات شراء اآلالت من خالل القيد التالي:

177777  
177777 

8/8/2789 
 اآلالت من حـ/ 

 النقدية في الصندوق إلى حـ/          
 إثبات شراء اآلالت                 

 يالعمر اإلنتاج÷ مصروف االستهالك = القيمة الخاضعة لالستهالك 
 العمر اإلنتاجي÷ النفاية(  –= ) تكلفة األصل 
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 ل.س. 844777سنوات =  1( ÷ 7.8×177777 – 177777= )
 

 كما يلي: 38/82/2789ويثبت مصروف االستهالك في 
 

844777 
 
 

844777 

38/82/2789 
 اآللةاستهالك مصروف من حـ/ 

 اآلالتاستهالك جمع إلى حـ/ م         
 ستهالك اآلالتإثبات ا                 

 
844777 

 
 

844777 

 بتاريخه
 ملخص الدخل )حـ/ أ. خ(من حـ/ 
 اآلالتاستهالك  مصروف إلى حـ/      

 إقفال مصروف استهالك اآلالت        
 ويظهر حـ/ اآلالت كما يلي:

 حـ/ اآلالت  
 البيــــان ل.س البيــــان ل.س

إلى حـ/ النقدية في  177777
 الصندوق 

  

 38/82رصيد مدين  177777  
177777  177777  

 كما يلي: 38/82/2783ويظهر حـ/ مجمع استهالك اآلالت في 
 حـ/ مجمع استهالك اآلالت   

 البيــــان ل.س البيــــان ل.س
 من حـ/ استهالك اآلالت 844777  

   38/82رصيد دائن  844777
844777  844777  

 38/82/2789قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 
 البيــــــان جزئي كلي

 مصاريف تشغيلية:  
 مصروف استهالك اآلالت (844777) 

 كما يلي: 38/82/2789وتظهر اآلالت في الميزانية في 
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 البيان ل.س البيــــان ل.س ل.س
 
 

212777 

 
177777 

(844777) 

 غير متداولة ملموسة:أصول 
 آالت

 االستهالكمجمع ( -)

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطبيقات حاسوبية في المحاسبة
 المحاضرة الثامنة
 د. ربيع سميا
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 :SYD: دالة اإلهتالك 7 – 3 – 2
-Sum يتم بموجب هذه الدالة حساب قسط االهتالك وفق طريقة مجموع أرقام سنوات االستخدام

Of The Years Digits Method  ودات خالل فترة محددة. للموج 

 
 وكما هو مالحظ يتكون بناء الجملة من الوسيطات التالية:

per) life,salvage,SYD(cost, 
)وسيطة: قيمة توّفر معلومات إلجراء ما، أو  الوسيطاتعلى  SYDيحتوي بناء جملة الدالة 

 التالية: ، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.(حدث، أو أسلوب
 Cost )مطلوبة: التكلفة األولية لألصول.   )التكلفة 
 Salvage )مطلوبة: القيمة عند انتهاء العمر اإلنتاجي لألصل )تسمى   )قيمة النفاية

 في بعض األحيان قيمة الخردة لألصول(. 
 Life )ها إهتالك األصول )تسمى أحيانًا فترة مطلوبة: عدد الفترات التي يتم في  )المدة

 االنتفاع من األصول(. 
 Per )مطلوبة: الفترة التي تريد حساب االهتالك عنها، ويجب أن تستخدم   )الفترة

 نفسها. lifeوحدات 
وفي الحاالت االعتيادية وبدون استخدام إكسل فإنه يتم جمع أرقام العمر اإلنتاجي، فمثاًل العمر 

وكنا نقوم بالتقسيم  81=  1+4+3+2+8إذا إن أرقام سنوات االستخدام سنوات 1اإلنتاجي 
 وهكذا... . 87تقسيم  4ومن ثم  87على  1باستخدام الوزن األكبر إي 

 إال أنه في إكسل فإن الصيغة العادية فيه ستقوم بهذه العمليات وشكل الصيغة كما يلي:

10

4*salvage)-(cost 
SYD  

 هكذا.( و 11/3و في السنة التالية )
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 مالحظات:
 كما يلي: SYDيتم حساب 

per

Life*salvage)-(cost 
SYD  

 مثال:
 8,877,777أن رصيد األثاث يبلغ  38/82/2783أظهر ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في 

ويستهلك بطريقة مجموع أرقام سنوات  8/8/2783ل.س، فإذا علمت أن األثاث تم شراؤه في 
 ل.س. 877,777سنوات، كما تبلغ النفاية  4ب االستخدام, ويبلغ العمر اإلنتاجي 

  المطلوب:
 حساب مجموع أرقام سنوات االستخدام لألثاث.

 الحل:
 87= 4+3+2+8مجموع أرقام سنوات االستخدام لألثاث = 

 يساوي: 2783وبالتالي فإن قسط االستهالك عن عام 
                     4 

 477777ـــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــ×  8777777
                   87 

 
477777 

 
 

477777 

38/82 
 من حـ/ مصروف استهالك األثاث 

 إلى حـ/ مجمع استهالك األثاث         
 إثبات استهالك األثاث        

 
477777 

 
 

477777 

 بتاريخه
 من حـ/ ملخص الدخل )حـ/ أ. خ(

 اثإلى حـ/ مصروف استهالك األث    
 إقفال مصروف استهالك األثاث        

 ويظهر مصروف االستهالك السنوي ضمن المصاريف التشغيلية في قائمة الدخل:
 البيـــــــــــان جزئي كلي

 يطرح:   
 استهالك األثاث (477777) 
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 كما يلي: 31/12/2113وتظهر اآلالت في الميزانية في 
 نالبيا ل.س البيــــــان ل.س ل.س

 
 

277777 

 
8777777 

(477777) 

 أصول غير متداولة غير ملموسة:
 أثاث

 ( مجمع االستهالك-)

  

     
 وفق الدالة:

 
 وفي السنة الثانية:

 
 
 :DB: دالة اإلهتالك 7 – 3 – 2

حاسبية من نتيجة تناقص الكفاءة اإلنتاجية لألصل الثابت مع تقدم الزمن، فإن استفادة كل فترة م
خدمات األصل تكون بنسبة أكبر من استفادة الفترة المحاسبية التي تليها، وعلى هذا فإن الفترة 
المحاسبية األولى من عمر األصل اإلنتاجي تكون أكثر الفترات استفادة من خدماته تليها الفترة 

