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 انًخهص ْٕ

  شبيم انًحتٕٖ 

تحذٚذ اعئهّ  تى

االيتحبَبت انغببقّ نكم 

  يحبضشة عهٗ حذٖ

اعئهّ ٔكزانك تى تحذٚذ

  االَتظبو

ٔانًزاكشة نكبيم 

انًهخص ٔنٛظ نهفقشات 

 انتٙ تى تحذٚذْب
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 انًحبضسة االونى

 ؟ عقود األخٌرة 33من السمات التً مٌزت العالقات الدولٌة خالل /1س

 مارات و األدوات المالٌةفً مجاالت التبادل التجاري و االستث النمَو السرٌع و المتزاٌد لألعمال الدولٌةهو 

 ؟ٌعزى هذا النمو فً حجم التدفقات التجارٌة و المالٌة بٌن األسواق العالمٌة/2ط

 -: النمَو الهائل و السرٌع بعضها البعض و انفتاح األسواق العالمٌة على -1

o أسالٌب، أدوات و أنظمة اإلنتاج الحدٌثة و المتطورة(، التكنولوجٌا الصناعٌة و اإلنتاج( 

o  االلكترونٌة و اإلعالمٌة )قدرة البنوك على التحوٌل الفوري لألموال( لوجٌا المعلوماتٌة، و االتصاالتتكنو 

 إلدارتها و ظهور األسالٌب الحدٌثةانتشار المراكز المالٌة  -2

 .أي نشاط استثماري أو تجاري لمنتج أو تاجر لسلعة أو خدمة ٌتعدى مداه و انتشاره الحدود الجغرافٌة لبلد ما/3ّ
 أو أكثر عبر حدود وطنٌة لدولتٌنأي نشاط تجاري أو خدمً تقوم به أي منظمة أعمال  

 ) االعًبل انذٔنّٛ (

 أوؼَ أٚ ٌيٌٚظ١ٓ ١ٕ١ٚش كيٚى ػزَ أػّخي ِٕظّش أٞ رٗ طمَٛ هيِٟ أٚ طـخٍٞ ٔ٘خ١ أٞ /4ّ
 ) االعًبل انذٔنّٛ (

 طّظخُ ، ِظٕٛػش حٓظؼّخٍحص أٚ طـخ٠ٍش ٘طشأٔ ٗىً فٟ ِوظٍفش ىٚي ِٓ ِٕ٘آص ٚ أفَحى ر١ٓ ِؼخِالص فٟٙ /5ّ

 رخٌي٠ِّٛش
 ) االعًبل انذٔنّٛ (

 ٠ّىٓ ِٚليى ٍِّّٛ ٟٗء حِظالن ،أٞ ف١ٙخ حٌّٔخّ٘ش أٚ ػخٍِش َٗوخص فٟ هخٍؿ١ش أٛٛي ٚطٍّه َٗحء ٘ٛ /1ط

 .ف١ٙخ حٌّٔخُ٘ حٌّٕ٘ؤس ِٔخٍ ػٍٝ ِخ ريٍؿش حٌظؤػ١َ ِٓ حٌّٔظؼَّ

 (يفٕٓو االعتثًبس األجُبٙ انًببشش)

الربح وٌكون  تصدرها مإسسة أجنبٌة أخرى،ٌستهدف وٌكون بشراء أوراق مالٌة فً شكل أسهم أو سندات/7ط

 ال ٌمكنه من التؤثٌر فً مسار المإسسةلصاحبه حق غٌر مباشر 

 (انًببششانغٛش يفٕٓو االعتثًبس األجُبٙ )

 غ١َ أٚ حٌّزخَٗس حالٓظؼّخٍحص هالي ِٓ ٓٛحء رٍي، ِٓ أوؼَ فٟ حلظٜخى٠ش أٔ٘طش فٟ طظلىُ أٚ طّظٍه حٌظٟ ٟ٘ /8ّ

 حٌّزخَٗس

 ( حٌي١ٌٚٗ حٌَ٘وٗ)

 طؼظزَ ِٓ ؟ حٌي١ٌٚٗ حٌَ٘وٗ /9ّ

 فٟ أوؼَ ِٓ رٍي؛ ١خلش أظخؿ١شطّظٍه  -

 ؛ٚفَٚػٙخ ٚفمخ الٓظَحط١ـ١ش ٚحكيسطي٠َ ١خلخطٙخ  -

 ط٘ىً ا١خٍحٌٕمً حألِٛحي ٚحألفَحى ٚحٌٍٔغ ٚحألفىخٍ -

 حٌي١ٌٚش؟ ٌٍَ٘وخص حٌظخ١ٌش حٌؼالػش حألٔٛحع ر١ٓ ِخ حألػّخي اىحٍس فٟ خػِّٛ حٌّوظ١ٜٓ رؼٞ ١ّ٠ِ /01ّ

 .ٚطىْٛ لخػيس ِٚلٍٛ أػّخٌٙخ فٟ ١ِٕٛٙخ: حٌَ٘وش حٌي١ٌٚش-ح

 .ٟٚ٘ حٌظٟ طظوٌ أوؼَ ِٓ ١ِٛٓ ٌٌٖٙ حألػّخيحٌَ٘وش ِظؼيىس حٌـ١ٕٔخص:-د

 ٓ ك١غ حٌظٛؿٗ ٚحٌٕظَس ألػّخٌٙخ.ِليى ٌٍَ٘وش ِ ٟٚ٘ َِكٍش ِظميِش ال ٠ٜزق ف١ٙخ ١ِٛٓحٌَ٘وش حٌؼخ١ٌّش:-ؽ

ذكسث بباليتحبٌ ٌعصي هرا انًُى 

 انتكُىنىجٍبو اَتفبخ االسىاق

 واَتشبز انًساكص انًبنٍه انصُبعٍه

ذكسث  وطٍُه ندونتٍٍ

 بباليتحبٌ

 انفقسة االونى واالخٍسة ذكسث بباليتحبٌ 

 ذكسث بباليتحبٌ 

 ؟ انشسكه انعبنًٍهذكسث بباليتحبٌ هً يسحهه يتقديه الٌصبح فٍهب يىطٍ هً 

التُسىٌ تسكصوٌ عهى 

 انفقساث انثبٍَه
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 ؟حٌي١ٌٚش حألػّخي أٔٛحع /11ّ

 االستثمارات األجنبٌة غٌر المباشرة -ؽ         االستثمارات األجنبٌة المباشرة -د     الخارجٌةالتجارة -ا

 ٚحالٔٛحع حالهَٜ ٌالػّخي حٌي١ٌٚٗ ؟

 حالٓظؼّخٍحص حٌّ٘ظَوٗ -ى طٜي٠َ رخٌٛوخٌٗ       ػمٛ -ػمٛى حٌظ١ٕٜغ       -ط١ٍُٔ حٌّفظخف       -حٌظَه١ٚ      -

 حُٓ رخٓظويحَ أٚ حألؿٕز١ش حٌَ٘وش ١ٍٛطٙخ ِؼ١ٕش طم١ٕش رخٓظؼّخي أهَ رٍي فٟ أهَٜ ٌَ٘وش رخٌّٔخف طمَٛ /11ّ

 ) حٌظَه١ٚ(  ؟ حٌَ٘وش ٌظٍه ٍِه طـخٍٞ

 ) ط١ٍُٔ حٌّفظخف (؟  هنا تتعهد شركة أجنبٌة بإكمال مشروع بكاملة أو جزء منه على حسب االتفاق /03ّ

  ) ػمٛى حإلىحٍس( ؟ بإدارة منشؤة فً بلد أخر مقابل اجرتقوم شركة أجنبٌة  /01ّ

 )ػمٛى حٌظ١ٕٜغ ( ؟ اًْ حطفخل١خص أظخؽ رخٌٛوخٌش ٚطىْٛ ػخىس ٠ٛ١ٍش حألؿًٟ٘  /01ّ

الطرف الثانً )  هً عبارة عن اتفاقٌة بٌن طرفٌن ٌقوم بموجبها احد الطرفٌن ) الطرف األصٌل ( بتوظٌف /01ّ

 ) ػمٛى حٌظٜي٠َ رخٌٛوخٌٗ ( ؟ الوكٌل ( لبٌع أو تسهٌل أو إبرام اتفاقٌات

تقوم الشركة الدولٌة فً حصة مشاركة مع شركة دولٌة أخرى لتنفٌذ مشروع فً بلد ثالث ،وقد تدخل الشركة  /01ّ

 خٍحص حٌّ٘ظَوٗ() حألٓظؼّ ؟متعددة الجنسٌات فً استثمار مشترك مع شرٌك محلً فً بلد أجنبً

 ؟أمام إدارة هذه المشروعات المشتركة ثالثة بدابل هى /01ّ

   حإلىحٍس حٌّ٘ظَوش -

 اإلدارة التً ٌهٌمن علٌها الشرٌك صاحب الحصة األكبر -

 اإلدارة المستقلة التً ٌكون فٌها للمشروع مدٌره العام المستقل عن أي من الشرٌكٌن -

 ) حٌىخٍطً( ٠ظفك أٛلخرٙخ ػٍٝ طمخُٓ أٓٛحق حٌظ٠َٜف ،ٚػٍٝ أٓؼخٍ حٌز١غٚ٘ٛ طىظً ِـّٛػش ِٓ حٌَ٘وخص  /09ّ

لهم،  الٌحقالذٌن ٌنتجون بصورة مستقلة،  ،فؤعضاإهوأكثر تطورا من الكارتلتكتل ٌتكون من شركات أكبر  /01ّ
 مشتركا. وفق أحكام العضوٌة، بٌع منتجاتهم أو شراء موادهم األولٌة بؤنفسهم، بل ٌولفون لذلك جهازا تجارٌا

 ) حٌٕٔي٠ىخص(

وهو احتكار تصبح فٌه ملكٌة جمٌع المإسسات األعضاء ملكٌة مشتركة ،وٌتقاضى فٌه المالكون  /00ّ
 السابقون)الذٌن أصبحوا مساهمٌن( األرباح وفقا لنسبة أسهمهم.

 ) حٌظَٚٓض(

والبنوك والشركات أو المإسسات من مختلف الفروع الصناعٌة  وهو اتحاد ٌتكون من أكبر التروستات /00ّ
 التجارٌة وشركات النقل والتؤمٌن على أساس تبعٌة مالٌة مشتركة إزاء كبرى الشركات متعددة الجنسٌات

 ) حٌى١ٍَٓٛٔٔٛٛ(

 ؟تمارس المنشأة الدولٌة أنشطتها فً السوق الدولٌة /03ّ

 ٌٍظغ١َ فٟ ظَٚف ػخى٠ٗ ٚالطو٠غ -             ح٠ٌَٔغفٟ ظَٚف غخ٠ِٗ ِٚظٕخل٠ٗ طو٠غ ٌٍظغ١َ  -

 

 

 عًبل اندونٍهذكسث ببالختببز نكبيم االَىاع األ

 ذكسث ببالختببز نكبيم االَىاع األعًبل اندونٍه

 أكثس تطىزاً يٍ انكبزتمسؤال االيتحبٌ انسُدٌكبث هً 

 االيس انري الٌدخم ضًٍ بدائم ادازة انًشسوعبث

 ادازة انًشسوع بشكم يشتسك-

 االدازة انتً ٌهًٍٍ صبحب انحصه االكبس-

 االدازة انتً ٌهًٍٍ صبحب انحصه االصغس-

االدازة انتً تىكم انى حكىيه -

 ًضٍفانبهدان

 ذكسث بباليتحبٌ 
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 ؟منهجٌة إدارة األعمال الدولٌة ومكانتها من إدارة األعمال/24س

 تؤخذ فً االعتبار المضمار الدولً الخارجً -

 داخلً تؤخذ فً االعتبار المضمار الدولً ال -

 ؟فً منهجٌه ادارة االعمال الدولٌه  االختالفات الواجب مراعاتها/25س

 عٌة للدول؛تباٌن واختالف الوحدات السٌاسٌة والتشرٌ-ا

 تنوع السٌاسات الوطنٌة والنزعات القومٌة؛-ب

 ؛اختالف العادات والتقالٌد واألعراف -ج
 اختالف النظم النقدٌة والمصرفٌة؛-د

 اختالف األسواق الدولٌة من حٌث الحجم والتوجهات-هـ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -ٍ

 

 ؟ػٍٝ ٠ٚؼظّي حٌظَه١ٚ أٗىخي أُ٘ ِٓ حإلىحٍٞ حٌؼمي ٠ؼظزَ /16ّ

 التجارٌة والعالمة االسم باستخدام لسماحا -ا

  معٌن أجر مقابل والخدمات السلع تنوع- ب
  صاحبه إلى المشروع تسلٌم بعدها ٌتم لفترة المشروع وتشغٌل إنشاء الجنسٌات المتعددة الشركة تتسلم  -ج
 معٌن أجر مقابل وتشغٌله المشروع بإدارة الشركة التزام  -د

 

 : ّ٘خ روخ١ٛظ١ٓ طظ١ِّ ػاللش حإلىح١٠ٍٓ ٔظَ ٚؿٙش ِٓ حٌي١ٌٚش حألػّخي فٟ حٌؼاللش/17ّ

  .ٚحٌظزخىي حٌي٠ِّٛش .أ
  .ٚحالكظَحَ حٌٛى .د
 .د + أ .ؽ
 ٓزك ِّخ ١ٌْ .ى

 ؟حٌي١ٌٚش حألػّخي أٔٛحع ِٓ/18ّ

 .حإلىحٍس ػمٛى .أ

 .حٌٛوخٌش ػمٛى .د
 .د  +أ .ؽ
 .ٓزك ِّخ ١ٌْ .ى

 الدولٌة؟ األعمال أهداف من/23س

 .بلد إلى بلد من األعمال إدارة ممارسات فً فوارق بوجود عًالو .أ
 .الممارسات اختالف أسباب فهم .ب
 .االختالفات مع للتعامل الالزمة المهارات اكتساب .ج
 .سبق ما جمٌع .د

 اإلدارٌة؟ االقتصادٌة العولمة دوافع من /33س

 .الجنسٌات متعددة الشركات  .أ
 .واالتصاالت اإلنترنت .ب
 .الثقافات قحتال .ج
 .سبق ما جمٌع .د

 

 

 سؤال اختببز

 اسئهه االَتظبو

 اسئهه االَتظبو

 اسئهه االَتظبو

 اسئهه االَتظبو
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 حٌّلخَٟس حٌؼخ١ٔٗ

 ؟حاولت هذه النظرٌة ،كغٌرها من نظرٌات التجارة الخارجٌة، تفسٌر أسباب قٌام التبادل الدولً/1س

  حالٔظخؽ ػٛحًِ ٔٔذ ٔظ٠َٗ -     حٌٕفمخص ٔظ٠َٗ -    حٌّطٍمٗ ح١ٌِّس ٔظ٠َٗ -

 ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ ؟ صاحب نظرٌة/0ّ

 ٘ىَ٘ -ى٠ف١ي ٠ٍىخٍىٚ                   -              آىَ ١ّٓغ -

 طفظَٝ ٔظ٠َٗ آىَ ١ّٓغ رؤْ حٓخّ حٌظزخىي حٌظـخٍٞ ٘ٛ ؟

 الٟٗء ِّخ ًوَ  -حٌٌ٘ذ             -حٌٕمٛى            -              حٌّمخ٠٠ٗ -

 ِٓ ف١َٟخص ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ ؟  /3ّ

 ػزخص طىخ١ٌف حٌٛكيس حٌٛحكيس ِّٙخ وخْ كـُ حإلٔظخؽ -    ّمخ٠٠ش ريي حٌٕمٛىحفظَحٝ حػظّخى حٌظزخىي حٌيٌٟٚ ػٍٝ  حٌ -

 ٌٓٙٛش حٔظمخي ػٕخَٛ حإلٔظخؽ ِخ ر١ٓ حٌٜٕخػخص ىحهً حٌيٌٚش حٌٛحكيس ٚٛؼٛرش حٔظمخي ٌٖ٘ حٌؼٕخَٛ ِخ ر١ٓ حٌيٚي - 

 وً ِخًوَ ٛل١ق  -    حٌظخِش حفظَحٝ حٌّٕخفٔش  -   حٌؼّخٌش  حٌظخِش ٌاللظٜخى -  آمخ١ طىخ١ٌف حٌٕمً ٚحٌّٛحٛالص -

 

 ٛخكذ ٔظ٠َٗ حٌٕفمخص ح١ٌِّس حٌٕٔز١ٗ ؟ /1ّ

 ٘ىَ٘ -حىَ ١ّٓغ                    -            ى٠ف١ي ٠ٍىخٍىٚ -

 

 ؟فكرة أن العمل هو أساس القٌمةاعتمادا على قٌام التبادل الدولً حاول أن ٌفسر أسباب /1ّ

 ٔظ٠َٗ ٔٔذ ػٛحًِ حالٔظخؽ  -               ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ -        ٔظ٠َٗ حٌٕفمخص ح١ٌِّس حٌٕٔز١ٗ -

تحتاج السلع المختلفة ٚ  تختلف أسعار عناصر اإلنتاج الختالف فً الوفرة النسبٌة لكل عنصر داخل البلد المعنً /1ّ

 ؟إلى نسب أو كمٌات مختلفة من عناصر اإلنتاج

 ٔظ٠َٗ ٔٔذ ػٛحًِ حالٔظخؽ -               ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ ٔظ٠َٗ -    ٔظ٠َٗ حٌٕفمخص ح١ٌِّس حٌٕٔز١ٗ     -

 طٕٔذ ٔظ٠َٗ ٔٔذ ػٛحًِ حالٔظخؽ حٌٝ ؟ /1ّ

 ٘ىَ٘  -                   ٘ىَ٘ ٚأ١ٌٚٓ -آىَ ١ّٓغ                    -

 طٕٔذ ٔظ٠َٗ ػٕخَٛ حالٔظخؽ فٟ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ٗ حٌٝ ؟

 ٘ىَ٘  -                   ٓ٘ىَ٘ ٚأ١ٌٚ -آىَ ١ّٓغ                    -

 ؟ٌي٠ٙخ طظٛفَ حٌظٟ ٔظخؽالح ػٕخَٛ طٔظويَ فٟٙ،  ٚطٜيٍ طٕظؾ حٌيٚي /1ّ

 ٔظ٠َٗ ٔٔذ ػٛحًِ حالٔظخؽ -               ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ -    ٔظ٠َٗ حٌٕفمخص ح١ٌِّس حٌٕٔز١ٗ     -

 حٌٕظ٠َش حفظَحٟخص فٟ ٚط٘ىه طَفٞ يسِظِح٠ لٍش ٕ٘خن ٌٚىٓ لظٜخى١٠ٓالح ر١ٓ حٌٔخثيس ٟ٘ __ ٔظ٠َش طظً/9ّ

 ٔظ٠َٗ ٔٔذ ػٛحًِ حالٔظخؽ -               ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ -        ٔظ٠َٗ حٌٕفمخص ح١ٌِّس حٌٕٔز١ٗ -

 ٔوفخٝالح اٌٝ ١ّ٠ً حٌٛكيس طىٍفش ِظ٢ٓٛ أْ لخث١ٍٓ ِل١ٍخ حٌؼٕخَٛ ٚٚفَس حٌظىٍفش ػزخص ف١َٟش ٠َفٞ حٌزؼٞ /01ّ

 حٌّٕخف١ٔٓ ٌطَى ٓؼخٍالح رظوف١ٞ حٌـ١ٕٔش ِظؼيىس حٌَ٘وخص ل١خَ ػزَ كظىخٍالح اٌٝ ٠مٛى لي ِّخ ٔظخؽالح ٠ُخىس ِغ

 ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌٕٔز١ٗ  -       حٌٕظ٠َٗ حٌلي٠ؼٗ -ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ          -

 َو١ِرخٌظ طوٍك أْ ٠ّىٓ حٌٕٔز١ش فخ١ٌِّس حٌٕٔز١ش ح١ٌِّس ٌزٕخء حٌوخٍؽ ِٓ حٌّٛحى ؿٍذ ربِىخ١ٔش ٠لخؿْٛ /00ّ

 رؼ١ٕٗ ٕٛخػخص ػٍٝ

 ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌٕٔز١ٗ  -       حٌٕظ٠َٗ حٌلي٠ؼٗ -ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ          -

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 نًٛضة انُغبّٛالحظ يشِ جبت فقشة عهٗ قٛبو انتببدل انذٔنٙ ٔيشِ عهٗ اٌ انعًم ْٕ اعبط انقًّٛ ٔانخٛبس ا عؤال اختببس

 عؤال اختببس



 1 انًُبدي                         انقحطبًَ دنٍى يحًد. دهـ                  5341 -5341انفصم اندونٍت عًبلألا إدازة 

 

 ( .حٌلّخ٠ش أٚ حٌٜيفش أٚ طخ٠ٍو١ش أٓزخد) حٌظوٜٚ طفَٔ لي أهَٜ أٓزخرخ ٕ٘خن أْ وٌٌه ٠َْٚ /00ّ

 حٌٕٔز١ٗ  ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس -       حٌٕظ٠َٗ حٌلي٠ؼٗ -ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ          -

 

 ٚػَٚحطٙخ ظَٚفٙخ طٕٛع ٚرخٌظخٌٟ كـّٙخ رّيٜ ٠َطز٢ حٌوخٍؿ١ش حٌظـخٍس ػٍٝ حٌيٚي حػظّخى أْ ٌٛكع /03ّ

 طىْٛ أْ حٌٜغ١َس حٌيٚي ِٓ ٠ٔظيػٟ ِّخ ،(الٌىظفخءحٌٌحطٌٟ ط١ًّ حٌٛحٓؼش حٌّٔخكخص ًحص حٌىز١َس حٌيٚي)

 .(حٌّظليس ٠خصالرخٌٛ خٍٔشِم ٚطخ٠ٛحْ وٛٔغ ٚ٘ٛٔغ ٕٓغخفٍٛس ِؼخي) ف١ٗ طظوٜٚ ف١ّخ أوفؤ

 ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌٕٔز١ٗ  -       حٌٕظ٠َٗ حٌلي٠ؼٗ -ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ          -

 طؼَف ٌٖ٘ حٌٕظَٞ د ؟ حٌوخٍؽ ِغ حٌَ٘وخص طظخؿَ ٌّخًحؿخءص ٌٖ٘ حٌٕظ٠َٗ ٌظـ١ذ ػٍٝ حٌٔئحي حٌظخٌٟ  /01ّ

 ٠ٗ ح١ٌِّس حٌٕٔز١ٗ ٔظَ -       حٌٕظ٠َٗ حٌلي٠ؼٗ -ٔظ٠َٗ ح١ٌِّس حٌّطٍمٗ          -

 ؟٢ْ  حٌوخٍؽ ِغ حٌَ٘وخص طظخؿَ /01ّ

 حالٓظ١َحى -حٌّوخ١َ ٚطم١ًٍ ط٠ٕٛغ - اٟخف١ش أٍرخف طلم١ك -حٌظىخ١ٌف  طوف١ٞ -حٌّٔظغٍش  غ١َ حٌطخلش ِٓ حالٓظفخىس -

 حالِيحىحص ّٟٚخْ

 اٟخف١ش أٍرخف طلم١ك -حٌظىخ١ٌف  طوف١ٞ -حٌّٔظغٍش  حٌطخلش ِٓ حالٓظفخىس -

 حٌم١ِٛش لظٜخى٠شالح ِٜخٌلٙخ ٌظلم١ك وؤىحس حٌوخٍؿ١ش حٌظـخٍس اٌٝ ٚٔظَطٙخ حٌيٌٚش ٌّٛلف حٔؼىخّ ٟ٘ /01ّ

 حالىحٍس حالٌىظ١َٔٚٗ  -ح١ٌٔخٓٗ حٌلّخث١ٗ              -              ح١ٌٔخٓٗ حٌظـخ٠ٍٗ ٌٍيٌٚٗ -

 أٔٛحع ح١ٌٔخٓخص حٌظـخ٠ٍٗ ؟/01ّ

 ح١ٌٔخٓٗ حٌي١ٌٚٗ  –١ٌٔخٓٗ حٌلّخث١ٗ ح -                   ك٠َٗ حٌظـخٍس -ح١ٌٔخٓٗ حٌلّخث١ٗ -

 ك١غ ِٓ حٌي١ٌٚش صالحٌّزخى ػٍٝ أهَٜ أٚ رط٠َمش ٌٍظؤػ١َ حٌؼخِش ٍٓطظٙخ حٌيٌٚش ف١ٗ طٔظويَ حٌٌٞ حٌٟٛغ طؼٕٟ /01ّ

 صالحٌّزخى ط٠ٛٔش ٠َ١ٚمش حٌلـُ

 ك٠َٗ حٌظـخٍس  -                  ح١ٌٔخٓٗ حٌلّخث١ٗ -ح١ٌٔخٓٗ حٌي١ٌٚٗ              -

 .  حٌي١ٌٚش حٌظـخ٠ٍش حٌؼاللخص فٟ حٌيٌٚش ف١ٗ الطظيهً حٌٌٞ حٌٟٛغ طؼٕٟ /09ّ

 أٚ ١ٓخٓٗ حٌل٠َٗك٠َٗ حٌظـخٍس  -ح١ٌٔخٓٗ حٌلّخث١ٗ                   -ح١ٌٔخٓٗ حٌي١ٌٚٗ              -

 فٟ ؟ ٌٍلّخ٠ش حٌّوظٍفش ٗىخيالح ّؼًطظ /01ّ

   ٟخف١شالح ح٠ٌَحثذ -               حٌَٜف أٓؼخٍ ػٍٝ خرشحٌَل            -حٌلٜٚ ٔظخَ  -      حٌـَّو١ش   حٌََٓٛ -

  وً ِخًوَ ٛل١ق -                       ٌٍلّخ٠ش أهَٜ ِوظٍفش أٓخ١ٌذ -

 

  : أن فً الخارجٌة للتجارة الحدٌثة النظرٌة تتلخص /00ّ

 .الذاتً االكتفاء إلى تمٌل المتعددة الموارد ذات الكبٌرة الدول .أ
 .الذاتً االكتفاء إلى تمٌل المحدودة الموارد ذات ةالصغٌر الدول .ب
 .النسبٌة النظرٌة تإكد الحدٌثة النظرٌات .ج
 .سبق ما جمٌع .د

 

 : الخارج فً الشركات تتاجر لماذا/22س

 .إضافٌة أرباح تحقٌق المعطلة، الطاقة من االستفادة التكالٌف، تخفٌض .أ
 .المخاطر تنوٌع إضافٌة، أرباح تحقٌق عطلة،الم الطاقة من االستفادة التكالٌف، تخفٌض .ب
 .فقط المخاطر تنوٌع .ج
 .سبق مما لٌس .د

 

 

 

 عؤال اختببس

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو
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 : ماعدا االقتصادي التكامل فوابد من اآلتً من كل/23س

 .اإلنتاجٌة الكفاءة زٌادة  -ب             .جدٌدة تجارٌة فرص إٌجاد -أ
 .االقتصادي لنموا زٌادة  -د          .المعطلة الطاقة من االستفادة- ج
 

 : إلى الحرة التجارة سٌاسة تقود/01ّ

 .للموارد األكفؤ التوزٌع وإلى األمثل العالمً التخصص  -ب         .االقتصادي النمو وزٌادة االقتصادي التكامل .أ
 .سبق ما جمٌع -د .                                                 المشترك السوق .ج
 

 : المطلقة المٌزة نظرٌة فروض من لٌست اآلتً من ةواحد/25س

 .اإلنتاج حجم كان مهما الوحدة تكلفة ثبات -ب                            .بالنقد السلع مقاٌضة  - أ
 .بسهولة الدولة داخل الصناعات بٌن اإلنتاج عناصر إنتقال -د             .مواصالت أو نقل تكالٌف وجود عدم -ج    
 

 : هً االقتصادي الفكر على أثرت التً األساسٌة نظرٌةال/26س

 .النسبٌة المٌزة نظرٌة -ب              .طلقةمال المٌزة نظرٌة -أ 
 .اإلنتاج عناصر نسب نظرٌة -د                   .الحدٌثة النظرٌة -ج
 

 : تبنً هو العالم لدول العالمً االتجاه/22س

 .اإلنتاج عناصر نسب نظرٌة -ب                   .الحدٌثة النظرٌة  - أ
 .االقتصادي التكامل -د               .النسبٌة المٌزة نظرٌة -ج    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو
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 الوحاضشة الثالثه

 ٌٍىٍّش طَؿّش ٟٚ٘( Globalization)  ػخٌّٟ، ِٔظٜٛ ػٍٝ حٌّؼٕٝ حٌّٟٛٛع ؿؼً طؼٕٟ ___ وٍّش /0ّ

 ؟  حٌىْٛ ِٕخ١ك ٌـ١ّغ حٌّٟٛٛع سىحثَ حطٔخع طؼٕٟ حٌظٟ ٔـ٠ِ١ٍشالح

 حٌؼٌّٛٗ حاللظٜخى٠ٗ  -       حٌؼٌّٛٗ  -

 حٌليٚى ػزَ حالِٛحي ٌَإّٚ حٌّم١ي غ١َ ٚحٌظيفك ٚحٌويِخص حٌٍٔغ فٟ طل٠ََحٌظـخٍس ّٓخص حٌؼٌّٛٗ ؟ حرَُ ِٓ/0ّ

 ١ٕ١ش؟حٌٛ ح١ٌٔخىس أٚ حٌـغَحف١ش ٌٍليٚى َِحػخس ىْٚ أػّخٌٙخ حٌَ٘وخص ف١ٙخ طي٠َ ِظميِش َِكٍش ٟ٘/3ّ

  حٌؼٌّٛٗ حاللظٜخى٠ٗ -       حٌؼٌّٛٗ  -

 ٌٍؼٌّٛش؟ حٌَث١ٔ١ش حٌّٔززخص/1ّ

 حاللظٜخى٠خص طل٠ََ -                  حاللظٜخىٞ حٌظىخًِ حُى٠خى -     حٌيٚي  ر١ٓ ِخ حٌظـخٍس طل٠ََ -

  ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق  -                حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وخص -                               حٌظم١ٕش - 
 

 َ 0110 ػخَ(ٚحٌظـخٍس ٌٍظؼ٠َفخص حٌؼخِش طفخل١شالح) حٌـخص حطفخل١خص ل١خَ/ -1ّ

 َ 0111 ٕٓش ٌٍظـخٍس حٌؼخ١ٌّش حٌّٕظّش ل١خَ -

 حٌّـخي ٌ٘ح فٟ حٌؼخٌّٟ ٚحٌزٕه حٌيٌٟٚ حٌٕمي وٜٕيٚق حٌي١ٌٚش حٌّٕظّخص ٌزؼٞ حٌّلٍٛٞ حٌيٍٚ -

 ٠ؼظزَْٚ ِٓ؟

 حاللظٜخى٠خص طل٠ََ -                  حاللظٜخىٞ حٌظىخًِ حُى٠خى -      يحٌيٚ ر١ٓ ِخ حٌظـخٍس طل٠ََ -

 

 :هً WTO العالمٌة التجارة منظمة كانت

  الدولً النقد صندوق خالله من تؤسس الذي األساس -                                    الجات اتفاقٌة ولٌدة -
 الدول بٌن الثنابٌة االتفاقات لتنظٌم أساس  -       ًالدول البنك خالله من تؤسس الذي األساس -

 :األجنبً لالستثمار بالنسبة التقلٌدٌة االقتصادٌة النظرٌة تفترض

 الخارجٌة التجارة على األجنبً االستثمار أولوٌة -                 الدول بٌن ما اإلنتاج عناصر انتقال سهولة -
 اآلخر أحدهما ٌعوض أن ٌمكن والعمل المال رأس عنصري أن -             المال برأس العمالة تعوٌض إمكانٌة عدم  -

  :للتجارة العالمٌة المنظمة تعتبر

  الدولً البنك لقٌام مهد الذي األساس  -                 الدولً النقد صندوق لقٌام مهد الذي األساس -
 الخارجٌة التجارة فً الحماٌة لسٌاسة امتدادا  -         ) الغات (والتجارة للتعرٌفات العامة لالتفاقٌة امتدادا -
 

 ٍٚرّخ حٌيٚي ر١ٓ ح١ٌٔخٓخص ط١ٕٔك ٠ظ٠ّٓ لي وّخ حٌٍٔغ حٔظمخي اٌٝ ٟخفشالرخ ٔظخؽالح ػٕخَٛ حٔظمخي ط١ًٙٔ ٠ًّ٘ /1ّ

 حٌؼٍّش طٛك١ي

 حاللظٜخى٠خص طل٠ََ -                  حاللظٜخىٞ حٌظىخًِ حُى٠خى -      حٌيٚي ر١ٓ ِخ حٌظـخٍس طل٠ََ -

 فٟ ىٍٚحٌيٌٚش ٌظم١ٍٚ ٠َِٟ ؿي٠ي حطـخٖ حٌٔزؼ١ٕ١خص ِٕظٜف ِغ ريأ ،ك١غ كي٠غ أَِ ٚ٘ٛ حٌٔٛق لٜٛ طلى١ُ/1ّ

 لظٜخىٞالح حٌٕ٘خ١

 حاللظٜخى٠خص طل٠ََ -                  حاللظٜخىٞ حٌظىخًِ حُى٠خى -      حٌيٚي ر١ٓ ِخ حٌظـخٍس طل٠ََ -

 ؟حٌؼٌّٛش ِٔخٍ فٟ طؤػ١َ٘خ ٠ظـٍٝ /1ّ

 ٚحٌوخٍؽ حٌيحهً فٟ حٌّٔظٍٙى١ٓ ِٓ ِظِح٠يس اػيحى كخؿش ٌظٍز١ش حٌ٘خًِ ٔظخؽالح ١َق حرظيحع -

 حٌّٛحٍى ِٓ حوزَ ٚو١ّخص أػيحى ٌٕمً صالحٌّٛحٛ ١َق طل١ٔٓ -

 ٚحٌؼ١ٍّخص حٌّٛحٍى فٟ ٌٍظلىُ ، صالطٜخالح ٚػٍٛس حٌّؼٍِٛخص ِٚؼخٌـش ٔمً ٚٓخثً طل١ٔٓ -

 ؿ١ّغ ِخٓزك ٛل١ق -

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس



 8 انًُبدي                         انقحطبًَ دنٍى يحًد. دهـ                  5341 -5341انفصم اندونٍت عًبلألا إدازة 

  لظٜخىٞالح حٌٕ٘خ١ فٟ صالحٌظلٛ ٍٚحء ِٕفَىس لٛس أُ٘ أوؼَ ٟ٘ حٌٛلض، ٔفْ فٟ ٌٍؼٌّٛش ٚٔظ١ـش ٓزذ طؼظزَ/9ّ 

    حاللظٜخىٞ حٌظىخًِ حُى٠خى  -                حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وخص -                    حٌظم١ٕش -

 ، حٌؼخٌّٟ لظٜخىٞالح حٌٕ٘خ١ فٟ صالظلٛحٌ ٍٚحء ِٕفَىس لٛس أُ٘ أوؼَ ٟ٘ حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وخص طؼظزَ /01ّ

 ؟  ٠ٍٟ ٌّخ أٓخٓخ ًٌه ٠َٚؿغ

 حٌيٚي ر١ٓ حٌفٛحٍق يالحٓظغ ػٍٝ ليٍطٙخ                -لطَ ِٓ أوؼَ فٟ حلظٜخىٞ ٔ٘خ١ فٟ طلىّٙخ -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -                                   حٌـغَحف١ش           َِٚٔظٙخ -

 استغالل فً وقدرة جغرافٌة مرونة ولدٌها قطر من أكثر فً االقتصادي نشاطها فً كمتتح التً الشركات إن
  :بالشركات تسمى الدول بٌن الفوارق

 الجنسٌات متعددة -           القارات عابرة  -         الدولٌة  -            العالمٌة -
 
 ِٓ ىٍٚحص ٗىً ٔ٘خ١ٙخ ٠ٚظوٌ أػ٠خثٙخ، ر١ٓ حٌظـخٍس طل٠ََ ٚ حٌظـخٍٞ حٌظزخىي فٟ حٌظفَلش اُحٌش طٙيف اٌٝ/00ّ

  حٌـَّو١ش حٌظؼ٠َفش طوف١ٞ ِٛح١ٟغ ف١ٙخ طٕخلٖ ٕٓٛحص ػيس وً طظُ حٌظٟ حٌي٠ٍٚش ٚحٌّفخٟٚخص ح٢ؿظّخػخص

 حٌيٚي ر١ٓ حٌظـخٍس ط٘ـغ اؿَحءحص طزٕٟ حٌلٜٚ حٓظويحَ طم١ًٍ

 حٌظىخًِ حاللظٜخىٞ -             ٍسٌٍظـخ حٌؼخ١ٌّش حٌّٕظّش -     حٌظـخٍس طل٠ََ فٟ ٌٍغخص حٌّلٍٛٞ حٌيٍٚ -

 ؟ٌٍظـخٍس حٌؼخ١ٌّش حٌّٕظّشِمَ /00ّ

 أ٠َِىخ  -                         ٠َٛٓٔح -َِحوٖ                -

 بمدٌنة  GATT للغات دورة آخر نهاٌة فً للتجارة العالمٌة المنظمة تؤسٌس عن اإلعالن تم

 رخ٠ٍْ -                 الرٌاض -                مراكش  -         تونس  -

 فً العالمٌة التجارة منظمة تؤسٌس م 1995 سنة فً أعلن -
 مراكش -                 فلورٌدا -                 االرجواي -         تونس -
 ؟ٌٍظـخٍس حٌؼخ١ٌّش حٌّٕظّش ِٙخَ /03ّ -

   حٌوخٍؿ١ش حٌظـخٍس ٌظل٠ََ ١َحفالح ِظؼيى ٌٍظفخٚٝ ِٕزَ طؼي -

 ػ٠خءالح ىٚي ر١ٓ حٌِٕحػخص ط٠ٛٔش اؿَحءحص اىحٍس -

 ح١ٌٔخ١ٓش ؿَحءحصالح آ١ٌش حٓظؼَحٝ اىحٍس -

 حٌيٌٟٚ ٚحٌزٕه حٌيٌٟٚ حٌٕمي ٕٛيٚق ِغ حٌظؼخْٚ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 ؟حٌؼخ١ٌّش حٌظـخٍس ِٕظّش ِزخىة /01ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -     ح١ٕ١ٌٛش حٌّؼخٍِش ِزيأ -         حٌ٘فخف١ش ِزيأ -     رخٌَػخ٠ش ٌٚٝالح حٌيٌٚش ِزيأ -

 حٌيٚي)  حالطفخل١ش فٟ حالػ٠خء حٌيٚي ٌىً ٚطّٕق حٌيٌٚش ٌٍظـخٍس حٌٌٞ ٠ٍَِ حٌؼخ١ٌّش حٌظـخٍس ِٕظّش ِزية /01ّ

  . حٌظـخٍس فٟ ٌٙخ ٠َٗىش ىٌٚش ٞال طّٕلٗ ؿَّوٟ طوف١ٞ أٞ(  حٌّظؼخليس

 وً ِخًوَ ٛل١ق -     ح١ٕ١ٌٛش ٍِشحٌّؼخ ِزيأ -         حٌ٘فخف١ش ِزيأ -     رخٌَػخ٠ش حالٌٚٝ حٌيٌٚش ِزيأ -

