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السؤال األول:ضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة واشارة خطأ أمام العبارات الخاطئة

(6عالم ات)

 .1ال تعطى فوائد بنكية عمى فتح الحسابات الجارية إال إذا كان حجم الوديعة (الحساب) كبي اًر.

 .2البورصة تعمل عمى تحويل األموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) الى الفئات التي لديها
عجز (المقترضين).

 .3افترضت المدرسة الكالسيكية ثبات الناتج الحقيقي عند مستوى التشغيل الغير كامل لتوضيح نظرية
الطمب عمى النقود.
 .4توجد عالقة عكسية بين نسبة االحتياطيات اإلضافية لمودائع تحت الطمب ومعدل الفائدة.
 .5إن معدل التضخم المتوقع يمثل تكمفة االحتفاظ بالنقود بشكل سائل ،لذا يجب عدم االحتفاظ بتمك النقود.
 .6األوراق التجارية أداة دين قصيرة األجل تصدرها البنوك التجارية وتقوم ببيعها لممدخرين.
 .7تعتبر معدالت الفائدة الرسمية من األهداف الوسيطة لتنفيذ السياسة النقدية.

 .8القاعدة النقدية هي عبارة عن نقود العمالت المتداولة واالحتياطيات االجمالية لدى البنوك فقط.
 .9مضاعف خمق الودائع البسيط = مقموب (التغيير في اجمالي االحتياطيات  Rمقسوما عمى التغيير في
اجمالي الودائع .)D
 10تعتبر السندات الحكومية من أقل أدوات سوق رأس المال خطورة وأكثرها تسويقاً.

 11توجد عالقة عكسية بين خطر اإلفالس ومعدل الفائدة المعطى عمى الورقة المالية.

 12الركود االقتصادي له أثر إيجابي عمى التعامل باألدوات المالية في األسواق المالية.
(10عالم ات)

السؤال الثاني:

(5عالمات)

أ  -عرف كل من المصطمحات التالية :

سعر الصرف – األوراق التجارية –األدوات المالية لألسواق المالية – سندات الشركات – الميزان التجاري.
ب -إذا كانت لديك البيانات التالية:
حجم الودائع في الجهاز المصرفي  800 = Dمميون دوالر.
مقدار االحتياطي القانوني

 32 = RRمميون دوالر.

- 1اوجد مقدار المضاعف النقدي البسيط؟ مع تفسير النتيجة؟

(3عالمات)

- 2إذا عممت أن االحتياطيات الكمية (  )Rلمجهاز المصرفي ارتفعت (زادت) بمقدار  2مميون دوالر ،فما حجم
(عالمتان)

الودائع الكمية (  )Dلمجهاز المصرفي؟

1

(12عالم ة )

السؤال الثالث:

(8

أ  -ما هدف أو (وظيفة) كل من:

عالمات).1القروض المخصومة؟ .2أسواق النقود؟ .3المؤسسات المالية الوسيطة؟ .4زيادة عرض
النقود؟ .5اصدار األسهم والسندات؟ .6تنظيم السوق المالية؟
ب -أودع الدكتور ياسر مبمغ  2000دينار البنه أحمدكوديعة طويمة االجل في بنك فمسطين ،وكانت نسبة
( 4عالمات)

االحتياطي القانوني.% 10
في ظل ما سبق أوجد ما يمي:

 .1حجم النقود المصرفية .2 .حجم الوديعة المشتقة .3 .حجم االحتياطي القانوني .4 .العرض الكمي لمنقود .
(11عالم ة )

السؤال الرابع:
أ  -اذكر الوظائف الهامة التي تؤديها األسواق المالية؟

(3عالمات)

ب -كيف يمكنك معالجة التضخم باستخدام السياسة النقدية؟وهل هي سياسة نقدية انكماشية أم توسعية؟

(3عالمات)

ج -إذاكانت بمدك تتبع نظام سعر الصرف المعوم ،فاذكر أهم العوامل المؤثرة عمى أسعار العمالت المعومة؟

(3عالمات)

د -ما هي السمات (الصفات) التي يجب توافرها في سوق األوراق المالية لتحقيق الكفاءة العالية؟

(عالمتان)
(11عالم ة )

السؤال الخامس:

أ  -منأحد أساليب التمويل لمبنك اإلسالمي (صيغة السمم وصيغة االستصناع) ،قارن بينهم من حيث التعريف
واإلجراءات الالزمة لتكوين العقد بين البنك اإلسالمي والعميل؟
ب-اذكر خصائص دالة الطمب عمى النقودلالقتصاديفريدمان؟
د -ماهي أنواع مؤسسات اإليداع لممؤسسات المالية الوسيطة مع الشرح؟

" تمنياتي لكم بالتوفيق "

2

(5عالمات)
(3عالمات)
(3عالمات)

