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 المحاضرة االولى

 :العالقة في األعمال الدولية من وجهة نظر اإلداريين عالقة تتميز بخاصيتين هما  .1

 .الديمومة والتبادل .أ 
 .الود واالحترام .ب 

 .ب+ أ  .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

 

 

 

 :االستثمار المباشر هو  .2

 .امتالك أسهم في الشركة .أ 

 .امتالك أصول ملموسة في الشركة .ب 
 .ب+ أ  .ج 

 .قليس مما سب .د 

 

 :االستثمار غير المباشر هو  .3

 .امتالك أسهم أو سندات تصدرها الشركة .أ 
 .امتالك أصول ملموسة في الشركة .ب 

 .شراء شركة خارجية .ج 

 .تملك الشركة من غير إدارتها .د 

 

 :من أنواع األعمال الدولية  .4

 .عقود اإلدارة .أ 

 .عقود الوكالة .ب 

 .ب+ أ  .ج 
 .ليس مما سبق .د 

 

 

 

 

 :من أهداف األعمال الدولية  .5

 .ي بوجود فوارق في ممارسات إدارة األعمال من بلد إلى بلدالوع .أ 

 .فهم أسباب اختالف الممارسات .ب 

 .اكتساب المهارات الالزمة للتعامل مع االختالفات .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 لكنهاا, الصاققة إنهااء أو, المعاملة بإكمال تنتهي عابرة عالقة ليست العالقة هذه

 :ا هم بخاصيتين تتميز عالقة, إدارية نظر وجهة من

 ذلاك درجاة كنات مهماا – عليهاا تأثيرا لنا وأن الديمومة من شيئا لها نأ .1

 . التأثير

 ,التجاارة فاي كماا السلع انتقال خالل من الدول بين االقتصادي التبادل تم .2

 رسامية وإعاناات مان  أو قارو  شاكل في المال رأس انتقال خالل نوم

 .تجاري استثمار أو

 شاااراء :بااا  نعناااي المباشااار االساااتثمار

 شااااركات فااااي خارجيااااة صااااولأ وتملااااك

 .فيها المساهمة أو, عاملة

 :هااو المباشاار غياار االسااتثمار

 ماليااااة أوراق بشااااراء يكااااون

 تصاااادرها سااااندات أو كأسااااهم

 .أخرى مؤسسة

 .أسمها أو معين  تقنية باستخدام أخرى لشركة تسم  أجنبية كةشر: الترخيص

 . االتقاق حسب من  جزء أو كامل مشروع بإنهاء أجنبية شركة تتعهد :المقتاح تسليم

 . أجر مقابل آخر بلد في منشأة بإدارة أجنبية شركة تلتزم :االدارة عقود

 الدولاة فاي وطنياة كةشار مع اتقاق الجنسيات متعددة شركة تعقد هنا :التصنيع عقود
 لآلخار التجارياة العالماة ووضاع, اآلخار للطارف التصانيع بمقتضااها يتم ,المستضيقة

 . المنتجات على

 الطارف منتجات ببيع الثاني للطرف السماح فيها يتم طرفين بين اتقاق :الوكالة عقود
 .كالمستهل وهو الثالث الطرف على االول
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 2المحاضرة 

 :تتلخص النظرية الحديثة للتجارة الخارجية في أن  .1

 . الذاتي قاءاالكت إلى تميل المتعددة الموارد ذات الكبيرة الدول .أ 
 . الذاتي كتقاءاال إلى تميل المحدودة الموارد ذات الصغيرة الدول .ب 

 . النسبية النظرية تؤكد الحديثة النظريات .ج 

 .سبق ما جميع .د 

 

 

 

 جاء بالضبط بالواجب هذي السنة :لماذا تتاجر الشركات في الخارج  .2

 .ضافيةإ رباحأ تحقيق المعطلة, الطاقة من االستقادة التكاليف, تخقي  .أ 

 . المخاطر تنويع ضافية,إ رباحأ تحقيق المعطلة, الطاقة من االستقادة التكاليف, تخقي  .ب 
 . فقط المخاطر تنويع .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

 

 3من المحاضرة              .  : ماعدا االقتصادي التكامل فوائد من اآلتي من كل .3
 .جديدة تجارية فرص إيجاد .أ 

 .اإلنتاجية الكقاءة زيادة .ب 

 . المعطلة الطاقة نم االستقادة .ج 
  .قتصادياال النمو زيادة .د 

 

 

 3من المحاضرة              .  :تقود سياسة التجارة الحرة إلى  .4
 .قتصادياال النمو وزيادة قتصادياال التكامل .أ 

 .للموارد أاألكق التوزيع وإلى األمثل العالمي التخصص .ب 
 .المشترك السوق .ج 

 .سبق ما جميع .د 

 

 :  من الدولية األعمال دراسة هدف يتدرج قد

 . بلد إلى بلد من األعمال إدارة ممارسات في فوارق بوجود لوعيا .1
 .الممارسات اختالف أسباب همف .2

 . االختالفات تلك مع للتعامل الالزمة المهارات كتسابا .3

 

 ولذا متعددة وموارد متنوع مناخ لديها يكون الواسعة المساحات ذات الكبيرة الدول بأن الحديثة النظرية تتلخص

 علاى تعتمد هاأن تجد ولذا ,اونوع   اكم   محدودة الموارد لديها فتكون الصغيرة الدول أما الذاتي, االكتقاء الى تميل

 ولاذا إنتاجهاا, ماوارد لضاعف إنتاجهاا يساتطيعون ال التاي السالع مان مواطنيهاا حاجاة إلشاباع الخارجية التجارة

 .في  تتخصص ما إلنتاج جدا ءةكف تكون أن عليها

 رباااحأ تحقيااق, التكاااليف تخقااي , مسااتغلةال غياار الطاقااة ماان سااتقادةاال… ؟ الخااارج مااع الشااركات تتاااجر لماااذا

 .رالمخاط وتقليل تنويع, إضافية

 :ي قتصاداال التكامل فوائد

 .ةجديد تجارية فرص يجادإ .1

 .ةاإلنتاجي الكقاءة يادةز .2

 .قالتسوي وطرق أساليب طويرت .3

 . اإلقتصادي النمو يادةز .4

 

 إلااى تقااود الحريااة أن فااي السياسااة هااذه تااتلخص : الحاارة التجااارة سياسااة

 يتخصاص حياث عالمياا للماوارد األكقأ التوزيع وإلى األمثل العالمي التخصص

 العاالمي اإلنتااج يزيد وبذلك نسبية ميزة فيها ل  التي السلع إنتاج في طرق   كل

 .الرفاهية وتزيد والخدمات السلع من
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 :نظرية الميزة المطلقة واحدة من اآلتي ليست من فرو   .5

 .بالنقد السلع مقايضة .أ 
 .اإلنتاج حجم كان مهما الوحدة تكلقة ثبات .ب 

 .مواصالت أو نقل تكاليف وجود عدم .ج 

 .بسهولة الدولة داخل الصناعات بين اإلنتاج عناصر إنتقال .د 

 

 

 

 

 

 

 

 :النظرية األساسية التي أثرت على القكر االقتصادي هي  .6

 .الطلقة الميزة نظرية .أ 

 . النسبية الميزة يةنظر .ب 

 .الحديثة النظرية .ج 

  .اإلنتاج عناصر نسب نظرية .د 

  
 3المحاضرة     :من دوافع العولمة االقتصادية اإلدارية  .6

 .الشركات متعددة الجنسيات .أ 
 .اإلنترنت واالتصاالت .ب 

 .تالق  الثقافات .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 

 3محاضرة  :االتجاه العالمي لدول العالم هو تبني  .7

 .حديثةالنظرية ال .أ 

 .نظرية نسب عناصر اإلنتاج .ب 

 .نظرية الميزة النسبية .ج 

 .التكامل االقتصادي .د 
 

 

