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 القيمت الزمنيت للنقود

Time Value of Money 
:األهداف التعلٌمٌة فً هذا الفصل  

 التعرف على معنى المٌمة الزمنٌة للنمود1.

 أداة خط الزمن المستخدمة فً تحلٌل المٌمة الزمنٌة للنمود2.

 التعرف على المٌمة المستمبلٌة3.

 التعرف على الفائدة البسٌطة والفائدة المركبة4.

 المٌمة المستمبلٌة لدفعات غٌر منتظمة5.

 المٌمة المستمبلٌة لدفعات منتظمة عادٌة6.

 خصم التدفمات النمدٌة والمٌمة الحالٌة لمبلغ واحد7.

 المٌمة الحالٌة لدفعات منتظمة عادٌة8.

 المٌمة الحالٌة لألبدٌة9.

 استخراج معدالت النمو، الفائدة، والخصم، وعدد الفترات10.
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 القيمت الزمنيت للنقود1.
للنمود لٌمة زمنٌة تتولف على زمن الحصول على المبلغ، فلنفترض أن •

األول أن ٌحصل على مبلغ معٌن االن أو بعد سنة من : مستثمر أمامه خٌارٌن
االن، من المتولع أن المستثمر ان ٌختار الحصول على المبلغ االن لعدة 

 :اسباب

 استثمار المبلغ 1.

 اشباع جزء من االحتٌاجات2.

 تخفٌض درجة المخاطرة 3.

بالتالً المبلغ الذي ٌحصل علٌه المستثمر الٌوم هو أكبر لٌمة بالممارنة مع •
 .نفس المبلغ الذي سوف نحصل علٌه فً المستمبل

استثماره نهاٌة فترة االستثمار جراء فً المبلغ الذي ٌحصل علٌه المستثمر •
 وٌمكن استخراجها باستخدام مفهوم الفوائد( المٌمة المستمبلٌة)ٌدعى أمواله 

 المٌمة الحالٌة للمبالغ المستمبلٌة ٌتم استخراجها باستخدام مفهوم الخصم •
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 خط الزمن. 2
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(عدد فترات االستثمار)عدد الفترات الزمنٌة   

التدفك النمدي الخارجً فً 

لمنا )بداٌة الفترة االستثمار 

لٌرة سورٌة  100باستثمار 

بالتالً هً تدفك نمدي 

خارجً و توضع اشارة سالبة 

(  0فً بداٌة الفترة    

التدفك النمدي الداخل فً 

نهاٌة الفترة الخامسة  وٌعبر 

 عنه باستخدام اشارة موجبة
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القيمت المستقبليت. 3  
تُعرف المٌمة المستمبلٌة على أنها المٌمة النهائٌة للتدفمات النمدٌة •

الداخلة خالل فترة االستثمار وتتولف المٌمة المستمبلٌة على نوع 

 (فائدة بسٌطة أم فائدة مركبة) الفائدة 

ٌُعبر عنها باستخدام الفائدة البسٌطة فالمٌمة المستمبلٌة باستخدام •

 :المانون التالً

 عدد السنوات  Xسعر الفائدة X المبلغ األصلً= مبلغ الفائدة 

 مبلغ الفائدة+ أصل المبلغ = المٌمة المستمبلٌة

 

 

 

 

FV= PV+ PV*R  اذا كان االستثمار لفترة واحدة :  

FV= PV+ PV*R*N : اذا كان االستثمار لعدة فترات  
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القيمت المستقبليت. 3  
سنوات بفائدة بسٌطة لدرها  5س فً البنن لمدة .ل 100اٌداع مبلغ : مثال•

 :، المطلوب حساب المٌمة المستمبلٌة للمبلغ المستثمر5%

 : الحل•

 س .ل 25=5*0.05*100= مبلغ الفائدة

 س.ل 125=25+100= المٌمة المستمبلٌة 

 

 :كماٌلًالفائدة المركبة لانون المٌمة المستمبلٌة باستخدام ٌصبح •

 
FV= PV+INT 

FV= PV+PV*R 
FV= PV(1+R)N 
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 القيمت المستقبليت. 3

0 1 2 3 4 5 
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5%  

سنوات  5س فً البنن لمدة .ل 100اٌداع مبلغ : مثال عن حساب المٌمة المستمبلٌة باستخدام الفائدة المركبة

