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 امتحان السداس ي األول في مقياس األسواق املالية الدولية

التجارة    Jagdish Bhagwati جاغديش باغواتي   ريعتب ن(12 :)السؤال األول  أنصار  أكبر  من 

الحرة املتعددة األطراف للسلع األساسية، إال أنه يرى بأن مخاطر التكامل املالي العاملي لألسواق  

املالية الدولية في اآلونة األخيرة تفوق الفوائد الناجمة عنه، على ضوء هذا الرأي أجب عن األسئلة  

 التالية: 

ملاذا كانت تدفقات رأس املال الدولية الحرة مرتبطة بتدهور الكفاءة االقتصادية منذ  .1

 املاض ي؟ منتصف ستينيات القرن 

 ملاذا نمت تحركات رؤوس األموال الدولية خالل فترة السبعينيات؟  .2

فترة   .3 تأثيرات دولية، لكن خالل  لها  تكون  لطاملا  الدولية  املالية   1970-1945األزمات 

 ، ملاذا؟أكثر تأثيراتها محليةكانت 

ما هو تفسير تطور سوق عاملية لرأس املال بين منتصف القرن التاسع عشر وسنة  .4

 ؟1914

 ما هي وظائف األسواق املالية الدولية؟   .5

 بدقة عن األسئلة التالية:  أجب ن( 8 :)السؤال الثاني

غير   -1 أمر  التعاقد  محل  األصل  مللكية  انتقال  أي  يعتبر  للمشتقات  ملاذا  بالنسبة  ضروري 

 املالية في األسواق املالية الدولية؟ 

 ما هي الخصائص التي تتميز بها املشتقات املالية؟  -2

التعامل  -3 نشأة  في  ساهمت  التي  البورصات  أول  بين  من  الهولندية  البورصة  كانت  ملاذا 

 باملشتقات املالية في صيغتها األولية التاريخية؟ 

مريكية من بين أول البورصات التي ساهمت في نشأة التعامل  ملاذا كانت بورصة شيكاغو األ  -4

 باملشتقات املالية في صيغتها الحالية؟

 بالتوفيق للجميع أستاذ املقياس: هشام غربي                                                                               
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 متحان السداس ي األول في مقياس األسواق املالية الدوليةجية ال النموذ اإلجابة

  ن(12 :)السؤال األول اإلجابة عن 

القرن   .1 ستينيات  منتصف  منذ  االقتصادية  الكفاءة  بتدهور  مرتبطة  الحرة  الدولية  املال  رأس  تدفقات  كانت 

بتجدد األزمات املالية  ودز  و   ريتنيز فترة ببزعزعة االستقرار النقدي الذي كان يم، وذلك نظرا الرتباطها  املاض ي

الوفاء   على  القدرة  فقدانه  بعد  األمريكي  الدوالر  انهيار  نتيجة  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  انطلقت  التي 

والر  على حساب الد، نظرا للطلب املتزايد من قبل األوروبيين على الذهب  بالتزاماته تجاه قابلية تحويله إلى ذهب

بعد خضوعها ألسواق  . ثم ازدادت وتيرة املضاربة على العمالت  حول االئتمان عليهعة  األمريكي، مما خلق زعز 

 . ونتج عنها العديد من األزمات املالية الدولية ى العرض والطلب العمالت األجنبية وقو 

السبعينيات .2 فترة  الدولية خالل  األموال  رؤوس  تحركات  وودز  نمت  بريتن  اتفاقية  انهيار  بعد  أسواق  وظهور  ، 

 ن برؤوس أموال ضخمة. العمالت األجنبية التي استقطبت العديد من املضاربي

،  أكثر  تأثيراتها محليةكانت    1970-1945األزمات املالية الدولية لطاملا تكون لها تأثيرات دولية، لكن خالل فترة   .3

الفترة النطاق،    ألنه خالل هذه  قيود حكومية واسعة  في ظل  البلدان  أغلب  في  املحلية  املالية  األنظمة  عملت 

 . وقطعت عنها التأثيرات الدولية بسبب جدران الحماية الرسمية

ما يفسرها هي التطور    ؟1914ما هو تفسير تطور سوق عاملية لرأس املال بين منتصف القرن التاسع عشر وسنة   .4

مع التحرر املالي والتعامالت التجارية الخارجية التي كانت تخضع للتحرر    الدولية  االتصالوالشبكات  ظمة  في أن

