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  ةلثالسلسلة الثا
  

  دج عند  100000: دج ویتم الدفع كالتالي  350000اشترت مؤسسة عقارا بمبلغ  : التمرین األول 
  لى سنة بعد تاریخ الشراء ودفعات متساویة، تدفع األو 8تاریخ الشراء ، و البقیة عن طریق                   
  % 5ذلك بمعدل                  

  حساب مبلغ الدفعة الثابتة ؟:  المطلوب    
  

  ، % 6دفعة متساویة في آخر كل سنة بمعدل  15، بدفع قیمتھ بـ اشترى تاجر محال  : الثانيالتمرین 
  دج  25000مبلغ الدفعة الواحدة                     

 حساب قیمة المحل  - 1 :   المطلوب     
   1/5دج و تم تسدید  250000حساب مبلغ الدفعة الجدیدة ،إذا فرضنا أن ثمن المحل  -2            

  دفعات متساویة ؟  5، و البقیة بـ ) عند تاریخ الشراء(القیمة في الحین                  
  

  و ذلك سنة  20دج و لمدة 20000مبلغ یودع أحد األشخاص في بدایة كل سنة في البنك  : لثالثالتمرین ا
  . % 5بمعدل فائدة                       

 حساب جملة المبالغ المودعة عند آخر دفعة؟ - 1:   المطلوب     
 .دج  30000و بنفس المعدل،تدفع الدفعات في آخر السنة قیمتھا  11بدایة من الدفعة  -2           

 ة الجدیدة عند آخر دفعة؟المطلوب حساب الجمل              
بعد تكوینھ لرأسمال أراد شراء منزل، غیر أنھ وجد أن القیمة المكتسبة غیر كافیة، فاضطر للتعاقد مع  - 3

  المنزل؟ فما ھو سعر  .%6دج بمعدل  51000دفعات متساویة قیمة كل دفعة  5البائع على تسدید البقیة بـ 
  

  دفعة متساویة ،األولى تدفع سنة بعد تاریخ  20دج بـ  500000یسدد قرض مبلغھ  : لرابعالتمرین ا 
  . % 6القرض،بمعدل سنوي                         

 حساب مبلغ الدفعة ؟ - 1 :  المطلوب    
   طلب المدین الموافقة على مضاعفة الدفعة ، ما دامت الفوائد قد  10بعد تسدید الدفعة  -2              

  حساب المدة الالزمة للتخلص من بقیة الدین ؟: المطلوب      . % 4.5إلى  انخفضت                 

  
  . دج50000مبلغ الواحدة , دفعات متساویة 10رأسمال بـ  حد األشخاص تكوینأیرید  : لخامسالتمرین ا

 ؟ %4.5حساب جملة الدفعات بعد سنة من الدفعة األخیرة ،عند معدل  - 1 :  المطلوب     
 دج  1000000بعد ذلك قرر عدم سحب الجملة مع نیة بلوغ رأسمال قدره  -2                   

  حساب المدة الالزمة لھذا القرار؟: المطلوب                        
  

  فبلغ رصیده : سنوات دفعة سنویة متساویة  9في نھایة كل سنة و لمدة  ودع سمساری :لسادس التمرین ا
  حساب قیمة الدفعة المتساویة ؟         المطلوب، %15دج بمعدل 1321480.3البنك ب                           

   
  سامیة خرخاش   / د                                                                    

  