جية لألصل ومع مدى الثانية والثالثة وهكذا . ولكي تتناسب أعباء االستهالك مع الكفاءة اإلنتا
استفادة الفترات من خدماته، فإن قسط االستهالك يجب أن يكون مرتفعًا خالل الفترة األولى من 
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عمر األصل ثم يأخذ بالتناقص من فترة إلى أخرى وهذا ما دعى إلى تسميتها بطريقة القسط 
 .Double Declining Balance Methodالمتناقص 

 
 

 الجملة من الوسيطات التالية:وكما هو مالحظ يتكون بناء 
month) per, life,salvage,DB(cost, 

)وسيطة: قيمة توّفر معلومات إلجراء ما، أو  الوسيطاتعلى  DBيحتوي بناء جملة الدالة 
 التالية: حدث، أو أسلوب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.(

 Cost )مطلوبة: التكلفة األولية لألصول.   )التكلفة 
 Salvage )مطلوبة: القيمة عند انتهاء العمر اإلنتاجي لألصل )تسمى   )قيمة النفاية

 في بعض األحيان قيمة الخردة لألصول(. 
 Life )مطلوبة: عدد الفترات التي يتم فيها إهتالك األصول )تسمى أحيانًا فترة   )المدة

 صول(. االنتفاع من األ
 Per )مطلوبة: الفترة التي تريد حساب االهتالك عنها، ويجب أن تستخدم   )الفترة

 نفسها. lifeوحدات 
 Month )اختيارية: عدد األشهر في السنة األولى. في حالة حذف   )الشهرmonth ،

بالتالي يجب  8/4. ولكن بفرض أنه تم وضع األصل في االستخدام في 82يفترض أنه 
 .38/82ولغاية  8/4أشهر وهي تدل عن الفترة من  7برقم  تزويد الدالة

 مالحظات:
الصيغ التالية  DBتحسب طريقة الرصيد المتناقص الثابت اإلهالك بمعدل ثابت. تستخدم 

 لحساب اإلهالك لفترة:
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=Rate *(cost – Accumulated depreciation) 
 هو االستهالك المتراكم. Accumulated depreciation حيث أن
(1 / life)((salvage / cost))  -rate = 1 مع التقريب لثالثة منازل عشرية , 

 هذه الصيغة: DBيعد اإلهالك ألول وآخر الفترات حالًة خاصة. للفترة األولى، تستخدم 
cost * rate * month / 12 

 هذه الصيغة: DBللفترة األخيرة، تستخدم 
((cost -  اإلهالك الكلي من فترات سابقة ) * rate * (12 - month)) / 12 

 
 مثال:

ل.س نقدًا, وقررت المنشأة اتباع  2,777,777بـ   8/8/2789اشترت إحدى المنشآت آلة في 
سنوات, وقيمة  1طريقة القسط الثابت في استهالك اآللة, حيث يبلغ عمرها اإلنتاجي المقدر 

 .%87النفاية المقدرة في نهاية عمرها اإلنتاجي 
 :الحل وفق الدالة

 

 
 نالحظ ما يلي:

 الخردة(. –نالحظ أن مجموع االهتالكات أقل من القيمة القابلة لالهتالك )التكلفة  – 8
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وذلك ألن إكسل يستخدم صيغ معينة  29.28النفاية أكبر من القيمة األساسية بمبلغ  – 2
 وتقريب معين.

يستهلك كامال ولم بفرض لو أن لم يتم استخدام قيمة للنفاية فإننا سنالحظ أن األصل  – 2
 يتبقى أية قيمة للنفاية كما يلي:

 
 
 :DDB: دالة اإلهتالك 7 – 3 – 2

تسمى هذه الطريقة طريقة القسط المتناقص المضاعف، حيث يمكن بشكل اختياري تزويدها 
هتالك بمعدالت أخرى. وهذه الدالة تسمح لك بتحديد معدل استهالك محدد بالرجوع إلى معدل اال

 .SLNفي دالة الـ 
هذه الطريقة تهمل قيمة األصل كخردة عند احتساب االستهالك السنوي وبموجب هذه الطريقة 

 كما يتوقف احتساب االستهالك عندما تصل قيمة األصل المستهلك إلى ما يعادل قيمة الخردة.
 وبموجب هذه الطريقة يجب اتباع الخطوات التالية لحساب قسط االستهالك :

 حديد نسبة االستهالك حسب طريقة القسط الثابتت .8
 مضاعفة النسبة  .2
 تضرب النسبة في قيمة األصل ويعتبر الناتج استهالك السنة األولى  .3
يطرح استهالك السنة األولى من قيمة األصل ويضرب الباقي في نسبة االستهالك  .4

 المضاعفة ويكون الناتج استهالك السنة الثانية وهكذا .
 ك عندما تصل صافي القيمة إلى قيمة الخردة المقدرة.يوقف االستهال .1

ولكن برنامج إكسل ال يقوم باستخدام القسط المتناقص كما هو محدد سابقًا إذ أنه يستخدم دالة 
 يجب أن يتم تزويدها بالتكلفة والخردة والعمر اإلنتاجي. 
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 وكما هو مالحظ يتكون بناء الجملة من الوسيطات التالية:

factor) per, life,salvage,DDB(cost,  ويحتوي بناء جملة الدالةDDB  على
)وسيطة: قيمة توّفر معلومات إلجراء ما، أو حدث، أو أسلوب، أو خاصية، أو دالة،  الوسيطات

 التالية: أو برنامج جزئي.(
 Cost )لألصول. مطلوبة: التكلفة األولية   )التكلفة 
 Salvage )مطلوبة: القيمة عند انتهاء العمر اإلنتاجي لألصل )تسمى   )قيمة النفاية

 في بعض األحيان قيمة الخردة لألصول(. 
 Life )مطلوبة: عدد الفترات التي يتم فيها إهتالك األصول )تسمى أحيانًا فترة   )المدة

 االنتفاع من األصول(. 
 Per )لتي تريد حساب االهتالك عنها، ويجب أن تستخدم مطلوبة: الفترة ا  )الفترة

 نفسها. lifeوحدات 
 Factor  .اختيارية: إذا لم ترغب في استخدام طريقة تناقص الرصيد المزدوج 
 بالعودة إلى بيانات المثال السابق فنجد:مثال: 
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 ية:أما بالطريقة الرياضية وألغراض تحديد االستهالك المتناقص يتم اتباع الخطوات التال
االستهالك السنوي وفق القسط الثابت =  .8

5

000,000,2000,200   =327,777  ل.س
 .سنوياً 

نسبة االستهالك السنوي وفق القسط الثابت =  .2
000,000,2000,200

000,360


 =27% 

 % 47=  2×  %27مضاعفة نسبة االستهالك =  .3
في تحديد مصروف االستهالك السنوي على أساس ضرب المعدل الثابت المحدد  .4

الخطوات السابقة برصيد القيمة الدفترية لألصل في بداية السنة, وذلك باستثناء السنة 
 األخيرة.

