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 طبيعت ومبهيت إدارة األعمبل اندونيتاحملبضرة األوىل : 

 وظريبث انتجبرة اخلبرجيتاحملبضرة انثبويت : 

 األعمبل اندونيت يف ظم انعودلت وادلىظمت انعبدليت نهتجبرةنثت : احملبضرة انثب

 ميزان ادلدفوعبث وأسعبر صرف انعمالثاحملبضرة انرابعت : 

 (االستثمبر األجىبي ) أوواعه , وظريبته , سيبسبته احملبضرة اخلبمست : 

 (مبعيت : ) انسيبسيت وانقبووويت واالجت 1بيئت األعمبل اندونيت احملبضرة انسبدست : 

 (: ) ادلىظمبث ادلبنيت اندونيت 1بيئت األعمبل اندونيت احملبضرة انسببعت : 

 : انبيئت ادلبنيت اندونيت ) األسواق ادلبنيت وانىقديت ( 2بيئت األعمبل اندونيت احملبضرة انثبمىت : 

 اسرتاتيجيت انتىظيم يف األعمبل اندونيتاحملبضرة انتبسعت : 

 ارة االسرتاتيجيت يف ادلىشآث اندونيتاإلداحملبضرة انعبشرة : 

 (إدارة ادلوارد انبشريت اندونيت : )تىميت ادلوارد انبشريت يف األعمبل اندونيتاحملبضرة احلبديت عشر : 

 اإلدارة ادلبنيت اندونيتاحملبضرة انثبويت عشر: 

 رة اإلنكرتوويت(موضوعبث يف انتسويك اندويل )مىبطك انتجبرة احلرة وانتجباحملبضرة انثبنثت عشر : 

 عىبويه حمبضراث مبدة ادارة األعمبل اندونيت
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 أوالً : المفاهٌم األساسٌة فً إدارة األعمال الدولٌة

 طبٌعة وماهٌة إدارة األعمال الدولٌةالمحاضرة األولى : 

تعرٌف االستثمار  Shiva Ramuتعرٌف  تعرٌف آخر لألعمال الدولٌة تعرٌف األعمال الدولٌة
 ً المباشراألجنب

 

تعرٌف االستثمار 
 األجنبً غٌرالمباشر

    

أي نشاط استثماري أو تجاري 
لمنتج أو تاجر لسلعة أو خدمة 
ٌتعدى مداه وانتشاره الحدود 

 الجغرافٌة لبلد ما .

أي نشاط تجاري أو خدمً عبر 
 حدود وطنٌة لدولتٌن أو أكثر

األنشطة التً تقوم بها الشركات 
تمتلك وحدات تشغٌلٌة الكبٌرة التً 

بلدانها األصلٌة ) البلد األم ( ,  خارج
فهً معامالت بٌن أفراد ومنشآت من 
دول مختلفة فً شكل أنشطة تجارٌة 

 أو استثمارات متنوعة .
وٌمكن التؤثٌر تمتاز بالدٌمومة  -

بؤشكال مختلفة وهو ما ٌشكل  علٌها
 مجاالً إلدارة األعمل الدولٌة .

ارجٌة شراء وتملك أصول خ
فً شركات عاملة أو 

 المساهمة فٌها .
ٌمكن أن ٌإثر المستثمر على 

 مسار المنشؤة .

شراء أوراق مالٌة أسهم أو 
سندات تصدرها مإسسة 
 أجنبٌة أخرى بهدف الربح .

أن ٌإثر المستثمر ال ٌمكن 
 على مسار المنشؤة .

 

  -تعرٌف الشركة الدولٌة :  االستثمار المباشر أو غٌر المباشر .تمتلك أو تتحكم فً أنشطة اقتصادٌة فً أكثر من بلد , من خالل 
  -تتمٌز بـــــؤنها : 

.  تمتلك طاقة انتاجٌة فً أكثر من بلد 
.  تدٌر طاقاتها وفروعها وفقاً الستراتٌجٌة واحدة 
 زبائنها والشركات األخرى .تشكل اطاراً لنقل األموال واألفراد والسلع واألفكار , بٌن رئاستها وفروعها أو بٌنها وبٌن 

  -أنواع الشركات الدولٌة :  

 I-Companyالشركة الدولٌة  -1
    

 الشركة متعددة الجنسٌات -2
 M-Company 

 الشركة عابرة القارات -G-Company 4الشركة العالمٌة  -3

 قاعدة ومحور أعمالها فً موطنها .
 تتخذ أكثر من موطن ألعمالها .

ا موطن محدد من حٌث لٌس له
 التوجه والنظرة ألعمالها.

تسٌطر على قارة ثم تنتقل إلى قارة 
 ثانٌة 

 -ثانٌاً : أهمٌة إدارة األعمال الدولٌة وأنواعها : 

 رزة فً حقل المعرفة اإلدارٌة .تطورت الحاجة إلى إدارة األعمال الدولٌة  وبالرغم من حداثتها فقد أصبحت لها مكانتها البا       -أهمٌة األعمال الدولٌة :  

  -أنواع األعمال الدولٌة :  

 االستثمارات االجنبٌة المباشرة – Foreign Trade  2التجارة الخارجٌة  – 1
 (D.Foreign. Investment) 

 االستثمارات االجنبٌة غٌر المباشرة – 3  
 (I.F. I) 

  -أنواع أخرى لألعمال الدولٌة :  

 عقود التصدٌر – 5 تسلٌم المفتاح – 2 االستثمارات المشتركة – 6 عقود التصنٌع – 4 ٌص الترخ – 1
 ) الوكالة ( 

       عقود اإلدارة – 3

 

 

مثل ) كوكا كوال , 
 هٌلتون ....(

الشركة األجنبٌة تسمح 
لشركة أخرى فً بلد 

آخر باستعمال تقنٌة أو 
استخدام اسم تجاري 

  المحلٌةبمقابل تدفعه 

 مثل ) المالعب(
تتعهد شركة أجنبٌة 

بإكمال مشروع بكامله 
أو جزء منه حسب 
االتفاق وتنفٌذ ذلك 

المشروع من األلف 
  الى الٌاء .

تقوم شركة أجنبٌة 
بإدارة منشؤة فً بلد 

آخر بـ ) مقابل أتعاب أو 
 نصٌب من األرباح (

 %30عادة ال تتجاوز 
  على حسب قوة الشركة 

اقٌات إنتاج ) اتف
 بالوكالة طوٌلة األجل (
تعقد ش.م.ج اتفاق مع 

شركة وطنٌة  فً 
الدولة المضٌفة ٌقوم 

أحد الطرفٌن نٌابة عن 
الثانً بتصنٌع وإنتاج 
سلعة معٌنة أو وضع 

عالمة الشركة األخرى 
 علٌها وشحنها إلٌها .

 

 اتفاقٌة بٌن طرفٌن ٌقوم 
 ) األصٌل ( بتوظٌف الثانً

 بٌع أو تسهٌل) الوكٌل ( ل 
أو ابرام اتفاقٌات بٌع سلع  

ومنتجات الطرف األول 
لطرف ثالث )المستهلك 

النهائً أو الصناعً ( ٌتلقى 
الوكٌل عمولة عن كل صفقة 
وهو مجرد وسٌط أو ممثل , 

وٌحتفظ األول بعالمته 
التجارٌة على السلع وٌحتفظ 
بملكٌة السلع إلى أن تكتمل 

 المبادلة .

 

ة مشاركة مع ش.د تقوم ش.د فً حص
أخرى لتنفٌذ مشروع فً بلد ثالث , وقد 

 تدخل ش.م.ج فً استثمار مشترك مع 
 شرٌك محلً فً بلد أجنبً .

 بدائل إدارة هذا النوع من المشروعات 
 المشتركة :

. اإلدارة المشتركة 
 االدارة التً ٌهٌمن علٌها الشرٌك

 صاحب الحصة األكبر .
ٌها االدارة المستقلة التً ٌكون ف

 للمشروع مدٌره العام المستقل عن 
 أي من الشرٌكٌن .
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  أشكال االحتكارات والتكتالت فً األعمال الدولٌة
 هو تفاهم أو تكنل مجموعة من ش.م.ج ٌتمركز تحت سٌطرتها إنتاج أو تصرٌف الجزء الساحق من البضاعة سعٌاً وراء الربح المطلق .تعرٌف االحتكار : 

  أشكال االحتكارات 

الكونسورسٌوم  – Trusts     4التروست  – Syndicates 3السندٌكات  – Cartel 2الكارتل  -1

Consortium 

 

 

تكتل مجموعة من الشركات ٌتفق أصحابها 
على تقاسم أسواق التصرٌف وعلى أسعار 

البٌع وٌحددون كمٌة البضائع الواجب 
غٌر أن هذه المإسسات تصنع  –انتاجها 
 منتجات بشكل مستقل .وتبٌع ال

 

ال أعضاإه الذٌن ٌنتجون بصورة مستقلة 
ٌحق لهم بٌع منتجاتهم أو شراء موادهم 

) وفق أحكام العضوٌة ( , األولٌة بؤنفسهم 
 بل ٌولفون لذلك جهازاً تجارٌاً مشتركاً .

 

ملكٌة جمٌع المإسسات األعضاء ملكٌة 
مشتركة وٌتقاضى المالكون ) المساهمٌن ( 

 وفقاً لنسبة أسهمهم .أرباح 
مثل : بنك البالد كانوا مجموعة مإسسات 

 صرافه تشاركوا وكونوا بنك البالد .

 

أو اتحاد ٌتكون من أكبر التروستات 
المإسسات من مختلف الفروع الصناعٌة 

والبنوك والشركات التجارٌة وشركات النقل 
على أساس تبعٌة مالٌة مشتركة والتؤمٌن 

 متعددة الجنسٌات .إزاء كبرى الشركات 

 ثالثاً : منهاج إدارة األعمال الدولٌة :

منهجٌة إدارة األعمال •  طبٌعة األعمال الدولٌة•
الدولٌة ومكانتها من إدارة 

 األعمال

   االختالفات الواجب مراعاتها :•

 

األعمال الدولٌة جزء من إدارة 
األعمال , فهً تستخدم نفس 
 المنهجٌة وتطبق نفس القواعد

والنظم .. غٌر أن منهاجها ٌتطلب 
بعداً اضافٌاً ٌستدعً معالجة 
خاصة تؤخذ فً االعتبار المضمار 
الدولً الخارجً , دون اهمال 
للوضع الداخلً لكل دولة وأسالٌب 

 األعمال فٌها .

 

 

 ترتكز الدراسات على المشاكل الناتجة عن كون
 لٌة (المنشؤة الدولٌة تعمل فً أكثر من دولة ) بٌئة دو

 تتم ممارسة األعمال من طرف المنشآت الكبٌرة
 والشركات الصغٌرة .

 / تمارس المنشآت أنشطة مختلفة ) السلع/ الخدمات
 االنتاج / التسوٌق / المعدات / األفراد ...الخ . (

 المعاٌٌر والمتغٌرات البٌئٌة الموجودة فً البٌئة
 . الدولٌة فً غاٌة األهمٌة بالنسبة للمنشؤة الدولٌة

 تتمٌز بضرورة انسجام المنشؤة الدولٌة مع الظروف
 البٌئٌة الجدٌدة التً تعمل فٌها .

 ًتمارس المنشؤة أنشطتها فً السوق الدولٌة ف
ظروف غامضة , ومتناقضه , تخضع للتغٌر السرٌع , 
مما ٌستلزم منها جهد أكبر لتحقٌق االنسجام والتواإم 

ة األعمال مع بٌئة التعامل فً البلد المضٌف ) بٌئ
 الدولٌة ( .

  

 

 تباٌن واختالف الوحدات السٌاسٌة
 والتشرٌعٌة للدول .

 تنوع السٌاسات الوطنٌة والنزعات
 القومٌة .

. اختالف العادات والتقالٌد واألعراف 
. اختالف النظم النقدٌة والمصرفٌة 
 اختالف األسواق الدولٌة من حٌث

 الحجم والتوجهات .
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 نظرٌات التجارة الخارجٌة المحاضرة الثانٌة :

الهدف من دراسة التطور التارٌخً للتجارة 

 ) فترة التجارٌٌن ( الزال الكثٌر منها قائماً حتى اآلن . 17و  16التً كانت سائدة فً القرنٌن  اإلقتصادٌةفهم أن الظروف واألفكار والمفاهٌم  -1 
 لك الفترة ومنهم خاصة آدم سمٌث .فً ت اإلقتصادٌٌنأن نلك الظروف أثارت بعض  -2

 هذا فضال عن تراكم المعرفة العلمٌة من جهة والمسار التارٌخً لتسلسل الوقائع االقتصادٌة من جهة أخرى . 

