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 النقود والبنوك

 المحاضرة االولى

 : المقایضة بنظام یقصد -1

 البدائیة المجتمعات بین للسلع العیني التبادل – ب         المتقدمة المجتمعات في للسلع النقدي التبادل - أ

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

  الكلي؟ واالقتصاد النقود أهمية من -2
 االقتصادي النشاط روح = التبادل -                التبادل = السلع مقابل النقود -

 صحيح ماذكر كل -         النقود وتطور االقتصادي التبادل تطور -
 

 ؟ هي المقايضة مساوئ -3

 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 -
 

 : مایلي المقایضة مشاكل أھم من -4
 الواحدة للسلعة التبادلیة القیم تعدد -ب                                       الرغبات توافق عدم – أ

 ماتقدم جمیع – د       والتخزین والنقل المخاطر تكالیف ارتفاع – ج
 

 : ھي المقایضة مساوئ من -5
 الواحدة السلعة أسعار تعدد – ب للتبادل               كفؤة غیر طریقة أنھا – أ

 ماتقدم كل – د                        الرغبات توافق عدم – ج
 

 ؟النقود أنواع -6

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

 ؟ هي السلعية النقود -7

  االولية ئتمانيهاال 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 -
 

 :ھي اإلسالم صدر في استخدمت التي النقود أنواع أھم من -8
 والفضیة الذھبیة المعدنیة النقود – واإلبل         ب والغنم الحبوب الغذائیة السلع – أ

 ب ) و ( أ– الورقیة                                 د النقود – ج
 

 : المعدنیة النقود قیمة تتحدد -9
 المركزي البنك قبل من إصدارھا بقانون -العملة           ب منھا المصنوعة للمادة السوقیة بالقیمة – أ

  ب ) و ( أ  - الجمھور                            د قبل من تقبلھا بمدى – ج
 

 النقود؟ وظائف -11
 للقيمة مخزن           -القيمة قياس ل وحدة -            للتبادل وسيط -

 صحيح ماذكر كل      -اآلجلة للمدفوعات معيار -
 

 :النقود وظائف من تعتبر ال یلي مما أي -11

 للمقایضة وسیلة -ب                    للمبادلة وسیلة – أ

 للقیمة مستودع أو مخزن – د                          قیاس وحدة – ج

 
 : إلى النقود استخدام أدى -11

 التجارة عملیات تسھیل -ب اإلنتاج                في التخصص تشجیع – أ
 ماتقدم كل – د           التبادل عملیة في العدالة تحقیق – ج
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 ؟ أهمها من الوظيفة هذه لنجاح مهددات هناك أن اال للقيمة مخزن أنها أ النقود وظائف أهم من -31

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

 ؟ هي النقود خصائص -14
 التمييز سهلة -4      تجزئتها إمكانية -3        التلف سريعة غير -2       الحمل سهلة -3
 صحيح ماذكر كل -6     موحدة مواصفات ذات -5

 

 :تكون أن الجیدة النقود خصائص من -15
 التمییز سھلة -ب                      للتجزئة قابلة – أ

 ماتقدم كل – د           التلف سریعة غیر – ج
 

 ؟ الى وبالتالي االسعار ارتفاع الى االقتصادي االنتعاش حالة تؤدي -31

 النقود لقيمة النسبي الثبات -           الفائده اسعار انخفاض -        النقود قيمة ارتفاع -     النقود قيمة انخفاض -
 

 : ماعدا مایلي جمیع النقود تمثل -17

 تنخفض أن یمكن شرائیة قوة – ب                                التتغیر شرائیة قوة – أ

  ج ) و ( أ– د             باستمرار متزایدة شرائیة قوة – ج
 

 : إلى النقود دراسة أھمیة تعزى – 18

 نقدیة أسبابھا االقتصادیة المشكالت معظم أن – أ

 األسعار في تغیرات إلى تؤدي النقود عرض في التغیرات أن -ب
 للمستھلكین بالنسبة شرائیة قوة تمثل أنھا – ج

 ماتقدم كل – د
 

 النقود دور تعكس بالنقود األسعار عن التعبیر – 19

 للمبادلة كوسیلة -ب                  للتضخم كسبب – أ

 للقیمة كمخزن – د                      قیاس كوحدة – ج

 تعزي أھمیه النقود الى ؟ -11
ان التغیرات في عرض النقود تؤدي الى تغیرات في  -ان معظم المشكالت االقتصادیه اسبابھا نقدیه   ب - أ

 االسعار
  كل مما تقدم -انھا تمثل قوة شرئیه بالنسبه للمستھلكین         د -ج

 

 أي مما یلي لیست من مساوئ نظام المقایضه ؟ -11
  عرضه للتذبذبات في القوة الشرائیه -تعیق النمو في عملیات التجارة        ب - أ

 انھا غیر كفؤ للتبادل  -التشجع على التخصص في االنتاج    د -ج
 

 تمثل وظیفه النقود كمخزن للقیمه في ظل ؟ -11
  ارتفاع المستوى العام لالسعار -ب   انخفاض معدالت الفائدة              - أ

 النمو االقتصادي -ارتفاع معدالت البطاله                  د -ج
 

 ھو التبادل العیني للسلع بین المجتمعات البدائیه التي لم تكن قد اكتشفت النقود بعد ؟ -13
  نظام المقایضه -النظام التبادل المحدد           ب - أ

 نظام التبادل -د               النقود والمقایضه  -ج
 

من الصعب علمیاً أن نجد شخصاً یمتلك سلعه معینه یرغب في مقایضته بسلعه أخري  متوفرة لدى شخص اخر  -14
 یكون بدورة راغباً في مقایضتھا ؟

 عدم وجود وحده لقیاس القیمه  -ب                عدم توافق الرغبات - أ
 تدني كفاءة التبادل  -د       تعدد االسعار النسبیه للسلع   -ج
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ھناك العدید من السلع والخدمات یتم تداولھا في االسواق وتختلف وحدات السلعه الواحدة من حیث النوعیه  -15
 والجودة

  عدم وجود وحده لقیاس القیمه -عدم توافق الرغبات                ب - أ
 تدني كفاءة التبادل  -للسلع         د تعدد االسعار النسبیه -ج

 
 تعد المقایضه ___ لما تنطوي علیه من تكالیف باھظة تمثل في الجھد والوقت ؟ -16

 عدم وجود وحده لقیاس القیمه  -عدم توافق الرغبات                ب - أ
  تدني كفاءة التبادل -تعدد االسعار النسبیه للسلع         د -ج

 

 لھا كأداة لتسویه المدفوعات في عملیات التبادل غیر المباشر ؟یعني ذلك قبو -17
 عدم وجود وحده لقیاس القیمه  -عدم توافق الرغبات                ب - أ

 وسیط للتبادل -تعدد االسعار النسبیه للسلع         د -ج
 

 االنتاج ؟أسھم استخدام النقود في تشجیع التخصص في  -18
 عدم وجود وحده لقیاس القیمه  -عدم توافق الرغبات                ب  - أ

 وسیط للتبادل -د         زیادة االنتاج وتحسین نوعیته -ج
 

 نشأت النقود مع تطور المجتمعات ؟ -19
 السیاسیه -األجتماعیه                 د -ج             البشریه  -االقتصادیه          ب - أ

 

 بأنھا أي شيء یمكن ان یستخدم كوسیط للتبادل ومخزن للقیمه ووحدة لقیاس القیمه ومعیار للمدفوعات االجله -31
 تعریف االصول –تعریف القیمه          د  -تعریف البنوك         ج  -ب        تعریف النقود - أ

 

 ھي الجھه الوحیدة المخوله بأصدار النقود بموجب قانون ؟ -31
  البنك المركزي أو بمؤسسه النقد -البنك المتوسط أو بالنقد       ب - أ

 النقود  -البنك المركزي فقط            د -ج
 

 ؟البد للنقود ان تكون __ آلجل القیام بجمیع المبادالت في مختلف المناطق  -31
 تجزئتها إمكانية -د          التمييز سهلة -ج          التلف سريعة غير -ب           الحمل سهلة - أ

 

 یجب ان تتمتع النقود ___ حتى التفقد قیمتھا كنقود بالمفھوم المعاصر ؟ -33
 تجزئتها إمكانية -د          التمييز سهلة -ج          التلف سريعة غير -ب           الحمل سهلة - أ

 

من الخصائص االخرى التي یجب ان تتسم بھا النقود الجیدة ھي ____ من قبل الجمھور من حیث التشكیل  -34
 والتصمیم الخاص ؟ 

 تجزئتها إمكانية -د          التمييز سهلة -ج          التلف سريعة غير -ب           الحمل سهلة - أ
 

 على بنك آخر ؟فھي ناتجه عن إیداع نقدي أو إیداع شیك مسحوب  -35
 ودائع متوسطه  -ودائع ثانویه            د -ودائع مشتقه           ج -ب               ودائع أولیه - أ

 

 ھي ودائع ناتجه من نشاط البنك في تقدیم القروض ؟ -36
 ودائع متوسطه  -ودائع ثانویه            د -ج           ودائع مشتقه -ودائع أولیه               ب - أ

 

 ھي مثل النقود المصنوعه من الورق او النقود الورقیه ؟ -36
 النقود االئتمانیه  -ج               النقود الرمزیه -النقود السلعیه          ب - أ

 

 أنواع النقود ؟ -37
  صحیحكل ما ذكر  -النقود االئتمانیه         د -النقود الرمزیه                ج -النقود السلعیه         ب - أ
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 المحاضرة الثانیه

 في النقد وحدة استقرار وضبط تنظیم عملیة تحكم والتي معینة دولة في المتبعة والتشریعات القوانین من مجموعة-1

 تعریف النقود -تعریف البنوك النقدیه        ج -ب        النقدي النظام تعریف -أ       الدولة
 

 اآلتي في النقدي للنظام المكونة العناصر أھم -1

 النقود اصدار عملیة تحكم التي والقوانین التشریعات -ب                          المجتمع في المتداولة النقود -أ

 وتداولھا

 صحیح ماذكر كل -د    بالنقود تتعامل التي والمالیة المصرفیة والمؤسسات األجھزة -ج
 

 تعتبر كبیرا كیانا یمثل أصبح الذي المجتمع أفراد بین المعامالت أطراف بین الخالفات من الحد -3

 خارجي سبب -                  داخلي سبب -
 

 على العمل وتقسیم التخصص من المزید مع الدول بین فیما واالقتصادیة التجاریة المعامالت نطاق اتساع -4

 خارجي سبب -                داخلي سبب -          ؟تعتبر الدولي النطاق
 

 ؟ مثل لتحقیقھا تسعي اقتصادیة وأھداف المجتمع تجاه مسئولیات ولھا بالسلطة یتمتع ككیان الدولة ظھور -5

 التضخم ومحاربة األسعار استقرار -                           االقتصادیة التنمیة -

 الوطنیة العملة صرف سعر واستقرار الخارجي التوازان -          البطالة ومحاربة الكامل التوظیف -

 صحیح ماذكر كل -
 

 من یعتبر البطالة ومحاربة الكامل التوظیف -6

 كبیرا كیانا یمثل أصبح الذي المجتمع أفراد بین المعامالت أطراف بین الخالفات من الحد -

 لتحقیقھا تسعي اقتصادیة وأھداف المجتمع تجاه مسئولیات ولھا بالسلطة یتمتع ككیان الدولة ظھور -
 

 النقدیة؟ النظم من نوعین البشریة عرفت عامة بصفة -7

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

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

  : ھي النقدیة النظم -8
  ب ) و ( أ– د          المقایضة نظام – الورقي      ج أو القانوني النظام – ب               السلعي النظام – أ
 

 ؟معینة كمیة قیمة أساس على النقدیة الوحدة قیمة تحدید یتم النظام ھذا بموجب -9
 صحیح ماذكر كل -د      النقدي النظام تعریف -ج     النقدي النظام نشأة دواعي -ب     السلعي النقدي النظام -أ
 

 تتكون من ؟ الذھب قاعدة -11

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

 صحیح ماذكر كل -ھـ                       المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
 

 ؟والضوابط االجراءات اطار في تعمل والتي المعروفة النقدیة النظم أقدم من تعتبر -11

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

     المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
 

 .فقط كبیرة مبالغ یملكون من على ذھب إلي المتداولة النقدیة العمالت تحویل حق یقتصر -11

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

     المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 

 

 
 

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب
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 الدیون؟ لسداد القانونیة القاعدة ھي -13

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

     المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 

 المصدرة للعمالت كغطاء خزائنھا في ذھبیة بسبائك المركزیة البنوك تحتفظ -14

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

     المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
 

 وبالعكس؟ ذھب إلي النقود تحویل فرد ألي یحق - 15

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

  المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
 

 بالذھب تحدیده تم الذى الوزن أساس على تداولھا یتم ورقیة أو معدنیة عملة باصدار المركزیة البنوك قیام -16

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

     المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
    

 المعني القطر إلي العملة وخروج دخول حریة على قیود وجود عدم - 17

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

     المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
 

 التوسع بسبب الذھبیة المسكوكات قاعدة عن تخلیھا بعد_______  نظام إلي العالم دول معظم لجأت -18

 الحروب بسبب االنفاق في الحكومات وتوسع الذھب انتاج ومحدودیة التجاري

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

     المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
 

 الذھب مقابل لعملتھا معین وزن المركزي بنكھا في ممثلة الحكومة تحدد -19

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

     المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
 

 خالل من وذلك مباشرة غیر بصورة بالذھب عملتھا عالقة المركزیة البنوك تحدد النظام ھذا وفق -11

 ذھب إلي للتحویل قابلة أجنبیة بعمالت االحتفاظ

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

     المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
 

 الدوالر أو االسترلیني الجنیه مثل ذھب إلي للتحویل قابلة أخري عملة قیمة مقابل الوطنیة العملة قیمة تحدید -11

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

  المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
 

    المصدرة للعمالت كغطاء عملتھا بھا ربطت التي الدول بعمالت خزائنھا في المركزیة البنوك تحتفظ -11

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

  المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 
 

  من؟ ثابت وزن أساس على الوطنية العملة قيمة تتحدد المعدنين قاعدة في -13

 صحيح تقدم مما أي -د      والنحاس الفضه -ج      والفضه الذهب -ب    الذهبيه والمسكوكات الذهبيه السبائك -أ
 

 الذھب من واالحتیاطي الذھب انتاج في وفرة عدم من تعاني التي الفقیرة الدول ساعد قد النظام ھذا أن یالحظ -14

 الذھبیة السبائك نظام مرحلة -ب         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -أ

  المعدنین نظام مرحلة -د           بالذھب الصرف نظام مرحلة -ج 

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب
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 بقانون یعرف ما بسبب مرضیة تكن لم النظام بھذا العمل نتائج أن إال -15

 خیو شام -                   شخرشو -             فرخشو -           كریشام -
 

 .السوق من الجیدة العملة تطرد الردیئة العملة أن على القانون ھذا ینص حیث -16

 المعدنین نظام مرحلة -          بالذھب الصرف نظام مرحلة -         الذھبیة المسكوكات نظام مرحلة -

 : كریشام بقانون یقصد -17
 التداول من الجیدة النقود تطرد الردیئة النقود -التداول          ب من الردیئة النقود تطرد الجیدة النقود – أ

  ج ) و ( ب  - المعدنیة           د النقود سك في فقط الذھب استخدام – ج

 ؟رئیسیة مزایا____  تتمتع الذھب قاعدة بأن الكثیرین یعتقد -18

 6 -د                        5 -ج                   4 -ب                 3 -أ

 ھي ؟ رئیسیة مزایا بأربعة تتمتع الذھب قاعدة -19

 الصرف أسعار استقرار -باألمان                   ب الشعور تحقیق - أ

 جمیع ماذكر صحیح -ھـ         األسعار مستوي استقرار -د         آلیة بصورة النقدي النظام إدارة -ج
 

 ؟الذھب قیمة في النسبي والثبات العام القبول -31

 أو كان الذھب ومایزال یعتبر ثروة بحد ذاته فأن العمله النقدیه المرتبطه بالذھب أي التي یمكن تحویلھا الى الذھب

 الصرف أسعار استقرار -ب                   باألمان الشعور تحقیق - أ

  األسعار مستوي استقرار -د         آلیة بصورة النقدي النظام إدارة -ج    
 

   ؟الذھب وتصدیر استیراد وحریة للتحویل القابلیة -31

      أو یتمتع الذھب بالقبول العام كوسیط للتبادل لیس على المستوى المحلي فحسب بل ع المستوى الدولي 

 الصرف أسعار استقرار -باألمان                   ب الشعور تحقیق - أ

 األسعار مستوي استقرار -د         آلیة بصورة النقدي النظام إدارة -ج    

    ؟ آلیة بصورة النقود عرض وتقلیص زیادة -31

 الصرف أسعار استقرار -باألمان                   ب الشعور تحقیق - أ

    األسعار مستوي استقرار -د         آلیة بصورة النقدي النظام إدارة -ج    
 

    الذھب؟ من المتاحة بالكمیات ترتبط النقود عرض في الزیادة -33

   أو لیس ھناك اتفاق عام بأ قاعدة الذھب تؤدي الى تحقیق درجه من ____؟ 

 الصرف أسعار استقرار -باألمان                   ب الشعور تحقیق - أ

  األسعار مستوي استقرار -د         آلیة بصورة النقدي النظام إدارة -ج    

 ؟ الذهب قاعدة بنظام التعامل مزايا من -13

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

 ؟الورقي النقدي النظام نشأة أسباب -35

  التوسع مجاراة عن الذھب قاعدة نظام فشل -             والحروب األزمات أوقات في -

 صحیح ماذكر كل -                   العالم دول بین التنافس -

 أو القانونیة بالنقود تعرف فإنھا ولذلك بھا للتعامل األفراد جمیع یلزم الذي القانون من قوتھا النقود تستمد -36

 .ذھب إلي للتحویل القابلة غیر

 الورقي النقدي النظام تعریف -            للمعاییر النقدي النظام تعریف -          المعدنین نظام تعریف -
 

