
 أسئلة مراجعة

 

 من السمات التي ميزت العالقات الدولية خالل العقود الماضية هو : :1س

 . النمو السريع والمتزايد لإلعمال الدولية 
 . التدفقات التجارية والمالية  بين األسواق العالمية 

 . انفتاح األسواق العالمية 

 . التكنولوجيا الصناعية واإلنتاج 

  واالتصاالت الكترونية واإلعالمية .التكنولوجيا المعلوماتية 

 . قدرة البنوك على التحويل الفوري لألموال 

 . انتشار األسواق المالية 

 : المقصود بمصطلح األعمال الدولية هو أي نشاط استثماري أو تجاري لمنتج أو تاجر لسلعة أو خدمة يتعدى مداه وانتشاره : :2س

 . الحدود الجغرافية لبلد ما 
 

 الدولية بأنها أي نشاط تجاري أو خدمي تقوم به أي منظمة  أعمال عبر حدود وطنية : األعمال( Shivaرامو ) عرف شيفا :3س

 لدولتين أو أكثر . 
 

 : من وجهة نظر اإلداريين تمتاز األعمال الدولية بخاصية :4س

 . الديمومة 
 . التبادل 
 . تعمل في ظروف عدم التأكد 

 

 :هو  االستثمار األجنبي المباشر :5س

 ومحدد امتالك شي ملموس . 

 
 : االستثمار األجنبي غير المباشر :6س

 سندات بهدف اقتنائها لفترة معينة ثم بيعها وأسهم امتالك أ . 

 

 : الشركة التي تشكل أطار لنقل األموال واألفراد والسلع واألفكار وتمتلك طاقة إنتاجية في أكثر من بلد هي :7س

 . الشركة الدولية 

 

 الشركة الدولية بكونها :تتصف : 8س

 . تكون قاعدة ومحور أعمالها في موطنها 

 

 تتصف الشركة متعددة الجنسيات بكونها : :9س

 . تتخذ أكثر من موطن ألعمالها 

 

 تتصف الشركة العالمية بكونها : :10س

 . ال يصبح فيها موطن محدد للشركة 

 

 



 من أنواع وأشكال إدارة األعمال الدولية :: 11س

               . التجارة الخارجية 

 . االستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة 

 . ) عقود التصدير ) عقود الوكالة 

 . االستثمارات المشتركة 

 . الترخيص 

 . عقود تسليم المفتاح 

 . عقود التصنيع 

  . عقود اإلدارة 

 

 أن تسمح شركة أجنبية ألخرى في بلد ما باستعمال تقنية معينة طورتها أو باستخدام أسم تجاري أو عالمة تجارية  : الترخيص هو 12س

 مقابل :         

  المحليةإتاوة تدفعها الشركة . 

 

 : في حالة كون الشركاء أكثر من طرفين تظهر مشكلة :13س

 التي سيدار فيها المشروع الكيفية . 

 

      بموجبها تقوم شركة أجنبية بإدارة منشأة في بلد أخر مقابل اجر ، ومقابل القيام باإلدارة تتلقى الشركة األجنبية أتعاباً أو نصيبا في: 14س

 : %30عادة ال تتجاوز  األرباح         

 . عقود اإلدارة 

 

 من البضاعة : يتمركز تحت سيطرتها إنتاج أو تصريف الجزء الساحق متعددة الجنسيةتفاهم أو تكتل مجموعة من الشركات  :15س 

 . االحتكار 

 

  كمية البضائع الواجب  تكتل مجموعة من الشركات يتفق أصحابها على تقاسم أسواق التصريف ،وعلى أسعار البيع ويحددون : : 16س 

 هو : إنتاجها           

 . الكارتل  

 

 تكتل يتكون من شركات أكبر وأكثر تطورا من الكارتل . تشير الى :: 17س 

 . السنديكات 

 

 : احتكار تصبح فيه ملكية جميع المؤسسات األعضاء ملكية مشتركة: 18س

 . التروست 

 

  أو المؤسسات من مختلف الفروع الصناعية والبنوك والشركات التجارية  اتحاد يتكون من أكبر التروستات الكونسورتيوم :19س 

 : وشركات النقل والتأمين على أساس          

 تبعية مالية مشتركة . 

