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 :NPER عدد الدفعات دالة: 4 – 3 – 2
االستثمار استنادًا إلى دفعات دورية ثابتة، ومعدؿ فائدة  فترات تساعد ىذه الدالة في حساب عدد

 ثابت.

 
 :جممة الدالة من الوسيطات التاليةبناء ويتكون 

),,,,( typefvpvpmtratNPER  
طة: قيمة توّفر معمومات إلجراء ما، )وسي الوسيطاتعمى  NPERيحتوي بناء جممة الدالة و 

 التالية: أو حدث، أو أسموب، أو خاصية، أو دالة، أو برنامج جزئي.(
 Rate )معدؿ الفائدة كؿ فترة زمنية. : مطموبة  )المعدؿ 
 Pmt )المدفوعات التي تـ سدادىا في كؿ فترة؛ ال يمكف أف تتغير  :مطموبة  )المدفوعات

ى رأس ماؿ وفائدة ولكف بدوف رسوـ أو ضرائب عم pmtعمى مدى السنة. تحتوي 
 أخرى. 

 Pv )القيمة الحالية، أو مقدار المبمغ اإلجمالي الذي تساويو  :مطموبة  )القيمة الحالية
 سمسمة المدفوعات المستقبمية اآلف. 

 Fv )القيمة المستقبمية أو الميزانية النقدية التي تريد إحرازىا  :اختيارية  )القيمة المستقبمية
، يفترض أف تكوف صفرًا )القيمة fvعد إتماـ دفعة السداد األخيرة. إذا تـ حذؼ ب

 المستقبمية لمقرض، عمى سبيؿ المثاؿ الصفر(. 
 Type )ويشير إلى موعد استحقاؽ الدفعات.  8أو  7الرقـ : اختيارية  )النوع 
 عند استحقاؽ دفعات السداد لتساوي type تعييف

 رة الزمنيةفي نياية الفت أو تـ حذفو 0

 الزمنية في بداية الفترة 1
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 :(2)محمول في المحاسبة المتوسطة مثال
ؿ.س اآلف مف أجؿ الحصوؿ  87:,7?8تخطط إحدى الشركات عمى أف تراكـ مبمغ مقداره 

أشير،  :ؿ.س تدفع في نياية كؿ  89,777عمى دفعات دورية عادية مقدار الواحدة منيا 
 %.=8وتحقؽ معدؿ فائدة مركبة 

 مطموب:ال
 .NPERحساب عدد الدفعات  – 1
 حساب عدد السنوات. – 2

 الحل:
 :NPERحساب عدد الدفعات  – 1

 بالتعويض في الدالة:

 

 
 دورة. 89بالتالي فإف ناتج الصيغة ىو 

 عدد السنوات: – 2
 سنوات وىو المطموب. : = ;÷  89عدد مرات الدفع خالؿ السنة= ÷ نقسـ عدد الدورات 
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 :Rate: دالة معدل الفائدة 5 – 3 – 2
محددة كفاصؿ بيف عممية تسديد كؿ فترة زمنية المعتمد لمعدؿ الفائدة  تساعد في حساب

 الدفعات.
 يتكوف بناء جممة الدالة مف الوسيطات التالية:

),,,,,( guesstypefvpvpmtnperRate  
 التالية: الوسيطاتعمى  Rateيحتوي بناء جممة الدالة و 

 Nper )داد في القسط العدد اإلجمالي لفترات دفعات الس :مطموبة  )عدد الفترات
 السنوي. 

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

 . fv، يجب عميؾ تضميف الوسيطة pmtأخرى. إذا تـ حذؼ 
 Pv )القيمة الحالية، وىي ما تساويو القيمة اإلجمالية لسمسمة  :بةمطمو   )القيمة الحالية

 دفعات السداد المستقبمية اآلف. 
 Fv )القيمة المستقبمية أو الميزانية النقدية التي تريد  :اختيارية  )القيمة المستقبمية

، يفترض أف تكوف صفرًا )تكوف fvتحقيقيا بعد إتماـ دفعة السداد األخيرة. إذا تـ حذؼ 
 (. 7مة المستقبمية لمقرض عمى سبيؿ المثاؿ القي

 ويشير إلى موعد استحقاؽ الدفعات.  8أو  7الرقـ  :اختيارية  )النوع( 
 عند استحقاق دفعات السداد لتساوي type تعيين

 في نياية الفترة الزمنية أو ميمؿ 0

 الزمنية في بداية الفترة 1
 Guess )معدؿ. تخميف ما سيكونو ال :اختيارية  )تخميين 

 بالمائة.  87، يفترض أف تكوف guessإذا حذفت 
 ، حاوؿ استخداـ قيـ مختمفة Rateإذا لـ يتحوؿ 

