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ايزحبٌ َهبئي
لنفصم انذراسي األول
2017-2016

اسى انًحبضر :أ .د .عهي عجذ هللا شبهيٍ
رلى انطبنت:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـخ :إدارح انًبل و األعًبل
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استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

( 10درجات )

السؤال األول:ضع عالمة  أو  أمام العبارات التالية في الجدول أدناه:
 - 1اٌجٕٛن ِزؼذدح اٌجٕس١بد ٘ ٟاٌجٕٛن اٌز ٟرفزخ ٌٙب فشٚع ِذٍ١خ.
 - 2ثٕٛن اٌصبدساد ٘ ٟرٍه اٌجٕٛن اٌز ٟرخزص ثزّ ً٠ٛاٌزجبسح اٌخبسج١خ ٚاٌذاخٍ١خ.
 - 3رشًّ ِإسسبد لجٛي اٌٛدائغ اٌجٕٛن اٌزجبس٠خ ٚثٕٛن االدخبسٚاالسزثّبس.

٠ - 4سزخذَ اٌجٕه اٌّشوز ٞاالدز١بط إٌمذ ٞاإلٌزاِ ٟاٌّٛدع ٌذ ِٓ ٗ٠اٌجٕٛن ٌٍزأث١ش ػٍ ٝدجُ ٚوّ١خ االئزّبْ اٌّصشف.ٟ
٠ - 5ؼذ سؼش اٌخصُ ثّثبثخ سؼش اٌفبئذح اٌز٠ ٞزمبضبٖ اٌجٕه اٌّشوز ِٓ ٞاٌّصبسف اٌزجبس٠خ .
٠ - 6ج١غ اٌجٕه اٌّشوز ٞاٌسٕذاد ف ٟاٌسٛق ثمصذ سفغ دجُ األسصذح إٌمذ٠خ ٌذ ٜاٌجٕٛن.
٠ - 7مصذ ثؼٍّ١بد اٌسٛق اٌّفزٛدخ ل١بَ اٌجٕه اٌّشوز ٞثج١غ ٚششاء االٚساق اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ ف ٟاٌسٛق .
 - 8ئْ ِٓ ِزطٍجبد سفغ دسجخ وفبءح ئداسح اٌجٕٛن ثٕست ػبٌ١خ رذٍ ً١اٌج١ئخ اٌّذ١طخ ثٙزٖ اٌجٕٛن.
ِ - 9خبطش اٌزضخُ ٘ ٟاٌّخبطش إٌبرجخ ػٓ االسرفبع اٌؼبَ ف ٟاالسؼبس أ ٚاسرفبع اٌمٛح اٌششائ١خ ٌٍؼٍّخ.
- 10رؼذ االخزالسبد إٌمذ٠خ ِٓ اوثش اشىبي ِخبطش االدز١بي اٌّبٌ ٟإٌّفزح ِٓ لجً ِٛظف ٟاٌجٕٛن .
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السؤال الثاني :عرف المصطمحات والعبارات التالية :
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( 15درجات)

- 1البنوك المراسلة :

- 2التعثر المصرفي :

- 3خطاب الضمان :

- 4شهادات اإليداع المصرفية :

- 5مخاطر السيولة:

- 6أذونات الخزانة :
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- 7سندات الشركات طويمة اآلجل :

- 8االحتياطيات العامة :

- 9استراتيجية ادارة الموجودات والمطموبات :

- 10

الفائدة المركبة :

السؤال الثالث :اختر/ي االجابة الصحيحة مما يمي:
-1

-2

-3

-4

( 5درجات)

