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يهدف هذا المؤلف إلى عرض بعض أساليب رياضيات االستثمار والتمويل 

االت التطبيقية حتى يتمكن باسلوب مبسط مع عرض الكثير من التمارين والح

 :الطالب من

االلمام باألسس والمبادىء األساسية لعلم الرياضة المالية وتحديد معايير (  1)

االختيار والتعرف على النماذج واألدوات المستخدمة فى مجال هذا العلم وعلى 

 . مبادئه وأسسه، بهدف إكساب الطالب المهارات المعرفية المطلوبة

االستنتاج لمساندة عملية اتخاذ القرارات وتنمية مهارات التعامل مع التحليل و(  2)

البيانات والمعلومات وفهم اإلبداع واالبتكار وصقل مهارة التفكير لتطبيق 

 . النظريات على الواقع العملى، بهدف إكساب الطالب المهارات الفكرية الالزمة

لية وزيادة القدرة على تطبيق النماذج واألساليب الكمية فى الحياة العم(  3)

االستفادة وتطبيق المفاهيم واالستراتيجيات وتنمية مهارات التنبؤ والتخطيط فى 

 .المنظمات بهدف تنمية المهارات التطبيقية لدى الطالب

القدرةعلى التحليل وطرح االستفسارات وفهم طبيعة وديناميكية العمل وكيفية (  4)

لتفاعل وتحويلية بهدف تنمية مهارات تحقيق التوقعات وزيادة القدرة على ا

 .لدى الطالب االتصال

 .، ومحققاً الهدف المرجو منهيكون هذا الكتاب عوناً للدارسين  أناسأل هللا      

 المؤلف
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 الفصل األول

 مفهوم الفائدة

 تحديد قيمة الفائدة والعوامل المؤثرة فى 

 أساسية ميهامف

( المدين)الفائدة هى عائد استخدام رأس المال، فمن وجهة نظر المقترض 

أما من . هى المبلغ الذى يدفعه نظير استخدام أو حيازة أو استثمار مبلغ من المال

 .هى الدخل الذى يحصل عليه مقابل إقراض أمواله للغير( الدائن)جهة المقرض 

وهذا  ،حدد الفائدة فى شكل معدل فائدة مئوى أى نسبة مئويةعادة ما تتو

ربع سنة أو تكون نصف سنة وقد  وأ ،المعدل يخص فترة محددة عادة ما تكون سنة

خر ألوتتغير قيمة معدل الفائدة من وقت . أو يوميةأو أسبوعية وقد تكون  شهراً،

 :خر طبقا للعوامل اآلتية ألومن مكان 

فكلما زاد الطلب على العملة  ،لى العملة محل  االستثمارالعرض والطلب ع ــ  1

 .زاد معدل الفائدة عليها و العكس صحيح 

ــ  درجة الخطر التى تواجه رأس المال و الفائدة الناتجة منهم فكلما زادت درجة  2

الخطر زاد معدل الفائدة وهذا يعنى أن جزءا من معدل الفائدة عادة ما 

 . يخصص لمقابلة درجه الخطر

و يرتبط بسعر الفائدة بعالقة ( التضخم ) ــ  انخفاض القدرة الشرائية للنقود  3

 .طردية واضحة 

لماذا يوجد فرق بين معدل الفائدة على الجنيه  تظهروالعوامل السابقة 

 .المصرى والدوالر األمريكى مع ثبات العوامل األخرى 

 

 العوامل المؤثرة فى تحديد قيمة الفائدة

التى تستحق فى نهاية و ،(ف)نرمز لها بالرمز وف وس ،الفائدة تعتمد قيمة

 : وهىقيمة تحديد تلك العوامل تؤثر فى  ثالثعلى  مدة االستثمار
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بين قيمة والعالقة ( أ)ويرمز له بالرمز رض تقمالالمستثمرأو المبلغ مبلغ الــ قيمة  1

دت قيمة المبلغ  فكلما زا. عالقة طردية أو المقترض الفائدة والمبلغ المستثمر

بواسطة الغير  هالذى يتم عرضه من جانب أصحاب رؤوس األموال الستثمار

كلما ( أسهم و سندات)فى شكل قروض أو من خالل شراء األوراق المالية 

ومن ناحية أخرى فقد يرغب صاحب رأس المال . قيمة الفائدة الناتجة زدات

ئد االستثمار يشمل الفائدة وفى هذه الحالة فإن عا ،فى استثمار أمواله بنفسه

صاحب رأس بواسطة تنظيم االدارة والباإلضافة إلى عائد ( عائد رأس المال)

 .المال

 ،وهو يأخذ شكل نسبة مئوية (ع)وسوف يرمز له بالرمز  ،ــ معدل الفائدة 2

هو معدل الفائدة و .والعالقة بين قيمة الفائدة وبين معدل الفائدة عالقة طردية

فإذا قلنا أن . نقود المستخدمة عن كل وحدة زمنية محددة وحدة 111عائد 

وحدة نقود تدر عائداً  111سنويا فهذا يعنى أن كل % 11معدل الفائدة هو 

 11وحدات نقود عن كل سنة ، أى أن المائة جنيه تعطى عائد  11مقداره 

وجرى العرف على أن الوحدة الزمنية لمعدل .  جنيه كل سنة نظير استثمارها

  .ئدة هو سنة مالم ينص صراحة على أقل من ذلكالفا

قيمة ب وتربطها (ن)بالرمز  ا، وسوف يرمز لهــ مدة القرض أو مدة االستثمار 3

 ً ومدة القرض أو مدة االستثمار قد تكون أقل من أو  .الفائدة عالقة طردية أيضا

ففى  حالة كون المدة أقل من سنة، فقد تكون . تساوى سنة أو أكثر من سنة

وعادة تستخدم ( ربع سنوية، نصف سنوية)األيام أو الشهور أو كسور السنة ب

أما فى حالة زيادة ". بالفائدة البسيطة"فى هذه الحالة نوع من الفائدة يعرف 

إما فائدة بسيطة أو فائدة  المستخدمة تكون الفائدةقد مدة القرض عن سنة ف

لمستخدمة فى المعدل ، مركبة والقاعدة أن تكون المدة من نفس وحدة الزمن ا

عن كل سنة فإن المدة يجب أن تكون % 11فمثالً إذا كان معدل الفائدة 

 .بالسنوات
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   :الفائدة البسيطة والفائدة المركبة 

عادة ما  ن واحدةالية أن تحسب الفائدة عن وحدة زماألصل فى العمليات الم

لم فإذا . ل فائدة سنوى ن ويسمى حينئذ معدسنة بمعدل فائدة يناسب وحدة الزمتكون 

إلى رأس المال فى نهاية وحدة الزمن وأعيد استثمار رأس  الناتجة الفائدة يتم إضافة

وحدة  المال فقط ولم تؤخذ قيمة الفائدة فى االعتبار عند حساب الفائدة فى نهاية

ن وحدات الزمن فان الحسابات حينئذ تتم باستخدام  اسلوب الزمن الثانية وما تليها م

 .فائدة البسيطةال

 إلى األصل المستثمر، فائدة الوحدة األولى من الزمن  ضيفتأما إذا أ 

أضيفت فائدة بالمثل ، وبحيث يعاد استثمارها مع األصل خالل باقى وحدات الزمن

الوحدة الثانية من الزمن إلى األصل المستثمر، بحيث يعاد استثمارها مع األصل 

ا أضيفت فائدة باقى وحدات الزمن التالية إلى إذ وهكذاخالل باقى وحدات الزمن، 

 الالحقة لها األصل المستثمر، بحيث يعاد استثمارها مع األصل خالل وحدات الزمن

  .بهذا األسلوب حسابات فائدة مركبةاعتبرت الحسابات  

 أو مدة االقتراض ة عادة عندما تكون مدة االستثمارطوتستخدم الفائدة البسي

 كونأن المدة قد ت وفى هذه الحالة نجد القروض قصيرة األجلفى حالة  كماقصيرة 

 .والشهور أباأليام 

د أما الفائدة المركبة فتستخدم فى حالة القروض طويلة األجل ومد

 . عادة ما تكون بالسنوات  التى طويلة والاالستثمار

 :الفائدة و الخصم 

صاحب رأس هى العائد أو المقابل الذى يحصل عليه تعتبر الفائدة      

بينما . بمعدل معين آلخر الستخدامه خالل مدة معينة مالهالمال مقابل إعطائه 

قبل تاريخ  مقابل الحصول على ذلك المال الخصم هو تنازل عن جزء من المال

 .استحقاقه 
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 لفائدة البسيطةالقانون األساسى ل

( تراضاق)العائد الناتج عن استثمار  ىه( ف)مما سبق يتضح أن الفائدة 

ويتبين من ذلك أن  .عادة ما تكون اقل من سنةمعينة مبلغ معين بمعدل معين ولمدة 

 :تؤثر فى تحديد قيمة الفائدة وهىهناك ثالث عناصر أساسية 

 . (أ) أصل المبلغ المستثمر أو المبلغ المقترض -1

  (.ع)معدل الفائدة   -1

 . (ن)المدة   -7

قيمة الفائدة والعوامل الثالثة المؤثرة  وبالنظر لطبيعة العالقة الطردية بين

 :فيها يمكن استنتاج القانون األساسى للفائدة كالتالى
 

 االستثمار مدة × الفائدة معدل ×  المستثمر المبلغ = البسيطة الفائدة

 :  بالرموز 

 (1)ـــــــــــــــ    ن  ×  ع  ×  أ =  ف

 

 : حيث 

 .الفائدة المستحقة فى نهاية المدة  ف 

  .أو المقترض أصل المبلغ المستثمر   أ

 ( . سعر الفائدة )معدل الفائدة   ع 

 . مدة االستثمار  ن 
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 :شروط تطبيق القانون األساسى للفائدة

 

 :يشترط لتطبيق القانون األساسى للفائدة الشروط التالية

  

البسيطة الفائدة   سنوى و إذا كان معدل( ع )  الفائدة معدلأن يكون  يشترط -:أوالا 

 : غير سنوى يجب تحويله إلي سنوى كالتالي 

 

    (شهري)إذا كان المعدل المعطى بالتمرين  لكل شهر   - 1

 .لتحويله إلى معدل سنوي 12× يتم ضرب المعدل                        

 (ى سدس سنويأ)إذا كان المعدل لكل شهرين  - 2

 . نوى لتحويله الى معدل س 6× يتم ضرب المعدل     

 (ى ربع سنويأ)شهور  3إذا كان المعدل لكل  - 3

 .لتحويله الى معدل سنوى  4× يتم ضرب المعدل    

 ( .  سنوى  ى ثلثأ)شهور   4إذا كان المعدل لكل    -4

 . لتحويله إلى معدل سنوى  3× يتم ضرب المعدل           

 ( . ى نصف سنوى أ)شهور  6إذا كان المعدل لكل  - 5

 . لتحويله إلى معدل سنوى  2× يتم ضرب المعدل          

 . سنوى  معدل إذا لم يذكر فى التمرين نوع المعدل يفترض انه :مالحظة
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ا  بالسنوات و إذا كانت ( ن) االستثمار أو االقتراض أن تكون مدةيشترط  -:ثانيا

 :كالتالي  المدة غير سنوية يجب تحويلها إلي سنوات

              بالشهورالمدة إذا كانت   -1    
  

إذا كانت مدة القرض أو االستثمار باألشهر الكاملة فيجب قسمة عدد هذه 

حتى يمكن الوصول إلى كسر ( شهر 12)األشهر على عدد أشهر السنة اإلجمالية 

فى القانون األساسى للفائدة البسيطة أى ( ن)السنة الذى سيستخدم للتعبير عن المدة 

 :تكون 

      (ن ) المدة بالسنوات                             
 المدة بالشهور 

𝟏𝟏
 

 

  إذا كانت المدة باالسابيع  -2

 

إذا كانت مدة القرض أو االستثمار باألسابيع الكاملة فيجب قسمة عدد    

حتى يمكن الوصول إلى ( أسبوع 52)هذه األسابيع على عدد أسابيع السنة اإلجمالية 

فى القانون األساسى للفائدة ( ن)الذى سيستخدم للتعبير عن المدة كسر السنة 

 :البسيطة أى تكون 

        ( ن ) المدة السنوية                                    
 المدة باألسابيع 

𝟏𝟏
      

     

  إذا كانت المدة باأليام  -3

 

سمة عدد هذه األيام إذا كانت مدة االستثمار أو االقتراض باأليام فيجب ق

على عدد أيام السنة الفعلية  ـ أى كان نوعها ـ وذلك بهدف الوصول إلى كسر السنة 

 فى القانون األساسى للفائدة البسيطة أى تكون ( ن)الذى سيستخدم للتغبير عن المدة 

 

    (   ن ) المدة السنوية                               
 المدة باأليام

وأ            
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 فى حالة المدة باأليام  مالحظة هامة

  :يجب تحديد كل منيالحظ أنه إذا كانت المدة باأليام  

 .ـ عدد أيام السنة الفعليةـ أ

 .ب ـ عدد أيام االستثمار أو االقتراض

 :أ ــ تحديد عدد أيام السنة الفعلية

 :يجب أن يكون معلوماً لدينا ما يلى 

 :يوماً ، وهى بالترتيب  31ور بكل سنة ، عدد أيام كل منها ـ هناك سبعة شه1

 .يناير ، مارس ، مايو ، يوليو ، أغسطس ، أكتوبر ، ديسمبر      

 :يوماً ، وهى 31بينما هناك أربعة شهور بكل سنة عدد أيام كل منها ،  ـ  2

 .أبريل ، يونيو ، سبتمبر ، نوفمبر       

يوماً، إذا كانت السنة بسيطة، بينما تبلغ  22أيامه  هناك شهر فبراير وتبلغ عددـ  3

 . يوماً إذا كانت السنة كبيسة  22

ً  365مجموع عدد أيام السنة البسيطة ـ  4 ، ويستدل على كون السنة بسيطة إذا  يوما

 2113،  2112،  2111مثل السنوات ( 4)كانت ال تقبل القسمة على 

 .الخ11111

ً  366الكبيسة  سنة يبلغ مجموع عدد أيام ال ــ  5 ، ويستدل على كون السنة يوما

 2112،  2112،  2114 بدون باق( 4)كبيسة إذا كانت تقبل القسمة على 

 الخ1111

 ب ـ تحديد عدد أيام االستثمار أو االقتراض

هما تاريخ يوم االقتراض  ستثمار بينن تاريخين،تنحصر مدة القرض أو اال

السحب ، وعند حساب مدة القرض أو االستثمار ،  وتاريخ يوم السداد أو أو االيداع،

يوم على ان يدخل ضمنها ضمنها كل من يوم االقتراض أو االيداع   دخليجب أال ي

السداد أو السحب ، وذلك ألنه يفترض أن االقتراض أو االيداع فى منتصف تاريخ 

ومن ذلك اليوم كمايفترض أن السداد أو السحب تم فى منتصف تاريخ ذلك اليوم ، 

ثم يجب أن تحسب الفوائد على النصف األخير من اليوم األول لتاريخ االقتراض أو 

االيداع ، كما تحسب الفوائد على النصف األول من اليوم األخير لتاريخ السداد أو 
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السحب ، وحيث أنه يكون كال من نصفى اليومين المشار إليهما يوماً واحداً فقط ، 

يداع ، أو يوم إلخذ فى االعتبار إما يوم االقتراض أو الذلك فمن الناحية العملية يؤ

السداد أو السحب للوصول إلى المدة الدقيقة للقرض أو لالستثمار باأليام ، والتى 

شخصاً  أودعفمثال إذا  .للقرض أو لالستثمار المدة الفعليةعلى أساسها نصل إلى 

ً ما فى يوم  سنة  مايو 2يوم  لغالمبهذا  حبثم قام بس 2115سنة  يناير 5مبلغا

 : بالقاعدة التالية االستثمارفتحسب مدة هذا  2115

 (بإهمال يوم االيداع)اإليداع عدد األيام المتبقية فى شهر = باأليام  اإليداعمدة    

 عدد أيام الشهور التالية كاملة+                  

 (لسحب فى االعتباربإخذ يوم ا)عدد ايام شهر السحب +                             

  :بالتعويض فى القاعدة السابقة

 فبراير        مارس       إبريل         مايو       يناير                               

 2+        31   +      31+         22+        26  =    مدة اإليداع باأليام

                (سنة بسيطة 2115ألن سنة ) (5ــ  31)                           

 يوم    124  =                           

وسىحب فىى  2115 مىارس 3حسب مدة اإليداع لمبلغ أودع فىى بنىك يىوم أ:  تدريب

 .من نفس السنة  يونيه 23

 

حتى  2112فبراير  2يوم  معين فى بنك من لقرض االقتراضحسب مدة ا:  تدريب

   .ن نفس السنة ميوليو  7

 مالحظة

قد ( مثالً تاريخ اإليداع ، وتاريخ السحب)عند حساب المدة بين تاريخين 

يكون هناك إتفاق بين التاريخين بمعنى ان يكون يوم اإليداع هو نفس يوم السحب 

ولكن فى شهر مختلف وفى هذه الحالة يفضل حساب المدة بين التاريخين بالشهور 

 وليس باأليام 

وسىحب فىى  2115مىارس  3يداع لمبلغ أودع فى بنك يوم ب مدة اإلاحسعند  فمثالا 

 :نجد أنمن نفس السنة  ليويو 3

 شهور 3=    4ـــ  شهر   7شهر =  شهر يوليو  ــ  شهر مارس = المدة بالشهور 
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 إيجاد قيمة العوامل المحددة للفائدة 

( ف)بمعلومية الفائدة ( أ ، ع  ،  ن)يمكن إيجاد العوامل المحددة للفائدة 

 :كما يلى الشكل التالىخالل االستعانة ب من ذلكو
 

 

 

 

 

 

 :(أ)إيجاد أصل المبلغ  

 نجد أنن  ×  ع  ×  أ =  ف  من القانون األساسى للفائدة  

           ــــــــــــــــــــــ      
ف

ع  ن
 أ    

 (:ع)إيجاد معدل الفائدة 

 جد أننن  ×  ع  ×  أ =  ف  من القانون األساسى للفائدة  

          ــــــــــــــــــ                  
ف

أ  ن
                 ع    

 (:ن) المدةإيجاد 

 نجد أنن  ×  ع  ×  أ =  ف  من القانون األساسى للفائدة  

                  

ـــــــــــــــــــ         
ف

أ  ع
 ن    

 

 ف

 ن  ع   أ
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 مثال 

سنوات من إحدى  3لمدة  جنيه ،  6111قام شخص باقتراض مبلغ   

البنوك ، أوجد مقدار الفائدة البسيطة التى تستحق عليه عن مدة القرض المذكورة ، 

 .سنويا %  5علماً بأن معدل الفائدة المتفق عليه 

 الحل

ً %  2=  سنوات            ع   3=  جنيه              ن    6111= أ    سنويا

 ن  ×ع    ×أ =  ف  

        =6111  ×  
 

   
    ×  3 

 جنيه  211=        

 مثال 

جنيه فى البنك الوطنى المصرى  لمدة سنة  11111أودع عباس مبلغ    

سنويا احسب مقدار الفائدة % 11ونصف، وكان البنك يحسب فوائد بسيطة بمعدل 

 المستحقة لمصطفى فى نهاية المدة 

 الحل

ً %  11=  ع            سنة   1,5=  جنيه              ن    11111= أ    سنويا

 ن  ×ع    ×أ =  ف  

        =11111  ×  
  

   
    ×  1,5 

  جنيه  1511=        

 مثال 

 2جنيه لمدة  14111أوجد الفائدة البسيطة المستحقة على قرض قيمته 

 .سنويا%  7,5شهور ، إذا علم أن معدل الفائدة المستخدم 
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 الحل

ً %  7,5=  شهور            ع   2=  ن         جنيه         14111= أ    سنويا

 ن  ×ع    ×أ =  ف  

        =14111  ×  
   

   
    ×   

 

  
  

 جنيه   711 =        

 مثال 

أسبوع ، وكان  13جنيه فى بنك عوده  لمدة  4111أودع عماد مبلغ    

ائدة المستحقة فى سنويا احسب مقدار الف%  12البنك يحسب فوائد بسيطة بمعدل 

 .نهاية المدة

 الحل

ً %  7,5=  أسبوع            ع   13=  جنيه              ن    4111= أ    سنويا

 ن  ×ع    ×أ =  ف  

        =4111  ×  
  

   
    ×   

  

  
  

 جنيه   121=         

 

 مثال  

%  7جنيه بسعر فائدة  1111ماهى الفائدة البسيطة المستحقة على مبلغ  

  :إذا كانت مدة االستثمارسنويا ً 

 .شهرين  ( ب)                      سنتين  (أ)

 الحل

ً %  7=  ع             حسب المطلوب= جنيه              ن    1111= أ    سنويا
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 سنتين(  أ)

 ن  ×ع    ×أ =  ف  

        =1111  ×  
 

   
    ×   2 

 جنيه  141=         

 شهرين(  أ)

 ن  ×ع    ×أ =  ف   

        =1111  ×  
 

   
    ×   

 

  
 

 جنيه  67، 11=         

 مثال

  -:ج لكل حالة مما يلى  1111أوجد الفائدة البسيطة لمبلغ 

 بمعدل شهرى ( أ 
 

 
 . أسبوع 41ولمدة %       

 . شهر 12ولمدة % 5بمعدل ربع سنوى ( ب

 سنة  1,3ولمدة % 1بمعدل نصف شهرى ( جـ

 الحل

 بمعدل شهرى    ( أ 
 

 
 أسبوع  41ولمدة %    

 =    ع  ،  1111= أ 
 

 
 =    ،       ن %     6=  12× %      

  

  
 أسبوع            

 سنوات إلى للتحويل 52 ÷ القسمة تم          شهرى نهأل 12 × الضرب تم      

 ن ×         ع        ×         أ     =    ف 
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    =   1111    ×    
 

   
 × 

  

  
  جنيه 46,2=  

 شهر  12ولمدة % 5 بمعدل ربع سنوى ( ب

=      ،    ن %     21=  4× %  5= ع  ،  1111= أ 
  

  
     

 سنوات إلى للتحويل 12 ÷ القسمة تم          سنوى ربع ألنه 4 × ضربال تم      

 ن ×         ع        ×          أ    =     ف 

       =1111    ×  
  

   
     × 

  

  
  جنيه  311=  

 سنة  1,3ولمدة % 1بمعدل نصف شهرى ( جـ

 سنة  1,3= ن  ، %     24=       12× %     2=  ،       ع   1111= أ 

 12 ×رالشه فى %2 أى الشهر نصف فى 1%

 ن ×         ع        ×          أ    =    ف  

      =1111    ×    
  

   
 جنيه  312=  1,3 × 

 مثال

جنيه بمعدل  24أشهر فبلغت الفائدة البسيطة  11استثمر مبلغ معين لمدة 

 فما هو أصل المبلغ ؟ % 1شهرى 

 الحل

     =ن   ؟    ،= أ 
   أشهر

  
 % 12=  12× % 1= ، ع      ج 24= ف     ،     

 = أ  
ف

ع    ن
      =

  
  

  
    

  

   

 جنيه 241 =         
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   مثال
بمعدل نصف سنوى  2115يناير  6جنيه يوم  511أودع شخص مبلغ 

 لبسيطة ؟ إبريل من نفس العام ، فما هى الفوائد ا 6وسحب الفائدة يوم % 4

 الحل

 شهور       3= ،       ن   %     2=  2× % 4= ،    ع    ج  511= أ     

 (2115إبريل  6إلى  2115يناير  6من ) 

 وم السحب يتم حساب المدة بالشهوريالحظ فى حالة تطابق يوم اإليداع مع ي

 ن ×         ع      ×             أ    =   ف       

        =511   × 
2 

× 
3 

 جنيه  11= 
111 12 

 

 الفائدة الصحيحة والفائدة التجارية

 : يجب التفرقة بين نوعين من الفائدة تكون مدة االستثمار باأليام  اعندم

 

  فائدة تجارية

  ت ف ورمزها 

تعتبر أن عدد أيام  وهى

ويكثر  يوم 361السنة 

استخدامها فى البنوك 

بهدف تسهيل العمليات 

 الحسابية

 

 صف  دة صحيحةفائ

بعدد األيام الفعلية للسنة والتى قد وهى تعتد 

   أو :            تكون أما

 يوم 365

 سنة بسيطة وتسمى

وتتميز بإن عدد أيام 

 22)شهر فبراير فيها 

وتكرر ثالث ( يوم

 سنوات متتابعة

 يوم 366

  سنة كبيسة وتسمى

وتتميز بإن عدد أيام 

 22)شهر فبراير فيها 

مرة كل وتكرر ( يوم

 سنوات  4

 

 الصحيحة والفائدة  التجاريةالفائدة قوانين 

 

 قانون الفائدة التجارية

 

 

 ×ع        ×          أ=    ف ت      
 عدد األيام

361 
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 الصحيحةقانون الفائدة 

 ×ع       ×        أ=       صف 
 عدد األيام

 366أو  365  

 :مالحظات

 .والفائدة الصحيحة عندما تكون المدة باأليام فقط تستخدم الفائدة التجارية -1

 .دائماً الفائدة التجارية تكون أكبر من الفائدة الصحيحة -2

 .إذا لم يذكر في التمرين نوع الفائدة يفترض إنها فائدة تجارية -3

 .ال تستخدم الفائدة الصحيحة إال إذا نص ذلك صراحة في التمرين -4

وطلب الفائدة الصحيحة ( بسيطة أو كبيسة ) ع السنة إذا لم يحدد بالتمرين نو -5

 (.يوم  22يوم وشهر فبراير  365) جري العرف علي اعتبارها بسيطة 

وطلب صراحة حساب  فى حالة تحديد سنة اإلستثمار أو اإلقتراض بالتمرين - 6

قسمتها  التحقق من كونها سنة بسيطة أم كبيسة من خالل  يتم الفائدة الصحيحة

أما إذا   365÷ السنة بسيطة ونقسم المدة باأليام  ا كان الناتج  كسر فإذ 4÷ 

  366÷ السنة كبيسة ونقسم المدة باأليام  كان الناتج  رقم صحيح 

ولم يذكر صراحة أن المطلوب الفائدة ( مثالً  2111) سنة معينةإذا أعطي  -7

ستثمار أو الفعلية داخل كل شهر من أشهر االاأليام عدد حسب م تيالصحيحة 

ألنه  عتبار أنها فائدة تجاريةإعلي  361علي  األيام الفعلية قسمنثم اإلقتراض 

 .لم يحدد نوع الفائدة

ثم  بالتمرينيتم خاللها االستثمار أو اإلقتراض  ذكر سنة محددة فى حالة عدم  -2

÷ فترض أنها سنة بسيطة ونقسم المدة باأليام  ن صراحة طلب الفائدة الصحيحة

 ن السنوات البسيطة تتكر أكثر من السنوات الكبيسةأل 365

 :العالقة بين الفائدة الصحيحة والتجارية

دون يلزم التعرف عليها،  توجد أربعة عالقات هامة تربط بين نوعى الفائدة

 :وهذه العالقات هىالتطرق إلى البراهين الرياضية واإلثباتات، من أجل التبسيط،  

العالقة األولى:  وتفيد فى إيجاد الفائدة التجارية بمعلومية الفائدة الصحيحة وتنص 

: على  

 = ت ف 
  

  
  ص ف    
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العالقة الثانية:  وتفيد فى إيجاد الفائدة الصحيحة بمعلومية الفائدة التجارية وتنص 

: على  

 = ص ف
  

  
   ت ف    

العالقة الثالثة:  وتفيد فى إيجاد الفائدة التجارية بمعلومية الفرق بين الفائدتين وتنص 

:على  

 الفائدتين بين الفرق  × 73  = ت ف

العالقة الرابعة:  وتفيد فى إيجاد الفائدة الصحيحة بمعلومية الفرق بين الفائدتين 

:وتنص على  

 الفائدتين بين الفرق  × 72  = ص ف

 مثال
 

يوم فكان الفرق بين الفائدتين  61جنيه لمدة  1111استثمر شخص مبلغ 

 جنيه ، فأوجد كل من الفائدتين وكذلك معدل االستثمار ؟  1,31والحقيقية التجارية 

 الحل

 ج  1,31= الفرق   ، يوم  61= ن  ، ج  1111=  أ  

 إيجاد الفائدة التجارية

 73× الفرق     =  ف ت 

  =1,31         ×73      =21,2 

  الصحيحةإيجاد الفائدة 

 72× الفرق     =   صف 

  =1,31         ×72        =21,6 

 إيجاد المعدل

  =  ع  
  ف ت

أ    ن
      =

    
  

   
        

          

     =1,1314  ×111  

     =14,13%     
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   مثال

ج لمبلغ معين 1,2إذا كان الفرق بين الفائدتين التجارية والصحيحة هو 

ل من الفائدتين وما هى سنوياً ، فما هو مقدار ك% 12يوماً بمعدل  21استثمر لمدة 

 قيمة المبلغ ؟ 

 الحل

 % 12= ع  ،   يوم 21= ن     ،            1,2= الفرق 

 إيجاد الفائدتين

 
 73× الفرق   = ف ت      

 ج  27,6=           73×   1,2=              

 72× الفرق   = ف ص  

 ج     26,41=    72×  1,2=            

 إيجاد المبلغ

 =أ 
 ت ف

= 
27,6  

 جنيه 2221= 
 12 ن× ع 

× 
21  

   111 361   

 إيجاد الجملة 

وذلك بمعدل  ،لدى إحدى البنوك( أ)عندما  يستثمر شخص مبلغاً ما وليكن 

، ففى نهاية هذه المدة يجب على جهة (ن)ولمدة قدرها  ،(ع) قدره فائدة بسيطة

ً إليه  أصل المبلغاالستثمار سداد   المتولدة من المستحقة لفائدةاالمستثمر مضافا

 .أو الرصيد جملةال ، ويسمى األصل مضافاً إليه فائدته باسماالستثمار 

، وذلك لمدة محددة ولتكن (أ)يقترض شخص مبلغ معين وليكن  وبالمثل قد

، ففى نهاية هذه المدة يكون على الشخص (ع)ن كوبمعدل فائدة بسيطة ولي( ن)

ً إليه الفوائد المستحقة، أى جملة  ن يسدد إلى أصل القرضالمقترض أ مضافا

 .القرض

( حـ)سنرمز له بالرمز والتى أن جملة القرض أو جملة المبلغ المستثمر 

 :عبارة عن 

 :، مضافاً إليه(أ)أصل القرض أو أصل المبلغ المستثمر  -1     

 (.ف)الفائدة عى هذا القرض أو المبلع المستثمر مقدار  -2     
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 :عبارة عن ( جـ)أى أن الجملة   

 ف + أ = حـ 

 (1)فى معادلة ( ف)وبالتعويض عن  كما سبق .......ن × ع × أ = لكن ف 

 كعامل مشترك (أ)أخذ بو،    ( ن× ع × أ + )أ = حـ 

 ( ع ن+  1)أ = حـ 

لجملة هذا ويمكننا لاألساسى بالقانون  ( ن ع+  1) أ=  حـ القانون  ويسمى

( ن)أو المدة ( ع)أو معدل الفائدة ( أ)صل المبلغ استنباط بعض المعادالت لحساب أ

 :من قانون الجملة السابق وذلك فى حالة ما إذا كانت الجملة معلومة كما يلى 

 ( :أ)مبلغ الأصل استنتاج : أوالً 

 (ع ن+  1)أ = حـ  ∵

جـ

ع ن     
  أ 

 ً  : (ع)معدل الفائدة استنتاج : ثانيا

 ن× ع × أ + أ = جـ ∵

 ن× ع × أ = أ  ــجـ 

جـ ـــ  أ   

أ   ن
  ع 

 (:ن)مدة القرض أو مدة االستثمار استنتاج  : ثالثاً 

 ن× ع × أ + أ = جـ  ∵

   ن× ع × أ =  ــ  أ جـ 

  جـ ــ أ

ع  أ  
   ن  
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 : مثال 

سنوياً % 12بمعدل  مصرجنيه استثمر فى بنك  6111احسب جملة مبلغ 

 . شهراً  12لمدة 

 الحل

 =  ن    ،      سنوياً     %  12=   ،    ع        ج    6111=  أ  
  شهر 

  
  

 (ع ن+  1)أ = حـ  ∵

  6111= حـ   
  

  
      

  

   
      

 =6111 (1,12) 

 جنيه  7121=             

 

 حل آخر

 يمكن إيجاد الفائدة أوالً 

 ن× ع × أ =  ف ∵

              3666=     ف ×    
  

   
 ×

  

  
   

 جنيه  1121=         

 :لنحصل على الجملة كما يلىبعد ذلك  الفائدة إلى األصل ثم تضاف

 ف   +أ  =  جـ      

            =6111  +   1686 

  جنيه نفس اإلجابة  7121=                         
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 : مثال 

يوم بسعر  125ة جنيه لمد 7111لمبلغ  المستحقة التجاريةالفائدة  أوجد

 ؟أوجد جملة هذا المبلغ ثم  ؟%  6فائدة 

 

 

 الحل

 =  ن    ،      سنوياً     %  6=   ،    ع       ج     7111=  أ  
   يوم  

   
  

 أوالً  التجارية إيجاد الفائدة

× ع × أ   =ت  ف ∵
عدد األيام 

   
 

             7111=      تف ×  
   

   
      

 

   
  

 جنيه  145,2=                    

  الجملةإيجاد 

لنحصل على الجملة كما بعد ذلك  إلى األصل التجارية الفائدة يتم إضافة

 :يلى

  ت ف  +أ  =  جـ      

            =7111  +   141,8 

 جنيه   145,27=                         

 : مثال 

جنيه إذا علمت أن مدة اإليداع  11111أوجد جملة المبلغ المستثمر لمبلغ 

 .سنوياً %  2، والفائدة البسيطة حسبت بمعدل  ثالثة أشهرسنة و

 الحل 

 =  ن    ،      سنوياً     %  2=   ،    ع       ج     11111=  أ  
  شهر 

  
  

 (ع ن+  1)أ = حـ  ∵
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  11111= حـ   
  

  
      

 

   
      

 =11111 (1,1125) 

 جنيه  11125=             

 

 

 مثال
فبلغت % 5أشهر بمعدل ربع سنوى  2استثمر شخص مبلغ معين لمدة 

 جنيه فما هو هذا المبلغ ؟  1611الجملة 

  

 الحل

=  ن  
 

  
 ؟= أ    1366= ،  جـ  %     16=     4×   %   5= ،  ع       

 ( ع ن +  1)أ    =   جـ     ∵                     

=   أ        جـ 

 (ع ن +  1) 

 

              أ = 
    

 
 

  
      

  

   
     

 جنيه 1411,76=         

 : مثال 

 سنوياً %  2جنيه بعد ثالثة سنوات بمعدل  1121ما هو المبلغ الذى تصبح جملته 

 الحل

 ؟  =   أ  ،          1121= ،  جـ         % 2= ،  ع       سنوات3= ن  

 ( ع ن +  1)أ    =   جـ     ∵                     
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=   أ        جـ 

 (ع ن +  1) 

 

              أ  =
    

        
 

   
     

 جنيه 213,2=         

 

 : مثال 

جنيه لمدة  2751بسيطة الذى لو استثمر به مبلغ ما هو معدل الفائدة ال

 ؟جنيه  3111لكانت جملته  سنتين

 الحل

جـ   ـــ   أ   

أ   ن
  ع 

      ــ        

        
  ع 

     ع          

 : مثال 

بفائدة بسيطة  2115أغسطس  4جنيه فى  11111مبلغ  شخص اقترض

 11121 هسنوياً ، وفى يوم معين من نفس العام دفع سداداً لدين% 6صحيحة بمعدل 

 .جنيه فأوجد تاريخ السداد 

  جـ ــ أ

ع  أ  
 ن  

 

 1121   ــ       

             
 ن  
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 سنة 1,13=  ن 

 

 يوم 42        42,67=          365     1,13= ن باأليام 

 

 سبتمبر               أغسطس        

 يوم  51=          22+                    27=           ن    

      (31 – 4 ) 

 2115 مبرسبت 22هو داد تاريخ الس 

 مثال

ً يوم  611أودع شخص مبلغ   فى البنك األهلى  2113فبراير  4جنيها

 611، فإذا كانت جملة هذا المبلغ عندما تم سحبه هى % 12بمعدل فائدة سنوى 

 جنيه ، فما هو تاريخ سحب المبلغ ؟ 
  

 الحل

 ؟= ن  ،  611= جـ  ، % 12= ع  ، ج  611=  أ

 ج11=    611   –  611=        أ    -حـ   = ف 

 =ن بالسنوات 
 ف

= 
11 

 سنة 1,1322= 
 ع ×  أ

611 × 
12 

   111  
ً  يوم     51 =   42.26=    361×  1322,1=  ن باأليام    تقريبا

 مارس     فبراير          

 يوم  51=           26+           24=           ن    

       (22 – 4 ) 

  2113مارس  26تاريخ السحب هو 
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 مجموع الفوائد على عدة مبالغ

عنىىد يىىودع شىىخص عىىدة مبىىالغ مختلفىىة فىىى أوقىىات مختلفىىة فىىى حسىىابه الخىىاص بأحىىد 

وكىىذلك عنىىدما يسىىدد .  البنىىوك، وتطلىىب األمىىر حسىىاب مجمىىوع الفوائىىد المسىىتحقة لىىه

شخص ديونه فى صورة دفعات غير متساوية، وتطلب األمر حساب مجموع الفوائد 

  :وهما حالتينيوجد أحد إنه المستحقة ف

 أن تكون: ىاألول الحالة

 .ـ المبالغ غير متساوية 1

 .ـ معدالت الفائدة لكل مبلغ غير متساوية 2

 .ـ فترات إيداع المبالغ غير متساوية 3

جمع  عن طريق المستحقة مجموع الفوائد يتم إيجادهذه الحالة مثل فى ف

 . كل على حده  المراد إيجاد مجموع فوائدهامن المبالغ  كل مبلغ المتولدة من فائدةال

، وفائدة المبلغ الثالث  2، وفائدة المبلغ الثانى ف 1فإذا كانت فائدة المبلغ األول ف 

 :وهكذا فإن .....  3ف

 11111 3ف + 2ف + 1ف= مجموع الفوائد 

 :أى أن

  111+ 3ن × 3ع × 3أ  + 2ن × 2ع × 2أ  +  1ن × 1ع × 1أ= مجموع الفوائد 

 أن تكون: يةالثان حالةال

 .ـ المبالغ غير متساوية 1

 .لكل المبالغ  مشتركـ معدل الفائدة 2

 .ـ فترات إيداع المبالغ غير متساوية 3

فى حساب مجموع الفوائد  طريقة النمرم استخدففى هذه الحالة يفضل ا

  .، وفيما يلى عرض مبسط للطريقةسلوب سهل وبسيط وسريع فى نفس الوقتاك

 



29 

 

 :لنمرطريقة ا

االيداعات واختلفت قيمة كل تستخدم طريقة النمر ، إذا ما تعددت مبالغ 

 استخدام وبشرطكل منها عن اآلخر ،  إيداع ، مع اختالف مدة مبلغ عن اآلخر

أو االستثمار محسوبة  د اإليداعإذا كانت مدف لجميع المبالغ ، مشترك معدل فائدة

ذا الشهرية، وإ مدته يسمى بالنمر ×أليام فإن حاصل ضرب كل مبلغ ابالشهور أو 

مدته × أليام فإن حاصل ضرب كل مبلغ باأو االستثمار محسوبة  د اإليداعكانت مد

 :كما هو موضح بالجدول التالى اليومية يسمى بالنمر

 النمر  مدة كل مبلغ  المبالغ      

 األول المبلغ

 المبلغ الثانى

 المبلغ الثالث

 

 1أ

 2أ

 3أ

× 

× 

× 

 1م

 2م

 3م

  = 

  = 

   = 

 1م 1أ

 2م 2أ

 7م 7أ

 ×××=         مجموع النمر                                  

 :ثم يتم حساب مجموع الفوائد كاآلتى

 ×مجموع النمر = مجموع الفوائد 
ع

  
 ذا كانت المدد بالشهورإ 

 ×أو مجموع النمر 
ع

   
 إذا كانت المدد باأليام والفائدة تجارية 

× النمر أو مجموع 
ع

   
 إذا كانت المدد باأليام والفائدة صحيحة والسنة بسيطة 

× أو مجموع النمر 
ع

   
 إذا كانت المدد باأليام والفائدة صحيحة والسنة كبيسة  

 :ها كما يلى وإذا كان المطلوب هو الجملة فيتم إيجاد

 مجموع الفوائد+ مجموع المبالغ  =الجملة 

 :أى أن
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 مجموع الفوائد(  + 1111+ 3أ+  2أ+  1أ= )الجملة 

 : مثال 

  :أحد البنوكالمبالغ التالية فى  شركةأودعت 

 شهور  3ر لمدة اجنيه استثم 3111

 شهور  4ر لمدة اجنيه استثم 4111

 سنة   ر لمدةاجنيه استثم 5111

 المشتركاحسب مجموع الفوائد المستحقة على تلك المبالغ إذا كان معدل الفائدة 

12 % ً  . سنويا

 الحل

يالحظ أن هناك عدة مبالغ مختلفة تم استثمارها لمدد مختلفة بمعدل فائدة مشترك 

 :فيمكن إيجاد مجموع الفوائد المستحقة باستخدام طريقة النمر ، وذلك كما يلى

 :إيجاد مجموع النمر( 1

 النمر  مدة كل مبلغ  المبالغ      

 األول المبلغ

 المبلغ الثانى

 المبلغ الثالث

 

3111 

4111 

5111 

× 

× 

× 

3 
4 

12 

  = 

  = 

   = 

2111 

16111 

36666 

 81666=         مجموع النمر                                  

 إيجاد مجموع الفوائد( 2

× مجموع النمر = مجموع الفوائد 
ع

  
 (نظراً ألن المدد بالشهور)              

                   =25111  ×
    

  
  

 جنيه  251=                  
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 مثال
  

 المبالغ التالية فى بنك مصر أودع شخص 

 يوم 31جنيه لمدة  511

 يوم 51جنيه لمدة  211

  يوم 71جنيه لمدة  411

الفائىدة  معىدل إذا كىان  فما هى الفوائد البسيطة لهذه المبالغ وما هى الجملىة 

 ؟ سنوياً %  12البيسطة 

 الحل 

 اليوميةالنمر       =  يامألبا دالمد   المبلغ

511  × 31  = 15111   

211  × 51  = 41111   

411  × 71 = 22111   

 11231 =          اليوميةمجموع النمر 
 

 تجارية الالفائدة ولذلك نستخدم يالحظ أن المدد باأليام ولم يحدد نوع الفائدة 

 ×مجموع النمر =       التجارية مجموع الفوائد
ع

   
  

  =23111 × 
    

   
 

 جنيه     27,67= 

 التجاريةمجـ الفوائد +     مجـ المبالغ     =    الجملة 

     =  (511        +211     +411  +    )27,67    

 نيهج    27,6717=             
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 مثال

 :المبالغ التالية فى أحد البنوك استثمر شخص

 يوم 51لمدة نيه   ج1111 

 يوم  61لمدة    يهنج  211

 يوم  41لمدة   نيهج  711 

المسىتحقة لصىحيحة ، أوجىد مجمىوع الفوائىد ا% 5بمعدل فائدة ربىع سىنوى 

 ؟ وماهو الرصيد المستحق للشخص المبالغ الثالثة على

 الحل

 % 21=      4×  %   5 = المعدل السنوى   

  41×  711+  61×  211+  51×  1111=  اليومية النمر موعإيجاد مج

                                   =126111 

 ×مجموع النمر =  مجموع الفوائد الصحيحة     
ع

   
  

  =126111 × 
    

   
 

 جنيه     62= 

 (الجملة) إيجاد الرصيد

 الصحيحةمجـ الفوائد +     مجـ المبالغ     =    الجملة 

     =  (1111      +211     +711  +    )62 

 نيهج    2562=             
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 الفائدة البسيطة تمارين

ونصف  ونصف جنيه فى بنك مصر لمدة سنتين 11111مبلغ  شخصأودع ( 1)

احسب المستحقة لها فى . سنوياً % 11وكان البنك يحسب فوائد بسيطة بمعدل 

 .نهاية المدة

بلغ معين ، جنيهات لم 15ن الفائدتين التجارية والصحيحة إذا بلغ الفرق بي(  2) 

 سنوياً ، أوجد قيمة هذا المبلغ ؟% 6يوماً ، بمعدل فائدة  151استثمر لمدة 

بمعدل من نفس العام  21/6إلى  1/4/2113مبلغاً فى الفترة من  تاجرر استثم(  3)

2  % ً جنيهات لنفس  2وكان الفرق بين الفائدتين التجارية والصحيحة ، سنويا

 بلغ ؟، أوجد أصل المالمدة ونفس المعدل

سنوياً % 6جنيه لمدة سنة بمعدل فائدة بسيطة  6111مبلغ  شخصاستثمر (  4)

 . فأوجد الفائدة المستحقة خالل هذه المدة وكذلك أوجد الجملة 

جنيه فى أحد البنوك ، فإذا علمت أن مدة اإليداع  5111أوع شخص مبلغ ( 5) 

أوجد جملة المبلغ  سنوياً،%  5يوماً، ومعدل الفائدة البسيطة المستخدمة  271

 .المستثمر لهذا العميل فى نهاية المدة المذكورة

جنيه إذا كان معدل الفائدة  724بعد سنتين تصبح جملته  ماهو المبلغ الذى( 6)

 %.3البسيطة النصف سنوى

 1,5جنيه لمدة  11111ماهو معدل الفائدة البسيطة الذى لو استثمر به مبلغ ( 7) 

 .يه جن 11211لكانت جملته  ةسن

 /5/4جنيه فى الفترة من 2511أوجد الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة لمبلغ (  2)

 %. 6 علماً بأن معدل الفائدة السائد  4/2/2112إلى  2112

جنيه عندما استثمر لمدة أربعة  321ما هو المبلغ الذى بلغت فائدته البسيطة (  2)

 .سنوياً % 12  بمعدل فائدة بسيطة   شهور

جنيهاً ، عندما استثمر لمدة سنة وأربعة  211إذا بلغت الفائدة على مبلغ ما  ( 11)

 . ستثمرسنوياً، أوجد المبلغ الم% 2,5شهور وذلك بمعدل فائدة بسيطة 
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 :مدينة بالمبالغ اآلتية  شركة( 11)

 .شهور 6جنيه لمدة سنة و 3111        

 . جنيه لمدة تسعة شهور  2111        

 .عشر شهراً خمسة نيه لمدة ج 1111        

% 14أوجد الفائدة المستحقة عن هذه الديون إذا علمت أن معدل الفائدة البسيطة 

 .طريقة النمرباستخدام سنوياً وذلك 

استخدام ب 2115سبتمبر  4على المبالغ اآلتية فى  المستحقةاحسب الفائدة ( 12)

ً %  6فائدة بسيطة  معدل وذلك على أساس. النمر   :.سنويا

  2114ديسمبر  4جنيه أوع فى  11111مبلغ      

 2115فبراير  4جنيه أودع فى  6511مبلغ      

   2115مارس  4جنيه أودع فى  7111مبلغ      

ً لمبلغ  (13)  إذا كان الفرق بين الفائدتين التجارية والصحيحة هو نصف جنيها

 فما هي مدة استثمار المبلغ؟% 12جنيهاً استثمر بمعدل  611

ً في  1511اقترض شخص  (14) لمبلغ والفوائد اعلي أن يعيد يناير 6جنيها

 سنوياً فما هي جملة ما سيدفعه ؟% 12بمعدل فائدة  2113المستحقة في مايو 

 611، ثم  2114ابريل  17جنيه في بنك مصر يوم  2111أودع شخص  ( 15)

ً في  711، ثم  2114مايو  15جنيه في  كان ، فإذا  2114يوليو  21جنيها

 .2114ديسمبر  23فأوجد جملة ما يستحقه في % 12معدل الفائدة 

ً لمدة  1111أقترض شخص ( 16) ً لمدة نج 2111أشهر ،  5جنيها أشهر  11يها

% 12أشهر فما هي جملة ما يسدده إذا كان معدل الفائدة  6جنيهاً لمدة  211

 سنوياً ؟
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 الفصل الثاني

 حساب فوائد وجملة الدفعات المتساوية

      قدمةم

الدفعات المتساوية هى مبالغ متساوية يتم دفعها اوسدادها على فترات زمنية 

 يجاريةإلمن األمثلة الشائعة والمعروفة لهذا النوع من الدفعات، القيمة امنتظمة، و

بفرض ثباتها وعدم تعرضها وذلك إلخ ....أرضأو  لعقار سكنى سواء – المحصلة

 هدفعتم عبارة عن مبلغ ثابت، ي تكونمة اإليجار ألى تغيير خالل مدة معينة، فقي

هى الشائعة و( سنة أو أكثر)على فترات دورية ثابتة، وقد تكون مدة الدفعة طويلة 

المركبة كم سيأتى بيانه عند دراسة موضوعات الفائدة  االستخدام فى الفائدة

دام فى هى الشائعة االستخو( أقل من سنة)وقد تكون مدة الدفعة قصيرة  المركبة،

شهرين أو كل حيث تكون مدة الدفعة نصف سنة، أو ربع سنة أو  الفائدة البسيطة،

 .إلخ.... شهر أو نصف شهر 

 أنواع الدفعات

 ، حيث يمكنسداد الدفعة على توقيت الدفعاتيتوقف تصنيف أو تقسيم 

 :إلى نوعين  الدفعات تقسيم

ى نهاية كل فترة زمنية محددة وهى التى يتم سداد مبلغها ف  :الدفعات العادية : أوال

وعادة إلخ  11111مثالً آخر كل شهر، أو آخر كل شهرين، أو آخر كل ربع سنة )

التقسيط ومن ثم من خالل  النوع من الدفعات عند سداد قرض ما يستخدم مثل هذا

  (.دفعة سداد)يطلق عليها 

 ل فترة زمنية محددةوهى التى يتم دفع مبلغها فى بداية ك  :الدفعات الفورية : ثانياً 

وغالباً إلخ  11111مثالً أول كل شهر، أو أول كل شهرين، أو أول كل ربع سنة )

ما يستخدم هذا النوع من الدفعات فى حاالت إستثمار مبالغ كإيداعها فى البنوك ، 

 .(دفعة إستثمار)ومن ثم يطلق عليها 
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 :هامةتعاريف 

 مدة الدفعات 

عة األولى إلى نهاية فترة الدفعة األخيرة ، الدف دفعوهى المدة من بداية 

على أن يتم  لمدة سنة كاملة شهرياً، (ط)فمثالً إذا أودع شخص مبلغ ما وليكن 

بداية فترة )اإليداع فى أول كل شهر اعتباراً من أول يناير، فالمدة من أول يناير 

وهى هنا تسمى بمدة الدفعات ( نهاية فترة آخر دفعة) ديسمبرحتى آخر ( أول دفعة

 . وهكذا....  إثنا عشر شهراً تساوى 

 الدفعة  مدة

فمثال إذا  وهى المدة بين تاريخى بداية أو تاريخى نهاية دفعتين متتاليتين،

عتباراً من أول يناير حتى آخر إ ربع سنويةكان هناك قرض يسدد على دفعات 

ى وقدرها تسمى مدة الدفعة األول يناير إلى أول إبريلديسمبر، فالمدة من أول 

، والمدة من آخر سبتمبر حتى آخر ديسمبر تسمى مدة الدفعة (ربع سنة)شهور 3

 .أيضاً  (ربع سنة)شهور 3وقدرها  األخيرة

  مبلغ الدفعة

الذى يدفع أو يسدد فى بداية أو نهاية كل فترة  الدورى الثابت وهو المبلغ

 (.ط)وسنرمز له بالرمز  ،زمنية للدفعة

 عدد الدفعات

مباشرة، أو يمكن  يتم استنتاجه وعدد الدفعات قد ،(د)بالرمز  وسنرمز له

 :وذلك بقسمة مدة الدفعات على مدة الدفعة الواحدة أى أن  حسابه،

  = (د) عدد الدفعات
مدة الدفعات

مدة الدفعة الواحدة
 

 : فإن( شهر 12)فمثالً إذا كانت الدفعة يتم سدادها كل شهرين لمدة سنة 

  = (د) عدد الدفعات
مدة الدفعات

مدة الدفعة الواحدة
        =

  

 
 دفعات 6=     
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 24)لمدة سنتين ( شهور 3كل )ومثالً إذا كانت الدفعة يتم سدادها كل ربع سنة 

 : فإن( شهر

  = (د) عدد الدفعات
مدة الدفعات

مدة الدفعة الواحدة
       = 

  

 
 دفعات  2  =    

ً إذا كانت الدفعة يتم سدا  24)لمدة سنتين ( شهور 6كل )دها كل نصف سنة أيضا

 : فإن( شهر

  = (د) عدد الدفعات
مدة الدفعات

مدة الدفعة الواحدة
        =

  

 
 دفعات  4  =    

 وهكذا 11111

 جملة الدفعات المتساوية 

عبارة عن مجموع مبالغ الدفعات مضافاً  ىوه ،(جـ)بالرمز  اوسنرمز له

 : ومن ثم فيوجد مكونين إثنين لجملة الدفعات، وهما .الدفعات هذه فوائدمجموع  اإليه

 عدد الدفعات  ×مبلغ الدفعة   =     مجموع مبالغ الدفعات  -1

 د × ط   =                                    

 فوائد الدفعاتمجموع  -2

 الدفعاتاستثمارمجموع مدد  ×معدل الفائدة  ×مبلغ الدفعة =              

+ مدة استثمار الدفعة الثانية + مدة استثمار الدفعة األولى ) ×ع  ×ط =              

 (مدة استثمار الدفعة األخيرة........... + 

 :ويالحظ على قانون مجموع فوائد الدفعات ما يلى

  ثبات قيمة كل من مبلغ الدفعة ومعدل الفائدة يجعلهما عامل مشترك عند

 .تجميع الفوائد

  طول الفترة الزمنية للدفعة ثابت، فإننا سنجد ان مدد إستثمار أو نظراً ألن

سداد عدد من الدفعات خالل مدة محددة سيتناقص بمقدار ثابت، أى أن مدد 
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متوالية عددية، عدد حدودها  شكلاإلستثمار أو السداد هذه ستكون على 

عبارة عن عدد الدفعات خالل هذه المدة، وحدها األول عبارة عن مدة 

ثمار أو سداد الدفعة األولى، وحدها األخير عبارة عن مدة استثمار أو است

سداد الدفعة األخيرة ، ويمكن االستفادة من قانون مجموع المتوالية العددية 

 : الدفعات عبارة عن مددفى هذه النقطة، فيكون مجموع 

= المدد   مجموع
عدد الدفعات

 
 × 

  مدة الدفعة األولى    مدة الدفعة األخيرة 

  
 