تحديد استهالك السنة األخيرة يتم على أساس ما إذا كانت هناك قيمة مقدرة للنفاية أم ال,  .1
يمة فإذا وجد قيمة مقدرة مسبقًا للنفاية, يتم تحديد استهالك السنة األخيرة على أساس الق

التي تجعل من رصيد القيمة الدفترية لألصل في بداية السنة األخيرة مساويًا لقيمة النفاية 
 قيمة النفاية المقدرة(. –)صافي القيمة الدفترية لألصل في بداية السنة األخيرة 

 السنة
رصيد القيمة 
الدفترية في 

8/8 

المعدل 
 الثابت

قسط االستهالك 
 السنوي 

مجمع 
 االستهالك

قيمة رصيد ال
 38/82الدفترية في 

2789 2777777 47 % 177777 177777 8277777 
2781 8277777 47 % 417777 8217777 927777 
2787 927777 47 % 211777 8121777 432777 
2727 432777 47 % 892177 8947177 217277 
2728 217277 47 % 17277 8177777 277777 

   8,177,777   
ك السنة األخيرة تم على أساس الفرق بين رصيد القيمة الدفترية في بداية السنة نالحظ أن استهال

 .(277,777 – 217,277) 17,277مطروحًا منها قيمة النفاية كما يلي: 
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 تطبيقات حاسوبية في المحاسبة
 المحاضرة التاسعة

 د. ربيع سميا
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 تطبيقات المحاسبة اإلدارية في الحاسوب
 Costs Behaviorسلوك عناصر التكاليف 

 
سيتم دراسة سلوك عناصر التكاليف من حيث عالقة هذا السلوك بتغيرات حجم النشاط في 
المنشأة، وذلك تمهيدًا لتحليل العالقية بين التكلفة والربح وحجم النشاط ودالالت هذا التحليل 

 ذلك من خالل ما يلي: واستخدامه.
 لتكاليف.تحليل سلوك عناصر ا  – 8
 طرق الفصل بين الجزء الثابت و الجزء المتغير في التكاليف شبه المتغيرة. – 2
 

 تحليل سلوك عناصر التكاليف: أوالا:
وينطلق تحليل سلوك عناصر التكاليف من دراسة طبيعة العالقة بين تغيرات حجم النشاط في 

العالقة وتحليلها يتم االستناد  المنشأة وتغيرات عناصر التكاليف المختلفة. ومن أجل إيضاح هذه
 إلى تصنيف عناصر التكاليف في مجموعات ثالثة:

 تكاليف متغيرة. – 8
 تكاليف ثابتة. – 2
 تكاليف شبه متغيرة. – 3
 
 :VARIABLE COSTSالتكاليف المتغيرة  – 1

ردية، وهي التكاليف التي تتغير بتغير حجم النشاط في المنشأة، وتتمثل العالقة بينهما بعالقة ط
أي أن التكاليف المتغيرة تتغير مع تغير حجم النشاط بنفس االتجاه، لذلك فإن هذه التكاليف 
تنعدم تمامًا عند توقف النشاط، ولذلك فإن حجم النشاط يعتبر متغيرًا مستقاًل والتكاليف المتغيرة 

 تعد متغيرًا تابعًا ويمكن تمثيل العالقة بينهما كما يلي:
 X a Y  

 حيث أن: 
Y .التكلفة المتغيرة = 
a  .معدل التغير = 
X  حجم النشاط = 
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 وبناء على ذلك9 تتميز عناصر التكلفة المتغيرة بما يلي:
 تخضع لرقابة المستويات التنفيذية في المنشأة. .8
 عنصر بنفس نسبة تغير حجم النشاط. تتغير إجمالي التكلفة من ال .2
 نصيب وحدة النشاط من العنصر ثابتة ال تتغير. .3
 تنعدم التكلفة المتغيرة عند توقف النشاط. .4
 تتغير التكلفة المتغيرة طردًا مع تغير حجم النشاط. .1

 
 : Fixed Costsالتكاليف الثابتة – 2

تتأثر بتغير حجم النشاط وإنما تبقى تتمثل التكاليف الثابتة بمجموع األعباء والمصاريف التي ال 
ثابتة، إذ أنها ترتبط بفترة زمنية معينة وبطاقة إنتاجية محددة للمنشأة، ولذلك يطلق على هذه 
التكاليف أيضًا تعبير التكاليف الزمنية أو تكاليف الطاقة. ولكن هذه التكاليف تتغير على المدى 

ظروف اإلنتاج أو أية تغيرات تطرأ على طاقتها الطولي بتغير الهيكل األساسي للمنشأة واختالف 
 اإلنتاجية.

 تتصف التكاليف الثابتة بما يلي:
 تخضع التكاليف الثابتة لرقابة اإلدارة العليا حيث تنشأ بقرار من اإلدارة العليا. .8
 ال تتغير إجمالي التكلفة الثابتة مع تغير حجم النشاط )في حدود الطاقة المتاحة(. .2
 لتكاليف الثابتة متغير.نصيب الوحدة من ا .3
يتغير نصيب الوحدة عكسيا مع تغير حجم النشاط )عندما يزداد حجم النشاط ينخفض  .4

 نصيب الوحدة الواحدة والعكس بالعكس(.
 ال تنعدم التكلفة الثابتة عند توقف النشاط. .1

 
 :SEMI – VARIABLE COSTSالتكاليف شبه المتغيرة  – 3

م النشاط دون أن يكون تغيرها بنفس نسبة تغير حجم وهي التكاليف التي تتغير بتغير حج
النشاط, وال تنعدم هذه التكاليف بتوقف النشاط في المنشأة. وتتألف هذه التكاليف في حقيقة األمر 
من جزأين, جزء ثابت وجزء متغير. وقد يكون الجزء المتغير أكبر من الجزء الثابت في بعض 

ا في أحيان أخرى ولذلك يطلق عليها البعض في هذه األحيان, وقد يتغلب الجزء الثابت عليه
 . Semi – Fixed Costsالحالة تعبير التكاليف شبه الثابتة 
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وألن غالبية أساليب المحاسبة اإلدارية تقوم على تقسيم التكاليف إلى مجموعتين: ثابتة ومتغيرة 
شبه المتغيرة ليتم في فالبد من العمل على فصل الجزء الثابت عن الجزء المتغير في التكاليف 

ابت إلى النهاية إضافة الجزء المتغير من هذه التكاليف إلى مجموعة التكاليف المتغيرة, والجزء الث
 ومن أشهرها التكاليف المختلطة. مجموعة التكاليف الثابتة

