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 الشركاث متعددة الجنسياث

Multinational Corporations (MNCs) 

 

 لفهم آلُاث 
ً
ا  غشوٍس

ً
ل الذولي، خُث ًلذم إلادت غامت ٌشيل هزا الفطل مذخال ً البِئت التي حػمل فيها غالخمٍى

مخػذدة الششواث ودوافؼ ؤهذاف و  مفهىم وخطائظسىداٌو في هزا الفطل جىغُذ . الششواث مخػذدة الجيسُاث

 .الجيسُاث

 مفهوم الشركاث متعددة الجنسياث:. 1
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جىخشؽ في شيل بإنها ششواث  Multinational corporations (MNCs)1 ف الششواث مخػذدة الجيسُاثػش  ح

 بإنها مىظماث جملً ؤو جخدىم بئهخاج سلؼ ؤو جلذًم خذماث في دولت و ، و مً ؤشياٌ ألاغماٌ الذولُت
ً
اخذة حػشف ؤًػا

 internationalهي ؤلاداسة اإلاالُت الذولُت . جيىن اإلاهمت ألاساسُت إلاذساء هزه الششواث ؾحر دولتها ألاضلُت غلى ألاكل

financial management ، ل الذولي  اإلاخػللت اللشاساث اجخاروجخػمً هزه اإلاهمت ورلً بهذف باالسدثماس والخمٍى

ت ول مذًش، سىاء  حػظُم كُمت الششهت مخػذدة الجيسُاث. واهذ ؤوواضح ؤن هذف حػظُم كُمت الششهت هى ؤولٍى

 الششهت مدلُت ؤو مخػذدة الجيسُاث. 

سخحراد اخخُاحاتها مً في بذاًاث غملها، كذ جداٌو الششواث ؤن جطذس مىخجاتها إلى بلذ مػحن ؤو حسعى ال 

  م  
التي ًمىً الاسخفادة منها ػحن ؤحاهب. ولىً، ومؼ مشوس الىكذ، سدخمىً بػؼ الششواث مً اسخىشاف الفشص طى 

. subsidiaries in foreign countriesألاحىبُت اح ششواث جابػت في الذٌو في الذٌو ألاحىبُت، وكذ ٌسخدبؼ رلً افخخ

، وجدلم ششواث Dow Chemical, IBM, Nike: حشيل ألاضٌى في الذٌو ألاحىبُت ؤهثر مً هطف ؤضٌى ششواث مثل

الىثحر هما ؤن ؤهثر مً هطف مبُػاتها في دٌو ؤحىبُت.  ExxonMobil, Fortune Brands, and Colgate-Palmoliveمثل 

ىُتالششواث  مً % مً مبُػاتها 20جدلم ؤهثر مً  Ferro (Ohio) and Medtronic (Minnesota)مثل  ألاضؿش ألامٍش

ؤغمالها في الذٌو  Apple, Facebook, and Twitterمثل وجىسؼ الػذًذ مً ششواث الخىىىلىحُا  ؤحىبُت.في دٌو 

ٌ اسدثماس ألاخشي ورلً بهذف  الخاضت وجدلم الػذًذ مً الششواث  .اإلاضاًا الخىىىلىحُت التي جخمخؼ بها هزه الذو

  Republic of Tea (California) and Magic Seasoning Blends (Louisiana)مثل ألاضؿش 
ً
مهما مً مبُػاتها في  حضءا

ىُت التي جطذس للخاسج لذيها ؤكل مً 55ؤن  اإلافُذ مالخظتومً ألاسىاق ألاحىبُت.  مىظف  100% مً الششواث ألامٍش

 .هزه الفىشة( هاكش)

 9112ذاث جداول عام بدسب قائمت فوربس لعام شركاث عامليت  11يتضمن قائمت بؤهم الجدول التالي 

 

 ألاصول  ألارباح املبيعاث الدولت الشركت الترجيب

القيمت 

 السوقيت

                                                           
1
 multinational enterprise (MNE)، a transnational للتعبير عن نفس المضمون:اإلنكليزية مصطلحات أخرى تستخدم بعض الكتب    

enterprise (TNE), a transnational corporation (TNC), an international corporation, or a stateless corporation 

 أو العابرة للحدود، الخ... ونستخدم في العربية أيضاً مصطلح الشركة العابرة للقارات
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 ألاصول  ألارباح املبيعاث الدولت الشركت الترجيب

القيمت 

 السوقيت

#1 ICBC China $175.9 B $45.2 B $4,034.5 B $305.1 B 

#2 JPMorgan Chase United States $132.9 B $32.7 B $2,737.2 B $368.5 B 

#3 
China Construction 

Bank 

China $150.3 B $38.8 B $3,382.4 B $225 B 

#4 
Agricultural Bank of 

China 

China $137.5 B $30.9 B $3,293.1 B $197 B 

#5 Bank of America United States $111.9 B $28.5 B $2,377.2 B $287.3 B 

#6 Apple United States $261.7 B $59.4 B $373.7 B $961.3 B 

#7 
Ping An Insurance 

Group 

China $151.8 B $16.3 B $1,038.3 B $220.2 B 

#8 Bank of China China $126.7 B $27.5 B $3,097.6 B $143 B 

#9 Royal Dutch Shell Netherlands $382.6 B $23.3 B $399.2 B $264.9 B 

#10 Wells Fargo United States $101.5 B $23.1 B $1,887.8 B $214.7 B 

 

