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األعمال الدولية على أنها ذلك النشاط التجاري أو الخدمي الذي تقوم به أي منظمة أعمال عبر حدودها  Shivaعرف  .1

 :الوطنية وذلك

 دول 01ألكثر من  -أ 

 لدولتين فقط -ب 

 ألكثر من دولتين -ج 

 ليست مما ذكر -د 

 

 :ثمارات إلىيعزى النمو السريع والمتزايد لألعمال الدولية في مجاالت التبادل التجاري واالست .2

 انفتاح األسواق العالمية -أ 

 التكنولوجيا الصناعية والمعلوماتية -ب 

 انتشار المراكز المالية -ج 

 جميع ما ذكر -د 

 

 :الشركة الدولية هي التي تمتلك أو تتحكم في أنشطة اقتصادية في أكثر من بلد وهي تتميز .3

 بامتالكها طاقات انتاجية في أكثر من بلد -أ 

 امتالكها مخزون استراتيجي -ب 

 د أ و   -ج 

 تشكل إطاراً لنقل األموال واألفراد والسلع واألفكار -د 

 

 : من أنواع األعمال الدولية ما يلي .4

 التجارة الخارجية، االستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة -أ 

 أ و  ج  -ب 

 التراخيص، تسليم المفتاح، عقود اإلدارة والتصنيع، عقود التصدير، االستثمارات المشتركة -ج 

 لم تذكر يوجد عوامل أخرى -د 

 

 :من السمات التي ميزت العالقات الدولية خالل الثالثة عقود األخيرة .5

 النمو السريع والمتزايد لألعمال الدولية  -أ 

 انحسار وتقلص مجال األعمال الدولية -ب 

 انغالق األسواق العالمية -ج 

 .النمو المتزايد لألعمال المحلية مقارنة باألعمال الدولية -د 

 

 ...حتكارات للشركات متعددة الجنسيات التي تعد من حيث درجة التكتل السنديكات هي أحد أشكال اال .6

 أكثر تطوراً من الكارتل -أ 

 أكثر تطوراً من التروست -ب 

 أكثر تطوراً من الكونسورتيوم -ج 

 أكثر تطوراً من الكارتل والتروستوالكونسورتيوم -د 

 

 

 

 

 

 من أسئلة المراجعة

 (01-7)من أسئلة الواجب 

 (3-0)هـ 43/0341اسئلة الفصل األول 

االولىالمحاضرة   
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شركة موطن محدد من حيث النظرة الذي يعبر عن مرحلة متقدمة ال يصبح فيها لهذه النوع الشركات الدولية  .7

 :والتوجهألعمالها يعبر عن بالشركة

 متعددة االختصاصات -أ 

 متعددة الثقافات -ب 

 متعددة الجنسيات -ج 

 العالمية -د 

 :األمر الذي ال يدخل ضمن بدائل إدارة المشروعات الدولية المشتركة هو .8

 إدارة المشروع بشكل مشترك -أ 

 اإلدارة التي يهيمن فيها صاحب الحصة األكبر -ب 

 إلدارة التي يهيمن فيها صاحب الحصة األصغرا -ج 

 اإلدارة التي توكل إلى حكومة البلد المضيف -د 

 

 :من أهم أشكال الترخيص ويعتمد علىيعتبر العقد اإلداري  .9

 السماح باستخدام االسم والعالمة التجارية -أ 

 تنوع السلع والخدمات مقابل أجر معين -ب 

 لمشروع لفترة يتم بعدها تسليم المشروع إلى صاحبهتتسلم الشركة المتعددة الجنسيات إنشاء وتشغيل ا -ج 

 التزام الشركة بإدارة المشروع وتشغيله مقابل أجر معين -د 

 

 :الفرق بين األعمال الدولية واألعمال المحلية هو أن األعمال الدولية  .11
 لها نشاطات تجارية تتعدى حدودها الوطنية أ 
 لها نشاطات داخل وخارج البلد األم  ب 
 ب+ أ  ج 
 ر غير صحيح جميع ماذك د 

 
 :بد أن يكون األستثمار األجنبي المباشر ال  .00
 ملموس ومحدد أ 
 في أشكال أسهم وسندات  ب 
 حق التأثير على مسار المؤسسة( صاحب االستثمار المباشر )ليس لصاحبه  ج 
 جميع م ذكر  د 

 
مقابل رسوم تدفع عندما تسمح شركة أجنبية آلخرى في بلد ما باستعمال تقنية معينة طورتها او باستخدام اسم تجاري  .12

 :للشركة األجنبية  فان هذا النوع من االعمال الدولية يطلق عليه 

 عقد إداري أ 
 ترخيص ب 
 تسليم المفتاح ج 

 عقد تصنيع د 
 

 

 

 

 

 :تنسب نظرية عناصر اإلنتاج في التجارة الخارجية إلى .1

 آدم سميث -أ 

 ديفيد ريكاردو -ب 

 هنري فايول -ج 

 هكشر وأولين -د 

 

 (4-0)هـ 44/0343اسئلة الفصل الثاني 

هذا السؤال من أسئلة الواجب رغم شكي 

الصحيحة باالجابة  بين ج و  د لكنها هي 

 عند حل الواجبات

 المحاضرة الثانية
 

01 – 00 – 01  

من اسئلة الترم الثاني 

 هـ0341
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 : ارة الخارجية إلىفي التجتنسب نظرية النفقات النسبية  .2

 آدم سميث -أ 

 ديفيد ريكاردو -ب 

 هنري فايول -ج 

 هكشر وأولين -د 

 

 :يعبر الوضع الذي ال تتدخل فيه الدولة في العالقات التجارية الدولية عن .3

 سياسة الحرية -أ 

 سياسة الحماية -ب 

 السياسة العامة -ج 

 السياسة الخاصة -د 

 

 :ياختر من النظريات التالية تلك التي فسرت أسباب قيام التبادل الدول .4

 نظرية الميزة النسبية -أ 

 نظرية الميزة المطلقة -ب 

 نظرية التبادل التجاري -ج 

 ليست مما ذكر -د 

 

 :تفترض نظرية آدم سميث بأن أساس التبادل التجاري هو .5

 المقايضة -أ 

 النقود -ب 

 الذهب -ج 

 ليست مما ذكر -د 

 

 :قامت نظرية الميزة النسبية على أساس أن .6

 النقود هي أساس العمل -أ 

 التبادل التجاري هو األساس -ب 

 عمل هو أساس القيمةال -ج 

 جميع ما ذكر -د 

 

 :تنسب نظرية نسب عوامل اإلنتاج إلى .7

   آدم سميث -أ 

    هكشر وأولين -ب 

   ديفيد ريكاردو -ج 

 ب و  ج -د 

 

