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 إخطار 

  com. hp. register. wwwج الخاص بك على الموقع التالي:تیرجى تسجیل المن

مثلة "كما ھو" وللشركة الحق ف�ي تغییرھم�ا دون إخط�ار أن یقدم دلیل االستخدام ھذا وما یشمل علیھ م
 وتع�ود ال�ى ھ�ذا كان�ت ای�ة ض�مانات م�ن اي ن�وع HEWLETT-PACKARD ال تقدم شركة . مسبق بذلك

ة بقابلی�ة الت�داول التج�اري الدلیل بما في ذلك، على س�بیل المث�ال ال الحص�ر، الض�مانات الض�منیة الخاص�
 . ئمة لغرض معیننتھاك حقوق الملكیة والمالوعدم إ

مترت�ب عل�ى  أوض�رر عرض�ي  أو أخط�اءمسؤولیة اي     .HEWLETT-PACKARD CO شركةولن تتحمل 
 . ما یشتمل علیھ من امثلة أواستخدام المنتج وفقاً لھ  أوداء آ أوتقدیم ھذا الدلیل 

 2007، 2006، 2004، 2001، 1989 – 1988الس��نوات  تش��ملحق��وق الطب��ع والنش��ر للفت��رة الت��ي  ©
 أوص�دار إ إع�ادةیحظ�ر  . Hewlett-Packard Development Company, L. Pمحفوظ�ة لش�ركة 

، Hewlett- Packardذن كت��ابي مس�بق م��ن ش�ركة جم��ة ھ�ذا ال��دلیل ب��دون الحص�ول عل��ى إتر أوتع�دیل 
 . ستثناء ما تسمح بھ قوانین حقوق الطبع والنشربإ

 

 

Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 

San Diego, CA 92127 

 

 تاریخ الطباعة 

 2008 كانون الثاني/ینایر      األولصدار اإل
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 HP 10 BIIالى   اھال وسھالً 

 

جنبی�ة ض�من ھ�ذا ن�ة باللغ�ة األع�داد والرم�وز المدوّ ، األكل من المف�اتیح إستعمالة من الترجمة الى العربیة: یرجى مالحظ
  .الدلیل من جھة الشمال الى الیمین

زت والص�ناعة الت�ي میّ�الھندس�ة  ھتمام بالتفاص�یل فیم�ا یخ�صّ الخاصة بك كل من الجودة األفضل واإل  HP 10 BIIتعكس   
الخب�رة فیم�ا یخ�ص م ل�ك ق�دّ ن --ی�دعم ھیول�ت باك�ارد ھ�ذه الحاس�بة  . ن سنةلستو Hewlett-Packard منتجات ھیولت باكارد

 . والخدمة حول العالمالخلفي) كما أنظر داخل الغالف  ھا (إستعمال

 Hewlett-Packard جودة ھیولت باكارد

 . ستعمالسھولة اإللق وا الحاسبة للتفوّ تـنلقد صنعت آال

 �غ�از ( ال�دخان، ث�ةھت�زازات، الم�واد الملوّ ن الص�دمات الناتج�ة ع�ن الس�قوط، اإلل ك�ل م�صممت ھ�ذه الحاس�بة لتتحّم
رج��ات الرطوب��ة والت��ي ق��د تص��ادفھا الحاس��بة خ��الل م��دة ختالف��ات ف��ي ددرج��ات الح��رارة المفرط��ة، واإل زون )واأل

 . تشغیلھا الیومیة
 قمنا بإضافة العدید من االمثلة لما . ستعمالاختبارھما لما فیھ السھولة في اإل الحاسبة ودلیل المستخدم بھا وتمّ  صممت

 . ت الحاسبة المتعددةإستعماالفیھ تركیز اإلنتباه على 
  ّأطول للبطاریة عمراً الطاقة/التغذیة ذات مسحوب الطاقة المنخفض ونظام إدارةة م كل من القطع االلكترونیتقد . 
  15إس��تعمال وم بعملی��ات حس�ابیة س��ریعة یمك��ن اإلعتم�اد علیھ��ا عب�ر /تحس�ین المع��الج الرقم��ي لیق�تفعیل ت��مّ لق�د  ً  رقم��ا

 . لما فیھ الدقة في النتائجة الداخلیللعملیات 
 ل س��بباً والت��ي تش��كّ  تیّةس��تااإلث��ارة الس��لبیة للكھرب��اء اإلیم م��ن ش��أنھ التقلی��ل م��ن بتك��ار تص��مقام��ت االبح��اث المكثّف��ة بإ

 . وخسارة المعطیات في اآلالت الحاسبة غیر السويّ لكل من اآلداء السّيء/ جوھریاً 
 

 

 

 

 

 

 

 زاتالمی

 یات وحاجات العدید من الزبائن:ودلیل المستخدم تمنّ  HP 10 BIIزات تعكس كل من می

 حرف/رمز 12تستوعب یرة شاشة عرض كب . 
   ضمن الدلیل، المرجع السریع للعملیات  بلمحة سریعةیقدم القسم . 
  ّعمال والعملیات المالیةبمھام كل من األالخاص  تطبیقات لما فیھ إیجاد الحل: 

 . الدین ستھالكوالجداول الزمنیة إل ستئجارإلا ،خاراتالقروض، اإلدّ  . ة للنقودالقیمة الوقتیّ  •
 . والفعلیة سمیّةالت اإلالنسب/المعدّ .ل الفائدةتحوی •
 . ل المردود الداخليصافي القیمة الحالیة ومعدّ  .التدفقات المالیة •
  رفع السعر والحدّ ، الربح االجمالي/ل في نسبة المئةكل من التبدّ  إحتساب عملیات . النسب المئویة في األعمال •

 . (الربح، السعر )   
 معامل اإلرتباط نحراف المعیاري النموذجي، ط، اإلالمتوسّ ل/كل من المعدّ  إحتساب  عملیات. حصاءاتاإل •
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 . حصاءاتاصة باإلأخرى خ عات باالضافة الى عملیات حسابیّةالخاص بالتوقّ الخطي/التخطیطي رتداد واإل  
  ّ99ال�ى ح�د  تدفقاً تصل 14لي ومجموعة مؤلفة من وّ لذاكرة لما فیھ تخزین تدفّق مالي أة كافیة من اكمی  ً لك�ل  ت�دفقا

 . مجموعة
  ّمةعشرة سجالت تخزین مرق . 

 . الدین إستھالكللجداول الزمنیة الخاصة ب القدرة على الزیادة التلقائیة •
 . الدین والتدفقات المالیة  إستھالكبطاقات خاصة بكل من  •
 . ةالثابت التلقائیالعدد عملیة  •
 . مفاتیح للذاكرة ةثالث •
  ّإلحتیاجاتك الخاصة حتى تتمكن من الجمع فیما بینھاعدید من األمثلة في ھذا الدلیل وذلك ال شمل لقد تم . 
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 10 ...  بلمحة سریعة

 

 
 ...بلمحة سریعة

تعمالھ إس�بإمكان�ك  المف�اھیم المالی�ة، أوعملی�ات الحاس�بة إلم�ام بك�ل م�ن نت ف�ي ح�ال كن�ت عل�ى تصمیم ھذا القسم لك أ لقد تمّ 
 . تقدیمھا في ھذا القسم روحات واالمثلة للمفاھیم التي تمّ ن الشما باقي الدلیل فیتضمّ أ . كمرجع سریع

 . . . بلمحة سریعة —سس مبادئ/األال

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

X 0. 00 تشغیل اآللة الحاسبة . 

V [orange label] 0. 00 ) یعرض مؤشر الناقلSHIFT على (
 . الشاشة

V 0. 00 یوقف عمل المفتاح الناقل . 

123O 12_ محو الحرف/الرمز األخیر . 

W 0. 00 محو/تصفیة شاشة العرض . 

Vr 0. 00 حصاءاتمحو/تصفیة ذاكرة اإل . 

Vw 0. 00 محو/تصفیة كامل الذاكرة . 

Vx  إیقاف الحاسبة عن العمل . 
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 ... بلمحة سریعة —النسب المئویة 

 

L نسبة المئة . 

H الكلفة . 

I السعر/الثمن . 

J (السعر،الربح)ّالحد . 

G (بنسبة مئویة معیّنة)  الربح االجمالي/الزیادة على السعر . 

 . $17،50على  %15أضف 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

 . العدد إدخال 50 .17 +50 .17

15L= 20. 13  15إضافة% . 

  .  $22,00وسعر المبیع  $15,00في حال كانت الكلفة تساوي  الحدّ  قم بإیجاد

15H 15. 00 الكلفة إدخال . 

22I 22. 00 السعر/الثمن إدخال . 

J 31. 82  الحدّ  إحتساب .  

 فما ھو سعر المبیع ؟ ،%33والربح اإلجمالي/زیادة السعر تساوي  $20,00فة تساوي في حال كانت الكل

20H 20. 00 الكلفة إدخال . 

33G 33. 00 الزیادة في السعرالربح االجمالي/ إدخال . 

I 26. 60  الثمنالسعر إحتساب/ . 

 ...بلمحة سریعة  —اكرة مفاتیح الذ
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K ةثابت  تخزین عملیة حسابیة . 

R  تخزین قیمة ما في السجلM ( موضع الذاكرة) . 

S  إستعادة قیمة ما من السجلM  . 

T ا الى العدد المخّزن في السجل إضافة قیمة مM  . 

Vq تخزین قیمة ما في سّجل ما تّم ترقیمھ . 

Q مرقّمل سجّ ستعادة قیمة ما من إ . 

 

 . " على شكل عملیة حسابیة ثابتة  7 × عبر تخزین " ،7بالعدد  25و 22,17ل من األعداد قم بعملیة الضرب الحسابیة بك

 رح:الش شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

17*7K 7. 00  "كعملیة حسابیة ثابتة  7 ×تخزین " . 

 . 7×  17عملیة الضرب الحسابیة  00 .119 =

 . 7×  22عملیة الضرب الحسابیة  00 .154 =22

 . 7×  25عملیة الضرب الحسابیة  00 .175 =25

  . ستعادتھثم قم بإ ،2في السجل  519قم بتخزین العدد 

519Vq2 519. 00 2ي السجل التخزین ف  . 

W 0. 00 محو/تصفیة شاشة العرض . 

Q2 519. 00  2إستعادة السجل  . 

 

 ... بلمحة سریعة— ) TVMالقیمة الوقتیة للنقود ( 

 

  . بإیجاد الحّل للخامس  ي أربعة قیم من القیم الخمسة وقمأدخل أ

/دفعھ، اما تمثّل العالمة الحسابیة السلبیة على شاشة العرض النقد الذي تم تسدیده
 . النقد المقبوض/المستلم فھو إیجابي المنحى

 

A عدد الدفعات/األقساط . 

B الفائدة السنویة . 

C القیمة الحالیة . 



 

 13 ...  بلمحة سریعة

 

 

D الدفعة/القسط .  

E  ًالقیمة المستحقة آجال . 

Vj  نھایة الفترة أوطریقة التسدید عند بدایة . 

Vd متبّعةعدد الدفعات/االقساط حسب طریقة السنة ال .  

 )، فما ھو الدفعة/القسط الشھري؟YR/I( %10) بفائدة تساوي N( اً شھر 360) لمدة PV( $14،000قتراض مبلغ إذا قمت بإ

 . على الشاشة اً معروض BEGINفي حال كان مؤشر  Hmضغط إ .  الفترة نھایةد قم بالضبط على طریقة التسدید عن

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12Vd 12. 00 تحدید الدفعات/االقساط في السنة . 

360A 360. 00 عدد الدفعات/االقساط إدخال .  

10B 10. 00 الفائدة في السنة إدخال .  

14000C 14,000. 00 القیمة الحالیة إدخال . 

0E 0. 00 القیمة المستحقة آجالً  إدخال . 

D –122. 86  دید عند نھایة الفترةالدفعة/القسط في حال تّم التس إحتساب .  

 

TVM   بلحمة سریعة — ...ماذا لو . 

 

 . فیما یخّص كل مثل TVMقیم  إدخال إعادةلیس من الضروري 

)، ك�م یمكن�ك أن 14ھ�ا( الص�فحةإدخالالقیم التي قم�ت للت�و بإستعمال عبر 
 ؟ $ 100،00القسط تستدین في حال أردت أن تساوي الدفعة/

 

 الشرح: اشة العرض:ش المفاتیح المستعملة:

100PD –100. 00 النق���د  . مبل���غ الدفع���ة الجدی���دة إدخ���ال)
 . المسدد ھو سلبي المنحى)

C 11,395. 08  إقتراضھالمبلغ الذي تستطیع  إحتساب . 

 

 ؟ %9،5بنسبة فائدة تساوي أن تقترضكم یمكنك 

9. 5B 9. 50 إدخال نسبة الفائدة الجدیدة . 

C 11,892. 67 م������ة الحالی������ة الجدی������دة لدفع������ة إحتس������اب  القی
 . %9،5بنسبة فائدة  $100,00تساوي
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10B 10. 00 إدخال  نسبة الفائدة األصلیة إعادة . 

14000C 14,000. 00 إدخال القیمة الحالیة االصلیة إعادة . 

D –122. 86 إحتساب  الدفعة االصلیة . 

 

 

 

 

 ... بلمحة سریعة —الدین إستھالك

 

ق��م  ،)TVM القیم��ة الوقتی��ة للنق��ود (إس��تعمال س��ط م��ا عب��ر بع��د إحتس��اب دفعة/ق
ومن ثم قّم بالضغط  . !Hبإدخال الفترات الخاصة إلستھالك الدین وإضغط على 

الفائدة وقیم الرصید (المشار  ،على = لما فیھ العرض الدوري لكل من الرأسمال
 . )BAL  و  PRIN، INTالیھا تباعاً بواسطة مؤشرات 

 

 . مجموعة من الدفعات واحدة ومن ثمّ تخصیص دفعة /إستھالكقم ب )،14(صفحة  السابق  TVMثالمإستعمال عبر 

 . / تخصیص الدفعة العشرون التابعة للقرض إستھالكقم ب

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

20F 20. 00 إدخال الفترة المخصصة إلستھالك الدین . 

Ve 20 – 20 ستھالك الدین على الشاشةعرض الفترة المخصصة إل . 

 . عرض الرأسمال على الشاشة 25 .7– =

 . عرض الفائدة على الشاشة 61 .115– =

 . عرض الرصید على الشاشة . ( النقد المسدد/ المدفوع ھو سلبي المنحى) 83 .13,865 =

 

 . لى وحتى الثانیة عشرةوتخصیص كل من الدفعات األ/إستھالكقم ب

1F12 12_ لسلة/مجموعة الفترات المخصصة إلستھالك الدینإدخال س . 

Ve 1 – 12 عرض مجموعة الفترات (الدفعات) على الشاشة . 

 . عرض الرأسمال على الشاشة 82 .77– =
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 . ( المال/النقد المسدد ھو سلبي المنحى) . عرض الفائدة على الشاشة  50 .1,396– =

 . عرض الرصید على الشاشة 18 .13,922 =

 

  ... بلمحة سریعة —الفائدة معّدلتحویل نسبة/ 

 

 ل المعروفالمعدّ النسبة/ قم بإدخال ،والفعلیة سمیّةفیھ التحویل بین نسب الفائدة اإل لما 

 . الغیر معروف معدّلالخاص بال ، ومن ثم قم بإیجاد الحلّ وعدد الفترات في السنة 

 

Vb سمیّةالنسبة المئویة للفائدة اإل . 

Vc ة المئویة للفائدة الفعلیةالنسب . 

Vd الفترات في السنة . 

 

 . اً شھری مركبّةوال %10الفائدة السنویة الفعلیة البالغة معدّلیجاد إقم ب

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

10Vb 10. 00 إدخال المعدّل/النسبة اإلسمیّة . 

12Vd 12. 00 إدخال الدفعات في السنة . 

Vc 10. 47 إحتساب  معدّل الفائدة السنویة الفعلیة . 
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YR/IRR  وNPV — بلمحة سریعة ...  

 
Vd  12عدد الفترات في السنة ( األولي/األساسي ھو( .  

M  ّتقوم "  15التدفقات المالیة، تصل لحد )j   (بالتعریف عن رقم التدفّق المالي " . 

Vm   عدد المّرات المتتالیة لحدوث "j  " . 

Vh معدّل المردود الداخلي في السنة . 

Vi صافي القیمة الحالیة . 

،  $7,000، $7,000،  $ 4,000ش��ھریة داخل��ة قیم��ة ك��ل منھ��ا  تتبع��ة ت��دفقات $40,000 ذا ك��ان ل��دیك ت��دفق م��الي أول��ي خ��ارج بقیم��ة إ
 في الشھر ؟ IRR؟ وما ھي  YR/IRRفما ھي  . $23,000و

 الشرح: ة العرض:شاش المفاتیح المستعملة:
Vw 0. 00 محو كامل الذاكرة . 

12Vd 12. 00 ضبط/تحدید الدفعات في السنة . 

40000PM –40,000. 00 إدخال التدفق األولي الخارج . 

4700M 4,700. 00 إدخال التدفق المالي األول . 

7000M 7,000. 00 إدخال التدفق المالي الثاني . 

2Vm 2. 00  المتتالیة التي یتّم فیھا حدوث التدفق الماليإدخال عدد المرات . 

23000M 23,000. 00 إدخال التدفق المالي الثالث . 

Vh 15. 96   إحتسابYR /IRR .  

 . في الشھر IRRإحتساب   33 .1 =12/

 ؟  %10 الحسم معدّل/في حال كانت نسبة NPVما ھي 

10B 10. 00  إدخالI/YR . 

Vi 622. 85   إحتسابNPV  . 

 ...بلمحة سریعة  — حصاءاتاإل
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Vr حصاءاتمحو تصفیة سجالت اإل . 

number N ر واحدذات متغیّ  حصاءاتإدخال معطیات اإل . 

number Vn ر واحدذات متغیّ  حصاءاتإزالة معطیات اإل . 

number1 F number2 N رین إثنینذات متغیّ  حصاءاتإدخال معطیات اإل . 

number1F number2 
Vn رین إثنینذات متغیّ  حصاءاتلة معطیات اإلإزا . 

V‰Vk  ّط معدّالت/متوسx  وy  . 

Vˆ  ّط معدّل/متوسx  المرّجح بـy  . 

VŠVk  عیّنة اإلنحرافات المعیاریة النموذجیة لكل من xوy  . 

V‹Vk  اإلنحرافات المعیاریة النموذجیة لتعداد السكان لكل من xوy .  

y-value V†Vk  تقدیرx مل اإلرتباطومعا .  

x-value V‡  تقدیرy  . 

0V‡Vk  تداخل/تعارضy واإلنحدار . 

 

، yو  xالنموذجی�ة لك�ل م�ن المعیاری�ة  نحراف�اتاإل ، عیّن�ة yوx  ت مع�دّالیج�اد ك�ل م�ن إق�م ب ،المعطی�ات التالی�ةإس�تعمال عبر 
حاص��ل الجم��ع إس��تعمال ث��م ق��م ب . ع��اتخ��ط التوقمس��ار بالتخطیط��ي الخ��اص خطّي/رت��داد النح��راف الت��ابع لإلواإل yت��داخل 

 .  x y∑و  nیجاد كل من إلما فیھ  حصاءاتلإل

 x 2 4 6 معطیات

 y 50 90 160 معطیات

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

Vr 0. 00 حصاءاتمحو/تصفیة سجالت اإل . 

2F50N 1. 00 ل وإدخال الثنائي األx  وy  . 

4F90N 2. 00 الثاني  إدخال الثنائيx  وy  .  

6F160N 3. 00  إدخال الثنائي الثالثx  وy  .  

V‰ 4. 00  عرض معدّل/متوسطx على الشاشة . 

Vk 100. 00  عرض معدّل/متوسطy على الشاشة . 

VŠ 2. 00  عرض عیّنة االنحراف النموذجي المعیاري لـx على الشاشة . 

Vk 55. 68 ري لـ عرض عیّنةاالنحراف النموذجي المعیاy على الشاشة . 

0V‡ –10. 00  عرض تداخلy    لإلرتداد الخّطي/التخطیطي (توقّع قیمةŷ  ـل x=0 ( 

 . على الشاشة
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Vk 27. 50 عرض االنحراف التابع لخط/مسار اإلرتداد على الشاشة . 

U4 3. 00  عرضn على الشاشة، عدد نقاط المعطیات التي تّم إدخالھا . 

U9 1,420. 00  عرضy   x جمع عملیة الضرب لقیم  ،على الشاشةx وy  .  
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 تخطیط لوحة المفاتیح

 

س��جالت حاص��ل جم��ع  :xy∑وص��والً ال��ى   n .  13 )53القیمة الوقتیة للنقود (صفحة  . 1
 )  88(صفحة  حصاءاتاإل

 )28الفصل بین عددین (صفحة  .  2

 )39ة (صفحة مفاتیح ذاكر 3 .  14 )33نسبة المئة (صفحة  .  3

 )25المحو/اإلرجاع (صفحة  .  15 )37الثابت (صفحة  .  4

 )86(صفحة  حصاءاتتراكم معطیات اإل .  16 )40التخزین واإلستعادة (صفحة  .  5

 )75التدفقات المالیة (صفحة  .  17 )24تبدیل العالمة الحسابیة (صفحة  .  6

دوال االعم��ال: الحّد(الس��عر، ال��ربح)، وظ��ائف/ .  18  )27(صفحة  حصاءاتمفتاح اإل .  7
نس����بة االرباح/زی����ادة الس����عر، الكلف����ة، الس����عر/الثمن 

 )35(صفحة 

 )72تحویل الفائدة (صفحة  .  19 )27(صفحة   Shiftالمفتاح الناقل  .  8

محو/تص���فیة شاش���ة الع���رض، إلغ���اء العملی���ة (ص���فحة  .  9
25( 

 )67إستھالك الدین (صفحة  .  20

 )25الذاكرة (صفحة  محو كامل .  10

 )26خطوط المؤّشر (صفحة  .  21 )87(صفحة  Onعملیة  .  11

  )87(صفحة  حصاءاتدوال/وظائف اإل .  12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  21االنطالق في العمل   : 1

1 

 االنطالق في العمل 
  OFF/ONالحاسبة  إیقافتشغیل و

 

لعم��ل، إض��غط  عل��ى وإلیقافھ��ا ع��ن ا o، إض��غط عل��ى HP 10BIIلم��ا فی��ھ تش��غیل آلت��ك الحاس��بة 
 . ) Hu( تمت كتابتھ أیضاً  o) ومن ثم على H) ذو اللون البرتقالي (  SHIFT المفتاح الناقل (

عن العمل على المعلومات التي  ة،  فلیس من تأثیر لعملیة إیقافھابما إن الحاسبة تملك ذاكرة مستمرّ 
 قاف نفسھا عن العمل وذلك تقوم الحاسبة بإی ولما فیھ الحفاظ على الطاقة، . اقمت بتخزینھ

نخف�اض ف�ي ح�ال ش�اھدت رم�ز إ . ن�وع لیثی�ومثنتین من التستعمل الحاسبة بطاریتین إ . إستعمالھاتقریباً من توقفك عن  بعد عشر دقائق
 . للمزید من المعلومات Aراجع الملحق  . ) عل الشاشة، قم بتبدیل البطاریاتالطاقة (

 ضبط تباین شاشة العرض 

 .  -على كل من + أو إضغط ومن ثم  oبشكل متواصل على  تبدیل درجة سطوع شاشة العرض، إضغط  فیھلما 

 العملیات الحسابیة البسیطة 

 .  / و، @   -+ ، العوامل الحسابیة إستعمال تشرح االمثلة التالیة طریقة  . العوامل الحسابیة

تج��اھلھم عندئ�ذ  ی��تمّ  + @ + ،  -+ عل��ى س�بیل المث�ال اذا قم�ت بالض�غط عل��ى أكث�ر م�ن عام��ل حس�ابي واح��د عل�ى الت�والي 
 . ستثناء االخیر بإ

 . رقام الغیر صحیحة لمحو األ  pعلى إضغط عدد ما  إدخالقترفت خطأ في عملیة إذا إ

 

 

 

 

 



 

  22االنطالق في العمل   : 1

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

24. 71+ 

62. 47= 

 . 62,47و  24,71إضافة  18 .87

 

من شأن الضغط على مفتاح خاص باالعداد البدء بعملیة حس�ابیة  ،لعملیة الحسابیة ( عبر الضغط على = )اإكمال  یتمّ عندما 
 . جدیدة 

19*12. 
 . 12,68×  19إحتساب  92 .240 =68

 

 . العملیة ھا متابعةیتّم عند تساب،حعملیة اإلتمام إحدى مفاتیح العوامل الحسابیة بعد ذا قمت بالضغط على إإ

 .  115,5+  240,92متابعة عملیة إحتساب  42 .356 =5 .115+

 

 . = بعد كل خطوة إستعمال  دون بعملیات حسابیة متسلسلة القیام بامكانك أیضاً 

عرض النتیجة  /من شأن الضغط على  92 .36 35 .5*9 .6/
 . ) على الشاشة 5,35×  6,9المرحلیة ( 

 . متابعة العملیة الحسابیة 57 .40 =91.

 

 .  3 × 9 + 4حتسب إ . ھمإدخالفیھ  یتمّ تنفیذ عملیات الحساب المتسلسة حسب الترتیب الذي  یتمّ 

 .  9+4یضیف  00 .13 *4+9

 .  3×13یضرب  00 .39 =3

 

 . 3÷  75-إحتسب  . لما فیھ تبدیل العالمة الحسابیة  Fعلى  إضغط د والعد إدخالقم ب . السلبیة المنحى عداداأل

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

75P –75_  الحسابیة 75تبدیل عالمة . 

  . إحتساب النتیجة 00 .25– =3/

 

 دراك شاشة العرض ولوحة المفاتیح إفھم/

  Cursorقة الدالة المنزل

 . عدد ما إدخال) عندما تقوم ب  _تظھر الدالة المنزلقة (

 تصفیة الحاسبة محو/

mailto:19@12.68
mailto:19@12.68
mailto:9@5.35
mailto:9@5.35
mailto:9@5.35


 

  23االنطالق في العمل   : 1

 

قم��ت بإزال��ة ال��رقم االخی��ر ال��ذي  pیق��وم  دما تك��ون الدال��ة المنزلق��ة عامل��ة، عن��
بتص�فیة شاش�ة الع�رض وإلغ�اء العملی�ة   pتقوم بإدخالھ، وفیما یخص غیر ذلك، 

 . الحسابیة

وجعل�ھ محو/تص�فیة الع�دد  Cدد ما، من شأن الض�غط عل�ى عندما تقوم بإدخال ع
بمحو/تص���فیة شاش��ة الع��رض م���ن  Cتق��وم  وفیم��ا یخ��ص غی���ر ذل��ك، . ص��فراً 

 . محتویاتھا الحالیة كما وإلغاء العملیة الحسابیة الحالیة

 

 pأو  c تق�وم ك�ل م�ن ،م�ا عل�ى الشاش�ة بع�رض رس�الة خط�أ HP 10 BIIعن�دما تق�وم  . )الوص�فیة(تص�فیة الرس�ائل محو/
لم�ا فی�ھ  139أنظر " الرسائل الوص�فیة " عل�ى الص�فحة  . ت االصلیة لشاشة العرضالمحتویا إعادةتصفیة الرسالة وبمحو/

 . قائمة كاملة من الرسائل والمعاني 

 محو تصفیة الذاكرة

 

المفاتیح 
تعملة  الم

 الشرح
Vw 

 

 

 

 *. وضعھا االصلي ال یقوم بإعادة األطر/الطرق الى . محو/تصفیة كامل الذاكرة

Vr حصاءاتمحو تصفیة ذاكرة اإل . 
 

وتصامیم العرض  . )55(صفحة نھایة الفترة أوطریقة التسدید عند بدایة  ،)54تشمل األطر/الطرق في آلتك الحاسبة على كل من عدد الدفعات في السنة(صفحة  *
 . )29على الشاشة(صفحة

 وم�ن ث�مّ  Oبش�كل مس�تمر عل�ى  إض�غط صلي، /أطر الحاسبة الى وضعھا األطرق إعادةتصفیة كامل الذاكرة ولما فیھ محو/ 
تص�فیة كام�ل تحریرالضغط عن المف�اتیح الثالث�ة، ی�تم عن�دھا محو/وعند  .  M و nأیضاً بشكل مستمر على كل من  إضغط 

 . على الشاشة  ALL CLEARالذاكرة كما وتعرض الرسالة 

 المؤشرات 

 . الحاسبة اآللة الى حالة تشیر اشة العرضھي بمثابة رموز على ش مؤاشراتال

 الحالة المؤشر

SHIFT  لق�د ت��ّم الض��غط عل��ى الفت��اح الناق��لShift )H ( .  م��ن ش��أن الض��غط عل��ى
 . مفتاح آخر، تنفیذ الوظیفة/الدالة المكتوبة باللون البرتقالي على المفتاح

STATS ) مفتاح االحصاءتGى مفت�اح من شأن الضغط عل� . ) قید التشغیل/العمل
 . آخر تنفیذ الوظیفة/الدالة المكتوبة باللون البنفسجي فوق المفتاح

PEND عملیة ما بإنتظار معامل حسابي آخر . 

BEGIN  أي ما معناه ت�تّم 55طریقة التسدید عند بدایة الفترة ھي عاملة (صفحة ،(
 . الدفعات عند بدایة الفترة

INPUT  تّم الضغط على مفتاحN دد ماكما وتخزین ع . 
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 . )119طاقة البطاریة منخفضة (صفحة  

AMORT :مؤشر إستھالك الدین مضاء مع أحد المؤشرات األربعة التالیة 

 BAL  68یتّم عرض رصید إستھالك الدین على الشاشة (صفحة( . 

 INT  69یتّم عرض الفائدة التابعة إلستھالك الدین على الشاشة (صفحة( . 

 PRIN ���مال/المبلغ االساس���ي إلس���تھالك ال���دین عل���ى الشاش���ة ی���تّم ع���رض الرأس
 . )68(صفحة 

 PER   مجموع��ة م��ن الفت��رات الخاص��ة بإس��تھالك ال��دین (ص��فحة إس��تعمال ی��تّم
68 ( . 

C-FLOW :مؤشر التدفق المالي مضاء مع أحد المؤشرین االثنین التالیین 

 CF دفق الماليیظھر رقم التدفق المالي لفترة وجیزة ومن ثٌم یتّم عرض الت . 

 N  یظھر رقم التدفق المالي لفت�رة وجی�زة وم�ن ث�ٌم ی�تّم ع�رض ع�دد الم�ّرات
  . التي یتكرر فیھا

ERROR :مؤشر الخطأ مضاء  مع أحد المؤشرات االربعة التالیة 

 TVM  یوجد خطأTVM  كأیجاد الحّل الخاص)P/YR( . 

 

 (تابع)الحالة  المؤشرا
 FULL  أوأكث�ر م�ن خمس�ة عملی�ات ض�من معقف�ین ت�دفق م�الي، أو ت�ّم إس�تعمال  15تّم إدخال اكث�ر م�ن 

  . ھاللین لم یتّم إیجاد الحّل الخاص بھم

 STAT  تّم إستعمال معطیات خاطئة لعملی�ة اإلحص�اءات الحس�ابیة، أو ح�ین ال یك�ونERROR  ،ًمض�اءا
 . یتّم عندھا القیام بعملیة حسابیة خاصة باإلحصاءات 

 FUNC طأ في الریاضیات (كالقیام بعملیة القسمة الحسابیة على قیمة الصفر)تّم حدوث خ .    

STAT یتّم القیام بعملیة حسابیة لإلحصاءات . 

 

  Shiftالمفتاح الناقل 

 

) مطبوع�ة ب�اللون Shiftedوظیف�ة ثانی�ة ناقل�ة (  HP10BIIل�دى معظ�م مف�اتیح
) لما فی�ھ الوص�ول Shift )H المفتاح الناقلیتّم إستعمال  . الي على المفتاحالبرتق

 . الى ھذه الوظائف 

) عل�ى Shiftی�تّم ع�رض المؤش�ر الناق�ل ( ،Hعندما تقوم بالضغط على المفت�اح 
 . ) ھ��ي عامل��ةShiftedالشاش��ة لی��دل عل��ى أن العملی��ات عب��ر المفت��اح الناق��ل (

 . مجدداً  H، إضغط  على SHIFTإلیقاف تشغیل مؤشر 

 

لع�دد  ) لما فیھ القیام بعملیة الضرب الحس�ابیةV šأیضاً عرضھ  یتمّ (  šیتبعھا  Hعلى  إضغط  على سبیل المثال،
 . ما في شاشة العرض على نفسھ

  حصاءاتمفتاح اإل
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ب��اللون البنفس��جي ) لم��ا فی��ھ الحص��ول عل��ى  Gیس��تعمل مفت��اح اإلحص��اءات (
 . مجمل/خالصة اإلحصاءات من سجالت الذاكرة لإلحصاءات

م�ن  . ) عل�ى الشاش�ةSTATS،  یتّم عرض مؤشر (Gلى عندما تقوم بالضغط ع 
شأنھ الداللة على انھ یمكنك إستعادة واحد من مجمل/خالصة اإلحصاءات الستة 

إلیق��اف مؤش��ر  . )88(انظ��ر الص��فحة  الالح��قوذل��ك عب��ر إس��تعمال المفت��اح 
)STATS(،  إضغط  علىG  ًمجددا .  