اسة اإلاىكؼ  :كم بٍض

https://www.forbes.com/global2000 

جطفذ هزه  .خُث ججذ جخمت للجذٌو جخػمً مئاث الششواث SEE FULL LISTاهلش بػذ لىؾى الششواث اإلازوىسة ؤغاله 

هل الخظذ ؤن مػظم الششواث الىبري حػىد لػذد كلُل مً هل جبذو ؤسماء بػػها مػشوفت باليسبت لً؟  :الششواث

ن مالخظاجً خٌى رلً.  ؟ دو   في ؤًت مجاالث حػمل هزه الششواث؟الذٌو

اإلاالخظاث التي سجلتها مؼ صمالئً ، شاسن هزه اإلاػلىماث و غذة ششواث ودون مػلىماث غنها هلش غلى اسم ششهت ؤوا

https://www.forbes.com/companies/icbc/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/jpmorgan-chase/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/china-construction-bank/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/china-construction-bank/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/agricultural-bank-of-china/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/agricultural-bank-of-china/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/bank-of-america/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/apple/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/ping-an-insurance/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/ping-an-insurance/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/bank-of-china/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/royal-dutch-shell/?list=global2000
https://www.forbes.com/companies/wells-fargo/?list=global2000
https://www.forbes.com/global2000
https://www.forbes.com/global2000
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 في اللاغت.

 

 :2الجنسياثمتعددة . إدارة الشركاث 9

، ؤن الهذف الشئِس للششواث مخػذدة الجيسُاث هى حػظُم زشوة 
ً
 اإلاساهمحن فيها.  مً اإلاخفم غلُه غمىما

خ  
 
ـ ؤسػاس ؤسهم هزه ىكؼ مً اإلاذساء الزًً جىظفهم الششواث مخػذدة الجيسُاث ؤن ًخخزوا اللشاساث التي سخػظم ٍو

في بػؼ الذٌو ؤهذاف  مخػذدة الجيسُاث للششواث ًيىن وكذ الششواث، وبالخالي خذمت مطالح خملت ألاسهم. 

، ولىً هزا ال ًىفي ؤن الترهحز )هاكش( في البلذان التي حػمل بهاؤو الذائىحن ؤو الػمالت إغافُت مثل إسغاء الحيىماث 

ل الالصم لذغم هى اإلافخاح  إسغاءهمغلى إسغاء اإلاساهمحن، خُث ؤن ألاساس ي ًجب ؤن ًيىن  للحطٌى غلى الخمٍى

 لششواث وجىؿبم هزه اللاغذة ختى غلى الذٌو الىامُت  الػملُاث الدشؿُلُت للششهت.
ً
التي فخدذ ؤسىاكها مؤخشا

ا وفُدىام  :ألاغماٌ مثل بلؿاٍس

ل اإلاىاسب  ولً ًيىن  غلى مذساء الششواث ؤن ٌػملىا إلسغاء اإلاساهمحن وبؿحر رلً لً جدطل الششهت غلى الخمٍى

 هىالً ؾلب غلى ؤسهمها.

 التخصصاث املختلفت في إدارة الشركاث متعددة الجنسياث:دور 

ًجب دمج الػذًذ مً الخخططاث ألاوادًمُت اإلاخػللت  خػذدة الجيسُاثمً ؤحل إداسة هاجحت للششهت م

لت جلىد إلى حػظُم   :زشوة اإلاساهمحنبئداسة ألاغماٌ بؿٍش

ش الاستراجُجُاث التي سىف جدفض وجششذ الػاملحن في مً  Management إلادارةسخخذم ح .ؤ  ؤحل جؿٍى

لت ؤهثر  مخػذدة الجيسُاثالششهت  لت جؤدي إلى إهخاج اإلاىخجاث ؤو جلذًم الخذماث بؿٍش لخىظُم اإلاىاسد بؿٍش

 هفاءة.

                                                           
2
، وهذا هو الشكل األكثر شيوعاً بالنسبة كامل ات التي تمتلك فيها الشركات األم شركاتها التابعة بشكلسنركز في محاضراتنا على الشرك  

بشكل كامل المنشأ األمريكي. والفكرة هنا أن المدير المالي سيركز على تعظيم قيمة الشركة متعددة الجنسيات للشركات متعددة الجنسيات ذات 
 عوضاً عن التركيز على شركة أو شركات تابعة.
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ادة إدسان فئهه  Marketing التسويقؤما  .ب  الضبائً ومػشفتهم بمىخجاث الششهت، وإلاػشفت ٌسخخذم لٍض

 الخؿحراث في جفػُالث اإلاستهلىحن.