 :أستطاع آدم سميث أن يفسر أسباب قيام التبادل الدولي بناء على عدد من الفرضيات منها.9
 ثبات تكاليف الوحدة الواحدة مهما كان حجم االنتاج أ 
 سهولة نقل عناصر االنتاج داخل الدولة ب 
 اسقاط تكاليف النقل والمواصالت ج 
 جميع م ذكر  د 

 
 :قامت نظرية ديفيد ريكاردو على فكرة رئيسية وهي . 11

 النقود هي أساس العمل أ 
 التبادل التجاري هو األساس ب 
 العمل هو أساس القيمة ج 

 ليست مما ذكر  د 

 (7-3)هـ 43/0341اسئلة الفصل األول 

9 - 01 
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 :بمدينة( GATT)جارة في نهاية آخر دورة للغات تم اإلعالن عن تأسيس المنظمة العالمية للت .1

 تونس -أ 

 مراكش -ب 

 الرياض -ج 

 باريس -د 

 

 :تعتبر المنظمة العالمية للتجارة .2

 األساس الذي مهد لقيام صندوق النقد الدولي -أ 

 األساس الذي مهد لقيام البنك الدولي -ب 

 (الغات)امتدادا لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  -ج 

 لتجارة الخارجيةامتدادا لسياسة الحماية في ا -د 

 

 :عندما يقتصر التكامل االقتصادي على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول األعضاء فهذا يعني مرحلة .3

 السوق المشتركة  -أ 

 االتحاد الجمركي -ب 

 منطقة التجارة الحرة -ج 

 التكامل االقتصادي -د 

 

 :تفترض النظرية االقتصادية التقليدية بالنسبة لالستثمار األجنبي .4

 سهولة انتقال عناصر اإلنتاج ما بين الدول -أ 

 أولوية االستثمار األجنبي على التجارة الخارجية -ب 

 عدم إمكانية تعويض العمالة برأس المال -ج 

 أن عنصري رأس المال والعمل يمكن أن يعوض أحدهما اآلخر -د 

 

 :هي WTOكانت منظمة التجارة العالمية  .5

 وليدة اتفاقية الجات -أ 

 له صندوق النقد الدولياألساس الذي تأسس من خال -ب 

 األساس الذي تأسس من خالله البنك الدولي -ج 

 أساس لتنظيم االتفاقات الثنائية بين الدول -د 

 

 

 

 

 :عندما تزال الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول األعضاء فبهذا تكون هذه الدول قد وصلت مرحلة .6

 التكامل االقتصادي -أ 

 االتحاد الجمركي -ب 

 منطقة التجارة الحرة -ج 

 السوق المشتركة -د 

 

إن الشركات التي تتحكم في نشاطها االقتصادي في أكثر من قطر ولديها مرونة جغرافية وقدرة في استغالل الفوارق  .7

 :بينالدول تسمى بالشركات

 العالمية -أ 

 (3-0)هـ 44/0343اسئلة الفصل الثاني 

 (7-1)هـ 43/0341سئلة الفصل األول ا

الثالثةالمحاضرة   
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 الدولية  -ب 

 عابرة القارات -ج 

 متعددة الجنسيات -د 

 

 م تأسيس منظمة التجارة العالمية في 1995أعلن في سنة  .8

 تونس -أ 

 االرجواي -ب 

 فلوريدا -ج 

 مراكش -د 

 

 :مبدأ الدولة األولى بالرعاية من المبادئ األساسية لـ .9

 التفاقية الجات -أ 

 لمنظمة التجارة العالمية -ب 

 للبنك الدولي -ج 

 لكل ما ذكر -د 

 

عندما تتوافق الدول األعضاء في التكامل االقتصادي على السماح لعناصر االنتاج على التنقل بحرية فيما بينها فإنها  .11

 :ى مرحلةتكون قد وصلت إل

 االتحاد الجمركي -أ 

 السوق المشتركة -ب 

 التكامل االقتصادي  -ج 

 التكامل االقتصادي والسياسي التام -د 

 

مبدأ المنظمة العالمية للتجارة الذي يلزم الدولة بأن تمنح لكل الدول األعضاء في االتفاقية أي تخفيض جمركي تمنحه  .11

 :ألي دولة شريكة لها في التجارة هو مبدأ

 الشفافية -أ 

 األولى بالرعاية الدولة -ب 

 المعاملة الوطنية -ج 

 الحرية -د 

 

 : الشركة متعددة الجنسيات هي التي تكون  .12

 محور أعمالها في موطنها - أ
 تتخذ أكثر من موطن ألعمالها - ب
 ليس لها موطن محدد من حيث التوجه والنظرة ألعمالها  - ت
 ليست مما ذكر  - ث

 

 

 

 :ات تدير اعمالها وهي واضعه في االعتبار ان تجد بإن الشرك( عالم العولمة االقتصادية ) في عالمنا اليوم  .13
 الحدود جغرافية بين دول العالم  أ 
 السوق العالمية أصبحت وحدة واحدة  ب 
 السائدة قوانين الهيئات الدولية هي  ج 
 جميع م ذكر د 

 

 :يعتبر التكامل االقتصادي أوسع من تحرير التجارة ألنه  .14

 يسهل انتقال السلع وعناصر االنتاج أ 
 حد عملتهاول االعضاء وربما يوبين الديزيد من التجارة  ب 
 ب+أ ج 

 سؤال الواجب

 سؤال المراجعة

01 – 04 - 03 

من اسئلة الترم الثاني 
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 ليست مما ذكر د 

 
 

 

 :تدخل صادرات وواردات البلد من الخدمات ضمن .1

 ميزان التجارة غير المنظورة -أ 

 المعامالت الرأسمالية قصيرة األجل -ب 

 المعامالت الرأسمالية طويلة األجل -ج 

 حساب التسويات -د 

 

 :يك عناصر حساب التسوية هوتحر لالتوازن الذي يحدث في ميزان المدفوعات من خال .2

 توازن تلقائي -أ 

 توازن اقتصادي -ب 

 توازن حسابي -ج 

 توازن تجاري -د 

 

 :تفيد نظرية القوة الشرائية بأن .3

 أسعار العمالت تتحرك كاستجابة للتغير في أسعار الفوائد -أ 

 قيمة العملة تتحدد أوال داخل بلدها وفقا لما تستطيع شراءه من بضائع في السوق المحلي -ب 

 كون عوائدها أعلى تكون قيمتها أعلى تبعا لذلكالعملة التي ت -ج 

 قيمة العملة تتحدد وفقا ألسعار الفائدة في السوق المحلي -د 

 

 :إذا اشتمل التعامل على كسب وتحصيل عملة أجنبية فإن ذلك بالنسبة لميزان المدفوعات .4

 يعتبر رصيدا مدينا -أ 

 يسجل كبند سالب -ب 

 يعتبر رصيدا دائنا -ج 

 فوعاتال يسجل ضمن بنود ميزان المد -د 

 

