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 1 .3السؤال 

ماذا توضح نظرية البعد المركزي عن المتوسطات المقاسة بشكل مناسب للمتحوالت العشوائية المتوزعة 

 بشكل متماثل ومستقل مع تباين محدود؟

 المتوسط له تباين غير محدود. (أ)

 المتوسط مع التوزيع الطبيعي. يتقارب (ب)

 نفس توزيع المتغيرات العشوائية فيه. توزيع المتوسطات هو (ت)

 .7القيمة المتوقعة للمتوسط تساوي  (ث)

 

 0 .3السؤال 

 ما هي المواصفات التعاقدية لبائع الحماية في تبادل مخاطر االئتمان؟

يدفع مشتري الحماية لبائع الحماية في فترات زمنية منتظمة، حتى حدوث حدث ائتماني، في هذه  (أ)

 لمشتري الحماية تعويضاً عن الحدث االئتماني. الحالة يدفع بائع الحماية

في حال وقوع حدث ائتماني، يكون بائع الحماية مجبراً على استبدال األصول المحددة تعاقدياً  (ب)

 .S&P 500وفقاً لمؤشر صناديق االستثمار 

يدفع بائع الحماية لمشتر الحماية في فترات زمنية منتظمة، حتى حدوث حدث ائتماني، في هذه  (ت)

 الحماية لبائع الحماية تعويضاً عن الحدث االئتماني. يلة يدفع مشترالحا

إذا كان ما وراء تبادل مخاطر االئتمان سهم شركة محددة، فإن هذه الشركة وحدها يمكن أن تلعب  (ث)

 دور بائع الحماية.

 

 3 .3السؤال 

 ؟1111العام حوالي  ماساتشوستسأي إطار تشريعي أعطى والية نيويورك ميزة تنافسية على والية 

قررت أن المساهمين مسؤولون  ماساتشوستسابتكرت نيويورك مفهوم المسؤولية المحدودة، لكن  (أ)

 بشكل كامل عن الشركات التي يملكون أسهماً فيها.

كل الشركات في الوالية  ماساتشوستسطت نيويورك عملية تكوين الشركات، في حين طردت بس   (ب)

 كلت بقانون من الكونغرس.التي ش  
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المسؤولية المحدودة، لكن نسخة نيويورك من القانون كانت  وماساتشوستسابتدأ كل من نيويورك  (ت)

 أسهل للفهم والتطبيق.

موافقة مجلس شيوخ الوالية، لكن مجلس ذلك تم تشريع تشكيل شركة في كل والية بحيث يتطلب  (ث)

 رفض أن يعطي أي موافقة. ماساتشوستسشيوخ 

 

 4 .3السؤال 

 ، وما كان الهدف منه؟"األونيداد دي فومينتو " أي دولة ابتكرت

 ابتكرت تشيلي األونيداد دي فومينتو الستبدال البيزو كعملة رسمية كنتيجة للتضخم. (أ)

 ابتكرت تشيلي األونيداد دي فومينتو، وهي وحدة حساب تؤشر للتضخم لصد أثر التضخم. (ب)

عة من البيزو األرجنتيني بهدف ابتكرت األرجنتين األونيداد دي فومينتو، وهو يوافق كميات متنو (ت)

 التزويد بحماية من التضخم.

 .0220ابتكرت إسبانيا األونيداد دي فومينتو كشرط لتقديم اليورو كعملة رسمية في  (ث)

 

 5 .3السؤال 

أي من التالي هو جزء من التأمين االجتماعي األمريكي، وهو عبارة عن أدوات مقدمة من الحكومة تساهم 

 هامة والكبيرة؟في إدارة المخاطر ال

 ضرائب الدخل التصاعدية. (أ)

 هيئة األوراق واألسواق المالية. (ب)

 أنظمة الشؤون االجتماعية. (ت)

 التعليم العام المجاني. (ث)

 



 األسواق المالية – جامعة ييل

 الخياراتددة أسئلة متع

 23 المحاضرة-20 خياراتأسئلة متعددة ال 3

 

 :األجوبة الصحيحة

 : )ب(1.  3

 : )أ(0.  3

 : )أ(3.  3

 : )ب(4.  3

 : )أ(، )ت(، و)ث(5.  3

 


