
  

  األول الفصل أجوبة

  

  :ھما بخاصیتین تتمیز عالقة اإلداریین نظر وجھة من الدولیة األعمال في العالقة .١

 .والتبادل الدیمومة  .أ 
 .واالحترام الود  .ب 
 .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

 

  

  :ھو المباشر االستثمار .٢
 .الشركة في أسھم امتالك  .أ 

 .الشركة في ملموسة أصول امتالك  .ب 
 .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  :ھو المباشر غیر االستثمار .٣

 .الشركة تصدرھا سندات أو أسھم امتالك  .أ 
 .الشركة في ملموسة أصول امتالك  .ب 
 .خارجیة شركة شراء  .ج 
 .إدارتھا غیر من الشركة تملك  .د 

  

  

  

ال  تنتھي عابرة عالقة لیست العالقة ھذه ة  بإكم اء  أو، المعامل صفقة  إنھ ا ، ال  وجھة  من  لكنھ
  :ھما بخاصیتین تتمیز عالقة، إداریة نظر

 . التأثیر ذلك درجة كنت مھما – علیھا تأثیرا لنا وأن الدیمومة من شیئا لھا أن .١
سلع  انتقال خالل من الدول بین االقتصادي التبادل تم .٢ ا  ال ي  كم ارة  ف  خالل  ومن  ،التج

 .تجاري استثمار أو رسمیة وإعانات منح أو قروض شكل في المال رأس انتقال

ي المباشر  االستثمار  ھ  نعن ك شراء : ب ة  صول أ وتمل ي خارجی ة  شركات  ف ساھمة أو، عامل  الم
 .فیھا

تثمار ر االس و المباشر غی ون :ھ شراء یك ة أوراق ب ندات أو كأسھم مالی صدرھا س  مؤسسة ت
 .أخرى



  

  

  :الدولیة األعمال أنواع من .٤
 .اإلدارة عقود  .أ 
 .الوكالة عقود  .ب 

 .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الدولیة األعمال أھداف من .٥
 .بلد إلى بلد من األعمال إدارة ممارسات في فوارق بوجود الوعي  .أ 
 .الممارسات اختالف أسباب فھم  .ب 
 .االختالفات مع للتعامل الالزمة المھارات اكتساب  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أسمھا أو معینھ تقنیة باستخدام أخرى لشركة تسمح أجنبیة شركة: الترخیص

  . االتفاق حسب منھ جزء أو كامل مشروع بإنھاء أجنبیة شركة تتعھد :المفتاح تسلیم

  . أجر مقابل آخر بلد في منشأة بإدارة أجنبیة شركة تلتزم :االدارة عقود

ود صنیع عق ا :الت د ھن ركة تعق ددة ش سیات متع اق الجن ع اتف ركة م ة ش ي وطنی ة ف  الدول
تم  ،المستضیفة ضاھا  ی صنیع  بمقت ة  ووضع ، اآلخر  للطرف  الت ة  العالم ى  لآلخر  التجاری  عل

  . المنتجات

 االول الطرف منتجات ببیع الثاني للطرف السماح فیھا یتم طرفین بین اتفاق :الوكالة عقود
 .المستھلك وھو الثالث الطرف على

   : من الدولیة األعمال دراسة ھدف یتدرج قد

  . بلد إلى بلد من األعمال إدارة ممارسات في فوارق بوجود الوعي .١
  .الممارسات اختالف أسباب فھم .٢
  . االختالفات تلك مع للتعامل الالزمة المھارات اكتساب .٣



  

  :اإلداریة االقتصادیة العولمة دوافع من .٦

 .الجنسیات متعددة الشركات  .أ 
 .واالتصاالت اإلنترنت  .ب 
 .الثقافات تالقح  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  الثاني الفصل أجوبة

  

  :أن في الخارجیة للتجارة لحدیثةا النظریة تتلخص .١

 . الذاتي االكتفاء إلى تمیل المتعددة الموارد ذات الكبیرة الدول  .أ 
 . الذاتي االكتفاء إلى تمیل المحدودة الموارد ذات الصغیرة الدول  .ب 
 . النسبیة النظریة تؤكد الحدیثة النظریات  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

 

  

 

  :الخارج في الشركات تتاجر لماذا .٢
 .إضافیة أرباح تحقیق المعطلة، الطاقة من االستفادة التكالیف، تخفیض  .أ 

 تنویع إضافیة، أرباح تحقیق المعطلة، الطاقة من االستفادة التكالیف، تخفیض  .ب 
 . المخاطر

 . فقط المخاطر تنویع  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

ا  ا م ا  یھمن و ھن ة :ھ صادیة  العولم ة االقت وى عن والبحث  اإلداری ا  الق ي وراءھ ا وف  أن نظرن
   :التالیة العوامل في تتمثل الدوافع

  .الدولیة التجارة تحریر .١
 .الجنسیات متعددة اللشركات .٢

تلخص  ة  ت ة النظری أن  الحدیث دول  ب رة ال ون الواسعة  المساحات  ذات الكبی دیھا  یك اخ ل  من
ذا  متعددة وموارد متنوع ل  ول ى  تمی اء  ال ذاتي،  االكتف ا  ال دول  أم صغیرة  ال ون  ال دیھا  فتك  ل

ا  تجد  ولذا ،اونوًع اكًم محدودة الموارد د  أنھ ى  تعتم ارة  عل ة  التج  حاجة  إلشباع  الخارجی
ا  ن مواطنیھ سلع  م ي ال ستطیعون ال الت ا  ی ضعف إنتاجھ وارد ل ا،  م ذا إنتاجھ ا ول  أن علیھ

 .فیھ تتخصص ما إلنتاج جدا كفءة تكون

   ؟ الخارج مع الشركات تتاجر لماذا

تفادةاال ن س ة م ر الطاق ستغلةال غی یض، م الیف تخف ق، التك احأ تحقی افیة رب ع، إض  تنوی
 .المخاطر وتقلیل



  

  :ماعدا االقتصادي التكامل فوائد من اآلتي من كل .٣
 .جدیدة تجاریة فرص إیجاد  .أ 
 .اإلنتاجیة الكفاءة زیادة  .ب 

 . المعطلة الطاقة من االستفادة  .ج 
  .االقتصادي النمو زیادة  .د 

  

  

  

  

  

  

  :إلى الحرة التجارة سیاسة تقود .٤
 .االقتصادي النمو وزیادة االقتصادي التكامل  .أ 

 .للموارد األكفأ التوزیع وإلى األمثل العالمي التخصص  .ب 
 .المشترك السوق  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :االقتصادي التكامل فوائد

  .جدیدة تجاریة فرص إیجاد .١
  .اإلنتاجیة الكفاءة زیادة .٢
  .التسویق وطرق أسالیب تطویر .٣
  . اإلقتصادي النمو زیادة .٤

  :الحرة التجارة سیاسة

سیاسة  ھذه تتلخص ي  ال ة  أن ف ود  الحری ى  تق المي  التخصص  إل ل  الع ى  األمث ع  وإل  التوزی
ي  طرُق كل یتخصص حیث عالمیا للموارد األكفأ اج  ف سلع  إنت ي  ال ھ  الت ا  ل زة  فیھ سبیة  می  ن
 .الرفاھیة وتزید والخدمات السلع من العالمي اإلنتاج یزید وبذلك



  

  :المطلقة المیزة نظریة فروض من لیست اآلتي من واحدة .٥

 .بالنقد السلع مقایضة  .أ 
 .اإلنتاج حجم كان مھما الوحدة تكلفة ثبات  .ب 
 .مواصالت أو نقل تكالیف وجود عدم  .ج 
 .بسھولة الدولة داخل الصناعات بین اإلنتاج عناصر إنتقال  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ھي االقتصادي الفكر على أثرت التي األساسیة النظریة .٦
 .الطلقة المیزة نظریة  .أ 
 . النسبیة المیزة نظریة  .ب 
 .الحدیثة النظریة  .ج 

 .اإلنتاج عناصر نسب نظریة  .د 

  

  

  

  :تبني ھو العالم لدول العالمي االتجاه .٧
 .الحدیثة النظریة  .أ 
 .اإلنتاج عناصر نسب نظریة  .ب 
 .النسبیة المیزة نظریة  .ج 

 .االقتصادي التكامل  .د 

  

  

  