دخول عمالت أجنبية إلى بلد ما ينعكس باإليجاب على ميزان مدفوعات ذلك البلد وبالتالي تسجل هذه العمالت في   .5

 :الرصيد

 الدائن لميزان المدفوعات -أ 

 المدين لميزان المدفوعات -ب 

 ليس لذلك عالقة بميزان المدفوعات -ج 

 الدائن للميزانية العمومية -د 

 

 :عامالتتعتبر الصادرات الواردات من الم .6

 رأسمالية قصيرة األجلال -أ 

 الرأسمالية طويلة األجل -ب 

 الخاصة بحساب التسويات -ج 

 غير المنظورة في ميزان التجارة -د 

 

 إن الصادرات والواردات الخاصة بخدمات األجور والنقل والشحن وخدمات التأمين والسياحة الخارجية من الحسابات .7

 :الجارية

 المنظورة في الميزان التجاري -أ 

 (3-0)هـ 44/0343اسئلة الفصل الثاني 

 (7-1)هـ 43/0341اسئلة الفصل األول 

السؤال فيه نقص المفروض يحدد الصادرات والواردات من 

الحساب الخدمات أو أنه يضع في الخيارات  السلع أو من

ألنه يشمل السلع والخدمات لكن إذا جاء السؤال  التجاري

 مع عدم صحته دبهذه الصيغة ونفس الخطأ فيكون الجواب 

الرابعةالمحاضرة   
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 معامالت التجاريةفي حساب ال -ب 

 في حساب رأس المال -ج 

 غير المنظورة في الميزان التجاري -د 

 

 :ي ميزان المدفوعات بصفة تلقائية ودون تحريك لعناصر حساب التسوية فإننا نكون أمام حالةفعندما يحدث التوازن  .8

 توازن تجاري -أ 

 توازن حسابي -ب 

 توازن رأسمالي -ج 

 توازن اقتصادي -د 

 

 :تحسب مؤشر فيشر فإن أسعار العمال .9

 كاستجابة للتغير في أسعار الفوائدتتحرك  -أ 

 تتحدد أوال وفقا لما تستطيع شراءه من المنتجات بالداخل  -ب 

 تتحدد بزيادة قوتها التجارية -ج 

 ال عالقة لها بتغير معدالت الفائدة -د 

 

 مكرر:التوازن الذي يحدث في ميزان المدفوعات بصفة تلقائية ودون تحريك لعناصر حساب التسوية هو .11

 اريتوازن تج -أ 

 توازن حسابي -ب 

 توازن عادي -ج 

 توازن اقتصادي -د 

 

 :المعامالت الرأسمالية قصيرة األجل في ميزان المدفوعات هي معامالت قصيرة .11

 تتم بغرض تسوية العجز في ميزان المدفوعات -أ 

 تتم بغرض تحويل الفائض في ميزان المدفوعات -ب 

 تتم بغرض تسوية العجز والفائض معا في ميزان المدفوعات -ج 

 تسوية العجز والفائض في ميزان المدفوعاتال تتعلق ب -د 

 

 :لميزان المدفوعات وهو المنظورةواحد من جملة األنشطة التالية يتعلق بميزان السلع  .12

 االستثمارات الموجهة للخارج -أ 

 االستثمارات األجنبية اآلتية من الخارج -ب 

 المواد األولية المستوردة من الخارج -ج 

 أقساط الديون المستحقة على الخارج -د 

 

 

 

 

 :اذا حققت السعودية فائضاً في ميزان مدفوعاتها على حساب دولة ما فان ذلك  .13
 يسمى عجز للسعودية  أ 
 يعزز الميزان التجاري للسعودية ب 
 يسمى فائضا للبلد االخر  ج 
 جميع م ذكر د 

 

 

 

 

 سؤال الواجب

 (01-9)من أسئلة المراجعة 

من اسئلة الترم الثاني 

 هـ0341
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يتم ( عادة توطينإ)فان الشروع في التصنيع بالبلدان المستوردة أو , وفقا لنظرية دورة حياة المنتج لالستثمار الخارجي -1

 :في

 .مرحلة الظهور -أ 

 .مرحلة النمو -ب 

 .مرحلة النضج -ج 

 .مرحلة التدهور  -د 

 

 :يقتضي لجوء الشركة لخيار التصدير المباشر أن  -2

 .تلجأ لغيرها للقيام بعملية التصدير بدال عنها  -أ 

 .تنفذ نشاطات التصدير من قبل جهة مستقلة تنظيميا عن الشركة -ب 

 .التصدير مع غيرها تتقاسم الشركة أعباء ومسؤوليات  -ج 

 .تقوم الشركة المنتجة بعملية التصدير بنفسها  -د 

 

العالية وال (  المادية واالجتماعية والعاطفية ) النظرية التي ترى أن ممارسة االعمال الدولية هو نشاط له تكاليفه  -3

 : الشركة التي تمتلك ميزة تنافسيه هي   تجرؤعليه إال

 .النظرية االقتصادية التقليدية  -أ 

 .ظرية دورة حياة المنتج ن -ب 

 .نظرية القوة االحتكارية  -ج 

 .نظرية سلوك رد الفعل  -د 

 

وال تجرؤ عليه إال الشركة التي تمتلك ميزة وذلك حسب ما , ان ممارسة األعمال الدولية هو نشاط له تكاليفه العالية -4

 :جاءتبه  

 . نظرية القوة االحتكارية  -أ 

 .النظرية االقتصادية التقليدية  -ب 

 .ة حياة المنتج نظرية دور -ج 

 .نظرية سلوك رد الفعل   -د 

 

 :يعتبر من االسباب غير المباشرة التي تدفع الشركات لالستثمار بالخارج , من االسباب التالية  -1

 .تقليل من تكاليف االنتاج    أ 

 .تجنب الحواجز الجمركية  ب 

 .بروز النزعة الجماعية  ج 

 .جميع ما ذكر  د 

 

 : من محددات االستثمار  -6

 .  حجم نمو السوق -أ 

 .االستقرار السياسي  -ب 

 .ب & أ  -ج 

 .ليست مما ذكر  -د 

 

 

 

 (4-0)هـ 44/0343اسئلة الفصل الثاني 

 (01-3)هـ 43/0341األولاسئلة الفصل 

الخامسة المحاضرة   
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 :  في استراتيجية التملك التام: عندما تقوم الشركة المنتجة بعملية التصدير بنفسها فان ذلك يسمى  -7

 .التصدير عن طريق جهة مستقلة  -أ 

 .التصدير المباشر  -ب 

 .التصدير غير المباشر  -ج 

 .التصدير للخارج  -د 

 

 :نصري رأس المال والعمل بعضهم البعض وذلك حسب افتراض جنبي يعوض عفي االستثمار األ  -8

 .النظرية االقتصادية التقليدية  -أ 

 .نظرية التجارة الخارجية  -ب 

 .نظرية دورة حياة المنتج الدولي  -ج 

 .نظرية االحتكار  -د 

 

