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االوائل @

اؾوحدةذاألوىل:ؿفهومذادلالذوأفموتهذيفذحواتنا

أوًال

ـشأتذاؾنقودذوتطورفا

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
شي لو قيمة معلومة بعرف الناس مقبول للتداول بينهم
-1النقود:ىي أي ْ
-2االكتفاء الذايت :اعتماد اإلنسان يف توفري صبيع حاجاتو الالزمة لعيشو على ما ينتجو بنفسو دون احلاجة إىل ما ينتجو
اآلخرين
-3ادلقايضة  :تبادل األفراد يف ما بينهم مباشرة منتجاهتم من السلع واخلدمات ؛حيث يكون البائع نفسو ادلشًتي
-4البنك ادلركزي  :ىو بنك حكومي غري ىادف للربح ويتوىل إصدار النقود ويشرف على البنوك
السؤال الثاين تتبع نشأة النقود
االكتفاء الذايت –ادلقايضة –استخدام سلعة كوحدة قياس –ادلعادن الثمينة –النقود
السؤال الثالث  :اذكر عيوب ادلقايضة
-1صعوبة توفري وسيلة صاحلة الختزان القيمة
-2صعوبة إغلاد مقياس واحد للتبادل
-3عدم توافق رغبات البائع وادلشًتي يف نفس الوقت
-4صعوبة ذبزئة بعض السلع
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-5صعوبة توفر وحدة مناسبة للدفع اآلجل
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االوائل @

السؤال الرابع  :اذكر أىم خصائص النقود
-1القبول العام يف الوفاء اباللتزامات من جانيب ادلتعاملني
-2الثبات النسيب يف القيمة عند استخدامها كوحدة للقياس
-3التجانس التام بني الوحدات ادلتماثلة يف القيمة

-4القابلية للتجزئة وعدم التلف

-5سهولة احلمل والنقل

-6ال ؽلكن تزويرىا بسهولو

السؤال اخلامس :اذكر أىم وظائف النقود
-1وسيط يف التبادالت التجارية

-2مقياس للقيمة

-3أداة الختزان القيمة

-4أداة للمدفوعات ادلؤجلة

-5تسهيل عملية ادلبادلة للسلع واخلدمات واالقتصاد يف الوقت واجلهد

ثانيا

حاجاتذوأفدافذحنققهاذبادتخدامذادلالذ

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1ادلال  :ىو كل ما ػلوزه اإلنسان لنفسو وؽللك حرية التصرف بو
-2ادللكية الفكرية  :ىي رلموعة احلقوق اليت ربمي اإلنتاج الفكري واإلبداعي
-3العالمة التجارية :ىي إشارة شليزة تبني بعض السلع اخلاصة ابلشركة لتميزىا عن غريىا وىي زلمية دبوجب القانون
-4احلاجة  :ىي شعور ابحلرمان أو نقص يلح على الفرد شلا يدفعو إىل القيام دبا يساعده يف القضاء على ىذا الشعور إلشباع
حاجتو
 -5ىرم ماسلو :ىي نظرية نفسية وضعها العامل أبراىام ماسلو تناقش ترتيب احلاجات لدى اإلنسان اليت تؤثر يف سلوكو
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السؤال الثاين  :اذكر أصناف ادلال
أ) يتم تصنيف ادلال إىل  -1مال مادي  :نقود –سيارة –عقار
-2مال غري مادي  :ادللكية الفكرية –العالمة التجارية
ب)يتم تصنيف ادلال إىل -1مال استهالكي  :طعام –شراب
-2مال استعمايل :عقار –سيارة –عالمة ذبارية
السؤال الثالث  :وضح احلاجات لدى ماسلو وفقا ألعليتها
-1احلاجات الفسيولوجية :ىي احلاجات األساسية وتعد من أىم احلاجات مثل الطعام والشراب والنوم والسكن
-2احلاجة إىل األمن  :ىي احلاجة إىل األمن واالستقرار والسالم
-3احلاجات االجتماعية :ىي احلاجة إىل االنتماء للمجتمع من خالل النوادي وادلنظمات ادلهنية
-4احلاجة إىل التقدير  :ىي حاجة الفرد يف ربقيق ادلكانة االجتماعية والشعور ابحًتام اآلخرين لو واإلحساس ابلثقة والقوة
-5احلاجة إىل ربقيق الذات  :ىي أمسى احلاجات من خالل تعظيم استخدام قدراتو ومهاراتو وربقيق االصلازات واإلبداع

ثالثا

اؾوعيذادلاؾيذوادلولذؾالدتهالك

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1االستهالك الرشيد  :االستخدام األمثل للموارد لسد احلاجات عن طريق توجيو ادلال ادلتوفر لدينا ضلو تلبية احلاجات
الضرورية وعدم االندفاع ضلو استهالك غري الالزم
-2النزعة االستهالكية :ادليل الشديد إىل عمليات اإلنفاق وشراء البضائع بكميات كبرية دون إدراك مدى احلاجة إليها
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-3اإلنفاق التفاخري  :ىو إنفاق ادلال على شراء أشياء ال ضلتاج إليها ولكن نقصد من شرائها حب الظهور ومتابعة ادلوضة
وتقليد اآلخرين حىت يف ظل قلة الدخل
السؤال الثاين  :انقش العبارة التالية ( إن ادلال خادم جيد ولكنو سيد فاسد )
يكون ادلال خادم جيد من خالل توفري األمان والسعادة لألسرة والتمييز بني احلاجات والرغبات وادلفاضلة بني القيمة واجلودة
من خالل التدبر وحسن التقدير ويكون ادلال سيد فاسد إذا كان اإلسراف والتبذير والبخل واإلنفاق على الكماليات
والشكليات دون وعي وإدراك

رابعا

اؾعمالت

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1الوحدة النقدية  :أي القطعة النقدية الرئيسة اليت تستخدمها دولة ما كأساس لعملتها
-2العملة :وحدة مقبولة للتبادل التجاري داخل الدولة أو خارجها
-3سعر الصرف :ىو السعر الذي يتم على أساسو ربويل عملة معينة إىل عملة أخرى
-4الفوريكس:تبادل العمالت األجنبية أي بيع وشراء العمالت األجنبية هبدف الربح
-5التضخم :ىو االرتفاع ادلستمر يف األسعار مع اطلفاض قيمة النقد الشرائية
-6سعر الفائدة :ىو معدل الزايدة اليت تدفع للمقرض مقابل احلصول على ادلال أو ىي شبن استعمال ادلال من قبل ادلقًتض
-7العرض :ىو قدرة ادلنتج أو رغبة يف إنتاج كمية من السلعة أو خدمة معينة وعرضها للبيع بسعر معني يف وقت معني
-8الطلب :ىو الرغبة ادلدعمة بقوة شرائية للحصول على سلعة أو خدمة معينة بسعر معني يف وقت معني
-9حجم إنتاج الصادرات يف دولة ما :كامل الصادرات من إنتاج دولة ما
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السؤال الثاين :وضح العوامل اليت تؤثر يف سعر الصرف
-1التضخم:كلما زاد معدل التضخم يف بلد ما ينخفض قيمة عملة ذلك البلد والعكس
-2سعر الفائدة  :إن سعر الفائدة على العملة من األسباب اليت ربفز ادلستثمرين على امتالكها فإذا كان سعر الفائدة مرتفعا
زاد اإلقبال على ىذه العملة وارتفع الطلب والعكس
-3العرض :كلما زاد الطلب على العملة ارتفع سعر صرفها مقابل العمالت األخرى والعكس
-4حجم إنتاج الصادرات يف الدولة مصدرىا العملة :إن حجم الصادرات الكبري يعرب عن قدرة الدولة على بناء احتياطي من
العملة األجنبية شلا يعزز مكانة العملة الوطنية وػلسن سعر صرفها والعكس
مالحظة :للتعرف على أسعار الصرف للعمالت األجنبية يتم زايرة ادلوقع االلكًتوين www.currency-
converter.org.uk
اجلدول التايل يبني أمساء العمالت يف بعض لدول
الدولة

اسم العملة ورمزىا

األردن

دينار JOD

السعودية

رايل SAR

الكويت

دينارKWD

قطر

رايل QAR

الوالايت ادلتحدة

دوالرUSD

بريطانيا

جنيةGBP

االرباد األورويب

يوروEUR
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خامسا

ادلواردذاؾشخصوةذواألدرقة

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1األجر :ىو مقدار ادلال الذي غلنيو الشخص بدل قيامة بعمل ما
-2دخل األسرة  :ىو كل ما سبلكو األسرة أو تتمتع حبق التصرف بو
-3ادلوارد األسرية  :صبيع اإلمكاانت البشرية وغري البشرية ادلتاحة لألسرة اليت تستخدمها وتستفيد منها يف تلبية حاجاهتا
ادلتعددة يف ربقيق أىدافها
السؤال الثاين  :اذكر أنواع ادلوارد األسرية
-1موارد بشرية :العلم ،الطاقة واجلهد ،القدرات  ،ادلهارات ،ادليول واالذباىات
-2موارد غري بشرية  :الوقت  ،الدخل  ،ادلمتلكات اخلاصة  ،التسهيالت واخلدمات االجتماعية واالقتصادية
السؤال الثالث  :وضح مصادر الدخل األسري
-1الدخل ادلايل :مثل األجر ،التجارة  ،إيراد شلتلكات عقارية وذبارية وزراعية  ،ادلكافأة
-2الدخل غري ادلايل :البضائع االستهالكية اليت ػلصل عليها الفرد من شلتلكاتو دون دفع شبنها أو اليت ػلصل عليها من تعليم
رلاين وصحة ووسائل الًتفية اجملانية
-3الدخل غري ادلنظور :مثل وقت أفراد األسرة وجهودىم وقدراهتم ومهاراهتم ومعارفهم اليت تستخدم يف اصلاز أعمال مفيدة
وتوفري ادلال
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سادسا

