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أجب عن األسئلة التالية :
السؤال األول :

(  2عالمات )

ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة و عالمة (  ) Xأمام العبارة الخاطئة :
 .1البنك المركزي يقوم على اإلشراف والمراقبة للقوانين واألنظمة العاملة في المصارف لذا فهي تقع في أسفل هرم

(

)

 .2نظرية القرض التجاري  :تقوم المصارف  ،في ظل نظرية القرض التجاري بمنح قروض لألجل القصير فقط مما

(

)

الهيكل المصرفي

يعزز مركز السيولة لدى المصارف
 .3الفرق بين القرض والسلفة  :هو أن القرض مبلغ من المال من حق الشخص أن يأخذه في موعد محدد ولكنه يريد

(

)

 .4من الشروط األساسية التي استندت عليها العملية االئتمانية لالئتمان التجاري  :أن الواقع العملي لمجموع المصارف

(

)

أن يحصل عليه قبل حلول موعده  ،أما السلفة فهو مبلغ ليس له عالقة في مستحقات من يأخذه

التجارية اثبت أن سحوبات المودعين ان لم تكون أكبر فإنها تقترب من حجم إيداعات المودعين الجديدة .

[

(  2عالمات )

السؤال الثاني:
اختر اإلجابة الصحيحة :
 .1ينظم دور البنك المركزي في الديون التي تتكبدها الحكومة داخليا وخارجيا :
 .Aقانون البنوك
 .Bقانون العملة األجنبية
 .Cقانون الدين العام
 .Dجميع ما ذكر غير صحيح

 .2هي سندات حكومية يتم إصدارها آلجال قصيرة في األغلب ثالثة شهور  ،وتصدرها الحكومة لغرض تمويل
العجز الموسمي:
 .Aالسندات الحكومية
 .Bالسندات التجارية
 .Cأذونات الخزينة
 .Dالقبوالت المصرفية
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 .3تصنف أسواق األوراق المالية من حيث اإلصدار إلى :
 .Aالسوق المنظمة
 .Bالسوق الفورية
 .Cالسوق األولية
 .Dجميع ما ذكر غير صحيح

 .4هي وثيقة يتعهد فيها محررها لدفع مبلغ من المال بمجرد اإلطالع أو في ميعاد محدد ألمر طرف أخر هو
المستفيد :
 .Aالكمبياالت المخصومة
 .Bاالعتمادات المستندية
 .Cخطاب الضمان
 .Dبطاقة االئتمان

(  3عالمات )

السؤال الثالث :

بتاريخ  2113/8/2اشترى محمود من أحد التجار بضاعة قيمتها  2411ديناروذلك بموجب بطاقة ائتمانية وقام التاجر بتحويل
الفاتورةالى المصرف فورا ً  ,وسمح له المصرف ان يسحب مستحقاته ناقصا ً العمولة  %6بعد  3ايام ,وقد أعطى المصرف محمود
فترة ائتمان قدرها  21يوم بعد تاريخ , 2113/8/31
المطلوب حساب العائدالسنوي الحقيقي الذي حققه المصرف اذاعملت أن الدفع تم في نهاية الفترة بدون تأخير .

(  2عالمات )

السؤال الرابع :
[

 .1ما هي أهم مقومات نجا ح التخطيط االئتماني في المصرف التجاري ؟
 .2وضح عناصر القرار االئتماني ؟

(  5عالمات )

السؤال الخامس :
عرف ما يلي :
 .1الجاري مدين

 – .2سعر اعادة الخصم – حركة االرجوحة – عمليات السوق المفتوحة – التخطيط للسيولة .
انتهت األسئلة
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مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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