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 وعالقتها( الفرنشايز) االمتياز ألنشطة احلرجة النجاح عوامل تقييم

 1مصر يف الفرنشايز قطاع على بالتطبيق البيئي التأكد عدم بإدارة
 
 

 2عمرأحمد د. جيهان 

 اإلدارة واالقتصاد ونظم املعلوماتكلية 
 جامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا 

 جمهورية مرص العربية –أكتوبر  6مدينة 

 ولتحقيق. البيئي التأكُّد عدم بإدارة عالقتها ودراسة مرص يف االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل تقييم إىل البحث يهدف
 البيانات ولتجميع .مرص يف والدولية املحلية االمتياز مرشوعات من لعينة التطبيقية الدراسة عىل البحث اعتمد الهدف هذا
 يتعلق فيام وذلك املرصية االمتياز مرشوعات ومديري صحابأ  من ميرسة عينة عىل استقصاء قامئة( 350) عدد توزيع تم

 وقد. انتشاًرا األوسع التجارية العالمات عىل الرتكيز فتم الدولية، االمتياز مبرشوعات يتعلق فيام أما املحلية، االمتياز بأنشطة
 عوامل لجميع معنوي إيجايب تأثري وجود إىل النتائج توصلت وقد. اإلحصايئ للتحليل صالحة قامئة( 325) عدد تجميع تم

دات) االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح دات -الريادي الفكر-والرقابية اإلدارية املحدِّ دات-الثقايف التكيُّف-القانونية املحدِّ  املحدِّ
 .البيئي التأكُّد عدم إدارة عىل( التكنولوجية

دات اإلدارية والرقابية  -إدارة عدم التأكُّد البيئي  -عوامل النجاح الحرجة ألنشطة االمتياز  الكلامت املفتاحية: الفكر  -املحدِّ
دات  -الريادي  دات التكنولوجية -التكيُّف الثقايف  -القانونية املحدِّ  املحدِّ

1
 لعدة وذلك األخريين؛ العقدين يف انتشارًا الدولية األنشطة أشكال أهم من( الفرنشايز) االمتياز سالسل تَُعدُّ 

 مجال يف والتطور املحلية، األسواق وتشبُّع الدولية، التجارة حركة عىل القيود مستوى انخفاض: منها أسباب،

 أساليب أقل من االمتياز أنشطة تَُعدُّ  كام ،(Alon, 2010) االقتصادية الظروف وتحسن واالتصاالت، النقل

ع  & Sorenson) الرثوة خلق يف مهاًم  دورًا االمتياز سالسل وتلعب ،(Morrow, 2011) مخاطرة التوسُّ

Sørensen, 2001; Aliouche & Schlentrich, 2011) . 

 املرتبطة واملخاطر التهديدات عىل( الفرنشايز) االمتياز سالسل مجال يف األبحاث من العديد ركَّزَت لقد

 & Castilla)الفكرية الحامية وعدم األموال تحويل عىل كالقيود القانونية التحديات: أهمها ومن بالنشاط،

                                                             
  . 2/4/2019، وتم قبوله للنرش يف 12/3/2019تم تقديم البحث يف  1
 –أكتوبر  6مدينة  –جامعة مرص  للعلوم والتكنولوجيا  –مدرس إدارة األعامل بكلية اإلدارة واالقتصاد ونظم املعلومات  2

 ( Gihan.omar@must.edu.eg) جمهورية مرص العربية
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Mejías ,1998 ; Alon & Welsh, 2001)، والتنظيمية اإلدارية واملشكالت(Alon, 2012; Kalnins, 2005; 

Alon, 2010)، أهم من البيئي التأكُّد عدم بحالة املرتبطة والثقافية واالقتصادية السياسية املخاطر تَُعدُّ  كام 

ات  إىل املخاطر هذه تقييم يف الفشل يؤدي حيث االمتياز؛ سالسل أدبيات يف كبرية أهمية احتلَّت   التي املتغريِّ

 ,Hoffman & Preble, 2004; Clarkin & Swavely)والدولية املحلية االستثامرات عىل سلبية نتائج

2003). 

دات من العديد وتوجد  املستوى عىل االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل من اعتبارها ميكن التي املحدِّ

دات هذه تساعد حيث والدويل؛ املحيل  مخاطر مستوى تقليل وبالتايل البيئي، التأكُّد عدم حالة إدارة يف املحدِّ

دات: العوامل هذه أهم ومن واملضطربة؛ املختلفة البيئات يف العمل  الريادي، والفكر والرقابية، اإلدارية املحدِّ

دات دات الثقايف، والتكيُّف القانونية، واملحدِّ  ;e.g. Hoy, 2008; Alon, 2012) التكنولوجية واملحدِّ

Aliouche & Schlentrich, 2011; Bürkle & Posselt, 2008). 

2 
 الترشيعية بالبيئة يرتبط ما منها والتحديات، املشكالت من العديدَ  مرص يف االمتياز سالسل قطاع يواجه

دة وقوانني ترشيعات وجود كََعَدم والقانونية  يرتبط ما ومنها االمتياز، أطراف بني العالقة لتنظيم محدَّ

ات ر واضطرابات والتضخُّم الرضيبية كالسياسيات االقتصادية باملتغريِّ  َوع ي وجود عدم وكذلك العملة، ِسع 

 هذا يواجهه ما إىل باإلضافة والدولية، املحلية املنافسة وشدة مرص، يف االمتياز ملرشوعات داعمة وثقافة

يات أهم من تَُعدُّ  وتنظيمية إدارية معوقات من القطاعُ  ع عىل االمتياز أنشطة قدرة من تحد التي التحدِّ  التوسُّ

 .(2018 الداخلية، التجارة تنمية جهاز) واالستمرار

 األعامل أنشطة مامرسة تقرير أشار مرص، يف( الفرنشايز) االمتياز قطاع تواجه التي املشاكل عىل وتأكيًدا

 العاملي التصنيف يف العامل دول بني( 120) املرتبة احتلت مرص أنَّ  إىل 2018 لعام الدويل البنك بواسطة املَُعدُّ 

 اإلعسار، حاالت تسوية يف( 101) واملرتبة العقود، إنفاذ حيث من( 160) واملرتبة األعامل، أنشطة ملامرسات

 من( 72) واملرتبة التجاري، النشاط بدء حيث من( 68) واملرتبة املستثمرين، صغار حامية يف( 159) واملرتبة

 .(2018 الدويل، البنك) االئتامن عىل الحصول سهولة حيث

 االمتياز املحلية سالسل ببعض املديرين من ميرسة عينة عىل استطالعية دراسة إجراء تم السياق، هذا يف

 التي واملخاطر واملشكالت التحديات أهم عىل التعرُّف بهدف وذلك حاليًا؛ مرص يف تعمل التي واألجنبية

ع عىل قدرته من وتحد القطاع هذا تواجه هة املقابالت من عدد إجراء تم حيث ودوليًا، محليًا التوسُّ  املوجَّ

 املرصية الجمعية مع بالتنسيق( مقابلة 15) مرص يف( الفرنشايز) مرشوعات يف العاملني املديرين من عدد مع

