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 الفصل الثاني 1438لعام  - النقـــود و البــنوكحل أسئلة 

 Dنموذج 
 

 : الفئات التي تمثل وحدات الفائض في االقتصاد ، هي  /1  
 المستهلكون .أ

 المدخرون .ب
  والمستثمرون المستهلكين .ج
 مصدر متعدد في التوريد .د

 

  ..... عن فائدة سعر شكل في عائد على التجاري  البنك يتحصل  /2

  التجارية الودائع .أ

  االمنة الخزن  خدمات تقديم .ب

 ( الثابتة)  الزمنية او الجل والودائع االدخارية الودائع .ج

 املكشوف على السحب عمليات .د
 

 يستخدم االعتماد املستندي في...............يقوم البنك التجاري باستخدام خطابات الضمان في............. بينما   /3

 العامة المناقصة/  الخارجية التجارة عمليات .أ
 الخارجية التجارة عمليات/  العامة المناقصات .ب
 االئتمائية النقود خلق عمليات /العامة  المناقصات ج. 

 االئتمانية النقود خلق عمليات/  الخارجية التجارة عمليات د.       
 
 

  خصوصا،  لسيولةا في العجز حاالت ةهلمواج .............. شكل في بها المحتفظ السيوله التجاريه البنوك تستخدم( 4

 كفاية ............ عدم االتح في    

  الخاص االحتياطي/  قانوني احتياطي .أ

 قانوني االحتياطي/  الخاص االحتياطي .ب

 قانوني االحتياطي/ الماليه االوراق محفظةج.  

 الماليه االوراق محفظة/  الخاص االحتياطيد.  
 
 

 ..........الودائع مبلغ فان%2.5 تبليغ القانوني واحتياطي نقديه وحدة 4.000 بمبلغ اوليه وديعة وجود ظل في  /5

  40 بمقدار  سيتضاعف .أ
 
 ضعفا

  400 بمقدار  سيظاف .ب
 
 ضعفا

 نقدية وحدة 16.000 ليصبح كمسيترا .ج

 نفدية وحدة 1.16.000 ليصبح سيتراكم .د
 

  خاص واحتياطي %2.5 نسبته تبلغ القانوني واحتياطي نقدية وحده 40.000 بمبلغ اوليه وديعه وجود ضل في /6

 ....  االوليه الودائع مبلغ فان %10 نسبتها تبلغ داخليه( )سيوله     

 اضعاف 8 بمقدار سيضاعف .أ

 اضعاف 10 بمقدار سيضاعف .ب

 نقديه وحده 32.000 ليصبح سيتراكم .ج

 نقديه وحده 230.000 ليصبح سيتراكم .د
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 )سيولة خاص واحتياطي %2.5 نسبته تبلغ القانوني تياطيواح نقدية وحدة 44.000 بمبلغ اولية وديعة ودوج ضل في  /7

 االولية .......... الودائع مبلغ فان %7.5 بنسبة نقدي بتسر ظاهرة ووجود %10 نسبتها تبلغ داخلية(

 اضعاف 10 بمقدار سيضاعف .أ

 فاااضع 20 بمقدار سيضاعف .ب

 نقديه وحده 110.000 ليصبح سيتراكم .ج

 نقديه وحده 220.000 ليصبح سيتراكمد.   
 

 ....... بسبب النقود عرض في الحقيقه الزياده تحدث  /8

  النقدي التسرب .أ

  النقود خلق عملية .ب

 النقود طباعه عمليةج.  

 املشتقه الودائع تدوير اعادة عمليةد.  
 

 النقود عرض في حقيقيه زيادة حداثبإ. .......... تقوم بينما،  النقود عرض في حسابيه زيادة حداثبإ. ............. تقوم /9

 املاليه وزراة/  التجاريه البنوك .أ

 املاليه وزارة/  االلكترونيه البنوك .ب

 املركزيه البنوك/  التجاريه البنوكج.  

 املركزيه البنوك/  املاليه وزارةد.   

 

 النقود مضاعف قيمة على ......( .....الداخليه السيوله)  الخاص االحتياطي نسبة  /10

  توثر .أ
 
 ايجابيا

  سلبيا توثر  .ب

  اثر لها ليسج.   

 متباين اثر لهاد.    
 

 ........ شكل في موارده يوظف عندما الكامله السيوله التجاري  البنك يحقق  /11

  املباشرة االستثمارات+  قانوني احتياطي .أ

 املاليه االوراق محفظة+  قانوني احتياطي .ب

 للعمالء والسلفيات القروض منح+  قانوني ج.  احتياطي

 الداخليه السيوله+  قانوني احتياطيد.   
 
 

 ...........بواسطة(  الداخليه السيوله)  الخاص االحتياطي نسبة تحديد يتم  /12

 الجمهور  .أ

  املاليه وزارة .ب

  املركزي  البنك ج.  

 التجاري  البنك  د.  
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  ؟ التجاري  البنك بمزانية( املوجودات/  االصول )  االستخدامات جانب في الربحيه يحقق ال  التاليه البنود بين من طفق واحد  /13

 السندات .أ

 الجل الودائع .ب

 الخزانه ج.  اذونات

 للعمالء والسلفيات القروض د.  منح

 
 

 .......... من استمراريته ويضمن تشغيله يتم بينما. ........ من التجاري  البنك تاسيس يتم /14

 املستثمرين اموال /الدائنين اموال .أ

 املستثمرين اموال/  الذاتيه املوارد .ب

 الذاتيه غير  املوارد/  الذاتيه املوارد  ج. 

 الذاتيه املوارد/الذاتيه غير املوارد  د.  
 
 

 ........ تحقق ان يفترض التجاري  للبنك الناجحه املصرفيه السياسه  /15

 السيوله من درجه اقص ى .أ

  الربحيه من درجه اقص ى .ب

 والسيوله الربحيه بين التوازن    .ج

 املاليه االوراق ومحفظة املخاطره بين التوازن   د.  
 
 

  ........... تسعى وسيطة مالية مؤسسة هو  املتخصص البنك  /16

  الربح لتحقق .أ

  االقتصاديه التنمية لتحقق .ب

 اهدافه ضمن من االقتصادية التنمية يكون  وقد الربح لتحققج.   

 اهدافه ضمن من الربح تخقيق يكون  وقد االقتصاديه التنمية لتحقيق  د.
 

 

  طريق عن او  الدولة مشاركة طريق عن االساسيه البنيات مشروعات انشاء في.. ............  تساهم االحيان بعض في   /17

  اخرى  مالية مؤسسات مع مالية تحالفات تكوين       

 العقارية البنوك .أ

  االعمال بنوك .ب

  االوفشور  ج.  بنوك

 املركزيه د.   البنوك
 
 

 الريفيه املناطق في لفروع الجغرافي االنتشار  يتركز  التي البنوك ماهي  /18

  العقارية البنوك .أ

  الزراعيه البنوك .ب

 املركزيه ج.  البنوك

 االفتراضيه د.  البنوك
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 ؟ الزراعي  والقطاع الصناعي القطاع مابين التشابك/  التربط عالقات تعزيز  تقوم التي البنوك ماهي  /19

  الزراعية البنوك .أ

 العقارية البنوك .ب

 ( االعمال بنوك)  االستثمار ج.   بنوك

  املذكوره البنوك بين من ليسد.    
 
