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  احملاضرة االوىلاحملاضرة االوىل

  ماهية إدارة األعمال الدوليةماهية إدارة األعمال الدولية  طبيعة وطبيعة و
  

 أهداف احملاضرة :
 .  (The Nature of International Business)  الدولية األعمال إدارة بطبيعة الطالب تعريف -١  

.  الدولية األعمال وخصوصية الدولية األعمال أشكال و ألنواع الطالب استيعاب و إدراك - ٢  
) .واملنظمة  الدولة، ( الدولية األعمال أمهية للطالب التوضيح - ٣  

 حمتويات الفصل :
 الفصل األول : ماهية و طبيعة اإلدارة األعمال الدولية ..

 مقدمة :
.املفاهيم األساسية :  أوال  

.أمهية األعمال الدولية وأنواعها :ثانيا   

  منهاج إدارة األعمال الدولية: ثالثا

 مقدمة :
 جماالت يف الدولية لألعمال املتزايد و السريع النمو هو األخرية عقود ٠٣ خالل الدولية العالقات ميزت اليت السمات من

)املالية و التجارية التدفقات(  املالية األدوات و االستثمارات و التجاري التبادل  
   البعض بعضها على العاملية األسواق تاحانف إىل العاملية األسواق بني واملالية التجارية التدفقات حجم يف النمو هذا ويعزى

 والنمو اهلائل والسريع يف :
 - التكنولوجيا الصناعية و اإلنتاج (أساليب، أدوات و أنظمة اإلنتاج احلديثة و املتطورة )

) لألموال الفوري التحويل على البنوك قدرة( واإلعالمية االلكترونية واالتصاالت ، املعلوماتية تكنولوجيا -   
إلدارا احلديثة األساليب وظهور املالية املراكز انتشار -   

 أوال : املفاهيم األساسية ..
: مفهوم األعمال الدولية - ١  

إن املقصود مبصطلح األعمال الدولية أي نشاط استثماري أو جتاري ملنتج أو تاجر لسلعة أو خدمة يتعدى مداه و انتشاره 
  . احلدود اجلغرافية لبلد ما

  :حيث يعرفها على أا) Shiva Ramu(دت عدت تعريفات يف أدبيات األعمال الدولية من ضمنها تعريف وقد ور -
  .”أي نشاط جتاري أو خدمي تقوم به أي منظمة أعمال عرب حدود وطنية لدولتني أو أكثر“ 
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لية خارج بلداا األصلية األنشطة اليت تقوم ا الشركات الكبرية اليت متتلك وحدات تشغي“: كما عرفت أيضا على أا -
 .”)البلد األم(

فهي معامالت بني أفراد و منشآت من دول خمتلفة يف شكل أنشطة جتارية أو استثمارات متنوعة ، متتاز بالدميومة وميكن 
  .. التأثري عليها بأشكال خمتلفة؛ وهو ما يشكل جماال إلدارة األعمال الدولية

: مفهوم االستثمار األجنبي املباشر - ٢  
هو شراء ومتلك أصول خارجية يف شركات عاملة أو املسامهة فيها ، أي امتالك شيء ملموس وحمدد ميكن املستثمر من 

 التأثري بدرجة ما على مسار املنشأة املساهم فيها.
: االستثمار األجنبي غري املباشر - ٣  

ى،يستهدف الربح ويكون لصاحبه حق ويكون بشراء أوراق مالية يف شكل أسهم أو سندات تصدرها مؤسسة أجنبية أخر
 غري مباشر ال ميكنه من التأثري يف مسار املؤسسة.

   :الشركة الدولية  - ٤
  : هي اليت متتلك أو تتحكم يف أنشطة اقتصادية يف أكثر من بلد، سواء من خالل االستثمارات املباشرة أو غري املباشرة؛ إا إذن

  . متتلك طاقة إنتاجية يف أكثر من بلد -
  . تدير طاقاا وفروعها وفقا الستراتيجية واحدة -
تشكل إطارا لنقل األموال واألفراد والسلع واألفكار ،سواء  بني رئاستها وفروعها أو بينها وبني زبائنها والشركات  -

  .األخرى
 بني األنواع الثالثة التالية للشركات الدولية مييز بعض املختصني عموما يف إدارة األعمال ما:  
  . وتكون قاعدة وحمور أعماهلا يف موطنها):I. Company( الشركة الدولية - أ

  . وهي اليت تتخذ أكثر من موطن هلذه األعمال):M. Company( الشركة متعددة اجلنسيات - ب
وهي مرحلة متقدمة ال يصبح فيها موطن حمدد للشركة من حيث التوجه والنظرة ):G. Company( الشركة العاملية-ج

  .ألعماهلا
 ثانيا  : أهمية األعمال الدولية وأنواعها  ..

  : أهمية األعمال الدولية - ١
وتربزها األرقام املذهلة لتطور األعمال الدولية وبشكل تطورت معه احلاجة إىل إدارة األعمال الدولية اليت على حداثتها 

  .أصبحت هلا مكانتها البارزة يف حقل املعرفة اإلدارية
  :وليةأنواع األعمال الد - ٢
  . )Foreign. Trade( التجارة اخلارجية -أ

  . )D. Foreign. Investment( االستثمارات األجنبية املباشرة -ب
  . )I.F.I( االستثمارات األجنبية غري املباشرة -ج
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: أنواع أخرى لألعمال الدولية - ٣  
: ومنها على وجه اخلصوص  

 أ - الرتخيص :
تقوم بالسماح لشركة أخرى يف بلد أخر ...) مثال كوكاكوال، فنادق هيلتون(بيةومبوجب شكله الرئيس فإن الشركة األجن

باستعمال تقنية معينة طورا الشركة األجنبية أو باستخدام اسم جتاري ملك لتلك الشركة مقابل إتاوة تدفعها الشركة 
. احمللية   

 ب-  تسليم املفتاح :
من مراحله األولية  ء منه على حسب االتفاق وتنفيذ ذلك املشروعهنا تتعهد شركة أجنبية بإكمال مشروع بكاملة أو جز

.حىت مرحلة التشغيل   
 ج- عقود اإلدارة :

 مبوجبها تقوم شركة أجنبية بإدارة منشأة يف بلد أخر مقابل اجر ، ومقابل القيام باإلدارة تتلقى الشركة األجنبية أتعاباً أو
. نصيبا يف األرباح   

 د-  عقود التصنيع :
تعقد الشركة متعددة اجلنسية اتفاقية مع شركة وطنية عامة أو خاصة يف الدولة املضيفة يتم مبقتضاها قيام احد الطرفني هنا 

نيابة عن الطرف الثاين بتصنيع وإنتاج سلعة معينة ورمبا وضع عالمة الشركة األخرى عليها وشحنها إليها فهي إذن اتفاقيات 
 إنتاج بالوكالة وتكون عادة طويلة األجل .

 هـ- عقود التصدير (الوكالة ):
لبيع أو ) الوكيل ( بتوظيف الطرف الثاين ) الطرف األصيل ( هي عبارة عن اتفاقية بني طرفني يقوم مبوجبها احد الطرفني 

 تسهيل أو إبرام اتفاقيات بيع سلع ومنتجات الطرف األول لطرف ثالث هو املستهلك النهائي أو الصناعي يتلقى الوكيل
لة عن كل صفقة تتم وهو جمرد وسيط أو ممثل حيث حيتفظ الطرف األول بعالمته التجارية على السلع كما حيتفظ عمو

. مبلكية السلع إىل أن تكتمل املبادلة   
 و-  اإلستثمارات املشرتكة :

دخل الشركة ومبوجبها تقوم الشركة الدولية يف حصة مشاركة مع شركة دولية أخرى لتنفيذ مشروع يف بلد ثالث ،وقد ت
. متعددة اجلنسيات يف استثمار مشترك مع شريك حملي يف بلد أجنيب  

 وأمام إدارة هذه املشروعات املشتركة ثالثة بدائل هي :
 اإلدارة املشتركة .  
 اإلدارة اليت يهيمن عليها الشريك صاحب احلصة األكرب .  
 ن أي من الشريكنياإلدارة املستقلة اليت يكون فيها للمشروع مديره العام املستقل ع . 

  



  ٤ . إعداد هتان                                                                                                                                           أمحد باليل - د/  إدارة اإلعمال الدولية

: أشكال االحتكارات والتكتالت يف األعمال الدولية - ٤  
إن االحتكار هو تفاهم أو تكتل جمموعة من الشركات م ج يتمركز حتت سيطرا إنتاج أو تصريف اجلزء الساحق من هذه 

:البضاعة أو تلك سعيا وراء الربح املطلق؛ومن أهم أشكال االحتكارات لدينا  
 الكارتالت .  
 السنديكات .  
 التروست .  
 الكونسورتيوم .  

  : )Cartel(الكارتل  - أ
وهو تكتل جمموعة من الشركات يتفق أصحاا على تقاسم أسواق التصريف ،وعلى أسعار البيع وحيددون كمية البضائع 

  .الواجب إنتاجها ،غري أن هذه املؤسسات تصنع وتبيع املنتجات بشكل مستقل

  : )sSyndicate(السنديكات  - ب
فأعضاؤه الذين ينتجون بصورة مستقلة، الحيق هلم، وفق أحكام  ، تكتل يتكون من شركات أكرب وأكثر تطورا من الكارتل

  .العضوية، بيع منتجام أو شراء موادهم األولية بأنفسهم، بل يولفون لذلك جهازا جتاريا مشتركا
  : )Trusts( الرتوست - ج
الذين أصبحوا  ( ملؤسسات األعضاء ملكية مشتركة ،ويتقاضى فيه املالكون السابقونوهو احتكار تصبح فيه ملكية مجيع ا 

  .األرباح وفقا لنسبة أسهمهم) مسامهني
  ): consortium(  الكونسورسيوم - د

 وهو احتاد يتكون من أكرب التروستات أو املؤسسات من خمتلف الفروع الصناعية والبنوك والشركات التجارية وشركات
.تأمني على أساس تبعية مالية مشتركة إزاء كربى الشركات متعددة اجلنسياتالنقل وال  

 ثالثا : مناهج إدارة األعمال الدولية ..

: طبيعة األعمال الدولية - ١  
   ترتكز دراسات األعمال الدولية على املشاكل اخلاصة و الناجتة عن كون املنشأة الدولية تعمل يف أكثر من دولة

  ).بيئة دولية(
  مل تعد تقتصر األعمال الدوليةَ  على (ممارسة األعمال الدولية من طرف املنشآت الكبرية و الشركات الصغرية  تتم

  ).فقط املنشآت الدولية الكبرية
   اخل..األفراد\التسويق، املعدات\اخلدمات، اإلنتاج\السلع(متارس املنشآت يف األعمال الدولية أنشطة خمتلفة.(  
 ات البيئية املوجودة يف البيئة الدولية يف غاية األمهية بالنسبة للمنشأة الدوليةتعترب املعايري واملتغري.  
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  املعايري . (تتميز األعمال الدولية بضرورة انسجام املنشأة الدولية مع الظروف البيئية اجلديدة اليت تعمل فيها
 ).اخل .. والقانونية، والسياسية واملتغريات االقتصادية، واالجتماعية، واحلضارية والثقافية، والتكنولوجية،

متارس املنشأة الدولية أنشطتها يف السوق الدولية يف ظروف غامضة، ومتناقضة، ختضع للتغري السريع، مما يستلزم منها جهد 
  .)بيئة األعمال الدولية(أكرب لتحقيق االنسجام والتواؤم مع بيئة التعامل يف البلد املضيف 

:لدولية ومكانتها من إدارة األعمالمنهجية إدارة األعمال ا - ٢  
. تعد إدارة األعمال الدولية جزءا من إدارة األعمال ،لذا فهي تستخدم إىل حد كبري نفس املنهجية وتطبق نفس القواعد والنظم  

- غري أن منهاجها يتطلب بعدا إضافيا يستدعي معاجلة خاصة تأخذ يف االعتبار املضمار الدويل اخلارجي ،دون إمهال 
.لوضع الداخلي لكل دولة وأساليب األعمال فيهال  

: االختالفات الواجب مراعاتها - ٣  
  للدول والتشريعية السياسية الوحدات واختالف تباين - أ

  القومية والرتعات الوطنية السياسات تنوع - ب
  واألعراف والتقاليد العادات اختالف - ت
  واملصرفية النقدية النظم اختالف - ث
  والتوجهات احلجم ثحي من الدولية األسواق اختالف - ج
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    احملاضرة الثانيةاحملاضرة الثانية
  نظريات التجارة اخلارجيةنظريات التجارة اخلارجية

  : اضرةف احملأهدا
 .مبختلف نظريات التجارة اخلارجية وتطورها تبعا لتطور ألعمال الدوليةتعريف الطالب  .١

ختلفة من جهة وسياسة استيعاب الطالب ملفهوم سياسة التجارة اخلارجية والتوجهات حنو سياسة احلماية بأساليبها امل .٢
   .حرية التجارة من جهة أخرى

  .إدراك الطالب لدور تسلسل األحداث والنظريات والوقائع يف صناعة واقع األعمال الراهن .٣

 :  مقدمة

 ؟ ملاذا تتاجر دولة ما مع دولة أخرى؟ ملاذا تتبادل الدول السلع؟ وملاذا ال تنتج كل دولة ما حتتاج إليه بنفسها.  

  ؟ النظريات اليت حاولت تفسري أسباب قيام التبادل الدويل؟ وماهي أبرز االنتقادات املوجهة إليهاماهي أبرز.   
 وما هي سياسات التجارة اخلارجية اليت تنتهجها احلكومات  .ما هي األسباب احلقيقية الكامنة وراء قيام التبادل الدويل؟

  إزاء ذلك؟ 
   .احملاضرةذه ما سوف نعمل على توضيحه من خالل هذلك  -

 .. نظريات التجارة اخلارجية: أوال

  : متهيد
إن دراسة التطور التارخيي للتجارة الدولية يساعدنا بشكل أفضل على فهم ما وصلت إليه األحوال االقتصادية ملختلف البلدان 

 : التاليني علما أن االهتمام بدراسة اخللفيات التارخيية يرجع

فترة (عشر كار واملفاهيم االقتصادية اليت كانت سائدة خالل القرنني السادس عشر والسابعهو فهم أن الظروف واألف .. األول
   مازال الكثري منها قائما حىت اآلن؛) التجاريني
وهذا طبعا فضال عن تراكم  .أن تلك الظروف أثارت بعض االقتصاديني يف تلك الفترة  ومنهم خاصة آدم مسيث .. والثاني

 .ة وبيان املسار التارخيي لتسلسل األحداث والوقائع االقتصادية من جهة أخرىاملعرفة العلمية من جه
 ١-  نظرية امليزة املطلقة :

صاحب هذه النظرية هو . لقد حاولت هذه النظرية ،كغريها من نظريات التجارة اخلارجية، تفسري أسباب قيام التبادل الدويل 
: ما يلياالقتصادي املعروف آدم مسيث، ومتثلت فرضياا في  

 أ-  فرضيات النظرية : 
 فتراض اعتماد التبادل الدويل على  املقايضة بدل النقود .  
 ثبات تكاليف الوحدة الواحدة مهما كان حجم اإلنتاج . 

 سهولة انتقال عناصر اإلنتاج ما بني الصناعات داخل الدولة الواحدة وصعوبة انتقال هذه العناصر ما بني الدول . 

 ل واملواصالتإسقاط تكاليف النق .  
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 العمالة  التامة لالقتصاد . 

 افتراض املنافسة التامة.  
 ب-  حمتوى النظرية :

مضمون النظرية يبينه اجلدول التايل لدولتني مها أمريكا وبريطانيا يف إنتاج كل من القمح والنسيج، والقائم على أساس اختالف 
. د العاملةالتكاليف العائد الختالف مدخالت عوامل اإلنتاج، خاصة الي  

 إنتاج عشرة أيام
 
 
 
 
 
 

 
  . مرات أكفأ من األوىل ٣مرات أكفأ من الثانية، والثانية تنتج النسيج  ٣املالحظ أن األوىل تنتج القمح  -
 نوعليه تتحدد األسعار يف الدولتني من خالل حساب األسعار الداخلية يف كل دولة على حدة وقبل قيام التجارة بني البلدي -

  : وفقا ملا يلي
 األسعار يف الواليات املتحدة :

.طاقة نسيج  ٩/٢=طن قمحا ١  
. طن قمحا ٤,٥طن قمحا أي ٢/٩=طن نسيجا١  
.طاقة نسيج١=طن قمحا ٢/٩  

 األسعار يف بريطانيا :
. طاقة نسيج٢=طن قمحا       ١  
.طاقة نسيج١=طن قمحا    ٢/١  

  : اخلالصــة
من األفضل للبلدين التخصص فيما لكل منهما فيه ميزة مطلقة وعليه يفضل له أن تتخصص الواليات املتحدة يف إنتاج القمح 

.وباملقابل وبنفس النتيجة تتخصص بريطانيا يف إنتاج النسيج  
 ٢-  نظرية النفقات (امليزة )النسبية:

ول أن يفسر أسباب صاحب النظرية هو االقتصادي املعروف ديفيد ريكاردو،الذي انطلق من نفس فرضيات سلفه مسيث وحا
قيام التبادل الدويل اعتمادا على فكرة أن العمل هو أساس القيمة،واعتمادا على مثال لدولتني تتميز إحدامها هذه املرة بإنتاج 

:كال السلعتني بدرجة أكفأ من األخرى كما يبينه اجلدول املوايل  

 

  

٣٠ 

٢٠ ٩٠ 

٦٠ 

  

 أمريكيا

 بريطانيا
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 إنتاج عشرة أيام
 
 
 
 
 
 
 

 وحبساب معدالت التبادل للبلدين قبل قيام التجارة اخلارجية بينهما جند أن :

طاقة نسيج ،أما بريطانيا فمقابل  ١،٣٣=طن قمحا١(للواليات املتحدة ميزة مطلقة يف السلعتني إال أن ميزا يف القمح أقوى -
) . طاقة نسيج٢طن قمحا تنتج ١  
يف حالة إحدامها وهو ما  )نسبيا( غري أن وضعها أقل سوءاميزة يف إنتاج أي من السلعتني ،) بريطانيا(بينما ليس للدولة الثانية  -

.يعطيها جماال للتخصص فيها  
 اخلالصة :

 ستتخلى عما لديها فيه ختلف نسيب ا ميزة مطلقة يف السلعتني ومتيزا مطلقا يف القمح وختلفا نسبيا يف النسيج،أي أا.للوم
. وتتخصص فيما لديها فيه تفوق مطلق  

أما بريطانيا فلها ختلف مطلق فيهما لكنه أقل يف حالة النسيج(نسيب)وأكثر(مطلق)يف حالة القمح ،وهو ما يعين أن لديها ميزة 
 نسبية يف إنتاج النسيج .

.لذا فإن اختالف معدالت التبادل الداخلية سيدعو إىل التخصص وتبادل الفائض للبلدين  
 ٣-  نظرية نسب عوامل اإلنتاج :

ظرية النسبية ؛وإذا كانت هذه األخرية مل حتاول أن تفسر لنا بدقة اختالف النفقات من بلد آلخر تطرح هذه النظرية يف سياق الن
 فإن هذه النظرية حاولت ذلك مرجعة السبب إىل اختالف الكميات املتوفرة من كل عنصر من عناصر اإلنتاج يف تلك الدول

نظريتهما على أساس نقدي و حاوال تفسري أسباب وجود وتنسب هذه النظرية إىل االقتصاديني هكشر و أولني،الذين وضعا  -
:املزايا النسبية اليت تؤدي لقيام التجارة الدولية  

 فرضيتا النظرية :

فاألجور تكون رخيصة نسبيا يف (ختتلف أسعار عناصر اإلنتاج الختالف يف الوفرة النسبية لكل عنصر داخل البلد املعين - أ
...)ر املواد اخلام يف البلدان اليت حتتوي على موارد طبيعية معتربة منها ،وهكذاالبلدان كثرية السكان،وتنخفض أسعا  

فبعضها حيتاج لعمالة أكثر أي أا كثيفة العمالة (حتتاج السلع املختلفة إىل نسب أو كميات خمتلفة من عناصر اإلنتاج -ب
...)وأخرى كثيفة رأس املال،وهكذا  

 

 

 الواليات املتحدة

 بريطانيا

  

١٢٠ ٩٠ 

٦٠ ٣٠ 
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 النتيجة :
. ر الذي يتوفر عليه بكثرةسيقوم كل بلد بإنتاج العنص  

 )إنتاجها نفقات(حينما يتم التبادل الدويل سيقوم كل بلد بتصدير السلع اليت يتميز يف إنتاجها نسبيا ،لذا ستكون أسعارها
.منخفضة نسبيا ،وباملقابل يستورد ما يعاين فيه عجزا نسبيا من عنا صر اإلنتاج  

 
 
 

  :النظريات احلديثة - ٤
:لنسبية هي السائدة بني االقتصاديني ولكن هناك قلة متزايدة ترفض وتشكك يف افتراضات النظريةتظل نظرية امليزة ا  

  فالبعض يرفض فرضية ثبات التكلفة ووفرة العناصر حملياً قائلني أن متوسط تكلفة الوحدة مييل إىل االخنفاض مع زيادة
  . نسية بتخفيض األسعار لطرد املنافسنياإلنتاج مما قد يقود إىل االحتكار عرب قيام الشركات متعددة اجل

 حياجون بإمكانية جلب املواد من اخلارج لبناء امليزة النسبية؛فامليزة النسبية ميكن أن ختلق بالتركيز على صناعات بعينها . 

  أسباب تارخيية أو الصدفة أو احلماية(يرون كذلك أن هناك أسبابا أخرى قد تفسر التخصص( . 

