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اسم المساق :إدارة مخاطر
تاريخ االمتحان0041/11/00 :
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جامــــعـة فــــلســـطين
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اسم المحاضر:عبد العزيز جمال صافي
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الكليـة:كلية إدارة المال واألعمال
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس(ال)

السؤال األول :ضع إشارة ( √ ) أو (  ) xأمام العبارات التالية( 5درجات)
 ) ( .1منن أنننوا التسننالي ا االئتمانيننة ائتمانننا طويننل اآلجننل ومدتننأ أك ننر مننن سنننأ ول ايننة  5سنننواا إلنني 7
سنواا.
 ) ( .2تنقسم العوامل المحددة لقدرة المصرف الذاتية علي منح االئتمان إلى عوامل خارجية وداخلية.
 ) ( .3من أهم مقومات نجاح التخطيط االئتماني في المصرف التجاري أن يُحدد سعر الفائددة ددهدو ول دن يجد ان
تُترك أسعار الفائدة لتتقل في حدود معينو دين حد ادني وحد أهصى.
 ) ( .4الوظيفة التنموية تتضمن توفير الموارد المالية للمصرف (هروض وسندات) وأيضا الودائع.
 ) ( .5خطاب الضمان  :هو عقد كتادي يتعهد دمقتضاه المصدرف دضدمان لالد ال فالدة دمبلدن معدين ولمددة معيندا
وذلك النجاز نشال محدد.
 ) ( .6القروض بضمان عقاراا  :المصارف التجارية تعتمد في تمويل عملياتالا على الودائع بصفة أساسية،
وأجلالا يستحق الدفع عادة لمدة تتجاوز سنة.
 ) ( .7يتمث د دور المصددارف فددي خدمددة االهتصدداد الددولني فددي تمويدد االسددتثمارات وذلددك عددن لريدد تقددديم
تسهيالت ائتمانية لتموي استثمارات القطاع الخاص الولني.
 ) ( .8من المالام األساسية التي تقوم بالا الدائرة أو القسم المسئول عن االئتمان دراسة سنريعة وتحلينل دقينق
شامل لطلباا التسالي ا.
 ) ( .9اعتمداد الشدرل األحمدر  ،يسدم للمصدرف المراسد دددفع جد ق مدن هيمدة االعتمداد ،داعتبارهدا دفعدة مقدمدة
إلى المستفيد دناق على للبو وهب أن يقوم دشحن البضاعة وتقديم المستندات المطلودة.
 ) ( .11تنقسم القروض بضمان إلى نوعين هما قروض بضمان شخصي وقروض بضمان عيني.
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السؤال الثاني :عرف المفاهيم التالية 5( :درجات)
 .1األسواق الفورية أو اآلنية :
 .2دطاهة االئتمان:
 .3السيولة:
 .4سوق النقدية :
 .5شهادات اإليداع:
 .6ال مبياالت المخصومة:
 .7حساب جاري مدين:

السؤال الثالث اذكر وعدد مع الشرح 7(:درجات)
 .1اشرح أهم مقوماا نجاح التخطيط االئتماني في المصرف التجاري؟
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 .2اذكر أنواع االئتمان من حيث الضمانات؟

 .3اذكر الجهات التي تقدم المصارف العقارية القروض لها؟
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السؤال الرادع :اوجد المطلوب مع الشرح 3(:درجات)
قررت إدارة بنك فلسطين ضرورة وجود رصيد لألمان بمقدار  7000دوالر  ،وفي الوقت نفسه نقطهة الرجهوع
المقدرة التي تم حسابها بناء على معادالت معينة  18000دوالر.
المطلوب:
 حساب الحد األعلى لرصيد النقدية

انتهت األسئلة
" بالتوفيق والنجاح "