   :المطلقة المیزة نظریة

  ).الحًقا یأتي الذي النقود استعمال من بدًلا (بعضھا مع السلع مقایضة .١
  .اإلنتاج حجم كان مھما الوحدة تكلفة ثبات .٢
  .بسھولة الدولة داخل الصناعات بین اإلنتاج عناصر إنتقال .٣
  .البلدان بین اإلنتاج عناصر إنتقال استحالة .٤
  .تامة منافسة .٥
  .كاملة عمالة .٦
 .مواصالت أو نقل تكالیف وجود عدم .٧

   :اإلنتاج عناصر نسب نظریة

 *االقتصادي الفكر على ثرتأ التي ساسیةاأل النظریة ھي ذهھ*

   :االقتصادي التكامل

 *اإلقتصادي التكامل تبني ھو اآلن العالم لدول تجاهاال*



  

  الثالث الفصل أجوبة

  

  :الحدیثة األجنبي االستثمار نظریات من .١
 .التداول نظریات  .أ 

 .االحتكاریة النظریات  .ب 
 .التوزیع نظریات  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  :كمدخل السلعة حیاة دورة نظریة تستخدم .٢

 .الخارجي واالستثمار التجارة  .أ 
 .الداخلي واالستثمار التجارة  .ب 
 .والخارجي الداخلي واالستثمار التجارة  .ج 
 .فقط التجارة  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  :الحدیثة جنبياأل االستثمار نظریات

ات .١ ة النظری ي: االحتكاری ث وھ ن تبح ة ع اھرة االجاب تثمار لظ ي االس ة ف  تركیب
 .السوق

ة .٢ اة دورة نظری سلعة حی ي: ال دخل وھ سیر كم ارة لتف تثمار التج ارجیین واالس  الخ
ر ي وتم ا دورة ف اج حیاتھ ي باإلنت م المحل صدیر ث م الت تثمار ث ارجي االس م الخ  ث

  التدھور
ة .٣ ة النظری ي: التولیفی د وھ ى تؤك ر عل ددة عناص ك متع رات فھنال ة المتغی  المتعلق

القطر ي(ب ك، )االجنب ة وتل شركة المتعلق ة، بال ة ومجموع ماھا ثالث ر اس  عناص
 .االستبطان

   :السلعة حیاة دورة نظریة

ي دخل  وھ سیر  كم ارة لتف تثمار  التج ارجیین  واالس ر الخ ي  وتم ا  دورة ف اج  حیاتھ  باإلنت
 .التدھور ثم الخارجي االستثمار ثم التصدیر ثم المحلي



  

  :الخارج في الشركات الستثمار المباشرة األسباب من لیست اآلتي من واحدة .٣
 .التجاریة الحواجز  .أ 
 .والتسویقیة التنافسیة القوة  .ب 

 .الجماعیة النزعة  .ج 
 .اإلنتاج تكالیف تقلیل  .د 

  

  

  

  

  

  

  :القرار اتخاذ یتم عندما الشركة تھم التي األمور ھي ما .٤
 .المضیف البلد في اإلنتاج على القدرة  .أ 
 .وتحویلھا باألرباح االحتفاظ على القدرة  .ب 

 .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

  :في التفكیر إلى المحلیة السوق في الریادة أو السیطرة تقود .٥

 .المجاورة األسواق في واالستثمار التصدیر  .أ 
 .فقط التصدیر  .ب 
 .فقط االستثمار  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

   :الخارج في الشركات استثمار في مباشرةال غیر سباباأل من

  .األجنبیة والمعونات الحكومیة والحوافز الجماعیة النزعة

   :المباشرة سباباأل منو

واجزا ة لح ل  التجاری الیف وتقلی اجاإل تك تثمار  نت ارجي واالس ضمان الخ زود ل  الت
 .والتسویقیة التنافسیة وةوالق الوسیطة السلع وأ الخام بالمواد

 : وھي الشركة تھم مورأ وأ شیاءأ ھنالك

 المضیف البلد في نتاجاإل على القدرة . 
 المضیف البلد في لمنتجاتھا الكافي السوق وجود. 
 وتحویلھا رباحباأل االحتفاظ على القدرة. 

ي  واالستثمار  التصدیر في التفكیر لىإ المحلي السوق في الریادة وأ السیطرة تقود  سواق األ ف
ة  ساسياأل مصدرھا السیطرة وھذه ،المجاورة رة  البدای ي  المبك سوق  ف ي  ال ي  المحل  سبقت  الت

 .المیدان لىإ خریناأل



  

  :السلعة حیاة دورة مراحل من .٦
 .والتصدیر النمو  .أ 
 .واالستثمار النضج  .ب 
 .السلعة صاحبة الشركة مبیعات انخفاض  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

    

  :السلعة حیاة دورة مراحل .٧
 .التدھور ثم المحلي نتاجاإل ثم الخارجي االستثمار ثم التصدیر  .أ 

 .التدھور ثم الخارجي االستثمار ثم التصدیر ثم المحلي اإلنتاج  .ب 
 .التصدیر ثم الخارجي االستثمار ثم التدھور ثم المحلي اإلنتاج  .ج 
 .التدھور ثم الخارجي االستثمار ثم المحلي اإلنتاج ثم التصدیر  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وھي بمراحل السلعة حیاة دورة تمر

 .البلد نفس في والبیع واإلنتاج اإلبداع مرحلة .١
 .والتصدیر النمو مرحلة .٢
 .واالستثمار النضج مرحلة .٣
 .السلعة صاحبة الشركة مبیعات انخفاض مرحلة .٤

ي ة ف ة النظری ي المحلی اة دورة ف سلعة حی ر ال سلعة تم ا ال رف كم دة نع ل بع ن مراح  ولأ م
ا  صعوًدا  مبیعاتھا وتتفاوت االختفاء في تبدأ نأ لىإ ظھورھا ك  مع  ونزوًل ا أ المراحل  تل ا  م  ھن
صدیر  ثم المحلي نتاجباإل حیاتھا دورة في تمر السلعة نأ فیفترض م  الت  الخارجي  االستثمار  ث

 .التدھور ثم



  

  الرابع الفصل أجوبة

  

  :التالیة الحسابات من المدفوعات میزان یتكون .١
 ).الجاریة المعامالت (الجاري الحساب  .أ 
 ).الرأسمالیة المعامالت (المال رأس حساب  .ب 
 .التجاري المیزان  .ج 

 .ب + أ  .د 

  

  

  

  

  

  الرأسمالیة  المعامالت وكل األجنبیة والمساعدات والھبات والخدمات السلع جمیع قیم یسجل حسابي بیان .٢
  :الزمن من معینة فترة خالل ما بلد من والخارجة الداخلة الذھب كمیات وجمیع

 .المدفوعات میزان  .أ 
 .المصروفات میزان  .ب 
 .المركزي البنك تقریر  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :ھي رئیسیة أقسام ثالثة إلى عادة المدفوعات میزان حساب ینقسم

  .الجاریة المعامالت أو الجاري الحساب .١
  .الرأسمالیة المعامالت أو المال رأس حساب .٢
 .السائلة واألصول النقدي الذھب من الدولیة االحتیاطات صافي .٣

ات  والخدمات السلع جمیع قیم یسجل حسابي بیان ھو المدفوعات میزان  المساعدات  و والھب
د  من  والخارجة الداخلة الذھب كمیات وجمیع الرأسمالیة المعامالت وكل األجنبیة ا  بل  خالل  م

  .سنة عادة الزمن من معینة فترة

امالت  جمیع قیم الحسبان في یأخذ بیان ھو المدفوعات میزان ھذا على صادیة  المع ي  االقت  الت
 .معھ المتعاملة األقطار وبقیة المعني القطر بین تتم



  

  :الصرف سوق وظائف من لیس .٣
 .آخر إلى بلد من الشرائیة القوة نقل  .أ 
 .العمالت تقلبات من للمتعاملین حمایة  .ب 
 .األجنبیة األواراق في والتحكم الموازنة  .ج 
 .العمالت بیع  .د 

  

  

  

  

  

ت  دولة كل ألزمت الذھب تبادل قاعدة نظام بموجب .٤ ة  بتثبی ا  قیم ل  عملتھ دوالر  مقاب ة  مع  ال ا  إمكانی  تغیرھ
  :بمرونة