 االمتياز، أنشطة تواجه التي واملخاطر التحديات أهم تحديد عىل املقابالت هذه ركَّزَت وقد للفرنشايز،

 والدولية، املحلية الفرنشايز أنشطة يف املديرين من عيِّنة آراء استقصاء عىل الحرص تم الشمولية وملراعاة

 .االستطالعية الدراسة يف شاركت التي( الفرنشايز) االمتياز أنشطة يوضح 1 رقم التايل والجدول
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 مرص يف والدولية املحلية الفرنشايز ملرشوعات االستطالعية الدراسة عينة :1 جدول

 أنشطة دولية أنشطة محلية

 إتش آند إم )مالبس( كنتايك)مطاعم( )مالبس( تاون تيم )مطاعم( شاورمة الريم

 جولدن جيم )اللياقة البدنية( بيتزا هت )مطاعم( فابلوس )مالبس( )مطاعم( بطاطس وزالبيا

 رمياكس )استشارات عقارية( باسكن روبنز )مطاعم( دراك ستور )أحذية( باب الحديد )مطاعم(

 تك والنيل فودافون

 (املحمول خدمات)

اتصاالت )خدمات 

 املحمول(
 نكست )مالبس(

إيه يب سس )تجهيزات محالت 

 وفنادق(
 

 املحلية االمتياز مرشوعات تواجه مشكالت وجود عىل االستطالعية الدراسة يف املشاركني املديرين جميع أكَّد

 حيث القانونية؛ بالبيئة املرتبطة واملعوِّقات والتنظيمية، اإلدارية املشكالت :أهمها من مرص، يف والدولية

د األطراف بني للعالقة منظم قانون وجود بدون مرص يف االمتياز مرشوعات جميع تعمل  تفصيلية بصورة يُحدَّ

 .الفكرية املمتلكات حامية ويضمن وااللتزامات الحقوَق 

 حيث من وذلك مرص، يف والسياسية االقتصادية بالبيئة املرتبطة املخاطر عىل املديرين جميع أكَّد كام

وغريها  األموال، حركة عىل والقيود التضخم، مستوى وارتفاع العملة، سعر واضطرابات الرضيبية، السياسيات

ع إسرتاتيجيات وتطبيق الجودة معايري تحقيق عىل األنشطة هذه قدرة من يَعوق مام  .التوسُّ

قات وجودُ  للباحثة تأكَّد االستطالعية، الدراسة عىل وبناءً   االمتياز سالسل قطاع تواجه وتحديات معوِّ

ع عىل قدرته من وتَحد مرص، يف( الفرنشايز)  والتهديدات املخاطر مستوى من وتزيد والدويل، املحيل التوسُّ

 يف والدولية املحلية االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل تقييم إىل الحاجة تزداد وبالتايل لها؛ يتعرَّض التي

 .حاليًا مرص يف األنشطة هذه منه تعاين الذي البيئي التأكُّد عدم بإدارة عالقتها ولِدراَسة مرص،

 :ييل كام التساؤالت من مجموعة شكل يف الدراسة مشكلة عن التعبري ميكن تحديًدا، أكرث وبشكل

 مرص؟ يف االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل مستوى ما ـ

 مرص؟ يف االمتياز ألنشطة البيئي التأكُّد عدم إدارة مستوى ما ـ

 التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل ـ

 البيئي؟

دات بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل ـ  التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة والرقابية اإلدارية املحدِّ

 البيئي؟

 البيئي؟ التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الريادي الفكر بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل ـ

دات بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل ـ  البيئي؟ التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة القانونية املحدِّ

 البيئي؟ التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الثقايف التكيٌف بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل ـ

دات بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل ـ  التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة التكنولوجية املحدِّ

 البيئي؟
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3
  :ييل مام البحث لهذا النسبية األهمية تُستََمد

 بنظام تعمل التي املرشوعات عدد يبلغ حيث حاليًا؛ مرص يف( الفرنشايز) االمتياز سالسل قطاع أهمية ـ

 االمتياز نظام تحت املتداولة التجارية العالمات عدد ويبلغ مرشوٍع، ألَف ( 42) حوايل مرص يف الفرانشايز

 (800) مبارشة عاملة وبحجم جنيه، مليار( 80) استثامرات بإجاميل وعاملية محلية عالمة( 600) حوايل

 ارتفاع املتوقع ومن مرصي، جنيه مليارَ ( 12) االمتياز لقطاع السنوية املبيعات عامل وتبلغ ألف

 التجارة تنمية جهاز) املقبلة سنوات الخمس خالَل  جنيه مليار( 150) إىل االمتياز قطاع يف االستثامرات

 والتكنولوجي واالجتامعي االقتصادي الوضع تدعيم يف حيويًا دورًا القطاع هذا ويلعب ،(2018 الداخلية،

 عاملة فرص توفري عىل قدرته بجانب األجنبية، االمتيازات أصحاب من املعرفة نقل خالل من مرص؛ يف

ية الصناعات يف والدخول  .واملتوسطة الصغرية املرشوعات قطاع ودعم املغذِّ

ة الجهات توليه الذي االهتامم ـ  سنِّ  عىل العمل خالل من املهم الحيوي القطاع لهذا حاليًا مرص يف املختصَّ

 بهذا املرتبطة القانونية املشكالت من العديد حل عىل يُساِعد مرص يف االمتياز ألنشطة منظِّم قانون

 الصغرية املرشوعات تنمية جهاز مثل الصلة ذات الجهات من العديد بني التعاون جانب إىل القطاع،

 االمتياز لسالسل واإلدارية املالية القدرات تدعيم عىل املرصي املركزي والبنك والصناعة التجارة ووزارة

ع عىل القطاع هذا يساعد مبا مرص؛ يف الفرنشايز ثقافة نرش وكذلك ،(الفرنشايز) املرصية  محليًا التوسُّ

ة ودوليًا،  .وإفريقيا العربية املنطقة يف وخاصَّ

 .الباحثة علم ضوء يف املوضوع هذا تناولت التي واملرصية العربية الدراسات نُدرَة ـ

4 
 .مرص يف والدولية املحلية االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل مستوى عىل التعرُّف .1

 .مرص يف والدولية املحلية االمتياز ألنشطة البيئي التأكُّد عدم إدارة مستوى عىل التعرُّف .2

 البيئي، التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل بني العالقة نوع عىل التعرُّف .3

 .وطبيعتها

دات بني العالقة نوع عىل التعرُّف .4  البيئي، التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة والرقابية اإلدارية املحدِّ

 .وطبيعتها

 .وطبيعتها البيئي، التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الريادي الفكر بني العالقة نوع عىل التعرُّف .5

دات بني العالقة نوع عىل التعرُّف .6  .وطبيعتها البيئي، التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة القانونية املحدِّ

 .وطبيعتها البيئي، التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الثقايف التكيُّف بني العالقة نوع عىل التعرُّف .7

دات بني العالقة نوع عىل التعرُّف .8  البيئي، التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة التكنولوجية املحدِّ

 .وطبيعتها
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5
  ة:التالي البحثية الفروض صياغة ميكن وأهدافه، الدراسة مشكلة عىل بناءً 

 االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد: "للبحث الرئيس الفرض

 ."البيئي التأكُّد عدم وإدارة

ن   :اآلتية الفرعية الفروض الفرض هذا يتضمَّ

دات بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد: "األول الفرعي الفرض  ألنشطة والرقابية اإلدارية املحدِّ

 "البيئي التأكُّد عدم وإدارة االمتياز

 وإدارة االمتياز ألنشطة الريادي الفكر بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد: "الثاين الفرعي الفرض

 "البيئي التأكُّد عدم

دات بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد: "الثالث الفرعي الفرض  االمتياز ألنشطة القانونية املحدِّ

 "البيئي التأكُّد عدم وإدارة

 االمتياز ألنشطة الثقايف التكيُّف بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة وجود توجد: "الرابع الفرعي الفرض

 "البيئي التأكُّد عدم وإدارة

دات بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة وجود توجد: "الخامس الفرعي الفرض  ألنشطة التكنولوجية املحدِّ

 "البيئي التأكُّد عدم وإدارة االمتياز

6

 االمتياز حقوق مفهوم

 حقِّ  صاحُب  فيه يسمح الرتاخيص أشكال من شكٌل  بأنها( الفرنشايز) االمتياز حقوق (Root, 1987) عرَّف

 براءات) مثل ملموسة، غري أصول باستخدام( االمتياز مشرتي أو املستفيد) األخر للطرف( البائع) االمتياز

 مقابل يف اإلنتاج عوامل كأحد ملموسة أصول أو (تجارية عالمات - فنية أساليب - ملكية حقوق - اخرتاع

 .للمخاطرة عرضة أقل يكون وبالتايل عليه؛ متفق عائد

 خالل من األجنبية األسواق دخول أساليب أحد بأنها الدولية االمتياز حقوَق  (Burton et al., 2000) وعرَّف

 استخدام حقَّ  اآلخر للطرف األوَّل الطرف فيها مينح( الحق من واملستفيد الحق مانح) طرفني بني عالقة إنشاء

 .عليه متفق عائد مقابل يف ملموسة غري أو ملموسة أصول

 حجم قلة بسبب منخفضة ضمنية مخاطر ضوء يف والدويل املحىل التوسع أساليب أحد االمتياز حقوق وتعدُّ 

 .(Casson, 2015) التعاقد رشوط ظل يف والضبط الرقابة من مرتفع مستوى ووجود املطلوبة االستثامرات
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 لرواد محفز أنها كام النشاط، واستمرار لنجاح مالئم شكل أنها عىل(الفرنشايز) االمتياز لحقوق ويُنظر

 يف املتشاركة األطراف جميع بني املخاطر وتوزيع املحلية، واملعرفة الخربة من لإلفادة الصغرية املرشوعات

دات اإلجراءات من مجموعة ضوء يف النشاط  .املختلفة األسواق يف النجاح يف تساعد التي واملحدِّ

 لالسم وفًقا االمتياز سالسل: األول :االمتياز سالسل من نوعني وجود عىل (Andersen et al., 1992) ويؤكِّد

 تحت املنتج بتوزيع االمتياز مشرتي أو للمستفيد يُسَمح وفيه ،(Product-Trade Name)للمنتج  التجاري

 والوقود، السيارات، قطاع: مثل) معيَّنة بقطاعات يرتبط ما وعادة االمتياز، حق لصاحب التجاري االسم

 مكوِّنات نقل يتم وفيه ،(Business Format)النشاط  لنموذج وفًقا االمتياز سالسل: الثاين؛ و (واملرشوبات

 االمتياز مانح قبل من املتَّبَع( الجودة ورقابة التشغيل، ومعايري التسويق، إسرتاتيجيات: مثل)النشاط  منوذج

 ،(الصحية والخدمات والتوظيف، الرسيعة، الوجبات: مثل) معينة بقطاعات االمتياز، ويرتبط مشرتي إىل

 .(Package Concept)الِحزَم  لنظام وفًقا وذلك

دات دوافع تفرسِّ  التي النظريات من العديد وتوجد ع ومحدِّ  :منها االمتياز؛ حقوق خالل من التوسُّ

 الدولية أو املحلية األسواق يف مستفيد عن يبحث االمتياز مانح أن عىل تعتمد التي( املوارد ندرة) نظرية ـ

 & Elango)(البرشية واملوارد املال، ورأس املعرفة، :مثل) االمتياز لنشاط األساسية املوارد يف وفرةً  ميتلك

Fried, 1997). 

زات عىل تركز التي( الوكالة) نظرية ـ  تكاليف خفض إىل تهُدف والتي االمتياز، بنشاط املرتبطة املحفِّ

 من االنتهازية السلوكيات مواجهة وأساليب الرقابة، أساليب :مثل) النشاط أخالقيات وضامن العمليات

 .(Shane, 1996)االمتياز(  مشرتي قبل

 ؛(Licensing)  الرتاخيص وعقود (Franchising) االمتياز عقود بني القانونية الناحية من كبري تداخل ويوجد

ن كلَي هام إنَّ  حيث  باستخدام( الحق هذا من مستفيد) أخر لطرف( َحق مانِح) جانٍب  من السامح يتضمَّ

 فعقود وبالتايل عليه، متفق عائد مقابل( إدارية خربة - فنية معرفة - تجارية عالمة) فكرية ممتلكات

 عىل والرقابة السيطرة درجة يف تتمثل الرئيسة االختالف نقطة لكنَّ  االمتياز، أشكال أحد تَُعدُّ  الرتاخيص

 ميتلك فال ،(الرتاخيص) حالة يف عنها( االمتياز) حالة يف والرقابة السيطرة تزداد حيث األنشطة؛

 تكون االمتياز كام عكس والتسويق التوزيع خطط عىل أو األنشطة عىل تشغيلية رقابة  Licensorاملرخِّص

 أنظمة إىل ومتتد االمتياز حالة يف تتَِّسع بينام باملنتج، وترتبط جًدا، محدودة الرتاخيص حالة يف التدريب برامج

ن كذلك دورية، بصورة وتتم التشغيل  بجانب التعاقد بداية يف أويلي  مبلغ بدفع االلتزام االمتياز عقود تتضمَّ

 االلتزام بدون الدوري العائد عىل تقترص التي الرتاخيص عقود عن يختلف وهذا عليه، متفق دوري عائد

 .(1993 الصغري، ؛1992 ماجد،) التعاقد بداية يف أولية مببالغ

  االمتياز حقوق أنواع

  :أهمها من االمتياز، حقوق أنواع من العديد توجد
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 التجاري االمتياز عىل الحاصلني إىل وبيعها السلعة بتصنيع االمتياز مانح يقوم حيث :التوزيعي االمتياز ـ

 األمثلة ومن باملانح، الخاصة التجارية العالمة تحت وذلك املستهلكني، ايل البيع بأنفسهم يتولون والذين

 .(Steinberg, 1994)السيارات  وبائعي الوقود تعبئة محطات االمتياز من النوع هذا عىل

 تحت وبيعها ةالسلع تصنيع حق( املستفيد) األخر للطرف االمتياز مانح يعطي حيث :التصنيعي االمتياز ـ

 التقنيات أو املواصفات أو األولية املواد استخدام ومع االمتياز، مبانح الخاصة التجارية العالمة اسم

واألدوية  والرشاب الغذاء صناعات يف االمتياز من النوع هذا ويُكرث ،(االمتياز مانح) باملرخص الخاصة

(Burton et al, 2000).  

