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 المالجٌ البجٌُالفصل الثامن 

 أوًِ: منظمات تقمل لتخرير التجارة: 

 World Trade Organizationمنظمٌ التجارة القالمجٌ: 

بقد الخرب القالمجٌ الثانجٌَ كان تفكجر مقظم الدول متجوًا خجنوا إلٍ تكوين منظمٌ للتجارة الذارججٌَ لتشججك التبادل 

 التجاري بجن الدولَ 

مَ ؽغؿطدولٌ فام  ؼػمجثاق هافانا الدافً إلٍ قجام منظمٌ للتجارةَ وقد وققتى بل إنى تم فقًّ اجتماع فً هافانا نتح فن 

إِ أن الوِيات المتخدة ذاصٌ مجلس الكونجرسَ فارض اِنـمام إلٍ المنظمٌ ذوفًا من فقدان خق اتذاذ قرارات 

 سجاديٌ لمنظمٌ ِ تسجطر فلجوا الوِيات المتخدةَ 

ً اتفاقجٌ الجات المقروفٌَ اآلن وبقد ذمسجن سنٌ من ذلكَ وفً آذر دورة للجات ولذا اكتفٍ بالقمل من ذّل اتفاقجٌ ه

مَ وافق المتقاقدون فلٍ ذلق منظمٌ التجارة القالمجٌَ غؿؿط)دورة أوروجواي( الموقك فلجوا فً مراكش فً أبريل 

م ومقرها ػؿؿطفً يناير الجديدةَ والتً قامت رسمجًا  وأصبد كل األطراف المتقاقدين فً الجات أفـاء فً المنطقٌ

 أربك موام هً: جنجف بسويسراَ وقد نصت اتفاقجٌ اإلنشاء فلٍ أن للمنظمٌ 

 

  تقديم منبر ألفـاُوا للمفاوـات التجاريٌ متقددة األطرافَ وإطار لتنفجذ نتاُجوا.  -

 إدارة إجراءات تسويٌ النزافات.  -

 إدارة آلجٌ استقراض السجاسات التجاريٌ. -

 النقد والبنك الدولججن ووكاِتوماَ من أجل تنسجق وتنالم السجاسات اِقتصاديٌ القالمجٌ. التقاون مك صندوق   -

 

 اهم مبادئ المنظمٌ: 

هذا المبدأ منصوص فلجى فً اتفاقجٌ الجات أيـًاَ : Most Favored Nationمبدأ الدولٌ األولٍ بالرفايٌ  -

ذرىَ أن تمند تلك المجزة لجمجك الدول األذرى ويقصد بى أن فلٍ أي دولٌ فـو تمند مجزة تجاريٌ لدولٌ فـو أ

 األفـاء فً المنظمٌ أيـًا. 

 

ويقصد بذلك نشر المقلومات خول القوانجن واللواُد الوطنجٌَ والممارسات : Transparencyمبدأ الشفافجٌ  -

الوطنجٌ من  الشاُقٌ التً قد تؤثر فلٍ التجارةَ وذلك بشكل واـدَ كذلك تقنً الشفافجٌ أن تقتصر خمايٌ الصنافٌ

إن القجود لجر الجمركجٌ لجر مقبولٌَ كونوا ستارًا ِ يقرف ما  المنافسٌ األجنبجٌ فلٍ القجود الجمركجٌ فقطَ خجث

 وراءه ويصقب تتبك آثارها. 

 

وهو مبدأ متـمن فً الجات أيـًاَ ويقتـً فً جوهره التزام  :National – Treatmentمبدأ المقاملٌ الوطنجٌ  -

بمند المنتح األجنبً نفس المقاملٌ الممنوخٌ للسلك المخلجٌ فلٍ صقجد التداول والتسقجر الدول األفـاء 

 والـراُب والمواصفات. 

 

 منظمٌ التجارة القالمجٌ: هجكل 

 مستويات هً :  ثّثٌمن  للمنظمٌيتكون الوجكل التنظجمً 

وينققد مره كل فامجن َ ويتكون من ممثلجن لجمجك أفـاء  المنظمٌالقلجا فً  السلطٌوالذي هً : المؤتمر الوزاري  -ط

 م َ ومازال ينققد بانتظام ؼؿؿطقد المؤتمر األول فً ديسمبر قَ وقد ان المنظمٌ

 . 

َ  الوزاريٌ بجن المؤتمرات َ ويجتمك ما الوزاريٌوالقرارات  باِتفاقجٌالذي يشرف فلٍ تنفجذ القمل المجلس القام :  -ظ

َ ويتكون المجلس من ممثلجن  التجاريٌويقمل المجلس أيـا كجواز لتسويى المنازفات َ وكالجى لمراجقى السجاسات 

و مجلس تجارة الذدمات و مجلس  مجالس فرفجٌ كمجلس تجارة السلك لجمجك الدول األفـاء َ ولوذا المجلس 

 .  الفكريٌ الملكجٌبجوانب  المتقلقٌالتجارة 
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وفات وتقمل هذه اللجان فً اداره اِتفاقجات والتمنجى ولجنى قجود موازين المدف التجارةكلجنى :  المذتلفٌاللجان  -ع

وتنخصر مواموا فً تقديم تقارير باإلجراءات التً تقوم بوا الٍ المجلس  المذتلفًٌ المجاِت فاألطراف  المتقددة

 القام . 

 : فً تمويل موازين المدفوفات منظمات تقمل  ثانجا:

  صندوق النقد الدولً :

 ألفادهَ وذلك  األمريكجٌ المتخدةوِيات لفً مدينى بريتون وودز با غغؿطفلٍ انشاء هذا الصندوق فام  الموافقٌتمت 

واِقتصاد القالمججن ويودف الصندوق الٍ  التجارةترتجب الوـك النقدي القالمً بقد انوجار نظام قافده الذهب َ وتردي 

 ذلق منظمى داُمى تقمل فلٍ : 

  ًاِقتصاديٌ التنمجٌمن اجل  الدولجٌ التجارةتشججك التقاون النقدي بجن الدول األفـاء وتجسجر التنوع والتوسك ف 

 وازدياد الدذول . 

  بجن  الجاريٌبالمقامّت  المتقلقٌالقمل فلٍ ثبات أسقار صرف القمّت ووـك نظام متقدد األطراف للمدفوفات

 الدول األفـاء .

  ًالتذلص من قجود الصرف األجنب 

  ًايديوا دون الخاجى الٍ اتذاذ مسافده الدول التً تقانً من اذتّل مجزان المدفوفات َ بوـك موارد الصندوق ف

 تدابجر انكماشجى فً اقتصادياتوا لتقصجر امد اِذتّل .

م َ بواسطى ادارتى  ضؿؿط% فً فام ضػ( بلجون دوِر امريكً َ وتمت زيادتى بضؿالصندوق المدفوع ) رأسمالكان 

بلجون دوِر َ يدير الصندوق مجلس مخافظجن من  ػظعَ وخالجا يبلغ مجموع المساهمات ( بلجونا ػغطالقلجا لجصبد )

 دولى خالجا َ  ػؾطوزراء مالجات الدول األفـاء والتً يبلغ فددها 

تساهم الدول  ن تنفجذي مديرينلمجلس المخافظجن يوجد مجلس  باإلـافٌمره كل فام َ جن تمك مجلس المخافظويج

 افتمادا فلٍ الدذل القومً والوزن التجاري لكل دولى .  مذتلفٌصندوق بنسب ال رأسمالاألفـاء فً 

 

 صندوق النقد القربً : 

 ضػظقدره  برأسمال المتخدة القربجٌومقره اماره أبو ظبً فً اِمارات  ؼؽؿطتم تأسجس صندوق النقد القربً فام 

ملجون دينار فربً  ضضضؼالخالً  ورأسمالى الذاصٌوخدات من خقوق السخب  عملجون دينار فربً والذي يقادل 

 ملجون دينار فربً  ؾؽظاطات تبلغ قريبا( ولى اختجملجار امريكً ت ؿظ.عملجون دينار فربً )  ؼؿػمصرح بى المدفوع 

فقط َ ولجس فملى فاديى َ  المركزيٌَ والدينار هو وخده خسابجى تتقامل بوا البنوك  القربجٌوتساهم فجى جمجك الدول  

يشبى الصندوق القربً صندوق النقد الدولً فً أهدافى واداراتى خجث يديره مجلس مخافظجن يجتمك مره كل فام َ 

 اما أهدافى فوً : ومدير فام يقاونى ذبراء وموظفون  تنفجذيجنمجلس مديرين و

 

 تصخجد اِذتّل فً موازين الدول األفـاء  -ط

استقرار أسقار صرف القمّت بجن األفـاء وتخقجق قابلجتوا للتخويل والقمل فلٍ ازالى القجود فلٍ المدفوفات  -ظ

 .  الذارججٌ

  القربجٌ المالجٌتطوير األسواق  -ع

  الدولجٌ واِقتصاديٌ النقديٌسجق مواقف الدول األفـاء فً مواجوى المشكّت تن -غ

 تسويى المدفوفات بجن الدول األفـاء .  -ػ
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 ستثمار : منظمات تقمل فً تمويل التنمجٌ و اِ ثالثا :

 والتقمجر :  لإلنشاءالبنك الدولً  

التً أنشئ بوا صندوق النقد  اِتفاقجٌ( وبموجب نفس غغؿطوالتقمجر فً نفس القام )  لإلنشاءالبنك الدولً  تأسجستم 

 الدولً َ 

( دولى َ ػؾطفً البنك َ وخالجا بلغ فدد الدول األفـاء ) القـويٌفً الصندوق شرط  القـويٌكما ان من شروط 

 ملجار دوِر َ  ؿؾطتقريبا َ بجنما راس المال المصرح بى يبلغ  ملجار دوِر امريكً ػ.ططالمدفوع  ورأسمالى

َ اذ انى يقتمد فً تمويل فملجاتى فلٍ األموال التً تقترـوا من السوق المالً اكثر  التجاريٌويقمل البنك كمصارف 

 من افتماده فلٍ راس مالى َ 

هم وزراء مالجى الدول األفـاء ثم مجلس  مخافظجنصندوق النقد َ خجث لى مجلس  ألسلوبيدار البنك بطريقى مماثلى 

 مديرين تنفجذيجن ولى رُجس تقاونى هجُى اداريى َ 

 دد اهداف البنك فجما يلً : خوتت

لتنمجى موارد  الدولجٌفلٍ موازيجن المدفوفات بتشججك استثمار األموال  والمخافظٌ القالمجٌ التجارةالقمل فلٍ نمو  -ط

  المستفجدةاإلنتاج فً الدول 

 الذاصٌ األجنبجٌتشججك استثمار رؤوس األموال  -ظ

 فً الدول األفـاء  الذاصٌ اِقتصاديٌمند القروض الٍ المؤسسات  -ع

 

 :  ما يلًوتشتمل وظاُف البنك فلٍ 

 

لبنك َ كما يقوم ا التجاريٌبشروط السوق  القالمجٌتستطجك اِقتراض من السوق  تقديم القروض للدول التً ِ -

  النامجٌبـمان القروض التً يقدموا المستثمرون القاديون لمشاريك فً الدول 

 

َ وبناء المطارات  الزرافجٌ اآلِتفً شراء  المختاجٌمند اُتمان متوسط اِجل وطويل اِجل َ لمسافده الدول  -

 ره .َ ويقدم البنك قروـى فاده بشروط مجس الوجكلجٌَ ومشاريك البنً  الكورباُجٌوالمخطات 

 

  اإلنتاججٌانقاش اِستثمار الدولً فن طريق المشروفات  -

 

 .  لألفـاء الفنجٌتقديم المسافدات  -

 

 اِقتصادي واِجتمافً :  لإلنماءالصندوق القربً 

م  َ وبدا مزاولى افمالى فً دولى الكويت فام  ؽؼؿطاتذذ قرار انشاُى فً مؤتمر القمى القربً المنققد بالذرطوم فام 

( بلجون ؽضظملجون دينار كويتً )  ضضؾقدره ماُى ملجون دينار كويتً َ زيد فده مرات لجصبد خالجا  برأسمالم  ؿؽؿط

 .  القربجٌجى كل الدول ملجون دينار َ وتساهم ف عؼؼدوِر مدفوع منوا 

 

 واِقتصادي  واِجتمافً : لإلنماءاهداف الصندوق القربً 

َ وذلك بقروض مجسره للخكومات والوجُات  القربجٌذات الطابك اِستثماري فً الدول  اِقتصاديٌتمويل المشاريك  -

 .  المشتركٌ القربجٌَ ويقطً افـلجى للمشاريك  والذاصٌ القامٌوالمؤسسات 

 تنمجى وتطوير اِقتصاد القربً  بطريقى مباشره او لجر مباشره َ بما يكفل والذاصٌ القامٌظجف األموال تشججك تو -

 .  اِقتصاديٌ التنمجٌفً مجاِت  الفنجٌتوفجر الذبرات والمقونات  -
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 :  للتنمجٌالبنك اإلسّمً 

فـاء المؤتمر اإلسّمً َ وخالجا بى ه من أ غؾعطم الموافق  غؽؿطفً جده فام  للتنمجٌتم تأسجس البنك اإلسّمً 

دولى فـوا َ ويبلغ راس مال البنك خالجا ثّثجن الف ملجون دينار إسّمً َ ويدار البنك بواسطى مجلس مخافظجن   ؼػ

 مديرين تنفجذيجن َ مك مدير فام .تخت مجلس 

َ  اإلسّمجٌللدول األفـاء والمجتمقات  واِجتمافجٌ اِقتصاديٌ التنمجٌلتمويل  المالجٌيودف البنك الٍ تقبٌُ الموارد 

التً يقتصر نشاطوا فلٍ  التقلجديٌ التنمجٌ للمؤسساتبالفواُد اطّقا َ وذّفا  وِ يتقاملَ  الشريقٌ ألخكاموذلك وفقا 

 .  التنمويٌتقديم القروض للمشاريك 

 

 :  التالجٌ اإلـافجٌيقوم البنك اإلسّمً بالمومات 

فً الدول األفـاء َ واِستثمار فً مشروفات  اإلنتاججٌفً رؤوس أموال المشروفات والمؤسسات  المشاركٌ -

 او طرق التمويل األذرى .  المشاركٌالبنجان اِقتصادي واِجتمافً فً الدول األفـاء فن طريق 

 

 بجن الدول األفـاء .  الذارججٌ التجارةفً تنمجى  المسافدة -

 

 اب األموال باي وسجلى شرفجى أذرى . قبول الوداُك واجتذ -

 

 فً القطافجن القام والذاص فً الدول األفـاء  اإلنتاججٌمند القروض لتمويل المشروفات والبرامح  -

 

 ِ تقبلللمشاريك فقط َ نجد البنك اإلسّمً يساهم فً المشاريك َ وبجنما  باإلقراض التنمويٌبجنما تكتفً المؤسسات  -

بتمويل  التنمويٌتوتم المؤسسات  وداُك َ يقبلوا البنك اإلسّمً وكانى بنك تجاري َ وفجما ِ التنمويٌالمؤسسات 

 فوو اذن بنك فريد من نوفى َ ومتمجز فً مفووم . َ يقطجوا البنك اإلسّمً اهمجى ذاصى َ  التجارة

 