 %٢  .أ 

 %٢،٥  .ب 
 %٥  .ج 
 %١٠  .د 

  

  

  

  :العمالت أسعار تحدید طرق من .٥
 .الشرائیة القوة تعادل نظریة  .أ 
 .العالمي "Fisher" فیشر مؤشر  .ب 
 .األرصدة نظریة  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

   :مھمة اقتصادیة بوظائف الصرف سوق یقوم

  .آخر إلى بلد من الشرائیة القوة نقل .١
  .العمالت تقلبات من المتعاملین حمایة .٢
 .األجنبیة األوراق في والتحكم الموازنة .٣

 ضیقة حدود في یتحرك ثابتا عملتھا سعر على تحافظ أن دولة كل على كان الجدید للنظام وفقا
 .النسبة تلك من بأكثر ینقص وال سعرھا یزید ال أي% ٢٫٥ تتعدى ال

   :العمالت أسعار تحدید نظریات

  .الشرائیة القوة تعادل نظریة .١
  .العالمي "Fisher" فیشر مؤشر .٢
 .للعملة والمستقبلي الحالي لسعرا .٣



  

  :عملتھا قیمة فإن المدفوعات میزان في فائض تحقق التي الدولة .٦

 .ترتفع  .أ 
 .تنخفض  .ب 
 .القیمة على تحافظ  .ج 
 .متذبذبة  .د 

  

  

  

  

  :على تأثیًرا المصرفیة الودائع على الفائدة أسعار وانخفاض ارتفاع إن .٧
 .المحلیة العملة أسعار  .أ 
 .األسھم أسعار  .ب 
 .االستثمارات من وغیرھا السندات أسعار  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ع  عند المضاربة بغرض رات  توق ي  تغی ة  ف ة  القیم ة  الدولی ة  للعمل دان  ألحد  الوطنی  ألسباب  البل
ر  اقتصادیة صادیة  وغی ث  مباشرة  اقت وم  حی ل  المضاربون  یق والھم  بتحوی ة  أم د  لعمل ي  البل  الت
 .عملتھا قیمة ارتفاع یتوقعون

ة  ام أن حقیق سائد  النظ و ال ویم  ھ وم التع دار أو المحك ذي  الم ھ وال دخل  فی ة تت ت الدول  أو لتثبی
دة  سعر  كتغییر معینة بسیاسات عملتھا سعر على للتأثیر ات  طرح  أو الفائ ا  من  كمی  أو عملتھ
راء ات ش ا كمی ن، منھ ة لك دد ال الدول عًرا تح ا س ل لعملتھ سوق ویظ و ال ذي ھ دد ال عر یح  س
 .العملة



  

  الخامس الفصل أجوبة

  

  :على یساعد األجنبي االستثمار .١
 .المحلي المنتج تحطیم  .أ 

 .المحلي اإلنتاج نمو  .ب 
 .البطالة تفشي  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  :إلى المقید غیر األجنبي المستثمر دخول یؤدي .٢
 .للمستثمر االستثمار ارتفاع  .أ 
 .المحلي اإلنتاج نمو  .ب 

 .المحلي المنتج تحطیم  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

  :إلى الحكومي والتدخل االحتكار یؤدي .٣
 .العملة سعر رفع  .أ 
 .المحلي االقتصاد موازنة  .ب 

 .الحقیقیة والتكلفة الحقیقي السعر إخفاء  .ج 
 .الواردات على الرقابة فرض  .د 

  

  

ي  - الكثیرین رأي في - یساعد األجنبي االستثمار و  ف اج  نم ي  اإلنت ي  المحل ع  تحسین  وف  توزی
إن  المضیف البلد في موجودة الموارد كل كانت لو وحتى اإلنتاج عناصر ي  االستثمار  ف  األجنب

یس  ویحركھا علیھا العائد یرفع ة  من  ل ة  ناحی ط  فنی ًضا  ولكن  فق ھ  أی سوقھا  ألن ا  ی شركة  بم  لل
ع  شبكات  من المستثمرة األجنبیة ة  وأسماء  توزی ة  تجاری ى  وضعھا  یكفي  ورائجة  معروف  عل
 .وتروج لتباع عدیدة منتجات

یم  إلى المقید غیر األجنبي المستثمر دخول یؤدي تج  تحط ي  المن الي  المحل ل  أو الح سوق  قف  ال
 ووجوده  شیئا یضیف ال استثماًرا بذلك األجنبي االستثمار فیكون المحتمل المحلي المنتج أمام

ي  المستثمر  لحل  إحالل مجرد ون  المحل ي  لك دفع  األجنب ى  ی ذب  األجور  أعل اءات  ویجت  أو الكف
ي  ألن ستخدم  األجنب ال رأس ی ي  الم رخیص  (المحل ن ال رم) نظره  وجھة  م ھ  وُیح افس من  المن

 .المحلي

د ود ُیعق ار وج ي االحتك دخالت األسواق ف ة والت ة الحكومی دیر عملی د تق الیف الفوائ  ألن والتك
ار دخل االحتك ومي والت ان الحك سعر یخفی ي ال ة الحقیق ة والتكلف یاء الحقیقی ة لألش ن خاص  م

 .المجتمع نظر وجھة



  

  :األجنبي االستثمار فوائد أھم من .٤

 .اإلنتاجیة التكنولوجیا نقل  .أ 
 .السنوي الفرد دخل زیادة  .ب 
 .العاملة األیدي زیادة  .ج 
 .ب + أ  .د 

  

  

  

  

  :بفضل یأتي ) األول المقام ( في العالم مستوى على الصناعات تطور .٥
 .أجنبیة شركات بدخول السماح  .أ 
 .الضرائب قیمة رفع  .ب 

 .الحكومي الدعم  .ج 
 .الناجحة الصناعات وتقلید محاكاة  .د 

  

  

  

  

  :خالل من اقتصادیاتھا تحریر إلى اتجھت النامیة الدول .٦
 .العاملة األیدي زیادة  .أ 
 .الضرائب زیادة  .ب 

 .األجانب المستثمرین جذب  .ج 

  

  

    

  :بالخصخصة یقصد .٧

 .الخاص للقطاع العام القطاع شركات بیع  .أ 
 .العام للقطاع الخاص القطاع شركات بیع  .ب 
 .العام والقطاع الخاص القطاع بین المنافع تبادل  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

ي  االستثمار إلى ُتعزى التي المیزات أو الفوائد أھم من ھ أ ھي  األجنب  إن الوسائل  أحسن  من  ن
د  من  اإلداریة والمھارات اإلنتاجیة التكنولوجیا لنقل وسیلة خیر یكن لم ى  بل د  إل  من  خاصة  بل

 .النامیة الدول إلى المتقدمة الدول

ة  النمور  ازدھرت  البعید الشرق في ا  ( األربع ة  كوری ایوان  – الجنوبی  ھونج  – سنغافورة  – ت
ونج ورت ) ك ناعاتھا وتط ضل ص دعم بف ومي ال ا الحك ي وباعتمادھ ة ف ى البدای سلع عل  ال

 .النمطیة التقنیة ذات الصناعیة

دأ  النامیة الدول ي  تب ر  ف صادیاتھا  تحری ب  المستثمرین  لجذب  تعمل  وھي  اقت د  األجان  فشل  بع
 .االشتراكیة والسبعینات الستینات عقدي سیاسات

 .الخاص للقطاع العام القطاع شركات بیع أي الخصخصة



  

  السادس الفصل أجوبة

  

  :السیاسیة البیئة في الداخلین األطراف ھم من .١

 المھنیة والفئات المصالح ذات والجماعات وبیروقراطیتھا المضیف، البلد حكومة  .أ 
 .السیاسیة البیئة على تؤثر التي

 .الضرائب وتحصیل القوانین وتنفیذ التنظیم سلطة لھا التي المضیف البلد في اإلداریة األجھزة  .ب 
 .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

  :ھي المنشأة نظر وجھة من السیاسیة البیئة عناصر أھم .٢
 .والقانوني االقتصادي النظام  .أ 
 .الوطني الشعور حدة  .ب 
 .السیاسي االستقرار  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

    

  :الداخلیة السیاسیة المخاطر مصادر من .٣
 .الحدود عبر العصابات حرب  .أ 
 .الدولي اإلرھاب  .ب 
 .العالمیة الضغوط  .ج 

 .حدوثھ وشوك أو االستقالل حداثة  .د 

  

