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لمن لديه طابعه اسود  مراعاةاذا تكرر السؤال في ترمين سيكون ملون بلونين وبين اللونين مسافة غير ملونة لكن و لكل فصل دراسي لون 
   ملون بثالث الوان بينهم مسافات غير مونة كونفي الثالث اترام حيوابيض حيث ان االلوان ال تظهر ونفس الفكرة اذا تكرر السؤال 

 .. جاء منه في االختبار ما إال اما اسئلة الواجب والمراجعة فهي غير ملونة
 :االلوان كالتاليدالالت 

 4141للفصل الثاني لعام      االخضراللون 
 4141للفصل االول لعام        الوردياللون 
 4141للفصل الثاني لعام      الرمادياللون 

 
 المحاضرة األولى

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

دول01ألكثرمن-أ

لدولتينفقط-ب

ألكثرمندولتين-ج

 ليستمماذكر-د

 يعبر الوضع اللذي ال تتدخل فيه :مجاالت التبادل التجاري واالستثمارات إلى النمو السريع والمتزايد لألعمال الدولية فييعزى  .2

 : الدوله في العالقات التجارية الدوليه عن

انفتاحاألسواقالعالمية-أ

التكنولوجياالصناعيةوالمعلوماتية-ب

انتشارالمراكزالمالية-ج

جميعماذكر-د

 :أنشطة اقتصادية في أكثر من بلد وهي تتميزأو تتحكم في  الدولية هي التي تمتلكالشركة  .3

بامتالكهاطاقاتانتاجيةفيأكثرمنبلد-أ

امتالكهامخزوناستراتيجي-ب

أَود-ج

تشكلإطاراًلنقلاألموالواألفرادوالسلعواألفكار-د

  :الدولية ما يلي األعمالمن أنواع  .4

االستثماراتاألجنبيةالمباشرةوغيرالمباشرةالتجارةالخارجية،-أ

أَوج-ب

التراخيص،تسليمالمفتاح،عقوداإلدارةوالتصنيع،عقودالتصدير،االستثماراتالمشتركة-ج

يوجدعواملأخرىلمتذكر-د

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

النموالسريعوالمتزايدلألعمالالدولية-أ

انحساروتقلصمجالاألعمالالدولية-ب

انغالقاألسواقالعالمية-ج

.النموالمتزايدلألعمالالمحليةمقارنةباألعمالالدولية-د

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

أكثرتطوراًمنالكارتل-أ

أكثرتطوراًمنالتروست-ب

أكثرتطوراًمنالكونسورتيوم-ج

أكثرتطوراًمنالكارتلوالتروستوالكونسورتيوم-د

الثانيمنأسئلةالمراجعةالفصل

 0341لعام

 هنادامجسؤاليينفيواحد
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ألعمالها الذي يعبر عن مرحلة متقدمة ال يصبح فيها لهذه الشركة موطن محدد من حيث النظرة والتوجهنوع الشركات الدولية  .7

 :يعبر عن بالشركة

متعددةاالختصاصات-أ

متعددةالثقافات-ب

متعددةالجنسيات-ج

 العالمية-د

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

إدارةالمشروعبشكلمشترك-أ

اإلدارةالتييهيمنفيهاصاحبالحصةاألكبر-ب

اإلدارةالتييهيمنفيهاصاحبالحصةاألصغر-ج

لمضيفاإلدارةالتيتوكلإلىحكومةالبلدا-د

 :من أهم أشكال الترخيص ويعتمد علىيعتبر العقد اإلداري  .9

السماحباستخداماالسموالعالمةالتجارية-أ

تنوعالسلعوالخدماتمقابلأجرمعين-ب

تتسلمالشركةالمتعددةالجنسياتإنشاءوتشغيلالمشروعلفترةيتمبعدهاتسليمالمشروعإلىصاحبه-ج

وتشغيلهمقابلأجرمعينالتزامالشركةبإدارةالمشروع-د

 :تسمى الشركات التي تستقطب الموظفين من أي منطقة او أي دولة الستخدامهم في أي منطقة او دولة اخرى بالشركات  .11

 العالمية-أ

 متعددةالجنسيات-ب

 االقليميه-ج

 الدولية-د

وقدرة في استغالل الفوارق بين الدول  ولديها مرونة جغرافيهان الشركات اللتي تتحكم في نشاطها االقتصادي في اكثر من قطر  .11

 :تسمى بالشركات 

 العالميه-أ

 الدوليه-ب

عابرةالقارات-ج

 متعددةالجنسيات-د

في الخارج وتبحث عن شريك محلي وتدخل  ادارة مشروعهار لدى الشركة االجنبيه الخبرة الالزمة التي تمكنها من ما ال تتوفعند .12

 :في شكل اخر من االتفاقيات يطلق عليه 

 االستثمارالمباشر-أ

 عقودالتصنيع-ب

(الترخيص)عقودالتكنولوجيا-ج

عقوداالدارةطبعاهيامنليستمماذكر-د

 :ان من مزايا اعتماد الشركة متعددة الجنسيات في التوظيف من البلد المضيف ما يلي  .13

 التكيفمعبيئةالبلدالمضيف-أ

 الكفاءةالتكنولوجية-ب

سهولةالتفاعلمعاهدافالشركة-ج

االنسجاممعالشركةاالم-د

 :الفرقبيناألعمالالدوليةواألعمالالمحليةهوأناألعمالالدولية -04
 لهانشاطاتتجاريةتتعدىحدودهاالوطنية-أ

 لهانشاطاتداخلوخارجالبلداألم-ب
 ب+أ-ج
ذكرغيرصحيحجميعما-د



 

 

الفصل(01-7)منأسئلةالواجب

 0341الثانيلعام

هذاالسؤالمنأسئلةالواجبرغمشكي

بينجَودلكنهاهيالصحيحةباالجابة

 عندحلالواجبات
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 :البدأنيكوناألستثماراألجنبيالمباشر -03

 ملموسومحدد-أ
 فيأشكالأسهموسندات-ب
 حقالتأثيرعلىمسارالمؤسسة(صاحباالستثمارالمباشر)ليسلصاحبه-ج
 ذكراجميعم-د

 :الشركةمتعددةالجنسياتهيالتيتكون -01

 محورأعمالهافيموطنها-أ
 تتخذأكثرمنموطنألعمالها-ب
 ليسلهاموطنمحددمنحيثالتوجهوالنظرةألعمالها-ج
 ليستمماذكر-د

طورتهااوباستخداماسمتجاريمقابلرسومتقنيةمعينةعندماتسمحشركةأجنبيةآلخرىفيبلدماباستعمال -01
 :تدفعللشركةاألجنبيةفانهذاالنوعمناالعمالالدوليةيطلقعليه

