
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أخوكم المنادي/إعداد وتنسيق الملخص 

5341- 5341  

 

 ملخص النقود والبنوك
 

 
 

 امللخص هو عبارة عن حمتوى الدكتور

 مت تبسيطه بشكل الئق للدارس

 الكتاب مت دمج مع كل حماضرة اسئله 

+ 

 االعوام السابقهأسئله 

 التنسوني من دعواتكم

 عصام الليثي. د 
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 (البشرية إليها توصلت التي االقتصادية االكتشافات أعظم) ؟ بين من النقود تعتبر/5س
 

 (ونموه وتطوره االقتصادي النشاط ازدهار على البالغ األثر لها)  ؟استخدامها أحسن إذا النقود/2س
 

 (وتراجعه وتدهوره االقتصادي النشاط على سلبي أثر لها(  ؟استخدامها يحسن لم إذا/3س
 

 التعداد على ركزوا الكلي؟ واالقتصاد النقود أهمية من/4س

 االقتصادي النشاط روح = التبادل -                التبادل = السلع مقابل النقود -

 صحيح ماذكر كل -         النقود وتطور االقتصادي التبادل تطور- 
 

 امتداد على النقود وتطور االقتصادي التبادل تطور بين وثيق تاريخي ارتباط هناك بأن الجزم يمكن /1س
 ؟بعنصرين متأثر يكون والذي التاريخية الحقب

 والثانيه االولى الفقرة فقط-     محدود السكان عدد-  العمل وتقسيم التخصص-   السكان في الزيادة- 
 

 ؟ االقتصادي التبادل غياب مرحلة/6س

  موجود غير العمل وتقسيم التخصص -                               محدود السكان عدد   -

 صحيح ماذكر كل-     للنقود حاجة ال للتبادل حاجة وال إنتاج فائض وجود عدم - 
 

 ؟ هو المحدود االقتصادي التبادل/7س

  موجود أصبح العمل وتقسيم التخصص                               -متزايد السكان عدد -

 صحيح ماذكر كل-             األسواق في للتبادل والحاجة اإلنتاج في فائض وجود- 
 

 ؟ هو المحدود غير االقتصادي التبادل/8س 

 منتشرا أصبح العمل وتقسيم التخصص                                  - السكان في تزايد أكثر -

 صحيح ماذكر كل -     اتساعا أكثر األسواق في للتبادل والحاجة اإلنتاج في فائض وجود- 
 

 بعد النقود اكتشفت قد تكن لم التي البدائية المجتمعات بين شائعا كان..المقايضة نظام/9س

 (المباشر التبادل نظام (

 : المقايضة بنظام يقصد

 البدائية المجتمعات بين للسلع العيني التبادل – ب         المتقدمة المجتمعات في للسلع النقدي التبادل - أ

  ج  )و  (ب –د                      والخدمات للسلع المباشر التبادل – ج
 

 من منتشرايعتبر أصبح العمل وتقسيم التخصص هو السابقه الفقرات على باالختبار االكيد السؤال/ 51س

 (المحدود غير االقتصادي التبادل )
 

 (المحدود االقتصادي التبادل )؟من يعتبر األسواق في للتبادل والحاجة اإلنتاج في فائض وجود/11س
 

 (المحدود غير االقتصادي التبادل( ؟ )السكاني االنفجار  (السكان في تزايد أكثر/12س
 

 (االقتصادي التبادل غياب مرحلة)   ؟ للنقود حاجة ال للتبادل حاجة وال إنتاج فائض وجود عدم/54س
 

 ؟ المقايضه نظام على االمثله ابرز من/14س

 الصيد ادوات او الزراعه ادوات مقابل المواشي  -الثمار مقابل التبغ -   الحبوب مقابل االسماك مقايضة -

 صحيح ماذكر كل-  آخر شيء أي مقابل البناء ادوات- 

 
 
 
 
 
 

 اسئله الكتاب

 المحاضرة االولى

 

المحاضرة 

 االولى
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 يامجتهدين النقاط ذاكروا ؟ هي المقايضة مساوئ/11س

 السلع بعض تجزئة إمكانية عدم -          "للرغبات المزدوج التوافق " الرغبات توافق عدم -

 النسبية األسعار تعدد -                       القيمة لقياس مشتركة وحدة وجود عدم -

 صحيح ماذكر كل-                                                   التبادل كفاءة تدني -

 ؟ المقايضة مساوئ أهم من
  والتخزين والنقل المخاطر تكاليف ارتفاع -                  المتقايضين بين الرغبات توافق  -
 تقدم مما الشيء -                                           ماتقدم كل  -

 

 : هي المقايضة مساوئ من
 الواحدة السلعة أسعار تعدد – ب               للتبادل كفؤة غير طريقة أنھا – أ
 ماتقدم كل – د                        الرغبات توافق عدم – ج

 

 : مايلي المقايضة مشاكل أهم من

 الواحدة للسلعة التبادلية القيم تعدد -ب                                       الرغبات توافق عدم – أ

 ماتقدم جميع – د       والتخزين والنقل المخاطر تكاليف ارتفاع – ج
 

 ولكن اللبن يعرض وشخص . اللبن غير اخر بشيء مقايضتها يريد ولكن لحوم لديه شخص مثال/51س
 ؟ مقايضته في يرغب من اليجد

 (للرغبات المزدوج التوافق " الرغبات توافق عدم)
 

 البقره ذبح من البد الصفقه تتم ولكي القمح من بصاع إلستبدالها تجزئتها اليمكن البقره مثال/17س

 . كبيره خساره وهذه القمح صاع مقابل بها والتضحيه

 (السلع بعض تجزئة إمكانية عدم (
 

 قيمه ذا غير ولكنه مجتمع في قيمه ذا يكون قد مثال التمر , آلخر مجتمع من االسعار تختلف قد/11س

 والطلب العرض حسب السعر اختالف يسبب مما , الشعير او القمح يفضل اخر مجتمع في

 (النسبية األسعار تعدد)
 ؟النقود أنواع/19س

 صحيح ماذكر كل -             الكترونية -             االئتمانية النقود -          الرمزية -      السلعية- 
 

 القمح  ( "كنقود قيمها مع السوقية قيمها تتعادل التي" "المباشر غير التبادل "ب يعرف والذي/22س

  .المجتمع افراد عليها ويتفق للتبادل معينه سلع بتحديد المقايضه عن وتختلف) ... القضة الذهب

 (السلعية (

 ؟ هي السلعية النقود

  ولية اال ئتمانيه اال الودائع -                                      كنقود قيمتها مع السوقيه قيمتها تتعادل التي النقود -
 . ب و أ االجابتين -            المركزي البنك قبل من اصدارها قانون براءة على قيمتها تعتمد التي النقود -

 :هي اإلسالم صدر في استخدمت التي النقود أنواع أهم من

 والفضية الذهبية المعدنية النقود – ب         واإلبل والغنم الحبوب الغذائية السلع – أ

 ب  )و  (أ –د                                 الورقية النقود – ج
 

 نلقانوا براءة من قيمها تستمد .ذاتية قيمة منها المصنوعة للمادة تكون ال والتي الورقية النقود هي/21س

 )المركزي البنك (يصدرها للتبادل كوسيط لها الجمهور قبول وبالتالي

 (الرمزية (

 : المعدنية النقود قيمة تتحدد

 المركزي البنك قبل من إصدارها بقانون- ب           العملة منها المصنوعة للمادة السوقية بالقيمة – أ

  ب ) و ( أ  - د                            الجمهور قبل من تقبلها بمدى – ج
 

 اسئله االمتحان

 اسئله االمتحان

 اسئله الكتاب

 اسئله الكتاب

 الكتاباسئله 

 اسئله الكتاب
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 إيداع أو نقدي إيداع عن تنتج التي "التجارية البنود" القروض تقديم في البنك نشاط عن ناتجة/22س

 .)المشتقة الودائع األولية الودائع ( لنوعين وتنقسم بشيك

 (االئتمانية النقود (
 

 (األولية)          ؟ الحسابات على والسحوبات األيداعات من تأتي/23س
 

 (المشتقة)            ؟األقراض عملية في البنوك نشاطات من تأتي/24س
 

 يمتلكها إلكترونية أداة أو إلكتروني شكل على مخزنة ائتمانية وحدات شكل تتخذ نقدية قيمة/21س
 االئتمانية والبطاقات الخصم بطاقات الممغنطة الكترونية البطاقات شكل وتتخذ المستخدم

 (الكترونيه)
 

 النقود؟ وظائف/26س

 للقيمة مخزن           -القيمة قياس ل وحدة -            للتبادل وسيط -

 صحيح ماذكر كل-      اآلجلة للمدفوعات معيار- 

 :النقود وظائف من تعتبر ال يلي مما أي

 للمقايضة وسيلة- ب                    للمبادلة وسيلة – أ

 للقيمة مستودع أو مخزن – د                          قياس وحدة – ج
 

 توافق عدم مشكلة على التغلب تم وبذلك المباشر غير التبادل عمليات في المدفوعات تسوية أداة/27س

 .االقتصاد حركة وتشجيع التخصص من مزيد وتشجيع التبادل تكاليف وخفض الرغبات

 (للتبادل وسيط  (

 : إلى النقود استخدام أدى
 التجارة عمليات تسھيل -ب                اإلنتاج في التخصص تشجيع – أ
 ماتقدم كل – د           التبادل عملية في العدالة تحقيق – ج

 

 التبادل نسب تعدد مشكالت على وتغلبت القيمة لقياس كوحدة النقود استخدمت/21س

 (القيمة قياس ل وحدة )
 

 القيمة؟ قياس ل وحدة و للتبادل وسيط/29س

 المجتمع أفراد كل يحتاجها ال المشتقة -          المجتمع أفراد جميع يحتاجها أساسية- 

 (للقيمة مخزن) ؟مالتضخ وجود عدم )الشرائية بقوتها تحتفظ أن البد لكن (لالدخار وسيلة النقود تعد/32س

 

 ؟ أهمها أ من الوظيفة هذه لنجاح مهددات هناك أن اال للقيمة مخزن أنها أ النقود وظائف أهم من

  االسعار تضخم -            طويلة زمنية فترة خالل النسبيه بقيمتها النقود احتفاظ - 
 تقدم مما الشيء -                                           مختلفه بفئات النقود وجود  - 
 

 (اآلجلة للمدفوعات معيار) ؟ اآلجلة التعاقدات حساب على لسلع التسويقية العقود إلبرام/31س
 

 ؟ اآلجلة للمدفوعات معيار و للقيمة مخزن/32س

 المجتمع أفراد جميع يحتاجها أساسية -       المجتمع أفراد كل يحتاجها ال المشتقة- 
 

 ؟ هي النقود خصائص/33س

 التمييز سهلة -3      تجزئتها إمكانية -4        التلف سريعة غير -2       الحمل سهلة -1
 صحيح ماذكر كل -1     موحدة مواصفات ذات -5

 :تكون أن الجيدة النقود خصائص من

 التمييز سهلة -ب                      للتجزئة قابلة – أ

 ماتقدم كل – د           التلف سريعة غير – ج
 

 اسئله االمتحان

 اسئله الكتاب

 اسئله الكتاب

 اسئله الكتاب
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 (الحمل سهلة)؟       واحدة محفظة في تنشال والخمسمائة الريال مثل/34س
 

 مما التلف سريعة هي اللحوم استخدمنا لو مثال  ) "نسبيا العمر طويل  "خاص ورق أو معدن من/31س

 (التلف سريعة غير( ؟الشرائيه قوتها يفقدها
 

 (تجزئتها إمكانية)   ؟تجزئتها اليمكن المقايضه نظام في المواشي مثال فئات إلى صرفها يمكن/36س
 

 اللون حيث من والمعدنيه الورقيه العمالت على هذا وينطبق إليها النظر بمجرد النقود تعرف/37س

 (التمييز سهلة)   لها المميز والشكل والحجم والتصميم
 

 يصعب وهذا والقيمة الحجم حيث من ال تختلف ال األخرى لاير المائة نفسه هي لاير فالمائة/31س

 (موحدة مواصفات ذات(     ؟ االطراف كافة بين العام بالقبول تحظى ويجعلها تزويرها
 

 ؟ الى وبالتالي االسعار ارتفاع الى االقتصادي االنتعاش حالة تؤدي

 النقود لقيمة النسبي الثبات -           الفائده اسعار انخفاض -        النقود قيمة ارتفاع -     النقود قيمة انخفاض -
 : ماعدا مايلي جميع النقود تمثل

 تنخفض أن يمكن شرائية قوة – ب                                التتغير شرائية قوة – أ

  ج ) و ( أ– د             باستمرار متزايدة شرائية قوة – ج
 

 : إلى النقود دراسة أهمية تعزى – ٩

 نقدية أسبابها االقتصادية المشكالت معظم أن – أ

 األسعار في تغيرات إلى تؤدي النقود عرض في التغيرات أن -ب

 للمستهلكين بالنسبة شرائية قوة تمثل أنها – ج

 ماتقدم كل – د
 

 النقود دور تعكس بالنقود األسعار عن التعبير – 1١

 للمبادلة كوسيلة -ب                  للتضخم كسبب – أ

 للقيمة كمخزن – د                      قياس كوحدة – ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسئله االمتحان

 اسئله الكتاب

 اسئله الكتاب

 اسئله الكتاب

 ،،انتهت المحاضرة االولى،،
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 في النقد وحدة استقرار وضبط تنظيم عملية تحكم والتي معينة دولة في المتبعة والتشريعات القوانين من مجموعة( 1

 (النقدي النظام تعريف)   الدولة
 

 اآلتي في النقدي للنظام المكونة العناصر أهم( 2

 وتداولھا النقود اصدار عملية تحكم التي والقوانين التشريعات -                          المجتمع في المتداولة النقود -

 صحيح ماذكر كل -    بالنقود تتعامل التي والمالية المصرفية والمؤسسات األجھزة -
 

 هي النقدية النظم استحداث في التفكير استدعت التي العوامل من العديد هناك( 4

 (داخلي سبب) كبيرا كيانا يمثل أصبح الذي المجتمع أفراد بين المعامالت أطراف بين الخالفات من الحد -

 النطاق على العمل وتقسيم التخصص من المزيد مع الدول بين فيما واالقتصادية التجارية المعامالت نطاق اتساع -

 (خارجي سبب)الدولي

 لتحقيقھا تسعي اقتصادية وأهداف عمالمجت تجاه مسئوليات ولھا بالسلطة يتمتع ككيان الدولة ظھور -

 صحيح ماذكر كل -
 

 تعتبر كبيرا كيانا يمثل أصبح الذي المجتمع أفراد بين المعامالت أطراف بين الخالفات من الحد( 3

 خارجي سبب -                  داخلي سبب -
 

 على العمل وتقسيم التخصص من المزيد مع الدول بين فيما واالقتصادية التجارية المعامالت نطاق اتساع( 1

 خارجي سبب -                داخلي سبب -؟          تعتبر الدولي النطاق
 

 ؟ مثل لتحقيقھا تسعي اقتصادية وأهداف عمالمجت تجاه مسئوليات ولھا بالسلطة يتمتع ككيان الدولة ظھور( 1

 التضخم ومحاربة األسعار استقرار -                           االقتصادية التنمية -

 الوطنية العملة صرف سعر واستقرار الخارجي التوازان -          البطالة ومحاربة الكامل التوظيف -

 صحيح ماذكر كل -
 

 الكامل التوظيف)) مثل سؤال ويعمله التعداد من فقرة يأخذ الدكتور ان هو باالمتحان يتكرر الذي السؤال( 7

 من يعتبر(( البطالة ومحاربة

 كبيرا كيانا يمثل أصبح الذي المجتمع أفراد بين المعامالت أطراف بين الخالفات من الحد -

 لتحقيقھا تسعي اقتصادية وأهداف عمالمجت تجاه مسئوليات ولھا بالسلطة يتمتع ككيان الدولة ظھور -
 

 النقدية؟ النظم من نوعين البشرية عرفت عامة بصفة( 8

 الورقي النقدي والنظام للمنظمه النقدي النظام -           الورق  النقدي والنظام السلعي النقدي النظام -

 الورقي النقدي والنظام للسلطه النقدي النظام -           الورقي النقدي والنظام للورقي النقدي النظام -

 : هي النقدية النظم

  ب  )و  (أ –د          المقايضة نظام – ج      الورقي أو القانوني النظام – ب               السلعي النظام – أ
 

 معينة سلعة من معينة كمية قيمة أساس على النقدية الوحدة قيمة تحديد يتم النظام هذا بموجب( 9

 ألن وذلك استخداما وأكثر انتشارا أوسع والفضة الذهب سلعتي كانت وقد. ادلبللت كوسيط الناس يرتضيھا

 المرتبطة الفضة أو الذهب كمية تمثله التي الشرائية للقوة مساوية التداول في النقدية للوحدة الشرائية القوة

 النقدية بالوحدة

 صحيح ماذكر كل -            النقدي النظام تعريف -     النقدي النظام نشأة دواعي -            السلعي النقدي النظام -
 

 التالية بالمراحل مر أنه يجد الذهب قاعدة باسم اشتھر والذي السلعي النقدي للنظام التاريخي للتطور المتتبع(  51

 الذهبية السبائك نظام مرحلة -         الذهبية المسكوكات نظام مرحلة -

 صحيح ماذكر كل -                      المعدنين نظام مرحلة -             بالذهب الصرف نظام مرحلة -

 الثانيهالمحاضرة 

 اسئله الكتاب
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 ؟والضوابط االجراءات اطار في تعمل والتي المعروفة النقدية النظم أقدم من تعتبر(  55

                   بالذهب الصرف نظام مرحلة -       الذهبية السبائك نظام مرحلة -              الذهبية المسكوكات نظام مرحلة -
 

  ؟ من تتكون الذهبية المسكوكات نظام مرحلة(  52

 معين اسم عليھا ويطلق) نقاوة ودرجة الذهب من معين وزن أساس وعلى بقانون النقدية الوحدة قيمة تحديد يتم -

 الجنيه كالدينارأو

 الديون لسداد القانونية القاعدة هي -           المعني القطر إلي العملة وخروج دخول حرية على قيود وجود عدم -

 الذهبية المسكوكات اصدار على قيود أي وجود عدم -                  وبالعكس ذهب إلي النقود تحويل فرد ألي يحق -

 صحيح ماذكر كل -
 

 الديون؟ لسداد القانونية القاعدة هي(  54

         الذهبية المسكوكات نظام مرحلة -         بالذهب الصرف نظام مرحلة -                    المعدنين نظام مرحلة -

 وبالعكس؟ ذهب إلي النقود تحويل فرد ألي يحق(  53

             الذهبية المسكوكات نظام مرحلة -         المعدنين نظام مرحلة -                بالذهب الصرف نظام مرحلة -

 المعني القطر إلي العملة وخروج دخول حرية على قيود وجود عدم(  51

                     بالذهب الصرف نظام مرحلة -      المعدنين نظام مرحلة -                الذهبية المسكوكات نظام مرحلة -

 التوسع بسبب الذهبية المسكوكات قاعدة عن تخليھا بعد_______  نظام إلي العالم دول معظم لجأت(  51

 الحروب بسبب االنفاق في الحكومات وتوسع الذهب انتاج ومحدودية التجاري

 الذهبية السبائك نظام مرحلة -      بالذهب الصرف نظام مرحلة -                   الذهبية المسكوكات نظام مرحلة -

 الذهبية؟ السبائك النظام هذا عناصر أهم تتمثل(  57

 .الذهب مقابل لعملتھا معين وزن المركزي بنكھا في ممثلة الحكومة تحدد -

 بالذهب تحديده تم الذى الوزن أساس على تداولھا يتم ورقية أو معدنية عملة باصدار المركزية البنوك قيام -

 المصدرة للعمالت كغطاء خزائنھا في ذهبية بسبائك المركزية البنوك تحتفظ -

 .فقط كبيرة مبالغ يملكون من على ذهب إلي المتداولة النقدية العمالت تحويل حق يقتصر -

 صحيح ماذكر كل -
 

 من على ذهب إلي المتداولة النقدية العمالت تحويل حق يقتصر))  السابقه الفقرة على االمتحان سؤال(  58

 التعداد فقرات جميع على وهكذا(( فقط كبيرة مبالغ يملكون

                بالذهب الصرف نظام مرحلة -          المعدنين نظام مرحلة -                 الذهبية السبائك نظام مرحلة -
 

 خالل من وذلك مباشرة غير بصورة بالذهب عملتھا عالقة المركزية البنوك تحدد النظام هذا وفق(  59

 ذهب إلي للتحويل قابلة أجنبية بعمالت االحتفاظ

 بالذهب الصرف نظام مرحلة -        المعدنين نظام مرحلة -        الذهبية السبائك نظام مرحلة -

 بالذهب؟ الصرف النظام هذا مالمح أهم وتتمثل(  21

  الدوالر أو االسترليني الجنيه مثل ذهب إلي للتحويل قابلة أخري عملة قيمة مقابل الوطنية العملة قيمة تحديد -

  المصدرة للعمالت كغطاء عملتھا بھا ربطت التي الدول بعمالت خزائنھا في المركزية البنوك تحتفظ -

 صحيح ماذكر كل -

 الذهب من واالحتياطي الذهب انتاج في وفرة عدم من تعاني التي الفقيرة الدول ساعد قد النظام هذا أن يالحظ(  25

 بالذهب الصرف نظام مرحلة -            المعدنين نظام مرحلة -            الذهبية السبائك نظام مرحلة -

 والذهب الفضة هما معدنين، من ثابت وزن أساس الوطنية العملة قيمة تحديد على النظام هذا يقوم(  22

 المعدنين نظام مرحلة -          بالذهب الصرف نظام مرحلة -         الذهبية المسكوكات نظام مرحلة -

  من؟ ثابت وزن أساس على الوطنية العملة قيمة تتحدد المعدنين قاعدة في

 صحيح تقدم مما أي -      والنحاس الفضه -      والفضه الذهب -    الذهبيه والمسكوكات الذهبيه السبائك -
 اسئله االمتحان
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 بقانون يعرف ما بسبب مرضية تكن لم النظام بھذا العمل نتائج أن إال(  24

