
النمَو السريع و المتزايد لألعمال الدولية في مجاالت التبادل التجاري و هو التي ميزت العالقات الدولية السمات 

 )التدفقات التجارية و المالية ( االستثمارات و اآلدوات المالية

 السبب 
 اآلسواق العالمية انفتاح 

 :الهائل و السريع في النمَو 
 )إنتاج حديثة ومتطورةأساليب، أدوات و أنظمة )التكنولوجيا الصناعية و اإلنتاج 

 اإلعالمية االلكترونية و تكنولوجيا المعلومات، االتصاالت 

 لألموالالبنوك على التحويل الفوري قدرة 

 إلدارتهاالمراكز المالية و ظهور اآلساليب الحديثة انتشار 

 : مفهوم اآلعمال الدولية
 للدولةالجغرافية الحدود لسلعة أو خدمة يتعدى تاجر استثماري أو تجاري لمنتج أو أي نشاط 

  :على أنها( Shiva Ramu)يعرفها 
 أكثرأي نشاط تجاري أو خدمي تقوم به أي منظمة أعمال عبر حدود وطنية لدولتين أو  

 

معامالت بين أفراد و فهي ( البلد اآلم)اآلصلية التي تقوم بها الشركات الكبيرة التي تمتلك وحدات تشغيلية خارج بلدانها اآلنشطة 

، تمتاز بالديمومة ويمكن التأثير عليها بأشكال مختلفة؛ وهو ما استثمارات متنوعة منشآت من دول مختلفة في شكل أنشطة تجارية أو 

 يشكل مجاال إلدارة اآلعمال الدولية

  :أول نقطة مهمة في المقرر 

 نسيات يجب معرفة االختصار ألنه سيتكرر كثيراجتعددة المركات شتعني ( ش م ج)االختصار 

 المحاضرة األولى



 : المباشراالستثمار األجنبي 
 فيهامسار المنشأة المساهم على يمكن للمستثمر التأثير ، خارجية في شركات عاملة أو المساهمة فيها وتملك أصول شراء 

 : غير المباشراألجنبي االستثمار 

 ال يمكنه التأثير في مسار المؤسسةتصدرها مؤسسة أجنبية أخرى بهدف الربح و (سندات, أسهم )شراء أوراق مالية 

 : الشركة الدولية

 مباشر أو غير مباشرمن خالل استثمار ، أكثر من بلدفي أنشطة اقتصادية في تمتلك أو تتحكم 

 تمتلك طاقة إنتاجية في أكثر من بلد

 الستراتيجية واحدةوفروعها وفقا تدير طاقاتها 

بينها وبين - ، بين رئاستها وفروعها أوإطارا لنقل اآلموال واآلفراد والسلع واآلفكار تشكل 
 زبائنها والشركات اآلخرى



يميز بعض 
المختصين 
في إدارة 

اآلعمال ما 
بين ثالثة  

آنواع 
للشركات 

 الدولية

 (  I-Company)الشركة الدولية 

 تكون قاعدة ومحور أعمالها في موطنها

  (M-Company)الشركة متعددة الجنسيات

 تتخذ أكثر من موطن

  ( G-Company)الشركة العالمية 

 ليس لها موطن محدد من حيث التوجه والنظرة ألعمالها



أنواع 
أخرى 

لألعمال 
 الترخيص  الدولية 

شركة آجنبية تسمح لشركة أخرى في بلد أخر 

باستعمال تقنية معينة أو باستخدام اسم تجاري 
 بمقابل مالي

 تسليم المفتاح 

 تتعهد شركة أجنبية بإكمال مشروع بكاملة أو جزء منه حسب االتفاق وتنفيذ المشروع من مراحله األولية حتى مرحلة التشغيل 

 االستثمارات المشتركة 

ج في استثمار مشترك مع .م.شراكة دولية يبن شركتين دولية لتنفيذ مشروع في بلد ثالث ،وقد تدخل ش

 ثالثة بدائل هي شريك محلي في بلد أجنبي؛ وأمام إدارة هذه المشروعات المشتركة 

 عقود التصنيع 

ج  مع شركة وطنية في الدولة المضيفة لقيام .م.تتفق ش

احد الطرفين نيابة عن الثاني بتصنيع وإنتاج سلعة 

معينة أو وضع عالمة الشركة اآلخرى عليها وشحنها 

 (اتفاقيات إنتاج بالوكالة وهي طويلة اآلجل)إليها 

 عقود اإلدارة 

تقوم شركة أجنبية بإدارة منشأة في بلد أخر مقابل أو 

 نصيبا في اآلرباح

 )الوكالة (عقود التصدير
بتوظيف  ) الطرف اآلصيل (اتفاقية بين طرفين يقوم

لبيع أو تسهيل أو إبرام اتفاقيات بيع ( الوكيل)الثاني 

(  المستهلك)سلع ومنتجات الطرف اآلول لطرف ثالث 

يتلقى الوكيل عمولة عن كل صفقة وهو وسيط أو ممثل 

يحتفظ الطرف اآلول بعالمته التجارية على السلع , 
 وبملكية السلع إلى أن تتم المبادلة 

 إدارة مشتركة

 يهيمن عليها الشريك صاحب الحصة اآلكبرإدارة 

 إدارة مستقلة يكون للمشروع مدير عام مستقل عن الشريكين



 االحتكارات والتكتالت

 المطلق البضاعة سعيا للربح إنتاج أو تصريف الجزء الساحق من ج للسيطرة على .م.شهو تفاهم أو تكتل مجموعة من االحتكار 

 الكونسورسيوم

consortium   

 التروست

Trusts   

 السنديكات

Syndicates   

 الكارتل

Cartel  

من الشركات يتفق أصحابها على تقاسم أسواق مجموعة 
التصريف ،وعلى أسعار البيع ويحددون كمية البضائع 

