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 الفائدة وكلفة األستثمارات

 عند الحديث عن الفائدة وكمفة األستثمارات فأنو يجب اوال التمييز بين الفائدة والعائد عمى رؤوس االموال.  

 الفائدة: التعويض الذي يدفعو المقترض نتيجة الستخدامو اموال المقرض

 الموالوعن استخدام المقترض  المقرض التعويض الذي يتسممو العائد:

ويالحظ ان الفائدة ال تدفع عنيا اي ضرائب,بينما يدفع عمى العائد ضرائب, ويجب ان يثبت في بداية فترة 
ترض لضمان استرجاع القرض في المستقبل اي االقتراض معدل الفائدة, كما يجب ان يوجد ضمان لدى المق

 في نياية فترة االقتراض المتفق عمييا.

 

 انواع الفوائد:

 البسيطة:الفائدة  .1

تعرف الفائدة عمى أنيا العائد الذي يدفع مقابل استخدام األموال، وتحسب الفائدة البسيطة عادة عمى         
 فاذا فرضنا االن انأصل المبمغ فقط، وال تحسب فائدة عمى الفوائد 

p رأس المال المدفوع في بداية فترة االستثمار =. 

i معدل الفائدة =. 

n ستثمارية التي يستثمر فييا رأس المال= عدد الفترات اال. 

I = الذي يحققو المبمغ المستثمر خالل فترة االستثمار. او الفائدة مقدار الربح البسيط 

 وعمى ضوء ما تقدم من تعريف يمكن كتابة المعادلة التالية:
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                                                                           ( ) 

رأس المال المستثمر اضافة الى االرباح المتحققة وعمى ولكن في نياية الفترة االستثمارية يجب دفع كل من 
( يمكن التعبير عنو Sذلك يكون االجمالي الذي يتوجب دفعة في نياية فترة االستثمار ولنرمز اليو بالرمز)

 بالمعادلة التالية:

               (     )                            ( ) 

 

 (١مثال)

 معدل ٌحسب.  البنك وكان سنوات، 3 لمدة التجارٌة البنوك أحد من دٌنار 01111 مبلغ التجار أحد اقترض

 . للبنك المستحقة الفائدة %.احسب مقدار03 بسٌطة   فائدة

 

   (     )    

       (        ) 

                     دينار        

 

 (2مثال )

% سنوًيا، وتم االتفاق مع البنك عمى  21دينار بمعدل فائدة بسيطة  0555اقترض أحد األشخاص مبمغ 
 . المطموب : إيجاد جممة ما يستحق لمبنك. سنوات 0سداد أصل القرض والفوائد المستحقة بعد 

  

   (     ) 

      (        ) 
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 (3مثال)

ًٌا،%  02 بسٌطة فائدة بمعدل بالبنك، دٌنار 6111 مبلغ األشخاص أحد أودع شهورالمطلوب  6 ولمدة سنو

 .المستحق المبلغ وجملة الفائدة مبلغ اٌجاد

 الحل:

 مبلغ الفائدة

            

  
    

  
         

                                                          دينار      

 المبمغ المستحقجممة 

      
           

                      دينار       

 (4مثال)

شيور تبين أن مجموع ما  7دينار في أحد البنوك التجارية، وبعد مرور  0555أودع أحد األشخاص مبمغ 
 . اوجد معدل الفائدة البسيطة الذي احتسبيا البنك . دينار 0.58.5يستحقو ىذا الشخص يساوي 

 الحل:

   (     )   

           (     ) 

      شيريا        



الفائدة وكلفة األستثمارات                                                                     الفصل الثالث  

 

Qahtan A. Mahmood Page 4 
 

                سنويا              

 

 :الربح العادي والربح الدقيق .2

عندما تكون فترة االستثمار اقل من سنة فان الطريقة المتبعة اعتياديا ىو القيام بالحسابات عمى اساس ان 
ون النتيجة لذلك اننا نكون قد كوالشير بدوره يتكون من ثالثين يوما وتالسنة تتكون من اثني عشر شيرا 

اعتبرنا ان السنة تتكون من ثالثمائة وستين يوما.ولكن الطريقة الدقيقة لحساب الربح ىي ان ناخذ في 
 االعتبار ان السنة تتكون من ثالثمائة وخمسة وستين يوما.