 الخاص النظام أو العمل طريقة باستعامل الرتخيص مبوجبه ويتم (:العمل صيغة) النشاط منوذج امتياز ـ

 وبهذا االمتياز، حق محل الخدمة أو السلعة ببيع الحق اعطاء عيل فقط الرتكيز من بدالً االمتياز مبانح

 العالمة سما تحت لالتجار تؤهله رخصة التجاري االمتياز عيل الحاصل مينح االمتياز من الشكل هذا فإن

 برامج إيل باإلضافة املنشأة، وتشغيل بإدارة املتعلقة الكلية الخطة من مستفيًدا االمتياز ملانح التجارية

 حقوق أنواع أكرث الشكل هذا ويعد مسبًقا، تحديدها يتم رسوم مقابل وذلك الالزمة، واملساعدة التدريب

 ;Falbe & Dandridge, 1992)  التجزئة تجارة مجال يف وخاصة العاملية األسواق يف انتشارا االمتياز

Alon, 1999). 

دات عدة تحديد تمَّ  آسيا، رشق يف االمتياز أنشطة حنجا  عوامل عن (Linquist, 1996) دراسة يف  رئيسة محدِّ

 التنفيذية والقوة الحدود، عرب اإلدارة عىل القدرة :هي ،بأنشطة االمتياز املرتبطة املخاطر تقليل عىل تساعد

 .التأكُّد عدم وإدارة الثقايف، والتكيُّف للعقود،

 لضامن الالزمة والقدرات الطاقات من نوعني وجود عىل (Shane,1996; Kedia et al., 1994) من كل   ويؤكد

 وترتبط التأكُّد، عدم وإدارة األطراف، بني للعالقات اإلدارية الكفاءة مستوى :هي االمتياز، أنشطة حنجا 

 االمتياز حق صاحب من كلي  لدى الريادي الفكر مبستوى االمتياز ألنشطة والرقابية االدارية الكفاءات

 .(Ketchen et al., 2011)منه  واملستفيد

دات ثالثة وجود عىل (Aydin and Kacker, 1990) ويؤكِّد  لضامن االعتبار يف أخذها يجب رئيسة محدِّ

 :وهي األجنبية، األسواق يف االمتياز بأنشطة الخاص القرار نجاح

ة البيئة تقييم ـ  - الثقافية االختالفات - السوقية الفرص - السوق خطر) ضوء يف املضيفة للدولة العامَّ

 .(والقوانني الترشيعات

 والتشغيل الخدمة، أو املنتج مفهوم: مثل) معينة ملقاييس وفًقا االمتياز حقوق بنظام الخاصة البيئة تقييم ـ

 .(التوريد سلسلة وإدارة التحتية، البنية ومعايري املادية، والبيئة واملوقع العاملني، اختيار ومعايري واإلدارة،



 ....... د. جيهان عمر تقييم عوامل النجاح الحرجة ألنشطة االمتياز )الفرنشايز( وعالقتها بإدارة عدم التأكد البيئي 
 

 
34 

 رأس احتياجات: مثل) معينة لعوامل وفًقا الدولية األسواق يف املتاحة للفرص واملايل اإلسرتاتيجي التقييم ـ

 طويلة لفرتة البقاء عىل القدرة ومدى ،االستثامر عىل والعائد وحدة، كل مستوى عىل والربحية املال،

 .(االمتياز حقوق بنظام

 ضبط :هي ودوليًا محليًا االمتياز سالسل نجاح عوامل أهم أنَّ  إىل (Andersen, 1996) دراسة وأشارت

دات االمتياز، سالسل ورقابة االمتياز، مشرتي واختيار الجودة،  السوقية، الفرص وتحديد القانونية، واملحدِّ

 .الثقايف والتكيُّف

دات تلعب كذلك  التكنولوجية الوسائل تساعد حيث االمتياز؛ أنشطة نجاح يف مهاًم  دورًا التكنولوجية املحدِّ

 العمالء، :مثل) االمتياز أطراف بني العالقة جودة وتحسني التجارية العالمة إدارة فاعلية زيادة عىل الحديثة

  .(Mohr and Batsakis, 2014) (االمتياز ومشرتي واملوظفني،

7 
ل ميكن السابقة األدبيات ضوء يف دات عدة إىل التوصُّ  ألنشطة الحرجة النجاح عوامل من اعتبارها ميكن محدِّ

 تساعد كام االمتياز، أطراف بني العالقات جودة وزيادة األنشطة إدارة فاعلية زيادة يف تساعد حيث االمتياز؛

ن ومتقلبة؛ مختلفة بيئات يف بالعمل املرتبطة التأكُّد عدم حالة مواجهة يف دات: وتتضمَّ  اإلدارية املحدِّ

دات الريادي، والفكر والرقابية، دات الثقايف، والتكيُّف القانونية، واملحدِّ  التايل والشكل التكنولوجية، واملحدِّ

ات الرئيس املستقل واملتغريِّ  البحث منوذج يوضح 1 رقم  والعالقة التابع واملتغريِّ  الفرعية املستقلة واملتغريِّ

 .بينهام

 

 

 

 

 

 
 

 

ات البحث منوذج :1 شكل  بينها والعالقات والتابعة املستقلة واملتغريِّ

ات هذه مناقشة يتم سوف ييل، وفيام  :الصلة ذات األدبيات ضوء يف تفصيلية بصورة املتغريِّ

 

 

 عوامل النجاح الحرجة ألنشطة االمتياز 

 املحددات اإلدارية والرقابية 

 الفكر الريادي

 املحددات القانونية 

 التكيف الثقايف 

 املحددات التكنولوجية 

 

 إدارة عدم التأكد البيئي

 مواجهة الخطر السيايس

 التحوط ضد املخاطر االقتصادية 

 مواجهة املخاطر القانونية 

 مواجهة املخاطر الثقافية 

 مواجهة املخاطر املالية

 

 املتغري التابع املتغري املستقل
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دات   والرقابية اإلدارية املحدِّ

 الحرجة النجاح عوامل أهم من عليها والرقابة االمتياز أنشطة إدارة عىل االمتياز حق صاحب قدرة تَُعدُّ 

(Castilla & Mejías, 1998; Combs & Castrogiovanni, 1994)دات ؛ : مثل) والرقابية اإلدارية فاملحدِّ

 محليًا املواقع إلدارة الالزمة التسهيالت وتقديم املستمرة، واملراجعة واإلرشاف، للرقابة كافية موارد توافر

 تساعد( االمتياز ملشرتي املستمر والتدريب السالسل، مشرتي مع املستمر املعلومات وتبادل والتواصل ودوليًا،

 .االمتياز أطراف بني العالقة إدارة يف التأكُّد عدم مستوى وتقليل االمتياز أنشطة أداء جودة ضامن عىل

دات وترتبط  يتمتعون الرشكاء الذين أو املستفيدين اختيار يف االمتياز صاحب بكفاءة والرقابية اإلدارية املحدِّ

 الرَُّؤى تشارك يساعد كام األطراف، بني األجل طويلة العالقات عىل والتأكيد عالية، وريادية مالية بقدرات

 تكلفتها وارتفاع الرقابة بصعوبة الخاصة املشكالت تجنُّب عىل منه واملستفيد االمتياز صاحب بني واألهداف

 ,Jambulingam & Nevin, 1999; Hoffman & Preble) الطرفني بني الخطر تقدير اختالف وكذلك

 وال واألنظمة، والعمليات لإلجراءات وفًقا تتم بحيث الرقابة لعملية خاصة معايري توافر من والبُدَّ  ،(2004

 Shane, 1996; Quinn) الفرص اقتناص عىل( االمتياز مشرتي) اآلَخر الطرف قدرة من تقلل مشكالت تسبِّب

& Doherty, 2000). 