 الواجب إنتاجها ، هذه المؤسسات تصنع وتبيع بشكل مستقل 

يتكون من أكبر التروستات أو المؤسسات من مختلف اتحاد 

على الخ ...الفروع الصناعية والبنوك والشركات التجارية 

 مشتركةأساس تبعية مالية 

 الكارتليتكون من شركات أكبر وأكثر تطورا من 

، اليحق لهم، وفق بصورة مستقلةالذين ينتجون أعضاؤه 

أحكام العضوية، بيع منتجاتهم أو شراء موادهم اآلولية 

 بأنفسهم، بل يولفون لذلك جهازا تجاريا مشتركا 

احتكار تصبح فيه ملكية جميع المؤسسات اآلعضاء ملكية 

الذين أصبحوا (فيه المالكون السابقون ويتقاضى مشتركة ، 

 وفقا لنسبة أسهمهم اآلرباح ( مساهمين



طبيعة 

اآلعمال 
 الدولية 

ترتكز دراسات اآلعمال الدولية على المشاكل الخاصة و الناتجة عن كون المنشأة الدولية تعمل في أكثر 

 )بيئة دولية(من دولة 

المنشآت الدولية حصرا على لم تعد (الكبيرة و الشركات الصغيرة تمارسها المنشآت الدولية اآلعمال 

 )فقطالكبيرة 

التسويق، المعدات \الخدمات، اإلنتاج\السلع(مختلفة المنشآت في اآلعمال الدولية أنشطة تمارس 

 )الخ..االفراد

 الدوليةللمنشأة البيئة الدولية في غاية اآلهمية في و المتغيرات البيئية المعايير 

 ( .تتميز اآلعمال الدولية بضرورة انسجام المنشأة الدولية مع الظروف البيئية الجديدة التي تعمل فيها

 (، و االجتماعية، و الحضارية والثقافية، والتكنولوجية، و القانونية، و السياسيةاالقتصادية

تمارس المنشأة الدولية أنشطتها في السوق الدولية في ظروف غامضة، ومتناقضة، تخضع للتغير 
بيئة اآلعمال ( أكبر لتحقيق االنسجام والتواؤم مع بيئة التعامل في البلد المضيفيستلزم جهد السريع ، 

 )الدولية



 الدولية ومكانتها من إدارة اآلعمال األعمال منهجية إدارة 

الدولية جزء من األعمال  ، تستخدم نفس المنهجية وتطبق نفس القواعد والنظم؛ ولكنها تأخذ في 

 فيهااالعتبار المضمار الدولي الخارجي ،دون إهمال للوضع الداخلي لكل دولة وأساليب األعمال  

اآلسواق الدولية من حيث الحجم والتوجهاتاختالف   

 االختالفات الواجب مراعاتها في إدارة األعمال  الدولية

 للدولواختالف الوحدات السياسية والتشريعية تباين 

 القوميةالسياسات الوطنية والنزعات تنوع 

 واآلعرافالعادات والتقاليد اختالف 

 والمصرفيةالنظم النقدية اختالف 



 المحاضرة الثانية

اعتماد التبادل افتراض 
الدولي على المقايضة 

 النقودبدل 

ثبات تكاليف الوحدة 

الواحدة مهما كان حجم 

 اإلنتاج

سهولة انتقال عناصر 

الدولة داخل اإلنتاج 

الواحدة  وصعوبة 

 الدولبين انتقالها 

إسقاط تكاليف النقل 

 والمواصالت
 العمالة التامة لالقتصاد

افتراض المنافسة 

 التامة

 نظرية الميزة المطلقة 
 آدم سميث

 فرضياتها



النسبية ( الميزة)نظرية النفقات   

 العمل هو أساس القيمة ديفيد ريكاردو 

فيه تخلف نسبي تتخلى الدولة عن االنتاج الذي يكون لديها 
 وتتخصص فيما لديها فيه تفوق مطلق

نسبيا األجور رخيصة ( النسبية لكل عنصر داخل البلد المعنيالوفرة تختلف أسعار عناصر اإلنتاج الختالف •

 (طبيعيةفي البلدان كثيرة السكان ، وتنخفض أسعارالمواد الخام في البلدان التي تحتوي على موارد 
عمالة أكثروبعضها يحتاج بعضها )اإلنتاج تحتاج السلع المختلفة إلى نسب أو كميات مختلفة من عناصر •

 (المالكثيفة رأس 

 نظرية نسب عوامل اإلنتاج 

 هكشر و أولين 

 نظريتهما على أساس نقدي 

 فرضيتا النظرية 

 إنتاجها نسبيايتم التبادل الدولي سيقوم كل بلد بتصدير السلع التي يتميز في حينما 
 . منخفضة نسبيا ،وبالمقابل يستورد ما يعاني فيه عجزا نسبيا من عنا صر اإلنتاج وستكون أسعارها

   (فهي تستخدم عناصر االنتاج التي تتوفر لديها, الدول تنتج وتصدر )

 النتيجة



 النظريات الحديثة

 نظرية الميزة النسبية هي السائدة بين االقتصاديين 

 الحديثةفي افتراضات النظرية ولكن التشكك 
 :من حيث 

تكلفة الوحدة يميل إلى االنخفاض مع زيادة اإلنتاج مما قد يقود متوسط )فرضية ثبات التكلفة ووفرة العناصر محليا رفض 

 ج بتخفيض اآلسعار لطرد المنافسين .م . إلى االحتكار عبر قيام ش

 يحاجون بإمكانية جلب المواد من الخارج لبناء الميزة النسبية فالميزة النسبية يمكن أن تخلق بالتركيز على صناعات بعينها 

  )أسباب تاريخية أو الصدفة أو الحماية( يرون كذلك أن هناك أسبابا أخرى قد تفسر التخصص

 وثرواتهاالدول على التجارة الخارجية يرتبط بمدى حجمها وبالتالي تنوع ظروفها اعتماد 

 )وتايوان مقارنة بالواليات المتحدةسنغافورة  (فيما تتخصص فيه أكفأ الصغيرة الدول ، )الكبيرة تميل لالكتفاء الذاتيالدول (