  

  

 نظرٌة المٌزة المطلقة ) آدم سمٌث ( -1

 أ ( فرضٌات النظرٌة :
 المقاٌضة بدل النقود.افتراض اعتماد التبادل الدولً على  -1
 مهما كان حجم االنتاج .ثبات تكالٌف الوحدة الواحدة  -2
انتقال عناصر االنتاج ما بٌن الصناعات داخل الدولة الواحدة سهولة  -3

 انتقال هذه العناصر بٌن الدول .وصعوبة 
 والمواصالت . اسقاط تكالٌف النقل -4
 القتصاد .العمالة التامة  -5
 المنافسة التامة .افتراض  -6

 النظرٌة : ب( محتوى
)مالحظة ٌوجد جدول فً المحتوى بٌن دولتٌن أمرٌكا وبرٌطانٌا ٌمكن 

 الرجوع له (
 خالصة النظرٌة :

 مٌزة مطلقه  .انه من األفضل للبلدٌن التخصص فٌما لكل منهما فٌه 

 نظرٌة النفقات ) المٌزة ( النسبٌة : )دٌفٌد رٌكاردو( -2

تفسٌر أسباب قٌام التبادل انطلق دٌفٌد من نفس فرضٌات سلفه وحاول 
  -الدولً اعتماداً على : 

 العمل هو أساس القٌمة .فكرة أن 
 كال السلعتٌن بدرجة  لدولتٌن تتمٌز احدهما بانتاجعلى مثال

 أكفؤ من األخرى .
)مالحظة ٌوجد جدول فً المحتوى بٌن دولتٌن أمرٌكا وبرٌطانٌا ٌمكن 

 الرجوع له (
 خالصة النظرٌة :

تحدة لدٌها تمٌز مطلق فً السلعتٌن ولكن أحد السلعتٌن ٌكون الوالٌات الم
التخصص فٌما تمٌز مطلق والسلعة األخرى ٌكون تخلف نسبً فعلٌها 
 لدٌها فٌه  تمٌز والتخلً عما لدٌها فٌه تخلف نسبً .

أما برٌطانٌا : لدٌها تخلف مطلق ولكن أحد السلعتٌن سٌكون تخلف أقل 
 لتخلً عن السلعة األكثر تخلف .نسبٌاً فعلٌها التخصص فٌه وا

و أولٌن   هكشرنظرٌة نسب عوامل االنتاج : )  -3

 تطرح هذه النظرٌة فً سٌاق النظرٌة النسبٌة واذا كانت هذه األخٌرة
لم تحاول أن تفسر لنا بدقة اختالف النفقات من بلد آلخر , وهذه 

فرة من النظرٌة حاولت ذلك مرجعة السبب إلى اختالف الكمٌات المتو
 كل عنصر من عناصر اإلنتاج فً تلك الدول 

وحاوال تفسٌر على أساس نقدي وضعا نظرٌتهما وأولٌن  هكشر
 أسباب وجود المزاٌا النسبٌة التً تإدي لقٌام التجارة الدولٌة .

 :فرضٌتا النظرٌة 
فً الوفرة النسبٌة لكل عنصر داخل  تختلف أسعار اإلنتاج إلختالف .1

جور تكون رخٌصة نسبٌاً فً البلدان كثٌرة السكان , ) االالبلد المعنً 
والمواد الخام أسعارها أقل فً البلدان التً لدٌها موارد طبٌعٌة ... 

 وهكذا ..(
تحتاج السلع المختلفة إلى نسب أو كمٌات مختلفة من عناصر االنتاج  .2

) بعضها ٌحتاج  لعمالة أكثر أي كثٌفة العمالة وأخرى كثٌفة رأس 
 ا ... (المال وهكذ

 النتٌجة  : 
. سٌقوم كل بلد بإنتاج العنصر الذي ٌتوفر علٌه بكثرة 
 ًحٌنما ٌتم التبادل الدولً سٌقوم كل بلد بتصدٌر السلع التً ٌتمٌز ف

نسبٌاً  انتاجها نسبٌاً , لذا ستكون أسعارها ) نفقات انتاجها ( منخقضة
 االنتاج . , وبالمقابل ٌستورد ما ٌعانً فٌه عجزاً نسبٌاً من عناصر

 ًأي أن الدول التً تنتج تصدر السلع التً تستخدم عناصر االنتاج الت
 تتوفر لدٌها بكثرة .

 النظرٌات الحدٌثة -4

ولكن هناك قلة متزاٌدة  تظل نظرٌة المٌزة النسبٌة هً السائدة بٌن اإلقتصادٌٌن
 ترفض وتشكك فً افتراضات النظرٌة حٌث أن :

o قائلٌن أن كلفة ووفرة العناصر محلٌاً ٌرفض فرضٌة ثبات التالبعض
مما ٌقود مع زٌادة االنتاج  متوسط تكلفة الوحدة ٌمٌل إلى اإلنخفاض

عبر قٌام الشركات متعددة الجنسٌة بتخفٌض األسعار إلى االحتكار 
 لطرد المنافسٌن  .

o  بإمكانٌة جلب المواد من الخارج لبناء المٌزة النسبٌة ٌحاجون .
 كن أن تخلق بالتركٌز على صناعات بعٌنها .فالمٌزة النسبٌة ٌم

o أسباب أسباب أخرى قد تفسر التخصص ٌرون كذلك أن هناك (
 تارٌخٌة أو الصدفة أو الحماٌة ( .

o ٌرتبط بمدى لوحظ كذلك أن اعتماد  الدول على التجارة الخارجٌة
وبالتالً تنوع ظروفها وثرواتها . ) الدول الكبٌرة ذات حجمها 

الذاتً  , مما ستدعً الدول الصغٌرة  لإلكتفاء عةتمٌلالمساحات الواس
أن تكون أكفؤ فٌما تتخصص فٌه ) مثل سنغافورة وهونغ كونغ 

 وتاٌوان مقارنة بالوالٌات المتحدة ( .
 من هنا جاءت النظرٌات الحدٌثة للتجارة الخارجٌة لتجٌب عن السإال التالً :

 س / لماذا تتاجر الشركات مع الخارج ؟
 تجارة الشركات هً من تجارة الدولج / ألن 

 األسباب عموماً هً :
 .لتكالٌف تخفٌض ا -2غٌر المستغلة .            لطاقةاالستفادة من ا -1
 .المخاطر تنوٌع وتقلٌل  -4إضافٌة .                            أرباحتحقٌق  -3
 .االمداد وضمان  االستٌراد -5

أوالً : نظرٌات التجارة 
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ثانٌاً : سٌاسات التجارة 

 السٌاسة التجارٌة للدولة : - 1
 

فهً بذلك عمل من أعمال كؤداة لتحقٌق مصالحها االقتصادٌة القومٌة إلى التجارة الخارجٌة  انعكاس لموقف الدولة ونظرتهاالسٌاسة التجارٌة هً 
 ساتها االقتصادٌة المختلفة .تسعى لتحقٌقها من خالل سٌاأهداف قومٌة فلكل دولة  السٌادة

 أنواع السٌاسات التجارٌة : – 2

  النوع الثانً : حرٌة التجارة  النوع األول : السٌاسة الحمائٌة

 

 

 

 

 

 

تستخدم فٌه الدولة سلطتها العامة وتعنً  : الوضع الذي 
بطرٌقة أو بؤخرى على المبادالت الدولٌة من حٌث للتؤثٌر 

 وٌة المبادالت .الحجم وطرٌقة تس

 -األشكال المختلفة للحماٌة : 
 فً الرسوم الجمركٌة ..1
 ففً نظام الحصص ..2
 فً الرقابة على أسعار الصرف ..3
 فً الضرائب اإلضافٌة ..4
وفً أسالٌب مختلفة أخرى للحماٌة ) عراقٌل إدارٌة , .5

 شعارات قومٌة مناهضة .

ت ال تتدخل فٌه الدولة فً العالقاوتعنً  : الوضع الذي 
 التجارٌة الدولٌة  .

االتفاقٌة العامة تعزز هذا االتجاه عالمٌاً مع التوقٌع على 

والتً خلفتها م 1947( فً  للتعرٌفات والتجارة ) الغات

 م. 1995منظمة التجارة العالمٌة العام 

المملكة العربٌة السعودٌة انضمت لمنظمة التجارة العالمٌة فً 

 م .2005شهر دٌسمبر 
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 األعمال الدولٌة فً ظل العولمة والمنظمة العالمٌة للتجارةثالثة : المحاضرة ال

  : العولمة ومسبباتها    :أوال 

 مفهوم العولمة : Globalization . ًكلمة العولمة تعنً جعل الموضوع على مستوى عالم 

 .اطق الكون دائرة الموضوع لجمٌع منالتً تعنً اتساع  Globalizationوهً ترجمة للكلمة االنجلٌزٌة 

 عبر الحدود تحرٌر التجارة والتدفق غٌر المقٌد لرإوس اآلموال -من أبرز سماتها  : 

 : هً مرحلة متقدمة تدٌر فٌها الشركات أعمالها دون مراعاة للحدود الجغرافٌة أو السٌادة الوطنٌة . العولمة االقتصادٌة 

ٌة وحدة واحدة مفتوحة تتنافس فٌها االقتصادٌات والمإسسات دونما إذ تصبح فٌها السوق العالمهً أوسع من مرحلة التدوٌل  -
حواجز أو قٌود , خاصة فً ظل ثورة الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات واالنترنت فضالً عن قوانٌن وشروط الهٌئات الدولٌة كالمنظمة 

 العالمٌة للتجارة وصندوق النقد الدولً .

  المسببات الرئٌسٌة للعولمة :   

 تحرٌر التجارة -1     

 بٌن الدول ما 

ازدٌاد التكامل  -2

 االقتصادي

تحرٌر  -3

 االقتصادٌات

الشركات متعددة  -5 التقنٌة -4

 الجنسٌات

 (قٌام اتفاقٌات الجات •
االتفاقٌة العامة 

 ) للتعرٌفات والتجارة
 ؛م1947 عام

قٌام المنظمة العالمٌة •
 م 1995 للتجارة سنة

 الدور  المحوري•
لصندوق النقد الدولً 

 . والبنك العالمً

 

أوسع التكامل االقتصادي 
ألنه  من تحرٌر التجارة

ٌشمل تسهٌل انتقال عناصر 
ٌتضمن  , اإلنتاج و السلع

تنسٌق السٌاسات بٌن الدول 
و  . وربما توحٌد العملة

ٌزٌد التجارة بٌن الدول 
وٌرشد االستثمار وٌعطً 
مجاال لنمو الشركات من 

 )اقتصادٌات الحجم( حالل 

  

أي تحكٌم قوى السوق وهو 
أمر حدٌث بدأ مع منتصف 

السبعٌنٌات لتقلٌص دور 
الدولة فً النشاط 

االقتصادي وتحرٌر 
االقتصادٌات خاصة 
بالتزامن مع انهٌار 

الشٌوعٌة ، و من نتائج ذلك 
الخصخصة ورفع القٌود 

الحكومٌة فً مختلف 
 المجاالت 

 

ار العولمة وٌتجلى تؤثٌرها فً مس

 :من خالل ما ٌلً 
 ابتداع طرق اإلنتاج الشامل

لتلبٌة حاجة أعداد متزاٌدة 
من المستهلكٌن فً الداخل 

 . )عولمة االنتاج(والخارج
 تحسٌن طرق المواصالت

لنقل أعداد وكمٌات اكبر من 
الموارد والبشر لمسافات 

 . )ارخص وأسرع( أطول
 تحسٌن وسائل نقل ومعالجة

ة االتصاالت المعلومات وثور
، للتحكم فً الموارد 

والعملٌات فً أماكن مختلفة 

 من العالم

 

تعتبر سبب ونتٌجة للعولمة فً 
نفس الوقت، هً أكثر أهم قوة 

منفردة وراء التحوالت فً 
 النشاط االقتصادي العالمً

 :، وٌرجع ذلك أساسا لما ٌلً 
 تحكمها فً نشاط

اقتصادي فً أكثر من 
 قطر

الل قدرتها على استغ
 الفوارق بٌن الدول

مرونتها الجغرافٌة 
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المنظمة العالمٌة  -2

 للتجارة

مهام المنظمة العالمٌة  -3

 للتجارة

مبادئ منظمة التجارة  -4

 العالمٌة

كانت تهدف إلى إزالة التفرقة فً 
التبادل التجاري و تحرٌر التجارة 

بٌن أعضائها، وٌتخذ نشاطها 
ت شكل دورات من االجتماعا

والمفاوضات الدورٌة التً تتم كل 
عدة سنوات تناقش فٌها مواضٌع 

 مثل :
تخفٌض التعرٌفة الجمركٌة 
تقلٌل استخدام الحصص 
 تبنً إجراءات تشجع

 . التجارة بٌن الدول

امتداد التفاقٌات الغات بحٌث وافق 

م على 1994 المتعاقدون بمراكش

  ,تؤسٌس منظمة التجارة العالٌة

أعضاء فً  اتالغ آطرافوأصبح 

  1995 المنظمة ظهرت رسمٌا فً

 جنٌف سوٌسراومقرها 

 تعدددددد منبدددددر للتفددددداوض متعددددددد
لتحرٌددددددر التجددددددارة  اآلطددددددراف

 الخارجٌة
 إدارة إجراءات تسوٌة النزاعات

 بٌن دول اآلعضاء
 إدارة استعراض آلٌة اإلجراءات

 السٌاسٌة
 التعدددداون مدددددع صددددندوق النقدددددد

الددددددددددولً والبندددددددددك الددددددددددولً 
ٌق السٌاسدددات ووكالئهمدددا لتنسددد

