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  لثةالثاالسلسلة 
  

مجموع  ماف ،سنویاً  %11 سنوات بمعدل فائدة قدرها 5لمدة  دینار 100000مبلغ  تاجر أودع  ::0101التمرین التمرین 
  :له ن الفوائد تحتسبأما یتحصل علیه في نهایة المدة على أساس 

  فائدة بسیطة   بمعدل .1
  فائدة مركبة بمعدل .2

  :إذا كانت %12 مركبةسنوات بمعدل فائدة  5 لمدة أودع دینار 80000 أوجد جملة مبلغ :0202  التمرینالتمرین
              .كل نصف سنة تضافالفوائد  .1
  .ثالثيكل  تضافالفوائد  .2

  .یاسنو  %6فائدة معدل البنك یمنحك فوائد مركبة لحسابك كل شهر با كان إذ  ::0303التمرین التمرین 
  الذي تحتسب به الفوائد الحقیقي المعدلما هو  .1
  .؟كجملة مستحقاتهي  ماف لمدة سنة دینار 10000ودعت بالبنك مبلغ أقد  كنتإذا  .2

  : ابه البنكي المبالغ التالیةفي حس شخص ودعأ  ::0404التمرین التمرین 
  .سداسيكل الفوائد على األصل  دینار، تضاف 20000ول األالمبلغ 

   .ثالثيكل الفوائد  تضاف دینار، 30000 وقیمته ثانيالثم وبعد سنة أودع المبلغ 
  .الفوائد شهریا تضاف دینار، 50000 ثالثبعد ثالث سنوات من إیداع المبلغ األول أودع مبلغ و 
إذا علمت أن البنك . من تاریخ إیداع المبلغ األول السادسة سنةالنهایة  بعد لشخصرصید هذه ا هو ما -

  .سنویاً  %12 معدل فائدةفوائد مركبة بله یحتسب 
في نهایة كل  حسابه البنكيبیودع أن  التجارأحد اتجاه البنك قرر لتسدید ما علیه من دیون  ::0055التمرین التمرین 

معدل  ان علمتإذا من اإلیداع سنوات  ثالثبعد  تم إیداعه احسب جملة ما .دینار 12000مبلغ شهر 
  ؟سنویا % 12الفائدة المركبة 

  
  
  

  



 مقیاس الریاضیات المالیة                                                                    قسم علوم التسییر            

2           التسییرالسنة الثانیة علوم                                                                       2016/2017 الموسم الجامعي  

  

 بعداحسب جملة مالها . شهور بأحد البنوك 3دینار بدایة كل  15000تودع سیدة مبلغ   ::0606التمرین التمرین 
  .في حالة الدفعات عادیة هارصیدثم استنتج  .سنویا % 10سنوات إذا كان معدل الفائدة المركبة  خمس

دینار تدفع في نهایة كل  20000احسب القیمة الحالیة لجملة دفعات متساویة قیمة كل دفعة  ::0707التمرین التمرین 
  .سنویا % 12ومعدل الخصم  ،سنویا % 11سنوات إذا كان معدل الفائدة  3سنة ولمدة 

فع في أول كل دینار تد 15000احسب القیمة الحالیة لجملة دفعات قیمة الدفعة الواحدة  ::0088التمرین التمرین 
    .سنویا % 15سنویا ومعدل الخصم  % 12سنوات، إذا كان معدل الفائدة  5شهر ولمدة 

  :ةالتالی بیلالشراء بضاعة یقترح علیك التاجر أن تسدد قیمتها بأحد األس ::0099التمرین التمرین 
  دینار 78250ن تسدد قیمتها نقدا بمبلغ أ: األسلوب األول -
أقســـاط ســـنویة مبلغهـــا  خمســـةنـــار فـــورًا والبـــاقي یســـدد علـــى دی 34510.56تـــدفع مبلـــغ  :لـــثاألســـلوب الثا -

  .بعد سنة من اآلن قسط دفع أولیعلى أن دینار،  12000
دینـار بعـد ثـالث سـنوات مـن اآلن والبـاقي فـي شـكل دفعـات فوریـة  42276.4تدفع مبلـغ : األسلوب الثاني -

  .سنوات من اآلن 3دینار لمدة  15000سنویة قیمتها 
  .سنویًا؟ %10إذا علمت أن معدل الفائدة المركبة والخصم هو  كبالنسبة لأفضل یب لاأي األس -

 يمتساویین ف بورقتین تجاریتیناستبدال هذا الدین  نرید. دینار 80000 قیمته الحالیة هيدین  ::1010التمرین التمرین 
  . من اآلن یستحق الدفع بعد سنتین ثانیةستحق بعد سنة والت ى؛ األولاالسمیة القیمة

  .سنویاً  %8 إذا تمت التسویة بمعدل هاتین الورقتین،أوجد قیمة 

  :نحو التاليتفق تاجر مع مؤسسة على تسدید مستحقاتها على الا ::1111التمرین التمرین 
  دینار 12000 دفعات عادیة تستحق أولها بعد سنة من اآلن قیمتها 5 تسدید -
  .دینار تستحق بعد عام من تسدید الدفعة الثالثة 20000 االسمیةتحریر ورقة تجاریة قیمتها  -
  .  دینار بعد سنتین من تاریخ استحقاق الورقة التجاریة 35000 ثم دفع مبلغ -

تفق هذا التاجر مع المؤسسة الدائنة على أن یسدد اتتعلق بمركزه المالي  ولكن، نتیجة لظروف
  .جمیع ما علیه من دیون مرة واحدة عند تاریخ تسدید الدفعة الثانیة مباشرة

حسب ما یجب أن یدفعه هذا التاجر للمؤسسة في التاریخ المذكور، إذا علمت أن معدل الفائدة ا -
  .سنویاً  8% الدیون هو والخصم المعتمد في تسویة مثل هذه

  
  
  

  .أھم إرادة التحضیر للنجاحن فإإرادة النجاح مھمة، إذا كانت 
  .غالبا ما تكون الفرق بین الفشل والنجاح المثابرةإرادة 

  .ھإذا تعلمنا من اً نجاحیكون الفشل ن أكما 
  تعلم -ثابر -ستعد ا


