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 دج وظفا : 00 000رأس مالني اللذان جمموعهما  : (10مترين 
 ،8%الثاين ابلفائدة املركبة مبعدل   -  ،10%األول ابلفائدة البسيطة مبعدل   -
 رأس مالني على التوايل.حساب مبلغا ال املطلوب :سنوات فقد حققا نفس القيمة.  9خالل يف 

سنوات. املعدل السنوي    00دج خالل مدة  00 000القيمة املكتسبة، ابلفائدة املركبة لرأس مال مببلغ  أحسب -أ( : (10مترين 
 i = 0.09 رمسلة سنوية للفوائد. .لكل واحد دينار  

 حلساب ابلفائدة البسيطة.نفس ا -ب(
ما هي املدة ألن تصبح القيمة املكتسبة ابلفائدة البسيطة تساوي للقيمة املكتسبة احملسوبة يف السؤال أ(، رأس املال  -ج(

 والفائدة يبقيان بدون تغيري.
السؤال ب( ؟ نفس رأس املال  هي املدة ألن تصبح القيمة املكتسبة ابلفائدة املركبة تساوي للقيمة املكتسبة احملسوبة يف ما -د(

 ونفس معدل الفائدة.
سنوات القيمة  00دج، موظف ابلفائدة البسيطة يساوي خالل  00 000هو املعدل ألن يصبح رأس مال مببلغ  ما -هـ(

 املكتسبة احملسوبة يف السؤال أ( ؟ 
. وسنة بعد هذا السحب دج 00 000وبعد سنة سحب مبلغ  دج يولد فائدة مركبة. 00 000أودع ببنك مبلغ  : (10مترين 

 حساب معدل الرمسلة السنوية. املطلوب :دج.  50.608يوجد ابلبنك، بناء على الفوائد املولدة، مبلغ 
لكل واحد دينار، رمسلة   i = 0.115دج وظف مبعدل سنوي  0 000القيمة املكتسبة لرأس مال مببلغ أحسب  : (10مترين 

 أشهر )ثالث طرق(. 8سنة و  00 -ب(  سنوات، 7 -أ( سنوية للفوائد ملدة : 
رمسلة فصلية  دج. 00 000سنوات أصبح مببلغ  3، ويف خالل %2رأس مال الذي وظف مبعدل فصلي أحسب  : (10مترين 
 للفوائد.
رمسلـــة ســـنوية للفوائـــد. الكســـر  مـــوع الفوائـــد املولـــدة خـــالل ثـــالث . ســـنوات 5خـــالل  iرأس مـــال وظـــف مبعـــدل  : (10متـــرين 

 06.38005سنوات األوىل من التوظيف على جمموع الفوائد املولدة خالل الثالث سنوات األخرية هو 
 حساب معدل التوظيف. املطلوب :

ـــ  yو  x( 00رأس مــاليني ) : (10متــرين   .دج فقــد ت توظيفهمــا يف نفــس اليــو  وملــدة  50 000اللــذين يقــدر مبلغهمــا اــــايل بـ
 سنوات بفائدة مركبة.

 رمسلة سنوية للفوائد.، %5فقد ت توظيفه مبعدل سنوي  xملال رأس ا
 رمسلة سداسية للفوائد.، %3678فقد ت توظيفه مبعدل سداسي بــ   yرأس املال 

 .دج .6 007630( سنوات فإن جمموع الفوائد املولدة تقدر بــ .0عند هناية الست )
 .y و  xحساب  املطلوب :

 (20أعمال موجهة )
 الرسملة -كبة الفائدة المر

 