 

 هي : تخضع للتغير السريعو تمارس أنشطتها في ظروف غامضة ومتناقضةالشركة التي  :20س 

 . الشركة الدولية 

 



 الدولية جزء من :: تعد إدارة األعمال 21س 

 . إدارة األعمال 

 

 من نظريات التجارة الخارجية : :22س 

 . نظرية الميزة المطلقة 

 . نظرية النفقات )الميزة(النسبية 

 . نظرية نسب عوامل اإلنتاج 

 . النظريات الحديثة 

 

 مؤسس نظرية الميزة المطلقة وواضع أساس الفكر االقتصادي التقليدي هو :: 23س

 . أدم سميث 

 

 : النظرية التي فسرت أسباب قيام التبادل الدولي :24س 

 . نظرية الميزة المطلقة 

 

 : : من فرضيات نظرية الميزة المطلقة25س

 . أساس التبادل التجاري هو المقايضة 

 . ثبات تكاليف الوحدة الواحدة مهما كان حجم اإلنتاج 

 . سهولة انتقال عناصر اإلنتاج داخل الدولة 

 . صعوبة انتقال عناصر االنتاج ما بين الدول 

 .إسقاط تكاليف النقل والمواصالت 

 . العمالة  التامة لالقتصاد 

 .افتراض المنافسة التامة 

 

 : تفترض نظرية أدم سميث أن أساس التبادل التجاري هو:26س 

 . المقايضة 

 

 النظرية التي قامت باإلشراف على عملية النقل والمواصالت هي :: 27س 

 . نظرية الميزة المطلقة 

 

 : نظرية الميزة المطلقة تساعد الدول في :28س 

 . التخصص 

 . االستفادة من الفائض 

 

 : أن فكرةلى أساس عبية قامت نظرية النفقات )الميزة(النس :29س 

 . العمل هو أساس القيمة 

 

 : تنسب نظرية النفقات النسبية في التجارة الخارجية إلى :30س 

  ريكاردوديفيد . 

 

 النظرية السائدة بين االقتصاديين . هي : :31س 

 . نظرية الميزة النسبية 



 النظرية التي لم تحاول أن تفسر لنا بدقة اختالف النفقات من بلد آلخر . هي : :32س 

 . نظرية نسب عوامل االنتاج 

 

 تنسب نظرية نسب عوامل االنتاج الى :: 33س  

 هكشر و أولين . 

 

 وعلى أساس نقدي هي : تفسير أسباب وجود المزايا النسبية التي تؤدي لقيام التجارة الدولية: النظرية التي قامت على 34س 

 نظرية نسب عوامل اإلنتاج . 

 

  : النظرية األساسية التي أثرت على الفكر االقتصادي هي: 53س 

 نظرية نسب عوامل اإلنتاج . 

 

 أن اعتماد الدول على التجارة الخارجية يرتبط بمدى : األخيرة اآلونةلوحظ في : 36س 

 . حجمها 
 . تنوع ظروفها وثرواتها 

 

 : تتلخص النظرية الحديثة للتجارة الخارجية في أن :37س 

 االكتفاء الذاتي . الدول الكبيرة ذات المساحات الواسعة تميل الى 

  

 تتاجر الشركات في الخارج من أجل : :39س 

  الطاقة غير المستغلة .االستفادة من 

 . تخفيض التكاليف 

 . تحقيق أرباح إضافية 

 المخاطر . وتقليل تنويع 

  ضمان اإلمدادات .واالستيراد 

 
 . التجارة الخارجية كأداة لتحقيق مصالحها االقتصادية القومية هي انعكاس لموقف الدولة ونظرتها إلى ................... :40س 

 السياسة التجارية . 

 

 من أنواع السياسات التي تستخدمها الدول عند المتاجرة في  الخارج :: 41س 

 . السياسة الحمائية 

 حرية التجارية . 

 
 الوضع الذي ال تتدخل فيه الدولة في العالقات التجارية الدولية . يعبر عن : :42س  

 حرية التجارة( . سياسة الحرية( 

 

 : تم التوقيع على االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )الجات( عام :43س 

 1947. م 

 

 تتسم بيئة األعمال الراهنة على مستوى العديد من الدول بـ : :44س 

 . التكامالت االقتصادية 



 :هي  مرحلة متقدمة تدير فيها الشركات أعمالها دون مراعاة للحدود الجغرافية أو السيادة الوطنية :45س

 . العولمة االقتصادية 

 

 : من ابرز سمات العولمة :46س

 . تحرير التجارة في السلع والخدمات 

 . رفع القيود على تدفق رؤوس األموال عبر الحدود 

 . تعتبر أوسع من مرحلة التدويل 

 

 من األسباب الرئيسية لظهور العولمة :: 47س 

    . تحرير التجارة ما بين الدول 

       . ازدياد التكامل االقتصادي 

 تحرير االقتصاديات . 

 . التقنية   

                        

 : أحد مسببات العولمة والذي يزيد من التجارة بين الدول ويرشد االستثمار من خالل اقتصاديات الحجم هو :48س 

 . التكامل االقتصادي 

 

 : أمر حديث يعني تحكيم قوى السوق هو :49س 

 . تحرير االقتصاديات 

 

 جديد يرمي لتقليص دور الدولة في النشاط االقتصادي كتوجه اقتصادي هو : اتجاه: 49س 

 . تحرير االقتصاديات 

 

 تحرير االقتصاديات :على من النتائج المترتبة  :50س 

 . الخصخصة 

 . رفع القيود الحكومية 

 

 : تعتبر كسبب ونتيجة للعولمة في نفس الوقت :51س 

 الشركات المتعددة الجنسيات . 

