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 احلاج خلضر  1ابتنة  جامعة  
 والتجارية وعلوم التسيي  االقتصادية كلية العلوم  

 2120/ 03/ 23                                                                                                                        مالية إدارة ة لثسنة ث 

 ساعة   مدة االمتحان:                                                                              

 

 

 

 

   ن  4 :السؤال األول

 مىت بدأت بوادر ظهور أوىل الشركات املسامهة، وأية عقود ولوائح أتسيس كانت لديها يف البداية؟   -

بدأت بوادر ظهور أوىل الشركات املسامهة يف القطاعات اليت تتطلب قدراً وافراً من رؤوس األموال، مثل صناعة احلديد  
األسرية   املوارد  أين  والبنوك،  احلديدية  والسكك  األنشطة.والصلب  هذه  منو  لتمويل  غري كافية  ابلنسبة    تكون 

م، وكان  1880فعلياً ابتداًء من سنة  ،  ملؤسسة الكبرية احلديثة'' اب ''  ، أو ما يعرف الشركات املسامهة  ظهرت  للمؤرخني،
ليسوا مسؤولني عن خسائر  الشركاء  أن  أي  احملدودة،  املسؤولية  ذات  الشركات  أتسيس  ولوائح  عقود  عموماً  لديها 

 ملؤسسة إال حبسب مقدار رأس املال املستثمر. ا

     ن  5 : الثاين لسؤالا

 ق غي الرمسية فيما يتعلق بتصنيفات السوق الثانوية؟  اسو ق املنظمة واألاسو ما هو الفرق ما بني األ -
مركزية تداول  مواقع  عبارة عن  هي  البورصات  ابسم  تعرف كذلك  واليت  املنظمة  تداول   )مبىن(  األسواق  يتم  أين 

األدوات املالية، حبيث جيب أن تكون هذه األخرية هي تلك اليت مت إدراجها من قبل البورصة املنظمة. أما ابلنسبة  
فهي عموماً أين يتم تداول األدوات املالية غري املدرجة. ابلنسبة لألسهم    «OTC Markets»  ق غري الرمسيةاسو لأل

مدرجة. ومع أن هناك سندات مدرجة إال أن السندات عادًة ما تكون غري  العادية هناك أسهم مدرجة وأخرى غري
مدرجة وابلتايل يتم تداوهلا يف السوق غري الرمسية. الشيء نفسه ينطبق على القروض. أما ابلنسبة لسوق الصرف 

 األجنيب فهي سوق غري رمسية. وهناك أدوات مشتقة مدرجة وغري مدرجة. 
 
 

 متحان الدورة العادية في مقياس المؤسسة واألسواق الماليةالنموذجية ال اإلجابة
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     ن  5  :لثالثا لسؤالا

 مركز البائع؟   -مركز املشرتي، ثنياً  -مىت يكون عائد العقد اآلجل رحباً ابلنسبة لكل من: أوالً  -
عائد العقد اآلجل ابلنسبة ملركز املشرتي عند اتريخ التسوية هو ببساطة الفرق ما بني سعر األصل األساسي انقص 

البائع عند اتريخ التسوية هو الفرق ما بني السعر اآلجل السعر اآلجل. وابلعكس، عائد العقد اآلجل ابلنسبة ملركز  
العقد اآلجل رحبا ابلنسبة ملركز املشرتي عندما يكون سعر   انقص سعر األصل األساسي. وابلتايل، يكون عائد 

األصل األساسي أكرب من السعر اآلجل، ويكون عائد العقد اآلجل رحبا ابلنسبة ملركز البائع عندما يكون السعر  
 ل أكرب من سعر األصل األساسي، أي العكس. اآلج

 
     ن 6  :رابعالسؤال ال -

 حدد مفاهيم املصطلحات التالية:   -
هو أمر شراء أو بيع عدد حمدد من األوراق املالية يف    :(STP LMT)  أمر وقف اخلسارة أو الربح احملدد بسعر  -1

املتداول، ويف حال وصول سعر الورقة املالية إىل سعر حال وصول سعر الورقة املالية إىل سعر الوقف الذي حيدده  
 الوقف يتحول األمر إىل أمر حمدد بسعر حيدده املتداول.

هي أسهم الشركات العريقة ذات التاريخ يف توزيع ودفع قيمة األرابح وبدون توقف، والعائد  :  املتميزة  األسهم  -2
بضخامة رأمساهلا وحجم أعماهلا وحتقيق العوائد وتوزيع األرابح حىت مضمون لديها ولفرتات زمنية طويلة، إذ تتميز  

 عند ظروف الركود االقتصادي، وتداول أسهمها يف السوق املايل بشكل مستمر، كما تتميز مبركز ائتماين متني.

واإلذن،  يف هذا النوع من اإلصدار يتم ذكر اسم مالكه مقرتانً بشرط األمر األسهم ألمر )األسهم اإلذنية(:  -3
 واملقصود بذلك أن يتم انتقال ملكية السهم بواسطة تظهري الشهادة دون احلاجة للرجوع إىل الشركة. 

 