 ؟ صالكخ 3 فٟ ٓظؼٕخءالح طمَ طفخل١شالح أْ ػٍٝ رخٌَػخ٠ش ٌٚٝالح حٌيٌٚش ِزيأ /01ّ

      حٌٕخ١ِش حٌيٚي ِٓ حٌّٔظٍٛىس حٌّٜٕؼش حٌٍٔغ -

 (ٍٚر١شالح وخٌّـّٛػش) حلظٜخىٞ طـّغ فٟ أػ٠خء ىٚي ر١ٓ حٌّّٕٛكش ١ِِحص -

 ِؼ١ٕش ىٌٚش أٚ ىٚي ِٓ ٚحٍىحص ٟي حػظزخ١١خ طفَق حٌظٟ حٌيٚي -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -

 

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس
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 حٌظـخٍس طّْ حٌظٟ ٚحٌمٛحػي ؿَحءحصالٚح رخٌّّخٍٓخص حٌّظؼٍمش صالحٌّؼخِ ؿ١ّغ رَٕ٘ ػ٠خءالح حٌظِحَ أٞ ٟ٘ /01ّ

 ؟أٓخٟٓ ر٘ىً

 وً ِخًوَ ٛل١ق -     ح١ٕ١ٌٛش حٌّؼخٍِش ِزيأ -         حٌ٘فخف١ش ِزيأ -     رخٌَػخ٠ش حالٌٚٝ حٌيٌٚش ِزيأ -

 ٚح٠ٌَحثذ ٚحٌظٔؼ١َ حٌظيحٚي ٛؼ١ي ػٍٝ حٌّل١ٍش ٌٍٍٔغ حٌّّٕٛكش حٌّؼخٍِش ٔفْ ؿٕزٟالح حٌّٕظؾ ٠ّٕق أْ أٞ /01ّ

 ؟ٚحٌّٛحٛفخص

 وً ِخًوَ ٛل١ق -     ح١ٕ١ٌٛش حٌّؼخٍِش ِزيأ -         حٌ٘فخف١ش ِزيأ -     رخٌَػخ٠ش حالٌٚٝ حٌيٌٚش ِزيأ -

 أِخَ أٓٛحلٙخ رفظق ًٌٚه حلظٜخى٠خ حٍطزخ١ٙخ ر٠ِخىس حٌؼخىس فٟ حف١خؿغَ حٌّظمخٍرش حٌيٚي ِٓ ِـّٛػش طمَٛ أْ ٘ٛ /09ّ

 ؟حٌَفخ١٘ش فَٛش ٠ُٚخىس حٌٔٛق ٔطخق ٚط١ٓٛغ ر١ٕٙخ، حٌظؼخْٚ ٠ُٚخىس رؼ٠ٙخ

 حٌؼٌّٛٗ حاللظٜخى٠ٗ -حٌؼٌّٛٗ                         -                     حٌظىخًِ حاللظٜخىٞ -

 ؟لظٜخىٞالح حٌظىخًِ ِِح٠خ /01ّ

 حٌلـُ حلظٜخى٠خص ِٓ حالٓظفخىس-          حالٔظخؿ١ش حٌىفخءس ٠ُخىس -                   حٌّوظٍفش حٌظـخ٠ٍش حٌفَٙ ١َطٛف -

  ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -      لظٜخىٞالح حٌّٕٛ ٚطلم١ك حٌَفخ١٘ش ٠ُخىس -

 ؟لظٜخىٞالح حٌظىخًِ َِٚحكً أٗىخي /00ّ

 ١ٓٚخٟٓ حلظٜخىٞ طىخًِ -    حلظٜخىٞ حطلخى -    حٌّ٘ظَوش قحٌٔٛ -     ؿَّوٟ حطلخى -    حٌلَس حٌظـخٍس ِٕطمش -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -                    طخَ

 طوف٠١ٙخ أٚ ٍَٓٛ فَٝ فٟ حٌل٠َش ىٌٚش ٌٚىً ، ػ٠خءالح حٌيٚي ر١ٓ حٌـَّو١ش ٚغ١َ حٌـَّو١ش حٌلٛحؿِ اُحٌش /00ّ

 ؟حٌلَس حٌظـخٍس ِٕطمش فٟ ػ٠ٛ غ١َ أهَٜ ىٌٚش ٚأ٠ش حٌيٚي طٍه ر١ٓ ف١ّخ

 طخَ ١ٓٚخٟٓ حلظٜخىٞ طىخًِ -    حلظٜخىٞ حطلخى -    حٌّ٘ظَوش حٌٔٛق -     ؿَّوٟ حطلخى -    حٌلَس حٌظـخٍس ِٕطمش

 ؟ٚحٌّى١ٔه ٚوٕيح حٌّظليس ٠َِى١شالح ٠خصالحٌٛ ِٓ حٌّىٛٔش ٔخفظخ حٌّ٘خ١ٌش ٠َِىخال حٌلَس حٌظـخٍس ِٕطمش ِؼخٌٗ /03ّ

 طخَ ١ٓٚخٟٓ حلظٜخىٞ طىخًِ -    حلظٜخىٞ حطلخى -    حٌّ٘ظَوش حٌٔٛق -     وٟؿَّ حطلخى -    حٌلَس حٌظـخٍس ِٕطمش

 ( .ٔيٞالح ٠٘زش ولٍف) ِٛكيس ؿَّو١ش ٍَٓٛ ػ٠خءالح حٌيٚي ٌىً ٠ىْٛ /01ّ

 ١ٓٚخٟٓ حلظٜخىٞ طىخًِ -    حلظٜخىٞ حطلخى -    حٌّ٘ظَوش حٌٔٛق -     ؿَّوٟ حطلخى -    حٌلَس حٌظـخٍس ِٕطمش -

 طخَ

 ِخي ٍٚأّ ػّخٌش ِٓ حالٔظخؽ ٌؼٕخَٛ حٌّٔخف ػٍٝفٟ حٌظىخًِ حاللظٜخىٞ  حالػ٠خء حٌيٚي ظٛحفكطيِخ ػٕ /01ّ

 ؟حالػ٠خء حٌيٚي ر١ٓ رل٠َش رخالٔظمخي

 ١ٓٚخٟٓ حلظٜخىٞ طىخًِ -    حلظٜخىٞ حطلخى -    حٌّ٘ظَوش حٌٔٛق -     ؿَّوٟ حطلخى -    حٌلَس حٌظـخٍس ِٕطمش -

 طخَ

 ػيس ِغ ٚحٌّخ١ٌش حٌٕمي٠ش لظٜخى٠شالح ح١ٌٔخٓخص فٟ حٌظ١ٕٔك ِٓ ػخ١ٌش ىٍؿش ِغ ظَوشحٌّ٘ حٌٔٛق ٛفخص ٔفْ /01ّ

 ٍٚٚرٟالح وخٌزٌَّخْ حطلخى٠ش ٍٓطش هٍك ِٚغ ِ٘ظَوش لٛح١ٔٓ

 طخَ ١ٓٚخٟٓ حلظٜخىٞ طىخًِ -    حلظٜخىٞ حطلخى -   حٌّ٘ظَوش حٌٔٛق -    ؿَّوٟ حطلخى -    حٌلَس حٌظـخٍس ِٕطمش -

 وخٌزٌَّخْ حٌمخثّش حٌّ٘ظَوش حٌّئٓٔخص ٍٓطخص ٚط٠ِي حٌَّوِٞ وخٌزٕه ؿي٠يس َوشِ٘ظ ِئٓٔخص طٕ٘ؤ /01ّ

 ؟ح٠ٌَحثذ ٚطظٛكي طلخى٠شالح ٚحٌّلىّش

 طخَ ١ٓٚخٟٓ حلظٜخىٞ طىخًِ -    حلظٜخىٞ حطلخى -    حٌّ٘ظَوش حٌٔٛق -   ؿَّوٟ حطلخى -    حٌلَس حٌظـخٍس ِٕطمش -

 

 عؤال اختببس
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 : الحدٌثة األجنبً االستثمار نظرٌات من/22س

 .سبق ما جمٌع -                 .التوزٌع نظرٌات . -        .االحتكارٌة النظرٌات      .التداول نظرٌات -
 

 : كمدخل السلعة حٌاة دورة نظرٌة تستخدم/23س

 .الداخلً واالستثمار التجارة -                     .الخارجً واالستثمار التجارة -
 .فقط التجارة  -         .لخارجًوا الداخلً واالستثمار التجارة  -

 
 : الخارج فً الشركات الستثمار المباشرة األسباب من لٌست اآلتً من واحدة/33س

 .اإلنتاج تكالٌف تقلٌل -       .الجماعٌة النزعة -      .والتسوٌقٌة التنافسٌة القوة -   .التجارٌة الحواجز  -
 

 : القرار اتخاذ تمٌ عندما الشركة تهم التً األمور هً ما/31س

 .وتحوٌلها باألرباح االحتفاظ على القدرة  -     .المضٌف البلد فً اإلنتاج على القدرة  -
 .سبق مما لٌس -ب                                           +أ  -

 
 : فً التفكٌر إلى المحلٌة السوق فً الرٌادة أو السٌطرة تقود/32س  

 .سبق ما جمٌع -       .فقط االستثمار -        .فقط التصدٌر -        المجاورة ألسواقا فً واالستثمار التصدٌر-  
 
  : السلعة حٌاة دورة مراحل من/33س 

 .والتصدٌر النمو .أ
 .واالستثمار النضج .ب
 .السلعة صاحبة الشركة مبٌعات انخفاض .ج
 .سبق ما جمٌع .د

  : السلعة حٌاة دورة مراحل/34س

 .التدهور ثم المحلً اإلنتاج ثم الخارجً االستثمار ثم التصدٌر .أ
 .التدهور ثم الخارجً االستثمار ثم التصدٌر ثم المحلً اإلنتاج .ب
 .التصدٌر ثم الخارجً االستثمار ثم التدهور ثم المحلً اإلنتاج .ج
 .التدهور ثم الخارجً االستثمار ثم المحلً اإلنتاج ثم التصدٌر .د
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 حٌَحرؼٗحٌّلخَٟس 

 حٌزٍي فٟ ٚح١ٌٔخٓش لظٜخىالح ٍؿخي رٙخ ٠ٙظُ حٌظٟ لظٜخى٠شالح حٌّئَٗحص حوؼَ ِٓ ٚحكي ____ ٠ؼظزَ/0ّ

 . حٌي١ٌٚش صالٚحٌّؼخِ حٌظـخٍس رؼٕخَٛ حٌىخٍِش كخ١شالح ٠ٛفَ ك١غ

 حٌلٔخد حٌـخٍٞ  -ح١ٌِّحْ حٌظـخٍٞ                  -                ١ِِحْ حٌّيفٛػخص -
 

  :هو التسوٌة حساب عناصر تحرٌك خالل من المدفوعات مٌزان فً ٌحدث لذيا التوازن -
 

 تجاري توازن  -               حسابً توازن  -       اقتصادي توازن -     تلقابً توازن  -
 

 أِخَ ٔىْٛ فبٕٔخ حٌظ٠ٛٔش كٔخد ٌؼٕخَٛ طل٠َه ٚىْٚ طٍمخث١ش رٜفش حٌّيفٛػخص ١ِِحْ فٟ حٌظٛحُْ ٠ليع ػٕيِخ -

  :كخٌش
 

 حلظٜخىٞ طٛحُْ  -             ٍأّٓخٌٟ طٛحُْ -         كٔخرٟ طٛحُْ  -    طـخٍٞ طٛحُْ  -

 :هو التسوٌة حساب لعناصر تحرٌك ودون تلقابٌة بصفة المدفوعات مٌزان فً ٌحدث الذي التوازن
 ياقتصاد توازن  -              عادي توازن  -         حساب توازن  -     تجاري توازن  -
 -: ٌـ حٔؼىخّ حٌّيفٛػخص ١ِِحْ/0ّ

 ٚحٌّٔظٍٛىس حٌّٜيٍس حٌز٠خثغ ل١ُ -

 ؿٕز١شالح ٚحٌ٘لٓ حٌٕمً َٚٗوخص ح١ٕ١ٌٛش حٌَ٘وخص ا٠َحىحص -

 (ح١ٌٔخكش كَوش)  رخٌوخٍؽ حٌّم١ّ١ٓ حٌيٌٚش ِٛح١ٕٟ ا٠َحىحص -

 حٌوخٍؿ١ش ٓظؼّخٍحصحال ِٓ حٌّلممش حٌَأّٓخ١ٌش ٍرخفالح -

 )ٕٓش( ١ُِٕش فظَس ياله َٗوخص حٚ ١٘جخص حٚ حفَحى ِٓ وخٔض ٓٛحء حٌوخٍؽ ِٓ حٌمخىِش ٠َحىحصالح وخفش -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ٚحٌّٔخػيحص ٚحٌٙزخص ٚحٌويِخص حٌٍٔغ فٟ لظٜخى٠شالح صالحٌظؼخِ ؿ١ّغ ل١ُ ف١ٗ طٔـً كٔخرٟ ر١خْ ٘ٛ/3ّ

 ياله ِخ رٍي حٌٝ ٚ ِٓ ؿشٚحٌوخٍ حٌيحهٍش حٌٕمي٠ش حٌٌ٘ذ و١ّخص ٚؿ١ّغ حٌَأّٓخ١ٌش صالحٌّؼخِ ٚوً ؿٕز١شالح

 ٕٓش ػخىس ِؼ١ٕش فظَس

 حٌلٔخد حٌـخٍٞ -        ِفَٙٛ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص -أٓؼخٍ حٌَٜف ٚحٌؼّالص          -
 

 ٚفٟ هَٜالح حٌيٌٚش كٔخد ػٍٝ حٌيٌٚش طٍه ٌٜخٌق ١ّ٠ً حٔٗ ػٓ فٕمٛي فخث٠خ حٌّيفٛػخص ١ِِحْ كمك اًح /1ّ

 . ِيفٛػخطٙخ ِح١ِْ فٟ ػـِ هَٜالح ٌٍيٌٚش ٠ىْٛ حٌلخٌش ٌٖ٘

 حٌلٔخد حٌـخٍٞ -        ِفَٙٛ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص -أٓؼخٍ حٌَٜف ٚحٌؼّالص          -
 

  فؤْ ًٌه ٠يع ؟ حؿٕز١ش ػٍّش ؤذفٟ آ١ٌخص حٌظٔـ١ً فٟ حٌلٔخد اًح أىٜ حٌظؼخًِ اٌٝ  /1ّ

 ٌٍلٔخد حٌيحثٓ حٌطَف فٟ(+) ِٛؿذ ١ٍٛي ىحثٕخً ٠ٚٔـً وزٕي -

 ٌٍلٔخد حٌيحثٓ حٌطَف فٟ) -(ٓخٌذ ١ٍٛي ىحثٕخً ٠ٚٔـً وزٕي -

  :المدفوعات لمٌزان بالنسبة ذلك فإن أجنبٌة عملة وتحصٌل كسب على التعامل اشتمل إذا
 المدفوعات مٌزان بنود ضمن ٌسجل ال  -  دابنا رصٌدا ٌعتبر -      سالب كبند ٌسجل  -      مدٌنا رصٌدا ٌعتبر  -

 فً العمالت هذه تسجل وبالتالً البلد ذلك مدفوعات مٌزان على ٌجابباإل ٌنعكس ما بلد إلى أجنبٌة عمالت دخول
 :الرصٌد

  المدفوعات بمٌزان عالقة لذلك لٌس -   المدفوعات لمٌزان المدٌن -      المدفوعات لمٌزان الدابن  -
 العمومٌة للمٌزانٌة الدابن  -
  ٠يػٝ ًٌه فبْ ز١شحؿٕ ػٍّش حٔفخق ػٍٝ حٌظؼخًِ حٗظًّ فٟ آ١ٌخص حٌظٔـ١ً فٟ حٌلٔخد اًح/1ّ

 ٓخٌذ رٕي حٌّي٠ٓ حٌطَف فٟ ٠ٚٔـً ِي٠ٕخ ١ٍٛيح -

 ِٛؿذ ١ٍٛي ىحثٕخً ٠ٚٔـً وزٕي -
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 ػٍٝ ف١لظٛٞ حٌيحثٓ حٌـخٔذ/1ّ

 (حٌٜخىٍحص) هَٜالح حٌيٌٚش ِٓ حٌّؼٕٝ ٌٍزٍي ِيفٛػخص ػٕي٘خ ؾ٠ٕظ حٌظٟ صالحٌّؼخِ 

 (ٛحٍىحصحٌ) هَٜالح رٍيحْ حٌٝ حٌزٍي ِٓ ِيفٛػخص ػٕٙخ طٕظؾ حٌظٟ صالحٌّؼخِ
 

 ػٍٝ ٠لظٛٞ حٌّي٠ٓ حٌـخٔذ/1ّ

 (حٌٛحٍىحص) هَٜالح رٍيحْ حٌٝ حٌزٍي ِٓ ِيفٛػخص ػٕٙخ طٕظؾ حٌظٟ صالحٌّؼخِ 

 (حٌٜخىٍحص) حالهَٜ حٌيٌٚش ِٓ حٌّؼٕٝ ٌٍزٍي ِيفٛػخص ػٕي٘خ ٠ٕظؾ حٌظٟ حٌّؼخِالص
 

 ص١الطلٜ حٚ ِمزٟٛخص ػٕٙخ طظَطذ صالِؼخِ ح٠ش طٔـ١ً ٠ظُ /9ّ

 (ٛخىٍحص) حٌيحثٓ حٌـخٔذ فٟ ٌّؼٕٟح ٌٍزٍي حٌغ١َ ِٓ  -

 ٌٍغ١َ فٟ حٌـخٔذ حٌّي٠ٓ ٚحٍىحص -
 

 ِيفٛػخص ح٠ش ػٕٙخ طظَطذ صالِؼخِ ح٠ش طٔـ١ً ٠ظُ/01ّ

 (ٚحٍىحص) حٌّي٠ٓ حٌـخٔذ فٟ ٌٍغ١َ  -

 (ٛخىٍحص) حٌيحثٓ حٌـخٔذ فٟ حٌّؼٕٟ ٌٍزٍي حٌغ١َ ِٓ -

  حٌّيفٛػخص ١ِِحْ ِىٛٔخص /00ّ

  ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -    كٔخد حٌظ٠ٛٔخص  -ي       كٔخد ٍأّ حٌّخ -    حٌـخٍٞ حٌلٔخد -
 

 (حٌّخي ٍأّ كٔخد ١ِِٚحْ حٌظـخٍٞ ح١ٌِّحْ فٟ صالحٌظؼي٠ ِـّٛع) كٜخث١شالح حٌفَٚق طّؼً /00ّ

  ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -كٔخد حٌظ٠ٛٔخص      -       كٔخد ٍأّ حٌّخي -    حٌـخٍٞ حٌلٔخد -
 

 هَٜالح حٌّظيحٌٚش ٛٛيالٚح حٌف٠ش ٚ حٌٌ٘ذ ِٓ كظ١خ١خصالح ٛخفٟ/03ّ

  ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -     كٔخد حٌظ٠ٛٔخص -       كٔخد ٍأّ حٌّخي -    حٌـخٍٞ حٌلٔخد -
 

 ؟ ّ٘خ ؿِأ٠ٓ ِٓ ٠ظىْٛ (حٌـخ٠ٍش صالحٌّؼخِ)حٌـخٍٞ حٌلٔخد/01ّ

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -١ِِحْ حٌظـخٍس غ١َ حٌّٕظٍٛس        -ح١ٌِّحْ حٌظـخٍٞ         -
 

 حٌٍّّٛٓش حٌٍٔغ ِٓ حٌزٍي ٚٚحٍىحص ٛخىٍحص أٞ حٌّٕظٍٛس حٌظـخٍس ٠ًّ٘/01ّ

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -       ١ِِحْ حٌظـخٍس غ١َ حٌّٕظٍٛس -        ح١ٌِّحْ حٌظـخٍٞ -

 :المعامالت من الواردات الصادرات تعتبر

   التسوٌات بحساب الخاصة   -األجل طوٌلة الرأسمالٌة -    - األجل قصٌرة الرأسمالٌة -
 التجارة مٌزان فً المنظورة غٌر -
 

 (هخٍؿ١ش ١ٓٚخكش ٚطؤ١ِٓ ٚٗلٓ ٔمً أؿٍٛ)حٌويِخص ٚٚحٍىحص ٛخىٍحص /01ّ

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -       ١ِِحْ حٌظـخٍس غ١َ حٌّٕظٍٛس -        ح١ٌِّحْ حٌظـخٍٞ -

  :ضمن الخدمات من البلد وواردات صادرات تدخل

  األجل قصٌرة الرأسمالٌة معامالتال  -           المنظورة غٌر التجارة مٌزان  -
 التسوٌات حساب  -    األجل طوٌلة الرأسمالٌة المعامالت  -
الحسابات  من الخارجٌة والسٌاحة التؤمٌن وخدمات والشحن والنقل األجور بخدمات الخاصة والواردات الصادرات إن

 :الجارٌة
 التجاري المٌزان فً المنظورة  -
 التجارٌة المعامالت حساب فً  -
 المال رأس حساب فً  -
 التجاري المٌزان فً المنظورة غٌر  -

 
 

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس



 54 انًُبدي                         انقحطبًَ دنٍى يحًد. دهـ                  5341 -5341انفصم اندونٍت عًبلألا إدازة 

 . ف١ٗ ػـِ ٌي٠ٕخ ٠ىْٛ ٚحٌؼىْ ح١ٌِّحْ فٟ فخث٠خ ٌي٠ٕخ حْ ٔمٛي حٌٛحٍىحص ػٓ حٌٜخىٍحص ل١ّش ُحىص حًح/01ّ

 هطؤ  -             ٛق  -

 ٠ظىْٛ كٔخد ٍأّ حٌّخي ؟  /01ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -َأّٓخ١ٌٗ ل١َٜس حالؿً                   حٌّؼخِالص حٌ -حٌّؼخِالص حٌَأّٓخ١ٌٗ ٠ٛ١ٍٗ حالؿً      
 

 . ٓيحى٘خ ٚحلٔخ١ ؿًالح ٠ٛ١ٍش ٚحٌمَٚٝ حٌّزخَٗس ٓظؼّخٍحصالوخ حٌٕٔش ِٓ ِيطٙخ ط٠ِي حٌظٟ ٟ٘/09ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -حٌّؼخِالص حٌَأّٓخ١ٌٗ ل١َٜس حالؿً                    -      حٌّؼخِالص حٌَأّٓخ١ٌٗ ٠ٛ١ٍٗ حالؿً
 

 رغَٝ طليع حٌظٟ صالحٌّؼخِ ػٓ ٌٙخ ط١١ِّح ًٌٚه طٍمخث١ش رٍٜٛس طظُ حْ ػٍٝ حٌٕٔش ػٓ ِيطٙخ طمً حٌظٟ ٟٚ٘/01ّ

  . حٌّيفٛػخص ١ِِحْ فٟ حٌفخثٞ حٚ حٌؼـِ ط٠ٛٔش

 وً ِخًوَ ٛل١ق -                   حٌّؼخِالص حٌَأّٓخ١ٌٗ ل١َٜس حالؿً -حٌّؼخِالص حٌَأّٓخ١ٌٗ ٠ٛ١ٍٗ حالؿً      

 :قصٌرة معامالت هً المدفوعات مٌزان فً األجل قصٌرة الرأسمالٌة المعامالت .
  المدفوعات مٌزان فً العجز تسوٌة بغرض تتم  -
 المدفوعات مٌزان فً الفابض تحوٌل بغرض تتم  -
  المدفوعات مٌزان فً معا والفابض العجز تسوٌة بغرض تتم  -
 تالمدفوعا مٌزان فً والفابض العجز بتسوٌة تتعلق ال  -

 

 حٌّٔظلمش ح١ٕ١ٌٛش حٌي٠ْٛ حلٔخ١ ٚوٌٌه حٌوخٍؽ ِٓ ط١شالح ؿٕز١شحال ٓظؼّخٍحصالٚح حٌَأّٓخ١ٌش حٌمَٚٝ طٔـً/00ّ

 حٌّي٠ٓ -        حٌيحثٓ -؟      حٌـخٔذ فٟ حٌوخٍؽ ػٍٝ

 ًطٔـ ك١غ حٌوخٍؽ ٌفخثيس حٌي٠ٓ ٓيحى حلٔخ١ ٚوٌٌه ٌٍوخٍؽ ٚحالٓظؼّخٍحص حٌّميِش حٌَأّٓخ١ٌش حٌمَٚٝ طٔـً/00ّ

 حٌّي٠ٓ  -حٌيحثٓ         -؟      حٌـخٔذ فٟ وٍٙخ
 

 حكظ١خ١خص ػٕخَٛ فٟ حٌظلَوخص رٛحٓطش ٠ظُ حٌّيفٛػخص ١ِِحْ فٟ كظ١ّش ػ١ٍّش ٘ٛ حٌلٔخرٟ حٌظٛحُْ /03ّ

 : أٗىخي ػيس طؤهٌ حٌظٟ حٌي١ٌٚش

 حٌىً -      ؿًالح ١َٜسل ؿٕز١شالح ٛٛيالح -   حٌـخ٠ٍش ٚحٌٛىحثغ ؿٕز١شالح صالحٌؼّ ٍٛي -  حٌٌ٘ذ ِٓ حٌيٌٚش ١ٍٛي -
 

 ؟وؤٍٛيس حٌزٕٛن رٗ طلظفع ِٚخ حٌٕمي٠ش حٌٍٔطخص ٌيٜ /01ّ

 حٌىً -      ؿًالح ل١َٜس ؿٕز١شالح ٛٛيالح -   حٌـخ٠ٍش ٚحٌٛىحثغ ؿٕز١شالح صالحٌؼّ ٍٛي -  حٌٌ٘ذ ِٓ حٌيٌٚش ١ٍٛي -
 

 ٍلخرظٗ ضطل حٌٛحلؼش حٌظـخ٠ٍش ٚحٌزٕٛن حٌلى١ِٛش حٌٕمي٠ش حٌٍٔطخص رٙخ طلظفع حٌظٟ /01ّ

 حٌىً -      ؿًالح ل١َٜس ؿٕز١شالح ٛٛيالح -   حٌـخ٠ٍش ٚحٌٛىحثغ حالؿٕز١ش حٌؼّالص ٍٛي -  حٌٌ٘ذ ِٓ حٌيٌٚش ١ٍٛي -
 

 حٌلىِٛخص ػٍٝ حٌظِحِخص ٟٚ٘ حٌيٌٚش رلُٛس حٌظٟ حٌظـخ٠ٍش ٍٚحقالٚح ؿٕز١شالح حٌوِحٔش حًٚٔخص ًٌه ِؼخي /01ّ

 ؿخٔذالح ٚحٌّٛح١ٕ١ٓ ؿٕز١شالح ٚحٌَ٘وخص

 حٌىً -      حالؿً ل١َٜس حالؿٕز١ش حالٛٛي -   حٌـخ٠ٍش ٚحٌٛىحثغ حالؿٕز١ش حٌؼّالص ٍٛي -  حٌٌ٘ذ ِٓ حٌيٌٚش ي١ٍٛ -

 حٌزٕٛن حٌي١ٌٚٗ  -       حٌزٕٛن ح١ٕ١ٌٛٗ-    حالؿٕز١ش؟ ٚحٌزٕٛن حٌٍٔطخص رٙخ طلظفع حٌظٟ حٌٛىحثغ طلظفع /01ّ
 

 ػٕيِخ؟ حٌّيفٛػخص ١ِِحْ فٟ حٌظٛحُْ ٠ليع /01ّ

 ف١ّٙخ حٌيحثٕش حٌؼٕخَٛ ٌّـّٛع ِٔخ٠ٚش حٌـخٍٞ ٚحٌَأّٓخٌٟ حٌلٔخر١ٓ فٟ حٌّي٠ٕش حٌؼخَٛ ؿ١ّغ طىْٛ ػٕيِخ -

 ف١ّٙخ حٌيحثٕش حٌؼٕخَٛ ٌّـّٛع أوزَ ٚحٌَأّٓخٌٟ حٌـخٍٞ حٌلٔخر١ٓ فٟ حٌّي٠ٕش حٌؼخَٛ ؿ١ّغ طىْٛ ػٕيِخ -
 

 حٌلٔخد حٌـخٍٞ  -    حٌظ٠ٛٔخصكٔخد  -   حٌظ٠ٛٔخص؟ كٔخد طل٠َه هالي ِٓ ِمٜٛىس رٜفش ٠ظُ حٌٌٞ فٙٛ /09ّ
 

 فٟ وز١َ حٔوفخٝ ػٓ ٠ٕظؾ ؿفخف)  ظَف١ش ٚحٓزخرٗ ___حٌّيفٛػخص ١ِِحْ فٟ حٌؼـِ ٠ىْٛ حْ ٠ّىٓ /31ّ

 ٌٕٔٛحص ٠ٚٔظَّ(١٘ى١ٍخ___) حٌؼـِ ٠ىْٛ أْ أٚ ،( حٌٜخىٍحص

 ١ٌْ ِّخ ًوَ ٛل١ق -ىحثّخً ِٚٛلظخً                -           ِٛلظخً ٚ ىحثّخً  -
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 ؟ػٍٝ ٠ئػَ حٌّيفٛػخص ١ِِحْ طٛحُْ ػيَ /30ّ

 ٓظَىحىحال ػٍٝ ل١ٛى فَٝ -    حٌي١ٌٚش حٌَ٘وش طلظخؿٙخ حٌظٟ حٌٜؼزش حٌؼٍّش ٚفَس -
 

 ٓٛق حٌَٜف -     ٓؼَ حٌَٜف -     حهَٜ؟ رؼٍّش ػٍّش رٙخ طزخىي حٌظٟ حٌم١ّش فٟ حٌَٜف ٓؼَ ٠ظّؼً /30ّ
 

 ححٌوَٜ ٚح١ٌٙجخص ٚحٌٛٓطخء حٌزٕٛن ِٓ ِـّٛػخص ِٓ ى٠ْٚٛظ.  ٚط٘ظَٜ صالحٌؼّ ف١ٗ طزخع حٌٌٞ حٌٔٛق ٘ٛ /33ّ

 .ؿٕز١شالح صالحٌؼّ فٟ حٌّظخؿَس حٚ ح٠ٌّخٍرش حٚ حٌٛٓخ١ش ٠َ١ك ػٍٝ حٌَٜف ٓٛق فٟ طؼًّ حٌظٟ

 ٓٛق حٌَٜف -     ٓؼَ حٌَٜف
 

 ؟ حٌَٜف ٓٛق ٚظخثف /31ّ

 أٌوَ ١َف ِٓ حٌَ٘حث١ش حٌمٛس ٔمً -

 صالؼّحٌ طمٍزخص ِٓ ٌٍّظؼخ١ٍِٓ كّخ٠ش فَٛش طٛف١َ -

 ؿٕز١شالح ٍٚحقالح فٟ ٚحٌظلىُ رخٌّٛحُٔش حٌٔٛق ٌٌٖٙ حٌّٔخف -

 وً ِخًوَ ٛل١ق  -
 

 حٌظطٍٛحص حٌظخ٠ٍو١ٗ حٌظٟ َِ رٙخ ٓؼَ حٌَٜف ؟ /31ّ

  حٌٌ٘ذ طزخىي لخػيس ٔظخَ -         حٌٌ٘ذ لخػيس حٓخّ ػٍٝ حٌَٜف ٓؼَ -

 ١قؿ١ّغ ِخًوَ ٛل -                               صالحٌؼّ أٓؼخٍ طؼ٠ُٛ -
 

 رخٌؼَٝ الل١ٍ حٌٔٛلٟ حٌٔؼَ طؤػ١َ ِغ ، ححٌٔخٟٓ حٌٔؼَ ٘ٛ ػخرض رٔؼَ طظُ وخٔض ػٍّش رؤٞ حٌٌ٘ذ ِزخىٌش /31ّ

 ؟ ٚحٌطٍذ

  حٌٌ٘ذ طزخىي لخػيس ٔظخَ -         حٌٌ٘ذ لخػيس حٓخّ ػٍٝ حٌَٜف ٓؼَ -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -حٌؼّالص                                أٓؼخٍ طؼ٠ُٛ -
 

 ؟ٍٓزخً  حٌؼٍّشل١ّٗ  َطظؤػ /31ّ

 حٌٛحٍىحص حٌّيفٛع ِمخرً حٌٌ٘ذ و١ّش حٌٜخىٍحص طغ٢ اًح ٛخىٍحطٗ ػٓ حٌّؼٕٟ حٌزٍي ٚحٍحىص ُحىص اًح -

 حٌٛحٍىحص ِمخرً حٌّيفٛع حٌٌ٘ذ و١ّش حٌٜخىٍحص طغ٢ اًح ٛخىٍحطٗ ػٓ حٌّؼٕٟ حٌزٍي ٚحٍحىص حٔوف٠ض اًح -
 

 ؟رَّٚٔش طغ١١َ٘خ حِىخ١ٔش ِغ ٍالحٌيٚ ِمخرً ػٍّظٙخ ل١ّش رظؼز١ض ىٌٚش وً أٌِِضحٌٌ٘ذ  طزخىي لخػيس ٔظخَ /31ّ

- 0,1%                           - 0                                      %-3,1% 
 

 ٚ ِئَٗ ف١َ٘ حٌؼخٌٟ ٟ٘ ١َق ٌظلي٠ي ؟ حٌَ٘حث١ش حٌمٜٛ طؼخىي ٔظ٠َش /39ّ

 حٓؼخٍ حٌٔٛق  -                     أٓؼخٍ حٌؼّالص      -
 

 ؟حٌّلٍٟ حٌٔٛق فٟ حٌز٠خثغ ِٓ َٗحإٖ طٔظط١غ ٌّخ ٚفمخ رٍي٘خ ىحهً الحٚ طظليى حٌؼٍّش ل١ّش حْ /11ّ

 ٔظ٠َٗ ف١َ٘  -                    ٔظ٠َٗ طؼخىي حٌمٜٛ حٌَ٘حث١ٗ -

  :بؤن الشرابٌة القوة نظرٌة تفٌد
  الفوابد أسعار فً للتغٌر كاستجابة تتحرك العمالت أسعار  -
  المحلً السوق فً بضابع من شراءه تستطٌع لما وفقا بلدها داخل أوال تحددت العملة قٌمة  -
  لذلك تبعا أعلى قٌمتها تكون أعلى عوابدها تكون التً العملة  -
 المحلً السوق فً الفابدة ألسعار وفقا تتحدد العملة قٌمة  -

 ؟وٍّخ ٟحٌّلٍ حٌٔٛق ِٓ حٌٕمي ٚكيس ِمخرً ط٘ظ٠َٙخ حٌظٟ حٌز٠خػش و١ّش ُحىص فىٍّخ /10ّ

 (ٔظ٠َٗ طؼخىي حٌمٜٛ حٌَ٘حث١ٗ  )رٍي٘خ فٟ حٌؼٍّش ل١ّش ُحىص وٍّخ -

                     ٔظ٠َٗ طؼخىي حٌمٜٛ حٌَ٘حث١ٗ رٍي٘خ فٟ حٌؼٍّش ل١ّشلٍض  وٍّخ -
 

 ؟ حٌٝ ١ٓئىٞ ًٌه فبْ حٌيحهً فٟ ح١ٕ١ٌٛش ٌٍؼٍّش حٌَ٘حث١ش حٌمٜٛ ُحىص وٍّخ /10ّ

 حٌوخٍؽ فٟ حٌؼٍّش ًحص ل١ّش ٔوفخٝح -           حٌوخٍؽ فٟ حٌؼٍّش ًحص ل١ّش حٍطفخع -

 عؤال اختببس
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 ٚىحثغ ػٍٝ حٌفخثيس ٓؼَ حٓخّ ػٍٝ طظليى صالحٌؼّ حٓؼخٍ اْ حػٍٝ ل١ّظٙخ طىْٛ حػٍٝ ػٛحثي٘خ طىْٛ حٌظٟ حٌؼٍّش /13ّ

 ؟ حٌزٍي ىحهً فٟ حٌؼٍّش

 ٔظ٠َٗ حٌمٛس حٌَ٘حث١ٗ -                                ٔظ٠َٗ ف١َ٘ -
 

  :العمالت أسعار فإن فٌشر مإشر حسب -
 الفوابد أسعار فً للتغٌر كاستجابة تتحرك -

  بالداخل المنتجات من شراءه تستطٌع لما وفقا أوال تتحدد -
  التجارٌة قوتها بزٌادة تتحدد  -
 الفابدة معدالت بتغٌر لها عالقة ال -

 

 ؟ ك١غ ٓخّالح ٌ٘ح ػٍٝ حٌٕمي٠ش ١ٓخٓخطٙخ حٌَّو٠ِش حٌزٕٛن ِؼظُ ططزك /11ّ

 حٌفخثيس حطـخ٘خص أٓؼخٍ ػٍٝ ح١ٌٔطَس ٚ حٌظلىُ رغَٝ حٌَٜف أٓؼخٍ حٓظمَحٍ ػٍٝ ٌٍّلخفظش ِظ٘يىس خص١ٓخٓ ٠طزك -

 حٌٕمي و١ّش طلي٠ي ػٍٝ طٔخػيٖ وؤىحس حٌفخثيس ٓؼَ رخٓظويحَ حٌظ٠وُ صالِؼي ِٕغ اٌٝ حٌَّوِٞ حٌزٕه ٠ٙيف -

 ػ١ٍٗ حٌطٍذ ِمخرً حٌٔٛق فٟ حٌّؼَٟٚش

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -
 

 و١ّش طلي٠ي ػٍٝ طٔخػيٖ وؤىحس حٌفخثيس ٓؼَ رخٓظويحَ حٌظ٠وُ صالِؼي ِٕغ اٌٝ ٌَّوِٞح حٌزٕه ٠ٙيف /11ّ

 ؟ػ١ٍٗ حٌطٍذ ِمخرً حٌٔٛق فٟ حٌّؼَٟٚش حٌٕمي

 ٓؼَ حٌفخثيس  -١ٓخٓخص حٌَٜف                            -
 

 طٕٚ ٔظ٠َٗ حالٍٛيس ؟ /11ّ

 طَطفغ ػٍّظٙخ ل١ّش فبْ حٌّيفٛػخص ١ِِحْ فٟ فخثٞ طلمك حٌظٟ حٌيٌٚش -

 طٕوفٞ ػٍّظٙخ ل١ّش فبْ حٌّيفٛػخص ١ِِحْ فٟ ػـِ ٌي٠ٙخ حٌظٟ حٌيٌٚش -

 وً ِخًوَ ٛل١ق  -
 

 ؟حٌَٜف أٓؼخٍ طمٍذ ِوخ١َ /11ّ

 حٌّل١ٍش حٌؼٍّش أٓؼخٍ ػٍٝ طؤػ١َح حٌَّٜف١ش حٌٛىحثغ ػٍٝ حٌفخثيس أٓؼخٍ حٔوفخٝ ٚ ٍطفخعالح اْ -

  حٌٔٛق فٟ ٕٔيحصحٌ ٚ ُٓٙالح أٓؼخٍ حٔوفخٝ حٌٝ ٠ئىٞ حٌفخثيس ٓؼَ فخٍطفخع -

 فخثيس ٓؼَ طؼطٟ حٌظٟ حٌزٕٛن حكي فٟ وٛى٠ؼش ل١ّظٙخ ٟٚغ ٚ حٌٕٔيحص ٚ ُٓٙالح ِٓ ٌي٠ٗ ِخ ر١غ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 : التالٌة الحسابات من المدفوعات مٌزان ٌتكون/42س

  .الجارٌة المعامالت الجاري الحساب .أ
 الرأسمالٌة المعامالت المال رأس حساب .ب
 .تجاريال المٌزان .ج
 .ب  +أ .د
 

 الرأسمالٌه المعامالت وكل األجنبٌة والمساعدات والهبات والخدمات السلع جمٌع قٌم ٌسجل حسابً بٌان/43س

 : الزمن من معٌنة فترة خالل ما بلد من والخارجة الداخلة الذهب كمٌات وجمٌع
 .المدفوعات مٌزان .أ

 .المصروفات مٌزان .ب
 .المركزي البنك تقرٌر .ج
 .سبق مما لٌس .د

 

 

 

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو
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 : الصرف سوق وظابف من لٌس /53س

 .آخر إلى بلد من الشرابٌة القوة نقل .أ
 .العمالت تقلبات من للمتعاملٌن حماٌة .ب
 .األجنبٌة األواراق فً والتحكم الموازنة .ج
 .العمالت بٌع .د
 

  بمرونة بل الدوالر مع امكانٌه تغٌٌرهاٌت قٌمه عملتها مقابتثب دولة كل ألزمت الذهب تبادل قاعدة نظام بموجب/51س 

 -2% 
 -2،5 % 

-  5 % 
 

 : العمالت أسعار تحدٌد طرق من/52س

  .الشرابٌة القوة تعادل نظرٌة .أ
 فٌشر مإشر .ب "Fisher" .العالمً

  .األرصدة نظرٌة .ج
 .سبق ما جمٌع .د
 

 : عملتها قٌمة فإن المدفوعات مٌزان فً فابض تحقق التً الدولة/53س

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

  : على تؤثًٌرا المصرفٌة الودابع على الفابدة أسعار وانخفاض ارتفاع إن/54س

 .المحلٌة العملة أسعار .أ
 .األسهم أسعار .ب
 .االستثمارات من وغٌرها السندات أسعار .ج
 .سبق ما جمٌع .د

 

  :وهو المدفوعات لمٌزان المنظورة السلع بمٌزان ٌتعلق التالٌة األنشطة جملة من واحد/55س

 للخارج الموجهة االستثمارات  -
  الخارج من اآلتٌة األجنبٌة االستثمارات  -
  الخارج من المستوردة األولٌة المواد  -
 الخارج على المستحقة الدٌون أقساط  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو
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 الوحاضشة الخاهسه

 ٌقوم بها مستثمر فً بلد غٌر البلد األم و ٌكون إما طوٌل أو قصٌر المدى. مجمل التدفقات المالٌة التً/0ّ

 الطٛؿي حؿخرٗ ٛل١لٗ -حالٓظؼّخٍ حٌؼخَ           -حالٓظؼّخٍ غ١َ حالؿٕزٟ           -          حالٓظؼّخٍ حالؿٕزٟ -

 ؟٠ٕظؾ ػٓ حالٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ / 0ّ

 ٌّٔخّ٘ش فٟ أ٘خء َٗوش ر٘ىً حٔفَحىٞح -

 ِغ َٗوش هخٛش أٚ ػخِش فٟ حٌزٍي ح١٠ٌّف )حٓظؼّخٍ ِزخَٗ(ٗىً َٗحوش  -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 ؟وّخ ٠ّىٓ أْ ٠مظَٜ ػٍٝ طيفمخص ِخ١ٌش ِٓ حٌزٍي حألَ اٌٝ حٌزٍي ح١٠ٌّف/3ّ

 حٓظؼّخٍ غ١َ ِزخَٗ -حٓظؼّخٍ ِزخَٗ                 -

 حٌؼخثي ٘ٛ حألٓخٟٓ ِلَوٙخ ٚ ٔفٔٙخ ءطٍمخ ِٓ طٕظٟٙ ٚ طزيأ حألؿٕزٟ حالٓظؼّخٍ ػ١ٍّش أْ اٌٝ حٌٕظ٠َش طٔظوٍٚ /4ّ

 ؟حٌّخي ٍأّ ػٍٝ

 حٌٕظ٠َٗ حالكظىخ٠ٍٗ  -                 حٌٕظ٠َٗ حاللظٜخى٠ٗ حٌظم١ٍي٠ٗ -

 : حفظَحٝ كٔذ ًٌٚه حٌزؼٞ رؼ٠ُٙ ٚحٌؼًّ حٌّخي ٍأّ ػَٕٜٞ ٠ؼٛٝ حألؿٕزٟ حالٓظؼّخٍ فٟ

  حٌوخٍؿ١ش حٌظـخٍس ٔظ٠َش -              حٌظم١ٍي٠ش حاللظٜخى٠ش حٌٕظ٠َش  -

 . حالكظىخٍ ٔظ٠َش  -          حٌيٌٟٚ حٌّٕظؾ ك١خس ىٍٚس ٔظ٠َش  -

 ِٓ حالٔظمخىحص حٌّٛؿٙٗ ٌٍٕظ٠َٗ حاللظٜخى٠ٗ حٌظم١ٍي٠ٗ؟ /1ّ

وخْ ٠ّىٓ أْ طىْٛ ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش ِمزٌٛش ػٕيِخ ٠ظؼٍك حألَِ رخالٓظؼّخٍ غ١َ حٌّزخٌَٗىٓ ح١ٌَٛ أٛزق كـُ حالٓظؼّخٍ  -

 حألؿٕزٟ حٌّزخَٗ وز١َحً.