 عقدإداري-أ
 ترخيص-ب
 المفتاحتسليم-ح
 عقدتصنيع-د



 المحاضرة الثانية

 :تنسب نظرية عناصر اإلنتاج في التجارة الخارجية إلى .1

آدمسميث-أ

ديفيدريكاردو-ب

هنريفايول-ج

 هكشروأولين-د

 : في التجارة الخارجية إلىتنسب نظرية النفقات النسبية  .2

آدمسميث-أ

ديفيدريكاردو-ب

هنريفايول-ج

 هكشروأولين-د

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

سياسةالحرية-أ

سياسةالحماية-ب

السياسةالعامة-ج

السياسةالخاصة-د

 :التي فسرت أسباب قيام التبادل الدوليالتالية تلك  اختر من النظريات .4

نظريةالميزةالنسبية-أ

نظريةالميزةالمطلقة-ب

نظريةالتبادلالتجاري-ج

ذكرليستمما-د

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

المقايضة-أ

النقود-ب

الذهب-ج

 ليستمماذكر-د
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 :على أساس أنالنسبية  قامت نظرية الميزة .6

النقودهيأساسالعمل-أ

التبادلالتجاريهواألساس-ب

العملهوأساسالقيمة-ج

 جميعماذكر-د

 :عوامل اإلنتاج إلىنسب  تنسب نظرية .7

 آدمسميث-أ

 هكشروأولين-ب

 ديفيدريكاردو-ج

 بَوج-د

 :في االستثمار االجنبي يعوض عنصري راس المال والعمل بعضهم البعض وذلك حسب افتراض  .8

 النظريةاالقتصاديةالتقليدية-أ

 نظريةالتجارةالخارجيه-ب

 نظريةدورحياةالمنتجالدولي-ج

نظريةاالحتكار-د

 : لماذا تتاجر الشركات في الخارج .9

 .تخفيضالتكاليف،االستفادةمنالطاقةالمعطلة،تحقيقأرباحإضافية.أ

 .تخفيضالتكاليف،االستفادةمنالطاقةالمعطلة،تحقيقأرباحإضافية،تنويعالمخاطر.ب

 .تنويعالمخاطرفقط.ج

 .ليسمماسبق.د

 : الفكر االقتصادي هيالنظرية األساسية التي أثرت على  .11

 .نظريةالميزةالطلقة.أ

 .نظريةالميزةالنسبية.ب

 .النظريةالحديثة.ج

 .نظريةنسبعناصراإلنتاج.د

 :أستطاعآدمسميثأنيفسرأسبابقيامالتبادلالدوليبناءعلىعددمنالفرضياتمنها -00
 ثباتتكاليفالوحدةالواحدةمهماكانحجماالنتاج-أ

 نقلعناصراالنتاجداخلالدولةسهولة-ب
 اسقاطتكاليفالنقلوالمواصالت-ج
 جميعمذكر-د

 :قامتنظريةديفيدريكاردوعلىفكرةرئيسيةوهي -01
النقودهيأساسالعمل-أ

التبادلالتجاريهواألساس-ب
العملهوأساسالقيمة-ج

 :مناالنتقاداتالتيوجهتلنظريةالميزةالنسبيةرغمسياستهابيناالقتصاديينمايلي -04
 رفضثباتالتكلفة-أ

 امكانيةجلبالموادمنالخارجلبناءالميزةالنسبية-ب
 اختالفظروفالدولمنحيثالحجموثروتها-ج
 جميعمذكر-د



 المحاضرة الثالثة
 :بمدينة( GATT)تم اإلعالن عن تأسيس المنظمة العالمية للتجارة في نهاية آخر دورة للغات  .1

تونس-أ

مراكش-ب

الرياض-ج

باريس-د

الفصلاالول(01-9)سؤالالواجب

0341 
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 :تعتبر المنظمة العالمية للتجارة .2

األساسالذيمهدلقيامصندوقالنقدالدولي-أ

األساسالذيمهدلقيامالبنكالدولي-ب

(الغات)والتجارةامتدادالالتفاقيةالعامةللتعريفات-ج

امتدادالسياسةالحمايةفيالتجارةالخارجية-د

 :تفترض النظرية االقتصادية التقليدية بالنسبة لالستثمار األجنبي .3

سهولةانتقالعناصراإلنتاجمابينالدول-أ

أولويةاالستثماراألجنبيعلىالتجارةالخارجية-ب

أنعنصريرأسالمالوالعمليمكنأنيعوضأحدهمااآلخر-دعدمإمكانيةتعويضالعمالةبرأسالمال-ج

 :هي WTOالعالمية كانت منظمة التجارة  .4

وليدةاتفاقيةالجات-أ

األساسالذيتأسسمنخاللهصندوقالنقدالدولي-ب

األساسالذيتأسسمنخاللهالبنكالدولي-ج

أساسلتنظيماالتفاقاتالثنائيةبينالدول-د

تكرر بصيغة :الدول قد وصلت مرحلة الجمركية بين الدول األعضاء فبهذا تكون هذهوغير عندما تزال الحواجز الجمركية  .5

 (عندما يقتصر التكامل االقتصادي على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول األعضاء فهذا يعني مرحلة)اخرى

التكاملاالقتصادي-أ

االتحادالجمركي-ب

منطقةالتجارةالحرة-ج

السوقالمشتركة-د

الدول إن الشركات التي تتحكم في نشاطها االقتصادي في أكثر من قطر ولديها مرونة جغرافية وقدرة في استغالل الفوارق بين .6

 :تسمى بالشركات

العالمية-أ

الدولية-ب

عابرةالقارات-ج

متعددةالجنسيات-د

 تأسيس منظمة التجارة العالمية في  م1995أعلن في سنة  .7

تونس-أ

االرجواي-ب

فلوريدا-ج

مراكش-د

 :مبدأ الدولة األولى بالرعاية من المبادئ األساسية لـ .8

التفاقيةالجات-أ

لمنظمةالتجارةالعالمية-ب

للبنكالدولي-ج

 لكلماذكر-د

على السماح لعناصر االنتاج على التنقل بحرية فيما بينها فإنها تكون قد  عندما تتوافق الدول األعضاء في التكامل االقتصادي .9

 :وصلت إلى مرحلة

االتحادالجمركي-أ

السوقالمشتركة-ب

التكاملاالقتصادي-ج

 التكاملاالقتصاديوالسياسيالتام-د





سؤالالواجبالترم

 0341الثاني
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تمنح لكل الدول األعضاء في االتفاقية أي تخفيض جمركي تمنحه ألي دولة مبدأ المنظمة العالمية للتجارة الذي يلزم الدولة بأن  .11

 :شريكة لها في التجارة هو مبدأ

الشفافية-أ

الدولةاألولىبالرعاية-ب

المعاملةالوطنية-ج

 الحرية-د

 :عندماالتتدخلدولةمافيالعالقاتالتجاريةالدوليةفإنهذاالنوعمنالسياسةيطلقعليه .00

التجارةحرية-أ
سياسةالحماية-ب
السياسةالعامة-ج
السياسةالخاصة-د

 :تجدبإنالشركاتتديراعمالهاوهيواضعهفياالعتباران(عالمالعولمةاالقتصادية)فيعالمنااليوم -01
 حدودجغرافيةبيندولالعالمال-أ

