رقى انًسبقMGNA 3312:

اسى انًسبق:إدارة انعًهيبث انًصرفيت
تبريخ االيتحبٌ7602/60/60 :
عذد األسئهت)5(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعتيٍ
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

اسى انًحبضر:
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت  :كهيت إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

انفصم انذراسي انثبَي
ايتحبٌ َهبيت انفصم انثبَي
7602-7600

أجب عن األسئمة التالية:
( 06درجات)

السؤال األول :ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية:
 -1تمعب معدالت أسعار الفائدة دو اًر أساسياً في توجيه ق اررات االستثمار والتمويل

)

(

 -2الفجوة الموجبة هي الفجوة التي تنشأ عندما تتغير أسعار الفائدة عمى الموارد بمعدل أسرع من التغير عمى
االستثمارات

)

(

(

 -3يرتبط معدل سعر الفائدة بمفهوم القيمة الزمنية لمنقود

)

 -4ان تصفية القروض قبل تاريخ استحقاقها قد يعرض البنك إلى بعض االشكاليات فيما يتعمق بإدارة الموجودات
)

والمطموبات المصرفية ألن قيمة التصفية تكون أكبر من قيمة القرض (

 -5تعرف عممية اإلقراض بأنها عبارة عن منح نقود حاضرة مقابل تأجيل الدفع النقدي إلى وقت محدد وواضح في
المستقبل

)

(

 -6يراعي البنك عند منحه اإلقراض األخذ في االعتبار العناصر المتعمقة بنوع وحجم الضمانات المقدمة من العميل
)

بإعتبارها الضمانة األولى التي يرتكز اليها لضمان استرداد حقوقه (

 -7يقصد بمفهوم التركز االئتماني هو قيام البنك بمنح مبالغ كبيرة إلى مقترض واحد أو شركة معينة
(

)

 -8من أسباب النقص في السيولة االنخفاض في حجم الموجودات المصرفية التي ال يمكن تحويمها إلى نقد بسهولة أو
بسرعة دون خسارة

)

(

 -9يعتمد قياس التعثر المصرفي عمى التحميل المالي لعناصر الموجودات والمطموبات من خالل دراسة المتغيرات التي
(

تط أر عمى بنود القوائم المالية.

)

-11من ضمن الوسائل المستخدمة لمعالجة التعثر المصرفي هي وضع المعايير المصرفية السميمة في تقييم سيولة
(

البنك

)

( 01درجة )

السؤال الثاني :عرف المصطمحات التالية:
 -1سعر الفائدة.

 -2القيمة الزمنية لمنقود.
 -3االئتمان المصرفي المباشر واالئتمان المصرفي غير المباشر(أذكر أمثمة).
 -4خصم األوراق التجارية.

 -5الكفاالت أو خطابات الضمان.
 -6االعتمادات المستندية.
 -7التعثر المصرفي.
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( 00درجة )

السؤال الثالث :أذكر ،أشرح بإختصار :
 -0عناصر التحديات التي تواجو إدارة البنك.

 -7االعتبارات التي تحكم سياسة اإلقراض في البنوك

 -3عند تحميل المخاطر االئتمانية لمعميل ،البد من قيام البنك ببعض االجراءات المتعمقة بأىمية
المقترض (أذكر ىذه االجراءات).

 -1ما ىو الفرق بين الرقابة الكمية والرقابة النوعية عمى االئتمان(أذكر أمثمة).

 -5يسعى البنك من خالل إدارة المحافظ االستثمارية إلى تحقيق العديد من األىداف(أذكرىا).
 -0أدوات سوق النقد نوعان(أذكر أمثمة عمى كل نوع منيا).

 -2تقسم المخاطر التي يتعرض ليا البنك إلى نوعين أذكرىا و(أذكر أمثمة عمى كل نوع منيا).

 -8ىناك أسباب عديدة تؤدي إلى التعثر المصرفي منيا خارجية وأخرى داخمية (أذكر أمثمة عمى
األسباب الداخمية).

( 0درجات )

السؤال الرابع :أختر اإلجابة الصحيحة مما يمي:
 -0من عناصر رفع القدرة التنافسبة ألغراض إدارة الموجودات والمطموبات:
أ -زيادة حجم الودائع

ب -خفض معدالت السيولة

ج -أن يكون الربح الحقيقي بعيداً عن األنشطة الخطرة
د -أ  +ج

 -7من العناصر التي تظير في حساب المركز المالي لمبنك وتمثل حقوق عمى موجودات البنك:
أ -الودائع بأنواعيا المختمفة.

ب -االئتمان بأنواعو المختمفة.

ج -حقوق المساىمين.
د -أ  +ج

 -3من األىداف األساسية إلدارة المحفظة االستثمارية:
أ -تحقيق ىدف التنويع في االستثمارات.

ب -تحقيق االستقرار داخل البنك والحصول عمى العائد

ج -مواجية المخاطر االئتمانية.
د -كل ما سبق.

 -1لمعالجة التعثر المصرفي أو عدم الوقوع فيو يجب عمى اإلدارة المصرفية القيام بما يمي:
أ -تطوير البيئة التشريعية ومناخ عمل البنوك.
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ب -العمل عمى تطبيق المعايير المصرفية السميمة.

ج -عدم الدخول في استثمارات ذات طبيعة خطرة.
د -أ +ب

( 1درجات)

السؤال الخامس:

قام أحد البنوك بصرف قرض بقيمة  100,000دينار يستحق الدفع بعد سنة بفائدة  ،%06عمماً

بأنو قد تم تمويل ىذا القرض من وديعة آلجل بسعر فائدة  %2تستحق بعد سنتين.
ىذا وبإفتراض أن سعر الفائدة وحسب التوقعات سوف يرتفع إلى .%00

المطموب:

 -0بيان نوعية الفجوة.

 -2ىل الفجوة لصالح البنك أم ال ولماذا.

إنتيت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاج والتوفيق
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