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 .المقدمة

التي تحصل عليها على الودائع، أو  المصارفمنحها تالفوائد التي  موضوع يعد 
القروض، من أهم القضايا التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل، ولعل من خالل 

في تجميع  المصارفأهمية تلك القضية مستمدة أساسا من حيوية الدور الذي تقوم به 
المدخرات التي تتطلبها احتياجات التنمية الالزمة، للقضاء على التخلف االقتصادي، 

هو التزايد المتسارع في األعداد من الناس الذين ذه القضية أهمية، ومما يزيد ه
الوقت الحاضر، وقد أصبحت قضية الفائدة من أكثر مع  يتعاملون مع المصارف

القضايا المعاصرة تعقيدا في علم االقتصاد، إذ يترتب على حلها نتائج على جانب 
 .كبير من األهمية بالنسبة للنشاط االقتصادي 

ح من الضروري أن يتوفر لدى المهتمين بالنواحي االستثمارية في سوق لقد أصبو 
 المعامالت المالية والتجارية األدوات الرياضية الالزمة لتحديد العائد الذي يحصل عليه

خالل مدة زمنية معينة. فاذا أودع شخص مبلغا من  المستثمر، نتيجة استخدام أمواله
المال في أحد المصارف لمدة معينة وبمعدل فائدة معينة، فانه يحصل من المصرف 
في نهاية مدة االستثمار على المبلغ الذي أودعه باالضافة الى الفائدة المستحقة له من 

بلغا من المال من استثمار هذا المبلغ لدى المصرف. وبالمقابل فاذا اقترض شخص م
أحد المصارف لمدة معينة وبمعدل فائدة متفق عليه، فأنه سوف يدفع الى المصرف في 
نهاية مدة القرض، المبلغ الذي اقترضه، فضال عن مبلغ الفائدة المستحق عليه من 

 اقتراض هذا المبلغ.
ضية ويتناول هذا الكتاب بالشرح المبسط، كيفية استخدام األدوات واألساليب الريا

المناسبة لحساب العائد على االستثمار، سواء كان ذلك االستثمار في األجل القصير 
او األجل الطويل، مدعوما باألمثلة المتنوعة، التي تجعل من هذا الكتاب دليال للطالب 
للتعرف على أصول الرياضيات المالية وتعلمها. كما حرصنا، ومن خالل ذلك، على 

والتحصيل الدراسي لطلبتنا األعزاء في اعداديات التجارة، تقديم مادة علمية تتناسب 
مراعين في الوقت نفسه البساطة والسهولة في عرض المادة واستخدام األمثلة المحلولة، 
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والتطبيقات المختلفة في كل فصل من فصول الكتاب، فضال عن األسئلة الموجودة في 
األهداف التي نطمح اليها نهاية كل فصل من فصول الكتاب. كما تمت االشارة الى 

من تعلم كل فصل من فصول الكتاب لبيان رؤية واضحة للطالب  وتعزيز الجانب 
العلمي لديه وبما يتناسب واألهداف الموضوعة من قبل المديرية العامة للتعليم المهني، 
من جودة ونوعية المناهج الدراسية التي اعتمدتها، وفق خطتها الدراسية الجديدة، والتي 

ضمنت استحداث قسمي المحاسبة واالدارة في الفرع التجاري، مما يجعل الطالب قادرا ت
على استيعاب المواد العلمية عند دراسته الجامعية، او االستفادة مما تعلمه في سوق 

 العمل.
ويتضمن هذا الكتاب تسعة فصول، تم التركيز في الفصل األول منها على دراسة 

التطرق الى أساسيات الطريقة المختصرة وطريقة الرصيد  الفائدة البسيطة، بينما تم
الشهري األدنى في الفصل الثاني، في حين طرق الفصل الثالث والرابع الى موضوع 
الدفعات الدورية المتساوية، وتسديد القروض قصيرة األجل على التوالي، أما موضوع 

الخامس. ولقد تم خصم الديون وقطع األوراق التجارية فقد تم تناوله في الفصل 
التعرض الى مواضيع الفائدة المركبة، وبالتحديد استخراج الجملة بالفائدة المركبة، 

قيمة الحالية بالفائدة المركبة، فضال عن جملة الدفعات الدورية المتساوية الوحساب 
التوالي، أما حساب القيمة  ىبفائدة مركبة في الفصل السادس والسابع والثامن عل

دفعات الدورية المتساوية، فقد كان موضوع الفصل التاسع واألخير. نأمل أن الحالية لل
نكون قد وفقنا في تقديم هذا الكتاب ليكون مرجعا علميا للمدرس والطالب على السواء، 
وبما يخدم تطلعاتهم المستقبلية، وان يكون هذا الكتاب مساهمة بسيطة لبناء جيل متعلم 

 عبنا وعراقنا الجديد.ومتسلح بالمعرفة، وبما يخدم ش
 واهلل ولي التوفيق.

 المؤلفون                                                       
                                                       2014 
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 الفصل األول:أساسيات الفائدة البسيطة
 

 
 أهداف الفصل: تتركز أهداف الفصل بما يأتي:

 على مفهوم الفائدة وعناصرها الرئيسة.التعرف  -1
 التعرف على قانون الفائدة البسيطة وقانون استخراج جملة الفائدة. -2
أن يكون الطالب قادرا على استخدام قانوني الفائدة البسيطة وجملة الفائدة في  -3

 استخراج الفائدة وحساب عناصرها المختلفة.
 

 ربعة هي:محاور الفصل: يتضمن الفصل األول محاور أ
 .أواًل   : مفهوم الفائـــــدة
 .ثانيــــًا : عناصر الفائــــدة

 .ثالثــــًا : قانون الفائدة البسيطـة
 .رابعـــًا : قانون الجملـــــة
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  .مفهوم الفائدة المصرفية :أواًل 
التجارية بمجموعة كبيرة من العمليـات والخـدمات المصـرفية أهمهـا  المصارفتقوم 

صـــدار خطابـــات الضـــمان،  فـــتح االعتمـــادات المســـتندية بنوعيهـــا التصـــدير واالســـتيراد، وان
وحفــا األوراق الماليــة، وتــأجير الخــزن الحديديــة لمــن يروــب، وتقبــل الودائــع مــن األفــراد 

بمــنح االئتمــان   أي تقــديم مبــالغ نقديــة أو والهيئــات بفائــدة أو بــدون فائــدة، وتقــوم أيضــا 
كتابية إلى األفراد ورجـال األعمـال وأصـحاب المشـروعات ألجـل قصـير ال يتجـاوز عـادة 

عنــد األجــل المتفــق عليــه  ،  م بســداد هــذه المبــالغ مــع فوائــدهاالعــام الواحــد بشــرط أن يقــو 
العمالت المختلفة هذا باإلضافة إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية كشراء وبيع 

 .وتحويل المبالغ إلى الخارج .. إلخ
ـــين نـــوعي الفـــرقأن نوضـــح ومـــن المهـــم هنـــا  ـــة  –الفوائـــد  ن مـــنب  –المدينـــة والدائن
لعمالئهــا نايــر ودائعهــم تســمى فائــدة مدينــة، أمــا الفائــدة  المصــارففالفائـدة التــي تمنحهــا 

الحالــة األخيــرة فــ ن  علــى المقترضــين فهــي فائــدة دائنــة، وفــي المصــارفالتــي تفرضــها 
ســعر الفائــدة يختلـــف صــعودا وهبوطــا بنـــاء علــى عــدة اعتبـــارات تتعلــق بــالمركز المـــالي 
للعميــل، ونوعيــة النشــاط الــذي يســتخدم فيــه القــرض، وكــذلك نــوع الضــمان المقــدم علــى 
القــرض، وأيضــا مــدة القــرض، ففــي القــروض طويلــة األجــل يكــون الســعر مرتفــع عمــا إذا 

ة الاـروف االقتصـادية السـائدة وقـت القـرض، ففـي مـع مراعـاة طبيعـكان األجل قصـيرا، 
أوقـــــات الرخـــــاء واالنتعـــــاع ترفـــــع البنـــــوك ســـــعر الفائـــــدة علـــــى القـــــروض درءا لمخـــــاطر 
التضخم، وعكس ذلك في أوقات الكساد والركود لمعالجة االنكمـاع، والفائـدة فـي العـرف 

 ."المصرفي هي :   الثمن المدفوع ناير استعمال النقود
و حق الزبون ناير تخلـي الفائدة هي حق المصرف أ فان من الناحية المصرفية،و 

خـــر عـــن مبلـــغ معـــين لفتـــرة محـــددة. فالمصـــرف يســـتحق الفائـــدة عنـــدما يمـــنح أحـــدهما لآ
مـــن  الفائـــدة والزبـــون يســـتحق ،لفتـــرة معينـــة تســـهيالته االئتمانيـــة الـــى عمالئـــهقروضـــه أو 

ن الفائــدة اوبالتــالي فــ ة،لفتــرة معينــو المصــرف عنــد إيــداع األول لــدى الثــاني لمبلــغ معــين 
 وفق هذا المفهوم هي عائد األموال المستخدمة من قبل الغير.



 

 7 

 عناصر الفائدة  ثانيًا :
 تعتمــد فــي حســاب الفائــدة، كمــا انهــا ويقصــد بعناصــر الفائــدة، تلــك العوامــل التــي

 . وهي ثالثة عناصر:  دارهامقتؤثر بصورة مباشرة ب
 المبلغ:  -1

وهو رأس المال أو المبلغ المودع أو المبلغ المقتـرض أو المبلـغ المسـتثمر أو أي 
مبلغ أخر تقع عليه عملية التحويل من الشخص األول إلـى الشـخص الثـاني، وقـد يطلـق 

كلمـا زاد المبلـغ وتـنخفض  الفائـدة . وتـزدادغ األصلي وسـيرمز لـه بـالرمز   م  عليه المبل
دنــانير فــأن  10دينــار مــثال تســاوي  1000 مبلــغ قــدره فــاذا كانــت فائــدة كلمــا انخفــض،

 دينارًا . 20دينار ستكون  2000 مبلغا قدره فائدة
 الزمن: -2 

لــدى الثــاني، أي مــن  فيهــا وهــو يمثــل الفتــرة الزمنيــة التــي يضــع األول   المبلــغ  
تـاريخ ابتــداء العمليــة االســتثمارية حتــى نهايتهــا. وهـي قــد تكــون مــدة قــرض أو مــدة ايــداع 
أو مدة استثمار أو وير ذلك. وسنرمز لهـا بـالرمز   ن  . وتـزداد الفائـدة كلمـا زاد الـزمن 

ن دينـارًا فـأن فائـدة سـنتي 15وتنخفض كلما انخفض. فاذا كانت فائدة سـنة واحـدة تسـاوى 
 دينارًا. 30ستكون 

 سعر الفائدة: -3
والــذي  وهــو معــدل الفائــدة الــذي يــتم االتفــاق عليــه بــين طرفــي عمليــة االســتثمار

الثـــاني إلـــى األول نايـــر مـــنح األول لمبلـــغ االســـتثمار الـــى الثـــاني، ويطلـــق عليـــه  هيمنحـــ
سـعر الفائـدة  زداديـ. وتـزداد الفائـدة كلمـا أيضًا فائدة الوحدة النقديـة عـن فتـرة زمنيـة واحـدة

دينـار  100 %  5 فان الفائدة التي نحصل عليها بمعدل فائـدة ،نخفضاوتنخفض كلما 
 دينار. 200 وتصبح%  10ستزداد عندما يكون معدل الفائدة  ،مثال 

 
 



 

 8 

 .قانون الفائدة البسيطة :ثالثاً 
 .من خالل قانون الفائدة   عناصر الفائدة، وكيفية حسابها1تبين القاعدة  

 
  :الفائدة تنتج عن حاصل ضرب عناصرها الثالثإن 
 

 

 وألن سعر الفائدة هو نسبة مئوية، فيكون القانون كما يلي:  
 

 
 

           
 :1مثـــال 

دينـار لـدي مصـرف الرافـدين الـذي يعتمـد سـعر  20000أودع السيد حبيب مبلغ 
 فما هي الفائدة التي يحققها السيد حبيب بعد سنتين ؟ ،% سنوياً  5 قدرهفائدة 
 الحــل:

 ف= ؟ % سنويـاً  5ع =  ةسن 2ن =   دينــار 20000م =  المعطيات:
 
 
 
 
 

1القاعدة   

ان فائدة أي •
مبلغ تساوى 
حاصل ضرب 

 عناصرها الثالث

 عناصرالفائدة

 المبلغ•

 الزمن•

 سعر الفائدة •

 قانون الفائدة

   =الفائدة  •
الزمن   ×المبلغ 

 سعر الفائدة    ×

 ف = م . ن . ع

 ع . م . ن

100 

 = ف

 ع . م . ن

100 

 = ف

20000 ×2×5 

100 

 دينار الفائدة المتحققة  2000=  = ف
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 حساب عناصر الفائدة من خالل قانون الفائدة.   ان باالمكان2  ةوتبين القاعد

 
 :2مثــال 
مصـرف الرافـدين ليحصـل بعـد سـنتين  ىالمبلغ الذي يدفعـه السـيد ناصـر الـما هو       

% ســنويًا كســعر  5دينــار علمــًا أن مصــرف الرافــدين يعتمــد  4000علــى فائــدة مقــدارها 
 للفائدة.
 الحـــل:

 م = ؟     دينار 4000ف =  سنوياً  =%5ع =  سنة 2ن =  المعطيات:
 
 
 
 
 
 400000م =  10          
 

 .3مثــــال  
دينــار إذا مــا أودع  2400بعــد كــم ســنة يحصــل الســيد جبــار علــى فائــدة مقــدارها 

 % سنويًا .6مصرف الرشيد الذي يعتمد فائدة بسعر دينار لدي  5000مبلغ 
 الحـــل:

 ن = ؟ دينار 2400ف=  % سنويا   6ع =  دينار 5000م =  المعطيات:

2القاعدة   

 يكون ان شرطا   ليس•
 هو األساسي العنصر
 بل ، المجهول العنصر

 إي يكون أن الممكن من
 عناصر من عنصر
 . مجهول   القانون

 الشرح

 تكون أن شرطا   ليس أي•
 العنصر هي الفائدة

 ، السؤال في المجهول
 يكون أن الممكن من بل

 سعر أو الزمن أو المبلغ
 .الفائدة

400000 
10 

 دينار 40000=  م =
المبلغ

 م . ن . ع

100 
 = ف

 5×2× م 
100 4000 = 
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 240000=  ن 30000    
 
 

 

 
 .4مثـــال 

مــنح  المصــرف ســعر الفائــدة المعتمــد لــدي مصــرف الرشــيد، إذا علمــت انمــا هــو 
ـــدة مقـــدارها  ـــدر فائ ـــك بعـــد ســـن 1440الســـيد حي ـــار ، وذل ـــغ  ةدين ـــداع مبل ونصـــف مـــن إي

 دينار ؟ 12000
 الحـــل.

 ع = ؟ سنة 1.5ن =  1440ف =  دينار 12000م =  المعطيات:
 
 
 

 
 

 

 
 
، فــاذا كــان ناــرًا الن معــدل الفائــدة عــادة مــايكون فــى الفائــدة البســيطة بالســنواتو 

 المـدة فـي وحـدات لكـي تكـونشـهر  12معدل الفائدة باألشهر، فسـوف تقسـم المـدة علـى 
     تبينه القاعدة اآلتية: فهذابالسنوات، المدة  وكانتة جميع القوانين متطابق

 ع× 1.5×  12000

100 
1440= 

 ع . م . ن

100 

 = ف

 6× ن×  5000

100 

2400 = 

 سنوات 8= 
240000 

30000 
 =ن 

 ع . م . ن

100 

 = ف

1440  ×100 

1.5  ×12000 
 %8=  8=  = ع
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 وبذلك يصبح قانون حساب الفائدة كما يأتي:

 
 

 
 :5مثــال 

 3000مبلـغ  انـور بعـد اربعـة اشـهر مـن اسـتثماره ةما هي الفائـدة المتحققـة للسـيد
 % سنويًا ؟ 9دينار بمعدل فائدة 

 الحـــل:
 ف= ؟ % سنوياً  9ع =  اشهر     4ن =  دينار 3000م =  :المعطيات

 
  
  
 

 . 6مثـــال
واربعـة اشـهر بمعـدل فائـدة  ةغ الذي يودعه السيد اياد لمدة سـنما هو المبل

 دينار ؟ 1200% سنويا ليحصل بعد ذلك على فائدة مقدارها 3
 الحــل.

 م = ؟    شهرًا      16=  4+  12×  1ن =  1200ف =  %3ع =    :المعطيات
 
 
 

 وليست باألشهر المدة كانت إذا•
 سنوات الى تحويلها يتوجب بالسنوات
 .السنة أشهر عدد على بتقسيمها

3القاعدة   

 ع . . ن م

12 ×100 
 = ف

 ع . . ن م

12 ×100 
 = ف

 ع . . ن م

12 ×100 
 = ف

12  ×100 

3000  ×4  ×9 

 دينار 90=  = ف

  3×   16× م 
 

12  ×100 
1200= 
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   1200×  1200=  م 48         
 
 

 .7مثـــال
% سـنويًا ليحصـل بعـدها علـى 6دينـار بمعـدل فائـدة  16000ما هي مدة استثمار مبلـغ 

 دينار ؟  5760 فائدة مقدارها
 الحـــل.

 ن = ؟          دينار 5760ف =    % سنوياً  6ع =  دينار 16000م =  :المعطيات
 
 
 

 
 
 

 

 رابعًا : قانون الجملة :
وتعني الجملة مقدار ما يؤول إليه مبلغ معين بعد مدة معينـة عنـد اسـتثماره بمعـدل       

ضافة فائدته إليه  ويمكن أن يسمى أيضًا رصيد المبلغ . ،فائدة معين، وان

 
   ج = م+ ف    :       وبما ان   
  ف = م . ن . ع       ن:       وأل   
 ج = م + م . ن . ع      فتكون           
    ان: ف وبالتالي   

4القاعدة   
جملة المبلغ تساوى 
حاصل جمع المبلغ 

 مع فائدته
 ف+ م = ج 

 + ن. ع ( 1ج = م ) 

1200  ×1200 

48 
 دينار  30000=  م =

 ع . م . ن

100 

 = ف

     6 × ن×  16000

100 
5760= 

 سنوات 6=  
5760  ×100 

6  ×16000 
 = ن
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 . 8مثــال    
دينـار بمعــدل  2500 سـنوات مــن إيداعـه مبلـغ مقــداره مـا هـو رصــيد السـيد زيـد بعــد اربـع

 % سنويًا . 7فائدة 
 الحـــل .
 ج=؟ سنوياً  0.07=%  7ع =  سنوات 4ن =  دينار 2500م =  المعطيات

 ج = م + ف  
 ف = م . ن . ع 

 دينار . 700=  0.07×  4×  2500=    
 دينار رصيد . 3200=  700+  2500:. ج =    

 + ن . ع   1ج = م   
    =2500   1  +4  ×0.07   
 دينار  3200 =    1.28   2500=    
القــانون   يمكــن ان يكــون أي عنصــر مــن عناصــر هــذا 2وبــالعودة إلــى القاعــدة        

 .مجهواًل ويمكن استخراجها
 

 . 9مثــال 
لــدى مصــرف الرافــدين لتســتلم بعــد ســنتين  ســناء ةمــا هــو المبلــغ الــذي تودعــه الســيد     

دينار علما ان معدل الفائدة المعتمـد لـدى المصـرف   45000وستة  اشهر مبلغ مقداره 
   .% سنوياً  8 هو 

 الحــــل.
 م = ؟ شهر 30=  6+  12×  2ن =  سنوياً  0.08= % 8ع =  45000ج =  المعطيات

          
 

                                 
                                                           

 + ن . ع (1ج = م ) 
 

                         +1 ) م= 45000  
              ×           ×12 
30 8 

100 × 



 

 14 

   1.2= م    45000         
 دينار            37500=  1.2÷  45000م =         

 .  10مثــال  
ما هو المعدل المعتمد لدى مصرف الرافدين إذا علمنا انـه دفـع للسـيد امجـد مبلـغ 

دينــار لمــدة ســنتين وثالثــة  12000دينــار وذلــك بعــد ايــداع األخيــر لديــه مبلــغ  14430
 اشهر؟ 
 .الحـــل

 ع = ؟     14430ج =  شهر 27=  3+  12×  2ن =  12000م =  المعطيات:
 
 
 
 

   ع 0.0225+  1   12000=  14430    
 ع 270+  12000=  14430     

 2430= 12000 – 14430=  ع  270       
 %  9          9=  270 ÷2430=  ع       

 حل آخر :
 ج = م + ف     
   2430ف =                          + ف  12000=  14430    
 ف = م . ن . ع     
 
  

  ع 270= 2430      
 %9            9=  270÷  2430=  ع      

 + ن . ع ( 1ج = م ) 
 

  14430 =12000 ( 1+                         

)
12 
27 × 

 ع
100 

 2430 =12000 ×                    
              ×           ×

12 
27 × 

 ع
100 
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 .  11مثــال  
دينــار بمعــدل فائــدة  7000التــي أســتثمر فيهــا الســيد حســين مبلــغ  ةمــا هــي المــد

 .دينار 8050، اذا علمت أن رصيده هذا اليوم كان % سنوياً 5
 الحــــــل.
 ن = ؟ دينار 8050ج =  سنوياً  0.05= %  5ع =  دينار 7000م =  المعطيات

 
 ن . ع    + 1ج = م   

 ن   0.05+ 1   7000= 8050          
 ن 350+  7000= 8050
  1050=  7000 – 8050 ن = 350
 سنة  3=  350 ÷1050ن = 

 خامسًا : استخراج الزمن :
تمـــت اإلشـــارة ســـابقًا الـــى أنـــه يجـــب أن تكـــون المـــدة المعتمـــدة فـــي قـــانون الفائـــدة        

عـــادة مـــا يكـــون ســـعر الفائـــدة ســـنويًا.  ، وذلـــك النـــهلبســـيطة أو قـــانون الجملـــة بالســـنواتا
بقسـمتها علـى عـدد سـنوات  ى، توجـب تحويلهـا الـولذلك فأنه عندما كانـت المـدة باألشـهر

 . 12أشهر السنة  
أن الواقــــع العملـــــي للعمليـــــات المصـــــرفية فيمــــا يتعلـــــق بالســـــحب واإليـــــداع أو قطـــــع      

لتعامــل التجــاري بــين كشــوف، وكــذلك فيمــا يخــص اماالوراق التجاريــة أو الســحب علــى ال
وفــي هــذه الحالــة تاهــر مشــكلة  ،األفــراد والمنشــشت يشــير الــى أن الــزمن قــد يكــون باأليــام

جديـــدة، وهـــي احتســـاب عـــدد االيـــام بـــين تـــاريخين تـــاريخ بدايـــة العمليـــة المصـــرفية  تـــار  
يتها   تاريخ السحب او تاريخ السـداد اااليداع، او تاريخ االقتراض او ويرها   وتاريخ نه

او ويرهــا   وبالتــالي يتوجــب معرفــة عــدد أيــام كــل شــهر مــن أشــهر الســنة مــابين ثالثــون 
 يومــا او واحــد وثالثــون يومــا او ثمــان وعشــرون يومــا وهــذا مــا يــدعى بــالزمن الفعلــي أو
الحقيقــــي، علــــى انــــه مــــن المتعــــارف عليــــه فــــي العمــــل المصــــرفي الحتســــاب المــــدة بــــين 

 اليوم االخير   . تاريخين   ان يترك اليوم االول ويحتسب
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 كيفية حساب الزمن الحقيقي.  5وتبين القاعدة  

 
يعتمــد علــى احتســاب الفتــرة الزمنيــة مــا بــين وبــذلك فــان الــزمن الحقيقــي او الفعلــي 
، 31، 30عـدد أيـام كـل شـهر سـواء كـان     التاريخ األول والتاريخ الثـاني اعتمـادا علـى

  ومنه يالحـا ان عـدد أيـام 1الجدول   رقم    وعلى ذلك يتوجب االنتباه إلى  29، 28
السـنوات . و يومـًا فـي السـنوات البسـيطة 28ة و يومًا في السنوات الكبيسـ 29شهر شباط 

بـدون بـاقي والبسـيطة هـي  4، أي التي تقبل القسمة على 4الكبيسة هي من مضاعفات 
توجب أن تقبـل التي التقبل ذلك ، ما عدا السنوات القرنية   أي نهايات القرون   حيث ي

 لتكون كبيسة . 400القسمة على 
 

  .12مثال  
 . 2001/ 8/  20و  2001/  4/  5ما هي المدة الفعلية بين          

 .الحـــل
 مجموع األيام الثامن السابع السادس الخامس الشهر الرابع الشهر

 137 20 31 30 31 25= 5 – 30 األيامعدد 
 

   . 13مثــال 
   2001/  9/  20و    2001/  5/  26ما هي المدة الفعلية بين          

 .الحــــل
 مجموع األيام التاسع الثامن السابع السادس الخامسالشهر  الشهر

 117 20 31 31 30 5= 26 – 31 األيامعدد 
 
 

الزمن الحقيقي هو مجموع )) 
 ((األيام الفعلية ما بين التاريخين 

القاعدة 
5 
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 ويبين الجدول أدناه أشهر التقويم الميالدي وعدد األيام في كل شهر.
 عدد األيام الشهر التسلسل

 31 كانون الثاني 1
 29.  28 شباط 2
 31 آذار 3
 30 نيسان 4
 31 مايس 5
 30 حزيران 6
 31 تموز 7
 31 أب 8
 30 أيلول 9
 31 تشرين األول 10
 30 تشرين الثاني 11
 31 كانون األول 12

 .14مثــال
 ؟ 2002/  3/  18و  2001/  8/  25الفعلية بين ما هي المدة    

 الحل:
الشهر  الشهر

 الثامن
الشهر 
 التاسع

الشهر 
 العاشر

الحادي 
 عشر

الثاني 
 عشر

الشهر 
 الواحد

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

مجموع 
 األيام

 205 18 28 31 31 30 31 30 6= 25 – 31 األيام

 
 .سادسًا: أنواع الفائدة البسيطة

 ،األول :تمت اإلشارة إلـى أن التعامـل مـع الـزمن باأليـام قـد أخـذ اتجـاهين مختلفـين
والثــاني يعتمــد علــى الــزمن الفعلــي، كمــا أن عــدد إيــام الســنة  ،يعتمــد علــى الــزمن القياســي

يومـًا  360هو األخر يختلف بين قياسي وفعلي، حيث أن عدد أيـام السـنة القياسـية هـي 
يومـًا للسـنة الكبيسـة،  366يومـًا للسـنة البسـيطة و 365ية هـو بينما عدد أيام السنة الفعل

يوضح أشهر  جدول
التقويم الميالدي وعدد 

 أيامها
 



 

 18 

والن عنصـر الـزمن عنـدما يكـون باأليـام البـد مـن تحويلـه إلـى سـنوات بقسـمته علـى عـدد 
أيام السنة، عليه يكـون عنصـر الـزمن فـي هـذه الحالـة يتكـون مـن بسـط ومقـام. ومـن هنـا 

 :همامن الفوائد  نوعيناهر 
 .اريةالفائدة التج -1

التي تعتمد على الـزمن الفعلـي لالسـتثمار مقسـومًا علـى عـدد األيـام القياسـية  وهي
 ويرمز لها  فت    يومًا .360للسنة  

 :في حساب الفائدة التجارية التالية القاعدةولذلك سيتم اعتماد 

 
   :15مثال 

% 6دينـــار بمعــدل فائـــدة  4200نفـــال مبلــغ أ ةالســيد تاســـتثمر  12/4/2004فــي 
باالعتمـــــاد علـــــى الفائـــــدة   ،24/9/2004فمـــــا هـــــي الفوائـــــد التـــــي يحققهـــــا فـــــي  ،ســـــنوياً 

 التجارية؟
 .الحـــل

 المعطيات
 فت = ؟ % 6ع =  دينار 4200م = 
 يوما 165=  24+  31+ 31+  30+ 31  + 12- 30ن =  

 
 
 
 
 

 دينار الفائدة التجارية  11505 =              

 6القاعدة 

= الفائدة التجارية •
 الزمن الفعلي × المبلغ 

 (360)÷ المعدل× 

  

 

 ع× ن  × م 

360  ×100 
 فت =  

4200  ×165   ×6 

360  ×100 
 فت =  

 ع× ن  × م 

360  ×100 
 فت =  
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   :16مثــال
% 9بمعــدل فائــدة  18/3/2007مــا هــو المبلــغ الــذي يســتثمره  الســيد حيــدر فــي 

، وذلـك وفقـًا للفائـدة 10/8/2007دينـار فـي  6231سنويًا ليحصل علـى جملـة مقـدارها 
 التجارية؟

 .الحـــل

 المعطيات
 6231ج =  % 9ع =  ؟م = 

 يوما 145=  10+  31+ 30+  31+ 30  + 18- 31ن =  
 

                                        
                              

                                           
 

  0.03625+ 1= م    6231
  1.03625= م   6231

 
 

 

 .الفائدة الصحيحة -2
وهي التي تعتمد على قسمة عدد األيام الفعلية لالسـتثمار علـى عـدد األيـام الفعليـة 

 القاعــــدةولــــذلك ســــيتم اعتمــــاد    يومــــاً  اذا كانــــت الســــنة كبيســــة 366أو  365للســــنة،   
 :في حساب الفائدة الصحيحة التالية

 

7القاعدة   

 ع× ن 

360  ×100 
                    +1 م ) = ج

145  ×9 

360  ×100 
+             1 م ) = 6231

 م = 
6231 

1.03625 
 دينار 6013= 

 المعدل×   الزمن الفعلي×  المبلغ

365  ×100 
 =   الفائدة الصحيحة
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 ويمكن كتابة قانون الفائدة الصحيحة وكما يأتي:
 
 

 

 يومًا  366أنه اذا كانت السنة الكبيسة يكون مقام الزمن الفعلي  مع مالحاة
 .17مثــال  

 8000مـــن اســـتثمار مبلـــغ  منـــارمـــا هـــي الفائـــدة الصـــحيحة التـــي يحققهـــا الســـيد 
 ؟15/8/2001و  26/3/2001، وذلك بين التاريخيين % سنوياً 9دينار بمعدل فائدة 

 .الحـــل

 المعطيات
 % 9ع =  دينار 8000م = 
 يوما 142=  15+  31+ 30+  31+ 30  + 26- 31ن =  

 
 

             
             

 
 دينار الفائدة الصحيحة  280=             

 
  18 :مثــال

دينـــار إذا علمـــت أنـــه قـــد أودع مبلـــغ  10225متـــى يصـــبح رصـــيد الســـيد ســـيف 
 % كسعر للفائدة السنوية؟4.5لدى مصرف يعتمد  1/3/2001دينار في  10000

 .الحــــل
 ن = ؟         %        4.5ع =  10225 ج = 10000م =  :المعطيات

  
                              

 ع× ن  ×   م  

365  ×100 
              فص =

8000     ×142   ×9 

365  ×100 
              فص =

 ع× ن  ×   م  

365  ×100 
              فص =

 ع× ن 

360  ×100 
                      +1 م ) = ج
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 ن 1.25+  10000=  10225
 ن  1.25=  225        ن    1.25=  10000 - 10225

 
 
 

 حل آخر :
 225=  10000 –10225 = م –= ج  ف
 
 
       
       

 
 
 

 
 ن 1.25=   225

 
 
 

 =  ن
225 

1.25 
 يوم 180= 

 ع× ن  ×   م  

360  ×100 
              ف =

 4.5×   ن×     10000 

360  ×100 
225               =

225 

 = 

 ن 45000

360 ×100 

 

 يوم 180= 

  
 4.5× ن 

360  ×100 
10225=10000  1+                  

 ن 45000  

360  ×100 
10225=10000+   1+                    

 2001/  8/  27:. التاريخ الالحق  

  2001 /27/8التاريخ = 
 

 =  ن
225 

1.25 
 يوم 180= 
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 تمارين الفصل األول
دينـار  60000ما هي الفوائد التي يحققهـا السـيد محمـود مـن إيداعـه مبلـغ مقـداره  :1س

%  4و ستة اشهر ، إذا كان المصـرف يمـنح فائـدة بمعـدل  ةسنلدي مصرف لمدة 
 سنويا ؟

مـــا هـــو رصـــيد الســـيد ســـعد بعـــد ثـــالث ســـنوات وتســـعة شـــهور مـــن إيداعـــه مبلـــغ  :2س
 % سنويًا ؟ 3دينار، إذا كان معدل الفائدة المعتمدة  8000

% سـنويًا 9ما هو المبلغ الذي يستثمره السـيد ادهـم لمـدة سـتة اشـهر بمعـدل فائـدة  :3س
 دينار ؟ 80ليحصل في نهايتها على فوائد مقدارها 

% 3دينــار بمعــدل فائــدة  40000اســتثمر الســيد ســالم مبلــغ  10/2/2009فــي  :4س
 وما هي الفوائد التي حققها ؟ 9/8/2009سنويًا. فما هو رصيده في 

مــاهو معــدل الفائــدة المعتمــدة لــدى مصــرف اذا علمــت انــه قــد مــنح الســيد يوســف  :5س
ـــــغ  ـــــداره دي 344مبل ـــــه مبلغـــــًا مق ـــــر لدي ـــــار فوائـــــد عـــــن إيـــــداع األخي للفتـــــرة  1200ن
 ؟ 14/9/2005ولغاية  26/3/2005من

دينــــار إذا مــــا اســــتثمر  9000مــــاهي الفوائــــد التجاريــــة والصــــحيحة لمبلــــغ مقــــداره  :6س
 ؟6/6/2008ولغاية 25/3/2008% سنويًا للفترة من 4،5بمعدل فائدة 

دينـــــــار بمعـــــــدل  14000فـــــــراس مبلـــــــغ  مــــــاهي المـــــــدة التـــــــي يـــــــودع فيهـــــــا الســـــــيد: 7س
 ؟دينار 14200%سنويا ليكون رصيده فيها 6فائده
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طريقة الرصيد و اساسيات الطريقة المختصـرة ي:الفصل الثان
 الشهري النهائي

 
 أهداف الفصل: تتركز أهداف الفصل بما يأتي:

المال، التعرف على أساسيات الطريقة المختصرة لحساب الفوائد على رأس أوال: 
 والتي تسمى طريقة النمر والقاسم.