 مثال:
دفعات مف خالؿ إجراء ؿ.س  97:,:<8,8تخطط إحدى الشركات عمى أف تراكـ مبمغ مقداره 

 نة ولمدة خمس سنوات.ؿ.س تدفع في نياية كؿ س 977,777دورية عادية مقدار الواحدة منيا 
 :المطموب

 .Rateحساب معدؿ الفائدة  – 8
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 الحؿ:

 
 بالتعويض في الدالة:

 

 
 %.?نجد أف ناتج الصيغة ىو 

 مالحظات ىامة جدًا:
ىي الخطأ  Rateالمتتالية ال تصؿ إلى قيمة تقريبية تكوف نتيجة  Rateإذا كانت نتائج  – 8

#NUM!. 
)تخميف(  GUESSفي اإلصدارات السابقة ليذه الدالة كانت تتطمب مدخاًل إضافيًا يسمى  – 9

يمثؿ النقطة االبتدائية في  GUESSفكاف المدخؿ  Rateوىو التوقع عف قيمة تقريبية لممعدؿ 
 إنجازات التقريبات المتتالية.

 بالقيمة السالبة. Fvخاؿ القيمة المستقبمية مف الضروري جدًا إد – :
فنحصؿ عمى القيمة المستقبمية المطموبة  Fvلمتأكد مف صحة الجواب يمكف تطبيؽ دالة  – ;

 كما يمي:
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 ؿ.س. 97:,:<8,8% نحصؿ عمى قيمة مستقبمية مقدارىا ?نالحظ أنو فعاًل عند 

 محمول:( غير 2مثال )
ؿ.س، وبعد  87,777يودع سعيد مبمغًا مف الماؿ في المصرؼ كؿ شير بدفعة شيرية مقدارىا 

فما ىو معدل الفائدة السنوي ؿ.س.  977,777شير أراد استعادة أموالو فحصؿ عمى  ?8
 الذي احتسب عمى المودعات.

 :SLN الكتاإلى: دالة 6 – 3 – 2
 الثابت لمموجودات في فترة زمنية واحدة.وفؽ طريقة القسط الؾ تاإلى حسابتفيد ىذه الدالة في 

 ,life)salvage,SLN(costمف  بناء الجممةويتكوف 
 Cost )التكمفة األولية لألصوؿ.مطموبة:  )التكمفة 
 Salvage المتبقية في نياية العمر اإلنتاجي القيمة مطموبة:  (أو النفاية )قيمة الخردة

 .لألصؿ
 Life عدد الفترات التي سيتـ فييا  مطموبة: (العمر اإلنتاجي لمموجوداتأو  مدة)ال

 .الؾ الموجوداتتإى
 بدون نفاية: 1مثال 

ؿ.س، يقدر عمرىا اإلنتاجي  77777;بمبمغ  <8/8/978اشترت إحدى المنشآت سيارة في 
 وكانت المنشأة تتبع طريقة القسط الثابت في حساب اإلىتالؾ. سنوات، 87بػ

 المطموب:
 تحديد قسط اإلىتالؾ السنوي. -8
 فقط. <978إثبات القيود المحاسبية الالزمة عف عاـ  -9
 .<8/89/978:إظيار األثر في قائمة الدخؿ والميزانية الختامية في  -:
 الحل:
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 تحديد قسط اإلىتالك السنوي: -1

 
 

 
 ؿ.س. 7,777;نالحظ أف القسط السنوي 

 فقط: 2117إثبات القيود المحاسبية الالزمة عن عام  – 2
 

 
;7,777 

 
 

;7,777 

:8/89/978> 
 السياراتاستيالؾ مصروؼ مف حػ/ 
 السياراتاستيالؾ جمع إلى حػ/ م      

 إثبات استيالؾ السيارات        
 

;7,777 
 
 

;7,777 

 بتاريخو
 ممخص الدخؿ )حػ/ أ. خ(مف حػ/ 
 السياراتاستيالؾ  مصروؼ إلى حػ/     

 اتإقفاؿ مصروؼ استيالؾ السيار         
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 :31/12/2117إظيار األثر في قائمة الدخل والميزانية الختامية في  – 3
 كما يمي: <8/89/978:ويظير حػ/ مجمع استيالؾ اآلالت في 