 

  . ھاإدخال تمّ التي  xستعادة مجموع قیم إھ لما فی Yیتبعھا   Gعلى  إضغط  على سبیل المثال،

 

 

  INPUTمفتاح 

 

 أوللفصل بین ع�ددین وذل�ك عن�د إس�تعمال دوال ذات ع�ددین  Nیستعمل المفتاح 
أیض���اً لتنفی���ذ أي عملی���ة  Nمفت���اح یمك���ن إس���تعمال  . ات ذات متغی���رینإحص���اء

 . =حسابیة عالقة وبھذه الحالة تكون النتیجة كما لو تّم الضغط على 

 

  SWAPمفتاح 

 

 :القیام بالتبادل بین  Vkمن شأن الضغط على 

 عل�ى س�بیل المث�ال، تب�دیل ترتی�ب عملی�ة  . آخر عددین قمت بإدخ�الھم
  . الطرح الحسابیة أوالقسمة 

 نتائج الدوال التي تعطي قیمتین إثنتین . 
  قیم كل منx  و y عند إستعمال اإلحصاءات .  

 

 دوال الریاضیات 

 

تستعمل دوال الریاضیات الت�ي تتض�ّمن عل�ى ع�دد . عدد واحد  دوال ذات
 . واحد، العدد الموجود على شاشة العرض

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

89. 25V— 9. 45 إحتساب جذر التربیع . 

3. 57+2. 
3 

6V˜ 

 . أوالً 1  / 36 .2یتّم إحتساب  42 .0



 

  26االنطالق في العمل   : 1

 36/1 .2على  57 .3إضافة  99 .3 =

 

 

 

 

ل�ى عندما تستلزم دالة ما لعددین، یتّم عندھا إدخال االعداد ع . دوال ذات عددین
من شأن الضغط على  . تتبعھم العملیة الحسابیة 2العدد  N 1العدد :الشكل التالي

N    المؤش�رتقی�یم عب�ارة الریاض�یات الحالی��ة وع�رض INPUT عل�ى الشاش��ة . 
ة التالیة بإحتس�اب التب�دّل ف�ي نس�بة المئ�ة علىسبیل المثال، تقوم المفاتیح المستعمل

 .  29و 17بین 

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

17F 17. 00  عرض مؤشر 1إدخال العدد ،INPUT على الشاشة . 

 . 2إدخال العدد  _29 29

Vl 70. 59 ل في نسبة المئة التبدّ  إحتساب .  

 

 ة االعداد شكل على الشاشعرض تصمیم شكل 

 

ی�تّم ع�رض االع�داد عل�ى الشاش�ة  ،لىوللمّرة األ HP10BIIعندما تقوم بتشغیل 
ی�تحكّم تص�میم   . مع مكانین العشرین  وتستعمل النقطة بمثاب�ة الفاص�ل العش�ري

 . عداد التي یتّم عرضھا على الشاشةعدد االشكل شاشة العرض ب

ق�ام المھم�ة الت�ي ال وفي حال كانت تحتوي نتیجة ما لعملیة حسابیة لعدد من االر
یمك��ن عرض��ھا عل��ى الشاش��ة بحس��ب تص��میم الش��كل المعتم��د، ی��تّم عن��دھا ت��دویر 

 . العدد لیتّسع حسب المعایرة المعتمدة

 

عالم�ة حس�ابیة مؤل�ف رمز/ذات د داخل الحاسبة على شكل ع�دد تخزین كل عد یتمّ بغّض النظر عن تصمیم الشكل المعتمد، 
 . لتابع لھ والمؤلف من ثالثة أرقامالدلیل ا/ضافة الى األسرقم  باإل 12من 

 

 

 

 

 

 

 

 تحدید االماكن العشریة الخاصة بالعرض على الشاشة 

 :اكن العشریة المعروضة على الشاشةلما فیھ تحدید عدد االم
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  . VYعلى  إضغط  . 1

 . ن تظھر بعد النقطة العشریة) التي تّود أ 9الى  0أدخل عدد االرقام (من  . 2

 الشرح: شاشة العرض: لمستعملة:المفاتیح ا

W 0. 00 محو/تصفیة شاشة العرض . 

VY3 0. 000 عرض ثالثة مواضع عشریة على الشاشة .  

45. 6* 

. 1256= 

5. 727  

 VY9 5. 727360000 عرض تسعة مواضع عشریة على الشاشة . 

VY2 5. 73  إس���تعادة المك���انین العش���ریین وت���دویر الع���دد
 . على الشاشة

 . بالتدوین العلميعندئذ  رضعی ،DISPعرضھ على الشاشة حسب تصمیم  یتمّ حتى  جداً  ریصغ أویكون عدد ما كبیر عندما 

 التدوین العلمي 

 

 أویس��تعمل الت��دوین العلم��ي لم��ا فی��ھ ع��رض األع��داد الت��ي ھ��ي إم��ا كبی��رة ج��داً 
عل�ى س�بیل المث�ال، أذا قم�ت بإدخ�ال  . صغیرة جداً لتتّسع ضمن شاش�ة الع�رض

 00E14 .1تكون عن�دھا النتیج�ة  = 10,000,000 * 10,000,000 دد الع
عل��ى  10بالع��دد  1والت��ي تعن��ي " بان��ھ تم��ت عملی��ة الض��رب الحس��ابیة للع��دد 

ربع��ة وق��د ت��م تحری��ك النقط��ة العش��ریة أ 1,00" الع��دد  أو"  14القدرة/ال��دلیل 
یمكن��ك إدخ��ال ھ��ذا الع��دد عب��ر الض��غط  . عش��رة موض��عاً نح��و جھ��ة الیم��ین"

 . "  عشرة"الدلیل/األس للعدد    pتشّكل   . 1Vp14ىعل

 

عرض�ھ عل�ى الش�كل الت�الي  ی�تمّ     000000000004 .0فالعدد  . غیرة جداً نحى وذلك لألعداد الصن یكون سلبي المیمكن لألس/الدلیل أ
4. 00E–12  الع�دد "  أوي عشر السلبي المنحى " أي بمعنى " تمت عملیة الضرب الحسابیة للعدد أربعة بالعدد عشرة ذات الدلیل الثان

ھ������ذا الع������دد عب������ر الض������غط عل������ى  إدخ������المكان������ك إب . " موض������عاً نح������و الش������مال 12م������ع تحری������ك النقط������ة العش������ریة  4,0
4VpP12  . 

 

 

 عداد على الشاشة عرض الدقة الكاملة لأل

 

 لما فیھ ضبط آلتك الحاسبة لتعرض االع�داد بأفض�ل دقّ�ة ممكن�ة، إض�غط  عل�ى
VY �ولرؤی�ة  . ص�فار الغی�ر مھم�ة ع�ن جھ�ة الیم�ین )رض األ( ل�ن ی�تم ع

بغ�ض النظ�ر ع�ن شاش�ة الع�رض ( رقماً مؤقتاً عل�ى 12كامل العدد المؤلف من 
  = وعل��ى VYإض�غط  عل�ى  )،شاش�ةعل�ى الع�رض معایرة تص�میم ض�بط/

ال  . یتّم عرض العدد على الشاشة طالما تستمر بالضغط على =  . بشكل مستمر
 . عشریة یتّم عرض النقطة ال

 

 .  )VY 2(بدأ بواسطة مكانین عشریین إ

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

 . یجري القسمة الحسابیة 43 .1 =10/7
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VY= 142857142857  كاملة 12یعرض األرقام .  

 

 تبادل النقطة والفاصلة 

 

 نالمتّب�ع ف�ي ك�ل م� ع�رضاللما فیھ التب�ادل ب�ین النقط�ة والفاص�لة ( نظ�ام 
الوالی��ات المتح��دة والنظ��ام الع��المي) والمس��تعملة بمثاب��ة النقط��ة العش��ریة 

 . ,V على  ، إضغط والفاصل بین االعداد

الشاش��ة عل��ى ش��كل  ف��يملی��ون واح��د یمك��ن عرض��ھ  عل��ى س��بیل المث��ال،
 .   000,00 .000 .1 أو  00 .1,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدویر االعداد 

 

عدداً مؤلف�اً إستعمال عبر  حتسابین واإللة الحاسبة بكل من التخزتقوم اآل
ً  12م��ن  رقم��اً،  12ة ذات دقّ��إس��تعمال وعن��دما ال یك��ون مرغوب��اً  . رقم��ا

التص��میم المعتم��د للع��رض  لم��ا فی��ھ ت��دویر الع��دد حس��ب  Voإس��تعمل 
عداد مفید عن�دما تری�د تدویر األ . ما حسابیةإستعمالھ في عملیة وذلك قبل 

  . ر والسنت )البالدو/القسط الفعلي (الدفعة إحتساب

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

9. 
87654321 

إدخال عدد ما لدیھ أكثر من مكانین عش�ریین تختل�ف ق�یمھم  _87654321 .9
 . عن الصفر

VY2 9. 88 عرض مكانین عشریین على الشاشة . 

VY= 987654321000 نم�ا عرض كل االرقام على الشاش�ة دون الج�زء العش�ري بی
 . تقوم بالضغط على = 

Vo 9. 88  الت��دویر عل��ى مك��انین عش��ریین (ت��م تحدی��دھا عب��ر الض��غط
 . )VY 2على 

VY= 988000000000 إظھار العدد الذي تّم تدویره وتخزینھ .  

 

 الرسائل ( الوصفیة )
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فیة لم�ا فی�ھ محو/تص�  .قم�ت  بعملی�ة غی�ر ص�حیحة عالم�ك بان�كإتق�وم ب أورسائل ع�ن حال�ة الحاس�بة  HP 10BII  تعرض 
 139" عل�ى الص�فحة  الرس�ائل (الوص�یفة )"  راج�ع .  O أو  Wعل�ى  إض�غط شاش�ة الع�رض، رس�الة م�ا م�ن عل�ى 

 . قائمة من المعاني  لإلّطالع على
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2 

 عمال المئویة ب األسَ نِ 
 الح�دّ الثمن دّل بنسبة المئة، الكلفة، السعر/ب كل من النسبة المئویة البسیطة، التبحتساإلما فیھ    HP 10BIIستعمال إمكانك بإ

 . رفع السعر (بنسبة مئویة محددة)، والربح اإلجمالي/السعر ) ،( الربح

 نسبة المئة المفتاح 

 

ض��افة أو ط��رح نس��بة إیج��اد نس��بة مئوی��ة م��ا وإ: ل��دى مفت��اح % وظیفت��ین
 . مئویة ما

 

 

 ما  یجاد نسبة مئویةإ

 . ھ عالمة الجمع او الطرح الحاسبیةذا سبقتإ الّ إعدد ما على مئة  Lیقسم المفتاح 

 . 200من  % 25یجاد بإقم  . مثال

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
 . 200إدخال  00 .200 *200

25L 0. 25  الى رقم عشري %25تحویل . 
 . %25بـ  200عملیة ضرب  00 .50 =
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 ة ما ویطرح نسبة مئزالة/إضافة او إ

 . یة واحدة سابحعملیة واسطةة ما بویطرح نسبة مئزالة/إضافة او إمكانك بإ

 .  % 25بنسبة  200تخفیض  . مثال

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
 . 200إدخال  00 .200 *200

 
25L 50. 00  0,25بـ  200عملیة ضرب  .  

 
 .  200من  50إزالة/طرح  00 .150 =

فك�م م�ن  .  %7د الق�رض ف�ي مھل�ة س�نة م�ع فائ�دة بس�یطة نس�بتھا قریب م�ا، وتقب�ل أن ت�رّ  من $1,250تقترض مبلغ  مثال: 
 المال سوف تدین بھ؟

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

1250+7L 87. 50 إحتساب فائدة القرض . 

إلظھ��ار المبل��غ ال��ذي  $1,250,00و $87,50إض��افة  50 .1,337 =
 . سیتّم تسدیده

 

 بنسبة المئة  تبّدلال

 

ی�تّم التعبی�ر عنھم�ا   n2و n1قم بإحتساب التبدّل بنسبة المئة ب�ین ع�ددین (
ومن ثم الضغط على  n1 N  n2) عبر إدخال  n1بمثابة نسبة مئویة من 

HT  . 

  .  316,8و  219,7قم بإحتساب التبدّل بنسبة المئة بین  . مثال

 

 ح:الشر شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

291. 7F 291. 70  إدخالn1  . 

316. 8Vl 8. 60 إحتساب التبدّل بنسبة المئة .  

 . ) 18+65) و (5×12بنسبة المئة بین ( التبدّلحتسب إ. مثال 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12*5F 60. 00  إحتساب وإدخالn1  . 

65+18Vl 38. 33 ساب التبدّل بنسبة المئةإحت . 

 ) ( الربح، السعر ) والربح االجمالي/رفع السعر(بنسبة مئویة محددةعملیات إحتساب الحدّ 

 . أو الربح االجمالي/رفع السعر الحدّ ، سعر المبیع حتساب كل من الكلفة،إ   HP 10BIIتستطیع 

 الشرح المفاتیح المستعملة التطبیق

 Margin . H, I, Jالحدّ ( الربح،السعر )  

 

جمالي/زیادة السعر الربح اإلالحدّ ( الربح، السعر) ھو 
 . المعبّر عنھا كنسبة مئویة من السعر

mailto:12@5N
mailto:12@5N
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جمالي/زیادة السعر (بنسبة الربح اإل
 . Markup مئویة محددة) 

H, I, G بنس�بة مئوی�ة مح�ددةجم�الي/ زی�ادة السعرعملیات ال�ربح اإل) (
 . مئویة من الكلفةالحسابیة یتم التعبیر عنھا كنسبة 

) وال�ربح اإلجم�الي/رفع الس�عر (بنس�بة (ال�ربح، الس�عر حتس�اب الح�دّ ستعمالھا من قب�ل عملی�ات إقیمة یتّم إ لما فیھ معاینة أي
، H ن�ة بمثاب�ةالً، لمعاین�ة القیم�ة المخزّ م�ث . على المفتاح الخ�اص ال�ذي ت�ّود معاینت�ھ من ثمّ و :ضغط علىإ مئویة محددة)،

 /رفع الس��عر (بنس��بة مئوی��ة مح��ددة)(الس��عر،الربح) وال��ربح اإلجم��الي تش��ارك ك��ل م��ن عملی��ات الح��دّ ت .  H:إض��غط عل��ى
معروض�ة  00 .20س�وف ت�رى  ،  ;:ث�م تق�وم بالض�غط ،  }ف�ي  20ذا قم�ت بتخ�زین على س�بیل المث�ال، إ . بالسجالت عینھا

 . على شاشة العرض 

 )(الربح، السعر حتساب الحدّ عملیات إ

 (الربح، الحدّ فما ھو  . $300تباع أجھزة التلفزیون بمبلغ  . $225لیوات إلكترونیكس أجھزة تلفزیون بقیمة تشتري ك . مثال
 )؟ السعر

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

255H 255. 00  تخزین الكلفة فيCST . 

300I 300. 00  تخزین سعر المبیع فيPRC . 

J 15. 00 لسعرا( الربح،  الحدّ حتساب إ( . 
 

 . فة ) على الكلر (بنسبة مئویة محددةرفع السعحتساب الربح االجمالي/عملیات إ

م�ن  س�تلموا للت�و ش�حنةإلقد  . %60نسبة  كوزماتیك لدى كلینر )یبلغ الربح اإلجمالي/رفع السعر (بنسبة مئویة محددة . مثال
 بیع بالمفرق لكل عقد زینة ؟ مفما ھو سعر ال . $19,00ھا العقد الخاصة بالزینة كلفة الواحدة من

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

19H 19. 00 تخزین الكلفة . 

60G 60. 00 تخزین الربح اإلجمالي/رفع السعر .  

I 30. 40 إحتساب سعر المبیع بالمفرق . 

ً والربح اإلجمالي/رفع السعر (بنسبة مئویة محددة) م )(الربح، السعر ستعمال الحدّ إ  . عا

ذا كان��ت إ . لك��ل ص��ندوق $9,60الف��اتورة تبل��غ ب بكلف��ة حس��ب لألغذی��ة ص��نادیق م��ن الحس��اء المعلّ�� تش��تري تعاونی��ة . مث��ال
فب�أي س�عر علیھ�ا ان تبی�ع ص�ندوق الحس�اء ؟ م�ا ھ�و ، %15تستعمل بشكل روتیني ربح إجمالي/رفع السعر بنسبة  عاونیةالت

 ) ؟ الربح، السعر( الحدّ 

 الشرح: شاشة العرض: لة:المفاتیح المستعم

9. 6H 9. 60 تخزین الكلفة حسب الفاتورة . 

15G 15. 00 تخزین رفع السعر/الربح اإلجمالي .  

I 11. 04 صندوق الحساءثمن حتساب سعر/إ . 

J 13. 04 (الربح، السعر) الحدّ حتساب إ . 
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  34  تخزین األعداد وعلم الحساب :3

 

3 

 تخزین األعداد وعلم الحساب 
 اد المخّزنھ في العملیات الحسابیة إستعمال األعد

 مختلفة:بإمكانك تخزین األعداد لما فیھ إعادة إستعمالھم في طرق متعددة و

  إستعملk ا وعاملھ الحسابي لعملیات متكررة) لما فیھ تخزین عدد م(العدد الثابت . 
  إستعمل مف�اتیح ال�ذاكرة الثالث�ة)R  ،S  وT ( ،ملی�ة جم�ع األع�داد عب�ر س�تعادة وعإ لم�ا فی�ھ القی�ام بتخ�زین

 . مفتاح واحد إستعمال
  إستعملVq   السجالت العشر المرقّمة  ،اإلستعادة من و ضمن،لتخزین لما فیھ القیام بكل من ا :و . 

 

 إستعمال الثوابت 

 

حس���ابیة  الحس���ابي لعملی���ات العام���للحف���ظ ع���دد م���ا م���ع  Kإس���تعمل 
ع�دد م�ا وإض�غط ق�م بإدخ�ال  الثاب�ت،حف�ظ عملی�ة  تمّ ن یما إ . متكررة

ع��روض عل��ى من��ة عل��ى الع��دد الی��تّم تنفی��ذ العملی��ة المخزّ  . عل��ى = 
 . الشاشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العملیة المفاتیح المستعملة
 =  Kعدد  +

 =  Kعدد  -

 =  Kعدد  *

 =  Kعدد  /

x™V  قیمةK  = 

 =  Kعدد %  +

 . ابتتخزین " + عدد " على شكل ث

 . عدد " على شكل ثابت -تخزین " 

 . عدد " على شكل ثابت× تخزین " 

 . عدد " على شكل ثابت÷ تخزین " 

 . " على شكل ثابت x valueyتخزین " 

 . تخزین " + عدد % " على شكل ثابت
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 =  Kعدد %  -

 =  Kعدد %  *

 = Kعدد %   /

 . عدد % " على شكل ثابت -تخزین " 

 . عدد % " على شكل ثابت× تخزین " 

 . ل ثابتعدد % " على شك÷ تخزین " 

 .  2+7 و 2+6 ، 2+5حتسب كل من إ . مثال

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

5+2K 2. 00  + " على شكل ثابت 2تخزین " . 

 .  2+5عملیة جمع  00 .7 =

 .  2+6عملیة جمع  00 .8 =6

 .  2+7عملیةجمع  00 .9 =7

 .  % 10+25و  % 10+11 ، % 10+10حتسب إ. مثال 

 الشرح: شاشة العرض: اتیح المستعملة:المف

10+10LK 1. 00  + " على شكل ثابت %10تخزین " . 

 . 10على  %10إضافة  00 .11 =

 . 11على  %10إضافة  10 .12 =

 . 25على  %10إضافة  50 .27 =25

  .  34 و 32 إحتسب  . مثال

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

2V™3K 3. 00 " تخزین y3 على شكل ثابت " .  

 .  32إحتساب   00 .8 =

 .  34إحتساب   00 .64 =4

  Mإستعمال سجل 

 

ب�آداء عملی�ات ال�ذاكرة عل�ى   Tو  R  ،S(تقوم كل من المف�اتیح 
ل�یس م�ن الض�روري ف�ي  . Mسجل تخزین واحد، تطلق علیھ تسمیة س�جل 

 . ى الس�ابقبم�ا ان #  تس�تبدل المحت�و Mمعظم الحاالت  محو/تصفیة سجل 
ولم��ا فی��ھ  .  0عب��ر الض��غط عل��ى #  Mإنم��ا بإمكان��ك محو/تص��فیة الس��جل 

، إستعمل ك�ل م�ن # لتخ�زین الع�دد Mإضافة سلسلة من األعداد الى السجل 
 . إلضافة االعداد الالحقة ,االول و 

  . یتبعھا ,  Fغط على إض ،Mوللقیام بعملیة الطرح الحسابیة للعدد المعروض على الشاشھ من العدد الموجود في سجل 

 شاشة العرض المفاتیح
R 

 

  . Mتخزین العدد المعروض على الشاشھ في السجل 
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S 

 

T 

 . Mاستعادة العدد من السجل 

  . Mالسجل  الىإضافة العدد المعروض على الشاشة  

  . ستعادة النتیجةوإ 4,65ومن ثم قم بطرح العدد  .  16,95 و 14,25،  17ضافة كل من إل Mإستعمل السجل  . مثال

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

17R 17. 00  في السجل  17تخزینM  . 

14. 25T 14. 25  الى السجل  14,25إضافةM  . 

16. 95T 16. 95  الى السجل  16,95إضافةM  . 

4. 65PT –4. 65  الى السجل  4,65 -إضافةM  . 

S 43. 55  إستعادة محتوى السجلM  .  

 

 

 

 

 

 

 . مةرقّ مإستعمال السجالت ال

 

  . بالوص���ول ال���ى الس���جالت العش���ر :و  Vqتس���مح ك���ل م���ن مف���اتیح 
لما فیھ نسخ العدد المعروض عل�ى الشاش�ة ال�ى   Vqیستعمل المفتاح 
لم�ا فی�ھ نس�خ ع�دد م�ا م�ن الس�جل ال�ى  :ویستعمل المفتاح . سجل یتّم تحدیده

 . شاشة العرض

 ن:لتخزین عدد ما عبر خطوتی

 . ) Cأو  p( لما فیھ إلغاء ھذه الخطوة إضغط على  .  :أو Vqإضغط على  . 1
  . ) 9لغایة  0أدخل رقم السجل ( من  . 2

 :حتساب التاليقم بإ . ثنینإستعمال سجلین إ في المثالین الالحقین،  یتمّ 

 
15.39

6.475
و    

15.39
6.4751.560 +   

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

475. 6Vq1 475. 60  (الع��دد المع��روض عل��ى الشاش��ة)  475,60تخ��زین
 .  R1ضمن 

/39. 15Vq2 39. 15  2ضمن  39,15تخزینR  . 

 . إتمام العملیة الحسابیة األولى 15 .12 =
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560. 1+Q1 475. 60  إستعادةR1 . 

/Q2 39. 15  2إستعادةR . 

  . ابیة الثانیةإتمام العملیة الحس 45 .26 =

 

بتخ�زین الع�دد م�ن  VqBتق�وم  م�ثالً  . لعملی�ات الس�جالت :و Vqبإمكان�ك ایض�اً إس�تعمال  باستثناء االحصاءات،
  . الى شاشة العرض L  تقوم بنسخ المحتویات منف  L: اما . Lشاشة العرض ضمن السجل  على

من شأنھا إستبدال المحت�وى  ان عملیة تخزین عدد الضروري محو/تصفیة سجل تخزین ما بما لیس من في معظم الحاالت، 
ولم�ا فی�ھ محو/تص�فیة كام�ل الس�جالت  . منفرد عبر تخ�زین قیم�ة الص�فر فی�ھ بإمكانك محو/تصفیة سجلمع ذلك،  . السابق 

 .  HDإضغط على  ة واحدة،مرّ 

 

 

 

 القیام بالحساب داخل السجالت 

 . یتّم تخزین النتیجة ضمن السجل .  9Rالى  0Rخزین من مكانك القیام بالعملیات الحسابیة ضمن سجالت التبإ

 العدد الجدید ضمن السجل المفاتیح المستعملة

V q + رقم السجل . 

 
 . المحتویات القدیمة + العدد المعروض على الشاشة

V q - رقم السجل . 

 
 . العدد المعروض على الشاشة -المحتویات القدیمة 

V q * رقم السجل . 

 
 . العدد المعروض على الشاشة ×ت القدیمة المحتویا

V q / رقم السجل . 

 
 . العدد المعروض على الشاشة ÷المحتویات القدیمة 

  

  . 3Rوإحفظ النتیجة في ،   2,5 ـقم بعملیة الضرب الحسابیة ب ، 3Rفي  45,7قم بتخزین  . مثال

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

45. 
7Vq3 

 . 3Rفي  45,7ین تخز 70 .45

2. 
5Vq*3 

 2,5ب  45,7یة الضرب الحسابیة ل القیام بعمل 50 .2
 . 3R) في 114,25وتخزین النتیجة ( ،

Q3 114. 25  3عرضR على شاشة العرض . 
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 القیام بالحساب 

 

 . في شاشة العرضتعمل دوال الریاضیات على العدد الموجود 

 

 .  47 + .1 + 2 .21 20ومن ثم إحتسب  4/1إحتسب  . ثالم

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
4V˜ 0. 25  4إحتساب معكوس العدد . 

20V— 4. 47  20إحتساب . 

 .  47+ .2020إحتساب  67 .51 +2 .47 +
1. 1V š 1. 21  1 .21إحتساب  . 

 . إتمام العملیة الحسابیة 88 .52 =

  

 !4 + 790ثم إحتسب  . )  2e .5إحتسب اللوغار یتم الطبیعي ( . مثال

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

2. 5V ƒ 12. 18  2 .5إحتسابe  . 

V„ 2. 50 إحتساب اللوغاریتم العادي/الطبیعي الخاص بالنتیجة . 

790 +4V… 24. 00  إحتساب عامليfactorial  4العدد .  

  . إكمال العملیة الحسابیة 00 .814 =
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 الحسابیةعوامل األس/الدلیل 

 

) عل�ى ق�درة yبرفع العدد السابق (قیم�ة ،  {Hیقوم عامل األس/الدلیل 
 . ) xالعدد الالحق (قیمة 

 

 . 125 كعیب للعددالت جذر ومن ثم قم بإیجاد 3125إحتسب  . مثال

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

125V™3= 1,953,125. 00  3125إحتساب  . 

125V™3 

V˜= 

 .  1/3125او  125إحتساب حذر التكعیب للعدد  00 .5

 

 الھاللین في العملیات الحسابیة إستعمال األقواس/

بإمكانك إدخال  . تكون قد أدخلت المزید من االعدادحتى وذلك یة إستعمل األقواس لما فیھ تأجیل عملیة إحتساب نتیجة مرحل
 : إفترض انك ترید إحتساب ،مثالً  . قواس مفتوحة ضمن كل عملیة حسابیةحتى اربعة أ

9
)1285(

30
×

−
 

ویع�ود  . عل�ى الشاش�ة 0,35لنتیج�ة المرحلی�ة ة بع�رض ا، تق�وم اآلل�ة الحس�اب -30/85اذا قمت بإدخ�ال 
الطریقة التي تقوم  من الشمال الى الیمین حسب ،الھاللینھ یتّم القیام بالعملیات الحسابیة بدون االقواس/نأي ذلك الى السبب ف

  . فیھا بإدخالھا

 

 

 

 

 

 

 

یمك�ن ح�ذف االق�واس  . ، إس�تعمل االق�واس85م�ن  12تقوم بعملیة ط�رح الع�دد ولما فیھ تأجیل عملیة القسمة الحسابیة حتى 
  . الحسابیة  ایة العبارةالغالقة عند نھ

  . "  = ((12 + 9) × 3) ÷ 25"  ـ " ھي معادلة ل  = 12 + 9) × 3) ÷ 25 إن عملیة إدخال " ،مثالً 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
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30/Vs85- 85. 00 ال یتم القیام بأي عملیة حسابیة . 

12Vt 73. 00  12-85إحتساب  . 