إعدادذادلوازـةذاؾشخصوة

السؤال األول :ما ادلقصود ابدلوازنة:ىي خطة مالية تساعد الفرد يف ربديد دخلو وطرائق إنفاقو خالل مدة زمنية زلددة
السؤال الثاين :اذكر خطوات إدارة مورد األسرة
-1ربديد أىداف األسرة ادلالية
-2التخطيط(وضع ادلوازنة )
-3التنفيذ وادلراقبة
-4التقومي
السؤال الثالث :ما ىي األمور اليت غلب أخذىا بعني االعتبار قبل وضع ادلوازنة
-1مراعاة ربقيق أىداف األسرة
-2إشباع احلاجات األىم مث األقل أعلية
-3االلتزام ابلواقعية ومراعاة مستوى األسرة ادلعيشي
-4ادلرونة عند تطبيق ادلوازنة مع زبصيص جزء من الدخل للظروف اخلاصة
-5مراعاة أال يطغى بند على اآلخر واالىتمام ابالدخار
-6مراعاة أسعار السلع واخلدمات والظروف االقتصادية السائدة
-7االستعانة ابخلربة والتجربة يف تقدير ما تتطلبو األىداف واالحتياجات من ادلصروفات
السؤال الرابع  :ما ىي األمور اليت غلب أخذىا بعني االعتبار يف مرحلة التنفيذ
-1مراقبة ادلوازنة على ضلو مستمر وادلقارنة بني اخلطة ادلوضوعة واألداء الفعلي
-2ادلراجعة العملية ؛ حيث يوضع كل مبلغ سلصص للبند يف ظرف خاص
السلسلة الذهبية في الثقافة المالية
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-3االحتفاظ ابلفواتري الدالة على كمية ادلصروف يف كل بند
-4مراجعة البنك إذا كان الفرد شلن يضعون نقودىم فيو
-5تعديل ادلوازنة دبا يتالءم مع الظروف وادلتغريات
السؤال اخلامس  :علل "تعد مرحلة التقومي من أىم ادلراحل عند وضع ادلوازنة "
للوقوف على نواحي الضعف والقصور لتالفيها ،ونواحي القوة لتكرارىا مستقبال عند توزيع الدخل ادلايل

سابعا

ؿواردذاؾشرؽاتذوادلؤدداتذوؿواردذاؾدوؾة

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1موازنة الدولة  :كشف أو بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ونفقاهتا للسنة ادلالية التالية حبيث تصبح ىذه
ادلوازنة فاعلة دبوجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية
 -2فائض ادلوازنة  :أي أن اإليرادات تفوق النفقات
-3عجز ادلوازنة  :أي أن النفقات تفوق اإليرادات
السؤال الثاين  :اذكر أىم مصادر أموال الشركات
-1راس ادلال

-2األرابح السنوية

-3دعم مؤسسات ماضلة

-4القروض

السؤال الثالث  :اذكر أىم استخدامات مصادر الشركات
شراء األراضي وادلباين واآلالت وادلعدات واألاثث والتجهيزات وادلواد األولية والربامج وأنظمة احلاسوب..
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السؤال الرابع :اذكر أىم اإليرادات اخلاصة ابلدولة
-1استغالل ادلوارد الطبيعية كالنفط وادلعادن
-2الضرائب والرسوم اليت تستوىف دبوجب القانون
-3ادلساعدات واذلبات وادلنح
-4العوائد الناذبة من استثمارات الدولة يف ادلشاريع االقتصادية
-5االقًتاض من ادلصادر الداخلية واخلارجية
-6العوائد من استثمار ادلواقع األثرية والسياحية والطبيعية
السؤال اخلامس  :اذكر أىم النفقات اخلاصة ابلدولة
-1رواتب ادلوظفني والعاملني يف أجهزة الدولة
-2إنشاء مشاريع البنية التحتية وتطويرىا وصيانتها
-3ادلساعلة يف ادلشاريع االقتصادية ذات اجلدوى وادلنفعة العامة
-4اإلنفاق على األجهزة األمنية والقوات ادلسلحة هبدف حفظ األمن واألمان
-5النفقات االجتماعية ،كادلساعدات وادلعوانت والتعويضات
-6الرعاية االجتماعية ادلخصصة لألفراد  ،ككبار السن
-7الرعاية الصحية والتعليم واألنشطة الثقافية

السلسلة الذهبية في الثقافة المالية
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ثامنا

ؿفافومذوؿشكالتذاؼتصادقةذحدقثة

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1البطالة :عدم توفر فرص عمل لألفراد الذين تتجاوز أعمارىم سنا معينا ولديهم التأىيل الالزم للعمل
-2الفقر :عدم القدرة على ربقيق حاجات الفرد الالزمة حلفظ كرامة اإلنسان من حيث الغذاء وادلسكن وادللبس والصحة
والتعليم
السؤال الثاين  :وضح أشكال البطالة
-1البطالة االختيارية :وتكون عند عدم القبول ابلوظيفة اليت يقل دخلها
-2البطالة ادلقنعة :وتكون عند كثرة ادلوظفني يف مكان دون احلاجة ذلم صبيعا
-3البطالة ادلومسية :وتكون عند عدم توفر فرص عمل يف موسم معني
-4البطالة ادلهيكلة :وتنتج عند التقدم التكنولوجي شلا يؤدي إىل االعتماد على اآلالت بشكل أكثر
السؤال الثالث :وضح أشكال الفقر
-1الفقر ادلطلق :ويكون عندما يكون دخل األسرة اقل من حد الفقر ادلعلن يف الدولة
-2الفقر النسيب :يكون دخل األسرة اقل بنسبة معينة من متوسط مستواه ابلدولة
-3الفقر ادلدقع ( ادلعدوم):وتكون بعدم قدرة األسرة على ربقيق إشباع حاجاهتا األساسية
السؤال الرابع  :اذكر أسباب الفقر
-1تدين مستوى اإلنتاجية لدى األفراد والتقاعس عن العمل
-2احلروب واالستعمار واذلجرات القسرية
-3سوء توزيع الثورة وضعف التنظيم
السلسلة الذهبية في الثقافة المالية
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-5تدين مستوى التعليم وضعف التأىيل للعمل

-6قلة الوعي االستهالكي

-7وجود احملسوبية

-8ثقافة العيب

السؤال اخلامس  :اذكر أسباب البطالة
 -1تراجع مستوى التأىيل العلمي وادلهين لطاليب الوظائف

-2ضعف النمو االقتصادي

-3ارتفاع معدالت النمو السكاين

-4قلة فرص العمل والفساد اإلداري

السؤال السادس  :اذكر الوسائل ادلقًتحة للقضاء على الفقر والبطالة
-1زلاربة ثقافة العيب والفساد واحملسوبية
-2العدالة يف توزيع ادلكتسبات وادلوارد الوطنية
-3دعم ادلشاريع الصغرية وادلتوسطة وتشجيعها
-4زايدة االىتمام ابلتدريب ادلهين
-5التطبيق العادل للقوانني ادلالية وتفعيل التحصيل الضرييب
-6رفع مستوى الوعي االستهالكي لدى ادلواطن
-7تطوير سلرجات التعليم لتتناسب مع متطلبات العمل وحاجات السوق
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اؾوحدةذاؾثاـوة:اؾقومةذؿقابلذادلالذ

اأو

اؾقومةذؿقابلذادلالذ

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1الدخل :ىو ادلبلغ من ادلال الذي ػلصل عليو الشخص من مزاولة عمل ما
-2القوة الشرائية :مقدار السلع واخلدمات اليت يستطيع الشخص أن ػلصل عليها مقابل دخلو
-3القيمة  :ىي ادلنافع احلقيقية اليت ربصل عليها عندما سبتلك شيئا معينا
-4السعر :ىو الثمن النقدي الذي تدفعو مقابل أن سبتلك شيئا
-5ترشيد االستهالك :ىو حسن استغالل ادلوارد ادلتاحة وعدم اإلسراف يف استخدامها
السؤال لثاين :وضح العبارة التالية "القيمة مقابل ادلال "
أي احلصول على القيمة الكاملة وادلنافع احلقيقية لكل مبلغ من ادلال يتم إنفاقو سواء على شراء سلعة أو احلصول على خدمة
أو احلصول على اكرب قيمة وأفضل نتيجة من استغالل ادلوارد ادلتاحة
السؤال الثالث :ما اذلدف من مقارنة القيمة مقابل ادلال
-1قياس فعالية قرار الشراء
-2معيار للحكم على إمكانية الوصول إىل وضع مثايل لإلنفاق
-3احلصول على القيمة الكاملة لكل دينار يتم إنفاقو
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السؤال الرابع :اذكر أسباب اختالف القيمة عن ادلال ادلدفوع
-1التسرع يف عملية احلصول على السلعة أو اخلدمة
-2الغش عند تصنيع ادلنتج
-3ضعف ثقافة ادلشًتين االستهالكية
-4اختالف وسائل قياس القيمة من شخص آلخر
-5الفساد

ثانيا

ادلدتهلكذاؾرذود

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1ادلستهلك الرشيد:ىو الذي يكون على قدر عال من الوعي وادلسؤولية حبيث يستطيع تنظيم استهالكو وتوجيو موارده
بكفاءة ضلو أوجو اإلنفاق اليت ربقق لو حاجاتو ورغباتو بعيدا عن اإلسراف
-2اإلعالانت ادلضللة  :ىي اإلعالانت اليت تعمل على ترغيب ادلستهلك يف السلعة أو اخلدمة بذكر مزااي ذلا غري حقيقية
السؤال الثاين :تصنف مظاىر ترشيد االستهالك إىل عدة أصناف اذكرىا
-1الًتشيد الغذائي

