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  للبرنامج  المفاھیم األساسیة .١/١

  
  S Excel.Mالتعريف ببرنامج  .١/١/١

 Spread من اهم برامج الجداول الحـسابية االليكترونيـة   Microsoft Excelيعتبر برنامج 

Cheet      التى تستخدم اساسا للتعامل مع البيانات الرقمية  وما تحتاجه من عمليات حسابية واحـصائية ،  .
وبالتالى يصلح البرنامج  لحل كثير من المشاكل المحاسبية ، مثل اعداد و تصميم الموازنات التخطيطيـة ،                  

المحاسبية ، حساب الضرائب ، اعداد وتصميم قوائم التكاليف واعداد قائمة الـدخل للـشركات       تصميم النظم   
  .بجانب القيام بعمليات التحليل المالى المختلفة للبيانات والمعلومات المحاسبية. الصناعية والتجارية 

مـا يتـيح     تمثيل البيانات برسوم و تخطيطات بيانية ، ذات شكل جـذاب، ك            Excelكما يتيح برنامج    
  .١البرنامج امكانية تصميم وادارة قواعد بيانات ذات عالقات بسيطة غير معقدة

  :مواصفات أوراق العمل والمصنفات. ١/١/٢
 مع البيانات من خالل المصنفات واوراق العمل ، حيث يتم حفظ البيانات داخل M S Excelيتعامل برنامج 

 يتم تحديد عددها بناء     Worksheetsق العمل    ، ويتكون المصنف من عدد من اورا       Workbookمصنف  
  :على رغبة المستخدم وتتكون ورقة العمل من عدة عناصر على النحو التالى 

  ويظهـر  Microsoft Excelويظهر فى اعلى يمين المصنف ، بجانـب عبـارة   : عنوان الملف -١
لتعامل عليها  حسب عدد المصنفات التى يتم ا٢ Book او ١ Bookالعنوان المبدئى للمصنف باسم 

  .الى ان يتم تغيير المصنف باالسم الذى يختاره المستخدم 
وهى مجموعة من االشرطة تتضمن ازرار يتم من خالل الضغط عليهـا اصـدار      : اشرطة االدوات    -٢

االوامر للبرنامج ، ويتضمن البرنامج حوالى تسعة عشر شريط اهمها شـريط االدوات القياسـى                
Standardق  وشريط ادوات التنسي. 

وتتضمن قائمـة   / ويضمن مجموعة قوائم االوامر التى يتضمنها البرنامج        : شريط قوائم االوامر     -٣
 ، قائمـة ادوات  Format، قائمة تنسيق View ، قائمة عرض Edit تحرير  ، قائمةFileملف 

Tools قائمة بيانات ، Data قائمة اطار ، window وقائمة التعليمات  Help.  
 عمود مرقمـة بحـروف ابجديـة    ٢٥٦لورقة وتتكون من اعمدة يبلغ عددها مساحة العمل داخل ا    -٤

......)A,B,C (     صف مرقمة بارقام     ٦٥٥٣٦ومن صفوف يبلغ عددها  )الـخ  .......٣ ،   ٢ ، ١ (
 وتسمى الخلية باسم الصف والعمود الذى تقع بـه          Cellونقطة التقاء الصف بالعمود تسمى خلية       

  وتعتبر الخلية هى العنصر االساسى للتعامل مع البيانات ١  والصفA تقع فى العمود A١فالخلية 
( حيث تدرج البيانات داخل الخلية ويتم التعامل مع البيانات الواردة فى خلية باسم هـذه الخليـة                  

 على البيانات   A١ تعنى جمع البيانات المسجلة فى الخلية        B١+A١فمثال المعادلة   ) مرجع الخلية   
  . B١التى تحتوى عليها الخلية 

  

                                                
ات امكانيات كبيرة ، اال انها ال تتسم بالقوة  قد تكون ذExcel بالرغم من ان قواعد البيانات التى يمكن اعدادها بواسطة - ١

  .  M.S Accessوالترابط والمظهر الجمالى والبرمجة المتكاملة التى تتوافر فى برنامج 
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وإلدراج بيانات داخل أي خلية البد من تنشيطها أوال ، بالنقر عليها بزرالماوس االيـسر نقـرة واحـدة ،                    
ولتنشيط نطاق من الخاليا معا يتم إدراج الماوس فى أول خلية مع الضغط بـزر المـاوس األيـسر مـع                     

ية أو إدراج الماوس فـى أول  االستمرار فى الضغط و يتم سحب الماوس إلى االتجاه المطلوب للخلية النهائ  
 يتم الضغط Shift من لوحة المفاتيح ومع استمرار الضغط على مفتاح   Shiftخلية ثم الضغط على مفتاح 

  . على أزرار األسهم فى لوحة المفاتيح حسب اتجاه الخاليا المراد تنشيطها
  

  :وعادة ما تأخذ البيانات التى تدرج فى اى خلية احد أربعة أشكال 
  . تكون فى صورة نصوص وال تجرى على هذه البيانات أية عملية حسابية Text:ت نصية بيانا -١
 وهى البيانات التى يمكن أن تجرى عليها العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب  :Numbersأرقام -٢

 الخ.....
أي (  Constant وهى أما أن تجرى على قيم مطلقة وتعتبر بمثابة بيانات ثابتة             Formuls: معادالت   -٣

، أي تكتب المعادلة متـضمنة مراجـع        Variable متغيرة   تأو بيانا )  تكون فى صورة أعداد  وأرقام       
 .الخلية التى تحتوى على األرقام واألعداد

 وهى مجموعة من المعادالت الجاهزة يتضمنها البرنامج مبوبة فـى مجموعـات              Functions:  دوال -٤
  .ل محاسبية وهكذامتجانسة  ، منها دوال إحصائية ، ومنها دوا

ويمكن إدخال البيانات وتحليلها على عدة أوراق .  البيانات وتحليلهاأوراق العمل للتعامل معستخدم    وت
عند إنشاء تخطـيط،    و. عمل في نفس الوقت وإجراء الحسابات استناداً إلى بيانات من أوراق عمل متعددة            

  .ورقة مستقلة به أو على  ورقة العمل مع البيانات المتعلقة  نفسيمكن وضعه على

لالنتقال من ورقـة إلـى      . تظهر أسماء األوراق على عالمات التبويب بأسفل إطار المصنف          وعادة ما 
  . فوق عالمات تبويب األوراقيتم النقرأخرى، 

  الشكل العام لورقة العمل) ١(ويظهر الشكل رقم 
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  مكونات ورقة العمل وشكل المصنف) ١(شكل رقم 

اح كيفية إدراج البيانات فى المصنف نفترض ان لدينا شركة تجارية تقوم باالتجـار فـى االدوات                   وإليض
الكهربائية وأن الشركة قد قامت بتجميع البيانات الخاصة بعدد الوحدات المباعة من كل سلعة وسعر البيع ،      

سبة المئوية اليراد مبيعـات  وترغب فى معرفة ايراد المبيعات من كل سلعة وايراد المبيعات االجمالى ، والن  
  :كل سلعة الى ايرادات المباعة االجمالية، وكانت بيانات الشركة على النحو التالى

  
  الوحدةسعر  الوحدات المباعةعدد السلعة نوع

 ١٢٠٠ ٥٠٠ تلفزيون

 ٢٠٠٠ ٤٠٠ مكيفات

 ٥٠٠ ٦٠٠ بوتاجاز

 ١٢٠٠ ٨٠٠ ثالجات

 ٢٢٠٠ ٥٠٠ غساالت

 ١٠٠٠ ٦٠٠ أطباق غسالة

   إلجماليا

  : نتبع الخطوات التاليةM S Excelإليضاح كيفية التعامل مع هذه المشكلة باستخدام برنامج 
 إنشاء مصنف جديد -أ

  ".جديد" فوق يتم النقر، "ملف"في القائمة .١

الخلیة 
  النشطة

أشرطة 
  األدوات

  شريط قوائم األوامر

أشرطة التمریر 
  األفقیة

 أشرطة التمریر
  الرأسیة

  شریط المعادلة

عالمات تبویب 
 األوراق
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، ثم يتم النقـر     "عام"إلنشاء أحد المصنفات الفارغة، الجديدة، يتم النقر على فوق عالمة التبويب             .٢
  .  فوق الرمز الخاص بالمصنفنقراً مزدوجاً

  .وصنصال، و االرقامإدخال  - ب
  . فيهابياناتالريد إدخال نيتم النقر على فوق الخلية حيث  .١
ـ  وا  سواء كانت بيانات نصية او رقمية        يتم كتابة البيانات   .٢  أو  ENTER  علـى مفتـاح    ضغطل

TAB. من لوحة المفاتيح. 
  ):٢(ل رقم وتكون الصورة التى يظهر عليها المصنف كما فى الشك

  
  إدخال البيانات لورقة العمل) ٢(شكل رقم 

 المعادالت الخاصة بحساب إيراد المبيعاتإدخال . ج 
 والهدف منه  G٦ ,، المعادلة اليها وهى فى مثالنا الخلية يتم النقر على فوق الخلية التي تريد إدخال  -١

  .حساب قيمة ايراد المبيعات للسلعة االولى وهى التلفزيون
  ). عالمة مساواة= (ابة يتم كت -٢
 بالتأشير على الخلية التى تحتوى على عدد الوحدات المباعة من الـسلعة االولـى        إدخال الصيغة  يتم -٣

 ثم يتم الضغط على عالمة الضرب مـن         G٦ قد ادرج تلقائيا فى الخلية     E٦فنجد ان رقم الخلية وهو      
محتوية على سعر البيع للوحدة وهـى   ثم التأشير على الخلية ال    * لوحة المفاتيح وهى عالمة النجمة      

 G٦ فتظهر هذه الخلية فى خلية المعادلة وتكون الصورة النهائية لهذه المعادلة فى الخلية F٦الخلية 
  .F٦*E٦=هى   

 . من لوحة المفاتيح تظهر نتيجة المعادلة فى الخلية المعنية .ENTERعلى مفتاحضغط ال -٤
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يتم ذلك بنسخ المعادلة نسخ نسبى  حيـث يـتم توجيـه    يتم تكرار نفس الخطوات على باقى السلع و      -٥
صـغيرة يـتم    "+"  وعندما يتحول مؤشر الفارة الى عالمة        G٦مؤشر الفارة الى اسفل يسار الخلية       

الضغط على الزر االيسر للفارة وسحب الخلية الى اسفل فتتكرر المعادلة بـالتطبيق علـى البيانـات               
باسم نسخ نسبى النه عند سحب مؤشر الفارة السفل تتكرر ويسمى هذا النسخ  . الخاصة بباقى السلع    

المعادلة بنفس ارقام االعمدة لكن مع زيادة ارقام الصفوف فالمعادلة االساسية  كانت للسلعة االولـى              
E٦*Fولكن عند النسخ بالجر للسلعة الثانية تصبح المعادلة          ٦ E٧*Fوهكذا كلمـا تـم اسـحب        ٧ 
 .٢ألسفل

 ثم الضغط على عالمـة      G١٢ات اإلجمالية بإدراج مؤشر الفارة فى الخلية        يتم حساب إيرادات المبيع    -٦
 فيتم الضغط مرة أخـرى علـى        G١١:G٦ بحيث يظهر تحديد مضيء للخاليا من        Σالجمع التلقائي   

 ).٣( انظر الشكل رقم .( G١٢عالمة الجمع التلقائي فيظهر ناتج الجمع فى الخلية 
 

  
   التلقائي لجمع عامود إيراد المبيعاتاستخدام عالقة الجمع) ٣(شكل رقم 

 
 :إدراج المعادالت الخاصة بحساب النسبة المئوية إليرادات كل سلعة  -د 

 اى قسمة ايرادات مبيعات السلعة االولى على ١٢$G$/G٦=  ادراج المعادلة H٦يتم فى الخلية  -١
 .ايرادات المبيعات االجمالية 

 لتطبيقها على باقي السلع ويراعى انه       H٦لخلية  يتم نسخ المعادلة بسحبها بالجر من اسفل يسار ا         -٢
لو تم النسخ بشكل نسبى فان أرقام صفوف الخاليا سوف تزيد ، وهذا أن كان مطلـوب بالنـسبة لخاليـا                     
إيرادات المبيعات لكل سلعة ، إال انه غير مطلوب لخلية إجمالي إيرادات المبيعات لذا يجب تثبيـت الخليـة             

                                                
فى حالة ما اذا كان اتجاه ورقة العمل من اليمين الى اليسار  كلما تم سحب المعادلة السفل تتزايد ارقام الصفوف مع بقاء ارقام - ٢

ا هى، فى حين لو تم السحب العلى تقل ارقام الصفوف مع بقاء ارقام االعمدة كما هى،اما لو تـم الـسحب           االعمدة كم 
لليسار تتزايد ارقام االعمدة وتظل ارقام الصفوف كما هى ، وفى حالة السحب لليمين تتناقص ارقام االعمدة وتظل ارقام 

  .اتجاه ورقة العمل من اليسار الى اليمينويحدث عكس ذلك تماما فى حالة ما اذا كان . الصفوف كما هى

عالمة الجمع 
  التلقائى

مستطيل تحديد 
 المراد الخاليا

  جمعها تلقائيا
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 قبل رقم الصف وقبـل رقـم        $سفل ويتم التثبيت بأن يتم إدراج عالمة الدوالر       بحيث ال تتغير عند النسخ ال     
 ، وتتم هذه العملية بتوجيه مؤشر الكتابة ١٢$G$العامود للخلية وتكتب الخلية فى شريط المعادلة بالصيغة 

 آو  قبل رقم الصف ورقم العامود الخـاص بالخليـة ،    $إلى رقم الخلية في شريط المعادلة وإدراج العالمة         
ويسمى النـسخ  .  من لوحة المفاتيح F٤إدراج مؤشر الكتابة قبل رقم العامود للخلية والضغط على مفتاح         

 .فى هذه الحالة نسخ مطلق لهذه الخلية وليس نسخ نسبى
والضغط ) (H١٢:H٦عقب االنتهاء من نسخ المعادلة يتم تنشيط خاليا عمود النسبة المئــوية               -٣

" ( رقـم "  األمر خاليا ومن القائمة  التى سوف تظهر ثم يتم الضغط علـى زر  على قائمة تنسيق ثم اختيار  
ثم اختيار تنسيق النسبة المئوية من القائمة المتضمنة أنواع تنسيقات األرقام لكـى  ) األول من أعلى اليمين 

 رقـم   يتم تنسيق األرقام فى صورة نسبة مئوية وتكون الصورة النهائية لورقة العمل كما تظهر فى الشكل               
)٤.( 

  
 ٤شكل رقم 

 .معادالت في التشغيلعوامل ال. ١/١/٣
. معادلـة معينـة   على عناصر ا إنجازهيتم الذي عمليات الحسابية نوع ال   عادة تشغيل ال  عوامل     تحدد

الحساب، المقارنة، عوامل : التشغيل هى  أربعة أنواع مختلفة من عوامل Microsoft Excelيتضمن و
   .المرجععوامل والنص، 

إلنجاز عمليات حسابية أساسية مثل الجمع، أو الطرح، أو الضرب؛ دمج األرقام،            :  العوامل الحسابية  -١
 :م العوامل الحسابية التاليةااستخدويتم وإعطاء نتائج رقمية، 
 مثال المعنى عامل الحساب

 ٣+٣ الجمع )عالمة الجمع( +

 ٣-٥ السالب الطرح )عالمة الطرح (-

 ٣*٣ الضرب )العالمة النجمية *(

 ٣/٣ القسمة )خط مائل( /
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 ٪٢٠ النسبة المئوية )عالمة النسبة المئوية %(

 )٣×٣ (مثل ٣^٢ األس )عالمة اإلقحام( ^

وتكون نتيجة المقارنـة إحـدى القيمتـين         المقارنة بين قيمتين ،      تستخدم بهدف   :عوامل المقارنة  -٢
  :ا يلي ، وتتمثل هذه العوامل فيمFALSE أو TRUE المنطقيتين 

 مثال المعنى عامل المقارنة

 B١=A١ يساوي )عالمة المساواة( =

 B١<A١ أكبر من )أكبر من(عالمة  <

 B١>A١ أصغر من )أصغر من(عالمة  >

عالمة أكبـر مـن أو   ( =<
 )يساوي

 B١=<A١ أكبر من أو يساوي

عالمة أصغر مـن أو  ( =>
 )يساوي

 B١=>A١ أصغر من أو يساوي

 B١<>A١ ال يساوي )عالمة ال يساوي <>(

 فى خاليا مختلفة لتكـوين    لضم قيمتين نصيتين أو أكثر      " &"ستخدم عامل النص    ي : &عامل النص  -٣
  . فى خلية واحدةقطعة نص واحدة

 مثال المعنى عامل النص

 إلعطاء قيمـة     معا يضم قيمتين  )عالمة الضم( &
 واحدة نصية متواصلة

 "احمـد " & "علـى "
 "على احمد" تعطي

 بواسطة العوامـل    الجراء عمليات حسابية عليها   ضم نطاقات من الخاليا     تستخدم ل  :مل المرجع عوا -٤
  :التالية

 مثال المعنى عامل المرجع 

ــاق،  )النقطتان( : ــل النط عام
ــى   ــستخدم ف وت
تحديد مدى معـين    
ــن  ــة م لمجموع
ــوف   ــا س الخالي
ــا   ــرى عليه يج

 .تشغيل معين

Sum(B٥:B١٥)  
ة فى  يعنى ان يتم جمع القيم الموجود     

 B١٥ إلى B٥الخاليا من 

ــاد،  )الفاصلة ( , ــل االتح عام
ــع   ــضم مراج ي
متعددة في مرجع    

  .واحد

SUM(B٥:B١٥,D٥:D١٥)  
أي انن يتم جمع القيم الموجودة فى       

 والخاليـا   B١٥ إلى   B٥الخاليا من   
 D١٥ إلى D٥من 
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  ١٠

  إنشاء المخططات البیانیة .١/٢
  

 مظهر جذاب تُـسهل علـى   كل مخططات بيانية ذات  بعرض البيانات في شMs Excelيقوم برنامج 
على سبيل المثال، بدالً من الحاجة إلى       . المستخدمين مشاهدة المقارنات، واألنماط، واالتجاهات في البيانات      

 خـالل  مباشـرة تحليل أعمدة كثيرة ألرقام أوراق العمل، يمكنك مشاهدة ارتفاع األسعار أو انخفاضها فـي    
 أو مقارنة أرقام المبيعات ببعضها البعض في نة المبيعات الفعلية بالمبيعات المقدرةفترات موسمية، أو مقار 

  ..فترات زمنية مختلفة
  

كمـا  . المخطط البيانى على نفس الورقة التى تحتوى على البيانات او في ورقة مـستقلة          يمكن إنشاء   
 المراد إنشاء تخطيط لهـا     ت  إلنشاء تخطيط، يجب إدخال البيانا    و.يمكن أيضاً نشر تخطيط على صفحة ويب      

لكـي  " معالج التخطيطات "واستخدم  بتنشيط الخاليا التى ادرجت بها      حدد هذه البيانات    نثم  . في ورقة العمل  
  .تتقدم إلى األمام خطوة نحو عملية اختيار نوع التخطيط وخيارات التخطيط المختلفة

  
عند اإلنـشاء بهـذه     ". الج التخطيطات مع"يمكن أيضاً إنشاء تخطيط في خطوة واحدة دون استخدام          كما  

  .الطريقة، يستخدم التخطيط نوع التخطيط االفتراضي والتنسيق الذي يمكنك تغييره الحقاً
  خطوات انشاء التخطيط. ٢/١/١

 F١على مفتاح د رسمها، ثم اضغط ارمحدد البيانات الت التخطيط فى خطوة واحدة حيث يتم يمكن إنشاء 
رقة اضافية ضمن المصنف تسمى تخطيط يظهر بها نوع التخطيط االفتراضـى            من لوحة المفاتيح فتظهر و    

  .المحدد بالبرنامج وهو االعمدة
أما فى حالة الرغبة فى إنشاء تخطيط متكامل من خالل خطوات يتم تحديدها بواسطة المستخدم فانـه يـتم           

بفرض إننا نرغب فـى   ويتم ذلك من خالل الخطوات التالية Chart Wizardاستخدام معالج التخطيطات 
 وإننا نرغب عمل مقارنة بين إيـرادات  ٤إنشاء تخطيط لبيانات مثال المبيعات السابق اإلشارة إليه فى ص         

  : المبيعات للسلع المختلفة التى تتاجر بها الشركة ، فانه يتم إتباع الخطوات التالية
وهى فى مثالنا عمـود نـوع       ( ، في التخطيط  المراد ظهورها د الخاليا التي تحتوي على البيانات       يحدت -١

ـ تظهـر  ويراعى انه فى حالة الرغبة فـى أن   ) السلعة ، وعمود إيراد المبيعات     سميات الـصفوف  م
 ، وانه فى حالة ما إذا لـم         م تضمين الخاليا التي تحتوي عليها في التحديد       يتواألعمدة في التخطيط،    

 المجموعة األولى من الخلية  ثم الضغط        تكن الخاليا المراد تحديدها فى الرسم متجاورة أن يتم تحديد         
 من لوحة المفاتيح ونظل ضاغطين عليه أثناء تحديد المجموعة األخرى من الخلية،   Ctrlعلى مفتاح   

  )٥شكل رقم ( ثم استخدام قائمة إدراج ، والنقر فوق أمر تخطيط 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  

  ١١

  
  إدراج مخطط بياني ) ٥(شكل رقم 

 وتتعلق هـذه الخطـوة باختيـار نـوع     ٤ من ١ة  الخطوChart wizardيظهر معالج التخطيطات  -٢
التخطيط ، حيث تظهر على اليسار أنواع التخطيطات القياسية وعلى اليمين أنواع ثانوية من كل نوع            

 المالئم للبيانات وهو فى مثالنا هذا التخطيط العمودي         ط التخطي عمن أنواع التخطيطات فيتم اختيار نو     
اضـغط باسـتمرار   " ل الرسم بالضغط على الزر المعنون باسـم     ويمكن مشاهدة شك  ( الثالثي األبعاد   

  )٦( انظر الشكل رقم( ثم الضغط على زر التالي" لمشاهدة لعرض النموذج

  
  اختيار شكل التخطيط- ) ٧(شكل رقم 

امر ادراج 
  تخطیط

الشكل الذى 
زر معاينة   تم اختیاره

  التخطيط
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  ١٢

 هى التحقق من نطاق وسالسل البيانات المراد إدراجها فى التخطيط ويراعى انه اذا تم               ٤ من   ٢الخطوة  -٣
السلسلة فى  صفوف  يقوم البرنامج بجعل عناوين الصفوف فى جدول البيانات هى عناوين سالسـل        اختيار  

) االحداثى س ( التخطيط بحيث يجعل اول صف فى الجدول هو عناوين البيانات فى االحداثى االفقى للتخطيط               
  )٨(قم انظر الشكل ر( والعكس فى حالة اختيار السلسلة فى اعمدة  ثم الضغط على زر التالى 

