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 تطبيقات محاسبية باستخدام برنامج اكسل
يمكف استخداـ برنامج اكسؿ لتنفيذ العديد مف االعماؿ المحاسبية كذلؾ لما يتضمنو برنامج اكسؿ مف معادالت 

 :تيامو في العمؿ المحاسبي ككما يأكصيغ يمكف استخد
  عمميات الحسابيةالصيغ  :اولً 

حتكم ستخدـ الحاسبة في إجراء العمميات الحسابية البسيطة كالمعقدة. فيك يكما ت   يمكنؾ استخداـ اكسؿ تمامان 
الخاصة بمختمؼ المجاالت يمكنؾ استخداميا إلجراء العمميات الحسابية المطكلة  عمى مجمكعة كاسعة مف الدكاؿ

 في كقت قصير.
دكاؿ كاألرقاـ. يجب أف تبدأ أم صيغة بعبلمة الك  ىي عبارة عف مجمكعة مف المعامبلتالصيغ في اكسؿ 

 يساكم )=(، كسيتكضح المفيـك أكثر عف طريؽ األمثمة في الفقرات التالية.
  2012تي بيانات مستخرجة مف سجبلت احدل الشركات التجارية لشير نيساف فيما يأ (:1مثال )

كمية  السمعة
 المشتريات

كمية مخزون 
 اول المدة

كمية مخزون 
 اخر المدة

سعر 
 الشراء

سعر 
 البيع

 270 180 200 100 400 ا
 300 220 120 150 450 ب
 200 120 150 140 620 جػ
 210 150 140 170 720 د
 320 240 160 160 850 ق
 350 300 170 200 900 ك
 310 250 200 100 750 ز

 كمفة المبيعات كايراد المبيعات كمجمؿ الربح المتحقؽ مف كؿ سمعةالمبيعات ك كمية حساب  :المطموب
 ؟كباالجمالي

 
 :مالحظات

 كمية مخزكف اخر المدة   -. كمية المبيعات = كمية مخزكف اكؿ المدة + كمية المشتريات 1
 سعر الشراء× كمفة المبيعات لكؿ سمعة = كمية المبيعات  .2
 سعر البيع× = كمية المبيعات  ايراد المبيعات لكؿ سمعة .3
 كمفة المبيعات لكؿ سمعة -مجمؿ الربح لكؿ سمعة = ايراد المبيعات لكؿ سمعة  .4
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 الحل:

 الجدكؿ عمى كرقة اكسؿنقكـ بتصميـ 
 

 A B C D E F G H I J 

كمية مخزون  كمية المشتريات السمعة 1
 اول المدة

كمية مخزون 
 اخر المدة

سعر 
 الشراء

سعر 
 مجمل الربح ايراد المبيعات كمفة المبيعات كمية المبيعات البيع

 C2+B2-D2 =G2*E2 =G2*F2 =H2-i2= 270 180 200 100 400 أ 2
 C3+B3-D3 =G3*E3 =G3*F3 =H3-i3= 300 220 120 150 450 ب 3
 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػ 200 120 150 140 620 جػ 4

 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 210 150 140 170 720 د 5

 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 320 240 160 160 850 ق 6

 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 350 300 170 200 900 ك 7

 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 310 250 200 100 750 ز 8

 sum(b2:b8) =sum(c2:c8) =sum(d2:d8)   =sum(G2:G8) =sum(H2:H8) =sum(I2:I8) =sum(J2:J8)= المجمكع 9
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 باستخدام برنامج اكسل حساب األجور والرواتب
 2014فيما يأتي بيانات عف أجكر العماؿ في احدل الشركات لشير نيساف  :(2مثال )

 تي:جكر الشيرية لمعماؿ اذا عممت مايأاكسؿ لعمؿ منظكمة لحساب االاستخدـ برنامج  المطموب:
 .ساعات 8عدد ساعات العمؿ اليكمية . 1
 تحؽ العامؿ اجر عف أياـ االجازات كالعطؿ الرسمية.يس ال. 2
 .% مف اجر ساعة العمؿ االعتيادم150اجر ساعة العمؿ اإلضافي تحتسب بنسبة . 3

 
 2014 آيار: فيما يأتي بيانات عن أجور العمال في احدى الشركات لشير (3مثال )

 تي:ة لحساب االجكر الشيرية لمعماؿ اذا عممت مايأاكسؿ لعمؿ منظكماستخدـ برنامج  المطموب:
 .ساعات 8عدد ساعات العمؿ اليكمية . 1
 ي أياـ االجازات كالعطؿ الرسمية.% مف معدؿ اجره اليكمي ف50يستحؽ العامؿ . 2
 .% مف اجر ساعة العمؿ االعتيادم200اجر ساعة العمؿ اإلضافي تحتسب بنسبة . 3

 ساعات العمل الضافية ايام الغياب ايام الجازات أيام العطل الرسمية معدل اجر الساعة السم
 10 0 2 6 4000 محمد
 16 2 1 6 5000 خميؿ
 20 0 3 6 4500 عمر
 17 1 1 6 5000 سالـ

 ساعات العمل الضافية ايام الغياب ايام الجازات أيام العطل الرسمية معدل اجر الساعة السم
 15 1 2 5 2500 احمد
 12 0 1 5 3000 جميؿ
 15 2 0 5 2000 خالد
 20 1 0 5 2500 حسف
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 (:2مثال )حل 
 .نقـك بتصميـ الجدكؿ عمى كرقة اكسؿ .1
 .أياـ االجازات كالعطؿ الرسمية كالغياب( –مؿ الفعمي = عدد أياـ الشير عنقـك بحساب اياـ العمؿ الفعمي في عمكد خاص )أياـ ال .2
اليكمية ساعات العمؿ  يجب حساب عدد ساعات العمؿ الفعمي مف خبلؿ ضرب أياـ العمؿ الفعمي في عدد جر محدد بالساعاتنقكـ بحساب أجكر العمؿ الفعمي )الف األ .3

 .كيضرب الناتج في اجر الساعة الكاحدة( 8كفي ىذا السؤاؿ تساكم 
ة اع% مف معدؿ اجر الس150ؤاؿ = بلؿ ضرب ساعات العمؿ اإلضافي في معدؿ اجر ساعة العمؿ اإلضافي )في ىذا السقكـ بحساب اجر العمؿ اإلضافي مف خن .4

 .االعتيادية(
 .. نجمع أجكر العمؿ الفعمي مع أجكر العمؿ اإلضافي فنحصؿ عمى االجر الشيرم لمعامؿ5

 