 

 

 :ة المطلق الميزة نظرية

 (.االحق   يأتي الذي النقود استعمال من بدال  ) بعضها مع السلع قايضةم .1

 .جإلنتاا حجم كان مهما الوحدة تكلقة باتث .2

 .ةبسهول الدولة داخل الصناعات بين اإلنتاج عناصر نتقالإ .3

 .نالبلدا بين اإلنتاج عناصر إنتقال ستحالةا .4

 .ةتام نافسةم .5

 .ةكامل مالةع .6

 .مواصالت أو نقل تكاليف وجود دمع .7

 ذهه:*ج اإلنتا عناصر نسب نظرية

 ثرتأ التي ساسيةاأل النظرية هي

 *االقتصادي القكر على

 :ي االقتصاد التكامل

 تبني هو اآلن العالم لدول تجاهاال*

 *اإلقتصادي التكامل

 أن نظرناا وفاي وراءهاا القاوى عان والبحاث اإلدارياة االقتصاادية العولماة :هاو هناا يهمنا ما
 : لتاليةا العوامل في تتمثل الدوافع

 .الدولية التجارة حريرت .1

 .الجنسيات متعددة لشركاتال .2

جاء بالضبط في 

واجب القصل االول 

1436لعام   
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 5محاضرة 

 :من نظريات االستثمار األجنبي الحديثة  .1

 .نظريات التداول .أ 

 .النظريات االحتكارية .ب 
 .نظريات التوزيع .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :كمدخل  السلعةتستخدم نظرية دورة حياة  .2

 .ر الخارجيالتجارة واالستثما .أ 
 .التجارة واالستثمار الداخلي .ب 

 .التجارة واالستثمار الداخلي والخارجي .ج 

 .التجارة فقط .د 

 

 : الخارج في الشركات الستثمار المباشرة األسباب من ليست تياآل من واحدة .3

 .الحواجز التجارية .أ 

 .القوة التنافسية والتسويقية .ب 

 .النزعة الجماعية .ج 
  .تقليل تكاليف اإلنتاج .د 

 

 

 

 

 :ي األمور التي تهم الشركة عندما يتم اتخاذ القرار ما ه .4

 .القدرة على اإلنتاج في البلد المضيف .أ 

 .القدرة على االحتقاظ باألرباح وتحويلها .ب 

 .ب+ أ  .ج 
 .ليس مما سبق .د 

 

 : الحديثة جنبياأل االستثمار نظريات

 تركيبااة فااي االسااتثمار لظاااهرة االجابااة عاان تبحااث وهااي: االحتكاريااة النظريااات .1

 .السوق

 الخاارجيين واالساتثمار التجاارة لتقساير كمدخل وهي: السلعة حياة دورة نظرية .2

 ثام الخاارجي االساتثمار ثام التصادير ثام المحلاي باإلنتااج حياتهاا رةدو في وتمر

  التدهور

 المتعلقاة المتغيارات فهنالاك متعاددة عناصار علاى تؤكاد وهي: التوليقية النظرية .3

 عناصاار اسااماها ثالثااة ومجموعااة, بالشااركة المتعلقااة وتلااك, (االجنبااي)بااالقطر

 .االستبطان

 

 
 كمدخل وهي : السلعة حياة دورة نظرية

 الخااارجيين واالسااتثمار التجااارة لتقسااير

 المحلااي باإلنتاااج حياتهااا دورة فااي وتماار

 ثاام الخااارجي االسااتثمار ثاام التصاادير ثاام

 .التدهور

 الحكوميااة والحااوافز الجماعيااة لنزعااةا :ج الخااار فااي الشااركات اسااتثمار فااي مباشاارةال غياار سااباباأل ماان

 .ةجنبياأل والمعونات

 التاازود لضاامان الخااارجي واالسااتثمار  نتاااجاإل تكاااليف وتقلياال  التجاريااة زلحااواجا :ة المباشاار سااباباأل ماانو

 .والتسويقية التنافسية ةووالق الوسيطة السلع وأ الخام بالمواد

 : وهي الشركة تهم مورأ وأ شياءأ هنالك

 المضيف البلد في نتاجاإل على القدرة . 

 المضيف البلد في لمنتجاتها الكافي السوق وجود. 

 وتحويلها رباحباأل االحتقاظ ىعل القدرة. 

جاء بالضبط في 

واجب القصل االول 

1436لعام   
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 :تقود السيطرة أو الريادة في السوق المحلية إلى التقكير في  .5

 .التصدير واالستثمار في األسواق المجاورة .أ 
 .التصدير فقط .ب 

 .االستثمار فقط .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 : السلعةمن مراحل دورة حياة  .6

 .النمو والتصدير .أ 

 .النضج واالستثمار .ب 

 .حبة السلعةانخقا  مبيعات الشركة صا .ج 

 .جميع ما سبق .د 

  

 : السلعةمراحل دورة حياة  .7

 .التدهور ثم المحلي نتاجاإل ثم الخارجي ستثماراال ثم التصدير .أ 

 .االستثمار الخارجي ثم التدهور اإلنتاج المحلي ثم التصدير ثم .ب 
 .التصدير ثم الخارجي ستثماراال ثم التدهور ثم المحلي نتاجاإل .ج 

 .التدهور ثم الخارجي ستثماراال ثم المحلي نتاجاإل ثم التصدير .د 

 

 

 

 4محاضرة
 

 :يتكون ميزان المدفوعات من الحسابات التالية  .1

 (.المعامالت الجارية)الحساب الجاري  .أ 

 (.المعامالت الرأسمالية)حساب رأس المال  .ب 

 .الميزان التجاري .ج 

 .ب+ أ  .د 

 

 

 
 

 

 الاذهب كمياات جمياعو  الرأسامالية المعاامالت وكال األجنبياة والمسااعدات والهباات والخادمات السالع جمياع قايم يساجل حسابي بيان .2

 : الزمن من معينة فترة خالل ما بلد من والخارجة الداخلة

 .ميزان المدفوعات .أ 
 .ميزان المصروفات .ب 

 .رير البنك المركزيتق .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 المحلاي السوق في الريادة وأ السيطرة تقود

 فاااي واالساااتثمار التصااادير فاااي التقكيااار لاااىإ

 مصدرها السيطرة وهذه ,المجاورة سواقاأل

 المحلاي الساوق في المبكرة البداية ساسياأل

 .الميدان لىإ خريناأل سبقت التي

 : وهي بمراحل السلعة حياة دورة تمر

 .البلد نقس في والبيع نتاجواإل بداعاإل ةمرحل .1

 .والتصدير النمو مرحلة .2

 .واالستثمار النضج مرحلة .3

 .السلعة صاحبة الشركة مبيعات انخقا  مرحلة .4

 فااي دأتبا نأ لااىإ ظهورهاا ولأ مان مراحاال بعادة نعارف كمااا السالعة تمار الساالعة حيااة دورة فاي المحليااة النظرياة فاي

 نتااجباإل حياتهاا دورة فاي تمر السلعة نأ فيقتر  هنا ماأ المراحل تلك مع ونزوال   اد  صعو مبيعاتها وتتقاوت االختقاء

