
 ١٥ 

  

  .الطريقة المختصرة الحتساب الفائدة والجملة( طريقة النمر والقواسم):  خامسا

وھي طريقة مختصرة اليجاد الفائدة لعدة مبالغ لفترات مختلفة بمعدل مشترك 
  وبالشكل االتي :

  ع ×ن  ×م =  تف    

  معدل سعر الفائدة ×   عدد االيام ×= م          

                   ١٠٠                   ٣٦٠   

   معدل سعر الفائدة ×عدد االيام  ×م =       

                         ٣٦٠٠٠  

  عدد االيام ×النمر = حاصل ضرب المبلغ 

  سعر الفائدة ×النمر فت =  ←اذن 

                           ٣٦٠٠٠  

% سنويا والمطلوب ايجاد الفائدة ٥بفائدة مثال/ استثمر شخص المبالغ االتية 
  .٥/٦/٢٠٠٩التجارية لھذه المبالغ بتاريخ 

  ١٧/٣/٢٠٠٩دينار بتاريخ  ٢٠٠

  ١٦/٤/٢٠٠٩دينار بتاريخ  ٤٠٠

  ٦/٥/٢٠٠٩دينار بتاريخ  ٣٠٠

  الفترة × النمر = المبلغ المجموع  ٦  ٥  ٤  ٣ المبالغ
  ١٦٠٠٠=  ٨٠ × ٢٠٠  ٨٠  ٥  ٣١ ٣٠ ١٤ االول
 ٢٠٠٠٠=  ٥٠ × ٤٠٠  ٥٠  ٥  ٣١ ١٤   الثاني

 ٩٠٠٠=  ٣٠ × ٣٠٠  ٣٠  ٥  ٢٥     الثالث

مج 
 النمر

          ٤٥٠٠٠  

  

  دينار  ٦٫٢٥=      ٥ × ٤٥٠٠٠=   فت =      سعر الفائدة ×النمر فت =  

             ٣٦٠٠٠                                ٣٦٠٠٠  

              



 ١٦ 

% سنويا والمطلوب ايجاد رصيد ھذا ٦مثال/ اودع شخص المبالغ االتية بفائدة 
  الشخص نھاية الفترة باستخدام الفائدة الصحيحة.

  يوم ٦٠دينار لمدة  ٨٤٠يوم ،  ٧٠دينار لمدة  ٦٨٠يوم ،  ٥٠دينار لمدة  ٤٥٠

  الفترة × النمر = المبلغ   الفترة  المبالغ
  ٢٢٥٠٠=  ٥٠ × ٤٥٠  ٥٠  االول
 ٤٧٦٠٠=  ٧٠ × ٦٨٠  ٧٠  الثاني

 ٥٠٤٠٠=  ٦٠ × ٨٤٠  ٦٠  الثالث

  ١٢٠٥٠٠   مج النمر
  

  دينار  ١٩٫٨=      ٦ × ١٢٠٥٠٠=   فت =      سعر الفائدة ×النمر فص =  

             ٣٦٥٠٠                                ٣٦٥٠٠  

  الجملة = مجموع المبالغ + الفائدة

  دينار ١٩٨٩٫٨= ١٩٫٨+ ١٩٧٠=          

علي من العمليات االتية اذا كان المعدل المعتمد للسحب مثال / ما ھو رصيد التاجر 
  %.٩وااليداع 

  ليةمنوع الع  الفترة  المبالغ
  ايداع  ٥٠  ٣٠٠
 ايداع  ٤٠  ٤٠٠

 سحب  ٣٥  ٥٠٠

 ايداع  ٣٠  ٢٠٠

 سحب  ٢٠  ١٠٠

  

  الفترة × النمر = المبلغ   الفترة  المبالغ
+١٥٠٠٠+  ٥٠  ٣٠٠  
+١٦٠٠٠+  ٤٠  ٤٠٠ 
-١٧٥٠٠-  ٣٥  ٥٠٠ 
+٦٠٠٠+  ٣٠  ٢٠٠  
-٢٠٠٠-  ٢٠  ١٠٠  
+١٧٥٠٠+    ٣٠٠  
  



