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 األول الفصل
 القانون الرئيسى للفائدة املركبة

Compound Interest Equation 
 أوال : املفاهيم األساسية للفائدة املركبة 

 مقدمة :  – 1
عرفنا فى الجزء األول من هذا الكتاب والخاص بالفائدة البسيطة   نسلف أ

لتير  أو بأن "الفائدة" هى العائيد اليذي فيدفق ملاحي  سيخ اسيتخداا رأل الميال الم
المسييترمر خييتل فتييرة زمنطيي  معفنيي  ل فذييت عيين ذلييف ذ رنييا أن هنيياف فيير  حييفن 

سفيييظ طرييي  رأل الميييال األريييلى الملتييير  أو  والفائيييدة المر بييي  الفائيييدة البسيييطة 
المسيييترمر راحتيييا  ةيييوال ميييدة استتيييرا  أو اسسيييترمار األمييير اليييذي فترتيييب علطييي  

زمنطيي  خييتل مييدة استتييرا  أو  تسيياوي تطميي  الفائييدة البسييطة  فييى نراطيي   يي  فتييرة
فيي ن رأل المييال اسرييلى فتزافييد برييف   ساليي  الفائييدة المر بيي اسسييترمار أمييا فييى 

مذيينط  بملييدار الفائييدة المسييتسل  فييى نراطييي   يي  فتييرة زمنطيي  وهييذا طعنييى أن فيييى 
الفائدة المر ب  تذاف الفوائيد اليى رأل الميال اسريلى فيى نراطي   ي  فتيرة زمنطي  

ا  أول الفتيييرة الزمنطييي  التالطييي  ط يييون دائميييا أكحييير مييين األرييي  م ونييي  أريييت جدفيييد
السييالف ىفييى الفتييرة الزمنطيي  السييابل ت والييذي طسييترمر أو طسييتة  خييتل هييذ  الفتييرة 

 الزمنط  .... وه ذا .
نترييور معييا  طفطيي  سسيياب جمليي   معنييى الفائييدة المر بيي وستييى فتجلييى لنييا 

ع ةنةيييا لميييدة ريييتظ فييير  –جنطييي  تيييا افداعييي  فيييى حنيييف مرييير  0111محليييد تيييدر  
خيتل سر ي  السسيابات التالطي   نسينوطا وذليف مي %5سنوات بمعيدل فائدة مر بي  

 : 
 ىالسن  األولىت الفترة الزمنية األول -

 جنط  0111=    أر  المحلد المسترمر
 جنط  51=  الفائدة المستسل  فى نراط  السن  األولى
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  0151=   الجمل  فى نراط  السن  األولى
 ىالسن  الرانط ت  الزمنية الثانية الفترة -

 جنط  0151=  المحلد المسترمر فى أول السن  الرانط  أر  
 9555=  الفائدة المستسل  فى نراط  السن  الرانط  

 جنط  001955=  الجمل  فى نراط  السن  الرانط 
 ىالسن  الرالر ت الفترة الزمنية الثالثة -

 جنط  001955=  رالر  أر  المحلد المسترمر فى أول السن  ال
 جنط  555095=  الفائدة المستسل  فى نراط  السن  الرالر  

 جنط  005.5595=  الجمل  فى نراط  السن  الرالر  
سيينوات فتحييفن لنييا  3ميين سر يي  السسييابات السييالف  للمحلييد المسييترمر خييتل 

 أن الفائدة المر بي  تسسيب عليى رأل الميال الجدفيد فيى  ي  فتيرة ىرأل الميال فيى
الفتييرة السييابل  ف الفائييدة المسييتسل  فييى الفتييرة السييابل ت والييذي طعتحيير بمرابيي  جمليي  

 رأل المال فى الفترة السابل  .
وميين رييا طم يين اللييول بييأن الفائييدة المر بيي  ميياهى اس تةحفييخ متكييرر للفائييدة 
البسييطة  سفييظ تتزافييد برييف  دائبيي  سسييطما اذا زادت فتييرة استتييرا  أو اسسييترمار 

ىأسييد رجييال المييال  Baron Rothschildتييال عنرييا بييارون روت ييافلد لييذا فلييد 
ىعييتوة علييى  Eighth Wonderاألغنطيياء فييى العييالا أنرييا  اسعجوبيي  الرامنيي  

عجائيييب اليييدنطا السيييبقت وتيييد طعيييزي تولييي  لميييا سسرييي  مييين ز يييادة محليييد رأل الميييال 
بفائيييدة   اسريييلى اليييى ز يييادة  حفيييرة جيييدا  بعيييد فتيييرة زمنطييي  معفنييي  عنيييدما فيييتا افداعييي

 مر ب  .
سيينوطا  %01جنطيي  بمعييدل فائييدة مر بيي   0111محلييد  فعلىىس يىىالم المثىىال

جنطيي  أي ملفييون ورييتظ  03.615059عييا محلييد تييدر   011ترييبق تطمتيي  بعييد 
 مائ  رمانط  وسبعون وواسد وستون جنفرا وع رون تر ا  . 
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وعلييى ذلييف طم يين ميين مفرومنييا السيياحخ لكيي  ميين الفائييدة البسييطة  والفائييدة 
 المر ب  أن نسرر أوج  ال ب  واسختتف حفنرما فطمافلى : 

 مر .ير  أو المستريما طعتحر بمراب  عائد على رأل المال الملتيأن  لفر – 0
 أنرما متساوطان فى نراط  الفترة الزمنط  األولى .  – 9
أنرمييا مختلفييان احتييداء ميين نراطيي  الفتييرة الزمنطيي  الرانطيي  سفييظ أن تطميي  الفائييدة  – 3

البسيييطة  ترييي  راحتييي  مييين فتيييرة زمنطييي  اليييى أخيييري خيييتل ميييدة استتيييرا  أو 
اسسترمار فى سفن فطم  الفائدة المر ب  تتزافد من فترو زمنط  ألخيري وهيذا 
طعزي الى تزافد رأل المال األرلى بمليدار الفوائيد المذياف  الطي  فيى نراطي  

    فترة زمنط  .
ظ التى سيددت حريا تطمي  الفائيدة والجدفر بالذ ر أن العنارر الرئطسط  الرت

البسطة  فى الجزء األول من هذا الكتاب وهى رأل الميال اسريلى المسيترمر أو 
الملتيير  والييذي فرمييز ليي  بييالرمز "أ" ومييدة اسسييترمار أو استتييرا  والتييى فرمييز 

هييى نفييل العناريير  لرييا بييالرمز "ن" ومعييدل الفائييدة والييذي فرمييز  ليي  بييالرمز "ع"
حخييتف الفائييدة  –طميي  الفائييدة المر بيي  غفيير ان الفائييدة المر بيي  التييى تسييدد حرييا ت

تتأرر حتزافد رأل المال اسرلى فترة بعد أخيري خيتل ميدة استتيرا   –البسطة  
 أو اسسترمار .