 .التدهور ثم الخارجي االستثمار ثم التصدير ثم المحلي

 :ي ه رئيسية أقسام ثالثة إلى عادة المدفوعات ميزان حساب ينقسم

 .ةالجاري المعامالت أو الجاري لحسابا .1

 .ةالرأسمالي المعامالت أو المال رأس سابح .2

 .السائلة واألصول النقدي الذهب من الدولية االحتياطات افيص .3
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 :ليس من وظائف سوق الصرف  .3

 .نقل القوة الشرائية من بلد إلى آخر .أ 

 .حماية للمتعاملين من تقلبات العمالت .ب 

 .الموازنة والتحكم في األواراق األجنبية .ج 

 .بيع العمالت .د 

 

 :الدوالر مع إمكانية تغيرها بمرونة بموجب نظام قاعدة تبادل الذهب ألزمت كل دولة بتثبيت قيمة عملتها مقابل  .4

 %2 .أ 

 %2,5 .ب 
 %5 .ج 

 %11 .د 

 

 :من طرق تحديد أسعار العمالت  .5

 .نظرية تعادل القوة الشرائية .أ 

 .العالمي "Fisher"مؤشر فيشر  .ب 

 .نظرية األرصدة .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 :الدولة التي تحقق فائ  في ميزان المدفوعات فإن قيمة عملتها  .6

 .ترتقع .أ 
 .تنخق  .ب 

 .ةتحافظ على القيم .ج 

 .متذبذبة .د 

 

ا على  .7  :إن ارتقاع وانخقا  أسعار القائدة على الودائع المصرفية تأثير 

 .أسعار العملة المحلية .أ 

 .أسعار األسهم .ب 

 .أسعار السندات وغيرها من االستثمارات .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 

 المعامالت وكل األجنبية المساعدات و والهبات والخدمات السلع جميع قيم يسجل حسابي بيان هو المدفوعات ميزان

 .سنة ةعاد الزمن من معينة فترة خالل ما بلد من والخارجة الداخلة الذهب كميات وجميع الرأسمالية

 المعناي القطار باين تاتم التاي االقتصاادية المعاامالت جميع قيم الحسبان في يأخذ بيان هو المدفوعات ميزان هذا على

 .مع  المتعاملة األقطار وبقية

 :ة مهم اقتصادية بوظائف الصرف سوق يقوم

 .رآخ إلى بلد من الشرائية القوة نقل .1

 .تالعمال تقلبات من المتعاملين مايةح .2

 .األجنبية األوراق في والتحكم نةلموازا .3

 حدود في يتحرك ثابتا عملتها سعر على تحافظ أن دولة كل على كان الجديد للنظام وفقا

 .النسبة تلك من بأكثر ينقص وال سعرها يزيد ال أي% 2.5 تتعدى ال ضيقة

 :ت العمال أسعار تحديد نظريات

 .ةالشرائي القوة تعادل ظريةن .1

 .يلعالما "Fisher" فيشر ؤشرم .2

 .للعملة والمستقبلي الحالي لسعرا .3

 البلادان ألحاد الوطنياة للعملاة الدولياة القيماة فاي تغيارات توقع عند المضاربة بغر 

 أماوالهم بتحويال المضااربون يقاوم حياث مباشارة اقتصاادية وغيار اقتصاادية ألسباب

 .عملتها قيمة ارتقاع يتوقعون التي البلد لعملة

 أو لتثبيات الدولاة تتادخل فيا  والاذي المادار أو المحكاوم التعاويم هاو الساائد النظاام أن حقيقة

 أو عملتهاا مان كمياات طارح أو القائدة سعر كتغيير معينة بسياسات عملتها سعر على للتأثير

 سااعر يحاادد الااذي هااو السااوق ويظاال لعملتهااا اسااعر   تحاادد ال الدولااة لكاان, منهااا كميااات شااراء

 .العملة
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 5محاضرة 

 

 :االستثمار األجنبي يساعد على  .1

 .تحطيم المنتج المحلي .أ 

 .نمو اإلنتاج المحلي .ب 
 .ي البطالةتقش .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 :يؤدي دخول المستثمر األجنبي غير المقيد إلى  .2

 .ارتقاع االستثمار للمستثمر .أ 

 .نمو اإلنتاج المحلي .ب 

 .تحطيم المنتج المحلي .ج 
 .ليس مما سبق .د 

 

 

 

 

 :يؤدي االحتكار والتدخل الحكومي إلى  .3

 .رفع سعر العملة .أ 

 .موازنة االقتصاد المحلي .ب 

 .كلقة الحقيقيةإخقاء السعر الحقيقي والت .ج 
 .فر  الرقابة على الواردات .د 

 

 :من أهم فوائد االستثمار األجنبي  .4

 .نقل التكنولوجيا اإلنتاجية .أ 
 .زيادة دخل القرد السنوي .ب 

 .زيادة األيدي العاملة .ج 

 .ب+ أ  .د 

 

 : بقضل يأتي(  األول المقام)  في العالم مستوى على الصناعات تطور .5

 .السماح بدخول شركات أجنبية .أ 

 .الضرائب رفع قيمة .ب 

 .الدعم الحكومي .ج 
 .محاكاة وتقليد الصناعات الناجحة .د 

 

  :الدول النامية اتجهت إلى تحرير اقتصادياتها من خالل  .6

 .زيادة األيدي العاملة .أ 

 .زيادة الضرائب .ب 

 .جذب المستثمرين األجانب .ج 

  

 وفااي المحلااي اإلنتاااج نمااو فااي - الكثياارين رأي فااي - يساااعد األجنبااي االسااتثمار

 البلااد فااي موجااودة المااوارد كاال كاناات لااو وحتااى اإلنتاااج عناصاار توزيااع تحسااين

 فنياة ناحياة من ليس ويحركها عليها العائد يرفع األجنبي االستثمار فإن المضيف

 توزياع شابكات مان المساتثمرة األجنبياة للشركة بما يسوقها ألن  اأيض   ولكن فقط

 .وتروج لتباع عديدة منتجات على وضعها يكقي ورائجة معروفة تجارية وأسماء

 المحلااي المناتج أماام الساوق ققال أو الحاالي المحلاي المناتج تحطاايم إلاى المقياد غيار األجنباي المساتثمر دخاول ياؤدي

 لكاون المحلاي مساتثمرال لحال إحاالل مجارد ووجوده شيئا يضيف ال ااستثمار   بذلك األجنبي االستثمار فيكون المحتمل

( نظره وجهة من الرخيص) المحلي المال رأس يستخدم األجنبي ألن أو الكقاءات ويجتذب األجور أعلى يدفع األجنبي

 .المحلي المنافس من  وي حرم

 والتاادخالت األسااواق فااي االحتكااار وجااود ي عقااد

 ألن والتكاااليف القوائااد تقاادير عمليااة الحكوميااة

 الساااعر يخقياااان يالحكاااوم والتااادخل االحتكاااار

 مان خاصاة لألشاياء الحقيقياة والتكلقة الحقيقي

 .المجتمع نظر وجهة

 مان نا أ هاي األجنباي االساتثمار إلاى ت عازى التاي الميازات أو القوائد أهم من

 والمهاارات اإلنتاجياة التكنولوجيا لنقل وسيلة خير يكن لم إن الوسائل أحسن

 .النامية الدول إلى تقدمةالم الدول من خاصة بلد إلى بلد من اإلدارية

 – تاايوان – الجنوبياة كورياا)  األربعاة النماور ازدهرت البعيد الشرق في

 الحكااومي الاادعم بقضاال صااناعاتها وتطااورت(  كااونج هااونج – ساانغافورة

 .النمطية التقنية ذات الصناعية السلع على البداية في وباعتمادها

 وهااي اقتصااادياتها تحرياار فااي تأبااد الناميااة الاادول

 سياساات فشال بعد األجانب المستثمرين لجذب تعمل

 .االشتراكية والسبعينات الستينات عقدي
جاء بالضبط في 

واجب القصل االول 

1436لعام   
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 :الخصخصة يقصد  .7