على مبلغ  استخراج الرصيد الشهري األدنى، والذي يتم فيها احتساب الفائدة ثانيا:
 واحد كل شهر، وهو أدنى رصيد.

 
 يتضمن الفصل المحاور اآلتية: محاور الفصل:

 أوال: أساسيات الطريقة المختصرة.
 ثانيا: طريقة الرصيد الشهري األدنى.
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 تمهيــد
عدد المبالغ المودعة أو المستثمرة أو المسحوبة، وهذا تفي الواقع العملي قد ت

ذا ما  .ورصيد لكل منها ، ومنها وجود فائدةيؤدى إلى تعدد معطيات تلك المبالغ وان
 (المبالغ، المدد أو األزمنة، المعدالت)اختلفت جميع العناصر األساسية لتلك المبالغ 

فال مناص من استخراج الفائدة أو الرصيد لكل منها بصورة منفردة باعتماد القانون 
الخاص بذلك. وفي الواقع المصرفي، عادة ما يفتح المصرف لزبائنه حسابات جارية 
تسجل فيها كل إيداعاتهم النقدية أو التي على شكل صكوك أو أوراق تجارية يتم 

النقدية أو التي على شكل صكوك أو أوراق  تحصيلها، كما تسجل فيه كل مسحوباتهم
تجارية مسحوبة عليهم، مما يعنى أن هناك عدة عمليات قد تكون يومية أو بين فترات 
متقاربة، وتخضع جميعها إلى معدل واحد. وفي هذه الحال تعتمد المصارف على 

ات الطريقة المختصرة في الحسابات الجارية وطريقة الرصيد الشهري االدنى في حساب
 التوفير:

 .الطريقــة المختصـــرة أساسيات اواًل :
تسمى طريقة النمر والقاسم كما يمكن تسميتها بطريقة الجدول، واعتمادها فى و  

 اختصار العمليات الحسابية والتنظيمية يستند إلى القاعدة التالية:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ومنــه يتبــين أننــا نضــع المبــالغ فــي   ،1 ولتســهيل العمــل يمكــن اعتمــاد الجــدول 
العمــود االول ومــن ثــم نضــع مــدة كــل منهــا فــي العمــود الثــاني ونضــرب العمــودين لنضــع 

 

 معدل الفائدة ×   (منها مدة كل× ضرب المبالغ )حاصل   مجموع الفوائد = مجموع

 1اعدة قال

 )ع( معدل الفائدة× مج ) م . ن (  =)ف(مجموع الفوائد 
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نجمعــه للوصــول الــى    مــج م. ن   الــذي يــتم ضــربه مــرة  النــاتج فــي العمــود الثالــث ثــم
 :2واحدة في المعدل مع مالحاة القاعدة رقم 
 نموذج جدول النمر : 1الجدول  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

إذا كانت المدة بالسنوات يكون مقام 
 100 =المعـــــــدل 

إذا كانت المدة باألشهر يكون مقام المعـــــــدل 
 =1200 

إذا كانت المدة باأليام والفائدة تجارية يكون 
   36000=  مقـــام المعدل 

إذا كانت المدة باأليام والفائدة صحيحة يكون 
 36500= مقـــام المعدل 

إذا كانت المدة باأليام والفائدة صحيحة والسنة 
   36600=كبيسة يكون المقـــام

 )النمر( م . ن ن م
   
   
   

 مج م. ن  مج  م

 2القاعدة 

نموذج 
 جدول



 

 26 

 .  1مثــــال 
 يداعه المبالغ التالية:اارية التي يحققها السيد جعفر من ما هي الفوائد التج    
 .اشهر 8دينار لمدة  2000. مبلغ 1      
   .اشهر 3دينار لمدة  1500 . مبلغ2      
   .اشهر 5دينار لمدة  3000.  مبلغ 3      

 % سنويًا ؟6إذا كان معدل الفائدة المعتمد 
 .الحــــــل

 تنايم الجدول اواًل :
 م . ن ن م

2000 8 16000 
1500 3 4500 
3000 5 15000 
6500 * 35500 

 

 :وبذلك فان 1200فان المقام يساوي  ن المدة باالشهرأل 
 
 
 
    
 
 دينار 177.5= الفوائد موعمج 

 
 

 مجموع الفوائد  ف =

 معدل الفائدة×   م.ن مج 

1200 

 مجموع الفوائد  ف =

35500 × 6 
1200 
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 .  2مثــــال 
ما هي الفوائد المتحققة للسيد ياسر من االيداعات التالية، إذا كان معدل الفائدة  
 :% سنويًا ؟ اعتمد الفائدتين التجارية والصحيحة9المعتمد 

 يوما  120دينار لمدة  400
                             يومًا              160دينار لمدة  800
 يوماً  150دينار لمدة  700

 تنايم الجدول اواًل . :الحــــــل
  م . نمجموع النمر   ن م

400 120 48000 
800 160 128000 
700 150 105000 
1900  281000 

 وكما يلي: 36000وألن المدة باأليام فان مقام المعدل يكون    
 
 
    
 

 دينار الفائدة التجارية 70.25مج فت =          
 .  36500الستخراج الفائدة الصحيحة فان مقام المعدل  يساوي 

 
 
 

 مجموع الفوائد  ف =

 معدل الفائدة×   م.ن مج 

36000 

 مج فت =

281000  ×9 
36000 

 = فص

 معدل الفائدة×   م.ن مج 

 36500 

 =فص 
  281000  ×9 
 36500 

 دينار 69.287فص =       
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ان  :الطريقة تستوجب شرطين السـتخدامها همـا ويتوجب التذكير هنا إلى أن هذه
تكون جميع المبـالغ مسـتثمرة بمعـدل فائـدة موحـد وأن تكـون جميـع األزمنـة موحـدة لجميـع 

ـــالغ أي بوحـــدة واحـــدة فأمـــا ان تكـــون بالســـنوات أو باألشـــهر أو باأليـــام أو يتوجـــب  ،المب
 لجملة الكلية .آلية حساب الرصيد النهائي  ا 3وتبين القاعدة توحيدها أن اختلفت.

 

 

 هو: او الرصيد النهائي وان القانون المعتمد لحساب مجموع الجملة
 
 

 حيث ان:

 
عنـد كما تنطبق الحـاالت السـابقة التـي تـم تطبيقهـا بخصـوص مقـام معـدل الفائـدة 

 حساب الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة.

   ؟1في نهاية المدة في المثال رقم   أحمدما هو رصيد السيد  .3مثــــال 
 فان: النهائي الرصيدلحساب  .الحــل

 
 
 

3قاعدة   

لحساب الجملة الكلية •
يضاف مجموع المبالغ 
 . إلى مجموع الفوائد 

استخراج الرصيد النهائي 
(الجملة الكلية)  

مجموع =  الجملة الكلية•
 موع الفوائدمج+   المبالغ

 () ع ×مج ) م . ن (مج ج = مج م + 
 

 () ع ×مج ) م . ن (مج ج = مج م + 
 

 الفوائدمج +  المبالغمج ج = مج 
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   1200وألن المدة باألشهر فسيكون مقام المعدل يساوي 

 
 
 

 

 دينار الرصيد 6677.5=  177.5 + 6500=                    

 " ؟2ما هو رصيد السيد ياسر فى مثال "  .4مثــال 
 فان: النهائي الرصيدلحساب لحــــل. ا
 
 

 

   36000وألن المدة باأليام فسيكون مقام المعدل يساوي 
 
 
 
 
 دينار. اذا كانت الفائدة التجارية. 1970.25=  70.25+  1900مج ج =    

صــحيحة فســيكون مقــام المعــدل الامــا اذا كــان المطلــوب اســتخراج مجمــوع جملــة الفائــدة 
 وكما يأتي: 36500

 
 
 
 دينار. 1969.287=  69.28+  1900مج ج =         

 6 × 35500+  6500 =مج ج 
1200 

 () ع ×مج ) م . ن (مج ج = مج م + 
 

  × 281000+ 1900 =مج ج 

9 
36000 

 9 × 281000+ 1900 =مج ج 
36500 

 مج م+   =مج ج      

 ع ×مج )م.ن(

1200 

 مج م+   =مج ج 

 ع× م.ن() مج

36500 

 مج م+   =مج ج 

   ع  ×مج   م . ن  

36000 
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يـداع واالثنـان بمعـدل موحـد، او بمعـدلين مالحظة:  عنـدما تكـون هنـاك عمليـات سـحب وان
 :التاليةمختلفين يتوجب حل كل منهما فى جدول خاص واعتماد القاعدة 

 
مــن العمليــات التاليــة إذا كــان المعــدل المعتمــد  حســانمــا هــو رصــيد الســيد  .5 مثــــــــال

 % سنويًا ؟ 6للسحب واإليداع 
 يوم  70دينار إيداع لمدة  600
 يوماً  35دينار إيداع لمدة  400
 يوما 20دينار سحب لمدة  500

 يوماً  40دينار إيداع لمدة  1000    
 يوم 10دينار سحب لمدة  800

                           .لالحـــ
 م . ن ن م

600 70 42000 
400 35 14000 
1000 40 40000 
2000 * 96000 

            
 
 
 

 دينار 2016= 16 + 2000 =                  

4القاعدة   

  رصيد السحب –رصيد اإليداع = الرصيد النهائي •

 فوائد السحب  –فوائد اإليداع = صافى الفوائد •

 مج م+   = االيداع رصيد
 (ع)  ×مج ) م . ن(

36000 

 6 × 96000+  2000 = رصيد االيداع
36000 

جدول 
 االيداع



 

 31 

 م . ن ن 
500 20 10000 
800 10 8000 
1300 * 18000 

 
 
  

 دينار 1303 = 3 + 1300 =                  
 دينار 1303=  3+  1300رصيد السحب =              
 رصيد السحب –الرصيد النهائي = رصيد االيداع              

 دينار    713=1303-2016 الرصيد النهائي=             
 فوائد السحب – صافي الفوائد  = فوائد االيداع  رصيد الفوائد             
 دينار 13=  3 -16=  رصيد الفوائد             

 :6مثال 
د محمود من العمليات التالية، اذا كان المعدل المعتمد للسحب ماهو رصيد السي

 % سنويا؟9وااليداع 
 الحل:

 م . ن ن م
400 60 24000 
500 50 25000 
800 20 16000 
1700 * 65000 

            

 مج م+   = السحب رصيد

   ع  ×مج   م . ن  

36000 

 6 × 18000+  1300 = رصيد السحب
36000 

جدول 
 السحب

 جدول االيداع
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 دينار  1716.25 = 16.25 + 1700 =        

 جدول السحب
 . نم  ن م

600 30 18000 
200 40 8000 
800 * 26000 

 
 
  

 دينار 1303 = 3 + 1300 =                  
 دينار 806.5=  6.5+  800رصيد السحب =              
 رصيد السحب –الرصيد النهائي = رصيد االيداع              

 دينار    909.75 = 806.5 -1716.25 الرصيد النهائي=             
 فوائد السحب – صافي الفوائد  = فوائد االيداع  رصيد الفوائد             
 دينار 9.75=  6.5 -16.25=  رصيد الفوائد             

 .7مثـــــال 
% ومعدل 3  إذا كان معدل اإليداع 5ما هو رصيد السيد مرتضى في المثال  

 %؟ 4السحب 
 .الحــــل 

 مج م+   = االيداع رصيد
 (ع)  ×مج ) م . ن(

36000 

 مج م+   = السحب رصيد

   ع  ×مج   م . ن  

36000 

 9 × 65000+  1700 = رصيد االيداع
36000 

 9 × 26000+  800 = رصيد السحب
36000 
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 جدول اإليداع 
 م . ن ن م

600 70 42000 
400 35 14000 
1000 40 40000 
2000 * 96000 

 
 
 
 
 

 
 دينار 2008 = 8 + 2000=  رصيد االيداع                     

 جدول السحب 
 
 
 
 
 
 

 
                   

           
 دينار  1302=  2 + 1300=                           

 رصيد السحب –الرصيد النهائي = رصيد اإليداع           
 دينار 706=  1302 -2008=                                

 م . ن ن م
500 20 1000 
800 10 8000 
1300 * 18000 

 مج م+   = االيداع رصيد

 ع× )م.ن(مج 

36000 

 +  مج م = السحب رصيد

 ع× )م.ن(مج 

36000 

 × 18000+  1300 = رصيد السحب
4 

36000 

 × 96000+  2000 = رصيد االيداع
3 

36000 



 

 34 

خــتالف معــدل الســحب بــين الســؤالين. االخــتالف بــين النــاتجين جــاء ال ويالحــا ان
  أن معــدل 6% بينمــا جــاء فــي المثــال رقــم  6  كــان معــدل الســحب 5ففــي المثــال رقــم  

 %.4 السحب
عندما تعتمد تواريخ االيداع والسحب يتم حساب الزمن من تاريخ المبلغ حتى مالحظة: 

   التالية:5القاعدة  وكما في  .التاريخ النهائي، سواء كان ايداعًا أم سحباً 

 
 .8مثــــــال

لـــدى مصـــرف  ابـــراهيمفيمـــا يلـــي عمليـــات الســـحب واإليـــداع مـــن حســـاب الســـيد 
 ؟31/10/2001% سنويًا . فما هو رصيده فى 9االستثمار، الذي يعتمد معدل فائدة 

 دينار 700كان   21/3/2001رصيد أول المدة  فى    .1
 دينار 300 مبلغ   22/5/2001أودع          فى        .2
 دينار   500 مبلغ  16/7/2001سحب         فى        .3
 دينار 600مبلغ     11/9/2001أودع          فى       .4
 دينار  300مبلغ     3/10/2001سحب         فى        .5

 .المبالغ ذاتها لإليداع والسحب تكون  

المدة لكل مبلغ من تاريخ المبلغ حتى تعتبر 
 .التاريخ النهائي 

 تنظيم جدول بخمسة أعمدة 

األول والثاني للتاريخين السابق  العمود يخصص
 والالحق فيما يخصص العمود الثالث للمدة 

يخصص العمودين األخيرين لكل من المبالغ 
 وحاصل ضربها فى المدة 

دة 
قاع
ال

5 
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 :الحـــل
 م . ن المبلغ المدة الالحقالتاريخ  السابقالتاريخ 
21/3 31/10  224+1= 225  +700  +157500 

    22/5 31/10 162   +300        +48600 
16/7 31/10 107 - 500 - 53500 
11/9 31/10 50  +600  +30000 
3/10 31/10 28 - 300 - 8400 

* * * 2400 298000 
 مالحظات حول الجدول :

وهـو التـاريخ  31/10 الالحـق يكـون ان التـاريخ العمـود الخـاص بالتـاريخ منيتضح  -1
 وهي خصوصية هذه الطريقة. ،النهائي

يتم احتساب المدة بين التاريخين السـابق والالحـق لكـل مبلـغ مـن خـالل الجـدول رقـم  -2
   في الفصل األول، وفق قواعد حساب المدة الحقيقية.1 
  21/3إال أن اليــوم الــذي احتســب فيــه   ،يتميــز رصــيد أول المــدة بأنــه مبلــغ ايــداع -3

   يوما. 224بدال من يوما  225ثال أعاله يضاف إلى المدة، فيكون الناتج فى الم
 

 
 
 
 31/10في  ابراهيمرصيد السيد  دينار 2474.5=  74.5+ 2400= يد النهائيالرص

 
 
 

 مج م+   =النهائي  رصيدال

 ع× )م.ن(مج 

36000 

 × 298000+ 2400 = الرصيد النهائي
9 

36000 

ـــتم  وعنـــدما ـــداع والســـحب ي ـــاك معـــدلين مختلفـــين ل ي يكـــون هن
تنايم جدولين منفصلين لكل من اإليداع والسحب . وكمـا موضـح فـي 

   .5المثال التالي باالعتماد على القاعدة  
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  إذا كــان 7مــا هــو رصــيد الســيد عبــداهلل لــدى مصــرف االســتثمار فــي المثــال    .9مثـــــال
   سنويًا . %6% ومعدل السحب 7معدل اإليداع 

 الحــــل.
 رصيد االيداع. -1 

 اإليداعجدول 

 م . ن المبلغ المدة التاريخ الالحق التاريخ السابق
21/3 31/10 225 700 157500 
22/5 31/10 162 300 48600 
11/9 31/10 50 600 30000 

   1600 236100 
 
 

 
            

 دينار  1645.9=  45.9+  1600رصيد االيداع =               
 رصيد السحب.  -2

جدول 
 لسحبا

 م . ن المبلغ المدة التاريخ الالحق التاريخ السابق
16/7 31/10 107 500 53500 
3/10 31/10 28 300 8400 

   800 61900 
 
 
 

 ينارد 810.3 = 10.3 + 800 =                            
 رصيد السحب –الرصيد النهائي = رصيد اإليداع              

 دينار  835.6=  810.3 –1645.9=                           

 مج م+   = االيداع رصيد

 ع× )م.ن(مج 

36000 

 7 × 236100+ 1600 = االيداع رصيد
36000 

 × 61900+  800 = رصيد السحب   
6 

36000 

 مج م+   = السحب رصيد

 ع× )م.ن(مج 

36000 
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  .: طريقة الرصيد الشهري األدنىثانيا
 على القاعدة التالية :الستخراج الرصيد الشهري األدنى يمكن االعتماد 

 
 هذه الطريقة بمايلى : وتختلف
 1200تعتمــــد علــــى احتســــاب الفائــــدة شــــهريًا ، ولــــذلك يكــــون مقــــام المعــــدل  -1

 دائما.
األدنـــى ولـــيس علـــى كـــل تعتمـــد علـــى مبلـــغ واحـــد فقـــط لكـــل شـــهر وهـــو الرصـــيد  -2 

 .المبالغ
 تستخدم هذه الطريقة في حساب الفائدة لحسابات التوفير عادة . -3 
 تعتمد على معدل واحد وليس معدلين . -4
 تحتوى على إجحاف لصاحب الحساب إذ تنخفض الفائدة كثيرًا . -5
كن مبلغ أو التاريخ إذا كان مجهواًل، إما المعـدل فـيممن الصعوبة استخراج ال -6

   .ذلك
تنايم جدول بستة أعمدة تضم الشهر والتاريخ واإليداع ، السـحب ، الرصـيد  -7

 والرصيد األدنى .
  .10مثــــــال 

  باالعتماد على طريقة الرصيد 7فى المثال  ابراهيمما هو رصيد السيد  
 الشهري األدنى ؟

 الحــــــل.

6القاعدة   
احتساب الفائدة على مبلغ واحد 
 كل شهر وهو أدنى رصيد 
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 االدنىالرصيد الشهري  الرصيد السحب اإليداع التاريخ الشهر
 صفر - - - 1/3 3

 21/3 700 - 700 
4 1/4 - - 700 700 
5 1/5 - - 700 700 

22/5 300  1000 
6 1/6 - - 1000 1000 
7 1/7 - - 1000 500 

16/7 - 500 500 
8 1/8 - - 500 500 
9 1/9 - - 500 500 

11/9 600 - 1100 
10 1/10 - - 1100 800 

3/10 - 300 800 
* * 1600 800 800 4700 

 مالحظات حول الجدول
يحتوى العمود األول على الشهر وذلك الن هذه الطريقة تعتمـد علـى حسـاب الفائـدة  -1

 بصورة مستقلة لكل شهر .
ال تحتـــاج هـــذه الطريقـــة إلـــى وجـــود التـــاريخ الالحـــق ، إال أن عمـــود التـــاريخ يحتـــوى  -2

على األول من كـل شـهر وذلـك لمعرفـة رصـيد بدايـة الشـهر ليكـون أساسـًا الحتسـاب 
 الرصيد األدنى والذي يعتمد عادة على الرصيد النهائي للشهر السابق .

ـــغ  م  وهـــو أيضـــا يمثـــل  -3 ن  الن  ن  دائمـــًا شـــهرًا   م .الرصـــيد األدنـــى يمثـــل المبل
  .إذ أن هذه الطريقة تعتمد األشهر بداًل من األيام كما تمت اإلشارة إلى ذلك ،واحداً 
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الرصـيد األخيـر ولـيس   م يمثـل ن بينمـا العمـود األخيـر مجموع  م . ن  هو مجمـوع  -4
 مجموع عمود الرصيد . 

 
 
 
 

 دينار 835=  35.25 + 800=          
 

 .11مثال 
عمليات السحب وااليداع في حساب السيد ناصر لدى مصرف الرافدين  يلي فيما

% سنويا. فما رصيد السيد ناصر في نهاية الشهر 6الذي يعتمد معدل فائدة قدره 
 السابع وفق طريقة الرصيد الشهري األدنى؟

 

 مبلغ السحب او االيداع التاريخ البيان
 800 2002/ 9/2 رصيد اول مدة

 600 2002/ 3/ 10 أودع
 300 2002/ 4/ 15 سحب
 500 2002/ 5/ 18 أودع
 200 2002/ 6/ 20 سحب
 400 2002/ 7/ 19 أودع

 
 :الحل

يتم الحل أوال بتنايم البيانات في جدول، يتضمن تاريخ االيداع والسحب 
 والرصيد والرصيد الشهري األدنى، كما في الجدول أدناه.

 

 م+   = النهائي رصيدال

 ع× مج م 

1200 

 × 4700+ 800 = الرصيد النهائي    
9 
1200 
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 جدول االيداع والسحب
 الرصيد الشهري  األدنى الرصيد السحب االيداع التاريخ الشهر

2 1-2 
9-2 

- 
800 

- - 
 صفر 800

3 1-3 
10-3 

- 
600 

- 800 
1400 800 

4 1-4 
5-4 

- - 
300 

1400 
1100 1100 

5 1-5 
18-5 

- 
500 

- 1100 
1600 1100 

6 1-6 
20-6 

- - 
200 

1600 
1400 1400 

7 1-7 
19-7 

- 
400 

- 1400 
1800 1400 

  2300 500 1800 5800 
 
 
 
 
  

 دينار 529=  29+ 500الرصيد النهائي =           
 
 
 

 
 
 
 

 م+   = النهائي رصيدال

 ع× مج م 

1200 

 × 5800+ 500 = الرصيد النهائي    
6 
1200 
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 الثاني تمارين الفصل
من عمليـات االسـتثمار التاليـة، اذا كـان  محمودماهى الفائدة التي يحصل عليها السيد  :1س

 % سنويًا ؟4معدل الفائدة المعتمد 
 اشهر  2دينار لمدة  600          
 اشهر  5دينار لمدة  200          
 اشهر  4دينار لمدة  300          
 اشهر 3دينار لمدة  500          

 
بعــد انتهــاء مــدة اســتثمار المبــالغ التاليــة اذا مــا كــان معــدل  عمــادمــا هــو رصــيد الســيد : 2س

 ؟ % للسحب6لاليداع، و % 9الفائدة المعتمدة 
 يوماً  80لمدة  ايداع دينار 200          
 يوماً  70لمدة سحب دينار  100          
 يوماً  90لمدة  سحب دينار 150         
   يوم 100لمدة  ايداع دينار 250         

 
لــدى المصــرف التجــاري  منيــرعمليــات الســحب واإليــداع مــن حســاب الســيد  فيمــا يــأتي :3س

% لاليــــــداعات والمســــــحوبات فمــــــا هــــــو رصــــــيده فــــــى 6الــــــذي يعتمــــــد فائــــــدة بمعــــــدل 
 باالعتماد على طريقة الرصيد الشهري األدنى. .31/10/2006

 دينار 1000    16/5/2006في          محمود كان رصيد   .1
 دينار  800        13/6/2006    فى   أودع   .2
 دينار  600        18/7/2006فى       .           سحب       3
 دينار  900        2/8/2006فى              .           أودع 4
 دينار  500        10/9/2006فى             .          سحب 5
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لـــدى مصـــرف بغـــداد مـــن عمليـــات الســـحب  مثنـــىمـــا هـــي الفوائـــد التـــي يحققهـــا الســـيد : 4س
إذا كان المصرف يعتمد فائـدة  2000من عام  السابعواإليداع التالية فى نهاية الشهر 

 % لاليداعات وللمسحوبات ؟9بمعدل 
 دينار 600مبلغ            15/2/2009.  فتح الحساب الجاري  فى  1 
 دينار 700 مبلغ            8/3/2009فى         .        أودع 2 
 دينار 300مبلغ           20/4/2009.       سحب            فى  3 
 دينار 400مبلغ           25/5/2009.       سحب            فى  4 
 ردينا 1000مبلغ           20/6/2009.      أودع              فى  5 
 

نبيــل لــدى مصــرف االســتثمار فيمــا يلــي عمليــات الســحب وااليــداع مــن حســاب الســيد : 5س
في نهاية الشـهر  %سنويا للسحب وااليداع، فما هو رصيده9د معدل الفائدة الذي يعتم
 وفق طريقة الرصيد الشهري االدنى. 2006للعام  التاسع

 دينار 6000      15/5/2006رصيد اول المدة في     -1
 دينار 4000     18/6/2006اودع                    -2
 دينار 3000       20/7/2006        سحب         -3
 دينار 2000      25/8/2006اودع                   -4
 دينار 1000     20/9/2006سحب                  -5

 

فيمــا يلــي عمليــات الســحب وااليــداع مــن حســاب الســيد هيــثم لــدى مصــرف االســتثمار : 6س
رصيده في نهاية الشهر  ، فما هوسنوياللسحب وااليداع % 6الذي يعتمد فائده بمعدل 

 وفق طريقة الرصيد الشهري األدنى؟ .2009للعام  السابع
 دينار 3000 مبلغ       18/2/2009    اودع في   -1
 دينار 1000مبلغ            19/3/2009سحب في   -2
 دينار 2000مبلغ             22/4/2009اودع في   -3
 دينار  1000 مبلغ          17/5/2009سحب في   -4
 دينار 3000 مبلغ          25/6/2009اودع  في   -5
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فيمــا يلــي عمليــات الســحب وااليــداع فــي حســاب الســيد أحمــد لــدى مصــرف االســتثمار : 7س
نهايـة الشـهر  ه فـيرصـيد للسحب وااليداع، فمـا هـو %سنويا6والذي يعتمد سعر فائده 

 وفق طريقة الرصيد الشهري األدنى؟. 2009للعام  الثاني عشر
 دينار    3000مبلغ      18/8/2009رصيد اول المدة       في     -1
 دينار   4000مبلغ      9/9/2009اودع                  في   -2
 دينار   1000مبلغ       22/10/2009سحب                 في   -3
 دينار   2000مبلغ     17/11/2009اودع                  في   -4
 دينار   3000مبلغ       19/12/2009سحب                 في   -5
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 الدفعات الدورية المتساوية :الفصل الثالث
 
 

 يكون الطالب قادرا على:أهداف الفصل: أن 
 أوال: معرفة عناصر فائدة الدفعات.

 ثانيا: استخراج قانون فائدة الدفعات وجملة الدفعات.
 ثالثا: معرفة أنواع الدفعات.

 
 الفصل: يتضمن الفصل المحاور اآلتية:محاور 

 للدفعــــــــــــات  ةأوال   : عناصر الفائد     
  .ثانيا : قانون فائدة الدفعات     
 ثـالثـا : جملة الدفعـــــــــــــــــات .     
 رابعا : انواع الدفعــــــــــات .     
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 تمهيد      
موضوع تعدد المبالغ الدورية المتساوية، وهي ما في هذا الفصل ستتم معالجة 

بالخصائص  يسمى بالدفعات الدورية المتساوية، وهي مبالغ تدفع او تستلم وتتصـــف
 : التالية
 ... أي أن الفترات بين كل مبلغ واخر تكون متساوية . الدورية  1
 ... اى ان مبالغها متساوية . متساوية  2
 . لمعدل فائدة موحد   تخضع جمعيهما3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دينار تدفع في بداية كل سنه ولمدة  300 دفعة دورية مقدارها  1 الشكل  ويبين
 . كما الفورية   شهر وفي هذه الحالة تدعى الدفعة بالدفعة  30سنتين ونصف  

 ةدينار تسحب في نهاية كل ثالثة اشهر ولمدة سن 200يوضح دفعة دورية مقدارها 
  .العاديةشهر وفي هذه الحالة تدعى الدفعة بالدفعة     15شهر   أ وثالثة
 
 

6 6 6 6 3 

300 300 300 300 300 

الدفعة  الدفعة األولى
 األخيرة

 نهاية المدة بداية المدة

20
0

200 

3 

200 200 200 200 200 200 200 200 

3 3 3 3 3 3 3 3 

 األخيرةالدفعة  الدفعة األولى
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 عناصر الدفعات   -اوال :
ن ااذا كانت عناصر فائدة المبلغ الواحد ثالثة هى المبلغ والمعدل والزمـن ف

 الدفعات هي:عناصر 
 له وهو المبلغ المتساوي الذي يدفع او يستلم من فترة ألخرى ونرمز :( مبلغ الدفعة1

 دينار للسحب. 200دينار لاليداع و 300المبلغ  السابق وهو في الشكل ،بالرمز م 
وهو المعدل الذي تخضع له جميع الدفعات وعادة ما يكون سنويًا فى  :( معدل الفائدة2

                       ونرمز له بالرمز  ع  . ،الفائدة البسيطة
وسنرمز لها  ،ن ثابتةوهى المدة المحصورة بين دفعة وأخرى وتكو  :( مدة الدفعة3

ومدة دفعة السحب  ة واحدةمدة دفعة االيداع سنالسابق الشكل  بالرمز  ن*  وفي
 ثالثة اشهر.

 ،وهي المدة المحصورة بين بداية الدفعة األولى ونهاية الدفعـــة االخيرة :مدة الدفعات (4
دفعات   شهر ومدة 30  وفي الشكل مدة دفعات االيداع  نوسنرمز لها بالرمز  

   شهر.15السحب  
وهي عدد المرات التي يدفع فيها المبلغ او يسحب خالل المدة الكلية  :( عدد الدفعات5

 راجها على وفق القاعدة التالية:ويمكن استخ  مدة الدفعات  وسنرمز لها بالرموز  د .