لماذا تتاجر 
الشركات مع 

 الخارج 

االستفادة من 
الطاقة غير 

 المستَغلة

تنويع 
وتقليل 
 المخاطر

تخفيض 
 التكاليف

تحقيق أرباح 
 إضافية

االستيراد 
وضمان 
 اإلمدادات



سياسات التجارة 

 الخارجية 

السياسة التجارية هي انعكاس لموقف الدولة ونظرتها إلى التجارة الخارجية كأداة لتحقيق مصالحها االقتصادية القومية 

 فهي بذلك عمل من أعمال السيادة 

 

دولة أهداف قومية تسعى إلى تحقيقها من خالل سياساتها االقتصادية المختلفة كل ل  

أنواع 

السياسات 

 التجارية 

السياسة 

التجارية 

 للدولة

الحمائيةالسياسة  التجارةحرية    

الوضع الذي تستخدم الحمايةهي 

فيه الدولة سلطتها العامة للتأثير 

المبادالت الدولية من حيث على 

 أشكالها المبادالتالحجم وطريقة تسوية 

 الرسوم الجمركية

 نظام الحصص

 الرقابة على أسعار الصرف

 الضرائب اإلضافية

 )مناهضةعراقيل إدارية ، شعارات (أخرى للحماية أساليب 

الذي ال تتدخل فيه هوالوضع 

الدولة في العالقات التجارية 

 الدولية



 المحاضرة الثالثة
 العولمة 

 يعني 

على  جعل الموضوع

 عالميمستوى 

 العولمة االقتصادية 
أعمالها تدير الشركات 

دون مراعاة للحدود 

 الجغرافية 

 المسببات الرئيسية للعولمة 

 التقنية 

الشركات 

متعددة 
 الجنسيات 

تحرير 

التجارة 

بين 

 الدول 

قيام اتفاقيات 

 الجات 

المنظمة قيام 

 للتجارة العالمية 

صندوق النقد دور 

 العالمي والبنك 

ازدياد 

التكامل 

 االقتصادي 

أوسع من تحرير 

 التجارة 

تسهيل انتقال 

 عناصر اإلنتاج 

يزيد التجارة بين الدول 

 ويرشد االستثمار 

تحرير 

 االقتصاديات 

   تحكيم قوى السوق

لتقليص دور الدولة في 

   النشاط االقتصادي

ابتداع طرق 
 اإلنتاج الشامل 

تحسين طرق 

 المواصالت 

تحسين وسائل نقل 

 ومعالجة المعلومات 

ونتيجة سبب 

 :وهي للعولمة 

في نشاط اقتصادي تتحكم 

 في أكثر من قطر

قدرتها على استغالل 
 الفوارق بين الدول

 مرونتها الجغرافية



 الدور المحوري للغات في تحرير التجارة 

 اجتماعات ومفاوضات كل عدة سنوات تناقش فيها مواضيع

 هدفه
 إزالة التفرقة في التبادل التجاري و تحرير التجارة بين أعضائها

 عملها

تخفيض التعريفة الجمركية 
تقليل استخدام الحصص 
تبني إجراءات تشجع التجارة بين الدول  

 المنظمة العالمية للتجارة 

 التفاقيات ألغات امتداد 

 على تأسيس منظمة التجارة العالية  ) دورة االراجواي ( 1994 المتعاقدون بمراكش في ابريلوافق 

 أعضاء في المنظمة الغاتكل اآلطراف المتعاقدة في أصبح 
 ومقرها جنيف سويسرا  1995ظهرت رسميا في 

 مهامها

 للتفاوض متعدد اآلطراف لتحرير التجارة الخارجيةمنبر 
 إدارة إجراءات تسوية النزاعات بين دول اآلعضاء

 إدارة استعراض آلية اإلجراءات السياسية
 العالميةالدولي ووكالئهما لتنسيق السياسات االقتصادية والبنك التعاون مع صندوق النقد 



 مبادئ منظمة التجارة العالمية 

مبدأ الدولة 

اآلولى 

 بالرعاية 

الدول ( تمنح لكل الدول اآلعضاء في االتفاقية

أي تخفيض جمركي تمنحه ألي  )المتعاقدة

 دولة شريكة لها في التجارة 

 باستثناء

 السلع المصنعة المستوردة من الدول النامية يمكن إعطاؤها أفضلية مقارنة بالسلع المصنعة من الدول المتقدمة
ليس من الضروري أن تنطبق معاملة ( كالمجموعة اآلوربية مثال)الميزات الممنوحة بين دول أعضاء في تجمع اقتصادي 

 اآلعضاء فيها على الدول غير اآلعضاء في تلك المجموعة
الدولة اآلكثر )الدول التي تفرق اعتباطيا  ضد واردات من دول أو دولة معينة يمكن للدولة المتضررة حرمانها من معاملة 

 (رعاية

 مبدأ الشفافية 

هي أي التزام اآلعضاء بنشر جميع 

المعامالت المتعلقة بالممارسات 

واإلجراءات والقواعد التي تمس 

التجارة بشكل أساس ي ، ويدخل 

ضمن هذا اإلطار عدم اللجوء إلى 

الحواجز غيرالجمركية ألنها غير 

  شفافة

مبدأ المعاملة 

 الوطنية 

ُيمنح المنتج اآلجنبي نفس 

المعاملة الممنوحة للسلع 

المحلية على صعيد التداول 

والتسعير والضرائب 
 والمواصفات



قيام مجموعة من الدول المتقاربة جغرافيا 
بزيادة ارتباطها اقتصاديا وذلك بفتح أسواقها 
أمام بعضها وزيادة التعاون بينها، وتوسيع 

 . نطاق السوق وزيادة  فرصة الرفاهية

 التكامل االقتصادي 

  

