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السؤال األول :ضع عالمة( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة( × ) أمام العبارة الخاطئـة:

(  5درجات)

 .1النقود االئتمانية ىي اي نقود سواء كانت عمى ىيئة مسكوكات او عممة ورقية يتم التداول بيا بموجب القانون كوسيط
لتبادل القيم.

 .2تم ابتكار شيادات االيداع المصرفية إلستخداميا من قبل المصرف لمتغمب عمى مشكمة التقمبات في سعر الفائدة .

 .3بنوك الجممة ىي التي تتعامل مع كبار العمالء ،بينما بنوك التجزئة تتميز بانتشارىا الجغرافي والتعامل بأصغر الوحدات
المالية.

 .4يقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة االحتياطي النقدي االلزامي ألغراض زيادة حجم النقد في اإلقتصاد في فترات الرواج
االقتصادي.

 .5توجد عالقة طردية بين خمق الودائع في المصارف التجارية من جية ونسبة االحتياطي النقدي القانوني من جية اخرى.
 .6تتسم الودائع تحت الطمب بانيا مصد ار ماليا اساسيا لمبنوك وىي ذات سيولة عالية جدا ،وال يدفع البنك فوائد عمى مثل
ىذه الودائع.

 .7من أىم التحديات التي تواجو ادارة البنوك في الوقت الحالي تباين العمالء وسموكيم ومنافسة المؤسسات غير المالية.

 .8وفقا لسياسة السوق المفتوحة فإنو في حالة الرغبة في زيادة عرض النقد يتم شراء السندات الحكومية ،وفي حالة الرغبة
في خفض عرض النقود يتم بيع السندات الحكومية.

 .9يسعى المصرف جاىداً الى ترشيد اعمالو وزيادة حجم ودائعو ورفع حجم نفقاتو .

 .10تعتبر الودائع ألجل من اكثر انواع االوعية االدخارية لألفراد بسبب انخفاض مخاطرىا.
السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة وضعها في الجدول المناسب :

 .1يطمق عمى الودائع التي يستطيع من خالليا العميل الحصول عمى العائد:

أ -الودائع اإلدخارية

ج -الودائع الجارية

( 5درجات)
ب -ودائع التوفير
د -أ  +ب

 .2التمويل بالمضاربة يترتب عمييا :

أ  -توزع االرباح والخسائر بين طرفي المضاربة حسب االتفاق.

ب -المشاركة بين طرفين بالمال بنسب يتم االتفاق عمييا.
ج -المشاركة بالمال والعمل .
د -ب  +ج معاً
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 .3البنوك التي تمارس االعمال المصرفية ومنح التسييالت اإلتمانية وأعمال اإلستثمار وتمويل المشروعات متوسطة
وطويمة األجل ىي :

ب -البنوك الزراعية

أ  -البنوك الصناعية

د -البنوك االسالمية

ج -البنوك التجارية

 .4التعيد الصادر عن البنك بناء عمى طمب عميمو لحساب طرف ثالث ىو :

ب -خطاب الضمان

أ  -االعتماد المستندي

د -الشيكات

ج -الكمبياالت

 .5تصنف الودائع حسب معيار القطاع االقتصادي الى،

أ -ب -ودائع حرة وودائع مجمدة
ج -ودائع ادخارية وودائع فورية

ب -ودائع تحت الطمب وودائع توفير وألجل

د -ودائع قطاع االعمال والخاص والحكومي

السؤال الثالث :عرف المصطلحات التالية :
 - 1االحتٌاطً النقدي االلزامً
 - 3بنوك االوفشور
5سعر الخصم

( 5درجات)
 -2شهادات االٌداع المصرفٌة
– 4البنوك االتسالمٌة

( 5درجة)

السؤال الرابع :اجب على كال مما يلي وفقا للمطلوب
 -1اذكر المبادئ التً تحكم اعمال البنوك؟
 -2اذكر اهم انواع المؤسسات المالٌة المصرفٌة؟
- 3اذكر اهم وظائف البنك المركزي؟
 -4وضح بإٌجاز العناصر التً تؤثر على حجم الودائع؟
 -5اذكر مزاٌا ومعوقات البنوك االلكترونٌة؟

انتهت األسئلة..
مع أمنٌاتنا بالنجاح والتوفٌق
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