 .بيع شركات القطاع العام للقطاع الخاص .أ 
 .اع العامبيع شركات القطاع الخاص للقط .ب 

 .تبادل المنافع بين القطاع الخاص والقطاع العام .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

 6محاضرة 

 :من هم األطراف الداخلين في البيئة السياسية  .1

حكومة البلد المضيف, وبيروقراطيتها والجماعات ذات المصال  والقئات المهنية التي تؤثر على البيئة  .أ 

 .السياسية
 .يف التي لها سلطة التنظيم وتنقيذ القوانين وتحصيل الضرائباألجهزة اإلدارية في البلد المض .ب 

 .ب+ أ  .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

 

 :أهم عناصر البيئة السياسية من وجهة نظر المنشأة هي  .2

 .النظام االقتصادي والقانوني .أ 

 .حدة الشعور الوطني .ب 

 .االستقرار السياسي .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 :من مصادر المخاطر السياسية الداخلية  .3

 .عصابات عبر الحدودحرب ال .أ 

 .اإلرهاب الدولي .ب 

 .الضغوط العالمية .ج 

 .حداثة االستقالل أو وشوك حدوث  .د 

 

 :من آثار المخاطر السياسية على نشاطات األعمال الدولية ما يلي  .4

 . المنشأة على تؤثر التي األخرى والحكومات المضيقة للمنشأة الدولية أو اإلقليمية المقاطعات .أ 

 .جبار على العقد من الباطن, المقاطعةالتقرقة في الضرائب, اإل .ب 

 .إلغاء أو تعديل االتقاقيات من طرف واحد .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 

 

 بيروقراطيتهاا ثام, المضايف البلاد حكوماة : هام السياساية البيئة في الالعبين أهم

 .السياسية ةالبيئ على تؤثر التي المهنية والقئات المصال  ذات والجماعات

 :  هي ةأالمنش نظر وجهة من السياسية البيئة عناصر أهم

 .والقانوني االقتصادي النظام .1

 .الوطني الشعور دةح .2

 .وتحكمها الدولة تدخل دىم .3

 .السياسي االستقرار .4

 والسؤال وخارجية داخلية قسمين لىإ السياسية المخاطر تنقسم

 مخاااااااطرال يمثلااااااون ال "ج" و "ب" "أ" إذن الداخليااااااة حاااااادد

 "د" فقارة األسااس هذا وعلى خارجية مخاطر هي إنما الداخلية

 .الصحي  الجواب هي

 : يلي ما الدولية األعمال نشاطات على السياسية المخاطر آثار من

 .تعوي  بدون األصول فقد :المصادر .1

 .العمل حرية فقد: تعوي  دفع مع ميمأالت .2

 التوظياف, سياساات السلعة, ئصخصا السوقية, الحصة تحديد :التشغيلية التقييدات .3

 .لخإ .. المملكة في المحليين مشاركة

 حقاوق وأ األفاراد, السالع, ,(القوائاد دفاع األربااح,: ال  مث) المالي التحويل حرية فقد .4

 .الملكية

جاء بالضبط في 

واجب القصل االول 

1436لعام   
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 :كم عدد النظم القانونية التي تخضع لها الشركات األجنبية  .5

 1 .أ 

 3 .ب 
 5 .ج 

 8 .د 

 

 :ليس من مجموعة النظم القانونية  .6

 .قانون البلد األم .أ 

 .القانون األمريكي .ب 
 .قانون البلد المضيف .ج 

 .الدولي القانون .د 

 

 أ,رطت نأ يمكن ةحال كل في القانون حكم ويوض  ومقصل واض  تشريع على يقوم والذي القرنسي دارياإل بالقانون حياناأ يعرف .7

 : هو.  الروماني القانون من مشتق  وجذوره

 ."Common Law"القانون العام  .أ 

 ."Code Law" القانون الكودي .ب 

 .قانون السماء .ج 

 .القانون الدولي الخاص .د 

 

 

 

 

 :من أهم الالعبين في البيئة السياسية  .8

 .حكومة البلد .أ 
 .التجار .ب 

 .الحكومات المصدرة .ج 

 .أصحاب رؤوس األموال .د 

 

 6محاضرة  تابع

 :من عناصر البيئة الثقافية  .1

 .عناصر فيزيقية .أ 

 .عناصر ديمغرافية .ب 

 .عناصر سلوكية .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 البلد قوانين والأ هناك. القوانين من مجموعات ثالث لىإ ةمتقاوت بدرجات جنبي األ ةالشرك تخضع

 بقاادر نشاااطها علااى ويااؤثر خروجهااا فااي يااتحكم الااذي صاالياأل ةالشاارك ومقاار دبلاا هااو ذيوالاا ماأل

 تأومنشاا عمليااات علااى اتااأثير   القااوانين كثاارأ وهااي المضاايف البلااد قااوانين هنالااك ثاام .مايسااتطيع

 .مالذ لها في  كان ذاإ لي إ  تلجأ نأ يمكن الذي الدولي القانون هنالك اثالث  . البلد لكذ في ةالشرك

 :القانونية مجموعة النظم 

 .قانون البلد األم .1

 .قانون البلد المضيف .2

 .القانون الدولي .3

 "Code Law" الكاودي لقاانونا ال  وأ هنالك. ةالسائد ةنظماأل يمثالن قانونيان نظامان هنالك : المضيف البلد قانون

 ةحالا كل في ونالقان حكم ويوض  ومقصل واض  تشريع على يقوم والذي القرنسي دارياإل بالقانون حياناأ يعرف

 لعااام بالقااانون مايساامى فهااو خااراآل القااانوني النظااام ماااأ. الروماااني القااانون ماان ةمشااتق وجااذوره طاارأت نأ يمكاان

"Common Law"  عملهاا خاالل مان المحااكم تقاوم فيا  والاذي ةالمؤسسا ممارسااتالو العرف على يقوم يذوال 

 .النهائي المرجع بصقتها القوانين وتقسير بتعريف اليومي

 سان فاي بنقوذهاا المضايف البلاد حكوماة يها السياساية البيئاة فاي الالعباين همأ من

 .واالجرائات القوانين

 الى عليها سنركز التي الرئيسية العناصر نقسمت :ة الثقافي البيئة عناصر

 وهاااي والممارساااات القااارارت علاااى محساااوس ثااارأ ذات عناصااار ثالثاااة

 العناصااار اخيااار  أو ديمغرافياااة عناصااار ثااام( طبيعياااة) فيزيقياااة عناصااار

 .  السلوكية
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 : السكان تركبية على يضاأ يؤثر ولكن  فقط مستقبال   السكان حجم على يقتصر ال النمو معدل تاثير .2

 .الحالية .أ 
 .الماضية .ب 

 .ب+ أ  .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

 :البلدان النامية عادة ذات معدالت نمو  .3

 .مرتقعة .أ 
 .متوسطة .ب 

  .منخقضة .ج 

 .طبيعية .د 

 

 :البلدان الصناعية ذات معدالت نمو  .4

 .مرتقعة .أ 

 .متوسطة .ب 

 .منخقضة .ج 
 طبيعية .د 

 

 :من خصائص العناصر الديمغرافية  .5

 .لريفالحضر وا .أ 
 .النظرة إلى العمل .ب 

 .نوع المهنة .ج 

 .اللغة واالتصاالت .د 

 