 ؟ من النقدي النظام في قوتها النقود تستمد -13

 ماتقدم كل -      الجمهور تأثير -     منها المصنوعه المادة -    المركزي البنك قبل من اصدارها قانون -
 
 

 نفس اسئله الكتاب

 اسئله الكتاب بكلمه أو .... الخ

 الكتاب بكلمه أو .... الخ اسئله

 الكتاب بكلمه أو .... الخ اسئله

 نفس اسئله الكتاب



 المنادي  /ملخص النقود 

7 

 : من القانوني النقدي النظام في قوتھا النقود تستمد -38
 الجمھور -ب                                                        القانون – أ

 للنقود الذھبي الغطاء قیمة – د              العملة منھ المصنوعة الذھب قیمة – ج
 

 المصدرة النقود كمیة أساسھا على تحدد التي المعاییر من مجموعة بوضع الدولة تقوم  -39

 للمعاییر النقدي النظام تعریف -         الورقي النقدي النظام تعریف -        الورقي النقدي النظام عمل أسس -
 

 

 ؟ وھي األھداف تحقیق على خاللھا من الورقي النقدي النظام عمل أسس -41

 البطالة ومحاربة التشغیل مستوي في االستقرار تحقیق -                        األسعار مستوي في االستقرار تحقیق -

 صحیح ماذكر كل -       الذھب خروج من والحد للدولة المدفوعات میزان في العجز معالجة -
 

 خالل؟ من الذھب خروج من والحد للدولة المدفوعات میزان في العجز معالجة -41

 الواردات من للحد جمركیة سیاسة وضع -          الصادرات لتشجیع اقتصادیة سیاسة اتباع -

 صحیح ماذكر كل -        االقتصادیة التنمیة عملیة تمویل -         الدولیة التجارة في الحصص نظام استخدام -
 

 ؟ ب الورقي النقدي النظام ھذا یمتاز -41

 الرقه -            السھوله -          المرونه -         الصالبه -
 

 لدافع السیاسیة السلطة تستخدمه قد إذ: حدین ذو سالح یعتبر أنه إال الورقي النقدي النظام -43

 تجاري -               سیاسي -          اقتصادي -

 الذهب وشراء ببيع ملتزمة انجلترا بنوك وكانت , أمريكي أ دوالر 20,6 يساوي الذهب بيع سعر كان اذا -33

 ؟ 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 -        دوالر -480

 ؟ االقتصادي الكساد بعد العمليه التجربه من ثبت -34

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

 تقدم مما الشيء -                                                        ماتقدم كل -

 النظام النقدي الذي یعمل به جمیع دول العالم ؟ -46

 النظام السیاسي -النظام االقتصادي             -النظام البنوك            -         النظام الورقي -

 
 

 في حاله ارتفاع سعر صرف الباون االسترلیني في سوق التحویل الخارجي سیكون من صالح 

 المریكيا -البریطاني        -
 

 في حاله انخفاض سعر صرف الباون االسترلیني في سوق التحویل الخارجي سیكون من صالح

 االمریكي -      البریطاني  -
 

 في حاله انخفاض سعر الباون الى اقل من الحد االدني فسیؤدي الى استیراد الذھب وتسمى ھذه ب 

 نقطه تصدیر الذھب  -                 نقطه استیراد الذھب -
 

 الذھب سیصدر من نیوورك الى لندن في حاله ارتفاع سعر صرف الباون الى اكثر من الحد االعلي  

  نقطه تصدیر الذھب -نقطه استیراد الذھب                  -
 

 اذا زاد االحتیاطي سواء عن طریق استیراد كمیات إضافیه من الذھب أو زیادة استخراجه محلیاً فسیؤدي الى ؟

  زیادة عرض النقود والودائع -لنقود والودائع                     انخفاض عرض ا -

 

 

 وبعض الفقرات تم تحدیدھا فوق في نفس المحاضرة  33ص الى 11اسئله لكتاب من 
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  في حاله انخفاض االحتیاطي من الذھب بسبب زیادة التصدیر او زیادة اكتناز الذھب محلیاً فسیؤدي الى

  زیادة عرض النقود والودائع -انخفاض عرض النقود والودائع                      -

 االسترلیني یتكون من اربعه مزایا ھي ؟أمثله على النظام 

 وجود سعر صرف ثابت للعمله الوطنیه للقطر التابع وعمله القطر المتبوع  -

 االقتصاد في استخدام الذھب واالعتماد على عمله القطر المتبوع  -

 تخفیض تكالیف تخزین الذھب وحمایته من السرقه  -

 نبیه تحقیق عوائد مالیه على أرصدة القطر من العمله االج -

 كل ماذكر صحیح  -

 مساوئ النظام االسترلیني ؟

 تأثر القطر التابع باالثار االقتصادیه السلبیه واالزمات  -

 یؤدي النظام الى ارتباط وثیق بین الدولتین  -

 كل ماذكر صحیح  -

  ھي النظام السائد في جمیع اقطار العالم لفترة طویله حتى أوائل عقد الثالثینیات من القرن الماضي ھي

     االسعار استقرار مستوى -         الصرف اسعار ستقرارا -                  قاعدة الذھب -

   ھي القاعدة التي انھارات خالل الحرب العالمیه االولى 

     االسعار استقرار مستوى -         الصرف اسعار ستقرارا -                  قاعدة الذھب -
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 الثالثهالمحاضرة 

 :النقود لكمیة الكالسیكیة النظریة إلى استنادا
 األسعار تخفیض إلى الحكومي اإلنفاق زیادة تؤدي -ب           األسعار ارتفاع إلى النقد عرض زیادة تؤدي – أ

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

 :على المبادالت ألغراض النقود على الطلب یعتمد

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

 على یعتمد المضاربة ألغراض النقود على الطلب الكینزیة،فإن النظریة إلى استنادا
 ماتقدم كل – د              الضرائب معدل – ج        الفائدة معدل – ب        الدخل مستوى – أ
 

 : الصیغة في التبادل معادلة تكتب

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

MY = VP –                         MV = Py-      
 

 : أنھا النقود لكمیة الكالسیكیة النظریة إلى توجھ التي االنتقادات أھم من
 واألسعار النقود كمیة بین عكسیة عالقة وجود افترضت – ب                   الفائدة معدل دور أھملت – أ

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

 ؟ التجاريه للبنوك عائد أكبر أ يحقق يلي مما أي  

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

 ؟ خالل من النقود يخلق أن التجاري للبنك يمكن

 المال سرأ زيادة -      الفائضه احتياطاته اقراض -    القانونيه احتياطاته اقراض -   االئتمانيه التسهيالت تقليل -
  

 ؟ الى التجاريه البنوك تميل  

  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

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

 ؟ التجاريه البنوك وظائف من

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

 أوب -دالسوق المتوسطه          –السوق الثانویه      ج  -السوق االولیه     ب -أ     مكونات سوق النقود ؟

 لیس مما ذكر -سوق النقود      د -سوق التداول       ج -ب     سوق االصدار -أ  سوق االولیه ھي ؟

 لیس مما ذكر -سوق النقود      د -ج       سوق التداول -سوق االصدار     ب -أ سوق الثانویه ھي ؟

 تشمل النقود واألسھم والسندات وكافة أنواع األوراق ) الصكوك( المالیة ھي

 كل ماذكر صحیح  -النقود فقط      د -االدوات واالسھم        ج -ب       االدوات االصول المالیه - أ
 

 ؟ھي التي تتملك نقودا تزید أو تفیض عن احتیاجاتھا

 وحدات المال -وحدات النقد        د -ج       وحدات الفائض -وحدات العجز       ب - أ

 احتياجاتها لتلبية تكفي التي النقود امتالك عن تعجز أو النقود تمتلك ال هي التي

 وحدات المال -وحدات النقد        د -وحدات الفائض       ج -ب       وحدات العجز - أ

 أنواع ؟ 3البنك المركزي الى  القطاع المصرفي من یتكون ھیكل قطاع البنوك أو
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 كل ماذكر صحیح -البنوك الشامله                -البنوك المتخصصه             -البنوك التجاریه          -

 قیام التجار والصاغة بالدور الرئیسي في التمھید لنشأة البنوك التجاریة . من خالل الخدمات التالیه

 تقدیم خدمات صرف العمالت . -اإلیداع ) السبائك الذھبیة (.               تقدیم خدمة  -

 اكتشاف عملیة خلق االئتمان عن طریق اصدار ایصاالت  -تقدیم القروض لآلخرین .                               -

 كل ماذكر صحیح -

 ھي ؟ وظائف البنوك التجاریة

 تقديم الخدمات المالية -خصم األوراق التجارية      -والتسهيالت االئتمانية      تقديم القروض  -قبول الودائع         -

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

الفائض وتوفیرھا الدور الذي تقوم به المؤسسات المالیة المتواجدة في النظام المالي من خالل جمع النقود من وحدات 

 لتلبیة احتیاجات وحدات العجز سعیا لتحقیق المصلحة للطرفین .

 لیس مما ذكر صحیح -الفائض والعجز         -الوساطه النقدیه         -         الوساطة المالية -
 

 لتجاري؟یقصد بھا ودائع األفراد وودائع المؤسسات والتي تمثل الجزء األكبر من حقوق اآلخرین على البنك ا

 الودائع تحت الطلب  -تقديم القروض والتسهيالت االئتمانية                 -                 قبول الودائع -

 

 وھي ؟ من الودائعتقوم البنوك التجاریة بقبول ثالثة أنواع 

 كل ماذكر صحیح -الودائع االدخاریة .   -الودائع ألجل أو الزمنیة )الثابتة(.     -الودائع تحت الطلب )الجاریة(    -

 ال یتحصل صاحبھا على عائد من البنك ولكنه بتحصل على دفتر شیكات؟ 

 معین أو الیدفع البنك عادة فائدة صریحه على ھذا النوع من الودائع اال إذا زاد الرصید عن حد

 الودائع االدخاریة-الودائع ألجل أو الزمنیة )الثابتة(.                   -        الودائع تحت الطلب )الجاریة(
 

 یتحصل صاحبھا على عائد من البنك؟

 ب و ج –الودائع االدخاریة      -الودائع ألجل أو الزمنیة )الثابتة(.        -الودائع تحت الطلب )الجاریة(       -

  ھي عبارة عن ارصدة یرغب عمالء البنك في ایداعھا لفترات زمنیه محددة

 الودائع االدخاریة-                   )الثابتة(.الودائع ألجل أو الزمنیة  -       الودائع تحت الطلب )الجاریة(-

 ھي المبالغ التي یقوم بأیداعھا صغار المدخرین في حسابات التوفیر

 الودائع االدخاریة-                   الودائع ألجل أو الزمنیة )الثابتة(. -       الودائع تحت الطلب )الجاریة(-

 -: اآلتي ذلك ویشمل االئتمانیة والتسھیالت القروض تقدیم

 كل ماذكر صحیح-     المكشوف على السحب-    األجل متوسطة القروض-     األجل قصیرة القروض -
 

 (. فائدة سعر شكل في عائد علیھا التجاري البنك یتقاضى.) سنه التتجاوز فترة خالل سدادھا یتم

 المكشوف على السحب -         األجل متوسطة القروض -     األجل قصیرة القروض -

 سنوات وخمسة سنه بین تتراوح فترة خالل سدادھا ویتم

 المكشوف على السحب -         األجل متوسطة القروض -     األجل قصیرة القروض -
 

 الحساب ھذا كان وإن حتى الجاري حسابه من بالسحب( زبونه) لعمیله التجاري البنك فیھا یسمح التي الحالة وھي

  رصید به الیوجد

 المكشوف على السحب -         األجل متوسطة القروض -     األجل قصیرة القروض -

 نفس الكتاب

 الكتاباسئله 

 الكتاباسئله 

 نفس الكتاب

 نفس الكتاب
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ھي اوراق مالیه تنتج عن شراء تاجر تجزئه من تاجر جمله ولكنه الیملك ثمن البضاعه ولكنه یحرر كمبیاله مكتوب 

 بھا 

 خصم التجزئه -خصم االوراق المالیه          -خصم السندات          -       خصم الكمبیاالت التجاریة -

 

 خصم السندات تعتبر من ؟

 ھي اوراق مالیه تنتج عن شراء تاجر تجزئه من تاجر جمله ولكنه الیملك ثمن البضاعه -

 ھي الحكومیة التي تصدرھا الشركات و المؤسسات  ویتم خصمھا بنفس طریقة خصم الكمبیاالت -

 العوائد )أو مصادر الدخل ( التي یتحصل علیھا البنك التجاري في اآلتيیمكن حصر 

 عوائد یتحصل علیھا في شكل فائدة  -

 عوائد یتحصل علیھا في شكل عموالت  -

 عوائد یتحصل علیھا في شكل أرباح -

 كل ماذكر صحیح  -

ھو مؤسسة مالیة وسیطة تسعى لتحقیق الربح من خالل قیامھا بقبول ودائع االفراد والمؤسسات واستثمار ھذه 

 الودائع عن طریق تقدیم الفروص والتسھیالت االئتمانیة وتقدیم الخدمات المصرفیة .

 تعریف التجارة فقط  -تعریف البنك المركزي          -        تعریف البنوك التجاریه -
 

( ھي من أھم المؤسسات المالیة التي تعمل على تعبئة ) تجمیع( المدخرات الوطنیة وتقوم بإعادة ضخھا 18 -

 في االقتصاد في شكل قروض قصیرة األجل  ومتوسطة األجل لتمویل اآلنشطة االسثماریة و االستھالكیة .

 تعریف التجارة فقط  -تعریف البنك المركزي          -        البنوك التجاریهتعریف  -

 

 من أھم وظائف البنوك التجاریة وأوسع مجاالت استثمار مواردھا المالیه 

 االغراض المتوسطه االجل والقصیرة  -                  االغراض االستثماریه واالستھالكیه -

 االغراض التجاریه فقط  -االغراض االدخاریه                                     -

 تتجنب ھذه البنوك عادة تمویل المشروعات الطویله االجل كالمشروعات الصناعیه بسبب؟

 التوجد اجابه  -المخاطر المتوسطه          -المخاطر المنخفضه              -        المخاطر العالیه -

 تجاوز العمیل حدود ھذا السقف االئتماني المتفق علیه فیمكن للبنك ؟اذا 

  عدم صرف ھذه الشیكات -صرف ھذه الشیكات                 -

 یوجد امكانیه للصرف  -صرفھا واسترجاعھا                -

 ھي عبارة عن ادوات مدیونیه تصدرھا الشركات الكبیرة والتي تتمیز بسمعه ائتمانیه ؟

 خصم المدیونیه  -                   وراق التجاریهخصم اال -

 خصم جمیع ماذكر  -خصم االوراق المالیه                       -

 قبل البنك التجاري بتسدید مبلغ معین نیابه عن عملیه الى الجھه المستفیدة عن الطلب؟ یعتبر بمثابه تعھد من

 ابات الضمان إصدار خط -إصدار خطابات الشؤون االجتماعیه        -

 المستفید  -إصدار خطابات االعتماد المستندي         -

 من اھم وسائل سداد االلتزامات المالیه وأكثرھا انتشارات في عملیات التجارة ؟

  إصدار خطابات الضمان -إصدار خطابات الشؤون االجتماعیه        -

 إصدار دفتر الشیكات  -        إصدار خطابات االعتماد المستندي -

  ھو یعني تعھد بنك المستورد بسداد قیمه البضاعه للمصدر االجنبي

  إصدار خطابات الضمان -إصدار خطابات الشؤون االجتماعیه        -

 إصدار دفتر الشیكات  -        إصدار خطابات االعتماد المستندي -

 نفس الكتاب

 + التي تم وضع اسهم عليها من فوق 167الى  145اسئله الكتاب من 
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 یعرف بأنه أمر كتابي موقع من قبل الشخص الذي یصدرة ویطلب فیه من البنك ھو ؟

 الساحب               الشیكات السیاحیه  -المستفید               -                لشیكا -

 یسمى ھو الشخص الذي یصدر الشیك ھو ؟

 الشیكات السیاحیه                الساحب -المستفید               -الشیك                 -

 ھو الشخص الذي سیدفع له الشیك ھو ؟

 الساحب               الشیكات السیاحیه  -              لمستفیدا -     الشیك            -
 

 ھناك معامالت بمبالغ كبیرة التقبل فیھا الشیكات االعتیادیه مثل شراء المنزل فالمحامي لن یقبل تسلیم شیكاً مصدقاً 

 العبارة خاطئه -             العبارة صحیحه -

 لخدمه المسافرین الى الخارج ؟تقوم البنوك التجاریه بأصدار ____ 

 المصروفات السیاحیه  -الخطابات السیاحیه          -              الشیكات السیاحیه -

 ھي االداة االوسع انتشاراً واالكثر اماناً لتمویل نفقات المسافرین الى الخارج 

 عرض النقود -                   عملیه خلق النقود  -الوكاله                  -          الشیكات السیاحیه -

 وتمثیله  أمام الدوائر الضریبه ؟تقوم بأعداد االقرارت الضریبیه نیابه عن العمالء 

 عرض النقود -عملیه خلق النقود                     -                 الوكاله -الشیكات السیاحیه           -

 تعتبر الودائع على اختالف انواعھا من اھم موارد البنوك التجاریه التي تمكنھا من تقدیم القروض والتسھیالت 

 عرض النقود -                     عملیه خلق النقود -الوكاله                  -الشیكات السیاحیه           -

 ت معین ؟ھي كمیه النقود المتاحه لالستخدام في االقتصاد في وق

 عرض النقود -عملیه خلق النقود                      -الوكاله                  -الشیكات السیاحیه           -

 مقاییس رئیسیه عرض النقود ؟ 3ھناك 

- M1=c+d                 - SR) )M2=M1+SD           -  M3=M2+SD(LR)    - كل ماذكر صحیح 
 