 التكاليف المختلطة: :  1 – 3
ت ال يتغير بتغير حجم ين ثابأالمتغيرة تتألف بشكل واضح من جز  وهي نوع من التكاليف شبه

النشاط وجزء متغير يتغير بتغير حجم النشاط وياخذ بشكل عام سلوك التكاليف المتغيرة. 
ولمعالجة هذا النوع من التكاليف يجب فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت منها تمهيدًا 

غير إلى مجموعة إلضافة الجزء الثابت إلى مجموعة التكاليف الثابتة للمنشأة وإضافة الجزء المت
 التكاليف المتغيرة, ويمكن التعبير عن التكاليف شبه المتغيرة المختلطة بالمعادلة التالية:

b  X a Y  
 حيث:

Y .التكلفة شبه المتغيرة = 
a  .معدل التغير = 
X  حجم النشاط = 
b  .الجزء الثابت من التكلفة شبه المتغيرة = 
 
 : طرق الفصل بين الجزء الثابت و الجزء المتغير في التكاليف شبه المتغيرة: 2 – 3
 طريقة المالحظة وتحليل الحسابات: –أ 

ة وهي طريقة بسيطة وتقريبية تقوم على دراسة عناصر التكاليف في المنشأة واالعتماد على الخبر 
الشخصية في مالحظة سلوك هذه العناصر ومحاولة تقدير الجزء الثابت والجزء المتغير في 

 التكاليف شبه المتغيرة اعتمادًا على خصائص التكاليف وسلوكها في حاالت تغير حجم النشاط.
 :High – Low Methodطريقة الحد األعلى والحد األدنى للنشاط  –ب 

الفصل بين الجزء الثابت والجزء المتغير من التكاليف شبه  تعتبر هذه الطريقة من أسهل طرق 
المتغيرة وأكثرها استخدامًا حيث تقوم على مالحظة الحدين األعلى واألدنى الذين يتراوح حجم 
النشاط بينهما, ومن حيث تحديد حجم التكلفة شبه المتغيرة المقابلة لكل من هذين الحجمين من 

 ين الثابت والمتغير من خالل العالقة التالية: ألجز النشاط ومن ثم يتم الفصل بين ا
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 التغير في حجم النشاط÷ = التغير في التكاليف شبه المتغيرة  aمعدل التغير 
 مثال:

بفرض أنه توفرت البيانات المتعلقة بالتكلفة شبه المتغيرة )المختلطة( عند عدة حجوم من النشاط 
                                                                                               على الشكل التالي:  

 2477 2777 8277 8277 177 تكلفة شبه المتغيرة /ل.س

 8777 177 277 477 277 حجم النشاط/ وحدات

 والمطلوب:
تخدام طريقة الحد األعلى فصل الجزء الثابت عن الجزء المتغير في التكاليف شبه المتغيرة باس

 والحد األدنى.
 الحل:
 ل.س/للوحدة 2( =  277 – 8777( ÷ )177  – 2477= )

 الجزء الثابت = ؟
b  X a Y  

 يمكن حساب الجزء الثابت عند حجم النشاط األعلى أو األدنى: 
 عند حجم النشاط األعلى: – 8

7742  =b   +2  ×7787 
b   =7742– 7727  =774 ل.س 
 عند حجم النشاط األدنى: – 2

771  =b   +2  ×772 
b    =771 – 774    =774 ل.س 
 

 باستخدام إكسل سوف نقوم باستخدام دالتين:
ويتكون بناء  SLOPEحصائية لحساب التكلفة المتغيرة للوحدة سوف نستخدم الدالة اإل – 1

 الوسيطات التالية: جملة الدالة من
 Known_y's )نطاق الخلية المتعلق بالتكاليف الكلية.مطلوبة.   )معطيات ص 

 Known_x's )نطاق الخلية المتعلق بحجم النشاطمطلوبة.   )معطيات س. 



85 

 

 
ويتكون بناء  INTERCEPTلحساب التكاليف الثابتة سوف نستخدم الدالة اإلحصائية  – 2

 الوسيطات التالية: جملة الدالة من
 Known_y's )نطاق الخلية المتعلق بالتكاليف الكلية مطلوبة.   )معطيات ص

 )التابعة(

 Known_x's )نطاق الخلية المتعلق بحجم النشاط مطلوبة.   )معطيات س
 )المستقلة(.

 
 

 تمرين:
 بالعودة والتطبيق على التمرين السابق نجد مايلي:
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 نقوم بتطبيق الدالتين لحساب كل تكلفة كمايلي:

 لحساب التكلفة المتغيرة للوحدة: – 1

 
 .2حيث إن ناتج الصيغة 

 :التكاليف الثابتةلحساب  – 2

 
 وهو متطابق مع الطريقة األولى. 477نالحظ أن ناتج الصيغة 

 
 ة.وحد 2177كيف يتم حساب التكاليف المتوقعة بفرض أن حجم النشاط المتوقع 
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 ل.س كمايلي: 2177مبلغ   Xنقوم بالتطبيق في معادلة اإلنحدار حيث سنعوض مكان 

 
 ل.س. 2777والجواب = 

 

 نقطة التعادل: ديدتح

-Breakيعتمد تحليل نقطة التعادل على العالقة بين التكاليف واإليرادات, فتمثل نقطة التعادل 
Even Point  عندها اإليرادات الكلية مع التكاليف الكلية, وبالتالي فإن النقطة التي يتساوى

 صافي الربح عند هذه النقطة يساوي الصفر. 
وتـُحدد نقطة التعادل بطرق متعددة منها الطريقة البيانية والطريقة الحسابية, حيث يتم بموجب 

الحجم )عدد الوحدات األخيرة دراسة العالقة بين اإليرادات والتكاليف, للوصول إلى نقطة التعادل ب
 التي تحقق التعادل(, أو نقطة التعادل بالقيمة )قيمة المبيعات التي تحقق التعادل(.

 تحديد نقطة التعادل في حال منتج واحد:أوال: 
 تحديد سعر البيع للوحدة س. – 8
 سابقًا(.  aتحديد التكلفة التغيرة للوحدة غ )أو  – 2
 التكلفة المتغيرة للوحدة. –المساهمة للوحد = السعر  تحديد هامش – 3
 هـ÷ ( = ت ث بالحجمبالكمية )نقطة التعادل  – 4
 سعر بيع الوحدة.× = نقطة التعادل بالكمية  نقطة التعادل بالقيمة –1
 

 مثال:  فيما يلي البيانات المتعلقة بإنتاج المنتج )س( من قبل إحدى المنشآت:
 وحدة 3777 المباعةعدد الوحدات المنتجة و 

 277 مواد أولية/ للوحدة
 877 أجور/ للوحدة

 817 ت. ص. متغيرة/ للوحدة
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 8777777 ت.ص. ثابتة
 17 ت. إدارية وبيعية متغيرة/ للوحدة

 217777 ت. إدارية وبيعية ثابتة
 8777 سعر بيع الوحدة

 والمطلوب:
 .تحديد نقطة التعادل بالكمية والقيمة - 1 
 صافي ربح المنشأة.تحديد  – 2
تحديد كمية المبيعات بفرض أن المنشأة ترغب في تحديد ربح مستهدف مقداره  – 3

 ل.س.4119111
 الحل:

 في ورقة العمل في إكسل يتم إدخال المعطيات السابقة.

