
 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 : طرق تأسيس ألاعمال الدولية

Methods to Establish International Business 

  

 

 

هما ًؿلم غلُه، أو بمػنى أوضح كُام الششواث  Overseas Expansion ئن دساست جىسؼ الششواث غبر البداس

 للشً أن أغلب ششواث ألاغماٌ في الىكذ 
ً
بالخىسؼ خاسج الحذود السُاسُت لذولت الششهت ًىضح بما ال ًذع مجاال

الحالي كذ أضبدذ بذسحت أو بأخشي ششواث مخػذدة الجيسُاث، وجىضح هزه الذساساث أًػا أن غملُت الخىسؼ هزه 

 جأحي غملُت الاسدثماس اإلاباششجبذأ بمماسست ال
ً
خاسج  Direct Investment - ششهت الخطذًش. وفي خؿىة مخأخشة جماما

 الحذود السُاسُت في الذٌو ألاحىبُت.

خضح مً هزه اإلالذمت، أن أغلب الششواث ال ًخم ئوشاؤها أو جأسِسها هششواث مخػذدة الجيسُاث   ٍو

Multinational  هزه الششواث اإلاجاٌ ألاغماٌ. ولىً ًدذر الخدٌى مً اإلاماسست اإلادلُت أو غلى ألاكل في بذاًت دخٌى

ئلى اإلاماسست الذولُت هىدُجت غحر مخؿؿت إلاجمىغت مً سدود فػل الششواث للػذًذ مً التهذًذاث التي جىاحهها 

 وهزلً الفشص التي جخاح لها، والتي جظهش بشيل غشىائي خاسج الحذود السُاسُت لذولت الششهت.
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ه مً هاخُت أخشي، وبىظشة أوسؼ فاهه ًمىً اغخباس جدٌى الششواث ئلى ششواث مخػذدة الجيسُاث غحر أه 

ت للخىخالث الىبري في السىق الػالمي والتي جداٌو خلم اخخياس ومضاًا مػُىت   ال مفش مىه هىدُجت للمىافست الػاٍس
ً
أمشا

، وفي هفس الىكذ جداٌو جخفُؼ دسحت التهذًذ ا
ً
 لتي جخػشع لها.في مىخجاتها غاإلاُا

 مراحل التحول إلى النشاط الدولي: -1

ختى حسخؿُؼ الششواث ملابلت جلً الخدذًاث التي جمثلها الخىخالث الطىاغُت وما جفشغه مً تهذًذ فانها 

خم  . ٍو
ً
 وجلذما

ً
ش استراجُجُاث أهثر حػلُذا جُت اللتزاماتها ججاه ألاغماٌ الذولُت، وهزلً جؿٍى ادة الخذٍس حػمل غلى الٍض

ش في شيل مجمىغت مخخالُت مً اإلاشاخل والتي جخػمً:   هزا الالتزام والخؿٍى

 الخجاسة الذولُت 

 غلىد الىوالت 

  التراخُظ 

 غلىد الامخُاص 

 اإلاششوغاث اإلاشترهت 

 الاسخدىار 

 جأسِس فشوع حذًذة في دولت أحىبُت 

مىً وضف هزا اإلاىهج اإلاخبؼ في الخدٌى ئلى اليشاؽ الذولي بأهه سد فػل أو ج  جي إلاىاحهت اإلاخاؾش ٍو دشن جذٍس

 ،
ً
ىضح هزا اإلاىهج أًػا الىاججت غً الػمل في بِئت أحىبُت جخمحز باليسبت لهزه الششواث بلذس غاٌ مً غذم الخأهذ. ٍو

 مً استراجُجُاث الخطذًش والتي جىضف بأنها استراجُجُت راث غائذ مىخفؼ 
ً
جُا أن الششهت ًمىنها الخدشن جذٍس

ئلى استراجُجُاث ًمىً وضفها بأنها استراجُجُاث راث مخاؾشة  Low Risk Low Return Strategy ومخاؾش مىخفػت

والتي ًىؿبم غليها اجباع استراجُجُت جلض ي باللُام بمماسست  Higher Risk Higher Return Strategy غالُت وغائذ غالي

 .ؤلاهخاج في الذٌو ألاحىبُت
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ة جلىم باالسدثماس في مجاٌ اإلاػلىماث: الحطٌى غلى اإلاػلىماث، وهىدُجت لهزا اإلاىهج أًػا فان اإلايشأ

 .والخػلم بما ًىفي غىذ ول مشخلت وبما ًيخج جدسحن فشص اإلايشأة للىجاح غىذ الخدٌى ئلى اإلاشخلت الخالُت