لدسجُل اإلاػلىماث  Accounting and Information Systems املداسبت ونظم املعلوماثحسخخذم   .ج 

والتي بذوسها ًمىً ؤن حسخخذم لخلذًم مػلىماث  مخػذدة الجيسُاثالُت خٌى هفلاث وإًشاداث الششهت اإلا

ً  .مخػذدة الجيسُاث ؿبلت مً كبل الششهتاإلاخخلفت اإلالُُم الاستراجُجُاث ، ولخمالُت للمسدثمٍش

ل والاسدثماس للششهت  Finance املاليتسخخذم حو  .د  وجخػمً كشاساث ث مخػذد الجيسُاالجخار كشاساث الخمٍى

 ما ًلي:
ً
ل ألاهثر شُىغا  الخمٍى

 ػمل ؤو إًلافه في دولت مػُىت.الاسخمشاس في ال 

 وشاء ؤغماٌ حذًذ في دولت ما.البذء في إ 

 .ل هزا الخىسؼ  جىسُؼ ؤغماٌ كائمت في دولت مػُىت، وهُفُت جمٍى

 الشركاث متعددة الجنسياث: خصائص -3

جخمحز الششواث مخػذدة الجيسُاث بمجمىغت مً الخطائظ، وهجذ في هخب ؤلاداسة جلسُماث مخػذدة لهزه  

 خالي:الخطائظ ًمىً إحمالها بال

 هبر الحجم. -

 .الؿابؼ الاخخياسي  -

 الخىىىلىجي.الخفىق  -

 الخىىع في اإلاىخجاث والخىىع في اليشاؽ. -

 الدشدذ الجؿشافي. -

 خاضُت الخيامل. -

جخمخؼ مػظم الششواث مخػذدة الجيسُاث بىبر الحجم والذسحت الػالُت مً الترهحز الشؤسمالي  :كبر الحجم -1 -3

 
 
لطذ بىبر الحجم جمل لُت الهائلت التي جمىنها مً الخفىق ٍو ت والدسٍى لُت والخىىىلىحُت وؤلاداٍس ً اللىة واللذسة الخمٍى
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.غلى الششواث ألاكل 
ً
لذس هبر حجم الششهت ببػؼ اإلاؤششاث حجما   ٍو

ً
، اللُمت السىكُتمثل  التي غشغىاها سابلا

. ؤو مؤششاث ؤخش حجم اإلابُػاثو  اجج اللىمي الاحمالي لبػؼ الذٌو ؤو بىطِب بالى مثل اإلالاسهتي ، وألاسباح، وألاضٌى

 خشي.الػالمي ؤو حجم الػمالت فيها ملاسهت بحجم الػمالت في الششواث ألا  ؤلاهخاجالششهت في 

 في وسائل إلاعالم:

Samsung is known around the world for its smartphones. But in its home market of South Korea, the 

huge company is a whole lot more than just a tech brand. 

Its various affiliated companies account for more than 20% of the entire market value of the Korean Stock 

Exchange -- most of that coming from the crown jewel, Samsung Electronics (SSNLF). The conglomerate's 

businesses are estimated to account for around 15% of South Korea's entire economy.:املصدر 

https://money.cnn.com/2017/02/17/technology/samsung-south-korea-daily-life/index.html 

جشجبـ خاضُت الاخخياس بخاضُت هبر الحجم والاخخياس اإلالطىد هىا هى اخخياس الللت  :الطابع الاختكاري  -9 -3

Oligopoly  للذ اضبدذ الششواث مخػذدة الجيسُاث هي  الششواث. مًالزي جخػؼ فُه السىق لسُؿشة غذد كلُل

فهي جمخلً  الػالم.اللىة اإلادشهت لالكخطاد الػالمي إلاا لها مً هفىر وسلؿاث وجإزحر وكذسة غلى جدٍشً ألاخذار في 

لُت وجىلُذ اللُمت والذساًت الخىظُمُت والدس والاختراغاثاإلاػشفت الفىُت والخىىىلىحُا   اإلاػافت.ٍى

ٌشمل مفهىم الخىىىلىحُا الخخؿُـ والشكابت غلى ؤلاهخاج وجطمُم اإلاىخج والػملُاث  التفوق التكنولوجي: -3 -3

ت اإلاؿلىبت إل  هخاج وؤلاداسة اإلاشجبؿت مباششة بخطمُم اإلاىخجاث والػملُاث والشكابت غليها، هما حشمل اإلاهاساث الػشوٍس

الى  اإلاداواةوغالكت الششواث مخػذدة الجيسُاث بالخىىىلىحُا غالكت كذًمت جؿىسث مً  .اإلاششوعاإلاىخج وإوشاء 

 الجيسُاث.الابخياس والخجذًذ اإلاسخمش للذ ؤضبدذ الخىىىلىحُا ألان سلػت جباع وحشتري بىاسؿت الششواث مخػذدة 

ذدة الجيسُاث اإلاىاسد الالصمت إلحشاء وألاسباح الزي جمحزث به الششواث مخػ ؤلاهخاجالحجم وضخامت  وفش هبر للذ 

ش الخىىىلىحُا ذ فيها اسخخذام الخىىىلىحُا الحذًثت مثل  ،ألابدار وجؿٍى فإضبدذ حسُؿش غلى الطىاغاث التي جٍض

جلىم الششواث مخػذدة  .وضىاغت السُاساث والؿائشاث وؾحرها الاجطاٌوالهىاجف ومػذاث  ؤلالىتروهُتالحاسباث 

 .ى هزه الخىىىلىحُات البدىر الخىىىلىحُت في مشهضها الشئِس ي لبسـ سُؿشتها وهُمىتها غلالجيسُاث بترهحز اوشؿ

http://money.cnn.com/quote/quote.html?symb=SSNLF&source=story_quote_link
https://money.cnn.com/2017/02/17/technology/samsung-south-korea-daily-life/index.html
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 بػػ جىللؤو  الششواث مخػذدة الجيسُاث كذ جبُؼ
ً
 ؤال غلى الخىىىلىحُا الى الذٌو اإلاػُفت ولىنها جدشص  ؤهماؽمً  ا

