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 ةالية، وعضولرئيس اللجنة الصينية لتنظيم الضمانات الم ةالسابق ةالنائب "تشالورا " ةالزائر ةالمحاضر

 غكون غالمؤسسة البنكية لهون ةبية، ومديروحكومة جمهورية الصين الشع غكون غالمجلس التنفيذي لهون

 هاي )اتش اس بي سي(غوشن

 

 1.16 السؤال

في تبادل األدوار بين القطاعين العام والخاص من بين  "تشا"ما هي العبارة التي تمثل رأي السيدة 

 العبارات التالية؟

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

القطاع العام مهم حتى وإن بدا أقل جاذبية من القطاع الخاص ألن المنظمين وواضعي السياسات  (أ)

 يضمنون عمل السوق بشكل منتظم.

 تشكو السيدة من نقص تبادل األدوار بين القطاعين العام والخاص في الواليات المتحدة. (ب)

العمل بالقطاع الخاص يوفر خبرة سوقية يحتاجها القطاع العام والعمل بالقطاع العام يؤدي إلى  (ج)

 تنظيم واستقرار السوق.

 .القطاع الخاص أكثر ديناميكية بينما القطاع العام أكثر ثباتا   (د)

 

 2.16ل السؤا

 خالل عملها التنظيمي؟ "تشا"بأي تنظيم هام ساهمت السيدة 

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

بح شركات مدرجة بقوائم تصلقامت بتصميم هيكلي جديد للمشروعات المملوكة للدولة بالصين  (أ)

 . غكون غأسواق هون

لتساهمي ودمجت بينهما إلى النظام ا غكون غراق المالية والعقود اآلجلة بهونحولت نظام سوق األو (ب)

 .(clearinghouse) وأدخلتهما ضمن المقاصة
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في بداية التسعينات شجعت نظام الحكم التعاوني في الصين )على سبيل المثال من خالل التقارير  (ج)

 ربع السنوية والمطالبات باستقالل المديرين التنفيذيين(.

 قامت بتأسيس بورصة سنغافورة )اس جي اكس(. (د)

 

 3.16السؤال 

 هاي؟غإنشاء مجلس إدارة دولي لبورصة شنما هي دوافع وأهداف  "تشا"وجهة نظر السيدة  من

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

الممتازة تهيئة الظروف التي يمكن من خاللها لشركات مسجلة خارج الصين كشركات من الفئة  (أ)

 هاي.غالعودة للعمل ببورصة شن

عاملة باألسواق الخارجية للعمل بالصين وتمكين إتاحة الفرصة للشركات متعددة الجنسيات ال (ب)

 المستثمرين الصينيين من االستثمار بها.

 تأمين تمويل المشروعات الصغيرة داخل الصين. (ج)

 لتحويلها إلى مركز مالي عالمي. هاي تمهيدا  غرفع مستوى أداء وتصنيف بورصة شن (د)

 

 4.16السؤال 

 ة العامة للبيئة التنظيمية الحالية داخل الصين؟حول الحال "تشا"ما هي وجهة نظر السيدة 

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

ل على أن الستثمارات األجنبية المباشرة تدحقيقة أن الصين حتى اآلن هي أكبر المستقبلين ل (أ)

 اإلطار العام للعمل التنظيمي داخل الصين مازال ينقصه الكثير.

ن التنظيمات واضحة ومتسقة مع بعضها من ناحية من األمور األساسية في تنظيم السوق هو كو (ب)

 التنفيذ ومتسمة بالعدالة.

 فرض النظام.في نقص التنظيم بل في  تليسالمشكلة  (ج)

لألمام والتطور والتمدد السريع لألسواق  تتطور الصين بسرعة شديدة وتتجه أسواقها دائما   (د)

 الصينية ال يتيح للحكومة مواكبته بإصدار التشريعات المأمولة.
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 5.16السؤال 

بالنظر إلى انسجام العالمي على التغييرات األخيرة في التنظيم  "تشا"ما هي النقاط التي تأخذها السيدة 

 المعايير المالية؟

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

 .حاليا   "تشا")اتش اس بي سي( الذي تعمل به السيدة ـ بالنسبة ل جدا   يعد تنفيذه رخيصا   3بازل  (أ)

فإن التنظيمات تمنع المشكالت القديمة  2002لعام  "اوكسلي-سربانيز"ه في تشريع كما تم طرح (ب)

 ستختلف. من التكرار لكن المشكالت الجديدة حتما  

كما يظهر في سجالت  أن يكون لديك الئحة واحدة من المعايير الدولية المتناغمة أمر عسير حقا   (ج)

 مجلس االستقرار المالي.

، ولم يتم النظر لكل 2008-2007امة كأحد نواتج األزمة المالية أصبحت التنظيمات شديدة الصر (د)

 بنك على حدة ومدى النجاح الذي حققه خالل تعامله مع االزمة.
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 اإلجابات الصحيحة 

 : )أ(، )ج( و)د(1.16

 : )أ(، )ب( و)ج(2.16

 : )أ(، )ب( و)د(3.16

 : )ب(، )ج( و)د(4.16

 : )ب(، )ج( و)د(5.16

 

 