 السوقالعالميةأصبحتوحدةواحدة-ب
 ةدئاسلاقوانينالهيئاتالدوليةهي-ج
 مذكرجميع-د

 :يعتبرالتكاملاالقتصاديأوسعمنتحريرالتجارةألنه -04
 يسهلانتقالالسلعوعناصراالنتاج-أ

 اهتلمعدحنالدولاالعضاءوربمايويزيدمنالتجارةبي-ب
 ب+أ-ج
 ليستمماذكر-د

عاكسنفسالسؤاللوتالحظو..:هياألساسالذيمهدلقيام(الغات)أناالتفاقيةالعامةللتعريفاتوالتجارة -03
 ختباروفينفساال3فوقسؤالرقم

 المنظمةالعالميةللتجارة-أ
 البنكالدولي-ب
 صندوقالنقدالدولي-ج
 االتحاداالوروبي-د

 

 المحاضرة الرابعة

تدخل الصادرات والواردات الخاصة بخدمات اجور النقل والشحن والتامين : ) من الخدمات ضمن تدخل صادرات وواردات البلد .1

 ( :ضمن 

ميزانالتجارةغيرالمنظورة-أ

المعامالتالرأسماليةقصيرةاألجل-ب

حسابالتسويات-دالمعامالتالرأسماليةطويلةاألجل-ج

تلجأ عدد من ) تكرر السؤال بصيغة اخرى :تحريك عناصر حساب التسوية هو لالتوازن الذي يحدث في ميزان المدفوعات من خال .2

 ( المدفوعات من خاللفي ميزان الدول الى تفادي االختالل 

توازنتلقائي-أ

توازناقتصادي-ب

توازنحسابي-ج

توازنتجاري-د

 :تفيد نظرية القوة الشرائية بأن  .3

أسعارالعمالتتتحرككاستجابةللتغيرفيأسعارالفوائد-أ

قيمةالعملةتتحددأوالداخلبلدهاوفقالماتستطيعشراءهمنبضائعفيالسوقالمحلي-ب

العملةالتيتكونعوائدهاأعلىتكونقيمتهاأعلىتبعالذلك-ج

 قيمةالعملةتتحددوفقاألسعارالفائدةفيالسوقالمحلي-د



سؤالالمراجعةالترم

 0341الثاني



 ملف كامل ومنقح السئلة الدكتور حممد مفرح القحطاين                                                                                              إدارة األعمال الدولية
 

7 

 

 

 :ميزان المدفوعاتإذا اشتمل التعامل على كسب وتحصيل عملة أجنبية فإن ذلك بالنسبة ل .4

يعتبررصيدامدينا-أ

يسجلكبندسالب-ب

يعتبررصيدادائنا-ج

اليسجلضمنبنودميزانالمدفوعات-د

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

الدائنلميزانالمدفوعات-أ

المدفوعاتالمدينلميزان-ب

ليسلذلكعالقةبميزانالمدفوعات-ج

الدائنللميزانيةالعمومية-د

 :من المعامالتالواردات  تعتبر الصادرات .6

رأسماليةقصيرةاألجلال-أ

الرأسماليةطويلةاألجل-ب

الخاصةبحسابالتسويات-ج

غيرالمنظورةفيميزانالتجارة-د

 :الجاريةالتأمين والسياحة الخارجية من الحساباتوالنقل والشحن وخدمات  الخاصة بخدمات األجورإن الصادرات والواردات  .7

المنظورةفيالميزانالتجاري-أ

فيحسابالمعامالتالتجارية-ب

فيحسابرأسالمال-ج

 غيرالمنظورةفيالميزانالتجاري-د

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

توازنتجاري-أ

توازنحسابي-ب

توازنرأسمالي-ج

توازناقتصادي-د

 :لمواجهة العجز في ميزان مدفوعاتها تلجأ بعض الدول إلى .9

تخفيضالصادرات-أ

تشجيعالواردات-ب

تخفيضعملتهاالمحلية-ج

 المحليةالرفعمنعملتها-د

 :حسب مؤشر فيشر فإن أسعار العمالت .11

كاستجابةللتغيرفيأسعارالفوائدتتحرك-أ

تتحددأوالوفقالماتستطيعشراءهمنالمنتجاتبالداخل-ب

تتحددبزيادةقوتهاالتجارية-ج

 العالقةلهابتغيرمعدالتالفائدة-د

 (تكرر في الواجب: (الذي يحدث في ميزان المدفوعات بصفة تلقائية ودون تحريك لعناصر حساب التسوية هوالتوازن  .11

توازنتجاري-أ

توازنحسابي-ب

توازنعادي-ج

توازناقتصادي-د

 :المعامالت الرأسمالية قصيرة األجل في ميزان المدفوعات هي معامالت قصيرة .12

تتمبغرضتسويةالعجزفيميزانالمدفوعات-أ

بغرضتحويلالفائضفيميزانالمدفوعاتتتم-ب

تتمبغرضتسويةالعجزوالفائضمعافيميزانالمدفوعات-ج

سؤالالواجبعام

 الفصلالثاني0341

الفصلالثاني(04-9)منأسئلةالمراجعة

 0341لعام

السؤالفيهنقصالمفروضيحددالصادراتوالوارداتمن

الحسابالسلعأومنالخدماتأوأنهيضعفيالخيارات

ألنهيشملالسلعوالخدماتلكنإذاجاءالسؤالبهذهالتجاري

 ععدمصحتهم.دالصيغةونفسالخطأفيكونالجواب
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التتعلقبتسويةالعجزوالفائضفيميزانالمدفوعات-د

 :لميزان المدفوعات وهو المنظورةواحد من جملة األنشطة التالية يتعلق بميزان السلع  .13

االستثماراتالموجهةللخارج-أ

األجنبيةاآلتيةمنالخارجاالستثمارات-ب

المواداألوليةالمستوردةمنالخارج-ج

 أقساطالديونالمستحقةعلىالخارج-د

 :اذا زادت قيمة الصادرات عن قيمة الواردات فسيحقق الميزان التجاري  .14

 فائضا-أ

 عجزا-ب

(الخيارغيرواضح)-ج

 رليستمماذك-د

 :يؤثر العجز في ميزان المدفوعات على االعمال الدوليه في .15

 عدمتوافرالعملةالصعبه-أ

 فرضقيودعلىاالستيراد-ب

 نقصالصادرات-ج

 ب+أ-د

 : تحدد اسعار العمالت حسب نظرية تعادل القوة الشرائية بناء على  .16

 (((السؤال حتى تعرفو انه جاب من هذة الجزئية قلت اضيف ولكن هنا لم تظهر في الصورة الخيارات )))

 
 :اذاحققتالسعوديةفائضاًفيميزانمدفوعاتهاعلىحسابدولةمافانذلك -01

 يسمىعجزللسعودية-أ
 يعززالميزانالتجاريللسعودية-ب
 يسمىفائضاللبلداالخر-ج
جميعمذكر-د
 