 
 لحساب نقطة التعادل بالكمية والقيمة يجب إجراء مايلي:

 (ل.س/للوحدة 511حساب التكلفة المتغيرة للوحدة ) -أ

 
 ل.س( 511حساب هامش المساهمة للوحدة ) -ب

 
 ل.س( 1251111حساب التكاليف الثابتة للمنشأة)  -ت

 
 وبناء على المعطيات السابقة يكون لدينا الجدول التالي:
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 وحدة( 2511حساب نقطة التعادل بالكمية: ) -ث

 
 (2511111حساب نقطة التعادل بالقيمة:) -ج

 
 (251111صافي ربح المنشأة:) -ح

 .جود األقواسالحظ و  
 (:3311ل.س ) 411111كمية المبيعات لتحقيق ربح مستهدف  -خ

 هامش المساهمة للوحدة÷ = )التكاليف الثابتة + الربح المستهدف(
 الحظ وجود األقواس. 
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 جدول مستوى النشاط:
 الي:بالعودة إلى بيانات المثال السابق وبفرض أنه لدينا عدة مستويات للنشاط على النحو الت

 1,777 3,777 2,777 8,177 8,777 حجم النشاط/ وحدات

 والمطلوب حساب صافي الربح عند كل مستوى من المستويات السابقة.
 الحل:

 بالتطبيق على التمرين السابق فيجب أن نأخذ بعين االعتبار النقاط التالية:
 للوحدة.ل.س  177نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة ثابت ويساوي  – 8
مجموع التكاليف الثابتة ثابت بغض النظر عن تغير حجم النشاط وفي حدود الطاقة  – 2

 المحددة.
 إجمالي التكاليف = التكاليف المتغيرة + التكاليف الثابتة. – 3
 السعر.× اإليرادات = حجم النشاط  – 4
 التكاليف. –صافي الربح )قبل الضريبة( = اإليرادات  – 1

 جدول تحليل مستوى النشاط كما يلي:التالية ويظهر بتطبيق الصيغ 
ويالحظ وجود  يعبر عنها بالصيغة التالية  بالنسبة للتكاليف الثابتة: – 1

إشارة $ فقد تم تثبيت الصيغة كي ال يتم السماح إلكسل بخيار جمع نفس الخانات عندما يتم 
 . كما يلي:لكامل الخالياسحب 

 
في لوحة  $المرسوم عيها إشارة  SHIFT + 4أو  F4يمكن تثبيت الصيغة من خالل خيار 

 المفاتيح.
 بمعنى لو أنه لم يتم تثبيت الخاليا لكان الجواب كما يلي:
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طالما أن نصيب التكاليف المتغيرة ثابت فندخل الصيغة التالية  بالنسبة للتكاليف المتغيرة: – 2
ة وعند المستوى األول ومن ثم التي تدل على حاصل ضرب حجم النشاط بالتكلفة المتغيرة للوحد

 سحب وإفالت لكامل حجوم النشاط.

 
الحظ أنه تم تثبيت التكلفة المتغيرة ألنها ثابتة عند مستويات النشاط ومن ثم سحب لكامل حجوم 

 النشاط.
 إجمالي التكاليف = تكاليف ثابتة + تكاليف متغيرة – 3

 ثم نسحب لكامل الخاليا. 
 ي خلية.الحظ هنا يجب عدم تثبيت أ

 السعر× اإليرادات = حجم النشاط  – 4
 الحظ هنا تم تثبيت السعر ومن ثم سحب لكامل الخاليا. 

 التكاليف الكلية ويعبر عنها بالصيغة التالية: –صافي الربح )الخسارة( = اإليرادات  – 5
 

 ومن ثم يسحب لكامل الخاليا.
 يظهر جدول تحليل مستوى النشاط كما يلي:
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شركة قد حققت خسارة عند ثالثة مستويات للنشاط وهنا تكمن أهمية تحليل يالحظ أن ال
التعادل في تحديد النقطة التي تكون عندها الشركة في حالة الربح وال خسارة وهي كما 

/ وحدة وهنا تتنبأ المنشأة إلى أن يجب عليها أن 29511مرت في المحاضرة السابقة /
 ون في حالة خسارة.وحدة كي ال تك 29511تنتج مال يقل عن 
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 تطبيقات حاسوبية في المحاسبة

 المحاضرة العاشرة
 د. ربيع سميا
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 تطبيقات المحاسبة اإلدارية في الحاسوب
  لحجم والربح في ظل تعدد المنتجاتتحليل العالقة بين التكلفة وا

دة منتجات على نفس القواعد التي ناقشناها سابقا, يعتمد تحليل التعادل في ظل وجود ع
والمعتمدة على افتراض وجود منتج وحيد للمنشأة, ويكمن الفرق الرئيسي هنا في ضرورة معرفة 
بعض المتغيرات على أساس وحدة التشكيلة أو المزيج اإلنتاجي, أو ما يعرف أحيانا بالمزيج 

تجات, وبالتالي يكون المطلوب معرفة المزيج الذي البيعي. فتقوم المنشأة بإنتاج أو بيع عدة من
 يجمع بين هذه المنتجات, ويؤدي إلى تحقيق أهداف المنشأة, كأن يحقق أقصى ربح ممكن. 

ويتطلب هذا النوع من التحليل معرفة التكلفة المتغيرة لكل منتج, والتكاليف الثابتة على مستوى 
كيلة بين المنتجين, فقد يكون للمنتج األول نسبة المنشأة ككل, من ثم تحديد سعر بيع وحدة التش

)على افتراض وجود منتجين(. كما يتطلب األمر  %97, وبالتالي يكون للمنتج الثاني 37%
 معرفة هامش ربح وحدة التشكيلة )وحدة المزيج(. 