 رخٌّزخَٗ ِمخٍٔش ل١ًٍ كـُ ًٚ ٚ ِليٚى ٚ ل١َٜ حٌّزخَٗ غ١َ حالٓظؼّخٍ -

 حٌّخي ٌَأّ طلَوخص ِـَى ٚر١ٓ حٌّزخَٗ حألؿٕزٟ حالٓظؼّخٍ ر١ٓ حٌٕظ٠َش طفَق ال -

 حٌزٍيحْ ر١ٓ ِخ حالٓظؼّخٍ طزخىي حٌٕظ٠َش طفَٔ ال -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 ف١ٗ طٔظؤػَ حٌٌٞ حٌٔٛق طَو١زش فٟ حالٓظؼّخٍ ٔلٛ خصحٌَ٘و رؼٞ طيفغ حٌظٟ حألٓزخد رظف١َٔ حٌٕظ٠َش ٌٖ٘ ح٘ظّض /1ّ

 ؟ِخ َٗوش

 حٌٕظ٠َٗ حٌظم١ٍي٠ٗ -حٌٕظ٠َٗ حٌٕٔز١ٗ              -                   حٌٕظ٠َٗ حالكظىخ٠ٍٗ -

 ؟أٔٛحع ِٓ حالكظىخٍ فٟ حٌٔٛق حٌيٌٟٚ 03ط١ِّ ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش ر١ٓ /1ّ

 حٌىً -          ٔظ٠َش ٍٓٛن ٍى حٌفؼً -      ىخ٠ٍشٔظ٠َش حٌمٛس حالكظ -    حكظىخٍ حٌَ٘وش حألٌٚٝ ٌٍٔٛق -

طمَٛ حٌٕظ٠َش ػٍٝ أْ أكم١ش طٛحؿي حٌّٕ٘ؤس فٟ حٌٔٛق حٌؼخٌّٟ طَؿغ ٌىٛٔٙخ  حكظىخٍ حٌَ٘وش حألٌٚٝ ٌٍٔٛقفٟ /1ّ

 ؟حألليَ فٟ حٌٔٛق رل١غ طئٍ٘ٙخ حأللي١ِش فٟ حٌٔٛق حٌّلٍٟ ٌـ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -     ٌٙخ ١ِِس طٕخف١ٔش -   طلم١ك حُٓ ٚ ّٓؼش ف١ٗ -   طل١ٔٓ أٍٓٛد أظخؿٙخ -

 ٌٖ٘ ألْ حٌظخِش حٌّٕخفٔش طؼ١ك حٌٔٛق طَو١زش فٟ ٚط٘ٛ٘خص هًٍ ٚؿٛى ػٓ ٔخؿُ حٌوخٍؿٟ حالٓظؼّخٍ أْ طفظَٝ/9ّ

طفظَٝ حٌٕظ٠َش أْ ِّخٍٓش حألػّخي ٚ  ٌٍـ١ّغ ٚحٌّؼٍِٛخص حٌفَٙ طظخف فٔٛف طٛفَص ٌٛ(  حٌظخِش حٌّٕخفٔش)  حأله١َس

 (ٛحق رؼ١يس ػٓ حٌزٍي حألَ ٘ٛ ٔ٘خ١ طىخ١ٌفٗ )حٌّخى٠ش ٚ حالؿظّخػ١ش ٚ حٌؼخ١ف١شفٟ أٓحٌي١ٌٚش 

 ٔظ٠َٗ ىٍٚس ك١خس حٌّٕظؾ -ٔظ٠َٗ ٍٓٛن ٍى حٌفؼً          -      ٔظ٠َٗ حٌمٛس حالكظىخ٠ٍٗ -

 ٚال ٌؼخ١ٌشح)  ٚحٌؼخ١ف١ش ٚحالؿظّخػ١ش حٌّخى٠ش(  طىخ١ٌفٗ ٌٗ ٔ٘خ١ ٘ٛ حٌي١ٌٚش حالػّخي ِّخٍٓش أْ طَٜ حٌظٟ حٌٕظ٠َش

 : ٟ٘ طٕخف١ٔٗ ١ِِس طّظٍه حٌظٟ حٌَ٘وش اال ػ١ٍٗ طـَإ

  حٌّٕظؾ ك١خس ىٍٚس ٔظ٠َش -            حٌظم١ٍي٠ش حاللظٜخى٠ش حٌٕظ٠َش -

  حٌفؼً ٍى ٍٓٛن ٔظ٠َش -                  حالكظىخ٠ٍش حٌمٛس ٔظ٠َش  -

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس
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 ِخ كٔذ ًٌٚه ١ِِس طّظٍه حٌظٟ حٌَ٘وش اال ػ١ٍٗ ـَإط ٚال، حٌؼخ١ٌش طىخ١ٌفٗ ٌٗ ٔ٘خ١ ٘ٛ حٌي١ٌٚش حألػّخي ِّخٍٓش حْ

 : رٗ ؿخءص

  حٌظم١ٍي٠ش حاللظٜخى٠ش حٌٕظ٠َش -                            حالكظىخ٠ٍش حٌمٛس ٔظ٠َش -

 حٌفؼً ٍى ٍٓٛن ٔظ٠َش -                           حٌّٕظؾ ك١خس ىٍٚس ٔظ٠َش -

 ؟ طىخ١ٌفٗ ٔ٘خ١ ٘ٛ حألَ حٌزٍي ػٓ رؼ١يس أٓٛحق فٟ حٌي١ٌٚش حألػّخي ِّخٍٓش أْ حٌمٛس حالكظىخ٠ٍٗ حٌٕظ٠َش طفظَٝ /01ّ

 حٌىً -   طّظٍه حال٠ٔزخ١ ٚ حٌىفخءس -   حهظَحع أٓخ١ٌذ ػًّ غ١َ ِٔزٛلش ٚ غ١َ ِؼَٚفش  -      حٌظم١ٕش حٌّزظىَس -

 فؼً وَىس ٠ىْٛ ٟحألؿٕز حالٓظؼّخٍ أْ ػٍٝ حٌٕظ٠َش ٌٖ٘ ٠ِّْٛ ٠مَٛ ٚ حٌّٕخف١ٔٓ َِحلزش ػٍٝ حألػّخي طمَٛ /00ّ

 حٌَ٘وش ٌِّحكّش حٌي١ٌٚش رخألػّخي حٌم١خَ ٚ حٌوخٍؽ اٌٝ رخٌٌ٘خد حألٚي طلخٚي ك١غ أؿٕز١ش، َٗوش ػٍٝ ِل١ٍش َٗوش ِٓ

 .حٌّلٍٟ ٓٛلٙخ فٟ حألؿٕز١ش

 ٔظ٠َٗ ىٍٚس ك١خس حٌّٕظؾ -         ٔظ٠َٗ ٍٓٛن ٍى حٌفؼً -ٔظ٠َٗ حٌمٛس حالكظىخ٠ٍٗ        -

ٍٝ أٓخّ أْ ٌىً ٍٓؼش ىٍٚس ك١خس ِٕي ٌٚٛٛٙخ اٌٝ حٌٔٛق، ٚ طزيأ رخٌظمي٠ُ، ٍَِٚح طمَٛ ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش ػ /00ّ

 ؟رخٌظطٍٛ ػُ ح٠ٌٕٛؽ ٚ طٕظٟٙ حٌظيٍ٘ٛ ٚ حٌِٚحي

 ٔظ٠َٗ ىٍٚس ك١خس حٌّٕظؾ -ٔظ٠َٗ ٍٓٛن ٍى حٌفؼً          -ٔظ٠َٗ حٌمٛس حالكظىخ٠ٍٗ        -

 اٌٝ  حٌٍٔؼش رظٜي٠َ طزيأ ػٕيِخ ٚ ف٠َيس، طٕخف١ٔش ِسر١ّ ٌٍٍٔؼش حٌّٕظـش حٌيٌٚش طلظفع أْ حٌٕظ٠َش طفظَٝ /03ّ

 .حٌٍٔؼش ٌٌٖٙ ِٔظٍٛىس ٟ٘ حألك١خْ ِٓ حٌىؼ١َ فٟ طٜزق ٚلي حٌظـخٍٞ حٌظزخىي هالي ِٓ حٌّطٍمش ١ٌِّطٙخ طفظمي حٌوخٍؽ

 حٌّٕظؾ ك١خس ىٍٚس ٔظ٠َٗ -         حٌفؼً ٍى ٍٓٛن ٔظ٠َٗ -      حالكظىخ٠ٍٗ حٌمٛس ٔظ٠َٗ -

 ؟ Vernon: ٌـ ٚفمخ /01ّ

 حالٓظٙالن رط١جش حٌّؼَّس حٌٍٔغ طٍه ػٓ ٠وظٍف حٌٔٛق فٟ حالٓظٙالن ٠َٓؼش حٌٍٔغ رؼٞ ٍٓٛن فبْ -

 حالٓظٙالن رط١جش حٌّؼَّس حٌٍٔغ طٍه ػٓ ظ٘خر٠ٗ حٌٔٛق فٟ حالٓظٙالن ٠َٓؼش حٌٍٔغ رؼٞ ٍٓٛن فبْ -

 ؟حٌظخٌٟ حٌٕلٛ ػٍٝ ٟ٘ ٚ حٌٍٔؼش رٙخ طَّ حٌظٟ حٌَّحكً /01ّ

  وً ِخٓزك -   َِكٍش حالٔليحٍ ٚحٌظيٍ٘ٛ -   َِكٍش ح٠ٌٕؾ ٚحالٓظؼّخٍ -   َكٍش حٌِّٕٛ -   َِكٍش حٌظٍٙٛ -

 ٠ىْٛ حإلٔظخؽ ِوٜٜخ ٌالٓظٙالن حٌّلٍٟ )أٞ ىحهً حٌزٍي حألَ(. /01ّ

  وً ِخٓزك -   َِكٍش حالٔليحٍ ٚحٌظيٍ٘ٛ -   َِكٍش ح٠ٌٕؾ ٚحالٓظؼّخٍ -   َِكٍش حٌّٕٛ -   َِكٍش حٌظٍٙٛ -

 ش أْ حالرظىخٍحص حٌـي٠يس غخٌزخ ِخ طزيأ رؤٓٛحق حٌيٚي حٌغ١ٕشطَٜ حٌٕظ٠َ /01ّ

  وً ِخٓزك -   َِكٍش حالٔليحٍ ٚحٌظيٍ٘ٛ -   َِكٍش ح٠ٌٕؾ ٚحالٓظؼّخٍ -   َِكٍش حٌّٕٛ -   َِكٍش حٌظٍٙٛ -

اًح ٔـلض حٌٍٔؼش فٟ طٍز١ش ٚ ِمخرٍش ِظطٍزخص حٌّٔظٍٙى١ٓ فٟ حٌٔٛق حٌّل١ٍش ٓٛف طؼًّ حٌَ٘وش اٌٝ ططٍٛ  /01ّ

 ؟أٓخ١ٌزٙخ حإلٔظخؿ١ش رغ١ش حٓظغالي ١ِِس حِظالن حٌٍٔؼش، فظمَٛ رَفغ وفخءطٙخ حإلٔظخؿ١ش

  وً ِخٓزك -   َِكٍش حالٔليحٍ ٚحٌظيٍ٘ٛ -   َِكٍش ح٠ٌٕؾ ٚحالٓظؼّخٍ -   َِكٍش حٌّٕٛ -   َِكٍش حٌظٍٙٛ -

 فٟ َِكٍٗ حٌّٕٛ ؟  ١ظُفظمَٛ رَفغ وفخءطٙخ حإلٔظخؿ١ش )ِٕظٛؽ ّٔطٟ( ٚ طلم١ك حلظٜخى٠خص حٌلـُ ٌٌح ٓ /09ّ

 حٌَّطفؼش حألٓؼخٍ ِٓ حالٓظفخىس ٚ حٌظىخ١ٌف طوف١ٞ -

 حٌيحهً فٟ حٌٍٔؼش ػٍٝ حٌّظٕخِٟ ٌٍطٍذ حالٓظـخرش -

 حألؿٕزٟ حٌٔٛق فٟ حٌفَٙ حٓظغالي ٚ حٌّلٍٟ حٌٔٛق حكظ١خؿخص ٌظٍز١ش وٕظ١ـش حٌظٜي٠َ فٟ حٌَ٘ٚع -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 

 

 ؤال اختببسع
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 ؟٠ظُ فٟ َِكٍٗ ح٠ٌٕؾ  /01ّ

 خٔظٙخ فٟ حٌٔٛق )حٌيحهٍٟ ٚ حٌوخٍؿٟ( ٚ حٌّلخفظش ػٍٝ ِز١ؼخطٙخ ٚ أٍرخكٙخطؼ٠ِِ ِى -

ٌّٛحؿٙش حٌّٕخف١ٔٓ حٌـيى رٌٖٙ حٌزٍيحْ  حٌَ٘ٚع فٟ حٌظ١ٕٜغ رخٌزٍيحْ حٌّٔظٍٛىس هخٛش حٌغ١ٕش ِٕٙخ )اػخىس حٌظ١١ٛٓ(، -

 لٍٟ ر٘ىً ػخَػٍٝ حػظزخٍ أْ رٍيحُٔٙ ٓظ٠غ كٛحؿِ ٌٍيهٛي أِخَ حٌَ٘وش أٚ ٌَّحؿؼش ظَٚف حٌٔٛق حٌّ

 َِوِ٘خ فٟ حٌٔٛق طمَٛ رظط٠َٛ حٓظَحط١ـ١ٗ ح٠ٌِّؾ حٌظ٠ٛٔمٟ حٌظٟ طّىٕٙخ ِٓ حالكظفخظ ر١ِّطٙخ ٚ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 )توطٌن إعادة( أو المستوردة بالبلدان التصنٌع فً الشروع فان ,الخارجً لالستثمار المنتج حٌاة دورة لنظرٌة وفقا
  :فً ٌتم
 التدهور مرحلة -              النضج مرحلة -          النمو مرحلة -     الظهور مرحلة -
 حٓظَحط١ـ١ٗ ح٠ٌِّؾ حٌظ٠ٛٔمٟ حٌظٟ طّىٕٙخ ِٓ حالكظفخظ ر١ِّطٙخ ٚ َِوِ٘خ فٟ حٌٔٛق ٚ ًٌه ِٓ هالي /00ّ

 طل١ٔٓ ٚ طط٠َٛ حٌٍٔؼش ٌٍّلخفظش ػٍٝ ح١ٌِّس حٌظٕخف١ٔش -

 )حإلِيحىحص(، طىؼ١ف حٌظ٠ُٛغ ٚ حٌظمَد أوؼَ رخٌّٔظٍٙه حألؿٕزٟ -

)حٌم١خَ رخٌظ٠َٚؾ حٌّىؼف إلرَحُ ١ِِطٙخ ٚ رخٌظخٌٟ هٍك حٌٍٜٛس ح١ٌٌٕ٘ش روٜٛٙ ؿٛىس Positioningحٌظّٛلغ  -

 حٌٍٔؼش )طفخى٠خ ٌٍظم١ٍي(.

 حٌظَو١ِ ػٍٝ حٌٔؼَ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -    ط٢١ٕ٘ حٌّز١ؼخص ٌٍظوٍٚ ِٓ حٌّوِْٚ -

 ١ٌْ( حٌلخىس حٌّٕخفٔش) ؿيى ِٕخفْٔٛ ظٍٙٛ رفؼً حٌٍٔؼش، ٛخكزش حٌَ٘وش ِز١ؼخص رخٔوفخٝ حٌَّكٍش ٌٖ٘ طظ١ِّ /00ّ

 حٌفم١َس حٌيٚي ِٓ وٌٌه أّخ ٚ حٌغ١ٕش حٌيٚي ِٓ فم٢

  وً ِخٓزك -   َِكٍش حالٔليحٍ ٚحٌظيٍ٘ٛ -   َِكٍش ح٠ٌٕؾ ٚحالٓظؼّخٍ -   َِكٍش حٌّٕٛ -   َِكٍش حٌظٍٙٛ -

 ؟َوش ٚفك ٌٍلخٌظ١ٓ حٌظخ١ٌظ١ٌٓ٘ح ٠ىْٛ طَٜف حٌ٘ َِكٍش حالٔليحٍ ٚحٌظيٍ٘ٛرٕخءح ػٍٝ  /03ّ

 اِخ حٌظل١٠َ ٌالٔٔلخد ِٓ حٌٔٛق -

 طّي٠ي آظَحط١ـ١ظٙخ )حٌظل١ٔٓ حٌّٔظَّ ٚ طط٠َٛ ِٕظـخص ؿي٠يس(، اػخىس حٌٕظَ فٟ حٓظَحط١ـ١ش ح٠ٌِّؾ حٌظ٠ٛٔمٟ(. -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -

( اال أٔٙخ طزمٝ ػخؿِس ػٓ اْ ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش ٚ اْ أػزظض ٛلظٙخ ف١ّخ ٠ظؼٍك رزؼٞ حٌٍٔغ )وخٌٜٕخػ١ش ٚ حٌّؼَّس /01ّ

 طف١َٔ حالٓظؼّخٍ فٟ وؼ١َ ِٓ حٌٍٔغ حألهَٜ

  وً ِخٓزك -   َِكٍش حالٔليحٍ ٚحٌظيٍ٘ٛ -   َِكٍش ح٠ٌٕؾ ٚحالٓظؼّخٍ -   َِكٍش حٌّٕٛ -   َِكٍش حٌظٍٙٛ -

 ؟حالٓزخد حٌظٟ ىفؼض حٌَ٘وخص ٌالٓظؼّخٍ حالؿٕزٟ )حٌغ١َ ِزخَٗ(/01ّ

 حٌلٜٛي ػٍٝ كٜش فٟ حٌٔٛق حٌي١ٌٚش -                  ٠ُخىس حٌّز١ؼخص ٚ حألٍرخف -       رَُٚ حٌِٕػش حٌـّخػ١ش  -

 طم٠ٛش حٌميٍس حٌظٕخف١ٔش -    طوف١ف حالػظّخى ػٍٝ حٌٔٛق حٌّلٍٟ -   حالٓظفخىس ِٓ حإلٔظخؽ حٌِحثي -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -              حٌلٛحفِ حٌلى١ِٛش -

 عن ٌعرف : بالخارج لالستثمار الشركات تدفع التً المباشرة رغٌ االسباب من ٌعتبر , التالٌة االسباب من -
 : أنها المصرفٌة القبوالت

  االنتاج تكالٌف من تقلٌل -
 . الجمركٌة الحواجز تجنب -
  .الجماعٌة النزعة بروز -
 . ذكر ما جمٌع -

 ؟حالٓزخد حٌظٟ ىفؼض حٌَ٘وخص ٌالٓظؼّخٍ حالؿٕزٟ )ِزخَٗ( /62ط

 طم١ًٍ ِٓ طىخ١ٌف حإلٔظخؽ  -                 ح٠ٌَحثذ ٚ حٌََٓٛ ٚ حٌـَّو١ش حٌلٛحؿِ طـٕذ -

  حٌىً -    طؼ٠ِِ حٌمٛس حٌظٕخف١ٔش ٚحٌظ٠ٛٔم١ش  -                  ّٟخْ حٌظِٚى رخٌّٛحى حٌوخَ أٚ حٌٍٔغ حٌٛٓط١ش -

 عؤال اختببس

 سكضٔا عهٛٓب 

 عؤال اختببس
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 ِليىحص حالٓظؼّخٍ ؟ /01ّ

فَى ٚ ِؼيي ّٔٛ حٌيهً فٟ فٟ حٌيٚي حٌّظميِش حٌّٔظؼ٠َّٓ ٠َوِْٚ ػٍٝ ِظ٢ٓٛ ١ٜٔذ حٌ /كـُ ٚ ّٔٛ حٌٔٛق  -

 ٔظَطُٙ ٌٍيٚي حٌٕخ١ِش

 حٌّٔظؼَّ حٌوخٍؿٟ ٠َوِ ػخىس ػٍٝ أ١ّ٘ش ٌٖ٘ حٌٕمطش ٚ طلي٠يح رخٌٕٔزش ٌٍزٍيحْ حٌٕخ١ِش /حالٓظمَحٍ ح١ٌٔخٟٓ  -

 ٌٚ٘ح حألَِ ٠طَف اٗىخ١ٌش ٌيٜ حٌّٔظؼَّ رخٌٕٔزش ٌٍيٚي حٌٕخ١ِش ىْٚ حٌّظميِش /حٌزٕٝ ح١ٌٙى١ٍش  -

ٛ طلي٠ي حٌّظغ١َحص حٌّظؼٍمش رخ١ٌٔخٓش حاللظٜخى٠ش ِٚيٜ طيهً حٌيٌٚش فٟ حٌٕ٘خ١ ٚ٘ /ِظغ١َحص ح١ٌٔخٓخص  -

 ؿ١ّغ ِخٓزك ٛل١ق -                 حاللظٜخىٞ
 

 ؟ االستثمار محددات من -
  .ذكر مما لٌست            ب  &أ -          السٌاسً االستقرار -       السوق نمو حجم -

 

 وً ِخٓزك ٛل١ق -طٜي٠َ غ١َ ِزخَٗ         -طٜي٠َ ِزخَٗ       -  ؟ه١خٍحص حٌظٜي٠َ ٌٍوخٍؽ  /01ّ

  أْ طمَٛ حٌَ٘وش حٌّٕظـش رؼ١ٍّش حٌظٜي٠َ رٕفٔٙخ /09ّ

 حٌظٜي٠َ ٌٍوخٍؽ  -    حٌظٜي٠َ حٌغ١َ ِزخَٗ  -      حٌظٜي٠َ حٌّزخَٗ
 

  : أن المباشر التصدٌر لخٌار الشركة لجوء ٌقتضً
  عنها بدال التصدٌر بعملٌة للقٌام لغٌرها تلجؤ أ

 الشركة عن تنظٌمٌا مستقلة جهة قبل من التصدٌر نشاطات تنفذ ب
 غٌرها مع التصدٌر ومسإولٌات أعباء الشركة تتقاسم ج
  .بنفسها التصدٌر بعملٌة المنتجة الشركة تقوم د
 

ظلٍّْٛ حٌـِء حٌّٛوً طٍـخ حٌَ٘وش اٌٝ غ١َ٘خ ِٓ حٌَ٘وخص ٚ حٌٛوالء ح٠ٌٌٓ ٠مِْٛٛ رخٌؼ١ٍّش ريال ػٕٙخ ٚ ٠ /31ّ

 ؟ا١ٌُٙ ِٓ حٌّٔئ١ٌٚش فٟ ٌ٘ح حٌ٘ؤْ

  حٌظٜي٠َ حٌغ١َ ِزخَٗ -      حٌظٜي٠َ حٌّزخَٗ -

 حٌىً -حالٔظخؽ فٟ حٌٔٛق حالؿٕزٟ    -حٌظَه١ٚ   -حالٓظؼّخٍ حٌّ٘ظَن  - ؟ِٓ أُ٘ أٗىخي حإلٔظخؽ رخٌوخٍؽ  /30ّ

 : هو الدولٌة االسواق فً االنتاج خٌارات أشكال أحد
 ذكر مما ليست  -     المشترك االستثمار  -   المباشر غير التصدير  -               المباشر يرالتصد -

 

 :الخارجٌة االستثمارات مشاكل من
 العاملة األيدي غالء  -      الخام المواد ندرة  -       المسافة بعد  -     سياسي استقرار وجود عدم  -
  : ػٍٝ ٠ٔخػي حألؿٕزٟ حالٓظؼّخٍ/30ّ

 .حٌّلٍٟ حٌّٕظؾ طلط١ُ. أ

 .حٌّلٍٟ حإلٔظخؽ ّٔٛ. د

 .حٌزطخٌش طفٟ٘. ؽ

 .ٓزك ِخ ؿ١ّغ. ى

 

 : اٌٝ حٌّم١ي غ١َ حألؿٕزٟ حٌّٔظؼَّ ىهٛي ٠ئىٞ/33ّ

  .ٌٍّٔظؼَّ حالٓظؼّخٍ حٍطفخع. أ

 .حٌّلٍٟ حإلٔظخؽ ّٔٛ. د

  .حٌّلٍٟ حٌّٕظؾ طلط١ُ. ؽ

 .ٓزك ِّخ ١ٌْ. ى

 

 

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 فقشة اخشٖ  عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس
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  : اٌٝ حٌلىِٟٛ يهًٚحٌظ حالكظىخٍ ٠ئىٞ/31ّ

 .حٌؼٍّش ٓؼَ ٍفغ. أ

 .حٌّلٍٟ حاللظٜخى ِٛحُٔش. د

 .حٌلم١م١ش ٚحٌظىٍفش حٌلم١مٟ حٌٔؼَ اهفخء. ؽ

 .حٌٛحٍىحص ػٍٝ حٌَلخرش فَٝ. ى

 

 : حألؿٕزٟ حالٓظؼّخٍ فٛحثي أُ٘ 35ِٓ/ّ

 .حإلٔظخؿ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٔمً. أ

 .حٌٕٔٛٞ حٌفَى ىهً ٠ُخىس. د

 .حٌؼخٍِش حأل٠يٞ ٠ُخىس. ؽ

 .د+  أ. ى
 

  : رف٠ً ٠ؤطٟ(  حألٚي حٌّمخَ)  فٟ حٌؼخٌُ ِٔظٜٛ ػٍٝ حٌٜٕخػخص ططٍٛ/31ّ

 .أؿٕز١ش َٗوخص ريهٛي حٌّٔخف. أ

 .ح٠ٌَحثذ ل١ّش ٍفغ. د

 .حٌلىِٟٛ حٌيػُ. ؽ

 .حٌٕخؿلش حٌٜٕخػخص ٚطم١ٍي ِلخوخس. ى

 

  : هالي ِٓ حلظٜخى٠خطٙخ طل٠ََ اٌٝ حطـٙض حٌٕخ١ِش حٌيٚي/31ّ

 .حٌؼخٍِش حأل٠يٞ ٠ُخىس. أ

 .ح٠ٌَحثذ ٠ُخىس. د

 .حألؿخٔذ حٌّٔظؼ٠َّٓ ؿٌد. ؽ

 

  : رخٌوٜوٜش ٠مٜي/31ّ

 .حٌوخٙ ٌٍمطخع حٌؼخَ حٌمطخع َٗوخص ر١غ. أ

 .حٌؼخَ ٌٍمطخع حٌوخٙ حٌمطخع َٗوخص ر١غ. د

 .حٌؼخَ ٚحٌمطخع حٌوخٙ حٌمطخع ر١ٓ حٌّٕخفغ طزخىي. ؽ

 .ٓزك ِّخ ١ٌْ. ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو
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 ىٓٗحٌّلخَٟس حٌٔخ

 ٍِّٛءس ظَٚف فٟ طؼًّ وٛٔٙخ حٌي١ٌٚش حألػّخي ر١جش ِظطٍزخص طَحػٟ حْ حألػّخي ِٕ٘ؤس ػٍٝ ٠ظؼ١ٓ/0ّ

 ؟ف١ٙخ حٌؼًّ حػظخىص طٍه ػٓ رخٌّوخ١َٚطوظٍف

 حٌظؼخٍٝ ، حٌظؤوي رؼيَ طظُٔ ظَٚف -

 ١ٓطَطٗ ػٓ طوَؽ وٛٔٙخ ِؼٙخ حٌظؼخًِ حالكٛحي وً فٟ طظّىٓ ال -

 حػّخٌٗ فٟ الٓظَّحٌٍ حٌّطٍٛد ٚحٌظؤلٍُ ـخَحالٔٔ طلم١ك ػٍٝ حٌؼًّ ػ١ٍٙخ ٠ـذ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ِٓ ِـّٛػش أٞ ، ِزخَٗس غ١َ أٚ ِزخَٗس رط٠َمش ف١ٙخ ٠ئػَ ٚ ) هخٍؿٙخ ٠مغ أٞ ( رخٌّٕظّش ٠ل٢١ ِخ وً/0ّ

 حالٓظَحط١ـٟ ِٔخٍ٘خ فٟ طئػَ ٚ رخٌّٕ٘ؤس طل٢١ حٌظٟ ) حٌؼٕخَٛ ( حٌّظغ١َحص

 ِفَٙٛ ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ  -                     ِفَٙٛ ر١جٗ حالػّخي -
 

 ؟ِٓ أ١ّ٘ظٙخ حٌي١ٌٚش حألػّخي ر١جش ىٍحٓش طٔظّي/3ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق  -حال٠ـخر١خص        -       حٌّوخ١َ ٚحٌفَٙ -
 

 طٕمُٔ حٌز١جٗ حٌوخٍؿ١ٗ كٔذ ىٍؿٗ حٌظؤػ١َ ؟ /1ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق - حٌز١جٗ حٌوخٍؿ١ٗ حٌؼخِٗ                  -حٌز١جٗ حٌوخٍؿ١ٗ حٌوخٛٗ            -
 

 ػٍٝ طئػَ ٚحٌظٟ حٌّٕظّش ١ٓٚطَس كيٚى هخٍؽ طمغ حٌظٟ حٌؼٕخَٛ ِوظٍف ٚط٠ُ حٌظٕخف١ٔش رخٌز١جش /1ّ

 (؟ح١٠ٌّف حٌزٍي ( ِزخَٗ ر٘ىً حٌّٕظّش

 وً ِخًوَ ٛل١ق -حٌز١جٗ حٌوخٍؿ١ٗ حٌؼخِٗ                   -           حٌز١جٗ حٌوخٍؿ١ٗ حٌوخٛٗ -
 

 حٌّٕظّش ػٍٝ طئػَ ٚحٌظٟ حٌّٕظّش ١ٓٚطَس كيٚى هخٍؽ طمغ حٌظٟ حٌوخٍؿ١ش ١َحصحٌّظغ ِوظٍف ٚط٠ُ /1ّ

 ؟)ح١٠ٌّف حٌزٍي ( ِزخَٗ غ١َ ر٘ىً
 وً ِخًوَ ٛل١ق -                  حٌز١جٗ حٌوخٍؿ١ٗ حٌؼخِٗ -           حٌز١جٗ حٌوخٍؿ١ٗ حٌوخٛٗ -

 

 طظىْٛ ِٓ ؟ الخاصة الخارجٌة البٌبة /1ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -        أٚ حٌَ٘وخء حالٓظَحط١ـ١١ٓ حٌٌّّْٛٛ -حٌٍّٛىْٚ        -فْٔٛ     حٌّٕخ -حٌِرخثٓ       -

  : الخاصة الدولٌة األعمال بٌبة ٌمثل واحد مكون , التالٌة المكونات من حدد -
  . الثقافٌة العوامل أ -
  . الطبٌعٌة البٌبة ب -
  . التنظٌمً الهٌكل ج -
 .االستراتٌجٌٌن الشركاء د -

 

 ؟حٌّٕظّش ٚهيِخص ٍٓغ ٠ٔظٍٙىْٛ ح٠ٌٌٓ الفَحىح ُ٘ /1ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -حٌٌّّْٛٛ         -حٌٍّٛىْٚ        -حٌّٕخفْٔٛ      -      حٌِرخثٓ -
 

 ؟حٌِرخثٓ حٚ حٌّٛحٍى ػٍٝ حٌلٜٛي رغ١ش حٌّٕظّش طٕخفْ حٌظٟ حٌّٕظّخص ؿ١ّغ ُ٘ /9ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -       حٌٌّّْٛٛ  -حٌٍّٛىْٚ        -     حٌّٕخفْٔٛ -     حٌِرخثٓ  -
 

 ؟حٌز٠َ٘ش حٚ حٌّخى٠ش حٌّٛحٍى طٛفَ حٌظٟ حٌّٕظّخص /01ّ
 وً ِخًوَ ٛل١ق -حٌٌّّْٛٛ         -      حٌٍّٛىْٚ  -     حٌّٕخفْٔٛ -     حٌِرخثٓ  -

 

 ؟حٌّخ١ٌش حٌّئٓٔخص حٌزٕٛن، ٌٍّٕظّش، حِٛحي طٛفَ ؿٙش وً /00ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -       حٌٌّّْٛٛ  -      حٌٍّٛىْٚ  -     حٌّٕخفْٔٛ -     حٌِرخثٓ  -
 

 حٌز١جٗ حٌوخٍؿ١ٗ حٌؼخِٗ طظىْٛ ِٓ ؟ /00ّ

 والثقافٌة االجتماعٌة العوامل -االقتصادٌة      العوامل -والقانونٌة         السٌاسٌة العوامل -

  ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -      االٌكولوجٌة العوامل -                    التكنولوجٌة العوامل -
 

        ّٟٓ ػٛحًِ؟ حٌلىُ ٔظخَ حٌظ٠َ٘ؼخص، حٌمٛح١ٔٓ، /03ّ

 والثقافٌة االجتماعٌة العوامل -االقتصادٌة      العوامل -        والقانونٌة السٌاسٌة العوامل -
 

 عؤال اختببس

 ٔا فٛٓبسكضص عؤال اختببس
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 ) حٌَٜف ٓؼَ حٌفخثيس، ٓؼَ ( ٚحٌٕمي٠ش حٌّخ١ٌش ح١ٌٔخٓخص حٌظ٠وُ، ، حاللظٜخىٞ حٌٟٛغ /01ّ

 والثقافٌة االجتماعٌة العوامل -     االقتصادٌة العوامل -ٌة        والقانون السٌاسٌة العوامل -
 

 ّٟٓ ػٛحًِ؟ حٌٔىخْ ططٍٛ ، حٌظؼ١ٍُ حالؿظّخػ١ش ٚحٌم١ُ ٚحٌؼخىحص حالػَحف /01ّ

 والثقافٌة االجتماعٌة العوامل -االقتصادٌة      العوامل -والقانونٌة         السٌاسٌة العوامل -

