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أجب عٍ األسئهت انتبنيت:
(  10عاليبث )

انسؤال األول:
ضع عاليت ( √ ) أيبو انعببرة انصحيحت و عاليت (  ) Xأيبو انعببرة انربطئت :

 .1تموم المصارف فً ظل نظرٌة المرض التجاري بمنح لروض لألجل الطوٌل فمط مما ٌعزز مركز
السٌولة لدى المصارف ( ).
 .2اذا كان حجم االئتمان المصرفً الل من الالزم فان ذلن لد ٌؤدي الً كساد التصادي (

).

 .3لد ٌكون الغرض من حصول الجهة الطالبة على المرض االستثماري لتموٌل رأس المال العامل
كشراء مواد خام او دفع رواتب او سداد التزامات لصٌرة االجل ( ).
 .4رجْى ّظٌ رظٍْف ٍخبطش االئزَبُ ػيى أعبط ٗضغ دذ أػيى ٍِ اىْقبط اىزً ٌجت أُ رز٘افش فً طيت االقزشاع
دزى ٌزٌ ٍْخ اىقشٗع ( )
 .5ميَب مجش دجٌ اىَظشف ٗصاد ػذد اىَ٘ظفٍِ فٍٔ ٗاىَزؼبٍيٍِ ٍؼٔ أطجخ ْٕبك دبجخ أمجش ىزْظٌٍ ػَيٍخ جَغ
اىَؼيٍ٘بد ٗرذيٍيٖب ٗرفغٍشٕب ٗإٌظبىٖب إىى اىَذزبجٍِ إىٍٖب فً اى٘قذ اىَْبعت ( )
 .6ال ٌقً٘ اىَظشف ثئقشاع أٍ٘اىٔ اىخبطخ ٗإَّب ٌقشع أٍ٘اه اىَ٘دػٍِ ثْغجخ ٌذذدٕب اىَظشف ّفغٔ ( )
 .7إُ قذسح اىَقزشع ػيى اى٘فبء ثبىزضاٍبرٔ ىٍغذ ٍشّٕ٘خ فقظ ث٘ضؼٔ اىَبىً مَب رظٖشٓ اىذغبثبد اىخزبٍٍخ ( )
 .8جٍَغ ػْبطش اىَ٘ج٘داد فً اىٍَضاٍّخ اىؼٍٍَ٘خ ألي ٍششٗع رزذ٘ه فً ّٖبٌخ اىَطبف إىى ّقذ جبٕضٗ ،ىنْٖب رخزيف
فً عشػخ رذ٘ىٖب ( )
 .9رؼزَذ ٍخبطش اىغيؼخ أٗ اىخذٍخ ػيى مّٖ٘ب ضشٗسٌخ أٗ مَبىٍخ ،فنيَب مبّذ اىغيؼخ ضشٗسٌخ مبّذ ٍخبطش اىزذ٘ه
ػْٖب إىى اىغيغ اىجذٌيخ أمجشٗ ،اىؼنظ طذٍخ (

)

 .10رؼذ عجالد اىَظشف ٍظذسا ٕبٍب ىيَؼيٍ٘بد ػِ طبىجً اىقشٗع فً دبىخ مٌّٖ٘ قذ رؼبٍي٘ا ٍؼٔ ٍغجقب  ،اٍب فً
دبىخ اىَزؼبٍو اىجذٌذ فيِ رنُ٘ ْٕبك ػْٔ اٌخ ٍؼيٍ٘بد ٌَنِ اعزقظبؤٕب ٍِ عجالد اىَظشف ( ).
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( 8عاليبث )

انسؤال انثبَي:
اذتر اإلجببت انصحيحت :

 .1هً البنون التً تموم بجمٌع أعمال البنون التجارٌة والمتخصصة وأعمال الصٌرفه وأعمال أخرى :
 .Aالبنن المركزي
 .Bالبنن التجاري
 .Cالبنن الشامل
 .Dالبنن المجمع

 .2هو لانون ٌحكم األمور التً لم ٌرد علٌها نص فً الموانٌن ذات العاللة بعمل المصارف :
 .Aلانون البنون
 .Bلانون العملة االجنبٌة
 .Cلانون الدٌن العام

 .Dلانون الشركات
ٌ .3مكن ان ٌلبً المصرف احتٌاجات السٌولة لدٌه من خالل االلتراض من اسواق المال :
 .Aنظرٌة المرض التجاري
 .Bنظرٌة المدرة على التحوٌل
 .Cنظرٌة الدخل المتولع
 .Dنظرٌة إدارة االلتزامات

