
43 

 

 
 تطبيقات حاسوبية في المحاسبة

 خامسةالمحاضرة ال
 د. ربيع سميا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (:PPMTدالة الدفعات ) ثالثًا:
(، عند الضغط عمى PPMTعند اختيار الداالت المالية سيظير لدينا مف ضمنيا دالة الدفعات )

ائمة، سيتغير مربع الحوار ليظير لدينا وسطاء الدالة وأيضًا يظير شرح اسـ الدالة مف مربع الق
 بسيط عف عمميا كما في الشكؿ التالي:
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وىي تدؿ عمى حساب دفعات رأس الماؿ المستثمر استنادًا إلى دفعات دورية ثابتة ونسبة فائدة 

 عند اختيار الدالة اضغط موافؽ لتنتقؿ إلى مربع الحوار اآلخر.ثابتة. 
 
 

 

)وسيطة: قيمة توّفر معمومات إلجراء ما، أو  الوسيطاتعمى  PPMTيحتوي بناء جممة الدالة 
 التالية: حدث، أو أسموب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.(
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 Rate )معدؿ الفائدة لكؿ فترة زمنية :مطموبة  )المعدل . 

 Per )إلى  8تحدد الفترة ويجب أف تقع في النطاؽ مف  :مطموبة  )الفترةnper . 

 Nper )العدد اإلجمالي لفترات دفعات السداد في القسط  :مطموبة  )عدد الدفعات
 السنوي. 

 Pv )القيمة الحالية، وىي ما تساويو القيمة اإلجمالية  :مطموبة  )القيمة الحالية
 تقبمية اآلف. لسمسمة دفعات السداد المس

 Fv )القيمة المستقبمية، أو الميزانية النقدية التي تريد  :اختيارية  )القيمة المستقبمية
)صفرًا(،  7، يفترض أف تكوف fvإحرازىا بعد إتماـ دفعة السداد األخيرة. إذا حذفت 

 . 7بمعنى، أف القيمة المستقبمية لمقرض ىي 
 موعد استحقاؽ الدفعات. ويشير إلى  8أو  7الرقـ  :اختيارية  النوع 

 

 

 

 عند استحقاق دفعات السداد لتساوي type تعيين

 في نياية الفترة الزمنية أو ميمؿ 0

 الزمنية في بداية الفترة 1

 مالحظات:
 شيرية دفعات بسداد قمت إذا. متناسؽ بشكؿ nper و rate لتعييف الوحدات تستخدـ أنؾ تأكد

 لػ 89*;و rate لػ 89%/89 استخدـ بالمائة، 89 بنسبة سنوية بفائدة سنوات أربع عمى لقرض
nper .ذا  .nper لػ ;و rate لػ% 89 استخدـ القرض، لنفس سنوية دفعات بسداد قمت وا 

 مثال: ليكن لدينا المعمومات التالية:
 (PPMTالدالة )

 الوصف البيانات
 معدل الفائدة السنوٌة 10%

 عدد سنوات القرض 2

 مقدار القرض 2000
 الوصف )النتيجة( لصيغةا



46 

 

=PPMT(A3/12, 1, 
A4*12, A5) 

 (75.62-من القرض ) دفعة السداد على رأس المال للشهر األول

 عند التطبيؽ في إكسؿ تظير لدينا األشكاؿ التالية: و

 

 
 

 وتكون نتيجة الصيغة كما يمي:

 
 وتقرأ النتيجة األولى كما يمي:

ة السداد عمى رأس الماؿ لمشير األوؿ مف دفعي مقدار ى ( ؿ.س75.62إف القيمة )
 .;9% وعدد دفعات 87عند معدؿ ( 9,777القرض)

 
 :2مثال 
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 الدالة: تظير الدالة المدخمة كما يمي في شريط الصيغة
 

 
 

 يمي: تكون نتيجة الدالة كما

 
 
 :Present Value (PV)لقيمة الحالية : دالة ا2 – 3 – 2

ة متساعد في إظيار القيمة الحالية لالستثمار. ويقصد بالقيمة الحالية القيمة اإلجمالية لسمس
فقد  ،اآلف. فمثاًل عندما تقرر الشروع في أخذ قرض ما المستحقة دفعات السداد المستقبمية

ف قيمة القرض  لفترات والدفعات.ترغب في تحديد القيمة الحالية عند معدؿ معيف وعدد مف ا وا 
 تمثؿ القيمة الحالية لمقرض.

 التالية: الوسيطاتعمى  PVيحتوي بناء جممة الدالة 
 Rate  :معدؿ الفائدة كؿ فترة زمنية. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا حصمت عمى  مطموبة

بالمائة مقسـ عمى دفعات سداد شيرية، يكوف  87فائدة سنوية  قرض شاحنة بمعدؿ
%. يمكنؾ إدخاؿ :?.7أو  89%/87معدؿ الفائدة الخاص بؾ كؿ شير ىو 

 إلى الصيغة كمعدؿ.  :?7.77% أو :?.7أو  %89/87
 Nper  :العدد اإلجمالي لفترات السداد في القسط السنوي. عمى سبيؿ المثاؿ،  مطموبة

سيارة عمى أربع سنوات مقسمة عمى دفعات سداد شيرية، يكوف إذا حصمت عمى قرض 

 معدل الفائدة السنوٌة 8%

 عدد سنوات القرض 11

 مقدار القرض 211111
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إلى الصيغة لػ  ?;( فترة زمنية، يمكنؾ إدخاؿ ?;)أو  89*;لمقرض الخاص بؾ 
nper . 

