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   ا�جابة النموذجية �متحان مادة إدارة ا�عمال الدولية

  )السنة الثالثة إدارة ا�عمال (

   )ن 5(   الجواب على السؤال ا�ول 

سيسدد بعملته  هالطرف ا�لماني غير معرض �ي خطر بإعتبار أن: ا�خطار المحتمل أن يتعرض لھا طرفا العقد  .1
سسة اليابانية معرضة لخطر تقلبات أسعار الصرف ، وذلك في حالة تراجع سعر صرف ، بينما المؤ)اليورو(الوطنية 

 .اليورو مقابل الين 

ركة من شا�ستراتيجة المالية التي أنصح بھا الشركة اليابانية ھي إستراتيجية تسبيق الصرف ا�جنبي �نھا تحمي ال .2
 ).الخزينة (عامل تقلبات أسعار الصرف وتسمح بتمويل ا�حتياجات من رأس المال ال

يمكن تطبيق إستراتيجية تسبيق الصرف ا�جنبي من خLل طلب الشركة اليابانية لقرض قصير ا�جل با�ورو يجب  .3
سوما  75أن يكون مساويا عند التسديد مبلغ الصفقة وتقوم بتحويله فورا بسعر الصرف العاجل للين الياباني وبعد 

يد الدين والفوائد لمانية وھو نفس المبلغ الواجب تقديمه للبنك عند تسدتقوم بتسلم مبلغ الصفقة من الشركة ا�
 .المترتبة عليه

  :التطبيق الحسابي للعملية

 : تحديد قيمة الصفقة -

  مليون يورو 125)  =  130   * 100000) + (  110 * 200000) + ( 90 * 1000000( -

 =   ] (I / (1 + r) j / 360[   تحديد مبلغ القرض عن طريق المعادلة التالية   -

      =  ]125000000 / 1 + ( 0 , 0 45 . 75 /360  [ 

  يورو 124882922,26) =   1,0009375/  125000000=     (  

) = 1/0,0085= ( يورو  1: يورو فإن  0,0085= ين  1يجب تحويل المبلغ فورا للين الياباني ، وبما أن  
  ين ياباني 117,6470

   117,6470  * 124882922,26: ة المؤسسة ھو إذن المبلغ الذي سيدخل لخزين

  .ين ياباني 14692101125= 

 ين ياباني 13786757= تكلفة تطبيق إستراتيجية الصرف ا�جنبي ھي مبلغ الفائدة المستحقة على القرض  .4

  
  

 )ن  4(   شرح مراحل تدويل العملية ا�نتاجية)  2ج 
 

وق ا�جنبية مجا# تكتنفه مخاطر وصعوبات في المرحلة ا�ولى تعتبر المؤسسة المستثمرة الس �
 .كثيرة، ولتجنب ذلك تسعى إلى إتباع وإنتھاج سياسة التصدير عبر وكيل أو موزع محلي

في المرحلة الثانية ترى المؤسسة أن من مصلحتھا ا=ستعانة بمنتج محلي ليقوم نيابة عنھا في  �
 .متعلقة بمنتجاتھا المصدرةالسوق ا�جنبية بعمليات التغليف والتوضيب أو التكييف ال

عندما تصبح صادراتھا في المرحلة الموالية تمثل نسبة معتبرة من إجمالي المبيعات تضطر  �
المؤسسة إلى تدعيم تواجدھا في السوق ا�جنبية وذلك عن طريق الترخيص أو ا=عفاء لمنتج 

  .محلي ليقوم بإنتاج البعض من خطوط منتجاتھا



جنبية، تستطيع المؤسسة في مرحلة أكثر تطورا التغلب على كثير من بعد التعود على السوق ا� �
ظروف عدم التأكد الخاصة بعملية التوغل ، وفي ھذه المرحلة تبدأ عملية ا=نتاج الدولي في 

 .السوق ا�جنبية عن طريق عقود الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية
صل المؤسسة على المعارف الكافية المتعلقة المرحلة النھائية للتوغل ا�جنبي تبدأ عندما تح �

بالدولة المضيفة وبعد تجاوزھا وبصورة كلية لكل العقبات المتعلقة بالبيئة ا�جنبية فتدخل بذلك 
 .مرحلة ا=ستثمار ا�جنبي المباشر

في ھذه المرحلة تقوم المؤسسة بإنتاج كل خطوط المنتج في السوق ا�جنبية للدولة المضيفة، ليتم 
ذلك تصريف المنتوج إلى السوق المحلية للدولة المضيفة أو تصديره إلى بعض ا�سواق بعد 