  
  تحديد البيانات مصدر التخطيط واختيار أسلوب العرض) ٨(الشكل رقم 

  
  : فى التخطيط تتضمن خيارات التخطيط وتشمل ٤ من ٣الخطوة  -٤
) ع(وعنوان االحداثى الرأسى  ) س(سواء عنوان التخطيط او عنوان االحداثى االفقى        :عناوين البيانات    •

 .الخاص بالقيمة
 .يانات الخاصة باالحداثيان س ، ع على الرسمأي هل تظهر الب: المحاور •
 خطوط الشبكة االفقية والرأسية التى تظهر خلف الرسم  •
 .مكان وسيلة االيضاح •
 .اظهار عناوين البيانات على الرسم ام ال •
 . اظهار جدول البيانات بجانب الرسم ام ال •

   )٩(انظر الشكل رقم (ثم الضغط على زر التالى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  

  ١٣

  
  التخطيطخيارات ) ٩(شكل رقم 

فى . ة اختيار مكان التخطيط هل داخل ورقة البيانات نفسها ام فى ورقة مستقلة واألخيرالخطوة الرابعة  -٥
االختيار األول يدرج التخطيط داخل ورقة البيانات بحيث يقوم المستخدم بتحديد مكانه وتكبيره او تـصغيره           

ثانى فيقوم البرنامج باضافة ورقـة جديـدة   من خالل مقابض التحجيم الخاصة بالصور ، اما فى االختيار ال    
  )١٠(انظر الشكل رقم ( يقوم المستخدم باختيار اسم لها  

  
   اختيار موقع التخطيط ومكانه١٠شكل رقم
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  ١٤

أخيرا يتم الضغط على زر انهاء فيظهر التخطيط فى صورته النهائية بفرض اختيار ظهـوره فـى ورقـة                   
  ).١١(مستقلة كما يظهر فى الشكل رقم 

  
  التخطيط فى صورته النهائية) ١١(ل رقم شك

  تعديل التخطيط. ٢/١/٢
فى حالة الرغبة فى تعديل التخطيط كأن يتم تغيير ألوان الخلفية أو تغيير الخط المكتـوب بـه بيانـات             

الخ يتم توجيه الماوس إلى العنصر المراد تغييره والضغط عليه مرتين بزر الماوس األيـسر               .. التخطيط    
Dubble Click   فيظهر مربع حواري يتضمن عديد من االختيارات التى تتحدد حسب العنـصر المـراد 

  .تغييره ويمكن من واقع هذه  االختيارات أن يتم تعديل التخطيط 
*******************************  
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  ١٥

  استخدام الدوال. ١/٣
 

 معينة، تـسمى الوسـائط    الحسابات باستخدام قيم    ستخدم فى إجراء     معرفة مسبقاً ت   معادالت هي   الدوال
parameters or Urguments في ترتيب محدد، مثالً تجمع الدالة SUM    قيمـاً أو نطاقـات مـن 

  . لقرضصل ا دفعات القرض استناداً إلى معدل الفائدة، ومدة القرض، واPMTالخاليا، وتحسب الدالة 
  
 أو  TRUEيم منطقية مثـل     من الممكن أن تكون عبارة عن قيم رقمية، أو قيم نصية، أو ق              الوسائطو

FALSE،  أو قيم خطأ مثل      أو مصفوفة N/A #  من الممكن أن تكون الوسائط ثوابت،       و. أو مراجع خاليا 
  . أو صيغ، أو داالت أخرى

  : الدوال فى مجموعات تتضمن ما يلىExcelويقسم 
  .دوال مالية -١
 .دوال احصائية -٢
 .دوال الحساب والمثلثات -٣
 دوال منطقية -٤
 .يخدوال الوقت والتار -٥
 .دوال قواعد البيانات -٦
 .دوال نصية -٧
 .دوال هندسية -٨
 .دوال البحث والمراجع -٩
 .دوال المعلومات -١٠
 

  : والستخدام الدول فى الحساب يتم اتباع الخطوات التالية 
  .تنشيط الخلية المراد ادراج الدالة بها  -١
 .استخدام قائمة ادراج ثم اختيار االمر دالة  -٢
ال يتضمن المجموعات الرئيسية للدوال وأنواع الدوال إلـى  يظهر مربع حواري بعنوان  لصق الدو  -٣

تتضمنها كل مجموعة ، فيتم اختيار الدالة المناسبة ونقر زر موافق تظهر وسائط الدالة فيتم إدراج  
 ): ١٣ ، ١٢( البيانات الخاصة بالوسائط للوصول إلى النتيجة المطلوبة انظر الشكلين
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  ١٦

  
  لصق دالة) ١٢(شكل رقم 

  
 اختيار الدالة المناسبة ) ١٣(شكل رقم

   ونتناول فيما يلي بعض هذه الدوال التى نرى انها ذات اهمية فى النواحى المالية والمحاسـبية دون            
  .التقييد بالمجموعة التى تنتمى اليها الدالة

  FV دالة القيمة المستقبلية-١

 وتأخذ .ة ثابتة ومعدل فائدة ثابتة القيمة المستقبلية الستثمار يستند إلى دفعات دوري     تستخدم فى حساب    
   :هذه الدالة الشكل التالى

FV(rate,nper,pmt,pv,type) 
:حيث  

• Rate) معدل الفائدة على كل فترة :) المعدل .  
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  ١٧

• Nper)  أو بمعنى أخـر عـدد       الرقم اإلجمالي لفترات الدفع في إحدى األقساط السنوية       ) عدد الفترات  ،
  . مدار فترة االستثماراألقساط الدورية المنتظر دفعها على

• Pmt) وتحتوي . الدفعة المستحقة كل فترة؛ وال يمكن أن تتغير خالل مدة القسط السنوي) دفعة كل فترة
pmt          عند تجاهل   .  على رأس المال والفائدة وال تحتوي على الرسوم أو الضرائبpmt  ،تضمين  يجب 

  .pvالوسيطة 
• Pv)  المبلغ اإلجمالي الذي تساويه سلسلة الدفعات المستقبلية         القيمة الحالية، أو مقدار     )القيمة الحالية 

  .pmt تضمين الوسيطة من ثم يجب، و)صفر(٠، سيفترض أنها pvعند تجاهل . اآلن
• Type) استحقاق القيمة فى اول  تشير إلى ١ أو  اى تستحق القيمة فى نهاية الفترة ٠ الرقم   ) النوع

  . فر، سيفترض أنها صtypeعند تجاهل و. الفترة 

 ١٢ يتم قسمة المعدل على مدفوعات شهريةاليراعى أن المعدل المستخدم معدل سنوى ، وبالتالي إذا كانت           
 يـتم   بالمائـة، ١٢ لقرض مدته أربع سنوات بنسبة فائدة سنوية قـدرها     مثال لو كانت المدفوعات شهرية    

عات سـنوية علـى     مـدفو ال إذا ماإ. nperلـ  )  ١٢ ×٤ ( ٤٨و rateلـ  )  ١٢÷%١٢% ( ١م  استخدا
  .nper لـ ٤ وrateلـ % ١٢م ااستخدفيتم القرض نفسه، 

 ٥٠٠أسلوب حساب القيمة المستقبلية لدفعة يتم ايداعها اول كل شـهر قيمتهـا   )  ١٤(ويظهر الشكل رقم  
  .٣ سنوات، بفرض انه يتم إدراج القيم مباشرة في وسيطات الدالة٣فى نهاية % ١٢جنيه بمعدل فائدة 

  
  )١٤(شكل رقم 

                                                
 يفضل عادة أال يتم إدراج القيم مباشرة في وسيطات الدالة حيث من المستحسن أن يتم كتابة وسيطات الدالة في ورقة العمل           - ٣

ونـة  ، وان يتم  من خالل وسيطات الدالة التأشير على الخاليا التي تحتوى على البيانات ، حيث يتيح هذا األمـر المر          
 .بالنسبة للمستخدم في حالة الرغبة في تغيير هذه البيانات 
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  ١٨

  PVدالة القيمة الحالية -٢

وهى عكس الدالـة  . سوف يتم سدادها او تحصيلها مستقبال   لسلسة دفعات   تقوم بحساب القيمة الحالية     
 وتأخـذ  .السابقة ، ويكثر استخدامها فى مجاالت الرياضة المالية ودراسات جدوى المشروعات االستثمارية   

 :هذه الدالة الشكل التالى

Rate,Nper,Pmt,fv,type)(PV  

  :حيث

• Rate     ويراعى انه يحسب على اساس سنوى ، فاذا كانت الدفعات شهرية يجـب          . الخصمهو معدل
  ١٢قسمته على 

• Nper      على سبيل المثال، إذا حصلت على قرض سـيارة علـى أربـع      . للدفعاتهو العدد اإلجمالي
ترة زمنية، قـد  ف) ٤٨أو  (١٢*٤سنوات وقمت بعمل دفعات سداد شهرية، يكون للقرض الخاص بك  

  .nper إلى الصيغة لـ ٤٨تقوم بإدخال 
• Pmt   مدةالكل فترة زمنية وال يمكن تغييرها خالل او تحصيلها تم سدادها ي التى سوفدفعة الهي . 
• Fv   المقدرة وتستخدم بديال عن  هي القيمة المستقبليةPmt  
• Type     واذا اهملـت    .ة اول الفتـرة   استحقت القيم  ١و  اذا استحقت القيمة اخر الفترة       ٠هو العدد 

 "  .٠" اى القيمة ة يفترضها البرنامج بأنها اخر الفترTypeالوسيطة 

  NPV دالة صافى القيمة الحالية-٣

 وسلسلة الدفعات   معدل الخصم   صافي القيمة الحالية لالستثمار باستخدام      تستخدم هذه الدالة فى حساب      
تستخدم هذه الدالة بشكل موسع فـى تقيـيم المـشروعات            و ).قيم موجبة (والدخل  ) قيم سالبة (المستقبلية  

االستثمارية باستخدام طريقة صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة خالل عمر المشروع  سـواء               
كانت تدفقات نقدية سالبة ممثلة فى لتكاليف االستثمارية المتوقع انفاقها قبل التشغيل االقتصادى للمشروع              

وتأخذ هذه الدالة الـشكل     . ة  سوف يتم الحصول عليها خالل العمر االقتصادي للمشروع           او تدفقات موجب  
  :التالى 
  

NPV(rate,value١,value ٢) 
  حيث
• Rate معدل الخصم هي.  
• Value١, valueيجب أن تكـون علـى   قيم التدفقات الموجبة والسالبة طوال الفترات و هي ٢

 .فترةفترات متساوية في الوقت وتحدث في نهاية كل 
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  ١٩

         وإليضاح  كيفية استخدام هذه الدالة فى حساب صافى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقديـة    
 مليون جنيـه وقـدرت صـافى        ٥بفرض أن لدينا مشروع استثماري قدرت تكاليفه االستثمارية بمبلغ        

  :لى التوالي سنوات ع٥التدفقات النقدية السنوية المتوقعة خالل عمره االقتصادي المقدر بـ 
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة

 ١ ٢ ٢ ١ ١ صافى التدفقات النقدية بالمليون جنيه

  .D١١وان المعدل قد تم إدراجه فى الخلية % ١٠وان معدل الخصم 
  

  :البيانات  بعد إدخالها فى ورقة العمل وادراج الدالة بها) ١٧( هذا ويظهر الشكل رقم    

  
 NPVدالة ) ١٧( شكل رقم

  IRRائد الداخلى على االستثماردالة معدل الع -٤
.  التدفقات النقدية الممثلة بواسطة األرقام فـي القـيم          من عدل العائد الداخلي لسلسلة   م تستخدم فى حساب  

. متساوية، حيث أنه من الممكن أن تكون أقساط سنوية  أن تكون تلك التدفقات النقديةوليس من الضروري
يكـون  . ة على فترات زمنية منتظمة، مثل شهري أو سـنوي على أية حال يجب أن تحدث التدفقات النقدي       

قـيم  (وإيرادات ) قيم سالبة ( هو نسبة الفائدة المستلمة الستثمار يتكون من مدفوعات          الداخليمعدل العائد   
 وتفيد هذه الدالة فى تقييم المشروعات االستثمارية فى إيجـاد معـدل     .تحدث على فترات منتظمة   ) موجبة

 عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحاليـة للتـدفقات النقديـة               العائد الذي تتساوى  
  :وتأخذ هذه الدالة الشكل التالى) . التكاليف االستثمارية ( الخارجة 

  
IRR (values,guess)  

  :حيث
• )(Values) أو مرجع لخاليا تحتوي على أرقام تريد حـساب معـدل العائـد              مصفوفة  هي  ) قيم 

يجب أن تحتوي القيم على األقل على قيمة واحدة موجبة وقيمة واحـدة سـالبة               و    . خلي لها الدا
  .لحساب معدل العائد الداخلي

• Guess) هو رقم تظن أنه أقرب إلى ناتج        ) تخمينIRR.  ،    إذا تم حذفguess    فتـرض أني ،
  ). في المائة١٠ (٠,١تكون 
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  ٢٠

ع السابق حساب صافى القيمة الحالية لـه فـى          معدل العائد الداخلى للمشرو   ) ١٨(ويوضح الشكل رقم    
  :المثال السابق

  

 IRRدالة ) ١٨(شكل رقم

  ) SLN(دالة قسط االستهالك السنوى الثابت الصل ثابت  -٥

وتأخذ هذه الدالـة    . تستخدم فى حساب قسط االستهالك السنوى الصل ثابت وفقا لطريقة القسط الثابت            
  :الشكل التالى

  
SLN(cost ,salvage ,life)  

 حيث

• Cost   االصلهي تكلفة.  
• Salvage او قيمة الخردةأحياناً تسمى القيمة المستردة (  القيمة عند نهاية االستهالك (  
• Life   العمر االنتاجى لالصلهو 

 
  :مثال
 وقيمـة الخـردة    سـنوات    ١٠وان عمرها اإلنتاجى     جنيه ٣٠٠٠٠ بمبلغ   سيارة راءشنه تم   فترض أ ب

  :لسنوى كاألتىاالستهالك اقسط  يكون تكون صورة الدالة و ،جنيه  فى نهاية عمرها  ٧٥٠٠
SLN(١٠ ,٧٥٠٠ ,٣٠٠٠٠) جنيه٢٢٥٠ تساوي   

 Now  دالة التاريخ والوقت الحالى-٦
تعتبر هذا الدالة من دوال الوقت والتاريخ وتستخدم الدراج التاريخ والوقت الحالي فى خلية              

 وال يوجد لها اى وسائط حيث بمجرد ادراجها او كتابتهـا        ()Nowالدالة الشكل   ما  ويأخذ بناء     
  .داخل الخلية والضغط على مفتاح االدخال يدرج الوقت والتاريخ الحالى فى هذه الخلية
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  ٢١

  
   دالة الوسط الحسابى-٧

ل   ، وتأخذ هذه الدالة الـشك       AVERAGEإليجاد الوسط الحسابى لمجموعة من القيم تستخدم الدالة         
  :التالى 

) number١..., number٢( AVERAGE  

، وعدد  الخاص بهاحساب المتوسطالوسائط الرقمية التي تريد number٢ ,Number١  تمثل حيث
، أو مراجع تأو مصفوفايجب أن تكون الوسائط إما أرقام أو ، و وسيط ٣٠هذه الوسائط يمكن أن يصل إلى 

 Trueالخاليا تحتوى على نصوص أو قيم منطقية فى صورة إما فى حالة ما إذا كانت .تحتوي على أرقام
or False فتستخدم الدالة AVERAGA.  أو المرجع المصفوفةإذا كانت وسيطة  كما يراعى أيضا انه 

 الخاليا التي تحتوي علـى  وان .  تحتوي على نص، أو قيم منطقية، أو خاليا فارغة، يتم تجاهل هذه القيم          
 . بار عند الحسابصفر تؤخذ فى االعت ةقيمال

وإليضاح كيفية استخدام هذه الدالة نفترض انه تم الحصول على عينة من درجات بعض الطلبة فى  •
 :إحدى المواد فى أحد الفصول الدراسية وكانت هذه الدرجات كما يلي

 الدرجة اسم الطالب
 ١٨ محمد

 ١٥ على

 ١٢ احمد

 ١٤ حسن

 ١٦ إبراهيم

 ٨ حسام

 ٧ هشام

 ١٢ حاتم

 ١٠ ينحس

 ١٥ محمود

 ٧ ايمن

 ٦ اشرف

 ١٢ محسن

 ١٥ راضى

 ٦ حسن

 ٨ بشير

 ١٤ وائل

 ١٦ طارق

 ١٠ تامر

 ١٥ جمال
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  ٢٢

  H٧وانه تم إدراج هذه الدرجات فى ورقة عمل ونريد حساب متوسط درجات هؤالء الطلبة فى الخلية 
  .من ورقة العمل 

   
تار قائمة إدراج ثم نختار أمر دالة أو نـضغط   ثم نخ H٧وللقيام بذلك نضع مؤشر الماوس فى الخلية 

 من أشرطة األدوات ، فيظهر مربع لصق الدالة فنختار مجموعة الـدوال اإلحـصائية               fxمباشرة على زر    
  ) :١٩انظر الشكل رقم (  ثم نضغط على زر موافق Averageومنها نختار دالة 

  
  ١٩شكل رقم 

  
 Numberؤشر أمام المستطيل المعنون باسم يظهر بعد ذلك وسائط الدالة فتقوم بإدراج الم

 ونؤشر على الخاليا المحتوية على الدرجات وتدرج أرقامها مباشر فى المستطيل وهى الخاليا  ١
انظـر    ( H٧ مباشرة فى الخلية     ة وعند الضغط على زر موافق تظهر النتيج       D٢٦ إلى   D٧من  

  )٢٠الشكل رقم 

  
  ٢٠شكل رقم 
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  ٢٣

  STDEV دالة االنحراف المعيارى-٨
مدى انتـشار   لقياس  ماالنحراف المعياري هو    .  االنحراف المعياري استناداً إلى العينة     تقيس هذه الدالة  

وفى حالة الرغبة فى حساب االنحراف المعيارى للمجتمع باكملـه  .  حول قيمة الوسط الحسابى للعينة  القيم  
  :وتأخذ هذه الدالة الشكل التالىSTDEVPوليس عينة تستخدم الدالة 

  
  STDEV(Number١,Number٢) 

 عينة مـن   القيم او الخاليا المحتوية على القيم وتمثل        هي    ...،٢، والعدد   ١ العدد   حيث يمثل كل من         
  . TDEVPاو المجتمع بالكامل فى حالة استخدام الدالة .مجتمع ال
  

راف المعياري لدرجات الطالب فى المثال السابق الخاص        كيفية حساب االنح  )  ٢١(يظهر الشكل رقم         و
  بدرجات الطلبة

  
 STDEVدالة ) ٢١(الشكل رقم 

  Confidence) مستوى الثقة( دالة حد الدقة -٩

علـى أي مـن   يقـع   مدىومستوى الثقة هو . مجتمعالحسابى لوسط ل لمستوى الثقةهذه الدالة   تقيس  
له  تعميم القياس الذى تم التوصل إليه من واقع العينـة علـى     يمكن من خال   عينةالحسابى لل وسط  الجانبي  

 المـواد   ىففى مثالنا السابق الخاص بمتوسط درجات الطلبة فى إحد        . المجتمع الذى ُأخذت منه هذه العينة       
يمكن حساب مدى معين تتراوح بين حدوده درجات الطلبة بالكامل بناء على الوسط الحسابى واالنحـراف                

  :وتأخذ هذه الدالة الشكل التالى. ت المحسوبين من واقع العينةالمعيارى للدرجا

) CONFIDENCE( alpha ,standard-dev, size  

  :حيث
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  ٢٤

• Alpha         بمعنى متمم مستوى الثقة    ويساوي  .  مستوى األهمية المستخدم في حساب مستوى الثقة  
  . بالمائة٩٥ إلى مستوى ثقة قدره ٠,٠٥ ذات alpha تشير انه

• Standard_dev  االنحراف المعياري للمجتمع لنطاق البيانات وسيفترض أنه معروف .  
• Size  حجم العينة . 
  