-2الًتشيد ادلنزيل

-3الًتشيد االقتصادي

السؤال الثالث  :اذكر خصائص ادلستهلك الرشيد
-1ذبميع اكرب قدر من ادلعلومات قبل ازباذ قرار الشراء
-2ذبنب الشراء العاطفي
-3تقييم قرار الشراء بعد كل ذبربة شراء
السلسلة الذهبية في الثقافة المالية
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-4سبييز السلع اجليدة من الرديئة
-5يوازن بني القيمة وادلال
-6ينتفع ابلسلعة إىل أقصى حد شلكن
السؤال الرابع :ما اذلدف من نشر ثقافة ترشيد االستهالك
-1توعية ادلستهلك حبقوقو وواجباتو
-2تزويد ادلستهلك ابدلعلومات األساسية عن السلع واخلدمات
-3توعية ادلستهلك بطرائق غش السلع واخلدمات
-4ضباية ادلستهلك من اإلعالانت ادلضللة
-5تكوين العادات واالذباىات السليمة

ثالثا

-6إكساب ادلستهلك عادات التوجو ضلو السلع البديلة

اؾتخطوطذواختاذذؼراراتذاؾشراء

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1السلوك االستهالكي :التصرفات واألفعال ادلباشرة اليت تصدر عن األفراد من اجل امتالك سلعة أو خدمة معينة
واستعماذلا
-2الشراء التقليدي :ما يتداولو األفراد وادلؤسسات فيما بينهم من سلع وخدمات مباشرة مقابل قبض الثمن ويف أثناء لقاء
الطرفني شخصيا
-3الشراء االلكًتوين  :نوع من عمليات الشراء وتبادل السلع واخلدمات بني ادلنتجني وادلستهلكني ابستخدام تكنولوجيا
ادلعلومات واالتصاالت دون أن يكون ىناك اتصال شخصي بينهما
السلسلة الذهبية في الثقافة المالية
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السؤال الثاين :اذكر دوافع سلوك ادلستهلك
-1أولية :شراء السلع واخلدمات من غري النظر إىل ادلاركات /األنواع
-2انتقائية :اسم سلعة ما وعالمتها يدفعان إىل شراؤىا
-3التعامل :الشراء من متجر معني
السؤال الثالث  :تتبع مراحل عملية الشراء
-1الشعور ابحلاجة

-2ربديد البدائل

-3تقييم البدائل

-4قرار الشراء

-5الشراء الفعلي

-6تقييم ما بعد الشراء

السؤال الرابع :ما ىي األمور اليت غلب أن تؤخذ ابحلسبان قبل الشراء
-1حجم النقود ادلعدة للشراء

-2نوعية السلع واخلدمات ادلراد شراؤىا

-3كميات السلع اخلدمات

-4ربديد أماكن الشراء

السؤال اخلامس  :ما ىي األمور اليت غلب أن تؤخذ ابحلسبان عند ازباذ قرار الشراء
-1توفر احلاجة إىل السلعة أو اخلدمة والرغبة يف شرا ؤىا
-2توفر الدخل النقدي ادلخصص للشراء
-3توفر بدائل السلع ادلتاحة يف السوق وتليب احلاجة
-4اإلدلام ابلسياسات التسويقية
-5الظروف االقتصادية واالجتماعية
السؤال السادس  :ما ىي األمور اليت غلب أن تؤخذ ابحلسبان بعد الشراء
-1آليات دفع أشبان ادلشًتايت

-2إجراءات التخزين
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-3تقييم السلع واخلدمات
السؤال السابع :اذكر العوامل ادلؤثرة يف قرار الشراء
-1اجلودة
-4الغالف والعبوة

-2السعر
-5اإلعالن والًتويج

-3العالمة التجارية
-6ثقافة ادلستهلك

السؤال الثامن :اذكر مزااي الشراء االلكًتوين
-1االستغناء عن السفر والتنقل بني ادلناطق

-2توفري الوقت واجلهد

-3توفري ادلال

-4التنوع والتعدد يف اخليارات

-5اإلفادة من اخلصومات

-6توفر السلع على مدار الساعة

السؤال التاسع :اذكر عيوب الشراء االلكًتوين
-1اإلسراف يف شراء سلع غري الزمة

-2ضعف ثقافة التسوق

-3التعرض إىل سلاطر االحتيال والسرقة

-4عدم مطابقة السلع للمواصفات ادلعلنة

-5اختالف أسعار العمالت

-6عدم وجود ضباية أو كفالة للمنتج

-7عدم إمكانية إعادة ادلنتج الرتفاع كلفة الشحن
السؤال العاشر :تتبع خطوات الشراء االلكًتوين
-1ربديد السلعة أو اخلدمة
-2اختيار ادلتجر ادلناسب الذي ستشًتي منو
-3اختيار ادلنتج ادلطلوب من ادلتجر الذي اخًتتو
-4إضافة السلعة إىل سلة الشراء مع ربديد الكمية وربديد طريقة الدفع
السلسلة الذهبية في الثقافة المالية
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-5تعبئة البياانت الشخصية من حيث العنوان ورقم اذلاتف ....
-6استالم رسالة عرب اذلاتف من ادلتجر هبا رقم تعريف (الكود) حيث غلب إعادة إرسال الرسالة مرة أخرى إىل ادلتجر لتأكيد
عملية الشراء
-7اتصال قسم الدعم وادلساندة بك للتأكد من البياانت اخلاصة ابلشحن سبهيدا إلرساذلا
السؤال احلادي عشر  :يتم تصنيف قرارات الشراء إىل ثالثة رلموعات اذكرىا
-1قرارات الشراء ادلعقدة "مثل شراء منزل ،سيارة
-2قرارات الشراء احملددة :مثل شراء مالبس ،اذلواتف
-3قرارات الشراء الروتينية :مثل شراء السلع وادلواد الغذائية
السؤال الثاين عشر :اذكر أطراف قرار الشراء
-1ادلبادر (من يقًتح الشراء)
-2ادلؤثر (من ؽلتلك ادلعلومات واحلجة واإلقناع ابلشراء )
-3مقرر الشراء (رب األسرة)
-4ادلشًتي (من ينفذ عملية الشراء الفعلية )
-5مستعمل السلعة واخلدمة
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رابعا

اؾعرضذواؾطلبذوحتدقدذاألدعارذ

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1الطلب:ىو الرغبة ادلدعومة بقوة شرائية للحصول على سلعة أو خدمة بسعر معني يف وقت معني
-2العرض:ىو قدرة أو رغبة ادلنتج على إنتاج كمية من سلعة أو خدمة وعرضها للبيع بسعر معني يف وقت معني
-3السوق :رلموعة من ادلشًتين والبائعني الذين يرغبون يف شراء وبيع سلع ما
-4السلع ادلكملة :ىي السلع اليت ال ربقق ادلنفعة من احدىا إال بوجودىا معا مثل الطابعة واحلرب
-5عناصر اإلنتاج :رلموعة مدخالت اإلنتاج ادلتمثلة يف ادلواد األولية والعمال وراس ادلال ...
-6سعر التوازن :ىو السعر الذي يتحدد عندما تتساوى الكميات ادلعروضة والكميات ادلطلوبة
السؤال الثاين  :اذكر العوامل اليت تؤثر يف العرض
-1أسعار عناصر اإلنتاج
-3أسعار السلع األخرى والبديلة
-5ادلعوانت ادلقدمة لقطاع اإلنتاج

-2التقدم التكنولوجي
-4الضرائب على قطاع اإلنتاج
-6توقعات ادلنتجني خبصوص األسعار ادلستقبلية

السؤال الثالث:اذكر العوامل اليت تؤثر يف الطلب
-1مستوى دخل ادلستهلك

-2أذواق ادلستهلكني

-3تغري أسعار السلع األخرى البديلة وادلكملة

-4توقعات ادلستهلك لألسعار ادلستقبلية

-5مومسية بعض أنواع السلع

-6عدد ادلستهلكني
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خامسا

ادلنفعةذاحلدقةذوادلنفعةذاؾكلوة

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1نظرية سلوك ادلستهلك :نظرية اقتصادية هتدف إىل ربليل سلوك ادلستهلك استنادا إىل مفهوم ادلنفعة احلدية
-2ادلنفعة :ىي قدرة سلعة أو خدمة ما على إشباع حاجة بشرية يف حلظة معينة يف طرف معينا
 -3ادلنفعة احلدية :ىي مقدار التغيري يف ادلنفعة الكلية الناتج من تغري الكمية ادلستهلكة من السلعة بوحدة واحدة
-4ادلنفعة الكلية :ىي رلموعة ادلنافع اليت ػلصل عليها ادلستهلك نتيجة استهالكو كمية معينة من سلعة ما يف فًتة زمنية معينة
وىي تزداد بصورة متناقصة مع تزايد الوحدات ادلستهلكة حىت الوصول إىل حد اإلشباع
السؤال الثاين :وضح العالقة بني ادلنفعة احلدية وادلنفعة الكلية
-1تتزايد ادلنفعة الكلية بدرجات متناقصة للمنفعة احلدية ادلوجبة
-2تبلغ ادلنفعة الكلية أقصى حد ذلا عندما تصل ادلنفعة احلدية إىل الصفر
-3تتناقص ادلنفعة الكلية عندما تصبح ادلنفعة احلدية إىل الصفر
السؤال الثالث :اذكر العوامل اليت تؤثر يف سلوك ادلستهلك
-1مدى توفر السلعة أو اخلدمة
-2مستوى جودهتا وسعرىا
-3مقدار الدخل النقدي للمستهلك والسلع البديلة وادلكملة
السؤال الرابع :وضح قانون تناقص ادلنفعة مرفقا دبثال توضيحي
تتناقص ادلنافع ادلتحققة من استهالك وحدات متتالية من سلعة ما بزايدة عدد الوحدات ادلستهلكة منها إىل حد معني وبعدىا
تتحول إىل منفعة سالبة ضارة
السلسلة الذهبية في الثقافة المالية
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اجلدول أدانه ػلدد عدد األكواب من ادلاء للوصول إىل حد اإلشباع بعد عطش دام  6ساعات
عدد أكواب ادلاء

