
  

 

 جامعة محمد بوضياف 
     ثانيةالسنة                                                                   والتجارية وعلوم التسيير      وم االقتصاديةكلية العل

                       رياضيات مالية ـاســـمقي
 سلسلة: تكافؤ األوراق التجارية على المدى القصير

 

 

  (:01تمرين )

 

 التاليتين:تاريخ التكافؤ للورقتين التجاريتين  %9احسب بمعدل 

 ماي  31دج وتاريخ استحقاقها  7760الورقة االولى: قيمتها االسمية  -

 جويلية  30دج وتاريخ استحقاقها  7880قيمتها االسمية  الثانية:رقة وال -

 

 (:02تمرين )

 

ماي  01دج قابلة لالستحقاق يوم  8500سمية افريل قيمتها اال 01تم تعويض كمبيالة بتاريخ 

 .%6بمعدل خصم  ماي، 30بكمبيالة جديدة قابلة الستحقاق يوم 

 احسب القيمة االسمية للكمبيالة الجديدة؟ -

 

 (: 03تمرين )

  

مع العلم ان القيمة  التوالي،يوم على  70 يوم، 45 يوم، 30لدى تاجر ثالث كمبياالت تستحق بعد 

والكمبيالة  الترتيب،على  5و 7االسمية للكمبيالة األولى والثانية متناسبين مباشرة مع االعداد 

 األولى.الثالثة هي ضعف الكمبيالة 

يوم بمعدل  90دج تستحق بعد  20517لو عوضت هذه الكمبياالت الثالث بكمبيالة جديدة مبلغها 

 .%9خصم 

 ة لهذه الكمبياالت الثالث؟احسب المبالغ االسمي -

 احسب التاريخ المتوسط لالستحقاق  -

 

 











 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

  )30(السلسلة رقم 

دج، تم خصمھا  40000نوفمبر و قيمتھا اHسمية  30ورقة تجارية تاريخ استحقاقھا : التمرين ا%ول

  .%9أوت بمعدل  22بتاريخ 

مثل بيانيا القيمة الحالية التجارية بدHلة  -.ة الحالية التجاريةاحسب الخصم التجاري و القيم -: المطلوب
  .nالزمن 

دج، الفرق بين الخصم التجاري و الخصم الحقيقي 20500ورقة تجارية قيمتھا اHسمية  :التمرين الثاني

  . %5دج، و معدل الخصم 12.5ھو 

الخصم إذا كان تاريخ استحقاق ھذه  حدد تاريخ -.اوجد مدة الخصم و القيمة الحالية التجارية -: المطلوب
  .ديسمبر 30الورقة ھو 

فكانت قيمة الخصم التجاري  %8بمعدل  05/02/2013ورقة تجارية تم خصمھا بتاريخ  :التمرين الثالث

  .دج10800دج، و قيمتھا اHسمية 504

  .حدد تاريخ استحقاق الورقة: المطلوب

يتم التسديد بتاريخ  أنعلى  02/01/2012 بتاريخ أوليةاشترت مؤسسة مواد  :التمرين الرابع

، ثم حررت %2، و نظرا لبعض العيوب فقد تحصلت المؤسسة على تخفيض يقدر ب02/05/2012

قام المورد بخصم الورقة في نفس التاريخ لدى بنك . 22/03/2012المورد بتاريخ  Dذنورقة تجارية 

صافي الذي تحصل عليه المورد ھو دج و ال50) العمولة(، و كانت مصاريف التحصيل %10بمعدل 

  .دج25300

  .احسب قيمة المشتريات قبل التخفيض -         .احسب القيمة اHسمية للورقة -:المطلوب

دج تاريخ استحقاقھا 24710مؤسسة مدينة لمورد بورقة تجارية قيمتھا اHسمية  :التمرين الخامس

21/03/n11/03من المورد بتاريخ  ت، طلب/n 20/05 إلىاستحقاق الورقة  تاريخ تأخير/n ،  

  .%10علما أن معدل الخصم ھو  ،حساب القيمة اHسمية للورقة الجديدة: المطلوب

دج تستحق بتاريخ 43000الورقة ا�ولى :شخص مدين بث�ث أوراق تجارية كالتالي :التمرين السادس

دج تستحق بتاريخ 30000ثةالورقة الثال.21/08دج تستحق بتاريخ 26000الورقة الثانية .26/07

و معدل الخصم . 31/10لتعويض دينه بورقة واحدة تستحق في . 20/06تقدم لدائنه بتاريخ .18/12

حدد تاريخ اHستحقاق المتوسط لKوراق  -.احسب القيمة اHسمية للورقة الجديدة- :المطلوب.10%

  .الث�ث

                                        أستاذ المقياس
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