 .  73÷30إحتساب  41 .0 *

  .  9القیام بعملیة الضرب الحسابیة للنتیجة بالعدد  70 .3 =9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  41   وضع الرسومات البیانیة للمسائل المالیة : 4

4 

 وضع الرسومات البیانیة للمسائل المالیة 
 كیف یتّم التعّرف والتعامل مع مسألة مالیة ما 

د تس�تعمل مھنت�ك التع�ابیر التالی�ة ق�، م�ثالً  . لما فیھ التطبیق في كل المیادین المالی�ةالمالیة    HP 10BIIمفرداتط تبسی لقد تمّ 
 Maturityقیمة االستحقاق  ،residualفة لّ تخالمالقیمة المتبقیة/ ،Balloon paymentالدفعة الزائدة  ،balanceالرصید 
value، ي تبقّ�او المبل�غ المremaining  amount    وذل�ك للدالل�ة عل�ى قیم�ة م�ا والت�ي تعرفھ�اHP 10BII   بمثاب�ةM  )

 . )future value   تحقة آجالً القیمة المس

الرس�ومات البیانی�ة للت�دفق الم�الي  . نی�ة للت�دفق الم�اليعلى الرس�ومات البیا والمبّسطة الفنیّة   HP 10BIIتعتمد مصطلحات 
شّكل عملی�ة وض�ع الرس�ومات البیانی�ة للت�دفق ت . تعرض التدفقات المالیة عبر الزمنشكال للمسائل المالیة والتي أھي بمثابة 

 . لمسألة مالیة ما لمالي الخطوة االولى لمل فیھ إیجاد الحلّ ا

ص��لي م��ا قیمت��ھ یبل��غ التموی��ل األ . مارات ض��من تموی��ل م��ا مش��ترك/متبادلس��تثدفق الم��الي اإلالت��الي للت�� ينل الرس��م البی��ایمثّ��
 ت�مّ  . ثالثة والسادس�ةعند نھایة كا من األشھر ال $ 6,000,00و  $5,000,00تتبعھ إستثمارات قیمة كل منھا  $ 7,000,00
 . عند نھایة الشھر السادس عشر 16,567,20وتّم سحب مبلغ كما عند نھایة الشھر الحادي عشر  $ 5000,00سحب مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یتّم  . االفقي الى الزمنیشیر الخط 
 . تقسیمھ الى فترات متساویة

الى التدفقات المالیة على سھم المتّجة نحو األتشیر األ
 . اإلیجابیة المنحى (المال او النقد المستلم/المقبوض)

الى التدفقات المالیة  سفلسھم المتّجة نحو األتشیر األ
 . )المدفوعالمسدد/المنحى (المال او النقد  السلبیة
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 ق الم�الي ق�موفیما تقوم بوضع الرسم البیاني للتدفّ  . ق الماليمالي بواسطة الرسم البیاني للتدفّ الق تدفّ لل مثال یمكن عرض أي
 . و مجھول فیما یخص الصفقھ المالیةوما ھ ف على ما ھو معروفتعرّ بال

ض�ع الت�دفقات المالی�ة عل�ى الخ�ط األفق�ي ح�ین و ی�تمّ  . نی�ة متس�اویةاللة الى الزمن عبر خط أفقي مقسّم الى فت�رات زمالد تتمّ 
 . ال یتّم حصول أي تدفقات مالیة وحیث ال وجود لألسھم،  . حدوثھا

 یة للتدفقات المالیة العالمات الحساب

شارة الى النق�د المس�تثمر عل�ى أن�ھ س�لبي المنح�ى والنق�د ال�ذي ی�تم س�حبھ اإل تتمّ  لرسومات البیانیة للتدفق المالي،فیما یخص ا
المس�تلم او المقب�وض فھ�و النقد المت�دفق نح�و الخارج/خارج�اً ھ�و س�لبي المنح�ى، ام�ا النق�د الداخل/ . یجابي المحنىعلى أنھ إ
 . لمنحىإیجابي ا

شارة الى التدفقات المالیة للزبائن فیما یخص الق�روض عل�ى أنھ�ا اإل تتمّ  على سبیل المثال ومن وجھة نظر/ناحیھ المقرض، 
یجابی�ة ش�ارة ال�ى الت�دفقات المالی�ة عل�ى انھ�ا إاإل ت�تمّ  یستلم المقرض المال من الزبائن، عندما وبشكل مشابھ، . ة المنحىسلبی

یج�ابي المنح�ى ام�ا الم�ال ل الذي یتّم إقتراض�ھ ھ�و إاالمن النقد/فإ ومن وجھة نظر/ناحیة المقترض، وبشكل مغایر، . المنحى
 . المنحىالمدفوع ھو سلبي المسدد/

 

 

 

 

 

 

 التدفقات المالیة الفترات و

یجابي اخل ھو إالنقد المتدفق نحو الدنحو الخارج ھو سلبي المنحى وباإلضافة الى إصطالح العالمة الحسابیة (النقد المتدفق 
 عتبار:بعین اإل ممن یجب أخده ) ھناك العدیدالمنحى

 الفص��ول  نم��ا االی��ام،إ . ة االكث��ر ش��یوعاً فھ��ي الش��ھرام��ا الفت��ر . ال��ى فت��رات زمنی��ة متس��اویة من��ي مقس��مّ الخ��ط الز
تس�تطیع  نقی�ة م�ا ویج�ب ان تك�ون معروف�ة قب�ل أی�تّم تحدی�د الفت�رة ض�من إتفا . والفترات السنویة ھي أیضاً شائعة

 . الشروع بالعملیة الحسابیة
  ّلة مالیة بواسطة لمسأ لما فیھ إیجاد الحلHP 10BII، عن�د بدای�ة الفت�رة ن یتّم حدوث كل التدفقات المالیة إما یجب أ

 . او عند نھایتھا
  ضافتھا یتّم إ لموضع على الرسم البیاني للتدفق المالي،امن تدفق مالي واحد في نفس المكان/كثر ألفي حال حدوث

وت�دفق م�الي  $ 250,000المنح�ى بقیم�ة  س�لبيت�دفق م�الي على سبیل المث�ال،  . حتساب قیمتھا الصافیةسویة او إ
یقعان في الوقت عینھ على الرسم البیاني للتدفق المالي یتّم إدخالھما بمثاب�ة ت�دفق  $ 750,00إیجابي المنحى بقیمة 

 . ) 500=  500 – 750(  $ 500,00مالي یساوي 

 ي المنح�ى وت�دفق عل�ى ت�دفق م�الي واح�د إیج�اب ى تكون صفقھ مالیھ ما صحیحة او مقبولة یجب ان تحتوي أقل�ھحت
 . آخر سلبي المنحى

 

 الفائدة البسیطة والمركبّة 

 :یوج�د ن�وعین م�ن الفائ�دة . /الواقع التالي وھو أن النقد یجن�ي فائ�دة عب�ر ال�زمنحقیقةالتعتمد عملیات اإلحتساب المالیة على 
الت�دفق الم�الي المتعلّقة بكل من القیمة الوقتیة للنقود وما قاعدة او أساس العملیات الحسابیة أ . ةالفائدة المركبّ الفائدة البسیطة و

 . ةفھي الفائدة المركبّ 
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 الفائدة البسیطة 

ائ�دة والمبل�غ ك�ل م�ن الف إس�تحقاق ی�تمّ  . نس�بة مئوی�ة م�ن المبل�غ االساس�يتفاق�ات/عقود الفائ�دة البس�یطة، ض�من إتشكل الفائدة 
ن یع�اد لمدة سنة وترغب ب�أ $500ق ما مبلغ نك قمت بإقراض صدیعلى سبیل المثال، لفترض بأ . األساسي عند نھایة العقد
 %10م�ا نس�بتھ  50( تش�كل  $550,00ی�دین ل�ك ص�دیقك مبل�غ  عند نھایة الفترة، .  %10طة تبلغ المبلغ الیك مع فائدة بسی

مث�ال ع�ن  . HP10BIIعل�ى آلت�ك الحاس�بة  Lی�ات إحتس�اب الفائ�دة البس�یطة عب�ر إس�تعمال مفت�اح عمل ت�تمّ  . ) 500من 
  .  98الفائدة البسیطة موجود على الصفحة 

 

 

 

 

 الفائدة المركبّة 

یطة یساوي طول فترة كل عقد ذات فائ�دة بس� . عقود الفائدة البسیطة المترابطة سلسلة من تفاقیة ما للفائدة المركبةیشبھ عقد/إ
عل�ى  . فائ�دة بس�یطة عل�ى المبل�غ األساس�ي یتّم إضافة الفائدة المكتسبة لكل عقد ذات عند نھایة كل فترة، . ةفترة واحدة مركبّ 

 ة ش�ھریاً، والمركبّ� %6فائدة س�نویة نس�بتھا  ضمن حساب توفیر والذي یردّ  $ 1,000,00إذا قمت بإیداع مبلغ  ال،سبیل المث
 %6( % 1/2ح�د وبفائ�دة تبل�غ ول مشابھة لعقد ذات فائدة بسیطة محرر/مكتوب لم�دّة ش�ھر واسوف تبدو مداخیلك للشھر اال

 . ) 1,00من  1/2ھي  5( $1,005,00عند نھایة الشھر االول  سیبلغ رصید حسابك . ) 12÷

دفوع عن�د نھای�ة م�ا مبل�غ الفائ�دة الم�أ . $ 1,005,00رصید الجدی�د والب�الغ ستجرى نفس العملیة على ال خالل الشھر الثاني،
 . التركیب لكل من االشھر الثالث�ة، الرابع�ة والخامس�ة وتتابع عملیة . $5,03أو  $1,005,00من  % 1/2الشھر الثاني فھي 

 . الرسم على قیمة الدوالر والسنتاتیتّم تدویر النتائج المرحلیة في ھذا 

 

المس�تحقة و أالمكتس�بة ن الفائ�دة الخطة/التص�میم حی�ث أ ة م�نتأتي عبارة " تركیب او مركّب " ضمن عبارة الفائ�دة المركبّ� 
 HP10BIIق��درات عملی��ات  عتم��د/ترتكزت . وب��ذلك تكس��ب المزی��د م��ن الفائ��دة . ض��افتھا عل��ى المبل��غ األساس��يتّم إی��ال��دفع 

  . الحسابیة على الفائدة المركبّة 

 

 

 



 

  44   وضع الرسومات البیانیة للمسائل المالیة : 4

 

 

 

 نسب الفائدة معدالت/

ق�ل ب�ثالث ط�رق و معدل المردود یمكن ش�رحھ عل�ى األم معرفة ان معدّل الفائدة افمن المھ عندما تتعامل مع مسألة مالیة ما،
  :مختلفة

  ّى المال الخاص بك من فترة لفترةیشكل ھذا المعدّل/النسبة المطبّقة عل . ل/نسبة دوریةعلى شكل معد . 
 المضروب بعدد الفترات في سنة ماوري دیشكل ھذا المعدّل ال . سميعلى شكل معدّل سنوي إ.  
  ّل السنوي الذي یراعي التركیبیشكل ھذا المعدّ  . ل سنوي فعليعلى شكل معد . 

 

( ش��ھریاً) وی��تّم  % 1/2ال��دوري م��ا نس��بتھ  یش��كل المع��دّل ،$1,000,00اص بحس��اب ت��وفیر بقیم��ة فف��ي المث��ال الس��ابق الخ��
دراج المعدّل الدوري عینھ عل�ى أن�ھ ویمكن إ  . ) 12×  1/2(  % 6سمي التابع لنسبة ل السنوي اإلإدراجھ على كونھ المعدّ 

مم�ا ، $ 1,061,68ة التركی�ب م�ا قیمت�ھ ش�ھراً لعملی� 12یبل�غ الرص�ید بع�د  . سنوي الفعلي والذي یراعي التركی�بالمعدل ال
  .  % 6,168بلغ ل الفائدة الفعلیة السنویة ییعني بأن معدّ 

 . 73وحتى  72ضمن كل من الصفحات لسنویة سمیة التحویل بین المعدالت الفعلیة واإلیمكن إیجاد أمثلة عن ا

 ئل المالیة انوعین من المس

ال إذا ت�م تحدی�دھا عل�ى وج�ھ التخص�یص عل�ى أنھ�ا عملی�ات إحتس�اب ة إركبّ متستعمل المسائل المالیة في ھذا الدلیل الفائدة ال
 . ومسائل التدفق المالي TVM: مسائل سم المسائل المالیة الى مجموعتینتق . فائدة بسیطة

 ما  TVMالتعّرف على مسألة التمییز/

تك�ون عن�دما  ل�ى الرس�م البی�اني للت�دفق الم�الي،خی�رة عكل م�ن الفت�رات األول�ى واأل إذا تّم حصول تدفقات مالیة منتظمة بین
 .  TVM خمس قیود أساسیة تستعمل لما فیھ إیجاد الحل لمسألة ھناك . ( القیمة الوقتیة للنقود )  TVMالمسألة المالیة مسألة 

n  عدد الفترات أو الدفعات . 

L    ّل السنوي اإلسمي)عادة المعدّ ل الفائدة السنویة (معد . 

 . ط الزمني)التدفق المالي عند بدایة الخالقیمة الحالیة (  $

P  الدفعات الدوریة . 

M  ) ًافة ال��ى أي دفع��ة دوری��ة ی��ة الرس��م البی��اني للت��دفق الم��الي، باإلض��الت��دفق الم��الي عن��د نھاالقیم��ة المس��تحقة آج��ال
 . منتظمة)

 

 

 

یتّم إعتبار الرسومات البیانیة لكل م�ن الرھون�ات، عملی�ات  . دخال القیم االربع األخرىقیمة وذلك بعد إ يحتساب أبإمكانك إ
ئل اس�ات مالی�ة منتظم�ة لمب�الغ متس�اویة عل�ى أنھ�ا مدخار/التوفیر، او أي عقد/إتفاقیة أخرى ذات تدفقحسابات اإل ،ستئجاراإل

TVM . ،قیمت��ھ رھن مقت��رض، ل��م��ن وجھ��ة نظر/ناحی��ة ال عل��ى س��بیل المث��ال، وفیم��ا یل��ي إلی��ك رس��م بی��اني لت��دفق م��الي م��ا
م��ع دفع��ة زائ��دة تبل��غ  %7,5بفائ��دة س��نویة نس��بتھا  $1,041,40القس��ط ة الدفعة/تبل��غ قیم�� . س��نة 30ولم��دة  150,000,00$

10,000$  . 
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م��ثالً، وفیم��ا یل��ي، إلی��ك رس��م بی��اني لت��دفق م��الي (م��ن وجھ��ة  . الص��فر س��اويت ان ، PV،  PMT، FVیمك��ن ألي م��ن ق��یم 
ً  . خار/ توفیر بإیداع واحد وعملیة سحب واحدة بعد خمس س�نوات) لحساب إدّ نظر/ناحیة المدّخر ف�ي  . الفائ�دة مركبّ�ة ش�ھریا
 . قیمة الصفر  PMTھذا الثال تساوي 

 

 . الفصل التالي ود فيیتم شرح عملیات إحتساب القیمة الوقتیة للنق

 

 

 

 

 

 التعّرف على مسألة تدفق مالي ما التمییز/

) الت�دفقات المالی�ة الغی�ر متس�اویة دفعات موحدة ومنتظمة (یطلق علیھا أحیاناً تس�میة على تعتبر المسألة المالیة التي ال تشمل
 .  TVMمسألة تدفق مالي عوض عن مسألة 

یش�كل ھ�ذا مث�االً لمس�ألة ت�ّم إیج�اد الح�ّل الخ�اص بھ�ا عب�ر  . مش�ترك/وی�ل متبادلفیما یلي رسم بی�اني إلس�تثمار م�ا ض�من تم
 . )(معدّل المردود الداخلي السنوي V h) او (صافي القیمة الحالیة Viإستعمال إما 
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 . 6مسائل التدفق المالي في الفصل  یتم شرح 
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 قتیة للنقود عملیات إحتساب القیمة الو
  TVMإستعمال تطبیق 

 

) لعملیات إحتس�اب الفائ�دة TVMیستعمل تطبیق القیمة الوقتیة للنقود (
ت���دعى  -دة المركبّ���ة الت���ي تتض���مّن  ت���دفقات مالی���ة منتظم���ة وموّح���

ا تب�دیل قیم�ة م�ا مكانك عندھبإ دخال القیم،وما ان یتّم إ . دفعات/أقساط
  . القیم مجدداً  دخال كلفي كل مّرة وذلك دون إعادة إ

 

 : ،  یجب اإلیفاء بعدة متطلبات أساسیة TVMلما فیھ إستعمال 

  ً وفي حال تبدلّت قیم الدفعة، إس�تعمل اإلج�راءات الت�ي ت�ّم ش�رحھا ف�ي  . یجب أن یكون مبلغ كل قسط/دفعة متساویا
 . تحت عنوان " عملیات إحتساب التدفق المالي " ،6الفصل 

 /األقساط على فترات منتظمةیجب ان یتّم حصول الدفعات . 
  یج�ب ان تتواف�ق فت�رة الدفع/التس�دید وفت�رة التركی��ب للفائ�دة (وف�ي ح�ال ل�م تتواف��ق، ق�م بتحوی�ل مع�دّل الفائ�دة عب��ر

 . )72والتي تّم شرحھا في الصفحة    Vdو  Vb  ،Vcاستعمال مفاتیح 
 حىیجابي المنحى وآخر سلبي المنإ واحد یتحتّم وجود أقلھ على تدفق مالي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و إحتسابیقوم بتخزین أ المفتاح المستعمل

A عدد فترات الدفعات أو التركیب . 

B معدّل الفائدة السنویة اإلسمیة . 

C 

 

اإلس�تثمار األول�ي أو مبل�غ الق�رض وی�تم  PVتش�كّل ع�ادة  . القیمة الحالیة للت�دفقات المالی�ة اآلجل�ة
 . حصولھا عادة عند بدایة الفترة األولى

D 

 

یمك�ن لل�دفعات ان  . كل الدفعات متس�اویة وال ی�تّم تخّط�ي أي واح�دة منھ�ا . مبلغ الدفعات الدوریة
 . تتّم عند بدایة او نھایة كل فترة
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E 

 

إما التدفق المالي األخیر أو القیمة المركبّ�ة لسلس�ة م�ن الت�دفقات  FVتشّكل  . القیمة المستحقة آجالً 
 . عند نھایة الفترة االخیرة FVیتّم حدوث  . المالیة السابقة

Vd 

 

ق��م بإعادتھ��ا ال��ى وض��عھا  . 12القیم��ة األولی��ة /األساس��یة ھ��ي  . تخ��زین ع��دد الفت��رات ف��ي الس��نة
 . )Dاألصلي فقط عندما تّود تبدیلھا  ( یقع ھذا المفتاح تحت مفتاح 

Va 

 

شاش��ة  : ت��تّم عملی��ة الض��رب للع��دد الموج��ود عل��ىNطری��ق مختص��ر إختی��اري لم��ا فی��ھ تخ��زین 
( یق��ع ھ��ذا المفت��اح تح��ت  . Nوی��تّم تخ��زین النتیج��ة ض��من  YR/Pالع��رض بالقیم��ة الموج��ودة ف��ي 

  . )nالمفتاح 

Vj 

 

ض��من طریق�ة البدای��ة، ی��تم ع��رض مؤش��ر  . التب�ادل ب��ین طریق��ة التس��دید ع�ن بدای��ة ونھای��ة الفت��رة
BEGIN على شاشة العرض . 

Ve إحتساب قائمة إستھالك الدین . 

 

م���ا الض���غط أ .  EQو  ، AQ ، BQ ، CQ ، DQإض���غط عل���ى ك���ل م���ن  ،التأك���دّ م���ن الق���یمولم���ا فی���ھ 
ال  . إظھارعدد ال�دفعات ف�ي الس�نةب  Vd:فمن شأنھ إستعادة إجمالي عدد الدفعات في السنوات وتقوم  Va:على

  . تؤدي عملیة إستعادة ھذه األعداد ألي تبدیل في محتوى السجالت

  TVMتصفیة محو/

 FVو N ، YR/I ، PV ،PMTم�ن ش�أن ھ�ذه العملی�ة وض�ع ك�ل م�ن  .  TVMتصفیة سجالت لما فیھ محو/ HDإضغط على 
  . لفترة وجیزة YR/P القیمة الحالیة ضمنعلى قیمة الصفر وتقوم بعرض 

 

 

 

 

 التسدید عن بدایة ونھایة الفترة  /أطرطرق

 

 د م��ا إذا كان��ت الدفع��ة الدوری��ةتأك�� ،TVMقب��ل الب��دء بعملی��ة إحتس��اب 
ف�ي ح�ال تّم�ت  . االول�ىولى یتّم حصولھا عند بدایة او نھایة الفترة األ

ق��م بض��بط آلت��ك الحاس��بة  االول��ى عن��د نھای��ة الفت��رة االول��ى، الدفع��ة
HP10BII ذا تّم�ت عن�د ام�ا ا . طریق�ة التس�دید عن�د نھای�ة الفت�رة على

عل��ى طریق��ة التس��دید عن��د  أض��بط آلت��ك الحاس��بة بدای��ة الفت��رة االول��ى،
 . ةالبدای

تك��ون آلت��ك الحاس��بة  معل��ى الشاش��ة عن��د BEGINی��تم ع��رض مؤش��ر  . Hmإض��غط عل��ى  ،ولم��ا فی��ھ التب��دیل ب��ین الط��رق
  . طریقة التسدید عند نھایة الفترة الیتم عرض أي مؤشر على الشاشة عندما تكون ضمن . ىطریقة التسدید عند بدایة الفترةعل

واإلدّخ�ارت  ستئجاروتستعمل عادة  عملیات اإل . لتسدید عند نھایة الفترةتستعمل عادة كل من الرھونات والقروض طریقة ا
  . طریقة التسدید عند بدایة الفترة

 عملیات إحتساب القرض

تق�وم بتموی�ل لعملی�ة ش�راء س�یارة جدی�دة بواس�طة ق�رض لُم�دّة ث�الث س�نوات وبفائ�دة س�نویة  . مثال: قرض خاص بالسیارة 
ً  %5. 10نِسبتھا   . $500. 1أما دفعتك الُمسبقة فھي  . $500. 14یبلغ سعر شراء السیارة  . ُمركبّة شھریا
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تب��دأ بع��د م��دّة ش��ھر م��ن عملی��ة  كدفعات��؟  (إفت��رض ب�أن  %5. 10بنس��بة فائ��دة  م��ا ھ��ي دفعاتك/أقس��اطك الش��ھریة . 1القس�م 
 . أو عند نھایة الفترة األولى)الشراء 

 

معروض�اً عل�ى  BEGINف�ي ح�ال ك�ان مؤش�ر  Hmإض�غط عل�ى  . ة الفت�رةطریقة التسدید عن�د نھای� قم بضبط الحاسبة على
 . الشاشة

 

 

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12Vd 12. 00 ضبط/تحدید عدد الفترات في السنة . 

3*12A 36. 00 تخزین عدد الدفعات في القرض . 

10. 5B 10. 50 تخزین معدّل الفائدة السنویة اإلسمیة . 

14500- 

1500C 

 . مستدانتخزین المبلغ ال 00 .13,000

0E 0. 00 سنوات 3لمبلغ المتبقي للدفع بعد تخزین ا . 

D –422. 53 لبیة یر العالم�ة الس�تش� . إحتس�اب الدفع�ة الش�ھریة
 . الى ان النقد ھو مسدد/مدفوع

  

 372,53لتساوي  $50,00لما فیھ تخفیض دفعتك بما قیمتھ  ، ما ھي نسبة الفائدة المطلوبة $14,500 على سعر . 2القسم 
 ؟  $

+50D –372. 53  تخفیض الدفعة من قیمة
422,53$ . 

B 2. 03 ���نویة إحتس���اب مع���دّل الفائ���دة الس
  . المتعلّقة بالدفعة المخفّضة

 

لما فیھ تخفیض الدفع�ة الخاص�ة  ،ى الذي یمكنك إنفاقھ على السیارةقصاأل فما ھو الحد ،% 10,5إذا كانت الفائدة  . 3القسم 
 ؟  $ 375,00بسیارتك الى قیمة 

mailto:3@12n
mailto:3@12n
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10. 5B 10. 50 تخزین معدّل الفائدة األساسي . 

375PD –375. 00 المرغوب بھا تخزین الدفعة . 

C 11,537. 59 تساب مبلغ المال لما فیھ إح
 . التمویل

ال��ى مبل��غ  ة الدفع��ة المبدئی��ةإض��اف 59 .13,037 =1500+
ی��ل م��ن أج��ل س��عر الس��یارة التمو

 . االجمالي

 

ق�ّررت ب�أن الح�دّ األعل�ى للقس�ط/للدفعة الش�ھریة الخاص�ة ب�رھٍن م�ا والت�ي یمكن�ك تحّملھ�ا ھ�ي  . : رھن خاص ب�المنزلمثال
إذا  . %5. 7لحالیة/الش��ائعة فھ��ي ، أم��ا نَِس��ب الفوائ��د الس��نویة ا$000. 12كم�ا ویمكن��ك القی��ام بدفع��ة مبدئی��ة قیمتھ��ا  . 930$

 سنة، فما ھو الحدّ األقصى للقیمة الشرائیة/لسعر الشراء الذي یمكنك تحّملھ؟ 30مدة ل حصلت على رھن

 

معروض�اً عل�ى  BEGINف�ي ح�ال ك�ان مؤش�ر  Hmإض�غط عل�ى  . طریقة التسدید عن�د نھای�ة الفت�رة قم بضبط الحاسبة على
 . الشاشة

 الشرح: شة العرض:شا المفاتیح المستعملة:
12Vd 12. 00 ضبط/تحدید عدد الفترات في السنة . 

 
30Va 360. 00 ) 12×30تخزین طول مدّة الرھن ( . 

0E 0. 00  سنة 30تسدید الرھن خالل . 

7. 5B 7. 50 تخزین نسبة الفائدة . 

 930PD –930. 00 ) د النق�����تخ�����زین الدفعة/القس�����ط المرغ�����وب ب�����ھ
 . المنحى) المسدد/المدفوع ھو سلبي

C 133,006. 39 مكنك تحّملھ بواسطة دفع�ة إحتساب القرض الذي ی
 . $930من 

 فیم��ا یتعلّ��ق $12,000ع��ة مبدئی��ة بقیم��ة إض��افة دف 39 .145,006 =12000+
  . بسعر الشراء االجمالي
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تتوقّ�ع  . %8. 8یة نِسبتھا سنة وبفائدة سنو 25على مدّة  $500. 172رھن قیمتھ  حصلت على . مثال: رھن مع دفعة زائدة
فماذا س�یكون  . ُمسبقاً بأنك سوف تتملّك المنزل لمدّة أربع سنوات ومن ثم تقوم ببیعھ، ُمسدداً بذلك القرض عبر "دفعة زائدة"

 علیھ حجم دفعتك الزائدة؟

 : بإیجاد الحّل لھذه المسألة عبر إستعمال خطوتین قم

 . سنة 25/قسط القرض عبر إستعمال مدّة إحتسب دفعة .1
 . سنوات 4تساب الرصید المتبقي بعد قم بإح .2

 . سنة 24/قسط القرض عبر استعمال مدّة دفعة إحتسب اوالً  .  1الخطوة 

 

معروض�اً عل�ى  BEGINف�ي ح�ال ك�ان مؤش�ر  Hmإض�غط عل�ى  . طریقة التسدید عند نھایة الفت�رة قم بضبط الحاسبة على 
 . الشاشة

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12Vd 12. 00 ضبط/تحدید عدد الفترات في السنة . 

25Va 300. 00 ���300=  12×  25زین ط���ول م���دّة ال���رھن (تخ 
 . شھراً)

0E 0. 00  سنة 25تخزین رصید القرض بعد . 

172500C 172,500. 00 تخزین رصید القرض األساسي . 

8. 8B 8. 80 تخزین نسبة الفائدة السنویة . 

D –1,424. 06 إحتساب الدفعة/القسط الشھري . 

 

 

الدفع�ة  . عین�ھ الوق�تف�ي كل من الدفعة الماضیة والدفعة الزائدة  حدوث یتمّ  ،بما أن الدفعة ھي عند نھایة الشھر . 2الخطوة 
  . FVو  PMTاالخیرة ھي مجموع 
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عل�ى مك�انین عش�ریین وذل�ك  PMTیجب دائماً ت�دویر القیم�ة الموج�ودة ف�ي 
لما فیھ تف�ادي إختالف�ات ص�غیرة ب�ین األع�داد الغی�ر  PVو FVعند إحتساب 

ف�ي ح�ال ل�م  . مدوّرة والدفعات الحالی�ة المعتم�دة (بقیم�ة ال�دوالر والس�نتات)
 VY تضبط شاشة العرض على مكانین عشریین، قم بالض�غط عل�ى 

2 . 

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

VoD –1,424. 06 ل��ى مك��انین عش��ریین وم��ن ث��م ت��دویر الدفعة/القس��ط ع
 . التخزین

48A 48. 00  والت��ي تتوق��ع فیھ��ا 4×12س��نوات ( 4تخ��زین م��دّة (
 . إمتالك المنزل

E –163,388. 39  سنوات 4إحتساب رصید القرض بعد . 

+QD= –164,812. 45 ) إحتس���اب الدفع���ة الثامن���ة واالربع���ونPMT  وFV  (
ع ھ�و س�لبي لما فیھ تسدید الدین (النق�د المس�دد/المدفو

 . المنحى)

 

 

 

 

 خارات/التوفیر عملیات إحتساب اإلدّ 

 %2. 7في حساب توفیر ما والذي یعود بفائدة سنویة نِسبتھا  $000. 2إذا قمت بإیداع مبلغ  . مثال: حساب إدخار/توفیر
 ً  ؟ $3000صبح إن لم تقم بأي إیداعٍ في ھذا الحساب، فكم من الوقت سیلزم الحساب لیزداد ویُ  . ُمرّكبة سنویا
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 . غیر ُمھّمة )الفترة نھایةعند بدایة أو() فإن طریقة الدفع/التسدید PMT=0وبما أنھ لیس لھذا الحساب من دفعات ُمنتظمة (

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
Vw 0. 00 محو/تصفیة كل السجالت . 

 
1Vd 1. 00  ضبطP/YR  ا أن الفائدة مركبّة سبم 1 على قیمة ً  . نویا

2000PC –2,000. 00 تخزین المبلغ المدفوع لإلیداع االول . 

3000E 3,000. 00 تخزین المبلغ الذي تّود تجمیعھ . 

7. 2B 7. 20 ة السنویةتخزین نسبة الفائد . 

 
A 5. 83  إحتساب عدد السنوات الالزمة لما فیھ الوصول الى قیمة

3,000$ . 

 

 

 

 

س�نوات م�ن ُمض�اعفة الحس�اب الُمرّك�ب س�نویاً إلح�راز رص�ید  6، عندھا سیلزم 6و  5تقع بین  N بما أن القیمة الُمحتسبة لـ
 . إحتساب الرصید عند نھایة الست سنواتب قم . $3000أقلّھ 

6A 6. 00  ضبط A سنوات 6على . 

E 3,035. 28  سنوات 6إحتساب المبلغ الذي یمكنك سحبھ بعد . 

 

 ،1995نیس�ان/أبریل  14تقوم بفتح حساب مصرفي فردي خاص للتقاع�د ف�ي  . قاعدخاص للت مثال: حساب مصرفي فردي
 . ال�دفع ل�ك م�رتین ف�ي الش�ھر م�ن ش�یك الرات�ب الخ�اص ب�ك كم�ا وی�تمّ  $80,00ی�تّم إقتط�اع  . $2,000بواسطة إیداع قیمتھ 
ً  %6,3ئ�دة س�نویة یعود ھذا الحساب بفا بریل نیس�ان/أ 14اب ف�ي س�یحتوي ھ�ذا الحس�فك�م م�ن الم�ال  . مركب�ة نص�ف ش�ھریا

 ؟  2010
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معروض�اً عل�ى  BEGINف�ي ح�ال ك�ان مؤش�ر  Hmإض�غط عل�ى  . طریقة التسدید عن�د نھای�ة الفت�رة قم بضبط الحاسبة على
 . الشاشة

 

 

 

 

 

 

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

24Vd 24. 00 ضبط/تحدید عدد الفترات في السنة . 

2000PC –2,000. 00  االیداع األّوليتخزین . 

80PD –80. 00 تخزین اإلیداعات المنتظمة النصف شھریة . 

6. 3B 6. 30 تخزین نسبة/معدّل الفائدة . 

15Va 360. 00 تخزین عدد االیداعات . 

E 52,975. 60 إحتساب الرصید . 

 

قمت بتجمیع إدخارات تبلغ  . عمالكر وذلك بعد سیرة ناجحة في الع الى تقاعد مبكتتطّ  . حساب خاص بمعاش التقاعد :مثال
ً  %7س�نویة مع�دّلھا  والتي تجني فائ�دة 400,000$ المتك�ررة  ،م�ا ھ�و مع�اش التقاع�د (الس�حوبات المنتظم�ة . مركبّ�ة ش�ھریا

كنت تّود ان یعیل�ك حس�اب اإلدخ�ار/التوفیر للس�نوات  ) الذي سوف تحصل علیھ عند بدایة كل شھر إذاوالمّوحدة من التمویل
 . ؟) القادمة 50( الخمسون
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  Hmإضغط على  ،مؤشر معروضاً على الشاشةفي حال لم یكن ال . طریقة التسدید عند بدایة الفترة قم بضبط الحاسبة على 
 .  

 

 

 

 

 

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
12V d 12. 00 ضبط/تحدید عدد الفترات في السنة . 

400000P C –400,000. 00 غ اإلدخارات المجمعّة بمثابة إیداع خارجتخزین مبل . 

7B 7. 00  تخ���زین معدل/نس���بة الفائ���دة الس���نویة الت���ي تتوق���ع أن
  . تجنیھا

50Va 600. 00 تخزین عدد السحوبات . 

0E 0. 00  سنة 50إحتساب رصید الحساب بعد . 

D 2,392. 80 إحتساب المبلغ الذي یمكنك سحبھ عند بدایة كل شھر .  

 

  إحتساب اإلستئجار عملیات

ددة م�ن ال�زمن ) على م�دّة مح�اتسیارة او معدّ  ،بمثابة قرض خاص بملكیة ذات قیمة (مثال ملك ثابت/عقاريھو  ستئجاراإل
على أنھا إتفاقیات لعملیة شراء مع خیار للشراء عن�د نھای�ة  ستئجاربعض عملیات اإل یتم نص/تحریر . مقابل دفعات منتظمة

الخاصة بالملكیة عند نھای�ة المحدّدة و) FVالقیمة اآلجلة ( یطلق على . )$1,00ناً بقیمة قلیلة تصل لحد یاأح( ستئجارفترة اإل
  . ة " او " قیمة شراء كامل الحصص "تسمیة " القیمة المتبقیة او المختلف ستئجارعملیة اإل

 ھناك عملیتین ش�ائعتین إلحتس�اب . ستئجارعملیات اإل في إحتساب TVMالخاصة بتطبیقات الخمس یمكن إستعمال المفاتیح 
 . ستئجارعملیات اإل

 /الالزمة لتحقیق مردود ما ستئجارقسط اإلإیجاد دفعة .  
 ) ستئجار) الخاصة بعملیة اإلرسملةالقیمة المإیجاد الحالیة . 
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لحس�ابیة طریق�ة التس�دید وبذلك تستعمل معظم العملی�ات ا . الفترة االولى عند بدایة ستئجارالدفعة االولى لإل یتّم عادة حدوث 

  . عند بدایة الفترة
ن تتض��مّ  . لم��دّة ث��الث س��نوات $13,500قیمتھ�ا س��یارة  إس��تئجاربیرغ�ب زب��ون م��ا  . س��تئجاردفعة اإلإحتس��اب قس��ط/: مث�ال

وم ی�تّم إس�تحقاق الدفع�ة االول�ى ف�ي الی� . س�تئجارعند نھای�ة فت�رة اإل $7,500خیار لبیع السیارة بمبلغ على ئجار عملیة اإلست
ً  ،%10في حال أردت مردود سنوي یبلغ  . لزبون السیارة ویخرجھا من المرآبالذي یقود فیھ ا فم�ا س�تكون  ،مرك�ب ش�ھریا

 . بالتاجر) الخاصةناحیتك (علیھ الدفعات؟ إحتسب الدفعات من وجھة نظرك/

 

 

 

 

  . المؤشر معروضاً على الشاشةفي حال لم یكن  Hmإضغط على  . طریقة التسدید عند بدایة الفترة أضبط الحاسبة على

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12Vd 12. 00 ضبط/تحدید عدد الدفعات في السنة . 