 (:877ويتطلب األمر في هذه الحالة إتباع الخطوات التالية )عبد اللطيف, ص
إجمالي ÷  للسلعة = عدد الوحدات المباعةالمبيعات ونفترض ثباتها تحديد نسبة تشكيلة .8

 .للسلع عدد الوحدات المباعة
 .إجمالي التكاليف الثابتة للمنشأةتحديد  .2
نسبة × = )سعر بيع السلعة األولى تحديد سعر بيع وحدة المزيج البيعي )التشكيلة( .3

 ...الخنسبة التشكيل(+ ..× التشكيل( + )سعر بيع السلعة الثانية 
= )هامش المساهمة للسلعة ة المزيج البيعي )وحدة التشكيلة(تحديد هامش ربح وحد .4

نسبة التشكيل(+ × نسبة التشكيل( + )هامش المساهمة للسلعة الثانية × األولى 
 .....الخ

متوسط تحديد حجم التعادل لوحدة التشكيلة, بقسمة إجمالي التكاليف الثابتة للمنشأة على  .1
 .المساهمةهامش 

 تحديد مقدار مساهمة كل منتج في حجم تعادل المنشأة. .2
 
 

 مثال:
 فيما يلي البيانات المتعلقة باإلنتاج لثالثة أنواع من السلع على النحو التالي:

 التكلفة المتغيرة سعر بيع الوحدة عدد الوحدات المنتجة والمباعة نوع المنتج

 300 700 50,000 س
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 200 400 50,000 ع

 50 150 100,000 ص

 والمطلوب: .ل.س 24,777,777فإذا علمت أن التكاليف الثابتة تبلغ 
 حساب نقطة التعادل للمنشأة ككل بالكمية والقيمة. – 8
 حساب نقطة التعادل بالكمية والقيمة بالنسبة لكل سلعة. – 2
 حساب صافي الربح للمنشأة. – 3

 الحل:
 البد من حساب المتغيرات الضرورية التالية:

 التكلفة المتغيرة للوحدة –اب هامش المساهمة للوحدة = السعر حس –أ 

 
 ثم نسحب الخلية على كامل المنتجات

 حساب نسبة تشكيل السلع: –ب 

 
 من أجل سحبها لكل الخاليا التالية. B)23الحظ أنه تم تثبيت المجموع )

 حساب المتوسطات: السعر والتكلفة المتغيرة وهامش المساهمة: – ج

 
 نه تم تثبيت نسبة التشكيل ألنها ثابتة في المتوسطات الثالثة.الحظ أ
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 واآلن نبدأ بحل الطلبات كما يلي:
 وحدة( تحسب كما يلي: 827,777نقطة التعادل بالكمية للمنشأة ككل ) – 8

 
 ( يحسب كمايلي:42,777,777نقطة التعادل بالقيمة ككل ) – 2

 
 :37,777للسلعة س =  نقطة التعادل الكمية لكل سلعة بالنسبة – 3

 
الحظ تم تثبيت المجموع ألنه ثابت والمتغير نسب التشكيل لكل سعلة ومن ثم نسحب الناتج 

 فتظهر القيم الظاهرة في الصورة. المتبقيةعلى الخاليا 
 :(28,777,777)السلعة س = نقطة التعادل بالقيمة لكل سلعة – 4

 
 ر ونقطة التعادل مختلفان لكل سلعة.الحظ هنا ال داعي لتثبيت أية خلية ألن السع

 صافي الربح: – 2
 التكاليف الثابتة –= هامش المساهمة الكلي 

 التكاليف الثابتة –متوسط هامش المساهمة( × = )عدد الوحدات المباعة الكلية 
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 تطبيقات المحاسبة اإلدارية في الحاسوب
 داالت التنبؤ:

تحتاج المنشآت عادة إلى توقع مبيعات مستهدفة استنادًا إلى سلسلة مبيعات للمنشأة خالل 
الفترة اسابقة أو األشهر السابقة، وأحيانًا بعض المنشآت تحتاج أيضًا إلى معرفة أسعار 

 مور المتعلقة بتقديرات مستقبلية.األسهم مثاًل المتوقعة ...الخ من األ
إال أنه من المفيد جدًا هنا معرفة أن النتائج التي تنتج هي ليست بالضرورة أن تكون دقيقة 

 وإنما تعطي اإلدارة مؤشرات ودالئل معينة تستفيد منها في اتخاذ القرارات اإلدارية.
 .Trend ودالةForecast ولدينا دالتين إحصائيتين للتقدير وهما دالة الـ 

 :FORECASTدالة  – 1
حساب أو التكهن بإحدى القيم المستقبلية بواسطة استخدام القيم الموجودة. تفيد هذه الدالة في 

 هيالمعطاة. القيم المعطاة  سالخاصة بقيمة  صفالقيمة التي يتم التنبؤ بها عبارة عن قيمة 
ة استخدام االنحدار الخطي. الموجودة، ويتم التنبؤ بالقيمة الجديدة بواسط صوقيم  سقيم 

يمكن استخدام هذه الدالة للتنبؤ بالمبيعات المستقبلية أو متطلبات المخازن أو اتجاهات 
 المستهلك.

 من الوسيطات التالية: بناء الجملةويتكون 
s)known_x' s,known_y' ,FORECAST(x 
)وسيطة: قيمة توّفر معلومات  الوسيطاتعلى  FORECASTيحتوي بناء جملة الدالة  

 التالية: إلجراء ما، أو حدث، أو أسلوب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.(
 X  نقطة البيانات التي تريد التنبؤ بقيمتها.  :مطلوبة 
 Known_y's )نطاق البيانات التابع.  :مطلوبة  )معطيات ص 
 Known_x's نطاق البيانات المستقل. :مطلوبة  ت س()معطيا 
 :مالحظات

  !VALUE#قيمة الخطأ FORECASTغير رقمية، ترجع  xإذا كانت  .8
فارغتين أو تحتويان على عدد مختلف من  known_x'sو  known_y'sإذا كانت  .2

 قيمة الخطأ غير قابل للتطبيق.  FORECASTنقاط البيانات، ترجع 
قيمة الخطأ  FORECASTصفرًا، ترجع  يساوي  known_x'sإذا كان تباين  .3

#DIV/0! . 
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 مثال:

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

 
 .2927الحظ ناتج الصيغة 

 يتغير الناتج عند تغيير الشهر أو تغيير في البيانات.
 (.E4ر الخلية )يمكنك التجريب على أشهر أخرى بإدخال إي رقم في خانة الشه

 
 :TRENDدالة  – 2

لقيمة الصغرى لمجموع إرجاع قيم على طول اتجاه خطي. مالئمة خط مستقيم )باستخدام طريقة ا
 y)معطيات س(. إرجاع القيم  known_y's)معطيات ص( و known_x'sكل من المربعات( ل