 (:3حل مثال )
 .نقـك بتصميـ الجدكؿ عمى كرقة اكسؿ. 1

 A  B C D E F G H I J 
معدل اجر  السم 1

 الساعة
أيام العطل 

 الرسمية
ايام 

 الجازات 
ايام 
 الغياب

ساعات العمل  
 الضافية

أجور العمل  ايام العمل الفعمي
 الفعمي

اجور ساعات العمل 
 الضافية

 الجر الشيري

 C2-D2-E2 =G2*8*B2 =F2*B2*150% =I2+H2-30= 10   0 2 6 4000 محمد 2
 C3-D3-E3 =G3*8*B3 =F3*B3*150% =I3+H3-30= 16 2 1 6 5000 خميؿ  3
 C4-D4-E4 =G4*8*B4 =F4*B4*150% =I4+H4-30= 20 0 3 6 4500 عمر 4
 C5-D5-E5 =G5*8*B5 =F5*B5*150% =I5+H5-30= 17 1 1 6 5000 سالـ 5
 SUM(G2:G5) =SUM(H2:H5) =SUM(I2:I5) =SUM(J2:J5)= اإلجمالي 6
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 .أياـ االجازات كالعطؿ الرسمية كالغياب( –نقـك بحساب اياـ العمؿ الفعمي في عمكد خاص )أياـ الغمؿ الفعمي = عدد أياـ الشير  .2
اليكمية العمؿ الفعمي في عدد ساعات العمؿ نقكـ بحساب أجكر العمؿ الفعمي )الف االجر محدد بالساعات يجب حساب عدد ساعات العمؿ الفعمي مف خبلؿ ضرب أياـ  .3

 .كيضرب الناتج في اجر الساعة الكاحدة( 8كفي ىذا السؤاؿ تساكم 
ة في معدؿ اجر الساعة أياـ العطؿ ساب أجكر العمؿ في أياـ االيجازات كالعطؿ الرسمية عف طريؽ ضرب اباـ العطؿ كاالجازات في عدد ساعات العمؿ اليكمي. نقكـ بح4

 .اجر الساعة االعتيادم( % مف50زات )في ىذا السؤاؿ تساكم كااليجا
ة ع% مف معدؿ اجر السا200بلؿ ضرب ساعات العمؿ اإلضافي في معدؿ اجر ساعة العمؿ اإلضافي )في ىذا السؤاؿ = خنقكـ بحساب اجر العمؿ اإلضافي مف  .5

 .االعتيادية(
 .نجمع أجكر العمؿ الفعمي مع  أجكر العمؿ اإلضافي مع أجكر العمؿ أياـ العطؿ كااليجازات فنحصؿ عمى االجر الشيرم لمعامؿ. 6

 A B C D E F G H I J K L 

 السم 1
معدل 
اجر 
 الساعة

أيام 
العطل 
 الرسمية

ايام 
 الجازات

ايام 
 الغياب

ساعات 
العمل 
 الضافية

أيام الجازات  ايام العمل الفعمي
 والعطل الرسمية

أجور العمل 
 الفعمي

أجور الساعات 
 الضافية

جازات أجور اإل
 الجر الشيري والعطل الرسمية

 15 1 2 5 2500 احمد 2
=30-C2-D2-

E2 =C2+D2 =G2*8*B2 =F2*B2*2 =H2*8*B2/2 =i2+J2+K2 

 12 0 1 5 3000 جميؿ 3
=30-C3-D3-

E3 =C3+D3 =G3*8*B3 =F3*B3*2 =H3*8*B3/2 =i3+J3+K3 

 15 2 0 5 2000 خالد 4
=30-C4-D4-

E4 =C4+D4 =G4*8*B4 =F4*B4*2 =H4*8*B4/2 =i4+J4+K4 

 C5-D5-=C5+D5 =G5*8*B5 =F5*B5*2 =H5*8*B5/2 =i5+J5+K5-30= 20 1 0 5 2500 حسف 5
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E5 
 SUM(G2:G5) =SUM(H2:H5) =SUM(i2:i5) =SUM(J2:J5) =SUM(K2:K5 =SUM(L2:L5)= اإلجمالي 6
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  الشرطية IF دالة: ثانياً 
تقكـ بتنفيذ أحد أمريف )مف َأَمَر( كسؿ ككنيا برنامج االالشرطية مف أكثر الدكاؿ القياسية استخدامان في  IF دالةتعد 

بناءان عمى نتيجة السؤاؿ المنطقي الذم تطرحو مف خبلليا. مثبلن لك اردت مف برنامج اكسؿ اف يقارف قيمة مبيعاتؾ ليذا 
مبركؾ لقد تجاكزت مبيعات العاـ "ردتو اف يظير لؾ العبارة التالية أ ،فإذا كانت اكثر ،العاـ مع مبيعات العاـ السابؽ

ال فإف النتيجة أك العبارة يجب أف تككف  "سابؽال الشرطية  IF فإف دالة "لـ تتجاكز مبيعات السنة السابقة!!! !لؤلسؼ"كا 
 :ستككف ضالتؾ. كما تبلحظ نحف نتكمـ عف ثبلثة محارؼ أك مككنات كىي

 سؤاؿ الشرط: ىؿ مبيعات العاـ الحالي أكبر كـ العاـ السابؽ؟. 1
 .حاؿ الجكاب االيجابي )نعـ( عمى السؤاؿ السابؽالقيمة المطمكبة في . 2
  القيمة المطمكبة في حاؿ الجكاب السمبي )ال( عمى السؤاؿ السابؽ. 3

 :)مكوناتوشرطية )ال IF بنية الدالة

 

 :بتفصيؿ أكثر  
Logical Test :  مثبلن الذم تكد طرحو. قيمة اجبارية )ام اليمكف قبكؿ الدالة بدكنيا( كىي تمثؿ السؤاؿ المنطقي 

 SUM(A1:A10)>100  أك أم سؤاؿ منطقي اكثر تعقيدان مثبلن  A1>S3 أك A1<100  سؤاؿ منطقي بسيط مثبلن 
 ISERROR ك ISBLANK ال( كدالتي دالة ذات جكابيف فقط )نعـ ك

Value_ if_true  : اف يظير في حاؿ  ختيارية )ام يمكف اىماليا كعدـ استخداميا( كىي تمثؿ ماتريد مف اكسؿإقيمة
 :كاف الجكاب عمى سؤالؾ المطركح بنعـ )صحيح(. احتماليات ىذا المحرؼ )المككف( ىي
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في حاؿ كانت " :الشئ. مثبلن قد تريد تنفيذ مايميككنو اختبارم فإف عدـ كتابتؾ ام شئ سيؤدم الى تنفيذ  ،فراغ
ال فاظير الفرؽ بيف العاميفان التفعؿ شيئ ،لعاـ تتجاكز مبيعات العاـ الماضيالمبيعات ليذا ا  تي:فتككف الدالة كاآل "كا 