 ا لوحظ كذلك أن اعتماالدول (د الدول على التجارة اخلارجية يرتبط مبدى حجمها وبالتايل تنوع ظروفها وثروا
، مما يستدعي من الدول الصغرية أن تكون أكفأ فيما تتخصص فيه )الكبرية ذات املساحات الواسعة متيل لالكتفاء الذايت

 ).مثال سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان مقارنة بالواليات املتحدة(

 من هنا جاءت النظريات احلديثة للتجارة اخلارجية لتجيب عن السؤال التايل : ملاذا تتاجر الشركات مع اخلارج ؟
 ملاذا تتاجر الشركات مع اخلارج ؟

:ألن جتارة الشركات هي من جتارة الدول فاألسباب عموما هي   
  .االستفادة من الطاقة غري املستغلة  -ا

  .ختفيض التكاليف  -ب

  .أرباح إضافية حتقيق  -ج

.تنويع وتقليل املخاطر  - د  

. االسترياد وضمان اإلمدادات  -هـ  
 ثانيا: سياسات التجارة اخلارجية :

 ١-  السياسة التجارية للدولة :

السياسة التجارية هي انعكاس ملوقف الدولة ونظرا إىل  التجارة اخلارجية كأداة لتحقيق مصاحلها االقتصادية القومية فهي 
. عمل من أعمال السيادة فلكل دولة أهداف قومية تسعى إىل حتقيقها من خالل سياساا االقتصادية املختلفةبذلك   

 ٢-  أنواع السياسات التجارية:

:عادة ما تقسم إىل النوعني التاليني  
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 أ-  السياسة احلمائية :
على املبادالت الدولية من حيث احلجم وطريقة وتعين الوضع الذي تستخدم فيه الدولة سلطتها العامة للتأثري بطريقة أو أخرى 

.تسوية املبادالت  
 وتتمثل األشكال املختلفة للحماية يف : 

الرسوم اجلمركية -ا  .  

  .نظام احلصص -ب
  .الرقابة على أسعار الصرف  -ج

  .الضرائب اإلضافية  -د 

.). ..عراقيل إدارية ،شعارات قومية مناهضة( أساليب خمتلفة أخرى للحماية -هـ  
 ب-  حرية التجارة :

وقد تعزز هذا االجتاه عامليا مع التوقيع على االتفاقية العامة .وتعين الوضع الذي ال تتدخل فيه الدولة يف العالقات التجارية الدولية
.م١٩٩٥م واليت خلفتها منظمة التجارة العامليةالعام١٩٤٧يف ) الغات(للتعريفات والتجارة   
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  الثالثةالثالثةاحملاضرة احملاضرة 
  األعمال الدولية يف ظل العوملة واملنظمة العاملية للتجارةاألعمال الدولية يف ظل العوملة واملنظمة العاملية للتجارة

  
 أهداف احملاضرة :

.لظاهرة العوملة وتأثرياا املختلفة على األعمال الدوليةالطالب  فهم وإدراك -١  

تعريف الطالب باملنظمة العاملية لتجارة وأثرها البالغ يف حترير وعوملة التجارة -٢  
 ىعل للتجارة وتأثرياا املختلفة مهية التكتالت اإلقليمية والدولية القائمة يف ظل العوملة واملنظمة العامليةإدراك الطالب أل -٣

ةاألعمال الدولي  

 مقدمة :
  .متارس ظاهرة العوملة مبختلف أبعادها تأثريا بالغا على األعمال الدولية -

  .ية للعوملة خاصة فيما يتعلق بعوملة التجارةتأيت منظمة التجارة العاملية لتمثل إحدى الركائز األساس -
ملا  ا تقره املنظمة العاملية للتجارةتتسم بيئة األعمال الراهنة بالتكامالت االقتصادية على مستوى العديد من الدول، وهو م -

  .له من إسهام يف حترير التجارة واالقتصاديات العاملية عموما
احملاضرة ذهها ما سوف نعمل على توضيحه من خالل ذه  

 أوال: العوملة ومسبباتها ..
 ١-  مفهوم العوملة :

 (Globalization ) اليت تعين  وهي ترمجة للكلمة اإلجنليزيةكلمة العوملة تعين جعل املوضوع املعىن على مستوى عاملي  
واخلدمات والتدفق غري املقيد  حترير التجارة يف السلع" وهكذا فإن من ابرز مساا ، اتساع دائرة املوضوع جلميع مناطق الكون

 لرؤوس األموال عرب احلدود
 ٢-  العوملة االقتصادية :

فهي بذلك أوسع من مرحلة  ،هي مرحلة متقدمة تدير فيها الشركات أعماهلا دون مراعاة للحدود اجلغرافية أو السيادة الوطنية
االقتصاديات واملؤسسات دومنا حواجز أو قيود خاصة  التدويل إذ تصري فيها السوق العاملية وحدة واحدة مفتوحة تتنافس فيها

فضال عن قوانني وشروط اهليئات الدولية كاملنظمة العاملية للتجارة ، يف ظل ثورة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات واالنترنت
.وصندوق النقد الدويل   

 ٣-  املسببات الرئيسية للعوملة :
  :حترير التجارة ما بني الدول - ا

  : اإلشارة حتديدا إىلوهنا ميكن 
   م١٩٤٧عام)االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة(قيام اتفاقيات اجلات -
  .م١٩٩٥قيام املنظمة العاملية للتجارة سنة -
  .الدور احملوري لبعض املنظمات الدولية كصندوق النقد الدويل والبنك العاملي يف هذا اال -
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 ب-  ازدياد التكامل االقتصادي :
االقتصادي أوسع من حترير التجارة ألنه يشمل تسهيل انتقال عناصر اإلنتاج باإلضافة إىل انتقال السلع  كما قد يتضمن  التكامل

والتكامل االقتصادي يزيد التجارة بني الدول ويرشد االستثمار ويعطي جماالً . تنسيق السياسات بني الدول ورمبا توحيد العملة
. احلجم  لنمو الشركات من خالل اقتصاديات  

 ج- حترير االقتصاديات:

أي حتكيم قوى السوق وهو أمر حديث ،حيث بدأ مع منتصف السبعينيات اجتاه جديد يرمي لتقليص دور الدولة يف النشاط 
االقتصادي وحترير االقتصاديات خاصة بالتزامن مع ايار الشيوعية كتوجه اقتصادي، وقد كان من نتائج ذلك اخلصخصة ورفع 

.حلكومية يف خمتلف ااالتالقيود ا  
 د-  التـقـنـيـة :

: ويتجلى تأثريها يف مسار العوملة من خالل ما يلي  
 . )عوملة االنتاج(ابتداع طرق اإلنتاج الشامل لتلبية حاجة إعداد متزايدة من املستهلكني يف الداخل واخلارج  -

 .شر ملسافات أطول وبطرق ارخص وأسرع حتسني طرق املواصالت لنقل إعداد وكميات اكرب من املوارد والب -

  .حتسني وسائل نقل ومعاجلة املعلومات وثورة االتصاالت، للتحكم يف املوارد والعمليات يف أماكن خمتلفة من العامل  -
 هـ- الشركات متعددة اجلنسيات:

وراء التحوالت يف النشاط إن هذه الشركات اليت تعترب كسبب ونتيجة للعوملة يف نفس الوقت، هي أكثر أهم قوة منفردة 
:  االقتصادي العاملي،ويرجع ذلك أساسا ملا يلي  

 . حتكمها يف نشاط اقتصادي يف أكثر من قطر -

 .قدرا على استغالل الفوارق بني الدول  -

 . مرونتها اجلغرافية  -

  .. املنظمة العاملية للتجارة:  ثانيا
 ١-  الدور احملوري للغات يف حترير التجارة:

م ، وقد كانت  دف إىل إزالة ١٩٤٧اليت تأسست سنة ) الغات(االشارة إىل االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  سبقت
التفرقة يف التبادل التجاري و حترير التجارة بني أعضائها، ويتخذ نشاطها شكل دورات  من االجتماعات واملفاوضات الدورية 

ع مثل ختفيض التعريفة اجلمركية وتقليل استخدام احلصص وتبين إجراءات تشجع اليت تتم كل عدة سنوات تناقش فيها مواضي
.التجارة بني الدول   

 ٢-  املنظمة العاملية للتجارة:

على تأسيس منظمة التجارة ) دورة االراجواي (  ١٩٩٤هي امتداد التفاقيات ألغات حبيث وافق املتعاقدون مبراكش يف افريل 
اف املتعاقدة يف الغات أعضاء يف العالية حبيث أصبح كل األطر : ومقرها جبنيف سويسرا ١/١/١٩٩٥ظهرت رمسيا يف .املنظمة  

 ٣-  مهام املنظمة العاملية للتجارة:

 :متثل مهامها يف كوا
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o تعد منرب للتفاوض متعدد األطراف لتحرير التجارة اخلارجية .  
o  إدارة إجراءات تسوية الرتاعات بني دول األعضاء. 

o آلية اإلجراءات السياسية  إدارة استعراض. 

o  التعاون مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ووكالئهما لتنسيق السياسات االقتصادية العاملية. 

 ٥-  مبادئ منظمة التجارة العاملية :

 أ-  مبدأ الدولة األوىل بالرعاية :
أي ختفيض مجركي متنحه ألي دولة شريكة هلا يف ) قدة الدول املتعا( أي أن تلتزم الدولة ومتنح لكل الدول األعضاء يف االتفاقية 

: حاالت هي ٣على أن االتفاقية تقر االستثناء يف . التجارة   

 . السلع املصنعة املستوردة من الدول النامية ميكن إعطاؤها أفضلية مقارنة بالسلع املصنعة من الدول املتقدمة •

ي كاموعة األوربية مثالً ليس من الضروري أن تنطبق معاملة األعضاء امليزات املمنوحة بني دول أعضاء يف جتمع اقتصاد •
 فيها على الدول غري األعضاء يف تلك اموعة؛

الدولة األكثر (الدول اليت تفرق اعتباطياً ضد واردات من دول أو دولة معينة ميكن للدولة املتضررة  حرماا من معاملة  •
 ). رعاية

 ب-  مبدأ الشفافية : 

ويدخل  ي التزام األعضاء بنشر مجيع املعامالت املتعلقة باملمارسات واإلجراءات والقواعد اليت متس التجارة بشكل أساسيهي أ
. ضمن هذا اإلطار عدم اللجوء إىل احلواجز غري اجلمركية الا غري شفافة   

 ج- مبدأ املعاملة الوطنية :

للسلع احمللية على صعيد التداول والتسعري والضرائب واملواصفات أي أن مينح املنتج األجنيب نفس املعاملة املمنوحة   

  : التكامل االقتصادي:  ثالثا
 ١-  تعريف التكامل االقتصادي :  

هو أن تقوم جمموعة من الدول املتقاربة جغرافياً يف العادة بزيادة ارتباطها اقتصادياً وذلك بفتح أسواقها أمام بعضها  وزيادة 
. وسيع نطاق السوق وزيادة فرصة الرفاهية التعاون بينها، وت  

 ٢-  مزايا التكامل االقتصادي : 

o توفري الفرص التجارية املختلفة. 

o زيادة الكفاءة اإلنتاجية. 

o االستفادة من اقتصاديات احلجم . 

o زيادة الرفاهية وحتقيق النمو االقتصادي. 
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 ٣-  أشكال ومراحل التكامل االقتصادي : 

 أ-  منطقة التجارة احلرة : 
 هنا يقتصر التكامل على إزالة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية بني الدول األعضاء ،ولكل دولة احلرية يف فرض رسوم أو

مثاله منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية (ختفيضها فيما بني تلك الدول وأية دولة أخرى غري عضو يف منطقة التجارة احلرة
). أ وكندا واملكسيك.م.تنافتا املكونة من الواليا  

 ب-  احتاد مجركي : 

 يتعدى األمر هنا إزالة الرسوم اجلمركية فيما بني الدول املعنية إىل وجود احتاد مجركي واحد يف مواجهة دول العامل املتبقية
).كحلف هضبة األندي( فيكون  لكل الدول األعضاء رسوم مجركية موحدة   

 ج- السوق املشرتكة :

إزالة احلواجز التجارية فيما بينها ووجود احتاد مجركي ، توافق الدول األعضاء على السماح لعناصر اإلنتاج من باإلضافة إىل 
. عمالة ورأس مال باالنتقال حبرية بني الدول األعضاء   

 د-  احتاد اقتصادي :

ملالية مع عدة قوانني مشتركة ومع نفس صفات السوق املشتركة مع درجة عالية من التنسيق يف السياسات االقتصادية النقدية وا
. خلق سلطة احتادية كالربملان األورويب و كذا توحيد العملة    

 هـ- تكامل اقتصادي وسياسي تام :

هنا تنشأ مؤسسات مشتركة جديدة كالبنك املركزي وتزيد سلطات املؤسسات املشتركة القائمة كالربملان واحملكمة االحتادية 
..صري اموعة وكأا دولة واحدوتتوحد الضرائب إىل أن ت  
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  احملاضرة الرابعةاحملاضرة الرابعة
  و أسعار صرف العمالتو أسعار صرف العمالتاملدفوعات املدفوعات   ميزانميزان

 
 أهداف الفصل :

)القواعد(فهوم ميزان املدفوعات مبتعريف الطالب  -١   

األدوات املالية بعدد من املفاهيم وتعريف الطالب  -٢  
. العمالت إلمتام املبادالت الدوليةتوضيح للطالب أمهية و دور سوق الصرف و  -٣  

.استيعاب الطالب للطرق و أساليب حتديد سعر الصرف و قيم العمالت و تطبيقاا يف احلياة العملية -٤  
 مقدمة :

على تويل الدول اهتماما خاصا بتدفق جتارا و ديوا اخلارجية، كما تم به وسائل اإلعالم املختلفة و تنشر أخباره ليطلع الناس 
الوضع االقتصادي للدولة و معرفة ما إذا كانت تعاين من عجز جتاري أو إذا كانت حباجة إىل تعديل مليزان مدفوعاا مع عدد من  

و تستعني الدول و املنظمات يف مزاولتها .الدولة األخرى اليت هلا عالقات جتارية معها ألعماهلا الدولية مبجموعة من املفاهيم و  
  :  نيات املالية و االقتصادية من ضمنهااألدوات و التق

ميزان املدفوعات  -   
. أسعار الصرف و العمالت -   

- يعترب ميزان املدفوعات واحدا من أكثر املؤشرات االقتصادية اليت يهتم ا رجال االقتصاد و السياسة يف البلد حيث يوفر 
 اإلحاطة الكاملة بعناصر التجارة  و املعامالت الدولية .

 فميزان املدفوعات انعكاس لـ : 

  . قيم البضائع  املصدرة و املستوردة -
  . إيرادات الشركات الوطنية و شركات النقل والشحن األجنبية -
  . )حركة السياحة(إيرادات مواطين الدولة املقيمني باخلارج  -

األرباح الرأمسالية احملققة من االستثمارات اخلارجية،  -  
.ة زمنية عادة ما تكون سنة واحدةقادمة من اخلارج سواء كانت من أفراد أو هيئات أو شركات خالل فتركافة اإليرادات ال -  

 أوال : تعريف ميزان املدفوعات ..
 ١-  مفهوم ميزان املدفوعات :

كل  بيان حسايب تسجل فيه قيم مجيع التعامالت االقتصادية من السلع و اخلدمات و اهلبات و املساعدات األجنبية و“هو 
.”و اخلارجة إىل و من بلد ما، خالل فترة معينة عادة سنة النقدي الداخلة  املعامالت الرأمسالية و مجيع كميات الذهب  

 العامل  فميزان املدفوعات ألي دولة عبارة عن بيان حسايب جلميع املعامالت التجارية و االقتصادية بينها و بني سائر دول -
.يتم عليه القياس ية مع دولة أخرى هلا معها ميزان مدفوعاتكل دولة حتتفظ بعالقات جتارو  
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و يف هذه . لدولة معينة فنقول عنه أنه مييل لصاحل تلك الدولة على حساب الدولة األخرىحقق ميزان املدفوعات فائضا إذا  -
.عجزا يف ميزان مدفوعاااحلالة يكون للدولة األخرى   

 ٢-  آليات التسجيل يف احلساب: 

: شارة هنا أنه، إذا أدى التعامل إىلجيب اإل  
بللحسايف الطرف الدائن (+) كسب عملة أجنبية فإن ذلك يدعى رصيدا دائنا و يسجل كبند موجب -  

     ).-(أما إذا اشتمل التعامل على إنفاق عملة أجنبية فإن ذلك يدعى رصيدا مدينا و يسجل يف الطرف املدين كبند سالب -
:   جانبني أحدمها دائن و األخر مدينوعليه، ينقسم احلساب إىل  

 اجلانب الدائن فيحتوي على املعامالت اليت ينتج عندها مدفوعات للبلد املعين من الدول األخر  (الصادرات )
  أما اجلانب املدين حيتوي  على املعامالت اليت تنتج عندها مدفوعات من البلد املعين إىل البلدان األخرى (الواردات).

 قاعدة: يتم تسجيل أية معامالت تترتب عنها :
)صادرات(مقبوضات أو حتصيالت من الغري للبلد املعين يف اجلانب الدائن  -  

).واردات(وتسجل أية مدفوعات للغري يف اجلانب املدين  -   
 ثانيا : مكونات ميزان املدفوعات  ..

 يتكون ميزان املدفوعات من احلسابات التالية : 

.احلساب اجلاري - ١  
.حساب رأس املال - ٢  

). جمموع التعديالت يف امليزان التجاري، و ميزات حساب رأس املال( متثل الفروق اإلحصائية  
).صايف االحتياطات من الذهب و األصول املتداولة األخرى(حساب التسويات  - ٣  

 ١-  احلساب اجلاري (املعامالت اجلارية) : يتكون من جزأين مها : 

.ويشمل التجارة املنظورة أي صادرات وواردات البلد من  السلع:  امليزان التجاري - أ  
 وواردات البلد املعين اخلاصة باخلدمات كأجور النقل والشحن ويتكون من صادرات :  ميزان التجارة غري املنظورة - ب

.وخدمات التأمني والسياحة اخلارجية  

 قاعدة : إذا زادت قيمة الصادرات عن الواردات نقول أن لدينا فائضا يف امليزان،  ويف حالة العكس يكون لدينا عجز فيه.
 ٢-  حساب رأس املال (املعامالت الرأمسالية): 

 أ-  املعامالت الرأمسالية طويلة األجل : 
تسجل القروض الرأمسالية .وهي اليت تزيد مدا عن السنة كاالستثمارات املباشرة والقروض طويلة األجل وأقساط سدادها 

وحيدث . األجنبية اآلتية من اخلارج وكذلك أقساط الديون الوطنية املستحقة على اخلارج يف اجلانب الدائن  واالستثمارات
العكس يف حالة القروض واالستثمارات املقدمة للخارج وكذلك سداد أقساط الدين لفائدة اخلارج حيث تسجل كلها يف 

.اجلانب املدين      
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 ب-  املعامالت الرأمسالية قصرية األجل : 
وهي اليت تقل مدا عن السنة على أن تتم بصورة تلقائية وذلك متييزا هلا عن املعامالت القصرية اليت حتدث بغرض تسوية العجز أو 

.الفائض يف ميزان املدفوعات   
 ٣-  صايف االحتياطات الدولية من الذهب النقدي  و األصول الثابتة :

ن املدفوعات يتم بواسطة التحركات يف عناصر احتياطات الدولية اليت تأخذ عدة إن التوازن احلسايب هو عملية حتمية يف ميزا
: أشكال  

 -  رصيد الدولة من الذهب لدى السلطات النقدية وما حتتفظ به البنوك كأرصدة؛ 
 -  رصد العمالت األجنبية و الودائع اجلارية اليت حتتفظ ا السلطات النقدية احلكومية و البنوك التجارية الواقعة حتت رقابتها 

-  األصول األجنبية قصرية األجل مثال ذلك أذونات اخلزانة األجنبية و األوراق التجارية اليت حبوزة الدولة و هي التزامات على 
.احلكومات والشركات األجنبية واملواطنني األجانب  

 -  الودائع التي حتتفظ بها السلطات و البنوك األجنبية لدى البنوك الوطنية.
 ثالثا: االختالل يف ميزان املدفوعات ..

- حيدث التوازن يف ميزان املدفوعات عندما تكون مجيع العناصر املدينة يف احلسابني اجلاري و الرأمسايل مساوية موع العناصر 
. الدائنة فيهما  

ادي حقيق، علما أن ذلك يف هذه احلالة لن حنتاج إىل تسوية من خالل حساب االحتياطات، وعندها نكون أمام توازن اقتص -
.قد حيدث بصفة تلقائية  

.هو الذي يتم بصفة مقصودة من خالل حتريك حساب التسوياتفأما التوازن احلسايب  -  

، و إما أن )جفاف ينتج عنه اخنفاض كبري يف الصادرات(ميكن أن يكون العجز يف ميزان املدفوعات مؤقتا و أسبابه ظرفية  - 
.و يستمر لسنوات) هيكليا(يكون العجز دائما   

 كما يؤثر العجز يف ميزان املدفوعات على األعمال الدولية حيث أن : 
  - عدم توازن ميزان املدفوعات يؤثر على وفرة العملة الصعبة اليت حتتاجها الشركات الدولية (نقل أرباحها أو أعمال أخرى). 

   - عدم  التوازن يؤدي إىل فرض قيود على االسترياد األمر الذي سيؤثر حتما على الشركات الدولية.
  رابعا: أسعار صرف العمالت ..

 ١. سعر الصرف :  يتمثل سعر الصرف يف القيمة اليت تبادل ا عملة بعملة أخرى. 