 
 

 

 

 1القاعدة 

عدد الدفعات يساوي مدة الدفعات مقسوما على مدة •
 الدفعة الواحدة

 = د
 ن

 ن*

 الدفعات مدةن= 
 ةن* = مدة الدفع
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 في الشكل السابق :ن عدد الدفعات فيكو 
  بالنسبة لاليداع   دفعات     5=  6 ÷ 30د =    
    بالنسبة للسحب  دفعات     5=  3 ÷ 15د =    

وهي المدة المحصورة بين تاريخ دفع الدفعة االولى والتاريخ  مدة الدفعة االولى: -6
 . وهي تختلف فيما اذا كانت الدفعة عادية ام فورية  1النهائي وسنرمز لها بالرمز   ن

 كما في القاعدة التالية:

 
  شهرا فقط، 12وفي الشكل السابق يتبين ان مدة دفعة السحب االولى هي    

 لمبلغ االول وتاريخ نهاية المدة:وهي المدة بين ا
 شهرا 12=  3 – 15ن* =  –= ن  1ن   

شهرا كاملة   15بينما في دفعة االيداع فانه يتبين ان مدة الدفعة االولى لاليداع كانت 
   وتاريخ نهاية المدة :300وهي المدة بين المبلغ االول  

  30= ن = 1ن   

وهي المدة المحصورة بين تاريخ دفع الدفعة االخيرة والتاريخ مدة الدفعة االخيرة:  -7
م فورية  . وهي تختلف فيما اذا كانت الدفعة عادية ا د  ن النهائي وسنرمز لها بالرمز

  كما في القاعدة التالية:

أ -2القاعدة   

اذا كانت الدفعة  -•
 :عادية فان

= مدة الدفعة الولى •
مدة  - مدة الدفعات

     الواحدة الدفعة

 *ن -ن=  1ن•

ب -2القاعدة   

اذا كانت الدفعة فورية •
 :فان

= مدة الدفعة الولى •
 مدة الدفعات كاملة          

 ن=  1ن•
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نها دفعة عادية، الدفعة االخيرة للسحب كانت صفر ألوفي الشكل السابق يتبين ان مدة 
 :دن وتاريخ نهاية المدة  200وهي المدة بين المبلغ االخير 

 = صفر دن    
  اشهر 6الدفعة االخيرة كانت   الفورية فانه يتبين ان مدةبينما في دفعة االيداع  

 :دن  وتاريخ نهاية المدة 300والمدة بين المبلغ االخير   ،نها دفعة فوريةأل
 = ن* دن   

  قانون فائدة الدفعات: :ثانيا 
في استخراج  يكون معالجتهاطريقة نفة الذكر فان آهذه الدفعات  لخصائصنارًا 

 التالية: القاعدةعلى وباالعتماد ، اوكذلك رصيدها مجتمع فوائدها مجتمعة
 
 
 
 
  مدة الدفعة االخيرة(   + )مدة الدفعة االولى×                        × معدل الفائدة×  = مبلغ الدفعة فائدة الدفعات 

         
   
 (  د + ن 1) ن          .ف = م . ع                 
                        

أ- 3القاعدة   

اذا كانت الدفعة  -•
 :عادية فان

= مدة الدفعة الخيرة •
 صفر                         

 صفر=  دن•

ب -3القاعدة   

اذا كانت الدفعة  -2•
 : فورية فان

= مدة الدفعة الخيرة •
          الواحدةمدة الدفعة 

 *ن=  دن•

 عدد الدفعات

2 

 د
2 

 4الق اعدة  
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           .( 1مثـــال ) 
اشهر  ةدينار تدفع كل اربع 250ية بمبلغ ماهو مجموع الفوائد لدفعة دورية متساو 

اذا كانت ثم  % سنويًا. 8هوواربعة اشهر. اذا كان معدل الفائدة المعتمد  ةولمدة سن
 الدفعة عادية اوال ثم اذا كانت الدفعة فورية؟ 

 .الحـــل
 شهر 4ن* =  شهر       16ن=  0.08= %8ع=  دينار 250م=  المعطيات
 
 
 
 اذا كانت الدفعة عادية : -أ

 شهرا 12= 4 -16ن* =  –= ن 1ن           
 
 

 ن د = صفر          
 
 
 
 

 دينار 40ف =   
 اذا كانت الدفعة فورية: -ب

 شهر 16= ن=  1ن
 أشهر 4= ن*=  دن

 
 

 دينار 66.6ف = 

12 
= سنة  = 1ن 12

 واحدة

 (د+ ن 1)ن . ف = م. ع
 د
2 

 ×          ×          × 250 ف =    
 

8 
100 

4 
2 

  12  +0  
12 

 دفعات 4= 
16 
4 

 د =
 ن
 ن*

 ×          ×          × 250 ف =    
 

8 
100 

4 
2 

  16  +4  
12 
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 قانون جملة الدفعات : -ثالثًا :
نارا الن جملة اي مبلغ تساوي حاصل جمع ذلك المبلغ مع فائدته فأن جملة   

الدفعات تساوي أيضًا مجموع مبالغ الدفعات مضافًا إلى مجموع فوائدها ، وعلينــــا االن 
ونارا الن  ها.فعات لوجود القانون الخاص بفوائدمبالغ الدالوصول الى مجموع 

 :الدفعات متساوية في مبالغها فما علينا إال ضرب ذلك المبلغ بعدد تلك الدفعات اي أن

 
   
 (  د + ن 1) ن         .م . ع م.د+ =جد              
                        

 (2مثال )
دينار نهاية كل  600ونصف من دفعه مبلغ  ةرصيد السيد عماد بعد سن ماهو

 % سنويًا ؟ 7شهرين، اذا كان معدل الفائدة المعتمد 
 .الحــل 

 0.07=  %7ع=  شهر 0ن* =  شهر 18ن=  دينار 600م=  المعطيات
 
 
 

  شهرا 16= 2 -18ن* =  –= ن 1ن  
 = صفر دن   

   
 (  د + ن 1) ن        .م . ع م.د+ =جد              
                        

 5قاعـدة 

 الفوائد مجموع + مجموع المبالغ = جملة الدفعات •

 د
2 

 د
2 

 ن
 ن*

عدد الدفعات= 
 د= 

 دفعة 9= 
18 
2 

= 
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 دينار  5652=  252+ 5400= جد 

 (3مثال )
، بمعدل فائدة ةسندينار في بداية كل شهرين ولمدة  400يودع السيد نبيل مبلغ 

 % سنويًا فما هو رصيده فى نهاية المدة ؟5
 جد =؟   بداية /شهر 2ن*=   شهر 12ن=   %  5ع=  دينار 400م= المعطيات:
 
 
 
 ةفوري ةالدفعشهر الن  12= ن = 1ن

   2= ن* =دن 
   
 (  د + ن 1) ن         .م . ع م.د+ =جد              
                        
 
 

 دينار 2470=  70+2400جد = 
 (4مثال )

   اذا كانت الدفعة عادية .3المثال رصيد السيد نبيل في   ماهو     
 الحل:

 جد=؟ ةشهر/نهاي 2ن*=  شهر  12ن= %5ع= دينار 400م= المعطيات:
 
    

 د
2 

 ×          ×          × 600+  9×  600 = جد 
 

7 
100 

9 
2 

  16  +0  
12 

 ن
 ن*

عدد الدفعات= 
 د= 

 12 دفعة 6= 
2 

= 

 ×           ×          × 400+  6×  400 = جد
 

5 
100 

6 
2 

  12  +2  
12 

 ن
 ن*

عدد الدفعات= 
 د= 

 12 دفعة 6= 
2 

= 
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 أشهر  10=2-12=1ن
 صفر =د ن

   
 (  د + ن 1ن)         .م . ع م.د+ =جد              
                        

 
 
 

 دينار 2450 = 50+2400 =جد 
قد انخفضت من  ةالكلي ةوذلك الن المد ةالفوري ةويالحا بانه اصغر من الدفع

 .وكما هو واضح 10الى  14
 

 .الدفعات انواعرابعا: 
 للتعامل مع أنواع الدفعات، يمكن التعرف الى حاالت ثالثة هي:

 عندما يكون مبلغ الدفعة مجهوال . الحالة األولى:
 .(5مثــال )

ثالثة و ة يودع السيد مصطفى مبلغا معينا في نهاية كل ثالثة اشهر ولمدة سن
 1785نهاية العام  فى مصطفىذا كان رصيد السيد ا، ف% سنوياً 4شهر بمعدل فائدة أ

 دينار، فكم كان يودع لدى المصرف ؟
 .الحــل 

 م = ؟ 1785جد =  شهر/ نهاية 3ن* =  شهر 15ن=  % سنوياً 4ع =  المعطيات
 

 
 
 = صفر            دن              شهر  12=  3-15ن* =  -= ن 1ن 

 د
2 

 ×           ×          × 400+  6×  400 = جد
 

5 
100 

6 
2 

  10  +0  
12 

 ن
 ن*

عدد الدفعات= 
 د= 

 15 دفعة 5= 
3 

= 
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 (  د + ن 1) ن        .م . ع م.د+ =جد              
                        
 
 

 م  0.1م +  5=    1785           
  0.1+5= م   1785          
 دينار       350= 5.1÷ 1785م                م =  5.1=  1785          

 

 .عندما يكون معدل الفائدة مجهوالً  الحالة الثانية:
 .6مثــــال 

 273ماهو المعدل المعتمد لدى مصرف اذا علمت أنه دفع الى السيد احمد 
 بداية كل شهرين ولمدة سنتين؟ دينار فى 350دينار فوائد عن ايداع االخير لديه مبلغ 

 .الحـــل
 ع= ؟ شهر 24ن =  شهر/بداية 2ن* =  273ف=  دينار 350م =  المعطيات

 

 
 
                        أشهر 2=  ن*=  دن                 أشهر  12= ن=  1ن 

   
 (  د + ن 1) ن        .ف = م . ع                 
 

 
 

 
      % سنويا6=  45.5÷  273ع =                ع 45.5=273       

 د
2 

 د
2 

 ×           ×          × م+  5×  م = 1785   
 

4 
100 

5 
2 

  12  +0  
12 

 ن
 ن*

عدد الدفعات= 
 د= 

 24 دفعة 12= 
2 

= 

  273 = 350 ×          ×          × 
 

 ع
100 

12 
2 

  24  +2  
12 
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 .عندما تكون هناك دفعات ايداع ودفعات سحب الحالة الثالثة:
هذه الحالة نستخرج جملة دفعات االيداع ونطرح منها جملة دفعات  فى     

 :السحب وكما يوضحها المثال التالي
 .7مثال 

 200دينار فى بداية كل شهرين فيما يسحب مبلغ  400مبلغ  ةاساميودع السيد 
% 3دينار بعد كل شهر واحد من كل ايداع، ف ذا كان معدل الفائدة المعتمد لاليداع 

 .وشهرينة سن فى نهاية ةاسام% سنويًا فما هو رصيد السيد 6حب سنويا وللس

 الحل :
 ايجاد جملة االيداعات. -1

 

 جد=؟ شهر/بداية   2ن* =  شهر 14ن =  %       3ع =     400م =  المعطيات
 

 
 
 شهر  14= ن =  1ن 

            شهر 2 =ن*  = دن  
   
 (  د + ن 1) ن        .م . ع م.د+ =جد              
                       
 

             
 جملة االيداعات دينار 2856 = 2800+56 =   

 
 
 

 د
2 

 ن
 ن*

عدد الدفعات= 
 د= 

 14 دفعة 7= 
2 

= 

 ×           ×          × 400+  7×  400 = جد
 

3 
100 

7 
2 

  14  +2  
12 
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 :جملة المسحوبات ايجادثانيا:
 شهر / نهاية 1ن* =  شهر 13ن =  %      6ع =  200م=  المعطيات
   
 (  د + ن 1) ن        .م . ع م.د+ =جد              
   
 
 
                      
 تدينار جملة المسحوبا 1449 = 49+ 1400 = جد 
 المسحوبات –االيداعات  الرصيد= 

 دينار  1407=1449 -2856=             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

 

 

 د
2 

 ×           ×          × 200+  7×  200 = جد
 

6 
100 

7 
2 

  13  +1  
12 
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 الثالثتمارين الفصل 
 

دينار لمدة سنة  180ما هو رصيد السيد مؤيد بعد ايداع دفعة شهرية مبلغها  -1س
 % سنويا ؟ اذا كانت :9فائدة وثالثة أشهـر  بمعدل 

 الوديعة فورية  -أ 
 الوديعة عادية  -ب

ما هو المبلغ الذي يودعه السيد صالح فى بداية كل شهرين ليحصل بعد سنة  -2س
دينار ، اذا كان معدل الفائدة  2220وثمانية أشهر من االيداع على مبلغ مقداره

 % سنويا ؟ 12المعتمد 
دى مصرف اذا عملت انه دفع إلى السيد فالح مبلغ ما هو المعدل المعتمد ل -3س

دينار في بداية  480دينار وذلك بعد ايداع األخير لديه مبلغ 14840
 ومنتصف كل شهر لمدة سنة وثالثة أشهر ؟

دينار فى بداية كل شهرين فيما يسحب مبلغ  200يودع السيد نصير مبلغ  -4س
الفائدة المعتمد لاليداع هو دينار بعد شهر من كل ايداع فاذا كان معدل  100
 وشهرين ؟ ةما هو رصيد السيد نصير بعد سن% ف 8% وللسحب 6

كم هو المبلغ الذي يودعه السيد حمزه فى بداية كل شهر ليكون رصيده فى  -5س
 ؟% سنويا 8ما أن معدل الفائدة دينار ، عل 5008نهاية العام 

دينار تدفع في نهاية كل  300رصيد السيد وسام بعد ايداع دفعة مقدارها  ماهو -6س
 % سنويا؟4ثالثة أشهر ولمدة سنة، اذا كان معدل الفائدة المعتمد 

دينار في بداية كل شهر، ثم  500يودع السيد محمود دفعة شهرية قدرها  -7س
دينار في منتصف كل شهر، فكم يبلغ رصيده في نهاية سنة  300يسحب 
 % سنويا؟6، اذا كان معدل الفائدة واحدة
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 الفصل الرابع: تسديد القروض قصيرة األجل
 
 
 

 أهداف الفصل: في نهاية الفصل يكون الطالب قادرا على:
 أوال: حساب الجملة والتعرف على على آلية تسديد القروض قصيرة األجل.
 ثانيا: استخدام طرق دفع الفوائد واألقساط الدورية المتساوية والمتناقصة.

 
 محاور الفصل: يتضمن الفصل المحاور اآلتية:

 .القسط الواحـــــــد  : أوال
 .دفع الفوائد مقدمــــــــًا  :ثانيًا 
 .الفوائد الدورية المتساويــة  :ثالثًا 
 الفوائد الدورية المؤجلة :رابعا

 .األقساط الدورية المتساويـة خامسا: 
 . األقساط المتناقصـــــة : سادسا
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 :تمهيد
 به تساهم لما بلد، أي القتصاديات األساسية الركائز من التجارية القروض تعد

 االحتياج وذات المالي الفائض ذات والمؤسسات األفراد بين لألموال انتقال عمليات من
 االدخار عمليات من كل وتطوير تنمية في مهم دور من ذلك يتبع وما المالي،

 التجاري التبادل أساليب من أسلوبا كونه إلى إضافة البلد، ذلك في واإلنتاج واالستثمار
 القروض أهمية تكتسب المصرفية، الناحية ومن. جلباآل  والشراء بالبيع المتمثل

 هذه ثلثي إلى أحيانا تصل قد التي المصرف موجودات أهم كونها أخر بعداً  المصرفية
 المصدر تعد القروض فوائد ان إذ اإليرادات، اكبر للمصارف تحقق وهي ،األصول
 .اإليرادات لتلك األول

ذا  القرض سداد فان االقتراض، عملية في األول األساس هي الثقة كانت وان
 ويحافا يحقق وبما جانب من المادية المدين وقدرات إمكانيات مع تتناسب بصيغة
 تلك جسور بناء في الزاوية حجر تعد خر،اآل الجانب من وحقوقه الدائن مصالح على
 . دعائمها وتركيز الثقة

 الجانبين أهداف مع يتناسب وبما القروض، سداد أساليب تنوعت هنا ومن
 مختلفة، أسس وفق القروض، تقسيمات تنوع إلى هنا اإلشارة وتجدر، والدائن المدين
 وأخرى األجل قصيرة قروض إلى القروض يقسم الذي الزمني التقسيم هو أهمها من

 الطريقة الستخدام  عادة  المعتمد المعيار كونه من أهميته تأتي والذي األجل، طويلة
 القروض في البسيطة الفائدة تستخدم إذ القروض، تلك على الفائدة حساب في المناسبة
 يأتي هنا ومن األجل، طويلة القروض في المركبة الفائدة تستخدم فيما األجل، قصيرة
 أننا على البسيطة الفائدة تعتمد التي األجل قصيرة القروض بتسديد خاصاً  الفصل هذا

 األجل قصيرة القروض سداد طرق أهم استعراض إلى الموضوع هذا شرح في سننتهج
 : مرحلتين إلى منها واحدة كل مقسمين

 وتحديد واألقساط الفوائد احتساب المرحلة هذا في يتم حيث: االقتراض عند .1
 . تواريخها
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 في األقساط أو القرض سداد عملية تتم ال أن المحتمل من انه اذ :التأجيل عند  .2
 فوائد تحمل عليه يتعين وعند ذلك السداد، عن المدين فيتأخر المحددة، تواريخها
 . أعلى فائدة بأسعار أو االقتراض فائدة أسعار بذات تكون قد إضافية

 : أهم طرق سداد القروض قصيرة األجل هيأما 
 .القسط الواحـــد   .1
 .سداد الفوائد مقدمــــًا   .2
 .الفوائد الدورية المتساويـة  .3
 .األقساط الدورية المتساوية  .4
 .األقساط المتناقصـــة  .5

 في السابقة الطرق جميع بين الرئيس االختالف أندير بالذكر جعلى ان من ال
 سداد وتواريخ القرض سداد تواريخ في اختالفها هو ،األجـل قصيرة القروض سداد
 : لتلك الطرق استعراض يلى وفيما. فوائده

 .القسط الواحــدطريقة  :اوال
 تحررحيث  ، القرض مع فوائده  القرض جملة احتساب يتم الطريقة هذه وفق
 الرياضية الناحية ومن .القرض استحقاق تاريخ في السداد واجبة تجارية ورقة بموجبها
 : قاعدتين من بواحدة ذلك إلى الوصول يمكن

 

 
  

1القاعدة   

 اعتماد قانون الجملة مباشرة

(ع .ن+ 1)م = ج   

2القاعدة   

الجملةحساب الفائدة اول  ، ثم حساب   

 ف + م =ج             ع . ن . م = ف
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 :1مثــال
 متعهداً  سنويًا،% 4 بسيطة فائدة بمعدل دينار 6000 مبلغ أمجد السيد اقترض

 في أمجد السيد قبل من دفعه الواجب المبلغ هو فما اشهر، 9 بعد  فوائده مع سداده
 القرض؟ استحقاق تاريخ
  . الحــــل

 ج =؟ أشهر 9ن=  %4ع =  دينار 6000  =م المعطيات
 ع( .+ ن1ج = م )         

 
 ×                     +  1ج = م        

 
 
 ×                      + 1  6000ج =      
 

  دفعه الواجب المبلغدينار  6180=  1.03  6000ج =     
 مالحظة:
 هذه وفى .المحدد موعده في القرض تسديد من المدين اليتمكن األحيان بعض في
 جديدة إضافية أعباء يحمله مما الحق، تاريخ إلى السداد تأجيل بطلب يتقدم الحالة
    على أساس ما يأتي: تحتسب التي التأجيل فوائد او التأخير بفوائد تتمثل
 . مبلغه العلى القرض جملة على -1
 .الثاني االستحقاق تاريخ إلى األول االستحقاق تاريخ من الممتدة التأجيل مدة على -2
 . االقتراض فائدة معدل من اكبر أو مساوياً  يكون قد جديد فائدة بمعدل  -3

قانون الجملة المباشرة لحساب المبلغ الواجب تسديده، وكما  نستخدموفي هذه الحاالت 
 : 3 القاعدة في
 
 

 ن

12 

 ع

100 

9 

12 

4 

100 
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 :2مثـــال
 الموعد في التسديد من "1" المثال في أمجد السيد تمكن عدم افتراض على  

% 5 بمعدل تأجيل فوائد تحمله مع اشهر ثالثة القرض لتأجيل بطلب وتقدم المحدد،
 ؟أمجد السيد يسدده الذي مبلغال هو فما . سنوياً 
 . الحـــل

 ج ج=؟ دينار   6180 =  ج سنوياً  % 5= 2ع اشهر 3 = 2ن المعطيات
 

 (2. ع2+ ن1ج ج = ج )
 

 (           ×         + 1ج ج = ج )      
 
 

 (           ×          +  1) 6180ج ج =      
        

 القيمة االسمية 6257.25=  ج ج    

 3القاعدة 

 (2ع. 2ن+ 1)ج = ج ج  : قانون الجملة المباشرة

اي الجملة الجديدة التي  . هي جملة الجملة = ج ج
تستخرج اعتمادا  على اعتبار الجملة األولى كمبلغ 

 . جديد للقرض

12 

 2ع 2ن

100 

3 

12 

5 

100 
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 .3مثال 
دينار على أساس تسديده مع فوائده بعد سنة  2000السيد حامد مبلغ  اقترض
  6وفي تاريخ االستحقاق طلب تأجيل المبلغ المستحق لمدة  % سنويا، 6بمعدل فائدة 

 % سنويا. فما هو المبلغ الواجب تسديده؟8أشهر أخرى، بمعدل تأجيل 
 الحل:

 0.06%= 6ع=  شهر 12ن=  دينار 2000 م= المعطيات
 أشهر 6=  6 – 12مدة التأجيل = 

 
 (           ×         + 1ج = ج )         

 
 

 (           ×          +  1) 2000ج =        
        
 دينار الجملة 2120=  1.06×  2000ج =     
 

  2ع. 2ن+ 1ج ج = ج  
 

 (           ×         + 1ج ج = ج )      
 
 

 (           ×          +  1) 2120ج ج =      
        
 دينار المبلغ الواجب سداده 2204.8=  1.04×  2120ج ج =     

12 

 ع ن

100 

12 

12 

6 

100 

12 

 2ع 2ن

100 

6 

12 

8 

100 
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 .مقدماً  الفوائد دفع : ثانياً 
 مبلغ من مباشرة احتسابه بعد الفائدة مبلغ استقطاع يتم الطريقة هذه في
 وعليه .ص    القرض مبلغ بصافي يسمى ما أو تبقى، ما المقترض ويستلم القرض،

وكما في  القرض مبلغ يصاف نستخرج ثم اوالً  الفائدة سنستخرج الحالة هذه في فاننا
 القاعدة التالية:

 
 .3 مثـــال

 سدادها اساس على المصارف حدأ من دينار 25000 مبلغ اركان السيد اقترض   
 الذي المبلغ هو فما مقدما، وتستقطع سنوياً  %5 بمعدل الفوائد تحتسب فيما ونصف سنة بعد

 االستحقاق؟ تاريخ في سيسدده الذي المبلغ هو وما اركان السيد سيستلمه
 .الحـــل
 ص=؟ شهر        18  = 6+12سنة   1.5ن=  % سنويا      5ع =  25000م = 

 
 (2. ع2+ ن1ج ج = ج )       

 
            ××         م   ف =       

 
 

 ×           × 25000 ف =       
 

 دينار 1875ف =       

 4القاعدة 

 ع .ن  .م   =ف 

 الفائدة – مبلغ القرض   =صافي مبلغ القرض

 ف -م = ص 

 ن

12 

 ع

100 

18 

12 

5 

100 
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 دينار  المبلغ المستلم من قبل السيد أركان  23125=   1875- 25000ص = 

 25000 والبالغ  فقط القرض مبلغ فهو االستحقاق تاريخ في سداده الواجب المبلغ اما
 .دينار  

 :مالحظة
 الجديدة الفائدة احتساب يتوجب فانه الطريقة، هذه وفق السداد تأجيل عند

 ،فقط القرض بمبلغ والمتمثل االستحقاق تاريخ في المستحق المبلغ على  التأجيل فائدة 
 االستحقاق تاريخ الى تأخيرها وعدم التأجيل على االتفاق عند دفعها يتم ان على
 .الجديد
  .4مثال

 يدفع ان على اشهر وثالثة سنة دينار لمدة8000  مبلغ محمود السيد اقترض
 اشهر ستة لمدة التاجيل طلب االستحقاق تاريخ وفي .سنويا %4 بمعدل مقدما الفوائد
 .التاجيل عند المدفوع والمبلغ االقتراض عند المستلم المبلغ فما .الفائدة معدل وبنفس
 .الحل
 ص=؟ 15= 3+12ن= سنة واحدة وثالثة أشهر =  %4ع =      8000م = 

 
 ع × ن × م = ف

 
            ×         ×  ف = م       

 
 

 ×            × 8000ف =      
 

 دينار 400ف =     
 

 االقتراض عند المستلم المبلغ دينار 7600=  400- 8000 =  ف – م   =ص

 ن

12 

 ع

100 

15 

12 

4 

100 

 ف –ص = م 
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 التاجيل فان: وعند    
 ع × ن × م = ف   

 
            ×  ×         ف = م           

 

 
 ×            × 8000ف =          

 
 دينار 160ف =          

 دفع عليه االستحقاق تاريخ وفي ،التاجيل فائدة دينار 160 مبلغ يدفع ان وعليه
  .دينار 8000 البالغ القرض مبلغ

 
 (1-4تمارين )

% سنويا 4دينار بمعدل فائدة بسيطة قدرها  2000اقترض السيد رياض مبلغ : 1س
  أشهر. فما هو المبلغ الواجب تسديده في 6فوائده بعد  متعهدا بتسديده مع 

 تاريخ استحقاق القرض؟
دينار بمعدل فائدة بسيطة، على ان يسددها  1000اقترض السيد محمود مبلغ  :2س

% سنويا، وفي تاريخ 4أشهر، على ان تدفع الفوائد مقدما بمعدل  9بعد 
تحمله فوائد التأجيل   أشهر أخرى مع 3االستحقاق طلب تأجيل القرض لمدة  

 % سنويا، فما هو المبلغ الذي يسدده السيد محمود؟8بمعدل فائدة 
دينار على أساس سداده بعد سنة وستة  2000اقترض السيد تحسين مبلغ  :3س

% سنويا تستقطع مقدما، ما هو المبلغ الذي 3أشهر، فيما تحتسب الفوائد بمعدل 
  ي سيسدده في تاريخ االستحقاق؟سيستلمه السيد تحسين، وما هو المبلغ الذ

دينار على أساس سداده مع فوائده بعد سنة  4000اقترض السيد بسام مبلغ  :4س
% سنويا تستقطع مقدما، فما هو المبلغ الواجب سداده في تاريخ 9بمعدل 

 االستحقاق.

 ن

12 

 ع

100 

6 

12 

4 

100 
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 :الفوائد الدورية المتساوية  :ثالثًا 
 فتحتسب الفوائد اما ،المدة نهاية في القرض مبلغ سداد على الطريقة هذه تعتمد 
 مبلغ األخيرة الدفعة في يدفع ان على ،دورية فترات على متساوية بصورة وتوزع
 من بواحدة الواحدة الدورية الفائدة وتحتسب. واحدة دورية فائدة اليه مضافاً  القرض

 : التاليتين طريقتينال
 :بشكل مباشرالفائدة الدورية  حساب -1

 ومعدل القرض مبلغ  ثالثة عناصر هي ساسأ على هنا الدورية الفائدة وتحتسب
 : التالية القاعدة وفق  الواحدة ةالدفع ومدة الفائدة

 
  .الكلية الفائدةمن خالل الفائدة الدورية  حساب -2

ثالثة  اساس على الكلية الفائدة احتساب بعد هنا الدورية الفائدة وتحتسب 
 هذه تقسيم يتم ذلك وبعد  ،الدفعات ومدة الفائدة ومعدل القرض مبلغ  عناصر هي

 :التالية القاعدة وفق ،الواحدة الدورية الفائدة الى للوصول الدفعات عدد على الفائدة

 
          

 

 5القاعدة •

 ع . *ن . م = *ف

 الفائدة الدورية الواحدة = *ف•

 مدة الدفعة الواحدة = *ن•

 حيث ان

لستخراج 
 الفائدة الكلية

 ع . ن . م = ف•

لستخراج عدد 
الدفعات 

 (الفوائد)

 *  ن /ن= د •

لستخراج 
مجموع الفوائد 

 الدورية

   د× *ف= ف •

 د÷ ف *= ف•
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 :التالية القاعدة وفق فيحتسب األخير للقسط بالنسبة أما

 
 

 .5مثــال
 دفع مع سنتين بعد سداده أساس على دينار10000  مبلغ محمد السيد اقترض

 هي فما .اشهر ثالثة كل نهاية في متساوية دورية بصورة سنويا %6ل بمعد الفوائد
 مبلغ هو وما محمد السيد تحملها التي الفوائد مجموع هو وما .الواحدة الدورية الفائدة
  األخير؟ القسط
 .الحـــــل

 

 شهر 3ن*=  سنة 2ن = % سنويا6ع=       10000م=  المعطيات
 عدد الفوائد الدورية 8= 3÷  24ن*= ÷  = ند 
 ع . *ن . م = *ف

 ×                      ×  = م *ف          
 

 ×          ×   10000ف*=          
 

 دينار الفائدة الدورية الواحدة 150ف*=         
 دينار مجموع الفوائد 1200=  8× 150=  د × *ف  =ف       
 دينار القسط األخير 10150= 150+ 10000 = *ف + م = س       

 

 :6قاعـدة 

 مبلغ القرض = القسط األخير•
 فائدة دورية واحدة + 

 القانون

 *ف + م = س•

 ن*

12 

 ع

100 

100 

3 

12 

6 
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 :6مثال 
دينار لمدة سنتين ونصف، وتعهد بتسديد الفوائد  8000رعد مبلغ  اقترض السيد
   أشهر. ما مقدار الفائدة الدورية الواحدة، وماهو3% في نهاية كل  5الدورية بمعدل 

 مجموع الفوائد الدورية، وماهو مقدار القسط األخير؟
 الحل:
 أشهر 3ن=  30= 12×  2.5سنة=  2.5ن= 0.05%=5ع= دينار 8000م=
 

 عدد الفوائد الدورية 10= 3÷  30ن*= ÷  د = ن
 ع . *ن . م = *ف

 ×                      ×  = م *ف          
 

 ×          ×   8000ف*=          
 

 دينار الفائدة الدورية الواحدة 100ف*=         
 والستخراج مجموع الفوائد الدورية، فان:

 او الفائدة الكلية دينار مجموع الفوائد 1000=  10× 100=  د × *ف  =ف      
 الستخراج القسط األخير:

 القسط األخير دينار 8100= 100+ 8000 = *ف + م = س      
 

 
 
 
 
 
 

 ن*

12 

 ع

100 

100 

3 

12 

5 
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 (2-4تمارين )
دينار على أساس تسديده بعد سنتين، وتعهد بدفع  3000اقترض تاجر مبلغ  :1س

أشهر. فما هو مقدار الفائدة الدورية  4% في نهاية كل 6فائدته الدورية بمعدل 
 الواحدة، وما هو مجموع الفوائد الدورية التي تحملها التاجر؟

لى   سنوات، واتفق مع دائنه ع4دينار لمدة  20000اقترض شخص مبلغ  :2س
  أشهر من مقدار القسط 3% في نهاية كل  5تسديد فائدته الدورية بمعدل 
 األخير في نهاية مدة القرض؟

% في 4دينار وتعهد بتسديد فائدته الدورية بمعدل  9000اقترض شخص مبلغ  :3س
 ات، فما هو:  سنو 3  أشهر ولمدة  6نهاية كل  

 مقدار الفائدة الدورية الواحدة؟ -1
 عدد الفوائد الدورية خالل مدة القرض؟ -2
 مجموع الفوائد الدورية؟ -3
 مقدار القسط األخير -4

دينار على أساس تسديد فائدته الدورية  12000مقداره اقترض تاجر مبلغا  :4س 
الدورية وما هو المعدل أشهر ولمدة سنتين. فما مقدار الفائدة  4بمعدل معين كل 

 دينار؟ 12600اذا علمت ان القسط األخير كان 
 

 رابعا: الفوائد الدورية المؤجلة.
 الى عليه تستحق التي الدورية الفوائد جميع او بعض تأجيل المدين يطلب عندما

 على تأجيل فوائد يتحمل ان عليه فان ،ً جميعا ليسددها القرض مبلغ استحقاق تاريخ
 يمكن عليه متساوية، دورية بصورة تكون الفوائد هذه ان وبما المؤجلة، الدورية الفوائد
 هي الفوائد هذه ان مالحاة مع الدفعات قانون باعتماد واحدة مرة تأجيلها فوائد حساب
 مبلغ استحقاق تاريخ وعند ، ذلك وير ذكر اذا اال،  سداد دفعات ألنها عادية دفعات
 : التالية المبالغ سداد المدين على يكون القرض
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 . (م) للقرض األصلي المبلغ •
 .*(ف) المؤجلة الدورية الفوائد •
 . المؤجلة الدورية الفوائد على التأخيرية الفوائد •

 التالية: القاعدة وفق التأجيل عند سداده المطلوب المبلغ الى الوصول يمكن هنا ومن

 
 
 ( د*+ ن 1) ن         .2. عف* م+ ف*. د*+ =ط م

 
 

 : ان  حيث
 التأجيل حالة في الجديد االستحقاق تاريخ في سداده المطلوب المبلغ  =ط م 
  المؤجلة الدورية الفوائد عدد = *د
 -: يلي كما استخراجها يمكن والتي االولى الدفعة مدة = 1ن
  د = العدد الكلي للدفعات  ن* ÷ن = د

 الدفعات المسددةالعدد الكلي للدفعات = الدفعات المؤجلة + 
 د = د* + الدفعات المسددة

 الدفعات المسددة -د* = د
 ن = د* . ن*

 ن*  ألن الدفعة عادة عادية  -= ن  1ن
 ن* –*  ن* × د=   1ن

   عادة  صفر  =دن*

 7القاعدة 

 + الفوائد الدورية المؤجلة + مبلغ القرض = المبلغ المطلوب
 فوائد تأجيل

جملة الفوائد الدورية  + مبلغ القرض = او المبلغ المطلوب
 المؤجلة 

 د*
2 
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 تذكر بعض الكتب قانون فوائد التأجيل كما في الصيغ التالية:مالحاة: 

 
 
 

 ك = ن + ن*
 حيث ان:

 ن = عدد الفوائد الدورية المؤجلة
 ن*= عدد الفوائد المسددة

 المدة  × 1-أ =  ن 
 
 
 :7مثال 

 سنوات اربع بعد سدادها اساس على دينار 5000 مبلغ احمد السيد اقترض
 ثالثة كل نهاية في متساوية دورية وبصورة سنوياً 8%  بمعدل الفوائد تدفع على أن
 استحقاق تاريخ الى تبقى ما تأجيل طالباً  السداد عن توقف الخامس القسط وبعد .اشهر
 الواجب المبلغ هو فما . سنوياً  10% بمعدل تأجيل فوائد تحمله مع االخير القسط
  . التاريخ ذلك في دفعه

 .الحـــل
 سنويا 0.1% =10=  2ع شهر 48سنة =  4ن =  دينار 5000م= 

 0.08% سنويا = 8ع =  0.25= 12÷3أشهر=  3ن*=  دفعات5 =  المدفوعة االقساط
      

 ع . *ن . م = *ف   
 دينار الفائدة الدورية الواحدة 100=  0.08×  0.25×  5000=  *ف 

 دفعة  العدد الكلي للدفعات  16= 3÷48ن* = ÷ د = ن

 =  أمج فت
 ن 2ع ع× المدة × م 

120
0 

1200 2 

 × ×  أ+ ل 
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 فعات المؤجلة ددفعة  عدد ال 11= 5- 16د* = 
 ن* –ن*  × =  د*  1ن
 شهرا ألنها عادية 30= 3 –  11×  3=  1ن
 

 ( د*+ ن 1) ن         .2. عف* م+ ف*. د*+ =م ط
 
 
 
 137.5+  1100+ 5000م ط =  

 دينار المبلغ المطلوب 6237.5=      
 

 :8مثال 
دينار لمدة سنتين ونصف، وتعهد بتسديد فائدته  24000اقترض شخص مبلغ 

  أشهر. وبعد ان سدد المدين الفوائد الدورية 3% في نهاية كل  5الدورية بمعدل 
على تأجيل بقية الفوائد  الثالث اآلولى في مواعيدها بصورة منتامة، اتفق مع دائنه

%. فما هي مجموع فوائد التأجيل؟ 6بمعدل  الدورية الى تاريخ االستحقاق بفائدة تأخير
 وماهو المبلغ الواجب دفعه في ذلك التاريخ؟

 الحل:
 مج فتا=؟ 30=12×2.5ن=  0.05%=5ع =  المعطيات

 ط=؟ م 3ن*= 0.06%= 6= 2ع دينار 24000م= 
 دفعات العدد الكلي للدفعات  10=  3÷  30ن* = ÷ د = ن