IF(A1>A2;A1-A2) عمى اعتبار أف A1 ىي مبيعات ىذا العاـ ك A2 تحكم مبيعات العاـ السابؽ. 
يجب عميؾ دائمان احاطة النص باشارة  ،)في حالة اظيار النص "ناجح"أك قيمة نصية مثبلن  100قيمة عددية مثبلن 

 . " " اإلقتباس
 .الشرطية نفسيا IF أك دالة VLOOKUP أك دالة ما كدالة A1-A2 معادلة عددية مثبلن 

Value_if_false: اكسؿ اظياره في حاؿ كاف الجكاب عمى سؤالؾ  برنامج قيمة اختيارية اخرل كىي تمثؿ ماتريد مف
 .المطركح ببل )خطأ(. ينطبؽ عمى ىذا المحرؼ ماينطبؽ عمى المحرؼ السابؽ تمامان 

 
 ة المبيعات لمزبكف اكبر اك يساكم% اذا كانت كمي10بنسبة  ل الشركات خصـ كمية عمى مبيعاتياتمنح احد :4مثال

  2014كحدة كفيما يأتي بياف عف مبيعات الشركة لعدد مف الزبائف خبلؿ شير شباط  1000
 البياف

 سعر البيع كمية المبيعات
 اسـ الزبكف
 $250 650 اميف
 $300 840 خالد
 $240 790 سمير
 $250 1080 صالح
 $240 1200 خميؿ
 $300 610 جاسـ

 ؟المطمكب: تصميـ منظكمة لحساب اجمالي خصـ الكمية الممنكح لمزبائف كصافي ايراد المبيعات خبلؿ الشير
 الحل:

  A B C D E 
 البيان 1

 صافي اليراد خصم الكمية سعر البيع   كمية المبيعات
 اسم الزبون 2

 IF(B3>=1000;B3*10%;0)  =(B3-D3)*C3=  $250 650 اميف 3
 IF(B4>=1000;B4*10%;0)  =(B4-D4)*C4=  $300 840 خالد 4
 IF(B5>=1000;B5*10%;0)  =(B5-D5)*C5=  $240 790 سمير 5
 IF(B6>=1000;B6*10%;0)  =(B6-D6)*C6=  $250 1080 صالح 6
 IF(B7>=1000;B7*10%;0)  =(B7-D7)*C7=  $240 1200 خميؿ 7
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 IF(B8>=1000;B8*10%;0)  =(B8-D8)*C8=  $300 610 جاسـ 8
 

 :(Nested IF Function)  الشرطية المركبة IF دالة
في شكميا البسيط دائمان النيا تستخدـ شرط )سؤاؿ( كاحد كبالتالي فإنؾ ستحتاج مف كقت آلخر  IF لف تستخدـ دالة

الشرطية سكيةن في دالة كاحدة )أم أكثر مف  IF كالتي تتككف مف استخداـ اكثر مفالشرطية المركبة  IF الستخداـ دالة
شرط )أكثر مف سؤاؿ( في معادلة كاحدة(. تذكر بأننا قد ذكرنا سابقان بأنو يمكننا استخدـ دالة في المحرؼ الثاني كالثالث 

 IF عددية. لذا فإننا كعند استخدامنا لدالة)القيمة في حالة الجكاب اإليجابي أك السمبي( بدالن مف اظيار نص أك قيمة 
 .الشرطية مركبة IF الشرطية في المحرؼ الثاني أك الثالث فإننا نشكؿ دالة

% اذا كانت كمية المبيعات لمزبكف اكبر اك يساكم 10بنسبة  ل الشركات خصـ كمية عمى مبيعاتياتمنح احد :(5) مثال
كحدة كفيما يأتي بياف عف مبيعات  750% اذا كانت كمية المبيعات لمزبكف اكبر مف 5كحدة كخصـ كمية بنسبة  1000

  2014الشركة لعدد مف الزبائف خبلؿ شير شباط 
 البيان

 سعر البيع   كمية المبيعات
 اسم الزبون

 $250 650 اميف
 $300 840 خالد
 $240 790 سمير
 $250 1080 صالح
 $240 1200 خميؿ
 $300 610 جاسـ

 ؟تصميـ منظكمة لحساب اجمالي خصـ الكمية الممنكح لمزبائف كصافي ايراد المبيعات خبلؿ الشير المطموب:
 الحل:

  A B C D E 
كمية  البيان 1

 المبيعات
سعر  

 صافي اليراد خصم الكمية البيع 
 الزبون 2

 IF(B3>=1000;B3*10%;IF(B3>=750;B3*5%;0))  =(B3-D3)*C3= $250 650 اميف 3
 IF(B4>=1000;B4*10%;IF(B4>=750;B4*5%;0))  =(B4-D4)*C4= $300 840 خالد 4
 IF(B5>=1000;B5*10%;IF(B5>=750;B5*5%;0))  =(B5-D5)*C5= $240 790 سمير 5
 IF(B6>=1000;B6*10%;IF(B6>=750;B6*5%;0))  =(B6-D6)*C6= $250 1080 صالح 6
 IF(B7>=1000;B7*10%;IF(B7>=750;B7*5%;0))  =(B7-D7)*C7= $240 1200 خميؿ 7
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 IF(B8>=1000;B8*10%;IF(B8>=750;B8*5%;0))  =(B8-D8)*C8= $030 610 جاسـ 8
 

 
 5% اذا كانت فترة السداد اقؿ مف 2عمى مبيعات اآلجمة بنسبة  احدل الشركات التجارية خصـ نقدم تمنح :(6)مثال 
 :أياـ فيما يأتي بيانات عف المبيعات اآلجمة لمشركة لعدد مف الزبائف 10 ذا كاف فترة السداد اقؿ اك يساكم% ا1أياـ ك

 
 كمية المبيعات البيان

 
سعر 
 تاريخ السداد تاريخ البيع البيع

 اسم الزبون
 6/5/2014 1/5/2014 $80 850 احمد
 6/5/2014 2/5/2014 $75 950 خميؿ
 8/5/2014 3/5/2014 $78 1200 عمر
 2014/ 4/5 1/5/2014 $80 1050 سمير
 11/4/2014 1/4/2014 $82 1250 محمد
 7/4/2014 2/4/2014 $83 1100 سمطاف

 

نوح للزبائن وصافي ايراد المبيعات؟الخصم النقدي الممرنامج اكسل لحساب اجمالي استخدم ب :المطلوب
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 :الحل