 . االقتصادٌة العالمٌة

الدور المحوري للغات  -1 

 فً تحرٌر التجارة
   

 مبدأ الدولة اآلولى.1
 بالرعاٌة 

 مبدأ الشفافٌة - 2

 المعاملة الوطنٌة مبدأ  -3

 شرح كل مبدأ

   

 لوطنٌة المعاملة امبدأ  -3 مبدأ الشفافٌة - 2 بالرعاٌة الدولة اآلولىمبدأ  -1

تلتزم الدولة وتمنح لكل الدول األعضاء فً االتفاقٌة أي 
 . تخفٌض جمركً تمنحه ألي دولة شرٌكة لها فً التجارة

 :حاالت هً  3على أن االتفاقٌة تقر االستثناء فً 
 السلع المصنعة المستوردة من الدول النامٌة ٌمكن

 إعطاإها أفضلٌة مقارنة بالسلع من الدول المتقدمة
ت أعضاء تجمع اقتصادي مثل التجمع االوروبً  مٌزا

 لٌس من الضروري أن تطبق على اعضاء المنظمة
 الدول التً تفرق اعتباطٌا ضد واردات دولة معٌنة

الدولة ( ٌمكن للدولة المتضررة حرمانها من معاملة 

 .  )األكثر رعاٌة

التزام األعضاء بنشر جمٌع المعامالت 
اءات المتعلقة بالممارسات واإلجر

والقواعد التً تمس التجارة بشكل 
أساسً ، وٌدخل ضمن هذا اإلطار عدم 

اللجوء إلى الحواجز غٌر الجمركٌة ألنها 

 . غٌر شفافة

ٌمنح المنتج األجنبً نفس المعاملة 
الممنوحة للسلع المحلٌة ) التداول 

 )والتسعٌر والضرائب والمواصفات

 التكامل االقتصادي :   :ثالثاً 

هو أن تقوم مجموعة من الدول المتقاربة جغرافٌاً فً العادة بزٌادة ارتباطها اقتصادٌاً وذلك بفتح أسواقها أمام بعضها التكامل االقتصادي : تعرٌف  
 وزٌادة التعاون بٌنها , وتوسٌع نطاق السوق وزٌادة فرصة الرفاهٌة .

 زٌادة الكفاءة االنتاجٌة -2المختلفة                        توفٌر الفرص التجارٌة  -1مزاٌا التكامل االقتصادي :          
 زٌادة الرفاهٌة وتحقٌق النمو . -4االستفادة من اقتصادٌات الحجم                          -3                     

 أشكال ومراحل التكامل االقتصادي

منطقة التجارة  -1     

 الحرة

تكامل اقتصادي  -5 اتحاد اقتصادي -4 لسوق المشتركةا -3 اتحاد جمركً -2

 وسٌاسً تام

هنا ٌقتصر التكامل على 
إزالة الحواجز الجمركٌة 

وغٌر الجمركٌة بٌن الدول 
األعضاء ولكل دولة الحرٌة 

فً فرض رسوم أو 
تخفٌضها فٌما بٌن تلك الدول 
واٌة دولة أخرى غٌر عضو 

 فً منظمة التجارة الحرة .
ة نافاتا ) امرٌكا مثل : منظم

 وكندا والمكسٌك(

 

ٌتعدى األمر هنا إزالة 
الرسوم الجمركٌة فٌما بٌن 

الدول المعنٌة إلى وجود 
اتحاد جمركً واحد فً 

مواجهة دول العالم المتبقٌة , 
فٌكون لكل الدول األعضاء 

 رسوم جمركٌة موحدة .
  مثل : حلف هضبة األندي

  

باإلضافة الى ازالة الحواجز 
لتجارٌة فٌما بٌنها ووجود ا

اتحاد جمركً , توافق الدول 
األعضاء على السماح 

لعناصر االنتاج من عمالة 
ورأس مال باالنتقال بحرٌة 

 بٌن الدول األعضاء .

 

نفس صفات السوق المشتركة 
مع درجة عالٌة من التنسٌق 

فً السٌاسات االقتصادٌة 
النقدٌة والمالٌة مع عدة قوانٌن 

خلق سلطة مشتركة ومع 
اتحادٌة كالبرلمان األوروبً 

 وكذا توحٌد العملة . 

 

هنا تنشؤ مإسسات مشتركة 
جدٌدة كالبنك المركزي وتزٌد 
سلطات المإسسات المشتركة 
القائمة كالبرلمان والمحكمة 
االتحادٌة وتتوحد الضرائب 

إلى أن تصبح المجموعة كؤنها 
 دولة واحدة .

 لتجارة :المنظمة العالمٌة ل   :ثانٌاً 
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 تعرٌف مٌزان المدفوعات 

 بٌان حسابً تسجل فٌه قٌم جمٌع
) السلع , الخدمات  التعامالت االقتصادٌة

الخدمات , الهبات , والمساعدات 
الرأسمالٌة األجنبٌة ( وكل المعامالت 

وكمٌات الذهب النقدٌة الداخلة 
 والخارجة خالل سنة .

 بٌان حسابً لجمٌع المعامالت التجارٌة
 دٌة بٌنها وبٌن كل  الدول واالقتصا

 كل دولة تحتفظ بعالقات تجارٌه مع
دولة اخرى لها ومعها مٌزان مدفوعات 

 . ٌتم علٌه القٌاس

 

 آلٌات التسجٌل فً الحساب 

 المعامالت التً ٌنتج عندها مدفوعات
 البلد المعنً الى البلدان األخرى .من 

  ٌعنً نحن مدٌنون للبلد الفالنً بكذا 
اق عملة أجنبٌة .ٌعنً انف 
. ٌعنً ٌسجل كبند سالب 

 

  ( -)   (مدٌن ) الواردات 

 المعامالت التً ٌنتج عندها
المعنً من البلدان  للبلدمدفوعات 
 األخرى .

 . ٌعنً البلد الفالنً دائن لنا بكذا 
 ًعملة أجنبٌة . كسبٌعن 
. ٌعنً ٌسجل كبند موجب 

 

  (   ) + (دائن ) الصادرات 

 
 حقق مٌزان المدفوعات فائض لدولة ما على حساب دولة أخرى فنقول أنه ٌمٌل لصالحها وٌكون مٌزان مدفوعات الدولة األخرى عجز.اذا 

: قاعدة :  ٌتم تسجٌل أٌة معامالت تترتب عنها 
 ) مقبوضات او تحصٌالت من الغٌر لنا فً الجانب الدائن ) صادرات 
لجانب المدٌن ) واردات (فً اتسجل  أٌة مدفوعات من عندنا للغٌر 

 ثانٌاً : مكونات مٌزان المدفوعات 

 الحساب الجاري -1 
 ) المعامالت الجارٌة (

 ) المعامالت الرأسمالٌة (حساب رأس المال  -2 
تمثل الفروق االحصائٌة ) مجموع التعدٌالت فً 
 المٌزان التجاري , ومٌزان حساب رأس المال (

 حساب التسوٌات -3 
 االحتٌاطات من الذهب واألصول الثابتة صافً

 ر ر

 الجزء األول:

 المٌزان التجاري:
ٌشمل التجارة 
المنظورة أي : 

صادرات وواردات 
 البلد من السلع . 

 الجزء الثانً:

مٌزان التجارة غٌر 
 المنظورة :

صادرات وواردات البلد 
المعنً الخاصة 

بالخدمات مثل أجور 
النقل والشحن والتامٌن 

 سٌاحة الخارجٌةوال

 ر

 اذا زادت الصادرات عن الواردات نقولقاعدة : 
 لدٌنا فائض  ,  أما العكس نقول لدٌنا عجز . 

 ر ر

المعامالت الرأسمالٌة 
 طوٌلة األجل:

 تزٌد مدتها عن سنة . -
االستثمارات المباشرة  مثل

والقروض طوٌلة األجل 
 وأقساط سدادها .
تسجل القروض 
قادمة من واالستثمارات ال

الخارج واالقساط للدٌون 
الوطنٌة المستحقة على 

الخارج فً الجانب الدائن . 
والعكس تسجل فً الجانب 

 المدٌن

المعامالت الرأسمالٌة 
 قصٌرة األجل:

بشرط أن  عن سنةتقل  -
تمٌٌزا تتم بصورة تلقائٌة 

لها عن المعامالت التً 
تحدث بغرض تسوٌة 
العجز او الفائض فً 

 فوعاتمٌزان المد

 التوازن الحسابً عملٌة حتمٌة فً مٌزان
المدفوعات ٌتم بواسطة التحركات فً عناصر 

 : االحتٌاطات الدولٌة التً تؤخذ عدة أشكال
 لدى السلطات النقدٌة وما رصٌد الدولة من الذهب

 تحتفظ به البنوك كؤرصدة .
 التً تحتفظ رصٌد العمالت االجنبٌة والودائع الجارٌة

النقدٌة الحكومٌة والبنوك التجارٌة بها السلطات 
 الواقعة تحت رقابتها

 مثل اذونات الخزانة االصول االجنبٌة قصٌرة االجل
االجنبٌة واالوراق التجارٌة التً بحوزة الدولة وهً 

التزامات على الحكومات والشركات االجنبٌة 
 والمواطنٌن االجانب

الودائع التً تحتفظ بها السلطات والبنوك االجنبٌة 
 لدى البنوك الوطنٌة

 ر

 ٌحدث التوازن فً مٌزان المدفوعات 

 ًٌحدث عندما ٌكون جمٌع العناصر المدٌنة ف
الحساب الجاري والرأسمالً مساوٌة لمجموع 

 العناصر الدائنة فٌها .
 فً هذه الحالة لن نحتاج الى تسوٌة من خالل حساب

االحتٌاطات وعندها نكون امام توازن اقتصادي 
 علماً ان ذلك قد ٌحدث بصفة تلقائٌة . حقٌقً

 ر

 أما التوازن الحسابً 

 ٌتم بصفة مقصودة من خالل تحرٌك حساب
 التسوٌات

 ٌمكن ان ٌكون العجز فً مٌزان المدفوعات :
 وأسبابه ظرفٌة ) جفاف ٌنتج عنه مإقت

 انخفاض كبٌر فً الصادرات (
 هٌكلٌاً ( وٌستمر العجز دائم واما ان ٌكون (

 اتلسنو

 ر

 تؤثٌر عجز مٌزان المدفوعات على األعمال الدولٌة 

 عدم التوازن ٌإثر على وفرة العملة
الصعبة التً تحتاجها الشركات الدولٌة 

 )نقل ارباحها أو اعمال اخرى (
 ٌإدي الى فرض قٌود على االستٌراد األمر

 الذي سٌإثر حتماً على الشركات الدولٌة .

 ر

 مٌزان المدفوعاتثالثاً : االختالل فً 

 مٌزان المدفوعات وأسعار صرف العمالتالمحاضرة الرابعة : 
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 رابعاً : أسعار صرف العمالت

 وظائف سوق الصرف -3 سوق الصرف -2 الصرف  سعر -1 ر

 ر

ٌتمثل سعر الصرف فً القٌمة التً 
 تبادل بها عملة بعملة أخرى .

 ر

. هو السوق الذي تباع فٌه العمالت وتشترى 
مجموعة من البنوك والوسطاء والهٌئات االخرى ٌتكون من : 

او التً تعمل فً سوق الصرف على طرٌق الوساطة أو المضاربة 
  ) بنوك ، مكاتب صرافة ، افراد ( المتاجرة فً العمالت االجنبٌة

نٌوٌورك ، لندن ،  ( من اشهر االسواق العالمٌة للصرف االجنبً

 ) إلخ .. طوكٌو ، فرانكفورت

 نقل القوة الشرائٌة من طرف ألخر(1
لٌن من تقلبات توفٌر فرص حماٌة للمتعام(2

 العمالت
السماح للسوق بالموازنة والتحكم فً (3

 ( االوراق االجنبٌة من خالل آلٌات السوق
 ) العرض والطلب

 تحدٌد أسعار صرف العمالت األجنبٌة -4

 ر

 طرق تحدٌد أسعار العمالت -5

 ر ر ر ر ر

أ ( سعر الصرف 
على أساس 
 قاعدة الذهب

ب ( نظام قاعدة  
 تبادل الذهب

تعوٌم أسعار ج ( 
 العمالت

نظرٌة تعادل  أ (
 القوى الشرائٌة

ب ( مإشر فٌشر 

 (Fisher  )

 العالمً

ج ( نظرٌة 
 األرصدة

 ر

قبل الحرب العالمٌة 
كانت قٌمة العملة االولى ، 

تحدد بوزن معٌن من 
 ٌمكن مبادلتها بهالذهب 
 أي مبادلة الذهب

تتم  بؤي عملة كانت
بسعر ثابت هو 

السعر االساسً ، 
مع تؤثٌر السعر 
السوقً قلٌال 

 بالعرض والطلب 
 وقد تتؤثر العملة

سلبا إذا زادت 
وارادت البلد المعنً 
عن صادراته إذا لم 
تغطً الصادرات 

كمٌة الذهب 
المدفوع مقابل 

 الواردات .