 

 تهدف الى : م1947التي تأسست سنة  االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )الغات( :52س 

 إزالة التفرقة في التبادل التجاري . 
 . تحرير التجارة 

 

 في مراكش عام : WTO تم اعالن أنشاء منظمة التجارة العالمية  :53س

 1995. م 

 

 العربية السعودية على منظمة التجارة العالمية عام :وقعت المملكة  :54س 

 2005م . 



 هي : WTO منظمة العالمية للتجارة: 55س 

 لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )الغات( . امتداد 

 . وليدة اتفاقية الجات 

 

 من مبادئ منظمة التجارة العالمية : :56س

 الدولة األولى بالرعاية . مبدأ 

 . مبدأ الشفافية 

 . مبدأ المعاملة الوطنية 

 

 كز على :حوري لمنظمة التجارة العالمية يرتالدور الم: 57س

 . تحرير التجارة 

 

 : تعد منبر للتفاوض متعدد األطراف لتحرير التجارة الخارجية هي :58س 

 . منظمة التجارة العالمية 

 

 . هو مبدأ : دولة شريكة لها في التجارةالذي يقر منح تخفيض جمركي ألي مبدأ منظمة التجارة العالمية : 59س 

 . الدولة األولى بالرعاية 

 

 والضرائب والمواصفات :  المبدأ الذي يمنح المنتج األجنبي نفس المعاملة الممنوحة للسلع المحلية على صعيد التداول والتسعير: 60س 

 . مبدأ المعاملة الوطنية 

 

 من مزايا التكامل االقتصادي : :61س  

  الفرص التجارية المختلفة .توفير 

 . زيادة الكفاءة اإلنتاجية 

 . االستفادة من اقتصاديات الحجم 

 . زيادة الرفاهية 

         . تحقيق النمو االقتصادي 

 

 فبهذا تكون هذه الدول قد وصلت الى مرحلة : األعضاء: عند أزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول 62س  

  الحرة .منطقة التجارة 

 

 : سياسة التجارة الحرة تقود إلى :63س  

 . التخصص العالمي األمثل 

 . التوزيع األكفأ للموارد 

 

 لكل الدول األعضاء رسوم جمركية موحدة كحلف هضبة االندي فهذا يعني ان الدول قد وصلت الى مرحلة :: عندما يكون 64س  

 . اتحاد جمركي 

 

 االقتصادي تسمح لعناصر اإلنتاج من عمالة ورأس مال باالنتقال بحرية بين الدول األعضاء :مرحلة من مراحل التكامل : 65س  

 . السوق المشتركة 

 



 دولة واحدة . هي :  وكأنهامرحلة من مراحل التكامل االقتصادي تتوحد فيها الضرائب الى ان تصير المجموعة : 66س  

 . مرحلة التكامل االقتصادي والسياسي التام 

 

 أشكال ومراحل التكامل االقتصادي هي :: 67س 

  تكامل اقتصادي وسياسي تام ( –اتحاد اقتصادي  –السوق المشتركة  –اتحاد جمركي  –خمسة .               ) التجارة الحرة 

 

 ألعمالها الدولية :  من المفاهيم واألدوات والتقنيات المالية واالقتصادية التي تستعين بها الدول والمنظمات في مزاولتها: 68س  

  أسعار الصرف والعمالت .وميزان المدفوعات 

 

 ميزان المدفوعات من أكثر المؤشرات االقتصادية التي يهتم بها : :69س  

  رجال األعمال( .رجال االقتصاد والسياسة( 

 

  إيرادات الشركات الوطنية وإيرادات مواطني الدولة واألرباح الرأسمالية وكافة اإليرادات القادمة من  يعكس: مؤشر اقتصادي 70س  

 الخارج خالل فترة زمنية عادة تكون سنة هو :            

 . ميزان المدفوعات 

 

  خالل فترة معينة حسابي تسجل فيه قيم جميع التعامالت االقتصادية من السلع و الخدمات و الهبات و المساعدات األجنبية   بيان: 71س  

 :هو سنة . عادة           

 . ميزان المدفوعات 

 

  ند موجب )+( في تحصيالت( تسجل كب /من الغير : في ميزان المدفوعات أذا أدى التعامل الى )كسب / مقبوضات / مدفوعات72س   

 الجانب :            

 . الدائن 

 

 ( في الجانب :-تسجل كبند سالب ) أنفاق / صرف / مدفوعات للغير ()  في ميزان المدفوعات أذا أدى التعامل الى :73س  

 . المدين 

 

