
 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي
    كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

                     ساعة ونصف المدة:                              16/01/2023: التاريخ              قسم العلوم االقتصادية/ ادلالية احملاسبية    
 االقتصاد النقدي وسوق رؤوس األموالمتحان السداسي األول في مقياس ا 

 ........................................ الفوج: ................ القسم: ................................... االسم واللقب:
 

 ائةة نن ودتتصحح العبارات اخل السؤال األول:
 األساليب النوعية ىي أدوات يستطيع من خالذلا البنك ادلركزي التحكم يف نمجايل حجم االئتمان ادلمنوح من البنوك التجارية  -
- .................................................................................................................... 
 .بنوك اإلسالمية مضاربة مقيتةالودائع بتون تفويض يف ال -
- .................................................................................................................... 
  ضمان فقط.ا عنصر ذلامل  النقود وتعتمت يف مواردىا عل  الودائع ااجارية ورأس ختىي مؤسسات ال  ادلؤسسات ادلالية غري النقتية -
- .................................................................................................................... 
  .تستهتف توظيفا حقيقيا لألموالو  يتم فيها عقت اتفاقيات يتم تنفيذىا يف تاريخ الح  السوق اليت ىي السوق احلاضرة -
- .................................................................................................................... 

 :سؤال الثانيال

 وىو. تشري العبارة نىل أحت أىم مبادئ النظرية النقتية التقليتية النقود ليست نال عربة لنقل القيم وىي رلرد حجاب لتغطية احلقيقة"" 
 ..........................................................................................ويقصت بو: ... ....................

 .............................. أثبت عتم صحتوقت رفض كينز ىذا ادلبتأ و و . ....................................................
............................................................................................................................ 

 :التالية صطلحاتادلشرح ا الثالث: السؤال

 :المجمعات النقدية -1
................................................................................................. 

....................................................................................................................... 
 ... ................................................................................................: اشباه النقود -2

....................................................................................................................... 
 ......................................................................................: إعادة خصم الوراق التجارية -3

........................................................................................................................... 
 



 البنك ادلركزي يف كل حالة من احلاالت التالية:أو اإلدراء ادلتبع من قبل النقتية  ةالسياسنوع حتد  :السؤال الرابع

 البنك المركزياإلجراء المتبع من قبل  السياسة المتبعةنوع 
توسعية الغرض منها التحكم يف نمجايل حجم كمية سياسة  

 االئتمان ادلمنوح من قبل البنوك 
............................................................. 

............................................ ................ 
............................................................ 

ادي نقرار معتل نعادة اخلصم مفضل يكون أقل من معتل اخلصم الع ....................................... .....
لقروض اليت تطلبها القطاعات ادلراد بالنسبة لألوراق التجارية وا

 تشجيعها 
النسبة الوادب عل  العميل دفعها من أموالو اخلاصة عنت ئلب  رفع .......................................

 .قرض من البنوك التجارية لشراء األوراق ادلالية
 الرقابة عل  شروط البيع االستهالكي

 
............................................................ 
............................................................ 

............................................................. 
 وضح بتقة أودو االختالف بني كل: :السؤال الخامس

 تاجر الورقة المالية السمسار
........................................................ 
....................................................... 
....................................................... . 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
 السوق الثانوي السوق األولي

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
........................................................ 
....................................................... 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
............................................................. 

 السند مالسه
........................................................ 
......................................................... 
......................................................... 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
 



 دامعة الشهيت محة خلضر الوادي
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري     قسم العلوم االقتصادية/ ادلالية احملاسبية                      

 متحان السداسي األول في مقياس االقتصاد النقدي وسوق رؤوس األموالاإلجابة النموذجية ال
 ./....................... الفوج: ........./....... القسم: ................/...................االسم واللقب: ................

 
 ائةة نن ودتتصحح العبارات اخل السؤال األول:

 األساليب النوعية ىي أدوات يستطيع من خالذلا البنك ادلركزي التحكم يف نمجايل حجم االئتمان ادلمنوح من البنوك التجارية  -
 االئتمان ...................نوع األساليب النوعية ىي .............التحكم يف أو ىي أدوات.....  األساليب الكمية -
 الودائع بتون تفويض يف البنوك اإلسالمية مضاربة مقيتة. -
 ...........صحيحة.......................................................................................... -
 ا عنصر ضمان فقط. ذلامل  النقود وتعتمت يف مواردىا عل  الودائع ااجارية ورأس ختىي مؤسسات ال  ادلؤسسات ادلالية غري النقتية -
عتمت يف مواردىا عل  ت وال......  ادلؤسسات ادلالية غري النقتية أو.......تخلق النقودسسات ىي مؤ  النقديةادلؤسسات ادلالية  -

 ضمان وليس استخدام ا عنصر ذلامورأس  بل على االقتراضالودائع ااجارية 
  .لألموالتستهتف توظيفا حقيقيا و  يتم فيها عقت اتفاقيات يتم تنفيذىا يف تاريخ الح  السوق اليت ىي السوق احلاضرة -
.... عقت اتفاقيات السوق  ىي السوق احلاضرةأو  المضاربة تستهتف................... و السوق  ىياآلجلة السوق  -

 وظيفا حقيقيا لألموالوتستهتف ت في نفس اللحظةوتنفيذىا 

 :سؤال الثانيال

وىو . تشري العبارة نىل أحت أىم مبادئ النظرية النقتية التقليتية النقود ليست نال عربة لنقل القيم وىي رلرد حجاب لتغطية احلقيقة"" 
النقود مجرد وسيط للتبادل وليست مخزن للقيمة وأي زيادة في كمية النقود لن تؤثر في النشاط ... ويقصت بو: حيادية النقود