 :ية طويلة االجل بـلتسمى االسواق اللتي تتعامل باالوراق الما  -16

 اسواقراسالمال-أ

 اسواقالنقد-ب

 اسواقاليورودوالر-ج

 اسواقاالوراقالتجارية-د

 ةالمحاضرة الخامس

 :يتم في (إعادة توطين)الشروع في التصنيع بالبلدان المستوردة أو فان , المنتج لالستثمار الخارجي وفقا لنظرية دورة حياة -1

تشير نظرية دورة حياة المنتج ) ولكن الجواب نفسه -مرحلة التقديم  -نفس السؤال تكرر باختالف الصياغة ووضع ضمن الخيار 

 :يتم في( إعادة توطين )الدولي الى ان الشروع في التصنيع في البلدان المستوردة أو 

 .مرحلةالظهور-أ

 .مرحلةالنمو-ب

 .مرحلةالنضج-ج

 .مرحلةالتدهور-د

 :يقتضي لجوء الشركة لخيار التصدير المباشر أن  -2

 .تلجألغيرهاللقيامبعمليةالتصديربدالعنها-أ

 .تنفذنشاطاتالتصديرمنقبلجهةمستقلةتنظيمياعنالشركة-ب

 .تتقاسمالشركةأعباءومسؤولياتالتصديرمعغيرها-ج

 المنتجةبعمليةالتصديربنفسهاتقومالشركة-د

اذا زادت الصادرات عن 

 الواردات        فائض

اما اذا زادت الواردات عن 

 الصادرات        عجز 
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 عليه إالالعالية وال تجرؤ(  المادية واالجتماعية والعاطفية ) النظرية التي ترى أن ممارسة االعمال الدولية هو نشاط له تكاليفه  -3

ان ممارسة األعمال الدولية هو )) ..بصياغة اخرى فس السؤال تكرر لثالث اترام ن): الشركة التي تمتلك ميزة تنافسيه هي  

 ((بهالتي تمتلك ميزة وذلك حسب ما جاءتعليه إال الشركة وال تجرؤ  ,العاليةنشاط له تكاليفه 

 .النظريةاالقتصاديةالتقليدية-أ

 .نظريةدورةحياةالمنتج-ب

 نظريةالقوةاالحتكارية-ج

 .نظريةسلوكردالفعل-د

 المصرفيةيعرف عن القبوالت: الشركات لالستثمار بالخارج غير المباشرة التي تدفع  يعتبر من االسباب, من االسباب التالية  -4

 :أنها 

 .تقليلمنتكاليفاالنتاج-أ

 .تجنبالحواجزالجمركية-ب

 .بروزالنزعةالجماعية-ج

 .جميعماذكر-د

-البنىالهيكلية-ونفس الخيارات جابها واضاف :((لالستثمارمحدداتمنها)تكرربصيغة اخرى  :من محددات االستثمار  -5

 (-جميع ماذكر -الجواب كانو-المتغيراتالسياسية-

 .حجمنموالسوق-أ
 .االستقرارالسياسي-ب

 ب&أ-ج

 .ليستمماذكر-د

 :  التملك التامفي استراتيجية : فان ذلك يسمىبعملية التصدير بنفسها  عندما تقوم الشركة المنتجة  -6

 .التصديرعنطريقجهةمستقلة-أ

 التصديرالمباشر-ب

 .التصديرغيرالمباشر-ج

 .التصديرللخارج-د

 : والعمل بعضهم البعض وذلك حسب افتراضعنصري رأس المال  جنبي يعوضفي االستثمار األ -7

 .النظريةاالقتصاديةالتقليدية-أ

 .نظريةالتجارةالخارجية-ب

 .نظريةاالحتكار-د.المنتجالدولينظريةدورةحياة-ج

 :أحد أشكال خيارات االنتاج في االسواق الدولية هو  -8

 .التصديرالمباشر-أ

 .التصديرغيرالمباشر-ب

 .االستثمارالمشترك-ج

 .ليستمماذكر-د

 :من مشاكل االستثمارات الخارجية -9

 سياسيعدموجوداستقرار-أ

 بعدالمسافة-ب

 غالءاأليديالعاملة-دندرةالموادالخام-ج

 :عندما تلجا الشركات الى غيرها من الشركات والوكالء لتحمل مسؤوليه التصدير فان ذلك يطلق عليه بـ -11

 التعاونالمشترك-أ

 التصديرغيرالمباشر-ب

ب+أ-ج

 التصديرالمباشر-د





زيادةفيرأسالسؤالينالرابعوالسادسماتحتهماخط

 فيالسؤالخاطئة

الفصلالثاني0341منأسئلةالواجبلعام
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 :الدول النامية اتجهت الى تحرير اقتصاداتها من خالل  -11

 زيادةااليديالعاملة-أ
 زيادةالضرائب-ب

جذبالمستثمريناالجانب-ج

 جميعماذكر-د

 : واحدة من اآلتي ليست من األسباب المباشرة الستثمار الشركات في الخارج -01

 .التجاريةالحواجز.أ

 .القوةالتنافسيةوالتسويقية.ب

 .النزعةالجماعية.ج

 .تقليلتكاليفاإلنتاج.د

 :كلمازادعددالشركاتالمستثمرفيهااستثمارالحافظةكلما -04
ارتفعالدخل-أ
استقرالدخل-ب
انخفضالدخل-ج
 ارتفعتالمخاطر-د

 
 المحاضرة السادسة

 :األعمال الدولية العامة في يتمثل أحد العناصر التي تتشكل منها بيئة  .1

 .الموردينالدوليين-أ

 .المالك-ب

 .الزبائنالدوليين-ج

 .العواملاالجتماعيةالدولية-د

حدة  ( :تعتبر وحدة الشعور الوطني من مكونات ) :النزعة القومية بالبلد من مكونات  تعتبر وحدة الشعور الوطني ومدى  تنامي .2

 : تعتبر أحدى مكونات. القومية بالبلد  الشعور الوطني والنزعة

 .البيئةالثقافية-أ

 .البيئةالسياسية-ب

 .البيئةاالقتصادية-ج

 .البيئةاالجتماعية-د

يمثل بيئة مكون واحد , حدد من المكونات التالية )اخرىتكرربصيغ :  الخاصة فييتمثل أحد مكونات بيئة األعمال الدولية  .3

 :(من العناصر التي تقع خارج حدود وسيطرة المنظمة التي تعمل في خارج حدودها الوطنيه )(االعمال الدوليه الخاصة

 .العواملالثقافية-أ

 .البيئةالطبيعية-ب

 (الموردون–الزبائن–المنافسون) <يليهماالممولون>>الشركاءاالستراتيجيين-ج

 لتنظيميوثقافةالمنظمةالدوليةالهيكلا-د

يعتبر التفاوض المسبق والتامين ضد المخاطر من ( :درء المخاطر المتخذة يعتبر التفاوض المسبق ضمن إجراءات استراتيجية .4

 (التي تتخذها الشركات الدوليةالمسبق ضمن إجراءات استراتيجية درء المخاطر يعتبر التفاوض ) (:االجراءات الواجب اتخاذها 