10B 10. 00 تخزین المردود السنوي المرغوب بھ . 

13500PC –13,500. 00 تخزین سعر/ثمن اإلستئجار . 

7500E 7,500. 00  قیم���ة ش���راء كام���ل تخ���زین القیم���ة المتبقیة/المتخلّف���ة)
 . الحصص)

36A 36. 00 تخزین طول مدة عملیة اإلستئجار باالشھر . 

D 253. 99 إحتساب الدفعة الشھریة الخاصة بعملیة اإلستئجار .  

 

 س�تئجاریبق�ى للم�ؤجر ض�مناً م�دخول ت�دفق م�الي عن�د نھای�ة عملی�ة اإل ،لو ل�م یخت�ار الزب�ون ش�راء الس�یارةالحظ أنھ حتى و
س�ترداد ع الم�ؤّجر إیتوقّ� ،فة للسیارة  سواء إشترى الزبون السیارة أو تّم بیعھا في الس�وق الح�ّرةلّ تخالممة المتبقیّة/یساوي القی

 . $7,500مبلغ 
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 . مع دفعات مسبقة إستئجار: عملیة مثال

نوات م�ع س� 4م�دّة عل�ى  س�تئجارعق�د اإل تحریر/ نص تمّ ی . رافعة للمستودع إستئجار ،كویك كیت بول بارنزتنوي شركتك، 
 لّ ھمس�ت عن�د االخی�رةال�دفعات االول�ى وتستحق الدفعات عند بدایة الشھر مع إستحقاق كل من  . $2,400دفعات شھریة تبلغ 

 . ستئجارعند نھایة فترة اإل $15,000لدیك خیار لشراء الرافعة بمبلغ  . ستئجارعملیة اإل

 ؟  ستئجاریمة المرسملة الخاصة باإلما ھي القف ،%9ن معدّل الفائدة السنویة یبلغ إذا كا

 

 . الربع خطوات  إیجاد الحلّ  عملیة بتطلّ ت

 . 47= 1 –)  12×4: ( 47ـ إحتسب القیمة الحالیة للدفعات الشھریة ال .1
 . ضف قیمة الدفعة المسبقة اإلضافیةأ .2
  . یجاد القیمة الحالیة لخیار البیعقم بإ .3
  .  3و 2إجمع القیم المحتسبة في كل من الخطوات  .4

  . القیمة الحالیة للدفعات الشھریة قم بإیجاد . 1الخطوة 

  . معروضاً على الشاشة المؤشرفي حال لم یكن  Hmإضغط على  . طریقة التسدید عند بدایة الفترة إضبط الحاسبة على

 

 

 

 

 

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12Vd 12. 00 ضبط/تحدید عدد الدفعات في السنة . 
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47A 47. 00 تخزین عدد الدفعات . 

2400PD –2,400. 00 تخزین القسط/الدفعة الشھریة . 

0E 0. 00  تخزینFV  1للخطوة . 

9B 9. 00 تخزین نسبة الفائدة . 

C 95,477. 55  47إحتساب القیمة الحالیة للدفعات الشھریة الـ . 

 

 . تخزین النتیجةب وقمّ  PVأضف الدفعة اإلضافیة المسبقة الى  . 2الخطوة 

+QDP= 97,877. 55 إضافة الدفعة اإلضافیة المسبقة . 
R 97,877. 55   تخزین النتیجة في سجلM  . 

 

 . یجاد القیمة الحالیة لخیار البیعقم بإ . 3الخطوة 

48A 48. 00 تخزین الشھر حین یتّم حصول خیار الشراء . 
0D 0. 00  والتابعة تخزین قیمة الصفر فیما یخص ھذه الخطوة

 . للحلّ 
15000PE –15,000. 00 تخزین القیمة التي سیتّم حسمھا . 

C 10,479. 21 إحتساب القیمة الحالیة للتدفق المالي االخیر .  

 

 . 3و 2ضافة النتائج من الخطوات قم بإ . 4الخطوة  

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

+S= 108,356. 77 ة ( المرس�ملة ) لعملی�ة اإلس�تئجارإحتساب القیمة الحالی . 
  . )59(تّم شرح عملیة تدویر اإلختالفات على الصفحة 

 

 

 

 إستھالك الدین 

 

إستھالك الدین ھو عملیة تقسیم دفعة ما نحو المبلغ ال�ذي یطبّ�ق عل�ى الفائ�دة 
تس���اھم الدفعات/األقس���اط  . والمبل���غ ال���ذي یطبّ���ق عل���ى الرأس���مال االص���لي

فترة القرض بوجود فائ�دة أكث�ر ونس�بة  أق�ل م�ن الرأس�مال القریبة من بدایة 
 . االصلي مقارنةً بالدفعات/األقساط القریبة من نھایة فترة القرض
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 :بإحتساب كل من  HP 10BIIالموجود على   Veیسمح لك مفتاح 

 المبلغ المطبّق نحو الفائدة ضمن مجموعة من الدفعات .  
 الدفعات جموعة منالرأسمال ضمن م المبلغ المطبّق نحو .  
 ض بعد إتمام عدد محدد من الدفعات/األقساطرصید القر . 

 

ستھالك ال�دین المناس�بة ف�ي ك�ل فعة ما او بأنك قمت بتخزین قیمة إبإحتساب د بأنك قمت للتوّ  Veوظیفة تفترض دالة/
YR I ، PV ،  FV، PMT و YR/P . 

 

 

 

 

 

B  معدل الفائدة السنویة االسمیة . 

C  اإلنطالق/البدایةرصید .  

E رصید النھایة .  

D ) شاشةال على تدویره حسب تصمیم شكل العرض تمّ مبلغ الدفعة/القسط( .  

Vd عدد الدفعات في السنة .  

الع��رض والرص��ید بحس��ب تص��میم ش��كل  ،الرأس��مال ،ابع��ة للفائ��دةت��دویر ك��ل م��ن االع��داد المعروض��ة عل��ى الشاش��ة والت ی��تمّ 
  . شاشةالمعتمد على ال

أدخل ال�رقم الت�ابع للفت�رة وإض�غط عل�ى  ،إلستھالك دفعة واحدة . /تخصیص الدفعات الستھالك الدینلما فیھ إستھالك الدین
Ve  .  تع��رض ل��كVD 10‰$$ ك��ل م��ن المؤّش��ر  عل��ى الشاش��ةPER  كم��ا وال��دفعات عن��د

 . اإلنطالق/البدایة والنھایة والتي سوف یتّم إستھالكھا
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الرص�ید ) وم�رة أخ�رى لرؤی�ة PRINدداً عل�ى = لرؤی�ة األس�مال (ج�إض�غط م . )INTنة الفائ�دة (معایإضغط على = لؤریة/
)BAL( .  فیھ إعادة رؤیة تلك القیة مجدداً تابع الضغط على = لما .  

تعرض  .  Veثم إضغط على  ،فتره النھایة N فتره البدایةقم بإدخال كل من  ،ولما فیھ إستھالك مجموعة من الدفعات
ة والنھای�ة والت�ي أقس�اط البدای�تتبع�ة ك�ل م�ن الدفعات/ PERعل�ى الشاش�ة مؤش�ر   VD 10‰$$ل�ك 

 . الفائدة والرصید ،رؤیة الحلقة المؤلفة من الرأسمالعلى = ل من ثمّ  ضغطإ . سیتم إستھالكھا

ھ�ذه م�ن ع�دد ت�وفّر ل�ك می�زة الزی�ادة التلقائی�ة  . ال�ى المجموع�ة التالی�ة م�ن الفت�راتمج�دداً لإلنتق�ال  Veإضغط على 
 . فترات البدایة والنھایة الجدیدة المفاتیح المستعملة الخاصة بإدخال

وبش�كل مفت�اح = بتق�دیم الن یق�وم عن�دھا ل� ،عملی�ة اإلس�تھالكإستعادة او أي عملیة حسابیة أخرى خ�الل  ،إذا قمت بالتخزین 
ك بواسطة المجموعة عینھا م�ن الفت�رات إض�غط ستھالعملیة اإل ولما فیھ متابعة . الفائدة والرصید ،دوري كل من الرأسمال

 .  Ve:على

 . تخصیص مجموعة من الدفعات إلستھالك الدینمثال: إستھالك/

ئ�دة بنس�بة فا $180,000سنة ذات قیم�ة  30ستھالك الزمني السنوي التابع لرھن مدتھ م بإحتساب أّول سنتین من جدول اإلق
  . مع دفعات شھریة % 7,75سنویة 

معروض��اً عل��ى  BEGINف��ي ح��ال ك��ان مؤش��ر  Hmإض��غط عل��ى  . س��دید عن��د نھای��ة الفت��رةعل��ى طریق��ة الت أض��بط الحاس��بة
  . الشاشة

 

 

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
12Vd 12. 00 ضبط/تحدید الدفعات في السنة .  

 
30Va 360. 00 تخزین إجمالي عدد الدفعات .  

7. 75B 7. 75 ةتخزین الفائدة السنوی . 

 
180000C 180,000. 00 تخزین القیمة الحالیة . 

 0E 0. 00  ًتخزین القیمة المستحقة آجال . 

 D –1,289. 54 إحتساب الدفعة/القسط الشھري . 

 

 . تخ�ّزن فیھ�ا الق�یّم االرب�ع االخ�رىبإمكان�ك إدخالھ�ا وتخزینھ�ا بالطریق�ة عینھ�ا الت�ي  ،إذا كنت على عل�م بدفعة/قس�ط ال�رھن 
 ً  . قم بإستھالك/تخصیص السنة االولى ،الحقا

1F12 12_ ال كل من فترات البدایة والنھایةإدخ . 

Ve 1– 12   ع����رض مؤش����رPER  عل����ى الشاش����ة
 . الفترة ومدى

عل���ى الشاش���ة  PRINع���رض مؤش���ر  82 .1,579– =
والرأس�مال المس�دد/المدفوع ف�ي الس��نة 

 . االولى

عل����ى الشاش����ة  INTع����رض مؤش����ر  66 .13,894– =
دة المس��ددة/المدفوعة ف��ي الس��نة والفائ��
 . االولى
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لشاش����ة عل����ى ا BALع����رض مؤش����ر  18 .178,420 =
 . ورصید القرض بعد سنة واحدة

 

 12) إجم�الي دفع�ات االش�ھر  15,474,51 = 1,706,69 + 13,767,79المسدد نحو الفائدة والرأسمال (یساوي المدفوع/
المبلغ المطبّ�ق نح�و الرأس�مال  بقي الرھن األولي  وقد تّم إنقاصاوي الرصید التویس . )15,474,51 = 1,289,54 × 12(

   . )178,420,16 = 1,579,84 - 180,000منھ (

 

 

 :قم بتخصیص إستھالك الدین للسنة الثانیة

Ve 13– 24  عرضPER  ومجموعة الفت�رات
 . التالیة على الشاشة

والرأس���������مال  PRINع���������رض  69 .1,706– =
 لثانی�ةالمس�دد/المدفوع ف�ي الس�نة ا

 . على الشاشة

والفائ���������������دة  INTع���������������رض  79 .13,767– =
المس�����ددة/المدفوعة ف�����ي الس�����نة 

 . على الشاشة الثانیة

ورص��ید الق��رض   BALع��رض  49 .176,713 =
 . الشاشة على دفعة/قسط 24بعد 

 12االش�ھر  ) إجم�الي دفع�ات 15,474,51 = 1,706,69 + 13,767,79المسدد نحو الفائدة والرأسمال (یساوي المدفوع/
المبلغ المطبّ�ق نح�و الرأس�مال  اوي الرصید التبقي الرھن األولي  وقد تّم إنقاصویس . )15,474,51 = 1,289,54 × 12(

أس�مال خ�الل الس�نة الثانی�ة ب�دل رزی�د م�ن الم�ال نح�و الملقد تّم تطبیق ال . )178,420,16 = 1,579,84 - 180,000منھ (
 . لالحقة بالطریقة عینھاتكمل السنوات ا . عن السنة االولى

خامس��ة والعش��رون والرابع��ة ، الفعات االول��ى/تخص��یص ك��ل م��ن ال��دق��م بإستھالك . تخص��یص دفع��ة واح��دةمث��ال: إستھالك/
ومع�دّل الفائ�دة  $14،250 س�تئجاریبل�غ ك�ل م�ن مبل�غ اإل . س�یارة لم�دة خم�س س�نوات إس�تئجارالخاصة بعملیة و والخمسون

 . وتبدأ على الفور اما الدفعات فھي شھریة . 11،5%

  . معروضاً على الشاشة المؤشرفي حال لم یكن  Hmإضغط على  . طریقة التسدید عند بدایة الفترة إضبط الحاسبة على

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12Vd 12. 00 /فعات في السنةدتحدید الضبط . 
5Va 60. 00 اتتخزین عدد الدفع . 

11. 5B 11. 50 ن الفائدة السنویةتخزی . 

14250C 14,250. 00 تخزین القیمة الحالیة . 

0E 0. 00 آجالً  تخزین القیمة المستحقة . 

D –310. 42 /الدفعة الشھریةإحتساب القسط . 
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 . ، الخامسة والعشرون والرابعة وخمسونقم بتخصیص/إستھالك كل من الدفعات االولى 

1F 1. 00 إدخال الدفعة األولى . 

 Ve 1– 1  عرضPER وفترة تخصیص/إستھالك الدفعة على الشاشة .  

 . والدفعة األساسیة األولى على الشاشة PRINعرض  42 .310– =

 . والفائدة على الشاشة INTعرض  00 .0 =

 . ورصید القرض بعد دفعة واحدة على الشاشة BALعرض  58 .13,939 =

25F 25. 00 إلستھالك/التخصیصإدخال الدفعة/القسط الخاص با . 

Ve 25– 25  عرضPER وفترة تخصیص/إستھالك الدفعة على الشاشة . 

والمبلغ األساس المسدد عند الدفعة الخامسة  PRINعرض  21 .220– =
 . والعشرون على الشاشة

والفائدة المسددة عند الدفعة الخامسة  INTعرض  21 .90– =
 . والعشرون على الشاشة

ورصید القرض بعد الدفعة الخامسة  BALعرض  28 .9,193 =
 . والعشرون على الشاشة

54F 54. 00 إدخال الدفعة/القسط الخاص باإلستھالك/التخصیص . 
 

Ve 54– 54  عرضPER وفترة تخصیص/إستھالك الدفعة على الشاشة . 

والمبلغ األساس المسدد عند الدفعة الرابعة  PRINعرض  37 .290– =
 . اشةعلى الش خمسونالو

 خمسونالوالفائدة المسددة عند الدفعة الرابعة و INTعرض  05 .20– =
 . على الشاشة

 خمسونالورصید القرض بعد الدفعة الرابعة و BALعرض  57 .1,801 =
 . على الشاشة

 

 

 

 

 الت الفائدةمعدّ عملیات تحویل نسب/

 

ح: تس���تعمل تطبیق���ات عملی���ات تحوی���ل نس���ب/معدالت الفائ���دة ثالث���ة مف���اتی
Vb ،Vc  و Vd .  وھ�ي تق�وم بالتحوی�ل ب�ین مع�دّالت

ت��ّم ش��رح مع��دّالت الفائ��دة اإلس��میة والفعلی��ة عل��ى  . الفائ��دة اإلس��میة والفعلی��ة
 . 49الصفحة 

إذا كنت تعلم معدّل فائدة س�نویة إس�میة م�ا وت�ودّ إیج�اد الح�ّل لم�ا یقابلھ�ا م�ن 
 معدّل سنوي فعلي:
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 . Vb   سمي وإضغط علىأدخل المعدّل اإل .1
 .  Vd أدخل عدد الفترات المركبّة وإضغط على .2
  . Vc إحتسب المعدّل الفعلي وذلك عبر الضغط على .3
 

 ولما فیھ إحتساب معدل إسمي من معدّل فعلي معروف:

  . Vc ل الفعلي وإضغط علىأدخل المعدّ  .1
 .  Vd بة وإضغط علىأدخل عدد الفترات المركّ  .2
 . Vbإحتسب المعدّل االسمي عبر الضغط على  .3
 

 . بالسجل عینھ  Lو Vb، تتشارك كل من TVMفیما یخص تطبیقات 

ً تستعمل عملیا  لنوعین من المسائل: ت تحویل معدالت الفائدة في أساسا

 بواسطة فترات مركبّة مختلفة اتستثمارمقارنة اإل . 
  إیجاد الحّل لمسائلTVM حیث تختلف كل من فترة التسدید وفترة الفائدة . 

 

 سطة فترات مركبّة مختلفةات بواستثماراإل

ف��أي مص��رف لدی��ھ مع��دّل الفائ��دة  . ثالث�ةال مص��ارفال ىح��دخ��ار ف��ي إإفتت��اح حس�اب إدّ ب تفّك��ر . س��تثماراتاإل مث�ال: مقارن��ة
 نسب ؟األ

ً  %6،70المصرف االول      . فائدة سنویة، مركبة فصلیا

ً  %6،65المصرف الثاني     . فائدة سنویة، مركبة شھریا

 . مرة في السنة 360فائدة سنویة، مركبة %6،63المصرف الثالث  

 

   المصرف االول

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

6. 7Vb 6. 70 تخزین المعدّل اإلسمي . 

4Vd 4. 00 تخزین الفترات الفصلیة المركبّة . 
Vc 6. 87 إحتساب معدّل الفائدة السنوي الفعلي . 

   لثانيالمصرف ا

6. 65Vb 6. 65 تخزین المعدّل اإلسمي . 

12Vd 12. 00 تخزین الفترات الشھریة المركبّة . 
Vc 6. 86 إحتساب معدّل الفائدة السنوي الفعلي . 

   ثالثالمصرف ال

6. 63Vb 6. 63 تخزین المعدّل اإلسمي . 

360Vd 360. 00 تخزین الفترات المركبّة . 
Vc 6. 85 يإحتساب معدّل الفائدة السنوي الفعل . 
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 . 85. 6و  86. 6من  أكبر 6،87فضل بعض الشيء بما ان یقدم المصرف االول صفقة أ

 االختالفات بین كل من الفترات المركبّة وفترات الدفع / التسدید

 

ب��أن الفت��رات المركبّ��ة وفت��رات الدفع/التس��دید ھ��ي  TVMیفت��رض تطبی��ق 
خ����ارات ال تتواف����ق بع����ض أقس����اط الق����رض أو إی����داعات اإلدّ  . متش����ابھة

ف�ي ح�ال إخ�تالف فت�رة . والسحوبات المالی�ة م�ع فت�رات المص�رف المركبّ�ة
الدفع/التس��دید ع��ن الفت��رة المركبّ��ة، ق��ّم بتع��دیل مع��دّل الفائ��دة لیقاب��ل فت��رة 

 . الدفع/التسدید وذلك قبل إنجاز الحل للمسألة

 

 

 

 

 

 

 :سدید، قّم بإتمام الخطوات التالیةالترة الدفع/ف الفترة المركبّة عن فتتختل فیھ ضبط/تعدیل معدّل فائدة ما حینولما 

ق�م بإیج�اد   .  Vdعدد الفت�رات المركبّ�ة ف�ي الس�نة وإض�غط عل�ى  أدخل   . Vb ل االسمي وإضغط علىأدخل المعدّ  .1
 . Vc  الحّل الخاص بالمعدّل الفعلي عبر الضغط على

للمع��دّل االس��مي ال��ذي ت��ّم  د الح��لق��م بإیج��ا  .  Vdأدخ��ل ع��دد فت��رات الدفع/التس��دید ف��ي الس��نة وإض��غط عل��ى  .2
  .Vb   تعدیلھ عبر الضغط علىضبطھ/

 

ض�من حس�اب مص�رفي ی�ردّ  $25تق�وم بإی�داعات ش�ھریة م�ن  ،بدءاً م�ن الی�وم . تركیب یومي ،مثال: دفعات/أقساط شھریة
 فما سیكون علیھ الرصید بعد سبع سنوات ؟ . یوم) 365یاً(عبر إستعمال سنة من مركبّة یوم %5نسبة 

 . بواسطة التركیب الشھري عادلإحتسب المعدّل الم . 1الخطوة 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
5Vb 5. 00 سمیةتخزین النسبة المئویة اإل . 

365Vd 365. 00  ً  . تخزین فترات المصرف المركبّة سنویا

Vc 5. 13 إحتساب المعدّل السنوي الفعلي . 

12Vd 12. 00 ت الشھریةتخزین الفترا . 

 Vb 5. 01 للتركی���ب  عادل���ةس���میة المإحتس���اب النس���بة المئوی���ة اإل
 . الشھري

 

 . فھذه القیمة جاھزة لإلستعمال في ما تبقّى من المسألة ،تتشارك بالسجل عینھ I/YR  و %NOM بما إن كل من

 . إحتسب القیمة المستحقة آجالً  . 2الخطوة 

 . معروضاً على الشاشة المؤشرفي حال لم یكن  Hmإضغط على  . عند بدایة الفترةقم بضبط الحاسبة على طریقة التسدید 

0C 0. 00 تخزین القیمة الحالیة . 
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25PD –25. 00 تخزین الدفعة/القسط . 
7Va 84. 00 تخزین إجمالي عدد الدفعات . 

E 2,519. 61  سنوات 7إحتساب الرصید بعد . 

 

 

6 

 عملیات إحتساب التدفّق المالي

 ق الماليستعمال التطبیق الخاص بالتدفّ إ كیف یتمّ 

 

یتّم إستعمال التطبیق الخاص بالتدفّق المالي لما فیھ حل المسائل حی�ث 
 . نم��ا بمب��الغ متغیّ��رةت��دفقات مالی��ة عب��ر فت��رات منتظم��ة إ ی��تم حص��ول

بإمكانك أیضاً إستعمال عملی�ات الت�دفق الم�الي الحس�ابیة إلیج�اد الح�ّل 
ل ذات الت���دفقات المالی���ة المنتظم���ة، المتس���اویة، ئفیم���ا یخ���ص المس���ا

نما یتّم التعامل بسھولة أكبر مع ھذه الحاالت عبر إس�تعمال الدوریة، إ
TVM . 

 . HP 10BIIھذه ھي الخطوات المتبعّة لعملیات إحتساب التدفق المالي على  ،بصورة عامة

 . ي للتدفق المالي مفید جداً قم بتنظیم/إنشاء تدفقاتك المالیة على الورق، إن الرسم البیان .1
 . قم بمحو/تصفیة السجالت .2
 . أدخل عدد الفترات في السنة .3
 . لياألوّ  ستثمارأدخل مبلغ اإل .4
 . أدخل مبلغ التدفق المالي التالي .5
، قم بإدخال عدد المّرات وبشكل متتابع ألكثر من مّرة واحدة  5دخلت في الخطوة القیمة التي أ في حال كان یتّم حصول .6

 . تحدث فیھاالتي 
 . لكل تدفق مالي ومجموعة 6و  5قم بتكرار كل من الخطوات  .7
و أ .  Vi وم�ن ث�ّم عل�ى ، B، أدخل معدّل الفائدة الس�نویة وإض�غط عل�ىحتساب صافي القیمة الحالیةلما فیھ إ .8

 .   Vhإلحتساب معدل الفائدة السنویة، إضغط على
 

ت تّم�� . ي الت�الي إس�تثمار لحس��اب المخ�زون عل�ى م��دى ثالث�ة اش�ھریوض�ح الرس��م البی�ان . مث�ال: إس�تثمار م�ا قص��یر الم�دى
قم بإحتساب مع�دّل الم�ردود ال�داخلي الس�نوي  . المخزون عند نھایة الشھر الثالث عملیات الشراء عند بدایة كل شھر وتّم بیع

 . ل المردود الشھريكما ومعدّ 
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 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
Vw 0. 00 تصفیة كامل السجالتمحو/ . 

 
12Vd 12. 00 تخزین الفترات في السنة . 

 
5000PM –5,000. 00 إدخال التدفق المالي األّولي . 

عرض رقم مجموعة التدفق المالي عل�ى الشاش�ة بینم�ا 
 .  jتستمر بالضغط على 

2000PM –2,000. 00 إدخال التدفق التالي . 

 4000PM –4,000. 00 اليإدخال التدفق الت . 

 11765. 29M 11,765. 29 إدخال التدفق النھائي . 

 
Vh 38. 98 إحتساب المردود/العائد السنوي االسمي . 

 . المردود/العائد الشھري 25 .3 =12/

  

 

 

 

 

 

 

 

NPV  وIRR/YR ّلیةاالتدفقات الم /إحتسابع: عملیة تقط 

القس�م الت�دفقات یشرح ھذا  . ة لما فیھ توضیح المسائل المالیةنیكیفیة إستعمال رسومات التدفقات المالیة البیا 4یشرح الفصل 
 . دوال التدفقات المالیة المحتسبة نھاعلى أ YR/IRRو  NPVوظائف اإلشارة الى دوال/ وكثیراً ما تتمّ  . المالیة المحتسبة

التدفقات المستلمة ھي 
 . إیجابیة المنحى

الت��دفقات المس��دّدة ھ��ي 
  . سلبیة المنحى
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 حتس�ابتق�وم بإ ات مالی�ة محتس�بة،ا تك�ون ع�دة ت�دفقوعن�دم . حتساب قیمتھ الحالیةتقوم بإ دما یكون التدفق المالي محتسباً،عن
  . ضافتھا مجتمعةالحالیة وإ القیم

یج�ب ان یك�ون مع�دل  . ) الخاصة بصافي القیمة الحالی�ة بإیج�اد القیم�ة الحالی�ة لسلس�لة م�ن الت�دفقات المالی�ةNPVتقوم دالة (
 . NPVإحتساب سمیة السنویة معروفاً لما فیھ الفائدة اإل

المطل�وب لم��ا فی�ھ تق��دیم س�مي بإحتس�اب مع��دّل الم�ردود الس��نوي اإل ع�دل الم��ردود ال�داخلي) الخاص��ة بمYR/IRRتق�وم دال�ة (
  . القیمة الحالیة مساو للصفرصافي 

دخ�ال و ترتی�ب وإلالحقین عملیة تنظیم أیشرح كل من القسمین ا . وات المالیة بعد العمل على عدة أمثلةتتّضح فائدة ھذه األد
  .  YR/IRRو  NPVأمثلة عن عملیات إحتساب كل من وفیما یتبع  . تدفقاتك المالیة

 ترتیب التدفقات المالیةتنظیم/

) ت�دفق م�الي 14لالحقة (لغای�ة ) ومجموعة التدفقات المالیة اCFOلي (یتّم ترتیب سلسلة التدفقات المالیة ضمن تدفق مالي أوّ 
 الي من مبلغ التدفق المالي وعدد المّرات التي یتكررّ تتألف مجموعة التدفق الم . عند بدایة الفترة االولى  CFOیتّم حدوث  . 

 . فیھا

تتألف المجموعة التالی�ة للت�دفقات   . $11,000-لي ھي قیمة التدفق المالي األوّ  ي الرسم البیاني التالي،وف على سبیل المثال،
ما أ . $1,000یة قیمة كل واحدة تتبعھا مجموعة من ثالث تدفقات مال فقات تساوي كل واحدة منھا الصفر،المالیة من ستة تد

 . $000. 10المجموعة النھائیة فتتألف من تدفق واحد قیمتھ 
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لك�ل فت�رة عل�ى الرس�م البی�اني للت�دفق  /اإلعتبارفم�ن المھ�م إعط�اء االھمی�ة دخال سلسلة م�ن الت�دفقات المالی�ة،وحینما تقوم بإ
  . قیمة الصفراوي تدفقاتھا المالیة لفترات التي تسالمالي حتى ا

 إدخال التدفقات المالیة 

كان ك�ل مجموع�ة م�ن الت�دفق بإم . تدفق مالي 14ضافة الى مجموعات من اإللي بتخزین تدفق مالي أوّ  HP 10BIIتستطیع 
 :ستعمال الخطوات التالیةقم بإدخال التدفقات المالیة عبر إ . تدفق مالي 99المالي أن تحتوي لغایة 

 . حو/تصفیة السجالتلما فیھ م HDإضغط على  .1
  . Vdأدخل عدد الفترات في السنة وإضغط على  .2
 . )والتابع للتدفق المالي 14الى  0الرقم من " J"( تمثل  . Jثم إضغط على  لي،أدخل مبلغ اإلستثمار األوّ  .3
  .  Jأ دخل مبلغ التدفق الملي التالي وإضغط على  .4
قم بإدخال ع�دد الم�ّرات الت�ي  ة على التوالي،الكثر من مرّ  رریتك 4دخالھ في الخطوة ال كان المبلغ الذي تّم إفي ح .5

  .  Haیحصل فیھا وإضغط على 
  . دخال جمیع التدفقات المالیةوذلك حتى یتّم إ Haو  Jكل ل  5و  4أعدد تكرار كل من الخطوات  .6

 

 

 

 

 

 

إفت�رض  . ل الفائ�دة الفعلی�ةس�ب مع�دّ حتوم�ن ث�م إ . YR/IRRأدخل التدفقات المالیة من الرسم البی�اني الس�ابق وإحس�ب  . مثال
 . فترة في السنة 12وجود 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

Vw 0. 00 محو/تصفیة جمیع السجالت . 

12Vd 12. 00 /تحدید ضبطd  12على .  

11000PM –11,000. 00 دخال التدفق المالي األوليإ . 

مجموعة التدفق المالي عل�ى الشاش�ة رقم عرض 
 .  Jطالما تستمر بالضغط على 

0M 0. 00  مبلغ مجموعة التدفق المالي االولإدخال . 

6Vm 6. 00  ّات التكرارإدخال عدد مر . 

1000M 1,000. 00 لغ مجموعة التدفق المالي الثانيإدخال مب . 

3Vm 3. 00  ّات التكرارإدخال عدد مر . 

10000M 10,000. 00 دخال التدفق المالي االخیرإ.  

Vh 21. 22 سميإحتساب المردود السنوي اإل . 
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 قات المالیة رؤیة وإستبدال التدفّ معاینة/

 : ضغط علىإ لما فیھ معاینة تدفق مالي ما،

 M0Q  أو ،على الشاشة 9  الى 0لما فیھ عرض التدفقات المالیة من   9حتى 
 M. 0Q  اشةعلى الش 14الى  10لما فیھ عرض التدفقات المالیة من   4حتى .  
 M+Q  الشاشةلما فیھ عرض التدفق المالي التالي على . 
 M-Q لما فیھ عرض التدفق المالي السابق على الشاشة . 
 MMQ  التدفق المالي الحالي على الشاشةلما فیھ عرض . 

 

 

 

 :ضغط علىإ ستبدال مبلغ تدفق مالي ما،لما فیھ إ

 qM0    9الى   0ة من لما فیھ تخزین المبلغ في التدفقات المالی 9حتى . 
  qM. 0  14الى 10من  ةلما فیھ تخزین المبلغ الجدید في التدفقات المالی 4حتى . 
 M+  q الجدید في التدفق المالي التالي تخزین المبلغل . 
 M- q  لتخزین المبلغ الجدید في التدفق المالي السابق .  
 MM q  الجدید في التدفق المالي الحالي لتخزین المبلغ .  

 

 . ب�دیل ع�دد م�رات حص�ولھتم التدفق المالي الذي سیتّ  :،ا فیھ تبدیل عدد المّرات التي یتّم فیھا حصول تدفق مالي ما معیّنولم
  .  Vmومن ثم قم بإدخال عدد المرات التي یحصل فیھا وإضغط على

 . لما فیھ البدء من جدید Vwإستعمل  ضافة التدفقات المالیة،بما انھ ال یمكن إزالة او إ

 إحتساب صافي القیمة الحالیة 

مامی�ة م�ن الخ�ط ل الت�دفقات المالی�ة ال�ى الجھ�ة األإحتساب ك/) لما فیھ حسمNPVوظیفة صافي القیمة الحالیة (تُستعمل دالة/
 . سمیة والذي تقوم أنت بتقدیمھالزمني عبر إستعمال معدل فائدة سنویة إ

 :NPVتشرح ھذه الخطوات كیفیة إحتساب 

 . YR/Pبتخزین عدد الفترات في السنة ضمن  وقم Vwإضغط على  .1
 .  mو  Mأدخل التدفقات المالیة عبر إستعمال  .2
  .  Vi وإضغط على YR/Iیة في مسل الفائدة السنویة اإلقم بتخزین معدّ  .3

 

م�ا م�ع الت�دفقات المالی�ة  لدیك فرصة ما لشراء عق�د . التدفقات المالیة الغیر متساویة، الخاضع لحسم/مثال: العقد المحتسب
 : التالیة

 المبلغ نھایة الشھر

4 5,000,00$ 
9 5,000,00$ 

10 5,000,00$ 
15 7,500,00$ 

25 10,000,00$ 
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 ؟ على إستثمارك %15كم یتوجب علیك ان تدفع من أجل العقد في حال أردت معدّل مردود/عائد سنوي یبلغ 

 

 رح:الش شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

Vw 0. 00 محو/تصفیة السجالت . 

