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 اٌّؾبٙوح األٌٚٝ                                  

 

 

: االكاهح اٌل١ٌٚخ فالي اٌؼمٛك اٌضالس اٌّب١ٙخ ِب٠ٍِٟٓ اٌَّبد اٌزٟ ١ِيد *   

إٌّٛ اٌَو٠غ ٌٍْووبد ا١ٌٕٛٛخ-أ   
أفزبػ االٍٛاق اٌّؾ١ٍخ-ة  

 ط-اٌزلفمبد اٌزغبه٠خ ٚاٌّب١ٌخ ث١ٓ االٍٛاق اٌؼب١ٌّخ
ارفبل١خ اٌزغبه٠خ اٌؼب١ٌّخ-ك  

 

أفزبػ األٍٛاق أكٜ اٌٝ ................. ث١ٓ األٍٛاق اٌؼب١ٌّخ*   

أفزبػ األٍٛاق اٌّؾ١ٍخ-أ  

 ة-ّٔٛ ؽغُ اٌزلفمبد اٌزغبه٠خ ٚاٌّب١ٌخ

رطٛه اٌزىٌٕٛٛع١ب-ط  

ى٠بكح ػلك اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد-ك  

 

:األف١وح ػمٛك اٌضالصخ فالي اٌل١ٌٚخ اٌؼاللبد ١ِيد اٌزٟ اٌَّبد ِٓ  *  

 اٌل١ٌٚخ ٌألػّبي ٚاٌّزيا٠ل اٌَو٠غ إٌّٛ-أ 

 اٌل١ٌٚخ األػّبي ِغبي ٚرمٍٔ أؾَبه -ة

 اٌؼب١ٌّخ األٍٛاق أغالق -ط

 .اٌل١ٌٚخ ثبألػّبي ِمبهٔخ اٌّؾ١ٍخ ٌألػّبي اٌّزيا٠ل إٌّٛ-ك 

 

 :اٌٝ ٚاالٍزضّبهاد اٌزغبهٞ اٌزجبكي ِغبالد فٟ اٌل١ٌٚخ ٌألػّبي ٚاٌّزيا٠ل اٌَو٠غ إٌّٛ ٠ؼيٜ*

 العالمٌة األسواق انفتاح -أ
 والمعلوماتٌة الصناعٌة التكنولوجٌا-ب 

 المالٌة المراكز انتشار-ج 

 ذكر ما جمٌع-د 

 

 :٠ؼيٞ إٌّٛ اٌَو٠غ ٚاٌّزيا٠ل ٌالػّبي اٌل١ٌٚخ ٚاالٔفزبػ ػٍٝ االٍٛاق اٌؼب١ٌّٗ*

 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌٖٕبػ١ٗ ٚاالٔزبط-أ

 ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبر١ٗ ٚاالرٖالد االٌىزو١ٔٚٗ ٚاالػال١ِٗ -ة

 أزْبه اٌّواوي اٌؼب١ٌّٗ -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك
 

 : الدولٌة لألعمال والسرٌع الهائل بالنمو عاللة له لٌس التالٌة العوامل احد*

   والخدمات السلع على المتزاٌد العالمً الطلب- أ
   المالٌة المراكز انتشار- ب
  المعلوماتٌة التكنولوجٌا- ج
 واإلنتاج الصناعٌة التكنولوجٌا- د
 

 :اكٜ ّٔٛ ؽغُ اٌزلفمبد اٌزغبه٠ٗ ٚاٌّب١ٌٗ ث١ٓ االٍٛاق اٌؼب١ٌّٗ اٌٝ *

 أفزبػ االٍٛاق اٌّؾ١ٍٗ -أ

 أفزبػ االٍٛاق اٌؼب١ٌّٗ-ة

 رطٛه اٌزىٌٕٛٛع١ب -ط

 ى٠بكٖ ػلك اٌْووبد ِزؼلكٖ اٌغ١َٕبد-ك 

 

 :رغبهٞ ٌّٕزظ اٚ فلِٗ ٠ى٠ْٛمٖل ثـ أػّبي اٌل١ٌٚٗ أٞ ْٔبٛ اٍزضّبهٞ اٚ *

 كافً ٔطبق اٌلٌٚخ اٌٛاؽلٖ-أ

 فبهط ؽلٚك اٌجٍل اٌٛاؽل -ة

 فبهط اٌجٍل االَ ٌٍْووبد اٌىج١وٖ ٚرّزٍه ٚؽلاد رْغ١ٍ١ٗ فٟ اٌلٚي ا١ٌّٚفٗ -ط

 ة+ط -ك

 

 :ا١ٌٕٛٛخٚمٌه ؽلٚك٘ب ػجو أػّبي ِٕظّخ أٞ ثٗ رمَٛ اٌنٞ اٌقلِٟ أٚ اٌزغبهٞ إٌْبٛ مٌه أٔٙب ػٍٝ اٌل١ٌٚخ األػّبي Shiva ػوف*

 دول 11 من ألكثر- أ

 فمط لدولتٌن- ب

     دولتٌن من ألكثر- ج

 )االعبثٗ ٌلٌٚز١ٓ اٚ اوضو( ذكر مما لٌست د

 
من السمات التً مٌزت العاللات الدولٌة خالل الثالث عمود األخٌرة هو 

فً مجاالت التبادل التجاري  لألعمال الدولٌة النمو السرٌع و المتزاٌد
 (.التدفمات التجارٌة والمالٌةو االستثمارات و األدوات المالٌة ) 

و ٌعزى هذا النمو فً حجم التدفمات التجارٌة و المالٌة بٌن األسواق 
و النمَو على بعضها البعض  انفتاح األسواق العالمٌةالعالمٌة إلى 

 فً : الهائل و السرٌع
)أسالٌب، أدوات و أنظمة اإلنتاج  اإلنتاج عٌة والتكنولوجٌا الصنا-1

 الحدٌثة و المتطورة(،
لدرة ) تكنولوجٌا المعلوماتٌة و االتصاالت االلكترونٌة و اإلعالمٌة-2

 ( البنون على التحوٌل الفوري لألموال
 و ظهور األسالٌب الحدٌثة إلدارتها. انتشار المراكز المالٌة-3

 

 مفهوم األعمال الدولٌة :
إن الممصود بمصطلح األعمال الدولٌة أي نشاط استثماري أو 

ٌتعدى مداه و انتشاره تجاري لمنتج أو تاجر لسلعة أو خدمة 
 الحدود الجغرافٌة لبلد ما. 
  كما عرفت أٌضا على أنها:

تمتلن وحدات األنشطة التً تموم بها الشركات الكبٌرة التً ”
 “.البلد األم(تشغٌلٌة خارج بلدانها األصلٌة )

 

( تعرٌفShiva Ramu:حٌث ٌعرفها على أنها ) 
 “.لدولتٌن أو أكثرأي نشاط تجاري أو خدمً تموم به أي منظمة أعمال عبر حدود وطنٌة ” 
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 : رّزبى ، ِزٕٛػخ اٍزضّبهاد أٚ رغبه٠خ أْٔطخ ّىً فٟ ِقزٍفخ كٚي ِٓ ِْٕآد ٚ أفواك ث١ٓاْ االػّبي اٌل١ٌٚخ رزُ *

 ثبٌل٠ٕب١ِى١خ  -ا

 اٌَوػخ  -ة

 اٌل٠ِّٛخ-ط 

 ع١ّغ ِب موو-ك 

 

 االْٔطخ اٌزغبه٠خ ٚاالٍزضّبهاد اٌّزٕٛػخ ٌٍْووبد اٌىج١وح اٌزٟ رؼًّ فٟ كٚي ِقزٍفخ رّزبى ثـ:*

 اٌل٠ِّٛخ-أ

 اٌؼًّ اٌّئلذ -ة

 اٌّغبىفخ-ط

 إٌغبػ-ك

 

 : اٌّجبّو األعٕجٟ االٍزضّبه ٠ىْٛ أْ ثل ال*

 ِٚؾلك ًٍِّٛ -أ

 ٍٕٚلاد أٍُٙ أّىبي فٟ -ة

 اٌّئٍَخ َِبه ػٍٝ اٌزؤص١و ؽك ) اٌّجبّو االٍزضّبه ٕبؽت( ٌٖبؽجٗ ١ٌٌ -ط

 موو َ ع١ّغ -ك

 اٚ

 ِٚؾلك ًٍِّٛ -أ

 ٍٕٚلاد أٍُٙ أّىبي فٟ -ة

 اٌّئٍَخ َِبه ػٍٝ اٌزؤص١و ؽك ) اٌّجبّو االٍزضّبه ٕبؽت( ٌٖبؽجٗ ١ٌٌ -ط

 فٟ ّىً ٍٕلاد -ك

 

 : اٌّجبّو ٘ٛاالٍزضّبه *

 .اِزالن أٍُٙ فٟ اٌْووخ-.أ 

 ّووبد ػبٍِخ اٚ َِبّ٘خ اِزالن إٔٛي ٍٍِّٛخ فٟ -.ة 

 .أ + ة -ط 

 .١ٌٌ ِّب ٍجك -ك 

 

 بشكل ........... خارجٌة أصول وتملن شراء المباشر األجنبً االستثمار  مفهوم حسب للمستثمر حك*

  سرٌع - أ
  مباشر - ب
  مباشر غٌر - ج
 ومحدد ملموس - د
 

 :٠ّٚىٓ اٌزؤص١وػٍٝ َِبه ٘نٖ اٌْووبد فٟ االٍزضّبه االعٕجٟ ....... ٠ؾك ٌٍَّزضّو رٍّه إٛه فبهع١خ فٟ ّووبد َِبّ٘ٗ *

 غ١و اٌّجبّو-ا

 اٌؼبٌّٟ -ة

 اٌٖٕبػٟ-ط

 اٌّجبّو -ك

 

 : ّبه االعٕجٟ غ١و ِجبّوالثل اْ ٠ىْٛ االٍزض*

 ًٍِّٛ ِٚؾلك-أ

 فٟ ّىً اٍُٙ ٍٕٚلاد -ة

 ٌٗ ؽك اٌزؤص١و ػٍٝ َِبه اٌْووٗ اٌَّزضّو ف١ٙب -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

:ال ٠ّىٕٗ اٌزؤص١و فٟ َِبه ٘نٖ اٌْووخاالٍزضّبه األعٕجٟ ...٠ىْٛ ٌٍَّزضّو ؽمب فٟ اكاهح اٌْووخ ٚفٟ *  

اٌّجبّو-أ  

 ة-غ١و اٌّجبّو
اٌّْزون-ط  
ٟاٌلٌٚ-ك  

 
 
 

أو استثمارات متنوعة اذن فهً معامالت بٌن أفراد و منشآت من دول مختلفة فً شكل أنشطة تجارٌة 
 وٌمكن التؤثٌر علٌها بؤشكال مختلفة؛ وهو ما ٌشكل مجاال إلدارة األعمال الدولٌة.. تمتاز بالدٌمومة

 

 اٌّجبّو:ِفَٙٛ االٍزضّبه األعٕجٟ 

٘ٛ ّواء ٚرٍّه إٔٛي فبهع١خ فٟ ّووبد ػبٍِخ أٚ 

٠ّىٓ  ًٍِّٛ ِٚؾلكأٞ اِزالن ّٟء ،  اٌَّبّ٘خ ف١ٙب

اٌَّزضّو ِٓ اٌزؤص١و ثلهعخ ِب ػٍٝ َِبه إٌّْؤح اٌَّبُ٘ 

 ف١ٙب.

 

 :غ١و اٌّجبّواالٍزضّبه األعٕجٟ 

رٖله٘ب ِئٍَخ أعٕج١خ  ّىً أٍُٙ أٚ ٍٕلاد٠ٚىْٛ ثْواء أٚهاق ِب١ٌخ فٟ 

ال ٠ّىٕٗ ِٓ اٌزؤص١و فٟ غ١و ِجبّو  ٠ٚىْٛ ٌٖبؽجٗ ؽكأفوٜ ، ٠َزٙلف اٌوثؼ 

 َِبه اٌّئٍَخ.
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 أْ رٍّه اٌْووخ ألٕٛي ِب١ٌخ وبألٍُٙ ٚإٌَلاد فٟ ثٍل آفو ٠َّٝ ثبالٍزضّبه األعٕجٟ :*

 اٌقبهعٟ-أ

 اٌّجبّو-ة

 اٌّزؼلك-ط

 اٌّجبّو غ١و-ك

 

 أْ ّواء أٚهاق ِب١ٌخ فٟ ّىً أٍُٙ أٚ ٍٕلاد رٖله٘ب ِئٍَخ أعٕج١خ أفوٜ ٠َّٝ:*

 االٍزضّبه األعٕجٟ اٌّجبّو-أ

 االٍزضّبه األعٕجٟ غ١و اٌّجبّو-ة

 االٍزضّبه اٌّبٌٟ اٌلٌٟٚ-ط

  االٍزضّبه ٠ًٛٛ اٌّلٜ-ك

 

 رز١ّي ٟٚ٘ ثٍل ِٓ أوضو فٟ الزٖبك٠خ أْٔطخ فٟ رزؾىُ أٚ رّزٍه اٌزٟ ٟ٘ اٌل١ٌٚخ اٌْووخ*

 ثٍل ِٓ أوضو فٟ أزبع١خ ٛبلبد ثبِزالوٙب -أ 

 اٍزوار١غٟ ِقيْٚ اِزالوٙب -ة 

 ك ٚ أ- ط 

 ٚاألفىبه ٚاٌٍَغ ٚاألفواك األِٛاي ٌٕمً اٛبها   رْىً -ك 

 

 : ٌكون التً هً الدولٌة الشركة*

  موطنها فً اعمالها محور -أ
  العمالها موطن من اكثر تتخذ -ب
  العمالها والنظرة التوجه حٌث من محدد موطن لها لٌس-ج 
مماذكر لٌست -د  
 

:اٌْووخ ... ٟ٘ اٌزٟ رىْٛ لبػلح ِؾٛه أػّبٌٙب فٟ ٕٚٛٙب االَ*  

أٞ ِٓ أٔٛاع اٌْووبد اٌزب١ٌخ ٠ىْٛ لبػلح ِٚؾٛه أػّبٌٙب فٟ ِٕٛٛٙب*  

  األَ : 
ػبثوح اٌمبهاد-أ   

خاٌؼب١ٌّ-ة    
ِزؼلكح اٌغ١َٕبد-ط    

 ك-اٌل١ٌٚخ
 

 **ِبٌم١زٗ فبّٔٙب رٙزُ ثؤِٛه ِٕٙب :ػٕلِب رزقن اٌْووبد اٌل١ٌٚخ  لواه٘ب ٌٍؼًّ فبهط ؽلٚك٘ب ا١ٌٕٛٛخ *

 اٌملهح ػٍٝ اإلٔزبط فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف.-ا 
 اٌملهح ػٍٝ االؽزفبظ ثبألهثبػ ٚرؾ٠ٍٛٙب.-ة 
 .أ + ة -ط
 .١ٌٌ ِّب ٍجك-ك 

 

   : رىْٛ اٌزٟ ٟ٘ اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووخ*

 ِٕٛٛٙب فٟ أػّبٌٙب ِؾٛه -ا

 ألػّبٌٙب ِٛٛٓ ِٓ أوضو رزقن   -ة
 ألػّبٌٙب ٚإٌظوح اٌزٛعٗ ؽ١ش ِٓ ِؾلك ِٛٛٓ ٌٙب ١ٌٌ  - ط
 موو ِّب ١ٌَذ-   ك

 

 اٌْووخ ِزؼلكح اٌغ١َٕخ ٟ٘ اٌزٟ ٠ىْٛ ِؾغٛه اػّبٌٙب فٟ:*

 ِٕٛٛٙب-أ

 اوضو ِٓ ِٛٛٓ-ة

 فٟ اٌجٍلاْ ا١ٌّٚفخ-ط

 ِؾٖٛه فٟ اٌٖٕبػبد اٌضم١ٍخ-ك

 

 

 

 

 

 اٌْووخ اٌل١ٌٚخ :

ٟ٘ اٌزٟ رّزٍه أٚ رزؾىُ فٟ أْٔطخ الزٖبك٠خ فٟ أوضو ِٓ ثٍل، ٍٛاء ِٓ 

 فالي االٍزضّبهاد اٌّجبّوح أٚ غ١و اٌّجبّوح . 

 : ) ٕفبرٙب (امْ ٟ٘ 

. رّزٍه ٛبلخ أزبع١خ فٟ أوضو ِٓ ثٍل 

. رل٠و ٛبلبرٙب ٚفوٚػٙب ٚفمب الٍزوار١غ١خ ٚاؽلح 

ٚاٌٍَغ ٚاألفىبه ، ٍٛاء ث١ٓ  رْىً اٛبها ٌٕمً األِٛاي ٚاألفواك

 هئبٍزٙب ٚفوٚػٙب أٚ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ىثبئٕٙب ٚاٌْووبد األفوٜ .

١ّ٠ي ثؼ٘ اٌّقز١ٖٓ ػِّٛب فٟ اكاهح األػّبي ِب ث١ٓ األٔٛاع اٌضالصخ اٌزب١ٌخ  

 ٌٍْووبد اٌل١ٌٚخ:

 

لبػلح ِٚؾٛه أػّبٌٙب فٟ ٚرىْٛ (: I. Company)اٌل١ٌٚخ ٌْووخ ا(1

 ِٕٛٛٙب؛

ٟٚ٘ اٌزٟ رزقن أوضو ِٓ  (:M. Company)اٌْووخ ِزؼلكح اٌغ١َٕبد (2

 ِٛٛٓ ٌٙنٖ األػّبي؛

ٟٚ٘ ِوؽٍخ ِزملِخ ال ٠ٖجؼ ف١ٙب  (:G. Company) اٌؼب١ٌّخاٌْووخ (3

 .ِٛٛٓ ِؾلك ٌٍْووخ ِٓ ؽ١ش اٌزٛعٗ ٚإٌظوح ألػّبٌٙب
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 : ػٍٝ Multinational Company ٠طٍك ػٍٟ ِٖطٍؼ*

 :ِٓ ِٛٛٓ الػّبٌٙب رَّٝ اٌْووبد اٌٟ رزقن اوضو *

 اٌْووخ اٌل١ٌٚٗ-أ

 اٌْووخ ِزؼلكٖ اٌغ١َٕبد -ة

 اٌْووخ اٌؼب١ٌٍّٗ -ط

 اٌْووخ ػبثوٖ اٌمبهاد -ك

 

 ػٓ ٠ؼجو ألػّبٌٙبإٌظوح ٚاٌزٛعٗ  ؽ١ش ِٓ ِؾلك ِٛٛٓ اٌْووخ ٌٙنٖ ف١ٙب ٠ٖجؼ ال ِزملِخ ِوؽٍخ ػٓ ٠ؼجو اٌنٞ اٌل١ٌٚخ اٌْووبد ٔٛع*

 :ثبٌْووخ

 االفزٖبٕبد ِزؼلكح -أ 

 اٌضمبفبد ِزؼلكح -ة 

 اٌغ١َٕبد ِزؼلكح- ط 

 اٌؼب١ٌّخ- ك 

 

 :٠ٍٟ ِب اٌل١ٌٚخ األػّبي أٔٛاع ِٓ*

 اٌّجبّوح ٚغ١و اٌّجبّوح األعٕج١خ االٍزضّبهاد اٌقبهع١خ، اٌزغبهح -أ 

 ط ٚ أ -ة 

 اٌّْزووخ االٍزضّبهاد اٌزٖل٠و، ػمٛك ٚاٌز١ٕٖغ، اإلكاهح ػمٛك اٌّفزبػ، ر١ٍَُ اٌزواف١ٔ،-ط 

 رنوو ٌُ أفوٜ ػٛاًِ ٠ٛعل -ك 

 

 :٠ؼجو ػٓ   Foreign Tradeاْ ِٖطٍؼ *

 االٍز١واك -أ

 اٌز١ٕٖغ االعٕجٟ -ة

 اٌزغبهٖ اٌقبهع١ٗ - ط 

 اٌٖبكهاد اٌل١ٌٚٗ -ك 

 

 : اٌل١ٌٚخ األػّبي أْ ٘ٛ اٌّؾ١ٍخ ٚاألػّبي اٌل١ٌٚخ األػّبي ث١ٓ اٌفوق*

 ا١ٌٕٛٛخ ؽلٚك٘ب رزؼلٜ رغبه٠خ ْٔبٛبد ٌٙب -أ

 األَ اٌجٍل ٚفبهط كافً ْٔبٛبد ٌٙب -ة

 ة  +أ- ط

 ٕؾ١ؼ غ١و ِب موو ع١ّغ -ك

 

ٌٟٚ ػٕلِب رمَٛ ّووخ اعٕج١ٗ ثبٌَّبػ ٌْووٗ افوٜ فٟ ثٍل افو ثبٍزؼّبي رم١ٕزٙب ٚاٍّٙب اٌزغبهٞ ِمبثً ػ١ٍٙب فبْ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌزؼبًِ اٌل*

 : ٠طٍك ػ١ٍٙب

 فبْ األعٕج١خ رلفغ ٌٍْووخ هٍَٛ ِمبثً رغبهٞ اٍُ ثبٍزقلاَ اٚ ٛٛهرٙب ِؼ١ٕخ رم١ٕخ ثبٍزؼّبي ِب ثٍل فٟ ٢فوٞ أعٕج١خ ّووخ رَّؼ ػٕلِب*

 : ػ١ٍٗ ٠طٍك اٌل١ٌٚخ االػّبي ِٓ إٌٛع ٘نا

 ر١ٍَُ اٌّفزبػ-أ

 اٌفؤْب٠ي -ة

 ػمل ر١ٕٖغ -ط

 اٌزواف١ٔ -ك
 

٘نٖ  ِٓ أٛاع االػّبي اٌل١ٌٚخ ِب٠ؼوف ثـ...................... ٚاٌنٞ ٠ؼٕٟ اْ رَّؼ اٌْووخ االعٕج١خ ألفوٜ ثبٍزؼّبي رم١ٕخ ِؼ١ٕخ ٛٛهرٙب*

 اٌْووخ االعٕج١خ أٚ ثبٍزقلاَ اٍُ رغبهٞ ٍِه ٌزٍه اٌْووخ ِمبثً اربٚح رلفؼٙب اٌْووخ اٌّؾ١ٍخ:

 االكاهٞاٌؼمل -أ
 ػمل اٌز١ٕٖغ-ة

 ر١ٍَُ اٌّفزبػ-ج

 اٌزوف١ٔ-ك
 

 :ة ٍ ّٝ مٌه أْ ِٕٗ عيء أٚ وبِال ِْوٚػب ثؤٔٙبء  ِب ثٍل فٟ ألفوٜ أعٕج١خ   ّووخ اٌلٌٟٚ  ػٕلِب رزؼٙل اٌؼًّ فٟ*

 :اٌزْغ١ً ٚؽزٝ ِوؽٍٗؽَت االرفبق ِٓ ِواؽٍٗ اال١ٌٚٗ فٟ ػمٛك ..... رزؼٙل ثّٛعجٗ اٌْووخ االعٕج١ٗ ثبوّبي اٌّْوٚع اٚ عيء ِٕٗ *

 اكاهٞ ػمل -أ

 روف١ٔ -ة

 ِفزبػ ر١ٍَُ-ط 

 ر١ٕٖغ ػمل-ك 

 

 أٔٛاع األػّبي اٌل١ٌٚخ :

 (؛Foreign. Trade)اٌزغبهح اٌقبهع١خ(1

 .D)االٍزضّبهاد األعٕج١خ اٌّجبّوح(2

Foreign. Investment؛) 

 (I.F.I)اٌّجبّوحاألعٕج١خ غ١و  االٍزضّبهاد(3

 أٔٛاع أفوٜ ٌألػّبي اٌل١ٌٚخ :

 اٌزوف١ٔ .(1

 ر١ٍَُ اٌّفزبػ (2

 ػمٛك اإلكاهح (3

 غػمٛك اٌز١ٕٖ(4

 ػمٛك اٌزٖل٠و )اٌٛوبٌخ ( (5

 اإلٍزضّبهاد اٌّْزووخ (6

ٚثّٛعت ّىٍٗ اٌوئ١َٟ فبْ اٌْووخ األعٕج١خ )ِضال وٛوبوٛال، فٕبكق ١ٍ٘زْٛ...( رمَٛ ثبٌَّبػ  اٌزوف١ٔ :-1

رم١ٕخ ِؼ١ٕخ ٛٛهرٙب اٌْووخ األعٕج١خ أٚ ثبٍزقلاَ اٍُ رغبهٞ ٍِه ٌزٍه اٌْووخ ٌْووخ أفوٜ فٟ ثٍل أفو ثبٍزؼّبي 

 ِمبثً اربٚح رلفؼٙب اٌْووخ اٌّؾ١ٍخ .

 

ٕ٘ب رزؼٙل ّووخ أعٕج١خ ثبوّبي ِْوٚع ثىبٍِخ أٚ عيء ِٕٗ ػٍٝ ؽَت االرفبق ٚرٕف١ن مٌه ر١ٍَُ اٌّفزبػ :-2

 اٌّْوٚع ِٓ ِواؽٍٗ األ١ٌٚخ ؽزٝ ِوؽٍخ اٌزْغ١ً .
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 :آخر  بلد فً  لمنشؤة إدارتها نظٌر األرباح أو نصٌباً من أتعابا األجنبٌة الشركة تحصل..............  فً*

   المفتاح تسلٌم- أ
  التصدٌر عمود- ب
  اإلدارة عمود- ج
 التصنٌع عمود- د
 

  : ػٍٝ ٠ٚؼزّل اٌزوف١ٔ أّىبي أُ٘ ِٓ اإلكاهٞ اٌؼمل ٠ؼزجو*

 ) اٌزواف١ٔ(   اٌزغبه٠خ ٚاٌؼالِخ االٍُ ثبٍزقلاَ اٌَّبػ- أ 

 ِؼ١ٓ أعو ِمبثً ٚاٌقلِبد اٌٍَغ رٕٛع  -ة

 ٕبؽجٗ اٌٝ اٌّْوٚع ر١ٍَُ ثؼل٘ب ٠زُ ٌفزوح اٌّْوٚع ٚرْغ١ً أْبء اٌغ١َٕبد اٌّزؼلكح اٌْووخ رزٍَُ -ط

 ِؼ١ٓ أعو ِمبثً ٚرْغ١ٍٗ اٌّْوٚع ثبكاهح اٌْووخ اٌزياَ-ك 

 

 ش:ٌبفٟ االٍزضّبهاد ....رمَٛ اٌْووخ اٌل١ٌٚخ ِغ ّووخ ك١ٌٚخ افوٜ ثزٕف١ن ِْوٚع فٟ ثٍل ص*

اٌّجبّوح-أ   
اٌل١ٌٚخ-ة   

 ط-اٌّْزووخ

غ١و اٌّجبّوح-ك  

 

 :٘ٛ اٌّْزووخ اٌل١ٌٚخ اٌّْوٚػبد اكاهح ثلائً ّٙٓ ٠لفً ال اٌنٞ األِو*

 ِْزون ثْىً اٌّْوٚع اكاهح أ 

 األوجو اٌؾٖخ ٕبؽت ف١ٙب ١ٙ٠ّٓ اٌزٟ اإلكاهح ة 

   األٕغو اٌؾٖخ ٕبؽت ف١ٙب ١ٙ٠ّٓ اٌزٟ اإلكاهح ط 

 ا١ٌّٚف اٌجٍل ؽىِٛخ اٌٝ رٛوً اٌزٟ اإلكاهح ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :احتكار  ضمن ٌمع ذلن فؤن البضائع وكمٌة البٌع اسعار وعلى التصرٌف اسواق تماسم على الشركات من مجموعة تتفك عندما*

  السندٌكات- أ
  الكارتل- ب
  التروست- ج
 الكونسورتٌوم– د
 

 ... اٌزىزً كهعخ ؽ١ش ِٓ رؼل اٌزٟ اٌغ١َٕبد ِزؼلكح ٌٍْووبد االؽزىبهاد أّىبي أؽل ٟ٘ إٌَل٠ىبد*

 اٌىبهرً ِٓ رطٛها   أوضو أ 

 اٌزوٍٚذ ِٓ رطٛها   أوضو ة 

 اٌىَٛٔٛهر١َٛ ِٓ رطٛها   أوضو ط 

 ٚاٌزوٍٚزٛاٌىَٛٔٛهر١َٛ اٌىبهرً ِٓ رطٛها   أوضو ك 

 

 :االؽىزبهاد ٚاٌزىزالد فٟ االػّبي اٌل١ٌٚٗ اؽل االّىبي اٌزب١ٌٗ ٠ؼزجو ػٓ *

 اٌزوٍٚذ-أ

 االٍزضّبهاد االعٕج١ٗ-ة

 اٌْووبد ِزؼلكٖ اٌغ١َٕبد-ط

 اٌزغبهح اٌقبهع١ٗ-ك

 

 

                                         

 

 

 

 

 

ٕ٘ب رؼمل اٌْووخ ِزؼلكح اٌغ١َٕخ ارفبل١خ ِغ ّووخ ١ٕٛٚخ ػبِخ أٚ فبٕخ فٟ اٌلٌٚخ ا١ٌّٚفخ ٠زُ ثّمزٚب٘ب ل١بَ اؽل ػمٛك اٌز١ٕٖغ :-4*اٙبفخ*

ارفبل١بد أزبط  امْفٟٙ   اٌطوف١ٓ ١ٔبثخ ػٓ اٌطوف اٌضبٟٔ ثز١ٕٖغ ٚأزبط ٍٍؼخ ِؼ١ٕخ ٚهثّب ٚٙغ ػالِخ اٌْووخ األفوٜ ػ١ٍٙب ّٚؾٕٙب ا١ٌٙب. 

 ٠ٍٛٛخ األعً . ثبٌٛوبٌخ ٚرىْٛ ػبكح

 

ٌج١غ  ) اٌٛو١ً (ٟ٘ ػجبهح ػٓ ارفبل١خ ث١ٓ ٛوف١ٓ ٠مَٛ ثّٛعجٙب اؽل اٌطوف١ٓ ) اٌطوف األ١ًٕ ( ثزٛظ١ف اٌطوف اٌضبٟٔ :اٌزٖل٠و )اٌٛوبٌخ (  ػمٛك-5

رزُ  أٚ ر١ًَٙ أٚ اثواَ ارفبل١بد ث١غ ٍٍغ ِٕٚزغبد اٌطوف األٚي ٌطوف صبٌش ٘ٛ اٌَّزٍٙه إٌٙبئٟ أٚ اٌٖٕبػٟ ٠زٍمٝ اٌٛو١ً ػٌّٛخ ػٓ وً ٕفمخ

 ٚ٘ٛ ِغوك ١ٍٜٚ أٚ ِّضً ؽ١ش ٠ؾزفع اٌطوف األٚي ثؼالِزٗ اٌزغبه٠خ ػٍٝ اٌٍَغ وّب ٠ؾزفع ثٍّى١خ اٌٍَغ اٌٝ أْ رىزًّ اٌّجبكٌخ .

 

ِمبثً ثّٛعجٙب رمَٛ ّووخ أعٕج١خ ثبكاهح ِْٕؤح فٟ ثٍل أفو  ػمٛك اإلكاهح :-3

  رزٍمٝ اٌْووخ األعٕج١خ أرؼبثب  أٚ ١ٖٔجب فٟ األهثبػ، ِٚمبثً اٌم١بَ ثبإلكاهح  اعو

 % (30) ػبكح ال رزغبٚى  

 

اٌل١ٌٚخ فٟ ؽٖخ ٚثّٛعجٙب رمَٛ اٌْووخ :اٌّْزووخ اإلٍزضّبهاد -6

، ٚلل  ِْبهوخ ِغ ّووخ ك١ٌٚخ أفوٜ ٌزٕف١ن ِْوٚع فٟ ثٍل صبٌش

رلفً اٌْووخ ِزؼلكح اٌغ١َٕبد فٟ اٍزضّبه ِْزون ِغ ّو٠ه ِؾٍٟ 

 فٟ ثٍل أعٕجٟ .

 صالصخ ثلائً ٟ٘ :ٚأِبَ اكاهح ٘نٖ اٌّْوٚػبد اٌّْزووخ -

 اٌّْزووخ .اإلكاهح -1(1

 اٌؾٖخ األوجو . ٕبؽتاإلكاهح اٌزٟ ١ٙ٠ّٓ ػ١ٍٙب اٌْو٠ه -2(2

ػٓ  ف١ٙب ٌٍّْوٚع ِل٠وٖ اٌؼبَ اٌَّزمًاإلكاهح اٌَّزمٍخ اٌزٟ ٠ىْٛ -3

 أٞ ِٓ اٌْو٠ى١ٓ .

 

 أُ٘ أّىبي االؽزىبهاد ٌل٠ٕب :

 ( :Cartelاٌىبهرً )(1

 أٍؼبه اٌج١غ، ٚػٍٝ  رمبٍُ أٍٛاق اٌزٖو٠فػٍٝ إٔؾبثٙب  ٠زفكٚ٘ٛ رىزً ِغّٛػخ ِٓ اٌْووبد 

 ، غ١و أْ ٘نٖ اٌّئٍَبد رٖٕغ ٚرج١غ إٌّزغبد ثْىً َِزمً . ٠ٚؾلكْٚ و١ّخ اٌجٚبئغ اٌٛاعت أزبعٙب

 

 ( :Syndicatesإٌَل٠ىبد )(2

فؤػٚبإٖ اٌن٠ٓ ٠ٕزغْٛ  ،أوجو ٚأوضو رطٛها ِٓ اٌىبهرًرىزً ٠زىْٛ ِٓ ّووبد 

ثٖٛهح َِزمٍخ    ال ٠ؾك ٌُٙ ٚفك أؽىبَ اٌؼ٠ٛٚخ ث١غ ِٕزغبرُٙ أٚ ّواء ِٛاكُ٘ 

 ثً ٠ٌٛفْٛ ٌنٌه عٙبىا رغبه٠ب ِْزووب.األ١ٌٚخ ثؤٔفَُٙ، 

 

 ( :Trustsاٌزوٍٚذ )(3

ٚ٘ٛ اؽزىبه رٖجؼ ف١ٗ ٍِى١خ ع١ّغ اٌّئٍَبد األػٚبء ٍِى١خ ِْزووخ ، ٠ٚزمبٙٝ ف١ٗ اٌّبٌىْٛ اٌَبثمْٛ )اٌن٠ٓ 

 إٔجؾٛا َِب١ّ٘ٓ( األهثبػ ٚفمب ٌَٕجخ أٍُّٙٙ.

 ( :consortiumاٌىَٛٔٛه١ٍَٛ )-(4

أٚ اٌّئٍَبد ِٓ ِقزٍف اٌفوٚع اٌٖٕبػ١خ ٚاٌجٕٛن ٚاٌْووبد اٌزغبه٠خ  ٚ٘ٛ ارؾبك ٠زىْٛ ِٓ أوجو اٌزوٍٚزبد

 ػٍٝ أٍبً رجؼ١خ ِب١ٌخ ِْزووخ اىاء وجوٜ اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد.ّٚووبد إٌمً ٚاٌزؤ١ِٓ 
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 اٌّؾبٙوح اٌضب١ٔخ

: ْ كهاٍخ اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌٍزغبهح اٌل١ٌٚخ ٠َبػل فٟ فُٙا*  

االؽٛاي ا١ٌَب١ٍخ-أ   
 اٌّفب١ُ٘ االلزٖبك٠خ-ة

االفزالفبد اٌضمبف١خ-ط  
  ك-اٌظوٚف االعزّبػ١خ 

 

  :هو سمٌث آدم االلتصادي العالم وبروز ظهور فً ساهم من إن*

  أ -تسلسل األحداث التارٌخٌة وتراكم المعرفة الفنٌة لدٌه
تلماها التً وملالع- ب   

السٌاسٌة الضغوط- ج  

معه اآلخرٌن مساهمة- د  
 

: آكَ ١ٍّذ ٘ٛ ٕبؽت ٔظو٠خ*   

اٌّٛلغ-أ  
اٌزغبهح اٌقبهع١خ-ة  
 ا١ٌّيح اٌّطٍمخ-ط

ا١ٌّيح إٌَج١خ-ك  
  

  :اٌلٌٟٚ اٌزجبكي ل١بَ أٍجبة فَود اٌزٟ رٍه اٌزب١ٌخ إٌظو٠بد ِٓ افزو*

 إٌَج١خ ا١ٌّيح ٔظو٠خ -أ
 اٌّطٍمخ ا١ٌّيح ٔظو٠خ  -ة
 اٌزغبهٞ اٌزجبكي ٔظو٠خ -ط 

 موو  ِّب ١ٌَذ -ك 

 

 :٘ٛ اٌزغبهٞ اٌزجبكي أٍبً ثؤْ ١ٍّش آكَ ٔظو٠خ رفزوٗ*

 اٌّمب٠ٚخ -أ 
 إٌمٛك -ة 
 اٌن٘ت- ط 
 موو ِّب ١ٌَذ -ك 

 

 ٚاؽلح ِٓ ا٢رٟ ١ٌَذ ِٓ فوٚٗ ٔظو٠خ ا١ٌّيح اٌّطٍمخ :*

 .ِمب٠ٚخ اٌٍَغ ثبٌٕمل -ا
 صجبد رىٍفخ اٌٛؽلح ِّٙب وبْ ؽغُ اإلٔزبط. -ة
 ٔمً أٚ ِٛإالد.ػلَ ٚعٛك رىب١ٌف -ط 
 أزمبي ػٕبٕو اإلٔزبط ث١ٓ اٌٖٕبػبد كافً اٌلٌٚخ ثٌَٙٛخ-ك 

 

 اؽل اٌفو١ٙبد اٌزب١ٌخ ال ٠لفً ِٓ ّٙٓ فو١ٙبد اكَ ١ٍّش اٌزٟ فَود اٍجبة ل١بَ اٌزجبكي اٌلٌٟٚ:*

 اٌّمب٠ٚخ ٚصجبد اٌزىب١ٌف ٌٍٛؽلح اٌٛاؽلح ِّٙب وبْ ؽغُ االٔزبط-أ

 كافً اٌلٌٚخٌٍٙٛخ أزمبي ػٕبٕو االٔزبط -ة

 رؾو٠و اٌزغبهح ٚاىاٌخ اٌؼٛائك ث١ٓ اٌلٚي-ط

 اٍمبٛ رىب١ٌف إٌمً ٚاٌّٛإالد-ك
 

 :ِٕٙب اٌفو١ٙبد ِٓ ػلك ػٍٝ ثٕبء اٌلٌٟٚ اٌزجبكي ل١بَ أٍجبة ٠فَو أْ ١ٍّش آكَ أٍزطبع*

 االٔزبط ؽغُ وبْ ِّٙب اٌٛاؽلح اٌٛؽلح رىب١ٌف صجبد -أ
 اٌلٌٚخ كافً االٔزبط ػٕبٕو ٔمً ٌٍٙٛخ -ة
 ٚاٌّٛإالد إٌمً رىب١ٌف اٍمبٛ- ط
 موو ِب ع١ّغ -ك

 

 :اؽل اٌفو١ٙبد اٌزب١ٌٗ ١ٌٌ ٌٗ ػاللٗ ثفو١ٙبد ٔظو٠خ ا١ٌّيح اٌّطٍمٗ ٌٍؼبٌُ االلزٖبك اٌّؼوٚف اكَ ١ٍّش *

 االػزّبك ػٍٝ اٌّمب٠ٚٗ فٟ اٌزجبكي اٌزغبهٞ-أ

 اٍمبٛ رىب١ٌف إٌمً ٚاٌّٛإالد-ة

 االٔزبطٌٍٙٛٗ أزمبي ػٕبٕو -ط

 غ١بة إٌّبفَخ -ك

 

 

 : ) آكَ ١ٍّش (ٔظو٠خ ا١ٌّيح اٌّطٍمخ .1

ٌمل ؽبٌٚذ ٘نٖ إٌظو٠خ وغ١و٘ب ِٓ ٔظو٠بد اٌزغبهح اٌقبهع١خ 

  ثزف١َو أٍجبة ل١بَ اٌزجبكي اٌلٌٟٚ .

. ٕبؽت ٘نٖ إٌظو٠خ ٘ٛ االلزٖبكٞ اٌّؼوٚف آكَ ١ٍّش 

 ٚرّضٍذ فو١ٙبرٙب ف١ّب ٠ٍٟ : 

 فو١ٙبد إٌظو٠خ : -أ

ٗإٌمٛكثلي  اٌّمب٠ٚخاػزّبك اٌزجبكي اٌلٌٟٚ ػٍٝ   افزوا . 

ِّٙب وبْ ؽغُ اإلٔزبط . اٌٛؽلح اٌٛاؽلح صجبد رىب١ٌف 

ِب ث١ٓ اٌٖٕبػبد كافً اٌلٌٚخ اٌٛاؽلح  ٌٍٙٛخ أزمبي ػٕبٕو اإلٔزبط

 ٕٚؼٛثخ أزمبي ٘نٖ اٌؼٕبٕو ِب ث١ٓ اٌلٚي .

اٍمبٛ رىب١ٌف إٌمً ٚاٌّٛإالد . 

 ٌاللزٖبك .اٌؼّبٌخ  اٌزبِخ 

افزواٗ إٌّبفَخ اٌزبِخ . 

 اٌقالٕــــــــخ :

 ٓف١ّب ٌىً ِّٕٙب ف١ٗ ١ِيح ِطٍمخ اٌزقِٖٔٓ األفًٚ ٌٍجٍل٠ 

اْ كهاٍخ اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌٍزغبهح ر١ّٙل: ٔظو٠بد اٌزغبهح اٌقبهع١خ :أٚال  : 

 ٠َبػلٔب ثْىً أفًٚ ػٍٝ فُٙ ِب ٍٕٚذ ا١ٌٗ األؽٛاي االلزٖبك٠خاٌل١ٌٚخ 

 ٌّقزٍف اٌجٍلاْ.

: ٌٟػٍّب أْ اال٘زّبَ ثلهاٍخ اٌقٍف١بد اٌزبه٠ق١خ ٠وعغ اٌٝ اٌزب 

فُٙ أْ اٌظوٚف ٚاألفىبه ٚاٌّفب١ُ٘ االلزٖبك٠خ اٌزٟ وبٔذ ٍبئلح فالي (1

ِبىاي اٌىض١و ِٕٙب لبئّب  )فزوح اٌزغبه١٠ٓ(اٌمو١ٔٓ اٌَبكً ػْو ٚاٌَبثغ ػْو 

 ؽزٝ ا٢ْ

آكَ ُِٕٚٙ فبٕخ أْ رٍه اٌظوٚف أصبهد ثؼ٘ االلزٖبك١٠ٓ فٟ رٍه اٌفزوح   (2 

 .١ٍّش

اٌؼ١ٍّخ ِٓ عٙخ ٚث١بْ اٌَّبه اٌزبه٠قٟ رواوُ اٌّؼوفخ ٚ٘نا ٛجؼب فٚال ػٓ 

 ٚاٌٛلبئغ االلزٖبك٠خ ِٓ عٙخ أفوٜ . ٌزًٍََ األؽلاس
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 اْ فو١ٙخ صجبد رىب١ٌف اٌٛؽلح اٌٛاؽلح ِّٙب وبْ ؽغُ اإلٔزبط رؤرٟ ّٙٓ فو١ٙبد ٔظو٠خ:*

   ا١ٌّيح إٌَج١خ-أ

 اٌزجبكي اٌزغبهٞ-ة

 ا١ٌّيح اٌّطٍمخ-ط

  ػٛاًِ االٔزبط-ك

 

 :نظرٌة  فرضٌات ضمن كانت التامة المنافسة وافتراض والمواصالت النمل إسماط تكالٌف أن*

   الدولٌة التجارة- أ

   األجنبٌة االستثمار- ب

   النسبٌة المٌزة- ج

 المطلمة المٌزة- د

 

 : ٟٚ٘ هئ١َ١خ فىوح ػٍٝ ه٠ىبهكٚ ك٠ف١ل ٔظو٠خ لبِذ*

 لبِذ ٔظو٠خ ا١ٌّيح إٌَج١خ ػٍٝ فىوح هئ١َ١خ ِفبك٘ب أْ :*

 :أْ أٍبً ػٍٝ إٌَج١خ ا١ٌّيح ٔظو٠خ لبِذ*

 اٌؼًّ أٍبً ٟ٘ إٌمٛك -أ 
 األٍبً ٘ٛ اٌزغبهٞ اٌزجبكي -ة 
 اٌم١ّخ أٍبً ٘ٛ اٌؼًّ- ط 
 موو ِب ع١ّغ -ك 

 

 لبِذ ٔظو٠خ ك٠ف١ل ه٠ىبهكٚ ػٍٝ فىوح هئ١َ١خ ِفبك٘ب اْ :*

 اٌؼًّ ٘ٛ أٍبً اٌم١ّخ-أ

 اٌزجبكي اٌزغبهٞ ٘ٛ أٍبً اٌؼًّ اٌلٌٟٚ-ة

 اٌؼّبٌخ ُ٘ أٍبً إٌغبػ اٌلٌٟٚ-ط

 اٌزىٌٕٛٛع١ب ٟ٘ أٍبً ٔغبػ اٌؼًّ اٌلٌٟٚ-ك

 

 :أْ ِٓ ؽبٚي رف١َو أٍجبة ل١بَ اٌزجبكي اٌلٌٟٚ اٍزٕبكا ػٍٝ فىوح أْ اٌؼًّ ٘ٛ أٍبً اٌم١ّخ وبْ*

 :اٌٝ اٌقبهع١خ اٌزغبهح فٟ إٌَج١خ إٌفمبد ٔظو٠خ رَٕت*

 ١ٍّش آكَ  -أ

 ه٠ىبهكٚ ك٠ف١ل  -ة
 فب٠ٛي ٕ٘وٞ -ط 
 ٚأ١ٌٚٓ ٘ىْو -ك 

 

 الفائض : من واالستفادة التخصص فً الدول..............  نظرٌة تساعد*

   المطلمة المٌزة- أ

   اإلنتاج عوامل نسب- ب

   المنافع تبادل- ج

 الخارجٌة التجارة- د
 

 :اٌٝ اٌقبهع١خ اٌزغبهح فٟ اإلٔزبط ػٕبٕو ٔظو٠خ رَٕت*

 :اٌٝ اإلٔزبط ػٛاًِ َٔت ٔظو٠خ رَٕت*

 ١ٍّش آكَ -أ 

 ٚأ١ٌٚٓ ٘ىْو- ة 
 ه٠ىبهكٚ ك٠ف١ل -ط 
 ط ٚ ة  -ك

 

 : ٔظو٠ٗ َٔت ػٛاًِ االٔزبط لبِذ ػٍٝ*

 اٍبً ٔملٞ-أ

 رف١َو اٍجبة ٚعٛك اٌّيا٠ب إٌَج١ٗ اٌزٟ رئكٞ ٌم١بَ اٌزغبهٖ اٌل١ٌٚٗ -ة
 أ ٚ ة -ط

 ِىٍّٗ ٌٍٕظو٠ٗ إٌَج١خ -ك

 

 

 

 : )ك٠ف١ل ه٠ىبهكٚ (ٔظو٠خ إٌفمبد )ا١ٌّيح( إٌَج١خ .2

أطٍك ِٓ ٕبؽت إٌظو٠خ ٘ٛ االلزٖبكٞ اٌّؼوٚف ك٠ف١ل ه٠ىبهكٚ ، اٌنٞ 

 اٌزجبكي اٌل٠ٌٟٚفَو أٍجبة ل١بَ ٚؽبٚي أْ  ٔفٌ فو١ٙبد ٍٍفٗ ١ٍّش

 اػزّبكا :

 ػٍٝ فىوح أْ اٌؼًّ ٘ٛ أٍبً اٌم١ّخ . -

ٚػٍٝ ِضبي ٌلٌٚز١ٓ رز١ّي اؽلاّ٘ب ٘نٖ اٌّوح ثبٔزبط وال -

 اٌٍَؼز١ٓ ثلهعخ أوفؤ ِٓ األفوٜ. 

 

 : )  ٘ىْو ٚ أ١ٌٚٓ (ٔظو٠خ َٔت ػٛاًِ اإلٔزبط .3

رطوػ ٘نٖ إٌظو٠خ فٟ ١ٍبق إٌظو٠خ إٌَج١خ ٚاما وبٔذ ٘نٖ 

 ٌٕب ثللخ افزالف إٌفمبد ِٓ ثٍل ٢فو ،األف١وح ٌُ رؾبٚي أْ رفَو 

فبْ ٘نٖ إٌظو٠خ ؽبٌٚذ مٌه ِوعؼخ اٌَجت اٌٝ افزالف اٌى١ّبد 

 اٌّزٛفوح ِٓ وً ػٕٖو ِٓ ػٕبٕو اإلٔزبط فٟ رٍه اٌلٚي

٘ىْو ٚ أ١ٌٚٓ، اٌن٠ٓ رَٕت ٘نٖ إٌظو٠خ اٌٝ االلزٖبك١٠ ٓ

ٚ ؽبٚال رف١َو أٍجبة ٚعٛك  ٚٙؼب ٔظو٠زّٙب ػٍٝ أٍبً ٔملٞ

 اٌّيا٠ب إٌَج١خ اٌزٟ رئكٞ ٌم١بَ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ .

رقزٍف أٍؼبه ػٕبٕو اإلٔزبط الفزالف فٟ اٌٛفوح أ(فو١ٙزب إٌظو٠خ : 

 إٌَج١خ ٌىً ػٕٖو كافً اٌجٍل اٌّؼٕٟ 

رؾزبط اٌٍَغ اٌّقزٍفخ اٌٝ َٔت أٚ و١ّبد ِقزٍفخ ِٓ ػٕبٕو ة(

 اإلٔزبط 
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 :أٞ ِٓ إٌظو٠بد اٌزب١ٌخ اٌزٟ ٌُ رفَو ثللخ افزالف إٌفمبد ِٓ ثٍل اٌٝ آفو*

   ٔظو٠خ ا١ٌّيح اٌّطٍمخ-أ
  ٔظو٠خ ػٛاًِ االٔزبط-ة
  ٔظو٠خ اٌؾّب٠خ-ط
 خإٌَج١ ٔظو٠خ ا١ٌّيح-ك

 

 أٞ إٌظو٠بد اٌزب١ٌخ اٌزٟ هاػذ االٍبً إٌملٞ ٌم١بَ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ ٚفَود ثللخ افزالف إٌفمبد ِٓ ثٍل ٢فو:*

 ٔظو٠خ ا١ٌّيح اٌّطٍمخ-أ

 ٔظو٠خ ا١ٌّيح إٌَج١خ-ة

 ٔظو٠خ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ-ط

 ٔظو٠خ َٔت ػٛاًِ االٔزبط-ك
 

 *غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ* االلزٖبكٞ ٟ٘ :أصود ػٍٝ اٌفىو  إٌظو٠خ األٍب١ٍخ اٌزٟ*

 ٔظو٠خ ا١ٌّيح اٌطٍمخ. -أ
 ٔظو٠خ ا١ٌّيح إٌَج١خ.  -ة
 إٌظو٠خ اٌؾل٠ضخ. -ط

 .ٔظو٠خ َٔت ػٕبٕو اإلٔزبط -ك

 

أزمبكاد ٘ئالء ٕ٘بن لٍخ هفٚذ ّٚىىذ فٟ افزواٙبد ٔظو٠خ ا١ٌّيح إٌَج١خ ٚمٌه ٌؼلح أٍجبة ،ٔوعٛ افز١به اٌَجت اٌنٞ ال ٠لفً ّٙٓ*  

:  اٌّْىى١ٓ    
ٚفوح االٔزبط رٍغٟ صجبد اٌزىٍفخ-أ  

عٍت اٌّٛاك ِٓ اٌقبهط ِّىٓ أْ ٠جٕٟ ١ِيح َٔج١خ ٌٍلٚي-ة  
أٍجبة ربه٠ق١خ-ط  
 ػبًِ اٌيِٓ-ك

 

 رزٍقٔ إٌظو٠خ اٌؾل٠ضخ ٌٍزغبهح اٌقبهع١خ فٟ أْ :*

  اٌلٚي اٌىج١وح ماد اٌّٛاهك اٌّزؼلكح ر١ًّ اٌٝ االوزفبء اٌنارٟ.-أ 
 اٌلٚي اٌٖغ١وح ماد اٌّٛاهك اٌّؾلٚكح ر١ًّ اٌٝ االوزفبء اٌنارٟ. -ة 
 إٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ رئول إٌظو٠خ إٌَج١خ. -ط 
 ع١ّغ ِب ٍجك. -ك

 

  ِٓ االٔزمبكاد اٌزٟ ٚعٙذ ٌٕظو٠خ ا١ٌّيح إٌَج١خ هغُ ١ٍبٍزٙب ث١ٓ االلزٖبك١٠ٓ ِب٠ٍٟ :*

 هف٘ صجبد اٌزىٍفخ  - أ

 اِىب١ٔخ عٍت اٌّٛاك ِٓ اٌقبهط ٌجٕبء ا١ٌّيح إٌَج١خ  -ة

 افزالف ظوٚف اٌلٚي ِٓ ؽ١ش اٌؾغُ ٚصوٚرٙب  -ط

 ع١ّغ ِب موو - ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌّبما رزبعو اٌْووبد فٟ اٌقبهط :*

 .أ. رقف١٘ اٌزىب١ٌف،االٍزفبكح ِٓ اٌطبلخ اٌّؼطٍخ ، رؾم١ك أهثبػ اٙبف١خ 

 ة. رقف١٘ اٌزىب١ٌف،االٍزفبكح ِٕبٌطبلخ اٌّؼطٍخ، رؾم١ك أهثبػ اٙبف١خ، ر٠ٕٛغ اٌّقبٛو. 