 خيو شام -                   شخرشو -             فرخشو -           ريشامك -

 .السوق من الجيدة العملة تطرد الرديئة العملة أن على وننالقا هذا ينص حيث(  23

 المعدنين نظام مرحلة -          بالذهب الصرف نظام مرحلة -         الذهبية المسكوكات نظام مرحلة -

 : كريشام بقانون يقصد

 التداول من الجيدة النقود تطرد الرديئة النقود- ب          التداول من الرديئة النقود تطرد الجيدة النقود – أ

  ج ) و ( ب  - د           المعدنية النقود سك في فقط الذهب استخدام – ج

 رئيسية مزايا____  تتمتع الذهب قاعدة بأن الكثيرين يعتقد(  21

- 4                 - 3                   - 1                        - 1 

 اعطيكم راح((  مھم االقواس بين والذي))  رئيسية مزايا بأربعة تتمتع الذهب قاعدة بأن الكثيرين يعتقد(  21

 عليھا سؤال

 (الذهب قيمة في النسبي والثبات العام القبول) باألمان الشعور تحقيق -

 (الذهب وتصدير استيراد وحرية للتحويل القابلية) الصرف أسعار استقرار -

 (آلية بصورة النقود عرض وتقليص زيادة) آلية بصورة النقدي النظام إدارة -

 (الذهب من المتاحة بالكميات ترتبط النقود عرض في الزيادة) األسعار مستوي استقرار -

 صحيح ماذكر كل -

 ؟ الذهب قاعدة بنظام التعامل مزايا من

 ماتقدم كل -      االسعار استقرار مستوى -         الصرف اسعار ستقرارا -           األمان -
 

 :هي الذهب قاعدة بنظام التعامل مزايا من

 الصرف أسعار استقرار -ب                                   األمان – أ

 ماتقدم كل – د             األسعار مستوى استقرار – ج
 

 الصرف أسعار استقرار(  27

 الذهب من المتاحة بالكميات ترتبط النقود عرض في الزيادة -       الذهب قيمة في النسبي والثبات العام القبول -

 آلية بصورة النقود عرض وتقليص زيادة -   الذهب وتصدير استيراد وحرية للتحويل القابلية -
 

 باألمان الشعور تحقيق(  28

 الذهب وتصدير استيراد وحرية للتحويل القابلية -                       الذهب قيمة في النسبي والثبات العام القبول -

 آلية بصورة النقود عرض وتقليص زيادة -     الذهب من المتاحة بالكميات ترتبط النقود عرض في الزيادة -

 آلية بصورة النقدي النظام إدارة(  29

 الذهب وتصدير استيراد وحرية للتحويل القابلية -                       الذهب قيمة في النسبي والثبات العام القبول -

 آلية بصورة النقود عرض وتقليص زيادة -     الذهب من المتاحة بالكميات ترتبط النقود عرض في الزيادة -

 األسعار مستوي استقرار(  41

 الذهب من المتاحة بالكميات ترتبط النقود عرض في الزيادة -             آلية بصورة النقود عرض وتقليص زيادة -

 الذهب قيمة في النسبي والثبات العام القبول -      الذهب وتصدير استيراد وحرية للتحويل القابلية -

 الورقي النقدي النظام نشأة أسباب(  45

 ذهب إلي نقودها تحويل تستطيع ال أنھا الحكومات وجدت لحروباو األزمات أوقات في -

  البطالة مشكلة معالجة عن والعجز الدولية التجارة في التوسع مجاراة عن الذهب قاعدة نظام فشل -

 صحيح ماذكر كل -       اقتصادية انجازات ألحداث وتطلعھا القارات مختلف في العالم دول بين التنافس -

 تنقطع آخر بمعني أخري سلعة أي أو بالذهب ترتبط وال سلعية النقود تكون ال النظام هذا بموجب(  42

 المصرفي الجھاز لدي الموجودة الذهب كمية وبين المصدرة الورقية النقود كمية بين العالقة

 المعدنين نظام تعريف -              النقدي النظام تعريف -     الورقي النقدي النظام تعريف -

 اسئله االمتحان

 لكتاباسئله ا

 االمتحان وكذلك الكتاب مھمه االنواع تكررت بأسئله

 لكتاباسئله ا
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 أو القانونية بالنقود تعرف فإنھا ولذلك بھا للتعامل األفراد جميع يلزم الذي القانون من قوتھا النقود تستمد(  44

 .ذهب إلي للتحويل القابلة غير

 الورقي النقدي النظام تعريف -            للمعايير النقدي النظام تعريف -          المعدنين نظام تعريف -
 

 ؟ من النقدي النظام في قوتها النقود تستمد

 ماتقدم كل -      الجمهور ثيرأت -     منها المصنوعه المادة -    المركزي البنك قبل من اصدارها قانون -
 : من القانوني النقدي النظام في قوتها النقود تستمد

 الجمهور- ب                                                        القانون – أ

 للنقود الذهبي الغطاء قيمة – د              العملة منه المصنوعة الذهب قيمة – ج
 

 المصدرة النقود كمية أساسھا على تحدد التي المعايير من مجموعة بوضع الدولة تقوم(  43

 للمعايير النقدي النظام تعريف -         الورقي النقدي النظام تعريف -        الورقي النقدي النظام عمل أسس -
 

 ؟ وهي األهداف تحقيق على خاللھا من الورقي النقدي النظام عمل أسس( 41

 البطالة ومحاربة التشغيل مستوي في االستقرار تحقيق -                        األسعار مستوي في االستقرار تحقيق -

 صحيح ماذكر كل -       الذهب خروج من والحد للدولة المدفوعات ميزان في العجز معالجة -
 

 خالل؟ من الذهب خروج من والحد للدولة المدفوعات ميزان في العجز معالجة(  41

 الواردات من للحد جمركية سياسة وضع -          الصادرات لتشجيع اقتصادية سياسة اتباع -

 صحيح ماذكر كل -        االقتصادية التنمية عملية تمويل -         الدولية التجارة في الحصص نظام استخدام -
 

 الورقي النقدي للنظام الخصوص هذا في والضوابط القيود من الكثير وضع يجب(  47

 (أشھر لستة االستيراد الحتياجات تكفي) الصعبة العمالت من النقدي االحتياطي من معينة نسبة تحديد -

 (اإلجمالي المحلي الناتج قيمة من 1)%  عينة نسبة الموازنة عجز يتجاوز ال أن -

 صحيح ماذكر كل -
 

 ؟ ب الورقي النقدي النظام هذا يمتاز(  48

 الرقه -            السھوله -          المرونه -         الصالبه -
 

 لدافع السياسية السلطة تستخدمه قد إذ: حدين ذو سالح يعتبر أنه إال الورقي النقدي النظام(  49

 تجاري -               سياسي -          اقتصادي -

 الذهب وشراء ببيع ملتزمة انجلترا بنوك وكانت , أمريكي أ دوالر 20,6 يساوي الذهب بيع سعر كان اذا

 ؟ تساوي استرليني جنيه 4,25  فإن اذا )الذهب من حبة 480 يعادل والذي( غرام لكل استرليني جنيه 4,25 سعر عند

  تقدم مما الشيء -                دوالر5,87 -             دوالر 20.6 -        دوالر480- 

 ؟ االقتصادي الكساد بعد العمليه التجربه من ثبت

 العالمي النقدي النظام اصالح ضرورة -            الذهب قاعدة من أفضل أ الورقي النقدي النظام أن -

 تقدم مما الشيء -                                                        ماتقدم كل -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسئله االمتحان

 اسئله االمتحان

 اسئله االمتحان

 لكتاباسئله ا

 ثانيه،،المحاضرة الانتهت ،،
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 :النقود لكمية الكالسيكية النظرية إلى استنادا – 1

 األسعار تخفيض إلى الحكومي اإلنفاق زيادة تؤدي- ب           األسعار ارتفاع إلى النقد عرض زيادة تؤدي – أ

 ماتقدم كل – البطالة        د معدل خفض إلى الضرائب زيادة تؤدي – ج
 

 :على المبادالت ألغراض النقود على الطلب يعتمد - 2

 ماتقدم كل – د       االدخار معدل – ج           الدخل مستوى – ب الفائدة معدل – أ
 

 على يعتمد المضاربة ألغراض النقود على الطلب الكينزية،فإن النظرية إلى استنادا – ٣

 ماتقدم كل – د              الضرائب معدل – ج        الفائدة معدل – ب        الدخل مستوى – أ
 

 : الصيغة في التبادل معادلة تكتب – ٤

M/P = P-                      M/P = VY -       

     -MV = Py                         –MY = VP  
 

 : أنها النقود لكمية الكالسيكية النظرية إلى توجه التي االنتقادات أهم من – ٥

 واألسعار النقود كمية بين عكسية عالقة وجود افترضت – ب                   الفائدة معدل دور أهملت – أ

  ج ) و ( ب– د                     األجور ثبات افترضت – ج

 

 

 

 
 
 
 
 

 ؟ التجاريه للبنوك عائد أكبر أ يحقق يلي مما أي( 1 

  القروض -          االخرى البنوك لدى الودائع -          الماليه االوراق خصم  -       الحتياطات ا -
 

 ؟ خالل من النقود يخلق أن التجاري للبنك يمكن( 2

 المال سرأ زيادة -      الفائضه احتياطاته اقراض -    القانونيه احتياطاته اقراض -   االئتمانيه التسهيالت تقليل -
  
 ؟ الى التجاريه البنوك تميل ( 3

  االقتصادي االنتعاش فترات في أعلى سيوله بنسبه االحتفاظ -          االقتصادي الركود فترات في االقراض في التوسع  -

  تقدم مما الشيء  -    االقتصادي الركود فترات في اعلى بنسبه سيوله االحتفاظ  -
 

 ؟ الى الضافه با البنك خارج المتداول النقد يساوي M1 النقود عرض مكون( 4

  االجل طويلة الدخاريه ا الودائع -        االجل قصيرة الدخاريه ا الودائع-
 ماتقدم كل -                     الطلب تحت الودائع -
 

 ؟ التجاريه البنوك وظائف من( 7

 الئتمانيه والتسهيالت القروض تقديم -                                          الودائع قبول -
 ب و أ االجابتين -            المصرفي للنظام المنظمه اللوائح اصدار -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثهالمحاضرة 

  للمحاضرة الثالثه 1الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 

  للمحاضرة الثالثه 1الى  5من الفقرة  متحانات السابقهاسئله األ
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 ؟  يتكون النظام المالي من مجموعة من العناصر التالية(5

 كل ماذكر صحيح -المالية              ( األصول)األدوات -          المؤسسات المالية   -       األسواق المالية -

والذي ينقسم ( سوق تداول حقوق الملكية ) وسوق رأس المال ( سوق تداول الديون ) تشمل سوق النقودحيث ( 2

 .السوق الثانوية  -.                السوق األولية  -                       :بدوره إلى سوقين 

 تشمل نوعين من المؤسسات الماليه ؟( 4

 .تقوم بعمل مصرفي او بنكي  او المؤسسات التي( البنوك ) المصرفية  -

 ( . الصرافة وخالفھا، االستثمار المالي ، شركات التأمين ) المؤسسات غير المصرفية  -

 جميع ماذكر صحيح -
 

 ( األدوات األصول المالية ) المالية هي( الصكوك) تشمل النقود واألسھم والسندات وكافة أنواع األوراق ( 3

 (.المدخرون)والتي تتملك نقودا تزيد أو تفيض عن احتياجاتھا ( أو مؤسساتأفراد )الوحدات االقتصادية ( 1

  (وحدات الفائض )

 لتلبية تكفي التي النقود امتالك عن تعجز أو النقود تمتلك ال والتي( مؤسسات أو أفراد) االقتصادية  الوحدات( 6

 الف 46 يملك ولكنه لاير الف 66 قيمتها سياره شراء يريد شخص:  مثال(  المستثمرون و المستهلكون)  احتياجاتها

 . لاير الف 06 عجز لديه ان نقول هنا لاير

 (وحدات العجز)

النور الذي تقوم به المؤسسات المالية المتواجدة في النظام المالي من خالل جمع النقود من وحدات الفائض ( 7

 . وتوفيرها لتلبية احتياجات وحدات العجز سعيا لتحقيق المصلحة للطرفين

 (الوساطة المالية)
 

 أنواع ؟ 4البنك المركزي الى  يتكون هيكل قطاع البنوك أو القطاع المصرفي من( 8

 كل ماذكر صحيح -البنوك الشامله                -البنوك المتخصصه             -البنوك التجاريه          -

 من خالل الخدمات التاليه. البنوك التجارية قيام التجار والصاغة بالدور الرئيسي في التمھيد لنشأة ( 9

 .للتجار مقابل منحهم ايصاالت أمانة توضح كمية الذهب  (السبائك الذهبية ) تقديم خدمة اإليداع  -

 . تقديم خدمات صرف العمالت -

 .وذلك باالستفاده من الودائع الموجوده لدى الصاغه من اموال المودعين .  تقديم القروض لآلخرين -

 .عن طريق اصدار ايصاالت بقيم نقدية تفوق حجم الذهب المودع لدى الصاغة  اكتشاف عملية خلق االئتمان -

 كل ماذكر صحيح -
 

 بسبب( حاالت افالس وفشل عن سداد االلتزامات)حدوث أزمات مالية ( 51

 (اقراص وتوسع الصاغه في عملية خلق االئتمان )
 

  ؟ انشئ أول بنك تجاري في( 55

 5119في عام ( هولندا ) مدينه امستردام  -             5187في عام ( ايطاليا)البندقية  مدينة -
 

 في؟انشئ ثاني بنك تجاري ( 52

 5119 عام في(  هولندا)  امستردام مدينه -             5187 عام في( ايطاليا) البندقية مدينة -

حيث يتم االستشھاد في ذلك ____ للبنوك التجارية في منطقةتتحدث بعض المصادر التاريخية عن نشأة سابقة  ( 54

 حمواربي ؟( قوانين)بالمدونات التي تم العثور عليھا في شريعة 

 بالد المؤيدين  -                   بالد الرافدين  -

  هنا ملخص المحاضرة الثالثه 
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 هي ؟ وظائف البنوك التجارية( 53

 تقديم القروض والتسهيالت االئتمانية       -                                            قبول الودائع        -

 تقديم الخدمات المالية -                                      خصم األوراق التجارية  -

 كل ماذكر صحيح -(       النقود االئتمانية ) خلق نقود الودائع المصرفية  -

 ؟األفراد وودائع المؤسسات والتي تمثل الجزء األكبر من حقوق اآلخرين على البنك التجارييقصد بھا ودائع ( 51

 تقديم القروض والتسهيالت االئتمانية       -                                                   قبول الودائع -

 ؟تقوم البنوك التجارية بقبول ثالثة أنواع من الودائع وهي ( 51

 كل ماذكر صحيح - . الودائع االدخارية  -   (. الثابتة)الودائع ألجل أو الزمنية  -  ( الجارية)دائع تحت الطلب الو -

ال يتحصل صاحبھا على عائد من البنك ولكنه بتحصل على دفتر .)الحسابات التي يودع بھا رواتب الموظفين (57

 (شيكات 

 الودائع االدخارية(.                   الثابتة)الودائع ألجل أو الزمنية         (الجارية)الودائع تحت الطلب 
 

سته ) محدده بفتره معينه واليستطيع صاحبھا سحب المال اال بعد انقضاء الفتره المحدده باالتفاق بينه وبين البنك (58

 (يتحصل على دفتر شيكات ولكنه ال( سعر فائدة)يتحصل صاحبھا على عائد من البنك ()اشھر مثال او سنتين 

 الودائع االدخارية                   (.الثابتة)الودائع ألجل أو الزمنية       (  الجارية)الودائع تحت الطلب 

ولكنه ال يتحصل على ( سعر فائدة)يتحصل صاحبھا على عائد من البنك .)ويستخدمھا غالبا ذوي الدخل المنخفض (59

 (.دفتر شيكات

 الودائع االدخارية(.                   الثابتة)الودائع ألجل أو الزمنية       (  الجارية)لطلب الودائع تحت ا
 

 -: اآلتي ذلك ويشمل االئتمانية والتسھيالت القروض تقديم( 21

 كل ماذكر صحيح-     المكشوف على السحب-    األجل متوسطة القروض-     األجل قصيرة القروض -
 

 (. فائدة سعر شكل في عائد عليھا التجاري البنك يتقاضى.) سنه التتجاوز فترة خالل سدادها يتم (25

 المكشوف على السحب -         األجل متوسطة القروض -     األجل قصيرة القروض -

 سنوات وخمسة سنه بين تتراوح فترة خالل سدادها ويتم(22

 (. االجل قصيرة القروض فوائد من اعلى يكون وعادة عائد عليھا التجاري البنك يتقاضى)

 المكشوف على السحب -         األجل متوسطة القروض -     األجل قصيرة القروض -
 

 هذا كان وإن حتى الجاري حسابه من بالسحب( زبونه) لعميله التجاري البنك فيھا يسمح التي الحالة وهي(24

 (صفر يبلغ المتاح الرصيد) الودائع من رصيد به اليوجد الحساب

 صفر الرصيد كان لو حتى االف 51 مبلغ سحب البنك له ويتيح االف 51 لديه شخص ان بمعنى

 (.بالمكشوف السحب على فائدة سعر شكل في عائد التجاري البنك يتقاضى)

 المكشوف على السحب -         األجل متوسطة القروض -     األجل قصيرة القروض -
 

 ؟أمثلة ومن استحقاقھا تاريخ قبل المالية االوراق خصم ذلك يشمل (23

هي اوراق ماليه تنتج عن شراء تاجر تجزئه من تاجر جمله ولكنه اليملك ثمن البضاعه ) خصم الكمبياالت التجارية  -
 (ولكنه يحرر كمبياله مكتوب بھا مبلغ البضاعه وتاريخ السداد وتكون ملزمه له بالتاريخ المحدد 

 .ويتم خصمھا بنفس طريقة خصم الكمبياالت (. والتي تصدرها الشركات و المؤسسات  الحكومية)خصم السندات  -
 كل ماذكر صحيح -
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 تقديم الخدمات المالية تشمل االتي ؟( 25

 (ضمان عقود المناقصاتمثل  ).إصدار خطابات الضمان  -

 (. لسداد االلتزامات المالية الناجمة عن عمليات التجارة الخارجية. )إصدار خطابات االعتماد المستنديه  -

 (.االعتيادية والمصرفية والسياحية ) إصدار الشيكات  -

 .تقديم خدمات الصرف  -            .سداد الفواتير : القيام بعمليات الوكالة مثل  -

 .تقديم خدمة االستشارات المالية  -                         .تقديم خدمات التحويالت المالية  -

 (.الصراف اآللي ونقاط البيع ) تقديم الخدمات االلكترونية الحديثة  -         .تقديم خدمات الخزن اآلمنه  -

 التي يتحصل عليھا البنك التجاري في اآلتي( أو مصادر الدخل )يمكن حصر العوائد ( 21

 .ا في شكل سعر فائدة عوائد يتحصل عليھ -

 (.أو رسوم ) عوائد يتحصل عليھا في شكل  عموالت  -

 :عوائد يتحصل عليھا في شكل أرباح والتي يمكن توضيحھا على النحو التالي  -

 (المدفوعة للغير ) الفائدة المدينة  –( المتحصلة من الغير)الفائدة الدائنة = أرباح البنك التجاري 

 كل ماذكر صحيح -

مؤسسة مالية وسيطة تسعى لتحقيق الربح من خالل قيامھا بقبول ودائع االفراد والمؤسسات واستثمار هذه هو ( 27

 .الودائع عن طريق تقديم الفروص والتسھيالت االئتمانية وتقديم الخدمات المصرفية 

 (تعريف البنوك التجاريه ) 
 

المدخرات الوطنية وتقوم بإعادة ضخھا في ( تجميع) هي من أهم المؤسسات المالية التي تعمل على تعبئة ( 28

 .االقتصاد في شكل قروض قصيرة األجل  ومتوسطة األجل لتمويل اآلنشطة االسثمارية و االستھالكية 

 (هي البنوك التجاريه ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثه،،انتهت المحاضرة ال،،
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 : يكون عندما كينز نموذج في التوازن يتحقق – 5

 اإلنفاق الكلي الفعلي÷االنفاق الكلي المخطط = الدخل المحلي األجمالي الحقيقي  -

 اإلنفاق الكلي الفعلي=االنفاق الكلي المخطط ÷ الدخل المحلي األجمالي الحقيقي  -

 اإلنفاق الكلي الفعلي=الكلي المخطط االنفاق = الدخل المحلي األجمالي الحقيقي  -

 اإلنفاق الكلي الفعلي÷االنفاق الكلي المخطط ÷ الدخل المحلي األجمالي الحقيقي  -
 

 مليون 211 بمقدار الصادرات زيادة فإن 1٧51 لالستيراد الحدي والميل 1٧71 لالستھالك الحدي الميل كان إذا – 2

: بمقدار االقتصاد توازن دخل زيادة إلى تؤدي دينار  

 دينار مليون 411 – د     دينار مليون 211 – ج      دينار مليون 221 – ب      دينار مليون 111 – أ
 

 511 بمقدار الثابتة الضريبة زيادة فإن 1٧51 لالستيراد الحدي والميل 1٧71 لالستھالك الحدي الميل كان إذا-4

 : بمقدار االقتصاد توازن دخل انخفاض إلى تؤدي دينار مليون

 دينار مليون 411 – د        دينار مليون 211 – ج     دينار مليون 221 – ب  دينار مليون 111 – أ
 

 : الفائدة سعر زاد كلما - 3

                        المخطط االستثمار انخفض – أ

 المخطط االستثمار زاد -ب

  باالقتراض يمول كان إذا فقط المخطط االستثمار انخفض – ج

 الفائدة سعر عن مستقل فھو المخطط االستثمار يتأثر ال – د
 

 : إلى المحلية األسواق في الفائدة سعر زيادة تؤدي – 1

 فقط الواردات زيادة – ب           الواردات وانخفاض الصادرات زيادة – أ

 الواردات وزيادة الصادرات انخفاض – د                        فقط الصادرات انخفاض – ج
 