 أنهمالحظة  ويجب

  من إلى  الشهرية فى القانون السابق لتحويل المدد( 12)تم القسمة على

 .سنوات

 فى حالة الدفعات العادية 

 تساوى( 1ن)ورمزها مدة استثمار أو سداد الدفعة األولى بالشهور 

 بالشهور الواحدة الدفعة مدة – بالشهور كلها المدة=                         

ً  صفر( = لن )مدة استثمار أو سداد الدفعة األخيرة بالشهور   دائما

  فى حالة الدفعات الفوريةأما 

 بالشهور كلها المدة( = 1ن)مدة استثمار أو سداد الدفعة األولى بالشهور    

 بالشهور الواحدة الدفعة مدة( = لن )مدة استثمار أو سداد الدفعة األخيرة بالشهور 
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 ملة الدفعاتحساب جخطوات 

 :يتم تطبيق الخطوات التالية عند حساب جملة الدفعات 

 استخراج بيانات التمرين : أوال

 ط   مبلغ الدفعة 

 ع   معدل الفائدة

 د    عدد الدفعات

 1ن                          مدة استثمار أو سداد الدفعة األولى بالشهور

 لن                         شهور مدة استثمار أو سداد الدفعة األخيرة بال

 ً  :تطبيق قانون جملة الدفعات  : ثانيا

   ×  ع  ×  ط  +  د  ×  ط  =  جـ
د 

 
     ×    

ل  
ن
  ن  

  
 

  :إلى وتجدر اإلشارة

  وتكونالدفعات خالل مدة محددة باختالف نوع الدفعة فوائد يختلف مجموع 

فى الدفعات العادية وذلك بفرض ثبات كل  امنه أكبر غير العاديةفى الدفعات 

ة للدفعة الواحدة ومعدل مبلغ الدفعة، مدة الدفعات، وطول الفترة الزمني: من

ف مدد استثمار الدفعات إلى اختال فى مجموع الفوائد ويرجع االختالف ة،الفائد

 .نهما عن األخرىفى كل م

 مر دفعات متساوية ، كأن يودع المستثإذا كان هناك نوعين من دفعات اإليداع

جنيه فى أخر كل شهر من الستة أشهر األولى من السنة،  1111قيمة كل دفعة 

جنيه فى أخر كل  2111قيمة كل دفعة  ثم يودع دفعات متساوية أخرى

جملة الدفعات أو رصيد الشخص  فتكون شهرمن الستة أشهر الثانية من السنة  

 :فى نهاية السنة عبارة عن

 الثانية دفعاتال جملة + األولى فعاتدال جملة = الرصيد
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  أو رصيد  إذا كان هناك دفعات أيداع ودفعات سحب فتكون جملة الدفعاتكذلك

 :الشخص عبارة عن

  السحب دفعات جملة – االيداع دفعات جملة = الرصيد

 أى يتم دفعها فى عادية فعاتأنها د يفترض الدفعة نوع ذكر عدم حالة في ،

 .نهاية كل فترة زمنية

  مثال 

فإذا كان معدل الفائدة  البنوكحد أجنيه شهرياً في  1111مبلغ  خصأودع ش

 :إذا كانتبعد سنة  اتأوجد جملة الدفع%  12

 .الدفعة المتساوية تدفع فى آخر كل شهر (1     

 .الدفعة المتساوية تدفع فى أول كل شهر (2

 الحل

 (  يةعاد) الدفعة المتساوية تدفع فى آخر كل شهرإذا كانت ( 1

 البيانات: أوالً 

ً  جنيه 1111= ط   شهر 12=  سنة ،     %     12= ع       ،       شهريا

  ( =د)عدد الدفعات 
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
     =

  

 
 دفعة 12=    

 )حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 
ن

1) 

 دة الدفعة الواحدة الشهورم  -المدة كلها بالشهور  =           

 شهر  11=      1           -          12=                    

 )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور 
ن

 صفر =       (ل
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 (جملة الدفعات)الرصيد : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

   =1111  × 12  +  1111  ×  
  

   
  ×  

   

 
   ×   

      صفر  

  
 

       =12111  +  336 

 جنيه 12661 =      

 (  غير عادية) كل شهر أولالدفعة المتساوية تدفع فى إذا كانت ( 2

 البيانات: أوالً 

ً  جنيه 1111= ط   شهر 12=  سنة ،      %    12= ع       ،       شهريا

  ( =د) عدد الدفعات
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
     =

  

 
 دفعة 12=    

 )حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 
ن

1) 

 شهر  12=     المدة كلها بالشهور    =                                   

 )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور 
ن

       (ل

 شهر  1= مدة الدفعة الواحدة بالشهور =                              

 (جملة الدفعات)الرصيد : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  
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     =1111  × 12  +  1111 ×  
  

   
  ×   

   

 
     ×    

         

  
 

       =12111    +721 

 جنيه 12721 =      

الدفعات العادية ويرجع  جملة من أكبر غير العاديةالدفعات ان جملة  :يالحظ

 اختالف مدد استثمار الدفعاتب والذى يتأثر بدوره مجموع الفوائد إلى االختالف

 .الدفعات غير العاديةعن مدد استثمار  العادية

 مثال 

جنيه  1111ها شهور، مبلغ 3إذا كانت لدينا دفعة ربع سنوية، تدفع كل 

سنوياً، فأوجد جملة هذه الدفعة فى نهاية %  6وتحتسب لها فوائد بسيطة بمعدل  

 : سنة كاملة إذا كانت 

 عادية ( 1

 فورية ( 2

 الحل

 إذا كانت الدفعة عادية( 1

 البيانات: أوالً 

 شهر 12=  سنة ،            %   6= ع        ،         جنيه 1111= ط 

  =( د)عدد الدفعات 
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
     =

  

 
 دفعات  4=    

 )حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 
ن

1) 

 مدة الدفعة الواحدة الشهور  -المدة كلها بالشهور  =           

 شهور  2=      3           -          12=                    

 )ألخيرة بالشهور حساب مدة الدفعة ا
ن

 صفر =       (ل
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 (جملة الدفعات)الرصيد : ثانيا

  ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
 ×    

ل  
ن
  ن  

  
 

     =1111  × 4  +  1111  ×  
 

   
  ×   

  

 
    ×   

      صفر  

  
 

       =4111  +  21 

 جنيه 4121 =      

 (  غير عادية) كل شهر أولفعة المتساوية تدفع فى الدإذا كانت ( 2

 البيانات: أوالً 

 شهر 12=  سنة ،      %    6= ع        ،       جنيه 1111= ط 

  ( =د)عدد الدفعات 
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
     =

  

 
 دفعات 4=    

 )حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 
ن

1) 

 شهر  12=     المدة كلها بالشهور    =                                   

 )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور 
ن

       (ل

 شهر  3= مدة الدفعة الواحدة بالشهور =                              

 (جملة الدفعات)الرصيد : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

      =1111  × 4  +  1111  ×  
 

   
  ×   

 

 
     ×    
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       =4111  +  151 

 جنيه 4151 =      

 مثال

ً في نهاية كل  511يدفع شخص  شهور لمدة سنتين وذلك سداداً  4جنيها

معدل الفائدة البسيطة السنوي  لمبلغ معين اقترضه ، فما هي جملة ما دفعه علماً بأن

 ٪ ؟2

 الحل

 شهور 4كل  نهايةتدفع في ألنها        عادية      نوع الدفعة 

 البيانات: أوالً 

 شهور  4= مدة الدفعة الواحدة بالشهور  ، جنيه  511=  ط

 شهر 24=   02×  2= المدة كلها بالشهور  ، ٪ 8= ع 

  ( =د)عدد الدفعات 
ةمد الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
     =

  

 
 دفعات  6=    

 )حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 
ن

1) 

 مدة الدفعة الواحدة الشهور  -المدة كلها بالشهور  =           

 شهر  21 =      4         -          24=                    

 )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور 
ن

 صفر =       (ل

 (جملة الدفعات)الرصيد : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  
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     =511  × 6  +  511  ×  
 

   
  ×   

  

 
    ×    

       صفر  

  
 

 جنيه 3211 =       211+    3111=       

 مثال

ً في أو 2111يودع شخص  في صندوق توفير البريد  ينل كل شهرجنيها

 ٪ سنوياً ، فما هي جملة ما يستحق في نهاية السنة ؟  11بمعدل 

 الحل

 البيانات: أوالً 

 شهر 12=  سنة ،        %     11= ع        ،       جنيه 2111= ط 

  ( =د)عدد الدفعات 
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
     =

  

 
 دفعات 6=    

 )حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 
ن

1) 

 شهر  12=     المدة كلها بالشهور    =                                   

 )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور 
ن

       (ل

 شهر  2= مدة الدفعة الواحدة بالشهور =                              

 (لدفعاتجملة ا)الرصيد : ثانيا

   ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
   ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

      =2111  × 6  +  2111  ×  
  

   
  ×   

 

 
     ×    

        

  
 

 جنيه 12711 =        766  +  12111=       
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 مثال

ونصف كل شهرين لمدة سنة  أول جنيه تدفع 2111دفعة فورية مقدارها 

 ٪ ، أوجد الجملة آخر المدة ؟ 15بمعدل فائدة بسيطة 

 الحل

 البيانات: أوالً 

 شهر 12= ونصف  سنة ،      %   15= ع      ،     جنيه 2111= ط 

  ( =د)عدد الدفعات 
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
     =

  

 
 دفعات 2=    

 )شهور حساب مدة الدفعة األولى بال
ن

1) 

 شهر  12=     المدة كلها بالشهور    =                                   

 )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور 
ن

       (ل

 شهر  2= مدة الدفعة الواحدة بالشهور =                              

 (جملة الدفعات)الرصيد : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

     =2111  × 2  +  2111  ×  
  

   
  ×   

 

 
     ×    

        

  
 

       =12111  +  2251    

 جنيه 21251 =     
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 مثال 

جنيه تدفع أول كل شهرين لمدة  1111أوجد جملة دفعة فورية مبلغها 

 .نوياً س%  2سنتين ونصف بمعدل فائدة 

 الحل

 البيانات: أوالً 

 شهر 31= تين ونصف سن ،      %   2 = ع      ،     جنيه 1111= ط 

  ( =د)عدد الدفعات 
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
     =

  

 
 دفعة 15=    

 )حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 
ن

1) 

 شهر  31=     المدة كلها بالشهور    =                                   

 )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور 
ن

       (ل

 شهر  2= مدة الدفعة الواحدة بالشهور =                              

 (جملة الدفعات)الرصيد : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

      =1111  × 15  +  1111  ×  
 

   
  ×   

  

 
   ×   

          

  
 

       =15111  +  1211  

 جنيه 16211 =      
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 أنواع خاصة من الدفعات 

من كل شهر، أو فى  11فى بعض األحيان يتم إيداع الدفعات فى يوم 

الت يمكن إلخ وفى تلك الحا1111من كل شهر  21منتصف الشهر، أو فى يوم 

 )الدفعة األولى بالشهور استثمار مدة  ، (د)عدد الدفعات  التوصل إلى
ن

 مدة،  (1

 )الدفعة األخيرة بالشهور  استثمار
ن

بدون استخدام القوانين أو القواعد السابق  (ل

بيانها والمستخدمة فى حالة الدفعات العادية وغير العادية ويفضل عند التعامل مع 

بيانات التمرين من خالل رسم خط الزمن من بداية دفع  هذه الدفعات استنتاج

 :الدفعات وحتى تاريخ طلب الرصيد مع مراعاة اآلتى

  مدة استثمار أى دفعة يتم احتسابها بالشهور من تاريخ دفع تلك الدفعة حتى

 (.تاريخ حساب الجملة)تاريخ طلب الرصيد 

  ور الشهر يتم يوم، وبالنسبة لكس 31إعتبار أن عدد أيام أى شهر تساوى

) أيام تمثل  11إعتبار أن 
 

 
) يوم تمثل  21شهر، ويتم إعتبار أن (  

 

 
شهر، (  

) يوم تمثل  15إعتبار أن 
 

 
 شهر(  

 مثال

ً يوم  311يودع شخص  من كل شهر لمدة سنة بمعدل فائدة  21جنيها

 ٪ ، فما هي الجملة آخر العام ؟ 15بسيطة 

 الحل

 البيانات: أوالً 

  ٪15= ع   12= ن    جنيه  311=  ط

 ديسمبر1111111111111111111111111111111يناير  فبراير مارس    

 

 يوم اإليداع من كل شهر              

21   21    21    21    21    21    21    21    21    21   21     21  
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 دفعة 12=   من الرسم     ( =د)عدد الدفعات 

 )حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 
ن

1) 

=   أيام  11+ شهر   11=  1ن         
 

 
  شهر 11 

 )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور 
ن

       (ل

=    أيام  11=                           
 

 
 شهر   

 (جملة الدفعات)الرصيد : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

     =311  × 12  +  311  ×  
  

   
  ×   

  

 
     ×    

 
 

   
       

 

 
   

  
 

       =12111  +  262,5 

 جنيه 12262,5 =      

 مثال 

جنيه يتم دفعها فى أحد البنوك فى أول  1111دفعة دورية متساوية قيمتها 

ومنتصف كل شهر لمدة سنة والمطلوب حساب جملة الدفعات فى البنك فى نهاية 

ً %  2السنة إذا كان معدل الفائدة البسيطة   .سنويا

 الحل 

 البيانات: أوالً 

 شهر 12= سنة   ،            %   2 = ع      ،           جنيه 1111= ط 
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  ( =د)عدد الدفعات 
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
    = 

  

   
 دفعة 24=    

 )حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 
ن

1) 

 شهر  12=     المدة كلها بالشهور    =                                   

 )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور 
ن

       (ل

 شهر  1,5= مدة الدفعة الواحدة بالشهور =                              

 (جملة الدفعات)الرصيد : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

     =1111  × 24  +  1111 ×  
 

   
  ×   

  

 
   ×    

    5      

  
 

 جنيه 25111 =       1111  +  24111=       

 إيجاد مبلغ الدفعة

إذا كان مبلغ الدفعة غير معلوم فمن البديهى فى تلك الحالة أن يكون رصيد 

من تطبيق قانون جملة الدفعات، معلوماَ حتى نتمكن ( أى جملة الدفعات)الشخص 

وال يحتاج األمر سوى تجهيز البيانات المعطاة ثم التعويض المباشر فى طرفى 

فنحصل على مبلغ الدفعة المتساوية، وإذا كان المعلوم هو قيمة  قانون جملة الدفعات

التوصل لقيمة مبلغ الدفعة المتساوية من خالل  مجموع فوائد الدفعات فيمكن

 : باشر فى طرفى قانون مجموع فوائد الدفعات التالىالتعويض الم

    ×  ع   ×  ط=   مجموع فوائد الدفعات 
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  
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 مثال

يودع شخص في بنك الدلتا أول كل شهرين مبلغاً معيناً وقد وجد أن جملة 

٪ ، فما هي 2لفائدة جنيهاً فإذا كان معدل ا 1571ما يستحق له في نهاية السنة هو 

 قيمة الدفعة المتساوية التي يودعها؟ 

 الحل 

 البيانات: أوالً 

 ج        دفعات غير عادية            كل شهرين 1571=   جملة الدفعات 

 ؟= ط %                     2= شهر               ع  12= سنة  

  =( =د)عدد الدفعات 
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
    =

  

 
 دفعات  6=    

 (1ن)حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 

 المدة كلها بالشهور =                                          

 شهر           12=                                          

 ( لن )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور 

 مدة الدفعة الواحدة بالشهور=                                       

 شهرين=                                         

 جملة الدفعاتتطبيق قانون : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

    ×  ط   +  6   ×   ط  =  1571
 

   
  ×   

 

 
     ×   

           

  
 

 ط  1,22    +     ط 6    =  1571
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    ط 6,22    =  1571

=  ط       
1571

    
     

 جنيه 125=           

 إيجاد معدل الفائدة المستخدم  فى حساب جملة الدفعات

إذا كان معدل الفائدة البسيطة غير معلوم فمن البديهى فى تلك الحالة أن 

معلوماَ حتى نتمكن من تطبيق قانون ( أى جملة الدفعات)د الشخص يكون رصي

جملة الدفعات، وال يحتاج األمر سوى تجهيز البيانات المعطاة ثم التعويض المباشر 

ً إذا كان . فى طرفى قانون جملة الدفعات فنحصل على معدل الفائدة البسيطة أيضا

لمعدل الفائدة البسيطة  التوصل المعلوم هو قيمة مجموع فوائد الدفعات فيمكن

المستخدم فى حساب الفوائد من خالل التعويض المباشر فى طرفى قانون مجموع 

 : فوائد الدفعات التالى

    ×  ع   ×  ط=   مجموع فوائد الدفعات 
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

 مثال 

ذا وجدنا جنيه ومدتها سنة ونصف، فإ 1111دفعة عادية ربع سنوية مبلغهاً 

 جنيه، فما هو معدل الفائدة البسيطة المستخدم ؟ 6451أن جملة هذه الدفعة 

 الحل

 البيانات: أوالً 

 شهور 3ج             دفعات عادية               كل  6451= جملة الدفعات 

 ج1111= ؟                    ط = شهر               ع  12= سنة ونصف  

  =( =د)عدد الدفعات 
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
    =

  

 
 دفعات  6=    
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 (1ن)حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 

 مدة الدفعة الواحدة بالشهور –المدة كلها بالشهور =          

                   =12          -          3           =15 

 صفر( = لن )ة بالشهور حساب مدة الدفعة األخير   

 جملة الدفعاتتطبيق قانون : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

   ×  ع   ×  1111 +  6  × 1111  =  6451
 

 
  ×   

        صفر  

  
 

 ع 3751    +     6111   =  6451

 ع 3751   =      6111   ـــ  6451

 ع  3751=     451

=  ع       
   

    
       =1,12 

          =1,12  ×  111  

 % 12=    المعدل 
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  مثال

ومبلغ  2114جنيه أول كل شهر من شهور عام  511يودع تاجر مبلغ 

جنيه آخر كل شهرين من نفس العام ، إحسب مجموع ما يستحق لهذا التاجر  1111

ً %  2إذا علمت أن معدل الفائدة البسيطة  ،2114فى نهاية عام   . سنويا

 الحل 

 1111جملة دفعات الـ  +   511جملة دفعات الـ  =  رصيد التاجر 

 جنيه 511دفعات الـ ( 1

 % 2= دفعات فورية شهر ية    لمدة سنة      ع     511= ايداعات  ط 

 البيانات: أوالً 

ً  جنيه 511= ط   شهر 12=   سنة ،       %   2= ع       ،       شهريا

  ( =د)عدد الدفعات 
مدة الدفعات بالشهور 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
     =

  

 
 دفعة 12=    

 )حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 
ن

1) 

 شهر  12=     المدة كلها بالشهور    =                                   

 )ور حساب مدة الدفعة األخيرة بالشه
ن

       (ل

 شهر  1= مدة الدفعة الواحدة بالشهور =                              

 (اإليداع األولى جملة دفعات)الرصيد : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

     =511  × 12  +  511  ×  
 

   
  ×   

   

 
     ×    
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 جنيه    6222,5=   222,5+    6111=       

 جنيه 1111دفعات الـ ( 2

 شهر 12= ج        دفعات عادية آخر كل شهرين    سنة  1111= ط  

 البيانات: أوالً 

 ج 1111=  ط %                     2= شهر               ع  12= سنة 

  =( د)عدد الدفعات 
اتالدفع بالشهور  مدة 

مدة  الدفعة الواحدة بالشهور 
   =

  

 
 دفعات   6=     

 (1ن)حساب مدة الدفعة األولى بالشهور 

 مدة الدفعة الواحدة بالشهور –المدة كلها بالشهور =          

                   =12          -          2           =11   

 صفر( = لن )حساب مدة الدفعة األخيرة بالشهور    

 جملة الدفعاتتطبيق قانون : ثانيا

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =  جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

     =  1111 ×  6  + 1111  ×  
 

   
  ×   

 

 
  ×   

        صفر  

  
 

        =6111  +  225       

 جنيه  6225=      

 

 رصيد الشخص( 3

 1111جملة دفعات الـ  +   511جملة دفعات الـ  =  لتاجر  رصيد ا
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                          =6222,5     +6225 

 جنيه  12517,5=        

 مثال

مبلغاً معيناً أول كل شهر اعتبارا من أول أبريل  عودةيودع شخص في بنك 

ً من إبريل سن 2114 ة وكان يودع ضعف هذا المبلغ في منتصف كل شهر أيضا

ً فإذا  22151هو مبلغ  2114فإذا كان إجمالي مستحقاته في نهاية  2114 جنيها

٪ ، فما هو مقدار المبلغ الذي يودعه في أول  11علمت أن معدل الفائدة البسيطة 

 ومنتصف كل شهر  ؟

 الحل

 بيانات الدفعة الثانية بيانات الدفعة األولى

 ط2= الدفعة الثانية  بفرض أن مبلغ  ط= بفرض أن مبلغ الدفعة األولى 

 دفعات  2=  د  دفعات  2=  د 

 شهر  2.5=  1ن شهور  2=  1ن

 نصف شهر =  لن  شهر واحد = ل ن

 ؟=  د       ٪           11= ع                22151= جـ 

    

   (1جـ)جملة الدفعة األولى 

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =    جـ 
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

  ×  ط   + 2   ×   ط  =   1جـ 
  

   
   ×    

 

 
    ×     

       

  
  

 ط 1، 375+  ط    2  =       

 ط  2,375 =       
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   (2جـ )جملة الدفعة الثانية 

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =     جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

  ×  ط 2 + 2   ×   ط 2  =   2جـ
  

   
   ×    

 

 
  ×   

             

  
 

 ط 1، 675+  ط    12  =       

 ط  12,675 =      

 2جـ +   1جـ  = إجمالي الدفعتين في آخر السنة 

  ط 12,675+  ط 2,375=                                         

  ط 22,15=      

 إجمالي الدفعتين في آخر السنة=  ت  إجمالى مستحقا

          22151  =  22,15 ط  

    ط  =
     

     
 

 ج 1111=           

         ط 2=  مبلغ الدفعة الثانية 

            =2  × 1111 

 ج 2111=        

 

  

وهو مبلغ الدفعة األولى         

  الثانيةوهو مبلغ الدفعة       
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 مثال

ً في أول ومنتصف كل شهر بينما يسحب  211يودع شخص   311جنيها

 ٪ أوجد الرصيد في نهاية السنة ؟6شهور فإذا كان معدل الفائدة  3كل  جنيهاً آخر

 الحل

 

 بيانات السحب  بيانات اإليداع 

 عادية      نوع الدفعات       فورية     نوع الدفعات       

 جنيه 311=  ط جنيه 211=  ط

  = د  دفعة  24=  د
  

 
 دفعات 4=      

 أشهر  2=  3 – 12=  1ن شهر  12=  1ن

 صفر =  لن  شهر  1,5=  لن 

 ٪ 6= ع 

 :  إيجاد جملة دفعات اإليداع

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =     جـ 
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

        =  211 ×  24  +211 ×  
 

   
  ×    

   

 
 ×   

          

  
 

 جنيه  4251=   151+    4211  =       

 :  إيجاد جملة دفعات السحب

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =     جـ
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

        =  311 ×  4  +311  ×  
 

   
  ×    

  

 
  ×   

       صفر  

  
 

 جنيه         1227   =       27+    1211  =       
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 إيجاد الرصيد

    جملة المسحوبات   - جملة اإليداعات  =     الرصيد 

         =4251   -      1227  

 جنيه    3723=                          
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 تمارين الدفعات

جنيهاً في نهاية كل شهرين لمدة سنة ونصف حيث وجد أن  611أودع شخص ( 1)

ً ، فما هو معدل  5241رصيده في نهاية السنة و نصف هو  الفائدة جنيها

 البسيطة ؟

جنيهىىاً فىىي أول ومنتصىىف كىىل شىىهر إبتىىداء مىىن أول إبريىىل  511يىىودع شىىخص ( 2)

جنيهىاً فىي  711ثم بدأ بعد ذلك مباشرة بإيىداع  2113وحتى نهاية يناير  2112

، ما هى جملة مسىتحقاته فىي  2113أول ومنتصف كل شهر حتى نهاية سبتمبر 

ً 15دة علماً بأن معدل الفائ 2113نهاية سبتمبر   .٪ سنويا

جنيهاً في آخر كل شهر لمدة سنة فىي أحىد البنىوك وقىد وجىد  211يودع شخص ( 3)

 جنيهاً ، فما هو معدل الفائدة ؟  2511أن جملة ما يستحق له في نهاية السنة هو 

 411جنيهىاً أول كىل شىهرين لمىدة سىنة كاملىة ثىم بىدأ يىودع  211أودع شخص ( 4)

٪ ، فما هىو 15نة أخري فإذا كان معدل الفائدة جنيهاً في أول كل شهرين لمدة س

 رصيده آخر الفترة ؟

جنيهىاً فىي منتصىف  711جنيه في أول كل شهر ويسحب  1611يودع شخص ( 5)

٪ سنوياً ، فما هو رصىيد هىذا الشىخص فىي 12كل شهر ، فإذا كان معدل الفائدة 

 نهاية السنة ؟ 

ثىة شىهور لمىدة سىىنتين فىي بنىك مصىىر مبلىغ معىين فىي أول كىىل ثال شىركةتىودع ( 6)

جنيهىاً فىإذا كىان معىدل الفائىدة  2225وحيث وجدت أن رصيدها في نهاية المىدة 

 ٪ ، فما هى قيمة الدفعة المودعة ؟ 11البسيطة 

يودع شخص في أول كل شهرين مبلغاً معيناً ، فإذا وجد أن جملة ما يسىتحق لىه ( 7)

٪ ، فمىا هىى  12دة السىنوى جنيهاً فإذا كان معدل الفائ 3221في نهاية العام هو 

 .قيمة الدفعة المتساوية 
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جنيىه ومىدتها سىنتين وتحسىب لهىا  511إذا كانت لدينا دفعة ربع سنوية مبلغهىا ( 2) 

سىىنوياً، فأوجىىد جملىىة هىىذه الدفعىىة إذا كانىىت الىىدفعات  % 4فوائىىد بسىىيطة بمعىىدل 

ً . )عادية( أوالً )  .فورية ( ثانيا

جنيىه وتىدفع ذلىك لمىدة  311قيمتها الدوريىة  أوجد جملة دفعة نصف سنوية تبلغ( 2)

 :سنوياً إذا كانت الدفعات%  5سنتين وبفائدة بسيطة بمعدل 

 .فورية( ب. )عادية( أ)     

جنيىه ومىدتها سىنتين  311أوجد جملة دفعة عادية ربع سنوية مبلغهىا الىدورى ( 11)

ً %  12على أساس معدل فائدة بسيطة   .سنويا

شىهر لمىدة  ويىدفع أول كىل جنيه 711 الدورى مبلغها ريةدفعة فو جملة أوجد( 11) 

ً % 2سنة ونصف بمعدل فائدة   .سنويا

جنيىه لمىدة سىنة  511فى بنك فى أول وفىى منتصىف كىل شىهر  شخصأودع (  12)

ً % 4ونصف على أساس معدل فائدة بسيطة  أوجد جملة ما لهذا الشىخص . سنويا

 .فى البنك فى نهاية هذه المدة 

جنيىىه فىىى أول ومنتصىىف كىىل شىىهر لمىىدة سىىنة  611ى البنىىك فىى شىىخصأودع ( 13)

واحدة والمطلوب حساب رصيد هذا الشخص فى البنك فىى نهايىة السىنة إذا كىان 

ً % 2 الفائدة البسيطة المستخدم معدل  .سنويا

مبلغاً معيناً أول كل شهر فى صىندوق التىوفير بمعىدل فائىدة سىنوية عياد يدخر ( 14)

. جنيه 3211الشخص فى نهاية سنة ونصف هو فإذا علم أن رصيد هذا %. 12

 .المطلوب إيجاد مبلغ الدفعة
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 الفصل الثالث

 التحليل الرياضي للخصم التجاري والخصم الصحيح

 والعالقات الرياضية بين نوعى الخصم 
 مقدمة

الدين فى نهاية  هذا فمبلغمعينة يستحق السداد بعد مدة  هنك دينإذا كان 

سداد القيمة االسمية قبل ميعاد  نا، فإذا أراد"ة االسميةبالقيم"المدة يسمى  تلك

سداده فى هذه الحالة سيقل عن القيمة االسمية، يتم استحقاقها، فإن المبلغ الذى 

" بالقيمة الحالية"لسداد الدين لسابق المبكر فى التاريخ االمدفوع  األقلويسمى المبلغ 

كما على  "بالخصم "ذا الدين يسمى ،والفرق بين القيمة الحالية والقيمة االسمية له

 "الحطيطة" الخصم أحياناً فى البنوك لفظ 

جنيه ، تستحق السداد بعد  1111فإذا فرضنا أن شخص مدين ألخر بمبلغ 

ستة شهور من اآلن ، وأراد المدين أن يسدد دينه حاالً ، فإنه ال يقوم بسداد الـ 

جنيه ، والمبلغ األخير هو  271جنيه كلها، ولكنه سيدفع مبلغ ما وليكن  1111

القيمة الحالية للدين، والخصم أو الحطيطة عبارة عن الفرق بين القيمة االسمية 

جنيه وهو مقابل الفائدة المستحقة على هذا  31والقيمة الحالية لهذا الدين وهو مبلغ 

 :الدين بين تاريخى االستحاق والسداد، وبناءعليه فإن 

   (الحطيطة)الخصم  –سمية القيمة اال= القيمة الحالية 

  القيمة الحالية –القيمة االسمية ( = الحطيطة)الخصم 

  (الحطيطة)الخصم + القيمة الحالية = القيمة االسمية 

والتطبيقات على الخصم كثيرة فى الحياة المالية والتجارية،   حيث أنه من 

والكمبياالت  الشائع سداد الديون فى المعامالت التجارية بأوراق تجارية كالسندات

والتى تستحق السداد بقيمتها االسمية فى تاريخ الحق لتاريخ تحريرها ، لكن نظراً 

إلعتبارات السيولة وحاجة الدائنين الذين فى حوزتهم مثل هذه األواق لألموال 

السائلة، لتسيير أعمالهم، فعادة ما يلجأ هؤالء الدائنون إلى بيع ما يحوزنه من أوراق 

البنوك التجارية، ويحصلون على قيمتها الحالية ، والعملية التى  تجارية إلى أحد

يقوم بها البنك هنا تسمى عملية خصم أو قطع األوراق التجارية، حيث يقوم البنك 

 .بخصم مبلغاً مقابل دفع قيمة هذه األوراق قبل ميعاد استحقاقها 
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خصم ويسمى المبلغ المستقطع هنا بالحطيطة، وتعرف المدة من تاريخ ال 

أو القطع حتى تاريخ االستحقاق األصلى للورقة التجارية، باسم مدة الخصم ، فى 

حين يطلق على القيمة التى يدفعها البنك للدائن بعد الخصم، اسم القيمة الحالية 

 .للورقة، أما قيمة الدين األصلى فتسمى بالقيمة االسمية 

 تعاريف

 :تاليةفى ضوء ما تقدم يمكن التاكيد على المفاهيم ال

هى القيمة المستحقة الدفع فى تاريخ معين، وقد يتم إثباتها فى ورقة : القيمة االسمية

 .تجارية 

هو مبلغ معين يتم التنازل عنه خصماً من القيمة االسمية للدين فى مقابل :  الخصم

الحصول على الدين قبل موعد استحقاقه الدين، والخصم يشبه الفائدة فى طريقة 

 .حسابه

فى نازل عنه، للدين وقيمة الخصم المت هى الفرق بين القيمة االسمية  الحالية القيمة

 . التاريخ السابق لتاريخ االستحقاق

هو التاريخ الذى يجب على المدين أن يدفع فيه القيمة االسمية : تاريخ االستحقاق

 .للدين

يه دفع هو تاريخ سابق لتاريخ االستحقاق وهو التاريخ الذى يتم ف:  تاريخ الخصم

 .القيمة الحالية للدين ويسمى أيضاً باسم تاريخ القطع

 .نسبة مئوية تحسب بها الخطيطة :  معدل الخصم

 .هى المدة المحصورة بين تاريخ االستحقاق و تاريخ الخصم:  دة الخصمم 
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 أنواع الخصم

" الخصم التجارى أو الحطيطة الخارجية "هناك نوعين من الخصم وهما 

 ".يح أو الحطيطة الداخليةالخصم الصح"و 

 :الخصم التجارى: أوالا 

ويطلق عليه أحيانا الحطيطة الخارجية وتتخذ هنا القيمة االسمية كأساس  

لحساب الخصم، كما أن القيمة الحالية الناتجة فى مثل هذه الحالة تسمى بالقيمة 

 .الحالية التجارية 

ا   :الخصم الصحيح: ثانيا

ً الحطي  طة الداخلية وفى هذا النوع من الخصم تتخذ ويطلق عليه أحيانا

كما أن القيمة الحالية الناتجة فى  القيمة الحالية الصحيحة كأساس لحساب الخصم،

 .مثل هذه الحالة تسمى بالقيمة الحالية التجارية 

 الرموز المستخدمة 

 القيمة االسمية

 القيمة الحالية التجارية

 القيمة الحالية الصحيحة

 (الحطيطة الخارجية)الخصم التجارى 

 (الحطيطة الداخلية)الخصم الصحيح 

 معدل الخصم

 مدة الخصم

 
 ق  س

 ق  ح   ت

 ق  ح  ص

 خ  ت

 خ ص

 ع

 ن
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 :القوانين

 :يوجد ثالث مجموعات من القوانين وهى

 :قوانين الخصم التجارى: أوالا 

 الخصم  يمة االسمية تتخذ كأساس لحسابمن التعاريف السابقة تبين أن الق

التجارى، وبناءاً عليه فالخصم التجارى عبارة عن فائدة يتم احتسابها على 

 الخصم التجارياستنتاج قانون  أساس القيمة األسمية للدين وبالتالى يمكن 

ق )بالقيمة األسمية ( أ)من القانون األساسى للفائدة، وذلك باستبدال المبلغ 

 :كما يلى(  س

 المدة× المعدل × القيمة االسمية = الخصم التجارى 

 : أى أن             

 (1)ـــــــــــــــ                  ن×  ع  ×  س ق = ت خ             

    وبعد الحصول على قيمة الخصم التجارى، إذا تم طرحه من القيمة

 :، بمعنى أنالقيمة الحالية التجاريةاألسمية سنحصل على 

 الخصم التجارى -القيمة االسمية  =  القيمة الحالية التجارية      

 :أى أن         

 (2)ــــــــــــــــ               ت خ   -  س ق   =   ت ح ق

ا   :قوانين الخصم الصحيح: ثانيا

 حة كأساس لحساب فى هذا النوع من الخصم تتخذ القيمة الحالية الصحي

 :هو فائدة القيمة الحالية الصحيحةبمعنى أن الخصم الصحيح  الخصم

 مدة الخصم×المعدل × القيمة الحالية الصحيحة = الخصم الصحيح         

 :أى أن        

 (3)ـــــــــــــــــــــ            ن × ع × ص ح ق = ص خ
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  هى عدم ( 3)لكن المشكلة التى تواجهنا فى تطبيق القانون السابق رقم

القيمة الحالية الصحيحة ولذلك يجب علينا قبل تطبيق معرفتنا مقدماً بمقدار 

حساب القيمة الحالية الصحيحة، وذلك باستخدام الصيغة ( 3)القانون رقم 

 :التالية

ـــــــــــــــــــــ     
ق س

ن  ع     
  ق ح ص   

 الفرق بين القيمة القيمة االسمية والقيم الحالية الصحيحةقد يتم حساب و 

الخصم فنحصل على  لومة مسبقاً ضمن بيانات التمرينبشرط أن تكون مع

 :أى أنالصحيح أو الحقيقى وقد يسمى أيضاً بالحطيطة الداخلية 

 القيمة الحالية الصحيحة –القيمة االسمية = الخصم الصحيح 

 (5)ــــــــــــــــــــــــ         ص ح ق  - س ق =  ص خ

 : مالحظات

 خصم تجارى لخصم يفترض انه إذا لم يذكر في التمرين نوع ا 

  الخصم الصحيح  أكبر من دائماً الخصم التجاري 

  ا في مسائل الخصم  يوم 736عدد أيام السنة  دائما

  736 على باأليام إذا كانت المدة باأليام فيتم تحويلها إلي مدة سنوية وذلك بقسمة المدة  

 11فنقسمها على  بالشهور سواء كان الخصم تجارى أو صحيح ، أما إذا كانت المدة 

  إذا أعطي في التمرين تاريخين أحدهما تاريخ السداد الفعلي واآلخـر تاريخ االستحقاق

 : فيجب حساب المدة بينهم باأليام طبقاً للقاعدة اآلتية

 ( يوم السداد ال يحسب أما يوم االستحقاق يحسب ) 

  المعدل سنوي قبل حساب قيمة الخصم يجب أن يكون 

 يجاد قيمة الخصم سواء التجاري أو الصحيح فيجب تحديد قيمة كل مـن الخصم ومـدة إل

 الخصم 

  القيمة الحاليةالمبلغ الذي يدفعه المدين للدائن أو المبلغ المدفوع فعالً يسمي 

 بمعلومية القيمة االسمية فيتم اتباع اآلتي  المعدل أو المدةإذا طلب إيجاد : 

  ت حيث  اري خيتم حساب الخصم التج : 

 ق ح ت   -ق س  =   ت    خ
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   حساب المجهول بتطبيق قانون الخصم التجاري: 

 ن ×ع  ×  ق س  = خ ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  52× إيجاد المدة بالشهور  ، ونضرب 12× ( نضرب ) عندما يكون ناتج ن كسور 

 إليجاد المدة باأليام 361إليجاد المدة باألسابيع أو نضرب 

 :مثال 

شهور، فإذا علمت  2جنيه يستحق السداد بعد  11111ين بمبلغ شخص مد

 :أوجد كل من %  6أن معدل الخصم 

 . ـ القيمة الحالية التجارية 1      

 . ـ الخصم التجارى 2      

 . ـ القيمة الحالية الصحيحة 3     

 . ـ الخصم الصحيح 4     

 الحل

 % 6= ،     ع        شهور    2=  ،    ن       ج  11111= ق س     

 

 (:خ ت)ـ الخصم التجارى  1

 ن×ع  ×  ق س  = خ ت 

ت
خ
 

ت 

س تت
ق
 

 ن  ع 
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×    11111= خ ت 
 

   
  ×  

 

  
 جنيه 451=      

 :(ق ح ت)ـ القيمة الحالية التجارية  1

 ق ح ت   -ق س  =   ح ت   

 جنيه 2551=      451   -  11111=   ح ت   

 :(ص ح ق) الصحيحة الحالية القيمة ـ 3

ق س

ن  ع     
 ق ح ص   

     

  
 
  

  
 

   
   

 ق ح ص   

 =2562,4 

 :يمكن إيجاده بإحد طريقتين: (خ ص)ـ الخصم الصحيح   4

 :األولى

 ن× ع × ق ح ص = خ ص 

× 2562,4= خ ص 
 

   
  ×

 

  
 جنيه 431,6=      

 :الثانية

 (نفس اإلجابة) جنيه 431,6=     ق ح ص  -ق س = خ ص  

 مثال

أراد  2115سبتمبر  23جنيه تستحق في  3451كمبيالة قيمتها االسمية 

، أوجد % 12فإذا علمت أن معدل الخصم  2115مايو  26المدين أن يسددها في 

 الخصم التجاري والقيمة الحالية 
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 الحل

 ؟= ق ت ؟   ،    = ،   خ ت %     12= ، ع  جنيه  3451= س ق 

 تاريخ االستحقاق   تاريخ القطع

 26/5/2115    23 /2  /2115 

 المدة باأليام  حساب 

  سبتمبر  أغسطس  يوليو   يونيو    مايو 

 يوم 121=  23 + 31 + 31 +  31 +    5 =ن 

 :إيجاد الخصم التجاري 

  ن × ع × ق س = خ ت 
 

    =3451  × 
12 

× 
121 

 جنيه  217= 
111 361 

 :إيجاد القيمة الحالية التجارية 

 خ ت  -ق س  = ت ح ق 

 جنيه  3243=      217 – 3451=        

  استنتاج

عبارة عن الفرق بين القيمة األسمية والخصم التجارى القيمة الحالية التجارية :         

 خ ت -ق س  = ت ح ق 

 :    لكن

 ن× ع × ق س = خ ت 

 بالتعويض عن خ ت فى معادلة ق ح ت

 ن× ع × ق س  -ق س  = ت ح ق 

 ( ن ع – 1 ) س ق = ت ح ق:   عامل مشترك نصل إلى( ق س)وبإخذ 
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 مثال

 2112فبراير  2سدده المدين في  2112مايو  2دين يستحق الدفع في  

 12كقيمة حالية وإذا علمت أن معدل الخصم التجاري  5342فإذا دفع مبلغاً وقدره 

 ، فاحسب القيمة االسمية ؟ % 

 الحل

 تاريخ االستحقاق    تاريخ القطع 

   2/2/2112                2/5/2112 

 يوم القطع هو نفسه يوم االستحقاق فيتم حساب المدة بالشهور  ∵

 % 12= ع ،       5342= ت ح ق شهور   ،    3=    2ــ    5= ن    

 ؟ = ق س  : األسميةإيجاد القيمة 

      

  (ع ن  – 1) ق س = ت ح ق 

 

ق ح ت

ع ن     
 ق س 

 

    

   
 
  

  
  
   

   
            

 

       =
    

     
 جنيه    5611=        
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 مثال

جنيه  2111يوم بلغ الخصم التجاري للكمبيالة  121كمبيالة تستحق بعد 

 ؟٪ سنوياً ، أحسب القيمة االسمية للكمبيالة  21فإذا كان معدل الخصم 

 الحل

 ٪ 21= ع ،           يوم  121= ن    ، جنيه  2111= ت  خ

 : إيجاد القيمة االسمية 

= ق س 
خ ت

ع     ن
       

    21111     جنيه
    

   
       

    

  
   
   

  
  
   

 ق س 
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 تحليل العالقة بين

 الخصم التجارى والصحيح

وكذلك  بين الخصم التجارى والخصم الصحيح يشمل التحليل عالقات الفرق

 :على النحو التالىالنسبة بين الخصمين، وذلك 

 :الفرق بين الخصم التجارى والخصم الصحيح : اوالا 

 : حيث أن 

 فائدة القيمة االسمية = الخصم التجارى 

 (الخصم الصحيح+ القيمة الحالية الصحيحة )فائدة =                      

 (1)فائدة الخصم الصحيح+ فائدة القيمة الحالية الصحيحة =                     

 حيث أن : 

(2)فائدة القيمة الحالية الصحيحة          = الخصم الصحيح   

(2)، ( 1)من   

(3)فائدة الخصم الصحيح   +الخصم الصحيح =  الخصم التجارى   

(3)من   

فائدة الخصم الصحيح   = الخصم التجارى ــ الخصم الصحيح   

 أى أن الخصم التجارى يزيد عن الصحيح بمقدار فائدة الخصم الصحيح

 الفرق بين الخصمين = فائدة الخصم الصحيح 

(4)ن          × ع × الخصم الصحيح = الفرق بين الخصمين   

ا   :العالقة بين الخصم التجارى والخصم الصحيح : ثانيا

 ن× ع × القيمة االسمية = الخصم التجارى 
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 ن× ع × القيمة الحالية الصحيحة = الخصم الصحيح 

 :بالقسمة ينتج أن 

ميةاالس القيمة 

القيمة الحالية الصحيحة
    

الخصم التجارى

الخصم الصحيح
 

 : ومنها 

 ×  القيمة االسمية = القيمة الحالية الصحيحة 
الخصم الصحيح

الخصم التجارى
 

   ×القيمة الحالية الصحيحة = القيمة االسمية 
الخصم التجارى

الخصم الصحيح
 

 (3)أيضاً من 

فائدة الخصم الصحيح  +م الصحيح الخص=  الخصم التجارى   

ن× ع  × خ ص  + خ ص = خ ت   

(  ن× ع  +  1)خ ص  = خ ت   

: أى أن الخصم التجارى هو جملة الخصم الصحيح، ومنها   

=   خ ص  
 خ ت 

     ع   ن  
 

 

 مثال

يوم فبلغ الخصم  21قبل موعدها بـ % 12كمبيالة تم قطعها بمعدل           

 د الخصم التجاري والقيمة االسمية ؟ ج ، فأوج12الصحيح 

 الحل

 ج 08= خ ص  ، يوم  91= ن  ،  %02= ع 
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 إيجاد الخصم التجارى

 اآلخر  الخصممعطى أحد الخصمين ومطلوب  ∵

  نستخدم قانون العالقة بين الخصمين 

 ( ع ن +  0)خ ص = خ ت      

  + 0     08=  خ ت  
12 

× 
21  

 
111 361 

 نيه   ج    54,12=               

 إيجاد القيمة االسمية 

 قانون الخصم التجارى  يفضل استخدام 

 ن ×   ع   ×  ق س    =    خ ت            

  ق س = 
 خ ت 

= 
08.54  

 
 02 ن× ع 

× 
91  

   011 361   

             = 608  جنيه

  

 مثال

لكمبيالة قطعت  جنيه 15إذا كان الفرق بين الخصمين التجاري والصحيح 

 :شهر واحد  المطلوبستة أقبل موعدها ب% 12بمعدل 

 القيمة االسمية( 3) الخصم الصحيح( 2)   الخصم التجارى ( 1) 

 الحل
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 = ن      ،   %12= ع    ،  ج  15  =الفرق  
 

  
 

 : بمعلومية الفرق بين الخصمينإيجاد الخصم الصحيح ( 1)

 م وضع هذا القانون األتى مباشرة عند إعطاء الفرق بين الخصمين فيت

 ن ×        ع              ×       خ ص = الفرق     

 ×خ ص   =   15 
12 

× 
6 

111 12 

 خ ص 1,16=   15

=  خ ص 
  

    
    

 ج    251= 

 ( بمعلومية خ ص)إيجاد الخصم التجارى ( 2)

 ( ع  ن +  1)خ ص = خ ت 

          =251 ×  (  1      +
  

   
          ×

 

  
      ) 

 ج  265=       

 

 ( بمعلومية خ ت)إيجاد القيمة االسمية ( 3)

خ ت

ع     ن
 ق س 
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 ق س 

 

   

    
                    

 جنيه 4416,67     =        

 مثال

يمتها اثبت أن الفرق بين الخصم التجاري والخصم الصحيح لكمبيالة ق 

هو فائدة الخصم % 12شهور بمعدل  3ج تم قطعها قبل موعدها بـ511االسمية 

  الصحيح ؟ 

 الحل

 % 12= ،     ع        شهور    3=  ،    ن       ج  511= ق س   

 المطلوب إثبات أن

 ن × ع × ص خ = ص خ - ت خ

 الطرف األيمن

 (:خ ت)الخصم التجارى 

 ن×ع  ×  ق س  = خ ت 

×    511= خ ت 
  

   
  ×  

 

  
 جنيه  15=      

 :(خ ص)الخصم الصحيح  

 :أوالً  (ص ح ق) الصحيحة الحالية القيمة نوجد
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ق س

ن  ع     
 ق ح ص   

   

  
 
  

  
  
   

   
 ق ح ص         

 جنيه  425,4=        

 :(خ ص)الخصم الصحيح  إيجاد 

 :يمكن إيجاده بإحد طريقتين

 ح ص ق  -ق س  = خ ص  

   425,4ــ  511=       

  جنيه 14,6=    

 :إيجاد الفرق بين الخصمين

 1,4=   14,6ــ  15= خ ت ــ خ ص 

 سرالطرف األي

 ن× ع × خ ص   =إيجاد فائدة الخصم الصحيح 

          =14,6   ×
  

   
  ×  

 

  
 

 =1,4 

 الفرق بين الخصمين هو فائدة الخصم الصحيح.  