 ( :  المالجٌ) المذاطر  المسافدةرابقا : مؤسسات تقمل فً ـمان اِستثمار والذدمات 

 :  المالجٌالمذاطر 

 أنواع ( ع)  القملٌمذاطر تقلبات أسقار  - أ

 مذاطر التخويل  - ب

  السجادةمذاطر  - ت

 :  المالجٌالتامجن ـد المذاطر 

 األهداف (  – النشأةالصادرات )  واُتمانلـمان اِستثمار  القربجٌ المؤسسٌ -ط

 األهداف (  – النشأةلتامجن اِستثمار واُتمان الصادرات )  اإلسّمجٌ المؤسسٌ -ظ

 األهداف (  – النشأةلـمان اِستثمار ) مججا( )  الدولجٌ الوكالٌ -ع

 :  القطريٌالوكاِت 

 تامجن اِستثمار  - أ

 لوداُك التأمجن فلٍ ا - ب

  بجن الدول ومواطنً الدول األذرى  اِستثماريٌمركز تسويى النزافات 

  ًاألهداف ( .  م ؼؼؿطانشأها البنك الدول ( 



 1الصفحة 

 

 الهشل التازق

 األزواق والمساركون نجوا .  المالجٌ البجٌُ

 

 اِزواق المالجٌ: 

 :  والمالجٌ الفالمجٌالتطورات نً األزواق  -ض

واِزتثمار  التجارةبذلك  متذطجايثبت الواقق ان انتقال راس المال بجن الدول كأهم نوع من التفامّت بجن الدول 

 ( .  ؼصصطنً ابريل ط.ظاق الفمّت بالمباسر ) خجم التفامل الجومً نً أزو

 

 الفوامل الذي زاـدت ـلٍ زيادة خجم انتقال راس المال بجن الدول : 

  المالجٌرنق القجود ـن المفامّت  -

 لوججا والمفلومات . وتقنجى التكن -

 ) التوريق(  المالجٌانتسار األوراق  -

 لسركات مزاهمى  والفاُلجٌ الذاشٌتخول السركات  -

 لمجزانجتوا بطرح الزندات بدِ من طبق البنكنوت .  الخكومٌتمويل  -

  الفولمٌ -

  الجديدة المالجٌالزلق  -

  المالجٌكبر خجم المؤززات  -

 



 2الصفحة 

 

 :  المالجٌرنق القجود ـن المفامّت 

وقد بدا ذلك تدريججا نً الزبفجنات بتفويم الدوِر أوِ السً الذي ـنً بفد مده تفويم الفديد من الفمّت األذرى َ 

 ِ تفطًجديده يؿارب نجوا المتفاملون من اجل تخقجق الربد َ نالفمّت ثابتى الزفر  زوقاذلق هذا التفويم  وكان ان

 نجوا .  المؿاربٌمجاِ لجنً األرباح من 

 تقنجٌ التكنولوججا والمفلومات : 

ق دون الخاجى الٍ نقل تقنجى المفلومات خولت األموال الٍ بجانات ومفلومات وبذا يمكن نقلوا بجن الدول بزرـى البر

األموال ذاتوا َ خجث أشبخت النقود مجرد ارقام نً زجّت وبذا مكنت ثوره المفلومات من نقل هذا الكم الواُل َ 

او تلقً وارزال أوامر السراء بجن المشارف او تبادل األزوم نً  الملكجٌواِتمتى زولتا المفامّت لنقل  التقنجٌ

 نبطاقٌ الشرف اِلً تزتذدم نً كل مكان .  الزجاخجٌجوم يختاج الٍ السجكات البورشات َ ولم يفد مزانر ال

 ) التوريق( : المالجٌانتسار األوراق 

للتخويل والكمبجاِت َ الر بطريقى ؿذمى  القابلٌَ والزندات  الفاديٌوالزندات  كاألزوم المالجٌ باألوراقازداد التفامل 

او من يستركون نً شناديق ازتثماريى وذلك  البورشٌيملكون ازوما نً َ من جانب الهرد الفادي َ زاد ـدد من 

 ذل َ وازدياد الوـً اِزتثماري ِزدياد الد

 لسركات مزاهمى :  والفاُلجٌ الذاشٌتخول السركات 

الٍ سركات مزاهمى ذالقى بذلك نرشا ازتثماريى جديده امام  الفاُلجٌوالسركات  الذاشٌكذلك هناك تخول السركات 

 كثجر من المزتثمرين َ لم يكن بفؿوم يمتلك أدوات ازتثماريى . 

 لمجزانجتوا بطرح الزندات بدِ من طبق البنكنوت :  الخكومٌتمويل 

 .  اِزتثماريٌذالقى بذلك المزيد من األدوات  والزفوديٌكثجر من الدول تلجأ الٍ ذلك َ كما راينا نً الكويت  بدأتقد 

 :  الفولمٌ

 .األزوم والزندات لتمويل التوزقللتوزق ولجوء السركات والمؤززات الٍ طرح  الدولجٌام السركات أظورت نرشا ام

 : الجديدة المالجٌالزلق 

تُّم  المالجٌاِنتفاش وزياده المتفاملجن َ كان ِبد ان يؤديا الٍ ابداـات وابتكارات جديده يفدها مشممو الذدمات 

الٍ تفدد أنواع األزوم ـامى ومهؿلى  باإلؿانٌمنخوم ذجارات ِزتذدام أموالوم َ َ ول المالجٌالمزتثمرين واوؿاـوم 

تظور زلق جديده نً تبادل الفمّت ظورت مثّ ذجارات ـقود  بدأتاِجل  والطويلٌ القشجرةونُاتوا او الزندات 

 المستقات  -توريق األشول ب -اِجل َ أنواـوا : أ

 :  المالجٌكبر خجم المؤززات 

من اقتشاديات الخجم الكبجر َ واِن وقد انهتخت  واِزتهادةكبر خجم الزوق كلما ازدادت نرص التذشص كلما 

من  لّزتهادةاألزواق نجما بجنوا واشبد بإمكان السركات الفمل نً اكثر من زوق َ كدا الخجم األمثل المطلوب 

 المذتلهٌنً الدول  المالجٌنً الطلب ـلٍ الذدمات ونرات الخجم الكبجر اكبر َ من الجانب اِذر َ هناك تسابى متزايد 

من دول  متزايدةَ مما جفل سركات بطاقات اِتمان مثّ تروج لبطاقاتوا نً اـداد  الشرانٌَ وتقارب نً أزالجب 

 اِلجى نً كل البّد .  الشرانٌالفالم َ وكذلك نجد 

 :  الفالمجٌ المالجٌاألزواق 

بجن المودـجن والمزتثمرين الباخثجن ـن مجاِت  المالجٌ لألرشدة الوزاطٌَ ـملجات  مجٌالفال المالجٌتتم نً األزواق 

 التجاريٌوالتمويل َ وتلفب البنوك  الزجولٌـن  الباخثٌبجن السركات والخكومات  ألموالومامنى وـواُد مجزيى 

نً بلدان مفجنى َ ومدن تفرف  الفالمجٌ المالجٌَ تتركز األزواق  الوزاطٌدورا موما نً هذه  المالجٌوالمؤززات 

 ولندن وطوكجو .  نجويوركَ أهموا  الدولجٌ المالجٌ بالمراكز
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 أزواق النقد األوربً : 

قشجر  لإلقراض رُجزًَ نوو بذلك مشدر  الفالمجٌوالتمويل امام السركات  للزجولٌزوق النقد األوربً مشدر موم 

الٍ أزواق لندن وباريس وزيورخ توجد أزواق  وباإلؿانٌركات َ اِجل لتمويل اختجاجات راس المال الفامل لتلك الس

 وطوكجو وزنلانورة" نً البواما نقد " يورو

 أزواق الشرف األجنبً : 

أزواق رُجزجى هً لندن ونجويورك وطوكجو َ واكبر هذي األزواق ـلٍ اِطّق َ هو زوق  ثّثٌيتركز التفامل نً 

نجويورك ذلف لندن  وتأتً% من خجم الزوق الفالمً ظظخوالً  ؼصصطً ـام لندن الذي بلم خجم التداول الفالم

 % . ػ وزنلانورة% ثم هونح كونح ؽ% ثم طوكجو بنزجى ؼضبنزبى 

 أزواق القروض والزندات : 

َ وتسمل  ؼؾؾضـام  الدولجٌ التجارةاتهاقجى تخرير أزواق المال َ التً وقفوا الفديد من أـؿاء منظمى  – الفولمٌ

طرح هذه اإلشدارات نً زوق الزندات األوربً واألزواق بَ ويقوم  التجاريٌوالدول  الرُجزجٌات الفمّت إشدار

نً هذه  الفامٌمن دول شناـجى ونامجى َ ومن مؤززات المركزيٌ و اِقلجمجٌ ذتلهون كالخكومات األذرى ـمّء م

 َ لكن الواقق يطلً الدوِر والجورو والجن والفمّت األذرى .  مذتلهٌالدول َ كما انوا تقوم بفمّت 

 أزواق القروض : 

لسركات َ كما تقوم بذلك أيؿا المؤززات أزازا بتقديم القروض للدول والمؤززات وا الفالمجٌتقوم المشارف 

ق القجود وتخرير اِقتشاديات مثّ َ الٍ نمو نلكً نً نزابقا كر المذكورةوقد أدت نهس الفوامل  والتنمويٌ التمويلجٌ

 َ  المقدمٌخجم القروض 

َ لكن رنق  واِزتثمار ـالمجا ومخلجا التجارةلقجام  يٌ ؿرور والزجولٌتقديم القروض هو ـمل المشارف األزازً 

 القجود الذي سمل البنوك جفلوا تدذل مجال اِزتثمار . 

 أزواق األزوم ) البورشات( : 

نجوا َ وهً مجدان ذشب لّزتثمار ومشدر موم لتمويل المسروـات  المزجلٌالبورشات مجال تداول ازوم السركات 

 مى . ولّزتخواذ ـلٍ سركات قاُ المتفزرةتوزق والسركات لوالسركات ول الجديدة

 :  الفربجٌالبورشات 

الٍ هاتجن هناك بورشات  وباإلؿانٌوأذرى جديده كبورشٌ ـمان  القاهرةكبورشٌ  قديمٌنً الفالم الفربً بورشات 

 وتونس والملرب .  واإلماراتواألردن والبخرين والكويت  الزفوديٌ

التً  الرزملٌاكبرها من خجث  الزفوديٌسركى َ وان بورشٌ  صؽظ المزجلٌاكبرها من خجث ـدد السركات  القاهرة

ويمكن القول بانوا كلوا نً نمو َ لكن هذه البورشات ـموما تنمو ببطء َ وتفانً  ؽصصطبلجون دوِر نً  ؽظناقت 

 القانونجٌَ وؿفف األطر  المزجلٌ المزاهمٌمن ؿفف الوـً اِزتثماري َ وقلى ـدد السركات  الفربجٌالبورشات 

 .  الثانويٌوؿخالٌ األزواق 

 الكبار :  الّـبون

 أمريكجامشرنا  ؼطنً الفالم َ كما ان هناك  مشرناؿمن اكبر ـسرين  ؽَ اذ لديوا  القاُمٌ المتخدةتتشدر الوِيات 

 ؿمن الماٌُ األولٍ َ ثم بريطانجا َ الشجن َ كندا َ الجابان . 

 التمويل اإلزّمً : 

نً المذاطر َ كما يمنق تداول الدين بوامش  بالمساركٌمات ويتمزك هو تمويل يمنق الربا ) الهواُد( والتفامل بالمخر

 َربخً 

  اإلجارة - المساركٌ - المرابخٌ: انواـى ومن  
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مشرف إزّمً نً الفالم َ  صصظنجى َ نوناك خالجا اكثر من  المنانزٌينمو مجال التمويل اإلزّمً بزرـى وتزداد 

بلجون( وهذه اكبرها اذ أشول ظطارف ثم بنك دبً اإلزّمً )( اكثر المش الزفوديٌويفتبر مشرف الراجخً ) 

َ وكذلك مشرف إزّمً مالجزيا هو  ما قبلىالمشرف الرابق نً الترتجب ) بنك قطر اإلزّمً ( تفادل ربق أشول 

 الذامس بخجم مماثل . 

 :  األزجويٌ المركزيٌالمشارف 

َ بجد ان الفديد من  الرُجزجٌ التجاريٌارف الدول َ ذاشى مش الزاخٌـموما ِـب أزازً نً  المركزيٌالمشارف 

َ وذلك ِزدياد اهمجى تلك الدول  الدولجٌ الزاخٌنً  متزايدةاشبد مرسخا للفب أدوار  األزجويٌ المركزيٌالمشارف 

َ  المركزيٌتتراكم نً مشارنوا  األجنبجٌالتً جفلت ارشدتوا  المتزايدةَ ولنموها المذهل َ وشادراتوا  اِقتشاديٌ

 تريلجون دوِر . طخالجا يقدر ان ارشده الشجن بللت 

 :  الزجادةشناديق 

 هذه شناديق ازتثماريى تملكوا وتديرها الخكومات َ -

التذشص او الشادرات  إيراداتَ  الخكومجٌالمجزانجات  ونواُضموازين المدنوـات  نواُضمشدرها ـاده هً   -

 َ  الزلفجٌ

بفؿوا يفود الٍ الذمزجنجات القرن الماؿً َ اِ ان أهمجتوا نً ازدياد ومق ان هذه الشناديق موجوده من زمن َ و -

 نً المزتقبل َ  الفالمجٌان تلفب دورا اكبر نً أزواق المال  ويتوقق لوا 

اما اهم الدول شاخبى هذه الشناديق نوً  األذجرةواخد أزباب ذلك َ هو خجموا الؿذم والمتنامً نً الزنوات  -

ما وروزجا والنرويح اكبر هذه الشناديق هو هجٌُ أبو ظبً لّزتثمار التً تدير  وزنلانورةَ الشجن  الذلجججٌالدول 

 صظظلّزتثمار  زنلانورةبلجون َ مؤززى خكومٌ  ظظعبلجون دوِر َ تفقبوا مؤززى النقد الزفودي  غؼؽ قجمتى

 .  ؽصصطَ  بلجونا

َ لكن هناك تذونا بزبب  المالجٌتذشجص الموارد  َ واـاده بالزجولٌتلفب هذه الشناديق دورا موما نً امداد الفالم  -

دارت الشناديق دـموا شندوق  طوـجى ِ بإرساداتواتت  للزجطرةو تفدد األهداف وانوا قد تسلل  السهانجٌـدم 

لوذه اِزتثمارات َلتتجنب  المتلقجٌبإشدار قواـد إرساديى للدول  والتنمجٌالنقد الدولً َ كما قامت منظمى التفاون 

 .  سهاناوتدـم مناذا ازتثماريا  الخماُجٌزات الزجا

 

 :  الدولجٌبنك التزويات 

 بجن البنوك َ الذي يسرف ـلجى ـاده البنك المركزي .  المقاشٌبنظام الوطنجٌ تتم داذلجا نً النظم  التزويٌ

 :  الدولجٌخالجا تقتشر وظجهى بنك التزويات 

  يجري التزويات بجنوا َ  المركزيٌدوره كبنك مركزي للبنوك  ومواشلٌقشجره اِجل :  المشرنجٌالقجام بالفملجات

 نً بلده .  التجاريٌخجث يقوم كل بنك مركزي بتبنً مطالبات البنوك 

  ومناقسٌ أي تفديّت مقترخى ـلٍ اإلجراءات والممارزات ـلٍ المزتوى :  المركزيٌمنبر للتنزجق بجن البنوك

َ  المالجٌلزّمٌ البنوك  المطلوبٌالدنجا  المالجٌالمؤسرات والنزب  الدولً َ ومن اهم وظاُف البنك خالجا َ وؿق

 الٍ األشول لكل مشرف .  بالنزبٌالنزبً وكهايٌ راس المال َ واِختجاطات  الزجولٌمثل خجم 
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 الفشل الفاسر 

 التذطجط اِزتراتججً الدولً .