 A B C D E F G 
كمية  البيان 1

 المبيعات
سعر 
 صافي اليراد الخصم النقدي تاريخ السداد تاريخ البيع البيع

 اسم الزبون 2

 06/05/2014 01/05/2014 80 850 احمد 3
=IF((E3-D3)<5;B3*C3*2%;IF((E3-

D3)<=10;B3*C3*1%;0)) 
=B3*C3-F3 

 06/05/2014 02/05/2014 $75 950 خميؿ 4
=IF((E4-D4)<5;B4*C4*2%;IF((E4-

D4)<=10;B4*C4*1%;0)) 
=B4*C4-F4 

 08/05/2014 03/05/2014 $78 1200 عمر 5
=IF((E5-D5)<5;B5*C5*2%;IF((E5-

D5)<=10;B5*C5*1%;0)) 
=B5*C5-F5 

 04/05/2014 01/05/2014 $80 1050 سمير 6
=IF((E6-D6)<5;B6*C6*2%;IF((E6-

D6)<=10;B6*C6*1%;0)) 
=B6*C6-F6 

 11/04/2014 01/04/2014 $82 1250 محمد 7
=IF((E7-D7)<5;B7*C7*2%;IF((E7-

D7)<=10;B7*C7*1%;0)) =B7*C7-F7 

 07/04/2014 02/04/2014 $83 1100 سمطاف 8
=IF((E8-D8)<5;B8*C8*2%;IF((E8-

D8)<=10;B8*C8*1%;0)) =B8*C8-F8 
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 :الشرطية IF مالحظات ميمة عند استخدام دالة
  طالما أف اكسؿ يستخدـ الفاصمة ، لمفصؿ بيف محارؼ الدكاؿ )مككناتيا( لذا يجب عميؾ تجنب استخداميا في

نما  75,000التكتب  ،آخركسؿ )بكبلـ برنامج االال يختمط األمر عمى  األرقاـ مثبلن كي  (.75000كا 
 اإلقتباس احاطتو باشارة بفيج ،اف تظير قيمة نصية ما في حالة جكاب الشرط اإليجابي أك السمبي عندما تريد 

 (.ناجح)كليس:  "ناجح"مثاؿ: 
  مف دكاؿ 64يمكنؾ استخداـ حتى  ،كمابعد 2010في اصدارات اكسؿ IF  الشرطية المركبة )المختمطة( في

 .قبؿ كما 2003في اصدار  7الرقـ كاف فقط  حيف أف
 يجب عميؾ اتباع تقنيات كتابة الدكاؿ المركبة الكاضحة لسيكلة  ،في حاؿ كتابة دالة مركبة طكيمة كمعقدة

 .(القراءة كالتعديؿ فيما بعد )مف قبمؾ أك مف قبؿ ام مستخدـ آخر
 فاقرأ الرسالة كحاكؿ تصحيحيا.  ،غة ماتنفيذ دالة أك صي محاكلتؾ للد ،في حاؿ اظير اكسؿ رسالة خطأ ما

 .يمكنؾ قراءة مكضكع اخطاء كتابة الصيغ لمزيد مف المعمكمات
 

مف الراتب شيادة المكضحة في الجدكؿ ادناه  منح مخصصاتاحدل الشركات  يتضمف نظاـ الركاتب :(7) مثال
% مف اجمالي الراتب 10دخؿ بنسبة  كضريبة ف الراتب االسمي تكقيفات تقاعدية% م10تستقطع  كما ،االسمي
 :الؼ دينار 500اذ كاف يزيد عف  %5يزيد عف مميكف دينار شيريا ك اذ كاف 

 اعدادية فما دون دبموم بكالوريوس ماجستير دكتوراه الشيادة
 %25 %35 %45 %75 %100 مخصصات الشيادة

 ركاتب المكظفيف المدرجة أسمائيـ فيركنية باستخداـ برنامج اكسؿ لحساب تصميـ منظكمة ألكت :المطموب
 تي:الجدكؿ اآل

 الراتب السمي الشيادة  اسم الموظف
 600000 دكتكراه احمد
 500000 دبمـك لقماف
 450000 بكالكريكس مصطفى
 560000 ماجستير قاسـ
 2500000 اعدادية حسف
 2000000 متكسطة سعد

   
 



 د. فراس عزيز تطبيق ات محاسبية باستخدام برنامج اكسل ثاني محاسبة
 م.م. مناف عبد المطلب                                                                                                                                                  

 99من  13الصفحة 
 

 
 الحل:

 بتصميـ الجدكؿ عمى كرقة اكسؿنقكـ 
 
 A B C D E F G H 

اسم  1
الراتب  الشيادة الموظف

جمالي ا مخصصات الشيادة يماألس
صافي  الضرائب التقاعد الراتب

 الراتب

 600000 دكتكراه احمد 2

=IF(B2="دكتكراه";C2*100% 
;IF(B2="ماجستير";C2*75%; 
IF(B2="بكالكريكس";C2*45%; 
IF(B2="دبمكـ";C2*35%;C2*
25%)))) 

=D2+C2 =C2+10% =IF(E2>1000000:E2*10%; 
IF(E2>500000:E2*5%)) 

 

=E2-F2-
G2 

      500000 دبمـك لقماف 3
      450000 بكالكريكس مصطفى 4
      560000 ماجستير قاسـ 5
      250000 اعدادية حسف 6
      200000 متكسطة سعد 7
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 معالجة عمميات البيع بالتقسيط باستخدام برنامج اكسل
بيع منتجاتيا بالتقسيط كخاصة شركات االجيزة كاالثاث المنزلية كشركات االستثمار fتقكـ بعض الشركات 

كيمكف استخداـ ، كعادة تحتسب ىذه الشركات فكائد مركبة عمى االقساط التي سكؼ يسددىا الزبكف ،العقارم
 القسط باستخداـ المعادلة اآلتية: كسؿ في حساب مبمغاالبرنامج 
 ، صيغتيا ىي:في حالة تسديد القسط في بداية كؿ شير .1

=PMT(0.1;قيمة القرض-;عدد االقساط;معدؿ الفائدة) 
 ، صيغتيا ىي:في حالة تسديد القسط في نياية كؿ شير .2

=PMT(قيمة القرض-;عدد االقساط;معدؿ الفائدة) 
 .Wقيمة القرض = سعر السمعة في حالة بيعيا نقدا

اف سعر المكيؼ في حالة بيعو نقدان بخمس اقساط كك دل الشركات نرغب بيع مكيفات ىكاءلك اف اح فمثبلن 
 :تيأمبمغ القسط يمكف حسابو كما ي فاف % فائدة عمى االقساط شيريان 10كحددت الشركة نسبة  ،دكالر 500
 :تسديد القسط في بداية كؿ شير. في حالة 1