  



78 

 

 راق التجاريةخصم األو عناصر

ورقة تجارية ـ قبل ميعاد استحقاقها ـ فإن ( قطع)عندما يقوم البنك بخصم أو 

البنك يستقطع مبلغ من القيمة االسمية للورقة، يتوقف ذلك المبلغ المستقطع على تلك 

القيمة األسمية وهو ما أطلق عليه الخصم التجارى، أو الحطيطة الخارجية، كما 

الخصم، فيزيد بطول هذه المدة ويقل بقصرها، أيضا يتاثر  يتأثر مقدار الخصم بمدة

مبلغ الخصم بمعدل الخصم فيزيد بزيادته ويقل بنقصانه،ويسمى الفرق بين القيمة 

االسمية للورقة التجارية ومقدار الخصم عليها باسم  القيمة الحالية التجارية للورقة      

ابق فقط عند قطع األوراق لكن البنك عادة ال يكتفى بخصم مبلغ الحطيطة الس

التجارية ولكن هناك عنصرين أخرين يستقطعهما البنك، وهما عمولة البنك، 

 :ومصاريف التحصيل، حيث

 : عمولة البنك 

وهى عمولة يتقاضاها البنك مقابل قيامه بدور الوسيط بين محرر الكمبيالة           

أو فى )تحسب كنسبة فى المائة و المستفيد، وتوفيره نقود سائلة للمستفيد، وعادة ما 

من القيمة االسمية للكمبيالة، ومن ثم ال تتأثر العمولة بمدة القطع للورقة ( األلف

 . التجارية

 :مصاريف التحصيل 

وهى مصاريف يتقاضاها البنك مقابل قيامه بتحصيل قيمة الورقة التجارية 

ه المصاريف من المدين وبدون تدخل من المستفيد من هذه الورقة، وتحسب هذ

من القيمة االسمية للورقة، و عادة ما يشترط وجود ( أو فى األلف)كنسبة فى المائة 

مبلغ ثابت كحد أدنى كمصاريف تحصيل عن كل ورقة، ومن ثم ال يتأثر أيضاً هذا 

 .العنصر بمدة القطع للورقة التجارية 

يومين وقد جرى العرف على أن تضيف البنوك مدة قدرها يوماً واحداً أو   

عى مدة الخصم، وذلك للعمل على زيادة مدة الخصم من ناحية، وإلعطاء ( كمهلة)

 .فرصة معقولة للمدين للقيام بسداد دينه من ناحية أخرى 

ومما تقدم يتضح لنا أن البنك يقوم بخصم ثالث عناصر مقابل قيامه بقطع 

التجارى، وثانيها األوراق التجارية وتوفيره ألموال سائلة للمستفيد، أولها الخصم 
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عمولة البنك، وثالثها مصاريف التحصيل، ومجموع هذه العناصر يطلق عليه 

 ".األجيو"

 :أى أن 

 مصاريف التحصيل+   عمولة البنك  +   الخصم التجارى  = األجيو 

ويطلق على صافى ما يسدده البنك للمستفيد مقابل قطع أى ورقة تجارية 

 :أى أن " صافى القيمة الحالية "

 األجيو –القيمة اإلسمية = صافى القيمة الحالية           

وبالطبع فإن صافى ما يحصل عليه المستفيد يكون أقل من القيمة الحالية          

 . التجارية 

ويشار إلى أن البنك يضيف عادة يوم مهلة سداد أو يومين إلى مدة الخصم 

 .التى يستخدمها البنك فى حساب الخصم التجارى 

الطبيعى أن معدل الخصم االجمالى الذى حققه البنك سوف يزيد عن  ومن

معدل الخصم االجمالى اسم المعدل الحقيقى، فى  معدل الخصم المعلن ويطلق على

 . على معدل الخصم" المعدل االسمى"حين يطلق 

ويعرف المعدل الحقيقى بأنه معدل الخصم االجمالى الذى يحصل عليه 

 .نقود الواحدة من القيمة االسمية بالنسبة لوحدة الزمن البنك بالنسبة لوحدة ال

=  معدل الخصم االجمالى 
األجيو

القيمة األسمية     مدة الخصم
 

 بدون مهلة السداد 

 

 مثال

 31خصمت لدى بنك مصر في  1225يونيو  2كمبيالة تستحق الدفع في 

و عمولة  % 21جنيه بمعدل خصم  2451.24فبلغ صافي الكمبيالة  1225مارس 
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ومصاريف تحصيل  %  1,1
 

 
وكان البنك يضيف مهلة قدرها يومان عند %   

احسب كال من القيمة االسمية لهذه الكمبيالة ثم احسب معدل  ،الخصم مدة حساب

 . الخصم اإلجمالي السنوي

 الحل

      حساب مدة الخصم    

 يوم 72= سداد      ،     المدة بالمهلة  يومين مهلةيضاف للمدة السابقة 

 %  1,1  =عمولة  %21= ،ع   2451.24= في الكمبيالة صا

 =مصاريف تحصيل 
 

 
    % 

 الخطوات

  ن× ع × ق س = خ ت  ( 1

 = 
ق 

 س
× 

21  
× 

72 
 ق س  1.14 =

111 361 

 

 نسبة العمولة × ق س = عمولة ال( 2

 × ق س =
1  

 ق س   1.111 =
1111 

 

 نسبة م التحصيل× ق س = تحصيل . م ( 3

  

 × ق س =
1  

 ق س   1.111125 =
2111 

 

 تاريخ القطع

31/3/2115 

 تاريخ االستحقاق 

2/6/2115 

  (31 – 31  )        

  يونيو  مايو  أبريل  مارس   

 يوم 71=  2 + 31 + 31 +  1 المدة 

 تم إضافة يومين مهلة 
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 تحصيل .م+ عمولة + خ ت = األجيو  ( 4

 ق س  1.111125+ ق س  1,111+ ق س  1,14=      

 ق س  1.14225=                

 

 األجيو  –ق س = صافي الكمبيالة  (5

 ق س  1.14225 -ق س  =   2451.24    

 ق س 1,25775   =   2451.24              

 

 

 

 القيمة األسمية

 

 جنيه    2561  =   ق س    

 

 معدل الخصم اإلجمالى

 

معدل الخصم 

ع)اإلجمالي 
*

) 
= 

 األجيو 

 ن × ق س 

 

 

 *ع

 
= 

 ق س  1,14225
 

 ×ق س 
71  

361  

                              =1,217  ×111  

                             =7,21  % 

 

  

2451.24   
 = 

 ق س  1.25775
 

1.25775 1.25775 

 بدون أيام المهلة 
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 مثال 

ك األمريكي هو إذا كان معدل الخصم اإلجمالي السنوي الذي حققه البن

ج قطعت قبل موعدها بشهرين 611عند خصم كمبيالة قيمتها االسمية % 22

، فما هو معدل الخصم التجاري للكمبيالة % 2ومصاريف التحصيل % 2والعمولة 

 ؟ 

  

    = ،       ن   611= ، ق س %  22=   *ع
 

  
%             2= عمولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  ،      

 ؟ = ع     ،     % 2= تحصيل . م

 

 ن ×                *ع×        ق س  = األجيو 

    =611 × 
22 

× 
2 

 ج22= 
111 12 

 

 تحصيل . م+    عمولة       +   خ ت       =  األجيو

    × 611+   خ ت  =      22
 

   
    +611 ×    

 

   
 

 24+ خ ت    =       22
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  استخدام طريقة النمر فى حساب الخصم التجارى

إذا كان هناك عدد من الديون لها تواريخ استحقاق مختلفة ونفس معدل 

الخصم فإننا يمكن أن نستخدم طريقة النمر التى سبق أن استخدمت فى إيجاد 

إليجاد مجموع الخصومات التجارية مع مراعاة أن عدد أيام مجموع الفوائد ، وذلك 

ً ،ألن الخصم التجارى هو فى   361السنة عند حساب الخصم التجارى هى يوما

 .الحقيقة عبارة عن فائدة القيمة االسمية

 : مثال

 :شركة مدينة بالديون اآلتية 

 يوم  21جنيه تستحق بعد  11111

ً  31جنيه تستحق بعد  15111  يوما

 يوم   41جنيه تستحق بعد  21111

المطلوب حساب المبلغ الواجب سداده اليوم لجميع هذه الديون علماً بأن معدل 

 %.12الخصم السنوى هو  

 الحل

 إيجاد مجموع النمر اليومية( 1

 اليومية النمر     =             باأليام المدد     المبلغ

11111 × 21           =        211111   

15111 × 31          = 451111       

66166 × 64          = 666866    

 1451111 =                    اليومية النمر مجموع    
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 الخصم التجارى للديون الثالثة مجموع إيجاد( 2

 ×مجموع النمر =  مجموع الخصم التجارى          
ع

   
  

               =1451111 × 
    

   
 

 جنيه     23,34= 

 المبلغ الواجب سداده اليوم لجميع هذه الديون( 3

 القيمة الحالية التجارية للديون الثالثة= 

 مجموع القيم األسمية للديون  ـ مجموع الخصم=            

 423,3 ــ(     21111+    15111  +  11111= )              

 423,3ــ   45111=                      

 جنيه  44516,7=                       
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 تمارين على الخصم

جنيه تستحق السداد بعد سنة وثالثة   شهور،  61111شركة مدينة بمبلغ ( 1)

القيمة الحالية الصحيحة و الخصم الصحيح والخصم : والمطلوب إيجاد كل من 

ً %  5صم التجارى و القيمة الحالية التجارية لهذا الدين إذا كان معدل الخ  .سنويا

يوماً، أوجد كل من  271جنيه تستحق الدفع بعد  2111كمبيالة قيمتها االسمية ( 2)

الخصم التجارى و القيمة الحالية التجارية، إذا قبل قطعها اليوم أحد البنوك 

ً %  2التجارية وذلك بمعدل خصم   .سنويا

ً  151جنيه تستحق بعد  71111شركة مدينة بمبلغ( 3) لقيمة الحالية أوجد ا. يوما

ً % 6التجارية لهذا الدين إذا كانن معدل الخصم   .سنويا

% 3شهور، خصم هذا الدين بمعدل  11شخص مدين بمبلغ معين يستحق بعد ( 4)

ً فوجد أن قيمته الحالية التجارية  جنيه ، فما هى القيمة االسمية  3211سنويا

 للدين ؟

يوماً، خصم هذا الدين فوجد  151جنيه تستحق بعد  4111شركة مدينة بمبلغ ( 5)

 جنيه ، فماذا كان معدل الخصم؟  3211أن قيمته الحالية التجارية 

إذا علمت أن الفرق بين الخصم التجارى والخصم الصحيح لدين يستحق بعد ( 6)

ً  32سنوياً يبلغ %  12يوماً بمعدل  121  :المطلوب . جنيها

 .يجاد الخصم التجارىإ( ب.            إيجاد القيمة االسمية للدين( أ

 .إيجاد القيمة الحالية الصحيحة( د.        إيجاد الخصم الصحيح ( ج

 11إذا كان الفرق بين الخصم التجارىوالخصم الصحيح لدين يستحق بعد ( 7)

جنيهات، فاحسب القيمة االسمية لهذا الدين إذا علمت  11شهور من اليوم هو 

ً %  12إن معدل الخصم هو   .سنويا

% 2ا كان الخصم التجارى لكمبيالة تستحق الدفع بعد سنة وشهرين بمعدل إذ( 2)

ً هو  ً فما هو الخصم الصحيح؟ ما هى القيمة االسمية  121,6سنويا جنيها

 للكمبيالة؟
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٪ وذلك 22إذا كان معدل الخصم اإلجمالى السنوى الذي حققه البنك األهلى هو ( 2)

ل موعدها بشهرين وحيث جنيه قطعت قب 12111عند خصم كمبيالة قيمتها 

٪ ، فما هو معدل الخصم التجارى  2٪ ومصاريف التحصيل  2العمولة 

 للكمبيالة ؟ 

جنيه  611جنيهات لكمبيالة قيمتها األسمية  11إذا بلغ الخصم التجارى ( 11)

 التجارى المستخدم ؟ قطعت قبل موعدها بتسعون يوماً ، فما هو معدل الخصم

 21عدها بأربعة أشهر في البنك األهلى قبلغ األجيو كمبيالة قطعت قبل مو( 11)

٪ ، فما هي القيمة  12جنيه كما أن معدل الخصم اإلجمالى السنوى كان 

 األسمية للكمبيالة ؟ 

 2111إلي البنك األهلى كمبيالة قيمتها األسمية  12/2/2114في  شخصقدم ( 12)

٪ وكان 12ارى ، فإذا كان معدل الخصم التج11/2/2115جنيهاً وتستحق في 

٪ كما أن البنك يضيف يوماً 1٪ ومصاريف تحصيل 2 البنك يستقطع عمولة

 مهلة للسداد ، فأوجد صافى الكمبيالة ؟ 

  15/11/2114إلي بنك مصر الكمبياالت التالية في شخص قدم ( 13)

 21/1/2115جنيهاً تستحق في  6111كمبيالة قيمتها األسمية 

 6/3/2115نيهاً تستحق في ج 7111كمبيالة قيمتها األسمية 

 17/4/2115جنيهاً تستحق في  2111كمبيالة قيمتها األسمية 

 1٪ ومصاريف تحصيل 2٪ وأن البنك يقتطع عمولة 12فإذا كان معدل القطع 

 فما هو صافى هذه الكمبياالت  ٪ 
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 الفصل الرابع

 طرق استهالك القروض قصيرة األجل 

  مقدمة

ى إتساع اإلئتمان وزيادة الثقة التجارية وهى تلعب القروض دوراً أساسياً ف

من أهم األسباب التى تؤدى إلى تطور وانتعاش الحياة االقتصادية فى بلد ما، ذلك 

ألنها تعمل على تشجيع أصحاب األعمال على التوسع فى أعمالهم ومشروعاتهم 

 الحالية، أو بالدخول فى أعمال ومشروعات جديدة ، وألهمية الدور الذى تلعبه

القروض هذا كان البد من وجود طرق تنظم سداد هذه القروض بشكل يتوافق عليه 

بما يؤدى إلى تحقيق المصلحة  ،(المقترض)والمدين ( الُمقرض)كل من الدائن 

استهالك "والعدالة بين الطرفين، وتسمى عملية سداد القروض وفوائدها باسم 

ى القرض عملية اختيار وتتنوع طرق استهالك القروض بما يتيح لطرف" القروض

المالئمة، وذلك بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات المدين ( االستهالك)طريقة السداد 

المادية من ناحية، وبما يحقق أيضاً مصلحة الدائن من ناحية أخرى مما يؤدى فى 

 .النهاية إلى تحقيق الغاية من التوسع فى هذه القروض

شأة مالية متخصصة فى فإذا اقترض شخص ما، مبلغ معين، من من

أن يسدد القرض وفوائده ( المقترض) اإلقراض، فإن فى إمكان الطرف األول 

 المنشأة المالية المتخصصة فى)بطرق مختلفة يتم االتفاق عليها مع الطرف الثانى 

وفى إطار الطرق المختلفة الستهالك  –اإلقراض، بما يتفق مع مصلحة كل منهما 

لذا كان علينا عرض ومناقشة  –المالية والتجارية  القروض السائدة فى السوق

والظروف . الطرق المختلفة الستهالك القروض من حيث ، ماهية كل طريقة 

من أطراف  –المدين والدائن  –المناسبة الستخدامها وتحديد إلتزامات كل طرف 

التعاقد قبل اآلخر، وذلك بهدف تقييم هذه الطرق من ناحية ووصوالً إلى طرق 

سبة لكل حاله على حدة من ناحية آخرى ويأكيدا للناحية التطبيقية لبعض منا

 .موضوعات الفائدة البسيطة من ناحية ثالثة 
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 نواع القروضأ

 يجب أن ننوه هنا، وقبل تناول طرق استهالك القروض إلى أن القروض

 : يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين، هما 

  :القروض قصيرة األجل  -1

التى تكون آجلها سنة فأقل، وتستند طرق سدادها إلى أسس وهى القروض 

 .الفائدة البسيطة 

  :القروض طويلة األجل  -2

وهى القروض التى يتحدد أجلها بأكثر من سنة، وقد تصل مدد آجلها إلى 

 .عشرات السنين، وتستند طرق سدادها إلى أسس الفائدة المركبة 

 :الطرق المختلفة الستهالك القروض 

نذكر  (سداد القروض وفوائدها) ستهالك القروض عديدة ال رقط هناك

 :منها

 نهايةسداد أصل القرض والفوائد المستحقة عليه دفعة واحدة عند استحقاقه فى  -1

 .مدة القرض

سداد أصل القرض فى نهاية مدة نهاية القرض، بينما تسدد فوائد القرض كلها أو  -2

 .مدة القرض بدايةبعضها مقدماً فى 

سداد أصل القرض فى نهاية مدة نهاية القرض، بينما تسدد فوائد القرض كلها  ـ 3

 .متساوية تشبه الدفعات المتساوية خالل مدة القرض  أقساطأو بعضها على 

سدد أصل القرض فقط على أقساط متساوية بينما تسدد الفوائد على الرصيد  -4

سداد القسط المتساوى من المتبقى فى نهاية كل فترة زمنية محددة تتفق مع فترة 

 .األصل

سداد أصل القرض والفوائد المستحقة عليه فى صورة أقساط متساوية من أصل  -5

 .القرض وفوائده معاً 
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وسوف نناقش فيما يلى بعض من هذه الطرق الستهالك القروض وذلك 

 :لشيوع استخدامها فى الحياة العملية 

عليه دفعة واحدة عند استحقاقه فى سداد أصل القرض والفوائد المستحقة : أوالا 

 :نهاية مدة القرض 

ً لهذه الطريقة يقوم المدين بسداد أصل القرض مع الفوائد المستحقة  وفقا

دفعة واحدة فى نهاية مدة القرض، وعادة ما تستخدم هذه ( أى جملة القرض)عليه 

إال فى الطريقة فى حالة القروض التى تتم لمشروعات أو عمليات ال تظهر نتائجها 

نهاية مدة محددة، ففى نهاية المدة تكون قد تحققت نتائج أعمال المشروع، وتكون 

ً فى حالة الديون قصيرة األجل، والصغيرة نسبياً، مما  هذه الطريقة مناسبة أيضا

 . يسمح للمدين بدفع المستحق عليه من قرض وفوائد دون مشكالت مالية له 

مفهوم ه فى الباب األول عند مناقشة وال تختلف هذه الطريقة عما تم دراست

قيمة كل منهما،حيث يسدد المدين جملة والعوامل المؤثرة فى تحديد والجملة الفائدة 

 :القرض، وهى عبارة عن 

 الفوائد المستحقة على القرض خالل مدته+ أصل القرض = جملة القرض 

ا  لقرض كلها أو سداد أصل القرض فى نهاية مدة القرض، بينما تسدد فوائد ا: ثانيا

ا   (فى بداية مدة القرض)بعضها مقدما

وفقاً لهذه الطريقة يقوم الدائن باستقطاع الفائدة المستحقة على القرض كلها 

أو بعضها مقدماً، ثم يسلم المدين المبلغ المتبقى بعد االستقطاع المشار إليه، وفى 

لقرض مضافاً إليها نهاية مدة القرض يتسلم من المدين قيمة القرض كاملة، أو قيمة ا

وتستخدم هذه الطريقة عادة فى . باقى المستحق عليه من فوائد على حسب اإلتفاق

حالة قروض السيارات والعقارات، كما تستخدم فى نفس األحوال التى تستخدم فيها 

فى هذه الطريقة يكون فى حالة ( البنك)الطريقة أوالً، وتختلف عنها فى أن الدائن 

، ويترتب على ذلك أن (المشترى أو المقترض)لى المدين أفضل لفرض شروطه ع

يصبح معدل الفائدة الذى يحققه الدائن من هذه الطريقة أكبر من معدل الفائدة 

 .اإلسمى الذى تم االتفاق عليه 
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ا  سداد أصل القرض في نهاية مدة القرض ، بينما تسدد فوائد القرض كلها أو : ثالثا

    :خالل أستحقاق  القرض بعضها علي أقساط دورية متساوية

ً لهذه الطريقة يقوم المدين بسداد أصل القرض في نهاية مدة القرض،  وفقا

سواء بالنسبة )أما الفوائد فإنها تدفع علي أقساط دورية متساوية خالل مدة القرض 

وتشبه أقساط  سداد الفوائد بذلك، الدفعة  علي حسب اإلتفاق،( للفوائد كلها أو بعضها

العادية، وتجمع هذه الطريقة بين ظروف أستخدام الطريقتين السابقتين ،  المتساوية

وذلك ألن التقسيط يتناول الفوائد فقط، وقد يشمل الفوائد  كلها أو بعضها علي حسب 

اإلتفاق، وتسمح هذه الطريقة للدائن باستغالل إقساط الفائدة المسددة في إعادة 

ى ضرورة إلتزام المدين بسداد أقساط استغاللها لصالحه مرة اخرى، ومن هنا تأت

بمعدل فائدة يختلف  الفوائد في مواعيد استحقاقها ، وإال حسبت عليه فوائد تأخير

                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                              قليالً عن المعدل األسمى المتفق عليه 

الفوائد علي الرصيد  وتسديد أصل القرض فقط علي أقساط متساوية، داسد: رابعا

في نهاية كل فترة زمنية محددة تتفق مع فترة  من رصيد القرض المتبقي

 :سداد القسط المتساوى من األصل 

تسمى هذه الطريقة في بعض االحيان باسم طريقة األقساط المتناقصة، ذلك 

ة كل فترة زمنية محددة يتناقص باستمرار، ألن الرصيد المتبقى من القرض في نهاي

ً تكون في تناقص مستمر  ومن ثم فان الفائدة المحسوبة علي الرصيد المتبقى إيضا

لتناقص هذا الرصيد ، ويالحظ هنا أن قسط استهالك القرض يتكون من جزءين 

الفائدة  : والجزء الثانى. القسط الدورى المتساوى من أصل القرض: الجزء األول

رية علي الرصيد المتبقى من القرض في نهاية كل فترة زمنية، وكالهما الدو

يتناقص بزيادة فترات اإلستهالك، ولذلك نجد أن قسط اإلستهالك اإلجمالى للقرض 

ً بصفة مستمرة، حتى  يتم استهالك القرض بالكامل، وتتبع هذه  يتناقص أيضا

دات بصفة مستمرة تبدأ مع الطريقة عندما يدر المشروع المستثمر فيه القرض اإليرا

تكون هذه اإليرادات في  بداية القرض وتستمر حتى نهاية مدة القرض، وبشرط أن

الفترات الزمنية األولى أكبر منه في الفترات الزمنية األخيرة عن مدة القرض، كما 

تتبع هذه الطريقة عندما يكون الطلب على المال في السوق أكبر من العرض، أى 

دائن في موقف أفضل من موقف المدين، وبمقتضى هذه الطريقة نجد حينما يكون ال

 :أن 
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 =عدد أقساط االستهالك 

 =قيمة القسط الدورى الثابت من أصل القرض 

رصيد = الفائدة على الرصيد المتبقى من القرض عن الفترة الزمنية الواحدة 

 طول الفترة الزمنية الواحدة ×ع  ×القرض فى بداية هذه الفترة 

عدد األقساط المستهلكة  –قيمة القرض = د القرض فى بداية أى فترة زمنية رصي

 قيمة القسط الواحد  ×من أصل القرض 

طول   ×ع  ×قيمة القرض = الفائدة على الرصيد فى بداية الفترة الزمنية األولى 

 الفترة الزمنية الواحدة 

ت من أصل القرض القسط الدورى الثاب= القسط اإلجمالى لالستهالك عن أى فترة 

فائدة الرصيد المتبقى من القرض عن + 

 هذه الفترة 

ا خامس سداد أصل القرض والفوائد المستحقة عليه بصفة دورية على أقساط : ا

ا   : متساوية من أصل القرض وفوائده معا

ً لهذه الطريقة يقوم المدين بسداد القرض وفوائده على أقساط دورية  وفقا

هنا يسدد فى آخر كل فترة دورية منتظمة، ويشتمل القسط  ، والقسط(ثابتة)متساوية 

لسداد الفوائد : لسداد جزء من قيمة القرض األصلى، والثانى :على جزئين األول

المستحقة على القرض، وتناسب هذه المشروعات تجارية التى تدر إيراداً منتظماً 

تساوية، وسوف يتم ويشبه القسط الثابت هنا دفعة عادية م. خالل فترة حياة المشروع

تناول هذه الطريقة بشئ من التفصيل من خالل عرض بعض الحاالت التطبيقية و 

 األمثلة المحلولة وذلك على النحو التالى

 :لحساب قيمة هذا القسط تستخدم المعادلة التالية   

 األقساط جملة= القرض جملة

 :والطرف األيمن من المعادلة السابقة وهو

 عليه المستحقة الفوائد + القرض أصل = القرض جملة     
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 :بينما الطرف األيسر من نفس المعادلة وهو      

 .عليها المستحقة الفوائد + األقساط مجموع = األقساط جملة     

وتحقق المعادلة السابقة العدالة بين كل من المدين والدائن، وقد يتفق معدل 

قساط ، أوقد يختلف، بحسب الفائدة على القرض ومعدل فائدة على استثمار األ

الظروف السائدة فى سوق العرض والطلب على األموال، وعائد استثمارها، 

وبالطبع سوف تختلف قيمة القسط الثابت فى حالة اختالف معدل الفائدة على 

وبالطبع ستزيد قيمة . القرض عن معدل فائدة استثمار األقساط عنه فى حالة إتفاقهما

ئدة على القرض عن معدل فائدة إستثماراألقساط المحصلة القسط لو زاد معدل الفا

 .والعكس صحيح

تحسب عليه فائدة بسيطة بمعدل ( أ)فإذا افترضنا أن هناك قرض قيمته 

 أصل من متساويةال قساطوتم استخدام طريقة األ( ن)، لمدة زمنية محددة (ع)

ً  وفوائده القرض وكان عدد ( ط) فى سداده هو وفوائده، وذلك بقسط ثابت وليكن معا

ويستمر السداد خالل الفترة ( ع)السابق  يتم استثمارها بنفس المعدل( د)األقساط 

 :، فإن المعادلة المستخدمة لحساب القسط ستكون على الصورة التالية (ن)الزمنية 

 األقساط جملة   =    القرض جملة

  ×  ع   ×  ط  +  د   ×   ط  =(  ع ن+1) ×أ 
د 

 
   ×   

ل  
ن
  ن  

  
 

ا   :خطوات إيجاد قيمة القسط المتساوى من األصل والفائدة معا

يمكننا إتباع الخطوات الثالثة التالية إليجاد قيمة القسط المتساوى من 

 ً  :وتطبيق المعادلة السابقة األصل والفائدة معا

 إيجاد جملة القرض: أوالا 

 : القرضيتم تطبيق الخطوات التالية عند حساب جملة 

 القرض بياناتاستخراج ( 1)

  القرضأصل   أ 
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  على القرض معدل الفائدة  ع 

  القرضمدة   ن 

 :جملة القرض التالى قانونتطبيق ( 2)

 (ن ع+1) × أ =  القرض جملة

  .أن يكون المعدل والمدة بالسنوات يراعىعند تطبيق قانون جملة القرض و

ا   األقساط جملةإيجاد : ثانيا

 : األقساططوات التالية عند حساب جملة يتم تطبيق الخ

 األقساطاستخراج بيانات  ( 1)

 ط                     القسطمبلغ 

 ع                      على األقساط معدل الفائدة

 د                       األقساطعدد 

 1ن                                                 بالشهور القسط األولمدة 

 لن                                              األخير بالشهور القسط  مدة 

 : األقساطتطبيق قانون جملة ( 2) 

   ×  ع  ×  ط  +  د  ×  ط  =  جملة األقساط
د 

 
    ×    

ل  
ن
  ن  

  
 

ا   تطبيق المعادلة التالية : ثالثا

 جملة األقساط=    جملة القرض 

ً  يمكن التوصل إلى كما ( ط) قيمة القسط المتساوى من األصل والفائدة معا

  :فقط تعتمد على القاعدة األساسية للطريقة وهىخطوة واحدة من خالل تطبيق 
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 جملة األقساط=  جملة القرض  

 التالية المختصرة وذلك بتطبيق الصيغة

    ×  ع   ×  ط  +  د   ×   ط  =(  ع ن+1) ×أ 
د 

 
   ×   

ل  
ن
  ن  

  
 

كما يمكننا ( ط)قيمة القسط المتساوى  فنحصل فى خطوة واحدة على

أو التوصل إلى المعدل  بمعلومية باقى البيانات( أ)الحصول على قيمة القرض 

بمعلومية باقى البيانات األخرى كماسيتم إيضاحه فى الحاالت  (ع)المستخدم 

 .التطبيقية

المدين بسداد القرض وفوائده بنهاية مدة  وتضمن الطريقة السابقة قيام

التى يتحملها  القرض، كما يالحظ على هذه الطريقة أنها تقلل من أعباء الفوائد

 :التى يتحملها المقترض عبارة عن  المدين حيث تكون مجموع الفوائد

 مجموع األقساط  المسددة خالل مدة القرض ــ أصل القرض= مجـ ف    

  .   أ  ــ   د   ×   ط   =  ف جـم  .                       :  أى أن

 القرض جدول استهالك

هو كشف حساب يتم فيه متابعة القرض وعملية سداد األقساط أوالً بأول 

ويأخذ جدول االستهالك الشكل ( البنك) ويتم إعداده بواسطة الطرف الدائن عادة 

 :اآلتى 

 جملة األقساط جملة القرض 

 القرض    ×××

 فائدته   ×××

 القسط األول ××× 

 فائدته  ×××

 القسط الثانى  ×××

 فائدته  ×××

 القسط الثالث  ×××

 فائدته  ×××

⋮ 
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⋮ 

 وهكذا

 األقساط جملة       ××× القرض جملة            ×××

ويالحظ أن جملة القرض تشبه فى حسابها جملة مبلغ وحيد مستثمر، ومن 

أما . استه فى الفصل األول من هذا الكتابثم فهى تخضع لقانون الجملة السابق در

جملة األقساط فهى تشبه فى حسابها جملة دفعات عادية يتم سدادها فى نهاية كل 

فترة زمنية، فهى تخضع لقانون جملة الدفعات السابق دراسته فى الفصل الثانى من 

هذا الكتاب، وقد يكون القسط المتساوى شهرى أى يتم سداده فى نهاية كل شهر 

شهور  3صفة دورية وقد يكون القسط ربع سنوى أى يتم سداده فى نهاية كل ب

صفر دائماً، وذلك = وهكذا  كما يالحظ أن فائدة القسط األخير  ⋯⋯بصفة دورية 

ً  ألن مدة استثمار القسط األخير سوف ويمكن (  صفر=  لن )تساوى صفر دائما

ائدة القسط األخير حساب فوائد األقساط كل على حده بطريقة مختصرة حيث ف

قيمة القسط )دائماً وفائدة القسط قبل األخير تساوى حاصل ضرب ( صفر)تساوى 

وإليجاد فائدة القسط السابق له يتم ضرب ( مدة القسط الواحد ×معدل الفائدة  ×

وهكذا، ألن مدد األقساط تتناقص فى صورة  ⋯⋯ 4 ×ثم  3 ×ثم  2 ×الناتج 

 . متوالية عددية

 مثال 

جنيه واتفق مع  51111اجر بضاعة من أحد الموردين بمبلغ اشترى ت

المورد على سداد قيمة البضاعه بأقساط شهرية متساوية من األصل والفوائد معا 

أحسب قيمة . سنويا% 12فإذا عملت أن معدل الفائدة البسيطة المستخدم . خالل عام 

 .القسط الشهرى ومجموع الفوائد التى تحملها المدين 

 الحل

 إيجاد جملة القرض: أوالا 

 :الخطوات التاليةب

 القرض بياناتاستخراج 

 سنة= ،       ن %          11= ،       ع          51111= أ 
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 :التالى قانونتطبيق ال

 (ع ن+1) ×أ =   القرض جملة

                   =51111 × (1 + 
  

   
       × 1)  

 جنيه 56111=                 

ا   األقساط جملةإيجاد : ثانيا

 شهر 12=  سنة ،            %    12= ع        ،         ؟   =ط 

  ( =د) األقساط عدد
مدة  األقساط بالشهور 

مدة  القسط الواحد بالشهور 
     =

  

 
 قسط  12=    

 )األول بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

1) 

 الشهورب الواحد القسطمدة   -المدة كلها بالشهور  =           

 شهور  11=      1         ــ        12=                    

 )بالشهور  األخير القسطحساب مدة 
ن

 صفر =       (ل

 جملة األقساط تطبيق قانون

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =    
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

  ×  ط  +  12 ×  ط  =    
  

   
  ×   

  

 
    ×    

      صفر  

  
 

 ط 1,66  +ط   12=       

 ط 12,66 =      
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ا   تطبيق المعادلة التالية : ثالثا

 جملة األقساط=    جملة القرض 

 ط  12,66  =    56111    

= ط 
    

     
    

 جنيه 4423,4=   

 جنيه 4423,4= قيمة القسط الشهرى المتساوى     

 ع الفوائدإيجاد مجمو

 ــ  أ   د   ×   ط=   مجـ ف  

 =4423,4 × 12  - 51111   

 جنيه  3121,2=  

 

 مثال

٪ 22جنيه بمعدل فائدة  61111اقترضت مؤسسة من أحد البنوك مبلغ 

متساوية يتم دفعها كل شهرين على أن يتم سداد القرض على أقساط  االتفاقوكان 

على أن يتم دفع يخ عقد القرض القرض وفوائده في خالل سنة من تار أصلمن 

 .القسط األول فى نهاية الشهرين التاليين لعقد القرض مباشرة

 : المطلوب 

  .إيجاد القسط المتساوي: أوالً  

 .تصوير جدول استهالك القرض: ثانياً  

 .حساب الفوائد الخاصة بكل قسط :ثالثاً 
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 الحل

 إيجاد القسط المتساوي: أوالا 

 جملة القرضإيجاد 

 :يلى  كما

 القرض بياناتاستخراج 

 سنة= ،       ن %           22= جنيه      ،       ع     61111= أ 

 :جملة القرض قانونتطبيق 

 (ع ن+1) ×أ =   القرض جملة

                   =61111 × (1 + 
  

   
      × 1)  

 جنيه    73211=                 

 األقساط جملةإيجاد 

 شهر 12=  سنة ،            %    22= ع        ،         ؟   =ط 

  ( =د) األقساط عدد
مدة  األقساط بالشهور 

مدة  القسط الواحد بالشهور 
     =

  

 
 أقساط    6=    

 )األول بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

1) 

 الشهورب القسط الواحدمدة   -المدة كلها بالشهور  =           

 شهور  11=      2         ــ        12          =          

 )األخير بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

 صفر =       (ل
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 جملة األقساط تطبيق قانون

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =    
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

  ×  ط  +  6 ×  ط  =    
  

   
  ×   

 

 
    ×    

     صفر  

  
 

 ط 1,55  +ط    6=       

 ط 6,55 =      

 تطبيق المعادلة التالية 

 جملة األقساط=    جملة القرض 

 ط  6,55  =    73211    

= ط 
73211

    
 جنيه 11175,57=    

 جنيه 11175,57= قيمة القسط  المتساوى     

ا    تصوير جدول استهالك القرض: ثانيا

 جملة األقساط                                   جملة القرض    

 القرض  61111

 فائدته  13211

 القسط األول 11175,57

  ×  11175,57) فائدته 2142.26
  

   
  ×   

  

  
 ) 

 الثاني القسط 11175,57

  ×  11175,57) فائدته 1222.31
  

   
  ×   

 

  
 ) 

 القسط الثالث 11175,57

  ×  11175,57) فائدته 1222.31
  

   
  ×   

 

  
 ) 

 القسط الرابع 11175,57
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  ×  11175,57) فائدته   212.54
  

   
  ×   

 

  
 ) 

 القسط الخامس 11175,57

  ×  11175,57) فائدته 412.77
  

   
  ×   

 

  
 ) 

 القسط السادس 11175,57

  ×  11175,57) صفر   فائدته
  

   
  ×   

صفر

  
 ) 

73211 73211 

ا   حساب الفوائد الخاصة بكل قسط: ثالثا

فى الجدول السابق أسفل كل قسط  حساب الفوائد الخاصة بكل قسطتم 

نتيجة التناقص  الفوائد الخاصة بكل قسطويالحظ التناقص التدريجى فى قيمة 

التدريجى فى مدة استثمار كل قسط لوجود عالقة طردية بين قيمة الفائدة ومدة 

يراعى لتسهيل حساب فوائد األقساط و .المستثمر مع ثبات العوامل األخرى القسط

× ط = ) فائدة القسط قبل األخير   (ليس له فوائد)صفر =  فائدة القسط األخير : أن

لنحصل على فائدة القسط السابق )   2× ثم نضرب الناتج ( مدة القسط الواحد × ع 

 وهكذا 111(  له

 

 مثال

٪ 24جنيه بمعدل فائدة  17441حد البنوك مبلغ اقترضت مؤسسة من أ

سنوية متساوية من على أن يتم سداد القرض على أربعة أقساط ربع  االتفاقوكان 

في خالل سنة من تاريخ عقد القرض، على أن يتم دفع القسط  قيمة القرض وفوائده

  : المطلوب شهور األولى من تاريخ عقد القرض،   3األول فى نهاية 

  .إيجاد القسط المتساوي: أوالً 

  .تصوير جدول استهالك القرض: ثانياً 

 ً  . طاقساألفوائد مجوع حساب  :ثالثا

 الحل



010 

 

 إيجاد القسط المتساوي: أوالا 

 جملة القرضإيجاد 

 :كما يلى 

 القرض بياناتاستخراج 

 سنة= ،       ن %           24= جنيه      ،       ع     17441= أ 

 :القرض جملة قانونتطبيق 

 (ع ن+1) ×أ =   القرض جملة

                   =17441 × (1 + 
  

   
      × 1)  

 جنيه    21625,6=                 

 

 األقساط جملةإيجاد 

 شهر 12=  سنة ،            %    24= ع        ،         ؟   =ط 

  ( =د) األقساط عدد
مدة  األقساط بالشهور 

واحدال بالشهور  مدة  القسط 
     =

  

 
 أقساط    4=    

 )األول بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

1) 

 الشهورب القسط الواحدمدة   -المدة كلها بالشهور  =           

 شهور  2=      3         ــ        12=                    

 )األخير بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

 صفر =       (ل
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 جملة األقساط تطبيق قانون

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =    
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

  ×  ط  +  4 ×  ط  =    
  

   
  ×   

 

 
    ×    

    صفر  

  
 

 ط 1,36  +ط    4=       

 ط 4,36 =      

 تطبيق المعادلة التالية 

 جملة األقساط=    جملة القرض 

 ط  4,36  =    21625,6    

= ط 
21625 6

     
 جنيه 4261=    

 جنيه 4261= قيمة القسط  المتساوى الربع سنوى     

ا   تصوير جدول استهالك القرض: ثانيا

 جملة األقساط                          جملة القرض     

 القرض    17441

 فائدته    4125,6

 القسط األول 4261

  × 4261)   فائدته 222,2
  

   
  ×   

 

  
 ) 

 القسط الثاني  4261

  × 4261)   فائدته 525,2
  

   
  ×   

 

  
 ) 

 القسط الثالث 4261

  × 4261)   فائدته 227,6
  

   
  ×   

 

  
 ) 

 القسط الرابع 4261
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  × 4261)   صفر فائدته
  

   
  ×   

صفر

  
 ) 

 جملة األقساط    21625,6 جملة القرض   21625,6

 

ا   إيجاد مجموع الفوائد: ثالثا

 ــ  أ   د   ×   ط=   مجـ ف  

 =4261  × 4  - 17441  

 جنيه  2411=  

 البيع باألجل

 ىبسداد جزء فور ومقيو جلأي بضاعة باأل ءشرابالشخص  ما يقومعند

 بلغم:  سيكونفإن مبلغ القرض  ، ثم يطلب تقسيط باقى الثمن عند الشراء( مقدم)

 نقداً  المدفوع الجزء    ــ  الشراء ثمن  =  ( أ ) القرض

 مثال

 مع اتفق وقد جنيه 121111 ثمنها معين تاجر من بضاعة شخص اشتري

 البائع يمنحه وأن الشراء وقت جنيه 31111 قدره نقدي مبلغ له يدفع أن على البائع

 تدفع متساوية شهرية أقساط خالل يسدد كامل عام مدته بالباقي(  قرض)  ائتمان

ً %  6 الفائدة معدل كان فإذا شهر كل آخر   الشهري القسط هو فما ،سنويا

 الحل

   :القرض بيانات

 ج 31111=  نقداً  منها المدفوع المبلغ    ،ج    121111=  البضاعة ثمن

 نقداً  المدفوع المبلغ -   البضاعة ثمن=     (أ) القرض مبلغ  

                           =     12111  -    31111   
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  جنيه 21111=   

 % 6= ،         ع          سنة=  ن

 :جملة القرض قانونتطبيق 

 (ع ن+1) ×أ =   القرض جملة

                   =21111 × (1 + 
 

   
      × 1)  

 جنيه    25411=                 

 األقساط جملةإيجاد 

 شهر 12=  سنة ،            %    6= ع        ،         ؟   =ط 

  ( =د) األقساط عدد
مدة  األقساط بالشهور 

مدة  القسط الواحد بالشهور 
     =

  

 
 قسط    12=    

 )األول بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

1) 

 الشهورب القسط الواحدمدة   -المدة كلها بالشهور  =           

 شهور  11=      1         ــ        12=                    

 )األخير بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

 صفر =       (ل

 جملة األقساط تطبيق قانون

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =    
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

  ×  ط  +  12 ×  ط  =    
 

   
  ×   

  

 
    ×    

     صفر  

  
 

 ط 1,33  +  ط  12=       
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 ط 12,33 =      

 تطبيق المعادلة التالية 

 جملة األقساط=    جملة القرض 

 ط  12,33  =    25411    

= ط 
25411

     
 جنيه 7737=    

 جنيه 7737= قيمة القسط  المتساوى الربع سنوى 

 مثال

يمكن  عند بيعه باألجل، جنيهاً ولكن 21111ثمنه فوراً جهاز عالج طبيعى 

ويقسط الباقي على أقساط شهرية متساوية لمدة سنة بمعىدل  ٪  21اد دفعة مقدمة سد

 .٪ ، أوجد القسط المتساوي  12فائدة بسيطة 

 الحل

   :القرض بيانات

ج    21111=  لجهازا ثمن 

21111=  نقداً  منها المدفوع المبلغ  ×   
  

   
 جنيه 4111=   

    نقداً  المدفوع المبلغ  -   لجهازا ثمن=     (أ) القرض مبلغ  

                           =     21111  -    4111   

  جنيه 16111=   

 % 12= ،         ع          سنة=  ن

 :جملة القرض قانونتطبيق 

 (ع ن+1) ×أ =   القرض جملة
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                   =16111 × (1 + 
  

   
      × 1)  

 جنيه    17221=                 

 األقساط جملةإيجاد 

 شهر 12=  سنة ،            %    6= ع        ،         ؟   =ط 

  ( =د) األقساط عدد
مدة  األقساط بالشهور 

مدة  القسط الواحد بالشهور 
     =

  

 
 قسط    12=    

 )األول بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

1) 

 الشهورب القسط الواحدمدة   -المدة كلها بالشهور  =           

 شهور  11=      1         ــ        12=                    

 )األخير بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

 صفر =       (ل

 جملة األقساط تطبيق قانون

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =    
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

  ×  ط  +  12 ×  ط  =    
  

   
  ×   

  

 
    ×    

     صفر  

  
 

 ط 1,66  +ط    12=       

 ط 12,66 =      

 تطبيق المعادلة التالية 

 جملة األقساط=    جملة القرض 

 ط  12,66  =    17221    
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= ط 
17221

     
    

 جنيه 1415,5= 

 جنيه 1415,5=  قيمة القسط  المتساوى الربع سنوى 

 أصل القرضإيجاد 

يتم إتباع نفس الخطوات السابقة التى تم تطبيقها عند حساب قيمة القسط 

ويتم ( أ)المتساوى مع مراعاة أن المجهول فى هذه الحالة سيكون أصل القرض 

 (.ط)الحصول عليه بمعلومية القسط 

 مثال

 تدفع سنوية سدس أقساط على بسداده وتعهد المال من مبلغ شخص قترضا

 ، جنيه 26172 الواحد القسط قيمة كانت فإذا ، كاملة سنة لمدةشهرين فى نهاية كل 

 % 6 البسيطة الفائدة معدل كان إذا للمستثمر الممنوح االئتمان مبلغ أصل هو فما

 الحل

   :القرض بيانات

  % 6=  ع  ، سنة 1=  ن    ،  ؟=  أ

 :جملة القرض 

 (ع ن+1) ×أ =   القرض جملة

 + 1) ×أ =                   
 

   
      × 1)  

 أ 1,16=                  
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   :األقساط بيانات

 مدةج   ،    26172=  س ،       ( شهر 12) سنة=  بالشهور كلها المدة

    % 6=  ع،            (شهرين كل) سنوي سدس=  الواحد القسط

  ( =د) األقساط عدد
مدة  األقساط بالشهور 

مدة  القسط الواحد بالشهور 
    = 

  

 
 أقساط    6=    

 )األول بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

1) 

 الشهورب القسط الواحدمدة   -المدة كلها بالشهور  =           

 شهور  11=      2         ــ        12=                    

 )األخير بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

 صفر =       (ل

 ساطجملة األق تطبيق قانون

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =     
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

     =  26172  × 6  +26172  ×  
 

   
  ×  

  

 
 ×   

     صفر 

  
 

 جنيه  531111,25=         

 تطبيق المعادلة التالية 

 جملة األقساط=    جملة القرض 

 ملة األقساطج=        جملة القرض        

 531111,25=         أ            1,16

                جنيه  511111=        أ 
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 مثال

د بمعتتدل فا تتدة  د معينتتا ٪ وكتتان 21اقترضتتت مسسستتة متتن أحتتد البنتتوع مبل تتا

االتفاق على أن يتتم ستداد القترل علتى أقستاط شتهرية متستاوية متن قيمتة القترل 

أقستاط مباشترة تتوافرت  3جنيه وبعد ستداد  2111وفوا ده لمدة سنة قيمة كل منها 

السيولة النقدية لدى المسسسة فأرادت دفع المتبقي من القرل دفعة واحدة ، احسب 

 المبلغ الذي ستدفعه المسسسة ؟ 

 الحل

 : (أ)الجديد  القرض بيانات

 جنيه       2111=  ،   ط       ٪21= ع      ،     ؟=   أ  

 شهر = مدة القسط الواحد 

  أقساط توافرت السيولة 3وبعد سداد   شهر، 02= سنة = المدة كلها 

 شهور   9=   3   -  02=  المتبقية  القرل مدة 

 (مدة القرل المتبقية × ع   + 0)    أ= جملة القرل الجديد 

+    0) أ = 
  

   
  ×   

 

  
  ) 

    أ  0105=                        

   :قيةالبا األقساط بيانات

 أقساط 9=  (د)الباقية عدد األقساط 

 شهور  8=   0  -  9( = 0ن)  باقىقسط أول مدة 

د )              صفر ( =  لن )  باقىقسط أخر مدة   ( دا ما

 : جملة األقساط الباقية تطبيق قانون
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    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =         
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

         =  2111  × 2 + 2111  ×  
  

   
  ×  

  

 
  ×   

      صفر 

  
 

 جنيه       09211=   1211+   12111=            

 تطبيق المعادلة التالية 

 جملة األقساط=    جملة القرض 

 جملة األقساط=        جملة القرض        

 12211=         أ             1,15

      جنيه   65,16625=                أ 

 معدل فائدة القرضإيجاد 

يتم إتباع نفس الخطوات السابقة التى تم تطبيقها عند حساب قيمة القسط 

ويتم ( ع)المتساوى مع مراعاة أن المجهول فى هذه الحالة سيكونمعدل الفائدة 

 (.ط)الحصول عليه بمعلومية القسط 

 مثال

 االئتمان سداد على الدائنين مع اتفق فإذا جنيه 611 بمبلغ مدين مستثمر

 معدل هو فما ، جنيه 51.522 الواحد القسط قيمة كاملة سنة لمدة شهرية بأقساط

  ؟ المستخدم السنوي الفائدة

 الحل

  :القرض بيانات

 ؟  =  ع  ، سنة 1=   ن        ،  611=  أ

  :القرض جملة إيجاد
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  ( ن ع+   1)      أ=        جـ

  ( 1 × ع+    1)  611  =   جـ

ع 611 + 611=  القرض جملة  

   :األقساط بيانات

    (شهر 12) سنة=    بالشهور كلها المدة

                            جنيه   51,522=  س                    شهر=  الواحد القسط مدة

  ( =د) األقساط عدد
مدة  األقساط بالشهور 

طالقس الواحد بالشهور  مدة  
    =

  

 
 أقساط   12=     

 )األول بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

1) 

 الشهورب القسط الواحدمدة   -المدة كلها بالشهور  =           

 شهور  11=      1         ــ        12=                    

 )األخير بالشهور  القسطحساب مدة 
ن

 صفر =       (ل

 قساطجملة األ تطبيق قانون

    ×  ع   ×  ط   +  د   ×   ط  =      
د 

 
     ×     

ل  
ن
  ن  

  
 

   

  ×  ع × 51,522  + 12 ×  51,522=       
  

 
  × 

     صفر 

  
 

   جنيه    ع 711,223 + 224,612=          

   :القاعدة تطبيق 

 األقساط جملة       =             القرض جملة  

   ع 223,711+  612,224=                  ع 611 +  611 
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 611 – 612,224      =       ع 223,711 – ع 611 

 12,224=                        ع  316,222 

  =ع   
12 224

 316 222 
 

      =1,16  

   

 تمارين استهالك القروض

د بسداد هذا المبلغ جنيه من البنك األهلى وتعه 11111إقترض شخص مبلغ ( 1)

شهور، 3أقسا ط ربع سنوية متساوية تدفع فى آخر كل  4وفوائده بدفع 

ً %  12والمطلوب حساب قيمة القسط إذا كان معدل الفائدة البسيطة   .سنويا

ج من بنك االسكندرية وتعهد بسداد هذا المبلغ  21111اقترض مصنع مبلغ ( 2)

أوجد . شهور 4ط فى آخر كل أقساط ثلث سنوية متساوية تدفع القس 3على 

 %.7قيمة القسط علماً بأن معدل الفائدة 

جنيه واتفق مع  111111اشترى مستورد بضاعة من أحد الموردين بمبلغ ( 3)

المورد على سداد قيمة البضاعة بأقساط شهرية متساوية من االصل والفوائد 

. سنويا%  5فإذا علمت أن معدل الفائدة البسيطة المستخدم  . معا خالل عام 

 .أحسب قيمة القسط الشهرى ومجموع الفوائد التى تحملها المدين 

جنيه لمدة ثمانية شهور واتفق على  41111اقترض شخص من بنك مصر( 4)

سداده على أقساط شهرية متساوية طوال مدة القرض ، على أن يبدأ سداد أول 

 5111القسط  قسط فى نهاية شهر من بداية مدة القرض ، فإذا بلغت قيمة هذا

 ً فإوجد معدل الفائدة البسيطة الذى يستخدمه البنك فى حساباته، . حنيه شهريا

 .إذا كانت الفائدة المحسوبة فائدة بسيطة 

ج، دفع ثلث الثمن عند  4511اشترى شخص مشاية كهربائية ثمنها الفورى ( 5)

 الشراء وتماإلتفاق على سداد الباقى على أقساط شهرية تدفع فى آخر كل
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ج أوجد معدل الفائدة المستخدم فى هذه  21شهرلمدة سنة فإذا كان مقدار القسط 

 .العملية

جنيه من أحد البنوك لمدة سنة واتفق مع البنك على  7111اقترض عباس مبلغ ( 6)

سداد هذا المبلغ وفوائده بأقساط شهرية متساوية بدفع القسط آخر كل شهر، فإذا 

احسب معدل الفائدة المستخدم فى . جنيه  311علمت أن القسط الشهرى بلغ 

 .البنك 

شهور  6جنيه لمدة   41111اقترض تاجر من أحد البنوك التجارية مبلغ ( 7) 

ً %  6وذلك على أساس فائدة بسيطة بمعدل  على أن يقوم بسداد هذا . سنويا

القرض وفوائده على صورة أقساط شهري متساوى على أن يدفع أول قسط فى 

ألول من تاريخ القرض، ويستمر السداد حتى نهاية مدة القرض، نهاية الشهر ا

فاحسب قيمة القسط الالزم لسداد هذا القرض ، وصور جدول استهالك هذا 

 .القرض 

جنيه من أحد البنوك وتعهد بسداد هذا المبلغ وفوائده  41111إقترض مبلغ ( 2) 

وب حساب قيمة قسطاً شهرياً متساوياً تدفع فى آخر كل شهر، والمطل 12بدفع 

ً %  2القسط المتساوى إذا كان معدل الفائدة البسيطة    .سنويا

ج من بنك مصر وتعهد بسداد هذا المبلغ على  11111إقتر ض شخص مبلغ ( 2)

ً يدفع القسط فى آخر كل شهر، أوجد قيمة القسط  12 ً متساويا ً شهريا قسطا

 %. 6الشهري علماً بأن معدل الفائدة 

جنيه وإتفق مع  51111اعة من أحد الموردين بمبلغ اشترى تاجر بض( 11)

المورد على سداد قيمة البضاعه بأقساط شهرية متساوية من األصل والفوائد 

. سنويا% 12معا خالل عام، فإذا عملت أن معدل الفائدة البسيطة المستخدم 

 .أحسب قيمة القسط الشهرى ومجموع الفوائد التى تحملها التاجر 

جنيه لمدة ثمانية شهور  21111ة من البنك التجارى الدولى اقترضت شرك( 11)

واتفقت على سداد القرض على أقساط شهرية متساوية طوال مدة القرض، 

على أن يبدأ سداد أول قسط فى نهاية شهر من بداية مدة القرض ، فإذا بلغت 

ً  2555.223قيمة هذا القسط   فأوجد معدل البسيطة المستخدم ؟. جنيه شهريا
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 فصل الخامسال

 األجل قصيرة تسوية الديون

 بسيطة بفائدة
 مقدمة

تسوية الديون تعنى تعديل طريقة سدادها بحيث يشمل هذا التعديل قيمة 

استبدال تعنى تسوية فال. الديون أو تاريخ استحقاقها أوقيمتها وتاريخ االستحقاق معا

رايخ استحقاق قد تكون بقيم أخرى جديدة، أو تو ديون قديمة بديون أخري جديدة

 ً  .جديدة، أو االثنين معا

مدينين نقص فى السيولة الالزمة للقيام الدائنين أو الما يصادف  كثيراً ف

فقد يحتاج الدائن إلى سيولة فيطلب من المدين أن يسدد له جزءاً أو كل ما  ،بأعمالهم

 ،قيةعليه أو تعديل أسلوب السداد بدفع مبلغ فى الحال ثم إعادة جدولة الديون البا

 .من هذا التعديل حدٌ منهمايضار أ وذلك أيضا بحيث ال

دين على أن متجبر القد  ظروف متعددة، تجدر اإلشارة إلى أن هناكو

لغ الديون المختلفة، ااريخ االستحقاق لمبوتل يجيطلب من الدائن الموافقة على تأ

بع ذلك من ، وما يتالمتفق عليهاخشية توقفه عن الدفع فى تواريخ االستحقاق وذلك 

 .مشكالت قانونية وغيرها

فقد يطلب الدائن من المدين تقديم تاريخ أو تواريخ أخرى ومن ناحية 

االستحقاق لدين أو لعدة ديون عن مواعيد استحقاقها األصلية وذلك لتوفير السيولة 

 .لتسيير أعمالهلشدة حاجته لمثل هذه السيولة  له الالزمة

مع معين، قد يتفق فى تاريخ استحقاق ما يستحق مدين بدين الفقد يتفق 

والقاعدة األساسية التى تحكم . الدين أو موعد استحقاقه اهذ ةالدائن على تعديل قيم

أن تأجيل الديون إلى تاريخ الحق لتاريخ استحقاقها سوف يؤدى " عملية التسوية هى

ل تاريخ إذا تم تعديو ،إلى زيادة قيمتها بمقدار الفائدة المستحقة عن هذا التأجيل

السداد إلى موعد سابق لتاريخ االستحقاق فهذا يجعل قيمة الدين المسدد أقل من 

 . "قيمته األصلية
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تساوى قيمة  أن األساس الهام فى عملية التعديل أو التسوية هو ضرورة

حتى ذلك و (بعد التسوية)مع قيمة الديون الجديدة  (قبل التسوية)الديون القديمة 

وهذا التساوى قد يكون بين جملتين أو . دائن نتيجة ذلك التعديلالمدين أو ال راليضا

 .قيمتين حاليتين تبعاً لتاريخ التسوية المختار

يتم  تسويةللختيار تاريخ واألساس الثانى الذى تقوم عليه عملية التسوية هو إ

عنده حساب قيمة الديون القديمة، ويتم عنده أيضاً حساب قيم الديون الجديدة ويلعب 

 . التاريخ دوراً هاماً فى تحديد قيمة الديون سواء أكانت ديون قديمة أو جديدة هذا

 :ويقابلنا عند إجراء التسوية أحد الثالث إحتماالت التالية

تاريخ التسوية، سواء أكان هذا الدين قديم  قبلأن يقع تاريخ استحقاق الدين  :األول

هذا الدين بمقدار الفائدة  قيمة تزيدأو جديد، ومن البديهى فى هذه الحالة أن 

المستحقة عن المدة المحصورة بين تاريخ الدين وتاريخ التسوية، بمعنى أننا 

 .سوف نحسب جملة هذا الدين للوقوف على قيمته العادلة فى تاريخ التسوية

تاريخ التسوية، سواء أكان هذا الدين قديم  بعدأن يقع تاريخ استحقاق الدين  :لثانىا 

قيمة هذا الدين بمقدار الفائدة  تقلالبديهى فى هذه الحالة أن أو جديد، ومن 

المستحقة عن المدة المحصورة بين تاريخ الدين وتاريخ التسوية، بمعنى أننا 

سوف نحسب القيمة الحالية لهذا الدين للوقوف على قيمته العادلة فى تاريخ 

 .التسوية

التسوية، سواء أكان هذا  تاريخهو نفس أن يكون تاريخ استحقاق الدين  :الثالث 

كما الدين قديم أو جديد، ومن البديهى فى هذه الحالة أن تظل قيمة هذا الدين 

، بمعنى أننا سوف نترك هذا الدين بنفس قيمته األسمية  فهى قيمته  هى

 . العادلة فى تاريخ التسوية

 

من إحداث ، المدين أو الدائن ،وحتى اليضار أى طرف من أطراف التعاقد

 الديون األصلية قيمعديالت المشار إليها عاليه ، يجب أن تتعادل مجموع الت

استبدال وهوتاريخ  فى تاريخ محدد (الجديدة)  مع مقادير الديون المعدلة (القديمة)

عتمد على المقارنة بين كل وبناء على ماتقدم  فإن عملية التسوية ت .وتسوية الديونأ

 : من 

 .حده تاريخ استحقاق كل دين على  -أ

 .تاريخ التسوية -ب
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ً ألسس التسوية  ويوضح الشكل التالى طبيعة القوانين المستخدمة وفقا

 :السابق ذكرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ن  ع – 1) × الدين                                        (ن ع + 1 ) × الدين

 

ً  توقفوت إذا كان ف ،على المعدل المستخدم فى إجراء التسوية التسوية أيضا

معدل الخصم ففى هذه الحالة يتم اختيار أى تاريخ إلجراء التسوية = معدل الفائدة 

ً لتواريخ االستحقاق للديون القديمة ً أم سابقا قد يتعلق االتفاق  و .سواء أكان الحقا

 .بتعديل كل من قيمة الديون وتواريخ استحقاقها فى وقت واحد

ن معادلة الفائدة أو باستخدام كل مومما سبق يتضح أنه يمكن تسوية الديون 

ً معادلة الخصم أو  فكرة معادلة القيمة فى تسوية الديون،  من خالل، المعادلتين معا

والفكرة األساسية التى تقوم عليها هذه المعادلة، أنه حتى ال يضار كل من المدين أو 

ألصلية الدائن من عملية استبدال وتسوية الديون، فيجب أن تتساوى قيمة الديون ا

 .فى لحظة محددة( بعد التسوية)مع قيمة الديون الجديدة ( قبل التسوية)

 :ويأخذ استبدال الديون أكثر من صورة نذكر منها

التسوي بعد قبل

 قيمة حالية  جمله ة

تاريخ استحقاق الدين  تاريخ التسوية 

 قبل تاريخ  التسوية 

نطبق على هذا الدين 

: كاآلتي الجملة  قانون  

إذا وقع تاريخ 

استحقاق الدين بعد 

 تاريخ التسوية 

على هذا الدين نطبق 

الحالية القيمة قانون 

: تي كاآل  
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من الدين األصلى، ( أقصر)استبدال الدين األصلى بدين آخرجديد لمدة أطول أو  -1

