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رقى انًسبقMANA3316:
اسى انًسبق:إدارة انًخبطر
تبريخ االيتحبٌ2013/05/30 :
عذد األسئهت)5(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعتبٌ
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

االيتحبٌ انٍهبئي
انفصم انذراسي الثبَي
2013-2012

اسى انًحبضر:أ.عبير أبو شريعت
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت اإلدارة
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقواييس(ال)

( عشر درجات)

السؤال االول
ضع إشبسح (صخ) أيبو االشبسح انصذٍذخ ٔاشبسح (خطأ )ايبو انعجبسح انخبطئخ
 -1نزذهٍم االئزًبٌ َٕعٍٍ :فًُ ٔ إداي (

)
)

 -2يٍ خصبئص رذهٍم االئزًبٌ اَّ ٌغزعًم انًعبٌٍش انًزعذدح انًغزٌٕبد (

 -3انعغش انًبنً انذمٍمً ْٕ اشذ خطشا يٍ انعغش انًبنً انفًُ ٔ ٌكٌٕ عُذيب رصجخ انمًٍخ انغٕلٍخ
نًٕجٕداد انذائٍ الم يٍ لًٍخ انذٌٕاٌ انزً عهٍّ ( )
 -4يخبطش رذٌٕم انًٕجٕداد انً دٍبصح انًصشف يزُٕعخ ثبخزالف االصم انًُمٕنخ دٍبصرّ ٔ نكُٓب
رجزًع يعب عُذ َمبط يذذدح ( )
 -5انًخبطش ًْ انزأكذ يٍ دصٕل انشًء يع يعشفخ ادزًبل دصٕنّ (

)

 -6رُجع عُبصش انخطش فً انغٍبعخ االئزًبٍَخ نهًصشف يٍ كٌٕ ْزِ انغٍبعخ غٍش يالئًخ ثغجت انزشذد
غٍش انًجشس فً ششٔط يُخ االئزًبٌ ( )
)

 -7ششكبء األعًبل ٔرضبسة انًصبنخ ٌعزجش يٍ طشق انذذ يٍ يخبطش االئزًبٌ (

•

 -8يٍ األيضهخ عهى يخبطش انغٕق انزضخى ،انشكٕد االلزصبدي ،انكٕاسس انطجٍعٍخ،عذو
االعزمشاس انغٍبعً ،انعذٔاٌ انخبسجً ،فشض انذصبس عهى انذٔنخ ( )
 -9يشاعبح انزٌُٕع عُذ يُخ االئزًبٌ ٌعزجشيٍ اسكبٌ رمذٌش انًشكض االئزًبًَ ( )
ٌ -10عزجش اَغجبو انمشاس االئزًبًَ يع رعهًٍبد انًصشف انًشكضي يٍ خصبئص انمشاس
االئزًبًَ األيضم ( )

(عشر درجات)

السؤال الثاني :
اخزش االجبثخ انصذٍذخ
 -1يمكن تصنيف قواعد االقراض في المجموعات التالية اال واحدة
أ-ما يتعمق بالبنك
ج -مايتعمق بالبيئة الداخمية لمبنك

ب-ما يتعمق بطالب القرض
د -مايتعمق بالقرض نفسو

 -2واحدة ممايمي ليست من انواع المعيارفي أسموب تحول الموجودات إلى طالب االئتمان
ب -المعيار التاريخي ج -المعيار الجغرافي د -معيار الصناعة

أ-المعيار النمطي المطمق

 -3السياسة االئتمانية الفعالة يجب أن تتصف بجميع مايمي االواحدة
ب -أن تكون مرنة

أ -أن يؤدي تطبيقها إلى تقميل مخاطر منح االئتمان

د -أن تكون مقروءة

ج -أن تكون مفهومة لدى متخذ القرار عمى نحو جيد

 -4تحقق القروض المجمعة مزايا كبيرة لألطراف المشاركة فيها كافة االواحدة
ب -الشركة المدير