 ط. ر٠ٕٛغ اٌّقبٛو فمٜ.

 ك. ١ٌٌ ِّب ٍجك. 

 

 

 ِزيا٠لح روف٘ ٚرْىه فٟ افزواٙبد إٌظو٠خ :ٟ٘ اٌَبئلح ث١ٓ االلزٖبك١٠ٓ ٌٚىٓ ٕ٘بن لٍخ  ا١ٌّيح إٌَج١خرظً ٔظو٠خ *

 ٘لبئ١ٍٓ أْ ِزٍٜٛ رىٍفخ اٌٛؽلح ١ّ٠ً اٌٝ االٔقفبٗ ِغ ى٠بكح  ١ب  ٠وف٘ فو١ٙخ صجبد اٌزىٍفخ ٚٚفوح اٌؼٕبٕو ِؾٍفبٌجؼ

 ػجو ل١بَ اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕخ ثزقف١٘ األٍؼبه ٌطوك إٌّبف١َٓ . ِّب لل ٠مٛك اٌٝ االؽزىبه اإلٔزبط

 فب١ٌّيح إٌَج١خ ٠ّىٓ أْ رقٍك ثبٌزوو١ي ػٍٝ ٕٕبػبد ثؼ١ٕٙب ؛  عٍت اٌّٛاك ِٓ اٌقبهط ٌجٕبء ا١ٌّيح إٌَج١خ٠ؾبعْٛ ثبِىب١ٔخ 

 ٖٔأٚ اٌٖلفخ أٚ اٌؾّب٠خ ( أٍجبة ربه٠ق١خ)٠وْٚ ونٌه أْ ٕ٘بن أٍجبثب أفوٜ لل رفَو اٌزق . 

 اٌلٚي اٌىج١وح ماد ٚصوٚارٙب )رٕٛع ظوٚفٙب ٚثبٌزبٌٟ  ٠ورجٜ ثّلٜ ؽغّٙبٌٛؽع ونٌه أْ اػزّبك اٌلٚي ػٍٝ اٌزغبهح اٌقبهع١خ

ِضبي ٍٕغبفٛهح ٚ٘ٛٔغ (، ِّب ٠َزلػٟ ِٓ اٌلٚي اٌٖغ١وح أْ رىْٛ أوفؤ ف١ّب رزقٖٔ ف١ٗ )اٌَّبؽبد اٌٛاٍؼخ ر١ًّ ٌالوزفبء اٌنارٟ

 (.وٛٔغ ٚرب٠ٛاْ ِمبهٔخ ثبٌٛال٠بد اٌّزؾلح

 

 ٌّبما رزبعو اٌْووبد ِغ اٌقبهط ؟-

أْ رغبهح اٌْووبد ٟ٘ ِٓ رغبهح اٌغٛاة :-

 . اٌلٚي

 فبألٍجبة ػِّٛب ٟ٘ :

 . االٍزفبكح ِٓ اٌطبلخ غ١و اٌَّزغٍخ(1

 رقف١٘ اٌزىب١ٌف .(2

 . رؾم١ك أهثبػ اٙبف١خ(3

 . ر٠ٕٛغ ٚرم١ًٍ اٌّقبٛو(4

 االٍز١واك ّٚٙبْ اإلِلاكاد .(5
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 : رزبعو اٌْووبد فبهط ؽلٚك٘ب ا١ٌٕٛٛٗ ثَجت*

 االٍزفبكح ِٓ ٛبلزٙب اٌغ١و َِزغٍٗ ٚرقف١٘ اٌزىب١ٌف-أ

 رؾم١ك أهثبػ اٙبف١ٗ ٚرم١ًٍ اٌّقبٛو -ة

 أ ٚ ة -ط

 لٛح إٌّبفَخ فٟ اٌجٍل االَ -ك

 

 *غ١و ِٛعٛك ٟ٘ لٛاػل اهّبك٠خ رؼىٌ رٛعخ اٌْووخ ٚرقلَ ا٘لافٙب :*

 ثبٌّؾزٜٛ* 

 اٌّؼٍِٛبد -أ

 االهّبكاد -ة

 ا١ٌَبٍبد -ط

 اٌمواهاد  -ك

 

 ٌىً كٌٚٗ ٔظورٙب فٟ اٌزغبهٖ اٌقبهع١ٗ ٚرؤفن ثؼ١ٓ االػزجبه ِٖبٌؾٙب *

  : اٌم١ِٛٗ ٕٚ٘ب ٠ّىٓ اْ َّٔٝ مٌه ثـااللزٖبك٠ٗ 

 ثؼ١ٓ االػزجبه ِٖبٌؾٙب اٌم١ِٛخ ٚرغ١و ٔظورٙب فٟ ا رؤفناٌلٚي *

 ٠َّٚٝ فٟ ٌزغبهح اٌقبهع١خ

 اٌفىو االلزٖبكٞ اٌغل٠ل-أ

 ا١ٌَبٍخ اٌزغبه٠ٗ ٌلٌٚٗ-ة

 اٌّٖبٌؼ اٌّْزووخ ث١ٓ اٌلٚي -ط

 إٌّبفغ رجبكي-ك

 

* ً   السٌاسات : من لنوعٌن الدولٌة التجارٌة سٌاستها الدول فً تتبع ما غالبا

   رسوم وفرض األخرى الدول منتجات دخول منع- أ

   حمائٌة وفرض لٌود التجارة حرٌة- ب

  األسواق وفتح بالمثل المعاملة- ج

 رسوم وفرض األسواق فتح- د

 

 

 :والعمل على تسوٌتها فإن ذلن ٌسمى بـالحجم عندما تستخدم الدوله سلطتها العامه لتؤثٌر على المبادالت الدولٌة من حٌث *

رَّٝ ا١ٌَبٍخ اٌزٟ رَزقلَ ف١ٙب اٌلٌٚخ ٍٍطزٙب اٌؼبٍِخ ٌٍزؤص١و ثطو٠مخ اٚ أفوٜ ػٍٝ اٌّجبكالد اٌل١ٌٚخ ِٓ ؽ١ش اٌؾغُ ٚٛو٠مخ ر٠َٛخ *

 اٌّجبكالد ثـ:

 السٌاسة الحمائٌه -أ
 حرٌة التجاره-ب
 السٌاسة التجارٌة-ج
 الرلابه الدولٌة-د

 

 الدولة فً العاللات التجارٌة الدولٌة عن :ٌعبر الوضع الذي ال تتدخل فٌه *

 حرٌة التجارة -أ
 السٌاسة الحمائٌة  -ب
 سٌاسة التبادل التجاري -ج
 االتفالٌات الثنائٌة بٌن الدول -د
 

 :عندما ال تتدخل دولة ما فً العاللات التجارٌة الدولٌة فإن هذا النوع من السٌاسة ٌطلك علٌه بـ*

 حرٌة تدفك االموال-أ
 السٌاسة الحمائٌة-ب
 حرٌة التجارة-ج
 حرٌة انتمال السلع والخدمات-د
 
 

 

 

 

 

 

 

 صب١ٔب  : ١ٍبٍبد اٌزغبهح اٌقبهع١خ :

ٟ٘ أؼىبً ٌّٛلف ا١ٌَبٍخ اٌزغبه٠خ ا١ٌَبٍخ اٌزغبه٠خ ٌٍلٌٚخ :.1

ِٖبٌؾٙب  اٌلٌٚخ ٚٔظورٙب اٌٝ  اٌزغبهح اٌقبهع١خ وؤكاح ٌزؾم١ك

فٟٙ ثنٌه ػًّ ِٓ أػّبي ا١ٌَبكح فٍىً كٌٚخ  االلزٖبك٠خ اٌم١ِٛخ

أ٘لاف ل١ِٛخ رَؼٝ اٌٝ رؾم١مٙب ِٓ فالي ١ٍبٍبرٙب االلزٖبك٠خ 

 اٌّقزٍفخ .

 ػبكح ِب رمَُ اٌٝ إٌٛػ١ٓ اٌزب١١ٌٓ::أٔٛاع ا١ٌَبٍبد اٌزغبه٠خ .2

 ا١ٌَبٍخ اٌؾّبئ١خ :إٌٛع االٚي : -أ

اٌلٌٚخ ٍٍطزٙب اٌؼبِخ ٌٍزؤص١و ثطو٠مخ  ٚرؼٕٟ اٌٛٙغ اٌنٞ رَزقلَ ف١ٗ

أٚ أفوٜ ػٍٝ اٌّجبكالد اٌل١ٌٚخ ِٓ ؽ١ش اٌؾغُ ٚٛو٠مخ ر٠َٛخ 

 اٌّجبكالد .

 األّىبي اٌّقزٍفخ ٌٍؾّب٠خ فٟ : 

 ٔظبَ اٌؾٖٔ .(2 اٌوٍَٛ اٌغّوو١خ .(1

 اٌٚوائت اإلٙبف١خ .(4 اٌولبثخ ػٍٝ أٍؼبه اٌٖوف .(3

اكاه٠خ ،ّؼبهاد ل١ِٛخ  أٍب١ٌت ِقزٍفخ أفوٜ ٌٍؾّب٠خ )ػوال١ً(5

 ِٕب٘ٚخ...( .

 ؽو٠خ اٌزغبهح :إٌٛع اٌضبٟٔ : -ة

  اٌٛٙغ اٌنٞ ال رزلفً ف١ٗ اٌلٌٚخ فٟ اٌؼاللبد اٌزغبه٠خ اٌل١ٌٚخٚرؼٕٟ 

االرفبل١خ اٌؼبِخ ٚلل رؼيى ٘نا االرغبٖ ػب١ٌّب ِغ اٌزٛل١غ ػٍٝ 

ِٕظّخ اٌزغبهح  فٍفزٙبَ ٚاٌزٟ 1343ٌٍزؼو٠فبد ٚاٌزغبهح )اٌغبد( فٟ 

 .1335َاٌؼب١ٌّخ اٌؼبَ

ػٍّب اْ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ أّٚذ ٌّٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ -

 َ .2005ػبَ  فٟ ك٠َّجو
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 اٌّؾبٙوح اٌضبٌضخ

 :العولمة  سمات ابرز من*

   الفمٌرة الدول مساعدة- أ

   جدٌدة أسواق فتح- ب

  األموال رإوس تدفك على المٌود ورفع والخدمات السلع تجارة تحرٌر- ج

 العالم دول تنمٌة- د
 

 ٚاٌزلفك اْ آِ اثوى ٍّبد .... رؾو٠و رغبهح اٌٍَغ ٚاٌقلِبد *

 غ١و اٌّم١ل ٌوإًٚ االِٛاي ػجو اٌؾلٚك

 اٌزغبهح اٌل١ٌٚٗ -أ

 اٌْووبد اٌؼب١ٌّٗ -ة

 اٌؼٌّٛٗ -ط

 اٌْووبد ِزؼلكٖ اٌغ١َٕبد -ك

 

: اٌغغواف١خ أٚ ا١ٌَبكح ا١ٌٕٛٛخ فٟٙ ثنٌه كفٍذ أٍٚغ ِواؽً اٌزل٠ًٚ ٚرَّٝ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ةػٕلِب رل٠و اٌْووبد أػّبٌٙب كْٚ ِواػبح ٌٍؾلٚك *  

  أ-اٌؼٌّٛخ االلزٖبك٠خ
االلزٖبكٞاٌزىبًِ -ة  
اٌزىبًِ ا١ٌَبٍٟ-ط  
االٔفزبػ االلزٖبكٞ-ك  

 
 

 : اْ االػزجبه فٟ ٚاٙؼٗ ٟٚ٘ اػّبٌٙب رل٠و اٌْووبد ثبْ رغل ) االلزٖبك٠خ اٌؼٌّٛخ ػبٌُ ( ا١ٌَٛ ػبٌّٕب فٟ*

 اٌؼبٌُ كٚي ث١ٓ عغواف١خ ال ؽلٚك -أ

 ٚاؽلح ٚؽلح إٔجؾذ اٌؼب١ٌّخ اٌَٛق -ة
 اٌَبئلح ٟ٘ اٌل١ٌٚخ ا١ٌٙئبد لٛا١ٔٓ- ط
 موو َ ع١ّغ -ك

 

 فٟ ػبٌّٕب ا١ٌَٛ ) ػبٌُ اٌؼٌّٛخ االلزٖبك٠خ ( ٔغل ثؤْ اٌْووبد رل٠و أػّبٌٙب ٟٚ٘ ٚاٙؼخ فٟ االػزجبه ثؤْ:*

 ٕ٘بن ؽلٚك عغواف١خ ث١ٓ كٚي اٌؼبٌُ ٠غت ػلَ رقط١ٙب -أ

 اٌَٛق اٌؼب١ٌّخ إٔجؾذ ٚؽلح ٚاؽلح -ة

 ال لٛا١ٔٓ ك١ٌٚخ رؾىُ اٌْووبد اٌؼب١ٌّخ -ط

 ِقبٛو وج١وح فٟ االٍٛاق اٌؼب١ٌّخٕ٘بن  -ك

 

  :لبِذ االرفبل١خ اٌؼبِخ ٌٍزؼو٠فبد ٚاٌزغبهح )اٌغبد( ػبَ*

1330-أ  
 ة-1343

1335-ط  
2005-ك  

 

 : ألٔٗ اٌزغبهح رؾو٠و ِٓ أٍٚغ االلزٖبكٞ اٌزىبًِ ٠ؼزجو*

 االٔزبط ٚػٕبٕو اٌٍَغ أزمبي ٠ًَٙ -أ
 ػٍّزٙب ٠ٛؽل ٚهثّب االػٚبء اٌلٚي ث١ٓ اٌزغبهح ِٓ ٠ي٠ل -ة
 ة+أ- ط
 موو ِّب ١ٌَذ -ك

 

 اؽل َِججبد اٌؼٌّٛٗ ٚاٌنٞ ٠مَٛ ػٍٝ ر١ًَٙ أزمبي *

 ٘ٛ ِب٠ؼوف ثـ ٠ٚزّٚٓ ر١َٕك ا١ٌَبٍبد ث١ٓ اٌلٚي ٚهثّب رٛؽ١ل اٌؼٍّٗ ػٕبٕو االٔزبط ٚاٌٍَغ 

 الزٖبك٠بد اٌلٚيرؾو٠و  -أ

 رؾو٠و اٌزغبهٖ -ة

 إٌّبٛك اٌؾوح -ط

 اٌزىبًِ االلزٖبك -ك

 

 

 

 

 

وٍّخ اٌؼٌّٛخ رؼٕٟ عؼً اٌّٛٙٛع اٌّؼٕٝ ػٍٝ : ِفَٙٛ اٌؼٌّٛخ.1

 َِزٜٛ ػبٌّٟ .

اٌزٟ رؼٕٟ (  Globalizationٟٚ٘ روعّخ ٌٍىٍّخ اإلٔغ١ٍي٠خ )

 ارَبع كائوح اٌّٛٙٛع ٌغ١ّغ ِٕبٛك اٌىْٛ . 

رؾو٠و اٌزغبهح فٟ اٌٍَغ ٚاٌقلِبد :   ِٚٓ اثوى ٍّبرٙب

 ػجو اٌؾلٚك. ٌوإًٚ األِٛاي.غ١و اٌّم١ل  ٚاٌزلفك

 

 أٚ ا١ٌَبكح ا١ٌٕٛٛخ .  كْٚ ِواػبح ٌٍؾلٚك اٌغغواف١خأػّبٌٙب ٟ٘ ِوؽٍخ ِزملِخ رل٠و ف١ٙب اٌْووبد :اللزٖبك٠خ اٌؼٌّٛخ ا.2

ِفزٛؽخ رزٕبفٌ ف١ٙب االلزٖبك٠بد  اٌؼب١ٌّخ ٚؽلح ٚاؽلحاٌَٛق فٟٙ ثنٌه أٍٚغ ِٓ ِوؽٍخ اٌزل٠ًٚ ام ر١ٖو ف١ٙب 

ٚاٌّئٍَبد كّٚٔب ؽٛاعي أٚ ل١ٛك فبٕخ فٟ ظً صٛهح اٌؾبٍٛة ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالٔزؤذ، فٚال ػٓ 

 وبٌّٕظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزغبهح ٕٕٚلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ لٛا١ٔٓ ّٚوٚٛ ا١ٌٙئبد اٌل١ٌٚخ

 

 اٌَّججبد اٌوئ١َ١خ ٌٍؼٌّٛخ :.3

 رؾو٠و اٌزغبهح ِب ث١ٓ اٌلٚي :(1

 ٕٚ٘ب ٠ّىٓ اإلّبهح رؾل٠لا اٌٝ:

1343ػبَ)االرفبل١خ اٌؼبِخ ٌٍزؼو٠فبد ٚاٌزغبهح(  اٌغبد ل١بَ ارفبل١بد. َ 

1335ل١بَ إٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزغبهح ٍٕخ. َ 

 ٘إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ وٖٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ ٚاٌجٕه اٌؼبٌّٟ اٌلٚه اٌّؾٛهٞ ٌجؼ

 فٟ ٘نا اٌّغبي .

ألٔٗ  االلزٖبكٞ أٍٚغ ِٓ رؾو٠و اٌزغبهحاٌزىبًِ اىك٠بك اٌزىبًِ االلزٖبكٞ :(2

ثبإلٙبفخ اٌٝ أزمبي اٌٍَغ  وّب لل ٠زّٚٓ  ر١ًَٙ أزمبي ػٕبٕو اإلٔزبط٠ًّْ 

 ر١َٕك ا١ٌَبٍبد ث١ٓ اٌلٚي ٚهثّب رٛؽ١ل اٌؼٍّخ. 

٠ٚوّل االٍزضّبه ٠ٚؼطٟ ِغبال   ٠ي٠ل اٌزغبهح ث١ٓ اٌلٚيٚاٌزىبًِ االلزٖبكٞ 

 ِٓ فالي الزٖبك٠بد اٌؾغُ .ٌّٕٛ اٌْووبد 
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 فٟ ......... ٠ًَٙ أزمبي اٌٍَغ ٚػٕبٕو االٔزبط ٠ٚي٠ل ِٓ اٌزغبهح ث١ٓ اٌلٚي االػٚبء ٚرزٛؽل اٌؼٍّخ ث١ُٕٙ:*

 رؾو٠و اٌزغبهح  -أ

 اٌؼٌّٛخ -ة

 اٌزىبًِ االلزٖبكٞ -ط

 اٌزىبًِ ا١ٌَبٍٟ -ك

 

اٌزب١ٌخ اٌنٞ ثلا فٟ ِٕزٖف اٌَجؼ١ٕبد ٚوبْ ٠ٙلف اٌٝ رمٍٔ كٚه اٌلٌٚخ فٟ إٌْبٛ االلزٖبكٞ ٚرؾو٠و الزٖبك٠بد اٌلٚي أٞ اٌَّججبد*  

اٌزم١ٕخ-أ  

  ة-رؾو٠و االلزٖبك٠بد
اىك٠بك اٌزىبًِ االلزٖبكٞ-ط   
اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد-ك  

 

 رَّٝ ث١ٓ اٌلٚي اٌفٛاهق اٍزغالي فٟ ٚللهح عغواف١خ ِوٚٔخ ٌٚل٠ٙب لطو ِٓ أوضو فٟ االلزٖبكٞ ْٔبٛٙب فٟ رزؾىُ اٌزٟ اٌْووبد اْ*

 :ثبٌْووبد

اٌزب١ٌخ رؼل أُ٘ لٛح ِٕفوكح ٚهاء اٌزؾٛالد فٟ إٌْبٛ االلزٖبكٞ اٌؼبٌّٟ ٌٛعٛك٘ب فٟ أوضو ِٓ لطو ٚللهرٙب ػٍٝ اٍزغالي أٞ ِٓ اٌْووبد *

 اٌفٛاهق ث١ٓ اٌلٚي ِٚوٚٔزٙب اٌغغواف١خ :

 اٌؼب١ٌّخ -أ 

 اٌل١ٌٚخ -ة 
 اٌمبهاد ػبثوح- ط 
 اٌغ١َٕبد ِزؼلكح -ك 

 

 لٛح ٚرؤص١وأٞ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌٗ اٌنٞ ٠ؼجو ٚثْىً ِجبّو ػٓ *

 :اٌْووبد ِزؼلكٖ اٌغ١َٕبد  

 ِوٚٔزٙب اٌغغواف١ٗ-أ

 وجو ؽغّٙب-ة

 رؼلك أْطزٙب-ط

 وضوح ِٛظف١ٙب-ك

 

 أٞ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ ال ٠ؼجو ػٓ لٛح اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد :*

 ٌّوٚٔخ اٌغغواف١خ  -أ

 اٌزؾىُ فٟ ْٔبٛٙب االلزٖبكٞ فٟ أوضو ِٓ لطو -ة

 للهرٙب ػٍٝ اٍزغالي اٌفٛاهق ث١ٓ اٌلٚي  -ط 

 غ١بة ا٠ٌٛٙخ-ك 

 

 ّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ :ػٍٝ ِبما رؼًّ ِٕظ*

 رؾو٠و اٌؼٍّخ -أ

 ر١ٛٛٓ اٌزغبهح -ة

 رؾو٠و اٌزغبهح-ط 

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 :ٟ٘ WTO اٌؼب١ٌّخ اٌزغبهح ِٕظّخ وبٔذ*

 تعتبر منظمة التجارة العالمٌة هً :*

  اٌغبد ارفبل١خ ١ٌٚلح  -أ

 اٌلٌٟٚ إٌمل ٕٕلٚق فالٌٗ ِٓ رؤٌٍ اٌنٞ األٍبً  -ة
 اٌلٌٟٚ اٌجٕه فالٌٗ ِٓ رؤٌٍ اٌنٞ األٍبً -ط 
 اٌلٚي ث١ٓ اٌضٕبئ١خ االرفبلبد ٌزٕظ١ُ أٍبً -ك 

 

 :ٌٍزغبهح اٌؼب١ٌّخ إٌّظّخ رؼزجو*

 اٌلٌٟٚ إٌمل ٕٕلٚق ٌم١بَ ِٙل اٌنٞ األٍبً -أ 
 اٌلٌٟٚ اٌجٕه ٌم١بَ ِٙل اٌنٞ األٍبً -ة 
 )اٌغبد (ٚاٌزغبهح ٌٍزؼو٠فبد اٌؼبِخ ٌالرفبل١خ اِزلاكا -ط 
 اٌقبهع١خ اٌزغبهح فٟ اٌؾّب٠خ ١ٌَبٍخ اِزلاكا -ك 

 

 

 

ارغبٖ عل٠ل  ثلأ ِغ ِٕزٖف اٌَجؼ١ٕ١بدأٞ رؾى١ُ لٜٛ اٌَٛق ٚ٘ٛ أِو ؽل٠ش ، ؽ١ش رؾو٠و االلزٖبك٠بد :(3

فبٕخ ثبٌزيآِ ِغ ا١ٙٔبه ا١ٌْٛػ١خ  االلزٖبك٠بدٚرؾو٠و فٟ إٌْبٛ االلزٖبكٞ  ٌزم١ٍٔ كٚه اٌلٌٚخ٠وِٟ 

 . مٌه اٌقٖقٖخ ٚهفغ اٌم١ٛك اٌؾى١ِٛخ فٟ ِقزٍف اٌّغبالدوزٛعٗ الزٖبكٞ، ٚلل وبْ ِٓ ٔزبئظ 

 

 اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد :(4

اٌْووبد اٌزٟ رؼزجو وَجت ٚٔز١غخ ٌٍؼٌّٛخ فٟ ٔفٌ اٌٛلذ ، ٟ٘ اْ ٘نٖ 

 أوضو أُ٘ لٛح ِٕفوكح ٚهاء اٌزؾٛالد فٟ إٌْبٛ االلزٖبكٞ اٌؼبٌّٟ .

 ٠ٚوعغ مٌه أٍبٍب ٌّب ٠ٍٟ : -

. رؾىّٙب فٟ ْٔبٛ الزٖبكٞ فٟ أوضو ِٓ لطو 

. للهرٙب ػٍٝ اٍزغالي اٌفٛاهق ث١ٓ اٌلٚي 

. ِوٚٔزٙب اٌغغواف١خ 

 ٠ٚزغٍٝ رؤص١و٘ب فٟ َِبه اٌؼٌّٛخ ِٓ فالي ِب ٠ٍٟ :اٌزـمـٕـ١ـخ :(5*اٙبفخ*

 ٟاثزلاع ٛوق اإلٔزبط اٌْبًِ ٌزٍج١خ ؽبعخ اػلاك ِزيا٠لح ِٓ اٌَّزٍٙى١ٓ ف

 ( .ػٌّٛخ االٔزبطاٌلافً ٚاٌقبهط )

 رؾ١َٓ ٛوق اٌّٛإالد ٌٕمً اػلاك ٚو١ّبد اوجو ِٓ اٌّٛاهك ٚاٌجْو

 ٌَّبفبد أٛٛي ٚثطوق اهفٔ ٚأٍوع  .

 ٟرؾ١َٓ ٍٚبئً ٔمً ِٚؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ٚصٛهح االرٖبالد، ٌٍزؾىُ ف

 اٌّٛاهك ٚاٌؼ١ٍّبد فٟ أِبوٓ ِقزٍفخ ِٓ اٌؼبٌُ .

 

 إٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزغبهح :صب١ٔب  : 

ٍجمذ االّبهح اٌٝ االرفبل١خ اٌؼبِخ :اٌلٚه اٌّؾٛهٞ ٌٍغبد فٟ رؾو٠و اٌزغبهح .1

رٙلف اٌٝ َ ، ٚلل وبٔذ  1343ٌٍزؼو٠فبد ٚاٌزغبهح )اٌغبد( اٌزٟ رؤٍَذ ٍٕخ 

 .  ث١ٓ أػٚبئٙب رؾو٠و اٌزغبهحاىاٌخ اٌزفولخ فٟ اٌزجبكي اٌزغبهٞ ٚ 

اٌزٟ رزُ وً ػلح  كٚهاد ِٓ االعزّبػبد ٚاٌّفبٚٙبد اٌلٚه٠خ٠ٚزقن ْٔبٛٙب ّىً 

ٍٕٛاد رٕبلِ ف١ٙب ِٛا١ٙغ ِضً رقف١٘ اٌزؼو٠فخ اٌغّوو١خ ٚرم١ًٍ اٍزقلاَ 

 اٌؾٖٔ ٚرجٕٟ اعواءاد رْغغ اٌزغبهح ث١ٓ اٌلٚي .

ثؾ١ش ٚافك اٌّزؼبللْٚ  اِزلاك الرفبل١بد اٌغبدٟ٘ إٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزغبهح :.2

) كٚهح االهاعٛاٞ ( ػٍٝ رؤ١ٌٍ ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌخ  1334فٟ اثو٠ً  ثّواوِ

 ثؾ١ش إٔجؼ وً األٛواف اٌّزؼبللح فٟ اٌغبد أػٚبء فٟ إٌّظّخ.

 ِٟٚمو٘ب ثغ١ٕف ٠ٍَٛوا . 1/1/1335ظٙود ه١ٍّب ف 

 *اٙبفخ*:ِٙبَ إٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزغبهح .3

 رّضً ِٙبِٙب فٟ وٛٔٙب:

 األٛواف ٌزؾو٠و اٌزغبهح اٌقبهع١خ .رؼل ِٕجو ٌٍزفبٚٗ ِزؼلك 

. اكاهح اعواءاد ر٠َٛخ إٌياػبد ث١ٓ كٚي األػٚبء 

. اكاهح اٍزؼواٗ آ١ٌخ اإلعواءاد ا١ٌَب١ٍخ 

 اٌزؼبْٚ ِغ ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ ٚاٌجٕه اٌلٌٟٚ ٚٚوالئّٙب ٌز١َٕك

 ا١ٌَبٍبد االلزٖبك٠خ اٌؼب١ٌّخ .
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 االرفبل١خ اٌؼبِخ ٌٍزؼو٠فبد ٚاٌزغبهح ) اٌغبد ( ٟ٘ االٍبً اٌنٞ ِٙل ٌم١بَ:*

 ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ -أ

 اٌجٕه اٌلٌٟٚ -ة

 ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ -ط 

 االرؾبك االٚهٚثٟ -ك
 

 :ثّل٠ٕخ ( GATT ) ٌٍغبد كٚهح آفو ٔٙب٠خ فٟ ٌٍزغبهح اٌؼب١ٌّخ إٌّظّخ رؤ١ٌٍ ػٓ رُ اإلػالْ*

 :فٟ اٌؼب١ٌّخ اٌزغبهح ِٕظّخ رؤ١ٌٍ َ 1995 ٍٕخ فٟ ػٍٓ*

 تم اإلعالن عن تؤسٌس المنظمة العالمٌة للتجارة فً :*

 رٌٛٔ -أ 

 االهعٛاٞ -ة 
 فٍٛه٠لا- ط 
 ِواوِ -ك 

 

 ( ولٌدة الجات ولد أنشؤت فً عام:العالمٌة ) التجارة منظمة تعتبر*

 1990 -أ 

 1947 -ة 

 2005 -ط 
 1995 -ك 

 

 :ي األٍب١ٍخ اٌّجبكة ِٓ ثبٌوػب٠خ األٌٚٝ اٌلٌٚخ ِجلأ*

 اٌغبد الرفبل١خ -أ 

 اٌؼب١ٌّخ اٌزغبهح ٌّٕظّخ  -ة
 اٌلٌٟٚ ٌٍجٕه  -ط

 موو ِب ٌىً -ك 

 

 :  ال ٠ؼل ِٓ ِجبكة ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ*

ِجلأ اٌْفبف١خ-أ   
ِجلأ اٌّؼبٍِخ ا١ٌٕٛٛخ-ة  

 ط-ِجلأ اٌزغبٌٔ
 ِجلأ اٌلٌٚخ االٌٚٝ ثبٌوػب٠خ-ك

 

 ٌىً رّٕؼ ثؤْ اٌلٌٚخ ٠ٍيَ اٌنٞ ٌٍزغبهح اٌؼب١ٌّخ إٌّظّخ ِجلأ*

  ألٞ رّٕؾٗ عّووٟ رقف١٘ أٞ االرفبل١خ فٟ األػٚبء اٌلٚي 

 :ِجلأ ٘ٛ اٌزغبهح فٟ ٌٙب ّو٠ىخ كٌٚخ
 اٌْفبف١خ -أ 
 ثبٌوػب٠خ األٌٚٝ اٌلٌٚخ -ة 
 ا١ٌٕٛٛخ اٌّؼبٍِخ- ط 
 اٌؾو٠خ -ك 

 

 ثبٌّّبهٍبد ٚاالعواءادِجلأ ..... ؽَت ارفبل١ٗ ِٕظّٗ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّٗ ٠ؼٕٟ اٌزياَ االػٚبء ثْٕو ع١ّغ اٌّؼبِالد اٌّزؼٍمٗ *

 :ٚاٌمٛاػل اٌزٟ رٌّ اٌزغبهح ثْىً اٍبٍٟ  

 اٌّؼبٍِٗ ثبٌّضً  -أ

 اٌّؼبٍِٗ ا١ٌٕٛٛخ -ة

 اٌْفبف١ٗ  -ط

 اٌلٌٚخ االٌٚٝ ثبٌوػب٠ٗ  -ك

 

 ػٕلِب ٠ّٕؼ إٌّزظ األعٕجٟ ٔفٌ اٌّؼبٍِخ إٌّّٛؽخ ٌٍٍَغ اٌّؾ١ٍخ ػٍٝ ٕؼ١ل اٌزلاٚي ٚاٌزَؼ١و ٚاٌٚوائت ٚاٌّٛإفبد فؤْ مٌه *

 :٠ؤرٟ ّٙٓ ِجلأ........ؽَت ِجبكة ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ
   اٌّؼبٍِخ ا١ٌٕٛٛخ-أ
  اٌْفبف١خ-ة
  اٌلٌٚخ األٌٚٝ ثبٌوػب٠خ-ط
اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً-ك  

 

 اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ :ِٕظّخ ِجبكة .4

رٍزيَ اٌلٌٚخ ٚرّٕؼ ٌىً اٌلٚي األػٚبء فٟ أْ أٞ :  األٌٚٝ ثبٌوػب٠خِجلأ اٌلٌٚخ -أ

أٞ رقف١٘ عّووٟ رّٕؾٗ ألٞ كٌٚخ ّو٠ىخ ٌٙب فٟ ) اٌلٚي اٌّزؼبللح ( االرفبل١خ 

 .  اٌزغبهح

: ٟ٘ ػٍٝ أْ االرفبل١خ رمو االٍزضٕبء فٟ صالس ؽبالد 

اٌٍَغ اٌّٖٕؼخ اٌَّزٛهكح ِٓ اٌلٚي إٌب١ِخ ٠ّىٓ اػطبإ٘ب أف١ٍٚخ ِمبهٔخ (1

 ثبٌٍَغ اٌّٖٕؼخ ِٓ اٌلٚي اٌّزملِخ؛ 

ا١ٌّياد إٌّّٛؽخ ث١ٓ كٚي أػٚبء فٟ رغّغ الزٖبكٞ وبٌّغّٛػخ األٚهث١خ (2

ِضال  ١ٌٌ ِٓ اٌٚوٚهٞ أْ رٕطجك ِؼبٍِخ األػٚبء ف١ٙب ػٍٝ اٌلٚي غ١و 

 ؛األػٚبء فٟ رٍه اٌّغّٛػخ

اٌلٚي اٌزٟ رفوق اػزجب١ٛب  ٙل ٚاهكاد ِٓ كٚي أٚ كٌٚخ ِؼ١ٕخ ٠ّىٓ ٌٍلٌٚخ (3

 اٌّزٚوهح ؽوِبٔٙب ِٓ ِؼبٍِخ )اٌلٌٚخ األوضو هػب٠خ( 

 

ٟ٘ أٞ اٌزياَ األػٚبء ثْٕو ع١ّغ اٌّؼبِالد اٌّزؼٍمخ :  اٌْفبف١خِجلأ -ة

. ٠ٚلفً  ثبٌّّبهٍبد ٚاإلعواءاد ٚاٌمٛاػل اٌزٟ رٌّ اٌزغبهح ثْىً أٍبٍٟ

 ّٙٓ ٘نا اإلٛبه ػلَ اٌٍغٛء اٌٝ اٌؾٛاعي غ١و اٌغّوو١خ ألٔٙب غ١و ّفبفخ .

 

أٞ أْ ٠ّٕؼ إٌّزظ األعٕجٟ ٔفٌ اٌّؼبٍِخ إٌّّٛؽخ  ٌّؼبٍِخ ا١ٌٕٛٛخ :ِجلأ ا-ط

 ٌٍٍَغ اٌّؾ١ٍخ ػٍٝ ٕؼ١ل اٌزلاٚي ٚاٌزَؼ١و ٚاٌٚوائت ٚاٌّٛإفبد .
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  اٌؼبٌُ ٘ٛ اٌزَّه ثّجلا :ارغبٖ ِؼظُ كٚي *

 أ. إٌظو٠خ اٌؾل٠ضخ.

 ة. ٔظو٠خ َٔت ػٕبٕو االٔزبط.

 ط. ٔظو٠خ ا١ٌّيح إٌَج١خ.

  .اٌزىبًِ االلزٖبكٞك. 

 

 

 الرفاهٌة : وزٌادة  الحجم التصادٌات من االستفادة، اإلنتاجٌة الكفاءة زٌادة،  المتخلفة التجارٌة الفرص توفٌر.............  التكامل مزاٌا*

  الدولً- أ

  التجاري- ب

  االلتصادي- ج

 العالمً– د

 

 

 :ِوؽٍخ ٠ؼٕٟ فٙنا األػٚبء اٌلٚي ث١ٓ اٌغّوو١خ ٚغ١و اٌغّوو١خ اٌؾٛاعي اىاٌخ ػٍٝ االلزٖبكٞ اٌزىبًِ ٠مزٖو ػٕلِب*

 :ِوؽٍخ ٍٕٚذ لل اٌلٚي ٘نٖ رىْٛ فجٙنا األػٚبء اٌلٚي ث١ٓ اٌغّوو١خ ٚغ١و اٌغّوو١خ اٌؾٛاعي رياي ػٕلِب*

 اٌّْزووخ اٌَٛق - أ
 اٌغّووٟ االرؾبك - ة
 اٌؾوح اٌزغبهح ِٕطمخ -  ط

 االلزٖبكٞ اٌزىبًِ  ك

 

 : رمٛك ١ٍبٍخ اٌزغبهح اٌؾوح اٌٝ*

 .اٌزىبًِ االلزٖبكٞ ٚى٠بكح إٌّٛ االلزٖبكٞ .أ 
 .اٌزقٖٔ اٌؼبٌّٟ األِضً ٚ اٌٝ اٌزٛى٠غ األوفؤ ٌٍّٛاهك .ة 
 .اٌَٛق اٌّْزون .ط 
 .ع١ّغ ِب ٍجك .ك 

 

 اٌٝ ٍٕٚذ لل رىْٛ فبٔٙب ث١ٕٙب ف١ّب ثؾو٠خ اٌزٕمً ػٍٝ االٔزبط ٌؼٕبٕو اٌَّبػ ػٍٝ االلزٖبكٞ اٌزىبًِ فٟ األػٚبء اٌلٚي رزٛافك ػٕلِب*

 *ٚاعت لل٠ُ* :ِوؽٍخ

 اٌغّووٟ االرؾبك  أ
 اٌّْزووخ اٌَٛق  ة
 االلزٖبكٞ اٌزىبًِ  ط
 اٌزبَ ٚا١ٌَبٍٟ االلزٖبكٞ اٌزىبًِ  ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االلزٖبكٞ :ِيا٠ب اٌزىبًِ -2

. رٛف١و اٌفوٓ اٌزغبه٠خ اٌّقزٍفخ 

. ى٠بكح اٌىفبءح اإلٔزبع١خ 

. ُاالٍزفبكح ِٓ الزٖبك٠بد اٌؾغ 

. ٞى٠بكح اٌوفب١٘خ ٚرؾم١ك إٌّٛ االلزٖبك 

 

 أّىبي ِٚواؽً اٌزىبًِ االلزٖبكٞ :.1

ث١ٓ اٌلٚي األػٚبء ٌٚىً  اىاٌخ اٌؾٛاعي اٌغّوو١خ ٚغ١و اٌغّوو١خٕ٘ب ٠مزٖو اٌزىبًِ ػٍٝ : اٌؾوح ِٕطمخ اٌزغبهح (1

اٌلٚي ٚأ٠خ كٌٚخ أفوٜ غ١و ػٚٛ فٟ ِٕطمخ اٌزغبهح ف١ّب ث١ٓ رٍه كٌٚخ اٌؾو٠خ فٟ فوٗ هٍَٛ أٚ رقف١ٚٙب 

 ( .ِضبٌٗ ِٕطمخ اٌزغبهح اٌؾوح ألِو٠ىب اٌّْب١ٌخ ٔبفزب اٌّىٛٔخ ِٓ اٌٛال٠بد.َ.أ ٚوٕلا ٚاٌّى١َهاٌؾوح )

 

 رؼو٠ف اٌزىبًِ االلزٖبكٞ :  -1 االلزٖبكٞ :صبٌضب  : اٌزىبًِ 

ٚمٌه ثفزؼ أٍٛالٙب  ٘ٛ أْ رمَٛ ِغّٛػخ ِٓ اٌلٚي اٌّزمبهثخ عغواف١ب  فٟ اٌؼبكح ثي٠بكح اهرجبٛٙب الزٖبك٠ب  

 أِبَ ثؼٚٙب  ٚى٠بكح اٌزؼبْٚ ث١ٕٙب، ٚر١ٍٛغ ٔطبق اٌَٛق ٚى٠بكح فوٕخ اٌوفب١٘خ 

 

رٛافك ثبإلٙبفخ اٌٝ اىاٌخ اٌؾٛاعي اٌزغبه٠خ ف١ّب ث١ٕٙب ٚٚعٛك ارؾبك عّووٟ ، اٌَٛق اٌّْزووخ :(2

ٌؼٕبٕو اإلٔزبط ِٓ ػّبٌخ ٚهأً ِبي ثبالٔزمبي ثؾو٠خ ث١ٓ اٌلٚي ػٍٝ اٌَّبػ اٌلٚي األػٚبء 

 . األػٚبء

 

 *اٙبفخ*

٠زؼلٜ األِو ٕ٘ب اىاٌخ اٌوٍَٛ اٌغّوو١خ ف١ّب ث١ٓ اٌلٚي اٌّؼ١ٕخ اٌٝ ٚعٛك ارؾبك عّووٟ ٚاؽل فٟ ِٛاعٙخ ارؾبك عّووٟ : (3

 (. وؾٍف ٘ٚجخ األٔلٞ)  ف١ىْٛ  ٌىً اٌلٚي األػٚبء هٍَٛ عّوو١خ ِٛؽلحكٚي اٌؼبٌُ اٌّزجم١خ، 

ِغ  بد االلزٖبك٠خ إٌمل٠خ ٚاٌّب١ٌخٔفٌ ٕفبد اٌَٛق اٌّْزووخ ِغ كهعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌز١َٕك فٟ ا١ٌَبٍارؾبك الزٖبكٞ :(4

 ػلح لٛا١ٔٓ ِْزووخ ِٚغ فٍك ٍٍطخ ارؾبك٠خ وبٌجوٌّبْ األٚهٚثٟ ٚ ونا رٛؽ١ل اٌؼٍّخ  .

ٕ٘ب رْٕؤ ِئٍَبد ِْزووخ عل٠لح وبٌجٕه اٌّوويٞ ٚري٠ل ٍٍطبد اٌّئٍَبد اٌّْزووخ رىبًِ الزٖبكٞ ١ٍٚبٍٟ ربَ :(5

 .اٌٝ أْ ر١ٖو اٌّغّٛػخ ٚوؤٔٙب كٌٚخ ٚاؽلحل اٌٚوائت اٌمبئّخ وبٌجوٌّبْ ٚاٌّؾىّخ االرؾبك٠خ ٚرزٛؽ
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 اٌّؾبٙوح اٌواثؼخ

 

: ٕل ِياٌٚخ اٌْووبد ألػّبٌٙب اٌل١ٌٚخ فبٔٙب رَزؼ١ٓ ثؼلك ِٓ األكٚاد االلزٖبك٠خ ِٓ ّٕٙٙبػ*  

كهاٍبد اٌغلٜٚ-أ  

 ة-١ِياْ اٌّلفٛػبد ٚأٍؼبه اٌٖوف ٚاٌؼّالد
اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ-ط  

اٌّغبِوح ٚاٌلفٛي اٌّجبّو ٌالٍٛاق األعٕج١خ-ك  

 

 لرجال االعمال :  بالنسبة أهمٌة االلتصادٌة المإشرات أكثر من ٌعد واحدا*

   الصرف سعر- أ

  المالً المٌزان- ب

  المدفوعات مٌزان- ج

   المالٌة الحساب- د

 

 :ِٓ أؼىبٍبد ١ِياْ اٌّلفٛػبد ِب٠ٍٟ *

 أؽل اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ ٠ّضً أؽل أؼىبٍبد ١ِياْ اٌّلفٛػبد*

 رؼ٠ُٛ اٍؼبه اٌؼّالد -أ

 ِٛإٟٛ اٌلٌٚٗ اٌّم١ّ١ٓ ثبٌقبهطا٠واكاد -ة

 رمٍت اٍؼبه اٌٖوف-ط

 ٔمً اٌمٛح اٌْوائ١ٗ ِٓ ٛوف الفو-ك

 

 

 

 

 

 ِٓ اٌٍَغ ٚاٌقلِبد ٚاٌٙجبد ٚاٌَّبػلاد االعٕج١ٗ ...( ..... )٠ؼوف ١ِياْ اٌّلفٛػبد ػٍٝ أٗ ث١بْ ؽَبثٟ رَغً ف١ٗ ل١ُ ع١ّغ اٌزؼبِالد *

 : اٌن٘ت إٌملٞ اٌلافٍٗ ٚاٌقبهعخ اٌٝ ِٚٓ ثٍل ِبٚوً اٌّؼبِالد اٌواٍّب١ٌٗ ٚع١ّغ و١ّبد 

 اٌّب١ٌخ-أ

 االلزٖبك٠خ -ة

 اٌؾَبث١ٗ-ط

 اٌى١ٍخ-ك

 

:اما ؽمك ١ِياْ اٌّلفٛػبد ...ٌلٌٚخ ِؼ١ٕخ فٕمٛي أٗ ١ّ٠ً ٌٖبٌؼ رٍه اٌلٌٚخ*   

   أ-فبئٚؤ 
ػغيأ-ة  
ه١ٕلآ-ط  

فبهلآ-ك    

 

 كٌٚخ ِب، فبْ مٌه ٍٛف:اما ؽممذ اٌلٌٚخ فبئٚب فٟ ١ِياْ ِلفٛػبرٙب ػٍٝ ؽَبة *

 ٠َجت ػغيا ٌٙب -أ

 ٠ؼيى ١ِيأٙب اٌزغبهٞ -ة

 ٠َجت فبئٚب ٌٍجٍل االفو -ط 

 ٠ي٠ل ِٓ أفبلٙب -ك

 

 اما ِبي ١ِياْ اٌّلفٛػبد ٌٖبٌؼ كٌٚخ ِؼ١ٕخ ػٍٝ ؽَبة كٌٚخ أفوٜ فبْ مٌه ٠َّٝ:*

 ػغيا  -أ

 ّٔٛا  -ة

 فبئٚب  -ط

 رٚقّب  -ك

 

 

 

 

 

 

بمجموعة من المفاهٌم و  و المنظمات فً مزاولتها ألعمالها الدولٌةو تستعٌن الدول 
 من ضمنها:  االلتصادٌةو التمنٌات المالٌة و األدوات
 مٌزان المدفوعات (1
 الصرف و العمالت.أسعار (2

 

من السلع و الخدمات و الهبات و المساعدات  االلتصادٌةهو بٌان حسابً تسجل فٌه لٌم جمٌع التعامالت مفهوم مٌزان المدفوعات :-1
 األجنبٌة و كل المعامالت الرأسمالٌة و جمٌع كمٌات الذهب النمدي الداخلة  و الخارجة إلى و من بلد ما خالل فترة معٌنة عادة سنة .

ٌة بٌنها و بٌن سائر دول العالم .فمٌزان المدفوعات ألي دولة عبارة عن بٌان حسابً لجمٌع المعامالت التجارٌة و االلتصاد 
ٌتم علٌه المٌاس . و كل دولة تحتفظ بعاللات تجارٌة مع دولة أخرى لها ومعها مٌزان مدفوعات 

على حساب الدولة األخرى. و فً هذه الحالة  فنمول عنه أنه ٌمٌل لصالح تلن الدولة إذا حمك مٌزان المدفوعات فائضا لدولة معٌنة
 . األخرى عجزا فً مٌزان مدفوعاتهاٌكون للدولة 

 

االلزٖبك ٚ ا١ٌَبٍخ فٟ  : ٚاؽلا ِٓ أوضو اٌّئّواد االلزٖبك٠خ اٌزٟ ٠ٙزُ ثٙب هعبي ١ِياْ اٌّلفٛػبد٠ؼزجو 

 اٌجٍل ؽ١ش ٠ٛفو اإلؽبٛخ اٌىبٍِخ ثؼٕبٕو اٌزغبهح  ٚ اٌّؼبِالد اٌل١ٌٚخ .

 

 ا٠واكاد اٌْووبد ا١ٌٕٛٛخ ٚ ّووبد إٌمً ٚاٌْؾٓ األعٕج١خ،   ل١ُ اٌجٚبئغ  اٌّٖلهح ٚ اٌَّزٛهكح .ٌـ:  ف١ّياْ اٌّلفٛػبد أؼىبً

،)ا٠واكاد ِٛإٟٛ اٌلٌٚخ اٌّم١ّ١ٓ ثبٌقبهط )ؽووخ ا١ٌَبؽخ       ،األهثبػ اٌوأٍّب١ٌخ اٌّؾممخ ِٓ االٍزضّبهاد اٌقبهع١خ 

.وبفخ اإل٠واكاد اٌمبكِخ ِٓ اٌقبهط ٍٛاء وبٔذ ِٓ أفواك أٚ ١٘ئبد أٚ ّووبد فالي فزوح ى١ِٕخ ػبكح ِب رىْٛ ٍٕخ ٚاؽلح 
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 اما ىاكد ل١ّخ اٌٖبكهاد ػٍٝ ؽَبة اٌٛاهكاد فبْ ا١ٌّياْ اٌزغبهٞ ٍٛف ٠ؾمك:*

 ّٔٛا -أ

 ػغيا -ة

  رلفمب -ط

 فبئٚب -ك

 

 :اٌو١ٕل فٟ اٌؼّالد ٘نٖ رَغً ٚثبٌزبٌٟ اٌجٍل مٌه ِلفٛػبد ١ِياْ ػٍٝ ثبإل٠غبة ٠ٕؼىٌ ِب ثٍل اٌٝ أعٕج١خ ػّالد كفٛي*

 اٌّلفٛػبد ١ٌّياْ اٌلائٓ -أ 
 اٌّلفٛػبد ١ٌّياْ اٌّل٠ٓ -ة 
 اٌّلفٛػبد ث١ّياْ ػاللخ ٌنٌه ١ٌٌ -ط 
 اٌؼ١ِّٛخ ١ٌٍّيا١ٔخ اٌلائٓ -ك 

 

 فً ٌسجل الرصٌد هذا فؤن أجنبٌة عمالت الدولة كسبت إذا*

 حسابات الدولة : 
 ( -ٍبٌت ) -أ

 ِٛعت ) + ( -ة

 ه١ٕل ِل٠ٓ -ط

 فبئٚب  فٟ ٍٍخ اٌؼّالد -ك

 

 

 

 :اٌّلفٛػبد ١ٌّياْ ثبٌَٕجخ مٌه فبْ أعٕج١خ ػٍّخ ٚرؾ١ًٖ وَت ػٍٝ اٌزؼبًِ اّزًّ اما*

 ِل٠ٕب ه١ٕلا ٠ؼزجو  -أ
 ٍبٌت وجٕل ٠َغً  -ة
 كائٕب ه١ٕلا ٠ؼزجو  -ط

 اٌّلفٛػبد ١ِياْ ثٕٛك ّٙٓ ٠َغً ال -ك 

 

  :أٞ ِمجٛٙبد أٚ رؾ١ٖالد ِٓ اٌغ١و ٌٍجٍل اٌّؼٕٟ ،فؤْ مٌه ٠مغ ّٙٓ اٌغبٔت*

اٌّل٠ٓ-أ  
االؽز١بٟٛ-ة  
اٌوأٍّبٌٟ-ط  

 ك-اٌلائٓ

 

  :ِٓ ؽَبة ١ِياْ اٌّلفٛػبد  كح ِب٠ٛٙغ فٟ اٌغبٔت اٌلائٓػبا*

اٌٛاهكاد -أ  

االٍزضّبهاد -ة  

 ط - اٌٖبكهاد 

ٌزؾ٠ٛالد اٌّب١ٌٗا -ك  

 

 ػبد ِٓ اٌؾَبثبد اٌزب١ٌخ :٠زىْٛ ١ِياْ اٌّلفٛ*

 ا اٌؾَبة اٌغبهٞ )اٌّؼبِالد اٌغبه٠خ(.
 )اٌّؼبِالد اٌوأٍّب١ٌخ(.ؽَبة هأً اٌّبي ة 
 ا١ٌّياْ اٌزغبهٞ.ط 
 أ + ة.ك 

 

 المدفوعات : مٌزان مكونات من ٌمع ال التالٌة الحسابات من*

  الجاري الحساب- أ

 ؽَبة اٌز٠َٛبد-ة

  المال رأس حساب- ج

 األجل لصٌرة الحسابات- د
 
 
 
 
 

 ٌجب اإلشارة هنا أنه إذا أدى التعامل إلى : آلٌات التسجٌل فً الحساب :.1
فً الطرف  موجب )+(و ٌسجل كبند  رصٌدا دائناعملة أجنبٌة فإن ذلن ٌدعى  كسب

 .الدائن للحساب
 رصٌدا مدٌنا و ٌسجل عملة أجنبٌة فإن ذلن ٌدعى  إنفاقأما إذا اشتمل التعامل على

 ( فً الطرف المدٌن.-كبند سالب )
: و علٌه ٌنمسم الحساب إلى جانبٌن أحدهما دائن و األخر مدٌن 
المعنً من  مدفوعات للبلدفٌحتوي على المعامالت التً ٌنتج عندها  الدائن : الجانب(1

 .  )الصادرات(الدول األخر  
 مدفوعات من البلدٌحتوي  على المعامالت التً تنتج عندها  الجانب المدٌن :(2

 )الواردات( المعنً إلى البلدان األخرى 
: لاعدة  

 .  )صادرات( الدائنمن الغٌر للبلد المعنً فً الجانب  ممبوضات أو تحصٌالت-1
 . المدٌن )واردات(فً الجانب  مدفوعات للغٌروتسجل أٌة -2

 

 ٌتكون مٌزان المدفوعات من الحسابات التالٌة :
                                 الحساب الجاري .(1
)مجموع التعدٌالت فً المٌزان  تمثل الفروق اإلحصائٌةحساب رأس المال .(2

 التجاري، و مٌزات حساب رأس المال(.
)صافً االحتٌاطات من الذهب و األصول المتداولة  حساب التسوٌات(3

 األخرى(.