حد الدقة  نجد ان  حساب حد الدقة لدرجات الطلبة فى مثالنا السابق  Confidence باستخدام الدالة و
مـدى  من هؤالء الطلبة تتراوح بـين       % ٩٥ فان هذا يعنى إحصائيا أن درجات        ١,٦٦ هو   الذي تم حسابه  

 ومخصوم منه درجة الدقة المحسوبة أى       يه إل االوسط الحسابي المستخرج من العينة مضاف     معين يتمثل فى    
  . )٢٢انظر الشكل رقم  ( درجة١٠,١٤  و ١٣,٤٦ أى تتراوح بين ١,٦٦   ±  ١١,٨

 

  
   دالة حد الدقة٢٢شكل رقم 

  : المنطقيةIF دالة – ١٠

 حيث بناء على شرط معين يتم كتابة نص         .لى القيم والصيغ   لتنفيذ اختبارات شرطية ع    IF تستخدم دالة 
أو إتمام حسابات معينة إذا كان الشرط . معين إذا كان الشرط صحيح ونص أخر إذا كان الشرط غير صحيح       

  :وتأخذ هذه الدالة الشكل التالى. صحيح وحسابات أخرى إذا كان الشرط غير صحيح

   IF(logical_test،value_if_true،value_if_false) 

  :حيث

• Logical_test)  أي قيمة أو تعبير يمكن تقييمه إلـى         :) اختبار منطقي TRUE أو FALSE .
، ١٠٠ مساوية A١٠ تعبير منطقي؛ إذا كانت القيمة في الخلية         ١٠٠=A١٠على سبيل المثال، يعتبر     

 .FALSEوإال فإنه سيتم تقييم التعبير إلى . TRUE التعبير إلى وميق
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  ٢٥

•  Value_if_true)    القيمة التي يتم إرجاعها إذا كانت          ) قيمة في حالة صواب logical_test 
وهذه القيمة إما أن تكون نص معين يتم كتابته أو معادلة يتم حسابها أو دالة يـتم      . TRUEتساوي  

  .التعامل معها
• Value_if_false)    القيمة التي يتم إرجاعها إذا كانـت         ) قيمة في حالة الخطأ logical_test 

وهذه القيمة إما أن تكون نص معين يتم كتابته أو معادلة يتم حسابها أو دالة يتم          . FALSEتساوي  
  .التعامل معها

وبفرض اننا فى مثال درجات الطلبة السابق نرغب فى تقييم الطلبة الى ناجح وراسب وان الطالب                
  . درجات١٠ل على صذا ح اناجحويعتبر .  درجات ١٠ل فى االختبار على اقل من صيعتبر راسب اذا ح

ادراج عامود جديد فى ورقة العمل وعنونتـه         يتطلب   ولتقييم الطالب وتصنيفه الى ناجح وراسب       
 المنطقية امام خلية الدرجة الول طالب ثم نسخها بالجر الـى اسـفل              IFادراج دالة   باسم تقييم الطالب و   

  :لتطبيق الدالة على باقى الطلبة وذلك طبقا للخطوات التالية

) E٧الخلية ( دراج حقل جديد فى جدول درجات الطلبة بعنوان تقييم الطالب ، وفى أول خلية فيه      إ -١
 .)٢٣انظر الشكل رقم (  المنطقية IFيتم إدراج دالة 

  ). ٢٤(أمام وسائط الدالة يتم كتابة البيانات كما فى الشكل رقم   -٢

  

  ) المنطقيةIfدالة  ( ٢٣شكل رقم 

  

   المنطقيةfI وسائط دالة ٢٤شكل رقم 
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  ٢٦

عند الضغط على زر موافق تظهر نتيجة الدالة فيم نسخها إلى باقى خاليا الحقـل إمـا بـالجر أو                -٣
 للحصول علـى  E٧ بزر الماوس األيسر على اسفل يسار الخلية  Duble Clickبالضغط مرتين 

 )٢٥انظر الشكل رقم ( نتائج التقييم لباقى الطلبة 

  

  ية المنطقIF نتائج دالة ٥٢شكل رقم 

  COUNTIF ودالة COUNTA ، ودالة  COUNT دالة -١١
 حيـث . أو نصوص حساب عدد الخاليا التي تحتوي على أرقام    تستخدم  هذه المجموعة من الدوال فى        

 .الخاليا التى تحتوى على أرقام فى مجموعة محددة من الخاليا  للحصول على عدد COUNTستخدم ت
فى حين تـستخدم    .  الخاليا التى تحتوى على نصوص     فتستخدم فى حساب عدد    .COUNTAإما دالة   

  .حساب عدد الخاليا داخل نطاق يفي بمعايير محددة فى COUNTIFدالة 
  

وإليضاح كيفية استخدام هذه الدول بفرض أننا فى المثال الخاص بدرجات الطلبة أننا نرغب فى معرفة                
ناجحين منهم وعدد الراسبين ، وانه قد تم عدد الطلبة المسجلين فى الجدول ، وأننا نرغب فى معرفة عدد ال 

"  ، وبيان بعنوان G١٠فى الخلية " عدد الطلبة فى الجدول" أعداد ورقة العمل بحث تم تسجيل بيان بعنوان   
على أن يراعى كتابية كلمتـى نـاجح   . G١٢فى الخلية " راسب " ، وبيان بعنوان  G١١فى الخلية   " ناجح  

" تقييم الطالـب  " هاتين الكلمتين فى الجدول فى الحقل المعنون بعنوان وراسب بنفس الصيغة المكتوب بها   
  .٢٦انظر الشكل رقم 
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  ٢٧

  
  ٦٢شكل رقم 

  :وإليضاح كيفية حساب عدد الطلبة وتصنيفهم إلى ناجح وراسب يتم اتباع الخطوات التالية
ار مجموعة  واختيار قائمة إدراج ومن القائمة يتم اختيار أمر دالة ، واختي H١٠تنشيط الخلية  -١

  .COUNTAالدوال اإلحصائية  ومنها اختيار دالة 
 يتم التأشير بالماوس على الخاليـا المحتويـة علـى    ١ Valueأمام المستطيل المعنون باسم  -٢

نجد أن عدد الطلبة قد تـم كتابتـه فـى    ف، والضغط على زر موافق C٢٦ : C٧أسماء الطلبة 
. لى عدد الطلبة المـسجلين بالجـدول          لنا ع ص طالب وبذلك نكون قد ح     ٢٠ وهو   H١٠الخلية  

 .)  ٢٧انظر الشكل (

  
  ٧٢شكل رقم 

  :    إما كيفية حساب عدد الطلبة الناجين وعدد الطلبة الراسبين فيتم كاألتى 
 واختيار قائمة إدراج ، ومنها اختيار أمر دالـة واختيـار مجموعـة الـدوال       ١١Hتنشيط الخلية    -١

  .COUNTIFاإلحصائية ومنها دالة 
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  ٢٨

 وهـى الخاليـا   ٧E:٢E يتم التأشير على الخاليا من  Rangeم المستطيل المعنون بعنوان  أما -٢
الخاصة بتصنيف الطلبة بين ناجح وراسب تمثل المدى الذى سوف يبحث فيه البرنامج عن المعيار          

 .المطلوب لعد وإحصاء  عدد الخاليا التى تحتوى على هذا المعيار
 التى تحتوى على كلمـة  ١١G يتم التأشير على الخلية      riaCreteأمام المستطيل المعنون بعنوان    -٣

ناجح وتمثل المعيار المراد البحث عنه الحصاءه والضغط على زر موافق نجـد أن عـدد الطلبـة               
 ) .٢٨انظر الشكل رقم (.  طالب١٤ وهو H١١الناجحين قد تم كتابته فى الخلية 

  
  ٨٢شكل رقم 

 ١٢H إلى الخليـة  ١١H ة السابق إدراجها فى الخلية لحساب عدد الطلبة الراسبين يتم نسخ الدال -٤
 فنجد انه تـم إدراج  H١١إما بالجر أو الضغط مرتين بزر الماوس األيسر على اسفل يسار الخلية        

  )٢٩انظر الشكل رقم  (  H١٢عدد الطلبة الراسبين فى الخلية 

  
  ٢٩شكل رقم 
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  ٢٩

   وحدات الماكرو١/٤
ن االوامر دفعة واحدة بدال من تنفيذ كل امر على حدة ، خاصة فى فى حالة الرغبة فى تنفيذ مجموعة م        

االوامر التى يتكرر استخدامها بصورة متتالية بواسطة المستخدم ، فانه اختصارا للوقت والمجهود يتـيح                
فعلى سبيل المثال . Macrs ان يتم تخزين هذه االوامر فيما يسمى بوحدات الماكرو Ms Excelبرنامج 

ستخدم عند استخدامه الى ورقة عمل ان يقوم باخفاء كافة اشرطة االدوات ، واخفـاء خطـوط               اذا اراد الم  
فانه يمكن ان يقـوم بتـسجيل هـذه    ) اظهار ملء الشاشة ( الشبكة لورقة العمل ، وعرض الشاشة كاملة     

  . الخطوات فى ماكرو على ان يتم تنفيذ هذه الخطوات دفعة واحدة عند الحاجة 
  :لماكرو وهناك نوعين من ا

  .وهو الذى يتم تنفيذه بدء من الخلية التى بدء عندها المستخدم تسجيل الماكرو. الماكرو المطلق  -١
الماكرو النسبى ةهو الماكرو الذى يتم تنفيذه بدء من الخلية التى يكون الماوس متوقف عندها عند  -٢

 .تنفيذ الماكرو 
  .سابق ثم تنفيذه فيما يلى الخطوات التى يتم اتباعها لتخين الماكرو ال

  : تخزين الماكرو ١/٤/١
  تسجيل ماكرو جديد /ماكرو/ادواتمن قائمة ادوات يتم تنفيذ االمر  -١
 

 
    تسجيل ماكرو جديد ٣٠شكل رقم 

  يتم اعطاء اسم للماكرو وتحديد مكان تخزينه -٢

  
   تحديد اسم الماكرو ومكان تخزينه ٣١شكل رقم 
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  ٣٠

 واننا سوف نقوم بتخزينه فى مصنف الماكرو الشخصى حتى "شاشة" وبفرض اننا اعطينا للماكرو اسم 
  .يتسنى استخدامه فى اية مصنفات اخرى فيما بعد 

بمجرد الضغط على مفتاح موافق  يظهر الشريط الخاص بالتسجيل الذى يحمـل عنـوان ايقـاف            -٣
  )٣١انظر الشكل ( التسجيل ويحتوى على زرين 

  
   اجراءات بدء التسجيل ٣١شكل 

عـدا  .( اشرط ادوات وازالة عالمات التحديد الموجودة اما اى شريط        /ب الى امر عرض     يتم الذها  -٤
 ٣٢انظر شكل ) شريط ايقاف التسجيل 

  
  ٣٢شكل 

  )٣٣شكل " ( ملء الشاشة "يتم الذهاب الى قائمة عرض اختيار االمر  -٥
  
  

زر ایقاف التسجیل 
ویتم الضغط علیھ 
عقب االنتھاء من 

 تسجیل الماكرو 

زر الم                   اكرو 
الن          سبى وی          تم 
ال   ضغط علی   ھ ف   ى 
حال   ة الرغب   ة ف   ى   
جع        ل الم        اكرو 

 ماكرو نسبى 
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  ٣١

  
  ٣٣شكل 

يتم ازالة " عرض " يتم الذهاب الى قائمة ادوات واختيار االمر خيارات  ومن خيارات االمر  -٦
   )٣٤انظر شكل ( التنيشط امام عبارة خطوط الشبكة 

  
  ٣٤شكل رقم 

يتم التضغط على زر ايقاف التسجيل بما يعنى االنتهاء من تخزين الخطوات السابقة داخل الماكرو                -٧
   ٣٥انظر الشكل رقم " شاشة " المسمى 

خیارات 
 العرض

ازالة خطوط 
 الشبكة
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  ٣٢

  
   ايقاف التسجيل ٣٥شكل رقم 

  تنفيذ الماكرو . ١/٤/٢
  :ك طريقتين لتنفيذ الماكرو هنا

  )٣٦انظر الشكل رقم ( وحدات ماكرو  /الذهاب الى قائمة ادوات واختيار امر ماكرو : االولى 

  
  ٣٦شكل رقم 

  )٣٧انظر الشكل رقم ( والضغط على زر تشغيل " شاشة" ومن شاشة العريض يتم تنشيط اسم الماكرو 
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  ٣٣

  
   تشغيل الماكرو٣٧شكل رقم 

  :وذلك على النحو التالى . انشاء زر خاص على الشاشة لتشغيل الماكرو : ة الطريقة الثاني
اشرطة ادوات وتنشيط شريط ادوات النماذج      /عرض شريط ادوات النماذج باستخدام قائمة عرض         -١

 ٣٨انظر الشكل 

  
   عرض ريط النماذج وانشاء زر امر ٣٨شكل رقم 

 الزر فى اى مكان علـى الـشاشة تظهـر    وبمجر رسم" انشاء زر امر" يتم تنشيط عنصر التحكم     -٢
" شاشـة " شاشة اختيار الماكرو الممطلوب تنفيذه عند الضغط على الزر فيتم تنـشيط المـاكرو               

 )٣٩انظر الشكل رقم .( والضغط على زر موافق

وحدات 
الماكرو 
 المخزنة

زر تشغیل 
 الماكرو

 انشاء زر امر
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  ٣٤

  
  تحديد الماكرو المرتبط بزر االمر ٣٩شكل رقم 

  ٤٠انظر الشكل ( تم تنفيذ الماكرو يتم تنسيق الزر حسب رغبة المستخدم وعند الضغط على الزر ي -٣

  
   زر تنفيذ الماكرو فى صورته النهائية٤٠شكل رقم 
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  ٣٥

  
  Excel من خالل Visual Basicتطبیقات لغة  .١/٥

 بالواجهة الرسومية شانه شأن  كافة البرامج التى تعمل تحـت نظـام    Ms Excelيتميز برنامج 
 خلفها االوامر التى اصدارها للحاسب والتى تكـون          ، وهذه الواجهة الرسومية تخفى     Windowsالتشغيل  

 Eventsعادة مكتوبة بلغة من لغات الحاسـب التـى تعتمـد علـى مـا يـسمى بالبرمجـة الحدثيـة         
Programming          مثل الضغط بزر الماوس االيسر علـى     –  ، تعتمد على حدوث حدث بواسطة المستخدم 

مجموعة من االوامر كما هو الحال فى وحـدات    نفيذ  وبناء على هذا الحدث يتم ت     _ زر تخيلى على الشاشة     
  . الماكرو التى سبق االشرة اليها فى المبحث السابق 

   Visualوالواقع ان هذه االزارار تخفى خلفها التعليمات التى تعطى للحاسب ، من خالل لغة الــ 
Basic  التعليمات تسمى  االكواد  ، وهذهCodesحددة وفقا لقواعد اللغـة ،    ، حيث يتم كتابتها بطريقة م

وكل اجراء يرتبط تنفيذه بحدث معين       ،   Procedureاجراء  وكل مجموعة من االكواد او التعليمات تسمى        
يحدث من المستخدم مثل الضغك بزر الماوس االيمن او االيسر على زر او تحريك الماوس او فتح كائن او            

  .الخ ... اغالقه 
 لكـى يقـوم المـستخدم بتخـزين     Excelات المستخدمة بواسطة وتعتبر وحدات الماكرو احد االدو 

مجموعة من التعليمات او االكود وتنفيذها من خالل حدث معين دون الحاجة الى كتابة هذه التعليمات بنفسه  
 االوامر التـى تـم   ٤١رقم ويظهر الشكل .  ودون الحاجة الى تعلم قواعدها Visual Basicبواسطة لغة 
  .السابق تخزينه فى المبحث السابق " شاشة" من خالل الماكرو Visual Basicتخزينها بلغة 

  
  

 وذلك بهدف  Excel من خالل برنامج visual Basicونتناول فى هذا الفصل كيفية التعامل مع اوامر لغة 
 تتمتع بخواص وامكانيـات متقدمـة      Excelالتعرف على كيفية تصميم برامج تطبيقية قوية من باستخدام          

  .ن خالل ادخال البيانات والتعامل معهايسهل م
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  ٣٦

  Excel من خالل  Visual Basicفتح  .١/٥/١
 من اشرطة ادوات اكسل المختلفة ومن الـشريط الـذى    Visual Basicيتم اوال اظهار شريط ادوات 

اذا لم تظهر يـتم اظهارهـا   (  فتظهر نافذة الكود Visual Basicيظهر يتم الضغط على ايقونة محرر 
  )انظر االشكال  ( View/codeدام االمرباستخ

  
  

  
  

  

عرض شریط ادوات 
Visual basic 

شریط ادوات 
visual 
Basic 
ومحرر 
Visual 
Basic   

نافذة 
 الكود

 نافذة المشروع

 الخصائصنافذة 
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  ٣٧

  انشاء االجراء .١/٥/٢

النشاء االجراء يستخدم االمر و. االجراء هو مجموعة الجمل او االومر التى يتم كتابتها لتنفيذ مهمة معينة            
sub البرنامج  ويعنى ذلك انشاء اجراء جديد ويعقب ذلك اسم االجراء ويكون من اختيار المستخدم فنجد ان

  جملتى االعالن والنهاية  على ان يتم كتابة االوامر الخاصة باالجراء بين  End subيكتب تلقائيا جملة 

  :مثال 

نفرض اننا نرغب فى انشاء اجراء يتم من خالله تلوين خاليا الورقة باللون االصفر وسوف نسمى االجراء           
  : تكون التعليمات كما يلىSelباسم 

  
  

  الجراءتنفيذ ا. ١/٥/٣

  :يتم تنفيذ االجراء من خالل ورقة العمل باحد طريقتين 

يتم حفظ االجراء   ( وحدات ماكرو واختيار االجراء الذى تم حفظه        /ماكرو/من خالل تنفيد امر ادوات    : االولى
  .والضغط على زر تشغيل ) ضمن وحدات الماكرو باالسم الذى تم اختياره 

باستخدام اشرطة ادوات النماذج واختيار االمر انشاء زر وتخصيص         عمل زر خاص لتنفيذ الماكرو      :الثانية  
  )راجع المبحث السابق ( الزر للماكرو المحدد ويتم تنفيذ الماكرو بالضغط على هذا الزر 
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  ٣٨

  :Variables:المتغيرات  .١/٥/٤

ـ                   ى يـتم   يقصد بالمتغير مكان يتم حجزه فى ذاكرة الحاسب يتم فيه تخزين قيمة او مجموعة من القـيم لك
 والبد من اعطاء اسم لكل متغير حتى يتسنى فيما بعد استخدام هذا المتغير فى               .استخدامها داخل البرنامج    

وهناك شروط محددة يجب توافرها فى اسم المتغيـر         . الوصول الى النتائج المطلوب تحقيقها من البرنامج        
  :واال تم رفضها من قبل البرنامج هى 

  . او رقم  حرف٢٥٥اال يزيد االسم عن  -١
 .ان يبدأ اسم المتغير بحرف ابجدى من حروف اللغة االنجليزية  -٢

_ باسـتثناء عالمـة     @#&^  اال يتخلل اسـم المتغيـر مـسافات او عالمـات خاصـة مثـل                 -٣ )Underscore.( 

  .  وهكذا if ,print , selectاال تستخدم اسماء من تلك التى تمثل اوامر اللغة مثل الكلمات  -٤

  : اللى االنواع االتية  وتنقسم المتغيرات

 وتستخدم لتخزين قيم نصية مثل اسماء االشـخاص او العنـواوين او             String: متغيرات حرفية  -١
 .الوظائف

 وتستخدم لتخزين االرقام وهى اما ان تكون ارقـام صـحيحة او             Numericalمتغيرات رقمية    -٢
 واالخـتالف  long او Integer او  Byteواالرقام الصحيحة اما ان تكون من النوع . كسرية 

.  بايت ٤ بايت او ٢بينها فى المساحة التخزينية التى يشغلها الرقم التى تكون بين واحد بايت او       
 . بايت ٨ وتشغل  Double بايت و ٤ وتشغل  Singleاما االرقام الكسرية فاما ان تكون 

صـحيحة او    وهى المتغيرات العامة التى يمكن ان تخزن فيها قـيم            Variantمتغيرات مختلطة    -٣
 كسرية 

  االعالن عن المتغيرات   ١/٥/٣/١

قبل استخدامها داخل البرنامج والشكل العامل المر االعالن        ضل ان يتم االعالن عن المتغيرات       فمن الم 
  :عن متغير ما هو 

Dim "اسم المتغير" as "نوع المتغير" 

  :امثلة

Dim a  as byte 

Dim ar , ah as  double 

Dim nor as varient 

Dim name as string 
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  ٣٩

  وتعنى االوامر الثالثة السابقة ما يلى 

كمتغير رقمى صحيح يحتل مساحة واحد بايت من " a"االمر االول يعنى تخصيص متغير يسمى  -١
  .الذاكرة 

كمتغيرين رقميين " ah"والثانى يسمى " ar"االمر الثانى يعنى تخصيص متغيرين االول  يسمى  -٢
  . بايت من الذاكرة ٨ مساحة كسريين يحتل  كل متغير منهما

  كمتغير مختلط يمكن ان يكون رقمى او حرفى" nor"االمر الثالث يعنى تخصيص متغير يسمى  -٣

  حرفىكمتغير " name"االمر الثالث يعنى تخصيص متغير يسمى  -٤

  وضع القيم داخل المتغيرات

 :لوضع القيم داخل المتغيرا يتم استخدام االمر التالى 

Let "القيمة" = "اسم المتغير" 

  امثلة

Let name = "ahmed" 

Let a = ١٠  

Let ar =٥,٥ 

Let ah = ٢٠٠ 

Let sal = ar + ah  

  االيضاح

 متغير Name ويالحظ ان المتغير Nameللمتغير  " ahmed"االمر االول تخصيص القيمة  -١
  .حرفى لذلك تم وضع القيمة بين عالمتى تنصيص

   a للمتغير ١٠االمر الثانى تخصيص القيمة  -٢

 ar , ah للمتغيرين ٢٠٠ و ٥,٥االمر الثالث والرابع تخصيص القيمة  -٣

 ويالحظ ان هذا المتغير لم  sal للمتغير ar ,ahاالمر الخامس تخصيص ناتج جمع المتغيرين  -٤
 وهذا يعنى انه يمكن االعالن عن المتغير  Dimيتم االعالن عنه من قبل باستخدام االمر 

  dimجانب امر االعالن  ب letباستخدام امر التخصيص 
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  ٤٠

 

  :Objectsالكائنات  .١/٥/٤

الكائنات هى المكونات االساسية الى برنامج وهى االالدوات التى تحتوى على البيانات او تستخدم للتعامـل        
  Excelويتـضمن   . Accessمع البيانات مثال ذلك الجداول والنماذج واالستعالمات والتقـارير فـى   

  :الكائنات التالية

  . ويتمثل فى برنامج االكسيل نفسهApplication التطبيق -١

 . ويتمثل فى كتاب العمل الذى يتم التعامل مع البيانات من خاللهworkbookالمصنف  -٢

 . وهى التى تحتوى على مجموعة البياناتworksheetورقة العمل  -٣

 وهى التى تحتوى على بيان واحد مـن   Cells ويتضمن مجموعة من الخاليا Rangeالنطاق  -٤
ويكتب النطاق علـى   . بيانات سواء كان بيان نصى او رقمى او معادلة او دالة كما سبق القول               ال

  b٥ الى  a١ وهذا يعنى على سبيل المثال نطاق الخاليا من (b٥:a١)rangeالنحو التالى 

 Caption والعنوان  Name مثل االسم Propertiesولكل كائن من هذه الكائنات خصائص معينة 
  . التى تستخدم فى تنفيذ امرامر معينة على الكائنMethodsن االساليب  ومجموعة م

   االوامر والدوال  .١/٥/٥

 select case وامـر    ٠٠٠٠then Ifنركز فى هذا الجزء على اوامر اتخاذ القرار مثـل االمـر   
  .باالضافة الى دالة ادخال البيانات ودالة رسائل المعلومات 

   If…..thenاالمر : اوال

وتأخد هـذه الدالـة   . دم هذا االمر فى حالة وجود احتماليين منطقيين كنتيجة لوجود شرط معين       يستخ
  :االشكال التالية 

• If  شرط then     امر 

• If  شرط then     امر else امر 

• If  شرط then   

  مجموعة من االوامر  

End if 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  

  ٤١

• If  شرط then   

  مجموعة من االوامر  

Else 

 مجموعة من االوامر

End if 

  امثلة
  ١مثال 

فى  بفرض اننا نرغب فى اختبار توازن قائمة المركز المالى  بأن االصول تساوى الخصوم 
  :ورقة العمل التالية 

  

الميزانية " بحيث تظهر عبارة    واننا نرغب فى انشاء زر يتم من خالله اختبار توازن الميزانية            
وتكون العبارة باللون االحمـر      ) ية النشطة   الخل( متوازنة فى الخلية التى يقف عندها الماوس        

  :ننا نتبع الخطوات التالية اف

يتم انشاء الزر بنفس االسلوب السابق االشارة اليه وعند ظهور شاشة تعيين الماكرويتم              -١
 ٤٢النقر على زر جديد  انظر الشكل 
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  ٤٢

  

  ٤٢شكل 

  ٤٣شكل  ( فى الشاشة التى تظهر يتم كتابة االوامر التالية  -٢

  

  ٤٣شكل 

 للعودة الى ورقة العمل وبالضغط على الزر الذى تم  Visual basicيتم اغالق شاشة  -٣
 .انشاءه تظهر عبارة الميزانية متوانة فى الخلية النشطة 

  

زر انشاء 
 االجراء الجدید
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  ٤٣