 الششواث.الخىىىلىحُت لهزه  الهُمىتالى فلذان السُؿشة غلى هزه الذٌو او اوػخاكها مً  ًؤدي هزا البُؼ ؤو الىلل

 فىثحر 
ً
او ؾحر مالئمت لػىامل ؤلاهخاج او مػُلت لخؿىس اإلاهاساث اإلادلُت ؤو مشجػت  كذًمتما وسمؼ غً هلل جىىىلىحُا  ا

 الىامُت.الذٌو ألهماؽ استهالهُت ؾحر مشؾىبت خاضت غىذما جيىن هزه الذٌو اإلاػُفت مً 

سلػت  إهخاج ؾلب الششواث مخػذدة الجيسُاث ال جدطش هفسها فيؤ التنوع في املنتجاث والتنوع في النشاط: -4 -3

وال ًلخطش واخذ، )كذم ؤمثلت مً الششواث اإلاػشوفت باليسبت لً( جشبـ هفسها بلُىد سىق  وشاؽ واخذ والؤو واخذة 

 الى ألالىان وألاحجام ؤًػالخىىع غلى الدشىُلت في السلؼ بل ًمخذ 
ً
ىع همـ وؤسالُب ؤلاهخاج خُث ى. هزلً ٌشمل الخا

حؿحر همـ ؤلاهخاج مً ؤلاهخاج اليامل للسلػت الىاخذة إلى إهخاج حضئي للسلػت وجخطظ بػؼ الششواث في غملُت 

ؼ اإلاىخجاث هى جىصَؼ ال .ألاحضاءججمُؼ جلً   .سباحؿش وجدلُم ؤهبر مػذٌ لل خؤن الهذف ألاساس ي مً جىَى

 

 في وسائل إلاعالم:

Boeing Co. is one of the nation„s biggest and best-known manufacturers, employing 158,000 workers and 

producing tens of billions of dollars worth of commercial jets and defense systems annually for customers 

worldwide. But to assemble just one model of airplane — the 737, its smallest and most popular 

commercial jet — the company relies on a complex web of hundreds of suppliers providing everything 

from engines and fuselages to seats and exit signs. 

“We can„t be experts in everything,” said Helene Michael, vice president of manufacturing operations for 

the 737 program. 

Instead, Boeing likes to think of itself as an expert in getting all the parts in the right place at the right time, 

and then putting them together quickly. 

 املصدر:

 

http://www.nbcnews.com/id/36507420/ns/business-us_business/t/hundreds-suppliers-one-boeing-

airplane/#.XZOBikYzbIU 

http://www.nbcnews.com/id/36507420/ns/business-us_business/t/hundreds-suppliers-one-boeing-airplane/#.XZOBikYzbIU
http://www.nbcnews.com/id/36507420/ns/business-us_business/t/hundreds-suppliers-one-boeing-airplane/#.XZOBikYzbIU
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الجؿشافي للششواث مخػذدة الجيسُاث حػذد الذٌو اإلاػُفت لهزه الششواث  بالدشدذًلطذ  الجغرافي:التشتت : 5 -3

هما ًلطذ به حػذد اللؿاغاث التي حػمل فيها هزه الششواث. هزا  الاكخطادي. والىمىواخخالفها مً خُث اللُم 

والفىُت واللاهىهُت  الاكخطادًتمً الاخخالفاث  الاسخفادةالىاسؼ ًمىً الششواث مخػذدة الجيسُاث مً  الاهدشاس 

ذ مً السُؿشة غلى   الػالم.سىاق ؤاللائمت بحن الذٌو هما ؤهه ًؤدي الى جخفُؼ دسحت اإلاخاؾشة وجدلُم اإلاٍض

ؾاس إنها حػمل جدذ سُؿشة مىخذة، وفي ؤن ؤهم ما ًمحز الششواث اإلاخػذدة الجيسُاث هى إ :التكاملخاصيت  -6 -3

ادة  ولُت،استراجُجُت غاإلاُت  دوهما اغخباس اإلاطالح حضئُت للششواث  ألام،سباح الششهت ؤتهذف في نهاًت ألامش الى ٍص

ها الخابػت لها واإلاىدششة في أتمػنى رلً ؤن ول مً الششهت ألام وفشوغها وميش غالمي.الىلُذة اإلاىدششة غلى ضػُذ 

ظام هلت، ولزلً ًمىً الىظش الى الششهت اإلاخػذدة الجيسُاث غلى ؤنها مجمىغت واخذة مخيام في ألاضلالخاسج جيىن 

جُت وحسلسلُ جخجسذ وخذة  .تمً الػالكاث اإلاشهبت بحن حمُؼ غىاضشها وميىهاتها، فهي غباسة غً مجمىغت جذٍس

غباسة غً والتي هي  للششهت،الششهت اإلاخػذدة الجيسُاث في وحىد مشهض سئِس ي واخذ جشسم فُه الاستراجُجُت الػامت 

جدذد  الخاسج،مجمىغت مً اللشاساث الطادسة مً اإلاشهض الشئِس ي ؤي الششهت ألام واإلاىحهت الى الىخذاث والفشوع في 

فيها وشاؽ وسلىن الفشوع والششواث الىلُذة اإلاىحىدة في الذٌو ألاخشي اي خاسج الذولت التي ًىحذ فيها اإلاشهض 

