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  جامعة محمد خیضر
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  لتسییراقسم علوم 
*****  

  
  
  

 أربعلمدة سنویا و  %10دینار بمعدل فائدة بسیطة  30000مبلغ حد البنوك أفي أودع شخص  ::0101  التمرینالتمرین
 %5 فائدة دینار بمعدل 20000 ومبلغشهور،  9 سنویا ولمدة %6 دینار بمعدل فائدة 15000سنوات، ومبلغ 

  .یوم 216ولمدة 
   :المطلوب

  .أحسب مبلغ الفائدة الذي یتحصل علیه في كل حالة .1
 . أحسب مجموع الفوائد المستحقة لهذا الشخص .2

إقترض احد األشخاص ثالثة مبالغ على أن یستردها كلها بعد أربع سنوات، المبلغ األول  ::0202  التمرینالتمرین
 6%دینار بمعدل فائدة بسیطة  15000سنویًا والثاني  10%ائدة بسیطة دینار بمعدل ف 10000قیمته 

بالغ الثالثة في مهذه ال باستثمارقام  ثم. سنویاً  8%دینار بمعدل فائدة بسیطة  12000والمبلغ الثالث قیمته 
  .سنویاً  12%بمعدل فائدة بسیطة  نصفو مشروع إستثماري لمدة سنتین 

  :المطلوب
  والفوائد المستحقة علیه في نهایة مدة القرض. مترتبة علیه في نهایة كل سنةأحسب قیمة الفوائد ال -
فیما اذا تم إیداعها لدى بنك تجاري من مشروعه اإلستثماري  اهل تكفي الفوائد التي یتحصل علیه -
 )بتاریخ سداد الدین(تسحب الجملة ككل بعد نهایة المدة سنویا،  %10حتسب علیها فوائد بسیطة بمعدل ی

  ؟االقتراضتغطیة ما علیه من فوائد أجل  من
دینار على أن یسدده في نهایة شهر  100000شخص مبلغ رض تإق 2012مارس  13بتاریخ  ::0033  التمرینالتمرین
   .سنویا %12بمعدل فائدة  2012جویلیة 

  : المطلوب
   . الحقیقیةالفائدة أحسب قیمة الفائدة التجاریة و  .1
 .ذا الدینتحدید ما علیه دفعه عند تاریخ إستحقاق ه .2

Ic: تأكد من صحة العالقة الریاضیة .3
73
72Ir  

دینار فما قیمة الفائدة الصحیحة  3650إذا كانت الفائدة التجاریة من مبلغ ما ولمدة ما هي  ::0404  التمرینالتمرین
  لنفس المبلغ ولنفس المدة؟



                 ییرسالتعلوم قسم                                                       مقیاس الریاضیات المالیة                 

                 لتسییراالسنة الثانیة علوم                                                        2016/2017 الموسم الجامعي  
2

سابها لدى بنك ألف دینار في ح 750أودعت مؤسسة آفاق مبلغ  2013في بدایة سنة   ::0055  التمرینالتمرین
سنویا وقد بلغت مجموع الفوائد التي تحصلت  8% بسیطة بمعدل فائدة (BADR)الفالحة والتنمیة الریفیة 
ألف دینار، ثم أودعت هذه المؤسسة جملة مستحقاتها لنفس المدة وفي  300علیها في نهایة الفترة 

  .ألف دینار 525ا فحققت بذلك فائدة قدره (CNEP)الصندوق الوطني للتوفیر واإلحتیاط 
  :المطلوب

  حدد المدة الزمنیة التي إحتسبت على أساسها الفوائد في بنك الفالحة والتنمیة الریفیة؟. 1
  حدد معدل الفائدة المعتمد في الصندوق الوطني للتوفیر واإلحتیاط؟. 2
  حدد تاریخ استحقاق هذه المبالغ؟. 3

من احد البنوك على أن یسدد كل ما  50000 اقترض شخص مبلغ 2013مارس  20بتاریخ   ::0606  التمرینالتمرین
  . سنویا %8.5دینار بمعدل فائدة تجاریة بسیطة  60200علیه من دیون بعد نهایة مدة القرض مبلغ 