  الريادي الفكر

 االمتياز حق منح خالل من ينمو ثم النشاط يبدأ الريادية؛ حيث بالشخصية االمتياز حق صاحب يتميَّز

متعددة  جغرافية مواقع يف أخرى ألطراف به الخاصة واإلسرتاتيجيات واآلليات املفاهيم الستخدام

(Kaufmann & Dant, 1999)البرشية املوارد منظور من رياديًا عمالً االمتياز سلسلة بناء مجرد يَُعدُّ  لذلك ؛ 

 .(Stanworth et al., 2003; Hoy & Shane, 1998) امللكية منط ومنظور املايل واملنظور

ع إسرتاتيجيًا قرارًا يتخذ ثم املرشوع يبدأ االمتياز مالك أنَّ  (Hoy, 2008) ويرى  سالسل خالل من بالتوسُّ

م متميزًا شيئًا متتلك املنظمة أنَّ  إىل يشري ضمنيًا القرار وهذا االمتياز،  ،(قيمة أو خدمة أو منتج) لألسواق يقدَّ

ع بقرار املرتبط الخطر يتقبَّل حيث أعامل؛ رائد الريادي املنظور من فهو وبالتايل  ,.Ketchen et al) التوسُّ

2011). 

 مواصفات ميتلك ال أنه الباحثني من العديد فرَيى( االمتياز حق من املستفيد) األخر بالطرف يتعلق فيام أما

 .(Clarkin & Rosa, 2005; Hoy, 2008; Ketchen et al., 2011; Dada et al., 2012) الريادية الشخصية

 يتعلق فيام منخفض مستوى لديه يكون ما عادةً  االمتياز مشرتي أنَّ  إىل (Withane, 1991) دراسة وأشارت

 ;Anderson et al., 1992; Ketchen et al., 2011) أخرى دراسات وأكََّدت الريادية، الشخصية مبكونات

Paswan & Johns, 2007; Weaven et al., 2009) ليس( االمتياز مشرتي) االمتياز من املستفيد أنَّ  عىل 

 ولكن اإلرشافية، أو القدرات الذات إثبات أو لإلنجاز الحافز نفس ميتلك ال ألنه الحقيقي باملعنى أعامل رائدَ 

 .ملحوظة بصورة املوظف خصائص لديه تتوافر



 ....... د. جيهان عمر تقييم عوامل النجاح الحرجة ألنشطة االمتياز )الفرنشايز( وعالقتها بإدارة عدم التأكد البيئي 
 

 
36 

ه عىل (Falbe et al., 1998)ويؤكد   وذلك أعامل؛ روادَ  وليس مديرين اختيار إىل االمتياز حقوق أصحاب توجُّ

 قبل من عليه متفق غري تغيري أيِّ  من وأنشطتهم أعاملهم ولحامية النشاط، عىل سيطرتهم ضامن بهدف

 .االمتياز مشرتي

 مانح من كلي  لدى الريادي الفكر خصائص توافر أهمية عىل الدراسات من العديد أكََّدت السياق، هذا يف

دات منه واملستفيد االمتياز  & Cromie, 2000; Lee)الطرفني  رضاء مستوى وزيادة النشاط لنجاح كمحدِّ

Tsang, 2001). 

  :ييل ما عليها الرتكيز تم التي الريادية الخصائص أهم من وكان

 األهداف لتحقيق الالزمة الجهود جميع وبذل املصاعب عىل التغلب خالل من: اإلنجاز إىل الحاجة ـ

 . (Tajeddini & Mueller, 2009) بتفوق

دات القيود عىل التغلُّب إىل الريادي الشخص مييل حيث: االستقاللية إىل الحاجة ـ  ويفضل البيئية، واملحدِّ

 & Rauch)املرشفني رقابة عن بعيًدا والخطط األهداف ووضع مستقلَّة بصورة القرارات واتخاذ العمل

Frese, 2007). 

 مشرتي إنَّ  حيث مرتابطة؛ غري أشياء وتجميع ومفيدة جديدة أفكار تقديم خالل من: االبتكار إىل امليل ـ

 Bürkle) والبيئة العمالء باحتياجات علمهم إىل باإلضافة لديهم مألوفة مناطق يف يعملون عادةً  االمتياز

& Posselt, 2008; Ko & Butler, 2007). 

 الشخص ميتلك حيث املحيطة؛ األحداث يف التأثري عىل بقدرته الشخص إحساس مدى هي :الذاتية الرقابة ـ

 (الحظ - القدر) الخارجية الظروف عن بعيًدا األحداث يف التحكم عىل بالقدرة اإلحساس الريادي

(Shane et al., 2003; Gürol & Atsan, 2006; Wei & Ishmail, 2008) . 

 لتقبُّل ميالً أكرث الريادية الشخصية أن عىل الدراسات من العديد أكََّدت حيث: املحسوبة املخاطر تقبُّل ـ

 Gürol) التقليدي املدير شخصية عن الشخصية هذه مييِّز ما وهذا والخسائر، باألرباح املرتبطة املخاطرة

& Atsan, 2006; Kirby, 2004). 

دات   القانونية املحدِّ

دات تعربِّ   االمتياز، أنشطة بتنظيم الخاصة والقوانني بالترشيعات ترتبط التي العوامل عن القانونية املحدِّ

صني بقانونيِّني االستعانة رضورة خالل من وذلك  عملية إدارة يف للمساعدة االمتياز سالسل عقود يف متخصِّ

 .(Karuppur, 2002) التعاقد ورشوط التفاوض

 والدول األم الدولة يف السالسل بإدارة املرتبطة والقوانني للترشيعات الكافية بالدراسة االهتامم من البُدَّ  كذلك

املنازعات،  لفض املستخدمة واألساليب التحكيم، تفاصيل تحديد: منها جوانب، بعدة يتعلق فيام املضيفة

 .(Rubin, 1978; Kalnins, 2005) األموال حركة عىل القانونية بالنشاط، والقيود املرتبطة والقوانني
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 واحدةً  االمتياز مشرتي جانب من االمتياز حق لصاحب الفكرية املمتلكات بحامية املرتبطة املشكالت وتَُعدُّ 