=PMT(10%;5;-500;0.1) 
 :. في حالة تسديد القسط في نياية كؿ شير2

=PMT(10%;5;-500) 
 عدد االقساط× سعر البيع = القسط الشيرم 

 
كتحتسب فائدة شيرية  ،قسط شيرم 12منزلية مف خبلؿ  الشركات التجارية اجيزة كيربائيةتبيع احدل  :(8) مثال

 :كفيما يأتي بيانات عف اسعار االجيزة الكيربائية في حالة بيعيا نقدان  %،8مقدارىا 
 السعر بالدولر وع الجيازن السعر بالدولر وع الجيازن

 600 قدـ 16ثبلجة  LED 42  500تمفزيكف 
 750  قدـ 16مجمدة  LED 52 600تمفزيكف 
 800 قدـ 22ثبلجة  LED 32 300تمفزيكف 
 500 كغـ 9اتكماتيؾ  غسالة 600  طف 2سبمت 
 750 كغـ 13غسالة اتكماتيؾ  900  طف 4سبمت 

القسط الشيرم لكؿ جياز كسعر بيع الجياز  غلتصميـ منظكمة لحساب مبم كسؿاالاستخدـ برنامج  المطموب:
 تيتيف:حالتيف اآلال فبالتقسيط لكؿ حالة م

 ؟تسديد القسط في نياية كل شير .2  ؟كل شير سط في بدايةتسديد الق .1

 



 د. فراس عزيز تطبيق ات محاسبية باستخدام برنامج اكسل ثاني محاسبة
 م.م. مناف عبد المطلب                                                                                                                                                  

 99من  15الصفحة 
 

 :الحل
 تسديد القسط في بداية كل شير .1

 A B C D E F 

السعر  وع الجيازن 1
 بالدولر

عدد 
 القساط

معدل 
 سعر البيع مبمغ القسط الشيري الفائدة

 LED 42 500 12 8% =PMT(D2,C2,B2.0.1) =E2*C2تمفزيكف  2
   LED 52 600 12 8%تمفزيكف  3
   LED 32 300 12 8%تمفزيكف  4
   %8 12 600 طف 2سبمت  5
   %8 12 900 طف 4سبمت  6
   %8 12 600 قدـ 16ثبلجة  7
   %8 12 750 قدـ 16مجمدة  8
   %8 12 800 قدـ 22ثبلجة  9
   %8 12 500 كغـ9غسالة اتكماتيؾ 10
   %8 12 750 كغـ13غسالة اتكماتيؾ 11

 كل شير نياية. تسديد القسط في 2
 A B C D E F 
 سعر البيع مبمغ القسط الشيري معدل الفائدة عدد القساط السعر بالدولر الجيازع نو  1
 LED 42 500 12 8% =PMT(D2,C2,B2) =E2*C2تمفزيكف  2
   LED 52 600 12 8%تمفزيكف  3
   LED 32 300 12 8%تمفزيكف  4
   %8 12 600 طف 2سبمت  5
   %8 12 900 طف 4سبمت  6
   %8 12 600 قدـ 16ثبلجة  7
   %8 12 750 قدـ 16مجمدة  8
   %8 12 800 قدـ 22ثبلجة  9
   %8 12 500 كغـ 9غسالة اتكماتيؾ  10

   %8 12 750 كغـ13غسالة اتكماتيؾ  11
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 SUMIFدالة  مراقبة حسابات المخزون والمدينون والدائنون

يمكف مف خبلؿ برنامج اكسؿ تصميـ منظكمة لمراقبة حسابات المخزكف مف السمع كالمكاد المختمفة ككذلؾ 
 ام اجمع اذا. SUMIFحسابات الدائنكف كالمدينكف باستخداـ دالة الجمع الشرطي 

 :كصيغتيا العامة، مبي المعايير التي تحددىالجمع القيـ في نطاؽ ي   SUMIF يمكنؾ استخداـ الدالة
=SUMIF(Range;Criteria;Sum_range) 

 :فأذ إ
Rangeيجب أف تككف الخبليا في فنطاؽ الخبليا الذم تريد تقييمو حسب المعيار.  ، أمالمطمكب : النطاؽ

يتـ تجاىؿ القيـ الفارغة كالنصية. قد يحتكم ك  ،صفائؼ أك مراجع تحتكم عمى أرقاـ كؿ نطاؽ أرقاـ أك أسماء أك
 .القياسي Excel تكاريخ بتنسيؽالنطاؽ المحدد عمى 

Criteria: المعايير المكجكدة عمى شكؿ رقـ أك تعبير أك مرجع خمية أك نص أك دالة تحدد الخبليا  ،مطمكبة
قية أك رياضية بيف يجب تضميف أم معيار نصي أك أم معايير تحتكم عمى رمكز منط كالتي سيتـ جمعيا. 

 .المعايير رقمية، فبل حاجة إلى كضع عبلمتي اقتباس مزدكجتيفإذا كانت  . " " مزدكجتيف عبلمتي اقتباس
sum_range: ة خبليا أخرل غير تمؾ المحددة فيالخبليا الفعمية التي ست جمع، إذا أردت إضاف ،اختيارية 

الخبليا المحددة في بجمع  Excel قكـ برنامج، فيsum_range إذا تـ حذؼ الكسيطة،  range الكسيطة
 .(عمييار الخبليا نفسيا التي يتـ تطبيؽ المعايي) range الكسيطة
( ، ؿص ، ؾ س ، سمع ىي )فيما ياتي كشؼ بمشتريات كمبيعات احدل الشركات التجارية ألربعة  :(9مثال )

 :2015خبلؿ شير آذار 
 المدةخزكف اكؿ كمية الم سمعةاسـ ال بيعاتكمية الم سمعةاسـ ال التاريخ كمية المشتريات سمعةاسـ ال التاريخ

 500 ؿ 190 ؿ 3/ 2 200 س 3/ 1
 600 س 150 س 3/ 4 150 ص 3/ 4
 400 ؾ 100 ؾ 3/ 8 250 ؾ 3/ 6
 200 ص 200 س 3/ 9 150 س 3/ 7
   300 ؿ 3/ 12 220 ؿ 3/ 11
   150 ص 3/ 15 180 س 3/ 15
   200 ؿ 3/ 17 240 ص 3/ 19
   180 س 3/ 20 180 ؿ 3/ 20
   175 ص 3/ 23 180 س 3/ 22
   160 ؾ 3/ 28 200 ؾ 3/ 28

؟لكؿ سمعة في نياية الشير كمية المخزكفتصميـ منظكمة لحساب  المطموب:
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 :لحال