 :يتم في  (إعادة توطين )تشير نظرية دورة حياة المنتج الدولي الى ان الشروع في التصنيع في البلدان المستوردة أو  -9

 .مرحلة النضج  -أ 

 .مرحلة التقديم  -ب 

 .مرحلة النمو  -ج 

 .مرحلة التدهور  -د 

 

 :أحد أشكال خيارات االنتاج في االسواق الدولية هو  -11

 .التصدير المباشر  -أ 

 .التصدير غير المباشر  -ب 

 .االستثمار المشترك  -ج 

 .ليست مما ذكر  -د 

 

 :من مشاكل االستثمارات الخارجية -11

 عدم وجود استقرار سياسي -أ 

 لمسافةبعد ا -ب 

 ندرة المواد الخام -ج 

 غالء األيدي العاملة -د 

 : عندما تلجأ شركات الي غيرها من شركات والوكالء لتحمل مسئولية التصدير فان ذلك يطلق عليه.12

 تعاون مشترك أ 

 تصدير غير مباشر ب 

 ب+أ ج 

 تصدير مباشر  د 

 

 :تفترض نظرية االقتصاد تقليدية بالنسبة لالستثمار االجنبي . 13

 سهولة انتقال عناصر االنتاج مابين دول أ 

 اولوية االستثمار االجنبي علي تجارة الخارجية ب 

 حجم امكانية تعويض عملة براس مال ج 

 ان عنصري راس مال والعمل يمكن ان يعوض احدهما االخر د 

 

 

 

 من أسئلة الواجب

من اسئلة الترم التاني 
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 :يتمثل أحد العناصر التي تتشكل منها بيئة األعمال الدولية العامة في  -1

 .لموردين الدوليينا -أ 

 .المالك -ب 

 .الزبائن الدوليين -ج 

 .العوامل االجتماعية الدولية  -د 

 

 :تعتبر وحدة الشعور الوطني ومدى  تنامي النزعة القومية بالبلد من مكونات  -2

 .البيئة الثقافية  -أ 

 .البيئة السياسية -ب 

 .البيئة االقتصادية  -ج 

 .البيئة االجتماعية  -د 

 

 : ية الخاصة في يتمثل أحد مكونات بيئة األعمال الدول -3

 .العوامل الثقافية  -أ 

 .البيئة الطبيعية  -ب 

 .الشركاء االستراتيجيين  -ج 

 .الهيكل التنظيمي وثقافة المنظمة الدولية  -د 

 

 :يعتبر التفاوض المسبق ضمن إجراءات استراتيجية درء المخاطر المتخذة  -4

 .قبل دخول البلد االجنبي  -أ 

 .بعد دخول البلد االجنبي  -ب 

 .االجنبي  إثناء العمليات بالبلد -ج 

 .خالل الشهر األول من بدء العمليات بالبلد األجنبي  -د 

 

 :أحد أشكال  خيارات االنتاج في االسواق الدولية هو  -5

 .التصدير المباشر  -أ 

 .التصدير غير المباشر  -ب 

 .االستثمار المشترك  -ج 

 .التجارة الخارجية  -د 

 

 :الثقافية الدولية ضمن  تدرس الخصائص الجسدية والمظهر الخارجي للسكان في البيئة االجتماعية -6

 .العناصر السلوكية  -أ 

 .العناصر الفيزيقية  -ب 

 .العناصر الديموغرافية  -ج 

 .عناصر الثقافة المادية  -د 

 

 :هناك عامل واحد فقط من العوامل التالية الذي يشكل بيئة األعمال الدولية العامة  -7

 .الموردين الدوليين  -أ 

 .العوامل االجتماعية الدولية  -ب 

 .الزبائن الدوليين  -ج 

 .البيئة الدولية  -د 

 

 

 (0- 6 ) 

 هـ44/0343أسئلة الفصل الثاني 

 (7- 00 ) 

 ـه 43/0341الفصل االول أسئلة 

السادسةالمحاضرة   
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 مكرر:تعتبر أحدى مكونات . حدة الشعور الوطني والنزعة القومية بالبلد  -8

 .البيئة الثقافية  -أ 

 .البيئة االجتماعية  -ب 

 .البيئة االقتصادية  -ج 

 .البيئة السياسية  -د 

 

 : مكون واحد يمثل بيئة األعمال الدولية الخاصة , حدد من المكونات التالية  -9

 .العوامل الثقافية  -أ 

 .البيئة الطبيعية  -ب 

 .الهيكل التنظيمي  -ج 

 .الشركاء االستراتيجيين -د 

 

 :يعتبر التفاوض المسبق ضمن إجراءات استراتيجية درء المخاطر التي تتخذها الشركات الدولية   -11

 .قبل قرار االستثمار الخارجي  -أ 

 .قبل دخول البلد االجنبي  -ب 

 .بعد دخول البلد االجنبي  -ج 

 .ليست مما ذكر  -د 

 

 :ائص الجسدية والمظهر الخارجي للسكان من أهم ان دراسة الخص  -11

 .العناصر السلوكية  -أ 

 .العناصر الديموغرافية  -ب 

 .العناصر الفيزيقية  -ج 

 .عناصر الثقافة المادية  -د 

 

 :يعتبر مدى تدخل الدولة وتحكمها من خالل المصادرة والتأميم وتحديد األسعار من مكونات  -12

 البيئة التنافسية -أ 

 البيئة الداخلية -ب 

 لسياسيةالبيئة ا -ج 

 البيئة الثقافية -د 

 

 :لمواجهة العجز في ميزان مدفوعاتها تلجأ بعض الدول إلى  -13

 تخفيض الصادرات -أ 

 تشجيع الواردات -ب 

 تخفيض عملتها المحلية -ج 

 الرفع من عملتها المحلية -د 

 

 :يدخل التأمين ضد المخاطر ضمن إجراءات استراتيجية درء المخاطر المتخذة  -14

 قبل دخول البلد األجنبي -أ 

 األجنبي بعد البلد -ب 

 أثناء العمليات بالبلد األجنبي -ج 

 عند بدء العمليات بالبلد األجنبي -د 

 

 

 

 (06-01)من أسئلة المراجعة 
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 :في حالة وقوع نزاع بين الشركة متعددة الجنسيات والبلد المضيف يتم االحتكام إلى  -15

 قوانين البلد المضيف  -أ 

 قوانين البلد األم للشركة -ب 

 القانون الذي تم االتفاق عليه بين الطرفين قبل بدء االستثمار -ج 

 القانون الدولي -د 

 

 :من أكثر المخاطر السياسية التي يتعرض لها االستثمار األجنبي انتشار  -16

 التأميم -أ 

 المصادرة -ب 

 المخاطر التي تمس بالعمليات -ج 

 المخاطر التي تمس بالملكية -د 

 