 التدابري كافة اتخاذ يتطلَّب مام والدولية املحلية االمتياز أنشطة تواجه التي القانونية املخاطر أهم من

 االنتهازية الترصُّفات من وغريها التجارية العالمة استغالل سوء احتاملية ملواجهة الالزمة القانونية واإلجراءات

 .(Rubin, 1978; Kalnins, 2005) االمتياز مستفيدي من

  الثقايف التكيُّف

 يضيف مام والجامعات األفراد بني مُييِّز الذي التفكري منط عىل والديانة واللغة والتقاليد العادات اختالف يؤثِّر

 ,Slangen & Tulder) املختلفة األسواق يف االمتياز بأنشطة املرتبطة واملخاطرة التعقيد مستوى من مزيًدا

 بالدولة الخاصة والنامذج اإلسرتاتيجيات نفس تكرار يصعب الثقافية االختالفات نطاق اتساع فََمع ؛(2009

ل املضيفة لذلك الدول يف األم  دميوغرافية وعوامل ثقافات ذات ُدَول يف االمتياز حقوق إنشاء يف البدء يُفضَّ

 من تَُعدُّ  النظام خالل من الثقافية االختالفات إدارة عىل فالقدرة ؛(Altinay & Brookes, 2012) متشابهة

 مستقلة مراكز خالل من تقدم الخدمات من العديد ألنَّ  ودوليًا محليًا االمتياز لسالسل الحرجة النجاح عوامل

 مشكلة تنشأ وبالتايل االمتياز، لصاحب الرئيس املقر عن جغرافيًا تبُعد التي املنافذ من شبكة وجود يعني مام

 ,Norton) الخدمة نظام مركزية عدم ضوء يف االمتياز مشرتي سلوكيات عن كافية معلومات توافر عدم

1988; Yaminand & Golesorkhi, 2010).  

د  اإلطار هذا يف ةَ  (Hofstede, 1991; Hofstede, 2001)حدَّ  يجب الدول بني الثقافية لالختالفات محاور عدَّ

 التأكُّد، والفردية عدم مع والتعامل التأثري، أو القوة مصادر: هي الدولية، األنشطة إدارة عند االعتبار يف أخذها

 .التحفيز وأسس القرارات، اتخاذ وأسس الجامعية، مقابل

 الحرجة النجاح عوامل كأحد الثقايف التكيُّف عملية تحسني عىل تساعد التي املامرسات من العديد ويوجد

د منوذج وضع :منها االمتياز، ألنشطة  املشرتين مع والتعاون السالسل، جميع يف يطبق والقيم للمامرسات موحَّ

 احتياجات مع يتوافق مبا واملنتجات النشاط مناذج عىل البسيطة التعديالت بعض إلجراء لالمتياز الرئيسيِّني

 االمتياز من املستفيدين بواسطة والنامذج املنتجات عىل تتم تعديالت أليِّ  واملتابعة والرقابة املضيفة، األسواق

 .(Kogut & Zander, 1993; Sarala & Vaara, 2010) والنزاهة الجودة لضامن

دات   التكنولوجية املحدِّ

 ضامن يف مهاًم  دورًا( االجتامعي التواصل ووسائل اإلنرتنت شبكات) الحديثة التكنولوجية التقنيات تلَعب

 لصاحب مهاًم  أصالً تعد التي التجارية العالمة إدارة عىل التقنيات هذه تساعد حيث االمتياز؛ أنشطة نجاح

 املستفيد من عليه الحصول يتم الذي املقابل يف ، وتؤثِّرKnow-Howالكيفية  بإدارة معرفة وترتبط االمتياز

  .(Dant & Kaufmann, 2003) االمتياز لنظام التابعة الوحدات عدد يف االمتياز، وكذلك من

 جذب يف منه واملستفيد االمتياز صاحب بني والتنسيق التعاون عملية تفعيل التجارية العالمة إدارة ويتطلَّب

دات أهمية تتأكَّد وبالتايل ،(Claussen et al., 2016) الحديثة التكنولوجيا باستخدام العمالء  املحدِّ
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 االمتياز، من واملستفيد االمتياز، صاحب: مثل) املختلفة االمتياز أطراف بني العالقة إدارة يف التكنولوجية

 تطوير خالل من العالمة بناء تدعيم يف وكذلك ،(واملجتمع اإلعالم، ووسائل واملوردين، والعاملني، والعمالء،

 الوسائل باستخدام للعالمة العميل والء تقوية ثم ومن ،(Brand Communities) العالمة مجتمع

 واملدوَّنات االفرتايض، والتسوُّق االجتامعي، التواصل وشبكات اإللكرتونية، اإلعالنات: مثل) اإللكرتونية

(Hennig et al., 2010)، التواصل، إسرتاتيجيات يف جذريًا تغيريًا التكنولوجية التقنيات هذه أحدثَت وقد 

 .(Thomson & Sinha, 2008; McAlexander, 2003) الجديدة واملنتجات األفكار تطوير يف وساَعَدت

 استجابة زيادة يف( مثالً اإللكرتوين التواصل وسائل) الحديثة جيالو التكنو  دور إىل (Kaplan, 2012) أشار لقد

 أهمية عىل الدراسات من العديد أكََّدت االمتياز، كام صاحب ملتطلبات وإذعانهم االمتياز من املستفيدين

 لألنشطة التجارية العالمة وبناء التسوُّق أنشطة إدارة يف االجتامعي التواصل وشبكات االفرتاضية املجتمعات

 - العمالء) الصلة ذات األطراف جميع مع االتصاالت نطاق لتوسيع يحتاجها االمتياز حق الدولية؛ فصاحب

 ,Eccleston & Griseri, 2008; Madhavaram & Appan)(االمتياز حق من املستفيدين - املوظفني

2010; Kaplan & Haenlein, 2010; Goldenberg et al., 2009)، دات وتلعب  كََخَصائص مختلفة محدِّ

 اإلفصاح) الصفحة محتوى معايري وكذلك املصلحة، أصحاب مع للتواصل املطبقني بواسطة املستخدم الربوفايل

 االمتياز أطراف بني التواصل عملية تفعيل يف مهاًم  دورًا( الصفحة يةوجاذب املعلومات، وتحويل املنظمة، عن

 ,Waters)االمتياز ألنشطة املتوقعة التكنولوجية املخاطر مستوى من والتقليل التجارية العالمة وتدعيم

2009) . 

