
 

 

 

 162حتى صـ   152النظام المالي في االقتصاد من صـ

 

 أوال : أكمل كل عبارة من العبارات التالية بما يناسب كل منها :       

 األوراق المالٌة          ) أسهم و سندات (ٌشتمل سوق رأس المال بشكل اساسً على سوق   -1

 االسواق المالٌة   من أهم المؤسسات المالٌة التً تعزز تسهٌل نقل االموال من المقرضٌن إلى المقترضٌن تسمى  -2

 البنك المركزي       الجهة الوحٌدة المسئولة عن طباعة و إصدار العملة فً الدولة تسمى  -3

 الحكومة     بنك البنوك ٌتصف البنك المركزي بأنه بنك االصدار و أٌضا بنك  -4

 البنك المركزي   بنك الحكومة اسم ٌطلق على  -5

 ثانيا : ما المقصود بكل من المفاهيم و المصطلحات االقتصادية التالية :     

  النظام المالً : -1

 هو مجموعة من القواعد و االجراءات التً تنظم أسواق و مؤسسات معٌنة ٌتم بها بٌع وشراء    

 الخدمات المالٌة و التأمٌن 

 ٌداع :شهادات اال -2

 شهادات تصدر عن البنوك التجارٌة  تثبت اٌداع مبلغ معٌن بعوائد و بفترة محددة 

 األسهم : -3

 هً ورقة مالٌة تمثل كأداة ملكٌة لحصة فً راس مال الشركات المساهمة 

 السندات : -4

 تمثل كأداة دٌن على مصدر السند و تدر دخال ثابتا على حامله هً ورقة مالٌة

 األوراق التجارٌة : -5

 بٌت االفراد و الشركات و المؤسسات بالطرق التجارٌة ولها شروط  تداوللاوراق غٌر االوراق النقدٌة قابلة ل

 محددة تخصم لدى البنك التجاري مثل الكمبٌالة و الشٌك 

 البنك المركزي : -6

ٌة التً هو البنك المسئول عن الجهاز المصرفً و تنظٌم اصدار النقد و ٌشرف وٌراقب على العملٌات المصرف

 تتم عن طرٌق مؤسسات الجهاز المصرفً 

 البنوك التجارٌة : -7

 هً مؤسسات مالٌة تقبل الودائع من االفراد و الهٌئات و المؤسسات بحٌث تستخدمها فً منح القروض و السلف 

  الودائع المصرفٌة : -8

ائد نقدي سواء بالعملة هً المبالغ النقدٌة المستحقة لعمالء البنك من افراد و مؤسسات مقابل الحصول على ع

 المحلٌة أو العمالت االجنبٌة 

 القروض : -9

هً عملٌة تزوٌد االفراد و المؤسسات بالمبالغ النقدٌة المطلوبة على ان ٌتعهد المدٌن بسدادها و فوائدها و 

 عموالتها المستحقة على اقساط و بالوقت المحدد و المتفق علٌه بٌن المدٌن و البنك

 ة :البنوك المتخصص - 11

 هً مؤسسات مالٌة ال تزاول نشاط البنوك التجارٌة و تهتم فقط فً انعاش قطاعات محددة فً االقتصاد

 

 



 

 

 

 

 ثالثا : أكمل المخططات السهمية التالية :          

 األسواق المالٌة -1

 

 

 

 

 المقترضٌن            المقرضٌن                

 

 

 ٌشمل كل من :              ٌشمل كل من :               

   االفراد -1                 االفراد -1

 المؤسسات  -2                  المؤسسات -2

  الحكومة  -3                        الحكومة -3

 أشكال المؤسسات المالٌة فً الدولة -2

 

 

 سوق  راس المال              سوق النقد          

 

 وظائف البنك المركزي -3

 

 

 بنك البنوك    بنك الحكومة     بنك االصدار        

 

 وظائف البنوك التجارٌة -4

 

 

 

 

 تقدٌم القروض و التسهٌالت االئتمانٌة       خلق النقود                   قبول الودائع              



 

 

 

 

    

 رابعا : بماذا تفسر كل عبارة من العبارات التالية :          

 1وجود النظام المالً  أهمٌة -1

  تسهٌل انتقال االموال بٌن االفراد و المؤسسات 

   وسٌط لتسهٌل انتقال االموال بٌن المقرض و المقترض 

 1أهمٌة سوق النقد  -2

  تأمٌن سٌولة نقدٌة قصٌرة األجل لغرض االستهالك 

 1أهمٌة سوق رأس المال  -3

  توفٌر سٌولة نقدٌة طوٌلة الجل تتصف بأنها كبٌرة نسبٌا من التً توفرها سوق النقد 

  تموٌل انشاء المشروعات التً تحتاج وقتا طوٌال لتنفٌذها 

 1أهمٌة سوق األوراق المالٌة  -4

 تعتبر من أهم المؤسسات المالٌة فً اي اقتصاد 

  استخدام و التعامل مع االوراق المالٌة من قبل االفراد و المؤسسات 

   جذب المدخرات و الفائض من االموال فً انشاء و تطوٌر المشارٌع المختلفة 

 1ٌعتبر البنك المركزي بنك االصدار  -5

 النه : الجهة الوحٌدة المسئولة عن طباعة و إصدار عملة البلد 

 1ك البنوٌعتبر البنك المركزي بنك  -6

 الن : 