 زيادة الرفاهية وتحقيق النمو االقتصادي

 االستفادة من اقتصاديات الحجم

 زيادة الكفاءة اإلنتاجية

 توفير الفرص التجارية المختلفة

مزايا التكامل 
 االقتصادي 



 منطقة التجارة 
 الحرة 

 اتحاد جمركي 

 السوق 
 المشتركة 

 اتحاد اقتصادي 

 تكامل اقتصادي وسياسي تام 

إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين 

الدول اآلعضاء ، ولكل دولة الحرية في فرض 

 بينهارسوم أو تخفيضها فيما 

اتحاد جمركي ، ووجود إزالة الحواجز التجارية 

لعناصر اإلنتاج من عمالة ورأس مال السماح 

 بين األعضاء باالنتقال بحرية 

جمركي واحد اتحاد , إزالة الرسوم الجمركية 

الدول الدول األخرى ، لكل في مواجهة 

 موحدةاآلعضاء رسوم جمركية 

 (اآلندي هضبة حلف ) 

المشتركة مع درجة عالية من السوق نفس 

التنسيق في السياسات االقتصادية النقدية 

والمالية مع عدة قوانين مشتركة ومع خلق 

توحيد سلطة اتحادية كالبرلمان اآلوروبي و 

 العملة 

مؤسسات مشتركة جديدة كالبنك المركزي تنشأ 

وتزيد سلطات المؤسسات المشتركة القائمة 

الضرائب إلى أن تصير المجموعة وتتوحد 

 وكأنها دولة واحدة 



 المحاضرة الرابعة

 الدولية لألعمالها والمنظمات في مزاولتها التي تستعين بها الدول المفاهيم واالدوات والتقنيات المالية واالقتصادية 

 ميزان المدفوعات

 االقتصاد والسياسة لرجال االقتصادية وهو اهم المؤشرات 

 :وهو انعكاس لما يلي 

قيم البضائع المصدرة والمستوردة 
إيرادات الشركات الوطنية وشركات النقل والشحن االجنبية 
حركة السياحة ( إيرادات مواطني الدولة المقيمين بالخارج ( 
االرباح الرأسمالية المحققة من االستثمارات الخارجية 
 (سنة)فترة زمنية خالل  كافة اإليرادات القادمة من الخارج 

 مفهوم ميزان المدفوعات 
 االقتصاديةحسابي تسجل فيه قيم جميع التعامالت بيان 

 حسابي لجميع المعامالت التجارية واالقتصادية بينها بيان

 وبين سائر دول العالم 

 عن الصادرات زادت )الفائض في ميزان المدفوعات

للدولة االخرى في صالح الدولة ويكون (  الواردات 

 مدفوعاتهاعجز في ميزان 

 دائنـــــــــــ المقبوضات <><> الصادرات ـــــــــــ دائن 

 مدين ـــــــــــ المدفوعات <><> الواردات  ـــــــــــ مدين 

 مكونات ميزان المدفوعات 

 :يتكون من جزأين هما ( معامالت جارية)الحساب الجاري 
صادرات ويشمل التجارة المنظورة أي : الميزان التجاري 

 الملموسةالبلد من السلع  وواردات
الخدمات صادرات وواردات  :ميزان التجارة غير المنظورة 

 (نقل وشحن وتأمين وسياحة خارجيةأجور )غير ملموسة 

 ) المعامالت الرأسمالية ( حساب رأس المال

سنة تزيد مدتها من :  المعامالت الرأسمالية طويلة االجل

كاالستثمارات المباشرة والقروض طويلة االجل واقساط 

 سدادها

  

سنة مدتها عن تقل :  الرأسمالية قصيرة االجلالمعامالت 

بغرض تسوية العجز او الفائض في ميزان تحدث 
 .المدفوعات 



التي تحتفظ الودائع 

بها السلطات والبنوك 

لدى البنوك  االجنبية

 الوطنية 

صافي االحتياطات الدولية من الذهب 

 النقدي واالصول الثابتة 

التوازن الحسابي عملية حتمية في ميزان 

المدفوعات يتم بواسطة التحركات في 

 عناصر االحتياطات الدولية

الخزانة االجنبية اذونات ) االجنبية قصيرة االجلاالصول 

واالوراق التجارية التي بحوزة الدولة وهي التزامات على 

 االجانبالحكومات والشركات االجنبية والمواطنين 

العمالت االجنبية رصد 

التي  والودائع الجارية

تحتفظ بها السلطات 

النقدية الحكومية والبنوك 
 رقابتهاتحت الواقعة 

لدى السلطات  الدولة من الذهبرصيد 

 كأرصدةالنقدية وما تحتفظ به البنوك 



   (الدائنةلمجموع العناصر  مساويةفي الحسابين  المدينةالعاصر تكون جميع ) في ميزان المدفوعاتالتوازن 

 وذلك قد يحدث بصفة تلقائية ويكون توازن اقتصادي حقيقي، ال نحتاج الى تسوية

 

 التسوياتتحريك حساب من خالل  مقصودةبصفة يتم  الحسابيالتوازن 
 
 

عدم التوازن يؤثر على 

 وفرة العملة الصعبة 

 االختالل في ميزان المدفوعات 

عدم التوازن يؤدي الى 

 فرض قيود على االسترداد

يؤثر العجز في ميزان المدفوعات على 

 : األعمال  الدولية حيث ان

 ويستمر لسنوات( هيكليا) دائما الصادراتكبير في انخفاض  مؤقتا

 العجز في ميزان المدفوعات 



 اسعار صرف العمالت 

 هو القيمة:  سعر الصرف

 سوق بيع وشراء العملة:  سوق الصرف

 الخ...هيئات , وسطاء , بنوك 

 وظائف سوق الصرف 

 ألخرالقوة الشرائية من طرف  نقل
 

 العمالتللمتعاملين من تقلبات حماية  توفير

 