    

   :ھم السیاسیة البیئة في الالعبین أھم

ؤثر  التي المھنیة والفئات المصالح ذات والجماعات بیروقراطیتھا ثم، المضیف البلد حكومة  ت
 .السیاسیة البیئة على

 :  ھي ةالمنشأ نظر وجھة من السیاسیة البیئة عناصر أھم

 .والقانوني االقتصادي النظام .١
 .الوطني الشعور حدة .٢
  .وتحكمھا الدولة تدخل مدى .٣
 .السیاسي االستقرار .٤

ة  داخلیة قسمین لىإ السیاسیة المخاطر تنقسم سؤال  وخارجی ة  حدد  وال  "ب" "أ "إذن الداخلی
ة  المخاطر یمثلون ال "ج" و ا  الداخلی ة  مخاطر  ھي  إنم ى  خارجی ذا  وعل رة  األساس  ھ  "د" فق

 .الصحیح الجواب ھي



  

  :یلي ما الدولیة األعمال نشاطات على السیاسیة المخاطر آثار من .٤
  .المنشأة على تؤثر التي األخرى والحكومات المضیفة للمنشأة الدولیة أو اإلقلیمیة المقاطعات  .أ 
 .المقاطعة الباطن، من العقد على اإلجبار الضرائب، في التفرقة  .ب 
 .واحد طرف من االتفاقیات تعدیل أو إلغاء  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  :األجنبیة الشركات لھا تخضع التي القانونیة النظم عدد كم .٥
 ١  .أ 

 ٣  .ب 
 ٥  .ج 
 ٨  .د 

  

  

  

  

  

  :القانونیة النظم مجموعة من لیس .٦
 .األم البلد قانون  .أ 

 .األمریكي القانون  .ب 
 .المضیف البلد قانون  .ج 
 .الدولي القانون  .د 

  

  

  

 : یلي ما الدولیة األعمال نشاطات على السیاسیة المخاطر آثار من

 .تعویض بدون األصول فقد: المصادر .١
 .العمل حریة فقد: تعویض دفع مع التأمیم .٢
 التوظیف،  سیاسات  السلعة، خصائص السوقیة، الحصة تحدید: التشغیلیة التقییدات .٣

 .إلخ .. المملكة في المحلیین مشاركة
الي  التحویل حریة فقد .٤ ا  (الم اح، : مثًل ع  األرب د  دف سلع،  ،)الفوائ راد،  ال وق  أو األف  حق

 .الملكیة

 قوانین والأ ھناك. القوانین من مجموعات ثالث لىإ متفاوتة بدرجات جنبیھاأل الشركة تخضع
ذي  صلياأل الشركة ومقر بلد ھو ذيوال ماأل البلد تحكم  ال ي  ی ا  ف ؤثر  خروجھ ى  وی شاطھا  عل  ن
در ستطیع بق م .مای ك ث وانین ھنال د ق ضیف البل ي الم رأ وھ وانین كث أثیًر الق ى ات ات عل  عملی

دولي  القانون ھنالك اثالًث. البلد لكذ في الشركة تومنشأ ذي  ال أ  نأ یمكن  ال ھ إ  تلج ان  ذاإ لی  ك
 .مالذ لھا فیھ

   :القانونیة النظم مجموعة

 .األم البلد قانون .١
 .المضیف البلد قانون .٢
 .الدولي القانون .٣



  

 في القانون حكم ویوضح ومفصل واضح تشریع على یقوم والذي الفرنسي اإلداري بالقانون أحیانا یعرف .٧
  :ھو . الروماني القانون من مشتقھ وجذوره تطرأ، أن یمكن حالة كل

 ."Common Law" العام القانون  .أ 

 ."Code Law" الكودي القانون  .ب 
 .السماء قانون  .ج 
 .الخاص الدولي القانون  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  :السیاسیة البیئة في الالعبین أھم من .٨

 .البلد حكومة  .أ 
 .التجار  .ب 
 .المصدرة الحكومات  .ج 
 .األموال رؤوس أصحاب  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :المضیف البلد قانون

انون ا اأوًل ھنالك. السائدة األنظمة یمثالن قانونیان نظامان ھنالك ودي  لق  "Code Law" الك
ذي  الفرنسي  دارياإل بالقانون حیاناأ یعرف وم  وال ى  یق شریع  عل  ویوضح  ومفصل  واضح  ت

انون  من  مشتقة  وجذوره  تطرأ نأ یمكن حالة كل في القانون حكم اني  الق ا أ. الروم ام  م  النظ
انون  مایسمى  فھو خراآل القانوني ام  بالق وم  يذوال   "Common Law" لع ى  یق  العرف  عل

وم  فیھ والذي المؤسسة ممارساتوال اكم  تق ا  خالل  من  المح ومي  عملھ ف  الی  وتفسیر  بتعری
 .النھائي المرجع بصفتھا القوانین

مأ من  ین  ھ ي الالعب ة  ف سیاسیة البیئ ة ھي  ال د  حكوم ضیف البل ا  الم ي بنفوذھ وانین سن  ف  الق
 .واالجرائات



  

  السابع الفصل أسئلة

  

  :الثقافیة البیئة عناصر من .١
 .فیزیقیة عناصر  .أ 
 .دیمغرافیة عناصر  .ب 
 .سلوكیة عناصر  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  :السكان تركبیة على أیضا یؤثر ولكنھ فقط مستقبًلا السكان حجم على یقتصر ال النمو معدل تاثیر .٢

 .الحالیة  .أ 
 .الماضیة  .ب 
 .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

  

  :نمو معدالت ذات عادة النامیة البلدان .٣

 .مرتفعة  .أ 
 .متوسطة  .ب 
  .منخفضة  .ج 
 .طبیعیة  .د 

  

  

   :الثقافیة البیئة عناصر

سمت ر نق سیة العناص ي الرئی نركز الت ا س ى علیھ ة ال ر ثالث رأ ذات عناص سوس ث ى مح  عل
م ) طبیعیة (فیزیقیة عناصر وھي والممارسات القرارت ة  عناصر  ث رً وأ دیمغرافی  العناصر  اخی
 .  السلوكیة

   :السكاني النمو معدل

ضا أ یؤثر ولكنھ مستقبًلا السكان حجم على فقط لیس النمو معدل یؤثر ى  ی ة  عل سكان  تركیب  ال
ي  السكان من كبیرة نسبة وجود یعني الحالي النمو معدل ،الحالیة ار األ ف دنیا  عم  وجود  أي ال

اد  الى یقود مما والمراھقین طفالاأل من كبیرة نسبة ب  ازدی ى  الطل سلع  عل ي  ال ستخدمھا  الت  ت
 .الفئات تلك

دان ة البل ادة النامی دالت ذات ع و مع ة نم اأ ،مرتفع دان م صناعیة البل ا ال دالت ففیھ و مع  نم
 .منخفضة



  

  :نمو معدالت ذات الصناعیة البلدان .٤
 .مرتفعة  .أ 
 .متوسطة  .ب 

 .منخفضة  .ج 
 طبیعیة  .د 

 
  :الدیمغرافیة العناصر خصائص من .٥

 .والریف الحضر  .أ 
 .العمل إلى النظرة  .ب 
 .المھنة نوع  .ج 
 .واالتصاالت اللغة  .د 

  

  

  

 الحوار خالل من المتفاوضان الطرفان یرضاھا نتیجة إلى والوصول الخالفات تضییق على االتفاق ھو .٦
  :والرد واالخذ

 .التفاوض  .أ 
 .اإلقناع  .ب 
 .التسویق  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  :في المختلفة العالم دول في الحیاة أسالیب في المتزاید التقارب عن الحدیث ھل .٧

 .ازدیاد  .أ 
 .انخفاض  .ب 
 .اعتدال  .ج 
 .ج + أ  .د 

  

  

  

 .والریف والحضر والتعلیم االسرة وحجم السكاني النمو معدل من الدیمغرافیة عناصر تتمثل

   :الثقافیة والفوارق التفاوض

اوض و التف اق ھ ى االتف ضییق عل ات ت ول الخالف ىإ والوص ة ل اھا نتیج ان یرض  الطرف
ان ن المتفاوض الل م وار خ ذواأل الح رد خ و وال شاط وھ وم ن ھ یق ع ب ى الجمی ي حت اة ف  الحی