  ٢مثال 

  "الميزانية غير متوازنة " وهى بفرض فى المثال السابق اننا نرغب فى ظهور رسالة اخرى فى حالة عدم توازن الميزانيـة                
  :كود كالتالى يكون ال

  

  :Msgboxالدالة : ثانيا 

تستخدم هذه الدالة الظهار مستطيل يحمل رسالة للمستخدم ، فعلى سبيل المثال اذا اردنا فـى       
 ان يظهر البرنامج رسالة للمستخدم عند الضغط على زر اختبار توازن ٤١المثال السابق ص 

( اويهما فان الكود يكون كالتالى      او عد تس  الميزانية يفيد تساوى جانبى االصول او الخصوم        
  )٤٤انظر شكل رقم 
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  ٤٤

  ٤٤شكل رقم 

   ٤٥ويكون شكل ورقة العمل كما فى شكل رقم 

  

  ٤٥شكل رقم 

وتظهر الرسالة التالية فى حالة الضغط على زر اختبار توازن الميزانية فى حالـة تـساوى                
  )٤٦شكل رقم (جانبى االصول والخصوم 

  

  ٤٦شكل رقم 

  )٤٧شكل رقم (  تساوى الجانبين مرسالة التالية فى حالة عدفى حين تظهر ال
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  ٤٥

  
  ٤٧شكل رقم 

  :Msgboxالشكل العام لدالة 
  :تأخذ الدالة الشكل التالى 

 ("عنوان الرسالة",رقم كودى,"نص الرسالة")Msgbox=متغير

  :ويحدد الرقم الكودى عنصرين
  :وفقا للجدول التالى المفتاح الذى يتم اظهاره داخل الرسالة وذلك :العنصر االول  -١

  المفتاح  الرقم الكودى

 OKوضع مفتاح   ٠

 Cencel ومفتاح  Okوضع مفتاح   ١

 Abort,Retry,Ignoreوضع المفاتيح  ٣

 No,Yesوضع المفاتيح   ٤

 cancel ,Retryوضع المفاتيح   ٥

  :الرموز التى توضع داخل الرسالة وذلك كالتالى : العنصر الثانى 

  الرمز  الرقم الكودى

١٦  
 

٣٢  
 

X 

? 
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  ٤٦

  الرمز  الرقم الكودى

٤٨  
  

٦٤    

 على مجموع قيمة العنصرين فإن الرقم الكودى سوف يترتب عليه وضع المفاتيح ورموز ءوبنا
 واظهار رمز عالمة No,Yes يترتب علية وضع مفتاحى ٣٦الرسالة فعلى سبيل المثال الرقم الكودى 

  .االستفهام فى الرسالة

  :تنفيذ االوامر دالة الرسالة 

، والبد وان عند ظهور المفاتيح داخل الرسالة فان المستخدم البد وان يقوم بضغط احد هذه المفاتيح 
ذه يقوم المستخدم بإخبار البرنامج بالمفتاح الذى سيقوم بالضغط عليه ، وما الهو االجراء المطلوب تنفي

يوتم إخبار البرنامج بالمفتاح اللذى يتم ضغطه من خالل االرقام الكودية . عند الضغط على المفتاح 
  :المخصصة لكل مفتاح كالتالى 

  المفتاح  الرقم الكودى

 OKتم نقر مفتاح   ١

 Cencelتم نقرمفتاح   ٢

 Abortتم نقر مفتاح  ٣

  Retryتم نقر مفتاح   ٤
 Ignoreتم نقر مفتاح  ٥

 Yesنقر مفتاح تم   ٦

 Noتم نقر مفتاح   ٧

  :مثال

 بمقتضاه يتم حفظ  المصنف قبل اغالقه بحيث يعطى البرنامج رسالة عمل زر بفرض اننا نرغب فى 
  ٤٨كما فى شكل تفيد بأننا بصدد حفظ البيانات واغالق البرنامج فى هذه الحالة يكون الكود 

! 

i 
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  ٤٧

  

  ٤٨شكل رقم 

  شرح الكود

Sub ()نقر_٢ زر  
Dim a, b                                            (المتغيرات المخخصة للرسالتين) 
a = MsgBox ")حفظ البيانات"، ٣٦، "هل تريد حفظ التغيرات التى حدثت فى البيانات("     
If a = ٦ Then ActiveWorkbook.Save 
b = MsgBox ,١٧ ,"Excel ")هل تريد انهاء )"انهاء البرنامج" ) 

If b = ١ Then Application.Quit 
End Sub 

 الخاص ٤ مجموع الرقمين ٣٦ يعنى الرقم aبالنسبة للرسالةاالولى المخصص لها المتغير  •
 ٦ الخاص باظهار  رمز عالمة االستفهام ويعنى الرقم ٣٢  والرقم No,Yesباظهار مفتاحى 

  Yesالضغط على مفتاح 

 الخاص ١ مجموع الرقمين ١٧لرقم  يعنى اbبالنسبة للرسالةالثانية المخصص لها المتغير  •
 الضغط ١ ويعنى الرقم × الخاص باظهار  رمز ١٦  والرقم cancel , okباظهار مفتاحى 

 Okعلى مفتاح 

  وفيما يلى نتائج اعداد هذا االجراء على ورقة العمل 

كود حفظ البیانات 
 والخروج من البرنامج
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  ٤٨

 

  
  ٥١شكل رقم 

  
  ٥٢شكل رقم 

زر انھاء .
  البرنامج

 الرسالة االولى

الرسالة الثانیة وتظھر عقب 
 Yesال   ضغط عل   ى مفت   اح   

  للرسالة االولى 
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  ٤٩

  Inputboxدالة : ثالثا 
مثال . ستخدام من خالل مستطيل يطلب من ادخال البيان المطلوب          تستخدم فى ادخال بيانات بواسطة الم     

وتأخـذ هـذه الدالـة    . ذلك ادخال معدل الضرية لكلى يتم حساب الضرائب التى تستقطع من العاملين      
  :الشكل التالى 

,"نص الرسالة")Inpubox=متغير "العنوان  (القيمة االفتراضية,"
  مثال 

 معين من العاملين واننا نرغب فى حساب الـضريبة الواجـب            بفرض ان لدينا المرتبات الخاصة بعدد     
استقطاعها من هوالء العاملين وان معدل الضريبة سوف يتم ادارجه بواسطة المـستخدم مـن خـالل       

   )٥٣شكل (  وان ورقة العمل تم اعدادها كالتالى h١ فى الخلية inputboxدالة

  

  ٥٣شكل رقم 

  )٥٤شكل رقم (  معدل الضريبة كالتالى ويكون الكود المتعلق بزر االمر ادخال

  

  ٥٤شكل رقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  

  ٥٠

  select caseدالة : رابعا 

تعتبر هذه الدالة من الوال الهامة فى اتخاذ القرار وتستخدم فى حالة وجود عدة حاالت يتوقف عليهـا             
او قيمة متغير ما كأن يتم تحديد تقييم الطالب بناء على درجته النهائية فى مادة ما او عـدة مـواد ،                   

  . حساب الضريبة تصاعديا وفقا لقيمة وعاء الضريبة وهكذا

  :الشكل العام للدالة 
Select case  اسم المتغير الذى له اكثر من قيمة او احتمال 
Case ١ 

 مجموعة االوامر التى تنفذ فى حالة تحقق االحتمال 
Case٢ 

 مجموعة االوامر التى تنفذ فى حالة تحقق االحتمال 
Case ٣ 

االوامر التى تنفذ فى حالة تحقق االحتمال مجموعة   
Case else 

 مجموعة االوامر التى تنفذ فى حالة عدم تحقق اى من االحتماالت السابقة 
End select 

  :مثال 

وان الطالب الذى يحصل على درجة من صفر بفرض اننا نرغب فى حساب تقدير الطالب فى احد المواد 
 يكون تقديره ١٢ الى ١٠ يكون تقديره ضعيف ، ومن ٩ الى ٦ يكون تقديره ضعيف جدا ومن ٥الى 

 الى ١٨ يكون تقديره جيد جدا ومن ١٧ الى ١٦ يكون تقديره جيد ، ومن ١٥ الى ١٣مقبول ومن 
 والتقدير سوف Inputboxوان درجة الطالب سوف يتم ادخالها من خالل .  يكون تقديره ممتاز ٢٠

 هراالجراء سوف يتم من خالل زر على الشاشة  كما يظ وان تنفيذ msgboxيتم اظهارة من خالل 
  ٥٥فى الشكل رقم 

 

 
٥٥شكل رقم   
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  ٥١

٥٦ويكون الكود المرتبط بزر االمر اظهار الدرجة الذى ينفذ عند الضغط على الزر كما فى شكل   
 

 
٥٦شكل رقم   

  )٥٧شكل رقم ( وتكون النتيجة عند الضغط على زر اظهار الدرجة 

  
  ٥٧شكل رقم 

 Inputbox داخال الــ Okلنتيجة بعد ادخال الدرجة والضغط على مفتاح وتكون ا
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  ٥٢

  
  ٥٨شكل رقم 

  انشاء الدوال الخاصة . ١/٥/٦
يمكن مالحظة عدة عيوب فيما يتعلق بالمثال السابق الخاص بعمل تقديرات الطلبة منها ان ادخال البيانات 

رة فى شكل رسالة وبالتـالى يـصعب        يكون مباشرة من خالل رسالة االدخال وان النتيجة تظهر مباش         
االحتفاظ بالبيانات او ادراجها فى جدول وطباعتها لعدد من الطلبة وام بمعنى اخر اذا كان لدينا درجات    
عدد كبير من الطلبة فى شكل جدول ونرغب فى تحويلها الى تقديرات على ان يدرج التقـدير كاحـد                   

السابق الخاص بتقديرات الطلبة فى شكل دالة خاصة        االمر يتطلب ان يتم ادخال الكود       . حقول الجدول   
يتم اعدادها بواسطة المستخدمك وادراجها ضمن الدول الخاصة بالبرنامج ويتم ذلك وفقـا للخطـوات           

  :التالية 
  )٣٥ ص ١/٥/١راجع البند(  من خالل ورقة العمل  Visual Basicعرض شريط ادوات  -١
 Isert/moduleتنفيذ االمر  -٢

  
  ٥٩شكل رقم 
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  ٥٣

 تعـد بـديال   Function حيث ان كلمة Function evaluation(mark( كتابة االمر التالى يتم -٣
 هى اسم الدالة ويتم اختيار هذا االسـم حـسب رغبـة المـستخدم ،                Evaluation و Subلالمر  
 تعنى الدرجة التى سوف يتم ادخالها بواسطة المستخدم وعند االنتهاء من هـذه    )mark(وكلمة

 ٦٠انظر الشكل رقم  ( End Functionى مفتاح االدخال تكتب تلقائيا عبارة العبارة والضغط عل

  
   ٦٠شكل رقم 

 يتم كتابة الكـود بحيـث   End Function  و  Function evaluation(mark)بين عبارتى  -٤
 : كالتالى ٦١يكون كما فى شكل 

  
  ٦١شكل رقم 
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  ٥٤

  تنفيذ الدالة
 واننا نرغب فى حساب ٦٢ ورقة عمل كما فى شكل بفرض ان لدينا درجات عدد من الطلبة مسجلة فى      

  : تتبع الخطوات التالية كتقدير الطالب فى ضوء الدالة السابق اعدادها ولتنفيذ ذل
  C٣الخلية ( تنشيط خلية التقدير للطالب االول  -١

  
  الذهاب الى قائمة ادراج واختيار االمر دالة -٢

  
  لى مفتاح موافق اختيار الدوال المعرفة بواسطة المستخدم والضغط ع -٣
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  ٥٥

  
  "Mark" السابق اعدادها وبها الوسيط الوحيد للدالة وهو الوسيط Evaluationتظهر دالة  -٤

  
 وتنشيط خلية الدرجة للطالب االول  والضغط على مفتاح موافـق فيـتم          Markيتم  داخل الوسيط      -٥

  كتابة تقدير الطالب تلقائيا داخل خلية التقدير للطالب االول 
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  ٥٦

  
ادلة بالجر من اسفل يسار الخلية لحساب التقدير لباقى الطلبة بحيث يظهر الجدول نكما يتم نسخ المع -٦

  :يلى 

  
  تمرين

المطلوب اعداد دالة يمكن من خاللها حساب الضرائب المستحقة على مرتبات الموظفين اذا علمـت ان                 
  سعر الضريبة كالتالى 

   جنيه االولى معفاة٥٠٠٠الـــ 
  %١٠ التالية ١٥٠٠٠الـــ 
  %١٥ التالية ٢٠٠٠٠الـــ

  %٢٠مازاد عن ذلك 
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  ٥٧

  
  
  
  
  

  الثانىالفصل 
  فى التحليل المالىExcel.S .M استخدام
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  ٥٨

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مقدمة
 ، حيث نركز على Ms Excel  نتناول فى هذا الفصل بعض التطبيقات المحاسبية باستخدام برنامج 

اسبية الغراض المساعدة فى اتخاذ القرارارت      كيفية استخدام البرنامج فى تحليل البيانات والمعلومات المح       
االدارية مثل قرارات تقييم االداء المؤسسى ، وقرارات المفاضلة بين البدائل وقرارات تخـصيص المـوارد     
على االستخدامات البديلة من أجل تعظيم ربحية المؤسسة او تخفيض تكاليفها  وذلك من خالل ثالثة مباحث      

  :على النحو التالى 
  . فى تصميم برنامج لتحليل القوائم المالية  Ms Excelتخدام اس. ٢/١
  )التحليل التفاضلى (  فى المفاضلة بين بدائل القرار  Ms Excelاستخدام . ٢/٢
  )البرمجة الخطية (  فى تخصيص الموارد النادرة  Ms Excelاستخدام . ٢/٣
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  ٥٩

  
  الیة  فى تصمیم برنامج لتحلیل القوائم الم Ms Excelاستخدام . ٢/١

  
تعتبر تقارير التحليل المالى احد اهم انواع التقارير التى يتم اعدادها لخدمة كل من ادارة المؤسسة 

ومن ثم ينظر الى هذه النوعية من التقارير الى انها تقارير داخلية . واالطراف الخارجية المهتمة بنشاطها 
الدوات الهامة لتقييم االداء المالى واالدارى اى تقارير ادارية تدخل ضمن تقارير االداء حيث تعتبر احد ا

كما يمكن اعتبارها تقارير خارجية النها تهم االطراف الخارجية . للمؤسسة ككل ، ولكل قسم او ادارة بها 
ومن عادة ما تقوم االدارة بنشر هذه النوعية .النها تعطى لهذه االطراف صورة شاملة عن اداء المؤسسة

  .سةمن التقارير خارج المؤس
    

اال انه يراعى ان تقارير التحليل المالى الداخلى عادة ما تكون تفصيلية ، بعكس تقارير التحليل 
  .المالى التى تنشر خارجيا فانها غالبا ما تكون اجمالية 

  
ونظرا الن تقارير التحليل المالي تعتبر من التقارير الدورية والتى تعتمد فى اعدادها على اجراءات 

اعد متعارف عليها بصورة دائمة ، فانه عادة ما يتم تصميم برامج اليكترونية تقوم بانتاج هذه روتينية وقو
التقارير بصورة الية بمجرد ادخال البيانات  التى يتم االعتماد عليها فى الوصول الى معلومات التحليل 

  . المؤسسةالمالى ، وهذه البيانات عادة ما تكون مستخرجة من القوائم المالية التى تعدها
  : موضوعين اساسيين المبحثهذا ويتضمن هذا 

  لتحليل القوائم الماليةالمفاهيم االساسية  -١
 فى تصميم برنامج لحساب معلومات التحليل المالى M.S Excel كيفية استخدام برنامج  -٢

 ) المرفقةCDمرفق نسخة من البرنامج على الــ (بمجرد اعداد القوائم المالية للمؤسسة  

  لتحليل القوائم المالية  المفاهيم االساسية  .٢/١/١
 على انه احد مراحل االسلوب المنهجـى للمحاسـبة وهـى        تحليل القوائم المالية  يمكن النظر الى    

ويمكن تعريف . المرحلة التى يتم من خاللها تفسير النتائج التى تم استخالصها كمعلومات للنظام المحاسبى 
  :وتحليل البيانات والمعلومات المحاسبية بهدف دراسة التحليل المالى بانه يمثل

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

يعرف التحليل المالى للقوائم المالية بأنه عملية دراسة وتفسير محتوى القوائم المالية بهدف    ومن ثم 
  : يمكن من خاللها الحكم على  ييم اداء المنشاة ، وتوفير مجموعة من المؤشرات  المالية التىتق

  )اليسر المالى( مدى سالمة المركز المالى -١
  )الربحية( قدرة المنشأة على تحقيق عائد على االستثمار -٢
  . جلقدرة  المنشأة على سداد ما عليها من التزامات  سواء كانت قصيرة االجل او طويلة اال -٣
  )استقرار المنشأة( مدى قدرة المنشأة على االستمرار  -٤

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  

  ٦٠

  :القوائم المالية .٢/١/٣
  تتمثل القوائم المالية التى يتم اعدادها فى المؤسسات االقتصادية الهادفة للربح فى 

  قائمة المركز المالى -١
  قائمة الدخل -٢
  قائمة التدفقات النقدية -٣
  .قائمة التغير فى حقوق الملكية -٤

 على القائمتين االولى والثانية باعتبارهما اكثر القوائم شيوعا بجانب انها عادة ما يتضمنا وسوف نركز
ويراعى فى هاتين القائمتين ان يتضمنا بينانات عدة .معظم البيانات الالزمة الجراء التحليل المالى

 بكل بند من بنود سنوات بحيث تتم من خاللها المقارنة بين البيانات ودراسة وتحليل االتجاهات الخاصة
القوائم ، على ان يتم اعتبار احدى هذه السنوات بمثابة سنة اساس يتم اتخاذها كاساس للمقارنة ، 

والمثال .على ان يراعى ان تكون هذه السنة سنة عادية ليس بها اى ظروف غير عادية او استثنائية 
ن اعدادهما الجراء التحليل المالى التالى يوضح كل من  قائمة المركز المالى وقائمة الدخل التى يمك

 ٢٠٠١ وان سنوات المقارنة هى السنوات من ٢٠٠٠بفرض ان سنة االساس فى هذا المثال هى سنة 
  ٢٠٠٣الى 

  قائمة المركز المالى
  القيـــــــــم

  البيان
 ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام

 ٢٧٠٠ ٤٦٠٠ ٢٨٠٠ ١٩٠٠ نقدية

 ١٣٦٠٠ ١١٤٠٠ ٩٦٠٠ ٧٩٠٠ اوراق قبض

 ١٢٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١٠٠٠  عمالء-مدينون

 ٨٩٠٠ ٧٢٠٠ ٦٦٠٠ ٥٠٠٠ مخزون

 ٢٦٤٠٠ ٢٤٣٠٠ ٢٠١٠٠ ١٥٨٠٠ اجمالى االصول المتداولة

 ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ اراضى

 ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ مبانى ووسائل نقل

 ١٥٠٠ ١٥٥٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ يطرح مجمع االستهالك

 ١٣٥٠٠ ١٣٤٥٠ ١٣٥٠٠ ٩٠٠٠ النقلصافى قيمة المبانى ووسائل 

 ٥٤٥٠٠ ٤٥٥٠٠ ٤٥٥٠٠ ٤٢٠٠٠ االت ومعدات

 ٢٠٠٠٠ ١٧٧٠٠ ١٥٣٠٠ ١٢٩٠٠ يطرح مجمع االستهالك

 ٣٤٥٠٠ ٢٧٨٠٠ ٣٠٢٠٠ ٢٩١٠٠ صافى قيمة االالت والمعدات

 ٦٨٠٠٠ ٦١٢٥٠ ٦٣٧٠٠ ٥٨١٠٠ اجمالى االصول الثابتة

 ٣٢٤٠٠ ٣٠٥٥٠ ٢٦٥٠٠ ٢٢٤٠٠ مشروعات تحت التنفيذ

 ١٠٠٤٠٠ ٩١٨٠٠ ٩٠٢٠٠ ٨٠٥٠٠ جمالى االصولا
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  ٦١

  القيـــــــــم
  البيان

 ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام

 ٥٦٠٠ ٥٤٠٠ ٥٧٠٠ ٥٥٥٠  موردون-دائنون

 ٨٩٠٠ ٩٦٠٠ ٦٣٠٠ ٦٥٠٠ اوراق دفع

 ٣٢٠٠ ٣٠٠٠ ٢٩٠٠ ٢٦٠٠ مخصصات

 ١٨٠٠ ١٥٠٠ ١٢٠٠ ٩٠٠ قروض قصيرة االجل

 ١٩٥٠٠ ١٩٥٠٠ ١٦١٠٠ ١٥٥٥٠ اجمالى الخصوم المتداولة

 ٣٣٥٠٠ ٢٦٣٠٠ ٣٣٥٠٠ ٢٩٠٠٠ قروض طويلة االجل

 ٥٣٠٠٠ ٤٥٨٠٠ ٤٩٦٠٠ ٤٤٥٥٠ اجمالى الخصوم

         راس المال وحقوق الملكية

 ٩٠٠٠ ٩٠٠٠ ٩٠٠٠ ٧٠٠٠ اسهم ممتازة

 ٧٠٠٠ ٧٠٠٠ ٧٠٠٠ ٧٠٠٠ سندات محولة السهم عادية

 ٧٠٠٠ ٧٠٠٠ ٧٠٠٠ ٧٠٠٠ اسهم عادية

 ٤٥٠٠ ٣٥٠٠ ٣٥٠٠ ٣٥٠٠ احتياطيات 

 ١٩٩٠٠ ١٩٥٠٠ ١٤١٠٠ ١١٤٥٠ ارباح محتجزة

 ٤٧٤٠٠ ٤٦٠٠٠ ٤٠٦٠٠ ٣٥٩٥٠ اجمالى حقوق الملكية

 ١٠٠٤٠٠ ٩١٨٠٠ ٩٠٢٠٠ ٨٠٥٠٠ اجمالى الخصوم ورأس المال

  قائمة الدخل
  

  البيان
 ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام

 ١٠٠٠٠٠ ١٠١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠ اجمالى المبيعات

 ١٦١٠٠ ٢٥٥٠٠ ٣٧٤٠٠ ٩٣٠٠ خصم مسموح به

 ٢٥٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٥٠٠ مردودات المبيعات

 ٨١٤٠٠ ٧٢٥٠٠ ٦٠٦٠٠ ٤٨٢٠٠ صافى المبيعات

 ٦٣١٠٠ ٥٦٢٠٠ ٤٦٠٠٠ ٣٥٦٠٠ تكلفة المبيعات

 ١٨٣٠٠ ١٦٣٠٠ ١٤٦٠٠ ١٢٦٠٠ مجمل الربح

 ٢٩٠٠ ٢٤٠٠ ٢٤٠٠ ٢٢٠٠ االستهالك

 ٥٢٠٠ ٤٢٠٠ ٣٢٠٠ ٢٢٠٠ مصروفات بيع وتوزيع

 ٢٧٠٠ ٣١٠٠ ٢٥٠٠ ٢١٠٠ مصروفات تمويلية وادارية

 ٧٥٠٠ ٦٦٠٠ ٦٥٠٠ ٦١٠٠ ل من النشاط الرئيسىصافى الدخ

 ١٨٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ايرادات اخرى
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  ٦٢

 ١٦٨٦ ١٥٣٠ ١٦٥٠ ١٥٢٥ فوائد قروض

 ٧٦١٤ ٦٠٧٠ ٦٣٥٠ ٥٥٧٥ صافى الربح قبل الضرائب

 ٤٥٠٠ ٣٤٠٠ ٣٧٠٠ ٣١٠٠ الضرائب

  ٣١١٤  ٢٦٧٠  ٢٦٥٠  ٢٤٧٥ صافى الربح بعد الضرائب

  
  تحليل القوائم الماليةاالساليب الرئيسية ل.  ٢/١/٤

  )التحليل االفقى.( تحليل االتجاهات والتغيرات المالية -١
  ) قوائم التوزيع النسبى(التحليل الرأسى للقوائم المالية  -٢
  التحليل بالنسب والمؤشرات المالية البسيطة والمركبة -٣
  .التحليل االحصائى للقوائم المالية -٤

  )التحليل االفقى(تحليل االتجاهات: اوال
مقارنة البيانات  اى مقارنة القوائم المالية لعدد من السنوات لبيان التغيرات او االتجاهاتيعنى 

فترات مختلفة ، بمعنى مقارنة لبند بنفسه فى سنوات مختلفة بهدف تحديد اتجاه التغير  ببعضها البعض فى
  .فى البند

قيمة العنصر فى سنة   (يتم حساب نسبة قيمة كل عنصر لقيمته فى سنة االساس بالمعادلة التالية
  . ١ -) قيمة العنصر فى سنة االساس÷  المقارنة

يراعى عند اختيار سنة االساس ان تكون فترة مالية طبيعية وتتماثل مع سنوات المقارنة من حيث 
  تاريخ وانتهاء السنة المالية

   )قوائم التوزيع النسبى( التحليل الرأسى ثانيا 
 اعـداد قائمـة      حيث تتم    ائمة المالية خالل السنة المالية الواحدة     دراسة العالقة بين بنود الق    اى  

  حساب نسبة كل عنصر من عناصرها الى صافى ايرادات المبيعاتعن طريقالتوزيع النسبى لقائمة الدخل  
  :اعداد قائمة التوزيع النسبى للميزانية يتم ايجاد نسبتين لكل عنصراما . 