 )العرض والطلب)خالل والتحكم في االوراق االجنبية من بالموازنة للسوق السماح 



  تحديد اسعار صرف العمالت االجنبية

 اسعار صرف العمالت هي القيمة التي تبادل بها عملة بعملة اخرى ، ويتحدد وفقا لقوانين العرض والطلب

 تطورات تحديد اسعار صرف العمالت 

 :سعر الصرف على اساس قاعدة الذهب 
قبل الحرب العالمية االولى ، كانت قيمة العملة تحدد بوزن معين من الذهب يمكن 

 بهمبادلتها 
 الوارادت عن الصادراتهالعملة سلبا إذا زادت تتأثر 

 :نظام قاعدة تبادل الذهب 
بعد الحرب األولى، انهار نظام قاعدة الذهب ، وبعد قيام صندوق النقد الدولي نشأ 

نظام قاعدة مبادلة الذهب بالدوالر االمريكي كعملة وحيده قابلة لذلك وبسعر ثابت 

وبموجب ذلك ألزمت كل دولة بتثبيت قيمة  ) دوالر ألونصة الذهب الواحدة 35)

 . ارتفاع او انخفاض % 2,5 عملتها مقابل الدوالر مع امكانية تغييرها بمرونة

 : تعويم أسعار العمالت
م اعلنت الواليات المتحدة نتيجة عدم قدرتها على الوفاء ، انها ستبيع 1971في العام 

 .الذهب فقط للبنوك المركزية للدول وليس للبنوك التجارية والمؤسسات المالية 



 طريقة تحديد أسعار العمالت 

 نظرية تعادل القوى الشرائية 

 قيمة العملة تتحدد اوال داخل بلدها وفقا لما تستطيع شراؤه من البضائع في السوق المحلي 

 في الخارجكلما ارتفعت قيمتها الشرائية للعملة الوطنية في الداخل اذا زادت القوة 

 تفيد هذه النظرية على المدى القصير وفي حالة السلع التي يمكننا نقلها من بلد الى آخر 

 العالمي FISHER  فيشر مؤشر 

 العمالتتغير اسعار هذه النظرية تفسبر الستمرار 

 اعلىالتي تكون عوائدها اعلى تكون قيمتها فالعملة العمالت تتحرك كاستجابة للتغير في اسعار الفوائد ، اسعار 
 العكسالفائدة وتقل مع سعر البلد فتزيد مع زيادة داخل العمالت تتحدد على اساس سعر الفائدة على ودائع العملة اسعار 

 تطبق معظم البنوك المركزية سياساتها النقدية على هذا االساس حيث 

 الفائدةيطبق سياسات متشددة للمحافظة على استقرار أسعار الصرف بغرض التحكم و السيطرة على اتجاهات أسعار 
معدالت التضخم باستخدام سعر الفائدة كأداة تساعده على تحديد كمية النقد المعروضة في السوق يمنع المركزي البنك 

 عليهمقابل الطلب 

 نظرية االرصدة 

 :يتحدد سعر الصرف بناء على هذه النظرية وفقا لوضع ميزان المدفوعات 
 عملتها ترتفعفي ميزان المدفوعات فإن قيمة  فائضالدولة التي تحقق 
 عملتها تنخفضفي ميزان المدفوعات فإن قيمة  عجزالدولة التي لديها 

  .إن وضع ميزان المدفوعات للدولة هو الذي يحدد قيمة عملتها



 

 

 :تقلب أسعار الصرف مخاطر 

 
 

على أسعار العملة المحلية و أسعار االسهم و له تأثيرا و انخفاض أسعار الفائدة على الودائع المصرفية ارتفاع 

 السندات و غيرها من االستثمارات
المستثمر العادي يبحث على العائد )سعر الفائدة يؤدي الى انخفاض أسعار االسهم و السندات في السوق ، ارتفاع 

 ) االعلى و االقل مخاطرة
هذه الحالة سيفضل بيع ما لديه من االسهم و السندات و وضع قيمتها كوديعة في احد البنوك التي تعطي سعر في 

 فائدة أعلى مما يمكن أن يحصل عليه من استثمار في االسهم و السندات



 المحاضرة الخامسة 





طرق 

الدخول 

الى 

االسواق 
 الدولية

االنتاج في 

االسواق 
 الدولية

خيارات 

التصدير 
 للخارج

االنتاج في 

السوق 
 االجنبي

 الترخيص
االستثمار 
 المشترك

 التصدير المباشر

الشركة تصدر 
 منتاجتاها بنفسها

 التصدير غير المباشر

عن طريق شركات 

 أخرى أو وكالء



 

 حجم ونمو السوق

التركيز على المؤشر 

الكلي في الدول المتقدمة 

ومتوسط دخل الفرد في 
 الدول النامية

 
 االستقرار السياسي

 محددات االستثمار

 

 متغيرات السياسة

مثل مدى تدخل 

الدولة في السياسة 

والسماح لألجانب 
 بالتملك

 النبى الهيكلية

 (البنى التحتية)



 المحاضرة السادسة و السابعة 



 قبل 

 دخول البلد

 التفاوض المسبق•

 التأمين ضد المخاطر•

 بدء وأثناء 

 العمليات

 التمسك باالتفاقات وعدم التنازل عن الحقوق•

 اللجوء إلجراءات التحكيم الدولية في حال النزاع•

 التخطيط المسبق لما قد يحدث من طوارئ• البعدية

 استراتيجيات درء المخاطر



 التفاوض المسبق•

 التأمين ضد المخاطر•

 التمسك باالتفاقات وعدم التنازل عن الحقوق•

 اللجوء إلجراءات التحكيم الدولية في حال النزاع•

 التخطيط المسبق لما قد يحدث من طوارئ

 استراتيجيات درء المخاطر
 قبل 

دخول 
 البلد

بدء 

 وأثناء 
 العمليات

بعد الدخول 

والعمل 

االجراءات )
 (البعدية





 البيئة السياسية والقانونية البيئة المالية

 أبعاد بيئة األعمال الدولية

 البيئة االجتماعية والثقافية



 البيئة المالية



 البيئة االجتماعية والثقافية البيئة السياسية والقانونية



 المحاضرة الثامنة 





 المحاضرة التاسعة

 الخارجية نموذج قسم األعمال  
يكون لفرع األعمال  الخارجية قسم مستقل يديره مدير يخضع 