 املهمه بهذه يقوم من سابقا

 

 

  ؟ االجل طويل التمويل بمنح تقوم التي البنوك ماهي  /20

  الزراعية البنوك .أ

  الصناعيه البنوك .ب

  العقاريه البنوكج.   

  املذكوره البنوك جميع    د.
 
 االجل طويل التمويل تمنح سابقا

 
 
 

 والخصخصه؟ واالستحواذ والدمج الشركات هيكلة عادةبإ املتعلقه االستشارات.. ....... تقدم  /21

  العقارية البنوك .أ

  املركزيه البنوك .ب

 (االعمال بنوك)االستثمار بنوكج.  

 الزراعيه والبنوك التجاريه د.   البنوك
 
 

 ؟ للشريك بالكامل املشروع ملكية ولتؤ  وبموجبه االسالميه البنوك تستخدمه الذي العقد ماهو   /22

 املشاركة عقد .أ

 بالتمليك املنتهيه املشاركة عقد .ب

 املقيده املضاربه ج.  عقد

 املفتوحه املضاربه د.  عقد
 
 

  ؟(  الخبره)  بعمله االخر  الطرف ويساهم باملال طرف يساهم وبموجبه االسالميه البنوك تستخدمه الذي العقد ماهو   /23

  السلم عقد .أ

  املضاربه عقد .ب

 بالشراء لالمر املرابحه عقدج.  

 بالتمليك املنتهيه املشاركة عقدد.  
 
 

 املبيع؟ ويوخر  الثمن يقدم وبموجبه االسالميه البنوك تستخدمه الذي العقد ماهو    /24

 املسافاة عقد .أ

 املزارعه عقد .ب

 السلم بيع عقد  ج.

 بالتمليك املنتهيه االجارة د.  عقد
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 : بإعتباره مسئوال عن وظيفة بنك الحكومة يقوم البنك املركزي باملهام التالية ، عدا واحدة فقط   /25

 ادارة الدين العام الداخلي .أ

 حسابات الوزارات واملؤسسات التابعة للحكومةحفظ  .ب

 تقديم االستشارات و النصح املالي فيما يتعلق بعقد اتفاقيات القروض مع الدول  .ج

 ملراقبة الدورية على البنوك للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح التي يصدرها البنك املركزي ا .د
 

 بالحد األدنى من رأس املال وشروط تعيين اعضاء مجلس اإلدارة واملدير العاميقوم البنك املركزي بوضع الشروط املتعلقة  /26

 : بوصفه مسئوال عن وظيفة     

 بنك البنوك .أ

 بنك الحكومة .ب

 بنك االصدار او بنك العملة .ج

 التنظيم و الرقابة على القطاع املصرفي .د
 

  اتباع الى يلجأ بينما ، االقتصادفي  التضخم وجود حالة في. ............ نقديه سياسه اتباع الى املركزي  البنك يلجأ  /27

 : االقتصاد في البطاله وجود حالة في. ......... نقديه سياسه      

 توسعية/انكماشية .أ

 متوازنه/توسعيه .ب

 متوازنه/ج. انكماشيه

 توسعيه/انكماشيه. د
 

 ،اذا اراد البنك املركزي التأثير على السيولة املتاحة لدى البنوك التجارية من خالل ادوات التدخل غير املباشر )الكمية(  /28

 : فإنه يستخدم      

 سياسة الحوافز .أ

 نسبة االحتياطي القانوني .ب

 عمليات السوق املفتوحة .ج

 االحتياطي من النقد األجنبي و الذهب .د
 

 تستفيد ........... من املزايا التي توفرها البلد املستضيفة ممثلة في انخفاض نسبة الضرائب او عدم وجودها باألساس ،   /29

 بينما تظهر ............ امام عمالئها في الدول املستضيفة بصفة محلية وتتعامل مع االقتصاد املحلي الذي تتواجد فيه       

 بنوك األوفشور/مكاتب التمثيل .أ

 بنوك األوفشور/البنوك املشتركة .ب

 بنوك األوفشور/خروج البنوك االجنبية .ج

 البنوك املراسلة/بنوك االوفشور  .د
 

 : الحديثة في تمويل املشروعات BOTماهي تلك البنوك الدولية التي تستخدم صيغ البناء والتشغيل وتحويل امللكية   /30

 بنوك األوفشور  .أ

 البنوك املراسلة .ب

 فروع البنوك االجنبية .ج

 البنوك املشتركةد.   
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 النقدية االرصدة معادلة صيغة اما،.. .......... على( لفيشر)  التبادل معادله صيغه تركز  النقود في الكميه النظريه حسب /31

 : في تبحث فهي(  كامبريدج مدرسة)      

  بالنقود االحتفاظ اسباب/  النقود انفاق اسباب .أ

  النقود انفاق اسباب/  بالنقود االحتفاظ اسباب .ب

  املضاربه دافع/  النقود دوران ج.   اسباب

 البادالت دافع/  بالنقود االحتفاظ د.   اسباب
 

 ............. يرى كينز وجود عالقة عكسية بين دافع املضاربة و................... ، بينما يرى ميلتون فريدمان وجود عالقة طردية بين  /32

 و الطلب على النقود      

 الدخل / سعر الفائدة .أ

 سعر الفائدة / الدخل الدائم .ب

 سرعة دوران النقود / الدخل الدائم .ج

 سعر الفائدة / سرعة دوران النقود .د

 ( :35( الى )33لألسئلة من )

 بفرض توفر بيانات عن القيم النقدية للبنود التالية :
 مليون لاير 3300ودائع آجلة طويلة األجل:  -

 مليون لاير 9900متداولة خارج الجهاز المصرفي: عمالت معدنية و ورقية  -

 مليون لاير 4400ودائع آجلة قصيرة األجل:  -

 مليون لاير 8800ودائع جارية:  -
 

 املطلوب اكمال الجدول ثم متابعة حل االسئلة التالية :*

 القيمة البند

  

  M1عرض النقود بالمفهوم الضيق 

  

  M2عرض النقود بالمفهوم الواسع 

  

  M3عرض النقود بالمفهوم الضيق 

 

  ستكون ............... (M1)وفقا للجدول السابق فان قيمة عرض النقود باملفهوم الضيق  /33

 مليون ريال 7700 .أ

 مليون ريال 9900 .ب

 مليون ريال 18700 .ج

 مليون ريال 17800 .د
 

 ستكون ...............  (M2)وفقا للجدول السابق فان قيمة عرض النقود باملفهوم الواسع  /34

 مليون ريال 99000 .أ

 مليون ريال 31200 .ب

 مليون ريال 21300 .ج

 مليون ريال 23100 .د
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 ستكون ...............  (M3)وفقا للجدول السابق فان قيمة عرض النقود باملفهوم األوسع  /35

 مليون ريال 24600 .أ

 مليون ريال 26400 .ب

 مليون ريال 34600 .ج

 مليون ريال 36400 .د
 

 .............. حالة يصف تعبير  هو  املباشر  غير  التبادل /36

  املقايضه نظام .أ

  الذاتي االكتفاء اقتصاد .ب

  للتبادل كوسيط النقودج.  

 العمل وتقسم التخصص د.   نظام
 

 السلعة على يحصل حتى املبادالت من طويلة سلسلة في الدخول  الى املقايضة نظام ظل في الفرد يلجأ.. .......... بسبب  /37

  شرائها في يرغب التي      

  للتلف السلع قابليه .أ

  للتجزئه السلع قابلية عدم .ب

  للرغبات املزدوج التوافق عدمج.  