عنرير راحيت  –فى الفائدة المر بي   – روعلى ذلف ف ن رأل المال س طعتح
 المر ب  ذاترا . ح  عنرر متةفر فى سد ذات  وبتةفر حتةفر الفائدة

 القانون الرئيسى حلساب الفائدة املركبة  – 2

Compound Interest Equation 
سفييظ أن الفائييدة المر بيي  تتسييدد حيينفل عناريير الفائييدة البسييطة  وهييى رأل 
المال األرلى ىأت ل ومدة اسسترمار أو استترا  ىنت ل ومعدل الفائيدة ىعت ليذا 
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رييول الييى اللييانون الرئطسييى لسسيياب الفائييدة طم يين اسييتخداا نفييل هييذ  الرمييوز للو 
 المر ب  ىفت وذلف  مافلى : 

بفيير  أن رأل المييال األرييلى "أ" اسييترمر أو أتتييرا  لمييدة زمنطيي  معفنيي  
وليييتكن "ن" بمعيييدل فائيييدة مر بييي  "ع" عييين الفتيييرو الزمنطييي  فييي ن الليييانون الرئطسيييى 

ات الزمنطييي  لسسييياب الفائيييدة المر بييي  طم ييين الوريييول الطييي  فيييى نراطييي  ن مييين الفتييير 
حيينفل الةر ليي  التييى حفناهييا سييالفا فييى ساليي  الفائييدة البسييطة  عيين ةر ييخ سسيياب 
فائيييدة  ييي  فتيييرة زمنطييي  عليييى سيييد  ريييا اذييياف   ييي  الفوائيييد لبعذيييرا فتنيييت  الفائيييدة 

 المر ب  والتى فرمز لرا بالرمز ىفت  ما هو محفن فطمافلى : 
 الفترة الزمنية األولس :

 رمر = أأر  المحلد الملتر  أو المست
 ع = أ ع× ع × = أ  0فائدة الفترة الزمنط  األولى = ف 

 = أ ف أ ع 0= أ ف ف 0ل األر  فى نراط  الفترة الزمنط  األولى = أ
 فعت0= أ ى                                         

 الفترة الزمنية الثانية 
 فعت0أر  المحلد الملتر  أو المسترمر = أ ى

 ع ×  0×فعت 0= أ ى 9لزمنط  الرانط  = ففائدة الفترة ا 
 فعت0= أعى                              

  9ف ف 0= أ 9ل األر  فى نراط  الفترة الزمنط  األولى = أ
 9فعت0فعت = أ ى0فعت ى0فعت = أ ى0فعت ف أع ى0= أى

 الفترة الزمنية الثالثة
 9فعت0أر  المحلد الملتر  أو المسترمر = أ ى

 ع ×  0× 9 فعت0= أ ى 3ترة الزمنط  الرالر  = ففائدة الف 
 9 فعت0= أعى                              
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  3ف ف 9= أ 3ل األر  فى نراط  الفترة الزمنط  الرالر  = أ
 3فعت0فعت = أ ى0ى 9 فعت0= أ ى 9 فعت0ف أع ى 9 فعت0= أى

 وه ذا ستى :
 الفترة الزمنية األخلرة نجد أن : 

 0-نفعت 0ة الزمنط  األخفرة = أ ىاألر  أول الفتر 
 ع = أع ×  0× 0-ن فعت0فائيييدة الفتيييرة الزمنطييي  األخفيييرة = ف ن = أ ى

 وعلى ذلف تكون تطم  الفائدة المر ب  ىفت هى :  0-ن فعت0ى
 ن       

 نف ............... ف ف  3ف ف 9ف ف 0ف ر = ف  ف =     
  0ر =      

 0-فعتن0...........ف أع ى ف 9فعت0فعت ف أ ى0= أع ف أع ى
 [0-فعتن0ف ............. ف ى 9فعت0فعت ف ى0ف ى0= أع ]

فعت وعييدد 0= أع ]مجمييوع متوالطيي  هندسييط  سييدها األول واسييد وأساسييرا ى
 سدودها ن[

 0 – عدد السدودىاألسالت                       
 [                       ×  = أ ع ]السد األول 

 0 –ىاألسالت                           
 [0-نفعت0أع ]ى    
 = 

 0-فعت0ى        
 [0- نفعت0أع ]ى    

 =                          بلسم  البسط والملاا على ع فنت  أن :
 ع            

 ت0ى   0-نفعت0ف = أ ى
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سفيييييظ ى لسسييييياب الفائيييييدة المر بييييي  طسيييييت تمرييييي  الليييييانون الرئ0والمعادلييييي  ى
ن تسدفييد جملييي  الجنطيي  الواسيييد بفائييدة مر بييي  بمعييدل فائيييدة ع فيييى بملتذيياها طم ييي

 .  نفعت0نراط  ن من الفترات الزمنط  وهو ى
وطةيييري تطمييي  األرييي  واليييذي طعيييادل واسيييد جنطييي  مييين جملييي  الواسيييد بفائيييدة 

 [ .0 – نفعت0مر ب  تنت  تطم  الفائدة المر ب  للجنط  الواسد ]ى
تطم  أري  [ × 0 – نفعت0واسد ]ىوبذرب تطم  الفائدة المر ب  للجنط  ال

  لريييييذا األرييييي  ]أ يمر فنيييييت  تطمييييي  الفائيييييدة المر حييييييالمحليييييد الملتييييير  أو المسترييييي
  [ .0-نفعت0ى
 القانون الرئيسى حلساب اجلملة  بالفائدة املركبة – 3

