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مقومات تأهل المنظمات السعودية للفرنشايز
دراسة ميدانية على الشركات الوطنية الممنوحة

د. محمد بن دليم القحطاني
أستاذ إدارة األعمال الدولية المشارك
قسم اإلدارة - كلية إدارة األعمال

جامعة الملك فيصل
المملكة العربية السعودية

ملخص:
فــي ظــل اهتمــام حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي تهيئــة البيئــة االســتثمارية المناســبة والتــي تتوافــق واالقتصــاد 
الحديــث، جــاءت أهميــة هــذه الدراســة لمعرفــة أهــم مقومــات تأهــل المنظمــات الســعودية نحــو الحصــول علــى الفرنشــايز فــي وقــت 
أثبــت فيــه الفرنشــايز نجاحــه الكبيــر فــي الســوق الســعودية وفــي مجــاالت مختلفــة. أن مــن أهــداف هــذه الدراســة التعــرف علــى واقــع 
الفرنشــايز فــي المنظمــات الســعودية، ومقومــات تأهــل تلــك المنظمــات مــن وجهــة نظــر الشــركات الوطنيــة المســتفيدة مــن نشــاط 
الفرنشــايز. لقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقــوم علــى دراســة واقــع الظاهــرة؛ ويصفهــا وصًفــا دقيًقــا ويعبــر 
عنهــا تعبيــًرا كيفًيــا وكمًيــا، فقــام بتصميــم وتطبيــق اســتبانة لجمــع البيانــات الميدانيــة مــن مجتمــع الدراســة الــذي بلــغ حجــم عينتهــا 

)267( شــركة موزعــة علــى مختلــف ناطــق المملكــة وفــي مجــاالت متنوعــة.
وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا: موافقــة )55%( مــن عينــة الدراســة علــى توفــر مقومــات التأهــل القانونــي لعقــود 
الفرنشــايز لــدى المنظمــات الســعودية المســتفيدة مــن االمتيــاز التجــاري، خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق مانــح الفرنشــايز الماليــة، 
وحقــوق الملكيــة الفكريــة )العالمــة التجاريــة، بــراءة االختــراع وحقــوق المؤلــف(. كمــا أفــاد )50%( مــن المســتجوبين بــأن لديهــم 
مقومــات التأهــل للعمــل بنظــام الفرنشــايز، خاصــة فيمــا يتعلــق بأدلــة التشــغيل والتنظيــم والتدريــب واإلدارة والتســويق والمحاســبة 
والرقابــة، والتأكــد مــن وجــود طلــب كافــي علــى المنتــج أو الخدمــة محــل العقــد فــي ســوق المســتفيد، واإللمــام بشــروط ومتطلبــات 

جــراءات الحصــول علــى عقــد الفرنشــايز. واإ
كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن )45%( مــن عينــة البحــث لديهــم مقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات الفرنشــايز، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بتحديــد المبالــغ المطلــوب اســتثمارها مــن المســتفيد مــن االمتيــاز التجــاري، وتحديــد مــدة عقــد الفرنشــايز، وتنظيــم العالقــة 
بيــن طرفــي التعاقــد، وتحديــد الحــد األدنــى للوقــت الــذي يســتطيع خاللــه اســترداد المبلــغ المســتثمر فــي المشــروع. وفــي المقابــل نجــد 
أن )55%( مــن عينــة البحــث ال يمتلكــون مقومــات التأهيــل إلدارة الفرنشــايز، خاصــة فيمــا يتعلــق بتجهيــز وتشــغيل نظــم التخزيــن 
والصيانــة واألمــن والســالمة المهنيــة، وتوفيــر نمــاذج إعــداد تقاريــر اإلنتــاج والتســويق واإلدارة الماليــة، واختيــار وتدريــب فريــق 
رشــادات  العمــل بالمشــروع، واعتمــاد نظــام للرقابــة علــى الجــودة فــي كافــة مراحــل عمــل المشــروع، واإعــداد األدلــة واإلجــراءات واإ
تنفيــذ األعمــال. فــي حيــن أن )63%( لديهــم مقومــات التأهــل لتســويق وترويــج منتجــات وخدمــات الفرنشــايز، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بإعــداد خطــط تســويقية قصيــر ومتوســطة وطويلــة األجــل، واإعــداد دراســات جــدوى اقتصاديــة وتســويقية.
الكلمات المفتاحية: تأهل المنظمات، الفرنشايز، عقد الفرنشايز.

مقدمة الدراسة:
يعــود نظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( إلــى العصــور الوســطي لوصــف الحقــوق واالمتيــازات الممنوحــة إلــى حاكــم 
المنطقــة مقابــل الســماح بإقامــة األســواق واألعيــاد وعبــور المناطــق األخــرى، ومنــذ ذلــك الحيــن اســتخدم المصطلــح فــي اللغــة 
االنجليزيــة، ولكــن بتفــاوت مــع المعنــى، وأن لــم يكــن دائًمــا مــع وضــوح كبيــر، وقــد ظهــر تحديــًدا فــي فرنســا، حيــث كان مــالك 
األراضــي يمنحــون بعــض فالحيهــم حقــوق جنــي المحصــول وتســويقه، مســتغلين أســم المالــك وســمعته، ثــم تطــور هــذا المفهــوم 
فــي العصــر الحديــث ليصبــح نظاًمــا قائًمــا بذاتــه، لــه ســلوكياته وأخالقياتــه إلــى جانــب األنظمــة والقوانيــن، وكانــت الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة أول مــن تعامــل بهــذا النظــام وتطبيقــه بأســلوب تجــاري بعــد الحــرب األهليــة، وذلــك عندمــا قامــت شــركة ســنجر 

* تم تسلم البحث في نوفمبر 2014، وُقبل النشر في فبراير 2015.
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لماكينــات الخياطــة فــي عــام 1851 بتســويق منتجاتهــا وبضائعهــا عــن طريــق نظــام »الفرنشــايز«، ومنــذ ذلــك الحيــن أصبــح 
االمتيــاز التجــاري وســيلة فعالــة فــي إنعــاش نظــام توزيــع الســلع والخدمــات فــي أمريــكا، وبــدأ تفعيلــة كنظــام تجــاري قائــم بذاتــه فــي 
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، واحتضنتــه أوروبــا بشــكل اســتراتيجي فــي الســبعينيات، ثــم انتقــل إلــى اليابــان وجنــوب شــرق 
أســيا مــن خــالل النمــور األســيوية فــي الثمانينيــات، ثــم وصــل هــذا النظــام إلــى الــدول العربيــة تســعينيات القــرن الماضي)الغامــدي، 

.)913-912  :2010
 ،)Free of Servitude( وتعني التحرر من العبودية )Affranchir( وكلمة »فرانشايز« كلمة فرنسية مشتقة من فعل
ويعــود أول اســتخدام لمصطلــح )Franchise( إلــى العصــور الوســطى، وانتقــل المصطلــح، ومــا يرمــز إليــه فــي الوقــت الحاضــر 
إلــى العالــم العربــي دون ترجمــة تعكــس معنــاه الصحيــح، فلــم يعــرب هــذا المصطلــح ليعطــي نفــس معنــى الكلمــة اإلنجليزيــة 
)Franchise(، ممــا حــدى بالبعــض إلــى تبنــي ذات المصطلــح باللغــة العربيــة، أي » فرانشــايز«)مغيغب،2006: 14(، 
والبعــض األخــر يــرى عــدم وجــود االصطــالح العربــي البديــل )النجــار،2007: 341(، وهنــاك مــن ســمى عقــد » فرانشــايز« بعقــد 
الترخيــص التجــاري، وســمي كذلــك بعقــد الســماح، وميــز عــن عقــد االمتيــاز التجــاري )امتيــاز التوزيــع(، ولعــل هــذه التســمية هــي 
لــى أصــل وجــذور المصطلــح الالتينــي »الفرنشــايز«، إال أنــه لــم يتبناهــا الفقــه ليجعــل  األفضــل واألقــرب إلــى حقيقــة المســمى، واإ
منهــا مصطلًحــا متفًقــا عليــه، ولعــل مــرد ذلــك هــو قلــة مــا كتــب مــن مؤلفــات وأبحــاث ودراســات فــي هــذا النــوع مــن العقــود مقارنــة 

بالعقــود التجاريــة األخــرى )بوضيــاف، 2012: 51(.
وأشــار العديد من القانونيين أن حق االمتياز »فرنشــايز« هو عقد بين طرفين مســتقلين قانونيا واقتصاديا، يقوم بمقتضاه 
أحــد طرفيــه، والــذي يطلــق عليــه »مانــح االمتيــاز« باإلنجليزيــة )Franchisor( بمنــح الطــرف األخــر، والــذي يطلــق عليــه 
»ممنــوح االمتيــاز« باإلنجليزيــة )Franchisee( الموافقــة علــى اســتخدام حــق أو أكثــر مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة والصناعيــة 
أو المعرفــة الفنيــة إلنتــاج ســلعه أو توزيــع منتجاتــه أو خدماتــه تحــت العالمــة التجاريــة التــي ينتجهــا أو يســتخدمها مانــح االمتيــاز، 
وفقا لتعليماته وتحت إشــرافه حصرًيا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المســاعدة الفنية، وذلك 

بمقابــل مــادي أو الحصــول علــى مزايــا أو مصالــح اقتصاديــة )أوهــاب، 1432ه: 13()الغامــدي، 2010: 918(.
وتختلــف أنــواع العقــود وفقــا لطبيعــة األنشــطة التــي يمارســها مانــح االمتيــاز، فمنهــا عقــد االمتيــاز التجــاري للتوزيــع مثــل 
الســيارات أو اإلنتــاج كالصناعــات الغذائيــة الخفيفــة أو الخدمــات كتأجيــر الســيارات، وتكــون تلــك العقــود إمــا عقــودا رئيســة تغطــي 
كامــل البلــد مثــل المملكــة أو أحــد مناطقهــا وبموجبــه يحــق للحاصــل علــى االمتيــاز منــح ترخيصــا مــن قبلــه للراغبيــن فــي ذلــك 
بمنطقتــه أو عقــد امتيــاز بالوحــدة، وفيــه يقتصــر العقــد علــى منــح الحاصــل علــى االمتيــاز حــق افتتــاح وحــدة فــي مــكان محــدد 
لممارســة النشــاط، ويتحــدد ضمــن عقــود االمتيــاز التجــاري التزامــات الطرفيــن ومــدة االمتيــاز والنطــاق الجغرافــي والنواحــي الماليــة 
وانقضــاء العقــد وطريقــة حــل الخالفــات )شــوادر، 2011: 16(، وعــادة يســبق توقيــع عقــد » الفرانشــايز« تفــاوض بيــن الطرفيــن، 
حيــث يتعــرف كل طــرف علــى الطــرف اآلخــر ويتعــرف الراغــب فــي الحصــول علــى االمتيــاز علــى معلومــات شــاملة عــن النظــام 
المرخــص بــه والكيــان القانونــي لمانــح االمتيــاز وخبراتــه ووضعــه المالــي والتزامــات الطرفيــن والجــدوى االقتصاديــة ومعلومــات 

عــن أنظمــة التشــغيل والتســويق والمشــتريات والتخزيــن والتدريب)المالكــي، 2014: 2(.
ويــرى )الشــميمري( أن بعــض الــدول تعتبــر االمتيــاز التجــاري “الفرنشــايز« مصــدًرا مهًمــا لدعــم االقتصــاد، فأمريــكا لديهــا 
أكثــر مــن )1200( عالمــة تجاريــة تعمــل بنظــام االمتيــاز محلًيــا وعالمًيــا، ويقــدر حجــم مبيعاتهــا عــام )2005(، بمــا يزيــد علــى 
تريليــون دوالر، ففــي الواليــات المتحــدة يوجــد أكثــر مــن )75( صناعــة رئيســة يعمــل مــن خاللهــا )350( ألــف حــق امتيــاز 
»فرنشــايز«، موزعــة علــى المجــاالت االقتصاديــة، حيــث تقــوم بتشــغيل مــا يزيــد علــى )8( مالييــن مواطــن أميركــي، وفــي أوروبــا 
بلــغ عــدد العالمــات العاملــة بهــذا النظــام )11731( عالمــة عــام )2009(، ففــي فرنســا هنــاك أكثــر مــن )1369( عالمــة، وفــي 
بريطانيــا )840( عالمــة، وفــي تركيــا )1640( عالمــة، وفــي ماليزيــا وصــل عــدد العالمــات فيهــا إلــى )500( عالمــة، واســتطاع 
نظــام االمتيــاز خلــق أكثــر مــن عشــرة مالييــن فرصــة عمــل فــي أنحــاء العالــم، ففــي فرنســا يعمــل نحــو )700( ألــف عامــل فــي 
شــركات االمتيــاز عــام )2009(، وفــي ألمانيــا بلــغ العــدد نحــو )450(ألفــا، وفــي بريطانيــا العــدد نفســه، وفــي تركيــا أكثــر مــن 
)250( ألف وظيفة، وبحســب اإلحصاءات أيًضا فإن واحًدا من كل )12( مشــروعا جديدا ينشــأ في أمريكا هو مشــروع امتياز 
تجــاري، فــي حيــن أن عــدد الشــركات العاملــة فــي الســعودية ال يتجــاوز )25( وفــي العالــم العربــي كلــه ال يتجــاوز )70( عالمــة 

وال يعــرف بالطبــع، كــم اســتطاع هــذا النظــام توظيــف العمالــة )الشــميمري، 2013: 4(.
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مشكلة الدراسة:
تلجــأ المشــروعات الفرديــة والجماعيــة فــي ســبيل قيامهــا بأعمالهــا والتوســع واالنتشــار فــي األســواق إلــى االســتعانة بطوائــف 
مــن المســاعدين والوســطاء، منهــا طائفــة تكــون تابعــة وترتبــط بصاحــب المشــروع بعالقــة تبعيــة، كموظفيــه ومســتخدميه، ومنهــا 
طائفــة محترفــة ومســتقلة بأعمالهــا، فتقــوم بــدور الوســيط دون أن تدخــل طرًفــا فــي العمــل المنفــذ، كسماســرة، وهنــاك الــوكالء 
بالعمولــة، وهــؤالء يجــرون التصرفــات باســمهم ولحســاب موكلهــم، ثــم هنــاك مــن يقــوم بالتصرفــات باســم ولحســاب موكلهــم، 

كــوكالء العقــود )الغامــدي، 2010: 61(.
ولعلــه مــن أبــرز ثمــرات عقــود االمتيــاز التجــاري »الفرنشــايز« أنهــا تحقــق ذلــك االنتشــار والتوســع المنشــود ألصحــاب 
المشــروعات التجاريــة الناجحــة ذات الســمعة والشــهرة التجاريــة، وذلــك بــدون أي أعبــاء ماليــة أو إداريــة إضافيــة، بينمــا تحقــق 
للطــرف األخــر الــذي يحصــل علــى االمتيــاز التجــاري تملــك وتشــغيل نشــاط تجــاري متمتًعــا باالســتقاللية، بــل إنــه يبــدأ مــن حيــث 
انتهــى أو حقــق اآلخــرون مــن نجاحــات وســمعة تجاريــة، مدعوًمــا بالمســاعدة الفنيــة واإلداريــة إضافــة إلــى خبــرة مانــح االمتيــاز 
)ناصــر، وطالــب، 2009: 54(، فنظــام االمتيــاز التجــاري يحقــق مصالــح المانــح والممنــوح لــه االمتيــاز، بمــا فيــه مــن تطويــر 
وتنميــة آليــات االســتثمار، بإفــادة المانــح مــن االنتشــار فــي أســواق مختلفــة ومتنوعــة مــا كان يصــل إليهــا دون اســتثمار أمــوال 
طائلــة، ومــن ناحيــة أخــرى إفــادة الحاصــل علــى االمتيــاز مــن ســمعة وشــهرة المانــح ومــا يقدمــه مــن خدمــات أو منتجــات، محقًقــا 
بذلــك أرباًحــا مــا كان ليحققهــا بمفــرده فــي وقــت وجيــز، لــذا ليــس مــن المســتغرب أن تغطــي مجــاالت منــح االمتيــاز قطاعــات 
عريضــة مــن األنشــطة المختلفــة كالتعليــم، والصحــة، وخدمــات النظافــة والصيانــة، والمطاعــم، وغيرهــا مــن القطاعــات األخــرى 
)العــدوي،2011: 61(، ووفًقــا للمنظمــة الدوليــة للفرنشــايز )2009( ســاهم االمتيــاز التجــاري بإحــداث تغيــرات جوهريــة فــي 
أكثــر مــن )85( مجــااًل مــن أوجــه العمــل التجاريــة مــن منتجــات وخدمــات مطبقــة فــي أكثــر مــن مائــة دولــة حــول العالــم، وتشــير 
التقديــرات أن مشــروعات »الفرنشــايز« تمثــل 50% مــن نمــاذج أعمــال التجزئــة فــي العالم)الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض، 
2009: 3(، بينمــا أصبحــت تســاهم بـــ )68%( مــن تلــك األنشــطة وتوســع العمــل بعقــود االمتيــاز التجــاري ليبلــغ عــدد الشــركات 
الفرانشــايز فــي العالــم أكثــر مــن )15( ألــف شــركة تعمــل فــي )110( قطاعــا مــن قطاعــات األعمــال، وقــدر االقتصاديــون أن 
هنــاك امتيــازا جديــدا كل ســتة دقائــق ونصــف فــي العالــم، فشــركة Eleven-7، مثــاًل، بلــغ عــدد امتيازاتهــا أكثــر مــن ثالثيــن ألــف 
امتيــاًزا، وبلــغ عــدد االمتيــازات الممنوحــة فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن شــركة الفنــادق العالميــة »إنتركونتنتــال« أكثــر مــن ثالثــة 
أالف امتيــاًزا، وأضحــى اســتخدام عقــود االمتيــاز التجــاري فــي صناعــات كبيــرة كصناعــة البتــرول والســيارات واألدويــة وغيرهــا، 
وكذلــك فــي قطاعــات إنتاجيــة وخدميــة كثيــرة، كالمأكــوالت والمشــروبات واألثــاث واألجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة، وخدمــات 
النقــل، والصيانــة والنظافــة والكمبيوتــر والخدمــات التعليميــة والســفر والســياحة، ففــي مجــال الصناعــات البتروليــة هنــاك )موبيــل، 
توتــال، كالتكــس(، وفــي مجــال المالبــس الجاهــزة هنــاك أســماء مثــل )بنيتــون، ميكــس(، وفــي مجــال الوجبــات الســريعة )بيتزاهــت، 
كنتاكــي، ماكدونالــدز، باســكن روبنــز(، وفــي مجــال الخدمــات )فيــزا، بادجــت(، وفــي مجــال صناعــة الســيارات )جنــرال موتــرز، 