ت مً  .الشئِس ي  وضالخُاث واسػت لبػؼ فشوغها الششهتششهت إلى ؤخشي وكذ حػؿي )جخخلف دسحت اإلاشهٍض
ً
ػا  جفٍى

 
ً
 (هما سجري الخلا

 متعددة الجنسياث: املنشآثاملددداث الخاصت بؤهداف  -4

اإلاالن ههذف  حػظُم زشوةحػظُم كُمت اإلايشإة ؤو  الجيسُاثغىذما ًداٌو اإلاذًش اإلاالي في اإلايشإة مخػذدة   

فئهه ًىاحه بػذد مً اللُىد واإلادذداث التي ًمىً ؤن جؤزش في سػُه لخدلُم هزا  اثللميشإة مخػذدة الجيسُ

 جلً اإلاخػللت بالىىاحي ألاخالكُت. 
ً
ػُت وؤخحرا مىً جطيُف هزه اإلادذداث إلى اإلادذداث البِئت والدشَش الهذف، ٍو

 :وسىلىم فُما ًلي بخىغُذ هزه اإلادذداث

إن ليل دولت مً الذٌو الظشوف البُئُت الخاضت بها،  :Environmental Constraints البيئيتاملددداث  - 1 -4

 الذولت.الزي ٌػمل بخلً  اثع غلى فشع الششهت مخػذدة الجيسُفش  وهزه الظشوف البُئُت بؿبُػت الحاٌ سخ  
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وجخػلم هزه اإلادذداث بمجمىغت مً  الشذة،وجخفاوث اللُىد واإلادذداث البُئُت في ول دولت مً الذٌو مً خُث 

 :الػىاضش مثل

  البىاء.ششوؽ 

  ؤلاهخاج.الخخلظ مً هفاًاث  

  فُه.مشاكبت الخلىر والخدىم  

 جدمل جيالُف إغافُت غلُهفئن رلً ًترجب  -غلى سبُل اإلاثاٌ  -وفي خالت الذٌو التي جدشذد في هزه الػىاضش 

 غلى هذف حػظُم كُمت اإلايشإة
ً
 .مما ًمثل كُذا

ؤًػا مً غمً اإلادذداث ؤو اللُىد التي جلف في سبُل  :Regulatory Constraints التشريعيتاملددداث  -4-9 

ػاث الذٌو اإلاػُفت غلى فشو   عجدلُم هذف حػظُم كُم اإلايشإة مخػذدة الجيسُت جلً اللُىد اإلاشجبؿت بفشع حشَش

 :ومً ؤهم هزه اإلادذداث الجيسُاث.اإلايشإة مخػذدة 

 .الػشائب  

  ل  .الػمالثكىاغذ جدٍى

  ل ؤلاًشاداث وألاسباح مً الذولت اإلاػُفت إلى خاسحها، وألن هزه ؤلاحشاءاث جؤزش غلى الخذفلاث كىاغذ جدٍى

فئن هزه ؤلاحشاءاث البذ وؤن جؤخز في الاغخباس بىاسؿت اإلاذًش اإلاالي  الجيسُاثالىلذًت لفشع اإلايشإة مخػذدة 

 لفشوع.غىذ وغؼ وسسم السُاساث الخاضت بهزه ا

ػُت البذ وؤن ًطاخبه مشاحػت السُاساث   فئن ؤي حؿُحر في هزه الىىاحي الدشَش
ً
وغلى هزا فئن  اإلاالُت،ؤًػا

 اإلاذًش اإلاالي لِس مؿالب
ً
ػُت ولىىه مؿالب ؤًػا بمشاكبت ؤي حؿحر في  جلًفلـ بإن ًإخز في الاغخباس  ا الىىاحي الدشَش

ػاث بمشوس الىكذ وجىُُف سُاساجه اإلاالُت بما ًىا  .الخؿحرم هزا ئالدشَش

ًمىً اللٌى بإهه ال ًىحذ اجفاق غام غلى مػاًحر ؤخالكُت مدذدة  :Ethical Constraints ألاخالقيتاملددداث  -3 -4

 في إخذي الذٌو 
ً
للداء ًمىً جؿبُلها في ول الذٌو بال اسخثىاء، فلذ ًىظش ألداء إخذي اإلايشأث بإهه ؾحر ؤخالقي جماما

 فيبِىما ًىظش إلُه غلى ؤهه مىاسب 
ً
بي  ؤخشي،دولت  جماما والششىة كذ ٌػخبران وغلى سبُل اإلاثاٌ فئن التهشب الػٍش
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 ٌ مت في غشف اإلاماسساث الخاضت بمىظماث ألاغماٌ في بػؼ الذو )وال هلطذ هىا اللاهىن الشسمي إر ؤهه ؤمش  حٍش

مً هاخُت ؤخشي فئهه في بػؼ الذٌو ألاخشي كذ ال حسخؿُؼ اإلايشإة مماسست غملُاتها بشيل غادي  ،(مفشوؽ مىه

بي.شب وجدلُم سبذ بذون اللجىء للششىة وبذون الته إن هزا الىغؼ كذ ًخلم مشيلت لذي ؤلاداسة اإلاالُت في  الػٍش

وفي ؤخُان ؤخشي كذ جيسحب  ذ.بالش ففي بػؼ ألاخُان جلبل وغؼ الششىة وخشق اللىاهحن للحطٌى غلى  ألام.اإلايشإة 

  .الذولتمً ألاغماٌ في مثل هزه 

 إلاعالم:وسائل  في

Despite global efforts and petitions from humanitarian groups, there are still many major companies 

around the world that employ child labor - knowingly or otherwise - in order to make a profit. As business 

rely on increasingly globalized supply chains, the ethical and legal practices of the contractors and sub-

contractors that they use can become murky, and while many of the organizations on this list make the 

right noises about ending such practices, the reality is that they need to take a lot more responsibility for 

how their products are sourced and manufactured. 

