
أسئلة المراجعةمقرر النقود والبنوك

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

مليون دوالر، وكان مجموع  1151إذا علمت أن كمية النقد السائل في التداول وخزائن البنوك في اقتصاد ما هي  (1)

مليون دوالر، وكانت القيمة السوقية للسندات  06اإللزامية )القانونية( التي يحتفظ فيها البنك المركزي  االحتياطيات

  مليون دوالر، فإن القاعدة النقدية في هذا االقتصاد تساوي: 51الحكومية التي تحتفظ بها البنوك تساوي 

  مليون. 59 (أ )

 مليون. 3959 (ب )

 مليون. 3861 (ج )

 مليون. 3969 (د )

اإلجابات التالية ال تعد توسعاً في السياسة النقدية:أحدى  (5)

  شراء األوراق المالية. (أ )

  فرض سقوف ائتمانية قطاعية. (ب )

 خفض نسبة االحتياطي اإلجباري. (ج )

  خفض سعر إعادة الخصم. (د )

 من مزايا قاعدة السبائك الذهبية على قاعدة المسكوكات الذهبية أن قاعدة السبائك: (3)

  الذهب. حدت من حجم المضاربات على (أ )

  حدت من الحاجة إلى غطاء كامل من الذهب للعملة. (ب )

  حلت مشكلة ندرة الذهب. (ج )

  ليس لها أية مزايا على قاعدة المسكوكات الذهبية. (د )

 في صيغة المضاربة, إذا كان البنك يقدم التمويل والمستثمر يقدم الخبرة: (4)

 يسمى البنك "المضارب" والمستثمر "المضارب معه". (أ )

  "رب المال" والمستثمر "المضارب".يسمى البنك  (ب )

يسمى المستثمر "مضاِرب" و البنك "رب الخبرة". (ج )

 يسمى البنك "مضاِرب" والمستثمر "رب الخبرة". (د )

 كل مما يلي يعد من وظائف البنوك التجارية ما عدا: (1)

  خصم األوراق التجارية. (أ )

  قبول الودائع. (ب )

  أدارة عرض النقد. (ج )

  تقديم التسهيالت االئتمانية. (د )

 من أهم اإلضافات ومما خلص إليه باومول وتوبين في نظريتهما حول الطلب على النقود أن: (0)

  سعر الفائدة متذبذب في األجل القصير. (أ )

  سعر الفائدة يؤثر في سرعة دوران النقود. (ب )

  سعر الفائدة ال يؤثر في دافع المضاربة. (ج )

  ت.سعر الفائدة يؤثر في كل من دافع المضاربة والتحوط والمبادال (د )
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 تختل وظيفة النقود كمخزن للقيمة في ظل: (7)

  انخفاض معدالت الفائدة. (أ )

  ارتفاع معدالت البطالة. (ب )

  ارتفاع المستوى العام لألسعار. (ج )

 النمو االقتصادي. (د )

  من أهم المميزات االقتصادية على المستوى الكلي للتمويل اإلسالمي أنه: (8)

  ال يتأثر باألزمات المالية الدولية. (أ )

  الربح بشكل متساوي بين البنك والمستثمر.يوزع  (ب )

ل البنك الممول جزء من مخاطر االستثمار المباشر، مما يؤدي الى حرصه في انتقاء ما يموله من  (ج ) يحمِّ

  مشاريع.

  ال يحمل المستثمر مخاطر كبيرة. (د )

 51666ئل بمقدار ما هي كمية النقود القصوى التي يمكن خلقها في نظام مصرفي مؤلف من بنك واحد وفيه نقد سا (5)

% وال 8رياالً، علماً بأن األفراد يحتفظون بكل ما لديهم من نقٍد في ذلك البنك وأن نسبة االحتياطي القانوني تساوي 

  توجد هنالك تسربات أخرى؟

  رياالً. 135911 (أ )

  رياالً. 559111 (ب )

  رياالً. 565911 (ج )

  رياالً. 511111 (د )

بشراء بعض السلع ثم يعرضها للبيع بربح _____ يتفق عليه مع في المرابحة البسيطة يقوم البنك اإلسالمي  (16)

  الطرف المشتري.

  أكبر (أ )

  مجهول (ب )

  أقل (ج )

  معلوم (د )

 عمليات السوق المفتوحة من أدوات السياسة النقدية، حيث يقوم البنك المركزي: (11)

  ببيع لألوراق المالية الحكومية فقط. (أ )

  بشراء لألوراق المالية الحكومية فقط. (ب )

  األوراق المالية الحكومية.ببيع و شراء  (ج )

  بإدارة إصدار العملة المحلية. (د )

 تحتفظ البنوك باألرصدة لدى بنوكها المراسلة لغايات: (15)

  مقابلة طلبات التحويالت الخارجية. (أ )

  إدارة مخاطر السيولة. (ب )

  التحوط. (ج )

  تحقيق العوائد من الفوائد المدفوعة عليها. (د )

 عر الفائدة يؤدي إلى أن األفراد يفضلون:وفق دافع المضاربة عند كينز فإن انخفاض س (13)

  االحتفاظ بالنقود. (أ )

  تحويل النقود إلى ذهب و فضة. (ب )

  تحويل النقود إلى أصول مالية. (ج )

  تحويل النقود المحلية إلى عمالت اجنبية. (د )



أسئلة المراجعةمقرر النقود والبنوك

  المالءة المالية للبنك تصف: (14)

 قدرة موجودات البنك على تغطية مطلوباته. (أ )

  قدرة البنك على تسييل أصوله. (ب )

  سرعة البنك في تحصيل الديون المستحقة. (ج )

  حجم ودائع البنك (د )

رياالً في البنك وكان الحد األقصى الذي يسمح للبنك  01666إذا علمت أنه إذا قام شخص ما بإيداع  (11)

 رياالً، فأننا نستنتج أن االحتياطي القانوني في هذا النظام المصرفي هو: 06416إقراضه من هذه الوديعة هو 

  %5 (أ )

  %5 (ب )

  %33 (ج )

  %9 (د )

 أي مما يلي ليس من مساوئ نظام المقايضة؟ (10)

  تعيق النمو في عمليات التجارة. (أ )

  عرضة للتذبذبات في القوة الشرائية. (ب )

  ال تشجع على التخصص في االنتاج. (ج )

  أنها غير كفؤة للتبادل. (د )

 إذا احتاج البنك التجاري إلى إعادة خصم األوراق التجارية فإنه يلجأ عادةً إلى: (17)

  المحلية.البنوك  (أ )

  البنك المركزي. (ب )

  البنوك اإلسالمية. (ج )

  البنوك الدولية. (د )

 وفقاَ للكالسيك، فإن سرعة دوران النقود تعتمد على كل مما يلي باستثناء: (18)

  مدى تطور نظام الدفوعات. (أ )

  مستوى الثقة في الجهاز المصرفي . (ب )

  سعر الفائدة. (ج )

  مدى انتشار البنوك وفروعها. (د )

 أداة انتقائية )غير كمية( للسياسة النقدية؟أي من التالية تعتبر  (15)

  سعر نافذة اإليداع. (أ )

  عمليات السوق المفتوحة. (ب )

  االحتياطي القانوني. (ج )

  ترشيد االئتمان. (د )

 كل مما يلي يعد التزاماً على البنوك التجارية التقليدية باستثناء: (56)

  رأس المال المدفوع. (أ )

  التسهيالت االئتمانية المباشرة. (ب )

  الموزعة.األرباح غير  (ج )

 . الودائع (د )