، المطلوب حساب المٌمة المستمبلٌة %5بفائدة مركبة لدرها   

5 5.25 5.51 5.79 

المٌمة المستمبلٌة 

 فً نهاٌة كل سنة

105 110.25 115.76 121.55 127.63 

الفوائد 

فً 

نهاٌة 
 كل سنة

4/21/2020 Dr Nawar Hashem 7 



القيمت المستقبليت. 3  
لمبلغ واحد عند الفائدة المركبة المٌمة المستمبلٌة باستخدام إذا إن لانون  •

 :سعر فائدة محدد ولفترة زمنٌة معٌنة هو كالتالً

 

 

 

 

إذا كانت الفائدة تُدفع أكثر من مرة فً السنة، ٌُصبح لانون المٌمة •

 :المستمبلٌة كالتالً

 

 

 

fv = pv(1+r)n 

المٌمة الحالٌة  المٌمة المستمبلٌة

(أصل المبلغ)  

معدل 

 الفائدة

 عدد السنوات

الفترات )

(الزمنٌة  

fv = pv(1+
𝒓

𝒎
)

n*m 

 عدد مرات دفع الفوائد فً السنة
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القيمت المستقبليت. 3  
 :مثال•

 m=2إذا دفعت الفائدة بشكل نصف سنوي  

 m=4بشكل ربع سنوي إذا دفعت الفائدة 

   m=12     شهريإذا دفعت الفائدة بشكل 

 :مثال•

س تم اٌداعه فً البنن .ل 1000ماهً المٌمة المستمبلٌة لمبلغ لدرة 

اذا كانت الفائدة تُدفع بشكل %  12سنوات  بفائدة لدرها  4لمدة 

 !!!سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي، شهري، وٌومً؟

 

 ؟؟؟؟س، .ل 1612س، .ل 1605س، .ل 1594س، .ل 1573.5

fv = pv(1+
𝒓

𝟐
)

n*2 

fv = pv(1+
𝒓

𝟒
)

n*4 

fv = pv(1+
𝒓

𝟏𝟐
)

n*12 
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 الجدول باستخدام واحد لمبلغ المستمبلٌة المٌمة معامل حساب ٌمكن أو•
 :تصبح ثم ومن (1) رلم

معامل القٌمة المستقبلٌة لمبلغ واحد  xالقٌمة الحالٌة = القٌمة المستقبلٌة

   Nوفترة زمنٌة   Rعند سعر فائدة 
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القيمت المستقبليت لدفعاث غير منتظمت. 4  
Future Value of a Mixed Stream  

 

  ثم ومن حدا على مبلغ لكل المستمبلٌة المٌمة بحساب نموم الحالة هذه فً•

 المٌمة على بالنهاٌة لنحصل الفردٌة للمبالغ المستمبلٌة المٌم جمٌع جمع
 .منتظمة غٌر لدفعات المستمبلٌة

 

 

 على البنون أحد فً نمدٌة مبالغ بإٌداع ستموم بأنن المتولع من كان إذا:مثال•

 الخمس السنوات من سنة كل نهاٌة فً متساوٌة غٌر سنوٌة دفعات شكل

 ،%7 الفائدة سعر بأن علمت وإذا التالً، الجدول فً مبٌن هو كما المادمة
 .المتساوٌة غٌر الدفعات لهذه المستمبلٌة المٌمة هً فما
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 4 3 2 1العمود 

 التدفك النمدي نهاٌة السنة
(  FVIF)معامل المٌمة المستمبلٌة 

 ولفترة؟% 7عند سعر فائدة

المٌمة المستمبلٌة للتدفمات النمدٌة 

 3العامود رلم × 2العامود رلم

1 500 1.311* 655.5 

2 1500 1.225 1837.5 

3 2000 1.145 2290 

4 2500 1.070 2675 

5 3000 1** 3000 

 10458 مجموع القٌمة المستقبلٌة للتدفقات النقدٌة

 .(الخامسة السنة نهاٌة وحتى األولى السنة نهاٌة من )سنوات 4 لفترة استثماره سٌتم المبلغ هذا بأن الحظ•
 

 فً موجود ألنه باستثماره القٌام نستطٌع لن أننا أي المستقبلٌة، قٌمته تساوي المبلغ لهذا الحالٌة القٌمة بأن الحظ **

