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أجب عن األسئلة التالية:
السؤال األول :ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة و عالمة (  ) Xأمام العبارة الخاطئة ( 9عالمات )
 .1المخاطر هي عدم التأكد من حصول الشيء مع معرفة احتمال حصوله ،وكلما اقترب احتمال الحدوث من  % 05قل
الخطر( )
 .2تبني نظم تصنيف مخاطر االئتمان علي اساس وضع حد أعلي من النقاط التي يجب أن تتوافر في طلب االقتراض
حتي يتم منح القروض ( )
 .3ان المقصود بتحول موجودات طالب االئتمان هو تحول موجوداته المتداولة (أي االصول المتداولة )الي نقد جاهز من
خالل التصفية الذاتية لهذه الموجودات  ،أي بيعها خال ل المواسم وقبض ثمنها (

)

 .4يكون المعيار الوضعي أما نسبة او رقم محدد تقوم بوضعه هيئة ذات اختصاص وتطلب من المعنيين االلتزام به ( )
 .0النطاق النوعي  :هو عدم إعطاء مقترض واحد أو مشروع واحد مبلغا يتجاوز نسبة محددة من مجموع االئتمان
الممنوح و ال يتجاوز نسبة محددة من أموال البنك الخاصة ،و الهدف منه هو تجنب مخاطر توفير السيولة ( )
 .6العسر المالي الحقيقي اشد خطرا من العسر المالي الفني ويكون عندما تصبح القيمة السوقية لموجودات المدين أكبر
من قيمة الديون التي عليه (

)

 .7اذا كان حجم االئتمان المصرفي أقل من الالزم فان ذلك قد يؤدي الي كساد اقتصادي ( )
 .8نماذج القرارات المتخذة هي نماذج أكثر نمطية من نماذج القرارات المتخذة في مجاالت التشغيل والعمليات ( )
 .9إن قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته ليست مرهونة فقط بوضعه المالي كما تظهره الحسابات الختامية ( )

( 9عالمات )

السؤال الثاني:
اختر اإلجابة الصحيحة :
 .1تتعلق المخاطر ذات العالقة بالتشغيل ب:
 .Aعدم سالمة فكرة المشروع
 .Bالسياسات واإلجراءات التي بموجبها يمنح البنك القرض
 .Cعدم التأكد من تحقيق أرباح مجزية
 .Dجميع ما ذكر صحيح
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 .2يمكن أن يلبي المصرف احتياجات السيولة لديه من خالل االقتراض من أسواق المال :
 .Aنظرية القرض التجاري
 .Bنظرية القدرة علي التحويل
 .Cنظرية الدخل المتوقع
 .Dنظرية ادارة االلتزامات
 .3تنويع االستثمارات باإلضافة إلى فرص الستثمار ما لديه من فائض أو سيولة زائدة :
 .Aالشركة المقترضة
 .Bالبنك المدير
 .Cالبنك المشارك
 .Dجميع ما ذكر غير صحيح
 .4طرق الوقاية من مخاطر التشغيل فيما يتعلق بالموظفين:
 .Aوضع برامج رقابة ذاتية وتطبيقها عن طريق تنفيذ العمل على مراح ل يتولى كل مرحلة منها شخص مختلف
 .Bوضع نظام جيد للتدقيق الداخلي وآخر لإلجراءات التأديبية لمعالجة المخالفات بشكل حازم
 .Cاختيار الموظفين األكفاء ذوي المهارة والخبرة واإلبداع ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب
A+B .D
 .0هو من منهج  PRISMيوضح ما سيكون عليه المشروع بعد حصوله علي االئتمان ومن ثم احاطة البنك بمخاطر منح
االئتمان له والعوائد المتوقعة من منحه والمخاطر الناتجة عن ذلك :
 .Aالغاية من االقتراض
 .Bالضمانات
 .Cاالدارة
 .Dالتصور الواضح
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 .6تعتبر من مخاطر السوق أو المخاطر النظامية :
 .Aالعولمة و االنفتاح االقتصادي و التجاري
 .Bتأثير المعرفة على صواب قرار منح االئتمان أو حجمه
 .Cاألوضاع األمنية في البلد أو البلدان المجاورة
 .Dجميع ما ذكر صحيح
 .7من وظائف المصرف اإلداري :
 .Aالتمويل
 .Bالتوقيت
 .Cالتوثيق
 .Dجميع ما ذكر صحيح
 .8هو قانون يحكم األمور التي لم يرد عليها نص في القوانين ذات العالقة بعمل المصرف :
 .Aقانون البنوك
 .Bقانون العملة االجنبية
 .Cقانون الدين العام
 .Dقانون الشركات
 .9من مكونات سياسة االئتمان :
 .Aانسجام القرار االئ تماني مع تعليمات المصرف المركزي
 .Bمراعاة التنويع عند منح االئتمان
 .Cالسمعة المالية لطالب االئتمان
 .Dالشيء مما سبق
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(  41عالمة )

السؤال الثالث :

أ .تعتبر لجنة بازل من أهم النقاط الفارقة في دراسات المخاطر االئتمانية ،وهي االساس لتحليل وقياس المخاطر في
المصارف  ،في ضوء ذلك اشرح بإيجاز لجنة بازل 1و ، 2مع ذكر  15مبادئ للجنة بازل  15 ( . 1عالمات )
ب .يشتمل المفهوم المضموني للقروض المتعثرة علي عدة أبعاد وضح ذلك ؟
السؤال الرابع :

(  4عالمات )
( 01عالمات )

أ .وضح مع الشرح بإيجاز خطوات تحليل المخاطر ونطاق التحليل االستراتيجي ؟

( 0عالمات)

ب .أذكر مع الشرح منهج  5CS؟

(  0عالمات )
(  01عالمات )

السؤال الخامس :

أ  -للمعلومات أهمية كبيرة في تحقيق أهداف المصرف وتفعيل وظائفه االدارية  ،وضح ذلك ؟ (  7عالمات )
(  3عالمات )

ب  -أذكر اركان تقدير المركز االئتماني ؟

(  8عالمات )

السؤال السادس :

إليك البيانات التالية المستخرجة من فلسطين التجارية في  ( 1034/31/13المبالغ بآالف الدنانير)
 األصول  :المباني , 1000ذمم مدينة  ,3100اآلالت  , 1000المخزون السلعي  , 3000أوراق مالية , 3400
أوراق قبض 3400
 االلتزامات وحقوق الملكية  :رأس المال  , 4000قرض طويل األجل , 3000قرض قصير األجل  , 3000أوراق
دفع  , 3100ذمم دائنة 1100
 صافي المبيعات  ( 0000منها  %40نقدية ),صافي المشتريات  ( 400منها  %40آجلة )  ,بضاعة أول المدة 000
 ,تكلفة المبيعات , 1000الفوائد المدينة  , 00الفوائد الدائنة  10صافي الربح بعد الفوائد والضرائب  100علما ً أن
نسبة الضريبة . %10
 المطلوب حساب:
 .3نسبة التداول

 .1معدل دوران المخزون

 .1نسبة خدمة الديون

 .4فترة التحصيل
انتهت األسئلة
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مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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