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 الدولية الماليةفي مقياس  األولالسداسي امتحان                                                   

 ..........................:االسم واللقب

 ن(: 5)  فقط  جب بصح او خطأالسؤال األول:أ

 (.........  )                                                  أخرى     دولة عملة شكل في مقومة دولة عملة الصرف هو ثمن سعر  -1
   (.......... )                                                   الدولتين    بين خالف أي حدوث لمجردالمعونات االجنبية  تنخفض  -2
 )..........(                                                             للدولة   المحلية كالعملة أجنبية عملة استخدام تعني:الدولرة  -3
  ( ......... )                                                          كامل       بشكل عملتها بتعويم تسمح العالم في دولة يوجد ال -4
 ( ) .........                       المحاسبية   الناحية من المدفوعات ميزان الخطأ فقط من اجل موازنة او السهو يستعمل حساب -5

 :الصحيحةضع دائرة حول رمز االجابة (:ن 10):الثاني السؤال

كل ما سبق   -ه مردودها االستثماري متدني -سنوات  د اربع كل تراجع -ج   دفترية قيود -ب ورقية نقود -:  أالخاصة هي السحب حقوق -1
 ليس كل ما سبق -و

 توزيع إعادة -دالجديدة    اإلنتاج فروع نحو اإلتجاه -ج اإلنفاق سياسة تغيير -ب الصرف سعر تغيير -ب: أ الهيكلي اإلختالل تتم معالجة ي -2
 اإلنتاجية      الطاقات تجديد -هالمختلفة   القطاعات على الموارد

 تدويل -ج  الدولية التجارة تعزيز ألغراض النقدية االحتياطات تدويل -ب  عالمي مركزي بنك خلق -أ :حول  تريفن مشروعيرتكز  -3
 ليس كل ما سبق -كل ما سبق  و -ه   الدولي النقد صندوق آلية تطوير -د  التنمية ألغراض النقدية االحتياطات

 في المسكوكات تداول يتم  -ج ذهبية سبائك إلى البنكنوت أوراق تحويل ال يجوز -ب بالذهب مرتبطة النقود -أ: الذهبية السبائك في نظام -4
   ليس كل ما سبق -كل ما سبق ه  -السوق د

   النقدي اإلصدار تتولى التي المؤسسات  -ج  النقود ألداء المنظمة التشريعات  -ب النقود طلب -أ:    في النقدي النظام اركان تنحصر -5
   سبق ما كل ليس -ه   سبق ما كل -د

 في األجنبية المعونات تختلف مع  -عسكرية  د معونات تتضمن  -واجبة الرد  ج تحويالت -ب  وعينية نقدية تحويالت -المنح هي: أ -6
 ليس كل ما سبق    -كل ما سبق  و  -األهداف  ه

 ليس كل ما سبق -كل ما سبق ه  -السماح قصيرة  د فترة -ج السداد أجال قصر  -ب الفائدة ارتفاع أسعار -أ  :المقيدة ب تتميز المعونات -7
     كل ما سبق   -المضاربة د -أكبر  ج ربح تحقيق -المالئمة ب الظروف من التهرب -أ : ل األجل قصيرة األموال رؤوس تحركات تتم  -8

     ليس كل ما سبق -ه
   الخاصة السحب بحقوق الربط -الدولرة  د -العمالت  ج من بسلة الربط -واحدة  ب بعملة الربط -أ الى:  الثابت ينقسم الصرف نظام -9

 عدم -ج العالم دول بين الذهبية االحتياطات توزيع سوء  -ب الذهب من العالمي اإلنتاج انخفاض -أ: الذهب قاعدة انهيار أسباب من -10
  سبق ما كل ليس -ه  سبق ما كل -د النقدي اإلصدار في الحكومات توسع

الجواب الثالث  يكون في ) حلل وناقش في رأيك ما هو النظام المالئم للجزائر؟ ،تبنت الدول النامية نظم صرف متعددة ن(: 5:)الثالثسؤال ال 
   ( ظهر الورقة