 :International Tradeالخجاسة الذولُت  -1 -1

 شائؼ الاسخخذام الختراق ألاسىق  
ً
مً خالٌ الخطذًش، أو للحطٌى غلى  حػذ الخجاسة الذولُت مىهجا

ػذ هزا ألاسلىب كلُل اإلاخاؾشة ألن الششهت ال جػؼ  الامذاداث واإلاىاد ألاولُت بأسػاس سخُطت مً خالٌ الاسخحراد. َو

 في واسداتها أو ضادساتها فانها حسخؿُؼ جخفُف أغمالها 
ً
سأسمالها مىغؼ مخاؾشة. فارا خذر وواحهذ الششهت اهخفاغا

 واحاب الىلي مً هزه ألاغماٌ بأكل الخيالُف اإلامىىت.الذولُت أو الا

 حاهبي الخطذًش
ً
، وسجرهض هىا غلى وحه الخطىص غلى Importingوالاسخحراد  Exporting حشمل الخجاسة الذولُت ئرا

 الششهت مجمىغت مً اإلاضاًا هدُجت كُامها بالخطذًش للخاسج منها: الخطذًش، خُث جدلم

 ل اإلاؿلىب وهزلً الخيالُف اإلاشجبؿت بالبذء في وشاؽ الخطذًش.الاهخفاع اليسبي لحجم الخ  مٍى

 .اهخفاع دسحت اإلاخاؾشة 

 .الحطٌى غلى ألاسباح بشيل فىسي 

  اهدساب الخبرة والخػلم للىىاحي اإلاشجبؿت بأخىاٌ الؿلب الخاسجي الحالي واإلاخىكؼ، واإلاىافست، وكىىاث

 والىسائل اإلاخبػت في الخػامل مػها.الخىصَؼ، وأسالُب الذفؼ، واإلاإسساث اإلاالُت 

وبىاء غلى الىجاح في غملُاث الخطذًش، جلىم اإلايشأة باسخغالٌ هزا الىجاح والبىاء غلُه، وجبذأ الخؿىة 

لُت ئلى الخاسج وبالخالي فان هزه الخؿىة حػني الخدٌى مً الاغخماد غلى وهالء  ألاولى بلُام اإلايشأة بمذ هظمها الدسٍى

ً ئلى الخػامل مباششة مؼ الىهالء الخاسحُحن واإلاىصغحن الخاسحُحن. Export Agents جطذًش  والىسؿاء آلاخٍش

ومؼ اهخفاع دسحت غذم الخأهذ مً خالٌ الاجطاالث اإلاتزاًذة مؼ الػمالء، فلذ جلىم الششهت بالخؿىة  

م ئوشاء فشوع للبُؼ مثل  New Service Facilities وهزلً مشاهض خذمت حذًذة Sales Subsidiary الخالُت غً ؾٍش
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لُت جطبذ الششهت أو اإلايشاة في وغؼ ًمىنها مً  مخاحش الجملت غلى سبُل اإلاثاٌ. ومؼ جضاًذ هزه ألاوشؿت الدسٍى

 الخدىم في هظام الخىصَؼ الخاص بها في الذٌو ألاحىبُت.

How the Internet Facilitates International Trade 

 Many firms use their websites to list the products they sell along with the price for each product. This 

makes it easy for them to advertise their products to potential importers anywhere in the world without 

mailing brochures to various countries. Furthermore, a firm can add to its product line or change prices 

simply by revising its website. Thus, importers need only check an exporter’s website periodically in order 

to keep abreast of its product information. Firms also can use their websites to accept orders online. Some 

products, such as software, can be downloaded directly by the importer via the Internet. Other products 

must be shipped, but even in that case the Internet makes it easier to track the shipping process. An 

importer can transmit its order for products via e-mail to the exporter, and when the warehouse ships the 

products it can send an e-mail message to the importer and to the exporter’s headquarters. The 

warehouse may also use technology to monitor its inventory of products so that suppliers are 

automatically notified to send more supplies once the inventory falls below a specified level. If the 

exporter has multiple warehouses, the Internet allows them to operate as a network; hence if one 

warehouse cannot fill an order, another warehouse will. 