 ) اٌزٛاىْ اٌؾَبثٟ ( ٠مٖل ؽَبة اٌز٠َٛبد 
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 ٠زىْٛ .... ِٓ ٕبفٟ االؽز١بٛبد ِٓ اٌن٘ت ٚاألٕٛي اٌّزلاٌٚٗ األفوٜ *

 ؽَبة اٌَّز٠ٛبد -أ
 ؽَبة هاً اٌّبي -ة
 اٌؾَبة اٌغبهٞ -ط 
 ؽَبة اٌّؼبِالد  -ك

 

 :ّٙٓ اٌقلِبد ِٓ اٌجٍل ٚٚاهكاد ٕبكهاد رلفً*

 :ّٙٓ  فبهع١خ ١ٍٚبؽخ ٚرؤ١ِٓ ّٚؾٓ ٔمً اٌقبٕخ ثقلِبد أعٛه ٚاٌٛاهكاد رلفً اٌٖبكهاد*

 :اٌغبه٠خ اٌؾَبثبد ِٓ اٌقبهع١خ ٚا١ٌَبؽخ اٌزؤ١ِٓ ٚفلِبد ٚاٌْؾٓ ٚإٌمً األعٛه ثقلِبد اٌقبٕخ ٚاٌٛاهكاد اٌٖبكهاد اْ*

 إٌّظٛهح غ١و اٌزغبهح ١ِياْ  أ
 األعً ل١ٖوح اٌوأٍّب١ٌخ اٌّؼبِالد  ة
 األعً ٠ٍٛٛخ اٌوأٍّب١ٌخ اٌّؼبِالد  ط
 اٌز٠َٛبد ؽَبة  ك

 

 

 

 

 *ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ* :ٚ٘ٛ اٌّلفٛػبد ١ٌّياْ إٌّظٛهح اٌٍَغ ث١ّياْ ٠زؼٍك اٌزب١ٌخ األْٔطخ عٍّخ ِٓ ٚاؽل*

 ٌٍقبهط اٌّٛعٙخ االٍزضّبهاد -أ 

 اٌقبهط ِٓ ا٢ر١خ األعٕج١خ االٍزضّبهاد -ة 
 اٌقبهط ِٓ اٌَّزٛهكح األ١ٌٚخ اٌّٛاك -ط 

 اٌقبهط ػٍٝ اٌَّزؾمخ اٌل٠ْٛ ألَبٛ -ك 

 

 اٌٖبكهاد فٟ ا١ٌّياْ اٌزغبهٞ الٞ كٌٚٗ ف١َٕزظ ػٓ مٌه : ػٓ ل١ّخ اٌٛاهكاد ل١ّخ ىاكد اما*

 فبئٚب-ا 

 ػغيا-ة 

 رلفمٕب  -ط

 ١ٌٌ ِّب موو-ك 

 

 :ل١ٖوح ِؼبِالد ٟ٘ اٌّلفٛػبد ١ِياْ فٟ األعً ل١ٖوح اٌوأٍّب١ٌخ اٌّؼبِالد*

 اٌّلفٛػبد ١ِياْ فٟ اٌؼغي ر٠َٛخ ثغوٗ رزُ أ 
 اٌّلفٛػبد ١ِياْ فٟ اٌفبئ٘ رؾ٠ًٛ ثغوٗ رزُ ة 

 اٌّلفٛػبد ١ِياْ فٟ ِؼب ٚاٌفبئ٘ اٌؼغي ر٠َٛخ ثغوٗ رزُ ط 
  اٌّلفٛػبد  ١ِياْ فٟ ٚاٌفبئ٘ اٌؼغي ثز٠َٛخ رزؼٍك ال ك 

 

 

 

 

 

 

 

 :٘ٛ اٌز٠َٛخ ؽَبة ٌؼٕبٕو رؾو٠ه ٚكْٚ رٍمبئ١خ ثٖفخ اٌّلفٛػبد ١ِياْ فٟ ٠ؾلس اٌنٞ اٌزٛاىْ*

 رغبهٞ رٛاىْ -أ 

 ؽَبثٟ رٛاىْ -ة 
 ػبكٞ رٛاىْ -ط 
 الزٖبكٞ رٛاىْ -ك 

 

 :٘ٛ اٌز٠َٛخ ؽَبة ػٕبٕو رؾو٠ه فالي ِٓ اٌّلفٛػبد ١ِياْ فٟ ٠ؾلس اٌنٞ اٌزٛاىْ*

 رٍغؤ ػلك ِٓ اٌلٚي اٌٝ رفبكٞ االفزالي فٟ ١ِياْ ِلفٛػبرٙب ِٓ فالي رؾو٠ه ؽَباثبرٙب ٚ٘نا ٠ؼوف ثـ:*

 
 رٍمبئٟ رٛاىْ - أ
 الزٖبكٞ رٛاىْ - ة
 ؽَبثٟ رٛاىْ - ط
 رغبهٞ رٛاىْ - ك

 

 

 حساب رأس المال )المعامالت الرأسمالٌة( :-2
 وهً التً تزٌد مدتها عن السنة كاالستثمارات المباشرة والمروض طوٌلة األجل وألساط سدادها . المعامالت الرأسمالٌة طوٌلة األجل :-أ

. وذلن تمٌٌزا لها عن المعامالت  وهً التً تمل مدتها عن السنة على أن تتم بصورة تلمائٌةالمعامالت الرأسمالٌة لصٌرة األجل :-ب
 مٌزان المدفوعات .الفائض فً  أوتحدث بغرض تسوٌة العجز المصٌرة التً 
 ؤكد من صحة اإلجابة من الدكتورالجواب الصحٌح )ج(تتم الـ

 

فً الحسابٌن الجاري  العناصر المدٌنةعندما تكون جمٌع : ٌحدث التوازن فً مٌزان المدفوعات
 العناصر الدائنة فٌهما . لمجموع  مساوٌةو الرأسمالً 

 توازن وعندها نكون أمام فً هذه الحالة لن نحتاج إلى تسوٌة من خالل حساب االحتٌاطات
 . لد ٌحدث بصفة تلمائٌةعلما أن ذلن  حمٌك التصادي

: ًتحرٌن حساب التسوٌات .من خالل  ممصودةفهو الذي ٌتم بصفة  أما التوازن الحساب 

 

 :ٌتكون من جزأٌن هما  الحساب الجاري )المعامالت الجارٌة( :-1
 .وواردات البلد من السلعصادرات أي  التجارة المنظورةوٌشمل  الجزء االول : المٌزان التجاري :

الخاصة البلد المعنً  صادرات ووارداتمن وٌتكون  الجزء الثانً : مٌزان التجارة غٌر المنظورة :
 والشحن و خدمات التؤمٌن والسٌاحة الخارجٌة  كؤجور النمل بالخدمات

: فً حالة ،  و  فً المٌزان فائضا نمول أن لدٌنا زادت لٌمة الصادرات عن الوارداتإذا  لاعدة
 العكس ٌكون لدٌنا عجز فٌه .

 

 ٚفٟ ؽبٌخ اٌؼىٌ ٠ىْٛ ٌل٠ٕب ػغي ف١ٗ فبئٚباما ىاكد ل١ّخ اٌٖبكهاد ػٓ اٌٛاهكاد ٔمٛي اْ ٌل٠ٕب 
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 :ٌؼلك ِٓ إٌَٛاد فؤْ مٌه ٠َّٝ ػغيآاما أٍزّو اٌؼغي فٟ ١ِياْ اٌّلفٛػبد *

  ٠َّٝ اٌؼغي اٌلائُ فٟ ١ِياْ اٌّلفٛػبد ثبٌؼغي:*

كائّآ-أ  
ِئلزآ-ة  

 ط-١٘ى١ٍآ
ظوف١آ-ك  

 

 ٠ئصو اٌؼغي فٟ ١ِياْ اٌّلفٛػبد ػٍٝ االػّبي اٌل١ٌٚٗ فٟ:*

 ػلَ رٛافو اٌؼٍّخ اٌٖؼجٗ - أ

 فوٗ ل١ٛك ػٍٝ االٍز١واك  - ة

 ٔمٔ اٌٖبكهاد - ط

 أ+ة  - ك

 

 *غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ*فبْ اوجو ٍٛق ٌٍٖوف األعٕجٟ ػٍٝ االٛالق ٘ٛ : ؽَت اٍزطالػبد ِغٍخ ٠ٛهٚ ِٟٛٔ*

 ٍٛق ٌٕلْ -أ

 ٍٛق ٛٛو١ٛ -ة

 ٍٛق ٠ٛ١ٔٛهن -ط

 ٍٛق ثبه٠ٌ-ك

 

 

 

 ٠زّضً ٍؼو ٕوف اٌؼّالد فٟ اٌم١ّخ اٌزٟ رزجبكي ػٍّخ ثؼٍّخ أفوٜ ٠ٚزؾلك مٌه ٚفمب  ٌٍمٛا١ٔٓ :*

  األسعار تثبٌت- أ

     الشرائٌة الموة- ب

  والطلب العرض- ج

   العمالت ألسعار الحر التحدٌد- د

 

 ِغ اِىب١ٔخ رغ١و٘ب ثّوٚٔخ : ثّٛعت ٔظبَ لبػلح رجبكي اٌن٘ت أٌيِذ وً كٌٚخ ثزضج١ذ ل١ّخ ػٍّزٙب ِمبثً اٌلٚاله*

 %2-أ

 %2.5-ة
 %5-ط
 %10-ك

 

 

١ٌٌٚ ٌٍجٕٛن اٌزغبه٠ٗ ٚاٌّئٍَبد اٌّب١ٌٗ ٔز١غخ ػلَ للهرٙب ػٍٝ ِزٝ اػٍٕذ اٌٛال٠بد اٌّزؾلٖ ثؤٔٙب ٍزج١غ اٌن٘ت فمٜ ٌٍجٕٛن اٌّووي٠ٗ *

 اٌٛفبء 

 1331 -أ 

 1391 -ة 

 1360 -ط 

 1331 -ك 

 : ػٍٝ اٌْوائ١خ ثٕبء اٌمٛح رؼبكي خ  ٠ٔظو ؽَت اٌؼّالد اٍؼبه رؾلك*

 اٌفٛائل اٍؼبه رغ١و -أ

خ ِب رَزط١غ -ة   ّ   ٍٟاٌّؾ اٌَٛق فٟ اٌجٚبئغ ِٓ ّواءٖ اٌؼٍّخ ل١
 اٌل١ٌٚخ اٌزؼبِالد ػٍٝ رطوأ اٌزٟ اٌزغ١واد -ط

 ػّالرٙب ػٍٝ اٌلٚي رفوٙٗ ٠ٗ اٌنٞ اٌؾّب َِزٜٛ -ك

 

 :ثؤْ اٌْوائ١خ اٌمٛح ٔظو٠خ رف١ل*

 اٌفٛائل أٍؼبه فٟ ٌٍزغ١و وبٍزغبثخ رزؾون اٌؼّالد أٍؼبه - أ
 ٌنٌه رجؼب أػٍٝ ل١ّزٙب رىْٛ أػٍٝ ػٛائل٘ب رىْٛ اٌزٟ اٌؼٍّخ ة
 اٌّؾٍٟ اٌَٛق فٟ اٌفبئلح ألٍؼبه ٚفمب رزؾلك اٌؼٍّخ ل١ّخ  -ط

 ّواءٖ رَزط١غ ٌّب ٚفمب ثٍل٘ب كافً أٚال رزؾلك اٌؼٍّخ ل١ّخ -ك

 اٌّؾٍٟ اٌَٛق فٟ ثٚبئغ ِٓ 

 

 

 

ٌٍلٚي اٌن٘ت فمٜ ٌٍجٕٛن اٌّووي٠خ  اػٍٕذ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٔز١غخ ػلَ للهرٙب ػٍٝ اٌٛفبء ، أٙب ٍزج١غ َ 1313فٟ اٌؼبَ 

اله ٚإجؾذ ثبٌزبٌٟ اٍؼبه ع١ّغ اٌؼّالد ٚاػمت مٌه فه اهرجبٛ اٌن٘ت ثبٌلٚ ئٍَبد اٌّب١ٌخ،١ٌٌٚ ٌٍجٕٛن اٌزغبه٠خ ٚاٌّ

اٌؼوٗ ٚاٌطٍت فٟ  ً ػٍّخ ٠زؾلك ٕؼٛكا اٚ ٘جٛٛب ػٍٝ اٍبًاٌلٚ اله ، ِؼِٛخ اِبَ اٌن٘ت ، ٚإجؼ ٍؼو و ثّب ف١ٙب

 اٌَٛق ،

 ٌمكن أن ٌكون العجز فً مٌزان المدفوعات : 

 ( .جفاف ٌنتج عنه انخفاض كبٌر فً الصادراتو أسبابه ظرفٌة ) مإلتا-

 )هٌكلٌا( و ٌستمر لسنوات . دائماالعجز وإما أن ٌكون -

 

 على األعمال الدولٌة حٌث أن : ٌإثر العجز فً مٌزان المدفوعاتكما 
 التً تحتاجها الشركات الدولٌة )نمل  وفرة العملة الصعبةعدم توازن مٌزان المدفوعات ٌإثر على

 أرباحها أو أعمال أخرى(.
 األمر الذي سٌإثر حتما على الشركات الدولٌة  فرض لٌود على االستٌرادعدم التوازن ٌإدي إلى 

 

 . المٌمة التً تبادل بها عملة بعملة أخرىفً ٌتمثل سعر الصرف   سعر الصرف :-1
 العمالت و تشترى .هو السوق الذي تباع فٌه  سوق الصرف :-2

من مجموعة من البنون و الوسطاء والهٌئات األخرى التً تعمل فً سوق الصرف عن طرٌك الوساطة أو  وٌتكون
 (بنون، مكاتب صرافة، أفراد مصرح لهم...المضاربة  أو المتاجرة فً العمالت األجنبٌة . )

طوكٌو و فرانكفورت ..الخ ( . لندن،العالمٌة للصرف األجنبً أسواق نٌوٌورن،  ومن أشهر األسواق 

 

 أفوٜاٌم١ّخ اٌزٟ رجبكي ثٙب ػٍّخ ثؼٍّخ ٠زّضً ٍؼو اٌٖوف فٟ ٕوف اٌؼّالد األعٕج١خ :

 ، غ١و أٔٗ ِٓ ٚعٙخ إٌظو اٌزبه٠ق١خ ِو ثؼلح رطٛهاد اٌؼوٗ ٚ اٌطٍت٠ٚزؾلك ٚفمب ٌمٛا١ٔٓ 

 

انهار نظام و تدنً الثمة،  1925بعد انتهاء الحرب العالمٌة األولى وانهٌار البورصات سنة نظام لاعدة تبادل الذهب :
نشؤ نظام لاعدة ، و استمر الوضع لما بعد لٌام صندوق النمد الدولً بعد الحرب العالمٌة الثانٌة حٌث لاعدة الذهب

بموجب و دوالر ألونصة الذهب الواحدة(،  35كعملة وحٌدة لابلة لذلن و بسعر ثابت ) بالدوالر األمرٌكً مبادلة الذهب
 .% ارتفاعا أو انخفاضا2.5ذلن ألزمت كل دولة بتثبٌت لٌمة عملتها ممابل الدوالر، مع إمكانٌة تغٌٌرها بمرونة 

 

 طرق تحدٌد أسعار العمالت-3
 الموى شرائٌة نظرٌة تعادلأ(

 لٌمة العملة تتحدد أوالَ داخل بلدها وفما أن تموم هذه النظرٌة على فكرة
 لما تستطٌع شراإه من البضائع فً السوق المحلً.

 فكلما زادت كمٌة البضاعة التً تشترٌها ممابل وحدة النمد من السوق
 المحلً كلما زادت لٌمة العملة فً بلدها .

 فإن ذلن سٌإدي  فً الداخلوكلما زادت الموى الشرائٌة للعملة الوطنٌة
 . فً الخارجإلى ارتفاع لٌمة ذات العملة 

. تزداد لٌمة العملة بزٌادة لوتها الشرائٌة 
لد تفٌد هذه النظرٌة على المدى المصٌر وفً حالة السلع التً ٌمكننا -

 من بلد إلى آخر فً إطار التبادل التجاري الحر . نملها
 بٌنما ال ٌمكننا تطبٌمها على الكثٌر من السلع و الخدمات التً ٌتعذر نملها

( بحكم األراضً، الشمك، الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة،   و التؤمٌن ..الخ)
 غٌر لابل للتصدٌر و ال االستٌرادأن هذا النوع من السلع 
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 رمَٛ ٔظو٠ٗ رؼبكي اٌمٜٛ اٌْوائ١ٗ ػٍٝ فىوٖ اْ ل١ّٗ اٌؼٍّٗ رؾلك كافً ثٍل٘ب ٚفمب ٌّب :*

 رفوٙٗ أٍؼبه اٌفٛائل  -أ

 رَزط١غ ّواإٖ ِٓ اٌجٚبئغ فٟ اٌَٛق اٌّؾٍٟ  -ة

 ٠ؼزجو أ ِٓ رغ١واد ػٍٝ اٌزؼبِالد اٌل١ٌٚٗ -ط 

 رفوٙٗ اٌلٚي ػٍٝ ػّالئٙب -ك

 

 :اٌؼّالد أٍؼبه فبْ ف١ْو ِئّو ؽَت*

 اٌفٛائل أٍؼبه فٟ ٌٍزغ١و وبٍزغبثخ رزؾون -أ
 ثبٌلافً إٌّزغبد ِٓ ّواءٖ رَزط١غ ٌّب ٚفمب أٚال رزؾلك -ة
 اٌزغبه٠خ لٛرٙب ثي٠بكح رزؾلك -ط
 اٌفبئلح ِؼلالد ثزغ١و ٌٙب ػاللخ ال- ك

 

 اٌؼٍّخ اٌزٟ رىْٛ ػٛائل٘ب أػٍٝ رىْٛ ل١ّزٙب رجؼب  ٌنٌه اػٍٝ. ؽَت ٔظو٠خ*

 ف١ْو -أ

 األهٕلح -ة

 ػٛاًِ اإلٔزبط -ط 

 رجبكي إٌّبفغ -ك
 

 فبْ ل١ّخ ػٍّزٙب : ١ِياْ اٌّلفٛػبداٌلٌٚخ اٌزٟ رؾمك فبئ٘ فٟ *

 .رورفغ -أ

 رٕقف٘. -ة
 رؾبفع ػٍٝ اٌم١ّخ.-ط 
 ِزنثنثخ. -ك

 

 *ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ* : مٌه فبْ ِب كٌٚخ ؽَبة ػٍٝ ػبرٙبِلفٛ ١ِياْ فٟ فبئٚب   اٌَؼٛك٠خ ؽممذ اما*

 ٌٍَؼٛك٠خ ػغي ٠َّٝ- أ
 ٌٍَؼٛك٠خ اٌزغبهٞ ا١ٌّياْ ٠ؼيى -ة
 االفو ٌٍجٍل فبئٚب ٠َّٝ -ط
 موو َ ع١ّغ -ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( العالمً :Fisherمإشر فٌشر ) ب(
. و بموجب هذه  (  نظرٌته لتفسٌر استمرار تغٌر أسعار العمالتFisherلدم ) -

، بمعنى أن أسعار العمالت تتحرن كاستجابة للتغٌر فً أسعار الفوائدالنظرٌة فإن 
 العملة التً تكون عوائدها أعلى تكون لٌمتها تبعا لذلن أعلى .

سعر الفائدة على ودائع العملة فً  أسعار العمالت تتحدد على أساسوعلٌه فإن -
    فتزٌد مع زٌادة سعر الفائدة و تمل مع تراجع سعر الفائدة.د داخل البل

 

 نظرٌة األرصدة :ج(
 المدفوعات .ٌتحدد سعر الصرف بناءاً على هذه النظرٌة وفما لوضع مٌزان 

 .لٌمة عملتها ترتفع فً مٌزان المدفوعات فإن  تحمك فائضفالدولة التً -
 تبعا لذلن. لٌمة عملتها تنخفضفً مٌزان المدفوعات فإن  لدٌها عجزالدولة التً ما -

.إن وضع مٌزان المدفوعات للدولة هو الذي ٌحدد لٌمة عملتها 
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 اٌّؾبٙوح اٌقبَِخ

: ٠مٖل ة......ِغًّ اٌزلفمبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب َِزضّو فٟ ثٍل غ١و ثٍلٖ االَ ٠ٚىْٛ أِب ٠ًٛٛ أٚ ل١ٖو األعً*  

-أ اٌؾَبة اٌغبهٞ  

 االٍزضّبه غ١و اٌّجبّو-ة

االٍزضّبه اٌّجبّو-ط  
  ك-االٍزضّبه األعٕجٟ
 

 

فٟ ّىً ّواوخ ِغ ّووخ فبٕٗ اٚ ػبِٗ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف فبْ مٌه ٠َّٝ ػٕلِب ٠مَٛ اٌَّزضّو االعٕجٟ ثبْٔبء ّووخ ثْىً أفواكٞ اٚ *

  : اٍزضّبه

 غ١و ِجبّو -أ

 عٕجٟ ٠ًٛٛ االعً -ة

 اعٕجٟ ِزٍٜٛ االعً -ط

 ِجبّو-ك

 

 

 

 

 

 

 

 ٚاؽلح ِٓ إٌظو٠بد اٌزب١ٌخ ٌُ رٙزُ وض١وا  ثبالٍزضّبه االعٕجٟ ٚروٜ ثؤٔٗ*

 ِغوك ِىًّ ٌٍزغبهح اٌقبهع١خ: 

   التملدٌة االلتصادٌة النظرٌة- أ

  الحدٌثة االلتصادٌة النظرٌة- ب

   الخارجٌة التجارة نظرٌة- ج

  االحتكار نظرٌة- د

 

 :األعٕجٟ ٌالٍزضّبه ثبٌَٕجخ اٌزم١ٍل٠خ االلزٖبك٠خ إٌظو٠خ رفزوٗ*

 اٌلٚي ث١ٓ ِب اإلٔزبط ػٕبٕو أزمبي ٌٍٙٛخ -أ
 اٌقبهع١خ اٌزغبهح ػٍٝ األعٕجٟ االٍزضّبه ٠ٌٛٚخ-ة 
 اٌّبي ثوأً اٌؼّبٌخ رؼ٠ٛ٘ اِىب١ٔخ ػلَ-ط 

 ا٢فو أؽلّ٘ب ٠ؼٛٗ أْ ٠ّىٓ ٚاٌؼًّ اٌّبي هأً ػٕٖوٞ أْ-ك 

 

 اٌجؼ٘ ثؼُٚٙ ٚاٌؼًّ اٌّبي هأً ػٕٖوٞ ٠ؼٛٗ األعٕجٟ االٍزضّبه فٟ*

 : افزواٗ ؽَت ٚمٌه 

  .اٌزم١ٍل٠خ االلزٖبك٠خ إٌظو٠خ -أ
 . اٌقبهع١خ اٌزغبهح ٔظو٠خ -ة

 . اٌلٌٟٚ إٌّزظ ؽ١بح كٚهح ٔظو٠خ  -ط
 االؽزىبه ٔظو٠خ -ك

 

ٟ رجلأ ٚرٕزٟٙجأٞ ِٓ إٌظو٠بد اٌزب١ٌخ روٜ ثؤْ ػ١ٍّخ االٍزضّبه االعٕ*  

  :ِٓ رٍمبء ٔفَٙب ِٚؾووٙب األٍبٍٟ ٘ٛ اٌؼبئل ػٍٝ هأً اٌّبي 
ٔظو٠خ اٌزغبهح اٌقبهع١خ-أ    

ٔظو٠خ االٍزضّبه األعٕجٟ اٌّجبّو-ة  
 ط-إٌظو٠خ االلزٖبك٠خ اٌزم١ٍل٠خ

 ٔظو٠خ االٍزضّبه اٌقبهعٟ-ك

 

 أٞ ِٓ األٔٛاع اٌزب١ٌخ ال ٠لفً ّٙٓ أٔٛاع االؽزىبه فٟ اٌَٛق اٌلٌٟٚ ؽَت إٌظو٠خ االؽزىبه٠خ:*

 اؽزىبه اٌْووخ األٌٚٝ ٌٍَٛق-أ

 كٚهح ؽ١بح إٌّزظ-ة

 ٍٍٛن هك اٌفؼً-ط

 اٌمٛح االؽزىبه٠خ-ك

 

 

 

 : ثبالٍزضّبه األعٕجٟٔمٖل 

 ٚ ٠ىْٛ اِب ٠ًٛٛ أٚ ل١ٖو اٌّلٜ .ِغًّ اٌزلفمبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب َِزضّو فٟ ثٍل غ١و اٌجٍل األَ 

 : ٠زّضً االٍزضّبه األعٕجٟ

 ( غ١و اٌجٍل األَ.اٌجٍل ا١ٌّٚفكفٛي إٌّْؤح فٟ اٌزؼبًِ ِغ كٌٚخ أٚ ّووخ رزٛاعل فٟ كٌٚخ أفوٜ )

 ثْىً أفواكٞ .اٌَّبّ٘خ فٟ أْبء ّووخ     : لل ٠ٕزظ ػٓ االٍزضّبه األعٕجٟ 

. أٚ فٟ ّىً ّواوخ ِغ ّووخ فبٕخ     ( اٍزضّبه ِجبّوأٚ ػبِخ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف) 

( فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف .اإلٔزبط، اٌز٠َٛك، اٌزٛى٠غ، إٌمً ..اٌـ( ٚ اٌم١بَ ثؤْٔطخ ِقزٍفخ )أهاٟٙ، ِؼلاد٠ٚجلٚ ِٓ فالي رٍّه ألٕٛي هأً ِب١ٌخ ) 

ِ (. ٚ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ  ٠ىْٛ االٍزضّبه األعٕجٟ فٟ ّىً رٍّه اٍزضّبه غ١و ِجبّوب١ٌخ ِٓ اٌجٍل األَ اٌٝ اٌجٍل ا١ٌّٚف )وّب ٠ّىٓ أْ ٠مزٖو ػٍٝ رلفمبد

 ( . أٍُٙ، ٍٕلاد ٌْووبد أعٕج١خ .. اٌـألٕٛي ِب١ٌخ )

 

: ٟٔظو٠بد االٍزضّبه األعٕج 

 

 : إٌظو٠خ االلزٖبك٠خ اٌزم١ٍل٠خاالٍزضّبه األعٕجٟ ٚ .1

ٌُ رٙزُ ٘نٖ إٌظو٠خ وض١وا  ثبالٍزضّبه األعٕجٟ ِلٌٛي إٌظو٠خ : -أ

. فٟٙ رفزوٗ ٚوبٔذ روٜ أٔٗ ِغوك ربثغ ِٚىًّ ٌٍزغبهح اٌقبهع١خ

 ثبألٍبً اٍزؾبٌخ أزمبي ػٕبٕو اإلٔزبط ِب ث١ٓ اٌلٚي .

 

 ٚػِّٛب فبٔٗ ٠ّىٕٕب رمل٠ُ ِؾزٛا٘ب ٚفك اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ :

 ٗاٌؼًّ ػٕٖو٠ٓ ٠ّىٓ أْ ٠ؼٛٗ  أْ هأً اٌّبي ٚإٌظو٠خ رفزو

أٞ أٔٗ اما وبْ ٌل٠ٕب ػغي فٟ هأً اٌّبي ف١ّىٓ أْ  ،أؽلّ٘ب ا٢فو

 ٔؼٛٙٗ ثبٌؼًّ ٚ اٌؼىٌ ٕؾ١ؼ .

 إٔٔب َٔزقلَ هأً اٌّبي أوضو ِب ٠ّىٓ اما وبٔذ رىٍفزٗ ِٕقفٚخ ٚاِب

 اما وبٔذ رىٍفزٗ ِورفؼخ فٕؼٛٙٗ ثبٌؼًّ .

 ٔمَٛ ثزٖل٠وٖ ٚاٍز١واك اما وبْ ٌل٠ٕب فبئ٘ فٟ هأً اٌّبي فبٕٔب

 ػّبٌخ ػٛٙب  ػٕٗ .

 ْثّب أْ رٕمً هأً اٌّبي ٘ٛ األًٍٙ ث١ٓ ع١ّغ ػٕبٕو اإلٔزبط فب

ٚعٛك فبئ٘ ِٕٗ ٠ئكٞ اٌٝ ل١بَ االٍزضّبه اٌقبهعٟ، ؽ١ش ٠جلأ هأً 

اٌّبي فٟ اٌزلفك ِٓ ثٍل اٌٛفوح اٌٝ ثٍل إٌلهح اٌٝ أْ ٠زَبٜٚ اٌؼبئل 

 ػٍٝ االٍزضّبه فٟ اٌجٍل٠ٓ .

 

قٍٔ إٌظو٠خ اٌٝ أْ ػ١ٍّخ االٍزضّبه األعٕجٟ رجلأ ٚرٕزٟٙ رَز

 ِٓ رٍمبء ٔفَٙب ِٚؾووٙب األٍبٍٟ ٘ٛ اٌؼبئل ػٍٝ هأً اٌّبي .

 

 ٔظو٠بد االٍزضّبه االعٕجٟ اٌؾل٠ضخ :

 ٔظو٠خ كٚهح ؽ١بح إٌّزظ  ٚ إٌظو٠بد االؽزىبه٠خ  -

 ٔظو٠بد اإلؽزىبه٠خ : 

 اؽزىبه اٌْووخ األٌٚٝ ثبٌَٛق -1

 ٔظو٠خ ٍٍٛن هك اٌفؼً -3ٔظو٠خ اٌمٛح االؽزىبه٠خ -2
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 من المنتجٌن الذٌن للة فٌه تستؤثر الذي السوق تركٌبة فً االستثمار نحو الشركات بعض التً تدفع األسباب بتفسٌر..............  اهتمت*

 : المستهدفة السوق على السٌطرة من تمكنهم تنافسٌة بمٌزة ٌحتفظون
   االحتكارٌة النظرٌة- أ

  المباشر االستثمار نظرٌة- ب

  المنتج حٌاة دورة نظرٌة- ج

 األسواق دخول نظرٌة- د

 

 
 

 ٚال اٌؼب١ٌخ ) ٚاٌؼبٛف١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌّبك٠خ ( رىب١ٌفٗ ٌٗ ْٔبٛ ٘ٛ اٌل١ٌٚخ االػّبي ِّبهٍخ أْ روٜ اٌزٟ إٌظو٠خ*

 : ٟ٘ رٕبف١َٗ ١ِيح رّزٍه اٌزٟ اٌْووخ اال رغوإ ػ١ٍٗ

 ِب ؽَت ٚمٌه ١ِيح رّزٍه اٌزٟ اٌْووخ اال ػ١ٍٗ رغوإ ٚال ,اٌؼب١ٌخ رىب١ٌفٗ ٌٗ ْٔبٛ ٘ٛ اٌل١ٌٚخ األػّبي ِّبهٍخ اْ*

 : عبءد ثٗ

 . اٌزم١ٍل٠خ االلزٖبك٠خ إٌظو٠خ-أ

 . إٌّزظ ؽ١بح كٚهح ٔظو٠خ -ة
  .االؽزىبه٠خ اٌمٛح ٔظو٠خ -ط
 . اٌفؼً هك ٍٍٛن ٔظو٠خ-ك 

 

:  رمَٛ ٔظو٠خ ٍٍٛن هك اٌفؼً ػٍٝ أٍبً*  

رلفك إٌّزغبد-أ   
 ة-ِوالجخ إٌّبف١َٓ

ِوالجخ االٍٛاق-ط   
 ِوالجخ ٍٍٛن اٌْووبد األعٕج١خ-ك

 

 ِوالجٗ إٌّبف١َٓ رمَٛ ٔظو٠خ ....... ػٍٝ *

  :ٚهكٚك افؼبٌُٙ

 االؽزىبه-أ

 ٍٍٛن هك اٌفؼً-ة

 ا١ٌّيح إٌَج١ٗ-ط

 إٌزظكٚهح ؽ١بٖ  -ك

 
 
 

 أساس : على المنتج حٌاة دورة نظرٌة تموم*

  للسوق الممدمة السلع مبٌعات زٌادة-أ

  األسواق تملبات-ب

 السلعة حٌاة ضمان-ط
 بالتطور مرورا للسوق السلعة تمدٌم -د
 والزوال بالتدهور لتنتهً والنضوج 

 

 

 رٕبف١َٗ ل٠ٛٗ : ١ِيػ١ٍٗ اال اٌْووبد اٌزٟ رّزٍه  إروٜ ٔظو٠ٗ .... اْ ِّبهٍٗ االػّبي اٌل١ٌٚٗ ٘ٛ ْٔبٛ ٌٗ رىب١ٌفٗ اٌؼب١ٌٗ ٚالرغو*

 االلزٖبك اٌزم١ٍل٠ٗ  -أ

 كٚهٖ ؽ١بٖ إٌّزظ -ة

 اٌمٖٛ االؽزىبه٠ٗ  -ط 

  ٍٍٛن هكٖ اٌفؼً -ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔظو٠بد االٍزضّبه األعٕجٟ اٌؾل٠ضخ :.2

فٟ  األٍجبة اٌزٟ رلفغ ثؼ٘ اٌْووبد ٔؾٛ االٍزضّبها٘زّذ ٘نٖ إٌظو٠خ ثزف١َو  االؽزىبه٠خ :إٌظو٠بد -أ

 اٌزٟ رّىُٕٙ اٌزٕبف١َخ٠ؾزفظْٛ ثب١ٌّيح اٌن٠ٓ  لٍخ ِٓ إٌّزغ١ٓف١ٗ ّووخ ِب أٚ  روو١جخ اٌَٛق اٌنٞ رَزؤصو

 ( اؽزىبه اٌمٍخػٍٝ أزبط أٚ ث١غ ٚ رٛى٠غ اٌٍَؼخ ) ِٓ ا١ٌَطوح

 

 االؽزىبه فٟ اٌَٛق اٌلٌٟٚ ٟٚ٘ :ٚر١ّي ٘نٖ إٌظو٠خ ث١ٓ صالصخ أٔٛاع ِٓ 

ٟٚ٘ ٚاؽلح ِٓ االِٛه اٌزٟ ٍؼذ ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ ٌٍمٚبء اؽزىبه اٌْووخ األٌٚٝ ٌٍَٛق : (1

 ػٍٝ ِب ٠ؼوف ثبالؽزىبه

رمَٛ إٌظو٠خ ػٍٝ أْ أؽم١خ رٛاعل إٌّْؤح فٟ اٌَٛق اٌؼبٌّٟ روعغ ٌىٛٔٙب األللَ فٟ اٌَٛق ثؾ١ش 

         رؾم١ك اٍُ ٚ ٍّؼخ ف١ٗ .       رؾ١َٓ أٍٍٛة أزبعٙب .   اٌَٛق اٌّؾٍٟ ٌـ :رئٍ٘ٙب األلل١ِخ فٟ 

( ثؾىُ األلل١ِخ ٚ رٛفو اٌّٛاهكٌٙب ١ِيح رٕبف١َخ) 

 ٟؽ١ش رَزّو اٌْووخ فٟ إٌّٛ اٌٝ أْ رغل ثؼل  ِوؽٍخ رطٛه فٟ ّٔٛ٘بف١ْىً االٍزضّبه اٌقبهع

 (.غيٚ األٍٛاق اٌقبهع١خثبألػّبي اٌل١ٌٚخ ) ِوؽٍخ ِؼ١ٕخ أْ اٍزّواه إٌّٛ ٠زطٍت اٌم١بَ

أْ ِّبهٍخ األػّبي اٌل١ٌٚخ فٟ أٍٛاق ثؼ١لح ػٓ اٌجٍل األَ رفزوٗ إٌظو٠خ : اٌمٛح االؽزىبه٠خٔظو٠خ (2

٘ٛ ْٔبٛ رىب١ٌفٗ )اٌّبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚ اٌؼبٛف١خ( ػب١ٌخ، ٚ ال رغوإ ػ١ٍٗ اال اٌْووخ اٌزٟ رّزٍه ١ِيح 

غ١و َِجٛلخ ٚ غ١و ِؼوٚفخ ِٓ افزواع أٍب١ٌت ػًّ (2     اٌّجزىوح . اٌزم١ٕخ(1ِضً : رٕبف١َخ ل٠ٛخ

 رّزٍه االٔٚجبٛ ٚ اٌىفبءح فٟ اكاهرٙب.(3.       لجً 

 (. هكٚك األفؼبي ِٓ إٌّبف١َٓ) ػٍٝ ِوالجخ إٌّبف١َٓاألػّبي  رمَٛ  : ٍٍٛن هك اٌفؼً ٔظو٠خ(3

 األعٕجٟ ٠ىْٛ ووكح فؼً ِٓ ّووخ ٠ٚمَٛ ِّْٚٛ ٘نٖ إٌظو٠خ ػٍٝ أْ االٍزضّبه

ِؾ١ٍخ ػٍٝ ّووخ أعٕج١خ، ؽ١ش رؾبٚي األٚي ثبٌن٘بة اٌٝ اٌقبهط ٚ اٌم١بَ 

 ثبألػّبي اٌل١ٌٚخ ٌّياؽّخ اٌْووخ األعٕج١خ فٟ ٍٛلٙب اٌّؾٍٟ .

رمَٛ ٘نٖ إٌظو٠خ ػٍٝ أٍبً أْ ٌىً ٍٍؼخ كٚهح ؽ١بح ِٕل  : كٚهح ؽ١بح إٌّزظٔظو٠خ -ة

 رجلأ ثبٌزمل٠ُ، ِوٚها ثبٌزطٛه صُ إٌٚٛط ٚ رٕزٟٙ اٌزل٘ٛه ٚ اٌيٚايٌٕٚٛٙب اٌٝ اٌَٛق، ٚ 

. 

ثزٖل٠و  وّب رفزوٗ إٌظو٠خ أْ رؾزفع اٌلٌٚخ إٌّزغخ ٌٍٍَؼخ ث١ّيح رٕبف١َخ فو٠لح ٚػٕلِب رجلأ

اٌٍَؼخ  اٌٝ اٌقبهط رفزمل ١ٌّيرٙب اٌّطٍمخ ِٓ فالي اٌزجبكي اٌزغبهٞ ٚلل رٖجؼ فٟ اٌىض١و ِٓ 

 األؽ١بْ ٟ٘ َِزٛهكح ٌٙنٖ اٌٍَؼخ .
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 :٠زُ فٟ )ر١ٛٛٓ اػبكح( أٚ اٌَّزٛهكح ثبٌجٍلاْ اٌز١ٕٖغ فٟ اٌْوٚع فبْ ,اٌقبهعٟ ٌالٍزضّبه إٌّزظ ؽ١بح كٚهح ٌٕظو٠خ ٚفمب*

 : فٟ ٠زُ ) ر١ٛٛٓ اػبكح( أٚ اٌَّزٛهكح اٌجٍلاْ فٟ اٌز١ٕٖغ فٟ اٌْوٚع اْ اٌٝ اٌلٌٟٚ إٌّزظ ؽ١بح كٚهح ٔظو٠خ ر١ْو*

 :رَؼٝ اٌْووبد فٟ رؼي٠ي ِىبٔزٙب فٟ اٌَٛق اٌلافٍٟ ٚاٌقبهعٟ ٔظو٠خ كٚهح ؽ١بح إٌّزظ رّو ثؤهثغ  ِواؽً اؽل ٘نٖ اٌّواؽً *

 .اٌظٙٛه ِوؽٍخ-أ 
 .إٌّٛ ِوؽٍخ -ة
 .إٌٚظ ِوؽٍخ -ط
 اٌزل٘ٛه ِوؽٍخ-ك 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اٌٝ افو ؽَت ٔظو٠خ كٚهح ؽ١بح إٌّزظ اٌلٌٟٚ ال٠زُ اال ػٕلِب ٠ًٖ إٌّزظ فٟ اٌجٍل االَ: اٌْوٚع فٟ ٔمً اٌٖٕبػخ ِٓ ثٍل*

 ِوؽٍخ اٌظٙٛه -أ

 ِوؽٍخ إٌّٛ  -ة

 ِوؽٍخ إٌٚظ -ط 

 ِوؽٍخ اٌزل٘ٛه -ك
 

 :٠ظٙو إٌّبف١َٓ اٌغلك ػٕلِب رًٖ ِج١ؼبد اٌْووخ ٕبؽجخ اٌٍَؼخ ِوؽٍخ*

إٌّٛ-أ   
اٌَٛقرمل٠ُ اٌٍَؼخ اٌٝ -ة   
 إٌٚظ ٚ االٍزضّبه -ط

 ك-االٔؾلاه ٚاٌزل٘ٛه

 

 

 
 

 

 

 : ثبٌقبهط ٌالٍزضّبه اٌْووبد رلفغ ٌزٟا اٌّجبّوح غ١و االٍجبة ِٓ ٠ؼزجو , اٌزب١ٌخ االٍجبة ِٓ*

 . االٔزبط رىب١ٌف ِٓ رم١ًٍ-أ
 . اٌغّوو١خ اٌؾٛاعي رغٕت-ة
  .اٌغّبػ١خ إٌيػخ ثوٚى- ط
 . موو ِب ع١ّغ -ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : إٌٚظ ٚاالٍزضّبهِوؽٍخ (1

 ٠فزوٗ فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٚوبٍزغبثخ ٌلفٛي إٌّبف١َٓ )ػلكُ٘ ل١ًٍ( أْ رؼًّ اٌْووخ ػٍٝ : 

ِىبٔزٙب فٟ اٌَٛق )اٌلافٍٟ ٚ اٌقبهعٟ( ٚ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِج١ؼبرٙب ٚ أهثبؽٙب. رؼي٠ي 

)ٌّٓٛاعٙخ إٌّبف١َٓ اٌغلك ثٙنٖ اٌجٍلاْ ػٍٝ  اٌْوٚع فٟ اٌز١ٕٖغ ثبٌجٍلاْ اٌَّزٛهكح فبٕخ اٌغ١ٕخ ِٕٙب )اػبكح اٌز١ٛٛ

 ّؾٍٟ ثْىً ػبَ.اػزجبه أْ ثٍلأُٙ ٍزٚغ ؽٛاعي ٌٍلفٛي أِبَ اٌْووخ أٚ ٌّواعؼخ ظوٚف اٌَٛق اٌ

: رمَٛ ثزط٠ٛو اٍزوار١غ١خ اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ اٌزٟ رّىٕٙب ِٓ االؽزفبظ ث١ّيرٙب ٚ ِووي٘ب فٟ اٌَٛق ٚ مٌه ِٓ فالي 

خ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخرؾ١َٓ ٚ رط٠ٛو اٌٍَؼ  

،)رىض١ف اٌزٛى٠غ ٚ اٌزموة أوضو ثبٌَّزٍٙه األعٕجٟ )اإلِلاكاد 

 اٌّزٛلغPositioningٖٛعٛكح اٌٍَؼخ )اٌم١بَ ثبٌزو٠ٚظ اٌّىضف إلثواى ١ِيرٙب ٚ ثبٌزبٌٟ فٍك اٌٖٛهح اٌن١ٕ٘خ ثق ٓ

 ر١ْٕٜ اٌّج١ؼبد ٌٍزقٍٔ ِٓ اٌّقيْٚ و١ي ػٍٝ اٌَؼو )رقف١٘ األٍؼبه(، اٌزو    )رفبك٠ب ٌٍزم١ٍل(.

 

رز١ّي ٘نٖ اٌّوؽٍخ ثبٔقفبٗ ِج١ؼبد اٌْووخ ٕبؽجخ اٌٍَؼخ ثفؼً ظٙٛه ِٕبفَْٛ علك : االٔؾلاه ٚاٌزل٘ٛهِوؽٍخ (2

 ( ١ٌٌ فمٜ ِٓ اٌلٚي اٌغ١ٕخ ٚ أّب ونٌه ِٓ اٌلٚي اٌفم١وح.إٌّبفَخ اٌؾبكح)

 ٚثٕبء ػٍٝ ٘نا ٠ىْٛ رٖوف اٌْووخ ٚفك ٌٍؾبٌز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ:

. اِب اٌزؾ١ٚو ٌالَٔؾبة ِٓ اٌَٛق 

( أٚ اػبكح إٌظو فٟ اٍزوار١غ١خ اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ .اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ٚ رط٠ٛو ِٕزغبد عل٠لحرّل٠ل اٍزوار١غ١زٙب ) 

اْ ٘نٖ إٌظو٠خ ٚ اْ أصجزذ ٕؾزٙب ف١ّب ٠زؼٍك ثجؼ٘ اٌٍَغ )وبٌٖٕبػ١خ ٚ اٌّؼّوح( اال أٔٙب رجمٝ ػبعيح ػٓ 

 رف١َو االٍزضّبه فٟ وض١و ِٓ اٌٍَغ األفوٜ.

 

وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ رٛعل اٌؼل٠ل ِٓ األٍجبة اٌزٟ كفؼذ اٌْووبد ٔؾٛ االٍزضّبه األعٕجٟ ِٕٙب ِب ٘ٛ ِجبّو ِٕٚٙب ِب ٘ٛ غ١و ِجبّو فجٕبء ػٍٝ ٘نا 

 : غ١و اٌّجبّوحاألٍجبة -أ   اٌزبٌٟ :

 اٌزؼبًِ ثٛعٛك ٛوف صبٌشفٟ اٌجلا٠خ وبْ اٌزؼبِالد ث١ٓ اٌجٍلاْ صٕبئ١خ ِّب أكٜ اٌٝ ػولٍخ : ثوٚى إٌيػخ اٌغّبػ١خ(1

( ٚ رؼي٠ي االرفبل١بد اٌغّبػ١خ اٌل١ٌٚخ أفند إٌيػخ GATTٌىٓ فٟ أػمبة اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٚفبٕخ ِغ ثوٚى ارفبل١بد اٌمبد )-

 اٌغّبػ١خ رزؼيى ١ّئب  ف١ْئب  ٚ ثْىً أكٜ اٌٝ أفزبػ اٌؾلٚك أِبَ االٍزضّبهاد اٌقبهع١خ .

 اٌؾٖٛي ػٍٝ ؽٖخ فٟ اٌَٛق اٌل١ٌٚخ .(3        ى٠بكح اٌّج١ؼبد ٚ األهثبػ .(2

 رم٠ٛخ اٌملهح اٌزٕبف١َخ .(6        .رقف١ف االػزّبك ػٍٝ اٌَٛق اٌّؾٍٟ (5        االٍزفبكح ِٓ اإلٔزبط اٌيائل(4

: )وض١و ِٓ اٌؾىِٛبد رملَ ؽٛافي ٌغٍت االٍزضّبهاد ؽزٝ رَزط١غ رٕف١ن فططٙب اإلّٔبئ١خ ٚ رقف١٘ اٌؼغي فٟ ١ِياْ   اٌؾٛافي اٌؾى١ِٛخ(6

 ِلفٛػبرٙب(.
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 ٚاؽلح ِٓ ا٢رٟ ١ٌَذ ِٓ األٍجبة اٌّجبّوح*

 : الٍزضّبهاٌْووبد فٟ اٌقبهط 
 .أ. اٌؾٛاعي اٌزغبه٠خ 
 .ة. اٌمٛح اٌزٕبف١َخ ٚاٌز٠َٛم١خ 
 .إٌيػخ اٌغّبػ١خ. ط 
 .ك. رم١ًٍ رىب١ٌف اإلٔزبط 

 

 

ِٓ األٍجبة اٌّجبّوح اٌزٟ كفؼذ اٌْووبد ٔؾٛ *  

:  االٍزضّبه األعٕجٟ  

  أ-ّٙبْ اٌزيٚك ثبٌّٛاك اٌقبَ أٚ اٌٍَغ ا١ٌٍٛطخ
ِٓ االٔزبط اٌيائلاالٍزفبكح -ة   
اٌؾٛافي اٌؾى١ِٛخ-ط   
 اٌؾٖٛي ػٍٝ ؽٖخ فٟ اٌَٛق اٌل١ٌٚخ-ك

 

 

 النامٌة : للبلدان بالنسبة الخارجً المستثمر علٌها ٌركز الذي االستثمار محددات من٠ؼزجو ........... *

  العام االلتصادي الوضع- أ

   الهٌكلٌة والبئى السٌاسً االستمرار- ب
   السوق ونمو حجم- ج

 السٌاسٌة المتغٌرات- د
 

 : االٍزضّبه ِؾلكاد ِٓ*

 . اٌَٛق ّٔٛ ؽغُ -أ

 . ا١ٌَبٍٟ االٍزمواه-ة
  .ة ٚ أ -ط
 . موو ِّب ١ٌَذ-ك 

 

 

 

 

 ٌالٍزضّبه فٟ اٌقبهط ٕ٘بن ِؾلكاد ِٕٙب :*

 ؽغُ ّٚٔٛ اٌَٛق-أ

 االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ ٚاٌجٕٟ ا١ٌٙى١ٍخ-ة

 اٌّزغ١واد ا١ٌَب١ٍخ-ط

 ِب مووع١ّغ -ك 

 

 :ؽغُ ّٚٔٛ اٌَٛق ٠ؼزجو اؽل ِؾلكاد *

 كهاٍٗ اٌَٛق  -أ

 إٌظبَ اٌؼبٌّٟ  -ة

 اٌج١ئٗ اٌل١ٌٚٗ  -ط 

 االٍزضّبه  -ك
 

 ٚاعت لل٠ُ :اٌقبهع١خ االٍزضّبهاد ِْبوً ِٓ*

 ١ٍبٍٟ اٍزمواه ٚعٛك ػلَ -أ

 اٌَّبفخ ثؼل-ة 

 اٌقبَ اٌّٛاك ٔلهح-ط 
 اٌؼبٍِخ األ٠لٞ غالء-ك 

 

 : أْ اٌّجبّو اٌزٖل٠و ٌق١به اٌْووخ ٌغٛء ٠مزٟٚ*

 . ػٕٙب ثلال اٌزٖل٠و ثؼ١ٍّخ ٌٍم١بَ ٌغ١و٘ب رٍغؤ -أ
 .اٌْووخ ػٓ رٕظ١ّ١ب َِزمٍخ عٙخ لجً ِٓ اٌزٖل٠و ْٔبٛبد رٕفن -ة
 . غ١و٘ب ِغ اٌزٖل٠و َِٚئ١ٌٚبد أػجبء اٌْووخ رزمبٍُ -ط
  .ثٕفَٙب اٌزٖل٠و ثؼ١ٍّخ إٌّزغخ اٌْووخ رمَٛ- ك

 

 

 : اٌّجبّوح األٍجبة-ة

ٌزفبكٞ اٌؾٛاعي اٌغّوو١خ ماد ٚ اٌوٍَٛ ٚ اٌٚوائت : اٌؾٛاعي اٌغّوو١خرغٕت (1

اٌىض١و ِٓ اٌْووبد فٟ اٌزٛاعل فؼ١ٍب  ِٓ فالي االٍزضّبه اٌطج١ؼخ اٌّقزٍفخ رفىو 

 اٌقبهعٟ اٌّجبّو .