 العدد الكلي للدفعات = فوائد دورية مؤجلة + فوائد دورية مسددة
  3= د* +  10

 عدد الفوائد الدورية المؤجلة 7=  3 – 10د* = 
 3 –ن*  × =  د*1ن

 د*
2 

    0 +30×    11×   10 × 100+  11×100+5000م ط= 
                                    100    2          12     
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 3 –  3×  7=   1ن
 شهر  مدة الدفعة االولى  18=  3 – 21=  1ن
 

 ( د*+ ن 1) ن         .2ع ع. م . ن*. =مج فوائد التأجيل
 
 
 

 دينار 94.5مجموع فوائد التأجيل= 
 م ط = م + ف*. د* + مجموع فوائد التأجيل

 94.5+   7×  300 + 24000م ط =  
 دينار 26194.5=  94.5+  2100+  24000م ط= 

 
 (3-4تمارين )

دينار على أساس تسديد فوائده الدورية المتساوية  72000اقترض تاجر مبلغ : 1س
  من 5% في نهاية كل شهرين ولمدة سنة ونصف. وبعد ان سدد  5بمعدل 

الفوائد الى تاريخ الفوائد الدورية في مواعيدها بصورة منتامة أجل بقية 
%. فما مقدار مجموع فوائد التأجيل وما مقدار المبلغ 6االستحقاق بفائدة تأجيل 

 الواجب دفعه؟
  سنوات بمعدل 4دينار على أساس سدادها بعد   6000اقترض شخص مبلغ : 2س

  أشهر. وبعد 3% سنويا وبصورة فوائد دورية متساوية في نهاية كل  10فائدة 
ان سدد القسط السادس أجل بقية الفوائد الدورية الى تاريخ االستحقاق بفائدة 

الواجب دفعه في ذلك %. فما هي مجموع فوائد التأجيل؟وما هو المبلغ 12تأجيل 
 التاريخ؟

% في نهاية كل 4  سنوات بمعدل 3دينار لمدة   27000اقترض شخص مبلغ  :3س
  أشهر. وبعد ان سدد الفوائد الدورية الثالث األولى في مواعيدها، اجل بقية 6 

 د*
2 

    0 +18×    7×    6 ×  5  × 3×  24000مجموع فوائد التأجيل= 

                                12  100  100    2       12     
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%. فما هومجموع فوائد 5الفوائد الى تاريخ االستحقاق بمعدل فائدة تأجيل قدرها 
 هو المبلغ الواجب دفعه في ذلك التاريخ؟التأجيل؟ وما 

% 8سنوات بمعدل  3دينارعلى أساس سدادها في  36000 اقترض تاجر مبلغ :4س
  أشهر. وبعد ان سدد الفائدة الدورية 4وبصورة دورية متساوية في نهاية كل  

األولى في موعدها أجل بقية الفوائد الى تاريخ االستحقاق بمعدل فائدة تأجيل 
هي مجموع الفوائد الدورية المؤجلة؟ وماهو المبلغ المطلوب تسديده في %. فما 6

 ذلك التاريخ؟
 

 : المتساوية الدورية األقساط او الثابت القسط :خامسا
 من جزءاً  منها كل يتضمن ومتساوية دورية السداد اقساط تكون ان على تعتمد وهى

 تساوي ساسأ على وذلك بعضهما، عن مفصولين وير الفائدة من وجزءاً  القرض مبلغ
 :التالية القاعدة باعتماد وفوائدها، االقساط مبالغ مع وفائدته القرض مبلغ

 
 بقانون جملته استخراج ويمكن منفرد مبلغ هو القرض مبلغ ان اساس على

 اعتماد يتوجب متساوية دورية مبالغ من االقساط تتكون بينما الواحد، للمبلغ الجملة
 . جملتها استخراج في الدفعات قانون
  : 9مثــــال

 ةمتساوي ةشهري باقساط يسدد دينار10000  مقداره لقرض الواحد القسط مبلغ ماهو   
                .سنويا6%  المعتمد الفائدة معدل كان اذا سنة 2 لمدة

 8قاعدة 

 جملة القساط = جملة القرض

 (مقدار القسط الواحد= س )مج س   = ف + م 

 (د ن+1ن(2/د . ع . س + د.س= ف + م 

 (د ن+1ن(2/د . ع . س + د.س = ع . ن . م + م
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 . الحــــــل
 شهر 1ن*=  سنة 2ن =  %6ع =  دينار 10000م =  المعطيات

  األقساط جملة = القرض جملة
 ( د + ن 1) ن          .ع س. س. د+  = ع . ن . م + م 
 
 
 

 س 1.379س +  24=  11200
   س1.379+  24=   11200
 س 25.379 = 11200

 
 دينار مبلغ القسط 441.30س =                = 

 
 المدين يتحملها التي الفوائد مجموع استخراج يمكن فانه األقساط، يتساو  وفي حالة    
 .القرض مبلغ منها ونطرح سيدفعها التي االقساط مجموع باستخراج . الحالة هذه في
 : يلي وكما

 

 
 
 

 "9"قاعدة 

 = مجموع الفوائد•
  مجموع القساط

 مبلغ القرض – 

 القانون

 م  – (د . س) = مج ف•

 د
2 

    0 +23×    24×   6 × + س 24×= س  6×  24×10000+ 10000
                     12  100                  100    2          12    

11200 

25.379 
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 .10مثـــــال
  ؟ 7" المثال في اقتراضه عملية في احمد السيد تحملها التي الفوائد هي ما

  .الحــــــل
  10000-  24×  441.30 م =  –  د س. مج ف = 

 دينار 591.2=  10000 - 10591.2=                      
 من عدد سداد تأجيل على والدائن المدين بين االتفاق يتم االحيان بعض في

 تأخير فوائد المدين يتحمل الحالة هذه وفي ،االخير القسط استحقاق تاريخ الى االقساط
 االخير القسط استحقاق تاريخ في عليه فيتوجب بتأجيلها سيقوم التي لالقساط تأجيل او

 المؤجلة االقساط جملة دفع عليه اي تأجيلها، فوائد اليها مضافاً  المؤجلة االقساط سداد
 : التالية القاعدة وفق
 

 
 

 أي ان: 
 *(د+ ن 1)ن .          2م ط = س.د* + س. ع

 ان حيث
 د* = األقساط المؤجلة فقط

 = مدة القسط األول من األقساط المؤجلة ويحتسب كما يلي: 1ن
 ن* -ن* × = د*  1ن
 صفر تساوي ما وعادة األخير القسط مدة هي = د ن

 10قاعـدة 

 فوائد تأجيلها + األقساط المؤجلة = المبلغ المطلوب

 جملة األقساط المؤجلة  = المبلغ المطلوب

 د*
2 
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 .11مثــــال
 شهرية باقساط سدادها اساس على دينار 9000 مبلغ امجد السيد اقترض

 استحقاق تاريخ الى تبقى ما تأجيل طلب العاشر القسط وبعد سنتين، ولمدة متساوية
 سنوياً %  10و لالقتراض 9% هو المعتمد الفائدة معدل ان علمت فاذا االخير، القسط
 االخير؟ االستحقاق تاريخ في امجد السيد قبل من دفعه الواجب المبلغ هو فما .للتأجيل
 والتأجيل؟ االقتراض عمليتي في تحمله الذي يالكل الفوائد حجم هو وما

 . الحــــــل
 %10= 2ع %9ع =  شهر 1ن*=   24ن =  دينار 9000م = 
 ن د = صفر شهر 23=  1- 24ن* = –= ن 1ن قسط 24=  1÷24ن* = ÷ د = ن

 
 : االقتراض عند -1

 االقساط جملة = القرض جملة
 

 ( د+ ن 1) ن        .ع س. س. د+ = ع . ن . م + م 
 
 
 

 س 2.07س +  24=  1620+  9000
   س2.07+  24=   10620
 س 26.07=  10620

 
 دينار مبلغ القسط األول 407س =              =  

 
 
 

 د*
2 

    0 +23×    24×   9 × + س 24×= س  9×  24×  9000+  9000
                     12  100                  100    2          12    

10620 

26.07 
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 التأجيل عند -2
 10=  المدفوعة األقساط عدد

  14=  10 – 24عدد األقساط المؤجلة = د* = 
 شهر 13=  1 – 1× 14ن* =  -د* × = ن*  1ن
  صفر = د ن

 ان:  وبما
 (د+ ن 1)ن       .   2م ط = س.د* + س. ع

 
 :انف
 

 ×        ×         ×           407+  14×  407م ط = 
 

 دينار المبلغ المطلوب سداده عند التأجيل 6007=  309+  5698م ط = 
 القرض مبلغ – المسّددة المبالغ = الفوائد مجموع
  التأجيل عند المطلوب المبلغ + دةالمسد األقساط = دةالمسد المبالغ

 دينار 10077=  6007+  407×  10=                
 دينار 1077=  9000 – 10077مجموع الفوائد = 

 
 : المتناقصة األقساط : سادسا

 على اعتماداً  متساوية اجزاء الى القرض مبلغ تقسيم على الطريقة هذه وتعتمد
 الرصيد على الفائدة اساس على قسط لكل الفائدة احتساب ثم ومن ،االقساط عدد

 القسط وفى كاماًل، القرض مبلغ على الفائدة تدفع األول القسط ففي .للقرض المتبقي
 القسط وفى  ،المدفوع األول الجزء منه مطروحاً  القرض مبلغ على الفائدة تدفع الثاني
 وهكذا … الثاني االول الجزئين منه مطروحاً  القرض مبلغ على الفائدة تدفع الثالث
 حساب ثم ومن االقساط جميع لتحديد التالية الخطوات اعتماد ويمكن .االقساط لبقية

14 
2 

 د*
2 

10 
100

13 +0 

12 
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 المثال على وبالتطبيق ، اليه الوصول نروب قسط اي استخراج وكذلك الفوائد مجموع
 :التالي
 12 :مثـــــال

 شهرية باقساط سدادها اساس على دينار36000  مبلغ ثائر  السيد اقترض
  . سنوياً  %8 بمعدل الرصيد على الفوائد دفع مع عام خالل متناقصة

 .الحل
 % سنويا8ع =  شهر   1ن* =  سنة 1ن =  دينار 36000م = المعطيات

 استخراج عدد األقساط  د ، وكما هو معروف بقسمة  ن  على  ن* 
 قسط 12=  1÷ 12د =              *ن ÷ ن = د

 3000=  12÷  36000د = ÷ م* = م 
 ع× ن* × القسط = م* + ف            ف = م 

 
 ×                        ×          36000+  3000ف = 

 
 دينار 3240=  240+  3000ف=  
 إطفاء من المتساوي بالجزء المتمثل القسط من األول الجزء استخراجكما يمكن  

 : التالية القاعدة وفق القرض،

 

 11قاعدة 

 عدد القساط / مبلغ القرض = جزء إطفاء القرض

 د * ÷ م = م

 مبلغ اطفاء القرض 3000=  12÷ 36000  

1 
12 

8 

100 
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 اصل من تبقى ما على تحتسب والتي االخير القسط فائدة استخراجكما يمكن 
  االخير القسط اال االقساط جميع دفع بعد القرض

 : التالية القاعدة في وكما * م   القرض اطفاء جزء على الفائدة تحتسب حيث

 
 . االول القسط وحتى االخير القسط من مبتدئين قسط لكل الفائدة هذه مضاعفة 
 :التالية  13 القاعدة وفق االقساط وتكون
  

 
 قسط أي ان الى نصل ذلك ومن االول القسط الى نصل حتى االقساط لبقية وهكذا  

 :التالية  14 القاعدة وفق اليه الوصول يمكن
: 
 

 

 12قاعدة 

 الفائدة  معدل × مدة القسط × جزء اطفاء القرض = فائدة القسط األخير

 ع . *ن . *م = ف

× *م= س األخير
1×*ف  

= س قبل األخير 
2×*ف× *م  

×  *م= س الذي قبله 
3×*ف  

التسلسل  = تع
 تع × *ف + م = س للقسطالعكسي 

 13القاعدة 

 14القاعدة 
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 :التالية  15  القاعدة خالل من كما يمكن الوصول الى التسلسل العكسي تع 
 
 
 

 
 : 13مثـــال 

 ؟ قسطاً  20 بين من السابع للقسط العكسي التسلسل هو ما 
 . الحـــل

 ت  –1+  د = تع
  14=  7 – 1+  20تع = 

 .14 مثـــــال
 ؟ قسطاً  50 بين من العشرين للقسط يالعكس التسلسل هو ما

 .الحـــــــل
 ت – 1تع = د +

 31=  20 - 1+ 50تع = 
 : التالي المثال في االجراءات هذه تطبيق الى نعود اآلن و
 

 .  15 مثــــــال
 ؟ "28" المثال في االقساط من قسط كل مبلغ هو ما

 . الحــــــل
 .القسط لذلك الكلى والمبلغ قسط كل فائدة تحديد يبين الذي التالي الجدول اعداد

 عدد االقساط = د تسلسل القسط = ت ت-1+د = تع

 15القاعدة 



 

 82 

 س تع . *ف م تع ت
1 12 3000 240 3240 
2 11 3000 220 3220 
3 10 3000 200 3200 
4 9 3000 180 3180 
5 8 3000 160 3160 
6 7 3000 140 3140 
7 6 3000 120 3120 
8 5 3000 100 3100 
9 4 3000 80 3080 
10 3 3000 60 3060 
11 2 3000 40 3040 
12 1 3000 20 3020 
* * 36000 1560 37560 

 . أوالً  العكسي تسلسله ستخرجنف مثالً  الخامس القسط أردنا اذا اما 
 8=  5 - 1+  12ت =  – 1تع = د +     

 3160=  8× 20+  3000=  تع × ف + *م = س
 المتوالية قانون على االعتماد يمكن المقترض، يتحملها التي الفوائد مجموع الستخراجو 

 في الناتج ضرب ثم االخير القسط وفائدة االول القسط فائدة جمع خالل من العددية،
 : التالية   16  القاعدة وفق ، االقساط عدد نصف

 
 

 ؟ "27" المثال في الفوائد مجموع هو ما  .15: مثـــال
 :  الحــــــل
 + ف د  1 ف 2مج ف = د/     
 240=  12× 20د = × = ف*  1ف     
 20=  1×  20=  1× ف د = ف*     
 دبنار 1560  = 20+  240   12/2مج ف =     

 + ف د( 1)ف 2مج ف = د/
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 الرابع لفصلل عامة تمارين

 الفوائد مع بتسديده متعهدا سنويا %4 فائدة بمعدل دينار 8000 مبلغ شخص اقترض: 1س
 .االستحقاق تاريخ في دفعه الواجب المبلغ هو فما اشهر 9 بعد

 بمعدل ونصف عام بعد تسديدها اساس على دينار9000 مبلغ احمد السيد اقترض: 2س
 4 لمدة القرض تسديد تاجيل احمد السيد طلب االستحقاق تاريخ وفي سنويا %6 فائدة
 .احمد يسدده الذي المبلغ مقدار فما سنويا %8 بمعدل تاخيريه فائدة تحمل مع اشهر

 بمعدل ونصف عامين بعد سدادها اساس على دينار5000 مبلغ اياد السيد اقترض: 3س
فما هو المبلغ الذي يستلمه السيد اياد وما  .وتستقطع الفائدة مقدما سنويا  5%ةفائد

 .المبلغ الذي سيسدده

دينار على اساس تسديدها بعد سنة بمعدل فائدة   10000اقترض السيد سعد مبلغ  :4س
سنويا وتستقطع الفائدة مقدما وفي تاريخ االستحقاق طلب السيد سعد تاجيل   4%

معدل الفائدة فما المبلغ المستلم عند االقتراض والمبلغ التسديد لمدة شهرين وبنفس 
 .المدفوع عند التاجيل

دينارعلى اساس سداده بعد سنتين مع دفع   12000اقترض السيد يوسف مبلغ : 5س
سنويا بصورة دوريه متساويه وفي نهاية كل ثالثة اشهرفما مقدار   %6الفوائد بمعدل
الفوائد التي يتحملها السيد يوسف وماهو مبلغ الواحدة وماهو مجموع  الفائدة الدوريه
 .القسط االخير

دينار على اساس سداده بعد ثالث سنوات على ان   9000اقترض السيد هشام مبلغ  :6س
سنويا وفي نهاية كل شهرين وبعد القسط التاسع  %8تدفع الفوائد بصورة دوريه بمعدل 

تاريخ استحقاق مبلغ القرض بسنة مع  طلب تاجيل المبلغ المستحق عليه الى مابعد
 .سنويا فما المبلغ الواجب دفعه  %9تحمله فوائد تاجيل بمعدل 
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 ةمتساوي ةدينار يسدد باقساط شهري 10000ماهو مبلغ القسط الواحد لقرض مقداره  :7س
 .سنويا  %6لمدة  سنتين اذا كان معدل الفائدة 

دينار على اساس سدادها باقساط شهريه متساويه  12000اقترض السيد احمد مبلغ  :8س
طلب تاجيل ماتبقى الى تاريخ استحقاق القسط   18لمدة ثالثة سنوات وبعد القسط 

سنويا للتاجيل فما هوالمبلغ   %10سنويا لالقتراض و  %8االخير وكان معدل الفائدة 
 .الواجب دفعه في تاريخ االستحقاق

 ةسنة على اساس سدادها باقساط شهريدينار لمدة  9600اقترض السيد ثائر مبلغ  :9س
 .سنويا فما هو مبلغ كل قسط  %8متناقصه مع دفع الفوائد على الرصيد بمعدل 
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 خصم الديون وقطع األوراق التجارية: الفصل الخامس
 

 
 يهدف هذا الفصل الى:: أهداف الفصل

 والقيمة الحالية وكيفية استخدامها.أوال: التعرف على قوانين الخصم 
 ثانيا: التعرف على الطريقة المختصرة الستخراج الخصم التجاري.

ثالثا: استخدام قوانين الخصم والقيمة الحالية الستخراج القيم الحالية للدفعات 
 الدورية المتساوية.

 .هارابعا: التعرف على آلية قطع األوراق التجارية في المصرف، وطريقة استخدام
 

 محاور الفصل: يتضمن الفصل المحاور اآلتية:
 .قوانين الخصــم و القيمة الحالية أواًل:
 .الطريقة المختصرة الستخراج الخصم التجاري :ثانيا
 .القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساويـــــــة :ثالثاً 
 .قطع األوراق التجارية في المصارف :رابعـاً 
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 :ةقوانين الخصــم و القيمة الحاليأواًل:  
ن عملية االقتراض وأل ،خصم الدين  سداده قبل موعده بفتره معينة تعني عمليـــة  

  ،الدائن من المدين التي يحصل عليها اصال قد تمت على اساس احتساب الفائدة
يكون بطبيعة الحال أن تتم عملية خصم الدين بأن يضحي الدائن بجزء من الدين الى  

يكون الخصم متمثاًل بالمبلغ وبالمقابل سداده للدين قبل الموعد المحدد.  المدين ناير
وال تختلف  .الذي يضحي به الدائن الى المدين لقاء سداد األخير لدينه قبل موعده

فائدة فهي ثالثة المبلغ والمعدل والزمن، إال أننا سنعتمد عناصر الخصم عن عناصر ال
 :وهي كما يوضحها الشكل على مسميات جديدة ورموز جديدة يتوجب توضحيها

 
وهو المبلغ الواجب سداده في تاريخ استحقاق الدين إي أنها تمثل  :القيمة االسمية -1

 س(.  وسنرمز له بالرمز  ،المبلغ الكلي للدين
وهو السعر الذي يتفق عليه الدائن والمدين على خصم الدين به،  :الخصممعدل  -2

وقد يكون مساويا أو اقل من أو اكثر من سعر الفائدة الذي قد اعتمد عند 
 .ع( وسنرمز له بالرمز  .االقتراض

وهي المدة المتبقية لسداد الدين، وهي المدة المحصورة بين تاريخ   :مدة الخصم -3
الحا على هذه يو ن(  ي للدين وتاريخ خصمه ونرمز لها بالرمز االستحقاق النهائ

دة المدة انها تسبق القيمة االسمية للقرض في احتساب الخصم، بينما تقع هذه الم
  ة.بعد المبلغ عند احتساب الفائد

 (س)القيمة السمية 

 (ع)معدل الخصم 

 (ق)القيمة الحالية  (خ)الخصم 

 (ن)مدة الخصم 
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هو المبلغ الذي يطرح من القيمة االسمية قبل مدة معينة للوصول الى  :الخصم -4
 .خ( وسنرمز له بالرمز ،الحاضرقيمة الدين في الوقت 

هي قيمة الدين في الوقت الحاضر، أي قبل وقت استحقاقه بفترة  :القيمة الحالية -5
 :وتنتج من طرح الخصم من القيمة االسمية، وكما يلي،ويرمز لها بالرمز ق  معينة

 
 

 
هما الخصم التجاري والخصم الحقيقي. وفيما يلي بيان كل  وهناك نوعان من الخصم

 منهما:
 :ت  ويحتسب على القيمة االسمية وكما يلي ويرمز له بالرمز   :الخصم التجاري-1

 
ح  ويحتسب على القيمة الحالية وكما    ويرمز له بالرمز   ي:الخصم الحقيق -2

 :يلي

 
 :وفي ضوء تعدد الخصم تتعدد القيم الحالية فهناك نوعان منها 

 خ - س = ق

 2القاعدة 

 المعدل  ×الزمن  ×القيمة السمية  = الخصم التجاري

  ع . ن . س = ت خ

  3قاعدة 

 المعدل  ×الزمن  ×القيمة الحالية  =الحقيقيالخصم 

 ع  ×ن  ×ق  =ح خ

 1القاعدة 



 

 88 

ت  وتحتسب بطرح الخصم  ويرمز لها بالرمز  ق :القيمة الحالية التجارية -1
 :التجاري من القيمة االسمية وكما يلي

 
 

 
 ح  وتحتسب بطرح الخصم  ق ويرمز لها بالرمز   :القيمة الحالية الحقيقية -2

:الحقيقي من القيمة االسمية وكما يلي

 

 الخصم التجاري – القيمة السمية = القيمة الحالية التجارية

 ت  خ - س = ت ق

 المعدل  ×الزمن ×القيمة السمية –القيمة السمية =القيمة الحالية التجارية 

   ع . ن . س - س =ق ت

 (ن ع -1)س = ق ت 

 الخصم الحقيقي – القيمة السمية = القيمة الحالية الحقيقية

 ح   خ - س = ح ق

 المعدل ×الزمن  × القيمة الحالية  –القيمة السمية  =قح

   ع . ن . ح ق -س   = ق ح 

   (ع .ن   + 1)ح  ق =س          ع .ن  .ح  ق+ ح  ق =س 

 4قاعدة 

القاعدة 
(5) 



 

 89 

قانون القيمة الحالية وتلك هي الصيغ المختلفة الستخراج القيمة الحالية من خالل 
الذي يتطابق تمامًا كما نرى مع قانون الجملة في الفصل األول، مع اعتبار  ،الحقيقية

ويالحا  .وقيمته الحالية مطابقة لمبلغه ،نالقيمة االسمية للدين مطابقة لجملة ذلك الدي
عند استخراج الخصم الحقيقي، ان من المفضل ان يتم استخراج القيمة الحالية الحقيقية 

 أوال، ثم الوصول الى الخصم الحقيقي.
  .1 مثــــال

اذا ما كان سعر فخصم قبل موعده بسنة ونصف،  دينار  4000 قدره مبلغ
ما هو و  ؟  التجارية والحقيقية  ما هي القيمة الحالية بنوعيها ف، سنوياً   %9الخصم 

 الخصم بنوعيه  التجاري والحقيقي . 
 .الحــــل

 المعطيات
 ت=؟ خ ح=؟ خ سنة 1،5 ن= 
 ح=؟ ق سنويا 0.09= %9ع=  دينار 4000س= 

 ايجاد القيمة الحالية التجارية. -1
 الخصم التجاري – القيمة االسمية = القيمة الحالية التجارية
 ع  .ن .س   ت  =  (الخصم التجاري

 دينار خصم 540=  0.09×  1.5×  4000  =ت  خ      
 ت  خ  –س  ق ت  =  التجارية الحالية القيمة

 دينار 3460=  540 – 4000ت =  ق
 ايجاد القيمة الحالية الحقيقية. -2

 الحقيقي الخصم – االسمية القيمة = الحقيقية الحالية القيمة

 (المعدل  ×الزمن   ×القيمة الحالية ) – االسمية القيمة = الحقيقية الحالية القيمة

 ق ح . ن.ع –ق ح = س 
 س= ق ح + ق ح . ن.ع

 ع  .+ ن1ح   س = ق
  0.09× 1.5+ 1ح   = ق 4000

 3524.2 = 1.135 ÷ 4000ح =  ق
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 :الحقيقي الخصمايجاد  -3
 الحقيقي الخصم – االسمية القيمة = الحقيقية الحالية القيمة

 الحقيقية الحالية القيمة - االسمية القيمةالخصم الحقيقي = 
 ح ق  -س = ح                              

 3524.2 – 4000ح =   
 475.8ح=   

 القيمة تكون ذلك وعلى الحقيقي، الخصم من اكبر التجاري الخصم ان ويالحا 
 . الحقيقية الحالية القيمة من اصغر التجارية الحالية
  .2مثال 
ماهو الخصم التجاري والحقيقي الذي يحصل عليه السيد محمود على دين        

 % سنويا؟4  أشهر، وبمعدل خصم 9دينار، خصم قبل موعده بـ   7210بمبلغ قدره 
 الحل:

 المعطيات
   ت =؟ 0.04%= 4ع =  دينار 7210س = 
   ح =؟ سنة 0.75= 12÷9أشهر =  9ن = 

 ايجاد الخصم التجاري. -1
 ع  .ن .س   ت  =  (الخصم التجاري

 الخصم التجاريدينار  216.3=  0.04×  0.75×  7210  =ت  خ      
 ايجاد الخصم الحقيقي. -2 

 الحقيقي الخصم – االسمية القيمة = الحقيقية الحالية القيمة

 الحقيقية الحالية القيمة - االسمية القيمةالخصم الحقيقي = 
 ح ق  -س = ح                              

 ، فان القيمة الحالية يمكن حسابها كما يأتي:7210وبما ان س = 
 + ن. ع 1س = قح  

  0.04×  0.09+  1= قح   7210
 قح 1.03=  7210
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 دينار 7000=  1.03÷  7210قح = 
 ح ق  -س = ح  

 دينار 210=  7000 – 7210  ح = 
  .المختصرة الستخراج الخصم التجاريالطريقة  :ثانيا 

ذكرنا في الفصل الثاني والخاص باستخراج مجموعة الفوائد لمجموعة من المبالغ      
نه اوالتي تعتمد على الجدول والعامل المشترك ف  النمر باستخدام الطريقة المختصرة

جارية يمكن اعتماد ذات األسس في استخراج مجموع الخصوم لمجموعة من األوراق الت
 :مدة كل منها وفق القاعدة التاليةبوجود قيمتها االسمية و 

 
 
 
 
 
 
  ( 3 ):مثـــال

لخصم الذي يحصل عليه السيد ابراهيم على ثالثة ديون اراد خصمها جميعا ا ما
 سنويا.  %6بمعدل خصم 

 المدة مبالغ الديون
 اشهر  6 دينار 6000
 اشهر  4 دينار 4000
 اشهر10 دينار 10000

 6قاعدة  

مجموع حاصل    ×المعدل   =مجموع الخصوم 
 ضرب القيمة السمية بالزمن

   =مج خ 

 ن× مج س × ع 

1200 
 اذا كانت المدة باألشهر

   =مج خ 

 ن× مج س × ع 

36000 
 باألياماذا كانت المدة 
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 .الحل
 ن م. المدة مبالغ الديون

 36000 اشهر  6 دينار 6000
 16000 اشهر  4 دينار 4000
 100000 اشهر10 دينار 10000
 152000)م.ن(= مج   20000مج م= 

 
 
 
 

  760= مج خ      

ألن القيمة الحالية التجارية تساوي القيمة االسمية مطروح منها الخصم التجاري، و     
 :استخراج القيمة الحالية التجارية لمجموعة من االوراق التجارية كما يليعليه يمكن 

 
 

 
 

مجموع القيم السمية  =مجموع القيم الحالية التجارية  
 مجموع الخصم   –

مجموع حاصل ضرب  ×المعدل  =مجموع الخصم 
 .القيمة السمية بالزمن 

 ن مج س×  ع –مج س = ت  مج ق

 مج خ   –مج س   =ت  مج ق

   =مج خ 

 (ن× م )مج × ع 

1200 
 ألن المدة باألشهر  

   =مج خ 

6  ×152000   

1200 

 7  :قاعدة
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   .4مثـــال
ما هو المبلغ الذي يستلمه السيد ابراهيم بعد خصمه لألوراق التجارية الثالث 

 في المثال السابق؟
 .الحــــل

 
 دينار 19240=  760 – 20000مج قت = 

 
 :مالحظة مهمة

نارًا آلن األوراق التجارية والديون تثبت بقيمتها االسمية، وليس بقيمتها الحالية، 
ونارًا الن الخصم الصحيح يستخرج من خالل القيمة الحالية وليس القيمة االسمية، 
عليه من الصعوبة اعتماد الطريقة المختصرة الستخراج الخصم الصحيح لمجموعة من 

 .التجارية باالعتماد على القيمة االسميةاألوراق 
 

 :القيمة الحالية للدفعات المتساوية ا:ثالث
   كيفية حساب القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساوية.8تبين القاعدة  

 
 وكما اختلفت مدة الدفعة األولى ومدة الدفعة األخيرة في قانون جملة الدفعات 

وتكون   بحسب نوع الدفعة تختلف هنا المدتين أيضًا في قانون القيمة الحالية للدفعات،
 :كما يلــي

 8قــاعدة  

مجموع القيمة السمية    =القيمة الحالية للدفعات
 خصم تلك الدفعات     –للدفعات

 مج خ   –مج س   =ت  مج ق 
 

 د (د+ ن  1)ن . س.ع –د = س. د  مج ق= ق
2 
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  .5مثـــال

دينار شهريًا ولمدة سنة وربع   200ما هي القيمة الحالية لدفعة فورية مبلغها 
 .سنويًا   %6ل خصمت بمعدإذا ما 
  .الحـــل

 شهر/فورية 1ن*=  شهر 15ن =  %6ع =  دينار 200س = المعطيات
 

 
 

 شهرا 14= 1 -15ن* =  –= ن دن     
 = صفر 1ن      
 
 
 

 
 دينار 2895=  105 – 3000د =  ق
 

 :في الدفعة الفورية تكون

 صفر   =مدة الدفعة األولى 

 مدة الدفعة  – مدة الدفعات    =مدة الدفعة األخيرة 

 *ن  – ن=  دن 

 9قاعدة 

 دفعة 15= 
15 
1 

 د =
 ن
 ن*

 (د+ ن  1)ن .س.ع –د = س. د  مج ق= ق
 د

2 

 ×          ×           × 200 - 15×  200 = ق د
 

6 
100 

15 
2 

  0  +14  
12 
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 .6مثال  
%. 12دينار شهريا لمدة سنة، اذا ما خصمت بمعدل  300دفعة فورية مقدارها 

 فما مقدار القيمة الحالية للدفعات؟
  .الحـــل

 شهر/فورية 1ن*=  شهر 12ن =  %12ع =  دينار 300س = المعطيات
 

 
 

 شهرا 11= 1 -12ن* =  –= ن دن     
 = صفر 1ن      
 
 
 

 
 دينار 3402=  198 – 3600ق د = 

 
واليجاد القيمة الحالية للدفعة عندما تكون الدفعة عادية، يتم استخدام القاعدة 

 اآلتية:

 

 10قاعدة 

مدة  =مدة الدفعة األولى •
 *ن  =الدفعة كاملة 

في الدفعة العادية 
   :تكون

مدة  –مدة الدفعة األخيرة •
 ن  =الدفعات كاملة 

 دفعة 12= 
12 
1 

 د =
 ن
 ن*

 (د+ ن  1)ن .س.ع –د = س. د  مج ق= ق
 د

2 

 ×          ×           × 300 - 12×  300 = ق د
 

12 
100 

12 
2 

  0  +11  
12 
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يتبين ان مدة الدفعة األولى ومدة الدفعة االخيرة في قانون القيمة الحالية في 
ومطابقة لمدتهما  في نفس الدفعة في قانون الجملةالدفعة العادية معاكس تماما لمدتهما 

  .في الدفعة الفورية
   .7 مثـــال

 اذا كانت دفعة عادية؟   ( 4 )ما هي القيمة الحالية للدفعة في المثال  
  .الحـــل

 عاديةشهر/ 1ن*=  شهر 15ن =  %6ع =  دينار 200س = المعطيات
  شهر 1=  ن د = ن* =1ن  
 شهر 15ن =   

 
 
 
 

 القيمة الحالية للدفعات دينار 2880=  120 - 3000ق د = 
 .قطع األوراق التجارية  :رابعا

إذا روب الدائن في خصم الدين أو الورقة التجارية لدى المصرف الذي يتعامل 
 معه هو او الذي يتعامل معه المدين، فأن ذلك يتم وفق صيغة قطع االوراق التجارية

 :المصارف والتي تعتمد على قواعد خاصة هي ىلد
 
 
 
 

 والستخراج صافي قيمة الورقة تستخدم القاعدة اآلتية:

 (د+ ن  1)ن .س.ع –د = س. د  مج ق= ق
 د

2 

 ×           ×          × 200 - 15×  200 = ق د
 

6 
100 

15 
2 

  1  +15  
12 

من  المصرف، فأن المصرف يستقطع مجموعةفي قطع األوراق التجارية لدى 
 .)وما يسمي باالجيو( من القيمة االسمية للورقة    المبالغ تدعى مصاريف القطع
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 :ف القطع تتكون من ثالثة مبالغ هيمصاري من الجدير بالذكر ان على أن