12Vd 12. 00 ضبط/تحدید الدفعات في السنة . 

0M 0. 00 ی�تم ع�رض  . إدخال التدفق المال األولي وقیمتھ صفر
رقم التدفق المالي على الشاشة طالما تستمر بالض�غط 

 . Jعلى مفتاح 

0M 0. 00 إدخال التدفق المالي األول . 

3Vm 3. 00 مّرات التي یحدث فیھاإدخال عدد ال . 

5000M 5,000. 00 إدخال التدفق المالي الثاني . 

0M 0. 00 إدخال التدفق المالي الثالث . 

4Vm 4. 00 إدخال عدد المّرات التي یحدث فیھا . 

5000M 5,000. 00 إدخال التدفق المالي الرابع . 

2Vm 2. 00 إدخال عدد المّرات التي یحدث فیھا . 

0M 0. 00 إدخال التدفق المالي الخامس . 
4Vm 4. 00 إدخال عدد المّرات التي یحدث فیھا . 

7500M 7,500. 00 إدخال التدفق المالي السادس . 

0M 0. 00 إدخال التدفق المالي السابع . 

 

 

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

9Vm 9. 00 إدخال عدد المّرات التي یحدث فیھا . 

10000M 10,000. 00 إدخال التدفق المالي التالي . 
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یتبعھا ،  M0Qبإمكانك الضغط على  . ع موجودة اآلن ضمن الحاسبةلیة التي تشرح إستثمارك المتوقّ االتدفقات المإن 
  . ّرات التي تحدث فیھارؤیة التدفقات المالیة وعدد المبشكل متكرر لما فیھ معاینة/  VmQ و  M+Qكل من 

 . بتخزین معدّل الفائدة وإحسب صافي الحالیة قمّ  نك قمت بإدخال التدفقات المالیة، اآلن وبما أ

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

15B 15. 00 تخزین معدّل الفائدة السنویة . 

Vi 27,199. 92  إحتساب صافي القیمة الحالیة للتدفقات المالیة التي تّم
 . )59دویر على الصفحة تخزینھا (راجع مثال عملیة الت

 

ان ھ�ذه الحظ ب� . ل العقدمن أج $27,199,92علیك ان تدفع  في السنة، %15ل أردت مردوداً من تشیر النتیجة بأنھ في حا
لسلس�لة م�ن الت�دفقات  ة التابع�ةالقیم� ببس�اطة مجم�وع أو (ص�افي) ّكل ص�افي القیم�ة الحالی�ةتش� . القیمة ھ�ي إیجابی�ة المحن�ى

 . دما تتّم عملیة إحتسابھا/حسمھا نحو الجھة األمامیة من الخط الزمنيوذلك عن المالیة

 

 

 

 

 إحتساب معّدل المردود الداخلي

 .  YR/Pقم بتخزین عدد الفترات في السنة ضمن  ،Vwإضغط على  .1
 . mو  Mأدخل التدفقات المالیة عبر إستعمال  .2
  .  Vhإضغط على  .3

 

 . تساوي قیمتھا الصفر NPVوالذي یقدّم  سميدّل السنوي اإلتحصل على المع ،YR/IRRعندما تقوم بإحتساب 

 . تي تّم إدخالھا في المثال السابقیستعمل المثال التالي التدفقات المالیة ال

 B الملح�ق راج�ع   NO SOLUTIONت عل�ى الرس�الة واح�دة.  وف�ي ح�ال حص�ل YR/IRRیمك�ن وج�ود ألكث�ر م�ن 
 ).  131(الصفحة 

ل ھ�ذه تشكّ  بھذا السعر، فما ھو المردود/العائد؟ نتأ وقبلت $28,000العقد في المثال السابق مبلغ في حال أراد بائع  . مثال
ً والتي تتطلّب تعدیالت بسیطة على التدفقات الم YR/IRRعملیة إحتساب   . الیة المخّزنة حالیا
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 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

28000PVqM0 －28,000. 00 لمالي األوليتبدیل التدفق ا . 

Vh 12. 49 إحتساب المردود السنوي اإلسمي . 

 

  . "أمثلة إضافیة" 8تّم تقدیمھا في الفصل  YR/IRRو  NPVمثلة والتي تستعمل عملیات إحتساب المزید من األ

 

 

 

 

  NPVو   YR/IRRالتخزین التلقائي لكل من 

إض��غط  وإلس��تعادة تل��ك النتیج��ة، . لم��ا فی��ھ راحت��ك  PVی��تّم تخ��زین النتیج��ة ض��من  ، NPVعن��دما تق��وم بعملی��ة إحتس��اب 
 CQفعن�دما تض�غط عل�ى  )،82(ص�فحة  NPVمن المثال االخیر عب�ر إس�تعمال  TVMن لم تقم بتبدیل قیم إ .  C:على

  . 27,199,92تكون النتیجة 

إض�غط عل�ى  ل الس�ابق،فیما یخ�ص المث�ا .  YR/Iیتّم أیضاً تخزین النتیجة ضمن  ، YR/IRRعندما تقوم بعملیة إحتساب 
BQ /12,49المحتسب سنویاً لعرض المردود المحّول . 
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7 

 عملیات إحتساب اإلحصاءات 

 

لم�ا فی�ھ إدخ�ال وإزال�ة المعطی�ات ذات  Vnیتّم إستعمال المفاتیح _ و 
الجم�ع ف�ي  یتّم تخ�زین بیان�ات عام�ل . متغیّر واحد او متغیرین لإلحصاءات

فتش�یر ال�ى أي ن�وع م�ن عام�ل   9و 4ما البطاق�ات ف�وق المف�اتیح أ . الذاكرة
بإس�تطاعتك إس�تعمال دوال  ما إ ن تقوم بإدخال البیان�ات، . ھالجمع تّم تخزین

 : ياإلحصاءات إلحتساب ما یل

 

 معدّل واإلنحراف العیاري النموذجيال . 
  ّي/التخطیطي لإلحصاءاتاإلرتداد الخط . 
  ّالتوقعاتي/التخطیطي والتقدیر الخط .  
 المعدّل المرّجح . 
  ، :عامل جمع اإلحصاءات n  ،xΣ  ،2xΣ ، yΣ  ،2yΣ  ،  وxΣ  . 
 

 محو/تصفیة بیانات اإلحصاءات 

 

ف�ي ح�ال  . قم بمحو/تصفیھ سجالت اإلحصاءات قبل إدخال بیانات جدیدة
، فس��یتّم عن��دھا تلقائی��اً ض��ّم البیان��ات الس��جالت تص��فیةمحو/ ل��م تق��م بعملی��ة

ولم�ا فی�ھ محو/تص�فیة  . ة حالیاً الى عملیات إحتساب عامل الجم�عالمخزن
تم أیض�اً محو/تص�فیة ی .  V rسجالت اإلحصاءات، إضغط على 

  . شاشة العرض

 

 

 

 

 

 

 حصاءات إدخال بیانات/معطیات اإل

 ∗ . عھا في سجالت اإلحصاءاتیحدود لعدد القیم التي یمكنك تراكمھا/تجم ال توجد أي

 غیّر واحد إحصاءات ذات مت

 :یما یخص إحصاءات ذات متغیّر واحد، أكمل الخطوات التالیةف xلما فیھ إدخال بیانات/معطیات 

                                                           

تحذیر وقتي   HP 10BII، تعرض   ±10 × 99999999999 .4999في حال تسّببت إحدى بیانات اإلحصاءات بأن تتخطى قیمة سجل ما   ∗ 
 . )OLFOللفیض الحسابي (
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  .  Vrقم بمحو/تصفیة سجالت اإلحصاءات عبر الضغط على  .1
  . عدد االصناف المتراكمة ،nعلى الشاشة   HP 10BII تعرض .  ولى وإضغط على _أدخل القیمة األ .2
  . إدخال /قیدمع كل عملیة   nزیادة قیمة  تتمّ  . _   عداد والضغط علىیع القیم عبر إدخال األ/تجمتابع عملیة تراكم .3

 

 إحصاءات ذات متغیّرین إثنین والمعّدل المرجّح 

 : أكمل الخطوات التالیة ،لبیانات اإلحصاءات y ،xدخال الثنائي لما فیھ إ

 .  Vr قم بمحو/تصفیة سجالت اإلحصاءات عبر الضغط على .1
 . علىالشاشة xقیمة  HP 10BIIتعرض  . Nاالولى وإضغط على x خل قیمةأد .2
 . المتراكمة عدد االصناف الثنائیة ،nعلى الشاشة   HP 10BIIتعرض  . الموافقة وإضغط على _  yأدخل قیمة  .3
  . مع كل عملیة/قید إدخال   nتتّم زیادة قیمة  . y ،xإدخال الثنائي تابع عملیة  .4

 

ھ�ا المواف�ق علىأن�ھ وترجی xأدخل كل قیمة معطیات على أنھ�ا  ،إحتساب المعدّل المرجحّ ب المتعلّقةلبیانات إلدخال المعطیات/ا
y   .  

 

 

 

 

 

 

 تصحیح معطیات/بیانات اإلحصاءات 

علی�ك  ،غی�ر ص�حیحة y,xقیم�ة م�ن الثن�ائي  في ح�ال كان�ت أي . ^Hالغیر صحیحة عبر إستعمال  اإلدخال قیودیمكن إزالة 
 . عادة إدخالھا مجدداً إزالتھا وإ

 تصحیح معطیات/بیانات ذات متغیّر واحد 

 : ة وإعادة إدخال معطیات اإلحصاءاتلما فیھ إزال

 . المراد إزالتھا x أدخل قیمة  .1
  . عدداً واحداً  nقیمة  یتم إنقاص . إلزالة القیمة ^Hإضغط على  .2
  .  أدخل القیمة الصحیحة عبر إستعمال _ .3

 

 ات متغیرین إثنین تصحیح معطیات/بیانات ذ

  :لبیانات اإلحصاءات y،xلما فیھ إزالة وإعادة إدخال ثنائي 

 . yثم أدخل قیمة  Nأدخل قیمة وإضشغط على .1
 . عدداً واحداً  nیتم إنقاض قیمة  . لما فیھ إزالة القیم ^Hإضغط على  .2
  . و _  Nالصحیح عبر إستعمال  y،xقم بإدخال الثنائي  .3
 

 ب اإلحصاءات خالصة/مجمل عملیات إحتسا
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لم�ا  Vk إض�غط عل�ى . تق�دیم قیمت�ین بأنھ قد ت�مّ  STATیدّل مؤشر  . إعطاء قیمتینتقدیم/ائف بالدوال/الوظ تقوم بعض
  . أةخبّ مفیھ رؤیة القیمة ال

 شاشةعلى ال لعرضل Vk  الشرح المفاتیح المستعملة

V‰ 

 

 

Vˆ 

Arithmetic mean  المتوس�����ط الحس�����ابي
 .  x (المعدّل) لقیم

 

 . yمرّجحة عبر قیم   xل/متوسط قیم معدّ 

في حال قمت بإدخال  yمتوسط (معدّل) لقیم 
 .  yمعطیات 

VŠ اإلنحراف المعیاري المنوذجي لقیم x . ∗  اإلنحراف المعیاري النموذجي لقیمy  في حال
 ∗ . yأدخلت معطیات 

 

 شاشةعلى ال لعرضل Vk  الشرح المفاتیح المستعملة

V‹ ي النموذجي السكاني لقیم اإلنحراف المعیارx . 
∗ 

 yاإلنحراف المعیاري النموذجي السكاني لقیم 
 ∗ . y في حال أدخلت معطیات

y-value V†  تقدیرx  لقیمةy معامل االرتباط . تم تقدیمھا . † 

x-value V‡ 

 

 

 . ) للخط الذي تّم إحتسابھmاإلنحدار ( . تّم تقدیمھا xلقیمة  yتقدیر 

0 V‡ تداخل/تعارض y )bاإلنحدار ( . ) للخط الذي تّم إحتسابھmللخط الذي تّم إحتسابھ ( . 

كما ویفترض اإلنحراف  . یفترض اإلنحراف المعیاري النموذجي بان المعطیات/البیانات ترمز إلى مسطرة لمجموعة معطیات أكبر وأشمل *
 . كانيالمعیاري النموذجي لتعداد السكان بأن المعطیات تشّكل معظم المجموع الس

الى إرتباط كامل  1+تدّل قیمة  . والذي یقیس مدى مالءمة المعطیات للخط الذي تّم إحتسابھ 1+حتى  1-عامل اإلرتباط ھو عدد ضمن النطاق  †
 . عیفة جداً على ان مالءمة الخط ضتدل قیمة قربیة من الصفر  . الى إرتباط كامل سلبي المنحى 1-إیجابي المنحى، وتدل 

 

 لشرحا المفاتیح

U$ عدد نقاط المعطیات التي تّم إدخالھا . 

U%  حاصل جمع قیمx . 

U^  حاصل جمع قیمy . 

U!  حاصل جمع تربیع قیمx . 

U@  حاصل جمع تربیع قیمy . 

U#  حاصل جمع عملیة الضرب لقیمx  وy . 
 

 اإلنحرافات النموذجیة المعیاریة وحاصل جمع اإلحصاءات  ،المعّدل/المتوسط
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)، عیّن����ة اإلنح����راف النم����وذجي مكان����ك إحتس����اب المعدّل/المتوس����ط (بإ
) xσ)، واإلنح���راف النم���وذجي المعی���اري لتع���داد الس���كان (xSالمعی���اري (

فیم��ا یخ��ص  . xلمعطی��ات   2xΣ ، و n  ،xΣوحاص��ل جم��ع اإلحص��اءات 
ط، عینّ���ة بإمكان���ك أیض���اً إحتس���اب ك���ل م���ن المعدّل/المتوس��� x،yمعطی���ات  

اإلنح��راف النم��وذجي المعی��اري، واإلنح��راف النم��وذجي المعی��اري لتع��داد 
و      ، yΣ  ،2yΣوحاص�ل جم�ع اإلحص�اءات   yالسكان الخاص بمعطیات 

Σxy . 

 ،تختار بشكل عشوائي ستة أعض�اء م�ن طاقمھ�ا . تبدیل شراع مایستغرق ترید قبطان الیخت معرفة كم من الوقت  . 1مثال 
ق��ّم  . 75. 3، 5. 3 ،25. 3 ،2 ،4 ،5. 4م یقوم��ون بعملی��ة تب��دیل الش��راع وتق��وم بتس��جیل ع��دد ال��دقائق الطلوب��ة ت��راقبھم وھ��

متوس�ط التربی�ع  وإحتسب أیضاً جذر . لعدد المّرات المعیاري عدّل/المتوسط وعینّة اإلنحراف النموذجيمإحتساب كل من الب
nxعبر استعمال الصیغة   /2∑ 

 الشرح: شاشة العرض: فاتیح المستعملة:الم
Vr 0. 00 محو/تصفیة سجالت اإلحصاءات . 

 
4. 5N 1. 00 إدخال التوقیت االول . 

 
4N 2. 00 إدخال التوقیت الثاني . 

 
2N 3. 00 إدخال التوقیت الثالث . 

 
3. 25N 4. 00 إدخال التوقیت الرابع . 

 
3. 5N 5. 00 إدخال التوقیت الخامس . 

 
3. 75N 6. 00 إدخال التوقیت السادس . 

 
V‰ 3. 50 إحتساب المعدّل/المتوسط . 

 
VŠ 0. 85 إحتساب عینّة االنحراف النموذجي المعیاري . 

U! 77. 13 2  عرضxΣ على الشاشة .  

 
/U$ 6. 00  عرضn على الشاشة . 

 
=V— 3. 59 إحتساب جذر متوسط التربیع . 

 

 

و  VŠی���ة النموذجی���ة المحتس���بة بواس���طة تش���ّكل اإلنحراف���ات المعیار
VŠ Vk فھ�ي تفت�رض  . ، عینّ�ة إنحراف�ات نموذجی�ة معیاری�ة

 . ب��أن المعطی��ات ھ��ي عینّة/مس��طرة ع��ن مجموع��ة معطی��ات أكب��ر وأش��مل
VŠ and VŠ Vk 

وف��ي ح��ال كان��ت تؤلّ��ف المعطیات/البیان��ات إجم��الي تع��داد الس��كان، عن��دھا 
ي الحقیق��ي عب��ر الض��غط عل��ى یمك��ن إحتس��اب اإلنح��راف المعی��اري الس��كان

V‹  وV‹Vk.  

 

, س�نتیمتر وتبل�غ أوزانھ�م 185, 177, 182, 193ربعة العبین جدد ض�من الفری�ق، ویبل�غ ط�ولھم لدى مدّرب ما أ . 2مثال 
لتع�داد الس�كان لك�ل م�ن ط�ولھم توس�ط واإلنح�راف النم�وذجي المعی�اري مقم بإیج�اد المعدّل/ال . كیلوغرام 77, 83, 81, 90

 . y ثم قم بعملیة جمع معطیاتومن  وزنھمو

 

 

 



 

 79  ب اإلحصاءات عملیات إحتسا: 7

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

Vr 0. 00 محو/تصفیة سجالت اإلحصاءات . 

193F90N 1. 00 إدخال كل من طول ووزن الالعب االول . 

182F81N 2. 00 إدخال كل من طول ووزن الالعب الثاني . 

177F83N 3. 00 عب الثالثإدخال كل من طول ووزن الال . 

185F77N 4. 00 إدخال كل من طول ووزن الالعب الرابع . 

V‰ 184. 25 ) إحتساب معدّل/متوسط الطولx( . 

Vk 82. 75 ) عرض متوسط/معدّل الوزنyعلى الشاشة ( . 

V‹ 5. 80 المعیاري السكاني للطول ( النموذجي إحتساب اإلنحرافx( . 

Vk 4. 71  عیاري النموذجي السكاني المالنموذجي عرض اإلنحراف
 . )yللوزن (

U^ 331. 00 عرض إجمالي y  على الشاشة .  

 

  . ي/التخطیطي والتقدیراتتداد الخطّ راإل 

 

اإلرتداد الخّطي/التخطیطي ھ�و بمثاب�ة طریق�ة/منھج إحص�اءات فیم�ا یتعلّ�ق 
یس�تعمل إلیج�اد خ�ط مس�تقیم/ثابت وال�ذي یالئ�م مجموع�ة  . بالتقدیر والتوقع

ی�ؤّمن  .  x ،y   یتوجب على االقل وج�ود ثن�ائیین مختلف�ین  .  x،yیات معط
 = y: yو   xالخ�ط المس�تقیم/الثابت عالق�ة م�ا ب�ین ق�یم ك�ل م�ن متغیّ�رات 

mx+bحیث تشكل ، m  اإلنحدار وb  تداخل/إعتراضy .  

 

  :لشكل التالي( معامل االرتباط ) على ا m، b، rقم بإحتساب كل من  . ي/التخطیطياإلرتداد الخطّ 

  . Vr قم بمحو/تصفیة سجالت اإلحصاءات عبر الضغط على .1
  . على الشاشة xیتّم عرض قیمة  . Nاالولى وإضغط على  xأدخل قیمة  .2
  . عدد ثنائي االصناف المتراكمة ، n على الشاشة   HP 10BIIتعرض  . الموافقة وإضغط على _ yأدخل قیمة  .3
 . مع كل عملیة إدخال nیادة قیمة ّم زیت . x ،yتابع عملیة إدخال ثنائي  .4
(إنحدار  mلعرض  Vk ثم إضغط على . ‡0Vإضغط على  ،) على الشاشة yتداخل ( b عرض لما فیھ .5

  . )الخط
  . معامل االرتباط ،rلما فیھ عرض  V†Vk إضغط على .6
 

  . ي/التخطیطيالخطّ  تقدیرال

ت��ّم  xم��ا لقیم��ة  yي/التخطیط��ي لم��ا فی��ھ تق��دیر قیم��ة داد الخطّ بواس��طة اإلرت�� المحتس��ب یمك��ن إس��تعمال الخ��ط المس��تقیم/الثابت
 :تقدیمھا أو العكس بالعكس

 .  86عبر إستعمال التعلیمات على الصفحة  y، xأدخل معطیات  .1
  .   yو أ x كل من عروفة لمأدخل القیمة ال .2
  لما فیھ تقدیرx  عبر تقدیمy،  أدخل قیمةy  وإضغط علىV† . 
  لما فیھ تقدیرy دیم عبر تقx،  أدخل قیمةx  وإضغط علىV‡ . 
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ح�تفظ الم�دیر بس�جالت األس�ابیع الس�ت الماض�یة إ . النات لھا ف�ي محط�ة رادی�و محلی�ةإع تضع ألیز أزالیاس . عالتوقّ  :مثال
 . ئق اإلعالنات التي تم شراؤھا وعن المبیعات في كل أسبوعبعدد دقا الخاصة

 عدد دقائق اإلعالنات  األسبوع
 . )x(قِیَم 

 مبیعات بالدوالر ال
 . )y( قِیَم 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 
1 
3 
5 
5 
4 

1 .400$ 
920$ 

1 .100$ 
2 .265$ 
2 .890$ 
2 .200$ 

 اإلنحدار ومعامل االرتباط ؟  ،y /إعتراضما ھو تداخل

 

 

 

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

Vr 0. 00 محو/تصفیة سجالت اإلحصاءات . 

2F1400N 1. 00 سابیع المتتالیةت لألالدقائق والمبیعا إدخال . 

1F920N 2. 00  

3F1100N 3. 00  

5F2265N 4. 00  

5F2890N 5. 00  

4F2200N 6. 00  

 المبیع بالدوالرات

 دقائق اإلعالنات

 المتوقّعة



 

 81  ب اإلحصاءات عملیات إحتسا: 7

0V‡ 376. 25  إحتساب تداخلy )b( . 

Vk 425. 88 عرض اإلنحدار على الشاشة . 

V†Vk 0. 90 إحتساب معامل االرتباط . 

 

 . قائق من وقت اإلعالناتد 8أو  7توى المبیعات في حال قام المتجر بشراء بتقدیر ما سیكون علیھ مس قمّ 

7V‡ 3,357. 38  تقدیر المبیعات في ح�ال ت�ّم ش�راء
  . دقائق من االعالنات 7

8V‡ 3,783. 25  تقدیر المبیعات في حال تّم شراء
 . دقائق من االعالنات 8

 

 من المبیعات؟ $3000راد تحقیق ا أالتي یتوجب على ألیز شراؤھا إذ ما ھو عدد الدقائق

3000V† 6. 16  تق��دیر دق��ائق االعالن��ات الالزم��ة
  . في المبیعات $3,000لتحقیق 

 

 

 

 

 المعّدل/المتوسط المرّجح 

  1y  ح�دوثھا م�ع الترجیح�ات لتي یتمّ وا 1x ،  2x  ، . . . nx :عدّل المرّجح لنقاط المعطیاتمجراءات التالیة بإحتساب التقوم اإل

، 2y  ،  . . .  ny   . 

 .  xالترجیح لقیم  yل قیم تشكّ  .  y، x_ لما فیھ إدخال ثنائي   و Nإستعمل كل من  .1
 .  ˆVإضغط على  .2

ح�دة بمبل�غ و 32بالش�ھر،  $500ح�دة بمبل�غ و 54بان�ھ ت�ّم ت�أجیر شقة بغرفة نوم واح�دة  266یظھر مسحاً عن إیجار  . مثال
 ؟نحرافمتوسط االیجار الشھري واإلفما ھو معدل/ . $516بمبلغ وحدة  92و $510وحدة بمبلغ  88، 505$

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

Vr 0. 00 محو تصفیة/ذاكرة اإلحصاءات . 

500F54N 1. 00 إدخال اإلیجار االول والترجیح الخاص بھ . 

505F32N 2. 00 إدخال اإلیجار الثاني والترجیح الخاص بھ . 

510F88N 3. 00 إدخال اإلیجار الثالث والترجیح الخاص بھ . 

516F92N 4. 00  الترجیح الخاص بھوإدخال اإلیجار الرابع . 

Vˆ 509. 44 احتساب المعدل/المتوسط المرّجح .  



 

 82  ب اإلحصاءات عملیات إحتسا: 7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
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 أمثلة إضافیة
 التطبیقات في األعمال 

 تحدید سعر مبیع ما  

وح�دة وم�ن ث�ّم القی�ام بعملی�ة الض�رب الحس�ابیة طریقة واحدة لتحدید سعر مبیع الوح�دة ھ�ي تحدی�د الكلف�ة التابع�ة إلنت�اج ك�ّل 
یتوجب علیك معرفة/تحدید جمیع التكالیف المتّصلة  ة في ھذه الطریقة، فیھ الدقّ ولما  . للكلفة على معدّل المردود المرغب بھ

 . بالمنتج

 :ل المردودعلى الكلفة االجمالیة ومعدّ  ادعتمعبر اإل/ثمن الوحدة ة الریاضیات التالیة باحتساب سعرتقوم معادل

PRICE = TOTAL COST ÷ NUMBER OF UNITS × (1 + (%RTN ÷ 100)) 

 ))RTN   ÷100%+ ( 1× ((عدد الوحدات ÷ مالي الكلفة السعر = إج

 

فم�ا ھ�و س�عر .  كمع�دل م�ردود %20ترغب بنس�بة .  $40,000تبلغ الكلفة الخاصة بك  وحدة، 2,000نتاج لما فیھ إ.  مثال
 تكلیف الوحدة ؟ 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

 .إدخال الكلفة 40,000.00 /40000

 إدخال كلفة الوحدة. 20.00 *2000

Vs1+Vs20/ 

100= 

 إحتساب سعر مبیع الوحدة.    24.00

 

 

 

 

 

 ات على أساس السجل التاریجي/الزمني عقّ التو

م�ا إن تحص�ل .  و المصاریف ھي عبر مراجعة إتجاه المیول التاریخیةواحدة لتوقّع المبیعات، كلفة/رسوم التصنیع، أطریقة 
 ، xی��تّم عن��دھا مالءم��ة المعطی��ات عل��ى منح��ى لدی��ھ ك��ل م��ن الوق��ت/الزمن عل��ى مح��ور  ،عل�ى المعطی��ات التاریخیة/الزمنی��ة

 .   yة على محوروالكمیّ 

 .  ما ھي توقعات المبیعات لكل من السنوات السادسة والسابعة م المعطیات التالیة،عبر تقدی. مثال 

 المبیعات $  السنة 

1 10.000 
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2 11.210 

3 13.060 

4 16.075 

5 20.590 

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

Vr 0.00 .محو/تصفیة سجالت اإلحصاءات 

1F10000N 1.00   .إدخال كل من السنة األولى والمبیعات التابعة لھا 

2F11210N 2.00   .إدخال معطیات السنة الثانیة 

3F13060N 3.00   .متابعة إدخال المعطیات 

4F16075N 4.00  

5F20590N 5.00  

6V‡ 22,000.50   .تقدیرات المبیعات للسنة السادسة 

7V‡ 24,605.00   .تقدیرات المبیعات للسنة السابعة 

 

 

 

 

 

 

 اإللتزام بالحسم النقدي عدم  الكلفة عند

، ف�إن " . على سبیل الث�الدة من الزمنت الدفعة/التسدید ضمن فترة محدّ یقدّم الحسم النقدي تخفیضاً في السعر للشاري إذا تمّ 
2/10, NET/30 "   ی�امأ 10ھل�ة بالمئة في حال تمت الدفعة/التسدید ضمن م 2مكان الشاري إقتطاع/حسم نسبة أنھ بإتعني .

 .في الیوم الثالثین أیام، یتوّجب عندھا دفع المبلغ كامالً  10لم تتّم الدفعة/التسدید ضمن  وفي حال

ی�تّم إحتس�اب الكلف�ة عل�ى .  ی�ھ إحتس�اب الكلف�ة لع�دم اإللت�زام بالحس�م النق�ديبامكانك إستعمال معادلة الریاضیات التالیة لم�ا ف
 .یر/تأجیل الدفع/التسدیدفیھا على عملیة تأخشكل معدّل فائدة سنویة یتّم تكل

))DAYSDISCDAYSTOTAL(%)DISC100((
100360%DISC%COST

−×−
××

= 

ی�ام م�الي ع�دد األإج TOTAL DAYSو  ،نسبة الحسم المئویة في حال تّم الدفع/التسدید ب�اكراً  DISC% كل من  لتشكّ حیث 
 . الحسم متوفراً خاللھا یكون  التي ھو عدد االیامف DISC DAYS أما .تسدید الفاتورة لحین 

 لتزام بالحسم النقدي ؟فما ھي الكلفة لعدم اإل .  NET/30 ,2/10 إسلمت فاتورة ما مع شروط تسلیف . مثال

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
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/ص����ورة الع����دد إحتس����اب البسط 72,000.00 /100*360*2
)numerator(  ف������ي معادل�������ة

 الریاضیات. 

VsVs100- 

2Vt 

تلزم األقواس ترابیة عملیة   98.00
 اإلحتساب.

*Vs30-10= 36.73  إحتساب الكلفة، على شكل معدل
دم اإللت�����زام فائ�����دة س�����نویة، لع�����

 بالحسم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القروض والرھونات 

 الفائدة السنویة البسیطة

یوماً. قمت  60لمدة  $450مبلغ  شروعھ االخیر، وطلب منك ان تقرضھبدأ بھ مالعزیز، لقرض یك یحتاج صدیق .مثال
دین لك بھا م تبلغ الفائدة التي سییوماً. ك 365والتي یتم إحتسابھا على أساس  %10المال بفائدة سنویة بسیطة تبلغ  بإقراضھ

 یوماًُ◌، وما ھو إجمالي المبلغ  المتوجب؟  60في 

 یوماً: 365تستعمل ھذه المعادلة لما فیھ إحتساب الفائدة السنویة البسیطة عبر إستعمال السنھ المؤلفة من 

INTEREST = 

365
)(% DAYSINLOANOFTERMINTERESTAMOUNTLOAN ××

 

 الفائدة% =  %INTEREST مبلغ القرض    = LOAN AMOUNTحیث: 

      TERM OF LOAN (IN DAYS) .(باألیام) مدّة القرض = 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
450R*10L 0.10 .تخزین الفائدة 

 .  إحتساب الفائدة المتوّجبة 7.40 =60/365*
+S= 457.40  .إحتساب إجمالي المتوجب 

  

 بة بشكل مستمرالعملیات المركّ 

 بة ھي:معادلة الریاضیات المستعملة لما فیھ إحتساب المعدّل الفعلي للعملیة المركّ 

mailto:@100
mailto:@100
mailto:@H
mailto:450#@10%25
mailto:450#@10%25
mailto:@60
mailto:@60
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100)1e(%EFF )100%NOM( ×−= ÷ 

 التالیة: اتقّم بإتمام الخطو بة بشكل مستمر،لما فیھ إیجاد الحل التابع للمسألة المركّ 

 . ل السنوي الفعلي عبر إستعمال المعادلة الواردة أعالهإحتسب المعدّ  .1
) أو قم بتحویل ھذا المعدّل وذلك  P/YR=1ضمن عملیاتك الحسابیة مع فترة سنویة( باستعمال إما ھذا المعدّل الفعلي قم .2

یتوّج�ب علی�ك إحتس�اب % ل�ذلك  YR/P=12 ف�ي المث�ال الت�الي، . حتى یتم تطبیقھ على فترة التس�دید/الدفع الخاص�ة ب�ك
NOM  جدیدة عبر إستعمال التطبیق الخاص بتحویل معدّل الفائدة بواسطةYR/P 12تساوي . 

 

 

 

 

فائ�دة س�نویة مركبّ�ة بش�كل  %18ل�دى دری�م ورل�د لإلس�تثمارات وال�ذي یجن�ي  $4،572،80لدیك حالیاً حساب بقیم�ة . مثال
 ؟سنة 15ما سیكون علیھ الرصید بعد . الحسابفي  $250،00عند نھایةكل شھر، تقوم بإیداع . مستمرّ 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

18L 0.18 100تقسیم المعدّل االسمي على. 

Vƒ 1.20  رفعe  (دلیل) 0.18على قدرة  . 