هيونــداي(، وفــي مجــال الفندقيــة )شــيراتون، هيلتــون، موفنبــك(، واألمثلــة كثيــرة )االتحــاد الدولــي للفرنشــايز، 2014: 2(.
وعنــد بدايــة المشــروعات الحــرة يكــون أمــام رائــد األعمــال ثالثــة خيــارات اســتراتيجية رئيســة هــي: شــراء مشــروع قائــم، أو 
إنشــاء مشــروع جديــد، أو الحصــول علــى امتيــاز تجــاري »الفرنشــايز« مــن شــركة ذات اســم وعالمــة تجاريــة ومنتجــات معروفــة 

ــا )غضــراف، 2013: 23(. عالمًي
وكان أول تعامــل بنظــام االمتيــاز فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي أوائــل الثمانينــات، حيــث عقــدت الغرفــة التجاريــة 
والصناعيــة بالريــاض المؤتمــر والمعــرض الدولــي للفرنشــايز بالريــاض فــي )2009(، وبلــغ عــدد المشــروعات المؤهلــة للحصــول 
علــى »الفرنشــايز« )800( مشــروعا، وأكثــر مــن )200( مســتثمر يشــغلون )26( مشــروعا، قيمتهــا )5( مليــار ريــال ســعودي، 
)الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، 2009: 12(، وجدير بالذكر التنويه إلى أنه لم يتم وضع نظام يحكم االمتياز التجاري 
نمــا تــم إخضاعــه لنظــام الــوكاالت التجاريــة بموجــب قــرار وزيــر التجــارة رقــم )1012( وتاريــخ 1412/09/17ه  بالمملكــة، واإ
الــذي أوجــب قيــد عقــد االمتيــاز التجــاري فــي ســجل الــوكاالت التجاريــة، كمــا أعــدت وزارة التجــارة نموذًجــا إرشــادًيا لعقــد االمتيــاز 

يســاعد كثيــرا فــي ضــخ اســتثمارات جديــدة، ويســاهم فــي توفيــر فــرص العمــل للشــباب )قرمــان، 2010: 17(.
واآلن اتســعت الخيــارات التجاريــة أمــام المملكــة العربيــة الســعودية، وأصبحــت لهــا شــركات تســتطيع أن تمنــح االمتيــازات 
التجاريــة للشــركات الناشــئة، وقــد مهــدت وزارة التجــارة لنظــام االمتيــاز التجــاري، خصوصــا للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، 
فالمملكــة تأهلــت اآلن لطــرح هــذا النظــام، الــذي يدعــم الخريجيــن، ويشــجع الشــركات الكبــرى أن تنجــح وأن تمنــح االمتيــاز 
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للناشــئين. فالشــركات الســعودية الحاملــة لتلــك االمتيــازات تثــري وتدعــم اقتصــاد المملكــة، ويمكنهــا االنطــالق بالتجــارة الســعودية 
إلــى الخــارج، مثــل مطعــم )البيــك(، والــذي أصبــح لــه فــروع متعــددة داخــل المملكــة وخارجهــا فــي الــدول العربيــة، ويحمــل نفــس 
اســم الشــركة وبنفــس االمتيــازات والشــروط، علــى غــرار الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي أصبحــت تجنــي تطبيــق هــذا النظــام مــا 

يقــارب )250( مليــار ســنويا )المالكــي، 2014: 1(.
وقــدر متعاملــون فــي »الفرنشــايز« بالغرفــة التجاريــة بجــدة حجــم العالمــات التجاريــة لشــركات أجنبيــة عالميــة، وحصــل 
الســعوديون علــى تراخيــص لهــا بفتــح فــروع لهــا، ب ـ)15( ألــف امتيــاز تجــاري، بينمــا ال يتجــاوز الشــركات الســعودية التــي تعمــل 
فــي »الفرنشــايز« ومــا زالــت قائمــة بـــ )150( شــركة فقــط، تحقــق عوائــد ســنوية ألصحابهــا بنحــو )6( مليــارات دوالر، وهــو مــا 
جعــل الســعودية تتصــدر الــدول العربيــة والشــرق األوســط فــي هــذا المجــال، كمــا إن حجــم الطلبــات الســنوية التــي يتقــدم إليهــا 
أصحــاب أعمــال ســعوديون مــن مكاتــب خارجيــة تتعامــل فــي هــذا المجــال، تصــل إلــى )1200( طلــب غالبيتهــا تنحصــر فــي 
المطاعــم والمــواد الطبيعيــة التــي تدخــل فــي مــواد التجميــل والعطــور، حيــث يشــهد »الفرنشــايز« فــي الســعودية فــي كل عــام تزايــدا 
كبيــرا، وهنــاك شــركات ومنتجــات تطــرح يوميــا فــي الســوق المحليــة، وهــو أمــر جعــل الســعودية تحتــل مكانــة كبــرى بيــن الــدول 

العربيــة ودول الشــرق األوســط فــي هــذا المجــال) فــرج، 2011: 4(.
وكشــفت إحــدى الدراســات أن الخدمــات االســتهالكية والمطاعــم تمثــل )74%( مــن إجمالــي حجــم األنشــطة المتعامــل بهــا 
بنظــام حــق االمتيــاز فــي الســعودية، موصيــة بتأســيس جمعيــة ســعودية متخصصــة بـــ »الفرنشــايز«، تقــوم بالتعريــف بطبيعتــه 
ومســتقبله وآليــات األداء، إصــدار نمــاذج موحــدة للتعاقــدات الخارجيــة فــي األنشــطة الصناعيــة والخدميــة والتجاريــة، بهــدف 
حمايــة المســتثمرين الســعوديين مــن أيــة ممارســات محتملــة مــن الشــركاء األجانــب، ونوهــت الدراســة بــأن االســتثمار عــن طريــق 
نظــام »الفرنشــايز« يتــم فــي صناعــات كبيــرة كالنفــط والســيارات واألدويــة، كمــا يتــم فــي قطاعــات إنتاجيــة وخدميــة متوســطة 
وصغيــرة كالمأكــوالت والمشــروبات والنظافــة والخدمــات التعليميــة والســفر والنقــل والصيانــة، موضحــة أن هنــاك مشــروعا واحــدا 
فقــط يفشــل مــن بيــن كل عشــرة مشــروعات تعمــل وفــق النظــام، باإلضافــة إلــى أن )95%( مــن المشــروعات الجديــدة القائمــة ال 
تــزال تعمــل بكفــاءة خــالل الخمــس الســنوات األولــى مــن افتتاحهــا، وأن منطقــة الريــاض تســتحوذ علــى النصيــب األكبــر ألنشــطة 
حــق االمتيــاز بواقــع )66%(، بالرغــم مــن أن ســكانها يمثلــون )21%( مــن حجــم ســكان البــالد، تليهــا المنطقــة الغربيــة بنســبة 
)22.5%(، مقارنة بحجم ســكانها الذي يشــكل )23%( من ســكان الســعودية، بينما تحل المنطقة الشــرقية المرتبة الثالثة، كما 
إن الفرنشــايز يــؤدي إلــى توليــد ســنوي مســتمر لوظائــف جديــدة، بســبب تشــعبه فــي أكثــر مــن حرفــه تجاريــة وصناعيــة عالميــة. 

)المكتــب االستشــاري، 2011: 2(.
وانطالًقــا ممــا ســبق تتأكــد أهميــة البحــث فــي مقومــات تأهــل المنظمــات الســعودية، التــي حصلــت علــى حــق امتيــاز مــن 
الخــارج، والتــي أصبحــت بموجبهــا قــادرة علــى منــح الغيــر حقــوق امتيــاز واســتغالل مزايــاه محلًيــا وخارجًيــا، لتكــون قاعــدة معلومــات 
جــراءات يمكــن تطبيقهــا عنــد تأهيــل منظمــات وطنيــة أخــرى للحصــول علــى الفرنشــايز لتوســيع قاعــدة هــذا القطــاع،  وضوابــط واإ

وضمــان نجاحــه ليشــمل المشــروعات الكبيــرة التــي تســاهم فــي تنفيــذ خطــط التنميــة االقتصاديــة بالمملكــة.
داريــة وتنظيميــة،  واإ وبيئيــة  قانونيــة وتشــريعية،  عــدة جوانــب  للفرنشــايز  الســعودية  المنظمــات  تأهــل  وتشــمل مقومــات 
واقتصاديــة وتســويقية ضمــن إجــراءات محــددة وواضحــة تضمــن حقــوق طرفــي الفرنشــايز )المانــح والممنــوح( يترتــب عليهــا تحقيــق 

إيــرادات وأربــاح لهــم.
وعليه يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

»ما مقومات تأهل المنظمات السعودية للفرنشايز من وجهة نظر الشركات الوطنية الممنوحة؟«
أسئلة الدراسة:

سعت الدراسة لإجابة عن تساؤل الدراسة الرئيس، من خالل إجابة األسئلة التالية:
ما واقع الفرنشايز في المنظمات السعودية الممنوحة؟ 1-
ما مقومات تأهل المنظمات السعودية للفرنشايز من وجهة نظر الشركات الوطنية الممنوحة؟ 2-
-3 

هــل توجــد فــروق فــي متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة حيــال مقومــات تأهــل المنظمــات الســعودية للفرنشــايز تعــزى 
لمتغيــرات الدراســة )صفــة المســتجيب - المنطقــة الجغرافيــة – طبيعــة النشــاط – جنســية الشــريك – متوســط عــدد العامليــن(.
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أهداف الدراسة:
رمت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

التعرف على واقع الفرنشايز في المنظمات السعودية الممنوحة. 1-
الوقوف على مقومات تأهل المنظمات السعودية للفرنشايز من وجهة نظر الشركات الوطنية الممنوحة. 2-
-3 

الكشــف عن الفروق في متوســطات اســتجابات أفراد الدراســة حيال مقومات تأهل المنظمات الســعودية للفرنشــايز ُتعزى 
لمتغيرات )صفة المستجيب- المنطقة الجغرافية – طبيعة النشاط – جنسية الشريك – متوسط عدد العاملين(.

أهمية الدراسة:
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة فــي الوقــت الحاضــر فيظــل اهتمــام حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين بتهيئــة البيئــة التشــريعية 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة،  لتســريع عمليــة  المشــروعات  مــن  لقطاعــات عريضــة  لجــذب االســتثمارات  واالقتصاديــة، 
وتوجــه العديــد مــن المنظمــات الســعودية نحــو الحصــول علــى الفرنشــايز بعــد ثبــوت نجاحــه فــي األنشــطة والمجــاالت والمنظمــات 
الســعودية، كمــا اعتــرف أصحــاب تلــك المشــروعات بتحقيــق أربــاح وفيــرة، ومــن ثــم فقــد أصبحــت الحاجــة ماســة لوصــف وتحديــد 
مقومــات تأهــل المنظمــات الســعودية للفرنشــايز مــن وجهــة نظــر الشــركات الوطنيــة الممنوحــة لتوجيــه مســار االســتثمار نحــو 

المشــروعات االقتصاديــة ذات الفائــدة والنفــع األكبــر للصناعــة واالقتصــاد الوطنــي.
حدود الدراسة: تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

الحــد الموضوعــي: حيــث تقتصــر الدراســة علــى جميــع المشــروعات التــي تخضــع لنظــام الفرنشــايز فــي المملكــة، 	 
موزعــة علــى أكثــر مــن ثالثيــن مجــاال مــن مجــاالت األنشــطة المختلفــة.

الحــد الزمانــي: حيــث تشــمل الدراســة جميــع المشــروعات التــي حصلــت علــى الفرنشــايز بالمملكــة العربيــة الســعودية 	 
منــذ بدايــة الثمانينيــات حتــى اآلن.

مصطلحات الدراسة:
فرنشــايز »Franchise«: هــو االمتيــاز التجــاري، وهــي كلمــة فرنســية األصــل وتعنــي ›‹حريــة التعامــل‹‹. ونظاًمــا هــو 	 

حــق يمنــح بمقتضــاه مانــح االمتيــاز لممنــوح االمتيــاز حقــوق الملكيــة الفكريــة والمعرفــة الفنيــة إلنتــاج أو بيــع أو توزيــع 
أو تقديــم الســلع أو الخدمــات )الشــميمري، 2013: 2(.

فرنشــايزور Franchisor“« )المانــح( هــو الشــركة المالكــة أو الشــركة األم وهــي الكيــان األساســي الــذي حقــق التواجــد 	 
والنجــاح والبريــق لالســم والنظــام.

فرنشــايزي »Franchisee«: )الممنــوح( هــو الشــركة التابعــة الممنوحــة، والتــي تحقــق نفــس نظــام الشــركة األم، وتحــت 	 
.)Outlet( ولكنهــا تســمى منفــذا لهــا )Branch( إشــرافها ومتابعتهــا، وهــي ليســت فرعــا للشــركة األم

عقــد حــق االمتيــاز »Franchisee Agreement«: هــو العقــد المبــرم بيــن الشــركة )المانحــة( والشــركة )الممنوحــة(، 	 
والــذي يشــمل كافــة تفاصيــل العالقــة بيــن الطرفيــن.

األتعــاب األوليــة » Franchise Fee«: هــي األتعــاب التــي تتقاضاهــا الشــركة )المانحــة( مــن الشــركة )الممنوحــة( 	 
مقابــل بعــض أو كل الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا عنــد بدايــة المشــروع مثــل: تحديــد واعتمــاد موقــع المشــروع والمنطقــة 

الجغرافيــة التــي يغطيهــا، التصميــم المعمــاري للموقــع، وضــع نظــام إداري متكامــل للشــركة الممنوحــة.
األتعــاب الدائمــة أو الدوريــة )Franchise Royalty(: هــي التــي يحــق للشــركة المانحــة تحصيلهــا مــن إجمالــي 	 

إيــرادات الممنــوح، وهــي دائمــة ثابتــة أي ال تتغيــر مــن مدينــة إلــى أخــرى أو موقــع إلــى أخــر )حاتــم، 2013: 4(.
التأهــل Pre-Qualification: بالكشــف عــن مــادة » أََهــَل« بمختــار الصحــاح تبيــن أنهــا تعنــي »زود« وصقــل قــدرة 	 

أو خبــرة، وأهــل مــن التأهــل أي التزويــد والصقــل واإلعــداد لمهــام وأعمــال لمســتوى معيــن مــن المهــارة )مختــار الصحــاح: 
بــاب الهمــزة، 32(.

والتعريــف اإلجرائــي لتأهــل المنظمــات الســعودية للفرنشــايز هــو مــا أصبحــت تمتلكــه هــذه المنظمــات ورواد المشــروعات 	 
الســعودية مــن مقومــات وعوامــل نجــاح مــن خــالل صقــل قدراتهــم وخبراتهــم لتحقيــق كفــاءة وفعاليــة فــي إدارة هــذه المشــروعات.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوال: اإلطار النظري:

فــي ظــل نظــام العولمــة وتطبيــق اتفاقيــات »الجــات«، شــكلت حركــة الــواردات والصــادرات وانتقــال رؤوس األمــوال والتقنيــة 
والمشــورة الفنيــة الوســائل المتطــورة لنمــو االقتصــاد، ويعتبــر نظــام الفرنشــايز مــن ضمــن هــذه الوســائل المتطــورة فــي هــذا الشــأن، 
فنظــام حــق االمتيــاز الفرنشــايز هــو أحــد األدوات لتبــادل المنافــع والخبــرات والمعــارف بيــن الــدول والشــركات ممــا يقــود إلــى 
االندمــاج المتســارع لالقتصــاد العالمــي، )عــوض، 2009: 23(، ومــن هــذا المنطلــق تبــدو مالمــح نظــام الفرنشــايز العالميــة 
مــن خــالل عــدة مظاهــر أهمهــا: اإلقبــال الشــديد علــى الشــراكة االقتصاديــة لالســتفادة مــن التطــورات االقتصاديــة، وتعاظــم دور 
الشــركات ذات العالقــات التجاريــة المميــزة، وتزايــد نفوذهــا فــي التجــارة الدوليــة، وتطــور التقنيــات والتغيــرات الســريعة فــي أســلوب 
اإلنتــاج ونوعيــة المنتــج وتأثيرهمــا علــى االقتصــاد العالمــي، وانفتــاح األســواق بشــكل واســع واســتخدام طــرق جديــدة لإنتــاج 
والتســويق، ودخــول االمتيــازات التجاريــة ووجــود المنافســة مــع الشــركات المحليــة قــد تــؤدي إلــى إعــادة هيكلــة وترتيــب أعمــال 
الشــركات المحليــة واكتســاب قــدرات تســاعد فــي المنافســة الجــادة مــع الشــركات العالميــة، إضافــة إلــى تطويــر مشــروعاتهم علــى 
أســاس حــق االمتيــاز الفرنشــايز حتــى يمكنهــم مــن دخــول أســواق البلــدان األخــرى، كمــا هــو الحــال مــع بعــض المطاعــم المشــهورة 

بالمملكــة )البشــتاوي، 2008: 9(.
يعمــل الفرنشــايز كمنظومــة تتكــون مــن عــدة عناصــر مكملــه لبعضهــا البعــض، أولهــا: عالمــة تجاريــة مميــزة ومعروفــة، 
 ،)Know-How( ومكتســبة لشــهرة تجاريــة معينــة بحيــث يســهل اســتدالل المســتهلك وتعرفــه عليهــا، وثانيهــا: المعرفــة الفنيــة
داريــة ومحاســبية معينــة ومحــددة أثبتــت فعاليتهــا ونجاحهــا، وتعــرف هــذه النظــم بحزمــة االمتيــاز  وتضــم نظــم إنتاجيــة وتســويقية واإ
 ،)Operational Manual( وتشــمل: دليــل التشــغيل )Tillack & Mark, 2008: 124()Franchising Package(
والــذي يمثــل خبــرة المانــح والسياســات واإلجــراءات المتبعــة إلدارة وتشــغيل المشــروع، والتــي يفتــرض أن تعــود علــى الممنــوح لــه 
بالنفــع والفائــدة، والتدريــب )On –going Training( أي تدريــب المانــح للعامليــن والموظفيــن لــدى الممنــوح لــه قبــل وأثنــاء 
ممارســة النشــاط التجــاري، ومانــح االمتيــاز Franchisor، هــو مالــك العنصرييــن الســابقين وهــو الطــرف الــذي يمتلــك العالمــة 
التجاريــة وســلعة أو منتــج أو خدمــة ونظــام عمــل معيــن، ويرخــص لشــخص أخــر باســتعمال ذلــك مقابــل عــوض مآلــي ووفًقــا 
ــا مــا يقــرر المانــح الشــروط التــي ســيعمل مــن خاللهــا الممنــوح لــه، مــع تمتــع األخيــر باالســتقاللية  لشــروط يتفــق عليهــا، وغالًي