 هناف ةر لتان للوريول الى اللانون الرئطسى للجمل  بفائدة مر ب  وهما : 
 الطريقة المباشرة :

ت للفائييدة المر بيي  السييالف السرييول 0ى  لةرتيي  تعتمييد علييى المعادلييوهييذ  ا
 علفرا وذلف ح  تلا  اللانون الرئطسى للجمل  منرا  اآلتى : 

 سي = أ ف ف 
 [0 – نفعت0الجمل  بالفائدة المر ب  ىجيت = أ ف أ ]ى

 [0 – نفعت0= أ ]ى                             
 نفعت0ى = أ                             

  : اللانون الرئطسى للجمل  بالفائدة المر ب  هو 
 ت9ى   نفعت0سي = أ ى           

×   = أر  المحلد الملتر  أو المسيترمر ي  بالفائدة المر حيأي أن : الجمل
 بفائدة مر ب  . دجمل  الجنط  الواس
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: معيييادلتى الفائيييدة المر بييي  والجملييي  المر بييي  مييين  نيىىىتخلن أنومييين ريييا 
ل واسد سفظ طم ن الورول الى اسداهما بمعلومط  األخيري فذيت  عين ذليف جن

عنارر اذا عرفنا رتر  منرا م ن بملتذى مبياد  الجحير  4فرما طستوطان على 
 البسطة  الورول الى تطم  العنرر الرابق المجرول .

بأن  من األطسر استخداا معادلي  الجملي  فيى سي  غالحطي   لنوه المؤلفلرذا 
 ت ألنرا تستوي على عدد سدود أت  بالملارن  بمعادل  الفائدة . التمر نا

 املعادالت املشتقة من معادلىت الفائدة املركبة واجلملة املركبة – 4
ت ومعادليي  الجمليي  المر بيي  0اذا أمعنييا النريير فييى معادليي  الفائييدة المر بيي  ى

عرفييي  ت لوجيييدناهما طستوطيييا عليييى أربعييي  عنارييير اذا عليييا رترييي  منريييا طم ييين م9ى
العنرييييير الرابيييييق المجريييييول ليييييذا طم ييييين ا يييييتلا   ييييي  عنرييييير مييييين عنارييييير أي 

 المعادلتفن بمعلومط  بلط  العنارر اآلخري .
فعتن طم ن ا تلا  منريا عيدة 0فعلى سحف  المرال معادل  الجمل  سي = أى

 معادست لسساب العنارر الم ون  لرا  ما هو محفن فطمافلى : 
 دلة الجملة فس الصورة اآلتية : )أ( عند اشتقاق االصم تصبح معا

 نفعت0سي أ ى
 سي            

  = ت3ى   أ 
 نفعت0ى          

 عند اشتقاق المدة تصبح معادلة الجملة فس الصورة اآلتية :  )ب(
 جي              

 =        وبأخذ لوغار تا الةرففن فنت  أن : نفعت 0ى
 أ                

 لو أفعت = لو سي = 0ن لو ى
 لو أ -لو سي        
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 ت4ى   ن = 
 فعت0لو ى        

 )جى( عند اشتقاق المعدل تصبح معادلة الجملة فس الصورة اآلتية : 
 فعتن0سي = أ ى

 جي                 
 وبأخذ لوغار تا الةرففن فنت  أن : نفعت 0ى        = 

 أ                    
 فعت = لو سي = لو أ0ن لو ى
 لو أ -لو سي                      
 فعت  = 0لو ى    

 ن                           
 فعت = العدد الملاح  لنات  الةرف اسطسر0ى 

 ت5ى    0 –ع = العدد الملاح  
 ملحوظة هامة : 

ت 0فنو  المؤلف بأن على اللار  أو الةالب اإللماا التاا فلط بالمعيادلتفن ى
ففرميييييا للوريييييول اليييييى أي عنرييييير مجريييييول اذا عليييييا  ت و طفطييييي  التعيييييوط 9ل ى

 العنارر األخري . 
 طرق حساب اجلملة والفائدة املركبة بأى مبلغ  – 5

عنيييد سسييياب الجملييي  والفائيييدة المر بييي  ألي محليييد نجيييد أننيييا بريييدد سسييياب 
فعتن فذا فرناف عدة ةير  مختلفي  لسسياب جملي  الجنطي  بفائيدة 0جمل  الجنط  ى

 مافلى : فعتن تنسرر فط0مر ب  ى
 ةر ل  الذرب العادي ىالذرب المبا رت .  – 0
 ةر ل  استخداا مف وف نرر   ذات السدفن .  – 9
 .  المعتادةةر ل  استخداا اللوغار تمات  – 3
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 ةر ل  استخداا اآلل  الساسب  .  – 4
 ةر ل  استخداا الجداول المالط  ىجداول الفائدة المر ب ت .  – 5

علييى  ةر ليي  ميين الةيير  السييالف  بييالتةحفخ يي  الذييوء علييى  الليياءوطم يين 
 المرال التالى : 

 ( : 1مثال )
جنطي  اسيترمر   يخص فيى حنيف مرير  0111أوجد فائدة وجمل  محلد تدر  

سيينوات بييالةر  المختلفيي   3سيينوطا لمييدة  %4  فييرع ةنةييا بمعييدل فائييدة مر بيي –
 السابل  .

 الحلول
 المباشر( الحم اإيتخدام طريقة الضرب العادى )الضرب  – 1

وهييذ  الةر ليي  تلتذييى وتتييا  وجرييدا   حفيير ن سسييطما اذا زادت تطميي  ن سفييظ 
 فى السطاة العملط  .  اتتعلد العملطات السساحط  لرذا ف نرا س تستخد

 وس  المرال الساحخ حرذ  الةر ل  فتحلور فطمافلى : 
 فعتن0سي ن = ى

 ت0514×  0514×  0514× ى 0111=  3رت14ف0ى 0111= 
 جنط  تلر با   0095=  00945654=  05094654×  0111= 

 أ -ل الفائدة المر ب  = سي 
  =  جنط  0945654=  0111 – 00945654الفائدة المر ب 

 0 –فعتن0ة المر ب  بملتذى المعادل  : ف=أ ]ىأو طم ن سساب الفائد
لييذا أم يين السيي  بةر ليي   3والجييدفر بالييذ ر أن تطميي  ن رييةفرة سفييظ ن = 

ف نييي  مييين  -3ادي أميييا اذا  انيييت ن  حفيييرة عليييى سيييحف  المريييال ن = الذيييرب العييي
 الرعوب  استخداا هذ  الةر ل  .