 : والرد واالخذ الحوار خالل من المتقاوضان الطرفان يرضاها نتيجة لىإ والوصول الخالفات تضييق على االتقاق هو .6

 .التقاو  .أ 
 .اإلقناع .ب 

 .التسويق .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 : في المختلقة لعالما دول في الحياة ساليبأ في المتزايد التقارب عن الحديث هل .7

 .ازدياد .أ 
 .انخقا  .ب 

 .اعتدال .ج 

 .ج+ أ  .د 

 

 :القيم السائدة في المجتمعات الرجولية هي  .8

 .النجاح .أ 

 .المال .ب 

 .المقتنيات العديدة .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 ولكنا  مساتقبال   الساكان حجام علاى فقاط لايس النمو معدل يؤثر :ي السكان النمو معدل

 كبيارة نسابة وجاود يعناي الحاالي النماو معدل ,الحالية السكان تركيبة على يضاأ يؤثر

 وديق مما والمراهقين طقالاأل من كبيرة نسبة وجود أي الدنيا عماراأل في السكان من

 .القئات تلك تستخدمها التي السلع على الطلب ازدياد الى

 نمااو معاادالت فقيهااا الصااناعية البلاادان ماااأ ,مرتقعااة نمااو معاادالت ذات ةعاااد الناميااة البلاادان

 .منخقضة

 والتعلاايم االساارة وحجاام السااكاني النمااو معاادل ماان الديمغرافيااة عناصاار تتمثاال

 .والريف والحضر

 لاىإ والوصاول الخالفاات تضاييق على االتقاق هو التقاو  : ةالثقافي والقوارق التقاو 

 با  يقاوم نشااط وهاو والارد خاذواأل الحاوار خاالل من المتقاوضان الطرفان يرضاها نتيجة

 صااديق اقناااع محاولااة لااىإ البااائعين مااع المقاصاالة بااين العاديااة الحياااة فااي حتااى الجميااع

 .االستاد من بدال التلقاز في مباراة بمشاهدة

 في الحياة ساليبأ في المتزايد التقارب عن الحديث يزداد : المختلقة الثقافات بين مةئالموا

 مارشال المشهور الكاتب وصف حتى باستمرار يحدث تحول  نأو المختلقة العالم دول

 وزيادة الزمنية المسافات لتقارب نسبة بالقرية العالم االتصاالت ثورة فيلسوف ماكلوهن

 .خرىاأل قافاتوالث بالبلدان معرفتنا

 الساائدة القايم تكون عاليا فيها الرجولة مؤشر يكون التي المجتمعات في

 وضاغط التشادد علاى هناا التركياز. العديادة والمقتنيات والمال النجاح هي

 .متسيدين والعواطف التسام  يكون النسوي التوج  في بينما العواطف



 .."نحو حياة أكثر احترافية "شعارنا                                                                                 11

 7محاضرة 

 :على ماذا تعمل منظمة التجارة العالمية  .1

 .تحرير العملة .أ 

 .توطين التجارة .ب 

 .تحرير التجارة .ج 
 .ليس مما سبق .د 

 

 :تويات هيكل منظمة التجارة العالمية ما هي مس .2

 .المجلس العام .أ 

 .اللجان المختلقة .ب 

 .المؤتمر الموازي .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 

 : الدولي النقد صندوق نشاءإ من الهدف هو ما .3

 .ةالتجار وتردي الذهب قاعدة انهيار بعد العالمي النقدي الوضع ترتيب عادةإل .أ 
 .لحصر األموال واألعمال في العالم .ب 

 .على التجارة العالمية للسيطرة .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

 

  :ما هي أهداف البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  .4

 .تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية الخاصة .أ 

 .العمل على نمو التجارة العالمية .ب 

 .من  القرو  للمؤسسات االقتصادية الخاصة في دول األعضاء .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 

 

 

 :ي ه اتمستوي ثالث من يتكون ةالعالمي التجارة منظمة هيكل

 .نعامي كل ةمر وينعقد ةالمنظم في العليا ةالسلط هوو :الوزاري لمؤتمرا

 .ةالوزاري والقرارات باالتقاقية العمل تنقيذ على يشرف الذي: العام لمجلسا

 ههذ وتعمل المدفوعات موازين قيود ولجنة والتنمية التجار كلجنة :ةالمختلق للجانا

 وتنحصاار ةالمختلقاا المجاااالت فااي طاارافاأل ةدمتعاادال االتقاقيااات دارةإ فااي اللجااان

 .العام المجلس ىلإ بها تقوم التي اتءجراباإل تقارير تقديم في مهامها

 : والتعمير لإلنشاء الدولي البنك هدافأ

 .ةالعالمي التجارة نمو على العمل .1

 .ةالخاص االجنبي  االموال رؤوس استثمار شجيع .2

 .االعضاء دول في الخاصة االقتصادية المؤسسات الى القرو  ن م .3

 ةمريكياأل ةالمتحد بالواليات وودز بريتون مدينة في م1444 عام الدولي النقد صندوق نشاءإ على الموافقة تمت

 .العالمي واالقتصاد ةالتجار وتردي الذهب قاعدة رانهيا بعد العالمي النقدي الوضع ترتيب عادةإل وذالك

جاء بالضبط في 

واجب القصل االول 

1436لعام   
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 : والتعمير نشاءلإل الدولي البنك نشئأ عام أي في .5

 .م1444 .أ 
  .م1458 .ب 

 .م1466 .ج 

 .م1485 .د 

 

 :عدد الدول أعضاء البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  .6

 .دولة 151 .أ 

 .دولة 185 .ب 
 .دولة 211 .ج 

 .دولة 311 .د 

 

 : سالميواإل العربي العالم في قليميةاإل المؤسسات نم .7

 .واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق .أ 

 .فريقياإ في االقتصادية لتنميةل العربي لمصرفا .ب 

 .البنك اإلسالمي للتنمية .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 

 : على بالتركيز الصادرات وائتمان االستثمار لضمان العربية المؤسسة بدأت .8

 .ضمان االستثمار النوعي .أ 

 .ضمان االستثمار البيني .ب 
 .ب+ أ  .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ي سالمواإل العربي العالم في قليميةاإل المؤسسات همأ نعر : قليميةإ مؤسسات

 .يواالجتماع االقتصادي لإلنماء العربي لصندوقا .1

 .افريقيأ في االقتصادية للتنمية العربي لمصرفا .2

 .ةللتنمي سالمياإل البنك .3

 االسااتثمار ضاامان علااى بااالتركيز سسااةالمؤ باادأت  : الصااادرات وائتمااان االسااتثمار لضاامان العربيااة المؤسسااة

 للممولين الضمان تقديم أي, الصادرات ائتمان ضمان في بالدخول الثمانينات عقد منتصف في شرعت ثم, البيني

 مينأوتا. الساداد فاي المساتورد اعسار ذاإ المماول وتعاوي , حادة علاى عملياة كال المساتوردين يقرضون الذين

 .المؤسسة سيسأت اتقاقية في متضمن نشاط القرو 

اا ضاامانها ولقااي المجااال هااذا فااي المؤسسااة نجحاات       ضاامان مااع جنااب لااىإ جنبااا فياا  فتوسااعت, متزايااد اطلب 

 .االستثمار

ا 422 ـب مقارنة دوالر ماليين 515 فبلغ% 14بنسبة المؤسسة عمليات حجم ىنم 2117 عام وفي       امليون 

 اساابق   اعقاد   81 فاي القصاوى الحادود زياادة لاىإ ضاافةباإل, صاادرات ائتماان مينأتا عقد 46 شملت 2116 في