)الســريحي، 2013: 5(.
والغايــة االقتصاديــة لعقــد الفرنشــايز، هــي رغبــة طرفــي العقــد فــي االســتفادة مــن هــذا النظــام، فالمانــح يرغــب فــي التوســع 
محلًيــا أو دولًيــا واالنتشــار بــدون أي أعبــاء ماليــة أو إداريــة إضافيــة، مــن خــالل اتفاقيــة االمتيــاز دون مخاطــر المغامــرة بالدخــول 
ألســواق جديــدة أو الحاجــة إلــى صــرف رأســمال إضافــي، فــي حيــن أن الممنــوح لــه االمتيــاز، يرغــب فــي عمــل أو مشــروع يتمتــع 
فيــه باالســتقاللية القانونيــة وعــدم التبعيــة، واالســتفادة مــن نجــاح عالمــة المانــح التجاريــة )الجناينــي، 2008: 4(، ومــا يرتبــط 
بهــا مــن منتــج أو خدمــة، ويتمثــل فــي المقابــل المــادي )Initial Fee( الــذي يدفعــه الممنــوح لــه لمانــح االمتيــاز باإلضافــة إلــى 
نســبة مــن إجمالــي قيمــة المبيعــات )Royalty Fee( فــاألول يعــد تعويًضــا مالًيــا للمانــح مقابــل الترخيــص باســتعمال حــق مــن 
حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بــه، ومقابــل التدريــب المبدئــي والنفقــات اإلداريــة المرافقــة إلنشــاء المحــل التجــاري الجديــد. بينمــا 
الثانيــة نســبة مئويــة مــن الدخــل اإلجمالــي المتحصــل للممنــوح لــه مــن المشــروع محــل االمتيــاز خــالل المــدة الزمنيــة والحــدود 
الجغرافيــة للفرنشــايز، لممارســة وتشــغيل النشــاط ضمــن إطــار هــذه المنطقــة ســواء تجاريــة مملوكــة كلًيــا للممنــوح، أو عــن طريــق 
 Vital, David , Melissa & Human, 2013:( )Sub-Franchising( منحة الحق بإبرام عقود امتياز تجاري فرعية

.)319-3317
ويــرى )الكنــدري( أن آليــات عمــل المانــح تتلخــص فــي توثيــق الخبــرات فــي أدلــة العمــل، ودراســة الســوق، والوصــول إلــى 
االنتشــار المطلــوب، وبنــاء الهيــكل الداخلــي والخارجــي، ودراســة الطلبــات المقدمــة لــه وتحديــد أهميتهــا، ودراســة األربــاح التــي 
يحصــل عليهــا ســواء الماديــة واألدبيــة، واالشــتراك فــي هيئــات ومنظمــات حــق االمتيــاز )الفرنشــايز(، واإعــداد بيــان الشــفافية 
العقــود، واالجتماعــات  نمــاذج  الجغرافــي، واإعــداد  المســتهدفة، وعمــل خطــة لالنتشــار  المواقــع والــدول  )UFOC(، ودراســة 
والمــداوالت مــع الممنوحيــن المتوقعيــن، ومناقشــة بنــود العقــد، وتوقيــع العقــد، المعامــالت الماليــة، وتوريــد التجهيــزات واإعــداد 

الديكــور، والتدريــب، والدعايــة واإلعــالن محلًيــا وعالمًيــا )الكنــدري، 2010: 27(.
وتختلــف إدارة الفرنشــايز تبًعــا للحقــوق وااللتزامــات واألنشــطة التــي يلتــزم بهــا كل المانــح والممنــوح، ويمكــن إدارة تلــك 
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المشــروعات مــن خــالل أحــد أشــكال ثالثــة )أوهــاب، 1432ه: 14، التتــم، 1420ه: 36( هــي: امتيــاز المحــل أو الوحــدة 
الواحدة: )Single –Unite Franchise( وهو: ما يعرف باالمتياز الفردي، حيث يعطى الممنوح الحق في تطوير وتشغيل 
محــل واحــد فــي موقــع واحــد أو فــي منطقــة محــددة، إال أن ذلــك ال يمنــع مــن حصــول الممنــوح علــى امتيــازات أخــرى إضافيــة فــي 
مناطــق محــددة أخــرى، فهــو يقــوم علــى فكــرة تحفيــز الممنــوح لهــم وتشــجيعهم علــى النمــو والمنافســة فيمــا بينهــم، واالمتيــاز المتعــدد 
)Multi- Unite Franchise( ويســتخدم مــن قبــل الشــركات العمالقــة، حيــث يعطــى الممنــوح الحــق فــي إنشــاء وتشــغيل محــل 
أو أكثــر بموجــب الفرنشــايز، ويأخــذ أحــد شــكلين: األول: امتيــاز مطــور المنطقــة: )Area Development( وهــو التــزام إقليمــي 
لتطويــر وتغطيــة منطقــة جغرافيــة كبيــرة عــن طريــق أنشــاء عــدد مــن المتاجــر أو نقــاط البيــع فــي وقــت واحــد أو بصــورة متعاقبــة، 
وخــالل مــدة متفــق عليهــا، وتكــون مملوكــة جميعهــا للممنــوح مباشــرة وليــس لــه الحــق فــي منــح امتيــاز مــن الباطــن )طــرف ثالــث(، 
والثانــي: امتيــاز رئيــس )Master Franchise( الــذي يســمح للممنــوح بالحــق فــي منــح امتيــاز لطــرف ثالــث يســمى »الممنــوح 
لــه الفرعــي )Sub-Franchise(، وتظــل للممنــوح لــه األول ذات الصفــة فــي عالقتــه مــع المانــح، وتكــون لــه صفــة المانــح فــي 

.)Beshel, 2005: 211-216( عالقتــه بالممنــوح لــه الفرعــي
ويحقــق كل مــن المانــح والممنــوح مزايــا كثيــرة، فأمــا مــا يتعلــق بالمزايــا التــي تعــود علــى الممنــوح )Franchisee( فتتمثــل 
فــي تحمــل مخاطــر منخفضــة، وتشــير اإلحصــاءات إلــى أن أكثــر مــن )90%( ممــن عملــوا بنظــام الفرنشــايز حققــوا أرباًحــا خــالل 
الخمــس ســنوات األولــى مــن بدايــة نشــاطهم وذلــك طبقــا لهيئــة الفرنشــايز البريطانيــة )BFA(، ويحصــل الممنــوح علــى نشــاط 
 Vital,  Wirmani;( مؤسس بشكل جيد، وفريق عمل إلدارة المشروع، وتحقيق وفورات إنتاج كبير نظًرا للشراء بأسعار أقل
Wirmani & Elizabeth, 2010: 311(، كمــا يقــوم المانــح بتقديــم نظــم وأســاليب التشــغيل واإلدارة والرقابــة الفعالــة، ســواء 
مــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية المدربــة، أو تقنيــات الرقابــة علــى جــودة المدخــالت والعمليــات والمخرجــات، والخطــط التفصيليــة 
لإنتــاج والتســويق مــن خــالل نظــام معلومــات مرتبــط بالشــركة األم، والبيئــة الجغرافيــة والتســويقية للممنــوح، ممــا يســاعد علــى نمــو 

وانتشــار المنتــج أو الخدمــة )ســليمان، وحســانين، 2009: 41(.
بينمــا يحصــل مانــح )Franchisor( الفرنشــايز علــى العديــد مــن المزايــا التــي تتمثــل فــي قدرتــه علــى التوســع واالنتشــار 
الســريع دون تحمــل رأس المــال أو العمالــة الالزمــة إلنشــاء هــذا المنفــذ الجديــد حيــث يتحمــل المســتثمرون الجــدد مخاطــر 
االســتثمار، باإلضافــة لمــا يحصلــه مــن رســوم اســتغالل حــق الملكيــة، ومــن ثــم تزيــد أرباحــه ويغــزو أســواقا جديــدة وتزيــد مبيعاتــه 

يراداتــه وأرباحــه )العوفــي، 1434ه: 3(. واإ
يوجــد فــي الواقــع العملــي أشــكااًل وأنواًعــا متعــددة لنظــام الفرنشــايز، إال أنهــا تشــترك جميعهــا فــي بعــض العناصــر التــي 
Dunn,& Terrence 2008: 233-( :هــي أنــواع رئيســة  ثالثــة  إلــى  األشــكال  هــذه  تقســيم  يمكــن  عــام  وبشــكل  تحــدده، 

Jones, & Wulff, 2007: 58-60 ,234( امتيــاز التصنيــع )Manufacturing Franchise(، والــذي يعتمــد بالدرجــة 
األولــى علــى نقــل المعرفــة الفنيــة )Know-HOW( لتصنيــع المنتجــات أو تجميعهــا مــن المانــح إلــى الممنــوح وبيعهــا تحــت 
العالمــة التجاريــة للمانــح مســتخدما المــواد األوليــة التــي يــزوده بهــا باإلضافــة للمواصفــات والتقنيــات اإلنتاجيــة، وامتيــاز التوزيــع 
)Distributing Franchise(، والــذي يعتمــد علــى إقامــة مراكــز توزيــع مــن خــالل الطــرف الممنــوح لــه، حيــث يقــوم المانــح 
بصناعــة المنتــج، ويتولــى الممنــوح توزيــع وبيــع الســلع بإتبــاع وســائل التســويقية الفنيــة المتبعــة مــن قبــل المانــح، وامتيــاز صيغــة 
العمــل)Business Format Franchise(، ويرتكــز علــى الســمعة والشــهرة التجاريــة للمانــح مــن خــالل عالمتــه التجاريــة ذات 
الشــهرة لــدى الجمهــور، وبالتالــي المنتــج أو الخدمــة ذات الــرواج والقبــول لــدى العمــالء، ويتميــز هــذا الشــكل أنــه يحقــق للمانــح 

االنتشــار ودخــول أســواق جديــدة، ويحقــق للممنــوح االســتفادة مــن نجــاح محقــق وســمعة وشــهرة تجاريــة.
واقع مشروعات الفرنشايز بالمملكة:

صــدور قــرار وزيــر التجــارة رقــم )1012( فــي 1412/9/17ه ويقضــي بتطبيــق نظــام الــوكاالت التجاريــة علــى عقــود 
االمتياز)الفرنشــايز(، وتنظــم المملكــة عقــد أو عالقــة حــق لفرنشــايز مــن خــالل أنظمــة أو تشــريعات خاصــة بــه، حيــث إن عالقــة 
حــق الفرنشــايز الناشــئة بيــن المانــح والممنــوح هــي وليــدة العقــد المنظــم لتلــك العالقــة بينهمــا، ويعتبــر نظــام الفرنشــايز مــن األنظمــة 

التــي تســاعد بدرجــة كبيــرة فــي تحقيــق أهــداف واســتراتيجية خطــط التنميــة بالمملكــة )الســريحي، 2013: 51(.
وعليــه فــإن عالقــة المانــح والممنــوح فــي عقــد الفرنشــايز هــي عالقــة تعاقديــة محكومــة بشــروط وبنــود االتفــاق الموقــع بيــن 
األطــراف حيــث يجــذب االســتثمارات والتكنولوجيــا المتقدمــة التــي تحتــاج إليهــا المملكــة، واشــتراط تشــغيل نســب متصاعــدة تدريجيــا 
مكانيــة امتــالك المســتثمر األجنبــي كامــل رأس المــال، والتقليــل مــن نســب الســيولة المتســربة للخــارج،  مــن العمالــة الوطنيــة، واإ



مقومات تأهل املنظامت السعودية للفرنشايز ...

98

وزيــادة االســتثمار فــي المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والمبنيــة علــى عالمــات تجاريــة ناجحــة، والعمــل علــى عــدم اإلضــرار 
بالمنتجــات الوطنيــة، وتحفيــز الشــركات المحليــة إلعــادة ترتيــب أوراقهــا حتــى تتمكــن مــن المنافســة بمــا يرفــع القيمــة المضافــة 

للمنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا للمســتهلك، ممــا يســاهم إيجابًيــا فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي )المالكــي، 2014: 3(.
ويترتــب علــى نظــام الفرنشــايز آثــاًرا اقتصاديــة واجتماعيــة تتمثــل فــي مســاعدة صغــار المســتثمرين فــي إيجــاد فــرص 
اســتثمارية وتحقيــق أربــاح تســاعد وتســاهم فــي رفــع المســتوى االجتماعــي والمالــي لهــم، ودفــع مســيرة االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل 
مســاهمة االســتثمارات الصغيرة والمتوســطة في المجاالت المتاحة لالســتثمار، والتي يمكن تنفيذها من خالل أنشــطة الفرنشــايز 
يجــاد فــرص عمــل جديــدة لألعــداد الحاليــة والمســتقبلية للخريجيــن مــن مختلــف الجامعــات والكليــات  المؤهلــة للعمــل بالمملكــة، واإ
التقنيــة )القحطانــي، 1433ه: 32(، كمــا تســعى الدولــة لمنــح القــروض بشــروط ميســرة وخاصــًة مــن بنــك التســليف الســعودي، 
كســاب العمالــة الوطنيــة مهــارات ومؤهــالت إداريــة وتقنيــة للقــدرة علــى إدارتهــا،  للتوســع فــي إقامــة هــذه المشــروعات، وتدريــب واإ
ممــا يحقــق لهــا كفــاءة وفعاليــة، ومــن ثــم حصــول المســتهلك النهائــي علــى ســلع وخدمــات ذات جــودة عاليــة وأســعار منافســة، 
بــراز الوجــه الحضــاري والمتقــدم للمملكــة لتكــون فــي مصــاف الــدول التــي تقــدم خدمــات/ منتجــات الفرنشــايز نتيجــة تطــور  واإ
األعمــال واألنشــطة المقامــة بهــذا النظــام، وزيــادة القــوة الشــرائية فــي االقتصــاد الوطنــي، واكتســاب الشــهرة مــن خــالل اســتعمال 
االســم والعالمــة التجاريــة لصاحــب االمتيــاز، بمــا يســاعده علــى االنتشــار العالمــي، وتنميــة صــادرات المملكــة مــن خــالل بيــع 
منتجــات الفرنشــايز الســعودي فــي األســواق العالميــة، بمــا يــؤدى إلــى تحســين ميــزان المدفوعــات لصالــح المملكــة فــي معامالتهــا 
مــع الــدول األخــرى، كمــا يتميــز نظــام حــق االمتيــاز الفرنشــايز بســهولة تخطــى الحــدود والقيــود بيــن الــدول والنفــاد إلــى األســواق 
التجاريــة، ممــا ســاعد علــى تحــول العالــم إلــى ســوق مفتــوح أمــام المســتهلك بغــض النظــر عــن الموقــع الجغرافــي، كمــا ُيعــد نظــام 
الفرنشــايز صــورة مــن صــور تحريــر التجــارة فــي الخدمــات والســلع، وهــو مــا تســعى إليــه اتفاقيــات التجــارة الدوليــة، حيــث يقــوم 

تاحــة خيــارات الســوق أمامهــم بشــكل واســع )الشــميمري، 2013: 2(. علــى تفهــم احتياجــات العمــالء واإ
ولعلــه مــن الضــروري التنويــه ألهــم مقومــات النجــاح المتاحــة حالًيــا فــي صناعــة الفرنشــايز بالمملكــة والتــي تتمثــل فــي: عــدد 
الســكان المالئــم والقــوة الشــرائية التــي يتمتــع بهــا أفــراد المجتمــع، والقــدرة الماليــة واإلداريــة للمســتثمر الســعودي، والتــي تســاعده 
فــي الحصــول علــى الفرنشــايز، واتســاع مســاحة وتعــدد المناطــق واالنتشــار والتنــوع فــي أســواق المملكــة، وتوفــر البنيــة األساســية 
والخدمــات المســاندة المتوافــرة، والتــي تســاهم فــي نجــاح وتطــور األعمــال التجاريــة واالســتثمارية، ووجــود عديــد مــن البنــوك 
العالميــة والمحليــة، ومــا توفــره الحكومــة مــن دعــم وتشــجيع واســتقرار للقطــاع الخــاص، ممــا أدى لتحقيــق نجاحــات اقتصاديــة 
بــارزة أهمهــا: منــح بعــض المطاعــم الســعودية الشــهيرة المتيــازات داخــل وخــارج المملكــة علــى غــرار الشــركات العالميــة، وزيــادة 
فــرص عمــل الشــباب الســعودي نتيجــة دخــول االمتيــازات التجاريــة إلــى أســواق المملكــة، وقــد ســاعدت نظــم الفرنشــايز فــي تطويــر 
اليــد العاملــة الوطنيــة مــن خــالل التدريــب الــذي تتلقــاه فــي المشــروعات المقامــة ممــا ســاهم فــي رفــع كفــاءة القــوى البشــرية )مركــز 

المطوريــن المتميزيــن، 1433ه: 7(.
ورغــم توفــر مقومــات نجــاح نظــام الفرنشــايز بالمملكــة، إال أنــه يعانــي بعــض المعوقــات التــي يجــب تذليلهــا حتــى يمكــن 
تفعيــل النظــام علــى نطــاق أوســع، ولعــل أهمهــا: إصــدار قانــون قائــم بذاتــه يعمــل علــى تنظيــم العالقــة والواجبــات والتزامــات بيــن 
نشــاء جمعيــات خاصــة بنظــام الفرنشــايز لتشــجيع وترويــج العمــل بــه، وســد الخلــل الكبيــر فــي  طرفــي العقــد )المانــح والممنــوح(، واإ
نشــاء بنــك معلومــات خــاص بجميــع المتعامليــن بنظــام الفرنشــايز، يتضمــن أهــم  المعلومــات المتوافــرة كًمــا وكيًفــا عنــه بالمملكــة، واإ
المعلومــات الخاصــة بهــذه الصناعــة مثــل رأس المــال، والعامليــن، المــواد الخــام المحليــة أو المســتوردة المســتخدمة، والمبيعــات 
واألربــاح... إلــخ، وتوفيــر خبــرات قانونيــة وماليــة متخصصــة فــي نظــام الفرنشــايز لمســاعدة المســتثمرين الجــدد والقائميــن فــي 
صناعــة الفرنشــايز، وتوفيــر قوائــم وبيانــات باألنشــطة المتاحــة لالســتثمار بهــذا النظــام. والجــدول رقــم )1( يوضــح األنشــطة التــي 

حصلــت علــى عقــود االمتيــاز الفرنشــايز حتــى 2014، طبقــا لبيــان الهيئــة العامــة لالســتثمار بــوزارة التجــارة والصناعــة.
يتضــح مــن جــدول رقــم )1( أن األنشــطة التــي تتعامــل فيهــا تتركــز فــي تجــارة المالبــس والمنتجــات الجلديــة والمطاعــم 
ن كانــت مطلوبــة لمواكبــه التوســع الســكاني والمتطلبــات الســريعة وفًقــا لمتغيــرات ومتطلبــات العصــر،  والمنتجــات الغذائيــة، وهــي واإ
إال أنــه يعيــب عليهــا اســتقطابها لعمالــة وافــده أكثــر مــن القــوى البشــرية المحليــة، كمــا إن التركيــز علــى هــذا النــوع مــن األنشــطة 

