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 االسئلة يلي انذكرت في الثالث محاضرات مباشرة لنقود والبنوك

 األولى  المباشرة على المحاضرة 4الى  1االخضر من باللون  االسئلة يلي

 على المحاضرة المباشرة الثانية  11الى  5االسئلة يلي باللون  الوردي من 

 على المحاضرة المباشرة الثالثة  11 الى 11االسئلة يلي باللون االزرق  من 

 

 أشكال النقود الذي تحدثنا عنها ؟ أو نقول ماهي انواع النقود ؟ماهي  -1

 النقود االلكترونية  -النقود االئتمانية  - لسلعيةالنقود ا -الورقية  (الرمزية)النقود

 

 المشتقة للنقود ؟(الفرعية)ماهو الفرق بين الوظائف االساسية للنقود والوظائف  -2

 .يستخدمها كل الناس : االساسية 

 .اليحتاجها كل الناس :  المشتقة 

 

 أمثله على البنوك التجارية في المملكة ؟ -3

 .بنك سامبا  –بنك الراجحي  –بنك الرياض  –البنك الهولندي  –البنك األهلي 

 

 ماهو النظام النقدي الذي يعمل به في جميع دول العالم ؟ -4

 .النظام الورقي 

 

؟ أو ممكن نقول ماهي مكونات وحدات الفائض وماهي مكونات وحدات العجز بين احداث الفائض واحداث العجز ماهو الفرق  -5

 ؟

 .تمثل المدخرين : وحدات الفائض 

 .تمثل المستهلكين والمستثمرين : وحدات العجز 

 

 ماهو الفرق بين السوق األولية والسوق الثانوية في النظام المالي ؟ -6

 .االصدار  سوق: السوق االولية 

 .سوق التداول : السوق الثانوية 

 

 ؟بالنسبة للبنك التجاريماهو الفرق بين خطابات الضمان وخطابات االعتماد المستندية من حيث االستخدام  -7

 .تستخدم في المناقصات : خطابات الضمان 

 ( .او نقول عملية االستيراد والتصدير. )تستخدم في التجارة الخارجية  :خطابات االعتماد 

 

 ماذا يساوي الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة ؟ -8

 .هو ربحية البنك التجاري 

 

 ماهو الفرق بين االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص ؟ -9

 .اجباري : االحتياطي القانوني 

 .ري اختيا: االحتياطي الخاص 

 

 ماهو مصدر األموال بالنسبة لالحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص ؟ -11

 ( .يأخذ من الودائع)مصدر الودائع : االحتياطي القانوني 

 .حقوق الملكية واالرباح غير موزعة : االحتياطي الخاص 
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 الفرق بين الموارد الذاتية والموارد الغير ذاتية في البنك التجاري من حيث االستخدام ؟ ماهو -11

 .نستخدمها في انشاء او تأسيس البنك : الموارد الذاتية 

 .نستخدمها في التسويق : الموارد الغير ذاتية 

 

 

 

 

 :الفرق بين مصلحة أصحاب الموارد الذاتية ومصلحة اصحاب الموارد الغير ذاتية  ماهو  -12

 .الربحية : الموارد الذاتية 

 السيولة : الموارد الغير ذاتية 

 

 ( :من حيث المورد)ماهو الفرق بين الربحية والسيولة ؟  -13

 .تجلب المخاطر : الربحية 

 تجلب االمان : السيولة 

 ( .البيانيالجواب من الرسم )

 

 ماهو الفرق بين البنك الزراعي والبنك الصناعي من حيث االنتشار الجغرافي ؟ -14

 .في المناطق الريفية او في مناطق القرى : البنك الزراعي 

 .في المدن أو الحضر : البنك الصناعي 

 

 قي ماذا يستخدم التمويل طويل االجل وقصير االجل في البنك العقاري ؟ -15

 .دم في االستثمار يعني شراء او اقتناء االصول او تشييد المباني الجديدة يستخ: طويل االجل

 .في عملية صيانة المباني القائمة : قصير االجل

 

 ماهو الفرق في عقد المشاركة وعقد المضاربة ؟ -16

 .مال +مال: عقد المشاركة 

 .عمل +مال : عقد المضاربة 

 

 وجه الشبه االساسي بين المشاركة والمضاربة ؟ -17

 .هم يندرجوا تحت صيغ المشاركات كل

 

 الفرق بين المرابحة العادية والمرابحة لألمر بالشراء ؟ -18

 (جواب االثنين يكون من زاوية البنك االسالمي)