 املصدر:

Madura J: International Finance Management, 13th Ed, Cengage Learning, Boston 2018, P. 10 

  عقود الوكالة: -2 -1

م، وهي غباسة غً اجفاكُت بحن ؾشفحن جلىم  هي أخذ أشياٌ ألاغماٌ الذولُت في مجاٌ الخطذًش والدسٍى

م سلؼ ومىخجاث الؿشف بمىحبها الششهت الذولُت )الؿشف ألاضُل(  بخىهُل ششهت مدلُت )الىهُل( بمهمت بُؼ وحسٍى
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ػخبر الىهُل مجشد وسُـ أو ممثل خُث ًدخفظ الؿشف  ألاضُل بدُث ًخللى الىهُل غمىلت غً ول ضفلت. َو

ت غلى السلؼ هما ًدخفظ بملىُت السلؼ ئلى أن جىخمل اإلابادلت.  ألاضُل بػالمخه الخجاٍس

 :gLicensinالتراخيص  -3 -1

هي اجفاق جلذم مً خالله ششهت ما الخىىىلىحُا الخاضت بها )سىاء أواهذ خلىق اليشش، أو بشاءاث  

ت( ملابل سسىم مدذدة أو غىائذ مخفم غليها. ٌسمذ الػذًذ مً  ت، أو ألاسماء الخجاٍس الاختراع، أو الػالماث الخجاٍس

ىم، وبهزه الحالت جدلم الششهت الىؾىُت ئًشاداث مىخجي البرمجُاث للششواث ألاحىبُت باسخخذام بشامجهم ملابل سس

 مً الذٌو ألاحىبُت مً دون ئكامت مطىؼ ئهخاجي فيها، أو هلل البػائؼ ئلى البلذ ألاحىبي.

  :Franchisingعقود الامتياز  -4 -1 

لتزم بمىحبها ضاخب الامخُاص )اإلااهذ لحم الامخُاص  ( بخمىحن الؿشف الثاوي ) franchiserهي غلىد حشبه التراخُظ ، ٍو

ت الخاضت به وأهمها اسم ماهذ الامخُاص الخجاسي franchiseeاإلاشخظ له  ( مً اسخخذام خلىق اإلالىُت الفىٍش

ت ، وهزلً الاسخفادة مً خبراجه ومهاساجه وأهظمت غمله ومػشفخه الفىُت  وشػاساجه وسمىصه وغالماجه الخجاٍس

ب للمشخظ له، ومساغذجه في ول ما والخىىىلىحُت ، ئغافت ئلى جلذًم ماهذ الا  ت والخذٍس مخُاص اإلاػىهت الفىُت والخجاٍس

ٌػُىه غلى مماسست اليشاؽ مىغىع غلذ الامخُاص خسب حػلُماث وسُاساث ماهذ الامخُاص وششوؽ الػلذ بطفت 

 دوسٍت ؾىاٌ مذة الػلذ. 

 مثال:

For example, McDonald’s, Pizza Hut, Subway, and Dairy Queen have franchises that are owned and 

managed by local residents in many foreign countries. As an example, McDonald’s typically purchases the 

land and establishes the building. It then leases the building to a franchisee and allows the franchisee to 

operate the business in the building for a specified number of years (such as 20 years), but the franchisee 

must follow standards set by McDonald’s when operating the business. 
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 املصدر:

Madura J: International Finance Management, 13th Ed, Cengage Learning, Boston 2018, P. 11 

 

 

 :  Joint Venturesاملشاريع املشتركة -5 -1

اإلاششوع اإلاشترن هى مششوع مملىن ومشغل مً كبل ششهخحن أو أهثر، خُث حسخؿُؼ الىثحر مً الششواث  

ؼ اإلاشترهت   في بلذ أحىبي. جمىً اإلاشاَس
ً
دخٌى ألاسىاق الػاإلاُت مً خالٌ ئكامت مششوع مشترن مؼ ششهت كائمت أضال

 مً اإلاضاًا اليسبُت ليل منهما بشيل أفػل. الششواث
ً
 مً الاسخفادة مػا

 مثال:

General Mills, Inc., joined in a venture with Nestlé SA so that the cereals produced by General Mills could 

be sold through the overseas sales distribution network established by Nestlé. Xerox Corp. and Fuji Co. 

(of Japan) engaged in a joint venture that allowed Xerox to penetrate the Japanese market while allowing 

Fuji to enter the photocopying business. Kellogg Co. and Wilmar International Ltd. have established a 

joint venture to manufacture and distribute cereals and snack products in China. Wilmar already has a 

wholly owned subsidiary in China, and it is participating in the venture. Joint ventures between 

automobile manufacturers are numerous because each manufacturer can offer its own technological 

advantages. General Motors has ongoing joint ventures with automobile manufacturers in several 

different countries, including the former Soviet states. 