  .ا�جنبية بما في ذلك سوق الدولة ا�صلية حيث مقر المؤسسة ا�م 
  
إشرح خطوات تعامل ش م ج مع ا�خطار السياسية في البلدان المضيفة �ستثماراتھا مبرزا أھم )  3ج

  )ن  5,5(  .التقنيات المالية في تنفيذ الطريقة الدفاعية
  

  :خطوات التعامل مع الخطر السياسي 
ن المقصود بذلك التعرف على السياسات الحكومية ونشاطاتھا التي يمكن أ: التعرف على الخطر .1

تؤثر على عمليات الشركة ، وعلى الشركة أن تركز اھتمامھا على السياسات التي يحتمل أن تؤثر 
 .على عملياتھا

الغاية من ذلك ھو تقييم احتمال حدوث ھذه السياسات للحكومة ونشاطاتھا وإمكانية : تقييم الخطر .2
لمتوفرة لديھا عن كل تأثيرھا على عمليات الشركة، وتستطيع القيام بذلك من خaل المعلومات ا

  .بلد
ھدف ھذه الخطوة ھو كيفية التعامل مع الخطر بعد التعرف عليه، وذلك : إختيار تقنيات ا=دارة .3

بعض الدول تقوم بعملية التأمين للمحافظة على شركاتھا من .لكي تحافظ الشركة على مصالحھا 
 .لسياسيةالخسائر التي يمكن أن تقع في البلدان ا�جنبية نتيجة للحوادث ا

المقصود ھنا ھو اختيار أفضل طريقة مناسبة لشركة ما ووضعھا موضع : تطبيق ھذه التقنيات .4
 .التنفيذ لتحافظ على قوتھا التنافسية ويكون لديھا القدرة على تضييع الفرص على اdخرين

ومدى  الغاية من ھذه ھو تقييم فعالية عمل إدارة الخطر السياسي: تقييم نجاح عملية إدارة الخطر .5
  .حسن اختيارھا �فضل طريقة لحفظ مصالح الشركة

  الطريقة الدفاعية 
تعتمد ھذه الطريقة على وضع كل ما ھو ھام من عمليات الشركة خارج متناول البلد المضيف،  •

قصد التقليل من اعتمادية الشركة على البلد المضيف، أو أن تجعلھا ذات كلفة كبيرة إذا أراد 
يات، ونوجز أھم ما تستخدمه الشركة من تقنيات دفاعية للحفاظ على التدخل في تلك العمل

 .مصالحھا
 :أبرز التقنيات المالية

تعظيم ا#ستثمار عن طريق القروض والتقليل من ا#ستثمار عن طريق ا�سھم، وبذلك فإن  .1
 .الحكومة المضيفة # تستطيع أن تقوم بعمل يضر بمصالح الدائنين

امل من مصادر مختلفة متضمنا في ذلك الحكومة والبنوك المحلية الزيادة في رأس المال الع .2
جميع ھؤو#ء سيتأثرون بأي رد فعل معاد قد تقوم به الدولة المضيفة وعليه ....والمؤسسات الدولية

 .فإن ردود فعلھم تضغط على الحكومة للحفاظ على مصالحھم
 .موعة الشركات الدخول في مشروع مشترك مع بلد ثالث قصد توزيع الخطر على مج .3
الحصول على ضمانات من البلد المضيف لaستثمار ھذا يقوي من وضع الشركة في عقد  .4

 .الصفقات 
  .ھذا يقلل من كلفة قيادة الشركة لفروعھا العاملة وتوزيع ا�رباح: التقليل من حفظ ا�رباح محليا  .5

 



 
ستراتيجية ، أذكر أھم مبررات قيام تتجه العديد من الشركات المتعددة الجنسيات لبناء تحالفات إ)  4ج

   )ن  4(    الشراكة والتعاون فيما بينھا ؟
  

مع ترك العمليات ا�خرى للتعاون  Coeur de métierتركيز المجموعة على نشاطھا ا�ساسيِ  �
  La gestion des activités hors du coeurالدولي

 التحكم أكثر في إحترام اdجال �
 فاءات الكافيةعدم توفر المجموعة على الك �
 الشراكة/ آفاق تحقيق مردودية أعلى في حال القيام بالتعاون �
 إمكانية النفاذ �سواق جديدة  �
  .ا#ستفادة من مزايا وفوارات الحجم �

  
  )ن  1,5(  :إشر ح ما يلي)  5السؤال 

  
IDE  :ا=ستثمار ا�جنبي المباشر 

La franchise :ا=عفاء أو ا=متياز التجاري 
FMN :ت المتعددة الجنسياتالشركا 


