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  المدخل العام – لة كتاب إدارة األعمال الدولیةأسئ

  
 

  أختر اإلجابة الصحیحة 
  

 دولیة أن تكون تصدیریة ویكون فیھا التسویق من مراحل التحول إلى شركة  -١
  التسویق المحلي قسمنشاط ضمن  –ب    قسم خاص للتصدیر من خالل     –أ 

  ج  + أ  –قسم دولي منفصل                    د  –ج 
  
  

  تفسر نظریة المیزة النسبیة للتجارة بین الدول على أساس  – ٢
  مقدار مقایضة السلعة بأخرى داخل وخارج الدولة  –أ     
  وفرة عناصر اإلنتاج –ب    
  تكلفة إنتاج السلع  –ج    
  ال شيء مما ذكر  –د    
  
  
  من أھداف الرسوم الجمركیة  – ٣

  معاقبة الدول األخرى –ب           تحمیل النفقات للمستورد      –أ     
   كل ماذكر –د زیادة الدخل الوطني                    –ج     
  
  
  تقوم نظریة تعادل القوة الشرائیة لتحدید قیمة العملة – ٤

  سعر الفائدة  –ب    فائض میزان المدفوعات            –أ     
  الشيء مما ذكر  –د                   قیمة سلعة من السلع –ج    
  
  
  من مشاكل االستثمارات الخارجیة  – ٥

  غالء األیدي العاملة  –بعد المسافة                          ب  –أ     
   عدم وجود استقرار سیاسي –د ندوة المواد الخام                     –ج    
  
  
  بي على یطبق نموذج فیرنون في دورة حیاة المنتج في االستثمار األجن – ٦

  السلع االستھالكیة طویلة العمر –ب      السلع االستھالكیة قصیرة العمر –أ    
  ال شيء مما ذكر  –ب                                د + أ  –ج    
  
  
  ج عن االستثمار في بلد ما للسبب اآلتي . م . في بعض األحیان تمتنع ش  – ٧

  معارضة بعض القوى البرلمانیة –ب مضیفة    السیاسات االنفتاحیة للدول ال –أ     
  ج + ب  –ج       د . م . البلد الذي تنتمي إلیھ ش  –ج     
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ً إلى شركات م  – ٨ ج طورت ھیكلھا التنظیمي . الشركات األردنیة التي تحولت حدیثا
  : لیشمل 

  تقلقسم تسویق دولي مس –وحدة تصدیر مستقلة ضمن إدارة التسویق     ب  –أ      
  جمیع ماذكر  –د                             قسم لألعمال الدولیة –ج     
  
  
  من صعوبات نقل التقنیة إلى الدول النامیة  – ٩

  النظرة المتدنیة للتقنیة المتوفرة في الدول النامیة –أ      
  ضغوط الدول المتقدمة لمنع نقل التقنیة الحدیثة  - ب    
  ة المتوفرة محدودیة التقنی –ج     
  ب + أ  –د     
  
  

  : مایلي  ةالدولیالمقصود باألعمال  – ١٠
  للدولة  الحدود الجغرافیة هیتعدى مداأي نشاط  –أ      
  أي نشاط تجاري أو استثماري ینشأ بین دولتین أو أكثر  –ب     
  معامالت بین أفراد أو منشآت في دول مختلفة  –ج     
  جمیع ماذكر  –د     
  
  

  ج إلى حمایة مصالحھا في الدول المضیفة من خالل . ات م الشرك تلجأ – ١١
  ة الدولة المضیفة تقدیم قروض مالیة لحكوم –أ      
  الدخول في شراكة مع شركات محلیة  –ب     
  إقامة تحالفات مع مسئولین حكومیین  –ج     
  جمیع ماذكر  –د     
  
  

  ة السیاسیة بھدف م الرافع. في بعض األحیان تستخدم ش  – ١٢
  التفاوض إعادةتقویة مركزھا التفاوضي مع حكومة البلد الضیف عند  –أ      
  تحقیق أرباح إضافیة  –ب     
  تقلیل مخاطر االستثمارات السابقة  –ج     
  جمیع ماذكر  –د      

  
  