٢. سوق الصرف : هوالسوق الذي تباع فيه العمالت و تشترى. ويتكون من جمموعة من البنوك و الوسطاء واهليئات األخرى اليت 
بنوك، مكاتب صرافة، أفراد مصرح ( سوق الصرف عن طريق الوساطة أو املضاربة  أو املتاجرة يف العمالت األجنبية تعمل يف

).اخل..ومن أشهر األسواق العاملية للصرف األجنيب أسواق نيويورك، لندن، طوكيو و فرانكفورت...) هلم    

 ٣. وظائف سوق الصرف : 

o  الصرف يف  وظائف سوقتتمثل : 
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 قوة الشرائية من طرف ألخرنقل ال .  
 توفري فرصة محاية للمتعاملني من تقلبات العمالت .  
  العرض و الطلب(السماح هلذه السوق باملوازنة و التحكم يف األوراق األجنبية من خالل آليات السوق.( 

  : حتديد أسعار صرف العمالت األجنبية. ٤
، غري أنه من وجهة يتحدد وفقا لقوانني العرض و الطلبو  لة أخرى،القيمة اليت تبادل ا عملة بعميتمثل سعر الصرف يف 

   :النظر التارخيية مر بعدة تطورات هي
  : سعر الصرف على أساس قاعدة الذهب) أ

أي أن مبادلة الذهب بأي عملة قبل احلرب العاملية األوىل، كانت قيمة العملة حتدد بوزن معني من الذهب ميكن مبادلتها به، 
  .مع تأثر السعر السوقي قليال بالعرض والطلب، بسعر ثابت هو السعر األساسيكانت تتم 

إذا زادت واردات البلد املعين عن صادراته إذا مل تغط الصادرات كمية الذهب املدفوعة مقابل تتأثر قيمة العملة سلبا و قد 
  .الواردات

  : نظام قاعدة تبادل الذهب) ب
و تدين الثقة، اار نظام قاعدة الذهب، و استمر الوضع ملا بعد  ١٩٢٥وايار البورصات سنة  بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل،

قيام صندوق النقد الدويل بعد احلرب العاملية الثانية حيث نشأ نظام قاعدة مبادلة الذهب بالدوالر األمريكي كعملة وحيدة قابلة 
مبوجب ذلك ألزمت كل دولة بتثبيت قيمة عملتها مقابل الدوالر  ، و)دوالر ألونصة الذهب الواحدة ٣٥(لذلك و بسعر ثابت

  .ارتفاعا أو اخنفاضا% ٢.٥مع إمكانية تغيريها مبرونة 

  : تعويم أسعار العمالت) ج
أعلنت الواليات املتحدة، نتيجة عدم قدرا على الوفاء، أا ستبيع الذهب فقط للبنوك املركزية للدول و ليس  ١٩٧١يف العام 

و أعقب ذلك فك ارتباط الذهب بالدوالر، و أصبحت بالتايل أسعار مجيع العمالت، مبا . وك التجارية و املؤسسات املاليةللبن
 .السوق و أصبح سعر كل عملة يتحدد صعودا و هبوطا على أساس العرض والطلب يففيها الدوالر، معومة أمام الذهب، 

  . لعمالت األجنبيةالتحديد احلر ألسعار ا: وهكذا وصلنا إىل مرحلة
 : طرق حتديد أسعار العمالت. ٥

 نظرية تعادل القوى الشرائية )  أ

  تقوم هذه النظرية على فكرة أن قيمة العملة تتحدد أوالَ داخل بلدها، وفقا ملا تستطيع شراؤه من البضائع يف السوق
  .احمللي

 احمللي كلما زادت قيمة العملة يف بلدها فكلما زادت كمية البضاعة اليت تشتريها مقابل وحدة النقد من السوق.  
 رتفاع قيمة ذات العملة يف اخلارجوكلما زادت القوى الشرائية للعملة الوطنية يف الداخل فإن ذلك سيؤدي إىل ا.  

 تزداد قيمة العملة بزيادة قوتها الشرائية .
  من بلد إىل آخر يف إطار التبادل التجاري احلر قد تفيد هذه النظرية على املدى القصري ويف حالة السلع اليت ميكننا نقلها -
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     األراضي، الشقق، اخلدمات الصحية والتعليمية(بينما ال ميكننا تطبقها على الكثري من السلع و اخلدمات اليت يتعذر نقلها  -
. ، حبكم أن هذا النوع من السلع غري قابل للتصدير و ال االسترياد)اخل..لتأمنيوا  

  ب) مؤشر فيشر(Fisher) العاملي : 
و مبوجب هذه النظرية فإن أسعار العمالت تتحرك كاستجابة . نظريته لتفسري استمرار تغري أسعار العمالت)  Fisher (قدم 

 .مبعىن أن العملة التي تكون عوائدها أعلى تكون قيمتها تبعا لذلك أعلىللتغري يف أسعار الفوائد، 

فتزيد مع زيادة سعر الفائدة وتقل  ساس سعر الفائدة على ودائع العملة يف داخل البلدأسعار العمالت تتحدد على أوعليه فإن 
   .   مع تراجع سعر الفائدة

 :تطبق معظم البنوك املركزية سياساتها النقدية على هذا األساس حيث

   أسعار الفائدةيطبق سياسات متشددة للمحافظة على استقرار أسعار الصرف  بغرض التحكم و السيطرة على اجتاهات  
  يهدف البنك املركزي إىل منع معدالت التضخم باستخدام سعر الفائدة كأداة تساعده على حتديد كمية النقد املعروضة

  .يف السوق مقابل الطلب عليها

  : األرصدةنظرية ) ج
 .يتحدد سعر الصرف بناءا على هذه النظرية وفقا لوضع ميزان املدفوعات

   يف ميزان املدفوعات فإن قيمة عملتها ترتفعحتقق فائض فالدولة اليت.  
   عجز يف ميزان املدفوعات فإن قيمة عملتها تنخفض تبعا لذلكأما الدولة اليت لديها.   

   .إن وضع ميزان املدفوعات للدولة هو الذي حيدد قيمة عملتها
  خماطر تقلب أسعار الصرف.  - ٦

 صرفية تأثريا على أسعار العملة احمللية و أسعار األسهم و السندات إن الرتفاع و اخنفاض أسعار الفائدة على الودائع امل
 .و غريها من االستثمارات

  ،املستثمر العادي يبحث على العائد (فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إىل اخنفاض أسعار األسهم و السندات يف السوق
  ). األعلى و األقل خماطرة

  هم و السندات و وضع قيمتها كوديعة يف أحد البنوك اليت تعطي سعر ففي هذه احلالة سيفضل بيع ما لديه من األس
  . فائدة أعلى مما ميكن أن حيصل عليه من استثماره يف األسهم و السندات
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  اضرة اخلامسةاضرة اخلامسةاحملاحمل
  ))سياساتهسياساته  نظرياته ونظرياته و  أنواعه،أنواعه،( ( االستثمار األجنبي االستثمار األجنبي   

 : أهداف الفصل

.مبضمون االستثمار األجنيبتعريف الطالب  -١  

. استيعاب الطالب ألنواع و أشكال االستثمار األجنيب -٢  

. دور وأمهية االستثمار األجنيب كأداة لألعمال الدولية -٣  
  .إدراك الطالب للنظريات والسياسات اخلاصة باالستثمار األجنيب -٤

  : مقدمة
تلفة، كما أشرنا أيضا أننا جند ضمن هذه لقد سبق لنا وأن أشرنا يف الفصل األول أن األعمال الدولية متارس من خالل أشكال خم

أو غري مباشر   Direct Foreign Investmentإن كان ذلك بشكل مباشر  Foreign Investmentاألشكال؛ االستثمار األجنيب 
Indirect Foreign Investment.   

و يتركز هذا االهتمام حول . دولفتشكل االستثمارات األجنبية حمور اهتمام كبري من طرف رجال األعمال، و الشركات، و ال
 : التساؤالت اخلاصة بـ

  ؟ جدوى االستثمار يف اخلارج و باألخص يف الدول النامية 

  ؟  األسباب اليت تدفع املنشآت و الدول لالستثمار يف اخلارج  
  ؟ حمددات هذا االستثمار  
  ؟  أساليبه و سياساته  
    ؟ تترتب عنه  اليت ) اخل..االقتصادية، و االجتماعية، و السياسية(اآلثار   

  .. مفهوم  وطبيعة االستثمار األجنبي:  أوال
 .نقصد باالستثمار األجنيب جممل التدفقات املالية اليت يقوم ا مستثمر يف بلد غري البلد األم و يكون إما طويل أو قصري املدى -

 . غري البلد األم) البلد املضيف(تتواجد يف دولة أخرى  يتمثل االستثمار األجنيب دخول املنشأة يف التعامل مع دولة أو شركة -

قد ينتج عن االستثمار األجنيب املسامهة يف إنشاء شركة بشكل انفرادي أو يف شكل شراكة مع شركة خاصة أو عامة يف البلد  -
التسويق،  اإلنتاج(خمتلفة  و القيام بأنشطة) أراضي، معدات(، و يبدو من خالل متلك ألصول رأس مالية )استثمار مباشر(املضيف 

   .يف البلد املضيف) اخل..التوزيع، النقل
يكون االستثمار  ويف هذه احلالة). استثمار غري مباشر(كما ميكن أن يقتصر على تدفقات مالية من البلد األم إىل البلد املضيف  -

  ).اخل..أسهم، سندات لشركات أجنبية(األجنيب يف شكل متلك ألصول مالية 

 .. نظريات االستثمار األجنبي:  ثانيا

 : االستثمار األجنبي والنظرية االقتصادية التقليدية - ١

 :  مدلول النظرية) ١

  .مل تم هذه النظرية كثرياً باالستثمار األجنيب وكانت ترى أنه جمرد تابع ومكمل للتجارة اخلارجية-
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   :وفق اخلطوات التاليةلدول؛ و عموما فإنه ميكننا تقدمي حمتواها فهي تفترض باألساس استحالة انتقال عناصر اإلنتاج ما بني ا -
تفترض النظرية أن رأس املال والعمل عنصرين ميكن أن يعوض أحدمها اآلخر، أي أنه إذا كان لدينا عجز يف رأس املال فيمكن  -

  .أن نعوضه بالعمل و العكس صحيح
   ته منخفضة و نعوضه بالعمل إذا كانت تكلفته مرتفعةأننا نستخدم رأس املال أكثر ما ميكن إذا كانت تكلف -
  . إذا كان لدينا فائض يف رأس املال فإننا نقوم بتصديره واسترياد عمالة عوضاً عنه -
مبا أن تنقل رأس املال هو األسهل بني مجيع عناصر اإلنتاج فإن وجود فائض منه يؤدي إىل قيام االستثمار اخلارجي، حيث يبدأ  -

  . يف التدفق من بلد الوفرة إىل بلد الندرة إىل أن يتساوى العائد على االستثمار يف البلدينرأس املال 
 .تستخلص النظرية إىل أن عملية االستثمار األجنبي تبدأ و تنتهي من تلقاء نفسها و حمركها األساسي هو العائد على رأس املال

  :  نقد النظرية) ٢
 :منهاوجهت هلذه النظرية عدة انتقادات من ض

أو سندات وقروض    جمرد شراء أوراق مالية (كان ميكن أن تكون هذه النظرية مقبولة عندما يتعلق األمر باالستثمار غري املباشر  -
  .، لكن اليوم أصبح حجم االستثمار األجنيب املباشر كبرياً)مالية و بيعها

فيشكل ملباشر اشر، وهدفه األساسي هو العائد، أما االستثمار احجم قليل مقارنة باملب االستثمار غري املباشر قصري وحمدود وذو -
  . قرارا أو التزاما طويل املدى لرأس املال وهو امتالك ألصول ملموسة ال جمرد أوراق 

رد تفرق النظرية بني االستثمار األجنيب املباشر وبني جمرد حتركات لرأس املال، يف حني أن االستثمار األجنيب املباشر ليس جم ال -
  .انتقال األموال بل هو كذلك انتقال لقدرات إدارية و معرفة و تقنية

ال تفسر النظرية تبادل االستثمار ما بني البلدان، فإذا كان هدف االستثمار هو جمرد العائد فكيف نفسر حركة رؤوس األموال يف  -
 ).  أملانيا و العكس مثال خيص انتقال رؤوس أموال من بريطانيا إىل(االجتاهني  ويف نفس الوقت، 

  :نظريات االستثمار األجنبي احلديثة  - ٢
 :  النظريات االحتكارية) ١

اهتمت هذه النظرية بتفسري األسباب اليت تدفع بعض الشركات حنو االستثمار يف تركيبة السوق الذي تستأثر فيه شركة ما أو قلة  
  ).احتكار القلة(م من السيطرة على إنتاج أو بيع وتوزيع السلعة اليت متكنه حيتفظون بامليزة التنافسيةمن املنتجني الذين 

  :وهي أنواع من االحتكار يف السوق الدويل 03متيز هذه النظرية بني و

  :احتكار الشركة األوىل للسوق - ١
قدمية يف السوق احمللي وتقوم النظرية على أن أحقية تواجد املنشأة يف السوق العاملي ترجع لكوا األقدم يف السوق حبيث تؤهلها األ

 .حتسني أسلوب إنتاجاها  -  : لـ

  . حتقيق اسم ومسعة فيه -       
  ). حبكم األقدمية و توفر املوارد، االختراع(هلا ميزة تنافسية  -       

مرار النمو فيشكل االستثمار اخلارجي مرحلة تطور يف منوها حيث تستمر الشركة يف النمو إىل أن جتد بعد مرحلة معينة أن است
   .)غزو األسواق اخلارجية(يتطلب القيام باألعمال الدولية 
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 :نظرية القوة االحتكارية - ٢

عالية، ) املادية و االجتماعية و العاطفية(تفترض النظرية أن ممارسة األعمال الدولية يف أسواق بعيدة عن البلد األم هو نشاط تكاليفه 
 :ميزة تنافسية قوية مثل و ال جترؤ عليه إال  الشركة اليت متتلك

   . التقنية املبتكرة -
   . اختراع أساليب عمل غري مسبوقة وغري معروفة من قبل -
  .متتلك االنضباط والكفاءة يف إدارا -

  : حيث تصبح قادرة على، يتعني عليها مزج  قدرا يف نسق تام )التكاليف(غرض التغلب على العوائق السابقة 
 . يف السوق األجنبية حتقيق أرباح  طائلة -

  . احملافظة على ميزا املطلقة -
  ).و لو تعلق األمر بوجود شركة قدمية يف مركز قوى( كما ميكنها أن تستهدف املنافسني اآلخرين -
أن هذه النظرية تفترض أن االستثمار اخلارجي ناجم عن وجود خلل وتشوهات يف تركيبة السوق تعيق املنافسة التامة ألن  -

  . لو توفرت فسوف تتاح الفرص واملعلومات للجميع ) املنافسة التامة ( األخرية هذه 
  : نظرية سلوك رد الفعل - ٣
 ).ردود األفعال من املنافسني(تقوم األعمال على مراقبة املنافسني  -

ية، حيث حتاول األوىل ويقوم مضمون هذه النظرية على أن االستثمار األجنيب يكون كردة فعل من شركة حملية على شركة أجنب -
  .  بالذهاب إىل اخلارج والقيام باألعمال الدولية ملزامحة الشركة األجنبية يف سوقها احمللي

   : نظرية دورة حياة املنتج .٢
  تقوم هذه النظرية على أساس أن لكل سلعة دورة حياة مند وصوهلا إىل السوق، و تبدأ بالتقدمي، مرورا بالتطور مث النضوج  -

  .التدهور والزوالوتنتهي 
كما تفترض النظرية أن حتتفظ الدولة املنتجة للسلعة مبيزة تنافسية فريدة، وعندما تبدأ بتصدير السلعة  إىل اخلارج تفتقد مليزا  -

  .املطلقة من خالل التبادل التجاري وقد تصبح يف الكثري من األحيان هي مستوردة هلذه السلعة

   

  

 
 

  

  

   .واألرباح ي عن الزمن، واحملور العمودي عن املبيعات احملور األفقربيع

 

  

 

 



.  
  

 

متديد 
  اإلسرتاتيجيات

 أو االنسحاب 

 اإلنتاج  التصدير
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. فإن سلوك بعض السلع سريعة االستهالك يف السوق خيتلف عن تلك السلع املعمرة بطيئة االستهالك Vernon: وفقا لـ -
  التكاليف  فاضفسرعة االستهالك تتزامن مع سرعة االختراعات واالبتكارات للسلع اجلديدة وعليه فإا ال تصل إىل مرحلة اخن

  . )تغري األذواق - والغذائية  السلع اإللكترونية( ةلتوسع يف اإلنتاج الكبري و فتح فروع يف األسواق الدوليو
   .أما السلع االستهالكية املعمرة والسلع الصناعية، فإن سلوكها ينسجم مع مضمون النظرية -

  :و هي على النحو التايل متر ا السلعة ولكي نفهم مضمون النظرية علينا أن نستعرض املراحل اليت
  ):اإلنتاج و البيع يف السوق احمللي(مرحلة الظهور  )١

هنا اإلنتاج يأيت كاستجابة للطلب احمللي، و يكون التوسع يف اإلنتاج يف البداية صعبا ألن ظروف اإلنتاج  و أساليبه ال تسمح 
فيكون ٠أن االبتكارات اجلديدة غالبا ما تبدأ بأسواق الدول الغنية  باإلنتاج الوفري أو باقتصاديات احلجم؛ كما ترى النظرية

  ). أي داخل البلد األم(اإلنتاج خمصصا لالستهالك احمللي 
  :)  التصدير (مرحلة النمو  )٢

ة بغية إذا جنحت السلعة يف تلبية و مقابلة متطلبات املستهلكني يف السوق احمللية سوف تعمل الشركة إىل تطور أساليبها اإلنتاجي
  :وحتقيق اقتصاديات احلجم لذا سيتم) منتوج منطي(استغالل ميزة امتالك السلعة، فتقوم برفع كفاءا اإلنتاجية 

 ختفيض التكاليف و االستفادة من األسعار املرتفعة .  
 االستجابة للطلب املتنامي على السلعة يف الداخل .  
 واستغالل الفرص يف السوق األجنيب لتحقيق النمو والتوسع    ليالشروع يف التصدير كنتيجة لتلبية احتياجات السوق احمل

  . وكذا حتقيق عوائد على استثماراا
  : مرحلة النضج واالستثمار )٣
  : أن تعمل الشركة على) عددهم قليل(يفترض يف هذه املرحلة وكاستجابة لدخول املنافسني  
  .على مبيعاا و أرباحها و احملافظة) الداخلي و اخلارجي(عزيز مكانتها يف السوق ت •
، ملواجهة املنافسني اجلدد ذه البلدان على اعتبار أن )إعادة التوطني(الشروع يف التصنيع بالبلدان املستوردة خاصة الغنية منها ب •

 . بلدام ستضع حواجز للدخول أمام الشركة أو ملراجعة ظروف السوق احمللي بشكل عام

  :التسويقي اليت متكنها من االحتفاظ مبيزا ومركزها يف السوق وذلك من خالل تقوم بتطوير استراتيجيه املزيج
 حتسني وتطوير السلعة للمحافظة على امليزة التنافسية .  
  اإلمدادات(تكثيف التوزيع والتقرب أكثر باملستهلك األجنيب( .  
  التموقعPositioning)ا وبالتايل خلق الصورة الذهنية خبصوص جودة السلعة القيام بالترويج املكثف إلبراز ميز

  ).تفاديا للتقليد(
  ختفيض األسعار(التركيز على السعر(    
 تنشيط املبيعات للتخلص من املخزون 
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  : مرحلة االحندار والتدهور )٤
ليس فقط من الدول ) املنافسة احلادة(بفعل ظهور منافسون جدد  تتميز هذه املرحلة باخنفاض مبيعات الشركة صاحبة السلعة

  .لغنية و إمنا كذلك من الدول الفقريةا
  : وبناءا على هذا يكون تصرف الشركة وفق للحالتني التاليتني

  إما التحضري لالنسحاب من السوق .  
   إعادة النظر يف استراتيجية املزيج التسويقي)التحسني املستمر وتطوير منتجات جديدة(متديد إستراتيجيتها ، .(  

إال أنها تبقى عاجزة عن تفسري االستثمار ) كالصناعية و املعمرة(حتها فيما يتعلق ببعض السلع إن هذه النظرية وإن أثبتت ص
   .يف كثري من السلع األخرى

  ؟  ملاذا تستثمر الشركات يف اخلارج:  ثالثا
  ارس من خالهلا أعماهلا الدولية متليتايوفر تعدد األسواق الدولية فرصا كبرية للشركات .  
   ات التجارية، حوافز كبرية مل تفاقالو املتغريات السياسية، و فتح أسواق جديدة للمستهلكني و ا خلقت الظروفكما

  . تكن متاحة من قبل للشركات احمللية
  وفر التقدم التكنولوجي ظروفا أخرى لالستفادة من :  

o   اقتصاديات حجم اإلنتاج الكبري من ختفيض يف تكاليف اإلنتاج.  
o   و القدرة على املنافسةارتفاع يف مستوى اجلودة .  