 ر

نتهاء الحرب العالمٌة بعد ا
األولى وانهٌار البورصات 

م وتدنً  1925 سنة

الثقة، انهار نظام قاعدة 
الذهب ، واستمر الوضع 

لما بعد قٌام صندوق النقد 
الدولً بعد الحرب 

العالمٌة الثانٌة حٌث نشؤ 
نظام قاعدة مبادلة الذهب 
بالدوالر االمرٌكً كعملة 
وحٌده قابلة لذلك وبسعر 

والر ألونصة د 35 ( ثابت

وبموجب  ) الذهب الواحدة

ذلك ألزمت كل دولة 
بتثبٌت قٌمة عملتها مقابل 

الدوالر مع امكانٌة 

 % 2,5 تغٌٌرها بمرونة
 . ارتفاع او انخفاض

 ر

م اعلنت  1911 فً العام

الوالٌات المتحدة نتٌجة 
عدم قدرتها على الوفاء ، 

انها ستبٌع الذهب فقط 
للبنوك المركزٌة للدول 
ولٌس للبنوك التجارٌة 

 . سات المالٌةوالمإس
واعقب ذلك فك ارتباط 

الذهب بالدوالر واصبحت 
اسعار جمٌع العمالت بما 

امام  فٌها الدوالر ، معومه
الذهب ،واصبح سعر كل 
عملة ٌتحدد صعودا او 

هبوطا على اساس 
العرض والطلب فً 

السوق ، وهكذا وصلنا 

التحدٌد الحر  :الى مرحلة 

 .ألسعار العمالت االجنبٌة 

 ر

قٌمة العملة  : فكرة النظرٌة

تتحدد داخل بلدها وفقا لما 
تستطٌع شراإه من البضائع 

فكلما فً السوق المحلً. 
زادت كمٌة البضاعة التً 
تشترٌها مقابل وحدة النقد 

من السوق المحلً كلما 

 . عملة فً بلدهازادت قٌمة ال
وكلما زادت القوى الشرائٌة 

للعملة الوطنٌة فً الداخل 
فإن ذلك سٌإدي الى ارتفاع 
 قٌمة ذات العملة فً الخارج

تزداد قٌمة العملة بزٌادة 
تفٌد هذه قد قوتها الشرائٌة 

النظرٌة على المدى القصٌر 
وفً حالة السلع التً ٌمكننا 

نقلها فً اطار التبادل 
ال ، بٌنما  التجاري الحر

ٌمكننا تطبٌقها على السلع 
 والخدمات التً ٌتعذر نقلها

الخدمات  –مثل األراضً 
 التؤمٌن -الصحٌة والتعلٌمٌة 

 ر

نظرٌته لتفسٌر استمرار تغٌر 
ر العمالت وبموجب هذه اسعا

النظرٌة فإن اسعار العمالت 
تتحرك كاستجابة للتغٌر فً 
اسعار الفوائد ، بمعنى ان 
العملة التً تكون عوائدها 
اعلى تكون قٌمتها اعلى ، 
وعلٌه فإن اسعار العمالت 

تتحدد على اساس سعر الفائدة 
على ودائع العملة فً داخل 
البلد فتزٌد مع زٌادة سعر 

تقل مع تراجع سعر الفائدة و

 . الفائدة
تطبق معظم البنوك المركزٌة 

سٌاساتها النقدٌة على هذا 

 : االساس حٌث
ٌطبق سٌاسات متشددة 

للمحافظة على استقرار أسعار 
الصرف بغرض التحكم و 

السٌطرة على اتجاهات أسعار 

 . الفائدة
ٌهدف البنك المركزي إلى منع 

معدالت التضخم باستخدام سعر 
ؤداة تساعده على الفائدة ك

تحدٌد كمٌة النقد المعروضة فً 

 . السوق مقابل الطلب علٌها

 ر

سعر الصرف ٌتحدد 
بناء على هذه النظرٌة 

وفقا لوضع مٌزان 
 المدفوعات

 دولة تحقق
فائض فً مٌزان 

قٌمة  : المدفوعات

 عملتها ترتفع
 دولة لدٌها عجز

فً مٌزان 

قٌمة  : المدفوعات

 عملتها تنخفض
فإن وضع مٌزان 

المدفوعات للدولة هو 
 الذي ٌحدد قٌمة عملتها

 مخاطر تقلب أسعار الصرف -6

 الرتفاع وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع المصرفٌة تؤثٌرا على أسعار العملة المحلٌة و أسعار االسهم و السندات وغٌرها من
 االستثمارات

  المستثمر ٌرٌد عائد اعلى واقل مخاطرة (السندات فً السوق فارتفاع سعر الفائدة  ٌإدي الى  انخفاض أسعار االسهم و ( 
  فً هذه الحالة سٌفضل بٌع ما لدٌه من االسهم و السندات و وضع قٌمتها كودٌعة فً احد البنوك التً تعطً سعر فائدة أعلى مما ٌمكن

 أن ٌحصل علٌه من استثمار فً االسهم و السندات
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 االستثمار األجنبً ) أنواعه , نظرٌاته , سٌاساته (المحاضرة الخامسة : 

 ر

 ر

هو مجمل التدفقات المالٌة التً 
تقوم بها مستثمر من بلد غٌر البلد 
األم وٌكون إما طوٌل أو قصٌر 

 المدى .

 ر االستثمار االجنبً

 ر

التعامل مع دولة دخول المنشؤة فً 
أو شركة تتواجد فً دولة أخرى   

 ) البلد المضٌف ( غٌر البلد األم .

 ر ٌتمثل االستثمار االجنبً فً :

 ر

) : ) استثمار مباشر 
 بشكل انفراديالمساهمة فً إنشاء شركة 
  فً البلد المضٌف عامةأو  خاصةأو فً شكل شراكة مع شركة 

معدات  ( والقٌام بؤنشطة  –ة ) أراضً تملك ألصول مالٌوٌبدو من خالل 
 التوزٌع النقل ( فً البلد المضٌف . –التسوٌق  –مختلفة ) االنتاج 

: ) استثمار غٌر مباشر ( 
 وفً هذه ) البلد االم إلى البلد المضٌف تدفقات مالٌة من وٌقتصر على

أسهم ، سندات  (الحالة ٌكون االستثمار االجنبً فً شكل تملك 

  ) الخ. ٌةلشركات أجنب

 ) أشكال االستثمار االجنبً (
 ٌنتج االستثمار االجنبً عن طرٌق:

  نظرٌات االستثمار االجنبً :ثانٌا 

 النظرٌة االقتصادٌة التقلٌدٌةاالستثمار االجنبً و  -1 

 

 مدلول النظرٌة
لم تهتم كثٌراً باالستثمار االجنبً وكانت ترى انه مجرد تابع ومكمل للتجارة 

 رجٌة فهً تفترض باألساس استحالة انتقال عناصر االنتاج ما بٌن الدول .الخا
 محتواها :

. تفترض أن رأس المال والعمل عنصرٌن ٌمكن ٌعوض احدهما االخر 
نستخدم رأس المال أكثر فً حال انخفاض تكلفته اما اذا ارتفع نعوضه بالعمل 
.اذا فاض راس المال نصدره ونستورد عماله عوض عنه 
 ان رأس المال اسهل انتقال من عناصر االنتاج االخرى فالفائض منه بما

 ٌإدي لقٌام االستثمار االجنبً .
 خالصة النظرٌة : 

عملٌة  االستثمار االجنبً تبدأ وتنتهً من تلقاء نفسها ومحركها األساسً هو 
 العائد على رأس المال .

 نقد النظرٌة
oار غٌر المباشر لكن ٌمكن أن تكون مقبولة فً االستثمار اإلستثم

 حجم االستثمار االجنبً المباشر كبٌر
o االستثمار الغٌر مباشر قصٌر ومحدود مقارنة بالمباشر وهدفه

العائد أما المباشر فٌشكل قرار والتزام طوٌل المدى ) مشكلة 
 النظرٌة مع المباشر والحجم الكبٌر ( 

oرد ال تفرق النظرٌة بٌن االستثمار األجنبً المباشر وبٌن مج
تحركات لرأس المال فهو لٌس مجرد انتقال بل أٌضاً انتقال 

 لقدرات ادارٌة ومعرفة وتقنٌة .
o . ال تفسر النظرٌة تبادل االستثمار بٌن بلدٌن فً نفس الوقت 

 

 االستثمار االجنبً الحدٌثةنظرٌات  -2 

 ر

 النظرٌات االحتكارٌة-أ

 

 نظرٌة دورة حٌاة المنتج  -ب 

ر الشركة األولى احتكا -1   

 نظرٌة القوة االحتكارٌة -2 للسوق
نظرٌة سلوك رد  -3

  الفعل 

 

 

 

 مرحلة الظهور -1
 االنتاج و البٌع فً السوق المحلً ( ( 

 التصدٌر (  (النمو مرحلة  -2
 ) الشروع فً التصدٌر للخارج (

 النضج و االستثمار مرحلة  -3
صنٌع فً الخارج فً هذه فً الكثٌر من الدول تبدأ مرحلة الت

المرحلة  وٌعتبر فً السوق االخرى فً مرحلة التقدٌم  
 )الشروع فً التصنٌع خارجٌاً( 

 االنحدار و التدهور مرحلة  -4
 فً هذه المرحلة تمدٌد االستراتٌجٌة او االنسحاب

 

تقوم النظرٌة على ان أحقٌة   
تواجد المنشؤة فً السوق العالمً 

. م فً السوق األقدٌرجع لكونها 
 بحٌث تإهلها االقدمٌة فً السوق

المحلً لـ : تحسٌن اسلوب  
مٌزة  –تحقٌق سمعة  –انتاجها 

 تنافسٌة .
فٌكون االستثمار الخارجً بالنسبة 

هو مرحلة تطورها ونموها . لها 
 حٌث انها تنمو حتى تجد نفسها

بعد مرحلة معٌنة ان االستمرار  
 ٌتطلب القٌام باالعمال الدولٌة .

 

تفترض النظرٌة ان ممارسة االعمال الدولٌة فً بلد 
غٌر البلد األم هو نشاط تكالٌفه عالٌة وال تجرإ علٌه 
اال الشركة التً تمتلك مٌزه تنافسٌة قوٌة  : )التقنٌة 

 –اختراع اسالٌب عمل غٌر مسبوقة  -المبتكرة 
وتتغلب على االنضباط والكفاءة فً ادارتها ( . 

 رتها فً نسق تام من خالل :التكالٌف بمزج قد
المحافظة على مٌزتها المطلقة  –تحقٌق ارباح طائلة 

 استهداف المنافسٌن االخرٌن . –
االستثمار االجنبً ناتج عن النظرٌة تفترض ان 

وجود خلل وتشوهات  فً تركٌبة السوق تعٌق 
المنافسة التامة فلو توفرت المنافسة التامة فسوف 

 لجمٌع .تتاح الفرص والمعلومات ل

 

االعمال تقوم على مراقبة  -
 المنافسٌن .

االستثمار مضمون النظرٌة : 
االجنبً ٌكون كردة فعل من 

شركة محلٌة على شركة 
أجنبٌة حٌث تقوم الشركة 
المحلٌة بالذهاب للخارج 
والقٌام باألعمال الدولٌة 

 لمزاحمة الشركة االجنبٌة 
 فً سوقها المحلً .

 ٌجب الرجوع للمحتوى

ان تحتفظ الدولة المنتجة للسلعة بٌمٌزة فترض النظرٌة ت
تنافسٌة فرٌدة وعند تصدٌر السلعة تفتقد لمٌزتها المطلقة من 

 خالل التبادل التجاري وقد تصبح مستوردة لهذه السلعة .
 : النظرٌة تنطبق على السلع المعمرة (Vernon)حسب 

الستثمار فً تركٌبة السوق الذي تستؤثر فٌه شركة اهتمت بتفسٌر االسباب التً تدفع بعض الشركات نحو ا
ما أو قلة من المنتجٌن الذٌن بحتفظون بالمٌزة التنافسٌة  التً تمكنهم من السٌطرة على انتاج او بٌع 

 وتوزٌع السلعة ) احتكار القلة (
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 لماذا تستثمر الشركات فً الخارج ؟ 

 
الظروف والتغٌرات السٌاسٌة ) االتفاقات التجارٌة ( حوافز  –لتً تمارس من خاللها اعمالها الدولٌة  تعدد األسواق الدولٌة وفرت فرص كبٌرة للشركات ا

 التقدم التكنولوجً وظروف اخرى وفرت االستفادة من : ) اقتصادٌات الحجم , ارتفاع مستوى الجودة ( . –كبٌرة لم تكن متاحة من قبل للشركات المحلٌة 
 من الدول النامٌة قادرٌن على االنتاج بتكالٌف أقل وأسرع وأفضل .كل ذلك أدى لظهور منافسٌن 
 : بناًء على هذا توجد العدٌد من األسباب التً دفعت الشركات نحو االستثمار األجنبً منها ما هو مباشر ومنها ما هو غٌر مباشر- 

 األسباب المباشرة  األسباب غٌر المباشرة 

 

 ( . GATTقٌات القات بروز النزعة الجماعٌة ) اتفا(1
 زٌادة المبٌعات واألرباح(2
 الحصول على حصة فً السوق الدولٌة .(3
 االستفادة من االنتاج الزائد (4
 تخفٌف االعتماد على السوق المحلً .(5
 تقوٌة القدرة التنافسٌة .(6
الحوافز الحكومٌة  ) بعض الحكومات تحفز لجلب االستثمار حتى (7

