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 12.01السؤال 

 التالية تعتبر أمثلة عن تمرير األموال إلى كيانات تابعة؟ االختياراتأي من 

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

 تداوالت المطلعين. .أ

 بيع األصول ألحد األقارب بسعر منخفض للغاية. .ب

 لس اإلدارة.لتزام بواجبات الرعاية والوالء كعضو في مجاال .ج

 .بانتظامما للغاية لمنتجات تشتريها شركة  ا  مرتفع ا  كتابة عقود تدفع سعر .د

 

 12.02السؤال 

 مبين في المحاضرة؟هو مهمة لتنظيم بورصة نيويورك كما  ا  أي من التواريخ التالية تمثل تواريخ

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

 .1792توقيع اتفاقية الدلب في عام  .أ

 .1986ير في عام الدوّي الكب .ب

 حكومة الواليات المتحدة العموالت الثابتة أمر غير شرعي. جعلت، عندما 1975مايو  1 .ج

 .1939سبتمبر  1بداية الحرب العالمية الثانية في  .د

 

 12.03السؤال 

 في الواليات المتحدة؟ السماء الزرقاءما هي قوانين 

 .1926في عام  هاؤإنشا تم يتتنظيم صناعة الطيران ال .أ

 التي أنشأت هيئة األوراق المالية وعمليات البورصة. 1934ة تنظيمية في عام حزم .ب

 نظم النشاط المالي، والتي تم وضعها عن طريق حكومات الواليات أثناء الحقبة التقدمية.قوانين ت   .ج

 والتي تم توقيعها تحت شجرة دلب. 1792اتفاقية بين السماسرة في  .د
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 12.04السؤال 

 األوراق المالية للمستثمرين في الواليات المتحدة؟ ما هي مؤسسة حماية

 .منظمة خاصة تحدد مبادئ المحاسبة المقبولة عموما   .أ

 sec.govنظام معلومات إلكتروني موجود على الموقع  .ب

قسم في هيئة األوراق المالية وعمليات البورصة والذي كشف عن قضية تداوالت المطلعين  .ج

 .1995المتعلقة بخطة شركة "آي بي إم" لالستيالء على شركة "لوتس" في عام 

ن حساب السمسرة الخاص بك ضد الخسائر 1970وكالة حكومية، تأسست في عام  .د ، والتي تؤمِّ

 ىالودائع" عل على للتأمين الفيدرالية ي تماثل تأمين "المؤسسةالناجمة عن إفالس السماسرة، وه

 الحسابات المصرفية.

 

 12.05السؤال 

فرانك في -أي من العبارات التالية صحيحة حول اإلطار التنظيمي للواليات المتحدة الذي أدخله قانون دود

 ؟2010عام 

 (أكثر من إجابة اختيار)يمكن 

 .كلياالحترايي ال ىمستوالمن  جزئيحترايي الاال ىمستوالنحو  فأكثر أكثر دفعال يحاول التنظيم .أ

 مجلس المخاطر النظامية األوروبية في فرانكفورت، ألمانيا. يكون مقريوصي بأن  .ب

 ينشئ مجلس مراقبة االستقرار المالي. .ج

 للمستهلكين. المالية الحماية ينشئ مكتب .د

 



 األسواق المالية – جامعة ييل

 الخياراتأسئلة متعددة 

 12المحاضرة  -11خيارات أسئلة متعددة ال 3

 

 اإلجابات الصحيحة

 (، )ب( و )د(أ: )12.1

 )ج(: )أ( و 12.2

 : )ج(12.3

 : )د(12.4

 : )ج( و )د(12.5

 

 

 

 

 

 