رٍغؤ ثؼ٘ اٌْووبد اٌٝ البِخ اٍزضّبهاد ٌٙب فٟ ثٍلاْ : رم١ًٍ ِٓ رىب١ٌف اإلٔزبط(2

ٚعٛك ػّبٌخ هف١ٖخ ٍٍٚٙخ اٌزله٠ت أٚ أعٕج١خ ٍؼ١ب  ٚهاء رم١ٍٔ رىب١ٌف اإلٔزبط )

 ( .٘وٚثب  ِٓ رىب١ٌف اٌْؾٓ ٚاٌزقي٠ٓ .. 

ٕ٘ب رغل ّووخ ِب أْ ريٚك٘ب : ّٙبْ اٌزيٚك ثبٌّٛاك اٌقبَ أٚ اٌٍَغ اٌٍٛط١خ(3

ثبؽز١بعبرٙب ِٓ اٌّٛاك اٌقبَ أٚ اٌٍَغ اٌٍٛط١خ ٌُ ٠ؼل ِزٖال  أٚ ِٕزظّب   ِٓ اٌلٚي 

اٌزٟ ٟ٘ ِٖبكه٘ب اٌزم١ٍل٠خ، ٠ؾلس مٌه ألْ اٌْووبد اٌّيٚكح فٟ اٌجٍل اٌّٖله 

اٌقبهع١١ٓ ألٍجبة اكاه٠خ أٚ ِب١ٌخ رمٛك اٌٝ رىْٛ لل ػغيد ػٓ اِلاك ىثبئٕٙب 

 رٛلف ػ١ٍّبرٙب.

ثؾ١ش ٠ظٙو ٌٍْووخ أْ رؼي٠ي لٛرٙب اٌزٕبف١َخ : اٌمٛح اٌزٕبف١َخ ٚاٌز٠َٛم١خرؼي٠ي (4

 ٚاٌز٠َٛم١خ ِوْ٘ٛ ثزٛاعل٘ب اٌفؼٍٟ وَّزضّو فٟ اٌقبهط فزٍغؤ اٌٝ مٌه .

 

: ِؾلكاد االٍزضّبه 
فف١ّب ٠ووي اٌَّزضّوْٚ ػٍٝ  ٚ٘نا ٍٛاء ثبٌَٕجخ ٌٍلٚي اٌّزملِخ أٚ إٌب١ِخ.: ؽغُ ٚ ّٔٛ اٌَٛق.1

( فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ اٌَّزضّو٠ٓ ٠وويْٚ ػٍٝ ِزٍٜٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ٚ اٌلفًاٌّئّو اٌىٍٟ )

١ٖٔت اٌفوك ٚ ِؼلي ّٔٛ اٌلفً فٟ ٔظورُٙ ٌٍلٚي إٌب١ِخ، ٚ ٘نا ػٍٝ اػزجبه أْ وضبفخ اٌَىبْ لل رًٍٚ 

 ٍٟ ٚ رؼطٟ ٕٛهح ٍٍِٚخ ٌؾغُ اٌَٛق .األهلبَ اٌّزؼٍمخ ثبٌلفً ثؾ١ش رٚقُ اٌلفً اٌى

اٌَّزضّو اٌقبهعٟ ٠ووي ػبكح ػٍٝ أ١ّ٘خ ٘نٖ إٌمطخ ٚ رؾل٠لا ثبٌَٕجخ ٌٍجٍلاْ : االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ.2

 إٌب١ِخ .

 كْٚ اٌّزملِخ .  اّىب١ٌخ ٌلٜ اٌَّزضّو ثبٌَٕجخ ٌٍلٚي إٌب١ِخٚ٘نا األِو ٠طوػ :  اٌجٕٝ ا١ٌٙى١ٍخ.3

ٚ٘ٛ رؾل٠ل اٌّزغ١واد اٌّزؼٍمخ ثب١ٌَبٍخ االلزٖبك٠خ ِٚلٜ رلفً اٌلٌٚخ فٟ إٌْبٛ : ِزغ١واد ا١ٌَبٍبد .4

ِلٜ ٍّبؽٙب ثزٍّه األعبٔت ٌألػّبي ، رؾ٠ًٛ األِٛاي ، اٌٚوائت ، ١ٍبٍبد االلزٖبكٞ ِٓ مٌه ِضال  

 . اٌلػُ اٌّزجؼخ

 

: ٛوق كفٛي األٍٛاق اٌل١ٌٚخ 

: اٌزٖل٠و ثْىً ػبَ ٠ٛعل أِبَ اٌْووخ ف١بهاْ أٍب١ٍبْ ّ٘ب

 ثبٌقبهط ِٓ فالي األّىبي اٌّؼوٚفخ. أٚ اٌزٛاعل

ف١به٠ٓ ٘نا اٌق١به ثلٚهح ٠طوػ ف١بهاد اٌزٖل٠و ٌٍقبهط :.1

 أٍب١١ٍٓ ّ٘ب:

رمَٛ اٌْووخ إٌّزغخ ثؼ١ٍّخ اٌزٖل٠و ٘ٛ أْ اٌّجبّو : اٌزٖل٠و (1

ؽ١ش رلاه ٚرٕفن ْٔبٛبد ٕٚ٘ب رمغ اٌَّئ١ٌٚخ ػٍٝ ػبرمٙب،  ثٕفَٙب

 اٌزٖل٠و ِٓ لجً عٙخ غ١و َِزمٍخ رٕظ١ّ١ب ػٓ اٌْووخ.

رٍغب اٌْووخ اٌٝ غ١و٘ب  اٌْىًثّٛعت ٘نا  : غ١و اٌّجبّواٌزٖل٠و (2

ٚ  اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ ثبٌؼ١ٍّخ ثلال ػٕٙببد ٚ اٌٛوالء ِٓ اٌْوو

٠زؾٍّْٛ اٌغيء اٌّٛوً ا١ٌُٙ ِٓ اٌَّئ١ٌٚخ فٟ ٘نا اٌْؤْ، ػٍّب 

أْ االفز١به ث١ٓ اٌق١به٠ٓ ٠جٕٝ ػٍٝ أٍبً ِؼب١٠و رٍؼت ف١ٙب 

 اٌقجوح ٚ اٌزؾ١ًٍ كٚها ثبهىا.
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  :٠َّٝ مٌه فبْ ثٕفَٙب اٌزٖل٠و ثؼ١ٍّخ إٌّزغخ اٌْووخ رمَٛ ػٕلِب*

 . َِزمٍخ عٙخ ٛو٠ك ػٓ اٌزٖل٠و- أ
  .اٌّجبّو اٌزٖل٠و- ة
 . اٌّجبّو غ١و اٌزٖل٠و- ط
 . ٌٍقبهط اٌزٖل٠و- ك

 

 : اٌزٖل٠و ثٕفَٙب ٚرزؾًّ وبًِ اٌَّئ١ٌٗ فبْ مٌه ٠َّٝػٕلِب رمَٛ اٌْووخ إٌّزغخ ثؼ١ٍّٗ *

 ِْزون رؼبْٚ -أ
 ِجبّو غ١و رٖل٠و -ة
 ة+أ- ط
 ِجبّو رٖل٠و- ك

 

 :ػ١ٍٗ ٠طٍك مٌه فبْ اٌزٖل٠و َِئ١ٌٛخ ٌزؾًّ ٚاٌٛوالء ّووبد ِٓ غ١و٘ب اٌٟ ّووبد رٍغؤ ػٕلِب*

 ِْزون رؼبْٚ -أ

 ِجبّو غ١و رٖل٠و -ة
 ة+أ- ط
 ِجبّو رٖل٠و- ك

 

 ػبكٖ ِب رٛوً اٌْووبد اٌل١ٌٚٗ غ١و٘ب ٌزؾًّ َِئ١ٌٚٗ اٌزٖل٠و ٚ٘ٛ ِب٠َّٝ : *

 اٌزؼبْٚ اٌّْزون 

 اٌزٛو١ً اٌزغبهٞ

 اٌزٖل٠و غ١و ِجبّو 

  اٌزٖل٠و اٌّجبّو
 

 : ٘ٛ اٌل١ٌٚخ االٍٛاق فٟ االٔزبط ف١بهاد أّىبي أؽل*

 . اٌّجبّو اٌزٖل٠و -أ
 . اٌّجبّو غ١و اٌزٖل٠و -ة
  .اٌّْزون االٍزضّبه -ط
 . موو ِّب ١ٌَذ -ك

 

 *غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ*: ثفًٜٚٛ اٌؼبٌُ ٠برٟ فٟ اٌّمبَ األٚي رطٛه اٌٖٕبػبد ػٍٝ َِز*

 اٌَّبػ ثلفٛي ّووبد أعٕج١خ -أ
 هفغ ل١ّخ اٌٚوائت -ة 
 اٌلػُ اٌؾىِٟٛ -ط

 ِؾبوبح ٚرم١ٍل اٌٖٕبػبد إٌبعؾخ -ك

 

 *غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ*: اٌلٚي إٌب١ِخ ارغٙذ اٌٝ رؾو٠و الزٖبكارٙب ِٓ فالي :*

 ى٠بكح اال٠لٞ اٌؼبٍِخ  - أ

 ى٠بكح اٌٚوائت - ة

 عنة اٌَّزضّو٠ٓ االعبٔت   -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ِٓ أُ٘ أّىبي اإلٔزبط ثبٌقبهط ٌل٠ٕب اإلٔزبط فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ .2

 . االٍزضّبه اٌّْزون(1

 اٌزوف١ٔ .(2

 اإلٔزبط فٟ اٌَٛق األعٕجٟ .(3
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 اٌّؾبٙوح اٌَبكٍخ

  :٠غت ِؼوفزٙب ثْىً كل١كا١ّ٘زٙب ِٓ هوبئي ِئصوٖ َزّل كهاٍخ ث١ئٗ االػّبي اٌل١ٌٚٗ ر*

 اٌفوٓ ٚاٌّقبٛو-أ

 اٌٛٙغ اٌؼبَ ٌٍج١ئٗ اٌل١ٌٚٗ-ة

 اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ-ط

 ا١ٌَبٍٗ اٌل١ٌٚٗ-ك

 

 : فٟ اٌقبٕخ اٌل١ٌٚخ األػّبي ث١ئخ ِىٛٔبد أؽل ٠زّضً*

 : اٌقبٕخ اٌل١ٌٚخ األػّبي ث١ئخ ٠ّضً ٚاؽل ِىْٛ , اٌزب١ٌخ اٌّىٛٔبد ِٓ ؽلك*

 . اٌضمبف١خ اٌؼٛاًِ -أ 
 . اٌطج١ؼ١خ اٌج١ئخ -ة

  .االٍزوار١غ١١ٓ اٌْووبء -ط
 اٌل١ٌٚخ إٌّظّخ ٚصمبفخ اٌزٕظ١ّٟ ا١ٌٙىً-ك 

 

  :ٌالػّبي اٌل١ٌٚٗاٌلاف١ٍٗ رمغ ّٙٓ اٌج١ئٗ *

 اٌج١ئخ اٌزىٍٕٛع١خ-أ

 اٌج١ئٗ اٌمب١ٔٛٔخ-ة

 خاٌج١ئٗ ا١ٌَب١ٍ-ط

 صمبفٗ إٌّظّٗ-ك

 

 رزْىً ث١ئٗ االػّبي ِٓ ػلٖ ث١بٔبد اؽل٘ب اٌج١ئٗ اٌقبهع١ٗ اٌقبٕٗ ٚاٌزٟ ِٓ ّٙٓ ػٕبٕو٘ب : *

 اٌؼبٍِْٛ -أ

 اٌّالن -ة

 إٌّبفَْٛ -ط 

 االكاه٠ْٛ -ك

 

 ٚاعت لل٠ُ :اٌؼبِخ اٌل١ٌٚخ األػّبي ث١ئخ ِىٛٔبد ِٓ*

 ٌٍْووخ اٌل١ٌٚخ اٌفوٚع ِلهاء -أ
 اٌل١ٌْٚٛ اٌّٛهكْٚ-ة 
 اٌل١ٌْٚٛ اٌؼّالء-ط 

 اٌل١ٌٚخ ا١ٌَب١ٍخ اٌؼٛاًِ -ك

 

 اؽل اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌٗ ال٠مغ فبهط ؽلٚك ١ٍٚطوٖ إٌّظّٗ ٚال٠ئصو ػ١ٍٙب ثْىً ِجبّو *

 اٌّالن -أ

 اٌّٛهكْٚ  -ة

 اٌٌّّْٛٛ  -ط 

 ٚإٌّبفَْٛاٌيثبئٓ  -ك

 

 : اٌؼبِخ اٌل١ٌٚخ األػّبي ث١ئخ ٠ْىً اٌنٞ اٌزب١ٌخ اٌؼٛاًِ ِٓ فمٜ ٚاؽل ػبًِ ٕ٘بن*

 : فٟ اٌؼبِخ اٌل١ٌٚخ األػّبي ث١ئخ ِٕٙب رزْىً اٌزٟ اٌؼٕبٕو أؽل ٠زّضً*

 .اٌل١١ٌٚٓ اٌّٛهك٠ٓ -أ
 .اٌّالن-ة
 .اٌل١١ٌٚٓ اٌيثبئٓ -ط
 .اٌل١ٌٚخ االعزّبػ١خ اٌؼٛاًِ–ك 

 

  : اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ ال ٠مغ ّٙٓ ِغ١واد ث١ئخ إٌّظّخ اٌقبهع١خ اٌؼبِخٚاؽل ِٓ *

ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ-أ    
اٌزىٍٕٛع١خ ٚاالعزّبػ١خ-ة   
اال٠ىٛ ٌٛع١خ-ط  

  ك-إٌّبفَْٛ
 

 

 

 

 

 اٌؼبِخ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ اٌقبٕخ اٌقبهع١خاٌج١ئخ  اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ

 اٌؼبٍِْٛ

 اٌّالن

 اٌج١ئخ اٌّب١ٌخ

 ِغٌٍ اإلكاهح

ا١ٌٙىً 

 اٌزٕظ١ّٟ

 اٌضمبفخ

 إٌّبفَْٛ

 اٌيثبئٓ

 ٌّٛهكْٚا

 اٌّْوػْٛ

 اٌٌّّْٛٛ

 اٌْووبء االٍزوار١غ١ٓ

( أٚ اٌؼٛاًِ )اٌج١ئخاٌمٜٛ أٚ 

 ا١ٌَب١ٍخاٌمب١ٔٛٔخ ٚ 

 اٌمٜٛ االلزٖبك٠خ

 ٚ اٌضمبف١خ االعزّبػ١خاٌمٜٛ 

 اٌمٜٛ اٌزىٌٕٛٛع١خ

 ظوٚف اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ

 (اٌج١ئخ اٌل١ٌٚخاٌجؼل اٌلٌٟٚ)

 اٌؼٛاًِ اال٠ىٌٛٛع١خ

 اٌزٟ رؾزٛٞ ػ١ٍٙب أ١ّ٘زٙب ِٓ اٌّقبٛو ٚ اٌفوٓرَزّل كهاٍخ ث١ئخ االػّبي اٌل١ٌٚخ 
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 اٌج١ئخ اٌزىٌٛٔٛٛع١خ رمغ ّٙٓ : *

   الدولٌة المنظمة بٌئة- أ

   الخاصة الخارجٌة البٌئة- ب

   المنظمة بٌئة بمكونات إطاللا عاللة لها لٌس التكنولوجٌة البٌئة- ج

 العامة الخارجٌة البٌئة- د

 

  : ٠ٕلهعْٛ رؾذ ِب٠ؼوف ثبٌج١ئخ  ّٙٓ ِفَٙٛ ث١ئخ األػّبي رغل ثؤْ إٌّبفَْٛ ٠ئصوْٚ فٟ إٌّظّخ ثطو٠مخ ِجبّوح أٚ غ١و ِجبّوح ُٚ٘*

 اٌقبهع١خ اٌؼبِخ-أ

 اٌقبهع١خ اٌقبٕخ-ة

 اٌلاف١ٍخ-ط

 

  ١ٍٚطوح ؽلٚك فبهط رمغ اٌزٟ اٌؼٕبٕو ِٓ*

 :ا١ٌٕٛٛخ ؽلٚك٘ب فبهط فٟ رؼًّ اٌزٟ ِٕظّخ
 ِٕٚبفَْٛ ىثبئٓ- أ

 ِٛهكْٚ -ة
 ٌِّْٛٛ- ط
 ِب موو ع١ّغ -ك

 

 : ٠طٍك أٍُ اٌج١ئخ اٌزٕبف١َخ ػٍٝ*

اٌج١ئخ اٌقبهع١خ اٌؼبِخ-أ    
 ة-اٌج١ئخ اٌقبهع١خ اٌقبٕخ

اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ اٌؼبِخ-ط   
 اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ اٌقبٕخ-ك

 

 اٌقبهع١ٗ اٌقبٕٗ ثـ ٠طٍك ػٍٝ اٌج١ئٗ *

 اٌج١ئٗ اٌّؾفيح -أ

 ث١ئٗ اٌؼاللبد اٌؼبِٗ-ة

 اٌج١ئٗ اٌزٕبف١َٗ-ط

 اٌج١ئٗ اٌّزٕٛػٗ-ك

 

 *غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ* :فالي ِٓ ٌل٠ٙب اٌمٛح ٚاٌٚؼف ٔمبٛ ػٍٝ اٌل١ٌٚخ إٌّظّخ رزؼوف*

 اٌزٕظ١ّ١خ صمبفزٙب ِؼوفخ -أ

 اٌلاف١ٍخ ث١ئزٙب رؾ١ًٍ  -ة
 اٌقبهع١خ ث١ئزٙب رؾ١ًٍ -ط 
 اٌؼب١ٌّخ اٌَٛق فٟ ٠لٚه ِب ِؼوفخ  -ك

 اٚ

 صمبفزٙب اٌزٕظ١ّ١خ  -أ

 ث١ئزٙب اٌلاف١ٍخ  -ة

 ث١ئزٙب اٌقبهع١خ  -ط

 ػٍّٙب اٌلٌٟٚ ثْىً ػبَ -ك

 

 *غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ*لل٠ُٚاعت  :فالي ِٓ اٌفوٓ ٚاٌزٙل٠لاد ػٍٝ اٌل١ٌٚخ إٌّظّخ رزؼوف*

 االٍزوار١غ١خ اٌولبثخ-أ 
 االٍزوار١غ١خ اٌزؾبٌفبد-ة 
 ٌٍّٕظّخ اٌقبهع١خ اٌج١ئخ رؾ١ًٍ -ط
 اٌلاف١ٍخ اٌج١ئخ رؾ١ًٍ-ك 

 

 :ث١ئٗ االػّبي اٌل١ٌٚٗ ٚ٘ٛ ثّضبثٗ اٌجؼل ا١ٌَبٍٟ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٠ؼل اؽل اثؼبك *

 فطو اٌَٛق-أ

 فطو اٌجٍل-ة

 فطو االٍزضّبه-ط

 فطو االٍزمواه-ك

 

 

 

اٌزٟ رمغ فبهط ، ٚ رُٚ ِقزٍف اٌؼٕبٕو أ٠ٚب ثبٌج١ئخ اٌزٕبف١َخرلػٝ : اٌقبٕخ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ.1

 رئصو ػٍٝ إٌّظّخ ثْىً ِجبّو )اٌجٍل ا١ٌّٚف(.ٚ اٌزٟ ؽلٚك ٚ ١ٍطوح إٌّظّخ 

 ُ٘ األفواك اٌن٠ٓ ٠َزٍٙىْٛ ٍٍغ ٚ فلِبد إٌّظّخ. اٌيثبئٓ :-

 ٚ ُ٘ ع١ّغ إٌّظّبد اٌزٟ رٕبفٌ إٌّظّخ ثغ١خ اٌؾٖٛي ػٍٝ  اٌّٛاهك أٚ اٌيثبئٓ. إٌّبفَْٛ :-

 إٌّظّبد اٌزٟ رٛفو اٌّٛاهك اٌّبك٠خ أٚ اٌجْو٠خ. اٌّٛهكْٚ :-

 وً عٙخ رٛفو األِٛاي ٌٍّٕظّخ، اٌجٕٛن، اٌّئٍَبد اٌّب١ٌخ . اٌٌّّْٛٛ :-

ٚ رُٚ ِقزٍف اٌّغ١واد اٌقبهع١خ اٌزٟ ( :General Environment)اٌؼبِخ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ .2

ٚ  إٌّظّخ ثْىً غ١و ِجبّو )اٌجٍل ا١ٌّٚف(،رئصو ػٍٝ ٚ اٌزٟ  رمغ فبهط ؽلٚك ١ٍٚطوح إٌّظّخ

،١ّٕ٘خ  ، اٌزْو٠ؼبد، ٔظبَ اٌؾىُٚ اٌم١ٛك اٌمٛا١ٔٓ : ا١ٌَب١ٍخ ٚ اٌمب١ٔٛٔخاٌؼٛاًِ  رًّْ ا٢رٟ:

 ،اٌؾٖٔ اٌزٖل٠و٠خ . اٌوٍَٛ ٚاٌٚوائتاٌؾىِٛخ)اٌزؤ١ُِ(،اٌّقبٛو ا١ٌَب١ٍخ ، 

: ا١ٌَبٍبد اٌّب١ٌخ ٚ ،االٍٛاق ،اٌزىب١ٌفاٌزٚقُااللزٖبكٞ، ٚ اٌزطٛه اٌٛٙغ  اٌؼٛاًِ االلزٖبك٠خ ،

 إٌمل٠خ )ٍؼو اٌفبئلح، ٍؼو اٌٖوف، اٌؼّالد األعٕج١خ ..اٌـ(

: اٌزؼ١ٍُ، َِزٜٛ ، ٚ اٌّؼزملاد األػواف ٚ اٌؼبكاد ٚ اٌم١ُ االعزّبػ١خ اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ ٚ اٌضمبف١خ

 . ،اٌل٠ٓرطٛه اٌَىبْ

: ب، ّوٚٛ اٌزط٠ٛو ٚ اٌؾٖٛي ػ١ٍٙب. ثبئغ اٌزىٌٕٛٛع١ اٌؼٛاًِ اٌزىٌٕٛٛع١خ 

: اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ، عّبػبد اٌٚغٜ، اٌَّئ١ٌٚخ االعزّبػ١خ، أفالل١بد  اٌؼٛاًِ اإل٠ىٌٛٛع١خ

 األػّبي ..اٌـ.

 

 ، البلد خطر بمثابة :المانونً و السٌاسً البعد
 خطر و تجاري خطر بمثابة :االلتصادي البعد

  مالً

 اجتماعً خطر بمثابة :االجتماعً البعد

 لاف١ٍٗاٌ فٟ رؾ١ًٍ اٌج١ئخٚؼف اٌمٛح ٚٔمبٛ إٌ٘ب ٔؼوف اما 

 .قبهع١ٗ فٟ رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌٚاما فوٓ ٚرٙل٠لاد 
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 بٌئة أبعاد ضمن تمع التً العوامل من والضرائب الرسومرؼزجو *

 ضمن : وبالتحدٌد الدولٌة األعمال 
   االلتصادي البعد- أ

   والمانونً السٌاسً البعد- ب

  والثمافً االجتماعً البعد- ج

  االٌكولوجً البعد- د

 

 : ِىٛٔبد ِٓ ثبٌجٍل اٌم١ِٛخ إٌيػخ رٕبِٟ ِٚلٜ إٌٟٛٛ اٌْؼٛه ٚؽلح رؼزجو*

  : ِىٛٔبد أؽلٜ رؼزجو . ثبٌجٍل اٌم١ِٛخ ٚإٌيػخ إٌٟٛٛ اٌْؼٛه ؽلحٚ*

 :اٌم١ِٛخ فٟ ثٍل ٠ؼزجو ِٓ ِىٛٔبدأْ ٚؽلح اٌْؼٛه إٌٟٛٛ ِٚلٜ رٕبِٟ إٌيػخ *

 :ِىٛٔبد ِٓ األٍؼبه ٚرؾل٠ل ٚاٌزؤ١ُِ اٌّٖبكهح فالي ِٓ ٚرؾىّٙب اٌلٌٚخ رلفً ِلٜ ٠ؼزجو*

 . اٌضمبف١خ اٌج١ئخ-أ 
 .ا١ٌَب١ٍخ اٌج١ئخ-ة 
 . االلزٖبك٠خ اٌج١ئخ -ط
 . االعزّبػ١خ اٌج١ئخ-ك 

 

 أُ٘ ػٕبٕو اٌج١ئخ ا١ٌَب١ٍخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو إٌّْؤح ٟ٘ :*

 إٌظبَ االلزٖبكٞ ٚاٌمبٟٔٛٔ-أ

 ؽلٖ اٌْؼٛه إٌٟٛٛ-ة

 االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ-ػ

 ع١ّغ ِب موو ٕؾ١ؼ-ك

 

 أؽل اٌّىٛٔبد اٌزب١ٌخ ال ٠ّضً اٌج١ئخ ا١ٌَب١ٍخ :*

 ٔظبَ اٌْووبد-أ

 االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ-ة

 ؽلح اٌْؼٛه إٌٟٛٛ-ط

 إٌظبَ االلزٖبكٞ ٚاٌمبٟٔٛٔ-ك

 

 ِٓ ِىٛٔبد اٌج١ئٗ ا١ٌَب١ٍٗ ِب٠ؼوف ثزٕبِٟ إٌيػٗ اٌم١ِٛٗ ٚاٌزٟ ٠ؼجو ػٕٙب ة : *

 االٍزمواه ا١ٌَبٍٟػلَ  -أ

 ٚؽلٖ اٌْؼٛه إٌٟٛٛ -ة

 رؾىُ اٌلٌٚٗ ٚرلفٍٙب -ط 

 إٌظبَ االعزّبػٟ ٌٌٍٛٗ اٌّؼ١ٕٗ  -ك
 

 *ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ*خ : اٌج١ئخ ا١ٌَب١ٍ فٟ ِٓ أُ٘ اٌالػج١ٓ*

 ِلٜ رلفً اٌلٌٚخ ٚ رؾىّٙب -4ثبٌفُٙ ِٓ إٌمطخ >> ؽىِٛبد اٌلٚي -أ

 اٌزغبه -ة

 اٌجٕٛن اٌل١ٌٚخ -ط 

 إٔؾبة هإًٚ االِٛاي-ك 

 

: ٌّقبٛو ا١ٌَب١ٍخ ....ٟ٘ رٍه اٌزٟ رٛاعٗ ٕٕبػخ ِؼ١ٕخ أِْٚوٚػآ ِؼ١ٕآا*  

اٌّب١ٌخ-أ   
اٌؼبِخ-ة  

 ط-اٌقبٕخ
 االعزّبػ١خ-ك

 

 : فؤْ ٚػ١ٍّبرٙب ٍِى١زٙب ػٍٟ رئصو ِقبٛو ك١ٌٚخ اٌْووبد رٛاعٗ ػٕلِب*

 ػبَ ١ٍبٍٟ فطو-أ 
 فبٓ ١ٍبٍٟ فطو -ة
 رغبهٞ فطو -ط

 ِبٌٟ فطو -ك

 

 

 

 

 : اٌج١ئخ ا١ٌَب١ٍخ ٚ  اٌمب١ٔٛٔخ :صب١ٔب  : 

 :اٌج١ئخ ا١ٌَب١ٍخِىٛٔبد .1

أٞ فٍَفخ اٌلٌٚخ االلزٖبك٠خ )  : إٌظبَ االلزٖبكٞ ٚ اٌمبٟٔٛٔ-1

 ً٘ رزجغ ٔظبِب ؽوا أَ ٔظبِب اٌزقط١ٜ اٌّوويٞ ِضال (؛

ثبٌجٍل  إٌيػخ اٌم١ِٛخِلٜ رٕبِٟ  : ٚؽلح اٌْؼٛه إٌٟٛٛ-2

 اٌّؼٕٟ؛

وٍّب وبْ ٕ٘بن اٍزمواه ١ٍبٍٟ وٍّب  : االٍزمواه ا١ٌَبٍِٟلٜ -3

 أصو مٌه ػٍٝ االىك٘به؛

، رؾل٠ل اٌّٖبكهح، ٚ اٌزؤ١ُِ) : ِلٜ رلفً اٌلٌٚخ ٚ رؾىّٙب-4

 األٍؼبه ، اٌؾل ِٓ اٌٛاهكاد( .

 

١ّٔي ِب ث١ٓ ٔٛػ١ٓ ٌٍّقبٛو ا١ٌَب١ٍخ : ا١ٌَب١ٍخاٌّقبٛو .2

 ك١ٌٚب ّ٘ب :

ٚ ٟ٘ اٌّقبٛو اٌزٟ لل رزؼوٗ ا١ٌٙب ع١ّغ  ِقبٛو ػبِخ :(1

 اٌْووبد ثلْٚ اٍزضٕبء .

رٛاعٗ ٕٕبػخ ِؼ١ٕخ أٚ ّووخ ِب أٚ ٚ ٟ٘ اٌزٟ  :فبٕخ ِقبٛو ( 2

 . ِْوٚػب ثؼ١ٕٗ

 اٌٝ : اٌقبٕخاٌّقبٛو ٚ رٕمَُ 

رئصو ػٍٝ عيء ِٕٙب أٚ رئصو ٚ لل  : رئصو ػٍٝ اٌٍّى١خِقبٛو -

 . ػ١ٍٙب وٍٙب

رٌّ ثبٌؼبئل ػٍٝ ٚ ٟ٘ اٌزٟ  : رئصو ػٍٝ اٌؼ١ٍّبدِقبٛو -

، ٚ ٘نا إٌٛع ٘ٛ إٌٛع اٌغبٌت ف١ّب االٍزضّبه ٚ ثبٌزلفك إٌملٞ

فوٗ رْغ١ً ػلك ِؼ١ٓ ِٓ ٠زؼٍك ثّقبٛو اٌؼ١ٍّبد، ِضبي مٌه ) 

 (.اٌؼّبٌخ اٌّؾ١ٍخ، رؾل٠ل األٍؼبه 

 

 اٌجؼل االعزّبػٟ اٌضمبفٟ:

 اٌم١ُ االعزّبػ١خ ٚ اٌّؼزملاد / اٌل٠ٓ / َِزٜٛ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌجؼل ا١ٌَبٍٟ ٚ اٌمبٟٔٛٔ:

  ١ّٕ٘خ اٌؾىِٛخاٌّقبٛو ا١ٌَب١ٍخ / اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌم١ٛك / 

 اٌوٍَٛ ٚ اٌٚوائت ٚ اٌؾٖٔ اٌزٖل٠و٠خ 

 اٌجؼل االلزٖبكٞ :

 اٌزطٛه االلزٖبكٞ / االٍٛاق / اٌزىب١ٌف
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 :أزْبه األعٕجٟ االٍزضّبه ٌٙب ٠زؼوٗ اٌزٟ ا١ٌَب١ٍخ اٌّقبٛو أوضو ِٓ*

 اٌزؤ١ُِ -أ

 اٌّٖبكهح-ة 

 ثبٌؼ١ٍّبد رٌّ اٌزٟ اٌّقبٛو -ط
 ثبٌٍّى١خ رٌّ اٌزٟ اٌّقبٛو-ك 

 

 :ضمن  تمع وعملٌاتها الشركات ملكٌة على تإثر التً المخاطر أن*

   العامة السٌاسٌة المخاطر-أ

   المالٌة المخاطر- ب

   والخاصة العامة السٌاسٌة المخاطر ضمن لٌست- ج

   الخاصة السٌاسٌة المخاطر- د

 

 اٌْووبد اٌل١ٌٚٗ رٛاعٗ ِقبٛو رئصو ػٍٝ ٍِى١زٙب ٚػ١ٍّبرٙب ٚ٘نا إٌٛع ِٓ اٌّقبٛو ٠َّٝ اٌقطو : *

 ا١ٌَبٍٟ اٌؼبَ  -أ

 اٌّبٌٟ -ة

 اٌزغبهٞ -ط 

 ا١ٌَبٍٟ اٌقبٓ -ك

 

 :اٌٝ اٌلٚي ثؼ٘ رٍغؤ ِلفؼٛارٙب ١ِياْ فٟ اٌؼغي ٌّٛاعٙخ*

 ٌّٛاعٙخ اٌؼغي فٟ ١ِياْ ِلفٛػبرٙب رٍغؤ ثؼ٘ اٌلٚي اٌٝ:*

 اٌٖبكهاد رقف١٘ -أ
 اٌٛاهكاد رْغ١غ-ة 
 اٌّؾ١ٍخ ػٍّزٙب رقف١٘ -ط
 اٌّؾ١ٍخ ػٍّزٙب ِٓ اٌوفغ-ك 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وُ ػلك إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رقٚغ ٌٙب اٌْووبد االعٕج١خ *

 1-أ 

 3-ة 

 5 -ط

 9-ك

 
 

 : ٚاؽل ِٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌزب١ٌخ ال ٠ٍغب ا١ٌخ اٌّزٕبىػْٛ فٟ اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد ٌف٘ ٔياػبرُٙ*

  أ-لٛا١ٔٓ ا١ٌٙئخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزؾى١ُ فٟ إٌّبىػبد  
َلٛا١ٔٓ اٌجٍل اال-ة  
ا١ٌّٚفلٛا١ٔٓ اٌجٍل -ط  
اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ-ك  

  

 رؼبهٗ األ٘لاف ث١ٓ إٌّْؤح اٌل١ٌٚخ ٚ اٌلٌٚخ ا١ٌّٚفخ :.3

 اٚال  : رؼبهٗ اٌّٖبٌؼ فٟ اٌّغبي االلزٖبكٞ : 

ٚ ٕ٘ب لل  ؽ١ش أْ ٘لف اٌؾىِٛبد فٟ ٘نا اٌّغبي ٘ٛ اٌز١ّٕخ ٚى٠بكح إٌّٛ االلزٖبكٞ ٚرؾم١ك االٍزمواه فٟ األٍؼبه، فٟ ١ِياْ اٌّلفٛػبد، اٌؼّبٌخ،

 رزؼبهٗ ِغ رٛعٙبد اٌّئٍَخ اٌل١ٌٚخ ٚ مٌه فٟ :

ٚاٌزؼبهٗ لل ٠ٕغُ ػٓ ػلح أِٛه)رٙو٠ت األِٛاي ِٓ ثؼ٘ اٌْووبد، رؾ٠ًٛ األهثبػ، اٌز٠ًّٛ ػجو اٌْووخ األَ ثبٌقبهط ِغبي ا١ٌَبٍبد إٌمل٠خ : -1

 فٟ ؽبٌخ فوٗ اٌلٌٚخ ل١ٛك ػٍٝ اٌز٠ًّٛ...(؛

٠واكاد، فٚال ػٓ أْ رٛاعل ٟٚ٘ ا١ٌَبٍخ اٌقبٕخ ثبإلٔفبق ٚاإل٠واك اٌؾى١١ِٛٓ فبٌٚوائت ٚ اإلػفبءاد اٌٚو٠ج١خ رئصو ػٍٝ اإلا١ٌَبٍبد اٌّب١ٌخ : -2

 اٌْووبد فٟ ثؼ٘ إٌّبٛك لل ٠ْىً ػجئب ػٍٝ اٌلٌٚخ ِٓ ؽ١ش رٛف١و اٌزغ١ٙياد ٚاٌّوافك .

ِّب  اٌٝ رقف١٘ ػٍّزٙب اٌّؾ١ٍخٚ لل رٍغؤ  رْغ١غ اٌٖبكهادٚ  اٌؼغي رٍغؤ اٌلٌٚخ اٌٝ رقف١٘ اٌٛاهكادػٕل أٍؼبه اٌؼّالد ٚ ِٛاى٠ٓ اٌّلفٛػبد :-3

 ٖبٌؼ ٘نٖ اٌْووبد؛لل ال ٠زالءَ ٚ ِ

 ا١ٌَبٍخ اٌؾّبئ١خ اٌظب٘وح ٚ اٌّم١لح؛-4

 ١ٍبٍبد اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ.-5

ٕ٘بن اٌىض١و ِٓ اٌّآفن اٌزٟ ٠ٕظو ِٓ فالٌٙب اٌجؼ٘ اٌٝ اٌْووبد اٌّزؼلكح اٌغ١َٕبد ِٓ ؽ١ش صب١ٔب  : رؼبهٗ اٌّٖبٌؼ فٟ ِغبالد غ١و الزٖبك٠خ : 

ٕٙب ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي) اٍزؼّبه الزٖبكٞ، اٍزقلاَ رم١ٕخ غ١و ِالئّخ ٌٍلٚي، ّئْٚ اإلهس اٌضمبفٟ ٚ رؼبهٗ اٌّٖبٌؼ فٟ ِغبالد غ١و الزٖبك٠خ ِ

 اٌل٠ٕٟ، أصو٘ب ػٍٝ األِٓ اٌمِٟٛ ٚ ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ، ارٙبِبد أفوٜ وبٌزٙوة اٌٚو٠جٟ...(.

 
فٟ اٌٛلذ اٌنٞ ال رٛعل ف١ٗ ١٘ئخ : رقٚغ ٌٙب اٌْووبد . َ . طاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ 

ػب١ٌّخ ٌٍزؾى١ُ فٟ إٌياػبد اٌزغبه٠خ ٚاالٍزضّبه٠خ، فبٔٗ ػبكح ِب ٠زفك 

 اٌزب١ٌخ: أؽل إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخػٓ ٛو٠ك  اٌّزٕبىػْٛ ػٍٝ ف٘ ٔياػبرُٙ

 ؛اٌلٌٟٚاٌمبْٔٛ (1

 ؛اٌجٍل األَلٛا١ٔٓ (2

 .اٌجٍل ا١ٌّٚفلٛا١ٔٓ (3
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 *ارٛلغ ف١ٗ غٍٜ ثبٌَئاي اٌّفوٚٗ ف١ٗ ٔفٟ* :اٌٝ االؽزىبَ ٠زُ ا١ٌّٚف ٚاٌجٍل اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووخ ث١ٓ ٔياع ٚلٛع ؽبٌخ فٟ*

 ا١ٌّٚف اٌجٍل لٛا١ٔٓ-أ
 ٌٍْووخ األَ اٌجٍل لٛا١ٔٓ-ة
 االٍزضّبه ثلء لجً اٌطوف١ٓ ث١ٓ ػ١ٍٗ االرفبق رُ اٌنٞ اٌمبْٔٛ-ط
 اٌلٌٟٚ اٌمبْٔٛ-ك 

 

 :االَ ٚا١ٌّٚف ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌْووبد ......... ٟ٘ اٌزٟ رقٚغ ٌمٛا١ٔٓ اٌجٍل *

 اٌَّبّ٘ٗ-أ

 اٌّؾ١ٍٗ -ة

 ػبثوح اٌمبهاد -ط

 ِزؼلك اٌغ١َٕبد-ك

 

 : اٌل١ٌٚخ اٌْووبد رزقن٘ب اٌزٟ اٌّقبٛو كهء اٍزوار١غ١خ اعواءاد ّٙٓ اٌَّجك اٌزفبٚٗ ٠ؼزجو*

 : اٌّزقنح اٌّقبٛو كهء اٍزوار١غ١خ اعواءاد ّٙٓ اٌَّجك اٌزفبٚٗ ٠ؼزجو*

  .االعٕجٟ اٌجٍل كفٛي لجً -أ
 . االعٕجٟ اٌجٍل كفٛي ثؼل- ة
 . االعٕجٟ ثبٌجٍل اٌؼ١ٍّبد اصٕبء- ط
 . األعٕجٟ ثبٌجٍل اٌؼ١ٍّبد ثلء ِٓ األٚي اٌْٙو فالي -ك

 

 ٠ؼزجو اٌزفبٚٗ ٚاٌزؤ١ِٓ ٙل اٌّقبٛو ِٓ اإلعواءاد اٌٛاعت أرقبم٘ب :*

 لجً اٌلفٛي اٌجٍل ا١ٌّٚف -أ

 ثؼل اٌلفٛي ٌٍجٍل ا١ٌّٚف -ة

 أصٕبء اٌؼ١ٍّبد فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف-ط 

 االٚي ِٓ ثلء اٌؼ١ٍّبد فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف ِٓ فالي اٌْٙو-ك 

 

 :اٌّزقنح اٌّقبٛو كهء اٍزوار١غ١خ اعواءاد ّٙٓ اٌّقبٛو ٙل اٌزؤ١ِٓ ٠لفً*

 األعٕجٟ اٌجٍل كفٛي لجً -أ
 األعٕجٟ اٌجٍل ثؼل-ة

 األعٕجٟ ثبٌجٍل اٌؼ١ٍّبد أصٕبء -ط
 األعٕجٟ ثبٌجٍل اٌؼ١ٍّبد ثلء ػٕل-ك 

 

 ٚاعت لل٠ُ :اٌّقبٛو كفغ اعواءاد ّٙٓ ِٓ ٠ؼل اٌل١ٌٚخ األػّبي فٟ اٌّقبٛو ػٍٝ اٌزؤ١ِٓ ف١به*

 ا١ٌّٚف اٌجٍل لٛا١ٔٓ ٚفك -أ
 اٌؼ١ٍّبد أصٕبء-ة 

 )اٌّؼٕٟ ٌٍجٍل اٌلفٛي لجً (اٌمج١ٍخ-ط 
 اٌجؼل٠خ -ك

 

 : اٌج١ئخ اٌضمبف١خ  ػٕبٕو ِٓ*

 أ اٌؼٕبٕو اٌف١ي٠م١خ

 ة اٌؼٕبٕو اٌل٠ّغواف١خ

 اٌٍَٛو١خط اٌؼٕبٕو 

 ع١ّغ ِب ٍجكط 

 

 :ِٓ ػٕبٕو اٌج١ئخ اٌضمبف١خ*

 اٌؼٕبٕو اٌف١ي٠م١خ ٚاٌل٠ّغواف١خ-أ
 اٌؼٕبٕو االعزّبػ١خ-ة
 اٌؼٕبٕو اٌٍَٛو١خ-ط
 اٌق١به٠ٓ ا ٚ ط -ك

 

 العناصر : عوامل من تعد والمناخ الطمس خصائص*

  الفٌزٌمٌة- أ

   الطبٌعٌة- ب

  الدٌمغرافٌة- ج

 السلوكٌة– د

 

 كهء اٌّقبٛواٍزوار١غ١بد اٌّقبٛو : اٍزوار١غ١بد كهء.4

 ٠ّىٓ أْ رزقن ػٍٝ َِزٜٛ صالصخ ِواؽً ٟ٘ : 

 ٌٍجٍل:  لجً اٌلفٛياإلعواءاد اٌّزقنح -ا

؛ اٌزفبٚٗ اٌَّجك 

اٌزؤ١ِٓ ٙل اٌّقبٛو . 

ٕٚ٘ب ٠ىْٛ األٍبً ٘ٛ ءاد ػٕل ثلء ٚ أصٕبء اٌؼ١ٍّبد : اعوا-ة

اٌٍغٛء إلعواءاد اٌزَّه ثبالرفبلبد ٚػلَ اٌزٕبىي ػٓ اٌؾمٛق ِغ 

 اٌزؾى١ُ اٌل١ٌٚخ اٌّؼوٚفخ فٟ ؽبٌخ إٌياع.

ٚ ٕ٘ب ٠زؼ١ٓ اٌزقط١ٜ  اٌَّجك ٌّب لل اإلعواءاد اٌجؼل٠خ : -ط

 ٠ؾلس ِٓ ٛٛاهة .

 

 صبٌضب  : اٌج١ئخ اٌضمبف١خ االعزّبػ١خ :

ٚ ٠لهً ّٙٓ اٛبه٘ب عٍّخ اٌقٖبئٔ : اٌف١ي٠م١خاٌؼٕبٕو -1

ٓ رؤص١و ػٍٝ األػّبي اٌف١ي٠م١خ)اٌطج١ؼ١خ( ٌَىبْ اٌجٍل اٌّؼٕٟ ٚ ِب ٌٙب ِ

 ٚ ٠ّىٓ رم١َّٙب اٌٝ: ٚ ونا ػٍٝ ٍٍٛن ٚ ِياط اٌجْو،اٌل١ٌٚخ 

فٖبئٔ اٌطمٌ ٚ إٌّبؿ . 

 ٌٍَٟىبْ .اٌقٖبئٔ اٌغَل٠خ ٚ اٌّظٙو اٌقبهع 

 ٕٝاٌضمبفخ اٌّبك٠خ، اٌزٟ رّضً وً ّٟء ٕٕؼٗ اإلَٔبْ ثّب فٟ مٌه اٌج

ا١ٌٙى١ٍخ ٌزؤص١و٘ب ػٍٝ ٍٍٛن إٌبً ٚ أمٚالُٙ ٚ وٛٔٙب ِوآح ػبوَخ 

 (.اٌؼّبهح، اٌزم١ٕخ، اٌفْٕٛ...ٌم١ُّٙ)

ٚ ٠زؼٍك األِو ثغٍّخ اٌغٛأت اٌَىب١ٔخ ماد األصو : ٌل٠ّغواف١خؼٕبٕو ااٌ-2

اٌٛاٙؼ ػٍٝ ِغبي األػّبي اٌل١ٌٚخ ٚف١ٕٖٛبد وً ثٍل ّٙٓ مٌه، ٚ ٠زّضً 

 أّ٘ٙب ف١ّب ٠ٍٟ :

. ِْؼلي ّٔٛ اٌَىب . ؽغُ األٍوح  . ُاٌزؼ١ٍ  اٌؼاللبد األٍو٠خ 

  ،ْفبهط اٌّلْ(.اٌمٚب٠ب اٌّزؼٍمخ ثزّووي اٌَىبْ )اٌّل 

ٚرزؼٍك ثغٛأت رقٔ لٚب٠ب اٌم١ُ ٚ اٌؼم١لح ٚ إٌظوح :  اٌٍَٛو١خاٌؼٕبٕو -3

 اٌؼبِخ ٌأل١ّبء ٚ ٠ّىٓ اإلّبهح ّٙٓ ٘نا اإلٛبه اٌٝ ِب ٠ٍٟ:

 )..ؽَت ٛج١ؼخ وً االٔزّبء اٌٝ اٌغّبػبد )ػول١خ، لج١ٍخ، ػ١ْوح، ك١ٕ٠خ

 ٔٛع إٌّٙخ . أ١ّ٘خ        إٌظوح اٌٝ اٌؼًّ .         ِغزّغ .

.إٌظُ االعزّبػ١خ ومٛاػل ِٛعٙخ ٌٍَٛن األفواك    ًٕاٌٍغخ ٚ اٌزٛا  
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 ٠ؼزجو اٌزفبٚٗ اٌَّجك ٚاٌزب١ِٓ ٙل اٌّقبٛو ِٓ اإلعواءاد اٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌْووبد ارقبم٘ب : *

 ثؼل اٌلفٛي ٌٍجٍل ا١ٌّٚف -أ

 لجً اٌلفٛي ٌٍجٍل ا١ٌّٚف -ة

 اصٕبء اٌؼ١ٍّبد ٌٍجٍل ا١ٌّٚف  -ط 

 فالي اٌْٙو األٚي ِٓ ثلء اٌؼ١ٍّبد فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف  -ك

 

 :ّٙٓ اٌل١ٌٚخ اٌضمبف١خ اٌج١ئخاالعزّبػ١خ فٟ ٌٍَىبْ اٌقبهعٟ ٚاٌّظٙو اٌغَل٠خ اٌقٖبئٔ رلهً*

 : أُ٘ ِٓ ٌٍَىبْ اٌقبهعٟ ٚاٌّظٙو اٌغَل٠خ اٌقٖبئٔ كهاٍخ اْ*

 . اٌٍَٛو١خ اٌؼٕبٕو - أ

  .اٌف١ي٠م١خ اٌؼٕبٕو-  ة
 . اٌل٠ّٛغواف١خ اٌؼٕبٕو - ط
 . اٌّبك٠خ اٌضمبفخ ػٕبٕو-  ك

 

 :كهاٍٗ اٌقٖبئٔ اٌغَل٠ٗ ٚاٌّظٙو اٌقبهعٟ ٌٍَىبْ ٚفٖبئٔ اٌطمٌ ٚإٌّبؿ ِٓ اٌؼٕبٕو .... اٌزٟ رئصو ػٍٝ االػّبي اٌل١ٌٚٗ *

 اٌٍَٛو١ٗ  -أ

 اٌف١ي٠م١ٗ  -ة

 اٌل٠ّٛغواف١ٗ  -ط 

  االعزّبػ١ٗ -ك

 

  :اٌؼٕبٕواؽل ػٕبٕو اٌج١ئٗ اٌضمبف١ٗ االعزّبػ١ٗ ٚاٌنٞ ٠زؼٍك ثبٌم١ُ ٚاٌؼم١لٖ ٚإٌظبَ ّٙٓ *

 اٌج١ئخ اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ٟ٘ رٍه اٌّزؼٍمخ ثبٌم١ُ ٚاٌّؼزملاد ٚإٌظوح اٌؼبِخ ٌأل١ّبء ؽَت ِب عبء فٟ ٕو ...........اٌؼٕب*

 اٌل٠ّغواف١ٗ-أ

 اٌٍَٛو١خ-ة

 اٌف١ي٠م١ٗ-ط

 االَٔب١ٔخ-ك
 

 *غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ* ٖقٖخ :٠مٖل ثبٌق*

 اٌقبٓث١غ ّووبد اٌمطبع اٌؼبَ ٌٍمطبع  - أ

 ث١غ ّووبد اٌمطبع اٌقبٓ ٌٍمطبع اٌؼبَ - ة

 رجبكي إٌّبفغ ث١ٓ اٌمطبع اٌقبٓ ٚاٌمطبع اٌؼبَ - ط

 ١ٌٌ ِّب ٍجك - ك

 

  *غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ *:ّو اٌوعٌٛخ ػب١ٌب ٟ٘ ئاٌم١ُ اٌَبئلح فٟ اٌّغزّؼبد اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب ِ*

 إٌغبػ-أ 

 اٌّبي-ة 

 اٌّمز١ٕبد اٌؼل٠لح -ط 

 ع١ّغ ِبٍجك-ك 

 

 *غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ *: :ً٘ اٌؾل٠ش ػٓ اٌزمبهة اٌّزيا٠ل فٟ أٍب١ٌت اٌؾ١بح فٟ كٚي اٌؼبٌُ اٌّقزٍفخ فٟ *

 اىك٠بك.-أ 
 أقفبٗ.-ة 
 اػزلاي.-ط 
 أ + ط.-ك 
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 اٌّؾبٙوح اٌَبثؼخ

اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغبي االػّبي ٠مٖل ثـ ........ وبفٗ إٌّظّبد ٚاٌّئٍَبد اٌّب١ٌٗ ٚاالفواك ٚاٌَّزضّو٠ٓ ٚاٌجٕٛن ّٚووبد اٌزؤ١ِٓ ٚغ١وُ٘ ِٓ *

 اٌل١ٌٚٗ اٌّزٛاعلٖ فٟ ثٍلاْ ٚظوٚف ِؼ١ٕٗ ِقزٍفٗ 

 اٌج١ئٗ اٌّب١ٌٗ اٌل١ٌٚٗ-أ

 ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ-ة

 اٌلٌٟٚاٌجٕه -ط

 اٌْووبد ِزؼلكٖ اٌغ١َٕبد-ك

 

 

 

 

 

 

 : ٟ٘ " ثو٠زٛٔٛٚكى " ارفبل١بد ثّٛعت أْؤد ٚاٌزٟ اٌّزؾلح ٌألُِ اٌزبثؼخ اٌل١ٌٚخ ا١ٌٙئبد اؽلٜ*

 .ٚاالعزّبػٟ االلزٖبكٞ ٌإلّٔبء اٌؼوثٟ اٌٖٕلٚق -أ
  .اٌلٌٟٚ اٌجٕه -ة
 . ٌٍزغبهح اٌؼب١ٌّخ إٌّظّخ -ط
 . االٍزضّبه ٌّٚبْ اٌل١ٌٚخ اٌٛوبٌخ- ك

 

 >>ِب ٌم١زٗ ١ٖٔب  ثبٌّؾزٜٛ: ي اٌزبثؼخ اٌل١ٌٚخ ا١ٌٙئبد اؽلٜ ٠ؼزجو اٌلٌٟٚ اٌجٕه*

 . ع١ٕف ِٕظّخ -أ

  .اٌّزؾلح األُِ-ة 
 . اٌؼب١ٌّخ اٌزغبهح ِٕظّخ -ط

 الٍزضّبه ٌّٚبْ اٌل١ٌٚخ اٌٛوبٌخ-ك 

 

 ٠ؼل ........ ِٓ إٌّظّبد اٌزٟ رؼٕٝ ثز٠ًّٛ ِٛاى٠ٓ اٌّلفٛػبد ٌٍلٚي*

 اٌٛوبٌخ اٌل١ٌٚخ ٌز٠ًّٛ اٌلٚي -أ

 ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ -ة

 اٌجٕه اٌلٌٟٚ -ط 

 ثٕه االٍزضّبه -ك

 

: ٠ؼل ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ ِٓ أُ٘ إٌّظّبد اٌزٟ رؼًّ فٟ ر٠ًّٛ ِٛاى٠ٓ اٌّلفٛػبد ٚاٌزغبهح ٌٍلٚي األػٚبء ٚلل رؤٌٍ ٘نا اٌٖٕلٚق فٟ*  

 : اٌؼبَ فٟ اٌلٌٟٚ اٌجٕه رؤٌٍ
 . َ 1943  أ

 .َ 4491  ة
 . َ 1913  ط
 .1963َ  ك

 

 

 

 :ٟ٘ اٌؼبٌّٟ إٌملٞ اٌٛٙغ رور١ت إلػبكح"ثوا٠زْٛ ٚٚكى" ارفبل١بد ثّٛعت أْٔؤد اٌزٟ اٌل١ٌٚخ ا١ٌٙئخ*

 اٌلٌٟٚ إٌمل ٕٕلٚق -أ
 اٌلٌٟٚ اٌجٕه-ة 
 ٌٍزغبهح اٌؼب١ٌّخ إٌّظّخ -ط
 االٍزضّبه ٌّٚبْ اٌل١ٌٚخ اٌٛوبٌخ-ك 

 

 العالمٌٌن : وااللتصاد التجارة وتردي...........  انهٌار أثر 1944الدولً عام  النمد صندوق تؤسس*

  الذهب لاعدة- أ

  العمالت سوق- ب

   العالمٌة المال أسواق- ج

 الجنسٌات متعددة الشركات- د

 

 

 

 

 أ٘لاف ٕٕلٚق  إٌمل اٌلٌٟٚ :.2

ٞث١ٓ اٌلٚي األػٚبء ٚر١ًَٙ ٚر١ٍٛغ اٌزغبهح ِب ث١ٓ اٌلٚي  . رْغ١غ اٌزجبكي إٌمل 

. اٌؼًّ ػٍٝ صجبد ٕوف اٌؼّالد ٚٚٙغ ٔظبَ ِزؼلك األٛواف ٌٍّلفٛػبد  اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼبِالد اٌغبه٠خ ٌٍلٚي األػٚبء 

 اٌٖوف األعٕجٟاٌزقٍٔ ِٓ ل١ٛك . 