أ -الشركة المقترضة

د -البنك المشارك

ج -البنك المدير

 -5جميع مايمي من مخاطر الشركة االواحدة
ب -المخاطر التي تتعمق بالسمع والخدمات

أ-المخاطر التي تتعمق بإدارة الشركة

د -المخاطر التي تتعمق بالبنك

ج -المخاطر التي تتعمق بأسعار الصرف

 -6جميع مايمي من االبعاد التي يشتممها المفهوم المضموني لمقروض المتعثرة اال واحدة
أ -البعد المادي

ب -البعد المعنوي

ج -البعد الصوري

د -بعد الهدف المنشود

 -7يقسم التعثر المالي إلى المراحل التالية اال واحدة
ب  -مرحمة العسر المالي المؤقت

أ -مرحمة العسر المالي الحقيقي
ج -مرحمة الفشل االداري

د -مرحمة إعادة التنظيم

 -8حتى تكون المعمومات المجمعة مفيدة وجيدة ،فإن من الضروري توافر صفة من الصفات ادناه
 -1التنسيق

 -2الوضوح

 -3التخطيط

 -4االشراف

 -9جميع مايمي من دورة حياة المنظمة اال واحدة
أ -مرحمة التأسيس

ب -مرحمة النمو

ج -مرحمة الهبوط

د -مرحمة التيسير

 -10واحدة مما يمي من خطوات تحميل مخاطر االئتمان
أ -جمع المعمومات المالئمة
ج -التحميل االستراتيجي لالئتمان

ب -حجم االئتمان الممنوح
د -إدارة المعرفة

انغؤال انضبنش (عذ دسجبد)
عشف يب ٌهً
 -1انمشٔض انًجًعخ  -2انمشٔض انًزعضشح  -3اداسح انًعهٕيبد  -4لٕاعذ انجٍبَبد

•

انغؤال انشاثع (صًبٌ دسجبد)
أ -أركش صًبٌ يٍ اعجبة انًخبطش االئزًبٍَخ ثذٌٔ ششح؟
ة -اركشطشق انذذ يٍ يخبطش االئزًبٌ ؟
(عشش دسجبد )

انغؤال انخبيظ

أ -رعزجش انًعهٕيبد انجٍذح يٍ انشكبئض االعبعٍخ نزذهٍم يخبطش االئزًبٌ اركشصفبد ْزِ انًعهٕيبد؟
ة -اركش خًغخ يٍ خصبئص انمشاس االئزًبًَ االيضم؟
انغؤال انغبدط (صًبٌ دسجبد )
أ-يبًْ اعجبة َشٕء انمشٔض انًزعضشح يع انششح ؟
ة -اركش عذ يٍ يؤششاد رعضش انمشٔض؟
انغؤال انغبثع

(صًبٌ دسجبد)

فيما يلي بعض المعلومات المستخرجة من البيانات المالية إلحدى الشركات في 2012/12/31
القيمة باالالف
البيان
صافي المبيعات
1000
مجموع الموجودات
920
صافي الربح أو الخسارة قبل الضرائب
()90
صافي الربح أو الخسارة قبل الفوائد و الضرائب ()50
المطلوبات المتداولة
320
الموجودات المتداولة
430
مالحظة/القيم بين االقواس تدل على انها بالسالب
المطلوب :
اشرح نموذج سبرينجيت .
قيم احتماالت فشل الشركة في المستقبل.
باستخدام نموذج سبرينجيت اكتب معادلةz
اسئلة خاصة بالطلبة الذين لم يتقدموا لالمتحان النصفي
أ -أركش عُبصش انمشاس االئزًبًَ ؟
ة -يب ًْ ٔظبئف االئزًبٌ انًصشفً االعبعٍخ؟
ط -اركش يضاٌب انجطبلخ االئزًبٍَخ؟
اَزٓذ االعئهخ
يع رًٍُبرً نكى ثبنُجبح ٔانزٕفٍك