ال يجــذب القــوى العاملــة الســعودية بشــكل كبيــر، هــذا باإلضافــة لعــدم مناســبة تلــك األنشــطة لمتطلبــات الخطــط الخمســية.
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جدول رقم )1(
األنشطة التي حصلت على عقود االمتياز »الفرنشايز« حتى منتصف عام )2014(

النسبة %عدد المشروعاتالنشاطم
13328تشغيل مطاعم وتقديم وجبات.1
9720 توزيع منتجات المالبس الجاهزة.2
153.1تشغيل محالت األنيس مريم والعصائر والشكوالتة والحلوى.3
153.1تشغيل أعمال الدعاية واإلعالن.4
143تشغيل محالت بيع خزانات المياه وبيع مبيدات الجراثيم.5
143تشغيل محالت زخرفة األجهزة اإللكترونية وأواني سيراميك.6
132.7تشغيل معاهد التدريب واللغة االنجليزية والحاسب اآللي.7
122.5تشغيل محالت بيع األثاث المنزلي.8
122.5أدوات زينة ومستحضرات تجميل وشامبوهات الشعر.9
112.3تقديم مشروبات ساخنة والقهوة والشاي.10
112.3تشغيل محالت بيع حقائب اليد واألحذية.11
112.3تشغيل محالت بيع البن والهيل والمكسرات.12
112.3تشغيل محالت لعب أطفال.13
102منتجات الموكل من األدوات الطبية.14
102تشغيل محالت تركيب إكسسوارات السيارات وطالئها.15
102تشغيل محالت بيع أدوات التهوية من األلمنيوم.16
102تشغيل محالت لتأجير السيارات.17
92تشغيل محالت المجوهرات واإلكسسوارات الثمينة.18
92تشغيل مكتب تصوير ونسخ وطباعة.19
92تشغيل محالت عزل النوافذ وبيع البوية واألكسيد.20
81.6تشغيل محالت بيع أجهزة اللياقة البدنية.21
81.6تشغيل محالت بيع المعدات الميكانيكية واإللكترونية والكهربائية.22
81.6تشغيل المخازن.23
71.5تشغيل محالت بيع النظارات.24
61.3تشغيل مراكز ترفيه.25
51تشغيل استوديوهات وتأمين محطات النقل المباشر.26
.408تشغيل محالت حديد مخروطي.27

482100إجمالي عدد المشروعات والعقود.
المصدر: الهيئة العامة لالستثمار، وزارة التجارة والصناعة، إدارة مشروعات االمتياز التجاري.

مقومات تأهل المنظمات السعودية للفرنشايز:
يقصــد بالتأهــل – بصفــة عامــة – إعــداد الفــرد الراغــب فــي االلتحــاق بعمــل معيــن لإحاطــة بمهامــه وواجباتــه، ويســتهدف 
التأهــل بالدرجــة األولــى تزويــد األفــراد والمنظمــات بالمعلومــات واألفــكار والتجــارب والوســائل واآلليــات التــي تكفــل تحقيــق 
كســاب مهــارات  األهــداف والخطــط الموضوعــة بكفــاءة وفعاليــة، حيــث تعمــل برامــج التأهــل واإلعــداد علــى تشــكيل قــدرات واإ

وعــادات وكســب خبــرات عمليــات اإلدارة واتخــاذ القــرارات )جــاب هللا، 1425ه: 32(.
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ويــرى )Jiun, Lan, 2013( أن مقومــات تأهــل المنظمــات تتأثــر بعامليــن رئيســين همــا: األول الفتــرة الزمنيــة التــي تمــت 
ممارســة نشــاط الفرنشــايزو خاللهــا، والبيئــة االقتصاديــة والتشــريعية التــي يوجــد نهــا المشــروع، حيــث تدعــم مقومــات التأهــل خــالل 
فتــرات الممارســة الطويلــة التــي تحمــل العديــد مــن التجــارب والتطبيقــات واإلجــراءات، بينمــا تســاهم البيئــة االقتصاديــة والتشــريعية 
المواتيــة واإليجابيــة فــي توفيــر مقومــات نجــاح مشــروعات الفرنشــايز، بمــا تقدمــه مــن تســهيالت ومزايــا تجــذب المانحيــن وتشــجع 
الممنوحيــن. بينمــا يــرى )Maureen, B.; Angela, R., 2009( أن ثمــة عوامــل أخــرى توفــر مقومــات التأهــل وتدفــع إليــه 
تتمثــل فــي توفــر عناصــر اإلنتــاج حســب طبيعــة المشــروع، واألســواق التــي تســتوعب اإلنتــاج الكبيــر الــذي يصاحــب قيــام تلــك 

المشــروعات، وتنــوع أذواق المســتهلكين، واإلقــدام علــى تقبــل تشــكيلة المنتجــات التــي قــد تكــون ذات طابــع جديــد بالنســبة لهــم.
وتشــمل مقومــات تأهــل المنظمــات الســعودية للفرنشــايز الجوانــب التاليــة )شــوادر،2011؛ غضــراف،2013؛ الغامــدي، 

2010؛ الســريحي، 2013(:
مقومــات التأهــل القانونــي لعقــد الفرنشــايز: حيــث يتكــون حــق االمتيــاز )الفرنشــايز( مــن ثالثــة عناصــر رئيســة هــي 	 

المانــح والممنــوح وموضــوع حــق االمتيــاز متمثــاًل فــي عمليــة توثيــق الخبــرات فــي أدلــة عمــل لجميــع مراحــل اإلنتــاج 
والتوزيــع واإلدارة والتســويق. الــخ، لحفــظ حقــوق كل مــن المانــح والممنــوح، وتشــمل مقومــات التأهــل القانونــي ضــرورة 
فهــم موضــوع ومحــل ومــكان عقــد الفرنشــايز، وصياغتــه بمــا يحفــظ حقــوق الطرفيــن توضيــح المعرفــة الفنيــة كمحــل 
للفرنشــايز، وتحقيــق اســتفادة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، والتــي وتتمثــل فــي العالمــة التجاريــة، أو بــراءة االختــراع، أو 
حقــوق المؤلــف، وأن ينــص االتفــاق علــى نــوع وحجــم وأشــكال المســاعدات الفنيــة والتجاريــة والقانونيــة، وتحديــد المقابــل 
المــادي لــكل مــن طرفــي التعاقــد، ومدتــه، وتحديــد المبالــغ المطلــوب اســتثمارها مــن الممنــوح، والحــد األدنــى الــذي 

يســتطيع خاللــه اســترداد المبلــغ المســتثمر فــي مشــروعه.
مقومــات التأهــل لنظــام معلومــات الفرنشــايز: وتشــمل الوعــي بمتطلبــات وشــروطه ومزايــاه وكيفيــة الحصــول عليــه، 	 

والتعــرف علــى حقــوق والتزامــات طرفــي التعاقــد، واإللمــام بجنســيات وقــدرات الشــركات المانحــة للفرنشــايز، والجهــات 
الرســمية المســئولة عــن تنظيمــه واعتمــاد عقــوده، ومقاييــس ومعاييــر المفاضلــة بيــن الشــركات المانحــة مــن حيــث جــودة 
المنتــج، أو الخدمــة، وتوفيــر أدلــة العمــل والتنظيــم والتدريــب واإلدارة والتســويق والمحاســبة والرقابــة، والتأكــد مــن وجــود 
طلــب كافــي علــى المنتــج أو الخدمــة محــل التعاقــد فــي ســوق المســتثمر، وتحديــد مراحــل نمــو مشــروع الفرنشــايز 

)االســتقرار واالنتشــار والتوســع(، وتوفــر مقومــات نجاحــه.
مقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات الفرنشــايز: وتشــمل اختيــار الموقــع المناســب لنشــاط المشــروع، واإعــداد خطــة عمــل 	 

لتشــغيله، وتحديــد وتوفيــر مصــادر التمويــل، واختيــار وتدريــب فريــق العمــل بالمشــروع، واإعــداد األدلــة واإلجــراءات 
رشــادات تنفيــذ األعمــال، وتوفيــر نظــم التمويــن واإلمــداد لكافــة عناصــر إنتــاج المنتــج / الخدمــة، وتجهيــز وتشــغيل  واإ
نظــم التخزيــن والصيانــة واألمــن والســالمة المهنيــة، واعتمــاد نظــام للرقابــة علــى الجــودة فــي كافــة مراحــل عمــل 

المشــروع، وتوفيــر نمــاذج إعــداد تقاريــر اإلنتــاج والتســويق واإلدارة الماليــة.
مقومــات التأهيــل آلليــات العمــل بنظــام حــق االمتيــاز )الفرنشــايز(: والتــي تشــمل تحديــد نــوع النشــاط المرغــوب، ومــن 	 

ثــم المفاضلــة بيــن الشــركات المانحــة مــن حيــث جــودة المنتــج، أو الخدمــة والطلــب عليهــا فــي الموقــع المقتــرح للمشــروع، 
وأهميــة هــذا المنتــج بالنســبة للعمــالء المحتمليــن، والمميــزات التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن حيــث نســبة رســوم 
اســتغالل حــق الملكيــة )الرســوم المســتمرة( ورســوم التأســيس )الرســوم المبدئيــة( وكيفيــة تقديرهــا ومــدى مالءمتهــا لنــوع 
النشــاط، كمــا يتــم دراســة الخطــط والبرامــج التدريبيــة والدعائيــة التــي يضعهــا المانحيــن، وخطــط التطويــر المســتقبلية فــي 
المــدى المتوســط والطويــل األجــل لــكل منهــم، لتحديــد المانــح األفضــل مــن بينهــم. وأن يقــوم الممنــوح بدراســة وضعــه 
المالي جيًدا، واالقتراحات التي ســوف تترتب على قيام المشــروع، وهل ســيلجأ إلى البنك أم ســيكون رأســمال المشــروع 
مــن أموالــه الخاصــة بالكامــل؟ وفــي حــال اللجــوء إلــى البنــك يجــب عليــه مناقشــة موضــوع القــرض مــع البنــك قبــل توقيــع 
اتفاقيــة حــق االمتيــاز )الفرنشــايز( مــع المانــح، وفــي النهايــة وبعــد توقيــع العقــد يبــدأ الممنــوح فــي إجــراءات اإلعــداد 
والتدريــب والتجهيــز والتشــغيل تحــت إشــراف المانــح، أمــا فيمــا يختــص بآليــات عمــل المانــح فإنهــا تتلخــص فــي توثيــق 
ــة العمــل، ودراســة الســوق، والوصــول إلــى االنتشــار المطلــوب، وبنــاء الهيــكل الداخلــي والخارجــي،  الخبــرات فــي أدل
ودراســة الطلبــات المقدمــة لــه وأهميتهــا، ودراســة األربــاح التــي يحصــل عليهــا ســواء الماديــة واألدبيــة، واالشــتراك فــي 
هيئات ومنظمات حق االمتياز )الفرنشــايز(، واإعداد بيان الشــفافية، ودراســة المواطن والدول المســتهدفة، وعمل خطة 
لالنتشــار الجغرافــي، واإعــداد نمــاذج العقــود، واالجتماعــات والمــداوالت مــع الممنوحيــن المتوقعيــن، ومناقشــة بنــود العقــد، 
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وتوقيــع العقــد، المعامــالت الماليــة، وتوريــد التجهيــزات، والتدريــب، والدعايــة واإلعــالن محلًيــا وعالمًيــا.
مقومــات التأهــل لتســويق وترويــج منتجــات وخدمــات الفرنشــايز: وتشــمل إعــداد دراســات الجــدوى االقتصاديــة وبحــوث 	 

التســويق لمنتجات/ خدمات المشــروع، واإعداد خطط تســويقية متخصصة قصير ومتوســطة وطويلة األجل، وصياغة 
اســتراتيجيات واضحــة للمزيــج التســويقي )الترويــج لمنتجــات / خدمــات المشــروع، وسياســات ونظــم التســعير، ومنافــذ 
وقنــوات التوزيــع، وسلســلة متكاملــة مــن المســتودعات للوفــاء باحتياجــات الســوق المحليــة(، ووحــدة لبحــوث التســويق 
وتطويــر المنتجــات واألســواق، كمــا يقــدم المانــح مزايــا تســويقية تســاعد فــي نمــو وانتشــار المنتــج أو الخدمــة موضــوع 
الدعايــة واإلعــالن، وبالتالــي فــإن ذلــك يعــود بالفائــدة علــي جميــع الممنوحيــن، كمــا يقــدم النصــح والمشــورة لبعــض 
الممنوحيــن فــي عمــل برامــج تســويقية محليــة لهــم، إن خطــط التســويق المحليــة واإلقليميــة والدوليــة غالًبــا مــا تكــون ذات 
تكلفــة علــى الطرفيــن، فالمانــح عــادة مــا يطلــب مــن الممنوحيــن المســاهمة بنســبة محــددة مــن إجمالــي إيراداتهــم لتنميــة 

وتنشــيط المبيعــات ليــس علــى المســتوى المحلــى فقــط بــل علــى المســتوى الدولــي أيضــًا.
التغلــب علــى المشــكالت التــي تنجــم عــن عــدم معرفــة الممنــوح بمتطلبــات وضوابــط نظــام حــق االمتيــاز، وهــي: 	 

مشــكالت فنيــة وماليــة ناتجــة عــن عــدم معرفتــه بمــا لــه مــن حقــوق ومزايــا، ومــا عليــه مــن التزامــات وواجبــات تجــاه مالــك 
الرخصــة فــي ظــل النظــام االســتثماري، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن ضعــف الحمايــة الكافيــة للمســتثمر، وعــدم وجــود جهــة 
مســئولة عــن تنميــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الناجحــة فــي مجــال حــق االمتيــاز )الفرنشــايز(، ومشــكالت تنجــم 

عــن فــرض مســئولية المانــح القائمــة علــى توريــد البضاعــة بمــا ينفــي اســتقاللية المرخــص لــه )الممنــوح(.
كمــا تنشــأ مشــكالت متعلقــة بالمانحيــن نتيجــة وجــود بعــض المعوقــات التــي يصادفهــا المانــح فــي بلــد الممنــوح مثــل بــطء 
وطــول دورة اإلجــراءات الحكوميــة المســتغرقة فــي الحصــول علــى حــق االمتيــاز )الفرنشــايز( ببلــد الممنــوح، وتأخــر دخــول بعــض 
الــدول فــي منظمــة التجــارة العالميــة، بمــا يعنــي التخلــف عــن الركــب االســتثماري فــي هــذا المجــال، وتقييــد المانــح ببعــض األقاليــم 
والمــدن دون غيرهــا، وبعــض العراقيــل عنــد اســتقدام العمالــة األجنبيــة القادمــة مــن بلــد المانــح لتدريــب عمالــة المرخــص لــه فــي 

بلــد الممنــوح.
ثانًيا- الدراسات السابقة:

دراسات باللغة العربية:
دراســة غطــراف )2013(، وهدفــت إلــى شــرح القواعــد المنظمــة لعقــد االمتيــاز التجــاري كنمــوذج لعقــود التوزيــع 	 

التجــاري، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا: تعريــف عقــد االمتيــاز التجــاري، وأركانــه القانونيــة، ومقارنتــه بباقــي 
عقــود التوزيــع األخــرى، والحقــوق وااللتزامــات المترتبــة علــى طرفــي العقــد، والضوابــط التــي تنظمــه، وآليــات التقاضــي 

حــال إخــالل أحــد الطرفيــن بالتزاماتــه، وطــرق انقضائــه، واآلثــار المترتبــة عليــه لــكل مــن المانــح والممنــوح.
ــة المكرمــة )2011(، وهدفــت إلــى عــرض تجربــة االمتيــاز التجــاري فــي 	  ــن بمك ــن المتميزي ــز المطوري دراســة مرك

المملكــة العربيــة الســعودية، وموقفــه الحالــي، وتمثلــت أهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة فــي توصيــف وتحليــل 
المراحــل التــي مــرت بهــا تجربــة الفرنشــايز فــي المملكــة، وهــي: مرحلــة االســتيراد، وانطــالق الشــركات الســعودية 
بمنــح امتيازاتهــا، وتفعيــل صناعــة االمتيــاز التجــاري، وســن القوانيــن واألنظمــة بالمملكــة، والعنايــة بالتعليــم والتدريــب، 
وتصديــر االمتيــازات الســعودية، كمــا قــدرت الدراســة قيمــة تعامــالت ســوق االمتيــاز التجــاري فــي المملكــة بنحــو مليــار 
دوالر أمريكــي ســنوًيا، وأن نســبة نمــو الفرنشــايز تتــراوح مــا بيــن) 10% إلــى 12% ( ســنوًيا، ويوجــد داخــل الســعودية 
)26( نشــاًطا مــن أصــل )100( نشــاط تعمــل بنظــام الفرنشــايز، ويبلــغ عــدد الممنوحيــن فــي المملكــة )200( ممنــوح 

فقــط، وتمثــل الخدمــات االســتهالكية والمطاعــم )74%( مــن إجمالــي حجــم األنشــطة المتعامــل بهــا.
دراســة شــوادر )2011(، وهدفــت إلــى توضيــح مفهــوم حــق االمتيــاز فــي الفقــه اإلســالمي ومــا يقابلهــا مــن حقــوق 	 

فــي القانــون المدنــي، وتمثلــت أهــم نتائــج الدراســة فــي توضيــح أنــواع حقــوق االمتيــاز الشــخصي والعامــة، والمعامــالت 
بيــن  التأجيــر والعمــل واإلعــارة والتشــغيل، وأركانهــا وأحكامهــا، وتنظيــم العالقــة  التجاريــة والعقــود الماليــة، وعقــود 

طرفيهــا، وبيــان حقــوق وواجبــات كل طــرف مــن األطــراف.
دراســة العــدوي )2010(، وهدفــت للكشــف عــن القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايو( 	 