 ّٟٓ ػٛحًِ ؟ ػ١ٍٙخ ٚحٌلٜٛي حٌظط٠َٛ ١َٚٗ ، حٌظىٌٕٛٛؿ١خ رخثغ /01ّ

 االقتصادٌة العوامل -            االٌكولوجٌة العوامل -         التكنولوجٌة العوامل -
 

  ؟حألػّخي أهالل١خص ٚ حالؿظّخػ١ش حٌّٔئ١ٌٚش ، ح٠ٌغ٢ ؿّخػخص ، حٌز١جش ػٍٝ حٌّلخفظش/11س

 االقتصادٌة العوامل -            االٌكولوجٌة العوامل -         التكنولوجٌة العوامل -
 

 ؟هطَ رّؼخرش حٌمخٟٔٛٔ ٚ ح١ٌٔخٟٓ حٌزؼي /01ّ

 حؿظّخػٟ -                 ِخٌٟ هطَ ٚ طـخٍٞ -                  حٌزٍي -
 

 ؟هطَ رّؼخرش حاللظٜخىٞ حٌزؼي /09ّ

 حؿظّخػٟ -                 ِخٌٟ هطَ ٚ طـخٍٞ -                  حٌزٍي     -
 

 ؟َهط رّؼخرش حالؿظّخػٟ ؼيحٌز /01ّ

 حؿظّخػٟ -                 ِخٌٟ هطَ ٚ طـخٍٞ -                  حٌزٍي     -
 

 ؟ٟ٘ السٌاسٌة البٌبة مكونات /00ّ

 (الوشوضٌ التخطُظ ًظام أم حش ًظاها تتبغ هل (االلتصادَت الذولت فلسفت/ حٌمخٟٔٛٔ ٚ حاللظٜخىٞ حٌٕظخَ -

               الوؼٌٍ بالبلذ المىهُت الٌضػت ٍتٌاه هذي /ح١ٌٕٟٛ حٌ٘ؼٍٛ ٚكيس -

 االصدهاس ػلً رله أثش ولوا ٌ سُاط استمشاس هٌان واى ولوا/ح١ٌٔخٟٓ حالٓظمَحٍ ِيٜ -

       )الىاسداث هي الحذ ، االسؼاس تحذَذ ، التأهُن و ، الوصادسة (طلىّٙخ ٚ حٌيٌٚش طيهً ِيٜ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
  : مكونات من بالبلد القومٌة النزعة تنامً ومدى الوطنً الشعور وحدة تعتبر -
  .الثقافٌة البٌبة -
 السٌاسٌة البٌبة -
  . االقتصادٌة البٌبة -
 . االجتماعٌة البٌبة -

 :مكونات من األسعار وتحدٌد والتؤمٌم المصادرة خالل من وتحكمها الدولة تدخل مدى ٌعتبر -
  التنافسٌة البٌبة -
  الداخلٌة البٌبة -
  السٌاسٌة البٌبة -
 الثقافٌة ٌبةالب -

 

 حٌّوخ١َ ح١ٌٔخ١ٓٗ ٔٛػ١ٓ ٟ٘ ؟ /00ّ

  وً ِخًوَ ٛل١ق -ِوخ١َ ١ٓخ١ٓٗ هخٛٗ                 -ِوخ١َ ١ٓخ١ٓٗ ػخِٗ                     -
 

 ؟حٓظؼٕخء ريْٚ حٌَ٘وخص ؿ١ّغ ا١ٌٙخ طظؼَٝ لي حٌظٟ حٌّوخ١َ ٟٚ٘ /03ّ

 ِوخ١َ طئػَ ػٍٝ حٌٍّى١ٗ  -      ِوخ١َ ١ٓخ١ٓٗ هخٛٗ           -         ِوخ١َ ١ٓخ١ٓٗ ػخِٗ -
 

 رؼ١ٕش َِ٘ٚػخ حٚ ِخ َٗوش أٚ ِؼ١ٕش ٕٛخػش طٛحؿٗ حٌظٟ ٟٚ٘ /01ّ

 ِوخ١َ طئػَ ػٍٝ حٌٍّى١ٗ  -                ِوخ١َ ١ٓخ١ٓٗ هخٛٗ -         ِوخ١َ ١ٓخ١ٓٗ ػخِٗ -
 

 ؟حٌٝ الخاصة المخاطر طٕمُٔ /01ّ

   وٍٙخ ػ١ٍٙخ طئػَ حٚ ِٕٙخ ؿِء ػٍٝ طئػَ ٚلي:   الملكٌة على تإثر مخاطر -

      حٌٕميٞ حٌظيفك ٚ حالٓظؼّخٍ ػٍٝ رخٌؼخثي طّْ حٌظٟ ٟٚ٘:  العملٌات على تإثر مخاطر -

 كل ماذكر صحٌح -

 

 عؤال اختببس

 سكضٔٔا فٛٓب بعذْب عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 جبء يُٓب عؤال اختببس سكضٔٔا عهٛٓب 
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  :حٔظ٘خٍ حألؿٕزٟ حالٓظؼّخٍ ٌٙخ ٠ظؼَٝ حٌظٟ ح١ٌٔخ١ٓش حٌّوخ١َ أوؼَ ِٓ

  حٌظؤ١ُِ - أ

  حٌّٜخىٍس د

  رخٌؼ١ٍّخص طّْ حٌظٟ حٌّوخ١َ ؽ

 رخٌٍّى١ش طّْ حٌظٟ َحٌّوخ١ ى
 

 

 

 ؟حالٓؼخٍ فٟ حالٓظمَحٍ طلم١ك ٚ حاللظٜخىٞ حٌّٕٛ ٠ُخىس ٚ حٌظ١ّٕش ٘ٛ حٌّـخي ٌ٘ح فٟ حٌلىِٛخص ٘يف /01ّ

 سٌاسًال المجال فً المصالح تعارض -    االقتصادي المجال فً المصالح تعارض -

 ٠ظىْٛ ِٓ ؟ االقتصادي المجال فً المصالح تعارض /01ّ

 ...( حالٍرخف طل٠ًٛ ، حالِٛحي ط٠َٙذ  (أٍِٛ ػيس ػٓ ٠ٕـُ لي حٌظؼخٍٝ /النقدٌة  السٌاسات مجال -

 ح٠َ٠ٌز١ش حالػفخءحص ٚ فخ٠ٌَحثذ  ,حٌلى١١ِٛٓ حال٠َحى ٚ رخإلٔفخق حٌوخٛش ح١ٌٔخٓش ٟ٘ /المالٌة  السٌاسات -

 حٌٜخىٍحص غط٘ـ١ ٚ حٌٛحٍىحص طوف١ٞ اٌٝ حٌيٌٚش طٍـؤ حٌؼـِ ػٕي /المدفوعات  موازٌن و العمالت أسعار -

 حٌّل١ٍش ػٍّظٙخ طوف١ٞ حٌٝ طٍـؤ لي ٚ

 المقٌدة و الظاهرة الحمابٌة السٌاسة -

 . االقتصادٌة التنمٌة سٌاسات -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق  -

 :اٌٝ حٌيٚي رؼٞ طٍـؤ ِيفٛػخطٙخ ١ِِحْ فٟ حٌؼـِ ٌّٛحؿٙش

  حٌٜخىٍحص طوف١ٞ أ

  حٌٛحٍىحص ط٘ـ١غ د

  حٌّل١ٍش ػٍّظٙخ طوف١ٞ ؽ

 حٌّل١ٍش ظٙخػٍّ ِٓ حٌَفغ ى

 فٞ ػٍٝ حٌّظٕخُػْٛ ف١ظفك ، حالٓظؼّخ٠ٍش ٚ حٌظـخ٠ٍش حٌِٕحػخص فٟ ٌٍظلى١ُ ػخ١ٌّش ١٘جش طٛؿي ال /01ّ

 ؟حٌظخ١ٌش حٌمخ١ٔٛٔش حٌٕظُ حكي ٠َ١ك ػٓ ِٔحػخطُٙ

   حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ           - حالَ حٌزٍي               - لٛح١ٔٓ حٌزٍي ح١٠ٌّف      - وً ِخًوَ ٛل١ق       

 :اٌٝ حالكظىخَ ٠ظُ ح١٠ٌّف ٚحٌزٍي حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وش ر١ٓ ِٔحع ٚلٛع كخٌش فٟ

  ح١٠ٌّف حٌزٍي لٛح١ٔٓ أ

  ٌٍَ٘وش حألَ حٌزٍي لٛح١ٔٓ د

  حالٓظؼّخٍ ريء لزً حٌطَف١ٓ ر١ٓ ػ١ٍٗ حالطفخق طُ حٌٌٞ حٌمخْٔٛ ؽ

حٌيٌٟٚ حٌمخْٔٛ ى  

 ؟ٟ٘ َِحكً ػالػش ِٔظٜٛ ػٍٝ طظوٌ حْ ٠ّىٓ حٌّوخ١َ ىٍء حٓظَحط١ـ١خص /09ّ

 العملٌات أثناء و بدء عند إجراءات -للبلد       الدخول قبل المتخذة االجراءات -

 وً ِخٓزك ٛل١ق -                             البعدٌة اإلجراءات -

 ِٓ ؟ حٌّوخ١َ ٟي حٌظؤ١ِٓ ٚ حٌّٔزك حٌظفخٚٝ /31ّ

 العملٌات أثناء و بدء ندع إجراءات -      للبلد الدخول قبل المتخذة االجراءات -

 وً ِخٓزك ٛل١ق -                             البعدٌة اإلجراءات -

 

 
 

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 سكضٔا عهٛٓب 

 سكضٔا عهٛٓب ٔخبصّ انتعبسٚف نكم خبصّٛ

 عؤال اختببس
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 فٟ حٌّؼَٚفش حٌي١ٌٚش حٌظلى١ُ إلؿَحءحص حٌٍـٛء ِغ حٌلمٛق ػٓ حٌظٕخُي ٚػيَ رخالطفخل١خص حٌظّٔه ٘ٛ /30ّ

 . حٌِٕحع كخٌش

 حٌؼ١ٍّخص أػٕخء ٚ ريء ػٕي اؿَحءحص -      ٌٍزٍي حٌيهٛي لزً حٌّظوٌس حالؿَحءحص -

 ٛل١ق ِخٓزك وً -                             حٌزؼي٠ش حإلؿَحءحص -
 

 ؟١ٛحٍة ِٓ ٠ليع لي ٌّخ حٌّٔزك حٌظوط٢١ ٠ظؼ١ٓ /30ّ

 حٌؼ١ٍّخص أػٕخء ٚ ريء ػٕي اؿَحءحص -      ٌٍزٍي حٌيهٛي لزً حٌّظوٌس حالؿَحءحص -

 ٛل١ق ِخٓزك وً -                             حٌزؼي٠ش حإلؿَحءحص -
 

 ػٍٝ طؤػ١َ ِٓ ِخٌٙخ ٚ حٌّؼٕٟ حٌزٍي ٌٔىخْ ) حٌطز١ؼ١ش ( حٌف٠ِ١م١ش حٌوٜخثٚ ؿٍّش ا١خٍ٘خ ّٟٓ ٠ٚيٍّ/33ّ

 ؟اٌٝ طم١ّٔٙخ ٠ّٚىٓ ، حٌزَ٘ ِِحؽ ٚ ٍٓٛن ػٍٝ ٚوٌح حٌي١ٌٚش حألػّخي

 حٌّٕخم ٚ حٌطمْ هٜخثٚ -

 ٌٍْٔىخ حٌوخٍؿٟ حٌّظَٙ ٚ حٌـٔي٠ش حٌوٜخثٚ -

 حالٔٔخْ ٕٛؼش ٟٗء وً طّؼً حٌظٟ ، ى٠شحٌّخ حٌؼمخفش -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 : ضمن الدولٌة الثقافٌة االجتماعٌة البٌبة فً للسكان الخارجً والمظهر الجسدٌة الخصابص تدرس -
  . السلوكٌة العناصر  -
   .الفٌزٌقٌة العناصر -
  . الدٌموغرافٌة العناصر -
 المادٌة الثقافة عناصر -

 

 ؟٠ٍٟ ف١ّخ حّ٘ٙخ ٠ظّؼًٚ حٌٔىخ١ٔش حٌـٛحٔذ رـٍّش حالَِ ؼٍكظ٠ الدٌمغرافٌة العناصر /31ّ
 حٌظؼ١ٍُ -                                حالَٓس كـُ-                حٌٔىخْ ّٔٛ ِؼيي -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -         حٌٔىخْ رظَّوِ حٌّؼٍمش حٌم٠خ٠خ -               حال٠َٓش حٌؼاللخص -
 

 ؟ٚحٌؼم١يس حٌم١ُ ل٠خ٠خ طوٚ ـٛحٔذر طظؼٍك السلوكٌة العناصر/31ّ
 حٌّٕٙش ٔٛع ح١ّ٘ش -        حٌؼًّ حٌٝ حٌٕظَس -                                   حٌـّخػخص حٌٝ حالٔظّخء -

 وً ِخًوَ ٛل١ق  -         ٚحٌظٛحًٛ حٌٍغش -     حالفَحى ٌٍٔٛن ِٛؿٙش ومٛحػي حالؿظّخػ١ش حٌٕظُ -

  : فٟ حٌؼخِش حٌي١ٌٚش حألػّخي ر١جش ٙخِٕ طظ٘ىً حٌظٟ حٌؼٕخَٛ أكي ٠ظّؼً

 . حٌي١ٌٚش حالؿظّخػ١ش حٌؼٛحًِ -           . حٌي١١ٌٚٓ حٌِرخثٓ  -      . حٌّالن -   . حٌي١١ٌٚٓ حٌٍّٛى٠ٓ -

 : حٌؼخِش حٌي١ٌٚش حألػّخي ر١جش ٠٘ىً حٌٌٞ حٌظخ١ٌش حٌؼٛحًِ ِٓ فم٢ ٚحكي ػخًِ ٕ٘خن

 . حٌي١ٌٚش حٌز١جش -   .  حٌي١١ٌٚٓ حٌِرخثٓ -    . حٌي١ٌٚش ظّخػ١شحالؿ حٌؼٛحًِ -   . حٌي١١ٌٚٓ حٌٍّٛى٠ٓ -

 : حٌّظوٌس حٌّوخ١َ ىٍء حٓظَحط١ـ١ش اؿَحءحص ّٟٓ حٌّٔزك حٌظفخٚٝ ٠ؼظزَ

 .  حالؿٕزٟ رخٌزٍي حٌؼ١ٍّخص اػٕخء  -      .  حالؿٕزٟ حٌزٍي ىهٛي رؼي  -  .  حالؿٕزٟ حٌزٍي ىهٛي لزً -

 . حألؿٕزٟ رخٌزٍي ١ٍّخصحٌؼ ريء ِٓ حألٚي حٌَ٘ٙ هالي  -

 :المتخذة المخاطر درء استراتٌجٌة إجراءات ضمن المخاطر ضد التؤمٌن ٌدخل
  األجنبً البلد دخول قبل -
  األجنبً البلد بعد -
 األجنبً بالبلد العملٌات أثناء -
 األجنبً بالبلد العملٌات بدء عند -

 

 

 

 سكض فٛٓب يٍ اعئهّ االيتحبَبت

 عؤال اختببس

 تببسعؤال اخ

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس
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  :المخاطر دفع إجراءات ضمن من ٌعد الدولٌة األعمال فً المخاطر على التؤمٌن خٌار

  البعدٌة  -        )المعنً للبلد الدخول قبل (القبلٌة -     العملٌات أثناء -       المضٌف البلد قوانٌن وفق -
  :خالل من والتهدٌدات الفرص على التعرف ٌتم

  لالستراتٌجً المحكم التنفٌذ  -          االستراتٌجٌة الرقابة -
 للمنظمة الخارجٌة البٌبة تحلٌل  -                    ذكر ما جمٌع -

 :حٌؼخِش حٌي١ٌٚش حألػّخي ر١جش ِىٛٔخص ِٓ

  حٌي١ٌْٚٛ حٌٍّٛىْٚ -          ٌٍَ٘وش حٌي١ٌٚش حٌفَٚع ِيٍحء -

 حٌي١ٌٚش ح١ٌٔخ١ٓش حٌؼٛحًِ  -                          حٌي١ٌْٚٛ حٌؼّالء -

 : سٌةالسٌا البٌبة فً الداخلٌن األطراف هم من -
 البٌبة على تإثر التً المهنٌة والفبات المصالح ذات والجماعات وبٌروقراطٌتها المضٌف، البلد حكومة  -

 .السٌاسٌة
 .الضرابب وتحصٌل القوانٌن وتنفٌذ التنظٌم سلطة لها التً المضٌف البلد فً اإلدارٌة ألجهزةا -
 .ب + أ -
  .سبق مما لٌس -

 : هً المنشؤة رنظ وجهة من السٌاسٌة البٌبة عناصر أهم
 سبق ما جمٌع -      .السٌاسً االستقرار  -    .الوطنً الشعور حدة-   .والقانونً االقتصادي النظام -

 : الداخلٌة السٌاسٌة المخاطر مصادر من
 .حدوثه وشوك أو االستقالل حداثة -  العالمٌة الضغوط  -    .الدولً اإلرهاب -      .الحدود عبر العصابات حرب -
 

 : ٌلً ما الدولٌة األعمال نشاطات على السٌاسٌة المخاطر آثار من
 . المنشؤة على تإثر التً األخرى والحكومات المضٌفة للمنشؤة الدولٌة أو اإلقلٌمٌة المقاطعات -
 .المقاطعة الباطن، من العقد على اإلجبار الضرابب، فً التفرقة -
 .واحد طرف من االتفاقٌات تعدٌل أو إلغاء -
 .سبق ما جمٌع -

 : األجنبٌة الشركات لها تخضع التً القانونٌة النظم عدد كم
  -1        -  3               -  5                 -2 

 
 : القانونٌة النظم مجموعة من لٌس

 .األم البلد قانون .أ
 .األمرٌكً القانون .ب
 .المضٌف البلد قانون .ج
 الدولً القانون .د

 

 فً القانون حكم وٌوضح ومفصل واضح تشرٌع على ٌقوم والذي الفرنسً اإلداري بالقانون ٌاناأح ٌعرف
 : هو . الرومانً القانون من مشتقه وجذوره تطرأ، أن ٌمكن حالة كل

."Common Law" العام القانون 
"Code Law" .الكودي القانون 

 .السماء قانون .ج
 .الخاص الدولً القانون .د

  : السٌاسٌة البٌبة فً بٌنالالع أهم من
 .البلد حكومة .أ

 .التجار .ب
 .المصدرة الحكومات .ج
 األموال رإوس أصحاب .د

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس



 27 انًُبدي                         انقحطبًَ دنٍى يحًد. دهـ                  5341 -5341انفصم اندونٍت عًبلألا إدازة 

 حٌّلخَٟس حٌٔخرؼٗ

 حٌزٕه حٔ٘خء ػٍٝ ف١ٙخ حٌّٛحفمش طّض حٌظٟ حالطفخل١ش ٔفْ رّٛؿذ َ 1944 ػخَ طؤٓٔض ى١ٌٚش ِٕظّش/0ّ

 ؟ٚحٌظؼ١َّ ٌإلٔ٘خء حٌيٌٟٚ

 اهداف المنظمه -             الدولً النقد صندوق -
 :هً العالمً النقدي الوضع ترتٌب إلعادة "وودز برٌتون" اتفاقٌات بموجب أنشؤت التً الدولٌة الهٌبة -
  الدولً النقد صندوق -
  الدولً البنك -
  للتجارة العالمٌة المنظمة -
 االستثمار لضمان الدولٌة الوكالة -

 

 د ؟ ض١ّٓ حٌظٟ حالطفخل١ش ًحص ٟ٘الدولً  النقد صندوق /0ّ

 اتفاقٌه راس المال -           وودز براٌتون اتفاقٌة -
 

 ؟الصندوق اهداف /3ّ

  حالػ٠خء حٌيٚي ر١ٓ حٌٕميٞ حٌظزخىي ط٘ـ١غ -

 ٌٍّيفٛػخص حال١َحف ِظؼيى ٔظخَ ٟٚٚغ حٌؼّالص َٛف ػزخص ػٍٝ حٌؼًّ -

 حالؿٕزٟ حٌَٜف ل١ٛى ِٓ حٌظوٍٚ -

  ػخصحٌّيفٛ ِٛح٠ُٓ فٟ حالهظالي طؼخٟٔ حٌظٟ حٌيٚي ِٔخػيس -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ؟الصندوق وإدارة الصندوق مال رأس /1ّ
 ىٌٚش ٌىً حٌظـخٍٞ ٚحٌُْٛ حٌمِٟٛ حٌيهً ػٍٝ حػظّخىح ِوظٍفش رٕٔذ حألػ٠خء حٌيٚي طٔخُ٘ -

 ىٌٚش  184ٔلٛ حٌٜٕيٚق فٟ حالػ٠خء ػيى ٠زٍغ -

 ىٚالٍ ١ٍِخٍ  145ِخٌٗ ٍأّ ٠فٛق -

 حٌظٕف١٠ٌ١ٓ حٌّي٠َ٠ٓ ِٚـٍْ حالػ٠خء حٌيٚي ُٚحٍحص ِٓ ِٕظوز١ٓ كىخَ ِـٍْ حىحثٗ ػٍٝ ٠َ٘ف -

 حٌّـٍْ لَحٍحص فٟ حٌظؤػ١َ كـُ حْ ك١غ (حٌلٜٚ ٌٕظخَ ٚفك حٌّـٍْ لَحٍحص ػٍٝ حٌظ٠ٜٛض ٠ظُ -

 حال٠َِى١ش حٌّظليس حٌٛال٠خص طؼظزَ (حٌٜٕيٚق ِخي ٍأّ فٟ ىٌٚش وً ِٔخّ٘ش ٌلـُ طزؼخ طمً حٚ ط٠ِي -

 )لَحٍحطٗ ػٍٝ ح١ٌّّٕٙش حٌيٌٚش فٟٙ ٚرخٌظخٌٟ ف١ٗ ِٔخُ٘ حوزَ

 وز١َس رلٜٚ حٌٔؼٛى٠ش حٌؼَر١ش حٌٍّّىش ، أٌّخ١ٔخ ، فَٔٔخ ، ر٠َطخ١ٔخ طٔخُ٘ -

 ٠يفغ حٌّظزمٟ ٚحٌّزٍغ ، حٌيٚالٍ أٚ رخٌٌ٘ذ طيفغ  ¼كٜظٙخ ِوظٍفش ٠ٍِِش رٕٔذ فظٔخُ٘ حالهَٜ حٌيٚي -

 ىٌٚش ٌىً ح١ٕ١ٌٛش رخٌؼٍّش

 وً ِخًوَ ٛل١ق-
 

 ٚظخثف حٌٜٕيٚق ِٚـخالطٗ ؟ /1ّ

 حالػ٠خء حٌيٚي ر١ٓ َٜفحٌ حٓؼخٍ ط١ٕٔك -

  حٌّئلض حٌؼـِ ٌّؼخٌـش حٌّلظخؿش ٌٍيٚي حٌمَٚٝ طمي٠ُ -

 ٚحٌظ٘خٍٚ ح٢ٍحء طزخىي -

 وً ِخٓزك ٛل١ق -
 

 ١ِِحٔٙخ فٟ حٌظٛحُْ طلم١ك رٙيف طم٘ف١ش ١ٓخٓش ىحه١ٍخ ططزك حْ حٌّمظَٟش حٌيٚي ػٍٝ ٠٘ظ١َ حٔٗ /1ّ

 ؟حٌظ٠وُ ِؼيالص ِٓ ٚحٌلي ، حٌّيفٛػخص ١ِِٚحْ ، حٌظـخٍٞ

 ١َٚٗ حٌٜٕيٚق  -                 ٓٗ حٌظىٍف ح١ٌٙى١ٍٟٓخ -

 

 

 

 

 
 

 عؤال اختببس
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 ٟ٘  واالستثمار التنمٌة تموٌل فً تعمل التً المنظمات /1ّ

 ٚحٌظؼ١َّ ٌألٔ٘خء حٌيٌٟٚ حٌزٕه : الدولً المستوى -

 ٚحالؿظّخػٟ حاللظٜخىٞ ٌألّٔخء حٌؼَرٟ حٌٜٕيٚق : االقلٌمً المستوى -

 حف٠َم١خ فٟ حاللظٜخى٠ش ٌٍظ١ّٕش : العربً المصرف -

 ٌٍظ١ّٕش حٌٔؼٛىٞ ٚحٌٜٕيٚق حاللظٜخى٠ش ٌٍظ١ّٕش حٌى٠ٛظٟ حٌٜٕيٚق : القطري المستوى -

 كل ماذكر صحٌح  -

 
 

 رٙخ حٔ٘ت حٌظٟ حالطفخل١ش رٕفْ َ  1944ػخَ حٔ٘ت حٌٌٞ حٌّظليس ٌألُِ حٌظخرؼش حٌّخ١ٌش حٌّئٓٔخص حكيٜ /1ّ

 ؟حٌيٌٟٚ حٌٕمي ٕٛيٚق

  ٕه حٌيٌٟٚحٌز -ٕٛيٚق حٌّخي                -

 : ٟ٘"  ٚٚىُ ر٠َظْٛ"  حطفخل١خص رّٛؿذ حٔ٘ؤص ٚحٌظٟ حٌّظليس ٌألُِ حٌظخرؼش حٌي١ٌٚش ح١ٌٙجخص اكيٜ

 . ٚحالؿظّخػٟ حاللظٜخىٞ ٌإلّٔخء حٌؼَرٟ حٌٜٕيٚق-

 .  حٌيٌٟٚ حٌزٕه -

 .  ٌٍظـخٍس حٌؼخ١ٌّش حٌّٕظّش -

 .  حالٓظؼّخٍ ٠ٌّخْ حٌي١ٌٚش حٌٛوخٌش -
 

 : حٌؼخَ فٟ ٟحٌيٌٚ حٌزٕه طؤْٓ -

- 0931 َ  . 

- 1190 َ . 

- 0903 َ  . 

- 0913.َ 
 : ل التابعة الدولٌة الهٌبات إحدى ٌعتبر الدولً البنك

  . جنٌف منظمة أ
   .المتحدة األمم ب
  . العالمٌة التجارة منظمة ج
 . الستثمار لضمان الدولٌة الوكالة د
 

 والتعمٌر؟ لإلنشاء الدولً البنك اهداف /9ّ
  ظٛحُْحٌ ػٍٝ ٚحٌّلخفظش حٌؼخ١ٌّش س حٌظـخٍ ّٔٛ ػٍٝ حٌؼًّ -

 حٌوخٛش حالؿٕز١ش حالِٛحي ٍإّٚ حٓظؼّخٍ ط٘ـ١غ -

 حالػ٠خء حٌيٚي فٟ حاللظٜخى٠ش حٌّئٓٔخص حٌٝ حٌمَٚٝ ِٕق -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -
 

؟ والتعمٌر لإلنشاء الدولً البنك وظابف/13س

 حٌظـخ٠ٍش حٌٔٛق ر١َٚ٘ حٌؼخٌّٟ حٌٔٛق ِٓ حاللظَحٝ طٔظط١غ ال حٌظٟ حالػ٠خء ٌٍيٚي حٌمَٚٝ طمي٠ُ -

 حٌٕخ١ِش حٌيٚي فٟ ٌّ٘خ٠ٍغ حٌؼخى٠ْٛ حٌّٔظؼَّْٚ ٠ميِٙخ حٌظٟ حٌمَٚٝ ّٟخْ -

  ح١ٌٙى١ٍش حٌزٕٝ ِ٘خ٠ٍغ فٟ حٌّلظخؿش حٌيٚي ٌّٔخػيس حالؿً ٠ٛ١ًٚ ِظ٢ٓٛ حثظّخْ ِٕق -

 حالٔظخؿ١ش حٌّ٘خ٠ٍغ ٠َ١ك ػٓ حٌيٌٟٚ حالٓظؼّخٍ ٔظؼخٕح -

 حالػ٠خء ٌٍيٚي ١ٕشحٌف حٌّٔخػيحص طمي٠ُ -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -

 : فً الدولً للبنك الهامة الوظابف أحد تتمثل
   .االنتاجٌة المشارٌع طرٌق عن الدولً االستثمار انعاش -
  . االعضاء الدول بٌن الصرف أسعار تنسٌق -
  . العالمً النقدي الوضع ترتٌب إعادة مسإولٌة تحمل -
 . الدول بٌن ٌةوالتجار المالٌة النزاعات وحل التحكٌم -

 

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 سكض فٙ انُقبط انتبنّٛ تكشست عؤانٍٛ يُٓب  

 عؤال اختببس

 هّاعئ 4الحظ انفقشة ْبر٘ اخز يُٓب 

 عؤال اختببس
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 : فً الدولً للبنك الهامة الوظابف احدى تتمثل
  . العالمي النقدي الوضع ترتيب إعادة مسؤولية تحمل -
  . الدول بين والتجارية المالية النزاعات وحل التحكيم -
  . االعضاء الدول بين الصرف اسعار تنسيق -
 ذكر مما ليست -
 

 ٌٝ ؟ط١َ٘ ح االقلٌمٌة المإسسات /00ّ

 ٚحالؿظّخػٟ حاللظٜخىٞ ٌإلّٔخء حٌؼَرٟ حٌٜٕيٚق -

 حف٠َم١خ فٟ حاللظٜخى٠ش ٌٍظ١ّٕش حٌؼَرٟ حٌَّٜف -

 ٌٍظ١ّٕش حالٓالِٟ حٌزٕه -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -

  : واالستثمار التنمٌة تموٌل مجال فً تعمل التً اإلقلٌمٌة المإسسات من
  . الدولً البنك -
  . للتنمٌة السعودٌة الصندوق -
  . العربٌة االقتصادٌة للتنمٌة كوٌتًال الصندوق -
 للتنمٌة االسالمً البنك -

 ط١َ٘ حٌٝ ؟ القطرٌة الصنادٌق /00ّ

 ٌٍظ١ّٕش حٌٔؼٛىٞ حٌٜٕيٚق -

 حٌؼَر١ش حاللظٜخى٠ش ٌٍظ١ّٕش حٌى٠ٛظٟ حٌٜٕيٚق -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ؟المساعدة والخدمات االستثمار ضمان تعمل مإسسات /03ّ

 خٍحالٓظؼّ ٠ٌّخْ حٌي١ٌٚش حٌٛوخٌش -

 ٌالٓظؼّخٍ حٌؼَر١ش حٌٛوخٌش -

 حهَٜ لط٠َش ٚوخالص -

 وً ِخٓزك ٛل١ق -

 طًّ٘ ؟ االستثمار لضمان الدولٌة الوكالة /01ّ

 حٌـٕٛر١ش و٠ٍٛخ فٟ 1988 ػخَ طؤٓٔض -

 حٌيٌٟٚ حٌزٕه ِـّٛػش فٟ ػ٠ٛ ٟ٘ -

 ػٕٗ ِٔظمٍش ربىحٍس طؼًّ -

 ح١ٌٔخ١ٓش حٌّوخ١َ ِٓ حالؿٕز١ش حالٓظؼّخٍحص ػٍٝ حٌظؤ١ِٓ هالي ِٓ ح٘يحفٙخ طلم١ك ػٍٝ طؼًّ -

 ٌٍّم١َٟٓ ٚوٌٌه حٌي١ٌٚش ٌٍّٕ٘آص ح٠ٌّخٔخص طمي٠ُ -

 ا١ٌٙخ حالٓظؼّخٍحص الؿظٌحد حٌٕخ١ِش حٌزٍيحْ ِغ رخٌظؼخْٚ طؼًّ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 
 : الثقافٌة البٌبة عناصر من
 .فٌزٌقٌة عناصر -
 .دٌمغرافٌة عناصر -
 .سلوكٌة عناصر -
 .سبق ما جمٌع- 
 

 

 سكض فٙ انُقبط

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 اعئهّ االَتظبو
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 : السكان تركبٌة على أٌضا ٌإثر ولكنه فقط مستقباًل  السكان حجم على ٌقتصر ال النمو معدل تاثٌر
  .الحالٌة- 

 .الماضٌة -
 .ب + أ -
 .سبق مما لٌس -
 

 : نمو معدالت ذات عادة النامٌة البلدان
 .مرتفعة- 

 .متوسطة -
 .منخفضة -
 .طبٌعٌة -
 

 : نمو معدالت ذات الصناعٌة البلدان 
 .مرتفعة -
 .ةمتوسط -
 .منخفضة- 

 طبٌعٌة -
 

 : الدٌمغرافٌة العناصر خصابص من
 .والرٌف الحضر -
 .العمل إلى النظرة -
 .المهنة نوع -
 .واالتصاالت اللغة -
 

 الحوار خالل من المتفاوضان الطرفان ٌرضاها نتٌجة إلى والوصول الخالفات تضٌٌق على االتفاق هو
 : والرد واالخذ

 .التفاوض -
 .اإلقناع -
 .التسوٌق -
 .سبق ما جمٌع -
 

 : فً المختلفة العالم دول فً الحٌاة أسالٌب فً المتزاٌد التقارب عن الحدٌث هل
 .ازدٌاد -
 .انخفاض -
 .اعتدال -
 .ج + أ -
 

 : هً الرجولٌة المجتمعات فً السابدة القٌم
 .النجاح -
 .المال -
 .العدٌدة المقتنٌات -
 .سبق ما جمٌع- 
 

 

 

 

 

 ّ االَتظبواعئه

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو
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 ٌؼخِٕٗحٌّلخَٟس ح

 حٌم١خَ ػٍٝ حٌظطٍٛ ٌ٘ح أٓفَ ك١غ حٌٕمي٠ش ٚ حٌّخ١ٌش ٌألٓٛحق ططٍٛحص حٌي١ٌش ٌألػّخي حٌّخ١ٌش حٌز١جش ٗٙيص/0ّ

 ؟إلى التطور هذا سبب ٌرجع وّخ ، ى١ٌٚش ِخ١ٌش رظلٛالص

 ىٚالٍ ر١ٍْٛ 1311 ح١ِٛ١ٌش حٌظؼخِالص كـُ رٍغ 1446 ٕٓش حٌّخ١ٌش حٌؼ١ٍّخص كـُ فٟ حٌىز١َس ح٠ٌِخىس -

 حٌّخ١ٌش حٌّؼخِالص ػٓ حٌم١ٛى ٍفغ -

 حٌّخ١ٌش حالٍٚحق حٔظ٘خٍ) حٌظل٠ٛالص َٓػش ( حٌّؼٍِٛخص ٔظُ ٚ حٌظم١ٕش ططٍٛ -

 حٌّخ١ٌش حٌّئٓٔخص كىُ وزَ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ٠ظلمك حٌظٟ ح١ٌٍٓٛش ػٓ حٌٕظَ رغٞ حالٍٚحق طٍه رّ٘ظَٞ حٌّخ١ٌش حالٍٚحق رخثؼٟ ٠ـّغ حٌٌٞ حال١خٍ ًٌه /0ّ

 ؟ف١ٗ ٠ظُ حٌٌٞ ىخْحٌّ أٚ حٌـّغ ٌ٘ح رٙخ

  حٌٔٛق حٌّخٌٟ -ٓٛق حٌٕمي                    -حٌٔٛق حٌّخ١ٌٗ حٌي١ٌٚٗ          -
 

 ٌلظش أٞ فٟ حٌٔخثيس حالػّخْ ٠ـؼً رل١غ حٌٔٛق فٟ حٌّظؼخ١ٍِٓ ر١ٓ ف١ّخ فؼخٌش حطٜخي لٕٛحص طٛفَ بشرط /3ّ

 ؟ف١ٗ ِظيحٚي ٔمي ٍٚلٗ أٌٟ رخٌٕٔزش ٚحكيس ِؼ١ٕش ١ُِٕش

 حٌؼزخٍس هخ١جٗ  -                    ٗحٌؼزخٍس ٛل١ل -
 

 حالطٜخي رخٌٔٛق حٌّخٌٟ ٌٗ ٔٛػخْ ؟ /1ّ

 ٓٛق حٌٕمي ٚٓٛق ٍأّ حٌّخي -ٚٓطخء ٚٚوالء            -                ِزخَٗ ٚغ١َ ِزخَٗ -
 

 ِٓ أِؼٍٗ حالطٜخي ) حٌغ١َ ِزخَٗ(؟ /1ّ

 )االلكترونً البرٌد ، االنترنت او التلفون ، البرٌد ، تلكس ، فاكس( المختلفة االتصال وسابل -

 )وكالء و وسطاء ، سماسرة( المالٌة السوق فً ٌعملون أشخاص -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ػٓ حٌزخكؼ١ٓ حٌّٔظؼ٠َّٓ ٚ حٌّٛىػ١ٓ ر١ٓ حٌّخ١ٌش حالٍٛيس حٌٛٓخ١ش ػ١ٍّخص ف١ٙخ طظُ حٌظٟ حٌٔٛق ٟٚ٘/1ّ

 ؟ألِٛحٌُٙ ِـ٠ِش ٚػٛحثي إِٔٗ الص ِـخ

 ٓٛق حٌٕمي   -         حٌٔٛق حٌّخ١ٌٗ حٌي١ٌٚٗ -
 

 ٚ٘يف ، حٌظزي٠ً ِؼيالص فٟ حٌظغ١َحص ػٓ حٌٕخطـش ، حٌَ٘وش طيفمخص ػٍٝ حالٟخف١ش حٌٕظخ١ِش حٌّوخ١َ ٟ٘ /1ّ

 ؟ طؤػ١َ٘خ طوف١ٞ حٌّوخ١َ ٌٖ٘ اىحٍس

 الٟٗء ِّخ ًوَ -       ِوخ١َ حٌظزي٠ً -ِوخ١َ حٌظَؿ١غ          -

 : د ٠ؼَف ِخ ٓظٛحؿٗ ٕٚ٘خ ػٍّش ِٓ أوؼَ ِغ حٌظؼخًِ ٓظ٠طَ فؤٔٙخ ح١ٕ١ٌٛش كيٚى٘خ حٌَ٘وش طؼزَ ػٕيِخ

  . حٌوخٛش حٌّوخ١َ  -

 . حاللظٜخى٠ش حٌّوخ١َ -

 . د&  أ -

 .حٌظزي٠ً ِوخ١َ -
 

 ؟ اٌٝ المالٌة االسواق تصنٌف/1ّ

  وً ِخًوَ ٛل١ق -(    حٌزٍٛٛخص ( حالُٓٙ أٓٛحق -    حٌٕٔيحص ٚ حٌمَٚٝ أٓٛحق -    حٌؼّالص أٓٛحق -

 ))ِىٍَ:(( حٌي١ٌٚش حٌّخي ٍأّ أٓٛحق فٟ حٌّٔظويِش الىٚحصح ِٓ 

 . ٌٍظيحٚي حٌمخرٍش حال٠يحع ٗٙخىحص  -        . حٌظـخ٠ٍش حالٍٚحق -

 . حالُٓٙ -        . حٌظـخ٠ٍش حالٍٚحق -
 ..الً المالٌه االسواق تصنف

 التجارٌة االوراق المال،اسواق رأس ،اسواق نقد اسواق -
 األسهم واسواق والسندات قروض قعمالت،اسوا اسواق -
 للتداول قابله االٌداع وشهادات دوالر الٌورو اسواق -
 ج+ب -
 