 A B C D E F G H I J K 

 التاريخ 1
اسـ 
 السمعة

كمية 
 السمعة التاريخ المشتريات

كمية 
 المبيعات

اسـ 
 السمعة

كمية 
المخزكف 
 اكؿ المدة

 رصيد المخزكف كمية المبيعات المشتريات كمية

 SUMIF(B2:B11;G2;C2:C11) =SUMIF(E2:E11:G2;F2:F11) =H2+I2-J2= 500 ؿ 190 ؿ 2/3 200 س 1/3 2
 SUMIF(B2:B11;G3;C2:C11) =SUMIF(E2:E11:G3;F2:F11) =H3+I3-J3= 600 س 150 س 4/3 150 ص 4/3 3
 SUMIF(B2:B11;G4;C2:C11) =SUMIF(E2:E11:G4;F2:F11) =H4+I4-J4= 400 ؾ 100 ؾ 8/3 250 ؾ 6/3 4
 SUMIF(B2:B11;G5;C2:C11) =SUMIF(E2:E11:G5;F2:F11) =H5+I5-J5= 200 ص 200 س 9/3 150 س 7/3 5
 300 ؿ 12/3 220 ؿ 11/3 6

     
 150 ص 15/3 180 س 15/3 7

     
      200 ؿ 17/3 240 ص 19/3 8
 180 س 20/3 180 ؿ 20/3 9

     
      175 ص 23/3 180 س 22/3 10
 160 ؾ 28/3 200 ؾ 28/3 11
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  :2015( خبلؿ شير شباط دمين، سف، حامير، احمد) مف زبائتيا ىـ ألربعة احدل الشركات التجاريةتي كشؼ لمبيعات فيما يأ (:10) مثال

 المبالغ المسددة جمةالمبيعات اآل

المبيعات  الزبون التاريخ
المبيعات  الزبون التاريخ جمةاآل

 المبمغ الزبون التاريخ غالمبم الزبون التاريخ جمةاآل

 25000 احمد 19/2 50000 ميند 2/2 47500 ميند 19/2 50000 احمد 1/2
 20000 ميند 20/2 32000 امير 3/2 37500 احمد 19/2 37500 امير 5/2
 24000 امير 20/2 25000 حسف 5/2 25000 حسف 20/2 62500 حسف 5/2
 50000 حسف 22/2 20000 احمد 11/2 50000 احمد 21/2 37500 احمد 10/2
 32000 احمد 22/2 24000 ميند 12/2 75000 حسف 21/2 55000 ميند 11/2
 24000 ميند 23/2 50000 امير 13/2 37500 امير 22/2 45000 احمد 11/2
 50000 امير 24/2 32000 حسف 16/2 50000 ميند 23/2 60000 امير 16/2
 32000 حسف 25/2 25000 احمد 17/2 45000 احمد 24/2 45000 ميند 16/2
 25000 حسف 26/2 20000 ميند 17/2 43750 امير 25/2 45000 احمد 17/2
 20000 احمد 27/2 24000 امير 19/2 40000 حسف 27/2 50000 حسف 18/2

 :تيؿ منيـ في بداية الشير كاف كما يأرصيد حساب ك أف اذا عممت ؟زبكف في نياية الشيررصيد حساب كؿ  تصميـ منظكمة لحساب :المطموب
 (58000 ميند / 80000حسف /  65000/ امير  75000احمد )

 الحل:
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A B C D E F G H I J K 

 الزبون التاريخ 1
المبيعات 

 الجمة
 الزبون التاريخ

المبمغ 
 المسدد

 اجمالي المبيعات الجمة الزبون
رصيد اول 

 الشير
 الرصيد اجمالي المبمغ المسدد

 SUMIF(B2:B19;G2;C2:C19) 75000 =SUMIF(E2:E19;G2;F2:F19) =H2+i2-J2= احمد 50000 ميند 2/2 50000 احمد ½ 2
 SUMIF(B2:B19;G3;C2:C19) 65000 =SUMIF(E2:E19;G3;F2:F19)) =H3+i3-J3= امير 32000 امير 3/2 37500 امير 5/2 3
 SUMIF(B2:B19;G4;C2:C19) 80000 =SUMIF(E2:E19;G4;F2:F19) =H4+i4-J4= حسف 25000 حسف 5/2 62500 حسف 5/2 4
 SUMIF(B2:B19;G5;C2:C19) 58000 =SUMIF(E2:E19;G5;F2:F19) =H5+i5-J5= ميند 20000 احمد 11/2 37500 احمد 10/2 5
     24000 ميند 12/2 55000 ميند 11/2 6

 
 50000 امير 13/2 45000 احمد 11/2 7

    
 

     32000 حسف 16/2 60000 امير 16/2 8
 

 25000 احمد 17/2 45000 ميند 16/2 9
    

 
 20000 ميند 17/2 45000 احمد 17/2 10

    
 

 25000 احمد 19/2 47500 ميند 19/2 11
    

 
 20000 ميند 20/2 37500 احمد 19/2 12

    
 

 24000 امير 20/2 25000 حسف 20/2 13
    

 
 50000 حسف 22/2 50000 احمد 21/2 14

    
 

     32000 احمد 22/2 75000 ميند 21/2 15
 

 24000 ميند 23/2 37500 امير 22/2 16
    

 
     50000 امير 24/2 50000 ميند 23/2 17

 
 32000 حسف 25/2 45000 احمد 24/2 18
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 25000 حسف 26/2 43750 امير 25/2 19
    

 



 د. فراس عزيز تطبيق ات محاسبية باستخدام برنامج اكسل ثاني محاسبة
 م.م. مناف عبد المطلب                                                                                                                                                  

 99من  91الصفحة 
 

 
( خبلؿ شير ص،  ؾ،  سمع ىي )س يات احدل الشركات التجارية لثبلثر فيما ياتي كشؼ بمشت (:11) مثال

في  المكزكف ككانت الشركة تعتمد الجرد الدكرم في المحاسبة عف المخزكف كطريقة المتكسط ،2015شباط 
 تسعير البضاعة المباعة:

 السعر كمية المشتريات سمعةاسـ ال التاريخ الشراء سعر كمية المشتريات سمعةاسـ ال التاريخ
 92 150 س 12/2 100 150 ص 2/2
 53 100 ؾ 13/2 50 250 ؾ 3/2
 92 200 س 14/2 95 350 س 4/2
 102 150 ص 16/2 96 180 س 6/2
 95 180 س 18/2 105 240 ص 8/2
 104 175 ص 16/2 94 180 س 9/2
 55 160 ؾ 20/2 52 200 ؾ 10/2