حــال اســتخدامه فــي عــدة دول تنظمهــا قوانيــن مختلفــة، ومــدى الحاجــة إليــه فــي الوقــت الحاضــر، وكشــفت نتائــج 
الدراســة أن عقــد الفرنشــايز مــن العقــود التــي فرضتهــا الظــروف االقتصاديــة والعالميــة واالتجــاه نحــو العولمــة وتوســع 
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األســواق، ممــا يفــرض علــى جميــع الــدول حتميــة اســتخدامه وتطبيقــه لنقــل التكنولوجيــا والمعرفــة الفنيــة التــي تســعى 
إليهــا، وأنــه أســلوب مبتكــر ابتدعتــه حاجيــات التجــارة العالميــة، وزيــادة المؤسســات التجاريــة، وتوســيع دائــرة نشــاطها، 
وغــزو األســواق بواســطة الترخيــص الــذي تمنحــه منظمــة متقدمــة لعــدة منظمــات ومشــروعات لبيــع منتجاتهــا أو تقديــم 
خدماتهــا عــن طريــق نقــل المعرفــة الفنيــة، ممــا يحتــم ضــرورة تنظيمــه وســن القوانيــن التــي تنظمــه فــي جميــع الــدول 

التــي تتبنــي تطبيقــه.
دراســة الغامــدي )2010(، وهدفــت للكشــف عــن الجوانــب والمشــكالت القانونيــة التــي تتعلــق باالمتيــاز التجــاري 	 

الفرنشــايز التــي تترتــب علــى عــدم معرفــة أطــراف العقــد بحقوقهــم والتزاماتهــم تجــاه العقــد، وضعــف الحمايــة للمســتثمر 
الوطنــي الممنــوح لــه االمتيــاز، وكشــفت نتائــج الدراســة أن عقــد االمتيــاز التجــاري يمثــل منظومــة عمــل، وأســلوب 
مبتكــر وحديــث، وعقــد مــن العقــود التــي أفرزتهــا الحاجــة والنشــاط التجــاري المتغيــر لــه ســلوكياته وضوابطــه وأخالقياتــه 
ومتطلباتــه القانونيــة والماليــة واإلنتاجيــة والتســويقية، وآليــات نقــل المعرفــة الفنيــة مــن المانــح للممنــوح لــه بمــا يحقــق 

أهدافــه ومزايــاه.
دراســة الكنــدري )2010(، وهدفــت للكشــف عــن أهــم المشــكالت العمليــة التــي يواجههــا عقــد االمتيــاز التجــاري، وكيفيــة 	 

حــل هــذه المشــكالت بهــدف رفــع فاعليــة هــذا النــوع مــن العقــود، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج مــن أهمهــا: موقــف العقــد 
مــن الحظــر المترتــب علــى منــع التصــرف فــي العالمــة التجاريــة، والمســئولية الملقــاة علــى عاتــق المرخــص فــي حالــة 
تصرفــات المرخــص لــه مــع أطــراف آخريــن، وأثــر إنهــاء العقــد بيــن الطرفيــن، ومصيــر المخــزون الســلعي المتبقــي لــدى 
المرخــص لــه، ولعــل عــرض هــذه المشــكالت واقتــراح الحلــول لهــا ُيعــد ســبًبا فــي الحفــاظ علــى العالقــة بيــن طرفــي العقــد 

حــال وقــوع أيــة مشــكالت أثنــاء ســريان العقــد.
دراســة عــوض )2009(، وهدفــت إلــى تقديــم نمــوذج مقتــرح لزيــادة فعاليــة أداء المشــروعات الحاصلــة علــى امتيــاز 	 

تجــاري فــي مصــر: بالتطبيــق علــى المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا: أن جــودة 
ــا علــى فعاليــة أداء شــركات قطــاع المالبــس الحاصلــة علــى االمتيــاز،  العالقــة مــع المانــح )المرخــص( أثــرت إيجابًي
وأن جنســية العالمــة التجاريــة لهــا أثــر كبيــر فــي رفــع كفــاءة وفعاليــة تلــك الشــركات، وأن أكثــر المشــكالت التــي تؤثــر 
ســلبا علــى كفــاءة أداء تلــك الشــركات، هــي ضعــف قــدرات وخبــرات الشــركات الحاصلــة علــى االمتيــاز، واختــالف بيئــة 

االســتثمار عــن تلــك التــي تعمــل بهــا الشــركة األم، كمــا اقترحــت الدراســة نموذًجــا لزيــادة فعاليــة تلــك الشــركات.
دراســة ســليمان وحســانين )2009(، وهدفــت للكشــف عــن دور الفرنشــايز فــي رســم مســتقبل المشــروعات الصغيــرة 	 

والمتوســطة فــي الــدول العربيــة، والتعريــف بمقوماتــه وأهدافــه، وأســاليب تطبيقــه، ونظــم إدارتــه، والعوائــد المحققــة مــن 
تطبيقــه، وجــاءت أهــم نتائــج الدراســة فــي الكشــف عــن مزايــا تبنــي نظــام الفرنشــايز، والتــي تشــمل نقــل الخبــرة العالميــة، 
ــم فــي مجــال النشــاط، اكتســاب الخبــرات العالميــة فــي مجــال الصناعــة  والحصــول علــى أحــدث مــا توصــل إليــه العل
والتســويق، حيــث ترتفــع نســبة النجــاح لمشــروعات الفرنشــايز ألكثــر مــن )80%(، ممــا يعنــي نجــاح االســتثمار فــي 

تلــك المشــروعات، وارتفــاع العائــد المالــي لهــا.
دراســة ناصــر وطالــب )2009(، وهدفــت لتوضيــح مفهــوم المعرفــة الفنيــة، وخصائصهــا، وأنواعهــا، والــدور الــذي تلعبــه 	 

فــي نجــاح عقــود الفرنشــايز، ومراحــل تطويرهــا فــي تلــك المشــروعات، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا: أن عقــود 
الفرنشــايز تعــد وســيلة مهمــة وفاعلــة فــي التنميــة االقتصاديــة، كمــا تعــد أســلوبا ناجحــا لنقــل التكنولوجيــا والمعرفــة الفنيــة 
مــن الــدول المتقدمــة للــدول الناميــة، وأن فكــرة المعرفــة الفنيــة لــم تعــد قاصــرة علــى المجــال الصناعــي فقــط، بــل امتــدت 
للمجــاالت اإلداريــة والماليــة والتســويقية، وأنهــا تلعــب دوًرا فعــاال فــي نجــاح عقــود الفرنشــايز، بــل إنهــا تمثــل جوهــر هــذه 
العقــود، ولهــا دور واضــح فــي فــرض هيمنــة المانــح االقتصاديــة، التــي تســمح لــه بفــرض شــروطه علــى الممنــوح، ومــن 

ثــم االســتمرار فــي تقديــم المســاعدات المتنوعــة لضمــان الحصــول علــى المعرفــة الفنيــة.
دراســة المكتــب األول لالستشــارات االقتصاديــة )2005(، وهدفــت إلــى توعيــة رجــال األعمــال بمزايــا نظــام حــق 	 

االمتيــاز »الفرنشــايز«، وآليــات عملــه والعناصــر الرئيســة الواجــب أخذهــا فــي االعتبــار عنــد الدخــول فــي هــذا المجــال، 
والتعــرف علــى واقــع نظــام حــق االمتيــاز »الفرنشــايز«، وكانــت أهــم نتائــج الدراســة: الحاجــة إلصــالح البيئــة التشــريعية، 
وتنشــيط البيئــة االســتثمارية، وتقديــم الخدمــات المســاعدة والمســاندة لالســتثمار فــي المملكــة، وتنميــة العمالــة الوطنيــة، 

واإعــداد دراســة لألنشــطة الصغيــرة والمتوســطة المنافســة لنظــام الفرنشــايز فــي المملكــة.
دراســة التتــم )1420ه(، وهدفــت الدراســة إلــى الوقــوف علــى حقــوق االمتيــاز فــي المعامــالت الماليــة وأحكامــه فــي 	 
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الفقــه اإلســالمي، وتمثلــت أهــم نتائــج الدراســة فــي بيــان امتيــاز العقــود واالتفاقــات كالــوكاالت التجاريــة، وامتيــاز المرافــق 
العامــة، وامتيــاز شــركات التنقيــب والتعديــن، وبيــان حكمهــا، وأهميتهــا، وأركانهــا، ودورهــا فــي تحقيــق المنافــع العامــة 

فــي المملكــة.
دراسات باللغة األجنبية:

دراســة جويــن )Jiun, L., 2013(، وهدفــت إلــى اســتخدام التحليــل الهرمــي فــي تحليــل وتوصيــف آراء العمــالء حــول 	 
عوامــل النجــاح الرئيســة فــي مشــروعات الفرنشــايز فــي مجــال المطاعــم والتموينــات. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج 
أهمهــا: أن جــودة الخدمــة كانــت فــي مقدمــة عوامــل النجــاح الرئيســة فــي مشــروعات فرنشــايز التموينــات والمطاعــم، 
يلهــا فــي الترتيــب خصائــص المنتــج الجيــد، وهرميــة العمليــات واإلدارة كانــت مــن أهــم العوامــل الرئيســة لنجــاح تلــك 

المشــروعات، وأن اختــالف عوامــل التميــز جعــل لــكل متجــر )مشــروع( خصائصــه ومزايــاه التــي ينفــرد بهــا.
دراســة هيشــامي )Hachemi, A., 2012(، وهدفــت للوقــوف علــى أنــواع. المخاطــر التــي تواجــه أســواق امتيــاز 	 

األســهم علــى ثــالث مســتويات، لألســهم العاديــة، وجــاءت أهــم نتائــج الدراســة: أن محفظــة قطــاع الخدمــات تفوقــت 
علــى محافــظ المطاعــم والســكن )الفنــادق(، ممــا يحقــق أربــاح ومزايــا أكبــر للمســتثمرين فــي هــذه المحافــظ، ويجــب علــى 
المســتثمرين تنويع اســتثماراتهم بين عدة محافظ لتقليل المخاطر المالية التي يمكن أن تقع في المســتقبل، وأن تراعي 

شــركات االســتثمار الظــروف االقتصاديــة المتوقعــة.
دراســة )Dale, L. et al., 2012(، وهدفــت للوقــوف علــى عناصــر الفعاليــة والجــودة فــي الخدمــات الصحيــة نتيجــة 	 

االنضمــام لشــبكة خدمــات الفرنشــايز االجتماعيــة« وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا: أن األســباب األكثــر شــيوعا 
لالنضمــام لشــبكة الفرنشــايز االجتماعــي تمثلــت فــي الحصــول علــى خدمــات ذات جــودة عاليــة، وتكلفــة أقــل، والشــعور 

بالمســئولية االجتماعيــة تجــاه األعضــاء، وارتفــاع متوســط أجــور األطبــاء المشــاركين فــي الفرنشــايز.
دراســة فيتــال وفيرمانــي )Vital, Wirmani, 2010(، وهدفــت لتوضيــح العالقــة بيــن بنــود وشــروط والتزامــات عقــد 	 

االمتياز الفرنشايز والجوانب اإلدارية والرقابية واإلفصاح عن نشاطه، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أن تسجيل 
جميــع بنــود المفاوضــات والتفاهمــات فــي عقــد االمتيــاز، وتوضيــح أســاليب اإلدارة والتشــغيل والرقابــة وطــرق اإلفصــاح 
تضمن حقوق طرفي العقد، وأن التنســيق بين بنود والتزامات العقد وأســاليب اإلدارة أمًرا هاًما لنجاح المشــروع، فاإلدارة 

وشــروط العقــد متوازنــان.
دراســة مايوريــن وانجيــال )Maureen, B., & Angala, R., 2009(، وهدفــت إلــى الوقــوف علــى العمليــات 	 

التنفيذيــة للرقابــة علــى عقــود االمتيــاز الدولــي »الفرنشــايز« فــي صناعــة الفنــادق الدوليــة مــن خــالل المقارنــة بيــن 
نتائــج عقــود الفرنشــايز لتشــغيل الفنــادق فــي أوربــا، وعقــود الفرنشــايز لتشــغيل الفنــادق فــي أمريــكا. وتمثلــت أهــم نتائــج 
الدراســة فــي الكشــف عــن مقومــات التشــغيل والرقابــة الناجحــة والفعالــة إلدارة عقــود الفرنشــايز، وتقديــم الــرؤى والمداخــل 
المختلفــة لمديــري الفنــادق لتحقيــق أهــداف عقــود الفرنشــايز فــي صناعــة الفنــادق، وآليــات تجنــب العقبــات والمشــكالت 

الســلبية التــي قــد تعتــرض التنفيــذ.
دراســة زلويجــر )Zellweger, 2009(، وهدفــت للوقــوف علــى قــوة الدفــع والنجــاح الحقيقيــة فــي عقــود الفرنشــايز، 	 

وكشــفت النتائــج عــن جوانــب القــوة الحقيقيــة فــي عقــود الفرنشــايز، والتــي تتمثــل فــي التأهــل واالســتعداد الجيــد، وتوفــر 
عوامــل النجــاح قبــل افتتــاح هــذا النــوع مــن المشــروعات، وخاصــة تــوازن االلتزامــات بيــن الطرفيــن، وضمــان الحقــوق، 

وتوفــر عناصــر قيــام المشــروع، ووجــود ســوق حقيقيــة لمحرجــات تلــك المشــروعات.
دراسة شين )Chen, M, et al., 2009(، وهدفت للوقوف على سلوك المشترين في مشروعات الفرنشايز للوجبات 	 

الســريعة، حيــث تمــت المقارنــة بيــن عناصــر المزيــج التســويقي لهــذه المشــروعات، وجــاءت أهــم نتائــج الدراســة: أن نجــاح 
مشــروعات الوجبــات الســريعة فــي الفلبيــن يكمــن فــي اســتخدام أدوات ترويــج ســريعة تصــل لــكل النــاس، وجــودة وســرعة 

العمليــات، ســواء اإلنتاجيــة أو التســويقية لتصــل للعميــل فــي التــو واللحظــة، مــع االتفــاق مــع الســرعة وعــادات العمــالء.
دراســة دن )Dunn, M., 2008(، وهدفــت إلــى الربــط بيــن صياغــة بنــود وضوابــط عقــد الفرنشــايز، وبيــن عمليــات 	 

التطبيــق الفعلــي والميدانــي لتلــك البنــود، وكانــت أبــرز نتائــج الدراســة تتمثــل فــي: أن شــركة ألبــان جنــوب أريزونــا 
دارة االتفــاق، وعــدم الســماح للتعامــل مــن منافســين آخريــن )كوينــز األلبــان(، وهــذا مــا  تمســكت بحقهــا فــي تنفيــذ بنــود واإ

وتــر العالقــة بيــن الشــركة مانحــة االمتيــاز والحاصلــة عليــه بســبب مخالفــة الممنــوح لبنــود العقــد.
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دراســة ســوهيل وأســما )Sohil, A. & Asma, B., 2007(، وهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتراتيجيات 	 
التغييــر فــي مســتويات الجــودة للخدمــات الصحيــة المقدمــة مــن خــالل مشــروعات الفرنشــايز للبلــدان الناميــة التــي ال 
يتوفــر بهــا التمويــل الكافــي، وجــاءت أهــم نتائــج الدراســة أن التحســينات التــي تمــت فــي مســتويات جــودة الخدمــات 
المقدمــة دفعــت مصــادر تمويــل جديــدة للدخــول فــي االســتثمار فــي مشــروعات الفرنشــايز، ممــا أدى إلــى زيــادة أعدادهــا، 
وتحســن كفاءتهــا، ومــن ثــم ارتفــع معــدل العائــد المحقــق فــي هــذه المشــروعات مــن خــالل مدخــل تحســين الجــودة 

للخدمــات الصحيــة المقدمــة.
دراســة جونيــز وولــف )Jones, Wulff, 2007(، وهدفــت للوقــوف علــى ضوابــط وآليــات تنظيــم عقــود االمتيــاز 	 

فــي الصيــن، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا: أن الصيــن قامــت بتنظيــم ضوابــط لحمايــة نظــام الســوق مــن الغــش 
الــذي يقــع فــي مشــروعات االمتيــاز المحليــة، ووضعــت قواعــد اإلدارة وضوابــط التشــغيل والرقابــة لحمايــة حقــوق مانحــي 
مســاك الســجالت النظاميــة، لمنــع األعمــال التــي تتنافــى مــع  االمتيــاز، وضــرورة اإلفصــاح عــن جميــع العمليــات، واإ

النظــام.
خصائــص 	  علــى  التعــرف  إلــى  وهدفــت   ،)Chutarat; Debowski, 2006( وديبوســكي  شــاطرات  دراســة 

مشــروعات الفرنشــايز فــي اســتراليا، وقــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة )93( مشــروع فرنشــايز، وجــاءت أهــم نتائــج الدراســة، 
حيــث تــم تصنيــف تلــك المشــروعات فــي أربــع مجموعــات طبقــا لمعاييــر األداء المحقــق، والخصائــص التنظيميــة لــكل 
مجموعــة ومؤشــرات النمــو والتطــور، والقيمــة المضافــة التــي حققتهــا كل مجموعــة، باســتخدام منهــج التحليــل الثقافــي 

لتلــك المشــروعات.
جراءاتها: منهجية الدراسة واإ

منهج الدراسة:
فــي ضــوء تســاؤالت الدراســة وأهدافهــا فقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقــوم علــى دراســة واقــع 
الظاهــرة؛ ويصفهــا وصًفــا دقيًقــا ويعبــر عنهــا تعبيــًرا كيفًيــا وكمًيــا، يتعــدى ذلــك إلــى التفســير والتحليــل للوصــول إلــى حقائــق عــن 
الظــروف القائمــة أو األوضــاع الســائدة فــي مجتمــع الدراســة؛ ومــدى الحاجــة إلحــداث تغييــرات جزئيــة أو أساســية فيهــا مــن 
أجــل تطويرهــا وتحســينها )عبيــدات وآخــرون، 2005: 63( كمــا إنــه المنهــج الــذي يناســب الدراســات الميدانيــة التــي تقــوم علــى 

اســتخدام جميــع مفــردات الظاهــرة )العســاف، 1431ه: 211-208(.
مجتمع الدراسة:

يشــمل مجتمــع الدراســة جميــع مشــروعات الفرنشــايز العاملــة فــي المملكــة، والتــي يبلــغ عددهــا اإلجمالــي)482( مشــروعا 
موزعــة علــى أكثــر مــن ثالثيــن مجــاال مــن مجــاالت األنشــطة المختلفــة، وقــد قــام الباحــث بتحديــد مواقعهــا الجغرافيــة فــي مناطــق 
المملكــة الخمــس، وتــم توزيــع اســتبانة جمــع البيانــات عليهــا جميًعــا بطريقــة الحصــر الشــامل، والجــدول التالــي رقــم )2( يوضــح 

عــدد االســتبانات الموزعــة والمعــادة والصحيحــة.
جدول رقم )2(

عدد االستبانات الموزعة والمعادة والصحيحة

بيانم
عدد االستبانات

%الصحيحة%المعادة%الموزعة
1332886276524مشروعات مطاعم1
972061195420مشروعات مالبس2
191391213910740مشروعات بيع أخرى3
611348154116مشروعات خدمات4

482100316100267100اإلجمالي
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أداة الدراسة )االستبانة(: 
تــم اختيــار أداة الدراســة فــي ضــوء طبيعــة البحــث والمنهــج المســتخدم فيــه، وقــد قــام الباحــث بمراجعــة أدبيــات الدراســة 
وتكويــن خلفيــة علميــة عــن موضوعهــا، ومراجعــة نتائــج بعــض الدراســات النظريــة والميدانيــة الســابقة ذات العالقــة بموضــوع 
البحــث، ثــم صمــم اســتبانة تضمنــت فــي صورتهــا النهائيــة )36( عبــارة، موزعــة علــى أربعــة محــاور، وللتأكــد مــن الصــدق 
الظاهــري قــام الباحــث بعرضهــا فــي صورتهــا األوليــة علــى عــدد )10( محكميــن متخصصيــن فــي مجــاالت البحــث العلمــي 
دارة األعمــال، والتقويــم والقيــاس للوقــوف علــى أهميــة العبــارات ومالءمتهــا لمحاورهــا ودرجــة وضوحهــا، وتــم  واإلدارة الدوليــة واإ

خراجهــا فــي صورتهــا النهائيــة. إجــراء التعديــالت النهائيــة التــي أتفــق عليهــا معظــم المحكميــن واإ
فحص ثبات االستبانة:

تــم حســاب ثبــات االســتبانة باســتخدام طريقــة كرونبــاخ ألفــا )Cronbach’s Alpha(، ويوضــح الجــدول التالــي رقــم )3( 
معامــالت الثبــات لمحــاور الدراســة.