 :خيار التأمين على المخاطر في األعمال الدولية يعد من ضمن إجراءات دفع المخاطر  -17

 وفق قوانين البلد المضيف -أ 

 أثناء العمليات -ب 

 (قبل الدخول للبلد المعني)القبلية  -ج 

 البعدية -د 

 

 :يتم التعرف على الفرص والتهديدات من خالل  -18

 الرقابة االستراتيجية -أ 

 التنفيذ المحكم لالستراتيجي -ب 

 جميع ما ذكر -ج 

 تحليل البيئة الخارجية للمنظمة  -د 

 

 :من مكونات بيئة األعمال الدولية العامة  -19

 شركةمدراء الفروع الدولية لل -أ 

 الموردون الدوليون -ب 

 العمالء الدوليون -ج 

 العوامل السياسية الدولية -د 

 

 : عندما تواجه الشركات دولية مخاطر تؤثر علي ملكيتها وعملياتها فأن .21

 خطر سياسي عام أ 

 خطر سياسي خاص ب 

 خطر تجاري ج 

 خطر مالي د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (09-07)من أسئلة الواجب 

رم التاني من اسئلة الت

 هـ0341



 ات خلمسة االتراماسئلة اختبار           إدارة األعمال الدولية
 

 الوردة الخجولة / تنسيق         م ودأو دوتناهيشكر خاص لكل للطموح عنوان 
 

13 

 ΑĐฟа.ĸمن األخت  7و  1توضيح للسؤالين 

 الرابط الصورة بشكل أوضح على هذا

post32.html-http://www.ckfu.org/vb/10352687 

 

 :من العناصر التي تقع خارج حدود وسيطرة منظمة التي تعمل في خارج حدودها الوطنية .11

 زبائن ومنافسون أ 

 موردون ب 

 ممولون ج 

   جميع ماذكر د 

 

 

  

من اسئلة الترم التاني 
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 :هي  " بريتونوودز " لدولية التابعة لألمم المتحدة والتي انشأت بموجب اتفاقيات إحدى الهيئات ا -1

 .الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -أ 

 .البنك الدولي  -ب 

 .المنظمة العالمية للتجارة  -ج 

 .الوكالة الدولية لضمان االستثمار  -د 

 

 :تأسس البنك الدولي في العام  -2

 .م 0943 -أ 

 .م0933 -ب 

 .م 0913 -ج 

 . 0963 -د 

 

 : تتمثل أحد الوظائف الهامة للبنك الدولي في   -3

 .انعاش االستثمار الدولي عن طريق المشاريع االنتاجية  -أ 

 .تنسيق أسعار الصرف بين الدول االعضاء  -ب 

 .تحمل مسؤولية إعادة ترتيب الوضع النقدي العالمي  -ج 

 .التحكيم وحل النزاعات المالية والتجارية بين الدول  -د 

 

 :يمية التي تعمل في مجال تمويل التنمية واالستثمار من المؤسسات اإلقل -4

 .البنك الدولي  -أ 

 .الصندوق السعودية للتنمية  -ب 

 .الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية   -ج 

 .البنك االسالمي للتنمية  -د 

 

 :البنك الدولي يعتبر إحدى الهيئات الدولية التابعة لـ  -5

 . منظمة جنيف -أ 

 .األمم المتحدة  -ب 

 .منظمة التجارة العالمية   -ج 

 .الوكالة الدولية لضمان الستثمار  -د 

 

 :تتمثل احدى الوظائف الهامة للبنك الدولي في  -6

 .تحمل مسؤولية إعادة ترتيب الوضع النقدي العالمي  -أ 

 .التحكيم وحل النزاعات المالية والتجارية بين الدول  -ب 

 .تنسيق اسعار الصرف بين الدول االعضاء  -ج 

 .ليست مما ذكر  -د 

 

 :إلعادة ترتيب الوضع النقدي العالمي هي" بريتونوودز"الهيئة الدولية التي أنشأت بموجب اتفاقيات  -7

 صندوق النقد الدولي -أ 

 البنك الدولي -ب 

 المنظمة العالمية للتجارة -ج 

 الوكالة الدولية لضمان االستثمار -د 

 

 (0- 3) 

 هـ 0343/ 44أسئلة الفصل الثاني عام

 (1- 6 ) 

 ـه 43/0341عام الفصل االول أسئلة 

 من أسئلة المراجعة

السابعةالمحاضرة   
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 من البنك التجاري الذي تتعامل معه الشركةتشير أدوات الدين التي تصدرها الشركات التجارية وتكون مضمونة السداد  -1

 :إلى

 .شهادات االيداع القابلة للتداول  -أ 

 .القبوالت المصرفية  -ب 

 .أذونات الخزانة -ج 

 .الكمبيالت  -د 

 

 ((مكرر)):من االدوات المستخدمة في أسواق رأس المال الدولية  -2

 .االوراق التجارية  -أ 

 .شهادات االيداع القابلة للتداول  -ب 

 .االوراق التجارية  -ج 

 .االسهم  -د 

 

 : تعبر األسواق التي تتعامل باألوراق المالية طويلة األجل  -3

 .أسواق النقد  -أ 

 .أسواق رأس المال  -ب 

 .أسواق اليورو دوالر  -ج 

 .أسواق األوراق التجارية  -د 

 

 :يعرف عن القبوالت المصرفية أنها  -4

 .غير مضمونة السداد من البنك التجاري الذي تتعامل معه الشركة  -أ 

 .ن جانب المستوردين المحليين عند شرائهم بضاعة من الخارج ال تستخدم بكثرة م -ب 

 .غير قابلة للتداول بخصم في السوق الثاني للنقد  -ج 

 .أداة مقبولة على نطاق واسع في المعامالت الدولية   -د 

 

 :تسمى األسواق التي تتعامل باألوراق المالية طويلة األجل بـ  -5

 . أسواق رأس المال -أ 

 .أسواق النقد  -ب 

 .و دوالر أسواق اليور -ج 

 .أسواق األوراق التجارية  -د 

 

 :من أدوات الدين التالية التي تصدرها الشركات التجارية وتكون مضمونة السداد من البنك التجاري  -6

 .القبوالت المصرفية  -أ 

 .شهادات اإليداع القابلة للتداول  -ب 

 .الكمبياالت  -ج 

 .أذونات الخزانة  -د 

 

 : طر التعامل مع أكثر من عملة وهنا ستواجه ما يعرف بـ عندما تعبر الشركة حدودها الوطنية فأنها ستض -7

 (0- 3 ) 

 هـ 0343 /44 عامالفصل الثاني أسئلة 

 (1- 9 ) 

 ـه 43/0341عام االول  لفصلأسئلة ا

الثامنةالمحاضرة   
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 .المخاطر الخاصة  -أ 

 .المخاطر االقتصادية  -ب 

 .ب & أ  -ج 

 .مخاطر التبديل -د 

 

