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 ةيلودلا لامعالا ةرادإملادة  األوىلاملباشرة  

 يناطحقلا ميلد نب دمحمالدكتور 
 ـه٠٤٤١املباشره األوىل الفصل الثاني 

إدارة األعمال الدولية تعد من أهم المواد، إدارة األعمال هي أم العلوم اإلدارية  فهي تدرس 

المحاسبة الدولية، األعمال الدولية، إدارة التسويق الدولية، وال بد من التعرف على المواد التي 

بدأت الشركات تهتم بالتجارة الدولية، قسم،  31عمال الدولية وتنقسم إلى تدرس إدارة األ

 . نظراً ألهمية التجارة الدولية، واالستثمارواالستثمار  في أبو ظبي، 

أصبحت تعتمد على ارة األعمال الدولية إلى عقولكم، كيف يضيف حقل إد في هذا المقرر 

 ؟ (شركة متعددة الجنسيات)االستثمارات األجنبية، والشركات األجنبية ش، م ، ج 

في إدارة األعمال الدولية سوف نتعرف على أشياء كثيرة مثل الميزان التجاري، ميزان 

المدفوعات، البيان الحسابي، وكل شاردة، وواردة من الدولة، وكل ما يدخل، ويخرج منها يوضع 

 .ميزان المدفوعاتفي 

 بماذا يهتم الميزان التجاري؟ أو ميزان المدفوعات؟ -س

 (.الصادرات، والواردات)يهتم بأمرين هما  -ج

 ولماذا؟  ميزان المدفوعات، يزيد الصادرات، أم الواردات؟( يصالح)ماذا يفعل -س

 .يزيد الصادرات -ج

ت أجنبية، والعمالت األجنبية من مالالصادرات عندما تخرج تعزز الميزان التجاري، ألنها تعطي ع

شانها أن  تعزز حركة االقتصاد من خالل قوة البنك المركزي  الذي يعتمد في مخزونه على 

 .الذهب، وعلى العمالت األجنبية، والمعادن، الغالية، فتعزز العملة المحلية، هذا معنى الصادرات

، وفي حين كانت التجاري زانإذا كان هناك صادرات أعلى فيوجد عند إذا فائض يعزز المي

 . الواردات أكثر يكون هناك أكثر في عجز في الميزان التجاري

 لمة؟ ما هي العولمة؟ماذا تعني العو -س

هي إزالة الحواجز، والعوائق بين الدول، أي تسهيل تدفق السلع والخدمات، بين الدول، وجعل -ج

مثال في هذه الغرفة الكمبيوتر صنع شركة : العالم أكثر تقارب جغرافي بما تقدمه التكنولوجية 

ارب لذلك سميت القرية العالمية للتق. أمريكية، والشاشة صناعة يابانية، الطاولة صناعة صينية

. الهمبرغر، والبيتزا: العالمي في السلع، والمأكل، ومثل بعض األكالت التي أصبحت عالمية مثل

وهناك لم نعرف كيف نستغل العولمة لصالحنا، وكيف نعمل على تصريف منتجنا العربي بحيث 

 . يصبح عالمي، ولم نستغل قدراتنا، ولغتنا كما فعل الغرب
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