 القٌمة معامل فإن وبالتالً الخامسة، السنة نهاٌة فً المستقبلٌة قٌمته معرفة نرٌد ونحن الخامسة السنة نهاٌة

 .صحٌح واحد تساوي المبلغ لهذا المستقبلٌة
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 عاديتالمستقبليت لدفعاث منتظمت القيمت 5.
Future Value for Ordinary Annuities  

 ،فترة كل نهاٌة وفً متساوٌة زمنٌة فترات وعلى متساوٌة بمبالغ الدفعات تتم عندما•

 لهذه المستمبلٌة المٌمة استخراج وٌمكن العادٌة، المنتظمة بالدفعات الدفعات هذه تسمى

   :التالٌة بالمعادلة معٌنة زمنٌة فترة خالل الدفعات

 

 

 

 

 المٌمة معامل × المتساوٌة الدفعة = (FVA)متساوٌة لدفعات المستمبلٌة المٌمة•

   .محددة زمنٌة ولفترة محدد، فائدة سعر عند متساوٌة لدفعات المستمبلٌة

 

 فترات ضمن تتم لدفعات المستمبلٌة المٌمة إلٌجاد المتساوٌة الدفعات معادلة تستخدم •

 متساوٌة وبأحجام متساوٌة
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 فً البنون أحد لدى توفٌر حساب فً .س.ل آالف 5 مبلغ بإٌداع شخص لام :مثال

 المبلغ ممدار هو فما سنوٌاً، %6 معدلها مركبة وبفائدة سنوات 5 ولمدة سنة كل نهاٌة

   سنوات؟ الخمس فترة نهاٌة فً الشخص هذا حساب فً سٌتجمع الذي

 :الحل

 :على نحصل السابك المانون وبتطبٌك العلمٌة الحاسبة اآللة استخدام طرٌك عن -1

  

 

 

   .(4)رلم جدول الكتاب، آخر فً الزمنٌة المٌمة جداول طرٌك عن -2

 

 

 

 سنوات الخمس نهاٌة فً الشخص هذا حساب فً سٌتجمع الذي المبلغ ممدار أن نالحظ

 ..س.ل 28185 ٌبلغ
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 المعادلة استخدام فٌمكن نهاٌتها، فً ولٌس الفترة بداٌة فً تتم الدفعات كانت إذا•

   :الفترة بداٌة فً تتم لدفعات المستمبلٌة المٌمة إلٌجاد التالٌة

 

 

FVAD ًلـ اختصار وهً الزمنٌة، الفترة بداٌة فً متساوٌة لدفعات المستمبلٌة المٌمة تعن  

Future Value Annuity Due   

 

   :نهاٌتها فً ولٌس الفترة بداٌة فً تتم الدفعات كانت إذا السابك المثال حل أعد :مثال•

   :الحل•

 

 

 كانت إذا سنوات الخمس نهاٌة فً الشخص هذا حساب فً سٌتجمع الذي المبلغ أن أي
  ..س.ل29876 سٌبلغ الفترة بداٌة فً تتم الدفعات
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 فترات عدة بعد دٌن سداد أو إلطفاء المتساوٌة الدفعات معادلة استخدام ٌمكن كما•

 نهاٌة فً لدٌنا ٌتجمع بحٌث مركبة بفائدة متساوٌة عادٌة دفعات نستثمر بأن زمنٌة،

  .سداده الواجب الدٌن مبلغ الفترة

 

 عشر بعد .س.ل ألف 250 لٌمته تبلغ دٌن سداد المالٌٌن المدراء أحد ٌرٌد :مثال•

 كل نهاٌة فً استثماره ٌتم ثابت مبلغ بتخصٌص المدٌر هذا وٌفكر الٌوم، من سنوات

 تخصٌصها الشركة على ٌجب التً الدفعة أو المبلغ هو فما ،%6 فائدة بسعر سنة

 ؟(الدٌن استحماق موعد) الفترة نهاٌة فً المبلغ هذا لدٌها لٌتجمع سنة كل نهاٌة فً

 :الحل•

 

 

 

 10 ولمدة سنة كل نهاٌة فً تخصٌصها الشركة على ٌجب التً الدفعة ممدار أن أي

   .س.ل 18966.7 تبلغ سنوات
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 6.  واحدالتدفقاث النقديت والقيمت الحاليت لمبلغ صم خ
Discounting Cash Flow and Present Value for Single Amount 