% مف 150اذا عممت اف سعر البيع يعادؿ نسبة  ؟ايراد المبيعات لكؿ سمعة تصميـ منظكمة لحساب المطموب:
 تي:لمدة منيا كانت كما في الجدكؿ اآلف كمية المخزكف اكؿ كاخر ا، كألكؿ سمعة ط كمفة الكحدة الكاحدةمتكس

 السمعة
 مخزون اول المدة

 مخزون اخر المدة
 كمفة الوحدة الواحدة الكمية

 صفر 90 300 س
 صفر 105 250 ص
 صفر 52 100 ؾ

 )كالتي تعني احسب المتكسط اذا( كىي تعمؿ AVERAGEIFلحساب المتكسطة سكؼ نستخدـ دالة  مالحظة:
 SUMIFدالة  بنفس الطريقة التي تعمؿ بيا
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 :الحل

 
A B C D E F G H I 

اسـ  التاريخ 1
 السمعة

كمية 
 المشتريات

كمفة 
 الكحدة

اسـ 
 السمعة

ايراد  سعر البيع كمفة الكحدة الكاحدةمتكسط  كمية المبيعات
 المبيعات

 SUMIF(B2:B18;E2;C2:C18) =AVERAGEIF(B2:B18:E2;D2:D18) =G2*150% =F2*H2= س 90 200 س 1/2 2
 SUMIF(B2:B18;E3;C2:C18) =AVERAGEIF(B2:B18:E2;D2:D18) =G3*150% =F3*H3= ص 90 300 ص 1/2 3
 SUMIF(B2:B18;E4;C2:C18) =AVERAGEIF(B2:B18:E2;D2:D18) =G4*150% =F4*H4= ؾ 105 250 ؾ 1/2 4
      52 100 ص 2/2 5
 50 250 ؾ 3/2 6

     
      95 350 س 4/2 7
 96 180 س 6/2 8

     
 105 240 ص 8/2 9

     
 94 180 س 9/2 10

     
 52 200 ؾ 10/2 11

     
 92 150 س 12/2 12

     
 53 100 ؾ 13/2 13

     
      92 200 س 14/2 14
 102 150 ص 16/2 15

     
 95 180 س 18/2 16

     
 104 175 ص 19/2 17
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      55 160 ؾ 20/2 18
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 باستخدام برنامج اكسلحساب اندثار الموجودات الثابتة 
 ىك النقص التدرجي في قيمة المكجكد الثابت نتيجة االستخداـ أك التقادـ. الندثار:

كتستيمؾ جميع المكجكدات الثابتة ما عدا األراضي نظران ألف ليس ليا عمر إنتاجي محدد فضبلن عف أف قيمة 
 األراضي غالبان ما تزداد مع مركر الزمف.

 ىك تكمفة ىذا النقص التدريجي في قيمة المكجكد. قسط الندثار:
 العكامؿ التي يجب مراعاتيا عند تحديد قيمة االندثار:

كىي عبارة عف جميع التكاليؼ البلزمة لمحصكؿ عمى المكجكد الثابت  تكمفة الموجود )الكمفة التاريخية(:. 1
 لبلستخداـ في العممية اإلنتاجية لممنشأة. كتييئتو  
ىك العمر اإلنتاجي المقدر فيو استخداـ المكجكد الثابت )أم يبقى مستمر كصالح لئلنتاج(  نتاجي:العمر اإل . 2

 أك عدد السنكات المقدرة إلنتاجية المكجكد. كلتحديد العمر اإلنتاجي يأخذ الخبير المختص في اعتباره عامميف:
 .عامؿ الفناء كاليبلؾ الناتج عف االستخداـ )يقمؿ قيمتو( أ.
 .التقادـ كيعني ظيكر مخترعات حديثو مف شأنيا أف تجعؿ استخداـ المكجكد غير اقتصادم عامؿب.  
القيمة المتكقع أف يباع بيا المكجكد الثابت عند التخمص منو في نياية عمره  قيمة النفاية أو الخردة:. 3

 اإلنتاجي.
 .مجمكع أقساط االندثار خبلؿ ستكات االستخداـ الندثار المتراكم:. 4
 .بعاد االندثار المتراكـتم صافي قيمة المكجكد بعد اسك كتسا الكمفة الدفترية:. 5

 الندثار المتراكم –الكمفة الدفترية = الكمفة التاريخية 
 ىا:ندثار كيعتبر الفرؽ بيف تكمفة المكجكد في بداية عمره كقيمتو كخردة في نياية عمره ىي القيمة الكاجب ا

 قيمة النفاية أو الخردة  –الموجود = تكمفة الموجود ىا من ندثار القيمة الواجب ا

 طرق حساب الندثار:
 طريقة القسط الثابت:( 1

كفي ظؿ ىذه الطريقة يكزع جزء متساكم مف تكمفة المكجكد عمى كؿ فترة  تعد مف أسيؿ الطرؽ كأكثرىا شيكعان 
 لطريقتيف:الحدل ا يتـ استخدامو فييا كفقان 

 العمر اإلنتاجي÷ الخردة (  –الثابت السنكم = )تكمفة المكجكد  ندثارقسط اال المعــادلة:طريقة الطريقة الولى، 
 السنكم ندثارنسبة اال× م = تكمفة المكجكد الثابت السنك  ندثارقسط اال :المئوية طريقة النسبةالطريقة الثانية، 

 .سنكات 5كالعمر االنتاجي لآللة  $5000ك قيمتيا كخردة $ 65000إذا كانت تكمفة اآللة  :(12) مثال
 حساب القيمة الدفترية لممكجكد في نياية عمره االنتاجي باستخداـ القسط الثابت: :المطموب

 $12000= 5( / 50000 -65000حساب القسط الثابت )طريقة المعادلة(= )
 % 20=  5% ÷100=  العمر اإلنتاجي% ÷ 100السنكم  =  ندثارية: نسبة االئك طريقة النسبة الم

 $12000=  5 ÷ (50000 -65000)االندثار السنكم = 
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كتأخذ  (SLN) كىي دالة اب االندثار بطريقة القسط الثابتىناؾ دالة ضمف دكاؿ برنامج اكسؿ خاصة لحسك 
 :يىذه الدالػة الشكؿ التال

SLN(cost;salvage;life)= 
أحيانان تسمى القيمة المستردة اك  (ندثارالقيمة عند نياية اال Salvageكأف  .المكجكدىي تكمفة Cost حيث 