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس
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 ؟اٌٝ ٚطٕمُٔ ) حٌزٍٛٛخص ( حالُٓٙ أٓٛحق  /9ّ

 ٌٕيْ رٍٛٛش ، ١ٛو١ٛ رٍٛٛش ، ٠ٛ١ٍٔٛن رٍٛٛش : دولٌا -

     ىرٟ رٍٛٛش ، ح٠ٌَخٝ رٍٛٛش ، حٌمخَ٘س رٍٛٛش : عربٌا  -

 وً ِخًوَ ٛل١ق  -
 

 ؟ّ٘خ حٌّخٌٟ ٌٍٔٛق حٌظخ١ٌٓ حٌٕٛػ١ٓ ر١ٓ ِخ ١ِّٔ أْ ِؼ١ٓ ِٕظٍٛ ِٓ/01ّ

 حٌٔٛق حٌّخٌٟ  -ٓٛق حٌٕمي فم٢        -      ٓٛق حٌٕمي ٚٓٛق ٍأّ حٌّخي -
 

 طلفع رط٠َمش موثقة دٌن ادوات ػٓ ػزخٍس ٟٚ٘ االجل قصٌرة باألوراق طظؼخًِ حٌظٟ حالٓٛحق ٟ٘ /00ّ

 (ػ١ٍٗ حٌّظفك حٌؼخثي ل١ّش ا١ٌٗ ٠ِخفخ حلَٟٗ ٌٞحٌ حٌّزٍغ أًٛ حٓظؼخىس ( ِخٌى١ٙخ كمٛق

 حٌٔٛق حٌّخٌٟ -         ٓٛق حٌٕمي -ٓٛق ٍأّ حٌّخي        -
 

 ادوات سوق النقد ؟ أهم من /00ّ
 وً ِخًوَ ٛل١ق -   ٌٍظيحٚي حٌمخرٍش حإل٠يحع ٗٙخىحص -     الٍ ىٚ ح١ٌٍٛٚ ، حٌظـخ٠ٍش ح٢ٍٚحق-
 

 بكونها؟ هذه الدٌن ادوات تتمٌز /13س

 حٌّخ١ٌش حالٓٛحق فٟ حٌظيحٚي لخرٍش -

 حٌلخؿش ػٕي رَٔػش ٔمي٠ش ١ٌٓٛش اٌٝ حٌظلٛي ػٍٝ ػخ١ٌش ليٍس ٌٙخ -

 ٌؼٛحثي٘خ حٌّٜخكزش حٌّوخ١َ رظئٟ طّظخُ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ؟حالؿً ٠ٛ١ٍش ٚحالٓظؼّخ٠ٍش حٌّخ١ٌش حٌٜفمخص ػمي ف١ٗ ٠ظُ حالؿً ٠ٛ١ٍش حٌّخ١ٌش حالٍٚحق ٓٛق /01ّ

 حالٍٚحق حٌّخ١ٌٗ -                     ٓٛق ٍأّ حٌّخي -
  : األجل طوٌلة المالٌة باألوراق تتعامل التً األسواق تعبر

 . النقد أسواق -
  .المال رأس أسواق- 

 . دوالر الٌورو أسواق -
 التجارٌة األوراق أسواق -

 

 ادوات سوق رأس المال ؟  اهم من/01ّ

  والّ٘خ ٛل١ق -حٌٕٔيحص             -            حالُٓٙ  -
 

 ؟أْ ٠ـذ ٚحٌفخػ١ٍش حٌىفخءس ػٍٝسوق رأس المال  ٠لُٛ ٌىٟ /01ّ

 طىٍفش ٚحاللً أظخؿ١ش حالوؼَ حٌّٕخٓزش حالٓظؼّخٍ حىٚحص طظٛفَ -

 ِالثُ ػخٔٛٞ ٓٛق طظٛفَ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ِئَٗحص حالٓٛحق ؟  حَٗٙ ِٓ /01ّ

 وزَٜ َٗوش 31 حُٓٙ ِٓ حٌّىْٛ ، حال٠َِىٟ ىحٚؿِٕ ِئَٗ -

 ح١ٌخرخ١ٔش ٌٍزٍٛٛخص ١ٔىخٞ َِئٗ -

 حٌز٠َطخٟٔ ٞ فٛطْ ِئَٗ -

 حالٌّخٟٔ ىحوْ ِئَٗ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 المإشرات هذه اشهر من, ثانوٌة ومإشرات لألداء ربٌسً مإشر سوق لكل -
 داوجنز مإشر -
 فوتسً مإشر -
 ونٌكاي داكس مإشر -
 ماذكر جمٌع -

 

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 سكض عهٗ انُقبط جبء عؤال عهٛٓب
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 ِٓ حالٍٚحق حٌّخ١ٌٗ حٌّظيحٌٚٗ فٟ ٓٛق حٌٕمي ؟  /01ّ

 للتداول   القابلة االٌداع شهادات -الٌورودوالر           -التجارٌة     اقاالور -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -                      المصرفٌة القبوالت -       الخزانة أذونات -             الكمبٌاالت -

 

 ؟ ػٓ ػزخٍس ٟ٘ التجارٌة االوراق /09ّ

 . حالؿً ل١َٜس ى٠ٓ حىحس -

 رٙخ حٌّٛػٛق حٌّٔخّ٘ش َ٘وخصٚحٌ حٌزٕٛن ػٓ طٜيٍ -

 حٌلخؿش ػٕي حالِٛحي ػٍٝ حٌزٕٛن كٜٛي ٘ٛ حٛيحٍ٘خ ِٓ حٌٙيف -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 : ػٓ ػزخٍس ٟٚ٘ حٌظـخ٠ٍش رخألٍٚحق ٠ّٔٝ ِخ،  حٌٕمي ٓٛق فٟ حٌّظيحٌٚش حٌّخ١ٌش حألٍٚحق ِٓ حْ

 . حألؿً ل١َٜس ى٠ٓ أىحس -أ

 . حٌّخي ٍأّ أٛٛي رؤٞ ٠ِّٛٔش -د

 . د&  أ -ؽ

 ًوَ ِّخ ١ٌٔض -ى
 

 عٌوب االوراق التجارٌه؟ ِٓ /01ّ

 حٌزٕه ّٓؼش ٟ٘ ح٠ٌخِٓ أْ ك١غ مالٌة رأس اصول بؤي مضمونة غٌر حٔٙخ -

 الٌمكن استداد قٌمتها من البنك -

 للعملة؟ االصلً البلد خارج بنوك فً المودعة الوطنٌة العمالت هو /21س

 االوربٌة العملة إلى تشٌر ال هٌا الٌورو ولوت -

  التالكمبٌا -

 الٌورودوالر ٌعتبر ؟ إى /22س

 حٌـ١ٕٔخص حٌّظؼيىس حٌَ٘وخص ١َف ِٓ ػ١ٍش حٌٙخثً حٌطٍذ ٔظ١ـش حٌؼخ١ٌّش حٌٕمي أٓٛحق فٟ وز١َس ٓٛق -

 حٌؼخٌُ أٔلخء وخفش ػزَ ػ١ٍّظٙخ ٌظ٠ًّٛ

 ِيفٛػخطٗ ١ِِحْ ٌظ٠ًّٛ ( ػ١ٍش ٚغ١َحٌٕفط١ش ) حٌٕفط١ش ٌّز١ؼخطٙخ وؼّٓ ( حٌٕفط١ش حٌيٚي طؼظّي وّخ -

 (خٍؿ١شحٌو

 كل ماذكر صحٌح -

 رٔؼَ ألً حٚ ٕٓش ٌّيس ِليى ِزٍغ ا٠يحع رّٛؿزٙخ طُ أٔٗ طؼزض حٌظـخ٠ٍش حٌزٕٛن طٜيٍ٘خ ِخ١ٌش ٍٚلش ٟٚ٘ /23س

 ؟حٌؼخى٠ش حٌٛىحثغ ػٍٝ حٌظـخ٠ٍش حٌزٕٛن طّٕلٗ حٌٌٞ حٌفخثيس ٓؼَ ِٓ ل١ٍال أػٍٝ فخثيس

 إل٠يحع )حٌمخرٍٗ ٌٍظيحٚي(ٗٙخىحص ح -ح١ٌٍٛٚىٚالٍ           -حالٍٚحق حٌظـخ٠ٍٗ       -
 

 ب؟ ) االٌداع شهادات ( االوراق هذه تتمٌز /62ط

 حٓظلمخلٙخ طخ٠ٍن كٍٛي لزً حٌٕمي٠ش حٌٔٛق فٟ طيحٌٚٙخ لخر١ٍش -

 حالِٛحي ػٍٝ ٌٍلٜٛي و١ٍٓٛش حٌزٕٛن طٔظؼٍّٙخ وّخ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ٟ٘ ؟ االٌداع شهادات عٌوب /01ّ

 حٓظلمخلٙخ كٍٛي لزً أٛيٍطٙخ حٌظٟ حٌَ٘وش أٚ حٌزٕه ِٓ ل١ّظٙخ حٓظَىحى ٠ّىٓ ال -

 حٌظـخ٠ٍش حٌزٕٛن اٌٝ رخإلٟخفش حٌّخ١ٌش حٌٛٓخ١ش -

   وً ِخًوَ ٛل١ق -

 

 

 
 

 سكض عهٗ انُقبط جبء عؤال عهٛٓب

 عؤال اختببس
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 ؟عن عبارة الكمبٌاالت هً /01ّ

 حالؿً ِٚظٛٓطش ل١َٜس ى٠ٓ حىحس -

 ٕٓٛحص 4 ػٓ ِيطٙخ ط٠ِي ال -

 حه٠َٓ حفَحى حٚ رٕٛن حٚ َٗوخص ِٓ لَٚٝ ػٍٝ ٌٍلٜٛي كىِٛش حٚ َٗوخص حٚ حفَحى ٠ٜيٍ٘خ -

 ِليىس طٛح٠ٍن فٟ طٔظلك ِليىٖ فٛحثي ػٕٗ طظٌٛي ى٠ٓ ػمي ٟ٘ -

 حٓظلمخلٙخ طخ٠ٍن كظٝ رٙخ حالكظفخظ ٌٜخكزٙخ ٠ّىٓ -

 ػخٌغ ٌطَف ٠ز١ؼٙخ ريٍٖٚ ٠ّىٓ ٚحٌٌٞ آهَ ٌطَف ر١ؼٙخ ٠ّىٓ وّخ -

 حٌظـخ٠ٍش ٚحٌزٕٛن حٌّٔخَٓس رٙخ ٠ظؼخًِ ِخ غخٌزخ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 
 

 آهَ ٌطَف ر١ؼٙخ ٠ّىٓ ٚحٌظٟ ٕٓٛحص 1 ػٓ ِيطٙخ ط٠ِي ال ٚحٌظٟ حألؿً ِٚظٛٓطش ل١َٜس ٠ٓحٌي أىحس ػٍٝ ٠طٍك

  : د

 . حٌوِحٔش أًٚٔخص -أ

 . حٌَّٜف١ش حٌمزٛالص -د

 . حٌىّز١خٌش -ؽ

 . حإل٠يحع ٗٙخىحص -ى
 

 : وهً الخزانة أذونات/01ّ
 حٌلىِٛش طٜيٍ٘خ حالؿً ل١َٜس ى٠ٓ أىحس -
 ٕٓٗ أٚ أَٗٙ 4 اٌٝ َٙأٗ 6 اٌٝ أَٗٙ 3 ِٓ طظَحٚف ِيطٙخ -
 حٌؼخ٠ٛٔش حٌٔٛق فٟ حٌوُٜ أٓخّ ػٍٝ رٙخ حٌظزخىي ٠ظُ -
 ل١ّظٗ ػٍٝ ٠لًٜ ٚ ى٠ٕخٍ 41 د ٠٘ظ٠َٗ ( حالٛيحٍ ػٕي حال١ّٓش ل١ّظٗ روُٜ حٌٛحكي حالًْ ر١غ ٠ّىٓ -

 حالٓظلمخق ػٕي ى٠ٕخٍ 111 وخٍِش

حٌن .... ى٠ٕخٍ 10000 ، ى٠ٕخٍ 1000 ، ى٠ٕخٍ 100 ( ِظيٍؿش رم١ُ حٌلى١ِٛش حالًٚٔخص ٜيٍط -

وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ؟الحكومٌة الخزٌنة أذونات مزاٌا من22س
 َٗحثٙخ ٚ حالىهخٍ ػٍٝ حٌّخ١ٌش حٌٛٓخ١ش َٗوخص ٠٘ـغ ِّخ ، الضرٌبة من معفاة أرباحها أْ -
 ٌلخ١ٍِٙخ ِـ٠ِخ ػخثيح طلم١ك ٚ لشرابها مغرٌة شروطا الحكومة تضع -
 كل ماذكر صحٌح -

 

 ؟ عن ارةعب هً المصرفٌة القبوالت/23س

 ى٠ٓ أىٚحص -
 حٌظـخ٠ٍش حٌَ٘وخص طٜيٍ٘خ -
 ل١ّش ىفغ ح٠ٌخِٓ حٌزٕه ٠ظٌٛٝ  (حٌَ٘وش ِؼٗ طظؼخًِ حٌٌٞ حٌظـخٍٞ حٌزٕه ِٓ حٌٔيحى ٠ِّٛٔش أٙخ -

 ) ٌٍٍّٛى ل١ّظٙخ ىفغ ِٓ حٌَ٘وش طّىٓ ػيَ كخٌش فٟ حٌلٛحٌش

حٌوخٍؽ ِٓ ر٠خػش َٗحثُٙ ػٕي حٌّل١١ٍٓ حٌّٔظٍٛى٠ٓ ؿخٔذ ِٓ رىؼَس طٔظويَ -

ً ِخًوَ ٛل١قو -



 معه تتعامل الذي التجاري البنك من السداد مضمونة وتكون التجارٌة الشركات تصدرها التً الدٌن أدوات تشٌر
 :إلى الشركة

 . للتداول القابلة االٌداع شهادات -أ
  .المصرفٌة القبوالت- ب
 الكمبٌاالت –د              .الخزانة أذونات -ج
 


 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس
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 : حٌَّٜف١ش صحٌمزٛال مزاٌا ِٓ /31ّ
 حٌّٔخَٓس ٚ حٌٛٓخ١ش َٗوخص ؿخٔذ ِٓ ٌٍٕمي حٌؼخٟٔ حٌٔٛق فٟ روُٜ ٌٍظيحٚي لخرٍش أٙخ -
 حٌي١ٌٚش ِالصحٌّؼخ فٟ ٚحٓغ ٔطخق ػٍٝ ِمزٌٛش أىحس طؼظزَ -

 كل ماذكر صحٌح -
 

 : أنها المصرفٌة القبوالت عن ٌعرف
 . الشركة معه تتعامل الذي التجاري البنك من السداد مضمونة غٌر -أ

 . الخارج من بضاعة شرابهم عند المحلٌٌن المستوردٌن جانب من بكثرة تستخدم ال -ب
 . للنقد الثانً السوق فً بخصم للتداول قابلة غٌر -ج
 الدولٌة المعامالت فً واسع نطاق على مقبولة أداة- د

 

  : العالمٌة التجارة منظمة تعمل ماذا على
 .العملة تحرٌر .أ

 .التجارة توطٌن .ب
 .التجارة تحرٌر .ج
 .سبق مما لٌس .د
 
 : العالمٌة التجارة منظمة هٌكل مستوٌات هً ما .2
 .العام المجلس .أ

 .المختلفة اللجان .ب
 .الموازي المإتمر .ج
 .سبق ما جمٌع .د
 

 : الدولً النقد صندوق إنشاء من الهدف هو ما
 .التجارة وتردي الذهب قاعدة انهٌار بعد العالمً النقدي الوضع ترتٌب إلعادة .أ

 .العالم فً واألعمال األموال لحصر .ب
 .العالمٌة التجارة على للسٌطرة .ج
 .سبق مما لٌس .د
 

 : والتعمٌر لإلنشاء الدولً البنك أهداف هً ما
 .الخاصة األجنبٌة األموال رإوس استثمار تشجٌع .أ

 .العالمٌة التجارة نمو على العمل .ب
 .األعضاء دول فً الخاصة االقتصادٌة اتللمإسس القروض منح .ج
 .سبق ما جمٌع .د
 

 : والتعمٌر لإلنشاء الدولً البنك أنشا عام أي فً
 .م 1344 .أ

 .م 1352 .ب
 .م 1366 .ج
 .م 1325 .د
 

 : والتعمٌر لإلنشاء الدولً البنك أعضاء الدول عدد
 .دولة 153 .أ

 .دولة 125 .ب
 .دولة 233 .ج
 .دولة 333 .د
 

 عؤال اختببس

 ببسعؤال اخت

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو
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 : واإلسالمً العربً العالم فً اإلقلٌمٌة المإسسات من
 .واالجتماعً االقتصادي لإلنماء العربً الصندوق .أ

 .إفرٌقٌا فً االقتصادٌة للتنمٌة العربً المصرف .ب
  .للتنمٌة اإلسالمً البنك .ج
  .سبق ما جمٌع .د
 

 : لىع بالتركٌز الصادرات وابتمان االستثمار لضمان العربٌة المإسسة بدأت
 .النوعً االستثمار ضمان .أ

 .البٌنً االستثمار ضمان .ب
 .ب + أ .ج
 .سبق مما لٌس .د
 

 : ب وذلك النامٌة، الدول إلى المباشر االستثمار تدفق زٌادة إلى الدولٌة الوكالة تهدف
 .االقتصادٌة المخاطر حجم تقلٌل .أ

 .السٌاسٌة المخاطر حجم تعظٌم .ب
 .ٌاسٌةالس المخاطر حجم تقلٌل .ج
 .االقتصادٌة المخاطر حجم تعظٌم .د
 

 : م 1366 عام الدولً البنك أنشؤه الذي المركز اسم ما
 .األخرى الدول ومواطنً الدول بٌن االستثمارٌة النزاعات تسوٌة مركز .أ

 .الدول بٌن المنازعات تسوٌة مركز .ب
 .الدولٌة الشركات بٌن المنازعات تسوٌة مركز .ج
 .ج + ب .د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو
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 حٌّلخَٟس حٌظخٓؼٗ

 ؟ حٌظوط٢١ ٚظ١فش /0ّ

 ٌظلم١مٗ حٌّطٍٛد ٚحٌؼًّ حٌٙيف طليى -

 رخٌؼًّ حٌّىٍف١ٓ ٌظّى١ٓ حٌالُِش حٌّٛحٍى ٚط١ٙجش حٌؼًّ رٌٙح ١ٓمَٛ ِٓ طليى -
 

 ؟حٌظٕظ١ُ ٚظ١فش /0ّ

 ٌظلم١مٗ حٌّطٍٛد ٚحٌؼًّ حٌٙيف طليى -

 رخٌؼًّ حٌّىٍف١ٓ ٌظّى١ٓ ٌالُِشح حٌّٛحٍى ٚط١ٙجش حٌؼًّ رٌٙح ١ٓمَٛ ِٓ طليى -
 

 حٌظٕظ١ّ١ش؟ ح١ٌٙىخي أٗىخي /3ّ

 المنفصلة الخارجٌة الشركة نموذج -     الخارجٌة األعمال قسم نموذج -

 الجغرافً التقسٌم نموذج -الوظٌفً            التقسٌم نموذج -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -                       مختلطة أخرى نماذج -          سلعً أساس على التقسٌم -
 

 حٌَ٘وش ألٔخَ رخلٟ ِغ ؿٕذ اٌٝ ؿٕزخ ٌٍَ٘وش حٌؼخِش ٌٍّي٠َ٠ش ٠و٠غ ِي٠َ ٠ي٠َٖ رٌحطٗ ِٔظمً لُٔ/1ّ

 حٌ٘ىً فٟ وّخ حٌّمَ رٍي فٟ حٌّلٍٟ رخٌٔٛق وٍٙخ حٌّوظٜش

 المنفصلة الخارجٌة الشركة نموذج -     الخارجٌة األعمال قسم نموذج -

 الجغرافً التقسٌم نموذج -الوظٌفً            التقسٌم نموذج -
 

 ؟ الخارجٌة األعمال قسم نموذج مزاٌا /5ط

 ٌٙخ وّي٠َ ػخَ ِي٠َ ِٔخػي رظؼ١١ٓ رفٍٜٙخ ِّٔٛػخ ٛٛطخ حٌوخٍؿ١ش حألػّخي ٠ؼطٟ -

 حٌوزَحص ِٓ ٠ِِيح الوظٔخرُٙ ِـخال ٠ٚ٘ىً حٌؼخ١ٌش حٌوزَحص أٛلخد ِىخٔش ٠زَُ -

 ٠ٛٓخ طؼًّ وّـّٛػش ٠ٚٛكي٘خ حٌي١ٌٚش حألػّخي طّخٓه ِٓ ٠ِ٠ي -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -
 

 الخارجٌة األعمال قسم نموذج "عٌوب" مساوئ /1ّ
 حٌّل١ٍش رّٔئ١ٌٚخطُٙ ح٢هَٜ ح٢لٔخَ ِيٍحء ح٘ظّخَ -
 حٌّٛحٍى ػٍٝ حٌّل١ٍش حإلىحٍحص طٕخفْ رخٌظخٌٟ ٔفٔٙخ حٌوخٍؿ١ش حٌؼ١ٍّخص ٚؿٛى -
 حإلىحٍحص رم١ش ِغ حٌظ١ٕٔك حٔؼيحَ -
 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -

 

 ؟حٌٜغ١َس حٌوخٍؿ١ش ٌألػّخي ٠ٍٜق ٚأّخ حٌىزَ حٌلـُ ًحص حٌي١ٌٚش حألػّخي حًٌّٕٛؽ ٌ٘ح ٠ٕخٓذ ال /1ّ

 حٌؼزخٍس هخ١جٗ  -                     حٌؼزخٍس ٛل١لٗ -
 

 ؟ ِزخَٗس ٌٗ ٠ظزغ ٌٗ، ِٔخػي رّؼخرش ٚ٘ٛ حٌؼخَ ٌٍّي٠َ ٠و٠غ ِٔظمً ِي٠َ رٍي فٟ ػًّ ٌىً /1ّ

 المنفصلة الخارجٌة لشركةا نموذج -     الخارجٌة األعمال قسم نموذج -

 الجغرافً التقسٌم نموذج -الوظٌفً            التقسٌم نموذج -
 

 ؟حٌّٕفٍٜش حٌوخٍؿ١ش حٌَ٘وخص ًّٔٛؽ مزاٌا /9ّ

 فٟ هخٛش ح١٠ٌّف حٌزٍي ٠لزٌٖ حٌٌٞ ح٢َِ حٌوخٍؽ، فٟ حٌظخرؼش ٌٍَ٘وخص حٓظمال١ٌش حًٌّٕٛؽ ٌ٘ح ٠ؼطٟ -

 حٌم١ِٛش حٌٕؼَحص طٕخِٟ ظً

 ًحن أٚ حٌزٍي ٌ٘ح ػ١ٍّخص فٟ حٌّظوٜٜش حٌوزَحص ٚحوظٔخد حٌىٛحىٍ ذطي٠ٍ ػٍٝ ٠ٔخػي -

 حٌّوظٍفش حٌّ٘خوً ِغ حٌظؼخًِ ٠ًٚٔٙ ح١٠ٌّف حٌزٍي فٟ حٌؼخَ حٌّي٠َ ِغ حٌّزخَٗس حٌٍٜش ٠مٛٞ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق  -
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 ؟حٌّٕفٍٜش حٌوخٍؿ١ش حٌَ٘وخص ًّٔٛؽ ػ١ٛد /01ّ
 ٚحٌّي٠َ حٌّي٠َ حٌّلٍٟ ر١ٓ حٌؼاللش ١ز١ؼش ػٍٝ ٞء ٞ ًو ٠ؼظّي رل١غ ِٛكيس، ى١ٌٚش ١ٓخٓش ٟٚغ ػٍٝ ٠ٔخػي ال -

 حٌؼخَ

 حٌٔزؼ١ٕخص ٌِٕ ػٕٗ حٌظوٍٟ ريأص ػُ رىؼَس حٌٕظخَ ٌ٘ح ططزك ح٢ٍٚٚر١ش حٌَ٘وخص وخٔض -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -

 ٚظ١فش ػٓ ِٔئٚال ِؼال حٌظ٠ٛٔك ِي٠َ ٠ىْٛ ك١غ) ط٠ًّٛ أظخؽ، ط٠ٛٔك،( ٚظ١فٟ أٓخّ ػٍٝ حٌظم١ُٔ ٠ظُ /00ّ

 حٌٛظخثف ٌزم١ش ٚوٌٌه حٌؼخَ، حٌّي٠َ ٌيٜ ِٔئٚال ٠ٚىْٛ هخٍؿ١ش أَ وخٔض ِل١ٍش ح٢ٓٛحق ؿ١ّغ فٟ حٌظ٠ٛٔك

 حٌؼخٟٔ حٌّٔظٜٛ ٘ٛ حٌُّٙ ٌىٓ ؿغَحفٟ أٚ ٍٓؼٟ أٓخّ ػٍٝ لخثّش حٌؼخٌؼش حإلىح٠ٍش حٌطزمش طىْٛ لي

 حٌؼخٌّٟ حٌّٔظٜٛ ػٍٝ ٔخىٍ فٙٛ حٌّلٍٟ حٌّٔظٜٛ ػٍٝ حًٌّٕٛؽ ٌ٘ح حٔظ٘خٍ ٍغُ

 حٌّٕفٍٜش حٌوخٍؿ١ش حٌَ٘وش ًّٔٛؽ -     حٌوخٍؿ١ش حألػّخي لُٔ ًّٔٛؽ -

 حٌـغَحفٟ حٌظم١ُٔ ًّٔٛؽ -           حٌٛظ١فٟ حٌظم١ُٔ ًّٔٛؽ -
 

   : الوظٌفً التقسٌم نموذج واستخدامات مزاٌا /00ّ
 )حٌّؼخىْ لطخع فٟ طؼًّ حٓظوَحؿ١ش َٗوخص( ِٚظىخٍِش ل١ٍٍش أظخؽ هط١ٛ ٌٙخ حٌظٟ حٌَ٘وخص ٠ٕخٓذ -
 ِٕظـخص ( ٚط٠ٍّٛٙخ ط٠ٛٔمٙخ ٚٓخثً ك١غ ِٓ حٌّٕظـخص ط٘خرٗ ٘ٛ فخٌُّٙ حالٔظخؽ هط١ٛ طؼيىص ٌٛ -

 ) حٌط٠َمش رٕفْ ٚطٔٛق ٚطّٛي طٕظؾ وٍٙخ ِلَوخص، ٠ُٚٛص ٚو١َٓٚ١ٓ ر٠ِٕٓ ِٓ حٌزظ١ٌَٚش حٌَ٘وخص

 حٌٛظ١فٟ حٌظوٜٚ حًٌّٕٛؽ ٠٘ـغ -

 حٌـٙٛى ٚط٘ظض حٌّّٙش أٚ حٌٛظ١فش ٍ طىَح ِٓ رخٌظخٌٟ ٠ٚمًٍ حٌمَحٍ ٠َّوِ -

 ٛغ١َس وً فٟ ٌالٗظَحن حٌلخؿش ٌؼيَ ٛغ١َس حٌؼ١ٍخ حإلىحٍس طىْٛ -

 وً ِخًوَٛل١ق -

 مكرر:أنه هو التنظٌمٌة للهٌاكل الوظٌفً التقسٌم نموذج استخدامات خصابص إحدى
 كثٌرة إنتاج خطوط لها التً الشركات ٌناسب -أ

 متجانسة غٌر إنتاج خطوط لها التً الشركات ٌناسب -ب
 الجهود وتشتت المهام تكرار من للٌق- ج
 القرار مركزٌة ال ٌدعم -د

 

 ؟الوظٌفً التقسٌم نموذج عٌوب /03ّ

 ًٌه رٔزذ ٗخٍِش حٓظَحط١ـ١ش ٟٚغ ٚٛؼٛرش حٌّي٠َ٠ٓ وزخٍ ٌيٜ حٌٕظَس ١ٟك اٌٝ حٌٕظخَ ٌ٘ح ٠ئىٞ -

 حٌّل١ٍش ِؼً ِؼخٍِظٙخ رٔزذ ١ٛٚظٙخ هٚ حٌي١ٌٚش حٌؼ١ٍّخص طفمي -

 حٌٍٔطش ٚكيس ٚػيَ حٌّٔج١ٌٛش ط٘خره رٔزذ حٌّلٍٟ ٌٍّي٠َ ٚاٟؼخفخ ٌإلؿَحءحص طط٠ٛال حًٌّٕٛؽ ٠ظ٠ّٓ -

 ِي٠َ ٚأِخَ اىح٠ٍخ حٌّلٍٟ حٌّي٠َ أِخَ ِٔئٚال ( X (رٍي فٟ حٌّلٍٟ حٌظ٠ٛٔك ِي٠َ ٠ىْٛ ك١غ , ح٢َِس

 ف١ٕخ حٌيٌٟٚ حٌظ٠ٛٔك

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 ًّٔٛؽ حٌظم١ُٔ حٌـغَحفٟ ٠ظىْٛ ِٓ ؟ /01ّ

 فٟ حٌؼ١ٍّخص ػٓ حٌىخٍِش حٌّٔج١ٌٛش طظٌٛٝ حٌظٟ حٌـغَحف١ش حٌّٕخ١ك ِيٍحء خٔذؿ اٌٝ حٌؼخَ حٌّي٠َ -

 ٚحٌظ٠ًّٛ حإلٔظخؽ ًٌه فٟ رّخ ِٕخ١مٙخ

 حٌّٕخ١ك طظٔخٜٚ ، حٌـ١ٕٔش ِظؼيىس حٌَ٘وش وً ػٍٝ رٍي أٚ ِٕطمش ططغٝ ٚال وز١َح حٌؼ١ٍّخص كـُ ٠ىْٛ -

 ِٔخػي ِي٠َ ِٕطمش وً ٠ٚي٠َ ح١ّ٘٢ش فٟ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 

 

 حبَبت انغببقّ يشتٍٛ انغؤال جبء بباليت عؤال اختببس

 جبءت فقشة يُٓب بباليتحبٌ فشكضٔٔا عبنببقٙ 
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 : الجغرافً التقسٌم نموذج فوابد و استخدامات /01ّ
  ِٕطمش وً ١ٌالثُ حٌظ٠ٛٔمٟ ح٠ٌِّؾ ٌظؼي٠ً ٍَٟٚس ٕ٘خن طىْٛ ػٕيِخ ِف١يح ٠ىْٛ -

 ِّخ ح٢ٓٛحق فٟ كخىس حٌّٕخفٔش أْ غ١َ ػخ١ٌش طم١ٕش طظطٍذ ٚال ّٔط١ش حٌٍٔؼش طىْٛ ػٕيِخ أ٠٠خ ٠ٔظويَ -

  ِٕطمش وً فٟ حٌظ٠ٛٔك ػٍٝ حٌظَو١ِ ٠ٔظيػٟ

 حٌّـّٛػخص ر١ٓ حٌفٛحٍق ١ّٕخر ِليٚىس حٌـغَحف١ش حٌّـّٛػش ىحهً حٌفٛحٍق طىْٛ ػٕيِخ حٌٕظخَ ٌ٘ح ٠ٕـق -

  وً ِخًوَ ٛل١ق -     ػخ١ٌش

 : الجغرافً التقسٌم نموذج مساوئ/16س

حٌّوظٍفش حٌّٕخ١ك ر١ٓ حٌظ١ٕٔك وٜؼٛرش ِٔخٚة ِٓ حًٌّٕٛؽ ٌ٘ح ٠وٍٛ ال 

ف١ٙخ حٌّظؼخًِ حٌّٕظـخص طؼيىص اًح ِؼميح حٌٕظخَ ٠ٜزق 

٢هَ رٍي ِٓ حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وش ١ٓٚخٓخص اؿَحءحص فٟ حهظالفخص اٌٝ ٠مٛى لي 

وً ِخًوَ ٛل١ق 
 

 : سلعً أساس على التقسٌم/11س

َٛٚػٍٝ حٌٍٔغ ِٓ ِظ٘خرٙش ِـّٛػش أٚ أظخؿٟ ه٢ أٚ ٍٓؼش ٌىً ِٔظمٍش اىحٍس ٚؿٛى أٓخّ ػٍٝ ٠م 

 ِي٠َ ٌألغ٠ٌش، ِي٠َ ( حٌَ٘وش ػ١ٍّخص رٙخ طٛؿي حٌظٟ يحٌيٚ وً ِٔظٜٛ ػٍٝ ِٔئٚي ِٕٙخ وً ٍأّ

 ٌألػخع ِي٠َ ٌألى٠ٚش،

ْٛحٌوٜخثٚ ك١غ ِٓ  (ٚأهَٜ ٍٓؼش وً ر١ٓ ػي٠يس هالفخص ٚؿٛى كخٌش فٟ ِف١يح حًٌّٕٛؽ ٌ٘ح ٠ى 

 حٌىفخ٠ش ف١ٗ رّخ وز١َ ٓٛق ِـّٛػش ٌىً ٠ىْٛ أْ ػٍٝ ) ٚحٌظ٠ًّٛ حٌظ٠ٛٔك ٚأٓخ١ٌذ حٌطز١ؼ١ش

 وً ِخًوَ ٛل١ق 
 

 ِٓ حِؼٍٗ حٌّٕخًؽ حالهَٜ حٌّوظٍطٗ ؟ /01ّ

 وً ِخٓزك ٛل١ق -ح١ٌٙىً حٌمخثُ ػٍٝ فىَس اىحٍس حٌَّ٘ٚع        -ٔظخَ حٌّٜفٛفٗ          -
 

 ٔظخَ حٌّٜفٛفٗ ٟ٘ ؟ /91ط

 حٌّوظٍفش ح٢ٔ٘طش ػزَ فَق رٛؿٛى طّٔق حٌّٕظـخص أٓخّ ػٍٝ حٌظم١ُٔ ٢ّٔٚ حٌٛظ١فٟ ح٢ٌّٕ ر١ٓ ٠ـّغ -

 ح٢لٔخَ ِٓ أفم١ش حٌؼخ١ٔش ٚظ١ف١ش ٍأ١ٓش ح٢ٌٚٝ ٍٓطظ١ٓ حٌٝ حٌؼخٍِْٛ ٠ظؼَٝ  -

 ٚحٌظٛحفك حٌظ١ٕٔك ػٍٝ ح٢لٔخَ ِوظٍف ِٓ حٌّي٠َ٠ٓ اؿزخٍ ٟ٘ ح٢ٓخ١ٓش حٌفىَس اْ -

  ٚؤَحٌلٛحؿِحٌـغَحف١ش

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 : المصفوفة نظام مزاٌا/01ّ
. حٌز١جش ٌّظغ١َحص حالٓظـخرش فٟ ٚحٌَّٚٔش ػشحٌَٔ -                           حٌّٛحٍى حٓظويحَ فٟ حوزَ وفخءس -

. حٌٛظ١ف١ش ح٢لٔخَ ر١ٓ وز١َ ط١ٕٔك -                                          . ٌٍِرخثٓ حوزَ هيِش -

 ٌٍؼخ١ٍِٓ حٌٛظخثف ط١ٓٛغ - .  ٚحٌّظوٜٜش حٌؼخِش حإلىح٠ٍش ٌٍّٙخٍحص ىحثُ طط٠َٛ -

وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 : المصفوفة نظام مساوئ/21س

 ح١ٌٙخوً ر١ٓ حٌَٜحػخص ّٔٛ -                           حٌٍٔطش فٟ حٌغّٛٝ -

 حٌؼاللخص ِـخي فٟ حٌظي٠ٍذ حٌٝ حٌلخؿش -           حٌط٠ٍٛش ٚحٌٕمخٗخص حٌٍمخءحص وؼَس -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -                          ح١٢َحف رؼٞ ١ّٕ٘ش -
  :الدولٌة التنظٌمٌة اكلللهٌ المصفوفة نظام على المسجلة المساوئ من

 الوظٌفٌة األقسام بٌن التنسٌق انعدام- ب                    السلطة فً الغموض- أ
 البٌبة لمتغٌرات االستجابة فً المرونة انعدام -د   الموارد استخدام فً الكفاءة انعدام -ج

 الدولٌة التنظٌمٌة للهٌاكل المصفوفة نظام على المسجلة المساوئ من
 الطوٌلة والنقاشات اللقاءات كثرة- ب      البٌبة لمتغٌرات االستجابة فً المرونة انعدام- أ

 الموارد استخدام فً الكفاءة انعدام -د               الوظٌفٌة األقسام بٌن التنسٌق انعدام -ج

 جبءت فقشتٍٛ يُٓب بباليتحبٌ فشكضٔٔا  عهٛٓى ٔعهٗ انببقٙ 

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس
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: المشروع إدارة فكرة على القابم الهٌكل/22س

  ِٔظمً َِ٘ٚع فٟ حٌَ٘وش ط٠ؼٙخ ظىخٍِشِ ػ١ٍّش حٌَ٘وش رٙخ طمَٛ ػ١ٍّش وً طىْٛ -

 حٌّفظخف ط١ٍُٔ ،ػمٛى حٌٔفٓ رٕخء حٌّمخٚالص وؤػّخي حالٓظَّح٠ٍش رؼيَ أػّخٌٙخ طظٜف -

 حٌٛظخثف ػٍٝ ١ٌْٚ حٌؼ١ٍّخص ػٍٝ حٌظَو١ِ اًْ ح٢َِ ٠ظطٍذ -

 . حٌؼًّ فَق حٓظويحَ ٠ُخىس ِغ حٌظٕظ١ّٟ ح١ٌٙىً ِٔظ٠ٛخص طم١ًٍ -

 . ح٢ىحء فٟ حٌىز١َ حٌظؤػ١َ ًحص ٍحٌمَح حطوخً ِٓ حٌؼخ١ٍِٓ طّى١ٓ -

 . حٌّؼٍِٛخص ٌظىٌٕٛٛؿ١خ حالٓظويحَ -

 . ) حٌٛظ١فٟ حٌظي٠َٚ ( ٌٍؼخ١ٍِٓ حٌّظؼيىس حٌّٙخٍحص ػٍٝ حٌظَو١ِ  -

 ح٢ه٠َٓ ِغ حٌؼًّ فٟ حٌّ٘خٍوش و١ف١ش حإلفَحى ٚطي٠ٍذ طؼ١ٍُ  -

 حإلىحٍحص ر١ٓ حٌظٕخفْ ِٕٚغ رخألىحء ٚحٌظِحَ ٚطؼخْٚ حٔفظخف ػمخفش رٕخء -

 خًوَ ٛل١قوً ِ -

 : الهٌاكل باختٌار المتعلقة االعتبارات /03ّ
. ػ١ٍّخطٙخ ٚططٍٛ حٌّٕ٘ؤس طخ٠ٍن -                   . ٌٍَ٘وش حٌي١ٌٚش حألػّخي كـُ -