  ج . م استراتیجیات الوقایة من المخاطر السیاسة للشركات م من أھ – ١٣
  لیل حصص الشركة في االستثمار تق –أ      
  االقتراض المحلي  –ب     
  تملك األسھم في الشركات المحلیة للدولة المضیفة  –ج     
  جمیع ماذكر  –د     
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  التالیة اإلستراتیجیةج استخدام ش م ج . المقصود بالرافعة السیاسیة للشركات م  – ١٤
  سحب استثماراتھا من الدولة المضیفة  –أ     
  فرض الشروط على الحكومة المضیفة  –ب     
  واستخدام تكنولوجیا أفضل ، القیام باستثمارات جدیدة  –ج     
  ال شيء مما ذكر  –د     
  
  

والمساھمة في ، االستجابة الفوریة لطلبات الحكومة : أتباع ش م ج لسیاسات مثل   - ١٥
  : ر عن ودعم برامج الرفاه الوطني یعب، تحقیق أ ھداف التمنیة 

  ھجومیة في السوق إستراتیجیةاتباع  –أ      
  القیادة بالتكلفة  إستراتیجیة –ب     
  المواطن الصالح في البلد الضیف) سیاسة ( إستراتیجیة  -ج     
  قانونیة  إستراتیجیة –د      

  
  

  : من سلبیات اختیار المدیر الدولي من مواطني الدولة المضیفة مایلي  -  ١٦
  صعوبة تكیف المدیر للعمل وفق احتیاجات الشركة –أ      
  صعوبة االتصال والتنسیق مع اإلدارة العلیا في الشركة األم  –ب     
  تدني الخبرة في كثیر من الحاالت  –ج     
  التحیز لوجھة نظر حكومتھ ولبس الشركة  –د     
  
  

نسیات فإنھا تطبق نموذج الج ةوالجغرافي للشركة متعدد، السلعي عندما یزید التنوع  – ١٧
  : التنظیم 

  السلعي  –الوظیفي                          ب  –أ      
  المصفوفي  –د                           الشبكي –ج      

  
  

  : یتبع أسلوب اإلدارة  تطبقھ الشركات األمریكیةإن الھیكل التنظیمي الجغرافي الذي  – ١٨
  الالمركزیة  –ب                 الفیدرالیة        –أ       
   ب+ أ  –د المركزیة                        –ج      

  
  

یحتاج المدیرون الدولیون إلى القلیل من اتباع األنظمة الرسمیة والتنظیمیة في  – ١٩
  المنظمة التي تتصف بـ

   قوة الثقافة في المنظمة –ب ضعف الثقافة التنظیمیة                –أ      
  الحاجة إلى ثقافة تنظیمیة  –عدم تأثیر الثقافة                      د  –ج     
  
  

  : التدریب الذي یسبق إیفاد المدیر الدولي في مھمة خارجیة یسمى  – ٢٠
  التدریب األساسي  –ب                 التدریب قبل المغادرة –أ      
  ج + ب   -د  التدریب أثناء الخدمة                –ج     
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  یتم التعرف على الفرص والتھدیدات من خالل  – ٢١
  التنفیذ االستراتیجي  –ب                      اإلستراتیجیةالرقابة  –أ      
  جمیع ماذكر  -د           تحلیل البیئة الخارجیة للمنظمة –ج     
  
  

ة فإنھ یفضل أن تكون عندما تواجھ منظمات األعمال الدولیة مشكلة صعبة ومعقد – ٢٢
  تشكیلة فریق العمل المكلف بحلھا 

  )إلخ ...الجنسیات ، والمؤھل العلمي ، والخبرة ، من حیث الثقافة ( متجانسة  –أ     
  غیر متجانسة  –ب    
  عرقیة فقط  –ج    
  جمیع ماذكر  –د    
  
  

ً إذا كانت المشكلة  – ٢٣   یفضل أن یكون فریق العمل متجانسا
   بسیطة وسھلة –ب       صعبة ومعقدة                  –أ      
  غیر مرتبطة بالتنظیم  –مركبة في بیئة محلیة               د  –ج     
  
  

فرق العمل یمكن أن تكون وسیلة فعالة تستعین بھا اإلدارة إلضفاء جو من  – ٢٤
  الدیمقراطیة في المنظمة باإلضافة إلى 

  أعضاء الفریق تعزیز التفاھم بین  –أ      
  تقلل من القدرة على اإلنجاز –ب     
  التقلیل من ضغوط العمل  –ج     
  تزید من االستقاللیة الفردیة في العمل  –د          

  
  

  أفضل وسیلة لنقل الثقافة التنظیمیة للموظفین  – ٢٥
   القرارات الفردیة –الرئیس المباشر                       ب  –أ      
   ج+ أ   –د اللغة                                    –ج     
  
  

