
 نجاحي بإرادتي

 النقود والبنوكملادة  األوىلاملباشرة 

 عصام الليثيالدكتور

 هـ٠٤٤١املباشره األوىل الفصل الثاني 

 :أهم النقاط املذكورة

واحملاضرة الرابعة ستتناول  3*2*٠سيتم تناول موضوعات املقرر باحملاضرات املباشرة 

 موضوعات األختبار

 اليوجد تعديل يف احملاضرات املسجلة: تنويه 

 ال حذف أو اضافة يف املوضوعات

 ولاملباشر األ مواضيع اللقاء

 تنويه  .٠

 أستعراض خمتصر ألهم نقاط املقرر .2

 ة موجهة من أستاذ املقرر للطالبأسئل .3

 أسئلة موجهة من الطالب ألستاذ المقرر .4

 : سنتحدث عن أقسام المقرر وهي ثالثة أجزاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ول وهو النقود ويتكون من أربعة أجزاءثم نتحدث عن الجزء األ
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 :المقدمة مكونة من جزئين  

 (متغيرات أقتصادية  6)الكلي  لالقتصادأهمية النقود 

 (مراحل  3)وتطور النقود  االقتصاديتطور التبادل 

 :الكلي لالقتصادأهمية النقود 

 مكون من اربع قطاعات وهو جزء نموذج التدفق الدائري للنشاط األقتصاديتم توضيحه من خالل  

وثالثة أسواق تتعامل مع بعضها من خالل جانبين هما جانب العرض والطلب واليتم التعامل اال 

 ةوتسمى وساط بوجود النقود  ويكون سلع مقابل نقود او العكس 

ضرائب  –ادخار ) اما المتغيرات االقتصادية هناك ثالثة منها بالشق االيسر وتسمى تسريبات 

  ( الصادرات -االنفاق العام -االستثمار) الشق الثاني الحقن   (وواردات

 :تطور مراحل التبادل األقتصادي 

 مرحلة غياب التبادل

 مرحلة التبادل المحدود

 هي زيادة السكان والتخصص أو تقسيم العمل العنصرين المهمة مرحلة التبادل الال محدود

 ي نظامين وهناك لد:األنظمة 

 التبادل وفق نظام المقايضة والتبادل وفق نظام النقود

 تعريف المقايضة مهم

 (5) نظام المقايضة مساوئ

 من أهمها عدم التوافق بين الرغبات 

 عدم وجود وحدة مشتركة للقياس

 تعدد االسعار النسبية

 غير قابلة لكن الحبوب قابلة (البقرة )  عدم القابلية للتجزئة

 ؤمكلف وغير كف

 : والتبادل وفق نظام النقود
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  الرجاء الرجوع للمحاضرة المسجلة بإيجازتحدث عن كل نقطة منها 

 أنواع النقود 

 وظائف النقود 

 خصائص النقود الجيدة 

 يتكون من نظام النقدي السلعي والنظام النقدي الورقي: القواعد النقدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أسئلة من أستاذ المقرر

- :وتطور النقود بعنصرين ما هما تأثر تطور التبادل الاقتصادي /1

  الزيادة في السكان 

  العمل تقسيمالتخصص و 

اية التخصص */2 مالفرق بين مرحلة التبادل الاقتصادي املحدود ومرحلة التبادل الاقتصادي الغير محدود من زو

 :وتقسيم العمل 

 (أي ظهر فيها ) أقل انتشارا  املحدود  -

 (العمل به اي تم ) أنتشارا أكثر  الغير محدود اصبح -

- :مالفرق بين نظام املقايضة ونظام النقود من زاوية التبادل */3

 املقايضة نظام تبادل مباشر  -

 النقود نظام تبادل غير مباشر  -
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- :السلعية والنقود الرمزية من زاوية قيمتهما مالفرق بين النقود */4

 الذاتية تساوي قيمتها التبادلية قيمتها :السلعية  -

 كسلعة تعادل قيمتها كنقود 

 تساوي قيمتها السلعية  بمعنى  التبادلية ال قيمتها : الرمزية  -

 كسلعة ال تعادل قيمتها كنقود

- :مالفرق بين النقود الورقية والنقود الائتمانية من زاوية الجهة املصدرة لهما /5

 الورقية يصدرها البنك املركزي  -

 الائتمانية يصدرها البنك التجاري  -

وحدة لقياس القيمة من زاوية مشكالت نظام كمالفرق بين وظيفة النقود كوسيط للتبادل ووظيفة النقود */6

 :املقايضة 

افق : كوسيط للتبادل -  رغبات لال املزدوجحل مشكلة عدم التو

  تعدد ألاسعار النسبية حل مشكلة :وحدة لقياس القيمة  -

 املشتقة للنقود ؟(الفرعية)للنقود والوظائف ماهو الفرق بين الوظائف الاساسية /7

 (وحدة لقياس القيمه+ وسيط للتبادل ) .افراد املجتمع كل  أو يحتاجها يستخدمها: الاساسية 