 وتأثیرھا على عرض النقود وكیفیه تحكم البنك المركزي ؟لتوضیح آلیه خلق النقود 

 ان عملیه خلق النقود تتم من خالل البنوك التجاریه  -

 التزام جمیع البنوك باالحتفاظ بنسبه االحتیاطي القانوني  -

 تستمر البنوك في تقدیم القروض  -

 یقوم عمالء البنوك بتسدید التزاماتھم  -

 كل ماذكر صحیح -
 

 نقدیه ؟من أھم التسربات ال

 تسرب العمله المتداوله  -

 احتفظ البنوك بأحتیاطیات اضافیه تفوق االحتیاطي القانوني -

 كل ماذكر صحیح  -

 

ھي مجموع احتیاطیات البنوك التجاریه سواء لدى البنك المركزي او في صنادیقھا وتركز للنقد المتداول خارج النظام 

  المصرفي

 البنك التجاري -البنك المركزي             -                القاعدة النقدیه -
 

  مالحظه ان مجموع االحتیاطیات القانونیه ____ مع االحتیاطي الكلي للبنك عند بلوغ االقراض الكامل

  یتساوى -الیتساوي              -
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 المحاضرة الرابعه

 : یكون عندما كینز نموذج في التوازن یتحقق 

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

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

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

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

 

 دینار ملیون 111 بمقدار الصادرات زیادة فإن 1٧15 لالستیراد الحدي والمیل 1٧75 لالستھالك الحدي المیل كان إذا

 : بمقدار االقتصاد توازن دخل زیادة إلى تؤدي

 دینار ملیون 311 – د     دینار ملیون 111 – ج      دینار ملیون 115 – ب      دینار ملیون 511 – أ

 

 ملیون 111 بمقدار الثابتة الضریبة زیادة فإن 1٧15 لالستیراد الحدي والمیل 1٧75 لالستھالك الحدي المیل كان إذا

 : بمقدار االقتصاد توازن دخل انخفاض إلى تؤدي دینار

 دینار ملیون 311 – د        دینار ملیون 111 – ج     دینار ملیون 115 – ب  دینار ملیون 511 – أ

 : الفائدة سعر زاد كلما

 المخطط االستثمار زاد -ب                                     المخطط االستثمار انخفض – أ

 سعر عن مستقل فھو المخطط االستثمار یتأثر ال – د   باالقتراض یمول كان إذا فقط المخطط االستثمار انخفض – ج

 الفائدة

 : إلى المحلیة األسواق في الفائدة سعر زیادة تؤدي

 فقط الواردات زیادة – ب           الواردات وانخفاض الصادرات زیادة – أ

 الواردات وزیادة الصادرات انخفاض – د                        فقط الصادرات انخفاض – ج

 على مركزة المالي من خالل ؟ لمحافظهوا ارباحه تعظيم على البنك يعمل

 ماتقدم كل -      اطرخالم ادارة -      والموجودات المطلوبات ادارة -            المال ورأس يولهالس ادارة -
 

 ؟ السيوله عالية البنك موجودات من يعد يلي مما أي

  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

   صفر المال رأس = الخصوم + االصول -                      المال رأس = الخصوم + االصول -

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

 ؟ في يكمن الناجحه البنك الدارة الرئيسي الهدف

 وب أ االجابتين-           المال أسر زيادة -ج     المالي المركز سالمة على المحافظه -ب    االرباح تعظيم -أ

 البنك التجاري في خزائنهعبارة عن نسبة مئویة توضح حجم السیولة النقدیة التي یحتفظ بھا 

 االحتیاطي النقدي -االحتیاطي التجاري       -االحتیاطي القانوني          -          االحتیاطي الخاص -

 ؟ھو  یسمى بخط الدفاع األول 

 االحتیاطي النقدي -االحتیاطي التجاري       -االحتیاطي القانوني          -          االحتیاطي الخاص -
 

 ن نسبة مئویة توضح حجم السیولة النقدیة التي یجب على البنك التجاري أن یحتفظ بھا ) اجباریاَ (عبارة ع

 االحتیاطي النقدي -االحتیاطي التجاري       -         االحتیاطي القانوني -االحتیاطي الخاص           -

 ؟   ھویسمى بخط الدفاع الثاني 

 االحتیاطي النقدي -االحتیاطي التجاري       -         القانونياالحتیاطي  -االحتیاطي الخاص           -



 المنادي  /ملخص النقود 

14 

تتمثل في األموال التي یتم إیداعھا من قبل الجمھور أو الشركات و المؤسسات سواء أكانت حكومیة أم أھلیة أم 

 مختلطة في حسابات جاریه لدى البنوك التجاریة 

  كل ماذكر صحیح  -التسرب النقدي       -الودائع المشتقه         -          الودائع األولیه -

  بعد أن یتم خصم اإلحتیاطي القانوني منھاتتمثل في األموال التي تشتق من الودائع األولیة 

  كل ماذكر صحیح  -التسرب النقدي       -        الودائع المشتقه -          الودائع األولیه -
 

 یتمثل في العمالت المتداولة خارج قنوات الجھاز المصرفي 

 كل ماذكر صحیح  -      التسرب النقدي -الودائع المشتقه         -          الودائع األولیه -

  والتي یقوم بموجبھا باحداث زیادة حقیقة في عرض النقود تعتبر أحد وظائف البنك المركزي

 الجھاز المصرفي  -      تقدیم القروض  -خلق النقود       -         طباعه النقود -

 والتي تقوم بموجبھا باحداث زیادة حسابیة یعتبر من أحد وظائف البنوك التجاریة

 الجھاز المصرفي  -      تقدیم القروض  -      خلق النقود -طباعه النقود          -
 

 ومقدرة البنوك التجاریة على خلق النقودبین نسبة االحتیاطي القانوني العالقه 

 عالقه عكسیه  -عالقه طردیه         -

 عبارة عن معادلة ریاضیة تستخدم في معرفة المبلغ الذي ستتضاعف به الودائع األولیة

 مضاعف النقود المركب  -       مضاعف النقود البسیط -

 

 

 مثال  تطبیقي على مضاعف النقود البسیط 

 إذا توفرت لدینا المعلومات التالیة :

 لاير .  80000الودیعة األولیة تبلغ  -

 % 10نسبة االحتیاطي القانوني حددت بـ  -

 وبالتعویض في معادلة المضاعف البسیط نحصل على النتائج التالیة : 

مضاعف النقود البسیط = 
𝟏

 نسبة االحتياطي القانوني
  =الودیعة األولیة   ×  

𝟏
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎

  × 80000 =10×80000  =800000 

 

 

 توفرت لدینا المعلومات التالیة : إذا مثال  تطبیقي على مضاعف النقود المركب 

      لاير .  80000الودیعة األولیة تبلغ  -

 % 5نسبة االحتیاطي القانوني حددت بـ  -

        %12نسبة التسرب النقدي كانت في حدود  -

 وبالتعویض في معادلة المركب نحصل على النتائج التالیة :  -

 =
𝟏

𝟏𝟐%+𝟖%+𝟓%
×80000            =4×80000    =311٧111 

 زاد المضاعف -    قل المضاعف -؟   كلما زاد مجموع النسب ______ المضاعف

 

مضاعف النقود البسیط = 
𝟏

 نسبة االحتياطي القانوني
 الودیعة األولیة ×  

 

 القاعده

مضاعف النقود المركب = 
𝟏

 نسبة االحتياطي القانوني+نسبة االحتياطي الخاص+نسبة التسرب
الودیعة ×  

 األولیة
 القاعده
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 المحاضرة الخامسه

 : إلى الحكومیة السندات بشراء المركزي البنك قیام یؤدي

 الیسرى الجھة إلى الكلي الطلب منحنى انتقال – ب     الیمنى الجھة إلى الكلي الطلب منحنى انتقال – أ

 النقد عرض انخفاض - د                           تغییر دون المنحنى بقاء – ج
 

  األسعار مستوى___  و الفائدة معدالت في___  إلى(  ثابتة األخرى العوامل بقاء)  األسعار مستوى في___  یؤدي

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

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

 حالة في النقدي السوق یبقى ألجل___  أن یجب___  فإن ، الدخل ارتفاع مع ألنھ األعلى إلى LM منحنى یتجھ

 : توازن

 یرتفع ، الفائدة معدل – د     ینخفض ، النقد عرض – ج    ینخفض ، الفائدة معدل – ب      یرتفع ، النقد عرض – أ
 

 : بواسطة الموازنة في العجز تغطیة الحكومة تستطیع

 الحكومیة السندات بیع طریق عن االقتراض -ب                   الضرائب تخفیض – أ

 الحكومي اإلنفاق زیادة – د               النقدیة الكتلة تخفیض – ج
 

 : یتحقق البعید المدى في یتحقق االقتصاد فإن ، الكینزیة النظریة إلى استنادا

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

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

 المتبعة___  السیاسة بإن نستنتج أن یمكن ، والبطالة الفائدة معدالت ارتفاع من یعاني االقتصاد بأن افترضنا إذا

 ___ تعتبر

 انكماشیة ، المالیة – د         انكماشیة ، النقدیة – ج     توسعیة ، النقدیة – ب توسعیة           ، المالیة – أ
 

  ؟ الیسرى الجھة نحو IS منحنى انتقال یسبب یلي مما أي
 ب ) و ( أ ) - د         النقد عرض زیادة – ج  الضرائب زیادة -ب                الحكومي اإلنفاق زیادة – أ
 

 : واحدة ماعدا مایلي التضخم أضرار أھم من
 عامة بصفة للمجتمع المعیشي المستوى النخفاض یؤدي – أ

 المرنة الدخول إلى المرنة غیر الدخول ذوي من الدخل توزیع یعید – ب

 الصادرات زیادة على یشجع – ج

 االستثمار مخاطر ارتفاع بسبب الحقیقي االستثمار على الحافز یقلل – د

 : حالة في فقط یحدث أن یمكن التضخم أن النقدیون یعتقد
 بالضرائب الممول الحكومي اإلنفاق زیادة – أ

 للجمھور الحكومیة السندات ببیع الممول الحكومي اإلنفاق زیادة – ب

 العرض جانب على السالبة الصدمات – ج

 المركزي البنك من باالقتراض الممول الحكومي اإلنفاق زیادة – د

 ؟ به ويقصد االتجار بيوع أنواع  أحد  هو بالعين الثمن بيع

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

 

 ؟ أن المشاركه وتشترط واقتسامه الربح تحقيق بهدف عمالئه مع مشاركه عقود في االسالمي البنك يدخل

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

 ؟ 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

 البيوع         - الديون شراء  -          المشاركات -           المضاربه  -

 المفاھیم ذات صلة بإدارة ربحیة وسیولة البنك التجاري

 كل ماسبق صحیح -التعارض بین الربحیة والسیولة           -           االستخدامات -الموارد      -

  لدیه متاحة وتصبح التجاري البنك خزینة إلى ترد التي األموال مصادر جمیع بھا یقصد

 التعارض بین الربحیة والسیولة -           االستخدامات -      الموارد-
           

 :  نوعین إلى الموارد ھذه تنقسم

 كل ماذكر صحیح -         الذاتیةغیر الموارد -       الذاتیة الموارد -
 

 . الملكیة حقوق بأصحاب یعرف ما أوأو المالك  المؤسسین أموال ____ تتضمن

 االستخدامات   -        غیرالذاتیة الموارد -       الذاتیة الموارد-
        

 (. االدخاریة – الثابتة - الجاریة)  التجاري البنك لدى الودائع أصحاب جمیع أموال ______ تتضمن

   غیرالذاتیة الموارد -الذاتیة        الموارد-

      التجاري للبنك المتاحة الموارد جمیع استغالل أو توظیف بھا یتم التي الكیفیة بھا یقصد

   االستخدامات -        غیرالذاتیة الموارد -       الذاتیة الموارد-

 في الغالب ما یكون البنك التجاري في جانب توظیف موارده بین خیارین: 

  كل ماذكر صحیح -توظیف یحقق ربحیة عالیة           -توظیف یحقق السیولة الكاملة         -

 یعني یتم االحتفاظ بالموارد في شكل نقود أما بخزینة البنك التجاري _____

  كل ماذكر صحیح -توظیف یحقق ربحیة عالیة           -        توظیف یحقق السیولة الكاملة -

 ربحیه عالیه یتكون من ؟توظیف یحقق 

 توظیفھا في شراء األوراق المالیة المدرة للعائد )ربح( . -

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

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

 كل ماذكر صحیح

 أصحاب الموارد غیر الذاتیة تعتبر 

 درجه عالیه من الربحیه  -                  من السیولهدرجه عالیه  -

 أصحاب الموارد الذاتیة تعتبر  -

  درجه عالیه من الربحیه -درجه عالیه من السیوله                   -

   . باإلفالس البنك تھدد قد والتي للودائع المتوقعة غیر الخارجة التدفقات عن الناتجة الصدمات امتصاص ھي

 البنك سیوله إدارة -          البنك مال رأس إدارة -

 

 

 



 المنادي  /ملخص النقود 

17 

 :الملكیة حقوق على العائد خفض إلى تؤدي المال رأس زیادة أن إال
 

 . األصول/  الربح صافي= األصول على لعائدا -

 الملكیة حقوق/  الربح صافي= الملكیة حقوق على العائد -

 الملكیة حقوق/ األصول= الملكیة حقوق مضاعف -

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

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

 كل ماذكر صحیح -

 

 : اآلتي تشمل المعاییر وھذه،  أھدافھا تحقیق في التجاریة البنوك نجاح مدى لتحدید رئیسیة معاییر ثالثة ھناك

 صحیح ماذكر كل -           التسویق  -          الربحیة -        السیولة استقرار -
 

 طلبات لمواجھة سائله نقود الى موجوداته تحویل على كبیره قدرته تكون عندما سیوله لدیه البنك بأن القول یمكن

 .  الدائنین من وغیرھم المودعین

     التسویق  -           الربحیة -        السیولة استقرار
 

  العالیه السیوله ذات الموجودات في تتوفر ان یجب خصائص ثالث وھناك

 ( الحاجه وقت لنقود تحویلھا او بیعھا سھولة بمعنى)  للتداول القابلیه- أ

 ( كبیر بشكل الثمن متغیرة معادن او اسھم التكون ان. )  اسعارھا استقرار- ب

 ( للنقد البنك حاجة الموجودات تغطي ان بمعنى. )  الموجودات قیمة استعادة إمكانیة- ت

 ماذكرصحیح كل -ج
 

 : عوامل اربع على للخطر المالي مركزھا تعریض دون الممكنه االرباح اقصى تحقیق على البنوك قدرة تعتمد

 الكل -    الخدمات تنویع -    االقتراض سیاسة -   االموال توظیف -  الفائده ألسعار السعریه الفروق -
 

 .  والودائع القروض على المركزي البنك یحددھا التي القروض على الفائده وھي

     الخدمات تنویع -         االقتراض سیاسة -        االموال توظیف -  الفائده ألسعار السعریه الفروق -
 

 ویجب(  نفسه للبنك المالي والفائض – والمستثمرین – المودعین اموال)  المالیه الموجودات من باالستفاده وذلك

 السیوله بین الموازنه البنك على لذلك.  االستثمار على مناسب عائد مع نسبیا منخفضه مخاطره درجة على المحافظه

 .  المالیه محفظته ادارة في والربحیه واالمان

     الخدمات تنویع -         االقتراض سیاسة -         االموال توظیف -  الفائده ألسعار السعریه الفروق -
 

 فائده بأسعار االجنبیه واالسواق المحلیه المالیه االسواق من لإلقتراض التفاوضیه قدرته في البنك ربحیة وتتأثر

 البنك من واخیرا االخرى التجاریه البنوك من االقتراض ویستطیع(  المالي المركز سالمة على تعتمد)  منخفضه

 . ذلك االمر تطلب اذا المركزي

   الخدمات تنویع -           االقتراض سیاسة -         االموال توظیف -  الفائده ألسعار السعریه الفروق -
   

 عمالئه قاعدة توسیع خالل من البنك ربحیة لزیادة یؤدي مما االیرادات تنوعت كلما المصرفیه الخدمات زادت كلما

 . التسویقیه الحمالت نجاح في بعید حد الى ھذا ویعتمد المحلیه السوق في وحصته
 

   الخدمات تنویع -        االقتراض سیاسة -        االموال توظیف -  الفائده ألسعار السعریه الفروق -
   

 التكنولوجي التقدم في واالبتكارات التطورات ومواكبة مرضیه بصوره لعمالئھا البنوك تقدمھا التي المتنوعه الخدمات

  التجاریه البنوك بین المنافسه فرضتھا التي التشغیلیه التكالیف وتقلیل للعمالء الخدمات افضل تقدیم بھدف

   التسویق  -          الربحیة -        السیولة استقرار
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 المحاضرة  السادسه

 : على البعيد المدى في اإلجمالي المحلي الناتج

 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
 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

 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
 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
 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

 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
 الحكومي اإلنفاق زيادة – ب                                األسعار مستوى ارتفاع – أ

 المستقلة الواردات زيادة – د                         المستقل االستثمار في النقص – ج
 

 : ل نتيجة التامة المزاحمة تحدث

 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

 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  
  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
 

 ؟ عن مسؤول المركزي البنك

  القانونيه باالحتياطات االحتفاظ -                                            الماليه باالوراق االحتفاظ -

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

 ؟ المركزي للبنك المصرفي العمل تنظيم اجراءات من

  االفصاح متطلبات -                   االحتياطي والفحص التراخيص اجراءات -

  وب أ االجابتين -                                        االرباح جني اجراءات -
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 ؟ المركزي البنك بها يقوم التي الوظائف من

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

 المركزي؟ البنك استقاللية الى تدعو التي االسباب أهم من

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

 المركزي؟ البنك يعتبر

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

 ؟ هي المركزي البنك عليها ويركز يعتمد التي االساسيه السياسه

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

 ھو مؤسسة مالیة وسیطة تسعى لتحقیق التنمیة األقتصادیة وقد یكون تحقیق الربح من ضمن أھدافه

 البنك التجاري -       البنك الرئیسي        -البنك المركزي              -             البنوك المتخصص -

 المتخصصة؟ البنوك أنواع

  كل ماذكر صحیح -       بنوك االستثمار  -           العقاریة البنوك -     البنوك الصناعیة  -الزراعية        البنوك -

محرومون من إمكانیة الوصول إلى التمویل الذي تقدمة مؤسسات التمویل الرسمیة وعلى  –في العادة  –یكون ھؤالء 

