رقم انمسبقBSNA 2314:

جبمــــعـة فــــهســـطيه

اسم انمحبضر.............................:
رقم انطبنب................................ :

االمتحبن انىهبئي
انفصم انذراسيانثبوي
2018-2017

اسم انطبنب............................... :

اسم انمسبق:وقىد وبىىك واسىاق
مبنية

تبريخ االمتحبن2018/05/23 :
عذد األسئهة 5:اسئهة
زمه االمتحبن :سبعتبن

انكهيـة :إدارة انمبل واألعمبل
انقسم  /انتخصص....................... :

السؤال األول:ضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة واشارة خطأ أمام العبارات الخاطئة ( 10عالم ات)
 .1يرتبط الطمب عمى النقود مع الدخل بعالقة طردية والعكس صحيح.
 .2يعرف سعر الخصم انه الثمن الذي يتقاضه البنك المركزي نظير اعادة خصم االوراق المالية.

 .3من خالل استخدام السياسة المالية والنقدية تحقيق التوظيف الكامل مع استقرار المستوى العام لألسعار.
 .4التضخم الركودي هو زيادة في معدالت البطالة ومعدالت التضخم معاً وفي آن واحد.
 .5منحنى فيمبس يوضح العالقة الطردية بين التضخم ومستوى التوظيف.

 .6يعرف سوق النقود انه سوق االدوات المالية طويمة االجل التي التقل سنة.
 .7تعتبر السندات الحكومية من أقل أدوات سوق راس المال خطورة وأكثرها تسويقا.
 .8انخفاض معدل الضريبة يؤدي الى انخفاض الدخل عمى المدى البعيد.

 .9كفاءة التسعير هي ان تعكس األسعار كافة المعمومات المتاحة لمشركات المدرجة في البورصة.

 10ان سوق فمسطين لألوراق المالية يتعامل فقط باألسهم دون السندات.

(5عالم ات)

السؤال الثاني :اختر رمز اإلجابة الصحيحة ،وانقمها الى دفتر االجابة

- 1عندما تزيد كمية النقود المعروضة بنسبة أكبر من نسبة نمو الناتج الحقيقي يؤدي الى:
أ-ركود اقتصادي

ب-تضخم نقدي

ج-تضخم ركودي

د-ال شيء مما ذكر

- 2األدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال تختمف عن أدوات سوق النقود من حيث:
ب-خطر اإلفالس فيها اكبر

أ-موعد االستحقاق يتجاوز السنة.

د-ال شيء مما ذكر

ج-القدرة عمى التسويق اكبر

 :)........(- 3تعتبر من التطورات الحديثة لممؤسسات المالية ،واالستثمار لديها يكون في شكل ودائع
أ-صناديق االستثمار في سوق النقود
ج-شركات التمويل.

ب-بنوك االستثمار

د-بنوك اتحاد العاممين

ه-صناديق االستثمار

- 4في الحالة الكنزية القصوى ( مصيدة السيولة) لتحميل نموذج ( ،)IS-LMتكون السياسة:
أ-السياسة النقدية فعالة

ج-السياسة المالية فعالة

د (-أ+ج )

1

ب-السياسة النقدية فاشمة وغير فعالة
ه (-ب+ج )

- 5تعتبر أداة ().......اكثر فاعمية في الدول النامية لمعالجة التضخم
ب-نسبة االحتياطي القانوني

أ-سعر الخصم.

ج-عمميات السوق المفتوحة

د-االقناع االدبي

السؤال الثالث:قارن بين كل من:

ه (-أ+ب )
10عالم ات)

(

( 3عالمات)

- 1األسواق األولية واألسواق الثانوية

(3عالمات)

- 2األسهم والسندات
- 3سوق النقود وسوق رأس المال

4عالمات)

(

(12عالم ات)

السؤال الرابع:
- 1ماهي االثار االيجابية والسمبية لمتضخم؟

3عالمات)

(

- 2وضح بالشرح الموجز االدوات المالية لسوق النقود؟

3عالمات)

(

- 3وضح كيف يمكن اعتبار البنك المركزي الوكيل المالي لمحكومة ؟ (
- 4وضح اثر زيادة عرض النقود عمى الدخل القومي ،بالشرح والمعادلة؟
السؤال الخامس:اشرح بالتحميل االقتصادي والرسم البياني كل مما يمي:

3عالمات)
(

3عالمات)
(13عالم ات)

أ  -يعاني االقتصاد الفمسطيني خاصة قطاع غزة نتيجة الحصار من ركود اقتصادي كبير ،كيف يمكن معالجة ذلك
(4عالمات)

باستخدام السياسة النقدية؟

ب-يعاني االقتصاد المبناني من التضخم ،كيف يمكنك معالجة هذا الوضع باستخدام السياسة المالية؟( 4عالمات)
ج -كيف يمكنك معالجة البطالة في دولة ما باستخدام المزج بين السياستين المالية والنقدية مع تثبيت سعر الفائدة؟
(5عالمات)

إنتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

2