 ( الحم اإيتخدام مفكوك نظرية ذات الحدلن 2)
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وهيييذ  الةر لييي  هيييى األخيييري تتةليييب وتتيييا  وجريييدا  فذيييت عييين اإللمييياا التييياا 
 حنرر   ذات السدفن لذا فمن النادر استخدامرا فى السطاة العملط  . 

 و تحلور س  المرال الساحخ حرذ  الةر ل  فطمافلى : 
 3رت14ف0سي = أ ى

 [3رت14× ى 3 3ف  9رت14× ى 9 3رت ف 14× ى 0  3ف  0] 0111= 
 05094654× 0111ر[ = 111154رف 1146رف 09ف 0] 0111= 

 جنط  تلر با   0095=  00945654=                                       
 ل الةر ل  فى الس  الساحخ . وتسسب الفائدة حنف

وةر لي  ذات السيدفن  ميا فتذيق مين سي  المريال تتةليب عملطيات سسياحط  
لييذا  0اليى عيدد ميين السيدود = نف نفعت0 رفيرة ومعليدة سفييظ فيتا فيف الملييدار ى

 سدا  لرذا تتسا بالرعوب  .  30ف ن سدود المف وف =  31اذا  انت ن = 
 المعتادة  ( الحم اإيتخدام طريقة اللوغاريتمات3)

اللوغار تمييييات  جييييداولوهييييذ  الةر ليييي  تتةلييييب نييييوعفن ميييين الجييييداول األول 
والنوع اآلخر جداول األعيداد الملاحلي  للوغار تميات  ميا أن اسيتخدامرا فينجا عني  
نتيييائ  تلر حطييي  فليييط لريييذا مييين النيييادر اسيييتخداا جيييداول اللوغار تميييات فيييى السطييياة 

ل  األعيييدادتيييى تسيييوي لوغار تميييات العملطييي  سسيييطما بعيييد رريييور اآللييي  الساسيييب  ال
 الملاحل  لرا .  األعداد

ت بةر ليييي  اللوغار تمييييات المعتييييادة  مييييا هييييو محييييفن 0و تحلييييور سيييي  المرييييال ى
 فطمافلى : 

 بأخذ لوغار تا الةرففن فنت  أن :  3ت0514ى 0111سي = 
 0514لو  3ف  0111لو سي = لو 

 ر ىح ستخداا جداول اللوغار تماتت 10.1×  3ف  3511= 
 35150لو سي = 
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 وب ستخداا جداول األعداد الملاحل  للوغار تمات نجد أن : 
 جنط  0095سي = 

 أ  -وتسسب الفائدة بملتذى المعادل  ف = سي 
 
 

 ( الحم اإيتخدام اآللة الحايبة 4)
بعد أن أتسا العرر اليذي نعيطف فطي  حتليدا هائي  فيى مجيال اسلكترونطيات 

مييين العملطيييات الر اذيييط  لدرجييي  تم نريييا مييين باتيييت اآللييي  الساسيييب  تسيييوي الكرفييير 
المعلييييدة بسييييرول  وطسيييير ل لرييييذا  واإلسرييييائط اجييييراء  افيييي  العملطييييات الر اذييييط  

ت ذيييئفل  اسسيييتخداا فيييى رييي  وجيييود  لييي  3ل  9ل  0السيييابل  ى الةييير  أريييبست 
ساسب  متةيورة سفيظ سطم ين للفيرد سيواء العيادي أو المتخريص اجيراء عملطيات 

 ت وهو مع   ل  ساسب  .3ل  9ل  0سساحط  حرا ىالةر  
ميين هنييا فنبةييى علييى الةالييب أو اللييار  أن طعييرف اسييتخداا اآلليي  الساسييب  

الملسيييخ حريييا عنيييد  يييرائرا سفيييظ تسيييوي هيييذ   Manualبييياإلةتع عليييى الكتفيييب 
الكتفبات على أمرل  توذطسط  فتا اسستر اد حرا عند استخداا اآلل  الساسب  فيى 

 اجراء العملطات السساحط  . 
م يين افجيياز خةييوات اسييتخداا اآلليي  الساسييب  العادطيي  فييى افجيياد جمليي  وط 

 لتكون مر دا  للةالب فطمافلى :  نفعت0الجنط  الواسد بفائدة مر ب  ى
فعت علييى ال ا يي  فمييرت اذا  ييان معييدل 0التييى تمريي  ى األرتيياا تابيي   (1خطىىوة )

 . 0514فط تب  %4الفائدة المر ب  
 . INVطذةط على الزر  (2خطوة )

 . yXطذةط على الزر الذي علط   (3طوة )خ
 .  3فط تب الرتا  3ط تب الرتا الذي طمر  ن ف ذا  انت ن =  (4خطوة )
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طذةط على الزر = فطررر النات  النرائى على  ا   اآللي  الساسيب   (5خطوة )
 . 

ال الساحخ  ما هيو موذيق فطميافلى وطم ن تجر ب هذ  الخةوات لس  المر
: 

 
 3ت0514ى 0111=  3رت14ف0ى 0111سي = 

 جنط  00945654=  05094654×  0111=                       
 جنط  0945654=  0111 – 0094565أما ف =  

 ( الحم اإيتخدام الجداول المالية )جداول الفائدة المركبة(5)
ح للاء الذوء على الةر  السيالف  نجيد أن اليبع  منريا ريعب وطسيتدعى 

عن أنرا تستاج الى وتت وجرد  حفر ن سسطما اذا عملطات سساحط  ةو ل  فذت 
 انييت "ن"  حفييرة  مييا أن الييبع  ميين هييذ  الةيير  وعلييى وجيي  الخرييوص ةر ليي  
اللوغار تمات تعةى نتائ  تلر حط  فلط نتفجي  ألن الجيداول ال يائع  حيفن أفيدي س 
تستييوي اس علييى أربعيي  أو خمسيي  أرتيياا معنوطيي  فييى سييفن أن العملطييات السسيياحط  