 (بعضالنماذجاستخدمكلمةالمضيفبدلكلمةاالجنبي).قبلدخولالبلداالجنبي-أ

 .بعددخولالبلداالجنبي-ب

 .إثناءالعملياتبالبلداالجنبي-ج

 .خاللالشهراألولمنبدءالعملياتبالبلداألجنبي-د

 :أشكال  خيارات االنتاج في االسواق الدولية هو  أحد .5

 .التصديرالمباشر-أ

 .التصديرغيرالمباشر-ب

 االستثمارالمشترك-ج

الفصل(01-00)سؤالالواجب

 0341االوللعام

مابينالقوسينانااضفتهمتتمهلمكونات

االعمالالدوليةالخاصةالنهمرةجابها

 كلهاكخياراتوكانالجوابجميعماذكر
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 .التجارةالخارجية-د

ان دراسة الخصائص  ):الدولية ضمن الثقافية للسكان في البيئة االجتماعية تدرس الخصائص الجسدية والمظهر الخارجي  .6

عندما تعمل  الشركة الدوليه خارج حدودها الوطنيه فال بد لها من دراسة ) ( :للسكان من أهمالجسدية والمظهر الخارجي 

 (:الخصائص الجسديه والمظهر الخارجي للسكان وخصائص الطقس والمناخ والثقافة الماديه كل ذلك يندرج ضمن

 .العناصرالسلوكية-أ

 العناصرالفيزيقية-ب

 .العناصرالديموغرافية-ج

 .الماديةعناصرالثقافة-د

 : بيئة األعمال الدولية العامةالتالية الذي يشكل  هناك عامل واحد فقط من العوامل .7

 .الموردينالدوليين-أ

 .العواملاالجتماعيةالدولية-ب

 .الزبائنالدوليين-ج

 البيئةالدولية-د

 :وتحديد األسعار من مكونات متحكمها من خالل المصادرة والتأمييعتبر مدى تدخل الدولة و .8

البيئةالتنافسية-أ

البيئةالداخلية-ب

البيئةالسياسية-ج

البيئةالثقافية-د

 من ضمن االسئلة المكررة في االترام :يدخل التأمين ضد المخاطر ضمن إجراءات استراتيجية درء المخاطر المتخذة .9

قبلدخولالبلداألجنبي-أ

بعدالبلداألجنبي-ب

أثناءالعملياتبالبلداألجنبي-ج

 عندبدءالعملياتبالبلداألجنبي-د

 :في حالة وقوع نزاع بين الشركة متعددة الجنسيات والبلد المضيف يتم االحتكام إلى  .11

قوانينالبلدالمضيف-أ

قوانينالبلداألمللشركة-ب

القانونالذيتماالتفاقعليهبينالطرفينقبلبدءاالستثمار-ج

القانونالدولي-د

 :انتشار من أكثر المخاطر السياسية التي يتعرض لها االستثمار األجنبي  .11

التأمين-أ

المصادرة-ب

المخاطرالتيتمسبالعمليات-ج

 المخاطرالتيتمسبالملكية-د

 :خيار التأمين على المخاطر في األعمال الدولية يعد من ضمن إجراءات دفع المخاطر  .12

وفققوانينالبلدالمضيف-أ

أثناءالعمليات-ب

(قبلالدخولللبلدالمعني)القبلية-ج

 البعدية-د

 :يتم التعرف على الفرص والتهديدات من خالل  .13

الرقابةاالستراتيجية-أ

التنفيذالمحكملالستراتيجي-ب

جميعماذكر-ج

 تحليلالبيئةالخارجيةللمنظمة-د

 

الفصلالثاني(01-8)منأسئلةالمراجعة

 0341لعام

الفصلالثاني(01-04)منأسئلةالواجب

 0341لعام

اما....اخذالملكيةمعالتعويضاوبدونه:يقصدبالمصادرة

فيقصدبهانيقتصرنشاطمعينعلىالمواطنينمما:التأميم

 يعنياجباراالجانبعلىبيعاصولهملوبخسارةاوبالمصادرة
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 :من مكونات بيئة األعمال الدولية العامة  .14

مدراءالفروعالدوليةللشركة-أ

الموردونالدوليون-ب

العمالءالدوليون-ج

 العواملالسياسيةالدولية-د

 :عندما تواجه الشركات الدوليه مخاطر تؤثر على ملكيتها وعملياتها فان ذلك يكون .15

 خطرسياسيعام-أ

 خطرسياسيخاص-ب

 خطرتجاري-ج

 خطرمالي-د

 :يقصد بالخصخصة  .16

 العامللقطاعالخاصبيعشركاتالقطاع-أ

 بيعشركاتالقطاعالخاصللقطاعالعام-ب

 تبادلالمنافعبينالقطاعالخاصوالقطاعالعام-ج

 ليسمماسبق-د

 /////   а.ĸฟΑĐ من األخت  7و  1توضيح للسؤالين  \\\\\

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

 المحاضرة السابعة

 :  هي" بريتون وودز " إحدى الهيئات الدولية التابعة لألمم المتحدة والتي انشأت بموجب اتفاقيات  -1

 .الصندوقالعربيلإلنماءاالقتصاديواالجتماعي-أ

 .البنكالدولي-ب

 .المنظمةالعالميةللتجارة-ج

 .لضماناالستثمارالوكالةالدولية-د

 : تأسس البنك الدولي في العام -2

 .م0943-أ

 م0933-ب

مناسئلةالواجبالفصلاالول

 0341لعام

http://www.ckfu.org/vb/10352687-post32.html
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 .م0913-ج

 .0913-د

 :   الدولي فيللبنك  الهامةأحد الوظائف تتمثل  -3

 انعاشاالستثمارالدوليعنطريقالمشاريعاالنتاجية-أ

 .تنسيقأسعارالصرفبينالدولاالعضاء-ب

 .تحملمسؤوليةإعادةترتيبالوضعالنقديالعالمي-ج

 .التحكيموحلالنزاعاتالماليةوالتجاريةبينالدول-د

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

 .البنكالدولي-أ

 .الصندوقالسعوديةللتنمية-ب

 .الصندوقالكويتيللتنميةاالقتصاديةالعربية-ج

 البنكاالسالميللتنمية-د

 : الدولية التابعة لـالهيئات  يعتبر إحدىالبنك الدولي  -5

 .منظمةجنيف-أ

 .األممالمتحدة-ب

 .منظمةالتجارةالعالمية-ج

 .الوكالةالدوليةلضمانالستثمار-د

 :إلعادة ترتيب الوضع النقدي العالمي هي" بريتون وودز"الهيئة الدولية التي أنشأت بموجب اتفاقيات  -6