 .   أى تغيير تواريخ االستحقاق

ة بدين واحد يستحق بعد مواعيد استحقاق استبدال مجموعة من الديون األصلي -2

 .     الديون األصلية

 استحقاق قبل موعد  يستحق واحد بدين األصلية الديون من مجموعة استبدال - 3

 .     األصلية الديون

 استحقاق قبل مواعيد يستحق واحد بدين األصلية الديون من مجموعة استبدال -4

      . لبعض اآلخروبعد موعد استحقاق ا .األصلية الديون

سداد جزء من الدين األصلى نقداً، على أن يحرر بالباقى ورقة أو عدة أوراق  -5

تجارية، تستحق فى تواريخ جديدة بما تسمح للمدين بالوفاء بقيم هذه األوراق فى 

 .   تواريخها الجديدة 

 لويتم االتفاق بين المدين أو الدائن على تاريخ تسوية الديون ويختلف شك

ً لذلك تأخذ التسوية أحد ا لتسوية باختالف التاريخ المتفق عليه للتسوية، وتبعا

 :األشكال التالية

وهذه هى  ،(الديونأى فى تاريخ طلب استبدال )أن تتم التسوية حاالً  :الشكل األول

 الصورة الشائعة عند تسوية الديون ويكون شكل معادلة القيمة فى هذه الحالة

 :كالتالى

 (  بعد التسوية)قيمة الديون الجديدة ( = قبل التسوية)لديون القديمة قيمة ا     

 :الشكل الثانى 

اختيار تاريخ التسوية  ،  فقد يتمتتم التسوية فى تاريخ استحقاق مشتركأن  

  .يتخلل تواريخ استحقاق الديون األصلية بحيث

  مثال

 :تاجر مدين بالمبالغ اآلتية    

ً  21اد بعد جنيه تستحق السد 3111       .يوما
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ً  121جنيه تستحق السداد بعد  5111       .يوما

ً  151جنيه تستحق السداد بعد  6111       .يوما

أراد هذا التاجر استبدال الديون الثالثة األصلية، بدينين جديدين متساويين      

يوماً، فإذا كان معدل الخصم هو  121يوماً، واألخر بعد  61يستحق أولهما بعد 

ً سن% 6  .كل من الدينين الجديدينقيمة احسب . ويا

 الحل

    ديون جديدة  ديون قديمة

 يوم 21بعد                 3111

 يوم 121بعد                 5111

 يوم 151بعد                 6111

 س

 س     

 يوم 61بعد  

 يوم 121بعد  

  

 

 %6= ع                                      

 اآلناريخ االتفاق ت -1

   القيمة الحالية  للديون القديمة -2

 = 3111 × (1 - 
 

   
    ×

  

   
   ) 

  + 5111  × (1 -
 

   
    ×

   

   
   ) 

  +  6111 × (1 - 
 

   
    ×

   

   
   ) 

   =2255 + 4211  +5251                             

 جنيه13715=  

 حالية  للديون الجديدةالقيمة ال - 3
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 - 1) ×س    =   
 

   
    ×

  

   
   ) 

 - 1) ×س   +    
 

   
    ×

   

   
   ) 

 س 1,27+   س 1,22=  

 س 1,26=  

  معادلة القيمة - 4

 ح  الديون الجديدة . ق = ح للديون القديمة  . ق 

 س 1,26=    13715 

 =س 
     

     
 جنيه 6222,35=    

  جنيه  6222,35هي   لكل دينالقيمة االسمية 

 مثال

 :مدينة بالمبالغ اآلتية  شركة     

 .شهور 3جنيه تستحق السداد بعد  5111     

 .شهور 6جنيه تستحق السداد بعد  6111     

 .شهور 2جنيه تستحق السداد بعد  7111     

منها نفس القيمة اإلسمية فإذا أرادت استبدال هذه الديون بثالثة ديون أخرى لكل      

اإلسمية القيمة فما هى . شهور على الترتيب 11شهور،  2 شهور، 4وتستحق بعد 

ً %12لكل منها إذا كان المعدل   .سنويا

 الحل

    ديون جديدة  ديون قديمة
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   شهور 3بعد                 5111

 شهور 6بعد                 6111

 شهور 2بعد                 7111

 شهور 4س                 بعد 

 شهور 2س                بعد 

 شهور  11س                بعد 

 

 % 12= ع                                       

 اآلنتاريخ االتفاق  -1

   القيمة الحالية  للديون القديمة -2

 = 5111 × (1 - 
  

   
    ×

 

  
   ) 

  + 6111  × (1 -
  

   
    ×

 

  
   ) 

  +  7111 × (1 - 
  

   
    ×

 

  
   ) 

   =4251 + 5641 + 6371                            

 جنيه16261=  

 القيمة الحالية  للديون الجديدة - 3

 - 1) ×س    =   
  

   
    ×

 

  
   ) 

 - 1) ×س   +     
  

   
    ×

 

  
   ) 

 - 1) ×س   +    
  

   
    ×

  

  
  ) 

 س 1,21+ س  1,22+   س 1,26=  

 س 2,72=  
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  معادلة القيمة - 4

 ح  الديون الجديدة . ق = ح للديون القديمة  . ق 

 س 2,72=    16261 

= س 
     

     
 جنيه 6164,75=    

  جنيه 6164,75هي   لكل دينالقيمة االسمية 

  مثال

جنيه تستحق بعد شهرين فإذا دفع  31111غ مدين ألحد البنوك بمبل شخص

لهما  بالباقى جنيه واتفق مع البنك على أن يحرر له كمبيالتين 11111اآلن مبلغ 

شهور 6شهور وتستحق الثانية بعد  3سمية تستحق األولى بعد نفس القيمة اإل

 تين إذا كان المعدل فى هذاوالمطلوب معرفة القيمة اإلسمية لكل من هاتين الكمبيال

ً %  2البنك   .سنويا

 الحل

  ديون جديدة    ديون قديمة

 نقداً     11111            بعد شهرين                31111

 شهور 3بعد     س 

 شهور 6بعد     س 

 % 2= ع 

 اآلنتاريخ االتفاق  -1

   القيمة الحالية  للديون القديمة -2

 = 31111 × (1 - 
 

   
    ×

 

  
 جنيه 22551= (   

 القيمة الحالية للديون الجديدة - 3
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 - 1) ×س = 
 

   
   ×

 

  
 - 1) ×س  +(    

 

   
   ×

 

  
  ) + 11111 

 11111 +س  1,255+  س 1,2775= 

  11111+س  1,2325= 

  معادلة القيمة -4

 المبلغ النقدي+ ح  الديون الجديدة  . ق = ح للديون القديمة  . ق 

 11111+س  1,2325=  22551

 س 1,2325= 11111 - 22551

 س 1,2325=    12551

= س 
     

       
 جنيه 11116,43=    

  جنيه 11116,43هي   لكل دينالقيمة االسمية 

 

 

  مثال

 :بالمبالغ اآلتية حد البنوكمدينة أل ةشرك

 شهور من اآلن 3جنيه تستحق بعد  51111

 نشهور من اآل 6جنيه تستحق بعد  61111

جنيه فوراً وسداد الباقى  31111فإذا إتفقت الشركة مع بنك مصر على سداد      

شهور،  2بسندين القيمة األسمية لألول ضعف القيمة األسمية للثانى ويستحقا بعد 

سمية لكل من السندين القيمة األ والمطلوب حساب. شهراً على التوالى من اآلن 12

ً % 15 الفائدة المستخدم معدل كاناذا   .سنويا
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 الحل

    ديون جديدة  ديون قديمة

   شهور 3بعد                 51111

 شهور 6بعد                 61111

 

 ( اآلن)فوراً   31111

 شهور 2س                بعد  2

 شهر  12س                 بعد  

 % 15= ع                                      

 اآلنتاريخ االتفاق  -1

   القيمة الحالية  للديون القديمة -2

 = 51111 × (1 - 
  

   
    ×

 

  
   ) 

  + 61111  × (1 -
  

   
    ×

 

  
   ) 

  =42125 + 55511                           

 جنيه 113625=  

 

 القيمة الحالية  للديون الجديدة - 3

 - 1) ×س  =
  

   
   ×

 

  
 - 1) ×س  2 + (  

  

   
    ×

  

  
   )+ 31111 

 31111 +س  1,7+   س 1,2275=  

 31111 +س  2,5275=  

  معادلة القيمة - 4

 ح  الديون الجديدة . ق = ح للديون القديمة  . ق 

 31111 +س  2,5275=     113625 
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 س  2,5275=    31111 -  113625

 س  2,5275=    73625

  =س 
     

       
   

 جنيه 22454,1=      

  س 2=  للسند األولالقيمة االسمية 

                                      =2 × 22454,1 

 ج56212,2=                                      

  ج 22454,1  = س =  للسند الثانىالقيمة االسمية 

 مثال 

 :بالمبالغ اآلتية مصر شركة مدينة لبنك     

 شهور من اآلن 5جنيه تستحق بعد  11111     

 شهور من اآلن 7جنيه تستحق بعد  21111     

 شهور من اآلن 2جنيه تستحق بعد  31111      

المطلوب حساب ، شركة سداد ديونها مرة واحدة بعد سنةالفإذا أرادت 

 باستخدام  واحدة مرة مصرالمبلغ الواجب السداد بعد سنة سداد لديونها لدى بنك 

ً  %12معدل خصم   .سنويا

 الحل

  ديون قديمة

   شهور 5بعد                 11111

 شهور 7بعد                 21111

  شهور 2بعد                 31111

    ديون جديدة

 شهر 12= س                بعد سنة 
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 % 12= ع                                       

 ناآلتاريخ االتفاق  -1

   القيمة الحالية  للديون القديمة -2

 = 11111 × (1 - 
  

   
    ×

 

  
   ) 

  + 21111  × (1 -
  

   
    ×

 

  
   ) 

  +  31111 × (1 - 
  

   
    ×

 

  
   ) 

   =2511 + 12611 + 27311  

                        جنيه 55411= 

 ةالقيمة الحالية  للديون الجديد - 3

 - 1) ×س   =    
  

   
    ×   ) 

   س 1,22=  

  معادلة القيمة - 4

 ح  الديون الجديدة . ق = ح للديون القديمة  . ق 

  س 1,22=    55411 

= س 
     

     
  

 جنيه 62254,5=   

 جنيه 62254,5  المبلغ الواجب سداده بعد سنة هو 

  مثال
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 :مدينة بالديون اآلتية شركة     

 شهور 3جنيه تستحق بعد  2111     

 شهور 6جنيه تستحق بعد  3111     

 شهرا 11جنيه تستحق بعد  5111     

فإذا أرادت استبدال هذه الديون بثالثة ديون متساوية القيمة األسمية بحيث      

ً بأن  ورشه 2شهور والثالث بعد  7شهور والثانى بعد  4يستحق األول بعد  علما

ً %  2معدل الخصم هو   .سنويا

 الحل

 ديون قديمة

   شهور 3بعد                 2111

 شهور 6بعد                 3111

  شهور 11 بعد                5111

    ديون جديدة

 شهور 4س                 بعد 

 شهور 7س                بعد 

  شهور   2س                بعد 

 % 2= ع                                       

 اآلنتاريخ االتفاق  -1

   القيمة الحالية  للديون القديمة -2

 = 2111 × (1 - 
 

   
    ×

 

  
   ) 

  + 3111  × (1 -
 

   
    ×

 

  
   ) 

  +  5111 × (1 - 
 

   
    ×

  

  
   ) 

   =1255 + 2265 + 4625                            

 هجني2445 =  

 القيمة الحالية  للديون الجديدة - 3



027 

 

 - 1) ×س    =   
 

   
    ×

 

  
   ) 

 - 1) ×س   +     
 

   
    ×

 

  
   ) 

 - 1) ×س   +    
 

   
    ×

 

  
  ) 

 س   1,2325+ س  1,2475+   س 1,27=  

 س 2,25=  

  معادلة القيمة - 4   

 ون الجديدة ح  الدي. ق = ح للديون القديمة  . ق 

 س 2,25=    2445 

= س 
    

     
 جنيه 3314,14=    

  جنيه 3314,14هي   لكل دينالقيمة االسمية 

 مثال 

 21111 ،شهور 3 جنيه تستحق بعد 11111 :مدينة بالمبالغ اآلتية  مؤسسة     

فإذا أرادت  ،شهور 11 جنيه تستحق بعد 31111، شهور 6جنيه تستحق بعد 

 2الديون الثالثة بدينين لهما نفس القيمة اإلسمية يستحق األول بعد  استبدال هذه

ً  % 2 شهور والثانى بعد سنة فما قيمة كل منهما إذا كان المعدل  .سنويا

 الحل

  ديون قديمة

   شهور 3بعد                 11111

 شهور 6بعد                 21111

  شهور 11بعد                 31111

    يدةديون جد

 شهور 2س                 بعد 

 س                بعد سنة
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 % 2= ع                                        

 اآلنتاريخ االتفاق  -1

   القيمة الحالية  للديون القديمة -2

 = 11111 × (1 - 
 

   
    ×

 

  
   ) 

  + 21111  × (1 -
 

   
    ×

 

  
   ) 

  +  31111 × (1 - 
 

   
    ×

  

  
   ) 

   =2211 + 12211 + 22111                            

 جنيه 57111 = 

 القيمة الحالية  للديون الجديدة - 3

 - 1) ×س    =   
 

   
    ×

 

  
   ) 

 - 1) ×س   +     
 

   
    ×    ) 

 س  1,22+   س 1,2467=  

 س 1,267=  

  قيمةمعادلة ال - 4

 ح  الديون الجديدة . ق = ح للديون القديمة  . ق 

 س 1,267=    57111 

= س 
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 جنيه 31531,3=  

  جنيه 31531,3هي   لكل دينالقيمة االسمية 

 مثال

جنيه  21111شهور ،  3جنيه تستحق بعد  41111شخص مدين بمبلغين 

شهور، فما هو  2ه والباقي بعد جني 22511شهور،  دفع مبلغ فوري  6تستحق بعد 

 ٪ 11هذا المبلغ الواجب دفعة إذا كان معدل الخصم 

 الحل 

 س                 نفرض أن المبلغ الواجب دفعه هو 

  تحديد تاريخ التسوية -1 

 . ألنه لم يحدد تاريخ التسوية اآلنيفترض 

 القيمة الحالية للديون القديمة  -2

 =41111 × (1 - 
  

   
    ×

 

  
    ) 

+ 21111 × (1 -
  

   
   ×

 

  
   ) 

 =32111   +76111 

 =115111 

 القيمة الحالية للديون الجديدة - 3

 - 1) ×س = 
  

   
    ×

 

  
    )+  22511 

  22511 + س 1,225= 

  معادلة القيمة -4

 المبلغ النقدي +ح  الديون الجديدة  . ق = ح للديون القديمة  . ق 

 22511 +س  1,225=  115111
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 س   1,225=  22511 ــ 115111 

 س  1,225=  22511

= س 
22511

1 225  
 جنيه 111111=    

  جنيه      111111= شهور  2المبلغ الواجب دفعه بعد 

  مثالمثال

جنيه تستحق في  261111مستثمر مدين لممول بكمبيالة قيمتها االسمية 

من نفس العام على إعادة جدولة هذا   4/1 وقد اتفق مع الممول في 5/5/2115

جنيه  131111االئتمان باستبداله بثالث كمبياالت جديدة األولى قيمتها االسمية 

جنيه وتستحق في  71111، والثانية قيمتها االسمية  21/4/2115وتستحق في 

، فما هي القيمة االسمية للكمبيالة الثالثة إذا كانت تستحق في  21/5/2115

 ٪  6إذا كان معدل الخصم التجاري  31/5/2115

 الحل

 

  ديون قديمة

261111             5/5/15  

    ديون جديدة

131111 
 

21/4/15 

 71111 
 

21/5/15 

 س 
 

31/5/15 

  %6= ع                                      

 تاريخ التسوية

 

0/4

  

20/4 5/5 20/5 30/5 

 يوم 21 -

 

 يوم 34 -

 يوم 51 - 

 

 يوم 61 -
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 ( ٪  6= ع ) يالحظ وجود معدل خصم 

  2115/  4/  1تاريخ االتفاق  -1

 - 1) × 261111= =   القيمة الحالية  للديون القديمة -2
 

   
    ×

  

   
   )  

 جنيه 252526,67=                                

 القيمة الحالية  للديون الجديدة - 3

 =131111× (1 - 
 

   
    ×

  

   
   ) 

  + 71111 × (1 -
 

   
   ×

  

   
   ) 

 - 1) ×س +    
 

   
    ×

  

   
   ) 

 س 1,22+  62416,67+   122566,67=  

  معادلة القيمة - 4

 ح  الديون الجديدة  . ق = ح للديون القديمة  . ق 

 س 1,22+  62416,67+   122566,67=   252526,67

 س 1,22=  62416,67 - 122566,67 -  252526,67

 س 1,22=  52543,33

= س 
525 3 33

1 2  
   

 جنيه 61144,72=    

   جنيه  61144,72القيمة االسمية للكمبيالة الثالثة هي 
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  مثالمثال

 : شخص مدين بالمبالغ اآلتية 

 11/3/2114تستحق السداد في  121111

 21/3/2114تستحق السداد في   41111

وقد اتفق مع الدائن في أول مارس من نفس العام على سداد هذه االلتزامات 

يوم فإذا علمنا أن معدل الخصم  21تستحق بعد ( جديد  أئتمان) بكمبيالة جديدة 

 ٪  ، فما هي القيمة االسمية لالئتمان الجديد  4,5التجاري 

  الحلالحل

 

  الديون الجديدة الديون الجديدة   الديون القديمةالديون القديمة

 يوم 21س                   11/3                 121111

41111                 21 /3  

 

  ٪٪  4,54,5= = ع  ع  

 1/3/2114تفاق تاريخ اال -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيمة الحالية للديون القديمة  - 2

 يوم  91بعد 

 تاريخ االتفاق 

0/3 00/3 20/3  

 يوم 01 -

 

 يوم 21 -

 

 يوم 91 -
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 =121111  ×(1 -
   

   
   ×

  

   
  ) 

+ 41111 × (1 -
   

   
   ×

  

   
  ) 

 =112251  +32211  

 =152751 

 القيمة الحالية للديون الجديدة - 3

 – 1) ×س = 
   

   
    ×

  

   
    ) 

  س  1,22275= 

  معادلة القيمة - 4

 ح  الديون الجديدة  . ق = ح للديون القديمة  . ق 

 س  1,22275=  152751

= س 
152751

       
   

 جنيه  161567,63=  

   جنيه 161567,63القيمة االسمية للكمبيالة الثالثة هي  
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 مثال

 ٪ ويستحق المبلغ5جنيه بمعدل فائدة بسيطة  21111مستثمر مدين بمبلغ 

 : بعد سنة من اآلن فإذا اتفق المستثمر على اآلتي 

 شهور  5جنيه بعد  6111دفع مبلغ  -1

 شهور  2جنيه بعد  2111دفع مبلغ  -2

الدين ) فأوجد الرصيد الواجب سداده بواسطة المستثمر في تاريخ استحقاق االئتمان 

 األصلي ؟ ( 

 الحل

 

  ٪٪  55= = ع ع                   

  المعطي هو معدل فائدة المعطي هو معدل فائدة 

 : الخطوات 

    

  تسديدات تسديدات   أصلي أصلي 

 شهور  5  6111 سنة  1             21111

 شهور  2  2111 

 ؟؟    س 

 شهور 5
 شهور 02 شهور 9

ريخ تا 8111 6111

 التسوية 

21111 

 سنة  0+ 

 شهور  7+ 

 شهور 3+ 
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 سنة من اآلن 1بافتراض أن تاريخ التسوية بعد  -1

 ـ قيمة الدين األصلى فى تاريخ اإلتفاق2

  =21111 × (1 +
 

   
   ×  ) 

 جنيه 21111=  

 اقـ قيمة التسديدات فى تاريخ اإلتف 3

 =6111 × (1 + 
 

   
    ×

 

  
   ) 

   +71111  ×(1 +
 

   
   ×

 

  
   ) 

 س +    

 س+  2111+  6175= 

 :معادلة القيمة  -4

 قيمة التسديدات فى تاريخ اإلتفاق= قيمة الدين األصلى فى تاريخ اإلتفاق 

 س+  2111+   6175=  21111

 س=  2111 -  6175 - 21111

 وهو المبلغ الواجب سداده بعد سنة    جنيه  6725= س 
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 مثال 

جنيه تستحق بعد سنة من اآلن فإذا وافق  11111شخص معين مدين بمبلغ 

الدائن على أن يتم سداد هذا االئتمان بمبلغين متساويين في القيمة ولكن األول 

 فما هي قيمة. شهور من اآلن (  2) شهور والثاني يستحق بعد ( 3)يستحق بعد  

 ٪  14إذا كان معدل الفائدة البسيطة السائدة هو ( االئتمان الجديد ) هذه المبالغ  

 الحل

 

 

 

 

 

 

 ( هو تاريخ أطول دين )بعد سنة     تاريخ التسوية -1

 ـ قيمة الدين األصلى فى تاريخ التسوية 2

                             =11111  ×(1 +
  

   
 جنيه 11411( =    ×   

 : قيمة التسديدات الجديدة في تاريخ التسوية  -3

 الديون الجديدة  الديون القديمة 

 سنة  1بعد                  11111
 س

 

 شهور 3بعد 

 س 

 

 شهور  2بعد 

  ٪ 14= ع 

 شهور 3
  شهور 9

المبلغ األول  

 س 

المبلغ الثاني  

 س
 تاريخ التسوية

01111 

 الدين القديم 

 سنة  0+ 

 شهور  9+ 

 شهور 3+ 

 ثاني سداد أول سداد 
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 شهور   3س         وهو يستحق بعد =  نفرض أن الدين الجديد األول  

 شهور  2=   3 –  12= مدة الدين األول  

 ( شهور  2أي يبعد عن تاريخ التسوية بـ )   

 شهور 2س           وهو يستحق بعد = نفرض أن الدين الجديد الثاني 

 شهور   3=    2 –  12= مدة الدين الثاني 

 (شهور  3أي يبعد عن تاريخ التسوية بـ )   

 قيمة التسديدات فى تاريخ اإلتفاق

 + 1)× س = 
 

   
    ×

 

  
+ 1) × س(  +   

 

   
   ×

 

  
   ) 

 س 1,115+  س   1,135=   

 س 2,14= 

 :معادلة القيمة  -4

 قيمة التسديدات فى تاريخ اإلتفاق= قيمة الدين األصلى فى تاريخ اإلتفاق 

 س 2,14=  11411  

= س  
1    

    
   

 جنيه 5327=        

 جنيه      5327= س =  قيمة الدين الجديد األول    ∴

 جنيه   5327= س =  قيمة الدين الجديد الثانى    ∴
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تاريخ 

 االستحقاق

شهور 3  

 شهرين

 شهرين

05555 

 أول سداد

051111 

 الدين األصلي 

 مثال

جنيه ، تستحق  151111مدين بمبلغ ائتمان أصلي قدره  مستثمر معين 

واحد قام المستثمر بدفع مبلغ شهور من اآلن ، وبعد انقضاء شهر  3السداد بعد 

على  جنيه من قيمة االئتمان األصلي ، فما هو رصيد االئتمان المستحق 51111

  ٪ 15المستثمر في نهاية مدة االئتمان األصلي إذا كان معدل الفائدة السنوي هو 

 الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   من اآلن شهور 3بعد   (التقييم) تاريخ التسوية -1

 : قيمة الديون القديمة في تاريخ التقييم  -2

 شهور  3جنيه لمدة  151111جملة مبلغ =      

 (ع ن +  1) أ =       

        =151111 × (1 +
  

   
   ×

 

  
 جنيه 155625=  (   

  جنيه 155625= قيمة الديون القديمة في تاريخ التسوية 

 

 قيمة التسديدات في تاريخ التقييم  -3
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 :لدينا مبلغين

 ور شه 3بعد شهر وتاريخ التقييم بعد  سدادهجنيه تاريخ  51111مبلغ  األول 

 ر شه 2=   1    -   3= مدته 

 3سيدفع في تاريخ التقييم بعد المبلغ الباقى الذى  س  وهو= رصيد االئتمان  الثانى

 مطابق لتاريخ التقييم  شهور  

 س                                                     + لمدة شهرين 51111جملة مبلغ =  التقييم تاريخ في قيمة التسديدات

  س( + ع ن +  1) أ = 

 =51111  (1 +   
  

   
   ×

 

  
 س  +(     

 س  + 51251= 

 :معادلة القيمة  - 4

 قيمة التسديدات فى تاريخ اإلتفاق= قيمة الدين األصلى فى تاريخ اإلتفاق 

 س  + 51251=  155625

 155625 س=   51251ــ   

  جنيه 114375= س 

  ر من اآلنشهو 3رصيد االئتمان في نهاية مدة االئتمان األصلي بعد 

 جنيه 114375= 
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 تمارين التسوية

 :مدين بالمبالغ األتية  تاجر( 1)

 شهور  3جنية    تستحق بعد  5111

 شهور  7جنية    تستحق بعد  2111

 شهور  2جنية   تستحق بعد  12111

ً  4111يدفع له نقداً مبلغ أن وقد اتفق مع الدائن علي  ثالثة بالباقى يحرر له و ،جنيها

شهور  4بعد شهرين والثانية بعد  ىالقيمة االسمية وتستحق األول متساوية كمبياالت

شهور  أوجد القيمة االسمية لكل من هذه الكمبياالت إذا علمت أن  6والثالثة بعد 

ً %  6معدل الخصم السائد هو   .سنويا

 : مدين بالمبالغ االتية  مستثمر( 2) 

  شهور  3تستحق بعد    هجني 51111    

 شهور  6تستحق بعد     هنيج 111111

 شهور   2 تستحق بعد     هجني 61111

ف القيمة االسمية لألول عراد أستبدال اليون السابقة بدينين القيمة االسمية للثانى ضأ

أوجد القيمة . شهور  2بينما يستحق الثانى بعد  شهور، 4ويستحق األول بعد 

ً %  12الخصم  لاالسمية لكل من الدينين الجديدين إذا علم أن معد  .سنويا

 : مدين بالمبالغ األتية  شخص( 3)

 تستحق بعد شهرين  هجني 1111 

 شهور  4تستحق بعد  هجني 2111  

 شهور  6تستحق بعد ه جني 3111 

 :علي النحو التالى  هذه الديونوقد أتفق مع دائنة علي تسوية 
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 . هجني 2111يدفع له فوراً مبلغ : أوالً 

 .شهور  3 تستحق بعد هجني 1511ة قيمتها االسمية يحرر كمبيال: ثانياً 

 .شهور  7يحرر كمبيالة أخرى تستحق بعد : ثالثاً 

معرفة القيمة االسمية للكمبيالة الثانية إذا كان معدل المستخدم في : و المطلوب 

 .سنوياً %  12التسوية هو 

أتفق شهور وقد  5تستحق بعد  هجني 12111مدين ألحد البنوك بمبلغ  شخص( 4)

ويحرر بالباقي ثالث كمبياالت لها  هجني 3111مع البنك علي أن يدفع األن مبلغ 

شهور والثالثة بعد  6شهور والثانية بعد  3نفس القيمة االسمية وتستحق االولى بعد 

ً %  6كان المعدل المستخدم في البنك هو فإن  ،شهور 2 فكم تكون القيمة . سنويا

 االسمية لكل كمبيالة ؟

 : مدين بالمبالغ األتية رتاج( 6)

 شهور  3جنية تستحق بعد  6111

 شهور  6جنية تستحق بعد  2111

 شهور  2جنية تستحق بعد  12111

 :وقد أتفق مع الدائن علي تسوية هذه الديون علي النحو التالى 

 . هجني  2111يدفع له نقداً مبلغ : أوالً 

 ً االسمية وتستحق االولى بعد  يمةالق نفس منها لكل كمبياالت ثالثة له يحرر: ثانيا

  .شهور  7شهور والثالثة بعد  5انية بعد شهرين والث

ايجاد القيمة االسمية لكل من هذه الكمبياالت إذا كان المعدل الذى تمت : والمطلوب 

 .سنوياً  %5على أساسة التسوية هو
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 :بالمبالغ اآلتية  ةمدين شركة( 7)

ً ي 45تستحق بعد    هجني 2111        وما

ً  21جنيه    تستحق بعد  7111        يوما

ً  121جنيه    تستحق بعد  7511        يوما

وقد اتفق مع دائنه على استبدال هذه الديون الثالثة بدينين لكل منها نفس القيمة 

ً وثانيهما بعد  72االسمية ويستحق أولهما بعد  ً المطلوب  135يوما إيجاد : يوما

ً %  2ذا كان المعدل إدينين القيمة االسمية لكل من ال  .سنويا

 :مدين بالمبالغ اآلتية  شخص( 2)

 شهور 4جنيه    تستحق بعد  6111      

 شهور 2 تستحق بعد   جنيه  11111     

 شهور11جنيه    تستحق بعد  12111     

أراد استبدال هذه الديون بدينين القيمة االسمية للثانى ضعف القيمة االسمية لألول 

إيجاد القيمة : والمطلوب سنة شهور ويستحق الثانى بعد 6األول بعد  ويستحق

 .سنويا%  2معدل باالسمية لكل من الدينين الجديدين 

 :ن التالية رائد مدين بالديو( 2)

 1/11/2113  جنيهاً تستحق فى 2111قيمته االسمية : األول      

 1/12/2113  جنيهاً تستحق فى 4111قيمته االسمية : الثانى      

جنيها ثم يحرر  5111له   اتفق الدائن مع المدين على أن يسدد 1/11/2113وفى 

المطلوب ايجاد القيمة االسمية للسند الجديد . 1/11/2114يدفع فى  باقى سنداً الله ب

 .سنويا%  2إذا كان معدل الخصم والفائدة 
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 الباب الثاني

 الفائدة المركبة
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 الفصل األول

 المفاهيم األساسية لالستثمار طويل األجل

 مقدمة

يعتمد مفهوم الفائدة المركبة على حساب الفائدة لوحدة زمنية معينة، ثم 

إضافة الفائدة الناتجة فى نهاية تلك الوحدة الزمنية إلى أصل المبلغ فى نهاية هذه 

مر جديد قيمته أكبر من قيمة األصل الوحدة الزمنية فندخل الفترة الثانية بأصل مستث

ثم تحسب له فوائد فى الفترة الثانية . فى الفترة السابقة بمقدار فائدة الفترة السابقة

ومن هنا يأتى صفة الفائدة المركبة، إن الفائدة فى نهاية كل وحدة زمنية سوف تعتبر 

الزمنية جزءاً من رأس المال المستثمر الذى على أساسه تحسب الفائدة للوحدة 

 . وهذا يعنى أن الفوائد تتراكم مع تزايد الوحدات الزمنية. التالية مباشرة وهكذا

ويمكن بيان المفهوم التراكمى للفائدة المركبة، عبر الوحدات الزمنية 

المتتالية ومن ثم احتساب فائدة على الفائدة المتراكمة والتى تضاف للألصل فى 

حو التالى، وبافتراض أن الوحدة الزمنية هى نهاية كل فترة زمنية، وذلك على الن

 : السنة

 :السنة األولى 

 أ = األصل أول السنة       

 سنة 1× ع × أ ( = فائدة بسيطة)فائدة السنة األولى      

 فائدة السنة األولى+ أصل المبلغ = الجملة فى نهاية السنة األولى      

 ع ×أ + أ = الجملة فى نهاية السنة األولى      

(ع +  1) أ =                                          
1

                 (1) 

 :السنة الثانية 

 (ع +  1) أ = األصل أول السنة      
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 1× المعدل × األصل = فائدة السنة الثانية      

 ع× ( ع +  1) أ =                            

أ ع+ أ ع =                            
2

 

 فائدة السنة الثانية+ أصل المبلغ = الجملة فى نهاية السنة      

أ ع+ أ ع ( + ع +  1) أ =      
2

              

 أ ع+ أ ع + أ ع + أ =      

أ ع+ أ ع  2+ أ =      
2 

ع+ ع  2+  1) أ =      
2
 ) 

 ( [ع +  1( ) ع +  1] ) أ =      

(ع +  1) أ =       
2

                                          (2) 

 :السنة الثالثة 

(ع +  1) أ = األصل أول السنة الثالثة      
2

 

 المعدل× األصل = فائدة السنة الثالثة              

(ع +  1) أ =                                    
2
 ع×  

 ة السنة الثالثة فائد+ األصل فى بداية السنة الثالث = جملة السنة الثالثة      

(ع +  1) أ =      
2
(ع +  1) أ +  

2
 ع×  

(ع +  1) أ =      
2

 [ع +  1]  

(ع +  1) أ =      
3

                                        (3) 

 :نستنتج أن ( 3)، ( 2)، ( 1)وهكذا ومن العالقات      

(ع +  1) أ =  ن جـ                      
ن

                       (4) 
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 :حيث 

 المستثمر أو المقترضالمبلغ      أ 

  معدل الفائدة المركبة    ع 

 مدة االستثمار أواالقتراض    ن

  المركبة الفائدةقيمة     ف

 االستثمار أواالقتراض فى نهاية مدة الجملة حـ

معادلة رقم )فى عالقة الجملة المركبة ( ن)وهنا يجب مالحظة أن الرمز 

رمز لعدد الوحدات الزمنية والتى اليستلزم أن تكون سنوية وأنما هي يجب أن ي( 4

وسوف نتناول هنا بعض األمثلة للحاالت . تكون من نفس معدل الفائدة المركبة 

 . األربعة السابقة وذلك بعد أستعراض القانون الخاص بالفائدة المركبة

 استنتاج قانون الفائدة المركبة

 أصل المبلغ –لجملة المركبة ا= الفائدة المركبة 

 : أى أن

 أ    –جـ  =   ف              

(ع +  1) أ =                
ن

 ـ  أ  

(ع +  1] ) أ =  
ن

 – 1 ] 

(ع +  1] أ = الفائدة الركبة 
ن 

 - 1 (                             ]5) 

(ع +  1) ونالحظ أن المقدار      
ن

احد هو عبارة عن جملة الجنيه الو  

. وذلك بمعدل فائدة مركبة ع –اليشترط أن تكون سنوات  –وحدة زمنية ( ن)لعدد 

 :وهذا المقدار يتم إيجاده بإحد الطرق األتية
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 .جدوال الفائدة المركبة ( 1) 

  .جدوال الوغارتيمات ( 2)

 . األلة الحاسبة العلمية( 3)

م األلة وسوف يتم اإلعتماد بصورة أساسية فى هذا الكتاب على استخدا

(ع +  1) المقدار  عند إيجاد( الثالثةالطريقة )الحاسبة  
ن

، وكذلك عند مناقشة باقى  

إلتساع استخدام االالت موضوعات الفائدة المركبة إلعتبارات السهولة وكذلك 

(ع+  1)ويتم إيجاد المقدار . الحاسبة العلمية
ن
 : باستخدام اآللة الحاسبة كما يلى 

      

 

Shift            y            ع + 1
X

           =             ن          

 

 القوانين

أوالً حيث يتم إيجادها )الجملة المركبة حساب يناقش هذا الفصل كيفية 

 :فى المرحلة التالية الفائدة المركبة، ويلى ذلك استنتاج قيمة (بالقانون

 قانون حساب الجملة المركبة : أوالً 

 ( ع  +  1 )  ×  أ    =    حـ
ن

  

ً ثاني   قانون استنتاج الفائدة المركبة :ا

 أ     -    حـ    =     ف

 

 مثال

% 2جنيه أودعت بمعدل فائدة مركبة  3111أحسب الفائدة المستحقة على مبلغ 

 . شهور 3سنوات و 3لمدة 

 الحل

  % 2= ع           3111= أ       ؟؟؟ = ف المركبة 

^أو   

 ثم ثم ثم ثم
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+       3= ن    
 

  
 سنة 3,25=           

 :أوالً  الجملةإيجاد 

 (ع +  1) أ   = حـ 
 ن

 

                       = 3111 (1  +1.12 )
3,25

 

  = 3111 (1.12)
3,25

 

(1.12)وباستخدام األلة الحاسبة نوجد 
3,25
 :كما يلى 

 

21,1          Shift           y
X

         3,25            =         323,1 

 

 بالتعويض فى قانون الجملة

 1,323×  3111 =  جـ

 جنيه  3262  = 

 :إيجاد الفائدة المركبة

 أ  -حـ    = ف 

 جنيه  262=      3111 – 3262  = 

 مثال

% 16سىىنوات بمعىىدل فائىىدة مركبىىة  3جنيىىه لمىىدة  1111اقتىىرض شىىخص مبلىىغ 

 ً   ة ؟ وكذلك الفائدة المستحقةمعرفة جملة المستحق عليه فى نهاية المد: المطلوب. سنويا

 الحل

  

  3=  ن   % 16= ع    1111= أ 

^أو   
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 :  الجملة

( ع+         1)أ     = حـ 
ن
  

   = 1111 (1   +1.16  )
3
  

  =  1111       ×1.561 

 جنيه  1561  =  

 : الفائدة 

 أ    -حـ   =       ف

    =1561 – 1111 

 جنيه  561=      

 

 هامة جداا  اتمالحظ

إذا نص فى التمرين أن الفائىدة تضىاف أكثىر مىن مىرة فىى السىنة إلىى أصىل  (1)

  -:كما يلى( ن)والمدة ( ع)المبلغ يلزم تعديل كل من المعدل 

 

 =  ع بعد التعديل 
 (السنوى)المعدل المعطى 

 عدد مرات اإلضافة فى السنة

 وكذلك

 ى السنةعدد مرات اإلضافة ف×المدة المعطاه بالسنوات = ن بعد التعديل 

 عدد مرات التعلية الفائدة خالل السنة اسم عدد مرات إضافةيطلق على و

خالل السنة  ويوضح الجدول التالى بعض تعديالت المعدل والمدة وذلك على سبيل 

  -: تفإذا كانالمثال 

الفائدة تضاف كل نصف 

 (شهور 6)سنة 

  عدد مرات اإلضافة

 2= فى السنة 
 2× ن  2÷ ع 

كل ربع  الفائدة تضاف

 (شهور 3)سنة 

  عدد مرات اإلضافة

 4= فى السنة 
 4× ن  4÷ ع 

 12× ن  12÷ ع عدد مرات اإلضافة   الفائدة تضاف كل شهر
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 12= فى السنة 

 

 :من نفس نوع المعدل وهذا يترتب عليه األتى المدة البد أن تكون ( 2)

 .إذا كان المعدل سنوي يجب أن تكون المدة بالسنوات  -1

 .ذا كان المعدل نصف سنوي يجب تحويل المدة الى أنصاف سنوات إ -2

 .إذا كان المعدل ثلث سنوي يجب تحويل المدة إلى مدة ثلث سنوية  -3

 .إذا كان المعدل ربع سنوي يجب تحويل المدة إلى أرباع السنوات  -4

وهذا يعني أن المعدل سنقوم بتثبيته كما هو أما المدة فهى التى تتغير لتصبح 

 .فمثال  ،ن نفس نوع المعدلم

يتم تحويل المدة السنوية إلى مدة نصف سنوية وذلك عن طريق العالقة المدة  -1

 .2× المدة السنوية = نصف السنوية 

يتم تحويل المدة السنوية إلى مدة ثلث سنوية وذلك باستخدام العالقة المدة ثلث  -2

 .3× المدة بالسنوات = السنوية 

السنوية إلى مدة ربع سنوية وذلك باستخدام العالقة المدة ربع  يتم تحويل المدة -3

 .4× المدة بالسنوات = السنوية 

 مثال

سنة بمعدل فائدة مركبة  31جنيه يدفع فى نهاية  6111أوجد جملة قرض قيمته 

 . شهور  4كل  تضاف على األصل الفائدة إذا كانت% 6

 الحل

  سنة 31= ن    % 6= ع   6111= أ 

 شهور  4ن الفائدة تضاف كل بما أ

 مرات  3=  خالل السنة الواحدة  عدد مرات اإلضافة 

 يلزم تعديل ع ، ن  
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  ع بعد التعديل      =
   

 
     =2  % 

  21  =  3×  31= ن بعد التعديل  

 :  الجملة

( ع +  1) أ  =  حـ 
 ن

 

   = 6111 (1   +1,12 )
21
  

(1,12)وباستخدام األلة الحاسبة نوجد 
21
 :كما يلى 

 

21,1          Shift           y
X

         21            =         5,2431 

 

 بالتعويض فى قانون الجملة

 5,2431×  6111  = جـ 

 جنيه  35652,6 =   

 

 مثال

بمعىدل فائىدة  ،سىنة 15جنيه فى نهايىة  5111أحسب الجملة التى يؤول إليها مبلغ 

 . علماً بأن الفائدة تضاف كل شهر % 3  سنوى مركبة

 الحل

  15= ن                 % 3= ع          5111= أ 

  12= فى السنة ( التعلية)عدد مرات اإلضافة الفائدة تضاف كل شهر 

  ع ، ن كل من  يلزم تعديل 

^أو   
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  ع بعد التعديل = 
3%  

  
   =1,25 % 

  121=   12×  15= ن بعد التعديل  

( ع +  1) أ =  حـ      
ن
  

  =5111 (1  + 
1 25

   
  )

121 
 

  =5111 (1,1125 )
121

 

(1,1125)وباستخدام األلة الحاسبة نوجد 
121
 :كما يلى 

 

1251,1          Shift           y
X

         121            =         1,5674 

 

 بالتعويض فى قانون الجملة

 جنيه  7237=      1,5674 ×  5111    = جـ   

 مثال

 3سىنوياً لمىدة % 6جنيه بمعىدل فائىدة مركبىة  11111استثمر شخص مبلغ 

ب الجملىة والفائىدة المسىتحقة فىى نهايىة احسى المطلىوب ،يوم 15شهور و 4سنوات و

 المدة ثم احسب الجملة إذا كانت الفائدة تضاف كل نصف سنة ؟ 

 الحل

 % 6= ع   جنيه  11111= أ 

 + 3= ن 
 

  
   +

  

   
 سنة 3,375=   

 ( ع+  1) أ =    الجملة
ن
  

^أو   
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    =11111 (1  +
 

   
  )

3,375 
 

    =11111 (1,16 )
3,375

 

(1,16)وباستخدام األلة الحاسبة نوجد 
 :كما يلى  3,375 

 

61,1          Shift           y
X

         3,375            =         1,2173 

 

 قانون الجملة بالتعويض فى

 جنيه  12173,27=      1,2173 ×  11111    = جـ   

  أ  -جـ = الفائدة المستحقة 

 جنيه 2173,27=  11111 – 12173,27    = ( ف)        

 

 

 

 ً  إذا كانت الفائدة تضاف كل نصف سنة :  ثانيا

  2= فى السنة ( التعلية)عدد مرات اإلضافة 

          يلزم تعديل ع ، ن 

  ع بعد التعديل      =
   

 
     =3  % 

  سنة  6,75=  2×  3,375= ن بعد التعديل 

        (ع+  1) أ =  الجملة
ن 

 

  =11111   ×  (1  + 
 

   
  )

6,75
 

^أو   
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  =11111 (1,13 )
6,75

 

(1,13)وباستخدام األلة الحاسبة نوجد 
6,75
 :كما يلى 

 

31,1          Shift           y
X

         6,75            =         1,5674 

 

 بالتعويض فى قانون الجملة

  1,221212 ×  11111   = جـ   

 جنيه  12212,12  =                

 الفائدة المستحقة

  أ   - جـ  =  ف      

          =    12212,12 – 11111  

 جنيه2212,12 =         

 مثال 

ه استثمر لمدة عشر سنوات وستة شهور مع جني 11111أوجد جملة مبلغ 

 % .2,5= العلم بإن معدل الفائدة نصف سنوى 

 الحل

إذا يلزم تحويل المدة لتتفق مع المعدل  ،يالحظ أن معدل الفائدة نصف سنوى     

 :كاآلتى 

 نصف سنة 21=  2×  11,5( = ن)تعديل المدة 

(ع +  1) أ   = جـ 
ن

 

^أو   
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      =11111  (1  +1,25 )
21

 

     =11111  (1,125 )
21 

 

     =11111  ×1,261225  

 جنيه 12612,25=    

 مالحظة

 الجملة حساب يتم مختلفة بمعدالت مختلفة مبالغ عدة بالتمرين أعطى إذا

 .الرصيد على فنحصل الجمل مجموع نوجد ثم حدة على مبلغ لكل

 مثال

  %11 مركب بمعدل 2112 /1/1 فى ج11111 شخص أودع

  % 11 مركب بمعدل 1/7/2112 فى ج15111 مبلغ أودع ثم

  %13 مركب بمعدل 1/1/2113  فى ج5111 مبلغ أودع ثم

  2115 سنة نهاية فى الشخص لهذا ما جملة إيجاد: المطلوب

 الحل

  مبلغ كل مدة حساب

  سنوات 4 (    = 31/12/2115ــ   2112 /1/1 )     1ن

  سنوات 3,5 (   =31/12/2115ــ  2112 /1/7 ) 2ن

    سنوات    3(   =     31/12/2115ــ  1/1/2113 ) 3ن

 حساب الجملة

(ع+  1) أ =   جـ        
 ن 

 3جـ +    2جـ +    1جـ =      



056 

 

   =11111 (1,11 )
4 +15111 (1,11 )

3,5+5111 (1,13 )
3 

     =14641,1      +21613,3       +7214,4     

 جنيه 43462,7=       

 مثال

ج فى أحد البنوك وكانت معدالت  12111خاص مبلغ أودع أحد األش

 :هى  خالل فترة االستثمار الفائدة المركبة

خالل % 4,5، والفائدة تضاف كل نصف سنة ،خالل الخمس سنوات األولى% 3 

 ، والفائدة تضاف كل سنة ،األربع سنوات التالية

  خالل العشر سنوات التالية والفائدة تضاف كل ربع سنة% 4

 :المطلوب

 فى نهاية المدة ؟  خص إيجاد جملة ما لهذا الش 

 الحل

   :يمكن عمل تعديالت المعدالت ومدد االستثمار كما فى الجدول التالى

 

 الفترة الثالثة الفترة الثانية الفترة األولى

  5= ن 

 % 3= ع 

كىىىىل  فالفائىىىىدة تضىىىىا
 

 
        

 :سنة أى مرتين 

 11=  2×  5=  ن  

  = ع 
  

 
    =1,5% 

  4= ن 

 %4,5= ع 

 

 

 الفائدة تضاف كل سنة 

  ال يوجد تعديل 

 فى  ع ، ن

  11= ن 

 % 4= ع 

 الفائىىىدة تضىىىاف كىىىل
 

 
          

  : مرات 4أى  سنة

  41=  4×  11= ن 

  = ع 
   

 
   =1 % 
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 حساب الجملة

(ع+  1) أ =   جـ        
 ن 

             =12111 × (1,115 )
11 × (1,145 )

4 × (1,11 )
41

 

 تعتبر كأنها أصل للفترة الثانية 1جـ    

 تعتبر كأنها أصل للفترة الثالثة 2جـ                  

   =12111  ×  1,161541 ×  1,122512 ×  1,422264 

 جنيه  24726,5=  

 

 تنبيه

اسىىتند حىىل المثىىال السىىابق علىىى المفهىىوم األساسىىى للفائىىدة المركبىىة والىىذى 

ملة المركبة فى نهاية أى فترة زمنية يمكن معاملتها على أنها أصل جديد يعتبرأن الج

 . للفترة الزمنية التالية

 

 

 استنتاج المبلغ والمعدل والمدة

، والمىىدة والمعىىدل المبلىىغكىىل مىىن  اسىىتنتاجيمكىىن مىىن قىىانون الجملىىة المركبىىة 

 :وذلك على النحو التالى

 (أ)أوالً إيجاد المبلغ 

 = أ
جـ

ن
   ع 

 

 (ن)والً إيجاد المدة أ
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 =ن 

 لو   
 (حـ)  

 أ

 (ع+  1) لو     

 

 (ع)أوالً إيجاد المعدل 

 

   لـ العدد المقابل = ع 
 لو

  (حـ)

 أ 1 -

 ن 

 

 ملحوظة

  :يجاد العدد المقابل لرقم معين نكتبإل

                    ثم                 ثم

 

 shift                       log             الرقم

 

 مثال

جنيىىه  12667,7سىىنوات فبلغىىت الجملىىة  2اسىىتثمر شىىخص مبلىىغ مىىا لمىىدة 

 فما هو أصل المبلغ ؟ % 3بمعدل فائدة مركبة 

 الحل

 %3= ع    12667,7= حـ            2= ن 

 

 =أ 
 حـ

(ع+  1)
ن 

 

  

 =أ 
12667,7 

(1  +1,13)
 8

 



059 

 

  

 =أ 
126677 

1,26677 

 

 . جنيه 11111=    أ    

 

 مثال 

بلغت جملة مبلغ ما بفائدة مركبة وبمعدل معين فى نهاية خمسة سنوات 

جنيه المطلوب  إيجاد كل من  67562,7وبعد ستة سنوات بلغت جملته  66244,2

 .معدل الفائدة المركبة  وأصل المبلغ 

 الحل

(ع +  1) أ = جـ      
ن

 

(ع +  1) أ=  66244,2       
5 

                                     (1) 

(ع +  1) أ =  67562,7       
6 

                                   (2) 

 :نجد أن ( 1)على معادلة ( 2)وبقسمة معادلة 

ع   أ   

ع   أ   
 

       

       
 

ان أساسهما واحد وهو نجد أن الطرف األيسر منها مقدار( 3)وفى المعادلة       

 :وهنا نقوم بطرح األسس حيث أن ( ع+1)األساس 

 :كاآلتى ( 3)إذا تصبح معادلة 

 ع+  1=  1,12

  1 – 1,12= معدل الفائدة = ع    
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  =1,12 =2%  

 (:1)فى العالقة ( ع)وإليجاد أصل المبلغ نعوض عن قيمة 

(ع +  1) أ =  66244,2
5 

  

( 1,12+  1) أ =  66244,2
5 

  

 :حيث أنو

 =أ 
 حـ

(ع+  1)
ن 

 

  

 =أ 
66244,2 

(1  +1,12)
 5

 

  

 =أ 
66244,2 

1,1141212 

 

 . جنيه 11116=    أ    

 مثال

 77212,52جنيه وبعد مدة معينه وجد له  21111أودع شخص مبلغ 

على أصل المبلغ فما هى مدة اإليداع % 12وكان البنك يضيف الفوائد سنوياً بمعدل 

 ؟ 

 الحل

 % 12= ع   77212,52= حـ    21111=  أ

 =ن 
 لو

 (حـ)

 أ

 (ع+  1) لو 
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           = 
 3,225276لو 

 1,12لو 

          = 
1,5216 

1,1422 

ً  سنة 12=                     تقريبا

 

 مثال

مبلغ ما ثالثة أمثال نفسه إذا كان المعدل  ما هى المدة الالزمة لمضاعفة

 . سنوياً % 13المركب 

 

 الحل

 % 13= ع    أ  3= حـ   ؟ = أ 

 =ن 
 لو

 (حـ)

 أ

 (ع+  1) لو 

 

 

        = 

 لو
 (أ  3)

 أ

 (1.13+  1) لو 

 

 

             

= 

 لو
77212,52 

21111 

 (1.12+  1) لو 

              = 
 3لو 

 1.13لو 
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 سنوات 2=                  

 

 مثال

جملة  سنة نوجد أن 15جنيه فى بنك مصر لمدة  11111أودع شخص 

 جنيه فما هو معدل الفائدة المستخدم  61111المستحق فى نهاية المدة 

 الحل

  15= ن    61111= حـ   11111= أ 

 العدد القابل لـ= ع 
 لو

  (حـ ) 

      
 أ 1  -

 ن

 

 العدد القابل لـ= ع 
 لو

61111  

- 1 11111 

15 

 

 العدد القابل لـ= ع 
 6لو 

- 1 
15 

 

  1 –    1,1512767العدد القابل لـ     = ع     

     1   –      1,1262=         ع     

          = 
1.4771212 

1.1531724 
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   111×      1,1262=   ع    

=       62,12 %  

  :باأللة الحاسبة (ع) المعدل خطوات إيجاد

 أ   ÷ قسمة حـ  -1

لناتج    Logلوغاريتم الإيجاد  -2
جـ

أ
 

 ( ن)على ( 2)ناتج خطوة  القسمة  -3

 Log ثم     Shiftعن طريق  (3)لناتج خطوة  إيجاد العدد المقابل -4

 صحيح 1 –( 4)خطوة طرح ناتج  – 5

  111× الضرب  – 6

 

 مثال 

سىىىنوات فبلغىىىت الفائىىىدة المركبىىىة  11جنيىىىه لمىىىدة  2111اسىىىتثمر شىىىخص 

 جنيه فما هو معدل الفائدة السنوى ؟  4211,7

 الحل

 4211,7= ف        11= ن     2111= أ 

 (جـ)استنتاج الجملة 

 ف +   أ   =   حـ    

             =2111      +4211,7    

 جنيه  6211,7=             
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 :بمعلومية الجملة (ع)ايجاد المعدل 

 لو العدد القابل لـ= ع 
  (حـ ) 

 أ 1 -

 ن

 

 العدد القابل لـ= 
 لو

6211,7  

- 1 2111 

11 

 

  1 –    1,142212العدد القابل لـ   = ع          

                          =1,12 – 1  

                         =1,12   ×111 

                             =12% 
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 تمارين الجملة المركبة

 فأوجد الجملة % 4,5ج بمعدل فائدة مركبة 11111أودع شخص مبلغ  (1)

 . سنة  12فى نهاية  المركبة والفائدة

ثم أودع مبلغ % 6بمعدل  2112ج أول يناير 15111أودع شخص مبلغ ( 2)

أحسب جملة  1113ج أول يناير 2111ج أول يوليو من نفس العام ثم 11111

 .  31/12/2115المستحق فى 

ما هى المدة الالزمة لكى يصبح مبلغ ما ضعف نفسه إذا كان معدل الفائدة ( 3)

 . سنويا ً% 11المركبة 

سنوات فوجد رصيده  6ج فى أحد البنوك لمدة 11111أودع شخص  (4)

 . فما هو معدل الفائدة المستخدم  12246,15

. سنويا% 2بمعدل فائدة مركبة قدرها  البنوكد ودع شخص مبلغ معين بأحأ (5) 

ج  3262بلغ  شهور  3سنوات،  3فإذا علمت أن جملة المستحق له فى نهاية 

 .فأوجد أصل المبلغ المودع 

جنيه يستثمر  31111المحسوب على مبلغ  السنوى ما هو معدل الفائدة المركبة (6)

 . جنيه 42663 جملته صبحتلمدة ثمانية سنوات ل

 26336,12جنيه ما قيمته  21111ا هى المدة الالزمة ليصبح مبلغا قدره م (7)