للمديرية العامة للشركة جنبا إلى جنب مع باقي أقسام الشركة 

 المختصة كلها بالسوق المحلي في بلد المقر 

يعطي األعمال  الخارجية صوتا مسموعا •
 بفصلها بتعيين مساعد مدير عام كمدير لها

يبرز مكانة أصحاب الخبرات العالية •

ويشكل مجاال الكتسابهم مزيدا من 

 الخبرات
يزيد من تماسك األعمال  الدولية ويوحدها •

 كمجموعة تعمل سويا

 عيوبه مزاياه

اهتمام مدراء اآلقسام اآلخرى بمسؤولياتهم •

 المحلية
وجود العمليات الخارجية نفسها بالتالي •

 تنافس اإلدارات المحلية على الموارد
 اإلداراتانعدام التنسيق مع بقية •

 

 لألعمال الخارجية الصغيرةولكن يصلح ال يناسب هذا النموذج األعمال الدولية ذات الحجم الكبر 
. 



 نموذج الشركة الخارجية المنفصلة 
تدار األعمال  الخارجية كشركات أو أقسام منفصلة لكل عمل في بلد مدير مستقل يخضع للمدير العام وهو 

 بمثابة مساعد له، يتبع له مباشرة بغض النظر عن الهيكل التنظيمي الموجود في موطن الشركة

للشركات التابعة في الخارج، اآلمر استقاللية يعطي •

الذي يحبذه البلد المضيف خاصة في ظل تنامي 

 القوميةالنعرات 
يساعد على تدريب الكوادر واكتساب الخبرات •

 المتخصصة في عمليات هذا البلد أو ذاك
يقوي الصلة المباشرة مع المدير العام في البلد •

 المختلفةالمضيف ويسهل التعامل مع المشاكل 

 عيوبه مزاياه

ال يساعد على وضع سياسة دولية موحدة، بحيث •

يعتمد كل ي يء على طبيعة العالقة بين المدير 

 المحلي والمدير العام
كانت الشركات اآلوروبية تطبق هذا النظام بكثرة •

 ثم بدأت التخلي عنه منذ السبعينات

 : مالحظة
 األعمال  الدولية واألعمال  المحلية وهي غالبا ترتكز على األعمال  المحليةبين النظم السابقة تفرق 
 عندما تتطور أعمال الشركة وتنمو تزداد أهمية األعمال  الخارجية لتحوز على ذات اآلهمية مع الداخلية وهي مرحلة

 متقدمة لتطور الشركة باتجاه أنظمة دولية التوجه
 مختلطعلى شكل أو  المناطق الجغرافيةأو  السلعأو  الوظائف اإلداريةالهيكل التنظيمي يأخذ أشكاال تقوم على يبدأ 



 نموذج التقسيم الجغرافي 
 تتولى المسئولية الكاملة عن العمليات في مناطقها بما في ذلك اإلنتاج والتمويلالتي المناطق ومدراء من المدير العام يتكون 

 مساعدتتساوى المناطق في اآلهمية ويدير كل منطقة مدير كبيرا ، عندما يكون حجم العمليات 

كل التسويقي ليالئم تكون هناك ضرورة لتعديل المزيج عندما •

 خصائصهاتتشابه في منطقة وللتنسيق على مستوى المنطقة التي 
 .يستخدم عندما تكون السلعة نمطية وال تتطلب تقنية عالية•
هذا النظام عندما تكون الفوارق داخل المجموعة الجغرافية ينجح •

 بينما الفوارق بين المجموعات عاليةمحدودة 

 عيوبه مزاياه

ال يخلو هذا النموذج من مساوئ كصعوبة التنسيق بين •

 المناطق المختلفة
 يصبح النظام معقدا إذا تعددت المنتجات المتعامل فيها•
قد يقود إلى اختالفات في إجراءات وسياسات الشركة •

 متعددة الجنسيات من بلد آلخر



 التقسيم على أساس سلعي 

يقوم على أساس وجود إدارة مستقلة لكل سلعة أو خط إنتاجي أو مجموعة متشابهة من السلع وعلى رأس كل منها مسؤول على 
 (لألثاثلألغذية، مدير لألدوية، مدير مدير )الشركة مستوى كل الدول التي توجد بها عمليات 

على  )من حيث الخصائص الطبيعية وأساليب التسويق والتمويل(في حالة وجود خالفات عديدة بين كل سلعة وأخرىالنموذج مفيد 

 الكفايةأن يكون لكل مجموعة سوق كبير بما فيه 

 نماذج أخرى مختلطة 

 نظام المصفوفة 

 يجمع بين النمط الوظيفي ونمط التقسيم على أساس المنتجات أو حتى التقسيم الجغرافي ضمن مصفوفة تسمح بوجود

 فرق عبر اآلنشطة المختلفة بهدف تدعيم منتجات أو مشاريع معينة
يتعرض العاملون الى سلطتين اآلولى رأسية وظيفية الثانية أفقية من اآلقسام 
 إن الفكرة اآلساسية هي إجبار المديرين من مختلف اآلقسام والتخصصات على التنسيق والتوافق وكسر الحواجز

 . الجغرافية أو الوظيفية أو السلعية

 عيوبه مزاياه

 المواردكفاءة اكبر في استخدام 
السرعة والمرونة في االستجابة لمتغيرات البيئة 
 للزبائناكبر خدمة 
 الوظيفيةتنسيق كبير بين اآلقسام 
 والمتخصصةتطوير دائم للمهارات اإلدارية العامة 
 للعاملينتوسيع الوظائف 