ً  معاكس مفهوم هو مبلغ ألي الحالٌة المٌمة مفهوم إن•  حالة فً المستمبلٌة المٌمة لمفهوم تماما
 المركبة الفائدة

 أو الخصم سعر وعرفنا ما، زمنٌة فترة نهاٌة فً لمبلغ المستمبلٌة المٌمة عرفنا إذا بمعنى•

 أصل معرفة الممكن من فإنه الفائدة بها تركبت التً الفترات وعدد البدٌلة، الفرصة تكلفة

 ما هً المبلغ أصل لمعرفة نجرٌها التً الحسابات إن المبلغ، لهذا الحالٌة المٌمة أي المبلغ
 Discounting النمدٌة التدفمات بخصم ٌسمى ما أو للمبلغ الحالٌة المٌمة باستخراج نمصده

Cash Flow. 

 :التالٌة المعادلة باستخدام مستمبلً لمبلغ الحالٌة المٌمة استخراج وٌمكن•

 

 

 

 عند واحد لمبلغ الحالٌة المٌمة معامل × (FV) المستمبلٌة المٌمة = (PV) الحالٌة المٌمة•

   .n))محددة زمنٌة ولفترة  (r)محدد خصم سعر
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 ألف 12 مبلغ على خاللها من ستحصل استثمارٌة فرصة أمامن كان إذا :مثال•
 %8 ٌساوي عائد على تحصل أن ٌمكنن كان وإذا الٌوم، من سنوات 8 بعد .س.ل

 هذا لماء تدفعه أن ٌمكن مبلغ أكبر هو فما المتشابهة، االستثمارات أحد فً
   .االستثمار

   :الحل•
  :العلمٌة الحاسبة اآللة باستخدام :األولى الطرٌمة•

 
 
 
 

 (2) رلم جدول واحد، لمبلغ الزمنٌة المٌمة جدول باستخدام :الثانٌة الطرٌمة•
 

 عند واحد لمبلغ الحالٌة المٌمة معامل ×( FV)المستمبلٌة المٌمة= (PV)الحالٌة المٌمة 
   .فترات 8 ولمدة ،%8 فائدة سعر

  ..س.ل12000× 0.5403= 6483 (=PV) الحالٌة المٌمة
 

   .االستثمار هذا لماء تدفعه أن ٌمكن مبلغ أكبر وهو
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 سنوي؟ نصف شكل على تدفع الفائدة كانت إذا السابك المثال حل أعد :مثال•

 :الحل•

 مرتٌن تدفع أصبحت الفائدة ألن وذلن 2 فً ضربها طرٌك عن الفترات عدد نعدل1.

  = الفترات عدد تصبح وبالتالً السابك، المثال فً كما واحدة مرة م بدالً  السنة فً

   .فترة 16=2×8

 تدفع التً المرات عدد وهو 2 على الفائدة سعر لسمة طرٌك عن الفائدة سعر نعدل2.

   .%4=2÷%8 = الفائدة سعر ٌصبح وبالتالً السنة، فً الفائدة بها

   :ٌلً كما (2)رلم جدول طرٌك عن لمبلغ الحالٌة المٌمة باستخراج نموم ثم3.

 

 سعر عند واحد لمبلغ الحالٌة المٌمة معامل ×(FV)المستمبلٌة المٌمة= (PV)الحالٌة المٌمة

   .M فترة 16 ولمدة ،%4 فائدة

 

  ..س.ل12000× 0.5339= 6406 (=PV) الحالٌة المٌمة

   .االستثمار هذا لماء تدفعه أن ٌمكن مبلغ أكبر وهو
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عاديتالقيمت الحاليت لدفعاث منتظمت   .7 

Present Value for Ordinary Annuities 
 فترات وضمن متساوٌة بأحجام علٌها الحصول أو األموال دفع على االتفاق تم إذا•

  :التالٌة بالمعادلة الدفعات لهذه الحالٌة المٌمة استخراج ٌمكن فإنه متساوٌة زمنٌة

 

 

 

 

 لدفعات الحالٌة المٌمة معامل  xالمتساوٌة الدفعة = (PVA)متساوٌة لدفعات الحالٌة المٌمة