 القيمه لقياس مشتركة وحدة وجود د.  عدم
 

  املقايضه نظام مشكالت بين من تعتبر  كانت والتي(  املعامالت تكاليف)  التبادل تكاليف تخفيض تم. ............ خالل من /38

  املشتقه النقود وظائف .أ

  للتبادل كوسيط النقود وظيفة .ب

  للقيمة كمخزون النقود وظيفةج.  

 االجله للمدفوعات معييار النقود وظيفةد.  
 

 ،  سلعه 111 املجتمع بهذا السوق  في للتبادل املتاحه السلع عدد ويبلغ املقايضه نظام وفق يعمل تمعمج /39

 .............. للمعامالت النسبيه االسعار  فان     

 111 حدود في ستكون  .أ

 6105 حدود في ستكون  .ب

 12210 حدود في ستكون ج.  

 24420 حدود في د.  ستكون 
 
 

 ............. ـب تسمى اخر  بنك على مسحوب بشيك ايداع او  نقدي ايداع عن تنتج التي النقود  /40

  السلعيه النقود .أ

  الرمزيه لنقود .ب

  الحسابيه ج.  النقود

 االئتمانيه النقودد.  
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  انون الق براءة من قيمتها... ......... تستمد بينما ، كنقود قيمتهامع  السوقية قيمتها تتعادل التي النقود هي.. ............ /41

 الورقيه النقود/  السلعيه النقود .أ

  السلعيه النقود/  الورقيه النقود .ب

  املعدنيه النقود/  الورقيه النقودج.  

 السلعيه النقود/  املصرفيه الودائع نقودد.  
 

 : يتعلق املستوى االستراتيجي في مستويات مصادر التوريد /42

 بالقرارات الغير الحرجة .أ

 باملستوى االداري األدنى .ب

 باالدارة العليا في املنظمة .ج

 بالقرارات القصيرة األمد .د
 

 : هما،  وظيفتين للنقود االساسيه الوظائف مجموعه تتضمن /43

 للتبادل وسيط النقود + للقيمه مخزن  النقود .أ

 القيمه لقياس وحده النقود+  للتبادل وسيط النقود .ب

 االجله للمدفوعات معيار النقود + للقيمه مخزنه ج.  النقود

 االجله للمدفوعات معيار النقود + للتبادل وسيط د.  النقود
 
 

 : الجيده النقود خصائص ضمن من يعتبر ماال استبعد /44

  الحمل سهله .أ

  التلف سريعه غير .ب

 موحده مواصفات ج.  ذات

 االجله للمدفوعات معيار د.  
 
 

 املتداوله النقديه العمالت تحويل حق يقتصر  بينما ، وبالعكس ذهب الى النقود تحويل فرد الي يحق. ........... ظل في /45

 ............. ظل في فقط كبيره مبالغ يملكون  من على ذهب الى      

  الورقي النقدي النظام/  املعدنين نظام .أ

  بالذهب الصرف نظام/  الذهبيه املسكوكات نظام .ب

 الذهبيه السبائك نظام/  الذهبيه املسكوكات نظامج.  

 الذهبيه املسكوكات نظام/  الذهبيه السبائك نظامد.  
 

 ............. الذهبيه السبائك نظام ظل في /46

 االجله للمدفوعات كوسيله النقود وظيفه تلخأ.  ت

  ذهب الى للتحويل قابله اخرى  دوله عمله قيمة مقابل الوطنيه العمله قيمة تحديد ب. يتم

  اشهر لسته االستيراد حتياجات ال يكفي الصعبه العمالت من نقدي باحتياطي االحتفاظ ج. يتم

 كبيره مبالغ يملكون  من على فقط ذهب الى املتداوله النقديه العمالت تحويل حق يقتصر . د
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  : التقد وحده استقرار  وضبط تنظيم عمليه تحكم والتي معينه دوله في املتبعه والتشريعات القوانين مجموعه /47

  املركزي  البنك تعريف هو هذا .أ

  النقدي النظام تعريف هو  هذا .ب

  جريشام قانون  تعريف هو ج.  هذا

 بالذهب الصرف نظام تعريف هو د.  هذا

 
 : فقط واحده عدا ، االتي في السلعي التقدي النظام او  الذهب قاعدة مزايا تتمثل /48

  االمان ميزة .أ

  الصرف اسعار استقرار .ب

  املختلفه االقتصاديه الظروف مواجهة في املرونهج.  

 االسعار مستوى  د.  استقرار
 

  : واحدة ماعدا،  مايلي الذهبيه املسكوكات نظام ظل في املتبعه والضوابط االجراءات ضمن من /49

  وبالعكس ذهب الى النقود تحويل فرد الي اليحق .أ

 الذهبيه املسكونات اصدار على قيود اي وجود عدم .ب

 الديون  لسداد القانونيه القاعده هي الذهبيه ج.  املسكونات

 املعني القطر الى العمله وخروج دخول  حرية على قيود وحود د.  عدم
 
 

 .............. عن تخليها بعد الذهبيه السبائك نظام الى العالم دول  معظم تحولت /50

 املعدنين نظام .أ

 السلعيه النقود نظام .ب

  بالذهب الصرف ج.  نظام

 الذهبيه املسكوكات نظام.  د
 
 

 

 .. ابلتوفيق للجميع
 

 الندى اخلادل 
 



 لدكتور عصام ألليثي 1439حل أسئلة اختبار النقود و البنوك لسنة 

 (Aنموذج األسئلة )

 

في ظل نظام التبادل غير المباشر يتم تبادل ....... بينما في ظل نظام   - 1

 التبادل المباشر يتم تبادل ..........

A. السلع بالسلع / النقود بالنقود 

B.  النقود بالسلع / السلع بالسلع 

C.  النقود بالنقود ظ/ السلع بالسلع 

D.  الفضة بالذهب / الذهب بالذهب 

في ظل نظام المقايضة يكون الفرد مجبراً على الدخول في سلسة   - 2

طويلة من المبادالت للحصول على السلعة التي يرغب فيها بسبب 

.................... 

A.  عدم توفر النقود 

B. عدم توفر القبول العام 

C. دوج للرغبات عدم التوافق المز 

D. عدم وجود وحدة مشتركة لقياس القيمة 

واحدة فقط من بين العبارات التالية تعتبر من ضمن عيوب نظام  - 3

 المقايضة : 

A. تعدد األسعار النسبية 

B. قابلية كل السلع للتجزئة 

C. وجود وحدة مشتركة لقياس القيمة 

D.  تعدد الخيارات لكل من يرغب في عملية المقايضة 

السلع و الخدمات بالنقود يعكس دور  أسعارالتعبير عن   - 4

 ...............النقود

A. كمخزن للقيمة 



B.  كوحدة لقياس القيمة 

C.  كمؤشر لقياس البطالة 

D.  كمؤشر لقياس التضخم 

 

