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1-تأثر تطور التبادل األقتصادي وتطور النقود بعنصرين ؟ 

أ-التطور السكاني ( الزياده في عدد السكان ). 
ب-التخصص في تقسيم العمل. 

2-ماهو الفرق بني مرحلة التبادل األقتصادي املحدود ومرحلة التبادل 
األقتصادي غير املحدود من زاويه التخصص وتقسيم العمل ؟  

أ-في مرحلة التبادل املحدود كان التخصص غير منتشر. ( اصبح موجود اي ظهر 
فيه)

ب-في مرحلة التبادل الغير محدود اصبح التخصص و  تقسيم العمل اكثر انتشاراً 
( اي تم العمل به).  

3- ماهو الفرق بني نظام املقايضه ونظام النقود من زاوية عملية التبادل ؟ 
أ-نظام املقايضه:  هو نظام تبادل مباشر. 

ب-نظام النقود : هو نظام تبادل غير مباشر. 

4- ماهو الفرق بني النقود السلعيه والنقود الرمزيه من زاوية قيمتها ؟ 
أ-السلعيه : قيمتها الذاتيه تساوي قيمتها التبادليه. 

ب-الرمزيه : قيمتها الذاتيه التساوي قيمتها التبادليه. 

5-ماهو الفرق بني النقود الورقيه والنقود االئتمانيه من زاويه الجهه املًصدره 
لها ؟  

أ-النقود الورقيه : يصدرها البنك املركزي. 
ب- النقود األئتمانيه : يصدرها البنك التجاري. 

6-ماهو الفرق بني وظيفة النقود كوسيط للتبادل ووظيفة النقود كوحده 
لقياس القيمه من زاوية نظام املقايضه ؟ 

أ-نظام النقود كوسيط للتبادل : عالجت مشكلة عدم التوافق املزدوج للرغبه. 
ب-نظام النقود لقياس القيمه : عالجت مشكلة تعدد األسعار النسبيه. 

7-ماهو الفرق بني الوظائف األساسيه والوظائف املشتقه للنقود ؟ 
أ-الوظائف االساسيه : يحتاج لها كل افراد املجتمع. 



ب-الوظائف املشتقه : اليحتاج لها كل افراد املجتمع. 

8- ماهو الفرق بني مرحلة نظام املسكوكات الذهبيه ومرحلة نظام السبائك 
الذهبيه من حيث العالقه بالذهب ؟ 

أ-نظام املسكوكات الذهبيه : ان الذهب والنقود شء واحد ( عالقه مباشره ). 
ب-نظام السبائك الذهبيه : ان الذهب غطاء وليس نقود ( عالقه غير مباشره ). 

9-ماهو الفرق بني مرحلة نظام املسكوكات الذهبيه ومرحلة الصرف بالذهب 
من زاوية الدول الفقيره ؟  

أ-مرحلة املسكوكات الذهبيه : صًعب ولم يساعد الدول الفقيره على حل مشكلة كمية 
النقود وعرضها. 

ب-مرحلك الصرف بالذهب : ساعد الدول الفقيره على حل مشكلة ندرة معدن الذهب.  

10- ماهو الفرق بني معدن الذهب ومعدن الفضه في ظل مرحلة نظام 
املعدنيني ؟  

ان العمله الرديئه تطرد العمله الجيده من السوق ( قانون جريشام )
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1- ما الفرق بني خلق النقود وطباعة النقود ؟  
أ- خلق النقود تقوم بها البنوك التجاريه وهي زياده وهميه 

او حسابيه غير حقيقيه.  
ب- طباعة النقود تقوم بها البنوك املركزيه وهي زياده حقيقيه 

في عرض املال.  

2- ما الفرق بني نسبة االحتياطي القانوني ونسبة السيوله 
الداخليه ( األحتياطي الخاص ) ؟ 

أ- نسبة األحتياطي القانوني يفرضها البنك املركزي وهي خط 
الدفاع الثاني.  

ب- نسبة السيوله الداخليه إختياريه وهي خط الدفاع األول.  

3- ما الفرق بني البنوك الزراعيه والبنوك الصناعيه من زارية 
اإلنتشار الجغرافي ؟  

أ- البنوك الزراعيه تتواجد باألرياف.  
ب- البنوك الصناعيه تتواجد في املدن.  

4- ما الفرق بني البنوك العقاريه وبنوك األستثمار من زاوية 
الفئات املستهدفه ؟  

أ- البنوك العقاريه تستهدف صغار املوظفني اصحاب الدخل 
املحدود والعمال.  

ب- بنوك االستثمار تستهدف رجال األعمال.  

5- ما الفرق بني عقد املضاربه وعقد املشاركه من زاوية 
مساهمة ( أنصبه ) الشركاء ؟ 



أ- عقد املضاربه هو ( مال + عمل ) يعني طرف يساهم باملال 
وطرف يساهم بالعمل.  

ب- عقد املشاركه هو ( مال + مال ) يعني جميع األطراف 
مساهمني باملال.  

6- ما الفرق بني عقد بيع املرابحه وعقد بيع السلم من زاوية 
التزامات طرفي العقد ؟  

أ- عقد بيع املرابحه : يقدم املبيع ( السلعه ) ويؤخر الثمن.  
ب- عقد بيع السلم : يقدم الثمن ويؤخر املبيع ( السلعه ).  

7- ما الفرق بني عرض النقود باملفهوم الواسع M2 وعرض 
النقود باملفهوم األوسع M3 ؟ 

أ- M2  : يتكون من ودائع جاريه وعمالت متداوله + ودائع 
آجله قصيرة األجل.  

ب- M3. : يتكون من M2  + ودائع آجله طويلة األجل.  

8- ما الفرق بني نسبة األحتياطي القانوني وعمليات السوق 
املفتوحه من زاوية املكونات التي تؤثر في ميزانية البنك 

التجاري ( مجال التأثير ) ؟  
أ- األحتياطي القانوني يؤثر على الودائع.  

ب- عمليات السوق املفتوحه تؤثر على محفظة األوراق املاليه. 

9- ماهو نوع البنوك الدوليه التي تستخدم صيغ البناء 
والتشغيل وتحويل امللكيه BOT في تمويل املشروعات ؟  

أ- البنوك املشتركه.  



10- اي نوم من البنوك الدوليه ال يتعامل مع اإلقتصاد املحلي 
الذي التتواجد فيه ، وتنحصر نشاطاتها في عمليات 

األقتصاد الدولي ؟  
   .( off-shore banks ) أ- بنوك األفشور
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