 : مستويات أو توليفات ( IS) منحنى يعكس – 1

 النقود سوق في التوازن تحقق التي والدخل الفائدة سعر – أ

 السلع سوق في التوازن تحقق التي والدخل األسعار مستوى – ب

 السلع سوق في التوازن تحقق التي والدخل الفائدة سعر – ج

 النقود سوق في التوازن تحقق التي والدخل األسعار مستوى – د
 

 : وجود على تدل ( IS) منحنى من اليمين إلى نقطة أي – 7

 الفائدة سعر ارتفاع أو الدخل انخفاض إلى يؤدي النقود سوق في طلب فائض – أ

 الفائدة سعر انخفاض أو الدخل انخفاض يؤدي السلع سوق في عرض فائض -ب

 األسعار مستوى ارتفاع أو الدخل زيادة إلى يؤدي السلع سوق في طلب فائض – ج

 الفائدة سعر ارتفاع أو الدخل زيادة إلى يؤدي النقود سوق في عرض فائض – د
 

 :مستويات أو توليفات ( LM) منحنى يعكس – 8

 النقود سوق في التوازن تحقق التي والدخل الفائدة سعر – أ

 السلع سوق في التوازن تحقق التي والدخل األسعار مستوى – ب

 السلع سوق في التوازن تحقق التي والدخل الفائدة سعر - ج

 النقود سوق في التوازن تحقق التي والدخل األسعار مستوى – د

 الرابعهالمحاضرة 

 للمحاضرة الرابعه 51الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 
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 : وجود على تدل ( LM) منحنى من اليمين إلى نقطة أي – 9

 الفائدة سعر ارتفاع أو الدخل انخفاض إلى يؤدي النقود سوق في طلب فائض – أ

 الفائدة سعر انخفاض أو الدخل انخفاض يؤدي السلع سوق في عرض فائض – ب

 األسعار مستوى ارتفاع أو الدخل زيادة إلى يؤدي السلع سوق في طلب فائض – ج

 الفائدة سعر ارتفاع أو الدخل زيادة إلى يؤدي النقود سوق في عرض فائض – د
 

 : التوازن يتحقق ( LM)  ومنحنى(  IS) منحنى تقاطع عن - 51 

 فقط النقود سوق – ب                                           فقط السلع سوق – أ

 العمل وسوق السلع سوق من كل – د                      النقود وسوق السلع سوق من كل – ج

 
 

 

 

 

 لمحافظه على مركزة المالي من خالل ؟وا ارباحه تعظيم على البنك يعمل -1

 ماتقدم كل -      المجاطر ادارة -      والموجودات المطلوبات ادارة -            المال أسور يولهالس ادارة -
 

 ؟ السيوله عالية البنك موجودات من يعد يلي مما أي  -2

  تقدم مما الشيء -     التجاريه االوراق -   االخرى البنوك من االقتراض -     المركزي البنك لدى الودائع -

 ؟ للمعادلة وفقا   المال أسور ) خصوم أي ( ومطلوبات ) أصول أي ( موجودات من التجاري البنك ميزانية تتكون  -4

   صفر المال أسر = الخصوم + االصول -                      المال أسر = الخصوم + االصول -

  صحيح تقدم مما أي -                      المال أسر  +الخصوم  =االصول -
 

 ؟ في يكمن الناجحه البنك الدارة الرئيسي الهدف-٤

 وب أ االجابتين-           المال أسر زيادة -     المالي المركز سالمة على افظهالمح -    االرباح تعظيم -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمحاضرة الرابعه 3الى  5من الفقرة  متحانات السابقهاسئله األ
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 ظ بھا البنك التجاري في خزائنهعن نسبة مئوية توضح حجم السيولة النقدية التي يحتفعبارة  -5

 أو بالسيوله الداخليه (االحتياطي الخاص )
 

 .عادة ما يتم اقتطاع هذه النسبة من جملة الودائع التي يتحصل عليھا البنك التجاري من الغير 2

 أو بالسيوله الداخليه (االحتياطي الخاص )
 

 وذلك من واقع تجاربه وخبرته العلمية اليومية ، بتحديد هذه النسبة ( اختياريا ) يقوم البنك التجاري من جانبه  -4

 أو بالسيوله الداخليه (االحتياطي الخاص )
 

 أو بالسيوله الداخليه (االحتياطي الخاص )هو  .يسمى بخط الدفاع األول  -3
 

 (اجبارياَ ) النقدية التي يجب على البنك التجاري أن يحتفظ بھا عبارة عن نسبة مئوية توضح حجم السيولة  -1

 (المفروض من قبل البنك المركزي ) االحتياطي القانوني 
  
 .اليدفع البنك المركزي للبنوك التجارية فوائد في مقابل مخصصات االحتياطي القانوني المودعة لدية -1

 (المركزي المفروض من قبل البنك ) االحتياطي القانوني 
 

، تستخدم البنوك التجارية السيولة المحتفظ بھا في شكل احتياطي قانوني لمواجھة حاالت العجز في السيولة -7

 .خصوصا في حاالت عدم كفاية االحتياطي الخاص 

 (المفروض من قبل البنك المركزي ) االحتياطي القانوني 
 

 (المفروض من قبل البنك المركزي )  االحتياطي القانوني؟   هوالدفاع الثاني يسمى بخط -8
 

تتمثل في األموال التي يتم إيداعھا من قبل الجمھور أو الشركات و المؤسسات سواء أكانت حكومية أم أهلية أم  -9

األمر الذي يترتب عليه حدوث انخفاض في حجم النقود المتداولة ، مختلطة في حسابات جاريه لدى البنوك التجارية 

 .المصرفي بمقدار هذه األموال التي يتم إيداعھا  في خارج الجھاز

 .االموال اول ماتدخل القطاع المصرفي تعتبر ودائع اوليه 

 (الودائع األوليه )

بحيث تقوم البنوك ،  بعد أن يتم خصم اإلحتياطي القانوني منھاتتمثل في األموال التي تشتق من الودائع األولية  -51

التجارية بمنح الفائض المتبقي في شكل قروض لآلخرين ويقوم هؤالء بدورهم بإعادة إيداع المبالغ المقترضة في 

ويالحظ أنه مع تكرار هذه . وبالتالي يتم إعادة تدوير جزءا كبيراَ من مبلغ الوديعة األولية ، حسابات جارية تخصھم 

 . المشتقة تدريجياً إلى أن يؤول إلى الصفر العملية يتناقص حجم الودائع 

 (الودائع المشتقة)
 

يتمثل في العمالت المتداولة خارج قنوات الجھاز المصرفي والتي يفضل الجمھور أو الشركات و المؤسسات  -55

 .اإلنفاق االحتفاظ بھا لمواجھة مدفوعاتھم اليومية مثل مقابلة متطلبات اإلنفاق االستھالكي أو وجھة أخى من وجوه 

  (التسرب النقدي)

وذلك عن طريق ، والتي يقوم بموجبھا باحداث زيادة حقيقة في عرض النقود  تعتبر أحد وظائف البنك المركزي -52

 (طباعه النقود)       . (ضخ كميات اضافية من العمالت)طباعة أوراق نقدية 

في عرض ( ليست حقيقية)والتي تقوم بموجبھا باحداث زيادة حسابية  يعتبر من أحد وظائف البنوك التجارية -54

 (خلق النقود)    . وذلك عن طريق إعادة تدوير الودائع المشتقة، النقود 

  هنا ملخص المحاضرة الرابعه 
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 :تستند عملية خلق النقود المصرفية أو ما يسمى بخلق االئتمان على توفر األربع افتراضيات التالية 

أو من خالل بنك ( سلسلة متتابعة من البنوك)بنوك التجارية مجتمعة أن تتم عملية خلق النقود من خالل ال (5

 .في االقتصاد ( منفرد ) وحيد 

التزام جميع البنوك باالحتفاظ بنسبة االحتياطي القانوني التي يتم تحديدها من قبل البنك المركزي وعدم  (2

 .احتفاظھا بأي احتياطيات أخرى 

حتى تصل إلى حد االقراض الكامل وهو الحد الذي يتساوى عنده تستمر البنوك التجارية في تقديم القروض  (4

 ( .عندها يكون حجم الودائع المشتقة يساوي صفر)مجموع االحتياطيات القانونيه مع حجم الودائع األولية 

األمر الذي يترتب عليه قيام جميع عمالء . المصرفية ونضوج الوعي المصرفي لدى المودعين تقديم العادات  (3

البنوك التجارية بتسديد التزاماتھم المالية بشيكات مسحوبة على حساباتھم الجارية وال يحتفظون بأرصدة 

 .نقدية خارج البنوك أي ليس هناك نقد متداول خارج الجھاز المصرفي 

 
 

 :مضاعف النقود البسيط   - أ

نتيجة للودائع  مضاعف النقود عبارة عن معادلة رياضية تستخدم في معرفة المبلغ الذي ستتضاعف به الودائع األولية

( المعادلة )  وذلك من خالل استخدام الصيغة، المشتقة بغرض معرفة مبلغ الوديعة األولية ونسبة االحتياطي القانوني 

 :الرياضية التالية 

  مضاعف النقود البسيط =
 

 نسبة االحتياطي القانوني
 الوديعة األولية ×  

 مثال  تطبيقي على مضاعف النقود البسيط 

 :توفرت لدينا المعلومات التالية إذا 

 .لاير   80000الوديعة األولية تبلغ  -

 % 10نسبة االحتياطي القانوني حددت بـ  -

 : وبالتعويض في معادلة المضاعف البسيط نحصل على النتائج التالية 

= مضاعف النقود البسيط 
 

 نسبة االحتياطي القانوني
  =الوديعة األولية   ×  

 
  

   

  × 80000 =10×80000  =800000 

 (توجد عالقة عكسية بين نسبة االحتياطي القانوني ومقدرة البنوك التجارية على خلق النقود )

 

 

 

 

 

 

 

 يوجد مثال الاعرف كيف وضعه حيث انه غامض لم اكتبه من اهتم به يرجى الرجوع اليه بالمحاضرة

 الخ.....لاير سعودي 10000بقيمة ( مناحي)تسلم وديعة أولية من أحد المواطنين يدعى ( A)لبنك التجاري بإفتراض أن ا

 
 ركزوا على القاعدة هاذي
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 :مضاعف النقود المركب   - ب

فال بد من أن نأخذ في  اليعطي صورة حقيقية عن الواقع ولكي نكون أكثر قربا من الواقعمضاعف النقود البسيط 

 :الحسبان أمرين يؤثران سلبا على مقدرة البنوك التجارية في خلق النقود 

 وجود نسبة من االحتياطي الخاص تحتفظ به البنوك التجارية (5

 وجود نسبة من التسرب النقدي  (2

النقود المركب من خالل يمكن حساب مضاعف ، ويأخذ هذين األمرين في الحسبان مع وجود نسبة االحتياطي القانوني 

 :الرياضية التالية ( المعادلة ) استخدام الصيغة 

  مضاعف النقود المركب =
 

 نسبة االحتياطي القانوني نسبة االحتياطي الخاص نسبة التسرب
الوديعة األولية ×  

. 

 مثال  تطبيقي على مضاعف النقود المركب 

 :إذا توفرت لدينا المعلومات التالية 

 .لاير   80000ولية تبلغ الوديعة األ -

 % 5نسبة االحتياطي القانوني حددت بـ  -

  %12نسبة التسرب النقدي كانت في حدود  -

 :وبالتعويض في معادلة المركب نحصل على النتائج التالية 

= مضاعف النقود المركب  
 

 نسبة االحتياطي القانوني نسبة االحتياطي الخاص نسبة التسرب
 .الوديعة األولية ×  

 =
 

         
×80000 

 

  =4×80000    =820000 

 

 (كلما زاد مجموع النسب قل المضاعف ) :      مالحظه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ركزوا على القاعدة هاذي

 

 رابعه،،انتهت المحاضرة ال،،
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 معدالت____  وإلى تحليل حسب التوسعية المالية السياسة تؤدي – IS – LM 5 الكلي الناتج____  إلى-5

 :الفائدة

 ارتفاع زيادة، – ب                            انخفاض زيادة، – أ

 ارتفاع انخفاض، – د                       انخفاض انخفاض، – ج
 

 : إلى الحكومية السندات بشراء المركزي البنك قيام يؤدي –2 

 اليسرى الجھة إلى الكلي الطلب منحنى انتقال – ب     اليمنى الجھة إلى الكلي الطلب منحنى انتقال – أ

 النقد عرض انخفاض - د                           تغيير دون المنحنى بقاء – ج
 

 مستوى___  و الفائدة معدالت في___  إلى(  ثابتة األخرى العوامل بقاء)  األسعار مستوى في___  يؤدي – 4

 : األسعار

 ارتفاع ، انخفاض ، االرتفاع -ب                      ارتفاع ارتفاع، االرتفاع، – أ

 انخفاض انخفاض، االنخفاض، – د                 ارتفاع انخفاض، االنخفاض، – ج
 

 حالة في النقدي السوق يبقى ألجل___  أن يجب___  فإن ، الدخل ارتفاع مع ألنھ األعلى إلى LM منحنى يتجھ -3

 : توازن

 ينخفض ، الفائدة معدل – ب                         يرتفع ، النقد عرض – أ

 يرتفع ، الفائدة معدل – د                      ينخفض ، النقد عرض – ج
 

 : بواسطة الموازنة في العجز تغطية الحكومة تستطيع – 1

 الحكومية السندات بيع طريق عن االقتراض -ب                   الضرائب تخفيض – أ

 الحكومي اإلنفاق زيادة – د               النقدية الكتلة تخفيض – ج
 

 : يتحقق البعيد المدى في يتحقق االقتصاد فإن ، الكينزية النظرية إلى استنادا – 1

 الكامل االستخدام من اقل مستوى عند -ب                                    الكامل االستخدام عند – أ

 ممكن ماسبق جميع – د               الكامل االستخدام من أعلى مستوى عند – ج
 

 المتبعة___  السياسة بإن نستنتج أن يمكن ، والبطالة الفائدة معدالت ارتفاع من يعاني االقتصاد بأن افترضنا إذا – 7

 ___ تعتبر

 توسعية ، النقدية – ب           توسعية ، المالية – أ

 انكماشية ، المالية – د         انكماشية ، النقدية – ج
 

  ؟ اليسرى الجهة نحو IS منحنى انتقال يسبب يلي مما أي -8

 الضرائب زيادة- ب                الحكومي اإلنفاق زيادة – أ

 ب ) و ( أ ) - د                    النقد عرض زيادة – ج
 

 : واحدة ماعدا مايلي التضخم أضرار أهم من – ٩

 عامة بصفة للمجتمع المعيشي المستوى النخفاض يؤدي – أ

 المرنة الدخول إلى المرنة غير الدخول ذوي من الدخل توزيع يعيد – ب

 الصادرات زيادة على يشجع – ج

 االستثمار مخاطر ارتفاع بسبب الحقيقي االستثمار على الحافز يقلل – د

 

 

 الخامسهالمحاضرة 

 للمحاضرة الخامسه 51الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 
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 : حالة في فقط يحدث أن يمكن التضخم أن النقديون يعتقد – 1١

 بالضرائب الممول الحكومي اإلنفاق زيادة – أ

 للجمهور الحكومية السندات ببيع الممول الحكومي اإلنفاق زيادة – ب

 العرض جانب على السالبة الصدمات – ج

 المركزي البنك من باالقتراض الممول الحكومي اإلنفاق زيادة – د

 

 

 

 ؟ به ويقصد االتجار بيوع أنواع  أحد  هو بالعين الثمن بيع-1

 بالنقد السلعه مبادلة -         الحقا   السلعه تسلم بينما بالحال السداد يتم أن أ شريطة السلعه بيع - 
  تقدم مما الشيء  -                                               ) بالثمن الثمن ( بالنقد النقد بيع  -

 

 ؟ أن المشاركه وتشترط واقتسامه الربح تحقيق بهدف عمالئه مع مشاركه عقود في السالمي ا البنك يدخل -0

 الخسارة حال في الكامله المسؤولية االسالمي البنك يتحمل  -

  الخسارة حال في المسؤوليه االسالمي والبنك المركزي البنك من كل يتحمل  -
  الخسارة حال في الكامله المسؤولية العميل يتحمل  -
  الخسارة حال في المسؤوليه والعميل االسالمي البنك من كل يتحمل - 
 

 لقيمة العميل سداد يتم أن أ على ( بشرائها البنك يعد والذي العميل بطلب سلعه بشراء البنك يقوم عندما -3

 ؟ يسمى البيوع من النوع هذا فإن ) الحقا   تالمها واس الحال في السلعه

 المضاربه -            مركبه مرابحه -           التوليه بيع -        )فقهيه (بسيطه مرابحه - 

 ؟ االسالميه البنوك لدى االستثمار قنوات من ليست التاليه من أي-٤

 البيوع -         الديون شراء -           المشاركات -           المضاربه - 

 

 

 المفاهيم ذات صلة بإدارة ربحية وسيولة البنك التجاري-5

 ماسبق صحيح كل -التعارض بين الربحية والسيولة           -           االستخدامات -الموارد      -

 لالستخدامات يوجھھا لكي لديه متاحة وتصبح التجاري البنك خزينة إلى ترد التي األموال مصادر جميع بھا يقصد -2

 حقوق الموارد هذه تمثل، ولذلك.  الموارد هذه أصحاب نظر وجھة من المصلحة وتحقق بالنفع تعود التي المختلفة

 (. المحاسبي بالتعبير المطلوبات أو الخصوم) البنك لدى الغير

 (الموارد)
 

 :  نوعين إلى الموارد هذه تنقسم -4

 كل ماذكر صحيح -         الذاتيةغير الموارد -       الذاتية الموارد -
 

 البنك مال رأس بتوفير هؤالء يقوم حيث،  الملكية حقوق بأصحاب يعرف ما أو المؤسسين أموال ____ وتتضمن-3

 غير األرباح) االحتياطي مخصص خالل من نشاطه في البنك يتوسع قد والحقا،  نشاطه به يستھل ما عادة والذي

 موارد جملة من% 51 إلى%  51 بين ما الذاتية الموارد تشكل الغالب في) المال رأس زيادة خالل من أو( الموزعة

 ( .التجاري البنك

          غيرالذاتية الموارد -       الذاتية الموارد-

 

 

 للمحاضرة الخامسه 3الى  5من الفقرة  متحانات السابقهاسئله األ

  هنا ملخص المحاضرة الخامسه 
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 كما(.  االدخارية – الثابتة - الجارية)  التجاري البنك لدى الودائع أصحاب جميع أموال ______ وتتضمن -1

 من أما باالقتراض التجارية البنوك تقوم حيث،  الغير من المقترضة األموال أو الديون الذاتية غير الموارد تتضمن

 ( .التجارية البنوك الغالب في) األخرى البنوك من أو المركزي البنك

 ( .التجاري البنك موارد جملة من% 81 إلى%  91 بين ما الذاتية الموارد غير تشكل الغالب في)

          غيرالذاتية الموارد -       الذاتية الموارد

 الموارد توظيف فعلية،  التجاري للبنك المتاحة الموارد جميع استغالل أو توظيف بھا يتم التي الكيفية بھا يقصد -1

 (.األصول أو الموجودات بالتعبير الحسابي )الغير  لدى البنك حقوق تمثل هذه

 الغير االستخدامات -        االستخدامات-
 

 : في الغالب ما يكون البنك التجاري في جانب توظيف موارده بين خيارين -7

  كل ماذكر صحيح -توظيف يحقق ربحية عالية           -توظيف يحقق السيولة الكاملة         -
 

يعني يتم االحتفاظ بالموارد في شكل نقود أما بخزينة البنك التجاري أو في شكل ودائع تحت الطلب  _____ -8

يحقق البنك التجاري مصلحة ،وفي هذه الحالة . لدى البنك التجاري المركزي أو لدى البنوك األخرى ( جارية)

فالسيولة بالنسبة . ب متى ما أرادو ذلك أصحاب الموارد غير الذاتية ألن السيولة تكون حاضرة لعمليات السح

 .ودرجة عالية من الثقة في البنك التجاري   األمان لھؤالء تعني

 توظيف يحقق ربحية عالية           -        توظيف يحقق السيولة الكاملة-
 

في مجاالت ( %75)القدر األكبر من موارده ( يستخدم)فالبد أن يوظف  ___لكي يحقق البنك التجاري درجة عالية من 

 ، تعود عليه بعائد أو ربح 

    توظيف يحقق ربحية عالية -توظيف يحقق السيولة الكاملة         -
        

 توظيف يحقق ربحيه عاليه يتكون من ؟

 ( .ربح)توظيفھا في شراء األوراق المالية المدرة للعائد  -

 ( .سعر فائدة دائن)للغير مقابل الحصول على فائدة  اقراضھا -

 ( .ربح)استثمارها بصورة مباشرة في مشروعات مملوكة للبنك تحقق عائد  -

 كل ماذكر صحيح -

  

 ؟هوالتعارض بين الربحية والسيولة  -9

 ألنھا تحقق السيولة من مصلحتھم أن يوفر البنك التجاري لھم درجة عالية من  أصحاب الموارد غير الذاتية

 ( .ربح السيولة يساوي صفر)لكن في ذات الوقت نجد أن السيولة ال تحقق عائد ،  األمانلھم 

 لكن في ذات ،  الربحية من مصلحتھم أن يوفر البنك التجاري لھم درجة عالية من أصحاب الموارد الذاتية

 .  المخاطرالوقت نجد ان الربحية تجلب 

 كل ماذكر صحيح 
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 وفي%(. 111) السيولة من جدا   عالية درجة تحقيق األول المقام في هدفها إدارية سياسة توضح الشكل في( A) النقطة