  

    
 

   
 ( )                             الربح البسيط االعتيادي                                

 

    
 

   
 ( )                                الربح البسيط الدقيق                                

 

 (5مثال)

 02% بسٌطة فائدة بمعدل البنوك احد من 9/  2/  0998 بتارٌخ دٌنار 5111 مبلغ التجار أحد اقترض

ا ًٌ  سنو

 ٌتم البداٌة فً 21/  7/  0998 بتارٌخ علٌه المستحقة الدقٌقة والفائدة االعتٌادٌة الفائدة حساب:  المطلوب

 : ٌلً كما الزمنٌة الفترة حساب

 مجموع االٌام تموز اٌار حزٌران نٌسان اذار شباط 2 االشهر

عدد اٌام 
 االستحقاق

09 30 31 30 31 21 060 

 

 الحل:
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      الربح البسيط االعتيادي                                

          
   

   
      

                 دينار     

 

    
 

   
   الربح البسيط الدقيق                                

          
   

   
    

                         دينار      

 الفائدة المركبة .3

في الفائدة المركبة، فيتم احتساب فائدة أخرى عمى الفوائد المستحقة، بمعنى عدم اعتبار المبمغ األصمي ثابتًا 
تحتسب عمى أساسو الفوائد، بل جعمو متغيرا عن طريق زيادة فائدة الوحدة الزمنية عمى أصل المبمغ، 

 كل من األصل والفوائد مًعا .واحتساب الفائدة عمى 

 السنة االولى                                                      (   )           

             (   )  السنة الثانية                        (   )  

  

             (   )  السنة الثالثة                        (   )  

 القانون العام

  

   (   )                                                                 ( ) 
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 (6مثال)

% سنوًيا فإذا  21دينار في احد البنوك التجارية بمعدل فائدة مركب،  15555أودع أحد األشخاص مبمغ 
سنوات من ايداع المبمغ، وما ىي  0يستحق ليذا الشخص بعد كانت الفوائد تضاف سنوًيا، فما ىي جممة ما 

 : قيمة الفوائد المستحقة لو

 : الحل

   (   )        

       (      )                            

                                  دٌنار           

 (7مثال) 

%  02 ٌساوي سنوي مركب فائدة بمعدل التجارٌة البنوك أحد فً دٌنار 51111 مبلغ األشخاص أحد أودع

 . سنوات01ولمدة 

  تضاف الفوائد كانت إذا المدة نهاٌة فً الشخص لهذا ٌستحق ما جملة اٌجاد:  المطلوب

ا.  أ ًٌ ا ربع.  ب.          سنو ًٌ ا.  ج           . سنو ًٌ  . شهر

 : الحل

 

 : سنوايا تضاف الفوائد كانت إذا.  أ

       

   (   )         

       (      )                                       

                                    دٌنار         
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 : سنوايا ربع تضاف الفوائد كانت إذا.  ب

 %3=4/02=  سنوٌة الربع الفائدة

 . فترة 41 = 4 × 01 هً الفائدة أساسها على تضاف التً الزمنٌة الفترات عدد

 الحل:

       (      )      

                                    دٌنار           

 : شهريا تضاف الفوائد كانت إذا.  ج

 %0%=02/02=  الشهرٌة الفائدة

 ) زمنٌة )فترة شهر 021 = 01 × 02=  الزمنٌة الفترات عدد

 الحل:

 

   (   )           

       (      )                                        

                                    دٌنار         

 

 وتطبيقاتها    الحالية القيمة

 تساوي الحالية القيمة جممة فإن المبمغ، ليذا الحالية القيمة ىي ما لمبمغ النقدية القيمة أن اعتبرنا إذا      
 لمبمغ الحالية القيمة إيجاد كيفية لمعرفة المركبة لمفائدة األساسي القانون استخدام ويمكن االسمية لو، القيمة
 أن حيث واحد نقدي

  

  
 

(   ) 
                                                    ( )    
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 (8مثال)

 السنوي الفائدة معدل كان إذا سنوات 6 بعد علٌه الحصول المتوقع من دٌنار 5000 لمبلغ الحالٌة القٌمة هً ما

 سنوٌا. 02% المركب

 الحل:

  

  
 

(   ) 
      

  
    

(      ) 
                     

                        دٌنار           

 

 (9مثال)

 السنوي الفائدة معدل كان إذا سنوات 6 بعد علٌه الحصول المتوقع من دٌنار 5000 لمبلغ الحالٌة القٌمة هً ما

ا تضاف 02% المركب ًٌ  . شهر

 الحل:

 %0معدل الفائدة الشهري=

 72=02*6الفترة=

  
    

(      )  
                     

 

                        دٌنار         
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 مؤثرائدة االسمي ومعدل الفائدة المعدل الف

. الحقٌقً السنوي الفائدة ومعدل االسمً، السنوي الفائدة سعر بٌن نفرق أن ٌجب المركبة الفوائد سةدرا  عند

 ولكً نفهم الفرق دعنا نأخذ المثال التالً:

% تحسب كل نصف سنة 01دٌنار عراقً ٌراد استثمارها بفائدة مركبة مقدارها  0111لنفرض انه لدٌنا 