ثبٌزؾ٠ًٛ كْٚ اٌؾبعخ ٌالرقبم رلاث١و أىّب١ّخ ل١ٖوح األعً. َِبػلح اٌلٚي اٌزٟ رؼبٟٔ االفزالي فٟ ِٛاى٠ٓ اٌّلفٛػبد 

 

 ِٕظّبد رؼًّ فٟ ر٠ًّٛ ِٛاى٠ٓ اٌّلفٛػبد ٚاٌزغبهح :أٚال  : 

 : International Monetary Fund ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ.1

ثّٛعت ٔفٌ االرفبل١خ اٌزٟ رّذ اٌّٛافمخ ف١ٙب ػٍٝ أْبء اٌجٕه اٌلٌٟٚ ٌإلْٔبء ٚ اٌزؼ١ّو،  1344َرؤٍَذ ػبَ ِٕظّخ ك١ٌٚخ 

 َٔجخ ٌٍّل٠ٕخ اٌزٟ أؼملد ف١ٙب االعزّبػبد . (Breton Woods)ثبالرفبل١خ ثوا٠زْٛ ٚٚكى   ٚ ٟ٘ ماد االرفبل١خ اٌزٟ ١ٍّذ

 . ٚروكٞ اٌزغبهح ٚااللزٖبك اٌؼب١١ٌّٓ ا١ٙٔبه لبػلح اٌن٘تأصو عبء مٌه إلػبكح رور١ت اٌٛٙغ إٌملٞ اٌؼبٌّٟ  ٚلل

 

وبفخ إٌّظّبد ٚاٌّئٍَبد اٌّب١ٌخ ٚاالفواكاٌَّزضّو٠ٓ ٚاٌجٕٛن  اٌل١ٌٚخ٠مٖل ثبٌج١ئخ اٌّب١ٌخ ٌألػّبي 

 ّٚووبد اٌزؤ١ِٓ ٚغ١وُ٘ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغبي االػّبي اٌل١ٌٚخ

 ؽ١ش : اٌّزٛاعلح فٟ ثٍلاْ ٚظوٚف ِؼ١ٕخ ِٚقزٍفخ

 ٌجبؽض١ٓ ػٕٗ ،٠زفبػٍْٛ ِغ ثؼُٚٙ اٌجؼ٘ ، ٠ٚؼوْٙٛ اٌّبي ػٍٝ اٌَّزضّو٠ٓ ا-

 ٠ج١ؼْٛ ٠ْٚزوْٚ االٚهاق اٌّب١ٌخ وبألٍُٙ ٚإٌَلاد ٚ اٌؼّالد االعٕج١خ-

 اٌجبؽض١ٓ ػٓ رؾم١ك اٌضٛهح .-

 ٠ٚزُ مٌه ػٍٝ ٍبؽخ ػو٠ٚخ ِٓ اٌؼبٌُ اٌنٞ إجؼ ٚوؤٔٗ ٍٛق ٚاؽل  اٌؼٌّٛخ :

 رزلفك ػ١ٍخ ِجبٌغ ِب١ٌخ ٙقّخ .-

 ِزؼلكح اٌطوق ٚاالٍب١ٌترورجٜ ث١ٓ أعياءٖ ٔظُ ارٖبالد ِزملِخ ٚفٛه٠خ ٚ-
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 :ِٓ إٌّظّبد اٌزٟ رؼٕٟ ثز٠ًّٛ ِٛاى٠ٓ اٌّلفٛػبد ٚاٌزغبهٖ ٌلٚي *

 اٌٛوبٌٗ اٌل١ٌٚٗ ٌز٠ًّٛ اٌلٚي-ا

 ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ-ة

 اٌجٕه اٌل١ٌٚجٕه االٍضّبه-ط

 

  :ّٙٓ أ٘لاف ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚخ ال ٠مغ اؽل األ٘لاف اٌزب١ٌ*

اٌزقٍٔ ِٓ ل١ٛك اٌٖوف األعٕجٟ-أ   
رؼبٟٔ ِٓ افزالي فٟ ِٛاى٠ٓ ِلفٛػبرٙبَِبػلح اٌلٚي اٌزٟ -ة  

 ط-الواٗ اٌْووبد اٌل١ٌٚخ
رْغ١غ اٌزجبكي إٌملٞ-ك  
 

 ػلك اٌلٚي اػٚبء اٌجٕه اٌلٌٟٚ ٌإلْٔبء ٚاٌزؼ١ّو:*

 150 - أ

 195 - ة

 200 -ط

 300  -ك

 

 :نحو  الدولً النمد صندوق أعضاء عدد بلغ*

 دولة 143-أ

 دولة  134-ب

 دولة 145 -ج

  دولة 131-د
 

:  ١ٍبٍبد اٌلٚي االلزٖبك٠خ ٠َّٝ ة ٌزؤص١و اٌنٞ ٠ّبهٍٗ ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ ػٍٝا*ا  

 ك١ٍٞبٍخ اٌزؼبْٚ االلزٖب-أ

 ة- ١ٍبٍخ اٌزى١ف ا١ٌٙىٍٟ
إٌمل٠خ١ٍبٍخ ِؼبٌغخ اٌزلفمبد  -ط   
١ٍبٍخ رٖؾ١ؼ اٌَّبه -ك  

 

 

 

 

 
 

 

 و :اٌجٕه اٌلٌٟٚ ٌإلْٔبء ٚاٌزؼ١ّ أٞ ِٓ األ٘لاف اٌزب١ٌخ رّضً*

 األِٛاي األعٕج١خ اٌقبٕخ.رْغ١غ اٍزضّبه هإًٚ -أ
 اٌؼًّ ػٍٝ ّٔٛ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ. -ة
 ِٕؼ اٌموٚٗ ٌٍّئٍَبد االلزٖبك٠خ اٌقبٕخ فٟ كٚي األػٚبء.-ط 
 ع١ّغ ِب ٍجك-ك 

 

 :اٌجٕه اٌلٌٟٚ ١ٌٌ ِٓ ا٘لاف *

 ِٕؼ لوٚٗ ٌلٚي -أ

 اٌؼًّ ػٍٝ ّٔٛ اٌزغبهٖ- ة

 رمل٠ُ َِبػلاد ف١ٕٗ ٌلٚي- ط

 االِٛايرْغ١غ اٍضّبه هإًٚ -ك

 

 : فٟ اٌلٌٟٚ ٌٍجٕه اٌٙبِخ اٌٛظبئف أؽل رزّضً*

  .االٔزبع١خ اٌّْبه٠غ ٛو٠ك ػٓ اٌلٌٟٚ االٍزضّبه أؼبُ -أ
 . االػٚبء اٌلٚي ث١ٓ اٌٖوف أٍؼبه ر١َٕك -ة
 . اٌؼبٌّٟ إٌملٞ اٌٛٙغ رور١ت اػبكح َِئ١ٌٚخ رؾًّ -ط
  اٌلٚي ث١ٓ ٚاٌزغبه٠خ اٌّب١ٌخ إٌياػبد ٚؽً اٌزؾى١ُ-ك 

 

 

 

ِٕٚٙب ػٍٝ اٌَّزٜٛ ِٕظّبد رؼًّ فٟ ر٠ًّٛ اٌز١ّٕخ ٚاالٍزضّبه :صب١ٔب  : 

اٌلٌٟٚ اٌجٕه اٌلٌٟٚ ٌإلْٔبء ٚاٌزؼ١ّو ، ٚػٍٝ اٌَّزٜٛ اإلل١ٍّٟ 

اٌٖٕلٚق اٌؼوثٟ ٌإلّٔبء االلزٖبكٞ ٚاالعزّبػٟ ، اٌّٖوف اٌؼوثٟ 

أفو٠م١ب ، ٚػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌمطوٞ ، ٌل٠ٕب اٌٖٕلٚق ٌٍز١ّٕخ االلزٖبك٠خ فٟ 

 اٌى٠ٛزٟ ٌٍز١ّٕخ االلزٖبك٠خ ٚاٌٖٕلٚق اٌَؼٛكٞ ٌٍز١ّٕخ .

َ ٔفٌ االرفبل١خ اٌزٟ أْٔؤ ثٙب ٕٕلٚق 1344أْٔؤ اٌؼبَ اٌجٕه اٌلٌٟٚ  :.1

 إٌمل اٌلٌٟٚ .

 أ٘لاف اٌجٕه اٌلٌٟٚ ٌإلْٔبء ٚاٌزؼ١ّو : -أ

ٚاٌّؾبفع ػٍٝ اٌزٛاىْ ِٛاى٠ٓ  اٌؼًّ ػٍٝ ّٔٛ اٌزغبه اٌؼب١ٌّخ(1

 اٌّلفٛػبد ٚرْغ١غ اٍزضّبه األِٛاي اٌل١ٌٚخ

 . رْغ١غ اٍزضّبه هإًٚ األِٛاي األعٕج١خ اٌقبٕخ(2

 ِٕؼ اٌموٚٗ اٌٝ اٌّئٍَبد االلزٖبك٠خ فٟ اٌلٚي األػٚبء(3

 

رَبُ٘ اٌلٚي األػٚبء فٟ هأٍّبي اٌٖٕلٚق ثَٕت ِقزٍفخ هأً ِبي ٚاكاهح اٌٖٕلٚق : .3

اػزّبكا ػٍٝ اٌلفً اٌمِٟٛ ٚاٌٛىْ اٌزغبهٞ ٌىً كٌٚخ . أِب ػٓ اإلكاهح فبْ اٌزؤص١و ٠زجغ 

 اٌٍّّٛوخ ٚاٌزٟ ػٍٝ أٍبٍٙب ٠زُ اٌز٠ٖٛذ .ٌٍؾٖٔ 

 ٛكٌٚخ ٠194جٍغ ػلك األػٚبء فٟ اٌٖٕلٚق ٔؾ . 

 ٌٗ١ٍِبه كٚاله . ٠145جٍغ هأً ِب 

 ٓ٠ْوف ػٍٝ أكائٗ ِغٌٍ ؽىبَ ِٕزقج١ٓ ِٓ ٚىاهاد اٌلٚي األػٚبء ٚ ِغٌٍ اٌّل٠و٠

 اٌزٕف١ن١٠ٓ .

وث١خ اٌَؼٛك٠خ ثؾٖٔ وج١وح .رَبُ٘ وً ِٓ ثو٠طب١ٔب، ٚ فؤَب، ٚ أٌّب١ٔب، ٚ اٌٍّّىخ اٌؼ 

 ؽٖزٙب ثبٌن٘ت أٚ اٌلٚاله، ٚ اٌّجٍغ  4\1أِب اٌلٚي األفوٜ فزَبُ٘ ثَٕت هِي٠خ ِقزٍفخ رلفغ

 اٌّزجمٟ ٠لفغ ثبٌؼٍّخ ا١ٌٕٛٛخ ٌىً كٌٚخ .

 

 ٚظبئف اٌٖٕلٚق :

 ر١َٕك أٍؼبه اٌٖوف ث١ٓ اٌلٚي األػٚبء ؛أ(

 فٟ ِٛاى٠ٓ ِلفٛػبرٙب  ثبّزواٛ رلاث١و ِؼ١ٕخ ؛ رمل٠ُ اٌموٚٗ ٌٍلٚي اٌّؾزبعخ ٌّؼبٌغخ اٌؼغي اٌّئلذة( 

 رجبكي ا٢هاء ٚاٌزْبٚه .ط(

ٚعل ٘نا األف١و ٔفَٗ فٟ ٚٙغ  َِبػلح ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚػٍٝ *ِغ ى٠بكح اػزّبك اٌؼل٠ل ِٓ كٚي اٌؼبٌُ 

ب ٠َّٝ فبٌٖٕلٚق ٠طجك ػ١ٍٙب ٌٍِلٚي اٌزٟ رزملَ ِٕٗ ٌٍَّبػلح،  ٠ئٍ٘ٗ ٌٍزؤص١و ػٍٝ ا١ٌَبٍبد االلزٖبك٠خ

أٔٗ ٠ْزوٛ ػٍٝ اٌلٚي اٌّمزوٙخ أْ رطجك كاف١ٍَب ١ٍبٍخ رمْف١خ ثٙلف رؾم١ك  أٞ “١ٍبٍخ اٌزى١١ف ا١ٌٙىٍٟ“ثـ

 اٌزٛاىْ فٟ ١ِيأٙب اٌزغبهٞ، ٚ ١ِياْ اٌّلفٛػبد، ٚ اٌؾل ِٓ ِؼلالد اٌزٚقُ.
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 اإلٔزبع١خ ٠ؼزجو أؽل  أؼبُ االٍزضّبه اٌلٌٟٚ ػٓ ٛو٠ك اٌّْبه٠غ*

 ٚظبئف:

   ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ-أ

  اٌجٕه اٌلٌٟٚ-ة

  األُِ اٌّزؾلح-ط

 ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ-ك

 

 : فٟ اٌلٌٟٚ ٌٍجٕه اٌٙبِخ اٌٛظبئف اؽلٜ رزّضً*

 . اٌؼبٌّٟ إٌملٞ اٌٛٙغ رور١ت اػبكح َِئ١ٌٚخ رؾًّ-أ 
 . اٌلٚي ث١ٓ ٚاٌزغبه٠خ اٌّب١ٌخ إٌياػبد ٚؽً اٌزؾى١ُ -ة
 >>ِٓ ٚظبئف اٌٖٕلٚق. االػٚبء اٌلٚي ث١ٓ اٌٖوف اٍؼبه ر١َٕك -ط
  .موو ِّب ١ٌَذ -ك

 

 :أٞ اٌٛظبئف اٌزب١ٌٗ ٠مَٛ ثٙب اٌجٕه اٌلٌٟٚ *

 أؼبُ االٍزضّبه اٌٌٟٛ ػٓ ٛو٠ك اٌّْبه٠غ االٔزبع١ٗ  -أ

 ر١َٕك أٍؼبه اٌٖوف ث١ٓ اٌلٚي ٚاألػٚبء  -ة

 اٌؼبٌّٟاػبكٖ رور١ت اٌٛٙغ إٌملٞ  -ط

 ؽً إٌياػبد ث١ٓ اٌلٚي األػٚبء -ك

 

 ِٓ اٌّئٍَبد اإلل١ّ١ٍخ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٚاإلٍالِٟ :*

 اٌٖٕلٚق اٌؼوثٟ ٌإلّٔبء االلزٖبكٞ ٚاالعزّبػٟ.-أ 
 اٌّٖوف اٌؼوثٟ ٌٍز١ّٕخ االلزٖبك٠خ فٟ افو٠م١ب.-ة 
 اٌجٕه اإلٍالِٟ ٌٍز١ّٕخ. -ط
 ع١ّغ ِب ٍجك. -ك

 

 : ٚاالٍزضّبه اٌز١ّٕخ ر٠ًّٛ ِغبي فٟ رؼًّ اٌزٟ اإلل١ّ١ٍخ اٌّئٍَبد ِٓ*

 . اٌلٌٟٚ اٌجٕه -أ

 . ٌٍز١ّٕخ اٌَؼٛك٠خ اٌٖٕلٚق -ة
 . اٌؼوث١خ االلزٖبك٠خ ٌٍز١ّٕخ اٌى٠ٛزٟ اٌٖٕلٚق -ط
  .ٌٍز١ّٕخ االٍالِٟ اٌجٕه- ك
 

 االٔزظبَ * *غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ ِٓ اٍئٍخ َ :1366اٌجٕه اٌلٌٟٚ ػبَ اٍُ اٌّووي اٌنٞ أْؤٖ *

 ِووي ر٠َٛخ إٌّبىػبد االٍزضّبه٠خ ث١ٓ اٌلٚي ِٚٛإٟٛ اٌلٚي األفوٜ -أ

 ِووي ر٠َٛخ إٌّبىػبد ث١ٓ اٌلٚي -ة

 ِووي ر٠َٛخ إٌّبىػبد ث١ٓ اٌْووبد اٌل١ٌٚخ -ط

 ة+ط-ك

 

 :فً  تعمل التً المنظمات ضمن االلتصادٌة للتنمٌة الكوٌتً ٌعتبر الصندوق*

  الدول التصادٌات بناء- أ

ً  المتضررة الدول تموٌل- ب  إلتصادٌا

  واالستثمار التنمٌة تموٌل- ج

 الصناعة تموٌل- د

 

 :فٟ  1399ٌّٚبْ االٍزضّبه ػبَ رؤٍَذ اٌٛوبٌٗ اٌل١ٌٚٗ *

 وٛه٠ب اٌغٕٛث١ٗ-أ

 اِو٠ىب - ة

 ثو٠طب١ٔب - د

 ٠ٍَٛو- س

 

 

 

 

 

 

 

 

 *اٙبفخ*

 صبٌضب  : ِئٍَبد رؼًّ فٟ ّٙبْ االٍزضّبه ٚاٌقلِبد اٌَّبػلح :

١ٌخ ٚال١ّ١ٍخ ٚلطو٠خ ػلح ِٕظّبد كّٚٙٓ ٘نا اإلٛبه رٛعل 

 اٌٛوبٌخ اٌل١ٌٚخ ٌّٚبْ االٍزضّبه  .(1 فٟ اٌّغبي: 

 ٚوبالد لطو٠خ أفوٜ .(3  اٌٛوبٌخ اٌؼوث١خ ٌالٍزضّبه  .(2

 ٛوبٌخ اٌل١ٌٚخ ٌّٚبْ االٍزضّبه :اٌ

فٟ وٛه٠ب اٌغٕٛث١خ ٟٚ٘ ػٚٛ فٟ ِغّٛػخ  1399رؤٍَذ اٌؼبَ 

ػٕٗ ٚرؼًّ ػٍٝ رؾم١ك اٌجٕه اٌلٌٟٚ ٚرؼًّ ثبكاهح َِزمٍخ 

أ٘لافٙب ِٓ فالي اٌزؤ١ِٓ ػٍٝ االٍزضّبهاد األعٕج١خ ِٓ اٌّقبٛو 

ا١ٌَب١ٍخ ٚرمل٠ُ اٌّٚبٔبد ٌٍْووبد َ ط ٚونا ٌٍّمو١ٙٓ 

 ٚثبٌزؼبْٚ ِغ اٌجٍلاْ إٌب١ِخ العزناة االٍزضّبهاد ا١ٌٙب.

 

 ٌإلْٔبء ٚاٌزؼ١ّو :  ٚظبئــف اٌجٕه اٌلٌٟٚ-ة

رمل٠ُ اٌموٚٗ ٌٍلٚي األػٚبء اٌزٟ ال ٍزط١غ االلزواٗ ِٓ اٌَٛق (1

 اٌؼبٌّٟ ثْوٚٛ اٌَٛق اٌزغبه٠خ .

ّٙبْ اٌموٚٗ اٌزٟ ٠ملِٙب اٌَّزضّوْٚ اٌؼبك٠ْٛ ٌّْبه٠غ فٟ (2

 اٌلٚي إٌب١ِخ .

اٌّؾزبعخ فٟ ِٕؼ ائزّبْ ِزٍٜٛ ٠ًٛٛٚ األعً ٌَّبػلح اٌلٚي (3

ِْبه٠غ اٌجٕٟ ا١ٌٙى١ٍخ ٚونا ثؼ٘ اٌزغ١ٙياد ماد اٌطبثغ اٌقبٓ 

 ثْواء اٌّؼلاد  ٚا٢الد اٌيهاػ١خ ٚمٌه ثْوٚٛ ١َِوح.

 . أؼبُ االٍزضّبه اٌلٌٟٚ ػٓ ٛو٠ك اٌّْبه٠غ اإلٔزبع١خ(4

 رمل٠ُ اٌَّبػلاد اٌف١ٕخ ٌٍلٚي األػٚبء .(5

 

 ١ْٔٚو ٕ٘ب رؾل٠لا اٌٝ :: اإلل١ّ١ٍخاٌّئٍَبد -ط

 . اٌٖٕلٚق اٌؼوثٟ ٌإلّٔبء االلزٖبكٞ ٚاالعزّبػٟ(1

 . اٌّٖوف اٌؼوثٟ ٌٍز١ّٕخ االلزٖبك٠خ فٟ افو٠م١ب(2

 . اٌجٕه اإلٍالِٟ ٌٍز١ّٕخ(3

 اٌٖٕبك٠ك اٌمطو٠خ : -ك

 اٌٖٕلٚق اٌَؼٛكٞ ٌٍز١ّٕخ .(1

 االلزٖبك٠خ اٌؼوث١خ . اٌٖٕلٚق اٌى٠ٛزٟ ٌٍز١ّٕخ(2
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 اٌّؾبٙوح اٌضبِٕخ

 اٌل١ٌٚخ ػلح رطٛهاد ِٕٙب : ّٙلد اٌج١ئخ اٌّب١ٌخ*

 اٌي٠بكح اٌٙبئٍخ فٟ ؽغُ اٌؼ١ٍّبد. -أ
 اٌزم١ٕخ ٚاألرّزخ. -ة
 اٌٍَغ اٌّب١ٌخ اٌغل٠لح.-ط 
 ع١ّغ ِب ٍجك. -ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٌن : المالٌة لألرصدة بعملٌات الدولٌة العالمٌة السوق تموم*

  وأخرى شركات - أ

  السٌولة عن تبحث وحكومات وشركات ومستثمرٌن مودعٌن-ب

  وحكومات حكومات - ج

  وحكومات بنون - د

 

 :ػٕلِب رُّبهً اٌْووبد اٌّؾ١ٍخ أػّبٌٙب ػجو ؽلٚك٘ب ا١ٌٕٛٛخ فٙنا ٠ؼٕٟ ثؤٔٙب ٍززؼبًِ ِغ اوضو ِٓ ػٍّٗ ٕٚ٘ب ٍزٛاعٗ*

 :االػّبي ِب٠ؼوف ثـْ ِّبهٍبد االػّبي فبهط اٌؾلٚك ا١ٌٕٛٛخ ٠ؼٕٟ اٌزؼبًِ ِغ اوضو ِٓ ػٍّخ ٕٚ٘ب ٔٛاعٗ ٘نٖ ا*

 : ة ٠ؼوف ِب ٍزٛاعٗ ٕٚ٘ب ػٍّخ ِٓ أوضو ِغ اٌزؼبًِ ٍزٚطو فؤٔٙب ا١ٌٕٛٛخ ؽلٚك٘ب اٌْووخ رؼجو ػٕلِب*

  :اٌزؼبًِ ِغ ػّالد ِقزٍفٗ ػجو اٌؾلٚك ثـ ٠َّٝ اٌقطو اٌنٞ ٠ؾلس اصٕبء *

  ِقبٛو ١ٍب١ٍخ-أ
 الزٖبك٠خ ِقبٛو-ة

ِقبٛو ِب١ٌخ-ط  
 ك-ِقبٛو اٌزجل٠ً

 

 

 

 

 

 

٘نٖ اٌْووبد ِغ أوضو ِٓ ػٍّخ ّقبٛو اٌزجل٠ً ٚاٌنٞ ٠ؼٕٟ رؼبًِ ػٕلِب رّبهً اٌْووبد أػّبٌٙب ػجو ؽلٚك٘ب ا١ٌٕٛٛخ فؤٔٙب رٛاعٗ ِب٠ؼوف ث*

 اٌّٖطٍؾبد اٌزب١ٌخ رؼجو ػٓ مٌه :ٚاؽلح ، أٞ ِٓ 

Soft  risk-  

Money  market-    ٍٛق إٌمل 
-Exchange  risk 

Hard  risk-  

 

 :  ِٓ االٍٛاق اٌزٟ ال رمغ ّٙٓ ر١ٕٖف االٍٛاق اٌّب١ٌخ ِب٠ٍٟ*

أٍٛاق األٍُٙ-أ   
أٍٛاق اٌؼّالد-ة  
أٍٛاق اٌموٚٗ ٚإٌَلاد-ط  

 ك-أٍٛاق إٌّبٛك اٌؾوٖ

 

 

 

 

ث١ٓ  رزُ ف١ٙب ػ١ٍّبد اٌٍٛبٛخ ٌألهٕلح اٌّب١ٌخٟٚ٘ اٌَٛق اٌزٟ اٌَٛق اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ :.2

اٌْووبد ، ٚث١ٓ  ِغبالد إِٓخ ٚػٛائل ِغي٠خ ألِٛاٌُٙػٓ  اٌّٛكػ١ٓ ٚاٌَّزضّو٠ٓ اٌجبؽض١ٓ

ٚرٍؼت اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ ٚاٌّئٍَبد اٌّب١ٌخ كٚها ِّٙب  ٚاٌز٠ًّٛ ا١ٌٌَٛخٚاٌؾىِٛبد اٌجبؽضخ ػٓ 

 فٟ ٘نٖ اٌٛاٍطخ .

 ٌْنٌه ٠ًّْ ٠ؼٕٟ اٌزؼبًِ ِغ أوضو ِٓ ػٍّخ ٚاؽلحِّبهٍبد األػّبي ػجو اٌؾلٚك ا١ٌٕٛٛخ ا ٚ ،

اٌّقبٛو إٌظب١ِخ اإلٙبف١خ ػٍٝ رلفمبد ٚ ٟ٘  (،Exchange risk)ِقبٛو اٌزجل٠ً ٘نا اٌؼًّ 

 .٘لف اكاهح ٘نٖ اٌّقبٛو رقف١٘ رؤص١و٘ب، ٚ ٓ اٌزغ١واد فٟ ِؼلالد اٌزجل٠ًٚإٌبرغخ ػ، اٌْووخ

 

ؽ١ش أٍفو ٘نا  ٚ إٌمل٠خ رطٛهاد ٌألٍٛاق اٌّب١ٌخّٙلد اٌج١ئخ اٌّب١ٌخ ٌألػّبي اٌل١ٌٚخ 

 وّب ٠وعغ ٍجت ٘نا اٌزطٛه اٌٝ :، .اٌم١بَ ثزؾٛالد ِب١ٌخ ك١ٌٚخ اٌزطٛه ػٍٝ 

ثٍغ ؽغُ اٌزؼبِالد ا١ِٛ١ٌخ  1336:  ٍٕخ اٌي٠بكح اٌىج١وح فٟ ؽغُ اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ

 ث١ٍْٛ كٚاله. 1300

ٛك ػٓ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ .هفغ اٌم١ 

( .ٍوػخ اٌزؾ٠ٛالدٚ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد )  رطٛه اٌزم١ٕخ 

أزْبه األٚهاق اٌّب١ٌخ .                   . وجو ؽغُ اٌّئٍَبد اٌّب١ٌخ 

 
 أٚال  : اٌَٛق اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ :   *اٙبفخ*

، ٚ مٌه ثغ٘ إٌظو اإلٛبه اٌنٞ ٠غّغ ثبئؼٟ األٚهاق اٌّب١ٌخ ثّْزوٞ رٍه األٚهاق٠مٖل ثبٌَٛق اٌّبٌٟ مٌه ِفَٙٛ اٌَٛق اٌّبٌٟ :.1

 أٚ اٌّىبْ اٌنٞ ٠زُ ف١ٗ .             ا١ٌٍٍٛخ اٌزٟ ٠زؾمك ثٙب ٘نا اٌغّغ .                             ػٍٝ: 

 ثؾ١ش ٠غؼً األصّبْ اٌَبئلح فٟ أٞ ٌؾظخ ى١ِٕخ ِؼ١ٕخ ٚاؽلح ثبٌَٕجخ ٌٚىٓ ثْوٛ رٛفو لٕٛاد ارٖبي فؼبٌخ ف١ّب ث١ٓ اٌّزؼب١ٍِٓ فٟ اٌَٛق

 . ألٞ ٚهلخ ٔمل ِزلاٚي ف١ٗ

ي رٕزْو األٍٛاق اٌّب١ٌخ فٟ أٔؾبء اٌؼبٌُ ٚ ؽ١ضّب ٠ىْٛ ٕ٘بن ثبئؼْٛ ِْٚزوْٚ رغّؼُٙ ١ٍٍٚخ ارٖبي رٛفو ٌُٙ اٌزفبُ٘ ٚ االرفبق ؽٛي رجبك

 اٌؼّالد . 

 ر١ٕٖف األٍٛاق اٌّب١ٌخ :صب١ٔب  : 

 . أٍٛاق اٌؼّالد(1

 . أٍٛاق اٌموٚٗ ٚإٌَلاد(2

  أٍٛاق األٍُٙ)اٌجٛهٕبد((3

 ك١ٌٚب : ثٛهٕخ ٠ٛ١ٔٛهن، ثٛهٕخ ٛٛو١ٛ، ثٛهٕخ ٌٕلْ .-

 ػوث١ب : ثٛهٕخ اٌمب٘وح، ثٛهٕخ اٌو٠بٗ، ثٛهٕخ كثٟ .-

 ْ١ّٔي ِب ث١ٓ إٌٛػ١ٓ اٌزب١١ٌٓ ٌٍَٛق ٠ّىٕٕب ّٙٓ ِٕظٛه ِؼ١ٓ أ

 اٌّبٌٟ ّ٘ب:

 ٍٛق هأً اٌّبي . - 2ٍٛق إٌمل .           - 1 
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 :..اٌٟ اٌّب١ٌخ االٍٛاق رٖٕف*

 اٌزغبه٠خ االٚهاق اٌّبي أٍٛاق هأً ،اٍٛاق ٔمل اٍٛاق -أ
 األٍُٙ  ٚاٍٛاق ٚإٌَلاد لوٚٗ ػّالد أٍٛاق اٍٛاق- ة
 ٌٍزلاٚي لبثٍٗ اال٠لاع ّٚٙبكاد كٚاله ا١ٌٛهٚ اٍٛاق- ط
 ط(+ة -(ك

 

 :رٖٕف األٍٛاق اٌّب١ٌٗ *

 أٍٛاق إٌمل ، هاً اٌّبي ٚاألٚهاق اٌزغبه٠ٗ  -أ

 أٍٛاق ا١ٌٚٗ ٚصب٠ٛٔٗ  - ب

 أٍٛاق ا١ٌٛهٚ كٚاله ّٚٙبكاد االثلاع اٌمبثٍٗ ٌٍزلاٚي  -ط 

  أٍٛاق اٌؼّالد ، اٌموٚٗ ٚ األٍُٙ -ك

 

 : رَّٝ األٍٛاق اٌزٟ رزؼبًِ ثبألٚهاق ل١ٖوح األعً ، ثبألٍٛاق*

 األجل: لصٌرة األوراق مع تتعامل التً تلن............... سوق تعنً*

 اٌٛهل١خ-أ

 اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ-ة

 اٌّب١ٌخ-ط

 إٌمل٠خ-ك

 

 من أهم مزاٌا سوق النمد ماٌلً :*

  للتداول ولابلٌتها الحاجة عند نمدٌة سٌولة إلى والتحول المخاطر تدنً - أ

   النمدٌة السٌولة إلى السرٌع والتحول المخاطر ارتفاع- ب

  والتحول والتبدٌل االستخدام سهلة- ج

 النمد سوق ولٌس المال رأي سوق مزاٌا عن تعبر المزاٌا هذه- د

 

 : األعً ٠ٍٛٛخ اٌّب١ٌخ ثبألٚهاق رزؼبًِ اٌزٟ األٍٛاق رؼجو*

  :ة األعً ٠ٍٛٛخ اٌّب١ٌخ ثبألٚهاق رزؼبًِ اٌزٟ األٍٛاق رَّٝ*

 : ٍٛق......ٟ٘ ٍٛق األٚهاق اٌّب١ٌخ ٠ٍٛٛخ األعً*

 . إٌمل أٍٛاق -أ

  .اٌّبي هأً أٍٛاق-ة 
 . كٚاله ا١ٌٛهٚ أٍٛاق-ط 
 . اٌزغبه٠خ األٚهاق أٍٛاق-ك 

 

 :فٟ اٍٛاق هاً اٌّبي اٌل١ٌٚخِٓ اُ٘ االكٚاد اٌَّزقلِخ *

 االٍُٙ -أ

 االٚهاق اٌزغبه٠خ-ة
 ّٙبكاد اال٠لاع اٌمبثٍخ ٌٍزلاٚي-ط
 االٚهاق اٌزغبه٠خ-ك

 

 ِٓ اُ٘ أكٚاد ٍٛق هاً اٌّبي ٠ٍٛٛٗ االعً ِب٠ؼوف ة : *

 اٌىّج١بالد -أ

 ّٙبكاد اإل٠لاع اٌمبثٍٗ ٌٍزلاٚي  -ة

 األٚهاق اٌزغبه٠ٗ  -ط 

  األٍُٙ ٚإٌَلاد -ك
 

 **غير مٌجٌد ببنمحتٌٍ جبء ببسئهة االنتظبو سعرىب ببسعبر انفٌائد :انشركبت ًانحكٌمبت ًيتأثر ًسيهة تمٌيم تتبعيب *

 اٌموٚٗ ٠ٍٛٛخ االعً -أ

 اٌموٚٗ ل١ٖوح األعً -ة

 إٌَلاد -ط

 األٍُٙ-ك

 

 

 

 

 

 : Money Marketٍٛق إٌمل .1

 ٟ٘ رزؼبًِ ثبألٚهاق ل١ٖوح األعًاألٍٛاق اٌزٟ اْ األٍٛاق إٌمل٠خ  . 

 ٓأكٚاد ك٠ٓ ِٛصمخ ثطو٠مخ رؾفع ؽمٛق ِبٌى١ٙبٟٚ٘ ػجبهح ػ 

اٍزؼبكح إًٔ اٌّجٍغ اٌنٞ ألوٙٗ ِٚبفب ا١ٌٗ ل١ّخ اٌؼبئل اٌّزفك )

 ( .ػ١ٍٗ

 : ٗا١ٌٛهٚ كٚاله .      - 2األٚهاق اٌزغبه٠خ.    -1ِٚٓ أُ٘ أكٚار 

 .ّٙبكاد اإل٠لاع اٌمبثٍخ ٌٍزلاٚي - 3

 رز١ّي أكٚاد اٌل٠ٓ ٘نٖ ثىٛٔٙب :

فٟ األٍٛاق اٌّب١ٌخ . لبثٍخ اٌزلاٚي 

 ثَوػخ ػٕل اٌؾبعخ . للهح ػب١ٌخ ػٍٝ اٌزؾٛي اٌٝ ١ٌٍٛخ ٔمل٠خٌٙب 

 اٌّٖبؽجخ ٌؼٛائل٘ب . ثزلٟٔ اٌّقبٛورّزبى 

 

 : هأً اٌّبيٛق .2ٍ

 ًٛ٘ٚاٌنٞ ٠زُ ّٕٙٗ ػمل اٌٖفمبد  ٍٛق األٚهاق اٌّب١ٌخ ٠ٍٛٛخ األع

 اٌّب١ٌخ ٚاالٍزضّبه٠خ ٠ٍٛٛخ األعً .

     : ٗإٌَلاد - 2.           أألٍُٙ  - 1ِٚٓ أُ٘ أكٚار . 

 ٌٚىٟ ٠ؾٛى ػٍٝ اٌىفبءح ٚاٌفبػ١ٍخ ٚعت :

 رٛفو أكٚاد االٍزضّبه إٌّبٍجخ األوضو أزبع١خ ٚاأللً رىٍفخ؛-

 رٛفو ٍٛق صبٔٛٞ ِالئُ.-
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 :اٌّئّواد ٘نٖ اّٙو ِٓ، صب٠ٛٔخ ِٚئّواد ٌألكاء هئ١َٟ ِئّو ٍٛق ٌىً*

 كاٚعٛٔي ِئّو -أ

 فٛرَٟ ِئّو -ة
 ١ٔٚىبٞ كاوٌ ِئّو- ط

 ِب موو ع١ّغ -ك

 

 

 

 

 ِئّو فٛرَٟ ...... ِٓ ِئّواد األٍٛاق اٌوئ١َ١ٗ ٌألكاء ٚاٌزٟ رؼطٟ اهلبَ  ٌألٍؼبه ٚاألٍُٙ *

 اٌجو٠طبٟٔ -أ

 ا١ٌبثبٟٔ  -ة

 األِو٠ىٟ  -ط 

 األٌّبٟٔ  -ك

 

االعً ٚرٖله ػٓ اٌجٕٛن ٚاٌْووبد اٌَّبّ٘خ رَّٝ االٚهاق اٌّب١ٌخ اٌزٟ رزلاٚي فٟ ٍٛق إٌمل ٚاٌزٟ رؼزجو ثّضبثخ اكاح ك٠ٓ ل١ٖوح *

 :اٌّٛصٛلخ

 : رؼزجو .... اكاح ل١ٖوح األعً ٚرٖله ِٓ إٌجٛن ٚاٌْووبد اٌَّبّ٘خ اٌّٛصٛق ثٙب*

 ا١ٌٛهٚ كٚاله-أ 

 األٚهاق اٌزغبه٠خ-ة 
 اٌىّج١بالد-ط 

  ّٙبكاد اإل٠لاع-ك 

 

 

 

 : ػٓ ػجبهح ٟٚ٘ اٌزغبه٠خ ثبألٚهاق ٠َّٝ ِب , إٌمل ٍٛق فٟ اٌّزلاٌٚخ اٌّب١ٌخ األٚهاق ِٓ اْ*

  .األعً ل١ٖوح ك٠ٓ أكاح -أ
 أ ٚ ة -ة
 إٔٛي ثؤٞ ِّٚٛٔخ -ط

 . اٌّبي هأً -ك

 

 :اٌزؾٛي اٌٝ ١ٌٍٛٗ ٔمل٠ٗ ثَوػٗ ٚػٕل اٌؾبعخ رز١ّي ...... ثؤٔٙب ِٓ اكٚاد اٌل٠ٓ اٌزٟ ٌل٠ٙب للهح ػب١ٌٗ ػٍٝ *

 اٌىّج١بالد-أ

 ّٙبكاد اال٠لاع-ة

 االٚهاق اٌزغبه٠ٗ -ط

 االٚهاق ل١ٖوٖ االعً-ك
 

 :ثٕٛن فبهط اٌجٍل االٍٕٟ ٌٍؼٍّٗ ٠مٖل ثـ اٌؼٍّٗ ا١ٌٕٛٛٗ اٌّٛكػٗ فٟ *

 اٌىّج١بٌٗ-أ

 اٌٛكائغ -ة

 إٌَلاد -ط

 ا١ٌٛهٚكٚاله-ك

 

 

 

 

 

 

 : ة آفو ٌطوف ث١ؼٙب ٠ّىٓ ٚاٌزٟ ٍٕٛاد 5 ػٓ ِلرٙب ري٠ل ال ٚاٌزٟ األعً ِٚزٍٛطخ ل١ٖوح اٌل٠ٓ أكاح ػٍٝ ٠طٍك*

 سنوات: خمس عن مدتها تزٌد ال لصٌرة ومتوسطةاألجل دٌن أداة.......................  تعتبر*

 . اٌقيأخ أمٚٔبد -أ

 . اٌّٖوف١خ اٌمجٛالد-ة 
 . اٌىّج١بٌخ-ط 

 . اإل٠لاع ّٙبكاد -ك

 

 

ٟٚ٘ رؼطٟ هلّب  ٌىً ٍٛق ِئّو هئ١َٟ ٌألكاء ِٚئّواد صب٠ٛٔخِئّواد األٍٛاق : .3

 ل١ب١ٍب ٌألٍؼبه ٚاألٍُٙ ِىٛٔب ِٓ ػلح ّووبد ٠زبثغ اٌَّبّْ٘ٛ رؾووبرٙب .

 ِٓ أّٙو ٘نٖ اٌّئّواد ٌل٠ٕب :

 ّووخ وجوٜ . 30، اٌّىْٛ ِٓ أٍُٙ  األِو٠ىٟكاٚعٛٔي ِئّو 

 ٌٍجٛهٕبد ا١ٌبثب١ٔخ . ١ٔىبِٞئّو     اٌجو٠طبٟٔ . فٛرَِٟئّو 

 األٌّبٟٔ . كاوٌِئّو                               

 

٘نا اٌَئاي ِضبه فالف الٔٗ ٠ؾزًّ اعبثز١ٓ 

ٖٔب ِٓ اٌّؾزٜٛ االٚهاق اٌزغبه٠خ رؼو٠فٙب 

 ٚا٠ٚب ٠ٕطجك ػ١ٍٗ األٚهاق ل١ٖوح األعً

 صبٌضب  : األٚهاق اٌّب١ٌخ اٌّزلاٌٚخ فٟ ٍٛق إٌمل :

 األٚهاق اٌزغبه٠خ  :.1

 ًأكاح ك٠ٓ ل١ٖوح األع .      اٌَّبّ٘خ اٌّٛصٛق ثٙب ػٓ اٌجٕٛن ٚ اٌْووبدرٖله . 

 : ٘ٛ اٌؾٖٛي اٌجٕٛن ػٍٝ األِٛاي ػٕل اٌؾبعخ ا١ٌٙب ِٓ فالي ث١ؼٙب اٌٝ اٌٍٛطبء أفواكا أٚ ِئٍَبد  اٌٙلف ِٓ إلاه٘ب

 اٌزٟ إٔلهرٙب . اٌٚبِٓ ٟ٘ ٍّؼخ اٌجٕه أٚ اٌْووخأٔٙب غ١و ِّٚٛٔخ ثؤٞ إٔٛي هأً ِب١ٌخ ؽ١ش أْ  : ِٓ ػ١ٛثٙب

 

اْ وٍّخ ا١ٌٛهٚ ال ر١ْو ٕ٘ب اٌٝ اٌؼٍّخ االٚهث١خ ثً ٘ٛ ِٖطٍؼ ِؼوٚف ِٚزلاٚي 

ٚاٌّمٖٛك ثٗ ٕ٘ب ٘ٛ اٌؼّالد ا١ٌٕٛٛخ ػًّ االٍٛاق اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ ،  فٟ ِغبي

اٌلٚاله االِو٠ىٟ اٌَّزضّو فبهط )ٌٍؼٍّخ  فبهط اٌجٍل االٍٕٟ اٌّٛكػخ فٟ ثٕٛن

 (اٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ 

 ٛهٚكٚاله :اْ ا١ٌ

 ٍٛق وج١وح فٟ أٍٛاق إٌمل اٌؼب١ٌّخ ٔز١غخ اٌطٍت اٌٙبئً ػ١ٍخ ِٓ ٛوف اٌْووبد-

 اٌّزؼلكح اٌغ١َٕبد ٌز٠ًّٛ ػ١ٍّزٙب ػجو وبفخ أٔؾبء اٌؼبٌُ .

 وّب رؼزّل اٌلٚي إٌفط١خ ( وضّٓ ٌّج١ؼبرٙب إٌفط١خ ) ٚ غ١و إٌفط١خ ػ١ٍخ (-

 ٌز٠ًّٛ ١ِياْ ِلفٛػبرٗ ا اٌقبهع١خ )

 اٌىّج١بالد :.2

ًأكاح ك٠ٓ ل١ٖوح ٚ ِزٍٛطخ األع . 

 ٍٕٓٛاد 5ال ري٠ل ِلرٙب ػ . 

. ٓ٠ٖله٘ب أفواك أٚ ّووبد أٚ كٚائو ؽى١ِٛخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ لوٚٗ ِٓ ّووبد أٚ ثٕٛن أٚ أفواك آفو٠ 

 رَزؾك فٟ رٛاه٠ـ ِؾلكح .ٟ٘ ػمل ك٠ٓ رزٌٛل ػٕٗ فٛائل ِؾلكح 

. ٠ّىٓ ٌٖبؽجٙب االؽزفبظ ثٙب ؽزٝ ربه٠ـ اٍزؾمبلٙب 

 ٚاٌنٞ ٠ّىٓ ثلٚهٖ ٠ج١ؼٙب ٌطوف صبٌش . ٠ىّٓ ث١ؼٙب ٌطوف آفووّب 

. غبٌجب ِب ٠زؼبًِ ثٙب اٌَّبٍوح ٚاٌجٕٛن اٌزغبه٠خ 
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 ٚاالٚهاقامٚٔبد اٌقيأٗ االعٕج١ٗ *

 :اٌزغبه٠ٗ اٌزٟ رٍّىٙب اٌلٌٚٗ رَّٝ  

 واالٕٛي االعٕج١ٗ ٠ٍٛٛٗ االعٍ-أ

 االٕٛي اٌّب١ٌٗ-ة

 اٌٛكائغ ٠ٍٛٛٗ االعً-ط

 االٕٛي االعٕج١ٗ ل١ٖوح االعً-ك
 

 : وشرائها االدخار على المالٌة الوساطة شركات ٌشجع مما،  الضرٌبة من معفاة أرباحها أن.............  من مزاٌا*

   المصرفٌة المبوالت- أ

   الحكومٌة الخزانة أذونات- ب

   األسهم- ج

 السندات– د
 
 

 

 

 

 

 

 

 :اٌْووخ اٌٝ ِؼٗ رزؼبًِ اٌنٞ اٌزغبهٞ اٌجٕه ِٓ اٌَلاك ِّٚٛٔخ ٚرىْٛ اٌزغبه٠خ اٌْووبد رٖله٘ب اٌزٟ اٌل٠ٓ أكٚاد ر١ْو*

 : ٟٚ٘ رَزقلَ ثىضوح ِٓ عبٔت اٌَّزٛهك٠ٓ اٌّؾ١١ٍٓ رؼزجو .... ِّٚٛٔخ اٌَلاك ِٓ اٌجٕه اٌزغبهٞ اٌنٞ رزؼبًِ ِؼٗ اٌْووخ*

 : اٌزغبهٞ اٌجٕه ِٓ اٌَلاك ِّٚٛٔخ ٚرىْٛ اٌزغبه٠خ اٌْووبد رٖله٘ب اٌزٟ اٌزب١ٌخ اٌل٠ٓ أكٚاد ِٓ*

 :ٚاٍغ فٟ اٌّؼبِالد اٌل١ٌٚٗرؼزجو ....... اكاٖ ِمجٌٛٗ ػٍٝ ٔطبق *

 . ٌٍزلاٚي اٌمبثٍخ اال٠لاع ّٙبكاد-أ 
  .اٌّٖوف١خ اٌمجٛالد-ة 
 .اٌقيأخ أمٚٔبد -ط
  اٌىّج١بالد -ك
 

 رؼزجو ....... ِٓ األكٚاد اٌزٟ رَزقلَ ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ فٟ اٌزؼبِالد اٌل١ٌٚخ*

 اٌٖىٛن اٌّب١ٌخ -أ

 أمٚٔبد اٌقيأخ -ة

 د اٌّٖوف١خالٛجاٌم -ط 

 األٍُٙ -ك
 

 : أٔٙب اٌّٖوف١خ اٌمجٛالد ػٓ ٠ؼوف*

  : رؼزجو ػٓ اٌمجٛالد اٌّٖوف١خ أٙب*

 .. اٌْووخ ِؼٗ رزؼبًِ اٌنٞ اٌزغبهٞ اٌجٕه ِٓ اٌَلاك ِّٚٛٔخ غ١و-أ 
 . ٌٍٕمل اٌضبٟٔ اٌَٛق فٟ ثقُٖ ٌٍزلاٚي لبثٍخ غ١و-ة
  .اٌل١ٌٚخ اٌّؼبِالد فٟ ٚاٍغ ٔطبق ػٍٝ ِمجٌٛخ أكاح -ط

 ثٚبػخ ّوائُٙ ػٕل اٌّؾ١١ٍٓ اٌَّزٛهك٠ٓ عبٔت ِٓ ثىضوح رَزقلَ ال-ك

 اٌقبهط ِٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمٚٔبد اٌقيأخ : .3

 أكاح ك٠ٓ ل١ٖوح األعً رٖله٘ب اٌؾىِٛخ.     ِٓ أّٙو أٚ ٍٕخ . 3أّٙو اٌٝ  6أّٙو اٌٝ  3ِلرٙب رزواٚػ 

. ٠زُ اٌزجبكي ثٙب ػٍٝ أٍبً اٌقُٖ فٟ اٌَٛق اٌضب٠ٛٔخ 

(ك٠ٕبه ٚ ٠ؾًٖ ػٍٝ ل١ّزٗ وبٍِخ  30ّواإٖ ثـ:  ٠ز٠ُّىٓ ث١غ األمْ اٌٛاؽل ثقُٖ ل١ّزٗ اال١ٍّخ ػٕل اإلٕلاه

 ( .ك٠ٕبه ػٕل االٍزؾمبق 100

( ك٠ٕبه..اٌـ10000ك٠ٕبه،  1000ك٠ٕبه، 100رٖله األمٚٔبد اٌؾى١ِٛخ ثم١ُ ِزلهعخ.) 