 إحتساب المعدل السنوي الفعلي. 19.72 =100*1-

Vc 19.72 لفعلي.تخزین المعدّل ا 

12Vd 12.00 .ضبط/ تحدید الدفعات في السنة 

Vb 18.14  إحتس���اب المع���دّل الس���نوي اإلس���مي لفت���رة دف���ع/ تس���دید
 شھریة. 

 

معروض�اً  BEGINف�ي ح�ال ك�ان مؤش�ر  Vj إض�غط عل�ى . قّم بضبط الحاسبة على طریقة التسدید عند نھای�ة الفت�رة
 . على الشاشة

15Va 180.00 .تخزین عدد األشھر 

250PD –250.00 .تخزین الدفعات المنتظمة 

4572.8PC –4,572.80  تخ��زین الرص��ید الح��الي بش��كل قیم��ة س��لبیة المنحى(عل��ى
 غرار اإلستثمار األولي).

E 297,640.27  س��نة م��ن ال��دفعات م��ع  15إحتس��اب رص��ید الحس��اب بع��د
 فائدة مركبة بشكل مستمّر.  18%

 

   المردود/العائد لرھن محسوم(أو بعالوة)

)، معدل الفائدة PVیمكن إحتساب المردود السنوي لرھن ما تّم بیعھ بحسم أو بعالوة وذلك عبر تقدیم مبلغ الرھن االصلي (
)I/YR ) الدفعات الدوریة ،(PMT ) مبلغ الدفعات الزائدة ،(FV) والسعر/الثمن المدفوع للرھن ،(PV  .(الجدیدة 

النقد المقبوض ھي اصة بالتدفق المالي: النقد المدفوع/المسدد ھو سلبي وتذكر االصطالح المستعمل للعالمة الحسابیة الخ
 یجابي. إ

mailto:-1@100
mailto:-1@100
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 42، تّم القیام بـرسنة. بما ان الرھن قد أصد 20ولمدة  % 9بنسبة  $ 100.000رھن بقیمة  یرغب مستثمر ما شراء مثال:
للشاري في حال  لخامسة. فما ھو المردودا الكامل (دفعة زائدة) عند نھایة سنتھدفعة/قسط شھري. یجب ان یسدد القرض ب

 ؟ $ 79.000الرھن یبلغ  كان سعر

  . FV=0. تأكد من ان PMTقم باحتساب : 1الخطوة 

معروض�اً  BEGINف�ي ح�ال ك�ان مؤش�ر  Vjقّم بضبط الحاسبة على طریقة التسدید عند نھای�ة الفت�رة.  إض�غط عل�ى 
 على الشاشة. 

 رح:الش شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
12Vd 12.00  .ضبط/تحدید الدفعات في السنة 

 9B 9.00 .تخزین معدّل الفائدة 
 20Va 240.00 .تخزین عدد األشھر 
 100000PC –100,000.00 .تخزین مبلغ اإلستثمار األصلي 

0E 0.00 سنة. 20إدخال القیمة المتبقیة للدفع/التسدید بعد 

D 899.73  .إحتساب الدفعات المنظمة 

 

 ، مبلغ الدفعة الزائدة. FVیجاد إثم قم بومن ، زائدة فيالدفعة مشیراً الى وقت حدوث الالجدیدة  N ةدخال قیمإقم ب: 2طوة الخ

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

VoD 899.73 ة/القس���ط عل���ى موض���عین ت���دویر الدفع
 .عشریین لما فیھ الدقة

5Va 60.00 ى ین عدد الدفعات/االقساط حتتخز
 .ة الزائدةالدفع

E 88,706.74 اإلض�افة عل�ى ( ة الزائ�دةإحتساب الدفع
 .الدفعة/القسط االخیر)

 

 
 
 
 
 
 
 

الخاصة بالرھن  I/YRثم قم بإیجاد ومن ، PVو Nفیما یخص قم بإدخال القیم الفعلیة والحالیة : 3الخطوة 
 مع الدفعة الزائدة.  مالمحتسب/المحسو

 الشرح: رض:شاشة الع المفاتیح المستعملة:

QA-42-A 18.00  .تخزین عدد الدفعات/االقساط المتبقیة 

79000PC –79,000.00 تخزین سعر/ثمن الرھن. 
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B 20.72  إحتساب المردود على ھذا الرھن
 المحسوم/المحتسب.

 
  

 لقرض ما مع الرسوم المالیة السنویة نسبة/معّدل الفائدة

ً نسبة/معدّ إعادة عند  /یتّم تكلیفھاتدفع على رسوم APRتشمل النسبة المئویة السنویة  ل صدار رھن ما والتي ترفع فعلیا
 على حالھا. یمكن احتساب بینما تبقى الدفعات الدوریة ، (PV)المبلغ الفعلي المقبوض من قبل المقترض  ضیخفت تمّ یالفائدة. 
 APR  عبر تقدیم مدة/فترة القرض (فتراتN  ّل الفائدة السنویة ()، معدI/YR ،() مبلغ الرھنPV الرسوممبلغ الجدیدة)، و. 

المقبوض ھو  نقدصطالح المستعمل للعالمة الحسابیة الخاصة بالتدفق المالي: النقد المسدد/المدفوع ھو سلبي، التذكر اإل 
 یجابي المنحى. إ

تساوي ا. (مصدار رھن إدل نقطتین فیما یخص اعیتكلیف مقترض بتسدید ما  تمّ . رسوم معخاص بقرض ما  APRمثال: 
سنة ومعدل الفائدة  30لمدة  $ 160.000من مبلغ الرھن). في حال كان مبلغ الرھن یساوي  %1ة واحدة ما یعادل طنق

 ؟عھا المقترضفالتي سید APRمع  دفعات شھریة، فما ھي   %8.5السنویة ھي بنسبة 

معروض�اً  BEGINال ك�ان مؤش�ر ف�ي ح� Vjقّم بضبط الحاسبة على طریقة التسدید عند نھای�ة الفت�رة.  إض�غط عل�ى 
 على الشاشة. 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12Vd 12.00 .ضبط/ تحدید الدفعات في السنة 

8.5B 8.50 .تخزین معدّل الفائدة 

30Va 360.00 .تخزین طول مدة الرھن 

160000C 160,000.00 .تخزین المبلغ األصلي للرھن 

 

0E 0.00 سنة. 30ھن بالكامل بعد سیتم تسدید الر 

D –1,230.26  .إحتساب الدفعة/القسط 

QC 160,000.00 .إستعادة مبلغ القرض 

-2LC 156,800 .طرح النقاط 

B 8.72   إحتس��ابAPR خ��ذ الرس��وم المالی��ة بع��ین م��ع أ
 عتبار. اإل

 

س�نوات بفائ�دة  10عل�ى م�دة  $1.000.000یحمل قرض بقیمة . فقط مع الرسوم المالیة مثال: قرض خاص للفائدة/المنفعة
القی�ام  فت�رض بأن�ھ ی�تمّ إنق�اط. م�ا ھ�و الم�ردود العائ�د للمق�رض؟  3تبل�غ  من األصل/المنش�أفقط رسوم  % 12(فائدة سنویة) 

 ة.فائدال مولّفة فقط منبدفعات شھریة 

معروض�اً  BEGINف�ي ح�ال ك�ان مؤش�ر  Vjقّم بضبط الحاسبة على طریقة التس�دید عن�د نھای�ة الفت�رة. إض�غط عل�ى 
 على الشاشة. 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12Vd 12.00 .ضبط/ تحدید الدفعات في السنة 
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12B 12.00 .تخزین معدّل الفائدة 

10Va 120.00 .تخزین طول مدة الرھن 

1000000C 1,000,000.00   .تخزین المبلغ األصلي للرھن 

PE –1,000,000.00 تحق عند نھایة الفترة/ المدة. إدخال المبلغ المس
تشّكل الدفعات فقط الفائدة لذلك یتّم إستحقاق 

 كامل مبلغ القرض.
D –10,000.00 .إحتساب دفعات للفائدة فقط 

QC 1,000,000.00 .إستعادة مبلغ القرض 

-3LC 970,000.00 .طرح النقاط 

B 12.53   إحتسابAPR . 

 

 

 

 .ة (وتریة) جزئیةولیّ قرض مع فترة أ

فترة  مدّة تختلف. ولكن توجد حاالت حیث تسدیدكل فترة  ة مدّ تتساوى الصفقات المالیة حیث  الحسابیة على TVM تنطبق عملیات
  .ولیة الجزئیةاأل وأالفترة الوتریة  تسمیةالفترات الباقیة. یلطق احیاناً على ھذه الفترة االولى  مدّةالدفعة االولى عن 

 HPل�ذلك ف�إن اس�تعمال . عادة على شكل فائ�دة بس�یطة ھاة نحو الفترة الوتریة األولى، یتّم إحتسابفي حال كانت الفائدة مطبقّ 
10BII  :لما فیھ إحتساب الدفعة/القسط مع فترة وتریة أولیة یتطلب القیام بعملیة ذات خطوتین 

 PV تش�كل ھ�ذه . لى مبل�غ الق�رضع لفترة الجزئیة األولى وقّم بإضافتھإحتسب مبلغ الفائدة البسیطة الذي یتراكم خالل ا .1
(م�ثالً، تش�كل . كامل�ةاللفترة الوتریة األولى على شكل كسور من الفترة یجب ان تتمكن من إحتساب طول مدة ا. الجدیدة

 . یوماً) 30من الفترات على إفتراض ان الفترة الكاملة ھي  0،5یوماً ما یعادل  15فترة وتریة أولى من 
 بدایةإستعمل طریقة التسدید عند . تساوي عدد الفترات  الكاملة N مع . الجدیدة PVتعمال إحتسب الدفعة/القسط عبر إس .2

ذل�ك إس�تعمل طریق�ة التس�دید عن�د  ، وغی�ر30في حال كان عدد االیام حتى الوصول الى الدفعة األول�ى أق�ل م�ن  الفترة
 نھایة الفترة.

 
 46. إذا تّم القیام بالدفعة االولى في خ�الل %15سنویة تبلغ نسبة فائدة  $4500شھراً بقیمة  36لدى قرض على مدة  مثال. 

ً  30على إفتراض ان ألشھر مؤلفة من  یوماً، فما ھو مبلغ الدفعة/القسط الشھري  ؟یوما
ً  16تشكل الفترة الوتریة األولى في ھذا المثال   .یوما

معروض�اً  BEGINل ك�ان مؤش�ر ف�ي ح�ا Vjقّم بضبط الحاسبة على طریقة التس�دید عن�د نھای�ة الفت�رة. إض�غط عل�ى 
 على الشاشة. 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12Vd 12.00 .ضبط/تحدید الدفعات في السنة 

15B 15.00 .تخزین معدّل الفائدة 

 إحتساب معدّل الفئدة الدوریة. 1.25 *12/

م��ن  الكس��ري القی��ام بعملی��ة الض��رب الحس��ابیة ب��الجزء 0.67 *16/30
 الفترة.

4500VkL= 30.00 .إحتساب مبلغ الفائدة البسیطة المستحق للفترة الوتریة 
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+4500C 4,530.00 .إضافة ھذه الفائدة البسیطة على القیمة الحالیة 

 

 

 

36A 36.00 .تخزین طول مدّة القرض 

0E 0.00 دفعة/ قسط.   36 إدخال المبلغ المتبقي للتسدید بعد 
D –157.03 لدفعة. إحتساب مبلغ القسط/ ا 

 

 القرض الخاص بالسیارة

ى وس�وف تق�وم بتموی�ل م�ا تبقّ� $1،500تشكل دفعتك المبدئیة. $1،4000،00تقوم بشراء سیارة سیاحیة جدیدة قیمتھا  .مثال
 یعرض علیك تاجر السیارة خیارین فیما یخص التمویل: . $12.500وقیمتھ 

  3،5سنوات مع فائدة سنویة معدّلھا  3قرض لمدة%. 
 1،000،00مع حسم بقیمة  %9،5لھا سنوات مع فائدة سنویة معدّ  3ة قرض لمد$. 

 ؟ مع أي خیار سوف تدفع أقل من أجل السیارة
 

معروض�اً  BEGINف�ي ح�ال ك�ان مؤش�ر  Vjقّم بضبط الحاسبة على طریقة التس�دید عن�د نھای�ة الفت�رة. إض�غط عل�ى 
 على الشاشة. 

 
 :ولإحتسب الخیار األ

 الشرح: ة العرض:شاش المفاتیح المستعملة:
12Vd 12.00 .ضبط/تحدید الدفعات في السنة 

 
36A 36.00 .تخزین القیم المعروفة 

 
12500C 12,500.00  

0E 0.00  
3.5B 3.50 .تخزین معدّل الفائدة االّول 

D –366.28 .إحتساب الدفعة/القسط 

 
*QA= –13,185.94 والمبلغ االساس.  إحتساب إجمالي الفائدة 

 

 

 

 

 

 

 إحتسب الخیار الثاني:

mailto:@:n
mailto:@:n


 

 92: أمثلة إضافیة   8

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
11500C 11,500.00 .تخزین مبلغ القرض مع الحسم 

9.5B 9.50 .تخزین معدّل الفائدة الثاني 

 
D –368.38 .إحتساب الدفعة/القسط 

 
*QA= –13,261.64 الي الفائدة والمبلغ االساسي.إحتساب إجم 

 

 . بنسبة طفیفة أقلّ ھي ول ار األالخی إن كلفة

 الرھونات الكندیة

ة على نحو نصف سنوي بینما مركبّ متساویة. الفائدة  غیر فإن فترات التركیب والدفع/التسدید ،الرھونات الكندیةب قیتعلّ فیما 
حتساب عامل الرھن نت بحاجة إلأ،  HP 10BII ضمن TVM تطبیقاتالدفعات بشكل شھري. لما فیھ استعمال  تتمّ 

 . I/YR في لتخزینھ (وھو نسبة فائدة معدّلة)  Canadian mortgage factor  الكندي

 .72الت الفائدة " على الصفحة راجع " عملیات تحویل نسب/معدّ  علومات عن عملیات تحویل الفائدة،لمزید من الم

سنة في  30ومدتھ  $ 130.000رھن كندي قیمتھ ب یتعلّقستھالك كامل فیما لمطلوب إلما ھي الدفعة/القسط الشھري ا .مثال
 ؟%12حال كانت نسبة الفائدة تبلغ 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

12Vb 

2Vd 

12.00 

2.00 

 تخزین النسبة المئویة اإلسمیة المعروفة وعدد الفترات المركبّة.

Vc 12.36 وي الفعلي. إحتساب المعدل السن 

12Vd 12.00 .ضبط/تحدید الدفعات في السنة 

Vb 11.71  الكن�ديإحتس�اب عام�ل ال�رھن الكن�دي  Canadian mortgage factor ) نس�بة
 ).الفائدة المعدّلة

130000C 130,000 .تخزین القیم االخرى المعروفة للرھن 

0E30Va 

D 

360.00 

–1,308.30 

 الكندي.  إحتساب الدفعة/القسط الشھري للرھن

 

 

 

 TVMعملیات إحتساب   ...ماذا لو 

" م�اذا  /التس�اؤلستفساربھا م�ع اإلھي السھولة التي تتعامل ،   HP 10BIIضمن TVMة لتطبیق/لعملیة إحدى المیزات القیّم
ً   ...  "" ماذا لو  سئلةتشّكل إحدى أ على سبیل المثال،. " في الحسابات المالیھ  ...لو  ي " م�اذا ل�و تب�دلت الت�ال األكثر ش�یوعا

بع�د أن تك�ون ق�د ولم�ا فی�ھ اإلجاب�ة عل�ى ھ�ذا الس�ؤال،  /أقس�اطي؟ ".كیف سیؤثر ذلك عل�ى دفعاتي ؟  ...تصبح نسبة الفائدة ل
إدخ�ال مع�دّل الفائ�دة الجدی�د وإع�ادة ك�ل م�ا علی�ك القی�ام ب�ھ ھ�و  احتساب دفعة م�ا عل�ى أس�اس إح�دى مع�دّالت الفائ�دة،قمت ب

 . PMTإحتساب 

mailto:@:n
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أكث�ر انما فیما یتب�ع أمثل�ة  " ، ...بعض االمثلة السابقة في ھذا الدلیل بعض المصادفات القصیرة مع أسئلة " ماذا لو  تضّمنت
 . شمولیة

من�زل خ�اص لس�نة  30مدت�ھ ، $735,000ل�رھن بقیم�ة  Dotted lineن�ت عل�ى وش�ك التوقی�ع عل�ى الخ�ط الم�نقّط أ .مث�ال
 . %11,2نویة یبلغ معدّل الفائدة الس. اإلجازة/العطلةب

 ما ستكون علیھ دفعتك عند نھایة الشھر ؟. 1القسم 

معروض�اً  BEGINف�ي ح�ال ك�ان مؤش�ر  Vjقّم بضبط الحاسبة على طریقة التس�دید عن�د نھای�ة الفت�رة. إض�غط عل�ى 
 على الشاشة. 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
12Vd 12.00 .تحدید الدفعات في السنة 

735000C 735,000.00 .تخزین القیم المعروفة 

 
11.2B 11.20  

30Va 360.00  
0E 0.00  

D –7,110.88 .إحتساب الدفعة/القسط 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

یواف�ق المص�رف عل�ى س�حب . يت�الال من االس�بوع كل یوم جمعةفي  یتّم إصدار كشف الرواتب الخاص بشركتك . 2القسم 
) وعل�ى یجب ان تكون علیھ الدفعة الشھریةیوازي تقریباً نصف ما راتب (لقائیاً من كل شیك خاص بالت $3,555,000مبلغ 

 ؟ما ستكون علیھ مدة الرھن الجدیدةف. فترة مركبّة في السنة ) 26تعدیل/تسویة فتره التسدید بما یتوافق (

3555PD –3,555.00  .إدخال الدفعة/القسط الجدید 

26Vd 26.00 ین.ضبط/تحدید الدفعات في السنة لكل أسبوع 
A 514.82 .إحتساب عدد الدفعات/االقساط لكل إسبوعین 

QVa 19.80  .عرض السنوات الالزمة لتسدید الدین على الشاشة 

 

دفعتك الجدیدة ؟ كم  علیھ تكونسنة ؟ ما س 15إنما تختار مدة  ،1دفعات/أقساط على غرار القسم ماذا لو كان لدیك . 3القسم 
 على القعد؟مدفوعة جمالي الفائدة المسددة/الیبلغ إ

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:
12Vd 12.00 .ضبط/تحدید الدفعات في السنة 

 
15Va 180.00 .تخزین المدّة الجدیدة 
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D –8,446.53 .إحتساب الدفعة/القسط للمدة االّقصر 

*QA+ –1,520,374.70 إحتساب إجمالي الدفع/التسدید. 

 
QC= –785,374.70  ع��رض اجم��الي الفائ��دة المس��ددة/المدفوعة للقع��د عل��ى

 الشاشة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خار/التوفیر اإلدّ 

  خار التابع لتكلفة الكلیّةاإلدّ 

. مثال عن ذلك ھ�و الخارجةمالیة التدفقات ال آجلة من زوید سلسلةتتأمین/ لما فیھ خاردّ إلنفترض بأنك ترید اآلن البدء بعملیة 
فترة، علیك بمعرفة متى ستحتاج الى المال وما ھ�ي  لخاره لكدّ إالمال من اجل الكلیّة. ولما فیھ تحدید ما تحتاج  رخاإدّ ملیة ع

 یداعاتك.إستثمار إل فائدة یمكنك الكمیة التي ستحتاجھا وبأي معدّ 

عن�د بدای�ة ك�ل س�نة  $ 15.000اج تمویل خاص لدراستھا. سوف تحتب أنت سنة وتبدأ 12ستذھب ابنتك الى الكلیة بعد مثال. 
م على القیام بإیداعات شھریة تبدأ عند نھای�ة سنویاً، مركبة شھریاً، وتصمّ  % 9وذلك لمدة اربع سنوات. یجني التمویل نسبة 

 یداعھ كل شھر ؟إكم یتوجب علیك  تتوقّف اإلیداعات حین تبدأ ھي بالذھاب الى الكلیّة. الشھر الحالي.

. المبلغ الذي سوف تحتاج الیھ عن�دما تب�دأ إبنت�ك بال�ذھاب ال�ى الكلیّ�ةإحتسب أوالً . ذه المسألة على خطوتینیتّم إیجاد الحّل لھ
 .إبدأ بواسطة عملیة تحویل معدّل الفائدة بسبب التركیب الشھري

 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

 معروضاً على الشاشة.  BEGINفي حال لم یكن مؤشر  Vjغط على قّم بضبط الحاسبة على طریقة التسدید عند بدایة الفترة. إض

9Vb 9.00 .تخزین المعدّل السنوي اإلسمي 

12Vd 12.00  تخ��زین ع��دد الفت��رات المركبّ��ة والمس��تعمل م��ع ھ��ذا
 المعدّل اإلسمي.

mailto:@:n+
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Vc 9.38  .إحتساب المعدّل السنوي الفعلي 

 

 

 

 

 

 

 

 . الت اإلسمیة والفعلیةالمعدّ  كل من تتساوى عندھا ط في السنة،واحدة فق عندما تتم العملیات المركبّة مّرة

B 9.38 .تخزین المعدّل الفعلي بمثابة المعدّل االسمي 

 معروضاً على الشاشة. BEGINفي حال لم یكن مؤشر  Vjقّم بضبط الحاسبة على طریقة التسدید عند بدایة الفترة. إضغط على 
1Vd 1.00 ة.تحدید دفعة واحدة في السن 

15000D 15,000.00 .تخزین السحب السنوي 

4A 4.00 .تخزین عدد السحوبات 

0E 0.00 .تخزین الرصید عند نھایة االربع سنوات 

C –52,713.28 تبدأ إبنتك بالذھاب الى الكلیة. اإحتساب المبلغ عندم 

 

 .PMTالي وإحتسب على الرسم البیاني التالي للتدفق الم FVتلك بمثابة  PVستعمال ومن ثّم، قم بإ

 

 

 

 

 

 

 

 

PV   من العملیّة
 الحسابیة السابقة.
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معروض�اً  BEGINن مؤش�ر اك�ف�ي ح�ال  Vjالفت�رة. إض�غط عل�ى  نھای�ةقّم بضبط الحاسبة على طریقة التس�دید عن�د 
 على الشاشة.

PE 52,713.28 .تخزین المبلغ الذي تحتاجھ 

0C 0.00 .تخزین المبلغ الذي تبدأ بھ 

12Vd 12.00 .تحدید/ضبط الدفعات في السنة 

144A 144.00 .تخزین عدد اإلیداعات 

9B 9.00 .تخزین معدّل الفائدة 

D –204.54  .إحتساب اإلیداع الشھري المطلوب 

 

 ّم عملیة السحبى غیر خاضعة للضریبة حتى تتالمكاسب التي تبق

 (سوف .یبةلحساب معفى او مؤجل من الضر حتساب القیمة المستحقة آجالً إلما فیھ  TVMبإمكانك استعمال الئحة خیارات 
ساسي معفین من الضریبة. الفائدة والمبلغ األكان كل من ومدخولك الحالي فیما اذا  معتمدیقرر كل من قانون الضریبة ال

 .كال الحالتین)لیمكنك ایجاد الحل 

 . المصرفي ة الحسابم ومدّ ل التضخّ تعتمد القوة الشرائیة الخاصة بالقیمة المستحقة آجالً على كل من معدّ 

 $2.000ذا قم�ت باس�تثمار إ.  %8.175بل�غ ترب�اح أم�ع مع�دل أنص�بة  مؤج�ل م�ن الض�ریبةعین االعتبار فتح حساب خذ بتأ
م�ا ھ�ي الفائ�دة الت�ي  ؟ ف�ي الحس�ابتكون قد دفعت  كم سنة، فكم سیكون لدیك عند التقاعد؟  35عند بدایة كل سنة وذلك لمدة 

فم��ا ھ��ي القیم��ة المس��تحقة آج��الً بع��د الض��ریبة الخاص��ة  %15و ذا ك��ان مع��دّل الض��ریبة قب��ل التقاع��د ھ��إ س��وف تكس��بھا ؟ 
م�ا  یداع�ھ).إخضاعھ للض�ریبة قب�ل إ ساس قد تمّ (افترض بأن المبلغ األفقط للضریبة.  خاضعةفترض بأن الفائدة إبالحساب؟ 

 ؟%4 فتراض معدل تضخم سنويإلدوالر مع لقیمة الحالیة الھي القوة الشرائیة لھذا المبلغ، فیما یخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

معروض�اً  BEGINفي ح�ال ل�م یك�ن مؤش�ر  Vjقّم بضبط الحاسبة على طریقة التسدید عند بدایة الفترة. إضغط على 
 على الشاشة.

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

1Vd 1.00 .تحدید دفعة واحدة في السنة 
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35A 

8.175B 

35.00 

8.18 

 تخزین عدد الفترات ومعدّل الفائدة.

0C 0.00 .تخزین المبلغ الذي تبدأ بھ 

2000PD –2,000.00 .تخزین مبلغ الدفعة السنویة 

E 387,640.45 .إحتساب المبلغ ضمن الحساب عند التقاعد 

QD*QA= –70,000.00 .إحتساب المبلغ الذي دفعتھ في الحساب عند التقاعد 

+QE= 317,640.45 تي جناھا الحساب عند التقاعد.إحتساب الفائدة ال 

*15L= 47,646.07 من الفائدة. %15 نسبة إحتساب الضرائب على 

P+QE= 339,994.39  إحتسابFV .بعد إقتطاع الضریبة 

E 339,994.39  تخ��زین القیم��ة المس��تحقة آج��الً بع��د إقتط��اع الض��ریبة
 .FVضمن 

4B0DC –86,159.84 قیمة  درةإحتساب قFV  الش�رائیة الحالی�ة بع�د إقتط�اع
 . %4الضریبة، مع إفتراص معدّل تضّخم بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

   قیمة حساب تقاعد خاضع للضریبة 

حساب تقاعد خاضع للضریبة والذي ب فیما یتعلّقحتساب القیمة المستحقة آجالً إلما فیھ  TVMتستعمل ھذه المسألة الئحة خیارات 
(إفترض بأنھ  تسدید الضریبة السنویة من الحساب. ). یتم دفع/الفترة بدایة التسدید عند (طریقة أ الیوممنتظمة تبدیحظى بدفعات سنویة 

 یداعات للضریبة). قد تّم إخضاع اإل

ون لدیك عادي، فكم سیكرباح خاضعة للضریبة بمثابة مدخول إصبة سنة، مع أن 35ة لمدّ وكل سنة  $3000ذا قمت بإستثمار إ .مثال
وبأن الدفعات تبدأ الیوم. ما  % 28ومعدل الضریبة ھو  % 8.175أفترض بأن أنصبة االرباح السنویة تبلغ الحساب عند التقاعد؟  في

 ؟ %4ذلك المبلغ بالدوالر الحالي على إفتراض نسبة تضخم تبلغ ستكون علیھ القوة الشرائیة ل

معروض�اً  BEGINفي ح�ال ل�م یك�ن مؤش�ر  Vjغط على قّم بضبط الحاسبة على طریقة التسدید عند بدایة الفترة. إض
 على الشاشة.

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

1Vd 1.00 .تحدید دفعة واحدة في السنة 

35A 

 

35.00 

 

 تخزین عدد فترات الدفع/التسدید حتى التقاعد.

إحتس���اب مع���دّل الفائ���دة ال���ذي ت���ّم تخفیضھ/إنقاص���ھ  5.89 -8.175

mailto::P@:n
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28L= 

 

 معدّل الضریبة. بواسطة

B 5.89 .تخزین معدل الفائدة المعدّل الذي تمت تسویتھ 

0C 0.00 .تخزین المبلغ الذي تبدأ بھ 

3000PD –3,000.00 .تخزین مبلغ الدفعة السنویة 

E 345,505.61 .إحتساب المبلغ ضمن الحساب عند التقاعد 

4B0DC –87,556.47  إحتساب قدرة قیمةFV  ت�راض مع إفالشرائیة الحالیة
 .%4معدّل تضّخم بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 أمثلة عن التدفق المالي 

 تعملیة التغطیة المالیة للرھونا

. حق�وق المس�اھم/عق�اري  بمثاب�ة ستدانھ مقابل ملك ثابتمؤلفة من إعادة تمویل رھن ما واإلعملیة تغطیة الرھن ھي تركیبة 
م�ا فی�ھ الوص�ول ول. الدفعة الجدیدة ومعدّل المردود العائد للمقرض المجھولتین في عملیة تغطیة الرھن،الكمیتین عادة تكون 

 . والتدفق الماليTVMستعمال التطبیقات العائدة لكل من الى حّل ما علیك بإ

وال�ذي م�ن ش�أنھ ت�رك رص�ید  %8بة عل�ى ال�رھن الخ�اص ب�ك ذات النس� $754دفع�ة ش�ھریة بقیم�ة  82یتبق�ى علی�ك . مثال
"   تجد مقرض�اً مس�تعدّ . تثمار آخرإضافي إلس 35,000ن وإستدانة مبلغ ّود تغطیة ھذا الرھت. $47,510,22فات بقیمة مخل

ما ھي دفعاتك الجدیدة وما ھو العائد الذي سیحص�ل . سنة 15على مدة  %9,5بنسبة و  $82,510,22بقیمة  " لتغطیة رھن
 علیھ المقرض لعملیة تغطیة الرھن ھذه ؟ 

 .PVعبر إستعمال المبلغ الجدید بمثابة  TVM إلحتساب دفعة/قسط مباشرة لیةعملیة إحتساب الدفعة/القسط ھي عم

معروض�اً  BEGINن مؤش�ر اك�ف�ي ح�ال  Vjالفت�رة. إض�غط عل�ى  نھای�ةقّم بضبط الحاسبة على طریقة التس�دید عن�د 
 على الشاشة.

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

Vw 0.00 .محو/تصفیة كل السجالت 

12Vd 12.00 .ضبط/تحدید الدفعات في السنة 

82510.22C 82,510.22  تخزین مبلغ القرض والذي سیتّم على أساسھ إحتس�اب
 دفعتك الجدیدة. 

9.5B 9.50 .تخزین معدّل الفائدة 

0E 0.00 .تخزین الرصید النھائي 

15Va 180.00 .تخزین عدد الدفعات الشھریة التي ستقوم بھا 
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D –861.59  الجدیدة الخاصة بك.إحتساب الدفعة 

 

 

 

 

 

قم بإدخال التدفقات المالیة التي تمثّل الصورة الكاملة لعملیة تغطیة الرھن وذل�ك  ومن ثم، ولما فیھ إحتساب العائد للمقرض، 
 :من وجھة نظر/ناحیة المقرض

 

 :سوف تجد أنھ التدفقات المالیة الواردة أعاله،عندما تقوم بتجمع  

CF0 = 47,510.22 – 82,510.22 = –35,000 

CF1 = 861.59 – 754.00 = 107.59 

N1  = 82 

CF2 = 861.59 

N2  = 180 – 82 = 98 

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

35000PM CF0 

–35,000.00 
 فیما یتعلّق بمبلغ القرض. 35,000إدخال 

QDP-754M CF1 

107.59 
 األولى. 82إدخال الدفعة الصافیة لألشھر

82Vm n1 

82.00 

 إدخال عدد المرات التي یحدث فیھا الدفع/التسدید.

QDPM CF2 

861.59 

 التالیة. 98إدخال الدفعة الصافیة لألشھر 

180-82Vm n2 

98.00 

 إدخال عدد المّرات التي یحدث فیھا الدفع/التسدید.
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Vh 10.16   .إحتساب المردود السنوي 

 

 

 

 صافي القیمة المستحقة آجالً 

) نح�و NPVلم�ا فی�ھ تحری�ك ص�افي القیم�ة الحالی�ة ( TVMعبر إستعمال مفاتیح  صافي القیمة المستحقة آجالً حتساب یمكن إ
 . األمام على الرسم البیاني للتدفق المالي

فم�ا . % 8,8قمت باالیداعات التالیة خالل السنتین الماضیتین ضمن تمویل س�وق م�الي ی�ّرد  .إحتساب قیمة تمویل ما :مثال
 ؟ حالي للحسابھو الرصید ال

 

معروض�اً  BEGINن مؤش�ر اك�ف�ي ح�ال  Vjالفت�رة. إض�غط عل�ى  نھای�ةقّم بضبط الحاسبة على طریقة التس�دید عن�د 
 على الشاشة.

 الشرح: شاشة العرض: المفاتیح المستعملة:

Vw  .محو/تصفیة كل السجالت 

12Vd 12.00 .تحدید الدفعات في السنة 

12000PM CF0 

–12,000.00 

 لتدفق المالي األولي.إدخال ا

0M CF1 

0.00 

 . 1إدخال المبلغ في المجموعة 

2Vm n1 

2.00 

 إدخال عدد المّرات التي تحدث فیھا الدفعة.