حيث تتعامل المصارف في قطع األوراق التجارية   :)خ ت( الخصم التجاري -1
  الخصم التجاري. يعتمد على القيمة االسمية في احتساببالخصم التجاري الذي 

وهي نسبة مئوية من القيمة االسمية للورقة التجارية تستقطعها  )ع م(: العمولة -2
وليس لها   %3-1 المصارف ناير توسطها بين المدين والدائن، وتتراوح ما بين

 :أن أي .عالقة بمدة خصم الورقة

   
جور االتصال بالمدين أمبلغ تستقطعه المصارف كوهو  :مصاريف التحصيل -3

جراء عمليات التحصيل معه وما يستلزم ذلك من وقت وجهد وتكاليف ويحتسب هذا   ،وان
 :المبلغ على أساس أحد البدائل التالية

 .دنانير عن كل ورقة مثال 10مبلغ مقطوع عن كل ورقة،  -أ
 % مثال.2%أو 1 نسبة مئوية أو الفية من القيمة االسمية للورقة،  -ب
فعند   .دنانير  10طرح البديلين أعاله واختيار أيهما أكبر، على أن التقل عن   -جـ 

دنانير، وان   10دنانير يتم اختيار  10احتساب النسبة واهرت أقل من
 .كانت النسبة أكبر فأنه يتم اختيار النسبة

 11 القاعدة

 الجيو  –القيمة السمية   =صافي قيمة الورقة 

 و ج   –س   =ص  

القيمة  =العمولة  *ع ×س  =م  ع
 نسبة العمولة  ×السمية 

 12قاعدة 
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 :وعلى ذلك تكون القاعدة الخاصة باستخراج األجيو كما يلي

 
 كما ان صافي قيمة الورقة بادخال عناصر األجيو تعتمد القاعدة التالية:

 
 

 
 :مالحظة مهمة

في عملية قطع االوراق التجارية لدى المصرف ، يضيف المصرف يومين أو 
 .أكثر إلى مدة القطع ، وذلك إمهاال محتمال للمدين ، قد يتأخرها عند السداد 

 .8مثـــال
قبل موعد  دينار  400قطع السيد يوسف ورقة تجارية قيمتها االسمية 

ومصاريف % 2سنويًا ، وعمولة % 9يوما  بمعدل خصم   60استحقاقها بمدة 
  .كم يستلم السيد يوسف من المصرفو فما مقدار الخصم المصرفي  %1تحصيل
  .الحـــل

 0.02% = 2ع*=  0.09% =9ع  400س =
 ص=؟ %0.1ع**= يوم 60ن=

 13قاعدة 
 +الخصم التجاري  =الجيو 
 مصاريف التحصيل  +العمولة 

 ص م +م  ع +ت  خ =و  ج

العمولة  –الخصم التجاري  –القيمة السمية  =صافي قيمة الورقة 
 صاريف التحصيل م  –

 ص  م  -م  ع  –ت  خ  –س  =ص 

 **ع .س  -*ع .س  – ع  .ن  .س   –س   =ص

 15قاعدة 
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 دينار المبلغ المستلم 385.6=  0.4 – 8 - 6 – 400ص = 
  :اجراء عملية الحل لكل عنصر بصورة منفردة وكما يليويمكن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  **ع .س) – *(ع .س) – (ع .ن  .س)  –س   =ص 
 

××              × س) – س = ص
) 

ع
* 100 

 ن
360 

 ع
100 

 × س –   × س –  
 ع**
××               × 400 –400=ص ( 100

) 

2 
100 

60 
360 

9 
100 

  –  400×   –  400× 
1 
1000 

××              × س) – س = ص
) 

 ع*
100 

 ن
360 

 ع
100 

 ع** × س –   × س –  
××              × س  – س = ص ( 100

) 

 ع*
100 

 ن
360 

 ع
100 

 ع** × س –   × س –  
1000 

 ع . ن .س  =ت  خ  =الخصم التجاري 

 × دينار 6=  × 400الخصم التجاري = 
60 
360 

9 
100 

2 
100 

 دنانير 8=  ×  400العمولة = 

 دينار  0.4=  ×  400م ص = 
1 
1000 

 *ع.س   =م  ع =العمولة 
 

 **ع .س   =ص  م  =مصاريف التحصيل 
 

 ص م  +م  ع  +ت  خ  =جو   =االجيو  
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 مصاريف القطع دينار 14.4=  0.4+  8+  6 جو =
 
 
 دينار 385.6=  14.4 - 400ص = 

 
 .9مثـــال 

  مصرف التجاري بمبلغالتقدم السيد علي بورقة تجارية الى  9/2/2000في 
% ، 8  وذلك وفق شروط المصرف 2000/ 6/ 22 دينار تستحق السداد في  600

فما هو المبلغ الذي يستلمه السيد . على أن التقل عن دينار واحد %  %0.2 ،  1 
 علي من المصرف؟

 .الحـــل
 ص=؟ 0.2ع**= %1ع*= %8ع =  دينار 600س=
 22/6/2000 – 10/2/2000ن= 
 يوما 135=  مهلة  2+  22+  31+ 30+  31  + 9 – 28 ن = 

 وهو أكبر من دينار واحد 1.2=  0.002×  600م ص = 
 وبما ان:

 
 
 
 

 
 

 1.2 - 6 -18 - 600ص = 
 دينار المبلغ المستلم 574.8ص = 

 

 جو  –س = ص  =صافي قيمة الورقة 
 

××              × س) – س = ص
) 

 ع*
100 

 ن
360 

 ع
100 

 × س –   × س –  
 ع**
××              × س  – س = ص ( 100

) 

 ع*
100 

 ن
360 

 ع
100 

 × س –   × س –  
 ع**
1000 

    -  1.2  
 

×            × ×   600 –600=ص
) 

1 
100 

135 
360 

8 
100 

  –  600  × 

  **ع .س) – *(ع .س) – (ع .ن  .س)  –س   =ص 
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 تمارين الفصل الخامس
ما هو المبلغ الذي يستلمه السيد هاشم من خصم ورقة تجارية قيمتها : 1س

إذا ما خصمت بمعدل  أشهر، دينار تستحق السداد بعد  خمسة 3000االسميه
 سنويًا ؟%   10 خصم 

      .إذا كان الخصم تجاريــاً  -أ
 .إذا كان الخصم صحيحـاً   -ب

: ماهو الخصم التجاري والحقيقي الذي يحصل عليه السيد ابراهيم عندما يسدد 2س
، اذا ما تم   أشهر6دينار يستحق السداد قبل موعده بـ   2000دينا بمبلغ 

 % سنويا؟8خصمه بمعدل خصم 

: ما الخصم الذي يحصل عليه السيد فراس على أربعة ديون اراد خصمها جميعا 3س
 ا يلي مبالغ الديون ومدة كل منها.% سنويا؟ وفيم6بمعدل 
 المدة مبالغ الديون

 أشهر 6 دينار 4000
 أشهر 4 دينار 5000
 أشهر 5 دينار 3000
 أشهر 3 دينار 8000

: ما المبلغ الذي يستلمه السيد أنور بعد خصمه األوراق التجارية التالية بمعدل 4س
 % سنويا؟9

 المدة مبالغ الديون
 يوم 40 دينار 6000
 يوم 60 دينار 8000
 يوم 80 دينار 5000
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دينار شهريا ولمدة سنة اذا ما  500: ماهي القيمة الحالية لدفعات فورية مقدارها 5س 
 % سنويا؟4خصمت بمعدل 

دينار شهريا ولمدة سنة ونصف  300ماهي القيمة الحالية لدفعة عادية مقدارها : 6س
 % سنويا؟8اذا ما خصمت بمعدل 

  120قبل موعد استحقاقها ب   دينار 800تجارية قيمتها االسمية : قطعت ورقة 7س
%، فما 0.1% ومصاريف تحصيل 2% سنويا، وعمولة 3يوما، بمعدل خصم 

 مقدار مجموع المصاريف؟ وما مقدار الصافي المصرفي.

 500تقدم السيد عادل بورقة تجارية الى المصرف بمبلغ  12/8/2006: في 8س
%، 3%، وعمولة 6بمعدل خصم  15/10/2006دينار تستحق السداد في 

 السيد عادل من المصرف؟ ه%، فما هو المبلغ الذي يستلم0.1وتحصيل 
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 الجملة بالفائدة المركبةقانون : الفصل السادس
 

 أهداف الفصل: يهدف الفصل الى ما يأتي:
 أوال: التعرف على مفهوم الفائدة المركبة.

 على قانون الجملة بالفائدة المركبة.ثانيا: التعرف 
 ثالثا: استخدام قانون الجملة بالفائدة المركبة الستخراج جملة أي مبلغ.
 رابعا: استخدام قانون الجملة الستخراج الفائدة والمبلغ والزمن والمعدل.

 
 محاور الفصل: يتضمن الفصل المحاور اآلتية:

 .التعريف بالفائدة المركبة :اوال
 .مركبة بفائدة الجملة ونقان :ثانيا
 .مبلغ أي جملة استخراج: ثالثا
  .الفائدة استخراج  :رابعا
 .المبلغ استخراج  :خامسا
 .الزمن استخراج  :سادسا
 .المعدل استخراج :سابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 104 

 :التعريف بالفائدة المركبة:اوال

 كانت اذا انه البسيطة الفائدةحساب  ومن خالل األول الفصل فيتبين لنا  
 دينار (30) تكون سنتين مدة عن فهي دينار (15) بمقدار واحدة سنة مدة عن الفائدة
 كل عن دينار (15) بمقدار ثابتة هي ناذ .وهكذا دينار،  (45) سنوات ثال ث وعن
 األول العام بداية في دينار (10000) اصله كان اذا فأنه ،المبلغ عن وكذلك . سنة
 .اخرى سنة يةأ او الثالثة وأ الثانية وأ األولى السنة نهاية في ثابت فهو

 تضاف اذ ذلك، وير فهي المركبة الفائدة اما البسيطة، الفائدة الى بالنسبة هذا      
 فائدة مجموعهما على لتحتسب منه جزءا وتصبح المبلغ اصل الى األولى السنة فائدة
 ان أي .المركبة بالفائدة سميت ولذلك ،الثالثة السنة الى بالنسبة وهكذا ،الثانية السنة
 من اكبر الثالثة السنة وفائدة األولى السنة فائدة من اكبر ستكون الثانية السنة فائدة
 .وهكذا الثانية، السنة فائدة

 المتجمعة المبالغ على تحتسب التي الفائدة هي المركبة الفائدة تكون ذلك وعلى       
 المبلغ اصل الى وتضاف زمنية، فترة كل نهاية في السابقة والفوائد المبلغ اصل من

  .منه جزءا وتصبح

 :مركبة بفائدة الجملة قانون:ثانيا
  .1خدم هو كما في القاعدة  بفائدة مركبة، فان القانون المست اليجاد الجملة

 
 

 المبلغ اولهما جزئين من يتكون الذكر انف المركبة بالفائدة الجملة قانون ان يتبينو        
+ع(1)القوس هو والثاني  م 

 وحدة ان اساس على الواحد الدينار جملة يدعى والذي  ن
 . الدينار  هي عندنا المستخدمة النقود

 :1القاعدة 

 ن(ع+1)م = ج •

 :حيث ان

 جملة المبلغ= ج•

 المبلغ= م •

 معدل الفائدة= ع•

 عدد السنوات=ن•
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 :التالية القاعدة وفق الواحد الدينار جملة استخراج سيكون ذلك وعلى        

 

 :يلي كما (1) القاعدة كتابة يمكن وبالتالي 
 
 
 

 عملية تكرار منها طرق عدة فهناك الواحد الدينار جملة استخراج كيفية عن اما
 بعدد أي القوس لها المرفوع المرات بعدد نفسه في القوس ضرب يتم وفيها ،الضرب
  ل.السؤا في الزمنية الفترات او السنوات

  :1مثال
 سنوات؟ 7% ولمدة 6ماهي جملة دينار واحد بمعدل        

  ويمكن حل السؤال بطرق مختلفة وكما يأتي: :الحل  
 بواسطة قانون الجملة. -1

 ن+ع 1ج = م  

  7% 6+ 1ج =  
 1.06×1.06×1.06×1.06×1.06×1.06×1.06ج = 
 دينار 1.5036   ج = 

 بواسطة الحاسبات. -2
 من ، األس  المتكررة الضرب عملية انجاز يتم العلمية الحاسبات من العديد في     
 حيث ان: ( Yx) الخاص األس زر خالل
 دينار 1.5036=  7% 6+1ج =  
 ضرب ثم ( 1.06 ) الرقم بضرب وذلك البسيطة الحاسبات اعتماد يمكن كما       
 .نفسه الناتج فياهر   1بمقدار  7  من اقل   مرات لستة(=) ضرب ثم  (××)

 2قاعدة 

 ن(ع+1* = )ج•

         :حيث أن

 جملة الدينار الواحد  = *ج•

 الواحد الدينار جملة  ×  المبلغ = المبلغ جملة
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 بواسطة الجداول. -3
 األلكترونية الحاسبة على اعتمادا زمن منذ اعدت المركبة الفائدة جداول وهناك

  السنوات  الفترات من ولعدد  %30او %20 الى %1 من اقل من المعدالت ولمختلف
 معرفة بعد مطلوبة جملة أي الى للوصول اعتمادها يمكن، فترة 50 الى1 من يمتد

 عن الناتجة الخلية باختيار يكون السابق المثال وحل .األستثمار ومدة المعتمد المعدل
 :جالنات فيكون الجدول  من  7 الزمن وصف %6 المعدل عمود تقاطع

 .دينار 1.5036 = =ج 
 ن+ع 1مقطع من الجدول األول: جملة دينار بفائدة مركبة  ج =   : 1جدول  

 %9 %8 %7 %6 %5 %4 %3 ن
1 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 
2 1.0609 1.0816 1.1025 1.1236 1.1449 1.1664 1.1881 
3 1.0927 1.1248 1.1576 1.1910 1.2250 1.2597 1.2950 
4 1.1255 1.1698 1.2155 1.2624 1.3107 1.3604 1.4115 
5 1.1592 1.2166 1.2763 1.3382 1.4025 1.4693 1.5386 
6 1.1940 1.2653 1.3400 1.4180 1.5007 1.5868 1.6771 
7 1.2298 1.3159 1.4071 1.5036 1.6057 1.7138 1.8280 

 

 طريقة اللوغاريتمات. -4
، وفيها نستخرج لحساب جملة المبلغ تمات،ياللووار  طريقة تخدامكما يمكن اس

باعتماد اللوواريتمات حيث يستخرج لوواريتم طرفي  ن+ ع 1جملة الدينار الواحد   
المعادلة  القانون ، واالعتماد على جدول اللوواريتمات ومن ثم العودة الى األرقام 

 االعتيادية، من خالل جدول األعداد المقابلة. 
 :2مثال 

 4% لمدة 5  دينار، استثمر بفائدة مركبة قدرها 4000ماهي جملة مبلغ قدره  
 سنوات.
 الحل:
 ج = ؟ سنوات 4ن =  0.05%= 5ع =  دينار 4000م = 
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 ن+ع 1ج = م  

 4 0.05+ 1  4000 ج =
 1.05لو  4+  4000لو ج = لو 

  من خالل جداول اللوواريتمات  0.0212×  4+  3.6021=      
      =3.6021  +0.0848 
      =3.6869 

 دينار. 4863ج =     ومن خالل جداول االعداد المقابلة فان:
 

 مبلغ أي جملة استخراج :ثالثا

 عملية اال مبلغ أي جملة ألستخراج يتبقى لن الواحد الدينار جملة استخراج بعد       
 للوصول السابقة الطرق من بواحدة المستخرجة الواحد الدينار بجملة المبلغ ذلك ضرب
  . المطلوبة الجملة الى

  :3مثال
  سنوات 4 لمدة دينار 12000 مقداره مبلغا المصارف احد في أحمد استثمر     
 نهاية في أحمد يستحقه الذي المبلغ جملة ماهي .سنويا %5 مركبة قدرها فائدة بمعدل
 المدة؟

  :الحل

 ج = ؟ 0.05% = 5ع =  سنة 4ن=  دينار 12000م = 
 

 ن+ع 1ج = م  

 4 %5+1  12000ج = 

 4 1.05  12000ج = 

 4و ن= 5 ويمكن استخراجها من الجدول عند ع=  1.2155  12000ج = 
 دينار 14586.075 ج =
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  : الفائدة استخراج :رابعا

 األصلي المبلغ طرح ثم ومن اوال الجملة استخراج خالل من الفائدة استخراج يمكن     
 :يلي كما السابق المثال في الفائدة فتكون . منها

 

  :4مثال
 في االستثمار مدة نهاية في المودع عليها يحصل التي الفوائد حجم ماهو 
 السابق؟ المثال

  م - ج =ف            :الحل
 12000 - 14586.075 =ف               

 دينار 2586.075 =ف                     
  :المبلغ استخراج :خامسا
 .4يمكن استخراج المبلغ من خالل القاعدة       

 

 
 جملة على الكلية الجملة قسمة خالل من المستثمر المبلغ الى الوصول يمكن اي

 . المحددتين والمدة األستثمار بمعدل الواحد الدينار

 3قاعدة 
جملة المبلغ = الفائدة 
 المبلغ األصلي  -

 م  - ج =ف

 4قاعدة 

•. 

 أو

 ج .•

ن+ع 1 
 

 ج = م

 ج*  

 = م
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 : 5مثال

سنة  12% ولمدة 7ماهو المبلغ الذي يستثمره محمود بمعدل فائدة مركبة قدرها      
 دينار؟ 25000ليحصل على جملة قدرها 

  الحل:
 جداول خالل من . سنة 12ولمدة سنويا %7 بمعدل الواحد الدينار جملة ان
 . وبالتالي فان:دينار 2.25219هي المركبة الفائدة
 
 

 

 
 : 6مثال

سنوات بمعدل  8دينار، اذا استثمر لمدة  6000المبلغ الذي تصبح جملته  ماهو
 % سنويا،  استخدم طريقة اللوواريتمات .4

 الحل:
 م= ؟ 0.04%=4ع= سنة 8ن=  6000ج=  المعطيات

 
 ن+ع 1ج = م  
 8 0.04+1= م  6000
 1.04لو  8= لو  م  +  6000لو 

 جدول اللوواريتمات     من خالل 0.0170  8= لو  م  +  3.7782
 0.1360 – 3.7782لو  م  = 
 3.6422لو  م  = 

 دينار   من خالل جدول األعداد المقابلة  4387م = 
 

 
 

 ج

 ج*  

 25000 =  = م

2.25219
2.51817

=11100.307 
دينار
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 : الزمن استخراج :سادسا

 من أي القوس مكونات من سيكون فانه المجهول العنصر هو الزمن يكون عندما     
احدى الطريقتين  خالل من اليه الوصول يمكن وعليه . الواحد الدينار جملة مكونات
 التاليتين:

 .المركبة الفائدة جداول -1
 يمثل حيث وصفوف اعمدة من تتكون المركبة الفائدة جداول ان ناذكر  وكما 
 فهي الواحد الدينار جملة اما ،المعدالت األول الصف يمثل فيما الزمن األول العمود
 المعدل بمعرفة الواحد للدينار جملة أي الى الوصول يمكن وعليه ،الجدول من ماتبقى
 جملة من كل معرفة خالل من األستثمار مدة معرفة يمكن اخرى جهة من ،والزمن
  المعلومة المقصودة الجملة عن البحث خالل من اذ .األستثمار ومعدل الواحد الدينار

 .المطلوبة المدة تقابل نجدها المعلوم بالمعدل الخاص العمود في
 :7مثال 

% سنويا، فاذا 5دينار بمعدل فائدة مركبة قدرها  10000أنور مبلغ اقترض 
 دينار، فما هي مدة االقتراض؟ 14071علمت انه سدد في تاريخ االستحقاق مبلغ 

 

 :الحل
 
 

 

 الدينار الواحدج* = جملة         حيث ان: 
 
 
 

  

 جملة نجد  %،5 بمعدل الخاص العمود وفي األول الجدول في البحث وعند        
 . سنوات 7  الزمن تقابل  1.4071 الواحد الدينار

 
 
 

 ج

 ج*  

 = م

 دينار   1.4071= ج* =

14071 

10000 

2.51817

 ج

 =ج* م   
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 طريقة اللوغاريتمات. -2
اوال، وبقسمة الجملة  ن+ ع 1وهي تعتمد على استخراج جملة الدينار الواحد  

 ومن ثم استخراج لوواريتم طرفي المعادلة. الكلية على المبلغ األصلي،
 

 8مثال: 
% سنويا، وبعد مدة من 6دينار بفائدة مركبة بمعدل  2000مبلغ  حساماستثمر  

دينار، اوجد مدة االستثمار؟   استعمل طريقة  3581الزمن بلغت فائدته 
 اللوواريتمات .

 

 ن=؟ 3581ج= 0.06%=6ع= 2000م=  المعطيات
 ن+ع 1ج = م  
 ن 1+0.06  2000=  3581
  1.06+ ن لو  2000= لو  3581لو 

   من خالل جداول اللوواريتمات  0.0253× + ن  3.3010=  3.5540
 ن 0.0253=  3.3010 - 3.5540
 ن 0.0253= 0.253
سنوات   ويالحا هنا اننا لم نستخدم جداول األعداد  10=  0.0253÷  0.253ن= 

 المقابلة في استخراج الزمن 
 

 .المعدل استخراج :سابعا
 من فهو المجهول العنصر هو المعدل كان اذا فانه الزمن في الحال هو كما        
 الفائدة جداول خالل من استخراجه ويمكن الواحد، الدينار جملة قوس مكونات
 خالل من المطلوب المعدل الى الوصول يمكن فانه الزمن في الحال هو وكما ،المركبة
 المقصودة للمدة المقابل الصف في عنها والبحث الواحد الدينار جملة على التعرف
 .المطلوب المعدل هو لها المقابل المعدل يكون  الجملة ايجادها وعند
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 :9 مثال
 10لتصبح جملته بعد  6572المعدل الذي يستثمر به مبلغ مقداره  ماهو       

 دينار. 10704سنوات مساوية الى 

 :الحل
 ن+ع 1ج = م  

 10+ع 1  6572=  10704

 1.6288=  10+ع 1 

 سنوات 10 قدره لزمن المقابل الصف وفي األول الجدول في البحث وعند        
 .المطلوب المعدل وهو سنويا %5 المعدل تقابل نجدها

 
 ثامنا: استخراج الجملة اذا كان المعدل غير سنوي.

في جميع الحاالت السابقة كان المعدل المعتمد يسمى المعدل السنوي او المعدل 
االسمي، اال ان تلك الحاالت ليست هي القاعدة الدائمة في الفائدة المركبة بل هناك 

مكن ان تركب الفائدة ألكثر حاالت أخرى يكون فيها معدل الفائدة وير سنوي، كما ي
من تطابق وحدة الزمن مع وحدة المعدل مع عدد مرات  من مرة خالل السنة. وهنا البد

 تركيب الفائدة، وسيتم توضيح ذلك وفق الفقرات التالية:
اذا كان المعدل سنوي والمدة بالسنوات، اال ان الفائدة تركب بصورة وير سنوية  -1

المعدل الى وير سنوي بعدد مرات تركيب الفائدة، ثم  ففي هذه الحالة يتوجب تحويل
 وذلك وفق القواعد التالية: تحويل الزمن الى فترات مساوية لمدة تركيب الفائدة،

 
 

 8قاعدة 
عدد ÷ المعدل السنوي = المعدل غير السنوي 

 مرات تركيب الفائدة
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 أي ان: 
 

 حيث ان: 
 ع* = المعدل وير السنوي          
 ع = المعدل السنوي          
 (وتدعى أحيانا بمصطلح عدد مرات االضافة.  و = عدد مرات تركيب الفائدة          

 
 أي ان:

 حيث ان:
 ن* = المدة وير السنوية      
 ن = المدة بالسنوات       
 و = عدد مرات تركيب الفائدة       

 كما يمكن حساب عدد مرات تركيب الفائدة  و ، كما يلي:

 

 9قاعدة 

 عدد مرات تركيب الفائدة× الزمن بالسنوات = الزمن غير السنوي 

فترة ÷ عدد أشهر السنة = عدد مرات تركيب الفائدة 
 التركيب باألشهر

 (فترة التركيب باألشهر= ت)ت  ÷  12= و 

فترة ÷ عدد أيام السنة = عدد مرات تركيب الفائدة 
 التركيب باأليام

 (فترة التركيب باأليام= ت)ت ÷  360= و 

 و÷  ع* = ع 

 و× ن* = ن 
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 :10 مثال
% 8سنوات بمعدل فائدة  5دينار مستثمرة لمدة  2000مبلغ مقداره  ماهي جملة

 والفائدة تركب كل ثالثة أشهر. سنويا،
 ج = ؟ 0.08%=8ع =  سنة 5ن =  2000م =  المعطيات

 الحل:
 مرات 4=  3÷12و =              ت÷ 12و = 

 % سنوي2=  0.02=  4÷ 0.08و = ÷ ع* = ع 
 20=  4×  5ن* =                 و × ن* = ن 
 ن+ع* 1ج = م  
 20 0.02+ 1   2000ج = 
 2971.86=  1.48593×  2000ج= 
مرات تركيب الفائدة، وقد  اذا كان المعدل وير سنوي أصال اي مطابقا لعدد -2

مرات  اليذكر عدد مرات تركيب الفائدة، فيكون المعدل وير السنوي ممثال لعدد
هذه لحالة يبقى المعدل كما هو، ويحول الزمن الى وحدة  تركيب الفائدة، وفي

 مطابقة لوحدة المعدل، وكما يلي:
% نصف سنوي 6دينار مستثمر بمعدل  4000ماهي جملة مبلغ مقداره  :11مثال 

 سنوات؟ 7لمدة 
 الحل:

 ج = ؟ سنوات 7ن=  0.06%=6ع* =  دينار 4000م= المعطيات
 مرات التركيب تكون كل نصف سنة. عدد ألن المعدل نصف سنوي، فهذا يعني ان

 سنة 2مرة أو ا/ 2=  6÷  12أي ان: و = 
 نصف سنة 14=  2×  7و = × ن* = ن        
 ن+ع* 1 م ج* =       
 14 0.06+1  4000ج* =        
 دينار للرصيد 9044=  2.261×  4000ج* =        
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سنوات  5دينار مستثمر لمدة  6000ماهي الفوائد التي يحققها مبلغ مقداره  :11مثال 
 سنوي. ربع% 3اذا ما تم استثماره بمعدل 

 الحل:
 ف= ؟ 0.03%=3ع*= سنوات 5ن=  دينار 6000م=  المعطيات

 مرات  3=  4÷  12ت = ÷  12و = 
 سنة 15=  3×  5ن* = 
 ن+ع* 1 م ج* =       
 15 0.03+1  6000ج* =        
 دينار للرصيد 9347.80=  1.557964×  6000ج* =        
 دينار الفائدة الكلية 3347.80=  6000 – 9347.80=  م -ف = ج*       
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 السادس الفصل تمارين

ما يستلمه السيد  جملة ماهيف سنة، 15لمدة  دينار 7000 مبلغ صادق استثمر: 1س
% 7صادق في نهاية المدة اذا علمت ان معدل الفائدة المركبة المعتمد كان 

 باستخدام طريقة جداول الفائدة المركبة، وباستخدام طريقة اللوواريتمات. سنويا؟
% ربع سنوي، فاذا علمت 5مبلغا معينا بفائدة مركبة قدره  السيد أحمد اقترض : 2س

دينار سدادا للقرض، فما هو  16125.5بلغا مقداره سنوات م 6انه دفع بعد 
  اصل القرض؟  

دينار بمعدل  12000ماهي المدة التي يستثمر بها السيد ناجي مبلغ مقداره   :3س
دينار؟  33681.6% لكل أربعة أشهر لتصبح جملة هذا المبلغ 2.5فائدة 

 باستخدام:
 طريقة اللوواريتمات -
 جداول الفائدة المركبة. -

ماهو معدل الفائدة المركبة المعتمد لدى مصرف بصورة نصف سنوية اذا   :4س
دينار وذلك بعد استثماره لمبلغ  38297علمت انه دفع الى أحد مستثمريه مبلغ 

 سنوات. 6دينار لمدة  23000
دينار لمدة  20000مقدار الفوائد التي يحققها أحمد من استثماره مبلغ  ماهو  :5س

 % تركب كل ربع سنة.8سنة بمعدل فائدة  12
% نصف سنوي وبعد 4دينار بمعدل فائدة مركبة  6000اقترض نبيل مبلغ   :6س 

 خمس سنوات سدد هذا القرض، فما هي الفوائد التي تحملها المقترض؟
سنوات بمعدل فائدة مركبة  8مقدار المبلغ الذي يستثمره مصطفى لمدة  : ماهو7س

 دينار؟ 20000% نصف سنوي، ليحصل بعد ذلك على مبلغ مقداره 6
سنوات بمعدل فائدة مركبة  6دينار، استثمر لمدة  9000: ماهي جملة مبلغ قدره 8س

 أشهر؟ 4% يركب كل 12
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 بةالقيم الحالية بالفائدة المرك: الفصل السابع
 
  

 أهداف الفصل: يهدف الفصل الى مايأتي:
 أوال: التعرف على القيمة الحالية بالفائدة المركبة.

ثانيا: استخدام قانون القيمة الحالية الستخراج القيمة الحالية للدينار الواحد وألي 
 مبلغ.

 ثالثا: كيفية استخدام قانون القيمة الحالية الستخراج القيمة االسمية.
 كيفية استخدام قانون القيمة الحالية، الستخراج الخصم والزمن والمعدل.رابعا: 

 
 محاور الفصل: يتضمن الفصل المحاور اآلتية:

 قانون القيمة الحالية بالفائدة المركبة :أوال
 استخراج القيمة الحالية للدينار الواحد :ثانيا 
 استخراج القيمة االسمية :ثالثا 
 رابعا : استخراج الخصم 
 استخراج الزمن  :خامسا 
 استخراج المعدل  :سادسا 
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 :                                     تمهيد
االول ، بـــان القيمـــة الحاليـــة ألي  لفصـــلذكرنـــا عنـــد تنـــاول الفائـــدة البســـيطة فـــي ا

مبلغ هي قيمة ذلك المبلغ قبل تاريخ استحقاقه بفترة زمنية معينة. وان القيمة االسمية لـه 
 :هي قيمته في تاريخ استحقاقه. على ان

 )خ( الخصم -  )س( = القيمة االسمية  )ق( القيمة الحالية
 
 

من القيمة الحاليـة وذلـك اعتمـادا علـى  نوعين هناكبأنه   –هناك  –وذكرنا أيضا       
 الخصـــم المطـــروح ، فهـــي امـــا ان تكـــون قيمـــة حاليـــة حقيقيـــة اذا طـــرح الخصـــم الحقيقـــي

قيمـــة حاليـــة  هـــو . والنـــوع الثـــانيالـــذي يعتمـــد علـــى القيمـــة الحاليـــة فـــي احتســـابهو ، منهـــا
كمـا و  .في احتسـابه تجارية اذا ما طرح الخصم التجاري الذي يعتمد على القيمة االسمية

اكثـــر مـــن اســـتخدام القيمـــة الحاليـــة كـــان اســـتخدام القيمـــة الحاليـــة التجاريـــة تـــم ذكـــره فـــان 
انـــه عنـــد عـــدم ذكـــر نـــوع القيمـــة الحاليـــة فاننـــا نعتمـــد القيمـــة الحاليـــة  ولقـــد بينـــاالحقيقيـــة، 
 التجارية .
ة الحاليــة وفــق الفائــدة المركبــة، فــال اخــتالف فــي عالقــة القيمــة االســمية بالقيمــامــا 
فــي نـــوعي الخصـــم والقــيم الحاليـــة. ولكــن االخـــتالف فـــي ان وكمـــا هــو الحـــال والخصــم. 

القيمة الحالية الحقيقية هي االكثر استخداما، حتى انه عند عدم ذكر نـوع القيمـة الحاليـة 
وعلـى ذلـك فــان  جميـع القواعــد والحـاالت االساســية  ف ننـا نعتمـد القيمــة الحاليـة الحقيقيــة.

علـى ان هنـاك فقـرة  واحـدة  الحقيقـي، تعتمد على القيم الحالية الحقيقية والخصـمالتالية س
 ستهتم بالخصم التجاري والقيمة الحالية التجارية.