من خالل التأثير  أثبت عتم صحتوبتأ و قت رفض كينز ىذا ادلو . االقتصادي بل تؤدي فقط إلى ارتفاعات سعرية في ظل ثبات اإلنتاج
على  i)العرض النقدي( إلى انخفاض سعر الفائدة وانخفاض MSحيث تؤدي زيادةزيادة العرض النقدي على سعر الفائدة 

السندات يؤدي إلى تخفيض تكلفة االقتراض للشركات التي ترغب في تمويل استثماراتها فيزيد االستثمار من ثم الناتج الكلي 
 والدخل

 :التالية صطلحاتادلشرح ا السؤال الثالث:

)من تردة سيولتها ل امصنفة وفق ،رلموعات شكل رلموع وسائل التفع ادلتوفرة يف االقتصاد مرتبة يف ىي :المجمعات النقدية -4
 ..خالل فرتة زمنية معينة لتى األشخاص ادلقيمني يف التولة( M4نىل أدناىا  M1أعل  دردة 

قيمة الرأمسالية الوىي أصول مرتفعة السيولة أي اليت ميكن حتويلها نىل سيولة بسرعة وبأقل خسارة وبتون فقتان : اشباه النقود -5
 ... التجارية وحسابات االدخار والتوفريذلا وتضم الودائع ألدل يف البنوك 



ىي قيام البنك ادلركزي بصرف دزء من قيمة الورقة للبنوك قبل تاريخ استحقاقها مث حتصيل : إعادة خصم الوراق التجارية -6
 قيمتها الكاملة من مصتريها يف تاريخ االستحقاق..

 ل البنك ادلركزي يف كل حالة من احلاالت التالية:حتد نوع السياسة النقتية أو اإلدراء ادلتبع من قب :السؤال الرابع

 اإلجراء المتبع من قبل البنك المركزي السياسة المتبعةنوع 
توسعية الغرض منها التحكم يف نمجايل حجم االئتمان كمية سياسة  

 ادلمنوح من قبل البنوك 
 : .............خفض سعر إعادة الخصم -
 ............. ...: خفض نسبة االحتياطي القانوني -
الدخول إلى السوق المفتوحة مشتريا لألوراق  -

 .......الحكومية
نقرار معتل نعادة اخلصم مفضل يكون أقل من معتل اخلصم  السياسة االنتقائية للقرض......... 

لقروض اليت تطلبها القطاعات ادي بالنسبة لألوراق التجارية واالع
 ادلراد تشجيعها 

النسبة الوادب عل  العميل دفعها من أموالو اخلاصة عنت ئلب  رفع ...........سياسة هامش الضمان.......
 .قرض من البنوك التجارية لشراء األوراق ادلالية

 الرقابة عل  شروط البيع االستهالكي
 

وضع شروط لمراقبة االئتمان االستهالكي كاشتراط دفع نسبة 
لتأثير عليها بالزيادة و/أو تحديد قيمة من قيمة السلع مسبقا أو ا

 األقساط وعددها 
 وضح بتقة أودو االختالف بني كل: :السؤال الخامس

 تاجر الورقة المالية السمسار
عملو ليس فيو سلائرة، فالسمسار ال يعمل حلسابو ولكنو 

 حيق  التالقي بني ادلشرتي والبائع مقابل رسوم معينة. 
ألنو يقوم بعملية شراء األوراق ادلالية حلسابو مث  التادر عملو أكثر سلائرة

يبيعها، ويعتمت دخلو عل  حجم الصفقات ادلعقودة وعل  قترتو عل  
 التنبؤ التقي  الجتاىات األسعار

 السوق الثانوي السوق األولي
ىو سوق االكتتاب أو اإلصتارات ااجتيتة، وىو السوق 

رقة وبني ادلكتتب الو الذي تنشأ فيو عالقة مباشرة بني مصتر 
ادلشرتي(، فهي سوق تتجمع فيها ادلتخرات ) األول فيها

 لتحويلها نىل استثمارات دتيتة مل تكن مودودة من قبل
 والعائت )سعر الفائتة( حيتده مصتر األوراق.

يها السابقة بعت االكتتاب ف اإلصتاراتىو السوق الذي يتم فيو تتاول 
بالبيع( وليس بني ادلستثمر واذليةة ) بني حاملها وبني مستثمر آخر
استثمارات قائمة من قبل وليست  زللهاادلصترة للورقة، أي أن األوراق 

والغرض منها ادلضاربة ومعتل العائت )ادلكسب الرأمسايل( يتحتد  دتيتة
 حسب ظروف العرض والطلب..

 السند السهم
وثيقة دين وصاحبو دائن للشركة/ يتحصل صاحبو عل  فائتة دورية السهم وثيقة ملكية وصاحبو شريك يف رأس مال الشركة/ 



يتحصل صاحبو عل  ربح متغري/ ولو احل  بالتتخل يف شؤون 
 اإلدارة/ليس لو تاريخ استحقاق )أدل(/ 

ثابتة /وليس لو احل  يف التتخل بنشاط الشركة/ ولو أدل وتاريخ 
ستحقاق معلوم/ ولو األولوية يف احلصول عل  مستحقاتو مقارنة ا

 بالسهم.
  