 أوًِ: مفووم التذطجط اِزتراتججً:

 تخديد األهدافَ وتخديد الفمل الؿروري لتخقجقواالتذطجط: 

 

اتجاهات واهداف المنظمٌ وتذشجص  ونقاط قوتوا الداذلجٌَ ومن ثم تخديدتقججم بجٌُ المنسأة التذطجط اِزتراتججً: 

 الموارد الّزمٌ لتخقجق األهداف المطلوبٌ

 

 قارات ـدة تشبد البجٌُ أوزق ساملٌ ـدة أقطار وربماـندما تفمل المنظمٌ فً األزواق الدولجٌ  -

 

 ثانجاً: مراخل التذطجط اِزتراتججً:

 

  .درازٌ البجٌُ -ض

 

 . األهداف( تخديد  –شجاكٌ الرزالٌ اللايات ) تخديد  -ط

 

 اِزتراتجججٌ .  تخديد -ظ

 

 اِزتراتجججٌ . تطبجق   -ع

 

 و التقججم . لرقابٌ ا -غ

 

 :  / درازٌ البجٌُض

 

 البجٌُ الداذلجٌ: ( أ)

 

 بدرازٌ البجٌُ الداذلجٌ تزفٍ السركٌ الٍ مفرفٌ وتخديد قدراتوا قبل ان تخدد اهدافوا  -

 

( أي تخلجل نقاط القوة Swot Analysis)وتزتذدم فً ذلك ازالجب متفددة لدرازٌ وتخلجل القدرات الداذلجٌ   -

 والفرص والتوديداتَ والؿفف

 

 ر داذلجٌ بجنما تنسأ الفرص والتوديدات من البجٌُ الذارججٌ المخجطٌ بالسركٌتتفلق نقاط القوة والؿفف بأوجى قشو -
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 )ب(. البجٌُ الذارججٌ: 

وتفنً بدرازٌ المتلجرات الديموكرافجٌ والزجازجٌ واِقتشاديٌ واِجتماـجٌ والثقافجٌ والطبجفجٌ والتكنولوججٌ فً  -

 البجٌُ المخجطٌ أو األزواق المزتودفٌ. 

 للمفاؿلٌ بجن األزواق الدولجٌ التً تزتودفوا )درجٌ المذاطرةَ متوزط دذل الفردَ الر( وتؿق السركٌ مؤسرات  -

ويجب هنا ان تزتذدم أكبر ـدد ممكن من المؤسرات ختٍ تتذذ قرارات شخجخٌ )قد يكون متوزط دذل الفرد فً بلد  -

 ما منذفض لكن اِختجاجات والفرص كبجرة فً هذا البلد(.

زلوب التدريجً الذي يفاؿل بجن البلدان ـلٍ مراخلَ وفً كل مرخلٌ يزتبفد بفض يمكن للمنسأة أن تنتوح األ  -

 األقطار ـلٍ أزاس مؤسر واخدَ ثم ينتقل إلٍ المؤسر التالً

 

 )ج(. درازٌ المناخ اِزتثماري :

التً يتم فجوا  مجمل الفناشر القانونجٌ واِقتشاديٌ والزجازجٌ واِجتماـجٌ التً تكون البجٌُهو يقشد بمناخ اِزتثمار  

 . اِزتثمار

 :تزفٌ ـناشر يمكن فً مجموـوا أن تكون أهم الفناشر المخفزة للمزتثمرهناك 

هناك مؤسرات متفددة تقجس خجم الزوق المزتودف )متوزط دذل الفرد ومفدل نموهَ : Market Sizeخجم الزوق  

 (خجم المبجفاتنزبٌ الشناـٌ فً الدذل القومًَ نزبٌ ـدد اهل الخؿر الٍ ـدد اهل الريفَ 

بدأت مجموـٌ البنك الدولً فً الزنوات األذجرة  : Ease of Doing Businessزوولٌ القجام بالفمل التجاري 

جف الدول طبقًا لزوولٌ القجام بفمل تجاريَ وبفمل مؤسر مكون من ـدة مؤسرات فرـجٌ ابتداء من تقديم طلب بتشن

الفمل وانتواء بالتشفجٌ إذا كانت السركٌ زتشفٍَ وفجما بجن هذينَ هناك أمور الؿراُبَ تطبجق الفقودَ خمايٌ الملكجٌ 

 .بٌَ الزمن الذي تزتلرقى اإلجراءاتَ التكلفٌوكل واخد من هؤِء يسمل ـدد اإلجراءات المطلو ... إلر
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اـتبار هو أهم  فً الشناـٌ اِزتذراججٌ: Costs and Available Resourcesالتكالجف والموارد المتوافرة  

توفر المفدن المراد ازتذراجىَ وهل هو كاف بما يبرر ازتثمارًا طويل المدىَ كذلك تكلفٌ المواشّت والسخن ـامل 

 يؤذذ ألزواق بفجدةَ وهذان اِـتباران قد يكونان كافججن ِتذاذ القرار من ـدمىَ  المنتح قدمومَ ألن 

أن توافر الفمالٌ المدربٌ وكلفتوا ـامّن خازمان فً القرارَ وقد يؿاف إلجوما ـوامل لوخظ  وفً الشناـات التخويلجٌ

 . نتاجأذرى مثل التقنجٌ المزتذدمٌ ومّءمتوا لوؿق البلدَ واقتشاديات اإل

 يقلل ـلو المذاطر المذتلفٌ من جاذبجٌ البلد كموقق لّزتثمار أو كزوق لىَ  -: Risksالمذاطر 

% فً بلد قلجل صض% مثًّ فً بلد سديد المذاطرَ قد يكون أقل تفؿجًّ من مفدل ـاُد يزاوي صطمفدل ـاُد  -

 المذاطرَ 

ذلك أن رأس المال يورب من األوؿاع المخفوفٌ و "جبن" رأس المال أشبد سجًُا يزتسود بىَ وما يفنجى الناس ب -

. وِ بالمذاطرَ ولن يبقٍ شاخبى لجزتثمر فً مكان مجوول المزتقبلَ أو يتوقق لى ـدم اِزتقرار ومفاداة رأس المال

 . بّ مذاطر  توجد بلد او زوق

 يتم تشنجف اِقتشادات فً زوولى ممارزى أنسطٌ اِـمال َ  -مقارنٌ الدول :  

اكثر مواتجى لبدء واداره سركى مخلجى َ ويتم  التنظجمجٌ البجٌُفً زوولى القجام بأنسطٌ اِـمال ان  ـالجٌوتفنً مرتبى  -

كل  يتألفؿجق َ موا صضفً  لألداءللوشول الٍ الخد األـلٍ  اإلجمالجٌ المزافٌتخديد ترتجب اِقتشاديات ـبر قجاس 

 .  ػضصطمنوا من ـده مؤسرات َ مق إـطاء وزن متزاو لكل موؿوع َ ويقاس هذا الترتجب ختٍ يونجو 

http://arabic.doingbusiness.org/rankings 
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تشنجف كل بلد ـلٍ خدة من خجث جاذبجٌ اِزتثمار والمذاطر المتوقفٌ خجث يتم  هناك وزاُل ـديدة لمقارنٌ البلدان

رجٌ مفجنٌ أو تشنجفًا مفجنًا فً كل ـنشر ـلٍ خدةَ ثم يتم ـلٍ أزاس اِـتبارات أـّهَ ويمكن إـطاء كل قطر د

 كما يمكن إـطاء أوزان مذتلفٌ لكل ـنشر طبقًا ألهمجتى. جمق الدرجات ِذتجار القطر شاخب أـلٍ درجٌ إجمالجٌ

 يوؿد ان القطر س أفؿل من القطر ص بفد خزاب الدرجات : مثال 
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( اذتارا ـسرة ـناشر لمؤسرهما ـن "الخريٌ Johnson & Sheehy, 1996سجوً ) جونزون والباخثان 

اِقتشاديٌ"َ وكلوا تتفلق بزجازات خكومٌ البلد المؿجف فً التجارة الذارججٌَ واألزفار واألجور والؿراُب وخقوق 

 وهو مكون من ـسرة ـوامل متزاويٌ الوزن هً: َ الملكجٌ

 خريٌ اِزتثمار.  – ػ  خريٌ األـمال.  – ض

 خريٌ التمويل.  – ؼ  خريٌ التجارة.  – ط

 خريٌ الملكجٌ.  – ؽ             الخريٌ المالجٌ  – ظ

 الخريٌ من الفزاد. – ؾ  خجم الخكومٌ.  – ع

 خريٌ الفمل. – صض  الخريٌ النقديٌ. – غ

 

 تخديد األهداف( : -شجاكٌ الرزالٌ اللايات )تخديد / ط

 :  الرزالٌشجاكٌ  - أ

 توؿد الرزالٌ اللرض من وجود المنسأة وما تقدمى ألزواقوا وـمُّوا ومجتمفوا بشفٌ ـامٌ 

 

"أن تكون ناقًّ جويًا ـالمً المزتوىَ زفودي الزماتَ فاُق الفنايٌ بفمُّىَ خريشًا ـلٍ  رزالٌ الذطوط الزفوديٌ:

 ”رـايٌ موظفجى

 

ذدمات ـالجٌ الجودة من ذّل اِبتكار والتفوق فً ـملجاتنا التسلجلجٌَ مق تخقجق تقديم منتجات و”  رزالٌ زابك:

 ” القطاـات المتفاملٌ مفنا  تطلفات كافٌ

 

"أن نفزز وؿفنا كسركٌ راُدة ـالمجًا فً مجال ذدمات الواتف النقال والبجانات بتقديم  :الكويتجٌ رزالٌ سركٌ زين

 ذدمات من الدرجٌ األولٍ لكل ـمُّنا أينما كانوا فً الفالم"

 األهداف: تخديد  -ب 

ومكتوبٌ وقابلٌ للقجاس بفد تشمجم الرزالٌ تخدد السركٌ اهدافوا التً تزفٍ الٍ تخقجقواَ يجب ان تكون األهداف مخددة 

 وطموخٌ ويدركوا الجمجق فً المنساة ادارات واقزام وافراد

 :  اِزتراتجججٌتخديد / ظ

 أنواع رُجزجى هً : قزم ديفجد اِزتراتجججات الٍ اربفى 

 زتراتجججات تكامل ) ذلفً َ امامً َ او افقً ( ا -

 ازتراتجججات تلللل او تطوير للمنتح او الزوق -

 ازتراتجججات تنويق  -

 تقوقر  ازتراتجججات -

 

 شنف )بورتر( اِزتراتجججات الٍ ثّثٌ تشنجفات:

 التً تزفٍ إلٍ المنافزٌ من ذّل تذفجض الزفر.  (:leadership-Costازتراتجججٌ الريادة فً التكلفٌ ) -

 

 (. Differentiationبإـادة تسكجل المنتح لجُّم فٌُ مفجنٌ ) ازتراتجججٌ التمجز )ـن اآلذرين(: -

 

وتخدد السركٌ هنا ازتراتجججٌ دذولوا الزوق )تشديرَ  (.Focusازتراتجججٌ التركجز ـلٍ جزء من الزوق ) -

 خقوق امتجازَ تزلجم مفتاحَ ادارةَ الر(
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 دذول الزوق األجنبً :  ازتراتجججٌ

 التشدير للزوق الذارجً  -ض

 مساريق تزلجم المفتاح ( –دارة ـقود اإل –ـقود اِمتجاز  –ازتلّل الزوق بدون تملك خشى : )الترذجص  -ط

  الكاملٌ الملكجٌ – المساركٌكزو األزواق بمزاهمى :  -ظ

  اِزتراتجججٌالتخالفات  -ع

  ام البدء من الشفر جاهزةسراء سركى  -5

 

 تطبجق اِزتراتجججٌ: . / ع

ٍ داذل هذه الجماـات هنالك تقزجم يقتؿً تطبجق اِزتراتجججٌ تقزجموا إلٍ أجزاء تقوم بوا جماـات مفجنٌ وخت

 يمكن إجمالوا فجما يلً: إؿافًَ وهناك مزتويات مذتلفٌ من التذطجط اِزتراتججً 

 

 مزتوى الشناـٌ ـالمجًا أو المزتوى اإلقلجمً.  -

 السركٌمزتوى  -

 مزتوى الوخدة.  -

 

 الرقابٌ وتقججم األداء:  / غ

 الرقابٌ تفنً تخديد مدى مطابقٌ أداء السركٌ للذطٌ الموؿوـٌَ -

واتذاذ اإلجراء الّزم فً خالٌ اِنخرافَ إنجاز هذه الوظجفٌ يتطلب بالؿرورة وجود ذطٌ لوا أهدافَ ـلٍ   -

 ؿوُوا نزتطجق أن نخكم ـلٍ األداءَ 

ركٌ المذتلفٌ ويخلل ذلك األداء من ويتطلب ثانجًا وجود نظام مفلومات يتابق األداء فً مناطق مجاِت ـمل الس -

 البجانات المتلقاةَ ويقدم كمفلومات مفالجٌ تتذذ اإلدارة ـلٍ ؿوُوا القرارات المُّمٌ. 

 

 فً تقججم األداء :  الفامٌالمفايجر  

 مفايجر مالجى واداريى .  -

 مفايجر أداء المديرين .  -



 الفشل الخادي عسر

 الدولجٌالتنظجم فً اِعمال  ازتراتجججٌ

 :والتنظجمأوًِ: وظجفٌ التذطجط 

 .تخديد الودفَ والعمل المطلوب لتخقجقى : التذطجط

 توزيع العملَ ومند الزلطٌ الّزمٌ لتنفجذه علٍ الوجى المطلوب.التنظجم: 

 والزؤال هنا: كجف يكون وضع التنظجم علٍ المزتوى الدولً؟ 

 

 موضع اتذاذ القرارات ثانجاً: 

 المسكلٌ فً التنظجم الدولً: 

عادة فً بجٌُ بجنما الفرص )والتوديدات( فً بجٌُ أذرىَ علماً بأن الفرص متنقلٌَ وتذتفً فً بلد موارد السركٌ تكون 

لتظور فً بلد آذرَ ويؤدي ذلك إلٍ فقدان التوازن فً الموارد والفرصَ والموم هو أن يزمد تنظجم السركٌ بتوججى 

 .فً المواردالموارد الفاُضٌ فً مكان إلٍ األماكن التً بوا توزع فً الفرص وسد 

 ومن ثم تشبد القرارات الذاشٌ بالتنظجم ذات اهمجٌ كبجرة ومؤثرة فً التعامل مع هذه المسكلٌ.

 

 

 

 



 سركٌ أريكزون:

م( بنقل رُازتوا من الزويد إلٍ إنجلتراَ لتكون قريبٌ من أزواقوا بدًِ من أن تبقٍ فً الزويد 111ضقامت قبل عام ) 

األذرىَ وجدت السركٌ الزويديٌ األشل أن زوقوا الخقجقً ذارج الزويد  تتذذ القرارات وتوجى فروعوا فً البّد

بنفزوا  ومع قرب إنجلترا من الزويدَ كان أماموا بديّن إما توججى فروعوا من الزويد مركزيًا أو تركوا يتذذ قراراتوا

ع أن تسرف علٍ جمجع عملجاتك لكنوا بدًِ من ذلك أتت ببديل ثالث جديد وهوَ انتقل إلٍ أكبر أزواقك والذي منى تزتطج

 وتتذذ قرارات أخزن. 