  النظرة إلى العمل والوقت جمیعھا عناصر مكونة لـ، العادات والتقالید ، اللغة ، الدین  – ٢٦
   الثقافة –ب المنظمة                   إستراتیجیة –أ      
  ب التدری –اتخاذ القرارات                       د  –ج     
  
  

  الزیارات التمھیدیة للمتوقع إیفادھم في مھمات خارجیة الھدف منھا إكساب الموظفین – ٢٧
  معارف ومھارات مھنیة  –أ      
  ترفیھیة –ب     
  القدرة على التكیف في بیئة العمل الجدیدة في الدولة المضیفة –ج     
  مھارات التفاوض في البلد المضیف  –د     
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  ق یجدون أنفسھم یقومون بدور مدراء الفر – ٢٨
  واضح مع عدم التأكد  –غامض                        ب  –أ      
  جمیع ماذكر  –د                          منسق –ج     
  
  

  المواطنون الذین یعملون داخل البلد المضیف لالستثمار ھم عمالة   - ٢٩
   لیة أو مقیمونمح –ب مغتربة                         –أ      
  إقلیمیة  –وافدة                          د  –ج     
  
  

  تنشأ عند الموظفین الدولیین بسبب، السكري ، أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم المزمن  – ٣٠
  العالقة مع األصدقاء الموظفین –االنتماء الطبیعي لجماعات العمل         ب  –أ      
   ضغوط العمل القاسیة –د                            ارتفاع اإلنتاجیة  –ج     
  
  

  من األسباب المباشرة التي تدفع بالشركات نحو االستثمار الخارجي  – ٣١
  زیادة المبیعات واألرباح –أ      
  االستفادة من اإلمكانیات االقتصادیة والتقنیة والمالیة للشركات م ج ز  –ب     
  األسواق المحلیةتخفیف االعتماد على  –ج     
  جمیع ماذكر  –د     
  
  

  لعقد االستثمار المشترك یقصد بھ )   FIFTY BY FIFTY (نموذج  – ٣٢
  تقاسم عوائد وواجبات ومھام المشروع  –أ      
  تشغیل الموارد البشریة من الطرفین  –ب     
  % )  ١٠٠( تجنب المخاطر التامة  –ج     
  ج + أ   -د     
  
  

  لعقد اإلداري من أھم أشكال الترخیص ویعتمد على یعتبر ا – ٣٣
  االسم والعالمة التجاریة باستخدامالسماح  –أ      
  التزام الشركة بإدارة المشروع وتشغیلھ مقابل أجر معین –ب     
  تنویع السلع والخدمات مقابل أجور معینة –ج     
  تتسلم ش م ج إنشاء وتشغیل المشروع لفترة یتم بعدھا تسلیم المشروع إلى صاحبھ –د     
  
  

  یوجھ التنظیم في الشركات الیابانیة بطریقة  – ٣٤
  ال مركزیة  –ب                                       مركزیة –أ     
  جمیع ماذكر – دمزیج من المركزیة والالمركزیة            –ج    
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  یتضمن في ) فیرنون ( نموذج مساومة القدم  – ٣٥
  حول العوائد  باالتفاقیةالتفاوض على أعادة النظر  –أ      
  جدیدة  أسواقدخول  –ب     
     للتوظیف –ج     
  إلنشاء التحالفات بین الشركات –د      

  
  

  لمؤثرة على مخاطر البلد ھي من العوامل االجتماعیة والثقافیة ا – ٣٦
  مدى التماسك أو االنقسام االجتماعي –مدى التجانس السكاني                         ب  –أ     
  جمیع ماذكر  –د      المزاج النفسي للسكان وأخالقیات العمل –ج    
  
  

  في غیاب ھیئة دولیة لفض النزاعات التجاریة تلجأ الدول إلى  – ٣٧
          عقد اتفاقیات ثنائیة أو إقلیمیة       –أ     
  اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة   –ب    
  طلب استشارة منظمة التجاریة العالمیة    –ج    
  اللجوء إلى غرفة باریس للتحكیم التجاري الدولي –د    
  
  

  إذا وقع نزاع بین ش م ج والبلد المضیف لالستثمار فأي القوانین التي یتم االحتكام إلیھا – ٣٨
  لد المضیف قوانین الب –أ     
  قوانین بلد الشركة األم  –ب    
  القانون الذي یتم االتفاق علیھ بین الطرفین قبل بدء االستثمار –ج    
  القانون الدولي  –د    
  
  

