سلُ اٌّغبق2317:
اعُ اٌّغبقٔ :مىد وثٕىن وأعىاق ِبٌٍخ
تبسٌخ االختجبس2017/05 /31 :
عذد األعئٍخ )6(:أعئٍخ
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أجب عن األسئمة التالية:
اٌغؤاي األوي:

جبِــــعـخ فــــٍغـــطٍٓ

االختجبس إٌهبئً
اٌفصً اٌذساعً اٌثبًٔ
2017-2016

اعُ اٌّحبضش :
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اٌىٍٍخ  :إداسح اٌّبي واألعّبي
اٌمغُ  :إداسح اعّبي و ِحبعجخ
اعتخذاَ اٌّعبجُ أو اٌمىاٍِظ ( ال )

ِ
( َر ِّ
احمُ ْل ُع ْق َدةً ِّمن لِّ َسانِي* َي ْف َقهُوا قَ ْولِي)
ص ْد ِري * َوَيس ِّْر لِي أ َْم ِري * َو ْ
ب ا ْش َرْح لي َ

( 10دسجبد)

أجب بنعم أو ال عمى العبارات التالية وانقل إجابتك إلى جدول اإلجابة:
.1

زيادة االحتياطات اإلجمالية تؤدي لزيادة قدرة البنوك عمى اإلقراض ومن ثم زيادة عرض النقود.

 .2وفقا لمعيار فترة استحقاق األوراق المالية ،يتكون هيكل األسواق المالية من سوق النقود وسوق رأس المال.
 .3في حالة تصفية الشركة فإن مالك السهم له األهمية المطمقة في الحصول عمى حقوقه.
 .4نظرية فيميبس تعتبر أن هناك عالقة طردية بين معدالت التضخم ومعدالت البطالة.

 .5يدفع البنك المركزي فوائد عمى االحتياطات االختيارية لمبنوك المودعة لديه ،بينما ال يدفع أي فوائد عمى االحتياطي النقدي اإللزامي
المودع لديه.
 .6تغيير نسبة االحتياطي القانوني يعتبر من أنسب الوسائل وأقواها لمبنك المركزي في الدول النامية.
 .7وفقا لمرحمة االندماج بين المدخرين والمستثمرين يكون إما إنفاق الدخل كامال أو اكتناز االدخار وبالتالي تعطيل فائض الدخل عن
عممية االستثمار.

 .8مؤسسات االدخار التعاقدية اهتمامها بسيولة أصولها يكون أكبر من مؤسسات اإليداع ،لذلك تقوم باإلستثمارات طويمة األجل.
 .9يساعد نظام المدفوعات صانعي السياسة االقتصادية عمى رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية.
 .11مستويات التضخم العالية لدى العديد من بمدان العالم سببها الرئيس زيادة كمية النقود.
 .11يقصد بخطر اإلفالس :عجز مصدر الورقة المالية عن دفع قيمتها السوقية أو فائدتها عند االستحقاق.

 .12من أهم مكونات ميزانية البنك المركزي القروض المخصومة والسندات في جانب األصول ،والعمالت المتداولة واالحتياطات في
جانب الخصوم.
 .13تخفيض نسبة االحتياطي القانوني ودخول البنك المركزي مشتريا لمسندات وزيادة سعر الخصم ،كل ذلك يؤدي لتخفيض عرض
النقود.