  .نسبة العنصر الى اجمالى االصول -
بة العنصر الى اجمالى المجموعة الفرعية التى ينتمى اليها العنصر مثال نـسبة كـل              نس -

عنصر من عناصر االصول المتداولة الى اجمالى االصول المتداولة ، ونسبة كل عنصر             
  .امن عناصر حقوق الملكية الى اجمالى حقوق الملكية وهكذ

  :بةالتحليل بالنسب والمؤشرات المالية البسيطة والمركثالثا 
مقارنة البيانات الواردة فى القائمة المالية الواحدة او فى عدة قوائم ببعضها البعض واستخراج اى 

  تشمل هذه المؤشراتمجموعة من المؤشرات المالية ، 
تستخدم فى قياس مدى قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة االجل او : نسب السيولة -

  العاجلة
قياس  القوة االيرادية لالموال المستثمرة فى الشركة وقدرة تستخدم فى : تحليل الربحية  -

  :االدارة على تعظيم ارباح الشركة من عملياتها الجارية واالستثمارية
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  ٦٣

تحليل  المديونية او اليسر المالى او نسب المتاجرة بحق الملكية وتساعد فى قياس قدرة  -
ى تمويل عمليات الشركة الجارية االدارة على استخدام الديون او مصادر التمويل الخارجية ف

  .واالستثمارية
  .تهدف الى قياس فاعلية وكفاءة الشركة فى استخدام مواردها  المختلفة: تحليل النشاط -

  مؤشرات تحليل الربحية
 التعليق اسلوب حسابه المؤشر

معدل العائد على حقوق 
 الملكية

ة فى تحقيق يقيس نسبة مساهمة حقوق الملكي حقوق الملكية÷ صافى الربح  
 العائد 

معدل العائد على 
 =اجمالى االستثمار

اجمالى ÷ الفوائد + صافى الربح 
 االصول

مساهمة االصول المستمرة فى تحقيق عائد لكل 
 من المالك والدائنين

معدل العائد على 
 = االموال المستثمرة 

معدل × معدل العائد على المبيعات 
 دوران االصول

القوة االيراداية للشركة ألنه  يقيس                
يرتبط بصافى المبيعات من ناحية وباجمالى 
االموال المستثمرة فى االول من ناحية اخرى 
ويجب اال يقل هذا المعدل عن معدل تكلفة رأس 
المال او معدل الفوائد على القروض قصيرة 

   االجل
معدل العائد على 

 = المبيعات

  المبيعات فى تحقيق االرباح ساهمةم  صافى المبيعات ÷صافى الربح  

 قدرة االصول المستثمرة على تحقيق االيرادات اجمالى االصول÷ صافى المبيعات = معدل دوران المبيعات
نسبة مجمل الربح الى 

 = المبيعات
  يقيس ما يحققه كل جنيه او دينار من المبيعات صافى المبيعات÷ مجمل الربح  

 من ارباح مباشرة 
  قياس السيولةمؤشرات 

 التعليق اسلوب الحساب  المؤشر 
  االصول المتداولة نسبة التداول 

 الخصوم المتداولة
تقيس نسبة االول المتداولة اقريبة من النقدية 
الى الخصوم المتداولة ذات موعد االستحقاق 
القريب كلما كان هذه النسبة اكبر كلما كانت 

 افضل

  المخزون السلعى-    المتداولة االصول نسبة السيولة 
 الخصوم المتداولة

  تركز هذه النسبة على بنود االصول المتداولة
 سريعة التحويل الى نقدية

نسبة السيولة 
 السريعة

اوراق + النقدية بالبنوك والصندوق (
 الخصوم المتداولة ÷ ) القبض

 

  تركز هذه النسبة على بنود االصول المتداولة
ما يمكن اعتباره سريعة التحويل الى نقدية او 
 نقدية سائلة
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  ٦٤

الفاصل الزمنى 
 الدفاعى 

 االصول النقدية
 متوسط تكاليف التشغيل اليومية

 

مدى قدرة االول النقدية على الوفاء باحتياجات 
التشغيل اليومية خالل فترة زمنية معينة او 
تقيس الفترة الزمنية التى تستطيع خاللها 

غيل االصول النقدية الوفاء بمتطلبات التش
 اليومية

متوسط تكاليف 
 التشغيل اليومية 

لى تكاليف التشغيل السنوية بدون اجما
 استهالك االصول

 عدد ايام العمل سنويا 

 

  مؤشرات تحليل هيكل التمويل
 التعليق اسلوب الحساب البيان

 تمثل نسبة التمويل الخارجى الى الداخلى اجمالى االصول÷ اجمالى الخصوم  معدل المديونية

تمثل نسبة التمويل الداخلى الى الخارجى  اجمالى االصول÷ حقوق الملكية *نسبة حقوق الملكية 
 يعتبر هيكل ٠,٥واذا كانت النسبة اقل من 
 يعتبر حدى ٠,٥=التمويل مختل او سيء ، 

  يعتبر متوازن٠,٥، اكبر من 

نسبة الخصوم الى حقوق 
 الملكية

ضا نسبة االنتفاع بالديون وتقيس  اي تسمى حقوق الملكية÷ إجمالى الخصوم
قدرة الشركة على االعتماد على الديون فى 

 الحصول على احتياجاتها المالية

  مؤشرات تحليل النشاط ومعدل الدوران
 التعليق البيان البيان

معدل دوران 
 المدينين

متوسط ÷ صافى المبيعات اآلجلة 
 صافى المدينين

تمان يقيس عدد المرات التى تم فيها منح ائ
للعمالء وتم تحصيل هذا االئتمان ومن ثم يقيس 

 منح االئتمان  هذا المؤشر كفاءة عملية
 والتحصيل

متوسط عمر 
 المدينين

معدل دوران ÷ عدد ايام السنة 
 المدينين

 يعتبر مؤشر مكمل للمؤشر السابق

معدل دوران 
 المخزون

  استخدام المخزونتشير الى قدرة الشركة على  متوسط المخزون÷ صافى المبيعات 
فى تحقيق ايرادات مباشرة اى تحويله الى 

 بضاعة مباعة
معدل دوران 
 االصول

متوسط اجمالى  ÷  صافى المبيعات
 االصول

تشير الى قدرة الشركة على استخدام االصول 
 فى تحقيق ايرادات مباشرة

معدل دوران رأس 
 =المال العامل 

الى قدرة الشركة على استخدام عناصر تشير  االصول المتداولة÷ صافى المبيعات 
  فى تحقيق ايرادات مباشرة االصول المتداولة
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  ٦٥

  
  :لحساب معلومات التحليل المالى  فى تصميم برنامجM.S Excel استخدام برنامج .٢/١/٥

  
  تمهيد: اوال 

مصنف  يتم فتح M S Excelباستخدام برنامج لتصميم برنامج التحليل االليكترونى للقوائم المالية 
  : على النحو التالى Work sheets ورقة عمل١٢ على ان يكون مكون من Workboobجديد 

  .الورقة االولى تسمى باسم قائمة الدخل و تخصص الدراج بيانات قائمة الدخل -١
 الورقة الثانية تسمى باسم الميزانية وتخصص الدراج بيانات قائمة المركز المالى وتعتبر  -٢

ائمتين بمثابة مدخالت البرنامج ويراعى فى كل من هاتين الورقتين ما بيانات كل من هاتين الق
  :يلى 

ان تتضمن حقول الدراج  بيانات عن سنوات مقارنة تمثل احداهما سنة االساس ، وتم اعداد   -أ 
  .كل قائمة على اساس ادراج بيانات اربعة سنوات 

كون هذه البيانات معروف  يتم فى كل قائمة ادراج مجموعة البيانات االختبارية ويفضل ان ت  - ب 
يمكن االعتماد ( نتيجة تشغيلها مسبقا حتى يتم التأكد من سالمة منطق البرنامج عند تشغيله 

 ).على بيانات سنوات ماضية فعلية 

يراعى بالنسبة لقائمة الدخل ان يتم ادراج المعادالت التى يتم من خاللها حساب كل من صافى   -ج 
ل من النشاط الرئيسى ، صافى الربح قبل الضرائب المبيعات ، مجمل الربح صافى الدخ

وصافى الربح بعد الضرائب بحيث تحسب هذه القيم اليا بمجرد ادخال البيانات التى تستخدم 
 شكل  ورقة قائمة الدخل فى صورتها النهائية ، والشكل ١فى حسابها  ويظهر الشكل رقم 

  شكل الورقة بما تحتويه من معادالت ٢رقم 

سبة لقائمة المركز المالى ان يتم ان ادراج المعادالت التى يتم من خاللها حساب يراعى بالن  -د 
صافى قيمة كل اصل ثابت بعد استبعاد مجمع االهالك ، اجمالى االصول المتداولة ، اجمالى 
االصول الثابتة ، اجمالى االصول ، اجمالى حقوق الملكية ، اجمالى االصول وحقوق الملكية 

قيم اليا بمجرد ادخال البيانات التى تستخدم فى حسابها ، كما يتم ادراج بحيث تحسب هذه ال
 المنطقية بهدف المقارنة بين كل من اجمالى االصول  واجمالى الخصوم وحقوق IFدالة 

الملكية بحيث تظهر رسالة على الشاشة فى حالة عدم تساوى جانبى الميزانية تشير الى ذلك 
. 

شكل ٥ قائمة المركز المالى فى صورتها النهائية ، والشكل رقم شكل  ورقة٤ويظهر الشكل رقم  
 معادالتالورقة بما تحتويه من 
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  ٦٦

  
  ١ شكل رقم

  
  ٢ شكل رقم

  انشاء زر امر الدخال بیانات معدل ضرائب الدخل ونسبة االرباح الموزعة 
ه ادخل معدل الضرائب على الدخل ونسبة االرباح الموزعة بواسطة الشركة تم تخصیص زر امر یتم بمقتضا

 الدخال القیمتین فى الخالیا المخصة بحیث یتم االعتماد Inputboxبحیث یرتبط ھذا الزر بصندوقین ادخال 
د  الكو٣علیھما فى حساب قیمة كل من ضرائب الدخل وقیمة االرباح الموزعة والمحتجزة ، ویظھر الشكل رقم 

  المرتبط بھذا الزر 
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  ٦٧

  
  ٣ شكل رقم

  
  ٤ شكل رقم
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  ٦٨

  
  ٥ شكل رقم

  
  تحليل اتجاهات قائمة الدخلثانيا 

تخصص الورقة الثالثة من المصنف لتحليل اتجاهات قائمة الدخل وتعتبر السنة االولى هى سنة 
حساب نسبة قيمة كل عنصر لقيمته فى سنة االساس ادراج المعادالت التى يتم على اساسها يتم اس االس

  بالمعادلة التالية 
  ١ –) قيمة العنصر فى سنة االساس÷   قيمة العنصر فى سنة المقارنة(

ويتم ادراج هذه المعادلة لكل عنصر عن طريق الربط بين ورقة قائمة الدخل وورقة تحليل 
 قائمة الدخل بحيث تكون معادالت الربط بين الورقتين  فى ورقة تحليل اتجاهات قائمة الدخل على اتجاهات

  النحو التالى  
عناصر قائمة 

 الدخل
 ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام

 اجمالى المبيعات
قائمة '=
قائمة '/B٣!'الدخل
 ١-B٣!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٣!'الدخل
 ١-B٣!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٣!'خلالد

 ١-B٣!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٣!'الدخل
 ١-B٣!'الدخل

 خصم مسموح به
قائمة '=
قائمة '/B٤!'الدخل
 ١-B٤!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٤!'الدخل
 ١-B٤!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٤!'الدخل
 ١-B٤!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٤!'الدخل
 ١-B٤!'الدخل
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  ٦٩

عناصر قائمة 
 الدخل

 ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام

 مردودات المبيعات
قائمة '=
قائمة '/B٥!'الدخل
 ١-B٥!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٥!'الدخل
 ١-B٥!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٥!'الدخل
 ١-B٥!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٥!'الدخل
 ١-B٥!'الدخل

 صافى المبيعات
قائمة '=
قائمة '/B٦!'الدخل
 ١-B٦!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٦!'الدخل
 ١-B٦!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٦!'الدخل
 ١-B٦!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٦!'الدخل
 ١-B٦!'الدخل

 تكلفة المبيعات
قائمة '=
قائمة '/B٧!'الدخل
 ١-B٧!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٧!'الدخل
 ١-B٧!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٧!'الدخل
 ١-B٧!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٧!'الدخل
 ١-B٧!'الدخل

 مجمل الربح
قائمة '=
قائمة '/B٨!'الدخل
 ١-B٨!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٨!'الدخل
 ١-B٨!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٨!'الدخل
 ١-B٨!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٨!'الدخل
 ١-B٨!'الدخل

 االستهالك
قائمة '=
قائمة '/B٩!'الدخل
 ١-B٩!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٩!'الدخل
 ١-B٩!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٩!'الدخل
 ١-B٩!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٩!'خلالد

 ١-B٩!'الدخل

مصروفات بيع 
 وتوزيع

قائمة '=
قائمة '/B١٠!'الدخل
 ١-B١٠!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٠!'الدخل
 ١-B١٠!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٠!'الدخل
 ١-B١٠!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٠!'الدخل
 ١-B١٠!'الدخل

مصروفات تمويلية 
 وادارية

قائمة '=
قائمة '/B١١!'الدخل
 ١-B١١!'خلالد

قائمة '=
قائمة '/C١١!'الدخل
 ١-B١١!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١١!'الدخل
 ١-B١١!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١١!'الدخل
 ١-B١١!'الدخل

صافى الدخل من 
 النشاط الرئيسى

قائمة '=
قائمة '/B١٢!'الدخل
 ١-B١٢!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٢!'الدخل
 ١-B١٢!'الدخل

قائمة '=
ائمة ق'/D١٢!'الدخل
 ١-B١٢!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٢!'الدخل
 ١-B١٢!'الدخل

 ايرادات اخرى
قائمة '=
قائمة '/B١٣!'الدخل
 ١-B١٣!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٣!'الدخل
 ١-B١٣!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٣!'الدخل
 ١-B١٣!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٣!'الدخل
 ١-B١٣!'الدخل

 فوائد قروض
قائمة '=
قائمة '/B١٤!'الدخل
 ١-B١٤!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٤!'الدخل
 ١-B١٤!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٤!'الدخل
 ١-B١٤!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٤!'الدخل
 ١-B١٤!'الدخل
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  ٧٠

عناصر قائمة 
 الدخل

 ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام

صافى الربح قبل 
 الضرائب

قائمة '=
قائمة '/B١٥!'الدخل
 ١-B١٥!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٥!'الدخل
 ١-B١٥!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٥!'الدخل
 ١-B١٥!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٥!'الدخل
 ١-B١٥!'الدخل

 الضرائب
قائمة '=
قائمة '/B١٦!'الدخل
 ١-B١٦!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٦!'الدخل
 ١-B١٦!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٦!'الدخل
 ١-B١٦!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٦!'الدخل
 ١-B١٦!'الدخل

صافى الربح بعد 
 الضرائب

ئمة قا'=
قائمة '/B١٧!'الدخل
 ١-B١٧!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٧!'الدخل
 ١-B١٧!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٧!'الدخل
 ١-B١٧!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٧!'الدخل
 ١-B١٧!'الدخل

االرباح الموزعة 
)٧٥(% 

قائمة '=
قائمة '/B١٨!'الدخل
 ١-B١٨!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٨!'الدخل
 ١-B١٨!'الدخل

ائمة ق'=
قائمة '/D١٨!'الدخل
 ١-B١٨!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٨!'الدخل
 ١-B١٨!'الدخل

االرباح المحتجزة 
)٢٥(% 

قائمة '=
قائمة '/B١٩!'الدخل
 ١-B١٩!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٩!'الدخل
 ١-B١٩!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٩!'الدخل
 ١-B١٩!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٩!'الدخل
 ١-B١٩!'الدخل

  
  

  ٦وتكون هذه الورقة فى صورتها النهائية كما فى شكل 

  
  ٦ شكل رقم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  

  ٧١

   تحليل اتجاهات قائمة المركز المالى:ثالثا
تخصص الورقة الرابعة من المصنف لتحليل اتجاهات قائمة المركز المالى بنفس اسلوب اعداد  

  لمعادالت التى يتم ادراجها فى هذه الورقة على النحو التالى ورقة تحليل اتجاهات قائمة الدخل بحيث  يكون ا
عناصر 
 الميزانية

 ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام

 نقدية
قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٣

 ١-B٣!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٣

 ١-B٣!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dالمركز قائمة'/٣ 

 ١-B٣!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٣

 ١-B٣!'المالى 

 اوراق قبض
قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٤

 ١-B٤!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٤

 ١-B٤!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٤

 ١-B٤!'المالى 

ائمة المركز المالى ق'=
'!Eقائمة المركز '/٤

 ١-B٤!'المالى 

 -مدينون
 عمالء

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٥

 ١-B٥!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٥

 ١-B٥!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٥

 ١-B٥!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٥

 ١-B٥!'المالى 

 مخزون
قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٦

 ١-B٦!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٦

 ١-B٦!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٦

 ١-B٦!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٦

 ١-B٦!'المالى 

اجمالى االصول 
 المتداولة

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٧

 ١-B٧!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٧

 ١-B٧!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٧

 ١-B٧!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٧

 ١-B٧!'المالى 

 اراضى
قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٨

 ١-B٨!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٨

 ١-B٨!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٨

 ١-B٨!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٨

 ١-B٨!'المالى 

مبانى ووسائل 
 نقل

ى قائمة المركز المال'=
'!Bقائمة المركز '/٩

 ١-B٩!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٩

 ١-B٩!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٩

 ١-B٩!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٩

 ١-B٩!'المالى 

يطرح مجمع 
 االستهالك

قائمة المركز المالى '=
'!Bالمركز قائمة '/١٠

 ١-B١٠!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/١٠

 ١-B١٠!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/١٠

 ١-B١٠!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/١٠

 ١-B١٠!'المالى 

صافى قيمة 
المبانى ووسائل 

 النقل

قائمة المركز المالى '=
'!Bئمة المركز قا'/١١

 ١-B١١!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/١١

 ١-B١١!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/١١

 ١-B١١!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/١١

 ١-B١١!'المالى 
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  ٧٢

عناصر 
 الميزانية

 ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام

 االت ومعدات
قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/١٢

 ١-B١٢!'لى الما

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/١٢

 ١-B١٢!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/١٢

 ١-B١٢!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/١٢

 ١-B١٢!'المالى 

يطرح مجمع 
 االستهالك

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/١٣

 ١-B١٣!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/١٣

 ١-B١٣!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/١٣

 ١-B١٣!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/١٣

 ١-B١٣!'المالى 

صافى قيمة 
االالت 
 والمعدات

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/١٤

 ١-B١٤!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/١٤

 ١-B١٤!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/١٤

 ١-B١٤!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/١٤

 ١-B١٤!'المالى 

اجمالى االصول 
 الثابتة

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/١٥

 ١-B١٥!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/١٥

 ١-B١٥!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/١٥

 ١-B١٥!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/١٥

 ١-B١٥!'المالى 

مشروعات 
 تحت التنفيذ

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/١٦

 ١-B١٦!'المالى 

لمركز المالى قائمة ا'=
'!Cقائمة المركز '/١٦

 ١-B١٦!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/١٦

 ١-B١٦!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/١٦

 ١-B١٦!'المالى 

 اجمالى االصول
قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/١٧

 ١-B١٧!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/١٧

 ١-B١٧!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/١٧

 ١-B١٧!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/١٧

 ١-B١٧!'المالى 

 -دائنون
 موردون

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/١٨

 ١-B١٨!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cالمركز قائمة'/١٨ 

 ١-B١٨!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/١٨

 ١-B١٨!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/١٨

 ١-B١٨!'المالى 

 اوراق دفع
قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/١٩

 ١-B١٩!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/١٩

 ١-B١٩!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/١٩

 ١-B١٩!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/١٩

 ١-B١٩!'المالى 

 مخصصات
قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٢٠

 ١-B٢٠!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٢٠

 ١-B٢٠!'المالى 

 المالى قائمة المركز'=
'!Dقائمة المركز '/٢٠

 ١-B٢٠!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٢٠

 ١-B٢٠!'المالى 

قروض قصيرة 
 االجل

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٢١

 ١-B٢١!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٢١

 ١-B٢١!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٢١

 ١-B٢١!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٢١

 ١-B٢١!'المالى 
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  ٧٣

عناصر 
 الميزانية

 ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام

اجمالى 
الخصوم 
 المتداولة

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٢٢

 ١-B٢٢!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٢٢

 ١-B٢٢!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٢٢

 ١-B٢٢!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٢٢

 ١-B٢٢!'المالى 

قروض طويلة 
 االجل

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٢٣

 ١-B٢٣!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٢٣

 ١-B٢٣!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dمركز قائمة ال'/٢٣

 ١-B٢٣!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٢٣

 ١-B٢٣!'المالى 

اجمالى 
 الخصوم

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٢٤

 ١-B٢٤!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٢٤

 ١-B٢٤!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٢٤

 ١-B٢٤!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٢٤

 ١-B٢٤!'المالى 

راس المال 
 وحقوق الملكية

  
قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٢٥

 ١-B٢٥!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٢٥

 ١-B٢٥!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٢٥

 ١-B٢٥!'المالى 

 اسهم ممتازة
قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٢٦

 ١-B٢٦!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٢٦

 ١-B٢٦!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٢٦

 ١-B٢٦!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٢٦

 ١-B٢٦!'المالى 

ولة سندات مح
 السهم عادية

قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٢٧

 ١-B٢٧!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٢٧

 ١-B٢٧!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٢٧

 ١-B٢٧!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٢٧

 ١-B٢٧!'المالى 

 اسهم عادية
قائمة المركز المالى '=
'!Bقائمة المركز '/٢٨

 ١-B٢٨!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٢٨

 ١-B٢٨!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٢٨

 ١-B٢٨!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٢٨

 ١-B٢٨!'المالى 

 احتياطيات 
لمالى قائمة المركز ا'=
'!Bقائمة المركز '/٢٩

 ١-B٢٩!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٢٩

 ١-B٢٩!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٢٩

 ١-B٢٩!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٢٩

 ١-B٢٩!'المالى 

 ارباح محتجزة
قائمة المركز المالى '=
'!Bائمة المركز ق'/٣٠

 ١-B٣٠!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٣٠

 ١-B٣٠!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٣٠

 ١-B٣٠!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٣٠

 ١-B٣٠!'المالى 

اجمالى حقوق 
 الملكية

قائمة المركز المالى '=
'!Bمركز قائمة ال'/٣١

 ١-B٣١!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Cقائمة المركز '/٣١

 ١-B٣١!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Dقائمة المركز '/٣١

 ١-B٣١!'المالى 

قائمة المركز المالى '=
'!Eقائمة المركز '/٣١

 ١-B٣١!'المالى 

  
  ٧وتكون هذه الورقة فى صورتها النهائية كما فى شكل 
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  ٧ شكل رقم

