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 الواديجامعة الشهيد حمة لخضر  
/ قسم العلوم  علوم التجارية وعلوم التسييرالكلية العلوم االقتصادية و 

 االقتصادية

 ولى ماستر اقتصاد نقدي وبنكي.السنة: أ
 .مدخل الى إدارة البنوك مقياس:ال

 بوسواك مالأاالستاذة: د.  
 10/01/2023:  التاريخ

 اس10.00الى  –سا 03.30: من  التوقيت
 ول.متحان السداسي األا

 .2022/2023السنة الجامعية:
 : االسم واللقب

 
 : الفوج

 نقاط(. 66) يلي: اجب بدقة واختصار على ما: ولالسؤال األ
 ذكرىم؟أاإلدارة البنكية مطالبة بتحقيق صيغة توازنيو بني عنصرين مهمني  -1

.................................................................................................................... 
 ن يتصف هبا مدير البنك؟أاليت ينبغي ائص األربعة صماىي اخل -2

.................................................................................................................... 
 بالبنوك؟ة حدد مظاىر الوظائف احلديث -3

........................................................................................................................ 
 ؟على البنوك اليةادلانعكاسات ظاىرة الالوساطة وضح  -4

................................................................................................................... 
 ماىي أشكال العمليات خارج ادليزانية؟ -5

........................................................................................................................ 
 ماىي األدوات ادلستخدمة يف وضع نظام الرقابة الداخلية؟  -6

................................................................................................................... 
 نقاط( 44) افتراضية تحليلية لةأمس السؤال الثاني:
 عن ناجتة حادة مصرفية أزمة التابعة التجارية البنوك معظم تواجو حيث ،(x)جتاري بنك فروع حد إل مدير منصب يف تعينك مت إذا              

 .مال رأس كفاية متطلبات لتقدير موحد مبعيار االلتزامات عدم
 : يلي ما على اإلجابة خالل من األزمة ىذه عاجل
 ؟( x)جتاري بنكاليت سوف تعتمدىا يف إدارة فرع  اإلدارية العملية مالمح حدد إنشائك من سلطط خالل من -1
 ادلصرفية؟ ادلخاطر إدارة إطار يف التجاري بالبنك ادلصريف لبنكا تربط اليت العالقة ىي ما -2
 ؟من قبل البنوك التجارية االئتمانية ادلخاطر إدارة يف ادلستخدمة احلديثة الطرق أىم ىي ما -3
 ادلصرفية؟ ادلخاطر لتفادي كافية وحدىا البنكية الضمانات ىل -4
  تتمثالن؟ فيما أساسيتني تنيطريق على ادلصرفية ادلخاطر إدارة يف ادلركزي البنك يتبع -5
  ماىي أنواع الرقابة البنية اخلارجية اليت يقوم هبا البنك ادلركزي وكيف تيتم تنفيذىا؟ -6
 ادلصرفية؟ ادلخاطر ىذه مثل وقوع لتفادي ادلركزية للبنوك تقرتحو الذي ادلشرتك احلل ىو ما -7

 ...................................... بالتوفيق..................تكون خلف الورقة :السؤال الثانياإلجابة على  
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 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير/ قسم العلوم  

 االقتصادية

 السنة: أولى ماستر اقتصاد نقدي وبنكي.
 المقياس: مدخل الى إدارة البنوك.

 بوسواك االستاذة: د. أمال

 ــــــــةجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنموذ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــاإلج
 نقاط(. 66: )السؤال األولاإلجابة على 
 ذكرىم؟أاإلدارة البنكية مطالبة بتحقيق صيغة توازنيو بين عنصرين مهمين  -4

 الكفاءة والفعالية.
 ن يتصف بها مدير البنك؟أائص األربعة التي ينبغي صىي الخ ما -2

 .اجيابيةقائد نشط ، زلفز، مانح للفرص، خلق بيئة عمل 
 ظائف الحديثة بالبنوك؟حدد مظاىر الو  -3

التمويل ادلباشر،حتول العالقة بني ادلتعاملني االقتصاديني من عالقة غري  حصة البنوك يف التمويل،تزايد حصةالالوساطة مالية.)تناقص 
 مباشرة إىل عالقة مباشرة(

 مالية على البنوك؟الوضح انعكاسات ظاىرة الالوساطة  -4
 حتول البنوك إىل بنوك شاملة ، تكتل البنوك يف  كل شركات  قابضة، العمليات  خارج ادليزانية.

 ىي أشكال العمليات خارج الميزانية؟ ما -5
 الرأس ادلال الومهي ، ورقننة ادليزانية.