 على ميزان مدفوعات ذلك البلد وبالتالي تسجل هذه العمالت في الرصيد : باإليجاب: دخول عمالت أجنبية الى بلد ما ينعكس 74س  

 . الدائن لميزان المدفوعات 

 

 الدولة عمالت أجنبية فأن هذا الرصيد يسجل في حسابات الدولة : كسبت : أذا75س  

 . )+( موجب 

 

 عندما تتساوي الصادرات مع الواردات فأن ميزان المدفوعات يكون : :76س  

 . جيد 

 

 يتكون ميزان المدفوعات من : :77س  

 . )الحساب الجاري )المعامالت الجارية 

 . حساب رأس المال 

 . )حساب التسويات )التوازن الحسابي 



 يشتمل على : ميزان التجارة المنظورة )الميزان التجاري( :78س  

 صادرات وواردات البلد من  السلع . 

 

 على :يشتمل ميزان التجارة غير المنظورة  :79س  

 الصادرات والواردات الخاصة بالخدمات كأجور النقل والشحن وخدمات التأمين والسياحة الخارجية . 

 

 : فأنه سينتج عن ذلك ألي دولة إذا زادت قيمة الصادرات عن الواردات في الميزان التجاري :80س  

 فائض ً  .  ا

 

 :فأنه سينتج عن ذلك  ألي دولة زادت قيمة الواردات عن الصادرات في الميزان التجاري اذا: 81س  

 . ًعجزا 

 

 : الدولة التي تحقق فائض في ميزان المدفوعات فأن ذلك يؤدي الى :82س   

 . ارتفاع قيمة عملتها ويعزز الميزان التجاري 

 

 الى :: لمواجهة العجز في ميزان مدفوعات تلجأ بعض الدول 83س  

 . تخفيض عملتها المحلية 

 

 تعتبر الصادرات والواردات من المعامالت :: 84س  

 قصيرة األجل . الرأسمالية 

 

 المعامالت الرأسمالية قصيرة األجل في ميزان المدفوعات تستخدم بغرض :  : 85س  

  في ميزان المدفوعات .معاً الفائض وتسوية العجز 

 

 حتمية في ميزان المدفوعات .: ............ هو عملية 86س   

 . التوازن الحسابي 

 

 هو: وياتعناصر حساب التسدون تحريك  بصفة تلقائيةالتوازن الذي يحدث في ميزان المدفوعات  :78س  

  اقتصاديتوازن . 

 

 هو : وياتعناصر حساب التس تحريكمن خالل  بصفة مقصودة التوازن الذي يحدث في ميزان المدفوعات :88س  

  حسابي .توازن 

 

 : يحدث التوازن في ميزان المدفوعات عندما تكون :89س   

 . جميع العناصر المدينة مساوية لمجموع العناصر الدائنة 

 

 فأن ذلك يسمى عجزاً :ألسباب ظرفية عندما يكون العجز في ميزان المدفوعات  :90س  

 . مؤقتا 

 

 فأن ذلك يسمى عجزاً :لعدة سنوات ويستمر  دائماعندما يكون العجز في ميزان المدفوعات : 91س  

 . ًهيكليا 



 عدم توازن ميزان المدفوعات يؤدي الى : :92س  

 العملة الصعبة . على وفرةيؤثر 

 . فرض قيود على االستيراد 

 . العجز 

 

 : تتحدد أسعار صرف العمالت األجنبية وفقاً لقوانين :93س   

 . العرض والطلب 

 

 : سلبا في حالةتتأثر قيمة العملة  :94س  

 أذا زادت الواردات عن الصادرات . 

 . إذا لم تغط الصادرات كمية الذهب المدفوعة مقابل الواردات 

 

 التي أدت الى انهار نظام قاعدة الذهب : األسبابمن  :95س  

  1925انهيار البورصات سنة. 

 . تدني الثقة 

 

 : بمرونة  بتثبيت قيمة عملتها مقابل الدوالر، مع إمكانية تغييرهابموجب نظام قاعدة تبادل الذهب ألزمت كل دولة : 96س  

 2.5. ارتفاعا أو انخفاضا % 

 

 سعر كل عملة يتحدد صعودا و هبوطا على أساس :: 97س   

 . العرض والطلب في السوق 

 

 من طرق تحديد أسعار العمالت :    : 98س   

 . نظرية تعادل القوى شرائية 

 مؤشر فيشر (Fisher) . العالمي 

 . نظرية األرصدة النقدية 

 

 وفقا لنظرية تعادل القوة الشرائية يتم تحديد أسعار العمالت بناء على : :99س   

 . ما تستطيع شراؤه من البضائع في السوق المحلي 

 

     النظرية التي ال يمكننا تطبقها على الكثير من السلع و الخدمات التي يتعذر نقلها بحكم أن هذا النوع من السلع غير قابل : 100س  