  . التوزيع النسبى لقائمة الدخل :رابعا
تخصص  الورقة الخامسة الجراء التوزيع النسبى لقائمة الدخل  وتكون المعادالت التى تتضمنها 

  هذه الورقة كالتالى 
   

عناصر قائمة 
 الدخل

 ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام

         اجمالى المبيعات

 هخصم مسموح ب
قائمة '=
قائمة '/B٤!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٤!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٤!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٤!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

مردودات 
 المبيعات

قائمة '=
قائمة '/B٥!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٥!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٥!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٥!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

 صافى المبيعات
قائمة '=
قائمة '/B٦!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٦!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٦!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٦!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

 تكلفة المبيعات
قائمة '=
ائمة ق'/B٧!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٧!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٧!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٧!'الدخل
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 ٦$E$!'الدخل ٦$D$!'الدخل ٦$C!'الدخل ٦$B$!'الدخل

 مجمل الربح
قائمة '=
قائمة '/B٨!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٨!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٨!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

 قائمة'=
قائمة '/E٨!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

 االستهالك
قائمة '=
قائمة '/B٩!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C٩!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D٩!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E٩!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

مصروفات بيع 
 وتوزيع

قائمة '=
قائمة '/B١٠!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٠!'دخلال

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٠!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٠!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

مصروفات 
 تمويلية وادارية

قائمة '=
قائمة '/B١١!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١١!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١١!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١١!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

صافى الدخل من 
 النشاط الرئيسى

قائمة '=
قائمة '/B١٢!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٢!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٢!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٢!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

 ايرادات اخرى
قائمة '=
قائمة '/B١٣!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٣!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٣!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٣!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

 فوائد قروض
قائمة '=
قائمة '/B١٤!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٤!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٤!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٤!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

صافى الربح قبل 
 الضرائب

قائمة '=
قائمة '/B١٥!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٥!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٥!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٥!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

 الضرائب
قائمة '=
قائمة '/B١٦!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٦!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٦!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٦!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

صافى الربح بعد 
 الضرائب

قائمة '=
قائمة '/B١٧!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٧!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٧!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٧!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

االرباح الموزعة 
)٧٥(% 

قائمة '=
قائمة '/B١٨!'الدخل

 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٨!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٨!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٨!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل
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االرباح المحتجزة 
)٢٥(% 

قائمة '/B١٩!'قائمة الدخل'=
 ٦$B$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/C١٩!'الدخل

 ٦$C!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/D١٩!'الدخل

 ٦$D$!'الدخل

قائمة '=
قائمة '/E١٩!'الدخل

 ٦$E$!'الدخل

  

   )٨شكل رقم ( وتكون صورة الورقة النهائية كالتالى 

  
  ٨ شكل رقم

  . التوزيع النسبى لقائمة المركز المالى خامسا
   السادسة الجراء التوزيع النسبى لقائمة المركز المالى وتكون   كما يلى تخصص  الورقة

عناصر  ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام
  الميزانية

  
 اجمالى فرعى اجمالى فرعى اجمالى فرعى اجمالى فرعى

 نقدية

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٣
المركز المالى 

'!$B$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٣
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٣
المركز المالى 

'!$C$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٣
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٣
المركز المالى 

'!$D$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٣
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

ائمة المركز ق'=
المالى 

'!Eقائمة '/٣
المركز المالى 

'!$E$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٣
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

 اوراق قبض

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٤
المركز المالى 

'!$B$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٤
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٤
المركز المالى 

'!$C$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٤
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٤
المركز المالى 

'!$D$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٤
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٤
المركز المالى 

'!$E$٧ 

مة المركز قائ'=
المالى 

'!Eقائمة '/٤
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

 -مدينون
 عمالء

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٥

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٥

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٥

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٥

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٥

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٥

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٥

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٥
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عناصر  ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام
  الميزانية

  
 اجمالى فرعى اجمالى فرعى اجمالى فرعى اجمالى فرعى

المركز المالى 
'!$B$٧ 

المركز المالى 
'!$B$١٧ 

المركز المالى 
'!$C$٧ 

المركز المالى 
'!$C$١٧ 

المركز المالى 
'!$D$٧ 

المركز المالى 
'!$D$١٧ 

المركز المالى 
'!$E$٧ 

المركز المالى 
'!$E$١٧ 

 خزونم

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٦
المركز المالى 

'!$B$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٦
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٦
المركز المالى 

'!$C$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٦
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dائمة ق'/٦
المركز المالى 

'!$D$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٦
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٦
المركز المالى 

'!$E$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٦
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

اجمالى 
االصول 
 المتداولة

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٧
كز المالى المر
'!$B$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٧
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٧
المركز المالى 

'!$C$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٧
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٧
المركز المالى 

'!$D$٧ 

قائمة المركز '=
مالى ال

'!Dقائمة '/٧
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٧
المركز المالى 

'!$E$٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٧
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

 اراضى

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٨
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٨
مالى المركز ال

'!$B$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٨
المركز المالى 

'!$C$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٨
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٨
المركز المالى 

'!$D$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٨
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
لى الما

'!Eقائمة '/٨
المركز المالى 

'!$E$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٨
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

مبانى 
 ووسائل نقل

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٩
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٩
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة'/٩ 
المركز المالى 

'!$C$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٩
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٩
المركز المالى 

'!$D$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٩
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٩
المركز المالى 

'!$E$١٥ 

لمركز قائمة ا'=
المالى 

'!Eقائمة '/٩
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

يطرح مجمع 
 االستهالك

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٠
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٠
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٠
المركز المالى 

'!$C$١٥ 

قائمة المركز '=
مالى ال

'!Cقائمة '/١٠
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٠
المركز المالى 

'!$D$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٠
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٠
المركز المالى 

'!$E$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٠
الى المركز الم

'!$E$١٧ 

صافى قيمة 
المبانى 
ووسائل 

 النقل

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١١
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١١
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١١
المركز المالى 

'!$C$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١١
 المالى المركز

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١١
المركز المالى 

'!$D$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١١
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١١
المركز المالى 

'!$E$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١١
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

االت 
 ومعدات

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٢
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٢
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٢
المركز المالى 

'!$C$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٢
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٢
المركز المالى 

'!$D$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٢
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٢
المركز المالى 

'!$E$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٢
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

قائمة المركز '=قائمة المركز '=مة المركز قائ'=قائمة المركز '=قائمة المركز '=قائمة المركز '=قائمة المركز '=قائمة المركز '=يطرح مجمع 
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  ٧٨

عناصر  ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام
  الميزانية

  
 اجمالى فرعى اجمالى فرعى اجمالى فرعى اجمالى فرعى

المالى  االستهالك
'!Bقائمة'/١٣ 

المركز المالى 
'!$B$١٧ 

المالى 
'!Bقائمة '/١٣

المركز المالى 
'!$B$١٧ 

المالى 
'!Cقائمة '/١٣

المركز المالى 
'!$C$١٥ 

المالى 
'!Cقائمة '/١٣

المركز المالى 
'!$C$١٧ 

المالى 
'!Dقائمة '/١٣

المركز المالى 
'!$D$١٥ 

المالى 
'!Dقائمة '/١٣

المركز المالى 
'!$D$١٧ 

المالى 
'!Eقائمة '/١٣

المركز المالى 
'!$E$١٥ 

المالى 
'!Eقائمة '/١٣

المركز المالى 
'!$E$١٧ 

صافى قيمة 
االالت 
 والمعدات

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٤
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

ة المركز قائم'=
المالى 

'!Bقائمة '/١٤
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٤
المركز المالى 

'!$C$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٤
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٤
المركز المالى 

'!$D$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة'/١٤ 
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٤
المركز المالى 

'!$E$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٤
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

اجمالى 
االصول 
 الثابتة

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٥
المركز المالى 

'!$B$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٥
كز المالى المر
'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٥
المركز المالى 

'!$C$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٥
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٥
المركز المالى 

'!$D$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٥
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

مركز قائمة ال'=
المالى 

'!Eقائمة '/١٥
المركز المالى 

'!$E$١٥ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٥
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

مشروعات 
 تحت التنفيذ

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٦
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٦
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

  

ركز قائمة الم'=
المالى 

'!Dقائمة '/١٦
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٦
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

اجمالى 
 االصول

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٧
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٧
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

  

قائمة المركز '=
لمالى ا

'!Dقائمة '/١٧
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٧
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

 -دائنون
 موردون

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٨
المركز المالى 

'!$B$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٨
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٨
المركز المالى 

'!$C$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٨
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٨
المركز المالى 

'!$D$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٨
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٨
المركز المالى 

'!$E$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٨
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

 اوراق دفع

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٩
المركز المالى 

'!$B$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/١٩
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/١٩
المركز المالى 

'!$C$٢٢ 

 قائمة المركز'=
المالى 

'!Cقائمة '/١٩
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٩
المركز المالى 

'!$D$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/١٩
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٩
المركز المالى 

'!$E$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/١٩
المالى المركز 

'!$E$١٧ 

 مخصصات

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٠
المركز المالى 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٠
المركز المالى 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٠
المركز المالى 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٠
المركز المالى 

مة المركز قائ'=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٠
المركز المالى 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٠
المركز المالى 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٠
المركز المالى 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٠
المركز المالى 
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  ٧٩

عناصر  ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام
  الميزانية

  
 اجمالى فرعى اجمالى فرعى اجمالى فرعى اجمالى فرعى

'!$B$٢٢ '!$B$١٧ '!$C$٢٢ '!$C$١٧ '!$D$٢٢ '!$D$١٧ '!$E$٢٢ '!$E$١٧ 

قروض 
قصيرة 
 االجل

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢١
المركز المالى 

'!$B$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢١
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢١
المركز المالى 

'!$C$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢١
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢١
لمالى المركز ا

'!$D$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢١
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢١
المركز المالى 

'!$E$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢١
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

اجمالى 
الخصوم 
 المتداولة

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٢
لى المركز الما

'!$B$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٢
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٢
المركز المالى 

'!$C$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٢
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٢
المركز المالى 

'!$D$٢٢ 

قائمة المركز '=
مالى ال

'!Dقائمة '/٢٢
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٢
المركز المالى 

'!$E$٢٢ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٢
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

قروض 
 طويلة االجل

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٣
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٣
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٣
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٣
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

اجمالى 
 الخصوم

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٤
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٤
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٤
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

  

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٤
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

 راس المال وحقوق الملكية
  

              

 اسهم ممتازة

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٦
المركز المالى 

'!$B$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٦
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٦
المركز المالى 

'!$C$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٦
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٦
المركز المالى 

'!$D$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٦
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٦
المركز المالى 

'!$E$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٦
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

سندات 
محولة 

 السهم عادية

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٧
المركز المالى 

'!$B$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٧
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٧
المركز المالى 

'!$C$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٧
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٧
المركز المالى 

'!$D$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٧
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٧
المركز المالى 

'!$E$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٧
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

 اسهم عادية

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٨
المركز المالى 

'!$B$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٨
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
لمالى ا

'!Cقائمة '/٢٨
المركز المالى 

'!$C$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٨
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٨
المركز المالى 

'!$D$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٨
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٨
مالى المركز ال

'!$E$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٨
المركز المالى 

'!$E$١٧ 
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  ٨٠

عناصر  ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢عام ٢٠٠١عام ٢٠٠٠عام
  الميزانية

  
 اجمالى فرعى اجمالى فرعى اجمالى فرعى اجمالى فرعى

 احتياطيات 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٩
المركز المالى 

'!$B$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٢٩
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٩
المركز المالى 

'!$C$٣١ 

ائمة المركز ق'=
المالى 

'!Cقائمة '/٢٩
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٩
المركز المالى 

'!$D$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٢٩
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٢٩
المركز المالى 

'!$E$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eئمة قا'/٢٩
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

ارباح 
 محتجزة

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٣٠
المركز المالى 

'!$B$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٣٠
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٣٠
المركز المالى 

'!$C$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٣٠
الى المركز الم

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٣٠
المركز المالى 

'!$D$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٣٠
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٣٠
المركز المالى 

'!$E$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٣٠
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

اجمالى 
حقوق 

 لكيةالم

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٣١
المركز المالى 

'!$B$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Bقائمة '/٣١
المركز المالى 

'!$B$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٣١
المركز المالى 

'!$C$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Cقائمة '/٣١
المركز المالى 

'!$C$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٣١
المركز المالى 

'!$D$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Dقائمة '/٣١
المركز المالى 

'!$D$١٧ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٣١
المركز المالى 

'!$E$٣١ 

قائمة المركز '=
المالى 

'!Eقائمة '/٣١
المركز المالى 

'!$E$١٧ 

  
  

  )٩شكل رقم( ورقة النهائية كالتالى وتكون صورة ال

  
 ٩ شكل رقم

  . تصميم ورقة مؤشرات السيولة:سادسا 
تخصص  الورقة السابعة لحساب مؤشرات السيولة   وتكون صورة هذه الورقة بما تتضمنه من 

  ١٠معادالت كما فى الشكل رقم 
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  ٨١

  
  ١٠ شكل رقم

   )١١شكل رقم ( وتكون صورة الورقة النهائية كالتالى 

  
  ١١ شكل رقم
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  ٨٢

  .تصميم ورقة مؤشرات الربحية. سابعا
تخصص  الورقة الثامنة لحساب مؤشرات الربحية وتكون صورة هذه الورقة بما تتضمنه من 

  ١٢معادالت كما فى الشكل رقم 

  
  ١٢ شكل رقم

   )١٣شكل رقم( ة كالتالى وتكون صورة الورقة النهائي
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  ٨٣

  
  ١٣ شكل رقم

  تحليل الهيكل التمويلى تصميم ورقة مؤشرات :ثامنا
تخصص  الورقة التاسعة لحساب مؤشرات تحليل الهيكل التمويلى وتكون صورة هذه الورقة بما 

  ١٤تتضمنه من معادالت كما فى الشكل رقم 

  
  ١٤ شكل رقم

  ١٥شكل رقم ( وتكون صورة الورقة النهائية كالتالى 
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  ٨٤

  
  ١٥ شكل رقم

  . تصميم ورقة مؤشرات النشاط ومعدالت الدوران:ثامنا 
 وتكون صورة هذه الورقة مؤشرات النشاط ومعدالت الدورانتخصص  الورقة العاشرة لحساب 

  ١٦ى الشكل رقم بما تتضمنه من معادالت كما ف

  
  ١٦ شكل رقم

  ١٧شكل رقم ( وتكون صورة الورقة النهائية كالتالى 
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  ٨٥

  
  ١٧ شكل رقم

  . تصميم ورقة التقرير النهائى:تاسعا
تخصص الورقة الحادية عشر من المصنف العداد تقرير نهائى ملخص يتضمن نتائج التحليل 

مالى للمؤسسة مقارنا بالمؤشرات العامة السائدة فى الصناعة ويتم الحصول على القيم الواردة فى هذا ال
التقرير  عن طريق ربط هذه الورقة باالوراق االخرى للمصنف بحيث تدرج المؤشرات المحسوبة فيما سبق 

  .حو التالى تلقائيا بمجرد حسابها ى التقرير النهائى الذى تكون صورته النهائية على الن
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  ٨٦

  
  ١٨ شكل رقم

  تصميم لوحة التحكم للبرنامج عاشرا
 تتضمن ازرار  switch boardيتم تخصيص ورقة فى المصنف تعمل كمقدمة للبرنامج وتمثل لوحة تحكم

رقة العمـل  يمكن من خالله التنقل بين اوراق العمل تعمل كبديل لعالمات تبويب االورق التى تظهر اسفل و               
  .وفىما يلى مراحل تصميم هذه الورقة. بحيث تفتح هذه الورقة تلقائيا عند فتح البرنامج

  .اعداد ازرار فتح اوراق العمل المختلفة  -١
يتم ذلك باستخدام االمر ادراج ارتباط تشعبى  فعلى سبيل المثال لفتح ورقة قائمة الدخل يتم  تنشيط             

ة ثم اختيار قائمة ادراج وتنشيط االمرادراج  ارتباط تشعبى ومن خلية ما فى ورقة العمل المعدة كمقد
انظـر  ( وتنشيط ورقة قائمة الـدخل  " وضع فى هذا المستند    "المربع الحوارى يتم الضغط على زر       

  )١٩الشكل رقم 
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  ٨٧

  
  ١٩ شكل رقم

  .ارقويتم تكرار هذه العملية لعمل ازرار اخرى لفتح باقى االور
 :عمل زر العودة لمقدمة البرنامج -٢

يتم تخصيص زر خاص للعودة الى مقدمة البرنامج ويظهر هذا الزر فى كافة اوراق البرنامج بحيث يستخدم 
للعودة الى مقدة البرنامج مرة اخرى فى حالة فتح اى ورقة من البرنامج ويتم ربط هذا الزر بماكرو خاص 

 حتى يتم تشغيله auto_openدمة على ان يسمى هذا الماكرو باسم يخزن فيه فقط اجراء فتح ورقة المق
  )٢٠انظر الشكل رقم . ( تلقائيا بمجرد فتح البرنامج بحيث يفتح البرنامج دائما على ورقة المقدمة 

 تنشیط ھذا الزر

تنشیط ورقة 
 قائمة الدخل 

الخلیة المراد الذھاب 
الیھا مباشرة فى قائمة 

 الدخل

ال    نص المطل    وب  
ھ عل        ى عرض        

 ةالشاش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  

  ٨٨

  
  ٢١  شكل رقم

 زر انهاء البرنامج  -٣
بيق  وانهاء التطExcelتم فى ورقة مقدمة البرنامج عمل زر لحفظ للخروج من برنامج  -٤

. وتم تصميم  الكود الخاص باجراء الخروج من البرنامج بحيث يعطى المستخدم رسالتين 
االولى لمطالبة المستخدم بحفظ البيانات التى تم ادخالها والثانية خاصة بتحذير المستخدم 

 بانه بصدد الخروج من البرنامج وتظهر االشكال التالية هذه االجراءات

  
  

  ٢٢شكل رقم 

زر العودة للمقدة ویتم عمل نسخة 
 ١منھ فى كافة اوراق العمل ما عد

 ورقة المقدمة 

زر انھاء 
 البرنامج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  

  ٨٩

  
  ٢٣ شكل رقم

  
  ٢٤شكل رقم 

رسالة 
المطالبةبحفظ 

 البیانات 

لة الخروج رسا
 من البرنامج
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  ٩٠

  
  ٢٥شكل رقم 

  .اعداد البرنامج فى صورته النهائيةحادى عشر 
ميم اوراق العمل وادخال المعادالت الالزمة لحساب النتائج المطلوبة فى ضوء صبعد االنتهاء من  ت

من صحة البيانات االختبارية التى تم ادراجها فى كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالى ، وبع التحقق 
  :المعلومات التى تم التوصل اليها يتم اتباع الخطوات التالية لحفظ البرنامج 

مسح البيانات االختبارية التى ادراجها فى كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالى هى  -١
البيانات المتعلقة بقيم االيرادات والمصروفات فى قائمة الدخل واالول والخصوم فى قائمة 

انظر .( لى مع االبقاء على التنسيقات و الدوال التى تم ادراجها فى كافة االوراق المركز الما
 وشكل قائمة المركز المالى فى الرسم ٢٨شكل قائمة الدخل فى الرسم التوضيحى رقم 

  على ان يالحظ ان الخاليا المحتوية على معادالت سوف تظهر فى اوراق ٢٩التوضيحى رقم 
ية نظرا الن هذه المعادالت محسوبة بناء على خاليا ال توجد بها العمل محتوية على قيم صفر

 اى قيم رقمية

 البرنامجءالكود المرتبط بزر انھا 
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  ٩١

  ٢٦ شكل رقم

  
  ٢٧ شكل رقم
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  ٩٢

باستخدام ) والتى تم مسحها ( ازالة تأمين الخاليا التى كانت البيانات االختبارية مدرجة بها  -٢
حيث )   التأمين يراعى ازالة االشارة الموجود فى مربع( مؤمنة / حماية/ خاليا/ االمر تنسيق

ان هذه الخاليا هى فقط التى سوف يسمح له بادراج بيانات بها  وباقى الخاليا تكون مؤمنة 
حيث لن يسمح للمستخدم بالتعامل معها سوى فقط باالطالع على لمعلومات التى سوف تظهر 

سر حماية  ويتم اعطاء كلمة / ثم يتم تأمين ورقتى العمل  باستخدام االمر ادوات . بها 
  )انظر االشكال القادمة .( للحماية فى حالة الرغبة فى ذلك

