
 
 

 مثال توضيحي حول كيفية احتساب سعر املرابحة الفعلي

 

 دينار 1,000 قيمة التمويل

 / 18 نسبة املرابحة اإلسمية السنوية
ً
 1.5% سنويا

ً
 % شهريا

 شهر  12 عدد األقساط
ً
 ا

 01/01/2021 تاريخ املنح

 01/12/2021 تاريخ أول دفعة
 

___________________________________________________________________________________________ 

 الشهرية * عدد األقساط اإلسمية = قيمة التمويل * نسبة املرابحة       قيمة املرابحة الكلية

 =  12( * 12% / 18)دينار *  1,000=               
ً
 دينار. 180شهرا

 دينار. 1,180=  180+  1,000= قيمة التمويل + قيمة املرابحة الكلية =                قيمة املبلغ الكلي

. 98.333شهر =  12دينار /  1,180= قيمة املبلغ الكلي / عدد األقساط =      * قيمة القسط الشهرية
ً
 دينار شهريا

 املجموع املرابحة القيمة األصلية تاريخ الدفعة الرقم

1 01/01/2021 71.647 26.353 98.000 

2 01/02/2021 73.535 24.465 98.000 

3 01/03/2021 75.473 22.527 98.000 

4 01/04/2021 77.462 20.538 98.000 

5 01/05/2021 79.503 18.497 98.000 

6 01/06/2021 81.598 16.402 98.000 

7 01/07/2021 83.749 14.251 98.000 

8 01/08/2021 85.956 12.044 98.000 

9 01/09/2021 88.221 9.779 98.000 

10 01/10/2021 90.546 7.454 98.000 

11 01/11/2021 92.932 5.068 98.000 

12 01/12/2021 99.378 2.622 102.000  * 

 1,180.000 180.000 1,000.000 املجموع
 

 يتم إضافة الكسور من قيمة األقساط الشهرية على قيمة القسط األخير. 
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 :التاليةعادلة يتم اتباع امل (Effective APRالنسبة املئوية السنوية الفعلية ) الحتساب -

                  1 – 12)IRR = (1 +) APREffective ( 
 

 :إليجادهاالتالية  املعادلةكون التدفقات شهرية ويتم استخدام  الشهري الفعلية  املرابحة سعر (IRR)حيث يمثل  -

𝑃𝑉 =∑
𝑃𝑀𝑇

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑖∕𝑛

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

 

 : حيث

 

IRR ( معدل العائد الداخلي ويمثل النسبة الفعلية الشهريةMonthly Effective Rate) 

PV 
 منه أي كلف يتمللقرض / االقيمة الحالية 

ً
 من أصل  لتمويل املمنوح للعميل مخصوما

ً
التمويل القرض /اقتطاعها مقدما

 ..... إلخ (ورسوم تأمين على القرض ) على سبيل املثال ال الحصر رسوم إدارية 

PMTi 
 اليهالذي يستحق على العميل  (iالشهري )قيمة القسط 

ً
التمويل  عمر خاللاي كلف يتوجب على العميل دفعها  مضافا

 .(رسوم التأمين السنوية على القرض) على سبيل املثال ال الحصر  معه املبرمبموجب العقد 

n  التي يدفعها العميل. األقساطعدد 

i رقم القسط الذي يستحق على العميل. 

 

 :اآلتيوفق ( IRR) وذلك باستخدام معادلة Excelعن طريق برنامج ( IRR)يتم احتساب النسبة الفعلية الشهرية  -

  خانةفي Value:  السالبة واملوجبة(.ندخل كامل التدفقات النقدية( 

  في خانةGuess." تمثل العائد املتوقع( ندخل " صفر( : 

 

 IRR  =0.026353فيكون الناتج 

 

 في املعادلة (IRR) وذلك بتعويض النسبة الفعلية الشهرية (APRالنسبة املئوية السنوية الفعلية )يتم احتساب  -

                    (1 + IRR) = (APR) 12 – 1         التالية:

        

 36.635%= (Effective APRالنسبة املئوية السنوية الفعلية )فيكون الناتج          