. ٚحٓظَحط١ـ١خطٙخ حٌَ٘وش ػًّ ٔٛػ١ش -                            . ٚػمخفظٙخ حٌَ٘وش فٍٔفش -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -      حٌظٕظ١ّٟ ح١ٌٙىً ػٍٝ ٚٔشَِ ِٓ ط٠ف١ٗ ِٚخ حٌّئٍ٘ش حٌىٛحىٍ ٚؿٛى -
 

 حٌّز١ؼخص اؿّخٌٟ ِٓ 5% ِٓ ألً ( حٌَ٘وش أػّخي إلؿّخٌٟ رخٌٕٔزش ل١ٍٍش حٌي١ٌٚش حألػّخي وخٔض اًح /01ّ

  % 51ٚأ  % 41حٌٕٔزش طٜزق ػٕيِخ ٌىٓ ًٌه الٓظ١ؼخد حٌّلٍٟ ١٘ىٍٙخ ٌظؼي٠ً حٌَ٘وش طلظخؽ فٍٓ ،  )ِؼال

 حٌٔخرك رخ١ٌٙىً طٔظَّ أْ ٌَ٘وشح ػٍٝ حٌٜؼذ ِٓ ٠ٜزق

 كـُ حٌىٛحىٍحٌّئٍ٘ٗ -            الشركة لدى الدولٌة األعمال حجم -
 :ككل الشركة ألعمال بالنسبة الدولٌة أعمالها تكون عندما هٌكلها تعدٌل إلى الشركات تلجؤ -
 %5 من أقل -أ -
 %43من أكثر- ب -
 %5 من أكثر -ج -
 ذكر مما لٌست النسبة -د -

 

 : عملٌاتها وتطور نشؤةالم حجم /01ّ
 حٌي١ٌٚش حألػّخي ١ٌالثُ ١٘ىٍٙخ ٌظغ١١َ حٌَغزش ٌي٠ٙخ ١ٌْ حٌي١ٌٚش حألػّخي ػٍٝ حٌـي٠يس أٚ حٌـي٠يس حٌَ٘وش -
 ١٘ىٍٙخ ِالءِش ٠ٚظؼ١ٓ ػخٍٟخ ١ٗجخ ١ٌٔض حٌي١ٌٚش حألػّخي أْ ٠ظؤوي حٌِِٓ ٍَِٚٚ حٌوزَس حوظٔخد ِغ -
 طؼم١يح أوؼَ خو١ً٘ رظزٕٟ حٌؼمش حٌّي٠َ ٌيٜ ١ٓىْٛ حٌِِٓ رٍَّٚ -
 كل ماذكر صحٌح  -

 : وثقافتها الشركة فلسفة/01ّ

 حٌّوظخٍ حٌظٕظ١ّٟ حًٌّٕٛؽ فٟ ١ٌٚش حٌي ٌألػّخي ٚٔظَطُٙ حٌّي٠َ٠ٓ طٛؿٗ ٠ئػَ أْ ري٠ٟٙ -
 أوؼَ وخٔٛح وٍّخ ، ) ح٢كخى٠ش غ١َ حٌٕظَس ( حٌؼٌّٛش فٟ ٚحٔيِخؽ ح٢هَٜ رخٌؼمخفخص اٌّخَ ٌي٠ُٙ وخْ فىٍّخ -
 اىحٍطُٙ فٟ وز١َح ك١ِح حٌي١ٌٚش ّخيحألػ إلػطخء ١ِال

 حٌّٕظٍٛ ًٌه ِٓ حٌظفى١َ حٌَ٘وخص ِٓ وؼ١َ ػٍٝ ١ٓفَٟخْ حٌيٚي ٚحٔفظخف حٌؼٌّٛش ػِّٛخ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق  -
 

 أَ ِٚظٛٓطش ػ١ّمش أظخؽ هط١ٛ ٌي٠ٙخ وخْ اًح ِٚخ رٙخ، طظؼخًِ حٌظٟ حٌّٕظـخص ٔٛػ١ش ٕ٘خ ٠مٜي/01ّ

 ِليٚىس رٍيحْ فٟ أَ حٌؼخٌُ ِٓ ِظفَلش أِخوٓ فٟ طؼًّ ًٚ٘ ِليٚىس،

 حٌّوظٍفش حٌٕظُ ٚحلظٜخى٠خص حٌّٔظمزٍٟ ٚطٛٓؼٙخ حٌَ٘وش رَٔخِؾ وٌٌه

 طؼظزَ ٟ٘ ؟ حٌظٕٛع ٌ٘ح ٠ؼىْ ًّٔٛؿخ حهظخٍص وٍّخ ػ١ٍّخطٙخ، ِٕخ١ك ٚطؼيىص حٌَ٘وش ِٕظـخص طٕٛػض وٍّخ

 واستراتٌجٌتها الشركة عمل نوعٌة -عملٌاتها       وتطور المنشؤة حجم -

 

 عؤال اختببس
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 المإهلة؟ الكوادر جودو/22س

 . ٢هَ ًّٔٛؽ ِٓ حالٔظمخي فٟ َِٚٔش حٌَ٘وش ٠ّٕق -

 حٌّوظخٍ حٌٕظخَ ٌظطز١ك حٌّوظٍفش حٌىٛحىٍ طي٠ٍذ ٠ًٔٙ -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -
  :خالل من لدٌها والضعف القوة نقاط على الدولٌة المنظمة تتعرف

 المنظمة ثقافة -أ
 الخارجٌة البٌبة تحلٌل -ب
 داخلٌةال البٌبة تحلٌل- ج
 االستراتٌجٌة التحالفات -د

 
 : منها تطورات عدة الدولٌة المالٌة البٌبة شهدت

 .واألتمتة التقنٌة .ب                   .العملٌات حجم فً الهابلة الزٌادة .أ
 .سبق ما جمٌع .د                               .الجدٌدة المالٌة السلع .ج
 

 : األجنبً الصرف قأسوا أكبر اآلتً من واحدة
 .بارٌس سوقد.            .نٌوٌورك سوق .ج              طوكٌو سوق .ب             .لندن سوق .أ
 

 : الفوابد بؤسعار سعرها وٌتؤثر والحكومات الشركات تتبعها تموٌل وسٌلة
 .األسهم .د          .السندات .ج         .األجل قصٌرة القروض .ب     .األجل طوٌلة القروض .أ
 

 : العالم فً بورصة أكبر رابع بها
 .فرنسا د               السعودٌة .ج                .أمرٌكا .ب                .الٌابان .أ
 

 جعلتها والتً المالٌة االستثمارٌة األدوات فً الجدٌدة واالبتكارات اإلبداعات إلى المإدٌة األسباب أهم من
 : محدودة غٌر

 .المتعاملٌن زٌادة .ب                  .النتعاشا .أ
 .ب  +أ .د            .المنتج رخص .ج
 

 تبادل أو المصارف بٌن الشراء أوامر وإرسال تلقً أو الملكٌة لنقل المعامالت سهلت ................
 : البورصات فً األسهم

 .المالٌة األوراق انتشار .ب                         .واألتمتة التقنٌة .أ
 .سبق مما لٌس .د              المالٌة المإسسات حجم كبر .ج
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 المحاضرة العاشرة

 ٚحٌظَٜفخص أ٘يحفٙخ ٚ حٌّٔظمزً فٟ حٌَ٘وش ٍٓخٌش طلي٠ي هالٌٗ ِٓ ٠ظُ ِظىخًِ ٔظخَ..٘ٛ...............  /1س

 ؟اآلجل طوٌلة لفترة سٌحدث لما وتوقع تنبإ عملٌة هو.......... اْٚ ًٌه ٌظلم١ك حٌالُِش

 ِفَٙٛ ػ١ٍّٗ حٌظوط٢١ -                      ِفَٙٛ حٌظوط٢١ حالٓظَحط١ـٟ -
 

 َِحكً ػ١ٍّٗ حٌظوط٢١ ؟ /0ّ

 ٟٚغ حالفظَحٟخص  -ؿّغ حٌّؼٍِٛخص ٚطم١١ُ حٌٟٛغ حٌّخٌٟ        -طلي٠ي حال٘يحف        -

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق -طٕف١ٌ حٌوطٗ ٚطم٠ُٛ حٌٕظخثؾ            -حٌزيحثً ٚحالهظ١خٍ      طلي٠ي  -
 

 ؟حالٓظَحط١ـٟ حٌظوط٢١ أ١ّ٘ش /3ّ

ُحٌّٔظمزً فٟ حٌّٕ٘ؤس ط١ِّّ ِـخالص طلي٠ي ٠ظ 

ُ١ز١ؼظٙخ ٚ اِىخٔخطٙخ ِغ ٠ظالءَ رّخ ٚأٔ٘طظٙخ أػّخٌٙخ الصِـخ طلي٠ي ٠ظ 

ٌٍّٕٓ٘ؤس حٌّٔظمز١ٍش ٚحٌظٕخفْ حٌظ١ِّّ ِـخالص ط١ّٕش ٚ طط٠َٛ ٠ّى 

ًٙٔحٌز١جش طغ١َحص طٛلغ ٠ 

ًٌٍّٕ٘ؤس ِٔزك أٌحٍ ٔظخَ ٠٘ى 

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق 
 

 أٚ حٓظَحط١ـ١ش حٌّٕ٘ؤس هالٌٙخ ِٓ طزٕٟ حٌظٟ حٌظَٜفخص ٚ حٌمَحٍحص ؿٍّش ػٓ حالٓظَحط١ـ١ش حإلىحٍس ِفَٙٛ /1ّ

 ؟أ٘يحفٙخ ٌظلم١ك فؼخٌش حٓظَحط١ـ١خص

-  Jauch & Glaueck                   - P.Kotler                      - وً ِخٓزك ٛل١ق 

 ٚ أ٘يحفٙخ طليى ٚ حٌوخٍؿ١ش رز١جظٙخ ػاللظٙخ حٌّٕ٘ؤس هالٌٙخ ِٓ طظزٕٝ ػ١ٍّش ِفَٙٛ حإلىحٍس حالٓظَحط١ـ١ٗ /1ّ

 حٌّّخٍٓش حٌٕ٘خ١خص ٌىً حألػّخي ِلفظش رّٕٛ حٌّظؼٍمش حٓظَحط١ـ١خطٙخ

- Jauch & Glaueck                    - P.Kotler                      - وً ِخٓزك ٛل١ق 

 ؟فٟٙ ، لز١ٍش ػ١ٍّش حالٓظَحط١ـ١ش حإلىحٍس وْٛ /1ّ

 ػ١ٍّٗ ِٔظَّس كخ١ٌٗ ِٚٔظمز١ٍٗ -ػ١ٍّٗ ِٔظَّس ِٔظمز١ٍٗ      -ػ١ٍّٗ ِٔظَّس كخ١ٌٗ              -

  حالىحٍس حالٓظَحط١ـ١ٗ؟ َِحكً طظ٠ّٓ /1ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -        ػ١ٍٙخ حٌَلخرش -             طٕف١ٌ٘خ -     حالٓظَحط١ـ١ش ١ٛخغش -

 ؟ رىٛٔٙخ حالٓظَحط١ـٟ حٌظوط٢١  ػٓ طظ١ِّّ  حالٓظَحط١ـ١ش حألىحٍس /8ّ

  ػ١ٍّٗ ى٠ٕخ١ِى١ٗ ِظٛحٍٛٗ -خ١ِى١ٗ ِظمطؼٗ                ػ١ٍّٗ ى٠ٕ -ػ١ٍّٗ ى٠ٕخ١ِى١ٗ            -

 : االستراتٌجٌة اإلدارة مراحل /9ّ

 لــكـــال -    حٌظم٠ُٛ ٚ حٌَّحؿؼش َِكٍش -   حالٓظَحط١ـ١ش طٕف١ٌ َِكٍش -    حالٓظَحط١ـٟ حٌظوط٢١ َِكٍش -
  :كونها االستراتٌجٌة اإلدارة عن ٌعرف -
 االستراتٌجً التخطٌط من جزء -                    ٌجًاالسترات للتخطٌط سابقة مرحلة -
 االستراتٌجً التخطٌط مراحل من مرحلة -                     االستراتٌجً التخطٌط على مشتملة -

 

 حٌي١ٌٚش ح٢ٓٛحق اٌٝ حٌيهٛي حٓظَحط١ـ١ش كٛي ؿيي ٕ٘خن /13س
 )حٌظخَ حٌظٍّه( 100% رٕٔزش ٌٍَّ٘ٚع طٍّه -

 %100ِٓ ألً حٌظٍّه ٔٔزش ف١ٙخ طىْٛ )َحوشٗ ( ِ٘ظَوش حٓظؼّخٍحص -

 كل ماذكر صحٌح  -           حٓظَحط١ـ١ش طلخٌفخص -

 ؟ التام التملك استراتٌجٌة /11س

  100%رٕٔزش حالٓظؼّخ٠ٍش حٌَّ٘ٚػخص طٍّه ٠ؼٕٟ -

 50% رٕٔزش حالٓظؼّخ٠ٍش حٌَّ٘ٚػخص طٍّه ٠ؼٕٟ -

 عؤال اختببس
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 أمر ٘ٛ ٚ ،الربحٌة تحقٌق وٌح ٚ السوق فً ممٌز تواجد لتحقٌق آلسرعا حٌط٠َمش حالٓظَحط١ـ١ش ٌٖ٘ طؼي /12س

 الجنسٌات متعددة تفضله الشركات
 استراتٌجٌه الشراكه  -            استراتٌجٌه التملك التام -

 

 :التام التملك استراتٌجٌة فً -
  المشروع إدارة فً محلً مستثمر مع الجنسٌات متعددة الشركة تشترك -
  ممٌز بشكل السوق فً األسرع واجدالت الجنسٌات متعددة للشركة ٌحقق -
  المضٌف البلد من حكومٌة وجهات الجنسٌات متعددة الشركة قبل من المشروع ٌدار -
 المشروع إلدارة آخر طرف مع التعامل إلى الجنسٌات متعددة الشركة تضطر -

 

 :هً الدولٌة لألسواق دخول فً الجنسٌات متعددة الشركات لدى عادة المفضلة االستراتٌجٌة -
  الشراكة استراتٌجٌة -
  التام التملك استراتٌجٌة -
  الجزبً التملك استراتٌجٌة -
 المال رأس من % 11 عن ٌقل ال ما تملك خٌار -

 

 )مكرر (:ممكنة ربحٌة أعلى وتحقٌق السوق فً التواجد لتحقٌق واألسرع المفضلة االستراتٌجٌة تعد -
 التام التملك استراتٌجٌة -
 الشراكة استراتٌجٌة -
 التدرٌجً الدخول ةاستراتٌجٌ -
 ذكر مما لٌست -

 

 :أنه االستراتٌجً التحالف عن ٌعرف
 فقط المتنافسة غٌر المنظمات بٌن ٌتم -
 ما مشروع فً للدخول أكثر أو شركتٌن بٌن ٌعقد قد -
 فقط المتنافسة المنظمات بٌن ٌتم -
 األجل قصٌرة االتفاقٌات على ٌقتصر -

 
 افضل تحقٌق وبالتالً الممٌز تواجد من جنسٌات متعددة الشركات نتمك التً لالسواق الدخول استراتٌجات ضمن من

 استراتٌجٌة علٌها ٌطلق االستراتٌجٌة هذه, االرباح
 شراكه -
 تام تملك -
 تحالف -
 االندماج -

 : انه األستراتٌجً تحالف عن ٌعرف
 منافسة وغٌر منافسة شركات بٌن تعاونً اتفاق -
 األجل طوٌل اتفاق -
 األجل قصٌر اتفاق -
 ج+أ -

 
 

 ؟ الكامل التملك تفضٌل اسباب /13س

حٌّ٘ظَوش حالٓظؼّخٍحص ػٓ ١ٓجش طـخٍد ِٓ ٌي٠ٙخ ِخ 

ٟٔح٢ؿخٔذ حٌَ٘وخء ِغ حٌؼمش ِٔظٜٛ طي 

َحٌّل١١ٍٓ ح٢ُٓٙ كٍّش ِٓ حٌظؤوي ػي 

ٍٝحٌّ٘ظَن حٌَّ٘ٚع فٟ حٌظٛظ١ف ١ٓخٓخص كٛي حٌّٜخٌق طؼخ 

ف١ٗ حٌَ٘حوش رلٜش ح٢ؿً ٠ٛ١ً حالكظفخظ ٛؼٛرش 

ِ خًوَ ٛل١قؿ١ّغ 

 
 

 اعئهّ 5اخز يٍ ْبنفقشة  عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس

 عؤال اختببس
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 ٌٍظٍّه حٌّؼٍٝ حالٓظَحط١ـ١ش ٔـخف أْ حٌي١ٌٚش حٌّٕ٘آص طَٜ المثلى و المشترك التملك استراتٌجٌة شروط/14س

  :ٟ٘ ػٛحًِ  5طٛفَ ٠ظطٍذ حٌّ٘ظَن
َح٢ؿٕزٟ حٌٔٛق فٟ ٌٍّٕ٘ؤس حٌظٕخفٟٔ حٌَّوِ طٛف 

َِمز١ٌٛٓ َٗوخء طٛف 

َؼخلي٠ٓحٌّظ حٌطَف١ٓ حٌظِحَ ٠ٌّخْ لخ١ٔٛٔش ل١ٛى طٛف 

َحٌَلخرٟ حٌٕظخَ ٌٕـخف ح٠ٍَٚ٠ٌش حالكظ١خؿخص طٛف 

حٌّٕفؼش / حٌىٍفش ػاللش ىٍحٓش 
 كل ماذكر صحٌح 
 :ٌلً ما المشترك للتملك المثلى االستراتٌجٌة نجاح عوامل من إن
 البعض لبعضهم الشركاء قبول -أ

 األجنبً السوق فً للمنشؤة التنافسً المركز توفر -ب
 األطراف جمٌع حقوق تضمن ونٌةقان قٌود وجود -ج
 ذكر ما جمٌع- د
 
 

وذلك  حٌّ٘ظَوش حالٓظؼّخٍحص هالي ِٓ حٌٔٛق فٟ حٌظي٠ٍـٟ حٌيهٛي ٚ ٌٍَ٘حوش حٌي١ٌٚش حٌّٕ٘ؤس ط٠طَ/01ّ
 لنتٌجه 

ٓأو - حٌزٍيحْ رؼٞ ٌمٛح١ٔ 
ًح٢هَٜ حٌظَٚف رؼٞ رفؼ 
كل ماذكر صحٌح 

 

 ح١٠ٌّف حٌزٍي فٟ رخٌَ٘حوش ؿي٠يس َٗوش أ٘خء فٟ ِل١ٍش َٗوش ِغ حٌـ١ٕٔخص حٌّظؼيىس حٌَ٘وش ِٔخّ٘ش/01ّ

 حٌطَف١ٓ ٌىال ح٢ٛٛي ٚ حالٌظِحِخص ِٓ ؿٍّش روٜٛٙ حٌظفخٚٝ ٠ظُ ك١غ

 بااللتزامات هنا نقصد -                   الشراكة استراتٌجٌة تتضمن -
 

 أٚ ر١ؼخ حٌّل١ٍش ٌٍَ٘وش ح٢هَٜ حٓظؼّخٍحطٙخ أٚ هزَطٙخ ٚ ِٛظف١ٙخ، ٚ ألٌٛٛٙخ، حٌي١ٌٚش حٌّٕ٘ؤس ٔمً/01ّ

 (ح٢ؿٕز١ش حٌَ٘وش ػٍٝ حٌّل١ٍش حٌَ٘وش ِٓ ( حٌؼىْ أٚ طؤؿ١َح

 بااللتزامات هنا نقصد -                   الشراكة استراتٌجٌة تتضمن -
 

 : أِؼٍظٙخ ِٓ ٚ . كٜش أٚ ػمي ٗىً ػٍٝ كمٛلخ حٌّظزخىٌش حالٌظِحِخص ٌٖ٘ ػٍٝ ٠ظَطذ/01ّ

 Trade حٌظـخ٠ٍش حٌؼالِش  -                       Copy Rights حٌٕٔن -

       Skills & Knowledge حٌّؼَفش ٚ حٌّٙخٍحص -                 Patents حالهظَحع رَحءحص -

 وً ِخًوَ ٛل١ق     -
 

 أساس على ٌكون أن المشروع اختٌار فً الدولٌة المنشآت تراعً/13س

 حٌظؼخلي ٚ حٌٍّى١ش -

 حٌَ٘وش حٌي١ٌٚش، حٌّٕ٘ؤس ( رخالطفخق حٌؼاللش ًحص ٌأل١َحف ظزخىٌشحٌّ حٌميٍحص كيٚى فٟ حٌظ٘غ١ً ١ٓخٓش -

 ح١٠ٌّفش حٌلىِٛش ٚ حٌّل١ٍش،

 وً ِخًوَ ٛل١ق

 

 ِٓ ّٟٓ حالطفخل١خص حٌظٟ طلًٜ ر١ٓ حٌَ٘وٗ حٌّل١ٍٗ ٚحٌّٕ٘ؤس حٌي١ٌٚٗ ػمٛى حٌظىٌٕٛٛؿ١خ/01ّ

حٌؼمٛى حٌَ٘حوش، حٌظٍّه، ( ٌّزخَٗح حالٓظؼّخٍ ػٍٝ ٌإلٔفخق ح٢ؿٕز١ش حٌَ٘وش ٌيٜ ح٢ِٛحي طظٛفَ ال ػٕيِخ( 

حٌَّ٘ٚع اىحٍس ِٓ طّىٕٙخ ػيَ أٚ ح٢ؿٕز١ش، حٌَ٘وش ٌيٜ حٌالُِش حٌوزَس طظٛفَ ال ػٕيِخ 

ِزخَٗ حٓظؼّخٍ ٗىً فٟ حٌٔٛق اٌٝ ٌيهٛي ٛؼزش ل١ٛى ٚؿٛى أٚ حٌٔٛق، فٟ ل٠ٛش حٌّٕخفٔش طىْٛ ػٕيِخ 

ح١٠ٌّف حٌزٍي فٟ ١ٓخ١ٓش ِوخ١َ ٕ٘خن ٠ىْٛ ػٕيِخ 

ِخًوَ ٛل١قو ً 
 

 

 فقشات  4جبءت يُٓب  عؤال اختببس

 عؤال اختببس
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 ٟ٘ ػزخٍس ػٓ ؟ االستراتٌجً التحالف/21س

أٚطٍّه حٓظؼّخٍ فَٙ ػٓ ِظٕخفٔش غ١َ أٚ ِظٕخفٔش َٗوخص ر١ٓ طؼخ١ٔٚش حطفخل١ش 

حٌّ٘خ٠ٍغ اكيٜ كٛي طلخٌف فٟ ٌٍيهٛي أوؼَ أٚ َٗوظ١ٓ ر١ٓ حٌظلخٌفخص طؼمي 

ٓؿي٠ي ِٕظؾ طط٠َٛ فٟ طؼخْٚ( شِؼ١ٕ ِ٘ىٍش كً طظ٠ّٓ ح٢ؿً ل١َٜس حطفخل١ش : حٌظلخٌف ٠ىْٛ ِّى ( 

 وً ِخًوَ ٛل١ق 
 :أنه االستراتٌجً التحالف عن ٌعرف

  فقط المتنافسة غٌر المنظمات بٌن ما ٌنشؤ -
  ما مشروع ملكٌة فً للدخول أكثر أو شركتٌن بٌن ٌعقد قد -
  فقط المتنافسة المنظمات بٌن ٌنشؤ -
 األجل طوٌلة االتفاقٌات على ٌقصر -
 

 :ب ٌسمى ذلك فإن ما مشروع ملكٌة فً تحالف فً شركتٌن تدخل عندما
 التنافسً التحالف - أ

 االستراتٌجً التحالف - ب

 األجل طوٌل التحالف - ت

 األجل قصٌر التحالف - ث
 

 التحالف االستراتٌجً ؟  أمثلة من/22س

GM ِغ Toyota َ1494 ػخ 

 ٓر١ Kodak ٚ Canon ح٢ٌٚٝ ِشػال طلض طزخع ط٠َٜٛ ٚ ٔٔن آالص ح٢ه١َس طٕظؾ ك١غ 

Motorola & Toshiba 

  ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق 
 

 أسلوب إلى الدولٌة،فتعتمد اآلسواق إلى للدخول الدولٌة المنشؤة تواجه نظراً للصعوبات التً/23س

 حٍٓٛد حٌظٍّه حٌظخَ  -                 حٍٓٛد حٌظلخٌف -حٍٓٛد حٌَ٘حوٗ                   -
 

 تراتٌجًاالس التحالف قٌام من اسباب/24س

 ( Motorola & Toshiba, 1987 ( حٌٔٛق اٌٝ حٌيهٛي ط١ًٙٔ -

 ُٓؿي٠ي ِٕظؾ ٌظط٠َٛ حٌلخؿش ػٓ طٕ٘ؤ حٌظٟ حٌؼخرظش حٌظىخ١ٌف طمخ 

 وً ِخًوَ ٛل١ق
 

 NEC ِٕلض حٌّمخرً ٚفٟ NEC َٗوش اٌٝ حٌىّز١ٛطَ أؿِٙس رظط٠َٛ حٌوخٛش طم١ٕظٙخ ٚ ِٙخٍحطٙخ رٕمً/01ّ

  حإلٌىظ١َٔٚش ٚح٢ؿِٙس حٌظٔـ١ً صِؼيح ٕٛخػش ِـخيفٟ   AT&Tاٌٝ

  Philipsَٗوش -         AT&Tَٗوش -
 

 حٌٌٞ ٚ حٌّيِؾ حٌَلّٟ حٌٕظخَ ط٠ٛٔك ٚ ٌظ١ٕٜغ Matsushita َٗوش ِٕخفٔظٙخ ِغ حٓظَحط١ـٟ رظلخٌف/01ّ

 َٗوش ٌّٕخفٔش طىظ١ىٟ اؿَحء رّؼخرش حٌظلخٌف ٠ؼظزَ ف١ٗ حٌَحثيس  Philipsَٗوش طؼظزَ

  Philipsَٗوش -         AT&Tَٗوش -
 sony شركة لمنافسة الرقمً النظام وتسوٌق لتصنٌع matsushita شركة مع بالتحالف Philips شركة قامت
 ٌعتبر

  sony شركة لمنافسة استراتٌجٌا اجرابٌا -
 Philips لشركة تطوٌرا اجرابٌا -
  sonyشركة لمنافسة تكتٌكٌا اجرابٌا -

 شركات ثالث بين تنسيقيا اجرائيا -

 

 

 
 

 جبءت فقشة يُٓب  عؤال اختببس

  عؤال اختببس

 انغؤالالحظٕا ُْب عكظ   عؤال اختببس

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس
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 استراتٌجٌة تحالفات فً الشركات من تدخل الهدف و الدافع كان/21س

حػظمخى Philips ِْغ حالٍطزخ١ رؤ Matsushita ٔظخَ آٍخء ػٍٝ ٠ٔخػي لي DOC ٍؿي٠ي طمٕٟ وّؼ١خ 

 حإلٌىظ١َٔٚش ٚح٢ؿِٙس حٌظٔـ١ً ِؼيحص ٕٛخػش ِـخي فٟ

ِٕخفٔش Philips ٌَ٘وش Sony ٟطمَٛ أْ رٗ أٍحىص ٚ ِٕخفْ، ٛغ١َ ِيِؾ ؿٙخُ رظط٠َٛ لخِض حٌظ 

 َٗوش ٌّٕخفٔش طىظ١ىٟ اؿَحء رّؼخرش حٌظلخٌف ٠ؼظزَ حٌ٘ىً فزٌٙح . ؿي٠يس ف١ٕش ِؼخ١٠َ ربٍٓخء

ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق 
 

 ؟االستراتٌجٌة التحالف محددات/22س

 وً ِخًوَ ٛل١ق -فَٙ حٌٔٛق       -                  حٌظىٌٕٛٛؿٟ حٌظميَ -     حلظٜخى٠ش -
 

فٟ حٌزيحثً حالٓظَحط١ـ١ٗ  حٌظٟ طزٕظٙخ حٌَ٘وخص حٌّظؼيىس حٌـ١ٕٔخص فٟ   ٘خِش أىٚحٍح ٠ٍؼزخْ ػخِالْ ٕ٘خن/09ّ

 ٕٛخػخص ػي٠يس ؟

  وً ِخًوَ ٛل١ق -حٌظط٠َٛ ٚحٌزلغ              -                 حٌـي٠ي ح٢ؿٕزٟ ٌٍٔٛق حٌيهٛي -
 

 ؟ والتطوٌر البحث من مزاٌا/33س

 عالمً نطاق على العمل تركٌز -االستراتٌجٌة           التحالفات -

 ،الشركاء بٌن المتبادلة االلتزامات و التكلفة هما االستراتٌجٌة التحالفات فً مهمان جانبان -

 الخدمات و للسلع التطوٌر و البحث -

 كل ماذكر صحٌح -
 

 عأرلخ حٌىّز١ٛطَ، أؿِٙس طط٠َٛ حٌطخثَحص، رٕخء ( حٌظلخٌفخص ٌٕ٘ٛء حٔظ٘خٍح ح٢وؼَ ٘ٛ ح٢ٍٓٛد ٌ٘ح/30ّ

 ) حٌن .. ح١ٌٔخٍحص ٚ حٌٍٛحػ١ش، حٌٕٙيٓش

 عالمً نطاق على العمل تركٌز -          االستراتٌجٌة التحالفات -

 ،الشركاء بٌن المتبادلة االلتزامات و التكلفة هما االستراتٌجٌة التحالفات فً مهمان جانبان -

 الخدمات و للسلع التطوٌر و البحث -
 

 ٠ىْٛ ال لي ح٢ك١خْ ِٓ وؼ١َ ٚفٟ حٌظميَ، ػخ١ٌش طط٠َ٠ٛش رلٛػخ ٚ شِالثّ حلظٜخى٠ش ظَٚفخ ٚؿٛى ٠ظطٍذ/30ّ

 حٌـي٠يس حٌٔٛق فٟ حٌظلخٌف رٙخ ١ٕٓفَى حٌـي٠يسحٌظٟ ح١ٌِّس أّخ ٚ ٌٍظلخٌفخص، رخٌٕٔزش ح٢ٌٚٝ حٌّ٘ىٍش ٘ٛ حٌٔٛق

 حٌطز١ش ح٢ؿِٙس حٌوف١فش، حٌى١ّخ٠ٚش ٚ ح٢ى٠ٚش، وٜٕخػخص حٌٜٕخػخص ِٓ حٌؼي٠ي ػٍٝ ٠ٕطزك ِخ ٌ٘ح

 عالمً نطاق على العمل تركٌز -االستراتٌجٌة           التحالفات -

 ،الشركاء بٌن المتبادلة االلتزامات و التكلفة هما االستراتٌجٌة التحالفات فً مهمان جانبان -

 الخدمات و للسلع التطوٌر و البحث -
 

 حٌّوخ١َس ػٓ ّظَطزشحٌ حٌظىخ١ٌف طمخُٓ ٚ ٌي٠ٗ حٌّظٛفَس حٌميٍحص حٓظويحَ ػٍٝ ١َف وً ٠ٔخػي ٌ٘ح/33ّ

 ِوخ١َ أٞ حلظٔخَ حٌَ٘وظخْ وز١َس،فزبِىخْ أِٛحي ح٢ؿً،ٍٚإّٚ ٠ٛ١ٍش حٌظلخٌفخص ٌيٜ طٕوفٞ حٌّوخ١َسٚ

 ،الشركاء بٌن المتبادلة االلتزامات و التكلفة هما االستراتٌجٌة التحالفات فً مهمان جانبان -

 الخدمات و للسلع التطوٌر و البحث -
 

 ٌٍٍٔؼش حٌّىٛٔش ح٢ؿِحء ِٓ ؿِء رظط٠َٛ ٚحكيس وً طظىفً ك١غ حٌظط٠َٛ ٚ حٌزلغ ػ١ٍّش حٌَ٘وخص طظمخُٓ/31ّ

 . حإلٌىظ١َٔٚش حٌٜٕخػخص حٌٜٕخػ١ش، حٌّؼيحص ح١ٌٔخٍحص، حٌطخثَحص، رٕخء ( حٌٜٕخػٟ رخٌٍٔغ هخٙ.)

 ،الشركاء بٌن المتبادلة االلتزامات و التكلفة هما االستراتٌجٌة التحالفات فً مهمان جانبان -

 الخدمات و للسلع التطوٌر و البحث -
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 االستراتٌجٌة التحالفات منافع/35س
ِىٍّش ِٛحٍى 

حٌّوخ١َ فٟ حٌّ٘خٍوش 

ًحٌّٕخفٔش طم١ٍ 

ّحٌيٌٟٚ ٌٍٔٛق حٌٛٛٛي ٚٚلض حٌّخي ٍأ 

  ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق 
 

 شرٌك عن تبحثو الخارج فً مشروعها إدارة من تمكنها التً الالزمة الخبرة األجنبٌة الشركة لدى تتوفر ال عندما
 :علٌه ٌطلق االتفاقٌات من آخر شكل فً تدخل أن ,محلً

 المباشر االستثمار -أ
 التصنٌع عقود -ب
  )الترخٌص  (التكنولوجٌا عقود- ج
 ذكر مما لٌست -د

 

 : فً ٌتمثل األسواق هذه اختٌار عوامل أحد فإن جدٌدة أسواق إلى الدخول الشركات تقرر عندما
 .النوعً االتثمار ضمان .د          .التجارة حرٌة .ج             تهدٌداتال .ب      الفرص .أ
 

 : إلى االستراتٌجٌات دٌفٌد قسم
 .نوعٌن .د              .أنواع خمسة .ج              .أنواع أربعة .ب           .أنواع ثالثة .أ
 

 : االستراتٌجً التخطٌط مستوٌات من لٌست اآلتً من واحدة
 .محلٌا الصناعة مستوى .د  .التابعة الشركة مستوى .ج     .الوحدة مستوى .ب       .الشركة رباسة مستوى .أ
 

 : األجنبً السوق دخول استراتجٌات من
 .ذكر مما شٌا لٌس .ج                .التروٌج .ب           .الخارجً للسوق التصدٌر .أ
 

 : االستراتٌجً التطبٌق أقسام من
 .ج  +ب .د        .السٌاسٌة األوضاع .ج      .االقتصادٌة األوضاع .ب       .الوظٌفٌة البرامج ضعو .أ
 

 : البٌبة دراسة موضوعات من
 .سبق مما لٌس .د              .ب  +أ .ج      .الخارجٌة البٌبة دراسة .ب       .الداخلٌة البٌبة دراسة .أ
 

  : أهدافها وتخدم شركةال توجه تعكس إرشادٌة قواعد هً
 .سبق ما جمٌع .د                .السٌاسات .ج       .اإلرشادات .ب       .المعلومات .أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو
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 الوحاضشة الحادَه ػشش

 ٚحٌّئػَس حٌٛظ١ف١ش رخٌؼاللخص حٌوخٛش حٌمَحٍحص ِٓ ٍٍٓٔش طظوٌ حٌظٟ حالىحٍس طٍه حٔٙخ ػٍٝ حٌز٠َ٘ش حٌّٛحٍى اىحٍس /0ّ

 ؟ حٌّٛظف١ٓ ٚفؼخ١ٌش حٌّٕظّش فؼخ١ٌش فٟ

- George Milkovech            - Michael Poole                      - وً ِخًوَ ٛل١ق 
 

 ا١خٍ فٟ ػ١ٍُٙ ٚحٌّلخفظش ٚطط٠َُٛ٘ حالفَحى رخٓظمطخد حٌوخٛش حٌؼ١ٍّش حٔٙخ ػٍٝ حٌز٠َ٘ش حٌّٛحٍى اىحٍس /0ّ

 ح٘يحفُٙ ٚطلم١ك حٌّٕظّش ح٘يحف طلم١ك

- ovechGeorge Milk            - Michael Poole                      - وً ِخًوَ ٛل١ق 
 

 ؟رؤٔٙخ البشرٌة الموارد إدارة تعرف /3ّ

 (حٌّٕظّش فٟ حٌؼخ١ٍِٓ ِىخفؤس ٚ طلف١ِ ٚ طي٠ٍذ ٚ ٚطط٠َٛ ٚحهظ١خٍ ٚطٛظ١ف رخٓظمطخد طوظٚ حٌظٟ)
 

 ؟حٌظخ١ٌش حٌّفخ١ُ٘ ١خٍا فٟ طؼًّ ٘خِش حٓظَحط١ـ١ش اىحٍس Michael Alvert ٠ؼظزَ٘خ /1ّ

ٌٍّٕظّش حٌ٘خًِ حالٓظَحط١ـٟ حٌظوط٢١ فٟ حٗظَحوٙخ 

ٍٚوفخءس رفؼخ١ٌش ٚطط٠َٛ٘خ اىحٍطٙخ ٠ـذ حٓظؼّخ٠ٍش حٛٛال ) حٌزَ٘ٞ حٌؼَٕٜ ( حٌّٛظف١ٓ حػظزخ 

ُّٜحٌٛظ١ف١ش ١ّٚٛكخطُٙ حاللظٜخى٠ش حٌّٛظف١ٓ ِظطٍزخص ِغ ٠ظٛحفك ر٘ىً ح١ٌٔخٓخص ٚطؼي ، حٌزَحِؾ ط 

 ًوَ ٛل١قوً ِخ 
 

 ؟ النها البشرٌة بالموارد االهتمام لماذا/1ّ

 حٌؼًّ ِـخي فٟ حٌٛظ١فٟ حٌّٕخم ط١ٙجش ػٍٝ طؼًّ -

 ٚحٌظٕخٓك حٌظٕخغُ ٠لمك ر٘ىً حٌز٠َ٘ش حٌّٛحٍى اىحٍس ٚٔ٘خ١خص ١ٓخٓخص ٚاػيحى ط١ُّٜ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 ِٓ ٚظخثف اىحٍس حٌّٛحٍى حٌز٠َ٘ٗ ؟ /1ّ

 طم٠ُٛ حالىحء -      طوط٢١ حالكظ١خؿخص حٌز٠َ٘ٗ    -         ٚحالهظ١خٍ حالٓظمطخد  -

وً ِخٓزك  -حٌظي٠ٍذ ٚحٌظط٠َٛ    -طلي٠ي حالؿٍٛ ٚحٌَٚحطذ               -                         حٌظَل١خص  -

 ٛل١ق
 

 ١ٍِْٛ 13 رلٛحٌٟ حٌـ١ٕٔخص حٌّظؼيىس حٌَ٘وخص طٛفَ٘خ حٌظٟ حٌٛظخثف ػيى حْ حٌّظليس حالُِ ِٜخىٍ طميٍ /7ّ

 ؟حٌٕخ١ِش حٌيٚي ِٓ 61% ِٕٙخ ، ظ١فشٚ

 هطؤ  -                ٛق  -
 

 االجنبٌة؟ االستثمارات فً التوسع عن تنتج التً التوظٌف عملٌة فً المإثرة العوامل /1ّ

