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 حل اسئلة النقود والبنوك

ٌعتبر .................... احد اهم االسباب التً ادت الى االنتقال من نظام االقتصاد المعٌشً او االقتصاد االكتفاء  -1

 الذاتً الى نظام المقاٌضه:

 نقص السكان. -أ

 الثورة الزراعٌة . -ب

 الثورة الصناعٌة. -ج

 التخصص وتقسٌم العمل. -د

 ماذا ٌقصد بنظام المقابضة : -2

 ٌقصد به التبادل المباشر. -أ

 ٌقصد به التبادل الغٌر مباشر. -ب

 ٌقصد به تبادل النقود بالنقود. -ج

 ٌقصد به تبادل السلع بالنقود. -د
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 اختار / اختاري ما ال تعتبر من ضمن عٌوب نظام المقاٌضه: -3

 عدم تعدد االسعار النسبٌه. -أ

 تجزئة بعض السلع.عدم إمكانٌة  -ب

 عدم وجود وحدة مشتركة لقٌاس القٌمة. -ج

 عدم توافق الرغبات او ما ٌسمى بالتوافق المزدوج للرغبات. -د

 ؟ 2( /1-الي غرض من االغراض ٌتم استخدام صٌغة المعادلة الرٌاضٌة التالٌة: ن ) ن  -4

 تستخدم فً حساب معدل التضخم .-أ

 قود.تستخدم فً حساب سرعة دوران الن-ب

 تستخدم فً حساب قٌمة مضاعف النقود.-ج

 تستخدم فً حل مشكلة  تعدد االسعار النسبٌة.-د

 ماذا ٌقصد بالنقود الرمزٌة:-5

 ٌقصد بها النقود التً تتعادل قٌمتها السوقٌة مع قٌمتها كنقود.-أ

 ٌقصد بها النقود التً تستمد قٌمتها من براءة القانون.-ب

 ج عن إٌداع نقدي ما ٌعرف بالودائع المشتقة.ٌقصد بها النقود التً تنت-ج

 ٌقصد بها النقود التً تنتج عن إٌداع نقدي ما ٌعرف بالودائع األولٌة.-د

 

 

 

 أي  نوع من انواع النقود تصدرها البنوك التجارٌة:-6

 النقود الرمزٌة.-أ

 النقود القانونٌة.-ب

 النقود األئتمانٌة.-ج

 النقود الحسابٌة.-د

 النقود على مشكلة عدم  توافق الرغبات التً كانت سائدة فً ظل نظام المقاٌضة:كٌف تغلبت -7

 من خالل وظٌفة النقود وسٌط للتبادل.-أ

 من خالل وظٌفة النقود وحدة لقٌاس القٌمة.-ب

 من خالل وظٌفة النقود مخزن للقٌمة. -ج

 من خالل وظٌفة النقود معٌار للمدفوعات األجلة. -د
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 ً تأدٌة .......... على الوجة االكمل البد ان تحتفظ بقوتها الشرائٌة:لكً تنجح النقود ف-8

 وظٌفتها وسٌط للتبادل/ ووظٌفتها مخزم للقٌمة.-أ

 وظٌفتها وسٌط للتبادل / ووظٌفتها معٌار للمدفوعات االجلة.-ب

 وظٌفتها مخزن للقٌمة / ووظٌفتها وحدة لقٌاس القٌمة.-ج

 معٌار للمدفوعات االجلة.وظٌفتها مخزن للقٌمة / ووظٌفتها -د

 ماهً التولٌفة الصحٌحة التً تعبر عن الوظائف االساسٌة للنقود:-9

 النقود مخزن للقٌمة + النقود وسٌط للتبادل.-أ

 النقود وسٌط للتبادل +النقود وحدة لقٌاس القٌمة.-ب

 النقود معٌار للمدفوعات االجلة + النقود وسٌط للتبادل . -ج

 + النقود معٌار للمدفوعات االجلة. النقود مخزن للقٌمة-د

 ال تعتبر من خصائص النقود الجٌدة:-11

 ان تكون سهلة التمٌٌز.-أ

 ان تكون غٌر قابلة للتجزئة. -ب

 ان تكون ذات مواصفات محددة .-ج

 ان تكون سهلة الحمل.-د

 تعتبر .................. اقل درجة من حٌث قدرتها على القابلٌة للتجزئة:-11

 النقود السلعٌة.-أ

 النقود الورقٌة.-ب

 النقود االئتمانٌة.-ج

 النقود االلكترونٌة.-د

....................... مجموعة من القوانٌن والتشرٌعات المتبعة فً دولة معٌنة والتً تحكم عملٌة تنظٌم وضبط -12

 استقرار وحدة النقد فً الدولة.

