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أجت ػٍ األؿئهخ انزبنٛخ:
انـؤال األٔل:

(  10ػاليبد )

ضغ ػاليخ ( √ ) أيبو انؼجبعح انظذٛذخ ٔ ػاليخ (  ) Xأيبو انؼجبعح انشبطئخ :
 .1جّ١غ ػٕبطش اٌّٛجٛداد ف ٟاٌّ١ضأ١خ اٌؼّ١ِٛخ ألِ ٞششٚع رزذٛي فٙٔ ٟب٠خ اٌّطبف ئٌٔ ٝمذ جب٘ضٌٚ ،ىٕٙب رخزٍف فٟ
سشػخ رذٌٙٛب ( )
٠ .2ى ْٛاٌّؼ١بس اٌٛضؼ ٟأِب ٔسجخ أ ٚسلُ ِذذد رم َٛثٛضؼٗ ٘١ئخ راد اخزظبص ٚرطٍت ِٓ اٌّؼٕ ٓ١١االٌزضاَ ثٗ ( )
 .3اٌؼسش اٌّبٌ ٟاٌذم١م ٟاشذ خطشا ِٓ اٌؼسش اٌّبٌ ٟاٌفٕ٠ ٚ ٟى ْٛػٕذِب رظجخ اٌمّ١خ اٌسٛل١خ ٌّٛجٛداد اٌّذ ٓ٠ا وجش ِٓ لّ١خ
اٌذ ْٛ٠اٌز ٟػٍ) ( ٗ١
 .4اٌزذٍ ً١إٌٛػٌ ٟالئزّبْ ٠زضّٓ اِٛسا وث١شح ِٕٙب ِب ٠زؼٍك ثبٌسٍؼخ اٌز٠ ٟزؼبًِ ثٙب طبٌت االئزّبْ ٚػٍ ٗ١أزبجٙب ارا وبْ
اٌّششٚع اٌّطٍٛة ٌٗ االئزّبْ س١م َٛثبٔزبجٙب  ٟ٘ ً٘ٚسٍؼخ ضشٚس٠خ اَ وّبٌ١خ ( )
 .5ال ٠م َٛاٌّظشف ثالشاع أِٛاٌٗ اٌخبطخ ٚئّٔب ٠مشع أِٛاي اٌّٛدػ ٓ١ثٕسجخ ٠ذذد٘ب اٌّظشف ٔفسٗ ( ).
 .6اٌّخبطش اٌز ٟلذ رٕشأ ػٓ االسزشار١ج١بد لذ رىٔ ْٛبرجخ ػٓ ػذَ ٚالؼ١خ ٘زٖ االسزشار١ج١بد ٚػذَ لبثٍ١زٙب ٌٍزطج١ك ػٍ ٝأسع
اٌٛالغ فٕ١شأ ثزٌه فجٛح لذ رسّ ٝثفجٛح اٌزٛلؼبد ( )
 .7إٌطبق إٌٛػ ٛ٘ ٟػذَ ئػطبء ِمزشع ٚادذ اِ ٚششٚع ٚادذ ِجٍغب ٠زجبٚص ٔسجخ ِذذدح ِٓ ِجّٛع االئزّبْ إٌّّٛح  ٚال
٠زجبٚص ٔسجخ ِذذدح ِٓ أِٛاي اٌجٕه اٌخبطخ  ٚ ،اٌٙذف ِٕٗ ٘ ٛرجٕت ِخبطش رٛف١ش اٌسٌٛ١خ ( ).
 .8رؼزّذ ِخبطش اٌسٍؼخ أ ٚاٌخذِخ ػٍ ٝوٙٔٛب ضشٚس٠خ أ ٚوّبٌ١خ ،فىٍّب وبٔذ اٌسٍؼخ ضشٚس٠خ وبٔذ ِخبطش اٌزذٛي ػٕٙب ئٌٝ
اٌسٍغ اٌجذٍ٠خ أ وجشٚ ،اٌؼىس طذ١خ ( )
ٛ٠ .9ضخ رمش٠ش اٌّزؼبًِ اٌذبٌِ ٟذِ ٜسبّ٘خ اٌّزؼبًِ ف ٟرذم١ك االسثبح اٌّظشف  ،د١ث ٠زضّٓ دجُ ِؼبِالرٗ ٚطج١ؼزٙب
ٚدجُ اال٠شاداد اٌز ٟدممٙب ٌٍّظشف ٚ ،ثبٌّمبثً ٔظ١ت اٌّزؼبًِ ِٓ رىبٌ١ف اٌّظشف ( )
 .10رؼذ سجالد اٌّظشف ِظذسا ٘بِب ٌٍّؼٍِٛبد ػٓ طبٌج ٟاٌمشٚع ف ٟدبٌخ و ُٙٔٛلذ رؼبٍِٛا ِؼٗ ِسجمب  ،اِب ف ٟدبٌخ
اٌّزؼبًِ اٌجذ٠ذ فٍٓ رىٕ٘ ْٛبن ػٕٗ ا٠خ ِؼٍِٛبد ّ٠ىٓ اسزمظبؤ٘ب ِٓ سجالد اٌّظشف ( ) .
( 10ػاليبد )