 البنوك التجاریةوجه الخصوص 

  كل ماذكر صحیح -       بنوك االستثمار  -           العقاریة البنوك -     البنوك الصناعیة  -       الزراعية البنوك -
 

 للبنك الزراعي  منح التمویل طویل اآلجل

 توفیر متطلبات التشغیل -               بھدف االستثمار في المشروعات الجدیدة -

 للبنك الزراعي قصیر طویل اآلجل منح التمویل

 توفیر متطلبات التشغیل -               بھدف االستثمار في المشروعات الجدیدة -
 

متطلبات التشغیل اھمھا ) اموال االجور . المواد المستخدمه كاالسمده والكیماویات . ادوات الري وتوفیر المیاه 

 (الالزمه للمشاریع . والطاقه الكھربائیه

  كل ماذكر صحیح -       بنوك االستثمار  -           العقاریة البنوك -     البنوك الصناعیة  -       الزراعية البنوك -
 

 تكون هي  في المناطق الریفیة ) بالقرى (

  كل ماذكر صحیح -       بنوك االستثمار  -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -
 

 التخزینو  خدمات التسویق تكون مرتبطه ب

  كل ماذكر صحیح -       بنوك االستثمار  -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -
 

 مابین التشابك او الترابط عالقات تعزیز خالل من االقتصادیة للتنمیة قویة دفعة أحداث في الصناعیة البنوك على یعول

 الزراعي والقطاع الصناعي القطاع

  كل ماذكر صحیح -       بنوك االستثمار  -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -
 

 البنك الصناعیه ؟ یمنح التمویل طویل اآلجل

 التشغیللغرض  -            بھدف االستثمار -
 

 یمنح التمویل قصیر طویل اآلجل

 لغرض التشغیل -            بھدف االستثمار -

 یمنح التمویل للجھات البحثیة )الجامعات ومراكز البحث العلمي( إلجراء البحوث و الدراسات 

  كل ماذكر صحیح -       بنوك االستثمار  -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -
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 في المناطق الحضریة لكي تكون أكثر قرباً من الشرائح المستھدفة

  كل ماذكر صحیح -       بنوك االستثمار  -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -

 في إنشاء مشروعات البنیات األساسیة عن طریق مشاركة الدولة أو عن طریق تكوین تحالفات مالیة _____تساھم 

 كل ماذكر صحیح -       بنوك االستثمار  -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -

 ؟البنوك العقاریه  یمنح التمویل طویل اآلجل

    المساكن الجدیدة لغرض السكنبھدف تشیید  -

 بھدف الصیانة و إعادة التأھیل للمباني القائمة في كافة القطاعات -

 البنوك العقاریه ؟ اآلجلتمنح التمویل قصیر 

    بھدف تشیید المساكن الجدیدة لغرض السكن -

 بھدف الصیانة و إعادة التأھیل للمباني القائمة في كافة القطاعات -
 

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

 )الحكومیة و غیر الحكومیة(

  كل ماذكر صحیح -        بنوك االستثمار -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -
 

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

  كل ماذكر صحیح -        بنوك االستثمار -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -

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

  كل ماذكر صحیح -        بنوك االستثمار -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -

  ؟تعتبر األولية السوق

 سوق التداول  -                  سوق االصدار -

 السوق الثانویه تعتبر ؟

  سوق التداول -                  سوق االصدار -

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

  كل ماذكر صحیح -        بنوك االستثمار -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -
 

القروض و التسھیالت االئتمانیة قصیرة وطویلة اآلجل ھو مؤسسة مالیة وسیطة تسعى لتحقیق الربح  من خالل تقدیم 

 لتمویل كافة األنشطة األستثماریة في مختلف القطاعات االقتصادیة

  كل ماذكر صحیح -        البنك الشامل -           العقاریة البنوك -      زراعیهالبنوك ال -    صناعيهال البنوك -
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 المحاضرة السابعه

 : للنقود الشرائیة القوة تنخفض
 االقتصادي الركود مرحلة في – ب                                                       االقتصادي االنتعاش مرحلة في – أ

  ب ) و ( أ– د        النقدي الدخل ارتفاع من أكبر بنسبھ لألسعار القیاسي الرقم یرتفع عندما – ج

 : المكبوت بالتضخم یقصد
 األساسیة االستھالكیة السلع أسعار دعم لسیاسة الحكومة تبني – أ

 بالمجان األساسیة االستھالكیة السلع توزیع لنظام الحكومة تبني – ب

 الحرة السوق آللیة االستھالكیة السلع أسعار ترك – ج

 ( ج ) و ( أ ) - د
 

 الركودي التضخم یتسم
 البطالة معدل وانخفاض التضخم معدل انخفاض -ب              البطالة معدل وانخفاض التضخم معدل بزیادة – أ

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

 : بواسطة االقتصادي النمو تحقیق في النقدیة السیاسة تسھم أن یمكن
 االدخار معدل تخفیض – ب                  االستھالكي اإلنفاق زیادة – أ

 الفائدة معدل زیادة – د                 التضخم معدل تخفیض – ج
 

 عندما المفرط التضخم یحدث
 الضرائب بزیادة الحكومة تقوم – أ

 المركزي البنك من االقتراض بواسطة الموازنة في الكبیر العجز بتمویل الحكومة تقوم -ب
 الفائدة معدل بتخفیض المركزي البنك یقوم – ج

 االحتیاطي نسبة بزیادة المركزي البنك یقوم – د
 

 إلى الطلب زیادة عن الناتج التضخم یعزى

 باستمرار الیمنى الجھة نحو الكلي الطلب منحنى انتقال - ب                                    النقد عرض زیادة – أ

 ماتقدم كل – د      االقتصادي للنمو بالنسبة المتفائلة التوقعات – ج
 

 إلى ستؤدي النقد عرض في المستمرة الزیادة فإن ، الكینزي التحلیل إلى استنادا

 اإلنتاج مستوى انخفاض – ب             األسعار مستوى انخفاض – أ

 ج ) و ( ب– د                               التضخم  – ج
 

 لزیادة تستجیب الحكومة فأن ، السیاسة الناحیة من مرغوبة غیر البطالة بأن درایة على العمال بأن افترضنا إذا
 ؟ التضخم من النوع ھذا على یطلق ماذا التضخم إلى یؤدي مما ، النقد عرض بزیادة األجور

 التكالیف زیادة تضخم – ب                        الطلب زیادة تضخم – أ

 مكبوت تضخم – د                          مفرط تضخم – ج

 ؟ النقديه للسياسه الكميه االدوات من

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

 الى؟ السعودية العربيه المملكه في الوطنيه العمله اصدار مهمة تسند

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

 تحقيق؟ الى النقديه السياسه تهدف

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

 ؟ الى ذلك فسيؤدي الفائدة سعر زيادة المركزي البنك قرر اذا

  واالستهالك االستثمار زيادة -                   واالستهالك االستثمار انخفاض -
  ج و ب االجابتين -             االستهالك وزيادة االستثمار انخفاض -
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 ؟ الى النقديه السياسه تهدف

  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

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

 ؟ المركزي البنك يحددها والتي القانوني االحتياطي نسبة تراوح

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

 ؟ مايلي التوسعيه النقديه السياسه تعني
 ماتقدم كل -        الخصم سعر زيادة -             القانوني االحتياطي نسبة زيادة -        الفائده سعر تخفيض -
 

 مرت نشأة وتطور البنوك اإلسالمیة في شكلھا الحدیث بثالثة مراحل رئیسیة یمكن تفصیلھا على النحو التالي
 كل ماذكر -    مرحلة انتشار البنوك اإلسالمیة  -     مرحلة العمل المصرفي الجماعي  -   مرحلة المبادرات الفردیة -

 توجد ثالثة مبادئ ھامة تحكم طبیعة عمل البنوك اإلسالمیة وتتمثل ھذه المبادئ في اآلتي :

 ماذكر صحیح كل -         إباحة المشاركة في الربح والخسارة  -    تحریم الغرر -       تحریم التعامل بالربا -

 بمعنى تحریم التعامل بسعر الفائدة اخذاً وعطاءا 

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

 بمعنى تحریم الغش في جمیع المعامالت التي تجربھا البنوك اإلسالمیة مع الغیر .

 إباحة المشاركة في الربح والخسارة     -    لغررتحریم ا -       تحریم التعامل بالربا -
 

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

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

 المشاركات او الشركاتصیغ أنواع العقود 

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

 (مال+مال) المال في ____عقد  وھو

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

 یساھم كل طرف من أطراف العقد بجزء من رأس المال الیشترط التساوي في اال نصبه بین أطراف الشراكه 

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

 تتكون عقد المشاركه من ؟

 كل ماذكر صحیح  -        المشاركة المتناقصة  -            المشاركة الدائمة  -
 

 في صیغه المضاربه اذا كان البنك یقدم التمویل والمستثمر یقدم الخبرة 

 یسمى البنك )) المضارب (( والمستثمر )) المضارب معه(( -

 یسمى البنك )) رب المال(( والمستثمر ))رب الخبرة(( -

 یسمى البنك )) مضارب(( والمستثمر ))رب الخبرة(( -

 ھو مؤسسة وساطة مالیة تلتزم بتطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة في جمیع معامالتھا المصرفیة واالستثماریة 

 التنمیه االسالمیه -صیغ الدیون                      -                   البنك االسالمي
 

 

 ؟في التطبیق العملي یوجد نوعین من المضاربة

  كل ماذكر صحیح -              المضاربة المطلقة -         المضاربة المقیدة -
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 وبموجبھا یحدد رب المال للمضارب مجال معین أو نشاط معین لیستخدم فیه رأس مال المضاربة

 كل ماذكر صحیح  -              المضاربة المطلقة -         المضاربة المقیدة -
 

 النشاط الذي یستخدم فیه رأس مال المضاربةوبموجبھا یترك رب المال الحریة للمضارب في اختیار 

 كل ماذكر صحیح  -              المضاربة المطلقة -         المضاربة المقیدة -
 

 ()مال+أرض___وھو عقد بین طرفین احدھما یملك المال والطرف اآلخر یملك أرض صالحة 

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

نوعاً متخصصاً من المشاركة في القطاع الزراعي بین طرفین صاحب بستان وطرف آخر یقوم على سقي ___ُتعتبر 

 النخیل والكرم ومصلحتھا ، ویكون له من ریعھا جزء معلوم )بستان+تمویل لعملیات الري(.

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

 ؟العقود من أنواع الثالثة الصیغ ھذه تحت یندرج

  كل ماذكر صحیح -           عقد بیع االستصناع -        عقد بیع السلم  -            عقد بیع المرابحة -

یوضح تكلفة یقوم ھذا العقد أساساً على فكرة البیع اآلجل أو البیع بالتقسیط ، حیث أن عقد شراء السلعة المبیعة 

 الشراء الفعلیة ویضیف إلیه البنك مبلغاً یزید علیه باالتفاق مع المشتري على تلك الزیادة

     االستصناع بیع عقد -             السلم بیع عقد -            المرابحة بیع عقد -
 

المعلوم أن البنك اإلسالمي في ھذه المعاملة یقوم بدور التاجر)صاحب السلعة(، حیث یقوم بتوضیح التكلفة الفعلیة 

ومبلغ الربح المتفق علیه والذي یضاف لقیمة السلعة لتحدید ثمن البیع اإلجمالي الذي یتحمله العمیل أو 

        الزبون)المشتري( 

     االستصناع بیع عقد -             السلم بیع عقد -            المرابحة بیع عقد -

 عقد بیع المرابحه شكلین ؟في التطبیق العملي یأخذ 

 كل ماذكر صحیح  -               البیع لآلمر بالشراء  -       البیع المطلق )العادي(  -
 

وجودھا ممكن في الزمن المستقبل وھو بیع یقع على سلعة غیر موجودة وقت التعاقد وغیر مشاھدة للمشتري ولكن 

 مثل بیع التمر والقمح و األرز والذي لم یأت بعد حین حصاده وجمعه على أن یتم تسلیم الثمن للبائع وقت ابرام العقد

    االستصناع بیع عقد -                 السلم بیع عقد -            المرابحة بیع عقد -

 ھو بیع آجل بعاجل  ____فعقد

    االستصناع بیع عقد -                 السلم بیع عقد -            المرابحة بیع عقد -
 

 

على شراء ما سیتم صنعه من سلعة محددة المواصفات كالشبابیك أو األبواب أو العقارات أو  ___وھو عقد مع 

 .السفن أو الطائرات وخالفھا

        االستصناع بیع عقد -         السلم بیع عقد -            المرابحة بیع عقد -
     

  ھذا العقد ھو بیع لمنافع األشیاء مع بقاء أصولھا في ملكیة البنك )تقدیم منفعه مقابل مال(.  أساس

 البنك االسالمي -صیغ الدیون                   -                 االیجارة أو التأجیرعقد  -

  أخرى جھة أي إلى یؤجره أن في الحق ذلك بعد یملك والذي مالكه إلى األصل یعود المدة بإنتھاء

 البنك االسالمي -صیغ الدیون                   -                 االیجارة أو التأجیرعقد 

وھو الذي یتم منحه للغیر مع استرداد أصل المبلغ فقط دفعة واحدة أو على أقساط ودون الحصول على عوائد في شكل 

 شكل أرباح .فوائد أو في 

 البنك االسالمي -                  صیغ الدیون -                 عقد االیجارة أو التأجیر -

 المحاضرة الثامنه 
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 : ھي التجاریة البنوك وظائف أھم من

 ماتقدم كل – د                 التجاریة األوراق خصم – ج         القروض تقدیم – ب          الودائع قبول – أ
 

 ؟ التجاري للبنك العلیا لإلدارة بالنسبة المھمة األمور من یعتبر یلي مما أي

 السحوبات لمواجھة السیولة من معقولة بنسبة االحتفاظ -ب                      تكلفة بأقل األموال على الحصول – أ

 ماتقدم كل – د          الموجودات تنویع خالل من المخاطر تقلیل – ج
 

 ؟ التجاریة للبنوك عائد أكبر یحقق یلي مما أي

 القروض – د            األخرى البنوك لدى الودائع – ج     المالیة األوراق خصم -ب           االحتیاطیات – أ
 

 إلى القانوني االحتیاطي نسبة زیادة تؤدي

 القروض منح على البنوك قدرة انخفاض -ب            القروض منح على البنوك قدرة زیادة – أ

 ( ج)  و(  ب)  - د                 النقدي المضاعف قیمة انخفاض – ج
 

 إلى وبالتالي ، األسعار ارتفاع إلى االقتصادي االنتعاش حالة تؤدي

    الفائدة أسعار انخفاض – ج               النقود قیمة انخفاض – ب             النقود قیمة ارتفاع – أ
 

 الذي الفائدة سعر ھو الخصم معدل

 التجاریة للبنوك المقدمة القروض على المركزي البنك یفرضھ – ب     التوفیر ودائع على التجاریة البنوك تدفعھ – أ

 البنوك احتیاطیات على المركزي البنك یدفعھ – د     الطلب ودائع على التجاریة البنوك تدفعھ – ج
 

 التجاري البنك مطلوبات مكونات أھم یعتبر یلي مما أي

 الودائع – د                      األسھم – ج              القروض – ب                  االحتیاطیات – أ
 

 بواسطة النقود یخلق أن التجاري للبنك یمكن

 فائضة احتیاطیات یمتلك كان طالما اإلقراض في التوسع – ج     احتیاطیاتھ زیادة -ب      استثماراتھ بعض بیع – أ
 

 M 1 من وليس 1M النقد عرض من جزءا یعتبر یلي مما أي

 األجل قصیرة االستثماریة الودائع – د    السیاحیة الشیكات – ج   الطلب تحت ودائع – ب    التداول في العملة – أ
 

 M1 النقد لعرض مكون أكبر ماھو – 11

 االدخار ودائع – د          المتداول النقد – ج         السیاحیة الشیكات – ب         الطلب تحت الودائع – أ
 

 نسبة وكانت دینار 311 الكلي واالحتیاطي دینار 1111 بالبنك الودائع إجمالي كان إذا

 :التالیة األربع األسئلة عن أجب. دینار 711 القروض وإجمالي%  11 القانوني االحتیاطي
 

 ھو نقدا بھ االحتفاظ البنك من المطلوب القانون االحتیاطي مبلغ – 11

 صفر – د               دینار 111 – ج         دینار 111 – ب                 دینار 311 – أ
 

 الفائض أو الحر االحتیاطي مبلغ – 11

 صفر – د            دینار 111 – ج            دینار 111 – ب             دینار 311 – أ
 

 مساوي الحر االحتیاطي یكون جدیدة قروض تقدیم عن ویعجز قروض من مایمكن أقصى البنك یقدم عندما – 13

 صفر – د              دینار 111 – ج         دینار 111 – ب                دینار 311 – أ
 

 ھو حالیا البنك ھذا في المشتقة الودائع مقدار – 14

 صفر – د          دینار 111 – ج             دینار 711 – ب            دینار 311 – أ
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 ؟ 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 -
 ؟بأنھا جمیع مصادر األموال التي ترد إلي خزینة البنك وتصبح متاحة لدیه لكي یوجھھا لالستخدامات المختلفة 

 البنوك  -النقود                   -               الموارد  -
 

 خارجیهال -               الداخلیه  -؟                 الذاتیه بالموارد تعرف الموارد
 

 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 -

  الموزعة( غير األرباح مخصص) االحتياطي -

 كل ماذكر  -
 

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

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

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 -   ترضة من الغيراألموال المق -  الودائع االدخارية  -  الودائع االستثمارية -  .الودائع تحت الطلب )الجارية( -
 

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

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

 لموارد البنك اإلسالمي الخارجية أهم مصدر على االطالقمن تعتبر 

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

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

 ام أموال هذه الودائع )بصورة مباشرة أو غير مباشرة(باستخد

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

 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 ؟ 1اإلسالمية تتكون من  بالبنوك االستخدامات

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

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

 في شكل ودائع جارية لدي البنك المركزي، أو لدي البنوك األخري

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

 تعتبر من ؟ )المشاركة/المضاربة/المزارعة/المساقاة(

 كل ماذكر صحیح -       صيغ االجارة أو التأجير -       صيغ البيوع -      صيغ المشاركات أو الشركات -
 