 من خصائص النقود الجيدة أنها تكون ........... – 5

A.  غير سهلة التميز 

B. غير قابلة للتجزئة 

C. ذات مواصفات غير محددة 

D.  كل ما تقدم ال ينطبق على خصائص النقود الجيدة 

............................هي النقود التي تتعادل قيمتها السوقية مع  -6

 ..........قيمتها من براءة القانون: قيمتها كنقود، بينما تستمد

A. النقود السلعية / النقود الورقية 

B.  النقود الورقية / النقود السلعية 

C.  النقود الورقية / النقود المعدنية 

D. نقود الودائع المصرفية / النقود السلعية 

 النقود التي يتولى البنك المركزي عملية إصدارها هي ..................  - 7

A. النقود السلعية 

B. النقود الرمزية 

C. النقود االئتمانية 

D. النقود اإللكترونية 

 وظائف النقود : استبعد من بين اآلتي ما ال تعتبر من ضمن  - 8

A.  النقود مخزن للقيمة 

B. النقود معيار للسيولة 

C. النقود وحدة قياس القيمة 

D.  النقود معيار للمدفوعات اآلجلة 



 قم باختيار التوليفة التي تعبر عن الوظائف المشتقة للنقود :   - 9

A. مخزن للقيمة + وسيط للتبادل 

B.  وسيط للتبادل + وحدة لقياس القيمة 

C.  مخزن للقيمة + معيار للمدفوعات اآلجلة 

D.  وسيط للتبادل + معيار للمدفوعات اآلجلة 

 وظيفة النقود كمخزن للقيمة ال تعمل أو تتعطل في ظل .........  - 10

A. انخفاض سعر الخصم 

B.  ارتفاع معدالت البطالة 

C.  ارتفاع معدالت التضخم 

D.  انخفاض معدل النمو االقتصادي 

ما يتم بموجبه تحديد قيمة الوحدة النقدية على .............. هو  - 11

 كوسيط للتبادل : معينة من سلعة معينة يرتضيها الناس أساس كمية 

A.  النظام النقدي 

B.  النظام السلعي 

C.  قانون جريشام 

D.  نظام المقايضة الحديث 

من ضمن اإلجراءات  و الضوابط المتبعة في ظل نظام المسكوكات  - 12

 الذهبية ما يلي، ما عدا : 

A. يحق ألي فرد تحويل النقود على ذهب و بالعكس 

B.  عدم وجود أي قيود على إصدار المسكوكات الذهبية 

C.  عدم وجود قيود على حرية دخول العملة إلى و خروجها من القطر

 المعني

D.  استخدام السبائك الذهبية كغطاء إلصدار العمالت المتداولة 

 



في ظل ........... يحق ألي فرد تحويل النقود إلى ذهب و بالعكس،  - 13

........... يقتصر على تحويل العمالت النقدية المتداولة إلى ذهب بينما 

 :على من يملكون مبالغ كبيرة فقط 

A. رقي نظام المعدنين / النظام النقدي الو 

B. نظام المسكوكات الذهبية / نظام الصرف بالذهب 

C.  نظام المسكوكات الذهبية / نظام السبائك الذهبية 

D.  نظام السبائك الذهبية / نظام المسكوكات الذهبية 

 

 

 يالحظ أن نظام الصرف بالذهب .......... - 14

A.  يجعل الدولة تتبناه تتمتع بقدر كبير من االستقالل االقتصادي 

B.  يقوم على تحديد قيمة العملة الوطنية على أساس وزن ثابت من

 معدنين 

C.  أدي إلى تحقيق الشعور باألمان ) القبول العام و الثبات النسبي في

 قيمة الذهب ( 

D.  الذهب و  إنتاجساعد الدول الفقيرة التي تعاني من عدم وفرة في

 االحتياطي من الذهب 

م النقدي السلعي في اآلتي، عدا تتمثل مزايا قاعد الذهب أو النظا – 15

 واحد فقط : 

A.  ميزة األمان 

B.  استقرار أسعار الصرف 

C. استقرار مستوى األسعار 

D.  المرونة في مواجهة الظروف االقتصادية المختلفة 

 قم باختيار العبارة الصحيحة من بين العبارات التالية :  – 16

A.  البنك التجاري في أساسه مؤسسة حكومية مخولة بإدارة النقد 



B.  السبب الرئيسي وراء إنشاء البنوك التجارية يكمن في التحكم

 بالسندات الحكومية 

C.  البنك التجاري مؤسسة مالية وسيطة تسعى لتحقيق الربح من خالل

 قبول الودائع و تقديم القروض 

D. تحقيق التنمية البنك التجاري مؤسسة مالية وسيطة تسعى ل

 االقتصادية

االحتياطي الخاص ) أو السيولة الداخلية ( للبنوك التجارية عبارة  – 17

 عن ...........

A.  إرباح غير موزعة 

B. مخصص للديون الهالكة 

C.  مخصص اختيار يحدده البنك التجاري و يستخدم في مجابهة طلبات

 السحب اليومية

D.  استخدامه في مخصص إجباري يقرضه البنك المركزي و ال يحق

 مجابهة طلبات السحب اليومية

 

 

يتقاضى )يأخذ( البنك التجاري عادة فائدة صريحة عن  – 18

..................، بينما ال يدفع البنك التجاري فوائد صريحة عن 

.......................................... 

A.  ألجلالودائع تحت الطلب / الودائع  

B.  الودائع االدخارية / خصم األوراق التجارية 

C. الودائع االدخارية / إصدار خطابات الضمان 

D.  السحب على المكشوف / الودائع تحت الطلب 

 

تقوم ............. بإحداث زيادة حقيقة في عرض النقود، بينما تقوم  - 19

 ............. بإحداث زيادة حسابية في عرض النقود :



A.  البنوك التجارية / وزارة مالية 

B.  البنوك المركزية / البنوك التجارية 

C.  وزارة المالية / البنوك المركزية 

D. بنوك االلكترونية / وزارة مالية ال 

تستخدم البنوك التجارية السيولة المحتفظ بها في شكل  - 20

.................. لمواجهة حاالت العجز في السيولة، خصوصا في حاالت 

 عدم كفاية ........................

A. احتياطي قانوني / االحتياطي الخاص 

B. االحتياطي الخاص / االحتياطي القانوني 

C. محفظة األوراق المالية / االحتياطي القانوني 

D.  االحتياطي الخاص / محفظة األوراق المالية 

 ( :1مثال رقم )

ذهبت المواطنة العنود بوموزة إلى بنك اإلحساء التجاري و أودعت في 

لاير سعودي، علماً بان مؤسسة النقد  500,000حسابها الجاري مبلغ 

، 12.5العربي السعودي تلزم البنوك التجارية بان تحتفظ بنسبة 

 كمخصص احتياطي قانوني .

 

 

ا لبنك اإلحساء ( فإن المبلغ الذي سيكون متاح1من المثال رقم ) – 21

 التجاري كي يقوم بإقراضه للغير : 

A. 50,000   لاير سعودي 

B. 62,500 لاير سعودي 

C. 437,500 لاير سعودي 

D.  البيانات الواردة بالمثال غير كافية لحساب المبلغ المتاح لإلقراض 



( إذا عدلت مؤسسة النقد نسبة االحتياطي 1من المثال رقم ) – 22

 % .......100القانوني لتصبح 

A.  سوف تبلغ قيمة االحتياطي القانوني لبنك اإلحساء التجاري

 لاير سعودي 500,000

B.  في مقدرو بنك اإلحساء التجاري أن يضاعف وديعة المواطنة

 مرة  100العنود بوموزة 

C.  سوف تبلغ قيمة االحتياطي الخاص من وديعة المواطنة العنود

 لاير السعودي  500,000بوموزة 

D.  اإلحساء التجاري كي يقوم بإقراضه للغير فإن المبلغ المتاح لبنك

 لاير سعودي 500,000سيكون 

يحقق البنك التجاري مصلحة أصحاب الموارد الذاتية عندما  – 23

.......... 