  إذا أرادت ش م ج الدخول إلى سوق جدید فإن علیھا دخولھ  – ٣٩
ً                              ب  –أ          دفعة واحدة  –تدریجیا
   ج+ أ  –د بالمشاركة مع شركة محلیة          –ج      

  
  

  الدینار اإلسالمي یعادل  – ٤٠
  دوالر أمریكي  ٢.٧ –ب         ثالثة وحدات من حقوق السحب الخاصة –أ      
  دینار عربي واحد  –د           الخاصةوحده واحده من حقوق السحب  –ج     
  
  

  لتالیة ال تتعامل بالودائع أو الفوائد واحدة من مؤسسات التمویل ا – ٤١
  بنك اإلنماء الصناعي –ب                            البنك اإلسالمي للتنمیة –أ      
  بنك التسویات الدولي –البنك الدولي لإلنشاء                             د  –ج     
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  الوكالة الدولیة لضمان االستثمار تعمل على  – ٤٢
  زیادة تدفق االستثمارات إلى الدول النامیة  –أ      
  تقلیل حجم المخاطر السیاسیة  –ب     
  تقلیل حجم المخاطر التجاریة  –ج     
  جمیع ما ذكر أعاله  –د      

  
  

  واحدة من الدول التالیة لیس لدیھا مؤسسة لضمان الودائع المصرفیة – ٤٣
  االردن  –ب              الكویت                          –أ      
   ال شيء مما ذكر –د السعودیة                                     –ج     
  
  

  یعتمد نجاح المركز المالي الدولي الذي یتم إقامتھ في أي بلد  – ٤٤
  حریة المقیمین في تحویل أموالھم للخارج –أ      
  مدى توفر االتصاالت السریعة  –ب     
  م التدخل الحكومي وفرض الضرائب عد –ج     
  جمیع ما ذكر  –د      

  
  

  التكامل المعقدة في التدریب مایلي  إستراتیجیةتعني  – ٤٥
  تنسیق ودعم أكبر لجھود التدریب  –أ      
  تطویر مزیج من سیاسات إدارة الموارد البشریة –ب     
  التدریب الجماعي بین مختلف الفروع التابعة للشركة –ج     
  جمیع ماذكر  –د      

  
  

  واحدة من المھارات التالیة لیست من مھارات االتصال الضروریة للمدیر الدولیة – ٤٦
  اإلصغاء  –الصبر                          ب  –أ      
  التحدث  –د                          الصمت –ج     
  
  

  یقصد بالشركات ذات التركیز اإلقلیمي مایلي   – ٤٧
  تعیین مدراء من مختلف الدول المجاورة للبلد المضیف  –أ      

  تعیین الموظفین من البلد المضیف  –ب      
  االعتماد بصورة مطلقة على التوظیف من مواطني البلد االم للشركة –ج     
  ال شيء مما ذكر  –د      

  
  

  سھولة الرقابة على أداء المدیر من مزایا التوظیف من  – ٤٨
  البلد األم للشركة –ب البلد المضیف                          –أ       
  الشيء مما ذكر  –بلد ثالث                              د  –ج       
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االحتكاریة بین مجموعة من الشركات م ) التكتالت ( الكارتیل شكل من أشكال التحالفات  – ٤٩
  ج یقوم على أساس 

  وتوزیع األربة المساھمة ، ملكیة مشتركة  –أ      
  اتحاد بین عدد من التروستات في مختلف فروع الصناعة  –ب      
  تحدید أسعار البیع واإلنتاج إال أنھا تعمل بصورة مستقلة، تقاسم األسواق  –ج      
  جمیع ماذكر  –د      

  
  

  وع المصدرة للنفط ھي عبارة عن تكتل احتكاري من نمنظمة الدول العربیة   - ٥٠
  الكارتیالت –ب التروستات                              –أ      
  الكونسورسیومات –السندیكات                              د  –ج     
  
  

  یقول ستیفن ھایمر أن االستثمار األجنبي غیر المباشر لھ تأثیر سلبي على الدولة المضیفة – ٥١
  ال أوافق  –ب                                   أوافق –أ      
  ال أدري  –لیس في كل الحاالت                  د  –ج     
  
  

  تقوم الشركات الدولیة بتنویع استثماراتھا في المحافظ االستثماریة  – ٥٢
  لتحقیق الربح المطلق  –ب              بھدف تقلیل مخاطر الخسارة  –أ      
  جمیع ماذكر  –د                    للسیطرة على السوق     –ج     
  