 تعتبر من ؟ )المرابحة/السلم/االستصناع(

 كل ماذكر صحیح -       صيغ االجارة أو التأجير -       صيغ البيوع -      صيغ المشاركات أو الشركات -
 

 تعتبر من ؟ )اجارةعادية/اجارة منتهية بالتمليك(

 كل ماذكر صحیح -       صيغ االجارة أو التأجير -       صيغ البيوع -      صيغ المشاركات أو الشركات -

 مل اآلتيلتش  تكون لدي البنك اإلسالمي القدرة على تنويع مجاالت التوظيف لموراده

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

 االتجار مع الغير  -                                         الدخول في شراكات مع الغير  - 

  جميع ماذكر صحيح -            يقوم باالستثمار المباشر في المجاالت المباحة شرعا - 
 

 على الفقرة السابقه سؤال واجب  يجوز للبنك االسالمي أن يقوم بوظيفه ؟

 كال االجابتان أ وب خاطئه -كال االجابتان أ وب صحیحه    د -السحب على المكشوف  ج -خصم االوراق التجاریه  ب-أ

 ؟هيأنواع المخاطر التي تتعرض لها البنوك اإلسالمية 

 مخاطر السوق  -                مخاطر السيولة  -               مخاطر التمويل أو االئتمان  -

  كل ماذكر صحيح -              المخاطر السياسة  -                          المخاطر التشغيلة  -

 اإلسالمي البنك ميزانية بنود
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 المحاضرة التاسعه

 تكون البنك موجودات فإن المزدوج المحاسبي القيد لنظام استنادا

 بهذا التلتزم البنك سياسة – د      مطلوباته من اقل – ج       لمطلوباته مساوية -ب         مطلوباته من أكبر – أ
 

 التجاري البنك موجودات أهم من يعتبر يلي مما أي

 القروض – د          ادخارية ودائع – ج             ألجل ودائع -ب        القانوني االحتياطي – أ
 

 التجاري البنك مطلوبات أهم من يعتبر يلي مما أي

 القانوني االحتياطي – د       الطلب تحت ودائع – ج    الحكومية السندات – ب           الخزانة أذونات – أ
 

 للبنك السيولة العالية الموجودات من يعتبر يلي مما أي

 ( ج)  و(  ب)  - د                  التجارية األوراق – ج      الخزانة أذونات – ب      العقارية االستثمارات – أ
 

 للبنك سيولة األقل الموجودات من يعتبر يلي مما أي

 ( ج)  و(  أ)  – د              العقارية االستثمارات – ج    الحكومية السندات – ب        األجل طويلة االستثمارات – أ
 

 هي العالية السيولة ذات الموجودات خصائص أهم من

 ماتقدم كل – د          قيمتها استعادة إمكانية – ج       أسعارها استقرار – ب             للتداول القابلية – أ
 

 على التجارية البنك ربحية تعتمد

 ماتقدم كل – د          خدماته تنويع – ج     التقني التطور مواكبة – ب        المالية موارده توظيف كيفية – أ
 

 إلى التجارية البنوك تميل

 االقتصادي االنتعاش فترات في اإلقراض في التوسع – ب         االقتصادي الركود فترات في اإلقراض في التوسع – أ

 ( ج)  و(  ب)  – د  االقتصادي الركود فترات في االقتراض في التوسع عدم – ج
 

 أن التجارية بالبنوك يفترض

 القطرية المخاطر دراسات بإعداد االهتمام – ب    المركزي البنك يحدده الذي القانوني باالحتياطي االلتزام – أ

 ماتقدم كل – د                                      االستثمارية محافظها تنويع – ج

 ؟ صورة على بالثروه االحتفاظ يستطيع الفرد فان فريدمان دالة بحسب 

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

 ؟ الفائده ستكون سعر النخفاض االستجابه فان،  الفائدة لسعر بالنسبة المرونه عالي النقود على الطلب كان اذا

 ( 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 -
 

 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) -

  جميع ماذكر صحيح ( 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 - 

  األجنبية العمالت مقابل الوطنية العملة صرف سعر تحديد - 

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

  كل ماذكر صحيح -
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 االجراءات التي اتخذتھا المملكة العربیة السعودیة لحمایة عملتھا من التزویرمثال على )وظيفه بنك االصدار( 

  الطبقة الفضية الالمعة -

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

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

  .500حيث تتضمن قيمة الفئة  العالمة المائية لقيمة الورقة  -

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

 كل ماذكر صحيح . -
 

 

 بالمهام التالية تجاه الحكومةيقوم البنك المركزي 

 والمؤسسات التابعة للحكومة بحسابات الوزاراتالبنك المركزي  يحتفظ -

 المالي للحكومة االستشارات والنصحيقدم البنك المركزي  -

 للحكومة إدارة الدين العام الداخلييتولي البنك المركزي  -

 للحكومة بتقديم القروضيقوم 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

  للبنوك التشغيلية بالعمليات المتعلقة الضوابط وضع -   البنوك أنواع كافة وانشاء تأسيس تنظم التي القوانين وضع -

 كل ماذكر صحيح  -                                                         الدورية المراقبة -

 ؟للرقابة اسلوبين ذلك في المركزي البنك يتبع

 كل ماذكر صحيح -               .الميدانية الرقابة -         .التقارير عبر بعد عن الرقابة -

 (.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   -

 إلي أن البنك المركزي ال یعتبر من المؤسسات التي تھدف إلي تحقیقیجب التنبیه 

 االهداف  -                   الربح  -

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

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

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

 ؟تنقسم ھذه الودائع من 

 كل ماذكر صحیح -          الودائع بالعملة العمالت األجنبیة -         الودائع بالعملة المحلیة -
 

 وتتكون من  بالعملة المحلیةالودائع 

الودائع الحكومیة )ودائع وزراة المالیة والمؤسسات الحكومیة(، والتي تحتفظ بھا الدولة لدى البنك المركزي  -

 باعتباره المستشار المالي للحكومة

 ودائع البنوك )التجاریة والمتخصصة وخالفھا(. -

 (.المصرفیة غیر المالیة المؤسسات) البنوك بخالف األخري المالیة المؤسسات ودائع -

 كل ماذكر صحیح  -
 

 وھي تخصص عموما لمقابلة التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي.

          الودائع بالعملة المحلیة -      الودائع بالعملة العمالت األجنبیة -
 

 لعملیات المقاصة.تشمل مخصصات االلتزامات األخرى على البنك المركزي، مثل المخصصات النقدیة 

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

 یمثل الموارد الذاتیة للبنك المركزي ممثلة في رأس المال المدفوع ومخصص االحتیاطیات غیر الموزعة.

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

 االستخدامات )األصول/الموجودات(الموارد  مكونات میزانیة البنك المركزيیعكس ھذا الجانب 

 )ب( القروض أو الحقوق على اآلخرین                           )أ( األوراق المالیة 

 جمیع ماذكر(ر)                        األخري)د( األصول/الموجودات             )ج( األصول/الموجودات األجنبیة
 

تشمل أنواع األوراق المالیة التي تستخدم في عملیات إدارة سیاسة السوق المفتوحة، مثل السندات الحكومیة وأذون 

 الخزانة وخالفھا.

   األجنبیة)ج( األصول/الموجودات       )ب( القروض أو الحقوق على اآلخرین           )أ( األوراق المالیة
           

 

تشمل ھذه على الذھب والعمالت األجنبیة والودائع لدى البنوك األجنبیة باالضافة إلي حقوق السحب الخاصة 

 واحتیاطیات البنك لدى صندوق النقد الدولي واالستثمارات األجنبیة المباشرة.

   األصول/الموجودات األجنبیة )ج(      )ب( القروض أو الحقوق على اآلخرین          )أ( األوراق المالیة 
 

 تشمل األصول المادیة كالمباني واألجھزة والمعدات وغیرھا التي یمتلكھا البنك المركزي.

            جمیع ماذكر(ر)             األصول/الموجودات األخري( ب)            ( األصول/الموجودات األجنبیةأ)
 

)تتبع للدولة( وتحتل مركز الصدارة في الجھاز المصرفي. وھو الھیئة التي تتولى یعرف بأنه مؤسسة نقدیة عامة 

 إصدار العمالت )الورقیة والمعدنیة(

 القروض  -                         البنك المركزي -االوراق المالیه                          -
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 المحاضرة العاشرة

 فهي التقليدية، للبنوك منافسا بديال اإلسالمية البنوك تعتبر

 التقليدية بالبنوك بالمقارنة مجزية عوائد تعطي – ب        الشريعة وأحكام ينسجم المصرفية للمعامالت خيارا توفير – أ

 ماتقدم جميع – د   اإلسالمية وغير اإلسالمية العواصم في االنتشار واسعة أصبحت – ج
 

 مايلي اإلسالمي للبنك الذاتية أو الداخلية الموارد أهم من

 واألمانات الزكاة أموال – د   الجارية الودائع – ج   المال رأس واحتياطيات المال رأس – ب    االستثمارية الودائع -أ
 

 عقود هي الزراعي اإلنتاج لتمويل اإلسالمية العقود أنسب

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

 هي الواردات لتمويل اإلسالمية العقود أنسب

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

 مايلي اإلسالمي للبنك الخارجية الموارد أهم من

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

 في المتاجرة باالتجار يقصد

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

 المطلق البيع يضم

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

 بالعين الثمن بيع يشمل

 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
 

 هو السلم

 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

 ( التلف أو السرقة)  المادية المخاطر – ب              التعاقد قبل السلعة سعر انخفاض مخاطر – أ

 ماسبق جميع – د             بوعده بالشراء اآلمر التزام عدم مخاطر – ج

 ؟ البعيد المدى في االقتصادي التوازن يتحقق

  الكامل االستخدام مستوى يفوق مستوى عند -                           الكامل االستخدام مستوى عند-

  ماتقدم جميع -       الكامل االستخدام مستوى عن يقل مستوى عند -
 

 ؟ 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 -
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 ؟ باستثناء التضخم اضرار من يعد مايلي كل

 لمجتمعا رفاهية مستوى وتدني الحقيقي الدخل انخفاض -

  اطرخالم ارتفاع بسبب االنتاجيه المشاريع في الحقيقيه االستثمارات انخفاض -

  البطاله معدالت ارتفاع -

 النقديه للعمله الشرائيه القوة انخفاض -

 على التأثیر وبالتالي  .النقود عرض على التأثیر بھدف المركزي البنك بھا یقوم التي التدابیر و االجراءات مجموعة
  الكلیة االقتصادیة السیاسة أھداف تحقیق بغیة ككل األقتصادي األداء

 السیاسه المركزیه  -السیاسه البنكیه                  -               السیاسه النقدیه -
 

 أھداف السیاسه النقدیه ؟
 . )الفقر معدالت خفض( مرتفعة اقتصادي نمو معدالت -
 . )التضخم معدالت خفض( لألسعار العام المستوى استقرار -
 . )البطالة معدالت خفض( كامل توظیف أو كامل استخدام -
 . )الوطنیة العملة قیمة استقرار على الحفاظ ( المدفوعات میزان توازن -
 كل ماذكر صحیح -

 

  أھداف السیاسه النقدیه ؟
 معالجه االختالل في میزان المدفوعات  -زیادة معدل النمو االقتصادي               -
 كل ماذكر صحیح  -التخصیص االمثل للموارد االقتصادیه         -عداله توزیع الدخل                         -

 

     .تضخمیة الكلي فجوة العرض عن الكلي الطلب فائض في عن ناتج االقتصاد في تضخم وجود ھو
     التوسعیة النقدیة السیاسة -         االنكماشیة النقدیة السیاسة -
 
 : التالیة االجراءات اتباع خالل من الكلي الطلب كبح المركزي على البنك یعمل 
 . البنوك ومن األفراد أیدي من )القوةالشرائیة( الفائضة السیولة امتصاص أو سحب -
  التداول في النقدالموجود حجم في نقص حدوث ذلك على یترتب -
 . الكلي العرض مع تعادله أو اقترابه ثم ومن الكلي الطلب في انخفاض ذلك عن ینتج -
 . )التضخم مكافحة( لألسعار العام المستوى في انخفاض تكون النھائیة المحصلة -
 كل ماذكر صحیح  -
 

 )انكماشیة فجوة( الكلي عن العرض الكلي الطلب في قصور عن ناتج االقتصاد في ركود وجودھو 
 االنكماشیة النقدیة لسیاسةا   -    التوسعیة النقدیة السیاسة

  التالیة االجراءات اتباع خالل من الكلي الطلب تنشیط على المركزي البنك یعمل
 . والبنوك لألفراد تتاح اضافیة سیولة ضخ -
  التداول في الموجود النقد حجم في زیادة حدوث ذلك على یترتب -
 . الكلي العرض مع تعادله أو اقترابه ثم ومن الكلي الطلب في زیادة ذلك عن ینتج -
  لألسعار العام المستوى في ارتفاع تكون النھائیة المحصلة -
 كل ماذكر صحیح  -

 

 الحكومات إلیھا تلجأ دین أداةھي 
 الخصم سعر -          الحكومیة الخزانة وأذون السندات -

 
 بدفع الحكومة تلتزم االستحقاق تاریخ وفي

 عائد إلیھا مضافاً  اإلذن أو السند على المدونة األسمیة القیمة -الخصم             سعر -

 یتراوح السندات استحقاق أجل أن في یتمثل ,الخزانة وأذون السندات بین األساسي االختالف ووجه

 سبعه الى شھرین  -خمسه الى احدى عشر                       -         شھراً  اثني عشر إلى ثالثة بین -

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب

 نفس اسئله الكتاب

 اسئله الكتاب قارنها مع اللي فوقها فيه فقرات مختلفه 
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 یتراوح مدى إلى الخزانة أذون استحقاق أجل یمتد بینما

 بين عام وخمسه أعوام  -بين عام وعشرين عام            -                أعوام وعشرة عام بین -

 وأذون كالسندات( مالیة أوراق من خصمه یعید ما مقابل المركزي البنك علیه یحصل الذي الفائدة سعرھو 
 للسیوله لحاجتھا أموال على للحصول التجاریة البنوك تقدمھا)الخزانة

 الخصم سعر -الحكومیة           الخزانة وأذون السندات -
 

 . التجاریة للبنوك البنك المركزي یقدمھا التي القروض على الفائدة سعر ھو
 الخصم سعر -الحكومیة           الخزانة وأذون السندات -

 

 النقود عرض في التحكم خالل من الكلیة األقتصادیة األھداف لتحقیق المركزي البنك یستخدمھا التي الوسائل ھي

 النقدیة السیاسة أدوات -الكمیة            األدوات -
 

 التجاریة بالبنوك االحتیاطات كمیة أو حجم في التأثیر األولى بالدرجة وتستھدف الكمي للقیاس قابلة أدوات ھي

 النقدیة السیاسة أدوات -           الكمیة األدوات -
 

 الكمیه ؟ األدوات ھذه أھم من

  كل ماذكر صحیح –     . المفتوحة السوق عملیات -     . الخصم سعر -         . القانوني االحتیاطي نسبة -
 

 تقلیص أو توسیع( بنقود الودائع یعرف ما أو االئتمان خلق في التجاریة البنوك قدرة على السیطرة وسائل أبرز من
 )االئتمان

 نسبه االحتیاطي فقط  -نسبه الركود القانوني             -               القانوني االحتیاطي نسبة -

 التجاریة للبنوك القانوني االحتیاطي نسبة تخفیض طریق عن توسعیة نقدیة ھي سیاسة

 التضخمیة الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -
 

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

 التضخمیة الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -
 

 .التجاریة للبنوك القانوني االحتیاطي نسبة زیادة طریق عن انكماشیة نقدیة سیاسة

 التضخمیة الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -
 

 . التضخم معدالت تنخفض ثم ومن الكلي الطلب تراجع في ھي حدوث
 التضخمیة الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 الموارد من المتطلبات ھذه تلبیة امكانیة یفوق بما السیولة لسحب متطلبات األحیان بعض في التجاریة البنوك تتواجه

 المتاحة

 الخصم سعر -الحكومیة           الخزانة وأذون السندات -
 

 : التالیة االعتبارات ألحد ذلك سعر الخصم یعزى الغالب في
 . الجاریة الودائع أصحاب قبل من السحب متطلبات في طارئة زیادات حدوث -
 . )االقتراض( االئتمان على الطلب في موسمیة زیادات حدوث -
 كل ماذكر صحیح  -
 

 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 -

 التسھیالت على الطلب فیزید , لعمالئھا تقوم بمنحھا التي القروض تكلفة خفض من البنوك ھذه یمكن الذي األمر
 . البطالة معدالت تنخفض ثم ومن الكلي الطلب في فتحدث زیادات االستثمار بغرض أم االستھالك بغرض سواء االئتمانیة

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 نفس موضوعات الكتاب

 الكتابنفس موضوعات 
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 الفائدة معدالت سعر یفوق مستوى إلى التجاریة للبنوك الخصم سعر نسبة رفع طریق عن انكماشیة نقدیة سیاسة
 السوق في السائدة

 التضخمیة الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 االئتمانیة التسھیالت الطلب على فیتراجع , لعمالئھا بمنحھا تقوم التي القروض تكلفة رفع البنوك ھذه یدفع الذي األمر
 . التضخم تنخفض معدالت ثم ومن الكلي الطلب في انخفاض فیحدث , االستثمار بغرض أم االستھالك بغرض سواء

 التضخمیة الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 التدخل وسائل من الخصم سعر سیاسة تعتبر

  غير المباشر -المباشر              -

 السوق في المتعاملین على النفسي تأثیرھا مدى على الخصم سیاسة سعر تعتمد
        التجاریة. لقروضوا الجمھور -          التجاریة. والبنوك الجمھور -

 النقود عرض على بالتأثیر المركزي البنك قیام في العملیات ھذه وتتمثل النقدیة السیاسة أدوات أھم من ____ تعتبر
 .)الخزانة وأذون السندات( الحكومیة المالیة األوراق وبیع بشراء القیام خالل من