  وقد أدت كل هذه املتغريات إىل ظهور منافسني من الدول النامية قادرين على اإلنتاج بتكاليف أقل وأسرع وأفضل
   .واستطاعت أن تنافس الشركات من الدول الغربية...) كوريا، ماليزيا، اهلند(

 االستثمار األجنيب منها ما هو مباشر  ومنها ما هو غري  فبناء على هذا توجد العديد من األسباب اليت دفعت الشركات حنو
   :مباشر كما هو مبني يف التايل

  األسباب غري املباشرة:  
  .بروز النزعة اجلماعية  )١

  . يف البداية كان التعامالت بني البلدان ثنائية مما أدى إىل عرقلة التعامل بوجود طرف ثالث
وتعزيز االتفاقيات اجلماعية الدولية أخذت  )GATT(صة مع بروز اتفاقيات القات لكن يف أعقاب احلرب العاملية الثانية و خا

  . الرتعة اجلماعية تتعزز شيئاً فشيئاً وبشكل أدى إىل انفتاح احلدود أمام االستثمارات اخلارجية 
  زيادة املبيعات و األرباح )٢
  احلصول على حصة يف السوق الدولية )٣
  االستفادة من اإلنتاج الزائد )٤
  االعتماد على السوق احملليختفيف  )٥
  تقوية القدرة التنافسية )٦
كثري من احلكومات تقدم حوافز جللب االستثمارات حىت تستطيع تنفيذ خططها اإلمنائية و ختفيض العجز (احلوافز احلكومية  )٧

  ). يف ميزان  مدفوعاا



  ٢٥ . إعداد هتان                                                                                                                                           أمحد باليل - د/  إدارة اإلعمال الدولية

  األسباب املباشرة:  
   جتنب احلواجز اجلمركية والرسوم والضرائب )١

اجلمركية ذات الطبيعة املختلفة تفكر الكثري من الشركات يف التواجد فعلياً من خالل االستثمار اخلارجي لتفادي احلواجز 
  .املباشر

  تقليل من تكاليف اإلنتاج  )٢
وجود عمالة رخيصة و سهلة (تلجأ بعض الشركات إىل إقامة استثمارات هلا يف بلدان أجنبية سعياً وراء تقليص تكاليف اإلنتاج 

  ). اخل..هروبا من تكاليف الشحن و التخزينالتدريب أو 
   ضمان التزود باملواد اخلام أو السلع الوسطية )٣

هنا جتد شركة ما أن تزودها باحتياجاا من املواد اخلام أو السلع الوسطية مل يعد متصالً أو منتظماً  من الدول اليت هي 
ملصدر تكون قد عجزت عن إمداد زبائنها اخلارجيني ألسباب مصادرها التقليدية، حيدث ذلك ألن الشركات املزودة يف البلد ا

  .إدارية أو مالية تقود إىل توقف عملياا
  تعزيز القوة التنافسية والتسويقية  )٤

  . حبيث يظهر للشركة أن تعزيز قوا التنافسية والتسويقية مرهون بتواجدها الفعلي كمستثمر يف اخلارج، فتلجأ إىل ذلك
  ..  تثمارحمددات االس:  رابعا

  حجم و منو السوق  .١
يف ) الناتج احمللي اإلمجايل و الدخل(ففيما يركز املستثمرون على املؤشر الكلي . وهذا سواء بالنسبة للدول املتقدمة أو النامية

بار الدول املتقدمة املستثمرين يركزون على متوسط نصيب الفرد و معدل منو الدخل يف نظرم للدول النامية، و هذا على اعت
  . أن كثافة السكان قد تضلل األرقام املتعلقة بالدخل حبيث تضخم الدخل الكلي و تعطي صورة مضللة حلجم السوق 

  االستقرار السياسي  .٢
  .املستثمر اخلارجي يركز عادة على أمهية هذه النقطة و حتديدا بالنسبة للبلدان النامية 

  البىن اهليكلية  .٣
  . تثمر بالنسبة للدول النامية دون املتقدمةوهذا األمر يطرح إشكالية لدى املس

  متغريات السياسات  .٤
وهو حتديد املتغريات املتعلقة بالسياسة االقتصادية ومدى تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي من ذلك مثالً مدى مساحها بتملك 

  . األجانب لألعمال ، حتويل األموال ، الضرائب ، سياسات الدعم املتبعة 
  .. دخول األسواق الدوليةطرق :  خامسا

 التصدير أو التواجد باخلارج من خالل األشكال املعروفة: بشكل عام، يوجد أمام الشركة خياران أساسيان مها.   
  :  خيارات التصدير للخارج .١

  : هذا اخليار بدورة يطرح خيارين أساسيني مها
  : التصدير غري املباشر )٢        : التصدير املباشر) ١
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   : ر املباشرالتصدي) ١
هو أن تقوم الشركة املنتجة بعملية التصدير بنفسها وهنا تقع املسؤولية على عاتقها، حيث تدار وتنفذ نشاطات التصدير من قبل 

   .جهة غري مستقلة تنظيميا عن الشركة
  : التصدير غري املباشر )٢
ومون بالعملية بدال عنها و يتحملون اجلزء املوكل مبوجب هذا الشكل تلجا الشركة إىل غريها من الشركات والوكالء الذين يق 

   .إليهم من املسؤولية يف هذا الشأن، علما أن االختيار بني اخليارين يبىن على أساس معايري تلعب فيها اخلربة والتحليل دورا بارزا
  :اإلنتاج يف األسواق الدولية  .٢

  : ومن أهم أشكال اإلنتاج باخلارج لدينا
 االستثمار املشترك .  
 الترخيص .  
 اإلنتاج يف السوق األجنيب .  
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  احملاضرة السادسة احملاضرة السادسة 
 ))السياسية، القانونية و االجتماعيةالسياسية، القانونية و االجتماعية  ((: : ١١بيئة األعمال الدولية بيئة األعمال الدولية 

  
  :الفصل  أهداف

 .مبفهوم  ومضمون املخاطرةتعريف الطالب  .١

  .أمهية دراسة بيئة األعمال الدولية .٢
  .ية وألنواع  وأشكال املخاطر املترتبة عنها استيعاب الطالب ألبعاد األعمال الدول .٣
 . إدراك الطالب لآلثار اليت حتدثها املخاطر على األعمال الدولية .٤

 مقدمة :
: األعمالتعترب منظمات   

. أنظمة اجتماعية -   
.تنشط وسط بيئة معينة -   
.أنظمة مفتوحة على بيئة خارجية تضم متغريات توجه سلوكها -   
.تؤثر يف البيئة اليت تنشط فيهااملنظمات تتأثر و -   
. اسي الستمرارية املنظمة و جناحهامعرفة البيئة عنصر أس -   

   .التعرف على البيئة والتكيف معها يعد أمرا ضروريا لنجاح املنظمة
، وختتلف يتعني على منشأة األعمال أن تراعي متطلبات بيئة األعمال الدولية، كوا تعمل يف ظروف مملوءة باملخاطر :مقدمة 

  .عن تلك اليت اعتادت العمل فيها
  ظروف تتسم بعدم التأكد، التعارض.  
  اا خترج عن سيطرال تتمكن يف كل األحوال التعامل معها كو.  
  جيب عليها العمل على حتقيق االنسجام و التأقلم املطلوب لالستمرار يف أعماهلا.  

  .. مفهوم بيئة االعمال:أوال 
اليت حتيط ) العناصر(ويؤثر فيها بطريقة مباشرة أو غري مباشر، أي جمموعة من املتغريات ) أي يقع خارجها(ة كل ما حييط باملنظم

 : تؤثر يف مسارها االستراتيجي ويندرج ضمن هذا اإلطار باملنشأة و

  . البيئة اخلاصة أو التنافسية  •
  .البيئة اخلارجية الكلية  •

   .ها من املخاطر و الفرص اليت حتتوي عليهاوتستمد دراسة بيئة األعمال الدولية أمهيت
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  :البيئة اخلارجية 
  :تنقسم البيئة اخلارجية حسب درجة التأثري إىل 

  
 
 

  
  
  : البيئة اخلارجية اخلاصة - ١

، و تضم خمتلف العناصر اليت تقع خارج حدود و سيطرة املنظمة و اليت تؤثر على املنظمة بشكل بالبيئة التنافسيةأيضا  تدعى
  ).البلد املضيف(مباشر 
 هم األفراد الذين يستهلكون سلع و خدمات املنظمة:  الزبائن.  

 املوارد أو الزبائنو هم مجيع املنظمات اليت تنافس املنظمة بغية احلصول على  :  املنافسون.   
 ظمات اليت توفر املوارد املادية أو البشرية املن:   ملوردونا.   
 كل جهة توفر األموال للمنظمة، البنوك، املؤسسات املالية:  املمولون.  

 : )General Environment(البيئة اخلارجية العامة  - ٢

البلد (تؤثر على املنظمة بشكل غري مباشر نظمة و اليت و تضم خمتلف املغريات اخلارجية اليت تقع خارج حدود وسيطرة امل
 : ، و تشمل اآليت)املضيف

Economical

Social

Technological
+

Ecological

Political 








+
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  القوانني، التشريعات، نظام احلكم :القانونية و العوامل السياسية.  

  فائدة، سعر الصرف، العمالت سعر ال(الوضع االقتصادي، التضخم، السياسات املالية والنقدية  : العوامل االقتصادية
   )اخل..األجنبية

  األعراف و العادات و القيم االجتماعية، التعليم، تطور السكان، :  العوامل االجتماعية و الثقافية  
  ة .بائع التكنولوجيا، شروط التطوير و احلصول عليها : العوامل التكنولوجية  
  اخل..ات الضغط، املسؤولية االجتماعية، أخالقيات األعمالاحملافظة على البيئة، مجاع : اإليكولوجية عواملال.  

البعد السیاسي 
القانوني و

البعد االقتصادي

الثقافي والبعد االجتماعي 

البیئة 
الداخلیة
للمنظمة

المخاطرة السیاسیة - 
القوانین والقیود - 
)التأمیم(ھیمنة الحكومة  - 
الرسوم والضرائب  - 

والحصص التصدیریة

القیم االجتماعیة والمعتقدات - 
الدین - 

مستوى التعلم - 

التطور االقتصادي - 
األسواق - 

التكالیف - 

 أبعاد بيئة األعمال الدولية

  
اليت جيب مراعاا والتعامل معها، فال بد جمموعة من الفرص والتحديات و جيب اإلشارة هنا أن أبعاد بيئة األعمال الدولية متثل 

 ووفقا للشكل الذي أدرجناه يف بداية احملاضرة. اليت تعمل يف بيئة دوليةقد تواجه منشأة األعمال جمموعة من املخاطر من فهم 
 : ميكننا اعتبار

   خطر البلدالبعد السياسي و القانوين مبثابة .  
   خطر مايل وخطر جتاري البعد االقتصادي مبثابة .  
   خطر اجتماعيالبعد االجتماعي مبثابة .  

  .. القانونيةالبيئة السياسية و : ثانيا 
 : ونات البيئة السياسيةمك .١

   . )هل تتبع نظاما حرا أم نظاما التخطيط املركزي مثال ( أي فلسفة الدولة االقتصادية : النظام االقتصادي و القانوين )١
   . مدى تنامي الرتعة القومية بالبلد املعين: وحدة الشعور الوطين )٢
   . ذلك على االزدهار؛كلما كان هناك استقرار سياسي كلما أثر : مدى االستقرار السياسي )٣
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  ) .املصادرة، والتأميم، حتديد األسعار ، احلد من الواردات: ( مدى تدخل الدولة وحتكمها )٤

  :  املخاطر السياسية .٢

 : منيز ما بني نوعني للمخاطر السياسية دوليا،مها

  .وهي املخاطر اليت قد تتعرض إليها مجيع الشركات بدون استثناء:  خماطر عامة )١
   وهي اليت تواجه صناعة معينة أو شركة ما أو مشروعا بعينه :خماطر خاصة )٢

 : إىل املخاطر اخلاصة تنقسم و

 وقد تؤثر على جزء منها أو تؤثر عليها كلها  :  خماطر تؤثر على امللكية.   
 وهي اليت متس بالعائد على االستثمار و بالتدفق النقدي، وهذا النوع هو النوع  : خماطر تؤثر على العمليات

  ).فرض تشغيل عدد معني من العمالة احمللية، حتديد األسعار ( غالب فيما يتعلق مبخاطر العمليات، مثال ذلك ال

 :  تعارض األهداف بني املنشأة الدولية و الدولة املضيفة - ٣

 :  تعارض املصاحل يف اال االقتصادي - أ

االقتصادي وحتقيق االستقرار يف األسعار، يف ميزان حيث أن هدف احلكومات يف هذا اال هو التنمية وزيادة النمو 
  : املدفوعات، العمالة، و هنا قد تتعارض مع توجهات املؤسسة الدولية وذلك يف 

 :  جمال السياسات النقدية .١

ريب األموال من بعض الشركات، حتويل األرباح، التمويل عرب الشركة األم باخلارج (والتعارض قد ينجم عن عدة أمور
   . ...)الة فرض الدولة قيود على التمويليف ح

 :  السياسات املالية .٢

 احلكوميني فالضرائب و اإلعفاءات الضريبية تؤثر على اإليرادات، فضال عن أن وهي السياسة اخلاصة باإلنفاق واإليراد
  . تواجد الشركات يف بعض املناطق قد يشكل عبئا على الدولة من حيث توفري التجهيزات واملرافق 

 :  سعار العمالت و موازين املدفوعاتأ .٣

     عند العجز تلجأ الدولة إىل ختفيض الواردات وتشجيع الصادرات وقد تلجأ إىل ختفيض عملتها احمللية مما قد ال يتالءم 
   . ومصاحل هذه الشركات

    السياسة احلمائية الظاهرة و املقيدة .٤
 . سياسات التنمية االقتصادية .٥

 :  االت غري اقتصاديةتعارض املصاحل يف جم - ب

هناك الكثري من املآخذ اليت ينظر من خالهلا البعض إىل الشركات املتعددة اجلنسيات من حيث تعارض املصاحل يف جماالت غري 
استعمار اقتصادي، استخدام تقنية غري مالئمة للدول، شؤون اإلرث الثقايف و الديين، أثرها ( اقتصادية منها على سبيل املثال

  ...)من القومي و السياسة اخلارجية، اامات أخرى كالتهرب الضرييبعلى األ
  :  ج.م.القوانني التي ختضع هلا الشركات - ٤
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يف الوقت الذي ال توجد فيه هيئة عاملية للتحكيم يف الرتاعات التجارية واالستثمارية، فإنه عادة ما يتفق املتنازعون على فض 
 :ية التاليةنزاعام عن طريق أحد النظم القانون

   القانون الدويل )١
   قوانني البلد األم )٢
  قوانني البلد املضيف )٣

 : اسرتاتيجيات درء املخاطر - ٥

  استراتيجيات درء املخاطر ميكن أن تتخذ على مستوى ثالثة مراحل هي : 

  : اإلجراءات املتخذة قبل الدخول للبلد -  أ
  التفاوض املسبق  
  التأمني ضد املخاطر 

 :  أثناء العملياتإجراءات عند بدء و  - ب

وهنا يكون األساس هو التمسك باالتفاقات وعدم التنازل عن احلقوق مع اللجوء إلجراءات التحكيم الدولية املعروفة يف حالة 
  .الرتاع

  :  اإلجراءات البعدية -ج
  .وهنا يتعني التخطيط  املسبق ملا قد حيدث من طوارئ  

  ؟؟البيئة الثقافية االجتماعية :ثالثا
 :صر الفيزيقيةالعنا .١

لسكان البلد املعين و ما هلا من تأثري على األعمال الدولية وكذا على ) الطبيعية(ويدرس ضمن إطارها مجلة اخلصائص الفيزيقية
   :سلوك ومزاج البشر، وميكن تقسيمها إىل

    خصائص الطقس واملناخ  
   اخلصائص اجلسدية واملظهر اخلارجي للسكان  
    ا الثقافة املادية، اليتمتثل كل شيء صنعه اإلنسان مبا يف ذلك البىن اهليكلية لتأثريها على سلوك الناس وأذواقهم و و

 . ...) ، الفنون ، التقنية العمارة ( مرآة عاكسة لقيمهم

 : العناصر الدميغرافية .٢

ويتمثل  ل بلد ضمن ذلكو يتعلق األمر جبملة اجلوانب السكانية ذات األثر الواضح على جمال األعمال الدولية وخصوصيات ك
   : أمهها فيما يلي

  معدل منو السكان  
 حجم األسرة   
  التعليم  
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  العالقات األسرية  
  املدن، خارج املدن(القضايا املتعلقة بتمركز السكان(   

 : العناصر السلوكية .٣

  : إىل ما يلي وتتعلق جبوانب ختص قضايا القيم والعقيدة والنظرة العامة لألشياء وميكن اإلشارة ضمن هذا اإلطار
   حسب طبيعة كل جمتمع..) عرقية، قبيلة، عشرية، دينية(االنتماء إىل اجلماعات .  
  النظرة إىل العمل .  
  أمهية نوع املهنة .  
  النظم االجتماعية كقواعد موجهة لسلوك األفراد .  
  اللغة و التواصل .  
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  احملاضرة السابعةاحملاضرة السابعة
  ٢٢بيئة األعمال الدولية بيئة األعمال الدولية 

    ))املنظمات املالية الدوليةاملنظمات املالية الدولية((» » أ أ ««البيئة املالية الدولية البيئة املالية الدولية 
  :أهداف الفصل 

 .باملنظمات املالية الدولية اليت تساعد على تطوير األعمال الدوليةتعريف الطالب  .١

  .أمهية و دور املنظمات املالية الدولية يف القيام باألعمال الدولية و حتقيق التنمية .٢
 .يف العوملة االقتصاديةإبراز دور املنظمات املسامهة  .٣

  :مقدمة 
يقصد بالبيئة املالية لألعمال الدولية كافة املنظمات واملؤسسات املالية واألفراد املستثمرين والبنوك وشركات التأمني وغريهم من 

 : العاملني يف جمال األعمال الدولية املتواجدة يف بلدان و ظروف معينة و خمتلفة حيث

  ض، و يعرضون املال على املستثمرين الباحثني عنهيتفاعلون مع بعضهم البع.   
   كاألسهم و السندات و العمالت األجنبية(يبيعون و يشترون األوراق املالية(.   
  الباحثني عن حتقيق الثروة . 

 ): العوملة(ويتم ذلك على ساحة عريضة من العامل الذي أصبح وكأنه سوق واحدة 

  تتدفق عليه مبالغ مالية ضخمة .  
  بط بني أجزائه نظم اتصاالت متقدمة و فورية و متعددة الطرق واألساليبتر . 

  من هنا فإن البيئة املالية الدولية ساحة كبرية تتدفق فيها األموال بشكل كبري، وتضم خمتلف السلطات النقدية يف كل بلد     •
 ).اد واملؤسساتاملؤسسات املالية واإلقليمية والبنوك والشركات العاملية  واحمللية واألفر(

 .لذلك من املهم معرفة مكونات بيئة األعمال الدولية وبعض أشهر املنظمات واملؤسسات املالية الدولية    •

  : التجارة منظمات تعمل يف متويل موازين املدفوعات و : أوال
  :International Monetary Fund صندوق النقد الدويل .١

االتفاقية اليت متت املوافقة فيها على إنشاء البنك الدويل، و هي ذات االتفاقية اليت م مبوجب نفس ١٩٤٤منظمة دولية تأسست عام 
نسبة للمدينة اليت انعقدت فيها االجتماعات ملناقشة األوضاع املالية يف ) Breton Woods( باتفاقية برايتون وودز مسيت 

قدي بني الدول خاصة بعد ختلي الواليات املتحدة األمريكية عن أوروبا و الواليات املتحدة األمريكية بغرض إعادة تنظيم التعامل الن
  .قاعدة مبادلة الذهب كأساس لنظام النقد الدويل

  .متت نشأته إلعادة ترتيب الوضع النقدي العاملي أثر ايار قاعدة الذهب وتردي التجارة واالقتصاد العامليني
  : رأس مال الصندوق و إدارة الصندوق .٢

  دولة  ١٨٤يف الصندوق حنو يبلغ عدد األعضاء 

   مليار دوالر  ١٤٠يفوق رأس ماله  
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   يشرف على أدائه جملس حكام منتخبني من وزارات الدول األعضاء و جملس املديرين التنفيذيني  
   لس وفق لنظاماحلصصيتم التصويت على قرارات ا  

تعترب الواليات املتحدة (كل دولة يف رأس مال الصندوقحيث أن حجم التأثري يف قرارات الس تزيد أو تقل تبعا حلجم مسامهة 
   )األمريكية أكرب مساهم فيه و بالتايل فهي الدولة املهيمنة على قراراته

  ،تساهم كل من بريطانيا، و فرنسا، و أملانيا، و اململكة العربية السعودية حبصص كبرية 

   ها بالذهب أو الدوالر، و املبلغ املتبقي يدفع بالعملة حصت ١/٤أما الدول األخرى فتساهم بنسب رمزية خمتلفة تدفع
   .الوطنية لكل دولة

   : أهداف الصندوق - ٣

  تشجيع التبادل النقدي بني الدول األعضاء وتسهيل وتوسيع التجارة مابني الدول 

  للدول األعضاء العمل على ثبات صرف العمالت ووضع نظام متعدد األطراف للمدفوعات  املتعلقة باملعامالت اجلارية  
  التخلص من قيود الصرف األجنيب  
 مساعدة الدول اليت تعاين االختالل يف موازين املدفوعات بالتحويل دون احلاجة لالختاذ تدابري انكماشية قصرية األجل  

  :وظائف الصندوق وجماالته - ٤
  تنسيق أسعار الصرف بني الدول األعضاء   

  اتقدمي القروض للدول احملتاجة ملعاجلةباشتراط تدابري معينة العجز املؤقت يف موازين مدفوعا    
  تبادل اآلراء والتشاور  

وضع يؤهله للتأثري على مع زيادة اعتماد العديد من دول العامل على مساعدة صندوق النقد الدويل وجد هذا األخري نفسه يف 
أي أنه  ”سياسة التكيف اهليكلي”عليها ما يسمى بـ فالصندوق يطبقاليت تتقدم منه للمساعدة، السياسات االقتصادية للدول 

واحلد     يشترط على الدول املقترضة أن تطبق داخليا سياسة تقشفية دف حتقيق التوازن يف ميزاا التجاري، وميزان املدفوعات
  .من معدالت التضخم واختاذ مجلة من التدابري لذلك

  ا ولكمستشار مايل و نقدي جلميع الديعمل الصندوقحيث تسترشد مجيعها بالسياسات و النصائح اليت يقدمها البنك سنوي ،
 من خالل تقريره السنوي، 

  يقدم املساعدة الفنية و املالية على التدريب، و تنفيذ السياسات االقتصادية الكلية و اهليكليةكما . 

  .. منظمات تعمل يف متويل التنمية واالستثمار : ثانيا
  : و منها ما هو على

    البنك الدويل لإلنشاء و التعمري املستوى الدويل .١
    الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي املستوى اإلقليمي .٢
    للتنمية االقتصادية يف أفريقيا املصرف العربي .٣
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   ، لدينا الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية و الصندوق السعودي للتنمية املستوى القطري .٤

 : البنك الدويل - ١

م بنفس االتفاقية اليت أنشئ ا صندوق ١٩٤٤الدويل، هو إحدى املؤسسات املالية التابعة لألمم املتحدة الذي أنشئ عام  البنك
  .النقد الدويل

 : (IBRD)أهداف البنك الدويل لإلنشاء و التعمري - أ

 ع استثمار األموال الدوليةالعمل على منو التجار العاملية واحملافظ على التوازن موازين املدفوعات و تشجي.  
 تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية اخلاصة.  
 منح القروض إىل املؤسسات االقتصادية يف الدول األعضاء . 

  :  وظائــف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري - ب
 تقدمي القروض للدول األعضاء اليت ال ستطيع االقتراض من السوق العاملي بشروط السوق التجارية. 

  منح ائتمان متوسط وطويل األجل ملساعدة الدول احملتاجة يف مشاريع البين اهليكلية وكذا بعض التجهيزات ذات
  .الطابع اخلاص بشراء املعدات  واآلالت الزراعية وذلك بشروط ميسرة

 ضمان القروض اليت يقدمها املستثمرون العاديون ملشاريع يف الدول النامية. 

  ويل عن طريق املشاريع اإلنتاجية إنعاش االستثمار الد.  
  تقدمي املساعدات الفنية للدول األعضاء.   

 : لقطرية املؤسسات اإلقليمية وا - ٢

  : ونشري هنا حتديدا إىل:  املؤسسات اإلقليمية

 الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي .   
 املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا .   
 ي للتنميةالبنك اإلسالم.  