  جمٌع البنوك التجارٌة تحتفظ بحسابتها مع البنك المركزي 

  ٌقوم بتسوٌة أرصدة المقاصة بٌن البنوك التجارٌة 

 االحتفاظ بودائع البنوك التجارٌة و القٌام بمهمة المقرض االخٌر للبنوك التجارٌة عند الحاجة 

 لتعلٌمات الصادرة من البنك المركزيقٌامه بمراقبة البنوك التجارٌة و متابعتها بما ٌتوافق مع ا 

 1الحكومة ٌعتبر البنك المركزي بنك  -7

 ألنه : 

  ٌؤدي الخدمات المصرفٌة نٌابة عن الحكومة 

  ٌحتفظ بأرصدة حسابات الحكومة من وزارات و هٌئات 

 1تختلف البنوك المتخصصة عن البنوك التجارٌة  -8

 النه :

  ن االنشطة االقتصادٌة متوفٌر القروض لخدمة نوع معٌن 

  معظم عملٌاته تشمل قروضا طوٌلة االجل لمختلف القطاعات 

   ال ٌقوم بقبول ودائع االفراد 

  ال ٌقوم بالعملٌات المصرفٌة التً تقوم بها البنوك التجارٌة 

 لٌست السلع و الخدمات فقط ما ٌتم تبادلها بٌن االفراد و المؤسسات باستخدام النقود  -9

 الن :  



 

 

  بٌع وشراء لكثٌر من الخدمات المالٌة كاألسهم و السنداتهناك 

  وهناك إقراض النقود و اقتراضها 

  هناك بٌع بولٌصة التامٌن وشرائها 

 

 سادسا : قارن بين كل مما يلي :

 

 أوجه المقارنة

 

 سوق النقد

 

 سوق راس المال

 طوٌل االجل قصٌر اآلجل  فترة التموٌل     

األدوات المالٌة 

 المتداولة

 األوراق التجارٌة   -قروض  

 شهادات االٌداع 

 االسهم و السندات 

 تموٌل انشاء مشارٌع  استهالكً الغرض من التموٌل

 

 
 اوجه المقارنة

 

 
 البنك المركزي

 
 البنوك التجارٌة

 
 البنوك المتخصصة

 
 التعرٌف

 

هو البنك المسئول عن الجهاز 
المصرفً و تنظٌم اصدار النقد و 

ٌشرف وٌراقب على العملٌات 
المصرفٌة التً تتم عن طرٌق 

 مؤسسات الجهاز المصرفً 

هً مؤسسات مالٌة تقبل الودائع 
من االفراد و الهٌئات و 

المؤسسات بحٌث تستخدمها فً 
 منح القروض و السلف 

 

هً مؤسسات مالٌة ال تزاول 
شاط البنوك التجارٌة و تهتم ن

فقط فً انعاش قطاعات محددة 
 فً االقتصاد

 

 
 

 الوظائف
 

 

 = بنك االصدار
 = بنك الحكومة 

 = بنك البنوك
 

 = قبول ودائع 
 = خلق النقود 

= تقدٌم القروض و التسهٌالت 
 االئتمانٌة 

= توفٌر القروض لخدمة نوع 
 معٌن من االنشطة االقتصادٌة 

 ودائع االفراد= ال ٌقبل 
= ال ٌقوم بالعملٌات المصرفٌة 
 التً تقوم بها البنوك التجارٌة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 268إلى صـ   263االقتصاد الخارجً   من صـ 

 أوال : أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسب كل منها :

 االنكماش      الظاهرة االقتصادٌة المترتبة على قلة حجم الواردات تسمى  -1

   قيود غير جمركيةو   قيود جمركية    هناك نوعان من القٌود على الصادرات و الواردات هما  -2

 روسيا االتحادية الدولة التً وضعت قٌودا على صادرات الحبوب خارج حدودها خالل فترة زمنٌة معٌنة اسمها  -3

 2959 تم إنشاء منطقة التجارة الحرة األوربٌة فً عام  -4

 دول 7 ٌبلغ  1959تً أنشأت منظمة التجارة األوربٌة فً عام عدد الدول األوربٌة ال -5

 2991 تم توقٌع اتفاقٌة التجارة الحرة لشمال أمرٌكا فً عام  -6

  كندا و الواليات المتحدة و المكسيك هً 1992الدولة التً وقعت اتفاقٌة التجارة الحرة لشمال أمرٌكا عام  -7