 عمليات السوق المغلقه -              عمليات السوق المفتوحه -

 فیغذي التجاریة من البنوك أو الجمھور من سواء الحكومیة المالیة االوراق شراء طریق عن توسعیة نقدیة سیاسة
 شراءھا تم التي المالیة االوراق قیمة بمقدار اضافیة بسیولة البنوك حسابات

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 ثم ومن الكلي الطلب في ارتفاع فیحدث , القیمة ھذه باضعاف االئتمانیة التسھیالت منح على ) البنوك ( قدرتھا تزید
 البطالة معدالت تنخفض

 التضخمية الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 السیولة فتنقص التجاریة للبنوك أو للجمھور سواء الحكومیة المالیة األوراق بیع طریق عن انكماشیة نقدیة سیاسة
 بیعھا تم التي المالیة األوراق قیمة بمقدار التجاریة بالبنوك

 التضخمیة الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 معدالت تنخفض ثم ومن الكلي الطلب في انخفاض فیحدث , االئتمانیة التسھیالت منح على) البنوك ( قدرتھا تقل
 . التضخم

 التضخمیة الضغوط حالة في -            األقتصادي الركود حالة في -

 التدخل وسائل من المفتوحة السوق سیاسة تعتبر

 المباشر غیر -             المباشر -

 مجال في نشاطھا تقوم بتوجیه لكي التجاریة البنوك تشجیع األولى بالدرجة وتستھدف الكمي للقیاس قابلة غیر وھي
 معینة لقطاعات والقروض االئتمانیة التسھیالت منح

 األدبي األقناع سیاسة -الحوافز          سیاسة -                الكمیهاالنتقالیة أو األدوات غیر  باألدوات تسمى -

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

          أولویة ذات قطاعات تحدید -الحوافز     سیاسة -    والجزاءات العقوبات سیاسة -      األدبي األقناع سیاسة -

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

   أولویة ذات قطاعات تحدید -الحوافز     سیاسة -    والجزاءات العقوبات سیاسة -     األدبي  األقناع سیاسة -
        

 نقدیة حوافز المركزي البنك لموجھات استجابة األكثر و األداء في المتمیزة البنوك إعطاء خالل من وذلك
 یكون % 05 من بدال مثال القانوني االحتیاط خفض او اقل بسعر االقراض خالل من وذلك . تمییزي خصم سعر أو

 الممیزه للبنوك تحفیزا%1 االحتیاط
  أولویة ذات قطاعات تحدید -    الحوافز سیاسة -    والجزاءات العقوبات سیاسة -     األدبي  األقناع سیاسة -

 أول التمویل حجم حیث من المجتمع في معینة فئات أو معین____ باعطاء للبنوك التعلیمات اصدار خالل من وذلك
  . التمویل تكلفة

  أولویة ذات قطاعات تحدید -    الحوافز سیاسة -    والجزاءات العقوبات سیاسة -     األدبي  األقناع سیاسة -

 نفس موضوعات الكتاب
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 من أهم التحديات السياسيه النقديه ؟

 سياسه تحقيق االستخدام الكامل  -سياسات استقرار االسعار               -

  كل ماذكر -السياسات التوسعيه التي تستهدف زيادة الطلب الكلي         -سياسه تخفيض الطلب الكلي            -
 

 بين معدل البطاله ومعدل التغير في االجور النقديه عالقه ؟العالقه التي 

 عكسيه  -طرديه               -

 العالقه التي بين معدل البطاله ومعدل التضخم هي ؟

  عكسيه -طرديه                       -

 الى الودائع تحت الطلب ؟ يعرف بمفهومه الضيق بأنه العمله المتداوله بأيدي الجمهور أو خارج البنوك باالضافه

 التغيير في الطلب -التضخم                  -االحتياطي القانوني                 -                  عرض النقود -

 هو عبارة عن الحد االدني من النقد السائل الذي يجب على البنوك التجاريه االحتفاظ به ؟

 االحتياطي فقط  -              االحتياطي القانوني -االحتياطي االختياري                  -

 هي عبارة عن مديونيه البنوك اتجاه الجمهور ؟

 ودائع تحت العرض  -                                ودائع تحت الطلب او ودائع لحسابات جاريه -

 هي الودائع المشتقه الناتجه عن عمليات االقراض التي تقوم بها البنوك التجاريه 

 الحسابات الجاريه  -                     الودائع تحت الطلب -

 القروض المقدمه لالفراد أو المؤسسات فأنها تقوم بعمليه خلق نقود جديدة دقتريه تعرف ب؟ 

  النقود المصرفيه -النقود الدفتريه                          -النقود البنكيه                     -

 باشرة التي يتمكن بها البنك المركزي من خالل تحكمه في عرض النقود ؟هي الوسيله غير الم

 السياسه النقديه -السياسه البنكيه                  -

 تسمى الطرق التي يؤثر بها البنك المركزي في عرض النقود بأدوات ؟

 السياسه النقديه -السياسه البنكيه                   -

 اسه نقديه انكماشيه وذلك بـ _____ نسبه االحتياطي  القانوني؟يقوم البنك المركزي بأتباع سي

 نقص -               زيادة   -

 يتوقف مدى فاعليه هذه الوسيله على مدى استخدام الوسائل االخرى المكمله لها ؟

 عمليات السوق المفتوحه  -تغيير معدل الخصم        -     نيتغيير االحتياطي القانو -

 انها التتصف بالمرنه هي ؟من مساوئ ____ 

 عمليات السوق المفتوحه  -تغيير معدل الخصم        -     تغيير االحتياطي القانوني -

 يعرف بمعدل الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي على القروض التي يقدمها للبنوك التجاريه ؟

 سوق المفتوحه عمليات ال -       تغيير معدل الخصم -تغيير االحتياطي القانوني      -

 في حاله االنتعاش والتخوف من التضخم يلجأ البنك المركزي الى اتباع سياسه 

  انكماشيه -توسعيه             -نقديه             -انتعاشيه                 -

 خصائص ؟ 1تتميز عمليات السوق المفتوحه على االدوات ب 

 البنك المركزي على بيع وشراء السندات قدرة  -السيطرة المنفردة للبنك المركزي        -

  جميع ماذكر صحيح -تعتبر نموذجا  للمرونه                      -

 تتوفر للبنك المركزي وسائل أخرى تسمى ؟

 السيطرة المنفردة للبنك المركزي  -                  االدوات االنتقائيه لالئتمان -

 تهدف االدوات االنتقائيه الى ؟

 تشجيع االستثمارات في قطاعات بعينها دون اخرى -هبوط االستثمار في قطاعات بعينها دون اخرى    -

  

 153الى ص  135موضوعات الكتاب من ص 
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 المحاضرة الحاديه عشر 

 هي الخصم معدل تحديد عن المسئولة الجهة

 تقدم مما شي ال – د                     الدولة رئيس – ج        المركزي البنك – ب             المالية وزارة – أ
 

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

 تقدم مما شيء ال – د                      وأكثر أقل – ج              أكثر – ب                 أقل – أ
 

 ب يقوم أن فالبد المصرفي النظام في جديدة احتياطيات إضافة المركزي البنك قرر إذا – 1

   الحكومية السندات شراء – ب                الحكومية السندات بيع – أ

 القانوني االحتياطي معدل زيادة – د                    الخصم معدل زيادة – ج
 

 إلى القانوني االحتياطي معدل تخفيض يؤدي – 3

 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 – 4

 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 – 1

 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 – 3

 الخصم معدل زيادة – ب                   النقود كمية زيادة – أ

 النقود كمية انخفاض – د             االحتياطي معدل زيادة – ج
 

 إلى النقود كمية زيادة تؤدي – ٨

 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 - 3١

 واالستهالك االستثمار انخفاض – أ

 الصادرات صافي وانخفاض المحلية العملة صرف سعر ارتفاع – ب

 واالستهالك االستثمار زيادة – ج

 ( ب)  و(  أ)  – د

 ؟ 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___________ 

 ؟3١% الى تصل قد سنويا  

 المكبوت التضخم -           البسيط التضخم -       الزاحف التضخم -      الحقيقي التضخم-
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 المحاضرة الحاديه عشر

 خارج )المستضیفة بالدول تسمى( االجنبیة االقطار في الفروع من شبكة لھا الجغرافیة الحدود عابرة مؤسسات وھي
 المقر دولة

  كل ماذكر صحیح -       متعددة الجنسيات أوالدولیة  بالبنوك تعریف -              األم بالدولة تسمى -
 ؟الدولیة البنوك خصائص أھم من

 . المحلیة عملتھا جانب إلى األجنبیة بالعمالت تتعامل أنھا -
 )البشریة\المالیة( األقتصادیة الموارد ونقل الحركة بحریة تتمتع - 
 النظام تعزیز في كبیرا دورا بذلك لتلعب البنكیة عملیاتھا في ITC الحدیثة المعلومات لتقنیة المكثف األستخدام -

 . للعولمة والتھیئة الجدید االقتصادي العالمي
  ماذكر صحیحجمیع  -

 

 مرحلتین خالل من الدولیة البنوك وتطور نشأة عن الحدیث یمكن

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

 األوربیه الدول منشأھا كان الدولیة البنوك من العظمى الغالبیة بأن المرحلة ھذه تمیزت

            األولى العالمیة الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمیة الحرب قبل ما مرحلة

 - - - – . ) المانیا ھولندا ایطالیا فرنسا انجلترا ( : مثل
   األولى العالمیة الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمیة الحرب قبل ما مرحلة

 

 الدول في الدول لھذه التابعة البنوك فروع انتشار على ساعدت التي االستعماریة بالظاھرة البنوك ھذه ارتبطت حیث
          )النقدیة المناطق انشاء( الستعمارھا تخضع كانت التي

   األولى العالمیة الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمیة الحرب قبل ما مرحلة
 

 األمریكیة المتحدة الوالیات منشأھا كان الدولیة البنوك من العظمى الغالبیة بأن المرحلة ھذه تمیزت

       األولى العالمیة الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمیة الحرب قبل ما مرحلة
 

 الحدود خارج نشاطھا بممارسة األمریكیة للبنوك یسمح فیدرالي قانون صدر 1913 عام وفي

       األولى العالمیة الحرب بعد ما مرحلة -     األولى العالمیة الحرب قبل ما مرحلة

 هي ؟ العالمي االقتصاد في الدولیة البنوك أنواع دور

  الكل -المالیة      واألسواق النقدیة األسواق بین التكامل -األموال       رؤوس حركة -الدولیة      التجارة -
 

 تسارع في الدولیة البنوك ساھمت حیث , واالستیراد التصدیر عملیات تجسدھا التي والخدمات السلع تجارة بھا ویقصد
 العالم دول مختلف بین الخارجیة التجارة في النمو معدالت
 المالیة      واألسواق النقدیة األسواق بین التكامل -األموال       رؤوس حركة -     الدولیة التجارة

 یتعلق ما سواء , الدولیة التجارة القیود على من التخفیف تستھدف التي االتفاقیات توقیع ذلك على ساعدھا وقد
 السلع من عدد على الجمركیة الرسوم بخفض یتعلق فیما او ,)الحصص نظام( الكمیة بالقیود
 المالیة   واألسواق النقدیة األسواق بین التكامل -األموال       رؤوس حركة -     الدولیة التجارة

   ؟للتجارة الدولیه  االتفاقیات ھذه أبرز ومن
 SJKمایعرف كونا  -               SLFمایعرف بمینو  -       GAT بالجات یعرف ما -

 

 ؟ التالیین المجالین في األموال رؤوس حركة بذلك ویقصد
  صحيحكل ماذكر  - . )الخاص( FDI المباشرة األجنبیة االستثمارات مجال - (الحكومي( الدولي االقتراض و االقراض مجال -

 

 في تدخل وھي . والسندات االسھم في والمضاربه االسعار فروق من لإلستفاده الدول بین تتحرك غالبا كبیره مبالغ ھي
 مدمره اقتصادیه موجات مماتسبب بسرعه وتخرج قصیر وقت

 كل ماذكر صحیح  -        األموال )تبییض( غسیل -       الساخنة األموال رؤوس -
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 استثمارھا في اصحابھا یرغب وغالبا . المخدرات تجارة مثل شرعیه غیر بوسائل علیھا الحصول تم التي االموال ھي
  االساسي االموال مصدر من التھرب بقصد . والصناعه كالزراعه شرعیه مجاالت في
 كل ماذكر صحیح  -        األموال )تبییض( غسیل -       الساخنة األموال رؤوس -
 

 تداعیات بسبب االنتقادات من المالیة واألسواق النقدیة األسواق بین التكامل ھذا یخلو ال

 االشتباكات  -           المخاطر -القوى              -

  ؟الدولیة البنوك أنواع

 الكل -المشتركة      البنوك -   األجنبیة البنوك فروع -األوفشور     بنوك -التمثیل     مكاتب -   المراسلة البنوك -

 الدولیة البنوك أنواع أقدم من _____ تعتبر

    األجنبیة البنوك فروع -          األوفشور    بنوك -       التمثیل   مكاتب -           المراسلة البنوك

 من ؟ المراسلة البنوكتتكون 

 . األموال وتسلیم استالم و الحواالت -                          . المستندیة االعتمادات -
  الكل –      األخرى الدولیة المالیة الخدمات من العدید -              . االجنبي االستثمار عملیات تنفیذ -

 

 تعتبر أنھا التمثیل مكاتب خصائص من

 المحدودة الغیر صالحیات ذات -                     المحدودة صالحیات ذات -
 

 اآلتي في التمثیل مكاتب وظائف أھم تنحصر

 . فیھا تتواجد التي الدول في االستثمار فرص عن معلومات توفیر -
 البنوك مع للتعامل فیھا تتواجد التي الدول في األعمال رجال استقطاب -
 . المستقبل في له تتبع الذي للبنك فروع إلنشاء نواة تعتبر -
 كل ماذكر صحیح  -

 االقتصاد عملیات في نشاطاتھا تنحصر حیث فیه تتواجد الذي المحلي االقتصاد مع تتعامل ال ألنھا  ____علیھا یطلق
 الدولي

 األجنبیة    البنوك فروع -         األوفشور  بنوك -التمثیل     مكاتب -   المراسلة البنوك -
 

 ؟البنوك من النوع ھذا خصائص أھم من

 فیه تتواجد الذي للبلد الجغرافیة المزایا من مستفیدة الدولیة النقدیة األسواق بین الفوریة باالتصاالت تقوم -
 .)كونج ھونج\البحرین(

  الضرائب نسبة انخفاض في ممثلة المستضیفة الدول توفرھا التي المزایا من تستفید -
 كل ماذكر صحيح  -
 

 الرئیس البنك قبل من جزئیة أو كلیة بصورة مملوكة الفروع ھذه تكون

   األجنبیة البنوك فروع -األوفشور     بنوك -التمثیل     مكاتب -   المراسلة البنوك

 فروع البنوك االجنبیه؟ البنوك من النوع ھذا خصائص ومن
  محلیة بصفة المستضیفة الدول في عمالئھا أمام تظھر -
 كل ماذكر صحیح  -          العمالء جذب على القدرة ولھا محلیة عادة اإلدارة تكون -

 

 كبیرة دولیة مشروعات لتمویل المشتركة القروض تقدیم على تعمل والتي المصرفي بالتجمع ایضآ تعرف

      المشتركة البنوك -   األجنبیة البنوك فروع -األوفشور     بنوك -التمثیل     مكاتب -   المراسلة البنوك

 مشاریع او الحدیدیة السكك مشاریع انشاء ,السریع المرور طرق وتعبید رصف ,المطارات انشاء,السدود بناء :مثل
 الحكومیة أو المؤسسات للحكومات )وخالفھا الطاقة
      المشتركة البنوك -   األجنبیة البنوك فروع -األوفشور     بنوك -التمثیل     مكاتب -   المراسلة البنوك

 البنوك المشتركه  الدولیة البنوك من النوع ھذا خصائص ومن

 الرائد بالبنك يسمى -                 امكانيات بمنحه تقوم الذي القرض مبلغ يتجاوز -

 كل ماذكر صحيح  -                         الحديثة الصيغ المشتركة البنوك تستخدم -
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 المحاضرة الثانيه عشر

 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

 ماتقدم كل – د            الكامل االستخدام – ج      االقتصادي االستقرار – ب    االقتصادي النمو – أ
 

 يلي ما التوسعية النقدية السياسة تعني

 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

   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

 ( ب)  و(  أ)  – د        االحتياطي نسبة تخفيض – ج      الخصم معدل يرفع – ب     الحكومية السندات يشتري – أ
 

 إلى الودائع على التأمين نظام أدى

 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

 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

 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

 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

 االستثماري اإلنفاق تشجيع – ب                      االستهالكي اإلنفاق تشجيع – أ

 ماسبق جميع – د                          التضخم معدل تخفيض – ج

 البنوك قطاع قنوات سواء خارج , سیولة شكل في آخر بمعنى , نقدي شكل في المالیة باآلصول االحتفاظ في الرغبة
 )المصرفي الجھاز(
 الطلب على المصرف  -الطلب على السيوله         -الطلب على البنوك        -        الطلب على النقود -
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 مكونات میزانیة البنك التجاریة

 

 األصول )االستخدامات( الخصوم )الموارد(
 *الودائع

 
 
 
 

 
 *األقتراض من الغیر

 
 
 
 

 *رأس المال
 أسھم ممتازة . -
 أسھم عادیة . -

 * االحتیاطي
 ) أرباح غیر موزعة (.