 
 
 
 
 

 خ –ق = س 
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 :قانون القيمة الحالية بالفائدة المركبة  :أوال

 
 :را واحدا تكون القاعدة التالية وعندما تكون القيمة الحالية دينا        
 

 
وبالتــالي تكــون القيمــة الحاليــة ألي مبلــغ مســاوية لحاصــل ضــرب ذلــك المبلــغ فــي 

 القيمة الحالية للدينار الواحد :
 : حيث ان
 ق= القيمة الحالية ألي مبلغ          

 س= القيمة االسمية لذلك المبلغ      
 ق* =القيمة الحالية للدينار الواحد      
 ع= معدل الخصم الحقيقي المعتمد      
 ن= مدة الخصم     
 .استخراج القيمة الحالية للدينار الواحد :ثانيا

مـن خــالل القاعــدة آنفـة الــذكر يتبــين ان القيمــة الحاليـة ألي مبلــغ تســاوي حاصــل 
ضرب ذلك المبلغ في القيمة الحالية للدينار الواحد وفق معدل الخصم والمدة المحـددتين 
للمبلــغ المقصــود. وعليــة تكــون العمليــة األساســية  فــي هــذه الحالــة هــي اســتخراج القيمــة 

 خالل ما يأـتي:ك طرق عديدة للوصول الى ذلك من الحالية للدينار الواحد. وهنا

1القاعدة   ن-(ع +  1) س = ق  

2القاعدة   

   ن-(ع +  1)  1= ق •

:وبالتالي  

 ن-(ع +  1* = ) ق•

 ق* × ق = س
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 تكرار عملية القسمة:  -1
 ن-+ ع  1= ق*=    ق*  ا ان القيمة الحالية للدينار الواحدبم  

 فان: في األصلو 

 

 

 عليه يمكن الوصول الى القيمة الحالية للدينار الواحد بتكرار عملية قسمة الواحد      
  ، او 1+ ع  بعدد مرات  ن  المحددة في السؤال مضافا اليها  1الصحيح على  

 بدون إضافة بحسب نوع الحاسبة.
 . 1مثــال 

سنوات اذا علمت ان  5ما هي القيمة الحالية لدينار واحد يستحق السداد بعد 
 % سنويا ؟  7المعدل المعتمد هو 

 .الحل
 
 

          
 
 
 
 
 0.712986ق* =      
    الحاسبات: -2

 :نضرب االزرار كما يلي  الحاسبة البسيطةوعند استخدام 
مرات في الحاسبات ستة مرات  او  5  تكون مرتين  ثم  = = = = = ÷ ÷ ثم  1.07

 0.712986  فيكون الناتج = 1ناتج هو  الالتي يكون 

 ق* =
1 

ن+ ع( 1)
 

 ق* =
1 

ن+ ع( 1)
 

 ق* =
1 

(1  +
0.07)5

 ق* =
1 

(1.07()1.07()1.07()1.07()1.07) 



 

 121 

لسالب اعن طريق االس  الحاسبة العلميةويتم استخراج القيمة الحالية بواسطة      
 وكما يلي:. 

y   ثم 1.07
x
فيكون الناتج    =ثم    -+/ ثم تغيير اإلشارة    1ثم      

0.712986  
 اللوغاريتمات. -3

القوس ثم استخراج  لوغاريتميمكن الوصول الى القيمة الحالية باعتماد  كما
قيمته من خالل جدول األعداد المقابلة  جداول اللوواريتمات ضمن الجداول الملحقة 

 في هذا الكتاب .
 :2مثال 

  سنوات بفائدة مركبة 5دينار يستحق السداد بعد   2000ماهي القيمة الحالية لمبلغ 
 سنويا.% 7بمعدل 
 الحل:
 ق = ؟ 0.07% = 7ع =  سنوات 5ن =  دينار 2000س = 

 ن-+ع 1ق = س  
 5- 0.07+1  2000ق = 

  1.07لو  5 -2000لو  ق  = لو 
   من خالل جداول اللوواريتمات  0.0294×  5 – 3.3010لو  ق  = 
  0.1470 – 3.3010لو  ق  = 
 3.1540لو  ق  = 

  من خالل جداول االعداد المقابلة  1426ق = 
 

 الفائدة المركبة.   لجداو -4 
وفي هذه الطريقة  نعتمد الجدول الثاني، والذي يشابه الجدول االول حيث يتم  

% ولمدة 25% الى 1استخراج القيمة الحالية للدينار الواحد لمختلف المعدالت من 
  وحدة زمنية.  50تمتد الى 
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القيمة الحالية المطلوبة من خالل تقاطع صف الزمن مع عمود وعليه يمكن استخراج 
المعدل المحددين في التمرين. وتتبين القيمة الحالية للدينار الواحد في المثال السابق 

  :سنوات فيكون 5% وفي صف الزمن 7عمود المعدل  تحت
 0.71298618= 5-%  7+ 1ق =             

ا ، حيـــث يـــتم اســـتخراج القيمـــة الحاليـــة كمـــا يمكـــن اســـتخدام الجـــدول االول ايضـــ
 المطلوبة بقسمة الواحد الصحيح على الجملة المستخرجة من الجدول االول ، ذلك ان 

              ن-+ع  1:.   ق* =         
 ن+ع 1ج* =           

ومن خالل ذلك يتبين ان الجدول االول هو مقلوب الجدول الثاني وبـالعكس فـان 
 القاعدة التالية : وكما فيو مقلوب الجدول االول الجدول الثاني ه

 
 :وفي مثالنا السابق يمكن الوصول الى القيمة  الحالية كما يلي

 
 

 0.71298618ق* =          
السـابقة يمكــن  وبعـد اسـتخراج القيمـة الحاليــة للـدينار الواحـد بـأي طريقــة مـن الطـرق

          الوصول الى القيمـة الحاليـة ألي مبلـغ بضـرب ذلـك المبلـغ بالقيمـة الحاليـة للـدينار الواحـد.
 .3مثــال 

 دينــار خصــمت قبــل 4000مــا هــي القيمــة الحاليــة لورقــة تجاريــة قيمتهــا االســمية  
 % سنويا ؟5سنوات وفق معدل  بستتاريخ استحقاقها 

3القاعدة   

 

 أو 

 

 ق* =
1 

1.40255
172

 * =ج
1 

 ق*
 ق* =

1 

 ج*
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 .الحــل
 %  سنويا5ع=  سنوات 6ن= دينار 4000س =  المعطيات
 6-%   5+  1   4000ق  =      ن-+ع 1ق  =  س               

  0.74621540  = 6-%   5+  1  وباستخدام الجدول الثاني فان قيمة المقدار   
 وبذلك فان: 
  باستخدام الجدول الثاني   0.74621540×  4000= ق           

 دينار 2984=                  
 :4مثال 

دينار خصمت قبل  1000ماهي القيمة الحالية لورقة تجارية قيمتها االسمية 
 % سنويا؟7  سنوات بمعدل فائدة مركبة قدره 9تاريخ استحقاقها بـ  

 .الحــل
 %  سنويا7ع=  سنوات 9ن= دينار 1000س =  المعطيات
 9-%   7+  1   1000ق  =      ن-+ع 1ق  =  س               

  0.5439  = 9-%   7+  1  وباستخدام الجدول الثاني فان قيمة المقدار   
  باستخدام الجدول الثاني   0.543933×  1000= ق  وبذلك فان:  
 دينار 543.933=                  

 استخراج القيمة االسمية : –ثالثا 
كما ذكرنا سابقا بانه   ليس شرطا ان يكون العنصر االساسي في أي قانون         

هو العنصر المجهول في التمرين بل من الممكن ان يكون أي عنصر من عناصر 
القانون مجهوال . وهنا نبدأ بالقيمة االسمية ، اذ قد تكون هي العنصر المجهول والتي 

 :التالية في القاعدة يمكن استخراجها كما 
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كمـــا يمكـــن اســـتخراج القيمـــة االســـمية باعتمـــاد الجـــدول االول، أي جملـــة الـــدينار 

 الواحد، وفق القاعدة التالية :

 
  .5مثــال 

ان قيمتهــا  ســنة، اذا علمـت 18مـا هـي القيمــة االسـمية لورقـة تجاريــة تسـتحق بعـد
 % سنويا؟3دينار، وذلك بعد خصمها بمعدل  3000الحالية كانت

 .الحــل
 

 18ن =  المعطيات
 سنة

 س = ؟ سنويا 0.03= %3ع =  دينار 3000ق = 

 
 ن-+ ع   1ق = س                 

 

           
            0. 587394  = 18-% 3+1 من الجدول الثاني فان قيمة المقدار 

 وبذلك فان: 
 

ن   -(ع +  1) س = ق 

  
ن   -(ع +1/ ) ق = س 

   
*ق/ ق = س   

5قاعدة   

 *ج× ق =  س •

  :ذلك ان

 * هي مقلوب ج* ق•

 4قاعدة 

 = س
 ق

ن-(+ ع 1)
 

 = س
3000 

(1  +0.03)-

18

 = س
3000 

587394 .0           
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 دينار القيمة االسمية للورقة  5107.3044س = 

 
    ن +ع 1س= ق           حل آخر .. 

  *ج×س= ق      
 وبالتالي فان: 1.702433=  18 0.03+1 من الجدول األول فان قيمة المقدار 

          1.702433×3000=  س              
                 =5107.299  

 
 رابعا : استخراج الخصم :

يمكــن اســتخراج الخصــم الحقيقــي كمــا هــو الحــال فــي الفائــدة، وذلــك بطــرح القيمــة 
 الحالية من القيمة االسمية كما في القاعدة التالية :

 
 

 
 

 ومن هنا يمكن الوصول الى الخصم ايضا وفق القاعدة التالية :

 ق          –س = خ 

          ن-(ع+1)س = ق 

        ن-(ع+1)س –س = خ 

  }ن–(ع+1) -1 {س =  خ

القاعدة 
6 
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 .6مثــال 

دينــار  20000مــا هــو الخصــم المتحقــق مــن قطــع ورقــة تجاريــة قيمتهــا االســمية 
 % سنويا ؟4عاما ، بمعدل خصم  11تستحق السداد بعد 

 .لحــلا
   = ؟ سنويا   0.04= %4ع =  سنة    11ن= دينار    20000س= المعطيات
 ن-+ع 1ق =  س           

             =20000  1+0.04 -11 

 وبذلك فان: 0. 6495809=  11- 0.04+1 ومن الجدول الثاني فان قيمة المقدار 
  0. 6495809×  20000=  ق 

 دينار القيمة الحالية    12991.618=               
 ق -   = س          
              =20000 – 618 .12991  

 دينار الخصم لمطلوب 7008 .382=        
 

 .حل آخر
 ق* -1 * =             
  0.6495809=  11-% 4+1ق* =              
             = * 1 - 0.6495809  =0.3504191  

              *×   = س               
 دينار 7008.382=  0.3504191×  20000=                  

 7قاعدة 

 *ق -1* = خ•

 خصم الدينار الواحد=  *خ•

نستخرج خصم الدينار الواحد اول 
    

• *خ. س = خ   
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 : 7مثال  
 10تستحق السداد بعد دينار  30000قطعت ورقة تجارية قيمتها االسمية 

 ويا، فما هو مقدار الخصم المتحقق؟% سن3سنوات بمعدل خصم 
 الحل:

   = ؟ سنويا   0.03= %3ع =  سنة    10ن= دينار    30000س= المعطيات
 ن-+ع 1ق =  س           

             =30000  1+0.03 -10 

  0. 7440939=  10- 0.03+1 ومن الجدول الثاني فان قيمة المقدار 
 وبذلك فان:
 0. 7440939×  30000=  ق 

 دينار القيمة الحالية    22322.817=               
 ق -   = س          
 دينار الخصم  7677 .183=   22322.817 – 30000=              

 .استخراج الزمن:خامسا 
 باعتماديمكن استخراج الزمن اذا كان هو العنصر المجهول في التمرين        

نستخرج اوال القيمة الحالية للدينار الواحد من خالل قسمة حيث  الجداول الرياضية
 القيمة الحالية على القيمة االسمية، وفق القاعدة التالية :

 
جد القيمــة الحاليــة المعلــوم ســنمعــدل الوعنــد البحــث فــي الجــدول الثــاني وتحــت          

 المستخرجة مقابل الزمن المطلوب.
 

 س ÷ق * = ق   8قاعدة 
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 .8 مثــال 
دينـار علمـا بانهـا قـد  30000بعد كم سنة تستحق ورقـة تجاريـة قيمتهـا االسـمية         

% ســــــنويا فكانــــــت قيمتهــــــا الحاليــــــة  5خصــــــمت لــــــدى مصــــــرف بمعــــــدل خصــــــم مركــــــب 
 دينار ؟ 18393،396

 .الحــل
 ن= ؟ دينار 18393 .396=  ق %5ع =  دينار 30000س =  المعطيات
  ن-+ع 1ق  = س              

 ن-+ع 1 =  ق*بما ان:       

 ق = س ق*        فان:  
 س÷ ق* = قوبالتالي فان:  
                  =18393.396  ÷30000  
 دينار القيمة الحالية للدينار الواحد 0.6131132=                 

نجد ان القيمة ،  % 5 البحث في الجدول الثاني تحت المعدل المعتمد  وعند
  10% تقع مقابل زمن مقداره  5  وتحت معدل 0.6131132الحالية المستخرجة  

 . سنوات
 .  9مثــال 

دينــار خصــمت بمعــدل خصــم  10000مــا هــي مــدة خصــم ورقــة تجاريــة قيمتهــا 
   دينار ؟ 8227% سنويا ، فكانت قيمتها الحالية 5

 :الحــل
 ن =  ؟ 8227ق =  0.05= % 5ع  =  10000س =  المعطيات
 س     ÷ق* = ق    
 10000÷ 8227ق* =    

 القيمة الحالية للدينار الواحد .    0. 8227=               
  0.8227 القيمـة الحاليـة% سـنجد 5وعند البحث في الجدول الثاني وتحت معدل       

 سنوات . 4مقابل زمن قدره 

 ... 9قاعدة 
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 .استخراج المعدل :ساساد 
يصـــعب اســـتخراج المعـــدل اذا كـــان مجهـــوال باعتمـــاد الحاســـبة االلكترونيـــة وبطريقـــة      

التجربـــة والخطـــأ . فيكـــون اســـتخراجه بواحـــدة مـــن طـــريقتين همـــا جـــداول الفائـــدة المركبـــة 
 :المثال التالي وطريقة اللوواريتمات وكما يتضح في

 

 .10مثال 

دينـــار،  18000مـــا هـــو المعـــدل المعتمـــد لخصـــم ورقـــة تجاريـــة قيمتهـــا االســـمية 
 دينار ؟ 7426.908عاما، خصمت به فكان خصمها  18تستحق السداد بعد 

 الحــل.
 ع=؟ 7426. 908  =  سنة 18ن  =  دينار 18000س =  المعطيات
    –ق  = س        
 دينار القيمة الحالية  10573.092=  7426.908- 18000= ق      
 س           ÷ق* = ق       
 القيمة الحالية للدينار الواحد  0.587394 = 18000÷  10573.092ق* =       
عـن قيمـة حاليـة للـدينار  سنة 18من خالل البحث في الجدول الثاني ومقابل الزمن و    

فيكـــــون هـــــو المعـــــدل  % ســـــنوياً 3تحـــــت نجـــــد انهـــــا تقـــــع  0.587394الواحـــــد مقـــــدارها 
 المطلوب. 
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 تمارين الفصل السابع
 

دينـــار ، تســـتحق  60000مـــا هـــي القيمـــة الحاليـــة لورقـــة تجاريـــة قيمتهـــا االســـمية : 1س
 ؟ سنويا% 2سنوات اذا علمت ان معدل الخصم المعتمد هو ثمان السداد بعد 

دينار تسـتحق السـداد  20000الحالية : ما هي القيمة االسمية لورقة تجارية قيمتها 2س
 ؟ %5بعد اربع سنوات بمعدل خصم 

% 6دينار خصم بمعـدل خصـم  75181.525بعد كم سنة يستحق قرض مقداره  :3س
 ؟ دينار 50000ا فكانت قيمته الحاليه سنوي

مــــا هــــو المعــــدل المعتمــــد لــــدى مصــــرف اذا علمــــت انــــه قــــد خصــــم قرضــــًا قيمتــــه  :4س
ت قيمتــــه الحاليــــه ســــنوات فكانــــ عشــــرةحق الســــداد بعددينــــار يســــت 9469االســــمية 
 ؟دينار 4000

ســــنوات  6لورقــــة تجاريــــة خصــــمت قبــــل موعــــدها بمــــدة  االســــميةمــــا هــــي القيمــــة  :5س
 دينار؟ 2239% سنويًا فكانت قيمتها الحالية 5وبمعدل خصم 

%  3وبمعــدل خصــم  بــاربع ســنواتمــا هــو مبلــغ القــرض الــذي يســدد قبــل موعــده  :6س
 ؟ دينار 7000ا قيمته االسميه سنوي

 4000ما هي المدة بين خصم ورقة تجارية وسدادها ، اذا كانت قيمتهـا االسـمية  :7س
 دينار ؟ 3154% سنويًا ، فكانت قيمتها الحالية 2دينار ، وخصمت بمعدل 

دينــار  2239.310مــا هــو المعــدل المعتمــد لــدى مصــرف اذا كــان قــد دفــع مبلــغ  :8س
 ؟سنه 21دينار خصمت قبل موعدها 3000ها االسمية لورقة تجارية قيمت

دينـار تسـتحق  10000: ما هو الخصم المتحقـق مـن ورقـة تجاريـة قيمتهـا االسـمية 9س
 % سنويا؟3عاما بمعدل خصم  15السداد بعد 
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 جملة الدفعات الدورية المتساوية بفائدة مركبة: الفصل الثامن

     
 يأتي:أهداف الفصل: تتركز أهداف الفصل بما 

 أوال: التعرف على قانون جملة الدفعات العادية.
ثانيا: استخدام قانون جملة الدفعات العادية لحساب دفعة الدينار ومجموع 

 الدفعات والفوائد.
 ثالثا: التعرف على كيفية حساب معدل الفائدة والزمن وعدد الدفعات.

 رية.رابعا: التعرف على آلية حساب الجملة عندما تكون الدفعات فو 
 

 محاور الفصل: يتضمن الفصل المحاور اآلتية:
 .قانون جملة الدفعات العادية -اوال  
 .استخراج جملة دفعة الدينار الواحد -ثانيا  
 .استخراج مجموع الدفعات والفوائد -ثالثا  
  .استخراج مبلغ الدفعة -رابعا  
 .استخراج معدل الفائدة المعتمد -خامسا  
 .استخراج الزمن او عدد الدفعات -سادسا  
 .عندما تكون الدفعات فورية-سابعا  
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 .تمهيد
اذا كانـت اليختلف مفهوم الدفعات الدورية المتساوية واألسس المعتمـدة فيهـا فيمـا        

كثيـرا فـي اشـتقاق القـانون الرياضـي المعتمـد.  ، كما انها التختلفالفائدة بسيطة ام مركبة
والــدفعات الدوريــة هنــا ايضــا هــي مبــالغ تتصــف بصــفتين اساســيتين همــا التســاوي   أي 
انهــا مبــالغ متعــددة متســاوية   ومنتامــة   أي ان الفتــرة التــي تفصــل بــين كــل مبلغــين او 

دفعات والتــي وقبــل ذلــك يمكــن ان نــذكر هنــا عناصــر فائــدة الــ دفعتــين تكــون متســاوية  .
خـــاص الخـــاص بالفائـــدة البســـيطة وفـــي الفصـــل الالفصـــل توضـــحت بشـــكل مفصـــل فـــي 
 بالدفعات الدورية المتساوية:

يستلم مـن فتـرة ألخـرى ونرمـز لـه  : وهو المبلغ المتساوي الذي يدفع اومبلغ الدفعة  1  
 بالرمز  م .

ثابتة ونرمـز لهـا بـالرمز كون : وهي المدة المحصورة بين دفعة واخرى وتمدة الدفعة  2 
 . ن* 

وهـو المعـدل الـذي تخضـع لـه جميـع الـدفعات وعـادة مـايكون مسـاويا  معدل الفائدة:  3 
ـــا لمـــدة  ـــه او احتســـابه، اي يكـــون ســـنويا او ويـــر ســـنوي وفق لمـــدة الدفعـــة فـــي تركيب

 الدفعة، ويرمز له بالرمز  ع . 
وهي المدة المحصورة بين بداية الدفعة األولـى ونهايـة الدفعـة األخيـرة  مدة الدفعات:  4 

 وسنرمز له بالرمز  ن .   
 .قانون جملة الدفعات العادية -اوال

   القانون الذي يتم بموجبه حساب جملة الدفعات:1تبين القاعدة           
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حيـث يمثـل  د جيكون رمزهـا سـوتمييزا لجملـة الـدفعات عـن جملـة المبلـغ الواحـد          

منطــــوق القــــانون  وانين الســــابقة يكــــونقــــل بالنســــبة لل د  عــــدد الــــدفعات. وكمــــا هــــو الحــــا
                    الحالي كما يلي:

 
 

     
وعليه تكـون المشـكلة األساسـية فـي هـذا القـانون هـي اسـتخراج جملـة دفعـة الـدينار       

 .الواحد
  

 .استخراج جملة دفعة الدينار الواحد -ثانيا
 د+ع 1كســر يتكــون مــن قــوس   كمــا نــرى بــأن قــانون جملــة دفعــة الــدينار هــو         

مـد، فيكـون الوصـول اليـه   ومقسـوم نـاتج الطـرح علـى معـدل الفائـدة المعت1مطروح منه  
 .2في القاعدة  كما

  
 = جملة دفعة الديناردحيث  ج*              

 وهناك طريقتين الستخراج جملة دفعة الدينار الواحد، هما:

 (1)قاعدة 

مبلغ = جملة الدفعات •
جملة دفعة × الدفعة  

 مقدارها دينار واحد      

 د*ج× م = د ج•

2القاعدة   

 = دج*

 1- د(+ ع1)

 ع

 1- د(+ ع1) 

 ع
 ×م  = دج 
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 .الطريقة المباشرة -1
وهي تعتمد على استخراج جملة جميع الدفعات مرة واحدة وذلك بأعتماد         

ألعمدة   اة الذي يعتمد على معدل الفائدة  الجدول الثالث من جداول الفائدة المركب
وهي  وكذلك يعتمد على عدد الدفعات المطلوب الصفوف   %25-%1 وهي من

 دفعة .  50-1 من
 .الطريقة غير المباشرة -2

بواحــدة مـــن الطـــرق التـــي  د+ع 1وبهــا تســـتخرج اوال جملـــة الدفعــة األولـــى فقـــط          
اسـتخراج  وبعـد ذكرت في حينه ، وهي طريقـة الحاسـبة وطريقـة الجداول الفصـل األول .

  مــن الجملــة الســابقة وقســمة 1نكمــل اســتخراج جملــة دفعــة الــدينار بطــرح   ةهــذه الجملــ
 الناتج على المعدل.

 
 .1مثال

اشــهر  اربعــةمقــدارها دينــار واحــد تــدفع فــي نهايــة كــل  ةمــا هــي جملــة دفعــة دوريــ   
 ؟كل اربعة اشهر% 5سنوات اذا علمت ان معدل الفائدة المعتمد هو ثمانولمدة 

 .لحلا
 شهر /نهاية 4ن*=  سنوات 8ن=  ربع سنوي 0.05= % 5ع=  دينار 1م=
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 = د
 مدة الدفعات
 مدة الدفعة

 = د
 ن

 ن*

 = دج*

(1 +0.05)24-1 

0.05 

 = د
8×12 

 دفعة 24=   4

 م=  دج*
 1- د(+ ع1)

 ع
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          بأعتماد الجدول الثالثالحل   دينار 44.50198=             

          
 الحل باعتماد الجدول األول                                         

        
 دينار 44.50198ج*د =        

 ويمكن استخراج ج*د باعتماد الجدول الثاني كما يأتي:
 من الجدول األول  3.225099  = 24(0.05+ 1) بما ان قيمة المقدار

 وبالتالي فان:( 0.310067)=   3.225099  فان مقلوب المقدار

 
                 

    
 دينار 44.50198ج*د =            

 .2مثال

 اشـهر ولمـدة ثالثـةدينار تدفع في نهاية كـل  200ماهي جملة دفعة دورية مقدارها      
 سنوي ؟نصف % 4اذا علمت ان معدل الفائدة المعتمد هو ،وات سن 9
 .لحلا
  

 واتسن 9ن=  سنوينصف  0.04=  %4ع=  دينار 200م= المعطيات
 دفعة 36=  3÷  12 × 9ن* = ÷  د= ن شهر /نهاية 3ن*= 

 
 
 
 

                    

 =     دج*

 3.225099-1  
0.05 

 = دج*

(1 /0.310067 )-1 

0.05 

 ×= م  د ج
 1- د(+ ع1)

 ع

 1-36 0.04+ 1  × 200=  د ج
0.04 
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   77.59831× 200=  د ج         
 دينار جملة الدفعات  15519.662= 
 
 

 .استخراج مجموع الدفعات والفوائد :ثالثا
عات والفوائـد المترتبـة عليهـا كما تبين ان قانون جملة الدفعات يسـتخرج مجمـوع الـدف     
كمـا ان  أي منها بصورة منفردة يستوجب طرح الثاني مـن الجملـة. ، وعليه ألستخراجمعا

 ،ســواء كــان وفــق الفائــدة البســيطة او الفائــدة المركبــة ،مجمــوع الــدفعات كمــا هــو معــروف
 . وكمــا فــي القاعــدة د يمكــن اســتخراجه بضــرب مبلــغ الدفعــة الواحــدة فــي عــدد الــدفعات 

 التالية:

           

غ الفوائـــــد المترتبـــــة علـــــى الـــــدفعات بطـــــرح مجمـــــوع المبـــــالوبعـــــد ذلـــــك يمكـــــن اســـــتخراج  
 :كما يأتي الدفعات  من جملة الدفعات 

 
 .3مثال 
بمعـدل  واتسـن 10اشـهر ولمـدة  سـتةدينارا في نهاية كـل  300مبلغ  عالءيودع        

. فمــا هــو مجمــوع المبــالغ التــي دفعهــا خــالل الفتــرة ومــا  نصــف ســنوي% 3فائــدة مركبــة 

 3قاعدة 
مبلغ الدفعة = مجموع الدفعات 

  عدد الدفعات  ×الواحدة 
 د ×م= مجموع الدفعات 

 4قاعدة 

الفوائد المترتبة على 
جملة  = الدفعات

مجموع  -( الدفعات)
 الدفعات

                             (د×م) - دج = ف 
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ي يحصل عليه في نهاية مـدة األسـتثمار، ومـا هـي الفوائـد التـي حققهـا مـن هو المبلغ الذ
 خالل هذه العملية ؟

 لحل:ا
 واتسن 10ن=  سنويا 0.03= %3ع= دينار 300م= المعطيات
 دفعة 20= 6÷ 12×10ن* =÷ د= ن اشهر /نهاية 6ن* = 

          
 دينار 6000= 20×300= د ×مج م = م     
 
 
  

 
 

 دينار  8061=8061.106= 26.87030074×  300=              
 دينار الفوائد  2061= 6000 -8061=  د ×م  – د*ف= ج          

 
  .استخراج مبلغ الدفعة -رابعا 

اذا كــان مبلــغ الدفعــة هــو العنصــر المجهــول فــيمكن الوصــول اليــه وفــق القاعــدة         
 التالية :

 
 .4مثال 

 5قاعدة

             د*ج× م =  دج •

    :وهذا يعني ان

  د*ج÷  دج = م•

 ×= م  دج*
 1- د(+ ع1)

 ع

 1-20(0.03+ 1) × 300=  ج*د
0.03 
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% 6مبلغا معينا نهاية كل عام لدى مصرف لقاء فائدة مركبة بمعـدل  امجد يوفر       
 كــــان الخــــامس عشــــرفــــي نهايــــة العــــام  امجــــدســــنويا ، فــــاذا علمــــت ان ماحصــــل عليــــه 

 دفع سنويا ؟دينار فكم كان ي  53060
 
 

 
 الحل: 

 المعطيات
 0.06=  %6ع=

 سنة15ن=  دفعة15= 1÷15= ن*÷ن د= سنويا

 م= ؟ دينار 53069= دج  سنة/نهاية 1ن* = 
 
 
 
  

 
 م23.27596=53069

 7596.   ×م =53060         
    
 

 دينار   2280= 2279.9918  م =      
 .استخراج معدل الفائدة المعتمد -خامسا
عنــدما يكــون معــدل الفائــدة هــو العنصــر المجهــول فانــه يســتخرج مــن خــالل جملــة        

 على مبلغ الدفعة الواحدة: التي تستخرج بقسمة الجملة الكلية دفعة الدينار
 

 ×= م  د ج
 1- د(+ ع1)

 ع

 1-15(0.06+ 1) × م=  53069
0.06 

 53060 م = 

 الثالث   من الجدول 23.27596
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في الجدول الثالث وفي الصف الخـاص بعـدد الـدفعات  ةثم نبحث عن هذه الجمل       

 المعلوم فأن تم التوصل اليه كان المعدل المقابل لها هو المعدل المطلوب.
 

 .5مثال
دينــار بعــد ان كــان يــوفر  44112قــد اســتلم مــن المصــرف   ليــثاذا علمــت ان        
ســــنوات ، فمــــا هــــو معــــدل الفائــــدة   4اشــــهر ولمــــدة  ســــتةدينــــار نهايــــة كــــل  4000مبلــــغ 

 المعتمد لدى المصرف ؟نصف السنوي 
 .الحل
شهر  6ن*= سنوا ت 4ن=  دينار 44112=  دج  4000م=

 /نهاية
 ع= ؟

 
 
 
 
        

 ينار جملة دفعة الدينار د 11.028=دج*              
دفعــة نجــد ان هــذا العــدد  8وعنــد البحــث فــي الجــدول الثالــث مقابــل عــدد الــدفعات       

 % .9يقع تحت معدل 
 .استخراج الزمن او عدد الدفعات :سادسا

 6قاعدة 

     م÷ د   ج =  د*ج•

 أو

 

 =  دج*
 د ج
 م

 د=
 ن
 ن*

 =  
44112 

4000 

=  
4  ×12 

6 
 دفعة 8 = 

 =  دج*
 د ج
 م
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او عــدد الــدفعات هــو العنصــر المجهــول فــان الخطــوة  عنــدما تكــون مــدة األســتثمار      
األولـى هـي اســتخراج جملـة دفعــة الـدينار وذلــك بقسـمة جملــة الـدفعات علــى مبلـغ الدفعــة 
الواحدة،والخطوة الثانية هـي البحـث فـي الجـدول الثالـث وتحـت المعـدل المعتمـد عـن هـذه 

 .الجملة المستخرجة ليكون العدد المقابل لها هو العدد المطلوب 
   

 .6مثال
.  ســنويا% 5بمعــدل فائــدة ســنة فــي نهايــة كــل  دينــار 1000مبلــغ  ســالميســتثمر        

 ما هي مدة األستثمار ؟ف 17712 سالمأستلمه  وبعد مدة معينة كانت جملة ما
 الحل.

 / نهايةسنةن*= سنويا% 5ع= 1000م= 17712=  دج  المعطيات
  
 
 
 
 
 

 دينار جملة دفعة الدينار    17.712ج*=   
% نجد ان جملة دفعة الدينار هـذه تقـع مقابـل 5وبالبحث في الجدول تحت المعدل      
   سنة الذي يمثل مدة االستثمار  ن .13العدد 

 

 
 .عندما تكون الدفعات فورية:سابعا
اده لحـد األن مـوما تم اعت ،كما هو معروف فأن هناك دفعات عادية ودفعات فورية     

ضــمن موضــوع الــدفعات فــي الفائــدة المركبــة هــو النــوع األول فقــط وهــو الــدفعات العاديــة 
وعليــه فــأن الجــدول الثالــث مــن جــداول الفائــدة المركبــة يعتمــد الــدفعات العاديــة ويعطيــك 

 =دج*
17712 
1000 

 =دج*
 دج 
 م
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يـة فـي تـاريخ دفـع الدفعـة األخيـرة . علـى انـه يمكـن معالجـة جملة عدد من الـدفعات العاد
 :موضوع الدفعات الفورية   التي تدفع في بداية المدة   بواحدة من الطريقتين التاليتين

ة واعتبارهـا منقطعـة لدفعـة دوريـبأستخراج جملة الدفعات العاديـة ) بـنفس العـدد (  -1
 ة:واحدة ، وكما في القاعدة التالي

 
 

 ومن ثم طرح واحد صحيحاو بأستخراج جملة الدفعات العادية ) لعدد اكبر بواحد( -2
وكمـا  من الجملة المستخرجة على اساس انها الدفعة التي اضيفت والتي التحقق فائدة ،

 يلي:

 
 :7مثال
اشـــهر ســـبعة دينـــار تـــدفع فـــي بدايـــة كـــل  200مـــاهي جملـــة دفعـــة فوريـــة مقـــدارها       
 ؟ كل سبعة اشهر% 3علما بان معدل الفائدة كان  ةسن 14ولمدة 

 لحل:ا

 كل سبعة اشهر 0.03=  %3ع=  دينار 200م=  المعطيات
 اشهر/بداية 7ن*=  ةسن 14ن=

 7قاعدة 

•. 

 8قاعدة 

•. 