 تحقق الوقت ذات وفي والدائنين المودعين رضا تحقق السياسة فهذه.  األمان من جدا   عالية درجة يصاحبها الوقت نفس

 . المالك رضا عدم

 
نفس الوقت  وفي%(. 100)عالية جداً من الربحية  إدارية هدفھا في المقام األول تحقيق درجةح سياسة الشكل توضفي ( E)النقطة 

  . .لمالك وعدم رضا المودعين فھذه السياسة تحقق رضا ا. يصاحبھا درجة عالية جداً من المخاطر

 

والدائنين من جانب  لكن مع تغلب مصلحة أصحاب الودائع ،الطرفينإدارية هدفھا في تحقيق رضا  في الشكل توضح سياسة( B)النقطة 

حد األطراف أصحاب المصالح ال  فھذه السياسة تعني األنحياز(. ربحية%25) حساب مصلحة المالك في الجانب األخر على(سيولة75%)

      .المتناقضة 

 

لى ع(ربحية%75) لكن مع تغلب مصلحة المالك من جانب ،إدارية هدفھا في تحقيق رضا الطرفين توضح سياسة في الشكل( D)النقطة 

أصحاب المصالح  فھذه السياسة تعني األنحياز ألحد األطراف (.سيولة%25) الودائع والدائنين في الجانب األخرحساب مصلحة أصحاب 

 المتناقضة 

 

فعند هذه النقطة . في الشكل(C)وهوما يتحقق فقد عند النقطة . لطرفين ولكن بقدر متساو  رضا اهدفھا هذه المره كسب  السياسة اإلدارية

 (.ربحية% 50)مع نصيب المالك تماماً  (سيولة% 50)أصحاب الودائع والدائنين يتساوى نصيب، تحديداً 

   مالحظات هامة

 (.أموال المالك أو حقوق الملكية)<<<<<<الموارد الذاتية 

 (.أموال أصحاب الودائع و أموال الدائنين)<<<<<<الموارد غير الذاتية 

تعريف كل 

 رسمه
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 : مكونات ميزانية البنك التجاري -5

 

 (االستخدامات)األصول  (الموارد)الخصوم 
 الودائع * 
 ودائع جارية  -       
 ودائع ألجل -       
 ودائع ادخارية -       
 
 االقتراض من الغير* 
 قروض من البنوك التجارية  -     
 قروض من البنك المركزي -     
 
 رأس المال* 
 أسھم ممتازة  -      
 اسھم عادية -      
 
 االحتياطي*  
 (أرباح غير موزعة)   
 
 
 
 

 (السيولة)النقدية * 
 االحتياطي القانوني -  
 السيولة الداخلية -  
 

 محفظة االوراق المالية* 
 أسھم -  
 سندات وأذون خزانة -  
 

 منح القروض والسلفيات للعمالء* 
 أفراد  -
 مؤسسات  -
 
 االستثمارات المباشرة* 
 صناعية -
 زراعية -
 خدمية -
 األصول الثابتة* 

تمثل ممتلكات البنك من اراضي ومباني واالت 
 وغيرها 

 

 : التالية بالمھام القيام من فالبد،  التجاري للبنك المالي المركز سالمة من للتحقق
 

 اليومية توقعاته مع تتماشى والتي السيولة عالية واألصول السيولة من كاف بقدر البنك يحتفظ (البنك سيولة إدارة)-5

 نسبة المركزي البنك من المقررة باالحتياطات احتفاظه إلى باإلضافة العمالء، ودائع من اليومي السحب عن والمتجددة

 .اليومية اإليداعات على الزائد اليومي السحب لمواجھة وذلك ودائعه لحجم
 

 :البنك احتياطات زيادة مصادر*

A. (القروض على فوائد: التكلفة)  المالية والمؤسسات البنوك من االقتراض. 

B. (أقل بأسعار البيع األصول، عوائد فقدان الوسطاء، تكاليف: لتكلفة)  للبنك المالية األصول بيع 

C. (البنك عمالء بعض خسارة العوائد، فقدان: التكلفة) بيعھا أو القروض بعض استدعاء. 

D. (الخصم سعر: التكلفة) أخير كملجأ المركزي البنك من االقتراض. 

E. عائدا تدر ال عاطلة أرصده كونھا في تتمثل االضافية االحتياطات تكلفة ان إال. 

f.       كل ماذكر صحيح 
 

 البنك تھدد قد والتي للودائع المتوقعة غير الخارجة التدفقات عن الناتجة الصدمات امتصاص هي المال رأس مھمة-2

   . باإلفالس

 إدارة سيوله البنك  -          البنك مال رأس إدارة -
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 :الملكية حقوق على العائد خفض إلى تؤدي المال رأس زيادة أن إال
 

 . األصول/  الربح صافي= األصول على لعائدا -

 الملكية حقوق/  الربح صافي= الملكية حقوق على العائد -

 الملكية حقوق/ األصول= الملكية حقوق مضاعف -

 األصولً  على العائد/  الملكية حقوق على العائد= الملكية حقوق مضاعف -

  الملكية حقوق مضاعف= الملكية حقوق على العائد×  األصولً  على العائد -

 كل ماذكر صحيح -
 

  في تتمثل المال رأس زيادة من المنفعة

 الملكية حقوق على العائد خفض -     االفالس احتماالت وخفض األمان زيادة -
 

  في وتتمثل المساهمون يتحملھا المال رأس زيادة من التكلفة

      االفالس احتماالت وخفض األمان زيادة -              الملكية حقوق على العائد خفض -
 

 :طريق عن المال رأس في التحكم يمكن

 .البنك أسھم وشراء بيع -

 . المحتجزة االرباح واستخدام الموزعة، األرباح نسبة تغيير -

 . المطلوبات بعض لشراء األصول بعض وبيع االئتمان، حجم بتغيير البنك أصول تغيير -

 كل ماذكر صحيح -
 

  االستثمارية المحافظ مكونات تنويع على المحافظة و االستثمارية األصول مخاطر انخفاض -4

 البنك موجودات \ أصول إدارة -         البنك مطلوبات \ خصوم إدارة
 

 :مايلي تحقيق خالل من ذلكتتم  البنك موجودات \ أصول إدارة

 .عالية فوائد لدفع استعداد وعلى المخاطر منخفضي مقترضين استھداف  -

 .منخفضة ومخاطر مرتفعة عوائد ذات مالية أصول في االستثمار -

 .االستثمارية المحافظ محتوى تنويع -

 . السيولة إدارة حسن -

 كل ماذكر صحيح -
 

 التي(  الودائع بخالف جديدة مطلوبات ابتكار في قدراتھا استغالل مجال في كبير تقدم الصرافة صناعة شھدت( 3

 .اإليداع شھادات إصدار و االقتراض على باالعتماد)  البنوك أرصدة مصادر بين االكبر المكانة احتلت

 البنك موجودات \ أصول إدارة -         البنك مطلوبات \ خصوم إدارة -
 

 : البنوك تواجھھا المخاطر من نوعان هناك (( البنك مخاطر إدارة))(1

 . السداد عدم مخاطر (5

 .(االستثمار إعادة ومخاطر األصول أسعار تغيير مخاطر).  الفائده سعر مخاطر (2

 كل ماذكر صحيح(      4
 

 :يلي فيما المخاطر إدارة وتتلخص

 .المحتملة المخاطر حصر (5

 .المخاطر حدوث احتماالت من الحد أو تفادي سبل تحديد (2

 .المبكر لإلنذار مؤشرات تعريف (4

 كل ماذكر صحيح (1              المخاطر لمواجھة اتخاذها الواجب االجراءات تحديد (3
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 : اآلتي تشمل المعايير وهذه،  أهدافھا تحقيق في التجارية البنوك نجاح مدى لتحديد رئيسية معايير ثالثة هناك

 كل ماذكر صحيح -التسويق             -          الربحية -        السيولة استقرار -
 

 طلبات لمواجھة سائله نقود الى موجوداته تحويل على كبيره قدرته تكون عندما سيوله لديه البنك بأن القول يمكن

 .  الدائنين من وغيرهم المودعين

 التسويق      -          الربحية -        السيولة استقرار

 

  العاليه السيوله ذات الموجودات في تتوفر ان يجب خصائص ثالث وهناك

 ( الحاجه وقت لنقود تحويلھا او بيعھا سھولة بمعنى)  للتداول القابليه- أ

 ( كبير بشكل الثمن متغيرة معادن او اسھم التكون ان. )  اسعارها استقرار- ب

 ( للنقد البنك حاجة الموجودات تغطي ان بمعنى. )  الموجودات قيمة استعادة إمكانية- ت

 كل ماذكرصحيح -ج
 

 : عوامل اربع على للخطر المالي مركزها تعريض دون الممكنه االرباح اقصى تحقيق على البنوك قدرة تعتمد

 الكل -الخدمات     تنويع -االقتراض     سياسة -االموال    توظيف -  الفائده ألسعار السعريه الفروق -
 

 التغييرات من البنك يستفيد وعادة. والودائع القروض على المركزي البنك يحددها التي القروض على الفائده وهي (5

 الفائده اسعار تختلف والقروض االئتمانيه التسھيالت وكذلك المده حسب تختلف الودائع على الفائده نسبة ان حيث بھا

  . العالميه االسواق في الفائده بأسعار وتتأثر.  المده حسب بھا

 الخدمات     تنويع -      االقتراض    سياسة -      االموال   توظيف -  الفائده ألسعار السعريه الفروق -
 

 ويجب(  نفسه للبنك المالي والفائض – والمستثمرين – المودعين اموال)  الماليه الموجودات من باالستفاده وذلك (2

 السيوله بين الموازنه البنك على لذلك.  االستثمار على مناسب عائد مع نسبيا منخفضه مخاطره درجة على المحافظه

 .  الماليه محفظته ادارة في والربحيه واالمان

 الخدمات     تنويع -       االقتراض   سياسة -         االموال توظيف -الفائده   ألسعار السعريه الفروق -
 

 فائده بأسعار االجنبيه واالسواق المحليه الماليه االسواق من لإلقتراض التفاوضيه قدرته في البنك ربحية وتتأثر( 4

 البنك من واخيرا االخرى التجاريه البنوك من االقتراض ويستطيع(  المالي المركز سالمة على تعتمد)  منخفضه

 . ذلك االمر تطلب اذا المركزي

 الخدمات   تنويع -           االقتراض سياسة -       االموال   توظيف -الفائده   ألسعار السعريه الفروق -
   
 عمالئه قاعدة توسيع خالل من البنك ربحية لزيادة يؤدي مما االيرادات تنوعت كلما المصرفيه الخدمات زادت كلما (3

 . التسويقيه الحمالت نجاح في بعيد حد الى هذا ويعتمد المحليه السوق في وحصته
 

   الخدمات تنويع -     االقتراض    سياسة -      االموال   توظيف -الفائده   ألسعار السعريه الفروق -
   
 التقدم في واالبتكارات التطورات ومواكبة مرضيه بصوره لعمالئھا البنوك تقدمھا التي المتنوعه الخدمات (4

  التجاريه البنوك بين المنافسه فرضتھا التي التشغيليه التكاليف وتقليل للعمالء الخدمات افضل تقديم بھدف التكنولوجي

           التسويق   -          الربحية -        السيولة استقرار

 

 

 

 

 خامسه،،انتهت المحاضرة ال،،
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 : على البعيد المدى في اإلجمالي المحلي الناتج-1

 المتاحة العمل عنصر كمية -ب               المتاحة المال راس عنصر كمية – أ

 ماتقدم جميع – د                       السائد التقني المستوى – ج
 

 : القريب المدى في االقتصاد توازن يتحقق قد – 2

 الكامل االستخدام مستوى يفوق مستوى عند -ب                                 الكامل االستخدام مستوى عند – أ

 ممكن ماتقدم جميع – د            الكامل االستخدام مستوى عن يقل مستوى عند – ج
 

 : االقتصاد توازن يتحقق ، البعيد المدى في – ٣

 الكامل االستخدام مستوى يفوق مستوى عند – ب                                  الكامل االستخدام مستوى عند – أ

 ممكن ماتقدم جميع – د              الكامل االستخدام مستوى عن يقل مستوى عند – ج
 

 : بسبب األعمال دورات تنشأ – ٤

 الواردات في الزيادة موجات – ب                                      للعمال الدورية اإلضرابات – أ

  األجور وعجز ، الكليين والعرض الطلب تقلبات – د                         األسعار مستوى في الموسمية التقلبات – ج
 

 : هو الكامن اإلجمالي المحلي الناتج -٥

 الكامل االستخدام مستوى عند الممكن الناتج – ب           لالستخدام مستوى أعلى عند الممكن الناتج – أ

 لالستخدام مستوى أدنى عند الممكن الناتج – د              للبطالة مستوى أعلى عند الممكن الناتج – ج
 

 : مايلي القريب الدمى في العرض منحنى انتقال أسباب من – ٦

 الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج مستوى زيادة – ب          الحقيقي اإلجمالي المحلي الدخل مستوى زيادة – أ

 الصادرات قيمة زيادة – د                             النقدية األجور مستوى زيادة – ج
 

 : ماعدا الكلي الطلب منحنى انتقال في يتسبب أن يمكن مايلي جميع – 7

 الحكومي اإلنفاق زيادة – ب                                األسعار مستوى ارتفاع – أ

 المستقلة الواردات زيادة – د                         المستقل االستثمار في النقص – ج
 

 : ل نتيجة التامة المزاحمة تحدث – 8

 المدفوعات ميزان في العجز – ب                  التجاري الميزان في العجز – أ

 للجمهور السندات ببيع الممول الموازنة في العجز – د                  الجاري الحساب في العجز – ج
 

 : عندما التضخمية الفجوة تحدث – ٩

 د  )و  (أ  )اإلجابتان – ب       الكامل االستخدام مستوى عند الكلي العرض على الكلي الطلب يزيد- أ
 الطبيعية البطالة معدل عن البطالة معدل ينخفض – د         الطبيعية البطالة معدل عن البطالة معدل يزيد – ج

 

 : عندما االنكماشية الفجوة تحدث – 1١

  الكامل االستخدام مستوى عند الكلي العرض على الكلي الطلب يزيد – أ

 الكامل االستخدام مستوى عند الكلي العرض عن الكلي الطلب يقل – ب

 الطبيعية البطالة معدل عن البطالة معدل يزيد – ج

  ج  )و  (ب  )اإلجابتان – د
 

 

 

 

 السادسهالمحاضرة 

 للمحاضرة السادسه 51الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 
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 ؟ عن مسؤول المركزي البنك -1

  القانونيه باالحتياطات االحتفاظ -                                            الماليه باالوراق االحتفاظ -

  وج ب االجابتين -      ( الزائده االحتياطات ) االضافيه البنوك باحتياطات االحتفاظ -
 

 ؟ المركزي للبنك المصرفي العمل تنظيم اجراءات من -0

  االفصاح متطلبات -                   االحتياطي والفحص التراخيص اجراءات -

  وب أ االجابتين -                                        االرباح جني اجراءات -
 

 ؟ المركزي البنك بها يقوم التي الوظائف من -3

 ج و أ االجابتين -        النقود عرض ادارة -        االسهم سوق ادارة -       الوطنيه العمله اصدار-

 ؟ المركزي البنك استقاللية الى تدعو التي باب االس أهم من -4

  تقدم مما الشيء -    القانوني االحتياطي معدل زيادة -   السياسيه التقلبات -    الفائضه االحتياطات معدل ارتفاع -
 

 المركزي؟ البنك يعتبر -7

  تقدم مما الشيء -       الخاص القطاع في معتبره جهة -     دوليه رقابيه جهة -   حكوميه سياديه جهة -

 ؟ هي المركزي البنك عليها ويركز يعتمد التي االساسيه السياسه -6

 تقدم مما الشيء -         الماليه السياسه -        االقتصاديه السياسه -     النقديه السياسه -
 
 

ويعتمد البنك . أهدافه هو مؤسسة مالية وسيطة تسعى لتحقيق التنمية األقتصادية وقد يكون تحقيق الربح من ضمن -5

المتخصص في المقام األول على رأس ماله  و االستدانة من المؤسسات المالية األخرى لكي يقوم بتقديم القروض 

والتسھيالت االئتمانية قصيرة الآلجل وطويلة اآلجل لتمويل األنشطة األستثمارية في القطاع الذي يخصص في تمويلة 

 ال يسمح للبنوك المتخصصة بقبول الودائع الجارية من الجمھور علماً بأنه في كثير من الدول، 

 البنوك الصناعيه  -         البنوك الزراعيه          -                البنوك المتخصص -
 

 ؟المتخصصة البنوك أنواع-2

  كل ماذكر صحيح -       بنوك االستثمار  -           العقارية البنوك -     البنوك الصناعية  -الزراعية        البنوك -

وفي الغالب . النباتي والحيواني  تنمية القطاع الزراعي بشقيه هو مؤسسة وساطة مالية متخصصة تھدف إلى  -4

حيث ، بإعتبار أنھم يمثلون الغالبية العظمى في هذا القطاع ، تعطي البنوك الزراعية األولوية لشرائح صغار المنتجين 

محرومون من إمكانية الوصول إلى التمويل الذي تقدمة مؤسسات التمويل الرسمية وعلى  –في العادة  –يكون هؤالء 

  .بنوك التجارية وجه الخصوص ال

      بنوك االستثمار  -           العقارية البنوك -     البنوك الصناعية  -       الزراعية البنوك

 

 

 

 

 

 

 
 

 للمحاضرة السادسه 1الى  5من الفقرة  متحانات السابقهاسئله األ

  هنا ملخص المحاضرة السادسه 
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 ؟الزراعي البنك خصائص -٤

( اقتناء األصول ألغراض االنتاج الزراعي) المشروعات الجديدةمنح التمويل طويل اآلجل بھدف االستثمار في  -

 .أو بھدف التوسع في مشروعات قائمة 

في المشروعات الجديدة أو ( رأس المال العامل) منح التمويل قصير طويل اآلجل لتوفير متطلبات التشغيل -

 .المشروعات القائمة 

ادوات الري وتوفير . خدمه كاالسمده والكيماويات المواد المست. اموال االجور ) متطلبات التشغيل اهمھا 

 (والطاقه الكھربائيه . المياه الالزمه للمشاريع 

 خدمات التسويقللمستفيدين من التمويل وكذلك  االرشاد الزراعييرتبط منح التمويل الزراعي بتقديم خدمات  -

 .لمستشارين االقتصاديين من المھندسين الزراعيين واالطباء البيطريين غالبا وبعض ا .التخزين و 

لكي تكون أكثر قرباً من ( بالقرى ) يتركز االنتشار الجغرافي لفروع البنوك الزراعية في المناطق الريفية  -

 .الشرائح المستھدفة من المزارعين 

 كل ماذكر صحيح -

 الصناعية البنوك تعطي، الغالب وفي.  الصناعي القطاع تنمية إلى تھدف متخصصة مالية وساطة مؤسسة هو -1

 في العظمى الغالبية يمثلون أنھم بإعتبار، ( الصغيرة الصناعات أصحاب)  والحرفيين المنتجين صغار لشرائح األولوية

 مؤسسات تقدمة الذي التمويل إلى الوصول إمكانية من محرومون – العادة في – هؤالء يكون حيث،  القطاع هذا

 للتنمية قوية دفعة أحداث في الصناعية البنوك على ويعول.  التجارية البنوك الخصوص وجه وعلى الرسمية التمويل

 التصنيع عملية دفع)  الزراعي والقطاع الصناعي القطاع مابين التشابك او الترابط عالقات تعزيز خالل من االقتصادية

 االقتصاد قطاعات بقية وكذلك للتطور الزراعي القطاع يدفع الصناعي القطاع تطور ان بمعنى(.  الزراعي
 

 ربنوك االستثما -              العقارية البنوك -        البنوك الصناعية -الزراعية        البنوك -

      ؟ خصائص البنك الصناعي  -1

 في المشروعات الجديدة ( إقتناء األصور الغراض االنتاج الصناعي) طويل اآلجل بھدف االستثماريمنح التمويل  -

 في المشروعات الجديدة ( رأس المال العامل) قصير طويل اآلجل لغرض التشغيليمنح التمويل  -

 إلجراء البحوث و الدراسات ( الجامعات ومراكز البحث العلمي)يمنح التمويل للجھات البحثية  -

 .مستھدفةاالنتشار الجغرافي لفروع البنوك الصناعية في المناطق الحضرية لكي تكون أكثر قرباً من الشرائح اليتركز -

 جميع ماذكر صحيح -
 

في المجال السكني أو في المجال غير تنمية القطاع العقاري هو مؤسسة وساطة مالية متخصصة تھدف إلى  -7

وفي الغالب تعطي البنوك العقارية األولوية للشرائح محدودة الدخل من الموظفين ، ( لألغراض التجارية)السكني 

وفي بعض . يملكون الموارد المالية الكافية إلنشاء العقارات التي يحتاجون إليھا بإعتبار أن هؤالء ال ، والعمال 

األحيان تساهم البنوك العقارية في إنشاء مشروعات البنيات األساسية عن طريق مشاركة الدولة أو عن طريق تكوين 

 .مع مؤسسات مالية أخرى ( محافظ أو صناديق أستثمارية)تحالفات مالية 

 بنوك االستثمار -           العقارية البنوك -     البنوك الصناعية  -عية       الزرا البنوك

 

 

 

 

 

 

 

 صناعيخصائص البنك الالحظوا عند المذاكرة خصائص البنك الزراعي تشبه 
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 هي؟خصائص البنك العقاري  -8

  لغرض االستغالل االستثماري في أو  بھدف تشييد المساكن الجديدة لغرض السكنيمنح التمويل طويل اآلجل

 .المجال التجاري أو الصناعي أو الزراعي 

  تجاري ، سكني ) اآلجل بھدف الصيانة و إعادة التأهيل للمباني القائمة في كافة القطاعاتتمنح التمويل قصير

 ( .زراعي ، صناعي ، 

  أصبحت البنوك العقارية مؤخراً تقوم باالستثمار المباشر في قطاع البناء و التشييد من خالل شركات مملوكه