 االستيراد . هي :  للتصدير              

  القوة الشرائية .تعادل نظرية 

 

 على أساس : (Fisherفيشر) : قامت نظرية 101س   

  العمالت . أسعاراستمرار تغير تفسير 

 

 : حسب مؤشر فيشر فأن أسعار العمالت :102س  

  الفائدة . أسعارتتحرك كاستجابة للتغيير في 

 على ودائع العملة . تتحدد على أساس سعر الفائدة 

 

 تطبق معظم البنوك المركزية سياستها على أساس: :103س  

 . سعر الفائدة 



 : التضخم باستخداممنع معدالت  يهدف البنك المركزي إلى: 104س 

 . سعر الفائدة 

 

 : قيمة عملتهاحقق فائض في ميزان المدفوعات الدولة التي ت لنظرية األرصدة النقدية فأن اً وفق: 105س  

 . ترتفع 

 

ً وفق :106س     : قيمة عملتهافي ميزان المدفوعات  عجزاً حقق الدولة التي ت لنظرية األرصدة النقدية فأن ا

 . تنخفض 

 

ً وفق: 107س     فأن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى : لنظرية األرصدة النقدية ا

 . انخفاض أسعار األسهم والسندات في السوق 

 

 قصير المدى . تعني : مجمل التدفقات المالية التي يقوم بها مستثمر في بلد غير البلد األم ويكون إما طويل أو: 108س   

 . االستثمار األجنبي 

 

 : النظرية التي لم تهتم كثيرا باالستثمار االجنبي وترى أنه مجرد مكمل للتجارة الخارجية :109س     

 . النظرية االقتصادية التقليدية 

 

 : تفترض النظرية االقتصادية التقليدية بالنسبة لالستثمار األجنبي :110س   

 . أن عنصري رأس المال والعمل يمكن أن يعوض أحدهما اآلخر 

 

 العائد على رأس  أن عملية االستثمار األجنبي تبدأ وتنتهي من تلقاء نفسها ومحركها األساسي هو: النظرية التي تفترض 111س   

 :   المال               

 النظرية االقتصادية التقليدية . 

 

 األساسي هو : أن عملية االستثمار األجنبي تبدأ وتنتهي من تلقاء نفسها ومحركها النظرية االقتصادية التقليديةتفترض : 112س   

 العائد على رأس المال هو . 

 

 االحتكارية تعني :: 113س   

 . قلة المنتجين الذين يحتفظون بالميزة التنافسية 

 

 حسب ما جاء في : تمتلك ميزة تنافسية قويةال تجرؤ عليه إال الشركة التي و ممارسة األعمال الدولية هو نشاط تكاليفه: 114س   

 . نظرية القوة االحتكارية 

 

  : المنافسة التامة . هي النظرية التي تفترض أن االستثمار الخارجي ناجم عن وجود خلل وتشوهات في تركيبة السوق تعيق: 115س   

 . نظرية القوة االحتكارية 

 

 تقوم نظرية سلوك رد الفعل على أساس :: 116س    

 . مراقبة المنافسين 

 



 تقوم نظرية دورة حياة المنتج على أساس :: 117س   

 الزوال .و تقديم السلعة للسوق مرورا بالتطور والنضوج لتنتهي بالتدهور 

 

 مراحل دورة حياة المنتج خمسة هي على التوالي :: 118س   

  ، التشبع ، االنحدار أو االضمحالل . التقديم ، النمو ، النضوج او التطوير 

 

 :فإن سرعة االستهالك تتزامن مع  Vernonوفقا لـ:  :119س   

  سرعة االختراعات واالبتكارات للسلع الجديدة. 

 

 بــ : تتسم مرحلة الظهور أو التقدم في دورة حياة المنتج :120س    

  وتتنوع سياسات التسعير يكون اإلنتاج مخصصا لالستهالك المحلي. 

 

 بــ : تتسم مرحلة النمو في دورة حياة المنتج :121س   

 الشروع في التصدير . 

 

 بــ : تتسم مرحلة النضج واالستثمار في دورة حياة المنتج :122س    

 (إعادة التوطين) الشروع في التصنيع . 