صندوقالنقدالدولي-أ

البنكالدولي-ب

المنظمةالعالميةللتجارة-ج

 الوكالةالدوليةلضماناالستثمار-د

 :ماهي اهداف البنك الدولي لالنشاء والتعمير -7

 تشجيعاستثماررؤوساالموالاالجنبيةالخاصة-أ

 العملعلىنموالتجارةالعالمية-ب

 منحالقروضللمؤسساتاالقتصاديةالخاصةفيدولاالعضاء-ج

 جميعماسبق - د

 :لإلنشاء والتعميرعدد الدول اعضاء البنك الدولي  -8

 011-أ

 081-ب

111-ج

411-د

 :يعرفعنالتمويلبالدينفيالبيئةالدوليةأنه -9
يشهدانخفاضافدرجةاالعتمادعليهفياآلونةاألخيرة-أ
يتممنخاللالبنوكمباشرةأومنخاللالسنداتومشتقاتها-ب

 يتممنخاللتوليفةبينالدينورأسالمال-ديتممنخاللاألسهمالمطروحةفيالبورصاتالدولية-ج

 المحاضرة الثامنة

من  ):إلىمعه الشركةتشير أدوات الدين التي تصدرها الشركات التجارية وتكون مضمونة السداد من البنك التجاري الذي تتعامل  -1

 التجاريوتكون مضمونة السداد من البنك الشركات التجارية  أدوات الدين التالية التي تصدرها

 .شهاداتااليداعالقابلةللتداول-أ

 القبوالتالمصرفية-ب

 .أذوناتالخزانة-ج

 .الكمبيالت-د

 

منأسئلةالمراجعةالفصلالثانيلعام

0341 

هـ0341تكررفيالفصلاالول4نفسسؤالرقم

فانصحكمتحفظو(ليسمماذكر)ولكنالجوابكان

 ^_^االهدافوالوظائفصم

مناسئلةالواجب(7-8)

 0341الفصلاالوللعام
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 :من االدوات المستخدمة في أسواق رأس المال الدولية  -2

 .االوراقالتجارية-أ

 .شهاداتااليداعالقابلةللتداول-ب

 .االوراقالتجارية-ج

 .االسهم-د

 (األسواق التي تتعامل باألوراق المالية طويلة األجل بـتسمى ):  طويلة األجلتعبر األسواق التي تتعامل باألوراق المالية  -3

 .أسواقالنقد-أ

 .أسواقرأسالمال-ب

 .أسواقاليورودوالر-ج

 .أسواقاألوراقالتجارية-د

 :يعرف عن القبوالت المصرفية أنها  -4

 .التجاريالذيتتعاملمعهالشركةغيرمضمونةالسدادمنالبنك-أ

 .التستخدمبكثرةمنجانبالمستوردينالمحليينعندشرائهمبضاعةمنالخارج-ب

 .غيرقابلةللتداولبخصمفيالسوقالثانيللنقد-ج

 أداةمقبولةعلىنطاقواسعفيالمعامالتالدولية-د

 :  أكثر من عملة وهنا ستواجه ما يعرف بـمع فأنها ستضطر التعامل  عندما تعبر الشركة حدودها الوطنية -5

 .المخاطرالخاصة-أ

 .المخاطراالقتصادية-ب

 .ب&أ-ج

 مخاطرالتبديل-د

 :  باألوراق التجارية وهي عبارة عنيسمى ما , في سوق النقد  ان من األوراق المالية المتداولة  -6

 أداةدينقصيرةاألجل-أ

 .مضمونةبأيأصولرأسالمال-ب

 .ب&أ-ج

 .مماذكرليست-د

 :سنوات والتي يمكن بيعها لطرف آخر بـ  5يطلق على أداة الدين قصيرة ومتوسطة األجل والتي ال تزيد مدتها عن  -7

 .أذوناتالخزانة-أ

 .القبوالتالمصرفية-ب

 .الكمبيالة-ج

 .شهاداتاإليداع-د

 :تصنف االسواق الماليه الى  -8

 االوراقالتجاريةاسواقراسالمالواسواق،اسواقالنقد-أ
 اسواقالعمالتاسواقالقروضوالسنداتواسواقاالسهم-ب

دوالروشهاداتااليداعالقابلةللتداولاسواقاليورو_ج

ج+ب-د

 :من اهم ادوات سوق راس المال طويلة االجل  -9

 االسهموالسندات-أ

 شهاداتااليداعالقابلةللتداول-ب

االوراقالتجارية-ج

الكمبياالت-د
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 :لكل سوق مؤشر رئيسي لالداء ومؤاشرات ثانوية من اشهر هذه المؤشرات -11

 مؤشرداوجنز-أ

 مؤشرفونسي-ب

 مؤشرداكسونيكاي-ج

 جميعماذكر-د

 :شهدت البيئة المالية الدولية عدة تطورات منها -11

 الزيادةالهائلةفيحجمالعمليات-أ

 واالتمتهالتقنيه-ب

 السلعالماليةالجديدة-ج

 جميعماسبق-د

 :وسيلة تمويل تتبعها الشركات والحكومات ويتاثر سعرها باسعار الفوائد -12

 القروضطويلةاالجل-أ

 القروضقصيرةاالجل-ب

 السندات-ج

 االسهم - د

 :قيامالشركاتبطرحأسهمهافيبورصاتالدولخارجمقرهاالرئيسهوأمر-04
دوليااعتياديوملحوظبشكلكبير-أ
متداولمنذزمنبعيد-ب
 يتميزبضخامةحجماألموالالمطروحةضمنهذااإلطار-ج
 فيبدايتهوحجمهقليلنسبيا-د

 التاسعةالمحاضرة 

 نفس السؤال تكرر  ونفس الخيارات ولكن الخيار) :الدولية التنظيميةالمصفوفة للهياكل على نظام لمسجلة ا من المساوئ .1

 (الصحيح كان كثرة اللقاءات والنقاشات الطويلة

الغموضفيالسلطة-أ

انعدامالتنسيقبيناألقسامالوظيفية-ب

 انعدامالكفاءةفياستخدامالموارد-ج

انعدامالمرونةفياالستجابةلمتغيراتالبيئة-د

نموذج التقسيم الوظيفي  إحدى خصائص استخدامات) :للهياكل التنظيمية أنهمن خصائص استخدامات نموذج التقسيم الوظيفي  .2

 (:للهياكل التنظيمية هو أنه

يناسبالشركاتالتيلهاخطوطإنتاجكثيرة-أ

يناسبالشركاتالتيلهاخطوطإنتاجغيرمتجانسة-ب

يدعمالمركزيةالقرار-ج

 المهاموتشتيتالجهوديقللمنتكرار-د

 :الدولية بالنسبة ألعمال الشركة ككلعندما تكون أعمالها  تلجأ الشركات إلى تعديل هيكلها .3

%1أقلمن-أ

%31أكثرمن-ب

%1أكثرمن-ج

 النسبةليستمماذكر-د

 :من مزايا استخدامات نموذج التقسيم الوظيفي للهياكل التنظيمية انه  .4

 انتاجقليلةومتكاملةيناسبالشركاتالتيلهاخطوط-أ

 يناسبالشركاتالتيلهاخطوطانتاجغيرمتجانسة-ب

يدعمالمركزيةالقرار-ج

يهتمبالطبقةاالداريةالثالثةفيالتنظيم-د

احفظومزاياالنماذجومساوئهامضبوط

 وافهموهاالنهيلعبفيالصياغةلعب

مناسئلةالواجب(00-01)