 

 ثالثًا: موقع اتذاذ القرارات:

 ما هً درجٌ الّمركزيٌ المنازبٌ؟ 

 أي نوع من القرارات يتذذ فً المركز؟ 

 وأي نوع يترك للوخدات الموجودة فً الذارج؟

 وما هو مدى التفويض المنازب؟  

)فً المقر  السركٌ بتفرد الوضع المخلًَ وتترك للمديرين المخلججنأخجانًا يكون التفويض أكثر من الّزمَ وتؤذذ  -

 مجاًِ كبجرًا يفوق المطلوبَ  الرُجزً(

وبذلك تضجع علٍ السركٌ المتعددة الجنزجٌ فرص التنمجط واِزتفادة من اقتشاديات الخجم الكبجرَ ويكون هناك  -

علٍ مركزيٌ القرار قد تنتح عنى قرارات  تستجت للجوود ومضاعفتوا من غجر داعَ من الجانب اآلذر اإلشرار

 ذاطٌُ ِ تتّءم مع الوضع المخلً. 

 

 تعتمد درجٌ التفويض فً اتذاذ القرارات فً السركات الدولجٌ علٍ عدة عوامل:

 .َ ومدي الخاجٌ إلٍ إعادة تشمجموا لتُّم األذواق وأزالجب اِزتعمال المخلجٌطبجعٌ الزلعٌ وأزالجب تزويقوا -

إذ تقتضً بعض المواقف فً الوضع المخلً اتذاذ القرارات بزرعٌَ وِ يكون الوقت كافجاً الوقت  نشرع -

 .لمراجعٌ الرُازٌ بسأنوا

َ ومدى ازتجعابوم ألهداف السركٌ وزجازاتوا اإلنتاججٌ والتزويقجٌ واإلرسادات قدرات وتدريب المديرين المخلججن -

 المكتوبٌ عندها. 

 

 رابعًا: الوجكل التنظجمً:

ظجفٌ التنظجم بتقزجم العملَ وتخديد المزُولجات والشّخجاتَ ووضع اإلطار الذي من ذّلى يتم التنفجذَ تذتص و

وتتطلب هذه العناشر إعداد الوجكل التنظجمً المنازبَ والذي فجى تتم أو ينبػً أن تتم هذه األسجاءَ وتتضد العّقٌ بجن 

وأسكال مذتلفٌَ مثلما نجد علٍ المزتوى المخلٍَ وتذتار كل أجزاُى المذتلفٌَ وعلٍ المزتوى الدولًَ هناك بداُل 

 .سركٌ دولجٌ الوجكل الذي يُّموا ويملجى تطورها وتاريذوا

 

 :للوجاكل التنظجمجٌ علٍ المزتوى الدولًوفجما يلً نماذج مذتلفٌ 

 .نموذج قزم األعمال الذارججٌ .ض

 . نموذج السركٌ الذارججٌ المزتقلٌ  .ط

 نموذج النظم المذتلطٌ ) المشفوفٌ( .  .ظ

 



 نموذج قزم اِعمال الذارججٌ : 

 

 

تكون هناك إدارة منفشلٌ لألعمال الذارججٌ تقف جنبًا إلٍ جنب مع إدارات السركٌ األذرى   فً هذا النموذج

يكون علٍ رأس العملجات الذارججٌ مزاعد مدير عامَ لى وضع إداري . المذتشٌ كلوا بالزوق المخلً فً بلد المقر

كن مدير العملجات الذارججٌَ يظل مماثل لمديري اإلدارات اآلذرينَ الذين هم مزاعدو مدير عام فً الوقت نفزىَ ل

 معتمدًا علٍ تعاون المديرين اآلذرينَ خجث ِ زلطٌ لى علجوم.

 مزايا النموذج: 

يعطً العملجات الذارججٌ شوتًا مزموعًا بفشلوا ووضع مزاعد مدير عام كمدير لواَ بدًِ من أن تكون العملجات  -ض 

 َ الذارججٌ مبعثرة بجن األقزام األذرى المذتلفٌ

يبرز هذا النظام مكانٌ أشخاب الذبرات العالمجٌَ ويكون مجاًِ ِكتزابوم مزيدًا من الذبرات العالمجٌَ ويوثق  -ط

 معرفتوم بإجراءات التشديرَ ويزيد إلماموم بأوضاع البّد الذارججٌَ 

 كذلك يزيد هذا الوجكل من تمازك العملجات الدولجٌَ ويوخدها كمجموعٌ تعمل زويًا.  -ظ

 موذج: عجوب الن

 مديري األقزام األذرى يوتمون أزازًا بمزُولجتوم المخلجٌ إذ إن العملجات الذارججٌ لجزت مزُولجتومَ  -ض

طلبت إعادة تشمجم زلعٌ ما علٍ زبجل  لذا فقد يعطون أزبقجٌ متدنجٌ لمطالب إدارة العملجات الذارججٌ إذا ما -ط

مدير اإلنتاجَ أو نقل موظفجن مطلوب من مدير سُون الموظفجنَ المثالَ أو زيادة الكمجٌ المنتجٌ منوا والمطلوبٌ من 

 أو تذشجص أموال من المدير المالًَ وفً هذا الوضعَ 

 .تجد العملجات الذارججٌ نفزوا تتنافس مع اإلدارات المخلجٌ علٍ المواردَ ويشبد التنزجق بجنوا شعباً  -ظ

  امثلى :

دولجٌَ تتبع هذا النمط التنظجمًَ فسركٌ شافوِ الزعوديٌ مثًَّ قد السركات الزعوديٌ التً لوا عملجات العديد من 

دذلت هذه المرخلٌَ خجث أنسأت خديثًا إدارة لتعنً بأعمالوا الذارججٌَ من مشانع فً البخرين وتونسَ إلٍ تشدير 

 . لمشر والزودان وغجرهماَ كذلك لمجموعٌ بن ِدن الزعوديٌ تنظجم مماثل

 



 رججٌ المزتقلٌ: نموذج السركٌ الذا 

سركٌ تعمل فً بلد مديرَ هو أيضًا مزاعد  فً هذا النموذجَ تدار األعمال الدولجٌ كسركات أو أقزام منفشلٌَ ولكل

للمدير العام للسركٌ األمَ التً يتبع لواَ وعلٍ شلٌ مباسرة بىَ بػض النظر عن الوجكل التنظجمً الموجود فً موطن 

 .  السركٌ

 

 تكون كل سركٌ من السركات التابعٌ فً الذارج تخت اإلدارة العلجا مباسرةَفً هذا النموذجَ 

وكل سركٌ بذلك تعتبر وخدة المسكّت تتلقً منوا التعلجماتَ وترفع إلجوا التقارير الدوريٌَ وتلجأ إلجوا مباسرة عند  

 منفشلٌَ

 وكأنما هً ابنٌ أذرى للسركٌ األمَ  

ججٌَ ِ تتنافس األعمال الدولجٌ فً النموذج مباسرة مع األقزام المخلجٌ وعلٍ ذّف نظام نموذج قزم األعمال الذار

 األذرى للسركٌ األمَ وقد ِ يلتقً مديروها بالمديرين اآلذرينَ ناهجك عن التنزجق أو المنافزٌ معومَ 

ألعمال الدولجٌ مع بعضوا كتنافس سركٌ مزتقلٌ مع سركٌ أذرى للخشول علٍ المواردَ واهتمام المدير ا بل قد تتنافس

 العام. 

 مزايا النموذج: 

  يعطً ازتقّلجٌ للسركات التابعٌ فً الذارج -

 ويزاعد هذا النظام فً تدريب الكوادرَ واكتزاب الذبرات المتذششٌ فً عملجات هذا البلد أو ذاكَ -

 الشلٌ المباسرة مع المدير العام إلٍ تزوجل  كذلك تقود هذه  -

وخل مساكل كل سركٌ فً الذارج ذاشٌ عند خدوث أزماتَ خجث يكون للسركٌ التابعٌ ما يسبى "الذط الزاذن"  -

 مع المدير العامَ وتقوي تلك الشلٌ المباسرة من موقف السركٌ التابعٌ فً أي مفاوضات مع البلد المضجفَ 

لذي يمكن أن يخدث فً اِتشاِت لقلٌ الطبقات اإلداريٌَ وهو نظام مفجد إذا كانت وعمومًا يقل "التسويش" ا -

 لعملجات كل قطر أهمجٌ ذاشٌ. 

 عجوب النموذج: 

 ِ يزاعد علٍ وضع زجازٌ دولجٌ موخدةَ إذ تعمل كل سركٌ تابعٌ لوخدهاَ  -

 كما أن المزُولجات عادة تكون مقننٌ بشورة رزمجٌَ -

ّقٌ المدير المخلً مع المدير العامَ كانت السركات األوروبجٌ فً الزابق تطبق هذا ويعتمد كل سًء علٍ طبجعٌ ع -

 بكثرة ولكنوا بدأت تتذلً عنى منذ الزبعجنجات. 

 



 مثال لتطبجق النموذج:

سركٌ "مجموعٌ عبد الطجف جمجل" الزعوديٌ والتً هً واخدة من أكبر السركات العربجٌ والزعوديٌَ إذ أنسأت  

ً "مجموعٌ جمجل لّزتثمارات الذارججٌ والعقاريٌ" إلدارة ازتثماراتوا فً بريطانجا والجزاُر مجموعٌ مزتقلٌ ه

 وغجرهما. 

 تفرق ما بجن األعمال المخلجٌ واألعمال الذارججٌَ النماذج واألنظمٌ الزابقٌ 

وَ تزداد أهمجٌ األعمال كما أنوا غالبًا ما تركز علٍ األعمال المخلجٌَ لكن عندما تتطور أعمال السركٌ الذارججٌ وتنم

 الذارججٌَ 

وقد تبدأ السركٌ معاملٌ أعمالوا الذارججٌ بنفس األهمجٌ التً تعطجوا ألعمالوا المخلجٌَ وترى نفزوا كسركٌ مواجوٌ 

 بأزواق فً عدة أقطار تعاملوا علٍ قدم المزاواةَ

كل التنظجمً يأذذ أسكاًِ تقوم علٍ المرخلٌَ يبدأ الوج هذه مرخلٌ متقدمٌ فً تطور السركٌَ وفً طريقوا إلٍ تلك 

 .الوظاُف اإلداريٌ أو علٍ الزلع التً تنتجواَ أو علٍ أزاس المنطقٌ الجػرافجٌ التً تعمل فجوا أو تذدموا

 أزس تقزجمى :  

 نموذج التقزجم الوظجفً  -ض

 نموذج التقزجم الجػرافً  -ط

 نموذج التقزجم علٍ ازاس زلعً  -ظ

 نموذج التقزجم الوظجفً:  

 

فً هذا النموذجَ يتم التقزجم علٍ أزاس وظجفًَ أي الوظجفٌ اإلداريٌ كالتزويق واإلنتاج والتمويلَ وفً هذا  -

كانت أو ذارججٌَ ويكون  النظامَ يكون هناك مدير للتزويق مزُوًِ عن وظجفٌ التزويق فً جمجع األزواق مخلجٌ

للمدير العام ومزُوًِ عن الجوانب المالجٌ فً جمجع  مزُوًِ لدي المدير العامَ كذلك يكون المدير المالً مزاعداً 

  عملجات السركٌ مخلجٌ وأجنبجٌ

 مزايا النموذج:

 رغم انتساره علٍ المزتوى المخلًَ اِزتذدام دولجاً نادر النموذج هذا  

كالسركات اِزتذراججٌ التً تعمل فً مجال المعادنَ  ينازب السركات التً لوا ذطوط إنتاج قلجلٌ ومتكاملٌَ -ض

من خجث وزاُل تزويقوا وتمويلواَ فمنتجات  هو تسابى المنتجاتوختٍ إذا كانت ذطوط اإلنتاج عديدةَ فالموم 

السركات البترولجٌ مخدودة لكنوا كلوا تزوق وتمول وتنتح بنفس الطريقٌَ زواء أكانت بنزين أم كجروزجن أم زيت 

ونفس السًء ينطبق علٍ تزويق منتجات العنايٌ السذشجٌ كشابون  فً مشر أو فً ألمانجا أو بجروَمخركاتَ 

 التوالجت ومعجون األزنان والسامبوَ 

من  وهو بذلك يقلل من تكرار الوظجفٌ أو المومٌَ فبدًِ يسجع هذا التقزجم التذشص الوظجفًَ ويمركز القرارَ  -ط

 .سركٌَ تتوخد الوظجفٌ فً إدارة واخدةمزُول تزويق لكل زلعٌ أو لكل 



 عجوب النموذج:

 ضجق النظرة عند كبار المديرينَ   -

 وشعوبٌ وضع ازتراتجججٌ ساملٌ بزبب ذلكَ  -

 كذلك تفقد العملجات العالمجٌ ذشوشجتوا بزبب معاملتوا مثل المخلجٌَ -

 كذلك يتضمن هذا النموذج تطويًّ لإلجراءاتَ  -

 وإضعافًا للمدير المخلًَ بزبب تسابك المزُولجٌَ وعدم وخدة الزلطٌ اآلمرةَ  -

  ير التزويق المخلً فً البلد "س" مزُوًِ أمام المدير المخلً إداريًاَ وأمام مدير التزويق الدولً فنجًا.خجث يكون مد

  

 :نموذج التقزجم الجػرافً

 

هنا يأتً تخت المدير العام مديرو مناطق جػرافجٌ مزُولون عن كل العملجات فً منطقتومَ بما فً ذلك اإلنتاج  

 والتزويق والتمويل

وِ تطػً منطقٌ أو بلد علٍ كل أعمال السركٌ متعددة الجنزجٌَ  عندما يكون خجم العملجات كبجرًاَينجد هذا النموذج 

 تتزاوى المناطق فً األهمجٌَ

كل لتعديل المزيح التزويقً لجُّم ويدير كل منطقٌ مزاعد مدير عامَ وهذا النموذج مفجد عندما تكون هناك ضرورة  

تكون متسابوٌ فً كثجر من ذشاُشواَ كذلك يزتذدم هذا النموذج  وللتنزجق علٍ مزتوى المنطقٌ التً عادة ما منطقٌَ

 عالجٌ لكن المنافزٌ خادة فً األزواقَ  وِ تتطلب تقنجٌ الزلعٌ نمطجٌَعندما تكون 

 .مما يزتدعً تركجزًا علٍ التزويق فً كل منطقٌ لوخدها

 ويعجب النموذج 

 ويشبد هذا النظام معقدًا إذا تعددت الزلع المتعامل فجوا التنزجق بجن المناطق المذتلفٌَشعوبٌ 

 

 زلعً: التقزجم علٍ أزاس نموذج 

 الوجكل التنظجمً علٍ أزاس وجود إدارة منفشلٌ لكل زلعٌ أو ذط إنتاجً أو مجموعٌ من الزلع المتسابوٌَ يقوم -

كل الدول التً توجد فجوا  أو المجموعٌ الزلعجٌ علٍ مزتوى وعلٍ رأس كل منوا مدير مزُول عن تلك الزلعٌ -

 عملجات للسركٌ متعددة الجنزجٌَ 

 . كمدير لألغذيٌَ ومدير لألدويٌَ ومدير لألثاث فً سركٌ تجاريٌ عالمجٌ -

النموذج مفجد فً خالٌ وجود ذّفات عديدة بجن كل زلعٌ وأذرىَ إما فً ذشاُشوا الطبجعجٌ أو فً أزالجب  -

 و أزالجب التمويل الذاشٌ بواَ تزويقواَ أ

 وكذلك ينبػً أن يكون لكل زلعٌ أو مجموعٌ زلعجٌ زوق كبجر بما فجى الكفايٌ -



 ويعجب النموذج

شعوبٌ فً التنزجق بجن المجموعات الزلعجٌَ خجث يخجب التذشص الرؤيٌَ وقد يمنع التذشص مدير زلعٌ ما من   -

 رؤيٌ أهمجٌ الزلع األذرىَ 

الجوودَ خجث يكون لكل زلعٌ مذتلفٌ رجال تزويق ورجال تمويل. إلرَ مما يخرم السركٌ كذلك هناك ذطورة تستجت  -

 من توخجد الجوود واِزتفادة من اقتشاديات الخجم الكبجر فً التزويق أو التمويل أو اإلنتاج. 