 حػ/ مجمع استيالؾ اآلالت   
 البيػػػػاف ؿ.س البيػػػػاف ؿ.س

 مف حػ/ استيالؾ اآلالت 7,777;  
   31/12رصيد دائن  7,777;
;7,777  ;7,777  

 
 ويظير مصروؼ االستيالؾ السنوي ضمف المصاريؼ التشغيمية في قائمة الدخؿ:

 البيػػػػػاف جزئي كمي
 يطرح: مصاريف تشغيمية   
 استيالؾ سيارات (7,777;) 
   

 كما يمي: <8/89/978:وتظير السيارات في الميزانية في 
 البياف البيػػػػػػاف ؿ.س 

 
 

:=7,777 

 
;77,777 

(;7,777) 

 :ل غير متداولة ممموسةصوأ
 سيارات

 االستيالؾمجمع ( -)

 

 يمثؿ صافي القيمة الدفترية لألصؿ. 7,777=:إف مبمغ 
 سابقًا كان يتم الحساب كمايمي:

 تحديد قسط اإلىتالؾ السنوي:
  %. 87 = 877× 87÷  8كما يمي =  معدؿ االستيالؾ السنوي يمكف حساب

× = القيمة الخاضعة لالستيالؾ  <8/89/978: بالتالي فإف مصروؼ االستيالؾ السنوي في
 ؿ.س.  7777;% = 87×  77777;% = 87

 العمر اإلنتاجي÷ أو مصروؼ االستيالؾ = القيمة الخاضعة لالستيالؾ 
 ؿ.س. 7777;سنوات =  87÷  77777;= 
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 :مع نفاية 2 مثال
لمنشأة اتباع ؿ.س نقدًا، وقررت ا 77777?بمبمغ  <8/8/978اشترت إحدى المنشآت آلة في 

سنوات، وقيمة  >طريقة القسط الثابت في استيالؾ اآللة، حيث يبمغ عمرىا اإلنتاجي المقدر 
 %.87النفاية المقدرة في نياية عمرىا اإلنتاجي 

 المطموب:
 تحديد قسط اإلىتالك السنوي. -1
 فقط. 2117إثبات القيود المحاسبية الالزمة عن عام  -2
 .31/12/2117يزانية الختامية في إظيار األثر في قائمة الدخل والم -3
 الحل:

 
 

 
 يتـ إثبات شراء اآلالت مف خالؿ القيد التالي:

?77777  
?77777 

8/8/978> 
 اآلالت مف حػ/ 
 النقدية في الصندوؽإلى حػ/          

 إثبات شراء اآلالت                 
 يالعمر اإلنتاج÷ مصروؼ االستيالؾ = القيمة الخاضعة لالستيالؾ 

 العمر اإلنتاجي÷ النفاية(  –= ) تكمفة األصؿ 
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 ؿ.س. 777;;8سنوات =  >( ÷ 7.8×77777? – 77777?= )
 

 كما يمي: <8/89/978:ويثبت مصروؼ االستيالؾ في 
 

8;;777 
 
 

8;;777 

:8/89/978> 
 اآللةاستيالؾ مصروؼ مف حػ/ 
 اآلالتاستيالؾ جمع إلى حػ/ م         

 ستيالؾ اآلالتإثبات ا                 
 

8;;777 
 
 

8;;777 

 بتاريخو
 ممخص الدخؿ )حػ/ أ. خ(مف حػ/ 
 اآلالتاستيالؾ  مصروؼ إلى حػ/      

 إقفاؿ مصروؼ استيالؾ اآلالت        
 ويظير حػ/ اآلالت كما يمي:

 حػ/ اآلالت  
 البيػػػػاف ؿ.س البيػػػػاف ؿ.س
إلى حػ/ النقدية في  77777?

 الصندوؽ
  

 8/89:رصيد مديف  77777?  
?77777  ?77777  

 كما يمي: :8/89/978:ويظير حػ/ مجمع استيالؾ اآلالت في 
 حػ/ مجمع استيالؾ اآلالت   

 البيػػػػاف ؿ.س البيػػػػاف ؿ.س
 مف حػ/ استيالؾ اآلالت 777;;8  

   8/89:رصيد دائف  777;;8
8;;777  8;;777  

 <8/89/978:قائمة الدخؿ عف الفترة المنتيية في 
 البيػػػػػػاف جزئي كمي

 مصاريؼ تشغيمية:  
 مصروؼ استيالؾ اآلالت (777;;8) 

 كما يمي: <8/89/978:وتظير اآلالت في الميزانية في 
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 البياف ؿ.س البيػػػػاف ؿ.س ؿ.س
 
 

=<=777 

 
?77777 

(8;;777) 

 غير متداولة ممموسة:أصوؿ 
 آالت

 االستيالؾمجمع ( -)

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