اراة  بمشاھدة  صدیق  اقناع محاولة لىإ البائعین مع المفاصلة بین العادیة ي  مب از  ف دال  التلف  ب
 .االستاد من

  : المختلفة الثقافات بین مةالموائ

ارب  عن  الحدیث  یزداد د  التق ي  المتزای اة  سالیب أ ف ي  الحی الم  دول ف ة  الع  تحول  ھن وأ المختلف
ى  باستمرار  یحدث  ف حت ب  وص اكلوھن مارشال  المشھور  الكات ورة  فیلسوف  م صاالت ث  االت
 .خرىاأل والثقافات بالبلدان معرفتنا وزیادة الزمنیة المسافات لتقارب نسبة بالقریة العالم



  

  :ھي الرجولیة المجتمعات في السائدة القیم .٨
 .النجاح  .أ 
 .المال  .ب 
 .العدیدة المقتنیات  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة  مؤشر یكون التي المجتمعات في ا  الرجول ا  فیھ یم  تكون  عالی سائدة  الق ال  النجاح  ھي  ال  والم
ون  النسوي  التوجھ  في بینما العواطف وضغط التشدد على ھنا التركیز. العدیدة والمقتنیات  یك

 .متسیدین والعواطف التسامح



  

  الثامن الفصل أجوبة

  

  :العالمیة التجارة منظمة تعمل ماذا على .١
 .العملة تحریر  .أ 
 .التجارة توطین  .ب 

 .التجارة تحریر  .ج 
  .سبق مما لیس  .د 

  

  :العالمیة التجارة منظمة ھیكل مستویات ھي ما .٢
 .العام المجلس  .أ 
 .المختلفة اللجان  .ب 
 .الموازي المؤتمر  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  :الدولي النقد صندوق إنشاء من الھدف ھو ما .٣

 .التجارة وتردي الذھب قاعدة انھیار بعد العالمي النقدي الوضع ترتیب إلعادة  .أ 
 .العالم في واألعمال األموال لحصر  .ب 
 .العالمیة التجارة على للسیطرة  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

   :ھي مستویات ثالث من یتكون العالمیة التجارة منظمة ھیكل

  .عامین كل مرة وینعقد المنظمة في العلیا السلطة ھوو :الوزاري لمؤتمرا

  .الوزاریة والقرارات باالتفاقیة العمل تنفیذ على یشرف الذي: العام لمجلسا

ل  المدفوعات موازین قیود ولجنة والتنمیة التجار كلجنة :المختلفة للجانا ذه  وتعم ان  ھ  اللج
ي  ات دارةإ ف ددةال االتفاقی ي طرافاأل متع االت ف ة المج صر المختلف ا وتنح ي مھامھ دیم ف  تق

 .العام المجلس إلى بھا تقوم التي اتباإلجراء تقاریر

 وودز بریتون مدینة في م١٩٤٤ عام الدولي النقد صندوق نشاءإ على الموافقة تمت
 قاعدة انھیار بعد العالمي النقدي الوضع ترتیب عادةإل وذالك األمریكیة المتحدة بالوالیات

 .العالمي واالقتصاد التجارة وتردي الذھب



  

  :والتعمیر لإلنشاء الدولي البنك أھداف ھي ما .٤
 .الخاصة األجنبیة األموال رؤوس استثمار تشجیع  .أ 
 .العالمیة التجارة نمو على العمل  .ب 
 .األعضاء دول في الخاصة االقتصادیة للمؤسسات القروض منح  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  :والتعمیر لإلنشاء الدولي البنك أنشئ عام أي في .٥

 .م١٩٤٤  .أ 
  .م١٩٥٨  .ب 
 .م١٩٦٦  .ج 
 .م١٩٨٥  .د 

  

  

  

  

  

  :والتعمیر لإلنشاء الدولي البنك أعضاء الدول عدد .٦
 .دولة ١٥٠  .أ 

 .دولة ١٨٥  .ب 
 .دولة ٢٠٠  .ج 
 .دولة ٣٠٠  .د 

  

  

  

  

  

  : والتعمیر لإلنشاء الدولي البنك ھدافأ

  .العالمیة التجارة نمو على العمل .١
 .الخاصة االجنبیھ االموال رؤوس استثمار شجیع .٢
 .االعضاء دول في الخاصة االقتصادیة المؤسسات الى القروض منح .٣

 بھا نشئأ التي االتفاقیة نفس وبموجب م١٩٤٤ عام في والتعمیر لإلنشاء الدولي البنك نشئأ
ي  العضویة  شروط  من  أن كما، الدولي النقد صندوق صندوق  ف ي  العضویة  شرط  ال ك  ف  ،البن

غ اوحالًی دد  بل دول ع ضاءاأل ال ة  ١٨٥ ع ھ سورأ دول دفوع مال ار  ١١٫٥ الم    دوالر ملی
 .مریكيأ



  

  :واإلسالمي العربي العالم في اإلقلیمیة المؤسسات من .٧
 .واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق  .أ 
 .إفریقیا في االقتصادیة للتنمیة العربي المصرف  .ب 
 .للتنمیة اإلسالمي البنك  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  :على بالتركیز الصادرات وائتمان االستثمار لضمان العربیة المؤسسة بدأت .٨
 .النوعي االستثمار ضمان  .أ 

 .البیني االستثمار ضمان  .ب 
 .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :واإلسالمي العربي العالم في قلیمیةاإل المؤسسات ھمأ نعرض: قلیمیةإ مؤسسات

  .واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق .١
  .فریقیاأ في االقتصادیة للتنمیة العربي المصرف .٢
 .للتنمیة سالمياإل البنك .٣

   :الصادرات وائتمان االستثمار لضمان العربیة المؤسسة

ي  االستثمار ضمان على بالتركیز المؤسسة بدأت      م ، البین د  منتصف  في  شرعت  ث  عق
ات دخول الثمانین ي بال مان ف ان ض صادرات ائتم دیم أي، ال ضمان تق ولین ال ذین للمم  ال
ل  المستوردین  یقرضون  ة  ك ى  عملی ي  المستورد  اعسر  ذاإ الممول  وتعویض ، حدة  عل  ف

  .المؤسسة سیستأ اتفاقیة في متضمن نشاط القروض مینوتأ. السداد

د  اطلبً  ضمانھا  ولقي المجال ھذا في المؤسسة نجحت      ھ  فتوسعت ، متزای ا  فی ى إ جنب  ل
  .االستثمار ضمان مع جنب

غ % ١٩بنسبة المؤسسة عملیات حجم نمى ٢٠٠٧ عام وفي      ین  ٥٠٥ فبل  دوالر مالی
ى إ ضافة باإل، صادرات ائتمان مینتأ عقد ٤٦ شملت ٢٠٠٦ في ملیوًنا ٤٢٢ ـب مقارنة  ل
ادة دود زی صوى الح ي الق ًد ٨١ ف ابًق اعق ة اس ت بقیم ون ٤٢٣ بلغ دین، دوالر ملی  وعق

أ  عادةإ وعملیات، دوالر ملیون١٥ بقیمة االستثمار لضمان ت  مینت ا  بلغ ون ٥٩ قیمتھ  ملی
  .دوالر



  

  :بـ وذلك، النامیة الدول إلى المباشر االستثمار تدفق زیادة إلى الدولیة الوكالة تھدف .٩
  .االقتصادیة المخاطر حجم تقلیل  .أ 
  .السیاسیة المخاطر حجم تعظیم  .ب 
  .السیاسیة المخاطر حجم تقلیل  .ج 
 .االقتصادیة المخاطر حجم تعظیم  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :م١٩٦٦ عام الدولي البنك أنشأه الذي المركز اسم ما .١٠

 .األخرى الدول ومواطني الدول بین االستثماریة النزاعات تسویة مركز  .أ 
 .الدول بین المنازعات تسویة مركز  .ب 
 .الدولیة الشركات بین المنازعات تسویة مركز  .ج 
 .ج + ب  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :)میجا (االستثمار لضمان الدولیة الوكالة

 حجم  بتقلیل وذلك، النامیة الدول لىإ المباشر االستثمار تدفق زیادة لىإ الوكالة تھدف     
  . علیھا بالتأمین السیاسیة المخاطر

