Calculator Web: Profit and Loss Calculator
What is this tool?
Calculator Web is an online business calculator tool with more than 70 calculators that help
entrepreneurs and startups value and calculates their money and revenue streams easily, and
efficiently. One of these calculators is this tool, the profit and loss calculator.

When is this tool used?
Some entrepreneurs find calculations very hard task, especially at the beginning as they don't
have the full picture yet, and they try as much as possible to delay the process. When it is
time to calculate your revenue streams, Profit and Loss Calculator will help you fill in the
missing parts of your income and expenses.

How is this tool used?
Step 1
Visit Calculator Web website.

Step 2
Choose Profit and Loss calculator, read the instructions given carefully, and then start filling
the provided fields in the income and expenses fields.

Step 3
In the Income category, add your total sales as the cost of sales will be deducted as well as
the tax collected in order to get your gross profit/loss.

Step 4
Next, calculate all your expenses and you can rename the fields if you want.

Step 5
When you finish adding all your expenses, the calculator will automatically determine your
net profit.

Hints to using this tool
Calculator Web has 70+ calculators in different categories where you can use including
investment, finance, business, and more. Under each category, there are many subcategories
which almost cover everything that you may want to calculate.

Example
Ahmed is an artist who started his own business, time passed by and he had to calculate his
expenses and gross profit/ loss in order to estimate whether he was profiting or losing money.
Ahmed did not have any accounting background and didn't have any clue on how to do this
process. He surfed the internet and came across calculator web, and found profit/loss
calculator tool, started researching the terminologies, and then added his income (cost of
sales, and tax collected) to calculate his gross profit next he added all his expenses, in the
end; he was able to know his net profit.

الحاسب اإللكتروني :حاسب المكسب والخسارة
ما هذه األداة؟
هو موقع يحتوي على أكثر من  70حاسبة في مجاالت مختلفة حيث تساعد رواد األعمال على تقييم شركاتهم الناشئة على
وحساب مصادر ارباحهم مجا ًنا وبكل سهولة وفاعلية ،بمجرد أن تُدخل القيمة المالية في الخانات .وأحدى هذه األدوات هي
من هذه الحاسبات هو حاسب المكسب و الخسارة.

متى تستخدم تلك األداة؟
يجد بعض رواد العمليات الحسابية مهمة صعبة جدا ً خاصة في البداية ألنهم ليسوا على دراية بالصورة الكاملة بعد
ويحاولون بقدر المستطاع أن يؤجلونها .وعندما يحين وقت وقت حساب موارد ارباحك وإجمالي الربح /الخسارة سيساعدك
حاسب المكسب والخسارة على مأل األجزاء الخاصة بالدخل والنفقات.

كيف تستخدم تلك األداة؟
الخطوة األولى:
أذهب إلى منصة  CalculatorWebومن ثّم اختار حاسبة المكسب والخسارة.

الخطوة الثانية
اختار حاسبة المكسب والخسارة ومن ثّم اقرأ تعليمات استخدام الحاسب وابدأ بمأل حقول الدخل والمصروفات .

الخطوة الثالثة:
في حقول الدخل ،ادخل قيمة المال بجوار كل خانة لمعرفة إجمالى الربح .الخانات هي إجمالي المبيعات ،وسعر المبيعات
(إجمالي نفقات النقل والتوزيع الذي يتحمله البائع ،وسعر الخامات المستخدمة في االنتاج ،و المشتريات بينما يتم خصم
سعر النقل الذي يتحمله المشتري ،وسعر إرجاع المبيعات ،والخصم المقدم) ،والضريبة المدفوعة.

الخطوة الرابعة
ادخل كمية نفقات عملك في الخانة المناسبة ،أيضًا يمكنك أن تغير اسم الخانة إذا أردت.

الخطوة الخامسة
في الجزء األخير ،يمكنك رؤية النتائج الظاهرة إلجمالي المكسب أوالخسارة ،وإجمالي النفقات ،وصافي المكسب
أوالخسارة.

نصائح الستخدام هذه األداة
يحتوى الحاسب اإللكتروني على أكثر منم  70حاسبة في مجاالت مختلفة كاالستثمارات ،والمالية ،واألعمال ،والتخطيط
وغيرها و تحت كل تصنيف ،هناك تصنيفات فرعية التي تغطي تقريبًا كل شئ يمكن أن تحسبه.

مثال
قرر أحمد ،وهو يعمل كفنان ،أن يفتح شركته الخاصة ،وبالرغم أن أحمد كان ناجحا ً جدا ً في عمله إلى أنه لم يكن يدري
كيفية حساب مصروفات ومصادر دخل شركته ليعرف إن كانت شركته تربح أو تخسر ألنه ال يفقه شيئا ً في مجال المحاسبة
وكيفية لبقيام بعملية الحساب .وألن اإلنترنت والتكنولوجيا سهلوا عملنا اليوم قام أحمد بالبحث على اإلنترن عن شئ
يساعده .من ثّم وجد أداة الحاسب اإللكتروني فقام بالبحث عن معاني المصطلحات وبدأ باستخدام األداة حيث أضاف دخله
ومصروفاته وفي النهاية عرف ربحه الصافي.