حٌل٠ٛ١ش حالٓظؼّخٍحص ِٓ ؿِء حٌَّ٘ٚع وخْ حًح 

ٜحٌّلٍٟ حٌٔٛق فٟ حالٔظخؿ١ش حٌمطخػخص فٟ حالٓظؼّخٍ حٌّٕخم ِالثّش ِي  

 وً ِخٓزك ٛل١ق 
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ّ9/ 

 
 )ِىٍَ: ( حٌز٠َ٘ش حٌّٛحٍى ػٍٝ حألؿٕز١ش حالٓظؼّخٍحص طليػٙخ حٌظٟ حإل٠ـخر١ش حٌّزخَٗس حٌظؤػ١َحص ِٓ

 حٌّل١ٍش حٌؼخٍِش حٌمٜٛ اٌٝ ؿي٠يس ف١ٕش هزَحص ٔمً -أ

 حٌّل١ٍش حٌؼخٍِش حٌمٛس اٌٝ ؿي٠يس اىح٠ٍش هزَحص ٔمً -د

 ح١٠ٌّف ٌزٍيح فٟ اٟخف١ش ٚأػّخي ٚظخثف حٓظليحع -ؽ

 ح١٠ٌّف حٌزٍي فٟ حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وش فَٚع فٟ ٌٍؼًّ وفخءحص ؿٌد -ى
 

 :حٌز٠َ٘ش حٌّٛحٍى ػٍٝ حألؿٕز١ش حالٓظؼّخٍحص طليػٙخ حٌظٟ حإل٠ـخر١ش حٌّزخَٗس حٌظؤػ١َحص ِٓ

 حٌّل١ٍش حٌؼخٍِش حٌمٜٛ اٌٝ ؿي٠يس ف١ٕش هزَحص ٔمً -أ

 حالٔظخؿ١ش فٟ ٠ُخىس ِمخرً أػٍٝ أؿٍٛ -د

 ح١ٌٌٔٛش ٚطل١ٔٓ حٌَ٘حث١ش حٌمٛس ٠ُخىس -ؽ

 ح١٠ٌّف حٌزٍي فٟ حٌـ١ٕٔخص ِظؼيى حٌَ٘وخص فَٚع فٟ ٌٍؼًّ وفخءحص ؿٌد -ى

 

  .حٌّل١ٍش حٌَ٘وخص طؼَٟٗ ٌّخ رخٌّمخٍٔش َِطفؼش كٛحفِ ٚ طؼ٠٠ٛخص حٌـ١ٕٔخص حٌّظؼيىس حٌَ٘وخص طميَ/01ّ

 : ًٌه ٍٚحء ِٓ ٚ٘يفٙخ

ح١٠ٌّف حٌزٍي فٟ ح١ٕ١ٌٛش حٌَ٘وخص فٟ حٌؼخٍِش حٌّل١ٍش حٌف١ٕش ٚ حالىح٠ٍش حٌّٙخٍحص أف٠ً حٓظمطخد 

حٌزٍي ىحهً أهَٜ ِٕخ١ك فٟ حٌلٛحفِ ٚ حالؿٍٛ ٠ُخىس ػٍٝ ٠ؼًّ ؽ  .َ  .ٕ ؿخٔذ ِٓ حالؿَحء ٌ٘ح 

ًّح١٠ٌّف حٌزٍي ىحهً حٌـ١يس حٌىفخءحص ػٍٝ حٌطٍذ ٠ُخىس ػٍٝ ٠ؼ 

فٟ حٌّخي ٍأّ أىحء فٟ أوزَ ٚلٛس أػٍٝ ًػّ أظخؿ١ش ِظ٢ٓٛ حالؿٍٛ ِٓ حٌّٔظٜٛ ٌ٘ح ػٓ ٠ظَطذ 

 ح١٠ٌّف حٌزٍي فٟ حٌّل١ٍش حٌَ٘وش فٟ ػ١ٍٗ ٘ٛ ِّخ ٚحوؼَ ؽ . َ . ٕ حٌظخرؼش حٌفَٚع

 وً ِخًوَ ٛل١ق 

 )ِىٍَ(  حٌؼخىس فٟ ٟ٘ حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وخص طميِٙخ حٌظٟ حٌلٛحفِ

 حٌّل١ٍش حٌَ٘وخص طميِٗ ِّخ أوزَ -د               حٌّل١ٍش حٌَ٘وخص طميِٗ ِّخ ألً -أ

 حٌّل١ٍش حٌَ٘وخص طميِٗ ٌّخ ؿيح ِمخٍرش -ى          حٌّل١ٍش حٌَ٘وخص طميِٗ ٌّخ ِّخػٍش -ؽ

 :ٚكٛحفِ طؼ٠٠ٛخص حٌـ١ٕٔخص حٌّظؼيىس حٌَ٘وخص ػخىس طميَ

 ٌّل١ٍشح حٌَ٘وخص طؼَٟٗ ٌّخ رخٌّمخٍٔش ِٕوف٠ش -د          حٌّل١ٍش حٌَ٘وخص طؼَٟٗ ٌّخ رخٌّمخٍٔش َِطفؼش -أ

 حٌّل١ٍش حٌَ٘وخص طميِٗ ِخ ِغ ِمخٍٔش ِ٘ـؼش غ١َ -ى                      حٌّل١ٍش حٌَ٘وخص طؼَٟٗ ٌّخ ِّخػٍش -ؽ
 

 ؟ حٌٜٕخػخص ِٓ حٌىؼ١َ فٟ حالؿٍٛ ؿخٔذ اٌٝطظلٔٓ حٌظؼ٠٠ٛخص  /00ّ

 حٌىً -(     ٔمي٠ش غ١َ كٛحفِ ( حٌٕمي٠ش غ١َ حالٍِٛ ِٓ حٌؼي٠ي -     حالؿظّخػ١ش حٌويِخص -    حٌؼًّ ظَٚف -

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس

 يهًه زكصششوا عهٍهب 

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس



 10 انًُبدي                         انقحطبًَ دنٍى يحًد. دهـ                  5341 -5341انفصم اندونٍت عًبلألا إدازة 

 ؟هالي ِٓ ٌي٠ٙخ حٌؼخٍِش حٌز٠َ٘ش حٌّٛحٍى ط١ّٕش فٟ ِزخَٗس رٍٜٛس حٌَ٘وخص طؼًّ/11ّ

 حٌّٙخٍحص ِٓ حكظ١خؿخطٙخ ػٍٝ ٌٍلٜٛي حٌـخِؼخص ٚ حٌّيحٍّ ِٓ ٌٍوَؿ١ٓ حالٟخفٟ حٌظي٠ٍذ فَٙ طٛف١َ)

 (ِٙخٍحطُٙ ٠ٌِخىس ٌٍّٛظف١ٓ حٌلٛحفِ رظمي٠ُ طمَٛ وّخ حٌّطٍٛرش

 ػٍٝ حٌلٜٛي طٔظط١غ ال فبٔٙخ ٚرخٌظخٌٟ . حٌَّٟٓ حٌظؼ١ٍُ حٌٕظخَ ػٍٝ طؤػ١َ ٌٙخ ١ٌْ ػِّٛخ شحٌَ٘و /03ّ

 ؟حكظ١خؿخطٙخ

 حٌؼزخٍس هخ١جٗ  -              حٌؼزخٍس حٌٌّوٍٛس ٛل١لٗ -
 

 ؟حٌظخٌٟ حٌٕلٛ ػٍٝ ؽ . َ . ٕ حٓظَحط١ـ١خص ػٍٝ ٌٍّٛظف١ٓ حٌّطٍٛد حٌظي٠ٍذ ِـخي ٠ؼظّي /01ّ

 ظرفٌة استراتٌجٌة إتباع حالة -البسٌطة                   التكامل استراتٌجٌات -

 كل ماذكر صحٌح -التدرٌبٌة      البرامج محددات -          المعقدة التكامل استراتٌجٌة إتباع حالة -

 حٌؼّخٌش طٛظ١ف اٌٝ طٍـؤ ٌٌٌٚه . حٌظىخ١ٌف ل١ٍٍش حٌّل١ٍش حٌؼًّ ػَٚٝ رِّح٠خ أوؼَ ِٙظّش حٌَ٘وش طىْٛ /01ّ

 ؟ِليٚىس ػًّ ِٙخٍحص ػٍٝ طي٠ٍزُٙ ٚ حٌّخَ٘س ٚٗزش ّخَ٘سحٌ غ١َ

 ظرفٌة استراتٌجٌة إتباع حالة -                  البسٌطة التكامل استراتٌجٌات -

 طي٠ٍذ رَحِؾ طميَٚ حٌّلٍٟ ٌٍٔٛق حالٔظخؽ ػ١ٍّش رٙخ طَّ حٌظٟ حٌظَٚف ِليى حٌظي٠ٍذ ٚٔٛػ١ش كـُ /01ّ

 ؟حٌظخرؼش َ٘وشحٌ ِظطٍزخص ٚ حٌّل١ٍش حالكظ١خؿخص كٔذ

 ظرفٌة استراتٌجٌة إتباع حالة -البسٌطة                   التكامل استراتٌجٌات -

 ػٍٝ حٌظٕف١ٌ ٚ حٌظط٠َٛ ٠ىْٛ ك١غ ، ىػّش ٚ حٌظي٠ٍذ ٌظ١ٕٔك أوزَ كخؿش ٕ٘خن طىْٛ حٌلخٌش ٌٖ٘ فٟ /01ّ

 ؟ِؼميس طىخ١ٍِش حٓظَحط١ـ١ش إلػيحى ِّٙخ حالٌٚٝ حٌّٔظٜٛ

 التدرٌبٌة      البرامج محددات -          المعقدة التكامل ةاستراتٌجٌ إتباع حالة -

 ؟حٌز٠َ٘ش حٌّٛحٍى اىحٍس ١ٓخٓخص ِٓ ٠ِِؾ طط٠َِٛٓ ّٟٓ  /01ّ

َٚلض أٞ فٟ حٌؼ١ٍّش طظُ ( حٌَّو٠ِش أٚ حٌؼخِش حإلىحٍس اٌٝ حٌميِخء حٌظٕف١٠ٌ١ٓ حٌّٛظف١ٓ رٕمً حٌم١خ( 

ِىخْ وخْ ٌٚٛ كظٝ ٚظخثفُٙ اٌٝ كخؿش فٟ طىْٛ ٌظٟح حإلىحٍحص ػٍٝ ح٢ه٠َٓ حٌّٛظف١ٓ ط٠ُٛغ اػخىس 

 وً ِخًوَ ٛل١ق 
 

 حٌَث١ْ حٌّمَ فٟ حٌظي٠ٍذ ِٔظٜٛ ٚ ٌٕٛع ِّخػٍش حٌوخٍؿ١ش فَٚػٙخ فٟ طي٠ٍز١ش رَحِؾ ؽ . َ . ٕ طٛفَ /09ّ

 ظالف؟رخه ف١ٙخ حٌظي٠ٍذ ٔٛع ٠وظٍف ٚ ح٢َ، ٌٍَ٘وش ٞ

 حٌٜٕخػش ٚ ٌٍؼخًِ حٌٛظ١فٟ حٌّٔظٜٛ -

 ) ِ٘خٍوش حٚ ، طٍّه ( حٌٔٛق فٟ ٌٍَ٘وش حٌيهٛي حٓظَحط١ـ١ش ٔٛع -

 حٌّٔظويِش حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ١ز١ؼش -

 حٌظي٠ٍذ ٔٛػ١ش ٚ كـُ ػٍٝ طئػَ حٌظٟ ٚ حٌظخرؼش حٌَ٘وخص فٟ حٌّٔظويِش حإلىح٠ٍش ح٢ٓخ١ٌذ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 

 طي٠ٍذ رَحِؾ طٕف١ٌ Mercedes ١ٌٔخٍحص حٌّٕظـش ح٢ٌّخ١ٔش Daimler Benz - رِٕ ى٠ٍَّ َٗوش طمَٛ/01ّ

 فٟ حٌظخرؼش فَٚػٙخ فٟ ِٛظف 2511 كٛحٌٟ ٠ٕٛٓخ طيٍد. طـخ٠ٍش خالصٚو ف١ٙخ ٌٙخ حٌظٟ حٌيٚي ؿ١ّغ فٟ ١ِٕٙش

 : تدرٌب وٌتم . حٌٕخ١ِش حٌيٚي

 . حٌؼًّ ِىخْ فٟ حالٚي حٌـِء -

 حٌّلخَٟحص لخػخص فٟ طي٠ٍزٗ ف١ظُ حٌؼخٟٔ حٌـِء أِخ -

 ٌٍّٜٕغ طخرؼش كَف١ش ٍٕٚ فٟ حٌؼخٌغ حٌـِء طي٠ٍذ ٠ظُ ر١ّٕخ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
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 ح٢َ حٌزٍي ِٓ حٌّغظَر١ٓ ػٍٝ حٌوخٍؿ١ش فَٚػٙخ فٟ أػّخٌٙخ إلىحٍس حٌـ١ٕٔخص حٌّظؼيىس حٌَ٘وش طؼظّي/00ّ

 أ٠َِى١ْٛ %4 ، ٠خرخ١ْٔٛ حٌؼخ١ٍِٓ حٌّغظَر١ٓ %3ِٓ

 حٌٛظخثف حٌؼ١ٍخ أٚ حٌف١ٕٗ حٌَث١ٔ١ٗ  -

 طٕف١ٌ رَحِؾ طي٠ٍذ ١ِٕٙٗ فٟ ؿ١ّغ حٌيٚي -
 

  :ِٕٙخ حٓزخد ٌؼيس حٌٕخ١ِش حٌيٚي ِٓ حٌّل١١ٍٓ حٌّغظَر١ٓ حٌّٛظف١ٓ ػٍٝ حالػظّخى ؽ  .َ  .ٕ ريأص /00ّ

 حٌيٌٟٚ حالٔظخؽ حٓظَحط١ـ١خص فٟ حٌٍّلٛظ حٌظغ١َ -

 حٌظىٍفش ػخ١ٌش ٚ ل١َٜس حال٠َِىٟ حٌّغظَد ػًّ ك١خس ىٍٚس -

 حٌز١جخص رؼٞ ِغ حٌظفخػً ح١ٌخرخٟٔ ٚ حال٠َِىٟ حٌّغظَد ليٍس ػيَ -

 طىٍفش ألً حٌٕخ١ِش حٌيٚي ِٓ حٌّغظَد حٌّي٠َ -

 حٌّل١ٍش ر١جظٗ فٟ ٠ؼًّ وخْ اًح هخٛش ػي٠يس ر١جخص ِغ حٌظؼخًِ ػٍٝ أوزَ حٓظؼيحى حٌّلٍٟ ٌٍّي٠َ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 

 حٌظلَن لخر١ٍش ٌُٙ طىْٛ ح٠ٌٌٓ حٌي١١ٌٚٓ حٌّيٍحء ِٓ ػيى طؤ١ً٘ ٚ طي٠ٍذ ػٍٝ ؽ . َ . ٕ طؼًّ/03ّ

  : ِّخ ، ٚؿٛىُ٘ طظطٍذ حٌؼخٌُ ِٓ ِٕطمش حٞ فٟ ػ١ٍُٙ ٌٍطٍذ ٚفمخ حهَ اٌٝ رٍي ِٓ

؛ حٌّل١١ٍٓ ٌٍّي٠َ٠ٓ حٌّظي١ٔش رخٌظىٍفش ِمخٍٔش ٗؤْ ألً ح٢َ حٌزٍي ِٓ حٌّغظَر١ٓ ػٍٝ حالػظّخى ٠ـؼً -

. حٌّل١١ٍٓ حٌّٛظف١ٓ الٓظويحَ ح١٠ٌّفش حٌلىِٛخص ٠ٌغ١ٛ حٓظـخرش ٠٘ىً -

وً ِخًوَ ٛل١ق -


 حٌّٛظف١ٓ ِٓ ػيى رظي٠ٍذ َ 1441 ٕٓش فٟ لخِض ك١غ ٓح١ٌٜ فٟ حٌؼخٍِش Hp َٗوش رٗ لخِض ِخ ِؼً/01ّ

 %1حٌٝ % 21 ِٓ % ح١ٌٜٓ فٟ ح٠َِ٢ى١١ٓ حٌّغظَر١ٓ ػيى طوف١ٞ ِٓ ِىٓ ِّخ ح١١ٕ١ٌٜٓ

 حٌؼزخٍس هخ١جٗ  -                 حٌؼزخٍس ٛل١لٗ -
 

 ؟التوظٌف معٌار وفق ج . م . ش تصنٌف  /01ّ

 Geocentr . العالمً التركٌز ذات الشركات -       Ethnocentri . العرقً التركٌز ذات الشركات -

 Regiocentric . االقلٌمً التركٌز ذات الشركات -Polycentric المتعدد العرقً التركٌز ذات الشركات -

 كل ماذكر صحٌح  -
 

 ف١ٙخ ٠ىْٛٚ )حٌظخرؼش حٌَ٘وش ػٍٝ ح٢َ حٌَ٘وش ِٓ  (ٚحكي رخطـخٖ حٌّؼٍِٛخص ٔمً ٚ خالصحالطٜ ظُؼِ طظُ /01ّ

 طىْٛ ٌــ؟ )ِغظَر١ٓ  (حالَ حٌزٍي ِٓ حٌَث١ٔ١ٓ حٌّٛظف١ٓ ؼظُِ

  Geocentr .العالمً التركٌز ذات الشركات -        Ethnocentri .العرقً التركٌز ذات الشركات -
 

 :حٌظَو١ِ ًحص حٌَ٘وخص ٟ٘ حألَ حٌزٍي ِٓ حٌَث١ٔ١ٓ حٌّٛظف١ٓ ِؼظُ ف١ٙخ ٠ىْٛ حٌظٟ حٌَ٘وخص

 حإلل١ٍّٟ -ى       حٌؼخٌّٟ -ؽ            ظؼيىحٌّ حٌؼَلٟ -د حٌؼَلٟ -أ

 :ًحص حٌَ٘وخص ٟ٘ حألَ حٌزٍي ِٓ حٌَث١ٔ١ٓ ِٛظف١ٙخ ِؼظُ ٠ىْٛ حٌظٟ حٌَ٘وخص

 حٌـٙٛٞ حٌظَو١ِ -ى      حٌؼَلٟ حٌظَو١ِ -ؽ      حٌّظؼيى حٌؼَلٟ حٌظَو١ِ -د      حٌيٌٟٚ حٌظَو١ِ -أ

هً Polycentric المتعدد العرقً التركٌز ذات الشركات /01ّ

ح٢ٌّٕ ٌ٘ح ّٟٓ طؼًّ حٌظٟ حٌَ٘وخص رٙخ طظٜف حٌظٟ حٌٌحط١ش حالٓظمال١ٌش ِٓ حٔٛحع ٕ٘خن 

ِليٚى ٠ىْٛ ح٢َ رخٌَ٘وش حالطٜخي 

ٌح٢َ رخٌَ٘وش حٌؼخِش حإلىحٍس اٌٝ حٌَؿٛع ريْٚ حٌظٕظ١ّ١ش لَحٍحطٙخ حٌَ٘وش طظو 

ح٢َ وشحٌَ٘ ِغ رخٌظ١ٕٔك حالٓظَحط١ـ١ش حٌمَحٍحص حطوخً ٠ظُ وّخ 

ُح١٠ٌّف حٌزٍي ِٓ حٌّٛظف١ٓ ِؼظُ حهظ١خٍ ٠ظ 

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق  

 

 

 
 

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس

  ل اختببسعؤا
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 هً Geocentric العالمً التركٌز ذات الشركات/22س

 حالطـخ١٘ٓ فٟ حالطٜخي 

 .ح١٠ٌّف حٌزٍي فٟ حٌّٜخٌق حٓخّ ػٍٝ حالىحٍٞ حٌف٠َك ط٘ى١ً ٠ظُ ال 

. ُحٌؼخٌُ فٟ حهَٜ ِٕطمش أٞ فٟ ٓظويحُِٙح ٚ حٌؼخٌُ فٟ ِٕطمش أٞ ِٓ حٌّٛظف١ٓ حٓظمطخد ٠ظ.  

 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق 

 حٌَ٘وخص ٟ٘ أهَٜ ىٌٚش أٚ ِٕطمش أٞ فٟ الٓظويحُِٙ ىٌٚش أٚ ِٕطمش أٞ ِٓ حٌّٛظف١ٓ طٔظمطذ حٌظٟ حٌَ٘وخص

 )ِىٍَ:(ًحطخٌظَو١ِ

 حٌؼخٌّٟ -ى              حإلل١ٍّٟ -ؽ              حٌّظؼيى حٌؼَلٟ -د                   حٌؼَلٟ -أ

 أهَٜ ىٌٚش أٚ ِٕطمش أٞ فٟ الٓظويحُِٙ ىٌٚش أٞ أٚ ِٕطمش أٞ ِٓ حٌّٛظف١ٓ طٔظمطذ حٌظٟ حٌَ٘وخص طّٔٝ

 :رخٌَ٘وخص

 حٌي١ٌٚش -ى              حإلل١ّ١ٍش -ؽ          حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس -د      حٌؼخ١ٌّش  -أ
 

 هً Regiocentric . االقلٌمً التركٌز ذات الشركات/23س

ال١ٍّٟ أٓخّ ػٍٝ اىحٍطُٙ ٚ حٌّيٍحء ٚ حٌّٛظف١ٓ ٓطؼ١١ . 

حٌمَحٍحص حطوخً فٟ أوزَ حٓظمال١ٌش ٚ رٜالك١خص حالل١ّ١ٍْٛ حٌّيٍحء ٠ظّظغ . 

َٜح١٠ٌّف حٌزٍي ىحهً حاللخ١ٌُ ر١ٓ فم٢ ِلٍٜٛس حٌّيٍحء ٚ حٌّٛظف١ٓ طٕمالص ٚ كَوش طٕل 
 ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق 

 

 ؟ ِٛح١ٓ ِٓ للتوظٌف أساسٌة مصادر ثالثة ػٍٝ ؽ . َ . ٕ التوظٌف استراتٌجٌات /31ّ

 وً ِخًوَ ٛل١ق -          ػخٌغ رٍي -     ٌٍَ٘وش ح١٠ٌّف حٌزٍي -     ٌٍَ٘وش ح٢َ حٌزٍي -
 

 ؟حٌظخ١ٌش حٌٜفخص حٌّظَٗق حٌّٛظف فٟ طظٛفَ أْ ٠٘ظ١َ /46ط

ً٘حٌؼٍّٟ حٌّئ                    حالَ ح١ٌٛٓ هخٍؽ حٌؼ١ٖ فٟ حٌٔخرمش حٌوزَس     حٌظؼخًِ فٟ حٌٛى ٚ ، حٌٍزخلش 

َحٌي٠ٕٟ أٚ حٌؼَلٟ حٌظل١ِ ػي   حٌؼمخفٟ حٌظفخػً ٚ حٌظى١ف ػٍٝ حٌميٍس             كم يبركش صحٛح 

 :حٔظ٘خٍح حألؿٕزٟ حالٓظؼّخٍ ٌٙخ ٠ظؼَٝ حٌظٟ ح١ٌٔخ١ٓش حٌّوخ١َ أوؼَ ِٓ

 رخٌٍّى١ش طّْ حٌظٟ حٌّوخ١َ -ى       خٌؼ١ٍّخصر طّْ حٌظٟ حٌّوخ١َ -ؽ          حٌّٜخىٍس -د      حٌظؤ١ُِ -أ

 

  

 

  عؤال اختببس

 سكضٔا ع انتعذاد 

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس



 14 انًُبدي                         انقحطبًَ دنٍى يحًد. دهـ                  5341 -5341انفصم اندونٍت عًبلألا إدازة 

 ِىٍَ:فٟ ٌٍظٛظ١ف وّٜيٍ ح١٠ٌّف حٌزٍي ػٍٝ حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وش حػظّخى ػ١ٛد أكي ٠ظّؼً

 حٌؼًّ ِىخْ فٟ حٌّٔظَّس ح٠ٌغ١ٛ -د       حأل٠َٓش حٌظى١ف ِ٘ىالص -أ

 حٌؼخ١ٌش حٌظىخ١ٌف -ى                حالطٜخي ٛؼٛرش -ؽ
 

 :ٌٍظٛظ١ف وّٜيٍ ح١٠ٌّف حٌزٍي ػٍٝ حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وش حػظّخى ِِح٠خ ِٓ

 حألىحء ػٍٝ حٌَلخرش ٌٓٙٛش -د             حٌظىٌٕٛٛؿ١ش حٌىفخءس -أ

 حٌّل١ٍش حٌؼًّ ر١جش ِغ حالٔٔـخَ -ى  حٌَ٘وش أ٘يحف كٛي حالٌظفخف - ج
 

 :٠ٍٟ ِخ ح١٠ٌّف ٍيحٌز ِٓ حٌظٛظ١ف فٟ حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وش حػظّخى ِِح٠خ ِٓ اْ

 حٌظىٌٕٛٛؿ١ش حٌىفخءس -د            ح١٠ٌّف حٌزٍي ر١جش ِغ حٌظى١ف -أ

 حألَ حٌَ٘وش ِغ حالٔٔـخَ -ى      حٌَ٘وش أ٘يحف ِغ حٌظفخػً ٌٓٙٛش -ؽ

 :فٟ ٌٍظٛظ١ف وّٜيٍ حألَ حٌزٍي ػٍٝ حٌـ١ٕٔخص ِظؼيىس حٌَ٘وش حػظّخى ػ١ٛد أكي ٠ظّؼً

 حأل٠َٓش حٌظى١ف ِ٘ىالص -د             حالطٜخي ٛؼٛرش -أ

 ٌٍَ٘وش حٌّؼ١١ٕٓ حٌّٛظف١ٓ ٚالء حٔؼيحَ -ى             حٌَلخرش ٛؼٛرش -ؽ

  :ػّخٌش ُ٘ ىحهٍٗ ٠ؼٍّْٛ ح٠ٌٌٓ ٌالٓظؼّخٍ ح١٠ٌّف حٌزٍي ِٛح١ٕٛ

 ال١ّ١ٍش -ى           ٚحفيس -ؽ          ِل١ٍش -د       ِغظَرش -أ

 :ِٛح١ٕٟ ِٓ ٌٍظٛظ١ف حألٓخ١ٓش حٌّٜخىٍ ِٓ شِـّٛػ حٌـ١ٕٔخص ِظؼيى ٌٍَ٘وش طظٛفَ

 ٚحالل١ّ١ٍش ٚحٌّل١ٍش حٌي١ٌٚش حٌز١جش -د                                                  ؽ ٚ   د -أ

 ًوَ ِّخ ١ٌٔض -ى           حٌؼخٌغ ٚحٌزٍي ح١٠ٌّف ٚحٌزٍي حألَ حٌزٍي -ؽ

 ؟ٟ٘ ؽ . َ . ٕ فٟ ٌٍؼًّ َٗقحٌّ حٌّي٠َ حٚ حٌّٛظف فٟ أ١ّ٘ش حٌّٙخٍحص أوؼَ ِٓ/30ّ

 حٌظٛظ١ف حٓظَحط١ـ١خص -        حٌز٠َ٘ٗ حٌّٛحٍى اىحٍس -      حالطٜخي ػٍٝ حٌميٍس -

 
 َِكٍش اٌٝ حٌَ٘وش طٕظمً ٚػٕيِخ . ٌٙخ حٌظخرؼش رخٌَ٘وش حٌفؼخي حالطٜخي ٌظلم١ك ػي٠يس ريحثً ؽ . َ . ٕ حِخَ/33ّ

 ػٓ؟ حٌزلغ فٟ طزيأ Globalization حٌؼٌّٛش
 ؿ١ٕٔظُٙ ػٓ حٌٕظَ رغٞ حٌيٌٟٚ حٌّٔظٜٛ ػٍٝ ٌٍؼًّ ِيٍر١ٓ ِيٍحء -

 ِي٠َ ِٓ حٌزٍي حالَ طُ طي٠ٍزٗ فٟ رٍي حٌَ٘وٗ حالَ -
 

 حٌٛال٠خص فٟ طيٍرٛح ِّٓ ِيٍحء طٛظ١ف اٌٝ حاله١َس ح٢ٚٔش فٟ ) حال٠َِى١ش ( ؽ . َ . ٕ رؼٞ حطـٙض /31ّ

 فٟ ٚحٌؼخٍِش حٌظخرؼش َٗوخطٙخ فٟ ٌٍؼًّ ه١ٜٜخ حال٠َِى١ش حٌّظليس

 أ٠َِىخ -ح١ٌخرخْ         -       حٌٕٙي -

: المغترب الدولً للمدٌر والمهمة الدقٌقة المهارات من/55ط

ٚحإلٛغخء ٚحٌٜزَ حالطٜخي ِٙخٍحص 

حٌٛظ١ف١ش حٌىفخءس 

ِؼُٙ ػاللخص ٚرٕخء حاله٠َٓ ِغ حٌظليع ػٍٝ حٌميٍس 

ُحالؿٕز١ش حٌٍغخص فٟ حٌظلى     حٌوخٍؿ١ش ١جشحٌز ِٓ حالَٓٞ حٌظى١١ف لخر١ٍش      ؿ١ّغ ِخًوَ ٛل١ق 

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس
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 : هو التنظٌم
 .ج  +أ .د    .المطلوب الوجه على العمل لتنفٌذ الالزمة السلطة منح .ج    .العمل مراقبة .ب       .العمل توزٌع .أ
 

 : همن إنجاز بالعمل المكلفٌن األشخاص أو الشخص لتمكٌن الالزمة الموارد وتهٌبة بالعمل سٌقوم من تحدٌد
 .الرقابة وظابف من .د     .التوجٌه وظابف من .ج     .التنظٌم وظابف من .ب     .التتخطٌط وظابف من .أ
 

 : وظابف إحدى هً لتحقٌقه، المطلوب والعمل الهدف تحدٌد .3
 .الرقابة .د             .التوجٌه .ج           .التنظٌم .ب          .التخطٌط .أ
 

 : الخارجٌة األعمال قسم ذجنمو مزاٌا من .4
 .مسموًعا صوًتا الخارجٌة العملٌات ٌعطً .ب            .العالٌة الخبرات أصحاب مكانة النظام هذا ٌبرز .أ

 ى. وً ِخًوَ ٛل١ق     .وٌوحدها الدولٌة العملٌات تماسك من الهٌكل هذا ٌزٌد .ج
 

 : مساوئ من الموارد، لىع المحلٌة اإلدارات مع تتنافس نفسها الخارجٌة العملٌات
 .الخارجٌة األعمال .ب                    .الداخلٌة األعمال .أ

 .المنفصلة الخارجٌة األعمال .د        .المنفصلة الداخلٌة األعمال .ج
 

 مدٌرلل أٌضا مساعًدا وهو خاًصا مدًٌرا لها ٌكون بلد فً تعمل شركة ولكل أقسام أو كشركات الدولٌة األعمال تدار .
  :األم للشركة العام

 .المتصلة الخارجٌة األعمال .ب              .المتصلة الداخلٌة األعمال .أ
 .المنفصلة الخارجٌة األعمال .د            .المنفصلة الداخلٌة األعمال .ج

 

 : الخارج فً التابعة للشركات استقاللٌة النموذج هذا ٌعطً
 .المنفصلة الخارجٌة الشركة مزاٌا .ب           .ةالمتصل الخارجٌة الشركة مزاٌا .أ

 .المنفصلة الخارجٌة الشركة عٌوب .د         .المتصلة الخارجٌة الشركة عٌوب .ج
 

 : على وظٌفً أساس على المقسم التنظٌمً الهٌكل ٌتضمن
 .اإلنتاج إدارة .ب              .التسوٌق إدارة .أ

 .سبق ما جمٌع .د              .التموٌل إدارة .ج
 

 : إنتاجً خط لكل منفصلة إدارة وجود أساس على هنا التنظٌمً الهٌكل ٌقوم
 .الجغرافٌة المناطق أساس على التقسٌم .ب               .السلعة أساس على التقسٌم .أ

 .التوجه أساس على التقسٌم .د             .الوظٌفة أساس على التقسٌم .ج
 

 : تحت تندرج المختار، التنظٌمً النموذج فً حتما ستإثر الدولٌة لألعمال ظرتهمون المدٌرٌن توجه
 .الشركة عملٌات .ب                     .الشركة استراتٌجٌة .أ

 .سبق مما لٌس .د                .وثقافتها الشركة فلسفة .ج
 

 : آخر إلى تنظٌمً نموذج من االنتقال فً مرونة الشركة ٌمنح
 .سبق ما جمٌع .د                .مختلطة نظم .ج      .المإهلة الكوادر .ب      .المصفوفة نظم .أ
 

 : الجغرافٌة المجموعة داخل الفوارق تكون عندما الجغرافً التقسٌم ٌنجح
 .سبق مما لٌس .د           .مبعثرة .ج              .محدودة .ب             .محدودة غٌر .أ

 
 : الهٌكل اختٌار املعو هً ما
  .المإهلة الكوادر ووجود الشركة، لدى الدولٌة األعمال حجم .أ

 .وثقافتها الشركة وفلسفة واستراتٌجٌتها، الشركة عمل نوعٌة .ب
 .سبق ما جمٌع .د          .عملٌاتها وتطور المنشؤة تارٌخ .ج
 

 : الوظٌفً التقسٌم نموذج مساوئ من
 .شاملة استراتٌجٌة وضع صعوبة .ب                 .المدٌرٌن كبار عند النظرة ٌضٌق .أ

 .سبق ما جمٌع .د              .خصوصٌتها العالمٌة العملٌات تفقد .ج

 اعئهّ االَتظبو

 االَتظبو اعئهّ

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو

 اعئهّ االَتظبو
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 المحاضرة الثانٌه عشر

 اىحٍس ٚ ، طىٍفش رؤلً ٚحٌظ٘غ١ٍ١ش حٌَأّٓخ١ٌش حٌؼ١ٍّخص رظ٠ًّٛ حٌىف١ٍش ح٢ِٛحي رب٠ـخى حٌّخ١ٌش حإلىحٍس طظؼٍك/1س

 ؟حٌٛلض ًحص فٟ حٌلخؿش ػٕي ِظخكش ٚطىْٛ ىهال طلمك رل١غ حٌّٛؿٛىس يحالِٛح

 حٌّلخٓزٗ  -                    حالىحٍس حٌّخ١ٌٗ حٌي١ٌٚٗ -
 

 ؟حٓخ١١ٓٓ ٗم١ٓ حٌي١ٌٚش حٌّخ١ٌش طٕمُٔ حالىحٍس /0ّ

 حٌَ٘وخص رظ٠ًّٛ ٠ّٔٝ ِخ أٚ حالِٛحي رب٠ـخى ٠ظؼٍك -

 حالٓظؼّخٍ ربىحٍس ٠ّٔٝ ِخ حٚ ، حٌّظخكش حالِٛحي ٌٖ٘ ربىحٍس ٠ظؼٍك -

  وً ِخًوَ ٛل١ق -
 

 حإلىحٍس ٌٌٖٙ ٠ؼطٟ ِّخ ، ِوظٍفش ٚٔظُ ِوظٍفش ٚرٍٛٛخص ِخي ٍأّ طىٍفش /3ّ

 رؼيحً ِظ٘خرٙخً  -                رؼيحً ِوظٍفخً  -
 

 حٌّلخٓزٗ فٟ حالػّخي حٌي١ٌٚٗ ٟ٘ ؟ /2ط

 حٌّلخٓزش طٛفَ٘خ ر١خٔخص لخػيس ػٍٝ طمَٛ ه١َسحال ٌٖ٘ ألْ ، حٌي١ٌٚش حٌّخ١ٌش ٚ حٌّلخٓزش ر١ٓ ٚػ١ك حٍطزخ١) هً 

 (ِوظٍفش ٚظ١فش ِٕٙخ ٌىً حْ ،ػٍّخ
 

 ؟ ٌي٠ٕخ حٌي١ٌٚش حٌّلخٓزش حِخَ حٌّطَٚكش حٌّ٘خوً ِٓ /1ّ

 حٌَ٘ٙس أُٓ ِؼخٍِش -                  حٌلٔخرخص طٛك١ي -                          حٌؼّالص طَؿّش -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -           حٌظ٠وُ -      حٌيٚي ػزَ طوظٍف رشحٌّطٍٛ حٌّلخٓز١ش حٌؼ١ٍّخص طفخ١ًٛ -
 

 : الدولٌة البٌبة فً الضرابب /1ّ
 الــــكل  -    حٌي١ٌٚش ٚح٠ٌَحثذ حٌّل١ٍش ح٠ٌَحثذ -      ح٠َ٠ٌز١ش حالطفخل١خص -    ح٠َ٠ٌزٟ حالُىٚحؽ ل١٠ش -

 

 دولٌا له عدة عوامل منها؟ الشركات تموٌل /1س

 النقدي التدفق ادارة -المساهمٌن       حقوق خالل من التموٌل -            بالدٌن     التموٌل -

 كل ماذكر صحٌح -                     العامل المال رأس إدارة -    لألموال الداخلٌة المصادر -

 فٟ حٌلخٍٛش حٌظطٍٛحص ٚرفؼً ، ِٚ٘ظمخطٙخ حٌٕٔيحص هالي ِٓ أٚ ِزخَٗس حٌزٕٛن هالي ِٓ /2س

 حِخوٓ فٟ حٌمَٚٝ ػٓ طزلغ حْ حٌَ٘وخص ربِىخْ حٛزق فمي ، حٌي٠ْٛ ِٓ حٌٕٛع ٌ٘ح حٍطفغ فمي ١شحٌّخٌ حٌز١جش

 حوؼَ فٟ ِظيحٌٚش رؼّالص ِمِٛش ٕٓيحص ١َف ٚربِىخٔٙخ ، ِٚل١ٍش ػخ١ٌّش رٕٛن ػزَ حالٍٟٛ رٍي٘خ هالف رؼ١يس

 ؟حالٍٟٛ رٍي٘خ هالف ٓٛق ِٓ

 النقدي التدفق ادارة -المساهمٌن       حقوق لخال من التموٌل -                بالدٌن التموٌل -

 )مكرر:(أنه الدولٌة البٌبة فً بالدٌن التموٌل عن ٌعرف

 األخٌرة اآلونة فً علٌه االعتماد فدرجة انخفاضا ٌشهد -أ

 ومشتقاتها السندات خالل من أو مباشرة البنوك خالل من ٌتم -ب

 ولٌةالد البورصات فً المطروحة األسهم خالل من ٌتم -ج

 المال ورأس الدٌن بٌن تولٌفة خالل من ٌتم -د

 ك١غ رٍي أٞ فٟ ؿ١يس فىَس ح٠ش حِخَ ػخثمخ طؼي ٌُ حاللظٜخى١٠ٓ رؼٞ ٠َٜ ِخ كٔذ حٌّخي ٍأّ ٔيٍس حْ /3س

 ؟حٌَ٘وش ِمَ هخٍؽ ػي٠يس حِخوٓ ِٓ ح٢ِٛحي ؿّغ ٠ّىٓ

 هطؤ -            ٛق  -
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 : حٌّٔخ١ّ٘ٓ كمٛق هالي ِٓ حٌظ٠ًّٛ /01ّ
 . حٌّٔخّْ٘ٛ ٠ميِٗ ِخ أٞ حٌّخي ٍٚأّ حٌي٠ٓ ِٓ ط١ٌٛفش ِٓ أٌٛٛٙخ حٌَ٘وخص ط٠ًّٛ -