انـؤال انثبَ:ٙ
اسزغ اإلجبثخ انظذٛذخ :
 .1رزظف انمغٔع انًجًؼخ ة :
 .Aلشٚع ٌجٕه ٚادذ

ٌ .Bمع على عاتك البنن المدٌر مسؤولٌة تزوٌد البنون األخرى المشاركة فً المرض بمعلومات وافٌة لبل منح المرض
ٌ .Cتكفل بنن واحد ٌتم االتفاق علٌه من طرف المجموعة التً اتفمت على تمدٌم المرض المجمع ٌطلك علٌه اسم البنن الم شارن
 .Dجّ١غ ِب روش طذ١خ
ٚ .2زضًٍ يؼهٕيبد رفظٛهٛخ ػٍ انًشغٔع انًطهٕة االئزًبٌ الَشبئّ يٍ دٛث اصاعرّ ٔ يهكٛزّ ٔ يٕلؼّ ٔ لضعرّ ػمٖ انزـٕٚك ٔ ػمٖ
رٕػٚغ يُزٕجبرّ ٔ صعجخ اؿزشضايّ نهزكُٕنٕجٛب انذضٚثخ:
 .Aاٌزذٍ ً١ااٌفٌٕ ٟالئزّبْ
 .Bاٌزذٍ ً١إٌٛػٌ ٟالئزّبْ
 .Cدّب٠خ اٌّٛجٛداد ٌطبٌت االئزّبْ
 .Dرذٍ ً١االئزّبْ
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 .3يٍ ػُبطغ انزضفمبد انُمضٚخ إنٗ انضاسم :
 .Aرٛص٠غ االسثبح إٌمذ٠خ
 .Bسذاد اٌذٔ ْٛ٠مذا
 .Cاٌّشزش٠بد إٌمذ٠خ
 .Dرذظ ً١اٌذْٛ٠
 .4يٍ أؿجبة انًشبطغ االئزًبَٛخ ػًٕيب  ،أٌ انًظغف ٚكٌٕ يزـبْم َـجٛب ً ف ٙشغٔطّ نًُخ االئزًبٌ فٚجظة إن ّٛانًزؼبيه ٍٛغٛغ انجٛضٍٚ
يًب ٚؼٚض ف ٙيشبطغ ػضو انٕفبء نض: ّٚ
 .Aػذَ اٌزٕ٠ٛغ
 .Bاٌمٛأ ٚ ٓ١االٔظّخ اٌز ٟرذىُ ػًّ اٌّظشف
 .Cاٌشٙشح
 .Dاٌجّٛٙس
 ْٕ .5يٍ يُٓج ٕٚ PRISMضخ يب ؿٛكٌٕ ػه ّٛانًشغٔع ثؼض دظٕنّ ػهٗ االئزًبٌ ٔيٍ ثى إدبطخ انجُك ثًشبطغ يُخ االئزًبٌ نّ ٔانؼٕائض
انًزٕلؼخ يٍ يُذّ ٔانًشبطغ انُبرجخ ػٍ طنك :
 .Aاٌزظٛس اٌٛاضخ
 .Bاٌغب٠خ ِٓ االلزشاع
 .Cاٌضّبٔبد
 .Dاالداسح
 .6طغق انٕلبٚخ يٍ يشبطغ انزشغٛم فًٛب ٚزؼهك ثبنًٕظف: ٍٛ
ٚ .Aضغ ثشاِج سلبثخ رار١خ ٚرطج١مٙب ػٓ طش٠ك رٕف١ز اٌؼًّ ػٍِ ٝشادً ٠ز ٌٝٛوً ِشدٍخ ِٕٙب شخض ِخزٍف
ٚ .Bضغ ٔظبَ ج١ذ ٌٍزذل١ك اٌذاخٍٚ ٟآخش ٌإلجشاءاد اٌزأد٠ج١خ ٌّؼبٌجخ اٌّخبٌفبد ثشىً دبصَ
 .Cاختٌار الموظفٌن األكفاء ذوي المهارة والخبرة واإلبداع ووضع الرجل المناسب فً المكان المناسب
A+B .D
 .7جًٛغ يب طكغ أصَبِ يٍ َمبط ضؼف انزذهٛم انًبن ٙػضا:
 .Aاٌج١بٔبد
 .Bاٌفزشاد اٌضِٕ١خ
 .Cطج١ؼخ إٌست اٌّسزخذِخ ف ٟاٌزذًٍ١
 .Dاٌّذًٍ
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 .8يٍ ٔظبئف انًظغف اإلصاع٘ :
 .Aاٌزًّ٠ٛ
 .Bاٌزٛل١ذ
 .Cاٌزٛث١ك
 .Dجّ١غ ِب روش طذ١خ
ٚ .9ذزٕ٘ ْظا انزمغٚغ يؼهٕيبد ػٍ االششبص انظٚ ٍٚزٕلغ رؼبيهٓى يغ انًظغف ؿٕاء يٍ سالل اٚضاػّ ٔصائغ أ يُخ أ لغٔع :
 .Aرمش٠ش اٌّزؼبٍِ ٓ١اٌّزٛلؼٓ١
 .Bرمش٠ش سثذ١خ وً ِزؼبًِ
 .Cاٌزٕجإ ثبٌطٍت ػٍ ٝاٌمشع
 .Dرمش٠ش اٌّزؼبًِ اٌذبٌٟ
َ .10ظبو ٚؼزًض ػه ٙجٓبػ انذبؿٕة انظ٘ ٚمٕو ثضٔعِ ثضيج انًؼهٕيبد ٔرجٓٛؼْب الجم رؼٔٚض االصاعح ثبنًؼهٕيبد انضغٔعٚخ
 .Aئداسح اٌّؼٍِٛبد
ٔ .Bظبَ اٌّؼٍِٛبد
ِ .Cظبدس اٌّؼٍِٛبد
ٔ .Dظبَ اٌّؼٍِٛبد االئزّبٔ١خ ف ٟاٌّظشف
(  15عالمة )