3000PM CF2 

–3,000.00 

 . 2إدخال المبلغ في المجموعة 

3Vm n2 

3.00 

 إدخال عدد المّرات التي تحدث فیھا الدفعة.

0M9Vm n3 

9.00 

 لتي تحدث فیھا الدفعة.إدخال عدد المّرات ا

7500PM CF4 

–7,500.00 

 . 4إدخال المبلغ في المجموعة 

0M3Vm n5 

3.00 

 إدخال عدد المّرات التي تحدث فیھا الدفعة.
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2000PM CF6 

–2,000.00 

 . 6إدخال المبلغ في المجموعة 

8.8B 8.80 .تخزین معدّل الفائدة السنوي 

 

Vi –29,203.14 لحالی���ة (إحتس���اب ص���افي القیم���ة اNPV والمخزنّ���ة (
 .  PVتلقائیاً بمثابة 

24A 24.00  .تخزین القیم المعروفة 

0D 0.00  

E 34,800.58  . إحتساب صافي القیمة الحالیة 
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A 
 المساعدة، البطاریات، والخدمة 

إس�تعمال  ل عل�ى أجوب�ة ألس�ئلتك فیم�ا یخ�صّ نت. بإمكانك الحصولك أ الدعم المتطّور والمستمر تقدیمب تلتزم ھیولیت باكارد
 اآللة  الحاسبة من القسم الخاص بنا لدعم اآللة  الحاسبة. 

العدی��د م��ن زبائنن��ا أس��ئلة  ل��دى ھتص��ال بن��ا. أظھ��رت خبرتن��ا بأن��قب��ل اإلالرج��اء ق��راءة " االجوب��ة عل��ى اس��ئلة ش��ائعة/عامة " 
ستفس�ارك، بإمكان�ك اإلتص�ال بن�ا عب�ر إس�تعمال العن�وان او رق�م متشابھة فیما یخّص منتجاتنا. وفي حال لم تجد ج�واب م�ا إل

 الھاتف المدرجین في الجھة الداخلیة من الغطاء الخلفي.

 عامة األجوبة على أسئلة شائعة/

: لست متأكداً ما إذا كانت اآللة الحاسبة تعمل بشكل سيء أو أنني أقت�رف خط�أ م�ا. كی�ف ل�ي أن أق�ّرر م�ا إذا كان�ت اآلل�ة  س
 بشكل جید؟ تعمل 

 . 121إتخاذ القرار فیما لو كانت الحاسبة بحاجة للصیانة " على الصفحة : راجع " ج

 : تحتوي أعدادي على فواصل بدل عن النقاط لألماكن العشریة. كیف أقوم بإستعادة النقاط؟ س

 .  )31(صفحة  V,: إضغط على ج

 بعرضھا على الشاشة؟  VD 10‰$$ : كیف أقوم بتبدیل عدد األماكن العشریة التي تقومس

 ).31وعلى عدد المواضع العشریة التي ترغب بھا (صفحة  VY: إضغط على ج

 ) ؟.2.51E-13" في عدد ما (مثالً p: ماذا یعني وجود "س

 

 

 

 

 

 

 

 

 .30) . راجع "التدوین العملي" على الصفحة 2.51x10-13: األس/الدلیل للعدد عشرة (مثالً ج

 ؟ TVMعند استعمال   No Solutionر صحیح أو على رسالة : لماذا أحصل على جواب غیس

الخمسة وذلك قبل القیام بإیجاد الحّل للخ�امس، حت�ى ول�و   TVM: تأكد من أنك تقوم بإدخال قیمة ما للقیم االربعة من قیم  ج
). ت�ؤدي دینال� كام�ل ف�ي ح�ال قم�ت بتس�دید Eكانت قیمة ما تساوي صفر. (ال تنسى بأن تخّزن قیمة الصفر فیم�ا یخ�ّص 

بالش�يء عین�ھ. تأك�د م�ن ان الحاس�بة موج�ودة  ف�ةوبإدخال القیم المعر) قبل البدء Vwعملیة محو/تصفیة كل السجالت (
  بشكل صحیح. P/YRعلى طریقة التسدید المالئمة (بدایة او نھایة الفترة) وبأنھ قد تّم ضبط/تحدید 

 من التدفقات المالیة؟  : كیف أقوم بتبدیل العالمة الحسابیة لعدٍد ضمن قائمةس
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" على الصفحة معاینة/رؤیة وإستبدال التدفقات المالیة : یتوّجب علیك إستبدال قید اإلدخال الخاص بالتدفق المالي. راجع "ج
79 . 

 . على شاشة العرض PEND: ماذا تعني س

 : عملیة حسابیة ما في حالة إنتظار (إنجاز وتقدّم العملیة). ج

 ؟  لى شاشة العرضع INPUT: ماذا تعني س

 ).28(الصفحة  N: تّم الضغط على مفتاح ج

 ؟  أكبر مما كنت أتوقّعھ IRR/YR قیمة : لماذاس

 . P/YRعلى  IRR/YRالدوریة، قم بعملیة قسمة  IRR. ولما فیھ رؤیة/معاینة في السنة IRR: تشّكل ھذه ج

 الحدود/ القیود البیئیة

علیھ، یتوّجب علیك عدم تعریض الحاسبة للببل/الرطوبة كما وعلی�ك مراع�اة القی�ود  بقاء على منتج یمكن اإلعتمادلما فیھ اإل
 التالیة للحرارة والرطوبة: 

 درجة فاھرنھایت). 104ºالى  32ºدرجة مئویة ( 40ºالى  0ºدرجة الحرارة العاملة: من  
 149ºال�ى  4º-لص�فر (درج�ة مئوی�ة ف�وق ا 65ºدرجة مئویة تح�ت الص�فر ولغای�ة  20º-درجة حرارة التخزین: من  

 درجة فاھرنھایت).
فھرنھای�ت)  104ºمئوی�ة ( 40ºرطوبة  نسبیة  عند  درجة  ح�رارة   %90درجة الحرارة العاملة ورطوبة التخزین:   

 كحد أقصى.
في حال كان موقع الفریق الذي یُعنى بالتشغیل تحت مستوى التشغیل العادي حسب ُمواصفات التصریح عن الضجیج. 

)ISO 7779( :LpA < 70dB . 

 

 

 الطاقة والبطاریات 

 فولت ذات شكل مستدیر.  3تتّم تغذیة اآللة  الحاسبة بواسطة بطاریتین لیثیوم  

 . یجب تغییر البطارتین في نفس الوقت.ذات شكل مستدیر عند تبدیل البطاریات، قم فقط باستعمال بطاریات جدیدة

 . ال تستعمل البطاریات التي یمكن إعادة تعبئتھا 

 مؤشر إنخفاض الطاقة

)، یتوّجب علیك عندھا تبدیل البطاریات بأس�رع وق�ت ممك�ن. ف�ي ح�ال ظھ�ور عند ظھور مؤشر إنخفاض البطاریة (
مة او باھت�ة، فم�ن الممك�ن ان تخس�ر المعلوم�ات. تظھ�ر الرس�الة مؤشر إنخفاض البطاریة وتصبح عندھا شاشة العرض معتّ 

All Clear خسارة المعطیات بسسب إنخفاض في الطاقة. على شاشة العرض إذا تّمت 

 مواصفات البطاریات

 لیثیوم. CR2032بطاریتین من النوع ل HPتحتاج آلتك الحاسبة 

 تركیب البطاریات 

. إحمل البطاریة فقط من أطرافھا. إمس�ح ك�ل بطاری�ة بقطع�ة CR2032لیكن في متناول الید بطاریتین جدیدیتین من نوع . 1
 النسیل، وذلك إلزالة األوساخ والزیوت.  قماش نظیفة خالیة من
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ن�ك س�وف تخس�ر محتوی�ات ال�ذاكرة عن�د عملی�ة إنتب�ھ ال�ى أ . تأكد من ایقاف اآللة  الحاسبة ( اي أنھ�ا لیس�ت قی�د التش�غیل).2
 ستعماالت اخرى.إلمعطیات/بیانات قمت بتخزینھا سابقاً وقد تحتاج الیھا  یل البطاریات، لذلك قم بتدوین أيتبد

 لب اآللة الحاسبة على وجھھا اآلخر وإنزع غطاء البطاریات. . إق3

 

 

 الوصول الى حجیرة البطاریات

 

 

 . قم بنزع البطاریتین.4

 

 ھناك إحتمال خطر حدوث إنفجار في حال تّمت عملیة تبدیل البطاریات بشكل غیر صحیح.

(كما ھو موصى بھ م�ن قب�ل  إستعمل فقط نفس نوع البطاریات او ما ھو مكافئ لھا عند عملیة التبدیل
 المستھلكة بحسب تعلیمات المصنّع. المصنّع). تخلّص من البطاریات

ن تنفج�ر البطاری�ات وتتن�اثر مطلق�ة م�واد ا ف�ي الن�ار. یمك�ن أال تقم بتشویھ البطاریات، ثقبھا او رمیھ�
 كیمیائیة مضّرة.

 ً  من البطاریات. نواع مختلفة، وال تخلط بین أال تستعمل بطاریات جدیدة وقدیمة معا

 

 . قم بتركیب البطاریات الجدیدة، وتأّكد من أن عالمة االیجاب (+) الموجودة على كل بطاریة متجھة نحو الخارج. 5

 . أعد غطاء حجیرة البطاریات الى ما كان علیھ.6

 .Xإضغط على 

 ، إتبع اإلجراءات المذكورة في القسم التالي.اآللة الحاسبة في حال لم تعمل
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 ذا كانت اآللة الحاسبة بحاجة للصیانة ما إتحدید 
جراءات بأن اآللة الحاس�بة  إلرشادات التالیة لتقرر ما اذا كانت اآللة الحاسبة بحاجة للصیانة. في حال أثبتت ھذه استعمل اإلإ

 .123" على الصفحة  في حال كانت الحاسبة بحاجة للصیانة ال تعمل بشكل جیّد، اقرأ القسم "

 اآللة  الحاسبة ال تعمل/تستجیب عند التشغیل (ال یوجد شيء على شاشة العرض) : 
 رحج الى أن البطاریات قد إستھلكت. قم بتركیب بطاریات جدیدة.على األتشیر ھذه الحالة 

 :Xعندما تقوم بالضغط على تعمل /تستجیبفي حال إستمّرت الحاسبة ال 

 الصلي (راجع ما سیرد الحقاً)  وإذا دعت الحاجة،. قم بإعادة اآللة الحاسبة الى وضعھا ا1

 . قم بمحو/تصفیة الذاكرة (راجع ما سیرد الحقاً) . 2

عل�ى شاش�ة الع�رض. وإذا ل�م ت�تّم ھ�ذه الحال�ة، تك�ون عن�دھا اآلل�ة الحاس�بة بحاج�ة  All Clearالرس�الة  اآلن یجب ان تظھ�ر
 للصیانة.

 (Resetting)إعادة اآللة الحاسبة الى وضعھا االصلي 

 .  إقلب اآللة الحاسبة على وجھھا اآلخر وإنزع غطاء البطاریات. 1

) داخل الثقب المستدیر الصغیر الموج�ود ب�ین البطاری�ات. دع ط�رف paper clip. أدخل طرف مشباك الورق الحدیدي (2
 مشباك.. إستمّر على ھذه الحال لمدة ثانیة ومن ثّم قم بإزلة طرف الھو مستطاعالمشباك یدخل بقدر ما 

 .X. إضغط على 3

و  1م�ن الخط�وات  . في حال لم تستجب اآللة الحاسبة بعد، قم بمحو/تصفیة الذاكرة (راجع ما سیرد الحقاً) وقم بتكرار كل4
 عاله مّرة ثانیة.المذكورة أ 3

 محو/إزالة ذاكرة اآللة الحاسبة

 . X. إضغط بشكل مستمّر على المفتاح 1

 .M من ثم علىو nلى المفتاح عأوالً  . إضغط بشكل مستمّر 2

 . أطلق المفاتیح الثالثة.3

 على شاشة العرض. All Clearلقد تّمت عملیة محو/تصفیة الذاكرة. یجب ان تظھر الرسالة 

 ال تستجیب اآللة الحاسبة لعملیة الضغط على المفاتیح ( ال یحدث أي شيء عندما تضغط على المفاتیح): 
 صلي (راجع ما ورد سابقاً)  وإذا دعت الحاجة،وضعھا األ اآللة الحاسبة الى . قم بإعادة1

 . قم بمحو/تصفیة الذاكرة (راجع ما ورد سابقاًً◌) . 2

 على شاشة العرض. وإذا لم تتّم ھذه الحالة، تكون عندھا اآللة الحاسبة بحاجة للصیانة. All Clearیجب ان تظھر الرسالة 

 اتیح، إنما تشكُّ بأنھا ال تعمل بشكل جید:  تستجیب اآللة الحاسبة لعملیة الضغط على المف 
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جزاء من ھذا الدلیل، راجع قراءة بعض األ. من الممكن أنك إقترفت خطأ ما فیما یخّص تشغیل اآللة الحاسبة. حاول إعادة 1
  .117أجوبة على أسئلة شائعة/عامة " على الصفحة " 

 ن العنوان ورقم الھاتف في الجھة الداخلیة من الغطاء الخلفي.. اتصل بقسم دعم الخاص باآللة الحاسبة. تّم إدراج كل م2

  الكفالة المحدودة لمدة سنة واحدة

 ما الذي تشملھ (الكفالة)

 Hewlettمكفولة من قبل ھیولیت باكارد  بإستثاء كل من البطاریات او الضرر الناجم عن البطاریات)( اآللة الحاسبة
Packard إذا قمت ببیع  .لعمل أو التصنیع ولمدة سنة بعد تاریخ الشراء االصليمن أي شوائب من حیث المواد وا

خالل فترة صلیة. لمدة السنة األجھازك أو إھدائھ، یتّم عندھا تحویل الكفالة تلقائیاً الى المالك الجدید وتبقى ساریة المفعول 
نتوجات التي تثبت على أنھا شائبة بدون أیة سریان الكفالة، سوف نقوم بعملیة التصلیح او وبناًء لما نستنسبھ، إستبدال الم

لخدمة. (قد ل Hewlett Packard- دھیولیت باكاركلفة، شرط أن تقوم بإعادة المنتج، مع تسدید نفقات الشحن، الى مركز 
 تكون القطع البدیلة تابعة لنماذج أحدث فیما تعادلھا او تتفّوق علیھا من ناحیة اآلداء).

دولٍة  ونیة ُمعیّنة وقد تتمتّع أیضاً بحقوق أخرى تتغیّر من والیٍة الى أخرى من بلٍد الى آخر أو منحقوقاً قان تمنحك الكفالة
 الى أخرى.

 ما الذي ال تشملھ (الكفالة)

. تأّكد مستعیناً Hewlett Packardو الضرر الناجم عن البطاریات ضمن كفالة ھیولیت باكارد ال یتّم تغطیة البطاریات إ
 ت فیما یخّص الكفاالت الخاصة بكل من البطاریات والتسّرب الناتج عن البطاریات.بمصنّع البطاریا

و ناتج عن الصیانة/الخدمة او أ  و عبر سوء إستعمالبشكل عرضي أال تسري الكفالة في حال تّم إلحاق الضرر بالمنتج 
 . Hewlett Packardد كارالقیام بالتعدیالت بواسطة أي فریق آخر غیر مركز الصیانة المعتمد لدى ھیولیت با

ال یتّم تقدیم او عرض أي كفالة صریحة أخرى. تشكل كل من عملیات التصلیح او اإلستبدال لمنتج ما التسویة/الحل  
أي كفالة ضمنیة حول قابلیة تداول المنتوجات في األسواق، أو ُمالءمتھا تجاه أو الحصري الوحید الخاص بك دون غیره. 

 ة.مجموعة من المسائل تقتصر على مدة السنة لھذه الكفالة الخطیّ بخصوص أي غرض ُمعیّن، 

 

 

 

 

 

إن بعض الدول والبلدان أو الُمحافظات، ال تسمح بوضع حدود لُمدة الكفالة الضمنیة، لذلك فإن التقیید أو اإلستثناء الوارد 
 أعاله، قد ال یسري علیك.

ال تسمح  مسؤولة عن االضرار المترتبة. Hewlett Packardفي أي حال من األحوال، لن تكون شركة ھیولیت باكارد 
 ستثناء أو حصر األضرار العرضیة أو التابعة ، لذلك قد ال یسري الحصربإبعض البلدان والدول أو الُمحافظات/الوالیات 

 ستثناء الوارد أعاله علیك.او اإل

یخ التصنیع. ال یتوّجب على ھیولیت باكارد تتّم عملیة بیع المنتجات على أساس المواصفات القابلة للتطبیق عند تار
Hewlett Packard .أي تعّھد أو إلتزام فیما یخّص كل من تعدیل أو تحدیث المنتج ما إن تتم عملیة البیع 

 في المملكة المتحدة  صفقات المستھلك المالیة

لى الحقوق القانونیة التابعة لمستھلك لن یسري مفعول ھذه الكفالة على صفقات الُمستھلك المالیة ولن یكون لھا أي تأثیر ع
 ما. فیما یتعلّق بمثل ھذه الصفقات المالیة، سیتّم تحدید حقوق وواجبات كل من البائع والشاري بواسطة القانون.
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 في حال كانت الحاسبة بحاجة للصیانة

بنفس الن�وع  ستبدالھاصلیح الحاسبة او إھذه المراكز بت سوف تقوم تحتفظ ھیولیت باكارد بمراكز صیانة تابعة لھا في بلدان عدة.
كلفة عل�ى عملی�ة الص�یانة بع�د فترةالكفال�ة. ، في حال كانت تشملھا الكفالة أم ال. ویتوجب رسم/یمةفضل منھا قاو بنوع یعادلھا أو أ

 شحن الحاسبات ضمن مھلة خمسة ایام عمل عادیة. عادة إعادة تصلیح و ◌ّ یتم

 الحصول على الخدمة

 أرسل الحاسبة الى مركز صیانة معتمد لدى متحدة االمیركیة:في الوالیات الHP .والمدرج ضمن الغالف الخلفي 
 :الب��ائع الت��ابع لھیولی��ت باك��ارد، او ب��المركز االوروب��ي الرئیس��ي الت��ابع تص��ل بك��ل م��ن مكت��ب المبیع��ات وإ ف��ي أوروب��ا

والً بمكت�ب ت�ابع تصال أللصیانة من دون اإل الحاسبةرسال بإال تقم یجاد أقرب مركز للصیانة. إلھیولیت باكارد لما فیھ 
 لھیولیت باكارد. 

 الخدمة في أوروبا.اكز الدعم/مرطالع على جدول بإلل  http://www.hp.com/calculatorsیرجى زیارة الموقع 

  :ع لھیولیت باكارد او أكتب الى مركز صیانة معتمد لدى تصل بكل من مكتب المبیعات او البائع التابإفي بلدان أخرى 
HP یجاد مراكز صیانة أخرى.إ(والمدرج ضمن الغالف الخلفي) لما فیھ 

 

 

 

 للتصلیح. HPرسال الحاسبة الى مركز صیانة معتمد لدى إمكانك عندھا بإرة، ة متوفّ وفي حال لم تكن الصیانة المحلیّ 

 مسؤولیتك.د ، والجمارك فھي تقع على عاتقك/عادة االستیراإتدابیر  اما كلفة رسوم كل من عملیات الشحن ،

 الصیانةتكالیف الخدمة/

 HPالخدمة الت��ي ال تش��ملھا الكفال��ة. یس��تطیع مرك��ز ص��یانة معتم��د ل��دىّح��د للتص��لیح فیم��ا یخ��ص الص��یانة/یتوج��ب رس��م مو
لف�ة النھائی�ة فھ�ي خاض�عة لك�ل م�ن عملی�ات التكام�ا الرس�م/ طالعك عن مبلغ ھ�ذا الرس�م .إ(والمدرج ضمن الغالف الخلفي) 

 یمكن تطبیقھا.ة على القیمة حیثما یسري مفعولھا/او للضریبة المضاف یّةالبیع للمستھلك المحل

ض�من رس�وم  ،بشكل عرضي أو ع�ن س�وء إس�تعمال یلحق بھا الضرر إما ، التياآلالت الحاسبة منتجات /شملال یتّم تغطیة
 بشكل خاص تبعاً للوقت الالزم والمواد المستعملة. تحدید الرسوم حاالت كھذه، یتمّ ففي  .الصیانة الثابتة/العادیة

 تعلیمات الشحن.

 و مركز التجمیع المعتمدین:ھا الى أقرب مركز صیانة أرسالإ/بشحنھا ◌ّ في حال كانت آلتك الحاسبة بحاجة للصیانة، قم

 .أرفق عنوانك وشرح عن المشكلة 
 ال كانت الكفالة ما تزال ساریة المفعول.أرفق إثبات لتاریخ الشراء في ح 
 /إلض���افة ال��ى ت���اریخ عتم��اد باالش��راء، ش��یك مص���رفي، أورق��م بطاق���ة اإل ثب���ات لعملی��ة طل���بإأرف��ق ك��ل م���ن مس��تند

 .ّحدةنقضاء( فیزا او ماستر كارد ) لما فیھ تغطیة نفقات التصلیح المواإلنتھاء/اإل
 بزی�������ارة الموق�������ع ◌ّ وروب�������ا. ق�������مد ف�������ي أقب�������ول بطاق�������ات اإلعتم�������ا ◌ّ ن�������ھ ال ی�������تمیرج�������ى المالحظ�������ة بأ

http://www.hp.com/calculators  .لمزید من المعلومات 

 طی�ة مث�ل ھ�ذه تغ ی�تمّ  للح�ؤول دون ح�دوث االض�رار. الوذل�ك شحن الحاسبة ض�من تغلیف/تولیف�ة مالئم�ة /رسالبإ ◌ّ قم
 ا نوصي بأن تقوم بالتأمین على الشحنة.ننفإ، لذلك االضرار ضمن الكفالة

 رسوم الشحن لما فیھ التسلیم من مركز كورفالیس للصیانة  ◌ّ سدد Corvallis Service Center  كان�ت الكفال�ة  ف�ي ح�ال
 م ال.تسري على الحاسبة أ

 

http://www.hp.com/calculators
http://www.hp.com/calculators
http://www.hp.com/calculators
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 الصیانة الكفالة على الخدمة/

یوماً بعد تاریخ الصیانة، أو  90عمل والتصنیع ولمدةالصیانة على أي شوائب من حیث المواد والتسري الكفالة على الخدمة/
 ة كل منھما.◌ّ صلیة حسب مدبشروط كفالتك األ

 

 

 الصیانةاالتفاقیات الخاصة بالخدمة/

دم�ة س�تمارة الموج�ودة ف�ي مقة دع�م لعملی�ات التص�لیح والص�یانة/الخدمة. راج�ع اإلتفاقی�إ، u.sفي الوالیات المتح�دة  ◌ّ یتوفر
 .المحتوى الداخلي للغالف الخلفي) راجع(للصیانة  HPتصل بمركز إ، معلوماتالدلیل. ولمزید من ال

 المعلومات التنظیمیة/المنظّمة

 تبلیغ خاص بالوكالة الفدرالیة لإلتصاالت

من قوانین  15، بُمراعاة القسم Bراعي قیود األدوات الرقمیة من الفئة أو الدرجة لقد تّم إختبار ھذا الجھاز وتبیّن بانھ یُ 
FCC وقد تّم وضع ھذه القیود بھدف تأمین الحمایة المعقولة ضد التدّخل المؤذي خالل وجود او تركیب اآللة في مكاٍن .

سكني ما. من شأن ھذا الجھاز إطالق وإستعمال وإرسال طاقة التواتر الالسلكي وإن لم تتّم عملیة التمدید أو التركیب 
في عملیات التلقّي عبر الرادیو. غیر أن ھذا ال یضمن أنھ لن یحصل اي تدخل بالتوافق مع التعلیمات، قد تتسبب في التداخل 

 بشأن عملیة تمدید أو تركیب خاصة. 

ھذا الجھاز بحصول تدخل غیر مرغوب بھ في عملیة اإلستقبال عبر الرادیو والتلفزیون والذي یمكن تحدیده في حال تسبب 
لُمستخدم الى تصحیح التدخل المذكور عن طریق إعتماد إحدى عن طریق إقفال اآللة الحاسبة أو تشغیلھا، ندعو ا

 اإلجراءات أو التدابیر التالیة أو اكثر:

 قم بإعادة توجیھ أو تغییر مكان ھوائي اإلستقبال. 
 قم بزیادة المسافة الفاصلة بین مكان اآللة الحاسبة وجھاز اإلستقبال. 
 التي یتّم وصل جھاز االستقبال علیھا. قم بوصل الجھاز على شبكة مخرج كھربائي مختلفة عن تلك 
 قم بإستشارة الموّزع/البائع او فني متخصص ذو خبرة في أجھزة الرادیو والتلفزیون لما فیھ المساعدة في ذلك. 

 

 التعدیالت

 بأن یتّم تبلیغ المستعمل بأن أي تعدیالت تطال اآللة الحاسبة وال تُشّكل موضوع ُموافقة صریحة من قِبَل FCCتقضي  
 ي الى إبطال صالحیة المستخدم فیما یخّص تشغیل الجھاز.قد تؤدّ  Hewlett Packardھیولیت باكارد 

 ، (الوالیات المتحدة األمیركیة فقط) FCCالتصریح عن تطابق/مراعاة النظم لالجھزة التي تحمل شعار 

 ین التالیین:. أما عملیة التشغیل فھي خاضعة للشرطFCCمن قوانین  15تُراعي ھذه اآللة القسم 

 

 

 

 

 اخل مؤٍذ.. لن تتسبب ھذه االلة بأي تد1

 . على اآللة إستقبال أي تداخل یتّم إستقبالھ ویتضّمن ذلك التداخل الذي قد یؤدّي الى عملیات غیر مرغوب بھا.2
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ھیولیت باكارد في حال كان لدیك اي إستفسارات متعلّقة بھذا المنتج وغیر متصلّة بھذا التصریح، یرجى الكتابة الى شركة 
Hewlett Packard : 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, TX 77269-2000 

 : Hewlett Packardھذا، یرجى الكتابة الى شركة ھیولیت باكارد  FCCالسئلة تتعلّق بتصریح 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, TX 77269-2000 

 . 3333-514-281 على الرقم HP  أو إتصل بـ

 منتوجك، یرجى مراجعة رقم كل من الجزء، المجموعة او النموذج/النوع والموجود على المنتج. علىلما فیھ التعّرف 

 التنبیھ الكندي

 المتطلبات التابعة لألنظمة الكندیة فیما یخّص األجھزة المسبّبة للتداخل. Bیُراعي ھذا الجھاز الرقمي من الفئة 

Avis Canadien 

Cet appareil numérique de la classe B est comforme à la classe B des normes canadiennes de 
compatibilité électromagnétiques (CEM). 

 التنبیھ الیاباني

 

 التعلیمات التنظیمیة لإلتحاد االوروبي 

 یُوافق ھذا المنتج توجیھات اإلتحاد االوروبي التالیة:

  EEC/2006/95بالتیار المنخفض التوجیھات الخاصة  
 EMC 2004/108/EECتوجیھات  

 

 

 

یقتضي التقیّد بھذه التوجیھات مطابقة تناغم المعاییر االوروبیة المطبّقة (النظم االوروبیة)  وھي مجدولة في التصریح 
 موعة المنتجات.لمجاو  لھذا المنتج  Hewlett-Packard التابع لإلتحاد االوروبي فیما یخّص التتطابق الصادر عن

 تّمت االشارة الى ھذا التقیّد بواسطة شعار التتطابق الموضوع على المنتج:

  

This marking is valid for non- 
Telecom products and EU 

This marking is valid for EU non-
har- monized Telecom products. 
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harmonized Telecom products (e.g. 
Bluetooth). 

*Notified body number (used only 
if applicable -  refer to the product 

label) 

 

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany 

 

 قیام الُمستخدمین بالتصّرف بالنفایات ضمن البیوتات الخاصة في اإلتحاد األوروبي:

 

 

رة الواردة على المنتوج أو على تولیفتھ الى عدم وجوب رمي ھذا الُمنتج مع نفایات تشیر ھذه اإلشا
بیتك األخرى. بدالً من ذلك، تقع على عاتقك مسؤولیة رمي النفایات الخاصة بالتجھیزات، عن 
طریق تسلیمھا الى نقطة تجمیع خاصة بإعادة تدویر نفایات اإلجھزة الكھربائیة واإللكترونیة. إن 

فصل وتجمیع النفایات الخاصة بالتجھیزات وإعادة تدویرھا عند رمیھا یُساعد في الحفاظ عملیة 
على الموارد الطبیعیة، كما وتؤّكد من أنھ قد تّمت إعادة تدویر ھذه النفایات بطریقٍة تحمي صحة 
 اإلنسان والبیئة معاً. لمزید من المعلومات حول المكان الذي یجب أن تقصده لترمي نفایاتك من
األجھزة لیُصار الى إعادة تدویرھا، الرجاء اإلتصال بمكتب البلدیة المحلي في مدینتك، أو قسم رمي 

 نفایاتك المنزلیة أو المؤسسة أو نقطة البیع حیث قُمت بشراء الُمنتج.

 

 شروط وقیود المستخدم النھائي

 . HP 10BIIاآللة الحاسبة 

 شھراً. 12فترة الكفالة: 

 

وُملحقاتھا وأدواتھا ستكون خالیة من أي شوائب  HPالُمستخدم النھائي، الزبون أن أجھزة ، انت HPتضمن لك  .1
تبلیغاً حول  HPمن حیث المواد والعمل أو التصنیع بعد تاریخ الشراء، وللُمدة الُمحددة أعاله. في حال إستلمت 

ھ، إما بتصلیح المنتوجات الشائبة ، وبناًء لما تستنسبHPھذه الشوائب خالل فترة سریان الكفالة، سوف تقوم، أي 
 أو بإستبدالھا. والمنتوجات البدیلة قد تكون إما جدیدة أوكأنھا جدیدة.

لن یعجز عن تنفیذ تعلمیاتھا الخاصة بالبرمجة، بعد تاریخ الشراء،  HPلك أن برنامج المعلوماتیة  HPتضمن  .2
صنیع عندما یتّم تركیبھا وإستعمالھا بالشكل وللُمدة الُمحددة أعاله، بسبب شوائب األدوات أو المواد أو الت

، بإستبدال الوسیلة HPتبلیغاً حول ھذه الشوائب وخالل فترة سریان الكفالة، تقوم، أي  HPالصحیح. في حال تلقت 
 المعلوماتیة/البرنامج الذي ال یُنفّذ تعلیماتھا الخاصة بالبرمجة بسبب تلك الشوائب.

ً من الخطأ. في حال لم سی HPأن عمل منتوجات  HPال تضمن  .3 كون بشكٍل ُمستمر ومن دون انقطاع أو خالیا
، ضمن ُمھلة زمنیة معقولة من تصحیح أو إستبدال أي ُمنتج والعودة بھ الى حالٍة تتالءم والكفالة، یحق HPتستطع 

 لك إسترداد سعر الشراء، ما إن تقوم بردّ الُمنتج، على أن یتم ذلك على وجھ السرعة.
على قطع أُعید تصنیعھا وھي تعادل القطع الجدیدة من حیث األداء أو قل أنھا قد تكون  HPتوجات قد تشتمل من .4

 موضوع إستعمال عرضي.
ال تسري الكفالة على الشوائب الناتجة عن: (أ) سوء الصیانة أو سوء إستعمال اآللة أو سوء التقویم، (ب)  .5

، (ج) القیام بتعدیالت غیر مسموح بھا أو HPن إستعمال قطع أو مواد أو برامج أو منتوجات غیر صادرة ع
اإلقدام على سوء إستعمال اآللة، (د) تشغیل المنتوجات خارج نطاق المواصفات المنشورة بخصوصھا، أو (ھـ) 

 إعداد موقع العمل أو صیانتھ بطریقٍة غیر ُمناسبة.
ً كان أم شفھیاً. وضمن اإلطار أي كفالة صریحة أخرى أو ال تُقدّم أي ُمستند آخر  HPال تُقدّم او تعرض  .6 خطیّا

الذي یسمح بھ القانون المحلي فإن أي كفالة ضمنیة أو أي تصریح ضمني حول قابلیة تداول المنتوجات في 
األسواق، والنوعیة المرضیة أو ُمالءمتھا تجاه أو بخصوص أي غرض ُمعیّن، مجموعة من المسائل تقتصر على 

ه فقط. ال تسمح بعض الدول والبلدان أو الُمحافظات بوضع حدود لُمدة الكفالة مدة الكفالة الصریحة الواردة أعال
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الضمنیة، لذلك فإن التقیید أو اإلستثناء الوارد أعاله، قد ال یسري علیك. تمنحك الكفالة الحالیة حقوقاً قانونیة ُمعیّنة 
 أو من والیٍة الى أخرى. وقد تتمتّع أیضاً بحقوق أخرى تتغیّر من بلٍد الى آخر، من دولٍة الى أخرى

ضمن إطار ما یسمح بھ القانون المحلي، تكون التسویات الواردة في كشف الكفالة الحالي، ما تتمتّع بھ حصریاً  .7
أو  Hewlett Packardمن تسویات دون غیرھا. وباستثناء ما ورد أعاله، ال تكون شركة ھیولیت باكارد 

ن خسارة البیانات أو عن خسارتھا بطریقٍة ُمباشرة، خاصة، موردوھا، في أي حاٍل من األحوال، مسؤولة ع
عرضیة، الحقة (بما فیھا ذلك الربح الفائت أو البیانات)، أو غیرھا من األضرار وإن جاءت باإلستناد الى عقٍد 

ناء ال تسمح بعض البلدان والدول أو الُمحافظات/الوالیات باستث .ما، األذى المقصود أو غیر المقصود أو ما إلیھ
 أو حصر األضرار التابعة أو العرضیة، لذلك قد ال یسري الحصر أعاله علیك.