   : الصناديق القطرية
 الصندوق السعودي للتنمية    
 الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية   

  .. اخلدمات املساعدة مؤسسات تعمل يف ضمان االستثمار و :ثالثا
 : ضمن هذا اإلطار توجد عدة منظمات دولية وإقليمية وقطرية

   الوكالة الدولية لضمان االستثمار  
  لة العربية لالستثمار الوكا  
   وكاالت قطرية أخرى 
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 : الوكالة الدولية لضمان االستثمار

   يف كوريا اجلنوبية  ١٩٨٨تأسست العام  
   هي عضو يف جمموعة البنك الدويل  
  تعمل بإدارة مستقلة عنه    
   تعمل على حتقيق أهدافها من خالل التأمني على االستثمارات األجنبية من املخاطر السياسية  
   تقدمي الضمانات للمنشآت الدولية وكذا للمقرضني  
  تعمل بالتعاون مع البلدان النامية الجتذاب االستثمارات إليها 
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  احملاضرة الثامنةاحملاضرة الثامنة
  ٢٢بيئة األعمال الدولية بيئة األعمال الدولية 

    ))األسواق املالية الدوليةاألسواق املالية الدولية((»»بب««البيئة املالية الدولية البيئة املالية الدولية 
  :الفصل  أهداف

 .ملالية الدوليةبالبيئة اتعريف الطالب  .١

   .تعريف الطالب باألسواق املالية والنقدية  .٢
  .استيعاب الطالب ألمهية أسواق النقد وأسواق رأس املال الدولية بالنسبة لألعمال الدولية .٣
 .إدراك الطالب ألنواع وخصوصيات األدوات املالية القصرية والطويلة األجل املتداولة يف سوق املالية الدولية .٤

  :مقدمة 
 . البيئة املالية لألعمال الدولية تطورات لألسواق املالية و النقدية حيث أسفر هذا التطور على القيام بتحوالت مالية دولية شهدت

  : كما يرجع سبب هذا التطور إىل
 بليون دوالر ١٣٠٠بلغ حجم التعامالت اليومية  ١٩٩٦سنة :   الزيادة الكبرية يف حجم العمليات املالية   
 رفع القيود عن املعامالت املالية    
  سرعة التحويالت(تطور التقنية  ونظم املعلومات(   
 انتشار األوراق املالية    
 كرب حجم املؤسسات املالية    

  .. السوق املالية الدولية:  أوال
  : مفهوم السوق املايل - ١

  :  ي تلك األوراق، و ذلك بغض النظر علىيقصد بالسوق املايل ذلك اإلطار الذي جيمع بائعي األوراق املالية مبشتر
 ا هذا اجلمعال وسيلة اليت يتحقق.  
  أو املكان الذي يتم فيه. 

حبيث جيعل األمثان السائدة يف أي حلظة زمنية معينة واحدة ولكن بشرط توفر قنوات اتصال فعالة فيما بني املتعاملني يف السوق 
  .بالنسبة ألي ورقة نقد متداول فيه

سواق املالية يف أحناء العامل و حيثما يكون هناك بائعون ومشترون جتمعهم وسيلة اتصال توفر هلم التفاهم و االتفاق حول تنتشر األ
  : فقد يكون االتصال. تبادل العمالت

  مثل . غري مباشر  -      . مباشر أي وجه لوجه ..   
o  فاكس (عن طريق وسائل االتصال املختلفةFax تلكس ،Telex ربيد، التلفون أو اإلنترنت ، عرب الInternet الربيد ،

   )E-Mail اإللكتروين 
o  مساسرة، وسطاء و وكالء(عن طريق أشخاص يعملون يف السوق املالية.( 
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 : السوق املالية الدولية  - ٢

نة وعوائد جمزية وهي السوق اليت تتم فيها عمليات الوساطة لألرصدة املالية بني املودعني واملستثمرين الباحثني عن جماالت آم
ألمواهلم ، وبني الشركات واحلكومات الباحثة عن السيولة  و التمويل، و تلعب البنوك التجارية واملؤسسات املالية دورا مهما 

  .يف هذه الواسطة
 ل إن ممارسات األعمال عرب احلدود الوطنية يعين التعامل مع أكثر من عملة واحدة، و لذلك يشمل هذا العمل خماطر التبدي

)Exchange risk( ،والناجتة عن التغريات يف معدالت التبديل، و هي املخاطر النظامية اإلضافية على تدفقات الشركة 
  .وهدف إدارة هذه املخاطر ختفيض تأثريها

  ..تصنيف األسواق املالية : ثانيا
 أسواق العمالت . 

  أسواق القروض والسندات .   
  البورصات( أسواق األسهم(  .  

o  بورصة نيويورك، بورصة طوكيو، بورصة لندن:  دوليا .   
o  بورصة القاهرة، بورصة الرياض، بورصة ديب:  عربيا . 

 :ميكننا ضمن منظور معني أن منيز ما بني النوعني التاليني للسوق املايل مها •

  سوق النقد  .١
 سوق رأس املال .٢

  Money Marketسوق النقد  .١

حتفظ أدوات دين موثقة بطريقة وهي عبارة عن . باألوراق قصرية األجلل إن األسواق النقدية هي األسواق اليت تتعام  •
  األوراق التجارية: ومن أهم أدواته) استعادة أصل املبلغ الذي أقرضه مضافا إليه قيمة العائد املتفق عليه(حقوق مالكيها 

 ... اليورودوالر ،شهادات اإليداع القابلة للتداول

 :  تتميز أدوات الدين هذه بكونها

  قابلة التداول يف األسواق املالية    
  هلا قدرة عالية على التحول إىل سيولة نقدية بسرعة عند احلاجة    
  متتاز بتدين املخاطر املصاحبة لعوائدها.   

 : سوق رأس املال - ٢

  :؛ ومن أهم أدواتهوهو سوق األوراق املالية طويلة األجل الذي يتم ضمنه عقد الصفقات املالية واالستثمارية طويلة األجل •
  السندات -ب  / االسهم     - أ

  : ولكي حيوز على الكفاءة والفاعلية وجب
  .توفر سوق ثانوي مالئم  -           توفر أدوات االستثمار املناسبة األكثر إنتاجية واألقل تكلفة  -
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 :  مؤشرات األسواق - ٣

قياسيا لألسعار واألسهم مكونا من عدة شركات يتابع  لكل سوق مؤشر رئيسي لألداء ومؤشرات ثانوية وهي تعطي رقما
  :من أشهر هذه املؤشرات لدينا.املسامهون حتركاا 

   شركة كربى ٣٠مؤشر داوجرت األمريكي،املكون من أسهم  -
   مؤشر نيكاي للبورصات اليابانية -
   مؤشر فوتسي الربيطاين -
   .مؤشر داكس األملاين -
 ..داولة يف سوق النقد األوراق املالية املت: ثالثا

 :  وهي عبارة عن   :األوراق التجارية - ١

 أداة دين قصرية األجل    
  ا تصدر عن البنوك و الشركات املسامهة املوثوق    
  اهلدف من إصدارها هو احلصول البنوك على األموال عند احلاجة إليها من خالل بيعها إىل الوسطاء أفرادا أو مؤسسات  
  ا  من عيوبهااأغري مضمونة بأي أصول رأس مالية حيث أن الضامن هي مسعة البنك أو الشركة اليت أصدر.  

إن كلمة اليورو ال تشري هنا إىل العملة األوروبية بل هو مصطلح معروف و متداول يف جمال عمل األسواق   :  اليورودوالر. ٢
الدوالر األمريكي املستثمر خارج (بنوك خارج البلد األصلي للعملة  و املقصود به هو العمالت الوطنية املودعة يف. املالية الدولية

  ).الواليات املتحدة األمريكية

 :  إن لليورودوالر

   ا عرب كافةسوق كبرية يف أسواق النقد العاملية نتيجة الطلب اهلائل عليه من طرف الشركات املتعددة اجلنسيات لتمويل عمليا
  .أحناء العامل

  ا النفطية(ول النفطية كما تعتمد الدا اخلارجية(و غري النفطية عليه ) كثمن ملبيعالتمويل ميزان مدفوعا(  

 :  شهادات اإليداع القابلة للتداول .٣

وهي ورقة مالية تصدرها البنوك التجارية تثبت أنه مت مبوجبها إيداع مبلغ حمدد ملدة سنة أو أقل بسعر فائدة أعلى قليال من سعر 
 .متنحه البنوك التجارية على الودائع العاديةالفائدة الذي 

  : بـ) شهادات اإليداع(تتميز هذه األوراق 
  قابلية تداوهلا يف السوق النقدية قبل حلول تاريخ استحقاقها   
  كما تستعملها البنوك كوسيلة للحصول على األموال.  

 : من عيوب شهادات اإليداع

  ا قبل حلول استحقاقهاال ميكن استرداد قيمتها من البنك أو الشركة اليت أصدر    
   كما ميكن حلاملها أن يبيعها أو يتنازل عنها يف السوق الثاين الذي يشمل بنوك االستثمار وشركات الوساطة املالية

  .باإلضافة إىل البنوك التجارية
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 : وهي عبارة عن  الكمبياالت .٤

  أداة دين قصرية و متوسطة األجل    
   ا عننواتس ٥ال تزيد مد   
  يصدرها أفراد أو شركات أو دوائر حكومية للحصول على قروض من شركات أو بنوك أو أفراد آخرين.  
  هي عقد دين تتولد عنه فوائد حمددة تستحق يف تواريخ حمددة   
  ا حىت تاريخ استحقاقها ميكن لصاحبها االحتفاظ   
  لثكما يكمن بيعها لطرف آخر و الذي ميكن بدوره يبيعها لطرف ثا   
  ا السماسرة والبنوك التجارية غالبا ما يتعامل.  

 :  وهي   أذونات اخلزانة - ٥

  أداة دين قصرية األجل تصدرها احلكومة  
  ا تتراوح منأشهر أو سنة  ٠٩أشهر إىل  ٠٦أشهر إىل  ٠٣مد  
   ا على أساس اخلصم يف السوق الثانوية يتم التبادل  
 ١٠٠دينار و حيصل على قيمته كاملة  ٩٠: يتم شراؤه بـ(االمسية عند اإلصدار ميكن بيع األذن الواحد خبصم قيمته 

  ) دينار عند االستحقاق
  اخل..دينار١٠٠٠٠دينار،  ١٠٠٠دينار، ١٠٠(تصدر األذونات احلكومية بقيم متدرجة .( 

 : من مزايا أذونات اخلزينة احلكومية

o  ة املالية على االدخار و شرائهاأن أرباحها معفاة من الضريبة، مما يشجع شركات الوساط    
o تضع احلكومة شروطا مغرية لشرائها وحتقق عائدا جمزيا حلامليها. 

 :  وهي عبارة عن : القبوالت املصرفية - ٦

 أدوات دين    
 تصدرها الشركات التجارية    
  ا مضمونة السداد من البنك التجاري الذي تتعامل معه الشركةحلوالة يف يتوىل البنك الضامن دفع قيمة ا(إ

    )حالة عدم متكن الشركة من دفع قيمتها للمورد
 تستخدم بكثرة من جانب املستوردين احملليني عند شرائهم بضاعة من اخلارج.  

 :  من مزايا القبوالت املصرفية

o  ا قابلة للتداول خبصم يف السوق الثاين للنقد من جانب شركات الوساطة والسماسرةإ    
o  لى نطاق واسع يف املعامالت الدوليةتعترب أداة مقبولة ع.  
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  احملاضرة التاسعة احملاضرة التاسعة 
      التنظيم يف األعمال الدوليةالتنظيم يف األعمال الدولية  إسرتاتيجيةإسرتاتيجية

  : احملاضرةاهداف 
 .خبصوصية التنظيم يف جمال  األعمال الدوليةتعريف الطالب  .١

    استخدام كل منهاإدراك و استيعاب الطالب ألنواع و أشكال اهلياكل التنظيمية للشركات متعددة اجلنسيات ودواعي  .٢
  .إبراز أهم االعتبارات اليت على أساسها يتم اختيار اهلياكل التنظيمية وربط كل منها مبجال األعمال الدولية .٣

  :مقدمة
إذا كانت وظيفة التخطيط تتمثل يف حتديد اهلدف والعمل املطلوب لتحقيقه، فإن وظيفة التنظيم تتمثل يف حتديد من سيقوم ذا 

أي أن وظيفة التنظيم ختتص بتقسيم العمل وحتديد املسؤوليات .ملوارد الالزمة لتمكني املكلفني بالعمل من اإلجنازالعمل ويئة ا
على املستوى الدويل تكتنف العملية مجلة من التعقيدات بفعل تعقيدات . والصالحيات ووضع اإلطار الذي يتم من خالله التنفيذ

  ..ية وال مركزية وكذا املسافة الثقافية واألوضاع السياسية يف البلد املضيفاملسافة املادية وما يرتبط ا من مركز
  .. اهلياكل التنظيمية الدولية: أوال

سبق وأن أكدنا أن وظيفة التنظيم ختتص بتقسيم العمل وحتديد املسؤوليات والصالحيات ووضع اإلطار الذي يتم من خالله 
   :ل التنظيمية اليت جيب اختيارها مبا يتالءم وإمكانات واحتياجات املنظمة، منها وهنا لدينا العديد من أشكال اهليك. التنفيذ

 : منوذج قسم األعمال اخلارجية  - ١

هنا يكون لفرع األعمال اخلارجية قسم مستقل بذاته يديره مدير خيضع للمديرية العامة للشركة جنبا إىل جنب مع باقي أقسام 
  :التايل  يف بلد املقر كما يف الشكل الشركة املختصة كلها بالسوق احمللي

  منوذج قسم األعمال اخلارجية
  

  
  
 : زايا منوذج قسم األعمال اخلارجيةـم - أ

   يعطي األعمال اخلارجية صوتا مسموعا بفصلها بتعيني مساعد مدير عام كمدير هلا •
   سام مزيدا من اخلرباتيربز مكانة أصحاب اخلربات العالية ويشكل جماال الكت •
    يزيد من متاسك األعمال الدولية ويوحدها كمجموعة تعمل سويا •

  

 املدير العامل 

 اإلنتاجمدير  اخلارجية األعمالمدير  املدير املايل التسويق  مدير



  ٤٣ . إعداد هتان                                                                                                                                           أمحد باليل - د/  إدارة اإلعمال الدولية

 : مساوئ منوذج قسم األعمال اخلارجية - ب

   اهتمام مدراء األقسام األخرى مبسؤوليام احمللية  •
   وجود العمليات اخلارجية نفسها بالتايل تنافس اإلدارات احمللية على املوارد •
    سيق مع بقية اإلداراتانعدام التن •
  . ال يناسب هذا النموذج األعمال الدولية ذات احلجم الكرب وإمنا يصلح لألعمال اخلارجية الصغرية     

 : منوذج الشركة اخلارجية املنفصلة  - ٢

لعام وهو مبثابة وفق هذا النموذج تدار اإلعمال اخلارجية كشركات أو أقسام منفصلة لكل عمل يف بلد مدير مستقل خيضع للمدير ا
  . مساعد له، يتبع له مباشرة بغض النظر عن اهليكل التنظيمي املوجود يف موطن الشركة
  منوذج الشركة اخلارجية املنفصلة

  

  
  
  
  

  
 : زايا النموذجـم - أ

 البلد املضيف خاصة يف ظل تنامي النعرات القومية األمر الذي حيبذه  يعطي هذا النموذج استقاللية للشركات التابعة يف اخلارج  
  يساعد على تدريب الكوادر واكتساب اخلربات املتخصصة يف عمليات هذا البلد أو ذاك  
  يقوي الصلة املباشرة مع املدير العام يف البلد املضيف ويسهل التعامل مع املشاكل املختلفة . 

 : ساوئ النموذجم - ب

 ولية موحدة، حبيث يعتمد كل شيء على طبيعة العالقة بني املدير احمللي واملدير العامال يساعد على وضع سياسة د.  
 كانت الشركات األوروبية تطبق هذا النظام بكثرة مث بدأت التخلي عنه منذ السبعينات .  

 : مالحظة

 مال احملليةالنظم السابقة تفرق ما بني األعمال الدولية واألعمال احمللية وهي غالبا ما ترتكز على األع.  
  لكن عندما تتطور أعمال الشركة وتنمو تزداد أمهية األعمال اخلارجية لتحوز على ذات األمهية مع الداخلية وهي مرحلة

  .متقدمة لتطور الشركة باجتاه أنظمة دولية التوجه
 سلع أو املناطق اجلغرافية أو على باجتاه  تلك املرحلة يبدأ اهليكل التنظيمي يأخذ أشكاال تقوم على الوظائف اإلدارية أو على ال

 : شكل خمتلط كما يلي

 املدير العامل 

 التموينمدير  مدير التسويق مدير اإلنتاج  املاليةمدير 

  مدير شركة
 تونس

  مدير شركة
 فرنسا

  مدير شركة
 املانيا
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 :  منوذج التقسيم الوظيفي - ٣

 حيث يكون مدير التسويق مثال مسؤوال عن وظيفة التسويق يف ) تسويق، إنتاج، متويل(يتم التقسيم على أساس وظيفي
   أن بالنسبة لبقية الوظائفمجيع األسواق حملية كانت أم خارجية ويكون مسؤوال لدى املدير العام، وكذلك الش

 قد تكون الطبقة اإلدارية الثالثة قائمة على أساس سلعي أو جغرايف لكن املهم هو املستوى الثاين   
 رغم انتشار هذا النموذج على املستوى احمللي فهو نادر على املستوى العاملي. 

 :  زايا واالستخداماتــامل - أ

 ط إنتاج قليلة ومتكاملة كالشركات االستخراجية اليت تعمل يف قطاع املعادنيناسب هذا التقسيم الشركات اليت هلا خطو   
   منتجات الشركات البترولية (فاملهم هو تشابه املنتجات من حيث وسائل تسويقها ومتويلها اإلنتاجوحىت لو تعددت خطوط

    )من برتين وكريوسني وزيوت حمركات، كلها تنتج ومتول وتسوق بنفس الطريقة
 نموذج التخصص الوظيفييشجع ال    
 ميركز القرار ويقلل بالتايل من تكرار الوظيفة أو املهمة وتشتت اجلهود    
 تكون اإلدارة العليا صغرية لعدم احلاجة لالشتراك يف كل صغرية. 

 :  املساوئ - ب

   يؤدي هذا النظام إىل ضيق النظرة لدى كبار املديرين وصعوبة وضع استراتيجية شاملة بسبب ذلك؛  
 فقد العمليات الدولية خصوصيتها بسبب معاملتها مثل احمللية؛ ت  
  يتضمن النموذج تطويال لإلجراءات وإضعافا للمدير احمللي بسبب تشابك املسئولية وعدم وحدة السلطة اآلمرة حيث يكون

 .لدويل فنيامسؤوال أمام املدير احمللي إداريا وأمام مدير التسويق ا» س«مثال مدير التسويق احمللي يف البلد 

 : منوذج التقسيم اجلغرايف  - ٤

  ويتكون من املدير العام إىل جانب مدراء املناطق اجلغرافية اليت تتوىل املسئولية الكاملة عن العمليات يف مناطقها مبا يف ذلك
   .اإلنتاج والتمويل 

 نسية،تتساوى املناطق يف األمهية عندما يكون حجم العمليات كبريا وال تطغى منطقة أو بلد على كل الشركة متعددة اجل
  ويدير كل منطقة مدير مساعد

  منوذج التقسيم اجلغرايف
  

  
  
  

 املدير العامل 

 وروبامدير منطقة أ مدير منطقة أسيا مدير منطقة أفريقيا
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 : استخدامات وفوائد النموذج - أ

  يكون هذا النموذج مفيدا عندما تكون هناك ضرورة لتعديل املزيج التسويقي ليالئم كل منطقة وللتنسيق على مستوى
  يت كثريا ما تكون متشاة يف خصائصها؛ املنطقة ال
  يستخدم أيضا عندما تكون السلعة منطية وال تتطلب تقنية عالية غري أن املنافسة حادة يف األسواق مما يستدعي التركيز على

  .اطقهنا تركز اإلدارة العليا على التخطيط وتترك كثريا من قرارات التشغيل ملديري املن. التسويق يف كل منطقة لوحدها
  موعة اجلغرافية حمدودةبينما الفوارق بني )االستفادة من وفورات احلجم(ينجح هذا النظام عندما تكون الفوارق داخل ا

 .اموعات عالية

 :املساوئ  - ب

 ال خيلو هذا النموذج من مساوئ كصعوبة التنسيق بني املناطق املختلفة    
  امل فيهايصبح النظام معقدا إذا تعددت املنتجات املتع    
 قد يقود إىل اختالفات يف إجراءات وسياسات الشركة متعددة اجلنسيات من بلد آلخر. 

 :  التقسيم على أساس سلعي - ٥

يقوم على أساس وجود إدارة مستقلة لكل سلعة أو خط إنتاجي أو جمموعة متشاة من السلع وعلى رأس كل منها مسؤول 
  ...). مدير لألغذية، مدير لألدوية، مدير لألثاث(ات الشركة على مستوى كل الدول اليت توجد ا عملي

من حيث اخلصائص الطبيعية وأساليب (يكون هذا النموذج مفيدا يف حالة وجود خالفات عديدة بني كل سلعة وأخرى
  .على أن يكون لكل جمموعة سوق كبري مبا فيه الكفاية) التسويق والتمويل

 :  مناذج أخرى خمتلطة - ٦

كل منوذج ال خيلو من مساوئ وأوجه قصور كجمود اهليكل اهلرمي عند التمسك بالتدرج الرئاسي ووحدة األمر رأينا أن 
  .... والتمسك باللوائح

   .لذا ابتدع اهليكل التنظيمي القائم على فكرة املشروع واهليكل التنظيمي القائم على نظام املصفوفة
 : ) Matrix Structure(  نطام املصفوفة١- ٦

 ضمن مصفوفة تسمح بوجود فرق  التقسيم على أساس املنتجات أو حىت التقسيم اجلغرايفبني النمط الوظيفي ومنط  جيمع
    عرب األنشطة املختلفة دف تدعيم منتجات أو مشاريع معينة

 سية وظيفية الثانية أفقية من األقسامأيتعرض العاملون اىل سلطتني األوىل ر    
 ر املديرين من خمتلف األقسام والتخصصات على التنسيق والتوافق وكسر احلواجز اجلغرافية أو إن الفكرة األساسية هي إجبا

 .الوظيفية أو السلعية

 :  زاياــامل - أ

 كفاءة اكرب يف استخدام املوارد    
 السرعة واملرونة يف االستجابة ملتغريات البيئة    
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 خدمة اكرب للزبائن    
 تنسيق كبري بني األقسام الوظيفية    
 طوير دائم للمهارات اإلدارية العامة واملتخصصةت   
 توسيع الوظائف للعاملني . 