 سنويا %  3,5 ذلك إذا كان معدل الفائدة المركبجنيها و

فما هى جملة ، جنيه لمدة خمسة سنوات( 15111)مبلغا وقدره  شخصاستثمر  (2)

 %.4,5المستحق له فى نهاية هذه المدة إذا علمنا أن معدل الفائدة المركبة 

لمدة ثالث % 6جنيه بمعدل فائدة مركبة ( 25111) مبلغ قدره شخصاستثمر  (2)

، إحسب جملة لمدة الثالث سنوات التالية%  5ثم بمعدل  األولى، سنوات

 المستحق له طرف البنك فى نهاية مدة االستثمار
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 الفصل الثاني

 خصم الديون

 مقدمة

والتاريخ الذى تتم . ان قبل ميعاد استحقاقهون دفع الديوالدي خصم يقصد ب

القيمة التى سيتم دفعها  تقل ومن المنطقى أن. فيه هذه العملية يسمى تاريخ الخصم

 ،وهى قيمة الدين التى تدفع فى ميعاد االستحقاق القيمة األسميةعن  فى هذا التاريخ

ويطلق على المبلغ المسدد فى تاريخ الخصم  (.ق س)سوف نرمز لها بالرمز التى و

 ،(ق ح)والتى سوف نرمز لها بالرمز ، القيمة الحاليةاالستحقاق اسم  وقبل موعد

تدفع قبل  أى القيمة التى)هى بذلك تمثل قيمة ما يدفعه المدين فى تاريخ الخصم ف

 ( .ميعاد استحقاق الدين

. ونالحظ أن القيمة الحالية تقل عن القيمة األسمية كلما زادت مدة الخصم 

للدائن  استفادة مؤكدةلخصم  إلى تاريخ االستحقاق تمثل وذلك ألن المدة من تاريخ ا

وفى مقابل ذلك فإن الفرق بين القيمة االسمية . فى استيفاء دينه قبل ميعاد االستحقاق

التى يعطيها الدائن   فائدة أو العائديمثل الوهو  الخصموالقيمة الحالية يطلق عليه اسم 

نتيجة حصول األول على دينه  قبل  للمدين نتيجة تعجيل األخير لعملية الدفع أو

 .ميعاد االستحقاق 

الحظ أن تحديد تاريخى االستحقاق والخصم يختلف من حيث الدائن يو

أما . فتاريخ االستحقاق يحدد عند نشأة الدين باالتفاق بين المدين والدائن. والمدين

ن دفع بالنسبة لتاريخ الخصم فهو يتوقف على استقرار حالة المدين ومدى تمكنة م

 .هالدين قبل ميعاد استحقاقه وال دخل للدائن فى تحديد

 :حساب القيمة الحالية 

أن القيمة الحالية تقل بزيادة مدة الخصم وبالتالى فالعالقة عكسية بين القيمة 

السابق تناوله  ويمكن استنتاج هذه العالقة من قانون الجملة. ن مدة الخصموبيالحالية 

فى  ، تعادلالتى يجب دفعها فى ميعاد االستحقاق ،االسمية القيمةف فى الفصل السابق

السابق اإلشارة إليها  الجملة عالقةو.  حقيقة األمر الجملة المستحقة فى نهاية المدة

 :تنص على
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(ع +  1) أ = جـ   
ن

 

 :ومن عالقة الجملة نجد أن المبلغ المستمر فى بداية المدة عبارة عن

=   أ 
جـ

   ع  ن

   

    :ة أخرىوبصور

(ع +  1) × جـ = أ 
ن -

                                                            

( ق ح)يمثل، فى حقيقة األمر، القيمة الحالية (  أ)أى أن المبلغ المستثمر 

(ع +  1) وبالتالى فإن المقدار ( ق س)لمبلغ القيمة األسمية 
ن  -

هو القيمة الحالية 

من الوحدات ( ن)هى بالتالى تساوى مقلوب جملة الجنيه الواحد بعد للجنيه الواحد و

 .الزمنية 

 قوانين القيمة الحالية والخصم

تجدر اإلشارة فى البداية إلى أن نوع الخصم المستخدم فى الفائدة المركبة 

هو نوع وحيد، وهو الخصم الصحيح، وليس التجارى، ويرجع ذلك إلى شئ هام 

أحياناً قد تزيد قيمته عن القيمة األسمية خاصة عندما تكون وهو أن الخصم التجارى 

خذ جداً وهو الشئ المعتاد فى االستثمارات طويلة األجل، ويأ مدة الخصم طويلة

 : القيمة الحالية الصحيحة، الصورة التاليةقانون 

( ع + 1 ) س ق = ح ق
ن -

 

األسمية  ومن ثم يمكن استنتاج قيمة الخصم والذى يمثل الفرق بين القيمة

 :والقيمة الحالية وذلك على النحو التالى

   ح ق – س ق = ص

 :حيث 

 القيمة االسمية     ق س  
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 القيمة الحالية                              ق ح

 معدل الخصم    ع 

 مدة الخصم    ن

  الخصم    ص

(ع+1)قيمة المقداركيفية إيجاد 
ن -

 : 

(ع +  1) أن المقدار 
ن - 

بارة عن القيمة الحالية للجنيه الواحد لعدد هو ع 

وهذا ( ع)وذلك بمعدل خصم  –اليشترط أن تكون سنوات  –وحدة زمنية ( ن)

كما هو الحال بالنسبة لجملة الجنيه )المقدار يتم إيجاده بإحد الطرق الثالث األتية 

غارتيمات، وأما باستخدام جدوال الو. ـ أما باستخدام جدوال الفائدة المركبة(: الواحد

 . او باستخدام األلة الحاسبة العلمية

+  1) المقدار  وسوف يتم اإلعتماد على استخدام األلة الحاسبة  عند إيجاد

( ع 
ن -

 :كما يلى وذلك  

      

 

Shift           y            ع + 1
X

           =            ن           /+-           

     

  ةمالحظ

تعديل  : ذا ذكر بالتمرين أن هناك إضافة أكثر من مرة خالل العام فيتم إ

 (ع) الفائدة خالل السنة، وتعديل المعدلعدد مرات إضافة  ها فىضـــــربب( ن)المدة

 .الفائدة خالل السنةعدد مرات إضافة  بقسمته على

  مثال

سنوات  4جنيه تستحق الدفع في نهاية  22511أوجد القيمة الحالية لمبلغ 

 .سنوياً ، ثم أوجد قيمة الخصم المركب %  5المركبة إذا كان معدل الفائدة 

 الحل

 أو ^

 ثم ثم ثم ثم ثم
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 %5= ع ،     4= ن ،       22511=  ق س،        ؟=  ق ح

   

 القيمة الحالية

 

(ع +  1)  ق س=  ق ح
-
 

ن
 

      =22511  (1  +1,15)- 4 

      = 22511   ×1,2227  

 جنيه 12511,75=      

 الخصم

   ق ح  – ق س=  ص

 جنيه 3222,25=  12511 – 2251=      

 مثال 

 3سنوات و  6جنيه تستحق السداد في نهاية  21111تاجر مدين بمبلغ 

سنوياً ، ثم % 3,5شهور أوجد القيمة الحالية لهذا الدين إذا علمت أن معدل الفائدة 

 .أوجد الخصم المركب 

 الحل

 %3,5= ع    2111=  ق س  ؟=  ق ح

  + سنوات  6 =ن 
   شهور 

  
     سنة 6,25 =  

 القيمة الحالية

(ع +  1)  ق س=  ق ح
-
 

ن
 

      =21111  (1  +1,135)
- 6,25

 

     =21111  ×1,2165 

    جنيه 16131=      

 الخصم

  ق ح  – ق س=  ص

       =21111 – 16131 

  جنيه 3271=       
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 مثال 

سنة  21جنيه تستحق الدفع في نهاية  11111أوجد القيمة الحالية لمبلغ 

 تضاف الفائدة كل شهر ؟ % 6علماً بأن معدل الفائدة 

 الحل

   %6= ع   11111=  ق س ؟=  ق ح

 ً  مرة خالل السنة  12= عدد مرات اإلضافة   الفائدة تضاف شهريا

 يجب تعديل ع ، ن 

  ع =
   

  
  =1,5 % 

  241=  12×  21= ن 

 القيمة الحالية

(ع +  1)  ق س = ق ح
-
 

ن
 

      =11111 × (1  +
   

   
 )

- 241
 

       =11111  ×   1,312126   

 جنيه  3121,26 =            

 مثال

 2و  ،جنيه تستحق الدفع بعد سنتين 75111أوجد القيمة الحالية لمبلغ 

 وتضاف الفائدة كل نصف سنة % 6شهور إذا كان معدل الفائدة 

 الحل

 + 2= ن           75111 =  ق س         ؟=  ق ح
 

  
   سنة  2,75=     

عدد                              الفائدة تضاف كل نصف سنة               %6 =ع   

  =مرات اإلضافة 
  

 
 مرة  2=      

 يجب تعديل ع ، ن 

  ع=  
    

 
  =3 % 
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  5,5=  2×  2,75= ن 

 القيمة الحالية

(ع +  1)  ق س=  ق ح
-
 

  ن

     =    75111 × (1  +1,13 )
– 5,5  

        =75111  ×1,242254  

 جنيه 63746,5=       

 حالة وجود عدة مبالغ مطلوب خصمها أو إيجاد قيمتها الحالية

 

 للمبلغ األول ق ح =   القيمة الحالية لعدة مبالغ 

  الثاني ق ح للمبلغ +                             

                              +  ......... ....... 

 األخيرق ح للمبلغ +                              

 مجموع القيم الحالية –مجموع القيم االسمية = قيمة الخصم   

 مثال

جنيه  31111األول قيمته االسمية : شخص مدين آلخر بالسندات التالية  

 سنوات 4جنيه يستحق بعد  21111ني قيمة االسمية سنوات ، والثا 5ويستحق بعد 

، وتم االتفاق بين المدين  سنوات 3جنيه يستحق بعد  11111والثالث قيمته االسمية 

و الدائن على سداد القيمة الحالية للسندات الثالثة اليوم ، والمطلوب حساب القيمة 

بمعدل  م مركبخصالحالية للسندات وقيمة الخصم ، إذا تمت التسوية على أساس 

 .سنوياً % 2

 الحل

 %2= ع        سنوات 5= ن   31111=  ق س

 %2= ع        سنوات 4= ن   21111=  ق س

 %2= ع        سنوات 3= ن   11111=  ق س

 : إيجاد القيمة الحالية للثالث مبالغ  

(ع +  1)  ق س=  ق ح
-
 

 ن

 =   31111  (1  +1,12) 
– 5
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       +21111  (1  +1,12) 
– 4

 

      +11111  (1  +1,12) 
– 3

 

       =21417,5  +14711,6  +7232,4 

 جنيه  43156=       

 :على الكمياالت الثالث الخصم

 

 للثالث كمبياالت  ق ح –للثالث الكمبياالت  ق س= الخصم     

               =  (31111  +21111  +11111    )-  43156   

 جنيه 16244  =              

 مثال 

أوجد القيمة الحالية لقرض يستحق فى نهاية عشر سنوات وأربعة شهور 

% 6جنيه ومعدل الفائدة المركبة ( 21111)وثمانية أيام إذا كانت قيمته األسمية 

 .سنويا 

 الحل

+ سنوات  11= المدة ن بالسنوات        
  شهور

  
  +

  يوم

   
  

                              =11  +
 

 
  +

 

  
  

 سنة 11,356=                                

 القيمة الحالية   

(ع +  1)  ق س=  ق ح
-
 

ن
 

      =21111  (1  +1,16)
- 11,356

 

    جنيه 11232,612=  1,5462312×  21111=     
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 مثال  

جنيه ويستحق السداد فى ( 16111)قرض معين قيمته االسمية      

فما هو التاريخ الذى . سنويا %  5فإذا كان معدل الفائدة المركبة  31/12/2115

 .جنيه ( 12421)تبلغ فيه القيمة الحالية لهذا القرض مبلغ 

 الحل

 ؟= ن   % 5= ع   12421=  ق ح 16111=  ق س

. أى المدة من تاريخ الخصم إلى تاريخ االستحقاق( ن)تحديد مدة الخصم :  المطلوب

عليها من قانون القيمة الحالية، ( ن)الخصم ويمكن الحصول على ثم استنتاج تاريخ 

وذلك بإخذ لوغاريتم الطرفين كما سبق إيضاحه فى الفصل السابق عند استنتاج ن 

 :من قانون الجملة المركبة وبناء على ذلك

(ع +  1)  ق س=  ق ح
-
 

ن
 

 =ن  -
 لو

 حق 

 ق س

 (ع+  1) لو 
 

 =ن  -
 لو

12421 

16111 

 (1,15+  1)  لو
 

 1,72لو =ن  -

 1,15لو 
 

 1,1172153273 - =ن  -

1,12112222217 

ً  5 -= ن  -  تقريبا

 سنوات 5= ن  ∴

 31/12/2111هو ( تاريخ الخصم)التاريخ المطلوب 
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   مثال 

 :عرض ممول على مشترى لعقار احدى الطريقتين للدفع 

 .ر جنيه فورا ثمناً للعقا 311111أن يدفع  :األولى  

جنيه ( 121111)جنيه آخر السنة الرابعة ثم يدفع ( 111111)أن يدفع  :الثانية 

 .جنيه آخر السنة العاشرة ( 111111)آخر السنة السابعة ثم 

فأى الطريقيين أفضل من وجهة نظر المشترى وما مقدار الفرق بينهما إذا 

 .سنويا%  5كان معدل الخصم المركب السائد فى السوق  

 الحل

اضلة بين البديلين نستخدم معيار القيمة الحالية، حيث نوجد القيمة للمف

الحالية لكل بديل ثم نختار البديل صاحب القيمة الحالية األقل بإعتبار أنه األفضل 

 من وجهة نظر المشترى    

 :األولى تقييم الطريقة  

ى فإن المبلغ الفورى فى حد ذاته يعتبر قيمة حالية يتم دفعها اآلن،  وبالتال 

 . جنيه تمثل القيمة الحالية للبديل األول 311111= ثمن شراء العقار اآلن 

 :الثانية تقييم الطريقة 

بالنسبة للطريقة الثانية فإنه يلزم إيجاد القيمة الحالية ، وذلك باستخدام  

 :القانون كما يلى

(ع +  1)  ق س=  ق ح
-
 

ن
 

 =111111(1,15)
- 4

 +121111 (1,15 )
-7 

+11111 (1,15 )
- 11

 

=11111  ×2227 ،+121111  ×71162 ، +111111  ×61321، 

 جنيه 222242,6= 

 وهذا يعنى أن الطريقة الثانية أفضل المشتري
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 فهو  الفرق بين البديلين

 جنيه 71157,4=  222242,6 – 311111= الفرق       

 خصم عدة كمبياالت تجارية

بصفة عامة، يتقاضى  في حالة خصم عدة كمبياالت،  أو أوراق تجارية

 :البنك مقابل ذلك،  ما يلى 

 :الخصم الصحيح المركب -1

 :أوالً لكل كمبيالة على حده كالتالى حيث يتم حساب القيمة الحالية 

( ع + 1 ) س ق = ح ق
-
 

ن
 

 :ويلى ذلك استنتاج قيمة الخصم الصحيح لكل كمبيالة على حده 

 ح ق  – س ق = ص

 :العمولة -2 

تحسب علي القيمة األسمية للورقة ( أو األلف)نسبة مئوية وهي عبارة عن  

وهي مدة الخصم )االستحقاق  التجارية بصرف النظر عن المدة الباقية علي تاريخ 

.)   

 العمولة معدل  × األسمية القيمة= العمولة

 :مصاريف التحصيل -3

تحسب على أساس القيمة األسمية ( أو فى األلف )وهي أيضاً نسبة مئوية 

 .غض النظر عن مدة الخصم ب

 التحصيل معدل × األسمية القيمة = (التحصيل) الخصم مصاريف

 ملحوظة

 :يطلق على مجوع الخصومات السابقة اسم األجيو أى أن 

  التحصيل مصاريف + العمولة + الخصم = (اإلجمالى الخصم) األجيو

 :قطعويسمى المتبقى من الورقة التجارية بعد طرح األجيو باسم صافى ال
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 األجيو –القيمة األسمية = صافى قيمة القطع :             أى أن

 (مصاريف التحصيل+ العمولة )القيمة الحالية ــ =  أو صافى قيمة القطع

 مثال 

 : لدى بنك مصر 2111يناير   25خصم شخص الكمبياالت التالية في 

  2111يناير  25جنية وتستحق الدفع فى  21111األولي قيمتها األسيمة 

 2112يناير  25جنية وتستحق الدفع في  61111الثانية قيمتها األسمية 

  2115يناير  25جنية وتستحق الدفع فى  2111الثالثة قيمتها األسمية 

فإذا علمنا أن البنك المذكور يخصم األوراق التجارية علي أساس معدل 

سنويا، وكذلك كان يتقاضى عمولة بمعدل % 6خصم صحيح مركب 
 

 
 1 %

جنيه للورقة الواحدة  21وكذلك مصاريف تحصيل بواقع ( نصف فى األلف)

 .والمطلوب حساب صافى قيمة القطع 

 الحل

وبالتالى فإن المدة الباقية  2111يناير سنة  25نالحظ أن تاريخ الخصم هو      

 :على استحقاق الكمبيالة األولى هى سنة واحدة أى أن 

 سنة واحدة= مدة الخصم للكمبيالة األولى 

 سنة 2= مدة الخصم للكمبيالة الثانية 

 .خمس سنوات = كذلك مدة الخصم للكمبيالة الثانية 

 

 إيجاد القيمة الحالية لهذه الكمبياالت الثالثة

إليجاد القيمة الحالية لهذه الكمبياالت الثالثة نستخدم القانون األتى لكل 

(ع +  1)  ق س=  ق ح:    كمبيالة على حدة
ن -
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(1,16)×  21111= يمة الحالية للكمبيالة األولى  الق
- 1

 

                                      =21111  ×24332623، 

 جنيه  12267,224=  

( 1,16)×  61111= القيمة الحالية للكمبيالة الثانية  
-2

 

   =6111  ×222226، 

 جنيه 53322,76=                                      

(1,16)×  2111= مة الحالية للكمبيالة الثالثة القي
-5

 

                                     =2111  ×747252 ، 

 جنيه 52721,64=                                    

 جنيه 132142,32= القيمة الحالية للكمبياالت الثالثة 

 مصاريف التحصيل و حساب العمولة

  21111+  61111+  21111= مجموع القيمة األسمية 

 جنيه161111=                            

×  161111= عمولة البنك 
 

     
 جنيه  21=  

 جنيه  61=  3×  21= مصاريف التحصيل 

 جنيه                                    141=   61+  21= العمولة ومصاريف التحصيل 

 ــ العمولة ومصاريف التحصيل مجموع القيم الحالية=  صافى القطع 

                  =132142,32 - 141 

 جنيه 131212,32=                 
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 حل آخر

 (إجمالى الخصم)إيجاد األجيو 

 مصاريف التحصيل+ العمولة  + الخصم الصحيح = 

 الخصم الصحيح

 ق ح  – ق س= 

( =21111  +61111  +21111  )-  132142,32 

 = 161111 -  132142,32 

  =27251,62 

 األجيو

  = 27251,62  +21   +61 

 =22121,62   

 الصافى

 األجيو -مجموع القيم األسمية  =  

   =161111 -  22121,62   

 جنيه 131212,32=  

 (نفس اإلجابة السابقة) 

 

   مثال

جنيها تستحق الدفع بعد خمس سنوات  11111كمبيالة  قيمتها األسمية 

لوب حساب القيمة الحالية لهذه الكمبيالة إذا علمت أن معدل والمط. وستة شهور 

 سنوياً ، وما مقدار الخصم المستحق عليها ؟% 6الفائدة المركبة 
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 الحل

 القيمة الحالية

(ع +  1)  ق س=  ق ح
ن -

 

       =11111  ×(1,16)
- 5,5

 

       =11111  ×  1,7252113 

 جنيه 7252,113=        

 الخصم الصحيح

 ق ح  – ق س= 

 = 11111 -  7252,113 

 جنيه 2741,227=  
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 تمارين الخصم
تستحق بعد سنتين وثالثة شهور ، أوجد القيمة  33511تاجر مدين بمبلغ ( 1)

، وأن الفائدة تضاف % 4الحالية لهذا المبلغ علماً بأن معدل الفائدة المركبة هو 

 ثم أوجد الخصم المركب . كل ربع سنة 

 (  31631,324)اإلجابة 
 

سنوات إذا  11جنيه تستحق الدفع بعد  21111أوجد القيمة الحالية لمبلغ ( 2)

ً وتضاف كل شهر ثم % 6علمت أن معدل الفائدة المركبة هو  أوجد سنويا

 .المركبالخصم 

 (   11222,65)اإلجابة 

سنة بمعدل  15جنيه تستحق السداد بعد  25111احسب القيمة الحالية لمبلغ ( 3) 

 .سنويا %  6= م مركب خص

 14116,5جنيه هى  51111إذا كانت القيمة الحالية لقرض قيمته االسمية ( 4) 

 .سنويا فما هى مدة القرض %  4,5جنيه فإذا كان معدل الفائدة المركبة 

جنيها فورا أو  651111عرض ممول على شخص شراء عقار معين بمبلغ ( 5)

 511111الباقى سندا اذنيا بمبلغ جنيها فورا وأن يحرر ب 211111أن يدفع 

فإذا علمت أن معدل الخصم المركب . سنوات  5ويستحق الدفع بعد . جنيها 

فالمطلوب معرفة أى . سنويا % 6السائد فى السوق المالية وقت الشراء كانت 

 .العرضين أفضل للمشترى 

جد سنوات ونصف أو 11جنيهاً يستحق الدفع بعد  11111سند قيمتة األسمية ( 6)

 4,3الصحيحة ( الحطيطة)القيمة الحالية لهذه السند إذا علمت أن معدل الخصم 

 % ً  .سنويا

جنيه يستحق بعد سنة ، من اآلن على ( 21111)أوجد القيمة الحالية لمبلغ ( 7)

 % . 5,25أساس معدل فائدة سنوى 

% 4,5جنيه بمعدل فائدة مركبة  31111أحسب مدة قرض قيمته األسمية  ( 2)

 .جنيه  2413,2إذا كانت قيمته الحالية   سنويا

جنيه ويستحق السداد بعد عشرين سنة وستة  51111دين قيمتة األسمية ( 2)

سنويا فكم يدفع المدين % 7شهور، وعشرة أيام فإذا كان معدل الفائدة المركبة 

 .اآلن لسداد هذا الدين 
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سنوات وثالثة 6بعد جنيه يستحق السداد ( 2111)إحسب القيمة الحالية لمبلغ ( 11)

 %. 4شهور بمعدل ربع سنوى قدره 

سنوات وثالثة 7جنيه تستحق السداد بعد   5111أوجد القيمة الحالية لمبلغ ( 11)

يدفع على أربعة مرات فى %  2شهور من اآلن على أساس معدل فائدة سنوى 

 .السنة 

سنوات  جنيه تستحق السداد بعد ستة 15111إحسب القيمة الحالية لمبلغ ( 12)

يدفع مرتين فى السنة %  6وستة شهور من اآلن على أساس معدل فائدة سنوى 

. 

جنيه فإذا  15624جنيه مبلغا وقدره  21111بلغت القيمة الحالية لمبلغ ( 13) 

 .فما هو معدل الفائدة المركبة. كانت مدة الخصم هى عشرة سنوات 

(14 ) ً جنية  1222وقدرة  بلغت جملة قرض معين في نهاية خمسة سنوات مبلغا

 . فما هو قيمة أصل القرض %  5فإذا كان معدل الفائدة  

 : عرض ممول مصنع للبيع بإحدى الطريقتين التاليتين ( 15)

 جنيه فوراً  121111دفع  :األولي

جنيه تدفع فى نهاية ( 61111)جنيه فوراً عند الشراء ، ،  12111دفع  :الثانية

 . ى نهاية السنة السادسةجنيه ف( 61111)السنة الثالثة ، 

فأى الطريقين أفضل للمشترى وذلك إذا كان معدل الفائدة المركبة السائد فى  

ً %  5السوق   .سنويا
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 الفصل الثالث

 تسوية واستبدال الديون طويلة األجل

 مقدمة 

تسوية الديون هى إتفاق بين المدين والدائن على طريقة دفع  الدين  وغالبا 

يكون أيسر فى ( أو دين واحد)الديون القديمة بعدة ديون جديدة  مايتم استبدال بعض

طريقة الدفع على المدين، والحالة األخيرة هذه تتضمن عالبا أن يتم تأجيل سداد 

إال أن الشائع دائما أن يمنح الدائن خصما . الدين فترة معينة تلى ميعاد االستحقاق

وهذه الحالة األخيرة . يعاد استحقاقهمعينا للمدين وذلك لتشجيعه على دفع الدين قبل م

القيمة الحالية " وهنا يقوم المدين بسداد . تعنى أن يتقدم موعد سداد الدين بمدة معينة

وبطبيعة الحال ستقل قيمة . عن المدة من تاريخ السداد إلى تاريخ االستحقاق " 

استحقاقه   الدين بمقدارالخصم الممنوح للمدين نتيجة تعجيله سداد الدين قبل ميعاد

 :ومن ذلك نستنتج أن

 سداد قيمة الدين قبل تاريخ استحقاقه بفترة زمنية قدرها ن الحالة األولى

عند سداد قيمة الدين قبل تاريخ استحقاقه بفترة زمنية قدرها ن يتم دفع 

 :القيمة الحالية للدين ويتم حسابها بالقانون التالى

( ع+  1)× أصل الدين = القيمة الحالية للدين     
-
 

ن
                (1) 

 حيث

هى المدة من تاريخ الخصم إلى تاريخ االستحقاق الفعلى، والحالة السابقة : ن   

 :الخاصة بتقديم موعد سداد الدين قد تتضمن 

تقديم موعد سداد الديون القديمة بحيث تستبدل بدين واحد سيدفع بعد فترة أقصر ( أ)

 .من الديون القديمة

 .وعد سداد الديون القديمة بعدة ديون جديدةتقديم م( ب)

 

 تطبيق معادلة القيمة  :الثانيةالحالة 
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أن تسوية الديون هو االتفاق على طريقة معينة لدفعها أما بالنسبة الستبدال 

فهى عملية . الديون فالمقصود بها أن تحل عدة ديون جديدة محل عدة ديون قديمة

عديل شروط التسوية  وهذا التعديل لشروط مرتبطة تماما بتسوية الدين أو هنا ت

وفى هذا التاريخ . التسوية يتم اإلتفاق عليه فى تاريخ معين يسمى  تاريخ التسوية 

 :يتم 

حسب تواريخها وبالمقارنة  بتاريخ التسوية وهناك  إيجاد قيمة الديون القديمة( 1)

 :ثالث احتماالت يمكن أن يحدث أحدها، وهى 

  يكون الدين القديم سابق لتاريخ التسوية وبالتالي فإن  أن: االحتمال األول

 . الدين القديم نوجد له الجملة من تاريخ استحقاقة إلى تاريخ التسوية 

  أن يكون الدين القديم الحق لتاريخ التسوية وبالتالى فإننا :االحتمال الثانى

ريخ نوجد القيمة الحالية للدين القديم من تاريخ استحقاقة ورجوعا إلى تا

 .التسوية 

 أن يكون تاريخ الدين القديم هو نفس تاريخ التسوية، وفى : االحتمال الثالث

 هذه الحالة نترك الدين كما هو بقيمته األصلية

ً بمقارنة تواريخ استحقاقاتها بتاريخ إيجاد قيمة الديون الجديدة ( 2) وذلك أيضا

 .ابقة التسوية ونالحظ أننا سنقابل نفس االحتماالت الثالثة الس

بما أن قيمة الديون القديمة يتم سدادها بقيمة الديون الجديدة تطبيق معادلة القيمة ( 3)

 :  ولذلك فمن المنطقى أن نكون القيمتين متساويتين وذلك فى تاريخ التسوية أى أن 

 (2)                      الجديدة الديون قيمة = القديمة الديون قيمة

معادلة القيمة وهى صحيحة فى جميع الحاالت  والمعادلة السابقة تسمى

تاريخ )فعلى سبيل المثال إذا كان تاريخ التسوية هو  األن . الممكنة لتاريخ التسوية 

 :فإن معادلة القيمة تأخذ الصورة التالية ( اليوم

 (3)      الجديدة للديون الحالية القيمة = القديمة للديون الحالية القيمة

أبسط صورة ممكنة لمعادلة القيمة حيث يتم توحيد القانون وهذه الحالة تمثل 

المستخدم وهو القانون الخاص بالقيمة الحالية للدين األصلى وبصفة عامة فإن 
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تحدد العالقة بين قيمة أى دين فى تاريخ التسوية والقيمة ( 2)معادلة القيمة رقم 

 :األصلية للدين فى ثالث صور وهى 

 ( 1) الصورة

(ع+1)× القيمة األصلية للدين = ى تاريخ التسوية قيمة الدين ف
  ن

 .والصورة األولى تستخدم إذا كانت قيمة الدين تستحق السداد قبل تاريخ التسوية 

  (2)الصورة 

(ع+1)× القيمة األصلية للدين = قيمة الدين فى تاريخ التسوية 
ن -

 

 .عد تاريخ التسوية والصورة الثانية تستخدم إذا كانت قيمة الدين تستحق السداد ب 

 (3)الصورة 

وهى حالة خاصة ، تتعلق بإتفاق تاريخ استحقاق الدين األصلى مع تاريخ التسوية، 

 :تأخذ الشكل الخاص التالى( 2)ففى هذه الحالة نجد أن العالقة 

  للدين األسمية القيمة = التسوية تاريخ فى الدين قيمة

مة الدين فى ميعاد استحقاقه ومن المعروف أن القيمة األسمية للدين هى قي

وفى الحقيقة فإن عدم تعيين تاريخ للتسوية فى التمرين ال يؤثر اطالقا على دقة 

إال . أوصحة الحل من عدمه حيث أن استخدام أي تاريخ للتسوية يعطى نفس النتائج 

 .أن مراعاة حسن اختيار تاريخ التسوية يؤثر كثيرا على تسهيل العمليات االحسابية 

 .ن نتناول بعض األمثلة التطبيقية التى توضح ما سبقواأل

 

 مثال  

 : شخص مدين بالديون التالية 

 .سنوات من اآلن  5جنيه تستحق السداد بعد  11111



085 

 

 .سنوات من اآلن  7جنيه تستحق السداد بعد  21111

سنوات  3وقد أراد المدين أن يستبدل ديونه بدين واحد يستحق السداد بعد 

ما هو مبلغ الدين الجديد ؟ وذلك على فرض أن معدل الفائدة المركب ف. من اليوم 

 .سنويا % 6

 الحل

 :يالحظ هنا أن الديون القديمة سيتم دفعها على النحو التالى     

 .سنوات من ميعاد استحقاقها  5ج سيتم دفعها قبل  11111الدين األول  

 .اد استحقاقها سنوات من ميع 7ج سيتم دفعها قبل  21111والدين الثانى 

واآلن يمكن تقييم ما يجب دفعه اآلن أى إذا رغب المدين فى دفع ما عليه اآلن 

 :فسوف يسدد القيمة الحالية للديون السابقة حيث

( ع+  1)× أصل الدين = القيمة الحالية     
-
 

ن
 

                      =11111 ×(1,16 )
-
 

5 
  +21111  ×(1,16 )

-
 

7
 

                     =11111  ×74726 ، +21111  ×66516، 

                     =7472,6 +13311,2 

 (1)جنيه                      21773,2=                      

بالنسبة للدين الجديد فيتم إيجاد قيمته اآلن أى قيمته الحالية قبل ميعاد 

 .استحقاقه بثالث سنوات 

( ع+  1)× أصل الدين = لجديد القيمة الحالية للدين ا     
-
 

ن
  

( ع+  1)× س = القيمة الحالية للدين الجديد 
–
 

 ن

 القيمة األسمية للدين الجديد: حيث س  
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( 1,16+  1)× س = القيمة الحالية للدين الجديد 
-
 

3
 

 ،23262× س = القيمة الحالية للدين الجديد      

 (2)س                     1 ،23262=                                      

وبما أن قيمتى الديون القديمة والجديدة تتساوى اآلن حيث أن الدين      

 .الجديد المفروض أنه سيسدد الديون القديمة اآلن 

 القيمةالحالية للديون الجديد = القيمة الحالية للديون االقديمة       

 س، 23262=    21773,2                       

( =  القيمة األسمية للدين الجديد)س      
       

      
   

 جنيه  24741,2=                      

= نالحظ فى التمرين السابق أن الديون القديمة كانت قيمتها األسمية      

جنيه وقد تم تعجيل دفعها قبل توايخ استحقاقها ولذلك فإن القيمة الحالية  31111

تقل بمقدار الخصم أى ( والتى تساوى القيمة الحالية للديون الجديدة ) للديون القديمة 

 :أن 

 مقدار الخصم على الديون كلها 

 مجموع القيم الحالية  –القيمة األسمية للديون =        

       =31111 – 24741,2 

 ج 5252,1=      

 

 مثال  

 :شخص مدين آلخر بموجب الكمبياالت التالية      

 سنوات  3جنيه تستحق بعد  61111ى قيمتها األسمية األول     



087 

 

 سنوات 5جنيه تستحق بعد  21111الثانية قيمتها األسمية      

 سنوات  7الثالثة قيمتها األسمية      ؟     جنيه تستحق بعد      

فإذا علمت أن المدين أتفق مع الدائن على أن يدفع له نقدا مبلغا وقدره      

 71551,1يحرر له بالباقى كمبيالة جديدة قيمتها األسمية  جنيها وأن 66612,4

سنوات فإذا علمت أن التسوية على أساس أن معدل  4جنيها وتستحق الدفع بعد 

 .سنويا فالمطلوب حساب القيمة األسمية للكمبيالة الثالثة % 4,5الفائدة المركبة 

 الحل

 بإفتراض أن تاريخ التسوية األن( 1 

 حالية للديون القديمة  إيجاد القيمة ال( 2

 =61111   ×(1,145 )
-3  

   +21111   ×(1,145)
-5

  

(1,145)× س +    
-7

 

                =61111  ×1,2762266  

                    +21111   ×1,21245115  

 1,73422246× س +                  

 س 1,73422246+  116773,22=               

 

 الية للديون الجديدةالقيمة الح( 3

 ما تم دفعه نقداً + القيمة الحالية للكمبيالة الجديدة =        

         =71551,1 (1 +1,145 )
- 4 

 +66612,4 
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       =52222,2  +66612,4 

  جنيه 126612,4=      

 تطبيق معادلة القيمة( 4

+  116773,22= القيمة الحالية للديون الجديدة= القيمة الحالية للديون القديمة 

 126612,4= س  1,73422246

 س 1,73422246=  2232,5

= القيمة األسمية للثالثة 
      

          
 جنيه 13322,2=   

 مثال 

 : تاجر مدين ألخر بالكمبياالت التالية 

 .  2111جنيه تستحق الدفع فى منتصف مارس سنة  61111

 . 2113 سنة مارس منتصف فى الدفع تستحق هجني 111111

 . 2112 سنة مارس منتصف فى الدفع تستحق هجني 141111

على أن يدفع له فوراً  2113وقد أتفق المدين مع الدائن فى منتصف مارس سنة 

جنيه وأن يحرر بالباقي كمبيالتين جديدتين القيمة األسمية  127727,12مبلغ 

س سنة لألولى ضعف القيمة األسمية للثانية وتستحق األولى في منتصف مار

فما هى القيمة األسمية للكمبيالتين  2117والثانية فى منتصف مارس سنة  2116

 . سنوياً %6الجديدتين علما بأن معدل الفائدة المركبة 

 الحل

 مالحظات على الديون القديمة

  يالحظ أن الكمبيالة األولى تأخر المدين عن سدادها فى ميعاد االستحقاق أى

قيمة   ق فعال قبل تاريخ التسوية وبالتالى فإناستح( 61111)أن هذا الدين 

 الدين األول فى تاريخ التسوية
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(ع +1)قيمة الدين = جملة الدين            
 ن

 فنالحظ أن تاريخ استحقاق هذه الكمبيالة هو  يةالثان كمبيالةأما بالنسبة لل

 : الحالة فإن  ههذ وفىنفسة تاريخ التسوية 

 نفس القيمة األسمية للدين = فى تاريخ التسوية قيمة الدين الثانى           

  أما بالنسبة للكمبيالة الثالثة فإن ميعاد استحقاقها الحق لتاريخ التسوية ولذلك

 :فإننا نحصل على قيمتها الحالية فى تاريخ التسوية أى أن 

 الحالية ةقيمال= قيمة الدين الثالث فى تاريخ التسوية           

(ع +1) × مة االسمية القي= ق ح         
                                                                                                                                                                                        ن                                                                                                                             -

 

 :خطوات الحل 

 2113منتصف مارس سنة  تاريخ التسوية( 1

 قيمة الديون القديمة فى تاريخ التسوية( 2

للكمبيالة الثالثة ق ح+ ية الثان كمبيالةللق س + جملة الكمبيالة األولى = 
 

 =61111  ×(1,16 )
3  +111111 +141111  ×(1,16 )

- 5
 

=6111  ×1,121116  +111111  +141111  ×74725217  ،1 

 جنيه   276177,12=   114616,13+  111111+  71461,26=  

 قيمة الديون الجديدة فى تاريخ التسوية( 3

 س = بفرض أن القيمة األسمية للكمبيالة الثانية  

 س  2 =القيمة األسمية للكمبيالة األولي  ∴

( 1,16)× س 2= القيمة الحالية لألولى 
- 3

 

 س 1,6723322= ، 23261222×س 2=                           
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( 1,16)×س = القيمة الحالية للثانية 
- 4

 

 س ، 72212366=                          

 س، 72212366+ س  1,6723232= القيمة الحالية للديون الجديدة 

  س  2,4714174=                                    

 تطبيق معادلة القيمة ( 4

 المبلغ النقدى+ قيمة الديون الجديدة = قيمة الدين القديمة 

 127727,12+ س  2,747174=   276177,12

 س   2,4714174=  127727,12 – 276177,12

 س  2,4714174=  142272,21

= س 
         

         
 جنيه  61111  =  

 جنيه  61111= القيمة األسمية للكمبيالة الثانية ∴ 

 2×  61111= القيمة األسمية للكمبيالة األولى ∴ 

 ج 121111=                                          

 

 مثال 

جنيه تستحق بعد سنة واحدة ،   15111:  شخص مدين بالمبالغ التالية 

المدين مع الدائن على أن يدفع فورا  سنوات  وقد اتفق 4جنيه تستحق بعد  31111

جنيه والباقى يقوم بسداده بموجب كمبيالتين القيمة األسمية لألولى ( 6111)مبلغ 

نصف القيمة األسمية للكمبيالتين الجديدتين أوجد القيمة األسمية لكل كمبيالة إذا كان 

ً %  5معدل الفائدة المركب   سنويا
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 الحل

 ( اآلن)ريخ اليوم نعتبر تاريخ التسوية هو تا(  1

 :القيمة الحالية للديون القديمة ( 2

                     =15111  ×(1,15 )
-1 

 +31111  ×(1,15 )
-4 

 

  =1511  ×25232 ، +3111  ×2227، 

  =14225,7  +24621 

 جنيه  32266,7=  

 :القيمة الحالية للديون الجديدة ( 3

 س 2= ة نفرض أن القيمة األسمية للكمبيالة الثاني

 س= القيمة األسمية للكمبيالة األولى 

( 1,15)× س = القيمة الحالية للديون الجديدة 
-5

( 1,15)× س 2+  
-6

 

 س، 74622×  2+ س ، 72353=                                    

 س 1,42244+ س ، 72353=                                    

  س 2,27527=                                    

 

 جنيه  611وقد تم دفع مبلغ فورى قدره 

 611 – 3266.67= الباقى على المدين كديون قديمة 

                                        =3226.67 

 تطبيق معادلة القيمة ( 
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 المبلغ النقدى+ قيمة الديون الجديدة = قيمة الدين القديمة 

 6111+  س 2,27527=   32266,7

 س 2,27527=  6111 -  32266,7

 س 2,27524=  32266,7

=  س  
       

       
 جنيه 14424,62=    

 ج 14424,62= القيمة األسمية للكمبيالة األولى 

             2× 14424,62= القيمة األسمية للكمبيالة الثانية  

 ج 22262,36=                                       
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 ارين تسوية الديون تم

جنيه  7111سنوات، بمبلغ  4جنيه تستحق بعد  6111شخص مدين بمبلغ ( 1)

 5111سنوات وقد اتفق مع الدائن على أن يدفع له فورا مبلغ  6تستحق بعد 

جنيه ويسدد الباقى بموجب كمبيالتين جديدتين القيمة األسمية لألولى ضعف 

سنوات  5سنوات والثانية بعد  3عد القيمة األسمية للثانية وتستحق األولى ب

فأوجد القيمة األسمية للكمبيالتين الجديدتين على فرض أن معدل الفائدة المركبة 

 .سنويا % 6

 شخص مدين بالمبالغ األتية من أحد البنوك ( 2)

 جنيه تستحق بعد سنتان ونصف  11111

 جنيه تستحق بعد أربعة سنوات ونصف  21111

 ستة سنوات ونصف  جنيه تستحق بعد 31111  

ً بعد أربعة سنوات ونصف فما هو المبلغ الواجب  إتفق على سداده جميعا

 سنويا % 5سداده بعد أربعة سنوات ونصف إذا كان معدل الفائدة المركبة  

 :شخص مدين بالمبالغ األتية( 3)

 جنيه تستحق السداد بعد سنتان ونصف  6111

 نصفو ثالث سنوات بعد السداد تستحق جنيه 7111

 أربعة سنوات ونصف بعد السداد تستحق جنيه 11111 

 الباقى ويسدد جنيه 5111 مبلغ فورا له يدفع أن على الدائن مع اتفق وقد 

 وتستحق للثانية األسمية القيمة ثلث ولىلأل األسمية القيمة جديدتين كمبيالتين بموجب

 للكمبيالتين يةاألسم القيمة فأوجد ةسن 2,5 بعد والثانية ةسن 7,5 بعد األولى

 .يدفع على أربعة فى السنة سنويا % 2 المركبة الفائدة معدل إذا كان الجديدتين
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 الفصل الرابع

 حساب الجملة والقيمة الحالية للدفعات المتساوية بأنواعها

  مقدمة

هى مبالغ متساوية تدفع على فترات زمنية متساوية لدفعات المتساوية ا

 .ومنتظمةوبصفة دورية 

  :، وذلك بحسب تاريخ دفع الدفعة، وهماد نوعين أساسيين من الدفعاتويوج 

  تدفع فى نهاية كل فترة زمنيةو( سداد)وتسمى عادية دفعات . 

  تدفع فى بداية كل فترة زمنيةو( استثمار)وتسمى فورية دفعات. 

 :كما يمكن تقسيم الدفعات إلى 

  و إيجاد جملتها بعد وهى  الدفعات التى يبدأ دفع مبالغها أ: دفعات مؤجلة

 .مرور مدة زمنية معينة تسمى مدة التأجيل ويرمز لمدة التأجيل بالرمز م 

  وهى الدفعات التى يبدأ دفع مبالغها من الفترة الزمنية : دفعات غير مؤجلة

 .ويتم إيجاد جملتهابد سداد الدفعة األخيرة مباشرةاألولى المباشرة 

 :وسوف نتناول فى هذا الفصل ما يلى

 لدفعات المتساوية بأنواعهاااب جملة حس. 

 حساب القيمة الحالية للدفعات المتساوية بأنواعها. 

 (سواء أكانت الدفعات مؤجلة أم غير مؤجلة)

 

 المستخدمة الرموز

  

 مقدار الدفعة     ط

 عدد الدفعات    ن 

 االستثمارمعدل     ع 

 (إن وجدت)مدة التأجيل     م

 القوانين 

مدة استثمار كل دفعة عن غيرها فعند حساب جملة كل دفعة  نظراً الختالف

متوالية شكل القيمة الحالية لها  وكذلك ،أخذ جمل الدفعات بفائدة مركبةعلى حده ت
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، وبتطبيق قانون مجموع المتوالية الهندسية على تلك الجمل أو القيم الحالية هندسية

 والقيمة الجملة إيجاد يمكن الحصول على مجموعة من القوانين التى تستخدم فى

 :بأنواعها المختلفة وذلك على الحو التالى للدفعات الحالية

 إيجاد الجملة والقيمة الحالية للدفعات غير المؤجلة : أوالا 

قوانين الجملة والقيمة الحالية للدفعات المتساوية غير المؤجلة ( 1)جدول رقم 

 العادية 

    الدفعة نوع       

 المطلوب
 غير مؤجلة( دسدا) عادية

 ×ط = جـ   الجملة
   ع  ن        

ع
    

× ط = ح  القيمة الحالية
        ع   ن

ع
 

 

قوانين الجملة والقيمة الحالية للدفعات المتساوية غير المؤجلة غير ( 2)جدول رقم 

العادية 
*

 

    الدفعة نوع       

 المطلوب
 غير مؤجلة( فورية)غير عادية 

 ×ط = جـ   الجملة
   ع  ن        

ع
 (ع+  1 )×      

× ط = ح  القيمة الحالية
        ع   ن

ع
 (ع+  1)  ×    

 

الدفعات بضرب عالقات ( 2)جدول ب الدفعات الفورية تم الحصول على عالقات* 

 (ع+  1) المقدار ×( 1)جدول العادية الموجودة ب

 اتحظمال

ن الدفعات الفورية غير المؤجلة الموضحة بجدول رقم يمكن إعادة كتابة قواني( 1

+  1)بصورة أخرى مبنية على فك األقواس والضرب فى مكونات المقدار( 2)

 (3)فى كما هو موضح بالجدول التالى رقم ( ع
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إعادة صياغة قوانين الجملة والقيمة الحالية للدفعات المتساوية غير ( 3)جدول رقم 

 المؤجلة غير العادية

    الدفعة نوع       

 المطلوب
 غير مؤجلة( فورية)غير عادية 

      × ط=   جـ    الجملة
    ع  ن          

ع
   - 1 

×    ط = ح         القيمة الحالية
          ع  ن  

ع
     +1 

 . عاديةإذا لم يذكر نوع الدفعة يفترض أنها ( 2

وفى ( إذا كانت فورية)ع الدفعة فى أول السنة الدفعات قد تكون سنوية أى يتم دف( 3

، وقد تكون الدفعات نصف سنوية أو ربع سنوية (إذا كانت عادية)آخر السنة 

⋯⋯  

سنوية ــ )الدفعة  مدة :يراعى فى جميع األحوال أن يكون هناك إتفاق بين كل من( 4

ـ سنوى ــ نصف سنوى ـ)وبين نوع المعدل ( إلخ ⋯نصف سنوية ــ ربع سنوية 

 (.ن)وبين ( إلخ ⋯ربع سنوى 

فمثالً إذا كانت الدفعة نصف سنوية فالبد أن يكون المعدل نصف سنوى ويكون       

 .لدينا دفعتان فى السنة الواحدة

 

 مثال 

جنيه فى أخر كل سنة فى حسابه باحد  1111قام أحد األشخاص بإيداع 

فأحسب جملة حساب سنوياً % 4,5البنوك فإذا علمت أن البنك يحسب فائدة بمعدل 

سنوات فى حالة عدم سحب أى مبلغ من حسابه  11هذا الشخص فى البنك فى نهاية 

 . خالل هذه الفترة

 الحل

= سىىىىنوات حىىىىـ  11= ن     %4,5= ع  دفعات عادية   آخر    511= ط 

 ؟؟؟؟؟؟ 

 : جملة الدفعات العادية نطبق 

( ع+  1)× ط = حـ 
ن

  -1 

 ع             
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( 1,145+  1)×  1111= حـ 
11

  -1 

                  1,145    

 1,122222 ×  1111= حـ 

 جنيه 12222,2=     حـ 

 مثال

اع يتم أول دفى التمرين السابق أوجد جملة المستحق للشخص إذا كان اإلي

 ؟ كل سنة

 الحل

 عاديةغير دفعات   ∴          أول كل سنة

 : العادية غير جملة الدفعات نطبق 

    × ط=   جـ  
    ع  ن            

ع
-1 

   × 1111=   جـ 
                        

     
-1 

    )× 1111=   جـ 
                     

     
  -1 

 جنيه   12241,12=    

 

 مثال 

 األالتما هى قيمة الدفعة السنوية التى يجب وضعها فى حساب استهالك 

 تىوال إعادة شراء األلة المستهلكةمن  احدى الشركاتتى تتمكن فى نهاية كل سنة ح

 4المركب إذا علمت أن معدل الفائدة  واتسن 11بعد جنيه  311111 قيمتها بلغت

 . سنوياً % 

 الحل

    4= ع           11= ن   311111= حـ  ؟؟؟= ط 

 دفعات عادية      نهاية :  جملة الدفعات العادية نطبق 
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( ع+  1)× ط = حـ 
ن

  -1 

 ع             

( 1,14+  1)×  ط=  311111
11

  -1 

                                1,14    

 12,116117 ×  ط =  311111

= ط 
      

         
 

 جنيه 24227,22 =   

 

 مثال

سنوات  2ج ولمدة 7111اتفق شخص على إيداع قسط أول كل سنة قدره 

ً % 12إذا علم أن معدل الفائدة السائد ف البنوكمتتالية لدى إحدى  : المطلوب ،سنويا

  .مدةالالمستحق للعميل فى نهاية  جملةإيجاد 

 الحل

 ؟ = حـ   %  12= ع     سنوات 2= ن   7111= ط 

 عاديةغير دفعات   ∴          أول كل سنة

 : العادية غيرجملة الدفعات 

    × ط=   جـ 
    ع  ن            

ع
   - 1 

   × 7111=     جـ
                       

    
     -1  

         =7111 ×(    
                   

    
  - 1 

 جنيه13,77565613 × 7111 =      

 جنيه 26422,52=       
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 مثال

سنوياً % 2جنيه بمعدل فائدة  561111شركات باقتراض القامت إحدى 

ً فما هى قيمة القسط السنوى 15لقرض على وتعهدت بسداد أصل ا ً سنويا  قسطا

 . المتساوى

 الحل
 

   ؟= ط             15= ن  %  2= ع  ج  561111= حـ 

 عادية ( القسط)فرض أن الدفعة ن لم يحدد نوع الدفعة        نظراً ألنه 

 : جملة الدفعات العادية نطبق 

( ع+  1)× ط = حـ 
ن

  -1 

 ع             

( 1,12+  1)×  ط=  111561
15

  -1 

                                1,12    

 27,15211132 ×  ط =  561111

= ط 
      

          
 

 جنيه 21624,5=  ط  

  مثال

جنيه بمعدل فائدة مركبة  511يودع شخص فى بداية كل فترة زمنية مبلغ 

الفائدة تضاف  إذا كانتسنوات أوجد جملة ما يستحقه هذا الشخص  2ولمدة %  2

 .كل شهرين

  الحل 

 عاديةغير دفعات   ∴          بداية كل فترة 

 ؟؟= حـ   سنوات 2= ن    %12= ع       511= ط 

 الفائدة تضاف كل شهرين  ∵

  مرات  6= عدد مرات اإلضافة خال ل السنة  

 يجب تعديل ع ، ن : أوالً 

  ع    = 
    

 
     =1,5  %  ، 
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   42  = 6 ×  2=   ن  

 : العادية غيرجملة الدفعات نطبق 

    × ط=   جـ 
    ع  ن            

ع
- 1 

  × 511=     جـ
                         

     
   - 1  

         =511 ×(    
                     

     
  -1 

 جنيه   35314,3422=      71,612627576 × 511 =      

 مثال

ج دفع منها 121111 ثمنها الفورى سيارةقام أحد األشخاص بشراء 

دفعات سنوية فما هى  11واتفق على سداد الباقى على  نقداً فى الحالج 61111

 أخرسنوياً والدفعة تسدد %  7أن معدل الفائدة السائد  قيمة الدفعة السنوية إذا علمت 

 كل سنة 

     الحل 

 ؟؟= ط        11= ن    عادية          خرأ %  7= ع 

                61111  – 121111=  باقى الثمن 

 جنيه                يمثل قيمة حالية للدفعات العادية   61111=                

 نطبق القيمة الحالية للدفعات العادية

ن             ع  

ع
 القيمة الحالية للدفعات العادية  ط    

                    

    
        ط    

 7,1235215    ط  =    61111

= ط 
     

         
 هجني    2542,65  =    
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ا   إيجاد الجملة والقيمة الحالية للدفعات المؤجلة : ثانيا

 قوانين الجملة والقيمة الحالية للدفعات العادية المؤجلة( 4)جدول رقم 

    الدفعة نوع       

 المطلوب
 عادية

      ×  الجملة
    ع ن            

ع
(ع+ 1)   جـ  ط    

م
 

( ع+ 1)  القيمة الحالية
م

      
            ع  ن

ع
ط       ح   

 قوانين الجملة والقيمة الحالية للدفعات غير العادية المؤجلة ( 5)جدول رقم 

    الدفعة نوع      

 المطلوب
 فورية

  ×ط  =جـ   الجملة
   ع ن    

ع
 (ع+  1)× ( ع+ 1)×    

م
 

  ×ط  =جـ  القيمة الحالية
        ع   ن

ع
 (ع+  1)× ( ع+ 1)×    

م
 

+  1)بإدخال المقدار ( 5)ويمكن إعادة صياغة القوانين الواردة بجدول رقم 

 (6)لنحصل على الصورة التالية الواردة بجدول ( ع

 ن الجملة والقيمة الحالية للدفعات غير العادية المؤجلة قواني( 6)جدول رقم 

    الدفعة نوع      

 المطلوب
 فورية

        ]× ط جـ   الجملة
    ع  ن          

ع
(ع+ 1)    

م
 

    القيمة الحالية
           ع  ن     

ع
(ع+1)×  [1+   ح  ط     

م
 

 مثال

سنوات ثم توقف عن اإليداع  3مدة جنيه ل 2111أودع شخص فى البنك 

سنوات من تاريخ سداد مبلغ  4واتفق مع البنك على أن يحصل على جملة ما له بعد 

ً بأن الفائدة %  4الدفعة األخيرة وذلك بمعدل فائدة مركبة  احسب الجملة علما

 . شهور 3تضاف كل 
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 الحل

 %   4= ع      4=  م     3= ن    2111= ط 

 شهور 3تضاف كل  الفائدة∵

 مرات  4= أى أن عدد مرات اإلضافة فى السنة  

 ( م)مؤجلة لوجود  لم يذكر نوع الدفعات نعتبرها دفعات عادية، ∵

 تعديل كل ع ، ن ، م

  ع = 
   

 
  =1 % 

  12=     4×      3= ن       

  16=     4×      4= ل       

 جملة الدفعات العادية المؤجلة تطبيق  

×      
    ع ن            

ع
(ع+ 1)   جـ  ط    

م
 

    
                      