 ِٓ ِيا٠ب أمٚٔبد اٌقي٠ٕخ اٌؾى١ِٛخ:

 ّْوائٙبأهثبؽٙب ِؼفبح ِٓ اٌٚو٠جخ، ِّب ٠ْغغ ّووبد اٌٍٛبٛخ اٌّب١ٌخ ػٍٝ االكفبه ٚ أ . 

. رٚغ اٌؾىِٛخ ّوٚٛب ِغو٠خ ٌْوائٙب ٚ رؾمك ػبئلا ِغي٠ب ٌؾب١ٍِٙب 

 

  اٌمجٛالد اٌّٖوف١خ : .4

 ٓأكٚاد ك٠.                          رٖله٘ب اٌْووبد اٌزغبه٠خ . 

 ًِ٠زٌٛٝ ) ِؼٗ اٌْووخِّٚٛٔخ اٌَلاك ِٓ اٌجٕه اٌزغبهٞ اٌنٞ رزؼب

اٌجٕه اٌٚبِٓ كفغ ل١ّخ اٌؾٛاٌخ فٟ ؽبٌخ ػلَ رّىٓ اٌْووخ ِٓ كفغ 

 ( .ل١ّزٙب ٌٍّٛهك

ٓػٕل ّوائُٙ ثٚبػخ  رَزقلَ ثىضوح ِٓ عبٔت اٌَّزٛهك٠ٓ اٌّؾ١١ٍ

 ِٓ اٌقبهط .

 ِٓ ِيا٠ب اٌمجٛالد اٌّٖوف١خ :

 أٙب لبثٍخ ٌٍزلاٚي ثقُٖ فٟ اٌَٛق اٌضبٟٔ ٌٍٕمل ِٓ عبٔت ّووبد

 اٌٍٛبٛخ ٚ اٌَّبٍوح .

رؼزجو أكاح ِمجٌٛخ ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ فٟ اٌّؼبِالد اٌل١ٌٚخ . 
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 *ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ* :ِٓ اُ٘ االٍجبة اٌّئك٠خ اٌٝ اال٠لاػبد ٚاالثزىبهاد اٌغل٠لح فٟ االكٚاد االٍزضّبهٞ اٌّب١ٌخ ٚاٌزٟ عؼٍزٙب غ١و ِؾلٚكح*

 االٔزؼبُ -أ

 ى٠بكح اٌّزؼب١ٍِٓ -ة

 هفٔ إٌّذ-ط
 ا + ة-ك

 ّٙبكاد اإل٠لاع اٌمبثٍخ ٌٍزلاٚي-6 ا١ٌٛهٚكٚاله-5

ثً ٘ٛ  ال ر١ْو ٕ٘ب اٌٝ اٌؼٍّخ األٚهٚث١خاْ وٍّخ ا١ٌٛهٚ 

ِٖطٍؼ ِؼوٚف ٚ ِزلاٚي فٟ ِغبي ػًّ األٍٛاق اٌّب١ٌخ 

 اٌل١ٌٚخ . 

اٌؼّالد ا١ٌٕٛٛخ اٌّٛكػخ فٟ ثٕٛن فبهط ٚاٌّمٖٛك ثٗ ٘ٛ 

اٌلٚاله األِو٠ىٟ اٌَّزضّو فبهط ) اٌجٍل األٍٕٟ ٌٍؼٍّخ

 (.اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ

 اْ ١ٌٍٛهٚكٚاله : 

 ًٍٛق وج١وح فٟ أٍٛاق إٌمل اٌؼب١ٌّخ ٔز١غخ اٌطٍت اٌٙبئ

ػ١ٍٗ ِٓ ٛوف اٌْووبد اٌّزؼلكح اٌغ١َٕبد ٌز٠ًّٛ ػ١ٍّبرٙب 

 ػجو وبفخ أٔؾبء اٌؼبٌُ .

( غ١و وضّٓ ٌّج١ؼبرٙب إٌفط١خوّب رؼزّل اٌلٚي إٌفط١خ ٚ )

 (ٌز٠ًّٛ ١ِياْ ِلفٛػبرٙب اٌقبهع١خإٌفط١خ ػ١ٍٗ )

 ٘. ٚهلخ ِب١ٌخ رٖله٘ب اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ ٟ 

 . ًرضجذ أٔٗ رُ ثّٛعجٙب ا٠لاع ِجٍغ ِؾلك ٌّلح ٍٕخ أٚ أل 

  ٍٝثَؼو فبئلح أػٍٝ ل١ٍال ِٓ ٍؼو اٌفبئلح اٌنٞ رّٕؾٗ اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ ػ

 اٌٛكائغ اٌؼبك٠خ 

 رز١ّي ٘نٖ األٚهاق )ّٙبكاد اإل٠لاع( ثـ:

 ربه٠ـ اٍزؾمبلٙب . لبث١ٍخ رلاٌٚٙب فٟ اٌَٛق إٌمل٠خ لجً ؽٍٛي 

 . وّب رَزؼٍّٙب اٌجٕٛن و١ٍٍٛخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ األِٛاي 

 ِٓ ػ١ٛة ّٙبكاد اإل٠لاع :

  ال ٠ّىٓ اٍزوكاك ل١ّزٙب ِٓ اٌجٕه أٚ اٌْووخ اٌزٟ إٔلهرٙب لجً ؽٍٛي

 اٍزؾمبلٙب .

  ًّْوّب ٠ّىٓ ٌؾبٍِٙب أْ ٠ج١ؼٙب أٚ ٠زٕبىي ػٕٙب فٟ اٌَٛق اٌضبٟٔ اٌنٞ ٠

 د اٌٍٛبٛخ اٌّب١ٌخ ثبإلٙبفخ اٌٝ اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ .ثٕٛن االٍزضّبه ّٚووب
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 اٌزبٍؼخاٌّؾبٙوح 

 

 ٠مٖل ثبٌزٕظ١ُ فٟ اٌؼًّ اٌلٌٟٚ :*

 اٌزٕظ١ُ ٘ٛ :*

 رٛى٠غ اٌؼًّ  -أ

 ِوالجخ اٌؼًّ  -ة

 ِٕؼ اٌٍَطخ اٌالىِخ ٌزٕف١ن اٌؼًّ ػٍٝ ٚعٗ اٌّطٍٛة -ط 
 أ ٚ ط -ك

 

 

 :لَُ َِزمً ثنارٗ ٠ل٠وٖ ِل٠و ٠قٚغ ٌّل٠و ػبَ اٌْووخ فٟ ّٔٛمط ..... ٠ىْٛ ٌفوع االػّبي اٌقبهع١ٗ *

ّبي اٌقبهع١خ لَُ َِزمً ثنارٗ ٠ل٠وٖ ِل٠و ٠قٚغ ٌٍّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌٍْووخ فؤْ مٌه ٠ٕلهط فٟ ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ّٙٓ ػٕلِب ٠ىْٛ ٌألػ*

 ِب٠ؼوف ثّٕٛمط:

 اٌْووخ اٌقبهع١ٗ إٌّفٍٖخ -أ

 لَُ االػّبي اٌقبهع١خ -ة

 اٌزم١َُ اٌٛظ١فٟ -ط

 اٌزم١َُ اٌغغوافٟ  -ك

 

 االػّبي اٌل١ٌٚٗ ..... أٗ ٠ي٠ل ِٓ رّبٍه  ِيا٠ب ّٔٛمطِٓ *

 :٠ٚٛؽل٘ب وّغّٛػٗ رؼًّ ٠ٍٛب 

 لَُ االػّبي اٌقبهع١ٗ -أ

 اٌزم١َُ اٌٍَؼٟ -ة

 اٌّٖفٛفٗ -ط

 اٌْووخ اٌقبهع١ٗ إٌّفٍٖٗ -ك

 

 :  لَُ األػّبي اٌقبهع١خ ِب٠ٍٟ ِٓ ِيا٠ب ّٔٛمط*

اٌّقزٖٖخ٠َبػل ػٍٝ رله٠ت اٌىٛاكه ٚاوزَبة اٌقجواد -أ   
٠مٛٞ اٌٍٖخ اٌّجبّوح ِغ اٌّل٠و اٌؼبَ-ة  
٠ؼطٟ اٍزمال١ٌخ ٌٍْووبد اٌزبثؼخ فٟ اٌقبهط-ط  

 ك-٠ي٠ل ِٓ رّبٍه االػّبي اٌل١ٌٚخ ٠ٚٛؽل٘ب وّغّٛػخ

  رؼًّ ٠ٍٛآ
 

 ٌلً: ما الخارجٌة األعمال لسم نموذج من مزاٌا*

   المحلٌة اإلدارات منافسة- أ

   المحلٌة بمسإولٌاتهم األلسام مدراء اهتمام- ب

   الخبرات من مزٌدا وٌكسبهم العالٌة الخبرات ألصحاب مكانة ٌبرز- ج

 الكبٌر الحكم ذات الشركات ٌناسب- د

 

 *ػٕلِب رزٕبفٌ اٌؼ١ٍّبد اٌقبهع١ٗ ِغ االكاهاد اٌّؾ١ٍخ ػٍٝ اٌّٛاهك فبْ ٘نا ٠ؼل ِٓ َِبٚة:

ػّبي اٌلاف١ٍٗاأل-أ  

  ة-األػّبي اٌقبهع١ٗ 

ػّبي اٌلاف١ٍٗ إٌّفٍٖٗاأل -ط  

ػّبي اٌقبهع١ٗ إٌّفٍٖٗاأل -ك   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اما وبٔذ ٚظ١فخ اٌزقط١ٜ رزّضً فٟ رؾل٠ل اٌٙلف ٚاٌؼًّ اٌّطٍٛة ٌزؾم١مٗ، فبْ :ِملِخ

ٚظ١فخ اٌزٕظ١ُ رزّضً فٟ رؾل٠ل ِٓ ١ٍمَٛ ثٙنا اٌؼًّ ٚر١ٙئخ اٌّٛاهك اٌالىِخ ٌزّى١ٓ 

 اٌّىٍف١ٓ ثبٌؼًّ ِٓ اإلٔغبى .

اٌزٕظ١ُ رقزٔ ثزم١َُ اٌؼًّ ٚرؾل٠ل اٌَّئ١ٌٚبد ٚاٌٖالؽ١بد ٚٚٙغ أٞ أْ ٚظ١فخ 

ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌلٌٟٚ رىزٕف اٌؼ١ٍّخ عٍّخ ِٓ ، إلٛبه اٌنٞ ٠زُ ِٓ فالٌٗ اٌزٕف١نا

اٌزؼم١لاد ثفؼً رؼم١لاد اٌَّبفخ اٌّبك٠خ ِٚب ٠ورجٜ ثٙب ِٓ ِووي٠خ ٚال ِووي٠خ ٚونا 

 ل ا١ٌّٚف.ٚٙبع ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌجٍاٌَّبفخ اٌضمبف١خ ٚاأل

 

 أٚال  : ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ اٌل١ٌٚخ :
األػّبي اٌقبهع١خ لَُ َِزمً ثنارٗ ٕ٘ب ٠ىْٛ ٌفوع ّٔٛمط لَُ األػّبي اٌقبهع١خ : .1

٠ل٠وٖ ِل٠و ٠قٚغ ٌٍّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌٍْووخ عٕجب اٌٝ عٕت ِغ ثبلٟ ألَبَ اٌْووخ 

 اٌّقزٖخ وٍٙب ثبٌَٛق اٌّؾٍٟ فٟ ثٍل اٌّمو

)ػ١ٛة(ّٔٛمط لَُ  َِبٚة  ّٔٛمط لَُ األػّبي اٌقبهع١خ ِيا٠ب

 األػّبي اٌقبهع١خ

 ٠ؼطٟ األػّبي اٌقبهع١خ ٕٛرب َِّٛػب

ثفٍٖٙب ثزؼ١١ٓ َِبػل ِل٠و ػبَ وّل٠و 

 ٌٙب .

 ٠جوى ِىبٔخ إٔؾبة اٌقجواد اٌؼب١ٌخ

٠ْٚىً ِغبال الوزَبثُٙ ِي٠لا ِٓ 

 . اٌقجواد

ِٓ رّبٍه األػّبي اٌل١ٌٚخ ٚ ٠ي٠ل 

 .   ٠ٛؽل٘ب وّغّٛػخ رؼًّ ٠ٍٛب

 ٜا٘زّبَ ِلهاء األلَبَ األفو

 ثَّئ١ٌٚبرُٙ اٌّؾ١ٍخ .

 ٚعٛك اٌؼ١ٍّبد اٌقبهع١خ ٔفَٙب

ثبٌزبٌٟ رٕبفٌ اإلكاهاد اٌّؾ١ٍخ ػٍٝ 

 . اٌّٛاهك

ٔؼلاَ اٌز١َٕك ِغ ثم١خ اإلكاهاد ا 

 ٘نا إٌّٛمط األػّبي اٌل١ٌٚخ ماد اٌؾغُ اٌىجو ٚأّب ٠ٍٖؼ ٌألػّبي ال ٠ٕبٍت

 . اٌقبهع١خ اٌٖغ١وح

ٚفك ٘نا إٌّٛمط رلاه اإلػّبي اٌقبهع١خ وْووبد أٚ ألَبَ ِٕفٍٖخ ٌىً ػًّ فٟ ثٍل ِل٠و َِزمً ّٔٛمط اٌْووخ اٌقبهع١خ إٌّفٍٖخ :.2 *إضافة*

 اٌْووخ٠قٚغ ٌٍّل٠و اٌؼبَ ٚ٘ٛ ثّضبثخ َِبػل ٌٗ، ٠زجغ ٌٗ ِجبّوح ثغ٘ إٌظو ػٓ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ اٌّٛعٛك فٟ ِٛٛٓ 

 َِبٚة إٌّٛمط  ِيا٠ب إٌّٛمط

 ٖ٠ؼطٟ ٘نا إٌّٛمط اٍزمال١ٌخ ٌٍْووبد اٌزبثؼخ فٟ اٌقبهط، األِو اٌنٞ ٠ؾجن

 اٌجٍل ا١ٌّٚف فبٕخ فٟ ظً رٕبِٟ إٌؼواد اٌم١ِٛخ .

ٖٖخ فٟ ػ١ٍّبد ٘نا اٌجٍل ٠َبػل ػٍٝ رله٠ت اٌىٛاكه ٚاوزَبة اٌقجواد اٌّزق

 أٚ مان 

 ِغ اٌّل٠و اٌؼبَ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف ٠ًَٚٙ اٌزؼبًِ ِغ ٠مٛٞ اٌٍٖخ اٌّجبّوح

 اٌّْبوً اٌّقزٍفخ .

٠َبػل ػٍٝ ٚٙغ ١ٍبٍخ ك١ٌٚخ ِٛؽلح،  ال

ثؾ١ش ٠ؼزّل وً ّٟء ػٍٝ ٛج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ 

 اٌّل٠و اٌّؾٍٟ ٚاٌّل٠و اٌؼبَ.

 َوبٔذ اٌْووبد األٚهٚث١خ رطجك ٘نا إٌظب

 ثىضوح صُ ثلأد اٌزقٍٟ ػٕٗ ِٕن اٌَجؼ١ٕبد.

: إٌظُ اٌَبثمخ رفوق ِب ث١ٓ األػّبي اٌل١ٌٚخ ٚاألػّبي اٌّؾ١ٍخ ٟٚ٘ غبٌجب ِب رورىي ػٍٝ األػّبي اٌّؾ١ٍخ .ِالؽظخ 
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 :  فٟ ّٔٛمط اٌزم١َُ اٌٛظ١فٟ ٠ىْٛ*

  أ-ِل٠و اٌز٠َٛك َِئٚال ػٓ االٍٛاق اٌقبهع١خ ٚاٌّؾ١ٍخ 
ٕ٘بن ِل٠و ٠ؼٕٟ ثبٌز٠َٛك اٌّؾٍٟ ٚأفو ثبٌز٠َٛك اٌلٌٟٚ-ة   

واٌّل٠و اٌؼبَ ٘ٛ اٌَّئٚي االٚي ٚاالف١-ط  

اٌفو٠ك اٌٛاؽلع١ّغ اٌّٛاظف١ٓ ٠ؼٍّْٛ ثوٚػ -ك  
 

:١ٌٍٙبوً اٌزٕظ١ّ١ٗ أٗاٌزم١َُ اٌٛظ١فٟ ِٓ ِيا٠ب اٍزقلاِبد ّٔٛمط *  

 أ-٠ٕبٍت اٌْووبد اٌزٟ ٌٙب فطٛٛ أزبط ل١ٍٍخ ِٚزىبٍِٗ 

٠ٕبٍت اٌْووبد اٌزٟ ٌٙب فطٛٛ أزبط غ١و ِزغبَٔٗ -ة  

٠لػُ اٌّووي٠خ اٌمواه -ط   
 ٠ٙزُ ثبٌطجمٗ ااٌلاه٠ٗ اٌضبٌضٗ فٟ اٌزٕظ١ُ -ك 

 

 :أٔٗ اٌزٕظ١ّ١خ ١ٌٍٙبوً اٌٛظ١فٟ اٌزم١َُ ّٔٛمط اٍزقلاِبد فٖبئٔ ِٓ*

 وض١وح أزبط فطٛٛ ٌٙب اٌزٟ اٌْووبد ٠ٕبٍت -أ

 ِزغبَٔخ غ١و أزبط فطٛٛ ٌٙب اٌزٟ اٌْووبد ٠ٕبٍت-ة 
 اٌمواه ِووي٠خ ال ٠لػُ-ط 

 اٌغٙٛك ٚرْز١ذ اٌّٙبَ رىواه ِٓ ٠مًٍ-ك   

 

 : الوظٌفً التمسٌم نموذج مزاٌا ضمن ٌمع ال التالٌة المزاٌا من واحد*

   الملٌلة اإلنتاج خطوط  ذات الشركات ٌناسب - أ

  الوظٌفً التخصص على ٌشجع - ب

  المرار ٌمركز - ج

 )من استخدامات النموذج التمسٌم الجغرافً( عالٌة تمنٌة تتطلب وال نمطٌة السلعة تكون عندما النموذج هذا ٌستخدم- د

  

 

  أْ إٌّبفَخ ؽبكح  ٠ىْٛ ّٔٛمط .......... ِف١لا  ػٕلِب رىْٛ اٌٍَؼخ اٌّواك ر٠َٛمٙب أٚ رٖل٠و٘ب ّٔط١خ ٚال رزطٍت رم١ٕخ ػب١ٌخ غ١و*

 فٟ األٍٛاق :                                                           

   اٌزم١َُ اٌٛظ١فٟ-أ

  اٌزم١َُ اٌٍَؼٟ-ة

 اٌزم١َُ اٌغغوافٟ -ط

 اٌزم١َُ اٌقبهعٟ-ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌٛظ١فَِٟبٚة ّٔٛمط اٌزم١َُ   ّٔٛمط اٌزم١َُ اٌٛظ١فِٟيا٠ب ٚاٍزقلاِبد  

 ٠ئكٞ ٘نا إٌظبَ اٌٝ ١ٙك إٌظوح ٌلٜ وجبه اٌّل٠و٠ٓ ٕٚؼٛثخ

 ٚٙغ اٍزوار١غ١خ ّبٍِخ ثَجت مٌه .

رفمل اٌؼ١ٍّبد اٌل١ٌٚخ ف١ٕٖٛزٙب ثَجت ِؼبٍِزٙب ِضً اٌّؾ١ٍخ 

 ٍٟ٠زّٚٓ إٌّٛمط رط٠ٛال ٌإلعواءاد ٚاٙؼبفب ٌٍّل٠و اٌّؾ

رْبثه اٌَّئ١ٌٛخ ٚػلَ ٚؽلح اٌٍَطخ ا٢ِوح ؽ١ش ٠ىْٛ ثَجت 

َِئٚال أِبَ اٌّل٠و « ً»ِضال ِل٠و اٌز٠َٛك اٌّؾٍٟ فٟ اٌجٍل 

 اٌّؾٍٟ اكاه٠ب ٚأِبَ ِل٠و اٌز٠َٛك اٌلٌٟٚ ف١ٕب .

 

وبٌْووبد  ٠ٕبٍت ٘نا اٌزم١َُ اٌْووبد اٌزٟ ٌٙب فطٛٛ أزبط ل١ٍٍخ ِٚزىبٍِخ

 ٌّؼبكْ .االٍزقواع١خ اٌزٟ رؼًّ فٟ لطبع ا

 ًٚؽزٝ ٌٛ رؼلكد فطٛٛ االٔزبط فبٌُّٙ ٘ٛ رْبثٗ إٌّزغبد ِٓ ؽ١ش ٍٚبئ

ِٕزغبد اٌْووبد اٌجزو١ٌٚخ ِٓ ثٕي٠ٓ ٚو١و١ٍٚٓ ٚى٠ٛد ر٠َٛمٙب ٚر٠ٍّٛٙب)

 (؛ِؾووبد، وٍٙب رٕزظ ٚرّٛي ٚرَٛق ثٕفٌ اٌطو٠مخ

ٟ٠ْغغ إٌّٛمط اٌزقٖٔ اٌٛظ١ف . 

ٌٛظ١فخ أٚ اٌّّٙخ ٚرْزذ اٌغٙٛك٠ّووي اٌمواه ٠ٚمًٍ ثبٌزبٌٟ ِٓ رىواه ا . 

. رىْٛ اإلكاهح اٌؼ١ٍب ٕغ١وح ٌؼلَ اٌؾبعخ ٌالّزوان فٟ وً ٕغ١وح 

 ّٔٛمط اٌزم١َُ اٌٛظ١فٟ :.3

 ِْٛل٠و ٠زُ اٌزم١َُ ػٍٝ أٍبً ٚظ١فٟ )ر٠َٛك، أزبط، ر٠ًّٛ( ؽ١ش ٠ى

ع١ّغ األٍٛاق ِؾ١ٍخ وبٔذ ِضال َِئٚال ػٓ ٚظ١فخ اٌز٠َٛك فٟ  اٌز٠َٛك

٠ٚىْٛ َِئٚال ٌلٜ اٌّل٠و اٌؼبَ، ٚونٌه اٌْؤْ ثبٌَٕجخ ٌجم١خ أَ فبهع١خ 

 اٌٛظبئف .

 ٓلل رىْٛ اٌطجمخ اإلكاه٠خ اٌضبٌضخ لبئّخ ػٍٝ أٍبً ٍٍؼٟ أٚ عغوافٟ ٌى

 اٌُّٙ ٘ٛ اٌَّزٜٛ اٌضبٟٔ .

ٌَّزٜٛ اٌّؾٍٟ فٙٛ ٔبكه ػٍٝ اٌَّزٜٛ هغُ أزْبه ٘نا إٌّٛمط ػٍٝ ا

 َِبٚة إٌّٛمط اٍزقلاِبد ٚفٛائل إٌّٛمط

 ً٠ىْٛ ٘نا إٌّٛمط ِف١لا ػٕلِب رىْٛ ٕ٘بن ٙوٚهح ٌزؼل٠ً اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ ١ٌالئُ و

 ِٕطمخ ٌٍٚز١َٕك ػٍٝ َِزٜٛ إٌّطمخ اٌزٟ وض١وا ِب رىْٛ ِزْبثٙخ فٟ فٖبئٖٙب .

فٟ  ٠َزقلَ أ٠ٚب ػٕلِب رىْٛ اٌٍَؼخ ّٔط١خ ٚال رزطٍت رم١ٕخ ػب١ٌخ غ١و أْ إٌّبفَخ ؽبكح

األٍٛاق ِّب ٠َزلػٟ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌز٠َٛك فٟ وً ِٕطمخ ٌٛؽل٘ب. ٕ٘ب رووي اإلكاهح اٌؼ١ٍب 

 وض١وا ِٓ لواهاد اٌزْغ١ً ٌّل٠وٞ إٌّبٛك . ػٍٝ اٌزقط١ٜ ٚرزون

( االٍزفبكح ِٓ ٠ٕغؼ ٘نا إٌظبَ ػٕلِب رىْٛ اٌفٛاهق كافً اٌّغّٛػخ اٌغغواف١خ ِؾلٚكح

 ( ث١ّٕب اٌفٛاهق ث١ٓ اٌّغّٛػبد ػب١ٌخ .ٚفٛهاد اٌؾغُ

 ال ٠قٍٛ ٘نا إٌّٛمط ِٓ َِبٚة وٖؼٛثخ اٌز١َٕك

 ث١ٓ إٌّبٛك اٌّقزٍفخ .

 َِؼملا اما رؼلكد إٌّزغبد اٌّزؼبًِ ف١ٙب ٠ٖجؼ إٌظب

. 

 لل ٠مٛك اٌٝ افزالفبد فٟ اعواءاد ١ٍٚبٍبد اٌْووخ

 ِزؼلكح اٌغ١َٕبد ِٓ ثٍل ٢فو

٠ٚزىْٛ ِٓ اٌّل٠و اٌؼبَ اٌٝ عبٔت ِلهاء إٌّبٛك اٌغغواف١خ اٌزٟ رزٌٛٝ اٌَّئ١ٌٛخ اٌىبٍِخ ػٓ ّٔٛمط اٌزم١َُ اٌغغوافٟ : .4  *اٙبفخ*

 ِٕبٛمٙب ثّب فٟ مٌه اإلٔزبط ٚاٌز٠ًّٛ .اٌؼ١ٍّبد فٟ 

ل٠و ػٕلِب ٠ىْٛ ؽغُ اٌؼ١ٍّبد وج١وا ٚال رطغٝ ِٕطمخ أٚ ثٍل ػٍٝ وً اٌْووخ ِزؼلكح اٌغ١َٕخ ، رزَبٜٚ إٌّبٛك فٟ األ١ّ٘خ ٠ٚل٠و وً ِٕطمخ ِ

 َِبػل
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 ٠َّٝ ثبٌزٕظ١ُ : أزبعٟ فٜ ٌىً اكاهح ِٕفٍٖخ  ٚعٛك أٍبً ػٍٝ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ اٌنٞ ٠مَٛ*

 ػٍٝ اٍبً اٌٍَؼخ-أ

 ػٍٝ اٍبً إٌّطمخ اٌغغواف١خ-ة

 ػٍٝ اٍبً اٌٛظ١فخ -ط

 اٍبً االٔزبطػٍٝ -ك

 

  : ٠مَٛ اٌزم١َُ اٌٍَؼٟ ػٍٝ أٍبً*

 اْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٙوٚهح ٌزؼل٠ً اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ-أ

  ٚعٛك اكاهح َِزمٍخ ٌىً ٍٍؼخ فٖٕٛآ ػٕل افزالف ٘نٖ اٌٍَغ-ة 
  وضوح فوٚع اٌْووخ اٌل١ٌٚخ-ط 

 رم١َُ اٌؼًّ ٚرؾل٠ل اٌٖالؽ١بد-ك 

  

 :اٌل١ٌٚخ اٌزٕظ١ّ١خ ١ٌٍٙبوً اٌّٖفٛفخ ٔظبَ ػٍٝ اٌَّغٍخ اٌَّبٚة ِٓ*

 اٌٍَطخ فٟ اٌغّٛٗ -أ

 اٌٛظ١ف١خ األلَبَ ث١ٓ اٌز١َٕك ٔؼلاَا- ة
 اٌّٛاهك اٍزقلاَ فٟ اٌىفبءح أؼلاَ - ط
 اٌج١ئخ ٌّزغ١واد االٍزغبثخ فٟ اٌّوٚٔخ أؼلاَ- ك

 

 :اٌل١ٌٚخ اٌزٕظ١ّ١خ ١ٌٍٙبوً اٌّٖفٛفخ ٔظبَ ػٍٝ اٌَّغٍخ اٌَّبٚة ِٓ*

 اٌَّغٍخ ػٍٝ ٔظبَ اٌّٖفٛفخ ١ٌٍٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ اٌل١ٌٚخاؽلٜ اٌَّبٚة *

 اٌج١ئخ ٌّزغ١واد االٍزغبثخ فٟ اٌّوٚٔخ أؼلاَ -أ
 اٌط٠ٍٛخ ٚإٌمبّبد اٌٍمبءاد وضوح- ة
 اٌٛظ١ف١خ األلَبَ ث١ٓ اٌز١َٕك أؼلاَ - ط
 اٌّٛاهك اٍزقلاَ فٟ اٌىفبءح أؼلاَ -ك

 اٚ

  رَبػل ػٍٝ ٚٙغ ١ٍبٍخ ك١ٌٚخ ِٛؽلح ال -أ

 ال رّٚٓ اٌز١َٕك ث١ٓ إٌّبٛك اٌّقزٍفخ  -ة

 ٕؼٛثخ ٚٙغ اٍزوار١غ١خ ّبٍِخ  -ط

 وضوح اٌٍمبءاد ٚإٌمبّبد اٌط٠ٍٛخ -ك

 

 المصفوفة : نظام مزاٌا ضمن من تعتبر ال التالٌة العوامل احد*  

  العاملٌن تدرٌب سهولة- أ

   لزبائن اكبر خدمة- ب

  الوظٌفٌة األلسام بٌن كبٌر تنسٌك- ج

 للعاملٌن الوظائف توسٌع- د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

:٠مَٛ ػٍٝ أٍبً ٚعٛك اكاهح َِزمٍخ ٌىً ٍٍؼخ أٚ فٜ أزبعٟ أٚ  أٍبً ٍٍؼٟػٍٝ اٌزم١َُ -5

ِٓ اٌٍَغ ٚػٍٝ هأً وً ِٕٙب َِئٚي ػٍٝ َِزٜٛ وً اٌلٚي اٌزٟ رٛعل ثٙب  ِغّٛػخ ِزْبثٙخ

 (.ٌألصبس... ِل٠و ٌألغن٠خ، ِل٠و ٌألك٠ٚخ، ِل٠وػ١ٍّبد اٌْووخ )

٠ىْٛ ٘نا إٌّٛمط ِف١لا فٟ ؽبٌخ ٚعٛك فالفبد ػل٠لح ث١ٓ وً ٍٍؼخ ٚأفوٜ)ِٓ ؽ١ش 

اٌقٖبئٔ اٌطج١ؼ١خ ٚأٍب١ٌت اٌز٠َٛك ٚاٌز٠ًّٛ( ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٌىً ِغّٛػخ ٍٛق وج١و ثّب 

 ف١ٗ اٌىفب٠خ.

: نماذج أخرى مختلطة 
٠غّغ ث١ٓ إٌّٜ اٌٛظ١فٟ ّٜٚٔ اٌزم١َُ ػٍٝ أٍبً إٌّزغبد أٚ ؽزٝ اٌزم١َُ اٌغغوافٟ ّٙٓ ِٖفٛفخ ( :Matrix Structureٔطبَ اٌّٖفٛفخ ) -6

 رَّؼ ثٛعٛك فوق ػجو األْٔطخ اٌّقزٍفخ ثٙلف رلػ١ُ ِٕزغبد أٚ ِْبه٠غ ِؼ١ٕخ .

 ٗاٌؼبٍِْٛ اٌٝ ٍٍطز١ٓ األٌٚٝ هأ١ٍخ ٚظ١ف١خ اٌضب١ٔخ أفم١خ ِٓ األلَبَ .٠زؼو 

ٌٍَؼ١خ .اْ اٌفىوح األٍب١ٍخ ٟ٘ اعجبه اٌّل٠و٠ٓ ِٓ ِقزٍف األلَبَ ٚاٌزقٖٖبد ػٍٝ اٌز١َٕك ٚاٌزٛافك ٚوَو اٌؾٛاعي اٌغغواف١خ أٚ اٌٛظ١ف١خ أٚ ا 

 َِبٚة إٌّٛمط إٌّٛمط ِيا٠ب

 َاٌّٛاهك .وفبءح اوجو فٟ اٍزقلا 

 اٌَوػخ ٚاٌّوٚٔخ فٟ االٍزغبثخ ٌّزغ١واد

 اٌج١ئخ .

ٓفلِخ اوجو ٌٍيثبئ . 

ر١َٕك وج١و ث١ٓ األلَبَ اٌٛظ١ف١خ . 

كاه٠خ اٌؼبِخ رط٠ٛو كائُ ٌٍّٙبهاد اإل

 ٚاٌّزقٖٖخ 

ٓر١ٍٛغ اٌٛظبئف ٌٍؼب١ٍِ . 

اٌغّٛٗ فٟ اٌٍَطخ . 

. ًاٌٖواػبد ث١ٓ ا١ٌٙبو ّٛٔ 

 اٌط٠ٍٛخوضوح اٌٍمبءاد ٚإٌمبّبد . 

. اٌؾبعخ اٌٝ اٌزله٠ت فٟ ِغبي اٌؼاللبد 

. ١ّٕ٘خ ثؼ٘ األٛواف 
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  :ٌٟ اػّبٌٙب ٚاعّبٌٟ ِج١ؼبرٙب ٠هعّبإل١ٌٌ ٕ٘بن ٙوٚهح ثؤْ رؼلي اٌْووخ ١٘ىٍٙب اٌزٕظ١ّٟ اٌّؾٍٟ ػٕلِب رىْٛ اػّبٌٙب اٌل١ٌٚٗ ل١ٍٍٗ *

 5اوضو ِٓ -أ 
  50 %-ة
 %40 -ط

  5الً ِٓ  -ك
 

 

 

 

 

 

 :وىً اٌْووخ ألػّبي بٌَٕجخث اٌل١ٌٚخ أػّبٌٙب رىْٛ ػٕلِب ١٘ىٍٙب رؼل٠ً اٌٝ اٌْووبد غؤرٍ*

 5  %ِٓ ألً - أ

 % 40ِٓ أوضو - ة
 5 % ِٓ أوضو - ط

 موو ِّب ١ٌَذ إٌَجخ - ك

 

 :الشركة أعمال إجمالً إلى الدولٌة أعمالها نسبة تكون عندما المحلً التنظٌمً هٌكلها تعدٌل الى الشركة تحتاج*

 %5-أ
 %51-%41 -ب
 %9-ج
 %111-د
 

 ػّبي اٌل١ٌٚخ ١ٍئصو ؽزّب فٟ إٌّٛمط اٌزٕظ١ّٟ اٌّقزبه ٠ٕٚلهط مٌه رؾذ:ُ ٌألرٛعٗ اٌّل٠و٠ٓ ٚٔظورٙ*  

 :  َٛ ػٍٝ ػلح اػزجبهاد أّ٘ٙبافز١به ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ٠م*

 اٍزوار١غ١خ اٌْووخ-أ

 ػ١ٍّبد اٌْووخ  -ة 

 فٍَفخ اٌْووخ ٚصمبفزٙب ٚؽغُ ػ١ٍّبرٙب ٚأػّبٌٙب-ط
 رٛعٙبد اٌْووخ -ك 

 

 

ٔزمبي ِٓ ّٔٛمط رٕظ١ّٟ اٌٝ افو:اال ..........رّٕؼ اٌْووخ ِوٚٔخ فٟ*   

ٔظُ اٌّٖفٛفخ-أ   
 ة- اٌىٛاكه اٌّئٍ٘ٗ 

إٌظُ اٌّقزٍطخ -ط  

ع١ّغ ِبٍجك -ك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽغُ األػّبي اٌل١ٌٚخ ٌلٜ اٌْووخ :.1

 ٗٔ5اما وبٔذ األػّبي اٌل١ٌٚخ ل١ٍٍخ ثبٌَٕجخ إلعّبٌٟ أػّبي اٌْووخ ) ألً ِٓ ٛج١ؼٟ أ% ِٓ

 (، فٍٓ رؾزبط اٌْووخ ٌزؼل٠ً ١٘ىٍٙب اٌّؾٍٟ الٍز١ؼبة مٌه .اعّبٌٟ اٌّج١ؼبد ِضال

 ٠ٖجؼ ِٓ اٌٖؼت ػٍٝ اٌْووخ أْ رَزّو ثب١ٌٙىً 50% أٚ 40إٌَجخ ٌىٓ ػٕلِب رٖجؼ %

 اٌَبثك*.

  ِْج١ؼبرٙب ِٖله٘ب اٌقبهط، أػبكد 55ػٕلِب ٚعلد ّووخ وبِجً األِو٠ى١خ ٌٍؾَبء أ ِٓ%

إٌظو فٟ اٍزوار١غ١زٙب ٚرٛلفذ ػٓ اٌزفى١و ثٕفَٙب ػٍٝ أٔٙب أِو٠ى١خ ٕوفخ، وّب أػبكد إٌظو فٟ 

 ١٘ىٍٙب اٌزٕظ١ّٟ .

 

ِئٍ٘خ ٌٙب فجواد فٟ األػّبي اٌل١ٌٚخ ٚللهح ػٍٝ اٌؼًّ فٟ ٚعٛك وٛاكه : اٌىٛاكه اٌّئٍ٘خٚعٛك .5

 ِٕبٛك ِقزٍفخ ٚاٌزؤلٍُ فٟ ث١ئزٙب ِٓ ّؤٔٗ أْ :

 . ٠ّٕؼ اٌْووخ ِوٚٔخ فٟ االٔزمبي ِٓ ّٔٛمط ٢فو(1

 ٠ًَٙ رله٠ت اٌىٛاكه اٌّقزٍفخ ٌزطج١ك إٌظبَ اٌّقزبه .(2

 

 فٍَفخ اٌْىخ ٚ صمبفزٙب :

ثل٠ٟٙ أْ ٠ئصو رٛعٗ اٌّل٠و٠ٓ ٚٔظورُٙ ٌألػّبي اٌل ١ٌٚخ فٟ إٌّٛمط -

 . اٌّقزبه اٌزٕظ١ّٟ

فٟ اٌؼٌّٛخإٌظوح غ١و فىٍّب وبْ ٌل٠ُٙ اٌّبَ ثبٌضمبفبد ا٢فوٜ ٚألِبط -

 وٍّب وبٔٛا أوضو ١ِال إلػطبء ا٢ػّبي اٌل١ٌٚخ ؽ١يا وج١وا فٟ اكاهرُٙ .، ا٢ؽبك٠خ

ػِّٛب اٌؼٌّٛخ ٚأفزبػ اٌلٚي ١ٍفوٙبْ ػٍٝ وض١و ِٓ اٌْووبد اٌزفى١و ِٓ -

 إٌّظٛه. مٌه
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 اٌّؾبٙوح اٌؼبّوح

 

:  ػٕل كفٛي إٌّْؤح اٌل١ٌٚخ اٌٝ االٍٛاق اٌؼب١ٌّخ فؤْ مٌه ٠َزٍيَ اػلاك فطخ اٍزوار١غ١خ*  

لبئّخ ثبػلاك اٌْووبد اٌزٟ رؼًّ فٟ اٌّغبي اٌلٌٟٚ-أ    
َِؼ ّبًِ ٌالٍٛاق اٌؼب١ٌّخ-ة   

آ١ٌخ ٍو٠ؼخ ٌٍلفٛي اٌٝ االٍٛاق اٌَّزٙلفخ-ط    
ؾزٍّخ-ك  ُّ  األ٘لاف اٌّواك رؾم١مٙب ِغ ِؼوفخ اٌفوٓ ٚاٌزٙل٠لاد اٌ

 

 

 

 فترة زمنٌة:  فً سٌحدث وتولع تنبإ عملٌة أنه على االستراتٌجً ٌعرف التخطٌط*

  األجل لصٌرة - أ

  األجل متوسطة - ب

  األجل طوٌلة - ج

 الزمن لعامل ضرورة هنان لٌس - د
 
 
 

 ػ١ٍّخ اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ اٌلٌٟٚ: اؽل اٌّواؽً اٌزب١ٌٗ ١ٌٌ ٌٗ ػاللٗ ثّواؽً *

 اٌزٕجئ-أ

 رؾل٠ل اال٘لاف-ة

 رؾل٠ل اٌجلائً ٚاالفز١به-ط

 ٚٙغ االفزواٙبد-ك

 

 

   * ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ*: ٍزوار١غٟاالرٟ ١ٌَذ ِٓ َِز٠ٛبد اٌزقط١ٜ الٚاؽلح ِٓ ا*

َِزٜٛ هئبٍخ اٌْووٗ-أ  

َِزٜٛ اٌٛؽلح-ة   

َِزٜٛ اٌْووخ اٌزبثؼٗ-ط   

  ك-َِزٜٛ اٌٖٕبػٗ ِؾٍٟ

 

ٕ٘ب ٠ّىٓ اٌمٛي ثؤٔٙب ػ١ٍّخ:رؼزجو اإلكاهح االٍزوار١غ١خ ػٓ عٍّخ اٌمواهاد ٚاٌزٖوفبد اٌزٟ رزجٕب٘ب إٌّظّخ ِٓ أعً إٌٛٛي اٌٝ أ٘لافٙب ، ِٓ *  

٠ؼوف* :ثؤٔٙب اٍزوار١غ١خ اكاهٖ ػٓ  ٚاعت لل٠ُ *   

 ك٠ٕب١ِى١خ ِزٛإٍخ -أ

  ٌؾظ١خ -ة

  ظوف١خ-ط

  رَجك اٌزقط١ٜ-ك

 

 :وٛٔٙب االٍزوار١غ١خ اإلكاهح ػٓ ٠ؼوف*

 االٍزوار١غٟ ٌٍزقط١ٜ ٍبثمخ ِوؽٍخ -أ
 االٍزوار١غٟ اٌزقط١ٜ ِٓ عيء- ة
 االٍزوار١غٟ اٌزقط١ٜ ػٍٝ ِْزٍّخ- ط
 االٍزوار١غٟ اٌزقط١ٜ ِواؽً ِٓ ِوؽٍخ -ك

 

 االكاهٖ االٍزوار١غ١ٗ ٟ٘ : *

 ِوؽٍٗ ر١َٕك اٌزقط١ٜ االٍز١وار١غٟ -أ

 اؽلٜ ِواؽً اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ  -ة

 ػ١ٍّٗ ك٠ٕب١ِى١ٗ ِزٛإٍخ  -ط

 ػ١ٍّخ رَجك اٌزٕظ١ُ -ك

 

  : ػ١ٍّخ ك٠ٕب١ِى١خ ِزٛإٍخ*

 االكاهح االٍزوار١غ١خ-أ
 اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ-ة 
 االػّبي اٌل١ٌٚخ-ط 

اٌزٕظ١ُ االٍزوار١غٟ-ك   
 

أٍٍٛة ػٓ آفو ثٕبءا ػٍٝ رٖٛه٘ب ٚاِىبٔبرٙب  إٌّْآد اٌل١ٌٚخٚلل رفًٚ -

 . اٌل١ٌٚخاٌزٟ رؼزّل٘ب ٌٍلفٛي اٌٝ األٍٛاق ٚرغوثزٙب ٚ ونا اإلٍزوار١غ١خ 

 ٚ اكاهرٙب ثؾىّخ  اػلاك فطخ اٍزوار١غ١خ٠زؼ١ٓ ػ١ٍٙب ففٟ وً األؽٛاي -

 اٌزٟ رو٠ل ثٍٛغٙب .أل٘لاف (1                    :ٚفمب ٌـ 

 ٚ اإلِىبٔبد اٌزٟ رزٛفو ػ١ٍٙب .(3  اٌزٟ رٛاعٙٙب .اٌفوٓ ٚ اٌزٙل٠لاد (2

 

 ػٍٝ أٔٗ :  ثْىً ػب٠َؼّوف اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ ِفَٙٛ اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ :.1

ٔظبَ ِزىبًِ ٠زُ ِٓ فالٌٗ رؾل٠ل هٍبٌخ اٌْووخ فٟ اٌَّزمجً ٚأ٘لافٙب ٚاٌزٖوفبد اٌالىِخ 

 ٌزؾم١ك مٌه ٚاٌغٙٛك اٌّّٛعٙخ ٔؾٛ رق١ٖٔ اٌّٛاهك .

ٚرق١ٖٔ   ٘ٛ ػ١ٍّخ رٕجئ ٚرٛلغ ٌّب ١ٍؾلس ٌفزوح ٠ٍٛٛخ األعً : اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ

 اٌّٛاهك ٚاإلِىبٔبد اٌّٛعٛكح فٟ اٛبه اٌّيِٓ اٌنٞ رؾلكٖ اٌقطخ .

 

 ِفَٙٛ اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ :صب١ٔب  : 

رؼجّو اإلكاهح االٍزوار١غ١خ ػٓ عٍّخ اٌمواهاد ٚ   ( :Jauch & Glaueckٚفمب ٌزؼو٠ف )-

 فؼبٌخ ٌزؾم١ك أ٘لافٙب .اٌزٖوفبد اٌزٟ رجٕٟ ِٓ فالٌٙب إٌّْؤح اٍزوار١غ١خ أٚ اٍزوار١غ١بد 

ػ١ٍّخ رزجٕٝ ِٓ فالٌٙب إٌّْؤح ػاللزٙب ثج١ئزٙب اٌقبهع١خ ٚ أٔٙب :  P.Kotlerفٟ ؽ١ٓ ٠وٜ -

ََ ِؾفظخ األػّبي ٌىً إٌْبٛبد اٌّّبهٍخ . َٛ  رؾلك أ٘لافٙب ٚ اٍزوار١غ١برٙب اٌّزؼٍمخ ثّٕ

ٗٔ١ٍخ فٟٙ ػ١ٍّخ ػ١ٍّخ لجفٚال ػٓ وْٛ اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ :   ِّب ٍجك ٠زٚؼ ٌٕب ثؤ

 : رزّٚٓ ِواؽٍٙب، ثؾ١ش َِزّوح ؽب١ٌخ ٚ َِزمج١ٍخ ونٌه

 ١ٕبغخ اإلٍزوار١غ١خ .(1

 رٕف١ن٘ب .(2

 ٚاٌولبثخ ػ١ٍٙب .(3

ه اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟفٟٙ امْ ٚ اْ  ّٛ ثىٛٔٙب ػ١ٍّخ فبٔٙب رز١ّّي ػٕٗ  اػزجود صّوح ٌزط

 ك٠ٕب١ِى١خ ِزٛإٍخ .

 

 ِواؽً ػ١ٍّخ اٌزقط١ٜ :

 ٚٙغ االفزواٙبد -3عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚ رم١١ُ اٌٛٙغ اٌؾبٌٟ    -2رؾل٠ل األ٘لاف     -1

 رٕف١ن ٚ رم٠ُٛ إٌزبئظ  -5رؾل٠ل اٌجلائً        -4
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 :اإلستراتٌجٌة  اإلدارة مراحل ضمن ٌصنف ال التالٌة العوامل أحد*

  االستراتٌجً التخطٌط مرحلة - أ

  االستراتٌجً تنفٌذ مرحلة - ب

   والتموٌم المراجعة مرحلة- ج

 اإلستراتٌجٌة صٌاغة مرحلة- د

 

اٌغ١َٕبد ِٓ اٌزٍٛغ اٌَو٠غ ٚ اٌزٛاعل ا١ٌّّي ٚثبٌزبٌٟ رؾم١ك أفًٚ ِٓ ّٙٓ اٍزوار١غ١بد اٌلفٛي ٌألٍٛاق اٌزٟ رّىٓ اٌْووبد ِزؼلكح *

 االهثبػ ٘نٖ االٍزوار١غ١خ ٠طٍك ػ١ٍٙب اٍزوار١غ١خ :

 اٌْواوخ-ا

 .اٌزٍّه اٌزبَ-ة

 اٌزؾبٌف-ط

 االٔلِبط -ك

 

 :  اٍزوار١غ١خ اٌزٍّه اٌزبَ ِٟ٘ٓ أوضو اٌْووبد اٌزٟ رفًٚ *

اٌْووبد اٌؼب١ٌّخ-أ   
 ة-اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد 

اٌْووبد اٌل١ٌٚخ-ط   
اٌْووبد اٌّؾ١ٍخ-ك   

 

 :اٌزبَ اٌزٍّه اٍزوار١غ١خ فٟ*

 اٌّْوٚع اكاهح فٟ ِؾٍٟ َِزضّو ِغ اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووخ رْزون -أ
 ١ِّي ثْىً اٌَٛق فٟ األٍوع اٌزٛاعل اٌغ١َٕبد ِزؼلكح ٌٍْووخ ٠ؾمك -ة
 ا١ٌّٚف اٌجٍل ِٓ ؽى١ِٛخ ٚعٙبد اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووخ لجً ِٓ اٌّْوٚع ٠لاه -ط
 اٌّْوٚع إلكاهح آفو ٛوف ِغ اٌزؼبًِ اٌٝ اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووخ رٚطو -ك

 

ٌزبٌٟ اٍزوار١غ١خ  .... رؼزجو اؽلح اٍزوار١غ١بد اٌلفٛي ٌألٍٛاق اٌزٟ رّىٓ اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد ِٓ اٌزٍٛغ اٌَو٠غ ٚاٌزٛاعل ا١ٌّّي ٚثب*

 رؾم١ك افًٚ االهثبػ  

 اٌزٍّه اٌزبَ  -أ

 اٌْواوخ  -ة

 اٌزؾبٌف  -ط

 االٔلِبط  -ك
 

 :ٟ٘ اٌل١ٌٚخ ٌألٍٛاق كفٛي فٟ اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووبد ٌلٜ ػبكح اٌّفٍٚخ االٍزوار١غ١خ*

 اٌْووبد ِزؼلكٖ اٌغ١َٕبد ِب٠ؼوف ثبٍزوار١غ١ٗافًٚ االٍزوار١غ١بد اٌزٟ رفٍٚٙب *

 :ِّىٕخ هثؾ١خ أػٍٝ ٚرؾم١ك اٌَٛق فٟ اٌزٛاعل ٌزؾم١ك ٚاألٍوع اٌّفٍٚخ االٍزوار١غ١خ رؼل*

 اٌْواوخ اٍزوار١غ١خ -أ
 اٌزبَ اٌزٍّه اٍزوار١غ١خ-ة 
 اٌغيئٟ اٌزٍّه اٍزوار١غ١خ -ط
 اٌّبي هأً ِٓ % 50 ػٓ ٠مً ال ِب رٍّه ف١به-ك 

 

فً ظل:  األم الشركة مع العمل الدولٌة المنشؤة تفضل*  

   أ - نظام رلابً مركزي
مفتوح نظام - ب    

مغلك نظام - ج   

 المصالح تعارض عدم نظام - د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبٌضب  : اٍزوار١غ١بد اٌلفٛي ٌألٍٛاق :

 اٍزوار١غ١خ اٌزٍّه اٌزبَ:.1

 %100ْوٚػبد ٚاالٍزضّبهاد ثَٕجخ أٞ رٍّه ٌٍّ

ٚونا   اٌطو٠مخ األٍوع ٌزؾم١ك رٛاعل ١ِّي فٟ اٌَٛقرؼل ٘نٖ اإلٍزوار١غ١خ -

 . ٚ٘ٛ أِو رفٍٚٗ اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبدرؾم١ك اٌوثؾ١خ 

رَزط١غ ِٓ اٌزؤص١و ثٖفخ ػ١ّمخ فٟ  فبٌّْٕؤح اٌل١ٌٚخ ثملهارٙب اٌّب١ٌخ ٚ اٌف١ٕخ-

أٞ ٔظبَ ٌَٛق ِؼ١ٕخ اما ِب ػٍّذ ثٖٛهح َِزمٍخ ألٔٙب رَزط١غ االٍزفبكح ِٓ 

 اٌفوٚلبد اٌّؾ١ٍخ فٟ :

 وٍفخ هأً اٌّبي              ٚاٌؼّبٌخ                .ٓٚهٙب اٌَّزٍٙى١ 

 

 ِواؽً اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ :

 . االٍزوار١غٟاٌزقط١ٜ ِوؽٍخ (1

 . رٕف١ن اإلٍزوار١غ١خِوؽٍخ (2

 ) اٌزغن٠خ اٌؼى١َخ ( . اٌّواعؼخ ٚاٌزم٠ُِٛوؽٍخ (3

 

ٚرٍّه ثَٕجخ  اٌؼًّ فٟ ظً ٔظبَ هلبثٟ ِوويٞ ِغ اٌْووخ األَرفًٚ إٌّْؤح اٌل١ٌٚخ وّب -

100.% 

 االَ أْ ٘نا األِو ال ٠ىْٛ ِزبؽب فٟ وً األٚلبد )اٌفوٓ ثٙنا اٌْىً غ١و ِزٛفوح

اٌزٟ رفوٙٙب اٌلٚي ا١ٌّٚفخ ثقٖٛٓ رٍّه األعبٔت كافً ثبٍزّواه ثَجت اٌم١ٛك 

 ؽلٚك٘ب اٌغغواف١خ( .
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 :٠ٍٟ ِب اٌّْزون ٌٍزٍّه اٌّضٍٝ االٍزوار١غ١خ ٔغبػ ػٛاًِ ِٓ اْ*

 اٌجؼ٘ ٌجؼُٚٙ اٌْووبء لجٛي-أ 
 األعٕجٟ اٌَٛق فٟ ٌٍّْٕؤح اٌزٕبفَٟ اٌّووي رٛفو -ة
 األٛواف ع١ّغ ؽمٛق رّٚٓ لب١ٔٛٔخ ل١ٛك ٚعٛك -ط
 موو ِب ع١ّغ-ك 

 

 

 

 

 شروط إستراتٌجٌة التملن المشترن المثلى :-ب أسباب تفضٌل التملن الكامل :-أ

 االٍزضّبهاد اٌّْزووخ .ِب ٌل٠ٙب ِٓ رغبهة ١ٍئخ ػٓ  (1

 رلٟٔ َِزٜٛ اٌضمخ ِغ اٌْووبء األعبٔت . (2

 ػلَ اٌزؤول ِٓ ؽٍّخ األٍُٙ اٌّؾ١١ٍٓ . (3

رؼبهٗ اٌّٖبٌؼ ؽٛي ١ٍبٍبد اٌزٛظ١ف فٟ اٌّْوٚع  (4

 اٌّْزون .