 دٌنار. 0211% وتكون جملة المبلغ فً نهاٌة السنة 21فٌقال ان معدل الفائدة االسمً السنوي 

% 01الفائدة المؤثر فهو ٌختلف عن ذلك ففً خالل الستة االشهر االولى تربح االلف دٌنار بواقع أما معدل 

دٌنار تستثمر هذه بدورها  0011مائة دٌنار عراقً وٌصبح رأس المال فً نهاٌة فترة االستثمار االولى 

 0201ً نهاٌة السنة دٌنار وتكون جملة المبلغ ف001% اٌظا لتربح 01خالل الستة االشهر الثانٌة بواقع 

 %.20دٌنار وٌكون معدل الفائدة المؤثر هو 

 للحصول على العالقة بٌن معدل الفائدة االسمً ومعدل الفائدة المؤثر نتبع ما ٌلً

   (   )                                                                 ( ) 

عندما تكون عدد الفترات االستثمارية في السنة الواحدة ىي ( ىي معدل الفائدة االسمي rاذا فرضنا ان )
(m.) 

ىو معدل الفائدة خالل الفترة االستثمارية الواحدة   

 
 

 ويمكن حساب الكمية المتراكمة بعد سنة واحدة بالربح المركب من المعادلة التالية

    (  
 

 
)                                                                    ( ) 

 ( فان الكمية المتراكمة بعد سنة واحدة تحسب من المعادلةieواذا رمزنا لمعدل الفائدة المؤثر بالرمز )

    (     )                                                                ( ) 

 ( يمكن الحصول عمى ما يمي:8()7وبمساواة طرفي المعادلتين)
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 (  
 

 
)           (     )                                                    

 

    (  
 

 
)                                                        ( )            

 (10مثال)

دٌنار عراقً لمواجهة صعوبة مالٌة وهذا المبلغ من المال ٌمكن اقتراضه  0111مبلغ من المطلوب اقتراض 

 % احسب كل مما ٌلً:2من بنك تموٌل بمعدل فائدة شهري مقدارة 

 االجمالً المتراكم لرأس المال بعد مضً سنتٌن اذا كان الربح ٌحسب كفائدة بسٌطة -0

 بعد مضً سنتٌن.  االجمالً المتراكم لرأس المال والربح المركب -2

 معدل الفائدة االسمً عندما ٌحسب الربح المركب بصفة شهرٌة. -3

 معدل الفائدة المؤثر عندما ٌحسب الربح المركب بصفة شهرٌة. -4

 الحل:

0-  

   (     )           (         )              دينار      

2-   

    دينار          (      )      (   )   

3- 

 االستثمارٌة فً السنة الواحدة الفائدة االسمً= سعر الفائدة فً الفترة الواحدة * عدد الفتراتمعدل 

                     =1012*02=1024                       
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 معدل الفائدة المؤثر  -4

    (  
    

  
)
  

           

                                                           

 

 اتالدفـع

ىي اقساط تدفع بصفة دورية مثل اقساط تسديد الديون ودفع حصص التأمين وحصص التقادم واالندثار 
 االستثمار اي في نياية السنة, وخالفو والنوع العادي من ىذه الدفع يدفع في نياية فترة 

( من nفترة زمنية مقدارىا )( ىو مقدار الدفعة المتجانسة التي تدفع بصفة دورية خالل Rلو فرضنا ان )
 السنين.

 

 

 

 

 

 

 وعمى ىذا االساس يمكن حساب اجمالي الدفعة االولى من المعادلة التالية: 

 الدفعة االولى                                                         (   )     
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 الدفعة الثانية                                                         (   )     

 الدفعة الثالثة                                                         (   )     

 اما الدفعة االخيرة يمكن حسابيا من المعادلة التالية

 الدفعة االخيرة                                                     (   )     

                
   (   )      (   )      (   )     (   )        (  )                 

 ( نحصل عمى ما يمي:i+1( في )25نضرب طرفي المعادلة)

 (   )   (   )    (   )      (   )     (   )     (  )                 

 ( نحصل عمى22( من المعادلة)25نطرح المعادلة )

     (   )                                                 (  ) 

    [
(   )   

 
]                                              (  ) 

 (11مثال)

دينار في نياية كل سنة ولمدة عشر  055إيداع مبمغ اتفق أحد األشخاص مع إحدى شركات التأمين 
جممة ما يستحقو ىذا  احسب. سنوًيا 8سنوات، فإذا عمم أن معدل الفائدة المركبة السائد في السوق يساوي %

 . الشخص في نياية المدة

 :الحل

    [
(   )   

 
]          

        [
(      )    

    
]         دينار                         
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 (12مثال)