 بلغات مينأت عادةإ وعمليات, دوالر مليون15 بقيمة االستثمار لضمان وعقدين, دوالر مليون 423 بلغت بقيمة

 .دوالر مليون54 قيمتها
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 :بـ  وذلك, النامية الدول لىإ المباشر ستثماراال تدفق زيادة ىإل الدولية الوكالة تهدف .4

 .ةاالقتصادي المخاطر حجم تقليل .أ 

 .السياسية المخاطر حجم تعظيم .ب 

 .السياسية المخاطر حجم تقليل .ج 

 .االقتصادية المخاطر حجم تعظيم .د 

 

 

 

 

 

 

 :م 1466 عام الدولي البنك أنشأه الذي المركز سما ما .11

 .خرىاأل الدول ومواطني ولالد بين االستثمارية النزاعات تسوية مركز .أ 
 .مركز تسوية المنازعات بين الدول .ب 

 .مركز تسوية المنازعات بين الشركات الدولية .ج 

 .ج+ ب  .د 

 

 

 

 

 8محاضرة 

  :شهدت البيئة المالية الدولية عدة تطورات منها  .1

 .الزيادة الهائلة في حجم العمليات .أ 

 .التقنية واألتمتة .ب 

 .السلع المالية الجديدة .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 

 

, النامياة لادولا لاىإ المباشر االستثمار تدفق زيادة لىإ الوكالة تهدف:   (ميجا) االستثمار لضمان الدولية الوكالة

 . عليها بالتأمين السياسية المخاطر حجم بتقليل وذلك

 اذاتي   عملياتها الوكالة وتمول, معها التعاون لىإ تسعى بل الوطنية االستثمار مينأت وكاالت الوكالة تنافس ال     

 .تجارية أسس على يقوم الذي عملها لنظام اطبق  

 والحااروب المصااادرة رمخاااط, العمااالت تحوياال مخاااطر مثاال, يااةالتجار غياار المخاااطر ضااد الوكالااة تااؤمن     

 الوكالاة تقادم, التاأمين لاىإ وباالضاافة. القرو  تؤمن كما, الشركات في المساهمات تؤمن وهي, واالضطرابات

 .عضاءاأل الدول في للمشاريع والترويجية االستشارية الخدمات

 

 : خرىاأل الدول يومواطن الدول بين االستثمارية النزاعات تسوية مركز

 المنازعاااات تساااوية ميثااااق بمقتضاااىم, 1466 عاااام الااادولي البناااك هاأنشاااأ مؤسساااة هاااذه

 االستثمارية النزاعات تسوية بمركز وتعرف. االخرى الدول ومواطني الدول بين االستثمارية

 باين والتحكايم للمصاالحة منبار بتهيئاة الادول بين االستثمارات تدفق تشجيع على يعمل الذي

 .بجاناأل والمستثمرين ماتالحكو

 الالعباااين عااادد فاااي وازديااااد األعماااال فاااي اوتوساااع   جماااة تتحاااوال الدولياااة البيئاااة شاااهدت

 :ة التالي النقاط في التطورات هذه نحصر نأ وبإمكاننا فيها المشاركين

 تالعمليا حجم في الهائلة لزيادةا. 

 ةالمالي المعامالت عن القيود فعر. 

 ةواألتمت لتقنيةا. 

 ةالمالي األوراق نتشارا. 

 ةالجديد المالية لسلعا. 

 ةالمالي المؤسسات حجم برك. 

جاء بالضبط في 

واجب القصل االول 

1436لعام   
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 :واحدة من اآلتي أكبر أسواق الصرف األجنبي  .2

 .سوق لندن .أ 
 .سوق طوكيو .ب 

 .سوق نيويورك .ج 

 .سوق باريس .د 

 

  : القوائد بأسعار سعرها ويتأثر والحكومات الشركات تتبعها تمويل وسيلة .3

 .القرو  طويلة األجل .أ 

 .القرو  قصيرة األجل .ب 

 .السندات .ج 
 .األسهم .د 

 

 

 :لعالم بها رابع أكبر بورصة في ا.......  .4

 .اليابان .أ 
 .أمريكا .ب 

 .السعودية .ج 

 .فرنسا .د 

 

 : محدودة غير جعلتها والتي المالية االستثمارية األدوات في الجديدة واالبتكارات اإلبداعات إلى المؤدية األسباب أهم من .5

 .االنتعاش .أ 

 .زيادة المتعاملين .ب 

 .رخص المنتج .ج 

 .ب+ أ  .د 

 

 : البورصات في األسهم تبادل أو المصارف بين الشراء أوامر وإرسال لقيت أو الملكية قلنل المعامالت سهلت................  .6

 .التقنية واألتمتة .أ 
 .انتشار األوراق المالية .ب 

 .كبر حجم المؤسسات المالية .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

ا  .7  :من أهم وظائف البنك حالي 

 .وضع المؤشرات .أ 

 .النسب المالية العليا .ب 

 .النسب المالية الدنيا .ج 

 .ج+ أ  .د 

 

 

 كل في الصرف أسواق في اليومي التداول حجم موني يور مجلة ت عد

اا تريليااون 1 يعااادل بمااا العااالم أسااواق  فااي فيهااا العااالم ويتركااز ايومي 

 هااذه كباارأو. وطوكيااو ونيويااورك لناادن هااي رئيسااية أسااواق ثالثااة

 .لندن سوق هو إلطالقا على األسواق

 خصامها لحاملهاا ويمكان نعلام كماا القوائد بأسعار سعرها ويتأثر والحكومات الشركات تتبعها تمويل وسيلة  السندات

 .إستحقاقها قبل وقت أي في وتسييلها

 األخارى المادن فاي إقليمياة بورصاات 8 إلاى باإلضافة العالم في بورصة أكبر رابع بها اليابان

 .األجانب على قيود بها وليست والشركات التقاعد صناديق هم هامستثمري كبرأو

 وزياادة االنتعاش لكن محدودة المالية األدوات كانت السابق في  : الجديدة المالية السلع

 ,مصااممون يعاادها الجدياادة واالبتكااارات بااداعاتاإلإلااى  يؤديااا أن البااد كااان المتعاااملين

 .المالية ضاعهموأو المستثمرين تالئم المالية والخدمات

 أواماار وإرسااال تلقااي أو الملكيااة لتقاال المعااامالت سااهلت واألتمتااة التقنيااة     

 اليوم مسافر يعد ولم.. .البورصات في األسهم تبادل أو المصارف بين الشراء

 مكااان كاال فااي تسااتخدم اآللااي الصاارف فبطاقااة السااياحية الشاايكات إلااى يحتاااج

 . العالم أنحاء جميع يف مقبولة (االئتمان) االعتماد وبطاقة

 المطلوباة الادنيا المالياة والنساب المؤشارات وضاع اي  حال البنك وظائف أهم من

 المااال رأس وكقايااة النساابي الساايولة حجاام مثاال الماليااة البنااوك سااالمة ماان

 .مصرف لكل لألصول بالنسبة واالحتياطيات

جاء بالضبط في 

واجب القصل االول 

1436لعام   
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 11من محاضرة  كم سؤال في 

 

 : في يتمثل األسواق هذه اختيار عوامل أحد فإن جديدة أسواق إلى الدخول الشركات تقرر عندما .1

 .القرص .أ 

 .التهديدات .ب 
 .حرية التجارة .ج 

 .ضمان االتثمار النوعي .د 

 

 : إلى االستراتيجيات ديقيد قسم .2

 .ثالثة أنواع .أ 

 .أربعة أنواع .ب 
 .خمسة أنواع .ج 

 .نوعين .د 

 