 ً مٌزان مدفوعاتها (تنفذ خططها االنمائٌة وتخض العجز ف

 

 تجنب الحواجز الجمركٌة والرسوم والضرائب .(1
 التقلٌل من تكالٌف االنتاج .(2
 ضمان التزود بالمواد الخام أو السلع الوسٌطة .(3
 تعزٌز القوة التنافسٌة والتسوٌقٌة .(4

 محددات االستثمار 

 

الدول المتقدمة والنامٌة سواء . ففٌما ٌركز المستثمرون على المإشر الكلً ) الناتج االجمالً والدخل ( , فً المتقدمة حجم ونمو السوق : (1
 ً .المستثمرون ٌركزون على نصٌب  ومعدل نمو الدخل فً نظرتهم للدول النامٌة . الن كثرة السكان قد تضلل ارقام الدخل بحث تضخم الدخل الكل

 المستثمر الخارجً ٌركز على اهمٌة هذه النقطة وتحدٌداً بالنسبة للدول النامٌة .ً : االستقرار السٌاس(2
 هذا االمر ٌطرح مشكلة للمستثمرٌن فً الدول النامٌة دون المتقدمة . البنى الهٌكلٌة : (3
االقتصادي . مثل : مدى سماحها لتملك  وهو تحدٌد المتغٌرات المتعلقة بالسٌاسة االقتصادٌة ومدى تدخل الدولة فً النشاطمتغٌرات السٌاسات : (4

 سٌاسات الدعم المتبعة . –الضرائب  –تحوٌل األموال  –االجانب 

 طرق دخول األسواق الدولٌة : 
 من خالل االشكال المعروفة  .التصدٌر أو التواجد بالخارج بشكل عام ٌجد امام الشركة خٌاران اساسٌان هما 

 خٌار التصدٌر للخارج -1 
 خٌار االنتاج فً االسواق الدولٌة ) التواجد ( -2 

 التصدٌر غٌر المباشر -2 التصدٌر المباشر -1  

 

تقوم الشركة بالتصدٌر بنفسها وهنا 
حٌث تدار تقع المسئولٌة على عاتقها 

وتنفذ نشاطات التصدٌر من قبل جهة 
  غٌر مستقلة تنظٌمٌاً عن الشركة .

شركات تلجؤ الشركة الى غٌرها من ال
والوكالء الذٌن ٌقومون بالعملٌة بدالً 

عنها و ٌتحملون مسإولٌة الجزء 
 الموكل الٌهم.

مع العلم أن االختٌار بٌن الخٌارٌن ٌبنى على أساس معاٌٌر تلعب 
 فٌها الخبرة والتحلٌل دوراً بارزاً .

 

 

 من أهم أشكال االنتاج بالخارج لدٌنا :
 االستثمار المشترك(1
 الترخٌص(2
 اج فً السوق االجنبًاالنت(3
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 : ) السٌاسٌة والقانونٌة واالجتماعٌة ( 1بٌئة األعمال الدولٌة المحاضرة السادسة : 

 مفهوم بٌئة األعمال الدولٌة   :أوال 

 

جموعة من المتغٌرات  هً كل ما ٌحٌط بالمنظمة ) أي ٌقع خارجها ( وٌإثر فٌها بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة , أي متعرٌف بٌئة األعمال الدولٌة : 
 ) العناصر ( التً تحٌط بالمنشؤة وتإثر فً مسارها االستراتٌجً .

 تنقسم بٌئة األعمال الى :

 (  العامة )الكلٌة(و   الخاصة )التنافسٌة(البٌئة الخارجٌة : )   -الهٌكل التنظٌمً..( و   –الثقافة  –المالك  -البٌئة الداخلٌة ) العاملون -

 ة :البٌئة الخارجٌ

  البٌئة الخارجٌة الخاصة ) أو التنافسٌة ( : 

 

 البٌئة الخارجٌة العامة :  

 

األفراد المستهلكٌن  لسلع وخدمات المنظمة .الزبائن :   -1  
جمٌع المنظمات المنافسة للمنظمة للحصول على الزبائن والمواردالمنافسون :  -2  
لمادٌة والبشرٌة .المنظمات التً توفر الموارد االموردون :  -3  
المإسسات المالٌة . –كل جهة توفر األموال للمنظمة , البنوك الممولون :  -4  

 

                                                        السٌاسٌةPolitical 
االقتصادٌة                                                 Economical    
      االجتماعٌة                                                    Social  
                                             التكنولوجٌةTechnological 

          + 
                                                   االٌكولوجٌةEcological                         

صر التً تقع خارج حدود وسٌطرة المنظمة والتً تإثر على المنظمة تضم مختلف العنا
 ) البلد المضٌف (بشكل مباشر 

تضم مختلف المتغٌرات الخارجٌة التً تقع خارج حدود وسٌطرة المنظمة والتً تإثر 
 مباشر ) البلد المضٌف ( غٌرعلى المنظمة بشكل 

  -البٌئة السٌاسٌة والقانونٌة :   :ثانٌاً 

مكونات البٌئة  -1     

 السٌاسٌة :

تعارض األهداف  -3 المخاطر السٌاسٌة : -2

بٌن المنشؤة الدولٌة 
 والدولة المضٌفة : 

القوانٌن التً  -4

 تخضع لها الشركات 

 م . ج :

استراتٌجٌات درء  -5

 المخاطر :

 
 النظام االقتصادي والقانونً-
 وحدة الشعور الوطنً-
 السٌاسًمدى االستقرار -
 مدى تدخل الدولة وتحكمها-

مخاطر   
 عامة

مخاطر 
 خاصة

  

مخاطر تإثر 
 على الملكٌة

قد ٌكون جزئً 
 أو كلً

مخاطر تإثر 
 على العملٌات

 وهً األكثر
مثل : فرض 
تشغٌل عمالة 

 محلٌة

 

أوالً : تعارض المصالح 
 فً المجال االقتصادي :

 مجال السٌاسة النقدٌة -1
 المالٌةالسٌاسة  -2
أسعار العمالت وموازٌن  -3

 المدفوعات .
السٌاسة الحمائٌه الظاهرة  – 4

 المقٌدة .
 سٌاسات التنمٌة االقتصادٌة. -5

ثانٌاً : تعارض المصالح فً  
 مجاالت غٌر اقتصادٌة :

 

فً الوقت الذي ال توجد فٌه 
هٌئة عالمٌة للتحكٌم فً 

النزاعات التجارٌة 
 وء إلى :واالستثمارٌة ٌتم اللج

 القانون الدولً -1
 قوانٌن البلد األم -2
 قوانٌن البلد المضٌف -3

 
االجراءات المتخذة قبل  -1

 الدخول للبلد :
التؤمٌن ضد  –التفاوض المسبق  -

 المخاطر

 
االجراءات عند بدء وأثناء  -2

 العملٌات :
األساس التمسك باالتفاقات وعدم 
التنازل واللجوء للتحكٌم الدولً 

 ند النزاعع

 
 االجراءات البعدٌة: -3

ٌتعٌن التخطٌط المسبق لما قد 
 ٌحدث من طوارئ .

  -البٌئة الثقافٌة واالجتماعٌة:   :ثالثاً 

 
 ر ر

ٌدرس ضمن اطارها جملة الخصائص الفٌزٌقٌة ) 
الطبٌعٌة ( لسكان البلد المعنً ومالها من تؤثٌر على 

وٌمكن تقسٌمها  األعمال الدولٌة , وسلوك ومزاج البشر
  -الى :
. خصائص الطقس والمناخ 
 الخصائص الجسدٌة والمظهر الخارجً للسكان 
 الثقافة المادٌة , والتً تمثل كل شًء صنعه

االنسان بما فً ذلك البنى الهٌكلٌة لتؤثٌرها على 
سلوك الناس وأذواقهم وكونها مرآه عاكسه 

 لقٌمهم ) العمارة ، التقنٌة ، الفنون ...(

 العناصر الدٌمغرافٌة : -2 العناصر الفٌزٌقٌة ) الطبٌعٌة ( : -1

ٌتعلق األمر بجملة الجوانب السكانٌة ذات األثر الواضح 
على مجال األعمال الدولٌة وخصوصٌات كل بلد ضمن ذلك 

 وٌتمثل أهمها فٌما ٌلً :
معدل نمو السكان 
 حجم األسرة 
التعلٌم 
العالقات األسرٌة 
تمركز السكان ) المدن ، خارج القضاٌا المتعلقة ب

 المدن (

 العناصر السلوكٌة : -3

ٌتعلق بجوانب تخص قضاٌا القٌم والعقٌدة والنظرة العامة 
 لألشٌاء وٌمكن االشارة ضمن هذا اإلطار إلى ما ٌلً :

 ، االنتماء الى الجماعات ) عرقٌة ، قبلٌة ، عشٌرة
 دٌنٌة ، ...( حسب طبٌعة كل مجتمع .

 العمل .النظرة إلى 
. أهمٌة توع المهنة 
 النظم االجتماعٌة كقواعد موجهة لسلوك األفراد 
 اللغة والتواصل 

 البعد االجتماعً خطر اجتماعً  –البعد االقتصادي خطر تجاري ومالً  –: البعد السٌاسً والقانونً : خطر للبلد بٌئة االعمال الدولٌة تمثل مجموعة من الفرص & التحدٌات ) المخاطر ( 
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 : ) المنظمات المالٌة الدولٌة( 1بٌئة األعمال الدولٌة المحاضرة السابعة : 

هً ساحة كبٌرة تتدفق فٌها األموال بشكل كبٌر وتضم مختلف السلطات النقدٌة من كل بلد والمإسسات تعرٌف البٌئة المالٌة الدولٌة :  
 فراد والمإسسات .المالٌة واإلقلٌمٌة والبنوك والشركات العالمٌة والمحلٌة واأل

منظمات تعمل فً تموٌل موازٌن المدفوعات والتجارة   :أوال 

 
 ر ر

 بٌن الدول األعضاء وتسهٌل تشجٌع التبادل النقدي
 وتوسٌع التجارة ما بٌن الدول .

 ووضع نظام العمل على ثبات صرف العمالت
متعدد االطراف للمدفوعات المتعلقة بالمعامالت 

 األعضاء .التجارٌة للدول 
. ًالتخلص من قٌود الصرف األجنب 
 مساعدة الدول التً تعانً االختالل فً موازٌن

تدابٌر  بالتحوٌل دون الحاجة إلتخاذالمدفوعات 
 انكماشٌة قصٌرة األجل .

 رأس مال وإدارة الصندوق : -2 أهداف صندوق النقد الدولً : -1

ختلفة تساهم الدول األعضاء فً رأسمال الصندوق بنسب م
اعتمادا على الدخل القومً والوزن التجاري لكل دولة , أما عن 
االدارة فإن التؤثٌر ٌتبع للحصص المملوكة والتً على أساسها 

 ٌتم التصوٌت .
 ًدولة . 184عدد االعضاء حوال 
 ملٌار دوالر . 145رأس المال 
 ٌشرف على أدائه مجلس ادارة منتخبٌن من وزارات الدول

 المدٌرٌن التنفٌذٌٌن .األعضاء ومجلس 
 تساهم كل من برٌطانٌا ، فرنسا ، ألمانٌا , السعودٌة

بحصص كبٌرة. أما الدول األخرى فتساهم بنسب رمزٌة 

حصتها بالذهب أو الدوالر والباقً  4/1مختلفة تدفع 
 بعملتها الوطنٌة .

 وظائف الصندوق : -3

 تنسٌق أسعار الصرف بٌن الدول األعضاء 
 للدول المحتاجة لمعالجة العجز تقدٌم القروض

المإقت فً موازٌن مدفوعاتها باشتراط تدابٌر 
 معٌنة .

. تبادل اآلراء والمشورة 

 

والتعمٌر ، وهً  م بموجب نفس االتفاقٌة التً تمت الموافقة فٌها على انشاء البنك الدولً لالنشاء1944منظمة دولٌة تؤسست عام صندوق النقد الدولً : 

ترتٌب الوضع النقدي العالمً اثر انهٌار  العادةنسبة للمدٌنة التً انعقدت فٌها االجتماعات , وقد جاء ذلك  وودزة التً سمٌت باتفاقٌة براٌتون ذات االتفاقٌ
 قاعدة الذهب وتردي التجارة واالقتصاد العالمٌٌن .

