
FVالدالة 
ية ثابتة إرجاع القيمة المستقبلية الستثمار يستند إلى دفعات دور

.ومعدل فائدة ثابتة

:بناء الجملة

FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])



:التاليةعلى الوسيطات FVيحتوي بناء جملة الدالة 

•Rateمعدل الفائدة كل فترة زمنية. مطلوبة  .

•Nperالعدد اإلجمالي لفترات دفعات السداد في القسط السنوي. مطلوبة .

•Pmtتب الدفعة المسددة كل فترة؛ وال يمكن أن تتغير خالل مدة المر. مطلوبة

على رأس المال والفائدة وال تحتوي على أية رسوم أو pmtوتحتوي . الدوري

 .pvفعليك تضمين الوسيطة ،pmtإذا تم حذف . ضرائب أخرى

•Pvلة القيمة الحالية، أو مقدار المبلغ اإلجمالي الذي تساويه سلس. اختيارية

، وعليك (صفر)0فسيفترض أنها ،pvإذا تم حذف . الدفعات المستقبلية اآلن

 .pmtتضمين الوسيطة 

•Typeف حذإذا تم . ويشير إلى تاريخ استحقاق الدفعات1أو 0الرقم . اختيارية

type ، 0يكون يفترض أن

0 في نهاية الفترة الزمنية

1 في بداية الفترة الزمنية



1مثال 



2مثال 



3مثال 



Rateالدالة 

.إرجاع معدل الفائدة كل فترة زمنية للقسط السنوي

:بناء الجملة
RATE(Nper, Pmt, Pv, [Fv], [Type])



:التاليةعلى الوسيطات RATEيحتوي بناء جملة الدالة 

Nperويالعدد اإلجمالي لفترات دفعات السداد في القسط السن. مطلوبةعدد الفترات  .

Pmtل مدة دفعة السداد التي يتم سدادها كل فترة زمنية وال يمكن تغييرها خال. مطلوبة

رأس المال والفائدة وال تتضمن رسوماً أو ضرائب pmtوعادة ما تتضمن . القسط السنوي

 .fvيجب عليك تضمين الوسيطة ،pmtإذا تم حذف . أخرى
Pvدفعات القيمة الحالية، وهي ما تساويه القيمة اإلجمالية لسلسلة. مطلوبةالقيمة الحالية

.  السداد المستقبلية اآلن
Fvتريد تحقيقها بعد القيمة المستقبلية أو الميزانية النقدية التي. اختياريةالقيمة المستقبلية

قبلية تكون القيمة المست)يفترض أن تكون صفراً ،fvإذا تم حذف . إتمام دفعة السداد األخيرة

(.  0للقرض على سبيل المثال 

.ويشير إلى موعد استحقاق الدفعات1أو 0الرقم . اختيارية(النوع)



1مثال 



Pvالدال 

ية التي القيمة الحالية هي القيمة اإلجمال. إرجاع القيمة الحالية لالستثمار

تساويها سلسلة دفعات السداد المستقبلية اآلن

:بناء الجملة

PV(Rate, Nper, Pmt, [Fv], [Type])



:التاليةعلى الوسيطات PVيحتوي بناء جملة الدالة 

Rateمعدل الفائدة كل فترة زمنية. مطلوبة.

Nperنويالعدد اإلجمالي لفترات السداد في القسط الس. مطلوبة.

Pmtال دفعة السداد التي يتم سدادها كل فترة زمنية و. مطلوبة
.يمكن تغييرها في خالل مدة القسط السنوي

Fvميزانية القيمة المستقبلية أو ال. اختياريةالقيمة المستقبلية
.النقدية التي تريد تحقيقها بعد سداد دفعة السداد األخيرة

(Type)ويشير إلى موعد استحقاق 1أو 0الرقم . اختيارية
.الدفعات



1مثال 



Nperدالة 

ة، ومعدل إرجاع عدد فترات االستثمار استناداً إلى دفعات دورية ثابت

.فائدة ثابت

:بناء الجملة

NPER(Rate,Pmt,Pv,[Fv],[Type])



:التاليةعلى الوسيطات NPERيحتوي بناء جملة الدالة 

Rate معدل الفائدة كل فترة زمنية. مطلوبةالمعدل  .

Pmtن المدفوعات التي تم سدادها في كل فترة؛ ال يمكن أ. مطلوبةالمدفوعات

على رأس مال وفائدة ولكن بدون رسوم أو pmtتحتوي . تتغير على مدى السنة

. ضرائب أخرى
Pvساويه القيمة الحالية، أو مقدار المبلغ اإلجمالي الذي ت. مطلوبةالقيمة الحالية

.  سلسلة المدفوعات المستقبلية اآلن
Fvدية التي تريد القيمة المستقبلية أو الميزانية النق. اختياريةالقيمة المستقبلية

.  إحرازها بعد إتمام دفعة السداد األخيرة
Type ويشير إلى موعد استحقاق الدفعات1أو 0الرقم . اختياريةالنوع.



1مثال 



Ipmtالدالة 

دفعات إرجاع مدفوعات الفوائد لفترة زمنية معينة الستثمار يستند إلى

.دورية ثابتة ومعدل فائدة ثابت

:بناء الجملة
IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])



:التاليةعلى الوسيطات IPMTيحتوي بناء جملة الدالة 

Rateمعدل الفائدة لكل فترة زمنية. مطلوبةالمعدل  .

Per ن في الفترة التي تريد إيجاد الفائدة لها ويجب أن تكو. مطلوبةالفترة

 .nperإلى 1النطاق من 
Nperقسط العدد اإلجمالي لفترات دفعات السداد في ال. مطلوبةعدد الفترات

.  السنوي
Pvتساويه القيمة الحالية، أو مقدار المبلغ اإلجمالي الذي. مطلوبةالقيمة الحالية

.  سلسلة المدفوعات المستقبلية اآلن
Fvنقدية التي تريد القيمة المستقبلية أو الميزانية ال. اختياريةالقيمة المستقبلية

.  إحرازها بعد إتمام دفعة السداد األخيرة
.  ويشير إلى تاريخ استحقاق الدفعات1أو 0الرقم . اختياريةالنوع



1مثال 