 .السلعة في حوزة البنك : المرابحة العادية

 .السلعة ماتكون في حوزة البنك وهو يأمر البنك في شراء السلعه : المرابحة لألمر بالشراء 

 

 الفرق بين المشاركة المتناقصه وعقد السلم ؟ -19

 .تحت الشركات : المشاركة المتناقصة 

 .تحت صيغ البيوع : عقد السلم 

 

 ما هو الفرق بين خلق نقود وطباعة نقود ؟ من يقوم بها ؟ -21

 .بنوك تجارية : خلق النقود 

 .بنك مركزي :طباعة النقود 

 

 بين مضاعف بسيط ومضاعف مركب من حيث المكونات ؟ فرق -21

 .احتياطي قانوني : مضاعف البسيط 

 احتياطي خاص ؟+ نسبة التسرب + احتياطي قانوني : مضاعف مركب 
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 قم بإختيار االجابة الصحيحة من بين االجابات عن االسئلة التالية 

 :متها كـ نقودهي النقود التي تتعادل قيمتها السوقية مع قي..............  -22

 .النقود الورقية  -أ 

 .النقود المصرفية  -ب 

 .النقود االلكترونية  -ج 

 .جميع ما ذكر خطأ  -د 

 

 :النظام النقدي الذي بموجبة تحدد البنوك المركزية عالقة عملتها بالذهب بصورة غير مباشرة هو  -23

 .نظام السبائك الذهبية  -أ 

 .ات الذهبية سكوكنظام الم -ب 

 .لذهب نظام الصرف با -ج 

 .المعدنين نظام  -د 

 

 :الودائع التي يدفع عنها البنك التجاري فائدة للمودعين هي  -24

 .الودائع الجارية  -أ 

 .الودائع االدخارية  -ب 

 ( .الثابتة)الودائع االجلة  -ج 

 .صواب ( ج)و ( ب)كال االجابتان في  -د 

 

من  –اجباريا  –يحتفظ بها هو عبارة عن نسبة مئوية توضح حجم السيولة النقدية التي يجب على البنك التجاري ان ........  -25

 :جملة ودائعه الجارية 

 .مضاعف النقود  -أ 

 .االحتياطي القانوني  -ب 

 .الودائع المشتقة  -ج 

 .االحتياطي الخاص  -د 

 

 ( :الموارد بميزانية البنك التجاري)أي مما يلي ال يعتبر من مكونات الخصوم   -26

 .االحتياطي  -أ 

 .االحتياطي القانوني  -ب 

 .الودائع االدخارية  -ج 

 .البنك المركزي القروض من  -د 

 

التشابك مابين القطاع  \في احداث دفعه قوية للتنمية االقتصادية من خالل تعزيز عالقات الترابط ................. يعول على  -27

 :الصناعي والقطاع الزراعي 

 .البنوك العقارية  -أ 

 .البنوك الزراعية  -ب 

 .البنوك الصناعية  -ج 

 ( .االعمال)بنوك االستثمار  -د 

 

 :ن العقود التالية ال يعتبر من ضمن صيغ المشاركات أو الشركات واحد فقط من بي -28

 .عقد المساقاة  -أ 

 .عقد المزارعة  -ب 

 .عقد المضاربة  -ج 

 .عقد االستصناع  -د 
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 :احد الوظائف التالية ال يجوز للبنك االسالمي القيام بها  -29

 .قبول الودائع الجارية  -أ 

 .خصم االوراق التجارية  -ب 

 .تقديم القروض بصيغة القرض الحسن  -ج 

 .تقديم الخدمات المالية مقابل تقاضي عموالت  -د 

 

 ................ :يقوم البنك المركزي بوضع القوانين التي تنظم تأسيس وانشاء كافة أنواع البنوك بوصفه  -31

 .مسؤوال عن وظيفة بنك البنوك  -أ 

 .مسؤوال عن وظيفة بنك الحكومة  -ب 

 .صواب ( ب)و ( أ)كال االجابتان في  -ج 

 .خطأ ( ب) و ( أ)كال االجابتان في  -د 

 

 ..................... :في حالة وجود تضخم في االقتصاد بلجأ البنك المركزي الى اتباع  -31

 .سياسة عجز الموازنة  -أ 

 .ة تصاعدية يسياسة ضريب -ب 

 .سياسة نقدية انكماشية  -ج 

 .سياسة نقدية توسعية  -د 

 

 المحاضرة المباشرة الرابعه ما ذكر فيها أسئلة 

 والمصطلحات االنجليزية و التواريخ مو مطالبين فيها 

 

 موفقين يارب

 هنادي خالد \اختكم 