 

 حات التالٌة :ثانٌا : ما المقصود بكل من المفاهٌم و المصطل

 :التبادل التجاري  -1

 عملية تبادل السلع و الخدمات بين الدول بغرض تحقيق المنفعة للحصول على احتياجاتها من السلع و الخدمات هو

 :التخصص فً االنتاج  -2

 هو قدرة بعض الدول على انتاج سلعة ما مقارنة بالدول االخرى بأقل تكلفة و أكثر كفاءة 

 :الصادرات  -3

 هً عملٌة قٌام الدول و االفراد ببٌع السلع و الخدمات المنتجة محلٌا إلى الدول االخرى 

 : الواردات  -4

 هً عملٌة قٌام الدول و االفراد بشراء السلع و الخدمات المنتجة خارج الدولة 

 :التعرفة الجمركٌة  -5

 المصدرة أو المستوردةهً ضرٌبة تفرض على السلعة فً حالة عبورها خارج الحدود الجغرافٌة للدولة 

 :نظام الحصص  -6

 هو القٌد الكمً على كمٌة أو قٌمة السلع المسموح بتصدٌرها أو استٌرادها 

 :اتفاقٌة االتحاد الجمركً  -7

ٌتبنى فٌها االعضاء سٌاسة خارجٌة تجارٌة موحدة وذلك بفرض تعرفة جمركٌة موحدة على هً اتفاقٌة تجارٌة 

 الدول خارج االتحاد 

 بماذا تفسر كل عبارة من العبارات التالٌة :ثالثا : 

 1قٌام التبادل التجاري بٌن الدول  -1

 بسبب : 

  توفٌر السلع و الخدمات للشعوب التً تحتاجها 

   تخصص بعض الدول فً انتاج سلع معٌنة 

 1تقوم الدول بفرض قٌود على الصادرات من السلع و الخدمات  -2

 بسبب :

 ن انخفاض المعروض من هذه السلعحماٌة السوق المحلٌة لهذه الدول م 

  تخوف هذه الدول من ارتفاع اسعار هذه السلع محلٌا 

 



 

 

 1من السلع و الخدمات تقوم الدول بفرض قٌود على الواردات  -3

  حماٌة السوق المحلٌة من منافسة السلع االجنبٌة للسلع المحلٌة 

 1د و الصلب قام االتحاد األوربً بوضع قٌودا على الواردات األمرٌكٌة من الحدٌ -4

 وربا بسبب تضرر الشركات المحلٌة فً أ 

  على صادرات الحدٌد و الصلب من خارجها ردة فعل على  القٌود االمرٌكٌة 

 1قامت الٌابان بحظر الواردات األمرٌكٌة من لحوم األبقار -5

 بسبب :  التأكد من سالمتها 

   1لالتفاقٌات التجارٌة فوائد كثٌرة القتصادٌات دول العالم  -6

 :  ألنها

 تهدف إلى زٌادة حجم التبادل التجاري بٌن الدول 

   تحسٌن اختٌار المستهلك و مستوى معٌشة المجتمعات                تعزٌز النمو االقتصادي * 

 
 وجه المقارنة

 

 
 منطقة التجارة الحرة االوربٌة

 
 اتفاقٌة التجارة لشمال امرٌكا

 
 سنة التأسٌس

 

 
1959 

 

 
1992 

 
 الدول
 

 
 دول 7

 
 دول 3

 

 أذكر ما ٌلً : 

 االسس ) مقومات ( التً تقوم علٌها عملٌة التبادل التجاري بٌن الدول  -1

  التخصص فً االنتاج         الفروقات الجغرافٌة و المناخٌة فً االنتاج        الحاجة إلى المواد الخام 

 أنواع القٌود على الصادرات و الواردات  ) قٌود التبادل التجاري  (  -2

 قٌود جمركٌة                    قٌود غٌر جمركٌة 

 أهم القٌود الجمركٌة التً تفرض على الصادرات و الواردات  -3

 التعرفة الجمركٌة 

 أهم القٌود غٌر الجمركٌة التً تفرض على الصادرات و الواردات  -4

 الحصص       =  قٌود التصدٌر الطوعٌة         = القٌود االدارٌة و الفنٌة والتنظٌمٌة= نظام 

 

 

 

 

 

 



 

 

 181إلى صـ   172االقتصاد الكويتي  من صـ 

 أوال : أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسب كل منها :