 Pmt  :دفعة السداد التي يتـ سدادىا كؿ فترة زمنية وال يمكف تغييرىا في خالؿ  مطموبة
رأس الماؿ والفائدة وال تتضمف رسومًا أو  pmtمدة القسط السنوي. وعادة ما تتضمف 

ضرائب أخرى. عمى سبيؿ المثاؿ، فإف الدفعات الشيرية عمى قرض سيارة بقيمة 
ر.س. يمكنؾ  ::.:=9بالمائة تكوف  89. عمى أربع سنوات بنسبة ؿ.س 87.777
، يجب عميؾ تضميف pmt. إذا تـ حذؼ pmtإلى الصيغة كػ  ::.:=9-إدخاؿ 
 . fvالوسيطة 

 Fv )القيمة المستقبمية أو الميزانية النقدية التي تريد  اختيارية:  )القيمة المستقبمية
)القيمة  7، ُيفترض أف تكوف fvتحقيقيا بعد سداد دفعة السداد األخيرة. إذا تـ حذؼ 

(. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا أردت ادخار 7المستقبمية لمقرض تكوف عمى سبيؿ المثاؿ 
سنة، تكوف القيمة المستقبمية إذًا  ?8مشروع معيف في . لالشتراؾ في ؿ.س 7.777>
. ويمكنؾ إذًا توقع االستثمار عند معدؿ الفائدة وتحديد الكمية التي يجب ؿ.س 7.777>

 . pmt، يجب تضميف الوسيطة fvعميؾ ادخارىا شيريًا. إذا تـ حذؼ 
Type )ويشير إلى موعد استحقاؽ الدفعات 8أو  7اختيارية. الرقـ   )النوع . 

 عند استحقاؽ دفعات السداد لتساوي type تعييف

 في نياية الفترة الزمنية أو تـ حذفو 0

 الزمنية في بداية الفترة 1
 مثال: 
ىو المبمغ الذي يجب عميؾ إيداعو اليوـ لمحصوؿ عمى دفعات دورية مقدار الواحدة منيا  ما

 %.87فائدة سنوات عند معدؿ  :ولمدة  نياية كل سنةؿ.س تدفع في  97,777
 الحل:

 باستخداـ قانوف القيمة الحالية لدفعات دورية =

i

i
Rpv

n)1(

1
1




 
 .PMTىي نفسيا  Rمالحظة:  

 وبعد الرجوع إلى جداوؿ القيمة الحالية نقوـ بالتعويض في معادلة القيمة الحالية لدفعات دورية=
 ؿ.س. <:<,@;=  >?=?;.9×  97,777
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ؿ المسألة ببساطة مف خالؿ التعويض في الدالة كما ىو مبيف في أما باستخداـ إكسؿ فيمكف ح
 الشكؿ التالي:

 

 
 

 

 
ؿ.س فيجب  97,777تقرأ الصيغة كما يمي: لمحصوؿ عمى دفعات دورية مقدار الواحدة منيا 

 .;7.<:<,@;إيداع مبمغ وقدره 
 مالحظة ىامة:

( فنحصؿ عمى 97,777بة )بالقيمة السال PMTلمحصوؿ عمى رقـ موجب يتـ إدخاؿ الدفعة  
 الجواب بشكؿ موجب كما يمي:
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 (:2مثال )

تدفع في بداية كؿ سنة. سبالعودة إلى بيانات المثاؿ السابؽ ولنفترض أف مقدار الدفعة الدورية 
 حساب القيمة الحالية. المطموب:

 الحل:
( يكوف 9متوسطة )مقرر المحاسبة الل اً وفقىنا المطموب القيمة الحالية لدفعات دورية مستحقة. و 

 القانوف عمى الشكؿ التالي:

)1(
)1(

1
1

i
i

i
Rpv

n






 
 بالتعويض:

 =;@,>:>.7; ( ×8.8 = )<;,>87.> 
( لنحصل عمى الدفعة 1رقم ) Typeأما عند التطبيق في إكسل فيكفي أن نضع في خانة 

 المستحقة في بداية كل سنة كما يمي:
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 (:3مثال )

ؿ.س  77,777>عرض مف إحدى الشركات لقاء مبمغ وقدره  تستأجر إحدى الشركات صاالت
 9789مف كؿ عاـ ابتداًء مف عاـ  78/78سنويًا عممًا أف تاريخ استحقاؽ اإليجار يبدأ في 

 .=8/89/978:ولغاية 
 %.11والمطموب: ماىي القيمة الحالية ليذا االلتزام إذا كان معدل الفائدة 

  291849932.72ناتج الصيغة  الحل:

 
 (:4ال )مث

يفكر محمود في التسجيؿ في كمية العموـ اإلدارية في جامعة الشاـ الخاصة، وذلؾ لمدة أربع 
 .ؿ.س 7,777>9كؿ ستة أشير مبمغًا وقدره  (بدايةنياية )أو سنوات دراسية. عمى أف يدفع في 

 فما ىو المبمغ الذي يجب عميو إيداعو اآلف لمحصوؿ عمى مقدار الدفعات نصؼ السنوية
 .%89عممًا أف معدؿ الفائدة  طموبةالم

 كل ستة أشير: نيايةفي  – 1 الحل:
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ؿ.س  7,777>9مقدار الواحدة منيا في نياية كؿ ستة أشير أي لمحصوؿ عمى دفعات دورية 

 اآلف. @79.8?,>8=,8دفعات فيجب عميو إيداع مبمغ ومقداره  ?% ولمدة 87بمعدؿ 
 كل ستة أشير: بدايةفي  – 2

 
ؿ.س  7,777>9مى دفعات دورية في بداية كؿ ستة أشير مقدار الواحدة منيا أي لمحصوؿ ع

 اآلف. >:.:@>,=@=,8دفعات فيجب عميو إيداع مبمغ ومقداره  ?% ولمدة 87بمعدؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