 وتمول ، معھا التعاون لىإ تسعى بل الوطنیة االستثمار مینتأ وكاالت الوكالة تنافس ال     
  .تجاریة أسس على یقوم الذي عملھا لنظام اطبًق اذاتًی عملیاتھا الوكالة

ؤمن      ة ت د الوكال اطر ض ر المخ ة غی ل، التجاری اطر مث ل مخ الت تحوی اط ، العم  رمخ
صادرة روب الم طرابات والح ي، واالض ؤمن وھ ساھمات ت ي الم شركات ف ا، ال ؤمن كم  ت
 للمشاریع والترویجیة االستشاریة الخدمات الوكالة تقدم، التأمین لىإ وباالضافة. القروض

 .عضاءاأل الدول في

   :خرىاأل الدول ومواطني الدول بین االستثماریة النزاعات تسویة مركز

ذه سة ھ شأ مؤس ك ھاأن دولي البن ام ال ضى م،١٩٦٦ ع اق بمقت سویة میث ات ت  المنازع
 االستثماریة  النزاعات تسویة بمركز وتعرف. االخرى الدول ومواطني الدول بین االستثماریة

ین  االستثمارات  تدفق تشجیع على یعمل الذي دول  ب ة  ال ر  بتھیئ یم  للمصالحة  منب ین  والتحك  ب
 .األجانب والمستثمرین الحكومات



  

  التاسع الفصل أجوبة

  

  :منھا تطورات عدة الدولیة المالیة البیئة شھدت .١
 .العملیات حجم في الھائلة الزیادة  .أ 
 .واألتمتة التقنیة  .ب 
 .الجدیدة المالیة السلع  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  :األجنبي الصرف أسواق أكبر اآلتي من واحدة .٢

 .لندن سوق  .أ 
 .طوكیو سوق  .ب 
 .نیویورك سوق  .ج 
 .باریس سوق  .د 

  

  

  
  :الفوائد بأسعار سعرھا ویتأثر والحكومات الشركات تتبعھا تمویل وسیلة .٣

 .األجل طویلة القروض  .أ 
 .األجل قصیرة القروض  .ب 

 .السندات  .ج 
 .األسھم  .د 

  

  

ھدت ة ش ة البیئ والت الدولی ة تح ًع جم ي اوتوس ال ف اد األعم ي وازدی دد ف ین ع  الالعب
   :التالیة النقاط في التطورات ھذه نحصر نأ وبإمكاننا فیھا المشاركین

 العملیات حجم في الھائلة الزیادة.  
 المالیة المعامالت عن القیود رفع.  
 واألتمتة التقنیة.  
 المالیة األوراق انتشار.  
 الجدیدة المالیة السلع.  

ل  في الصرف أسواق في الیومي التداول حجم موني یور مجلة ُتعد الم  أسواق  ك ا  الع ادل  بم  یع
ة  في فیھا العالم ویتركز ایومًی تریلیون ١ سیة  أسواق  ثالث دن  ھي  رئی ورك  لن و  ونیوی . وطوكی
 .لندن سوق ھو اإلطالق على األسواق ھذه كبروأ

ل  وسیلة  السندات ا  تموی شركات  تتبعھ ات  ال أثر  والحكوم د  بأسعار  سعرھا  ویت ا  الفوائ م  كم  نعل
 .إستحقاقھا قبل وقت أي في وتسییلھا خصمھا لحاملھا ویمكن



  

  :العالم في بورصة أكبر رابع بھا.......  .٤

 .الیابان  .أ 
 .أمریكا  .ب 
 .السعودیة  .ج 
 .فرنسا  .د 

  

  

  

  

 جعلتھا والتي المالیة االستثماریة األدوات في الجدیدة واالبتكارات اإلبداعات إلى المؤدیة األسباب أھم من .٥
  :محدودة غیر

 .االنتعاش  .أ 
 .المتعاملین زیادة  .ب 
 .المنتج رخص  .ج 

 .ب + أ  .د 

  

  

  

  

  

 تبادل أو المصارف بین الشراء أوامر وإرسال تلقي أو الملكیة لنقل المعامالت سھلت................  .٦
  :البورصات في األسھم

 .واألتمتة التقنیة  .أ 
 .المالیة األوراق انتشار  .ب 
 .المالیة المؤسسات حجم كبر  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

الم  في بورصة أكبر رابع بھا الیابان ى  باإلضافة  الع ة  بورصات  ٨ إل ي  إقلیمی دن  ف  األخرى  الم
 .األجانب على قیود بھا ولیست والشركات التقاعد صنادیق ھم مستثمریھا كبروأ

   :الجدیدة المالیة السلع

ة  األدوات كانت السابق في      اش  لكن  محدودة  المالی ادة  االنتع املین  وزی ان  المتع د  ك  أن الب
ا  ى یؤدی داعاتاإل إل ارات ب دة واالبتك دھا  الجدی صممون یع دمات ،م ة والخ م المالی  تالئ

 .المالیة وأوضاعھم المستثمرین

ة      ة التقنی ھلت واألتمت امالت س ل المع ة لتق ي أو الملكی ال تلق ر وإرس شراء أوام ین ال  ب
  .البورصات في األسھم تبادل أو المصارف

 كل في تستخدم اآللي الصرف فبطاقة السیاحیة الشیكات إلى یحتاج الیوم مسافر یعد ولم      
  .العالم أنحاء جمیع في مقبولة )االئتمان (االعتماد وبطاقة مكان



  

  

  :حالًیا البنك وظائف أھم من .٧
 .المؤشرات وضع  .أ 
 .العلیا المالیة النسب  .ب 
 .الدنیا المالیة النسب  .ج 

 .ج + أ  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن م م ائف أھ ك وظ ع احالًی البن رات وض سب المؤش ة والن دنیا المالی ة ال ن المطلوب المة م  س
ل  المالیة البنوك سیولة  حجم  مث سبي  ال ة  الن ال  رأس وكفای ات  الم سبة  واالحتیاطی  لألصول  بالن

 .مصرف لكل



  

  العاشر الفصل أجوبة

  

  :في یتمثل األسواق ھذه اختیار عوامل أحد فإن جدیدة أسواق إلى الدخول الشركات تقرر عندما .١
 .الفرص  .أ 

 .التھدیدات  .ب 
 .التجارة حریة  .ج 
 .النوعي االتثمار ضمان  .د 

  

  

  

  :إلى االستراتیجیات دیفید قسم .٢
 .أنواع ثالثة  .أ 

 .أنواع أربعة  .ب 
 .أنواع خمسة  .ج 
  .نوعین  .د 

  :االستراتیجي التخطیط مستویات من لیست اآلتي من واحدة .٣
  .الشركة رئاسة مستوى  .أ 
  .الوحدة مستوى  .ب 
  .التابعة الشركة مستوى  .ج 
 .محلیا الصناعة مستوى  .د 

  

  

  
  :األجنبي السوق دخول استراتجیات من .٤

  .الخارجي للسوق التصدیر  .أ 
  .الترویج  .ب 
  .ذكر مما شیئ لیس  .ج 
 .ب + أ  .د 

  

  

  

   :ھي تاجاإلن ومواقع سواقاأل اختیار في جًدا المھمة العوامل من

 .والمخاطر التكالیف وكذلك التجاري بالعمل القیام سھولة وكذلك السوق حجم     

   :یلي فیما جمالھاإ یمكن االستراتیجي التخطیط من مختلفة مستویات ھناك

ستوى ة م شركة رئاس ستوى، ال صناعة م ستوى وأ اعالمًی ال ياإل الم ستوى، قلیم شركة م  ال
 .الوحدة مستوى، التابعة

   :جنبياأل السوق استراتیجیات من

صدیر سوق الت ارجي لل تغالل، الخ سوق اس دون ال ك ب صة تمل زو، ح واقاأل غ ساھمة س  بم
 .الصفر من البدء وأ جاھزة شركة شراء، االستراتیجیة التحالفات



  

  :االستراتیجي التطبیق أقسام من .٥

  .الوظیفیة البرامج وضع  .أ 
  .االقتصادیة األوضاع  .ب 
  .السیاسیة األوضاع  .ج 
 .ج + ب  .د 

  

  

  

  
  :البیئة  دراسة  موضوعات من .٦

  .الداخلیة البیئة دراسة  .أ 
  .الخارجیة البیئة دراسة  .ب 
  .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  
  :أھدافھا وتخدم الشركة توجھ تعكس إرشادیة قواعد ھي .٧