 *النقدیة )السیولة(
 االحتیاطي القانوني . -

 السیولة الداخلیة . -
 *محفظة األوراق المالیة

 
 
 
 
 

 القروض والسلفیات للعمالء*منح 
 أفراد . -

 مؤسسات . -
 *االستثمارات المباشرة

 صناعیة . -
 زراعیة . -
 خدمیة . -

 * األصول الثابتة

 

 

 

 زمنیة فترة خالل في للدولة الجغرافیة الحدود داخل انتاجھا یتم التي النھائیة والخدمات السلع مجموع قیمة به یقصد

 . P(  األسعار مستوى في)  Y( الحقیقي المحلي الناتج ضرب طریق من علیه الحصول ویتم،  (سنة عادة) معینة

 النقود دوران سرعة -          )النقدي( اإلجمالي المحلي الناتج أو الدخل -

  التقلیدیة النظریة -   كمیه النقود                                             -

 المركزي البنك وظیفة عن الحدیث عند مكوناتھا شرح سبق والتي االقتصاد في المتاحة الدفع وسائل حجم بھا یقصد

 النقود عرض إدارة في

 النقود دوران سرعة -          )النقدي( اإلجمالي المحلي الناتج أو الدخل -

 التقلیدیة  النظریة -                                               كمیه النقود -
 

 :ھي  الثالثة بالمفاھیم تتكون النقود عرض إدارة

 M2: الواسع بالمفھوم النقود عرض -        M1:  الضیق بالمفھوم النقود عرض -

  كل ماذكر صحیح -         M3: األوسع بالمفھوم النقود عرض -
 

 بالرمز المذكورة المفاھیم الثالثة الخیارات بین من كانت أیا النقود لكمیة سنرمز التبسیط لغرض

- M        - B         - Q        - L 

 زمنیة فترة خالل في المبادالت لتسویة آخرى إلى ید من النقدیة الوحدة فیھا تنتقل التي المرات عدد متوسط بھا یقصد

 (النقدي) اإلجمالي المحلي الناتج أو الدخل بقسمة( V ) النقود دوران سرعة على الحصول ویتم.  (سنة عادة) معینة

 ( PY )كمیة على ( (M 

 النقود دوران سرعة -          )النقدي( اإلجمالي المحلي الناتج أو الدخل -

 التقلیدیة  النظریة -كمیه النقود                                                -

    
  تعتبر المعادله غير واقعيه -تعتبر المعادله واقعيه                          -

 وحدات العجز وحدات الفائض

 ودائع جارية .-

 ودائع ألجل .-

 وظائف النقود ودائع ادخارية-

قاعدة 

النقود 

 الورقية

قروض من البنوك  -

 التجاریة.

قروض من البنك المركزي  -

 البنك المركزي

نسبة االحتياطي 

 القانوني

 أسھم . -

 سندات وأذون خزانة . -

عمليات السوق 

 المفتوحة
 سعر الخصم

 االهداف االقتصادية الكلية

 خفض معدالت الفقر

 خفض معدالت التضخم

استقرار قيمة العملة 

 الوطنية 

 خفض معدالت البطالة
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 تعتبر المعادله غیر واقعیه  -                         تعتبر المعادله واقعیه -

  لالقتصادي النقود على الطلب في التقلیدیة النظریة تنسب

 مانبوم -كرجشام                  -                     فیشر ایرفنج -

 ؟ التبادل معدل معادلة علیھا أطلق ریاضیة( معادلة) صیغة على فیشر نظریة اعتمدت

Y × P = V × M -           - النقود عرض  =V × M                - النقود انفاق  =Y × P 
 

 : من كل ترمز حیثھل صحیح معني رموز المعادله 

-  =M النقود كمیة إلى  .           -  =V النقود دوران سرعة إلى. 

-  =P االسعار مستوى إلى          - Y  =كل ماذكر صحیح –     . ( السلعي ) اإلجمالي المحلي الناتج إلى 
 

 ؟ یمثل أنه على المعادلة من األیسر الطرف إلى النظر یمكن بالتالي

 Y × P=  النقود انفاق -           V × M=  النقود عرض -
 

 ؟یمثل انه على المعادلة من األیمن الطرف إلى النظر یمكن، القدر وبنفس

 Y × P=  النقود انفاق -                 Y × P=  النقود انفاق
 

 . الطلب جانب الحالة ھذه في یمثل والذي االنفاق جانب مع العرض جانب یتساوى أن البد

 خطأ -                 صح -

 ھي النقود في الكمیة النظریة افتراضیات

 ( Y - القصیر) المدى في الحقیقي الناتج ثبات -                ( V ) القصیر المدى في النقود دوران معدل ثبات -

 كل ماذكر صحیح -              ( P - ) االسعار مستوى تغیر -             ( M - ) النقود كمیة تغیر -
 

 :تمثل المؤسساتیة العوامل بعض إلى النقود دوران لمعدل الثبات ھذا فیشر یعزو

 . البنوك لفروع الواسع الجغرافي االنتشار -

 .(المالیة المنتجات) التمویل أدوات تعدد -

 . واالستھالك واالستثمار باالدخار یتعلق فیما المصرفي الوعي وانتشار زیادة- 

 . المصرفیة المعامالت إلتمام التقنیة وتسخیر االتصاالت مجال في التقني التقدم -

 جمیع ماذكر صحیح  -
 

 عرض تأثیر فاعلیة __ ثم ومن النقود دوران معدل __ في تسھم جمیعھا المذكورة العوامل ان فیشر یرى حیث

 . ___المدى في إال تتغیر ال أشیر كما لكنھا،  النقدي الدخل على النقود

 نقص ونقص والمدى القصیر  -                 زیادة و زیادة والمدى الطویل -
 

 بدعوى،  االقتصاد توازن بتلقائیة تؤمن المدرسة فھذه،  الكالسیكي االقتصادي الفكر مدرسة إلى فیشر إلنتماء نظراً 

 اإلجمالي الناتج تحقق من دخل من یتولد ما أن أي ( Law’ Say ساي قانون) له المساوي الطلب یخلق العرض ان

 . الكامل (التشغیل) التوظیف مستوى عند بإستمرار له معادل كلي انفاق لتولید كافیاً  یكون المحلي

 ( Y - القصیر) المدى في الحقیقي الناتج ثبات -                ( V ) القصیر المدى في النقود دوران معدل ثبات -

 كل ماذكر صحیح -              ( P - ) االسعار مستوى تغیر -             ( M - ) النقود كمیة تغیر -

  بالنقصان أو بالزیادة األخرى المكونات عن بمعزل تتغیر أي التبادل معادلة مكونات ضمن الوحید المستقل المتغیر ھي

 ( Y - القصیر) المدى في الحقیقي الناتج ثبات -                ( V ) القصیر المدى في النقود دوران معدل ثبات -

 كل ماذكر صحیح -              ( P - ) االسعار مستوى تغیر -             ( M - ) النقود كمیة تغیر -
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 . النقود كمیة المستقل للمتغیر تبعاً  یكون تغیره ولكن أیضاً  یتغیر ____ أن فیشر یعتبر

 ( Y - القصیر) المدى في الحقیقي الناتج ثبات -                ( V ) القصیر المدى في النقود دوران معدل ثبات -

 كل ماذكر صحیح -              ( P - ) االسعار مستوى تغیر -             ( M - ) النقود كمیة تغیر -

 

 : التالي النحول على لتصبح التبادل معدل المعادلة صیاغة إعادة یمكن ذكرھا السابق االفتراضیات على بناء

Y̅× P = �̅� × M 

 المعادله خاطئه  -               المعادله صحیحه -

 . ____ في منھما كل قیمة ثبات یعني ( Y و V ) من كل اعلى االفقي الخط ان

 المدى الطویل  -                     المدى القصیر -

 :مثال

 : التبادل معدل معادلة لمكونات التالیة القیم لدینا أنه فرض لو

 ( نقدیه وحده ملیار 5)   M=5 نقدیة وحدة بلیون             V=100 العام في مره

 ( نقدیه وحده111)  P=200 نقدیة وحدة          Y=  1.  5 صفقة بلیون

 : التالیة القیم على نحصل. التبادل معدل معادلة في وبالتعویض

5  .1  × 111      =     111  ×5 

511                  =511        

 فبالتعویض،  نقدیة وحدة ( ملیار ) بلیون 11 إلى نقدیة وحدة ( ملیار ) بلیون 5 من زادت النقود كمیة أن وبإفتراض

 :التالیة القیم على نحصل التبادل معدل معادلة في

5  .1  ×  411         =  111   ×11 

1111                    =1111     

 (الضعف) النسبة بنفس ( P ) االسعار مستوى في الزیادة ھي النھائیة النتیجة إذن

 (M ) النقود كمیة في الزیادة اتجاه نفس وفي
 

 الكمیة النظریة استنتاجات

  أخرى جھة من األسعار ومستوى جھة من المعروضة النقود بین تلقائیة عالقة وجود-

  . فقط المبادالت في النقود تستخدم -

  النقود على الطلب خاصة النقود على للطب األخرى الدوافع استبعاد-

 كل ماذكر صحیح -
 

 . طردیة تناسبیة عالقة وھي
  أخرى جھة من األسعار ومستوى جھة من المعروضة النقود بین تلقائیة عالقة وجود-

  . فقط المبادالت في النقود تستخدم -

  النقود على الطلب خاصة النقود على للطب األخرى الدوافع استبعاد-

 كل ماذكر صحیح -

 االخرى الوظائف اھمیة من النظریة تقلل ھذه وبالتالي . والخدمات السلع على الطلب من مشتق علیھا الطلب وان
 للقیمة مخزن النقود ان كون وبالذات للنقود

  أخرى جھة من األسعار ومستوى جھة من المعروضة النقود بین تلقائیة عالقة وجود-

  . فقط المبادالت في النقود تستخدم -

  النقود على الطلب خاصة النقود على للطب األخرى الدوافع استبعاد-

 كل ماذكر صحیح -
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 النقود على للطلب فیشر نظریة في دور أي الفائدة لسعر لیس

  أخرى جھة من األسعار ومستوى جھة من المعروضة النقود بین تلقائیة عالقة وجود- 

  . فقط المبادالت في النقود تستخدم -

  النقود على الطلب خاصة النقود على للطب األخرى الدوافع استبعاد -

 كل ماذكر صحیح -
 

  نظریة اسم احیاناً  علیھا ویطلق النقود على الطلب في التقلیدیة النظریة صیغة

 فردیدمان  -كریشام                -          كامبردیج -
 

 M× V = Y × P 

 المعادله خاطئه  -                 المعادله صحیحه -
 

  التالیة النتیجة على نحصل ( V ) على المعادلة طرفي بقسمة

 المعادله خاطئه  -                 المعادله صحیحه -

 النظریة افتراضیات

 یرغبون التي النقود لكمیة تماما مساویة المجتمع افراد حوزة في التي النقود كمیة ان بمعنى،  النقود سوق توازن -

 (Mᵈ=Mᵌ ) المطلوبة النقود كمیة أي بھا االحتفاظ في

  القصیر المدى في ( V ) ثبات -

 )لفیشر( التبادل معادلة صیغة تركز

 .بالنقود االحتفاظ اسباب -        النقود اسباب على -

 فھي)كامبریدج مدرسة( النقدیة االرصدة معادلة صیغة

 .بالنقود االحتفاظ اسباب -   النقود      اسباب على -
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 المحاضرة الثالثه عشر 

  االقتصادي الكساد بعد العملية التجربة من ثبت لقد –

 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

 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% 3 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

 2١١١ – د            3٩31 – ج                 3٩31 – ب        3٩33 – أ
 

 الصرف أسعار تعويم بنظام العمل بدأ

 3٩31 سنة في – ب         3٩33 سنة في الدوالر سعر تخفيض المتحدة الواليات قررت أن بعد – أ

 تقدم مما أي ليس – د                                                                   3٩٩١ سنة في – ج
 

 األجنبية العملة علي الطلب

 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

 الين الياباني 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

 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

 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

 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

 LIBOR الاليبور باعتباره إلى يشار 

 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
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 إلى األمريكي الدوالر صرف سعر انخفاض يؤدي

 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

  3٩2٩ إلى 3٩11 الفترة في الكبير العالمي الكساد أدى

 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

 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

 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 -

  :اآلتي في االنتقادات ھذه اھم انحصر حیث  ,النقود على الطلب في التقلیدیة للنظریات االنتقادات
 . النقود دوران معدل ثبات فرضیة رفض -
 )القائدة سعر حیاد( النقود على الطلب على الفائدة سعر تأثیر عدم فرضیة رفض -
  األسعار ومستوى النقود كمیة بین والتناسبیة المیكانیكیة العالقة فرضیة رفض -
 Law ’ Say ) األسواق في ساي قانون نص حسب الكلي والطلب الكلي العرض بین التقائي التوازن فرضیة رفض -

  كل ماذكر صحیح –

 االصل االنجلیزي لالقتصادي السیولة تفضیل بصیغة النقود على الطلب نظریة تنسب

 كریشام                -                 كامبردیج   -               كینز ینارد ما جون -

 : اآلتي تشمل , دوافع ثالثة إلى النقود على الطلب محددات كینز قسم
  كل ماذكر –       المضاربة دوافع -   للطوارئ )االحتیاط( التحوط دوافع -   المعامالت او المبادالت دوافع -
 

 ھذا خالل من كینز أقر حیث ,الدخل على تعتمد التي التبادل معامالت إتمام أجل من نقوداً  یطلبون االفراد أن بذلك یقصد
 الفرد دخل وبین النقود على الطلب من الجزء ھذا بین االیجابیة بالعالقة الدافع

 كل ماذكر  –      المضاربة دوافع -   للطوارئ )االحتیاط( التحوط دوافع -    المعامالت او المبادالت دوافع -
 

 والخدمات السلع على الكلي الطلب من مشتق طلب ھنا علیھا الطلب وان للتبادل كوسیط النقود بوظیفة یعترف كینز
 (التقلیدیة الكمیة النظریة مع االتفاق(
 كل ماذكر  –      المضاربة دوافع -   للطوارئ )االحتیاط( التحوط دوافع -    المعامالت او المبادالت دوافع -
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 عالقة ھي بینھما العالقة ان حیث , بالدخل النقود على الطلب ھذا یتأثر
 التوجد عالقه  -سالبه ) طردیه(                     -(                     موجبه ) طردیه -
 

 .بسعر الفائدة النقود على للطلب عالقة توجد ال بأنه كینز یقر
 العبارة خاطئه  -                العبارة صحیحه -

 :اآلتي في المبادالت بدافع النقود على الطلب محددات تلخیص
 ) طردية( المعامالت بدافع النقود على والطلب النقدي الدخل بين والعالقة , المحددات تلك أھم وھو , الدخل -
 . طردیة والعالقة , لألسعار العام المستوى -
 . عكسیة العالقة و , النقود تداول سرعة -
 . طردیة والعالقة , الدخل استالم فترة طول -
 . عكسیة والعالقة , المجتمع في المالیة المؤسسات وكفاءة إنتشار مدى -
 طردیة والعالقة , للمشروعات االنتاجي الھیكل نوعیة -

  كل ماذكر صحیح -
 

 متوقع غیر أو طارئ ظرف بسبب المال انفاق أجل من النقود من بكمیة یحتفظون األفراد أن الدافع بھذا یقصد

   المضاربة دوافع -         للطوارئ )االحتیاط( التحوط دوافع -       المعامالت او المبادالت دوافع -
 

 وحیازة. األسنان ألم من العائلة أفراد أحد یشكو كأن , المرضو . )الغیار وقطع الصیانة على االنفاق( السیارة تعطل
      . لشرائھا مسبقاً  التخطیط یتم لم سلع

   المضاربة دوافع -         للطوارئ )االحتیاط( التحوط دوافع -       المعامالت او المبادالت دوافع -
 

 : اآلتي في التحوط بدافع النقود على الطلب محددات تلخیص
 . طردیة االحتیاط بدافع النقود على والطلب النقدي الدخل بین والعالقة , المحددات تلك أھم وھو , الدخل -
 . طردیة والعالقة , المجتمع في السائدة التأكد عدم درجة -
 . عكسیة والعالقة , المصرفي الجھاز وكفاءة المال رأس سوق وتنظیم نمو درجة -
 .به المحیطة النفسیة والظروف الفرد طبیعة -
 . التفاؤل یسود عندما االحتیاط بدافع النقود على الطلب ینخفض حیث -

 وبین سائل شكل في اإلحتفاظ بنقودھم نظیر المترتبة والتكالیف بین العوائد األفراد مفاضلة الدافع بھذا كینز یقصد
 والسندات األسھم مثل )أوفوائد أرباح( دخال علیھم تدر آخرى بدائل نقودھم في توظیف

   المضاربة دوافع -         للطوارئ )االحتیاط( التحوط دوافع -       المعامالت او المبادالت دوافع -

 : اآلتي في المضاربة بدافع النقود على الطلب محددات تلخیص
 . عكسیة المضاربة ألغراض النقود وطلب الفائدة بین والعالقه ,واألھم الرئیسي المحدد وھو , الفائدة سعر -
 التوقع على قدرتھم زادت المضاربین لدى الخبرة زادت كلما , والمالیة النقدیة األسواق واستقرار الخبرة -

 ألغراض النقود على الطلب إنخفض كلما , اً  استقرار اكثر األسواق ھذه ظروف كانت وكلما , بنجاح
 . المضاربة

 المضاربة بغرض النقود على والطلب التوقع فترة طول بین طردیة والعالقة , التوقع فترة طول -

 كل ماذكر صحیح -

 

 

 



 المنادي  /ملخص النقود 

46 

 بالدخل النقود على الطلب عالقة تكون

 كل ماذكر خاطئ -عكسیه            -             طردیه -

 الفائدة بسعر النقود على الطلب عالقة تكون

 كل ماذكر خاطئ -          عكسیه  -طردیه              -
 

 : باآلتي تتمثل الكنزیة للنظریة وجھت انتقادات

 . الفائدة سعر على یؤثر الذي الدخل مستوى في للتغیرات كینز یشیر لم -

 . المضاربة غیر اآلخرى لألغراض النقود على الطلب في الفائدة سعر أھمل -

 . الطویل األجل في الفائدة لسعر التغیر أثار النظریة توضح لم -

  كل ماذكر صحیح -

  النقود على الطلب في الحدیثة النظریة

                   فریدمان میلتون -           كامبردیج   -               كینز ینارد ما جون -

 

 

 .النقود على والطلب )الدائم الدخل به یقصد( الدخل بین عالقة_____ ھناك أن فریدمان یرى