  

 نموذج النظم المذتلطٌ )المشفوفٌ(: 

التنظجم الجػرافًَ  وبجن التنظجم علٍ أزاس المنتجاتَ أو ختٍالوظجفً لتقزجم األعمالَ  يجمع هذا النظام بجن األزاس

 فً هذا النظامَ

 تكون هناك مجموعاتَ كل مجموعٌ فجوا مزُولٌ عن نساط معجنَ وتكون المجموعات متداذلٌ ومتعاونٌَ 

ن هناك تكون هناك إدارات داُمٌ لكنوا تعتمد علٍ موارد وأفراد اإلدارات األذرى فً تنفجذ مسروعاتواَ كأن يكو 

 تعاون بجن إدارة زلعٌ أو مجموعٌ زلعجٌ معجنٌ مع اإلدارة الذارججٌَ 

ويعمل موظفون من كل إدارة فً وخدة ذاشٌ بمنطقٌ جػرافجٌ معجنٌَ تكون تخت مزُولجٌ مدير وخدة أو مدير 

 . لتً أتوا منواالمنطقٌَ ويرفع العاملون فً الوخدة تقارير إداريٌ لمدير الوخدةَ وتقارير فنجٌ لمدير اإلدارة ا

 

 

 يعجب : 

  اإلدارةعلٍ هذا النموذج تعارضى الشريد مع مبدا توخجد  -ض

 اتذاذ القرار .  وتأذجريقود الٍ التردد  -ط

 



  : ثرة فً تشمجم ازتراتجججٌ التنظجمذامزًا: العوامل المؤ

فً أعمال السركٌ قلجلٌَ أقل  من الطبجعً أنى إذا كانت نزبٌ األعمال الدولجٌخجم األعمال الدولجٌ لدى السركٌ:   -ض

% من إجمالً المبجعات مثًَّ فلن تختاج السركٌ إلٍ أن تعدل هجكلوا المخلً ِزتجعاب ذلكَ أما إذا وشلت غمن 

% فربما اختاجت السركٌ إلٍ أن تنسئ وخدة ذاشٌ لألعمال الدولجٌَ وتركز جوودها علٍ األعمال صضالنزبٌ 

% مثًَّ يشبد من الشعب علٍ السركٌ أن صغأو  صعالدولجٌ نزبٌ معجنٌَ  المخلجٌَ لكن عندما تفوق األعمال

 .تزتمر بوجكلوا الذي أنسأتى خجنما كانت النزبٌ العظمٍ من أعمالوا مخلجٌ

لديوا المجول لتػججر هجكلوا  إذا كانت السركٌ جديدة علٍ األعمال الدولجٌَ فلن يكونتارير المنسأة وتطور عملجاتوا:   -ط

لجُّم العملجات الدولجٌ لكن مع اكتزاب الذبرة ومرور الزمنَ زتجد السركٌ أن األعمال الدولجٌ لجزت سجًُا 

عارضًا بل سجُاً باقجًا وأزازجًا فً السركٌَ مما يزتدعً إعادة النظر فً الوجكل التنظجمً ِزتجعاب األعمال 

 الثقٌ لتبنً أسكال أكثر تعقجدًا. الدولجٌَ وزجكون لدى مديرها 

توجى المديرين ونظرتوم لألعمال الدولجٌَ يؤثران ختمًا فً النموذج التنظجمً المذتارَ فإذا فلزفٌ السركٌ وثقافتوا:  -ظ

كان للمديرين إلمام بالثقافات األذرىَ أو فوم وتقدير لواَ وكانت نظرتوم للعولمٌ واألعمال الدولجٌ كسًء ضروري 

 فً عالم الجومَ أي أن نظرتوم لجزت أخاديٌَ فزجمجلون إلعطاء األعمال الدولجٌ خجزًا كبجرًا فً إدارتوم.وختمً 

َ وهل لديوا ذطوط  السركٌبوذا نقشد نوعجى المنتجات التً تتعامل فجوا وازتراتجججاتوا :  السركٌنوعجى عمل  .ع

 السركٌوهل تعمل فً أماكن متفرقى من العالم ام بلدان قلجلى كذلك برامح  مخدودةاو  ومتوزعٌ انتاج عمجقى 

اطق عملجاتوا وكلما تعددت من السركٌََالر َ فكلما تنوعت منتجات  المذتلفٌوتوزعوا المزتقبلً واقتشاديات النظم 

 ع كالنموذج الزلعً او الجػرافً .نموذجا يعكس ذلك النو تارتكلما اذ

وجود كوادر مؤهلى لوا ذبرات دولجى عن اِعمال فً البّد األذرى َ ولوا قدرات علٍ :  المؤهلٌوجود الكوادر  .غ

موذج الٍ اذر َ ويزول نتقال من فً اِن مرونٌ السركٌعلٍ بجُتوا َ يمند  والتأقلم المذتلفٌالعمل فً المناطق 

 لتطبجق النظام المذتار .  المذتلفٌتدريب الكوادر 

 :  القانونجٌاِسكال 

اتذاذ القرارات قد تكون  لجىومزؤعلٍ التنظجم  مما يؤثرَ  التابعٌ السركٌيمكن ان تتذذها  مذتلفٌهناك اسكال قانونجى 

 السركٌاِم ان تكون  السركٌقانونجا كذلك َ او قد تذتار وتزجل  الجنزجٌ متعددة للسركٌفرعا  التابعٌ السركٌ

 بوا سركى منفشلى ) مزاهمى( طبقا لقانون البلد .  المرتبطٌ

اِم عاده مزُولى قانونجا عن الفرع  والسركٌسركاء مخلججن َ  اداره مخلً وِ ِ مجلسالتخكم فً الفرع ازول َ خجث 

 كسركى مزتقلى فً البلد المضجف .  المزجلٌ السركٌون مزُولى قانونجا عن تك َ ويمكن مقاضاتوا اما المخاكم َ لكنوا ِ

 :  اِجتماعجٌ والمزُولجٌاذّقجات 

   السركٌفً مجال نفوذ  الدولجٌدعم واخترام خقوق اِنزان  األول : المبدأخقوق اِنزان : 

 نزان لجزت سريكى فً انتواك خقوق اِ السركٌالتأكد من ان فروع  الثانً : المبدأ

  خريى التنظجم واِعتراف الفعلً بخث التفاوض الجماعً الثالث : المبدأ العمل :  

 : انواء ووقف تسػجل األطفال الذامس المبدأ والعمل القزري الزذرةازالى كل اِسكال  الرابع : المبدأ

 فً التذديم والعمل  التفرقٌازالى  الزادس : المبدأ

   البجُجٌ دعم مقاربى خذره للتخديات الزابع : المبدأ  :البجٌُ

   للبجٌُتسججع تطوير ونسر تقنجات شديقى  التازع : المبدأ بمبادرات : القجام  الثامن المبدأ

 علٍ السركات مخاربى كل أنواع الفزاد بما فجوا اِبتزاز والرسوه .  العاسر : المبدأ: مخاربٌ الفزاد  



 الفشل الثانً عسر : التزويق الدولً

 مقدمى : 

األذجر َ وتخقجق  ِ رضاءوتخريكوا من المنتح الٍ المزتولك َ  الزلعٌبتشمجم  المتعلقٌ: يتضمن كل العملجات التزويق 

الزوق َ نظمى ومكوناتى َ وتشمجم المزيح التزويقً المُّم  ودرازٌالمزتولك وبجُتى  درازٌربد لألول َ ويتطلب ذلك 

 وتنفجذه . 

 والتزويق  العولمٌ

 ً مسكلى التزويق الدول

الٍ تذطجط وتزعجر وتوججى والترويح لتدفق زلع وذدمات  الوادفٌ باألنسطٌبانى " القجام تعريف التزويق الدولً : 

 الٍ المزتولكجن والمزتذدمجن فً اكثر من قطر مع تخقجق ربد .  السركٌ

 

 أوًِ: التزويق الدولً وفلزفاتى:

التزويق الدولً والمخلً متسابوان فً كون كل منوما إدارة لعملجٌ التبادل المربد بجن المنسأة وعمُّواَ وكّ النساطجن 

الدولً والمخلً يذتلفان طريقٌ المنافزجنَ إِ أن التزويق يوتم ويعمل علٍ إسباع رغبٌ المزتولكجن بطريقٌ أكفأ من 

  فً ثّثٌ أسجاء هً:

  َيتطلب ممارزات مذتلفٌ للوزاُل التزويقجٌ. وهو الذي اِذتّفات الداذلجٌ بجن بجٌُ الزوقجن 

  .ٌاألزواق الذارججٌ تتضمن العمل عبر الخدودَ وعلٍ هذا فلوا قضايا ومساكل مذتلف 

  .ٌلكل منوما منوح وأدوات مزتقل 

 

 فلزفات تخدد توجوات التزويق الدولً: 3هناك 

فً تطور فكر  َ وتمثل المرخلٌ األولٍاألقدم بجن الثّث فلزفاتهً  الفلزفٌهذه  فلزفٌ الزوق المخلً اإلضافً: -

تفترض هذه الفلزفٌ أن األزواق الذارججٌ سًء وتوجوات التزويق الدولً للسركٌ واول عودها باألعمال الدولجٌ. 

ثانوي أو إضافً للزوق المخلً فً الوطن األشلًَ فالزوق المخلً هو عماد أعمال السركٌَ والزوق الذارجً 

لتخقجق أرباح وينظر للزوق الذارجً كفرشٌ عمل هامسً تزتطجع المنسأة الخجاة بدونى مكتفجٌ بالزوق المخلًَ 

 ن إنتاج فاُضَ أو مجرد فرشٌ لّزتفادة من اقتشاديات الخجم الكبجر إن وجدت.إضافجٌَ أو للتذلص م

أو  أي التوجى بالمنتح )أنتح قدر ما تزتطجع( ”تطبق المفووم "اإلنتاجًالمنسآت التً تطبق هذه الفلزفٌ عادة تطبق 

 المفووم التزويقً الخديثتطبق هذه المنسآت ِ  ويعنً التركجز علٍ ممارزٌ جوود فً بجع المنتجات. مفووم "المبجعات

هو إطالٌ دورة ظل هذه الفلزفٌ كل ما توتم بى السركٌ فً فالذي يجعل المزتولك بؤرة اِهتمامَ  )التوجى بالتزويق(

خجاة الزلعٌ بإدذالوا فً أزواق أذرىَ وِ تقوم السركٌ بعمل تعديّت فجوا لتُّم اختجاجات المزتولكجن فً الدول 

القانون فً بلد أو آذرَ وبالرغم من أن اختجاجات المزتولكجن قد تذتلف بجن البلدانَ تفترض  يطلبىاألذرى بأكثر مما 

 .فً أي شورة كانت التً تنتجوا ولكون فً الذارج هو الزلعٌالمنسأة أن كل ما يطلبى المزت

 

فً ظل تذتلف البجُات فً األزواق الدولجٌ ومن ثم تذتلف الذشاُص واِختجاجات.  فلزفٌ األزواق المخلجٌ المتعددة: -

 تفترض السركٌ متعددة الجنزجٌ هنا: هذه الفلزفٌ 

 )أ( أن كل زوق يذتلف عن اآلذر ويزتطجع المزاهمٌ فً تخقجق أهداف المنسأة. 

وذلك لّزتفادة من المجزة اإلنتاججٌ زوق .  )ب( باإلمكان تخقجق وفورات بتنزجق وتكامل نساطات السركٌ فً كل

 التً تتمتع بوا فً كل زوق. 

وق بما فً ذلك الزوق المخلًَ لى نفس األهمجٌ أن كل ز فً ظل هذه الفلزفٌتفترض السركٌ متعددة الجنزجٌ )ج( 

 . التً لآلذرَ والزوق المخلً ما هو إِ زوق آذر من أزواق السركٌ

تعمل السركٌ طبقًا لوذه الفلزفٌ ِزتػّل الفرص الموجودة فً كل زوق بالكاملَ مما يعنً تفشجل المزيح )د( 

 . شىالتزويقً لكل زوق علٍ خدة لجُّم وضع ذلك الزوق وذشاُ

هذه اِزتراتجججٌ خديثٌ العود نزبجًاَ وتمثل بدون سك تقدمًا وتخزنًا فوق اِزتراتجججٌ األولٍ التً ترى فً )ه( 

 . الزوق الذارجً مجرد زواُد وإضافات



 تتبنٍ هذه النظرة فلزفٌ المنظومٌ الكاملٌ أو الساملٌ للتزويق مخلجًا أو ذارججًاَ وبدًِ منفلزفٌ التزويق العالمً: 

النظر إلٍ كل سجرة وكأنوا نزاج لوخدهاَ نرى شورة الػابٌ بكاملواَ هنا ِ ينظر إلٍ كل زوق علٍ خدةَ ولكن علٍ 

فرعًا فً . فً ظل هذه الفلزفٌ من الممكن ان يقوم أزاس المزاهمٌ النزبجٌ لكل زوق فً تخقجق أهداف السركٌ الكلجٌ

الزابقٌ )األزواق المخلجٌ  الفلزفٌتعنً واجوٌ المنافزجن بجنما بدعم فرع آذر لجخقق انجازات فً مبلد من البلدان 

 أن كل بلد مركز ربخً لوخدهَ ويجب أن يكون النساط فً ذلك البلد مربخًا فً ذاتى . المتعددة( 

سراُد مزتولكجن متسابوٌ وتخديد مدى وجود  النظر إلٍ الزوق العالمً كسراُد مذتلفٌيتم ظل هذه الفلزفٌ فً 

 يتواجد جزء من كل سريخٌ فً بلد مذتلفَومن ثم َ  بر البلدانَ ومن ثم تشمم زلعٌ نمطجٌ لكل سريخٌالذشاُص ع

وهناك فعّ شناعات فجوا اختجاجات ذات طبجعٌ عامٌ أو عالمجٌ لجزت مخكومٌ بالضرورة بطبجعٌ كل بلد مثل 

 المزتولكجنالشناعات اإللكترونجٌَ والزاعات والمسروبات الػازيٌَ الخازبات اإللكترونجٌَ وكثجرًا ما تكون اختجاجات 

زلعٌ بأسكال مذتلفٌ لجنازب كل سكل سريخٌ معجنٌ فً الزوق تشمم السركٌ الومتماثلٌ فً كل بلد مع تعديّت طفجفٌَ 

بعض الزلع األذرى أزواقوا أزواق وطنجٌ ولجزت عالمجٌَ مثل األغذيٌ والمّبس وموما كان موطن تلك السريخٌ. 