ادلنفعة احلدية

ادلنفعة الكلية

1

100

100

2

50

150

3

20

170

4

0

170

5

10-

160

6

15-

145
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اؾوحدةذاؾثاؾثة:اجلهازذادلصريفذاألردـيذوادلؤدداتذاؾتجارقةذ
اؾتجارقة

اأو

ـشأةذاجلهازذادلصريفذوتطورهذواؾبنوكذاألردـوة

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1اجلهاز ادلصريف  :رلموعة ادلؤسسات ادلصرفية العاملة يف الدولة والقوانني اليت تعمل يف ظلها ىذه ادلؤسسات
-2غسيل األموال :ربويل األموال اليت اكتسبت بطرائق غري شرعية كما يف ذبارة ادلخدرات واألسلحة إىل أموال نظيفة أو
قانونية إبخفاء مصادرىا
-3البنوك األردنية :بنوك مرخص ذلا مزاولة أعماذلا ادلصرفية يف ادلملكة وأسهمها متداولة يف بورصة عمان لألوراق ادلالية
-4البنوك غري األردنية :فروع للبنوك غري األردنية ومرخص ذلا مزاولة أعماذلا ادلصرفية يف ادلملكة وأسهمها غري متداولة يف
بورصة عمان لألوراق ادلالية
السؤال الثاين :أسباب ظهور البنوك
-1حاجة الناس إىل جهة آمنو وموثوقو يودعون أمواذلم لديها خوفا من الضياع أو السرقة
-2حاجة الناس إىل أموال الستثمارىا يف مشاريعهم
مالحظة  :أول بنك يف أورواب ظهر عام 1401م  ،أول بنك يف األردن عام 1925م
السؤال الثالث  :اذكر مكوانت اجلهاز ادلصريف يف األردن
أوال  :البنك ادلركزي  :أتسس عام 1955م ويسمى بنك البنوك وبنك احلكومة
اثنيا :البنوك التجارية  :وتزاول أنشطتها هبدف الربح وتشمل ىذه األنشطة
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أ)اخلدمات واألعمال التقليدية  :مثل قبول الودائع ومنح القروض واحلواالت
ب) اخلدمات األعمال غري التقليدية  :مثل بيع العمالت وشراؤىا وخدمات البطاقات
ومن أمثلتها :البنك العريب ،بنك األردن ،البنك األردين الكوييت ،البنك األىلي األردين ،البنك التجاري األردين ،بنك القاىرة
عمان ،بنك اإلسكان
اثلثا  :البنوك اإلسالمية  :مثل :البنك اإلسالمي األردين ،البنك العريب اإلسالمي ،مصرف الراجحي  ،بنك ديب اإلسالمي
رابعا :بنوك االستثمار :مثل :بنك االستثمار العريب ،بنك االرباد
خامسا  :البنوك غري األردنية :مثل :البنك العقاري ادلصري ،مصرف الرافدين ،سييت بنك ،بنك ستاندر شارترد ،بنك عودة
،بنك لبنان وادلهجر
سادسا  :مؤسسات اإلقراض ادلتخصصة  :مثل بنك الصادرات ( بنك ادلال ) ،بنك تنمية ادلدن والقرى  ،مؤسسة االقًتاض
الزراعي

ثانيا

ادلؤدداتذادلاؾوةذغريذادلصرػوة

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1ادلؤسسات ادلالية غري ادلصرفية :ىي مؤسسات ذات صيغة مالية تقدم بعض اخلدمات اإلقراضية و ادلالية اليت تقدمها
البنوك أو خدمات مالية واستثمارية
-2بنك اإلظلاء الصناعي :بنك متخصص يف تقدمي التمويل للشركات وادلؤسسات العاملة يف قطاع الصناعة
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السؤال الثاين  :وضح أىم ادلؤسسات ادلالية غري ادلصرفية
-1صندوق التنمية والتشغيل  :ىذا الصندوق مدعوم من اخلزينة وادلؤسسات العامة واذلبات العربية والدولية ويهدف إىل
زلاربة البطالة والفقر من خالل مساعدة األفراد واألسر متدنية الدخل على مزاولة العمل واإلنتاج حيث بدأ مزاولة أعمالو عام
1991م
-2صندوق توفري الربيد  :يهدف إىل تنمية الوعي االدخاري لدى ادلواطنني وتشجيع صغار ادلدخرين حيث يقوم ابدخار
األموال وردىا عند الطلب كما يقوم ابستثمار أموالو خاصة ابلسلع االستهالكية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
-3مؤسسة تنمية أموال األيتام :أتسست عام 1974م بوصفها مؤسسة حكومية مستقلة ومن مهامها
أ)استقبال أموال األيتام احملولة إليها من احملاكم الشرعية
ب)إدارة جزء من ىذه األموال واستثمارىا يف األوجو ادلشروعة اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
ج)تقدمي التمويالت ادلختلفة مثل شراء سيارة وادلساكن أبساليب التمويل اإلسالمي
د)إقامة ادلشاريع التنموية وسبويلها
ه)إنشاء األبنية والعقارات وبيعها أو أتجريىا
-4الشركة األردنية لتمويل ادلشاريع الصغرية (سبويلكم):سبنح قروض صغرية لتغطية تكاليف التعليم والصحة وصيانة السيارة
وشراء اآلالت للشركات الصغرية
-5صندوق ادلرأة :تعد مؤسسة غري رحبية هتدف إىل دعم ادلشاريع الصغرية اليت تقوم هبا النساء لتمكني ادلرأة يف اجملتمع
وربسني حياهتم حيث تركز على ادلشاريع اإلنتاجية واألفكار الرايدية
-6صناديق التقاعد
-7الشركة األىلية لتمويل ادلشاريع الصغرية

السلسلة الذهبية في الثقافة المالية

24

االوائل @

ثالثا

اؾبنكذادلرؽزيذاألردـي

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1االستقرار النقدي  :ثبات أسعار العملة داخل الدولة وعدم تذبذهبا
-2نظام ادلدفوعات  :ىو النظام الذي من خاللو تنظم ادلدفوعات داخل الدولة مثل احلواالت والشيكات والتسوايت
-3سعر اخلصم  :ىو سعر الفائدة الذي يقرض البنك ادلركزي البنوك على أساسو
-4االشتمال ادلايل  :احلالة اليت يتاح فيها جلميع البالغني يف سن العمل الدخول الفعال إىل اخلدمات ادلالية
 -5السياسة النقدية  :العملية اليت يتحكم البنك ادلركزي من خالذلا يف رلموعة من ادلؤشرات النقدية
السؤال لثاين  :اذكر أىم ادلهام والوظائف اليت يؤديها البنك ادلركزي األردين
-1االحتفاظ ابحتياطي ادلملكة من الذىب والعمالت األجنبية وإدارتو
-2إصدار أوراق النقد وادلسكوكات ادلعدنية
-3احملافظة على استقرار ادلملكة النقدي
-4تعزيز سالمة اجلهاز ادلصريف األردين وضمان متانتو
-5إدارة نظام ادلدفوعات الوطين
-6السيطرة على التضخم وزلاربة البطالة
السؤال الثالث  :اذكر اخلدمات اليت يقدمها البنك ادلركزي من خالل الوظائف اليت يؤديها
-1توفري السيولة للبنوك ادلرخصة عند احلاجة
-2تلبية احتياجات السوق من النقد أبنواعو
-3ترخيص البنوك وفروعها ومراقبتها
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-4تقدمي خدمات التقاص والتسوايت االلكًتونية
-5تقدمي االستشارات ادلالية واالقتصادية للحكومة
-6ترخيص شركات الصرافة ومراقبة أعماذلا
-7نشر الوعي والثقافة ادلالية بني ادلواطنني من خالل تعليم الطلبة

رابعا

ؿؤددةذاؾضمانذاالجتماعي

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1الضمان االجتماعي :ىو نظام أتميين تكافلي عام يهدف إىل ضباية األشخاص اجتماعيا واقتصاداي يف حالة تعرض احدىم
ألي من األخطار
-2الدراسة االكتوارية :ىي دراسة علمية زبتص ابدلستقبل وتعتمد على مبدأ زبمني ادلخاطر وتوقعها ابستخدام طرائق حسابية
وإحصائية يف رلايل الصناعة ادلالية والتامني
السؤال الثاين  :اذكر أىم ادلبادئ وادلرتكزات اليت تقوم عليها مؤسسة الضمان االجتماعي
-1الشمولية وإلزامية االشًتاك -2التمويل الذايت
-4االستمرارية