 املصدر:

Madura J: International Finance Management, 13th Ed, Cengage Learning, Boston 2018, P. 11 
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 :Acquisitions الاستحواذ -6 -1

لت الششواث مً  حسخدىر الششواث غلى ششواث أخشي وىسُلت الختراق ألاسىاق ألاحىبُت. جمىً هزه الؿٍش

ئخيام سُؿشتها غلى أغماٌ وأوشؿت في بلذان أحىبُت، وحسخؿُؼ الششهت مخػذدة الجيسُاث بزلً مً الحطٌى 

 ألن الششهت مخػذدة وبسشغت 
ً
 مباششا

ً
 أحىبُا

ً
ػخبر الاسخدىار اسدثماسا غلى خطت واسػت مً السىق ألاحىبي.  َو

 الجيسُاث حسدثمش مباششة في دولت أحىبُت )ششاء الششهت اإلاستهذفت(.

 ئرا جؿلب ألامش اسدثماساث ضخمت. ولزلً جلجأ 
ً
ال شً أن الاسخدىار ًترافم مؼ مخاؾشة هبحرة خطىضا

لت جخؿلب بػؼ الشش  واث ئلى "اسخدىار حضئي" مً أحل الحطٌى غلى خطت في السىق ألاحىبي، وهزه الؿٍش

اسدثماساٍث أكل وباإلالابل جيىن مخاؾشها أكل ولىً غلى خساب كذسة الششهت مخػذدة الجيسُاث غلى الخدىم في 

 ىم(. الػملُاث في الذولت ألاحىبُت )واضح أن الاسخدىار الجضئي ٌػني كذسة أكل غلى الخد

 مثال:

Google, Inc., has made major international acquisitions to expand its business and improve its 

technology. It has acquired businesses in Australia (search engines), Brazil (search engines), Canada 

(mobile browser), China (search engines), Finland (micro-blogging), Germany (mobile software), Russia 

(online advertising), South Korea (weblog software), Spain (photo sharing), and Sweden 

(videoconferencing). 

 املصدر:

Madura J: International Finance Management, 13th Ed, Cengage Learning, Boston 2018, P. 11 

 :Establishment of New Foreign Subsidiariesتأسيس فروع جديدة في دولة أجنبية  -7 -1

ًمىً للششواث أن حػخمذ هزا ألاسلىب للذخٌى ئلى ألاسىاق ألاحىبُت، خُث جلىم بخأسِس أغماٌ حذًذة  

لت مؼ أسلىب  الاسخدىار مً خُث خاحتها السدثماساث مباششة في بلذ أحىبي إلهخاج وبُؼ مىخجاتها. وجدشابه هزه الؿٍش
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لت )ملاسهت باالسخدىار( ألن جأسِس فشع حذًذ  ضخمت. وجفػل الىثحر مً الششواث مخػذدة الجيسُاث هزه الؿٍش

 مخؿلباث وجىكػاث الششهت ألام. هما أن جأسِس فشع حذًذ كذ 
ً
ًمىً مً ئكامت ميشأة مطممت بدُث جىاسب جماما

أسخظ مً الاسخدىار )هاكش(، لىً غلى الششهت التي جإسس لفشع حذًذ أن جخىكؼ مشوس مذة  ًيىن في خاالث هثحرة

 صمىُت كبل جشسُخ وحىدها في السىق والبذء بىسب الػىائذ.

 نشاط:

، اكشأ اللطت وابدث في الاهترهذ غً كطت جىسؼ ششواث أخشي مثل Nikeفُما ًلي ملخظ غً كطت جىسؼ ششهت 

Sony  أوToyota  هت جخخاسها. شاسن هدُجت بدثً مؼ صمالئً في اللاغت:أو أًت شش 

The evolution of Nike began in 1962 when Phil Knight, a student at Stanford’s business school, wrote a 

paper on how a U.S. firm could use Japanese technology to break the German dominance of the athletic 

shoe industry in the United States. After graduation, Knight visited the Unitsuka Tiger shoe company in 

Japan. He made a licensing agreement with that company to produce a shoe that he sold in the United 

States under the name Blue Ribbon Sports (BRS). In 1972, Knight exported his shoes to Canada. In 1974, 

he expanded his operations into Australia. In 1977, the firm licensed factories in Taiwan and Korea to 

produce athletic shoes and then sold the shoes in Asian countries. In 1978, BRS became Nike, Inc., and 

began to export shoes to Europe and South America. As a result of its exporting and its direct foreign 

investment, Nike’s international sales reached $1 billion by 1992 and now exceed $8 billion per year. 

 

 