 ١٧ 

  دينار  ٤٫٣٧٥=      ٩ × ١٧٥٠٠=   فت =      سعر الفائدة ×النمر فت = 

             ٣٦٠٠٠                            ٣٦٠٠٠  

  = مجموع المبالغ + الفائدة( الرصيد )الجملة 

  دينار٣٠٤٫٣٧٥= ٤٫٣٧٥+ ٣٠٠= +         

% ٩التاجر علي من العمليات االتية اذا كان معدل االيداع  مثال / ما ھو رصيد
  %.١٠ومعدل السحب 

  ليةمنوع الع  الفترة  المبالغ
  ايداع  ٥٠  ٣٠٠
 ايداع  ٤٠  ٤٠٠

 سحب  ٣٥  ٥٠٠

 ايداع  ٣٠  ٢٠٠

 سحب  ٢٠  ١٠٠

  

  جدول االيداع

  الفترة × النمر = المبلغ   الفترة  المبالغ
١٥٠٠٠+  ٥٠  ٣٠٠  
١٦٠٠٠+  ٤٠  ٤٠٠ 
٦٠٠٠+  ٣٠  ٢٠٠  
٣٧٠٠٠    ٩٠٠  

  

  جدول السحب

  الفترة × النمر = المبلغ   الفترة  المبالغ
١٧٥٠٠  ٣٥  ٥٠٠ 

٢٠٠٠  ٢٠  ١٠٠ 

١٩٥٠٠    ٦٠٠ 

  

  رصيد السحب  –الرصيد = رصيد االيداع 

  )     سعر الفائدة ×النمر رصيد االيداع= مج المبالغ + فت (

                                             ٣٦٠٠٠  



 ١٨ 

  دينار ٩٠٩٫٢٥= ٩٫٢٥+٩٠٠=       ٩ ×٣٧٠٠٠+ ٩٠٠= 

               ٣٦٠٠٠  

  )     سعر الفائدة ×النمر رصيد السحب= مج المبالغ + فت (

                                             ٣٦٠٠٠  

  دينار ٦٠٥٫٤= ٥٫٤+٦٠٠=       ١٠ ×١٩٥٠٠+ ٦٠٠= 

               ٣٦٠٠٠  

  دينار ٣٠٣٫٨٥=  ٦٠٥٫٤ –٩٠٩٫٢٥الرصيد = 

 ٧مثال/ ما ھو معدل الفائدة المعتمد لدى مصرف اذا علمت انه منح فوائد بمقدار 
اشھر ، سحب  ٣دينار لمدة  ٢٠٠دينار عن ايداعاته ومسحوباته االتية : ايداع 

دينار   ٣٠٠اشھر، سحب  ٥دينار لمدة  ٤٠٠ايداع  دينار لمدة شھران ،  ١٠٠
  اشھر. ٤لمدة  

  الفترة × النمر = المبلغ   الفترة  المبالغ
+٦٠٠+  ٣  ٢٠٠  
-٢٠٠-  ٢  ١٠٠ 
+٢٠٠٠+  ٥   ٤٠٠ 
-١٢٠٠-   ٤  ٣٠٠  
+١٢٠٠+    ٢٠٠  

  %٧ع =  ←    ع × ١٢٠٠=  ٧=        سعر الفائدة ×النمر فت = 

             ١٢٠٠                            ٣٦٠٠٠  

دينار   ٨،٠٥مثال/ اذا كانت الفوائد المتحققة من عمليات السحب وااليداع ھي 
 ٤٠٠% فما ھو مبلغ االيداع المجھول : ايداع ٦وان معدل الفائدة المعتمد ھو 

 ٨١ر لمدة يوم ، ايداع ؟ دينا ٧٠دينار لمدة   ٢٠٠يوم ، سحب  ١١٠دينار لمدة 
  يوم. ٦٠دينار لمدة    ١٠٠يوم، سحب 

  الفترة × النمر = المبلغ   الفترة  المبالغ
+٤٤٠٠٠+  ١١٠  ٤٠٠  
-١٤٠٠٠-  ٧٠  ٢٠٠ 

 م ٨١+  ٨١   م+
-٦٠٠٠-   ٦٠  ١٠٠  

  يوم ٨١+٢٤٠٠٠   +م٢٠٠
  



 ١٩ 

      ٦×يوم  ٨١+٢٤٠٠٠=  ٨،٠٥   ←     سعر الفائدة ×النمر فت = 

             ٣٦٠٠٠                                     ٣٦٠٠٠                              

  م٤٨٦=١٤٥٨٠٠←  م٤٨٦+١٤٤٠٠٠=٢٨٩٨٠٠

  دينار ٣٠٠=٤٨٦ ÷١٤٥٨٠٠م= 

مثال/ ما ھي مدة المبلغ المسحوب في عمليات السحب وااليداع واذا كان معدل 
دينار لمدة  ٢٠٠دينار : ايداع  ٦١٧،٢٥الرصيد ھو  % وان٩الفائدة المعتمد ھو 