 

 أن الشروع في التصنيع في البلدان المستوردة أو )إعادة التوطين( يتم في : تشير نظرية دورة حياة المنتج الدولي الى :123س   

 . مرحلة النضج 

 

 بــ : االنحدار والتدهور واالضمحالل في دورة حياة المنتجتتسم مرحلة  :124س   

 منافسة حادة ( . ظهور منافسون جددو انخفاض المبيعات ( 

 

 : )االستثمار في الخارج( التي تدفع الشركات نحو االستثمار األجنبي غير المباشرةمن األسباب : 512س    

 النزعة الجماعية . بروز 

 الحوافز الحكومية . زيادة 

  . المبيعات و األرباح 

 

 من األسباب المباشرة التي دفعت الشركات نحو االستثمار األجنبي : :126س   

 . تجنب الحواجز الجمركية و الرسوم و الضرائب 

  تكاليف اإلنتاج .تقليل 

 . ضمان التزود بالمواد الخام أو السلع الوسطية 

 . تعزيز القوة التنافسية والتسويقية 

 

 ( :األجنبيمن محددات االستثمار في الخارج ) :127س   

 . حجم و نمو السوق 

 . االستقرار السياسي 

 . البنى الهيكلية 

 . متغيرات السياسات 

 

 الخارجية :من مشاكل االستثمارات  :128س   

 . عدم وجود استقرار سياسي 



 : من محددات االستثمار الخارجي الذي يطرح إشكالية لدى المستثمر بالنسبة للدول النامية :129س   

  البنى الهيكلية .واالستقرار السياسي 

 

 في األسواق الدولية :من أهم أشكال اإلنتاج : 130س  

 . االستثمار المشترك 

 . الترخيص 

  السوق األجنبي .اإلنتاج في 

 

 يندرج ضمن مفهوم بيئة األعمال : :131س    

 .البيئة الخاصة أو التنافسية 

 البيئة الخارجية الكلية .  

 يتم تقسيم بيئة األعمال الى : :132س    

 . البيئة الخارجية العامة 

 . البيئة الخارجية الخاصة 

 

 البيئة التنافسية تقع ضمن : :133س    

  الخاصة .البيئة الخارجية 

 

 عدد ابعاد بيئة االعمال الدولية : :134س    

 . ثالثة 

 

 من ابعاد بيئة االعمال الدولية :: 135س     

 البعد السياسي والقانوني . -1

 البعد االجتماعي والثقافي . -2

 البعد االقتصادي . -3

 

 البعد االقتصادي هو أحد أبعاد بيئة األعمال الدولية ويشتمل على :: 136س      

 . التطور االقتصادي 

 . األسواق 

  . التكاليف 

 

 المخاطر التي قد تتعرض إليها جميع الشركات بدون استثناء . تسمى : :137س     

 . مخاطر عامة 

 

 المخاطر التي تواجه صناعة معينة أو شركة ما أو مشروعا بعينه :: 138س     

 . مخاطر خاصة 

 

       

 

 

 



 الخارجية الخاصة :البيئة من مكونات : 139س

   

 : من مكونات البيئة الخارجية العامة :140س 

 

 
 

البيئة 

الخارجية 

العامة

البيئة 

الخارجية 

الخاصة

البيئة 

االجتماعية 

والثقافية

البيئة الدولية البيئة االقتصادية

البيئة 

الطبيعية
البيئة 

القانونية 

والسياسية

البيئة 

التكنولوجية

الزبائنالمنافسون

الموردون

الشركاء 

اإلستراتيجيون

المشرعون

العاملون

المالك

الثقافة

الهيكل التنظيمي

...

البيئة 

الداخلية

 

 

 تعتبر وحدة الشعور الوطني ومدى تنامي النزعة القومية بالبلد من مكونات : :141س

 . البيئة السياسية والقانونية 

 

 الصادرات وقد تلجأ إلى تخفيض عملتها المحلية في حالة وجود :تلجأ الدولة إلى تخفيض الواردات وتشجيع  :142س     

 . عجز 

 

 القوانين التي تخضع لها الشركات )ش.م.ج( هي :: 143س     

 القانون الدولي . -1

 قوانين البلد األم . -2

 قوانين البلد المضيف .  -3

 

 الدولية وبالتحديد ضمن : تعتبر الرسوم والضرائب من العوامل التي تقع ضمن ابعاد بيئة االعمال :145س     

 . البعد السياسي والقانوني 

 

 المخاطر التي تؤثر على ملكية الشركات وعملياتها تقع ضمن :: 146س

 . المخاطر السياسية الخاصة 

 

 : تتعلق بالعناصر والطقس والمناخ والمظهر الخارجي للسكان والثقافة المادية الجسدية : دراسة الخصائص147س      

 الفيزيقية . 



 تتعلق بالعناصر : ولية وخصوصيات كل بلد ضمن ذلك . جملة الجوانب السكانية ذات األثر الواضح على مجال األعمال الد: 148س

 الديمغرافية . 