 : االستراتيجي التخطيط مستويات من ليست اآلتي من واحدة .3

 .ةالشرك رئاسة مستوى .أ 

 .ةالوحد مستوى .ب 

 .ةالتابع الشركة مستوى .ج 

 .محليا الصناعة مستوى .د 

 

 : جنبياأل السوق دخول استراتجيات من .4

 .يالخارج للسوق التصدير .أ 

 .الترويج .ب 

 .رذك مما شيئ ليس .ج 

 .ب + أ .د 

 

 : االستراتيجي التطبيق قسامأ من .5

 .ةالوظيقي البرامج وضع .أ 

 .االقتصادية وضاعاأل .ب 

 .ةالسياسي وضاعاأل .ج 

 .ج + ب .د 

 

 : البيئة  دراسة  موضوعات من .6

 .ةالداخلي البيئة دراسة .أ 

 .الخارجية البيئة دراسة .ب 

 .ب+ أ  .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

 

 الساوق حجام  : هاي تاجناإل ومواقع سواقاأل اختيار في اجد   المهمة العوامل من

 .والمخاطر التكاليف وكذلك التجاري بالعمل القيام سهولة وكذلك

  :ي يلا فيماا جمالهااإ يمكان االساتراتيجي التخطيط من مختلقة مستويات هناك

اا الصااناعة مسااتوى, الشااركة رئاسااة مسااتوى , قليمااياإل المسااتوى وأ اعالمي 

 .الوحدة مستوى, التابعة الشركة مستوى

 اسااتغالل, الخااارجي للسااوق التصاادير : جنبااياأل لسااوقا اسااتراتيجيات ماان

 التحالقاااااات بمسااااااهمة ساااااواقاأل غااااازو, حصاااااة تملاااااك بااااادون الساااااوق

 .الصقر من البدء وأ جاهزة شركة شراء, االستراتيجية

 :إلى  االستراتيجية تطبيق ينقسم

 .ةالوظيقي البرامج وضع .1

 .والسياسات البرامج ضعو .2

 رجعيااة تغذيااة تذا متداخلااة مراحاال ةعااد ماان تتكااون عمليااة الاادولي التخطاايط

 دراسااة, الداخليااة البيئااة دراسااة :  كالتااالي المراحاال هااذه نحاادد نأ هنااا ويمكننااا

 .هدافاأل تحديد, الرسالة تحديد, الغايات تحديد, الخارجية البيئة
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 : هدافهاأ وتخدم الشركة توج  تعكس رشاديةإ قواعد هي .7

 .معلوماتال .أ 

 .رشاداتاإل .ب 

 .سياساتال .ج 
 .جميع ما سبق .د 

 

 كل اسئلتها مهمةواتوقع  4محاضرة 

 :التنظيم هو  .1

 .توزيع العمل .أ 

 .مراقبة العمل .ب 

 .من  السلطة الالزمة لتنقيذ العمل على الوج  المطلوب .ج 

 .ج+ أ  .د 

 

 : إنجازه من بالعمل المكلقين شخاصاأل وأ الشخص لتمكين الالزمة الموارد وتهيئة العملب سيقوم من تحديد .2

 .من وظائف التتخطيط .أ 

 .من وظائف التنظيم .ب 
 .ئف التوجي من وظا .ج 

 .من وظائف الرقابة .د 

 

 :تحديد الهدف والعمل المطلوب لتحقيق , هي إحدى وظائف  .3

 .التخطيط .أ 
 .التنظيم .ب 

 .التوجي  .ج 

 .الرقابة .د 

 

 :من مزايا نموذج قسم األعمال الخارجية  .4

 .يبرز هذا النظام مكانة أصحاب الخبرات العالية .أ 

ا .ب  ا مسموع   .يعطي العمليات الخارجية صوت 

 .من تماسك العمليات الدولية ويوحدها يزيد هذا الهيكل .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 

 

 : مساوئ من ,الموارد على المحلية اإلدارات مع تنافست نقسها الخارجية العمليات .5

 .األعمال الداخلية .أ 

 .األعمال الخارجية .ب 
 .األعمال الداخلية المنقصلة .ج 

 .األعمال الخارجية المنقصلة .د 

 .  هدافهاأ وتخدم الشركة توج  تعكس رشاديةإ قواعد هي :السياسات

 .محددة زمنية فترة في معينة مهمة لتحقيق المختارة دالموار من مجموعة هي :البرامج

 لتمكاين الالزماة الموارد وتهيئة العمل بهذا سيقوم من تحديد فهي التنظيم وظيقة

 .إنجازه من بالعمل المكلقين شخاصاأل وأ الشخص

 :ة الخارجي األعمال قسم نموذج مزايا

 .لها كمدير عام مدير اعدمس ووضع بقصلها امسموع   اصوت   الخارجية العمليات يعطي •

 مان مزيادا الكتساابهم مجااال ويشاكل العالياة الخبارات أصاحاب مكاناة النظاام هذا يبرز •

 .العالمية الخبرات

 .  سويا تعمل كمجموعة ويوحدها الدولية العمليات تماسك من الهيكل هذا يزيد •
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امدير  يكون  لها  بلد في تعمل شركة ولكل أقسام أو كشركات الدولية عمالاأل تدار .6  األم للشركة العام للمدير امساعد   يضاأ هوو ا خاص 

: 

 .المتصلة الداخلية األعمال .أ 

 .المتصلة الخارجية األعمال .ب 

 .المنقصلة الداخلية األعمال .ج 

 .المنقصلة الخارجية األعمال .د 

 

 

 

 :رج يعطي هذا النموذج استقاللية للشركات التابعة في الخا .7

 .مزايا الشركة الخارجية المتصلة .أ 

 .مزايا الشركة الخارجية المنقصلة .ب 
 .عيوب الشركة الخارجية المتصلة .ج 

 .عيوب الشركة الخارجية المنقصلة .د 

 

 

 

 

 

 

 

 :يتضمن الهيكل التنظيمي المقسم على أساس وظيقي على  .8

 .إدارة التسويق .أ 

 .إدارة اإلنتاج .ب 

 .إدارة التمويل .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 .ةالمحلي بمسؤوليتهم اساس  أ يهتمون خرىاأل قساماأل مديري نإ :ة الخارجي األعمال قسم نموذج مساوئ

 .دالموار على المحلية اإلدارات مع تنافس نقسها الخارجية العمليات تجد

 .اصعب   اإلدارات بقية مع التنسيق يصب 

 وصاار المرحلاة تلاك الشاركة تتخطا ذاإ يناسابها وال اصاغير   الخارجياة األعمال حجم كان ذاإ يصل  النموذج ذاه

  .اكبير   الخارجية العمليات حجم

 

 شاركة كالو منقصالة قساامأ وأ كشاركات الدولياة عماالاأل تدار النموذج هذا في : المنقصلة الخارجية الشركة نموذج

 النظار بغا  با  مباشارة صالة وعلاى لهاا يتبع التي األم للشركة العام للمدير مساعد يضاأ هو مديرلها  بلد في تعمل

