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 أصدقائي الطالب:

 :يارأبخصوص محاضرات مقرر إدارة العمالت األجنبية لشهر 

 سأطرح عليكم مجموعة من األسئلة تتعلق بالفصول الموجودة في النوطة، وذلك كما يلي:

 . 147حتى ص  135، من ص األسعار المتقاطعة: السادسالفصل 

 عّرف سعر التقاطع. .1
 أسعار التقاطع.  استخدام ما هي فوائد  .2
 و أمريكية(. أ)أوربية  ير واحدة  ال كانت طريقة تسع ة احتساب أسعار التقاطع في ح اشرح عملي .3
 أمريكية(.و )أوربية    تينتسعير مختلف   تيال كانت طريق ة احتساب أسعار التقاطع في حاشرح عملي  .4
 :تين اآلتي ألتينأجب عن المس .5
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ولى:االمسأ

 
  ل

 المجاوريبّين الجدول 
أسعار العمالت األجنبية  
مقابل الدوالر األمريكي  

 حد البنوك المحلية:أالمعروضة من قبل 

 :في الجدول المجاوروبفرض أسعار العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية المعروضة من البنك كما 
  المطلوب:

اليورو مقابل    كبنك مصدر للنشرة بأي سعر تبيع  .1
 الدوالر األمريكي. 

يورو مقابل الدوالر  كعميل بأي سعر تبيع ال .2
 األمريكي. 

 سترليني مقابل الدوالر األمريكي. كبنك مصدر للنشرة بأي سعر تشتري الجنيه اإل .3
 يسري مقابل الدوالر األمريكي. كبنك محلي مراسل بأي سعر تشتري الفرنك السو  .4
فرنك سويسري،  1000جنيه إسترليني،  1000حضر عميل إلى البنك يرغب في بيع  .5

دوالر أمريكي، وطلب قيد الرصيد بحسابه لدى   10000ين ياباني، مقابل شراء  1000000

 Offer Bid  
مريكي EUR 1.1876 1.185 USD اليورو

 
 الدولر ال

مريكي GBP 1.3387 1.3381 USD الجنيه السترليني
 
 الدولر ال

مريكي
 
 الفرنك السويسري  USD 0.9899 0.9893 CHF الدولر ال

 بيع شراء العملة
 515.5 510.6 اليورو

 582 575.6 الجنيه السترليني
مريكي

 
 435 430 الدولر ال

 364 355 الفرنك السويسري 
 420 411 الين اليأبأني )لكل مئة ين(
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لليرة السورية، فما هي األسعار والمبلغ المعادل بالليرة السورية الذي يقيده البنك بحساب  البنك با
 العميل.

لة الثأنية:ال
 
إذا كانت  مسأ

األسعار المعلنة من قبل أحد 
في الجدول البنوك معطاة كما 

المطلوب احتساب ، و المجاور
 لما يلي: للعميل اتجاهي التقاطع

1. CHF/£. 
2. £/CHF. 

 

 والمطلوب:  

الفصول المبّينة أعاله،  ىاإلجابة عن األسئلة المبينة أعاله وذلك من خالل االطالع عل .1
 وبحيث تحوي اإلجابة على األفكار المطلوبة دون إطالة. 

أو اإليميل     shadizahrah@gmail.comإرسال اإلجابات على اإليميل  .2
s.z.foas@aspu.edu.sy. 

مالحظة: في حال عدم توفر المقرر مع الطالب يمكن مراسلتي على اإليميل    
shadizahrah@gmail.com    أو اإليميلs.z.foas@aspu.edu.sy    وسأقوم بإرسال نسخة

 من المقرر.

 أي استفسار يمكنكم مراسلتي أيضًا. وفي حال وجود 

 

 بالتوفيق والسالمة       

 الدكتور شادي زهره 

 Offer Bid  
مريكي $ 1.3381 1.3387 £ الجنيه السترليني

 
 الدولر ال

مريكي
 
 الفرنك السويسري  CHF 0.9893 0.9899 $ الدولر ال
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