 =  د ج    
 1- د(+ ع1)

 ع
 (+ع1)

 =  د ج    
 1- د(+ ع1)

 ع
-1 
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                   =34.42647  ×1.03  =35.459264 

 دينار  7092=7091.852800=  200×35.459264جملة الدفعات =        
   35.4592=   1- 36.4592=  1- 25= ج 24او      ج   

 %3ع=               25من الجدول الثالث عندما:            ن=
 دينار  7091.8528=  200× 35.459264أي جملة الدفعات =           

 .8مثال
سنوات،  سبع اشهر ولمدة ستة دينار في نهاية كل  1000مبلغ ثامر يودع السيد      

، فما هو المبلغ الذي سنويا نصف% 2 المعتمد هو فأذا كان معدل الفائدة المركبة
 في نهاية المدة ؟ وما هو مجموع الفوائد التي يحققها؟ثامر  يستلمه السيد

 لحل:ا

 اشهر / نهاية 6ن*=  دينار 1000م=  المعطيات
 نصف سنوي 0.02= % 2ع=  سنوات 7ن= 

                            
 
        

 = جملة الدفعات  ثامرمايستلمه السيد        

 د=
 ن
 ن*

 =  24 ج     (1+0.03)
(1 +0.03)24 -1 

0.03 

 د=
14  ×12 
7 

 دفعة 24= 

=  
7  ×12 

6 
 د=

 ن
 دفعة 14=  ن*

 

 =  د ج    
 1- د(+ ع1)

 ع
 (+ع1)
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 باستخدام الجدول الثالث   15.973938×  1000=       
 دينار    جملة المبلغ 15973.938 =       

 د× مجموع المبالغ  = م                
 دينار  14000=  14×  1000=                                

  د ×م  – د= ج  دف                    
 دينار  1937.938=  14000 – 15973.938=                        

 :9مثال 
سنوات  9أشهر ولمدة  دينار في نهاية كألربعة 200يودع السيد عماد مبلغ 

ها من هذه % كل أربعة أشهر، فما هو مجموع الفوائد التي يحقق4بمعدل فائدة مركبة 
 العملية؟

 لحل:ا

 اشهر / نهاية 4ن*=  دينار 2000م=  المعطيات
 كل اربعة اشهر/ربع سنوي 0.04= % 4ع=  سنوات 9ن= 

                            
 
        

 
 
  

 ×= م  د ج
 1- د(+ ع1)

 ع

 × 1000=  د ج
 1 +0.02 14-1 

0.02 

 ×= م  د ج
 1- د(+ ع1)

 ع

=  
9  ×12 

4 
 د=

 ن
 دفعة 27=  ن*
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 باستخدام الجدول الثالث   47.08421×  2000=       
 دينار    جملة المبلغ 94168.42 =       

 د× مجموع المبالغ  = م                
 دينار  54000=  27×  2000=                                

  د ×م  – د= ج  دف                    
 دينار 40168.42=  54000 – 94168.42=                        

 تمارين الفصل الثامن
دينار تدفع في نهاية كل ستة اشهر ولمدة  400: ما جملة دفعة دورية مقدارها 1س

 % نصف سنوي؟6اذا علمت ان معدل الفائدة المعتمد هو سنة  12
: يودع السيد وسان مبلغ معين في نهاية كل ستة اشهر الى مؤسسة استثمارية 2س

 3125% نصف سنوي وفي نهاية المدة بلغ رصيده 4تمنح فائده مركبة بمعدل 
 دينار. فما هو مقدار الدفعة؟

سنوات وبمعدل  5ة كل شهرين ولمدة دينار في نهاي 200: يودع السيد هيثم مبلغ 3س
% كل شهرين فما هو المبلغ الذي يحصل عليه في نهاية المدة وما 3فائده مركبة 

 هي الفوائد التي حققها من خالل عملية االيداع؟
% شهريا 3دينار شهريا في مصرف بمعدل فائدة  300: استثمر السيد فاضل 4س

 عدد سنوات االستثمار؟ دينار. فكم 3840وبعد مدة معينة بلغ رصيدة 
 5دينار في نهاية كل ثالثة اشهر ولمدة  300: استثمر السيد عصام في مصرف 5س

فما هو معدل الفائدة ربع . دينار 8933،4سنوات فبلغ رصيدة في نهاية المدة 
 السنوي المعتمد لدى المصرف؟

 × 2000=  د ج
 1 +0.04 27-1 

0.04 
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فائدة دل دينار في نهاية كل ثالثة اشهر بمع 400: اسثمر السيد عالء مبلغ 6س:
 كم هو عدد الدفعات؟ 6746ْ% ربع سنوي فبلغت جملته 6
دينار تدفع في بداية كل ستة اشهر ولمدة  300: ما جملة دفعة فورية مقدارها 7س

 % سنويا؟7سنة علما بان معدل الفائده هو  12

 
 
 
 

 القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساوية: الفصل التاسع
 
 

 الى ما يأتي:أهداف الفصل: يهدف الفصل 
 أوال: التعرف على قانون القيمة الحالية للدفعات.
 ثانيا: كيفية حساب القيمة الحالية لدفعة الدينار.

 ثالثا: كيفية حساب مبلغ الدفعة الواحدة ومعدل الفائدة.
 رابعا: كيفية حساب القيمة الحالية عندما يكون عدد الدفعات مجهوال.

 ة عندما تكون الدفعة فورية.خامسا: كيفية حساب القيمة الحالي
 

 محاور الفصل: يتضمن الفصل المحاور اآلتية:
 .اوال: قانون القيمة الحالية للدفعات

 .استخراج القيمة الحالية لدفعة الدينار: ثانيا
 .ثالثا: استخراج الخصم

 .رابعا: استخراج مبلغ الدفعة الواحدة
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 .خامسا: استخراج معدل الفائدة 
 .عدد الدفعات مجهوالسادسا: عندما يكون 

 .عندما تكون الدفعة فورية :سابعا
 

 
 
 
 
 

 تمهيد.
القيمــة الحاليــة للــدفعات الدوريــة المتســاوية هــي القيمــة التــي تحتســب فــي الوقــت  

الحاضـــر لمجموعـــة مـــن المبـــالغ المتســـاوية تـــدفع او تســـتحق الحقـــا وفـــي اوقـــات دوريـــة 
الـدفع او  -متساوية على ان القيمة األسمية لتلـك الـدفعات هـي قيمتهـا فـي تلـك التـواريخ 

 تثمار.حسب طبيعة عملية األس -األستحقاق 
 اوال: قانون القيمة الحالية للدفعات :

   ن-+ع 1ق= س  اذا كان قانون القيمة الحالية للمبلغ الواحد بفائدة مركبة هو :     
يكــون كمــا  قــانون القيمــة الحاليــة لدفعــة دوريــة متســاوية تــدفع فــي نهايــة كــل فتــرة فــان    

 : 1في القاعدة  

 
 على اساس ان :

 = القيمة الحالية للدفعات دق   

 1قاعدة 

د-+ع(1)  -1 
       

  × س = دق 

 ع
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 س= القيمة االسمية للدفعة  
 د= عدد الدفعات

 .ثانيا: استخراج القيمة الحالية لدفعة الدينار
  .2يمكن استخراج القيمة الحالية لدفعة الدينار وكما في القاعدة    

 
 على اساس ان :                  

  القيمة الحالية لدفعة الدينار=   دق*
وهناك عدة طرق ألستخراج القيمة الحالية لدفعة الدينار منها المباشرة ومنها وير 

 المباشرة :
 .الطريقة المباشرة -1

وتعتمد هذه الطريقة على الجدول الرابع من جداول الفائدة المركبة الذي يعطيـك         
دفعــة تخصــم بمعــدل خصــم مــابين  50-1مــابين القيمــة الحاليــة ألي عــدد مــن الــدفعات 

 .ألخرى% وهي مشابهة للجداول ا28-1%
 :1مثال 

دينـار تــدفع فــي نهايــة  160 مقــدارهاة لدفعـة دوريــة متســاوية مـاهي القيمــة الحاليــ        
 خمسـة% كـل 8مت ان المعدل المعتمد هـو اذا علسنوات  عشرةاشهر ولمدة  خمسهكل 

 اشهر؟
 الحل : 

 المعطيات
 ق=؟ أشهر 5ن*=   0.08= %8ع= 

 شهر 120=  12×  10سنوات = 10ن=  160س= 
 

   2قاعدة 

 
د-+ع(1)  -1

       
  = د*ق

 ع

 = د
 ن

 ن*
 = د

120 

5 
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 دفعة 24د=    
 
 
 

                       
 

 دينار  من الجدول الرابع 1684.60=  10.52875×160=      
   :2مثال

دينـار بمعـدل فائـدة  600جد القيمة الحاليـة لدفعـة دوريـة متسـاوية مقـدار كـل منهـا 
   سنوات.9  أشهر، ولمدة  6%، تدفع في نهاية كل  6مقدارها 

 الحل:

 المعطيات
 =؟د ق أشهر 6ن*=   0.06= %6ع= 

 شهر 108=  12×  9سنوات =  9ن=  600س= 
 

              
 دفعة 18د=    
 
 
 

                     
 

      

 دينار  من الجدول الرابع 6496.56=  10.82760 × 600=
 

د-+ع(1)  -1
       

  × س = دق 
 ع

1-  (1+0.08)-24
       

  × 160 = 24ق 
0.08 

 = د
 ن

 ن*
 = د

108 

6 

د-+ع(1)  -1
       

  × س = دق 
 ع

1-  (1+0.06)-18
       

  × 600 = دق 
0.06 
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 : الطريقة غير المباشرة.  2
فقـط بأالعتمـاد علـى   _ن+ع(1)وفيها يتم استخراج القيمة الحالية للدفعة األخيـرة         

تكرار عمليـات القسـمة، الحاسـبة األلكترونيـة،  الجـدول الثـاني  :واحدة من الطرق التالية 
الواحــد. وبعــد  ومقلــوب الجــدول األول، كمــا مــر ذلــك فــي اســتخراج القيمــة الحاليــة للمبلــغ

  ومـن 1استخراج القيمة الحالية للدفعة األخيرة نكمل حل القانون بطرح تلك القيمة من  
 ، أي اكمال حل القانون.ة المعتمدثم قسمة الناتج على معدل الفائد

 
 

 :3مثال
 حل المثال السابق بالطرق وير المباشرة:        

 الحل:
 
 
 

  % فان: 8ع=  24عندما تكون   ن= من الجدول الثاني
  وبذلك فان:  0.15769=  د-+ع(1)       

       
 

      

 دينار 1684.6=  10.52875×160=                
 ، وكما يأتي:األولالجدول  مقلوبكما يمكن ايجاد الحل من خالل 

 
 
 دينار  1684،60 =             

1- 0.15769 
  × 160 = 10ق 

0.08 

1-  1/6.34118  
  × 160 = 24ق 

0.08 

د-+ع(1)  -1
      

 × س = دق 
 ع
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 استخراج الخصم: -ثالثا:

ن الخصـم يمثــل المبلـغ المطـروح مـن القيمـة األسـمية للوصــول اكمـا هـو معلـوم فـ        
 الى القيمة الحالية، وعليه يكون :

وبما ان مجموع الدفعات   مج س   يتم استخراجه بحاصل ضـرب مبلـغ الدفعـة         
 : 3 الدفعات، وفق القاعدة  الواحدة بعدد

 
 : 4 ن الوصول إلى مجموع الخصم من خالل القاعدة مكعليه ي     

 
 :4مثال 

دينـار تـدفع نهايـة كـل  240ماهي القيمة الحالية لدفعة دورية متسـاوية  مقـدارها         
 ثالثــــةكــــل يركــــب % 4ســــنوات، اذا علمــــت ان المعــــدل المعتمــــد  9اشــــهر ولمــــدة  ثالثــــة

 اشهر، وما هو مقدار الخصم الذي احتسب على الدفعة ؟
 الحل:

 المعطيات
 108=  12×  9= سنوات 9ن=  240س= 

 شهر
 اشهر 3ن*= 

  = ؟ اشهر ثالثةكل  0.04=  %4ع=  = ؟ دق 
 

 3قاعدة 

 د × س= مج س •

 4قاعدة 

  دق  –د × س= مج خ •
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 دفعة 36د=    
 
 
 

        
               

 الجدول الرابع  بأعتماد 18.90828 × 240=     
 دينار القيمة الحالية للدفعة      4537.9872=    

 دينار مجموع الدفعات 8640=  36× 240=  

 دينار  4102=4102.0128=  4537.9872 – 8640=          
كمـــا يمكـــن الوصـــول الـــى الخصـــم مباشـــرة مـــن خـــالل طـــرح القيمـــة الحاليـــة لدفعـــة 

ات ألستخراج خصم دفعـة الـدينار ثـم ضـرب ذلـك فـي مبلـغ الدفعـة الدينار من عدد الدفع
الواحــدة للوصــول الــى خصــم جميــع الــدفعات ، كمــا يتضــح ذلــك فــي حــل المثــال الســابق 

 كما يلي:
    مجموع دفعة الدينار = مج س               

 دينار  36=36×1د = × = س                                    
 عة الدينار وفق القاعدة التالية:دفاستخراج خصم يمكن و 

 = د
 ن

 ن*
 = د

108
0 3 

د-+ع(1)  -1
       

  × س = دق 
 ع

1-  (1+0.04)-36
       

  × 240 = 36ق 
0.04 
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 وبالتالي فان:      

   دق* –خ*= د =  خصم دفعة الدينار          
 دينار  17.09172 =18.90828- 36=                              

  *× خصم الدفعات  = س           
    = 240 × 17.09172 
   دينار 4102=  4102.0128 =   

 
 

 مبلغ الدفعة الواحدة:رابعا: استخراج 
مبلــغ الدفعـــة الواحـــدة اذا كـــان مجهــوال مـــن خـــالل القاعـــدة يمكــن الوصـــول الـــى          
 التالية:

 
 وبما ان:

 
 
 وألن: 

   د* ق –د *= خ=  خصم دفعة الدينار 5قاعدة 

  6قاعدة 

القيمة ÷ القيمة الحالية للدفعات = مبلغ الدفعة
 الحالية لدفعة الدينار

د-+ع(1)  -1
       

  × س = دق 
 ع

د-+ع(1)  -1
       

  = د*ق
 ع
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 دق* ×= سدق  :       فان 

 كما ان:
 

 القيمة الحالية لدفعة الدينار  ÷ أي ان مبلغ الدفعة = القيمة الحالية للدفعات
 

 :                                   4مثال 
  خمســة اشــهراذا كانــت القيمــة الحاليــة لدفعــة دوريــة متســاوية تــدفع فــي نهايــة كــل        

دينـــار فمـــا هـــو مبلـــغ الدفعـــة الواحـــدة مـــع العلـــم ان معـــدل  10000هـــي  ســـنة 15ولمـــدة 
 ؟خمسة اشهركل   %3الفائدة المعتمد هو 

 
 

 الحل:

 شهر180=  12×15سنة =  15ن=  دينار 10000=  دق  المعطيات
 س = ؟ خمسة اشهرن*=  سنويأ 0.03=  %3ع=

 
              

 
 

       
 
 
    
 
 

 س =
ق 
 دق*       د

 س =
ق 
 دق*       د

د-+ع(1)  -1
       

  = د*ق
 ع

 س =
ق 
 دق*       د

 س =
10000 

21.8322
5 

1-  (1+0.03)-36
      

  = د*ق
0.03  =21.83225 

 = د
 ن

 ن*
 = د

180
80 5 
 

 دفعة 36= 
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 دينار مبلغ الدفعة الواحدة 458.03س =       

 
 .خامسا: استخراج معدل الفائدة

وبالنســبة الــى معــدل الفائــدة المعتمــد فأنــه يمكــن الوصــول اليــه مــن خــالل معرفــة        
القيمة الحالية لدفعـة الـدينار مـن خـالل قسـمة القيمـة الحاليـة الكليـة للـدفعات علـى القيمـة 
األســـمية للدفعـــة الواحـــدة  ، ومـــن ثـــم البحـــث  عـــن هـــذه القيمـــة فـــي الجـــدول الرابـــع فـــي 

 يكــون المعــدل المقابــل -ان وجــد  -عات المعتمــد، وبعــد ذلــك الصــف الخــاص بعــدد الــدف
   .لتلك القيمة هو المعدل المطلوب

 
 

 :5مثال
 المعتمد لدى مصرف اذا علمت انه دفع الى نصف السنوي ما هو معدل الخصم      
دينار وذلك كقيمة حالية لدفعة دورية متساوية في نهاية كل  17060مبلغ  نبيل السيد

      دينار؟ 2000مبلغ الواحدة منها  سنواتولمدة خمسة  ستة اشهر
 الحل:

 ع=؟ اشهر 6ن*= دينار 2000س=  المعطيات
 دينار 17060=  د ق شهر 60= 12× 5وات = سن 5ن= 

     
              

 
 

  
  

د-+ع(1)  -1
       

  × س = دق 
 ع

= 
17060 

 2000 
 دينار 8.53= 

ق 
 س       د

 = د
 ن

 ن*
 = د

60 

6 
 

 دفعات 10= 

 = *ق
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  نجـد ان 10وعند البحث في الجدول الرابع وفي الصف الخـاص بعـدد الـدفعات        
 %.3تقع تحت معدل فائدة   8،53القيمة الحالية لدفعة الدينار

 
  .سادسا: عندما يكون عدد الدفعات مجهوال

عنـدما يكــون عــدد الــدفعات مجهــوال نبــداء بقســمة القيمــة االحاليــة علــى القيمــة األســمية    
للوصــول الــى القيمــة الحاليــة لدفعــة الــدينار التــي نبحــث عنهــا فــي الجــدول الرابــع تحــت 

 معدل الفائدة المعتمد فتكون مقابل عدد الدفعات المطلوب.
 .6مثال 

دينار للدفعة الواحدة وتدفع في نهاية كل ستة  2000ماهو عدد الدفعات التي مبلغها   
 دينار؟ 17060لكانت القيمة الحالية لها  ا% سنوي3والتي لو خصمت بمعدل  اشهر
 الحل.

 اسنوي 0.03= % 3ع= دينار 2000س= المعطيات
 دينار 17060= دق  اشهر 6ن*=  =؟*ق

 
 
 
 

 .دفعة 10 % نجد ان هذه القيمة تقع مقابل3وعند البحث في الجدول الرابع وتحت المعدل 
 

 .عندما تكون الدفعة فورية :سابعا
الدفعة الفورية هي التي تدفع في بداية المدة كما هو معروف، وألن الجدول الرابـع       
 .الدفعة الفورية بل الدفعة العادية، عليه البد من معالجة لذلك من خالل اليعتمد

 =  =* ق
17060 

 2000 
 الدينارالقيمة الحالية لدفعة  8.53= 

ق 
 س       د



 

 156 

                           

 
 :7مثال
 اربعـةدينار تـدفع فـي بدايـة كـل  2000مقدارها  ةماهي القيمة الحالية لدفعة فوري       

 ؟ ربع سنوي% 4سنوات اذا ما خصمت بمعدل  8اشهر ولمدة 
 الحل.

 اشهر /بداية  4ن* =    دينار 2000س= المعطيات
    شهر     96=  12×  8= سنوات  8ن=  ربع سنوي 0.04=  %4ع=  
  
 

              
 1+ (1-د)= ق دق              
  1+   عادية  (1-24)= ق  فورية (24)ق             

  1+ (23)ق = من الجدول الرابع
 دينار  15،856841= 14.856841+1=  

     %4ع=     23ن=  
             =2000 ×15،856841  
 ر دينا   31714=31713،682=       
 
 
 

      1+عادية  (1-د) ق(= الفورية)د ق  7القاعدة 

 = د
 ن

 ن*
 = د

96 

4 
 

 دفعة 24= 
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 تمارين الفصل التاسع
دينار تـدفع فـي نهايـة كـل  300:ما هي القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية مقدارها 1س

 % نصف سنوي؟3ولمدة خمسة سنوات اذا علمت ان المعدل المعتمد ستة اشهر 
دينــار تــدفع فــي نهايــة  500: مــا هــي القبمــة الحاليــة لدفعــة دوريــة متســاوية مقــدارها 2س

 % نصف سنوي؟5سنوات اذا علمت ان المعدل المعتمد  9كل ستة اشهر ولمدة 
دينــار تــدفع فــي نهايــة  100: مــا هــي القيمــة الحاليــة لدفعــة دوريــة متســاوية مقــدارها 3س

% كــل 2ســنة  اذا علمــت ان المعــدل المعــدل المعتمــد  14كــل ســبعة اشــهر ولمــدة 
  سبعة اشهر ، وما هو مقدار الخصم الذي احتسب على الدفعة ؟
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: اذا كانــت القيمـــة الحاليـــة لدفعـــة دوريـــة متســـاوية تــدفع فـــي نهايـــة كـــل اربعـــة اشـــهر 4س
مبلـغ الدفعـة الواحـدة مـع العلـم ان معـدل دينـار فمـا هـو  2000سنة هـي  12ولمدة 

 % كل اربعة اشهر ؟6الفائدة المعتمد هو 
: ما هو معدل الخصم نصف السنوي المعتمد لدى مصرف اذا علمت انـه دفـع الـى 5س

دينار وذلك كقيمة حالية لدفعة دورية متساوية فـي نهايـة  33325السيد احمد مبلغ 
 دينار؟ 2500منها  سنة مبلغ الواحدة 20كل ستة اشهر ولمدة 

دينـار وتـدفع فـي نهايـة كـل ثالثـة  6000: ما هو عدد الدفعات التي مبلـغ كـل منهـا 6س
 81540% ربــع ســنوي لكانــت القيمــه الحاليــة 4اشــهر والتــي لــو خصــمت بمعــدل 

 دينار؟
بدايــة  دينــار تــدفع فــي 3000:مــا هــي القيمــة الحاليــة لدفعــة فوريــة متســاوية مقــدارها 7س

 % كل خمسة اشهر ؟3سنوات بمعدل خصم  10كل خمسة اشهر 
 
 
 
 

 المحتويات
 الصفحة العنوان الفصل

 7 أساسيات الفائدة البسيطة الفصل األول
 8 مفهوم الفائـــــدة.أوال:  

 10-9 عناصر الفائــــدة.ثانيا: 
 15 - 10 قانون الفائدة البسيطـة.ثالثا: 

 18 - 15 قانون الجملـــــة.رابعا: 
 20 - 18 استخراج الزمنخامسا: 
 24 -20 أنواع الفائدة البسيطة.سادسا: 

 24 تمارين الفصل األول
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 25 اساسيات الطريقة المختصـرة وطريقة الرصيد الشهري  الفصل الثاني
 38 -26 أساسيات الطريقــة المختصـــرة.أوال:  

 42 - 38 طريقة الرصيد الشهري األدنى.ثانيا: 
 45 -42 الفصل الثاني تمارين

 46 الدفعات الدورية المتساوية :الفصل الثالث
 50 - 48 لدفعــــــــــــاتاعناصر أوال:  

 52 - 50 : قانون فائدة الدفعات.ثانيا
 54 - 52 جملة الدفعـــــــــــــــــات .ثالث: 
 57 - 54 انواع الدفعــــــــــات .رابعا: 

 58 الثالثتمارين الفصل 
 59 تسديد القروض قصيرة األجل الفصل الرابع:

 65 - 61 القسط الواحدأوال:  
 67 - 65 دفع الفوائد مقدماثانيا: 
 70 - 68 الفوائد الدورية المتساويةثالثا: 

 75-71 رابعا: الفوائد الدورية المؤجلة
 80 - 76 األقساط الدورية المتساويةخامسا: 

 84 - 80 األقساط المتناقصةسادسا: 
 86 - 85 تمارين الفصل الرابع

 87 خصم الديون وقطع األوراق التجارية الفصل الخامس
 93 - 88 قوانين الخصم والقيمة الحاليةأوال:  

 95 - 93 الطريقة المختصرة الستخراج الخصم التجاريثانيا: 
 98 - 95 المتساويةالقيمة الحالية للدفعات الدورية ثالثا: 

 102 - 98 قطع األوراق التجارية في المصارفرابعا: 
 103 - 102 تمارين الفصل الخامس

 104 الجملة بالفائدة المركبة الفصل السادس
  105 التعريف بالفائدة المركبةأوال:  

 108 - 105 قانون الجملة بالفائدة المركبةثانيا: 
 109 - 109 مبلغاستخراج جملة أي ثالثا: 
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 110 - 109 استخراج الفائدةرابعا: 
 111 - 110 استخراج المبلغخامسا: 
 113 - 111 استخراج الزمنسادسا: 
 113 استخراج المعدلسابعا: 

 116 - 113 استخراج الجملة اذا كان المعدل وير سنويثامنا: 
 117 تمارين الفصل السادس

 118 بالفائدة المركبة القيم الحالية الفصل السابع
 120 -119 قانون القيمة الحالية بالفائدة المركبةأوال:  

 124 - 120 استخراج القيمة الحالية للدينار الواحدثانيا: 
 126 - 124 استخراج القيمة األسميةثالثا: 

 128 - 126 استخراج الخصمرابعا: 
 129 - 128 استخراج الزمنخامسا: 
 130 - 129 استخراج المعدلسادسا: 

 130 تمارين الفصل السابع
 131 جملة الدفعات الدورية المتساوية بفائدة مركبة الفصل الثامن

 133 - 132 قانون جملة الدفعات العاديةأوال:  
 135 - 133 استخراج جملة دفعة الدينار الواحدثانيا: 
 137 - 135 استخراج مجموع الدفعات والفوائدثالثا: 

 138 - 137 استخراج مبلغ الدفعةرابعا: 
 139 - 138 استخراج معدل الفائدة المعتمدخامسا:  

 140 - 139 استخراج الزمن او عدد الدفعاتسادسا:
 143 - 140 عندما تكون الدفعات فوريةسابعا: 

 144 تمارين الفصل الثامن
 145 المتساويةالقيمة الحالية للدفعات الدورية  الفصل التاسع

 146 قانون القيمة الحالية للدفعاتأوال:  
 149 - 146 استخراج القيمة الحالية لدفعة الدينارثانيا: 

 152 - 149 استخراج الخصمثالثا: 
 153 - 152 استخراج مبلغ الدفعة الواحدةرابعا: 



 

 161 

 154 - 153 استخراج معدل الفائدةخامسا: 
 155 -154 الدفعات مجهوالعندما يكون عدد سادسا: 

  155 عندما تكون الدفعة فوريةسابعا: 
 156 تمارين الفصل التاسع

  الفهرس 
 158-157 الجداول 
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 ن+ع(1الجدول األول: جملة مبلغ دينار واحد بفائدة مركبة )

 %10 %9 %8 %7 %6 %5 %4 %3 %2 %1 ن

1 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 
2 1.0201 1.0404 1.0609 1.0816 1.1025 1.1236 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100 
3 1.0302 1.0612 1.0927 1.1248 1.1576 1.1910 1.2250 1.2597 1.2950 1.3310 
4 1.0406 1.0824 1.1255 1.1698 1.2155 1.2624 1.3107 1.3604 1.4115 1.4641 
5 1.0510 1.1040 1.1592 1.2166 1.2762 1.3382 1.4035 1.4693 1.5386 1.6105 
6 1.0615 1.1261 1.1940 1.2653 1.3400 1.4185 1.5007 1.5868 1.6771 1.7716 
7 1.0721 1.1486 1.2298 1.3159 1.4071 1.5036 1.6057 1.7138 1.8280 1.9487 
8 1.0828 1.1716 1.2267 1.3685 1.4774 1.5938 1.7181 1.8509 1.9925 2.1436 
9 1.0936 1.1950 1.3047 1.4223 1.5512 1.6894 1.8384 1.9990 2.1718 2.3579 

10 1.1046 1.2189 1.3439 1.4802 1.6288 1.7908 1.9631 2.1589 2.3673 2.5937 
11 1.1156 1.2433 1.3842 1.5394 1.7103 1.8982 2.1048 2.3316 2.5804 2.8531 
12 1.1268 1.2682 1.4257 1.6010 1.7958 2.0121 2.2521 2.5181 2.8126 3.1384 
13 1.1380 1.2936 1.4685 1.6650 1.8856 2.1329 2.4098 2.7196 3.0658 3.4523 
14 1.1494 1.3194 1.5125 1.7316 1.9799 2.2609 2.5785 2.9371 3.3417 3.7975 
15 1.1609 1.3458 1.5579 1.8009 2.0789 2.3965 2.7590 3.1721 3.6424 4.1772 
16 1.1725 1.3727 1.6047 1.9729 2.1838 2.5403 2.9521 3.4259 3.9703 4.5950 
17 1.1843 1.4002 1.6528 1.9479 2.2930 2.6927 3.1588 3.7000 4.3276 5.0545 
18 1.1961 1.4282 1.7024 2.0258 2.4066 2.8543 3.3799 3.9960 4.7171 5.5599 
19 1.2081 1.4568 1.7535 2.1068 2.5269 3.0255 3.7165 4.3157 5.1416 6.1159 
20 1.2201 1.4859 1.8061 2.1911 2.6532 3.2071 3.8696 4.6609 5.6044 6.7275 
 7.4002 6.1088 5.0338 4.1405 3.3995 7859ز2 2.2787 1.8602 1.5156 1.2323 21
22 1.2447 1.5459 1.9161 2.3699 2.9252 3.6035 4.4304 5.4365 6.6586 8.1403 
23 1.2571 1.5768 1.9735 2.4647 3.0715 3.8197 4.8405 5.8714 7.2578 8.9543 
24 1.2697 1.6084 2.0327 2.5633 3.2250 4.0489 5.0723 6.3411 7.9110 9.8497 
25 1.2824 1.6406 2.0937 2.6658 3.3863 4.2918 5.4274 6.8484 8.6230 10.835 
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  ن-+ع(1الثاني: القيمة الحالية لدينار واحد بفائدة مركبة ) جدولال

 الفترة

 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 

0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

1 0.990 0.980 0.971 0.962 0.952 0.943 0.935 0.926 0.917 0.909 0.901 0.893 0.885 

2 0.980 0.961 0.943 0.925 0.907 0.890 0.873 0.857 0.8.42 0.826 0.812 0.797 0.783 

3 0.971 0.942 0.915 0.889 0.864 0.840 0.816 0.794 0.772 0.751 0.731 0.712 0.693 

4 0.961 0.924 0.889 0.855 0.823 0.792 0.763 0.735 0.708 0.683 0.659 0.636 0.613 

5 0.951 0.906 0.863 0.822 0.784 0.747 0.713 0.681 0.650 0.621 0.593 0.567 0.543 
              

6 0.942 0.883 0.838 0.790 0.746 0.705 0.666 0.630 0.596 0.564 0.535 0.507 0.480 

7 0.933 0.871 0.813 0.760 0.711 0.665 0.623 0.583 0.547 0.513 0.482 0.452 0.425 

8 0.923 0.853 0.789 0.731 0.677 0.627 0.582 0.540 0.502 0.467 0.434 0.404 0.376 

9 0.914 0.837 0.766 0.703 0.645 0.592 0.544 0.500 0.460 0.424 0.391 0.361 0.333 

10 0.905 0.820 0.744 0.676 0.614 0.558 0.503 0.463 0.422 0.386 0.352 0.322 0.295 
              

11 0.896 0.804 0.722 0.650 0.585 0.527 0.475 0.429 0.388 0.350 0.317 0.287 0.261 

12 0.887 0.788 0.701 0.625 0.557 0.497 0.444 0.397 0.356 0.319 0.285 0.257 0.231 

13 0.879 0.773 0.681 0.601 0.530 0.469 0.415 0.368 0.326 0.290 0.258 0.229 0.204 

14 0.870 0.758 0.661 0.577 0.505 0.442 0.388 0.340 0.299 0.263 0.232 0.205 0.181 

15 0.861 0.743 0.642 0.555 0.481 0.417 0.362 0.315 0.275 0.239 0.209 0.183 0.160 
              

16 0.853 0.728 0.623 0.534 0.458 0.394 0.339 0.292 0.252 0.218 0.188 0.163 0.141 

17 0.844 0.714 0.605 0.513 0.436 0.371 0.317 0.270 0.231 0.198 0.170 0.146 0.125 

18 0.835 0.700 0.587 0.494 0.416 0.350 0.296 0.250 0.212 0.180 0.153 0.130 0.111 

19 0.828 0.686 0.570 0.475 0.396 0.331 0.276 0.232 0.194 0.164 0.138 0.116 0.098 

20 0.820 0.673 0.554 0.456 0.377 0.312 0.258 0.215 0.178 0.149 0.124 0.104 0.087 
 

 %40 %36 %32 %28 %24 %20 %19 %18 %17 %16 %15 %.14 الفترة 

0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

1 0.877 0.870 0.862 0.855 0.847 0.840 0.833 0.806 0.781 0.758 0.735 0.714 

2 0.769 0.756 0.743 0.731 0.718 0.706 0.694 0.650 0.610 0.574 0.5.41 0.510 

3 0.675 0.658 0.341 0.624 0.609 0.593 0.579 0.524 0.477 0.435 0.398 0.364 

4 0.592 0.572 0.552 0.534 0.516 0.499 0.482 0.423 0.373 0.329 0.292 0.260 
5 0.519 0.497 0.476 0.456 0.437 0.419 0.402 0.341 0.291 0.250 0.215 0.186 

             

6 0.456 0.432 0.410 0.390 0.370 0.352 0.335 0.275 0.227 0.189 0.158 0.133 

7 0.400 0.376 0.354 0.333 0.314 0.296 0.279 0.222 0.178 0.143 0.116 0.095 

8 0.351 0.327 0.305 0.285 0.266 0.249 0.233 0.179 0.139 0.108 0.085 0.068 
9 0.308 0.2&4 0.263 0.243 0.225 0.209 0.194 0.144 0.108 0.082 0.063 0.048 

10 0.270 0.247 0.227 0.20B 0.191 0.176 0.162 0.116 0.085 0.062 0.046 0.035 
             

11 0.237 0.215 0.195 0.178 0.162 0.148 0.135 0.094 0.066 0.047 0.034 0.025 

12 0.208 0.187 0.168 0.152 0.137 0.124 0.112 0.076 0.052 0.035 0.025 0.018 

13 0.182 0.163 0.145 0.130 0.116 0.104 0.093 0.061 0.040 0.027 0.018 0.013 
14 0.160 0.141 0.125 0.111 0.099 0.088 0.078 0.049 0.032 0.021 0.014 0.009 

15 0.140 0.123 0.108 0.095 0.084 0.074 0.065 0.040 0.025 0.016 0.010 0.006 
             

16 0.123 0.107 0.093 0.081 0.071 0.062 0.054 0.032 0.019 0.012 0.007 0.005 

17 0.108 0.093 0.080 0.069 0.060 0.052 0.045 0.026 0.015 0.009 0.005 0.003 

18 0.095 0.081 0.069 0.059 0.051 0.04.4 0.038 0.021 0.012 0.007 0.004 0.002 
19 0.083 0.070 0.060 0.051 0.043 0.037 0.031 0.017 0.009 0.005 0.003 0.002 

20 0.073 0.061 0.051 0.043 0.037 0.031 0.026 0.014 0.007 0.004 0.002 0.001 
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 متساوية لقيمة الحالية لدفعات متدفقةالثالث: ا جدولال

 الفترة

 