With this in mind, here are 10 companies that use child labor in 2019. 

 Nestlé  

 H&M 

 Philip Morris. ... 

 Microsoft. ... 

 Sports Direct. ... 

 British American Tobacco (BAT) ... 

 Apple. ... 

 New Look. 

 JTI 
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 Hershey's 

 املصدر وجفاصيل أكثر:

https://www.careeraddict.com/10-companies-that-still-use-child-labor 

 

 :اثمتعددة الجنسي الشركاثوافع إنشاء د -5

إلايشأث بمماسست ؤغمالها غلى مسخىي ن الخفسحر الشائؼ واإلاخفم غلُه ختى آلان للذوافؼ الخاضت بلُام اإ

ت اإلاضاًا   – الجيسُاثؤي هطبذ ميشإة مخػذدة   –دولي  اث ؤساسُت ألاولى هي هظٍش ًلذم في ضىسة زالر هظٍش

ت ألاسىاق ؾحر الياملت ت دوسة خُاة  ،اليسبُت، والثاهُت هي هظٍش والجذًش بالزهش ؤن هزه  اإلاىخج،والثالثت في هظٍش

اث الثالر، جخذاخل لدشيل مػا اإلاىؿم الششُذ الظهىس وجؿىس  ، وسىلىم فُما ًلي اثمخػذدة الجيسُ الششواثالىظٍش

اث الثالر  -بخىغُذ هزه   :باخخطاسالىظٍش

مخػذدة  بالششواثألاوشؿت الخاضت  إن :Theory of Comparative Advantages نظريت املزايا النسبيت -5-1

م الاسدثماس اإلاباشش في إخذي الذٌو ألاحىبُت، وكذ  اثالجيسُ م الخطذًش ؤو غً ؾٍش مً اإلامىً ؤن جخم إما غً ؾٍش

ادة هزًً الىىغحن مً ألاوشؿت بمشوس  ادة وعي وإدسان  الضمً،لىخظ ٍص ادة إلى ٍص شحؼ الىثحرون سبب هزه الٍض ٍو

وإلاا وان الخخطظ في إهخاج ؤخذ اإلاىخجاث كذ  .غملُاث ؤلاهخاجالذٌو إلاضاًا الخخطظ والزي ًمىً ؤن ًشفؼ هفاءة 

 وهىزا.ًمىؼ اللُام بئهخاج مىخج ؤخش فهىا جطبذ غملُت الخجاسة ؤساسُت بحن الذولخحن فُما ًخػلم بهزًً اإلاىخجحن 

مثل هزا اإلاىؿم اإلافهىم ت الىالسُىُت للمضاًا اليسبُت. وبالخالي فئهه بىاء غلى اإلا ٍو ضاًا اليسبُت ًطبذ الخاص بالىظٍش

 إلاارا جخمىً إخذي اإلايشأث مً اختراق ألاسىاق 
ً
 .ألاحىبُتمفهىما

جخخلف الذٌو وجخماًض مً خُث اإلاىاسد اإلاخاخت  :Imperfect Markets Theory ظريت ألاسواق غير الكاملتن -9 -5

ليل منها إلهخاج السلؼ والخذماث، وكذ ًيىن مً اإلامىً ليل دولت ؤن حسخخذم مىاسدها إلهخاج ما جدخاج إلُه، ؾحر ؤن 

هزه الشؾبت حػخبر مدذودة ورلً هدُجت لػذم مشوهت جدٌى غىاضش ؤلاهخاج لالسخخذاماث البذًلت، إن هزا ٌػني ؤن 

لها ؤًػا مً دولت ألخشي، ولػل رلً ًجػلىا هخشج بىدُجت مؤداها  -وغلى مسخىي دولي  -اسد اإلاى  ال ًمىً بسهىلت جدٍى

https://www.careeraddict.com/10-companies-that-still-use-child-labor
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بذال مً حلب هزه اإلاىاسد، وهزه الىدُجت جللي الػىء غلى ؤسباب همى  -ؤهه مً ألاسهل الزهاب إلايان وحىد اإلاىاسد 

 بمشوس الضمً. الجيسُاثمخػذدة الششواث 

شاث الشائػت لذوافؼ  :Product Cycle Theory  دورة خياة املنتجنظريت  -3 -5 وي جطبذ  الششواثمً ؤفػل الخبًر

ت دوسة خُاة اإلاىخج اثمخػذدة الجيسُ ششواث ش الزي كذم بىاسؿت هظٍش ت فئهه ًخم  لهزهوؾبلا  .رلً الخبًر الىظٍش

 . كت غلى مىافسيهاى إوشاء ؤي ميشإة في سىكها اإلادلى هىدُجت لبػؼ اإلاضاًا اإلاذسهت والتي ججػل مثل هزه اإلايشإة مخف