 (معيار للمدفوعات ألاجله+ مخزن للقيمه ) . افراد املجتمعاليحتاجها كل : املشتقة 

  مالفرق بين مرحلة نظام املسكوكات الذهبية ومرحلة نظام السبائك الذهبية من حيث العالقة بالذهب*/8

 عالقته مباشرة بالذهب  -:كات الذهبيةاملسكو  -

 عالقته غير مباشرة بالذهب: السبائك الذهبية  -

 :املسكوكات الذهبية ومرحلة نظام الصرف بالذهب من زاوية الدول الفقيرة مالفرق بين مرحلة نظام */9

 اذا هي صعدت املشكلة لم تساعد الدول الفقيرة  ألن املسكوكات هي القاعدة القانونية لسداد الديون -:املسكوكات  -

 ساعد الدول الفقيرة وذلك بربط عملتها املحلية بعملة أخرى قابلة لتحويلها الى ذهب  -:الصرف بالذهب  -

  مالفرق بين معدن الذهب ومعدن الفضة في ظل مرحلة نظام املعدنين*/11

 تطرد الذهب من السوق :الفضة  -

 (العمله الرديئه تطرد العمله الجيده من السوق ) حسب قانون جريشام  -
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 النقود والبنوكملادة  الثانيةاملباشرة 

 عصام الليثيالدكتور

 هـ٠٤٤١الفصل الثاني  الثانيةاملباشره 

 :أهم النقاط املذكورة

 :لثاني املباشر ا مواضيع اللقاء

 تنويه  .٠

 منهجية تقسيم املقرر .2

 (اجلزء الثاني)  أستعراض خمتصر ألهم نقاط املقرر .3

 ة موجهة من أستاذ املقرر للطالبأسئل .٤

 أسئلة موجهة من الطالب ألستاذ المقرر .5

 (سسات الماليةالمؤ) اليوم سنتحدث عن البنوك 

 
 وقد تحدثنا عنها بالتفصيل بالمحاضرات المسجلة تم عمل جدول للمقارنة بين البنوك جميعها 
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 :أسئلة استاذ املقرر 

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

 زيادة وهمية وال يضيف نقود .بنوك تجارية تقوم بها ال: خلق النقود 

 زيادة حقيقية وتزيد عرض النقود .بنك مركزي يقو بها ال:طباعة النقود 

الاحتياط )لة الداخلية مالفرق بين نسبة الاحتياطي القانوني ونسبة السيو *

 (الخاص 

وهو خط الدفاع  اجباري  به البنك املركزي وهو احتياطي الزاميالقانوني يقوم  -

 الثاني 

 الخاص يقوم به البنك التجاري وهو اختياري وخط الدفاع الاول  -
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 الانتشار الجغرافي ؟ زاوية والبنك الصناعي من حيثماهو الفرق بين البنك الزراعي 

 .في املناطق الريفية او في مناطق القرى : البنك الزراعي 

 دن أو الحضرفي امل: البنك الصناعي 

وبنوك الاستثمار من زاوية الفئات (بنوك الاعمال) مالفرق بين البنوك العقارية *

 املستهدفة 

 (قاعدة كبيرة)عددهم كبير  العقارية تستهدف العمال او ذوي الدخل املحدود  -

 (قاعدة صغيرة)عددهم قليل الاستثمار تستهدف رجال ألاعمال  -

  من زاوية مساهمة انصبة الشركاءاملشاركة وعقد املضاربة  ماهو الفرق في عقد*

 .مال +مال: عقد املشاركة 

 .عمل +مال : عقد املضاربة 

 املرابحة وعقد بيع السلم من زاوية التزامات طرفي العقد  عقد بيع مالفرق بين

 يقدم فيه املبيع ويوجل الثمنعقد بيع آجل :املرابحة  عقد 

 يقدم فيه الثمن وتؤجل السلعه بعاجل آجلعقد بيع : عقد السلم  -

و عرض النقود باملفهوم الاوسع  M2مالفرق بين عرض النقود باملفهوم الواسع *

M3  

M2  =M1 (املعدنية والورقية العمالت)  +الجارية  الودائع آلاجله قصيرة ألاجل 

M3  =M2  +الودائع آلاجله طويلة ألاجل 

القانوني وعمليات السوق املفتوحة من زاوية مالفرق بين نسبة الاحتياطي *

تم شرحه (  مجال التأثير)البنك التجاري  املكونات التي تؤثر فيها ميزانية

 بالتفصيل باملباشرة

 مباشر (الخصوم) الجارية الاحتياطي القانوني يؤثر على الودائع  -

السندات ( ألاصول ) السوق املفتوحة يؤثر على محفظة ألاوراق املالية -

 غير مباشر أوذونات الخزانة الحكومية 
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  ماهي تلك البنوك الدولية التي تستخدم صيغ البناء والتشغيل وتحويل امللكية

BOT الحديثة في تمويل املشروعات 

 البنوك املشتركة     

 نوع من البنوك الدولية اليتعامل مع الاقتصاد املحلي الذي تتواجد فيه  أي

 وتنحصر نشاطاتها في عمليات الاقتصاد الدولي

 بنوك الافشور     

 

 

 

 

 

 

 

 

  إعداد وتلخيص أحالم اليقظة
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