-3التكاملية بني أطراف اإلنتاج

-5العالقة الطردية بني الراتب ومعدالت األجور والتضخم

السؤال الثالث :اذكر أىم أىداف مؤسسة الضمان االجتماعي
-1أتمني احلياة الكرؽلة للعاملني ادلشمولني ابلضمان وأفراد أسرىم خالل حياهتم وبعد وفاهتم
-2رفع إنتاجية العامل من خالل توفري االستقرار الوظيفي والنفسي
-3تعميق العالقة بني العامل وصاحب العمل وتوطيدىا
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-4رفع ادلستوى الصحي للمجتمع بتطبيق التامني ضد إصاابت العمل والتامني الصحي بعد التقاعد
-5اإلسهام يف ادلشاريع االقتصادية واالستثمارية
-6اإلسهام يف دفع عجلة التنمية االقتصادية يف الدولة وربقيق األمن االجتماعي
السؤال الرابع :وضح أسس العمل بنظام الضمان االجتماعي
-1يساىم ادلؤمن علية بنسبة  %7.25وصاحب العمل بنسبة  %13.75أي نسبة  %21من الراتب ىذا لالشًتاك
اإللزامي أما االشًتاك االختياري تكون النسبة %16.75
-2تتوىل جهة رمسية(مؤسسة /صندوق)ذبميع ىذه االشًتاكات وفق قانون خاص هبا
-3تدير ىذه اجلهة األموال اجملمعة وتؤدي االلتزامات إىل ادلشًتكني عند وقوع اخلطر

خامسا

دوقذعمانذادلاؾيذ/بورصةذعمان

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1السوق ادلايل :ادلكان ادلنظم الذي غلتمع فيو ادلتعاملون وادلستثمرون بغرض إجراء عمليات تبادل األسهم والسندات بيعا
وشراء وؽلتاز ابلشفافية والعالنية وعدالة ربديد السعر وربكمو قوانني وتعليمات تصدر عن جهة رمسية
-2األوراق ادلالية  :صكوك أو سندات تثبت حق صاحبها يف جزء من صايف أصول شركة ما وموجوداهتا وما ينجم عن
استثمارىا من ربح
-3الوسيط ادلايل :ىو مؤسسة مرخصة حسب القانون تؤدي دور الوسيط بني ادلشًتي والبائع يف السوق ادلالية بناء على
أوامر خطية موثقة
-4االكتتاب :ذبميع أموال األشخاص الراغبني يف االستثمار ابسهم شركات ادلساعلة العامة عند بدء التسجيل أو عند زايدة
راس ادلال
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-5السهم :حصة يف راس ادلال شركة مساعلة عامة
 -6السند :حصة يف دين مًتتب على شركة
-7أسعار األوراق ادلالية :ىو السعر الذي يدفعو ادلشًتي شبنا للوحدة من الورقة ادلالية اليت يشًتيها يف السوق ادلايل من خالل
الوسيط ادلرخص
السؤال الثاين  :وضح أنواع األسواق ادلالية
-1السوق األويل أو سوق اإلصدارات :وفيو تندرج األوراق ادلالية ادلصدرة وتتداول ألول مرة عن طريق االكتتاب
-2السوق الثانوي  :وفيو تتداول األوراق ادلالية بعد إصدارىا وفقا دلعايري وأنظمة زلددة
السؤال الثالث  :اذكر مكوانت سوق عمان ادلايل
-1ىيئة األوراق ادلالية

-2بورصة عمان

-3مركز اإليداع

السؤال الرابع  :اذكر أىم العوامل اليت يتم بناءا عليها ربديد أسعار األوراق ادلالية
-1وضع الشركة ادلصدرة من حيث األرابح واخلسائر

-2ظروف القطاع الذي تنتمي الشركة لو

-3ظروف العرض والطلب

-4عوامل غري نظامية مثل ادلضاربة ابألسهم

السؤال اخلامس  :وضح أعلية سوق عمان ادلايل
-1ربفيز النمو االقتصادي وجذب االستثمارات احمللية واخلارجية
-2ذبميع ادلدخرات وتوجيهها ضلو االستثمار يف األوراق ادلالية
-3توفري بيئة جاذبة لالستثمار
-4التعاون مع البورصات العربية والعادلية
-5إصدار التشريعات والتعليمات وفقا دلعايري عالية من الشفافية والعدالة والكفاءة
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سادسا

أدسذاالدتثمارذوؿعاقريه

السؤال األول :ما ادلقصود ابالستثمار:توظيف ادلبالغ الفائضة عن احلاجة دلدة معينة يف رلاالت أمنة تدر دخال معقوال
وللحصول على عوائد يف ادلستقبل
السؤال الثاين  :وضح ادلبادئ الرئيسة لالستثمار
-1السيولة  :تعين توفر األموال الالزمة يف الوقت ادلناسب .
-2الرحبية :يعين أن يكون االستثمار رلداي حبيث ػلقق عائدا مناسبا
-3األمان:يعين درجة ادلخاطرة اليت يتحملها ادلستثمر
-4التنويع:يعين توزيع األموال ادلتاحة لالستثمار على أوجو استثمار سلتلفة
السؤال الثالث:وضح أنواع ادلستثمرين
-1ادلستثمر ادلتحفظ :ىو الذي ال يرغب يف ربمل ادلخاطر ادلالية ومن مث يتوقع عوائد اقل الن األولوية عنده ىي عدم
خسارة استثماره
-2ادلستثمر ادلضارب ىو الذي يركز على الربح دون النظر إىل درجة ادلخاطرة حيث تكون أرابحو عالية كذلك خسائره
-3ادلستثمر ادلتوازن:ىو الذي يوازن بني األمان والرحبية والسيولة للحصول على عائد معقول
السؤال الرابع  :اذكر دوافع االستثمار
-1توفر وعي استثماري كاف
-2توفر ادلناخ االقتصادي واالجتماعي ادلناسب
-3تعدد األدوات االستثمارية
-4توفر السيولة الكافية لالستثمار
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اؾوحدةذاؾرابعةذ:اؾتعاؿلذؿعذادلؤدداتذادلاؾوةذذذذذذذذذذذذذذذ

اأو

اخلدؿاتذاؾيتذتقدؿهاذاؾبنوكذاؾتجارقةذ

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1الشيكات األجنبية :شيكات زلررة بعملة غري عملة الدولة اليت تصدرىا فيها ويكون احد طرفيها بنكا والطرف اآلخر بنكا
أو شخصا
-2التأمني ادلصريف :تقدمي البنك اخلدمات التأمينية من خالل فروعو ادلختلفة ابلتنسيق مع شركة أتمني معينة
-3الصناديق احلديدية اآلمنة:صناديق ربفظ يف غرفة زلصنة لدى البنك زبصص للعميل بناء على طلبو ومقابل عمولة سنوية
بغية حفظ أشياء شبينة كالسندات واجملوىرات واألموال
-4الكفاالت (خطاابت الضمان ):تعهدات يصدرىا البنك نيابة عن عمالئو لصاحل ادلستفيد حبيث يدفع لو مبلغ من ادلال
إذا اخفق العميل يف تنفيذ عمل معني
-5اإلعتمادات:تعهدات تصدرىا البنوك نيابة عن عمالئها بدفع مبالغ معينة للمستفيدين مقابل مبلغ أو خدمات يبيعها
ادلستفيد إىل عميل البنك وتستخدم يف عملية االسترياد
-5االكتتاب :رغبة ادلستثمر يف ادلساعلة يف راس مال شركة مساعلة عامة عند إصدار راس ماذلا ألول مرة أو عند زايدة راس
ادلال
السؤال الثاين  :اذكر أسس عمل البنوك
-1ذبميع األموال وتوجيهها ضلو التنمية عن طريق االستثمار
-2ربط التنمية االقتصادية ابلتنمية االجتماعية
-3تسهيل حركة التبادل التجاري وتنشيطها
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-4نشر اخلدمات ادلصرفية بني اجلمهور
-5مواكبة التطورات ادلالية والتكنولوجية يف طرق تقدمي اخلدمات ادلصرفية
السؤال الثالث:اذكر اخلدمات ادلصرفية اليت تقدمها البنوك
-1قبول الودائع وفتح احلساابت

-2اإليداع يف احلساابت والسحب منها

-3تسديد الفواتري أبنواعها

-4ربصيل الشيكات والكمبياالت

-5إصدار احلواالت احمللية األجنبية

-6بيع الشيكات األجنبية

-7أتجري الصناديق احلديدية اآلمنة

-8صرف رواتب موظفي القطاع العام واخلاص

-9التأمني ادلصريف

-10اخلدمات االلكًتونية

السؤال الرابع :اذكر اخلدمات االئتمانية اليت تقدمها البنوك
-1منح األفراد وادلؤسسات القروض والتسهيالت
-2سبويل ادلشاريع الكربى
-3إصدار البطاقات االئتمانية
-4إصدار خطاابت الضمان( الكفالة) واالعتمادات
السؤال اخلامس :اذكر اخلدمات االستثمارية اليت يقدمها البنوك
-1االستثمار يف السندات واألسهم لتحقيق عوائد إضافية للمصرف
-2االستثمار يف ادلنتجات االستثمارية مثل عقود النفط والذىب
-3إدارة استثمارات العمالء وثوراهتم وتقدمي االستشارات
-4إدارة االكتتاابت يف الشركات ادلساعلة العامة
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-5تقييم العقارات وإعداد دراسات اجلدوى للمشاريع االستثمارية
-6ادلساعلة يف رؤوس أموال الشركات وفق أسس وقواعد زلددة
السؤال السادس :اذكر اخلدمات االجتماعية اليت يقدمها البنوك
-1التدريب ادلايل وادلصريف دلوظفي ادلصرف
-2نشر الثقافة والوعي ادلصريف بني اجلمهور
-3إبتعاث موظفي ادلصرف إلكمال دراساهتم العليا
-4ادلساعلة يف بناء اجلسور ودعم اجلمعيات اخلريية ورعاية الطلبة ادلتميزين ودعم الرايضة