 النفط   المورد الطبٌعً و العصبً و األساسً لالقتصاد الكوٌتً اسمه  -1

 % 51    ٌمثل النفط نسبة من االنتاج المحلً االجمالً لدولة الكوٌت تصل الً  -2

 % 95   تمثل الصادرات النفطٌة نسبة من جملة صادرات دولة الكوٌت تصل الى -3

 % 93  العامة للمٌزانٌة العامة لدولة الكوٌت على االٌرادات النفطٌة بنسبة تصل إلى تعتمد االٌرادات  -4
 االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط و التنمية      تي أنشئت بغرض وضع رؤية للتنمية في دولة الكويت أسمها الهيئة الحكومية ال -5

 الهٌئة العامة لالستثمار    الهٌئة التً تعتبر الزراع االستثماري لحكومة دولة الكوٌت اسمها  -6

 الهٌئة العامة للصناعة     اسمها  هٌئة عامة مستقلة معنٌة بتشجٌع و تطوٌر الصناعة الكوٌتٌة المحلٌة -7

 هيئة سوق المال  وراق المالية في الكويت تسمى هيئة حكومية مستقلة تتولى االشراف على تنظيم و تطوير و مراقبة أنشطة األ -8

 االدارة العامة للجمارك  عن مراقبة دخول و خروج البضائع فً الكوٌت تسمى  مسؤولةهٌئة حكومٌة مستقلة  -9

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  أكثر دول العالم اقتصادٌا فً الوقت الحاضر أسمها  -11

 الٌابان  ثانً اكثر دول العالم اقتصادٌا فً الوقت الحاضر اسمها  -11

 ضعفا   22  حوالً  2113إلى عام  1951تضاعف دخل الفرد فً كورٌا الجنوبٌة من عام  -12

  ضعفا   21      حوالً 2113 عام إلى 1945 عام من الٌابان فً الفرد دخل تضاعف -13

 

 - :  ثانٌا : بماذا تفسر كل عبارة من العبارات التالٌة

 ٌعتبر الموقع الجغرافً أحد مقومات االقتصاد الكوٌتً -1

 الن : = وقوعها على الخلٌج العربً ساهم فً ازدهار النشاط التجاري منذ القدم 

 = موقعا ٌتوسط العالم وقربها من شرق اسٌا فً تصدٌر النفط       

 = اصبحت مركزا استراتٌجٌا للتجارة        

 = تعتبر وصلة ربط بٌن أوربا و افرٌقٌا من جهة و بٌن اسٌا الوسطى وشبه القارة الهندٌة من جهة اخرى      

 اون الخلٌجًٌعتبر االقتصاد الكوٌتً من أهم اقتصادٌات دول مجلس التع -2

 أهمٌة االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطٌط و التنمٌة فً االقتصاد الكوٌتً -3

 أهمٌة االدارة العامة للجمارك فً االقتصاد الكوٌتً -4

 ضرورة تنوٌع مصادر الدخل فً دولة الكوٌت  -5

 صعوبة تصنٌع السٌارات فً دولة الكوٌت -6

 لخامضرورة بٌع المشتقات النفطٌة بدال من بٌع النفط ا -7

 أن تتحول إلى مركز مالً و تجاري تمتلك الكوٌت مقومات تمكنها من  -8

 ضرورة تطوٌر الجزر الكوٌتٌة  -9

 تنمٌة البشر أهم و أسمى من تنمٌة الحجر  -11

 للفرد دور مهم فً مستقبل اقتصاد دولة الكوٌت  -11

 ثالثا : أذكر ما ٌلً :  

 أهم مقومات االقتصاد الكوٌتً -1

 القتصادي فً دولة الكوٌتأهم المؤسسات ذات الطابع  -2

 أهم التحدٌات الرئٌسة التً ٌواجهها االقتصاد الكوٌتً -3



 

 

 طرق تنوٌع مصادر الدخل بعٌدا عن النفط فً دولة الكوٌت -4

 تجربة الٌابان فً التنمٌة البشرٌة -5

 رٌا الجنوبٌة فً التنمٌة البشرٌةتجربة كو -6

 291إلى صـ  285الفصل الثامن  : مقدمة فً المشارٌع الصغٌرة من صـ 

 أوال : أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسب كل منها :

 م1111العام الذي تم فٌه انشاء الصندوق الوطنً لرعاٌة و تنمٌة المشروعات الصغٌرة و المتوسطة بالكوٌت  -1

 %11111تمثله المشارٌع الصغٌرة فً الٌابان من إجمالً عدد المشارٌع فً القطاعات المختلفة تصل  نسبة ما -2

 %1111بة ما ٌعتمد علٌه قطاع صناعة السٌارات فً الٌابان على المشارٌع الصغٌرة تصل إلى نس -3

 %1111نسبة ما ٌعتمد علٌه قطاع صناعة االدوات الكهربائٌة فً الٌابان على المشارٌع الصغٌرة تصل إلى  -4

 111111تسمى  م1896عام  المدٌنة االمرٌكٌة التً أسس فٌها هنري فورد شركته لصناعة السٌارات -5
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