 الذي حددته. new_xعلى طول هذا الخط لصفيف 
 يطات التالية:من الوس بناء الجملةيتكون 

TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const)] 
)وسيطة: قيمة توّفر معلومات إلجراء ما، أو  الوسيطاتعلى  TRENDيحتوي بناء جملة الدالة 

 التالية: .(حدث، أو أسلوب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي
 Known_y's )معطيات ص(   مطلوبة. مجموعة قيمy  التي تعرفها مسبقًا )ص(

 . y = mx + bفي العالقة 
في عمود مفرد، يتم تفسير كل عمود لـ  Known_y's معلوماتإذا كان 

Known_x's .معلوماتإذا كان  كمتغير منفصل Known_y's  ،في صف مفرد
 متغير منفصل.ك Known_x'sيتم تفسير كل صف لـ 

 Known_x's )معطيات س(   مطلوبة. مجموعة اختيارية من قيمx  التي قد )س(
 . y = mx + bتعرفها مسبقًا في العالقة 

تضمين مجموعة أو أكثر من المتغيرات. إذا تم استخدام  known_x's لمعلوماتيمكن 
ل، نطاقات من أي شك known_x'sو known_y'sمتغير واحد فقط يمكن أن تكون 
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طالما كان لديها أبعاد متساوية. إذا تم استخدام أكثر من متغيير واحد، يجب أن تكون 
known_x's .)خط متجه )أي نطاق بارتفاع صف واحد أو بعرض عمود واحد 
،...{ الذي يكون بنفس 3,2,8، يفترض أن تكون الصفيف }known_x'sإذا تم حذف 

 .known_y'sحجم 
New_x's )معطيات س الجديدة(   مطلوبة. قيمx  الجديدة التي ترغب في أن )س(

 )ص( المناظرة لها.  yقيم  TRENDُترجع 
عمود ) أو صف( لكل متغير مستقل، تمامًا مثلما تفعل  new_x'sيجب أن تتضمن 

known_x's إذا كانت .known_y's  في عمود مفرد، فيجب أن يكون عدد األعمدة
في صف مفرد، فيجب  known_y'sنت متساوي. إذا كا new_x'sو known_x'sفي 

 متساوي. new_x'sو known_x'sأن يكون عدد الصفوف في 
 .known_x's، يقترض أن تكون مثل new_x'sإذا تم حذف 

، يفترض أن تكونا الصفيف new_x'sو known_x'sإذا تم حذف كل من 
 .known_y's{ الذي يكون له نفس حجم ...،1,2,3}

 Const  قية تحدد ما إن كان سيتم فرض الثابت اختيارية. قيمة منطb  7ليساوي . 
 بالشكل المعتاد. bأو محذوفة، يتم حساب  TRUEتساوي  constإذا كانت 
لكي  m)صفر(، ويتم ضبط القيم  7لتساوي  b، يتم تعيين FALSEتساوي  constإذا كانت 

 .y = mxتكون 
 :مالحظات

 يقصد بالصفيف الخاليا المتعددة ضمن المجال. 
بمالئمة خط ببيانات،  Microsoft Excelصول على معلومات حول كيفية قيام للح 

 . LINESTانظر 
لمالئمة منحنى متعدد الحدود بواسطة االنحدار مقابل  TRENDيمكنك استخدام  

 نفس المتغير المرفوع إلى قوى مختلفة. 
 مثال:

 بالتطبيق على نفس المثال السابق:
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 ابقة.الحظ نفس الجواب للدالة الس
 كيفية إعداد قائمة الدخل الحدية للشركات بفرض تقرر زيادة المبيعات:

 مثال:

 
 الحظ مايلي:

 . ثم نسحب من للخاليا المتبقية.%827× المبيعات = السنة السابقة  – 8
 ثم نسحب من للخاليا المتبقية. %827× التكاليف المتغيرة  = السنة السابقة  – 2
 التكاليف المتغيرة. –يعات هامش المساهمة = المب – 3
 التكاليف الثابتة ثابتة لذلك يجب تثبيتها ومن ثم سحبها على بقية الخاليا. – 4
 التكاليف الثابتة. –صافي الربح = هامش المساهمة الكلي  – 1

 .2782السعر في عام × المبيعات = الوحدات المباعة  – 9
 .2782المتغيرة للوحدة في عام التكلفة × التكلفة المتغيرة = الوحدات المباعة  -  1

 %72ومالحظة الفروقات ستجد أن نسبة  2727يمكن تطبيق الداالت السابقة على عام 
 .%4تقريبا النتائج قريبة وانحراف بمعدل 
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 تحليل المالياستخدام الحاسوب في ال
 

 دارةإ من كل لخدمة عدادهاإ  يتم التي التقارير نواعأ همد أ حأ المالي التحليل تقارير تعتبر
 لىإ التقارير من النوعية هذه لىإ ينظر ثم ومن . بنشاطها المهتمة الخارجية طرافواأل المؤسسة

 الهامة دواتاأل حدأ تعتب حيث داءاأل تقارير ضمن تدخل داريةإ تقارير أي داخلية تقارير نهاأ
 تقارير اعتبارها يمكن كما . بها دارةإ او قسم ولكل ، ككل للمؤسسة واإلداري  المالي داءاأل لتقييم

 اداء عن شاملة صورة االطراف لهذه تعطى ألنها الخارجية االطراف تهم ألنها خارجية
 .المؤسسة خارج التقارير من النوعية هذه بنشر االدارة تقوم ما عادة ومن.المؤسسة

التحليل  تقارير بعكس ، تفصيلية تكون  ما عادة الداخلي المالي التحليل تقارير ان يراعى انه اال
 من تعتبر المالي التحليل تقارير الن ونظرا اجمالية تكون  ما غالبا فإنها خارجيا تنشر التي المالي

 بصورة عليها متعارف عدوقوا  روتينية اجراءات على اعدادها في تعتمد والتي الدورية التقارير
 بمجرد الية بصورة التقارير هذه بإنتاج تقوم اليكترونية برامج تصميم يتم ما عادة فانه ، دائمة
 البيانات وهذه المالي، التحليل معلومات الى الوصول في عليها االعتماد يتم التي البيانات ادخال
 .مؤسسةال تعدها التي المالية القوائم من مستخرجة تكون  ما عادة
 : ساسيينأ موضوعين المبحث هذا ويتضمن هذا

 .المالية القوائم لتحليل االساسية المفاهيم -１
كيفية استخدام برنامج إكسل في تصميم برنامج لحساب معلومات التحليل المالي بعد  -２