 
 
 
 

ال تؤدي أحكام الكفالة الواردة في ھذا التصریح،  :بالنسبة الى صفقات الُمستھلك في أوسترالیا ونیوزیلنده. .8
لتكمل الحقوق القانونیة  باستثناء ضمن اإلطار الذي یسمح بھ القانون، الى استثناء، تقیید أو تعدیل إنما تأتي

 اإلجباریة الساریة على بیع ھذا الُمنتج لك.
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B 

 العملیات الحسابیة حولالمزید 
 IRR/YRعملیات إحتساب 

من شأن ھذه الجواب. عن تفتّش لمجموعة من التدفقات المالیة عبر استعمال صیغ الریاضیات التي  IRR/YRتقوم اآللة الحاسبة بتحدید 
 یُطلق علیھا عملیة التكرار. .إیجاد حّل ما عبر تقدیر النتیجة وبعد ذلك استعمال ھذا التقدیر للقیام بعملیة حسابیة أخرىالعملیة 

ك، فإن في معظم الحاالت، تقوم اآللة الحاسبة بإیجاد الجواب المطلوب، بما أنھ یوجد عادةً حّل واحد فقط للعملیة الحسابیة. ومع ذل
أو ال یوجد ( فیما یخّص مجموعة معیّنة من التدفقات المالیة ھي أكثر تعقیداً. من الممكن وجود أكثر من حلّ  IRR/YRعملیة احتساب 

 في الریاضیات لھذه المسألة. في ھذه الحاالت، تقوم اآللة الحاسبة بعرض رسالة ما لما فیھ مساعدتك لتفسیر ما قد حصل. )حلّ 

 IRR/YRحتساب لة من عملیة إالنتائج المحتم

 : IRR/YRھذه ھي النتائج المحتملة لعملیة احتساب 

تقوم اآللة الحاسبة بعرض عدد ایجابي المنحى على الشاشة. یشّكل ھذا الجواب االیجابي الوحید. ومع ذلك، فمن الممكن : 1الحالة  
 وجود حّل واحد أو أكثر سلبي المنحى.

 . Pos Irr Alsoابي المنحى. فھي تعرض على الشاشة: اب سلبي المنحى إنما یوجد أیضاً حّل ایجد اآللة الحاسبة جوتج :2الحالة  
ذلك الجواب االیجابي المنحى، وللبحث عن  لمحو/تصفیة الرسالة. pب السلبي المنحى، اضغط على لما فیھ رؤیة/معاینة الجواو

 .المنحى سلبیة من الممكن وجود أجوبة إضافیة ا سیرد الحقاً).فیم "IRR/YR لـتخمین ما  ع "إدخالعلیك بإدخال تخمین ما، (راج

 تعرض اآللة الحاسبة على الشاشة جواب سلبي المنحى بدون رسالة. ھذا ھو الجواب الوحید.: 3الحالة  

داً. یمكن أن العملیة الحسابیة معقدّة ج. تشیر ھذه الحالة الى أن  Not Foundتعرض اآللة الحاسبة الرسالة التالیة :  :4الحالة  
حسابیة علیك تتضّمن/تستلزم ألكثر من جواب واحد ایجابي أو سلبي المنحى، أو ال وجود ألي حّل. لما فیھ إكمال العملیة ال

 .سیرد الحقاً) بحفظ/تزوید تخمین ما (أنظر فیما

 

 

 

 

 

 

د ألي جواب. من الممكن أن تكون ھذه . ال وجو  No Solution: تعرض اآللة الحاسبة على الشاشة الرسالة التالیة :  5الحالة  
الحالة نتیجةً لخطأ ما، مثل الخطأ في عملیة إدخال التدفقات المالیة. خطأ شائع والذي من شأنھ إعطاء ھذه الرسالة ھو تزوید 

ھ على تدفّق العالمة الحسابیة الغیر صحیحة فیما یخّص تدفّق مالي ما. یجب أن تحتوي سلسلة من التدفّقات المالیة الصحیحة أقلّ 
 مالي واحد ایجابي وآخر سلبي المنحى.

 

 IRR/YRإیقاف وإعادة إطالق عملیة حسابیة 

أي وقت وذلك عبر  وقتاً طویالً نوعاً ما. بإمكانك إیقاف/إعاقة العملیة الحسابیة في IRR/YR  من الممكن أن تستغرق عملیة البحث عن
عرض التقدیر الحالي  pعلى الشاشة. من شأن الضغط على   Interruptedیتّم حینھا عرض الرسالة  .C حتاالمف الضغط على

 . IRR/YRالخاص بـ 

 بإمكانك متابعة العملیة الحسابیة بواسطة :
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العملیة بینما یتم عرض التقدیر الحالي على سطر اآللة الحاسبة. من شأن ھذه العملیة إكمال  VqVh الضغط على 
 .امن حیث تّم إیقافھالحسابیة 

 والذي سیتم شرحھ الحقاً. IRR/YR خاص بـمین ما تخزین تخ 
 

 IRR/YRتخزین تخمین ما خاص بـ 

بإمكانك إدخال تخمین تابع لـ  . VqVhومن ثم اضغط على  IRR/YRلما فیھ إدخال تخمین ما، قم بإدخال تقدیر تابع لـ 
IRR/YR : في ھذه الحاالت 

المطلوب لما فیھ احتساب جواب ما والتقلیل  ختصار الوقتإ شكل معقول. من شأن تخمین ما دقیق بقبل البدء بالعملیة الحسابیة 
 من الفرص المتاحة للحاسبة والتي تقدّم فیھا جواباً سلبي المنحى غیر مرغوب بھ.

 بعد أن تقوم بإیقاف/إعاقة العملیة الحسابیة. 
لن ، 5و 3فیما یخص الحاالت  ،رغم ذلكو اً.بعد أن توقف اآللة الحاسبة العملیة الحسابیة بسبب أي من الحاالت المذكورة سابق 

 .یتّم إیجاد حلول أخرى
 

عبر إستعمال تخمین ما، تتوقف العملیة الحسابیة عندما تجد جواباً ما. رغم ذلك، من الممكن وجود أجوبة  IRR/YRعند القیام بإحتساب 
ال البحث عن حلول اخرى عبر إیقاف العملیة الحسابیة إضافیة إیجابیة وسلبیة المنحى، او ال وجود كلیاً ألي حل صحیح. بإمكانك إكم

 وإدخال تخمین ما مختلف.

ھو  IRR/YRمتنوعة من الفائدة. وبما أن  لعدّة معدّالت NPVھي عبر إحتساب  IRR/YRجیّد خاص بـ  طریقة وحیدة الیجاد تخمین
االقرب الى   NPVھو معدّل الفائدة یقدّم/یعطي قیمة  IRR/YR عنده قیمة الصفر، فإن أفضل تقدیر لـ NPVمعدّل الفائدة الذي یساوي 

 الصفر.

 

 

  لما فیھ تصحیح المعطیات/البیانات  –∑أثر/نتیجة إستعمال 

. ال تخّزن كل عدد فیما تقوم أنت بإدخالھ، إنما عوض ذلك بعملیة تخزین أعداد اإلحصاءات بشكل/نمط " تراكمي" HP 10BIIتقوم 
فیؤدّي نقیض/عكس عملیات اإلحتساب  ^Hحتساب مرحلیة عندما تضغط على مفتاح _. أما المفتاح تقوم الحاسبة بآداء عملیات إ

 المرحلیة لما فیھ الحذف بفعالیة عدد ما او زوج من االعداد من النتائج التي تّم تخزینھا.

ن حدوثھا خالل عملیات بحذف او إزالة االخطاء التي تّم تدویرھا والتي ممك ^Hعند تصحیح معطیات اإلحصاءات، ال یقوم 
اإلحتساب المرحلیة والتي تّم القیام بھا بواسطة _. لذلك، من الممكن ان تكون النتائج الالحقة للمعطیات المصححة مختلفة من 

حجم  . ومع ذلك، لن یكون اإلختالف خطیر اال في حال كان ^Hالمعطیات التي تّم إدخالھا في االصل دون اإلضطرار إلستعمال 
ت الغیر صحیحة كبیر جداً مقارنة بالقیم الصحیحة. في ھذه الحالة، لربما رغبت في محو/تصفیة سجالت اإلحصاءات وإعادة المعطیا

 عملیة إدخال المعطیات/البیانات.

  

 األعداد/نطاق مدى

؛ أما األعداد  x  9.99999999999± 49910إن األعداد السلبیة واإلیجابیة األكبر حجماً والموجودة/المتوفرة في اآللة الحاسبة ھي 
أما تجاوز الحدود السلبي او "الغیض" فیعرض لفترة وجیزة على الشاشة  .   x  1± 10–499السلبیة واإلیجابیة االصغر المتوفرة فھي 

UFLO .ومن ثّم قیمة الصفر 

 الملحق. الرسائل (الوصفیة) " فیما سیرد تباعاً لھذاضمن "  UFLOو  OFLOراجع الرسائل التابعة لكل من 
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 معادالت الریاضیات

 عملیات إحتساب الحّد (الربح، السعر) و الربح اإلجمالي/رفع السعر  (بنسبة مئویة مححدة)

 

 

 )TVMالقیمة الوقتیة للنقود (

 لطریقة التسدید عند بدایة الفترة. 1لطریقة التسدید عند نھایة الفترة،  S = 0عامل طریقة التسدید: 

YRP
YRIi

/
/% =

 

 

 

 

 

 

 إستھالك الدین

∑INT  = الفائدة المتراكمة 

∑PRN = الرأسمال المتراكم 

i =  معدّل الفائدة الدوریة 

BAL    ھو في االساسPV والذي تّم تدویره حسب تصمیم شاشة العرض المعتمد/الحالي 

PMT    ھو في االساسPMT  لمعتمد/الحاليوالذي تّم تدویره حسب تصمیم شاشة العرض ا 
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 فیما یخّص كل دفعة إلستھالك/تخصیص الدین
 

INT' = BAL × i ) تّم تدویرINT'   ،حسب تصمیم شاشة العرض المعتمد/الحالي
 لطریقة التسدید عند بدایة الفترة) 0للفترة INT'  0تساوي 

INT = INT' (with sign of PMT)   مع عالمة)PMT  لحسابیة )ا 

PRN = PMT + INT'    

BALnew = BALold + PRN  

ΣINTnew = ΣINTold + INT  

ΣPRNnew = ΣPRNold + PRN  

 

 

 عملیات تحویل نسبة/معّدل الفائدة

1001
YR/P100

%NOM1%EFF
YR/P

×









−








×
+= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملیات إحتساب التدفق المالي

i% = .معدّل الفائدة الدوریة 
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j = المالي رقم مجموعة التدفق 

 

CFj = مبلغ التدفق المالي التابع للمجموعة j . 

 

nj = عدد المرات التي یحدث فیھا التدفق المالي للمجموعة j . 

 

k = رقم المجموعة التابعة للمجموعة االخیرة من التدفقات المالیة. 

 

Nj ∑
<≤ jl1

ln=  = مجموعةإجمالي اعداد التدفقات المالیة السابقة/ما قبل ال j . 

 

j

j

nk

1j

n

j0 100
%i1

100
%i
100
%i11

CFCFNPV
−

=

−







 +×
























 +−

×+= ∑  

 

 معدّل المردود الداخلي الدوري. %iیشّكل عندھا الحّل الخاص بـ  )NPV = 0( الصفر NPV  عندما تساوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلحصاءات
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C 
 الرسائل (الوصفیة)

 

 ة العرض.لمحو/تصفیة الرسالة من على شاش Oاو  Wإضغط على كل من 

All Clear 

 ).25لقد تّم محو/إزالة الذاكرة (الصفحة 

COPR HP 2000 

 رسالة خاصة بحقوق النشر.

Interrupted 

 . Cأو إستھالك الدین عبر الضغط على  IRR/YR, I/YRتّمت إعاقة عملیة إحتساب 

No Solution 

 ).131ال وجود ألي حّل خاص بالقیم التي أدخلت (الصفحة 

Not Found 

، فمن الممكن أن I/YR. إذا كنت تحاول إیجاد الحّل لـ I/YRاو  IRR/YRالممكن وجود أو عدم وجود حّل خاص بـ من 
 .131، راجع الصفحة  IRR/YR. إذا كنت تقوم بعملیة إحتساب  IRR/YRتستطیع القیام بالعملیة الحسابیة عبر إستعمال 

OFLO 

كبیر جداً لتتعامل معھ اآللة الحاسبة. یتّم عرض الرسالة لفترة  . حجم النتیجة(Overflow)فیض حسابي إیجابي/زائد 
على الشاشة. یتّم أیضاً عرض رسالة الفیض (9.99999999999E499±) وجیزة ثم یصار الى عرض الفیض الحسابي 

 ي.او التدفق المالي تتسبب بحالة الفیض الحساب TVMالحسابي على الشاشة في حال كانت عملیة إحتساب مرحلیة لـ 

Pos Irr Also 

حالً سلبي المنحى.یوجد أیضاً حالً إیجابي  IRR/YR(أیضاً معدّل المردود الداخلي إیجابي المنحى). أنتجت عملیة إحتساب 
 ).131المنحى (الصفحة 
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running 

(Running) ..عملیة حسابیة في طور التنفیذ  

UFLO 

. یتّم أیضاً HP 10BIIصغیرة جداً لتتعامل معھا  TVM. عملیة إحتساب مرحلیة لـ (Underflow) فیض حسابي سلبي
 عرض ھذه الرسالة لفترة وجیزة إذا تسببت أي عملیة حسابیة بفیض حسابي سلبي. في ھذه الحالة ستتبعھ قیمة الصفر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فھرست
 یمكن إیجاد المفاتیح الغیر مدرجة ھنا ضمن القسم األبجدي من ھذا الفھرست.
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Symbols الرموز  

+23 

-23 

*23 

/23 

Special Keys  مفاتیح خاصة 

—42 

˜ 42 

, 31 

P 24 

U 26 

V 26 

O , 25 

R 37, 39 

a54 

L33 

l34 

‹ 88 

% 88 

^ 88 

! 88 

@ 88 

N 85 

n 85, 133 

# 88 

‰ 87 

ˆ 87 

† 88 

‡ 88 

A 

Advance payments   65 الدفعات المسبقة 

e 67 

AMORT 26 

Amortization   الدینإستھالك  67-71  

balance 67 الرصید 

equations الریاضیات  معادالت  134 

interest 67 الفائدة 

principal 67 المبلغ اإلساسي 

range of payments مدة الدفعات    68 

single payment دفعة واحدة/مفردة    68, 70 

Amortization at a glance 16 إستھالك الدین بلمحة سریعة 

Annual effective rate 49 المعّدل السنوي الفعلي 

Annual nominal rate 49 المعّدل السنوي اإلسمي 

Annual percentage rate 101 معّدل/نسبة الفائدة السنویة 

Annualized yield ً84 المردود المحّول/المحتسب سنویا 

Annuity 62 معاش التقاعد 

Annunciators 26 المؤشرات 

APR 101 

Arithmetic  42  علم الحساب

Arithmetic operators 23 العوامل الحسابیة 

Average 87 المعّدل/المتوسط 

B 

Backspace 23 اإلرجاع/المحو 

BAL 23 

Balance of loan 67 رصید القرض 

Balloon payment 58 ,45 الدفعة الزائدة 

Basics at a glance المبادئ/األسس بلمحة سریعة    11 

Batteries 119 ,23 البطاریات 

installing التركیب  عملیة  119 

low power 26 اإلنخفاض في الطاقة 

j 54 

BEGIN 26, 55 

Begin mode 55 طریقة التسدید عند البدایة 
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Borrowing equity 113 حقوق المساھم لإلقتراض 

Buy out value 63 قیمة شراء كامل الحصص 

C 

W 25 

w 25 

Canadian mortgages 105 الرھونات الكندیة 

Capitalized value 63 القیمة المرسملة 

Cash flow 47 ,18 التدفّق المالي 

diagrams البیانیة  الرسومات  45 

discount  77  الحسم

entering اإلدخال  عملیة  78 

equations الریاضیات  معادالت  136 

examples  113  أمثلة

initial /األساسي األولي  77 

problems 84-75 ,51  المسائل  

replacing اإلستبدال  عملیة  79 

uneven متساو  الغیر  80 

Viewing 80 رؤیة/معاینة 

CF  26 

M 78 

C-FLOW 26 

Chain calculations 24 عملیات حابیة متسلسلة 

Clearing محو/تصفیة 

display العرض  شاشة  25 

memory  25  الذاكرة

messages (الوصفیة)  الرسائل  25 

statistics  85  اإلحصاءات

TVM 54 

r 25 

Comma separator 117 ,31 الفاصلة للفصل بین االعداد 

Compound interest 48 الفائدة المرّكبة 

Compounding periods فترات التركیب 

and payment periods 73 وفترات الدفع/التسدید 

different periods 72 فترات مختلفة 

Constants 37 الثوابت 

Continuous compounding 98 التركیب المستّمر 

Contrast of display 23 تباین شاشة العرض 

Correlation coefficient 88 ,19 معامل اإلرتباط 

Cost 12 الكلفة/الثمن 

Cost of no discount 97 الكلفة عند إنعدام الحسم 

H 35 

Cursor 25 الدالة المنزلقة 

D 

Decimal places 30 االماكن العشریة 

Digit separator 31 الفاصل بین االرقام 

Discount 97 الحسم 

Discounted mortgage 99 الرھن المحتسب/المحسوم 

Discounting cash flows  77  التدفقات المالیة المحتسبة/المحسومة

Y 30 

Display contrast 23 تباین شاشة العرض 

Display format 29 تصمیم شكل شاشة العرض 

Down payment 57 الدفعة المبدئیة 

E 

p 30 

ƒ 42 

c 27  

Effective interest 17 الفائدة الفعلیة 

End mode 55 طریقة التسدید عند نھایة الفترة 

Environmental limits 118 الحدود/القیود البیئیة 

Equations معادالت الریاضیات 

amortization الدین  إستھالك  134 

cash-flow calculations 136 عملیات إحتساب التدفق المالي 
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interest rate conversions 135 عملیات تحویل الفائدة 

margins and markups الحّد (الربح، السعر) والربح               
 134 اإلجمالي/رفع السعر  (بنسبة مئویة مححدة)

statistical ئي إحصا  137 

TVM 134 

Equity 113 حقوق المساھم 

ERROR  26 

Error messages 139 رسائل الخطأ 

Estimate 88 التقدیر 

Estimation 90 عملیة التقدیر 

Exponents 30 األس/الدلیل 

F 

Factorial 42 العاملي 

FAQ 117 أسئلة تسأل بإستمرار 

Forecasting 96 ,91 التوقعات 

Frequently Asked Questions 117 أسئلة تسأل بإستمرار 

FULL  27 

FUNC  27 

Functions 28 الدوال/الوظائف 

Future value تحقة آجالً القیمة المس  45, 49 

E 49 

G 

Guarantee 122 الكفالة 

Guessing IRR/YR 132 تخمین 

I 

Initial cash flow 77 التدفق المالي األولي 

F 28 

INT 26 

Interest الفلئدة 

compound  48  المركبّة

simple  47  البسیطة

Interest conversion at a glance عملیة تحویل الفائدة بلمحة
 17 سریعة

Interest rate conversion 72 عملیة تحویل الفائدة 

Interest-only loan 102 قرض خاص للفائدة/المنفعة فقط 

Inverse 42 المعكوس 

IRR 

calculating  83  اإلحتساب

IRR/YR 51, 131 

at a glance 18 بلمحة سریعة 

automatic storage of 84 التخزین التلقائي التابع 

IRR/YR calculations  IRR/YR عملیات إحتساب    

entering guesses 132 إدخال التخمینات 

Halting 132 إیقاف/إعاقة 

possible outcomes 131 النتائج المحتملة 

restarting من جدید  البدء  132 

B 49 

h 51 

 

K 

K 37 

L 

Lease 63 اإلستئجار 

with advance payments 65 مع دفعات مسبقة 

Linear regression طي/التخطیطي اإلرتداد الخ  19, 90 

„ 42 

Loans 98 ,55 القروض 

interest-only 102 الفائدة فقط 

number of payments 54 عدد الدفعات/االقساط 

odd first period 103 فترة وتریة أولى 

Logarithm 42 اللوغاریتم 

M 

M register  M سجل     13 
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T 37, 39 

J 35 

Margin الحّد (الربح، السعر)    12, 35 

Markup اإلجمالي/رفع السعر (بنسبة مئویة مححدة)  الربح  12, 35 

Maturity value 45 قیمة اإلستحقاق 

Mean 88 ,87 ,19 المعّدل/المتوّسط 

weighted /المرّجح الترجیح  86, 93 

Memory الذاكرة 

clearing /تصفیة محو  25, 121 

Memory keys at a glance 13 مفاتیح الذاكرة بلمحة سریعة 

Messages (الوصفیة)139 ,32 الرسائل 

clearing /تصفیة محو  25 

Mortgages 98 الرھونات 

Canadian 105 الكندیة 

discounted /المحسوم المحتسب  99 

example of 57 المثال التابع 

with a balloon payment 58 مع دفعة زائدة 

wrap-around 113 عملیة التغطیة المالیة 

G 35 

N 

$ 88 

A 49 

N  26 

… 42 

Natural logarithm 42 اللوغاریتم الطبیعي 

Negative numbers 24 االعداد السلبیة المنحى 

Net future value ً115 صافي القیمة المستحقة آجال 

m 78 

b 72 

Nominal interest 17 الفائدة اإلسمیة 

NPV 51 

at a glance 18 بلمحة سریعة 

 

 

automatic storage of ع التخزین التلقائي التاب  84 

calculating  80  اإلحتساب

Numbers األعداد 

display format 29 تصمیم شكل العرض على الشاشة 

full precision 31 الدقّة الكاملة 

negative المنحى  السلبیة  24 

range of 133 المدى/النطاق التابع 

rounding التدویر  عملیة  32 

storing التخزین  عملیة  37 

O 

Odd first payment رة وتریة أولى فت  103 

x 23 

X 23 

One-variable statistics 86 إحصاءات ذات متغیّر واحد 

Operating conditions 118 شروط التشغیل 

Operators, arithmetic 23 العوامل الحسابیة، علم الحساب 

P 

Parentheses 43 األقواس/الھاللین 

D 49 

Payment الدفعة/القسط 

advance  65  المسبقة

balloon  58  الزائدة

periods  73  الفترات

PEND  26 

PER  26 

Percent 12 نسبة المئة 

adding or subtracting  عملیات الزائد و الطرح الحسابیة  34 

Change 34 التبّدل/التغییر 
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Percentages 33 النسب المئویة 

at a glance 12 بلمحة سریعة 

Periodic rate 49 المعّدل الدوري 

Periods ت الفترا  17, 47, 49, 73 

D 49 

Population standard deviation اإلنحراف المعیاري النموذجي
 88 السكاني 

Powers 43 األس/الدلیل 

I 35 

Precision 31 الدقة 

C 49 

Present value 49 القیمة الحالیة 

Price 95 ,12 السعر/الثمن 

PRIN  26 

Principal 67 المبلغ األساسي 

PV See Present value راجع القیمة الحالیة 

d 72 

 

Q 

Questions 117 أسئلة 

Quick reference 11 مرجع سریع 

 

R 

Rate معّدل/نسبة 

effective  72 ,49  الفعلي

nominal  72 ,49  اإلسمي

periodic  49  الدوري

Q 35, 37 

Reciprocal (الحسابي) 42 المكوس 

Registers 13 السجالت 

arithmetic in 41 الحساب ضمن 

numbered  40  المرقّمة

statistics  85  اإلحصاءات

Regression 90 اإلرتداد 

Regulatory Information 125 المعلومات المنظمة/التنظیمیة 

Remaining amount 45 المبلغ المتبّقي/المتخلّف 

Reset 121 عملیة اإلعادة الى االصل 

Residual المتبقّي/المتخلّف    45, 63 

S 37, 39 

Roots 42 الجذور 

o 32 

Rounding 32 عملیة تدویر االعداد 

S 

Sales price, setting 95 ضبط/تحدید، سعر المبیع 

Sample standard deviation عیّنة اإلنحراف المعیاري النموذجي 
87 

Savings 108 ,60 اإلّدخارات/التوفیر 

Scientific notation 30 التدوین العلمي 

Selling price 35 سعر المبیع 

Separators (بین االعداد) 31 الفواصل 

Service 121 الخدمة/الصیانة 

Europe 123 أوروبا 

USA 123 الوالیات المتحدة االمیركیة 

other countries 123 البلدان االخرى 

SHIFT  26 

Shift key 27 المفتاح الناقل 

Sign, changing 24 العالمة الحسابیة، التبدیل 

Simple interest  47  الفائدة البسیطة

Slope 88 اإلنحدار 

Square root 42 جذر التربیع 

Squares42 عملیلت التربیع 

Standard deviation 88 ,18 االنحراف المعیاري النموذجي 

population  88  السكاني

sample /مسطرة عیّنة  87 
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Š 87 

STAT  26, 27 

Statistics اإلحصاءات 

at a glance 19 بلمحة سریعة  

Clearing  85 ,25 ,19  محو/تصفیة

entering data 86 إدخال المعطیات/البیانات 

estimate  19  التقدیر

estimation التقدیر  عملیة  90 

forecasting  90  التوقّع

Key مفتاح    27 

linear regression 90 اإلرتداد الخّطي/التخطیطي 

Mean 87 ,19 معّدل/متوّسط 

one variable 86 متغیّر واحد 

registers  85  السجالت

standard deviation 87 ,19 اإلنحراف المعیاري النموذجي 

summation حاصل الجمع  عملیة  88 

two variable متغیرین إثنین    86 

q 37 

Storing 37 تخزین 

Summation statistics حاصل الجمع لإلحصاءات  عملیة  88 

k 28 

T 

Terms and conditions 127 القیود والشروط 

Thousands separator 31 فاصل (اعداد) االلوف 

Time Value of Money See TVM القیمة الوقتیة للنقود راجع 

Troubleshooting 121 إیجاد الحل للمشاكل 

Turn off 23 اإلیقاف عن التشغیل 

Turn on 23 التشغیل 

TVM 53 

at a glance 15-14   بلمحة سریعة  

equations الریاضیات  معادالت  134 

problems  49  المسائل

TVM  26 

Two-variable statistics 86 إحصاءات ذات متغیّرین 

U 

Uneven cash flow 80 التدفّق المالي الغیر متساوي 

W 

Warranty 122 الكفالة 

Weighted mean 93 ,86 المعّدل المرّجح 

Wrap-around mortgages 113 عملیة التغطیة المالیة للرھونات 

X 

š 42 

Y 

™ 43 

Yield ائد المردود/الع  83 

y-intercept   y -تداخل   88 
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 خدمةال

 آسیا من 
 أرقام الھاتف البلد:

  جھة الھادئ
 5211-9841-03 او 664-551-1300 استرالیا

 68002397-010 الصین 
 2563-2805 ھونغ كونغ 
 6682 6100 65+ اندونیسیا 
 2563-2805 852+ الیابان 
  6682 6100 65+ مالیزیا 
 2700-574-09 دانیو زیلن 
 6682 6100 65+ الفلیبین 
 6682 6100 سنغافورة 
 2700-561-2 كوریا الجنوبیة 
 2563-2805 852+ تایوان 
 6682 6100 65+ تایالند 
 6682 6100 65+ الفیتنام 

 
 

 أرقام الھاتف البلد: أوروبا
 1203 277 360 01 النمسا 
 86 00 620 02 بلجیكا 
 85 00 620 02 بلجیكا 
 612 335 296 جمھوریة تشیكیا 
 44 28 33 82 الدانمارك 
 0281 8171 09 فنلندا 
 9006 4993 01 فرنسا 
 7103 9530 069 المانیا 
 6421 969 210 الیونان 
 5301 654 020 ھولندا 
 0356 605 01 ایرلندا 
 782 19 754 02 ایطالیا 
 2146 2730 اللكسمبورغ 
 23500027 النروج 
 0093 318 021 البرتغال 
 3050 228 495 روسیا 
 0800980410 افریقیا الجنوبیة 
 913753382 اسبانیا 
 2065 5199 08 السوید 
 (الفرنسیة) 8780 827 022 سویسرا 
 (االلمانیة) 5358 439 01 سویسرا 
 (االیطالیة) 5308 567 022 سویسرا 
 0161 458 0207 المملكة المتحدة 
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أمیركا 
 أرقام الھاتف البلد: الجنوبیة

 2884-711-800-1 أنغیال 
 2884-711-800-1 أنتیغا 
 5000-555 -800-0 االرجنتین 
 2884-711-800 ♦ 8000-800 أروبا 
 2884-711-800-1 باھاماس 
 2884-711-800-1 باربادوس 
 2884-711-800-1 بارمودا 
 193-100-800 بولیفیا 
 7751-709-800-0 البرازیل 
 2884-711-800-1 بریتش فیرجن آیالند 
 2884-711-800-1 جزر الكایمان 

 
-711-800 + 2881-872-800-001 كوراساو

2884 
 999-360-800 التشیلي 

 
-8000-01) 8368-4746-51-8000-01 كولومبیا

51- HP INVENT) 
 0524-011-800-0 كوستاریكا 
 2884-711-800-1 الدومینیك 
 2884-711-800-1 جمھوریة الدومینكان 

 

 2884-711-800 ♦ 119-999-1 االكوادور
(Andinatel) 

1-800-225-528 ♦ 800-711-2884 
(Pacifitel) 

 6160-800 السلفادور 
 2884-711-800 ♦011-990-800-0 جزر االنتیل الفرنسیة 
 2884-711-800 ♦011-990-800-0 غویانا الفرنسیة 
 2884-711-800-1 غرانادا 
 2884-711-800 ♦011-990-800-0 الغودالوب 
 5105-999-800-1 غواتیماال 
 2884-711-800 ♦ 159 غویانا 
 2884-711-800 ♦ 183 ھاییتي 

 
 
 
 

 2884-711-800 ♦ 123-0-800 الھندوراس 
 2884-711-800-1 جامایكا 
 8671-219-877 ♦ 011-990-800-0 المارتینیك 
 (HP INVENT 800) 68368-474-800-01 المكسیك 
 2884-711-800-1 مونتسّرات 
 2884-711-800 ♦ 2881-872-800-001 االنتیل الھولندیة 
 2884-711-800 ♦ 0164-800-1 نبكاراغوا 
 2884-711-800-001 باناما 
 0006-541-800 (009) الباراغواي 
 10111-800-0 البیرو 
 0589 232 877-1 بویرتو ریكو 
 4602-478-800-1 سانتا لوسیا 
 2884-711-800-01 سانت فنسنت 
 2884-711-800-1 سانت كیتس و نفیس 
 2884-711-800-1 سانت مارتین 
 2884-711-800 ♦ 156 السورینام 
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 2884-711-800-1 الترینیداد وتوباغو 
 2884-711-800-01 تاركس و كایكوس 
 2884-711-800-1 فرجین آیالند االمیركیة 
 177-054-0004 االورغواي 
 (HP INVENT 800-0) 68368-474-800-0 فینزویال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شمالي 
 أرقام الھاتف البلد: أمیركا

 HP-INVENT-800 كندا 

 
الوالیات المتحدة 

 HP INVENT-800  االمیركیة
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