السؤال الثالث :

أ .أنمجموعالميزانيةالعموميةلشركةالوفاءلعام2011كان30500ديناروصافيالمبيعاتللعامنفسوكان58350دينار.

المطلوباستخرجمعدلدوراناألصولليذهالشركةوالفترةالزمنيةالالزمةلتتحولموجوداتياعموماإلىنقدجاىز.

(7عالمات)
ة .إنكلمصرفيقومبعمليةاالقراضيتبعشروطوقوانينواحكامالبنكالمركزي،وىناكقواعدومحدداتيضعياالبنك
استنادالماوردليامنتعليماتمنالبنكالمركزي،فيضوءذلكوضحمعالشرحتصنيفاتقواعداالقراضالتييجبأنيتم
العملبيافيكلمصرف؟
انـؤال انغاثغ :

(  8ػالِبد )
(  10ػالو اد )

تعتبرلجنةبازلمناىمالنقاطالفارقةفيدراساتالمخاطراالئتمانية،وىياالساسلتحليلوقياسالمخاطرفيالمصارف،
فيضوءذلكوضحالمقصودبمؤتمربازلمعذكرعشرةمنمبادئلجنةبازل؟
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(  6ػالو اد )

المعيارىورقمأونسبةيعتمدىاالمحللونالماليونباعتبارىامرجعيةيتمالمقارنةبياللحكمعلىمدىمالءمةالوضعالذييكشفعنو
التحليل،اشرحذلك؟
(  9ػاليبد )

انـؤال انـبصؽ :

تلجأالمصارفالىالعديدمنالمصادرلجمعالمعلوماتالضروريةعنمقدميطلباتمنحاالئتمانمنالجميور،وضحمع
الشرحتلكالمصادر؟
(  20ػاليخ )

انـؤال انـبثغ :
سؤال للمتغيبين و المعتذرين عن االمتحان النصفي :

أ .أذكرمحدداتالسياسةاالئتمانيةالمصرفية؟(10عالمات)
ة .يمكنتقسيماالئتمانوفقاللنشاطاالقتصادىالىخمسةانواعرئيسةوذلكتبعاللقطاعالذىمنحالقرضألجلو،أذكرىامع
الشرح ؟

(  10ػاليبد )

اَزٓذ األؿئهخ
يغ رًُٛبر ٙنكى ثبنُجبح ٔانزٕفٛك
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