 إعداد القوائم المالية.
 المالية: القوائم لتحليل االساسية المفاهيم

ي وه للمحاسبة المنهجي االسلوب مراحل احد انه على المالية مالقوائ تحليل الى النظر يمكن
 . المحاسبي للنظام كمعلومات استخالصها تم التي النتائج تفسير خاللها من يتم التي المرحلة
 :بهدف المحاسبية والمعلومات البيانات وتحليل دراسة يمثل بانه يالمال التحليل تعريف ويمكن

 .فروعها من فرع او اقسامها من قسم يأ او ككل المنشأة اداء تقييم 
 .االدارية القرارات التخاذ الالزمة المعلومات توفير 

 المالية القوائم محتوى  وتفسير دراسة عملية بأنه المالية للقوائم المالي التحليل يعرف ثم ومن
 كمالح خاللها من يمكن التي المالية المؤشرات من مجموعة وتوفير المنشاة، داءأ تقييم بهدف
 من:

 المالي(. اليسر ) المالي المركز سالمة مدى .8
 االستثمار )الربحية(. على عائد تحقيق على المنشأة قدرة .2
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 طويلة وأ االجل قصيرة كانت سواء التزامات من عليها ما سداد على المنشأة قدرة .3
 .االجل

 االستمرار)استقرار المنشأة(. على المنشأة قدرة مدى .4
 :القوائم المالية

 بـ: اعدادها يتم التي المالية وائمالق تمثل
 المالي المركز قائمة 
 الدخل قائمة 
 النقدية التدفقات قائمة 
 الملكية حقوق  في التغير قائمة . 

 وسيتم التركيز على القائمتين األولى والثانية في هذه المحاضرة.
 :المالية القوائم لتحليل الرئيسية ساليباأل

 األفقي(: )التحليل المالية والتغيرات االتجاهات تحليل -１
ويتم حسابه من خالل الوزن النسبي للعنصر في سنة المقارنة مع سنة األساس، إذ أنه 
عادة ما يتم اختيار سنة تسمى سنة أساس تعتبر هذه السنة من أكثر السنوات أهمية 

 ضمن المنشآت ليتم دراسة تطور الوزن النسبي للعناصر مع هذه السنة.
 اه من خالل القانون التالي:ويتم حسابه تحليل االتج

 العنصر في سنة األساس÷ العنصر في سنة األساس(  –)العنصر في سنة المقارنة 
وضمن البرنامج يتم إدخال المعادلة السابقة على شكل صيغة رياضية كما مر معنا 

 سابقاً 
 

 النسبي(: التوزيع قوائم المالية ) للقوائم الرأسي التحليل -２
نصر على مجموع األصول أو االلتزامات وحقوق الملكية، وعلى يتم من خالل نسبة الع

افتراض توازن الميزانية فال يوجد مشكلة بالقسمة على مجموع األصول حيث يتم تثبيته كما 
 مر سابقا ومن ثم يتم السحب واالفالت على بقية العناصر.

 
 
 :والمركبة البسيطة المالية والمؤشرات بالنسب التحليل -３

إدخال النسب المالية على شكل صيغ رياضية وربطها مع قائمة المركز  ويتم من خالل
 المالي وقائمة الدخل، ومن أهم هذه النسب:
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 النسبة أسلوب الحساب

 األصول المتداولة
 التداول

 االلتزامات المتداولة

 المخزون  -األصول المتداولة 
 السيولة

 االلتزامات المتداولة

 النقدية + أوراق القبض
 السيولة السريعة

 االلتزامات المتداولة

 مجمل الربح
 هامش الربح

 المبيعات

 مجمل الربح
 العائد على األصول

 مجموع األصول

 الربح الصافي 
 العائد على حقوق الملكية

 حقوق الملكية

 الربح الصافي 
 الربح الصافي

 المبيعات

 المبيعات
 معدل دوران األصول

 األصول

 تالمبيعا
 دوران الذمم المدينة

 الذمم المدينة

 المبيعات
 دوران المخزون

 المخزون

 مجموع الديون
 المديونية

 مجموع األصول

وإلعداد التحليل المالي يجب أن يتم تصميم ورقة عمل بحيث يتم اعتباره برنامج دائم يعطي 
 النتائج بمجرد إدخال األرقام والمبالغ عليه وذلك كما يلي:

 تح أوراق عمل باسم:ف – 1
 برنامج تحليل مالي. -أ
 قائمة المركز المالي. -ب
 قائمة الدخل. -ت
 تحليل النسب. -ث

فتح ورقة عمل باسم برنامج للتحليل المالي يوضع فيه كل ما ترغب به المنشأة للوصول  – 2
 إليه من خالل ربط األوراق مع بعضها البعض تشعبياا.
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ومن ثم اختيار مكان في هذا المستند  –ارتباط تشعبي  –يتم ربط األوراق من خالل األمر إدراج 
ومن ثم اختيار الورقة التي تريد ربطها كما يلي بالتطبيق على قائمة المركز المالي ومن ثم  –

 موافق:

 
 مالحظة: من زر الماوس اليساري يمكن اختيار ارتباط تشعبي.

زر للعودة إلى صفحة البرنامج وهكذا بالتطبيق على بقية األوراق ويمكن ضمن كل ورقة تشغيل 
 بنفس األسلوب لسهولة التنقل بين أوراق العمل.

ألغراض التحليل المالي يجب ترتيب عناصر األصول وفقًا لدرجة السيولة وعناصر  – 3
 االلتزامات وفقًا لدرجة االستحقاق.

 تمرين:

والتي تم  2789و 2782فيما يلي قائمة المركز المالي لشركتين وقائمتي دخل عن األعوام 
 إدخالها إلى ورقة العمل كما يلي:
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وذلك إلعطاء نتيجة في حال توازن الميزانية وعدم توازن الميزانية  IFيمكن اخال دالة شرطية 
 والتي تحتوي على الوسطيات التالية:

 

وكما هو واضح تم إجراء التحليل األفقي والتحليل الرأسي لعناصر قائمة المركز المالي كما تم 
 ذكرها في أول المحاضرة.
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وبالنسبة لتحليل قائمة الدخل: هنا بالنسبة لتحليل االتجاه فهو كما مر سابقا أما التحليل الرأسي 
م المبيعات الصافية حيث يتم تثبيته فيتم هنا من خالل نسبة كل عنصر في قائمة الدخل إلى رق

 ومن ثم يتم سحب على كامل عناصر قائمة الدخل.

 

 نسبته إلى رقم المبيعات الصافية.  E4تم في الخلية  الحظ الصيغة

 تحليل النسب:

هنا يتم إدخال صيغ خاصة بكل عملية من خالل ربطها مع أوراق العمل األخرى فمثاًل لحساب 
 نسبة التداول يتم إدخال الصيغة التالية:

 

 نسبة السيولة:
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