  البيئي التأكُّد عدم إدارة

 قرار أو ما لفعل املتالحقة بالنتائج التنبؤ عىل القدرة بعدم االمتياز ألنشطة البيئي التأكُّد عدم حالة ترتبط

 البيئي التأكُّد عدم بحالة املرتبط الخطر تقييم ويساعد املنظمة، وأهداف أرباح عىل معنوي تأثري له ما

ع أو بالدخول املرتبطة القرارات اتخاذ عىل االمتياز حقوق أصحاب  . (Alon, 2012)املضيفة  الدول يف التوسُّ

 عليها ركزت التي البيئية التهديدات أهم من واالقتصادية السياسية باملخاطر املرتبط البيئي التأكُّد عدم ويعد

 املختلفة األحداث من مبجموعة واالقتصادي السيايس املناخ يرتبط ما فَعادة االمتياز؛ أنشطة إطار يف األدبيات

 وإجراءات الرضيبية، السياسات :مثل) السياسية فالعوامل االستثامر؛ قرار اتخاذ يف تؤثِّر والتي املرتابطة

 االقتصادية البيئة يف عنيًفا تغيريًا تسبب قد( والثورات واالضطرابات املسلحة، والرصاعات والتأميم، املصادرة،

 وتخفيض واملقاطعات، واالضطرابات والتعرث، األجنبي، املال رأس وهجرة االقتصادي، االستقرار عدم :مثل)

 ;Wanand Hoskisson, 2003)والدولية املحلية االمتياز أنشطة عىل سلبًا ينعكس مام (العملة قيمة

Aydin & Kacker, 1990 ; Dant, 2008). 

 األم الدولة من كل عىل والسياسية واالقتصادية املالية العوامل تأثري عىل الدراسات من العديد ركزت وقد

ع قرار اتخاذ يف املضيفة والدول  Child)ويؤكِّد ،(Alon & Welsh, 2001) االمتياز حقوق خالل من التوسُّ

& Marinova, 2014) دات السيايس واالستقرار املؤسيس النضج فحص رضورة عىل  أساسية كمحدِّ
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ع، إلسرتاتيجيات  باملخاطر املرتبطة التأكُّد عدم حالة إدارة رضورة إىل  (Melo et al., 2015)ويشري التوسُّ

 مبامرسات الرتباطها والتهديدات املخاطر من مزيًدا والترشيعات القوانني تسبِّب فقد والقانونية؛ الترشيعية

 حقوق حامية وضعف األم، الدولة إىل األرباح تحويل عىل والقيود واإلدارة، امللكية عىل القيود: مثل) عديدة

 .(العمالت وتحويل بالرضائب يتعلق فيام التمييزية والقوانني املليكة،

 ال حيث االمتياز؛ لسالسل بالنسبة التعقيد من مزيد إىل االجنبية األسواق يف الثقافات اختالف يؤدِّي كذلك

 آليات :مثل) مجاالت عدة عىل تؤثِّر أيًضا لكنها للتعاقد، الالزمة التفاوض عملية عىل فقط االختالفات تؤثِّر

دة النجاح فمعايري ؛(االمتياز نظام وشكل واختيار، العاملني استقطاب  يصُعب األم الدولة يف املطبقة املوحَّ

هة والقواعد والعمليات األسس يف النظر إعادة يتطلب مام املضيقة الدول يف تطبيقها إعادة  لسلوكيات املوجِّ

 .(Liu & Almor 2016)األفراد 

 ميكن التي واألسس باملبادئ اهتمت التي النظريات من العديد توجد البيئي التأكُّد عدم إدارة سياق ويف

ع مخاطر لتقليل عليها االعتامد  (Fisch, 2008) الواقعية الخيارات كنظرية لألنشطة والدويل املحيل التوسُّ

 . (Lou & Rui, 2009)التنظيمية الرباعة ونظرية (Wan & Hoskisson, 2003) البيئي السخاء ونظرية

 حالة يف املايل االستثامر قرارات تتِخذ أن للمنظامت ميكن كيف لتفسري تُستَخَدم الواقعية الخيارات نظرية إنَّ 

د خيار الختيار الحق امتالك خالل من التأكُّد عدم ع – التأجيل) محدَّ ( إنهاء - التوقُّف – التعاقد - التوسُّ

 .(Li & Li, 2010) الخيار ذلك بتنفيذ التزام بدون

 هذه أن أي   البيئي، التأكُّد عدم لحالة وفًقا االستثامر خفض أو بزيادة للمنظامت الواقعية الخيارات وتسمح

ع التي فالرشكات أسايس؛ كَُمكوِّن التوقيت االعتبار يف تأخذ النظرية ل قد دوليًا او محليًا تتوسَّ  خيار تفضِّ

ل أو ما لسوق بالنسب التأجيل  . (Fisch, 2008)املحيطة  للظروف وفًقا الدخول طريقة تُعدِّ

 عىل يتوقف املنظمة نجاح فإنَّ   Organizational Ambidexterityالتنظيمية الرباعة لنظرية وفًقا أما

 هذه وتساعد ،(Duncan, 1976) واالستغالل كاالكتشاف املتناقضة املفاهيم بعض مع التعامل عىل القدرة

ع بني الجمع عىل املنظمة النظرية  ذلك ويتم متعارضة، كخيارات معهام التعامل وليس ودوليًا محليًا التوسُّ

 منافذ فتح) السوق واستغالل( االمتياز لرشاء رشكاء عن البحث) السوق اكتشاف بني التوازن خالل من

 السخاء مستوى ارتفاع فََمع األم؛ بالدولة البيئي السخاء مستوى االعتبار يف أخًذا( األسواق هذه يف للمنظمة

ل( القومي الناتج وارتفاع العاملة، ووفرة املوارد، وفرة) األم للدولة البيئي ع الرشكات تفضِّ  ومع محليًا، التوسُّ

ل سوف املضيفة الدولة لصالح نسبيي  بيئي سخاء وجود ع املنظمة تفضِّ  & Sorenson) الدويل التوسُّ

Sorensen, 2001; Im & Rai, 2008). 

  البيئي التأكُّد عدم حالة وإدارة االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل بني العالقة

دات تساعد  خالل من االمتياز، بأنشطة املرتبطة البيئي التأكُّد عدم حالة إدارة يف والرقابية اإلدارية املحدِّ

ع االمتياز رشكاء اختيار حسن  يف وذلك االمتياز، حق صاحب جانب من واإلرشاف الرقابة نطاق يف والتوسُّ
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دة وأنظمة معايري ضوء  واتخاذ املحيطة للتغريات االستجابة رسعة يف وتساعد األداء جودة تضمن محدَّ

دات تؤثِّر كام ،(Aliouche & Schlentrich, 2011) الالزمة التصحيحية اإلجراءات  والتي الريادي الفكر محدِّ

 املتوقَّعة االقتصادية املخاطر حجم تقليل يف املحسوبة املخاطرة وتقبل واالستقاللية اإلنجاز يف بالرغبة ترتبط

ع خالل من االمتياز ألنشطة  Clarkin) (الحقيقية الخيارات) االقتصادي التحوُّط أساليب استخدام يف التوسُّ

& Rosa, 2005). 

دات تلَعب السياق، هذا يف نه وما القانونية املحدِّ  وعقوبات تحفيزية وإجراءات وقواعد ترشيعات من تتضمَّ

 بحلصا الفكرية املمتلكات بحامية واملرتبطة املتوقَّعة القانونية املخاطر حجم تقليل يف مهاًم  دورًا مالية

 .(Fisch, 2008) االمتياز مشرتي جانب من االنتهازية السلوكيات وتجنُّب االمتياز حق

دات أهمية عىل (Kaplan & Haenlein, 2010) ويؤكِّد  زيادة يف الحديثة والتقنيات التكنولوجية املحدِّ

 املعلومات عىل الحصول ورسعة التجارية للعالمة الفعالة اإلدارة وضامن االمتياز أطراف بني االتصال جودة

 االمتياز كام بأنشطة املرتبطة البيئي التأكُّد عدم حالة تقليل وبالتايل ودقتها، املناسب الوقت يف املطلوبة

د منوذج وضع خالل من الثقايف التكيُّف يساعد  السامح مع السالسل جميع يف يطبق والقيم للمامرسات موحَّ

 االمتياز أطراف بني والتنسيق التعاون مستوى زيادة يف املختلفة األسواق الحتياجات وفًقا التعديالت ببعض

 املختلفة األسواق بني واملامرسات الثقافات اختالف إىل تعود التي والخالفات الرصاعات من العديد وتجنُّب

(Liu and Almor, 2016) . 