 .(الكتاب من 3 رلم جدول( .محددة زمنٌة ولفترة محدد، خصم سعر عند متساوٌة

 المعادلة استخدام فٌمكن نهاٌتها، فً ولٌس الفترة بداٌة فً تتم الدفعات كانت إذا•

 لدفعات الحالٌة المٌمة) الفترة بداٌة فً متت لدفعات الحالٌة المٌمة إلٌجاد التالٌة

 (الزمنٌة الفترة بداٌة فً متساوٌة
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  :التالٌة الحاالت فً السابمة تالمعادال استخدام وٌمكن•

 

 مستمبلٌة نمدٌة تدفمات عنه ٌنتج استثمار ممابل لدفعه مستعدٌن نكون مبلغ أكبرأ-

 ومتساوٌة منتظمة

 

 من علٌه حصلت دٌن تسدد الشركات إحدى كانت إذا بمعنى الدٌن، أصل استخراج -ب

 وسعر الواحدة، الدفعة ممدار وعرفنا متساوٌة، دفعات أو ألساط شكل على البنون أحد

 الدٌن أصل استخراج ٌمكننا فإنه الخصم،

 

 متساوٌة زمنٌة فترات مدى على ثابت راتب على الحصول -ج

  

 Loan Amortization متساوٌة بدفعات الدٌون (استهالن) تمسٌط -د
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 أمثلة:
 على خاللها من حصلٌ أن ٌمكن استثمارٌة فرصة المستثمرون أحد أمام :مثال•

 نهاٌة من اعتباراً  سنوات خمس ولمدة .س.ل ألف 15 تبلغ متساوٌة سنوٌة دفعات

 تكون مبلغ أكبر هو فما ،%8 السوق فً السائد الخصم سعر كان فإذا المادمة، السنة

 كانت إذا السابك المثال حل أعد الفرصة؟ هذه ممابل لدفعه مستعدة الشركة

 .نهاٌتها فً ولٌس الفترة بداٌة فً تم الدفعات

 الفرصة هذه لماء تدفعه أن ٌمكن مبلغ أكبر•

 

 الفترة بداٌة فً تتم الدفعات كانت إذا•

 المعادلة استخدام فٌمكن نهاٌتها، فً ولٌس 

 :الفترة بداٌة فً تم لدفعات حالٌةال المٌمة إلٌجاد التالٌة 
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 تموم أن على المستمبل وشركة البنون أحد بٌن االتفاق تم إذا :مثال•

 سنوٌة دفعات شكل على سنوات أربع مدى على دٌنها بسداد الشركة

 ٌبلغ فكم سنة، كل نهاٌة فً تدفع .س.ل ألف100 ممدارها متساوٌة

  ؟%10 الخصم سعر كان إذا الدٌن هذا أصل

 :الحل•

 

 

 

 

   ..س.ل ألف 317 ٌبلغ الدٌن هذا أصل أن أي•
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 بنن فً تودعها أن وأردت اآلن .س.ل ألف50 لدٌن كان إذا :مثال•

 متساوٌة بدفعات سنوي راتب شكل على تسحبها بحٌث %10 بسعر

 فً تسحب أن تستطٌع فكم سنوات، 10 ولمدة مرة سنة كل نهاٌة فً

    الواحدة؟ المرة

 

  :الحل•

 

 

 

 

 .س.ل 8136.7 ٌبلغ الواحدة المرة فً سحبه تستطٌع ما ممدار أن أي•
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 ،%10 فائدة بسعر .س.ل آالف6 مبلغ الشركات إلحدى المالً المدٌر الترض :مثال

 كل نهاٌة فً متساوٌة سنوٌة دفعات شكل على السداد ٌتم أن المرض شروط من وكان
  :والمطلوب المسدد غٌر الرصٌد على الفائدة نحسب حٌث سنوات، 4 ولمدة سنة

   .الواحدة الدفعة ممدار احسب -1

 لسداد ٌذهب كم بٌان مع فترة كل نهاٌة فً المسددة المبالغ فٌه تبٌن جدوالً  ضع -2

   .دفعة كل من المرض لسداد ٌذهب وكم الفائدة

   :الحل•

   .الواحدة الدفعة ممدار إٌجادأ-

 

 

 

 

 