سكنية وبيعھا عن طريق التمويل اإليجاري أو إنشاء المباني لھا عن طريق إنشاء المجمعات لألغراض ال

 .أو مباني الفنادق والمنتجعات السياحية وخالفھا من المباني لألستخدامات اآلخرى ( في األسواق )  التجارية

 كل ماذكر صحيح 

، ألعمال وتسمى ايضاً ببنوك ا مجال االستثمار الماليهو مؤسسة وساطة مالية متخصصة بدرجة كبيرة في -9

تعمل في مجال الوساطة في األسھم وشراء السندات ولكنھا ،  المعروف عن هذا النوع من البنوك بأنھا ال تقبل الودائع

المعروف عن ، وعلى صعيد آخر،  وتكوين محافظ االستثمار والصناديق االستثمارية، ( الحكومية و غير الحكومية)

ومن حيث مواردها تعتمد بنوك االستثمار بصفة أساسية على حجم ، تلفة بنوك االستثمار بأنھا التقدم القروض المخ

 .وإن احتاجت إلى السيولة تلجأ إلى االقتراض من البنوك التجارية ، رأس مالھا 

 االستثمار بنوك -           العقارية البنوك -      الصناعية البنوك -       الزراعية البنوك 

                

 بنك االستثمارخصائص -51

 (التداول سوق) الثانوية والسوق( اإلصدار سوق) األولية السوق في البنوك هذه تنشط •

  النقدية األموال إلى تحتاج التي الصناعية الشركات و األعمال رجال بمعاونة تقوم •

 . والخصخصة االستحواذ و الدمج و الشركات هيكلة بإعادة المتعلقة االستشارات تقدم •

 ، (المالية العواصم) الكبيرة الحضرية المراكز في وتتواجد( األعمال رجال فئة) محدوده فئة على تعامالتها في تركز •

 كل ماذكر صحيح •
 

هو مؤسسة مالية وسيطة تسعى لتحقيق الربح  من خالل تقديم القروض و التسھيالت االئتمانية قصيرة وطويلة -55

فضالً ، ( الخدمات ، الصناعة ، الزراعة ) اآلجل لتمويل كافة األنشطة األستثمارية في مختلف القطاعات االقتصادية 

الشامل إذن يقوم بوظائف البنوك التجارية ووظائف البنوك فالبنك ، عن قيامه بتقديم شتى أنواع الخدمات المصرفية 

 .المتخصصة  معا 

 البنك المتوسط  -البنك الجزئي               -          البنك الشامل -

 

 

 

 

  

 

 

 سادسه،،انتهت المحاضرة ال،،
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 : للنقود الشرائية القوة تنخفض 1– 

 االقتصادي الركود مرحلة في – ب                                                       االقتصادي االنتعاش مرحلة في – أ

  ب  )و  (أ –د        النقدي الدخل ارتفاع من أكبر بنسبه لألسعار القياسي الرقم يرتفع عندما – ج

 : المكبوت بالتضخم يقصد  2–

 األساسية االستهالكية السلع أسعار دعم لسياسة الحكومة تبني – أ

 بالمجان األساسية االستهالكية السلع توزيع لنظام الحكومة تبني – ب

 الحرة السوق آللية االستهالكية السلع أسعار ترك – ج

 ( ج ) و ( أ ) - د
 

 الركودي التضخم يتسم - ٣

 البطالة معدل وانخفاض التضخم معدل انخفاض -ب              البطالة معدل وانخفاض التضخم معدل بزيادة – أ

 البطالة معدل وارتفاع التضخم معدل انخفاض – د              البطالة معدل وارتفاع التضخم معدل ارتفاع – ج
 

 : بواسطة االقتصادي النمو تحقيق في النقدية السياسة تسهم أن يمكن – ٤

 االدخار معدل تخفيض – ب                  االستهالكي اإلنفاق زيادة – أ

 الفائدة معدل زيادة – د                 التضخم معدل تخفيض – ج
 

 عندما المفرط التضخم يحدث – ٥

 الضرائب بزيادة الحكومة تقوم – أ

 المركزي البنك من االقتراض بواسطة الموازنة في الكبير العجز بتمويل الحكومة تقوم- ب

 الفائدة معدل بتخفيض المركزي البنك يقوم – ج

 االحتياطي نسبة بزيادة المركزي البنك يقوم – د
 

 إلى الطلب زيادة عن الناتج التضخم يعزى – ٦

 باستمرار اليمنى الجهة نحو الكلي الطلب منحنى انتقال - ب                                    النقد عرض زيادة – أ

 ماتقدم كل – د      االقتصادي للنمو بالنسبة المتفائلة التوقعات – ج
 

 إلى ستؤدي النقد عرض في المستمرة الزيادة فإن ، الكينزي التحليل إلى استنادا – 7

 اإلنتاج مستوى انخفاض – ب             األسعار مستوى انخفاض – أ

 ج ) و ( ب– د                                التضخم – ج
 

 لزيادة تستجيب الحكومة فأن ، السياسة الناحية من مرغوبة غير البطالة بأن دراية على العمال بأن افترضنا إذا – 8

 ؟ التضخم من النوع هذا على يطلق ماذا التضخم إلى يؤدي مما ، النقد عرض بزيادة األجور

 التكاليف زيادة تضخم – ب                        الطلب زيادة تضخم – أ

 مكبوت تضخم – د                          مفرط تضخم – ج

 

 

 

 

 

 السابعهالمحاضرة 

 للمحاضرة السابعه 8الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 
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 ؟ النقديه للسياسه الكميه االدوات من -1

  المفتوح السوق عمليات -           معا السابقتان االجابتان -       االقراض فائدة أسعار تحديد -         االئتمان ترشيد -
 

 الى؟ السعودية العربيه المملكه في الوطنيه العمله اصدار مهمة تسند-2

  التجارة وزارة مع بالتعاون الماليه وزارة -  العربي النقد مؤسسة -    والتخطيط االقتصاد وزارة -     المال سوق هيئة -
 

 تحقيق؟ الى النقديه السياسه تهدف-٣

  ماتقدم كل -       الكامل االستخدام -        االقتصادي االستقرار -      االقتصادي النمو -
 

 ؟ الى ذلك فسيؤدي الفائدة سعر زيادة المركزي البنك قرر اذا -4

  واالستهالك االستثمار زيادة -                   واالستهالك االستثمار انخفاض -
  ج و ب االجابتين -             االستهالك وزيادة االستثمار انخفاض -

 ؟ الى النقديه السياسه تهدف -1

  االقتصادي واالستقرار النمو تحقيق -            الدوله في العام االنفاق اوجه تحقيق -
  وج ب االجابتين -                         الكامل االستخدام تحقيق -
 

 ؟ باستثناء النقديه للسياسه الكميه االدوات من يعتبر مايلي كل -6

  االنتاجي غير الكلي االنفاق من الحد -            القانوني االحتياطي نسبة تغيير -
 المفتوحه السوق عمليات -                          الخصم معدل تغيير -
 

 ؟ المركزي البنك يحددها والتي القانوني االحتياطي نسبة تراوح -7

  10_30%مابين -              5_20% مابين -                 5_10%مابين –          10_20%مابين -
 

 ؟ مايلي التوسعيه النقديه السياسه تعني -8
 ماتقدم كل -        الخصم سعر زيادة -             القانوني االحتياطي نسبة زيادة -        الفائده سعر تخفيض -
 
 
 مرت نشأة وتطور البنوك اإلسالمية في شكلھا الحديث بثالثة مراحل رئيسية يمكن تفصيلھا على النحو التالي-5
 كل ماذكر -    مرحلة انتشار البنوك اإلسالمية  -     مرحلة العمل المصرفي الجماعي  -   مرحلة المبادرات الفردية -

 تتكون من ؟ مرحلة المبادرات الفردية -2

 .بـ ماليزيا   1940مبادرة انشاء صناديق ادخار بدون فائدة في عام  -

 .في الباكستان   1950مبادرة ثانية إلنشاء صناديق ادخار بدون فائدة في عام  -

 (.محافظة الدقھلية )في مصر بميت غمر  1963في عام ( بنوك بدون فوائد)مبادرة ثالثة بنوك االدخار المحلية  -

 كل ماذكر صحيح -
 

 انتھت باستيالء الدولة عليھا وتحويلھا إلى بنوك سياسيةأن مبادرة بنوك االدخار المحلية تم وقف مسيرتھا ألسباب -4

 تعمل بفوائد تحت اسم بنك ناصر االجتماعي

 خطأ -                          صح -

 ؟مرحلة العمل المصرفي الجماعي  -3

 ، بالمملكة العربية السعودية وكذلك انشاء بنك دبي اإلسالمي( جدة)انشاء بنك التنمية اإلسالمي : 1975العالم  -

 .انشاء التمويل اإلسالمي في دولة الكويت : 1977العام  -

ظيرة تحمل اسم فيصل اإلسالمي وثم إنشاء بنوك ن( السودان)انشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداني : 1978العام  -

 كل ماذكر صحيح –                .االردن ، البحرين ، تركيا ، مصر: في دول مثل 

 

 للمحاضرة السابعه 8الى  5من الفقرة  متحانات السابقهاسئله األ

 هنا ملخص المحاضرة السابعه 
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 من أبرز التطورات التي شھدتھا مرحلة انتشار البنوك اإلسالمية  -1

 .انشاء بنك باسم بان امريكا االسالمي في االرجنتين : 1980العام  -

 .باسم بيت التمويل االسالمي في انجلترا انشاء بنك : 1982العام  -

 شھدت هذه المرحلة انتشاراً واسعاً للبنوك اإلسالمية في مختلف دول العالم اإلسالمية وغير اإلسالمية: 1983العام  -

  كل ماذكر صحيح -
 

 :دولة وتتسم باآلتي  90بنك وشركة إسالمية في أكثر من  450إلى وجود  2012تشير إحصائيات عام  -1

 . 2015ترليون دوالر في 3ترليون دوالر يتوقع أن يرتفع إلى حدود  5.1يقدر حجم معامالتھا بحوالي  -

 .من اجمالي أصولھا في الخليج  34% -

 .ونظام النوافذ أو الفروع ( الثنائي)النظام المزدوج ، النظام الشامل : أشكال التواجد في مختلف دول العالم  -

 كل ماذكر صحيح -
 

 :مبادئ هامة تحكم طبيعة عمل البنوك اإلسالمية وتتمثل هذه المبادئ في اآلتي  توجد ثالثة -7

 كل ماذكر صحيح -         إباحة المشاركة في الربح والخسارة  -    تحريم الغرر -       تحريم التعامل بالربا -

  بمعنى تحريم التعامل بسعر الفائدة اخذاً وعطاءا

          إباحة المشاركة في الربح والخسارة  -           تحريم الغرر -       تحريم التعامل بالربا -

 .بمعنى تحريم الغش في جميع المعامالت التي تجربھا البنوك اإلسالمية مع الغير 

 إباحة المشاركة في الربح والخسارة     -    تحريم الغرر -       تحريم التعامل بالربا -

 .استنادا على القاعدة الفقھية التي تنص على الُغنم بالُغرم أو الضمان بالخراج ( المشاركة في المخاطر) هو

     إباحة المشاركة في الربح والخسارة -تحريم الغرر     -       تحريم التعامل بالربا -

 :تشمل ، يندرج تحت هذه الصيغ أربعة أنواع من العقود  -8

 كل ماذكر صحيح  -         عقد الُمساقاة -     عقد المزارعة  -       .عقد المضاربة  -    عقد المشاركة -
 

 ال المال رأس من رأس من بجزء العقد أطراف من طرف كل يساهم بحيث، (مال+مال) المال في ____ وهو -9

 شريك كل حصة نسبة بحسب توزيعه يتم الربح تحقيق حالة وفي،  الشراكة أطراف بين األنصبة في التساوي يشترط

 . الخسارة تحقق حالة في األمر وكذلك المال رأس في

      عقد الُمساقاة -     عقد المزارعة  -       .عقد المضاربة  -     عقد المشاركة-
 

     يمكن للبنك اإلسالمي أن يدخل شريكا بالمال مع طرف آخر أو مجموعة  من الشركاء -51

 عقد الُمساقاة -     عقد المزارعة  -       .عقد المضاربة  -     عقد المشاركة-
      

 تتكون عقد المشاركه من ؟ -51

 .المشاركة الدائمة وهي التي تظل فيھا أنصبة اطراف المشاركة الثابتة والتتغير -

 كل ماذكر صحيح  -                   المتناقصة او المنتھيه بالتمليك المشاركة  -

 والطرف( المال رب) يسمى  وهذا واستثماره تشغيلة في الخبرة يملك وال المال يملك أحدهما طرفين بين عقد هو-52

 المال يملك ال ولكنه األسواق في األموال تشغيل أو العمل في الخبرة لدية اآلخر

  عقد الُمساقاة -     عقد المزارعة  -        عقد المضاربة -    عقد المشاركة -
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الشريعة اإلسالمية في جميع معامالتھا المصرفية واالستثمارية ومن هو مؤسسة وساطة مالية تلتزم بتطبيق أحكام 

ومن خالل إطار ، خالل تطبيق مفھوم الوساطة المالية القائم بصفة أساسيه على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة 

 .الوكالة بنوعيھا العامة و الخاصة 

 التنميه االسالميه -            صيغ الديون          -                   البنك االسالمي -

على أن يعطيه ماالً يستثمره له و الربح يقسم بينھما بنسبة معلومة ( ___)يتفق رب المال مع صاحب العمل  -54

أما الخسارة فإن حدثت فيتحملھا  رب المال وحده ويتحمل العامل في المال ، شائعة في الربح وليس من رأس المال 

أما إذا كان مقصراً وثبت عليه فھو يضمن تلك الخسارة التي تحققت والشيء ، حصوله على عائد خسارة جھده وعدم 

 .على رب المال 

  عقد الُمساقاة -     عقد المزارعة  -        عقد المضاربة -    عقد المشاركة  -
 

 أو العكس( مضارب)بالعمل يمكن للبنك اإلسالمي أن يدخل شريكاً بالمال مع طرف آخر أو مجموعة شريكاُ  -53

  عقد الُمساقاة -     عقد المزارعة  -        عقد المضاربة -    عقد المشاركة  -
 

 ؟في التطبيق العملي يوجد نوعين من المضاربة -51

  كل ماذكر صحيح -              المضاربة المطلقة -         المضاربة المقيدة -

 وبموجبھا يحدد رب المال للمضارب مجال معين أو نشاط معين ليستخدم فيه رأس مال المضاربة -51

 كل ماذكر صحيح  -              المضاربة المطلقة -         المضاربة المقيدة -
 

 وبموجبھا يترك رب المال الحرية للمضارب في اختيار النشاط الذي يستخدم فيه رأس مال المضاربة -57

 كل ماذكر صحيح  -              المضاربة المطلقة -         المضاربة المقيدة -
 

ولذلك فھي ، (أرض+مال)___وهو عقد بين طرفين احدهما يملك المال والطرف اآلخر يملك أرض صالحة  -58

 .أو يعمل عليھا ___عبارة عن دفع األرض من مالكھا إلى من ي

   عقد الُمساقاة -      عقد المزارعة -       عقد المضاربة  -    عقد المشاركة -

 ؟       يمكن للبنك اإلسالمي أن يدخل شريكاً في المزارعة على النحو التالي -59

 يمثله البنك اإلسالمي بإعتباره مقدم التمويل المطلوب للزراعة -

 .يمثله صاحب األرض الذي يحتاج إلى تمويل  -

 كل ماذكر صحيح  -
 

متخصصاً من المشاركة في القطاع الزراعي بين طرفين صاحب بستان وطرف آخر يقوم على نوعاً ___ُتعتبر  -21

 (.تمويل لعمليات الري+بستان)ويكون له من ريعھا جزء معلوم ، سقي النخيل والكرم ومصلحتھا 

   عقد الُمساقاة -      عقد المزارعة -       عقد المضاربة  -    عقد المشاركة -

 ؟طرفاً شريكاً على النحو في عقد الُمساقاة على النحو التالي يكون مي يمكن أنالبنك اإلسال -25

 .أو مشروعات الري ، ُيمثله البنك اإلسالمي الذي يقوم بتمويل مشروعات مياه الشرب  -

 . ُيمثله صاحب البستان أو الشريك القائم عليه بالسقي والمواالة بخدمته حتى تنضج الثمار -

 كل ماذكر صحيح  -
 

 ؟العقود من أنواع الثالثة الصيغ هذه تحت يندرج -22

  كل ماذكر صحيح -           عقد بيع االستصناع -        عقد بيع السلم  -            عقد بيع المرابحة -

حيث أن عقد شراء السلعة المبيعة يوضح تكلفة ، يقوم هذا العقد أساساً على فكرة البيع اآلجل أو البيع بالتقسيط  -24

 الشراء الفعلية ويضيف إليه البنك مبلغاً يزيد عليه باالتفاق مع المشتري على تلك الزيادة

     االستصناع بيع عقد -             السلم بيع عقد -            المرابحة بيع عقد- 
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حيث يقوم بتوضيح التكلفة ، (صاحب السلعة)المعلوم أن البنك اإلسالمي في هذه المعاملة يقوم بدور التاجر -23

الفعلية ومبلغ الربح المتفق عليه والذي يضاف لقيمة السلعة لتحديد ثمن البيع اإلجمالي الذي يتحمله العميل أو 

        ( المشتري)الزبون

     االستصناع بيع عقد -             السلم بيع عقد -            المرابحة بيع عقد- 

 عقد بيع المرابحه شكلين ؟في التطبيق العملي يأخذ  -21

 .حيث السلع في حوزة البنك ويقوم بعرضھا للبيع بالتقسيط على من يرغب في شرائھا( العادي)البيع المطلق  -

 .حيث يأمر العميل البنك بشراء سلعة معينة يرغب هذ العميل في شرائھا ، البيع لآلمر بالشراء  -

 كل ماذكر صحيح  -
 

وهو بيع يقع على سلعة غير موجودة وقت التعاقد وغير مشاهدة للمشتري ولكن وجودها ممكن في الزمن  -21

حصاده وجمعه على أن يتم تسليم الثمن للبائع وقت  المستقبل مثل بيع التمر والقمح و األرز والذي لم يأت بعد حين

 ابرام العقد

    االستصناع بيع عقد -                 السلم بيع عقد -            المرابحة بيع عقد- 

ولذلك أحيط هذا العقد ببعض القيود التي تھدف (. يقدم فيه الثمن ويؤخر المبيع)هو بيع آجل بعاجل  ____فعقد -27

 (.مال مقابل سلعة)في المقام األول إلى الجدية مع إمكانية تسليم السلعة المبيعة وفقاً للمواصفات المتفق عليھا 

    االستصناع بيع عقد -                 السلم بيع عقد -            المرابحة بيع عقد- 
 

في التطبيق العملي يقوم البنك اإلسالمي بدور المشتري سواء من مزارع أو من مصنع ليقوم بإعادة بيعھا بعد  -28

 الحصول عليھا

   االستصناع بيع عقد -                 السلم بيع عقد -            المرابحة بيع عقد- 
  

على شراء ما سيتم صنعه من سلعة محددة المواصفات كالشبابيك أو األبواب أو العقارات أو  ___وهو عقد مع  -29

ويتم ، وهو أساس لكثير من عقود بيع السلع التي تتم على هذه الصورة في عالمنا اليوم ، السفن أو الطائرات وخالفھا

 .عقد مع دفع كامل الثمن تسليم السلعة في زمنھا المستقبل بناء على االتفاق المبرم بين طرفي ال

        االستصناع بيع عقد -         السلم بيع عقد -            المرابحة بيع عقد- 
     

أو انتاج سلعة معينة لصالح  ___في التطبيق العملي يقوم البنك اإلسالمي بالتعاقد مع من هو متخصص في  -41

 .في مقابل ربح معلوم (المشتري)عميلة 

       االستصناع بيع عقد -         السلم بيع عقد -            المرابحة بيع عقد- 

وأساس هذا العقد هو بيع لمنافع األشياء ، هو من العقود الشرعية المعلومة التي تتعامل بھا البنوك اإلسالمية  -45

  (. تقديم منفعه مقابل مال)مع بقاء أصولھا في ملكية البنك 

 البنك االسالمي -صيغ الديون                   -                 رأو التأجيااليجارة عقد  -

 مايعرف وهو،  أخرى جھة أي إلى يؤجره أن في الحق ذلك بعد يملك والذي مالكه إلى األصل يعود المدة بإنتھاء -42

 التشغيلية أو العادية االجارة بأسلوب

 البنك االسالمي -صيغ الديون                   -                 االيجارة أو التأجيرعقد  -

وهو الذي يتم منحه للغير مع استرداد أصل المبلغ فقط دفعة واحدة أو على أقساط ودون الحصول على عوائد في  -44

 .شكل فوائد أو في شكل أرباح 

 البنك االسالمي -                  صيغ الديون -                 عقد االيجارة أو التأجير -

 

 سابعه،،انتهت المحاضرة ال،، 



 املنادي /إعداد أخوكم                                         د عصام الليثي                                                                                                        5341-5341ملخص النقود والبنوك 
34 

 

 

 