1.% 2% 3.% 4.% 5% 6% 7.% 8.% 9.% 10% 11% 12% 13% 

1 0.990 0.980 0.971 0.962 0.952 0.943 0.935 0.926 0.917 0.909 0.901 0.893 0.885 

2 1.970 1.942 1.913 1.886 1.859 1.833 1.808 1.783 1.759 1.736 1.713 1.690 1.668 

3 2.9.41 2.884 2.829 2.775 2.723 2.673 2.624 2.577 2.531 2.487 2.444 2.402 2.361 

4 3.902 3.808 3.717 3.630 3..546 3.465 3.387 3.312 3.240 3.170 3.102 3.037 2.974 

5 4.853 4.713 4.580 4.452 4.329 4.212 4.100 3.993 3.890 3.791 3.696 3.605 3.517 
              

6 5.795 5.601 5.417 5.242 5.076 4.917 4.766 4.623 4.486 4.355 4.231 4.111 3.998 

7 6.728 6.472 6.230 6.002 5.786 5.582 5.389 5.206 5.033 4.868 4.712 4.564 4.423 

8 7.652 7.325 7.020 6.733 6.463 6.210 5.971 5.747 5.535 5.3a5 5.146 4.968 4.799 

9 8.566 8.162 7.785 7.435 7.108 6.802 6.515 6.247 5.995 5.759 5.537 5.328 5.132 

10 9.471 8.983 8.530 8.111 7.722 7-360 7.024 8.710 6.418 6.145 5.889 5.650 5.426 
              

11 10.368 9.787 9.253 8.760 8.306 7.887 7.499 7.139 6.805 6.495 6.207 5.938 5.687 

12 11.255 10.575 9.954 9.385 8.853 8.384 7.943 7.536 7.161 6.814 6.492 6.194 5.918 

13 12.134 11.348 10.635 9.986 9.394 8.853 8.358 7.904 7.487 0.290 6.750 6.424 6.122 

14 13.004 12.106 11.296 10..563 9.899 9.295 8.745 8.244 7.786 7.367 6.982 6.628 6.302 

15 13.865 12.849 11.938 11.118 10.380 9.712 9.108 8.559 0.326 0.290 7.191 6.811 6.462 
              

16 14.718 13.578 12.561 11.652 10.838 10.106 9.447 8.851 8.312 7.824 7.379 6.974 6.604 

17 15.562 14.292 13.166 12.166 11.274 10.477 9.763 9.122 8.544 8.022 7.549 7.120 6.729 

18 16.398 14.992 13.75.4 12.659 11.690 10.828 10.059 9.372 8.756 8.201 7.702 7.250 6.840 

19 17.226 15.678 14.324 13.134 12.085 11.15.8 10.336 9.604 8.950 8.365 7.839 7.366 6.938 

20 18.0.46 16.351 14.877 13.590 12.462 11.470 10.594 9.818 9.128 8.514 7.963 7.469 7.025 
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 %40 %36 %32 %28 %24 %20 %19 %18 %17 %16 %15 %14 الفترة

1 0.877 0.870 0.862 0.855 0.847 0.840 0.833 0.806 0.781 0.758 0.735 0.714 

2 1.647 1.626 1.605 1.585 1.566 1.547 1.528 1.457 1.392 1.332 1.276 1.224 

3 2.322 2.283 2.246 2.210 2.174 2.140 2.106 1.981 1.866 1.766 1.674 1.589 

4 2.914 2.855 2.798 2.743 2.690 2.639 2.589 2.404 2.241 2.096 1.966 1.849 

5 3.433 3.352 3.274 3.199 3.127 3.058 2.991 2.745 2.532 2.345 2.181 2.035 

                                       

6 3.889 3.784 3.685 3.589 3.498 3.410 3.326 3.020 2.759 2.534 2.399 2.168 

7 4.288 4.160 4.039 3.922 3.812 3.706 3.605 3.242 2.937 2.678 2.455 2.263 

8 4.639 4.487 4.34.4 4.207 4.078 3.954 3.837 3.421 3.076 2.786 2.540 2.331 

9 4.946 4.772 4.607 4.451 4.303 4.163 4.031 3.566 3.184 2.868 2.603 2.379 

10 5.216 5.019 4.883 4.659 4.494 4.339 4.193 3.682 3.269 2.930 2.650 2.414 

                                       

11 5.453 5.23.4 5.029 4.836 4.656 4.466 4.327 3.776 3.335 2.978 2.6B3 2.438 

12 5.660 5.421 5.197 4.988 4.793 4.611 4.439 3.851 3.387 3.013 2.708 2.456 

13 5.842 5.583 5.342 5.118 4.910 4.715 4.533 3.912 3.427 3.040 2.727 2.469 

14 6.002 5.724 5.468 5.229 5.008 4.802 4.611 3.962 3.459 3.061 2.740 2.478 

15 6.142 5.847 5.575 5.324 5.092 4.876 4.675 4.001 3.483 3.076 2.750 2.484 

                                       

16 6.265 5.954 5..669 5.405 5.162 4.938 4.730 4.033 3.503 3.088 2.758 2.489 

17 5.373 6.047 5.749 5.475 5.222 4.990 4.775 4.059 3.518 3.097 2.763 2.492 

18 6.467 6.128 5.818 5.534 5.273 5.033 4.812 4.080 3.529 3.104 2.767 2.494 

19 6.550 6.198 5.877 5.584 5.316 5.070 4.844 4.097 3.539 3.109 2.770 2.496 

20 6.623 6.259 5.929 5.628 5.353 5.101 4.870 4.110 3.546 3.113 2.772 2.497 
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 جداول اللوغاريتمات

1.000 0.00000000     2.00 0.3010300 3.00 0.4771213 4.00 0.6020600 

1.001 0.00043408     2.01 0.3031961 3.01 0.4785665 4.01 0.6031444 

1.002 0.00086772     2.02 0.3053514 3.02 0.4800069 4.02 0.6042261 

1.003 0.00130093     2.03 0.3074960 3.03 0.4814426 4.03 0.6053050 

1.004 0.00173371     2.04 0.3096302 3.04 0.4828736 4.04 0.6063814 

1.005 0.00216606     2.05 0.3117539 3.05 0.4842998 4.05 0.6074550 

1.006 0.00259798     2.06 0.3138672 3.06 0.4857214 4.06 0.6085260 

1.007 0.00302947     2.07 0.3159703 3.07 0.4871384 4.07 0.6095944 

1.008 0.00346053     2.08 0.3180633 3.08 0.4885507 4.08 0.6106602 

1.009 0.00389117     2.09 0.3201463 3.09 0.4899585 4.09 0.6117233 

1.010 0.00432137 1.10 0.0413927 2.10 0.3222193 3.10 0.4913617 4.10 0.6127839 

1.011 0.00475116 1.11 0.0453230 2.11 0.3242825 3.11 0.4927604 4.11 0.6138418 

1.012 0.00518051 1.12 0.0492180 2.12 0.3263359 3.12 0.4941546 4.12 0.6148972 

1.013 0.00560945 1.13 0.0530784 2.13 0.3283796 3.13 0.4955443 4.13 0.6159501 

1.014 0.00603795 1.14 0.0569049 2.14 0.3304138 3.14 0.4969296 4.14 0.6170003 

1.015 0.00646604 1.15 0.0606978 2.15 0.3324385 3.15 0.4983106 4.15 0.6180481 

1.016 0.00689371 1.16 0.0644580 2.16 0.3344538 3.16 0.4996871 4.16 0.6190933 

1.017 0.00732095 1.17 0.0681859 2.17 0.3364597 3.17 0.5010593 4.17 0.6201361 

1.018 0.00774778 1.18 0.0718820 2.18 0.3384565 3.18 0.5024271 4.18 0.6211763 

1.019 0.00817418 1.19 0.0755470 2.19 0.3404441 3.19 0.5037907 4.19 0.6222140 

1.020 0.00860017 1.20 0.0791812 2.20 0.3424227 3.20 0.5051500 4.20 0.6232493 

1.021 0.00902574 1.21 0.0827854 2.21 0.3443923 3.21 0.5065050 4.21 0.6242821 

1.022 0.00945090 1.22 0.0863598 2.22 0.3463530 3.22 0.5078559 4.22 0.6253125 

1.023 0.00987563 1.23 0.0899051 2.23 0.3483049 3.23 0.5092025 4.23 0.6263404 

1.024 0.01029996 1.24 0.0934217 2.24 0.3502480 3.24 0.5105450 4.24 0.6273659 

1.025 0.01072387 1.25 0.0969100 2.25 0.3521825 3.25 0.5118834 4.25 0.6283889 

1.026 0.01114736 1.26 0.1003705 2.26 0.3541084 3.26 0.5132176 4.26 0.6294096 

1.027 0.01157044 1.27 0.1038037 2.27 0.3560259 3.27 0.5145478 4.27 0.6304279 

1.028 0.01199311 1.28 0.1072100 2.28 0.3579348 3.28 0.5158738 4.28 0.6314438 

1.029 0.01241537 1.29 0.1105897 2.29 0.3598355 3.29 0.5171959 4.29 0.6324573 

1.030 0.01283722 1.30 0.1139434 2.30 0.3617278 3.30 0.5185139 4.30 0.6334685 

1.031 0.01325867 1.31 0.1172713 2.31 0.3636120 3.31 0.5198280 4.31 0.6344773 

1.032 0.01367970 1.32 0.1205739 2.32 0.3654880 3.32 0.5211381 4.32 0.6354837 

1.033 0.01410032 1.33 0.1238516 2.33 0.3673559 3.33 0.5224442 4.33 0.6364879 

1.034 0.01452054 1.34 0.1271048 2.34 0.3692159 3.34 0.5237465 4.34 0.6374897 

1.035 0.01494035 1.35 0.1303338 2.35 0.3710679 3.35 0.5250448 4.35 0.6384893 

1.036 0.01535976 1.36 0.1335389 2.36 0.3729120 3.36 0.5263393 4.36 0.6394865 

1.037 0.01577876 1.37 0.1367206 2.37 0.3747483 3.37 0.5276299 4.37 0.6404814 

1.038 0.01619735 1.38 0.1398791 2.38 0.3765770 3.38 0.5289167 4.38 0.6414741 

1.039 0.01661555 1.39 0.1430148 2.39 0.3783979 3.39 0.5301997 4.39 0.6424645 

1.040 0.01703334 1.40 0.1461280 2.40 0.3802112 3.40 0.5314789 4.40 0.6434527 

1.041 0.01745073 1.41 0.1492191 2.41 0.3820170 3.41 0.5327544 4.41 0.6444386 

1.042 0.01786772 1.42 0.1522883 2.42 0.3838154 3.42 0.5340261 4.42 0.6454223 

1.043 0.01828431 1.43 0.1553360 2.43 0.3856063 3.43 0.5352941 4.43 0.6464037 

1.044 0.01870050 1.44 0.1583625 2.44 0.3873898 3.44 0.5365584 4.44 0.6473830 

1.045 0.01911629 1.45 0.1613680 2.45 0.3891661 3.45 0.5378191 4.45 0.6483600 

1.046 0.01953168 1.46 0.1643529 2.46 0.3909351 3.46 0.5390761 4.46 0.6493349 

1.047 0.01994668 1.47 0.1673173 2.47 0.3926970 3.47 0.5403295 4.47 0.6503075 

1.048 0.02036128 1.48 0.1702617 2.48 0.3944517 3.48 0.5415792 4.48 0.6512780 

1.049 0.02077549 1.49 0.1731863 2.49 0.3961993 3.49 0.5428254 4.49 0.6522463 

1.050 0.02118930 1.50 0.1760913 2.50 0.3979400 3.50 0.5440680 4.50 0.6532125 

1.051 0.02160272 1.51 0.1789769 2.51 0.3996737 3.51 0.5453071 4.51 0.6541765 

1.052 0.02201574 1.52 0.1818436 2.52 0.4014005 3.52 0.5465427 4.52 0.6551384 

1.053 0.02242837 1.53 0.1846914 2.53 0.4031205 3.53 0.5477747 4.53 0.6560982 

1.054 0.02284061 1.54 0.1875207 2.54 0.4048337 3.54 0.5490033 4.54 0.6570559 

1.055 0.02325246 1.55 0.1903317 2.55 0.4065402 3.55 0.5502284 4.55 0.6580114 

1.056 0.02366392 1.56 0.1931246 2.56 0.4082400 3.56 0.5514500 4.56 0.6589648 

1.057 0.02407499 1.57 0.1958997 2.57 0.4099331 3.57 0.5526682 4.57 0.6599162 

1.058 0.02448567 1.58 0.1986571 2.58 0.4116197 3.58 0.5538830 4.58 0.6608655 

1.059 0.02489596 1.59 0.2013971 2.59 0.4132998 3.59 0.5550944 4.59 0.6618127 

1.060 0.02530587 1.60 0.2041200 2.60 0.4149733 3.60 0.5563025 4.60 0.6627578 

1.061 0.02571538 1.61 0.2068259 2.61 0.4166405 3.61 0.5575072 4.61 0.6637009 

1.062 0.02612452 1.62 0.2095150 2.62 0.4183013 3.62 0.5587086 4.62 0.6646420 

1.063 0.02653326 1.63 0.2121876 2.63 0.4199557 3.63 0.5599066 4.63 0.6655810 

1.064 0.02694163 1.64 0.2148438 2.64 0.4216039 3.64 0.5611014 4.64 0.6665180 

1.065 0.02734961 1.65 0.2174839 2.65 0.4232459 3.65 0.5622929 4.65 0.6674530 
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1.066 0.02775720 1.66 0.2201081 2.66 0.4248816 3.66 0.5634811 4.66 0.6683859 

1.067 0.02816442 1.67 0.2227165 2.67 0.4265113 3.67 0.5646661 4.67 0.6693169 

1.068 0.02857125 1.68 0.2253093 2.68 0.4281348 3.68 0.5658478 4.68 0.6702459 

1.069 0.02897771 1.69 0.2278867 2.69 0.4297523 3.69 0.5670264 4.69 0.6711728 

1.070 0.02938378 1.70 0.2304489 2.70 0.4313638 3.70 0.5682017 4.70 0.6720979 

1.071 0.02978947 1.71 0.2329961 2.71 0.4329693 3.71 0.5693739 4.71 0.6730209 

1.072 0.03019479 1.72 0.2355284 2.72 0.4345689 3.72 0.5705429 4.72 0.6739420 

1.073 0.03059972 1.73 0.2380461 2.73 0.4361626 3.73 0.5717088 4.73 0.6748611 

1.074 0.03100428 1.74 0.2405492 2.74 0.4377506 3.74 0.5728716 4.74 0.6757783 

1.075 0.03140846 1.75 0.2430380 2.75 0.4393327 3.75 0.5740313 4.75 0.6766936 

1.076 0.03181227 1.76 0.2455127 2.76 0.4409091 3.76 0.5751878 4.76 0.6776070 

1.077 0.03221570 1.77 0.2479733 2.77 0.4424798 3.77 0.5763414 4.77 0.6785184 

1.078 0.03261876 1.78 0.2504200 2.78 0.4440448 3.78 0.5774918 4.78 0.6794279 

1.079 0.03302144 1.79 0.2528530 2.79 0.4456042 3.79 0.5786392 4.79 0.6803355 

1.080 0.03342376 1.80 0.2552725 2.80 0.4471580 3.80 0.5797836 4.80 0.6812412 

1.081 0.03382569 1.81 0.2576786 2.81 0.4487063 3.81 0.5809250 4.81 0.6821451 

1.082 0.03422726 1.82 0.2600714 2.82 0.4502491 3.82 0.5820634 4.82 0.6830470 

1.083 0.03462846 1.83 0.2624511 2.83 0.4517864 3.83 0.5831988 4.83 0.6839471 

1.084 0.03502928 1.84 0.2648178 2.84 0.4533183 3.84 0.5843312 4.84 0.6848454 

1.085 0.03542974 1.85 0.2671717 2.85 0.4548449 3.85 0.5854607 4.85 0.6857417 

1.086 0.03582983 1.86 0.2695129 2.86 0.4563660 3.86 0.5865873 4.86 0.6866363 

1.087 0.03622954 1.87 0.2718416 2.87 0.4578819 3.87 0.5877110 4.87 0.6875290 

1.088 0.03662890 1.88 0.2741578 2.88 0.4593925 3.88 0.5888317 4.88 0.6884198 

1.089 0.03702788 1.89 0.2764618 2.89 0.4608978 3.89 0.5899496 4.89 0.6893089 

1.090 0.03742650 1.90 0.2787536 2.90 0.4623980 3.90 0.5910646 4.90 0.6901961 

1.091 0.03782475 1.91 0.2810334 2.91 0.4638930 3.91 0.5921768 4.91 0.6910815 

1.092 0.03822264 1.92 0.2833012 2.92 0.4653829 3.92 0.5932861 4.92 0.6919651 

1.093 0.03862016 1.93 0.2855573 2.93 0.4668676 3.93 0.5943926 4.93 0.6928469 

1.094 0.03901732 1.94 0.2878017 2.94 0.4683473 3.94 0.5954962 4.94 0.6937269 

1.095 0.03941412 1.95 0.2900346 2.95 0.4698220 3.95 0.5965971 4.95 0.6946052 

1.096 0.03981055 1.96 0.2922561 2.96 0.4712917 3.96 0.5976952 4.96 0.6954817 

1.097 0.04020663 1.97 0.2944662 2.97 0.4727564 3.97 0.5987905 4.97 0.6963564 

1.098 0.04060234 1.98 0.2966652 2.98 0.4742163 3.98 0.5998831 4.98 0.6972293 

1.099 0.04099769 1.99 0.2988531 2.99 0.4756712 3.99 0.6009729 4.99 0.6981005 

 جداول اللوغاريتماتتكملة 
5.00 0.6989700 6.00 0.7781513 7.00 0.8450980 8.00 0.9030900 9.00 0.9542425 

5.01 0.6998377 6.01 0.7788745 7.01 0.8457180 8.01 0.9036325 9.01 0.9547248 

5.02 0.7007037 6.02 0.7795965 7.02 0.8463371 8.02 0.9041744 9.02 0.9552065 

5.03 0.7015680 6.03 0.7803173 7.03 0.8469553 8.03 0.9047155 9.03 0.9556878 

5.04 0.7024305 6.04 0.7810369 7.04 0.8475727 8.04 0.9052560 9.04 0.9561684 

5.05 0.7032914 6.05 0.7817554 7.05 0.8481891 8.05 0.9057959 9.05 0.9566486 

5.06 0.7041505 6.06 0.7824726 7.06 0.8488047 8.06 0.9063350 9.06 0.9571282 

5.07 0.7050080 6.07 0.7831887 7.07 0.8494194 8.07 0.9068735 9.07 0.9576073 

5.08 0.7058637 6.08 0.7839036 7.08 0.8500333 8.08 0.9074114 9.08 0.9580858 

5.09 0.7067178 6.09 0.7846173 7.09 0.8506462 8.09 0.9079485 9.09 0.9585639 

5.10 0.7075702 6.10 0.7853298 7.10 0.8512583 8.10 0.9084850 9.10 0.9590414 

5.11 0.7084209 6.11 0.7860412 7.11 0.8518696 8.11 0.9090209 9.11 0.9595184 

5.12 0.7092700 6.12 0.7867514 7.12 0.8524800 8.12 0.9095560 9.12 0.9599948 

5.13 0.7101174 6.13 0.7874605 7.13 0.8530895 8.13 0.9100905 9.13 0.9604708 

5.14 0.7109631 6.14 0.7881684 7.14 0.8536982 8.14 0.9106244 9.14 0.9609462 

5.15 0.7118072 6.15 0.7888751 7.15 0.8543060 8.15 0.9111576 9.15 0.9614211 

5.16 0.7126497 6.16 0.7895807 7.16 0.8549130 8.16 0.9116902 9.16 0.9618955 

5.17 0.7134905 6.17 0.7902852 7.17 0.8555192 8.17 0.9122221 9.17 0.9623693 

5.18 0.7143298 6.18 0.7909885 7.18 0.8561244 8.18 0.9127533 9.18 0.9628427 

5.19 0.7151674 6.19 0.7916906 7.19 0.8567289 8.19 0.9132839 9.19 0.9633155 

5.20 0.7160033 6.20 0.7923917 7.20 0.8573325 8.20 0.9138139 9.20 0.9637878 

5.21 0.7168377 6.21 0.7930916 7.21 0.8579353 8.21 0.9143432 9.21 0.9642596 

5.22 0.7176705 6.22 0.7937904 7.22 0.8585372 8.22 0.9148718 9.22 0.9647309 

5.23 0.7185017 6.23 0.7944880 7.23 0.8591383 8.23 0.9153998 9.23 0.9652017 

5.24 0.7193313 6.24 0.7951846 7.24 0.8597386 8.24 0.9159272 9.24 0.9656720 

5.25 0.7201593 6.25 0.7958800 7.25 0.8603380 8.25 0.9164539 9.25 0.9661417 

5.26 0.7209857 6.26 0.7965743 7.26 0.8609366 8.26 0.9169800 9.26 0.9666110 

5.27 0.7218106 6.27 0.7972675 7.27 0.8615344 8.27 0.9175055 9.27 0.9670797 

5.28 0.7226339 6.28 0.7979596 7.28 0.8621314 8.28 0.9180303 9.28 0.9675480 

5.29 0.7234557 6.29 0.7986506 7.29 0.8627275 8.29 0.9185545 9.29 0.9680157 

5.30 0.7242759 6.30 0.7993405 7.30 0.8633229 8.30 0.9190781 9.30 0.9684829 

5.31 0.7250945 6.31 0.8000294 7.31 0.8639174 8.31 0.9196010 9.31 0.9689497 

5.32 0.7259116 6.32 0.8007171 7.32 0.8645111 8.32 0.9201233 9.32 0.9694159 
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5.33 0.7267272 6.33 0.8014037 7.33 0.8651040 8.33 0.9206450 9.33 0.9698816 

5.34 0.7275413 6.34 0.8020893 7.34 0.8656961 8.34 0.9211661 9.34 0.9703469 

5.35 0.7283538 6.35 0.8027737 7.35 0.8662873 8.35 0.9216865 9.35 0.9708116 

5.36 0.7291648 6.36 0.8034571 7.36 0.8668778 8.36 0.9222063 9.36 0.9712758 

5.37 0.7299743 6.37 0.8041394 7.37 0.8674675 8.37 0.9227255 9.37 0.9717396 

5.38 0.7307823 6.38 0.8048207 7.38 0.8680564 8.38 0.9232440 9.38 0.9722028 

5.39 0.7315888 6.39 0.8055009 7.39 0.8686444 8.39 0.9237620 9.39 0.9726656 

5.40 0.7323938 6.40 0.8061800 7.40 0.8692317 8.40 0.9242793 9.40 0.9731279 

5.41 0.7331973 6.41 0.8068580 7.41 0.8698182 8.41 0.9247960 9.41 0.9735896 

5.42 0.7339993 6.42 0.8075350 7.42 0.8704039 8.42 0.9253121 9.42 0.9740509 

5.43 0.7347998 6.43 0.8082110 7.43 0.8709888 8.43 0.9258276 9.43 0.9745117 

5.44 0.7355989 6.44 0.8088859 7.44 0.8715729 8.44 0.9263424 9.44 0.9749720 

5.45 0.7363965 6.45 0.8095597 7.45 0.8721563 8.45 0.9268567 9.45 0.9754318 

5.46 0.7371926 6.46 0.8102325 7.46 0.8727388 8.46 0.9273704 9.46 0.9758911 

5.47 0.7379873 6.47 0.8109043 7.47 0.8733206 8.47 0.9278834 9.47 0.9763500 

5.48 0.7387806 6.48 0.8115750 7.48 0.8739016 8.48 0.9283959 9.48 0.9768083 

5.49 0.7395723 6.49 0.8122447 7.49 0.8744818 8.49 0.9289077 9.49 0.9772662 

5.50 0.7403627 6.50 0.8129134 7.50 0.8750613 8.50 0.9294189 9.50 0.9777236 

5.51 0.7411516 6.51 0.8135810 7.51 0.8756399 8.51 0.9299296 9.51 0.9781805 

5.52 0.7419391 6.52 0.8142476 7.52 0.8762178 8.52 0.9304396 9.52 0.9786369 

5.53 0.7427251 6.53 0.8149132 7.53 0.8767950 8.53 0.9309490 9.53 0.9790929 

5.54 0.7435098 6.54 0.8155777 7.54 0.8773713 8.54 0.9314579 9.54 0.9795484 

5.55 0.7442930 6.55 0.8162413 7.55 0.8779470 8.55 0.9319661 9.55 0.9800034 

5.56 0.7450748 6.56 0.8169038 7.56 0.8785218 8.56 0.9324738 9.56 0.9804579 

5.57 0.7458552 6.57 0.8175654 7.57 0.8790959 8.57 0.9329808 9.57 0.9809119 

5.58 0.7466342 6.58 0.8182259 7.58 0.8796692 8.58 0.9334873 9.58 0.9813655 

5.59 0.7474118 6.59 0.8188854 7.59 0.8802418 8.59 0.9339932 9.59 0.9818186 

5.60 0.7481880 6.60 0.8195439 7.60 0.8808136 8.60 0.9344985 9.60 0.9822712 

5.61 0.7489629 6.61 0.8202015 7.61 0.8813847 8.61 0.9350032 9.61 0.9827234 

5.62 0.7497363 6.62 0.8208580 7.62 0.8819550 8.62 0.9355073 9.62 0.9831751 

5.63 0.7505084 6.63 0.8215135 7.63 0.8825245 8.63 0.9360108 9.63 0.9836263 

5.64 0.7512791 6.64 0.8221681 7.64 0.8830934 8.64 0.9365137 9.64 0.9840770 

5.65 0.7520484 6.65 0.8228216 7.65 0.8836614 8.65 0.9370161 9.65 0.9845273 

5.66 0.7528164 6.66 0.8234742 7.66 0.8842288 8.66 0.9375179 9.66 0.9849771 

5.67 0.7535831 6.67 0.8241258 7.67 0.8847954 8.67 0.9380191 9.67 0.9854265 

5.68 0.7543483 6.68 0.8247765 7.68 0.8853612 8.68 0.9385197 9.68 0.9858754 

5.69 0.7551123 6.69 0.8254261 7.69 0.8859263 8.69 0.9390198 9.69 0.9863238 

5.70 0.7558749 6.70 0.8260748 7.70 0.8864907 8.70 0.9395193 9.70 0.9867717 

5.71 0.7566361 6.71 0.8267225 7.71 0.8870544 8.71 0.9400182 9.71 0.9872192 

5.72 0.7573960 6.72 0.8273693 7.72 0.8876173 8.72 0.9405165 9.72 0.9876663 

5.73 0.7581546 6.73 0.8280151 7.73 0.8881795 8.73 0.9410142 9.73 0.9881128 

5.74 0.7589119 6.74 0.8286599 7.74 0.8887410 8.74 0.9415114 9.74 0.9885590 

5.75 0.7596678 6.75 0.8293038 7.75 0.8893017 8.75 0.9420081 9.75 0.9890046 

5.76 0.7604225 6.76 0.8299467 7.76 0.8898617 8.76 0.9425041 9.76 0.9894498 

5.77 0.7611758 6.77 0.8305887 7.77 0.8904210 8.77 0.9429996 9.77 0.9898946 

5.78 0.7619278 6.78 0.8312297 7.78 0.8909796 8.78 0.9434945 9.78 0.9903389 

5.79 0.7626786 6.79 0.8318698 7.79 0.8915375 8.79 0.9439889 9.79 0.9907827 

5.80 0.7634280 6.80 0.8325089 7.80 0.8920946 8.80 0.9444827 9.80 0.9912261 

5.81 0.7641761 6.81 0.8331471 7.81 0.8926510 8.81 0.9449759 9.81 0.9916690 

5.82 0.7649230 6.82 0.8337844 7.82 0.8932068 8.82 0.9454686 9.82 0.9921115 

5.83 0.7656686 6.83 0.8344207 7.83 0.8937618 8.83 0.9459607 9.83 0.9925535 

5.84 0.7664128 6.84 0.8350561 7.84 0.8943161 8.84 0.9464523 9.84 0.9929951 

5.85 0.7671559 6.85 0.8356906 7.85 0.8948697 8.85 0.9469433 9.85 0.9934362 

5.86 0.7678976 6.86 0.8363241 7.86 0.8954225 8.86 0.9474337 9.86 0.9938769 

5.87 0.7686381 6.87 0.8369567 7.87 0.8959747 8.87 0.9479236 9.87 0.9943172 

5.88 0.7693773 6.88 0.8375884 7.88 0.8965262 8.88 0.9484130 9.88 0.9947569 

5.89 0.7701153 6.89 0.8382192 7.89 0.8970770 8.89 0.9489018 9.89 0.9951963 

5.90 0.7708520 6.90 0.8388491 7.90 0.8976271 8.90 0.9493900 9.90 0.9956352 

5.91 0.7715875 6.91 0.8394780 7.91 0.8981765 8.91 0.9498777 9.91 0.9960737 

5.92 0.7723217 6.92 0.8401061 7.92 0.8987252 8.92 0.9503649 9.92 0.9965117 

5.93 0.7730547 6.93 0.8407332 7.93 0.8992732 8.93 0.9508515 9.93 0.9969492 

5.94 0.7737864 6.94 0.8413595 7.94 0.8998205 8.94 0.9513375 9.94 0.9973864 

5.95 0.7745170 6.95 0.8419848 7.95 0.9003671 8.95 0.9518230 9.95 0.9978231 

5.96 0.7752463 6.96 0.8426092 7.96 0.9009131 8.96 0.9523080 9.96 0.9982593 

5.97 0.7759743 6.97 0.8432328 7.97 0.9014583 8.97 0.9527924 9.97 0.9986952 

5.98 0.7767012 6.98 0.8438554 7.98 0.9020029 8.98 0.9532763 9.98 0.9991305 

5.99 0.7774268 6.99 0.8444772 7.99 0.9025468 8.99 0.9537597 9.99 0.9995655 
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 ول األعداد المقابلة للوغاريتماتجزء من جد
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0.00 1000 1002 1005 1007 1009 1012 1014 1016 1019 1021 
0.01 1023 1026 1028 1030 1033 1025 1038 1040 1042 1045 
0.02 1047 1050 1052 1054 1057 1059 1062 1064 1067 1069 
0.03 1072 1074 1026 1079 1081 1084 1086 1089 1091 1094 
0.04 1096 1099 1102 1104 1107 1109 1112 1114 1117 1119 
0.05 1123 1125 1127 1130 1132 1135 1138 1140 1143 1146 
0.06 1148 1151 1153 1156 1159 1161 1164 1167 1169 1172 
0.07 1175 1178 1180 1183 1186 1189 1191 1194 1197 1199 
0.08 1202 1205 1208 1211 1213 1216 1219 1222 1225 1227 
0.09 1230 1233 1236 1239 1243 1245 1247 1250 1252 1256 
0.10 1259 1262 1265 1268 1271 1274 1276 1279 1283 1285 
0.11 1298 1291 1294 1297 1300 1303 1306 1309 1312 1315 
0.12 1318 1321 1324 1321 1330 1334 1337 1340 1342 1346 
0.13 1349 1352 1355 1368 1361 1365 1368 1371 1374 1377 
0.14 1380 1284 1387 1390 1393 1396 1400 1403 1406 1409 
0.15 1413 1416 1419 1423 1426 1429 1432 1435 1439 1443 
0.16 1440 1449 1452 1455 1450 1462 1466 1469 1472 1476 
0.17 1469 1483 1486 1489 1463 1496 1500 1503 1507 1510 
0.18 1504 1517 1531 1524 1528 1531 1535 1538 1542 1545 
0.19 1549 1552 1556 1560 1563 1567 1570 1574 1578 1581 
0.20 1585 1589 1592 1596 1600 1600 1607 1611 1614 1618 
0.21 1622 1636 1629 16633 1637 1671 1644 1648 1652 1656 
0.22 1610 1663 1667 1671 1675 1679 1683 1687 1690 1694 
0.23 1678 1703 1706 1710 1714 1718 1722 1726 1730 1734 
0.24 1728 1743 1746 1750 1754 1758 1762 1766 1770 1774 
0.25 1778 1782 1786 1791 1795 1799 1803 1807 1811 1816 
0.26 1820 1824 1828 1832 1837 1841 1845 1849 1854 1858 
0.27 1862 1866 1871 1875 1879 1884 1888 1892 1897 1901 
0.28 1905 1910 1914 1919 1923 1928 1932 1936 1941 1945 
0.29 1950 1954 1959 1963 1968 1972 1977 1982 1986 1991 
0.30 1995 2000 2004 2009 2014 2018 2023 2028 2032 2037 
0.31 2042 2046 2051 2056 2061 2065 2070 2075 2080 2084 
0.32 2089 2094 2099 2104 2109 2113 2118 2123 2128 2133 
0.33 2138 2143 2148 2153 2158 2163 2168 2173 2178 2183 
0.34 2188 2193 2198 2203 3208 2212 2218 2223 2228 2234 
0.35 2239 2244 2249 2254 3259 2265 2270 2275 2280 2286 
0.36 2291 2296 2301 2307 2312 2317 2323 2328 2333 2339 
0.37 2344 2350 2355 2360 2366 2371 2377 2382 2388 2393 
0.38 2399 2404 2410 2415 2421 2427 2432 2438 2443 2449 
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0.39 2455 2460 2466 2472 2477 2483 2489 2495 2500 2506 
0.40 2512 2518 2523 2529 2535 2541 2547 2553 2559 2564 
0.41 2570 2576 2583 2588 2594 2600 2606 2612 2618 2624 
0.42 2630 2636 2642 2649 2655 2661 2667 2673 2679 2685 
0.43 2693 2698 2704 2710 2716 2723 2729 2735 2742 2748 
0.44 2754 2761 2767 2773 2780 2786 2793 2799 2805 2812 
0.45 2808 2825 2831 2838 2844 2851 2858 2864 2871 2877 
0.46 2884 2891 2897 2904 2911 2917 2924 2931 2938 2944 
0.47 2951 2958 2965 2972 2979 2985 2992 2999 3006 3013 
0.48 3010 3027 3034 3041 3048 3055 3062 3069 3076 3083 
0.49 3090 3097 3105 3112 3119 3126 3133 3141 3148 3155 
0.50 3162 3170 3177 3184 3192 3199 3206 3214 3221 3228 
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