 .الشركة موطن في الموجود التنظيمي الهيكل عن

 :ة المنقصل الخارجية الشركة نموذج يامزا

 البلاد يحبذه الذي الشيء الخارج في التابعة للشركات استقاللية النموذج هذا عطيي •

 . في الوطنية ةزالنع ازدياد عند خاصة المضيف

 عملياات فاي المتخصصاة الخبارات واكتسااب الكاوادر تدريب في النظام هذا ساعدي •

 .كذا وأ البلد هذا

 فاي شاركة كال مشااكل وحال تسهيل لىإ العام المدير مع المباشرة الصلة هذة قودت •

 .تزماأ حدوث عند خاصة جرالخا

 البلاد ماع مقاوضاات أي فاي التابعاة الشاركة موقاف من المباشرة الصلة تلك قويت •

 .المضيف

( تمويال - إنتااج - تسويق) وظيقي ساسأ على التقسيم تمي :ي الوظيق التقسيم نموذج

 جمياع فاي التساويق وظيقاة عان مسائول للتساويق مادير هنااك ونيكا النظاام هذا وفي

 .العام المدير لدى ال  مسؤو ويكون خارجية أو كانت محلية األسواق
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 : نتاجيإ خط لكل منقصلة إدارة وجود أساس على هنا التنظيمي يكلاله يقوم .4

 .التقسيم على أساس السلعة .أ 
 .التقسيم على أساس المناطق الجغرافية .ب 

 .التقسيم على أساس الوظيقة .ج 

 .التقسيم على أساس التوج  .د 

 

 

 

 : تحت درجتن ,المختار التنظيمي النموذج في حتما ستؤثر الدولية لألعمال ونظرتهم المديرين توج  .11

 .استراتيجية الشركة .أ 

 .عمليات الشركة .ب 

 .فلسقة الشركة وثقافتها .ج 
 .ليس مما سبق .د 

 

 
 

 :يمن  الشركة مرونة في االنتقال من نموذج تنظيمي إلى آخر  .11

 .نظم المصقوفة .أ 

 .الكوادر المؤهلة .ب 
 .نظم مختلطة .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 :ة لجغرافيا المجموعة داخل القوارق تكون عندما الجغرافي التقسيم ينج  .12

 .ةمحدود يرغ .أ 

 . ةحدودم .ب 
 .مبعثرة .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

 :ل الهيك اختيار عوامل هي ما .13

 .ةالمؤهل الكوادر ووجود الشركة, لدى الدولية األعمال جمح .أ 

 .اوثقافته الشركة وفلسقة, واستراتيجيتها الشركة عمل وعيةن .ب 

 .هاعمليات وتطور المنشأة اريخت .ج 

 .سبق ما جميع .د 

 

 

 

 أو نتاجيإ خط أو سلعة لكل منقصلة إدارة وجود أساس على هنا التنظيمي الهيكل قومي :ي سلع أساس على التقسيم

 .ةالسلع تلك عن مسئول مدير منها كل رأس وعلى السلع من متشابهة مجموعة

 .وأخرى سلعة كل بين عديدة خالفات وجود حالة في امقيد   النموذج ذاه

 ذا, فإالمختار التنظيمي النموذج في احتم   ستؤثر الدولية لألعمال ونظرتهم المديرين وج ت :ا وثقافته الشركة فلسقة

 ضاروري كشايء الدولياة عماالواأل ةللعولم نظرتهم نتوكا لها وتقدير فهم وأ خرىاأل بالثقافات لمامإ للمديرين كان

 .اليوم عالم في وحتمي

 العمال على قدرة ولها خرىاأل البالد في األعمال عن دولية خبرات لها مؤهلة كوادر جودو :لة المؤه الكوادر وجود

 تادريب ويساهل خارآ لاىإ نماوذج مان االنتقاال فاي مروناة الشاركة يمان  - بيئتها على والتأقلم المختلقة المناطق في

 .المختار النظام لتطبيق المختلقة الكوادر



 .."نحو حياة أكثر احترافية "شعارنا                                                                                 19

 :ي الوظيق تقسيمال نموذج مساوئ من .14

 .المديرين كبار عند النظرة يضيق .أ 

 .شاملة استراتيجية وضع صعوبة .ب 

 .خصوصيتها العالمية العمليات تققد .ج 

 .سبق ما جميع .د 

 

 12محاضرة  

 :أسباب اختالف النظم المحاسبية  .1

 .اختالف النظم القانونية .أ 

 .اختالف معدالت التضخم .ب 

 .اخالف الممولين .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اكل المحاسبة بع  مش .2

 .إعداد الحسابات المجمعة .أ 
 .اختالف معدالت التضخم .ب 

 .ب+ أ  .ج 

 .ليس مما سبق .د 

 

 : االستثمار يتخذه الذي التنظيمي الشكل وفي االستثمار موقع اختيار في أساسي عامل .3

 .مقارنة اآلداء .أ 

 .الضرائب .ب 
 .التمويل االئتماني .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 :ة المحاسبي النظم اختالف أسباب

 القانونية النظم اختالف .1

 ونجد معقي, هو وما للضريبة خاضع هو ما تحديد بل الضريبية القئات اختالف بها نعني وال مثال كالضرائب
 على الضرائب تحدد مجموعة الختامية, البيانات من مجموعتين بإعداد للشركات يسم  األمريكي القانون
 عند المتسارع االستهالك تستخدم أن الشركة تستطيع وهنا والمساهمين اإلدارة لقائدة ومجموعة أساسها
 .بالضرائ تقدير بغر  أصولها تكلقة حساب

 الممولين اختالف .2

( مصارف)دائنين أو الدولة أو مساهمة شركة أو شركاء مجموعة أو عائلة أفراد يكونوا قد الشركة ممولو
 .فمختل غر  هؤالء ولكل

 التضخم معدالت اختالف .3

 الادخل حسااب يتطلاب مما الرب  تضخم أنها كما معنى ذات غير األصلية التكلقة تجعل العالية التضخم معدالت
 .الحقيقي الرب  حجم لمعرفة

 تعاد نأ أالمار نهاياة فاي عليهاا لكن دول عدة في عمليات األجنبية للشركات
 اإلدارة ترياد و عاادة األم البلد في القانون مايقتضي  ذلك و مجمعة حسابات

 إعاادة يعني و الحسابات تجمع و المختلقة عملياتها إلى كلية نظرة تنظر أن

 .بلد كل مع لتتألم األرباح و األصول حسابات

 يتخاذه الاذي التنظيماي الشاكل وفاي االساتثمار موقاع اختيار في ساسيأ عامل وهي: الضرائب
 التحويال وفاي (مباشر غير او مباشر) االستثمار نوع وفي (مستقلة شركة مأ رعف) االستثمار

 .االموال وتحريك الداخلي والتسعير
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 :من أنواع النظم المحاسبية  .4

 .(مساهمين بواسطة) الخارجي التمويل فيها يطغى التي الدول في يوجد نوع .أ 

 .الشركات عمليات تمويل في الخارجين المساهمين على اعتمادها يقل التي الدول في يوجد نوع .ب 

 .ب+ أ  .ج 
 .ليس مما سبق .د 

 

 : سنة الدولية المحاسبية المعايير لجنة بإنشاء بلدان عشرة في األهلية المهنية المحاسبية الهيئات قامت .5

 .م1473 .أ 
 .م1481 .ب 

 .م1443 .ج 

 .م1444 .د 

 

 :يحدث االزدواج الضريبي عندما  .6

 ضرائب ماأل للبلد ماأل الشركة وتدفع المضيف البلد في دخلها عن ضرائب التابعة الخارجية الشركة تدفع .أ 

 .الدخل نقس عن ممثلة
 .لمنع االزدواج بين البلدان ولتشجيع االستثمار .ب 

 .ب+ أ  .ج 

 .جميع ما سبق .د 

 

 :ر في سعر العمالت إلى يؤدي التغي .7

 .االنكشاف الحسابي .أ 

 .االنكشاف التبادلي .ب 

 .ب+ أ  .ج 
 .ليس مما سبق .د 

 

 

 

 .. مكتاوعد
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