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  جامعة حممد خيضر
  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  التسييرقسم علوم 

*****  
  
  
  

دینار یستحق السداد بعد ثالث  27840أوجد القیمة الحالیة بعد سنة من اآلن لدین قیمته  ::0101  التمرینالتمرین
  سنویا 8%سنوات، إذا علمت أن معدل الفائدة والخصم هو 

على أن یدفع في  تعهدتحصل أحد األشخاص على قرض وقد  2016مارس  12بتاریخ  ::0022  التمرینالتمرین
أراد التخلص من هذا الدین، فإذا  2016جوان  26دینار، ولكنه بتاریخ  45290مبلغ  2016نهایة سنة 

   .سنویاً % 15كان معدل الخصم 
   في الحاالت التالیة للدین اً سدادما هو المبلغ الواجب دفعه : المطلوب

   الخصم البسیط اعتماد حالة في -
  يالتجار الخصم في و  -
 .الحطیطة التجاریة) Er(الحطیطة الحقیقیة و) Er(حیث Ec=Er (1+ni) تأكد من صحة العالقة -

فكانت قیمة الحطیطة  12%جوان تم خصم ورقة تجاریة لدى بنك تجاري بمعدل  05بتاریخ   ::0033  التمرینالتمرین
  : المطلوب، دینار 9500دینار والحطیطة الحقیقیة هي  9975التجاریة 

  .أحسب تاریخ إستحقاق هذه الورقة التجاریة .1
 .أحسب القیمة اإلسمیة لهذه الورقة .2

  .الحالیة التجاریة والصحیحة لهذه الورقةالقیمة  أحسب .3
إذا علمت بان معدل . یوماً  90دینار تستحق الدفع بعد  30000شخص مدین بمبلغ  ::0044  التمرینالتمرین
  : سنویًا؟  المطلوب% 9الخصم 

  .أحسب مقدار الخصم التجارى .1
 . أحسب القیمة الحالیة التجاریة .2

ولكنها خصمت  2017دینار تستحق السداد في نهایة سنة  60000كمبیالة قیمتها االسمیة  ::0055التمرین التمرین 
  : والمطلوب. دینار 56000 التجاریة فكانت قیمتها الحالیة% 8ستحقاقها بمعدل اقبل تاریخ 

  .التجاري أحسب مقدار الخصم .1
  .هذه الكمبیالة حدد تاریخ خصم .2
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لدى من أجل خصمها سنة ونصف  تستحق بعددینار  25000كمبیالة قیمتها بتاجر  تقدم ::0066التمرین التمرین 
ومصاریف  1%سنویا، فإذا كان البنك یأخذ مقابل ذلك عمولة بمعدل  9%بمعدل خصم تجاري بنك 

  . %0.5التحصیل 
  :المطلوب -

  .ةحساب القیمة الحالیة للكمبیال -1
  .تحدید معدل الخصم الحقیقي الذي یحتسبه البنك في هذه الحالة -2

دینار تستحق الدفع فى یوم  92000جویلیة خصم تاجر كمبیالة قیمتها االسمیة  23 بتاریخ ::0077التمرین التمرین 
ومصاریف % 0.1، وعمولة البنك %14فإذا علمت أن معدل الخصم . أكتوبر من نفس العام 01

دینار، فإذا كان البنك یعطى مهلة قدرها یومین، وأن الرسم على  50نى بحد أد% 0.125التحصیل 
  . 17%القیمة المضافة هي 

  .المطلوب أحسب القیمة الحالیة للكمبیالة والمعدل الحقیقي للخصم -
في القیمة دینار، وكتب مقابل ذلك ثالث كمبیاالت متساویة  90000مبلغ مدین بتاجر   ::0088التمرین التمرین 
كان سعر الفائدة  إذاأشهر،  9أشهر، واألخیرة بعد  6أشهر والثانیة بعد  3تستحق األولى بعد االسمیة 

سنویًا، فماهو المبلغ الذي یتحصل علیه التاجر إذا كان البنك % 10البسیطة والخصم التجاري هو 
نار دی 20بحد أدنى % 0.05ومصاریف التحصیل % 0.1یتقاضى عمولته عند توقیع الكمبیاالت بمعدل 

  .للورقة الواحدة
ن یستبدل دینین بأقساط شهریة عادیة لمدة ثالث سنوات، الدین األول قیمته أیرید شخص  ::0909التمرین التمرین 
   .دینار 35700دینار یستحق السداد بعد سنتین والثاني یستحق بعد أربع سنوات وقیمته  42480
  . سنویا 10%أوجد قیمة كل قسط علما أن معدل الخصم التجاري هو : المطلوب
والثاني  یوم 36ستحق بعد یدینار  25300األول وقیمته : التالیةلغ امبالبالیوم  شخص مدین ::1100التمرین التمرین 
من  یوم 156ستحق بعد یدینار  76796أما المبلغ الثالث وقیمته  یوم 72ستحق بعد ی دینار 53248

سمیة ریتین لهما نفس القیمة االبورقتین تجاكلها ستبدال هذه الدیون اتفق مع الدائن على اآلن، ولكنه ا
  .أشهر 6شهور والثانیة بعد  3تستحق الورقة األولى بعد على أن 
سنویًا ومعدل الخصم  9%معدل الفائدة البسیط هو  كانحساب قیمة الورقتین الجدیدتین إذا : المطلوب

  .سنویا 12%التجاري هو 
********************  

 