  
وهدُجت جىفش اإلاػلىماث غً ألاسىاق  للمىخج.د واخذ ؤخش غلى ألاكل وكذ جيىن هزه اإلاحزة مخمثلت في خاحت السىق إلاىس 

 بخثبِذ ؤكذامها في السىق ما ؿالبا واإلاىافسحن اإلادلُحن ف
ً
وهىا سِخم ملابلت ؾلبُاث الخطذًش  اإلادلي،جلىم اإلايشإة ؤوال

م اسخخذام إمياهُاث ؤلاهخاج اإلاىحىدة ؤًػا في السىق  وهزا ٌػني ؤن اإلايشإة سخلىم ؤوال بالخطذًش  اإلادلي،غً ؾٍش

ادة دسح الىكذ،وبمشوس  ألاحىبي،لسذ خاحت الؿلب  مػشفتها باألسىاق ألاحىبُت واإلاىافسحن بها ومً  تجبذؤ اإلايشإة في ٍص

. وكذ جشي اثمخػذدة الجيسُ اإلايشأثزم جبذؤ في اجخار كشاس بئوشاء فشع في الذولت ألاحىبُت ومً زم جيشإ الششواث ؤو 

هظشا إلاا ًمثله رلً مً جخفُؼ  اإلايشإة ؤن إكامت فشع إلهخاج مىخجاتها في الذولت ألاحىبُت ٌساغذها في اإلاىافست

 ألاكل.الخيالُف الىلل غلى 

مىً جشجِب الخؿىاث التي جمش بها غملُت جؿىس ال هزا،  ششهت لخطبذ ششهت مخػذدة الجيسُاث هما في الشيل ٍو

 الخالي:
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 املصدر:

 Madura J: International Finance Management, 13th Ed, Cengage Learning, Boston 2018, P. 9  

 ىاث والخالي:يىن الخؿجووفلا للشيل السابم 

ج لسذ خاحت الؿلب اإلادلي. -1  جلىم الششهت بئهخاج مىخ 

ج السدُػاب الؿلب الخاسجي. -2  جلىم الششهت بخطذًش اإلاىخ 

 ُخ وحىدها في دولت ؤحىبُت مؼ اخخماٌ جخفُؼ الخيالُف.سلتر جلىم الششهت بئوشاء فشع خاسجي  -3

 و/ؤو جىسؼ خـ إهخاحها في الذولت ألاحىبُت. الششهت ؤن جمحز مىخجها غً مىخجاث اإلاىافسحن، حسخؿُؼ -ؤ 4

 .الخىافسُتبػذ فلذانها للمحزة  جتراحؼ ؤغماٌ الششهت في البلذ ألاحىبي -ب 4

 التنظيم إلاداري للنشاطاث املاليت الدوليت: -6
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مً  ًجػلواهدشاسها غبر ؤسىاق دولُت مخخلفت  الجيسُاث،ووخذاث الششواث اإلاخػذدة  فشوعحػذد  إن  

 لخطىضُاث اإلاىاكؼ اإلاخىاحذ ا جبػذهظمت جخؿُـ وسكابت خاضت بيل فشع ؤو وخذة غلى خؤ جإسِسالػشوسة بميان 
ً
ا

ؾحر ؤن الاستراجُجُت الشاملت للششهت وؾبُػت جخؿُؿها الاستراجُجي الشامل ال ًتروان  الىخذاث.بها هزه الفشوع ؤو 

 
ً
مثل هزه ألاهظمت الخاضت اإلاخخلفت إال في إؾاس مخيامل ٌػىس وخذة الششهت واسجباؾها الػػىي  خإسِسلمجاال

 الخىافس ي.سؾم ما ًيلف رلً مً حهىد وجيالُف إغافُت كذ جؤزش غلى الششهت ومىكػها  ميىهاتها،بمخخلف 

ت في إداسة اليشاؽ ؤوالسؤاٌ ًذوس هىا بشيل سئِس ي خٌى   ت والالمشهٍض جخخز  ؤًًؤي  اإلاالي،سلىبي اإلاشهٍض

 وسلبُاجه. إًجابُاجهخُث ؤن ليل ؤسلىب  اإلادلي؟ؤم غلى اإلاسخىي  الششهت ألاماللشاساث غلى مسخىي 

 لػملُاتها  املركزي:ألاسلوب  -6-1 
ً
 مً اغخباس فشوغها امخذادا

ً
بػم حمُؼ ؤوشؿتها  اإلادلُت،كُام الششهت اهؿالكا

ً في  اإلاالُت،اإلادلُت وألاحىبُت في إؾاس هظام شامل ومىخذ لإلداسة  ىظم ؤداء  الفشوع،ًدذد مهام وضالخُاث اإلاذًٍش ٍو

 ـ:ب بمىحب هزا الىظام جلىم الششهت ألام اإلاالُت.داسة الىظُفت إو 

 فيها حسخدم رلًن اسدثماساتها إجخطُظ السُىلت الالصمت في اإلاىاكؼ وألاسىاق التي جشي ب. 

  ل غملُاتها اإلادلُت ل اإلاىاسبت التي جمىنها مً الحطٌى غلى اإلاىاسد اإلاالُت الالصمت الخمٍى اخخُاس مطادس الخمٍى

 وألاحىبُت بإكل الخيالُف وفي الىكذ اإلاىاسب.