 . والذدمات مما يجعل كل سركٌ تتبنً زجازات وازتراتجججات وطنجٌ

وبجُاتوا  المزتودفٌ الذارججٌاألزواق  درازٌالنساط الوادف الٍ  هوالتعريف المركب التزويق الدولً علٍ انى : 

والعمل علٍ تخقجق انتقال الزلع والذدمات الجوا واسباعوا كلجا او جزُجا من ذّل اتباع زجازات انتاج وتزعجر  المذتلفٌ

اِزتمرار فً تلبجى وسراُد المزتولكجن وضمان التوزع و السركٌتخقق مشالد  متقدمٌمنازبى وبرامح توزيع وترويح 

 .  الذارججٌخاجات األزواق 

  : التالجٌمن ذّل هذا التعريف يمكن التأكد علٍ انى يستمل علٍ الجوانب 

 اجراء الدرازات والبخوث خول اختجاجات المزتولكجن الدولججن  -1

 تشمجم وتطوير المنتجات التً يرغب بوا المزتولكون الدولجون  -2

 . المنافزجنوالزعر  بالجودةمن الزلع والذدمات  الدولجٌالعمل علٍ اسباع خاجات العمّء فً األزواق  -3

 لذشوشجى الزوق الذارجً  المنازبٌازتذدام أزالجب الترويح  -4

عن كل منوم والتعرف علٍ نقاط القوه والضعف  المطلوبٌمن ذّل اجراء الدرازات  المنافزجنالتمجز علٍ  -5

 لديوم 

 .  والثقافجٌ والقانونجٌ والزجازجٌ اِقتشاديٌوقجودها ومتطلباتوا من النواخً  الذارججٌ البجٌُ اداراك -6

  الذارججٌفً األزواق  التنافزجٌ البجٌُللتكجف مع متطلبات  الكافجٌ بالمرونٌالتمجز  -7

 .  والمعرفٌوالذدمات واألفكار والتكنولوججا  الملموزٌسمول النساط التزويقً علٍ الزلع  -8

 

 ثانجا: درازٌ وتخلجل األزواق:

 تستمل درازٌ وتخلجل األزواق الدولجٌ علٍ 

تقوم السركٌ . إن كانت بى قوة سراُجٌ كافجٌ يمكن من ذّل ذدمتوا جنً أرباح كافجٌلمعرفٌ  تخديد خجم الزوق  -

 . متعددة الجنزجٌ بتقدير خجم الزوق المرتقب أو المختمل

كل المزتوردين والمنتججنَ ثم بعد ذلك يتركز التقدير علٍ تخديد خجم مبجعات  تقدير خجم المبجعات الفعلً من - 

 .المنسأة من الزلعٌ التً تنتجوا

 ومتوزط نشجب الفرد منىَ ودرجٌ نمو ذلك الدذلَ َ تخديد الدذل القومً -

ذاشٌ أن الواردات تعطً مؤسراً عن خجم الزوق للزلعٌ المزتوردةَ بعد  َفً تركجبٌ الواردات والشادراتالنظر -

 إكمال الشورة بخجم اإلنتاج المخلًَ 

التً تتعامل فجوا من ناخجٌ عامٌَ وعن أعداد المنافزجن اآلذرينَ وخجم  تجمع السركٌ معلومات عن مبجعات الزلعٌ

 .ا علٍ تقديرات للمبجعات فً الزنجن القادمٌإنتاجوم إن وجدَ وتخلل تلك األرقام المذتلفٌ للخشول منو

 

 



 ثالثا: المزيح التزويقً الدولً  : 

 يتكون المزيح التزويقً الدولً من : 

  الدولجٌزجازات المنتجات  -1

  الدولجٌزجازات التزعجر  -2

  الدولجٌ زجازات الترويح  -3

  الدولجٌزجازات التوزيع  -4

 :  الدولجٌزجازات المنتجات 

التً نتعامل فجوا وذلك  الزلعٌموازيى نخو  فلزفاتَ يمكن ان نتشور الثّث  التزويقجٌ للفلزفات علٍ ذط مواز 

 كاِتً : 

 ) فلزفى اخاديى( ما نشنعنخن نبجع  -1

 ( المتعددةفلزفى األزواق )ما نبجعنخن نشنع  -2

 ) زجازى التكجف(  ِختجاجات الزوق ما نشنعنخن نكجف  -3

 

 أزباب اذتّف التشمجمات : 

 قوانجن ذاشٌ بالمواشفات والمقايجس التً يجب أن تكون علجوا الزلعٌ قانونجٌ: ازباب   

  :ٌفروقات فً التشمجم لتُّم األذواق فً كل بلدَ بعض الزلع نجخت بدون أدنٍ مخاولٌ لتػججر أزباب ثقافج

 لتشمجم . ا ِ عادهَ بعض الزلع األذرى اضطرت سركاتوا  الزلعٌَ مثل فراخ كنتاكً السوجر وماكدونالد

 مثلما فعلت  تضطر السركٌ لتطوير زلعٌ أرذص ثمنًا لتُّم ضعف الدذل فً بلدان معجنٌقد :تشاديٌقباب ازا

 التً تنتح عربات ِدا فً روزجا .  سركٌ فجات اِيطالجٌ 

  التنمجط ) التسابى( فً المواشفات يذفض تكلفى اإلنتاج  : المخلجٌتكلفى التكجف مع األوضاع 

  لّختفاظ بنفس عمق  السركٌفجما يذتص بالمزيح الزلعً َ هناك عوامل اقتشاديى تدفع  والتنويع :التسكجل

 وزعى المزيح كما عندها فً البلد األشلً . 

 أن تخافظ علٍ البجٌُ فً  يزداد الوعً البجًُ كل يومَ وتزداد الضػوط علٍ السركات :  بجُجٌ اعتبارات

 تشمجموا للزلع وتقنجٌ اإلنتاج

 

اذن هناك شوره ذهنجى مزبقى داذلجا وذارججا عن زلع كل دولى يجب اِهتمام بوا والعمل علٍ توظجفوا من اجل تعظجم 

لكن من  علٍ اعتبار ان سوره الزلعٌ وبلد الشنع قد زبقتوا  الٍ الزوق الذارجً شادراتوا الٍ األزواق الذارججى َ

اسر والمسترك أشبخت الزلعى الواخده تشنع فً اكثر من دولى ذّل تدويل الشناعى اِن وانتسار اِزتثمار المب

وتجمع فً دولى واخده كما هو الخال فً شناعى الزجارات والطاُرات والخوازجب وغجرها من كثجر مما يتطلب جوودا 

 اضافجى من رجال التزويق الدولً لتعزيز الشوره الذهنجى عن المنتح رغم تشنجعى فً اكثر من بلد . 

 

 ات التزعجر الدولجى : . زجاز2

 هناك عدة اعتبارات فً تخديد زجازات تزعجر المنتجات فً األزواق الدولجٌ:  :التزعجر  -

قد يكون هذا عامًا أو يؤثر علٍ زلع مخددة فقطَ وقد تخدد الدولٌ الزعر بدقٌَ كما نجد  التدذل الخكومً فً األزعار:* 

فً كثجر من األدويٌَ أو تضع خدودًا قشوى للزعرَ فً خالٌ التزعجر الخكومًَ ِ يعد الزعر متػجرًا تخت تخكمناَ وِ 

مً السركٌ إلٍ البخث عن وزاُل أذرى نزتطجع ازتذدامى كزّح تنافزً أو لزيادة المبجعاتَ يقود التزعجر الخكو

بعض الدول  لزيادة المبجعاتَ مثل اعتماد التقزجط "المريد"َ أو ازتذدام المنسطات األذرى مثل الكوبونات التً تخرم

 ازتذداموا )ألمانجا(



فً تذتلف خالٌ الطلب من زوق لزوقَ من خجث المرونٌ وأهمجٌ الزعر فً الطلب علٍ الزلعٌَ  تنوع األزواق:* 

بعض األزواق يكون للزعر أهمجٌ كبرى بزبب ضعف الدذول فً البلد أو كثرة المنافزجنَ أو بزبب كون الزلعٌ فً 

 مرخلٌ مذتلفٌ فً دورة خجاتواَ خجث تكون جديدة فً بلدَ بجنما هً وشلت مرخلٌ اِنذفاض فً المبجعات فً بلد آذر

 

كلما كان التوزيع مباسرًا بجن المنتح والمزتولكَ كلما تخققت وفورات يمكن أن تنعكس فً  طول القناة التزويقجٌ:* 

الزعرَ لكن إذا كان أزلوب التوزيع فً بلد ذارجً يتمجز بتعدد الوزطاءَ وطول القناة التزويقجٌ بجن المنتح 

ىَ وبذلك يتضذم الزعر ويزداد والمزتولكَ يقود ذلك إلٍ ارتفاع األزعارَ ألن كل وزجط يضع هامسًا ربخجًا لنفز

والزلعٌ فً طريقوا إلٍ المزتولكَ النظام التزويقً الزاُد فً البلد هو الذي يخدد عدد الوزطاءَ ويذتلف طول القنوات 

 التزويقجٌ بجن البلدان اعتمادًا علٍ ظروف وتارير كل بلد. 

 

َ يعنً أن أزعار المدذّت غجر ثابتٌَ وبالتالً التػججر فً القوة السراُجٌ لكل عملٌ داذل بلدها * أزعار العمّت:

 التكلفٌ غجر ثابتٌ وِ بد أن ينعكس ذلك فً الزعرَ لذا يجب وضع التضذم فً اِعتبار 

 

 زجازات الترويح الدولجى : : 3 

اإلعّنَ البجع السذشًَ النسرَ وتنسجط هً: يتكون من عدة عناشر او ادوات الترويجً  المزيح. الترويح: 

يعتمد  ي مزيح من هذه األربعٌ نزتذدم وعلٍ أي نركز؟التزويقً يخدد أالمبجعاتَ وعلٍ المزتوي العالمً القرار 

المزيح المُّم علٍ نظام التوزيع القاُم فً البلدَ وعلٍ التكلفٌَ وزعر الزلعٌَ وعلٍ نظرة المزتولكجنَ فً بعض 

َ ينظر المزتولكون بريبٌ إلٍ اإلعّن الشخفً عن الذدمات الطبجٌ كالجراخٌَ بجنما هً سًء عادي فً البلدان مثًّ 

َ وزجطرة علٍ تجار الجملٌ والقطاعًَ يمكن ازتذدام كان للمنسأة تخكم فً سبكٌ التوزيعبلدان أذرىَ وعمومًا إذا 

التً  إذا كانت الزلعٌ من الزلع المجزرةمستريَ أما زجازٌ الدفع مع الباُعجن والتجار الذين بدورهم يقومون بدفع ال

َ وازتذدام الوزاُل وازعٌ الجذب باإلعّنتباع فً الزوبر ماركتَ خجث الذدمٌ ذاتجٌ فونا تزتطجع أن تزتذدم زجازٌ 

 النطاق

 

 زجازات التوزيع الدولجى : : 4

علٍ نظم وسبكات التوزيع الموجود فجىَ والعمل عندما تدذل سركٌ زوقًا ذارججًا زتجد أن علجوا اِعتماد  التوزيع: 

تذتلف نظم تجارة التجزٌُ بجن بلدان تكون . ومن ذّل الوزطاء الموجودينَ إذ من الشعب عادة تنظجم سبكٌ جديدة

فجوا تجارة التجزٌُ مركزة فً أيدي مخال قلجلٌ ضذمٌ أو بلدان تكون فجوا تجارة التجزٌُ مستتٌ يقوم بوا عدد كبجر من 

فً المنافزٌ الخالجٌ فً األزواق (. مشر المملكٌ تجارة التجزٌُ مثًّ مركزة فً الكويت ومستتٌ فً)  مخال الشػجرةال

العالمجٌ وجد أن أخد أزباب تفوق المنتججن الجابانججن هو الدقٌ فً المواعجد والتزلجم المنتظم الملتزم بمواعجد دقجقٌَ إذ ِ 

جًاَ ألن ذلك مكلف كما ندريَ وإذا وجدوا أن بإمكانوم أن يعتمدوا علٍ منتح مخدد يخب الوزطاء أن يخملوا مذزنًا عال

يزلم سخناتى فً المواعجد المتفق علجواَ زجوفر ذلك علجوم خمل مذزون كبجرَ كما يمكنوم من مقابلٌ التزاماتوم وتزويد 

-Just-in"جت" وهً الخروف األولٍ من عمُّوم بجزرَ يعرف هذا النوحَ الدقٌ فً المواعجد والتزلجم المنتظم بنظام 

Time . 

 

 رابعا : تزويق الذدمات  

ملموزى يتولد عنوا  عرفت الذدمات علٍ انوا تتشل باسجاء غجر ملموزى يتولد عنوا اسباع ) كالتامجن( او باسجاء -

 اسباع مباسر ) كالمواشّت( او أسجاء ملموزى تولد اِسباع زويا عندما تستري مع زلع وذدمات أذرى) كالتزلجف( 

َ لكنوا تتزم أيضا بذشاُص اضافجى منفرده تتعرض سركات الذدمات لمساكل مماثلى لتلك التً تلقاها سركات الزلع  -

 نجملوا فً ثّث : 

 زاُدةال الخمايٌ -

 اِختكاك المباسر عند التبادل  -

 جػرافجا .  المتسابوٌوجود اقتشاديات فً تمركز الذدمات  -



 متطلبات تزويق الذدمات دولجا :  

 يتطلب تزويق الذدمات دولجا تكججفا ذاشا فً جوانب عديده نذكر منوا :  -

 فً مجال التوظجف -

  والتكتجكجٌ اِزتراتجججٌ المرونٌ

 المنتجاتالتمايز فً 

 الترويح

 سبكات اِتشال



 الؾشل الذامس عسر

 التشدير واإلنتاج وتامجن المشادر .