 0341الفصلاالوللعام
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العاشرةالمحاضرة 

 :يعرف عن اإلدارة االستراتيجية كونها .1

مرحلةسابقةللتخطيطاالستراتيجي-أ

جزءمنالتخطيطاالستراتيجي-ب

مشتملةعلىالتخطيطاالستراتيجي-ج

مرحلةمنمراحلالتخطيطاالستراتيجي-د

 ((مختلفة ولكن الخيارات مصاغة بطريقة تكرر السابق نفس السؤال )االستراتيجية بانها  يعرف عن االدارة)

 مرحلةتنسيقالتخطيطاالستراتيجي-أ

 احدىمراحلالتخطيطاالستراتيجي-ب

 عمليهديناميكيهمتواصلة-ج

 عمليهتنسيقالتنظيم-د



 

 :في استراتيجية التملك التام .2

تشتركالشركةمتعددةالجنسياتمعمستثمرمحليفيإدارةالمشروع-أ

متعددةالجنسياتالتواجداألسرعفيالسوقبشكلمميزيحققللشركة-ب

يدارالمشروعمنقبلالشركةمتعددةالجنسياتوجهاتحكوميةمنالبلدالمضيف-ج

تضطرالشركةمتعددةالجنسياتإلىالتعاملمعطرفآخرإلدارةالمشروع-د





 :يعرف عن التحالف االستراتيجي أنه .3

المنظماتغيرالمتنافسةفقطينشأمابين-أ

قديعقدبينشركتينأوأكثرللدخولفيملكيةمشروعما-ب

ينشأبينالمنظماتالمتنافسةفقط-ج

 يقصرعلىاالتفاقياتطويلةاألجل-د





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

 

هـالفصلالثاني44/0343

تتعرف المنظمة الدولية على نقاط 

 :لديها من خالل القوة والضعف

ثقافةالمنظمة-أ

تحليلالبيئةالخارجية-ب

تحليلالبيئةالداخلية-ج

 التحالفاتاالستراتيجية-د

الفصلاألولهـ43/0341

نقاط القوة الدولية على  تتعرف المنظمة

 :والضعف لديها من خالل

 معرفةثقافتهاالتنظيمية-أ
 تحليلبيئتهاالداخلية-ب
 تحليلبيئتهاالخارجية-ج
 معرفةمايدورفيالسوقالعالمية-د

سؤالالمراجعة

الفرص تتعرف المنظمة الدولية على 

 :من خالل والتهديدات

الرقابةاالستراتيجية-أ

التحالفاتاالستراتيجية-ب

حليلالبيئةالخارجيةللمنظمةت-ج

الداخليةتحليلالبيئة-د

 الواجبسؤالمن
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تعد ) تكرر بصيغة اخرى:لألسواق الدولية هياالستراتيجية المفضلة عادة لدى الشركات متعددة الجنسيات في دخول  .4

من ضمن استراتيجيات الدخول :) في السوق وتحقيق أعلى ربحية ممكنةالمفضلة واألسرع لتحقيق التواجد االستراتيجية 

لالسواق التي تمكن الشركات متعددة الجنسيات من التواجد المميز وبالتالي تحقيق افضل االرباح هذه االستراتيجيه يطلق عليها 

 (استراتيجية

استراتيجيةالشراكة-أ

استراتيجيةالتملكالتام-ب

(-التحالف–االندماج-استراتيجيةالدخولالتدريجي-فينماذجاخرياضاف)استراتيجيةالتملكالجزئي-ج

منرأسالمال%11خيارتملكمااليقلعن-د

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

التحالفالتنافسي-أ

 االستراتيجيالتحالف-ب

 التحالفطويلاالجل-ج

قصيراالجلالتحالف-د

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

قبولالشركاءلبعضهمالبعض-أ

توفرالمركزالتنافسيللمنشأةفيالسوقاألجنبي-ب

وجودقيودقانونيةتضمنحقوقجميعاألطراف-ج

 جميعماذكر-د

عندماتسمحشركةأجنبيةآلخرىفيبلدماباستعمالتقنيةمعينةطورتهااوباستخداماسمتجاريمقابلرسوم .7
 :تدفعللشركةاألجنبيةفانهذاالنوعمناالعمالالدوليةيطلقعليه

 عقدإداري-ت
 ترخيص-ث
 تسليمالمفتاح-ج
 عقدتصنيع-ح

 عندما ال تتوفر لدى الشركة األجنبية الخبرة الالزمة التي تمكنها من إدارة مشروعها في الخارج وتبحث عن شريك محلي, أن .8

 :تدخل في شكل آخر من االتفاقيات يطلق عليه

االستثمارالمباشر-أ

عقودالتصنيع-ب

 (الترخيص)عقودالتكنولوجيا-ج

ليستمماذكر-د



 

 عشر الحاديةالمحاضرة 

من اهم التاثيرات االستراتيجية )) ):األجنبية على الموارد البشريةمن التأثيرات المباشرة اإليجابية التي تحدثها االستثمارات  .1

 :((االيجابية المباشرة التي تحدثها االستثمارت االجنبية على الموارد البشرية في البلد المضيف هو

العاملةالمحليةنقلخبراتفنيةجديدةإلىالقوى-أ

نقلخبراتإداريةجديدةإلىالقوةالعاملةالمحلية-ب

استحداثوظائفوأعمالإضافيةفيالبلدالمضيف-ج

 (فينماذجاخرىاضافليستمماسبق)جذبكفاءاتللعملفيفروعالشركةمتعددةالجنسياتفيالبلدالمضيف-د

 :كمصدر للتوظيف في المضيفالبلد الجنسيات على  يتمثل أحد عيوب اعتماد الشركة متعددة .2

صعوبةاالتصال-جمشكالتالتكيفاألسرية-أ

 التكاليفالعاليه-دالضغوطالمستمرةفيمكانالعمل-ب



 :الجنسيات هي في العادةلشركات متعددة الحوافز التي تقدمها ا .3
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المحليةأقلمماتقدمهالشركات-أ

أكبرمماتقدمهالشركاتالمحلية-ب

مماثلةلماتقدمهالشركاتالمحلية-ج

مقاربةجدالماتقدمهالشركاتالمحلية-د

 :المضيف كمصدر للتوظيف دمن مزايا اعتماد الشركة متعددة الجنسيات على البل .4

الكفاءةالتكنولوجية-أ

سهولةالرقابةعلىاألداء-ب

االلتفافحولأهدافالشركة-ج

االنسجاممعبيئةالعملالمحلية-د

 :التركيزأخرى هي الشركات ذاتفي أي منطقة أو دولة  الشركات التي تستقطب الموظفين من أي منطقة أو دولة الستخدامهم .5