 : املساوئ - ب

 الغموض يف السلطة    
 منو الصراعات بني اهلياكل    
 كثرة اللقاءات والنقاشات الطويلة    
 احلاجة اىل التدريب يف جمال العالقات   
  هيمنة بعض األطراف   

 :ملشروعاهليكل القائم على فكرة إدارة ا ٢- ٦

  ا الشركة عملية متكاملة تضعها الشركة يف مشروع مستقل وتشكل له فريق عمل مستقل ومدير تكون كل عملية تقوم
   للمشروع
  حيدث ذلك يف املنشآت اليت تتصف أعماهلا بعدم االستمرارية أو عدم منطية االنتاج كأعمال املقاوالت ،بناء السفن،عقود

  .املفتاح  تسليم 

 التركيز على العمليات وليس على الوظائفمر إذن يتطلب األ   

 تقليل مستويات اهليكل التنظيمي مع زيادة استخدام فرق العمل    
 متكني العاملني من اختاذ القرار ذات التأثري الكبري يف األداء    
  تكنولوجيا املعلوماتلاالستخدام    
 التدوير الوظيفي( التركيز على املهارات املتعددة للعاملني(     
 تعليم وتدريب اإلفراد كيفية املشاركة يف العمل مع اآلخرين    
 ومنع التنافس بني اإلدارات بناء ثقافة انفتاح وتعاون والتزام باألداء. 

  .. االعتبارات املتعلقة باختيار اهلياكل: ثانيا
 حجم األعمال الدولية للشركة   -

  تاريخ املنشأة وتطور عملياا  -
  ثقافتها فلسفة الشركة و -
  نوعية عمل الشركة واستراتيجياا  -
   وجود الكوادر املؤهلة وما تضفيه من مرونة على اهليكل التنظيمي -
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  : حجم األعمال الدولية لدى الشركة- ١
 فلن )من إمجايل املبيعات مثال%٥أقل من ( طبيعي أنه إذا كانت األعمال الدولية قليلة بالنسبة إلمجايل أعمال الشركة ،
  تاج الشركة لتعديل هيكلها احمللي الستيعاب ذلك؛ حت
 يصبح من الصعب على الشركة أن تستمر باهليكل السابق% ٥٠أو % ٤٠لكن عندما تصبح النسبة.*  

وتوقفت  إستراتيجيتهامن مبيعاا مصدرها اخلارج، أعادت النظر يف %٥٥عندما وجدت شركة كامبل األمريكية للحساء أن 
  . على أا أمريكية صرفة، كما أعادت النظر يف هيكلها التنظيميعن التفكري بنفسها 

 :  حجم املنشأة وتطور عملياتها - ٢

 إذا كانت الشركة جديدة أو جديدة على األعمال الدولية فلن تكون لديها الرغبة لتغيري هيكلها ليالئم األعمال الدولية   
 ة ليست شيئا عارضا ويتعني مالءمة اهليكل معهامع اكتساب اخلربة ومرور الزمن يتأكد أن األعمال الدولي    
 مبرور الزمن سيكون لدى املدير الثقة بتبين هياكل أكثر تعقيدا . 

 :  فلسفة الشركة وثقافتها - ٣

 م لألعمال الدولية يف النموذج التنظيمي املختاربديهي أن يؤثر توجه املديرين ونظر    
  كلما كانوا أكثر ميال إلعطاء األعمال )النظرة غري األحادية(واندماج يف العوملةفكلما كان لديهم إملام بالثقافات األخرى ،

    الدولية حيزا كبريا يف إدارم
 عموما العوملة وانفتاح الدول سيفرضان على كثري من الشركات التفكري من ذلك املنظور. 

 :  وإسرتاتيجيتهانوعية عمل الشركة  - ٤

 ا، وما إذا كان لديها خطوط إنتاج عميقة ومتوسطة أم حمدودة، وهل تعمل يف يقصد هنا نوعية املنتجات اليت ت تعامل
    أماكن متفرقة من العامل أم يف بلدان حمدودة

   كذلك برنامج الشركة وتوسعها املستقبلي واقتصاديات النظم املختلفة...    
 ا، كلما اختارت منوذجا يعكس هذا التنوع كالنموذج السلعي أو فكلما تنوعت منتجات الشركة وتعددت مناطق عمليا

 .اجلغرايف

  :وجود الكوادر املؤهلة - ٥
 وجود كوادر مؤهلة هلا خربات يف األعمال الدولية وقدرة على العمل يف مناطق خمتلفة والتأقلم يف بيئتها من شأنه أن :  

   .مينح الشركة مرونة يف االنتقال من منوذج آلخر -
  .ختلفة لتطبيق النظام املختاريسهل تدريب الكوادر امل -
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  احملاضرة العاشرة احملاضرة العاشرة 
  يف املنشآت الدوليةيف املنشآت الدولية  اإلسرتاتيجيةاإلسرتاتيجيةاإلدارة اإلدارة 

  الفصل  أهداف
 .مبفهوم  و مضمون التخطيط االستراتيجي يف األعمال الدوليةتعريف الطالب  .١

  .أمهية إعداد خطة واستراتيجية بعيدة املدى يف األعمال الدولية .٢
   .يب الدخول إىل األسواق اخلارجيةإدراك الطالب لطرق وأسال .٣
  . استيعاب الطالب ألبعاد وأشكال التحالفات اإلستراتيجية .٤

  :مقدمة 
 إن إعداد املنشأة الدولية إلستراتيجية متكنها من الدخول إىل األسواق الدولية، من املتطلبات األساسية لتأمني البقاء و االستمرار يف

 .األعمال الدولية

  :  لتكوين استراتيجية العمل املناسب يف املنشآت املتعددة اجلنسيات هو وجود فهم واضحفالبداية املنطقية 
   ا؟ ملاهية االستثمارات اليت ستقوم  
  و ما هو املستوى الذي ستبلغه هذه االستثمارات؟  
  باإلضافة إىل مفهوم وفلسفة التنظيم العام الذي تطبقه لتحقيق هذه األعمال.   

 : لدولية عدة أساليب للدخول إىل األسواق الدولية حيث تتفاوت هذه األساليب بناءا على درجةفقد تعتمد املنشآت ا

  قابليتها و رغبتها يف مزاولة األعمال الدولية .   
  ا املادية، املالية، والبشريةإمكانا .   
   قصرية أو بعيدة املدى(تصورها وإستراتيجيتها( .   
  ة األعمال الدوليةالفرص والتهديدات اليت تفرزها بيئ .   
   مدى اندماج املنظمة)Implication(  يف األعمال الدولية)االستثمار املباشر أو غري املباشر .(  
   اخل..التملك، الشراكة، استثمارات مالية(أسلوب الدخول إىل السوق الدولية.(   

ربتها، و كذا اإلستراتيجية اليت تعتمدها للدخول وقد تفضل املنشآت الدولية أسلوب عن آخر بناءا على تصورها، وإمكاناا، و جت
 .إىل األسواق الدولية

  :ففي كل األحوال، يتعني عليها إعداد خطة إستراتيجية و إدارا حبكمة وفقا لـ
    واإلمكانات اليت تتوفر عليها. ٣      الفرص والتهديدات اليت تواجهها. ٢    ألهداف اليت تريد بلوغها .١
  :إلسرتاتيجي الدويل التخطيط ا:  أوال

  : مفهوم التخطيط االسرتاتيجي .١

   : نهأيعرف التخطيط االسرتاتيجي بشكل عام على 
ملوجهة حنو اواجلهود  ،وأهدافها والتصرفات الالزمة لتحقيق ذلك نظام متكامل يتم من خالله حتديد رسالة الشركة يف املستقبل “ 

  .”ختصيص املوارد
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وختصيص املوارد واإلمكانات املوجودة يف إطار  ملية تنبؤ وتوقع ملا سيحدث لفترة طويلة األجل عهو ن التخطيط االستراتيجي إ
   .الزمن الذي حتدده اخلطة

 : مراحل عملية التخطيط .٢

  
 

 : أهمية التخطيط اإلسرتاتيجي .٣

 :يف كونه النظام الذي على أساسهأمهية التخطيط االستراتيجي تتجلى 

  ز امليف املستقبل  نشأةيتم حتديد جماالت متي  
  اطبيعتها  و يتم حتديد جماالت أعماهلا وأنشطتها مبا يتالءم مع إمكانا   
  ز والتنافس املستقبلية للم تطوير وكن مينشأةتنمية جماالت التمي    
   توقع تغريات البيئة يسهل   
  نشأةيشكل نظام إنذار مسبق للم.  

   :مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية :  ثانيا
 تعريف ل وفقا(Jauch & Glaueck)  ، ر اإلدارةمن خالهلا  عن مجلة القرارات والتصرفات اليت تبين اإلستراتيجيةتعب

  . استراتيجية أو استراتيجيات فعالة لتحقيق أهدافها نشأةامل
  يف حني يرىP.Kotler   اا عالقتها ببيئتها اخلارجية وحتدد أهدافها و نشأةعملية تتبىن من خالهلا امل“أاستراتيجيا

َحمفظة األعمال لكل النشاطات املمارسة املتعلقة بنمو” . 

  ،كذلكعملية مستمرة حالية ومستقبلية ، فهي عملية قبليةاإلدارة اإلستراتيجية  عن كونفضال  ه يتضح لنا بأنمما سبق 
  : حبيث تتضمن مراحلها

   اة عليهرقابوال. ٣       تنفيذها. ٢      صياغة اإلستراتيجية .١

  
   .عملية دينامكية متواصلةفإا تتميز عنه بكوا  ،ن اعتربت مثرة لتطور التخطيط االستراتيجيإ فهي إذن و
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 :  مراحل اإلدارة اإلسرتاتيجية .٤

    ط االستراتيجيمرحلة التخطي )١
    مرحلة تنفيذ اإلستراتيجية )٢
  التقومي مرحلة املراجعة و )٣

 ..  اسرتاتيجيات الدخول لألسواق:  ثالثا

 : هناك جدل حول إستراتيجية الدخول إىل األسواق الدولية إن كانت يف شكل

    ١٠٠متلك للمشروع بنسبة . %  
   ١٠٠تكون فيها نسبة التملك أقل من ) شراكة(استثمارات مشتركة . %  
   حتالفات إستراتيجية.  

  .جراء األسلوب الذي تعتمده للقيام بأعماهلا الدوليةاليت حتصل عليها املنشأة من  ليشمل املزايا النسبيةكما قد ميتد هذا اجلدل  
 : إسرتاتيجية التملك التام .١

  %. ١٠٠أي متلك للمشروعات واالستثمارات بنسبة  
أمر تفضله الشركات متعددة تعد هذه اإلستراتيجية الطريقة األسرع لتحقيق تواجد مميز يف السوق  و كذا حتقيق الرحبية، و هو 

  .اجلنسيات
لدولية بقدراا املالية والفنية تستطيع من التأثري بصفة عميقة يف أي نظام لسوق معينة إذا ما عملت بصورة مستقلة ألا فاملنشأة ا

   .تستطيع االستفادة من الفروقات احمللية يف كلفة رأس املال، والعمالة ورضا املستهلكني
 ١٠٠شركة األم، و متلك بنسبة كما تفضل املنشأة الدولية العمل يف ظل نظام رقايب مركزي مع ال .% 

الفرص ذا الشكل غري متوفرة باستمرار بسبب القيود اليت تفرضها الدول (إالَ أن هذا األمر ال يكون متاحا يف كل األوقات 
  ). املضيفة خبصوص متلك األجانب داخل حدودها اجلغرافية

 :  أسباب تفضيل التملك الكامل - أ

 الستثمارات املشتركةما لديها من جتارب سيئة عن ا   
  تدين مستوى الثقة مع الشركاء األجانب    
  عدم التأكد من محلة األسهم احملليني    
  تعارض املصاحل حول سياسات التوظيف يف املشروع املشترك    
  صعوبة االحتفاظ طويل األجل حبصة الشراكة فيه   

  : شروط إسرتاتيجية التملك املشرتك املثلى - ب
 :عوامل هي) ٠٥(لدولية أن جناح اإلستراتيجية املثلى للتملك املشترك يتطلب توفر مخسة ترى املنشآت ا

   توفر املركز التنافسي للمنشأة يف السوق األجنيب  )١
   توفر شركاء مقبولني  )٢



  ٥١ . إعداد هتان                                                                                                                                           أمحد باليل - د/  إدارة اإلعمال الدولية

   توفر قيود قانونية لضمان التزام الطرفني املتعاقدين  )٣
   توفر االحتياجات الضرورية لنجاح النظام الرقايب  )٤
   املنفعة/عالقة الكلفة دراسة  )٥

  :  Partnership Strategy  إسرتاتيجية الشراكة - ٢
أو عن  Joint Venturesقد تضطر املنشأة الدولية للشراكة والدخول التدرجيي يف السوق من خالل االستثمارات املشتركة 

  :طريق العقود األخرى، وذلك نتيجة
   لقوانني بعض البلدان أو.  
 خرىبفعل بعض الظروف األ . 

يف البلد إنشاء شركة جديدة بالشراكة ، مسامهة الشركة املتعددة اجلنسيات مع شركة حملية يف إستراتيجية الشراكةوتتضمن 
  .لكال الطرفنياألصول  االلتزامات واملضيف حيث يتم التفاوض خبصوص مجلة من 

أو استثماراا األخرى للشركة احمللية بيعا أو تأجريا أو  ونقصد هنا بااللتزامات نقل املنشأة الدولية ألصوهلا، وموظفيها، وخربا
ومن . ويترتب على هذه االلتزامات املتبادلة حقوقا على شكل عقد أو حصة). من الشركة احمللية على الشركة األجنبية(العكس 

املهارات  atentsPع ، براءات االختراTrade mark، العالمة التجارية opy RightsCأمثلة هذه القابلة للنقل؛ النسخ 
  .Skills & Knowledgeواملعرفة 

 : أن يكون على أساس يف اختيار املشروعفبناء على ما تقدم، تراعي املنشآت الدولية 
   امللكية و التعاقد أو  
   حلكومة املنشأة الدولية، الشركة احمللية، وا(سياسة التشغيل يف حدود القدرات املتبادلة لألطراف ذات العالقة باالتفاق

  ). املضيفة
كما أن هنا أشكال أخرى من االتفاقيات حتصل بني املنشآت الدولية و الشركة احمللية الراغبة يف الدخول باستثمارات مشتركة 

 :يف احلاالت التاليةبديال مناسبا لالستثمار املباشر الذي يكون ) الترخيص(عقود التكنولوجيا يف السوق احمللية، من ضمنها 
  ..).التملك، الشراكة، العقود(تتوفر األموال لدى الشركة األجنبية لإلنفاق على االستثمار املباشر عندما ال  )١
 .عندما ال تتوفر اخلربة الالزمة لدى الشركة األجنبية، أو عدم متكنها من إدارة املشروع )٢
  .استثمار مباشر عندما تكون املنافسة قوية جدا يف السوق، أو وجود قيود صعبة لدخول إىل السوق يف شكل )٣
   .عندما يكون هناك خماطر سياسية يف البلد املضيف )٤

  . Strategic Alliancesالتحالفات اإلسرتاتيجية  - ٣
هو عبارة عن اتفاقية تعاونية بني الشركات املتنافسة أو غري املتنافسة اليت تبحث عن فرص  : مفهوم التحالف االسرتاتيجي - أ

 .استثمار أو متلك
 ت بني شركتني أو أكثر للدخول يف حتالف حول إحدى املشاريعتعقد التحالفا.  
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  التعاون يف تطوير منتج (تتضمن حل مشكلة معينة شكل اتفاقية قصرية األجل من املمكن أن يكون التحالف يف
 ). جديد

   :من أمثلة التحالفات
 GM  معToyota  أو  ١٩٨٩عام  
  بنيKodak و Canon  ير تباع حتت عالمة األوىلوتصو نسخحيث تنتج األخرية آالت.  
 Motorola & Toshiba   

  نظرا للصعوبات الكبرية اليت تواجه املنشأة الدولية للدخول إىل األسواق الدولية، قد تعتمد الكثري من املنشآت أسلوب التحالف
  : أسباب قيام التحالف االسرتاتيجي - ب

 خول يف حتالفات إستراتيجية مع املنافسني احلققيني هلاتسعى املنشآت إىل حتقيق أهدافها اإلستراتيجية من خالل الد
  :نظرا لعدة أسباب من ضمنها

  ).Motorola & Toshiba, 1987(تسهيل الدخول إىل السوق  .١
  .تقاسم التكاليف الثابتة اليت تنشأ عن احلاجة لتطوير منتج جديد .٢

كما ) اهلواتف اخللوية(و تسويق منتجاا  يف الدخول إىل السوق اليابانية Motorolaشركة  Toshibaشركة  تحيث ساعد
توسطت لدى احلكومة اليابانية خبصوص السماح هلا بالدخول إىل السوق اليابانية بصفة رمسية   واحلصول على موجات الراديو 

  . لنصب شبكات االتصال اخلاصة بأعماهلا
    .لتبادل املهارات التقنية NECو  AT&Tحتالف كل من شركة (اجلمع بني املهارات واألصول الثابتة التكاملية  .٣

ويعترب هذا السبب أحسن داللة على قيام التحالفات حيث أن التبادالت املتكافئة للكفاءات املتميزة هي أساس ملعظم التحالفات 
 . اإلستراتيجية الناجحة

 NECويف املقابل منحت . NECبنقل مهاراا وتقنيتها اخلاصة بتطوير أجهزة الكمبيوتر إىل شركة  AT&Tقامت شركة 
   .حق الوصول إىل التقنية اليت تشكل األساس لرقائق الكمبيوتر املنطقية املتقدمة AT&Tإىل 
 . تدخل الشركات يف حتالفات إستراتيجية بغرض احلصول على معايري تقنية لصناعتها .٤

يق النظام الرقمي املدمج والذي لتصنيع و تسو Matsushitaبتحالف استراتيجي مع منافستها شركة  Philipsقامت شركة 
 : وكان الدافع واهلدف من وراء ذلك هو. الرائدة فيه  Philipsتعترب شركة 

كمعيار تقين جديد يف جمال صناعة  DOCقد يساعد على إرساء نظام  Matsushitaبأن االرتباط مع  Philipsاعتقاد 
  .معدات التسجيل واألجهزة اإللكترونية

.  اليت قامت بتطوير جهاز مدمج صغري منافس، وأرادت به  أن تقوم بإرساء معايري فنية جديدة Sonyة لشرك Philipsمنافسة  
  .Sonyفبهذا الشكل يعترب التحالف مبثابة إجراءا تكتيكيا ملنافسة شركة 

  : حمددات التحالفات اإلسرتاتيجية -ج
 :يجية إىل مربراتوبناءا على ما سبق، ميكننا تصنيف أسباب قيام التحالفات اإلسترات

   .فرص السوق -ج     .التقدم التكنولوجي -ب    . اقتصادية  -أ
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ويف  كما نالحظ أيضا، وجود فروقات بارزة يف البدائل اإلستراتيجية اليت تبنتها الشركات املتعددة اجلنسيات يف صناعات عديدة، 
 : هذا الشأن هناك عامالن يلعبان أدوارا هامة مها

  . جنيب اجلديدالدخول للسوق األ .١
 .التطوير والبحث .٢

  : مزايا البحث و التطوير - د
 :ميكننا مالحظة أن

التحالفات اإلستراتيجية متهد لدخول الشركات املتعددة اجلنسيات إىل األسواق بتكاليف مالئمة تنفق بصورة مشتركة على   )١
 .البحث و التطوير

            لطائرات، تطوير أجهزة الكمبيوتر، أحباث اهلندسة الوراثيةبناء ا(هذا األسلوب هو األكثر انتشارا لنشوء التحالفات 
   ).اخل..والسيارات

تركيز العمل على نطاق عاملي يتطلب وجود ظروفا اقتصادية مالئمة و حبوثا تطويرية عالية التقدم، و يف كثري من األحيان قد  )٢
  .امليزة اجلديدة اليت سينفرد ا التحالف يف السوق اجلديدةال يكون السوق هو املشكلة األوىل بالنسبة للتحالفات، و إمنا 

   ).اخل..هذا ما ينطبق على العديد من الصناعات كصناعات األدوية، و الصناعات الكيماوية اخلفيفة، األجهزة الطبية
هذا اجلانب يساعد كثريا كل هناك جانبان مهمان يف التحالفات اإلستراتيجية مها التكلفة  وااللتزامات املتبادلة بني الشركاء،  )٣

 . طرف على استخدام القدرات املتوفرة لديه و تقاسم التكاليف املترتبة عن املخاطرة
طويلة األجل، وذات رؤوس أموال كبرية، حيث يكون ) التحالفات(املخاطرة تكون منخفضة ملا تكون االتفاقيات املعقودة 

  . بإمكان الشركتان اقتسام أي خماطر أخرى
تتقاسم الشركات عملية البحث (و التطوير للسلع و اخلدمات هو البحث وانب املهمة يف التحالفات اإلستراتيجية من اجل )٤

  ).والتطوير حيث تتكفل كل واحدة بتطوير جزء من األجزاء املكونة للسلعة
   ).اخل..بناء الطائرات، السيارات، املعدات الصناعية، الصناعات اإللكترونية(خاص بالسلع الصناعي 

 :  منافع التحالفات اإلسرتاتيجية -هـ 
  موارد مكملة   
  املشاركة يف املخاطر   
  تقليل املنافسة   
  رأس املال ووقت الوصول للسوق الدويل   
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  احلادي عشراحلادي عشر  احملاضرةاحملاضرة
  الدوليةالدولية  البشريةالبشرية  املوارداملوارد  إدارةإدارة

  ))الدوليةالدولية  األعمالاألعمال  يفيف  البشريةالبشرية  املوارداملوارد  تنميةتنمية((
  : الفصل أهداف