 مقدمى : 

ؽً بلدان راس المال ؽجوا سخجد َ او تنتح زلعا ذات تقنجى  عالجٌ رأزمالجىبعض السركات الكبرى تنتح زلعا ذات كثاؽى 

 تقنجا .  متأذرةؽً بلدان  متقدمٌ

األولٍ ان تتخشل علٍ راس مال بتكلؾى منذؾضى نزبجا من أزواق الدول  الخالٌتزتطجع ؽً  الجنزجٌ متعددة السركٌ

سجُا مسابوا بإنتاج  السركٌؽً بلدان نام َ وبذلك تكتزب مجزة زعريى َ وتؾعل  الرذجشٌ العمالٌلتمزجى مع تكلؾى  الػنجٌ

زلؾا َ ولن تختاج ِن تنؾق تكالجف اضاؽجى  التقنجٌطورت  السركٌَ ِن  النامجٌؽً البلدان  العالجٌ التقنجٌالزلع ذات 

 األقل تكلؾى لتكتزب مجزه زعريى  العمالٌَ ولذا تمزجوا مع  للتقنجٌ

 

 أوِ : ازتراتجججات اإلنتاج وتامجن المشادر : 

 ؟  المذتلؾٌ العالمجٌمن اين نذدم ازواقنا 

ذجارات ؽً تزويد أزواقوا اما بالتشدير الجوا او اإلنتاج داذل الزوق الذي تزوده او  الجنزجٌ متعددةلكل سركى  -

 بنؾزوا او تستريوا من منتح اذر .  الزلعٌ السركٌتريد ان تزوده من موقع انتاجً لوا ؽً بلد اذر َ قد تشنع 

 ؽً بلدان أذرى .  ؽً عده دول ومن ثم سخنوا للتجمجع والبجع  الوزجطٌانتاج المكونات والزلع  -

 

تعنً الزوقجات َ ترمز الٍ تخريك المواد والزلع وتذزينوا وتوجُتوا للمسترين والمزتولجن ؽً :  التجاريٌ اللوجزتجٌ

  المنازبجنالوقت والمكان 

 

لتً تزول تدؽق الزلع من نقاط المواد الذام هً تذطجط وتنظجم والتخكم ؽً كل عملجات الترخجل والتذزين ا:  اللوجزتجٌ

 لذلك .  المشاخبٌختٍ تزتولك النواًُ مع عملجات تدؽق المعلومات 

 

 َ والتػلجف واداره المواد واعدادالتعبٌُتتضمن الترخجل َ المواشّتَ التذزينَ :  األزازجٌ اللوجزتجٌالعملجات 

 ستريات َ اذتجار المواقع ََالر . المزتندات والتنبؤ بالمبجعات وبرمجى اإلنتاج َ الم

 

ؽً البخث عن واذتجار  الدولجٌلوشف زعً السركات  متزايدةمشطلد يزتذدم بدرجى تامجن المشادر عالمجا: 

والمكونات من كل انخاء العالم ذارج وطنوا وتنزجق اعتماد مشانعوا  الوزجطٌللمواد الذام والزلع  المنازبٌالمشادر 

 .  المذتلؾٌادر وسركاتوا علٍ هذه المش

 

 َ اخداهما ازتراتججً واِجر اجراًُ .  العملجٌهناك اعتباران مومان ؽً هذه : اِزتجراد  ازتراتجججٌ

 

 وهً وثجقى ازازجى َ ؽوً بمثابى : السخن  بولجشٌ 

 سواده ازتّم من الساخن -1

 منى  المقدمٌعقد بالذدمات  -2

 وسواده ملكجى  -3

 يذلو اِزتجراد من بعض المساكل مثل :  ِاِزتجراد 

  الزجازجٌالتقلبات  -

 طول ذطوط اِمداد  -

شلى لنا بوا اِ ان خجم  اِعتماد علٍ مشادر تبعد عنا اِف اِمجال َ ذاشى اذا كنا نستري من سركات ِ -

ل اِعتماد علٍ الذارج َ وؽً مؾر من قبو ونوعوا َ ؽً الوقود مثّ ِ الشناعٌ طبجعٌهذه المساكل يعتمد علٍ 

الذام والمكونات  الموادزّخا تناؽزجا خجث تشل  اشبد التزلجم ؽً لخظى اِختجاج )ججت(بعض الشناعات 

 من المزود الٍ المشنع قبل وقت معالجتوا بؾتره قشجره . 



وازتجراد الزلع  وتطبق القانون الذاص بتشدير الجمركجٌبجمع الرزوم  اإلدارةوتذتص هذه اداره الجمارك : 

 تمثل معضلى كبجره للمزتوردين والمشدرين .  منذؾضى وِ الذلجججٌؽً الدول  الجمركجٌوالرزوم 

 

َ لتسججع  والنامجٌ المتقدمٌأزلوب تلجا الجى كثجرا من الدول  والشناعجٌ التجاريٌ الخرةانساء المناطق :  الخرةالمناطق 

او اغلب المجزات والتشدير وؽجى تخدد الدول مناطق معجنى كمناطق خره توجد ؽجوا خواؽز تتضمن بعض  الشناعٌ

  : التالجٌ

والدؽاع ََ  التنمجٌالدذل علٍ العاملجن ومن ضراُب أذرى عديده كضريبى  وضراُب اعؾاء تام من ضراُب األرباح -

 الر . 

 علٍ الواردات والشادرات  الجمركجٌاعؾاء تام من العواُد  -

 علٍ النقد األجنبً ) ان كانت هناك قجود( عند تخويل راس المال واِرباح واألجور الرقابٌاعؾاء من القجود  -

مثل تزوجل إجراءات تزججل السركات ودذول وذروج العاملجن األجانب والتراذجص  اإلداريٌالػاء او تقلجل القجود  -

 .  المذتلؾٌ

 المسروعات ؽً القانون  تأمجم تضمجن عدم جواز  -

 .  النامجٌَ مثل تمكجن السركات من اِقتراض مخلجا وذاشى ؽً الدول  تزوجّت اضاؽجى  -

 

 ثانجا : التشنجع الدولً :  

من مواقع او بلدان  المذتلؾٌالتً لوا أزواق ؽً بلدان عده َ علٍ ذدمى أزواقوا  جنزجٌال متعددة الشناعجٌ السركٌتعمل 

َ واماموا عده ذجارات ؽً هذا السأن َ بما ؽً ذلك ذجار تموينوا كلوا من موقع ؽً بلد واخد قد يكون وطن  مذتلؾٌ

من اِلف الٍ الجاء ؽً كل بلد َ  الزلعٌ إلنتاجتخديد بلد او اكثر  بالضرورةاألشلً َ وخقجقى الذجارات لجزت  السركٌ

وقد يتم التجمجع ؽً بلد ثالث بل ان المواد الذام   َ هو تشنجع بعض المكونات ؽً بلد متزايدةيخدث بطريقى  بل ان ما

 نؾزوا قد يكون مشدرها بلدا رابعا . 

 

التً تقام لذدمى زوق معجن لكن من ذارجى َ بعد ان كانت نؾس  المنساةهً المشانع او ر" : او " ؽسو الشناعٌ

 ؽً خدودها من المكزجك .  المتخدةتذدمى من داذلى َ مثل الوِيات  المنسآتشاخبى  السركٌ

 

 رئ( . ؽً كل مره وخجم هامش األمان )مذزون الطوا المطلوبٌوالكمجى  الطلبجٌتخديد وقت اداره المذزون : 

 

دولجا َ  المناؽزٌالسركات تنؾق الجوم مبالؼ طاُلى علٍ البخث والتطوير الذي اشبد اخد اهم ازلخى البخث والتطوير : 

َ او تخزجن أزالجب اإلنتاج َ ولم يعد هذا التناؽس واِنؾاق وقؾا  الخالجٌؽً زعجوا ِزتنباط زلع جديده او تطوير الزلع 

كالزجارات والنزجح تنؾق مبالؼ طاُلى  التقلجديٌالكمبجوتر والججنات َ بل ان الشناعات ك التقنجٌ عالجٌعلٍ الشناعات 

 علٍ هذه المجال . 

 

 وير قرار ازتراتججً بعجد المدى قرار اِنؾاق علٍ البخث والتط

 ان تخمزوا ؽً هذا المجال هً :  السركٌالتً علٍ  ازتراتجججٌزُلى ا

  الشػجرةلدى السركات  النزبٌخجم اِنؾاق علٍ البخث والتطوير َ وعاده تنؾق السركات نزبى وترتؾع  -1

او التراذجص  الشػجرةمدى اِعتماد علٍ النؾس َ ومدى اِعتماد علٍ السراء من الذارج َ كسراء السركات  -2

 من اِذرين . 

 او تقنجى ما .  مدى اِعتماد علٍ التخالؾات ومساركى اِذرين لتطوير زلعى -3

 ؽً الؾروع َ ؽً مركز اقلجمجى او ؽً تولجؾى من ذلك .  الرُازٌاين يكون موقع البخث والتطوير ؽً  -4

 موضوع اِنؾاق .  المزتقبلجٌاو الزلع  الزلعٌكجؾجى اذتجار  -5

 

 



 ثالثا : التشدير 

َ وقد يكون مرخلى  الذارججٌاق ذدمى األزو وزاُلَ والتشدير بذلك اخدى  الدولجٌالتشدير اخد اهم اسكال اِعمال 

 السركٌَ ؽقد تشدر  المذتلؾٌاو ؽروعوا ؽً البلدان  السركٌتزبق اإلنتاج داذل الزوق َ وقد يتم التشدير بجن أجزاء 

 المواد الذام لتشنع ؽً سركى تابعى لوا ؽً بلد اذر . 

 

 اهمجى التشدير : 

 يزيد المبجعات َ وبالتالً الدذل واِرباح  -

علٍ عدد اكبر من  الثابتٌ التكلؾٌمن اقتشاديات الخجم الكبجر َ خجث تتوزع  اِزتؾادةمن  السركٌيمكن  -

 َ  المنتجٌالوخدات 

التعويض ؽً  السركٌزوق تزتطجع  ما كزدالتشدير يؤمن مناؽذ اضاؽجى وبديلى َ وبذلك يقلل المذاطر َ ؽاذا  -

 زوق اذر . 

 

 مخاذير التشدير : 

 اِرتباط بوكّء وموزعجن غجر منازبً  -

 بعض السركات تومل التشدير عند تخزن زوقوا  -

 اهمال الوكّء الذارجججن  -

 لتنازب الرغبات واِذواق الزلعٌعدم تعديل  -

  نٌالمسخومع الزلع  المطلوبٌ الضروريٌعدم ارؽاق اِرسادات والضمانات  -

 ؽً البلد المشدر  الخكومجٌالزجازات  -

 ؽً البلد المزتورد  الخكومجٌالزجازات  -

 

  اِزتراتجججٌويقتضً تطوير تلك التشدير  ازتراتجججٌ

  الذارججٌاألزواق  درازٌ -1

 وضع اهداف تشديريى للمدى الطويل والمدى القشجر  -2

 ؽً التشدير بما يلً :  األزازجٌويمكننا ان نذتشر الموام 

 للخشول علٍ الطلبجات  الزلعٌتخريك المبجعات وترويح  -1

 لذلك  المتاخٌتمويل الشادرات والؾرص  درازٌ -2

  التشديريٌالتأكد من ان السخن والترخجل مؤمنان لعملجاتك  -3

 باإلعّن وغجره  التخركاتدعم كل هذه  -4

 من ذدمات المزتسارين المخلججن .  اِزتؾادة -5

 

لث َ وقد يتم ذلك بدون ان يكون تتضمن عملجى اعاده التشدير َ ازتجراد زلعى من بلد وتشديرها لبلد ثااعاده التشدير : 

 المزتورد األول قد ذطط لذلك . 

 

بالتشدير بنؾزوا َ وتذتار وتعجن وكّء لوا ؽً البّد التً تشدر الجوا او ممثلجن  السركٌأخجانا تقوم وزطاء التشدير : 

َ علما ان قوانجن بعض  درجى البجع للمزتولك النواًُ بدون وزجط السركٌلوا او ترازل عمّءها بنؾزوا وربما وشلت 

 الدول تتطلب وجود وكجل . 

 

 التشدير المباسر . -

 التشدير الػجر مباسر  -

 .  وزطاء التشدير ؽً العالم العربً -

 



 ؽً التشدير :  الدولٌرابعا دور 

 انساء بنوك تمويل الشادرات  -1

  التشديريٌانساء سركات الذدمات  -2

 تقديم إرسادات ومعلومات عن األزواق األذرى  -3

 .  المذتلؾٌؽً الدول  التجاريٌاِستراك ؽً انساء المعارض  -4



 1الصفحة 

 

 الواجب الثالث 

 
مبدأ المعاملة الوطنية يقصد به نشر المعلومات حول القوانين واللوائح الوطنية، والممارسات الشائعة التي قد تؤثر 

 على التجارة
 

 صواب
 خطأ

 
 

تحول الشركات الخاصة والعائلية لشركات مساهمة يعتبر من العوامل التي ساعدت علي زيادة حجم انتقال رأس 
الدولالمال بين   

 صواب
 خط
 
 

يقصد بمناخ االستثمار هو مجمل العناصر القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تكون البيئة التي يتم 
 فيها االستثمار

 
 صواب
 خطأ

 
 

كلما كبر حجم السوق كلما انخفضت فرص التخصص واالستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير في انتقال رأس المال 
ولبين الد  

 
 صواب 
 خطأ

 
 

 يعد قبول الودائع واجتذاب األموال بأي وسيلة شرعية إحدى مهام البنك اإلسالمي للتنمية
 

 صواب
 خطأ

 
 

تقنية المعلومات: حولت األموال إلى بيانات ومعلومات وبذا يمكن نقلها بين الدول بسرعة البرق دون الحاجة إلى نقل 
 األموال ذاتها

 
 صواب
 خطأ

 
 

األولى بالرعاية يعد من أهم مبادئ الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعيمبدأ الدولة   
 

 صواب
 خطأ

 
 

 بدراسة البيئة الداخلية تسعى الشركة الى معرفة وتحديد قدراتها قبل ان تحدد اهدافها
 

 صواب
 خطأ

 



 2017االدارة الدولية  –االختبار الفصلي 

 

 

  ................: من أسباب تجارة الشركات مع الخارج 1السؤال 

 .تنويع وتقليل المخاطر

 .تحقيق ارباح اضافية

 االستفادة من الطاقة غير المستغلة

 كل ما سبق

 

متعددة كما أنه يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات  : الشركة الدولية هي الشركة التي تخضع ملكيتها لسيطرة جنسيات 2السؤال 

 متعددة وتمارس نشاطها في بلدان متعددة

 الشركة المتعددة الجنسياتالتصحيح: .....    خطأ – صواب

 

 :: في نظرية الميزة المطلقة: تتحدد أسعار التبادل في التجارة بين بلدين على أساس 3السؤال 

 .نظرية الفعالية والكفاءة

 .القيمةنظرية 

 .نظرية العمل أساس القيمة

 .نظرية المنافسة

 

 .............:: الشركة األولى في الميدان هي الشركة 4السؤال 

 التي تقدم منتج أكثر تميزاً من المنتجات الشبيهة في السوق

 األولى التي اخترقت بمنتجاتها األسواق الدولية

 التي تقدم منتج جديد وغير مألوف في السوق

 االجابات السابق ذكرها خطأجميع 

 

 :: حجم األسرة هو احد العوامل المؤثر في استراتيجيات الشركات الدولية، ويندرج ضمن 5السؤال 

 العوامل الديموغرافية

 العوامل السلوكية

 العوامل المادية ) الفيزيقية(

 ال شئ مما سبق

 

األصلي للشركة شيء مكلف في حد ذاته وعائق مثبط، يعتبر احدى : أن العمل في بيئة خارجية غريبة بعيدة عن المقر  6السؤال 

 افتراضات نظرية االحتكار

 خطأ-  صواب

 

 :: أى من العبارات االتية تعتبر خاطئة 7السؤال 

 .تقوم الشركة األجنبية بتحويل أرباح إلى الخارج، فتزيد من المقبوضات فى ميزان المدفوعات فى الدولة المضيفة

 .األجنبي المباشر قد يأخذ شكل استثمار غير مباشر جديداالستثمار 

  .إن فائض أي بلد هو بالضرورة عجز بلد آخر

 .تعمل الدولة على تقليص عجزها عن طريق تقليل التعامل مع باقي دول العالم

 

 .: إن االستثمار األجنبي يخفض العائد على الموارد ، ولكن أيضاً يروج لها 8السؤال 

 االستثمار األجنبي يرفع العائد عليها ويحركها ليس من ناحية فنية فقط ولكن أيًضا ألنه يروج لهاالتصحيح: .....    خطأ – صواب

 

وعلى نطاق واسع تكون قيمة هذا المنتج للعمالء أكبر من  األجنبي: إذا تم عرض منتجات غير متاحة في هذا السوق  9السؤال 