 األولى.قبل الحرب العاملية التام 

  هي: وظائف األسواق املالية الدولية .5

 . ومساعدة الدول في تمويل برامجها التنموية على مستوى دولي وتمويل احتياجات منشآت األعمال الدولية تعبئة املدخرات املالية  -

 املساهمة في تدفقات رؤوس األموال الدولية وفق األنظمة الشبكية املعمول بها لتنظيم حركتها. -

 تحديد أسعار الفائدة بشكل منسق على مستوى دولي على القروض والسندات الدولية.  -

و  - األجنبية  الصرف  أسواق  أسعار  وتحديد  تنظيم  في  تسوية املساهمة  على  واملساعدة  حولها  املعلومات  تنقل  انسيابية  تسهيل 

 مدفوعاتها. 

املساهمة في أنشاء أنظمة دفع إلكترونية معتمدة دوليا من خالل غرف املقاصة والتي تسهل عمل املستثمرين في البورصات العاملية   -

 وتعامالتهم مع البنوك واملؤسسات املالية الدولية. 

التقلبات في مختلف البورصات تطبيق إجراءات تنظيمية ع  - لى املستوى الدولي والتي تساعد في تجنب حدة املخاطر الناجمة عن 

     ومعايير عاملية يخضع لها الجميع.ومحاولة وضع قواعد 

 تعتبر الفضاء املناسب لتحديد أسعار مختلف األصول املالية املتداولة على املستوى الدولي  -



   ن( 8 :)لسؤال الثانياعن  اإلجابة

  ضروري بالنسبة للمشتقات املالية في األسواق املالية الدوليةيعتبر أي انتقال مللكية األصل محل التعاقد أمر غير   -1

من أجل التربح منه والتداول    سبة للمضاربين نن التعاقد هدفه املشتق في حد ذاته وليس األصل محل التعاقد بالأل 

 القيم السعرية. ار وليس سعط فوارق األ يكون على مستوى املشتقات وليس على مستوى األصول، ويتم تسوية فق

 : هي الخصائص التي تتميز بها املشتقات املالية -2

 يحدد فيها سعر تنفيذ العقد أثناء إبرام العقد وال يمكن تغييره مستقبال مهما تقلبت األسعار.  -

 عند االتفاق على شروط العقد فهي ملزمة لطرفي العقد. -

 السعرية أكثر من حركة األصل محل التعاقد.قيمتها السوقية متذبذبة باستمرار نتيجة املضاربة القوية عليها، وحركتها  -

في اآلونة األخيرة ومع تقدم املحاسبة    - أنه  امليزانية، إال  أنها تعهدات خارج  في الجانب املحاسبي على اعتبار  ينتابها غموض 

 املالية واالدارة املالية املتقدمة أصبحت هناك قيود محاسبية تعالج هذه التعهدات. 

التعقيد وذلك    - انها تمتاز  شديدة  املالية مع  بسبب عدم معرفة العديد من املستثمرين لتفاصيل إجراء عقود املشتقات 

 بصعوبة متابعة الحركة املستقبلية لألسعار وتحديد الوقت املناسب لشرائها أو بيعها. 

ا في  هلص منها يمكنه بيعدرجة سيولتها عالية، ألنها تمتاز بجاذبية الطلب عليها من قبل املضاربين وأي مستثمر يريد التخ  -

 البورصة.

 

كانت البورصة الهولندية من بين أول البورصات التي ساهمت في نشأة التعامل باملشتقات املالية في صيغتها األولية  -3

والتي أحدثت ثورة في االستخدام   Tulipوهي فقاعة هوس الزنبق    ألنها شهدت أول فقاعة مالية في التاريخ  التاريخية

 في حقول املزارعين لألزهار والتداول بالسندات االذنية آنذاك في البورصة الهولندية.لعقود اآلجلة يد لاملتزا

األ  -4 بورصة شيكاغو  كانت  في ملاذا  املالية  باملشتقات  التعامل  نشأة  في  التي ساهمت  البورصات  أول  بين  من  مريكية 

الحالية بورصة شيكاغصيغتها  ألن  اللجو،  يمزها  التي  االستراتيجية  الزراعية  السلع  على  بالتداول  اشتهرت  إلى  و  ء 

فتم تنظيم السوق األمريكية   األسعارالتعاقد والتسليم واالستالم املستقبلي ومحاولة التحوط من مخاطر ارتفاع  

في بورصة   1973في شكلها الحالي سنة    ستقبليةمة الحديثة التي تنظم العقود املمن الناحية التشريعية وظهرت األنظ

 . شيكاغو

                                                                               

 