ثانيا

احلداباتذاؾبنكوةذوخصائصها

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1احلساب البنكي :نقود يودعها الشخص لدى البنوك لغاايت احلفظ أو االستثمار وؼلصص لكل حساب رقم خاص
بصاحبو لتمييزه عن غريه
– 2البطاقة ادلصرفية :بطاقة بالستيكية ربتوي على شرػلة الكًتونية تتضمن بياانت مالية وشخصية تصدرىا البنوك لتسهيل
حصوذلم على اخلدمات ادلصرفية إلكًتونيا
-3الصراف اآليل :موقع ػلتوي على جهاز للسحب النقدي ابستخدام بطاقة بالستيكية ربمل بياانت العميل ورقمو السري
-4القرض :مبلغ من ادلال يدفعو البنك إىل العميل على أن يسدد مع الفوائد خالل مدة معينة
-5الفائدة :مبلغ الزايدة الذي يتقاضاه البنك من العميل على أصل مبلغ القرض الذي قدمو إليو
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-6دفًت الشيكات :دفًت ػلتوي على رلموعة من أوراق الشيكات ذلا أرقام متسلسلة زبص عميال معينا وػلمل اسم صاحب
احلساب ورقم حسابو
السؤال الثاين  :دلاذا ؽلكن أن ضلتاج احلساب البنكي
-1األمان:ضباية األموال من ادلخاطر السرقة والضياع
-2إاتحة ادلال :احلصول على ادلال عند احلاجة ابستخدام بطاقة الصرف اآليل
-3توفري الوقت واجلهد
-4تسهيل ادلتطلبات احلياتية :مثل ربويل الرواتب وربويل األموال
-5االستثمار :إيداع األموال الفائضة يف البنك مقابل عوائد
السؤال الثالث :وضح أنواع احلساابت وخصائصها
أوال:احلساب اجلاري  :ىو احلساب الذي ؽلتاز حبرية السحب واإليداع يف وقت وؽلكن صاحبو من احلصول على دفًت
شيكات ويتميز
-1ال يًتتب عوائد أو فوائد عليها
-2قد تستوىف عمولة بسيطة مقابل تقدمي خدمة كإصدار البطاقات أو ربويل الرواتب
-3يسحب منو حبضور العميل شخصيا أو من خالل بطاقة الصرف اآليل أو الشيكات أو أوامر التحويل
اثنيا  :حساب التوفري :يستخدم إليداع ادلبالغ الزائدة عن احلاجة وىو يشبو احلاسب اجلاري من حيث حرية السحب
واإليداع إال أنو ال ؽلكن احلصول على دفًت شيكات ويتميز
-1ال ؽلن لصاحبة احلصول على دفًت شيكات
-2ػلصل صاحبة على عوائد شهرية
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-3يهدف لتشجيع االدخار وتنمية األموال
اثلثا :حساب الوديعة :تودع فيو األموال لغاايت احلصول على العوائد ويكون زلدد آلجل معني وؽلتاز
-1ادلبلغ ادلوجود يتناسب طرداي مع قيمة ادلبلغ وطول ادلدة
-2تكون ادلبالغ كبرية
-3ال يصدر لصاحبة دفًت شيكات وال غلوز السحب منو إال دبوعد زلدد
-4ذبدد مدتو تلقائيا ما مل يرغب صاحبة يف سحب مبلغ
رابعا :حساابت القروض واخلدمات البنكية :عند إعطاء قرض لشخص ما يتم فتح حساب ذلذا القرض كي يتمكن من
السداد ومعرفة رصيده
السؤال الرابع:تتبع إجراءات فتح احلساب البنكي
-1اختيار نوع احلساب
-2اختيار البنك
-3مراجعة البنك وتزويده ابلواثئق ادلطلوبة
-4زبصيص البنك رقم حساب خاص ابلعميل
-5إيداع مبلغ من ادلال يف احلساب
-6تقدمي أية طلبات ترغب فيها حول اخلدمات اليت يقدمها البنك
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خدؿاتذاؾبنوكذاإلدالؿوةذ

ثالثا

السؤال األول :ما ادلقصود ابلبنوك اإلسالمية :ىي مؤسسات مالية مرخصة حسب أحكام القانون تزاول األعمال ادلصرفية
وفقا أحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدىا الفقهية
السؤال الثاين :أذكر أسس عمل البنوك اإلسالمية
-1استبعاد التعامل ابلفوائد
-2ربط التنمية االقتصادية ابلتنمية االجتماعية
-3تسهيل حركة التبادل التجاري وتنشيطها
-4ذبميع األموال وتوجيهها ضلو التنمية
-5نشر اخلدمات ادلصرفية بني اجلمهور
السؤال الثالث :اذكر اخلدمات ادلصرفية غري االئتمانية اليت يقدمها البنك اإلسالمي
-1فتح احلساابت اجلارية

-2فتح حساابت الوديعة اآلجلة

-3فتح االعتمادات ادلستنديو

-4إصدار احلواالت ادلصرفية

-5إصدار دفاتر الشيكات

-6أتجري الصناديق اآلمنة

السؤال الرابع :وضح اخلدمات االئتمانية اليت تقدمها البنوك اإلسالمية
-1ادلراحبة :بيع البضاعة ابلسعر نفسو مضاف علية ربح معلوم وزلدد مسبقا يسدد للبنك على أقساط متفق عليها
-2اإلجارة :عقد بيع منافع األشياء مع بقاء أصوذلا مع مالكها مقابل اجر يدفعو ادلستأجر للمؤجر خالل مدة اإلجارة على
أن يعود الشيء ادلؤجر إىل مالكو يف هناية ادلدة
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-3اإلجارة ادلنتهية ابلتملك :شراء البنك العقار مث أتجريه للغري مدة زلددة شرط أن تنقل ادللكية للمستأجر بعد انتهاء ادلدة
أو قبل انتهاء ادلدة مقابل مبلغ متفق علية مع البنك
-4اإلجارة ادلوصوفة ابلذمة :أتجري ادلوجودات ادلنقولة كالسيارات واآلالت حيث تتطلب وصفا دقيقا للشيء ادلنوي أتجريه
-5االستصناع  :ىو عقد بني البنك اإلسالمي والشركة ادلصنعة يتضمن طلب البنك تصنيع منتج معني مث يتم بيعو للغري
مقابل شبن اكرب من الثمن الذي يدفع للمصنع
-6ادلضاربة :شراكة بني صاحب ادلال والبنك حيث يقوم البنك ابالستثمار واإلدارة ويف حالة حدوث خسارة ؼلسر صاحب
ادلال مالو فقط وؼلسر البنك جهده كما يتحمل البنك جزء من الديون اليت تنشأ
-7ادلشاركة :يقدم كل من طريف العقد ادلال لالستثمار على أن يتوىل احدعلا اإلدارة مقابل مبلغ إضايف من الربح ويتم توزيع
األرابح واخلسائر وفقا دلساعلة كل طرف
-8القرض احلسن :ىو قرض يدفعو البنك إىل ادلقرض دون إضافة أي مبلغ عند التحصيل
-9بيع السلم :أي أن يدفع ادلشًتي إىل البائع مبلغا من ادلال مقدما على أن يسلمو سلعة معينة بعد اجل معني

رابعا

تطبوقاتذعلىذاؾتعاؿالتذاؾبنكوة

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1أمر التحويل :أمر يصدره صاحب احلساب إىل البنك لتحويل مبلغ من ادلال من حسابو إىل حساب طرف آخر
-2التوقيع :وسيلة من وسائل التحقق من العمالء وىو مثبت لدى البنك
-3تظهري الشيك :عملية توقيع ادلستفيد من الشيك على ظهره بغية إعطاء ادلظهر صالحية زبتلف ابختالف نوع التظهري
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السؤال الثاين  :وضح أىم النماذج البنكية
أوال:ظلوذج فتح احلساب  :ىو ؽلثل العقد القانوين بني البنك والعميل يف ما ؼلص فتح احلساب وإدارتو وػلتوي على:اسم
البنك وشعاره ،معلومات األساسية عن صاحب احلساب وشروط التعامل
اثنيا :ظلوذج اإليداع النقدي :وػلتوي على :اسم البنك وشعاره ونوع احلركة ورقم احلساب وصاحبة وادلبلغ ابألرقام والكلمات
واسم ادلوجع وتوقيعو
اثلثا:ظلوذج الشيك البنكي :ىي ورقة تتضمن أمرا من الساحب إىل البنك ادلسحوب عليو أبن يدفع إىل طرف اثلث مبلغا
دبجرد االطالع
رابعا  :ظلوذج ربويل األموال (ظلوذج إصدار حوالة:يتضمن إصدار أمر إىل البنك لتحويل مبلغ من ادلال من احلساب إىل
حساب أخر لدى البنك أو لبنك أخر داخل أو خارج الدولة وػلتوي :اسم صاحب احلساب واسم صاحب احلساب احملول
لو وأمر التحويل ومبلغ التحويل وسبب التحويل والتوقيع
السؤال الثالث:وضح أنواع التظهري للشيك
-1التظهري على بياض :أي أن حامل الشيك يستطيع صرفو
-2التظهري ادلقيد  :أي يتم ربصيل قيمة الشيك وإيداعها عند استحقاقو يف حساب ادلستفيد منو
-3التظهري اخلاص (الكامل)يكتب على الشيك ادفعوا ألمر فالن مرفقا ابلتوقيع

خامسا

ؿراجعةذؽشفذاحلدابذاؾبنكيذوتدؼوقه

السؤال األول :اذكر عناصر كشف احلساب
-1اسم البنك وشعاره

-2اسم صاحب احلساب ورقمو

-3مدة كشف احلساب

-4رصيد احلساب بداية ادلدة
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-5عمود يبني احلركات ادلالية ادلدينة
-7رصيد احلساب بعد كل عملية