   ..س.ل 1892.8 ٌبلغ الواحدة الدفعة ممدار أن أي 
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 :الدٌن سداد جدول -ب

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 الدفعة المتساوٌة نهاٌة السنة

رصٌد 

المرض فً 

 بداٌة الفترة

 السداد

 

القرض فً نهاٌة رصٌد 

 الفترة

سداد الفائدة 

العامود × 10%

 3رلم 

سداد الدٌن 

-2العامود رلم

 4العامود رلم

 5 رقمالعامود -3العامود رقم

1 1892.8 6000 600 1292.8* 4707.2** 

2 1892.8 4707.2 470.72 1422.08 3285.12 

3 1892.8 3285.12 328.51 1564.29 1720.83 

 ***صفر 1720.72 172.08 1720.83 1892.8 4

 

 الفائدة سداد – المتساوٌة الدفعة *
 الدٌن سداد – الفترة بداٌة فً القرض رصٌد **

 وذلك السنة نفس نهاٌة فً القرض ورصٌد الرابعة السنة بداٌة فً القرض رصٌد بٌن بسٌط فرق هناك أن نالحظ ***

 .األرقام تقرٌب بسبب
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القيمت الحاليت لدفعاث غير منتظمت .8  

 الحالٌة المٌمة معادلة نستخدم فإننا المنتظمة غٌر الحالٌة الدفعات لٌمة الستخراج•

 :بحٌث واحد، لمبلغ

 (2 جدول)  حدا على مبلغ لكل الحالٌة المٌمة استخراج ٌتم1.

 الفردٌة المبالغ الحالٌة المٌم جمٌع جمع ٌتم2.

 .منتظمة غٌر لدفعات الحالٌة المٌمة هو الجواب وٌكون3.

 

 :مثال•

 كل نهاٌة فً متساوٌة غٌر سنوٌة دفعات على ستحصل بأنن المتولع من كان إذا 

 بأن علمت وإذا التالً، الجدول فً مبٌن هو كما المادمة الخمس السنوات من سنة
   .المتساوٌة غٌر الدفعات لهذه الحالٌة المٌمة هً فما ،%4 الخصم سعر
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 :الحل•

 4 3 2 1العامود 

 التدفك النمدي نهاٌة السنة
عند سعر ( PVIF) حالٌةالمعامل المٌمة 

 ولفترة؟% 4فائدة

القٌمة الحالٌة  للتدفقات النقدٌة 

 3العامود رقم × 2 رقمالعامود 

 962 سنة 1 0.962 1000 1

 1850 سنة 2 0.925 2000 2

 2667 سنة 3 0.889 3000 3

 3420 سنة 4 0.855 4000 4

 4110 سنة 5 0.822 5000 5

 13009 النقدٌةللتدفقات الحالٌة  القٌمةمجموع 
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 لألبديتالحاليت القيمت .9
 

 زمنٌة فترات وضمن متساوٌة بأحجام علٌها الحصول ٌتم دفعات عن عبارة األبدٌة•

 تزوٌد فً تستمر دفعات عن عبارة هً األبدٌة آخر بمعنى األبد، وإلى متساوٌة

 األبد وإلى فترة كل نهاٌة فً نمدٌة بتدفمات صاحبها

 

  :التالٌة المعادلة باستخدام األبدٌة استخراج وٌمكن•

 

 

 الخصممعدل ÷ الدفعة المتساوٌة = األبدٌة 
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 :مثال•

 على طالب 5 لتدرٌس الجامعات إلحدى بالتبرع المحسنٌن أحد أراد إذا 

 آالف10 ةالسن فً الواحد الطالب تكلفة كانت فإذا األبد، وإلى الخاص حسابه

 سٌموم الذي المبلغ ممدار فما ،(الخمسة للطالب .س.ل ألف50) .س.ل

 الخصم سعر كان إذا الطالب هؤالء تكالٌف تغطٌة أجل من به بالتبرع

  .%8 المادمة الزمنٌة الفترة خالل المتولع

 

 :الحل•

   .الخصم معدل ÷ المتساوٌة السنوٌة الدفعة = األبدٌة

  .به التبرع الواجب المبلغ .س.ل 625000  =0.08 ÷50000 = األبدٌة
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معدل النمو، ومعدل الفائدة، وعدد الفتراث إيجاد .10  
 األرباح، فً النمو معدل أو المبٌعات، فً النمو معدل (النمو معدل إٌجادأ-