 ىٍؿش ٕ٘خن ك١غ%  13 ح١ٌخرخْ ِؼال فٟ طًٜ اً ، حٌزٍيحْ ر١ٓ حالٛٛي ط٠ًّٛ فٟ حٌي٠ْٛ ٔٔزش طوظٍف -

  حإلىحٍس ً٘ٓ فٟ أُ٘ حٌزٕه اٍٟخء ٠ـؼً ِّخ ٚحٌَ٘وخص حٌزٕٛن ر١ٓ ل٠ٛش حػظّخى٠ش

 حٌَ٘وخص ط٠غ ٌٌح%  13 طفٛق حٌظٟ حٌّٔخ١ّ٘ٓ رلمٛق حٌظ٠ًّٛ ٌٜخٌق حٌغَر١ش ٌيٚيح فٟ حٌٕٔزش طمً -

  حٌزٍٛٛش ػٍٝ حػ١ٕٙخ

 ريح٠ظٗ فٟ ٠ِحي فّخ حٌَث١ْ ِمَ٘خ هخٍؽ حٌيٚي رٍٛٛخص فٟ حّٓٙٙخ رطَف حٌَ٘وخص ل١خَ ك١غ ِٓ -

 ٔٔز١خ ل١ًٍ ٚكـّش

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 طٙظُ( أػ١ٕٙخ ط٠غ حٌَ٘وخص فبْ حٌّٔخ١ّ٘ٓ رلمٛق حٌظ٠ًّٛ ٌٜخٌق ل٠ٛش حػظّخى٠ش ىٍؿش ٕ٘خن ك١غ حٌغَر١ش حٌيٚي فٟ

  :ػٍٝ حٌظ٠ًّٛ ٠وٚ ف١ّخ) أوؼَ

 حٌزٍٛٛش -د        حٌّل١ٍش حٌظـخ٠ٍش حٌزٕٛن -أ

 حألَ ٌزٍيحٔٙخ حٌَّو٠ِش حٌزٕٛن -ى                   حٌي١ٌٚش حٌزٕٛن -ؽ

  :أمر هو الربٌس رهامق خارج الدول بورصات فً أسهمها ٌطرح الشركات قٌام إن

 دولٌا كبٌر بشكل ملحوظ -ب              بداٌاته فً ٌزال ال -أ

 الربٌس مقرها خارج أسهمها طرحت شركات هناك لٌس -د           بعٌد أمد منذ متداول -ج

 )مكرر:((أمر هو الربٌس مقرها خارج الدول بورصات فً أسهمها بطرح الشركات قٌام

 بعٌد زمن منذ متداول -ب          دولٌا كبٌر شكلب وملحوظ اعتٌادي -أ

 اإلطار هذا ضمن المطروحة األموال حجم بضخامة ٌتمٌز -ج

 نسبٌا قلٌل وحجمه بداٌته فً -د

 حٌّخ١ٌش حالٛٛي ِٓ حٍرخف ٚؿٕٟ ح٘يحفٙخ ٌظلم١ك ٓؼ١ٙخ فٟ حٌَ٘وش ١ٌٓٛش ػٍٝ حٌّلخفظش ٚ٘يفٙخ /11س

 ؟حٌلخؿش ػٕي ِظٛفَ حٌّخي حْ ِٓ ٌٍظؤوي حٌّٔظمز١ٍش حالكظ١خؿخص ِغ ٕميٞحٌ حٌظيفك ٌظىخًِ طؼًّ حْ حالىحٍس ػٍٝ

 النقدي التدفق ادارة -المساهمٌن       حقوق خالل من التموٌل -بالدٌن                 التموٌل -

 ك١غ حٌيٌٟٚ حٌّٔظٜٛ ػٍٝ أوزَ فَٛش ٕ٘خن ، اىحٍحطٙخ ر١ٓ حالِٛحي طل٠َه ِل١ٍخ حإلىحٍس طٔظط١غ ِؼٍّخ /12س

 ٚفَٟٗ رً ًٌه ط٘ـ١غ حك١خٔخ حٌؼ١ٍخ حإلىحٍس ٚحؿذ ِٚٓ ، أهَٜ ٌيٜ فٛحثٞ ٚ حٌفَٚع رؼٞ ٌيٜ كخؿش طٛؿي

 ِظؼيىس ٌٍَ٘وش حٌظخرؼظ١ٓ ح١ٌٍِِظ١ٓ ٌٍَ٘وظ١ٓ ِٕفؼش ف١ٗ حٌظخرؼش حٌَ٘وخص ر١ٓ حٌيفغ طؤؿ١ً فّـَى َٗوخطٙخ ر١ٓ

 فتعتبر؟ حٌـ١ٕٔخص

 المساهمٌن   حقوق خالل من التموٌل -      العامل مالال رأس إدارة -    لألموال الداخلٌة المصادر -

 طلض ( حٌّي٠ٕش حٌلٔخرخص ٚ حٌٍٔؼٟ حٌّوِْٚ ٚ حٌزٕٛن ٌيٜ حٌَ٘وش رخُٓ حٌٕمي حٌؼخًِ حٌّخي ٍأّ ٠ًّ٘ /13س

                   ؟حٌيحثٕش حٌلٔخرخص ٚ ) حٌظل١ًٜ

 المساهمٌن   حقوق خالل من التموٌل -      العامل المال رأس إدارة -    لألموال الداخلٌة المصادر -

 :دولٌا العامل المال رأس إدارة تعقد فً ٌساهم ال الذي األمر

 التضخم معدالت تباٌن -أ

 العمالت أسعار فً التغٌر -ب

 الشركات فروع بٌن ما األرباح تحوٌل على قٌودا تضع لسٌاسات الحكومات اعتماد -ج

 واحدة بعملة الشركة فٌها شطتن التً البلدان مجموع عمالت ارتباط -د

 ؟رٔزذ حٌزٍيحْ ػزَ حٌؼخًِ حٌّخي اىحٍس طظؼمي /14س

 (حٌؼّالص أٓؼخٍ فٟ حٌظغ١١َ ٚ حٌظ٠وُ ِؼيالص حهظالف ٚرٔزذ حٌظل٠ًٛ ػٍٝ ل١ٛىح ط٠غ حٌظٟ حٌلى١ِٛش حٌمٛح١ٔٓ)

 

 
 

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس

  عؤال اختببس
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 ؟٠ٍٟ ِخ ٞ طمظٞ ح١ٌٍّٔش حالىحٍس أْ ٔـي فبٕٔخ حٌٔخثً حٌٕمي اىحٍس أخذنا لو /01ّ

حٌَثخٓش حكظ١خؿخص وٌح ٚ ح١ٌٍِِش حٌَ٘وخص حكظ١خؿخص ٚ حٌظخرؼش حٌَ٘وخص حكظ١خؿخص ِؼَفش 

حٌَّوِ اٌٝ حٌظخرؼش حٌَ٘وش ِٓ حٌِحثي حٌٕمي ٌظل٠ًٛ ١ٍٓٚش أكٔٓ ِؼَفش 

ًٌه رؼي حٌٕمي الٓظويحَ ٚؿٙش أكٔٓ ِؼَفش 

 وً ِخًوَ ٛل١ق 

  :هالي ِٓ فَٚػٙخ ر١ٓ حألِٛحي ًٌظل٠ٛ حٌي١ٌٚش حٌَ٘وخص طٕظٙـٗ حٌٌٞ حٌظل٠ًٛ ٓؼَ ٠ظُ

 ط٠وّٙخ أٚ حألٓؼخٍ طوف١ٞ -د      ط٠وّٙخ ١ٌْٚ حألٓؼخٍ طوف١ٞ -أ

 فَٚػٙخ ر١ٓ ٌٍظزخىي وؤٓخّ حٌّظيحٌٚش حٌٔٛق أٓؼخٍ حػظّخى -ى      طوف٠١ٙخ ١ٌْٚ حألٓؼخٍ ط٠و١ُ -ؽ

 ؟فٕٙخن حالٍرخف طل٠ًٛ ِٓ طلي أٚ طّٕغ القوانٌن كانت لو/01ّ

 ٓؼَ رخٓظؼّخي أٚ ف١ٕش ألٔخ١ ػٍٝ اطخٚحص أٚ اىح٠ٍش وّٜخ٠ٍف حالِٛحي ٌظل٠ًٛ حٌَ٘وخص زؼٙخطظ أهَٜ ٓخثً ٚ)

 هالي ِٓ ٚكظٝ حالٓؼخٍ ط٠و١ُ هالي ِٓ حٌظل٠ًٛ ٠ظُ رل١غ طخرؼش أهَٜ ِٓ طخرؼش َٗوش طظمخٟخٖ حٌٌٞ حٌظل٠ًٛ

 (حٌطَف١ٓ حكي ىػُ رغَٝ طي١ٔظٙخ
 

 ؟ التضخم مخاطر إدارة /01ّ

حٓظمَحٍ اْ رً حٌظ٠وُ ىٍؿش وخٔض ِّٙخ حٌيحه١ٍش حالٓؼخٍ فٟ ط٠وُ ِٓ ؼخ٠ٟٔ ال لطَ ٕ٘خن ١ٌْ -

 ( حٌؼخَ فٟ 5% ِٓ ألً ( ١ف١ف ط٠وُ رؤٔٗ ٠ؼَف ٛخٍ حالٓؼخٍ

رٌٌه ِ٘ـؼخ حٌوَٜٛ ػذء ِٓ ف١ٗ ٠مًٍ حٌٌٞ حٌٛلض فٟ حٌّخ١ٌش حالٛٛي ل١ّش ِٓ حٌظ٠وُ ٠ٕوَ -

 ؿخًر١ش حٌفٛحثي ٔٔذ طٍغ ٌُ ِخ حاللظَحٝ

 حٌَ٘حث١ش حٌمٛس ِظيٍ٘ٛس ػٍّش ٛخكزش حٌؼخىس فٟ ٟ٘ ػخ١ٌش ط٠وُ الص ِؼي ِٓ طؼخٟٔ ٟحٌظ حاللطخٍ -

 هخٍؿ١خ ػُ ِٚٓ ىحه١ٍخ

 حٌؼخٌٟ حٌظ٠وُ ٛخكذ حٌمطَ ِٓ رَٔػش حٌؼٍّش اهَحؽ فٟ ٠ظّؼً حٌظ٠وُ كخٌش فٟ حٌطز١ؼٟ حٌفؼً ٍى -

  الصحٌّيه أٓؼخٍ حٍطفخع ػٕي حٌّٕظـخص أٓؼخٍ ٍفغ اٌٝ حٌٍـٛء -

  رّؼيالطٗ حٌظٕزئ ػٍٝ حٌميٍس طمظ٠ٟ ٌظ٠وُح آػخٍ ِلخٍرش -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 

 ِىٍَ: حألٓؼخٍ فٟ حٌظ٠وُ

 حٌوَٜٛ ػذء ِٓ ٠َفغ -د           حٌّخ١ٌش حألٛٛي ل١ّش ِٓ ٠ٕوَ -أ

 حٌزؼ١ي حٌّيٜ ػٍٝ حلظٜخىٞ ٍوٛى كخٌش ٠ؼًّ -ى      حاللظَحٝ ػٍٝ حٌَ٘وخص ٠لفِ ال -ؽ

 

 : ٟ٘ حالٔى٘خفخص ِٓ حٔٛحع ػالػش اٌٝ حٌؼّالص أٓؼخٍ فٟ حٌظغ١َ حكظّخي ٠ئى18ٞ/ّ

 : حٌّلخٓزٟ حالٔى٘خف

 ػٍّش اٌٝ ح١٠ٌّف حٌزٍي ػٍّش ِٓ ( حٌوظخ١ِش حٌلٔخرخص ) حٌّخ١ٌش حٌز١خٔخص طَؿّش ػٕي ٠ليع ِخ ٚ٘ٛ -

 حالَ حٌزٍي( حٌّمَ

  حٌّخ١ٌش حٌٕٔش ٔٙخ٠ش فٟ حٌّٛكيس ر١خٔخطٙخ ربػيحى حالَ حٌَ٘وش ل١خَ ػٕي هٔخٍس أٚ ٍرق اٌٝ حٌظَؿّش طمٛى -

 ٚ حالٍرخف كٔخد حٌٝ أِخ حٌؤخثَ ٚ حالٍرخف طَك١ً ٠ّىٓ حٌّظزؼش حٌّلخٓز١ش حٌط٠َمش ػٍٝ حػظّخىح -

 هخٙ كٔخد اٌٝ أٚ حٌؤخثَ

 وً ِخٓزك ٛل١ق -

 :ػٓ أهَٜ ػٍّش أ٠ش أٚ حٌّمَ ػٍّش اٌٝ ح١٠ٌّف حٌزٍي ػٍّش ِٓ حٌّخ١ٌش حٌز١خٔخص طَؿّش ػٕي حٌلخًٛ حٌظغ١َ ٠ؼزَ

 حٌظل٠ًٛ ٓؼَ -ى        حٌظزخىي حٔى٘خف -ؽ     حاللظٜخىٞ حالٔى٘خف -د      حٌّلخٓزٟ ى٘خفحالٔ -أ
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 : حٌظزخىي حٔى٘خف

 ٓخػش طل١ٓ ػٕيِخ حٌّٔظٍُ أٚ حٌّيفٛع حٌّزٍغ ٠ظغ١َ ف١ٗ ٚحٌٌٞ حٌّي٠ٕش أٚ حٌيحثٕش حٌلٔخرخص ل١ّش فٟ حٌظغ١َ ٘ٛ

 حٌٔيحى ٚٚلض حَحالٌظِ ٚلض ر١ٓ ِخ حٌؼٍّش ٓؼَ طغ١َ رٔزذ حٌٔيحى

 حٌوخٍؽ فٟ ِؼخِالص أٚ طـخٍٞ رظزخىي ٔ٘ؤص حؿٕز١ش رؼٍّش حٌظل١ًٜ طلض ٌٍَ٘وش رلٔخرخص ٠ظؼٍك حالَِ حْ أٞ
 

 

 

 : حاللظٜخىٞ حالٔى٘خف

 حٌّٔظمز١ٍش ػ١ٍّخطٙخ ػٍٝ حٌؼٍّش ٓؼَ فٟ حٌظغ١َ ٠ئػَ ػٕيِخ وىً حٌَ٘وش ل١ّش طظغ١َ -

 ٓٛلٙخ فٟ حٌّٜيٍس حٌٍٔؼش حٓؼخٍ الٍطفخع ِـي غ١َ وشحٌَ٘ ػ١ٍش طؼظّي حٌٌٞ حٌظٜي٠َ ٠ٜزق حْ ِؼخٌٗ -

 وخٔض اًح حٌظٕخف١ٔش ١ِِطٙخ فميص حٔٙخ حٌّٜيٍس حال٠َِى١ش حٌَ٘وخص ٚطـي ِؼال حٌيٚالٍ ٓؼَ ٠َطفغ رؤْ

 حٌّٔظمز١ٍش ل١ّظٙخ طمً ٚرٌٌه حٌّظليس حٌٛال٠خص ىحهً ِٓ طٜيٍ

 وً ِخٓزك ٛل١ق -
 

  :ػٓ حٌّٔظمز١ٍش ػ١ٍّخطٙخ ػٍٝ حٌؼٍّش ٓؼَ فٟ حٌظغ١َ ئػ٠َ ػٕيِخ وىً حٌَ٘وش ل١ّش فٟ حٌظغ١َ ٠ؼزَ

 حٌظزخىي حٔى٘خف -ى     حٌظَؿّش حٔى٘خف -ؽ     حٌّلخٓزٟ حالٔى٘خف -د          حاللظٜخىٞ حالٔى٘خف -أ

 : ٟ٘ ٍث١ٔ١ش رٕٛى أٍرؼش طظ٠ّٓ حٌؼّالص حٓؼخٍ ِوخ١َ اىحٍس09ّ

  حالٔى٘خف كـُ ٚل١خّ طلي٠ي -

  حٌؼّالص ٚحٓؼخٍ حالٔى٘خف ٠ٚظخرغ ٠َٛي ِٛخصِؼٍ ٔظخَ ٚطٕف١ٌ ط١ُّٜ  -

  حالٔى٘خف ِٓ ٌٍلّخ٠ش حٓظَحط١ـ١ش ٟٚغ -

 . حالٓظَحط١ـ١ش طٕف١ٌ ػٓ حٌّٔئٚي ِٓ طلي٠ي  -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 : حٌي١ٌٚش حالٓظؼّخ٠ٍش حٌّلخفع اىحٍس/01ّ

 حٌّلفظش ط٠ٕٛغ ٠مظٞ حٌّوخ١َ طم١ًٍ أْ ِل١ٍخ حالٓظؼّخ٠ٍش حٌّلفظش ٔظ٠َش طٍٛٛض ِؼٍّخ -

 ِخ١ٌش أٍٚحلخ حالٓظؼّخ٠ٍش كخفظظٗ طظ٠ّٓ أْ ٌٍّٔظؼَّ ح٢ف١ي ِٓ أٔٗ حٌيٍحٓخص أػزظض وٌٌه ، ٓظؼّخ٠ٍشحال

  حٌيهً حٓظمَ وٍّخ حٌلخفظش فٟ ف١ٙخ حٌّٔظؼَّ حٌَ٘وخص ػيى ُحى وٍّخ أٔٗ ٟ٘ حٌظ٠ٕٛغ ١ِِس -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -

 ِىٍَ:وٍّخ حٌلخفظش فٟ ف١ٙخ حٌّٔظؼَّ حٌَ٘وخص ػيى ُحى ٍّخو

 حٌيهً حٔوفٞ -ى      حٌيهً حٓظمَ -ؽ       حٌّوخ١َ حٍطفؼض -د          حٌيهً ٍطفغح -أ
 

 :حالٓظؼّخ٠ٍش حٌّلخفع فٟ حٓظؼّخٍحطٙخ رظ٠ٕٛغ حٌي١ٌٚش حٌَ٘وخص طمَٛ

 حٌّطٍك حٌَرق ٌظلم١ك -د           حٌؤخٍس ِوخ١َ طم١ًٍ رٙيف -أ

 حٌٔٛق ػٍٝ َس١ٌٍٔط -ى                  حٌٔٛل١ش حٌلٜش ٠ٌِخىس -ؽ
 

 :ػٓ حٌّخ١ٌش حإلىحٍس ّٟٓ حٌّظخكش حألِٛحي ربىحٍس حٌّظؼٍك حٌ٘ك ٠ؼزَ

 حٌّخ١ٌش حإلىحٍس -ى       حالٓظؼّخٍ اىحٍس -ؽ     حٌَّ٘ٚػخص ط٠ًّٛ -د      حٌَ٘وخص ط٠ًّٛ -أ

 ِىٍَ:٘ٛ حٌّظخكش حألِٛحي ربىحٍس ٠ؼٕٟ حٌٌٞ حٌّخ١ٌش حإلىحٍس ؿخٔذ

 حٌّخ١ٌش حإلىحٍس -ى         حالٓظؼّخٍ اىحٍس -ؽ     حٌَّ٘ٚػخص ط٠ًّٛ -د      حٌَ٘وخص ط٠ًّٛ -أ
 

  : المحاسبٌة النظم اختالف أسباب
 .سبق ما جمٌع .د       .الممولٌن اخالف .ج     .التضخم معدالت اختالف .ب       .القانونٌة النظم اختالف .أ
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 : المحاسبة مشاكل بعض
 .سبق مما لٌس .د          .ب  +أ .ج        .التضخم معدالت اختالف .ب      .ةالمجمع الحسابات إعداد .أ
 

 : االستثمار ٌتخذه الذي التنظٌمً الشكل وفً االستثمار موقع اختٌار فً أساسً عامل
 .سبق ما جمٌع .د         .االبتمانً التموٌل .ج           .الضرابب .ب           .اآلداء مقارنة .أ
 

 : المحاسبٌة النظم أنواع نم
 .(مساهمٌن بواسطة) الخارجً التموٌل فٌها ٌطغى التً الدول فً ٌوجد نوع .أ

 .الشركات عملٌات تموٌل فً الخارجٌن المساهمٌن على اعتمادها ٌقل التً الدول فً ٌوجد نوع .ب
 .ب  +أ .ج
 .سبق مما لٌس .د
 

 : سنة الدولٌة المحاسبٌة المعاٌٌر لجنة بإنشاء بلدان رةعش فً األهلٌة المهنٌة المحاسبٌة الهٌبات قامت
 .م 1333 .د                 .م 1333 .ج              .م 1323 .ب          .م 1313 .أ
 

 : عندما الضرٌبً االزدواج ٌحدث
 الشركة وتدفع المضٌف البلد فً دخلها عن ضرابب التابعة الخارجٌة الشركة تدفع .أ

 .الدخل نفس عن ممثلة ضرابب األم للبلد األم
 .االستثمار ولتشجٌع البلدان بٌن االزدواج لمنع .ب
 .ب + أ .ج
 .سبق ما جمٌع .د
 

 : إلى العمالت سعر فً التغٌر ٌإدي
 .سبق مما لٌس .د             .ب  +أ .ج            .التبادلً االنكشاف .ب            .الحسابً االنكشاف .أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعئهّ االَتظبو

 االَتظبو اعئهّ
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 المحاضرة الثالثه عشر واالخٌرة
 ؟ الدولً التسوٌق مفهوم/1س

 فً من أفضل بمستوى إشباعها على والعمل ورغباته حاجاته واكتشاف الدولً المستهلك إلى الوصول هو
 . الدولٌة البٌبٌة القٌود ظل فً المإسسة أهداف لتحقٌق التسوٌقٌة والنشاطات الجهود وتنسٌق المنافسٌن

 و ٌحقق بما الدولٌة اآلسواق فً الفرص استغالل و الختٌار توجٌهها و المإسسة موارد تعببة عملٌة:  هوو
 الطوٌل و القصٌر المدٌٌن على االستراتٌجٌة الشركة أهداف ٌعزز

 

 هً ؟ حٌيٌٟٚ حٌظ٠ٛٔك أ١ّ٘ش/2س

 . رغباته و حاجاته اكتشاف و الدولً المستهلك إلى الوصول -
 . المنافسٌن من أفضل بمستوى إشباعها على العمل -
 الدولً المستهلك متطلبات مقابلة بغرض بشرٌة،  مادٌة،  مالٌة المإسسة موارد كافة توجٌه و تعببة -
 الدولٌة، األعمال بٌبة تقدمها التً الفرص الستغالل التسوٌقٌة اآلنشطة و الجهود تنسٌق -
 البٌبٌة القٌود من مجموعة ظل فً  ولٌةالد المنظمة و الدولً المستهلك المبادلة أطراف أهداف تحقٌق -
 كل ماذكر صحٌح -
 

 : وهً المخاطر  الدولٌة األعمال ببٌبة الخاصة/3س

 قانونٌة وال السٌاسٌة المخاطر-
 الفابدة معدالت العمالت، أسعار التضخم، - المالٌة المخاطر-
 التجارٌة المخاطر-
 لخا..  المعتقدات القٌم، - ثقافٌة و االجتماعٌة المخاطر-
 

 هً ؟ الدولً التسوٌق إدارة منهج/4س

 .حٌي١ٌٚش ح٢ٓٛحق رويِش حٌّظؼٍمش حٌّٔخثً ربىحٍس ٠ؼٕٝ حٌٌٞ حٌّٕٙؾ ٘ٛ

 ؟ الدولً التسوٌق إدارة منهج ٚحٌوخٛش ح٢ٓخ١ٓش حٌمَحٍحص حطوخً/5س

حٌي١ٌٚش، حألػّخي ِِحٌٚش ػيَ أٚ ِِحٌٚش ٚ حٌيهٛي 

١ش،حٌيٌٚ ح٢ٓٛحق اٌٝ ٌٍيهٛي حٌِِٕٟ حٌظٛل١ض 

ٔخ١ِش ىٚي أٚ ِظميِش ىٚي ( ا١ٌٙخ حٌيهٛي حٌٛحؿذ ح٢ٓٛحق ٔٛع ...( 

 كل ماذكر صحٌح 
 

 ِٕٙخ , حٌّٕخٓزش حالٓظَحط١ـ١ش حٔظمخء أٞ ،الدولٌة السوق خدمة و الدخول كٌفٌة /6س

  ) استشاد و تصذَش ( تجارٌة مبادالت -

 (ششهبا غُش أو الوذي بؼُذ حمُمٍ تىاجذ هغ هباشش ( خارجً استثمار -

 كل ماسبق صحٌح -

 الدولً ؟ التسوٌق خصوصٌة /1س

 ح٢ىٚحص ٚ حٌفٍٔفش ك١غ ِٓ حٌّلٍٟ حٌظ٠ٛٔك ر١ٓ ٚ ر١ٕٗ وز١َ ط٘خرٗ ٕ٘خن -

 ف١ّٙخ حٌّّخٍٓخص حهظالف اٌٝ حٌلخي رطز١ؼش ٠ئىٞ حٌيٌٟٚ ٚ حٌّلٍٟ حٌٔٛل١ٓ ر١ٓ حالهظالف -

 شِوظٍف طلي٠خص ٕ٘خن أْ ٠ٔظٍَِ حٌوخٍؿ١ش ٌألٓٛحق حٌليٚى ػزَ حٌؼًّ -

 )حٌظ٠َٚؾ ، حٌظ٠ُٛغ ، حٌٔؼَ ، حٌّٕظؾ ( حٌظ٠ٛٔمٟ ح٠ٌِّؾ ٌؼٕخَٛ ٠ٕظَ أْ ٠ـذ -

 كل ماسبق صحٌح -
 

 حٌّل١ٍش ح٢ٓٛحق فٟ ػٕٙخ حٌي١ٌٚش ح٢ٓٛحق فٟ حٌيٌٟٚ التسوٌقً المزٌج سٌاسات تختلف /2س

 كل ماذكر صحٌح -     التسعٌر لسٌاسات بالنسبة -المنتج              لسٌاسة بالنسبة -
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 المنتج تتكون من ؟ لسٌاسة بالنسبة /9س

ٚحٌؼمخفخص ح٢ًٚحق رخهظالف حٌظٜخ١ُِ حهظالف 

حإلٔظخؽ طم١ٕش 

حٌز١جٟ حٌظٍٛع ل٠خ٠خ( حٌز١جش حػظزخٍحص( 

َٚحٌٔالِش ٚح٢ِٓ رخٌـٛىس حٌوخٛش حٌّؼخ١٠َ رؼٞ حكظَح 

 كل ماذكر صحٌح 
 

 التسعٌر تتكون من ؟ لسٌاسات بالنسبة /13س

ًح٢ٓؼخٍ طلي٠ي فٟ ِوظٍفش ؤٓخ١ٌذر حٌلىِٛخص طيه 

حٌٔؼَ ػٍٝ ٚرخٌظخٌٟ حٌطٍذ ػٍٝ ٚحٔؼىخٓخطٙخ ح٢ٓٛحق طٕٛع 

َحٌؼّالص رؤٓؼخٍ حٌظؤػ 

حٌٔؼَ ػٍٝ حٌٛٓطخء رفؼً ٚطؤػ١َحطٙخ حٌظ٠ُٛؼ١ش لٕٛحص ١ٛي 

 كل ماذكر صحٌح 
 

 غ١َ حٌز٠خثغ ِٓ حٌىؼ١َ طيهٍٙخ ٚحٌظٟ رخٌٔىخْ ِؤٌ٘ٛش ٚغ١َ ِٚؼٌِٚش ِغٍمش ؿغَحف١ش ِٔخكش ٟ٘/11س

 ؟ٌٍيهٛي ١ٍّٓٚش ؿَّو١ش اؿَحءحص ىْٚ حٌّّٕٛػش

 ) حٌّٕخ١ك حٌلَٖ(
 

 ؟مناطق بمثابة الحرة التجارٌة المناطق حػظزخٍ ٠ّىٕٕخ ٌ٘ح ػٍٝ ء رٕخ /00ّ

بالسىاى هأهىلت غُش وهؼضولت مغلقة جغرافٌة 

هؼضولت هذٌَت فٍ تىىى أى َوىٌها ووا ،منه مقربة على أو جوي مطار أو بحري مٌناء ضمن تقع 

 الذولت أجضاء بالٍ ػي بىاهلها

لاًىى ًصىص حذود فٍ فُها ًشاطاتهن لوواسست والمستثمرٌن التجار الستخدام مخصصة تكون 

 التجاسَت الحشة الوٌاطك

الجمركٌة اإلعفاءات من تستفٌد 
بزله فهٍ إداسَت أو فٌُت لُىد أو جمركٌة رسوم أي بدون الصناعة فٌها تقام أو البضاعة إلٌها تدخل 

 للذولت اإلداسٌ و الجوشوٍ الٌطاق خاسج تمغ

تىصَؼها إػادة و ػلُها الحفاظ بغشض العابرة البضابع لتخزٌن تستخدم 

اًِشطت هي أخشي ػلىأًىاع الوباششة غُش الضشائب دفغ تجٌب أو االستٌراد رسوم دفع بتؤخٌر تسمح 

 فُها تتن التٍ

 

 ؟ اتهاوغاٌ الحرة المناطق اهداف/13س

 حٌلٛحفِ ِٓ ِـّٛػش طميَ ( ح٢ؿٕز١ش حالٓظؼّخٍحص ؿٌد -
 حٌٜخىٍحص طَل١ش ٚ ط٠َٚؾ هالي ِٓ ح٢ؿٕزٟ حٌٕمي طٛف١َ -

 ف١ٙخ ِزخَٗس رٜفش حٌّظ١ٕٛش حٌَ٘وخص ٚ حٌٜٕخػخص فٟ ػًّ فَٙ هٍك -

 ِوظٍفش ِٕخ١ك فٟ حالؿظّخػ١ش ٚ حاللظٜخى٠ش حٌظ١ّٕش طلم١ك -

 حإلىح٠ٍش ٚ حٌف١ٕش حٌوزَس ٚ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٔمً -

 حٌّل١ٍش ِٛحٍىٖ حٓظويحَ هالي ِٓ ٌٍزٍي حٌظـخ٠ٍش حٌلَوش طؼ٠ِِ -

 حٌٕمً ٚ حٌويِخص لطخػٟ ط٢١ٕ٘ -

 وً ِخًوَ ٛل١ق -
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 الحرة ؟ التجارٌة المناطق وحوافز مزاٌا /01ّ

 ِٜٕؼش حٌٕٜف حٌّٛحى ٚ ح١ٌٚ٢ش حٌّٛحى حىحٓظ١َ ػٍٝ ح٠ٌَحثذ ِٓ حإلػفخء -

 حٌي١ٌٚش حألػّخي ٌظ١ًٙٔ ح٢ٓخ١ٓش حٌويِخص ٚ حٌظلظ١ش حٌز١ٕش طٛف١َ -

  حٌظم١ٕش ٚ حٌف١ٕش حإلؿَحءحص ٌىخفش حٌّظخرؼش ٚ حإلٔـخُ ٚ حإلَٗحف ٠ظٌٛٝ اىحٍٞ ؿٙخُ طٛف١َ -

 رٙخ حٌّظٛحؿيس حٌظـخ٠ٍش ٚحٌَ٘وخص ٌٍٜٕخػخص حٌظوٜٜخص ِوظٍف ِٓ حٌالُِش حٌؼّخٌش طٛف١َ -

 ِخٓزك ٛل١قوً  -

 

  ؟حإلٌىظ١َٔٚش حٌظـخٍس ِٜطٍق /01ّ
 )ح٠ٌٛذ( حٌؼخ١ٌّش حٌؼٕىزٛط١ش حٌ٘زىش حٌّّٔٝ ح٢ٔظَٔض هالي ِٓ حٌظـخٍس ٌعنً

World Wide Web (WWW) ٚأ ( Electronic Commerce - E-Commerce ) 

 

 : ِؼً ، ح٢ٔ٘طش ِٓ حٌىؼ١َ ط٘ظًّ حإلٌىظ١َٔٚش حٌظـخٍس /01ّ

 B to B ح٢هَٜ حألػّخي ِغ حألػّخي طـخٍس -

B To C حألفَحى ِغ حألػّخي طـخٍس -

 ، ح٢فَحى طؼ١١ٕٙخ ٚ ، ٚر١ؼٙخ ، َٗحثٙخ أٔ٘طش ىػُ فٟ حٌَ٘وخص طٔظويِٙخ حٌظٟ حٌيحه١ٍش حٌؼ١ٍّخص -

 حٌّـخي فٟ ح٢هَٜ ح٢ٔ٘طش ِٓ ًٌه غ١َ ٚ خٚطوط١طٙ

 ِخًوَ ٛل١ق وً  -

 

 طؼظزَ؟ )اٌىظ١َٔٚش رٛٓخثً حٌّٕظـخص ر١غ ٚ ٚط٠ٛٔك ط٠ُٛغٚ أظخؽ ػ١ٍّخص ِٓ ِظىخٍِش ِـّٛػش ٟ٘)/01ّ

 حٌّلخٓزٗ  -             حٌؼخ١ٌّٗ ٌٍظـخٍس حالٌىظ١َٔٚٗحٌّٕظّٗ  -

 

 ؟حٌظخٌٟ حٌّفَٙٛ حإلٌىظ١َٔٚش ٌٍظـخٍس ر١َطٍٟ ١ٔىٛالّ ح٠َِ٢ىٟ حاللظٜخىٞ حٌوز١َ أػطٝ وّخ/01ّ

 اٌٝ أٚ حٌّظـَ اٌٝ حٌٌ٘خد ىْٚ حإلٌىظ١َٔٚش حٌزَحِؾ ٚطف٠َغ حٌي١ٌٚش حإلٔظَٔض ٗزىش ػزَ حٌّٕظـخص ط٠ٛٔك

 حٌظزخىي ػ١ٍّش ٠ًٔٙ رّخ حٌيٌٟٚ أٚ حٌّلٍٟ حٌّٔظٜٛ ػٍٝ حٌَ٘وخص ِوظٍف ر١ٓ حالطٜخالص ط٘ظًّ فٟٙ . حٌَ٘وش

 أكـخِٙخ ِٓ ٠ِ٠ٚي حٌظـخٍٞ

 : ِٕٙخ ػيس أٗىخال حإلٌىظ١َٔٚش حٌظـخٍس طظوٌ طميَ، ِخ ٟٛء ػٍٝ ٚ/09ّ

 )حٌن.. .  حٌظٍفخُ، حٌفخوْ، حٌٙخطف( حٌ٘زىخص ِٓ غ١َ٘خ أٚ حإلٔظَٔض ػزَ حٌويِخص ٚ ٍغحٌٔ ػَٝ -

 ٚٓخثالٌيفغ ِٓ رغ١َ٘خ أٚ حٌٕمي٠ش رخٌزطخلخص حٌٕميٞ حٌيفغ ػ١ٍّخص ِغ حٌز١غ اؿَحء -

 حإلٔظَٔض ػٍٝ حفظَح١ٟش ِظخؿَ أ٘خء -

 حٌظ٠ُٛغ رؤٔ٘طش حٌم١خَ -

 حإلٔظَٔض ػزَ غ١َ٘خ ٚ ،حٌ٘لٓ حٌٕمً هيِخص حٌّخ١ٌش،:  حٌويِخص ِّخٍٓش -

 ِخًوَ ٛل١قوً  -

 

 : حإلٌىظ١َٔٚش حٌظـخٍس ِـخالص/01ّ

 حٌظفخٚٝ ٚ ، حٌَ٘حء ٚ حٌز١غ-

 حٌويِش أٚ حٌٍٔؼش ػٓ حٌّؼٍِٛخص طمي٠ُ-

 حٌَ٘حء ٚ حٌز١غ أٚحَِ اػطخء) حٌٜفمخص(  حإلٌىظ١َٔٚش حٌويِخص ٚ حٌٍٔغ ػمٛى ارَحَ-

 حٌٜفمخص طٕف١ٌ ٚ حٌظؼخلي ٌؼ١ٍّخص حإلٌىظ١َٔٚش حٌّظخرؼش-

 هخٍؿٙخ أٚ حٌ٘زىخص ػزَ حٌويِخص ٚ ٌٍٍٔغ حٌفٍٛٞ حالٓظالَ-

 ًوَ ٛل١قوً ِخ -       حٌّخ١ٌش ٌالٌظِحِخص حٌفٍٛٞ حٌٔيحى ٚ حٌّيفٛػخص ط٠ٛٔش اٌٝ اٟخفش-
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 ك١غ ٔظَّ،ِ طِح٠ي فٟ ٌإلٔظَٔض حٌّٔظوي١ِٓ ػيى أْ اٌٝ  ) ITU (ٌالطٜخالص حٌيٌٟٚ حالطلخى ١٘٠َ/00ّ

:1991 فٟ ِٔظويَ ١ٍِْٛ 4.5 رٍغ َ 

ُ1446 ػخَ فٟ ١ٍِْٛ 61 رٍغ كظٝ ط٠خػف ػ َ 

ٚ طٛلغ ) ITU ( ِْٔظويَ ١ٍِْٛ 611 اٌٝ َ 2116 ػخَ فٟ حإلٔظَٔض ِٔظويِٟ ػيى ٠ًٜ أ. 

 وً ِخٓزك ٛل١ق 

 

 : حإلٌىظ١َٔٚش حٌظـخٍس فٛحثي أُ٘/00ّ

 ٚ أٗىخٌٙخ حهظالف ػٍٝ ٌي١ٌٚشح رخألػّخي حٌوخٛش حٌمَحٍحص حطوخً ٌيػُ حٌالُِش حٌّؼٍِٛخص طٛف١َ -

 أّٔخ١ٙخ

) حٌن .. ح١ٌٔخٍس حٌز١ض، حٌّىظذ، ( ف١ٗ ٔظٛحؿي حٌٌٞ حٌّىخْ ِٓ حٌَ٘حء اِىخ١ٔش -

 حٌّل١ٍش ( ح٢ٓٛحق فٟ حٌّٕخفٔش ٠ٌِخىس وٕظ١ـش ػخ١ٌش ؿٛىس ًحص ِٕظـخص ػٍٝ حٌلٜٛي حٌّٔظٍٙه طّى١ٓ

) حٌي١ٌٚش ٚ

) حٌن .. حٌ٘ىً حٌٍْٛ، ( ِزخَٗس حٌّٕظـخص ِؼخ٠ٕش -

) ٚحإلػالْ حٌظ٠ُٛغ ( حٌظ٠ٛٔم١ش حٌظىخ١ٌف فٟ حٌظوف١ٞ ِٓ حٌَ٘وخص طّى١ٓ -

 (حٌـٙي طم١ًٍ ( حٌظفخٚٝ ػ١ٍّش طًٔٙ ٚ ح٠ٌَٔغ حالطٜخي طّى١ٓ -

 ِخًوَ ٛل١قوً  -

 

 

 

 

 
 

حٓجٍٗ ِٓ  أٞحٌؼخٌؼٗ ػَ٘ ال٠ٛؿي ف١ٙخ حٌّلخَٟس 

 حالِظلخٔخص حٌٔخرمٗ

 

 َِحؿؼٗ ٌّخٓزك ِغ حٌيوظٍٛ حٌَحرؼٗ ػَ٘ ٚحٌّلخَٟس 

 

هلل ٚرف٠ٍٗ طُ حالٔظٙخء ِٓ ػًّ حٌٍّوٚ رٛلض حٌلّي ٚ

 ل١خّ

 

 حٌّٕخىٞأهٛوُ 