جدول رقم )3(
معامالت الثبات لمحاور الدراسة

معامل الثباتالمحورم
0.9188*مقومات التأهل القانوني لعقد الفرنشايز.1
0.9057*مقومات التأهل لنظام معلومات الفرنشايز.2
0.8805*مقومات التأهل إلدارة مشروعات الفرنشايز.3
0.9335*مقومات التأهل لتسويق وترويج منتجات وخدمات الفرنشايز.4

* دال إحصائًيا عند مستوى )0.001(.

يوضــح الجــدول رقــم )3( أن قيمــة معامــالت الثبــات موجبــة، ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى )0.001(، وأنهــا اختلفــت مــن 
محــور آلخــر، حيــث بلغــت حدهــا األعلــى لمحــور مقومــات التأهــل لتســويق وترويــج منتجــات وخدمــات الفرنشــايز )0.9335( 
وحدهــا األدنــى لمحــور مقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات الفرنشــايز )0.8805(، وهــي معامــالت ثبــات مقبولــة، ممــا يــدل علــى 

إمكانيــة ثبــات النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا باســتخدام هــذه االســتبانة.
أساليب المعـالجة اإلحصائية:

تــم اســتخدام برنامــج »SPSS« لمعالجــة البيانــات األوليــة باســتخدام عــدة أســاليب إحصائيــة هــي: التكــرارات والنســب 
المئويــة، والمتوســط الحســابي، واالنحــراف المعيــاري، وتحليــل التبايــن األحــادي: )ANOVA( لفحــص الداللــة اإلحصائيــة 
للفــروق التــي ترجــع لمتغيــرات الدراســة وعالقتهــا بالمحــاور األربعــة، ومعامــل االرتبــاط )معامــل ســبيرمان - كرامــر( بيــن محــاور 
الدراســة األربعــة ومتغيراتهــا، وذلــك للوقــوف علــى نــوع وقــوة واتجــاه االرتبــاط بيــن عبــارات محــاور الدراســة ومتغيراتهــا )صفــة 
المســتجيب، المنطقــة الجغرافيــة، طبيعــة النشــاط، جنســية الشــريك، متوســط عــدد العامليــن(، ومعامــل ألفــا كرونبــاخ: لتحديــد 

معامــل ثبــات االســتبانة.
تحليل بيانات الدراسة وتفسيرها:

وصف بيانات مجتمع الدراسة: 1-
يوضح الجدول التالي رقم)4( وصف بيانات مجتمع الدراسة، ويبين ما يلي:

أن عــدد مــالك المشــروعات الذيــن شــاركوا فــي االســتبيان )72(، يمثلــون )27%( مــن أفــراد الدراســة، بينمــا بلــغ عــدد 	 
المديريــن )195( يمثلــون )73%( منهــم.

أن الدراســة الميدانيــة توزعــت بيــن مناطــق المملكــة األربــع بنســب )42( للمنطقــة الوســطى، )21%( للشــرقية، )26( 	 
للغربيــة، )11%( للمنطقــة الجنوبيــة.

 	 )%20( للمطاعــم،   )%24( بنســب  تتــوزع  الدراســة  تمــت عليهــا  التــي  المشــروعات  تمارســها  التــي  األنشــطة  أن 
للخدمــات.  )%16( األخــرى،  المتنوعــة  لألنشــطة   )%40( للمالبــس، 
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أن جنســية الشــركاء األجانــب الذيــن يشــاركون فــي الفرنشــايز بالمملكــة تتــوزع بنســب )34%( ألمريــكا الشــمالية، 	 
أخــرى. لجنســيات   )%11( ألســيا،   )%17( )30%( ألوروبــا، 

أن )76%( مــن مشــروعات الفرنشــايز الســعودي يبلــغ متوســط عــدد العامليــن فيهــا )28( عامــاًل، بينمــا يبلــغ متوســط 	 
عــدد الســعوديين )9( فــي )24%( مــن تلــك المشــروعات.

جدول رقم )4(
وصف بيانات مجتمع الدراسة

العناصرالمتغيرم
بيان

نسبة%تكرار

الصفة1
7227مالك
19573مدير

المنطقة2

11242الوسطى
5721الشرقية
6926الغربية
2911الجنوبية

النشاط3

6524مطاعم
5420مالبس

10740بيع أخرى
4116خدمات

جنسية الشريك4

9134أمريكي )شمالي(
8030أوربي
4617أسيوي

218أمريكي)جنوبي(
2911آخر

متوسط عدد العاملين5
2876سعوديون

924غير سعوديين

تحليل بيانات الدراسة الميدانية:
يســعى الباحــث فــي هــذا الجــزء لإجابــة عــن ســؤال الدراســة الرئيــس والــذي نصــه »مــا مــدى توفــر مقومــات تأهــل المنظمــات 

الســعودية للفرنشــايز من وجهة نظر الشــركات الوطنية الممنوحة؟«

ولإجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدم الباحــث التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة 
للتعــرف علــى رأي أفــراد الدراســة فــي عبــارات كل محــور مــن محاورهــا وذلــك علــى النحــو التالــي:

تحليل إجابات مجتمع الدراسة نحو مقومات التأهل القانوني لعقد الفرنشايز 2-
يوضــح الجــدول التالــي رقــم )5( تحليــل اســتجابات مجتمــع الدراســة نحــو مقومــات التأهــل القانونــي لعقــد الفرنشــايز، 

ويوضــح مــا يلــي:
مجموعــة العبــارات التــي جــاءت الموافقــة عليهــا بمتوســط يزيــد علــى المتوســط الحســابي العــام للمحــور) 2.47(، وهــي 	 

العبــارات التــي جــاء ترتيبهــا )1(، )2(، )3(، )4(، )5(، والتــي تــدور حــول الموافقــة علــى توفــر مقومــات التأهــل القانونــي 
لعقــد الفرنشــايز لــدى أفــراد الدراســة، والتــي تشــمل: تحديــد المقابــل المــادي الــذي يحصــل عليــه المانــح فــي عقــد الفرنشــايز، 
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وصياغــة عقــد االمتيــاز بمــا يحفــظ حقــوق الطرفيــن، وتوفيــر المعرفــة الفنيــة كمحــل لعقــد الفرنشــايز، واالســتفادة مــن حقــوق 
الملكيــة الفكريــة )العالمــة التجاريــة، بــراءة االختــراع، حقــوق المؤلــف(، وفهــم موضــوع ومحــل ومــكان عقــد الفرنشــايز.

مجموعــة العبــارات التــي جــاءت الموافقــة عليهــا بمتوســط يقــل عــن المتوســط الحســابي العــام للمحــور)2.47(، وهــي 	 
العبــارات التــي جــاء ترتيبهــا )6(، )7(، )8(، )9(، والتــي تــدور حــول الموافقــة علــى توفــر مقومــات التأهــل بنســبة أقــل 
لــدى أفــراد الدراســة، والتــي تشــمل: االتفــاق علــى نــوع وحجــم وأشــكال المســاعدات الفنيــة والتجاريــة والقانونيــة، وتحديــد 
المبالــغ المطلــوب اســتثمارها مــن الممنــوح، وتحديــد مــدة عقــد الفرنشــايز لتنظيــم العالقــة بيــن طرفــي التعاقــد، والحــد 

األدنــى للوقــت الــذي يســتطيع خاللــه اســترداد المبلــغ المســتثمر فــي المشــروع.
بلــغ المتوســط الحســابي العــام لعبــارات المحــور )2.47( ونســبته )82%(، واالنحــراف المعيــاري )0.882( وهــو قيمــة 	 

منخفضــة ممــا يــدل علــى عــدم تشــتت إجابــات أفــراد مجتمــع الدراســة حــول عبــارات المحــور.
جدول رقم )5(

تحليل استجابات مجتمع الدراسة نحو مقومات التأهل القانوني لعقد الفرنشايز )ن= 267(.

العبارةم

المقياس
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

موافق موافقبيان
لحد ما

غير
موافق

174كفهم موضوع ومحل ومكان عقد االفرنشايز.1
65

48
18

45
172,480,8015 %

221كصياغة عقد االمتياز بما يحفظ حقوق الطرفين.2
83

46
17

-
-2,830,9312 %

217كتوفير المعرفة الفنية كمحل لعقد الفرنشايز.3
81

37
14

13
52,760,9093 %

االستفادة من حقوق الملكية الفكرية )العالمة 4
التجارية، براءة االختراع، حقوق المؤلف(.

185ك
69

68
26

14
52,640,7974 %

االتفاق على نوع وحجم وأشكال المساعدات الفنية 5
والتجارية والقانونية.

141ك
53

93
35

33
122,410,8606 %

تحديد المقابل المادي الذي يحصل عليه المانح في 6
عقد الفرنشايز.

235ك
88

32
12

-
-2,880,8141 %

تحديد مدة عقد الفرنشايز لتنظيم العالقة بين طرفي 7
التعاقد.

111ك
42

61
23

95
352,070,9518 %

91كتحديد المبالغ المطلوب استثمارها من الممنوح.8
34

107
40

69
262,080,7997 %

الحد األدنى للوقت الذي يستطيع خالله استرداد 9
المبلغ المستثمر في المشروع.

56ك
21

164
61

47
182,041,0759 %

-2.470.882----المتوسط العام للمحور

تحليل إجابات مجتمع الدراسة نحو مقومات التأهل لنظام معلومات الفرنشايز. 3-
يوضــح الجــدول رقــم )6( تحليــل اســتجابات مجتمــع الدراســة نحــو مقومــات التأهــل لنظــام معلومــات الفرنشــايز. ويوضــح 

الجــدول مــا يلــي:
مجموعــة العبــارات التــي جــاءت الموافقــة عليهــا بمتوســط يزيــد علــى المتوســط الحســابي العــام للمحــور) 2.43(، وهــي 	 

العبارات التي جاء ترتيبها )1(، )2(، )3(، )4(، )5(، )6(، والتي تدور حول الموافقة على توفر مقومات التأهل لنظام 
معلومــات الفرنشــايز لــدى أفــراد الدراســة، والتــي تشــمل: توفيــر أدلــة العمــل والتنظيــم والتدريــب واإلدارة والتســويق والمحاســبة 
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والرقابــة، والتعــرف علــى الحقــوق وااللتزامــات الواجــب التأكيــد عليهــا مــن طرفــي التعاقــد، وتوفيــر مقومــات نجاح مشــروعات 
الفرنشــايز، والوعي بمتطلبات ومزايا وكيفية الحصول على حق الفرنشــايز والتأكد من وجود طلب كافي على المنتج أو 

جــراءات الحصــول علــى عقــد الفرنشــايز. الخدمــة محــل العقــد فــي ســوق المســتثمر، واإللمــام بشــروط ومتطلبــات واإ
مجموعة العبارات التي جاءت الموافقة عليها بمتوسط يقل عن المتوسط الحسابي العام للمحور) 2.43(، وهي العبارات 	 

التي جاء ترتيبها )7(، )8(، )9(، )10(، والتي تدور حول الموافقة على توفر مقومات التأهل لنظام معلومات الفرنشايز 
بنسبة أقل لدى أفراد الدراسة، والتي تشمل: معرفة الجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم واعتماد عقود الفرنشايز، وتحديد 
مراحــل نمــو مشــروع حــق االمتياز)االســتقرار واالنتشــار والتوســع(، واإللمــام بمقاييــس ومعاييــر المفاضلــة بيــن الشــركات 

المانحة لحق الفرنشــايز: من حيث جودة المنتج، أو الخدمة، اإللمام بجنســيات وقدرات الشــركات المانحة للفرنشــايز.
بلــغ المتوســط الحســابي العــام لعبــارات المحــور )2.43( ونســبته )81%(، واالنحــراف المعيــاري )0.950( وهــو قيمــة 	 

منخفضــة ممــا يــدل علــى عــدم تشــتت إجابــات أفــراد مجتمــع الدراســة حــول عبــارات المحــور.

جدول رقم )6(
تحليل إجابات مجتمع الدراسة نحو مقومات التأهل لنظام معلومات الفرنشايز )ن= 267(

العبارةم

المقياس
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

موافق موافقبيان
لحد ما

غير
موافق

198ك الوعي بمتطلبات ومزايا وكيفية الحصول على الفرنشايز.1
74

54
20

15
62,680,9914 %

 التعرف على الحقوق وااللتزامات الواجب التأكيد عليها من 2
طرفي التعاقد.

214ك
80

36
14

17
62,740,9292 %

86كاإللمام بجنسيات وقدرات الشركات المانحة للفرنشايز.3
32

90
34

91
341,980,91510 %

معرفة الجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم واعتماد عقود 4
الفرنشايز.

125ك
47

109
41

33
122,250,8237 %

اإللمام بمقاييس ومعايير المفاضلة بين الشركات المانحة 5
لحق الفرنشايز: من حيث جودة المنتج، أو الخدمة.

78ك
29

107
40

82
311,980,9259 %

جراءات الحصول على عقد 6 اإللمام بشروط ومتطلبات واإ
الفرنشايز.

169ك
63

54
20

44
172,461,0376 %

توفير أدلة العمل والتنظيم والتدريب واإلدارة والتسويق 7
والمحاسبة والرقابة.

236ك
88

31
12

-
-2,880,8861 %

التأكد من وجود طلب كافي على المنتج أو الخدمة محل 8
العقد في سوق المستثمر. 

182ك
68

68
25

17
72,610,9515 %

تحديد مراحل نمو مشروع الفرنشايز )االستقرار واالنتشار 9
والتوسع(.

66ك
25

137
51

64
242,011,0638 %

207كتوفير مقومات نجاح مشروعات الفرنشايز.10
82

28
10

23
82,740,9443 %

-2.430.950---المتوسط العام للمحور
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تحليل اتجاهات مجتمع الدراسة نحو مقومات التأهل إلدارة مشروعات الفرنشايز. 4-
يوضح الجدول التالي رقم )7( تحليل اتجاهات مجتمع الدراسة نحو مقومات التأهل إلدارة مشروعات الفرنشايز. 

جدول رقم )7(
تحليل اتجاهات مجتمع الدراسة نحو مقومات التأهل إلدارة مشروعات الفرنشايز )ن= 267(

م
بيانالعبارات

المقياس
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

موافق موافق
لحد ما

غيــر 
موافــق

كاختيار الموقع المناسب لنشاط المشروع.1
%

208
78

46
17

13
52,820,8012

181كإعداد خطة عمل لتشغيل المشروع.2
68

42
16

44
162,520,9654 %

كتحديد وتوفير مصادر تمويل المشروع.3
%

174
65

77
29

16
62,80,9353

124كاختيار وتدريب فريق العمل بالمشروع.4
46

26
10

117
442,021,0547

رشادات تنفيذ األعمال.5 كإعداد األدلة واإلجراءات واإ
%

98
37

40
15

129
481,980,9999

كتوفير نظم التموين واإلمداد لكافة عناصر إنتاج المنتج أو الخدمة.6
%

241
90

24
8

4
22,861,0751

كتجهيز وتشغيل نظم التخزين والصيانة واألمن والسالمة المهنية.7
%

139
52

71
27

57
212,310,7925

كاعتماد نظام للرقابة على الجودة في كافة مراحل عمل المشروع.8
%

101
38

117
44

49
182,20,7618

كتوفير نماذج إعداد تقارير اإلنتاج والتسويق واإلدارة المالية.9
%

155
58

37
14

75
282,30,7776

-2.420.907----المتوسط العام للمحور
يوضح الجدول رقم )7( ما يلي:

مجموعــة العبــارات التــي تــم الموافقــة عليهــا بمتوســط يزيــد علــى المتوســط الحســابي العــام للمحــور )2.42(، وهــي 	 
العبــارات التــي ترتيبهــا )1(، )2(، )3(، )4(، وتــدور حــول الموافقــة علــى توفــر مقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات 
الفرنشــايز لــدى أفــراد الدراســة، وتشــمل: توفيــر نظــم التمويــن واإلمــداد لكافــة عناصــر إنتــاج المنتــج أو الخدمــة، 
واختيــار الموقــع المناســب لنشــاط المشــروع، وتحديــد وتوفيــر مصــادر تمويــل المشــروع، واإعــداد خطــة عمــل لتشــغيل 

المشــروع.
مجموعة العبارات التي جاءت الموافقة عليها بمتوسط يقل عن المتوسط الحسابي العام للمحور)2.42(، وهي العبارات 	 

التــي جــاء ترتيبهــا )5(، )6(، )7(، )8(، )9( والتــي تــدور حــول الموافقــة علــى توفــر مقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات 
الفرنشايز بنسبة أقل لدى أفراد الدراسة، والتي تشمل: تجهيز وتشغيل نظم التخزين والصيانة واألمن والسالمة المهنية، 
وتوفيــر نمــاذج إعــداد تقاريــر اإلنتــاج والتســويق واإلدارة الماليــة، واختيــار وتدريــب فريــق العمــل بالمشــروع، واعتمــاد نظــام 

رشــادات تنفيــذ األعمــال. للرقابــة علــى الجــودة فــي كافــة مراحــل عمــل المشــروع، واإعــداد األدلــة واإلجــراءات واإ
بلــغ المتوســط الحســابي العــام لعبــارات المحــور )2.42( ونســبته )81%(، واالنحــراف المعيــاري )0.907( وهــو قيمــة 	 

منخفضــة ممــا يــدل علــى عــدم تشــتت إجابــات أفــراد مجتمــع الدراســة حــول عبــارات المحــور.
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تحليل اتجاهات مجتمع الدراسة نحو مقومات التأهل لتسويق وترويج منتجات وخدمات الفرنشايز. 5-
يوضح جدول رقم )8( تحليل إجابات مجتمع الدراسة نحو التأهل لتسويق وترويج منتجات وخدمات الفرنشايز.