 فائدة المر ب  غالبا تتعلخ بمبالد  حفرة ومدد ةو ل  . فى ال
فليييد تيييا  نفعت0لييي  الجنطييي  بفائيييدة مر بييي  أي ىإلفجييياد جم مييين ريييا وتسيييرطت  

سسيياب ذلييف فييى جييداول طةلييخ علفرييا "جييداول الفائييدة المر بيي " وتييد تيياا المؤلييف 
أرنيييياء دراسييييت  حلنييييدن ح عييييداد حرنييييام   محفييييوتر لتكييييو ن جييييداول للفائييييدة المر بيييي  

هييذ  المعييدست مييق واتييق السطيياة  تييتتءاسفييظ  %31بمعييدست تتييراوي حييفن % و
عليى سيوف الميال والتجيارة اس أني  العملط  . سسطما بعد ارتفاع األسعار وتأرفرهيا 

نريييرا  لذيييفخ الم يييان ف ننيييا نذيييمن الجيييداول الملسلييي  حريييذا الكتييياب بعييي  هيييذ  
وهيذ  الجيداول  –وسيدة زمنطي   51اليى  0المعدست عن وسدات زمن تتراوي مين 

مجمعيي  فييى جييداول واسييد تسييت المعييدست المختلفيي  بمعنييى أن الجييداول سسييحت 
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ت فييى رييفس  مسييتلل  ىأنريير ملسييخ علييى أسييال  يي  معييدل علييى سييدة ووذييع
 الكتابت . 

من هذ  الجداول مخريص للميدة والتيى تمري  عيدد السينوات  العمود األول
 أو عدد وسدات الزمن المتفخ على اذاف  الفائدة الى األر  فى نرافترا . 

ىالجيييييداول األولت مخريييييص لجملييييي  الجنطييييي  الواسيييييد أي  العمىىىىىود الثىىىىىانس
فائييدة مر بيي  تييدر  "ع" وميين الجييدفر بالييذ ر  عيين مييدة تييدرها "ن" ومعييدل نفعت0ى

أنيي  فوجييد جييدول ملسييخ بييلخر الجييداول المالطيي  لسسيياب جمليي  الجنطيي  بالمعييدست 
 يررت وأطذيا  جملي  الجنطي  عين  00ىمين  يرر ستيى  السين  المختلف  عن  يرور

فوا واسد وسوف ن يفر اليى بلطي  األعميدة األخيري ىالجيداول األخيريت فيى سفنريا 
   موذوعات الفائدة المر ب  . عند  رسنا لبلط

 لرذا طم ن س  المرال الساحخ ح ستخداا جداول الفائدة المر ب   اآلتى : 
 3ت0514ى 0111سي = 

 3وأماا ن= %4من جدول جمل  الجنط  تست ع =  – 0509465×0111= 
 جنفرا   0094565= 

 -سييييابل  بملتذييييى المعادليييي  ف = سييييي وتسسييييب الفائييييدة حيييينفل الةر ليييي  ال
 ص مما سلف المتسرات التالط  :ونستخل

رييعب   نفعت0أن بعيي  ةيير  سسيياب جمليي  الجنطيي  الواسييد بفائييدة مر بيي  ى – 0
علييى وجيي  الخرييوص ةر ليي  اللوغار تمييات وةر ليي  ذات السييدفن وةر ليي  
الذييرب المبا يير سسييطما اذا  انييت ن  حفييرة لييذا فييطم ن للةالييب اسسييتةناء 

 عنرا عند س  التمار ن . 
ان اسخر تييييان همييييا "ةر ليييي  اسييييتخداا اآلليييي  الساسييييب "ل "وةر ليييي  أن الةر لتيييي – 9

الجداول المالط " سرل  اسستخداا غفير أن الةر لي  األوليى ىح خسيتخداا اآللي  
الساسب ت تستدعى معرف  اسستخداا السسن لآللي  الساسيب  بعيد تيراءة جفيدة 
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سالي  المرفخ حرا وفيى هيذ  ال Manualلألمرل  التوذطسط  الكائن  بالكتفب 
طم يين للةالييب اسييتخداا اآلليي  الساسييب  فييى سيي  أي تمييار ن اللرييا اذا ذ يير 

 استخداا الجداول المالط  . 
أميا الةر لي  األخيري وهيى "اسيتخداا الجيداول المالطي " فريى تطسير العملطييات 
السسياحط  فذيت عين تيوففر الوتيت والجريد خاري  عنيد عيدا تيوافر اآللي  الساسييب  

ول  اسيتخدامرا اس اني  عليى اليرغا مين ذليف ف ني  تيد سفظ تتسا هذ  الجداول بسير
طرييعب أسطانييا  اسييتخدامرا سسييطما اذا  انييت معييدست الفائييدة أو الفتييرات الزمنطيي  
اليييواردة فيييى التميييار ن غفييير مدرجييي  بالجيييداول المالطييي  مميييا طلتذيييى عليييى الةاليييب 
دراسيي  ةيير  أخييري ىسييوف فييتا دراسييترا بعييد ذلييفت تم يين ميين اسييتخداا الجييداول 

 الط  فى مر  هذ  الساست .الم
والجييييدفر بالييييذ ر ان اسييييتخداا الجييييداول المالطيييي  طلتذييييى أن ط ييييون معييييدل 
الفائييدة والمييدة ميين جيينل واسييد بمعنييى أنيي  اذا  ييان المعييدل سيينوي فتحييد  تكييون 
الميييدة بالسييينوات أميييا اذا  انيييت الميييدة لطسيييت بالسييينوات فتحيييد مييين اجيييراء بعييي  

الجداول . سفظ طفتر  أن الجداول المالط   العملطات السساحط  تح  استخداا هذ 
فييتا اعييدادها علييى اعتبييار أن الفتييرات الزمنطييي  "ن" تتفييخ فييى ةحطعترييا مييق فتيييرات 
اذييياف  الفائيييدة اليييى األرييي  أي ميييق معيييدست الفائيييدة ىوهيييذا سيييوف فيييتا اطذييياس  

 بالتفرف  بعد ذلفت .
ار ن التوذيطسط  وتميي األمرلي هيذا وسيوف نسيتخدا الجييداول المالطي  فيى سيي  

هذا الجزء من الكتاب مق استخداا ةر ل  اآلل  الساسب  فى السياست التيى فتعيذر 
 استخداا الجداول المالط  . 