 : هي التجارية البنوك وظائف أهم من-1

 القروض تقديم – ب                               الودائع قبول – أ

 ماتقدم كل – د                 التجارية األوراق خصم – ج
 

 ؟ التجاري للبنك العليا لإلدارة بالنسبة المھمة األمور من يعتبر يلي مما أي – 2

 تكلفة بأقل األموال على الحصول – أ

 السحوبات لمواجھة السيولة من معقولة بنسبة االحتفاظ -ب

 الموجودات تنويع خالل من المخاطر تقليل – ج

 ماتقدم كل – د
 

 ؟ التجارية للبنوك عائد أكبر يحقق يلي مما أي – 4

 المالية األوراق خصم -ب                              االحتياطيات – أ

 القروض – د            األخرى البنوك لدى الودائع – ج
 

 إلى القانوني االحتياطي نسبة زيادة تؤدي - 3

 القروض منح على البنوك قدرة زيادة – أ

 القروض منح على البنوك قدرة انخفاض -ب

 النقدي المضاعف قيمة انخفاض – ج

 ( ج)  و(  ب)  - د
 

 إلى وبالتالي ، األسعار ارتفاع إلى االقتصادي االنتعاش حالة تؤدي – 1

 النقود قيمة انخفاض – ب                   النقود قيمة ارتفاع – أ

 االقتصادي النمو معدل انخفاض – د              الفائدة أسعار انخفاض – ج
 

 الذي الفائدة سعر هو الخصم معدل – 1

 التوفير ودائع على التجارية البنوك تدفعھ – أ

 التجارية للبنوك المقدمة القروض على المركزي البنك يفرضھ – ب

 الطلب ودائع على التجارية البنوك تدفعھ – ج

 البنوك احتياطيات على المركزي البنك يدفعھ – د
 

 التجاري البنك مطلوبات مكونات أهم يعتبر يلي مما أي – 7

 القروض – ب                  االحتياطيات – أ

 الودائع – د                      األسھم – ج
 

 بواسطة النقود يخلق أن التجاري للبنك يمكن – 8

 استثماراتھ بعض بيع – أ

 احتياطياتھ زيادة -ب

 فائضة احتياطيات يمتلك كان طالما اإلقراض في التوسع – ج

 

 

 الثامنهالمحاضرة 

 للمحاضرة الثامنه 53الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 
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 M 1 من وليس 2M النقد عرض من جزءا يعتبر يلي مما أي -9

 الطلب تحت ودائع – ب                      التداول في العملة – أ

 األجل قصيرة االستثمارية الودائع – د                     السياحية الشيكات – ج
 

 M5 النقد لعرض مكون أكبر ماهو – 51

 السياحية الشيكات – ب                     الطلب تحت الودائع – أ

 االدخار ودائع – د                          المتداول النقد – ج
 

 نسبة وكانت دينار 411 الكلي واالحتياطي دينار 5111 بالبنك الودائع إجمالي كان إذا

 :التالية األربع األسئلة عن أجب. دينار 711 القروض وإجمالي%  51 القانوني االحتياطي

 

 هو نقدا بھ االحتفاظ البنك من المطلوب القانون االحتياطي مبلغ – 55

 دينار 211 – ب                 دينار 411 – أ

 صفر – د               دينار 511 – ج
 

 الفائض أو الحر االحتياطي مبلغ – 52

 دينار 211 – ب             دينار 411 – أ

 صفر – د            دينار 511 – ج
 

 مساوي الحر االحتياطي يكون جديدة قروض تقديم عن ويعجز قروض من مايمكن أقصى البنك يقدم عندما – 54

 دينار 211 – ب                دينار 411 – أ

 صفر – د              دينار 511 – ج
 

 هو حاليا البنك هذا في المشتقة الودائع مقدار – 53

 دينار 711 – ب            دينار 411 – أ

 صفر – د          دينار 511 – ج

 

 

 ؟ على المبادالت غراضال النقود على الطلب يعتمد

 ب و أ االجابتين -                      االدخار معدل -              الفائده معدل -             الدخل مستوى -
  

 ؟ النقود )عرض( كمية لتغير نتيجة تغييرات من النقود لوحدة الشرائيه القوة على مايطرأ __________ تفسر

  توبين  _بومول نظرية -               النقود لكمية التقليديه النظريه -

  لفريدمان النقود لكمية الحديثه النظريه -                               الكينزيه النظريه -
 

 لالسعار العام توى والمس النقود كمية بين العالقه لتوضيح فيشر وضعها التي التبادل معادلة في

MV=PQ الرمز إنف V ؟ يعني 

 النقود دوران سرعة -        لالسعار العام المستوى -        المبادالت كمية -          للمبادالت النقود كمية -
 

 ؟ الى ستؤدي النقود عرض في المستمره الزياده فان الكينزي التحليل الى استنادا  

 االنتاج مستوى انخفاض -        االسعار مستوى ارتفاع -        االسعار مستوى انخفاض -
 االنتاج مستوى ارتفاع -
 
 
 
 
 

 للمحاضرة الثامنه 3الى  5من الفقرة  متحانات السابقهاسئله األ
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 المحاضرة الثامنه

 ؟بأنھا جميع مصادر األموال التي ترد إلي خزينة البنك وتصبح متاحة لديه لكي يوجھھا لالستخدامات المختلفة 

 البنوك  -النقود                   -               الموارد  -
 

 خارجيهال -               الداخليه  -؟                 تعرف الموارد الذاتيه بالموارد
 

 الخارجيه  -الداخليه                   -؟            بالموارد الموارد غير الذاتيةتعرف 

 تخلتف موراد البنك اإلسالمي عن الموارد المتاحة لدى البنك التجاري من حيث

 االلتزامات والمكونات -                      البنود والمكونات -المطلوب والمكونات               -

 :هما أساسيين، مصدرين اإلسالمي للبنك الذاتية الموارد تتضمن

 الملكية حقوق أصحاب بأموال يعرف ما أو المؤسسين أموال -

 .مخصصات االهالك وصافي الموجودات الثابتة (الموزعة غير األرباح مخصص) االحتياطي -

 كل ماذكر  -
 

خالفا للبنك التجاري، ينتظر أن تشكل موارد البنك اإلسالمي الذاتية نسبة أكبر من تلك النسبة التي لدي البنك التجاري 

 %(.25إلي % 20ما بين  -عادة  -تتراوح هذه النسبة )من جملة موارده 

 خطا   -                 صح -

 :الودائع من التالية األنواع تضم والتي الودائع، أصحاب أموال اإلسالمي بالبنك الذاتية غير الموارد تتضمن

 الكل -   األموال المقترضة من الغير -  الودائع االدخارية  -  الودائع االستثمارية -.  (الجارية)الودائع تحت الطلب  -

             

ال تعتبر من نمط المعامالت الربوية  ____حيث ال يختلف البنك اإلسالمي عن البنك التجاري في هذا الجانب لكون أن 

 (.يقبلها البنك اإلسالمي بموجب عقد أمانة يجوز له التصرف فيها)

 الكل -   األموال المقترضة من الغير -  الودائع االدخارية  -  الودائع االستثمارية -  .(الجارية)الودائع تحت الطلب  -
 

ويقوم البنك اإلسالمي . لدي البنك التجاري، باعتبارها نمط من المعامالت الربوية( الثابتة)وهي بديل للودائع اآلجلة 

 (بصورة مباشرة أو غير مباشرة)واستخدامها  ____بتلقي 

 الكل -   ن الغيراألموال المقترضة م -  الودائع االدخارية  -  الودائع االستثمارية -  .(الجارية)الودائع تحت الطلب  -
 

 أهم مصدر على االطالق لموارد البنك اإلسالمي الخارجيةمن تعتبر 

 الكل -   األموال المقترضة من الغير -  الودائع االدخارية  -  الودائع االستثمارية -  .(الجارية)الودائع تحت الطلب  -
 

المضاربة حيث ويقوم /المشاركةعقد على أساس ___ يعتبر من نمط المعامالت الربوية، فيجوز للبنك اإلسالمي أن يقبل

 (بصورة مباشرة أو غير مباشرة)باستخدام أموال هذه الودائع 

   األموال المقترضة من الغير -  الودائع االدخارية  -  الودائع االستثمارية -.  (الجارية)الودائع تحت الطلب  -
  

شريطة أن يتم هذا االقتراض وفق حيث يسمح للبنوك اإلسالمية باالقتراض أما من البنك المركزي أو من البنوك األخري 

 صيغة القرض الحسن، واال فال يجوز لها االقتراض من الغير

 األموال المقترضة من الغير -        الودائع االدخارية  -      الودائع االستثمارية -.       (الجارية)الودائع تحت الطلب 
    

 (. تعتبرأضعف مكون في جانب الموارد غير الذاتية بالنسبة للبنك اإلسالمي)

 األموال المقترضة من الغير -        الودائع االدخارية  -      الودائع االستثمارية -.       (الجارية)الودائع تحت الطلب 
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 هي ؟ ٣من  اإلسالمية تتكون بالبنوك االستخدامات

 توظيف قد يحقق ربح أوخسارة -ب      توظيف يحقق السيولة الكاملة  -أ

  جميع ماذكر صحيح -ر                توظيف ال يحقق عائد -ج
 

وفي هذا ال يختلف البنك اإلسالمي عن نظيره البنك التجاري، يحتفظ بجزء من موارده في شكل نقود أما في خزينتة، أو 

 رية لدي البنك المركزي، أو لدي البنوك األخريفي شكل ودائع جا

          توظيف ال يحقق عائد -ج        توظيف قد يحقق ربح أوخسارة -ب       توظيف يحقق السيولة الكاملة -أ
        

يحقق البنك اإلسالمي مصلحة أصحاب الموارد غير الذاتية ألن السيولة تكون حاضرة لعمليات السحب متى ما أرادو 

 .ودرجة عالية من الثقة في البنك اإلسالمي ____فالسيولة بالنسبة لهوالء تعني . ذلك

 العدل -الخوف                      -                       األمان -

حقق ربح أوخسارة ويوضح لنا هذا الجانب من االستخدامات االختالف الجوهري بين البنك اإلسالمي والبنك توظيف قد ي

 التجاري، حيث يستخدم تشكيلة من الصيغ اإلسالمية والتي تشمل

 (.المساقاة/المزارعة/المضاربة/المشاركة: )صيغ المشاركات أو الشركات -

 (.ناعاالستص/السلم/المرابحة: )صيغ البيوع - 

 (.اجارة منتهية بالتمليك/اجارةعادية) :صيغ االجارة أو التأجير - 

 جميع ماذكر صحيح  -

 :لتشمل اآلتي  تكون لدي البنك اإلسالمي القدرة على تنويع مجاالت التوظيف لموراده

 (.الحكومية أذون الخزانة/السندات)توظيفها في شراء األوراق المالية عدا تلك التي تستند على سعر الفائدة  -

 .الدخول في شراكات مع الغير في مختلف األنشطة الزراعية والصناعية والتي تكون مباحة شرعا - 

 (.في مختلف السلع والخدمات المباحة شرعا)االتجار مع الغير  - 

 يقوم البنك اإلسالمي منفردا باالستثمار المباشر في المجاالت المباحة شرعا - 

  جميع ماذكر صحيح -
 

شمل ذلك الحالة التي يقوم فيها البنك اإلسالمي باقراض جانب من موارده للغير عن طريق صيغة القرض الحسن، وي

وهو كما هو معلوم قرض بدون فائدة وال يحقق عائد للبنك اإلسالمي، ولذلك يتم اللجؤ إليه من قبل البنوك اإلسالمية في 

 ار حزمة من العقودنطاق محدود أو الخيار اآلخر يتم اللجؤ إليه في اط

                 توظيف ال يحقق عائد -ج        توظيف قد يحقق ربح أوخسارة -ب      توظيف يحقق السيولة الكاملة  -أ
 

 ؟هيأنواع المخاطر التي تتعرض لها البنوك اإلسالمية 

 (.ترتبط أكثر بصيغ البيوع وصيغة القرض الحسن)مخاطر التمويل أو االئتمان  -

 (.ترتبط أكثر بطبيعة الودائع بالبنك اإلسالمي)مخاطر السيولة  - 

 (.ترتبط أكثر بصيغ البيوع وصيغ المشاركات)مخاطر السوق  - 

 (.التقنية المصرفية الحديثة/البنوك المركزية/خبرة العنصر البشري/ترتبط أكثر بصيغ المشاركات)المخاطر التشغيلة  -

 (.قبول المجتمع الدولي لفكرة البنوك اإلسالميةترتبط بمدي )المخاطر السياسة  -

 جميع ماذكر  صحيح  -
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 اإلسالمي البنك ميزانية بنود

 
 

 وظائف البنك اإلسالمي مقارنة بوظائف البنك التجاري

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الثامنه،،انتهت المحاضرة ،،
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 تكون البنك موجودات فإن المزدوج المحاسبي القيد لنظام استنادا – 1

 لمطلوباته مساوية -ب                     مطلوباته من أكبر – أ

 بهذا التلتزم البنك سياسة – د                    مطلوباته من اقل – ج
 

 التجاري البنك موجودات أهم من يعتبر يلي مما أي – 2

 ألجل ودائع -ب              القانوني االحتياطي – أ

 القروض – د                   ادخارية ودائع – ج
 

 التجاري البنك مطلوبات أهم من يعتبر يلي مما أي – ٣

 الحكومية السندات – ب                      الخزانة أذونات – أ

 القانوني االحتياطي – د                 الطلب تحت ودائع – ج
 

 للبنك السيولة العالية الموجودات من يعتبر يلي مما أي – ٤

 الخزانة أذونات – ب              العقارية االستثمارات – أ

 ( ج)  و(  ب)  - د                  التجارية األوراق – ج
 

 للبنك سيولة األقل الموجودات من يعتبر يلي مما أي – ٥

 الحكومية السندات – ب          األجل طويلة االستثمارات – أ

 ( ج)  و(  أ)  – د              العقارية االستثمارات – ج
 

 هي العالية السيولة ذات الموجودات خصائص أهم من – ٦

 أسعارها استقرار – ب                     للتداول القابلية – أ

 ماتقدم كل – د          قيمتها استعادة إمكانية – ج
 

 على التجارية البنك ربحية تعتمد – 7

 التقني التطور مواكبة – ب            المالية موارده توظيف كيفية – أ

 ماتقدم كل – د                            خدماته تنويع – ج
 

 إلى التجارية البنوك تميل – 8

 االقتصادي الركود فترات في اإلقراض في التوسع – أ

 االقتصادي االنتعاش فترات في اإلقراض في التوسع – ب

 االقتصادي الركود فترات في االقتراض في التوسع عدم – ج

 ( ج)  و(  ب)  – د
 

 أن التجارية بالبنوك يفترض – ٩

 المركزي البنك يحدده الذي القانوني باالحتياطي االلتزام – أ

 القطرية المخاطر دراسات بإعداد االهتمام – ب

 االستثمارية محافظها تنويع – ج

 ماتقدم كل – د

 

 

 التاسعهالمحاضرة 

 للمحاضرة التاسعه 9الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 
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 ؟ ستكون الفائده سعر النخفاض االستجابه فان،  الفائدة لسعر بالنسبة المرونه عالي النقود على الطلب كان اذا \1

 ( محدود بشكل سيزداد النقود على أن أي ) محدودة -    ( كبير بشكل سيزداد النقود على الطلب أن أي ) كبيرة -

  تقدم مما الشيء -                 ( يتغير لن النقود على الطلب أن أي ) ثابته -

 ؟ صورة على بالثروه االحتفاظ يستطيع الفرد فان فريدمان دالة بحسب \2

 وسلع واسهم وسندات نقود -          واسهم وسندات نقود -      وسندات نقود -     فقط نقود -

 المحاضرة التاسعه

 المركزية البنوك تطور مراحل

 .الخاص للقطاع مملوكا كان البنك هذا أن إلي االشارة وتجدر انجلترا في مركزي بنك أول نشأة العام هذا شهد1٦٩٤عام  -

 .المركزي البنك بدور ليقوم األمريكية المتحدة الواليات في الفيدرالي االحتياطي تأسيس العام هذا شهد1٩1٤عام  -

 .الذهب قاعدة وانهيار الثانية العالمية الحرب قيام الحقا الحدث  هذا تلي ثم الكبير الكساد العام هذا شهد1٩2٩عام  -

 .العام للقطاع مملوكا ليصبح الدولة قبل من المركزي انجلترا بنك تأميم العام هذا شهد1٩٤٦عام  -

 كل ماذكر صحيح  -

 المركزية البنوك وظائف -

 الحكومة بنك وظيفة( ب)        العملة بنك أو االصدار بنك وظيفة( أ) -

 ( المؤسسي الضبط) المصرفي القطاع على والرقابة التنظيم وظيفة( د)                       البنوك بنك وظيفة( ج) -

  ماذكر صحيحجميع  ( ر)           النقود عرض إدارة وظيفة( هـ) -
 

 ؟اآلتي عن المسئولة الوحيدة الجهة هو المركزي البنك يكون وظيفه بنك االصدار او بنك العمله  وفق

 . والورقية المعدنية العمالت من المطلوبة الكميات اصدار - 

 .العمالت هذه من التالفة الفئات واستبدال سحب - 

        االحتفاظ طريق عن صرفها سعر استقرار على والمحافظة األجنبية العمالت مقابل الوطنية العملة صرف سعر تحديد - 

 .الذهب ومعدن األجنبية العمالت من االحتياطيات من الكافية بالكميات

 .البالد خارج وتهريبها الوطنية العمالت وتزوير تزييف دون تحول التي والتدابير االجراءات كافة اتخاذ -

  كل ماذكر صحيح -
 

 االجراءات التي اتخذتھا المملكة العربية السعودية لحماية عملتھا من التزوير( وظيفه بنك االصدار)مثال على 

 الطبقة الفضية الالمعة المتغيرة بصريا  على هيئة شكل زخرفي يتضمن شعار الدولة وقيمة الفئة  -

 بصريا  من اللون األخضر إلى األزرق  الحبر المتغير األلوان وهو عبارة عن شكل زخرفي مطبوع بحبر متغير  -

 ملم على شكل نوافذ في ظهر الورقة  4خيط األمان المتقطع الفضي بعرض  -

  .500العالمة المائية لقيمة الورقة حيث تتضمن قيمة الفئة   -

 خاصية تعرف المكفوفين على الورقة هي عبارة عن شكل زخرفي متكرر أربع مرات بالطباعة الغائرة   -

 .كل ماذكر صحيح  -
 

 

 

 

 

 للمحاضرة التاسعه 2الى  5من الفقرة  متحانات السابقهاسئله األ
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 يقوم البنك المركزي بالمهام التالية تجاه الحكومة

 يحتفظ البنك المركزي بحسابات الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة -

 يقدم البنك المركزي االستشارات والنصح المالي للحكومة -

 يتولي البنك المركزي إدارة الدين العام الداخلي للحكومة -

 بتقديم القروض للحكومة يقوم البنك المركزي -

 كل ماذكر صحيح  -
 

                      تتكون من ؟ البنوك بنك وظيفة

 بينها فيما وااللتزامات الحقوق بتسوية تقوم لكي وخالفها والمتخصصة التجارية للبنوك المقاصة غرفة المركزي البنك يتيح -

 السيولة في التحكم من يتمكن لكي لديه حسابات في للبنوك القانوني النقدي باالحتياطي االحتفاظ -

 التجارية للبنوك األخير المالذ المركزي البنك يعتبر -

 كل ماذكر صحيح -

 تتكون من ؟ المصرفي القطاع على والرقابة التنظيم وظيفة

 لرأس األدني بالحد المتعلقة الشروط ذلك يشمل حيث البنوك، أنواع كافة وانشاء تأسيس تنظم التي القوانين وضع -

 .العام والمدير اإلدارة مجلس أعضاء تعيين وشروط المال

 بالقروض المتعلقة واالجراءات المصرفية كالتعريفة للبنوك التشغيلية بالعمليات المتعلقة الضوابط وضع -

 الدورية المراقبة -

 كل ماذكر صحيح  -

 ؟للرقابة اسلوبين ذلك في المركزي البنك يتبع

 البنوك من عليها الحصول يتم التي التقارير عبر بعد عن الرقابة -

 البنوك لفروع مفاجئة بزيارات المركزي للبنك تابعة رقابية فرق قيام طريق عن وذلك الميدانية، الرقابة -

 كل ماذكر صحيح -

 (.المبادالت تسوية) الذمم ابراء في تستخدم والتي المجتمع في المتاحة الدفع وسائل حجم أو كمية النقود بعرض يقصد

 الحكومة بنك وظيفة -         النقود عرض إدارة وظيفة -                      البنوك بنك وظيفة -
 

 والتي النقدية بالسياسة يعرف ما بإدارة تتعلق ألنها وذلك المركزي البنك وظائف وأخطر أهم من الوظيفة هذه تعتبر

     الهامة الركائز أحد تعتبر

 الحكومة بنك وظيفة -         النقود عرض إدارة وظيفة -                      البنوك بنك وظيفة -
 

 الخصوم تنتمي الى ؟

  المطلوبات -الموجودات                     -
 

 االصول تنتمي الى 

 المطلوبات  -                  الموجودات   -

 يجب التنبيه إلي أن البنك المركزي ال يعتبر من المؤسسات التي تھدف إلي تحقيق

 االهداف  -                   الربح  -

 في االختالف بسبب تالئمه وال المركزي البنك على تنطبق ال ميزانياتها، بيانات من تستمد التي

  االهداف -الربح                     -
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 (المطلوبات/الخصوم)الموارد  مكونات ميزانية البنك المركزي

  جميع ماذكر(ر)   حساب رأس المال ( د)    مطلوبات أخري/خصوم( ج)    الودائع( ب)     الكتلة النقدية( أ)

 ؟تتكون الكتلة النقدية أو ما يسمي بالقاعدة النقدية من مصدرين

االحتفاظ بھا لغرض والجھاز المصرفي وتحدد بحجم السيولة  خارج( المعدنية والورقية)العمالت في التداول  -

 .المبادالت

 التي يتحدد حجمھا بنسبة االحتياطي القانوني التي يفرضھا البنك المركزي االخريالبنوك والمؤسسات المالية  -

 جميع ماذكر  -

 ؟تنقسم هذه الودائع من 

 وتتكون من  الودائع بالعملة المحلية: أولھما

، والتي تحتفظ بھا الدولة لدى البنك المركزي (ودائع وزراة المالية والمؤسسات الحكومية)الودائع الحكومية  -

 باعتباره المستشار المالي للحكومة

 (.التجارية والمتخصصة وخالفھا)ودائع البنوك  -

 (.المصرفية غير المالية المؤسسات) البنوك بخالف األخري المالية المؤسسات ودائع -

  الودائع بالعملة العمالت األجنبية: ثانيھما

 .الخارجيوهي تخصص عموما لمقابلة التزامات البنك المركزي تجاه العالم  -

 .تشمل مخصصات االلتزامات األخرى على البنك المركزي، مثل المخصصات النقدية لعمليات المقاصة