 ىي األدوات المستخدمة في وضع نظام الرقابة الداخلية؟ ما  -6
 ارسات، وضوح األحكام القانونية والتنظيمية،  وضع آليات للرقابة الدائمة.التنظيم، حتديد  اإلجراءات وقواعد ادلم

 نقاط( 44) السؤال الثاني:اإلجابة على 

 : يلي ما على اإلجابة خالل من األزمة ىذه ةعاجلم

 ؟( x)تجاري التي سوف تعتمدىا في إدارة فرع بنك اإلدارية العملية مالمح حدد إنشائك من مخطط خالل من -4
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 المصرفية؟ المخاطر إدارة إطار في التجاري بالبنك المصرفي البنك تربط التي العالقة يى ما -2
  البنوك بنك ادلركزي البنك  -
 التجارية البنوك على ادلركزي البنك يفرضها اليت االحرتازية القواعد - -
 .حسب معارف ادلكتسبة من طرف كل طالب  الشرح مع...  اخل ، البنكي النشاط على الرقابة - -

 االئتمانية من قبل البنوك التجارية؟ المخاطر إدارة في المستخدمة الحديثة الطرق أىم ىي ما -3
 أسلوب معدل الفائدة ادلعدل باخلطر : تسعري ادلخاطر االئتمانية . -أ   
 . scoringأسلوب تصنيف ادلخاطر :  -ب

 تقيم اسرتاتيجية ادلؤسسة . أساس. تصنيف ادلخاطر على 
 عوامل اجلدارة االئثمانية. أساسعلى  . تصنيف ادلخاطر
 النظم : إدارة. تصنيف باستخدام 

 . credit manالنظام  الكمي :  مثل :  -
 النظام النوعي : يقوم على : األوزان النسبية للمخاطر . -

 العمل بتوصيات جلنة بازل حول دراسة سلاطر القروض للتحكم يف اخلطر..  - ج
  ration Cookنسبة  كوك  -
 ration Mac Donoughنو مؤشر ماك دا -

 .................. اخل 

 المصرفية؟ المخاطر لتفادي كافية وحدىا البنكية الضمانات ىل -4
 شـغلو يعتـر الـذي السـؤال علـى اإلجابـة منـو زلاولـة القـــرض طلـب دراسـة يف اىتمامـو يركــز معـني لعميــل قـرض منح البنك يقـرر عندما   

ـــات رلــرد تعتــر أنواعهـــا مبختلــف الضــمانات إن  ؟ ال أم ديســد ادلمنــوح االئتمــان ىــل:الشــاغل  ال فهــي ، القــرض طالــب يقدمهـــا ملحقـ
 مـن ادلقـدم القـرض طلـب رفـ  أو قبـول خيـص فيمـا قـراره اختاذ يف عليهــا يعتمد ال ادلصريف أن إذ ، األخري ذلـذا األساسي العنصر تشكل
  :  أبرزىا من و ، االئتمان منح حـول البنك رد أساسها على يبىن ضوابط و عـوامل عـدة فهنـاك.الزبون طرف

 ؛الـثـقــة -
 ؛دراسة السوق -
 مردودية ادلؤسسة طالبة القرض. -

  تتمثالن؟ فيما أساسيتين طريقتين على المصرفية المخاطر إدارة في المركزي البنك يتبع -5
ادلصريف للبنوك  حرتازية ذات العالقة بالتسيريعن طريق التنظيم االحرتازي وفرض تطبيق رلموعة من القواعد اال شكل خارجي: -

وادلؤسسات ادلالية ادلتعارف عليها على الصعيد الدويل على غرار معدل السيولة ومعدل تقسيم ادلخاطر ومعدل تغطية ادلخاطر 
 ومعدل األموال الذاتية وادلصادر الدائمة ومعدالت الصرف.  
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خلية ونظم التسيري واإلدارة السليمة وفق مفاىيم احلوكمة على البنوك وادلؤسسات فرض تطبيق وإتباع الرقابة الدا شكل داخلي: -
ادلالية. ويدعم البنك ادلركزي ىذين الشكلني يف إدارة ادلخاطر ادلصرفية بنظام التأمني على الودائع ونظام اإلنذار ادلبكر باألزمات 

 ودوره كمقرض أخري داخل السوق النقدي. 

 البنية الخارجية التي يقوم بها البنك المركزي وكيف تيتم تنفيذىا؟ ىي أنواع الرقابة  ما -6
 الرقابة ادلكتبية،  -
 الرقابة ادليدانية،  -
 رقابة التعاون معا. -

 

 المصرفية؟ المخاطر ىذه مثل وقوع لتفادي المركزية للبنوك تقترحو الذي المشترك الحل ىو ما -7
 . للرقابة ادلصرفية 1،2،3ازل العمل بتوصيات جلنة بتطبيق ادلعايري االحرتازية :  - أ

  ration Cookنسبة  كوك  -
 ration Mac Donoughمؤشر ماك دانو  -

 )مع الشرح ( 
 تطبيق مبادئ احلوكمة ادلصرفية . - ب

 
 