 :ما يسمى باألوراق التجارية وهي عبارة عن  , ان من األوراق المالية المتداولة في سوق النقد  -8

 .أداة دين قصيرة األجل  -أ 

 .مضمونة بأي أصول رأس المال  -ب 

 .ب &  أ -ج 

 .ليست مما ذكر  -د 

 

 :سنوات والتي يمكن بيعها لطرف آخر بـ  5يطلق على أداة الدين قصيرة ومتوسطة األجل والتي ال تزيد مدتها عن  -9

 .أذونات الخزانة  -أ 

 .القبوالت المصرفية  -ب 

 .الكمبيالة  -ج 

 .شهادات اإليداع  -د 

 

  ..تصنف االسواق الماليه الي( 11

 ق االوراق التجاريةاسوا،اسواق رأس المال،اسواق نقد  أ 

 اسواق قروض والسندات واسواق األسهم ،اسواق عمالت ب 

 اسواق اليورو دوالر وشهادات االيداع قابله للتداول ج 

  ج+ب د 

 

 من اشهر هذه المؤشرات,لكل سوق مؤشر رئيسي لألداء ومؤشرات ثانوية  .11

 

 مؤشر داوجنز أ 

 تسيمؤشر فو ب 

 مؤشر داكس ونيكاي ج 

 جميع ماذكر د 

 

 

 

 :لمسجلة على نظام المصفوفة للهياكل التنظيمية الدوليةمن المساوئ ا .1

 الغموض في السلطة  -أ 

 انعدام التنسيق بين األقسام الوظيفية -ب 

 انعدام الكفاءة في استخدام الموارد -ج 

 انعدام المرونة في االستجابة لمتغيرات البيئة -د 

 

 

 

 

 

 

 (1-0)هـ 44/0343اسئلة الفصل الثاني 

التاسعةالمحاضرة   
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من اسئلة الترم التاني 

 هـ0341
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 :من خصائص استخدامات نموذج التقسيم الوظيفي للهياكل التنظيمية أنه .2

 سب الشركات التي لها خطوط إنتاج كثيرةينا -أ 

 يناسب الشركات التي لها خطوط إنتاج غير متجانسة -ب 

 يدعم ال مركزية القرار -ج 

 يقلل من تكرار المهام وتشتيت الجهود -د 

 

 مكرر:إحدى خصائص استخدامات نموذج التقسيم الوظيفي للهياكل التنظيمية هو أنه .3

 يناسب الشركات التي لها خطوط إنتاج كثيرة -أ 

 ناسب الشركات التي لها خطوط إنتاج غير متجانسةي -ب 

 يقلل من تكرار المهام وتشتت الجهود -ج 

 يدعم ال مركزية القرار -د 

 

 :من المساوئ المسجلة على نظام المصفوفة للهياكل التنظيمية الدولية .4

 انعدام المرونة في االستجابة لمتغيرات البيئة -أ 

 كثرة اللقاءات والنقاشات الطويلة -ب 

 بين األقسام الوظيفية انعدام التنسيق -ج 

 انعدام الكفاءة في استخدام الموارد -د 

 

 :تلجأ الشركات إلى تعديل هيكلها عندما تكون أعمالها الدولية بالنسبة ألعمال الشركة ككل .5

 %1أقل من  -أ 

 %31أكثر من  -ب 

 %1أكثر من  -ج 

 النسبة ليست مما ذكر -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-4)هـ 43/0341اسئلة الفصل األول 

 (تتبع للمحاضرة العاشرة)ثالثة أسئلة ال أعرف من أي محاضرة وأتوقع أنه سبق لنا دراستها في إدارة التسويق

 

 هـ الفصل الثاني44/0343

تتعرف المنظمة الدولية على نقاط 

 :الللديها من خ القوة والضعف

 ثقافة المنظمة  -أ 

 تحليل البيئة الخارجية -ب 

 تحليل البيئة الداخلية -ج 

 التحالفات االستراتيجية -د 

 هـ الفصل األول43/0341

تتعرف المنظمة الدولية على نقاط القوة 

 :والضعف لديها من خالل

 معرفة ثقافتها التنظيمية .0
 تحليل بيئتها الداخلية .1
 تحليل بيئتها الخارجية .4
 معرفة ما يدور في السوق العالمية .3

 سؤال المراجعة

الفرص تتعرف المنظمة الدولية على 

 :من خالل والتهديدات

 الرقابة االستراتيجية -أ 

 التحالفات االستراتيجية -ب 

 تحليل البيئة الخارجية للمنظمة -ج 

 تحليل البيئة الداخلية -د 
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 :يعرف عن اإلدارة االستراتيجية كونها .1

 ة سابقة للتخطيط االستراتيجي مرحل -أ 

 جزء من التخطيط االستراتيجي  -ب 

 مشتملة على التخطيط االستراتيجي -ج 

 مرحلة من مراحل التخطيط االستراتيجي -د 

 

 :في استراتيجية التملك التام .2

 تشترك الشركة متعددة الجنسيات مع مستثمر محلي في إدارة المشروع -أ 

 في السوق بشكل مميزيحقق للشركة متعددة الجنسيات التواجد األسرع  -ب 

 يدار المشروع من قبل الشركة متعددة الجنسيات وجهات حكومية من البلد المضيف -ج 

 تضطر الشركة متعددة الجنسيات إلى التعامل مع طرف آخر إلدارة المشروع -د 

 

 (مكرر) :يعرف عن التحالف االستراتيجي أنه .3

 ينشأ ما بين المنظمات غير المتنافسة فقط -أ 

 أو أكثر للدخول في ملكية مشروع ماقد يعقد بين شركتين  -ب 

 ينشأ بين المنظمات المتنافسة فقط -ج 

 يقصر على االتفاقيات طويلة األجل -د 

 

 :االستراتيجية المفضلة عادة لدى الشركات متعددة الجنسيات في دخول لألسواق الدولية هي .4

 استراتيجية الشراكة -أ 

 استراتيجية التملك التام -ب 

 استراتيجية التملك الجزئي -ج 

 من رأس المال% 11ك ما ال يقل عن خيار تمل -د 

 

 :عندما تدخل شركتين في تحالف في ملكية مشروع ما فإن ذلك يسمى بـ .5

 التحالف التنافسي -أ 

 التحالف االستراتيجي -ب 

 

 :إن من عوامل نجاح االستراتيجية المثلى للتملك المشترك ما يلي .6

 قبول الشركاء لبعضهم البعض -أ 

 وق األجنبيتوفر المركز التنافسي للمنشأة في الس -ب 

 وجود قيود قانونية تضمن حقوق جميع األطراف -ج 

 جميع ما ذكر -د 

 

 (مكرر) :تعد االستراتيجية المفضلة واألسرع لتحقيق التواجد في السوق وتحقيق أعلى ربحية ممكنة .7