   حساب رأس المال ( د)    مطلوبات أخري/خصوم( ج)    الودائع( ب)     الكتلة النقدية( أ)
  

 .االحتياطيات غير الموزعةيمثل الموارد الذاتية للبنك المركزي ممثلة في رأس المال المدفوع ومخصص 

    حساب رأس المال( د)    مطلوبات أخري/خصوم( ج)    الودائع( ب)     الكتلة النقدية( أ)
 

 (الموجودات/األصول)االستخدامات الموارد  مكونات ميزانية البنك المركزييعكس هذا الجانب 

 الحقوق على اآلخرينالقروض أو ( ب)                           األوراق المالية ( أ)

 جميع ماذكر(ر)                        الموجودات األخري/األصول( د)            الموجودات األجنبية/األصول( ج)
 

تشمل أنواع األوراق المالية التي تستخدم في عمليات إدارة سياسة السوق المفتوحة، مثل السندات الحكومية وأذون 

 .الخزانة وخالفھا

   الموجودات األجنبية/األصول( ج)      القروض أو الحقوق على اآلخرين( ب)           األوراق المالية( أ)
           

 :تشمل القروض التي يتم منحھا من قبل البنك المركزي للجھات التالية

 .القروض المقدمة للحكومة لتمويل عجز الموازنة -

 .وك التجارية والبنوك المتخصصةالقروض التي يقدمھا البنك المركزي للبن -

  كل ماذكر صحيح -
 

تشمل هذه على الذهب والعمالت األجنبية والودائع لدى البنوك األجنبية باالضافة إلي حقوق السحب الخاصة 

 .واحتياطيات البنك لدى صندوق النقد الدولي واالستثمارات األجنبية المباشرة

   الموجودات األجنبية/األصول (ج)      القروض أو الحقوق على اآلخرين( ب)          األوراق المالية ( أ)
 

 .تشمل األصول المادية كالمباني واألجھزة والمعدات وغيرها التي يمتلكھا البنك المركزي

            جميع ماذكر(ر)             الموجودات األخري/األصول( ب)            الموجودات األجنبية/األصول( أ)



 املنادي /إعداد أخوكم                                         د عصام الليثي                                                                                                        5341-5341ملخص النقود والبنوك 
43 

 

وهو الھيئة التي تتولى . وتحتل مركز الصدارة في الجھاز المصرفي( تتبع للدولة)يعرف بأنه مؤسسة نقدية عامة 

 (الورقية والمعدنية)إصدار العمالت 

 القروض  -                         البنك المركزي -االوراق الماليه                          -

 

 

 

 

 

 

 فهي التقليدية، للبنوك منافسا بديال اإلسالمية البنوك تعتبر – 1

 الشريعة وأحكام ينسجم المصرفية للمعامالت خيارا توفير – أ

 التقليدية بالبنوك بالمقارنة مجزية عوائد تعطي – ب

 اإلسالمية وغير اإلسالمية العواصم في االنتشار واسعة أصبحت – ج

 ماتقدم جميع – د
 

 مايلي اإلسالمي للبنك الذاتية أو الداخلية الموارد أهم من – 2

 المال رأس واحتياطيات المال رأس – ب                   االستثمارية الودائع -أ

 واألمانات الزكاة أموال – د                     الجارية الودائع – ج
 

 عقود هي الزراعي اإلنتاج لتمويل اإلسالمية العقود أنسب – ٣

 االستصناع – د                          السلم – ج             المرابحة – ب                      المضاربة – أ
 

 هي الواردات لتمويل اإلسالمية العقود أنسب - ٤

 االستصناع – د                         السلم – ج                المرابحة – ب                   المضاربة – أ
 

 مايلي اإلسالمي للبنك الخارجية الموارد أهم من – ٥

 ماتقدم جميع – د                   المال رأس احتياطات – ج     المال رأس – ب                      االستثمارية الودائع – أ
 

 في المتاجرة باالتجار يقصد – ٦

 األسهم – د                   الخدمات – ج                السلع – ب                       العملة – أ
 

 المطلق البيع يضم – 7

 ماسبق جميع – د                   التولية بيع – ج            الحطيطة بيع – ب                المساومة بيع – أ
 

 بالعين الثمن بيع يشمل – 8

 التعاقد عند السداد يشترط الذي السلم بيع – ب                    اآلجل السداد يشترط الذي السلم بيع – أ

 صحيحة كالهما(  ج)  و(  ب)  اإلجابتان – د         السداد تأجيل فيه يجوز الذي االستصناع بيع – ج

 

 
 

 العاشرةالمحاضرة 

 للمحاضرة العاشرة 51الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 

 التاسعه،،انتهت المحاضرة ،،
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 هو السلم – ٩

 مؤجل وتسليم حاضرا الثمن بسداد اإلنتاج لشراء والمنتج البنك بين عقد – أ

 حاضر وتسلم آجل بثمن اإلنتاج لشراء والمنتج البنك بين عقد – ب

 بالشراء لآلمر وبيعها سلعة شراء عقد – ج

 المستثمر هو والمضارب المال رب فيه البنك استثمار، عقد – د
 

 هي المرابحة عقود في اإلسالمي البنك يتحمل التي المخاطر – 1١

 التعاقد قبل السلعة سعر انخفاض مخاطر – أ

 ( التلف أو السرقة)  المادية المخاطر – ب

 بوعده بالشراء اآلمر التزام عدم مخاطر – ج

 ماسبق جميع – د

 

 

 

 

 ؟ البعيد المدى في االقتصادي التوازن يتحقق

  الكامل االستخدام مستوى عند-

  الكامل االستخدام مستوى يفوق مستوى عند -

  الكامل االستخدام مستوى عن يقل مستوى عند -

  ماتقدم جميع -
 

 ؟ عندما التضخميه الفجوه تحدث

 الكامل االستخدام مستوى عند الكلي العرض على الكلي الطلب يزيد -

  الكامل االستخدام مستوى عند الكلي العرض على الكلي الطلب يقل -

  الكامل االستخدام توى مس عند الكلي العرض مع الكلي الطلب يتساوى عندما -

  ج و أ االجابتين -
 

 ؟ يعني فهذا الطبيعيه البطاله معدل عن البطاله معدل ينخفض عندما

  تقدم مما الشيء -          تضخميه فجوه حدوث -     انكماشيه فجوه حدوث -    السوق في توازن حدوث -
 

 ؟ باستثناء التضخم اضرار من يعد مايلي كل

 لمجتمعا رفاهية مستوى وتدني الحقيقي الدخل انخفاض -

  المجاطر ارتفاع بسبب االنتاجيه المشاريع في الحقيقيه االستثمارات انخفاض -

  البطاله معدالت ارتفاع -

 النقديه للعمله الشرائيه القوة انخفاض -
 

 

 

 

 للمحاضرة العاشرة 3الى  5من الفقرة  متحانات السابقهاسئله األ
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 المحاضرة العاشرة

 على التأثير وبالتالي  .النقود عرض على التأثير بهدف المركزي البنك بها يقوم التي التدابير و االجراءات مجموعة
 (السياسه النقديه )  الكلية االقتصادية السياسة أهداف تحقيق بغية ككل األقتصادي األداء

 

 والتي الذهبية االهداف أو السحري بالمربع عادة لھا يرمز التي األهداف تحقيق ذلك السياسه النقديه تحت ويندرج
 ؟يلي ما تشمل

 . )الفقر معدالت خفض( مرتفعة اقتصادي نمو معدالت -
 . )التضخم معدالت خفض( لألسعار العام المستوى استقرار -
 . )البطالة معدالت خفض( كامل توظيف أو كامل استخدام -
 . )الوطنية العملة قيمة استقرار على الحفاظ ( المدفوعات ميزان توازن -
 كل ماذكر صحيح -

 

     .تضخمية الكلي فجوة العرض عن الكلي الطلب فائض في عن ناتج االقتصاد في تضخم وجود هو

     التوسعية النقدية السياسة -         االنكماشية النقدية السياسة -

 

 : التالية االجراءات اتباع خالل من الكلي الطلب كبح المركزي على البنك يعمل ,سابقا إليه المشار الوضع مواجهة في

 . البنوك ومن األفراد أيدي من )القوةالشرائية( الفائضة السيولة امتصاص أو سحب -

 بھا تقوم التي الودائع نقود خلق آلية كم والحد التداول في النقدالموجود حجم في نقص حدوث ذلك على يترتب -
 . التجارية البنوك

 . الكلي العرض مع تعادله أو اقترابه ثم ومن الكلي الطلب في انخفاض ذلك عن ينتج -

 . )التضخم مكافحة( لألسعار العام المستوى في انخفاض تكون النھائية المحصلة -

 كل ماذكر صحيح  -

 

 )انكماشية فجوة( الكلي عن العرض الكلي الطلب في قصور عن ناتج االقتصاد في ركود هو وجود

 االنكماشية النقدية لسياسةا   -    التوسعية النقدية السياسة

  التالية االجراءات اتباع خالل من الكلي الطلب على تنشيط المركزي البنك يعمل ,سابقا إليه المشار الوضع مواجهة في

 . والبنوك لألفراد تتاح اضافية سيولة ضخ -

 التجارية البنوك قدرة وزيادة )الشرائية القوة( التداول في الموجود النقد حجم في زيادة حدوث ذلك على يترتب -
 . ومضاعفتھا الودائع نقود خلق على

 . الكلي العرض مع تعادله أو اقترابه ثم ومن الكلي الطلب في زيادة ذلك عن ينتج -
 حركة فتدور االنتاج زيادة على المنتجين تحفيز ثم ومن لألسعار العام المستوى في ارتفاع تكون النھائية المحصلة -

 . )البطالة مكافحة( والتوظيف العمل فرص من المزيد اتاحة عليه يترتب الذي األمر, النمو

 كل ماذكر صحيح  -
 

 الحكومات إليھا تلجأ دين أداةهي 
 الخصم سعر -          الحكومية الخزانة وأذون السندات -

 

 بدفع الحكومة تلتزم االستحقاق تاريخ وفي
 عائد إليھا مضافاً  اإلذن أو السند على المدونة األسمية القيمة -الخصم             سعر -

 يتراوح السندات استحقاق أجل أن في يتمثل ,الخزانة وأذون السندات بين األساسي االختالف ووجه

 سبعه الى شهرين  -خمسه الى احدى عشر                       -         شهرا   اثني عشر إلى ثالثة بين -

 

 يتراوح مدى إلى الخزانة أذون استحقاق أجل يمتد بينما

 بين عام وخمسه أعوام  -بين عام وعشرين عام            -                أعوام وعشرة عام بين -
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 وأذون كالسندات( مالية أوراق من خصمه يعيد ما مقابل المركزي البنك عليه يحصل الذي الفائدة سعرهو 
 للسيوله لحاجتھا أموال على للحصول التجارية البنوك تقدمھا)الخزانة

 الخصم سعر -الحكومية           الخزانة وأذون السندات -
 

 . التجارية للبنوك البنك المركزي يقدمها التي القروض على الفائدة سعر هو

 الخصم سعر -الحكومية           الخزانة وأذون السندات -
 

 النقود عرض في التحكم خالل من الكلية األقتصادية األهداف لتحقيق المركزي البنك يستخدمها التي الوسائل هي

 النقدية السياسة أدوات -الكمية            األدوات -
 

 التجارية بالبنوك االحتياطات كمية أو حجم في التأثير األولى بالدرجة وتستهدف الكمي للقياس قابلة أدوات هي

 النقدية السياسة أدوات -           الكمية األدوات -
 

 الكميه ؟ األدوات هذه أهم من

  كل ماذكر صحيح –     . المفتوحة السوق عمليات -     . الخصم سعر -         . القانوني االحتياطي نسبة -
 

 تقليص أو توسيع( بنقود الودائع يعرف ما أو االئتمان خلق في التجارية البنوك قدرة على السيطرة وسائل أبرز من

 )االئتمان

 نسبه االحتياطي فقط  -نسبه الركود القانوني             -               القانوني االحتياطي نسبة -

 التجارية للبنوك القانوني االحتياطي نسبة تخفيض طريق عن توسعية نقدية هي سياسة

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -
 

 هي ؟ البطالة معدالت خفض ثم ومن الكلي الطلب في تحدث زيادات

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -
 

 .التجارية للبنوك القانوني االحتياطي نسبة زيادة طريق عن انكماشية نقدية سياسة

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -
 

 . التضخم معدالت تنخفض ثم ومن الكلي الطلب تراجع في هي حدوث

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -
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 الموارد من المتطلبات هذه تلبية امكانية يفوق بما السيولة لسحب متطلبات األحيان بعض في التجارية البنوك تتواجه

 المتاحة

 الخصم سعر -الحكومية           الخزانة وأذون السندات -
 

 : التالية االعتبارات ألحد ذلك يعزىسعر الخصم  الغالب وفي

 . الجارية الودائع أصحاب قبل من السحب متطلبات في طارئة زيادات حدوث -

 . )االقتراض( االئتمان على الطلب في موسمية زيادات حدوث -

 كل ماذكر صحيح  -

 

 الفائدة سعر معدالت عن يقل مستوى إلى التجارية للبنوك الخصم سعر نسبة تخفيض طريق عن توسعية نقدية سياسة

 السوق في السائدة

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في- 

 التسهيالت على الطلب فيزيد , لعمالئها تقوم بمنحها التي القروض تكلفة خفض من البنوك هذه يمكن الذي األمر

 . البطالة معدالت تنخفض ثم ومن الكلي الطلب في زيادات فتحدث االستثمار بغرض أم االستهالك بغرض سواء االئتمانية

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في- 

 الفائدة معدالت سعر يفوق مستوى إلى التجارية للبنوك الخصم سعر نسبة رفع طريق عن انكماشية نقدية سياسة

 السوق في السائدة

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 االئتمانية التسهيالت الطلب على فيتراجع , لعمالئھا بمنحھا تقوم التي القروض تكلفة رفع البنوك هذه يدفع الذي األمر

 . التضخم تنخفض معدالت ثم ومن الكلي الطلب في انخفاض فيحدث , االستثمار بغرض أم االستهالك بغرض سواء
 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 التدخل وسائل من الخصم سعر سياسة تعتبر

  غير المباشر -المباشر              -

 السوق في المتعاملين على النفسي تأثيرها مدى على الخصم سياسة سعر تعتمد

        .التجارية لقروضوا الجمهور -          .التجارية والبنوك الجمهور -
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 النقود عرض على بالتأثير المركزي البنك قيام في العمليات هذه وتتمثل النقدية السياسة أدوات أهم من ____ تعتبر

 .)الخزانة وأذون السندات( الحكومية المالية األوراق وبيع بشراء القيام خالل من
 عمليات السوق المغلقه -              عمليات السوق المفتوحه -

 فيغذي التجارية من البنوك أو الجمهور من سواء الحكومية المالية االوراق شراء طريق عن توسعية نقدية سياسة

 شراءها تم التي المالية االوراق قيمة بمقدار اضافية بسيولة البنوك حسابات

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في- 

 ثم ومن الكلي الطلب في ارتفاع فيحدث , القيمة هذه باضعاف االئتمانية التسھيالت منح على ) البنوك ( قدرتھا تزيد

 البطالة معدالت تنخفض
 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في- 

 السيولة فتنقص التجارية للبنوك أو للجمهور سواء الحكومية المالية األوراق بيع طريق عن انكماشية نقدية سياسة

 بيعها تم التي المالية األوراق قيمة بمقدار التجارية بالبنوك

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 معدالت تنخفض ثم ومن الكلي الطلب في انخفاض فيحدث , االئتمانية التسھيالت منح على) البنوك ( قدرتھا تقل

 . التضخم
 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 التدخل وسائل من المفتوحة السوق سياسة تعتبر

 المباشر غير -             المباشر- 
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 مجال في نشاطها تقوم بتوجيه لكي التجارية البنوك تشجيع األولى بالدرجة وتستهدف الكمي للقياس قابلة غير وهي

 معينة لقطاعات والقروض االئتمانية التسهيالت منح

 األدبي األقناع سياسة -  الحوافز        سياسة -                االنتقالية أو األدوات غير الكميه باألدوات تسمى -

 .طوعا   المركزي البنك مايريده تنفذ لكي للبنوك والتعليمات التوجيهات اصدار خالل من وذلك

          أولوية ذات قطاعات تحديد -الحوافز     سياسة -    والجزاءات العقوبات سياسة -      األدبي األقناع سياسة -

 االدبي االقناع لسياسة تنصاع ال التي للبنوك المنع قرارات أو الغرامات اصدار خالل من وذلك

   أولوية ذات قطاعات تحديد -الحوافز     سياسة -    والجزاءات العقوبات سياسة -     األدبي  األقناع سياسة -
        

 نقدية حوافز المركزي البنك لموجهات استجابة األكثر و األداء في المتميزة البنوك إعطاء خالل من وذلك

 يكون % 05 من بدال مثال القانوني االحتياط خفض او اقل بسعر االقراض خالل من وذلك . تمييزي خصم سعر أو

 المميزه للبنوك تحفيزا%1 االحتياط

  أولوية ذات قطاعات تحديد -    الحوافز سياسة -    والجزاءات العقوبات سياسة -     األدبي  األقناع سياسة -

 أول التمويل حجم حيث من المجتمع في معينة فئات أو معين____ باعطاء للبنوك التعليمات اصدار خالل من وذلك

  . التمويل تكلفة

  أولوية ذات قطاعات تحديد -    الحوافز سياسة -    والجزاءات العقوبات سياسة -     األدبي  األقناع سياسة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاشرة،،انتهت المحاضرة ،،
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 هي الخصم معدل تحديد عن المسئولة الجهة – 1

 المركزي البنك – ب                       المالية وزارة – أ

 تقدم مما شي ال – د                     الدولة رئيس – ج
 

 أكبر استقاللية المركزي البنك منح إلى تدعو التي أهمية األسباب___  من هي السياسية التقلبات – 2

 أكثر – ب                               أقل – أ

 تقدم مما شيء ال – د                      وأكثر أقل – ج
 

 ب يقوم أن فالبد المصرفي النظام في جديدة احتياطيات إضافة المركزي البنك قرر إذا – ٣

 الحكومية السندات شراء – ب                    الحكومية السندات بيع – أ

 القانوني االحتياطي معدل زيادة – د                        الخصم معدل زيادة – ج
 

 إلى القانوني االحتياطي معدل تخفيض يؤدي – ٤

 النقدي المضاعف ارتفاع – ب                                   النقدي المضاعف ارتفاع – أ

 تقدم مما أيا ليس – د     قروض منح على التجارية البنوك قدرة انخفاض – ج
 

 ألنه األخير المقرض باعتباره المركزي البنك إلى يشار – ٥

 فائدة نسبة بأقل األفراد إلى القروض يقدم – ب                    فائدة نسبة بأقل البنوك إلى القروض يقدم – أ

 البنوك على باإلشراف يقوم – د      السيولة قلة من تعاني التي البنوك إلى القروض يقدم – ج
 

 إلى الودائع على التأمين نظام يؤدي – ٦

 المخاطرة درجة بزيادة تتسم التي القروض لتقديم البنوك مدراء تشجيع – أ

 الخطرة القروض بتفادي القروض تقديم في حرصا أكثر لتكون البنوك تحفيز -ب

 للبنك المالي المركز عن النظر بغض بنك أي في بودائعهم االحتفاظ على األفراد تشجيع – ج

 ( ج)  و(  أ)  – د
 

 إلى المركزي البنك قبل من الحكومية السندات شراء يؤدي – 7

 الخصم معدل زيادة – ب                   النقود كمية زيادة – أ

 النقود كمية انخفاض – د             االحتياطي معدل زيادة – ج
 

 إلى النقود كمية زيادة تؤدي – 8

 تقدم مما أيا ليس – د     الفائدة سعر انخفاض – ج   تغيير بدون الفائدة سعر بقاء – ب        الفائدة سعر ارتفاع – أ
 

 الكلي الطلب__  إلى يؤدي مما النقود كمية___  المركزي البنك يقوم ، التضخمية الفجوة إزالة أجل من – ٩

 تخفيض تخفيض، – د           زيادة تخفيض، – ج     تخفيض زيادة، – ب         زيادة زيادة، – أ
 

 إلى هذا فسيؤدي ، الفائدة سعر زيادة المركزي البنك قرر إذا - 1١

 واالستهالك االستثمار انخفاض – أ

 الصادرات صافي وانخفاض المحلية العملة صرف سعر ارتفاع – ب

 واالستهالك االستثمار زيادة – ج

 ( ب)  و(  أ)  – د

 الحادية عشرالمحاضرة 

 للمحاضرة الحادية عشر 51الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 
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 ؟ ماعدا الكلي الطلب منحنى انتقال في يتسبب أن ممكن مايلي جميع فان الكينزيين بحسب

  الصادرات زيادة -        الضرائب خفض -       االسعار مستوى زيادة -      الحكومي االنفاق زيادة -
 

 كبيره بنسبة ارتفاع الى يؤدي بحيث،  شهريا   قليله بنسبة لالسعار العام المستوى في ارتفاع هو___________ 

 ؟1١% الى تصل قد سنويا  

 المكبوت التضخم -           البسيط التضخم -       الزاحف التضخم -      الحقيقي التضخم-
 
 

 المحاضرة الحاديه عشر

 خارج )المستضيفة بالدول تسمى( االجنبية االقطار في الفروع من شبكة لها الجغرافية الحدود عابرة مؤسسات وهي

 . )األم بالدولة تسمى( المقر دولة

 (أو بالبنوك متعددة الجنسيات الدولية  بالبنوك تعريف)

 ؟الدولية البنوك خصائص أهم من

 . المحلية عملتها جانب إلى األجنبية بالعمالت تتعامل أنها -

 )البشرية\المالية( األقتصادية الموارد ونقل الحركة بحرية تتمتع - 
 النظام تعزيز في كبيرا دورا بذلك لتلعب البنكية عملياتها في ITC الحديثة المعلومات لتقنية المكثف األستخدام -

