مديرية التربية و التعليم لمنطقة الزرقاء األولى

رياض ومدارس جامعة الزرقاء
االسم ......................:
الصف :الخامس األساسي
الشعبة .....................:

ورقة عمل لمادة التربية المهنية  ,رقم ( ) 3
للعام الدراسي  , 2020 /2019الفصل الدراسي ( الثاني )
اليوم :األحد
التاريـخ  2020 / 3 / 29 :م

--------------------------------------------------------------------------------------------------

البنوك

 البنك  :مؤسسة اقتصادية متخصصة تعمل في إدارة األموال  ,حفظا ,وإقراضا  ,وبيعا وشراء
 البنك المركزي  :هو رأس الهرم في الجهاز المصرفي  ,ألنه يشرف على النشاط المصرفي ويعد بنك البنوك
------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- )1اذكر أبرز مهام البنك المركزي في المملكة األردنية الهاشمية :


 -1إصدار الفئات النقدية المختلفة

 -2 القيام باألعمال المصرفية الالزمة للدولة
 -3 االحتفاظ بحساب البنوك األخرى
 -4 اإلشراف على البنوك العاملة في المملكة
 )2وضح المقصود بكل مما يلي :
البنوك التجارية

البنوك الصناعية

تقدم تسهيالت مالية مباشرة أو غير مباشرة متوسطة األجل أو طويلة األجل ذلك
إلنشاء شركات صناعية وتطويرها

البنوك اإلسالمية

تقدم خدمات إيداع األموال وتنفيذ المعامالت البنكية وفق تعاليم الشريعة اإلسالمية
ونظام المرابحة

البنوك الزراعية

تقدم خدماتها للقطاع الزراعي إلنشاء مشاريع زراعية أو شراء واستئجار اآلالت

الشركات المصرفية
-

تقدم مختلف الخدمات البنكية مثل الودائع والقروض وتحويل العمالت

مؤسسات مصرفية غير البنوك تقدم خدماتها للعمالء

اإليداع  :وضع النقود في البنك

 -السن القانونية  :أكثر من  18سنة

* السحب  :أخذ النقود من البنك
* يمكن للطفل أن يفتح حساب توفير بمرافقة احد والديه

رقم النموذج ZUIS/QM/F076 :اإلصدار01 :

تاريخ اإلصدار3/2/2019 :

 الحساب الجاري  :عقد بين المودع والبنك ال يت قاضى به العميل أي أرباح عن المبالغ المودعة  ,مثل إيداعالراتب  ,دفتر الشيكات  ,والبطاقات االئتمانية
 حساب التوفير  :عقد بين المودع والبنك بقصد االدخار وتجميع األموال وتخضع المبالغ لجوائز وأرباح  ,واليمكن الحصول على دفتر شيكات
حساب الوديعة  :عقد بين المودع والبنك تخضع المبالغ المودعة إلى أرباح متفق عليها مسبقا
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -1بلوغ سن  18عام
 )3اذكر شروط فتح حساب جاري في البنك :
 -2تعبئة النموذج المخصص لفتح الحساب

 -3تعبئة نسخ عدة من بطاقات التوقيع

 -4الحصول على بطاقة حساب جاري تحتوي االسم

 -5تعبئة نموذج بطاقة صراف آلي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- )4عدد مميزات حساب التوفير :
 -1سهولة السحب واإليداع للرصيد

 -2فتح حساب مشترك

 -3إجراء تحويالت إليه من الخارج

 -4الحصول على جوائز وأرباح

------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- -1فتح الحسابات
* الخدمات التي تقدمها البنوك ألفراد المجتمع ومؤسساته:
 -2منح القروض الشخصية

 -3قبول الودائع

 -4تحويل األموال

 -5شراء العمالت العربية واألجنبية

 -6خدمة الصراف اآللي

 -7تسديد فواتير الكهرباء والماء

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------* الشيك  :أمر مالي مكتوب يطلب فيه صاحب المال من البنك أن يدفع مبلغا ً محددا ً من المال إلى حامل الشيك
 الوظيفة األساسية للنماذج البنكية في البنوك : -1تسهيل األعمال اليومية وتوثيقها في السجالت
 -2إثبات حق البنك والعميل عند السحب واإليداع واإلقراض من البنك
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )5ما هي عناصر الشيك :
 -1كلمة شيك

 -2المبلغ المدفوع

 -3اسم البنك

 - 4مكان الدفع

 -5تاريخ إنشاء الشيك

 - 6توقيع محرر الشيك
رقم النموذج ZUIS/QM/F076 :اإلصدار01 :

تاريخ اإلصدار3/2/2019 :