العرقي-أ

العرقيالمتعدد-ب

اإلقليمي-ج

 العالمي-د

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

نقلخبراتفنيةجديدةإلىالقوىالعاملةالمحلية-أ

أجورأعلىمقابلزيادةفياالنتاجية-ب

زيادةالقوةالشرائيةوتحسينالسيولة-ج

جذبكفاءاتللعملفيفروعالشركاتمتعددالجنسياتفيالبلدالمضيف-د

 :ضيف ما يليإن من مزايا اعتماد الشركة متعددة الجنسيات في التوظيف من البلد الم .7

التكيفمعبيئةالبلدالمضيف-أ

الكفاءةالتكنولوجية-ب

سهولةالتفاعلمعأهدافالشركة-ج

االنسجاممعالشركةاألم-د

 :تسمى الشركات التي تستقطب الموظفين من أي منطقة أو أي دولة الستخدامهم في أي منطقة أو دولة أخرى بالشركات .8

العالمية-أ

متعددةالجنسيات-ب

اإلقليمية-ج

الدولية-د

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

بَوج-أ

البيئةالدوليةوالمحليةواالقليمية-ب

البلداألموالبلدالمضيفوالبلدالثالث-ج

 ليستمماذكر-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

مرتفعةبالمقارنةلماتعرضهالشركاتالمحلية-أ

منخفضةبالمقارنةلماتعرضهالشركاتالمحلية-ب

مماثلةلماتعرضهالشركاتالمحلية-ج

 تقدمهالشركاتالمحليةغيرمشجعةمقارنةمعما-د

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

الفصل(03-01)منأسئلةالمراجعة

 0341الثانيلعام
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التأميم-أ

المصادرة-ب

المخاطرالتيتمسبالعمليات-ج

 المخاطرالتيتمسبالملكية-د

 :الشركات التي يكون فيها معظم الموظفين الرئيسين من البلد األم هي الشركات ذات التركيز .13

العرقي-أ

المتعددالعرقي-ب

العالمي-ج

 اإلقليمي-د

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

صعوبةاالتصال-أ

مشكالتالتكيفاألسرية-ب

صعوبةالرقابة-ج

 انعداموالءالموظفينالمعنيينللشركة-د

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

التركيزالدولي-أ

التركيزالعرقيالمتعدد-ب

التركيزالعرقي-ج

التركيزالجهوي-د

 

 المحاضرة الثانية عشر

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

تخفيضاألسعاروليستضخمها-أ

تخفيضاألسعارأوتضخمها-ب

تضخيماألسعاروليستخفيضها-ج

اعتمادأسعارالسوقالمتداولةكأساسللتبادلبينفروعها-د

 :(التضخم في األسعار )تكرر بصيغة اخرى:أنهفي األسعار ضخم تال يعرف عن -2

يرفععبءالخصوم-أ

اليشجعالشركاتعلىاالقتراض-ب

خرمنقيمةاألصولالماليةين-ج

(-يعملحالةركوداقتصاديعلىالمدىالبعيد-فيبعضالنماذجاضاف)معينةدونغيرهايمسبلدنا-د

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

االنكشافاالقتصادي-أ

االنكشافالمحاسبي-ب

انكشافالترجمة-ج

انكشافالتبادل-د

 :استثمار الحافظة كلماالمستثمر فيها  كلما زاد عدد الشركات -4

ارتفعالدخل .07

استقرالدخل .08

انخفضالدخل .09

 ارتفعتالمخاطر .11





 :البلد المضيف إلى عملة المقر أو أية عملة أخرى عنيعبر التغير الحاصل عند ترجمة البيانات المالية من عملة  -5

سؤالالواجبالفصل

 0341الثانيلعام
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االنكشافالمحاسبي-أ

االنكشافاالقتصادي-ب

انكشافالتبادل-ج

سعرالتحويل-د

 :البيئة الدولية أنهبالدين في  يعرف عن التمويل -6

يشهدانخفاضافدرجةاالعتمادعليهفياآلونةاألخيرة-ج

ومشتقاتهايتممنخاللالبنوكمباشرةأومنخاللالسندات-د

يتممنخاللاألسهمالمطروحةفيالبورصاتالدولية-ه

يتممنخاللتوليفةبينالدينورأسالمال-و

 فيما( تهتم أكثر)في الدول الغربية حيث هناك درجة اعتمادية قوية لصالح التمويل بحقوق المساهمين فإن الشركات تضع أعينها  -7

 :يخص التمويل على

البنوكالتجاريةالمحلية-أ

بورصةال-ب

البنوكالدولية-ج

البنوكالمركزيةلبلدانهااألم-د

 :خارج مقرها الرئيس هو أمرأسهمها في بورصات الدول  قيام الشركات بطرح -8

اعتياديوملحوظبشكلكبيردوليا-د

متداولمنذزمنبعيد-ه

يتميزبضخامةحجماألموالالمطروحةضمنهذااإلطار-و

فيبدايتهوحجمهقليلنسبيا-ز

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

تباينمعدالتالتضخم-أ

التغيرفيأسعارالعمالت-ب

اعتمادالحكوماتلسياساتتضعقيوداعلىتحويلاألرباحمابينفروعالشركات-ج

ارتباطعمالتمجموعالبلدانالتيتنشطفيهاالشركةبعملةواحدة-د

 :األموال المتاحة هوة الذي يعني بإدارة جانب اإلدارة المالي -11

تمويلالشركات-أ

تمويلالمشروعات-ب

إدارةاالستثمار-ج

اإلدارةالمالية-د

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

اليزالفيبداياته-أ

ملحوظبشكلكبيردوليا-ب

متداولمنذأمدبعيد-ج

أسهمهاخارجمقرهاالرئيسليسهناكشركاتطرحت-د

 :فيها في الحافظة كلماشركات المستثمر كلما زاد عدد ال -12

ارتفعالدخل-أ

ارتفعتالمخاطر-ب

استقرالدخل-ج

 انخفضالدخل-د









 :تقوم الشركات الدولية بتنويع استثماراتها في المحافظ االستثمارية -13
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الخسارةبهدفتقليلمخاطر-أ

لتحقيقالربحالمطلق-ب

لزيادةالحصةالسوقية-ج

للسيطرةعلىالسوق-د

 :يعبر الشق المتعلق بإدارة األموال المتاحة ضمن اإلدارة المالية عن -14

تمويلالشركات-أ

تمويلالمشروعات-ب

إدارةاالستثمار-ج

اإلدارةالمالية-د



 المحاضرة الثالثة عشر



 :منأهدافالمناطقالحرةوغاياتها -0
 توفيرالنقداالجنبيمنخاللزيادةالصادرات-أ

 ربطالدولمعبعضهاالبعض-ب
 االستغناءعنالدولاألجنبية-ج
 جميعمذكر-د







 المحاضرة الرابعة عشر  



  هي اال مراجعة ما







والهدايةالصالحالتوفيقوبوألبناءوبناتالمسلمينوألبنائيليدعواتكم

 

 

سؤالالواجبالفصلالثاني

 0341لعام

سؤالالمراجعةالفصل

 0341الثانيلعام

 امعمراختكم