 .14األسواق المالية تشمل مؤسسات الوساطة المالية من بنوك وصناديق استثمارية وال تشمل مؤسسات مالية غير مصرفية.
 .15التضخم ليس مجرد الزيادة المؤقتة أو المتقطعة في األسعار ،أي أن المستوى العام لألسعار ال يعني تضخما.
اٌغؤاي اٌثبًٔ:
أ .أمً سِض اإلجبثخ اٌصحٍحخ ٌىً عجبسح ِٓ اٌعجبساد اٌتبٌٍخ اٌى اٌجذوي اٌّخصص ٌزٌه ثذفتش اإلجبثخ
 .1تعتجش اٌمبعذح إٌمذٌخ وِعذالد اٌفبئذح اٌشعٍّخ ِٓ:
ب .األهداف انعمهيت نهسياست اننقديت
أ .أدواث انسياست اننقديت
د .األهداف اننهائيت نهسياست اننقديت
ج .األهداف انىسيطت نهسياست اننقديت
 .2وفمب ٌّعٍبس اإلصذاس ٌىىْ هٍىً األعىاق اٌّبٌٍخ ِىىْ ِٓ:
ب .أسىاق اإلصدار وأسىاق انتداول
أ .األسىاق االونيت واألسىاق انثانىيت
د ( .أ  +ب ) معا
ج .سىق اننقىد وسىق رأس انمال
 .3تعتجش ثٕىن االدخبس اٌّشتشوخ ِٓ ِؤعغبد:
ب .مؤسساث االستثمار
أ .مؤسساث االدخار انتعاقديت
د .جميغ ما سبق صحيح
ج .مؤسساث اإليداع
 .4اٌتضخُ ٌمع عٕذِب تضٌذ وٍّخ إٌمىد اٌّعشوضخ ثٕغجخ أوجش ِٓ ٔغجخ ّٔى إٌبتج اٌحمٍمً ،وفمب ٌٕظشٌخ:
ب .اننظريت انكينزيت
أ .اننظريت اننقديت
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د .نظريت ضغط انطهة انكهي
ج .اننظريت االحتكاريت
 .5لذ ال ٌحصً اٌّشتشي عٍى اٌعذد اٌزي ٌطٍجه ِٓ أرؤبد اٌخضأخ ،وفً حبٌخ حصىٌه عٍٍهب ٌعشف اٌغعش ِغجمب:
ب .انمزايدة غير انتنافسيت
انمزايدة انحرة
د .انمزايدة انمقيدة
ج .انمزايدة انتنافسيت
 .6أوٌى خطىاد اختٍبس إٌّبطك اٌجٍعٍخ:
ب .تحهيم مدي انحاجت نتصميم تهك انمنطقت
أ .تحهيم حاجاث ورغباث انمستههكين
د .مىائمت أهداف تهك انمنطقت مغ أهداف انمنظمت
ج .تحديد انبدائم انمتاحت نهمناطق انبيعيت
ة .لبسْ ثٍٓ :
 .1التضخم الزاحف والتضخم الجامح.

(عالمة)

(عالمة)

 .2سوق النقود وسوق رأس المال .

(عالمة)

 .3األسواق األولية واألسواق الثانوية .

(عالمة)
( 20دسجخ)
( 5درجات)

 .4األسواق المنظمة واألسواق غير المنظمة.
اٌغؤاي اٌثبٌث:
أ .اذكر االثار االقتصادية لمتضخم؟

( 4درجات)

ب .اذكر أهم أدوات سوق رأس المال؟

ت .اذكر أهداف تنظيم األسواق المالية؟

( 3درجات)

ث .اذكر المخاطر المصاحبة لمتعامل باألدوات المالية في األسواق المالية؟

( 3درجات)

ج .وضح باختصار طرق عالج التضخم؟
اٌغؤاي اٌشاثع :
أ .وضح كيف يتحقق التوازن العام وفقاً لنموذج الطمب الكنزي المطور؟

ب .اذكر مع التوضيح بإيجاز أنواع الصرف المتبعة في دول العالم؟
أجت عٓ احذ اٌغؤآٌٍ
اٌغؤاي اٌخبِظ :
أ .اذكر مع التوضيح بإيجاز أهم أدوات سوق النقود؟
ب .اذكر أقسام ميزان المدفوعات؟
اٌغؤاي اٌغبدط :
لديك البيانات التالية :

( 5درجات)
( 10دسجبد)
( 5درجات)
( 5درجات)
( 10دسجبد)
( 7درجات)
( 3درجات)
( 10دسجبد)

نسبة اإلحتياطي القانوني %01 = rD

النقدية المتداولة لدى األفراد  411 = Cمميون

اإلحتياطات اإلضافية بالبنوك  8 = ERمميون

حجم الودائع في الجهاز المصرفي  811 = Dمميون

المطموب :

 .1احسب المضاعف النقدي ( .) m

(  2.5درجة )

 .2احسب القاعدة النقدية ( .) MB

(  2.5درجة )

 .4احسب المضاعف البسيط.

(  2.5درجة

(  2.5درجة )

 .3احسب عرض النقود ( .) M

انتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم النجاح والتوفيق
2