حساب اجلملة والفائدة املركبة فى حالة إضافة الفائدة فى نهاية   – 6
 وحدات زمنية غري سنوية . 
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د ميين ال ييائق أن تذيياف الفائييدة الييى األريي  فييى نراطيي   يي  سيين  اس انيي  تيي
طسدظ أسطانا أن تذاف الفائدة المر ب  فى نراط  وسدات زمنط  أكحر أو أتي  مين 
السين  بمعنيى  خير أن الفائيدة تيد تعليى الييى األري  فيى نراطي  وسيدات ومنطي  أتيي  
ميين السيين  أو أكريير منرييا وهييذا فترتييب علطيي  أنيي  سحييد ميين تييوائا معييدل الفائييدة مييق 

 وسدات الزمن لذا : 
لفائدة المر بي  عين وسيدات زمنطي  أكرير أو أتي  مين سين  اذا ذ ر أن معدل ا – 0

ففجب تسو   مردة اسسترمار أو استتيرا  مين سينوات اليى وسيدات زمنطي  
عيين  %9تكييون ميين نفييل وسييدة زميين المعييدل فمييرت  اذا  ييان معييدل الفائييدة 

سنوات ف ن  فجيب تعيدف  الميدة لكيى  5 رور و انت مدة اإلتترا   3   
 تتتئا مق المعدل . 

 وسدة زمنط  ربق سنوط  .  91=  4× 5أي المدة هنا =  
اذا ذ يير أن معييدل الفائييدة سيينوي أي عيين سيين  والفائييدة تعلييى أكريير ميين مييرة  – 9

 فى العاا فرذا فترتب علط  أن  سحد من : 
ىأت تسو يييي  المعييييدل السيييينوي المعةييييى لنييييا والييييذي طةلييييخ علطيييي  المعييييدل اإلسييييمى 

Nominal Rate ر فتم يى ميق وسيدة اليزمن التيى تذياف اليى معيدل  خي
الفائدة الى األري  فيى نرافتريا وطةليخ عليى هيذا المعيدل بالمعيدل السلطليى 

Effective Rate  و ييتا هييذا بلسييم  المعييدل السيينوي اإلسييمى علييى عييدد
 %6ميييرات تعلطييي  الفائيييدة فميييرت اذا ذ ييير أن المعيييدل السييينوي اإلسيييمى هيييو 

لنريييييف سييييينوي ىالمعيييييدل  يييييرور فييييي ن المعيييييدل ا 5والفائيييييدة تذييييياف  ييييي  
 يرور في ن  3 ذلف اذا  انيت الفائيدة تذياف  ي   %4السلطلىت =     = 

ذا  انييت الفائييدة تذيياف  يي   ييرر  %9المعييدل الربييق سيينوي =      =  وا 
 ف ن المعدل ال رري =      = 
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ىبت تسو   مدة اإلتترا  أو اإلسترمار الى وسيدات زمنطي  تتم يى ميق وسيدات  
دة الى األري  فيى نرافتريا و يتا هيذا بذيرب الميدة الزمن التى تذاف الفائ

عييدد مييرات اإلذيياف  فييى السيين  فعلييى سييحف  المرييال اذا  انييت × بالسيينوات 
 6 رور ف ن عدد وسدات اليزمن =  3سنوات والفائدة تذاف     6المدة 

ذا  انيييت الفائيييدة تذييياف  ييي   يييرر فييي ن عيييدد  39=  4×  وسيييدة زمنطييي  وا 
 ة زمنط  . وسد 25=  09×  6=  الزمنوسدات 

 وطم ن توذطق ما سحخ من ختل األمرل  اآلتط  : 
 (2مثال )

سينوات  6جنطي  الميدة  05111استرمر  خص فى أسيد الحنيوف محليد تيدر  
 والمةلوب سساب    من الجمل  المر ب  والفائدة المر ب  اذا علمت أن : 

 عن    سنتفن . %01معدل الفائدة المر ب   –أ 
 عن    نرف سن  .  %. ب  معدل الفائدة المر  –ب 

 الحم
عىىن كىىم  %11)أ( حيىىاب الجملىىة والفائىىدة المركبىىة اإميىىتخدام معىىدل الفائىىدة 

 ينتلن : 
عن    سنتفن طعنى أن الفائدة تذاف الى األر  مرة     %01المعدل 

لييذا ففجييب أن فييتا تعييدف  مييدة الليير  الييى وسييدات زمنطيي  تتم ييى مييق  –سيينتفن 
اللر  عليى الفتيرة التيى تذياف الفائيدة اليى األري  المعدل وهذا فتا بلسم  مدة 

 فى نرافترا ىسنتفنت وذلف  اآلتى : 
 سنوات 6               

 وسدات زمن    منرا سنتفن 4مدة اللر  =            = 
                   9    

 نفعت0سي = أ ى
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  =  ت ئدة المر بىبالك ف فى جداول الفا 4ت0501ى 05111الجمل  المر ب  
 جنفرا   9025055=  0545401×  05111=                    

 4وأماا ن =  %01من جداول الفائدة المر ب  تست ع = 
 وبالتالى ف ن : 

 جنفرا   525055=  05111 – 9025055األر  = –الفائدة المر ب  = الجمل 
عىىن كىىم  %7)ب( حيىىاب الجملىىة والفائىىدة المركبىىة اإيىىتخدام معىىدل الفائىىدة 

 ينة : نصف 
وفى هذ  السال  أطذا فنبةيى تسو ي  ميدة اللير  اليى وسيدات زمنطي  تتئيا 

 معدل الفائدة والذي طذاف    نرف سن  . 
 وسدة زمنط     منرا نرف سن .  05=  9×  6لذا ف ن مدة اللر  = 

  =  05ت.051ى 05111الجمل  المر ب 
 جنفرا   4496954=  9525905×  05111=                    

 05وأماا ن =  %.من جداول الفائدة المر ب  تست ع 
  =  جنط  9296954=  05111 – 4496954الفائدة المر ب 

 ( 3مثال )
 %05جنفرا فيى أسيد الحنيوف بمعيدل  5111أودع مسمد عرمان محلد تدر  

 يرور ف سسيب جملي  مالي  فيى نراطي   4سنوطا ف ذا علميت أن الفائيدة تذياف  ي  
 سنوات . 5مدة 