 ٕؼٛثخ االؽزفبظ ٠ًٛٛ األعً ثؾٖخ اٌْواوخ ف١ٗ . (5

روٜ إٌّْآد اٌل١ٌٚخ أْ ٔغبػ اإلٍزوار١غ١خ اٌّضٍٝ ٌٍزٍّه اٌّْزون ٠زطٍت 

 ٟ٘ : فَّخ  ػٛاًِرٛفو 

 . رٛفو اٌّووي اٌزٕبفَٟ ٌٍّْٕؤح فٟ اٌَٛق األعٕجٟ (1

 . ِمج١ٌٛٓ رٛفو ّووبء (2

 ٌّٚبْ اٌزياَ اٌطوف١ٓ اٌّزؼبلل٠ٓ . رٛفو ل١ٛك لب١ٔٛٔخ (3

 اٌولبثٟ .رٛفو االؽز١بعبد اٌٚوٚه٠خ ٌٕغبػ إٌظبَ  (4

 كهاٍخ ػاللخ اٌىٍفخ/إٌّفؼخ . (5

 

  أٞ ِٓ اٌّٖطٍؾبد اٌزب١ٌخ رؼجو ػٓ ثواءاد االفزواع:*

 )اٌؼالِخ اٌزغبه٠خ(   Trade mark -أ

 )إٌَـ( Copy rights -ة
 )اٌّٙبهاد ٚ اٌّؼوفخ ( Skills & knowledge -ط
 Patents -ك

 

 ّىً فٟ رلفً أْ ,ّو٠ه  ِؾٍٟ ػٓ ٚرجؾش اٌقبهط فٟ ِْوٚػٙب اكاهح ِٓ رّىٕٙب اٌزٟ اٌالىِخ اٌقجوح األعٕج١خ اٌْووخ ٌلٜ رزٛفو ال ػٕلِب*

 :ػ١ٍٗ ٠طٍك االرفبل١بد ِٓ آفو
 اٌّجبّو االٍزضّبه -أ

 اٌز١ٕٖغ ػمٛك-ة 
  )اٌزوف١ٔ  (اٌزىٌٕٛٛع١ب ػمٛك-ط 
 موو ِّب ١ٌَذ- ك 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Partnership Strategyاٍزوار١غ١خ اٌْواوخ .2

 لل رٚطو إٌّْؤح اٌل١ٌٚخ ٌٍْواوخ ٚ اٌلفٛي اٌزله٠غٟ فٟ اٌَٛق ِٓ فالي 

 أٚ ػٓ ٛو٠ك اٌؼمٛك ا٢فوٜ، ٚ مٌه ٔز١غخ : Joint-Venturesاالٍزضّبهاد اٌّْزووخ 

 ٌمٛا١ٔٓ ثؼ٘ اٌجٍلاْ أٚ ثفؼً ثؼ٘ اٌظوٚف ا٢فوٜ. -

 ّووخ ِؾ١ٍخ فٟٚ رزّٚٓ اٍزوار١غ١خ اٌْواوخ، َِبّ٘خ اٌْووخ اٌّزؼلكح اٌغ١َٕبد ِغ 

 أْبء ّووخ عل٠لح ثبٌْواوخ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف ؽ١ش ٠زُ اٌزفبٚٗ ثقٖٛٓ عٍّخ ِٓ

رؾًٖ ث١ٓ إٌّْآد  أّىبي أفوٜ ِٓ االرفبل١بدأْ ٕ٘ب وّب االٌزياِبد ٚ ا٢ٕٛي ٌىال اٌطوف١ٓ.

 اٌل١ٌٚخ ٚ اٌْووخ اٌّؾ١ٍخ اٌواغجخ فٟ اٌلفٛي ثبٍزضّبهاد ِْزووخ فٟ اٌَٛق اٌّؾ١ٍخ.

اٌنٞ ٠ىْٛ ثل٠ال ِٕبٍجب ٌالٍزضّبه اٌّجبّو فٟ اٌؾبالد  ػمٛك اٌزىٌٕٛٛع١ب )اٌزوف١ٔ(ِٓ ّٕٙٙب 

 : اٌزب١ٌخ

اٌزٍّه، اٌْواوخ، ٌإلٔفبق ػٍٝ االٍزضّبه اٌّجبّو ) ػٕلِب ال رزٛفو األِٛاي ٌلٜ اٌْووخ األعٕج١خ(1

 ( .اٌؼمٛك..

 . أٚ ػلَ رّىٕٙب ِٓ اكاهح اٌّْوٚعػٕلِب ال رزٛفو اٌقجوح اٌالىِخ ٌلٜ اٌْووخ األعٕج١خ، (2

ػٕلِب رىْٛ إٌّبفَخ ل٠ٛخ علا فٟ اٌَٛق، أٚ ٚعٛك ل١ٛك ٕؼجخ ٌلفٛي اٌٝ اٌَٛق فٟ ّىً (3

 اٍزضّبه ِجبّو

 ػٕلِب ٠ىْٛ ٕ٘بن ِقبٛو ١ٍب١ٍخ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف(4
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 ::٠َّٝ مٌه فبْ ِب ِْوٚع ٍِى١خ فٟ رؾبٌف فٟ ّووز١ٓ رلفً ػٕلِب*

 اٌزٕبفَٟ اٌزؾبٌف-أ 

 االٍزوار١غٟ اٌزؾبٌف -ة

 األعً ٠ًٛٛ اٌزؾبٌف -ط
 األعً ل١ٖو اٌزؾبٌف -ك

 

 

 

 : أٗ االٍزوار١غٟ رؾبٌف ػٓ ٠ؼوف*

 ِٕبفَخ ٚغ١و ِٕبفَخ ّووبد ث١ٓ رؼبٟٚٔ ارفبق -أ
 األعً ٠ًٛٛ ارفبق -ة
 األعً ل١ٖو ارفبق- ط
 ط+أ -ك
 

 

 

 اٌزؾبٌف االٍزوار١غٟ ٘ٛ ارفبق رؼبٟٚٔ .... ث١ٓ ّووبد ِزٕبفَخ ٚافوٜ غ١و ِزٕبفَخ *

 ٠ًٛٛ األعً  -أ

 ل١ٖوح األعً  -ة

 ِزٍٜٛ األعً  -ط

 اٌىزوٟٚٔ  -ك
 

 :أٔٗ االٍزوار١غٟ اٌزؾبٌف ػٓ ٠ؼوف*

 فمٜ اٌّزٕبفَخ غ١و إٌّظّبد ث١ٓ ِب ٠ْٕؤ -أ

 ِب ِْوٚع ٍِى١خ فٟ ٌٍلفٛي أوضو أٚ ّووز١ٓ ث١ٓ ٠ؼمل لل- ة
  فمٜ اٌّزٕبفَخ إٌّظّبد ث١ٓ ٠ْٕؤ -ط
 األعً ٠ٍٛٛخ االرفبل١بد ػٍٝ ٠مٖو  -ك

 

 ؼلِٕزظ عل٠ل ٠ اٌزىب١ٌف اٌضبثزٗ اٌزٟ رْٕؤ ػٕل اٌؾبعٗ ٌزط٠ٛورمبٍُ *

 :ٍجبةالاؽل ا 
ٕلِبط ث١ٓ اٌْووبداالٔ-أ  

  ة-اٌزؾبٌف االٍزوار١غٟ

ٍزؾٛاماال -ط   

١ٌَذ ِّب موو-ك   

 

  : اٌؾم١م١ٓ ِب ٠ٍِٟٓ أٍجبة ل١بَ اٌزؾبٌف االٍزوار١غٟ ث١ٓ إٌّبف١َٓ *

 اٍزمطبة افًٚ اٌؼٕبٕو اٌجْو٠خ فمٜ-أ 
 اِزالن أوجو ؽٖخ ِّىٕخ فٟ اٌْووخ-ة 
 اوزَبة اٌقجواد-ط 

 ر١ًَٙ اٌلفٛي اٌٝ اٌَٛق ٚرمبٍُ اٌزىب١ٌف اٌضبثزخ ٚاالٍزفبكح-ك

  ِٓ اٌّٙبهاد ٚاٌزم١ٕخ اٌؼب١ٌخ 

 

 االٍزوار١غٟأؽل األٍجبة اٌزب١ٌخ ال ٠ؼجو ػٓ ل١بَ ِفَٙٛ اٌزؾبٌف *

 اٌنٞ رفٍٚٗ ثؼ٘ اٌْووبد اٌؼب١ٌّخ: 

 ارجبع رطٛهاد األٍٛاق اٌؼب١ٌّخ-أ

 رمبٍُ اٌزىب١ٌف اٌضبثزخ-ة

 رجبكي اٌّٙبهاد اٌزم١ٕخ-ط

 ر١ًَٙ اٌلفٛي اٌٝ االٍٛاق-ك
 

 ٌز١ٕٖغ matsushita ّووخ ِغ ثبٌزؾبٌف Philips ّووخ لبِذ*

 ٠ؼزجو sony ّووخ ٌّٕبفَخ اٌولّٟ إٌظبَ ٚر٠َٛك 

 sony ّووخ ٌّٕبفَخ اٍزوار١غ١ب اعوائ١ب -ا
 Philips ٌْووخ رط٠ٛوا اعوائ١ب -ة

  sonyّووخ ٌّٕبفَخ رىز١ى١ب اعوائ١ب- ط
 ّووبد صالس ث١ٓ ر١َٕم١ب اعوائ١ب -ك

 

 : Strategic Alliancesاٌزؾبٌفبد اإلٍزوار١غ١خ .3

ارفبل١خ رؼب١ٔٚخ ث١ٓ اٌْووبد ٘ٛ ػجبهح ػٓ :  اٌزؾبٌف االٍزوار١غِٟفَٙٛ -أ

 اٌزٟ رجؾش ػٓ فوٓ اٍزضّبه أٚ رٍّه .اٌّزٕبفَخ أٚ غ١و اٌّزٕبفَخ 

اؽلٜ  فٟ رؾبٌف ؽٛي رؼمل اٌزؾبٌفبد ث١ٓ ّووز١ٓ أٚ أوضو ٌٍلفٛي

 . اٌّْبه٠غ

 ًرزّٚٓ ؽً  ارفبل١خ ل١ٖوح األعًِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌزؾبٌف فٟ ّى

 ( .اٌزؼبْٚ فٟ رط٠ٛو ِٕزظ عل٠لِْىٍخ ِؼ١ٕخ )

 ِٓ أِضٍخ اٌزؾبٌفبد : 

GM-  ِغToyota  َ1393ػب .              -  Motorola & 

Toshiba. 

ٚ ر٠ٖٛو رجبع ؽ١ش رٕزظ األف١وح آالد َٔـ     Kodak  ٚCanonث١ٓ -

 رؾذ ػالِخ األٌٚٝ .

 ٌٝٔظوا ٌٍٖؼٛثبد اٌىج١وح اٌزٟ رٛاعٗ إٌّْؤح اٌل١ٌٚخ ٌٍلفٛي ا

 لل رؼزّل اٌىض١و ِٓ إٌّْآد أٍٍٛة اٌزؾبٌف .األٍٛاق اٌل١ٌٚخ، 

 

رَؼٝ إٌّْآد اٌٝ رؾم١ك أ٘لافٙب أٍجبة ل١بَ اٌزؾبٌف االٍزوار١غٟ :-ة

فٟ رؾبٌفبد اٍزوار١غ١خ ِغ إٌّبف١َٓ اإلٍزوار١غ١خ ِٓ فالي اٌلفٛي 

 ٔظوا ٌؼلح أٍجبة ِٓ ّٕٙٙب :ٌٙب اٌؾم١م١ٓ 

 (.Motorola & Toshiba, 1987) اٌلفٛي اٌٝ اٌَٛقر١ًَٙ (1

 . رمبٍُ اٌزىب١ٌف اٌضبثزخ اٌزٟ رْٕؤ ػٓ اٌؾبعخ ٌزط٠ٛو ِٕزظ عل٠ل(2

) رؾبٌف وً ِٓ ّووخ  اٌغّغ ث١ٓ اٌّٙبهاد ٚ األٕٛي اٌضبثزخ اٌزىب١ٍِخ(3

AT&T  ٚNEC  .) ٌزجبكي اٌّٙبهاد اٌزم١ٕخ 

ؽ١ش أْ اٌزجبكالد  اٌزؾبٌفبد٠ٚؼزجو ٘نا اٌَجت أؽَٓ كالٌخ ػٍٝ ل١بَ 

اٌّزىبفئخ ٌٍىفبءاد اٌّز١ّيح ٟ٘ أٍبً ٌّؼظُ اٌزؾبٌفبد اإلٍزوار١غ١خ 

 إٌبعؾخ.

رلفً اٌْووبد فٟ رؾبٌفبد اٍزوار١غ١خ ثغوٗ اٌؾٖٛي ػٍٝ ِؼب١٠و (4

 ِضبي :  رم١ٕخ ٌٖٕبػزٙب .

ثزؾبٌف اٍزوار١غٟ ِغ ِٕبفَزٙب ّووخ  Philipsلبِذ ّووخ 

Matsushita  ٌز١ٕٖغ ٚ ر٠َٛك إٌظبَ اٌولّٟ اٌّلِظ ٚ اٌنٞ رؼزجو

 اٌوائلح ف١ٗ.   Philipsّووخ 

 ٚوبْ اٌلافغ ٚ اٌٙلف ِٓ ٚهاء مٌه ٘ٛ : 

 اػزمبكPhilips  ثؤْ االهرجبٛ ِغMatsushita  لل ٠َبػل ػٍٝ اهٍبء

وّؼ١به رمٕٟ عل٠ل فٟ ِغبي ٕٕبػخ ِؼلاد اٌزَغ١ً  DOCٔظبَ 

 ٚاألعٙيح اإلٌىزو١ٔٚخ .

 ِٕبفَخPhilips  ٌْووخSony  اٌزٟ لبِذ ثزط٠ٛو عٙبى ِلِظ ٕغ١و

 ِٕبفٌ، ٚ أهاكد ثٗ أْ رمَٛ ثبهٍبء ِؼب١٠و ف١ٕخ عل٠لح . 

 ثّضبثخ اعواء رىز١ى١ب ٌّٕبفَخ ّووخ اٌزؾبٌف فجٙنا اٌْىً ٠ؼزجوSony. 

 ِؾلكاد اٌزؾبٌفبد اإلٍزوار١غ١خ :-ط

اٌزؾبٌفبد اإلٍزوار١غ١خ ٚثٕبءا ػٍٝ ِب ٍجك، ٠ّىٕٕب ر١ٕٖف أٍجبة ل١بَ 

 اٌٝ ِجوهاد :

                   . اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ(2                     .لزٖبك٠خ ا(1

 . فوٓ اٌَٛق(3
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 التحالف اإلستراتٌجً:  بمحددات عاللة له لٌس التالٌة أحد العوامل*

السوق فرص -  أ 

  ب - تفعٌل االتفالٌات الثنائٌة بٌن الدول
التكنلوجً التمدم- ج   
 االلتصادي المبرر- د
 

 

 االٔزظبَ*اٌّؾزٜٛ ِٓ اٍئٍخ *فبهط ِٓ اٍزوار١غ١بد كفٛي اٌَٛق األعٕجٟ :*

 اٌزٖل٠و ٌٍَٛق اٌقبهعٟ  -أ

 ّواء ّووبد عب٘يح اٚ اٌجلء ِٓ اٌٖفو  -ة

 ١ٌَذ ِّبموو -ط 

 أ+ ة-ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *اٙبفخ*

 اإلٍزوار١غ١خ :ِٕبفغ اٌزؾبٌفبد -٘ـ

 ِٛاهك ِىٍّخ .(1

 اٌّْبهوخ فٟ اٌّقبٛو .(2

 رم١ًٍ إٌّبفَخ .(3

 هأً اٌّبي ٚٚلذ إٌٛٛي ٌٍَٛق اٌلٌٟٚ .(4
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 اٌّؾبٙوح اٌؾبك٠خ ػْو                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ّٙٓ ٚظبئف اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠ٗاؽل اٌٛظبئف اٌزب١ٌٗ ال٠لفً *

 الٍزمطبةا-أ

 اٌزله٠ت ٚاٌزطٛه-ة

 اٌزٕظ١ُ-ط

 اٌزول١بد-ك

 

 أٞ ِٓ اٌٛظبئف اٌزب١ٌخ ال ٠لفً  ّٙٓ ٚظبئف اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ :*

 رم٠ُٛ األكاء-أ

 اٌزله٠ت ٚ اٌزط٠ٛو-ة

 اٌزول١بد-ط

 ا١ٌّيا١ٔبد-ك

 

 : االٍزضّبه األعٕجٟ رؤص١وا  ِجبّوا ٚاؽلح ِٓ ٚظبئف اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ اٌزٟ ٠ئصو ػ١ٍٙب*

 اٌزله٠ت-أ

 رم١١ُ األكاء-ة 
 اٌزول١بد-ط 
 اٌزٛظ١ف-ك 

 

 

 

 

 أؽل اٌٛظبئف اٌزب١ٌخ ال ٠لفً ّٙٓ ٚظبئف اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ*

 االٍزمطبة ٚاالفز١به

 اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو

 ظاٌزو٠ٚ

 اٌزول١بد
 
 

  أعداد الجنسٌات متعددة الشركات توظف*

 من الموظفٌن غالبٌتهم ٌنتمً إلى : هائلة
   المتمدمة الدول- أ

 الدو– ب
   المتطورة ل

   النامٌة الدول- ج

 الصناعٌة الدول- د

 

 :اؽل اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ ال ٠لفً ّٙٓ اٌزؤص١واد اإل٠غبث١خ غ١و اٌّجبّوح اٌزٟ رؾلصٙب االٍزضّبهاد األعٕج١خ*

 :اٌجْو٠خ اٌّٛاهك ػٍٝ األعٕج١خ االٍزضّبهاد رؾلصٙب اٌزٟ اإل٠غبث١خ اٌّجبّوح اٌزؤص١واد ِٓ*

  أ-أعٛه أػٍٝ ِمبثً ى٠بكح فٟ اإلٔزبع١خ       )رؤص١و ا٠غبثٟ ِجبّو(
رؾ١َٓ اٌمٛح اٌْوائ١خ ٚى٠بكح ا١ٌٌَٛخ ٚاٌوفب١٘خ-ة   

ٔمً فجواد ف١ٕخ ٚكاه٠خ رٚبف اٌٝ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌّؾ١ٍخ-ط    
عنة وفبءاد ٌٍؼًّ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف-ك   

 

 

 

 أٚال  : اٌزؼو٠ف ثبكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ :*اٙبفخ*

ثبٌؼاللبد اٌٛظ١ف١خ اإلكاهح اٌزٟ رزقن ٍٍٍَخ ِٓ اٌمواهاد اٌقبٕخ اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ػٍٝ أٔٙب رٍه  : ٠George Milkovechؼوف .1

 . ٚاٌّئصوح فٟ فؼب١ٌخ إٌّظّخ ٚ فؼب١ٌخ اٌّٛظف١ٓ

اٌؼ١ٍّخ اٌقبٕخ ثبٍزمطبة األفواك ٚرط٠ٛوُ٘ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍُٙ فٟ اٛبه رؾم١ك اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ػٍٝ أٔٙب :  ٠Michael Pooleؼوف .2

 .أ٘لاف إٌّظّخ ٚ رؾم١ك أ٘لافُٙ 

٘نٖ اإلكاهح ٠ّضً اٌّؾٛه األٍبٍٟ فٟ رٕظ١ُ اٌؼاللبد ث١ٓ إٌّظّخ ِٚٛظف١ٙبِالؽظخ أْ  ثٕبءا ػٍٝ اٌزؼو٠ف١ٓ اٌَبثم١ٓ ٠ّىٕٕب ِّْٛٚ . 

 ٟرقزٔ ثبٍزمطبة ٚرٛظ١ف ٚافز١به ٚرط٠ٛو ٚرله٠ت ٚرؾف١ي ِٚىبفؤح اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّظّخ فٟٙ اإلكاهح اٌز. 

 

 ٚظبئف اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ :

 االٍزمطبة ٚ االفز١به  -1

 رقط١ٜ االؽز١بعبد اٌجْو٠خ  -2

 رم٠ُٛ االكاء  -3

 اٌزول١بد  -4

 رؾل٠ل االعٛه ٚ اٌوٚارت  -5

 اٌزله٠ت ٚ اٌزط٠ٛو  -6

 ػٍٝ اٌزٛظ١ف :رؤص١و االٍزضّبه األعٕجٟ صب١ٔب  : 

 اٌْووبد اٌّزؼلكح اٌغ١َٕبدرمله ِٖبكه األُِ اٌّزؾلح أْ ػلك اٌٛظبئف اٌزٟ رٛفو٘ب 

 % فٟ اٌلٚي إٌب١ِخ .60 ١ٍِْٛ ٚظ١فخ ِٕٙب 33ثؾٛاٌٟ 

 ٕٚ٘بن ػلح ػٛاًِ رئصو فٟ ػ١ٍّخ اٌزٛظ١ف اٌزٟ رٕزظ ػٓ اٌزٍٛغ فٟ االٍزضّبهاد األعٕج١خ

 ِٕٙب :

 اما وبْ اٌّْوٚع عيءا ِٓ االٍزضّبهاد اٌؾ٠ٛ١خ،-

اإلٔزبع١خ فٟ اٌَٛق اٌّؾٍٟ )ٌجٍل ا١ٌّٚف( ِلٜ ِالئّخ إٌّبؿ االٍزضّبه فٟ اٌمطبػبد -

 ٌٍْووخ اٌّزؼلكح اٌغ١َٕخ.

 غ١و ِجبّوح أثؼبك ِجبّوحاٌزٟ رٛفو٘ب االٍزضّبهاد األعٕج١خ ٠ٕٚزظ ػٓ ػ١ٍّخ اٌزٛظ١ف ٚ  
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 ػٍٝ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف :ِٓ أُ٘ اٌزؤص١واد االٍزوار١غ١خ اال٠غبث١خ اٌّجبّوح اٌزٟ رؾلصٙب االٍزضّبهاد االعٕج١خ *

  :  اٌجْو٠خ اٌّٛاهك ػٍٝ األعٕج١خ االٍزضّبهاد رؾلصٙب اٌزٟ اإل٠غبث١خ اٌّجبّوح اٌزؤص١واد ِٓ*

 اٌّؾ١ٍخ. اٌؼبٍِخ اٌمٜٛ اٌٝ عل٠لح ف١ٕخ فجواد ٔمً -أ

 اٌّؾ١ٍخ اٌؼبٍِخ اٌمٜٛ اٌٝ اكاه٠خ عل٠لح ٚ فجواد ٔمً -ة

 اٌّٖٕف اٌجٍل فٟ اٙبف١خ أػّبي ٚ ٚظبئف اٍزؾلاس -ط

 ال ّٟ ِّب ٍجك -ك

 اٚ

 رؾ١َٓ ا١ٌٌَٛخ إٌمل٠خ  -أ

 ٔمً فجواد ف١ٕخ ٚاكاه٠خ عل٠لح اٌٝ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌّؾ١ٍخ  -ة

 ى٠بكح اٌمٛح اٌْوائ١خ  -ط

 ٚظبئف ٚاػّبي اٙبف١خاٍزؾلاس  -ك

 

  ٠َبُ٘ االٍزضّبه االعٕجٟ فٟ ٔمً اٌقجواد اٌف١ٕخ اٌغل٠لح ٚاإلكاه٠خ اٌٝ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌّؾ١ٍخ ٚ٘نا ٠َّٝ:*

   اٌزؤص١و اٌّجبّو-أ

  اٌزؤص١و غ١و اٌّجبّو-ة

 اٌزؤص١و اإل٠غبثٟ غ١و اٌّجبّو-ط

 اٌزؤص١و اٌٍَجٟ اٌّجبّو-ك

 

 اٍزؾلاس ٚظبئف ٚاػّبي اٙبف١خ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف ، ٚ٘نا ٠ُؼل رؤص١و:٠َبُ٘ االٍزضّبه االعٕجٟ فٟ *

 ِجبّو-أ

 ا٠غبثٟ ِجبّو-ة

 ا٠غبثٟ غ١و ِجبّو-ط

 ٍٍجٟ غ١و ِجبّو-ك

 

:أؽل اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ ال ٠لفً ّٙٓ اٌزؤص١واد اٌٍَج١خ غ١و اٌّجبّوح اٌزٟ رؾلصٙب االٍزضّبهاد األعٕج١ٗ*   

فوٓ اٌؼًّ ل١ٍٍخ-أ   

  ة-ٔمٔ اٌٛظبئف فٟ اٌجٍل االَ     )رؤص١و ٍٍجٟ ِجبّو(
ْٔٛة فالفبد ِغ إٌمبثبد اٌؼّب١ٌخ-ط   

ؽلٚس افزالي فٟ اٌزٛاىْ اٌٛظ١فٟ ث١ٓ ِقزٍف إٌّبٛك-ك   
 

األعٕجٟ مٚ رؤص١و:لل ٠ؾلس االٍزضّبه االعٕجٟ افزالي فٟ اٌزٛاىْ اٌٛظ١فٟ ث١ٓ ِقزٍف ِٕبٛك اٌجٍل ا١ٌّٚف ، ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠ىْٛ اإلٍزضّبه *  

   ٍٍجٟ-أ

  ِؾلٚك-ة

  ٍٍجٟ ِجبّو-ط

 ٍٍجٟ غ١و ِجبّو-ك

 

 االستثمارات األجنبً : تحدثها التً المباشرة اإلٌجابٌة التؤثٌرات ضمن ٌدخل ال التالٌة العوامل أحد*

  عمل فرص خلك- أ

   أعلى أجور- ب

   جدٌدة وظائف استحداث- ج

 السٌولة مستوى وتحسٌن الشرائٌة الموة زٌادة- د

 

 االستثمارات االجنبٌة تحدثها التً المباشرة السلبٌة التؤثٌرات ضمن ٌدخل ال التالٌة العوامل أحد*

     العمالٌة النمابات مع خالفات نشوب- أ

  األم البلد فً الوظائف نمص- ب

  البالد ادرت التً تلن محل أجنبٌة استثمار شركات دخول- ج

 المضٌف والبلد األم البلد فً األجور مستوى تغٌٌر- د
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فبٔٙب  ػٕلِب روغت اٌْووبد اٌغ١َٕبد فٟ اٍزمطبة افًٚ اٌّٙبهاد االكاه٠خ ٚاٌف١ٕٗ اٌّؾ١ٍخ اٌؼبٍِٗ فٟ اٌْووبد ا١ٌٕٛٛخ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف*

  :رمَٛ ثزمل٠ُ
 أ-رؼ٠ٛٚبد ٚؽٛافي ِورفؼخ 

ِٕبٕت اكاه٠ٗ ػ١ٍب -ة   

أ + ة -ط  

 كٚهاد رله٠ج١خ ِقزٍفٗ-ك 

 

 :ٚؽٛافي رؼ٠ٛٚبد اٌغ١َٕبد اٌّزؼلكح اٌْووبد ػبكح رملَ*

 اٌّؾ١ٍخ اٌْووبد رؼوٙٗ ٌّب ثبٌّمبهٔخ ِورفؼخ -أ
 اٌّؾ١ٍخ اٌْووبد رؼوٙٗ ٌّب ثبٌّمبهٔخ ِٕقفٚخ -ة
 اٌّؾ١ٍخ اٌْووبد رؼوٙٗ ٌّب ِّبصٍخ -ط
 اٌّؾ١ٍخ اٌْووبد رملِٗ ِب ِغ ِمبهٔخ ِْغؼخ غ١و-ك 

 

  :اٌؼبكح فٟ ٟ٘ اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووبد رملِٙب اٌزٟ اٌؾٛافي*

 اٌّؾ١ٍخ اٌْووبد رملِٗ ِّب ألً -أ

 اٌّؾ١ٍخ اٌْووبد رملِٗ ِّب أوجو-ة 

 اٌّؾ١ٍخ اٌْووبد رملِٗ ٌّب ِّبصٍخ -ط 

 ِمبهثخ علا ٌّبرملِخ اٌْووبد اٌّؾ١ٍخ -ك

 
 

 اٌؾٛافي اٌزٟ رملِٙب اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد ٌّٛظف١ٙب *  

 الً ِّب رملِٗ اٌْووبد اٌّؾ١ٍخ  -أ   

  اوضو ِّب رملِٗ اٌْووبد اٌّؾ١ٍخ  -ة  

 رَبٚٞ رٍه اٌزٟ رملِٙب اٌْووبد اٌّؾ١ٍخ  -ط  

 اوضو ِّبرملِٗ اٌْووبد اٌؼب١ٌّخ -ك   
a.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 اٌغلٚي ٠ج١ٓ اٌزؤص١واد اٌّجبّوح ٚ غ١و اٌّجبّوح اٌزٟ رؾلصٙب االٍزضّبهاد األعٕج١خ :

 اٌزؤص١واد اٌّجبّوح اٌزؤص١واد غ١و اٌّجبّوح

 اإل٠غبث١خ

،  )ى٠بكح اٌمٛح اٌْوائ١خِٚبػفخ اٌزؤص١واد اإل٠غبث١خ  .1

 ..اٌـ( ، اٌوفب١٘خرؾ١َٓ ا١ٌٌَٛخ إٌمل٠خ 

 فٍك فوٓ ػًّ اما وبْ اٌّْوٚع عل٠ل . .1

اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚ اكاه٠خ اٌٝ ٔمً فجواد ف١ٕخ عل٠لح  .2

 اٌّؾ١ٍخ.

 .أعٛه أػٍٝ ِمبثً ى٠بكح فٟ اإلٔزبع١خ .2

فٟ اٌجٍل فٟ فوٚع ُ . َ . ط  عنة وفبءاد ٌٍؼًّ .3

 ا١ٌّٚف .

 اٍزؾلاس ٚظبئف ٚأػّبي اٙبف١خ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف .3

 اٌٍَج١خ

اما وبْ االٍزضّبه رٍّه  اٌؼًّ ٠مًٍ ِٓ فوٓ .1

 ِْوٚع لبئُ .

ٌٍْووخ اٌّزؼلكح  ٔمٔ اٌٛظبئف فٟ اٌجٍل األَ .1

 اٌغ١َٕخ .

فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف ٚاٌجٍل  اٌزغ١١و فٟ َِزٜٛ األعٛه .2 . ْٔٛة فالفبد ِغ إٌمبثبد اٌؼّب١ٌخ .2

 األَ .

٠ؾلس افزالي فٟ اٌزٛاىْ اٌٛظ١فٟ ث١ٓ ِقزٍف  .3

 . إٌّبٛك

أعٕج١خ ِؾً اٌْووبد اٌزٟ كفٛي ّووبد اٍزضّبه  .3

 .ل ٍاٍزضّود فبهط اٌج

 رؼًّ اٌْووبد ثٖٛهح ِجبّوح فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ اٌؼبٍِخ ٌل٠ٙب ِٓ فالي : هاثؼب  : رط٠ٛو اٌّٛاهك اٌجْو٠خ :*اٙبفخ*

.* رٛف١و فوٓ اٌزله٠ت اإلٙبفٟ ٌٍقوع١ٓ ِٓ اٌّلاهً ٚ اٌغبِؼبد ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اؽز١بعبرٙب ِٓ اٌّٙبهاد اٌّطٍٛثخ 

.ُٙوّب رمَٛ ثزمل٠ُ اٌؾٛافي ٌٍّٛظف١ٓ ٌي٠بكح ِٙبهار 

و ػٍٝ إٌظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌوٍّٟ ٚثبٌزبٌٟ فبٔٙب ال رَزط١غ اٌؾٖٛي ػٍٝ اؽز١بعبرٙب ِٓ اٌّٙبهاد اٌّطٍٛثخ االَ ِٓ فبٌْووخ ػِّٛب ١ٌٌ ٌٙب رؤص١* 

 فالي اٌزله٠ت .

 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : ٠ٚؼزّل ِغبي اٌزله٠ت اٌّطٍٛة ٌٍّٛظف١ٓ ػٍٝ اٍزوار١غ١بد ُ.َ.ط

 زوار١غ١خ ظوف١خ اٍ -3اٍزوار١غ١خ اٌزىبًِ اٌّؼمل      -2اٌزىبًِ اٌج١َٜ     -1

 

 اٌزؼ٠ٛٚبد :صبٌضب :

ثبٌّمبهٔخ ٌّب رؼوٙٗ  ٚؽٛافي ِورفؼخرملَ اٌْووبد اٌّزؼلكح اٌغ١َٕبد رؼ٠ٛٚبد 

 . اٌْووبد اٌّؾ١ٍخ

 : ٚ٘لف ِٓ ٚهاء مٌه

 اٍزمطبة أفًٚ اٌّٙبهاد اإلكاه٠خ ٚ اٌف١ٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌؼبٍِخ فٟ اٌْووبد ٛ٘

 . ا١ٌٕٛٛخ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف

 ٟ٘نا اإلعواء ِٓ عبٔت ُ . َ . ط ٠ؼًّ ػٍٝ ى٠بكح األعٛه  ٚاٌؾٛافي ف

 ِٕبٛك عغواف١خ أفوٜ كافً اٌجٍل.

. وّب ٠ؼًّ ػٍٝ ى٠بكح اٌطٍت ػٍٝ اٌىفبءاد اٌغ١لح كافً اٌجٍل ا١ٌّٚف 

 ػًّ أػٍٝ  ٚلٛح أوجو ٠زورت ػٓ ٘نا اٌَّزٜٛ ِٓ األعٛه ِزٍٜٛ أزبع١خ

أكاء هأً اٌّبي فٟ اٌفوٚع اٌزبثؼخ ُ . َ . ط أوضو ِّب ٘ٛ ػ١ٍٗ فٟ فٟ 

 اٌْووبد اٌّؾ١ٍخ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف .

 : وّب رزؾَٓ اٌٝ عبٔت األعٛه فٟ اٌىض١و ِٓ اٌٖٕبػبد   ،ًّظوٚف اٌؼ     

،اٌقلِبد االعزّبػ١خ 

 ٚاٌؼل٠ل ِٓ األِٛه غ١و إٌمل٠خ)ؽٛافي غ١و ٔمل٠خ( اٌزٟ رملِٙب اٌْووخ

 ّزؼلكح اٌغ١َٕخ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف.اٌ
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:رّل اٌْووبد ِزؼلك اٌغ١َٕبد فٟ ِغبي اٌزله٠ت ػٍٝ ...ؽ١ش رىْٛ اٌْووخ ِٙزّٗ اوضو ثّيا٠ب ٚػوٚٗ اٌؼًّ اٌّؾ١ٍخ ل١ٍٍخ اٌزىب١ٌف*  

االٍزوار١غ١خ اٌظو٠فخ-أ   

االٍزوار١غ١خ اٌزىبًِ اٌّؼمل-ة    
 ط-اٍزوار١غ١خ اٌزىبًِ اٌج١َطخ 

اٍزوار١غ١خ اٌؼًّ إٌّظُ-ك   
 

رؼزّل اٌْووبد ِزؼلكٖ اٌغ١َٕبد ػٍٝ اٍزوار١غ١خ ِؼ١ٕٗ ػٕلِب رلهة اٌزبثؼ١ٓ ٌٙب ؽَت اؽز١بعبد اٌّؾ١ٍٗ ِٚزطٍجبد اٌْووخ اٌزبثؼٗ *

 ٚاٌظوٚف اٌزٟ رّو ثٙب ػ١ٍّٗ االٔزبط ٌَٛق اٌّؾٍٟ ٚرَّٝ ٘نٖ االٍزوار١غ١بد ثـ 

 اٍزوار١غ١ٗ اٌزىبًِ اٌج١َطخ-أ

 اٍزوار١غ١ٗ اٌزىبًِ اٌّؼملٖ-ة

 ٍزوار١غ١ٗ اٌزله٠ت اٌلٌٟٚا-ط

 االٍزوار١غ١ٗ اٌظوف١ٗ -ك

 

 : هنان ٌكون الظرفٌٌة االستراتٌجٌه فً*

  العمل عروض بمزاٌا اهتمام- أ

  التدرٌب ونوعٌه بحجم اهتمام- ب

  وتطورها الشركات بنمو ظرفً اهتمام- ج

 البشرٌة بالموارد اهتمام- د

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اٌقبهع١خ ػٍٝ رؼزّل اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد إلكاهح أػّبٌٙب فٟ اٌٛظبئف اٌؼ١ٍب اٚ اٌٛظبئف اٌف١ٕخ اٌوئ١َ١خ فٟ فوٚػٙب*

   ِٛإٟٛ اٌجٍل ا١ٌّٚف-أ
  اٌّغزوث١ٓ ِٓ اٌلٚي إٌب١ِخ-ة
  اٌّغزوث١ٓ ِٓ اٌجٍل األَ-ط
  اٌّغزوث١ٓ ِٓ اٌلٚي اٌّزملِخ-ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِغ ِطٍغ اٌضّب١ٕٔبد ثلأد اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد االػزّبك ػٍٝ اٌّٛظف١ٓ *

 اٌّغزوث١ٓ اٌّؾ١١ٍٓ ِٓ اٌلٚي إٌب١ِخ  -أ

 اٌن٠ٓ ١ٌَٛا ٌُٙ ػاللخ ثٍّى١خ اٌْووخ  -ة

 اٌل١١ٌٚٓ  -ط

 اٌّؾوف١ٓ  -ك

 

ٛثخ اٌْووبد اٌل١ٌٚخ ػِّٛب ١ٌٌ ٌٙب رؤص١و ػٍٝ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌوٍّٟ ، ٚثبٌزبٌٟ فبٔٙب الرَزط١غ اٌؾٖٛي ػٍٝ اؽز١بعبرٙب ِٓ اٌّٙبهاد اٌّطٍ*

 اال ِٓ فالي:

   اٌزله٠ت-ا

  االثزؼبس-ة

  اٌزؼ١ٍُ-ط

  اٌزىٌٕٛٛع١ب-ك

 

 

 

 

 

، ٌٚنٌه رىْٛ اٌْووخ ِٙزّخ أوضو ثّيا٠ب ػوٚٗ اٌؼًّ اٌّؾ١ٍخ ل١ٍٍخ اٌزىب١ٌف  اٍزوار١غ١بد اٌزىبًِ اٌج١َطخ :.1

 رٍغؤ اٌٝ رٛظ١ف اٌؼّبٌخ غ١و اٌّب٘وح ّٚجٗ اٌّب٘وح ٚ رله٠جُٙ ػٍٝ ِٙبهاد ػًّ ِؾلٚكح .

 

 فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠ىْٛ :ؽبٌخ ارجبع اٍزوار١غ١خ ظوف١خ : .2

ِؾلك ؽَت اٌظوٚف اٌزٟ رّو ثٙب ػ١ٍّخ اإلٔزبط ٌٍَٛق اٌّؾٍٟ  ؽغُ ٚ ٔٛػ١خ اٌزله٠ت 

. رملَ ثواِظ رله٠ت ؽَت االؽز١بعبد اٌّؾ١ٍخ ٚ ِزطٍجبد اٌْووخ اٌزبثؼخ 

 

فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ رىْٛ ٕ٘بن ؽبعخ أوجو ٌز١َٕك اٌزله٠ت ٚ كػّٗ، ؽ١ش ٠ىْٛ اٌزط٠ٛو ٚ اٌزٕف١ن ؽبٌخ ارجبع اٍزوار١غ١خ اٌزىبًِ اٌّؼملح : .3*اٙبفخ*

ب إلػلاك اٍزوار١غ١خ رىب١ٍِخ ِؼملح .   ّ  ػٍٝ اٌَّزٜٛ األٌٟٚ ِٙ

 ِٓ ّٕٙٙب:رط٠ٛو ِي٠ظ ِٓ ١ٍبٍبد اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ٚػٍٝ ٘نا اٌَّزٜٛ رؾبٚي ُ.َ.ط 

)اٌم١بَ ثٕمً اٌّٛظف١ٓ اٌزٕف١ن١٠ٓ اٌملِبء اٌٝ اإلكاهح اٌؼبِخ أٚ اٌّووي٠خ )رزُ اٌؼ١ٍّخ فٟ أٞ ٚلذ 

ٜاػبكح رٛى٠غ اٌّٛظف١ٓ ا٢فو٠ٓ ػٍٝ اإلكاهاد اٌزٟ رىْٛ فٟ ؽبعخ اٌٝ ٚظبئفُٙ ؽزٝ ٚ ٌٛ وبْ ِىبْ اٌؼًّ فٟ كٌٚخ أٚ ِٕطمخ عغواف١خ أفو. * 

 ٔمً أٞ ٚاؽل ِٓ ِىبٔٗ لجً اعز١بى ثؤبِظ رله٠ت فبٓ ثبٌّىبْ أٚ اٌؼًّ اٌغل٠ل .* االَ أٔٗ ال ٠زُ 

 

 اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٟ ُ.َ.ط :

 ػٍٝ اٌّغزوث١ٓ ِٓرؼزّل اٌْووخ اٌّزؼلكح اٌغ١َٕبد إلكاهح أػّبٌٙب فٟ فوٚػٙب اٌقبهع١خ 

 % أِو٠ى١ْٛ.4ِٓ اٌّغزوث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ُ٘ ٠بثب١ْٔٛ ،  Expatriates %0 اٌجٍل ا٢َ

 ِؼظُّٙ ٠ؼًّ فٟ اٌٛظبئف اٌؼ١ٍب أٚ اٌٛظبئف اٌف١ٕخ اٌوئ١َ١خ .

 االػزّبك ػٍٝ اٌّٛظف١ٓ اٌّغزوث١ٓ اٌّؾ١١ٍٓ ِٓاال أْ ِغ ِطٍغ اٌضّب١ٕ١ٔبد ، ثلأد ُ.َ.ط 

 اٌلٚي إٌب١ِخ ٌؼلح اٍجبة ِٕٙب :

 اٌزغ١و اٌٍّؾٛظ فٟ اٍزوار١غ١بد االٔزبط اٌلٌٟٚ-

 كٚهح ؽ١بح ػًّ اٌّغزوة االِو٠ىٟ ل١ٖوح ٚ ػب١ٌخ اٌزىٍفخ-

 ػلَ للهح اٌّغزوة االِو٠ىٟ ٚ ا١ٌبثبٟٔ اٌزفبػً ِغ ثؼ٘ اٌج١ئبد -

 ِٓ اٌلٚي إٌب١ِخ ألً رىٍفخ أْ اٌّل٠و اٌّغزوة-

 *فبٌْووخ ػِّٛب ١ٌٌ ٌٙب رؤص١و ػٍٝ إٌظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌوٍّٟ . ٚثبٌزبٌٟ فبٔٙب اي رَزط١غ

 اال ِٓ فالي اٌزله٠تاٌؾٖٛي ػٍٝ اؽز١بعبرٙب ِٓ اٌّٙبهاد اٌّطٍٛثخ 
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 اٌْووخ األَ ٚاٌْووبد اٌزبثؼخ ٌٙب :  ٚاٌزٟ رؼٕٟ رْبثٗ اٌم١ُ ٚاٌّؼزملاد ث١ٓ أٞ ِٓ اٌّٖطٍؾبد اٌزب١ٌخ ٠ؼجو ػٓ اٌْووبد ماد اٌزوو١ي اٌؼولٟ*

 )اٌزوو١ي اإلل١ٍّٟ (   Regiocentric -أ
 )اٌزوو١ي اٌؼبٌّٟ (       Geocentric -ة
 )اٌزوو١ي اٌؼولٟ اٌّزؼلك(       Polycentric -ط
 Ethnocentric -ك

 

 

 

 : ػٕلِب رزْبثٗ ل١ُ ِٚؼزملاد اٌّٛاظف١ٓ فٟ اٌْووخ االَ ٚاٌْووبد اٌزبثؼخ ٌٙب فزَّٝ ٘نٖ اٌْووبد*

 *ٚاعت لل٠ُ* :ماد اٌْووبد ٟ٘ األَ اٌجٍل ِٓ ١َٓاٌوئ١ ِٛظف١ٙب ِؼظُ ٠ىْٛ اٌزٟ اٌْووبد*

 اٌؼولٟ اٌّزؼلكاٌْووبد ماد اٌزوو١ي -أ  

  اٌْووبد ماد اٌزوو١ي اإلل١ٍّٟ-ة  
 اٌْووبد ماد اٌزوو١ي اٌؼبٌّٟ-ط  
 اٌْووبد ماد اٌزوو١ي اٌؼولٟ-ك   

 

 : اٌمواهاد اٌزٕظ١ّ١ٗ كْٚ اٌوعٛع اٌٝ االكاهح اٌؼبِخ ثبٌْووخ االَ فٟ اٌْووبد ماد اٌزوو١ي ...... ٠ىْٛ االرٖبي ثبٌْووخ االَ ِؾلٚكا ٚرزقن *  

 اٌْووبد ماد اٌزوو١ي اٌؼولٟ اٌّزؼلك-أ

  اٌْووبد ماد اٌزوو١ي اإلل١ٍّٟ-ة  
 اٌْووبد ماد اٌزوو١ي اٌؼبٌّٟ-ط  
 اٌْووبد ماد اٌزوو١ي اٌؼولٟ-ك  

 

 

 

 

 

 

  بالعالم فهذا النوع من الشركات ٌسمى مكان أي من الموظفٌن استمطاب وٌمكن اتجاهٌن فً التابعة والشركات أالم الشركات بٌن االتصال ٌتم*

 :اٌْووبد ماد اٌزوو١ي ٟ٘ أفوٜ كٌٚخ أٚ ِٕطمخ أٞ فٟ الٍزقلاُِٙ كٌٚخ أٚ ِٕطمخ أٞ ِٓ اٌّٛظف١ٓ رَزمطت اٌزٟ اٌْووبد*

  المتعدد العرلً التركٌز ذات الشركات- أ

  االللٌمً العرلً التركٌز ذات الشركات- ب

  العرلً العالمً التركٌز ذات الشركات- ج

 العرلً العرلً التركٌز ذات الشركات- د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ِٛإٟٛ ِٓ ٌٍزٛظ١ف األٍب١ٍخ اٌّٖبكه ِٓ ِغّٛػخ اٌغ١َٕبدح ِزؼلك ٌٍْووخ رزٛفو*

 ط ٚ ة -أ 
 ٚاالل١ّ١ٍخ ٚاٌّؾ١ٍخ اٌل١ٌٚخ اٌج١ئخ -ة 
 اٌضبٌش ٚاٌجٍل ا١ٌّٚف ٚاٌجٍل األَ اٌجٍل- ط 
 موو ِّب ١ٌَذ  -ك

 

 اٍزوار١غ١خ اٌزٛظ١ف ِٓ : ِيا٠ب اٌىفبءح اٌزىٌٕٛٛع١خ رؼل اؽلٜ *

   اٌجٍل ا١ٌّٚف-أ

  اٌجٍل األَ-ة

  اٌجٍل اٌضبٌش-ط

  ١ٌَذ ١ِيح ٚأّب ػ١ت فٟ اٌزٛظ١ف

 

 

 

 

 ر١ٕٖف ُ.َ.ط ٚفك ِؼ١به اٌزٛظ١ف :

اٌْووبد ل١ُ ٚ ٠ٛعل فٟ ٘نا إٌٛع ِٓ : Ethnocentric اٌؼولٟاٌْووبد ماد اٌزوو١ي .1

 ٚ ػ١ٍٗ : ِؼزملاد ِزْبثٙخ فبٕخ فٟ اٌْووبد اٌزبثؼخ وزٍه اٌّٛعٛكح فٟ اٌْووخ األَ

 اٌْووخ األَ ػٍٝ اٌْووخ اٌزبثؼخ(. ثبالرغبٖ ٚاؽلرزُ ِؼظُ االرٖبالد ٚٔمً اٌّؼٍِٛبد ِٓ( 

 ِغزوث١ٓ( ِؼظُ اٌّٛظف١ٓ اٌوئ١١َ١ٓ ِٓ اٌجٍل األ٠َىْٛ ف١ٙب( . 

 

 : Geocentricاٌؼبٌّٟ اٌْووبد ماد اٌزوو١ي 

 فٟ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌْووبد ٠ىْٛ:

ٓاالرٖبي فٟ االرغب١٘. 

. ال ٠زُ رْى١ً اٌفو٠ك اإلكاهٞ ػٍٝ أٍبً اٌّٖبٌؼ فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف 

 ُفٟ اٌؼبٌُ ٚ اٍزقلاُِٙ فٟ أٞ ِٕطمخ أفوٜ فٟ اٌؼبٌُ اٍزمطبة اٌّٛظف١ٓ ِٓ أٞ ِٕطمخ٠ز 

 ٍبثؼب: اٍزوار١غ١بد اٌزٛظ١ف :

 صالصخ ِٖبكه أٍب١ٍخ ٌٍزٛظ١فرزٛفو ُ.َ.ط ػٍٝ 

 ِٓ ِٛاٛٓ :

 ٌٍْووخ، اٌجٍل األَ(1

 ٌٍْووخ، اٌجٍل ا١ٌّٚف(2

 .ثٍل صبٌش(3

 

 : Polycentricاٌْووبد ماد اٌزوو١ي اٌؼولٟ اٌّزؼلك .2

 فٟ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌْووبد :

 ِٓ اٌزٟ رزٖف ثٙب اٌْووبد اٌزٟ رؼًّ ّٙٓ ٘نا إٌّٜ  االٍزمال١ٌخ اٌنار١خٕ٘بن ٔٛع 

. االرٖبي ثبٌْووخ األَ ٠ىْٛ ِؾلٚكا 

.َرزقن اٌْووخ لواهارٙب اٌزٕظ١ّ١خ ثلْٚ اٌوعٛع اٌٝ اإلكاهح اٌؼبِخ ثبٌْووخ األ 

. َوّب ٠زُ ارقبم اٌمواهاد االٍزوار١غ١خ ثبٌز١َٕك ِغ اٌْووخ األ 

 . ١ٌّٚفِؼظُ اٌّٛظف١ٓ ِٓ اٌجٍل ا٠زُ افز١به 

 : Regiocentricماد اٌزوو١ي اإلل١ٍّٟ  اٌْووبد.4*اٙبفخ*

 فٟ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌْووبد ٠ىْٛ:

ّٟرؼ١١ٓ اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّلهاء ٚ اكاهرُٙ ػٍٝ أٍبً ال١ٍ . 