    
(1,11+ 1)   جـ          

16
 

      =2111     12,622513    1,172572645 

 جنيه  112262,257=       

 مثال

جنيه  فى  1111سنوات مبلغ  3شهور لمدة  3أودع شخص فى بداية كل 

معرفة جملة : المطلوب%  3سنوى   ربع ائدة مركبةحسابه بالبنك بمعدل ف

المستحق له بعد دفع آخر دفعة ، ثم أوجد ما يستحق له بعد مرور عامين بعد دفع 

 . آخر دفعة

 الحل

                 2=  م         ربع سنوى% 3= ع    1111= ط    3= ن 

 مرات 4= عدد مرات االضافة        شهور  3الفائدة تضاف كل 
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 (                       غير عادية)فورية                بداية 

 تعديل كل ع ، ن ، م

  12=  4×  3= تعديل ن 

  2=  4×  2=  م تعديل 

 ( ال يتم تعديله)ربع سنوى % 3= ع 

 المؤجلةغيرالعادية غيرجملة الدفعات تطبيق 

  ×ط    =   جـ  
   ع ن    

ع
 (ع+ 1)×    

       = 1111 ×  
               

    
    ×(1 +1,13) 

        =1111  ×14,122  ×1,13 

 جنيه 14617,72=      

 : جملة الدفعات الفورية المؤجلة : ثانياً 

  ×ط  =جـ 
   ع ن    

ع
 (ع+  1)× ( ع+ 1)×    

م
 

  ×ط  =جـ 
                 

    
    ×(1 +1,13 ) ×(1  +1,13) 

2
 

     =1111   ×  14,122    ×  1,13    ×1,2667 

 جنيه 12517=       

 : حل آخر 

(ع+  1)× مؤجلة الفورية غير ال ملة ـالج= الجملة  الفورية المؤجلة 
م

 

 جنيه 12517=      2(1,13)  14617,72=                              
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 مثال

 7ر كل سنة لمدة ج آخ11111يودع شخص فى أحد شركات التأمين مبلغ 

سنوات أخرى فإذا علمت أن متوسط سعر  3سنوات ثم توقف عن اإليداع لمدة 

ً ، المطلوب إيجاد رصيد الشخص % 12الفائدة المركبة خالل تلك السنوات  سنويا

 فى نهاية المدة ؟

 الحل

 % 12= ع   3=  م   7= ن    11111= ط 

   ؟؟= جـ = الرصيد                 ( م)مؤجلة لوجود دفعات عادية   آخر 

 نطبق جملة عادية مؤجلة

  × ط   = جـ 
   ع ن      

ع
 (ع+  1)×    

م
 

    =  11111 ×  
               

    
    ×(1  +1,12) 

3
 

 جنيه  141261=         1,41×  11,12×  11111  =    

 مثال

عن اإليداع  سنوات ثم توقف 3جنيه لمدة  1111أودع شخص فى البنك 

سنوات من تاريخ سداد مبلغ  4واتفق مع البنك على أن يحصل على جملة ما له بعد 

احسب الجملة علماً بأن الفائدة تضاف % 2الدفعة األخيرة وذلك بمعدل فائدة مركبة 

 . شهور 3كل 

 الحل

 ؟ = حـ  % 2= ع    4=  م   3= ن  1111= ط 

 مرات  4= افة فى السنة   دد مرات اإلضعشهور  3الفائدة تضاف كل 

   ( م)لم يذكر نوع الدفعات نعتبرها دفعات عادية ،   مؤجلة لوجود 

  متعديل ع ، ن ، : أوالً 

  ع =
    

 
  =2 % 

  12=  4×  3= ن     
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  16=  4×  4=  م 

 نطبق جملة عادية مؤجلة

  × ط   = جـ 
   ع ن      

ع
 (ع+  1)×    

م
 

    =  1111 ×  
                

    
    ×(1  +1,12) 

16
 

 ج 12411,2=         

 مثال

سنوات  3جنيه لمدة  1111أودع شخص فى بداية كل فترة زمنية مبلغ 

عامين من تاريخ أحسب جملة المستحق بعد مرور % 3ى سنو ربع مركببمعدل 

 سنة ربع  آخر دفعة علماً بان الفائدة تضاف كل

 الحل

  2=  م؟        = حـ  سنوى ربع  % 3= ع    3= ن  ج  1111= ط 

 مرات  4= اإلضافة فى السنة  تضاف الفائدة كل ربع سنة أى عدد مرات 

 ( م)دفعات فورية ومؤجله لوجود     بداية 

 تحويل ع ، ن ، م: أوالً 

  12=  4×  3= ن 

                                             2=  4×  2=  م

 (4بالقسمة على  ال يتم تعديله)سنوى ربع           % 3= ع 

 نطبق جملة عادية مؤجلة

  × ط   = جـ 
   ع ن      

ع
 (ع+  1)×    

م
 

    =  1111 ×  
                

    
    ×(1  +1,13) 

2
 

 جنيه  12517,32=         
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 تمارين الدفعات المتساوية بفائدة مركبة 

 3111من الجملة  والقيمة الحالية لدفعة عادية ربع سنوية قيمتها إحسب كل (  1)

 %  12سنوات بمعدل فائدة مركبة   5جنيه لمدة 

سنة ومقدارها  12أوجد الجملة  والقيمة الحالية لدفعة سنوية فورية مدتها (  2)

 .سنوياً %  2جنيه علي أساس معدل فائدة  2111

ى أخر كل سنة ولمدة خمس سنوات ثم جنيه ف 711أودع شخص فى بنك مبلغ ( 3)

جنيه خالل  211جنيه خالل الخمس سنوات التالية ثم  211أخذ يودع مبلغ  

سنة  14فماهى جملة المستحق لهذا الشخص فى نهاية . األربع سنوات التالية 

وماهى الجملة إذا كانت الدفعات تدفع فى أول كل سنة أى أنها دفعات غير 

 .عادية 

سنوات ثم  7أخر كل سنة ولمدة  11111في بنك معين مبلغ أودع شخص (  4)

فما هى جملة المستحق .جنيه خالل الثالث سنوات التالية  5111أودع مبلغ 

 سنوياً % 6إذا كان معدل الفائدة . لهذا الشخص فى نهاية العشر سنوات 

سنة وقيمة كل منها مبلغ  15أوجد جملة دفعة عادية سنوية تدفع لمدة لمده ( 5)

وما % 7سنة إذا كان معدل الفائدة المركبة  15جنيه وذلك في نهاية  1511

 سنة 21فى نهاية  هى جملة الدفعات

جنيه  2111دفعات سنوية متساوية قدر كل منها  2أودع شخص فى بنك معين ( 6)

أحسب جملة المستحق له فى البنك بعد سداد . سنوياً % 5بمعدل فائدة مركبة 

سنوات من سداد الدفعة  5رة ، ثم أوجد الجملة بعد مرور الدفعة األخيرة مباش

 .األخيرة

 1111دفعات سنوية متساوية قدر كل منها  11أودع شخص فى بنك معين (  7) 

سنويا أحسب جملة المستحق له فى البنك فى الحاالت %  6جنيه بمعدل مركبة 

سنوات  5ور اآلتية بعد سداد الدفعة األخيرة مباشرة، ثم أوجد الجملة بعد مر

 .من سداد الدفعة األخيرة

سنوات  5جنيه فى أول كل سنة لمدة  5111أودع مستثمر فى بنك معين مبلغ (  2)

جنيه خالل الخمس  2111سنوات التالية ثم  5جنيه خالل ال  3111ثم أودع 
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سنوات األخيرة  فما هى جملة المستحق له فى نهاية الخمس عشر سنة بمعدل 

 .سنويا %  2

جنيه ولمدة  2111يرغب أب أن يحصل أبنه على دفعة سنوية مقدارها  ( 2) 

خمسة عشر سنة إبتداء من آخر السنة األولى فما هو المبلغ الواجب أن يدفعه 

األب اآلن للبنك لكى يحصل األبن على هذه الدفعة من البنك إذا كان معدل 

 % .6= الفائدة 

 751مبلغ  2111أول يناير  يودع شخص فى بداية كل شهرين ابتداًء من( 11)

إيجاد مجموع ما : المطلوب%  11جنيه بمعدل فائدة مركب سنوى اسمى 

  2115/ 31/12يستحق له فى 

الفائدة  معدلجنيه وكان  351سنة ومبلغها الدورى  15دفعة سنوية مدتها ( 11)

 سنوياً % 6المركبة السائد فى السوق 

 : أوجد 

 : سنة إذا كانت  15ة جملة هذه الدفعة فى نهاي: أوالً 

 الدفعة عادية  –أ 

 الدفعة فورية  -ب

 : القيمة الحالية للدفعة إذا كانت : ثانياً 

 الدفعة عادية  –أ 

 الدفعة فورية  -ب

ثم أوجد الجملة والقيمة الحالية للدفعات العادية والفورية إذا اتفق على أن         

 سنوات أخرى ؟ ( 5)يتأخر سدادها لمدة 
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 صل الخامسالف

 طرق استهالك القروض

  طويلة األجل 

وتتم بعدة طرق   اوفوائده ضوالقر سداد عمليةيقصد باستهالك القروض 

 :أهمها، الثالث طرق اآلتية 

ً  والفائدة  األصل من المتساوية األقساط طريقة -1   . معا

  . فقط األصل من المتساوية االستهالكات طريقة -2

 .ستثمرالم االحتياطي طريقة- 3

 استهالك القروض بطريقة األقساط المتساوية من األصل والفائدة معا - 1

تعنى أن الدين يسدد القرض على أقساط متساوية ، كل قسط عبارة عن 

معنى ذلك أن كل قسط  سوف جزء من القرض يسمى االستهالك وجزء من الفائدة 

  :يتكون من جزئين

 

 

 

 

الحظ في هذه الطريقة أن األقساط كلها متساوية وأن االستهالكات تتزايد بينما وي

 جنيه  1111إذا كانت قيمة القسط المتساوي هي .. فمثالً  .الفائدة تتناقص

 : من ، قد يتكونجنيه 1111فإن القسط األول  

 جنيه  411 =والفائدة   جنيه 611= االستهالك األول 

 الفائدة جزء من  جزء من األصل

 

 ستهالكاتباال يسمى
 

 

 يسمى بالفائدة
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 : من قد يتكون ،جنيه 1111القسط الثاني 

 جنيه  311= والفائدة        جنيه  711=االستهالك الثاني 

 :من قد يتكون ،جنيه 1111 =القسط الثالث 

 جنيه  211= والفائدة  جنيه  211= االستهالك الثالث  

 وهكذا.... 

  الرموز

 ض           مبلغ القرض 

 ط            القسط المتساوى

 ك           االستهالك السنوى

 ن                    ( عدد السنوات ) عدد األقساط 

 :إيجاد القسط المتساوى 

× القرض = القسط المتساوى      
ع

          ع  ن
       (.............1) 

 (2)(      .............ع +  1) االستهالك األخير = أو القسط المتساوى     

 : ويالحظ أن 

  قيمة القرض والمعدل ومدة  القرض (  1)العالقة ً تستخدم إذا كان معلوما

 .وتتم الحسابات الخاصة بها بإستخدام اآللة الحاسبة 

  تستخدم إذا علمنا قيمة االستهالك األخير والمعدل (  2)العالقة. 

 

 

 



201 

 

 العالقة بين االستهالكات المختلفة

االستهالع األول *    

 فا دة القرل لمدة سنة  –القسط المتساوى =  1ك  

 0× ع × القرل  –ط =                 

االستهالع الثانى*     

(ع +  0)  1ع =  2ع    

االستهالع الثالث       

(ع +  0)  2ع =  3ع     

االستهالع الرابع       

(ع +  0)  3ع =  4ع     

وهكذا 11111111111111111111            

   *
أى استهالك

االستهالك السابق له
 ع+  1=  

 : فمثالً      

 
ك  

ك  
 ،              ع+  1=     

 ك 

   ك 
 ع+  1=     
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 مجموع االستهالكات=  مبلغ القرض  * 

 111111111+   3ك +  2ك +  1ك =  مبلغ القرض 

 =مجموع الفوائد التى يتحملها المدين *

 قرضمبلغ ال –مجموع األقساط المدفوعة 

 :أى أن

 ض -ن × ط = مج ف 

 :  يتم تكوين الجدول التالى جدول استهالع القرلإذا طلب تصوير *  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 السنة

 رصيد 

 القرض فى

 أول السنة 

 القسط المتساوى
استهالك 

 السنة
 فائدة السنة

رصيد 

القرض فى 

 آخر السنة

1 

2 

3 

4 

 

 ض 

  1ك –ض 

 وهكذا

 وهكذا

 

 ط

 

 رقم ثابت فى

 كل السنوات

  1ك

  2ك

 أرقام تتزايد

 

 

  1ف

  

أرقام 

 تتناقص

  1ك –ض 

 – 1ك –ض 

  2ك

 وهكذا

 وهكذا

 صفر

رصيد القرض   5

 في آخر سنة

االستهالك   

 األخير
  

 
     

 يجب أن يكون هذان الرقمان متساويان       

 

 

(4) عمود –( 3)عمود            (4)عمود  –( 2)عمود    

= 
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 مثال 

ساط سنوية أق( 4)جنيهاً وتعهد بسدادها على ( 11111)اقترض شخص مبلغ       

 .سنوياً % 16متساوية من األص والفائدة معاً، بمعدل فائدة مركبة 

 : المطلوب 

 .احسب القسط المتساوى  -1      

 .أحسب االستهالكات المختلفة  -2      

 .أحسب مجموع الفوائد التى تحملها المدين  -3      

 .صور جدول االستهالك  -4      

 الحل

 1,16= ع             4(  =  ن)عدد األقساط            11111= القرض 

× القرض =  القسط المتساوى  -1
ع

      ع – ن
 

                =11111  ×
    

           
  

                =11111  ×1,357375162   =3573,751  ً  .جنيها

 :تم حساب قيمة القسط باستخدام األلة الحاسبة على النحو التالى 

    
          

    

  1.16          shift                  4           ــ             =           -           

        ×      ،357375162   =       1.16                  ــ           =          1

11111       =     357375162، 

 ــ االستهالك األول   2
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 المتساوى ــ فائدة القرض لمدة سنة القسط=   1ك 

   1  ×ع     ×ط  ــ  القرض =         

        =3573,751 – 11111  ×
  

   
   ×1 

        =3573,751 – 1611  =1273,751 

 (ع +  1)  1ك =  2االستهالك الثانى ــــــــ ك 

           =1273,751 (1,16 = )2222,551 

 (ع +  1)  2ك =  3ـــــــ ك االستهالك الثالث ـــــ

           =2222,551  (1,16  = )2655,272 

 (ع +  1)  3ك =  4االستهالك الرابع ــــــــــــ ك 

           =2655,272  (1,16  = )3121,22 

 =مجموع الفوائد التى تحملها المدين  -3

 القرض –مجموع األقساط المدفوعة =      

 القرض  –دد األقساط ع× مبلغ القسط =      

     ( =3573,751 ) ×4  =11111 

      =14225.114 – 11111  

 .جنيهاً  4225.114=      

       

 .تصوير جدول االستهالك  -4
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 السنة
رصيد أول 

 السنة
 رصيد آخر السنة الفائدة اإلستهالك القسط المتساوى

1 

2 

3 

4 

11111 

2126.242 

5736.622 

3121.212 

3573.751 

3573.751 

3573.751 

3573.751 

1273.751 

2222.551 

2655.272 

3121.22 

1611 

1224.2 

217.272 

422.231 

2126.242 

5736.622 

3121.212 

111111 

  4225.114 11111.11 14225.114  مجـ

 :مالحظات

 السنوات جميع فى مكررة بأرقام القسط ناتج من المتساوى القسط  خانة مألبدأ بن -1

.  

    3 ك    ،  2 ك   ، 1ك : االستهالكات بقيم  المتساوى االستهالك خانة مألثم ن -2

 4 ك     ،

  االستهالك – القسط طرح أى(  4) عمود  –(  3) عمود بطرح الفائدة خانة نمأل -3

  . له المقابل

 وللحصول السنة بداية فى بالكامل األولى السنةبداية  فىنضع رصيد القرض  -4

 طرح أي(  4) عمود  –(  2) عمود   نطرح األولى سنةال آخر القرض على

  .السنة استهالك  - األولي السنة قرض

 . األولى السنة آخر رصيد=  الثانية السنة أول رصيد  -5

 حيث

 (11111)مبلغ القرض كامالً = رصيد أول السنة األولى *

 االستهالك  -القسط المتساوى  = الفائدة *

 1611=  1273,751 – 3573,751=      1ف

 1224,2=  2222,551 – 3573,751=      2ف
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 وهكذا 11111111111111111111  

 استهالك السنة –رصيد أول السنة = رصيد آخر السنة   *

 2126,242=     1273,751 – 11111= رصيد آخر السنة األولى

 رصيد أول السنة الثانية= رصيد آخر السنة األولى *

 كذاوه 11111111111111111111 

 مثال 

سنوات  5إذا علمت أن قيمة االستهالك الثانى لقرض معين يستهلك على 

احسب معدل الفائدة المركبة وقيمة  2266ج وقيمة االستهالك الثالث  2412هو 

 ومجموع الفوائد ؟ من األصل والفائدة معاً القرض والقسط المتساوى 

 الحل

 226.6= 3ك   241.2=  2ك       سنوات  5= ن  

 ؟ =  مجـ ف   ؟= ط   ؟ = ض   ؟ = ع 

 

 إيجاد المعدل

 

 

          =
    

    
    - 1  =   1,16   –  1   =1,16×111 =    6% 

 إيجاد القرض

 5ك+      4ك+     3ك+     2ك+      1ك=  ض 

 5،   ك   4،  ك  1االستهالكات  كباقى إيجاد 

    (ع+  1) 1ك=  2ك 

 =   ع 
 3ك

 1ــ 
 2ك
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 1ك          = 
 2ك

= 
2412 

 =2262,2 
 1,16 ع+  1

  11564,1=     (  16,1) 2266(      =   ع+ 1)   3ك=          4ك

  11127,2=  ( 1,16) 11564,1=       ( ع+1)    4ك=         5ك

    5ك+           4ك+        3ك+       2ك+        1ك=     ض 

  =2262,2  +2412  +2266  +11564,1  +11127,2  

   =  51111  ً    جنيه تقريبا

 
 إيجاد القسط المتساوى

 11262,2   ( = 1,16) 11127,2( = ع +  1)االستهالك األخير = ط 

 إيجاد مجموع الفوائد

 ض      –(    ن ×    ط    =      ) مجـ ف   

           =   (1126.22    ×5    )–  51111  

 =   52342     –    51111  

 جنيه     2342   = 

 

 مثال 

نقداً وتعهد بسداد % 21جنيه دفع  251111اشتري شخص شقة ثمنها 

 %.2قسط سنوي متساوي بمعدل  15الباقي علي 

 مجموع الفوائد -2 القسط المتساوي -1  :المطلوب

 الحل

×  251111=    المبلغ المدفوع نقداً 
  

   
 جنيه 51111=   

 جنيه 211111=     51111 – 251111( = القرض)المبلغ المتبقي 

 %2= ع   15= ن 

 

 : القسط المتساوي -1
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× القرض =  القسط المتساوى  
ع

      ع – ن
 

×  211111=  القسط المتساوى  
    

   –           
 

              =   23365,212 

  

 : مجموع الفوائد -2

  ض   -ن  ×   ط   =   وائد  مجموع الف

     =(23365,212  ×15 )   -     211111  

       =151422,635 

 

 استهالك القروض -1

 بطريقة

 االستهالكات المتساوية

ً على عدد  مبلغ االستهالك المتساوى عبارة عن مبلغ القرض مقسوما

( المتساوى)ك سنوات االستهالك ، ويسدد المدين فى نهاية كل سنة مبلغ االستهال

 مضافاً إليه الفائدة على رصيد القرض المتبقى فى أول السنة

 القسط المدفوع آخرأى سنة: أن أى

 الفائدة+  االستهالك المتساوى  =             

               =   
القرض

عدد سنوات االستهالك
 1×  ع × رصيد القرض أول السنة +    

 

 :الرموز
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 القرض    ض 

 الستهالكا    ك 

 المعدل    ع

 ( عدد السنوات ) عدد االستهالكات     ن

 مثال

جنيه وتعهد بسدادها على  31111اقترض أحد التجار من بنك مصر  

 سنة كل آخر الفوائد سداد مع (المتساوية االستهالكات) بطريقة خمس أقساط سنوية

 الستهالك تصوير جدول ا: المطلوب%. 6بمعدل  القرض من المتبقى الجزء على

 الحل

 =   االستهالك المتساوى
 ض

= 
31111 

 ج6111=  
 5 ن

 تصوير جدول االستهالك

 

 

1 2 3 4 5 6 

 السنة
رصيد القرض 

 فى أول السنة
 األقساط 

االستهالكات 

 المتساوية
 فائدة السنة

رصيد القرض 

 فى آخر السنة

1 31111 7211 6111 1211 24111 

2 24111 7441 6111 1441 12111 

3 12111 7121 6111 1121 12111 

4 12111 6721 6111 721 6111 

 صفر 361 6111 6361 6111 5

فى صورة عدد من االستهالكات المتساوية ( األصل ) يتم سداد القرض 

تدفع فى نهاية كل سنة على أن يسدد مع كل استهالك الفائدة ( ك ) قيمة كل منها

 . من القرض  المستحقة على الرصيد المتبقى

  

 ع × (2) العمود (5) العمود + (4) العمود

 ع

 (4)العمود  –( 2)العمود 
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 مثال

جنيه وتعهد بسدادها على خمس  5111اقترض أحد التجار من بنك مصر 

المطلوب  تصوير جدول االستهالك بطريقة %   11أقساط سنوية بمعدل 

 ( .األقساط المتساوية من األصل فقط ) االستهالكات المتساوية 

 الحل

 =   االستهالك المتساوى
 ض

= 
5111 

 ج1111=  
 5 ن

 ل االستهالكجدو

 السنوات
 رصيد

 أول السنة

 الفائدة

 المستحقة

االستهالك 

 المتساوى
 القسط

 رصيد

 آخر السنة

1 

2 

3 

4 

5 

5111 

4111 

3111 

2111 

1111 

511 

411 

311 

211 

111 

1111 

1111 

1111 

1111 

1111 

1511 

1411 

1311 

1211 

1111 

4111 

3111 

2111 

1111 

 صفر

 مأل الجدول ؟ يكيف 

 .الستهالك المتساوي بأرقام مكررة في جميع السنواتنمأل خانة ا -1

في السنة األولي نضع القرض بالكامل في بداية السنة وللحصول علي القرض  -2

 –أي طرح قرض السنة ( 4)عمود  –( 2)آخر السنة األولي نطرح عمود 

 .استهالك السنة األولي

 .السنة األولي نهاية رصيد= رصيد أول السنة الثانية  -3

معدل × بضرب مبلغ القرض في السنة األولي  :يتم حساب عمود الفائدة كاآلتي -4

يتم ضرب  ينتج فائدة السنة األولي وإليجاد فائدة السنة الثانية الفائدة المعطي

وهكذا أي أن عمود  معدل الفائدة المعطي× مبلغ القرض في السنة الثانية 

  (ع) المعدل× ( 2)رقم يتم إيجاده عن طريق ضرب عمود ( 5)الفائدة رقم 

عمود رقم ( + 4)عن طريق جميع عمود رقم ( 3)يتم مأل عمود األقساط رقم   -5

 .الفائدة ينتج القسط+ أي جمع االستهالك ( 5)
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 استهالك القروض  -7

 بطريقة 

 االحتياطى المستثمر 

فى هذه الحالة يتعهد المدين بدفع الفائدة على القرض آخر كل سنة على 

ً أو دفعه حسب سعر ا ً متساويا ً مبلغا لفائدة المتفق عليه ويودع فى البنك سنويا

مستثمرة بمعدل الفائدة السائد فى السوق تؤول جملتها فى نهاية مدة القرض إلى 

 .مبلغ القرض الذى يسدد إلى المدين 

 : وعلى ذلك فإن المدين يدفع مبلغين سنوياً هما       

 1×عدل الفائدة على القرض م× القرض = الفائدة على القرض  -1

= ـ الدفعة المستثمرة 2
القرض ع

   ع      
ن

 بمعدل االستثمار السائد فى السوق 

 الدفعة المستثمرة+ الفائدة على القرض =  المبلغ المدفوع آخر كل سنةـ  3

 مثال 

ً يدفع آخر % 15جنيهاً بمعدل الفائدة  11111اقترض شخص مبلغ  سنويا

 :المطلوب سنوات  5ع الدائن على سداد مبلغ القرض فى نهاية  كل سنة واتفق م

إيجاد المبلغ الواجب دفعة آخر كل سنة سداداً للفائدة المستحقة ولتكوين احتياطى 

 .سنوياً % 12استهالك القرض إذا كان معدل االستثمار السائد فى السوق 

 الحل

  11111= مبلغ القرض 

 %   15= معدل الفائدة على القرض 

 5= ن  

 1×معدل الفائدة على القرض × القرض = الفائدة على القرض 
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×  11111= الفائدة على القرض 
  

   
 جنيه 1511=  1× 

= الدفعة المستثمرة 
القرض ع

   ع      
ن

 بمعدل االستثمار السائد فى السوق 

=   الدفعة المستثمرة   
          

                

 جنيه  1574,127  =                 

 الدفعة المستثمرة+ الفائدة على القرض =  المبلغ المدفوع آخر كل سنة

   =1511   +1574,127 

 جنيه  2174,127=                                    
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 تمارين استهالك القروض

فإذا . ة أقساط سنوية متساوي( 4)اقترض شخص مبلغ ما وتعهد بسداده على ( 1)    

= جنيها   االستهالك الثالث  22225,51= االستهالك الثانى : علمت أن 

 :جنيهاً المطلوب  26552,72

 .أحسب معدل الفائدة المركبة  -1     

 .أحسب مبلغ القرض  -2     

 . أحسب القسط المتساوى  -3     

 .أحسب مجموع الفوائد التى تحملها المدين  -4     

أقساط سنوية متساوية بمعدل ( 5)بلغ ما وتعهد بسداده على اقترض شخص م( 2)

فإذا علمت أن علمت أن مجموع االستهالكين . سنوياً %( 11)الفائدة المركبة 

 :جنيهاً المطلوب ( 62724,25)األول والثانى هو 

 احسب القسط المتساوى -2.            احسب مبلغ القرض  -1     

 .التى تحملها المدين احسب مجموع الفوائد  -3     

أقساط ( 3)إذا كان الفرق بين االستهالكين األول والثانى لقرض يسدد على ( 3)

 جنيهاً ( 222,146)سنوياً هو %( 12)سنوية متساوية بمعدل 

 .احسب مبلغ القرض  -1: المطلوب 

 .احسب القسط المتساوى  - 2             

 .احسب مجموع الفوائد  - 3           

أقساط سنوية متساوية ، فإذا علمت أن االستهالك ( 5)قرض يستهلك على  (4)

ً  32632,22واالستهالك الثالث يساوى  32752,5األول يساوى  . جنيها

 المطلوب مبلغ القرض ، والقسط المتساوى
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 وتعهدت سنوات 4 لمدة مصر بنك من  جنيه 1111 مبلغ شركة اقترضت( 5) 

ً  والفائدة األصل من المتساوية ألقساطا بطريقة وفوائده القرض بسداد  بمعدل معا

ً %  11 مركب   : والمطلوب سنويا

  . المتساوى القسط مقدار حساب -1

  . االستهالك جدول تصوير -2

 . المقترض تحملها التى الفوائد مجموع- 3

 سنوية أقساط( 5) علي يسدد لقرض  3  ،  2  االستهالكين مجموع كان إذا( 6)

ً % 12 بمعدل متساوية  جدول تصوير: المطلوب 7475,173 هو سنويا

  االستهالك

 األول االستهالك أن علمت فإذا متساوية، سنوية أقساط 5 علي يستهلك قرض( 7)

:المطلوب جنيه 3263.222 يساوي الثالث واالستهالك 3275,25 يساوي

 -3    المتساوي القسط إيجاد -2 القرض مبلغ إيجاد -1 

 كاالستهال جدول تصوير

ً وتعهد بسداده على ( 11111)اقترض شخص ( 2) أقساط سنوية من ( 5)جنيها

مع سداد الفوائد آخر كل سنة ( بطريقة االستهالكات المتساوية)أصل القرض 

 -1:     سنوياً المطلوب %( 16)على الجزء المتبقى من القرض بمعدل الفائدة 

 .تصوير جدول االستهالك  -2. االستهالك المتساوى 

 سنوية أقساط أربع علي بسدادها وتعهد جنيه 11111 مبلغ شخص اقترض (2)

ً % 16 المركبة الفائدة بمعدل متساوية  المتساوي القسط احسب :المطلوب .سنويا

 صور، المدين تحملها التي الفوائد مجموع ، أوجد المختلفة االستهالكات ، 

 .االستهالك جدول
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 الفصل السادس

 استهالك قروض السندات

 مقدمة

طرق  ةبعدذلك استهالك السندات تعنى تنظيم سداد قروض السندات ويتم 

   :منها 

  .طريقة االقساط المتساويةـ  1 

  .طريقة االستهالكات المستاويةـ  2

  .طريقة االحيتاط المستثمرـ  3

 .فقطللطريقتين األولى والثانية  ويعرض هذا المؤلف

 ساط المتساويةإستهالك السندات بطريقة االق:  أوالا 

ً لهذه الطريقة  تسدد الشركة المصدرة للسندات ما عليها من قيمة وفقا

السندات والفوائد المستحقة على أقساط متساوية بحيث يكون كل قسط عبارة عن 

واليجاد القسط المتساوى واالستهالكات   ،جزء من القرض وجزء من الفوائد

 : ية المختلفة ومجموع الفوائد تتبع الخطوات اآلت

 القيمة االسمية للسند   × عدد السندات = القرض  ـ  1

× القرض =  القسط المتساوى  -2
ع

      ع – ن
  

 (ع+  1)االستهالك األخير =      أو                 

 األول االستهالكحساب  -3

 فائدة القرض لمدة سنة –القسط المتساوى = االستهالك األول      

 1× ع  × القرض   -ط  =           1ك              

 ـ  باقى االستهالكات 4  
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 (ع+1)  1ك=  2ك=  االستهالك الثانى    

   وهكذا 111111  (ع+1)  2ك=   3ك=  االستهالك الثانى     

= عدد السندات المستهلكة سنويا  -3
مبلغ االستهالك

القيمة االسمية للسند
   

 حثم يقرب الناتج القرب رقم صحي     

 مثال 

جنيه  111سندا ، القيمة االسمية للسند الواحد  511أصدرت شركة  

ً على   5وقررت إستهالكها بطريقة االقساط المتساوية من األصل والفائدة معا

ً % 16سنوات بمعدل الفائدة المركبة   :والمطلوب   ، سنويا

 .عدد السندات المستهلكة سنوياً حساب  -1     

 .ستهالك تصوير جدول اال -2     

 الحل 

 القيمة االسمية للسند× عدد السندات = القرض  -1

               =511  ×111  =51111  ً  جنيها

×  51111= القسط المتساوى  -2
ع

      ع  ن
          

                           =51111  ×
    

           
  

                          =51111  ×1,31541232  

 جنيه 15271,462=                        

 فائدة القرض لمدة سنة –القسط المتساوى = االستهالك األول ـ  3
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 1× ع × القرض  –ط =                      

                     =15271,462 – (51111  ×
  

   
  ×1 ) 

 ج  7271,462=  2111 – 15271,462=                     

 فى شكل نقدى باقى االستهالكات ـ4

 االستهالك الثانى 

 ج 2433,744( = 1,16)7271,462( = ع+1) 1ك =  2ك   

 =االستهالك الثالث 

 ج 2723,143( = 1,16)2433,744( = ع+1) 2ك=   3ك

 =االستهالك الرابع 

 ج 11342,446( = 1,16)2723,143( = ع+1) 3ك=  4ك

 =االستهالك الخامس 

 ج 13164,127( = 1,16)11342,446( = ع+1) 4ك=   5ك

 إلى صورة سندات النقديةتحويل االستهالكات 

 عدد السندات المستهلكة فى السنة األولى 

 دنس 73=  72,3= 111÷  7271,462=                   

 عدد السندات المستهلكة فى السنة الثانية 

 سند 24= 24,3=  111÷  2433,744=                   

 د السندات المستهلكة فى السنة الثالثة عد
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 سند  22 = 27,23=  111÷  2723,143=                    

 عدد السندات المستهلكة فى السنة الرابعة 

 سند 113=  113,4= 111÷  11342,446=                     

 عدد السندات المستهلكة فى السنة الخامسة

 سند 132 =  6,131=  111÷  712,13164=                     

 سند 511                                                المجموع      

 جدول االستهالكات ـ  5

 السنة

 عدد السنوات
مبلغ 

 االستهالك
 الفائدة

القسط 

المدفوع 

 آخر السنة
 المستهلكة المتداولة

1 

2 

3 

4 

5 

511 

427 

343 

245 

132 

73 

24 

22 

113 

132 

7311 

2411 

2211 

11311 

13211 

2111 

6232 

5422 

3221 

2112 

15311 

15232 

15222 

15221 

15312 

 76352 26352 51111 511  اجمالى

 :مالحظات  

 عدد السندات المتداولة فى أول السنة األولى -1     

 سند  511= السندات كلها =                             

 كة تنقل من االتمرين عدد السندات المستهل -2     

 عدد السندات المتداولة فى السنة الثانية  -3     

 المستهلكة –المتداولة فى السنة األولى =                             

                    =511 – 73  =427 

 343=  24 – 427= عدد السندات المتداولة فى السنة الثالثة  - 4    
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 القيمة االسمية للسند× عدد السندات المستهلكة = الك مبلغ االسته -5     

  :مثالً         

 ج 7311=  111×  73= مبلغ االستهالك فى السنة األولى           

 ج 2411=  111×  24=  لثانيةمبلغ االستهالك فى السنة ا         

   وهكذا 111111

 1×ع×سمية للسند القيمة اال× عدد السندات المتداولة = الفائدة  -6     

×  111×  511=     1ففمثالً          
  

   
 جنيه 2111=  1×  

×  111×  427=     2ف               
  

   
 جنيه 6232=  1×  

   وهكذا 111111

 الفائدة + مبلغ االستهالك = القسط المدفوع آخر السنة  -7     

 ج 15311=  2111+  7311= فى آخر السنة األولى                  

 ج 15311=  2111+  7311= فى آخر السنة الثانية                  

 مثال 

% 13سنوات بمعدل فائدة المركبة  3أصدرت شركة قرضاً يستهلك خالل 

سنويا ، فاذا علمت أن قيمة السندات المستهلكة فى آخر السنة الثانية 

جنيها ، ما هو  111احد جنيها وأن القيمة االسمية للسند الو 33167,2236

 .القرض االصلى مع تصوير جدول االستهالك بطريقة االقساط المتساوية 

 

 الحل

 3( = ن)عدد االقساط       
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 %13( = ع)المعدل      

 دات المستهلكة آخر السنة الثانية قيمة السن     

 2ك  االستهالك الثانى                               

 ج  33167,223=                                

 إيجاد باقى االستهالكات

 (ع+ 1) 1ك=  2ك 

 (1,13) 1ك=  33167,223

=  1ك ∴ 
         

    
 ج  22352,127=  

 (ع +  1)  2ك=  3ك

 ج  37472,22172( = 1,13)33167,223= 

 مجموع االستهالكات = القرض     

ً  111111=   3ك +   2ك +   1ك=                  جنيها

= عدد السندات 
القرض

 القيمة االسمية للسند
  =    

       
   

 سند 1111=     

 عدد السندات المستهلكة سنويا 

 القيمة االسمية للسند÷ مبلغ االستهالك =  

 إذن عدد السندات المستهلكة فى السنة الألولى 

 نداس 223=  223,5=  111÷  22352,127=                       
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 الثانية  عدد السندات المستهلكة فى السنة

 سندا 332=  331,6=  111÷  33167,223=                    

 نة الثالثة عدد السندات المستهلكة فى الس

 سندا 375=  374,7=  111÷  37472,22172=                   

 جدول االستهالك

 السنة

 المبالغ المدفوعة عدد السندات

 المستهلكة لةالمتداو
مبلغ 

 االستهالك
 الفائدة

القسط 

 المدفوع

1 

2 

3 

1111 

717 

375 

223 

332 

375 

22311 

33211 

37511 

13111 

2121 

4275 

42311 

42321 

42375 

 127166 27166 111111 1111  اجمالى

 

ا   إستهالك السندات بطريقة االستهالكات المتساوية: ثانيا

 (عداد متساويةإب)

= ات المستهلكة سنويا عدد السند      
عدد السندات كلها

عدد سنوات االستهالك
  

 مثال 

جنيه وقررت  111سنداً القيمة االسمية للسند الواحد   1511أصدرت شركة      

سنويا % 16سنوات باعداد متساوية بمعدل الفائدة المركبة   5استهالكها على 

 .والمطلوب تصوير جدول االستهالك 

 الحل 

= عدد السندات المستهلكة سنويا            
عدد السندات كلها

عدد سنوات االستهالك
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 سند 311= 5÷  1511= عدد السندات المستهلكة سنويا            

 جدول االستهالكات

 السنة
مبلغ  عدد السندات

 االستهالك
 الفائدة

القسط 

 ستهلكةالم المتداولة المدفوع

1 

2 

3 

4 

5 

1511 

1211 

211 

611 

311 

311 

311 

311 

311 

311 

31111 

31111 

31111 

31111 

31111 

24111 

12211 

14411 

2611 

4211 

54111 

42211 

44411 

32611 

34211 

 222111 72111 151111   االجمالى

 

 هذا الجدول يشبه الجدول السابق تماماً فى طريقة عمله  -1

 مجموع الفوائد  -2

                    =  
عدد الفوائد

 
 [الفائدة األخيرة + الفائدة األولى ]   

  =
 

 
 [24111  +4211] 

 جنيه 72111=  
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 البــــــــــــاب الثـــــــــــالث

 التـــــأمين
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 الفصل األول 

 مقدمة فى اإلحتماالت

 اإلحتمال 

وتتحدد قيمة  ،هو مقياس رقمى إلمكانية حدوث شئ معين فى المستقبل

 : اإلحتمال فى ضوء تحديد ثالث عناصر رئيسية وهى

 .التجربة العشوائية( 1

 .فراغ العينة( 2

 .الحدث( 3

 العشوائية التجربة

ً هى نشاط معين يكون من المعروف  النتائج الكلية الممكن الحصول  مقدما

استقصاء تجربة ففى ، ج يسمى بالتجربةائنتعليها منه، إن أى نشاط يحقق 

 مدى رضاء العمالء عنتقوم به إحدى شركات التأمين لدراسة ( الع رأىطاست)

ن الخدمة التأمينية المقدمة بواسطة الشركة، إختارت الشركة عينة عشوائية م

ما هو مدى رضائك عن الخدمة التأمينية : كان السؤال و المؤمن لهم طرف الشركة

إجابات أشخاص )واتج الممكنة فى هذه الحالة تكون الن ؟ المقدمة بواسطة الشركة

 :كاآلتى ( العينة

 . راضى*  

 . غير راضى*  

 .ليس لى رأى *  

محدد وهو أال يحدث إن االهتمام هنا يكون بجميع النواتج الممكنه بشرط              

راضى )الوقت فال يمكن أن يجيب شخص على السؤال بإجابتين ناتجين فى نفس 

 ( .قتوغير راضى مثالً فى نفس الو
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 فراغ العينة

 .ن جميع النواتج الممكنة للتجربة تسمى فراغ العينةإ

 الحدث 

إن أى ناتج أو بعض النواتج الممكنة  ، من فراغ العينة ةجزئي ةمجموعهو 

 :األحداث التالية  لدينا ففى التجربة السابقة تكون ،بالحدث يسمىفى فراغ العينة 

 (رأى ىليس ل)الحدث   ـ  (غير راضى)الحدث   ـ  (راضى)الحدث   

 معين  االحتمال لحدث

فى  فمثالً  نبحث اآلن فى فرصة حدوث حدث معين عند إجراء التجربة   

الخدمة التأمينية المقدمة  مدى رضاء العمالء عنتجربة استطالع الرأى عن 

وسؤالهم  من المؤمن لهم شخص 1111نفترض سحب عينة من  بواسطة الشركة

 :ك فى هذا النوع من وثائق التأمين فكانت النتائج كاآلتى عن رأيهم فى االشترا

 النسبة العدد الرأى

 راضى

    

 

 غير راضى

 

 

 ليس له رأى

711 

 

 

211 

 

 

111 

     
711

1111
 

    
211

1111
 

    
 11

1111
 

 1 1111 المجموع

 الرضا عن الخدمة التأمينيةمرة كانت نسبة  1111إنه بتكرار التجربة 

إن هذه النسب % . 11ونسبة من ال رأى لهم % 21 عدم الرضاسبة ون% 71

 :الناتجة من تكرار التجربة تعبر عن االحتماالت الخاصة بالتجربة فيكون 

 (أ)احتمال حدوث الحدث  

   1,71( = أ)ح           
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 (ب)احتمال حدوث الحدث  

 1,21( = ب)ح           

 (جـ)احتمال حدوث الحدث 

 1,11( = ـج)ح           

 :فيكون لالحتمال التعريف التالى 

من ( ك)عند تكرار التجربة ( ن)إذا كان عدد مرات حدوثه ( أ)للحدث     

يعبر عن التكرار النسبى لعدد مرات حدوث ذلك الحدث أى  المرات فإن االحتمال

 :أن 

( = أ)ح 
ن

ك
 

 :ويتميز االحتمال بالخصائص الرياضية التالية 

 : االحتمال تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح  إن قيمة :أوأل 

 1 ≥(  أ)ح   ≥صفر    

 .أى أنه ال يوجد احتمال سالب أو أكبر من الواحد الصحيح 

أى مجموع االحتماالت )أن مجموع جميع االحتماالت الخاصة بتجربة معينة  :ثانيا 

 .تساوى الواحد الصحيح ( نةخاصة بجميع األحداث فى فراغ العيال

 : أن أى 

 1=   مح + 1111111+  2ح +  1ح =   رمجـــ  ح 

ويمكن التحقق من تلك الخاصية فى تجربة استصالع الرأى بشأن وثائق              

 :التأمين الجديدة حيث نجد أن 

 3ح +  2ح +  1ح =   رمجـــ  ح 
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                      =1,71  +1,21 +1,11  

 =1 

 األحداث المركبة 

الرضا عن : حداث الثالثة ألفيما سبق حساب االحتماالت ل ناقشنا   

، ليس له رأى فى الرضا عن الخدمة التأمينية المقدمة عدم ،الخدمة التأمينية المقدمة

وهى كلها أحداث مفردة حيث تم حساب االحتمال لكل .  الخدمة التأمينية المقدمة

 .طة لألحداث البسيى حده ويسمى هذا بحساب االحتمال منها عل

وإذا قمنا بحساب االحتماالت ألكثر من حدث مرة واحدة فإن ذلك يسمى 

 :ونناقش ذلك فيما يلى . بحساب االحتمال لألحداث المركبة 

 :إذا كان لدينا األحداث التالية 

و  ،وهو أن الشخص يفضل االشتراك فى التأمين مدى الحياه( أ)الحدث     

 .ك فى التأمين محدد المدة وهو أن الشخص يفضل االشترا( ب)الحدث 

 : فإن 

معناه أن الشخص إما أن يشترك فى التأمين مدى ( ب   أو  أ) الحدث 

الحياة أو التأمين محدد المدة أو كليهما وبذلك فإن هذا الحدث يتكون من النواتج فى 

 ( .ب)مع ( أ)أو كليهما  ويسمى هذا باتحاد الحدثين ( ب)أو النواتج فى ( أ)

 : كذلك فإن 

معناه أن الشخص يشترك فى التأمين مدى الحياة ( ب  و  أ ) الحدث 

أى أن هذا الحدث يتكون من النواتج فى  . والتأمين محدد المدة معا فى نفس الوقت 

معا وفى نفس الوقت أى النواتج المشتركة فى كال الحدثين ( ب)والنواتج فى ( أ)

 ( .ب)والحدث ( أ)ويسمى هذا بتقاطع الحدث 

  المركبة األحداث عن يعبران ( ب  و  أ ) وكذلك (ب  أو  أ)  إن     
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 األحداث المانعة بالتبادل 

يمكن تصور حدوثها معا فى نفس ال هى األحداث التى ال تحدث معا و    

 . الوقت  

ضد خطر  شركتهأن الشخص قام بالتأمين على ( أ)فإن كان الحدث 

لم  السرقةأن خطر ( جـ)والحدث  ،ققد تحق السرقةأن خطر ( ب)والحدث  السرقة،

  ،ب  )أن الشخص قد حصل على قيمة التأمين نجد أن الحدثين ( د)يتحقق والحدث 

قد تحقق وحصل الشخص على قيمة  السرقةيمكن حدوثهما معا بمعنى أن خطر ( د

 . التأمين

 السرقةال يمكن حدوثهما معا بمعنى أن خطر ( د   ،جـ  ) ولكن الحدثيين  

قق وحصل الشخص على قيمة التأمين فهذا غير معقول ألنه لن يحصل على لم يتح

( د   ،جـ  ) لذلك يمكن القول بأن الحدثين  السرقةقيمة التأمين إال إذا تحقق خطر 

 .مانعان بالتبادل 

 :نجد أن  (د جـ ، )أى أنه لألحداث المانعة بالتبادل مثل الحدثين  

 : بذلك يكون احتمال حدوثهما معا يساوى الصفر  و

 صفر = (د  و  جـ) ح

 قاعدة الجمع فى االحتماالت 

 :فإن ( ب)والحدث ( أ)إذا كان لدينا الحدث 

 (أ  و  ب)ح   -(  ب)ح (  +  أ)ح ( = أ  أو  ب)ح 

 : وفى حالة األحداث المانعة بالتبادل حيث 

 صفر  =  (ب  و  أ) ح

 : فإن 

 (ب)ح (  +  أ)ح (  =  أ  أو  ب)ح 
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 المكملة األحداث 

هو االشتراك فى نوع معين من وثائق التأمين فإن ( أ)إذا كان الحدث 

هو عدم االشتراك فى هذا النوع من وثائق التأمين لذلك ( أ ~)الحدث المكمل  له 

( أ)يحدث عندما اليحدث الحدث ( أ)يحدث عندما اليحدث الحدث ( أ ~)فإن الحدث 

 :وتكون قاعدة األحداث المكملة كاآلتى . 