  .حدد تاریخ دفع ما علیه من مستحقات: المطلوب
  شخص المبالغ التالیة اقترض  ::0077  التمرینالتمرین

  دینار على ان یسددها بعد تسعة شهور 15000
  نار لمدة سنة ونصف دی 18000
  دینار لمدة نصف سنة 22000
  دینار لمدة عشر شهور 36000

  سنویا فما قیمة الفوائد المترتبة علیه؟ وماهي جملة ما علیه من دیون؟ 4%فإذا كان معدل الفائدة 
دینار في صندوق التوفیر واالحتیاط بمعدل  40000أودع شخص مبلغ  21/11/2012بتاریخ   ::0808  التمرینالتمرین

  سنویًا  6%بسیطة فائدة 
  :على أساس 20/05/2013حساب ما یستحقه من فوائد في تاریخ : المطلوب

  أن الفوائد تضاف الى حسابه مرة واحدة كل سنة -ج  أن الفوائد تضاف الى حسابه كل ثالث شهور - أ
  .،ب،جفسر العالقة بین الفوائد المضافة في كل من أ - د  أن الفوائد تضاف الى حسابه كل ستة شهور - ب

أحد األشخاص بمدخراته النقدیة فكر في إمكانیة استثمارها في بنوك  یحتفظبدال من أن   ::0909التمرین التمرین 
  :التالیة عوائدالبو  ة وعلى فترات زمنیة متباینةمختلف

 8سنوات بمعدل فائدة بسیطة  5دینار لمدة  50000مبلغ فیھ  ودعأ: البنك األول%  
 8سنوات بمعدل فائدة بسیطة  6نار لمدة دی 40000مبلغ  إیداع: البنك الثاني% 
 7سنوات بمعدل فائدة بسیطة  5دینار لمدة  60000مبلغ  یداعإ :البنك الثالث%  
 10سنوات بمعدل فائدة بسیطة  4دینار لمدة  50000مبلغ  یداعإ: البنك الرابع%  

  

  .أحسب جملة المبلغ المستحق لهذا الشخص في كل بنك :المطلوب
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  أحد األشخاص في حسابه البنكي المبالغ التالیة  ودعأ  ::1010  التمرینالتمرین
   2012أفریل  10دینار في  25000 -3  2012فیفري  4دینار في  5000 -1
  2012أوت  20دینار في  10000 -4  2012مارس  15دینار في  12000 -2

  سنویا 5%إذا كان البنك یحسب فوائد بسیطة بمعدل  :المطلوب
   2012سبتمبر  20المستحقة له بتاریخ  الفوائدلة جم حساب رصیده لدى البنك و  -أ

 ثمانیة أشهردینار أودع أكبرهما لدى بنك تجاري لمدة  1500الفرق بین مبلغین مختلفین   ::1111  التمرینالتمرین
ستة أشهر بمعدل فائدة بسیطة سنویا، أما المبلغ الثاني فقد تم إقتراضه لمدة  12%بمعدل فائدة بسیطة 

فما . فإذا علمت أن المبلغ األول قد حقق فائدة تساوي ضعف الفائدة المحققة من المبلغ الثاني %10
  أصل المبلغین وما قیمة الفوائد الناتجة عنهما؟

أودع شخص ثالثة مبالغ مختلفة في حسابه البنكي، فإذا كان المبلغ األول ضعف المبلغ   ::1122  التمرینالتمرین
یوم  36دینار، مدة المبلغ األول  15800المبلغ األول بمقدار قیمته الثاني، فإن المبلغ الثالث تتجاوز 

   .یوم 126یوم، والثالث  90والثاني 
 10%دینار، وان معدل الفائدة البسیطة  90800هو مجتمعة إذا علمت أن أصل هذه المبالغ : المطلوب

  ؟البنكسنویا، أحسب قیمة كل مبلغ، والفوائد المتربة علیها، ورصید هذا الشخص لدى 
فكم  .سنویا 6%دینار بمعدل فائدة بسیطة  3500كل شهرین مبلغ في نهایة  یودع شخص  ::1133  التمرینالتمرین