. ٠زّزغ اٌّلهاء اإلل١ّ١ٍْٛ ثٖالؽ١بد ٚ اٍزمال١ٌخ أوجو فٟ ارقبم اٌمواهاد 

 ٚرٕمالد اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌّلهاء ِؾٖٛهح فمٜ ث١ٓ األلب١ٌُ كافً اٌجٍل ا١ٌّٚفرٕؾٖو ؽووخ 
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 :فٟ ٌٍزٛظ١ف وّٖله األَ اٌجٍل ػٍٝ اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووخ اػزّبك ػ١ٛة أؽل ٠زّضً*

 االرٖبي ٕؼٛثخ -أ

 األٍو٠خ اٌزى١ف ِْىالد -ة
 اٌولبثخ ٕؼٛثخ -ط
 ٌٍْووخ اٌّؼ١١ٕٓ اٌّٛظف١ٓ ٚالء أؼلاَ -ك 

 

 :٠ٍٟ ِب ا١ٌّٚف اٌجٍل ِٓ اٌزٛظ١ف فٟ اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووخ اػزّبك ِيا٠ب ِٓ اْ*

 ا١ٌّٚف اٌجٍل ث١ئخ ِغ اٌزى١ف -أ
 اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌىفبءح-ة 
 اٌْووخ أ٘لاف ِغ اٌزفبػً ٌٍٙٛخ-ط 
 األَ اٌْووخ ِغ االَٔغبَ-ك 

 

 :ٌٍزٛظ١ف وّٖله ا١ٌّٚف اٌجٍل ػٍٝ اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووخ اػزّبك ِيا٠ب ِٓ*

 اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌىفبءح -أ

 األكاء ػٍٝ اٌولبثخ ٌٍٙٛخ -ة
 اٌْووخ أ٘لاف ؽٛي االٌزفبف -ط
 اٌّؾ١ٍخ اٌؼًّ ث١ئخ ِغ االَٔغبَ-ك 

 

 :ػّبٌخ ُ٘ كافٍٗ ٠ؼٍّْٛ اٌن٠ٓ ٌالٍزضّبه ا١ٌّٚف اٌجٍل ِٛإٛٛ*

 ِغزوثخ-أ 
 ِؾ١ٍخ -ة
 ٚافلح -ط
 ال١ّ١ٍخ-ك 

 

  :فٟ ٌٍزٛظ١ف ا١ٌّٚف وّٖله اٌجٍل ػٍٝ اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌْووخ اػزّبك ػ١ٛة أؽل ٠زّضً*

 األٍو٠خ اٌزى١ف ِْىالد- أ

 اٌؼًّ ِىبْ فٟ اٌَّزّوح اٌٚغٛٛ -ة
 االرٖبي ٕؼٛثخ -ط
 اٌؼب١ٌخ اٌزىب١ٌف- ك

 

 اٌغ١َٕبد ػٍٝ اٌجٍل ا١ٌّٚف  وّٖله ٌٍزٛظ١ف فٟ:٠زّضً أؽل ػ١ٛة اػزّبك اٌْووخ ِزؼلكح *

 ٕؼٛثخ االرٖبي ثٟ ُ َ ط ِٚٛظف١ٙب ِٓ اٌجٍل ا١ٌّٚف-أ 

 اٌوٚارت اٌؼب١ٌخ ٌّٛظف١ٙب ِٓ اٌجٍل ا١ٌّٚف -ة

 ال ٠زؾٍّْٛ ِٛظفٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف اػجبء اٌؼًّ -ط 

 ١ٌٌ ِّب م وو   -ك

 

 اٌغلٚي ٠ج١ٓ ّٔٛمط ٌّيا٠ب ٚػ١ٛة اٌجلائً اإلٍزوار١غ١خ ٌٍزٛظ١ف 

 اٌؼ١ٛة اٌّيا٠ب ِٖله اٌزٛظ١ف

 اٌزآٌف أ٘لاف اٌْووخ .  اٌجٍل األَ

 ،اٌٛالء ٌٍْووخ 

 ،اٌىفبءح اٌزىٌٕٛٛع١خ 

 .ٌٍٙٛخ اٌولبثخ ػٍٝ األكاء 

  اٌزى١ف ِغ اٌج١ئخ األعٕج١خ.ٕؼٛثخ 

 . رىب١ٌف ػب١ٌخ ػٍٝ اٌزله٠ت 

 . ًّاٌٚغٛٛ اٌَّزّوح فٟ ِىبْ اٌؼ 

 . ِْىالد اٌزى١ف األٍو٠خ 

 َِٕغُ ِغ اٌجٍل ا١ٌّٚف .  اٌجٍل ا١ٌّٚف

 . رىب١ٌف ألً ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛظف 

 . )ٓاِىب١ٔخ اٌزول١خ )اٌّٛظف١ٓ اٌّؾ١١ٍ 

  االٍزغبثخ ٌٚغٛٛ اٌؾىِٛخ ا١ٌّٚفخ

 )اٌزٛظ١ف اٌّؾٍٟ( .

 . ٕؼٛثخ اٌولبثخ ػٍٝ ػًّ اٌّٛظف 

 . ٕؼٛثخ االرٖبي 

  ٓٙؼف فوٓ اٌؼًّ أِبَ اٌّٛظف١

 ٚاٌؼّبي اٌّؾ١١ٍٓ .

 ِلهاء ك١١ٌٚٓ .  اٌجٍل اٌضبٌش

 . ألً وٍفخ 

 . ؽَب١ٍخ اٌجٍل ا١ٌّٚف 

 . ِٕٓبفَخ اٌّٛا١ٕٛٓ اٌّؾ١١ٍ 
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 :رٛافو٘ب فٟ اٌّل٠و اٌّوّؼ ٌٍؼًّ اٌلٌٟٚ ِب٠ٍِٟٓ اوضو اٌّٙبهاد ا١ّ٘ٗ ٚاٌزٟ ٠غت *

 اٌملهح ػٍٝ اٌزله٠ت-أ

 اٌملهٖ ػٍٝ اٌزٕظ١ُ-ة

 اٌملهح اٌّب١ٌٗ-ط

 اٌملهٖ ػٍٝ االرٖبي-ك

 

 ٜ اٌلٌٟٚ ثغ٘ إٌظو ػٓ ع١َٕبرُٙ ِوؽٍخ.......... ، رجلأ رجؾش ػٓ ِلهاء ِلهث١ٓ ٌٍؼًّ ػٍٝ اٌَّزٛ ػٕلِب رًٖ اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد*

 إٌّٛ-أ

 اٌؼٌّٛخ-ة

 إٌٚظ اإلٔزبعٟ-ط

 اٌزْجغ-ك

 

 

 :اٌّٙبهاد اٌلل١مٗ ٌٍّل٠و اٌلٌٟٚ اٌّغزوة أٞ اٌّٙبهاد اٌزب١ٌٗ رؼزجو ِٓ ّٙٓ *

 اٌىفبءح اٌٛظ١ف١ٗ -أ

 االفو٠ٓ اٌملهٖ ػٍٝ اٌزؾلس ِغ-ة

 ِٙبهاد اٌٖجو ٚاالٕغبء-ط

 لبث١ٍٗ اٌزى١ف االٍوٞ-ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االرٖبي . ٟ٘ اٌملهح ػٍِٝٓ أوضو اٌّٙبهاد أ١ّ٘خ فٟ اٌّٛظف اٚ اٌّل٠و اٌّوّؼ ٌٍؼًّ فٟ ُ.َ.ط 

 ِٓ اٌّٙبهاد اٌلل١مخ ٚاٌّّٙخ ٌٍّل٠و اٌلٌٟٚ اٌّغزوة :

 ِٙبهاد االرٖبي ٚاٌٖجو ٚاإلٕغبء .

 اٌٝ عبٔت ِٙبهاد أفوح ِضً :

 اٌىفبءح اٌٛظ١ف١خ .-

 اٌملهح ػٍٝ اٌزؾلس ِغ االفو٠ٓ ٚثٕبء ػاللبد ِؼُٙ .-

 اٌٍغبد االعٕج١خ .اٌزؾىُ فٟ -

 لبث١ٍخ اٌزى١١ف االٍوٞ ِٓ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ-

رٕزمً اٌْووخ اٌٝ اٌزبثؼخ ٌٙب . ٌّٚب  ٔالؽع اْ اِبَ ُ.َ.ط ثلائً ػل٠لح ٌزؾم١ك االرٖبي اٌفؼبي ثبٌْووخ

 رجلأ فٟ اٌجؾش ػٓ : Globalization ِوؽٍخ اٌؼٌّٛخ

 ِلهاء ِلهث١ٓ ٌٍؼًّ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌلٌٟٚ ثغ٘ إٌظو ػٓ ع١َٕزُٙ *. 
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 *ّبٍِخ اٌٍّقٔ*ػْو اٌضب١ٔخ اٌّؾبٙوح                               

 

 ٌإلكاهح اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ ّم١ٓ أٍب١١ٍٓ ّ٘ب :*

 ر٠ًّٛ اٌْووبد ٚ اكاهح االٍزضّبه-أ

  اكاهح االٍزضّبه ٚ رؼظ١ُ األهثبػ-ة

  فزؼ أٍٛاق عل٠لح ٚ رؼظ١ُ األهثبػ-ط

  ر٠ًّٛ اٌْووبد ٚ فزؼ أٍٛاق عل٠لح-ك

 

 :٘ٛ اٌّزبؽخ األِٛاي ثبكاهح ٠ؼٕٟ اٌنٞ اٌّب١ٌخ اإلكاهح عبٔت*

 :ػٓ اٌّب١ٌخ اإلكاهح ّٙٓ اٌّزبؽخ األِٛاي ثبكاهح اٌّزؼٍك اٌْك ٠ؼجو*

 ـ :ث خٌٍْوو خِٛاي اٌّزبؽالكاهح اٌزٟ رؼٕٟ ثبكاهح ااالرَّٟ *

 اٌْووبد ر٠ًّٛ -أ
 اٌّْوٚػبد ر٠ًّٛ-ة 
 االٍزضّبه اكاهح-ط 
 اٌّب١ٌخ اإلكاهح-ك 

 

 عبٔت ِٓ اإلكاهح اٌّب١ٌخ ٟٚ٘ رؼٕٟ ثـاكاهح االٍزضّبه رؼزجو *

 ر٠ًّٛ اٌْووبد  -أ

 اكاهح االِٛاي  -ة

 اكاهح االٍزضّبه  -ط

 ر٠ًّٛ اٌّْوٚػبد -ك

  

 : أٍجبة افزالف إٌظُ اٌّؾبٍج١خ*

 ثبٌّؾزٜٛ ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ*فبهعٟ غ١و ِٛعٛك *

 .افزالف إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخ-أ 
 .افزالف ِؼلالد اٌزٚقُ-ة 
 .افالف ا١ٌٌّّٛٓ -ط 
 .ع١ّغ ِب ٍجك -ك 

 

: روعّخ اٌؼّالد رؼل أؽل اٌّْبوً اٌّطوٚؽخ اِبَ*  

  أ-اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ 
اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ-ة   

اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد-ط   
اٌج١ئخ اٌّب١ٌخ-ك   

 

 رٛؽ١ل اٌؼّالد ٚاٌؾَبثبد ِٚؼبٍِخ اٌْٙوح ِٓ أُ٘ اٌّْبوً اٌّطوٚؽخ أِبَ :اْ *

 اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ-أ

 إٌظُ اٌّؾبٍج١خ-ة

 اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ-ط

   ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ-ك

 

 *فبهعٟ غ١و ِٛعٛك ثبٌّؾزٜٛ ِٓ اٍئٍخ االٔزظبَ*: اٌٚو٠جٟ ػٕلِب٠ؾلس االىكٚاط *

 .اٌزبثؼخ ٙوائت ػٓ كفٍٙب فٟ اٌجٍل ا١ٌّٚف ٚرلفغ اٌْووخ األَ ٌٍجٍل األَ ٙوائت ِّضٍخ ػٓ ٔفٌ اٌلفًرلفغ اٌْووخ اٌقبهع١خ  -أ 
 .االىكٚاط ث١ٓ اٌجٍلاْ ٌٚزْغ١غ االٍزضّبه ٌّٕغ-ة 
 .أ + ة-ط 
 .ع١ّغ ِب ٍجك-ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتعلك اإلدارة المالٌة بإٌجاد األموال الكفٌلة مفهوم اإلدارة المالٌة :.1
الرأسمالٌة والتشغٌلٌة بؤلل تكلفة وإدارة األموال الموجودة بتموٌل العملٌات 

 بحٌث تحمك دخال وتكون متاحة عند الحاجة فً ذات الولت .
 شمٌن أساسٌٌن : فإن لإلدارة المالٌة الدولٌةمن هنا 
 . بتموٌل الشركاتٌتعلك بإٌجاد األموال أو ما ٌسمى  األول :(1
 بإدارة االستثمارأو ما ٌسمى  المتاحةبإدارة هذه األموال ٌتعلك  الثانً :(2
. 

 
إذا ما لدمنا مفهوم اإلدارة المالٌة بمعطٌات دولٌة اإلدارة المالٌة الدولٌة :.2

فان العملٌة ستكون أكثر تعمٌدا وذلن مثال لوجود عمالت مختلفة وسلطات 
نمدٌة مختلفة وأسعار فائدة مختلفة وبالتالً تكلفة رأس مال وبورصات 

 مختلفة مما ٌعطً لهذه اإلدارة بعدا مختلفا . مختلفة ونظم

 

 .المحاسبة فً األعمال الدولٌة :3
إن االرتباط وثٌك بٌن المحاسبة والمالٌة الدولٌة الن هذه األخٌرة تموم على لاعدة 

 علما أن لكل منها وظٌفة مختلفة .البٌانات التً توفرها المحاسبة 
 لدٌنا: المشاكل المطروحة أمام المحاسبة الدولٌةومن 

 . ترجمة العمالت(1
 توحٌد الحسابات .(2
 معاملة اسم الشهرة .(3
 تفاصٌل العملٌات المحاسبٌة المطلوبة تختلف عبر الدول .(4
 التضخم ...(5

 

 الضرائب فً البٌئة الدولٌة :.4
 االزدواج الضرٌبً .لضٌة (1
 االتفالٌات الضرٌبٌة .(2
 الضرائب المحلٌة والضرائب الدولٌة .(3
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 : الدولٌة الشركات تموٌل مصادر ضمن ٌدخل ال التالٌة العوامل حدأ*

   بالدٌن التموٌل- أ

   المساهمٌن خالل من التموٌل- ب

  لألموال الداخلٌة المصادر- ج

 الدولً البنن- د

 

 :ِٖبكه  ر٠ًّٛ اٌْووبد  اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌٗ ٠لفً ّٙٓاؽل *

 اٌز٠ًّٛ اٌؼ١ٕٟ-أ

 اٌز٠ًّٛ ِٓ فالي ؽمٛق اٌَّب١ّ٘ٓ-ة

 اٌز٠ًّٛ اٌّبكٞ -ط

 اٌز٠ًّٛ ِٓ ثٕٛن ؽى١ِٛٗ-ك
 

 :أٔٗ اٌل١ٌٚخ اٌج١ئخ فٟ ل٠ٓثبٌ اٌز٠ًّٛ ػٓ ٠ؼوف*

 اٌز٠ًّٛ ثبٌل٠ٓ فٟ اٌج١ئخ اٌل١ٌٚخ ػبكح ِب*

 األف١وح ا٢ٚٔخ فٟ ػ١ٍٗ االػزّبك فلهعخ أقفبٙب ٠ْٙل -أ
 ِْٚزمبرٙب إٌَلاد فالي ِٓ أٚ ِجبّوح ٌجٕٛناا فالي ِٓ ٠زُ -ة
 اٌل١ٌٚخ اٌجٛهٕبد فٟ اٌّطوٚؽخ األٍُٙ فالي ِٓ ٠زُ -ط
 اٌّبي ٚهأً اٌل٠ٓ ث١ٓ ر١ٌٛفخ فالي ِٓ ٠زُ-ك 

 

 ػٕلِب ٠زُ اٌز٠ًّٛ ِٓ فالي اٌجٕٛن ِجبّوح أٚ إٌَلاد ِْٚزمبرٙب*

 ٠َّٝ :فبْ مٌه 

 اٌز٠ًّٛ ِٓ فالي ؽمٛق ػّالء اٌجٕٛن-أ

 اٌز٠ًّٛ ثبٌل٠ٓ-ة

 اٌز٠ًّٛ ِٓ فالي ؽمٛق اٌَّب١ّ٘ٓ-ط

 اٌز٠ًّٛ إٌملٞ-ك

 

 % :90ِٓ اٌلٚي اٌزب١ٌخ رًٖ ف١ٙب َٔجخ اٌل٠ْٛ فٟ ر٠ًّٛ األٕٛي *

 ا١ٌبثبْ-أ

 ثو٠طب١ٔب-ة

 اٌّب١ٔب-ط

 أِو٠ىب -ك

 

 

 

 

 

 

 ٠قٔ ف١ّب )رٙزُ أوضو( أػ١ٕٙب رٚغ اٌْووبد فبْ اٌَّب١ّ٘ٓ ثؾمٛق اٌز٠ًّٛ ٌٖبٌؼ ل٠ٛخ اػزّبك٠خ كهعخ ٕ٘بن ؽ١ش اٌغوث١خ اٌلٚي فٟ*

 :ػٍٝ اٌز٠ًّٛ
 اٌّؾ١ٍخ اٌزغبه٠خ اٌجٕٛن-أ 

 اٌجٛهٕخ-ة 

 اٌل١ٌٚخ اٌجٕٛن-ط 

 األَ ٌجٍلأٙب اٌّووي٠خ اٌجٕٛن-ك 

 

 :أِو ٘ٛ اٌوئ١ٌ ِمو٘ب فبهط اٌلٚي ثٛهٕبد فٟ أٍّٙٙب ثطوػ اٌْووبد ل١بَ*

 ك١ٌٚب وج١و ثْىً ٍِٚؾٛظ اػز١بكٞ -أ

 ثؼ١ل ىِٓ ِٕن ِزلاٚي -ة
 اإلٛبه ٘نا ّٙٓ اٌّطوٚؽخ األِٛاي ؽغُ ثٚقبِخ ٠ز١ّي -ط
 َٔج١ب ل١ًٍ ٚؽغّٗ ثلا٠زٗ فٟ -ك

 

 :أِو ٘ٛ اٌوئ١ٌ ِمو٘ب فبهط اٌلٚي ثٛهٕبد فٟ أٍّٙٙب ٠طوػ اٌْووبد ل١بَ اْ*

 ثلا٠برٗ فٟ ٠ياي ال -أ

 ك١ٌٚب وج١و ثْىً ٍِؾٛظ -ة
 ثؼ١ل أِل ِٕن ِزلاٚي -ط
 ٌاٌوئ١ ِمو٘ب فبهط أٍّٙٙب ٛوؽذ ّووبد ٕ٘بن ١ٌٌ -ك

 

 *تموٌل الشركات دولٌاً:
 التموٌل بالدٌن :.1  
 التموٌل بالدٌن إما من خالل البنون مباشرة أو من خالل السندات ٌتم

 . ومشتماتها
 وبفعل التطورات الحاصلة فً البٌئة المالٌة فمد ارتفع هذا النوع من

 .الدٌون
 الشركات أن تبحث عن المروض فً أماكن بعٌدة لمد أصبح بإمكان

 خالف بلدها األصلً عبر بنون عالمٌة ومحلٌة .
 كما أصبح بإمكانها طرح سندات ممومة بعمالت متداولة فً أكثر من

 سوق خالف بلدها األصلً .
 إن ندرة رأس المال حسب ما ٌرى بعض االلتصادٌٌن لم تعد عائما

حٌث ٌمكن جمع األموال من أماكن عدٌدة  أمام أٌة فكرة جٌدة فً أي بلد
 خارج ممر الشركة .

 التموٌل من خالل حموق المساهمٌن :.2
 تمول الشركات أصولها من تولٌفة من الدٌن ورأس المال أي ما ٌمدمه

 المساهمون .
 ًوتختلف نسبة الدٌون فً تموٌل األصول بٌن البلدان، إذ تصل ف

حٌث هنان درجة اعتمادٌة لوٌة بٌن  البنون  %31الٌابان مثال 
 والشركات مما ٌجعل إرضاء البنن أهم فً ذهن اإلدارة .

 لمساهمٌنا فً الدول الغربٌة لصالح التموٌل بحموقبٌنما تمل النسبة 
 . لذا تضع الشركات أعٌنها على البورصة% 51التً تفوق 

 لٌام الشركات بطرح أسهمها فً بورصات الدول خارج أما من حٌث
 فما ٌزال فً بداٌته وحجمه للٌل نسبٌا .ممرها الرئٌس 

 المصادر الداخلٌة لألموال :.3
 مثلما تستطٌع اإلدارة محلٌا تحرٌن األموال بٌن إداراتها، هنان فرصة

أكبر على المستوى الدولً حٌث توجد حاجة لدى بعض الفروع 
أخرى، ومن واجب اإلدارة العلٌا أحٌانا تشجٌع ذلن بل وفوائض لدى 

 وفرضه بٌن شركاتها .
 لد ٌؤخذ ذلن عدة أشكال، فمجرد تؤجٌل الدفع بٌن الشركات التابعة فٌه

 منفعة للشركتٌن الزمٌلتٌن التابعتٌن للشركة متعددة الجنسٌات .
 إدارة التدفك النمدي :.4
 المالٌة تعنً التدبٌر والتحكم فً لمد علمنا فٌما سبك بؤن اإلدارة

الموارد المالٌة للشركة، وهدفها هو المحافظة على سٌولة الشركة فً 
 سعٌها لتحمٌك أهدافها  وجنً أرباح من األصول المالٌة .

 على اإلدارة إذن أن تعمل لتكامل التدفك النمدي مع االحتٌاجات
بذلن تتمكن من المستمبلٌة للتؤكد من أن المال متوفر عند الحاجة و

تموٌل نشاطاتها دون تولف وبؤلل تكلفة بما فً ذلن طبعا تكلفة 
 الفرصة البدٌلة .
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 :ك١ٌٚب اٌؼبًِ اٌّبي هأً اكاهح رؼمل فٟ ٠َبُ٘ ال اٌنٞ األِو*

 اٌزٚقُ ِؼلالد رجب٠ٓ -أ
 اٌؼّالد أٍؼبه فٟ اٌزغ١و -ة

 ٚاؽلح ثؼٍّخ اٌْووخ ف١ٙب رْٕٜ اٌزٟ اٌجٍلاْ ِغّٛع ػّالد اهرجبٛ -ط
 ث١ٓ ِب األهثبػ رؾ٠ًٛ ػٍٝ ل١ٛكا رٚغ ١ٌَبٍبد اٌؾىِٛبد اػزّبك-ك

 اٌْووبد فوٚع     
 

 اْ افزالف ِؼلالد اٌزٚقُ ٚاٌزغ١١و فٟ أٍؼبه اٌؼّالد ٠ئكٞ مٌه اٌٝ........اكاهح هأً اٌّبي اٌؼبًِ ػجو اٌجٍلاْ:*

 ا١ٙٔبه-أ

 ٙؼف-ة

 رْزذ-ط

 رؼمل-ك

 

 :فالي ِٓ فوٚػٙب ث١ٓ  األِٛاي ٌزؾ٠ًٛ اٌل١ٌٚخ اٌْووبد رٕزٙغٗ اٌنٞ اٌزؾ٠ًٛ ٍؼو ٠زُ*

 رٚقّٙب ١ٌٌٚ األٍؼبه رقف١٘- أ

 رٚقّٙب أٚ األٍؼبه رقف١٘ -ة
 رقف١ٚٙب ١ٌٌٚ األٍؼبه رٚق١ُ -ط
 فوٚػٙب ث١ٓ ٌٍزجبكي وؤٍبً اٌّزلاٌٚخ اٌَٛق أٍؼبه اػزّبك- ك

 

 

 

 

 :أٔٗ األٍؼبه فٟ قُاٌزٚ ػٓ ٠ؼوف*

  :األٍؼبه ٟف اٌزٚقُ*

 رٚؾُ االٍؼبه ػبكح:*

 اٌقَٖٛ ػتء ٠وفغ -أ
 االلزواٗ ػٍٝ اٌْووبد ٠ْغغ ال- ة
 اٌّب١ٌخ األٕٛي ل١ّخ ِٓ ٠ٕقو- ط
 غ١و٘ب كْٚ ِؼ١ٕخ ثٍلٔب ٠ٌّ- ك

 

 ٠ٕقو.....ِٓ ل١ّخ األٕٛي اٌّب١ٌخ فٟ اٌٛلذ اٌنٞ*

 :  ٠مًٍ فٟ ِٓ ػتء اٌقَٖٛ ٠ْٚغغ االلزواٗ 

فطو اٌؼّالد-أ   
 ة-اٌزٚقُ 

ٍؼو اٌٖوف-ط   
رؾو٠ه األِٛاي-ك    

 

 

 

 ان التغٌر فً أسعار العمالت ٌإدي إلى ثالثة أنواع من االنكشافات هً :*

   المحاسبً ، المالً ، التجاري-ا
  المحاسبً ، التبادل ، االلتصادي-ب
  ، المالًااللتصادي ، التبادل -ج
 االلتصادي ، التجاري ، المحاسبً-د
 
 

 إدارة التدفك النمدي :.3
 ًالتدبٌر والتحكم فً لمد علمنا فٌما سبك بؤن اإلدارة المالٌة تعن

الموارد المالٌة للشركة، وهدفها هو المحافظة على سٌولة الشركة فً 
 سعٌها لتحمٌك أهدافها  وجنً أرباح من األصول المالٌة .

 على اإلدارة إذن أن تعمل لتكامل التدفك النمدي مع االحتٌاجات
 المستمبلٌة للتؤكد من أن المال متوفر عند الحاجة وبذلن تتمكن من
تموٌل نشاطاتها دون تولف وبؤلل تكلفة بما فً ذلن طبعا تكلفة الفرصة 

 البدٌلة .

 

 المصادر الداخلٌة لألموال :.4
 مثلما تستطٌع اإلدارة محلٌا تحرٌن األموال بٌن إداراتها، هنان فرصة

أكبر على المستوى الدولً حٌث توجد حاجة لدى بعض الفروع وفوائض 
اإلدارة العلٌا أحٌانا تشجٌع ذلن بل وفرضه بٌن لدى أخرى، ومن واجب 

 شركاتها .
 لد ٌؤخذ ذلن عدة أشكال، فمجرد تؤجٌل الدفع بٌن الشركات التابعة فٌه

 منفعة للشركتٌن الزمٌلتٌن التابعتٌن للشركة متعددة الجنسٌات .

 
 إدارة رأس المال العامل :

 ٌشمل رأس المال العامل النمد باسم الشركة لدى البنون والمخزون
 السلعً والحسابات المدٌنة )تحت التحصٌل( والحسابات الدائنة.

 إدارة رأس المال العامل عبر البلدان بسبب الموانٌن الحكومٌة تتعمد
وبسبب اختالف معدالت التضخم والتغٌٌر التً تضع لٌودا على التحوٌل 

 فً أسعار العمالت .

 

! لو كانت الموانٌن تمنع أو تحد من تحوٌل األرباح 
 فهنان وسائل أخرى تتبعها الشركات لتحوٌل األموال كـ :

 مصارٌف إدارٌة 
 أو أتاوات على ألساط فنٌة 
 بحٌث ٌتم الذي تتماضاه شركة تابعة من أخرى تابعة  سعر التحوٌلأو باستعمال

بغرض دعم أحد  التحوٌل من خالل تضخٌم األسعار وحتى من خالل تدنٌتها
 الطرفٌن .

 

 ثالثاً : إدارة مخاطر التضخم والعمالت والمحافظ االستثمارٌة : 
 إدارة مخاطر التضخم :.1
 لٌس هنان لطر ال ٌعانً من تضخم فً األسعار الداخلٌة مهما كانت درجة التضخم بل إن

 % فً العام( .5ٌعرف بؤنه تضخم طفٌف )ألل من  استمرار األسعار صار
فً الولت الذي ٌملل فٌه من عبء الخصوم مشجعا  ٌنخر التضخم من لٌمة األصول المالٌة

 بذلن االلتراض مالم تلغ نسب الفوائد جاذبٌته .
 األلطار التً تعانً من معدالت تضخم عالٌة هً فً العادة صاحبة عملة متدهورة الموة

 الشرائٌة داخلٌا ومن ثم خارجٌا . 
 رد الفعل الطبٌعً فً حالة التضخم ٌتمثل فً إخراج العملة بسرعة من المطر صاحب

خم) العمار وما التضخم العالً أو استثمارها داخله لكن فً أصول عٌنٌة ال تتؤثر سلبا بالتض
 شابه( إذا كان إخراج األموال صعبا .

 هنان أٌضا اللجوء إلى رفع أسعار المنتجات عند ارتفاع أسعار المدخالت أو اللجوء لحلول
 مختلفة)تغٌٌر النوعٌة، المكونات، الحجم..( .

ٌط محاربة آثار التضخم تمتضً المدرة على التنبإ بمعدالته وذلن جزء من اإلدارة والتخط
 فً مجاالت كثٌرة .
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 ػٍّخ ِٓ اٌّب١ٌخ اٌج١بٔبد روعّخ ػٕل اٌؾبًٕ اٌزغ١و ٠ؼجو*

 :ػٓ أفوٜ ػٍّخ أ٠خ أٚ اٌّمو ػٍّخ اٌٝ ا١ٌّٚف اٌجٍل 
 اٌّؾبٍجٟ االٔىْبف -أ

 االلزٖبكٞ االٔىْبف -ة
 اٌزجبكي أىْبف -ط
 اٌزؾ٠ًٛ ٍؼو -ك

 

 فٟ اٌزغ١و ٠ئصو ػٕلِب وىً اٌْووخ ل١ّخ فٟ اٌزغ١و ٠ؼجو*

 :ػٓ اٌَّزمج١ٍخ ػ١ٍّبرٙب ػٍٝ اٌؼٍّخ ٍؼو 

 ٠َّٝ االٔىْبف اٌنٞ ٠ئصو اٌزغ١و فٟ ٍؼو اٌؼٍّخ ػٍٝ *

 اٌَّزمج١ٍخ :اٌؼ١ٍّبد 
 االلزٖبكٞ االٔىْبف - أ

 اٌّؾبٍجٟ االٔىْبف - ة
 اٌزوعّخ أىْبف-  ط
 اٌزجبكي أىْبف - ك

 

 

 

 

 المبلغ فٌه والذي ٌتغٌر  المدٌنة او الدائنة الحسابات لٌمة فٌه تتغٌر الذي االنكشاف ذلن وهو.............  ٌسمى ما االنكشافات أنواع من*

 السداد: ساعة تحٌن عندما المستلم أو المدفوع

ٌسمى االنكشاف الذي تتغٌر فٌه لٌمة الحسابات الدائنة والمدٌنة والمبلغ المدفوع او المستلم عندما تحٌن ساعة السداد بسبب تغٌر سعر *

   العملة بـ :
 التبادل انكشاف- أ

  المحاسبً االنكشاف- ب

  االلتصادي االنكشاف- ج

 المالً االنكشاف- د
 
 

 

 :االٍزضّبه٠خ اٌّؾبفع فٟ اٍزضّبهارٙب ثز٠ٕٛغ اٌل١ٌٚخ اٌْووبد رمَٛ*

 اٌقَبهح ِقبٛو رم١ًٍ ثٙلف -أ
 اٌّطٍك اٌوثؼ ٌزؾم١ك -ة
 اٌَٛل١خ اٌؾٖخ ٌي٠بكح -ط
 اٌَٛق ػٍٝ ١ٌٍَطوح-ك 

 

 :وٍّب اٌؾبفظخ اٍزضّبه ف١ٙب زضّواٌَّ اٌْووبد ػلك ىاك وٍّب*

 :وٍّب اٌؾبفظخ االٍزضّبه٠خ اٍزضّبه ف١ٙب اٌَّزضّو اٌْووبد ػلك ىاك وٍّب*

 اٌلفً اهرفغ -أ
 اٌلفً اٍزمو -ة
 اٌلفً أقف٘ - ط

 اٌّقبٛو اهرفؼذ-  ك

 

 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة المحافظ االستثمارٌة الدولٌة :.3
 تملٌل مثلما توصلت نظرٌة المحفظة االستثمارٌة محلٌا إلى أن

كذلن أثبتت الدراسات  المخاطر ٌمتضً تنوٌع المحفظة االستثمارٌة،
أنه من األفٌد للمستثمر أن تتضمن حافظته االستثمارٌة أورالا 

 مالٌة)أسهم وسندات( خارجٌة متنوعة .
 ًكلما زاد عدد الشركات المستثمر فٌها فً أنه مٌزة التنوٌع ه

إلى أن تصل إلى حد ال  الحافظة كلما استمر الدخل وتدنت المخاطر
 تنخفض بعده .

المثالً للحافظة، وكم ٌنبغً أن ٌكون خارجٌا، وكم  أما الشكل
ٌنبغً أن ٌكون محلٌا، فهنان أسالٌب وطرق ومإشرات خاصة 

 تساعد فً هذا المجال .

 

 مخاطر تملب أسعار صرف العمالت :.2
 انتهى عهد العمالت ذات األسعار الثابتة وأصبح كثٌر منها ٌتغٌر من ٌوم لٌوم، وبٌنما

ٌإدي احتمال  تسعى السلطات لجعل أسعار عمالتها مستمرة ٌبمى خطر التملب لائما؛
 هً : ثالثة أنواع من االنكشافاتالتغٌر فً أسعار العمالت إلى 

 االنكشاف المحاسبً :(1
عملة البلد )الحسابات الختامٌة( من وهو ما ٌحدث عند ترجمة البٌانات المالٌة

فً الولت الذي تكون فٌه لٌمة هذه  المضٌف إلى عملة الممر أو أٌة عملة أخرى
 العمالت أمام بعضها البعض لد تغٌرت

 ًتمود الترجمة إلى ربح أو خسارة عند لٌام الشركة األم بإعداد بٌاناتها الموحدة ف
 نهاٌة السنة المالٌة أو حتى لبل ذلن) ال ٌتعلك األمر بتدفك نمدي حمٌمً( .

 ٌمكن ترحٌل األرباح والخسائر إما إلى حساب اعتمادا على الطرٌمة المحاسبٌة المتبعة
 األرباح والخسائر أو إلى حساب خاص .

 االنكشاف االلتصادي :(2
. تتغٌر لٌمة الشركة ككل عندما ٌإثر التغٌر فً سعر العملة على عملٌاتها المستمبلٌة 
 مثاله أن ٌصبح التصدٌر الذي تعتمد علٌه الشركة غٌر مجد الرتفاع أسعار السلعة

المصدرة فً سولها بؤن ٌرتفع سعر الدوالر مثال وتجد الشركات األمرٌكٌة المصدرة 
أنها فمدت مٌزتها التنافسٌة إذا كانت تصدر من داخل الوالٌات المتحدة وبذلن تمل 

 لٌمتها المستمبلٌة .

 

هو التغٌر فً لٌمة الحسابات الدائنة أو المدٌنة والذي فٌه ٌتغٌر :انكشاف التبادل (3
بٌن المبلغ المدفوع أو المستلم عندما تحٌن ساعة السداد بسبب تغٌر سعر العملة ما 

 ولت االلتزام وولت السداد .
 أي أن األمر ٌتعلك بحسابات للشركة تحت التحصٌل بعملة أجنبٌة نشؤت بتبادل تجاري

 أو معامالت فً الخارج .

 

 هً : أربعة بنود رئٌسٌةتتضمن إدارة مخاطر أسعار العمالت إدارة مخاطر أسعار العمالت :.2 *إضافة*
 تصمٌم وتنفٌذ نظام معلومات ٌرصد وٌتابع االنكشاف وأسعار العمالت .(2 تحدٌد ولٌاس حجم االنكشاف .(1
 تحدٌد من المسإول عن تنفٌذ االستراتٌجٌة .(4 وضع استراتٌجٌة للحماٌة من االنكشاف .(3
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 *اهعؼٛا ٌٍٍّقٔ*اٌّؾبٙوح اٌضبٌضخ ػْو
 

 :ان من اختصاص........هو الوصول إلى المستهلن الدولً واكتشاف حاجاته ورغباته والعمل على اشباعها بمستوى أفضل من المنافسٌن*

   الشركة الدولٌة-أ
  الشركة متعددة الجنسٌات-ب
  التسوٌك الدولً-ج
  التجارة االلكترونٌة-د

 

 

 رٕلهط ِقبٛو اٌزٚقُ ِٚؼلالد اٌفبئلح ّٙٓ اٌّقبٛو:*

 اٌزغبه٠خ-أ

 اٌّب١ٌخ-ة

 اٌل١ٌٚخ-ط

 اٌمب١ٔٛٔخ-ك

 

 أؽل اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌخ ال ٠لفً ّٙٓ أٚعٗ اٌزْبثٗ ث١ٓ اٌز٠َٛك اٌلٌٟٚ ٚاٌز٠َٛك اٌّؾٍٟ:*

   األٍٛاقٔٛع -أ

  األكٚاد-ة

  إٌظو٠بد-ط

 اٌزم١ٕبد-ك

 

 

 

 

 

 

 الدولً: للتسوٌك بالنسبة........  سٌاسات إحدى تعد والسالمة واألمن بالجودة الخالصة المعاٌٌر حتراما*

 :اعتبارات البٌئة تعتبر أحد أهم سٌاسات المزٌج التسوٌمً الدولً والتً تندرج ضمن سٌاسة*

 : رؼزجو رم١ٕخ االٔزبط أؽلٜ ١ٍبٍبد ....ثبٌَٕجخ ٌٍز٠َٛك اٌلٌٟٚ*

 اٌزَؼ١و-أ

  اٌزو٠ٚظ-ة 
  إٌّزظ-ط 

  اٌّىبْ-ك 

 

 ػبكح ِب رئصو ٛٛي لٕٛاد اٌزٛى٠غ ثفؼً اٌٍٛطبء ػٍٝ : *

 عٛكح اٌٍَؼخ-أ

 أزْبه اٌٍَؼخ-ة

 ّىً اٌٍَؼخ-ط

 ٍؼو اٌٍَؼخ-ك

  

 

 : أؽل اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ ال ٠ّضً إٌّبٛك اٌزغبه٠خ اٌؾوح*

 اٌغ١َٕبدرؼزجو ٍِى١زٙب ِزؼلكح -أ

 رَزف١ل ِٓ اإلػفبءاد اٌغّوو١خ -ة

 ِٕطمخ غ١و ِؤٌ٘ٛخ ثبٌَىبْ-ط

 رمغ ّٙٓ ١ِٕبء ثؾوٞ أٚ ِطبه عٛٞ-ك

 

 

 : ٚغب٠برٙب اٌؾوح إٌّبٛك أ٘لاف ِٓ*

 اٌٖبكهاد ى٠بكح فالي ِٓ االعٕجٟ إٌمل رٛف١و -أ
 اٌجؼ٘ ثؼٚٙب ِغ اٌلٚي هثٜ- ة
 األعٕج١خ اٌلٚي ػٓ االٍزغٕبء- ط

 موو َ ع١ّغ -ك

 

 

 

 التسوٌمً الدولً :سٌاسات المزٌج 
الدولً فً األسواق الدولٌة عنها  سٌاسات المزٌج التسوٌمًتختلف 

 فً األسواق المحلٌة وكمثال على ذلن لدٌنا:
  لسٌاسة المنتج :بالنسبة (1

 وٌمكن أن نالحظ هذا االختالفات خاصة على مستوى : 

. اختالف التصامٌم باختالف األذواق والثمافات 

. تمنٌة اإلنتاج 

. ) ًاعتبارات البٌئة ) فً لضاٌا التلوث البٌئ 

. احترام بعض المعاٌٌر الخاصة بالجودة واألمن والسالمة ..الخ 
 

 النسبة لسٌاسات التسعٌر : ب(2 *اضافة*

. تدخل الحكومات بؤسالٌب مختلفة فً تحدٌد األسعار 

. تنوع األسواق وانعكاساتها على الطلب وبالتالً على السعر 

. التؤثر بؤسعار العمالت 

 لنوات التوزٌعٌة وتؤثٌراتها بفعل الوسطاء على السعر .طول 

 

 اػزجبه إٌّطمخ اٌزغبه٠خ اٌؾوح ثّضبثخ ِٕبٛك:

 عغواف١خ ٚ ِؼيٌٚخ ٚ غ١و ِؤٍ٘خ ثبٌَىبْ -

 رمغ ّٙٓ ١ِٕبء ثؾوٞ أٚ ِطبإ عٛٞ اٚ ػٍٝ ِموثخ ِٕٗ  -

رىْٛ ِقٖٖٗ ٌالٍزقلاَ ِٓ لجً اٌزغبه ٚ اٌَّزضّو٠ٓ ٌّّبهٍخ -

 ْٔبٛبرُٙ ف١ٙب فٟ ؽلٚك  ٖٔٛٓ لبْٔٛ إٌّبٛك اٌؾوح اٌزغبه٠خ 

  رَزف١ل ِٓ االػفبءاد اٌغّوو١خ -

ف١ٕخ اٚ  رلفً اٌجبٙؼٗ ٚرمبَ ف١ٙب اٌٖٕبػٗ ثلْٚ هٍَٛ عّوو١خ اٚ ل١ٛك -

 اكاه٠خ فٟٙ رمغ فبهط إٌطبق اٌغّووٟ ٚ اإلكاهٞ ٌٍلٌٚخ 

 رَزقلَ ٌزقي٠ٓ اٌجٚبئغ اٌؼبثوح ثغوٗ اٌؾفبظ ػ١ٍٙب ٚ اػبكح رٛى٠ؼٙب  -

رَّؼ ثزؤف١و كفغ هٍَٛ االٍز١واك اٚ رغٕت كفغ اٌٚوائت غ١و  -

 اٌّجبّوح ع أٔٛاع افوٜ ِٓ االْٔطخ اٌزٟ رزُ ف١ٙب

رؾم١ك أ٘لاف أٛواف اٌّجبكٌخ اٌَّزٍٙه اٌلٌٟٚ ٚ إٌّظّخ اٌل١ٌٚخ فٟ ظً ِغّٛػخ ِٓ 

 اٌم١ٛك اٌج١ئ١خ اٌقبٕخ ثج١ئخ ا٢ػّبي اٌل١ٌٚخ اٌّقبٛو:

 رغبه٠خ-/          ١ٍب١ٍخ ٚ اٌمب١ٔٛٔخ -

 ِب١ٌخ )اٌزٚقُ، أٍؼبه اٌؼّالد، ِؼلالد اٌفبئلح...(-

 االعزّبػ١خ ٚ صمبف١خ)اٌم١ُ، اٌّؼزملاد ..اٌـ (-

 اٌز٠َٛك اٌّؾٍٟ ِٓ ؽ١ش اٌفٍَفخ ٚ ا٢كٚاد ٚ اٌزم١ٕبد ٚإٌظو٠بد.ٕ٘بن رْبثٗ وج١و ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ 

ٕ٘بن ثؼ٘ اٌق١ٕٖٛبد اٌزٟ ٠ٕفوك اال ثٙب ٚ اٌزٟ روعغ أٍبٍب اٌٝ ٛج١ؼخ ِّبهٍزٗ ػٍٝ َِزٜٛ اٌج١ئخ اٌل١ٌٚخ ٠ّٚىٕٕب 

 ؽٖو٘ب فٟ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ :

 افزالف اٌّّبهٍبد ف١ّٙب . االفزالف ث١ٓ اٌَٛل١ٓ اٌّؾٍٟ ٚ اٌلٌٟٚ ٠ئكٞ ثطج١ؼخ اٌؾبي اٌٝ-

اٌؼًّ ػجو اٌؾلٚك ثبٌَٕجخ ٌألٍٛاق اٌقبهع١خ ٠َزٍيَ أْ ٕ٘بن رؾل٠بد ِقزٍفخ اعواءاد لب١ٔٛٔخ ٚاػزجبهاد ٚ ِْبوً فبٕخ -

 أٞ ِغّٛػخ ِٓ اٌّقبٛو

 ٠غت أْ ٠ٕظو ٌؼٕبٕو اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ )إٌّزظ ، اٌَؼو ، اٌزٛى٠غ ، اٌزو٠ٚظ (ِٓ ِٕظٛه كٌٟٚ-

 اٌز٠َٛك اٌلٌٟٚ :

إٌٛٛي اٌٝ اٌَّزٍٙه اٌلٌٟٚ ٚ اوزْبف ؽبعبرٗ ٚ هغجبرٗ ٚ اٌؼًّ ػٍٝ اّجبػٙب ثَّزٜٛ أفًٚ ِٓ 

 إٌّبف١َٓ ٚ ر١َٕك اٌغٙٛك ٚ إٌْبٛبد اٌز٠َٛم١خ  ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌّئٍَخ فٟ ظً اٌم١ٛك اٌج١ئ١خ اٌل١ٌٚخ 
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 رٙلف إٌّبٛك اٌؾوح اٌٝ:*

 رٛف١و إٌمل االعٕجٟ ِٓ فالي ى٠بكح اٌٛاهكاد

 اٌجؼ٘هثٜ اٌلٚي ِغ ثؼٚٙب 

 االٍزغٕبء ػٓ ِٕزغبد اٌلٚي االعٕج١خ

 رٛف١و إٌمل االعٕجٟ ِٓ فالي ى٠بكح اٌٖبكهاد
 

 

 

 

 

 

 : ِٓ األ٘لاف اٌّجبّوح اٌزب١ٌخ ال ٠لفً ّٙٓ أ٘لاف إٌّبٛك اٌؾوح ٚغب٠برٙب*

  االٍزضّبهاد األعٕج١خ عنة-أ
  رٛف١و إٌمل األعٕجٟ-ة 
 فٍك فوٓ ػًّ-ط 
 ٌٍلٌٚخرؾ١َٓ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ فٟ -ك 

 

  :ف١ٕٗ ٚاالكاه٠ٗ رؼزجو اؽل ا٘لافأٌمً اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌقجوٖ *

 إٌّبٛك اٌؾوٖ -أ

 اٌٖٕلٚق اٌلٌٟٚ-ة

 اٌجٕه اٌلٌٟٚ-ط

 ِٕظّٗ اٌزغبهٖ اٌؼب١ٌّٗ-ك

 

 *من األهداف المباشرة التالٌة ال ٌدخل ضمن أهداف المناطك الحرة وغاٌاتها : 

واإلدارٌة الفنٌة والخبرة التكنولوجٌا نمل- أ    

والخدمات النمل لطاعً تنشٌط- ب   

   ج -تعزٌز التجارة االلكترونٌة

 مختلفة مناطك فً واالجتماعٌة االلتصادٌة التنمٌة تحمٌك- د
 

 ضمن أهداف المناطك الحرة وغاٌاتها :أحد األهداف التالٌة ال ٌندرج  *

 جذب االستثمارات األجنبٌة -أ
 توفٌر النمد األجنبً-ب
 بناء عاللات سٌاسٌىة مع جمٌع دول العالم  -ج
 تحمٌك التنمٌة بكافة أنواعها فً مناطك مختلفة -د
 

 اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ ؽَت رؼو٠ف .......... ٟ٘ "ِغّٛػخ ِزىبٍِخ ِٓ ػ١ٍّبد أزبط ٚرٛى٠غ ٚر٠َٛك ٚث١غ إٌّزغبد ثٍٛبئً اٌىزو١ٔٚخ" :*

  ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ-أ

  اٌجٕه اٌلٌٟٚ-ة

  األُِ اٌّزؾلح -ط

  ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ -ك

 

 االٌىزو١ٔٚخ :أؽل اٌفٛائل اٌزب١ٌخ ال ٠ّىٓ  أْ ٠ىْٛ ّٙٓ فٛائل اٌزغبهح *

   االرٖبي اٌَو٠غ-ا

  ِؾبهثخ اٌفَبك-ة

  ر١ًَٙ ػ١ٍّخ اٌزفبٚٗ -ط

 اِىب١ٔخ اٌْواء ِٓ أٞ ِىبْ-ك
 

 

 

 :ر١ْو االؽٖبءاد اٌٝ إٌّٛ اٌىّٟ ٌزطٛه اٌزغبهٖ االٌىزو١ٔٚٗ ث١ٓ لطبػبد 

 C To C - أ

 B To B - ة

 B To C - د

 C To B - س

 

 أهداف المناطك الحرة و غاٌاتها :
 )تمدم مجموعة من الحوافز( . جذب االستثمارات األجنبٌة(1
 و ترلٌة الصادرات .تروٌج  توفٌر النمد األجنبً من خالل(2
فً الصناعات و الشركات المتوطنة بصفة  خلك فرص عمل(3

 مباشرة فٌها .
 تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة و االجتماعٌة فً مناطك مختلفة . (4
 . نمل التكنولوجٌا و الخبرة الفنٌة و اإلدارٌة(5
تعزٌز الحركة التجارٌة للبلد من خالل استخدام موارده (6

 المحلٌة .
 تنشٌط لطاعً الخدمات و النمل .(7

 

 وال االعبثز١ٓ ٕؾ١ؾخ ٚرُ اٌزٛإً ِغ اٌلوزٛه ٌٚالٍف ِبهًٍ ٌٕب اٌوك 

 اإلؽٖبءاد اٌٝ إٌّٛ اٌىّٟ ٌزطٛه اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ ث١ٓ :ر١ْو 

 B2Bلطبػبد االػّبي -

 B2C ث١ٓ االػّبي اٌَّزٍٙى١ٓ  -

 فٛائل اٌزغبهح  اإلٌىزو١ٔٚخ :

 رٛف١و اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ٌلػُ ارقبم اٌمواهاد اٌقبٕخ ثبالػّبي اٌل١ٌٚخ  -

 اٌنٞ ٔزٛاعل ف١ٗ  اِىب١ٔخ اٌْواء ِٓ اٌّىبْ -

رّى١ٓ اٌَّزٍٙه اٌؾٖٛي ع ِٕزغبد ماد عٛكح ػب١ٌخ وٕز١غخ ٌي٠بكح  -

 إٌّبفَخ فٟ االٍٛاق )اٌّؾ١ٍخ ٚ اٌل١ٌٚخ(

 ٌّٕزغبد اٌّجبّوحِؼب٠ٕخ ا -

 رّى١ٓ اٌْووبد ِٓ اٌزقف١٘ فٟ اٌزىب١ٌف اٌز٠َٛم١خ )اٌزٛى٠غ ٚ االػالْ( -

 )رم١ًٍ اٌغٙل( رًَٙ ػ١ٍّخ اٌزفبٚٗٚ رّى١ٓ االرٖبي اٌَو٠غ  -
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      ِٕن ث2002ٓ١ر١ْو اإلؽٖبءاد اٌٝ إٌّٛ اٌىّٟ ٌزطٛه اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ ػبَ *   

 ػبد األػّبيلطب -أ   

 األػّبي ٚونٌه ث١ٓ األػّبي ٚاٌَّزٍٙى١ٓ لطبػبد -ة   

 األػّبي ٚاٌَّزٍٙى١ٓ -ط   

 ِئٍَبد اٌمطبع اٌقبٓ ِٚئٍَبد اٌؼبَ -ك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصٌحة ال أحد ٌعتمد على حفظ االسئلة فمط الن الدكتور ٌغٌر ما ٌكرر ابدا و بعض االسئلة ممكن ٌكرر بس ٌغٌر الجواب  و *
 بس ٌكون من الجزئٌه الً لد جاب منها من لبل مرات ٌغٌر المطلوب بالسإال

 الملف غٌر شامل المحتوى لذلن ذاكروا المحتوى و خلصوه بعدٌن خلوه كمراجعه لكم*
مكتوب جنب بعض االسئلة من اسئلة االنتظام ٌعنً غٌر متواجدة بالمحتوى اجوبتها و جات من ملف سابك لالنتظام  *

 حالٌا مرت ترمٌن وماعاد جاب اي اسئلة من ملف االنتظام و ال ذكر شًء عنهاعطاهم اٌاه الدكتور ٌذاكرون منه لكن 
 اسؤل هللا ان ٌجعله صدلة جارٌة لجمٌع اموات المسلمٌن  ، هللا ٌوفمكم ٌارب و ٌرزلكم أعلى الدرجات .

 الملف اتعبنً بشكل فضٌع ألنً اعدت كتابته كامل من جدٌد لعدم توفر ملفات وورد للدفع السابمة
 تبت لكم االسئلة لكل محاضره حسب ترتٌب وجودها بالمحاضرهو ر

 ساعدتنً بالبحث عن بعض اجوبة المحاضرات 2مٌوشألف شكر للجمٌلة 
 ال تنسونا من دعواتكم

 سبحان ربً العظٌم  سبحان ربً و بحمده .
 جنون الحٌاه 

  فجــر~ 7341الترم الثاني تحديث وتنسيق 
 جورية  أحالم اليقظةوردة  43/7تحديث الملف لعام 

 جوآن )كتابة وحل  النموذج ندى الخالد( 2/43يث الملف لعام تحد
 ه8/5/9341انفصم االًل نٌر انقمر تبريخ : 9341تحديث انمهف نعبو 

 عهَ كتببة االسبنة نٌسيندآ انعصبميو&  ♥Zainab habibكم انشكر ل جنٌن إحسبس& 
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