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 1.9السؤال 

وفقاً لبيانات من البنك الدولي عن قيمة أسهم الشركات كما يتم تداولها في أسواق األوراق المالية، ما هي 

 ؟2008قيمة مطلقة لعام  ىمتلك سوق أوراقها المالية أعليي الدولة أو المنطقة الت

 اليابان. (أ)

 المملكة المتحدة. (ب)

 لواليات المتحدة األمريكية.)ج( ا

 )د( منطقة اليورو، أي الدول التي عملتها اليورو.

 

 2.9السؤال 

 االقتصاد"جريدة  فيمقالهما في ما هي النقطة الرئيسية التي وضعها "يوجين فاما" و"كينيث فرينش" 

 ايرز".عن نظرية "تسلسل اختيار مصادر التمويل" الخاصة بـ "ستيورات م 2005المالي" منذ عام 

تؤكد نظرية "تسلسل اختيار مصادر التمويل" الخاصة بـ "مايرز" على دور ثانوي إلصدار  (أ)

صافي  االعتبارلتمويل الشركات. مع ذلك، أخذ "مايرز" في  ىاألسهم بالمقارنة بأشكال أخر

إعادة شراء األسهم بشكل "فاما" و"فرينش" إصدار األسهم و إصدار األسهم فقط، بينما بحث

 وأثبتا بطالن الدور الثانوي إلصدار األسهم.منفصل، 

تفيد نظرية "تسلسل اختيار مصادر التمويل" الخاصة بـ "مايرز" أن الشركات ال تقوم بإصدار  (ب)

تحليلهم األخير، أثبت "فاما" و"فرينش" أن الشركات بدأت بإصدار  فيأي حصص أرباح. 

 حصص األرباح مجدداً.

عير األصول الرأسمالية"، بينما "فاما" و"فرينش" يؤكدا يجد "مايرز" أدلة تناقض "نموذج تس  (ج)

 "نموذج تسعير األصول الرأسمالية".

 مقال "فاما" و"فرينش" ال يناقش نظرية "تسلسل اختيار مصادر التمويل" على اإلطالق. (د)
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 3.9السؤال 

 ما هو رأس المال السوقي للشركة، كما هو موضح في المحاضرة؟

 م.ص الخصوهو أصول الشركة ناق (أ)

 سعر السهم.في هو عدد األسهم المتداولة للشركة مضروباً  (ب)

 هو قيمة األصول الرأسمالية للشركة. (ج)

 هو مرادف عمليات إعادة شراء األسهم التي قامت بها الشركة في السنة المالية الماضية. (د)

 

 4.9السؤال 

، قامت الحكومة األمريكية بإنقاذها مالياً. عبر أي 2009عام في أزمة في عندما دخلت جنرال موتورز 

 قناة تمويل حدثت عملية اإلنقاذ المالي؟

 مصرفية لجنرال موتورز. اً ضمنت الحكومة األمريكية قروض (أ)

 جنرال موتورز.في ممتازة  اً الحكومة األمريكية أسهم اشترت (ب)

 جنرال موتورز.في عادية  اً الحكومة األمريكية أسهم اشترت (ج)

 الحكومة األمريكية سندات جنرال موتورز. اشترت (د)

 

 5.9السؤال 

 ما هي اآلثار الرئيسية لنموذج "جون لينتنر" لحصص األرباح؟

 ال ينبغي أن تدفع الشركة أي حصص أرباح إطالقاً. (أ)

 ينبغي أن تدفع الشركة حصص أرباح تساوي ربح السهم دائماً. (ب)

فإنه ينبغي أن تدفع حصص أرباح لتتقاسم بعض  ينبغي على الشركة أن تحقق التوازن. من ناحية، (ج)

من أرباحها مع حملة أسهمها. من ناحية أخرى، ال ينبغي أن تكون حصص األرباح مرتفعة 

للغاية، ألن هذا قد يؤدي إلى خفض في حصص أرباح السنة التالية، األمر الذي يؤدي إلى ردود 

 فعل سلبية بين حملة األسهم.
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ن حصص أرباح العام الماضي، فينبغي على الشركة دفع الفارق إذا كان ربح السهم أكبر م (د)

كحصص أرباح. إذا كان ربح السهم أقل من حصص أرباح العام الماضي، فينبغي على الشركة 

 عمليات إعادة شراء األسهم. في المشاركة 
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 اإلجابات الصحيحة

 : )ج(1.9

 : )أ(2.9

 : )ب(3.9

 : )ب(4.9

 : )ج(5.9

 

 

 

 

 

 