جدول رقم )8(
تحليل إجابات مجتمع الدراسة نحو مقومات التأهل لتسويق وترويج منتجات وخدمات الفرنشايز )ن= 267(

بيانالعباراتم
المقياس

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

موافق إلى موافق
حد ما

غير 
موافق

إعــداد دراســات الجــدوى االقتصاديــة وبحــوث التســويق لمنتجــات 1
/ خدمات المشــروع.

ك
%

188
70

72
27

7
32,670,9213

كإعداد خطط تسويقية قصير ومتوسطة وطويلة األجل.2
%

224
85

23
9

20
72,80,9441

كوضع استراتيجية واضحة لمزيج منتجات / خدمات المشروع.3
%

212
79

39
15

16
62,730,7242

4 / لمنتجــات  الترويجــي  للمزيــج  واضحــة  اســتراتيجية  إعــداد 
المشــروع. خدمــات 

ك
%

178
67

41
15

48
182,490,9295

إعــداد اســتراتيجية واضحــة للسياســات ونظــم التســعير لمنتجــات 5
/ خدمــات المشــروع.

ك
%

173
65

43
16

51
192,460,9296

إعــداد اســتراتيجية واضحــة لمنافــذ وقنــوات تســويق منتجــات / 6
خدمــات المشــروع.

ك
%

199
75

31
12

37
132,620,9584

إعــداد سلســلة متكاملــة مــن المســتودعات للوفــاء باحتياجــات 7
المحليــة. الســوق 

ك
%

82
30

110
42

75
282,020,8558

كإعداد وحدة لبحوث تسويق وتطوير المنتجات واألسواق.8
%

113
42

60
22

94
362,060,8247

-2.480.886---المتوسط العام للمحور
يوضح الجدول رقم )8( ما يلي:

مجموعــة العبــارات التــي جــاءت الموافقــة عليهــا بمتوســط يزيــد علــى المتوســط الحســابي العــام للمحــور )2.48(، وهــي 	 
العبــارات التــي جــاء ترتيبهــا )1(، )2(، )3(، )4(،)5( والتــي تــدور حــول الموافقــة علــى توفــر مقومــات التأهــل لتســويق 
وترويــج منتجــات وخدمــات الفرنشــايز لــدى أفــراد الدراســة، والتــي تشــمل: إعــداد خطــط تســويقية قصيــر ومتوســطة 
وطويلة األجل، ووضع اســتراتيجية واضحة لمزيج منتجات / خدمات المشــروع، واإعداد دراســات الجدوى االقتصادية 
وبحوث التســويق لمنتجات / خدمات المشــروع، واإعداد اســتراتيجية واضحة لمنافذ وقنوات تســويق منتجات / خدمات 

المشــروع، واإعــداد اســتراتيجية واضحــة للمزيــج الترويجــي لمنتجــات / خدمــات المشــروع.
مجموعــة العبــارات التــي جــاءت الموافقــة عليهــا بمتوســط يقــل عــن المتوســط الحســابي العــام للمحــور )2.48(، وهــي 	 

العبــارات التــي جــاء ترتيبهــا )6(، )7(، )8(، والتــي تــدور حــول الموافقــة علــى توفــر مقومــات التأهــل لتســويق وترويــج 
منتجــات وخدمــات الفرنشــايز بنســبة أقــل لــدى أفــراد الدراســة، والتــي تشــمل: إعــداد اســتراتيجية واضحــة لسياســات ونظــم 
التســعير لمنتجــات / خدمــات المشــروع، واإعــداد وحــدة لبحــوث تســويق وتطويــر المنتجــات واألســواق، واإعــداد سلســلة 

متكاملــة مــن المســتودعات للوفــاء باحتياجــات الســوق المحليــة.
بلــغ المتوســط الحســابي العــام لعبــارات المحــور )2.48( ونســبته )83%(، واالنحــراف المعيــاري )0.886غ( وهــو 	 

قيمــة منخفضــة ممــا يــدل علــى عــدم تشــتت إجابــات أفــراد مجتمــع الدراســة حــول عبــارات المحــور.
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التحليل االستداللي:
قــام الباحــث باســتخدام تحليــل التبايــن األحــادي )Way ANOVA	One( للوقــوف علــى مــدى وجــود اتفــاق أو اختــالف 
بيــن آراء أفــراد الدراســة نحــو محاورهــا الرئيســة، طبقــا لمتغيراتهــا )صفــة المســتجيب، المنطقــة، النشــاط، جنســية الشــريك، متوســط 
عــدد العامليــن(، كمــا قــام بحســاب معامــل االرتبــاط بيــن عبــارات محــاور الدراســة األربعــة ومتغيراتهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

)One-Way ANOVA( أواًل- تطبيق تحليل التباين األحادي
تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير صفة المستجيب: 1-

يوضح الجدول التالي رقم )9( تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير صفة المستجيب:
جدول رقم )9(

تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير صفة المستجيب

مجموع المصدرالمحورم
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

قيمة
ف

القيمة اإلجمالية
P-Valueاالختالف

بين المجموعاتمقومات التأهل القانوني لعقد الفرنشايز.1
داخل المجموعات

8,35
89,52

6
260

1,39
يوجدصفر0,226,12

----97.87266-المجموع.

معلومــات 2 لنظــام  التأهــل  مقومــات 
. يز لفرنشــا ا

بين المجموعات
داخل المجموعات

5,61
98,55

6
260

0,93
يوجد0,253,740,001

----94.16266-المجموع.

مشــروعات 3 إلدارة  التأهــل  مقومــات 
يز. لفرنشــا ا

بين المجموعات
داخل المجموعات

10,04
80,81

6
260

1,67
يوجدصفر0,208,16

----90.85266-المجموع.

وترويــج 4 لتســويق  التأهــل  مقومــات 
الفرنشــايز. وخدمــات  منتجــات 

بين المجموعات
داخل المجموعات

5,86
69,6

6
260

0,97
يوجدصفر0,178,53

----75.42266-المجموع
يالحــظ مــن الجــدول رقــم )9( أن آراء أفــراد الدراســة تختلــف باختــالف صفــة المســتجيب )مالــك- مديــر( فــي اإلجابــة 
علــى عبــارات جميــع محاورهــا مســتوى معنويــة )5 %(، ودرجــة ثقــة )95 %(، ويــدل علــى ذلــك وجــود القيمــة اإلجماليــة الناتجــة 

بالتحليــل )صفــر، 0.001(، وهــي أقــل مــن مســتوى المعنويــة )%5(.
تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير المنطقة الجغرافية: 2-

ــا لمتغيــر المنطقــة الجغرافيــة، ويالحــظ مــن  يوضــح الجــدول رقــم )10( تحليــل التبايــن األحــادي آلراء أفــراد الدراســة طبًق
الجــدول مــا يلــي:

ال تختلــف آراء أفــراد الدراســة معنويــا باختــالف متغيــر المنطقــة الجغرافيــة نحــو عبــارات المحــور األول والثانــي، وهمــا: 	 
مقومــات التأهــل القانونــي لعقــد الفرنشــايز، ومقومــات التأهــل لنظــام معلومــات الفرنشــايز بمســتوى معنويــة )%5(، 
ودرجــة ثقــة )95%(، ويــدل علــى عــدم االختــالف أن القيمــة اإلجماليــة الناتجــة بالتحليــل )0.484، 0.108( أكبــر 

مــن مســتوى المعنويــة )%5(.
بينمــا تختلــف آراء أفــراد الدراســة نحــو عبــارات المحوريــن الثالــث والرابــع وهمــا: مقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات 	 

الفرنشــايز، ومقومــات التأهــل لتســويق وترويــج منتجــات وخدمــات الفرنشــايز بمســتوى معنويــة )5%(، ودرجــة ثقــة 
)95%(، ويــدل علــى هــذا االختــالف أن القيمــة اإلجماليــة الناتجــة بالتحليــل )0.001، 0.016( أقــل مــن مســتوى 

المعنويــة )%5(.
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جدول رقم )10(
تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير المنطقة الجغرافية

مجموع المصدرالمحورم
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

قيمة
ف

القيمة اإلجمالية
P-Valueاالختالف

لعقــد 1 القانونــي  التأهــل  مقومــات 
لفرنشــايز. ا

بين المجموعات
داخل المجموعات

0,849
97,030

4
262

0,212
ال يوجد0,2450,8660,484

----97.879266-المجموع.

مقومــات التأهــل لنظــام معلومــات 2
الفرنشــايز.

بين المجموعات
داخل المجموعات

1,971
102,194

4
262

0,493
ال يوجد0,2581,9090,108

----104.165266-المجموع.

مقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات 3
الفرنشــايز.

بين المجموعات
داخل المجموعات

4,119
86,423

4
262

1,030
يوجد0,2194,7020,001

----90.853266-المجموع.

مقومــات التأهــل لتســويق وترويــج 4
منتجــات وخدمــات الفرنشــايز.

بين المجموعات
داخل المجموعات

2,277
73,149

4
262

0,569
يوجد0,1853,0810,016

----75.425266-المجموع
تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير طبيعة النشاط: 3-

ــا لمتغيــر طبيعــة النشــاط، كمــا يالحــظ منــه  يوضــح الجــدول رقــم )11( تحليــل التبايــن األحــادي آلراء أفــراد الدراســة طبًق
مــا يلــي:

ال يوجــد اختــالف معنــوي بيــن آراء أفــراد الدراســة باختــالف متغيــر طبيعــة النشــاط نحــو عبــارات المحــور األول 	 
الخــاص مقومــات التأهــل القانونــي لعقــد الفرنشــايز، طبًقــا لمتغيــر طبيعــة النشــاط، بمســتوى معنويــة )5%( ودرجــة 
ثقــة )95%(، ويــدل علــى عــدم االختــالف أن القيمــة اإلجماليــة الناتجــة بالتحليــل )0.606( أكبــر مــن مســتوى 

المعنويــة )%5(.
بينمــا يوجــد اختــالف بيــن آراء أفــراد الدراســة نحــو عبــارات المحــاور الثالثــة األخــرى، وهــي: مقومــات التأهــل لنظــام 	 

معلومــات الفرنشــايز، ومقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات الفرنشــايز، ومقومــات التأهــل لتســويق وترويــج منتجــات 
وخدمــات الفرنشــايز بمســتوى معنويــة )5%( ودرجــة ثقــة )95%(، ويــدل علــى االختــالف أن القيمــة اإلجماليــة 

الناتجــة بالتحليــل )صفــر( وهــو أقــل مــن مســتوى المعنويــة )%5(.

تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير جنسية الشريك: 4-
يوضح الجدول رقم )12( تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراســة طبًقا لمتغير جنســية الشــريك، ويالحظ من الجدول 

مــا يلي:
ال يوجــد اختــالف بيــن آراء أفــراد الدراســة باختــالف متغيــر جنســية الشــريك نحــو عبــارات الثالثــة محــاور األولــى هــي: 	 

مقومــات التأهــل القانونــي لعقــد الفرنشــايز، ومقومــات التأهــل لنظــام معلومــات الفرنشــايز، ومقومــات التأهــل إلدارة 
مشــروعات الفرنشــايز بمســتوى معنوية )5%(، ودرجة ثقة )95%(، ويدل على عدم االختالف أن القيمة اإلجمالية 

الناتجــة بالتحليــل )0.378، 0.507، 0.085( أكبــر مــن مســتوى المعنويــة )%5(.
بينمــا يوجــد اختــالف بيــن آراء أفــراد الدراســة نحــو عبــارات المحــور الرابــع وهــو: مقومــات التأهــل لتســويق وترويــج 	 

منتجــات وخدمــات الفرنشــايز بمســتوى معنويــة )5%(، ودرجــة ثقــة )95%(، ويــدل علــى وجــود هــذا االختــالف أن 
القيمــة اإلجماليــة الناتجــة بالتحليــل )0.006( أقــل مــن مســتوى المعنويــة )%5(.
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جدول رقم )11(
تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير طبيعة النشاط.

مجموع المصدرالمحورم
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

قيمة
ف

القيمة اإلجمالية
P-Valueاالختالف

لعقــد 1 القانونــي  التأهــل  مقومــات 
لفرنشــايز. ا

بين المجموعات
داخل المجموعات

0,888
96,991

5
261

0,178
0,246

ال يوجد0,7230,606

---97.879266-المجموع.

مقومــات التأهــل لنظــام معلومــات 2
الفرنشــايز.

بين المجموعات
داخل المجموعات

5,998
98,167

5
261

1,200
يوجد0,2494,827000

---104.165266-المجموع.

مقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات 3
الفرنشــايز.

بين المجموعات
داخل المجموعات

6,344
84,508

5
261

1,269
يوجد0,2145,931000

---90.853266-المجموع.

مقومــات التأهــل لتســويق وترويــج 4
منتجــات وخدمــات الفرنشــايز.

بين المجموعات
داخل المجموعات

6,398
69,027

5
261

0,280
يوجد0,1757,322000

----75.425266-المجموع

جدول رقم )12(
تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير جنسية الشريك.

مجموع المصدرالمحورم
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

قيمة
ف

القيمة اإلجمالية
P-Value

االختالف

لعقــد 1 القانونــي  التأهــل  مقومــات 
. يز لفرنشــا ا

بين المجموعات
داخل المجموعات

1,033
96,846

4
262

0,258
ال يوجد0,2451,0560,378

----97.879266-المجموع.

معلومــات 2 لنظــام  التأهــل  مقومــات 
الفرنشــايز.

بين المجموعات
داخل المجموعات

0,865
103,300

4
262

0,216
ال يوجد0,2160,8290,507

----104.165266-المجموع.

مشــروعات 3 إلدارة  التأهــل  مقومــات 
الفرنشــايز.

بين المجموعات
داخل المجموعات

1,855
88,998

4
262

0,464
ال يوجد0,2252,0630,085

----90.853266-المجموع.

وترويــج 4 لتســويق  التأهــل  مقومــات 
الفرنشــايز. وخدمــات  منتجــات 

بين المجموعات
داخل المجموعات

2,698
72,727

4
262

0,675
يوجد0,1843,6730,006

----75.425266-المجموع

تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير متوسط عدد العاملين: 5-
يوضــح الجــدول رقــم )13( تحليــل التبايــن األحــادي آلراء أفــراد الدراســة طبًقــا لمتغيــر متوســط عــدد العامليــن، كمــا يالحــظ 

مــن الجــدول مــا يلــي:
ال يوجــد اختــالف معنــوي بيــن آراء أفــراد الدراســة باختــالف متغيــر متوســط عــدد العامليــن نحــو عبــارات المحوريــن 	 

األول والثالث وهما: مقومات التأهل القانوني لعقد الفرنشــايز، ومقومات التأهل إلدارة مشــروعات الفرنشــايز بمســتوى 
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معنويــة )5%(، ودرجــة ثقــة )95%(، ويــدل علــى ذلــك أن القيمــة اإلجماليــة الناتجــة بالتحليــل )0.089، 0.100( 
أكبــر مــن مســتوى المعنويــة )%5(.

بينمــا يوجــد اختــالف بيــن آراء أفــراد الدراســة نحــو عبــارات المحوريــن الثانــي والرابــع وهمــا مقومــات التأهــل لنظــام 	 
معلومات الفرنشــايز، ومقومات التأهل لتســويق وترويج منتجات وخدمات الفرنشــايز بمســتوى معنوية )5%(، ودرجة 
ثقــة )95%(، والدليــل علــى وجــود هــذا االختــالف أن القيمــة اإلجماليــة الناتجــة بالتحليــل هــي )0.018، 0.007( 

وهــي أقــل مــن مســتوى المعنويــة )%5(.
جدول رقم )13(

تحليل التباين األحادي آلراء أفراد الدراسة طبًقا لمتغير متوسط عدد العاملين.

مجموع المصدرالمحورم
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

قيمة
ف

القيمة اإلجمالية
P-Valueاالختالف

لعقــد 1 القانونــي  التأهــل  مقومــات 
يز. لفرنشــا ا

بين المجموعات
داخل المجموعات

2,327
95,553

5
261

0,465
ال يوجد0,2421,9240,089

----97.879266-المجموع.

معلومــات 2 لنظــام  التأهــل  مقومــات 
الفرنشــايز.

بين المجموعات
داخل المجموعات

3,523
100,642

5
261

0,705
يوجد0,2552,7660,018

----104.165266-المجموع.

التأهــل إلدارة مشــروعات 3 مقومــات 
الفرنشــايز.

بين المجموعات
داخل المجموعات

2,092
88,760

5
261

0,418
ال يوجد0,2251,8620,100

----90.853266-المجموع.

وترويــج 4 لتســويق  التأهــل  مقومــات 
الفرنشــايز. وخدمــات  منتجــات 

بين المجموعات
داخل المجموعات

2,999
72,427

5
261

0,600
يوجد0,1833,2710,007

----75.425266-المجموع
ثانًيا- تطبيق معامل االرتباط بين عبارات محاور الدراسة ومتغيراتها:

قــام الباحــث بإيجــاد معامــل ارتبــاط )ســبيرمان - كرامــر( بيــن عبــارات محــاور الدراســة األربعــة، ومتغيراتهــا، وذلــك للوقــوف 
علــى نــوع وقــوة واتجــاه االرتبــاط بيــن عبــارات المحــاور ومتغيــرات الدراســة.

معامل االرتباط بين عبارات محاور الدراسة األربعة، ومتغير صفة المستجيب: 1-
يوضح الجدول التالي رقم )14( معامل االرتباط بين محاور الدراسة األربعة، ومتغير صفة المستجيب:

جدول رقم )14(
معامل االرتباط بين محاور الدراسة األربعة، ومتغير صفة المستجيب

              المحورم
الرابعالثالثالثانياألول   بيان

1
2
3

معامل ارتباط سبيرمان.
مستوى المعنوية.

عدد مفردات الدراسة.