A. يحتفظ بالموارد في شكل نقود بخزينة 

B. يتم توظيفها في شراء األوراق المالية المدرة للعائد 

C.  يحتفظ بالموارد في شكل احتياطي قانوني لدى البنك المركزي 

D.  يحتفظ بالموارد في شكل ودائع تحت الطلب ) جارية( لدى البنوك

 األخرى 

استبعد ما ال يعتبر من ضمن مكونات الموارد غير الذاتية بميزانية  – 24

 البنك التجاري :

A.  الودائع الجارية 

B.  اإلرباح غير الموزعة 

C.  قروض من البنك المركزي 

D.  قروض من البنوك التجارية 

 

 



واحد فقط من بين الخيارات التالية يحقق درجة السيولة الكاملة  في  – 25

 صول / الموجودات( بميزانية البنك التجاري :جانب االستخدامات ) األ

A.  حقوق الملكية 

B.  الودائع الجارية 

C. االحتياطي القانوني 

D.  محفظة األوراق المالية 

تعني أن البنك التجاري  (A) في الشكل التالي نجد أن النقطة  – 26

................... 

A.  حقق مصلحة الُمالك 

B. حقق مصلحة أصحاب الموارد غير الذاتية 

C. حقق مصلحة المالك و أصحاب الموارد غير ذاتية 

D. لم يحقق مصلحة أي طرف من الطرفين 

 

 

 

 

 

 

البنك التجاري  أنتعني  (E) النقطة  أنفي الشكل السابق تجد  – 27

.............. 

A.  حقق مصلحة الُمالك 

B. ة الدائنينححقق مصل 

C. الودائع  أصحابة ححقق مصل 

D.  اإلطرافحقق مصلحة جميع  



 

 

.............. هو مؤسسة مالية وسيطة تسعى لتحقيق التنمية  - 28

 االقتصادية

A.  بنك المعلومات 

B. البنك التجاري 

C. البنك المركزي 

D. البنك المتخصص 

على  األولمن حيث الموارد يعتمد البنك المتخصص في المقام  – 29

................... 

A. الودائع الجارية 

B. الودائع االدخارية 

C.  رأس المال و االستدانة من المؤسسات المالية األخرى 

D. المنح و المعونات من الحكومة 

 في كثير من الدول ال يسمح للبنك المتخصص ب.............. - 30

A. التمويل متوسط األجل منح 

B. منح التمويل طويل األجل 

C. قبول الودائع الجارية من الجمهور 

D. االقتراض من المؤسسات المالية األخرى 

 في بعض األحيان تساهم البنوك العقارية في .......... – 31

A.  التمويل الزراعي 

B. تمويل منتجات الثروة الحيوانية 

C.  القطاع الصناعي و القطاع تعزيز عالقات الترابط/التشابك ما بين

 الزراعي



D.  إنشاء المشروعات البنيات األساسية من خالل تكوين تحالفات مالية

 مع مؤسسات مالية أخرى 

يتركز االنتشار الجغرافي لفروع البنوك الزراعية..........، بينما  – 32

 يتركز االنتشار الجغرافي لفروع الصناعية..............

A. / في المناطق الريفية في المناطق الحضرية 

B. في المناطق الريفية / في المناطق الحضرية 

C. في المناطق الريفية / في خارج الحدود الجغرافية 

D.  في المناطق الحضرية / في خارج الحدود الجغرافية 

ما هي البنوك التي تنشط في السوق األولية ) سوق اإلصدار( و في  – 33

 السوق الثانوية ) سوق التداول(؟

A.  البنوك التجارية 

B.  البنوك المركزية 

C. )بنوك االستثمار )بنوك األعمال 

D.  ليس من بين البنوك المذكورة سابقاً من يقوم بهذه المهمة 

تستهدف ......... شرائح صغار المنتجين في القطاع الزراعي، بينما  – 34

 الدخل المحدود من الموظفين و العمال:  أصحابتستهدف ........ شريحة 

A.  البنوك الزراعية / البنوك العقارية 

B.  البنوك الزراعية / البنوك الصناعية 

C.  البنوك العقارية / البنوك الزراعية 

D.  البنوك العقارية / البنوك الصناعية 

 يندرج عقد المشاركة المنتهية بالتمليك ضمن .................. – 35

A. صيغ البيوع 

B. صيغ الشركات 

C. صيغ المزارعة 

D. صيغ االستصناع 



بموجب عقد....... يقدم الثمن ويؤخر المبيع، بينما بموجب  – 36

 عقد....... يقدم المبيع ويؤخر الثمن :

A. السلم / المزارعة 

B. السلم / االستصناع 

C.  السلم / المرابحة 

D.  السلم / المضاربة 

 

 

 

 ( :2مثال رقم )

يرغب المواطن صقر بن طحنون في شراء سيارة. و حيث أنه ال يستطيع 

السيارة بالكامل، تقدم بطلب تمويل لدى أحد البنوك اإلسالمية، توفير ثمن 

 حيث وافق البنك اإلسالمي على تمويله وفق الشروط التالية:

يقوم البنك بشراء السيارة حسب المواصفات المتفق عليها مع  •

 المواطن صقر بن طحنون.

بعد الشراء يسلم البنك السيارة للمواطن صقر بن طحنون ويتم  •

 العقد بين الطرفين.توقيع 

يسدد المواطن صقر بن طحنون مبلغ شراء السيارة مضافا إليه  •

 هامش ربح للبنك وفق نظام اإلقساط الشهرية .

ضمن أي عقد من العقود التالية تم تمويل المواطن صقر بن  – 37

 طحنون؟

A. عقد بيع السلم 

B. عقد المضاربة 

C. عقد االستصناع 

D. عقد بيع المرابحة 



 اإلسالمي القيام بالوظائف التالية ماعدا..............يجوز للبنك  – 38

A. قبول الودائع االستثمارية 

B. االستثمار في أذون الخزانة 

C. االقتراض بصيغة القرض الحسن 

D. تقديم الخدمات المالية مقابل تقاضي عموالت 

 واحدة فقط من بين اآلتي تعتبر من مهام البنك المركزي : – 39

A. خلق نقود الودائع 

B. ائع الجارية من اإلفرادقبول الود 

C. إصدار العمالت المعدنية و الورقية 

D. فرض نسبة االحتياطي القانوني على الشركات الصناعية 

 

تسند مهمة إصدار العملة الوطنية في المملكة العربية السعودية إلى  – 40

.......... 

A. الديوان الملكي 

B. وزارة المالية و االقتصاد 

C. هيئة سوق األوراق المالية 

D.  النقد العربي السعوديمؤسسة 

 

بوصفة مسئوال عن وظيفة بنك البنوك، يقوم البنك المركزي   - 41

 بالمهام التالية، باستثناء :

A. وضع القوانين التي تنظم تأسيس و إنشاء البنوك التجارية 

B. االحتفاظ باالحتياطي النقدي القانوني للبنوك في حسابات لديه 

C. المتخصصة لتسوية  توفير غرفة المقاصة للبنوك التجارية و

 الحقوق و االلتزامات فيم بينها

D.  تقديم القروض للبنوك التجارية في الحاالت الطارئة التي تعاني فيها

 من عجز السيولة 



عندما يرغب البنك المركزي في زيادة احتياطات البنوك التجارية  – 42

 فإنه ................