 1(  =  أ  ~)ح (  +  أ)ح 

فإن احتمال  1,61فإذا كان احتمال االشتراك فى نوع معين من وثائق التأمين هو   

 :عدم االشتراك فى هذا النوع من الوثائق يكون 

 ( أ)ح   -  1(  =  أ  )  ح       

                    =1  -  1,61    =1,41 

 حالة تطبيقية 

شخص لدراسة  11111ائية من وعشأجريت تجربة على عينة   

فى شركتين للتأمين ( ب النوع أ ،  النوع )تفضيالتهم لنوعين من تأمينات الحياة  

 : فكانت النتائج التالية ( شركة س ، شركة ص)

الشركة

النوع
 المجموع ص س  

 أ

 ب

4511 

2111 

1111 

2511 

5511 

4511 

 11111 3511 6511 المجموع

 : مكن حساب االحتماالت لألحداث البسيطة التالية  من البيانات المتاحة ي

  (أ)نوع التأمين احتمال وجود شخص يفضل (  1)

(  = أ)ح 
عدد الذين يفضلون نوع التأمين أ 

حجم العينة
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         =
    

     
 

         =1,55 

 (س)احتمال وجود شخص يفضل التعامل مع شركة التأمين (  2) 

(  = س)ح        
عدد الذين يفضلون   التعامل  مع  س 

حجم العينة
 

         =
    

     
 

         =1,65 

 : كما يمكن حساب االحتمال لألحداث المكملة التالية     

 (أ)التأمين احتمال عدم وجود شخص يفضل نوع (  3)

 (أ)ح   -  1(  =  أ ~)ح        

                    =1  -  1,55    =1,45 

 (س)احتمال عدم وجود شخص يفضل التعامل مع شركة التأمين (  4)

 (س)ح   -  1(  =  س ~)ح       

                      =1  -  1,65    =1,35 

 :أيضاً فإنه يمكن حساب االحتماالت لألحداث المركبة التالية

نوع أو يفضل ( س)احتمال وجود شخص يفضل التعامل مع شركة التأمين (  5)

  أى (ب)تأمين ال

 (س أو ب ) ح 

 الحل

 : بتطبيق قاعدة جمع االحتماالت يكون 
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 (س و ب)ح   -(  ب)ح (  +  س)ح ( =  س أو ب)ح 

 
    

     
  

    

     
  

    

     
  ح ب أو س   

               =1,65  +1,45    1,2 

 =1,2 

وكذلك ضمن ( س)تم احتسابه ضمن االحتمال ( 2111)إن العدد  :ملحوظة 

لذلك يتم طرحه لعدم حدوث ازدواج فى الحساب وهى قاعدة جمع ( ب)االحتمال 

 .االحتماالت لألحداث المشتركة 

أو مع شركة ( س)احتمال وجود شخص يفضل التعامل مع شركة التأمين (  6)

 ( س أو ص)ح   أى ( ص)التأمين 

 الحل

 : بتطبيق قاعدة جمع االحتماالت يكون       

 ( س و ص)ح   -(  ص)ح (  +  س)ح ( =  س أو ص)ح       

  صفر
    

     
  

    

     
  ح س أو ص   

                 =1,65  +1,35   

 =1 

وهو يعبر عن عدد الذين يفضلون التعامل مع شركة ( س و ص)ح  :ملحوظة

غير  وهذا( ص)وفى نفس الوقت يفضلون التعامل مع شركة التأمين ( س)التأمين 

صفر (  =  س و ص)ح  :غير موجود لذلك فإن( س و ص)ممكن أى أن الحدث 

 .يعبر عن أحداث متنافية بالتبادل 
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 قاعدة الضرب فى االحتماالت 

والذى يعنى وجود شخص يفضل التعامل ( س و ب)رأينا أن االحتمال ح 

دثين أى تقاطع الح( ب)التأمين  نوع وفى نفس الوقت يفضل( س)مع شركة التأمين 

س و ب وقد تم حساب هذا االحتمال بسهولة لتوافر جميع البيانات الخاصة 

س )، ( س و أ)أ ، ب ، س ، ص وكذلك تقاطعات تلك األحداث : باألحداث األربعة 

 .قد ال يكون ذلك متوافراً  ياناألح ولكن فى بعض( ص و ب)، ( ص و أ)، ( بو 

 .باستخدام بيانات معينة ونناقش اآلن كيفية الحصول على هذا االحتمال 

 :إذا كان لدينا الحدث 

 نوع علما بأنه يفضل( س)شخص يفضل التعامل مع شركة التأمين "

 :يسمى هذا بالحدث الشرطى ويكتب كاآلتى ( " أ)التأمين 

 ( .أ)بمعلومية الحدث ( س)وتقرأ احتمال حدوث الحدث ( أ/س)ح 

 :ولحساب هذا االحتمال نجد أن 

 6511( = س)ين يفضلون التعامل مع شركة التأمين عدد األشخاص الذ

والذى يعبر عنه ( أ)شخص يفضلون التأمين مدى الحياه  4511شخص منهم 

 فيكون االحتمال المطلوب مساوياً للقيمة ( و أ س)ح : االحتمال 

  
 

  
  

    

    
  

 : أى أن 

 االحتمال الشرطى

ح  أ و س  

  ح أ  
 ح س أ    
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 :ومن هذه العالقة يمكننا استنتاج قاعدة الضرب فى االحتماالت 

 : يكون ( أ)و ( س)للحدثين 

 (أ/س)ح × (  أ)ح (  =  و أ س)ح 

 : حيث 

 ( أ)للحدث  البسيطاالحتمال                            (أ ) ح   

 ( س) و ( أ)ثين االحتمال المشترك للحد                      (سو   أ )ح  

 (بمعلومية أ س)االحتمال الشرطى                        ( أ/  س)ح  

 األحداث المستقلة 

مستقالن إذا ( ب)والحدث ( أ)الحدث  :تعرف األحداث المستقلة بأن     

لذلك فإنه فى حالة األحداث  .كان حدوث أحدهما اليؤثر على احتمال حدوث اآلخر 

 : المستقلة يكون 

 (أ)ح (  =  ب/    أ)  ح

 :وبالتعويض بالناتج فى قاعدة الضرب نجد أن 

 (أ/   ب)ح ×  ( أ)ح (  = بو  أ )ح        

 (ب)ح ×  (  أ)ح =                        

 .ويسمى الناتج بقاعدة األحداث المستقلة 

 .ويالحظ أنه يمكن تعميم قاعدة األحداث المستقلة ألى عدد من تلك  األحداث 

 : فإذا كانت أ ، ب ، جـ ، د أحداثاً مستقلة فإن 

 (د)ح× ( جـ)ح× ( ب)ح× ( أ)ح( = أ و ب و جـ و د)ح 

 

 



243 

 

 القيمة المتوقعة

وذلك على تتحدد القيمة المتوقعة على أساس مفهوم المتغير العشوائى   

 :النحو التالى

 المتغير العشوائى 

 :ة التالية مفهوم المتغير العشوائى من خالل التجرب يمكن توضيح

كان المطلوب  (س ، ص) من شخصين ةناستطالع رأى لعينة عشوائية مكوفى 

 :اإلجابة عن السؤال اآلتى 

 ما هو مدى رضائك عن الخدمة التأمينية المقدمة لك بواسطة الشركة ؟  

ننا نتوقع الحصول على إجابة واحدة فقط من بين الحاالت الممكنة لإلجابة إ

 :نة للتجربة وهى والتى تكون فراغ العي

 الخدمة عنفراغ العينة لتجربة استطالع الرأى عن مدى الرضا ) ( جدول رقم 

 أحدى شركات التأمين بواسطة المقدمة التأمينية

الشخص /حاالت اإلجابة
 ص س 

 نعم نعم (1)حالة 

 ال نعم (2)حالة 

 نعم ال (3)حالة 

 ال ال (4)حالة 

سوف نجد أن جميع القيم ( بنعم)فإذا تم تم حصرعدد مرات اإلجابة 

أى أننا قمنا . األربعة السابقةحاالت لل( ، صفر 1،  1،  2)الممكنة لإلجابة بنعم هى 

عدد " بتخصيص عدد معين لكل عنصر فراغ العينة فى مقابل الخاصية العددية 

 .وتسمى هذه الخاصية بالمتغير  العشوائى  "  اإلجابة بنعمحاالت 

 :  ف المتغير العشوائى بأنه لذلك فإنه يمكن تعري

القاعدة التى تمكننا من تخصيص رقم معين لكل عنصر فى فراغ العينة " 

 "لتجربة معينة 
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عن ( ، صفر 1،  1،  2)وتعبر قيم التخصيص والتى تمثلها هنا األرقام 

 قيم المتغير العشوائى  

 القيمة المتوقعة للمتغير العشوائى 

 :يمكن تتبع التحليل التالى العشوائى متغيرلل المتوقعة القيمةلفهم معنى 

على شراء  المؤمن لهمتشجيع تقوم أحدى شركات التأمين على الحياة ب

بعض بعمل سحب دورى ذو جوائز على  وتقوموثائق تأمينات الحياة  المزيد من

تين راسة على عينة عشوائية من مائدأجريت وقد  ، أرقام وثائق تأمينات الحياة

وتم سؤال أفراد الشركة  كين فى وثائق تأمينات الحياة لدى هذهمن المشتر شخص

دورى على وثائق فى السحب ال ائزوفيها بج وازاف التى عدد المراتالعينة عن 

 :تأمينات الحياة

 عدد مرات الفوز بالجوئز فى السحب الدورى) ( جدول رقم 

 عدد األشخاص عدد مرات الفوز

1 

1 

2 

3 

4 

61 

21 

21 

61 

41 

 211 عالمجمو

 ومن التعريف السابق لالحتمال نجد أن نسب الفوز التالية

  
  

   
   ،

  

   
   ،

  

   
   ،

  

   
   ،

  

   
 

 واختصاراً 

1,3     ،1,1      ،1,1     ،1,3       ،1,2  

 .ما هى إال احتماالت الفوز بالجوائز فى السحب الدورى 

من خانتين الخانة األولى تشمل على ويسمى الجدول التالى الذى يتكون 

ويمثلها عدد مرات الفوز بجائزة فى ) للمتغير العشوائى ( س)جميع القيم الممكنة 
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( سح )، والخانة الثانية بها االحتمال ( 4،  3،  3،  2،  1،  1السحب الدورى 

   1,1  ،  1,3ويمثلها نسب الفوزبالجوائز فى السحب الدورى  ) المقابل لكل قيمة 

  التوزيع االحتمالى للمتغير العشوائىبإسم  (  1,2  ،  1,3  ،  1,1  ،

 (س)التوزيع االحتمالى للمتغير العشوائى ) ( جدول رقم 

 س ح س

1 

1 

2 

3 

4 

1,3 

1,1 

1,1 

1,3 

1,2 

 1 المجموع

حساب متوسط عدد  (س)التوزيع االحتمالى للمتغير العشوائى ويمكن من 

َ بإسم مرات الفوز بجائزة فى الس حب الدورى على الوثائق والذى يعرف أيضا

عبارة عن مجموع حواصل ضرب قيم  القيمة المتوقعة لعدد مرات الفوز وهى

من خالل العالقة أى ( ح س) فى االحتمال المقابل لكل قيمة( س)المتغير العشوائى 

 :التالية

 (سح  ×س )مجـ (  = س) مق 

  ( س) العشوائى تغيرللم المتوقعة القيمةتمثل ( س) مق : حيث 

 (   س) مأى أن ق 

 =1 × 1,31  +1 × 1,1  +2 × 1,1  +3 × 1,3  +4 × 1,2  

               =1   +1,1  +1,2  +1,2   +1,2  

                =2 

أنها تعطى المتوسط ( س) العشوائى للمتغيرويال حظ على القيمة المتوقعة 

ة فى السحب الدورى على الوثائق ويمكن الحسابى المرجح لعدد مرات الفوز بجائز

 : أثبات ذلك كما يلى
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= الوسط الحسابى المرجح 
مجـ س و

مجـ و
  

 : حيث

 عدد مرات الفوز بجائزة فى السحب الدورى على الوثائق: س 

 األوزان الترجيحية وهى تمثل عدد األشخاص المقابل: و 

 = الوسط 

                        

              
 

 

=  الوسط 
               

   
 

  =الوسط 
   

   
   

         =2 

 

 حساب احتماالت الحياة والوفاة 

 والتى  تستخدم قاعدة األحداث المستقلة فى حساب احتماالت الحياة والوفاة

 : إذا كانت أ ، ب ، جـ ، د أحداثاً مستقلة فإن 

 (د) ح  × ( جـ) ح ×  ( ب) ح ×  ( أ) ح ( = د   و  جـ  و   ب   و  أ)ح 

أن حدث الحياة والوفاة لشخصين يعتبرا من األحداث المستقلة ونقصد بهذا 

المصطلح أن وقوع حدوث أحد الحدثين ال يمنع وال يؤثر في وقوع حدوث الحدث 

االَخر، فمن المنطقي أن حدث الحياة أو الوفاة لشخص ما ال يمنع وال يؤثر علي 
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شخص اَخر، لذا يعتبرا من األحداث المستقلة وينطبق عليهما حدث الحياة أو الوفاة ل

 .قاعدة ضرب االحتماالت

 1,2( = ب)واحتمال حياة شخص 1,2( = أ)إذا كان احتمال حياة شخص 

وفي ( أ)فإنه إليجاد احتمال حياتهما معاً فهذا يعني أننا نريد احتمال حياة الشخص 

حداث مستقلة فيمكن إيجاد قيمة وهما كما ذكرنا أ( ب)نفس الوقت حياة الشخص 

 1,72= 1,2× 1,2=هذا االحتمال بضرب االحتمالين 

 مثال 

وكان احتمال وفاة  1,21( = 1أ ) إذا كان احتمال وفاة شخص معين 

 1,31( = 2أ )شخص آخر من نفس األسرة 

 : المطلوب

  2، أ  1احتمال وفاة أ : أوالً 

  2 وحياة أ 1احتمال وفاة أ : ثانياً 

  2ووفاة أ  1احتمال حياة أ : اً ثالث

 احتمال حياة أحدهما فقط : رابعاً 

 الحل

 االحتمال                    

 الشخص    
 الحياة الوفاة

 6,8 6,1 1أ

 6,7 6,7 1أ

 

  2، أ 1احتمال وفاة أ:  أوالا 
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  1احتمال وفاة أ×  1احتمال وفاة أ= ح 

     =6,1  ×6,7  

     =6,3 

ا    2وحياة أ 1ل وفاة أاحتما:  ثانيا

  1احتمال حياة أ×  1احتمال وفاة أ= ح 

     =6,1  ×6,7  

     =6,14 

ا    2ووفاة أ 1احتمال حياة أ:  ثالثا

  1احتمال وفاة أ×  1احتمال حياة أ= ح 

     =6,8  ×6,7  

     =6,14 

ا   احتمال حياة أحدهما فقط :  رابعا

  1احتمال وفاة أ×  1احتمال حياة أ= 

  1احتمال حياة أ×  1تمال وفاة أاح+ 

( =6,8  ×6,7( + )6,1  ×6,7 ) 

 =6,14  +6,14 

 =6,78 

 مثال 

فى فئة العمر  (أ ، ب) نت النتائج اآلتية الحتماالت الوفاة لشخصينإذا كا 

 :سنة 51سنة إلى أقل من  51من 
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  1,3=   أ  احتمال الوفاة للشخص 

 1,4=   ب  احتمال الوفاة للشخص 

 مال حياة أحدهما على األقل ؟ احسب احت 

 الحل

 االحتمال                     

 الحياة الوفاة الشخص    

 1,7 1,3 أ

 1,6 1,4 ب

                 احتمال حياة  + ب احتمال حياة أ ووفاة = احتمال حياة أحدهما على األقل 

 أ و ب احتمال حياة +   ووفاة أ ب 

                                   =1,7 × 1,4  +1,6 × 1,3  +1,7× 1,6 

  =  1,22   +1,12    +1,42  =1,22 

 حل آخر

فيمكن استكمال االحتماالت  1= حيث أن مجموع احتماالت اى تجربة  

احتمال ،    أ  ووفاة ب   احتمال حياة  ب ، احتمال حياة أ ووفاة )الثالثة السابقة  

 :وذلك على النحو التالى( ب،  أ  احتمال وفاة)اقى باالحتمال الرابع الب( أ و بحياة 

 ب،  أ  احتمال وفاة – 1= احتمال حياة أحدهما على األقل 

                                        =1 – (1,3  ×1,4 ) 

                                        =1 – 1,12 

                                        =1,22 
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 :مثال

ً وجدنا أن احتمال حياة  1,22( = أ)احتمال حياة شخص  إذا كان وأيضا

 أوجد  1,71( = ب)شخص 

ً  - أ  .احتمال حياتهما معا

ً  - ب  .احتمال وفاتهما معا

 (.ب)و وفاة ( أ)احتمال حياة  - ت

 (.ب)و حياة ( أ)احتمال وفاة  - ث

 .احتمال حياة أحدهما فقط - ج

 .احتمال حياة أحدهما علي األقل - ح

 

 لالح

 ية يمكن تلخيص التمرين كمايليفي البدا

 احتمال الحياة -1= احتمال الوفاة  احتمال الحياة 

 1,11=  1,22 – 1 1,22 (أ)الشخص 

 1,31=  1,71 – 1 1,71 (ب)الشخص 

 احتمال حياتهما معاً  - أ

= ويمكن حسابها كمايلي ( ب)و حياة الشخص ( أ)تعني احتمال حياة الشخص 

1,22  ×1,71  =1,623 

 وفاتهما معاً احتمال  - ب

ويمكن حسابها كمايلي ( ب)و وفاة الشخص ( أ)تعني احتمال وفاة الشخص 

=1,11  ×1,31  =1,133 

 (ب)و وفاة ( أ)احتمال حياة  - ت

= ويمكن حسابها كمايلي ( ب)و وفاة الشخص ( أ)تعني احتمال حياة الشخص 

1,22  ×1,31  =1,267 
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 (ب)و حياة ( أ)احتمال وفاة  - ث

 1,177=  1,71×  1,11= ي يمكن حسابها كمايل

 احتمال حياة أحدهما فقط - ج

 (ب)و حياة ( أ)وفاة  أو( ب)و وفاة ( أ)تعني احتمال حياة 

              =1,22  ×1,31      +1,11  ×1,71  =1,344 

وفاة  أو( ب)و وفاة ( أ)احتمال حياة أحدهما علي األقل تعني احتمال حياة  - ح

 (ب)ة و حيا( أ)حياة  أو( ب)و حياة ( أ)

 =1,22  ×1,31 +1,11  ×1,71  +1,22  ×1,71  =1,267 

 :مثال

( = ب)واحتمال حياة شخص   1,21( = أ)احتمال حياة شخص  إذا كان  

 1,75( = ج)واحتمال حياة شخص  1,21

 : أوجد 

ً  -أ            .احتمال وفاة الثالث أشخاص معا

 .     احتمال حياة شخصين فقط –ب           

 ـــــــــلالحــــ

 في البداية يمكن تلخيص التمرين كمايلي

 احتمال الحياة -1= احتمال الوفاة  احتمال الحياة 

 1,11=  1,21 – 1 1,21 (أ)الشخص 

 1,21=  1,21 – 1 1,21 (ب)الشخص 

 1,25=  1,75 – 1 1,75 (ج)الشخص 

(  ج)و وفاة ( ب)و وفاة( أ)احتمال وفاة الثالث أشخاص معاً  تعني احتمال وفاة  –أ 

 =1,11  ×1,21  ×1,25  

              =1,115 
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أو  ( ج)ووفاة( ب)وحياة( أ)احتمال حياة شخصين فقط تعني احتمال حياة  -ب

 (ج)وحياة( ب)وحياة( أ)أو وفاة( ج)وحياة(ب)ووفاة(أ)حياة

     =1,21×1,21×1,25+1,21×1,21×1,75+1,11×1,21×1,75 

      =1,12    +1,135   +1,16  

    =1,375 

 العينات اإلحصائية واحتماالت الحياة والوفاة 

نظراً ألن الحياة والوفاة هما حدثين متنافين فيمكن استخدام توزيع ذو 

المتواجدين ( س)لعدد معين من األشخاص الحدين لتحديد احتماالت الحياة والوفاة 

فى ( ح)لوفاة المقدر بمعلومية احتمال ا (ن)ضمن عينة عشوائية بسيطة حجمها 

اإلستعانه بتوزيع ذو الحدين لحساب احتماالت الحياة واحتماالت  إن مجتمع البحث،

،  وذلك باستخدام القانون وفر الكثير من الوقت والجهديالوفاة ألكثر من شخصين 

 :التالى

ح
= س  

ن
ح ×  سق  

س
( ح  -1)×  

 س-ن

 معنى الرموز 

 (عدد مفرداتها)ة من المجتمع حجم العينة المأخوذ              ن

: كان المطلوب كاألتى المطلوب احتماله بمعنى إذا  عدد الوفيات                  س

  3 =  س      أشخاص( 3)ما هو احتمال وفاة 

زر                ق 
n
Cr  باآللة الحاسبة 

  معطى( فى فئة عمرية معينة)احتمال وفاة الفرد الواحد               ح

 مثال

إذا كان االحتمال المقدر بواسطة إحدى شركات التأمين للوفيات فى فئة 

، فإذا سحبت عينة بسيطة مكونة  1,21سنة هو ( 55)إلى أقل من ( 45)العمر من 

 -:أشخاص فى نفس فئة العمر، أحسب ( 4)من 
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  ًاحتمال وفاة شخص: أوال   

  ًاحتمال وفاة شخصين: ثانيا 

  ً  أشخاص  3احتمال وفاة : ثالثا

  ًأشخاص 4احتمال وفاة : رابعا 

 الحل

  4  ( ن)حجم العينــــة 

 حسب المطلوب  ( س)العدد المطلـــــــوب 

 1,11  ( ح)احتمال الوفاة المقدر 

 (1= س )احتمال وفاة شخص واحد : أوالً 

=  سح 
ن
ح×  سق  

س 
( ح -1)×  

 س -ن

=  1ح
4
(1,21)×       1ق  

1
       ×(1,21)

3
  

     =   4            ×1,21         ×1,512                                        =

1,4126 

 ً  (2= س )احتمال وفاة شخصين : ثانيا

 =  2ح
4
(1,21)×  2ق  

2
       ×(1,21)

2
 

             =6            ×1,14        ×1,64  

                 =1,1536 

 ً  (3= س )خاص احتمال وفاة ثالثة أش: ثالثا
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 =   3ح
4
(1,21)×  3ق  

3
  ×(1,21)

1
 

               =4           ×1,112      ×1,2 

          = 1,1256 

 

 

 ً  (4= س )احتمال وفاة أربعة أشخاص : ثالثا

 = 4ح
4
(1,21)×  4 ق 

4
  ×(1,21)

1
 

 1×       1,1116×         1=         4ح   

 1,1116=        4ح   

 مثال

( 1,21)هو  العمر االحتمال المقدر للوفاة فى فئة معينة من فئاتكان 

 احسب احتمال وفاة ثالثة أشخاص على األقل ؟ . أشخاص( 5)وسحبت عينة من 

 الحل

 ثالثة على األقل  =  س   ن       ح

  5أو   4أو    3 =   5  1,21

  5 ح+  4ح +  3 ح= االحتمال المطلوب  

(1,21)×  3ق   5 =
3
  ×(1,21)

2
 

(1,21)×  4ق   5 + 
4
  ×(1,21)

1
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(1,21)×  5ق   5 +
5
  ×(1,21)

1
 

   =1,1512  +1,1164  +1,11132 

          =1,15722 

 :مثال

كان االحتمال المقدر بواسطة إحدى شركات التأمين للوفيات في فئة العمر 

 5 فإذا سحبت عينة عشوائية من 1,33هو ( سنة  61سنة إلي أقل من  55من ) 

  :ت األتيةحتماالاالحسب إ  العمر أشخاص في نفس فئة

 احتمال وفاة شخص واحد. 

 احتمال وفاة شخصين. 

 احتمال وفاة شخصين علي األكثر. 

 احتمال وفاة ثالث أشخاص علي األقل. 

 ـلحال

 .أشخاص 1= ن    حجم العينة  

 .6,77= احتمال الوفاة    ح

 . الوفيات المطلوب احتمالهس   عدد 

 = سح 
ن
ح×  سق  

س 
( ح -1)×  

 س -ن

    احتمال وفاة  شخص واحد

 1= تعني    س          

=   (1)ح
5

( 1,33)×  1ق
1
  × (1 – 1,33 )

5-1
   

       =1,332 

 احتمال وفاة  شخصين

 1= تعني    س               

=   (2)ح
5

( 1,33)×   2ق
2

    × (1 – 1,33 )
5-2

  

        =1,322 



256 

 

 علي األكثر    احتمال وفاة شخصين

 صفر=  أو س     1=  أو  س    1=  تعني   س  

=   (صفر)ح
5

( 1,33)× صفر ق
صفر
 × (1 – 1,33 )

صفر -5
  =1,135 

   (صفر)ح+   (1)ح+   (2)ح= االحتمال المطلوب 

 1,135+  1,332+  1,322= االحتمال المطلوب 

                        =1,725 

 لي األقلاحتمال وفاة ثالثة أشخاص ع

 5= أو     س        4= أو      س         3= تعني       س 

=   (3)ح
5

( 1,33)×  3ق
3

 × (1 – 1,33 )
5-3

   =1,161 

=   (4)ح
5

( 1,33)×  4ق
4
  × (1 – 1,33 )

5-4
   =1,14 

=   (5)ح
5

( 1,33)×  5ق
5
  × (1 – 1,33 )

5-5
   =1,114 

  (5)ح+   (4)ح+   (3)ح= االحتمال المطلوب 

                        =1,161  +1,14  +1,114  

                        =1,215 

 :مثال 

كان االحتمال المقدر بواسطة إحدى شركات التأمين للوفيات في فئة إذا 

فإذا سحبت عينة عشوائية  1,21هو ( سنة  66سنة إلي أقل من  62من ) العمر 

 :أشخاص في نفس فئة العمر احسب  2من 

 مال حياة شخص واحداحت. 

 احتمال حياة شخصين. 

 احتمال حياة شخصين علي األكثر. 
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 الحل

 .أشخاص 8= ن    حجم العينة  

 .6,86=  6,16-1= احتمال الحياة  هنا هوواحتمال النجاح    ح

 .س   عدد الوحدات المطلوبة التي تصف حالة الحياة

=  س ح
ن
ح × سق  

س 
 (ح -1) × 

 س -ن

          حداحتمال حياة شخص وا

 1= تعني    س    

=   (1)ح
2

( 1,21)×  1ق
1
  × (1 – 1,21 )

2-1
   

       =1,111122 

         احتمال حياة شخصين

 1= تعني    س   

=   (2)ح
2

( 1,21)×   2ق
2

    × (1 – 1,21 )
2-2

  

       =1,11122 

 احتمال حياة شخصين علي األكثر

 صفر=  أو س     1=  أو  س    1=  تعني   س 

=   (صفر)ح
2

( 1,21)× صفر ق
صفر
 × (1 – 1,21 )

صفر -2
 =1,1111126  

   (صفر)ح+   (1)ح+   (2)ح= االحتمال المطلوب 

                        =1,11122+1,111122+1,1111126 

                       = 1,111116  
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 تمارين

وجدنا أن احتمال وفاة وأيضاً  1,21( = أ)احتمال حياة شخص  إذا كان( 1) 

 1,31( = ب)شخص 

  أوجد 

  ً  .احتمال حياتهما معا

  ً  .احتمال وفاتهما معا

  (.ب)و وفاة ( أ)احتمال حياة 

  (.ب)و حياة ( أ)احتمال وفاة 

 احتمال حياة أحدهما فقط. 

 احتمال حياة أحدهما علي األقل.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( = ب)واحتمال حياة شخص   1,6( = أ)أن احتمال حياة شخص  إذا علمنا( 2)

 1,7( = ج)واحتمال حياة شخص  1,2

 :أوجد  

ً  -أ               .احتمال وفاة الثالث أشخاص معا

 . احتمال حياة شخصين فقط –ب             

 .احتمال حياة شخصين علي األقل – جـ           

 .احتمال حياة شخصين علي األكثر – ء           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان االحتمال المقدر بواسطة إحدى شركات التأمين للوفيات في فئة العمر إذا (  7)

فإذا سحبت عينة عشوائية  6,41هو ( سنة  76سنة إلي أقل من  31من ) 

 شخاص في نفس فئة العمر أ 1من 

 : احسب    
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 .احتمال وفاة شخص واحد - أ

 .احتمال وفاة شخصين - ب

 .احتمال وفاة شخصين علي األكثر - ت

 .احتمال وفاة ثالث أشخاص علي األقل - ث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) لتأمين للوفيات في فئة العمر كان االحتمال المقدر بواسطة إحدى شركات ا( 4)

فإذا سحبت عينة عشوائية من  6,4هو ( سنة  31سنة إلي أقل من  36من 

 أشخاص في نفس فئة العمر  4

  احسب    

 .احتمال وفاة شخصين علي األكثر - أ

 .احتمال حياة شخصين علي األقل - ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الثانى

 المفاهيم األساسية للخطر وأنواعه وقياسه

 مقدمة

نقل عبء تحمل األخطار باستبدال  على أنهالتأمين  ينظر البعض إلى    

وهى قسط )قليلة مؤكدة  الخسارة الكبيرة المحتملة والناتجة من تحقق الخطر بخسارة

أفراد أو منشآت )ضة لخطر معين معر ، فالتأمين هو تعاون مجموعة(التأمين 

فى تعويض من يتحقق له الخطر وتقوم بهذا الدور ( كبيرة أو متوسطة أو صغيرة

ً وباستخدام  ً وإحصائيا شركات التأمين فى مقابل مبلغ معين يتم تحديده رياضيا

( المؤمن)وتلتزم شركة التأمين . أساليب التنبؤ والتقدير لعناصر تحقق الخطر

مين أن تدفع للمؤمن له مبلغ التعويض المتفق عليه عند تحقق بموجب عقد التأ

 .الخطر المؤمن منه

الخطر هو ظاهرة تسبب خسارة مستقبلية محتملة الوقوع نتيجة عدم و     

يتميز الخطر و. يمكن قياسها واتخاذ القرار المناسب لمواجهتهاإال أنه التأكد 

 : األتيةالخصائص ب

معنى أن الخطر ليس خسارة ماضية أو حالية تحققت الخطر خسارة مستقبلية ب( 1)

 . أو تتحقق ولكنه خسارة قد تتحقق فى فترة زمنية مستقبلية 

 .الخطر خسارة محتملة الوقوع بمعنى أن الخطر ليس خسارة مؤكدة ( 2)

الخطر يمكن قياسه بمعنى أن الخطر ليس ظاهرة غير مقاسة ولكن يمكن ( 3)

 .ية تحديده باستخدام مقاييس ماد

 أنواع الخطر

 :وينقسم الخطر إلى األنواع اآلتية

 خطر اقتصادى : أوالً 

ويسبب نقصاً فى للمنشأة الخطر الذى يسبب خسارة مالية للشخص أو  هو     

 .رأس المال الستثمر أو األصول والممتلكات مثل خطر الحريق أو خطر السرقة



260 

 

السلعة التى تنتجها كذلك  لسوق المنشأةالخطر االقتصادى بسبب فقدان  وقد يحدث

 .فقد يحدث الخطر االقتصادى بسبب أخطار طبيعية مثل الزالزل 

 خطر غير اقتصادى : ثانياً 

مثل خطر للمنشأة هو الخطر الذى يسبب خسارة معنوية للشخص أو      

وقد   ،بسبب شائعة معينة المنشأة الخوف من فقدان رب األسرة أو خطر فقد سمعة 

ير االقتصادى إلى خطر اقتصادى إذا سببت العوامل المعنوية يتحول الخطر غ

 .للمنشأةوالنفسية تأثيراً سلبياً على النشاط االقتصادى للشخص أو 

 خطر الخسارة المؤكدة : ثالثاً 

هو الخطر الذى يسبب خسارة مؤكدة دون أى ربح مثل خطر الوفاه أو 

 .المرض أو البطالة أو اإلفالس

 ة والربح خطر الخسار: رابعاً 

خطر الخسارة و الربح هو الخطر الذى يتضمن الخسارة والربح وذلك طبقاً      

التغيرات المستمرة فى أسعار السلع أو معدالت الفائدة فى  نتيجةلظروف السوق 

 .أسواق المال

 قياس الخطر 

 :يتم قياس الخطر عن طريق قياس عناصر الخطر وهى      

 .ادية المحتملةحجم الخسارة الم( أ)        

 .احتمال وقوع الخسارة( ب)       

 :فإذا كان 

 : فإن  (ح)احتمال الخسارة     ،  (خ)حجم الخسارة المادية المحتملة      

 ح × خ مجـ=  القيمة المتوقعة الخسارة     
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 الفصل الثالث

 تحليل شروط األخطار القابلة للتأمين

 :لتأمين الشروط األساسية التاليةيجب أن تتوافر فى األخطار القابلة ل     

 ـ  أن يكون الخطر المؤمن منه احتماليا  1

بمعنى أال يكون مستحيل  احتماليايجب إن يكون الخطر القابل للتأمين 

ألن الجميع سوف )وأال يكون مؤكد الحدوث ( حيث المعنى للتأمين هنا)الحدوث 

دوث ولكن توقيت مع مالحظة أن خطر الوفاه مؤكد الح( يحصلون على تعويض

 .حدوث الوفاه غير مؤكد فيمكن فى هذه الحالة اعتباره من المخاطر االحتمالية

ً  ـ  2  أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعا

ً يجب إن يكون الخطر القابل للتأمين  واليخالف النظام العام مشروعا

نة واآلداب العامة وقواعد األخالق فال يمكن تصور التأمين ضد خطر مصادرة شح

مخدرات أو ضد خطر الخسارة فى ألعاب القمار وغيرها من األنشطة غير 

 .المشروعة

 أن يكون الخطر المؤمنن منه قابال للقياس الكمى  ـ  3

لكى يمكن تقدير  قابالً للقياس الكمىيجب إن يكون الخطر القابل للتأمين 

إن . ق الخطرالخسارة الناتجة من تحقق ذلك الخطر ، وحتى تسهل عملية إثبات تحق

تحقق خطر الحريق مثالً  قابل للقياس الكمى حيث يمكن بسهولة تحديد حجم 

 الخسارة الناتجة عن الحريق 

ً  ـ  4  أن يكون الخطر المؤمن منه عاما

ً يجب إن يكون الخطر القابل للتأمين   ، حيث يشترك عدد كبير من عاما

التأمين بهدف تعويض  األفراد أو المنشآت المعرضة لتحقق الخطر فى دفع أقساط

ً فإن قسط  من يتحقق له الخطر المؤمن منه وإذا لم يكن الخطر المؤمن منه عاما

 .التأمين فى هذه الحالة يكون كبيراً جداً 
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 إدارة الخطر 

للسيطرة  المنشأةإدارة الخطر مجموعة اإلجراءات التى تقوم بها إدارة  تعنى         

م ذلك عن طريق الدراسة التحليلية لجميع أنشطة ويت. على الخطر بأقل تكلفة ممكنة 

وتحديد مصادر الخطر والتقديرات المستقبلية لحجم الخسارة المتوقعة فى  المنشأة

  .هحالة تحقق

 أساليب إدارة الخطر 

 :يوجد ثالث أساليب و هى          

 تحمل المخاطر : األسلوب األول  

ين االحتياطات المالية بهدف تحمل بتكو نشأةفى هذه الحالة تقوم الم          

 .المخاطر المستقبلية 

 منع الخطر وتقليل فرصة حدوثه: األسلوب الثانى 

باستخدام الطرق العلمية والخاصة  منشأةفى هذه الحالة تقوم الم             

 .باحتياطات األمن الصناعى بهدف منع الخطر أو تقليل تأثيراته

  تحويل الخطر: األسلوب الثالث 

فى هذه الحالة تقوم المؤسسة بتحويل الخطر بمعنى االشتراك فى نظام                

 .التأمين 

 األسلوب األمثل إلدارة الخطر 

فى ظل التطورات السريعة فى مجاالت االنتاج وأسواق المال المحلية          

قليل فرصة منع الخطر وت)والثانى ( تحمل المخاطر)والعالمية فإن األسلوبين األول 

األمثل هو تحويل اليمكن للمؤسسات االقتصادية اتباعهما ليكون األسلوب ( حدوثه

 .نظام التأمين الخطر أى اتباع 
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 الفصل الرابع

 عناصر ومبادئ التأمين

 عناصر التأمين: أوالا 

 : يوجد عنصرين وهما      

 قسط التأمين : العنصر األول 

أمين التى تتحمل عبء تحمل المخاطر وهو المبلغ الواجب دفعه لشركة الت

وتعويض من يتحقق له الخطر المؤمن منه ويتم تحديد قسط التأمين عن طريق 

 .دراسة احتماالت تحقق الخطر المؤمن منه

 مبلغ التعويض : العنصر الثانى 

وهو المقابل الذى تدفعه شركة التأمين إلى المؤمن عند تحقق الخطر منه 

 .تأمين ويكون محدداً فى عقد ال

ا   مبادىء التأمين:ثانيا

 :التأمين للمبادىء التالية يخضع     

 مبدأ األمانة الكاملة : أوالً 

طبقا لهذا المبدأ فإنه يجب على المؤمن له عدم إخفاء أية بيانات جوهرية 

أو حقائق معينه عن الخطر محل التأمين ففى تأمينات الحياة مثالً التكتفى شركة 

المؤمن له بأنه اليعانى منن أمراض معينة فتقوم بإجراء الكشف التأمين بإقرارات 

 .الطبى عليه 

 مبدأ السبب الفعال : ثانياً 

طبقاً لهذا المبدأ فإن شركة التأمين التلتزم بدفع قيمة التعويض إال إذا كان 

الخطر المؤمن منه هو السبب الفعال فى تحقق الخسارة أى السبب المباشر فى 

 . من منه حدوث الخطر المؤ
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 مبدأ المصلحة التأمينية : ثالثاً 

طبقاً لهذا المبدأ فإنه يجب أن تكون للمؤمن له مصلحة اقتصادية فى التعاقد 

مع شركة التأمين فالشخص يقوم بالتأمين على مصنعه ضد الحريق ويقوم بالتأمين 

على حياته وحياة أفراد أسرته التى تربطة بهم صالت اجتماعية وهذا معنى 

 . صلحة التأمينيةالم

 مبدأ المشاركة والتعويض : رابعاً 

ً لهذا المبدأ فإنه فى حالة قيام المؤمن له بالتأمين ضد تحقق خطر  طبقا

فإن كل شركة تأمين تتحمل نصيباً معيناً فى ( شركات تأمين)معين لدى عدة مؤمنين 

ذه الشركة التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه وذلك بمقدار مبلغ التأمين لدى ه

ً ـ سواء كان التأمين لدى شركة واحدة أو لدى عدة  وذلك بحيث التتجاوز دائما

ً لقاعدة عدم  شركات ـ قيمة التعويض مبلغ الخسارة الناتجة عن تحقق الخطر طبقا

 .االثراء من التأمين وهى قاعدة منطقية ألن التأمين تعويض وليس تربح 

 مثال توضيحى

عند  حساب مبلغ المشاركة والتعويض فية تطبيق مبدأ يمكن توضيح كي 

عند تحقق الخطر المؤمن منه، حيث يحصل المؤمن له على قيمة ( ض)التعويض 

ً لنسبة مبلغ  الخسارة الناتجة من تحقق الخطر من شركات التأمين المختلفة طبقا

 :التأمين لدى كل شركة وذلك من خالل تطبيق العالقة التالية 

× خ = ض 
ت

ن
 

 :    حيث 

 خ           قيمة الخسارة     

 ت         مبلغ التأمين     

 ن       قيمة الشئ محل التأمين      
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 :التاليةتطبيقية ة الحالكما يتضح من ال

جنيه  111111قام أحد المصانع بالتأمين على اآلالت ضد الحريق بمبلغ 

 41111دى الشركة األولى لدى شركتين من شركات التأمين وكان مبلغ التأمين ل

جنيه فإذا كانت قيمة اآلالت محل التأمين  61111جنيه ولدى الشركة الثانية 

جنيه،  21111إذا تحقق خطر الحريق وقدرت الخسائر بمبلغ . جنيه  111111

 .إحسب نصيب كل شركة فى التعويض 

 الحل

      21111=خ 
م

1  =41111     
م

  111111= ن      61111=  1

 (1ض)إيجاد نصيب الشركة األولى فى التعويض  (1)

× خ =  1ض 
ت  

ن
 

×  2111=  1ض 
     

      
   =2111 

 (1ض)إيجاد نصيب الشركة الثانية فى التعويض ( 1) 

× خ =  2ض 
ت  

ن
 

×  2111=  2ض 
     

      
 جنيه 12111=   

خطر أى أن المؤمن له حصل على قيمة الخسارة الناتجة من تحقق 

الحريق من الشركتين طبقاً لنسبة مبلغ التأمين لديها فكان نصيبه من التعويض من 

جنيه ومجموعها يساوى  12111جنيه ومن الشركة الثانية  2111الشركة األولى 

جنيه وهى تساوى قيمة الخسارة الناتجة من تحقق خطر الحريق دون أية  21111

 .زيادة
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 الخامسالفصل 

 يـــاةجـــداول الح

 مقدمة  

مهما بلغ من علم أن يحدد موعد وفاته أو موعد وفاة  شخصال يستطيع أي 

وقد أخفى هللا عز وجل  ، ألن الحياة والموت بيد هللا وحده عز وجل،آخر أي شخص

لحظة الوفاة عن جميع خلقه لحكمة دقيقة حتى تستمر الحياة وذلك ألنه إذا علم أى 

لحياة بالنسبة له وسوف يترك كل شئ وينتظر شخص بموعد وفاته فسوف تتوقف ا

 .ولكن ليس معنى إخفاء لحظة النهاية عن الشخص أنها لن تأتى. تلك اللحظة

كما أنه ال نستطيع أن نأخذ من عمر اإلنسان أو من حالته الصحية كأداه 

للتنبؤ بحياة أو وفاة شخص حيث أننا نجد بعض األشخاص في سن الشباب وفي 

ويفاجئهم الموت، بينما قد نجد بعض األشخاص في سن حالة صحيه جيدة 

الشيخوخة وفي حالة صحيه سيئة وقد يمتد بهم العمر طويالً، إال أنه عند مالحظة 

سنة  51شخص عند سن معين وليكن سن  مليونعدد كبير من األشخاص وليكن 

 وبتسجيل عدد الوفيات خالل عام واحد من هؤالء األشخاص وليكن عدد الوفيات تم

شخص وبتكرار هذه التجربة عدد كبير من المرات فإنه تبعاً  5111حصره بـ 

لمفهوم االحتماالت يمكن الحصول علي تقدير الحتمال الوفاة لتلك األشخاص يقدر 

 :بـ

           
5111

1111111
 

 تعريف جداول الحياة

يمكن تعريف جداول الحياة بأنها جداول تلخص التغيرات في حياة مجموعة  

يمكن تعريفها أيضاً بأنها كما  .نظرية أو فعلية من السكان منذ الوالدة وحتي الوفاة

 .كشف يبين التغير الطبيعي للسكان بالنسبة للحياة والوفاة حسب فئات السن المختلفة

للحصول علي تقديرات الحتماالت الحياة  بتلك الجداول تستعين شركات التأمينو
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ذه االحتماالت في حساب األقساط وقيمة التصفية لعقد والوفاة تمهيداً لالستعانه به

 .التأمين

 مصادر بيانات جداول الحياة

عدد الوفيات وعدد األحياء وأهمها الحصول علي بيانات جداول الحياة يتم 

 :عند فئات عمرية مختلفة عن طريق مصدرين أساسيين هما

 اإلحصاءات العامة .1

لمواليد وحاالت الوفيات السجالت التي يقيد بها حاالت ا وتوجد فى

والبيانات الخاصة بالتعداد السكاني، وفي مصر يمكن االعتماد علي الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في الحصول علي هذه اإلحصاءات بطريقة 

 .سهلة ودقيقة ولسنوات عديدة

 إحصاءات شركات التأمين .2

لدي هذه تتعامل مع الجمهور لسنوات طويلة و التأمين شركات أن

إعتماداً ، الشركات قواعد بيانات هائلة يمكن عن طريقها تكوين جداول حياة دقيقة

جدير بالذكر أن معدالت الوفاة المستخرجة و .علي الخبرات العملية لهذه الشركات

من بيانات اإلحصاءات العامة تكون أعلي من معدالت الوفاة المستخرجة من 

ألن شركات التأمين تعتمد في حصولها علي  إحصاءات شركات التأمين بقليل وذلك

 .للكشف الطبي ابياناتها علي فئة مختارة بعناية من الجمهور ككل بعد إخضاعه

 إفتراضات جداول الحياة

 .فقدان األشخاص بالموت فقط وليس ألي سبب اخر كالهجرة مثالً  -1

أو  111111أو  1111أو  111أو  11التعامل مع المواليد كدفعة عددها  -2

فاتهم ويسمي هذا العدد بأساس الجدول وتراقب هذه الدفعة حتي وفاة مضاع

 .اخر عضو بها وال يسمح بدخول مواليد جدد

األعداد في الجدول هي أعداد نسبية وليست مطلقة حيث أنها منسوبة  -3

 .ألساس الجدول

عند الحديث عن جداول الحياة لشخص معين فنفترض أننا بصدد الحديث  -4

كور حيث توجد جداول حياة للذكور وأخري لإلناث عن جداول الحياة للذ
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نظراً الختالف احتماالت الوفاة بين الذكور واإلناث، وفي بعض الدول 

 .توجد جداول للحياة لسكان الريف وأخري لسكان الحضر

 أنواع جداول الحياة

وجداول ( الحالية)يوجد نوعان لجداول الحياة هما جداول الحياة الجارية  

 :يلي أو لجيل معين ويمكن توضيحهما كما الحياة لدفعة

  (لجيل محدد)جدول الحياة لدفعة 

من األشخاص من تاريخ والدتهم  مجموعةفي هذا الجدول تسجل الوفيات ل

وهذه الجداول تحتاج لمجهود شاق ألنها المجموعة وحتي وفاة اَخر عضو في هذه 

 .لفترة زمنية كبيرةتغطيتها  يصعبكما  المجموعة تتطلب متابعة كل عضو في هذه 

  (الحالي)جدول الحياة الجاري 

من سنة واحدة ) هذا الجدول يتم إعداده لفترة زمنية قصيرة بين تعدادين

ويتم اختيار هذه الفترة بناء علي الثبات التقريبي ( وحتي خمس سنوات علي األكثر

 .لمعدالت الوفاة بين تلك التعدادين

 استخدامات وفوائد جداول الحياة

ستخدم في تحليل الخصوبة واإلنجاب والهجرة وحجم وتركيب السكان فبالتالي ت -1

 .تستخدم في العديد من الدراسات السكانية المختلفة

تستخدم في تحليل العديد من الخصائص االجتماعية واإلقتصادية للسكان  -2

 .كدراسة الزواج ومعدالت العنوسة والحاالت التعليمية والصحية للسكان

دم في تخطيط القوي العاملة عن طريق معرفة عدد األفراد الباقين بالخدمة تستخ - 3

 .ومعرفة نسب الفقد سواء كان الفقد بسبب الوفاة أو التقاعد 

تستخدم لمساعدة المسئولين عن التخطيط في الدولة إلتخاذ قرارات رشيدة فهي  -4

حاق بالمدرسة مثالً تساعد في معرفة عدد األفراد الذين سيصبحون في سن اإللت

أو اإللتحاق بالجامعات وبالتالي يمكن تقدير عدد المدارس أو عدد الجامعات التي 

 .ستحتاجها الدولة 
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 األعمدة التي يتكون منها معظم جداول الحياة

 تتكون معظم جداول الحياة من خمس أعمدة هي بالترتيب

 (س)عمود فئات العمر ورمزه : العمود األول

بالسنوات الكاملة أي العمر الذي بلغه الفرد في اَخر يعبر عن فئات العمر 

عيد ميالد له وال تحسب كسور السنة مهما بلغت وهو يأخذ أرقام متغيرة متتالية تبدأ 

سنة، وإن كانت بعض  111بأصغر سن وهو صفر إلي أكبر سن وهو حوالي 

 75ر سنة لإلناث وتنتهي عند أعما 14سنة للذكور ،  11الجداول تبدأ من أعمار 

سنة وذلك نظراً الرتفاع معدالت الوفاة بين األطفال دون سن الحادية عشر وأيضاً 

سنة، إال أنه يمكن تكوين جدول حياة ألي فئة  75الشيوخ التي تزيد أعمارهم عن 

 .فقط 35وحتي السن  31عمرية ولتكن من السن 

 (سل)عمود عدد األحياء ورمزه : العمود الثاني

علي قيد الحياة عند تمام العمر س وذلك عن  يعبر عن عدد األشخاص

سنوات العمر المختلفة الموجودة في الجدول، ويالحظ أن عدد األحياء أمام العمر 

( 21111=  21ل) يمثل أساس الجدول، فمثالً إذا كان ( فرد 111111)س وليكن 

 .شخص  21111سنة هم  21فهذا يعني أن عدد األحياء الذين بلغوا تمام العمر 

 

 (سو)عمود عدد الوفيات ورمزه : لعمود الثالثا

وتمام ( س)يعبرعن عدد الوفيات التي حدثت خالل سنة واحدة بين العمر 

فهذا يعني أن عدد الوفيات ( 5111=  21و)، فمثالً إذا كان (1+س)العمر 

شخص، ويمكن  5111عام بلغوا  21عام وحتي تمام العمر  21لألشخاص من سن 

فإنه في هذه الحالة ستصبح ( 21111=  21ل) أنه إذا كان الوصول لنتيجة أخري

 .شخص خالل تلك العام 5111لوفاة ( 75111=  21ل)

 ويمكن الحصول علي أرقام هذا العمود عن طريق العالقة التالية

 1+سل  – سل=  سو
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 21ل – 21ل=  21و

 22ل  – 21ل=  21و       وبالمثل                  

 وهكذا               23ل  – 22ل=  22و                    

هذا يعني أن عدد الوفيات في سن معين يمكن الحصول عليه عن طريق طرح عدد 

 .ي العام التالي مباشرة لهذا السناألحياء في نفس السن من عدد األحياء ف

 (سف)عمود احتمال الوفاة ورمزه : العمود الرابع

سيموت خالل سنة واحدة ( س)ريعبر عن احتمال أن شخص في تمام العم 

تعني أن احتمال الوفاة ( 1,16=  31ف)، فمثالً (1+س)أي قبل بلوغه تمام العمر 

وسوف يموت خالل عام واحد فقط أي قبل بلوغه تمام العمر  31لشخص في العمر 

ويمكن الحصول علي أرقام هذا العمود عن طريق تطبيق العالقة % 6هو  31

 التالية

 سل÷   سو=  سف

 31ل÷   31و=  31ف

 31ل÷   31و=  31ف      وبالمثل                  

 وهكذا            32ل÷   32و=  32ف                 

هذا يعني أنه يمكن إيجاد احتمال الوفاة لسن معين عن طريق قسمة عدد الوفيات في 

 .هذا السن علي عدد األحياء في نفس السن

 (سح)لحياة ورمزه عمود احتمال ا: العمود الخامس

سيعيش سنة واحدة أي ( س)يعبر عن احتمال أن شخص في تمام العمر  

تعني أن احتمال الحياة لشخص في ( 1,2=  21ح)، فمثالً (1+س)سيبلغ تمام العمر 

% 21هو  21وسوف يعيش لمدة عام واحد أي سيعيش ليبلغ تمام العمر  21العمر 

 :يقتينويمكن الحصول علي أرقام هذا العمود بطر

 (معرفة احتمال الحياة بمعلومية عدد األحياء لعامين متتالين)الطريقةاألولى
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مثال عن طريق قسمة عدد األحياء لسن ( س)يمكن إيجاد احتمال الحياة لسن 

 وبالتالي يمكن تمثيل ذلك بالعالقة التالية( س)علي عدد األحياء لسن ( 1+س)

=  سح
س 1

ل

س
 ل

نعلم أن ، معلومية احتمال الوفاةوذلك بمعرفة احتمال الحياة وهنا طريقة أخرى ل

احتمال الحياة واحتمال الوفاة يعتبرا أحداث مكملة لبعضهما البعض بمعني أن 

الشخص إما يعيش أو يموت وليس هناك اختيار ثالث ، لذا فإن مجموع االحتماالت 

احتمال الحياة  الواحد الصحيح، بالتالي يمكن معرفة% = 111= لهذين الحدثين 

 بمعلومية احتمال الوفاة كما في العالقة التالية

 سف - 1=  سح

 

ويمكننا إثبات أن مجموع احتمال الحياة واحتمال الوفاة يساوي الواحد الصحيح 

 يلي حسابياً كما

 نعلم مما سبق أن احتمال الحياة 

 سل÷    1+سل=    سح

 ونعلم أيضاً أن احتمال الوفاة 

 سل÷   سو=   سف

 وحيث أن عدد الوفيات 

 1+سل  – سل=  سو

 فيمكن كتابة احتمال الوفاة علي الصورة التالية 

 سل÷  (  1+سل  – سل=   )   سف
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 وبجمع احتمال الحياة واحتمال الوفاة فنحصل علي                         

  = سف+  سح
        1+ل س    

ل س
   +

1+ل س  –ل س  

ل س
 

 اتوبتوحيد المقام 

    =     سف+  سح      
1+ل س  –ل س  +  1+ل س 

ل س
  

=  
ل س

ل س
  

 =1  

 

 تكوين جدول الحياة  قطر

من الممكن تكوين جدول الحياة عن طريق الحصول علي أرقام عمود عدد 

والتي يمكن الحصول عليها عن طريق تسجيل وتتبع تواريخ الميالد ( سل)األحياء 

 .ن األفراد ولمدة طويلة من الزمن والوفاة لمجموعة كبيرة م

توجد طريقة أخري لتكوين جدول الحياة أكثر سهولة من سابقتها وهو و

لفئات السن ( سف)بداية تكوين جدول الحياة اعتماداً علي عمود احتمال الوفاة  

المختلفة بعد ذلك نحتاج الختيار أساس الجدول وهو عدد األحياء عند أقل سن 

ً ه بالجدول وسوف نفترض   .بـمائة ألف شخص دائما

 مثال

 تكوين جدول الحياة بمعلومية عدد األحياءعلى 

عام  31عشرة اآلف شخص فى سن  تتبعت إحدي شركات التأمين عدد

 :األحياء ولخصت ذلك في الجدول التالي عام 34وحتى سن 
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 34 33 32 31 31 العمر

 2111 2111 2511 2211 11111 عدد األحياء

ً بأن عدد الوفيات لألشخاص من سن تكوي: المطلوب  ن جدول الحياة علما

 شخص 1111عام بلغوا  35لعمر عام وحتي تمام ا 34

 الحـــــــــــــل

جدول الحياة،  منأرقام العمود األول والعمود الثاني فى هذا المثال لدينا 

ات في الحصول علي بيانات العمود الثالث والخاصة بعدد الوفي ءبديمكن الوبالتالي 

  :تبعاً للعالقة السابق ذكرها ( سو)

 1+سل  – سل=  سو

 شخص 211=  2211 – 11111=  31ل – 31ل=  31و         

 .شخص 311=  2511 – 2211=  32ل  – 31ل=  31وبالمثل و

 .شخص 511=  2111 – 2511=  33ل  – 32ل=  32و         

 .شخص 211=  2111 – 2111=  34ل  – 33ل=  33و         

فيمكن ( سف)وللحصول علي بيانات العمود الرابع والخاصة باحتمال الوفاة 

 سل÷   سو=  سف       الحصول عليها من العالقة 

=  31ف                        
31و 

31ل
=

211

11111
  =1,12 

 = 31وبالمثل               ف
31و 

31ل
=

311

2211
  =1,13    ً  تقريبا

 = 32ف                       
 32و

32ل
=

511

2511
  =1,15    ً  تقريبا

=  33ف                      
 33و

33ل
=

211

2111
 = 1,11 
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=  34ف                     
34و 

34ل
=

1111

2111
  =1,12     ً  تقريبا

فيمكن ( سح)وللحصول علي بيانات العمود الخامس والخاص باحتماالت الحياة 

 سف - 1=  سحمن العالقة        الحصول عليها

  1,22=  1,12 – 1=  31ف  – 1=  31ح

 1,27=  1,13 – 1=  31 ف – 1=  31ح

 1,25=  1,15 – 1=  32ف – 1=  32ح

 1,21=  1,11 – 1=  33ف – 1=  33ح

  1,22=  1,12 – 1=  34ف – 1=  34ح

 من جميع البيانات السابقة نصل للشكل التالي لجدول الحياة 

 عام 74عام  وحتي 76لحياة لألعمار من جدول ا

 فئات

 العمر

 عدد األحياء

 سل

 عدد الوفيات

 سو

 احتمال الوفاة

 سف

 احتمال الحياة

 سح

31 11111 211 1,12 1,22 

31 2211 311 1,13 1,27 

32 2511 511 1,15 1,25 

33 2111 211 1,11 1,21 

34 2111 1111 

 (معطي)

1,12 1,22 

 

 مثال 

 :الحياة بمعلومية احتمال الوفاة تكوين جدولعلى 

 :إذا أعطيت لك البيانات التالية
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 34 33 32 31 31 العمر

 1,11 1,12 1,16 1,14 1,13 احتمال الوفاة

تكوين جدول الحياة باستخدام المعلومات السابقة بافتراض أن أساس : المطلوب 

 .شخص 111111هو ( 31عدد األحياء فى سن )الجدول 

 الحل

     :التالية يمكننا إيجاد قيم العمود الخامس كاملة عن طريق العالقة البدايةفى 

 س ف – 1= س  ح

  1,27=  1,13 – 1=  31ف  – 1=  31ح

  1,26=  1,14 – 1=  31ف  – 1=  31ح

  1,24=  1,16 – 1=  32ف  – 1=  32ح

  1,22=  1,12 – 1=  33ف  – 1=  33ح

  1,21=  1,11 – 1=  34ف  – 1=  34ح

ً  الجدولب العمود الثانى والثالث نستكمل وسوف  ً صفا بإيجاد القيم  صفا

 :كما يلى علي حده( سن)كل صف ب الخاصة

  عام 31بالنسبة للعمر 

والتي يمكن أن  سل÷   سو=  سف   بمعلومية هذه العالقة ( سو)نوجد عدد الوفيات

 سف × سل=   سونستنتج منها أن   

 شخص 3111=  1,13× 111111=  31ف×  31ل=  31و

  عام 31بالنسبة للعمر 

عدد  -عام  31عن طريق عدد األحياء في سن ( 31ل)في البداية نوجد عدد األحياء 

  27111=  3111 – 111111=عام  31الوفيات في سن 

 سف × سل=   سوعن طريق العالقة   ( سو)ثم نوجد عدد الوفيات
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 شخص 3221=  1,14× 27111=  31ف×  31ل=  31و

 وبالمثل 

  :عام فنحصل علي جدول الحياة التالي 34 ،33  ، 32عمار ألل

 عام 74عام  وحتي 76جدول الحياة لألعمار من 

 فئات

 العمر

 عدد األحياء

 سل

 عدد الوفيات

 سو

 احتمال الوفاة

 سف

 احتمال الحياة

 سح

31 111111 3111 1,13 1,27 

31 27111 3221 1,14 1,26 

32 23121 5527 1,16 1,24 

33 27533 7113 1,12 1,22 

34 21531 2153 1,11 1,21 

 

 

 ول الحياةارموز جد

استخدام بيانات جداول الحياة في الحصول علي فى هذا الجزء سيتم 

 :كما يلىاحتماالت الحياة والوفاة لشخص خالل فترة من الزمن

 من السنوات( ن)يعيش لمدة ( س)احتمال أن شخص عمره : أوالا 

( ن+س)سنة سوف يعيش حتي تمام العمر ( س)ه نرمز إلحتمال أن شخص عمر

 ويتم حسابها بالعالقة  س حنبالرمز 

 = س حن
ن+ل س

ل س
 

= ن )يعيش لمدة ( سنة35=س ) فمثالً إذا أردنا حساب احتمال حياة شخص عمره 

 تالية ، فيمكن التعبير عن ذلك تبعاً للعالقة السابقة( سنوات 15
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=  35 ح15
15+35ل

35ل 
  =

51ل

35ل 
من جدول الحياة  51وقيمة ل 35ثم استخراج قيمة ل   

 .واستنتاج قيمة االحتمال المطلوب

ا  من السنوات ويموت خالل ( ن)يعيش لمدة ( س)احتمال أن شخص عمره : ثانيا

 .السنة التالية مباشرة

سنة سوف يعيش حتي تمام العمر ( س)نرمز إلحتمال أن شخص عمره 

، ( ن+س)ية مباشرة أي يموت بين العمرينويموت في السنة التال( ن+س)

 وتحسب بالعالقة  سف|بالرمز ن( 1+ن+س)

 = سف| ن   
1+ن+ل س   –ن   +ل س

ل س
 

يعيش ( سنة31=س ) فمثالً إذا أردنا حساب احتمال حياة شخص عمره 

ويموت في السنة التالية  41تالية أي يعيش لتمام العمر ( سنوات 11= ن )لمدة 

عام ، فيمكن التعبير عن ذلك تبعاً للعالقة السابقة  41، 41العمرين مباشرة أي بين 

 كمايلي

=  31ف|  11
1+11+31ل    –   11+31ل 

31ل 
  =

41ل     –   41ل 

31ل 
 

من جدول الحياة يمكن  41وقيمة ل 41وقيمة ل 31ثم باستخراج قيمة ل

 .استنتاج قيمة االحتمال المطلوب

ا  من السنوات ويموت خالل ( ن)يعيش لمدة ( س)ه احتمال أن شخص عمر: ثالثا

 .من السنوات التالية( م)

سنة سوف يعيش حتي تمام العمر ( س)نرمز إلحتمال أن شخص عمره 

، ( ن+س)من السنوات أي يموت بين العمرين( م)ويموت خالل ( ن+س)

 وتحسب بالعالقة  س م ف| بالرمز ن( م+ن+س)

=  سم ف|ن    
م+ن+ل س   –ن   +ل س

ل س
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يعيش ( سنة41=س ) فمثالً إذا أردنا حساب احتمال حياة شخص عمره 