   )األرباح توزٌعات فً النمو معدل أو

   :مثال•

 الخمس السنوات خالل الحٌاة شركة حممتها التً باألرباح جدول ٌلً فٌما
 الشركة أرباح فً النمو معدل معرفة الشركة فً المالً المدٌر وٌرٌد السابمة،

   :الفترة هذه خالل

 

 

 

 fv = pv(1+r)n                       :الحل•

 

840=500*(1+r)^4 

 

 

 

 

 

 

 األرباح نهاٌة السنة

2001 500 

2002 615 

2003 679 

2004 752 

2005 840 
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Ln(840/500)= 4Ln(1+4) 

 

Ln(1.68)/4= Ln(1+r) 

 

0.1297= Ln(1+r) 

 

e^0.1297= 1+r 

 

1.138485=1+r 

 

r= 0.138485=13.8485% 
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   :الفترات عدد أو الخصم أو الفائدة معدل إٌجاد -ب

  :مثال•

  مبلغ من إٌداعه لٌنمو ٌحتاجها التً الفترات عدد معرفة باسم ٌرٌد

 التوفٌر حسابه على الفائدة كانت إذا ،.س.ل3000 إلى لٌصل .س.ل1000
   ؟10%

 :الحل•

3000=1000*(1+0.1)^n 

3000/1000= (1.1)^n 

Ln(3)=n*Ln(1.1) 

n=Ln(3)/Ln(1.1)= 11.5267 سنة 
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 :مثال•

 ٌنمو أن أجل من علٌه الحصول ٌجب الذي الفائدة سعر معرفة لؤي ٌرٌد 

 ،.س.ل 5000 إلى لٌصل .س.ل 2500 مبلغ من البنون أحد فً إٌداعه

   سنوات؟ 6 لها ٌخطط التً الفترة كانت إذا

 :الحل•

5000=2500*(1+r)^6 

Ln(2)=6*Ln(1+r) 

0.693147= 6*Ln(1+r) 

0.693147/6=Ln(1+r) 

0.1155245=Ln(1+r) 

e^0.115245= e^Ln(1+r) 

1.122462=1+r 

r=0.122462=12.2462% 
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  :مثال•

 %12 بفائدة استثماره تم س.ل 250000 مبلغ لدٌنا أن بفرض

 المبلغ هذا سٌصل االستثمار من سنة كم بعد .سنوي بشكل مركبة
 .س.ل 2500000 إلى

 :الحل•

 

 

 

 

ً  سنة عشرٌن بعد   .تمرٌبا
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:تمارين عامت  
 احد مع توفٌر حساب فً لٌرة 1000 مبلغ بإٌداع لام األشخاص احد أن لنفترض•

 ستة كل دفعها ٌتم % 6 ممدارها فائدة بدفع البنن ٌموم أن على عامٌن لمدة و البنون

  ؟ السنتٌن نهاٌة فً المتراكم المبلغ ممدار هو فما . شهور

 : ٌلً ما  بإٌداع ما شخص لام إذا•

 1/1/2007 فً لٌرة 500

 1/1/2008 فً لٌرة 1000

 1/1/2009 فً لٌرة 2000

   1/1/2010 فً لٌرة 4000

 .%5 الفائدة معدل ؟2010  عام نهاٌة فً المتراكم المبلغ حجم هو ما : المطلوب

 

 % 5 ممدارها بفائدة و أعوام 5 لمدة و عام كل لٌرة 1000 بإٌداع ما شخص لام إذا•

 السنة نهاٌة فً الحساب فً المتجمع المبلغ هو فما .سنوي أساس على مركبة و

 (العام ونهاٌة العام بداٌة فً االٌداع حالتً فً التمرٌن حل) ؟ الخامسة
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 ان افتراض على و .نآلا من سنة بعد لٌرة 2100 لٌستلم ما لشخص فرصة هنان كان إذا•

   ؟ ناآل استثماره ٌجب الذي المبلغ هو فما % 5 ٌساوي الفائدة معدل

 

 المٌمة اوجد . سنوات 4  لمدة و  عام كل لٌرة 10000 على الحصول األشخاص احد ٌتولع•

 فً التمرٌن حل) ؟ % 8 هو السوق فً الدارج الفائدة معدل بان علما التدفمات لهذه الحالٌة