 تقديم نفس منتجات المنافسين وعلى نطاق ضيق

 خطأ-  صواب

 

: في مدى تدخل الدولة وتحكمها في البيئة السياسية: تتدخل الدولة المضيفة بالمصادرة والتأميم، حيث أن المصادرة  10السؤال 

 بدونه، أما التأميم فيعني قصر النشاط المعين على المواطنين المحليينتعني أخذ الملكية مع التعويض أو 

 خطأ-  صواب



: تختص البيئة االقتصادية طويلة المدى من ممارسة األعمال في الدولة األجنبية يمكن التعرف على حجم السوق )من  11السؤال 

 .حيث التركيبة السكانية(

 خطأ-  صواب
 

اإلنتاج نسبة لالختالف في الوفرة النسبية لكل عنصر داخل كل بلد، يعد أحدي افتراضات  : تختلف أسعار عناصر 12السؤال 

 نظرية الميزة المطلقة

 نظرية نسب عناصر اإلنتاجالتصحيح:  .....    خطأ – صواب
 

 ..................:: منطقة التجارة الحرة بين عدة دول تعني 13السؤال 

  سوق مشتركة بين هذه الدول

  جمركي بين هذه الدولاتحاد 

 ازالة الحواجز الجمركية بين هذه الدول

 اتحاد اقتصادي بين هذه الدول
 

 :: نظام الحصص يعني أن الدولة 14السؤال 

 تفرض الدولة ضريبة مخفضة على الشركات المستوردة لسلع معينة من الخارج

 تحدد كمية محدودة من السلع المستوردة ال يسمح باستيراد أكثر منها

 تفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات محددة من الخارج

 تفرض الدولة ضريبة مرتفعة على الشركات المستوردة لسلع معينة من الخارج
 

 : األصول الوطنية قصيرة األجل مثل أذونات خزانة الدولة واألوراق التجارية تعد من إحدى عناصر االحتياطات الدولية 15السؤال 

 خطأ-  صواب
 

  ...........: إن التعامل مع البيروقراطية والروتين وتطويل اإلجراءات الخاصة باالستثمار األجنبي من األشياء التي 16 السؤال

 .تدفع الشركات االجنبية نحو االستثمار

 تشجع الشركات االجنبية على االستثمار

 .تثنى الشركات االجنبية عن االستثمار

 االستثمارتحفز الشركات االجنبية على 
 

 .قد يعمل على زيادة في االستيراد التي تأتي كنتيجة لتغير األذواق المستهلكين األجنبي : إن االستثمار 17السؤال 

 خطأ-  صواب
 

: االختالل االتجاهي : هو االختالل الذي يظهر في الميزان التجاري بصفة خاصة خالل انتقال االقتصاد القومي من  18السؤال 

 إلى مرحلة النمو مرحلة التخلف

 خطأ-  صواب
 

 .............:: تخصص كندا في انتاج األخشاب يعني انها تطبق نظرية 19السؤال 

 نسب عناصر االنتاج

 جميع االجابات السابق ذكرها خطأ

 الميزة النسبية

 الميزة المطلقة
 

 .جديد تماماً لم يألفه السوق المحلي من قبل: في نظرية الشركة األولى في الميدان: تقدم الشركة األجنبية منتج  20السؤال 

 خطأ-  صواب
 

 :: كل ما يلي يعد من عيوب الدخول المبكر للسوق األجنبي، ما عدا 21السؤال 

قد يتم تغيرات وإصالحات في قوانين االستثمار في الدولة المضيفة مما يؤدي إلى تقليل قيمة االستثمارات للشركة التي قامت 

 .مبكراً بالدخول 

 .الحد من قدرة الشركة على دخول أسواق أجنبية أخرى ذات جاذبية عالية

 تحمل تكاليف زائدة يمكن للشركات الالحقة في دخول هذه األسواق تجنبها

 .التحكم فى السوق منذ البداية

 



 : االستثمارات الغير المباشرة تعتبر من المعامالت الرأسمالية طويلة األجل 22السؤال 

 التصحيح: االستثمارات المباشرة...    خطأ – صواب

 

: في نظرية دورة حياة السلعة :نجد أن استثمار الشركة في الخارج يأتي كرد فعل لتحرك قامت به شركة محلية  23السؤال 

 منافسة

 ثم الفناء(  -الضعف –الثبات  -الصعود -النمو -تمر مبيعات السلعة بعدة مراحل) الميالدالتصحيح: ....   خطأ – صواب
 

 :: كل ما يلي يعد من طرق التعرف على المنافع االقتصادية عند دخول السوق األجنبي ما عدا 24السؤال 

 .تقسيم المنتجات في السوق

 .حجم السوق من حيث التركيبة السكانية

 .المحتمل للعمالء والذي يعتمد على معدالت النمو االقتصاديالدخل المستقبلي 

 متوسط الدخل الحالي للعمالء
 

 .: الميزان التجاري: يشمل التجارة المنظورة، أي صادرات وواردات السلع 25السؤال 

 خطأ-  صواب
 

: يعبر كل من عائد ومنصرف المواصالت واالتصاالت، كأجور النقل والشحن، إيرادات الموانئ، البريد والبرق،  26السؤال 

 إيرادات شركات التأمين عن الميزان السلعى المنظور

  لمنظورةميزان التجارة غير االتصحيح: .....  خطأ – صواب
 

البلد األم )موطن واحد(و يشرف على إدارة شئون التواجد السلعي أو الخدمي في : في ...........المركز الرئيسي في  27السؤال 

 :- الفروع

  الشركات الدولية

 . الشركات العالمية

 . الشركات المحلية ، الشركات العالمية

 .الشركات متعددة الجنسيات
 

 :- : شراء الشركة أوراق مالية كأسهم أو سندات تصدرها مؤسسة أخرى يعتبر 28السؤال 

 .استثمار مباشر

 .استثمار غير مباشر

 .ال يعبر عن االستثمار

 .استثمار مباشر وغير مباشر
 

: ............. هي مجموعة من الشركات التي تعمل في مجموعة من الدول و لكنها تدار )يُتحكم فيها( بواسطة الشركة  29السؤال 

  . إالم في البلد األصلي

 .الشركات الدولية

 .العالميةالشركات 

 .الشركات متعددة الجنسيات

 الشركات المحلية
 

 ............: : كل ما يلي يعد من مزايا عقد الترخيص ما عدا 30السؤال 

  عدم تحمل تكاليف التطوير والمخاطر المرتبطة بدخول سوق أجنبي جديد

  . أجنبي غير مألوف أو مضطرب سياسياطريقة جذابة عندما تكون الشركة غير مستعدة لتخصيص موارد مالية كبيرة لسوق 

 الحق في الرقابة المشددة على التصنيع والتسويق

 .طريقة جذابة للشركات التي تفتقر إلى رأس المال الالزم لتطوير العمليات الخارجية
 

 :- : تتسم التعامالت التي تتم على المستوى الدولي بخاصيتين هما 31السؤال 

 .عارضة ، وخارج حدود الدولة

 .عارضة، وداخل حدود الدولة

 .دائمة، خارج حدود الدولة

 .مستمرة، وداخل حدود الدولة

 



  .......... فى الشرق األوسط يعد  sony xperiaبتوزيع جواالت  Sony: قيام شركة 32السؤال 

 .عقد وكالة

 .عقد تصنيع

 .عقد تسليم مفتاخ

 .عقد تصدير
 

العناصر الفرعية للعناصر الفيزيقية التي يجب على الشركات األجنبية وضعها في : الحراك االجتماعي يعد من  33السؤال 

 االعتبار عند رغبتها في الخروج من محيطها المحلي

 العناصر السلوكيةمن التصحيح: .....  خطأ – صواب
 

بدرجة كبيرة على مسار الشركة : .......... هو ذلك النوع من االستثمار األجنبي الذى يُمكن المستثمر من التأثير  34السؤال 

 :المساهم فيها

 .االستثمار الخارجي المباشرة

 .االستثمار الخارجي غير المباشر

 .االستثمار الداخلي المباشر

 .االستثمار الداخلي غير المباشر
 

  ..............: ال تتحمل الشركات األجنبية تكاليف زائدة عند 35السؤال 

 كل االجابات صحيحة

 .انتشار الشركة فى االسواق

 .دخولها السوق متأخرا

 دخولها السوق مبكرا
 

  ..........: إن الحصول على المزايا الرئيسية للسوق يعد من 36السؤال 

 مزايا الدخول متأخر للسوق األجنبي

 مزايا الدخول المبكر للسوق األجنبي

 مزايا توسع السوق

 مزايا عدم االنتشار فى االسواق
 

 : يعتبر التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة إحدى عناصر االختالل الموسمي 37السؤال 

 التصحيح: االختالل النقدي....  خطأ – صواب
 

: أن يحتل مواطنو الدولة المضيفة وظائف عليا، ومقاعد في مجالس إدارة الشركات يعد من اإلجراءات المنحازة التي  38السؤال 

 الشركات االجنبيةتتخذها الحكومة ضد 

 يعد من االجراءات المحايدةالتصحيح: .....  خطأ – صواب
 

 : في االستثمار األجنبي يعد أهم الالعبين في البيئة السياسية هم: حكومة البلد األم بنفوذها في سن القوانين 39السؤال 

 ثم اجهزتها االدارية التي لها سلطة التنظيم وتنفيذ القوانين  واإلجراءات

 حكومة البد المضيف ... الخالتصحيح: .....  خطأ – صواب
 

 : إن تكاليف االنتاج المرتبطة بممارسة األعمال في الدول األجنبية تكون عادة اقل في الدول النامية 40السؤال 

  خطأ–  صواب
 

ردء المخاطر ومن ثم تقوم : قيام الشركة األجنبية بالتأمين ضد الحروب واالضطرابات يعد احدى استراتيجيات  41السؤال 

 شركات التأمين بتقديم تعويض للشركة المتأثرة في حاالت الحروب

 خطأ-  صواب
 

 .: ........... يستخدم بصفة أساسية في شركات التصنيع بينما، االمتياز يعمل بصفة أساسية في شركات الخدمات 42السؤال 

 عقد الوكالة

 عقد الترخيص

 .عقد االدارة والتشغيل

 .التسليمعقد 

 



: ..........هي ممارسة وظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة لخدمة وظائف المنشأة من إنتاج وتسويق  43السؤال 

 .وتمويل وأفراد

 .اإلدارة الدولية

 .األعمال الدولية

 .إدارة األعمال

 .إدارة األعمال الدولية

 

 والرسومات الهندسية، والتوصيفات الفنية التي تستخدم في االنتاج: التقنية الناعمة: تشمل اآلليات،  44السؤال 

 التصحيح: التقنية الصلبة.....  خطأ – صواب

 

 : القدرة على االحتفاظ باألرباح وتحويلها: يعد من العوامل المؤثرة في القرارات المتخذة في الشركات العالمية 45السؤال 

 خطأ-  صواب

 

أمام الواردات، تعتبر احدى السياسات المالية التي تفرضها : الحواجز الجمركية أو غير الجمركية التي تُفرض  46السؤال 

 الحكومة لحماية الصناعة المحلية

  تعتبر احدى السياسات الحمائية وسياسات التنمية االقتصاديةالتصحيح:  ....   خطأ–  صواب

 

 ..........:: كل ما يلي يعد من افتراضات نظرية الميزة المطلقة ماعدا 47السؤال 

 مصاريف للنقل والمواصالت واالستخراجوجود 

 .سهولة إنتقال عناصر اإلنتاج في الدولة

 .إستحالة إنتقال عناصر تقنية اإلنتاج بين الدول )خارج الدولة(

 .ثبات تكلفة الوحدة مهما كان حجم إنتاجها

 

يتواجد فيها عمالة غير موظفة إذا اعتمد  : ان استثمار أجنبي يمثل دون شك إضافة للدخل القومي في ذلك البلد التى 48السؤال 

 نشاط مكثف الستخدام االيدي العاملة

 خطأ-  صواب

 

: إن القدرة على بناء حجم مبيعات قوي من خالل زيادة الخبرة بالسوق باإلضافة إلى مزايا انخفاض التكاليف مقارنة  49السؤال 

 :.................-بالمنافسين ، يتحقق من خالل

 .متأخر للسوقالدخول 

 الدخول مبكرا للسوق

 .عدم دخول السوق

 .الدخول مبكرا ومتاخرا للسوق

 

 : أن الشركات المستثمرة في الخارج، هي األكثر تصديراً مقارنة بالشركات التي ليست لديها استثمارات 50السؤال 

 خطأ-  صواب

 

 .: تعود نظرية الميزة المطلقة للعالم االقتصادي: ريكاردو 51السؤال 

 دم سميثالتصحيح: ا .....    خطأ – صواب

 

 :-..............: يعد كل ما يلى من أهمية اإلدارة الدولية ماعدا 52السؤال 

 .خفض المخاطرة

 .خفض المبيعات

 .خفض التكاليف

 .خفض االهدار البيئى

 

 التعامل مع المخاطر السياسية: التأمين ضد المخاطر يعتبر من االستراتيجيات التي تطبقها الشركات في  53السؤال 

 خطأ-  صواب

 



  .............: تجنب التكاليف المرتبطة بعملية تأسيس العمليات الصناعية في األسواق األجنبية يتحقق فى 54السؤال 

 .االمتياز

 .التصدير

 .الوكالة

 .عقود تسليم المفتاح

 

مع باقي دول العالم، وكذلك مدى قدرتها على اقتناء موارد وسلع  : يعكس ......... المركز المالي للدولة في تعاملها 55السؤال 

 .خارجية

 .الميزان التجارى

 الميزان السلعى

 .ميزان مدفوعات

 .سجل الموازنة

 

: مجموعة المعارف والمعتقدات والفنون والقوانين والقيم والعادات والقدرات التي تميز مجموعة بشرية عن أخرى،  56السؤال 

 :هذا هو تعريف

 البيئة االجتماعية والثقافية

 البيئة الثقافية

 الثقافة

 البيئة االجتماعية

 

: النظرية التي تعبر عن وضع يكون فيه الدافع األساسي للشركة لالستثمار في الخارج هو االحتكار وذلك ألنها تمتلك  57السؤال 

 :تقنية جديدة او ادارة ابداعية.. هذه النظرية تسمى

 األولى في الميداننظرية الشركة 

 نظرية الشركة القائدة

 نظرية االستئثار

 نظرية دورة حياة السلعة

 

 :: الحراك االجتماعي احد العوامل المؤثرة في نشاط الشركات الدولية، ويشير الى 58السؤال 

 التفاعل االجتماعي في السوق المستهدف

 امكانية االنتقال من طبقة الى اخرى في السوق المستهدف

 المشكالت االجتماعية في السوق المستهدف

 ال شئ مما سبق

 

 :.............-: من يقوم باألعمال الدولية 59السؤال 

 .الشركات الدولية، العالمية، االقليمية

 .الشركات متعددة الجنسيات، عابرة القارات، العالمية

 .الشركات المحلية، عابرة القارات، العالمية

 .متعددة الجنسيات ، العالميةالشركات الدولية، 

 

: إذا كانت الشركة األجنبية تستورد مدخالت اإلنتاج كالمواد الخام والمنتجات الوسيطة من الخارج بدالً من االعتماد  60السؤال 

 على المدخالت المحلية، يزيد ذلك من جانب المقبوضات في ميزان المدفوعات للبلد المضيف

 سوف يكون سالًبا التصحيح: ... .   خطأ – صواب

 

 2017تدقيق وتصحيح : بندر احملمدي 