  

اتبعت الشركات الیابانیة وبعض الشركات األمریكیة وغیرھا سیاسة إنتاج أجزاء السلعة  – ٥٣
  الواحدة في أكثر من بلد مضیف بھدف

  التقلیل من تكالیف اإلنتاج  –أ     
  االستفادة من رخص األیدي العاملة  –ب    
  نزاع قد یحصل مع أي دولة مضیفة التقلیل من أھمیة أي  –ج    
  جمیع ماذكر  –د    
  
  

  قد یؤدي عدم االتفاق على إعادة توزیع عوائد المشروع في حالة نجاحھ إلى – ٥٤
  سحب أصول الشركة من الدولة المضیفة أو إغالقھ  –أ      
  بیع المشروع لمستثمرین محلیین  –ب     
  توسیع المشروع كردة فعل  –ج     
  استیالء الدولة على المشروع وإدارتھ  –د     
  
  

ً عندما تعمل الشركة  – ٥٥   وفق، التخطیط االستراتیجي الذي توجھھ الثقافة یصبح ضروریا
  ) إستراتیجیة التكامل ( تحالفات مع شركات أخرى  –أ      
  التنویع السلعي الجغرافي  إستراتیجیة –ب     
  تراتیجیة التوظیف العرقي اس –ج     
  ال شي مما ذكر  –د     
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 OFFSHOREیقصد بمصطلح صناعات األفشور  – ٥٦
ً  –أ        شركة محلیة تصنع وتبیع محلیا

  شركة أجنبیة تصنع في بلد وتبیع في نفس البلد –ب     
  شركة أجنبیة تصنع في بلد آخر وتبیع في بلد ثالث –ج    
ً وتصنع في الخارج  –د        شركة تبیع محلیا
  
  

  ذكاء والقدرة على اإلبداع واالبتكار والقیادة من مواصفات ال – ٥٧
  الموظف الحكومي  –المھندس المعماري                   ب  –أ      
  رواد المدرسة الكالسیكیة  –د         المدیر العام والمدیر التنفیذي –ج     
  
  

لحرص على المصلحة ا ،الشخصياالھتمام بالمظھر ، د وقت العمل یااللتزام بمواع – ٥٨
  تجنب النزاعات تعتبر أدوات لقیاس  ،العامة
  نجاح المقابلة بقصد االختیار والتعیین  –األداء العام للفرد                   ب  –أ      
   االنضباط في العمل –د إنتاجیة األفراد                      –ج     
  
  

  جمیعھا أدوات لقیاس ، نجازمدة اإل ،األخطاءعدد ، الدقة في العمل – ٥٩
  األداء المستھدف  –ب               القدرة على االنجاز –أ      
  جمیع ماذكر  –جودة اإلنجاز                     د  –ج     
  
  

  یتم تحدید األجور والتعویضات في الشركات األمریكیة والدولیة على أساس   - ٦٠
  الكفاءة وبغض النظر عن الجنسین –ب                                   الجنسیة –أ      
  المساومة الجماعیة  –أجور العاملین في بلد الشركة األم     د  –ج     
  
  

  جمیعھا تشكل عناصر نظام  ،التمیز ،التكلفةترشید  ،اإلنجازحجم ونوعیة  – ٦١
   مال الدولیةالحوافز في األع –ب األجور في األعمال الدولیة             –أ      
  جمیع ماذكر  –والبونص                   د ، المكافآت  –ج     
  
  

ً ) الروبوت ( االنتشار الواسع الستخدام الرجل اآللي  – ٦٢ في األعمال الدولیة یؤدي مستقبال
  لما یلي 

  ألجورتخفیض تكالیف اإلنتاج وا –انتشار البطالة بین العمال                       ب  –أ      
   ب+ أ   –د زیادة الرفاھیة والدخل المادي للمواطنین       –ج     
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  بنسبة معقولة في مجالس إدارات الشركات الدولیة بھدف إشراك النقابات العمالیة  – ٦٣

   حمایة حقوق العاملین –ب رفع مستوى جودة اإلنتاجیة                 –أ      
  زیادة األرباح  –ت                   د مصالح الشركا حمایة –ج     
  

  دورة حیاة المدیر الدولي في الوقت الحاضر وبصورة عامة نھایتھا  – ٦٤
  سیئة  –سعیدة                                       ب  –أ      
   غیر معروفة بالمرة –د تجدید لدوریة حیاة إداریة أخرى          –ج     
  
  
  