ويموت خالل خمس سنوات  51تالية أي يعيش لتمام العمر ( سنوات 11= ن )لمدة 

 عام ، فيمكن التعبير عن ذلك تبعاً للعالقة السابقة كمايلي 55، 51أي بين العمرين 

=  41ف 5| 11
5+11+41ل   –   11+41ل 

41ل 
   =

55ل     –   51ل 

41ل 
 

من جدول الحياة يمكن  11وقيمة ل 16وقيمة ل 46ثم باستخراج قيمة ل

 .استنتاج قيمة االحتمال المطلوب

ا   .من السنوات( ن)يموت خالل ( س)احتمال أن شخص عمره : رابعا

سنة التالية، أي ( ن)سنة سوف يموت خالل ( س)نرمز إلحتمال أن شخص عمره 

 ويتم حسابها بالعالقة  س فنبالرمز ( ن+س)،(س)خص بين العمرين احتمال وفاة ش

س فن

ن+ل س  –ل س  

ل س
    

 س حن  - 1=    س فنأو                         

سوف يموت ( سنة61=س ) فمثالً إذا أردنا حساب احتمال وفاة شخص عمره 

ام فيمكن ع 71،  61تالية،أي يموت بين العمرين ( سنوات 11= ن )خالل مدة 

 التعبير عن ذلك تبعاً للعالقة السابقة كمايلي

61 ف16

11+61ل   –  61ل 

61ل 
    =

71ل   –  61ل 

61ل 
   

من جدول الحياة يمكن استنتاج قيمة االحتمال  76وقيمة ل 36ثم باستخراج قيمة ل

 .المطلوب

 :مثال

 اليةعام ، المطلوب التعبير رمزياً عن االحتماالت الت 51شخص عمره 

 .احتمال حياة هذا الشخص - أ
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 .احتمال وفاة هذا الشخص - ب

 .سنوات 11احتمال أن يعيش هذا الشخص لمدة جـ ـ    

عام ويموت خالل السنة  55احتمال أن يعيش هذا الشخص حتي العمر ء ـ     

 .التالية مباشرة

عام ويموت خالل ثالث  55احتمال أن يعيش هذا الشخص حتي العمر هـ ـ    

 .ليةسنوات تا

 .سنوات 4احتمال أن يموت هذا الشخص خالل ز ـ 

 الحـــــــــــــل

عام والمطلوب هو احتمال حياة هذا 51= س = عمر الشخص األن  - أ

 الشخص ، أي يمكننا تطبيق العالقة التالية

=  سح 
   1+ل س    

ل س
  

=  51ح 
    1+51ل     

51 ل
   = 

        51ل     

51ل 
 

ل وفاة هذا الشخص يمكننا تطبيق إحدي عالقتين هما       إليجاد احتما - ب

= سف
و س             

ل س
   =

1+ل س  –ل س  

ل س
 

= 45ف
        51و      

51ل 
   =

1+51ل   –  51ل 

51 ل
 =

51ل  –  51ل 

51ل 
 

  :األحداث المكملةعالقة استخدام أو ب

 - 1=  سح - 1= سف
        1+ل س    

ل س
  =1- 

        1+51ل     

51ل 
 

يمكن تطبيق ( 11=ن)ويعيش لمدة( عام51=س)إليجاد احتمال شخص عمره جـ ـ 

 :األتيةالعالقة 
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=  س حن
ن+ل س

ل س
=  51 ح11أي           

11+51ل 

51ل 
  =

61 ل

51ل 
 

أي ) عام  55يعيش حتي العمر ( عام05 =س)إليجاد احتمال شخص عمره ء ـ 

ويموت خالل السنة التالية يمكن تطبيق العالقة ( أعوام 11= دة ن سيعيش لم

 :التالية

=  سف| ن 
1+ن+ل س   –ن   +ل س

ل س
 

=  50ف|  11
1+11+51ل    –   11+ 51ل 

51ل 
  =

61ل    –   61ل 

51ل 
 

أي ) عام  55يعيش حتي العمر ( عام51 =س)إليجاد احتمال شخص عمره هـ ـ 

يمكن تطبيق العالقة ( أعوام 3=م )ويموت خالل( أعوام 5= سيعيش لمدة ن 

 :التالية

=  سم ف|ن 
م+ن+ل س   –ن   +ل س

ل س
 

5 |
3
=  51ف 

3+5+51ل    –   5+51ل 

51ل 
  =

 52ل   –   55ل 

51ل 
 

يمكن ( أعوام 4=ن)يموت خالل( عام 51 =س)إليجاد احتمال شخص عمره ز ـ 

 تطبيق هذه العالقة التالية

س فن

ن+ل س  –س   ل

ل س
    

45 ف4

 4 + 51ل   –  51ل 

51ل 
    =

   54 ل  –  51ل 

51ل 
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 تمـــــــارين

 ما هي اإلفتراضات األساسية لجداول الحياة؟( 1) 

 ما هي أنواع جداول الحياة وما هي استخداماتها؟( 2)

 :إذا أعطيت لك البيانات التالية( 3)

 25 24 23 22 21 العمر

 21111 24111 26111 22111 111111 ءعدد األحيا

ً بأن عدد الوفيات لألشخاص من سن : المطلوب  تكوين جدول الحياة علما

 شخص 5111عام بلغوا  26عام وحتي تمام العمر  25

 :إذا أعطيت لك البيانات التالية( 4)

 55 54 53 52 51 العمر

 1,12 1,15 1,14 1,13 1,12 احتمال الوفاة

 .شخص 111111جدول الحياة بافتراض أن أساس الجدول هو تكوين : المطلوب 

 :معني الرموز التالية وضح( 5)

    16 ف 1     ،          76ف 7| 1   ،         11ف|  1    ،     16ح1       

  :استكمل جدول الحياة التالي( 6)

 فئات

 العمر

عدد 

 األحياء

 سل

 عدد الوفيات

 سو

 احتمال الوفاة

 سف

 ةاحتمال الحيا

 سح

35 111111  1,12  

36   1,14  

37   1,16  

32   1,16  

32   1,12  

 اثبت أن مجموع احتمالي الحياة والوفاة تساوي الواحد الصحيح؟( 7) 
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 عام ، المطلوب التعبير رمزياً عن االحتماالت التالية 51شخص عمره ( 2)

 .ةسن 15احتمال أن يعيش هذا الشخص لمدة  - أ

عام ويموت خالل السنة  71ذا الشخص حتي العمر احتمال أن يعيش ه - ب

 .التالية مباشرة

عام ويموت خالل ثالث  62احتمال أن يعيش هذا الشخص حتي العمر جـ ـ 

 .سنوات تالية

 .سنوات 7احتمال أن يموت هذا الشخص خالل ء ـ  

 . استكمل جدول الحياة التالي مع بيان طريقة الحصول علي األرقام الناقصة( 2)

 فئات

 العمر

 عدد األحياء

 سل

 عدد الوفيات

 سو

 احتمال الوفاة

 سف

 احتمال الحياة

 سح

65 11111  1,21  

66   1,22  

67   1,26  

62   1,31  

62   1,35  

 ديك جزء من جدول الحياة التالي ل (11)

 44 43 42 41 41 العمر

 21111 22111 23111 27111 111111 عدد األحياء

 المتوافرة في الجدول السابق استخرج االحتماالت التالية بمساعدة البيانات

 .سنوات 3عام يعيش لمدة  41احتمال أن شخص عمره  - أ

سنوات ويموت في السنة  3عام يعيش لمدة  41احتمال أن شخص عمره  - ب

 .التالية

وأيضاً وجدنا أن  1,7( = أ)ن جداول الحياة وجدنا أن احتمال حياة شخص م( 11) 

 أوجد  1,2( = ب)احتمال حياة شخص 

ً  - أ  .احتمال حياتهما معا

ً  - ب  .احتمال وفاتهما معا
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 .احتمال حياة أحدهما فقط - ت

 .احتمال حياة أحدهما علي األقل - ث

واحتمال حياة   1,2( = أ)من جداول الحياة وجدنا أن احتمال حياة شخص ( 12)

 1,7( = ج)واحتمال حياة شخص  1,2( = ب)شخص 

 أوجد 

ً احتمال حياة الثال -أ         .ث أشخاص معا

 .احتمال حياة شخصين فقط –ب      

 .     احتمال حياة شخصين علي األقل -جـ     
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 السادسالفصل 

 رياضى لألقساط  الصافيةالتحليل ال
 

 مقدمة

بين مصطلحين هامين وهما قسط التأمين  فى بداية األمر يجب التفرقة 

هو ( التجاري)جمالي أن القسط اإل ،(التجاري)الصافي وقسط التأمين اإلجمالي 

ً إليه بعض العناصر األخري وهي المصاريف  عبارة عن القسط الصافي مضافا

كل عنصر من العناصر لح يوضتيلي  اإلدارية وهامش الربح وعبء الضريبة وفيما

 .أهميتها في حساب القسط اإلجمالي  لبيان مدىالتي تم ذكرها 

 

 القسط الصافي: أوالا 

 

  :صافي الشكل التاليمعادلة القسط التأخذ  

 

 احتمال الحياة  ×القيمة الحالية للجنيه   ×مبلغ التأمين  = القسط الصافي 

 

 :وتبين المعادلة السابقة أن قيمة القسط الصافى تعتمد على ثالث عوامل هى

 المؤمن له في المبلغ  على طلب هذه القيمةو تتوقف مبلغ التأمين  قيمة

ي أنه كلما زاد مبلغ التأمين كلما زاد مبلغ ومن الطبيع المراد الحصول عليه

 .القسط الصافي

  علي عنصرين هامين  وهى تتوقف القيمة الحالية للجنيهالعامل الثانى هو

وهما معدل الفائدة السنوي لالستثمار ومدة العقد حيث أن القيمة الحالية 

(ع+1)للجنيه بعد ن من السنوات هي 
ن -

فكلما زاد معدل االستثمار كلما  

  .زاد معدل الفائدة الفني ويقل بالتالي قسط التأمين الصافي

  علي جداول الحياة والتي تحتوي وهو يتوقف احتمال الحياة لشخص ما

ً نجد أنه في  علي احتمال الحياة والوفاة عند فئات أعمار مختلفة، وبديهيا

عقود التأمين في حالة الحياة فقط نجد فيها أن قسط التأمين يقل كلما زاد 

عمر المؤمن له، بينما في عقود التأمين في حالة الوفاة فقط سيزداد قسط 

التأمين كلما زاد عمر المؤمن له، وبالتالي فإن قسط التأمين ستختلف قيمته 
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ً مع ثبات مبلغ  بإختالف عمر المؤمن له بفرض ثبات نوع الوثيقة وأيضا

 .التأمين

ا جداول ا يتطلب استخدامحساب القسط الصافي سوف أن  لحياة وأيضا

جداول القيمة الحالية وتيسيراا لمستخدمي هذه األنواع استخدام حتاج يس

من الجداول فقد ظهر نوع جديد من الجداول يسمي بجداول أعداد 

األستعاضة أوجداول االستبدال أو جداول الرموز الحسابية للتأمين 

اة وجميعها عبارة عن جداول تعطي بيانات عن احتماالت الحياة والوف

وكذلك عدد األحياء وعدد الوفيات عند فئات أعمار مختلفة علي أساس 

% 7في الغالب تستخدم شركات التأمين معدل فائدة )معدل فائدة محدد 

 (.سنوياا 

 

ا   المصاريف اإلدارية: ثانيا

 

هي مبالغ تدفعها شركات التأمين لوكالءها علي سبيل العمولة لكي تحفز 

ً تشمل هؤالء الوكالء علي العمل بجد ية للحصول علي عمالء جدد، أيضا

المصاريف التي تتحملها الشركة علي سبيل الفحص الطبي للمؤمن له وأيضاً 

مصاريف االستعالم عن المؤمن له ومصاريف التحقيقات الخاصة بالتعويضات في 

حالة الحوادث ومصاريف إدارية أخري، وقد نجد أن كثير من شركات التأمين تحدد 

من )أو بنسبة ( من قيمة القسط الصافي% 4إلي % 3من ) بنسبة  هذه المصاريف

 (.من قيمة مبلغ التأمين ككل% 1,3إلي % 1,2

 

ا   هامش الربح: ثالثا

 

هو المبلغ الذي يتقاضاه المساهمين في شركة التأمين كربح عن أموالهم 

المستثمرة في هذه الشركة بناء علي حصصهم، هنا يجب مراعاة عامل هام وهو 

معدل الفائدة السنوي والذي يعتبر عامالً هاماً في تحديد ربح الشركة مستقبالً، حيث 

أن األقساط المحصلة من المؤمن له تقوم شركة التأمين بأستثمارها في مشروعات 

قد تكون في غالب األمر مشروعات طويلة األجل خاصة إذا كانت هذه األقساط 

رات السنوات وخالل هذه السنوات تتغير لعقود مدتها الزمنية طويلة قد تمتد لعش

معدالت الفائدة السنوية لذا يجب علي الشركة إضافة إحتياطي للطوارئ لمواجهة 
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أي تغيرات قد تطرأ علي هذه المعدالت لمواجهة أي خسائر محتملة للشركة، وقد 

من قيمة القسط الصافي % 4نجد أن كثير من شركات التأمين تحدد هذا البند بنسبة 

 .من قيمة مبلغ التأمين ككل% 1,2بنسبة أو 

 

ا   عبء الضريبة: رابعا

 

ً علي  يختلف هذا المبلغ حسب النظام الضريبي التي تطبقه كل دولة غالبا

شركات التأمين لديها، كما تقوم معظم الشركات باحتساب العبء الضريبي من 

اجهة نفقاتها األرباح التي تحققها عملياتها االستثمارية مع نسبة سماح معينة لمو

  .اإلدارية

 

  تحليل رياضى لألقساط  الصافية

 

تختلف أنواع وثائق التأمين علي الحياة وتتعدد بما يحقق أهداف ورغبات  

المؤمن لهم، وتختلف هذه العقود حسب نوع الخطر المؤمن منه وحسب طريقة دفع 

ً حسب طريقة دفع قسط التأمين ، وفي ال جزء القادم سوف مبلغ التأمين وأيضا

نعرض األنواع المختلفة لعقود التأمين علي الحياة حسب نوع الخطر المؤمن منه 

 :والتي يمكن تقسيمها إلي ثالث أنواع وهم

 

  عقود تستحق في حالة حياة المؤمن له لمدة معينة فقط. 

 عقود تستحق في حالة وفاة المؤمن له فقط. 

 ؤمن لهعقود تستحق في حالة الحياة أو الوفاة للم. 

 

فيمايلي شرح مبسط لكل نوع من هذه األنواع وطريقة حساب القسط الوحيد الصافي 

 .له مع بعض األمثلة التوضيحية
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 العقود المستحقة في حالة حياة المؤمن له فقط: أوالا 

هي عقود تأمين يستحق فيها مبلغ التأمين إذا ظل المؤمن عليه علي قيد 

 :وجد نوعان رئيسيان لهذه العقود هماالحياة لمدة معينة من الزمن وي

 عقد تأمين الوقفية البحتة -1

بموجب عقد تأمين الوقفية البحتة تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة عقد التأمين 

إلي الشخص المؤمن له سواء الشخص نفسه أو مستفيد محدد ( بوليصة التأمين)

المدة المتفق عليها في عقد  بالعقد وذلك إذا ظل المؤمن له علي قيد الحياة حتي نهاية

التأمين وذلك في مقابل أن يقوم المؤمن له بسداد قسط وحيد يدفع في بداية التعاقد أو 

أقساط دورية أولها يبدأ مع بدء سريان العقد نفسه، أما إذا توفي المؤمن له خالل مدة 

ك عقد العقد فال تلتزم الشركة بدفع أي مبالغ لورثة الشخص المؤمن له وينتهي بذل

 .التأمين

 يتم حساب القسط الصافي لعقد الوقفية البحتة بالقانون التالي 

 

 

 أو باستخدام جداول األستعاضة فيكون القانون علي الشكل التالي   

 

 

 حيث

 .ع      تعبر عن معدل الفائدة السنوي

 .ن      تعبر عن مدة عقد التأمين

 .لتأمينس     تعبر عن سن المؤمن له عند إبرام عقد ا

 .ل      تعبر عن قيم جدولية موجودة بجداول الحياة

(ع+1) ×مبلغ التأمين  =  القسط الصافي 
  × ن -

ن+ل س

ل س
 

 ×مبلغ التأمين = القسط الوحيد الصافي      
ن+د س

د س
 



289 

 

 .د      قيم جدولية موجودة بجداول األستبدال  

 (.عقود دفعات الحياة)عقود المعاشات  -1  

بموجب عقود دفعات الحياة تلتزم شركة التأمين بدفع دفعات دورية 

في مقابل أن يقوم تدفع للمؤمن له طوال مدة حياته وحتي وفاته وذلك ( معاشات)

 :المؤمن له بدفع قسط وحيد عند إجراء التعاقد، هذه العقود لها أنواع عديدة منها

 دفعات مدي الحياة العادية  - أ

في هذا النوع من العقود تلتزم شركة التأمين بدفع مبالغ دورية للمؤمن له 

و نهاية شهور أ 3في نهاية كل شهر أو نهاية كل ) في نهاية كل فترة زمنية معينة 

إبتداء من تاريخ إبرام التعاقد طالما ظل المؤمن له ( شهور أو نهاية كل سنة 6كل 

 علي قيد الحياة ويتم حساب القسط الصافي لهذا النوع من العقود بالقانون التالي

  

 

 (الفورية)دفعات مدي الحياة غير العادية  - ب

رية للمؤمن له في هذا النوع من العقود تلتزم شركة التأمين بدفع مبالغ دو

شهور أو بداية  3في بداية كل شهر أو بداية كل ) في بداية كل فترة زمنية معينة 

إبتداء من تاريخ إبرام التعاقد طالما ظل المؤمن له ( شهور أو بداية كل سنة 6كل 

 علي قيد الحياة ويتم حساب القسط الصافي لهذا النوع من العقود بالقانون التالي

  

 

 

 ت مدي الحياة العادية المؤجلةدفعاجـ  ـ  

في هذا النوع من العقود تلتزم شركة التأمين بدفع مبالغ دورية للمؤمن له 

شهور أو نهاية  3في نهاية كل شهر أو نهاية كل ) في نهاية كل فترة زمنية معينة 

ولكن تبدأ دفع هذه الدفعات بعد مدة معينة من تاريخ ( شهور أو نهاية كل سنة 6كل 

×    مبلغ الدفعة=  القسط الوحيد الصافي 
0+ن س

د س
 

×    مبلغ الدفعة=  القسط الوحيد الصافي 
ن س

د س
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وذلك طالما ظل ( م)يطلق عليها مدة التأجيل وسوف نرمز لها بالرمز  التعاقد

المؤمن له علي قيد الحياة ويتم حساب القسط الصافي لهذا النوع من العقود بالقانون 

 التالي

  

 

 

 دفعات مدي الحياة الفورية المؤجلةء  ـــ  

ؤمن له في هذا النوع من العقود تلتزم شركة التأمين بدفع مبالغ دورية للم

شهور أو بداية  3في بداية كل شهر أو بداية كل ) في بداية كل فترة زمنية معينة 

ولكن تبدأ دفع هذه الدفعات بعد مدة معينة من تاريخ ( شهور أو بداية كل سنة 6كل 

وذلك طالما ظل ( م)التعاقد يطلق عليها مدة التأجيل وسوف نرمز لها بالرمز 

م حساب القسط الصافي لهذا النوع من العقود بالقانون المؤمن له علي قيد الحياة ويت

 التالي

  

 

 

 دفعات مؤقتة عاديةهـ ــ  

يتشابه هذا النوع من العقود مع عقود دفعات مدي الحياة العادية ولكن يوجد 

اختالف جوهري وهو أن الدفعات الدورية التي ستدفعها شركة التأمين للمؤمن له 

ي حين وفاة الشخص ولكنها محددة بفترة زمنية علي سبيل المعاش لن تستمر إل

وينتهي عقد التأمين هنا إما بإنتهاء المدة ( ت)مؤقتة وسوف نرمز لها بالرمز 

المؤقتة المحددة بالعقد أو بوفاة المؤمن له أيهما أقرب، يتم حساب القسط الصافي 

 لهذا النوع من العقود بالقانون التالي

 

 

×    مبلغ الدفعة=  القسط الوحيد الصافي 
0+م+ن س

د س
 

×    الدفعة مبلغ=  لقسط الوحيد الصافي ا
م+ن س

د س
 

× مبلغ الدفعة  =  القسط الوحيد الصافي
0+ت+ن س  – 0+ن س

د س
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 دفعات مؤقتة فوريةو ـ  

شابه هذا النوع من العقود مع عقود دفعات مدي الحياة الفورية ولكن يت

يوجد اختالف جوهري وهو أن الدفعات الدورية التي ستدفعها شركة التأمين 

للمؤمن له علي سبيل المعاش لن تستمر إلي حين وفاة الشخص ولكنها محددة بفترة 

ين هنا إما بإنتهاء المدة وينتهي عقد التأم( ت)زمنية مؤقتة وسوف نرمز لها بالرمز 

المؤقتة المحددة بالعقد أو بوفاة المؤمن له أيهما أقرب، يتم حساب القسط الصافي 

 لهذا النوع من العقود بالقانون التالي

 

  

 

 دفعات مؤقتة عادية مؤجلةز  ــ  

يتشابه هذا النوع من العقود مع عقود دفعات مدي الحياة العادية المؤجلة 

، يتم حساب القسط الصافي لهذا (ت)عات لفترة زمنية مؤقتة ولكن تدفع الدف

 النوع من العقود بالقانون التالي

 

  

 

 

 دفعات مؤقتة فورية مؤجلة - ت

يتشابه هذا النوع من العقود مع عقود دفعات مدي الحياة الفورية المؤجلة 

، يتم حساب القسط الصافي لهذا (ت)ولكن تدفع الدفعات لفترة زمنية مؤقتة 

 ع من العقود بالقانون التاليالنو

  

 

 

× مبلغ الدفعة  =  القسط الوحيد الصافي
ت+ن س  –ن س 

د س
 

  ×مبلغ الدفعة  =القسط الوحيد الصافي
0+ت+م+ن س  – 0+م+ن س

د س
 

×  مبلغ الدفعة=القسط الوحيد الصافي
ت+م+ن س  –م  +ن س

د س
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 :مثال

سنة لشراء عقد  31أوجد القسط الوحيد الصافى الذي يدفعه رجل عمره 

 .سنة 45جنيه عند بلوغه سن  15111وقفية بحته قيمته 

 لالح

 .                                              نوع العقد هو عقد وقفية بحته 

        .   جنيه  15111= مبلغ التأمين       سنة      31= س = الشخص عمر

 .سنة 15=  31 – 45= ن = مدة عقد التأمين 

 

 

                                               =15111 × 
15+31 د

31 د
    

  

                                                 =15111 × 
45د 

31د 
 

من جداول األستعاضة السابق اإلشارة  76، د 41ة وهي دويتم إيجاد القيم الجدولي

 .إليها

 :مثال

سنة مع شركة تأمين علي شراء عقد تأمين وقفية  55اتفق شخص عمره 

جنيه إذا كان علي قيد الحياة عند سن  151111بحته يضمن له الحصول علي مبلغ 

 فما هو ثمن شراء هذا العقد؟ ستينال

 لالح

            .                                      ية بحته نوع العقد هو عقد وقف

 .   جنيه  151111 = سنة           مبلغ التأمين  55= س = عمر الشخص 

× مبلغ التأمين = القسط الوحيد الصافي 
ن+د س

د س
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 .سنوات 5=   55 – 61= ن = مدة عقد التأمين 

 

 

 × 151111= ثمن شراء العقد                        
5+55د 

55د 
   

                                             =151111 × 
61د

55د 
 

 :مثال

 11جنيه لمدة  31111احسب القسط الوحيد الصافى لعقد وقفية بحته قيمته 

 سنوياً؟% 3سنة إذا علمت أن معدل فائدة االستثمار  51سنوات لشخص عمره االن 

 لالح

عمر                                                    . نوع العقد هو عقد وقفية بحته 

مدة عقد .   جنيه  31111= سنة           مبلغ التأمين  51= س = الشخص 

 %.3= ع = معدل الفائدة .            سنوات 11= التأمين 

  :يتم حساب القسط الصافي لعقد الوقفية البحتة بالقانون التالي

 

    

(1,13+1) ×  31111=  القسط الصافي  
- 11

 ×  
11+51ل 

51ل 
 

 :باستخدام جداول األستعاضة علي الشكل التالي  خرآحل 

 

 

× مبلغ التأمين = القسط الوحيد الصافي 
ن+د س

د س
 

(ع+0) ×مبلغ التأمين  =  القسط الصافي 
ن -

  × 
ن+ل س

ل س
 

× مبلغ التأمين = القسط الصافي 
ن+د س

د س
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                                  =31111 × 
11+51د 

51د 
  

                                  =31111 × 
61د 

51د 
 

 :مثال

سنة لشراء عقد  31عمره  شخصأوجد القسط الوحيد الصافى الذي يدفعه 

 إذا علمت أن  ،   سنة 51جنيه عند بلوغه سن  111111مته وقفية بحته قي

 4512621,4=  51،         د            2542324,7=   31د    

 الحل

                                        .           نوع العقد هو عقد وقفية بحته 

 .   جنيه  111111= سنة           مبلغ التأمين  31= س = عمر الشخص 

 .سنة 21=  31 – 51= ن = مدة عقد التأمين 

 

 

 × 111111=  القسط الوحيد الصافي                
21+31د 

31د 
   

                                              =111111 × 
51 د

31 د
 

والمستخرجة من   31، د 51وبمعلومية القيم الجدولية  المعطاة  بالتمرين وهي د

 األستعاضة يكون  جداول

 × 111111= القسط الوحيد الصافى 
4512621,4

2542324,7
  

 .جنيه 177222,75  =                            

  

 ×مبلغ التأمين = القسط الوحيد الصافي 
ن+د س

سد 
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 :مثال

أوجد القسط الوحيد الصافي لعقد دفعات مدي الحياة تدفع في نهاية كل سنة  

 سنة؟ 41جنيه لشخص عمره  2111مبلغها 

 الحل

.                                              مدي الحياة عادية ألنها تدفع في نهاية كل سنة نوع العقد هو عقد دفعات 

 سنة          41= س = عمر الشخص 

 .جنيه  2111= مبلغ الدفعة   

    

 ×   مبلغ الدفعة=  القسط الوحيد الصافي    
1+ن س

د س
 

  ×  2111=  القسط الوحيد الصافي 
1+46ن 

 46 د
                                                      

 =2111 × 
 41ن

46د
 

 :مثال

أوجد القسط الوحيد الصافي لعقد دفعات مدي الحياة تدفع في بداية  كل سنة  

 سنة؟ 41جنيه لشخص عمره  2111مبلغها 

 الحل

.                                               نوع العقد هو عقد دفعات مدي الحياة فورية ألنها تدفع في بداية كل سنة

 . جنيه  2111= سنة           مبلغ الدفعة  41 = س = عمر الشخص 

  ×مبلغ الدفعة  =  القسط الصافي   
ن س

د س
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  ×  2111=  القسط الصافي                        
41ن 

 41 د
             

 :مثال

شركة تأمين علي شراء عقد دفعات مدي  سنة مع 51اتفق شخص عمره 

جنيه، فإذا علمت أن هذه  36111الحياة في مقابل أن تدفع له الشركة معاش سنوي 

 :سنوات فأحسب القسط  الوحيد الصافى في الحاالت التالية 11الدفعات مؤجلة لمدة 

 (.دفعات عادية)فى حالة دفع الدفعات في نهاية كل سنة  –أ 

 (.دفعات فورية)دفعات في أول كل سنة في حالة دفع ال –ب 

 الحل

 .    نوع العقد هو عقد دفعات مدي الحياة مؤجلة

 .جنيه  36111= سنة           مبلغ الدفعة  51= س = عمر الشخص 

 .سنوات 11( = م ) فترة التأجيل 

 (دفعات عادية مؤجلة)في حالة دفع الدفعات في نهاية كل سنة  –أ 

  × مبلغ الدفعة =   القسط الوحيد الصافي
1+م+ن س

د س
 

                                  =36111  ×  
1+11+51ن 

51د
    

                                  =36111 ×
 61ن

51د
 

 (دفعات فورية مؤجلة)في حالة دفع الدفعات في بداية كل سنة  –ب 

  ×مبلغ الدفعة  =  القسط الوحيد الصافي 
م+ن س

د س
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                                             =36111  ×  
11+51ن 

51د
      

                                               =36111 × 
 61ن

51د
 

 :مثال

سنة مع شركة تأمين علي شراء عقد دفعات في  51اتفق شخص عمره 

، فإذا علمت أن هذه الدفعات جنيه 36111مقابل أن تدفع له الشركة معاش سنوي 

لن يستمر دفعها مدي الحياة ولكن تم اإلتفاق علي اإلستمرار في دفعها لمدة مؤقتة 

عام طالما كان الشخص حياً، فأحسب القسط الوحيد الصافى في الحاالت  15هي 

 :التالية

 (.دفعات عادية)فى حالة دفع الدفعات في نهاية كل سنة  –أ 

 (.دفعات فورية)عات في أول كل سنة في حالة دفع الدف –ب 

 لحال

 .جنيه  36111= سنة           مبلغ الدفعة  51= س = عمر الشخص 

 عقد دفعات مدي الحياة مؤقتالنوع هو    .سنة 15( = ت) الفترة المؤقتة 

 (دفعات عادية مؤقتة)في حالة دفع الدفعات في نهاية كل سنة  –أ 

  × ة مبلغ الدفع  = القسط الصافي    
1+ت+ن س  – 1+ن س

د س
 

                                 =36111  ×  
1+15+51 ن  – 1+16 ن

16د
 

                                 =36111  ×  
66ن   – 11 ن

16د
 

 (دفعات فورية مؤقتة)في حالة دفع الدفعات في بداية كل سنة  –ب 

  ×مبلغ الدفعة  =    القسط الصافي
ت+ن س  – س ن

س د
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                                    =36111  ×  
15+51 ن  – 16 ن

16د
 

                                 =36111  ×  
 65ن  – 11 ن

16د
 

 :مثال

سنة مع شركة تأمين علي شراء عقد دفعات مؤجل  51اتفق شخص عمره 

جنيه، فإذا  36111معاش سنوي  سنوات في مقابل أن تدفع له الشركة 11لمدة 

علمت أن هذه الدفعات لن يستمر دفعها مدي الحياة ولكن تم اإلتفاق علي اإلستمرار 

عام فقط طالما كان الشخص حياً، فأحسب القسط  15في دفعها لمدة مؤقتة هي 

 الوحيد الصافى 

 (.دفعات عادية)فى حالة دفع الدفعات في نهاية كل سنة  –أ 

 (.دفعات فورية)ع الدفعات في أول كل سنة في حالة دف –ب 

 لحال

 .    نوع العقد هو عقد دفعات مدي الحياة مؤجلة مؤقتة

 .جنيه  36111= سنة           مبلغ الدفعة  51= س = عمر الشخص 

 . سنة 15( = ت) سنوات           الفترة المؤقتة  11( = م)فترة التأجيل 

 (دفعات عادية مؤجلة مؤقتة)ة كل سنة في حالة دفع الدفعات في نهاي –أ 

  ×  36111=   القسط الصافي
1+ت+م+ن س  – 1+م+ن س

س د
 

 

                          =36111 ×  
1+11+16+16ن   – 1+16+16ن 

16د 
 

                          =36111 ×  
 76ن  – 61ن 

51د 
 

 (عات فورية مؤجلة مؤقتةدف)في حالة دفع الدفعات في بداية كل سنة  –ب

  ×مبلغ الدفعة  =   القسط الصافي
ت+م+ن س  –م  +ن س

د س
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                              =36111 ×  
15+11+51ن   –  16+16ن 

51 د
 

  × 36111=  القسط  الوحيد لصافي      
 75ن  – 36ن 

51 د
 

ا   العقود المستحقة في حالة وفاة المؤمن له فقط: ثانيا

هي عقود تأمين تلتزم بمقتضاها شركة التأمين أن تدفع مبلغ التأمين إلي  

سواء كانوا ورثة المؤمن له أو أشخاص أخرين يحددهم المؤمن له )المستفيدين 

وذلك عند وفاة المؤمن له خالل مدة التأمين في مقابل أن يدفع المؤمن له ( بنفسه

لطرفين ويوجد عدة أنواع لهذه قسط وحيد أو أقساط دورية حسب نص العقد بين ا

 :العقود هي

 .عقد التأمين مدي الحياة -1 

في هذا النوع من العقود تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إلي  

المستفيدين المحددين بنص العقد وذلك في حالة وفاة المؤمن له في أي وقت بعد 

الوفاة، وذلك مقابل أن يدفع  تاريخ التعاقد دون تحديد مدة محددة يشترط أن تتم بعدها

المؤمن له قسط وحيد أو أقساط دورية حسب شروط التعاقد، ويتم حساب القسط 

 الصافي لهذا النوع من العقود بالقانون التالي

  ×مبلغ التأمين  =  القسط الوحيد الصافي 
مـ س

د س
 

 حيث

 اةهي قيم جدولية تستخرج من أعمدة االستبدال لجداول الحي س، د سمـ

 .عقد التأمين مدي الحياة المؤجل -1 

يتشابه هذا العقد مع عقد التأمين مدي الحياة في أن كالهما يشترط وفاة  

المؤمن له، ولكن يكمن اإلختالف الرئيسي في أنه في حالة عقد التأمين مدي الحياة 
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المؤجل يشترط أن تتم وفاة المؤمن له بعد مرور مدة معينة من الزمن تسمي بمدة 

، أما إذا تمت الوفاة خالل مدة التأجيل فيسقط حق ( م)التأجيل ونرمز لها بالرمز 

 المستفيدين في مبلغ التأمين، ويتم حساب القسط الصافي لهذا العقد بالقانون التالي

  ×مبلغ التأمين =  القسط  الوحيد الصافي 
م+مـ س

د س
 

 .عقد التأمين مدي الحياة المؤقت -7 

ع من العقود تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إلي في هذا النو  

المستفيدين المحددين بنص العقد وذلك في حالة وفاة المؤمن خالل مدة زمنية محددة 

يتفق عليها بين الطرفين، وذلك مقابل أن يدفع المؤمن له قسط واحد أو أقساط ( ت)

النوع من العقود دورية حسب شروط التعاقد، ويتم حساب القسط الصافي لهذا 

 بالقانون التالي

  ×مبلغ التأمين  =  القسط الوحيد الصافي 
ت+مـ س -مـ س 

د س
 

فيمايلي بعض األمثلة التي توضح كيفية تطبيق القوانين السابقة لعقود التأمين مدي 

 .الحياة

 :مثال

سنة لشراء عقد  41أوجد القسط الوحيد الصافى الذي يدفعه رجل عمره 

إذا جنيه يستحق لورثته عند وفاته في أي وقت،  مليونلحياة بمبلغ تأمين مدي ا

 : أن علمت 

 (3441765=  41د ،     1617743=  41مـ) 

 للحا

 نوع العقد هو عقد تأمين مدي الحياة

 .عام 41= س = جنيه              عمر الرجل   1111111= مبلغ التأمين
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  ×مبلغ التأمين  =  القسط الوحيد الصافي 
ـ سم

د س
 

  ×مبلغ التأمين  =                             
41مـ 

41د 
 

                           =1111111×
1617743

3441765
 جنيه 467127=  

 :مثال

سنة لشراء عقد  41أوجد القسط الوحيد الصافى الذي يدفعه رجل عمره 

 توفي بعد سن الخمسين؟ جنيه يستحق لورثته إذا 511111تأمين مدي الحياة بمبلغ 

 الحل

 سنوات 11=41–51=نوع العقد هو عقد تأمين مدي الحياة مؤجل لمدة م 

 .عام 41= س = جنيه              عمر الرجل   511111= مبلغ التأمين

  ×مبلغ التأمين =  القسط الوحيد الصافي 
م+مـ س

د س
 

                           =511111 ×  
11+41مـ 

41د 
  =511111 ×  

51مـ 

41د 
 

 :مثال

سنة لشراء عقد  41أوجد القسط الوحيد الصافى الذي يدفعه رجل عمره 

جنيه يستحق لورثته إذا توفي في أي سن بعد مرور  مليونتأمين مدي الحياة بمبلغ 

 إذا علمت أن سنوات من تاريخ التعاقد؟ 6

 ( 3441765=  41،     د                  1541435= 46مـ)      

 الحل

 سنوات 6= نوع العقد هو عقد تأمين مدي الحياة مؤجل لمدة   م 

 .عام 41= س = جنيه              عمر الرجل   1111111= مبلغ التأمين
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  ×مبلغ التأمين =  القسط الوحيد الصافي 
م+مـ س

د س
 

                                           =1111111 ×  
6+41مـ 

41د 
  

                                    =1111111  × 
46مـ

41د 
 

                                             =1111111×
1541435

3441765
  

 .جنيه447261,7=                                            

 :مثال

لشراء عقد  سنة 51أوجد القسط الوحيد الصافى الذي يدفعه رجل عمره 

سنوات إذا كان مبلغ التأمين يقدر بمبلغ  11تأمين مدي الحياة مؤقت لمدة 

 ؟جنيه211111

 الحل

 سنوات 11= نوع العقد هو عقد تأمين مدي الحياة مؤقت   لمدة   ت  

 .عام 51= س = جنيه              عمر الرجل   111111= مبلغ التأمين

  ×ن  مبلغ التأمي=  القسط الوحيد الصافي 
ت+مـ س -مـ س 

د س
 

  ×  211111=  القسط الوحيد الصافي 
 11+ 51مـ  - 51مـ 

51د 
 

  ×  211111=  القسط الوحيد الصافي 
61مـ  - 51مـ 

51د 
 

 :مثال

سنة لشراء عقد  22أوجد القسط الوحيد الصافى الذي يدفعه رجل عمره 

 جنيه علماً  مليونسنوات بمبلغ  11تأمين مدي الحياة مؤقت لمدة 

 (1627722=  32، مـ     1724367=  22، مـ     5523742=  22د)
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 الحـــــــــــــل

 سنوات 11= نوع العقد هو عقد تأمين مدي الحياة مؤقت   لمدة   ت  

 .عام 22= س = جنيه              عمر الرجل   511111= مبلغ التأمين

  ×مبلغ التأمين  =  القسط الوحيد الصافي 
ت+مـ س -مـ س 

د س
 

                              =1111111  ×  
11+22مـ - 22مـ 

22د 
 

                               =1111111   × 
32مـ - 22مـ 

 22د
  

                              =1111111×
1724367 - 1627722

5523742
  

 ج 17266,4 =                          

 

ا   العقود المستحقة في حالة حياة أو وفاة المؤمن له: ثالثا

  :في هذا النوع من العقود تلتزم شركة التأمين بإلتزامين

تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إلي المؤمن له إذا ظل علي  :اإللتزام األول 

 .قيد الحياة إلي نهاية مدة التعاقد

الورثة أو )ة التأمين بدفع مبلغ التأمين إلي المستفيدين تلتزم شرك :اإللتزام الثاني 

 .إذا توفي المؤمن له خالل مدة التعاقد( غيرهم

وبالتالي فهذه العقود عبارة عن عقد مركب لعقدين وهما عقد الوقفية البحتة 

ومن أهم  .وعقد التأمين المؤقت لذا يطلق علي هذه العقود اسم عقود التأمين المختلط

العقود وأبسطها هو عقد التأمين المختلط العادي ويمكن استنتاج الشكل أنواع هذه 

الرياضي للقسط الوحيد الصافي له عن طريق جمع القسط الوحيد الصافي لعقد 

 :أى أنالوقفية البحتة إضافة إلي القسط الوحيد الصافي لعقد التأمين المؤقت 
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الصافي لعقد الوقفية البحتة القسط الوحيد = القسط الوحيد الصافي للتأمين المختلط 

 .القسط الوحيد الصافي لعقد التأمين المؤقت+ 

 القسط الوحيد الصافي للتأمين المختلط  ∴

 ×مبلغ التأمين =)          
ن+د س

د س
 ×مبلغ التأمين)  + ( 

ت+مـ س -مـ س 

د س
) 

تة ترمز للفترة المؤق (ت)هنا ترمز لمدة عقد الوقفية البحتة ،  (ن)حيث أن 

التي يسري فيها تنفيذ عقد التأمين المؤقت وهما متساويين عند الحديث عن عقد 

، فتصبح المعادلة علي (ن)بالرمز ( ت)التأمين المختلط، لذا يمكن استبدال الرمز 

 الشكل التالي

  القسط الوحيد الصافي للتأمين المختلط ∴

 ×مبلغ التأمين =)     
ن+د س

د س
 ×مبلغ التأمين) +( 

ن+مـ س -ـ س م

د س
) 

وبأخذ مبلغ التأمين عامل مشترك فنحصل علي القسط الوحيد الصافي للتأمين 

) ×مبلغ التأمين  =المختلط 
ن+د س

د س
  +

ن+مـ س -مـ س 

د س
) 

وبتوحيد المقامات فيصبح الشكل النهائي لقانون القسط الوحيد الصافي لعقد التأمين 

 المختلط العادي

 )×مبلغ التأمين=                     
ن +مـ س –مـ س  +  ن   +د س

د س
  ) 

كما يوجد نوع أخر من عقود التأمين المختلط تسمي بعقد التأمين المختلط 

المضاعف وبمقتضي هذا النوع تلتزم شركة التأمين بدفع ضعف مبلغ التأمين 

في خالل هذه للمؤمن له إذا ظل علي قيد الحياة حتي نهاية مدة التعاقد، أما إذا تو

المدة فال يدفع للمستفيدين إال مبلغ التأمين فقط، لذا فهذا النوع ال يختلف عن سابقه 

إال في نقطة واحدة وهي أن المبلغ الذي يدفع للمؤمن له في حالة حياته لنهاية مدة 

التعاقد هو ضعف مبلغ التأمين وبالتالي فيصبح قانون القسط الوحيد الصافي لعقد 
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) × مبلغ التأمين = تلط المضاعف  التأمين المخ

ن +مـ س –مـ س  +    ن    +د س 2

د س
 ) 

لعقود  حساب األقساط الصافيةيلي بعض األمثلة التي توضح كيفية  فيماو

 .التأمين المختلط

 

 :مثال

جنيه مدته  51111أوجد القسط الوحيد الصافى لعقد تأمين مختلط قيمته 

 سنة؟ 41سنوات لشخص عمره  11

 الحل

 سنوات 11= ن          سنة    41= س        51111= مبلغ التأمين     

 القسط الوحيد الصافي لعقد التأمين المختلط العادي

)   × مبلغ التأمين=                       
ن +مـ س –مـ س  +    ن    +د س

د س
 )  

    =51111 ×    (
 11+41مـ  –  41مـ +   11+41د 

41د 
) 

  =   51111×  (
51مـ  –  41مـ +     51د 

41د 
) 

 مثال 

جنيه مدته  111111أوجد القسط الوحيد الصافى لعقد تأمين مختلط قيمته 

سنة، علماً بأنه توافرت لديك القيم الجدولية التالية من  45سنة  لشخص عمره  21

 أعمدة االستبدال بجداول الحياة

 1366122=  65د                           2272622=  45د
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     222376=  65مـ                          1541435=  45مـ

 ـلالح 

 سنة 21= سنة        ن  45= س        111111= مبلغ التأمين 

 القسط الوحيد الصافي لعقد التأمين المختلط العادي 

)   × مبلغ التأمين=  
ن +مـ س –مـ س  +    ن    +د س

د س
 )  

  =111111 ×   (
 21+45مـ  –  45مـ +   21+45د 

45د
)  

 =111111 ×   (
65مـ  –  45مـ +     65د 

45د
) 

=111111 × (
1366122  +1541435 - 222376

2272622
)  

 جنيه  64124,6= 

 :مثال

 111111أوجد القسط الوحيد الصافى لعقد تأمين مختلط مضاعف قيمته 

نة، علماً بأنه توافرت لديك القيم الجدولية س 45سنة  لشخص عمره  21جنيه مدته 

 التالية من أعمدة االستبدال بجداول الحياة

 1366122=  65د                           2272622=  45د

     222376=  65مـ                          1541435=  45مـ

 الحل

 سنة 21= سنة        ن  45= س        111111= مبلغ التأمين 



317 

 

 القسط الوحيد الصافي لعقد التأمين المختلط المضاعف 

)     ×مبلغ التأمين  =  
ن +مـ س –مـ س  +    ن    +د س2

د س
 )  

  =111111×    (
 21+45مـ  –  45مـ +   21+45د 2

45د
) 

=111111× (
65مـ  –  45مـ +     65د 2

45د
) 

=111111 × (
2(1366122 + )1541435 - 222376

2272622
)  

 .جنيه 112257,2= 
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 ملخص قوانين حساب القسط الوحيد الصافي

 العقود المستحقة في حالة الحياة فقط: أوالا 

 القسط الوحيد الصافي نوع العقد

 عقد الوقفية البحتة
 ×مبلغ التأمين 

ن+د س

د س
 

 بمعلومية معدل الفائدة      أو

(ع+1) ×مبلغ التأمين  
ن -

   ×
ن+ل س

ل س
 

دفعات مدي الحياة  عقد

×  مبلغ الدفعة   عادية
1+ن س

د س
 

عقد دفعات مدي الحياة 

×  مبلغ الدفعة   فورية
ن س

د س
 

عقد دفعات مدي الحياة 

×  مبلغ الدفعة   عادية مؤجلة
1+م+ن س

د س
 

عقد دفعات مدي الحياة 

×  مبلغ الدفعة   فورية مؤجلة
م+ن س

د س
 

عقد دفعات مدي الحياة 

×  مبلغ الدفعة   دية مؤقتةعا
1+ت+ن س  – 1+ن س

د س
 

عقد دفعات مدي الحياة 

×  مبلغ الدفعة     فورية مؤقتة
ت+ن س  –ن س 

د س
 

عقد دفعات مدي الحياة 

× مبلغ الدفعة عادية مؤجلة مؤقتة
1+ت+م+ن س  – 1+م+ن س

د س
 

عقد دفعات مدي الحياة 

×  مبلغ الدفعة   فورية مؤجلة مؤقتة
ت+م+ن س  –م  +ن س

د س
 

 

  



319 

 

ا   العقود المستحقة في حالة الوفاة فقط: ثانيا

 القسط الوحيد الصافي نوع العقد

 عقد تأمين مدي الحياة
×  مبلغ التأمين  

مـ س

د س
 

 عقد تأمين مدي الحياة مؤجل
×  مبلغ التأمين 

م+مـ س

د س
 

 عقد تأمين مدي الحياة مؤقت
×  مبلغ التأمين  

ت+مـ س -مـ س 

د س
 

 

ا   العقود المستحقة في حالة الحياة أو الوفاة : ثالثا

 القسط الوحيد الصافي نوع العقد

عقد تأمين 

) ×مبلغ التأمين  مختلط عادي
ن +مـ س –مـ س  +    ن    +د س

د س
 ) 

عقد تأمين 

)  ×مبلغ التأمين  مختلط مضاعف
ن +مـ س –مـ س  +    ن    +د س 2

د س
 ) 
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  مـــــــارينت

 ألقساط  الصافيةا على حساب

سنة مع شركة تأمين علي شراء عقد تأمين وقفية بحته  51اتفق شخص عمره ( 1) 

جنيه إذا كان علي قيد الحياة عند سن  111111يضمن له الحصول علي مبلغ 

 فما هو ثمن شراء هذا العقد؟تين الس

لشراء عقد تأمين بمقتضاه يضمن  دجأوجد القسط الوحيد الصافى الذي يدفعه ( 2)

جنيه  بشرط بقاء 111111أعوام الحصول علي مبلغ  11 البالغ من العمر الحفيد

 عام؟ 22علي قيد الحياة حتي وصول األبن لعمر  الجد

 5جنيه لمدة  111111احسب القسط الوحيد الصافى لعقد وقفية بحته قيمته ( 3)

%   3أن معدل فائدة االستثمار سنة إذا علمت  51سنوات لشخص عمره االن 

 سنوياً؟

جنيه  5111أوجد القسط الوحيد الصافي لعقد دفعات مدي الحياة مبلغها ( 4)

 سنة  45لشخص عمره 

 .إذا كانت الدفعات تدفع في نهاية كل سنة –أ   

 .إذا كانت الدفعات تدفع في بداية كل سنة –ب   

شراء عقد دفعات مدي الحياة سنة مع شركة تأمين علي  51اتفق شخص عمره ( 5)

جنيه، فإذا علمت أن هذه  72111في مقابل أن تدفع له الشركة معاش سنوي 

 :سنوات فأحسب القسط الوحيد الصافى في الحاالت التالية 5الدفعات مؤجلة لمدة 

 (.دفعات عادية)فى حالة دفع الدفعات في نهاية كل سنة  –أ 

 (.دفعات فورية)ة في حالة دفع الدفعات في أول كل سن –ب 

سنة مع شركة تأمين علي شراء عقد دفعات في مقابل  45اتفق شخص عمره ( 6) 

جنيه، فإذا علمت أن هذه الدفعات لن  36111أن تدفع له الشركة معاش سنوي 

يستمر دفعها مدي الحياة ولكن تم اإلتفاق علي اإلستمرار في دفعها لمدة مؤقتة هي 

15  ً  :، فأحسب القسط الوحيد الصافى في الحاالت التاليةعام طالما كان الشخص حيا
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 (.دفعات عادية)فى حالة دفع الدفعات في نهاية كل سنة  –أ 

 (.دفعات فورية)في حالة دفع الدفعات في أول كل سنة  –ب 

سنة لشراء عقد تأمين  52أوجد القسط الوحيد الصافى الذي يدفعه رجل عمره ( 7) 

 ؟سنة  63يستحق لورثته إذا توفي بعد سن ه جني 311111مدي الحياة بمبلغ 

سنة لشراء عقد تأمين  45أوجد القسط الوحيد الصافى الذي يدفعه رجل عمره ( 2) 

 ؟جنيه511111سنوات إذا كان مبلغ التأمين يقدر بمبلغ  5مدي الحياة مؤقت لمدة 

 21جنيه مدته  51111 أوجد القسط الوحيد الصافى لعقد تأمين مختلط قيمته  (2)

 سنة؟ 45سنة لشخص عمره 

جنيه مدته  مليونأوجد القسط الوحيد الصافى لعقد تأمين مختلط عادي قيمته ( 11)

سنة، علماً بأنه توافرت لديك القيم الجدولية التالية من  45سنة  لشخص عمره  21

 أعمدة االستبدال بجداول الحياة

 1366122=  65د                           2272622=  45د

 222376=  65مـ                          1541435=  45مـ
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 متنوعة مارينت

 علي التأمين 

شركات تأمين ضد أخطار الحريق وذلك  4قام مصنع مالبس بالتأمين لدي ( 1)

جنيه لدي شركة التأمين  21111وبمبلغ ( أ)جنيه لدي شركة التأمين  21111بمبلغ 

لدي شركة  41111وبمبلغ ( ج)لتأمين جنيه لدي شركة ا 61111وبمبلغ ( ب)

وأثناء سريان مدة العقد نشب حريق بسيط بمخازن مصنع المالبس ( د)التأمين 

جنيه فإذا علمت أن قيمة ممتلكات المصنع  تقدر  151111وقدرت الخسائر بمبلغ 

جنيه، احسب ما تتحمله كال من شركات التأمين و مصنع المالبس  411111بمبلغ 

 ؟

ع أجهزة كهربائية بالتأمين لدي شركة تأمين واحدة ضد أخطار قام مصن( 2)

جنيه وأثناء سريان مدة العقد نشب حريق ببعض  411111الحريق وذلك بمبلغ 

جنيه فإذا  211111األجهزة الكهربائية بمخزن المصنع وقدرت الخسائر بمبلغ 

مله جنيه، احسب ما تتح 1111111علمت أن قيمة ممتلكات المصنع تقدر بمبلغ 

 ؟(المؤمن له ) و مصنع األجهزة الكهربائية ( المؤمن)كال من شركة التأمين 

شركات تأمين ضد أخطار الحريق  3قام مصنع لعب أطفال بالتأمين لدي ( 3)

جنيه لدي شركة  41111وبمبلغ ( أ)جنيه لدي شركة التأمين  11111وذلك بمبلغ 

وأثناء سريان مدة العقد ( ج) جنيه لدي شركة التأمين 31111وبمبلغ ( ب)التأمين 

 41111نشب حريق بسيط بمخازن مصنع لعب األطفال وقدرت الخسائر بمبلغ 

جنيه، احسب ما  211111جنيه فإذا علمت أن قيمة ممتلكات المصنع  تقدر بمبلغ 

 تتحمله كال من شركات التأمين و مصنع لعب األطفال ؟

تمال الوفاة لبعض األعمار إستخرجت إحدي شركات التأمين من سجالتها اح( 4)

 لمجموعة محددة من األشخاص ولخصت ذلك في الجدول التالي

 64 63 62 61 61 العمر

 1,15 1,135 1,13 1,11 1,11 احتمال الوفاة

تكوين جدول الحياة باستخدام المعلومات السابقة بافتراض أن أساس : المطلوب 

 .شخص 111111الجدول هو 
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 :المطلوب التعبير رمزياً عن االحتماالت التاليةعام ،  55شخص عمره ( 5) 

 .احتمال حياة هذا الشخص - أ

 .احتمال وفاة هذا الشخص - ب

 .سنوات 11احتمال أن يعيش هذا الشخص لمدة  - ت

عام ويموت خالل السنة  71احتمال أن يعيش هذا الشخص حتي العمر  - ث

 .التالية مباشرة

الل ثالث عام ويموت خ 71احتمال أن يعيش هذا الشخص حتي العمر  - ج

 .سنوات تالية

 .سنوات 5احتمال أن يموت هذا الشخص خالل  - ح

سنة مع شركة تأمين علي شراء عقد دفعات مؤجل لمدة  61اتفق شخص عمره ( 6)

جنيه، فإذا  61111سنوات في مقابل أن تدفع له الشركة معاش سنوي  11

ي علمت أن هذه الدفعات لن يستمر دفعها مدي الحياة ولكن تم اإلتفاق عل

فقط طالما كان الشخص حياً،  عام  12اإلستمرار في دفعها لمدة مؤقتة هي 

 فأحسب القسط الوحيد الصافى 

 (.دفعات عادية)فى حالة دفع الدفعات في نهاية كل سنة  –أ  - خ

 (.دفعات فورية)في حالة دفع الدفعات في أول كل سنة  –ب  - د

 11جنيه مدته  151111 د الصافى لعقد تأمين مختلط قيمتهأوجد القسط الوحي( 7)

 سنة؟ 51سنوات لشخص عمره 

 

 

 

 

 