 كل ماذكر خاطئ -عكسیه            -             طردیه -

 :في ممثله للشخص المملوكة الثروة على السنوي العائد یمثل والذي فریدمان استحدثه للثروة معیار ھو الدائم والدخل
  ) المستقبل في المتوقعه للدخول الحالیة القیمة + الحالي الدخل + المدخرات) 

 العبارة خاطئه  -           العبارة صحیحه -

 : عوامل ثالثة على النقود على الطلب یتوقف
 . طردیة النقود على والطلب بینه والعالقة الدائم الدخل -
 . عكسیة النقود على والطلب بینھا والعالقة )والسندات األسھم( البدیلة األصول أسعار -
 عكسیة النقود على والطلب بینھا والعالقة المعامالت على منھا للصرف نتیجة النقود من المتحقق اإلشباع -

 كل ماذكر صحیح  -
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 المحاضرة الثالثه عشر الفصل الثالث

 : التالیة الفرعیة المواضیع خالل من الحدیثة المصرفیة التقنیة عن الحدیث الجزء ھذا في یتم سوف

 . الحدیثة المصرفیة للتقنیة التاریخیة التطورات -

 . ومشكالتھا الحدیثة المصرفیة التقنیة استخدام مزایا -

  كل ماذكر صحیح -
 

 الحدیثة المصرفیة للتقنیة التاریخیة التطورات

 والفروع العمالء حسابات ضبط في التقنیة استخدام: األولى المرحلة -

 للعمالء المصرفیة الخدمات تقدیم في التقنیة استخدام: الثانیة المرحلة -

  )الربط( التشبیك عملیات في التقنیة استخدام :الثالثة المرحلة -
 كل ماذكر صحیح  -
 

 الماضي القرن من الستینیات أواخر وإلى الخمسینیات من وتمتد  ,للتقنیة المحدود باالستخدام المرحلة ھذه تتمیز
 والفروع العمالء حسابات ضبط في التقنیة استخدام -

 للعمالء المصرفیة الخدمات تقدیم في التقنیة استخدام -

  )الربط( التشبیك عملیات في التقنیة استخدام -
 

 الحدیثة المصرفیة التقنیة مجال في التالیة التطورات المرحلة ھذه شھدت
 . )الحاسبة آالالت( الحاسبات استخدام -
 PC  الشخصیة الحاسوب أجھزة استخدام إلى الحقاً  تطورت والتي الكبیرة الحاسوب أجھزة استخدام  -
  كل ماذكر صحیح -
 

 استخدام معدالت بتسارع المرحلة ھذه تمیزت وقد .الحالي القرن أوائل وإلى السبعینیات أوائل من المرحلة ھذه تمتد
 الحدیثة المصرفیة التقنیة منجزات

 والفروع العمالء حسابات ضبط في التقنیة استخدام -

 للعمالء المصرفیة الخدمات تقدیم في التقنیة استخدام -

  )الربط( التشبیك عملیات في التقنیة استخدام -
 

 للعمالء المصرفیة الخدمات تقدیم في التقنیة استخدام التطورات شھدت

 (  ATM ) اآللي الصراف أجھزة خدمات تقدیم -
 (  POS ) البیع نقاط بنظام الخدمات تقدیم -
 . ) الشھري الصرف بطاقات , االئتمانیة البطاقة , الدفع بطاقات( الذكیة البنكیة البطاقات توفیر -
 المصرفیة االلكترونیة المواقع أنواع مختلف توفیر -
 (Transactional التبادلي الموقع , Communicative االتصالي الموقع , Informational المعلوماتي الموقع (

 كل ماذكر صحیح  -
 
 الترابط عالقات وتعزیز بتقویة المرحلة ھذه تمیزت وقد . ھذا یومنا وإلى الحالي القرن أوائل من المرحلة ھذه تمتد

 أو المحلي الصعید وعلى الرأسي أو األفقي المستوى على سواء بھا العالقة ذات واألطراف البنوك بین والتشابك
 الدولي الصعید أو االقلیمي الصعید

 والفروع العمالء حسابات ضبط في التقنیة استخدام -

 للعمالء المصرفیة الخدمات تقدیم في التقنیة استخدام -

  )الربط( التشبیك عملیات في التقنیة استخدام -
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 التشبیك عملیات في التقنیة استخدام المرحلة ھذه تطورات ألھم وصف

 نظام ( المالیة التحویالت مجال في خصوصا , بعضھا فیما البنوك بین الربط عملیة في التقنیة استخدام -
 (  SWIFT ال
 الحكومة( والفواتیر المدفوعات سداد مجال في الدولة ومؤسسات البنوك بین الربط عملیة في التقنیة استخدام -

 . )االلكترونیة
 . )االلكترونیة المقاصة( المركزي والبنك البنوك بین الربط عملیة في التقنیة استخدام -
 )البورصات( العالمیة المالیة األسواق و البنوك بین الربط عملیة في التقنیة استخدام -

 كل ماذكر صحیح  -
 

 في الحدیثة المصرفیة التقنیة البنوك استخدام مزایا حصر ومشكالتھا یمكن الحدیثة المصرفیة التقنیة استخدام مزایا
 : اآلتي

  المصرفیة المعامالت تكالیف تخفیض طریق عن للبنوك التشغیلیة الكفاءة رفع -
  الفرص زیادة -
  اإلدارة نظم وتنفیذ تطویر -
  الجغرافي االنتشار -

 كل ماذكر صحیح  -

 : التالیة األشكال في حصرھا فیمكن ,الحدیثة المصرفیة للتقنیة البنوك باستخدام الصلة ذات المشكالت -
 . والبرمجیات التقنیة ومعدات أجھزة على للحصول الباھظه التكالیف -
  الحدیثة المصرفیة التقنیة مجال في المتسارعه بالتطورات المتعلقة المشكالت -
  المتخصصه والعصابات االفراد قبل من البنوك وشبكات نظم باختراق المتعلقة المخاطر -
 الواحد البنك داخل الموظفین ثقافات تعدد بسبب المشكالت -
 .األموال غسیل عملیات في الحدیثة المصرفیة التقنیة وسائل استغالل امكانیة -

 كل ماذكر صحیح  -

 .مشروعة غیر مصادر من المتأتیة على األموال المشروعیة اضفاء عملیة ھو
 األموال غسیل عملیات مراحلمن  -      األموال غسیل تعریف -

 األموال غسیل لظاھرة العامة التعاریف من مجموعه ھناك

 . جریمة ارتكاب علیھا الحصول مصدر بأن العلم مع نقلھا أو األموال تحویل عملیة -
 ھذا في متورط شخص أي مساعدة بقصد أو لألموال المشروع غیر المصدر تمویه او اخفاء الى یھدف فعل أي -

 . العقوبة من لإلفالت الجرائم من النوع
 او بھا المتعلقة الحقوق او حركتھا او بھا التصرف طریقة او مكانھا أو مصدرھا او األموال حقیقة تمویة او اخفاء -

 . الجریمة ھذه في االشتراك افعال من فعل من أو جریمة من مستمدة بأنھا العلم مع ,ملكیتھا
 دوالر بلیون 300 ب المغسولة األموال حجم ب المغسولة األموال حجم ( FATF )المالي العمل مجموعة قدرت -

 . سنویاً 
 . سنویاً  دوالر بلیون 500 إلى یصل العالم في المغسولة األموال حجم فإن , األمریكیة الخارجیة وزارة لتقدیر ووفقاً  -
 من دوالر بلیون 400 إلى 300 بین ما مبالغ أن ,آسیا في المنظمة الجریمة مجال في دولي خبیر یقدر حین في -

 . اً سنوی تبیضھا یتم القذرة األموال

 كل ماذكر صحیح  -
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 : االیداع مرحلة

 . المخدرات بیع مثل الجریمة ارتكاب من (المتحصالت) العائد جني -

 . الدفع وبطاقات الشیكات ضمنھا من یكون وقد النقد من كبیرة كمیات -

 على تودع) مباشرة غیر بصورة أو (شخصي حساب في یودع نقد) مباشرة بالبنوك الحسابات في ادخلھا عملیة تبدأ -

 . (إلخ...  سیاحیة شیكات أو ثمینة معادن شكل

 خطورة المراحل أكثر من المرحلة ھذه وتعتبر للخارج مباشرة وتحویلھا تحصیلھا منطقه خارج األموال تجمیع -

 . اكتشافھا لصعوبة

 كل ماذكر صحیح  -
 

 : االخفاء أو التغطیة مرحلة

 . بمصدرھا األموال عالقة إخفاء محاولة -

 . مشروعه مصادر من متأتي المال بأن اإلیھام -

 . التعقید وبالغة ومشتركة متداخلة ومالیة تجاریة عملیات استخدام -

 . متعددة أطراف مع معقدة قانونیة واتفاقیات وخارجیة داخلیة تجاریة عقود بعمل القیام -

 . األموال ھذه مصادر ومعرفة تتبع من القانون وإنفاذ التحقیق جھات إعاقة -

 كل ماذكر صحیح  -
 

  : الخلط أو الدمج مرحلة

 ) .الشرعیة( العامة االقتصاد بأنشطة األموال دمج -

 . االقتصاد في الخطرة المراحل من -

 . واإلشرافیة االمنیة الجھات قبل من اكتشافھا یصعب -

 . الجریمة الرتكاب النھائیة المحصلة -

 . الجریمة ارتكاب تكرار یتم خاللھا من -

 . الدولة في الحیاة ومجاالت نواحي مختلف إلى السلبیة آثارھا تمتد -

 كل ماذكر صحیح -
 

 : التركیب اآلتي في األموال غسیل وأسالیب طرق حصر یمكن

 . موحد حساب في لتجمع متفرقة حسابات في االیداع -

 . تجمیعھا یعاد ثم ومن) صغیرة مبالغ الى( االجرامیة األنشطة ممارسة من المتحصلة الضخمة المبالغ تقسیم -

 . الحساب في الواحد الیوم خالل ایداع عملیات عدة اجراء -

 . واحد حساب في النقدي االیداع بتكرار االفراد من عدد قیام -

 كل ماذكر صحیح  -

 

 المنظمة والضوابط االجراءات تطبیق دون االیداعات قبول بتسھیل المالیة المؤسسات من أي او البنوك موظفي قیام

 نموذج او واالیداع التحویل نماذج تعبئة عدم أو طبیعیة غیر تبدو التي تلك أو المشبوھة العملیات عن التبلیغ مثل لذلك

 . عمیلك أعرف مبدأ تطبیق وعدم كامل بشكل التبلیغ

 الدمج -التواطؤ                      -                      التھریب  -

 

 النظام في ایداعھا لیتم قانونیة غیر بصورة البالد خارج إلى النادرة والسلع الثمینة المعادن أو النقدیة األموال نقل

 تكرار في استخدامھا اعادة یمكن كما.  نھائیة دمج كمرحلة أو التغطیة بعملیة للقیام سواء،  آخر بلد في االقتصادي

 شركات عبر المسافرین مع والنقل والسیارات الطائرات بواسطة التھریب عملیات وتتم،  االجرامي النشاط ممارسة

 . البریة الحدود وعبر والبرید الشحن
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 الدمج -التواطؤ                      -                      التھریب  -

 

 

 : الواجھة شركات أو الوھمیة الشركات

 متأتیة المودعة األموال أن إلظھار وھمیة شركات تكوین طریق عن وذلك، للحقیقة المخالف بالتمثیل یسمى ما وھو

 وموظفین مكاتب لھا یكون وقد. مثالً  المخدرات تجارة عن ناتجة أموالھا جمیع تكون حین في، الشركة نشاط من

 للتغطیة كواجھة)  منه الناتج الدخل تقدیر یصعب غالباً (  ما تجاري نشاط تزاول شركات تأسیس یمكن كما وحسابات

 . الشرعیة غیر األعمال على
 

 : اآلتي في واآلثار المخاطر ھذه حصر یمكن

 . مشروعة غیر مصادر من متأتیة أموال على قائم ھزیل مصرفي كیان ایجاد -

 . الشرعیة غیر بالعائدات واالستمتاع اإلجرامیة اعمالھم لمزاولة والحریة للمجرمین الفرصة إعطاء -

 . العمل قطاعات مختلف في واإلداري األخالقي الفساد ظواھر تفشي -

 ومجموعات المافیا( فیه االجرامیة العناصر ونفوذ الحكومي الجھاز على المباشر غیر أو المباشر التأثیر مخاطر -

 ) . الضغط

 .األموال غسیل بعملیات المرتبطة الجرائم بممارسة المرتبطة السیئة السمعه جراء من االقتصادي الوضع تدھور -

 . والتضخم والدخل العملة على وأثره الخارجي أو الداخلي االستثمار مجاالت مختلف على المباشرة اآلثار -

 . الضریبي التھرب جراء من البطالة إحداث في یتسبب -

 . المشاریع في الدخول على الشریف التنافس فرص من یحد -

 . عام بشكل واالستقرار األمن زعزعة في یتسبب مما،  المجتمع في الجرائم أنواع مختلف شیوع -

 كل ماذكر -
 

 :تتكون من  المركزیة البنوك ودور األموال غسیل عملیات مكافحة

 . المختلفة بأنواعھا الحسابات وتشغیل لفتح المنظمة التعلیمات اصدار -

 . للبنوك األموال غسل بمكافحة الخاصة القواعد اصدار -

 . بھا المشتبه العملیات عن بالتبلیغ البنوك إلزام -

 . القطاعات ومختلف المالیة المؤسسات بین المستمر والتعاون التنسیق -

 . المقیمة غیر الحسابات فتح منع -

 . ترخیص بدون المصرفیة األعمال ممارسة منع -

 . الخارج و الداخل النقد حركة تنظیم -

 . الرقمیة او أو الھویة مجھولة الحسابات فتح حظر -

 . األموال غسیل مخاطر عن البنوك تنبیه -

 . األموال غسیل بمخاطر للتعریف للمصرفیین المتخصصه الندوات عقد -

 . والقضائیة والتحقیقیة األمنیة القطاعات لمنسوبي التدریبیة الدورات عقد -

 . األموال غسیل لمكافحة مختصة شعبة إنشاء -

 كل ماذكر  -

 : التجاریة البنوك دور

 . األموال غسیل بمكافحة المتعلقة االشرافیة األجھزة من الصادرة التعلیمات تطبیق -

 . اإلجراءات تلك وسیر تنفیذ حسن من والتأكد لدیھا العمل إجراءات بدلیل جاء ما وفق المالیة التعامالت بتنفیذ التقید -

 . الشبھات في الوقوع وتجنب الحسنة المھني بالسلوك العاملین جمیع تقید -

 . التدریب جھود وتكثیف الموظفین اختیار مجال في المضاعفه الجھود بذل -
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 . العاملین شرائح ولجمیع المجاالت بمختلف التوعیة -

 . مالیة عملیات تنفیذ عند أو الحسابات فتح عند شخصیة وبیانات معلومات توفیر خالل من العمیل معرفة -

 . سنوات عشر عن التقل لفترة المالیة العملیات ومستندات بالعمالء الخاصة السجالت حفظ -

 وھمیة بأسماء أو) الھویة مجھولة( رقمیة حسابات بفتح السماح عدم -

 عنھا التبلیغ لیتم فیھا مشكوك أو طبیعیة غیر تبدو التي األعمال عن والتحري المالیة العمالء تعامالت متابعة -

 كل ماذكر  -

 المحاضرة الرابعه عشر 

 ؟التالية لألسباب التقني بالتقدم البنوك اهتمام يعزى

 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

 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

 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

 سويفت نظام – ب                      المصرفية الشيكات نظام – أ

 صحيحة كالهما(  ج)  و(  ب)  – د                              السائل النقد نظام – ج
 

 ؟إلى البنوك في الحديثة التقنيات استخدام أدى

 اآللي للصراف المتزايد االستخدام – ب               المدن في البنوك فروع عدد زيادة – أ

 صحيحة كالهما(  ج)  و(  ب)  - د                            البنوك فروع عدد تقليل – ج
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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، السلعي، المقايضة ب.  التجارية المبادالت كفاءة من رفع، الذهبي، الورقي النقد أ

  المبادالت كفاءة من رفع، القانوني، المقايضة د.  التجارية المبادالت كفاءة من خفض، السلعي، الورقي النقد ج
 

 : 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

  الثابته الدخول أصحاب أ على يؤثر ال التضخم -              .  األغنياء  دون الفقراء على يقع التضخم -

 الشرائية القوة في تأكل يسبب التضخم -                             . مرونتها في تتباين الدخول -
 

 :: الثاني الواجب

 يفرض المركزي البنك ان لك قيل وكذلك.  رياال 4١١١١ هو المصرفي النظام في االولي الودائع حجم أن أ علمت اذا

 خلقها؟ المصرفي النظاملهذ  يمكن التي النقود كمية هي فما. اجباري كاحتياطي%  34 نسبه

 لاير 131111 - د        لاير 2٨1111 - ج            لاير 111111 - ب         لاير 34١١ - أ
 

 التجاري؟ البنك موجودات من يعتبر يلي مما أي

  التحصيل لغايات شيكات -   الجارية الودائع -               .االئتمانية التسهيالت -            الجباري ا االحتياطي-
 

 الزراعية؟ المشاريع تمويل لغايات أنسب التالية االسالمية( البيوع) التمويل صيغ من أي

  المضاربة -               االستصناع -               المرابحة -                السلم -
 

 :: الثالث الواجب

 :عدا ما، يلي مما كل المركزي البنك وظائف من

 المالية السياسة ادارة -           االقتصادي التحليل -        البنوك ضبط -       النقد عرض ادارة -

 :المركزية البنوك باستقالل مناداة االقتصاديين المنظرين أكثر من

  برنانكي بن -              فريدمان ميلتون -            بيكر جاري -             كينز مينارد جون -
 

 : االجنبيه العملة على الطلب

  االقتصادي الركود فترات خالل يرتفع -        االجنبيه والخدمات السلع على الطلب من مشتق -

  ذكر مما شيء ال -                           لمحليها العملة سعر ارتفاع يسبب -
 

 :الدولية المدفوعات تسوية في المستخدمة المدفوعات نطم أهم من
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 االئتماني البطاقات -           السريعة الحواالت -             السويفت -          السياحية الشيكات -
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