  .الدولية األعمال يف تعمل اليت الشركات يف البشرية املوارد إدارة بأمهية لبالطا تعريف  .١
  .الدولية األعمال يف العاملة للشركة التنافسية امليزة حتقيق يف  ودوره البشري باملورد العناية أمهية  .٢
  .الدوليني واملدراء نياملوظف وتدريب وتطوير، بتوظيف، اخلاصة والسياسات االستراتيجيات ملختلف الطالب إدراك  .٣

  : مقدمة
 تؤدي اال هذا ويف. للشركات التنافسية القدرة زيادة يف تساهم اليت اجلوهرية األعمال من البشري املال رأس تطوير يعترب
 بغرض مهارام و كفاءم من الرفع و ،)Human Assets( لديها البشرية األصول لزيادة األمهية بالغ دورا ج.م.ش

  . الدولية األعمال بيئة مع التأقلم و التكيف
  .. البشرية املوارد بإدارة التعريف:  أوال

 اخلاصة القرارات من سلسلة تتخذ اليت اإلدارة تلك أا على البشرية املوارد إدارة“:  George Milkovech يعرف  .١
  . ”املوظفني فعالية و املنظمة فعالية يف املؤثرة و الوظيفية بالعالقات

 يف عليهم واحملافظة وتطويرهم األفراد باستقطاب اخلاصة العملية أا على البشرية املوارد إدارة Michael Poole فيعر  .٢
  . أهدافهم حتقيق و املنظمة أهداف حتقيق إطار

o  املنظمة نيب العالقات تنظيم يف األساسي احملور ميثل اإلدارة هذه مضمون أن مالحظة ميكننا السابقني، التعريفني على بناءا 
  .وموظفيها

o  املنظمة يف العاملني ومكافأة وحتفيز وتدريب وتطوير واختيار وتوظيف باستقطاب ختتص اليت اإلدارة فهي.  
  : التالية املفاهيم إطار يف تعمل هامة إستراتيجية إدارة Michael Alvert  يعتربها املنظور هذا ومن

 ظمةللمن الشامل االستراتيجي التخطيط يف اشتراكها .   
 ا جيب استثمارية أصوال) البشري العنصر( املوظفني اعتباركفاءة و بفعالية وتطويرها  إدار.   
 م و االقتصادية املوظفني متطلبات مع يتوافق بشكل السياسات وتعد الربامج، تصمم أن جيبالوظيفية طموحا .  
 يئة على تعمل م، أقصى تقدمي على نياملوظف يساعد بشكل العمل جمال يف الوظيفي املناخم استغالل و طاقامهارا 

   . وقدرام
 أهداف بقية وبني بينهم فيما والتناسق التناغم حيقق بشكل البشرية املوارد إدارة ونشاطات سياسات وإعداد تصميم جيب 

 .املنظمة يف األخرى اإلدارية القطاعات شاطات و وسياسات
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  : شريةالب املوارد إدارة وظائف يبني الشكل
    

  
  

 وتشتتهم مهارام وتفاوت واعتقاداته، ولغام جنسيام وتنوع العاملني لكثرة تعقيدا أكثر األمر يصبح الدويل املستوى وعلى
   اخل..املعيشية ظروفهم واختالف اجلغرايف،

  :  خبصوص ج.م.ش طرف من املتبعة االستراتيجيات بعض على الضوء إلقاء سنحاول الفصل هذا يف و
 والتدريب لتوظيفا .  
 واحلوافز األجور( التعويض( .   
 الوظيفي التطوير .   
 االتصال .  
  .. التوظيف على األجنبي االستثمار تأثري:  ثانيا

 منها وظيفة، مليون ٧٣ حبوايل اجلنسيات املتعددة الشركات توفرها اليت الوظائف عدد أن املتحدة األمم مصادر تقدر •
  .النامية الدول يف% ٦٠

  : منها األجنبية االستثمارات يف التوسع عن تنتج اليت التوظيف عملية يف تؤثر عوامل عدة وهناك •
 احليوية، االستثمارات من جزءا املشروع كان إذا   
 اجلنسية املتعددة للشركة ) املضيف لبلد(  احمللي السوق يف اإلنتاجية القطاعات يف االستثمار املناخ مالئمة مدى.  

  :  يلي ما بينها من مباشرة غري و مباشرة أبعاد األجنبية االستثمارات توفرها اليت توظيفال عملية عن وينتج  
  :  األجنبية االستثمارات حتدثها اليت املباشرة وغري املباشرة التأثريات يبني اجلدول
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  .. التعويضات : ثالثا
  : ذلك وراء من هدف و. احمللية شركاتال تعرضه ملا باملقارنة مرتفعة حوافز و تعويضات اجلنسيات املتعددة الشركات تقدم
 املضيف البلد يف الوطنية الشركات يف العاملة احمللية الفنية و اإلدارية املهارات أفضل استقطاب.  
 البلد داخل أخرى جغرافية مناطق يف واحلوافز  األجور زيادة على يعمل ج.م.ش جانب من اإلجراء هذا.  
 املضيف البلد داخل اجليدة الكفاءات على الطلب زيادة على يعمل كما .  
 التابعة الفروع يف املال رأس أداء يف أكرب وقوة  أعلى عمل إنتاجية متوسط األجور من املستوى هذا عن يترتب 

  .املضيف البلد يف احمللية الشركات يف عليه هو مما أكثر ج.م.ش
 الصناعات من الكثري يف األجور جانب إىل تتحسن كما  :  

    العمل ظروف •
    االجتماعية اخلدمات •
  .  املضيف البلد يف اجلنسية املتعددة الشركة تقدمها اليت) نقدية غري حوافز( النقدية غري األمور من العديد و •



  ٥٧ . إعداد هتان                                                                                                                                           أمحد باليل - د/  إدارة اإلعمال الدولية

  .. البشرية املوارد تطوير: رابعا
  : خالل من لديها العاملة البشرية املوارد تنمية يف مباشرة بصورة الشركات تعمل
 ا على للحصول اجلامعات و املدارس من للخرجني ايفاإلض التدريب فرص توفرياملطلوبة املهارات من احتياجا   
 م لزيادة للموظفني احلوافز بتقدمي تقوم كمامهارا   

 املطلوبة املهارات من احتياجاا على احلصول تستطيع ال فإا وبالتايل الرمسي، التعليم النظام على تأثري هلا ليس عموما فالشركة
  . التدريب خالل من إالَ

  :التايل النحو على ج.م.ش استراتيجيات على للموظفني املطلوب التدريب جمال ويعتمد
 إىل تلجأ ولذلك التكاليف، قليلة احمللية العمل عروض مبزايا أكثر مهتمة الشركة تكون:  البسيطة التكامل اسرتاتيجيات  .١

  . حمدودة عمل مهارات على تدريبهم و املاهرة وشبه املاهرة غري العمالة توظيف
   : ظرفية إسرتاتيجية إتباع حالة  .٢
  : يكون احلالة هذه يف

 ا متر اليت الظروف حسب حمدد التدريب نوعية و حجم احمللي للسوق اإلنتاج عملية .   
 التابعة الشركة ومتطلبات احمللية االحتياجات حسب تدريب برامج تقدم .  

   : املعقدة لالتكام إسرتاتيجية إتباع حالة  .٣
 إلعداد مهما الدويل املستوى على لتنفيذو التطوير يكون حيث ودعمه، التدريب لتنسيق أكرب حاجة هناك تكون احلالة هذه يف

  . معقدة تكاملية إستراتيجية
  : ضمنها من البشرية املوارد إدارة سياسات من مزيج تطوير ج.م.ش حتاول املستوى هذا وعلى
 وقت أي يف العملية تتم( املركزية أو العامة اإلدارة إىل القدماء التنفيذيني املوظفني بنقل القيام .(  
 أو دولة يف العمل مكان كان لو و حىت وظائفهم إىل حاجة يف تكون اليت اإلدارات على اآلخرين املوظفني توزيع إعادة 

     . أخرى جغرافية منطقة
    اجلديد العمل أو باملكان خاص تدريب برنامج اجتياز قبل مكانه من واحد أي نقل يتم ال أنه إالَ

  :  التدريبية الربامج حمددات
 نوع خيتلف و األم، للشركة الرئيسي املقر يف التدريب ومستوى لنوع مماثلة اخلارجية فروعها يف تدريبية برامج ج.م.ش توفر

  : باختالف فيها التدريب
 لصناعةوا للعامل الوظيفي املستوى   
 مشاركة أو متلك،( السوق يف للشركة الدخول استراتيجية نوع إىل باإلضافة (  
 املستخدمة التكنولوجيا وطبيعة .   
 التدريب ونوعية حجم على تؤثر واليت التابعة الشركات يف املستخدمة اإلدارية واألساليب .  
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o  برت دميلر شركة تقوم Daimler Benz لسيارات املنتجة األملانية Mercedes مجيع يف مهنية بتدري برامج تنفيذ 
  .جتارية وكاالت فيها هلا اليت الدول

o  النامية الدول يف التابعة فروعها يف موظف ٢٥٠٠ حوايل سنويا تدرب.  
o  تدريب ويتم :  

    العمل مكان يف األول اجلزء  •
   احملاضرات قاعات يف تدريبه فيتم الثاين اجلزء أما  •
   للمصنع تابعة حرفية ورش يف الثالث اجلزء تدريب يتم بينما  •

  .. ج.م.ش يف   البشرية املوارد إدارة: خامسا
 األم البلد من املغتربني على اخلارجية فروعها يف أعماهلا إلدارة اجلنسيات املتعددة الشركات تعتمد Expatriates (3% 

  .  الرئيسية الفنية الوظائف أو العليا الوظائف يف يعمل معظمهم) أمريكيون% ٤ يابانيون، هم العاملني املغتربني من
 َمنها أسباب لعدة النامية الدول من احملليني املغتربني املوظفني على االعتماد ج.م.ش بدأت الثمانينيات، مطلع مع أن إال :  

   الدويل اإلنتاج استراتيجيات يف امللحوظ التغري  -  أ
    التكلفة عالية و قصرية األمريكي املغترب عمل حياة دورة  - ب
  البيئات بعض مع التفاعل الياباين و األمريكي املغترب ةقدر عدم   - ت
    تكلفة أقل النامية الدول من املغترب املدير أن  - ث
   احمللية بيئته يف يعمل كان إذا خاصة عديدة بيئات مع التعامل على أكرب استعداد احمللي للمدير  - ج

 إىل بلد من التحرك قابلية هلم تكون الذين الدوليني دراءامل من عدد تأهيل و تدريب على ج.م.ش تعمل تقدم، ما على وبناءا
  :  مما وجودهم، تتطلب العامل من منطقة أي يف عليهم للطلب وفقا آخر

 احملليني للمديرين املتدنية بالتكلفة مقارنة شأن أقل األم البلد من املغتربني على االعتماد جيعل   
 احملليني املوظفني مالستخدا املضيفة احلكومات لضغوط استجابة يشكل  .  

 املضيفة الدول أو النامية الدول من باملغتربني األم البلد من للمغتربني التدرجيي االستبدال إىل ج.م.ش يف التغريات هذه أدت لقد
 الصينيني املوظفني من عدد بتدريب م١٩٩٠ سنة يف قامت حيث الصني يف العاملة Hp شركة به قامت ما ذلك؛ على مثال(

  %. ٤ إىل%  ٢٠ من الصني يف العاملني األمريكيني املغتربني عدد ختفيض من نمك مما
  .. التوظيف معيار وفق ج.م.ش تصنيف: سادسا

  :يلي كما رئيسية أنواع) ٠٤( أربعة إىل تتبعها اليت التوظيف سياسات معيار وفق الشركات تصنيف ميكن
   Ethnocentric العرقي التركيز ذات الشركات  .١
   Polycentric املتعدد العرقي التركيز ذات اتالشرك  .٢
   Geocentric العاملي التركيز ذات الشركات  .٣
    Regiocentric اإلقليمي التركيز ذات الشركات  .٤
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   Ethnocentric العرقي الرتكيز ذات الشركات  .١
  : عليه و األم الشركة يف املوجودة كتلك التابعة الشركات يف خاصة متشاة ومعتقدات قيم الشركات من النوع هذا يف يوجد 

  ). التابعة الشركة على األم الشركة من( واحد باالجتاه املعلومات نقل و االتصاالت معظم تتم  
  ).  مغتربني( األم البلد من الرئيسيني املوظفني معظم فيها يكون  

   Polycentric املتعدد العرقي الرتكيز ذات الشركات  .٢
  :  شركاتال من النوع هذا يف 

  .النمط هذا ضمن تعمل اليت الشركات ا تتصف اليت الذاتية االستقاللية من نوع هناك  
  .  حمدودا يكون األم بالشركة االتصال  
  .األم بالشركة العامة اإلدارة إىل الرجوع بدون التنظيمية قراراا الشركة تتخذ  
  .األم الشركة مع بالتنسيق االستراتيجية القرارات اختاذ يتم كما  
  .  املضيف البلد من املوظفني معظم اختيار يتم  

   Geocentric العاملي الرتكيز ذات الشركات  .٣
  : يكون الشركات من النوع هذا يف 

  .االجتاهني يف االتصال  
  .املضيف البلد يف املصاحل أساس على اإلداري الفريق تشكيل يتم ال  
  . العامل يف أخرى منطقة أي يف استخدامهم و العامل يف منطقة أي من املوظفني استقطاب يتم  

   Regiocentric اإلقليمي الرتكيز ذات الشركات  .٤
  : يكون الشركات من النوع هذا يف 

  .إقليمي أساس على إدارم و املدراء و املوظفني تعيني  
  .القرارات اختاذ يف أكرب استقاللية و بصالحيات اإلقليميون املدراء يتمتع  
  .  املضيف البلد داخل األقاليم بني فقط حمصورة املدراء و املوظفني تنقالت و حركة تنحصر  

  ..  التوظيف اسرتاتيجيات :  سابعا
  : مواطن من للتوظيف أساسية مصادر) ٠٣( ثالثة على ج.م.ش

   للشركة األم البلد  .١
   للشركة املضيف البلد  .٢
   ثالث بلد  .٣

  : التايل اجلدول يف موضح هو كما وعيوب مبزايا ملصادرا هذه من مصدر كل ميتاز - 
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   للتوظيف اإلسرتاتيجية البدائل عيوبو ملزايا منوذج يبني اجلدول
  

   

 

  
  

  

   

  
  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 
  

   
  

   
  

  : التالية الصفات املترشح املوظف يف تتوفر أن يشترط كما
 العلمي املؤهل   
 األم الوطن خارج العيش يف السابقة اخلربة   
 ،التعامل يف الود و اللباقة   
 الديين أو العرقي التحيز عدم   
 الثقايف التفاعل التكيف على القدرة .  

 التركيز ذو التوظيف حنو تتجه الكفة اآلن و. العرقي التركيز ذو التوظيف منط) السبعينيات( العوملة مرحلة أوائل يف ساد لقد
  .  مليالعا

  .. اإلداري االتصال:  ثامنا
 اإلداري االتصال يتم لكي و. االتصال على القدرة هي ج.م.ش يف للعمل املرشح املدير أو املوظف يف أمهية املهارات أكثر من

  :  املوايل باجلدول يلي كما هو توظيفهم جيري الذين املوظفني أمناط فإن التابعة، الشركة و األم الشركة بني بسهولة
   



  ٦١ . إعداد هتان                                                                                                                                           أمحد باليل - د/  إدارة اإلعمال الدولية

  اإلداري لالتصال املؤهلني املدراء أمناط يبني اجلدول
  

  

 

  

  
  

   

 

  

   

  

 إىل الشركة تنتقل ملا و. هلا التابعة بالشركة الفعال االتصال لتحقيق عديدة بدائل ج.م.ش أمام أن نالحظ تقدم ما على بناءا
  :  عن البحث يف تبدأ   Globalization      العوملة مرحلة
  .   جنسيتهم عن النظر بغض الدويل املستوى على للعمل مدربني اءمدر  
 خصيصا األمريكية املتحدة الواليات يف تدربوا ممن هنود مدراء توظيف إىل األخرية آونة يف( األمريكية( ج.م.ش بعض اجتهت
  . اهلند يف والعاملة التابعة شركاا يف للعمل

  : املغرتب ويلالد للمدير املهمة و الدقيقة املهارات من
 واإلصغاء والصرب االتصال مهارات.  
  : مثل أخرى مهارات جانب إىل

o   الوظيفية الكفاءة                o   معهم عالقات وبناء اآلخرين مع التحدث على القدرة   
o   األجنبية اللغات يف التحكم     o   اخلارجية البيئة مع األسري التكيف قابلية   .  

  .. الدوليني ملدراءا تدريب:  تاسعا
 تقدم منها، والثقافية واالجتماعية والتجارية املالية اجلوانب وباألخص الدولية األعمال بيئة مع التكيف و التأقلم ألمهية نظرا
  : الربامج هذه من و عاملي، نطاق على للعمل املرشحني و للمدراء التدريب برامج من العديد ج.م.ش

 لالستثمار املضيفة للدول عمل بزيارة للقيام املديرين إعداد برامج.  
 اللغات أو اللغة الستخدام التدريب برامج .  
 املضيف البلد عن خمتصرة تقارير لكتابة املديرين إعداد برامج.  
 األعراف الربوتوكوالت، ( :بـ واخلاصة املضيف البالد يف السائدة الثقافة مع التعامل على وأسرته املدير تدريب 

  ). اخل..الوطنية و الدينية املناسبات يافة،الض االجتماعية،
 متخصصة معاهد يف للمدراء العامة اإلدارة برامج.  
 املضيف البلد يف التجارية األعراف ضمن التفاوض تقنيات خبصوص برامج   .  
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  عشرعشر  الثانيةالثانية  احملاضرةاحملاضرة
  الدوليةالدولية  املاليةاملالية  اإلدارةاإلدارة

  
  .  احملاضرة أهداف

   االستثمار وإدارة الشركات بتمويل املتعلقني بشقيها الدولية املالية إلدارةا وأمهية ملدلول الطالب وإدراك فهم  .١
  .احمللية البيئة يف املالية باإلدارة مقارنة الدولية املالية اإلدارة خصوصية على الوقوف  .٢
  . للشركات الدويل التمويل أساليب مبختلف علما إحاطته  .٣
  . إدارا وسبل الدولية ةالبيئ يف املالية املخاطر مبختلف تعريفه  .٤

   ..  الدولية املالية اإلدارة ماهية : أوال
  :  املالية اإلدارة مفهوم - ١

 حبيث املوجودة األموال ،وإدارة تكلفة بأقل والتشغيلية الرأمسالية العمليات بتمويل الكفيلة األموال بإجياد املالية اإلدارة تتعلق
  .  الوقت اتذ يف احلاجة عند متاحة وتكون دخال حتقق
  :  أساسيني شقني الدولية املالية لإلدارة فإن هنا من

   الشركات؛ بتمويل يسمى ما أو األموال بإجياد يتعلق .. األول -ا
  .  االستثمار بإدارة يسمى ما ،أو املتاحة األموال هذه بإدارة يتعلق  .. الثاين -ب

  :  الدولية املالية اإلدارة - ٢
 وسلطات خمتلفة عمالت لوجود مثال وذلك تعقيدا أكثر ستكون العملية فان دولية مبعطيات املالية ارةاإلد مفهوم قدمنا ما إذا

  .  خمتلفا بعدا اإلدارة هلذه يعطي مما خمتلفة، ونظم خمتلفة وبورصات مال رأس تكلفة ،وبالتايل خمتلفة فائدة أسعار و خمتلفة نقدية
  :  الدولية األعمال يف احملاسبة - ٣
 منها لكل أن علما احملاسبة، توفرها اليت البيانات قاعدة على تقوم األخرية هذه ،الن الدولية واملالية احملاسبة بني وثيق تباطاالر إن

  .  خمتلفة وظيفة
  :  لدينا الدولية احملاسبة أمام املطروحة املشاكل ومن
 العمالت ترمجة   
 احلسابات توحيد   
 الشهرة اسم معاملة   
 الدول عرب ختتلف املطلوبة اسبيةاحمل العمليات تفاصيل   
 التضخم    

  : الدولية البيئة يف الضرائب - ٤
    الدولية والضرائب احمللية الضرائب -ج            الضريبية االتفاقيات -ب.         الضرييب االزدواج قضية -ا 
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  ..  دوليا الشركات متويل: ثانيا
  :  بالدين التمويل - ١

   ومشتقاا؛ السندات خالل من أو مباشرة البنوك خالل من إما بالدين التمويل يتم
   الديون؛ من النوع هذا ارتفع فقد املالية البيئة يف احلاصلة التطورات وبفعل

   وحملية؛ عاملية بنوك عرب األصلي بلدها خالف بعيدة أماكن يف القروض عن تبحث أن الشركات بإمكان أصبح لقد
   األصلي بلدها خالف سوق من أكثر يف متداولة بعمالت ومةمق سندات طرح بإمكاا أصبح كما
 من األموال مجع ميكن حيث بلد أي يف جيدة فكرة أية أمام عائقا تعد مل االقتصاديني بعض يرى ما حسب املال رأس ندرة إن

  . الشركة مقر خارج عديدة أماكن
   : املساهمني حقوق خالل من التمويل - ٢

 املسامهون؛ يقدمه ما أي املال ورأس الدين من ليفةتو من أصوهلا الشركات متول   
 بني قوية اعتمادية درجة هناك حيث% ٨٠ مثال اليابان يف تصل إذ البلدان، بني األصول متويل يف الديون نسبة وختتلف  

   اإلدارة؛ ذهن يف أهم البنك إرضاء جيعل مما والشركات البنوك
 على أعينها الشركات تضع لذا% ٥٠ تفوق اليت املسامهني حبقوق لتمويلا لصاحل الغربية الدول يف النسبة تقل بينما 

   البورصة؛
 قليل وحجمه بدايته يف يزال فما الرئيس مقرها خارج الدول بورصات يف أسهمها بطرح الشركات قيام حيث من أما 

  . نسبيا
  :  النقدي التدفق إدارة - ٣

 سيولة على احملافظة هو وهدفها للشركة، املالية املوارد يف والتحكم بريالتد تعين املالية اإلدارة بأن سبق فيما علمنا لقد 
   املالية؛ األصول من أرباح وجين  أهدافها لتحقيق سعيها يف الشركة

 وبذلك احلاجة عند متوفر املال أن من للتأكد املستقبلية االحتياجات مع النقدي التدفق لتكامل تعمل أن إذن اإلدارة على 
  .البديلة الفرصة تكلفة طبعا ذلك يف مبا تكلفة وبأقل توقف دون نشاطاا لمتوي من تتمكن

  :  لألموال الداخلية املصادر - ٤
 ا، بني األموال حتريك حمليا اإلدارة تستطيع مثلمالدى حاجة توجد حيث الدويل املستوى على أكرب فرصة هناك إدارا 

   شركاا؛ بني وفرضه بل ذلك تشجيع أحيانا لياالع اإلدارة واجب ومن أخرى، لدى وفوائض الفروع بعض
 للشركة التابعتني الزميلتني للشركتني منفعة فيه التابعة الشركات بني الدفع تأجيل فمجرد أشكال، عدة ذلك يأخذ قد 

  .اجلنسيات متعددة
  :  العامل املال رأس إدارة - ٥

 واحلسابات) التحصيل حتت(املدينة واحلسابات السلعي واملخزون البنوك لدى الشركة باسم النقد العامل املال رأس يشمل
  .الدائنة
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 معدالت اختالف وبسبب التحويل على قيودا تضع اليت احلكومية القوانني بسبب البلدان عرب العامل املال رأس إدارة تتعقد
  . العمالت أسعار يف والتغيري التضخم

  : يلي ما تقتضي ليمةالس اإلدارة أن جند فإننا السائل النقد إدارة أخذنا لو
 الرئاسة احتياجات وكذا الزميلة الشركات واحتياجات التابعة الشركات احتياجات معرفة .   
 املركز إىل التابعة الشركة من الزائد النقد لتحويل وسيلة أحسن معرفة .   
 ذلك بعد النقد الستخدام وجهة أحسن معرفة.  