  .سنوات من تاریخ اإلیداع 5تكون قیمة جملة هذه الدفعات بعد 
سنویا وألجل تخفیف  12%دینار لمدة أربع سنوات بمعدل فائدة  80000اقترض شخص مبلغ   ::1144  التمرینالتمرین
سنویا فما هو رصید هذا  8%دینار بدایة كل ثالثة شهور بمعدل  5000داع مبلغ العبء قرر إیبعض 

  الشخص في نهایة المدة؟
، ثلث المبلغفي البدایة یدفع  دینار 957000الحالیة أراد شخص شراء سیارة بالتقسیط قیمتها   ::1155  التمرینالتمرین

یدفع خاللها خمس سنوات لمدة دفعات  ه في شكلبتسدیدتعهد ی، عن قرض بنكيفهو عبارة الباقي  أما
فإذا علمت أن جملة  .سنویا 8%فوائد بسیطة بمعدل علیه سب تحت ثابتفي نهایة كل ثالثة شهور مبلغ 

  فما مقدار كل دفعة؟. دینار 752000هذه الدفعات تساوي 
إلى غایة  15/08/2012من دینار خالل الفترة  500000أراد احد التجار إستثمار مبلغ   ::1166  التمرینالتمرین

  یارات أفضل بالنسبة له؟تخاال من هذه المطلوب أيٌ ، اختیاراتوأمامه ثالثة  12/05/2013
  .سنویا 12%عدل فائدة بسیطة مالمبلغ في بنك بإیداع : یار األولتخاال

  .سنویا 13%سنویا، والباقي بمعدل  11%من المبلغ بمعدل فائدة بسیطة  64%إستثمار : الثاني االختیار
 2012إلى غایة نهایة سنة  15/08/2012ف المبلغ بكامله على مرحلتین األولى من توظی: الثالث االختیار

في مرحلة الحقة بمعدل فائدة  یودع جملة المبلغثم  ،سنویا 15%بمعدل فائدة بسیطة 
  .2013ماي  12سنویا إلى غایة  %8
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ولمدة سنة دینار بدایة كل شهر  6000مبلغ  2011یودع أحد األشخاص في بدایة سنة  ::1177  التمرینالتمرین
  دینار نهایة كل شهر لمدة سنة ایضا 8000شرع في إیداع مبلغ  2013كاملة وفي بدایة سنة 

إذا علمت أن البنك یمنح فائدة بسیطة  2013حساب رصید هذا الشخص في نهایة العام : المطلوب
  سنویا 10%بمعدل 

سنویا  6.5%بسیطة بمعدل سنوات بمعدل فائدة  6دینار لمدة  50000مبلغ  تاجر اقترض ::1188  التمرینالتمرین
سنوات ونصف  3دینار لمدة  2500ولتسدید ما علیه من دیون قرر أن یودع في نهایة كل شهرین مبلغ 

  .سنویا %8بمعدل فائدة بسیطة بمعدل 
   :المطلوب

  ماهو رصید هذا التاجر في نهایة المدة؟ .1
  هل یكفي هذا الرصید لتسدید ما علیه من دیون .2

دینار في بدایة كل شهر  20000ي بدایة السنة بإیداع في حسابه البنكي مبلغ قام تاجر ف ::1199  التمرینالتمرین
شهور متتالیة ولظروف طارئة لم یتمكن من إیداع الدفعة السادسة والسابعة، لكنه قرر أن یودع  5ولمدة 

  .دینار 30000بعد ذلك وفي نهایة كل شهر مبلغ 
 12%بمعدل بسیطة أن البنك یمنحه فائدة  حساب رصید هذا التاجر في نهایة السنة علما: المطلوب

    .سنویا
إحسب جملة . سنوات 3كل شهر لمدة  بدایة ومنتصففي  دینار 5000ودع شخص مبلغ ی  ::2020التمرین التمرین 

 %14خالل السنة األولى إلى  %12المستحق له في نهایة المدة إذا علمت أن معدل الفائدة ارتفع من 
  .خالل السنة الثالثة %13خالل السنة الثانیة ثم انخفض إلى 

********************  
  

 األعمال الموجهة صء حصلیس بالضرورة أن یتم حل جمیع التمارین أثنا: مالحظة