 

 االنتماء إلى الجماعات )عرقية، قبيلة، عشيرة، دينية( حسب طبيعة كل مجتمع تعد من خصائص العناصر :: 149س

 . السلوكية 

 

 الدولي يعتبر أحد الهيئات الدولية التابعة لــ :: البنك 150س

 . االمم المتحدة 

 

 صندوق النقد الدولي يطبق عليه ما يسمى  : :151س

 . سياسة التكييف الهيكلي 

 

 سياسة التكييف الهيكلي تشترط على الدول المقترضة أن تطبيق داخلياً : :152س

 . سياسة تقشفية 

 

 إنعاش االستثمار الدولي عن طريق المشاريع اإلنتاجية هي أحدى وظائف : :153س

 . البنك الدولي 

       

 :على المستوى الدولي من المنظمات التي تعمل في تمويل التنمية واالستثمار : 154س      

 . البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 

 :على المستوى اإلقليمي : من المنظمات التي تعمل في تمويل التنمية واالستثمار 155س      

 . الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

                      . المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 

 . البنك اإلسالمي للتنمية  

   

 :على المستوى القطري : من المنظمات التي تعمل في تمويل التنمية واالستثمار 156س     

 . الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

  . الصندوق السعودي للتنمية 

       

 : في 1988ثمار تأسست عام : الوكالة الدولية لضمان االست157س      

 . كوريا الجنوبية 

 

 : هيرات في معدالت التبديل . اإلضافية على تدفقات الشركة والناتجة عن التغيالمخاطر النظامية : 158س

 . مخاطر التبديل 

 

 هي : األجلقصيرة  األسواق التي تتعامل باألوراق: 159س

 األسواق النقدية . 

 



 : هي األجل طويلة المالية األسواق التي تتعامل باألوراق: 160س

 . أسواق رأس المال 

 

 : تصدر عن البنوك والشركات هي قصيرة األجلأداة دين : 161س

 . األوراق التجارية 

 

 : من األوراق المالية المتداولة في سوق النقد ما يسمى باألوراق التجارية وهي عبارة عن :162س

 . أداة دين قصيرة األجل 

 

 شركات أو دوائر حكومية :سنوات تصدرها أفراد أو  (5ال تزيد مدتها عن ) األجلومتوسطة أداة دين قصيرة  :163س

 . الكمبياالت 

 

 : أشهر أو سنة 09أشهر إلى  06أشهر إلى  03مدتها تتراوح من  أداة دين قصيرة األجل تصدرها الحكومة :164س

 . اذونات الخزانة 

 

 : أذونات الخزانة: من مزايا 165س

 . أرباحها معفاة من الضريبة 

 . تحقق عائدا مجزيا لحامليها 

 

 : مضمونة السداد من البنك التجاريتكون و تصدرها الشركات التجارية التي دينالأدوات : 166س

 القبوالت المصرفية . 

 

 أن ممارسات االعمال عبر الحدود الوطنية يعني التعامل مع أكثر من عملة واحدة وهنا ستواجه :: 167س      

 . مخاطر التبديل 

 

 يكون : : في نموذج التقسيم الوظيفي167س      

 . مدير التسويق مسؤال عن االسواق الخارجية والمحلية 

 

 من مزايا نموذج التقسيم الوظيفي : :168س     

 . يناسب الشركات التي لها خطوط إنتاج قليلة ومتكاملة 

 . يقلل من تكرار المهام وتشتيت الجهود 

 . تمركز القرار 

       

 يقوم التقسيم السلعي على أساس : :169س     

  إدارة مستقلة لكل سلعة أو خط إنتاجي أو مجموعة متشابهة من السلع .وجود 

 

 

 



 من مساوئ نظام المصفوفة : :170س

 الغموض في السلطة . 

 كثرة اللقاءات والنقاشات الطويلة . 

 

 : من مزايا نظام المصفوفة :171س

  السرعة والمرونة. 

  لمهارات اإلداريةاتطوير . 

 كسر الحواجز الجغرافية . 

 الوظائف للعاملين توسيع . 

 

 : عندما تكون تلجأ الشركات الى تعديل هيكلها عندما تكون أعمالها الدولية بالنسبة ألعمال الشركة ككلال : 172س     

  5أقل من . % 

 

 : عندما تكون تلجأ الشركات الى تعديل هيكلها عندما تكون أعمالها الدولية بالنسبة ألعمال الشركة ككل :173س

  50أو  %40مابين% . 

 

 : ....................تمنح الشركة مرونة في االنتقال من نموذج تنظيمي الى أخر .174س

 . الكوادر المؤهلة 

 

 :نظام متكامل يتم من خالله تحديد رسالة الشركة في المستقبل  :175س

 التخطيط االستراتيجي . 

 

 بكونها :اإلدارة اإلستراتيجية تتصف  :176س

 عملية قبلية . 

  عملية مستمرة حالية ومستقبلية. 

  دينامكية متواصلة . 

  التخطيط االستراتيجي مشتملة على  . 