 استراتيجية التملك التام -أ 

 استراتيجية الشراكة -ب 

 استراتيجية الدخول التدريجي -ج 

 ليست مما ذكر -د 

 

 

 (8-1)هـ 43/0341اسئلة الفصل األول 

 (3-0)هـ 44/0343اسئلة الفصل الثاني 

 التحالف طويل األجل -ج 

 التحالف قصير األجل -د 

 

العاشرةضرة المحا  
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ى الشركة األجنبية الخبرة الالزمة التي تمكنها من إدارة مشروعها في الخارج وتبحث عن شريك عندما ال تتوفر لد .8

 :محلي, أن تدخل في شكل آخر من االتفاقيات يطلق عليه

 االستثمار المباشر -أ 

 عقود التصنيع -ب 

 (الترخيص ) عقود التكنولوجيا  -ج 

 ليست مما ذكر -د 

 

 :يعرف عن التحالف االستراتيجي أنه .9

 ظمات غير المتنافسة فقطيتم بين المن -أ 

 قد يعقد بين شركتين أو أكثر للدخول في مشروع ما -ب 

 يتم بين المنظمات المتنافسة فقط -ج 

 يقتصر على االتفاقيات قصيرة األجل -د 

 

 :يعرف عن اداره استراتيجية بأنها .11

 مرحله تنسيق تخطيط االستراتيجي أ 

 احدي مراحل تخطيط االستراتيجي ب 

 عملية ديناميكية متواصلة ج 

 يه تنسيق تنظيم عمل د 

 

من ضمن استراتيجات الدخول لالسواق التي تمكن الشركات متعددة جنسيات من تواجد المميز وبالتالي تحقيق افضل .11

 هذه االستراتيجية يطلق عليها استراتيجية ,االرباح 

 

 شراكه أ 

 تملك تام ب 

 تحالف ج 

 االندماج د 

 

 : يعرف عن تحالف األستراتيجي انه .12

 شركات منافسة وغير منافسةاتفاق تعاوني بين  أ 

 اتفاق طويل األجل ب 

 اتفاق قصير األجل ج 

 ج+أ د 

 

 يعتبر sonyلتصنيع وتسويق النظام الرقمي لمنافسة شركة   matsushitaبالتحالف مع شركة   Philipsقامت شركة  .13

 sonyاجرائيا استراتيجيا لمنافسة شركة  أ 

   Philipsاجرائيا تطويرا لشركة  ب 

  sonyفسة شركة اجرائيا تكتيكيا لمنا ج 
 اجرائيا تنسيقيا بني ثالث شركات د 

 
 
 

 

 سؤال الواجب

 04و01و 00
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 (مكرر)  :من التأثيرات المباشرة اإليجابية التي تحدثها االستثمارات األجنبية على الموارد البشرية .1

 نقل خبرات فنية جديدة إلى القوى العاملة المحلية -أ 

 نقل خبرات إدارية جديدة إلى القوة العاملة المحلية -ب 

 ئف وأعمال إضافية في البلد المضيفاستحداث وظا -ج 

 جذب كفاءات للعمل في فروع الشركة متعددة الجنسيات في البلد المضيف -د 

 

 مكرر:كمصدر للتوظيف فيالمضيفيتمثل أحد عيوب اعتماد الشركة متعددة الجنسيات على البلد  .2

 مشكالت التكيف األسرية  -أ 

 الضغوط المستمرة في مكان العمل -ب 

 صعوبة االتصال -ج 

 العالية التكاليف -د 

 

 (مكرر(الحوافز التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات هي في العادة .3

 أقل مما تقدمه الشركات المحلية -أ 

 أكبر مما تقدمه الشركات المحلية -ب 

 مماثلة لما تقدمه الشركات المحلية -ج 

 مقاربة جدا لما تقدمه الشركات المحلية -د 

 

 :مضيف كمصدر للتوظيفال دمن مزايا اعتماد الشركة متعددة الجنسيات على البل .4

 الكفاءة التكنولوجية -أ 

 سهولة الرقابة على األداء -ب 

 االلتفاف حول أهداف الشركة -ج 

 االنسجام مع بيئة العمل المحلية -د 

 

الشركات التي تستقطب الموظفين من أي منطقة أو دولة الستخدامهم في أي منطقة أو دولة أخرى هي الشركات  .5

 (مكرر):ذاتالتركيز

 العرقي -أ 

 ددالعرقي المتع -ب 

 اإلقليمي -ج 

 العالمي -د 

 

 :من التأثيرات المباشرة اإليجابية التي تحدثها االستثمارات األجنبية على الموارد البشرية .6

 نقل خبرات فنية جديدة إلى القوى العاملة المحلية -أ 

 أجور أعلى مقابل زيادة في االنتاجية -ب 

 زيادة القوة الشرائية وتحسين السيولة -ج 

 ات متعدد الجنسيات في البلد المضيفجذب كفاءات للعمل في فروع الشرك -د 

 

 

 

 

 

 (1-0)هـ 44/0343اسئلة الفصل الثاني 

 (9-6)هـ 43/0341اسئلة الفصل األول 

الحادية عشرالمحاضرة   
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 :إن من مزايا اعتماد الشركة متعددة الجنسيات في التوظيف من البلد المضيف ما يلي .7

 التكيف مع بيئة البلد المضيف -أ 

 الكفاءة التكنولوجية  -ب 

 سهولة التفاعل مع أهداف الشركة -ج 

 االنسجام مع الشركة األم -د 

 

 :ن أي منطقة أو أي دولة الستخدامهم في أي منطقة أو دولة أخرى بالشركاتتسمى الشركات التي تستقطب الموظفين م .8

 العالمية -أ 

 متعددة الجنسيات -ب 

 اإلقليمية -ج 

 الدولية -د 

 

 :تتوفر للشركة متعدد الجنسيات مجموعة من المصادر األساسية للتوظيف من مواطني .9

 ب و  ج -أ 

 البيئة الدولية والمحلية واالقليمية -ب 

 بلد الثالثالبلد األم والبلد المضيف وال -ج 

 ليست مما ذكر -د 

 

 :مواطنو البلد المضيف لالستثمار الذين يعملون داخله هم عمالة .11

 مغتربة -أ 

 محلية  -ب 

 وافدة -ج 

 إقليمية -د 

 

 :تقدم عادة الشركات المتعددة الجنسيات تعويضات وحوافز .11

 مرتفعة بالمقارنة لما تعرضه الشركات المحلية -أ 

 منخفضة بالمقارنة لما تعرضه الشركات المحلية -ب 

 لة لما تعرضه الشركات المحليةمماث -ج 

 غير مشجعة مقارنة مع ما تقدمه الشركات المحلية -د 

 

 :من أكثر المخاطر السياسية التي يتعرض لها االستثمار األجنبي انتشارا .12

 التأميم -أ 

 المصادرة -ب 

 المخاطر التي تمس بالعمليات -ج 

 المخاطر التي تمس بالملكية -د 

 