 (العام ونهاٌة بداٌة فً التدفمات على الحصول حالتً

 

 لمدة و % 5 بسعر بسٌطة بفائدة أصدلائه احد من دوالر ألف مبلغ بالتراض شخص لام إذا•
 ؟ الفترة نهاٌة فً لصدٌمة الشخص هذا سٌدفعه الذي المبلغ هو فما , سنوات أربع

 

 سنوٌة بفائدة و البنون إحدى فً دوالر 1000 مبلغ بإٌداع لام األشخاص احد بان افترض•

 ؟الفترة نهاٌة فً المتجمع المبلغ هو فما , سنوات 4 لمدة و % 5 تبلغ مركبة

 

  فائدة بسعر البنون إحدى لدى توفٌر حساب فً دوالر 1000 مبلغ بإٌداع شخص لام إذا•
 ؟ الفترة نهاٌة فً المبلغ جملة هً فما , سنوات 4 لمدة و سنوٌا 12%

 و , شهري , سنوي ربع , سنوي نصف شكل على تدفع الفائدة كانت إذا السابك المثال حل اعد
 ؟ ٌومً
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 فً البنون إحدى لدى توفٌر حساب فً دوالر 50000 مبلغ بإٌداع شخص لام•

 هو فما , سنوٌا % 6 معدلها مركبة بفائدة و سنوات 5 لمدة و سنة كل نهاٌة
 . سنوات 5 فترة نهاٌة فً الشخص هذا حساب فً سٌتجمع الذي المبلغ ممدار

 

 10 بعد دوالر 2050000 لٌمته تبلغ دٌن سداد المالٌٌن المدراء احد ٌرٌد•

 نهاٌة فً استثماره ٌتم ثابت مبلغ بتخصٌص المدٌر هذا ٌفكر و , الٌوم من سنوات

 الشركة على ٌجب التً الدفعة او المبلغ هو فما . % 6 فائدة بسعر سنة كل

 ؟ الفترة نهاٌة فً المبلغ هذا لدٌها لٌتجمع سنة كل نهاٌة فً تخصٌصها

 

 دوالر 12000 مبلغ على خاللها من ستحصل استثمارٌة فرصة أمامن كان إذا•

 فً % 8 ٌساوي عائد على تحصل أن ٌمكنن كان إذا و , الٌوم من سنوات 8 بعد

 هذا لماء تدفعه أن ٌمكن مبلغ اكبر هو فما , المتشابهة االستثمارات إحدى
 ؟ االستثمار

 ؟ سنوي نصف شكل على تدفع الفائدة كانت إذا السابك المثال حل اعد
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 دفعات على خاللها من تحصل أن ٌمكن  استثمارٌة فرصة المستثمرون شركة أمام•

 المادمة السنة نهاٌة من اعتبارا سنوات 5 لمدة و دوالر 15000 تبلغ متساوٌة سنوٌة

 الشركة تكون مبلغ اكبر هو فما , % 8 السوق فً السائد الخصم سعر كان فإذا ,

 ؟ الفرصة هذه ممابل لدفعة مستعدة

  ؟ نهاٌتها فً لٌس و الزمنٌة الفترة بداٌة فً تتم الدفعات كانت إذا السابك المثال حل اعد

 

 على دٌنها بسداد الشركة تموم أن على المستمبل شركة و البنون احد بٌن االتفاق تم•

 فً تدفع دوالر 100000 ممدارها متساوٌة سنوٌة دفعات شكل على سنوات 4 مدى

 ؟% 10 الخصم سعر كان إذا الدٌن هذا أصل ٌبلغ فكم , سنة كل نهاٌة

 

 بحٌث %10 بسعر بنن فً تودعها أن أرد و أالن دوالر 50000 لدٌن كان إذا•

 10 لمدة و مرة سنة كل نهاٌة فً متساوٌة بدفعات سنوي راتب شكل على تسحبها

 ؟ الواحدة المرة فً تسحب أن تستطٌع فكم , سنوات

 مركبة سنوٌة فائدة بسعر استثماره ٌتم مبلغ ضعفً على لنحصل نحتاج سنة كم•

 سنوي؟ نصف بشكل تدفع الفائدة أن علما %6 لدرها
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