 

 من مزايا إستراتيجية التملك التام  :: 177س

 . تعد الطريقة األسرع لتحقيق تواجد مميز في السوق 

 . تحقيق الربحية 

  .أمر تفضله الشركات متعددة الجنسيات 

 

 : عنيل اتفاقية قصيرة األجل . تالشركات المتنافسة أو غير المتنافسة في شكاتفاقية تعاونية بين : 178س

 . التحالف االستراتيجي 

        

  لتصنيع وتسويق النظام الرقمي المدمج  Matsushitaبتحالف استراتيجي مع منافستها شركة  Philipsقامت شركة  :179س       

 بمثابة إجراءا : فبهذا الشكل يعتبر التحالف                 

 . تكتيكي 

 

 



 أنه يجب تصميم وإعداد سياسات ونشاطات إدارة الموارد البشرية بشكل يحقق : Michael Alvertيرى : 180س      

 . التناغم والتناسق 

 

    عندما ترغب الشركات المتعددة الجنسيات في استقطاب أفضل المهارات اإلدارية والفنية المحلية العاملة في الشركات : 181س       

 : البلد المضيف فأنها الوطنية في                   

  تعويضات وحوافز مرتفعة .تقدم 

 

 :على قليل التكاليف تكون مهتمة بمزايا وعروض العمل المحليعندما تعتمد الشركات متعددة الجنسيات في مجال التدريب  :182س       

 إستراتيجية التكامل البسيطة . 

 

 تتوفر للشركة متعددة الجنسيات مجموعة من المصادر األساسية للتوظيف من مواطني :: 183س        

 . البلد األم والبلد المضيف والبلد الثالث 

 

 توظف الشركات متعددة الجنسيات اعداد هائلة من الموظفين غالبيتهم من :: 184س        

 . الدول النامية 

 

 في االستراتيجية الظرفية يكون هناك أهتمام بــ :: 185س       

 . حجم ونوعية التدريب 

 

 البشرية :من التأثيرات المباشرة االيجابية التي تحدثها االستثمارات األجنبية على الموارد : 186س       

 . أجور أعلى مقابل زيادة في اإلنتاجية 

 

 يطلق عليها :بإيجاد األموال اإلدارة المالية التي تهتم : 187س       

 . تمويل الشركات 

 

 عليها : المتاحة يطلقبإدارة األموال اإلدارة المالية التي تهتم  :188س      

 . إدارة االستثمار 

 

 أمام المحاسبة الدولية : من المشاكل المطروحة: 189س      

 . ترجمة العمالت 

 . توحيد الحسابات 

 . معاملة اسم الشهرة 

  . تفاصيل العمليات المحاسبية 

  . التضخم 

 

 من مصادر تمويل الشركات الدولية :: 190س      

 التمويل بالدين . -1       

 التمويل من خالل حقوق المساهمين . -2       

 ة التدفق النقدي .التمويل بإدار -3       

 التمويل بالمصادر الداخلية لألموال . -4       

 

 



 : هو امرات الدول خارج مقرها الرئيس قيام الشركات بطرح أسهمها في بورص :191س   

 . ال يزال في بدايته وحجمه قليل نسبيا 

 

 : األموال بين فروعها من خاللعندما تنتهج الشركات الدولية سياسة سعر التحويل فأنه يتم تحويل : 192س    

 . تخفيض االسعار أو تضخيمها 

 

 : التضخم في األسعار: 193س

 األصول المالية . ينخر من قيمة 

 

 يؤدي التغير في أسعار العمالت إلى : :194س

 . االنكشاف المحاسبي 

  . انكشاف التبادل 

  . االنكشاف االقتصادي 

 

 يعبر عن : البيانات الماليةترجمة التغيير الذي يحدث عند : 195س

 . االنكشاف المحاسبي 

 

 يعبر عن : الدائنة أو المدينةالتغير في قيمة الحسابات  :196س      

 . انكشاف التبادل 

 

 يعبر عن : في سعر العملة على عملياتها المستقبلية والذي يؤثر ككلالتغيير في قيمة الشركة  :197س      

 . االنكشاف االقتصادي 

 

 كلما طبقت ميزة التنوع أي زاد عدد الشركات المستثمر في المحفظة االستثمارية كلما : :198س      

 . استقر الدخل وتدنت المخاطر 

 

 ،بالنسبة   اختالف التصاميم،  قضايا التلوث البيئي،  المعايير الخاصة بالجودة واألمن والسالمةاحترام ،  اإلنتاجتعتبر تقنية : 199س     

 للتسوق الدولي تعد إحدى سياسات :                

 . المنتج 

 

 من أهداف المناطق الحرة :: 200س      

 . جذب االستثمارات األجنبية 

  الحوافز .تقدم 

 الصادرات . زيادة د األجنبي من خالل توفير النق 

   خلق فرص عمل. 

  تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية . 

  والخبرة الفنية واإلدارية .نقل التكنولوجيا 

 . تعزيز الحركة التجارية من خالل استخدام موارده المحلية 

  والخدمات النقلتنشيط قطاعي  . 

   

 