 السلطةالغموض في 
 الهياكلنمو الصراعات بين 

 الطويلةكثرة اللقاءات والنقاشات 
 العالقاتالحاجة الى التدريب في مجال 

 اآلطرافهيمنة بعض 



 نماذج أخرى مختلطة 

 : الهيكل القائم على فكرة إدارة المشروع
 تكون كل عملية تقوم بها الشركة عملية متكاملة تضعها الشركة في مشروع مستقل وتشكل له فريق عمل مستقل

 ومدير للمشروع
 يحدث ذلك في المنشآت التي تتصف أعمالها بعدم االستمرارية أو عدم نمطية االنتاج كأعمال المقاوالت ،بناء السفن

 ،عقود تسليم المفتاح
يتطلب اآلمر إذن التركيز على العمليات وليس على الوظائف. 
تقليل مستويات الهيكل التنظيمي مع زيادة استخدام فرق العمل. 
تمكين العاملين من اتخاذ القرار ذات التأثير الكبير في اآلداء. 
االستخدام لتكنولوجيا المعلومات. 
التدوير الوظيفي( التركيز على المهارات المتعددة للعاملين( . 
 تعليم وتدريب اإلفراد كيفية المشاركة في العمل مع اآلخرين 
بناء ثقافة انفتاح وتعاون والتزام باألداء ومنع التنافس بين اإلدارات 



 وثقافتهاالشركة فلسفة 

 توجه المديرين ونظرتهم لألعمال يؤثر

 الد ولية في النموذج التنظيمي المختار
 واندماج كان لديهم إلمام بالثقافات كلما

كلما كانوا أكثر ميال العولمة، في 

إلعطاء األعمال  الدولية حيزا كبيرا في 
 إدارتهم

 على كثير العولمة واالنفتاح سيفرضان

 المنظورمن الشركات التفكير من ذلك 

  .األعمال  الدولية للشركةحجم 
من إجمالي % 5أقل من  (إذا كانت األعمال  الدولية قليلة بالنسبة إلجمالي أعمال الشركة

 ذلك، فلن تحتاج الشركة لتعديل هيكلها المحلي الستيعاب )المبيعات مثال

 يصبح من الصعب على الشركة أن تستمر بالهيكل السابق % 50أو  % 40عندما تصبح النسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهلةالكوادر وجود 

وجود كوادر مؤهلة لها خبرات في األعمال  الدولية 

وقدرة على العمل في مناطق مختلفة والتأقلم في بيئتها 

 : من شأنه أن
يمنح الشركة مرونة في االنتقال من نموذج آلخر . 
 يسهل تدريب الكوادر المختلفة لتطبيق النظام

 .المختار

االعتبارات 

المتعلقة 

باختيار 
 الهياكل

 نوعية عمل الشركة واستراتيجياتها

 المقصود نوعية المنتجات التي تتعامل بها، وما إذا كان

لديها خطوط إنتاج عميقة ومتوسطة أم محدودة، وهل 

 تعمل في أماكن متفرقة من العالم أم في بلدان محدودة
برنامج الشركة وتوسعها المستقبلي واقتصاديات النظم 
 ،كلما تنوعت منتجات الشركة وتعددت مناطق عملياتها

كلما اختارت نموذجا يعكس هذا التنوع كالنموذج السلعي 

 أو الجغرافي

 حجم وتاريخ المنشأة وتطور عملياتها

  الشركة الجديدة أو الجديدة على األعمال

الدولية ليس لديها الرغبة لتغيير هيكلها 

 ليالئم األعمال  الدولية 
 مع اكتساب الخبرة ومرور الزمن يتأكد

أن األعمال  الدولية ليست شيئا عارضا 

 ويتعين مالءمة هيكلها
 بمرور الزمن سيكون لدى المدير الثقة

 بتبني هياكل أكثر تعقيدا



 الدوليةاإلدارة االستراتيجية في المنشآت 

 :أساليب للدخول إلى اآلسواق الدولية حيث تتفاوت هذه اآلساليب  بناًء على درجة 

 قابليتها و رغبتها في مزاولة األعمال  الدولية

 )قصيرة أو بعيدة المدى( إمكاناتها المادية، المالية، و البشرية، تصورها و واستراتيجيتها

 الفرص و التهديدات التي تفرزها بيئة األعمال  الدولية

 (االستثمار المباشر أو غير المباشر(مدى اندماج المنظمة في األعمال  الدولية 

 )الخ.. التملك، الشراكة، استثمارات مالية( أسلوب الدخول إلى السوق الدولية

 (المراد تحقيقها)األهداف التي تريد بلوغها  تواجههاو التهديدات التي الفرص 

 التي تتوفر عليهااإلمكانات 

 يتعين على المنشآت الدولية  إعداد خطة استراتيجية و إدارتها بحكمة وفقا لما يلي 

 العاشرةالمحاضرة 



  التخطيط االستراتيجي هو عملية تنبؤ وتوقع لما سيحدث لفترة طويلة اآلجل

 مراحل عملية التخطيط 

 أهمية التخطيط االستراتيجي 

يتم تحديد مجاالت تمّيز المنشأة في المستقبل 
 يتم تحديد مجاالت أعمالها وأنشطتها بما يتالءم مع

 إمكاناتها و طبيعتها
 يمكن تطوير و تنمية مجاالت التمّيز والتنافس

 المستقبلية للمنشأة
يسهل توقع تغيرات البيئة 
يشكل نظام إنذار مسبق للمنشأة 





 استراتيجيات الدخول لألسواق الدولية

مالئمة بتكاليف تمهد لدخول الشركات  التحالفات االستراتيجية  

اقتصادية مالئمة ظروف يتطلب  تركيز العمل على نطاق عالمي  

 أهمية التكلفة و االلتزامات المتبادلة بين الشركاء
  و الخدماتللسلع تتقاسم الشركات عملية البحث و التطوير 



