قسم اقتصاديات المال واألعمال
كلية إدارة المال واعمال
د .علي مصطفى القضاة

أسم المساق :المالية الدولية ()634705
أهداف المساق :يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة ب ـ ـ ــ:

-1مفهوم المالية الدولية ،وتطور النظام النقدي الدولي ،ومصادر التمويل الدولية من حيث األسواق
واألدوات
-2المشاكل المالية الدولية مثل أزمة المديونية العالمية ،أسبابها ،وأساليب معالجتها .وظاهرة العولمة
والشركات المتعددة الجنسيات ،وأسواق وأدوات التمويل الدولي قصير االجل ومتوسط وطويل االجل
وأسواق التمويل الدولية الثانوية.
-3التعامل بالعمالت األجنبية ،األسواق الرئيسة للعمالت األجنبية وقواعد التعامل فيها .سعر العملة
وسوق العمالت األجنبية واآلجلة.
الكتاب المقرر :شكري ،ما هر كنج ،وعوض مروان ( ،)2002المالية الدولية (العمالت األجنبية
والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق) ،الطبعة األولى ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
مفردات المساق:
 -1الفصل األول :نظام النقد الدولي.
مفهوم المالية الدولية ،وتطور النظام النقدي الدولي.
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 -2الفصل الثاني :مصادر التمويل الدولي
مصادر التمويل الدولي متعددة الجهات ،ومصادر التمويل الثنائية ،والتمويل التجاري الدولي،
وأزمة المديونية العالمية ،واالستثمارات الدولية المباشرة ،والشركات متعددة الجنسيات وأسباب
نموها ،واالستثمارات الدولية غير المباشرة.
 -3الفصل الثالث :التمويل الدولي قصير اآلجل.
مفهوم السوق النقدي ،والمشاركون في السوق النقدي ،وأسعار الفائدة في السوق النقدي ،وأدوات
السوق النقدي ،وأذونات الخزينة ،وشهادات اإليداع ،واألوراق التجارية قصيرة اآلجل ،والقبوالت
المصرفية ،والتمويل بالهامش ،واتفاقيات إعادة الشراء.
 -7الفصل الرابع :التمويل الدولي متوسط وطويل اآلجل (سوق راس المال).
العوامل التي تؤثر على سوق السندات الدولي ،االقتراض عن طريق إصدار السندات ،وبيوت
المعاوضة أو المقاصة للسندات ،وأنواع السندات ،ومراحل اصدار السندات ،والعائد على
السندات ،العموالت والمصاريف والعوامل التي تؤثر على سعر السند .والقروض المجمعة.
 -6الفصل الخامس :أسواق التمويل الدولية الثانوية.
عمليات الخصم دون حق الرجوع ،وعمليات االستحصال ،وعمليات تمويل الذمم ،وسوق القروض
والسندات المتعثرة.
 -5الفصل الخامس :التعامل بالعمالت األجنبية.
العمالت األجنبية وأهمية التعامل فيها واألسواق الرئيسة لها وقواعد التعامل فيها والعمالء في هذه
األسواق.
 -4الفصل السابع :سعر العملة (سعر الصرف).
تحديد سعر الصرف الحر ،تحديد سعر الصرف الثابت ،قيمة العملة وعالقتها بسعرها ،العوامل
التي تؤثر على سعر العملة اآلني (العوامل الفنية ،واألساسية ،والسياسات االقتصادية)
 -8الفصل الثامن :التعامل بالعمالت األجنبية.
 -9الفصل التاسع :سوق العمالت األجنبية واآلجلة.
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االختبارات والعالمات:
-1االختبار األول

 23عالمة

-2االختبار الثاني

 23عالمة

-0المشاركة

 13عالمات

-7االختبار النهائي

 63عالمة

المجموع

 133عالمة

بالتوفيق
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