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

 .1البنوك المراسمة ىي التي تقدم الخدمات المصرفية من خالل عقد اتفاقات مع البنوك المحمية (

(  7درجات)

)

 .2بنوك األفشور ىي بنوك محمية تمارس عمميا المصرفي وتخصص حسابات خاصة مستقمة لعمالئيا وتعفى من القيود عمى حركة سوق رأس
المال (

)

 .3يستخدم البنك المركزي سياسة االحتياطي النقدي اإللزامي ألغراض التحكم في عرض النقد في االقتصاد في فترات الرواج االقتصادي وكذلك
في فترات الكساد (

)

 .4تتسم الودائع اللارية ببنيا مصد اًار مالياًا أساسياًا من مصادر الموارد المحمية لمبنك وىي ذات سيولة عالية لداًا ،وال يدفع البنك فوائد عمى ىذه
الحسابات (

)

 .5تمارس البنوك اإلسالمية األعمال المصرفية والمالية التلارية وأعمال االستثمار وتبسيس المشروعات ومنح االئتمان ببشكالو المختمفة
)

كالحسابات اللارية المدينة وخصم الكمبياالت والمرابحة وغيرىا (

 .6وفقاًا لسياسة السوق المفتوحة فإنو في حالة الرغبة في زيادة عرض النقد يتم بيع السندات الحكومية ،وفي حالة الرغبة في خفض عرض
)

النقود يتم شراء السندات الحكومية (

 .7البنوك متعددة اللنسيات ىي البنوك التي تفتح ليا فروع في مختمف البمدان وتقوم ببعمال التحصيل الدولي وخصم األوراق التلارية
واالستثمار وادارة األموال الدولية (

)

.8

( 5درجات)

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة وضعها في الجدول المناسب

- 1يطمق عمى الودائع التي يستطيع من خاللها العميل الحصول عمى العائد:
أ  -الودائع االستثمارية المقيدة والمطمقة
ب -ودائع التوفير
ج-الودائع الجارية
د-أ  +ب
- 2التمويل بالمضاربة يعني:
أ  -المشاركة بمال يقدم من طرفين يحكمهما عقد موقع بينهما
ب -توزيع األرباح والخسائر بين طرفي المضاربة حسب ما يتم االتفاق عميه
ج-المشاركة بالمال والعمل
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- 3يحتاج البنك إلى تصميم الهيكل التنظيمي ومركزة عممياته من خالل مراعاة ما يمي :
أ  -وحدات العمل االستراتيجية
ب -وحدات الوظائف المركزية
ج-وحدة الرقابة
د-كل ما سبق
بناء عمى طمب عميمه لدفع مبمغ إلى المستفيد ال يتجاوز حد معين يسمى:
- 4التعهد الصادر عن البنك ً
أ  -الكفاالت المصرفية
ب -الكمبياالت
ج-االعتمادات المستندية
د-الشيكات
 - 5تصنف الودائع حسب آجالها إلى:
أ  -ودائع حرة وودائع مجمدة.
ب -ودائع تحت الطمب وودائع توفير.
ج-شهادات اإليداع المصرفية.
د-ودائع ألجل.
( 4درجات)

السؤال الثالث :عرف المصطمحات التالية
- 1االحتياطي النقدي اإللزامي
- 2الغطاء النقدي

- 3خصم الكمبياالت
- 4البنوك اإلسالمية

( 4درجات)

السؤال الرابع :أجب عمى كال مما يمي وفقاً لممطموب
- 1أذكر أهم األقسام الفنية في البنك.
- 2أذكر الوظائف األساسية لمبنك.

- 3أذكر أهم وظائف البنك المركزي.

- 4أذكر مشكالت ومعوقات البنوك اإللكترونية

انتهت األسئمة

يع انتًُيبث نهجًيع ببنتوفيك وانُجبح،،،
2
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