A. يبيع لها السندات الحكومية 

B.  السندات الحكوميةيشتري منها 

C. يرفع نسبة االحتياطي القانوني 

D. )يرفع نسبة االحتياطي الخاص )السيولة الداخلية 

استبعد ما ال يعتبر من ضمن خصائص البنوك الدولية أو البنوك  – 43

 متعددة الجنسية : 

A. تتبع من حيث ملكيتها للدولة 

B. لها شبكة من الفروع في األقطار األجنبية 

C.  األجنبية إلى جانب عملتها المحليةتتعامل بالعمالت 

D.  االستخدام المكثف لتقنية المعلومات الحديثةITC  في عملياتها

 البنكية

 

تستفيد ........... من المزايا التي توفرها البلد المستضيفة ممثله  – 44

، بينما تظهر.............. باألساسانخفاض نسبة الضرائب أو عدم وجودها 

عمالئها في الدول المستضيفة بصفه محلية وتتعامل مع االقتصاد  إمام

 المحلي الذي تتواجد فيه .

A. / مكاتب التمثيل بنوك االوفشور 

B. / البنوك المشتركة بنوك االوفشور 

C. / فروع البنوك األجنبية بنوك االوفشور 

D. / فروع البنوك المراسلة بنوك االوفشور 

تستخدم...............صيغ التمويل الحديثة و المعروفة باسم صيغ   - 45

 في تمويل المشروعات :   BOTشغيل وتحويل الملكية البناء و الت

A. بنوك األوفشور 

B. البنوك المراسلة 



C. فروع البنوك األجنبية 

D. البنوك المشتركة 

 ( :3مثال رقم )

 Mدورانها )في اقتصاد احد الدول كانت كمية النقود مضروبة في سرعة 

x V  16000( تساوي ( و كان مستوى األسعارP يساوي )وحدة  80

 نقدية .

( وبحسب معادلة التبادل لنظرية فيشر، فإن عدد 3من المثال رقم )  - 46

 ( في اقتصاد هذا البلد سيكون............Yالصفقات أو حجم المبادالت )

A. 160 صفقة 

B. 200 صفقة 

C. 400 صفقة 

D. 800 صفقة 

 

 

 

(، وبحسب افتراضات نظرية فيشر، ستؤدي 3المثال رقم )ومن  – 47

 % إلى ................50( بمقدار Mالزيادة في كمية النقود )

A.  50زيادة عدد صفقات المبادالت بمقدار% 

B.  50الزيادة في مستوى األسعار بمقدار% 

C.  100زيادة سرعة دوران النقود بمقدار% 

D.  100انخفاض سرعة دوران النقود بمقدار% 

 

حسب نظرية تفضيل السيولة المنسوبة إلى كينز، يعتمد الطلب على  – 48

 النقود بدافع المبادالت على :



A. سعر الخصم 

B. معدل االدخار 

C. الدخل النقدي 

D. معدل االستثمار 

و بحسب نظرية تفضيل السيولة المنسوبة إلى كينز، يعتمد الطلب  – 49

 على النقود بدافع المضاربة على : 

A.  أسعار السلع 

B.  الفائدةسعر 

C. أسعار البترول 

D. العموالت البنكية 

استحدث.............. معيار للثروة اطلق عليه اسم " الدخل الدائم و  – 50

 الذي يمثل العائد السنوي على الثروة المملوكة للشخص : 

A. آدم سميث 

B. ايرفنج فيشر 

C. ملتون فريدمان 

D. قانون جريشام 
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 أسئلة النقود والبنوك حل 
 

 
يعتبر .....................أحد أهم األسباب التي أدت الى االنتقال من نظام االقتصاد المعيشي او االقتصاد االكتفاء  /1

 الذاتي الى نظام المقايضة :
 نقص السكان .أ

 الثورة الزراعية .ب
 الثورة الصناعية .ج
 التخصص وتقسيم العمل .د

 
 المقابضة :ماذا يقصد بنظام  /2

 يقصد به التبادل المباشر .أ
 يقصد به التبادل غير المباشر .ب
 يقصد به تبادل النقود بالنقود .ج
 يقصد به تبادل السلع بالنقود .د

 
 تعتبر من ضمن عيوب نظام المقايضه :  اختار / اختاري ما ال /3
 عدم تعدد األسعار النسبيه .  -أ

 عدم إمكانية تجزئة بعض السلع .  -ب
 عدم وجود وحدة مشتركه لقياس القيمه .  -ج
 عدم توافق الرغبات أو ما يسمى بالتوافق المزدوج للرغبات -د
 
 ؟ 2( /  1 –ألي غرض من األغراض يتم استخدام صيغة المعادلة الرياضية التالية : ن ) ن  /4

 تستخدم في حساب معدل التضخم .أ
 حساب سرعة دوران النقودتستخدم في  .ب
 تستخدم في حساب قيمة مضاعف النقود .ج
 عار النسبيةتستخدم في حل مشكلة تعدد االس .د

 
 ماذا يقصد بالنقود الرمزية : /5

 يقصد بها النقود التي تتعادل قيمتها السوقية مع قيمتها كنقود .أ
 يقصد بها النقود التي تستمد قيمتها من براءة القانون .ب
 التي تنتج عن إيداع نقدي ما يعرف بالودائع المشتقةيقصد بها النقود  .ج
 يقصد بها النقود التي تنتج عن إيداع نقدي ما يعرف بالودائع االولية .د

 
 أي نوع من أنواع النقود تصدرها البنوك التجارية  /6

 النقود الرمزية .أ
 النقود القانونية .ب
 النقود االئتمانية .ج
 النقود الحسابية .د

 
 
 
 



 
 كانت سائدة في ظل نظام المقايضةعدم توافق الرغبات التي على مشكلة كيف تغلبت النقود  /7

 وظيفة النقود وسيط للتبادلمن خالل  .أ

 وحدة لقياس القيمةمن خالل وظيفة النقود  .ب

 من خالل وظيفة النقود مخزن للقيمة .ج

 معيار للمدفوعات االجلةمن خالل وظيفة النقود  .د

 
 لكي تنجح النقود في تأدية ................. على الوجه االكمل البد ان تحتفظ بقوتها الشرائية  /8

 مخزن للقيمةووظيفتها وسيط للتبادل / وظيفتها  .أ

 ةمعيار للمدفوعات اآلجلووظيفتها لتبادل / وسيط لوظيفتها   .ب

 ووظيفتها وحدة لقياس القيمة/  وظيفتها مخزن للقيمة  .ج

 معيار للمدفوعات اآلجلة ووظيفتها مخزن للقيمة / وظيفتها  .د

 

 للنقود االساسيةما هي التوليفة الصحيحة التي تعبر عن الوظائف  /9
 النقود مخزن للقيمة + النقود وسيط للتبادل .أ

 النقود وسيط للتبادل + النقود وحدة لقياس القيمة .ب
 النقود معيار للمدفوعات اآلجلة + النقود وسيط للتبادل .ج
 النقود مخزن للقيمة + النقود معيار للمدفوعات اآلجلة .د

*  

 ال تعتبر من خصائص النقود الجيدة  /10

 ان تكون سهلة التمييز .أ

 ةان تكون غير قابلة للتجزئ .ب

 محددةان تكون ذات مواصفات  .ج

 ان تكون سهلة الحمل .د

 

 