  غؼ سُاساتها اإلاخػللت باألسػاس كطذ جخفُؼ مذفىغاتها مً الػشائب والشسىم اإلافشوغت غليها في و

 .ف ألاسىاق الػاإلاُتمخخل

ؼ سلؿاث الشكابت والخدلُل بها جلىم الششهت ألام باغخباسها مؤسست كابػت  :الالمركزي ألاسلوب  -9 -6 خفٍى

ً اإلادلُحن غلى مسخىي  ش اإلاالُت واإلاداسبُت الخاضت بالفشوع إلى اإلاذًٍش ورلً  الفشوع،وؤلاداسة اإلاالُت واغذاد الخلاٍس

ش اإلاسخػملت مً كبلها في البلذ   غلى جلىُاث الشكابت والخدلُل والدسجُل وادواث الخلٍش
ً
ومً كبل  ألاضل،اغخمادا

مؼ اخخفاظها هششهت كابػت بدم اجخار اللشاس بخطىص الاسدثماساث  اإلاػُفت،اإلاؤسساث اإلادلُت في البلذان 

الث اإلاطاخبت   .لهاالجذًذة والخمٍى
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 ،هحجم الششهت وؾبُػت ؤغمالها ؤمىس:لت الاخخُاس بحن ألاسلىب اإلاشهضي والالمشهضي ًخػلم بػذة إن مسإ الىاكؼ،في 

وكذسة ؤلاداساث اإلاالُت في الفشوع والششواث اإلاسخللت في البلذان اإلاػُفت غلى  ،ومذي اهدشاسها الجؿشافي في الخاسج

 .إداسة اإلاسائل اإلاالُت بىفاءة غالُت

كذ ال تهخم ؤلاداسة الػلُا باألغماٌ الخاسحُت  ،لششهت ضؿحرة راث ؤغماٌ دولُت مخىاغػت الحجم فباليسبت

 وسبما جترهها لفشد في اللسم الخاسجي 
ً
ت.خش ًخخز كشاساجه آو في كسم ؤهثحرا الششهت الذولُت  جذسنؤما مؼ الىمى  بدٍش

ن جشهها إلاذًش مدلي فُه خؿىسة حؿلُب ؤو  خاضت، ألاهمُت اإلاتزاًذة لللشاساث اإلاالُت الذولُت وؤنها جؿلب كذساث

غىذ رلً جمشهض الششهت اللشاساث اإلاالُت الذولُت في اإلالش  اليلُت،ألاهذاف الفشغُت ؤو الشخطُت غلى ؤهذاف الششهت 

ذ  ى ومؼ اسخمشاس الىم الشئِس، ت مً مً هجذ إن ألاهمُت اإلاتزاًذة ألغماٌ الششهت الخاسحُت جذغى الى مٍض  ت،حهاإلاشهٍض

ت.خشي ًذغى الخػلُذ اإلاتزاًذ في ألاغماٌ الذولُت الى الخخطظ ؤومً حهت    والالمشهٍض

بىغؼ السُاست الػامت  مخػذدة الجيسُاثوألاصح مً وحهت هظش الاكخطادًحن، هى ؤن جلىم الششهت 

لها بحن الفشوع َوالسُاساث اإلاالُت وجخخز كشاساث الاسدثماس الشئِسُت وجىص  ل البُؼ ألاسباح وجدٍى ي(، وجشاكب ن)الخمٍى

ت، و  ترن الاسخلاللُت اليافُت إلداساث الفشوع في اجخار اللشاساث التي جشاها جاليشاؾاث مً خالٌ ؤلاداسة اإلاالُت اإلاشهٍض

ػالجت وافت اإلاشىالث التي جىاحهها غلى ؤسع الىاكؼ ) هئداسة الػمالث ألاحىبُت إلامىاسبت الجخار اللشاساث الُىمُت و 

ت، في خحن ًيىن وغؼ اإلاىاصهاث ومخاؾشها(  غلى اغخباس ؤنها ؤهثر كذسة غلى فهم وجدلُل الىاكؼ اإلادلي مً ؤلاداسة اإلاشهٍض

 
ً
 .والخؿـ مشتروا

ؤشياٌ الخىظُم ؤلاداسي لليشاؾاث اإلاالُت للششواث مخػذدة الشيل الخالي ًبحن ملاسهت بحن شيلحن مً 

ت للششهت  اإلاذساء اإلاالُىن ٌسُؿش للششهت مخػذدة الجيسُاث خُث  الجيسُاث، الشيل ألاغلى ًمثل إداسة مالُت مشهٍض

اإلاذًىت،  اإلاخضون والحساباثؤو إداسة بئداسة الىلذًت، حػلم ألامش  سىاء Bو Aألام غلى الػملُاث اإلاالُت للفشوع ولىلل 

ل، ؤو  ت.ؤو الخمٍى  ُ ت خُث  اإلاطاٍسف الشؤسمال واإلاذساء  Aًلىم اإلاذساء اإلاالُىن للفشع الشيل ألاسفل ًمثل إداسة ال مشهٍض

، دون الحطٌى غلى ؤوامش مباششة مً بيافت الػملُاث اإلازوىسة ؤغاله بشيل مسخللبشيل باللُام  Bاإلاالُىن للفشع 

 الششهت ألام.



 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 املصدر:

 Madura J: International Finance Management, 13th Ed, Cengage Learning, Boston 2018, P.7  

 