ِٓ ِىٔٛبد إٌظبَ اٌّبٌ: ٟ
أ  -اٌششوبد اٌّبٌ١خ ِزؼذدح اٌجٕس١بد .
ة  -اٌّإسسبد اٌّصشف١خ .
ج ِ -إسسبد اٌضّبْ االجزّبػٚ ٟصٕبد٠ك اٌزمبػذ.
د  -وً ِب سجك .
اٌّالءح اٌّبٌ١خ ٌٍّمزشض رؼٕ: ٟ
أ  -لذسح اٌؼّ ً١ػٍ ٝرسذ٠ذ ألسبط اٌمشٚض ٚفٛائذ٘ب.
ة ِ -مذاس اٌذخً اٌشٙش ٞاٌثبثذ ٌٍؼّ.ً١
ج ٚ -جٛد ػمبساد ٚأدٚاد ِبٌ١خ ٍِّٛوخ ٌٍؼّ.ً١
د  -وً ِب سجك
رمذَ اٌجٕٛن اٌذ١ٌٚخ اٌخذِبد اٌّصشف١خ اٌزمٍ١ذ٠خ ِثً :
أ  -اصذاس االػزّبداد اٌّسزٕذ٠خ
ة  -اصذاس اٌمجٛالد اٌّصشف١خ
ج  -ششاء اٌمشٚض ٚااللزشاض ثضّبٔٙب
د  -وً ِب سجك
االػزجبساد اٌز ٟرذىُ س١بسخ االلشاض ف ٟاٌجٕٛن :
أ ِ -شاػبح اٌزشوز اٌّصشفٚ ٟاسؼبس اٌفبئذح ٔٚست اٌسٌٛ١خ.
ة  -اٌزٛسغ ف ٟاسزخذاَ اٌزىٌٕٛٛج١ب.
ج  -رىبٌ١ف ِٕخ اٌمشٚض ٚاٌّصبس٠ف االداس٠خ األخش.ٜ
د -أٚة
ٖ  -وً ِب سجك
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 ِٓ - 5اٌؼٕبصش اٌز ٟرٍؼت دٚسا ف ٟرذذ٠ذ طج١ؼخ اٌس١بسخ االلزشاض١خ :
أ  -اٌؼٛاًِ اٌخبصخ ثبٌجٕه
ة  -اٌؼٛاًِ اٌخبسج١خ
ج  -اٌؼٛاًِ اٌخبصخ ثبٌؼّالء
د  -وً ِب سجك

( 10درجات)

السؤال الرابع  :اذكر/اشرح بشكل مختصر
أ  -األ٘ذاف األسبس١خ الداسح اٌّذبفع االسزثّبس٠خ ف ٟاٌجٕه

ة  -اٌؼٕبصش اٌز ٟرسبُ٘ ف ٟرؼز٠ز االداسح اٌسٍّ١خ ٌٍّخبطش ف ٟاٌجٕٛن

د  -أروش ِخبطش اٌسٛق إٌّزظّخ ٚٚضخ ِذٌٛي وً ِٕٙب ثشىً ِٛجز .

س  -أُ٘ اٌّخبطش اٌّشرجطخ ثبٌّمزشض ػٕذ ِٕخ االئزّبْ اٌّصشف.ٟ

ج  -أُ٘ ا٢ثبس اٌّزشرجخ ػٍ ٝاٌزؼثش اٌّصشف.ٟ
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السؤال الخامس :أجب عن اآلتي:

أ  -رمذِذ ششوخ إٌجبح ئدذ ٜػّالء ثٕه فٍسط ٓ١اٌ ٝاٌجٕه ثطٍت اٌذصٛي ػٍ ٝلشض ثّجٍغ  300أٌف دٕ٠بس ٚ ،ػٕذ رصٕ١ف
اٌششوخ ضّٓ اٌؼٛاًِ إٌٛػ١خ دصٍذ اٌششوخ ػٍٔ 12 ٝمطخ ِٓ أصً ٔ 15مطخ ِؼ١بس٠خ .
اٌّطٍٛة :
اسزخشاج اٌزصٕ١ف اٌّشجخ ٌششوخ إٌجبح ٚٚصف اٌزصٕ١ف اٌّمزشح اػطبؤٖ ٌٍششوخ ٌغشض ِٕذٙب اٌزس١ٙالد اٌّطٍٛثخ ؟

ة  -ئرا وبْ اٌشص١ذ اٌّؼطً ِٓ اٌسٌٛ١خ ف ٟاٌجٕه 30000دٕ٠بس ٚأْ ٔسجخ اٌفبئذح ٔٚ %10سجخ وٍفخ اٌشص١ذ اٌّؼطً .%6
فّب٘ ٛاٌفبلذ ِٓ اٌؼبئذ

 سؤال إضبفي نهًزغيجيٍ عٍ اإليزحبَبد انُصفيخ فمط: .Aرُ ئ٠ذاع ِجٍغ  30000دٕ٠بس ف ٟثٕه فٍسط ٓ١فارا وبٔذ ٔسجخ اإلدز١بط١بد اإلٌزاِ١خ . %10

 انًطهىة: .اسزخشاج لّ١خ إٌمٛد اٌزٌٛ٠ ٟذ٘ب اٌجٕه ف ٟاإللزصبد ؟

 .Bأروش اٌّؼب١٠ش اٌز٠ ٟؼزّذ٘ب اٌجٕه ػٕذ رذذ٠ذ اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١إلٔشطزٗ اٌّخزٍفخ؟

اَزهذ األسئهخ
يع رًُيبري نكى ثبنزىفيك وانُجبح
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