رلى انًسبقACNA 3309 :
اسى انًسبق  :إدارة انعًهيبث انًبنيت وانًصرفيت
تبريخ االيتحبٌ2018/04/19:
عذد األسئهت)4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُصفي انثبَي
نمفصم انذراسي انثبَي
2018-2017

اسى انًحبضر:أ .د.عهي شبهيٍ،
أ.أحًذ أبو جسر
رلى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انمسى  /انتخصص  :يحبسبت
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)
(  8درجات)

السؤال األول :ضع عالمة( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة( × ) أمام العبارة الخاطئـة.

 .1إدارة الموجودات والمطموبات المصرفية تعني عممية توزيع االستخدامات المختمفة عمى موارد األموال المتاحة بغرض تحقيق أهداف السيولة
والربحية واألمان المصرفي (

)

 .2السيولة والربحية هما هدفان متعارضان مع بعضهما البعض مما يتطمب من المصرف تحديد نقطة التوازن بين األصول السائمة واألقل سيولة
لتعظيم الربحية (

)

 .3ان الهدف األساسي إلدارة الموجودات والمطموبات المصرفية هو تالفي المخاطر مما يؤدي إلى تطور مفهوم الرقابة عمى المخاطر (
 .4ان العناصر التي تقع تحت سيطرة البنك في المدى القصير هي التي تمثل أدوات لنظام ادارة الموجودات والمطموبات( .
 .5من وظائف رأس المال الممتمك رفع العائد عمى االستثمار ورفع القيمة السوقية لمبنك إلى جانب رفع معدالت السيولة( .

)

)
)

 .6التدفقات النقدية الداخمة لمبنك تتمثل في التغير في رأس المال واألموال المقترضة وطبيعة الودائع وأنواعها والرسوم والفوائد واألقساط
)

المحصمة لمقروض الممنوحة التي تضاف الى الرصيد النقدي( .

 .7تعد نظرية الدخل المتوقع إحدى نظريات إدارة السيولة وهي تعني أن السيولة جيدة طالما أن البنك يستثمر أمواله في قروض قصيرة األجل
تحقق دخل يتناسب مع طبيعة وتكمفة الودائع( .

)

 .8تعتبر إدارة السيولة في البنوك أكثر تعقيدا من المشاريع األخرى بسبب إمكانية السحب الفوري لمودائع ،وضرورة تمبية طمبات القروض
والتسهيالت المصرفية (

)

.9

السؤال الثاني :أجب عن الفقرات التالية حسب ما هو مبين في كل منها

- 1تتأثر إدارة المصارف بالعديد من العوامل التي يمكن السيطرة عميها وأخرى ال يمكن السيطرة عميها،

( 4درجات)

أذكر

العناصر التي يمكن السيطرة عميها أو التحكم فيها في جانب المطموبات فقط والعناصر التي ال يمكن التحكم فيها.

- 2يواجه العمل المصرفي بعض التحديات ،أذكر التحديات التي تواجه العمل المصرفي .
- 3عند إدارة الموجودات والمطموبات يتطمب األمر أن تقوم اإلدارة المصرفية بتعزيز القدرة التنافسية لمبنك في السوق المالي والمصرفي ،أذكر
عناصر رفع القدرة التنافسية لمبنك.
- 4أذكر أمثمة عمى االحتياطات القانونية وكذلك االحتياطات االختيارية .
( 5درجات)

السؤال الثالث :عرف المصطمحات التالية
- 1االحتياطات األولية
- 2االحتياطات الثانوية
- 3الودائع تحت الطمب

- 4نظرية تفضيل السيولة لدى البنك
- 5نسبة االحتياطي النقدي اإللزامي
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السؤال الرابع:

وضح من خالل مثال عممي باألرقام مفهوم كل من الفجوة الموجبة والفجوة السالبة كأحد المداخل المتعمقة بتحميل الفجوة بين المطموبات

والموجودات المصرفية.

انتهت األسئمة
يع انتًُيبث نهجًيع ببنتوفيك وانُجبح،،،
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