 .4رزظف اىقشٗع اىَجَؼخ ة :
 .Aقشٗع ىجْل ٗ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
 .Dجٍَغ ٍب رمش طذٍخ
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 ٍِ .5ػْبطش اىزذفقبد اىْقذٌخ إىى اىذاخو :
 .Aر٘صٌغ االسثبح اىْقذٌخ
 .Bعذاد اىذٌُ٘ ّقذا
 .Cاىَشزشٌبد اىْقذٌخ
 .Dرذظٍو اىذٌُ٘
ٌجزة إىٍٔ
 ٍِ .6أعجبة اىَخبطش االئزَبٍّخ ػٍَ٘ب  ،أُ اىَظشف ٌنُ٘ ٍزغبٕو ّغجٍب ً فً ششٗطٔ ىَْخ االئزَبُ ف
اىَزؼبٍيٍِ غٍش اىجٍذٌِ ٍَب ٌضٌذ فً ٍخبطش ػذً اى٘فبء ىذٌٔ :
 .Aػذً اىزٌْ٘غ
 .Bاىق٘اٍِّ ٗ االّظَخ اىزً رذنٌ ػَو اىَظشف
 .Cاىشٖشح
 .Dاىجَٖ٘س
ٍْٖ ٍِ ٕ٘ .7ج ٌ٘ PRISMضخ ٍب عٍنُ٘ ػئٍ اىَششٗع ثؼذ دظ٘ىٔ ػيى االئزَبُ ٍِٗ ثٌ إدبطخ اىجْل ثَخبطش ٍْخ
االئزَبُ ىٔ ٗاىؼ٘ائذ اىَز٘قؼخ ٍِ ٍْذٔ ٗاىَخبطش اىْبرجخ ػِ رىل :
 .Aاىزظ٘س اى٘اضخ
 .Bاىغبٌخ ٍِ االقزشاع
 .Cاىضَبّبد
 .Dاالداسح
ٌ .8ذز٘ي ٕزا اىزقشٌش ٍؼيٍ٘بد ػِ االشخبص اىزٌِ ٌز٘قغ رؼبٍيٌٖ ٍغ اىَظشف ع٘اء ٍِ خاله اٌذاػٔ ٗدائغ اٗ ٍْخ
اٗ قشٗع :
 .Aرقشٌش اىَزؼبٍيٍِ اىَز٘قؼٍِ
 .Bرقشٌش سثذٍخ مو ٍزؼبٍو
 .Cاىزْجؤ ثبىطيت ػيى اىقشع
 .Dرقشٌش اىَزؼبٍو اىذبىً
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ّ .9ظبً ٌؼزَذ ػيً جٖبص اىذبع٘ة اىزي ٌقً٘ ثذٗسٓ ثذٍج اىَؼيٍ٘بد ٗرجٍٖضٕب الجو رضٌٗذ االداسح ثبىَؼيٍ٘بد
اىضشٗسٌخ
 .Aإداسح اىَؼيٍ٘بد
ّ .Bظبً اىَؼيٍ٘بد
ٍ .Cظبدس اىَؼيٍ٘بد
ّ .Dظبً اىَؼيٍ٘بد االئزَبٍّخ فً اىَظشف
.10جٍَغ ٍب رمش ادّبٓ ٍِ ّقبط ضؼف اىزذيٍو اىَبىً ػذا:
 .Aاىجٍبّبد
 .Bاىفزشاد اىضٍٍْخ
 .Cطجٍؼخ اىْغت اىَغزخذٍخ فً اىزذيٍو
 .Dاىَذيو

(  14عاليبث )

انسؤال انثبنث :

أ  -ارمش ٍغ اىششح ٍذذداد اىغٍبعخ االئزَبٍّخ اىَظشفٍخ؟

( 8ػالٍبد )

ب ٍ-ب ًٕ ٗظبئف االئزَبُ اىَظشفً األعبعٍخ ؟

( 6ػالٍبد )
(  20عاليت)

انسؤال انرابع :
أٌَ .نِ رظٍْف ق٘اػذ اإلقشاع فً ػذح ٍجَ٘ػبد ارمشٕب ٍغ اىششح؟

(  8ػالٍبد)

ة .خظبئض رذيٍو االئزَبُ ٍغ اىششح؟

( 12ػالٍبد)
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(  13عاليت )

انسؤال انربيس :

أولت لجنة بازل عناٌة خاصة وأصدرت عدة مبادئ ٌطلك علٌها وصاٌا لجنة بازل لتحمٌك االئتمان اذكر
أ  -
( 8عالمات )

ثمانٌة منها ؟

( 5عالمات )

ب -تحدث عن لجنة بازل 2؟


(  13عاليبث )

انسؤال انسبزس :
أ ٌ -شمل المفهوم المضمونً للمروض المتعثرة على أربع أبعاد اذكرها مع الشرح

؟

( 8عالمة )

ب -اشترى حامل البطالة االئتمانٌة نادر بضاعة لٌمتها ( )$2000بتارٌخ  2010/08/1حٌث لام التاجر
بائع البضاعة بتحوٌل الفاتورة إلى المصرف الذي ٌتعامل مع فورا ً فاذا سمح المصرف للتاجر بأن
ٌسحب مستحماته نالصة العمولة  %4بعد ثالث أٌام واعطً المصرف حامل البطالة فترة ائتمان
مجانً لدرها ٌ 15وم بعد تارٌخ  ( 2010/08/20تارٌخ مطالبة المصرف بفواتٌره)
احسب العائد السنوي الحمٌمً الذي حممه المصرف اذا علمت أن الدفع تم فً نهاٌة الفترة ولم ٌكن هنان
( 5عالمات )
أي تأخٌر فً الدفع ؟

اّزٖذ األعئيخ
أرَْى ىنٌ اىز٘فٍق ٗاىْجبح
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