 :ين من البلد األم هي الشركات ذات التركيزالشركات التي يكون فيها معظم الموظفين الرئيس .13

 العرقي -أ 

 العرقي المتعدد -ب 

 العالمي -ج 

 اإلقليمي -د 

 

 

 

 

 (03-01)من أسئلة المراجعة 



 ات خلمسة االتراماسئلة اختبار           إدارة األعمال الدولية
 

 الوردة الخجولة / تنسيق         م ودأو دوتناهيشكر خاص لكل للطموح عنوان 
 

22 

 

 :يتمثل أحد عيوب اعتماد الشركة متعددة الجنسيات على البلد األم كمصدر للتوظيف في .14

 صعوبة االتصال  -أ 

 مشكالت التكيف األسرية -ب 

 صعوبة الرقابة -ج 

 انعدام والء الموظفين المعنيين للشركة -د 

 

 :ركات التي يكون معظم موظفيها الرئيسين من البلد األم هي الشركات ذاتالش  .15

 التركيز الدولي -أ 

 التركيز العرقي المتعدد -ب 

 التركيز العرقي -ج 

 التركيز الجهوي -د 

 

 

 

 

 

 :بين فروعها من خالليتم سعر التحويل الذي تنتهجه الشركات الدولية لتحويل األموال  .1

 تخفيض األسعار وليس تضخمها -أ 

 سعار أو تضخمهاتخفيض األ -ب 

 تضخيم األسعار وليس تخفيضها -ج 

 اعتماد أسعار السوق المتداولة كأساس للتبادل بين فروعها -د 

 

 (مكرر)):ضخم في األسعار أنهتيعرف عن ال .2

 يرفع عبء الخصوم -أ 

 ال يشجع الشركات على االقتراض -ب 

 خر من قيمة األصول الماليةين -ج 

 يمس بلدنا معينة دون غيرها -د 

 

 :الشركة ككل عندما يؤثر التغير في سعر العملة على عملياتها المستقبلية عنيعبر التغير في قيمة  .3

 االنكشاف االقتصادي -أ 

 االنكشاف المحاسبي -ب 

 انكشاف الترجمة -ج 

 انكشاف التبادل -د 

 

 :كلما زاد عدد الشركات المستثمر فيها استثمار الحافظة كلما .4

 ارتفع الدخل -أ 

 استقر الدخل -ب 

 انخفض الدخل -ج 

 ارتفعت المخاطر -د 

 

 

 

 

 سؤال الواجب

 (01-0)هـ 44/0343اسئلة الفصل الثاني 

الثانية عشر المحاضرة   
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 :التغير الحاصل عند ترجمة البيانات المالية من عملة البلد المضيف إلى عملة المقر أو أية عملة أخرى عنيعبر  .5

 االنكشاف المحاسبي -أ 

 االنكشاف االقتصادي -ب 

 انكشاف التبادل -ج 

 سعر التحويل -د 

 

 (مكرر):يعرف عن التمويل بالدين في البيئة الدولية أنه .6

 ة األخيرةيشهد انخفاضا فدرجة االعتماد عليه في اآلون -أ 

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

 يتم من خالل األسهم المطروحة في البورصات الدولية -ج 

 يتم من خالل توليفة بين الدين ورأس المال -د 

 

م تهت)في الدول الغربية حيث هناك درجة اعتمادية قوية لصالح التمويل بحقوق المساهمين فإن الشركات تضع أعينها  .7

 :فيما يخص التمويل على( أكثر

 البنوك التجارية المحلية -أ 

 البورصة  -ب 

 البنوك الدولية -ج 

 البنوك المركزية لبلدانها األم -د 

 

 (مكرر)):قيام الشركات بطرح أسهمها في بورصات الدول خارج مقرها الرئيس هو أمر .8

 اعتيادي وملحوظ بشكل كبير دوليا -أ 

 متداول منذ زمن بعيد -ب 

 ال المطروحة ضمن هذا اإلطاريتميز بضخامة حجم األمو -ج 

 في بدايته وحجمه قليل نسبيا -د 

 

 :األمر الذي ال يساهم في تعقد إدارة رأس المال العامل دوليا .9

 تباين معدالت التضخم -أ 

 التغير في أسعار العمالت -ب 

 اعتماد الحكومات لسياسات تضع قيودا على تحويل األرباح ما بين فروع الشركات -ج 

 التي تنشط فيها الشركة بعملة واحدةارتباط عمالت مجموع البلدان  -د 

 

 مكرر:جانب اإلدارة المالية الذي يعني بإدارة األموال المتاحة هو .11

 تمويل الشركات -أ 

 تمويل المشروعات -ب 

 إدارة االستثمار -ج 

 اإلدارة المالية -د 

 

 :إن قيام الشركات يطرح أسهمها في بورصات الدول خارج مقرها الرئيس هو أمر .11

 ال يزال في بداياته -أ 

 بشكل كبير دولياملحوظ  -ب 

 متداول منذ أمد بعيد -ج 

 ليس هناك شركات طرحت أسهمها خارج مقرها الرئيس -د 

 

 

 

 

 (04-00)هـ 43/0341اسئلة الفصل األول 
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 مكرر :التضخم في األسعار .12

 خر من قيمة األصول الماليةين -أ 

 يرفع من عبء الخصوم  -ب 

 ال يحفز الشركات على االقتراض -ج 

 يعمل حالة ركود اقتصادي على المدى البعيد -د 

 

 مكرر:فيها في الحافظة كلما كلما زاد عدد الشركات المستثمر .13

 ارتفع الدخل -أ 

 ارتفعت المخاطر -ب 

 استقر الدخل -ج 

 انخفض الدخل -د 

 

 :تقوم الشركات الدولية بتنويع استثماراتها في المحافظ االستثمارية .14

 بهدف تقليل مخاطر الخسارة -أ 

 لتحقيق الربح المطلق  -ب 

 لزيادة الحصة السوقية -ج 

 للسيطرة على السوق -د 

 

 :ألموال المتاحة ضمن اإلدارة المالية عنيعبر الشق المتعلق بإدارة ا .15

 تمويل الشركات -أ 

 تمويل المشروعات -ب 

 إدارة االستثمار -ج 

 اإلدارة المالية -د 
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 اعتيادي وملحوظ بشكل كبير دوليا أ 

 متداول منذ امد بعيد ب 

 من االيطاربضخامه حجم االموال مطروحه ض يمتاز ج 

 في بدايته وحجمه قليل نسبيا  د 

 

  04محاضرة 
 :من أهداف المناطق الحرة وغاياتها  .0
 توفير النقد االجنبي من خالل زيادة الصادرات أ 
 ربط الدول مع بعضها البعض  ب 
 االستغناء عن الدول األجنبية  ج 
 جميع م ذكر د 
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