-6عمود يبني احلركات ادلالية الدائنة
-8رلموع أعمدة احلركات ادلدينة والدائنة

-9رصيد احلساب يف هناية ادلدة
السؤال الثاين :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1كشف احلساب:وثيقة بنكية يصدرىا البنك على ضلو دوري لصاحل عمالئو أو بناء على طلبهم تبني رصيد احلساب يف
هناية ادلدة واحلركات ادلالية اليت سبت عليو من سحب وإيداع
-2احلركات ادلالية ادلدينة :عمليات السحب من حساب العميل لدى البنك اليت تؤدي إىل نقص الرصيد
-3احلركات ادلالية الدائنة  :عمليات اإليداع يف احلساب لدى البنك واليت تؤدي إىل زايدة الرصيد
-4الرصيد:احملصلة النهائية لعمليات السحب واإليداع اليت سبت على حساب العميل
-5رصيد بداية الفًتة :رصيد حساب البنك الذي يظهر يف كشف البنك يف بداية الفًتة ادلالية اليت يغطيها الكشف
-6ادلطابقة :التأكد من أن رصيد البنك الظاىر يف الكشف مساوي للرصيد يف دفًت صاحب احلساب
-7مذكرة تسوية البنك :مذكرة يعدىا قسم احملاسبة يف الشركات تبني اإلجراءات اليت سبت؛ بغية التحقق من احلركات ادلالية
على احلساب ومطابقتها مع تلك اليت تنفذىا ادلؤسسة
السؤال الثالث :اذكر أعلية كشف احلساب
-1يساعد العميل على التحقق من العمليات ادلالية اليت نفذىا خالل الفًتة
-2يعد دليل إثبات لدى العميل والبنك يف حال حصول خالف بينهما
-3وسيلة للتحقق من صحة العمليات ادلالية ورصيد احلساب هناية الفًتة
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السؤال الرابع  :تتبع خطوات ادلطابقة بني الرصيد الدفًتي والبنكي
-1استالم كشف احلساب من البنك
-2التحقق من تطابق رصيدي بداية الفًتة لدى العميل والبنك
-3مراجعة ادلبالغ ادلودعة كما تظهر يف كشف البنك ومقارنتها مع ادلستندات ادلوجودة لدى صاحب احلساب
-4مراجعة ادلبالغ ادلسحوبة والواردة يف كشف حساب البنك ومقارنتها مع ادلستندات ادلوجودة لدى صاحب احلساب
-5التأكد من تطابق الرصيد النهائي حسب كشف البنك مع الرصيد الذي يكون لدى صاحب احلساب
-6يف حالة وجود فروقات ،يراجع الكشف مع البنك للتأكد من أية عمليات أثرت يف الرصيد ومل تكن مستنداهتا لدى
صاحب احلساب

سادسا

وثائقذاؾتحققذؿنذذخصوةذعمالءذاؾبنوك

السؤال األول :ما ادلقصود بوسائل التحقق:ىي رلموعة من اإلجراءات اليت ينفذىا البنك بغية التأكد من ىوية العميل يف كل
مرة غلري فيها عملية تتعلق حبسابو البنكي أاي كان نوعو
السؤال الثاين :وضح أىم وسائل التحقق
أوال:توقيع العميل :يعد من أقدم طرق التحقق من شخصية العميل
عيوبو -1إمكانية التزوير -2إمكانية نسيان العميل شكل التوقيع
اثنيا:األرقام السرية ( (PINيستخدم عند طلب احلصول على اخلدمات ادلصرفية ويعاب عليها إمكانية السرقة والنسيان
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اثلثا :وسائل التحقق البيولوجية:
-1بصمة األصبع :تستخدم يف حالة عدم التعلم وفقدان البصر أو التعذر يف احلصول على توقيع العميل
-2بصمة العني:ىي تقنية حديثة للتحقق من العمالء من خالل خصائص قزحية العني
-3بصمة الصوت:ىي احدث ما اخًتع من وسائل التحقق البيولوجية وتعتمد على مضاىاة تسجيالت العميل الصوتية
رابعا:الرقم الدويل(اآليبان):وىو رقم احلساب البنكي الدويل وىو معيار دويل لتحديد احلساابت ادلصرفية عرب احلدود الوطنية
ىيكل آيبان (رقم احلساب األساسي مسبوقا ابلصفر +رمز البنك+حقل التدقيق+رمز البلد

ودائلذاؾدػعذاالؾكرتوـوة

سابعا

السؤال األول :ما ادلقصود ابلدفع االلكًتوين:ىو منظومة متكاملة من الربامج والنظم توفرىا ادلؤسسة ادلالية وادلصرفية هبدف
تسهيل عمليات الدفع اآلمن وفق تعليمات وقوانني تعتمد سرية ادلعلومات وضباية إجراءات البيع والشراء
السؤال الثاين :وضح وسائل الدفع االلكًتوين
أوال:البطاقة مسبقة الدفع :ىي بطاقة بالستيكية يصدرىا البنك أو ادلؤسسة ادلالية ،تشحن أو تعبأ برصيد زلدد ؽلثل احلد
األقصى الذي يسمح حلامها ابستخدامو يف الشراء من نقاط البيع ومن ميزاهتا -1آمنة أكثر من ضبل ادلال
-2ذلا حد أعلى للصرف

-3ال يًتتب عليها مصاريف وفوائد

-4ؽلكن السحب من الصراف اآليل

-5ال ربتاج إىل فتح حساب لدى البنك

اثنيا:بطاقة الصراف اآليل :وتتميز -1خصم قيمة ادلشًتايت من احلساب مباشرة
-2تصدر بفتح احلساب لدى البنك
-3يشًتط توفر رصيد إلسبام عملية الشراء أو السحب
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اثلثا:البطاقة االئتمانية:ىي بطاقة يصدرىا البنك لعمالئو ابلتعاون مع شركات الدفع العادلي مثل فيزا كارد وماسًتكارد
وتستخدم يف عمليات السحب النقدي أو دفع قيمة ادلشًتايت على أن يسدد قيمة ادلسحوابت وادلشًتايت الحقا
رابعا:بطاقة القيد االئتماين:ىي بطاقة تصدرىا البنوك لعمالئها سبكن حاملها من السحب النقدي ودفع قيمة ادلشًتايت على
أن يسدد العميل كامل قيمتها فور استالم كشف احلساب
خامسا:ادلواقع االلكًتونية واحلساابت:تنقل األموال بواسطتها من طرف إىل آخر يف رلال التسوق االلكًتوين والشراء اآلمن
عرب االنًتنت
سادسا:احلواالت ادلصرفية :وسيلة تقدمها البنوك لعمالئها ،تنقل األموال بواسطتها من فرع إىل آخر يف نفس البنك أو البنوك
األخرى ومن شخص إىل آخر
سابعا:شركات ربويل األموال :ىي شركات تعتمد نظام الدفع النقدي السريع حيث تعبئ الشركات النموذج اخلاص وتدفع
مبلغا من ادلال طالبا تسليمو لشخص يف بلد آخر
اثمنا:االعتمادات ادلستندية :ىي تعهدات تصدرىا البنوك لصاحل ادلصدرين بناء على طلب عمالئها حيث تدفع البنوك قيمة
ادلشًتايت عند استحقاق اتريخ الدفع مث خصم ادلبلغ من حساب العميل
السؤال الثالث:أسباب ظهور وسائل الدفع االلكًتوين
-1ادلنافسة بني ادلؤسسات ادلالية
-2مواكبة تطور أنظمة االتصاالت
-3مواكبة تطور أنظمة التجارة االلكًتونية
-4ارتفاع تكاليف اخلدمات التقليدية
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السؤال الرابع:اذكر مزااي الدفع االلكًتوين
-1سهولة االستخدام ويسره

-2ندرة ضبل ادلال

-3توفر األمان

-4القبول العادلي

-5اإلفادة من العرض والتنزيالت

-6تشجيع التجارة االلكًتونية

السؤال اخلامس:اذكر عيوب وسائل الدفع االلكًتوين
-1إمكانية التعرض لسرقة ادلعلومات
-2ترتب رسوم إصدار وفوائد عالية على بعض البطاقات يف حالة عدم التسديد
-3ترتب مشكالت للبنوك وادلؤسسات ادلصرفية يف حالة عدم قدرة البطاقة على الدفع
-4تشجيع البطاقات على زايدة اإلنفاق واالقًتاض
السؤال السادس:اذكر أىم نصائح استخدام آمن لبطاقة الصرف اآليل ورقم التعريف الشخصي
-1االحتفاظ هبا يف مكان آمن ال تطويها أو زبدشها
-2أحفظ رقم تعريفك الشخصي وإذا اضطررت كتابتو فال ربتفظ ابلرقم مكتوب يف زلفظتك
-3عند اختيارك رقم التعريف الشخصي ذبنب استخدام األرقام واحلروف اليت ؽلكن زبمينها
-4إذا فقدت بطاقتك فتأكد أن حبوزتك رقم اذلاتف الطوارئ دلؤسستك ادلالية
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اؾوحدةذاخلاؿدة:االؼرتاض

االؼرتاض

أوًال

السؤال األول :ما ادلقصود ابالقًتاض:حصول ادلقًتض على أموال من بنك أو مؤسسة مالية أو مقرض آخر على أن يسدد
بعد مدة من الزمن مضافا إليها العوائد (الفوائد)وبشروط متفق عليها
السؤال الثاين  :وضح أسس الرئيسة للمفاضلة واالختيار بني عروض التمويل
-1مبلغ القرض أو التمويل

-2مدة السداد

-3سعر الفائدة

-4العموالت وادلصاريف ادلًتتبة على االقًتاض

-5شروط إسبام القرض

-6االمتيازات واخلدمات ادلرفقة للقرض

-7اجلهة اليت سبنح القرض ذبارية أم إسالمية
السؤال الثالث:اذكر دوافع االقًتاض
-1دوافع شخصية:مثل شراء سيارة أو منزل
-2دوافع ذبارية:مثل إسبام عملية شراء سلع
-3دوافع استثمارية:مثل أتسيس مشروع
-4دوافع حكومية :مثل اقًتاض احلكومة لتغطية عجز ابدلوازنة
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ثانيا