  
  ازالة الحماية لخاليا االدخال٢٨ شكل رقم

  
   حماية ورقة العمل٢٩ شكل رقم

  وترك ايتم حماية باقى اوراق المصنف بنفس الطريق السابقة دون مسح اى بيانات منه -٣
تج معلومات اليكترونيا بمجرد ادخال جميع خالياها مؤمنة النها تعد بمثابة تقارير سوف  تن
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  ٩٣

البيانات فى الخاليا غير المؤمنة فى ورقتى العمل الخاصة بقائمة الدخل  وقائمة المركز 
  .المالى 

 MiroSoft Excel وليس Templateيتم حفظ المصنف على ان يكون نوع الحفظ  -٤

Woorkbook ٣٠ انظر الشكل رقم 

  
  ٣٠رسم توضيحي 

  
  مصنف فى صورته النهائية ال٣١رسم توضيحي 

مكان حفظ 
 البرنامج

 اسم البرنامج

نوع الحفظ 
قالب برمجى 

template 
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  ٩٤

  
  التحلیل التفاضلى باستخدام األداة سیناریو. ٢/٢

  
يعتبـر  حيـث   . لـو -تحليل مـاذا  تعد وحدات السيناريو جزءاً من مجموعة أوامر تسمى أحياناً أدوات           

 . بحفظها واستبدالها تلقائيا في ورقة العمـل Microsoft Excelالسيناريو مجموعة من القيم التي يقوم 
بنتائج معينة فى حالة  تغيير بعض البيانات التى استخدمت فى  يمكن استخدام وحدات السيناريو للتنبؤ   حيث

 إنشاء مجموعات مختلفة من القيم وحفظها في ورقة عمل ومن ثـم             كما يمكن   . الوصول الى تلك النتائج     
باالضافة الى امكانية  ورقة عمـل       .التبديل إلى أي من وحدات السيناريو الجديدة هذه لعرض نتائج مختلفة          

  .اضافية لتلخيص نتائج السيناريوهات المختلفة والمقارنة بينها
بمكن استخدامها فى اغراض المفاضلة بين البدائل "  سيناريو " اة فى ضوء ما تقدم يمكن القول ان  االد

حيث تتم المقارنـة بـين      " التحليل التفاضلى   " المختلفة ،  وهو ما يطلق عليه فى المحاسبة االدارية اسم            
مجموعة من البدائل المتاحة امام ادارة الشركة لحل مشكلة معينة بهدف اختيار افضل بديل ممكـن لحـل                  

واليضاح كيفية استخدام وحدات السيناريو  فى التحليل التفاضلى نفترض ان احـدى الـشركات               . المشكلة  
الصناعية تنتج وتبيع سلعة واحدة ، وان الشركة تواجه خسائر متتالية ، وان البيانات التالية خاصة بنشاط        

  :الشركة  
  : للوحدة المنتجة والمباعةةالتكلفة المتغير -١

   تكاليف إنتاج 
 ٢٢ باشرةمواد م

 ٥ اجور مباشرة 
   تكاليف تسويق

 ٤ تكاليف تسويقية مباشرة
 ٣ تكاليف تسويقية غير مباشرة متغيرة

  : التكاليف الثابتة-٢
 ١٠٠٠٠٠ تكاليف انتاجية ثابتة

 ٥٠٠٠٠ تكاليف تسويقية ثابتة
 ٥٠٠٠٠ تكاليف ادارية وتمويلية 

 وحدة  بـسعر الوحـدة   ١٢٠٠٠ كانت ٢٠٠٢طس وان المبيعات التى حققتها الشركة  خالل شهر اغس 
   جنيه٥٠

وتدرس الشركة عدة بدائل لمحاولة التغلب على الخسارة التى تحققت خالل الشهر وتتمثل هذه البـدائل             
  :فيما يلى

 جنيه ،   ٤٠ وحدة اضافية بسعر الوحدة      ٢٠٠٠دراسة العرض المقدم من احد العمالء بشراء           •
ات الشركة العادية ، وان الشركة لن تتحمل ايـة تكـاليف   وان هذا العرض لن يؤثر على مبيع    

 .اضافية لتسويق هذه الوحدات خالف التكاليف المتغيرة التسويقية المتعلقة بهذه الوحدات
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 جنيه ، مع ٥٠٠٠٠القيام بحملة اعالنية يترتب عليها زيادة التكاليف التسويقية الثابتة بمقدار  •
ويترتب على هذا البديل زيادة المبيعات الـى  . لوحدة  جنيه ل٤٨تخفيض سعر بيع الوحدة الى     

 . وحدة٢٠٠٠٠
 جنيه ، مع تخفيض سعر      ٢٥٠٠٠اتجاه الشركة الى تخفيض التكاليف االدارية والتمويلية الى          •

 وحـدة ،  ١٥٠٠٠ جنيه للوحدة مما يمكن من خالله زيادة مبيعات الشركة  الى         ٤٥البيع الى   
 . او انتاجية اضافية دون حاجة الى تكبد تكاليف تسويقية

  :ولدراسة وتحليل هذه البدائل باستخدام وحدات السيناريو يتم اتباع الخطوات التالية
فتح مصنف جديدة مكون من ورقة عمل واحدة يتم فيه اعداد قائمة الدخل لهذه الـشركة بهـدف                   -١

 محاسـبيا   التعرف على الوضع الراهن للشركة ويراعى فى هذه القائمة القواعد المتعارف عليهـا            
عـدد  × العداد قائمة الدخل ، بان يتم الوصول الى إيراد المبيعات عن طريق ضرب سـعر البيـع       

عن طريق  ) ةانتاجية او تسويقي( الوحدات المباعة وان يتم الوصول الى التكلفة االجمالية المتغيرة 
 فيتم الوصـول الـى   ضرب تكلفة الوحدة فى عدد الوحدات المنتجة والمباعة ، اما التكاليف الثابتة      

على عدد الوحدات المنتجة    ) كل نوع من التكلفة  على حدة      ( تكلفة الوحدة بقسمة اجمالى التكاليف      
  .والمباعة

قائمة الدخل بما )  ٣٣( قائمة الدخل فى صورتها النهائية كما يظهر الشكل رقـم) ٣٢(ويظهر الشكل رقم 
  .تتضمنه من قيم ومعادالت 

  
  لدخل فى صورتها النهائيةقائمة ا: ٣٢شكل رقم 
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  ورقة قائمة الدخل بما تتضمنه من قيم ثابتة ومعادالت)  ٣٣(شكل رقم 

  
واختيار االمر وحدات سيناريو فتظهر قائمة تسمى ادارة السيناريو " ادوات " يتم استخدام قائمة  -٢

اج متغيرات اول خالية ال يوجد بها اية سيناريوهات مسبقة فيتم اختيار الضغط على زر اضافة الدر
 ).٣٤انظر الشكل رقم (سيناريو 
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  ٩٧

  
  ٣٤شكل رقم 

تظهر شاشة باسم تحرير سيناريو ، يتم امام خانة اسم السيناريو يتم كتابة اسم للسيناريو وليكن  -٣
  وهى الخاليا الخاصة بالعناصر F٦, G٦البديل االول وامام خاليا متغيرة يتم التأشير على الخليتين 

ى السيناريو تتعلق بوحدات المبيعات االضافية المراد بيعها والسعر المحدد لهذه التى سوف تتغير ق
 ) .٣٦شكل ( الوحدات والضغط على زر موافق 

  
 ٣٥شكل رقم 

تظهر شاشة اخرى خاصة بقيم السيناريو وتظهر بها القيم الحالية للخاليا المتغيرة ، فيتم بها ادراج  -٤
 ثم E٦ لخلية سعر البيع ٤٠ ، و  D٦ المبيعات االضافية لخلية وحدات٢٠٠٠القيم الجديدة وهى 

 ) .٣٦انظر الشـكل .( الضغط على زر موافق
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  ٩٨

  
 ٣٦شكل رقم 

تظهر شاشة ادارة السيناريو مرة اخرى وبها السيناريو االول المحدد له اسم البديل االول فيم  -٥
و، فيتم امام اسم  الثانى فتظهر شاشة اضافة سيناريوالضغط على زر اضافة الضافة السيناري

  E٥و D٥السيناريو كتابة البديل الثانى ، وامام خاليا متغيرة يتم التأشير بالفارة على الخاليا 
 من لوحة Ctrlكميات المبيعات االساسية ثم الضغط على مفتاح ، الخاصة بسعر البيع االصلى 

انظر الشكل . ( ية الثابتة الخاصة  بقيمة التكاليف التسويقC١٧المفاتيح ثم التأشير على الخلية 
٣٧(   

  
  اضافة السيناريو الخاص بالبديل الثانى٣٧شكل رقم 
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  ٩٩

  E٥ ، وامام  ٢٠٠٠٠ كتابة العدد D٥تظهر شاشة قيم السيناريو فيتم امام المستطيل المعنون  -٦
 والضغط على زر موافق لالنتقال الى شاشة ادارة ١٠٠٠٠٠ كتابة  C١٧ وامام ٤٥كتابة 

  ٣٨انظر الشكل رقم ( السيناريو 

  
   ادراج قيم السيناريو للبديل الثانى٣٨شكل رقم

 
تظهر شاشة ادارة السيناريو مرة اخرى وبها البديلين االول والثانى فيتم الضغط على زر اضافة  -٧

فتظهر شاشة ادارة السيناريو ، فيتم كتابة اسم السيناريو البديل الثالث ، وامام خانة قيم متغيرة  
 من لوحة المفاتيح Ctrl ثم الضغط على مفتاح E٥ و D٥ير الماوس على الخاليا رقم يتم التأش

 الخاصة بالتكاليف االدارية والتمويلية الثابتة والضغط على زر  C١٩والتأشير بالفارة على الخاليا 
  ) .٣٩الشكل رقم ( موافق

  
 تحرير سيناريو البديل الثالث٣٩شكل رقم 
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  ١٠٠

  E٥ ، وامام  ١٠٠٠٠ كتابة العدد D٥فيتم امام المستطيل المعنون تظهر شاشة قيم السيناريو  -٨
 والضغط على زر موافق لالنتقال الى شاشة ادارة ٢٥٠٠٠ كتابة  C١٩ وامام ٤٥كتابة 

 ٤٠الشكل رقم ( السيناريو

  
  قيم سيناريو البديل الثالث٤٠شكل رقم 

وعند الرغبة فى اظهار عملية عقب االنتهاء من ادخال المتغيرات الخاصة بوحدات السيناريو  -٩
المفاضلة بين البدائل الثالثة والوضع الراهن للشركة ، يتم الضغط على زر تلخيص السيناريو من 
قائمة ادارة السيناريو فتظهر قائمة منسدلة بها اختيارين االول هو تلخيص السيناريو والثانى تقرير 

ص السيناريو ، وامام خاليا الناتج يتم  للسيناريو  ، فيتم اختيار تلخي Pivot Tableمحورى 
 وهما خليتى صافى الربح وربح الوحدة المراد اظهار اثر E٢٠ و  C٢٠التأشير على الخليتين 

 يمثل الشكل الذى يظهر ٥٠(التغيرات التى حدثت فى القيم الخاصة بكل بديل عليهما  والشكل رقم 
  :عند الضغط على زر تلخيص السيناريو

  
  يص السيناريو تلخ٥٠( شكل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  

  ١٠١

 الورقة التى تظهر نتائج المقارنة بين البدائل المختلفة وتجدر االشارة الى ٥١(كما يظهر الشكل رقم
ان ما يظهر فى ورقة الملخص هى ارقام الخاليا التى تم تغيرها فى السيناريوهات المختلفة ، وقد تم تغيير 

  .ياهذه االرقام بكتابة مسميات العناصر بدال من ارقام الخال

  
 ورقة تلخيص وحدات السيناريو المختلفة مقارنة بالوضع الذى كانت عليه قائمة الدخل ٥١شكل رقم 

  للشركة
 هو افضل البدائل للشركة النه يحقق اعلى صافى ربح وان صافى ربح ٣هذا ويالحظ ان البديل رقم 

ار نتيجة اختيار هذا البديل على الوحدة فيه اعلى من البدائل االخرى ، وانه فى حالة رغبة الشركة فى اظه
قائمة الدخل للشركة فيتم تحديد هذا البديل من شاشة ادارة السيناريو والضغط على زر عرض فتتغير بيانات 

  ٥٢ورقة العمل بالكامل كما يظهر فى الشكل رقم 
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  ١٠٢

  
   كافضل بديل٣ نتائج السيناريو ض ورقة العمل بعد عر٥٢شكل رقم 

************************************************  
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  ١٠٣

   التحلیل العكسي لعناصر وحدات السیناریو٢/٣
  

 التى يمكن ان تحدث لمجموعة تتستخدم وحدات السيناريو كما سبق وان اوضحنا لدراسة تأثير التغيرا
الذى ففى مثالنا السابق كان الهدف دراسة تأثير التغير . من المتغيرات المستقلة على متغير تابع او اكثر 

على كل ) كمتغيرات مستقلة ( يمكن ان يحدث فى  سعر البيع ، التكلفة المتغيرة للوحدة ، التكاليف الثابتة 
  يمكن ان تقوم بالتحليل Excelاال ان هناك ادوات اضافية ضمن برنامج . من صافى الربح كمتغير تابع 

لى المتغيرات المستقلة التى ساهمت فى باسلوب عكسى ، اى دراسة اثر تحديد قيمة مستهدفة لمتغير تابع ع
الوصول الى  قيمة المتغير التابع ، او بمعنى اخر تحليل يمكن من خالله مثال تحديد سعر البيع الذى يحقق 

معالج "  واالداة Goal Seekاستهداف " ربح صافى مستهدف بقيمة معينة ، وتمثل هذه االدوات فى االداة 
  .Solverالحلول 

  األداة استهداف استخدام ٢/٣/١
يستخدم االستهداف عندما تكون ناتج معادلة معينة معروف ومحدد مسبقاً ، ، ولكن غير المعروف هو                 

فى هذه الحالة وبواسطة االستهداف يقـوم       . قيمة احد العناصر التى ساهمت فى الوصول الى هذه النتيجة           
Microsoft Excel صيغة تابعـة علـى تلـك الخليـة      حتى تقومفي خلية واحدة معينة بتغيير القيمة 

  .بالوصول الى الناتج المحدد
هذا ويجب ان يالحظ ان االستهداف ال يستطيع القيام سوى بتغير خلية واحدة فقط اى ان التغير يكـون                
 فى متغير واحد فقط ، فاذا افترضا فى المثال السابق ان الشركة ترغب فى  تحقيق صـافى ربـح قيمتـه                      

معرفة عدد الوحدات التى يمكن ان يحقق لها هذه القيمة من الـربح دون اى                جنيه وترغب فى     ١٠٠٠٠٠
  .تأثير على المتغيرات االخرى 

  
  :لحل هذه المشكلة يتم اتباع الخطوات التالية 

  .الضغط بالماوس على قائمة ادوات واختيار امر استهداف -١
 نؤشر بالماوس على الخلية  تظهر نافذة بعنوان استهداف بها ثالثة عناصر اما عنصر تعيين الخلية -٢

cوهى خلية صافى الربح وهذه الخلية يجب ان تكون اصال مشتملة على معادلة وليست قيمـة   ٢٠ 
  وهى القيمة المستهدفة ، وامام بتغير الخليـة نؤشـر   ١٠٠٠٠٠مطلقة ، وامام الى القيمة نكتب       

ـ D٥ بالماوس على الخلية  ضمن قيمـة سـبق   وهى خلية عدد الوحدات وهذه الخلية يجب ان تت
    .٥٢انظر الشكل رقم ( استخدامها فى معادلة الربح المستهدف 
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  ١٠٤

  
  )االستهداف( ٥٢شكل رقم 

 
بالضغط على زر موافق يشير االستهداف الى انه قد عثر على حل ، وتتغير البيانات الخاصة بورقة  -٣

  ٥٣العمل تبعا لذلك ، كما يظهر فى الشكل رقم 

  
  قيمة االستهداف٥٣شكل رقم 

  Solverاستخدام معالج الحلول . ٢/٣/٢
يتميز معالج الحلول بانه اكثر مرونة من االستهداف ، حيث انه يمكن تغيير اكثر من خلية من الخاليـا              
المحتوية على متغيرات الحل كما انه يمكن وضع قيود على هذه المتغيرات ، فعل سبيل المثال بفـرض ان                   
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  ١٠٥

 جنيه وانه يمكن للشركة تعديل سعر البيع وزيادته بشرط       ١٢٠٠٠٠الشركة ترغب فى تحقيق  صافى ربح        
  . وحدة١٥٠٠٠ جنيه ، وزيادة كمية المبيعات بحد اقصى  ٥٥اال يتجاوز 

  : فى حل هذه المشكلة يتم اتباع الخطوات التالية Solverالستخدام معالج الحلول 
كة يتم الضغط على قائمـة      المحتوية على بيانات قائمة الدخل االساسية للشر       لمن داخل ورقة العم    -١

 ٥٤انظر الشكل . ( Solver واختيار االمر  تادوا

  
 Solver استخدام الـــ٥٤شكل رقم 

 نؤشر على Set Target Cell امام المستطيل Solver parameters تظهر شاشة تسمى  -٢
 ونكتب امامها Value of نختار Equal to الخاصة بصافى الربح،وامام المستطيل C٢٠الخلية 

 الخاص بالقيود نضع القيود حيـث   Subject to constraints ثم امام المستطيل ١٢٠٠٠٠
 : الضافة القيد االول  كالتالىAddيتم الضغط على زر 

ثم 
  : مرة اخرى الضافة القيد الثانى كالتالى Addالضغط على مفتاح 
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  ١٠٦

ثم الضغط  
 فى شكله النهائى كما فى الشكل رقـم  Solver parameters  فيظهر OKعلى مفتاح 

٥٥  

  
   فى صورتها النهائية Solver Parametersشاشة ٥٥شكل رقم 

 
 وبها عـدة اختيـار   Solver Resultsفتظهر شاشة نتائج الحل Solveيتم الضغط على مفتاح  -٣

الصلية وفقا للحل ام االبقـاء      تتعلق بنوعية التقارير المطلوبة ، وما اذا كان المطلوب تغير البيانات ا           
 مـع  Answer reportعلى البيانات االصلية كما هى فيتم اختيار ورقة مـستقلة شـاملة الحـل    

  ٥٦االحتفاظ بالبيانات االصلية كما هى، وتظهر شاشة نتائج الحل كما فى الشكل 

  
   شاشة نتائج الحل٥٦شكل رقم 

  شكل ورقة تقرير الحل٥٧كما يظهر شكل 
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  ١٠٧

  
   تقرير نتائج الحل٧٥شكل رقم 

 كسيناريو يضاف الى    Solverكما يمكن االحتفاظ بالتعديالت التى تمت على البيانات االصلية بواسطة           
 Saveمجموعات السيناريو الموجودة من قبل بهدف المقارنـة بينهـا وذلـك بالـضغط علـى زر      

Scenario       ات الـسيناريو   واختيار اسم للسيناريو ونجد انه تم اضافته كبـديل جديـد ضـمن وحـد
 كسيناريو باسم البديل الرابع Solverالمحفوظة مسبقا ويظهر االشكال التالية عملية حفظ بيانات نتائج 

  التاليةوهذا ما يظهره االشكال 

  
  حفظ نتائج الحل كوحدة سيناريو جديدة٥٨شكل رقم

 

  
  )البديل الرابع( اختيار اسم السيناريو ٥٩شكل رقم 

  زر الحفظ كسیناریو
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  ١٠٨

  
  الحل بعد حفظها كسيناريو رابع ضمن وحدات السيناريو نتائج ٦٠شكل رقم 
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  ١٠٩

   
  )البرمجة الخطیة(  فى حل مشاكل تخصیص الموارد Excelستخدام .٢/٤

  
 ايضا فى حل المشاكل المتعلقة بتخصيص الموارد التى يمكن من خاللها Solverيستخدم معالج الحلول 

او تخفيض التكلفة الى اقـل  )  تعظيم الربحية مشاكل( تحديد خليط االنتاج الذى يحقق اعلى ربح ممــكن   
  ).تدنية التكاليف ( حد ممكن 

  
 لعالج هذه النوعية من المشاكل بفرض ان شركة الـصفا لالثـاث    Solverواليضاح كيفية استخدام 

المعدنى تقوم بانتاج المقاعد والمكاتب المعدنية، ويوجد بالشركة ثالثة مراكز انتاجية هى مركـز التجهيـز     
  :وان البيانات التالية تتعلق بامكانيات الشركة واحتياجات المنتجات. تجميع والطالءوال

 المقاعد المكاتب بيان
 ٥ ٤ عدد الساعات الالزمة للوحدة فى مركز التجهيز
  ٥  ٢  عدد الساعات الالزمة للوحدة فى مركز التجميع
  ٣  ٦  عدد الساعات الالزمة للوحدة فى مركز الطالء

  ١٦٠  ١٥٠  ة للوحدةهامش المساهم
 ساعة دوران آلة ، وفى مركز التجميع      ٥٥٠٠ فى مركز التجهيز هى       فى   وان الطاقة القصوى المتاحة   

  . ساعة عمل مباشر٦٠٠٠ ساعة عمل مباشر، وفى مركز الطالء ٤٥٠٠
وان الشركة ترغب فى تحديد عدد الوحدات التى يمكن انتاجها من كل منتج بما يحقق لها اعلى ربـح                   

  .ممكن
يتم ، وإعداد برنامج لعالجها بصورة مستمرة ، حل هذه المشكلة   فى Solverالستخدام معالج الحلول 

  :إتباع الخطوات التالية
 Parameters  Solver  إدخال البيانات والتعامل مع٢/٤/١

فتح مصنف جديد يتضمن ورقة واحدة يتم بها ادراج بيانات المشكلة  ويفتـرض               .١
الواجب انتاجها من كل منتج هو صفر كاول حل مبدئى وبناء فيها ان عدد الوحدات 

عليه يتم اعداد نموذج البرمجة الخطية الذى يشتمل على عنصرين اساسيين همـا     
 ٦١ويظهر الشكل رقـم  . دالة الهدف ، ومعادالت القيود الخاصة بكل مركز انتاج        

 .ورقة العمل بعد ادراج  المعادالت والبيانات 
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  ١١٠

  
  ٦١شكل رقم

  اتمالحظ
a.  الخليةBتتضمن معادلة دالة الهدف ١١ =B٨*B٧+C٨*C٧  
b.  الخليةBتتضمن قيد مركز التجهيز ١٢ =B٨*B٤+C٨*C٤ 
c.  الخليةBتتضمن قيد مركز التجميع١٣ =B٨*B٥+C٨*C٥ 
d. الخليةBتتضمن قيد مركز الطالء١٤ =B٨*B٦+C٨*C٦ 
 تظهر شاشـة تـسمى   Solver واختيار االمر  تيتم الضغط على قائمة ادوا    -٢