 النظام النقدي. -أ

 نظام المقابضة.-ب

 الصرف. سعر-ج

  سعر الفائدة.-د

  

تنقطع  ...ٌتم تحدٌد قٌمة العملة الوطنٌة مقابل قٌمة عملة دولة اخرى قابلة للتحول الى ذهب وفً ظل  ..فً ظل -13

 .. المصدرة وبٌن كمٌة الذهب.لعالقة بٌن كمٌة ا
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 نظام السبائك الذهبٌة/ نظام المسكوكات الذهبٌة .-أ

 كات الذهبٌة.نظام الصرف بالذهب / نظام المسكو-ب

 نظام الصرف بالذهب /النظام النقدي الورقً.-ج

 نظام المسكوكات الذهبٌة/ نظام الصرف بالذهب.-د

) النقود السلعٌة: هً النقود التً تتعادل قٌمتها السوقٌة       استبعد ماال ٌعتبر من ضمن مزاٌا النظام النقدي السلعً.-14

 مع قٌمتها كنقود(

 . تحقٌق الشعور باألمان-أ

 استقرار اسعار الصرف.-ب

 انخفاض معدالت البطالة.-ج

 استقرار مستوى االسعار.-د

 ماهو النظام النقدي الذي ٌمتاز به هذا النظام بالمرونة فً مواجهة الظروف:-15

 نظام المعدنٌن .-أ

 النظام النقدي السلعً .-ب

 النظام النقدي الورقً.-ج

 نشأة النظام النقدي والورقً فً االتً عدا واحدة فقط: تتمثل اسباب-16 النظام النقدي الحر.-د

 تموٌل عملٌة التنمٌة االقتصادٌة عن طرٌق زٌادة االصدار النقدي.-أ

 فشل نظام قاعدة الذهب مجاراة التنوٌع فً التجارة الدولٌة.-ب

 التنافس بٌن دول العالم فً مختلف الغارات وتطلعاتها الحداث انجازات اقتصادٌة .-ج

 اوقات االزمات والحروب وجدت الحكومات انها ال تستطٌع تحوٌل نقودها الى ذهب. فً -د

 ٌرجع الفضل الى ............. فً القٌام بالدور الرئٌسً والتمهٌد لنشأة البنوك التجارٌة.-17

 وحدات العجز.-أ

 وحدات الفائض.-ب

 مؤسسات الوساطة المالٌة.-ج

 التجارة والصاغة.-د

............... لسداد االلتزامات المالٌة الناجمة عن عملٌات التجارة الخارجٌة ، بٌنما ٌتم استخدام ٌتم استخدام -18

 ............ فً عقد عقود المناقصات )المقاوالت(

 خطابات الضمان/خدمات الخزن االمنة.-أ

 خطابات االعتماد المستندٌة/ السحب على المكشوف.-ب

 ماد المستندٌة .خطابات الضمان /خطابات االعت-ج
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 خطابات االعتماد المستندٌة/ خطابات الضمان.-د

 ٌتقاضى البنك التجاري فائدة من الغٌر عن ....................-19

 خصم االوراق التجارٌة.-أ

 الودائع تحت الطلب )الجارٌة(-ب

 الزمنٌة)الثابته(الودائع الجل -ج

 القٌام بعملٌات الوكالة مثل سداد الفواتٌر.-د

 ٌدفع البنك التجاري فائدة من الغٌر عن ......................-21

 االحتٌاطً القانونً.-أ

 الودائع تحت الطلب )الجارٌة(-ب

 الودائع الجل از  الزمنٌة )الثابتة(-ج

 عملٌات السحب على المكشوف.-د

 بٌنما ٌسمى ................... بخط الدفاع الثانً ٌسمى ................ بخط الدفاع االول-21

