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السؤال األول:
ضع عالمة(صح)أمام العبارة الصحيحة وعالمة(خطأ)أمام العبارة الخطأ:
.1

يحدث التضخم المفرط عندما تقوم الحكومة بتمويل العجز الكبير في الموازنة بواسطة االقتراض من
البنك المركزي.

.2

إذا كان معدل الفائدة أكبر من سعر التوازن فإنو يوجد فائض في طمب االئتمان.

.4

يؤدي تخفيض نسبة االحتياطي القانوني إلى زيادة قدرة البنوك عمى منح القروض

.6

إذا قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة فسيؤدي ىذا إلى زيادة االستثمار.

.8

من ضمن عيوب نظام المقايضة تعدد نسب التبادل بين السمع

.3
.5
.7

تغمبت النقود عمى مشكالت تعدد نسب التبادل من خالل وظيفة النقود وحدة لقياس القيمة.
يشار إلى البنك المركزي بإعتباره المقرض األخير لمبنوك ألنو يقوم باإلشراف عمى البنوك.

يؤدي التضخم إلى انخفاض االستثمارات في المشاريع اإلنتاجية

السؤال الثاني:
وضح بالشرح والتحميل االقتصادي الرسم البياني كالً مما يمي:
 .1كيف يتحدد معدل الفائدة التوازني حسب نظرية األموال المعده لالقراض.
 .2وضح أثر زيادة حجم الثروة عمى معدل الفائدة التوازني.

 .3وضح أثر انخفاض درجة المخاطرة عمى معدل الفائدة التوازني.

 .4وضح أثر زيادة االنتعاش االقتصادي عمى معدل الفائدة التوازني.

السؤال الثالث:
عمل اقتصادياً كالً مما يمي:
 .1إذا انخفض معدل الفائدة يزيد الطمب عمى األموال المعده لالقراض.
 .2إذا أراد البنك المركزي اإلسالمي أن يخفض طمب البنوك عمى الودائع فإنو يمجأ إلى خفض نسبة
المضاربة.

 .3لم ترتق سمطة النقد الفمسطينية إلى مستوى بنك مركزي لحتى اآلن.
 .4البنك المركزي ال يحبذ لجوء البنك التجاري التقميدي لكثرة االقتراض منو.
السؤال الرابع:
اشرح كالً مما يمي:
 .1اشرح بإختصار وظائف البنك المركزي.
 .2أىم وظائف المؤسسات المالية الدولية.

 .3وضح بالشرح متى تمجأ سمطة النقد الفمسطينية إلى شطب أحد المصارف التجارية.
 .4اشرح الصعوبات التي واجيت نظام المقايضة.

إنتهت األسئمة
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