وضع ٌإهله للتؤثٌر فً السٌاسات االقتصادٌة للدول التً تطلب المساعدة منه  مع زٌادة اعتماد العدٌد من دول العالم على مساعدة صندوق النقد الدولً أصبح فً
 عدالت التضخم .فٌطبق ما ٌسمى ) سٌاسة التكٌٌف الهٌكلً ( أي تطبٌق سٌاسة التقشف لتحقٌق التوازن فً مٌزانها التجاري , ومٌزان المدفوعات والحد من م

 منظمات تعمل فً تموٌل التنمٌة  :ثانٌاً 

 
 ر ر

 العمل على نمو التجارة
العالمٌة والمحافظة على 

التوازن فً موازٌن 
المدفوعات وتشجٌع استثمار 

 األموال الدولٌة .
 تشجٌع استثمار رإوس

 األموال األجنبٌة الخاصة .
 منح القروض إلى المإسسات

 االقتصادٌة فً الدول األعضاء 

أهداف البنك الدولً  -1

 والتعمٌر : لإلنشاء
 وظائف البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر: -2

 تقدٌم القروض للدول األعضاء التً ال تستطٌع
االقتراض من السوق العالمً بشروط السوق 

 التجارٌة .
 ضمان القروض التً ٌقدمها المستثمرون

 العادٌون لمشارٌع فً الدول النامٌة  .
دول منح ائتمان متوسط وطوٌل األجل لمساعدة ال

المحتاجة فً مشارٌع البنى الهٌكلٌة وكذا بعض 
التجهٌزات ذات الطابع الخاص بشراء المعدات 

 واآلالت الزراعٌة وذلك بشروط مٌسرة .
الدولً عن طرٌق المشارٌع  انعاش اإلستثمار

 اإلنتاجٌة .
. تقدٌم المساعدات الفنٌة للدول األعضاء 

 المإسسات اإلقلٌمٌة: -3

إلنماء الصندوق العربً ل
 االقتصادي واالجتماعً.

 المصرف العربً للتنمٌة
 االقتصادٌة فً أفرٌقٌا .

. البنك اإلسالمً للتنمٌة 

 م نفس االتفاقٌة التً أنشؤ بها صندوق النقد الدولً .  1944أنشؤ العام البنك الدولً :  

 

 الصندوق السعودي
 للتنمٌة .

 ًالصندوق الكوٌت
للتنمٌة االقتصادٌة 

 العربٌة .

 الصنادٌق القطرٌة: -3

 منظمات تعمل فً ضمان االستثمار والخدمات المساعدة :  :ثالثاً 

 
م فً كورٌا الجنوبٌة وهً عضو فً مجموعة البنك الدولً وتعمل بإدارة مستقلة عنه 1988تؤسست عام  ر ر

ة من المخاطر السٌاسٌة وتقدٌم وتعمل على تحقٌق أهدافها من خالل التؤمٌن على االستثمارات األجنبٌ
 إلٌها . اإلستثمارات الضمانات للشركات م . ج وكذا للمقرضٌن وبالتعاون مع البلدان النامٌة إلجتذاب

 وكاالت قطرٌة أخرى: -3 الوكالة العربٌة لالستثمار: -2 الوكالة الدولٌة لضمان االستثمار : -1

 –المصرف العربً للتنمٌة االقتصادٌة فً افرٌقٌا  -على المستوى االقلٌمً : الصندوق العربً لالنماء االقتصادي واالجتماعً  ) على المستوى الدولً : البنك الدولً ( ) 
 الصندوق السعودي للتنمٌة ( . –البنك االسالمً للتنمٌة (  ) على المستوى القطري : الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االقتصادٌة 
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 : البٌئة المالٌة الدولٌة ) األسواق المالٌة والنقدٌة ( 2ألعمال الدولٌة بٌئة االمحاضرة الثامنة : 

 السوق المالٌة الدولٌة:  :أوال 

 
ولكن   فٌه هو اإلطار الذي ٌجمع بائعً األوراق المالٌة بمشتري تلك األوراق بغض النظر عن الوسٌلة التً ٌتحقق بها هذا الجمع أو المكان الذي ٌتمتعرٌف السوق المالً : 

 د متداول فٌه .توفر قنوات االتصال الفعالة بٌن المتعاملٌن فً السوق بحٌث ٌجعل االثمان السائدة فً أي لحظة زمنٌة معٌنة واحدة بالنسبة ألي ورقة نق بشرط
أو  “أو البرٌد أو التلفون أو االنترنت أو البرٌد اإللكترونً كالفاكس او التلكس »وسائل االتصال المختلفة قد ٌكون االتصال مباشر ) وجه لوجه ( أو غٌر مباشر ) اما عن طرٌق 

 (  . “سماسرة ، وسطاء ، وكالء » أشخاص ٌعملون فً السوق المالٌة عن طرٌق 

 
الت آمنة وعوائد مجزٌة ألموالهم وبٌن هً السوق التً تتم فٌها عملٌات الوساطة لألرصدة المالٌة بٌن المودعٌن والمستثمرٌن الباحثٌن عن مجاتعرٌف السوق المالٌة الدولٌة : 

 الشركات والحكومات الباحثة عن السٌولة والتموٌل ، وتلعب البنوك التجارٌة والمإسسات المالٌة دوراً هاما فً هذه الوساطة .
المخاطر النظامٌة اإلضافٌة على تدفقات الشركة وهً ٌل مخاطر التبدإن ممارسة األعمال عبر الحدود الوطنٌة ٌعنً التعامل مع أكثر من عملة واحدة ولذلك ٌشمل هذا العمل 

 وهدف إدارة هذه المخاطر تخفٌض تؤثٌرها . والناتجة عن التغٌرات فً معدالت التبدٌل

 تصنٌف السوق المالٌة :  :ثانٌاً 

 دات  أسواق القروض والسن -2أسواق العمالت                                                       -1 
 عربٌا : بورصة القاهرة ، بورصة الرٌاض ، بورصة دبً . –بورصة نٌوٌورك ، بورصة طوكٌو ، بورصة لندن  -أسواق األسهم ) البورصات ( : دولٌاً : -3

 ٌمكننا ضمن منظور معٌن أن نمٌز ما بٌن النوعٌن التالٌٌن للسوق المالً :  
 شهادات االٌداع القابلة للتداول ( –الٌورودوالر  –) أهم أدواته : االوراق التجارٌة رٌقة تحفظ حقوق مالكٌها  موثقة بطأدوات دٌن عبارة عن سوق النقد :  -1 
ا .                            وتمتاز بتدنً المخاطر المصاحبة لعوائده –ولها قدرة عالٌة على التحول الى سٌولة نقدٌة بسرعة عند الحاجة  –قابلة التداول فً األسواق المالٌة   وتتمٌز بؤنها : 

 هو سوق  األوراق المالٌة طوٌلة األجل الذي ٌتم ضمنه عقد الصفقات المالٌة واالستثمارٌة طوٌلة األجل .سوق رأس المال  :  – 2
 السندات . -2األسهم      -1     أهم أدواته : 

 توفر سوق ثانوي مالئم .  -مناسبة األكثر انتاجٌة واألقل تكلفة .       لكً ٌحوز على الكفاءة والفاعلٌة ٌجب :  توفر أدوات اإلستثمار ال
 : لكل سوق مإشر رئٌسً لألداء ومإشرات  ثانوٌة وهً تعطً رقماً قٌاسٌاً لألسعار واألسهم مكوناً من عدة شركات ٌتابع المساهمون تحركاتهامإشرات األسواق . 

 مإشر داكس األلمانً . –البرٌطانً  مإشر فوتسً –مإشر نٌكاي للبورصات الٌابانٌة  –شركة كبرى (  30كً ) مكون من أسهم مإشر داوجونز األمرٌمن أشهر هذه المإشرات : 

 
 ر ر

 أداة دٌن قصرة األجل .•
تصدر عن البنوك والشركات المساهمة الموثوق •

 بها 
 الهدف من اصدارها :

هو حصول البنوك على األموال عند الحاجة إلٌها من 
 ل بٌعها إلى الوسطاء أفراداً أو مإسسات .خال

 عٌوبها : 
انها غٌر مضمونة بؤي أصول رأس مالٌة حٌث أن 
 الضامن هً سمعة البنك أو الشركة التً أصدرتها.

 الٌورو دوالر: -2 األوراق التجارٌة : -1

كلمة الٌورو دوالر هنا ال تشٌر إلى العملة األوروبٌة بل 
فً مجال عمل األسواق  هو مصطلح معروف ومتداول

 المالٌة الدولٌة 
والمقصود به هو العمالت الوطنٌة المودعة فً بنوك 

خارج البلد األصلً للعملة ) الدوالر األمرٌكً المستثمر 
 خارج أمرٌكا (

 إن للٌورو دوالر :
سوق كبٌرة فً أسواق النقد العالمٌة نتٌجة للطلب الهائل 

سٌات لتموٌل علٌه من طرف الشركات المتعددة الجن
 عملٌاتها عبر كافة أنحاء العالم .

علٌه . ) فالدول  كما تعتمد الدول النفطٌة وغٌر النفطٌه
تعتمد علٌه كثمن لمبٌعاتها النفطٌة اما الدول غٌر  النفطٌه
 تعتمد علٌه لتموٌل مٌزان مدفوعاتها الخارجٌة ( . النفطٌه

 شهادات اإلٌداع القابلة للتداول: -3

لٌة تصدرها البنوك التجارٌة .هً ورقة ما 
 لمدة سنة أو تثبت أنه تم بموجبها إٌداع مبلغ محدد

 أقل .
 بسعر فائدة أعلى قلٌالً من سعر الفائدة الذي تمنحه

 البنوك التجارٌة على الودائع العادٌة . 
 ممٌزاتها :

قابلٌة تداولها فً السوق النقدٌة قبل حلول تارٌخ 
 استحقاقها .

 كوسٌلة للحصول على األموال . تستعملها البنوك
 عٌوبها :

ال ٌمكن استرداد قٌمتها من البنك أو الشركة التً 
 أصدرتها قبل حلول استحقاقها .

ٌمكن لحاملها أن ٌبٌعها أو ٌتنازل عنها فً السوق الثانً 
الذي ٌشمل بنوك اإلستثمار وشركات الوساطة المالٌة 

 باالضافة الى البنوك التجارٌة .

 
 ر ر

. أداة دٌن قصٌرة ومتوسطة األجل 
 سنوات 5ال تزٌد مدتها عن 
 ٌصدرها أفراد أو شركات أو دوائر حكومٌة

للحصول على قروض من شركات أو بنوك أو 
 افراد اخرٌن .

 ًهً عقد دٌن تتولد عنه فوائد محددة تستحق ف
 توارٌخ محددة .

 ٌمكن لصاحبها االحتفاظ بها حتى تارٌخ االستحقاق 
بٌعها لطرف آخر والذي ٌمكن بدوره  كما ٌمكن

 بٌعها لطرف ثالث .
. غالباً ما ٌتعامل بها السماسرة والبنوك التجارٌة 

 أذونات الخزانة: -5 الكمبٌاالت: -4

. أداة دٌن قصٌرة األجل تصدرها الحكومة 
 أشهر إلى  9أشهر إلى  6أشهر إلى  3مدتها تتراوح من

 سنة .
لخصم فً السوق الثانوٌة .ٌتم التبادل بها على أساس ا 
   ٌمكن بٌع األذن الواحد بخصم قٌمته االسمٌة عند االصدار

لاير وٌحصل على قٌمته  90) مثل : ٌتم الشراء بسعر 

 لاير ( 100كامله عند االستحقاق بسعر 
 ( لاير ،  100تصدر األذونات الحكومٌة بقٌم متدرجة

 لاير .... الخ ( 10000لاير ،  1000
  -ات الخزٌنة الحكومٌة : مزاٌا أذون

 مما ٌشجع شركات الوساطة أرباحها معفاة من الضرٌبة ،
 المالٌة على االدخار وشرائها .

 وتحقق عائداً مجزٌاً شروطاً مغرٌة لشرائها تضع الحكومة
 لحاملٌها .

 المصرفٌة: القبوالت -6

 أدوات دٌن•
 تصدرها الشركات التجارٌة .•
اري الذي تتعامل معه مضمونة السداد من البنك التج•

الشركة ) ٌتولى البنك الضامن الحوالة فً حالة عدم 
 عدم تمكن الشركة من دفع قٌمتها للمورد ( .

تستخدم بكثرة من جانب المستوردٌن المحلٌٌن عند •
 شرائهم بضاعه من الخارج .

 مزاٌاها : 
 أنها قابلة للتداول بخصم فً السوق الثانً للنقد من

 لسماسرة .جانب شركات الوساطة وا
 تعتبر أداة مقبولة على نطاق واسع فً المعامالت

 الدولٌة .

األوراق المالٌة المتداولة فً سوق النقد   :ثالثاً 
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 استراتٌجٌة التنظٌم فً األعمال الدولٌةالمحاضرة التاسعة : 

 الهٌاكل التنظٌمٌة الدولٌة  ) اشكالها ( :  :أوال 

 
 ر ر

ألعمال الخارجٌة وٌدٌره مدٌر قسم مستقل بذاته لفرع ا
ٌخضع للمدٌرٌة العامة للشركة جنباً الى جنب مع باقً 

 أقسام الشركة المحلٌة فً البلد المقر .
 المزاٌا : 

ٌعطً األعمال الخارجٌة صوتاً مسموعاً بفصلها •
 بتعٌٌن مساعد مدٌر  كمدٌر عام لها .

ٌبرز مكانة أصحاب الخبرة العالٌة وٌشكل مجاالً •
 بهم مزٌد من الخبرات .الكتسا

ٌزٌد من تماسك األعمال الدولٌة وٌوحدها كمجوعة •
 تعمل سوٌاً .