 .)قيمة الخردة
 :مكجكدىك العمر االنتاجى لم: Life كأف

 =SLNالكمفة التاريخية(;قيمة الخردة;)العمر اإلنتاجي
 

                                                          :تيالمكجكدات المكضحة في الجدكؿ اآل تمتمؾ احدل الشركات :(13) مثال

 31/12/2014الندثار المتراكم لغاية  قيمة الخردة العمر النتاجي الكمفة التاريخية نوع الموجود
 4000 1000 5 11000 حاسبات
 4500 3000 8 15000 اثاث
 5000 2500 9 25000 مخزف
 6750 3000 8 21000 ماكنة
 6000 2000 6 14000 معدات
 120000 10000 25 700000 بناية

سنة ثابت كالكمفة الدفترية في نياية برنامج اكسؿ في حساب االندثار السنكم بطريقة القسط ال استخدـ :المطموب
 ؟2015
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 حل:ال

 A B C D E F G H 

نوع  1
العمر  الكمفة التاريخية الموجود

 النتاجي
قيمة 
 الخردة

الندثار المتراكم لغاية 
الندثار المتراكم لغاية  الندثار السنوي 31/12/2014

 الكمفة الدفترية 31/12/2015

 SLN(B2,D2,C2) =E2+F2 =B2-G2= 4000 1000 5 11000 حاسبات 2
    4500 3000 8 15000 اثاث 3
    5000 2500 9 25000 مخزف 4
    6750 3000 8 21000 1ماكنة  5
    6000 2000 6 14000 معدات 6
    120000 10000 25 700000 بناية 7
 SUM(B2;B7)   =SUM(E2;E7) =SUM(F2;F7) =SUM(G2;G7) =SUM(H2;H7)= المجمكع 8
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 ىناؾ طريقتاف نسبة االستخداـ السنكم كفؽ طريقة القسط المتناقص ناقص:طريقة القسط المت( 2

كيمكف حساب االندثار كفؽ ىذه الطريقة باستخداـ  طريقة ضعف نسبة الستخدام السنوي: ،الطريقة األولى
 غتيا العامة:يكص DDBبرنامج اكسؿ باستخداـ الدالة  

 DDB=(ية الكمفة التاريخ;قيمة الخردة;العمر اإلنتاجي;)الفترة

ف احدل الشركات لدييا مكجكد ثابت كمفتو التاريخية لك أ فمثبلن  ،المقصكد بالفترة ىي فترة استخداـ المكجكدف
، ككانت قد سنكات 10كعمره االنتاجي  ،دكالر 4000في نياية عمره اإلنتاجي  ، كقيمة الخردةدكالر 20000

نسبة االستخداـ السنكم  كفؽ طريقة ضعؼ 2015المكجكد لسنة فاف حساب االندثار  ،2012اشترتو في عاـ 
 كما يأتي:

 سنكات 3=  2013 - 2015الفترة = 
 DDB(20000;4000;10;3)=  2015االندثار لعاـ 

 
المطمكب استخدـ برنامج اكسؿ في  شركات المكجكدات المكضحة في الجدكؿ اآلتيتمتمؾ احدل ال :(14) مثال

 ؟2015في نياية سنة  المتناقص )طريقة ضعؼ نسبة االستخداـ السنكم(ندثار السنكم بطريقة القسط حساب اال

 31/12/2015فترة الستخدام لغاية  قيمة الخردة العمر النتاجي الكمفة التاريخية نوع الموجود
 3 1000 5 11000 حاسبات
 4 3000 8 15000 اثاث
 4 2500 9 25000 مخزف
 6 3000 8 21000 1ماكنة 
 3 1000 8 9000 2ماكنة 
 2 2000 6 14000 معدات
 6 10000 25 700000 1مبنى 
 8 40000 25 240000 2مبنى 
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 :الحل
 A B C D E F 

نوع  1
العمر  الكمفة التاريخية الموجود

 النتاجي
قيمة 
 الخردة

فترة 
 الندثار السنوي الستخدام

 DDB(B2,D2,C2,E2)= 3 1000 5 11000 حاسبات 2
  4 3000 8 15000 اثاث 3
  4 2500 9 25000 مخزف 4
  6 3000 8 21000 1ماكنة  5
  3 1000 8 9000 2ماكنة  6
  2 2000 6 14000 معدات 7
  6 10000 25 700000 1مبنى  8
  8 40000 25 240000 2مبنى  9
 SUM(B2;B9)    =SUM(F2;F9)= المجمكع 10
 

برنامج  الندثار كفؽ ىذه الطريقة فيكيمكف حساب ا :طريقة مجموع سنوات الستخدام ،الطريقة الثانية
 :يغتيا العامةكص SYDكسؿ باستخداـ الدالة  اال

 SYD=ية (الكمفة التاريخ;قيمة الخردة;العمر اإلنتاجي;)الفترة

في نياية عمره  ، كقيمة الخردةدكالر 40000احدل الشركات لدييا مكجكد ثابت كمفتو التاريخية  (:15) مثال
ف حساب االندثار ، كعميو فإ2010شترتو في عاـ ، ككانت قد اسنة 15كعمره االنتاجي  ،دكالر 10000اإلنتاجي 

 :كما يأتينسبة االستخداـ السنكم  كفؽ طريقة ضعؼ 2015المكجكد لسنة 
 سنكات 5=  2010- 2015الفترة = 

 SYD(40000;10000;15;5)=  2015االندثار لعاـ 
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كسؿ االالمطمكب استخدـ برنامج  ،تيت المكضحة في الجدكؿ اآلمكجكداتمتمؾ احدل الشركات ال :(16) مثال
 ؟2015سنة ثابت كالكمفة الدفترية في نياية في حساب االندثار السنكم بطريقة القسط ال

 31/12/2015فترة الستخدام لغاية  قيمة الخردة العمر النتاجي الكمفة التاريخية نوع الموجود
 3 1000 5 11000 حاسبات
 4 3000 8 15000 اثاث
 4 2500 9 25000 مخزف
 6 3000 8 21000 1ماكنة 
 3 1000 8 9000 2ماكنة 
 2 2000 6 14000 معدات
 6 10000 25 700000 1مبنى 
 8 40000 25 240000 2مبنى 

 
 :الحل
 A B C D E F 

نوع  1
العمر  الكمفة التاريخية الموجود

 النتاجي
قيمة 
 الخردة

فترة 
 الندثار السنوي الستخدام

 SYD(B2;D2;C2;E2)= 3 1000 5 11000 حاسبات 2
  4 3000 8 15000 اثاث 3
  4 2500 9 25000 مخزف 4
  6 3000 8 21000 1ماكنة  5
  3 1000 8 9000 2ماكنة  6
  2 2000 6 14000 معدات 7
  6 10000 25 700000 1مبنى  8
  8 40000 25 240000 2مبنى  9
 SUM(B2;B9)    =SUM(F2;F9)= المجمكع 10

 