 االحتٌاطً الخاص / الودائع االولٌة.-أ

 الودائع االولٌة/االحتٌاطً القانونً.-ب

 االحتٌاطً الخاص/ االحتٌاطً القانونً.-ج

 االحتٌاطً القانونً/االحتٌاطً الخاص.-د

 رٌة ٌبنما ٌعتبر ................. احد وظائف البنك المركزيٌعتبر ................... من احد وظائف البنوك التجا-22

 طباعة النقود/ اكتناز النقود.-أ

 خلق النقود/ اكتناز النقود.-ب

 خلق النقود/ طباعة النقود.-ج

 طباعة النقود/خلق النقود.-د

 ................................................بٌن نسبة االحتٌاطً القانونً و توجد عالقة عكسٌة-23

 ومخاطرة البنوك التجارٌة.-أ

 ومقدرة البنوك التجارٌة على عتق البنوك.-ب

 ومقدرة البنوك التجارٌة على قبول الودائع .-ج

 أي عبارة بٌن العبارات التالٌة تعتبر صحٌحة؟-24 ونسبة االحتٌاطً الخاص)السٌولة الداخلٌة(.-د

 موارد البنوك التجارٌة. ٌوثر التسرب النقدي بصورة  اٌجابٌة على -أ

 ٌؤثر التسرب النقدي بصورة سلبٌة على موارد البنوك التجارٌة.-ب
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 ٌؤثر التسرب النقدي بصورة  اٌجابٌة على اصول البنوك التجارٌة.-ج

 ال ٌؤثر التسرب النقدي بصورة اٌجابٌة على موار د البنوك التجارٌة. -د 

 .......ٌقصد بمعضلة البنوك التجارٌة  ..........-25

 التعارض بٌن الموارد واالستخدامات .-أ

 التعارض بٌن الربحٌة والسٌولة.-ب

 التعارض بٌن المستهلكٌن والمستثمرٌن.-ج

 التعارض بٌن الودائع الجارٌة واالدخارٌة.-د

 

 

 

 فً الغالب تشكل غٌر الموارد  الذاتٌة ما بٌن ...............................-26

 .%85 %  الى91مابٌن -أ

 % 81% الى 95مابٌن -ب

 %21% الى 15مابٌن -ج

 %25% الى 21مابٌن -د

 فً الشكل ادناه سٌاسة ٌتبعها البنك التجاري تهدف الى ...........................D) توضح النقطة )-27

 تغلٌب مصلحة المالك.-أ

 تغلٌب مصلحة اصحاب الودائع االجلة.-ب

 ٌة.تغلٌب مصلحة اصحاب الودائع الجار-ج

البنك المتخصص هو مؤسسة مالٌة وسٌطة تسعى -28 تغلٌب مصلحة اصحاب الودائع االدخارٌة.-د

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

 لتحقٌق الربح والتنمٌة االقتصادٌة.-أ

 لتحقٌق الربح وقبول الودائع .-ب

 لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة والربح.-ج

 الودائع. لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة وقبول-د

 ماهً البنوك التً تنتشر فروعها فً المناطق الرٌفٌة كً تكون قرٌبة من الشرائح المستهدفة؟-29

 بنوك الدم.-أ

 بنوك االستثمار .-ب

 البنوك العقارٌة.-ج
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 البنوك الزراعٌة.-د

الترابط / التشابك ما  ماهً البنوك التً ٌعول علٌها فً احداث دفعة قوٌة للتنمٌة االقتصادٌة من خالل تعزٌز عالقة-31

 بٌن القطاع الصناعً والقطاع الزراعً

 البنوك التجارٌة .-أ

 البنوك االفتراضٌة.-ب

 البنوك الزراعٌة .-ج

 ماهً  البنوك التً تقوم بوظائف البنوك التجارٌة ووظائف البنوك المتخصصة معاً:-31

 بنوك المعلومات.-أ

 بنوك االستثمار.-ب

 البنوك الشاملة.-ج

 البنوك المركزٌة.-د

تقدم .......... االستشارات المتعلقة بإعادة  هٌكلة الشركات والدمج واالستحواذ والخصخصة . بٌنما تقوم ...... -32

 باالستثمار المباشر فً قطاع البناء والتشٌٌد من خالل شركات مملوكة لها.