حجمذاالؼرتاضذادلنادب

السؤال األول :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1نسبة التمويل :أي مقدار مساعلة كل من ادلقًتض وادلقرض يف توفري ادلال الالزم للغاية من االقًتاض
-2الضماانت:ىي التطمينات ادلادية وادلعنوية اليت يطلبها ادلقرض من ادلقًتض للتحقق من جديتو والتأكد من نيتو على
السداد
-3فًتة التحصيل:ىي الفًتة الزمنية اليت ؽلنحها ادلقرض للمقًتض لتسديد التزاماتو ادلتعلقة ابلقرض
-4التصنيف االئتماين :مقياس يعرب عن مستوى ادلخاطرة وحجمها اليت يتصف هبا ادلقًتض
السؤال الثاين  :ما ىي العوامل اليت تؤثر يف حجم االقًتاض لدى األفراد
-1أن ػلدد ادلقًتض السلعة وسعرىا

-2أن يقدر مصدر السداد ادلتوفر لديو

-3أن يعي قدرتو على السداد

-5أن يسأل عن شروط اجلهة ادلقرضة وتعليماهتا

-5أن يعرف الضماانت ادلطلوب منو تقدؽلها

-6أن ينتبو إىل أي التزامات قائمة علية ( القروض األخرى )

السؤال الثالث:ما ىي العوامل اليت تؤثر يف حجم االقًتاض لدى ادلؤسسات والشركات
-1تكاليف البضاعة ادلنوي شراؤىا
-2ادلدة ادلتوقعة إلعادة بيعها ومدة ربصيل الثمن
-3الضماانت اليت يقدمها ادلقرض
-4صلاح اجلدوى االقتصادية للمشروع
-5نسبة مساعلة مالك ادلشروع يف التكاليف
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السؤال الرابع :ما ىي العوامل اليت تؤثر يف حجم االقًتاض لدى احلكومة
-1مقدار احلاجة إىل االقًتاض وأسباهبا
 -2خصائص االقتصاد احمللي ومؤثراتو
-3أسعار الفائدة السائدة زلليا ودوليا
-4مدى توفر العمالت ادلنوي االقًتاض هبا
-5الضماانت والكفاالت احلكومية
 -6مكانة الدولة وأعليتها السياسية

ثالثا

احتدابذاؾفوائدذواؾعموؾةذاؾبنكوة

أوال  :الفائدة البسيطة = ادلبلغ ×نسبة الفائدة ×مدة القرض
مثل :إذا افًتاض أن مبلغ القرض  5000دينار بفائدة سنوية  %10دلدة 3سنوات
الفائدة =  1500 = 3×%10 ×5000دينار
اثنيا :الفائدة ادلركبة :ربسب استنادا إىل مبلغ القرض ومدة ونسبة الفائدة
مثل :إذا افًتاض أن مبلغ القرض  5000دينار بفائدة سنوية  %10دلدة عامني
السنة األوىل= 500 =%10 ×5000

ادلبلغ اإلصبايل = 5500

السنة الثانية = 550 =%10 ×5500

ادلبلغ اإلصبايل = 6050

السنة الثالثة= 605 =%10 ×6050

ادلبلغ اإلصبايل= 6655

رلموع الفوائد هناية القرض= 1655
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اثلثا:الفائدة ادلتناقصة:ربسب على ادلبلغ أبكملو يف ادلرة األوىل مث على ادلتبقي بعد تسديد كل قسط
مثال :إذا افًتض أن مبلغ القرض  5000دينار بفائدة سنوية  %10على ان يسدد سنواي  1667دينار
مدة 3سنوات
البيان

ادلبلغ

احتساب الفائدة

مبلغ الفائدة

ادلبلغ ادلدفوع

السنة األوىل

5000

%10×5000

500

2167

السنة الثانية

3333

%10×3333

333

2000

السنة الثالثة

1667

%10×1677

167

1834

1000

اجملموع

رابعا  :احتساب العمولة :رسوم يستوفيها ادلقرض عن اخلدمات اليت يقدمها ادلقًتض يف سبيل منحو القرض واستكمال شروطو
مبلغ العمولة =رصيد القرض×نسبة العمولة
رصيد القرض=مبلغ القرض يف بداية السنة –إصبايل ادلبلغ ادلدفوع خالل السنة
اجلدول السابق تظهر العمولة
خامسا  :احتساب العوائد على التمويل يف البنوك اإلسالمية
أ) ادلراحبة وربسب كما يلي
قيمة ادلراحبة =أصل التمويل ×نسبة ادلراحبة
قيمة ادلصاريف =(أصل التمويل+قيمة ادلراحبة)×نسبة ادلصاريف
إصبايل التمويل=أصل التمويل+قيمة ادلراحبة+قيمة ادلصاريف
قيمة القسط الشهري=إصبايل التمويل÷عدد أشهر السداد
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مثال  :شراء سيارة قيمة  10000مدة القرض 7سنوات نسبة ادلراحبة  %46نسبة ادلصاريف %2.5
قيمة ادلراحبة = 4600 =%46 ×10000
قيمة ادلصاريف=( 365 =%2.5 ×)4600 +10000
أصبايل التمويل = 14965 =365 +4600 +10000
قيمة القسط الشهري = 178 =84÷14965
ب) اإلجارة ادلنتهية ابلتمليك
أصل التمويل =الثمن-الدفعة ادلقدمة
قيمة العائد =أصل التمويل ×نسبة العائد لكل فًتة اإلجارة
قيمة ادلصاريف =أصل التمويل ×نسبة ادلصاريف لكل فًتة اإلجارة
إصبايل التمويل =أصل التمويل +قيمة العائد+قيمة ادلصاريف
قيمة القسط الشهري =إصبايل التمويل ÷عدد أشهر مدة السداد
مثال  :شراء منزل قيمة  60000بدفعة مقدمة  10000علما أن عائد اإلجارة السنوي  %5ونسبة ادلصاريف  0.5سنواي
ومدة اإلجارة 12سنة (  144شهر )
أصل التمويل = 50000 =10000 -60000
قيمة العائد = 2500 =%5×50000
قيمة ادلصاريف= 250 =%0.5 ×50000
إصبايل التمويل= 52750 =250 +2500 +50000
قيمة القسط الشهري= 366 =144 ÷52750
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رابعا

خماررذاالؼرتاضذواؾتعاؿلذؿعذؿؤدداتذاؾتموقلذذ

السؤال األول  :ما ادلقصود بكل شلا يلي
-1اإلفراط يف االقًتاض :اقًتاض األموال من مصادر عدة يف وقت واحد أو اقًتاضها من مؤسسة واحدة دون احلاجة الفعلية
إىل ىذا االقًتاض
-2الفائدة الثابتة :ىي اليت ال تتغري على القرض طوال مدة سداده
-3الفائدة ادلتغرية :ىي اليت تكون قابلة للتعديل خالل مدة القرض أما زايدة أو نقصان
-4تعليمات العدالة والشفافية :ىي تعليمات أصدرىا البنك ادلركزي األردين عام  2012؛هبدف احملافظة على مصاحل
ادلقًتضني وادلتعاملني مع البنوك من األفراد
السؤال الثاين :اذكر اغلابيات االقًتاض
-1يليب حاجة أساسية أو اثنوية للعائلة
-2دافع لالدخار وأسلوب لتنمية ادلدخرات
-3أداة للرقابة على الصرف واحلد منو
-4وسيلة مهمة يف سبويل األفكار الرايدية وادلشاريع
السؤال الثالث:اذكر سلبيات االقًتاض
-1استسهال االقًتاض والتعود عليو
-2تعدد االلتزامات وتشعب أقساط القرض وعدم تناسبها مع الدخل
-3توتر وقلق نفسي بسبب التفكري الدائم ابلدين واألقساط والفوائد
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-4يسبب اخلالفات األسرية
-5تتعرض ادلقًتض للمساءلة القانونية اليت قد تصل إىل بيع السيارة أو ادلنزل
السؤال الرابع :اذكر أىم تعليمات العدالة والشفافية اليت أصدرىا البنك ادلركزي
-1أتكيد ضرورة إعالن البنوك على ضلو واضح عن أسعار الفوائد والعموالت البنكية
-2أتكيد ضرورة قراءة العمالء العقود اليت تنظم العالقة مع البنك
-3ضرورة توضيح البنوك منتجاهتا من خالل ادلزااي وادلواصفات وذبنب العبارات غري ادلفهومة
-4أن تتاح للمقًتض حرية اختيار نوع الفائدة ؛اثبتة أم متغرية
-5تقييد قدرة البنوك على رفع الفوائد ضمن متغريات واضحة ومربرة
-6أتكيد تبين البنوك سياسة إقراضية ربد من ظاىرة اإلفراط يف االقًتاض
السؤال اخلامس :اذكر أىم نصائح اليت ينبغي مراعاهتا عند التعامل مع البنوك وادلؤسسات التمويلية
-1اختيار البنك ادلناسب للتعامل معو من حيث ادلوقع ومستوى جودة اخلدمة
-2االستفسار بدقة عن الفوائد والعموالت وادلصاريف اخلاصة ابلتعامالت البنكية
-3التزام مواعيد السداد احملددة وادلتفق عليها ذبنبا للغرامات
-4ذبنب االقًتاض الزائد عن احلاجة
-5ذبنب كثرة البطاقات وخاصة االئتمانية منها
-6ضرورة مراجعة كشف احلساب البنكي بدقة
-7عدم االقًتاض لغاايت ادلتاجرة ابألسهم على حساب دخل األسرة
-8احلرص على عدم إصدار الشيكات من غري أن يتوفر رصيد ابحلساب
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