 تابع استراتيجيات الدخول لألسواق الدولية
 غزو األسواق بمساهمة



 تابع استراتيجيات الدخول لألسواق الدولية

 التحالفات االستراتيجية منافع 
 مكملةموارد  

 الدوليالمال ووقت الوصول للسوق رأس  
 المخاطرفي المشاركة  

 تقليل المنافسة 
 



 إدارة الموارد البشرية الدولية  الحادية عشرةالمحاضرة 

 باستقطاب وتوظيف واختيار وتطوير و تدريب و تحفيز و مكافأة العاملين في المنظمةتختص هي االدارة التي 

هامة تعمل في إطار المفاهيم التالية وهي استراتيجية   

 اشتراكها في التخطيط االستراتيجي الشامل للمنظمة

 وتطويرهااستثمارية يجب إدارتها اصوال  اعتبار الموظفين

 الموظفينمع متطلبات لتتوافق تصمم البرامج ، وتعد السياسات 

 ؟؟ لماذا االهتمام بالموارد البشرية

  ألنها 
 

 على تهيئة المناخ الوظيفي في مجال العمل تعمل 

 

 البشريةسياسات ونشاطات إدارة الموارد تصمم وتعد 





االجنبيةالجدول يبين التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي تحدثها االستثمارات   



أكبر في أداء زيادة اإلنتاجية وقوة 

 المالرأس 

ج .م.أهداف تقديم ش

و حوافز تعويضات 

اكثر من الشركات 

 المحلية 

من أفضل المهارات استقطاب 

 المضيفالوطنية في البلد الشركات 

االجور و الحوافز زيادة 

في مناطق أخرى داخل 

 البلد

الطلب على الكفاءات زيادة 

 المضيفالجيدة داخل البلد 

 العملظروف 
 الخدمات االجتماعية

 ج في البلد المضيف.م.شتقدمها  ) حوافز غير نقدية (

 :اذا تحسنت االجور تحسنت  



 الموارد البشرية  تطور

  الرسمينظام التعليم تأثير على لها ليس الشركة 

 إال من خالل التدريبعلى احتياجاتها من المهارات المطلوبة  تستطيع الحصولال و 

استراتيجيات التكامل 

 البسيطة 

تهتم الشركة بمزايا 

عروض العمل المحلية 

 قليلة التكاليف

 ظرفية استراتيجية 

التدريب ونوع حجم 1)

 الظروفمحدد 

تقدم برامج تدريب 2)

حسب االحتياجات 
 المحلية

 التكامل المعقدة استراتيجية 

أكبر لتنسيق الحاجة 

 دعمةالتدريب و 

مزيج من سياسات إدارة 

 :البشرية الموارد 

الموظفين نقل 1)

التنفيذيين القدماء إلى 

اإلدارة العامة أو 

 المركزية في أي وقت

إعادة توزيع الموظفين 2)

اإلدارات التي على 

 تكون في حاجة

 محددات البرامج التدريبية 

المستوى الوظيفي 1)

 للعامل و الصناعة
نوع استراتيجية 2)

الدخول للشركة في 

 السوق
طبيعة التكنولوجيا 3)

 المستخدمة
اإلدارية اآلساليب 4)

المستخدمة في 

التابعة و الشركات 

التي تؤثر على حجم و 

 نوعية التدريب

 ج .م.التدريب في شاستراتيجيات 



 ج.م.الموارد البشرية في ش إدارة

 على المغتربين من البلد اآلمأعمالها في فروعها الخارجية إلدارة ج .م.شتعتمد 

 :األسباب . ج االعتماد على الموظفين المغتربين المحليين من الدول النامية .م.، بدأت شبداية الثمانينيات 

 الدولياستراتيجيات االنتاج في التغير 

 التكلفةحياة عمل المغترب االمريكي قصيرة و عالية دورة 

 البيئاتقدرة المغترب االمريكي و الياباني التفاعل مع بعض عدم 

 تكلفةالمغترب من الدول النامية أقل المدير 

 عديدةللمدير المحلي استعداد أكبر على التعامل مع بيئات 

 وهذه ااألسباب تؤدي الى 

 نظرا للتكلفة المتدنيةاالعتماد على المغتربين من البلد اآلم 1.

 لضغوط الحكومات المضيفة الستخدام الموظفين المحليين استجابة 2.



 ج وفق معيار التوظيف.م.تصنيف ش

 الشركات ذات التركيز العرقي 

من  ( و نقل المعلومات باتجاه واحداالتصاالت 

 التابعةالشركة اآلم على الشركة 
 االمالموظفين الرئيسين من البلد معظم يكون 

 الشركات ذات التركيز العرقي المتعدد 

 استقاللية ذاتية
 محدوداالتصال بالشركة اآلم 

تتخذ الشركة قراراتها التنظيمية بدون 

 الرجوع إلى اإلدارة العامة بالشركة اآلم
اتخاذ القرارات االستراتيجية بالتنسيق مع يتم 

 الشركة اآلم
 يتم اختيار معظم الموظفين من البلد المضيف

 الشركات ذات التركيز العالمي 

 . االتصال في االتجاهين
على فريق اداري ال يتم تشكيل 

 المضيفاساس المصالح في البلد 
يتم استقطاب الموظفين من أي 

منطقة في العالم و استخدامهم في 

 أي منطقة اخرى في العالم

 الشركات ذات التركيز االقليمي 

تعيين الموظفين و المدراء و إدارتهم على 

 إقليميأساس 
يتمتع المدراء االقليميون بصالحيات و 

 القراراتاستقاللية أكبر في اتخاذ 
و تنقالت الموظفين و المدراء حركة 

 المضيفاالقاليم داخل البلد محصورة بين 



 الجدول يبين نموذج لمزايا وعيوب البدائل االستراتيجية للتوظيف

 مصادر التوظيف

 العيوب              و               المزايا



 المحاضرة الثانية عشرة









 الثالثة عشرةالمحاضرة 