سنوات ومعدل  8دينار عراقي وتقدر فترة حياتة التشغيمية ب  1.555الكمفة االبتدائية لبرج تقطير ىي 
 555.% سنويا. فاذا كانت قيمة االنقاض لبرج التقطير ىي .الفائدة الموثر الرصدة التقادم او االندثار ىو 

 .كمفة التقادم السنوية لمجيازدينار ,احسب 

 الحل:

 دينار S  =1.555-.555 =15555كمفة التقادم او االندثار الكمية = 

 كمفة التقادم السنوية يمكن حسابو من المعادلة التالية:

    [
 

(   )   
]          

  

        [
    

(      )   
]     دينار           

 

 القيمة الحالية لدفعة من الدفع

مقدار رأس المال الذي لو استثمر االن بسعر فائدة مركب مقدارىا  تعرف القيمة الحالية لدفعة من الدفع بانيا
(i العطى في نياية المدة االستثمارية نفس االجمالي الذي تعطيو دفعة تدفع بصفة دورية وتستثمر لنفس )

 الفترة التي يستثمر فييا رأس المال .

 =القيمة الحالية لمدفع Pفاذا كانت 

   (   )                                                                 ( ) 

    [
(   )   

 
]                                                       (  ) 
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( 0لما كان المطموب ان يكون المتراكم االجمالي واحد في كمتا الحالتين فال بد من مساواة طرفي المعادلتين )
 ( 25و)

    [
(   )   

 (   ) 
]                                                       (  ) 

 

إن ما يميز ىذه الدفعات أنيا تدفع أو تستحق في أول كل وحدة زمنية، وكثيرا ما يفضل المستثمرون ىذا 
 النوع من الدفعات، إذ أن جممة الدفعة الفورية أكبر من جممة الدفعات العادية، 

 

 (  25مثال)

% ولقد رغب ىذا الممول في تسديد 6ممول اقترض خمسون الف دينار عراقي بمعدل فائدة مؤثر مقدارة   

 دينة خالل خمس سنوات عمى صورة دفع سنوية متساوية ماقيمة كل دفعة سنوية يجب عمية دفعيا.

 الحل:

    [
 (   ) 

(   )   
]      

         [
    (      ) 

(      )   
]                              دينار                
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 الدفع األبدية أو األزلية ومبدأ رسمالة الكمفة:

وىي عبارة عن دفعة تدفع بصفة ازلية لفترة غير محددة وىذا النوع من الدفع يعد ذو اىمية خاصة عند دراسة 
 مبدأ رسمالة الكمفة.ولتوضيح ذلك نأخذ المثال التالي:

( وان فترة حياة الجياز ىي عشر CVدينار ولنرمز ليذه الكمفة ب) 21555شراء جياز ىي نفرض كمفة 
دينار وعمى ىذا االساس تكون كمفة استبدال  1555سنوات وقيمة انقاضة في نياية فترة حياتة التشغيمية ىي 

ار الييا ( وىي كمفة االحالل او االستبدال ويش25555= 1555-21555الجياز القديم بجياز جديد ىي )
( والسؤال ىو ما مقدار رأس المال االزم استثمارة في المصرف بحيث يربح ربحا مركب بمعدل CRبالرمز)

ما قيمة عشر االف ىي مقدار النقص في قيمة الجياز حتى يمكن فائدة لكي يحقق في نياية العشر سنوات 
 احالل او استبدال الجياز القديم بجياز جديد.

  Pاالبتدائي المراد استثمارة في البداية ىو =نفرض ان رأس المال 

  Sاما جممة راس المال والربح في نياية فترة االستثمار فيي = 

 كمفة االحالل او االستبدال ىي

                                                                        (  ) 
   (   )                                                                 ( ) 
  (    )(   )

                                                       
 (   )      (   )

                                                          
 [(   )   ]    (   )

                                (  )    

 ( 26( في معادلة )0نعوض معادلة )

 (   ) [(   )   ]    (   )
                             

  
  

[(   )   ]
                                          (  ) 
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 فانة يمكن كتابة المعادلة التالية: Kفاذا فرضنا المبمغ االزم لرسمالة الكمفة ىو = 

                                                                  

 

      
  

[(   )   ]
                                                 (  )      

 (2.مثال )

 1555دينار وقيمة انقاضو في نياية فترة تشغيمو المقدرة عشر سنوات ىي  21555برج تقطير فراغي كمفتو 
 % احسب المبمغ الالزم لرسمالة الكمفة ليذا الجياز.6فائدة مركب دينار فاذا فرض ان المال يستثمر بمعدل 

 الحل

      
  

[(   )   ]
                                                 

         
     

[(      )    ]
                                       دينار          


