
  المسيلة جامعــة 
 (L.M.D) ركـذع مشتـجالسنظ الثانيظ                                        والتجاريظ وصلوم التسيير      وم االقتصاديظكليظ الطل

                    رياضيات ماليظ ـاســـمقي    
 7102/8102الجـامطيــــــظ: ظ ـــــــللسن    

  االول:التمرين 
 دج وظفا كاألتي:  01111يمتهما االجمالية تقدر بــ اصمين ق

 % 01االصل االول وظف بمعدل فائدة بسيطة قدره 

 %8االصل الثاني وظف بمعدل فائدة مركبة قدره 

 سنوات من التوظيف وجد نفس الرصيد   (9)بعد    
 المطموب: : ايجاد قيمة كل اصل  

 التمرين الثاني : 
دج  01111واصل قدره    (t1) دج بمعدل فائدة مركبة  01111دره شخص وظف بفائدة مركبة اصل ق

 دج 54488,,6,,، فإذا وظفا لمدة اربع سنوات  وجد الرصيد االجمالي يقدر ب  (t2بمعدل فائدة مركبة )
( لمدة اربع سنوات  وجد t1دج بالمعدل ) 01111( واألصل t2دج بالمعدل )01111فإذا وظف االصل 

 دج8,58874,,,الرصيد االجمالي يقدر ب 
 المطموب : اوجد معدلي التوظيف ؟

 التمرين الثالث 
دج تاريخ استحقاقهما عمى التوالي:  1111,دج و 61111أصمين )راس مالين( قيمتهما االسمية عمى التوالي 

   ,811/ 81/00تما خصمهما بتاريخ  8100/ 81/00و 81/00/8101
 دج  10,574,,إذا عممت ان مجموع القيم الحالية االجمالية تقدر ب 

 احسب معدل الخصم؟ -

 

 

 

 



 جامعة المسيلة
 كلية العلوم ا�قتصادية و التجارية و علوم التسيير

الفصيلة الثانية                        السنة الثانية جذع مشترك             قسم العلوم ا�قتصادية  

  الرياضيات المالية: سلسلة تمارين في مقياس

  )20(السلسلة رقم 

يوم، و قد بلغ الفرق بين الفائدة التجارية و الفائدة  250دج لمدة 58400تم توظيف مبلغ   :التمرين ا%ول

  .دج120الصحيحة 

  .احسب معدل الفائدة، و الجملة بالفائدة التجارية: المطلوب

  

كھامش ربح عند بيعھا، بعد   %20دج، و طبق عليھا 24000اشترى تاجر سلعا بمبلغ   :تمرين الثانيال

يوم، و ذلك  144دج، بعد 50800ذلك وظف سعر البيع في البنك ليتحصل على جملة مبلغين قدرھا 

  .و ھذا بعد إضافة مبلغ أخر لسعر البيع.  %4بمعدل 

  .بنفس المعدلاDضافي الموظف احسب المبلغ : المطلوب

  

دج، 132637.5افريل، فبلغت قيمتھا الحالية  01ورقة تجارية تم خصمھا بتاريخ   :التمرين الثالث

يوم Hنخفضت قيمة الخصم ب  45فإذا خصمت ھذه الورقة قبل تاريخ استحقاقھا لمدة . %7بمعدل خصم 

  .دج عن قيمة الخصم السابقة1181.25

  .حدد مدة الخصم و تاريخ اHستحقاق و. احسب القيمة اHسمية -: المطلوب

  .احسب الخصم التجاري و الحقيقي -            

  

  :�مرلتكن لدينا المعلومات التالية المتعلقة بخصم سند   :التمرين الرابع

  .يوم 45مدة الخصم  -

  .90.5 =الخصم الحقيقي + الخصم التجاري  -

  .2047.5 =الخصم الحقيقي × الخصم التجاري  -

 ,Er , Ec   Vn, T:       احسب: وبالمطل

              

 

 