 الحم
 مرات فى السن  .   3عدد مرات اذاف  الفائدة الى األر  

                   05% 
  رور 4عن  %5المعدل السلطلى =         = 

                     3 
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  رور  4وسدة زمنط     منرا  05=  3× 5المدة = 
 نفعت0سي = أ ى

 05ت0515× ى 5111سنوات =  5جمل  ما لدي مسمد عرمان فى نراط  
 جنفرا  .  94.3556=  951.623×  5111= 
 

 وخالصة القول
فنبةيييى عليييى الةاليييب تحييي  سييي  أي تمييير ن مييين تميييار ن الفائيييدة المر بييي  أن 
ذياف  الفائيدة والتيى تيد  فنرر الى مدي التوافخ حفن وسدات زمن الميدة والمعيدل وا 

 تنسرر فى رتظ ساست هى : 
مييق وسييدة زميين المعييدل ووسييدة توافييخ  يي  ميين وسييدة زميين المييدة  الحالىىة األولىىس :

 زمن اذاف  الفائدة .
أط  م ي ل  سفيظ فيتا تةحفيخ تيانون الجملي  المر بي   افى هذ  السال  س فحدو 

 مبا رة دون أي تعدف  . 
جنطيييي  اسييييترمرها  0111عنييييد سسيييياب جمليييي  محلييييد  علييييى سييييحف  المرييييال :

سيينوطا فييي ن  %01سيينوات بمعيييدل فائييدة مر بييي   5 ييخص فييى حنيييف مريير لميييدة 
ألن المييدة  5ت0501ى 0111ليي  تسسييب مبا ييرة حتةحفييخ اللييانون : أي سييي = الجم

 بالسنوات والمعدل سنوي والفائدة تذاف سنوطا  . 
تفيياوت وسييدة زميين المييدة عيين وسييدة زميين المعييدل ووسييدة زميين  الحالىىة الثانيىىة :

اذييياف  الفائيييدة وفيييى هيييذ  السالييي  فنبةيييى أوس تسو ييي  الميييدة اليييى 
زمين المعييدل ووسيدة زميين اذيياف  وسيدات زميين تتفيخ وع وسييدات 

 الفائدة .
جنطيييي  اسييييترمرها  0111عنييييد سسيييياب جمليييي  محلييييد  علييييى سييييحف  المرييييال :
عين  ي  نريف  %5سنوات بمعيدل فائيدة مر بي   6 خص فى حنف مرر لمدو 
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سن  ف ن الجمل  المسيتسل  تسسيب لعيد تسو ي  الميدة اليى وسيدات زمين تتيوائا ميق 
 ائدة ى   نرف سن ت  مافلى : وسدة زمن المعدل ووسدة زمن اذاف  الف

 وسدة زمن    منرا نرف سن  . 05=  9×  6المدة = 
 05ت0515ى 0111حتةحفخ اللانون أي : سي =  وبالتالى فالجمل  تسسب

 
    سنتفن ف ن الجمل  تسسب بعد سساب المدة %5أما اذا  ان المعدل 

=        =4  
 4ت5051ى 0111وسدات زمن    منرا سنتان أي : سي = 

 تفاوت وسدة زمن المعدل مق وسدة زمن اذاف  الفائدة :  الحالة الثالثة :
وفى هذ  السال  فجب على الةالب التفرت  عميا اذا  انيت وسيدة زمين اذياف  

 الفائدة أكحر أو أرةر من وسدة زمن المعدل  مافلى : 
 إذا كانت وحدة زمن إضافة الفائدة أكار من وحدة زمن المعدل  –أ 

الساليي  سحييد ميين تسو يي  المعييدل المعةييى لنييا وهييو المعييدل اسسييمى فييى هييذ  
السنوي الى معدل سلطلى را بعد ذلف تسو   المدة الى وسدات تتم ى ميق وسيدة 

 زمن المعدل السلطلى . 
جنطي  اسيترمرها  يخص فيى  0111عند سساب جملي   على سحف  المرال :

وتذياف الفائيدة  ي  سينوطا  %5سنوات بمعدل الفائيدة مر بي   6حنف مرر لمدة 
 سنتفن . ف ن الجمل  المستسل  تسسب بعد : 

 .  9× الى معدل سلطلى وذلف بذرب   %5تسو   المعدل اسسمى  –أ 
 عن    سنتفن .  %01=  9×  5أي المعدل السلطلى 

 .  9سنوات بلسمترا على  6تسو   المدة  –ب 
 وسدات    منرا سنتان .  4أي المدة =      = 

 4ت0501ى 0111مل  المستسل  = لذا فالج

6 
9 

6 
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 إذا كانت وحدة زمن إضافة الفائدة أصغر من وحدة زمن المعدل –ب 
فييى هييذ  الساليي  سحييد ميين تسو يي  المييدة الييى وسييدات زميين ميين نفييل جيينل 
وسدة زمن اذاف  الفائدة را بعد ذليف تسو ي  المعيدل اسسيمى اليى معيدل فتم يى 

 مق وسدة زمن اذاف  الفائدة الى اسر  .
جنطي  اسيترمرها  يخص فيى  0111عند سساب جملي   ى سحف  المرال :عل

سنوطا مق اذاف  الفائيدة اليى  %5سنوات بمعدل فائدة مر ب   6حنف مرر لمدة 
  خر     رر ن . ف ن الجمل  المستسل  تسسب بعد :  األر 

  4× سنوات وذلف بذربرا  6تسو   المدة  –أ 
 ا  رر ن . وسدة زمن    منر 39=  5×  6أي المدة = 

اليييى معيييدل فتم يييى ميييق وسيييدة زمييين اذييياف   %5تسو ييي  المعيييدل اسسيييمى  –ب 
 الفائدة الى األر  وذلف بلسمت  على عدد مرات اإلذاف  . 

     رر ن %0أي المعدل السلطلى =       = 
 39ت0510ى 0111لذا ف ن : الجمل  المستسل  = 

 املعدل اإلمسى واملعدل احلقيقى  – 7

Nominal Rate & Effective Rate 
" فتحفن لنا أن معدل الفائدة المر ب  الذي فتةفير 5من  رسنا السالف للحند "

تطمت  حتةفر عدد ميرات اذياف  أو تعلطي  الفائيدة اليى األري  طةليخ علطي  المعيدل 
اسسمى أما اذا تا تسو   المعدل األخفر الى معيدل جدفيد فتم يى أو فتوافيخ ميق 

نط ت التى تذاف الفائدة الى األر  فيى نرافتريا في ن وسدات الزمن ىالفترات الزم
 هذا المعدل طةلخ علط  المعدل السلطلى . 