اشھر،  ٤دينار لمدة  ٤٠٠اشھر ، ايداع  ٥دينار لمدة   ١٠٠اشھر ،  سحب  ٦
  اشھر. ٣دينار لمدة  ٣٠٠، ، ايداع شھردينار لمدة  ؟   ٢٠٠سحب 

  الفترة × النمر = المبلغ   الفترة  المبالغ
+١٢٠٠+  ٦  ٢٠٠  
-٥٠٠-  ٥  ١٠٠ 
+١٦٠٠+  ٤   ٤٠٠ 
+٦٠٠+  ٢  ٣٠٠  
+٢٩٠٠+    ٨٠٠  
  

      سعر الفائدة ) ×فت (النمر رصيد المبالغ المعلومة= مج المبالغ + 

                                                      ١٢٠٠  

  دينار ٨٢١،٧٥= ٢١،٧٥+٨٠٠=       ٩ ×٢٩٠٠+ ٨٠٠= 

               ١٢٠٠  

  المعلومةرصيد المبالغ  -رصيد المبلغ المجھول= الرصيد الكلي 

  ردينا ٢٠٤،٥ - =  ٨٢١،٧٥ -٦١٧،٢٥=                          

  ع) ×+ ن ١الرصيد (الجملة)= م (

  ن١٨٠٠  +٢٠٠ =٢٠٤،٥ ← ) ٩ ×ن + ١(  ٢٠٠=  ٢٠٤،٥

                           ١٢٠٠                               ١٢٠٠     

  اشھر ٣= ١،٥ ÷٤،٥ن=  ←ن ١،٥+  ٢٠٠=٢٠٤،٥

  



 ٢٠ 

مثال/ ما المبلغ المجھول في عمليات السحب وااليداع التالية اذا كان معدل االيداع 
 ١٥٠دينار: ايداع  ٣٠٥،٣٧٥% وان الرصيد نھاية المدة ٧% ومعدل السحب ٦

دينار لمدة  ٢٠٠اشھر ، ايداع  ٥دينار لمدة   ١٠٠اشھر ،  سحب  ٦دينار لمدة 
سحب  شھر.٢دينار لمدة  ؟داع اشھر، ، اي ٤دينار لمدة    ١٥٠اشھر، سحب  ٤

  دينار لمدة شھر.  ١٠٠

  جدول االيداع

  الفترة × النمر = المبلغ   الفترة  المبالغ
٩٠٠+  ٦  ١٥٠  
٨٠٠+  ٤  ٢٠٠ 
  م٢+  ٢  م
  م٢+١٧٠٠    +م٣٥٠

  

  )     سعر الفائدة ×النمر رصيد االيداع= مج المبالغ + فت (

                                             ١٢٠٠  

  م ١٢+  ٠٠١٠٢م + +٣٥٠=   ٦×م٢ +١٧٠٠+ م + ٣٥٠= 

                     ١٢٠٠                                ١٢٠٠  

  م١،٠١+ ٣٥٨،٥ ←م٠،٠١+ ٨،٥+م + ٣٥٠

  جدول السحب

  الفترة × النمر = المبلغ   الفترة  المبالغ
٥٠٠  ٥  ١٠٠ 

٤٥٠  ٣  ١٥٠ 

١٠٠  ١  ١٠٠ 

١٠٥٠    ٣٥٠  
  

  )     سعر الفائدة ×النمر المبالغ + فت (رصيد السحب= مج 

                                             ١٢٠٠  

  دينار ٣٥٦،١٢٥= ٦،١٢٥+٣٥٠=       ٧ ×٠٠٥١+ ٣٥٠= 

               ١٢٠٠  

  رصيد السحب –الرصيد = رصيد االيداع 



 ٢١ 

  ٣٥٦،١٢٥ -م ١،٠١+ ٣٥٨،٥= ٣٠٥،٣٧٥    

  دينار ٣٠٠=  ١،٠١ ÷ ٣٠٣م =  ←م ١،٠١+٢،٣٧٥= ٣٠٥،٣٧٥

  


