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زياد نجم عبذ. أدارة هيكم انتمويم انذوني واثره في انعائذ وانمخاطرة دراسةت اانةت نكةر ت          

coca- cola  .  بغةةةذاد ل انجاسعةةةت انمست: ةةةريت ل  هيةةةت ا دارة  –. )رسةةةانت سايسةةةتير

 .   9002وا قت اد ل قسم أدارة ا عمال، 

فتاح الرئيس لألعمال التجارية الدولية ، وتشكل القووة تعد الشركات متعددة الجنسية الم          
المحركة في النظام الدولي الراهن ، ولها اثر كبير في االقتصاد العالمي وتمارس عممها من خالل 
شبكة معقدة من الهياكل التنظيمية  وتواجه الشركات متعوددة الجنسوية وفروعهوا ابجنبيوة مشوكمة 

د مصووادر التمويوول الدوليووة نتيجووة لمتديوورات متداخمووة متمثمووة أساسووية تتمثوول بالمعوقووات فووي تحديوو
بأسوعار الصور، ، سووعر الفائودة ، معوودل العائود المسمووا ، نسووبة الاوريبة وتيرهووا مون المتديوورات 
التووي تووفثر فووي كمفووة التمويوول وبالتووالي فووي العائوود والمخوواسرة بصووورة متباينووة   لوو ا فووأن مشووكمة 

 ويل ابمثل ال ي يحقق أعمى عائد بأقل مخاسرة وكمفة  الدراسة تتمثل في اختيار مصدر التم
إن الهوود، موون الدراسووة الحاليووة هووو تحديوود مصووادر التمويوول الدوليووة لمفوورو  ابجنبيووة لشووركة     

Coca-Cola)  لتمويل استثماراتها الدولية واثر هيكل التمويل الدولي في العائد والمخاسرة ) 
دهووا ت تووفثر قوورارات هيكوول التمويوول الوودولي فووي عائوود ومخوواسرة وقوود تووم اختبووار فراووية رئيسووية مفا    

التي تحتل المركو   (Coca-Cola)الشركات متعددة الجنسية ت وقد تم اختبار الفراية عمى شركة 
، وفقوواص لمبيعاتهووا  2002إصوودار أا ،  (Economic Review)الخووامس وفقوواص لتصووني، مجمووة 

  وباستخدام عدد من ابساليا المالية واإلحصائية فوي حسواا  اإلجمالية وصافي ابرباح المتحققة
كمفوووة التمويووول الووودولي وأثووورخ فوووي عائووود ومخووواسرة الشوووركة ، توصووومت الدراسوووة إلوووى مجموعوووة مووون 

 االستنتاجات وكان أهمها :
( مون Coca-Colaتنوعت مصادر التمويل الدولية التي اعتمدت عميها الفرو  ابجنبيوة لشوركة   -1

ابكبر من التمويل كانوت مون القوروو سويموة ابجول بسوبا انخفواو  ةإال إن النسب بمد إلى أخر ،
 كمفتها   

 وقد عرات الدراسة مجموعة من التوصيات التي كان من أهمها :
 سالما أن المخواسرة هوي المحودد ابسواس لمسوموا الموالي وان جميوا الشوركات بموا فيهوا  ات ابدا  -1

، ل ا البد لمشركة أن تأخو  بالحسوبان  ،عار الفائدة ، أسعار الصر والمتمي  تتأثر بتقمبات أس العالي
سبيعة التقمبات السوقية ومراقبتها لما لهوا مون توأثيرات سومبية عموى التودفقات النقديوة المتوقعوة فوي 

 المستقبل لتجنا الخسائر الناشئة عن تحركاتها تير المرتوبة   
بعوو الودول ، حيوث يكوون معودل الفائودة عموى  االستفادة من انخفاو كم، الفائدة عموى القوروو فوي

  القروو منخفو في بعو الدول مما يفدي إلى انخفاو كمفة التمويل  