 للتجزئةتعتبر ...................... أقل درجة من حيث قدرتها على القابلية  /11

 النقود السلعية .أ

 النقود الورقية .ب

 النقود االئتمانية .ج

 النقود االلكترونية .د

 

...................... مجموعة من القوانين والتشريعات المتبعة في دولة معينة والتي تحكم  /12

 عملية تنظيم وضبط استقرار وحدة النقد في الدولة 

 النظام النقدي .أ

 نظام المقابضة .ب

 سعر الصرف .ج

 الفائدةسعر  .د

 

 

 

 



 

في ظل .................... يتم تحديد قيمة العملة  الوطنية مقابل قيمة عملة دولة أخرى قابلة للتحويل الى ذهب  /13

 وفي ظل ................ تنقطع العالقة بين كمية .... المصدرة وبين كمية الذهب 

 نظام السبائك الذهبية / نظام المسكوكات الذهبية  .أ

 الضرف بالذهب / نظام المسكوكات الذهبيةنظام  .ب

 نظام الصرف بالذهب / النظام النقدي الورقي .ج

 نظام المسكوكات الذهبية / نظام الصرف بالذهب .د

 

 استبعد ما ال يعتبر من ضمن مزايا النظام النقدي السلعي  /14

 تحقيق الشعور باألمان .أ

 استقرار أسعار الصرف .ب

 انخفاض معدالت البطالة .ج

 ى األسعاراستقرار مستو .د

 

 ما هو النظام النقدي الذي يمتاز هذا النظام بالمرونة في مواجهة الظروف /15

 نظام المعدنين .أ

 النظام النقدي السلعي .ب

 النظام النقدي الورقي .ج

 النظام النقدي الحر .د

 

 تتمثل أسباب نشأة النظام النقدي والورقي في االتي عدا واحدة فقط /16

 عن طريق زيادة اإلصدار النقديتمويل عملية التنمية االقتصادية  .أ

 فشل نظام قاعدة الذهب مجاراة التويع في التجارية الدولية .ب

 التنافس بين دول العالم في مختلف الغارات وتطلعها ألحداث ايجارات اقتصادية .ج

 في أوقات االزمات والحروب وجدت الحكومات انها ال تستطيع تحويل نقودها الى ذهب .د

 

 ... في القيام بالدور الرئيسي والتمهيد لنشأة البنوك التجاريةيرجع الفضل الى ..... /17

 وحدات العجز .أ

 وحدات الفائض .ب

 مؤسسات الوساطة المالية  .ج

 ةاغالتجارة والص .د

 

يتم استخدام .................. لسداد االلتزامات المالية الناجمة عن عمليات التجارة الخارجية ، بينم يتم استخدام  /18

 عقد عقود المناقصات ) المقاوالت (.......... في 

 خطابات الضمان / خدمات الخزن االمنة .أ

 خطابات االعتماد المستندية / السحب على المكشوف .ب

 خطابات الضمان / خطابات االعتماد المستندية  .ج

 خطابات االعتماد المستندية / خطابات الضمان .د

 

 

 

 



 .......................يتقاضى البنك التجاري فائدة من الغير عن  /19

 خصم األوراق التجارية  .أ

 الودائع تحت الطلب ) الجارية ( .ب

 الودائع ألجل از الزمنية ) الثابتة ( .ج

 القيام بعمليات الوكالة مثل سداد الفواتير .د

 

 

 البنك التجاري فائدة من الغير عن ....................... يدفع /20

 االحتياطي القانوني .أ

 ) الجارية ( الودائع تحت الطلب .ب

 الودائع ألجل از الزمنية ) الثابتة ( .ج

 عمليات السحب على المكشوف .د

 

 

 يسمى ................ بخط الدفاع األول بينما يسمى ...........بخط الدفاع الثاني /21

 االحتياطي الخاص / الودائع األولية .أ

 الودائع األولية / االحتياطي القانوني .ب

 االحتياطي القانونياالحتياطي الخاص /  .ج

 االحتياطي القانوني / االحتياطي الخاص .د

 

 يعتبر ............... من احد وظائف البنوك التجارية بينما يعتبر .............. احد وظائف البنك المركزي /22

 طباعة النقود / اكتناز النقود .أ

 خلق النقود / اكتناز النقود .ب

 خلق النقود / طباعة النقود .ج

 د / خلق النقودطباعة النقو .د

 

 توجد عالقة عكسية بين نسبة االحتياطي القانوني هو ................ /23

 ومخاطر البنوك التجارية .أ

 ومقدرة البنوك التجارية على عتق البنوك .ب

 ومقدرة البنوك التجارية على قبول الودائع .ج

 ونسبة االحتياطي الخاص ) السيولة الداخلية ( .د

 

 أي عبارة بين العبارات التالية تعتبر صحيحة  /24

 يؤثر التسرب النقدي بصورة إيجابية على موارد البنوك التجارية .أ

 يؤثر التسرب النقدي بصورة سلبية على موارد البنوك التجارية .ب

 يؤثر التسرب النقدي بصورة إيجابية على أصول البنوك التجارية .ج

 على موارد البنوك التجارية ال يؤثر التسرب النقدي بصورة إيجابية .د

 

 

 

 

 



 

 يقصد بمعضلة البنوك التجارية ........................... /25

 التعارض بين الموارد واالستخدامات  .أ

 التعارض بين الربحية والسيولة .ب

 التعارض بين المستهلكين والمستثمرين  .ج

 التعارض بين الودائع الجارية واالدخارية  .د

 

 الموارد الذاتية ما بين :....................في الغائب تشكل غير  /26

 %85% الى 90ما بين  .أ

 %80% الى 95ما بين .ب

 %20% الى 15ما بين  .ج

 %25% الى 20ما بين  .د

 

 ( في الشكل ادناه سياسة يتبعها البنك التجاري تهدف الى ................. Dتوضح النقطة )   /27

 تغليب مصلحة المالك .أ

 الودائع اآلجلةتغليب مصلحة أصحاب  .ب

 تغليب مصلحة أصحاب الودائع الجارية  .ج

 تغليب مصلحة أصحاب الودائع االدخارية  .د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك المتخصص هو مؤسسة مالية وسيطة تسعى ................. /28

 لتحقيق الربح والتنمية االقتصادية .أ

 لتحقيق الربح وقبول الودائع .ب

 لتحقيق التنمية االقتصادية والربح .ج

 لتحقيق التنمية االقتصادية وقبول الودائع .د

 

 

 ماهي البنوك التي تنتشر فروعها في المناطق الريفية كي تكون قريبة من الشرائح المستهدفة  /29

 بنوك الدم .أ

 بنوك االستثمار .ب

 البنوك العقارية .ج

 البنوك الزراعية .د



 

االقتصادية من خالل تعزيز عالقة التربط / التشابك ما ما هي البنوك التي يعول عليها في احداث دفعة قوية للتنمية  /30

 بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي

 البنوك التجارية .أ

 البنوك االفتراضية .ب

 البنوك الزراعية .ج

 البنوك الصناعية .د

 

 ما هي البنوك التي تقوم بوظائف البنوك التجارية ووظائف البنوك المتخصصة معاً : /31

 بنوك المعلومات  .أ

 االستثماربنوك  .ب

 البنوك الشاملة .ج

 البنوك المركزية .د

 

تقدم .................... االستشارات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات والدمج واالستحواذ والخصخصة.  بينما  /32
 تقوم ............................ باالستثمار المباشر في قطاع البناء والتشييد من خالل شركات مملوكة لها