وطعرف المعدل السلطلى بأني  "الز يادة الفعلطي  لكي  وسيدة مين وسيدات النليود 
 الملترذ  أو المسترمرة عن سن   امل " . 

5% 
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دد والجييدفر بالييذ ر أن المعييدل السلطلييى حز ييد عيين المعييدل اسسييمى وفلييا لعيي
 مرات اذاف  أو تعلط  الفائدة على األر  فى السن  . 

من را طم ن لللار  معرف  الفير  حيفن المعيدل اسسيمى والسلطلي  مين خيتل 
 المرالفن التوذطسففن اآلتففن : 

 
 المثال التوضيحس األول : 

سيينوطا والفائييدة تذيياف الييى األريي   %6بفيير  أن معييدل الفائييدة المر بيي  
المعيييدل هيييو المعيييدل اسسيييمى أميييا معيييدل الفائيييدة السلطلييي   ميييرتفن فيييى السييين  فريييذا

 سنوطا  .  %6عن نرف سن  وهذا بت ر ب أكحر من  %4الملاح  ل  هو 
 المثال التوضيحس الثانس : 

ميرات  4والفائدة تذاف الى األري   %5بفر  أن معدل الفائدة السنوي 
السن  تسسب  ميافلى جنط  فى نراط   011فى السن  ف ن جمل  الفائدة المر ب  لي 

 : 
 4ف      ت  0ى 011جنط  فى نراط  السن  =  011جمل  

 جنط  01550354=  4ت05105ى 011= 
 جنط  550354=  011 – 01550354ل تطم  الفائدة فى نراط  السن  = 

 وبالتالى ف ن : 
 مييا  %5حفنمييا المعييدل اسسييمى =  %550354معييدل الفائييدة السلطلييى = 

 تحفن لنا سالفا  
أنيي  فنبةييى بعييد حطييان الفيير  حييفن المعييدل السلطلييى السيينوي  خالصةةة القةةولو

والمعدل اسسمى اطذاي العتت  حفنرميا و طفطي  سسياب اسيدهما بمعلومييط  اآلخير 
العتتيييييي  أهمطيييييي  خاريييييي  سسييييييطما فييييييى اسطيييييياا المعارييييييرة ىعرييييييد . سفييييييظ لرييييييذ  

ففريييا  الخرخرييي ت والتيييى تسييياول ففريييا الحنيييوف سيييذب العميييتء سسيييترمار أميييوالرا
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مختليييف نتفجييي  تفييياوت عيييدد  اوذليييف بعييير  معيييدست فائيييدة واسيييدة اس أن عائيييده
مرات اذاف  الفائدة الى األر  فى السن  سفظ  لميا زادت عيدد ميرات اإلذياف  

 فى السن  زاد بالتالى معدل الفائدة السلطلى . 
 
 

 ثانيًا : التمارين التدريبية على الفصل األول 
جنطي  بمعيدل فائيدة مر بي   4111والجملي  لمحليد تيدر   ت اسسب الفائدة المر بي 0ى

 سنوطا فى    من الساست اآلتط  :  01%
  رور .  3سنوات والفائدة تذاف     4اذا  انت المدة  –أ 

  رور .  3سنوات و 5اذا  انت المدة  –ب 
 فوما  . 45سنوات والفائدة تذاف     4اذا  انت المدة  -جي 

 2جنطيييي  ميييين حنييييف مريييير فييييرع ةنةييييا لمييييدة  9111ت اتتيييير   ييييخص محلييييد 9ى
سييييينوات  . والمةليييييوب : سسييييياب  ييييي  مييييين الجملييييي  والفائيييييدة المر بييييي  فيييييى 

 السالتفن التالفتفن : 
 سنوات .  3عن     %09اذا  ان معدل الفائدة  –أ 

  رور .  4والفائدة تذاف     %09اذا  ان معدل الفائدة  –ب 
 

 ن الفيييا مييين الجنفريييات بمعيييدل ت اسسيييب الجملييي  المر بييي  عنيييد اسيييترمار ع ييير 3ى 
 ت أن الفائدة تذاف الى اسر  .يسنوات اذا علم 6دة يولم %09فائدة 

    أربع   رور    -   ست   رور     جي  –   سن        ب  –أ 
  
فيرع  فير ال يفف بفائيدة  –ت استرمر أسام  مسمد محلةا  ما فى حنيف اسسي ندر   4ى

فييي ذا علميييت أنييي  ليييو  –سييينوات  3سييينوطا الميييدة  %5بسيييطة  بمعيييدل تيييدر  
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استرمر نفل المحلد وبنفل المعدل ولنفل المدة بفائدة مر ب  ستز د الفائيدة 
 –جنطي   05595المر ب  عليى الفائيدة البسيطة  فيى نراطي  الميدة بمحليد تيدر  

 فما هو تطم  المحلد الذي استرمر  أسام  مسمد ؟ . 
فييرع  فيير ال ييفف  –ى جنطيي  فييى الحنييف اسهليي 5111ت اسييترمر  ييخص محلييد 5ى 

خييتل الييرتظ سيينوات  %5سيينوات بمعييدست فائييدة مر بيي  سيينوط   01لمييدة 
خيييتل الخميييل  %01خيييتل السييينتفن الرابعييي  والخيييامل ل  %6األوليييى ل 

سيينوات الخفييرة . المةلييوب : سسيياب ررييفد هييذا ال ييخص فييى نراطيي  المييدة 
 المذ ورة . 

سييينوات فييي ذا  5لميييدة ت اتتييير  همييياا مسميييد همييياا محليييد ميييا مييين حنيييف النفييي  5ى 
جنطي  وذليف عليى أسيال  34415103علمت أن جمل  هذا المحلد تدرت حي 

سيييينوطا  . المةلييييوب : سسيييياب أريييي  المحليييييد  %459معييييدل فائييييدة مر بيييي  
 الملتر  . 
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