0,073
0,145
267

0,104
0,037
267

0,124
0,013
267

0,079
0,113
267

يالحــظ مــن الجــدول رقــم )14( أنــه يوجــد ارتبــاط معنــوي طــردي ضعيــف بيــن متغيــر صفــة المســتجيب، ورأي 
أفــراد الدراســة فــي عبــارات المحــاور األربعــة.
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معامل االرتباط بين عبارات محاور الدراسة األربعة، ومتغير المنطقة الجغرافية: 2-
يوضح الجدول التالي رقم )15( معامل االرتباط بين محاور الدراسة األربعة، المنطقة الجغرافية:

جدول رقم )15(
معامل ارتباط سبيرمان بين محاور الدراسة األربعة، ومتغير المنطقة الجغرافية:

                    المحورم
الرابعالثالثالثانياألول  بيان

1
2
3

معامل ارتباط سبيرمان
مستوى المعنوية

عدد مفردات الدراسة

0,087 -
0,081
267

0,014 -
0,772
267

0,018 -
0,714
267

0,031
0,537
267

 ويالحظ من الجدول رقم )15(

وجــود ارتبــاط عكســي غيــر معنــوي ضعيــف بيــن متغيــر المنطقــة الجغرافيــة، فــي جميــع المناطــق )الوســطى – الشــرقية 	 
– الغربيــة - المنطقــة الجنوبيــة( واإلجابــة عــن عبــارات المحــور األول والثانــي والثالــث.

بينما يوجد ارتباط غير معنوي طردي ضعيف بين متغير المنطقة الجغرافية وعبارات المحور الرابع.	 
معامل االرتباط بين عبارات محاور الدراسة األربعة، ومتغير طبيعة النشاط: 3-

يوضح الجدول التالي رقم )16( معامل االرتباط بين محاور الدراسة األربعة، ومتغير طبيعة النشاط:
جدول رقم )16(

معامل االرتباط بين محاور الدراسة األربعة، ومتغير طبيعة النشاط:

 المحورم
الرابعالثالثالثانياألولبيان

1
2
3

معامل ارتباط سبيرمان.
مستوى المعنوية.

عدد مفردات الدراسة.

0,104
0,038
267

0,213
000
267

0,227
000
267

0,259
000
267

جاباتهــم علــى عبــارات   ويالحــظ مــن الجــدول رقــم )16( وجــود ارتبــاط معنــوي طــردي بيــن طبيعــة نشــاط أفــراد الدراســة، واإ
المحــاور األربعــة.

معامل االرتباط بين عبارات محاور الدراسة األربعة، ومتغير جنسية الشريك: 4-
يوضح الجدول التالي رقم )17( معامل االرتباط بين محاور الدراسة األربعة، ومتغير جنسية الشريك:

جدول رقم )17(
معامل االرتباط بين محاور الدراسة األربعة، ومتغير جنسية الشريك:

 المحورم
الرابعالثالثلثانياألولبيان

1
2
3

معامل ارتباط سبيرمان.
مستوى المعنوية.

عدد مفردات البحث.

0,164 -
% 1
267

0,179 -
% 1
267

0,266 -
-

267

0,169 -
% 1
267

ويالحــظ مــن الجــدول رقــم )17( وجــود ارتبــاط عكســي معنــوي بيــن جنســية الشــريك ورأي أفــراد الدراســة فــي عبــارات جميــع 
المحــاور األربعة.
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معامل االرتباط بين عبارات محاور الدراسة األربعة، ومتغير متوسط عدد العاملين: 5-
يوضح الجدول التالي رقم )18( معامل االرتباط بين محاور الدراسة األربعة، ومتغير ومتوسط عدد العاملين:

جدول رقم )18(
معامل االرتباط بين محاور الدراسة األربعة، ومتغير ومتوسط عدد العاملين

 المحورم
الرابعالثالثالثانياألولبيان

1
2
3

معامل ارتباط سبيرمان.
مستوى المعنوية.

عدد مفردات الدراسة.

0,114
0,312
267

0,0672
0,0005

267

0,1605
000
267

0,2117
000
267

يالحــظ مــن الجــدول رقــم )18( وجــود ارتبــاط معنــوي طــردي بيــن متوســط عــدد العامليــن، ورأيهــم فــي عبــارات المحــاور 
األربعــة، وهــذا يعنــي أنــه كلمــا اختلــف متوســط عــدد العامليــن، كلمــا زادت الموافقــة علــى عبــارات هــذه المحــاور.

نتائج الدراسة وتوصياتها:
أوال: نتائج الدراسة:

يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة فيما يلي:
يوافــق أفــراد الدراســة علــى توفــر مقومــات التأهــل القانونــي لعقــود الفرنشــايز لــدى المنظمــات الســعودية الممنوحــة  1-

بنســبة )55%( مــن عبــارات المحــور، وخاصــة مــا يتعلــق بتحديــد المقابــل المــادي الــذي يحصــل عليــه المانــح فــي 
عقــد الفرنشــايز، وصياغــة عقــد االمتيــاز بمــا يحفــظ حقــوق الطرفيــن، وتوفيــر المعرفــة الفنيــة كمحــل لعقــد الفرنشــايز، 
واالســتفادة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة )العالمــة التجاريــة، بــراءة االختــراع، حقــوق المؤلــف(، وفهــم موضــوع ومحــل 

ومــكان عقــد االفرنشــايز.
بينمــا ال يتوفــر لــدى )45%( منهــم مقومــات التأهــل القانونــي لعقــود الفرنشــايز، وخاصــة مــا يتعلــق باالتفــاق علــى نــوع  2-

وحجــم وأشــكال المســاعدات الفنيــة والتجاريــة والقانونيــة، وتحديــد المبالــغ المطلــوب اســتثمارها مــن الممنــوح، وتحديــد مــدة 
عقــد الفرنشــايز، وتنظيــم العالقــة بيــن طرفــي التعاقــد، وتحديــد الحــد األدنــى للوقــت الــذي يســتطيع خاللــه اســترداد المبلــغ 

المســتثمر فــي المشــروع.
يوافــق أفــراد الدراســة علــى توفــر مقومــات التأهــل لنظــام معلومــات الفرنشــايز لــدى المنظمــات الســعودية الممنوحــة  3-

بنســبة )50%( مــن عبــارات المحــور، وخاصــة مــا يتعلــق بتوفيــر أدلــة العمــل والتنظيــم والتدريــب واإلدارة والتســويق 
والمحاســبة والرقابــة، والتعــرف علــى الحقــوق وااللتزامــات الواجــب التأكيــد عليهــا مــن طرفــي التعاقــد، وتوفيــر مقومــات 
نجــاح مشــروعات الفرنشــايز، والوعــي بمتطلبــات ومزايــا وكيفيــة الحصــول علــى حــق الفرنشــايز، والتأكــد مــن وجــود 
جراءات الحصول  طلب كافي على المنتج أو الخدمة محل العقد في ســوق المســتثمر، واإللمام بشــروط ومتطلبات واإ

علــى عقــد الفرنشــايز.
بمعرفــة  4- يتعلــق  مــا  الفرنشــايز، وخاصــة  معلومــات  لنظــام  التأهــل  مقومــات  منهــم   )%50( لــدى  يتوافــر  ال  بينمــا 

الجهــات الرســمية المســئولة عــن تنظيــم واعتمــاد عقــود الفرنشــايز، وتحديــد مراحــل نمــو المشــروع )االســتقرار واالنتشــار 
والتوســع(، واإللمــام بمقاييــس ومعاييــر المفاضلــة بيــن الشــركات المانحــة لحــق الفرنشــايز: مــن حيــث جــودة المنتــج، أو 

الخدمــة، اإللمــام بجنســيات وقــدرات الشــركات المانحــة للفرنشــايز.
يوافــق أفــراد الدراســة علــى توفــر مقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات الفرنشــايز لــدى المنظمــات الســعودية الممنوحــة  5-

بنســبة )45%( مــن عبــارات المحــور، خاصــة مــا يتعلــق بتوفيــر نظــم التمويــن واإلمــداد لكافــة عناصــر إنتــاج المنتــج 
أو الخدمــة، واختيــار الموقــع المناســب لنشــاط المشــروع، وتحديــد وتوفيــر مصــادر تمويــل المشــروع، واإعــداد خطــة عمــل 

لتشــغيل المشــروع.
بينمــا ال يتوافــر لــدى )55%( منهــم مقومــات التأهــل إلدارة مشــروعات الفرنشــايز، وخاصــة مــا يتعلــق بتجهيــز وتشــغيل  6-
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نظــم التخزيــن والصيانــة واألمــن والســالمة المهنيــة، وتوفيــر نمــاذج إعــداد تقاريــر اإلنتــاج والتســويق واإلدارة الماليــة، 
واختيــار وتدريــب فريــق العمــل بالمشــروع، واعتمــاد نظــام للرقابــة علــى الجــودة فــي كافــة مراحــل عمــل المشــروع، واإعــداد 

رشــادات تنفيــذ األعمــال. األدلــة واإلجــراءات واإ
يوافــق أفــراد الدراســة علــى توفــر مقومــات التأهــل لتســويق وترويــج منتجــات وخدمــات الفرنشــايز لــدى المنظمــات  7-

الســعودية الممنوحــة بنســبة )63%( مــن عبــارات المحــور، خاصــة مــا يتعلــق بإعــداد خطــط تســويقية قصيــر ومتوســطة 
وطويلة األجل، ووضع استراتيجية واضحة لمزيج منتجات / خدمات المشروع، واإعداد دراسات الجدوى االقتصادية، 
وبحــوث التســويق لمنتجــات / خدمــات المشــروع، واإعــداد اســتراتيجية واضحــة لمنافــذ وقنــوات تســويق منتجــات/ خدمــات 

المشــروع، واإعــداد اســتراتيجية واضحــة للمزيــج الترويجــي لتلــك ا لمنتجــات / الخدمــات.
بينمــا ال يتوافــر لــدى )37%( منهــم مقومــات التأهــل لتســويق وترويــج منتجــات وخدمــات الفرنشــايز، وخاصــة مــا يتعلــق  8-

بإعــداد اســتراتيجية واضحــة لسياســات ونظــم التســعير لمنتجــات / خدمــات المشــروع، واإعــداد وحــدة لبحــوث تســويق 
وتطويــر المنتجــات واألســواق، واإعــداد سلســلة متكاملــة مــن المســتودعات للوفــاء باحتياجــات الســوق المحليــة.

تختلــف آراء أفــراد الدراســة فــي اإلجابــة علــى عبــارات محاورهــا اختالًفــا معنوًيــا عنــد مســتوى معنويــة )5%(، ودرجــة  9-
ثقــة )95%(، باختــالف:

متغير )صفة المستجيب( نحو جميع المحاور األربعة.	 
متغير المنطقة الجغرافية نحو عبارات المحورين الثالث والرابع.	 
متغير طبيعة النشاط نحو عبارات المحاور الثالثة )الثاني والثالث والرابع(.	 
متغير جنسية الشريك نحو عبارات المحور الرابع.	 
متغير متوسط عدد العاملين نحو عبارات المحورين: الثاني، والرابع.	 

بينمــا ال تختلــف آراء أفــراد الدراســة فــي اإلجابــة علــى عبــارات محاورهــا اختالًفــا معنوًيــا عنــد مســتوى معنويــة )%5(،  10-
ودرجــة ثقــة )95%(، باختــالف:

متغير المنطقة الجغرافية نحو عبارات المحورين األول والثاني.	 
متغير طبيعة النشاط نحو عبارات المحور األول.	 
متغير جنسية الشريك نحو عبارات المحاور الثالثة )األول، والثاني، والثالث(.	 
متغير متوسط عدد العاملين نحو عبارات المحورين: األول، والثالث.	 

يوجــد ارتبــاط معنــوي طــردي ضعيــف بيــن متغيــرات )صفــة المســتجيب، والمنطقــة الجغرافيــة، وطبيعــة النشــاط، وجنســية  11-
الشــريك، ومتوســط عــدد العامليــن( ورأي أفــراد الدراســة فــي عبــارات محاورهــا األربعــة، ممــا يجعــل إجاباتهــم تتأثــر بتلــك 

المتغيرات.

ثانًيا- توصيات الدراسة:
يمكن تلخيص توصيات الدراسة فيما يلي:

تدعيــم قــدرات ومقومــات ومهــارات التأهــل القانونــي لعقــود الفرنشــايز لــدى القائميــن علــى تلــك المشــروعات، وخاصــة مــا  1-
يتعلــق باالتفــاق علــى نــوع وحجــم وأشــكال المســاعدات الفنيــة والتجاريــة والقانونيــة، وتحديــد المبالــغ المطلــوب اســتثمارها 
مــن الممنــوح، وتحديــد مــدة عقــد الفرنشــايز لتنظيــم العالقــة بيــن طرفــي التعاقــد، وتحديــد الحــد األدنــى للوقــت الــذي 

يســتطيع الممنــوح خاللــه اســترداد المبلــغ المســتثمر فــي المشــروع.
آليات تنفيذ التوصية:

عقد دورات تدريبية لتزويد القائمين على المشروعات والراغبين بالدخول فيها بالجوانب القانونية لعقود الفرنشايز.	 
أن تعد الهيئة العامة لالستثمار دلياًل إرشادًيا بالجوانب القانونية لعقود الفرنشايز.	 

أن تتبنــي الهيئــة العامــة لالســتثمار إنشــاء نظــام لمعلومــات الفرنشــايز، يتضمــن كافــة الجهــات الرســمية المســئولة عــن  2-
تنظيــم واعتمــاد عقــود الفرنشــايز.
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آليات تنفيذ التوصية:
أن يتضمن النظام معلومات عن المشروعات الحالية )نشاطها- مواقعها – فروعها – رأسمالها – عدد العاملين بها(.	 
أن يتضمــن النظــام معلومــات عــن الشــركاء األجانــب )جنســياتهم – المقــر الرئيــس- التخصــص – المنتجــات / 	 

إلــخ(. التــي يقدمونهــا...  الخدمــات 
دليــل إجــراءات التعامــل مــع مشــروعات الفرنشــايز )المســتندات المطلوبــة – الجهــات الرســمية المعتمــدة – المصروفــات 	 

المطلوبــة... إلخ(.
أن تعمــل الهيئــة العامــة لالســتثمار علــى توفيــر مقومــات ومهــارات التأهــل إلدارة مشــروعات الفرنشــايز، وخاصــة  3-

مــا يتعلــق بتجهيــز وتشــغيل نظــم التخزيــن والصيانــة واألمــن والســالمة المهنيــة، وتوفيــر نمــاذج إعــداد تقاريــر اإلنتــاج 
والتســويق واإلدارة الماليــة، واختيــار وتدريــب فريــق العمــل بالمشــروع، واعتمــاد نظــام للرقابــة علــى الجــودة فــي كافــة 

رشــادات تنفيــذ األعمــال. مراحــل عمــل المشــروع، واإعــداد األدلــة واإلجــراءات واإ
آليات تنفيذ التوصية:

إعــداد دورات تدريبيــة لرفــع الكفــاءة اإلداريــة للقائميــن علــى مشــروعات الفرنشــايز والراغبيــن بالدخــول فيهــا، تشــمل 	 
مجــاالت: إدارة المشــروعات، وتشــغيل نظــم التخزيــن والصيانــة واألمــن والســالمة المهنيــة، ومهــارات إعــداد تقاريــر 

اإلنتــاج والتســويق واإلدارة الماليــة.
أن تســعى الهيئــة العامــة لالســتثمار إلكســاب القائميــن علــى مشــروعات الفرنشــايز والراغبيــن بالدخــول فيهــا مقومــات  4-

ومهــارات التأهــل لتســويق وترويــج منتجــات وخدمــات الفرنشــايز.
آليات تنفيذ التوصية:

إعداد دورات تدريبية لمهارات التأهل لتسويق وترويج منتجات وخدمات الفرنشايز في المجاالت التالية:	 
إعداد استراتيجيات وسياسات ونظم التسعير لمنتجات / خدمات المشروع.	 
إعداد بحوث تسويق وتطوير المنتجات واألسواق.	 
إدارة وتنظيم المستودعات المتكاملة والمتواصلة للوفاء باحتياجات السوق المحلية.	 
إعداد الخطط التسويقية وتقويمها.	 

إعــداد أدلــة بالمناطــق الجغرافيــة للســوق المحليــة، موضحــا بهــا: المشــروعات القائمــة، والفــرص االســتثمارية المتاحــة 	 
بهــا.

ثالثا: الدراسات المستقبلية:
استكمااًل لبحث موضوع الفرنشايز، يمكن إعداد دراسات وأبحاث مستقبلية منها:

تقويم فعالية مشروعات الفرنشايز في المملكة العربية السعودية: الواقع والتطلعات.	 
الفرص االستثمارية المتاحة لمشروعات الفرنشايز بالمملكة العربية السعودية: دراسة استشرافية.	 
تحليل مقومات نجاح مشروعات الفرنشايز في المملكة العربية السعودية: اإليجابيات والمعوقات.	 
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ABSTRACT
Under the attention of Saudi Arabia Government in creating an appropriate investment 

environment that is compatible to the modern economy. The importance of this study was to 
determine the most important elements of qualified Saudi organizations about getting franchise 
at a time when the franchise has proved a great success in the Saudi market and in different 
areas. The objectives of this study recognize the reality franchise organizations in Saudi Arabia, 
and the elements of those qualified organizations from the standpoint of national companies 
benefiting from franchise businesses. The researcher used descriptive analytical method which 
is based on the study of the reality of the phenomenon; and describes an accurate description 
and expressed an expression qualitatively and quantitatively, so the design and application of 
a questionnaire to collect field data of the study population, which amounted appointed (267) 
spread over different areas of the kingdom in a variety of business fields.

The study reached the following findings: approval (55%( of the sample of the study on the 
availability of the elements of the legal qualification for franchise contracts to Saudi Arabia or	
ganizations benefiting from the franchise, especially with regard to the financial rights of fran	
chisors; and intellectual property rights )trademark, patent and copyright(. As reported )50%( 
of the respondents that they have the ingredients to qualify for the work of the franchise sys	
tem, particularly with regard to evidence of operation and organization, training, management, 
marketing, accounting and control; and make sure there is enough demand for the product or 
service subject of the contract in the beneficiary market; and familiarity with the conditions and 
requirements and procedures of targeted franchise.

The study also indicated that )45%( of the sample have the ingredients to qualify for man	
agement franchise projects, particularly with regard to determining the amounts required to be 
invested by the franchisee, and determining the duration of a franchise, and regulate the relation	
ship between the parties to the contract, and to determine the minimum time for the return of the 
investment of the targeted franchises. In contrast, we find that (55%( of the sample do not have 
the ingredients of rehabilitation management franchise, especially with regard to the processing 
and operation of the storage, maintenance, security and safety systems, and provide preparation 
of production, marketing, financial management reports, and the selection and training of the 
project team, and the adoption of a system of quality control in the models all phases of the proj	
ect, and the preparation of evidence, procedures and guidelines implementing the business. While 
)63%( have the ingredients to qualify for the marketing and promotion of products and services 
franchise, especially with regard to the preparation of short, medium and long	term marketing 
plans, and the preparation of economic and marketing feasibility studies.

Key word: Rehabilitation Organizations, Franchising, Franchise contract.