 البنوك الصناعية / بنوك االستثمار  .أ

 البنوك العقارية / بنوك االستثمار .ب

 بنوك االستثمار / البنوك العقارية .ج

 البنوك العقارية / البنوك الصناعية .د

 

 استبعد ما ال يعتبر من المبادئ التي تحكم طبيعة عمل البنوك اإلسالمية  /33

 اباحة الغرز .أ

 تحريم التعامل بالربا .ب

 في الربحاباحة المشاركة  .ج

 اباحة المشاركة في الخسارة  .د

 

 ضمن أي صيغة من صيغ المعامالت اإلسالمية يندرج عقد المساقاة  /34

 صيغ البيوع .أ

 صيغ التأجير  .ب

 صيغ المشاركات .ج

 صيغ الديون .د

 

 ما هو العقد الذي تستخدمه البنوك اإلسالمية وبموجبه تؤول ملكية المشروع /35

 عقد الممالكة .أ

 عقد الغدم بالغرم .ب

 الضمان بالخراج عقد .ج

 عقد المشاركة المنهية بالتمليك .د

 

  

 

 



 ما هو العقد الذي يقدم في الثمن ويؤخر البيع  /36

 عقد السلم .أ

 عقد المرابحة .ب

 عقد  .ج

 عقد االجارة  .د

 

 أي وظيفة من بين الوظائف التالية يجوز للبنك اإلسالمي القيام بها /37

 قبول الودائع اآلجلة .أ

 السحب على المكشوف .ب

 الودائع االستثماريةقبول  .ج

 االستثمار عن طريق شراء السندات الحكومية .د

 

 من بين الوظائف التاليه ال يجوز للبنك اإلسالمي القيام بها : أي وظيفة  /38
 .  قبول الودائع الجاريه -أ

 .  السحب على المكشوف -ب
 .  قبول الودائع االستثمارية -ج
 عموالتالماليه مقابل تقاضي تقديم الخدمات  -د
 

 :استبعد ما ال يعتبر من ضمن مهام البنك المركزي بوصفه مسئوال عن وظيفة بنك البنوك /39

 وضع القوانين التي تنظم تأسيس وإنشاء البنوك التجاريه .  -أ

 اإلحتفاظ باإلحتياطي النقدي القانوني للبنوك في حسابات لديه .  -ب

 توفير غرفة المقاصه للبنوك التجاريه والمتخصصه لتسوية الحقوق واإللتزامات فيما بينها .  -ج

 األخير إلقراض البنوك التجاريه في الحاالت الطارئه التي تعاني فيها من عجز في السيوله .أن يكون المالذ  -د

 

الضوابط املتعلقة بالعمليات التشغيلية للبنوك كالتعريفة املصرفية  من وظائفه يقوم البنك املركزي  ضمن أي وظيفة  /40

 واإلجراءات املتعلقة بالقروض ومنح التمويل:

 وظيفة بنك البنوك .أ

 وظيفة الحكومة .ب

 وظيفة عرض النقود .ج

 التنظيم والرقابة على القطاع املصرفي  .د

 

 متى يلجأ البنك المركزي الى اتباع سياسة نقدية توسعية /41

 التضخم في االقتصادوجود  .أ

 عندما يكون االقتصادي من حالة  الركود في االقتصادي .ب

 عندما تكون األسعار السلع والخدمات .ج

 عندما يكون االقتصاد من حالة فائض في السير .د

 

 

 

 

 



 

 خاص باألسئلة الثالثة التالية :

 يفرض توفر بيانات عن القيم النقدية للبنود التالية المطلوب حل األسئلة التالية 

 مليون لاير 3300ودائع اجلة طويلة االجل ،  -

 مليون لاير 9900عمالت معدنية وورقية متداولة خارج الجهاز المصرفي  -

 مليون لاير 4400ودائع اجلة قصيرة االجل  -

 مليون لاير 8800ودائع جارية  -

 

 ( ستكون ............M1وفقا للمعيطات أعاله فان قيمة عرض النقود بالمفهوم الضيق )  /42

 مليون لاير 7700 .أ

 مليون لاير 9900 .ب

 مليون لاير 18700 .ج

 مليون لاير 17800 .د

 

 ( ستكون ............M2وفقا للمعيطات أعاله فان قيمة عرض النقود بالمفهوم الضيق )  /43

 مليون لاير 9900 .أ

 مليون لاير 31200 .ب

 مليون لاير 21300 .ج

 مليون لاير 23100 .د

 

 ( ستكون ............M3وفقا للمعيطات أعاله فان قيمة عرض النقود بالمفهوم الضيق )  /44

 مليون لاير 24600 .أ

 مليون لاير 26400 .ب

 مليون لاير 21300 .ج

 مليون لاير 23100 .د

 

 في االتي عدا واحدةتتمثل خصائص البنوك الدولية او البنوك متعددة الجنسية  /45

 تتبع من حيث ملكيتها للدولة .أ

 لها شبكة من الفروع في األقطار األجنبية .ب

 تتعامل بالعمالت األجنبية الى جانب عملتها المحلية .ج

 في عملياتها البنكية itcاالستخدام المكثف لتقنية المعلومات الحديثة  .د

 

البلد المستضيفة ممثلة انخفاض نسبة الضرائب او عدم وجودها تستفيد .................. من المزايا التي توفرها  /46

 باألساس بينما تظهر .................. امام عمالئها في الدول المستضيفة بصفة محلية وتتعامل مع االقتصاد المحلي

 بنوك االوفشور / مكاتب التمثيل .أ

 بنوك االوفشور / البنوك المشتركة .ب

 المراسلةبنوك االوفشور / البنوك  .ج

 البنوك المراسلة / بنوك االوفشور .د

 

 

 
 



 

 حسابيا(  Vسرعة دوران النقود ) كيف نتوصل الى قيمة /  47
 على عدد السكان (PY )بقسمة الدخل او الناتج المحلي اإلجمالي  .أ

 ( على السكان الذين يتعاملون بالنقود الورقيةMبقسمة كمية النقود ) .ب
 )M(على كمية النقود   )PY(بقسمة الدخل أو الناتج المحلي اإلجمالي  .ج
  )PY(( على الدخل أو الناتج المحلي اإلجمالي Mقسمة كمية النقود ) .د

 
 : ................في صدة النقدية) مدرسة كامبريدج (صيغة معادلة االرتبحث  /48
  اسباب انفاق النقودأ. 

  اسباب االحتفاظ بالنقودب. 
  دوران النقود ثبات سرعة اسباب ج. 

 د. اثر سعر الفائدة على سرعة دوران النقود
 
 

 ....... .....الطلب على النقود بدافع المبادالت ) المعامالت (  كينز يتأثرحسب نظرية  /49
 حوط ) االحتياط ( للطوارئبدافع التالطلب على النقود  يتأثر

  بالدخل /الدخل -أ
  الفائدةبالدخل / بسعر -ب
 بسعر الفائدة / بالدخل -ج
 بالمضاربة / بالدخل–د 
 

 واحد فقط من بين االتي يعتبر من محدد الطلب على النقود حسب نظرية ميلتون فريدمان /50
 الدخل الدائم .أ

 سرعة دوران النقود .ب
 الناتج المحلي اإلجمالي .ج
 التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي .د

 
 
 

 

 كتابة وحل األسئلة 

 األمل صدى