 .المعلومات  .أ 
 .اإلرشادات  .ب 

 .السیاسات  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

   :إلى االستراتیجیة تطبیق ینقسم

  .الوظیفیة البرامج وضع .١
 .والسیاسات البرامج وضع .٢

یط دولي التخط ة ال ون عملی ن تتك دة م ل ع ة مراح ة تذا متداخل ة تغذی ا رجعی ا ویمكنن  نأ ھن
 :  كالتالي المراحل ھذه نحدد

ة ة  دراس ة البیئ ة ، الداخلی ة دراس ة  البیئ د، الخارجی ات  تحدی د، الغای الة  تحدی د ، الرس  تحدی
 .ھدافاأل

  .  ھدافھاأ وتخدم الشركة توجھ تعكس رشادیةإ قواعد ھي :السیاسات

 .محددة زمنیة فترة في معینة مھمة لتحقیق المختارة الموارد من مجموعة ھي :البرامج



  

  عشر الحادي الفصل أجوبة

  

  :ھو التنظیم .١
 .العمل توزیع  .أ 
 .العمل مراقبة  .ب 
 .المطلوب الوجھ على العمل لتنفیذ الالزمة السلطة منح  .ج 

 .ج + أ  .د 

 

 من بالعمل المكلفین األشخاص أو الشخص لتمكین الالزمة الموارد وتھیئة بالعمل سیقوم من تحدید .٢
  :إنجازه

 .التتخطیط وظائف من  .أ 

 .التنظیم وظائف من  .ب 
 .التوجیھ وظائف من  .ج 
 .الرقابة وظائف من  .د 

  

  

  
  :وظائف إحدى ھي لتحقیقھ، المطلوب والعمل الھدف تحدید .٣

 .التخطیط  .أ 
 .التنظیم  .ب 
 .التوجیھ  .ج 
 .الرقابة  .د 

  

  :الخارجیة األعمال قسم نموذج مزایا من .٤
 .العالیة الخبرات أصحاب مكانة النظام ھذا یبرز  .أ 
 .مسموًعا صوًتا الخارجیة العملیات یعطي  .ب 
 .ویوحدھا الدولیة العملیات تماسك من الھیكل ھذا یزید  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

ل  بھذا سیقوم من تحدید فھي التنظیم وظیفة ة  العم وارد  وتھیئ ة  الم ین  الالزم  وأ الشخص  لتمك
 .إنجازه من بالعمل المكلفین شخاصاأل

   :الخارجیة األعمال قسم نموذج مزایا

  .لھا كمدیر عام مدیر مساعد ووضع بفصلھا امسموًع اصوًت الخارجیة العملیات یعطي •
رز • ذا یب ام ھ ة النظ حاب مكان رات أص ة الخب شكل العالی اال وی سابھم مج دا الكت ن مزی  م

  .العالمیة الخبرات
 .  سویا تعمل كمجموعة ویوحدھا الدولیة العملیات تماسك من الھیكل ھذا یزید •



  

  

  :مساوئ من، الموارد على المحلیة اإلدارات مع تتنافس نفسھا الخارجیة العملیات .٥
 .الداخلیة األعمال  .أ 

 .الخارجیة األعمال  .ب 
 .المنفصلة الداخلیة األعمال  .ج 
 .المنفصلة الخارجیة األعمال  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

 أیضا وھو خاًصا مدیًرا لھا  یكون بلد في تعمل شركة ولكل أقسام أو كشركات الدولیة األعمال تدار .٦
  :األم للشركة العام للمدیر مساعًدا

 .المتصلة الداخلیة األعمال  .أ 
 .المتصلة الخارجیة األعمال  .ب 
 .المنفصلة الداخلیة األعمال  .ج 

 .المنفصلة الخارجیة األعمال  .د 

  

  

  

٧.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   :الخارجیة األعمال قسم نموذج مساوئ

  .المحلیة بمسؤولیتھم اساًسأ یھتمون خرىاأل قساماأل مدیري نإ

  .الموارد على المحلیة اإلدارات مع تنافس نفسھا الخارجیة العملیات تجد

  .صعًبا اإلدارات بقیة مع التنسیق یصبح

ال  حجم  كان ذاإ یصلح النموذج ذاھ ة  األعم شركة  تخطت  ذاإ یناسبھا  وال اصغیرً  الخارجی  ال
   .اكبیًر الخارجیة العملیات حجم وصار المرحلة تلك

  : المنفصلة الخارجیة الشركة نموذج

ا  بلد في تعمل شركة كلو منفصلة قسامأ وأ كشركات الدولیة عمالاأل تدار النموذج ھذا في  لھ
ع  التي األم للشركة العام للمدیر مساعد یضاأ ھو مدیر ا  یتب ى  لھ ھ  مباشرة  صلة  وعل  بغض  ب
 .الشركة موطن في الموجود التنظیمي الھیكل عن النظر



  

  :الخارج في التابعة للشركات استقاللیة النموذج ھذا یعطي -٧
 .المتصلة الخارجیة الشركة مزایا  .أ 

 .المنفصلة الخارجیة الشركة مزایا  .ب 
 .المتصلة الخارجیة الشركة عیوب  .ج 
 .المنفصلة الخارجیة الشركة عیوب  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :على وظیفي أساس على المقسم التنظیمي الھیكل یتضمن .٨
 .التسویق إدارة  .أ 
 .اإلنتاج إدارة  .ب 
 .التمویل إدارة  .ج 

 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :المنفصلة الخارجیة الشركة نموذج مزایا

ذه  الذي الشيء الخارج في التابعة للشركات استقاللیة النموذج ھذا یعطي • د  یحب  البل
  .فیھ الوطنیة النعزة ازدیاد عند خاصة المضیف

ي  النظام ھذا یساعد • دریب  ف وادر  ت ساب  الك رات  واكت ي  المتخصصة  الخب ات  ف  عملی
  .ذاك أو البلد ھذا

ى  العام المدیر مع المباشرة الصلة ھذة تقود • سھیل  إل ل  مشاكل  وحل  ت  في  شركة  ك
 .تأزما حدوث عند خاصة الخارج

شركة  موقف  من  المباشرة  الصلة تلك قويت • ة  ال ي  التابع د  مع  مفاوضات  أي ف  البل
 .المضیف

   :الوظیفي التقسیم نموذج

ي ) تمویل - إنتاج - تسویق( وظیفي ساسأ على التقسیم تمی ذا  وف ام  ھ ون  النظ اك  یك دیر  ھن  م
سویق سئول للت ن م ة ع سویق وظیف ي الت ع ف ة األسواق جمی ت محلی ة أو كان ون خارجی  ویك
 .العام المدیر لدى مسؤوًلا



  

  :إنتاجي خط لكل منفصلة إدارة وجود أساس على ھنا التنظیمي الھیكل یقوم .٩

 .السلعة أساس على التقسیم  .أ 
 .الجغرافیة المناطق أساس على التقسیم  .ب 
 .الوظیفة أساس على التقسیم  .ج 
 .التوجھ أساس على التقسیم  .د 

  

  

  

  

  

  :تحت تندرج، المختار التنظیمي النموذج في حتما ستؤثر الدولیة لألعمال ونظرتھم المدیرین توجھ .١٠
 .الشركة استراتیجیة  .أ 
 .الشركة عملیات  .ب 

 .وثقافتھا الشركة فلسفة  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

  :آخر إلى تنظیمي نموذج من االنتقال في مرونة الشركة یمنح .١١
 .المصفوفة نظم  .أ 

 .المؤھلة الكوادر  .ب 
 .مختلطة نظم  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

   :سلعي أساس على التقسیم

ومی ل ق ي الھیك ا التنظیم ى ھن اس عل ود أس صلة إدارة وج ل منف لعة لك ط أو س اجيإ خ  أو نت
  .السلعة تلك عن مسئول مدیر منھا كل رأس وعلى السلع من متشابھة مجموعة

 .وأخرى سلعة كل بین عدیدة خالفات وجود حالة في امفیًد النموذج ذاھ

   :وثقافتھا الشركة فلسفة

ة  لألعمال ونظرتھم المدیرین وجھت ي  احتمً  ستؤثر  الدولی ار  التنظیمي  النموذج  ف إ  ،المخت  ذاف
ام إ للمدیرین كان ات  لم م  وأ خرى األ بالثقاف دیر  فھ ا  وتق ت  لھ ة  نظرتھم  وكان ال واأل للعولم  عم