 . للعولمة والتهيئة الجديد االقتصادي العالمي

  جميع ماذكر صحيح -

 

 مرحلتين خالل من الدولية البنوك وتطور نشأة عن الحديث يمكن

 كل ماذكر صحيح  -           األولى العالمية الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمية الحرب قبل ما مرحلة -
 

 األوربيه الدول منشأها كان الدولية البنوك من العظمى الغالبية بأن المرحلة هذه تميزت

            األولى العالمية الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمية الحرب قبل ما مرحلة

 - - - – . ) المانيا هولندا ايطاليا فرنسا انجلترا ( : مثل

   األولى العالمية الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمية الحرب قبل ما مرحلة

 

 الدول في الدول لهذه التابعة البنوك فروع انتشار على ساعدت التي االستعمارية بالظاهرة البنوك هذه ارتبطت حيث

          )النقدية المناطق انشاء( الستعمارها تخضع كانت التي
   األولى العالمية الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمية الحرب قبل ما مرحلة

 

 األمريكية المتحدة الواليات منشأها كان الدولية البنوك من العظمى الغالبية بأن المرحلة هذه تميزت

       األولى العالمية الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمية الحرب قبل ما مرحلة
      

 الحدود خارج نشاطها بممارسة األمريكية للبنوك يسمح فيدرالي قانون صدر 1913 عام وفي

       األولى العالمية الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمية الحرب قبل ما مرحلة

 للمحاضرة الحاديه عشر 2الى  5من الفقرة  متحانات السابقهاسئله األ
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 هي ؟ العالمي االقتصاد في الدولية البنوك أنواع دور

  الكل -المالية      واألسواق النقدية األسواق بين التكامل -األموال       رؤوس حركة -الدولية      التجارة -
 

 تسارع في الدولية البنوك ساهمت حيث , واالستيراد التصدير عمليات تجسدها التي والخدمات السلع تجارة بھا ويقصد
 العالم دول مختلف بين الخارجية التجارة في النمو معدالت
 المالية      واألسواق النقدية األسواق بين التكامل -األموال       رؤوس حركة -     الدولية التجارة

 بالقيود يتعلق ما سواء , الدولية التجارة القيود على من التخفيف تستهدف التي االتفاقيات توقيع ذلك على ساعدها وقد
 السلع من عدد على الجمركية الرسوم بخفض يتعلق فيما او ,)الحصص نظام( الكمية

 المالية   واألسواق النقدية األسواق بين التكامل -األموال       رؤوس حركة -     الدولية التجارة

   ؟للتجارة الدوليه  االتفاقيات هذه أبرز ومن

 اتفاقيات من عنها تفرع وما WTO عالميةال التجارة بمنظمة اليوم يعرف ما لتصبح والتي تطورت  )GATبالجات يعرف ما)

 . GATS ال مثل

 

 ؟ التاليين المجالين في األموال رؤوس حركة بذلك ويقصد
 . )الحكومي( الدولي االقتراض و االقراض مجال -

 . )الخاص( FDI المباشرة األجنبية االستثمارات مجال -

  كل ماذكر صحيح -
 

 : شكلين في ممثلة صاحبتها التي السلبية واالعتبارات الجوانب من األموال رؤوس حركة تخلو لم

 في والمضاربه االسعار فروق من لإلستفاده الدول بين تتحرك غالبا كبيره مبالغ هي ( . الساخنة األموال رؤوس  -

 ) مدمره اقتصاديه موجات مماتسبب بسرعه وتخرج قصير وقت في تدخل وهي . والسندات االسهم

 وغالبا . المخدرات تجارة مثل شرعيه غير بوسائل عليها الحصول تم التي االموال وهي ( . األموال )تبييض( غسيل -

 ) االساسي االموال مصدر من التهرب بقصد . والصناعه كالزراعه شرعيه مجاالت في استثمارها في اصحابها يرغب

 كل ماذكر صحيح  -

 

 تداعيات بسبب االنتقادات من المالية واألسواق النقدية األسواق بين التكامل هذا يخلو ال

 االشتباكات  -           المخاطر -القوى              -

  ؟الدولية البنوك أنواع

 الكل -المشتركة      البنوك -   األجنبية البنوك فروع -األوفشور     بنوك -التمثيل     مكاتب -   المراسلة البنوك -

 الدولية البنوك أنواع أقدم من _____ تعتبر

    األجنبية البنوك فروع -          األوفشور    بنوك -       التمثيل   مكاتب -           المراسلة البنوك
 

 من ؟ المراسلة البنوكتتكون 

 . األموال وتسليم استالم و الحواالت -                          . المستندية االعتمادات -
  الكل –    .األخرى الدولية المالية الخدمات من العديد -               .االجنبي االستثمار عمليات تنفيذ -

 

 تعتبر أنھا التمثيل مكاتب خصائص من

 المحدودة الغير صالحيات ذات -                     المحدودة صالحيات ذات -
 

 اآلتي في التمثيل مكاتب وظائف أهم تنحصر

 . فيها تتواجد التي الدول في االستثمار فرص عن معلومات توفير -
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 . المقر دولة أو األم الدولة في لها تتبع التي البنوك مع للتعامل فيها تتواجد التي الدول في األعمال رجال استقطاب -

 . المستقبل في له تتبع الذي للبنك فروع إلنشاء نواة تعتبر -

 كل ماذكر صحيح  -

 االقتصاد عمليات في نشاطاتها تنحصر حيث فيه تتواجد الذي المحلي االقتصاد مع تتعامل ال ألنھا  ____عليھا يطلق

 الدولي

 األجنبية    البنوك فروع -         األوفشور  بنوك -التمثيل     مكاتب -   المراسلة البنوك -
 

 ؟البنوك من النوع هذا خصائص أهم من

 فيه تتواجد الذي للبلد الجغرافية المزايا من مستفيدة الدولية النقدية األسواق بين الفورية باالتصاالت تقوم -

 .)كونج هونج\البحرين(
 ,باألساس وجودها عدم أو الضرائب نسبة انخفاض في ممثلة المستضيفة الدول توفرها التي المزايا من تستفيد -

 تكون بذلك وهي( مرتفعة ضرائب تفرض التي الدول مختلف من األموال لرؤوس آمنا مالذا يجعلها الذي األمر

 )للسلع الحرة باألسواق أشبه

 كل ماذكر صحيح  -
 

 الرئيس البنك قبل من جزئية أو كلية بصورة مملوكة الفروع هذه تكون

    األجنبية البنوك فروع -األوفشور     بنوك -التمثيل     مكاتب -   المراسلة البنوك

 فروع البنوك االجنبيه؟ البنوك من النوع هذا خصائص ومن
 . فيه تتواجد الذي المحلي االقتصاد مع وتتعامل محلية بصفة المستضيفة الدول في عمالئها أمام تظهر -

 تقديم على وقدرتها المتقدمة امكانياتها بحكم المحليين العمالء جذب على القدرة ولها محلية عادة اإلدارة تكون -

 . المصرفية أفضل الخدمات

 كل ماذكر صحيح  -
 

 كبيرة دولية مشروعات لتمويل المشتركة القروض تقديم على تعمل والتي المصرفي بالتجمع ايضآ تعرف

      المشتركة البنوك -   األجنبية البنوك فروع -األوفشور     بنوك -التمثيل     مكاتب -   المراسلة البنوك

 مشاريع او الحديدية السكك مشاريع انشاء ,السريع المرور طرق وتعبيد رصف ,المطارات انشاء,السدود بناء :مثل

 الحكومية أو المؤسسات للحكومات )وخالفها الطاقة

      المشتركة البنوك -   األجنبية البنوك فروع -األوفشور     بنوك -التمثيل     مكاتب -   المراسلة البنوك

 البنوك المشتركه  الدولية البنوك من النوع هذا خصائص ومن

 . المصرفي التجمع ضمن منفرد بنك أي امكانيات بمنحه تقوم الذي القرض مبلغ يتجاوز -

 . القرض وإدارة بتنظيم) الرائد بالبنك يسمى( التجمع ضمن الدولية البنوك أحد يقوم -

والتشغيل  البناء صيغ باسم والتعرف المشروعات من النوع هذا تمويل في الحديثة الصيغ المشتركة البنوك تستخدم -

 الملكية وتحويل

 كل ماذكر صحيح  -

 

 

 

 

 

 

 

 الحاديه عشر،،انتهت المحاضرة ،،
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 إلى النقود لعرض المركزي البنك تخفيض يؤدي

 االستثماري اإلنفاق وانخفاض الفائدة سعر ارتفاع -ب    بالنقود االحتفاظ لتقليل األفراد لتشجيع الفائدة سعر ارتفاع -أ

 ( ب)  و(  أ)  – د             االستثماري اإلنفاق انخفاض مع اإلنتاج ارتفاع – ج
 

 تحقيق إلى النقدية السياسة تهدف – 2

 ماتقدم كل – د            الكامل االستخدام – ج      االقتصادي االستقرار – ب    االقتصادي النمو – أ
 

 يلي ما التوسعية النقدية السياسة تعني – ٣

 القانوني االحتياطي نسبة تخفيض – ب                              الخصم معدل أو سعر تخفيض – أ

 ماتقدم كل – د           الحكومية السندات بشراء المركزي البنك قيام – ج
 

 االنكماشية النقدية السياسة تعني – ٤

   الخصم سعر زيادة -ب    الحكومية السندات ببيع المركزي البنك قيام – أ

 ( ب)  و(  أ)  – د                       االحتياطي نسبة تخفيض – ج
 

 فإنه ، البنوك احتياطيات زيادة في المركزي البنك يرغب عندما – ٥

 ( ب)  و(  أ)  – د        االحتياطي نسبة تخفيض – ج      الخصم معدل يرفع – ب     الحكومية السندات يشتري – أ
 

 إلى الودائع على التأمين نظام أدى – ٦

 البنوك انهيار يمنع لم ولكنه ، المودعين بين الرعب حدوث منع – أ

 المصرفي اإلفالس حاالت حدوث منع – ب

 المودعين بين الرعب حدوث يمنع لم ولكن ، المصرفي اإلفالس حاالت حدوث منع – ج

 ( ب)  و(  أ)  – د
 

 النقدية السياسة تعتبر – 7

 المتقدمة األقطار في فاعلية أقل – ب              المتقدمة األقطار في فاعلية أكثر – أ

 ( ج)  و(  ب)  – د                 النامية األقطار في فاعلية أكثر – ج
 

 هي النقدية السياسة تواجه التي التحديات أهم من – 8

 التضخم معدل وتخفيض الكلي الطلب زيادة – ب   االقتصادي النمو وزيادة األسعار استقرار تحقيق بين التوفيق – أ

 ماتقدم كل - د                           اإلنتاجي غير الحكومي اإلنفاق من الحد – ج
 

 النقدية السياسة تعتبر – ٩

 المالية السياسة من مرونة أقل – ب               المالية السياسة من مرونة أكثر – أ

 ( ج)  و(  ب)  - د             التجارية السياسة من مرونة أقل – ج
 

 خالل من االقتصادي النمو تحقيق في النقدية السياسة تسهم أن يمكن - 1١

 االستثماري اإلنفاق تشجيع – ب                      االستهالكي اإلنفاق تشجيع – أ

 ماسبق جميع – د                          التضخم معدل تخفيض – ج
 
 
 
 

 الثانيه عشرالمحاضرة 

 للمحاضرة الثانيه عشر 51الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 

 اليوجد إمتحان للمحاضرة الثانيه عشر متحانات السابقهاسئله األ
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  االقتصادي الكساد بعد العملية التجربة من ثبت لقد –1

 الورقي النقدي النظام من أفضل الذهب قاعدة أن – ب    الذهب قاعدة من أفضل الورقي النقدي النظام أن – أ

 ( ج)  و(  أ)  – د               العالمي النقدي النظام إصالح ضرورة – ج
 

 وودز بريتون اتفاقية إلى استنادا – 2

 بالدوالر عملتها صرف سعر بتحديد دولة كل تلتزم – أ

 الصرف أسعار في التقلبات لمنع العالمي الصرف سوق في الحكومات تدخل ضرورة – ب

 الرسمية أسعارها من% 1 من بأكثر عمالتها

 محدد سعر عن بالذهب الدوالر بمبادلة المتحدة الواليات التزمت – ج

 ماتقدم كل – د
 

 سنة في بالذهب الدوالر بصرف التزامها عن المتحدة الواليات تخلت – ٣

 2١١١ – د            1٩7٣ – ج                 1٩٤٣ – ب        1٩71 – أ
 

 الصرف أسعار تعويم بنظام العمل بدأ – ٤

 1٩7٣ سنة في – ب         1٩71 سنة في الدوالر سعر تخفيض المتحدة الواليات قررت أن بعد – أ

 تقدم مما أي ليس – د                                                                   1٩٩١ سنة في – ج
 

 األجنبية العملة علي الطلب – ٥

 المستورد للبلد المحلي اإلنتاج على يعتمد – ب     األجنبية والخدمات السلع على الطلب من مشتق طلب هو – أ

 ماتقدم كل – د                                          السكان حجم على يعتمد – ج
 

 إلى اليابانية السلع على العالمي الطلب زيادة تؤدي – ٦

 اليابانيالين  على الطلب زيادة – ب                    الياباني الين على الطلب انخفاض – أ

 صحيحة كلتاهما(  ج)  و(  ب)  - د                  األمريكي الدوالر على الطلب زيادة – ج
 

 إلى يؤدي أن هذا فمعنى ، الدوالر مقابل اليورو صرف سعر انخفض إذا – 7

 اليورو مقابل الدوالر صرف سعر انخفاض -ب         األمريكي الدوالر على الفائدة معدل ارتفاع – أ

 صحيحة كلتاهما(  ج)  و(  أ)  - د         اليورو مقابل الدوالر صرف سعر ارتفاع – ج
 

 إلى الكندي الدوالر صرف سعر ارتفاع يؤدي –8

 كندا إلى األمريكان السياح عدد انخفاض – ب                  كندا إلى األمريكان السياح عدد زيادة – أ

 ( ج)  و(  ب)  – د               أمريكا على الكنديين السياح عدد زيادة – ج
 

 إلى األمريكي الدوالر صرف سعر انخفاض يؤدي – ٩

 األخرى بالعمالت األمريكية والخدمات السلع أسعار ارتفاع – أ

 األخرى بالعمالت األمريكية والخدمات السلع أسعار انخفاض – ب

 الياباني الين صرف سعر انخفاض – ج

 ( ج)  و(  ب)  – د
 
 
 

 الثالثه عشرالمحاضرة 

 للمحاضرة الثالثة عشر 53الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 
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 LIBOR الاليبور باعتباره إلى يشار – 1١

 البنوك بين اإلقراض سعر – أ

 الدولية المعامالت في القروض سعر لتحديد يستخدم كمؤشر – ب

 األجل ودائع على فائدة سعر أعلى – ج

 ( ب)  و(  أ)  - د
 

 إلى األمريكي الدوالر صرف سعر انخفاض يؤدي – 11

 األوربية للسلع بالنسبة ستنخفض األمريكية السلع أسعار – أ

 األوربية للسلع بالنسبة سترتفع األمريكية السلع أسعار - ب

 الدوالر مقابل سيرتفع اليورو صرف سعر - ج

 ( ج)  و(  أ)  - د
 

  1٩2٩ إلى 1٩٣٣ الفترة في الكبير العالمي الكساد أدى – 12

 الخارجي التحويل عمليات على القيود زيادة – ب         الدولية البنوك عمليات تقليص – أ

 ماتقدم كل – د                    الحصص نظام تطبيق – ج
 

 هو الخارج في الدولية للبنوك التمثيل مكاتب فتح من الرئيس الهدف – 1٣

 القروض منح – ب                                                                      الودائع قبول – أ

 ماتقدم كل – د        الخارج في المتاحه االستثمارية القروض عن المعلومات جمع – ج
 

 بسبب والدولي المحلي المستويين على المصرفية األزمات تحدث – 1٤

 المركزي البنك بتعليمات البنوك التزام عدم – أ

 كافية ضمانات بدون القروض البنوك منح – ب

 المخاطرة خفض حساب على الربحية على اإلقراضية سياستها في البنوك تركيز – ج

 ماتقدم كل – د
 
 
 

 ؟ العمله على الطلب محددات من

  العالميه االسواق في العمله صرف سعر -

  العالميه السعارها بالنسبة الدوله في المنتجات اسعار متوسط -

  االخرى الدول في الحقيقي االجمالي الدخل -

  ماتقدم كل -

 ؟ االمريكيه السلع على العالمي الطلب فان الدوالر صرف سعر انخفض كلما

 متقلبا يكون -                اليتغير -             يزداد -             يقل -
 
 
 
 
 
 
 

 للمحاضرة الثالثه عشر 2الى  5من الفقرة  متحانات السابقهاسئله األ
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 ؟التالية لألسباب التقني بالتقدم البنوك اهتمام يعزى – 1

 متميزة جديدة خدمات تقيم – أ

 الحديثة التقنيات تتيحها التي الكبيرة التخزينية الطاقة من االستفادة -ب

  اإلكتروني   المدفوعات تسوية في العالية السرعة من االستفادة – ج

 ماتقدم كل – د
 

 اإللكترونية الصيرفة استخدام في البنوك تواجه التي التحديات أهم من – 2

 المركزي البنك يفرضها التي القيود -ب                     التشغيل تكليف ارتفاع – أ

 ماتقدم كل – د                 التام األمان عدم مخاطر – ج
 

 ؟إلى المصرفي القطاع في التقني التقدم يؤدي -٣

 الجديدة الخدمات تكلفة تخفيض – ب                 الجديدة الخدمات تكلفة زيادة – أ

 صحيحة كالهما(  ج)  و(  ب)  اإلجابتان - د              البنوك بين المنافسة حدة تقليل – ج
 

 ؟مايلي المالية والمؤسسات البنوك قبل من المستخدمة المدفوعات نظم أهم من -٤

 سويفت نظام – ب                      المصرفية الشيكات نظام – أ

 صحيحة كالهما(  ج)  و(  ب)  – د                              السائل النقد نظام – ج
 

 ؟إلى البنوك في الحديثة التقنيات استخدام أدى – ٥

 اآللي للصراف المتزايد االستخدام – ب               المدن في البنوك فروع عدد زيادة – أ

 صحيحة كالهما(  ج)  و(  ب)  - د                            البنوك فروع عدد تقليل – ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابعه عشرالمحاضرة 

 للمحاضرة الرابعه عشر 1الى  5اسئله الكتاب من الفقرة 
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 واجبات السمستر الماضي

 : االول الواجب

 للنقود الشرائية القوة تتساوى حيث................  النقدي النظام الى التجزئة تتعذر حيث............  نظام من االنتقال ان

 ؟..................... السوقيه قيمتها مع

 .  التجارية المبادالت كفاءة من رفع، الذهبي، الورقي النقد أ

  . التجارية المبادالت كفاءة من رفع، السلعي، المقايضة ب

 .  التجارية المبادالت كفاءة من خفض، السلعي، الورقي النقد ج

 .  التجارية المبادالت كفاءة من رفع، القانوني، المقايضة د
 

 : صحيحة التالية العبارات أي

 . الدائم الدخل مفهوم على اعتماده بسبب كينز لدى منه فريدمان لدى استقرارا أكثر النقود من الحقيقية على االرصدة الطلب -

 . الجاري الدخل مفهوم على اعتماده بسبب فريدمان لدى منه كينز لدى استقرارا أكثر النقود من الحقيقية االرصدة على الطلب -

 . الدائم الدخل مفهوم على اعتماده بسبب كينز لدى منه فريدمان لدى استقرارا أقل النقود من الحقيقية االرصدة على الطلب -

 . صحيح ذكر مما شيء ال -
 

 : الن ذلك. الدخول توزيع في تشوهات يسبب أنه التضخم أضرار من

 .  األغنياء  دون الفقراء على يقع التضخم -

  الثابته الدخول أصحاب أ على يؤثر ال التضخم -

  . مرونتها في تتباين الدخول -

 الشرائية القوة في تأكل يسبب التضخم -
 

 :: الثاني الواجب

 يفرض المركزي البنك ان لك قيل وكذلك.  رياال ٥١١١١ هو المصرفي النظام في االولي الودائع حجم أن أ علمت اذا

 خلقها؟ المصرفي النظاملهذ  يمكن التي النقود كمية هي فما. اجباري كاحتياطي%  1٥ نسبه

 لاير 7٥١١ - أ

 لاير ٣٣٣٣٣٣ - ب

 لاير 28٣٣٣٣ - ج

 لاير ٦1٦٦٦٦ - د
 

 التجاري؟ البنك موجودات من يعتبر يلي مما أي

  الجباري ا االحتياطي-

  .االئتمانية التسهيالت -

  الجارية الودائع -

  التحصيل لغايات شيكات -
 

 الزراعية؟ المشاريع تمويل لغايات أنسب التالية االسالمية( البيوع) التمويل صيغ من أي

  المضاربة -               االستصناع -               المرابحة -                السلم -
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 :: الثالث الواجب

 :عدا ما، يلي مما كل المركزي البنك وظائف من

  النقد عرض ادارة -

  البنوك ضبط -

  االقتصادي التحليل -

 المالية السياسة ادارة -

 :المركزية البنوك باستقالل مناداة االقتصاديين المنظرين أكثر من

  كينز مينارد جون -

  بيكر جاري -

  فريدمان ميلتون -

  برنانكي بن -
 

 : االجنبيه العملة على الطلب

 االجنبيه والخدمات السلع على الطلب من مشتق -

  االقتصادي الركود فترات خالل يرتفع -

 لمحليها العملة سعر ارتفاع يسبب -

  ذكر مما شيء ال -
 

 :الدولية المدفوعات تسوية في المستخدمة المدفوعات نطم أهم من

  السياحية الشيكات -

  السويفت -

  السريعة الحواالت -

 االئتماني البطاقات -