Solver parameters  امام المـستطيل Set Target Cell   نؤشـر علـى 
 by  ثـم امـام المـستطيل   Max الخاصة بدالة الـربح ، نختـار   B١١الخلية 

changing cells نضغط على الخليتين B٨,Cوهى الخاليا التـى تحتـوى   ٨ 
 Subject toعلى عدد الوحـدات الواجـب انتاجهـا ، ثـم فـى المـستطيل       

constraints بالقيود نضع القيود حيث يتم الـضغط علـى زر    الخاص Add 
 :الضافة القيد االول  كالتالى

 
 

  
  
  

  : مرة اخرى الضافة القيد الثانى كالتالى Addثم الضغط على مفتاح 

الخلی       ة المحتوی       ة 
عل            ى الطاق            ة 
الق      صوى لمرك      ز  

  التجھیز
الخلی       ة المحتوی       ة 
عل     ى قی     د مرك     ز   

  التجھیز
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  ١١١

  
  
  
  

  : مرة اخرى الضافة القيد الثالث كالتالى Addثم الضغط على مفتاح 

  
  
  
  

  : مرة اخرى الضافة شرط عدم السلبية للمنتج االول Add   ثم الضغط على مفتاح 

    ثم 
  : مرة اخرى الضافة شرط عدم السلبية للمنتج الثانى Addالضغط على مفتاح 

  
 من صفر حيث انه من غير       رتساوى صفر او اكب   حيث ان عدد الوحدات المنتجة من كل منتج يجب ان           

  .المنطقى ان يتم انتاج قيم سالبة من كل منتج
 ٦٢ فى شكله النهائى كما فى الشكل Solver parameters  فيظهر OKيتم الضغط على مفتاح  -٤

الخلی      ة المحتوی      ة 
عل           ى الطاق           ة 
الق     صوى لمرك     ز  

  التجمیع

الخلی       ة المحتوی       ة 
عل     ى قی     د مرك     ز   

  التجمیع

الخلی       ة المحتوی       ة 
عل     ى قی     د مرك     ز   

  الطالء
ی       ة الخلی       ة المحتو

عل            ى الطاق            ة 
الق      صوى لمرك      ز  

  الطالء
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  ١١٢

  
   بعد ادخال القيود والدوالSOLVER عناصر ٦٢شكل رقم 

  
 وبهـا  Solver Resultsنتائج الحـل   فتظهر شاشة Solveيتم الضغط على مفتاح   -٣

عدة اختيار تتعلق بنوعية التقارير المطلوبة ، وما اذا كان المطلوب تغير البيانات االصلية وفقا 
للحل ام االبقاء على البيانات االصلية كما هى فيتم اختيـار ورقـة مـستقلة شـاملة الحـل                   

Answer reportهر شاشة اختيار نتائج الحل  مع االحتفاظ بالبيانات االصلية كما هى، وتظ
 ٦٣كما فى الشكل 

  
  شاشة اختيار نتائج الحل٦٣شكل رقم 

  : ورقة تقرير الحل٦٤كما يظهر الشكل رقم 
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  ١١٣

  
  التقرير النهائى بالحل٦٤شكل رقم 

  :برمجة المشكلة  ٢/٤/٢
ح اذا افترضنا ان الشركة تواجه مشكلة تحديد عدد الوحدات الواجب انتاجها بحيث تحقق اقصى رب              

ممكن شهريا ، وان بيانات الطاقة المتاحة للمراكز الثالثة تتغير شهريا حسب الظـروف ، وان اسـعار       
فى هذه الحالة يمكن برمجة بيانات المشكلة بأن  يتم مسح البيانات    . البيع شهريا تتغير حسب الظروف      

 جلمتاحة لمراكـز االنتـا  وهى فى مثالنا السابق الطاقة ا. التى يحتمل ان تتغير شهريا من ورقة العمل      
وبيانات هامش المساهمة ويتم  ايضا ازالة تأمين هذه الخاليا وجعلها غير مؤمنة باعتبار ان مـستخدم      

كما يـتم ايـضا   . البرنامج سوف يتعامل مع هذه البيانات فقط ، مع االحتفاظ بتأمين باقى خاليا الورقة  
ثم اخيـرا حفـظ   " ادوات"ر حماية ورقة من قائمة حذف تقرير الحل ، ثم يتم حماية الورقة باستخدام ام    

وعند الرغبة فى استخدمه فى كل فترة مالية يتم ادراج البيانات الخاصة     .Templateالمصنف كقالب   
 مع Solve والضغط على زر  Solverبالفترة ثم الضغط بالماوس على قائمة ادوات ثم اختيار االمر 

 مع عمل تقرير بالحل  عنـد  ”Solver” Keep solver solutionاختيار تغيير البيانات بواسطة 
  .الرغبة فى ذلك مع حفظ المصنف كمصنف عادى باى اسم يتم اختياره

 خطوات برمجة المشكلة السابقة ثم اعادة ادخال البيانـات  التاليةوتظهر الخطوات التالية واالشكال    
  وحدة على التـوالى  ١٠٠٠ ، ١٢٠٠ ، ١٥٠٠بفرض ان الطاقة القصوى لمراكز االنتاج تغيرت الى         

  : جنيه١٥٨جنية والثانى ١٤٥وان هامش المساهمة للمنتج االول اصبح 
 ):١١٤شكل رقم ( مسح بيانات الطاقة وهامش المساهمة لكل منتج -١

 من لوحة Delete باستخدام مفتاح F٦:F٤ والخاليا C٧ ،  B٧يتم مسح محتويات الخاليا 
  .المفاتيح
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  ١١٤

  
  ٦٤شكل رقم 

  Templateف فى شكل قالب حفظ المصن -٢

  
  ٦٥شكل رقم 

  وادخال البيانات الخاصة بالفترة التالية) القالب( فتح المصنف   -٣

  
  ٦٦شكل رقم 
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  النتيجة بعد تغيير البيانات االساسية بنتائج الحل

  
  ٦٧شكل رقم 
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  الفصل الثالث

   في التخطيط المالي Excelاستخدام 
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  ١١٧

  لتخطيط المالى فى ا Excelاستخدام 

   تخطيط التكاليف٣/١
تعتبر عملية التنبؤ بقيم التكاليف عند أحجام النشاط المختلفة من ابرز المشاكل التى تعترض المخطـط                   

المالى ومصممى الموازنات التخطيطية خاصة بالنسبة لعناصر التكاليف المختلطة أو المرنة مرونـة غيـر     
ويتم استخدام . اط ولكن بنسبة اقل من نسبة التغير فى حجم النشاط        كاملة التى تتغير مع تغيرات حجم النش      

 ، فى ضوء عالقة هذه العناصر ا فى تقدير قيمة هذه النوعية من العناصر والتنبؤ بهMS Excelبرنامج 
 نوعين من الدوال اإلحصائية التى يمكن استخدام أحدهما فى  M S Excelويتضمن برنامج . بحجم النشاط 

  .Forecast والثانية دالة Trendاألولى دالة . قدير والتنبؤعملية الت
  :وإليضاح كيفية استخدام كل من هاتين الدالتين فى عملية التنبؤ يمكن افتراض المثال التالى

 تكاليف صيانة اآلالت ساعات دوران اآلالت الشهر

 ٢٥٠٠٠ ٥٠٠٠ يناير

 ٢٨٠٠٠ ٦٠٠٠ فبراير

 ٣١٠٠٠ ٧٠٠٠ مارس

 ٣٤٠٠٠  ٨٠٠٠  أبريل

 ٣٧٠٠٠  ٩٠٠٠  مايو

 ٤٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  يونيو

 والمتوقع أن تكون فيه ساعات      روبفرض أننا نرغب في التنبؤ بقيمة  تكاليف الصيانة عن شهر سبتمب           
  . ساعة١٥٠٠٠دوران اآلالت 

 TERNDاستخدام الدالة  .١
ى تعتمـد    المتعارف عليها إحصائيا ، الت     طريقة القيمة الصغرى لمجموع المربعات    TRENDتستخدم دالة   

أو ( حيث تمثل ص  .y = mx + bب س  أو  + أ = على المعادلة المعروفة بمعادلة الخط المستقيم  ص 
y  ( قيمة عنصر التكلفة كمتغير تابع ، وس  حجم النشاط ) أوx (وتمثل قيمة كل من أ. كمتغير مستقل ) أو
b (     الجزء الثابت من قيمة التكلفة وب )أوm  (   وتأخذ الدالة  . قيم المراد التنبؤ بهما     الجزء المتغير وهى ال

  : الشكل التالى 
TREND(known_ y's, known_x's, New _ x's , const )   

   :  حيث 
• known_y'sهى قيم عناصر التكاليف المعروفة مسبقا والتى سوف تستخدم فى التنبؤ . 
• known_x'sنبؤ هى قيم أحجام النشاط المعروفة مسبقا والتى سوف تستخدم فى الت. 

• new_x'sهى قيمة حجم النشاط المراد التنبؤ بقيمة التكاليف الخاصة به  
• const) أو(  أ  الثابت قيمة  قيمة منطقية تحدد إمكانية فرض  )الثابت b  (لكي تساوي صفر . 
حيث يعنـى هـذا أن      ( . بالشكل المعتاد  b أو مهملة، يتم حساب      TRUE تساوي   constإذا كانت    •

  .تهمل هذه الوسيطة فى حالة التكاليف المختلطة التى توجد بها قيمة ثابتةهناك قيمة ثابتة أى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  

  ١١٨

 لكي m، ويتم ضبط القيم    )صفر (٠ مجموعة تساوي    b، تكون   FALSE تساوي   constإذا كانت    •
، أى ال توجد قيمة  ثابتة وتستخدم فى حالة التكـاليف المرنـة   )  .y = mx ( ب س =  صتكون

 ”FALSE“هذه الوسيطة عبارة مرونة كاملة  حيث يكتب داخل 
 

 يتم فتح مصنف مكون من ورقة واحدة تدرج بـه بيانـات             TRENDولحل المثال السابق باستخدام دالة      
ويكون شكل ) F١١ولتكن الخلية ( الجدول السابق ثم يتم تنشيط الخلية المراد إدراج القيمة المتنبأ بها فيها        

  ) :٣٠(الورقة كما يظهر في الشـكل رقم

  
  )٣٠( قمشكل ر

يتم الضغط على قائمة إدراج ثم اختيار األمر دالة ومن المربع الحواري الذي يظهر يتم اختيار مجموعة 
  ) .٣٢(،  ) ٣١(  وذلك كما يظهر من الشكلين  TRENDالدوال اإلحصائية ثم اختيار دالة 
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  ١١٩

  
   )٣١(شكل رقم

  
  ٣٢شكل رقم 

ور مربع حواري يتضمن عناصر الدالـة ، ويـتم إدراج   يتم بعد الضغط على مفتاح اإلدخال أو الموافقة ظه 
 والتأشير على الخاليا الخاصـة بقـيم    known_ y'sمؤشر الفارة في المستطيل الخاص بالعنصر األول 

، وبالنسبة للمستطيل الخاص بالعنصر  ) F٩إلى  F٤الخاليا من ( التكاليف المعروفة في الفترات السابقة 
known_x's,   الخاليا من  (ى الخاليا المتضمنة ساعات الدوران المعروفة من فترات سابقة           يتم التأشير عل

Eإلى   ٤ E٩ .(  أما في المستطيل أمام العنصرNew_x's فيتم كتابة عدد ساعات الدوران  ) حجم النـشاط (
 ساعة دوران، على أن يهمل المـستطيل أمـام العنـصر         ١٥٠٠٠المراد التنبؤ عنده بقيمة التكاليف وهو       

const ى يترك خاليا للداللة على أن هناك قيمة ثابتة ضمن التكلفة وبالتالى يظهر ناتج الدالة اسفل يمين                  أ
المربع الحواري وبالضغط على  زر موافق يظهر الناتج داخل الخلية المحددة على أن تظهر مكونات الدالة                 

  ):٣٣(ضمن شريط المعادلة أعلى عناوين األعمدة  كما في الشكل 
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  ١٢٠

  
  )٣٣ (الشكل رقم

 FORECASTاستخدام الدالة  .٢
 : فى التنبؤ بالقيم الجديدة ، وتأخذ هذه الدالة الشكل التالى الخطيرتستخدم هذه الدالة طريقة االنحدا

)x،known_y's،known_x's( FORECAST  
• X  ساعة١٥٠٠٠وهى هنا عدد ساعات الدوران (  نقطة البيانات التي تريد التنبؤ بإحدى القيم لها (.  
• Known_y's  وهو هنا قيم التكاليف فى الفترات السابقة(  نطاق البيانات التابع(.  
• Known_x's  وهو ساعات الدوران  الخاصة بالفترات السابقة (  نطاق البيانات المستقل. 

  ):٣٤( ويتم اتباع نفس الخطوات السابقة للوصل إلى النتيجة المطلوبة كما تظهر فى الشكل رقم 

  
  )٣٤(الشكل رقم 
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  التنبؤ بالمبيعات. ٣/٢
يعتبر التنبؤ بالمبيعات أحد العناصر األساسية العداد الوازنات التخطيطية خاصة الموازنة التقديرية للمبيعات 

للتنبؤ بالمبيعات بنفس األسلوب السابق اإلشارة إليـه عنـد التنبـؤ            TRENDويتم أيضا استخدام دالة     . 
فى الدالة وهو السنوات ينظـر       " X" أو  " س  " ل هنا وهو العنصر   بالتكاليف ، فيما عدا أن المتغير المستق      

 وهكذا ، وهذا السلسلة يفترضها البرنـامج        ٣،  ٢ ، ١أليه على انه سلسلة زمنية تأخذ شكل أرقام مسلسلة          
وتترك خالية فى عناصر الدالة ، على أن يتم إدراج رقم السنة المراد التنبؤ بكمية المبيعـات فيهـا أمـام               

  .new_x's الخاص بالعنصرالمستطيل 
وإليضاح كيفية التنبؤ بالمبيعات نفترض أن بيانات المبيعات الخاصة بإحدى السلع كانت كاآلتى فى السنوات 

  :السابقة

  المبيعاتكمية السنة

١٠٠٠٠ ١٩٩٧ 

١٥٠٠٠ ١٩٩٨ 

٢٠٠٠٠ ١٩٩٩ 

٢٥٠٠٠ ٢٠٠٠ 

٣٠٠٠٠ ٢٠٠١ 

٣٥٠٠٠ ٢٠٠٢ 

  
  .٢٠٠٣ي سنة وإننا نرغب في التنبؤ بالمبيعات ف

  :لحل هذه المشكلة يتم اتباع الخطوات التالية
 )٣٥شكل رقم( فتح مصنف من ورقة واحدة ويتم به إدراج الجدول السابق كالتالى  -١

  
 )٣٥(شكل رقم 
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  ١٢٢

دالـة ثـم اختيـار الدالـة     /تنشيط الخلية المراد إدراج الدالة بها والـضغط علـى قائمـة إدراج      -٢
TREND٣٦شكل رقم .( ية ثم الضغط على زر موافقمن مجموعة الدوال اإلحصائ( 

  
  )٣٦(شكل رقم 
 

) E٩ إلى E٤الخاليا من (  يتم التأشير على بيانات مبيعات السنوات الســابقة  known_ y'sأمام  -٣
 يكتـب  New_x's،أمام ١  تترك خالية حيث يفترضها البرنامج سلسلة رقمية تبدأ ب      ,known_x's،أمام  
تترك خالية وال يكتب شئ  والضغط على const  في السلسة الرقمية،أمام ٢٠٠٣نة  وهو ترتيب س٧الرقم 

  )٣٧انظر الشكل رقم .(زر موافق تظهر النتيجة في الخلية المعنية

  
 )٣٧(شكل رقم 

  ٣٨وتكون الصورة النهائية للجدول كما فى شكل رقم 
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  ١٢٣

  
  ٣٨شكل رقم 

  تحليل التعادل. ٣/٣

وذج التقليدى الذى يستخدم فى تخطيط االرباح  ، وفى اتخاذ القرارات     يعتبر نموذج تحليل التعادل النم    
االدارية التى تحقق افضل استخدام للموارد االقتصادية المتاحة للمنشأة ، من خالل دراسـة العالقـة بـين                  

 فى تحليل التعادل من عدة نواحى تتمثـل      Excelويمكن استخدام برنامج    . التكاليف وحجم النشاط واالرباح     
 فى اعداد خريطة الربحيـة ، او اسـتخدام ادوات    Chart wizard استخدام معالج المخططات البيانية فى

التحليل الخاصة بالبرنامج فى تحليل تأثير التغيرات فى محددات نقطة التعادل على القرارات االدارية ، وتتمثل 
  .Solver ومعالج الحلول Goal seek" استهداف" واالداة Scenario"    سيناريو"هذه االدوات فى االداة 

وكما هو معروف محاسبياً فإن محددات نقطة التعادل تتمثل فى ثالثة عناصر هى سعر بيع الوحـدة ،     
ومن واقع هذه المتغيرات الثالثة يتم رياضيا حساب عدة         .التكلفة المتغيرة للوحدة ، والتكاليف الثابتة الكلية        

  :ة وهىمؤشرات تستخدم فى اغراض تخطيط الربحي
 هامش المساهمة للوحدة÷التكاليف الثابتة = كمية مبيعات التعادل •
  التكلفة المتغيرة للوحدة–سعر بيع الوحدة = هامش المساهمة للوحدة •
 .معدل هامش المساهمة ÷ التكاليف الثابتة = قيمة مبيعات التعادل •
÷  ) قيمة الربح المستهدف  + التكاليف الثابتة=( كمية المبيعات التى تحق ربح مستهدف بقيمة معينة  •

 .هامش المساهمة

 فى تحديد التعادل نفترض ان لدينا شركة تنتج منتج واحد تبيعه بسعر بيع              Excelواليضاح كيفية استخدام    
 ١٠٠٠٠٠ جنيه ، وان التكاليف الثابتة الكلية للشركة         ١٢ جنيه للوحدة وان التكلفة المتغيرة للوحدة          ٢٠

  .جنيه 
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  ١٢٤

) خريطـة التعـادل     ( م هذه البيانات فى اعداد خريطة الربحية  لهذه الشــــركة           والمطلوب استخدا 
  .باستخدام معالج التخطيطات

  خطوات إعداد البيانات. ٣/٣/١
  .فتح مصنف جديد تسجل فيه البيانات االساسية الخاصة بالمشكلة  -١
ى باسم ايـرادات    اعداد جدول مكون من ستة حقول يعنون الحقل االول باسم حجم النشاط ، والثان              -٢

المبيعات ، والثالث باسم التكلفة المتغيرة للنشاط والرابع باسم التكاليف الثابتة ، الخامس اجمـالى            
  ).٨١انظر الشكل رقم ( التكاليف والسادس باسم صافى الربح 

  

  ٨١شكل رقم 
 وحدة وذلـك فـى      ١٥٠٠٠يتم ادراج سلسلة رقمية تمثل احجام النشاط من حجم صفر حتى حجم              -٣

  C٩ فـى الخليـة   ١٠٠٠ والرقم C٨ فى الخلية ٠ وذلك بأن يدرج الرقم  C٢٣:C٨لخاليا من ا
 فتتولـد  C٢٣ حتى الخليـة  C٩وتنشيط الخليتين معا وسحبهما معا بالجر من اسفل يسار الخلية          

 ١٥٠٠٠سلسلة رقمية  فى شكل متوالية عددية حدها االول الرقم صـفر وحـدها االخيـر العـدد      
  .١٠٠٠واساسها العدد 

 وسحبها بالجر الـى اسـفل لحـساب ايـرادات           ٢$D$*C٨= يتم ادراج المعادلة     D٨فى الخلية    -٤
 .المبيعات للسلعة عند احجام النشاط المختلفة

 وسحبها بالجر الى اسفل لحساب التكلفة المتغيرة      ٣$D$*C٨= يتم ادراج المعادلة     E٨فى الخلية    -٥
 .للسلعة عند احجام النشاط المختلفة

 وسحبها بالجر الى اسـفل الدراج التكـاليف الثابتـة            ٤$D$= يتم ادراج المعادلة     F٨فى الخلية    -٦
 .للسلعة عند احجام النشاط المختلفة

وسحبها بالجر الى اسفل اجمالى التكاليف للـسلعة        F٨+E٨ = يتم ادراج المعادلة     G٨فى الخلية    -٧
 .عند احجام النشاط المختلفة
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  ١٢٥

 وسحبها بالجر الى اسفل لحساب صافى الربح للسلعة G٨-D٨= يتم ادراج المعادلة H٨فى الخلية  -٨
 .عند احجام النشاط المختلفة

انظر (خاليا  /يتم تنسيق الجدول من ناحية االرقام والمحاذاة والخط والنقش باستخدام االمر تنسيق              -٩
 ).٨١الشكل رقم 

  

  ٨٢شكل رقم 

  :استخدام معالج التخطيطات فى اعداد خريطة التعادل  .٣/٣/٢

  :دام معالج التخطيطات فى اعداد خريطة التعادل يتم اتباع الخطوات التاليةالستخ
تنشط خاليا الجدول شاملة كافة الحقول ما عدا حقل صافى الربح، ومن قائمة ادراج يـتم اختيـار            -١

 ).٨٣شكل رقم ( االمر تخطيط

  

 ٨٣شكل رقم 
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  ١٢٦

"  خطى ، النوع الثانوى      يتم اختيار نوع التخطيط   ) ٤ من   ١خطوة  ( من شاشة معالج التخطيطات      -٢
( وهو االول من اعلى اليمين  والضغط على زر التـالى       " خطى اظهار االتجاه عبر الوقت او عبر الفئات       

 ).٨٤شكل رقم 

  

 ٨٤شكل رقم 

يتم التأكيد على نطاق البيانات مصدر التخطيط ) ٤ من ٢خطوة ( من شاشة معالج التخطيطات  -٣
  ).٨٥شكل رقم (  أعمدة والضغط على زر التالىوالتأكيد على عرض سلسلة البيانات فى

  

  ٨٥شكل رقم 
يتم عمل خيارات التخطيط مثـل العنـاوين         ) ٤ من   ٣خطوة  (من شاشة معالج التخطيطات      -٤

شكل رقـم   ( والمحاور ، وخطوط الشبكة ومكان وسيلة االيضاح ثم الضغط على زر التالى             
٨٦.(  
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  ١٢٧

  

  ٨٦شكل رقم 
 يتم اختيار مكان وضع التخطيط داخل ورقة البيانات ٤ من ٤من معالج التخطيطات خطوة  -٥

  ).٨٧شكل رقم (او فى ورقة مستقلة  والضغط على زر انهاء 

  

  ٨٧شكل رقم 
يمكن بعد االنتهاء من اعداد التخطيط اضافة بعض اللمسات االضافية باستخدام شريط ادوات      -٦

ل الـشرح وااليـضاح     الرسم مثل اضافة االسهم لالشارة الى مكان نقطة التعادل ، ووسـائ           
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  ١٢٨

لالشارة الى مناطق الربح والخسارة بحيث يكون شكل التخطيط فى صورته النهائية بفرض             
 :٨٨اختيار اظهاره فى ورقة مستقلة كما فى شكل 

  

   ورقة التخطيط فى صورتها النهائية٨٨شكل رقم 
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