 العٌوب :
 اهتمام مدراء األقسام األخرى بمسإولٌاتهم المحلٌة •
وجود العملٌات الخارجٌة نفسها بالتالً تنافس •

 االدارات المحلٌة على الموارد .
 انعدام التنسٌق مع بقٌة االدارات .•

 نموذج الشركة الخارجٌة المنفصلة: -2 قسم األعمال الخارجٌة:نموذج  -1

تدار األعمال الخارجٌة كشركات أو أقسام منفصلة لكل 
عمل فً بلد مستقل ٌخضع للمدٌر العام وهو بمثابة 
مساعد له ، ٌتبع له مباشرة بغض النظر عن الهٌكل 

 التنظٌمً الموجود فً موطن الشركة .
 المزاٌا :

 ٌة للشركات التابعة .ٌعطً استقالل•
 ٌساعد على تدرٌب الكوادر واكتساب الخبرات .•
 ٌقوي الصلة المباشرة مع المدٌر العام .•

 العٌوب :
ال ٌساعد على وضع سٌاسة دولٌة موحدة بحث •

ٌعتمد كل شًء على طبٌعة العالقة بٌن المدٌر 
 المحلً والمدٌر العام .

خلت كانت الشركات االوروبٌة تطبق هذا النموذج وت•
 عنه منذ السبعٌنات .

 نموذج التقسٌم الوظٌفً: -3

ٌتم التقسٌم على أساس وظٌفً ) تسوٌق ، انتاج ، •
تموٌل ، ..( حٌث مدٌر التسوٌق ٌكون مسإوالً عن 

وظٌفة التسوٌق محلٌاً وخارجٌاً ومسإول أمام 
 المدٌر العام وكذلك بالنسبة لبقٌة الوظائف .

ثة قائمة على أساس قد تكون الطبقة اإلدارٌة الثال•
 سلعً أو جغرافً لكن المهم هو المستوى الثانً .

رغم انتشار هذا النموذج محلٌاً إال انه نادر على •
 المستوى العالمً .

حتى لو تعددت  –ٌناسب خطوط االنتاج القلٌلة المزاٌا : 
 –المهم تشابه المنتجات ) وسائل تسوٌقها وتموٌلها ( 

ز القرار وبالتالً ٌقلل ٌمرك –ٌشجع التخصص الوظٌفً 
 تكون االدارة العلٌا صغٌرة –من تكرار الوظٌفة والمهام 

فقد العملٌات  –ضٌق النظرة لدى كبار المدٌرٌن العٌوب : 
تطوٌل لإلجراءات واضعاف للمدٌر  –الدولٌة خصوصٌتها 

 المحلً .

 
 ر ر

ٌتكون من المدٌر العام إلى جانب مدراء المناطق 
تتولى المسئولٌة الكاملة عن العملٌات فً الجغرافٌة التً 

 مناطقها بما فً ذلك االنتاج والتموٌل .
عندما ٌكون حجم العملٌات كبٌراً وال تطغى منطقة أو بلد 

على كل الشركة م . ج تتساوى المناطق فً األهمٌة 
 وٌدٌر كل منطقة مدٌر مساعد .

 –مفٌد عند ضرورة تعدٌل المزٌج التسوٌقً المزاٌا : 
ٌنجح  –د للسلع النمطٌة والمنافسة حادة فً السوق مفٌ

عندما ٌكون الفوارق الجغرافٌة محدودة والفوارق بٌن 
 المجموعات عالٌة .

معقد  –صعوبة التنسٌق بٌن المناطق المختلفة العٌوب : 
ٌقود الى اختالفات فً اجراءات   -اذا تعددت المنتجات 

 خر .وسٌاسات الشركة متعددة الجنسٌات من بلد آل

 التقسٌم على أساس سلعً : -5 نموذج التقسٌم الجغرافً : -4

ٌقوم على أساس وجود إدارة مستقلة لكل سلعة أو خط انتاجً أو 
مجموعة متشابهة من السلع وعلى رأس كل منها مسإول على 

مستوى كل الدول التً توجد بها عملٌات الشركة ) مدٌر لألغذٌة 
 ث ، ..(، مدٌر لألدوٌة ، مدٌر لألثا

ٌكون هذا النموذج مفٌد فً حالة وجود اختالفات عدٌدة بٌن كل 
سلعة وأخرى من حٌث الخصائص الطبٌعٌة وأسالٌب التسوٌق 

والتموٌل .. على أن ٌكون لكل مجموعة سوق كبٌر بما فٌه 
 الكفاٌة .

 نماذج أخرى مختلطة : -6

رأٌنا أن لكل نموذج مزاٌا ومساوئ كجمود الهٌكل الهرمً 
ند التمسك بالتدرج الرئاسً ووحدة األمر والتمسك ع

 باللوائح ...
لذا ابتدع الهٌكل التنظٌمً القائم على فكرة المشروع 

 والهٌكل التنظٌمً القائم على نظام المصفوفة .
. نظام المصفوفة 
الهٌكل القائم على فكرة إدارة المشروع 
  

 الشرح للنوعٌن السابقٌن :

 

 
 ر

 نظام المصفوفة:

ٌجمع بٌن النمطٌن الوظٌفً ونمط التقسٌم على أساس المنتجات أو حتى التقسٌم 
الجغرافً ضمن مصفوفة تسمح بوجود فرق عبر األنشطة المختلفة بهدف تدعٌم 

 منتجات أو مشارٌع معٌنة .
 ٌتعرض العاملون الى سلطتٌن األولى رأسٌة وظٌفٌة والثانٌة أفقٌة من األقسام .

اجبار المدٌرٌن من مختلف األقسام والتخصصات على التنسٌق  الفكرة األساسٌة هً
 والتوافق وكسر الحواجز الجغرافٌة أو الوظٌفٌة أو السلعٌة .

 المزاٌا : 
 كفاءة أكبر فً استخدام الموارد .  -
 السرعة والمرونة فً االستجابة لمتغٌرات البٌئة - 
 خدمة أكبر للزبائن  .   -
 الوظٌفٌة تنسٌق كبٌر بٌن األقسام  -
 تطوٌر دائم للمهارات االدارٌة العامة والمتخصصة . -
 توسٌع الوظائف للعاملٌن  -

 العٌوب :
 الغموض فً السلطة  -
 نمو الصراعات بٌن الهٌاكل. -
 كثرة اللقاءات والنقاشات الطوٌلة . -
 الحاجة الى التدرٌب فً مجال العالقات . -
 هٌمنة بعض األطراف .-

 لى فكرة إدارة المشروع:الهٌكل القائم ع

 تكون كل عملٌة تقوم بها الشركة عملٌة متكاملة تضعها الشركة فً مشروع
 مستقل وتشكل له فرٌق عمل مستقل ومدٌر للمشروع .

 ٌحدث ذلك فً المنشآت التً تتصف أعمالها بعدم االستمرارٌة أو عدم نمطٌة
 لمفتاح .االنتاج كؤعمال المقاوالت ، بناء السفن ، عقود تسلٌم ا

. ٌتطلب األمر التركٌز على العملٌات ولٌس على الوظائف 
. تقلٌل مستوٌات الهٌكل التنظٌمً مع زٌادة استخدام فرق العمل 
تمكٌن العاملٌن من اتخاذ القرارات ذات التؤثٌر الكبٌر فً األداء 
. االستخدام لتكنولوجٌا المعلومات 
 ( التركٌز على المهارات المتعددة للعاملٌن. ) ًالتدوٌر الوظٌف 
. تعلٌم وتدرٌب األفراد كٌفٌة المشاركة فً العمل مع اآلخرٌن 
. بناء ثقافة انفتاح وتعاون والتزام باألداء ومنع التنافس بٌن االدارات 

 وظٌفة التنظٌم تختص بتقسٌم العمل وتحدٌد المسإولٌات والصالحٌات ووضع االطار الذي ٌتم من خالله التنفٌذ .
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االعتبارات المتعلقة باختٌار الهٌاكل   : ثانٌاً 

 
 ر ر

طبٌعً أنه اذا كانت األعمال الدولٌة قلٌلة 
 5بالنسبة إلجمالً أعمال الشركة ) أقل من 

% من اجمالً المبٌعات مثال ( فلن تحتاج 
 الشركة لتعدٌل هٌكلها المحلً الستٌعاب ذلك .

%  50% أو 40ولكن عندما تصبح النسبة 

الصعب على الشركة أن تستمر ٌصبح من 
 بالهٌكل السابق .

مثال : عندما وجدت شركة كامبل األمرٌكٌة 

% من مبٌعاتها مصدرها 55للحساء أن 

الخارج ، أعادت النظر فً استراتٌجٌتها 
وتوقفت عن التفكٌر بنفسها على أنها أمرٌكٌة 
 صرفة ، كما أعادت النظر فً هٌكلها التنظٌمً 

 فلسفة الشركة وثقافتها: -3 تارٌخ الشركة وتطور عملٌاتها: -2 ولٌة لدى الشركة :حجم األعمال الد -1

بدٌهً أن ٌإثر توجه المدٌرٌن ونظرتهم 
 لألعمال الدولٌة فً النموذج التنظٌمً المختار.

فكلما كان لدٌهم إلمام بالثقافات األخرى 
واندماج فً العولمة ) النظرة غٌر األحادٌة كلما 

مٌالً إلعطاء األعمال الدولٌة حٌزاً كانوا أكثر 
 كبٌراً فً إداراتهم .

عموماً العولمة وانفتاح الدول سٌفرضان على 
 كثٌر من الشركات التفكٌر من ذلك المنظور .

 ر ر

 ٌقصد هنا نوعٌة المنتجات التً تتعامل بها وما اذا كان لدٌها خطوط
متفرقة من انتاج عمٌقة ومتوسطة أم محدودة وهل تعمل فً أماكن 

 العالم أم فً بلدان محدودة.
 كذلك برنامج الشركة وتوسعها المستقبلً واقتصادٌات النظم

 المختلفة ....    .
 فكلما تنوعت منتجات الشركة وتعددت مناطق عملٌاتها ، كلما

 اختارت نموذجاً ٌعكس هذا التنوع كالنموذج السلعً أو الجغرافً .

 وجود الكوادر المإهلة : -5 ٌتها:نوعٌة عمل الشركة واستراتٌج -4

وجود كوادر مإهلة لها خبرات فً األعمال الدولٌة وقدرة على 
 العمل فً مناطق مختلفة والتؤقلم فً بٌئتها من شؤنه أن :

. ٌمنح الشركة مرونة فً االنتقال من نموذج آلخر 
. ٌسهل تدرٌب الكوادر المختلفة لتطبٌق النظام المختار 

كة جدٌدة أو جدٌدة على اذا كانت الشر•
األعمال الدولٌة فلن تكون لدٌها الرغبة 

 لتغٌٌر هٌكلها لٌالئم األعمال الدولٌة .
مع اكتساب الخبرة ومرور الزمن ٌتؤكد أن •

األعمال الدولٌة لٌست شٌئاً عارضاً 
 وٌتعٌن مالءمة الهٌكل معها .

بمرور الزمن سٌكون لدى المدٌر الثقة •
 اً .بتبنً هٌاكل أكثر تعقٌد
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 اإلدارة االستراتٌجٌة فً المنشآت الدولٌةالمحاضرة العاشرة : 

  تعرٌف التخطٌط االستراتٌجً بشكل عام

 

نظام متكامل ٌتم من خالله تحدٌد رسالة 
الشركة فً المستقبل و أهدافها 

والتصرفات الالزمة لتحقٌق ذلك، والجهود 
 الموّجهة نحو تخصٌص الموارد

  تراتٌجًتعرٌف التخطٌط االس

 

عملٌة تنبإ وتوقع لما سٌحدث لفترة طوٌلة 
 اآلجل وتخصٌص الموارد واإلمكانات

 الموجودة فً إطار الّزمن الذي تحدده الخطة

  مراحل عملٌة التخطٌط

 : أهمٌة التخطٌط االستراتٌجً
 : تتجلى أهمٌة التخطٌط االستراتٌجً فً كونه النظام الذي على أساسه

ٌّز المنشؤة فً المستقبلٌتم تحدٌد مجاال  ت تم
ٌتم تحدٌد مجاالت أعمالها وأنشطتها بما ٌتالءم مع إمكاناتها و طبٌعتها 
ز والتنافس المستقبلٌة للمنشؤة ٌّ  ٌمكن من تطوٌر و تنمٌة مجاالت التم
ٌسهل توقع تغٌرات البٌئة 
ٌشكل نظام إنذار مسبق للمنشؤة 

 

  Jauch & Glaueck تعرٌف 

 

رات و التصرفات جملة القرا 
التً تبنً من خاللها المنشؤة 

استراتٌجٌة فعالة لتحقٌق 
 أهدافها

   P.Kotler تعرٌف 

 

عملٌة تتبنى من خاللها المنشؤة 
عالقتها ببٌئتها الخارجٌة و 
تحدد أهدافها واستراتٌجٌاتها 
المتعلقة بنمو محفظة األعمال 

 لكل النشاطات الممارسة.

  سابقةنستنتج من التعارٌف ال

 

فضالً عن كون اإلدارة االستراتٌجٌة 
 عملٌة قبلٌة ، عملٌة مستمرة حالٌة  

 بحٌث تتضمن مراحلها:و مستقبلٌة ، 
صٌاغة االستراتٌجٌة 
تنفٌذها 
الرقابة علٌها 

  مراحل االدارة االستراتٌجٌة

 

 االستراتٌجً التخطٌطمرحلة 
االستراتٌجٌة .تنفٌذ  مرحلة 
 التقوٌم  المراجعة ومرحلة 

 ) التغذٌة العكسٌة ( .