 البنوك الصناعٌة / بنوك االستثمار .-أ

 نوك العقارٌة/ بنوك االستثمار.الب-ب

 بنوك االستثمار / البنوك العقارٌة.-ج

 البنوك العقارٌة / البنوك الصناعٌة.-د

 استبعد ماال ٌعتبر من المبادئ التً تحكم طبٌعة عمل البنوك االسالمٌة. -33

 اباحة الغرر.-أ

 تحرٌم التعامل بالربا.-ب

 اباحة المشاركة فً الربح.-ج

 فً الخسارة. اباحة المشاركة-د

 ضمن أي صٌغة من صٌغ المعامالت االسالمٌة ٌندرج عقد المساقاة.-34

 صٌغ البٌوع .-أ

 صٌغ التأجٌر . -ب

 صٌغ المشاركات.-ج

 صٌغ الدٌون.-د

 ماهو العقد الذي تستخدمة البنوك االسالمٌة و بموجبة تؤول ملكٌة المشروع-35

 عقد الممالكة .-أ
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 عقد الغرم بالغرم.-ب

 الضمان بالخراج.عقد -ج

 عقد المشاركة المنتهٌة بالتملٌك.-د

 

 ماهو العقد الذي ٌقدم فً الثمن وٌؤخر البٌع.-36

 عقد السلم.-أ

 عقد المرابحة.-ب

 عقد.-ج

 عقد االجارة.-د

 أي وظٌفة من بٌن الوظائف التالٌة ٌجوز للبنك االسالمً القٌام بها-37

 قبول الودائع االجلة.-أ

 ف.السحب على المكشو-ب

 قبول الودائع االستثمارٌة.-ج

 االستثمار عن طرٌق شراء السندات الحكومٌة.-د

 أي وظٌفة من بٌن الوظائف التالٌة ال ٌجوز للبنك االسالمً القٌام بها:-38

 قبول الودائع الجارٌة.-أ

 السحب على المكشوف.-ب

 قبول الودائع االستثمارٌة .-ج

 والت.تقدٌم الخدمات المالٌة مقابل تقاضً عم-د

 استبعد ماال ٌعتبر ن ضمن مهام البنك المركزي بوصفة مسئوالً عن وظٌفة بنك البنوك:-39

 وضع القوانٌن التً تنظم تأسٌس وإنشاء البنوك التجارٌة.-أ

 ظ باإلحتٌاطً  النقدي القانونً للبنوك فً حسابات لدٌة.االحتفا-ب

 لتسوٌة الحقوق وااللتزامات فٌما بٌنها.توفٌر غرفة المقاصة للبنوك التجارٌة والمتخصصة -ج

 ان ٌكون المالذ االخٌر القراض البنوك التجارٌة فً الحاالت الطارئه التً تعانً فٌها من عجر فً السٌولة.-د

ضمن أي وظٌفة من وظائفه ٌقوم البنك المركزي الضوابط المتعلقة بالعملٌات التشغٌلٌة للبنوك كالتعرٌفة المصرفٌة -41

 ت المتعلقة بالقروض ومنح التموٌل:واالجراءا

 وظٌفة بنك البنوك .-أ

 وظٌفة الحكومة.-ب

 وظٌفة عرض النقود.-ج
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 التنظٌم والرقابة على القطاع المصرفً.-د

 

 

 متى ٌلجاء البنك المركزي الى اتباع سٌاسة نقدٌة توسعٌة:-41

 وجود التضخم .-أ

 عندما ٌكون االقتصاد فً حالة الركود االقتصادي.-ب

 عندما تكون االسعار  السلع  والخدمات.-ج

 عندما ٌكون االقتصاد من حالة فائض فً السٌر.-د

 خاص باالسئلة الثالثة التالٌة:

 ٌفرض توفر بٌانات عن القٌم النقدٌة للبنود التالٌة المطلوب حل االسئلة التالٌة:

 ملٌون لاير.  3300ودائع اجلة طوٌلة االجل ،-

 ملٌون لاير. 9900تداولة خارج الجهاز المصرفً عمالت معدنٌة وورقٌة م-

 ملٌون لاير.  4400ودائع اجلة قصٌرة االجل -

 ملٌون لاير. 8800ودائع جارٌة -

 ستكون.......... M1)وفقاً للمعطٌات اعاله فان قٌمة عرض النقود بالمفهوم الضٌق )-42

 ملٌون لاير.7700-أ

 ملٌون لاير. 9900-ب

 ملٌون لاير. 18700-ج

 ملٌون لاير. 17800-د

 ستكون.......... M2)وفقاً للمعطٌات اعاله فان قٌمة عرض النقود بالمفهوم الضٌق )-43

 ملٌون لاير. 9900-أ

 ملٌون لاير. 31200-ب

 ملٌون لاير. 21300-ج

 ملٌون لاير. 23100-د

 ستكون.......... M3)وفقاً للمعطٌات اعاله فان قٌمة عرض النقود بالمفهوم الضٌق )-44

 ملٌون لاير. 24600-أ

 ملٌون لاير. 26400-ب

 ملٌون لاير. 21300-ج
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 ملٌون لاير. 23100-د

 

 تتمثل خصائص البنوك الدولٌة او البنوك متعددة الجنسٌة فً االتً ماعدا واحدة.-45

 تتبع من حٌث ملكٌتها للدولة.-أ

 لها شبكة من الفروع  فً  االقطار االجنبٌة.-ب

 االجنبٌة الى جانب عملتها المحلٌة.تتعامل بالعمالت -ج

 فً عملٌاتها البنكٌة. ITCاالستخدام المكثف لتقنٌة المعلومات الحدٌثة -د

تستفٌد ............ من المزاٌا التً توفرها البلد الستضٌفة ممثلة انخفاض نسبة الضرائب او عدم وجودها باألساس -46

 لمستضٌفة بصفة محلٌة وتتعامل مع االقتصاد المحلً بٌنما تظهر.......... امام عمالئها فً الدول ا

 بنوك االفشور/ مكاتب التمثٌل.-أ

 بنوك االفشور/البنوك المشتركة.-ب

 بنوك االفشور/البنوك المراسلة.-ج

 البنوك المراسلة/بنوك االوفشور.-د

 ( حسابٌاً Vكٌف تتوصل الى قٌمة سرعة  دوران  النقود)-47

 ( على عدد السكان. PYبقسمة الدخل الناتج المحلً االجمالً )-أ

 ( على السكان الذٌن ٌتعاملون بالنقود الورقٌة. Mبقسمة كمٌة النقود) -ب

 (.Mد)( على كمٌة النقوPYبقسمة الدخل او الناتج المحلً االجمالً)-ج

 

 تبحث صٌغة معادلة االرصدة النقدٌة )مدرسة كامبرٌدح( فً ..........................-48

 اسباب انفاق النقود.-أ

  اسباب االحتفاظ بالنقود-ب

 اسباب ثبات سرعة دوران النقود.-ج

 اثر سرعة الفائدة على سرعة دوران النقود.-د

دالت )المعامالت(............ ............. ٌتأثر الطلب على حسب نظرٌة كٌنز ٌتأثر الطلب على النقود بدافع المبا-49

 النقود بدافع التحوط )االحتٌاط( للطوارئ.

 الدخل/ بالدخل.-أ

 بالدخل/ بسعر الفائدة.-ب

 بسعر الفائدة/ بالدخل.-ج

 بالمضاربة/بالدخل.-د
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 Njouod  /طفىمص

 فرٌدمان واحدة فقط من بٌن االتً ٌعتبر من محددالطلب على النقود حسب نظرٌة مٌلتون-51

 التوازن بٌن العرض الكلً والطلب الكلً.-الناتج المحلً االجمالً. د-سرعة دوران النقود. ج-الدخل الدائم . ب-أ

 

 

 


