رقى انًسبق MANA 4323 :
اسى انًسبق  :عهوو يبنيت ويصرفيت

جبيعت فهسطيٍ

تبريخ ايتحبٌ 2012 / 11 / 27 :
عذد األسئهت  ) 3 ( :أسئهت
زيٍ االيتحبٌ  :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت ( ال )

اسى انًحبضر  :أ.د.عهي شبهيٍ
رقى انطبنب :
اسى انطبنب :

 :ادارة االعًبل
انكهيت
اإليتحبٌ اننصفي
 :انتخصص  :يحبسبت
انقسى
انفصم انذراسي األول
 2012 - 2012استخذاو انًعبجى أو انقواييس ( ال )

السؤال األول  :ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) xأمام العبارة الخاطئة  6 ( .درجات )
 -1تعني عممية إدارة الموجودات في المصارف شراء األموال واقراضها لمغير وتسمى بالمصطمح المصرفي ادارة
الهامش .
 -2ان الهدف األساسي إلدارة العمل المصرفي هو تالفي المخاطر والعمل عمى تجنبها .
 -3اإلحتياطات التي يكونها البنك هي عبارة عن ذلك الجزء المستقطع من الودائع لدعم السيولة في البنك ومواجهة
المخاطر المستقبمية .
 -4يمعب رأس مال البنك دور أساسيا في المحافظة عمى أموال المودعين من مخاطر انخفاض السيولة وامتصاص
أية خسائر ويعد في الوقت نفسه مصد اًر تمويمياً إلستثمارات البنك .
 -5الودائع الزمنية هي حقوق عمى المصرف ويمكن المطالبة بها في أي وقت مما يتطمب اإلحتفاظبإحتياطيات عمى
درجة عالية من السيولة .
 -6مدخل التخصيص المعدل هو المدخل الذي يعني بتجميع األموال التي يتم الحصول عميها من مصادرها المتنوعة
وتوزيعها عمى اإلستخدامات المختمفة لمبنك بغرض تحقيق أهداف البنك بغض النظر عن طبيعة كل مصدر أو تاريخ
استحقاقه .
السؤال الثاني  :عرف المصطمحات التالية  8( -:درجات )
 -1إدارة السيولة .
 -2التدفقات النقدية الخارجة .
 -3تكمفة الفرصة البديمة .
 -4إدارة الموجودات ( التخصيص )

جبيعت فهسطيٍ
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تبريخ ايتحبٌ 2012 / 11 / 27 :

اسى انًحبضر  :أ.د.عهي شبهيٍ
رقى انطبنب :
اسى انطبنب :

 :ادارة االعًبل
انكهيت
اإليتحبٌ اننصفي
 :انتخصص  :يحبسبت
انقسى
انفصم انذراسي األول
 2012 - 2012استخذاو انًعبجى أو انقواييس ( ال )

عذد األسئهت  ) 3 ( :أسئهت
زيٍ االيتحبٌ  :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت ( ال )

(  6درجات )

السؤال الثالث :
 .1أذكر أهم التحديات التي تواجه العمل المصرفي الحالي .

 .2تتطمب عممية إدارة الموجودات والمطموبات أن تبدع عند التعامل مع العناصر الالزمة لغرض تعزيز القدرة
التنافسية لمبنك في السوق المالي والمصرفي .
أذكر أهم العناصر التي تعمل عمى رفع القدرة التنافسية لمبنك
 -3يهدف البنك من اإلستثمار في األوراق المالية إلى تحقيق عدة أغراض إذكر األهداف التي يسعى البنك إلى
تحقيقها من وراء هذا اإلستثمار .

إنتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