 

فهً إذن و 
إن اعتبرت 
ثمرة لتطّور 
التخطٌط 

االستراتٌجً
ٌّز  ، فإنها تتم
عنه بكونها 

عملٌة 
دٌنامٌكٌة 
 متواصلة

  التخطٌط االستراتٌجً الدولً

  مفهوم اإلدارة االستراتٌجٌة

تتفاوت هذه لٌة حٌث قد تعتمد المنشآت الدولٌة عدة أسالٌب للدخول إلى األسواق الدو
 األسالٌب بناءا على درجة: 

 ،قابلٌتها و رغبتها فً مزاولة األعمال الدولٌة 
 فٌجب تهٌئة األفراد الذٌن ٌعملون إمكاناتها المادٌة، المالٌة، و البشرٌة ( ،

فً البٌئة الدولٌة ( والذي ٌؤخذ مهمة دولٌة تمر حٌاته بؤربع مراحل وهً 
 اة المغترب وهً :وتسمى دورة حٌ Uعلى شكل 

 مرحلة االنبهار     -1
 الصدمة الثقافٌة ) اخطر مرحلة اذا لم ٌخضع للتدرٌب ( -2
  Uالتكٌف وهً اخر حرف   -3
 المبدعٌن . -4
 ،)تصورها و إستراتٌجٌتها )قصٌرة أو بعٌدة المدى 
  الدولٌة، تحلٌل الفرص و التهدٌدات التً تفرزها بٌئة األعمالSOWT 
  اندماج مدى( المنظمةImplication)  االستثمار المباشر فً األعمال الدولٌة(

 أو غٌر المباشر(.
 .)أسلوب الدخول إلى السوق الدولٌة )التملك، الشراكة، استثمارات مالٌة..الخ 

و قد تفضل المنشآت الدولٌة أسلوب عن آخر بناءا على 
تصورها، وإمكاناتها، و تجربتها، و كذا اإلستراتٌجٌة التً 

 عتمدها للدخول إلى األسواق الدولٌة.ت
إعداد خطة إستراتٌجٌة و إدارتها ففً كل األحوال، ٌتعٌن علٌها 

 بحكمة وفقا لـ:
 األهداف التً ترٌد بلوغها، (1
 الفرص و التهدٌدات التً تواجهها،(2
 و اإلمكانات التً تتوفر علٌها.  (3
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  استراتٌجٌات الدخول لألسواق الدولٌة

 اتٌجٌة التملك التاماستر -1 

 استراتٌجٌة الشراكة -2 

 التحالفات االستراتٌجٌة -3 

 %100ٌعنً تملك المشروعات االستثمارٌة بنسبة 
. تعد هذه االستراتٌجٌة األسرع لتحقٌق تواجد ممٌز فً السوق و تحقٌق الربحٌة، و تفضله الشركات متعددة الجنسٌات 
 المالٌة والفنٌة من التؤثٌر بصفة عمٌقة فً أي نظام لسوق معٌنة اذا ما عملت بصورة مستقلة  باالستفادة من تستطٌع المنشؤة الدولٌة بقدراتها

 .ورضا المستهلكٌن  والعمالة، كلفة رأس المالالفروقات المحلٌة فً : 
تً تفرضها الدول المضٌفة بخصوص تملك الفرص بهذا الشكل غٌر متوفرة باستمرار بسبب القٌود ال ( هذا اآلمر ال ٌكون متاحا فً كل األوقات

 (  األجانب داخل حدودها الجغرافٌة

 

  

 : اسباب تفضٌل التملك الكامل
 عن االستثمارات المشتركةتجارب سٌئة ما لدٌها من (1
 مع الشركاء األجانبتدنً مستوى الثقة (2
 المحلٌٌنعدم التؤكد من حملة األسهم  (3
 ً المشروعفتعارض المصالح حول سٌاسات التوظٌف (4
 فٌهبحصة الشراكة صعوبة االحتفاظ طوٌل األجل (5

 : شروط استراتٌجٌة التملك المشترك المثلى
 : عوامل هً 5 ترى المنشآت الدولٌة أن نجاح االستراتٌجٌة المثلى للتملك المشترك ٌتطلب توفر

 توفر المركز التنافسً (1
 توفر شركاء مقبولٌن(2
 رفٌن المتعاقدٌنتوفر قٌود قانونٌة لضمان التزام الط(3
 توفر االحتٌاجات الضرورٌة لنجاح النظام الرقابً (4
 المنفعة / دراسة عالقة الكلفة (5

 : أو عن طرٌق العقود األخرى، و ذلك نتٌجة  Joint-Venturesقد تضطر المنشؤة الدولٌة للشراكة و الدخول التدرٌجً فً السوق من خالل االستثمارات المشتركة 
 أو  بفعل بعض الظروف األخرى . –ن لقوانٌن بعض البلدا

م التفاوض بخصوص و تتضمن استراتٌجٌة الشراكة، مساهمة الشركة المتعددة الجنسٌات مع شركة محلٌة فً إنشاء شركة جدٌدة بالشراكة فً البلد المضٌف حٌث ٌت
 جملة من االلتزامات و األصول لكال الطرفٌن .

 :و نقصد هنا بااللتزامات 
و  .) من الشركة المحلٌة على الشركة األجنبٌة ( دولٌة ألصولها، و موظفٌها، و خبرتها أو استثماراتها األخرى للشركة المحلٌة بٌعا أو تؤجٌرا أو العكسنقل المنشؤة ال

 ، براءات االختراع Trade mark ، العالمة التجارٌة Copy Rights النسخ :و من أمثلتها  . ٌترتب على هذه االلتزامات المتبادلة حقوقا  على شكل عقد أو حصة
Patents  المهارات و المعرفة ، Skills & Knowledge 

 :بناء على ما تقدم ، تراعً المنشآت الدولٌة فً اختٌار المشروع أن ٌكون على أساس 
 .) الدولٌة، الشركة المحلٌة ، و الحكومة المضٌفةالمنشؤة  ( فً حدود القدرات المتبادلة لألطراف ذات العالقة باالتفاقسٌاسة التشغٌل أو الملكٌة و التعاقد 

الذي ٌكون )الترخٌص(بٌن المنشآت الدولٌة و الشركة المحلٌة الراغبة فً الدخول باستثمارات مشتركة فً السوق المحلٌة، من ضمنها عقود التكنولوجٌاأشكال أخرى من االتفاقٌات 

 : بدٌل مناسب لالستثمار المباشر فً الحاالت التالٌة
 )التملك، الشراكة، العقود ( عندما ال تتوفر األموال لدى الشركة األجنبٌة لإلنفاق على االستثمار المباشر•
 عندما ال تتوفر الخبرة الالزمة لدى الشركة األجنبٌة، أو عدم تمكنها من إدارة المشروع•
 تثمار مباشرعندما تكون المنافسة قوٌة فً السوق، أو وجود قٌود صعبة لدخول إلى السوق باس•
 عندما ٌكون هناك مخاطر سٌاسٌة فً البلد المضٌف•

 

 

  مفهوم التحالف االستراتٌجً

 

بٌن شركات متنافسة أو غٌر متنافسة تعاونٌة اتفاقٌة  •
 تبحث عن فرص استثمار أو تملك

تعقد التحالفات بٌن شركتٌن أو أكثر للدخول فً تحالف •
 حول أحد المشارٌع

اتفاقٌة قصٌرة اآلجل تتضمن حل  : ممكن ٌكون التحالف•

 . ) تعاون فً تطوٌر منتج جدٌد( مشكلة معٌنة 

  أسباب قٌام التحالف االستراتٌجً

 

 تسهٌل الدخول الى األسواق (1
تقاسم التكالٌف الثابتة التً تنشؤ عن الحاجة (2

 لتطوٌر منتج جدٌد 
الجمع بٌن المهارات واألصول الثابتة التكاملٌة . (3

 افضل مثال للتحالف . NECو  AT&Tمثل 
 الحصول على معاٌٌر تقنٌة لصناعتها .(4

  محددات التحالف االستراتٌجً

 

أسباب قٌام التحالفات ٌمكننا تصنٌف 

 - : االستراتٌجٌة إلى مبررات  
اقتصادٌة 
ًالتقدم التكنولوج 
فرص السوق 

  مزاٌا البحث والتطوٌر

 

الٌف مالئمة تنفق بصورة مشتركة على البحث والتطوٌر هذا االسلوب االكثر انتشار لنشوء تمهد لدخول ش م ج الى االسواق بتك -1 

 التحالفات ) بناء الطائرات , تطوٌر أجهزة كمبٌوتر , أبحاث الهندسة الوراثٌة , السٌارات .... (
 د ال ٌكون السوق هو المشكلةتركٌز العمل على نطاق عالمً ٌتطلب وجود ظروف اقتصادٌة مالئمة وبحوث عالٌة التقدم . ق -2
 .هناك جانبان مهمان فً التحالفات : التكلفة وااللتزامات المتبادلة بٌن الشركاء ) تقاسم المخاطر (  -3
 من الجوانب المهمة فً التحالفات: البحث والتطوٌر السرٌع للسلع . ) تتقاسم الشركات عملٌة البحث والتطوٌر ( مثل السٌارات -4

  فات االستراتٌجٌةمنافع التحال

 
 موارد مكملة (1
 المشاركة فً المخاطر(2
 تقلٌل المنافسة(3
 رأس المال ووقت الوصول للسوق الدولً(4
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 إدارة الموارد البشرٌة الدولٌة : )تنمٌة الموارد البشرٌة فً األعمال الدولٌة(المحاضرة الحادٌة عشر : 

 تعريف إدارة الموارد البشريت: :أوال

التً تتخذ سلسلة من هً تلك اإلدارة 
القرارات الخاصة بالعالقات الوظٌفٌة 
و المإثرة فً فعالٌة المنظمة و فعالٌة 

 الموظفٌن

  George Milkovechتعرٌف  

هً العملٌة الخاصة باستقطاب األفراد و 
تطوٌرهم و المحافظة علٌهم فً إطار 
تحقٌق أهداف المنظمة و تحقٌق 

 أهدافهم

  Michael Pooleتعرٌف 

 ٌمكننا مالحظة أن مضمون هذه اإلدارة ٌمثل
المحور األساسً فً تنظٌم العالقات بٌن المنظمة 

 وموظفٌها.
 فهً اإلدارة التً تختص باستقطاب و توظٌف و

اختٌار و تطوٌر و تدرٌب و تحفٌز و مكافؤة 
 العاملٌن فً المنظمة.

   

 نستنتج من التعرٌفٌن السابقٌن ما ٌلً :   

 التالٌة:تعمل فً إطار المفاهٌم إدارة إستراتٌجٌة هامة  Michael Alvertا المنظور ٌعتبرها  و من هذ
 اشتراكها فً التخطٌط االستراتٌجً الشامل للمنظمة،(1
 وتطوٌرها بفعالٌة و كفاءة، )العنصر البشري( أصوال استثمارٌة ٌجب إدارتها  اعتبار الموظفٌن(2
 .بشكل ٌتوافق مع متطلبات الموظفٌن االقتصادٌة و طموحاتهم الوظٌفٌة ٌجب أن تصمم البرامج، وتعد السٌاسات(3
 وقدراتهم، تعمل على تهٌئة المناخ الوظٌفً فً مجال العمل بشكل ٌساعد الموظفٌن على تقدٌم أقصى طاقاتهم، و استغالل مهاراتهم(4
و التناسق فٌما بٌنهم و بٌن بقٌة أهداف و سٌاسات و نشاطات ٌجب تصمٌم و إعداد سٌاسات و نشاطات إدارة الموارد البشرٌة بشكل ٌحقق التناغم (5

 القطاعات اإلدارٌة األخرى فً المنظمة،
رافً،..الخوعلى المستوى الدولً ٌصبح األمر أكثر تعقٌدا لكثرة العاملٌن وتنوع جنسٌاتهم و لغاتهم و اعتقاداته، و تفاوت مهاراتهم، وتشتتهم الجغ 

 

 ألجنبي على التوظيفتأثير االستثمار ا ثانيا:

  ًفً الدول 60ملٌون وظٌفة، منها  73تقدر مصادر األمم المتحدة أن عدد الوظائف التً توفرها الشركات المتعددة الجنسٌات بحوال %

 النامٌة.
 :و هناك عدة عوامل تإثر فً عملٌة التوظٌف التً تنتج عن التوسع فً االستثمارات األجنبٌة منها 

  جزءا من االستثمارات الحٌوٌة،إذا كان المشروع 
  ًللشركة المتعددة الجنسٌة. )لبلد المضٌف(مدى مالئمة المناخ االستثمار فً القطاعات اإلنتاجٌة فً السوق المحل 

 

:ًٌنتج عن عملٌة التوظٌف التً توفرها االستثمارات األجنبٌة أبعاد مباشرة و غٌر مباشرة من بٌنها ما ٌل 

  و غٌر المباشرة التً تحدثها االستثمارات األجنبٌةالتؤثٌرات المباشرة 

 اإلٌجابٌة السلبٌة
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 .. مه  أجم انفبئدة .. واندعبء .. مت انعمم ..

 + Aأسؤل اهلل انعهي انقدير يل ونكم ببنتوفيك  ،،،،،، فبنكم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