 .الیوم عالم في وحتمي ضروري كشيء الدولیة

   :المؤھلة الكوادر وجود

ال  عن  دولیة خبرات لھا مؤھلة كوادر جودو ي  األعم بالد  ف ا  خرى األ ال درة  ولھ ى  ق  العمل  عل
ي  مرونة الشركة یمنح - بیئتھا على والتأقلم المختلفة المناطق في ال  ف ى إ نموذج  من  االنتق  ل

 .المختار النظام لتطبیق المختلفة الكوادر تدریب ویسھل خرآ



  

  :الجغرافیة المجموعة داخل الفوارق تكون عندما الجغرافي التقسیم ینجح .١٢
 .محدودة غیر  .أ 

 . محدودة  .ب 
 .مبعثرة  .ج 
  .سبق مما لیس  .د 

  

   :الھیكل اختیار عوامل ھي ما .١٣
 .المؤھلة الكوادر ووجود الشركة، لدى الدولیة األعمال حجم  .أ 
 .وثقافتھا الشركة وفلسفة، واستراتیجیتھا الشركة عمل نوعیة  .ب 
 .عملیاتھا وتطور المنشأة تاریخ  .ج 

  .سبق ما جمیع  .د 

  

   :الوظیفي التقسیم نموذج مساوئ من .١٤
 .المدیرین كبار عند النظرة یضیق  .أ 
 .شاملة استراتیجیة وضع صعوبة  .ب 
 .خصوصیتھا العالمیة العملیات تفقد  .ج 

  .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  عشر الثاني الفصل أجوبة

  

  :المحاسبیة النظم اختالف أسباب .١
 .القانونیة النظم اختالف  .أ 
 .التضخم معدالت اختالف  .ب 
 .الممولین اخالف  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المحاسبة مشاكل بعض .٢

 .المجمعة الحسابات إعداد  .أ 
 .التضخم معدالت اختالف  .ب 
 .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

   :المحاسبیة النظم اختالف أسباب

  القانونیة النظم اختالف .١

 للضریبة خاضع ھو ما تحدید بل الضریبیة الفئات اختالف بھا نعني وال مثال كالضرائب
 البیانات من مجموعتین بإعداد للشركات یسمح األمریكي القانون ونجد معفي، ھو وما

 والمساھمین اإلدارة لفائدة ومجموعة أساسھا على الضرائب تحدد مجموعة الختامیة،
 بغرض أصولھا تكلفة حساب عند المتسارع االستھالك تستخدم أن الشركة تستطیع وھنا
  .الضرائب تقدیر

  الممولین اختالف .٢

 الدولة أو مساھمة شركة أو شركاء مجموعة أو عائلة أفراد یكونوا قد الشركة ممولو
  .مختلف غرض ھؤالء ولكل) مصارف(دائنین أو

  التضخم معدالت اختالف .٣

ا  كما معنى ذات غیر األصلیة التكلفة تجعل العالیة التضخم معدالت ربح  تضخم  أنھ ا  ال  مم
 .الحقیقي الربح حجم لمعرفة الدخل حساب یتطلب

دة  في عملیات األجنبیة للشركات ن  دول ع ا  لك ي  علیھ ة  ف ر  نھای د  أن أالم ة  حسابات  تع ك  و مجمع  ذل
ي  القانون مایقتضیھ د  ف ادة  األم البل د  و ع ة  نظرة  تنظر  أن اإلدارة تری ى  كلی ا  إل ة  عملیاتھ  و المختلف

 .بلد كل مع لتتألم األرباح و األصول حسابات إعادة یعني و الحسابات تجمع



  

  :االستثمار یتخذه الذي التنظیمي الشكل وفي االستثمار موقع اختیار في أساسي عامل .٣
 .اآلداء مقارنة  .أ 

 .الضرائب  .ب 
 .االئتماني التمویل  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  :المحاسبیة النظم أنواع من .٤
 ).مساھمین بواسطة (الخارجي التمویل فیھا یطغى التي الدول في یوجد نوع  .أ 
 .الشركات عملیات تمویل في الخارجین المساھمین على اعتمادھا یقل التي الدول في یوجد نوع  .ب 

 .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

  

  :سنة الدولیة المحاسبیة المعاییر لجنة بإنشاء بلدان عشرة في األھلیة المھنیة المحاسبیة الھیئات قامت .٥

 .م١٩٧٣  .أ 
 .م١٩٨٠  .ب 
 .م١٩٩٣  .ج 
 .م١٩٩٩  .د 

  

  

  

  

    

 االستثمار یتخذه الذي التنظیمي الشكل وفي االستثمار موقع اختیار في ساسيأ عامل وھي: الضرائب
سعیر  التحویل وفي )مباشر غیر او مباشر( االستثمار نوع وفي )مستقلة شركة مأ رعف( داخلي  والت  ال

 .االموال وتحریك

   : المحاسبیة النظم أنواع

د  قام اء  أح سیم  العلم نظم  بتق بیة  ال ى  المحاس امین  إل ا  أساسیین  نظ ة  ھم ة ) أ (الفئ ة ) ب (والفئ  والفئ
ى د األول ي توج دول ف ي ال ى الت ا یطغ ل فیھ ارجي التموی طة ( الخ ساھمین بواس د)  م ا ونج  فیھ

دول  في فنجدھا الثانیة الفئة أما عالیة شفافیة وبھا القیاس عند محافظة أقل الحسابیة الممارسات  ال
 .الشركات عملیات تمویل في الخارجیین المساھمین على اعتمادھا یقل التي

ي ام ف ت ١٩٧٣ ع ات قام بیة الھیئ ة المحاس ة المھنی ي األھلی شرة ف دان ع شاء بل ة بإن اییرا لجن  لمع
 .الدولیة المحاسبیة



  

  :عندما الضریبي االزدواج یحدث .٦

 الشركة وتدفع المضیف البلد في دخلھا عن ضرائب التابعة الخارجیة الشركة تدفع  .أ 
 .الدخل نفس عن ممثلة ضرائب األم للبلد األم

 .االستثمار ولتشجیع البلدان بین االزدواج لمنع  .ب 
 .ب + أ  .ج 
 .سبق ما جمیع  .د 

  

  

  

  

  

  :إلى العمالت سعر في التغیر یؤدي .٧
 .الحسابي االنكشاف  .أ 
 .التبادلي االنكشاف  .ب 

 .ب + أ  .ج 
 .سبق مما لیس  .د 

  

  

  

  

  

  

  موسى

   :الضریبي االزدواج

دث دما یح دفع عن شركة ت ة ال ة الخارجی ن ضرائب التابع ا ع ي دخلھ د ف ضیف البل دفع الم  وت
شركة د ماأل ال ة ضرائب ماأل للبل س عن ممثل دخل نف دول ،ال اول وال ب تح ذا تجن  االزدواج ھ

 .والقویة الضخمة االقتصادات ذات الدول مع اتفاقیات بعقد الخارجیة االستثمارات لجلب

  : وھي أنواع ثالث إلى العمالت سعر في التغیر یؤدي
  :الحسابي االنكشاف .١

 إلى المضیف البلد عملة من ) الختامیة الحسابات (المالیة البیانات ترجمة عند یحدث ما ھو     
 البعض بعضھا أمام العمالت ھذه قیمة فیھ تكون الذي الوقت في، أخرى عملة أي أو المقر عملة

  . تغیرت قد
  :التبادلي االنكشاف .٢

 المستلم أو المدفوع المبلغ یتغیر فیھ والذي، المدینة أو الدائنة الحسابات قیمة في التغیر ھو     
  .دالسدا ووقت االلتزام وقت بین ما العملة سعر تغیر بسبب السداد ساعة تحین عندما، 

  :االقتصادي االنكشاف .٣
ر      ة تتغی شركة قیم ل ال دما، كك ؤثر عن ر ی ي التغی عر ف ة س ى العمل ات عل شركة عملی  ال

أن ، المستقبلیة صبح  ك صدیر  ی ذي  الت د  ال ھ  تعتم شركات  علی ر  ال اع  مجد  غی سلعة  أسعار  الرتف  ال
 .مثال الدوالر سعر یرتفع بأن سوقھا في المصدرة