 أو إدارية كمصاريف األموال لتحويل الشركات تتبعها أخرى وسائل فهناك األرباح حتويل من حتد أو متنع القوانني لوكانت
 خالل من التحويل يتم حبيث تابعة أخرى من تابعة شركة تتقاضاه الذي التحويل سعر باستعمال أو فنية أقساط على أتاوات
  . الطرفني أحد دعم بغرض تدنيتها خالل من وحىت األسعار تضخيم

  .. االستثمارية واحملافظ والعمالت خمالتض خماطر إدارة:  ثالثا
  :  التضخم خماطر إدارة - ١

 يعرف صار األسعار استقرار إن بل التضخم درجة كانت مهما الداخلية األسعار يف تضخم من يعاين ال قطر هناك ليس 
   ؛)العام يف% ٥ من أقل(طفيف تضخم بأنه

 تلغ مامل االقتراض بذلك مشجعا اخلصوم عبء من يهف يقلل الذي الوقت يف املالية األصول قيمة من التضخم ينخر 
   جاذبيته؛ الفوائد نسب

 خارجيا مث ومن داخليا الشرائية القوة متدهورة عملة صاحبة العادة يف هي عالية تضخم معدالت من تعاين اليت األقطار   
 استثمارها أو العايل مالتضخ صاحب القطر من بسرعة العملة إخراج يف يتمثل التضخم حالة يف الطبيعي الفعل رد 

   صعبا؛ األموال إخراج كان إذا) شابه وما العقار( بالتضخم سلبا تتأثر ال عينية أصول يف لكن داخله
 النوعية، تغيري(خمتلفة حللول اللجوء املدخالت،أو أسعار ارتفاع عند املنتجات أسعار رفع إىل اللجوء أيضا هناك 

   ؛..)احلجم املكونات،
 كثرية جماالت يف والتخطيط اإلدارة من جزء وذلك مبعدالته التنبؤ على القدرة تقتضي خمالتض آثار حماربة .  

  :  العمالت صرف أسعار تقلب خماطر - ٢
 أسعار جلعل السلطات تسعى وبينما ليوم، يوم من يتغري منها كثري وأصبح الثابتة األسعار ذات العمالت عهد انتهى 

   ماقائ التقلب خطر يبقى مستقرة عمالا
 هي االنكشافات من أنواع ثالثة إىل العمالت أسعار يف التغري احتمال يؤدي :  

  :  احملاسيب االنكشاف -ا
 يف أخرى عملة أية أو املقر عملة إىل املضيف البلد عملة من) اخلتامية احلسابات(املالية البيانات ترمجة عند حيدث ما وهو  -

   تغريت؛ قد البعض بعضها مأما العمالت هذه قيمة فيه تكون الذي الوقت
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 ال( ذلك قبل حىت أو املالية السنة اية يف املوحدة بياناا بإعداد األم الشركة قيام عند خسارة أو ربح إىل الترمجة تقود -
    )حقيقي نقدي بتدفق األمر يتعلق

 حساب إىل أو واخلسائر األرباح حساب إىل إما واخلسائر األرباح ترحيل ميكن املتبعة احملاسبية الطريقة على اعتمادا -
  .خاص

  :  التبادل انكشاف -  ب
 بسبب السداد ساعة حتني عندما املستلم أو املدفوع املبلغ يتغري فيه والذي املدينة أو الدائنة احلسابات قيمة يف التغري هو -

   السداد؛ ووقت االلتزام وقت بني ما العملة سعر تغري
  .اخلارج يف معامالت أو جتاري بتبادل نشأت أجنبية بعملة التحصيل حتت ركةللش حبسابات يتعلق األمر أن أي -

  : االقتصادي االنكشاف -ج
   املستقبلية؛ عملياا على العملة سعر يف التغري يؤثر عندما ككل الشركة قيمة تتغري -
 سعر يرتفع بأن سوقها يف رةاملصد السلعة أسعار الرتفاع جمد غري الشركة عليه تعتمد الذي التصدير يصبح أن مثاله -

 املتحدة، الواليات داخل من تصدر كانت إذا التنافسية ميزا فقدت أا املصدرة األمريكية الشركات وجتد مثال الدوالر
  .املستقبلية قيمتها تقل وبذلك

  : العمالت أسعار خماطر إدارة - د
  : هي رئيسية بنود أربعة العمالت أسعار خماطر إدارة تتضمن
 االنكشاف حجم وقياس دحتدي   
 العمالت وأسعار االنكشاف ويتابع يرصد معلومات نظام وتنفيذ تصميم   
 االنكشاف من للحماية استراتيجية وضع   
 االستراتيجية تنفيذ عن املسؤول من حتديد.  

  :  الدولية االستثمارية احملافظ إدارة - ٣
 أثبتت كذلك االستثمارية، احملفظة تنويع يقتضي املخاطر لتقلي أن إىل حمليا االستثمارية احملفظة نظرية توصلت مثلما 

   متنوعة؛ خارجية) وسندات أسهم(مالية أوراقا االستثمارية حافظته تتضمن أن للمستثمر األفيد من أنه الدراسات
 تصل أن إىل املخاطر وتدنت الدخل استقر كلما احلافظة يف فيها املستثمر الشركات عدد زاد كلما أنه هي التنويع ميزة 

   بعده؛ تنخفض ال حد إىل
 وطرق أساليب فهناك حمليا، يكون أن ينبغي وكم خارجيا، يكون أن ينبغي وكم للحافظة، املثايل الشكل أما 

  . اال هذا يف تساعد خاصة ومؤشرات
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  عشرعشر  الثالثةالثالثة  احملاضرةاحملاضرة
  الدويلالدويل  التسويقالتسويق  يفيف  موضوعاتموضوعات

  ))اإللكرتونيةاإللكرتونية  والتجارةوالتجارة  احلرةاحلرة  التجارةالتجارة  مناطقمناطق((
  : احملاضرة أهداف

  .الدويل التسويق وطبيعة مباهية الطالب تعريف  .١
  . الدولية املعامالت وترقية  دعم يف احلرة التجارة مناطق ودور ألمهية الطالب إدراك  .٢
  .اجلنسيات املتعددة للشركات بالنسبة احلرة التجارة مناطق مزايا و أهداف و ألمهية، الطالب استيعاب  .٣
  .تطورها ومراحل اإللكترونية التجارة مفهوم لبالطا تعريف  .٤
  .الدولية املعامالت وسرعة حجم تطوير على أحدثتها اليت اآلثار و اإللكترونية التجارة لتطبيقات الطالب استيعاب  .٥

  : مقدمة
 الدولية األعمال ترقية و لبعث فعالة أداة الدويل التسويق يعترب .  
 الدولية املعامالت واستمرار لقيام املدعمة والتسهيالت التحتية البنية لتوفري ةأدا احلرة التجارة مناطق تعترب كما .  
 الدولية املعامالت وسرعة حجم رفع يف اإللكترونية للتجارة الفضل ويرجع.  

  .. الدويل التسويق طبيعة و ماهية:  أوال
   . الدويل التسويق مفهوم .١

 مبستوى إشباعها على والعمل ورغباته حاجاته واكتشاف الدويل املستهلك إىل الوصول  أنه  على الدويل التسويق تعريف ميكننا
  . الدولية البيئية القيود ظل يف املؤسسة أهداف لتحقيق التسويقية والنشاطات اجلهود وتنسيق  املنافسني يف من أفضل

 أهداف ويعزز حيقق مبا الدولية قاألسوا يف الفرص واستغالل الختيار وتوجيهها املؤسسة موارد تعبئة عملية إذن فهو  -
  .  ”الطويل و القصري املديني، على االستراتيجية الشركة

  . الدويل التسويق وأهداف  أهمية .٢
  :  يف الدويل التسويق أمهية تكمن املنظور، هذا من
 ورغباته حاجاته واكتشاف الدويل املستهلك إىل الوصول   
 سنياملناف من أفضل مبستوى إشباعها على العمل.  
 مع يتوافق مبا الدويل املستهلك متطلبات مقابلة بغرض) والبشرية املادية، املالية،( املؤسسة موارد كافة توجيه و تعبئة 

  . والطويل القصري املدى على الدولية للمنظمة االستراتيجية األهداف
 وليةالد األعمال بيئة تقدمها اليت الفرص الستغالل التسويقية واألنشطة اجلهود تنسيق   
 األعمال ببيئة اخلاصة البيئية القيود من جمموعة ظل يف) الدولية املنظمة و الدويل املستهلك( املبادلة أطراف أهداف حتقيق و 

  ): املخاطر( الدولية
 القانونية و سياسية   
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 الفائدة معدالت العمالت، أسعار التضخم،( مالية (...  
 جتارية   
 اخل..اتاملعتقد القيم،( ثقافية و االجتماعية .(  

  . الدويل التسويق إدارة  منهج .٣
  : بـ واخلاصة األساسية القرارات باالختاذ يتعلق حيث الدولية األسواق خبدمة املتعلقة املسائل بإدارة يعىن الذي املنهج إذن هو 

 الدولية األعمال مزاولة عدم أو ومزاولة الدخول   
 الدولية األسواق إىل للدخول الزمين التوقيت   
 نامية دول أو متقدمة دول( إليها الدخول الواجب األسواق نوع (...  
 املناسبة االستراتيجية انتقاء أي الدولية، السوق وخدمة الدخول كيفية :  

O واستراد تصدير( جتارية مبادالت (  
O مباشر غري أو املدى بعيد  حقيقي تواجد مع مباشر( خارجي استثمار (  

   . الدويل التسويق خصوصية - ٤
  . والنظريات والتقنيات واألدوات الفلسفة حيث من احمللي التسويق وبني بينه كبري تشابه اكهن
 حصرها وميكننا) الدولية البيئة مستوى على( ممارسته طبيعة إىل أساسا ترجع واليت ا ينفرد اليت اخلصوصيات بعض هناك أن إالَ
  :  التالية ااالت يف

 فيهما املمارسات اختالف إىل احلال بطبيعة يؤدي لدويلوا احمللي السوقني بني االختالف   
 ومشاكل واعتبارات قانونية إجراءات( خمتلفة حتديات هناك أن يستلزم اخلارجية لألسواق بالنسبة احلدود عرب العمل 

  ) املخاطر من جمموعة أي خاصة
 دويل منظور نم) الترويج التوزيع، السعر، املمنتج،( التسويقي املزيج لعناصر ينظر أن جيب .  

   . الدويل التسويقي املزيج سياسات- ٥
  : لدينا ذلك على وكمثال احمللية األسواق يف عنها الدولية األسواق يف الدويل التسويقي املزيج سياسات ختتلف

  :  املنتج لسياسة بالنسبة )١
  : مستوى على خاصة االختالفات هذا نالحظ أن ميكن و

 والثقافات واقاألذ باختالف التصاميم اختالف   
 اإلنتاج تقنية  
 البيئي التلوث قضايا يف(  البيئة اعتبارات .(  
 اخل..والسالمة واألمن باجلودة اخلاصة املعايري بعض احترام .  

  : التسعري لسياسات بالنسبة )٢
 األسعار حتديد يف خمتلفة بأساليب احلكومات تدخل   
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 ا األسواق تنوعلسعرا على وبالتايل الطلب على وانعكاسا  
 العمالت بأسعار التأثر   
 ا التوزيعية قنوات طولالسعر على الوسطاء بفعل وتأثريا   
  ..  الدويل التسويقي خاصة موضوعات:  ثانيا

  ): احلرة املناطق - ١(
  :  مفهومها .١
 إجراءات دون املمنوعة غري البضائع من الكثري تدخلها واليت بالسكان مأهولة وغري ومعزولة مغلقة جغرافية مساحة هي  •

  . للدخول ورمسية مجركية
  :  مناطق مبثابة احلرة التجارية املناطق اعتبار ميكننا هذا على وبناءا
 بالسكان مأهولة غري ومعزولة مغلقة جغرافية   
 باقي عن بكاملها معزولة مدينة يف تكون أن ميكنها كما منه، مقربة على أو جوي مطار أو حبري ميناء ضمن تقع 

  .لةالدو أجزاء
 م ملمارسة واملستثمرين التجار قبل من لالستخدام خمصصة تكوناحلرة املناطق قانون نصوص حدود يف فيها نشاطا 

  .  التجارية
 اجلمركية، بالرسوم اخلاصة اإلعفاءات من تستفيد   
 النطاق خارج تقع بذلك فهي إدارية أو فنية قيود أو مجركية رسوم أي بدون الصناعة فيها تقام أو البضاعة إليها تدخل 

  .للدولة اإلداري و اجلمركي
 توزيعها، إعادة و عليها احلفاظ بغرض العابرة البضائع لتخزين تستخدم   
 فيها تتم اليت األنشطة من أخرى أنواع على املباشرة غري الضرائب دفع جتنب أو االسترياد رسوم دفع بتأخري تسمح .  

  . غاياتها و احلرة املناطق أهداف. ٢
    )احلوافز من جمموعة تقدم( األجنبية االستثمارات جذب -١
   الصادرات وترقية ترويج خالل من األجنيب النقد توفري -٢
   فيها مباشرة بصفة املتوطنة والشركات الصناعات يف عمل فرص خلق -٣
     خمتلفة مناطق يف االجتماعية و االقتصادية التنمية حتقيق -٤
   واإلدارية يةالفن واخلربة التكنولوجيا نقل -٥
   احمللية موارده استخدام خالل من للبلد التجارية احلركة تعزيز -٦
  . والنقل اخلدمات قطاعي تنشيط -٧
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   احلرة التجارية املناطق حوافز و مزايا .٣
 من مجلة العموم لىع حصر ميكننا أنه إالَ. أخرى دولة و دولة بني ما احلرة التجارية مناطق توفرها اليت املزايا و احلوافز تتفاوت
  : التايل النحو على املتعاملني والتجار للمستثمرين توفرها اليت املزايا و احلوافز
  ). أساسية بضاعة تركيب يف تدخل أجزاء( مصنعة النصف واملواد األولية املواد استرياد على الضرائب من اإلعفاء  .١
   الدولية، عمالاأل لتسهيل األساسية اخلدمات و التحتية البنية توفري  .٢
 اخلاصة التنظيمية كذا و التقنية و الفنية اإلجراءات لكافة املتابعة و اإلجناز و اإلشراف يتوىل إداري جهاز توفري  .٣

  .احلرة التجارية باملناطق املتعلقة باالستثمارات
  .  ا املتواجدة التجارية والشركات للصناعات التخصصات خمتلف من الالزمة العمالة توفري  .٤
  .. الدويل التسويقي خاصة موضوعات:  ثالثا

  ): اإللكرتونية التجارة - ٢(  
  :  وطبيعتها مفهومها .١

) الويب( العاملية العنكبوتية الشبكة املسمى األنترنت خالل من التجارة - اإللكترونية التجارة- مصطلح يعين الناس، من للكثري
World Wide Web (WWW (  

  :مثل األنشطة، من الكثري تشتمل ،)Electronic Commerce or  e-Commerce( فهي
  B to B األخرى األعمال مع األعمال جتارة  .١
   B To C األفراد مع األعمال جتارة  .٢
   وختطيطها األفراد، تعيينها و وبيعها، شرائها، أنشطة دعم يف الشركات تستخدمها اليت الداخلية العمليات  .٣
  . اال يف رىاألنشطةاألخ من ذلك وغري  .٤
 وتسويق توزيع و إنتاج عمليات من متكاملة جمموعة: "أا على اإللكترونية التجارة ،)WTO( للتجارة العاملية املنظمة تعرف
  ".إلكترونية بوسائل املنتجات وبيع
 يشري اإللكترونية التجارة ممفهو إن:" التايل املفهوم اإللكترونية للتجارة بريتلي نيكوالس األمريكي االقتصادي اخلبري أعطى كما
  تشتمل فهي. الشركة إىل أو املتجر إىل الذهاب دون اإللكترونية الربامج وتفريغ الدولية اإلنترنت شبكة عرب املنتجات تسويق إىل

  . ”أحجامها من ويزيد التجاري التبادل عملية يسهل مبا الدويل أو احمللي املستوى على الشركات خمتلف بني االتصاالت
  : منها عدة أشكاالً اإللكترونية التجارة تتخذ تقدم، ما ضوء على و

 اخل..التلفاز وجهاز والفاكس اهلاتف مثل الشبكات من غريها أو اإلنترنت عرب اخلدمات و السلع عرض   
 الدفع وسائل من بغريها أو النقدية بالبطاقات النقدي الدفع عمليات مع البيع إجراء   
 اإلنترنت ىعل افتراضية متاجر إنشاء   
 التوزيع بأنشطة القيام   
 اإلنترنت عرب وغريها النقل،الشحن خدمات املالية،: اخلدمات ممارسة .  
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  : اإللكرتونية التجارة جماالت .٢
  :  خمتلفة أنشطة تشمل عديدة جماالت اإللكترونية التجارة تغطي
 والتفاوض والشراء، البيع   
 اخلدمة أو السلعة عن املعلومات تقدمي   
 الصفقات( اإللكترونية اخلدمات و السلع عقود امإبر   (  
 الشراء و البيع أوامر إعطاء   
 الصفقات وتنفيذ التعاقد لعمليات اإللكترونية املتابعة   
 خارجها أو الشبكات عرب واخلدمات للسلع الفوري االستالم   
 املالية لاللتزامات الفوري السداد و املدفوعات تسوية إىل إضافة .  

  : اإللكرتونية لتجارةا تطور. ٣
 واالستفادة اإلنترنت شبكة استخدامات تنوعت العامل مستوى على اإلنترنت مستخدمي لعدد املتنامي االزدياد ومع 

 واخلدمية منها السلعية االقتصادية القطاعات خمتلف يف اإللكترونية التجارة جمال بينها ومن احلياة، مناحي خمتلف يف منها
  . وغريه وإعالن  ترويج و ويقتس و شراء أو بيع من

 لالتصاالت الدويل االحتاد ويشري )ITU (حيث مستمر، تزايد يف لإلنترنت املستخدمني عدد أن إىل :  
 م١٩٩١ يف مستخدم مليون ٤.٥ بلغ   
 م١٩٩٦ عام يف مليون ٦٠ بلغ حىت تضاعف مث ،   
 وتوقع )ITU  (مستخدم ونملي ٦٠٠ إىل م٢٠٠٦ عام يف اإلنترنت مستخدمي عدد يصل أن .  

 قدرت حيث خمتلفة، قطاعات يف اإللكترونية التجارة حجم يف منو لإلنترنت املستخدمني أعداد يف التطور هذا صاحب وقد
 كما املستهلكني، تسوق حجم إمجايل من% ١٣ حنو ميثل م١٩٩٩ عام يف اإلنترنت شبكة عرب التسوق أن املصادر بعض

  . م٢٠٠٧ عام حبلول% ٢٦ إىل تتضاعف أن توقعت
  : بني اإللكترونية التجارة لتطور الكمي النمو إىل اإلحصاءات وتشري
 األعمال قطاعات )B2B (  
 واملستهلكني األعمال بني وكذلك )B2C (املختلفة اجلغرافية املناطق حبسب م٢٠٠٢ عام منذ .  

   .  ٢٠٠٢ مند امع كل تقريباً يتضاعف اإللكترونية التجارة حجم إمجايل أن إىل أيضا الدراسات تشري كما
  : اإللكرتونية التجارة فوائد .٤

 ملا األول واملطور األول املستفيد هي هلا، التابعة الشركات و   اجلنسيات املتعددة الشركات أن شك ال تقدم، ما كل على فبناء
  .اإللكترونية بالتجارة حاليا يعرف
  :  عموما اإللكترونية التجارة فوائد أهم ومن
  . أمناطها و أشكاهلا اختالف على الدولية باألعمال اخلاصة القرارات اختاذ لدعم الالزمة وماتاملعل توفري  .١
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    )اخل..السيارة البيت، املكتب،( فيه نتواجد الذي املكان من الشراء إمكانية   .٢
   )والدولية يةاحملل( األسواق يف املنافسة لزيادة كنتيجة عالية جودة ذات منتجات على احلصول املستهلك متكني  .٣
    )اخل..الشكل اللون،( مباشرة املنتجات معاينة  .٤
  ).واإلعالن التوزيع( التسويقية التكاليف يف التخفيض من الشركات متكني  .٥
  . )اجلهد تقليل( التفاوض عملية وتسهل السريع االتصال متكني  .٦

  
   
  
  
  
  
   
  
  
  
  ..  رؤوس أقالم للمحاضراتاحملاضرة الرابعة عشر : مالحظه   
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