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أجب عن األسئمة التالية:
(
انسؤال األول:

 10درجبد)

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

 .1البنوك التجارية ىي التي تتعامل بالدين ،فمن يتقدم من األفراد بإيداع وديعة بالبنك يصبح البنك دائنا بقيمة الوديعة.
 .2وفقا لصيغة لممضاربة فإن رب المال يخسر مالو ،بينما يفقد المستثمر جيد عممو عمى أن تكون الخسارة ناجمة عن تعمد أو تقصير من
المضارب.

 .3إذا كان عدد األكواب المباعة  400ساعة ،وكان ثمن األكواب الواحدة  4دوالر ،وكمية النقود الموجودة في االقتصاد تساوي  ،50فإن
سرعة دوران النقود تساوي .32
 .4عادة ال تشجع البنوك المركزية استفادة البنوك التجارية من القروض المخصومة.
 .5تشكل الودائع ألجل لدى البنوك التجارية الجزء األكبر من عرض النقود.
 .6رأى الكالسيك أن اإلنتاج الحقيقي يعتمد عمى عوامل ومحددات حقيقية ال تتغير في األجل القصير ومن تمك العوامل حدوث تقدم
تكنولوجي.

 .7كمما زادت نسبة االحتياطي القانوني مرتفعةفإن ىذا يقوي قدرة البنوك التجارية عمى خمق االئتمان ،والعكس يحدث إذا كانت ىذه النسبة
منخفضة.
 .8من عيوب المضاعف النقدي البسيط أن البنوك ال تحتفظ لدييا بأي احتياطات اختيارية اضافية.

وعطاء.
 .9البنوك اإلسالمية تمارس نشاطيا عمى أساس المتاجرة بالديون والتعامل بالفائدة الثابتة اخذاً
ً

 .10زيادة عرض النقود تؤدى الى ارتفاع المستوى العام لألسعار.
انفزع
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( 10درجاد)

انسؤال انثبَي:
أ .عرف ما يمي :

 .1البنوك التجارية( .درجة )
 .2خمق الودائع(.درجة )

 .3صيغة اإلستصناع( .درجة )
 .4الطمب عمى النقود(.درجة )
 .5عرض النقود (.درجة )
ة .اَقم ريش اإلجبثخ انصحيحخ نكم عجبرح يٍ انعجبراد انتبنيخ انى انجذول انًخصص نذنل ثذفتز اإلجبثخ
 .1جميع ما يمي من جانب الخصوم في البنك التجاري ،ما عدا:
ج .رأس مال البنل
ب .االقتراض
أ.الىدائع الجاريت
1

د .ايداعاث لدي بنىك أخري
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واحتياطاته
 .2العالقة بين كمية النقود واألسعار عالقة غير مباشرة ،يكون ذلك وفقا لمعادلة :
د .معادلت مينز
ج .معادلت مامبردج
ب .معادلت فريدمان
أ.معادلت التبادل
 .3إذا كانت كمية النقود المعروضة=  500مميار دوالر ،ومتوسط سرعة دوران النقود خالل السنة  5مرات ،فإن الدوالر
النقدي في نهاية العام سيكون :
د 5202 .مليار
ج 5020 .مليار
ب 2500 .مليار
أ 5200.مليار
 .4بموجب هذا العقد يكون البنك مشتريا لمسمعة ،ويدفع ثمنها نقدا لمبائع ،ثم يجري البنك عقد مواز مع العميل يكون البنك

بائعا لمسمعة ويقبض ثمنها نقدا:
د .اإليجار المنتهي بالتمليل
ج .صيغت المشارمت
ب .صيغت اإلستصناع
أ.صيغت السلم
 .5من أهم وأكبر مصادر إيرادات البنك التجاري وأرباحه:
ب .أرباح ارتفاع أسعار أصىل البنل
أ.العىائد مه االستثماراث قصيرة األجل
د .جميع ما ذمر
ج .الفىائد علً القروض التي يمنحها البنل

 20درجح )

(
انسؤال انثبنث:
أ .تتركز وظائف البنوك التجارية عمى وظائف أساسية أذكر خمسة منيا.

( 5درجات)
( 6درجات)

ب .اذكر الجيات التي تؤثر في عرض النقود.
( 3درجات)

ت .اذكر الدوافع التي تثوم عمييا نظرية كينز.

( 6درجات)

ث .وضح اىم أساليب التمويل في البنوك االسالمية
( 10درجبد)

انسؤال انزاثع :
لديك البيانات التالية :
نسبة اإلحتياطي القانوني %10 = rD

النقدية المتداولة لدى األفراد  300 = Cمميون

اإلحتياطات اإلضافية بالبنوك  6 = ERمميون

حجم الودائع في الجهاز المصرفي  600 = Dمميون

المطموب :

 .1احسب المضاعف النقدي ( .) m
 .2احسب القاعدة النقدية ( .) MB
 .3احسب عرض النقود ( .) M

(  2.5درجة )

(  2.5درجة )
(  2.5درجة )

 .4احسب المضاعف البسيط 2.5 ( .درجة )

انتهت األسئمة-مع تمنياتي لكم النجاح والتوفيق
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