8

 ويبلغ ،(الفرنشايز) االمتياز حقوق بنظام تعمل التي املرصية املرشوعات جميع يف البحث مجتمع يتمثَّل

 ومتثل عالمة، 800 حاليًا مرص يف( الفرنشايز) االمتياز حقوق بنظام تعمل التي التجارية العالمات عدد

 العالمات متثل االمتياز بينام بنظام التجارية العالمات إجاميل من %42 حوايل املرصية التجارية العالمات

 %.58 األجنبية

 مجال يف( وميبي) محالت سلسلة أول دخول مع 1973 عام مرص يف( الفرنشايز)االمتياز بنظام العمل بدأ لقد

 النظام، بهذا تعمل مرص يف رشكة أوَّل تَُعد والتي ،(أمريكانا) لرشكة بعد فيام تطوَّرَت والتي الجاهزة، الوجبات

 املحالت سالسل من العديد دخول مع العاملية املطاعم مجال يف وخاصة مرص يف الفرنشايز نظام تطور ثم

 .عالمة 15 حوايل إىل املطاعم مجال يف التجارية العالمات عدد ليصل( وبيتزا كنتاىك،) األمريكية

ر جنيه، مليار 80 حوايل مرص يف الفرنشايز مبجال االستثامرات إجاميل ويبلغ  السنوية املبيعات حجم ويُقدَّ

 من %49 حوايل التجزئة قطاع وميثل مبارشة، عمل فرصة ألف 800 من يقرب ما توفِّر جنيه مليار 12 بحوايل

 قطاع ميثل بينام الجلدية، واملصنوعات ماركت والهايرب األزياء مجاالت يف مرص يف الفرنشايز أنظمة إجاميل
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 الداخلية، التجارة تنمية جهاز) أخرى مجاالت عدة عىل (%28) النسبة باقي وتوزَّع ،%23 نسبة املطاعم

2018). 

ح موثَّقة بيانات أيِّ  توافر عدم مع وكذلك البحث، مجتمع حجم اتساع مع  االمتياز مرشوعات عَدد توضِّ

( امليرسة العيِّنة) أسلوب عىل االعتامد تم فقد والجهد؛ التكلفة معايري االعتبار يف وأخًذا مرص، يف( الفرنشايز)

 من املموَّلة املرصية الفرنشايز مرشوعات عىل البحث اقترص حيث املرصية، االمتياز مبرشوعات يتعلق فيام

ن كام لها، حرص لوجود الصغرية املرشوعات تنمية جهاز  شاركت التي املرصية االمتياز مرشوعات البحث تضمَّ

 بني الفرتة يف انعقد الذي أفريقيا وشامل األوسط للرشق للفرنشايز عرش السادس السنوي الدويل املعرض يف

 يف املشاركة املرصية الفرنشايز مرشوعات عينة 2 رقم الجدول ويوضح بالقاهرة،( 2018) نوفمرب 17-19

 .املختلفة للقطاعات وفًقا وتصنيفها البحث

 وفًقا العاملية االمتياز مرشوعات من عينة اختيار تم فقد مرص يف الدولية االمتياز بأنشطة يتعلق فيام أما

 ،(Ngechu, 2004) الفروع عدد وكذلك لها التابعة التجارية العالمات عدد عىل اعتامًدا النسبي للحجم

 واملنتجات املطاعم مجال يف( أمريكانا) رشكة عىل الدولية الفرنشايز بأنشطة يتعلق فيام البحث ركَّز وبالتايل

 املنتجات تصنيع مجال يف عالمة( 22) وحوايل املطاعم مجال يف تجارية عالمة( 16) قرابة تدير حيث الغذائية

 عالمة( 50) من يقرب ما تدير والتي التجزئة مجال يف الكويتية (الشايع) رشكة وتوزيعها وكذلك الغذائية

 انتشارًا األوسع العالمات عىل الرتكيز تم الخدمات بقطاع يتعلق مرص وفيام أنحاء جميع يف منترشة تجارية

 التجارة جهاز تنمية) 2 رقم الجدول من يتضح كام البدنية واللياقة التعليمية والخدمات االستشارات مجال يف

 .(2018 للفرنشايز، املرصية الجمعية؛ 2018 الداخلية،

نَت وقد  فيام أما املحيل، بالفرنشايز يتعلق فيام العليا اإلدارة وأعضاء املرشوعات أصحاب املعاينة وحدة تضمَّ

 لضامن وذلك نشاط، لكل الرئيسة باملقرَّات العليا اإلدارة أعضاء عىل الرتكيز تم فقد الدولية باألنشطة يتعلق

 البحث مفردات لجميع الشامل الحرص أسلوب استخدام تم وقد املشكلة، أبعاد عن كافية معلومات توافر

 عدد توزيع تم لذلك مفردة؛( 350) البحث ملفردات اإلجاميل العدد وبلغ املشاركة، املرشوعات جميع يف

 االجتامعي الصندوق) الصغرية املرشوعات تنمية وجهاز املرصية الفرنشايز جمعية مع بالتنسيق قامئة( 350)

بها  الخاصة البيانات اكتامل لعدم( 10) عدد استبعاد وتم قامئة،( 335) عدد تجميع وتم ،(سابًقا للتنمية

 .4و 3 رقم الجدولني من يتضح كام اإلحصايئ للتحليل صالحة قامئة( 325) عدد تجميع تم وبالتايل
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 االمتياز ونوع للنشاط وفًقا والدولية املرصية االمتياز مرشوعات عينة :2 جدول

 عينة مرشوعات االمتياز املرصية
 الخدمات الصناعة التجزئة املطاعم

 العالمة
نوع 
 االمتياز

 العالمة
نوع 
 االمتياز

 صناعة
نوع 
 االمتياز

 العالمة
نوع 
 االمتياز

 وافل ميكر
منوذج 
 نشاط

 مالبس-فانليا
منوذج 
 نشاط

بايونريز للتعبئة 
 والتغليف

 صناعي
-سامرت فيجن 
تدريب 
 واستشارات

منوذج 
 نشاط

فيش 
 ماركت

منوذج 
 نشاط

-تاون تيم
 مالبس

منوذج 
 نشاط

الرشكة العاملية 
-الزراعية للتنمية

 فرم فريتس
 صناعي

مجمع -خدمايت 
 خدمات

منوذج 
 نشاط

شاورمة 
 الريم

منوذج 
 نشاط

 -فابلوس
 مالبس

منوذج 
 نشاط

 -سويتكو
 بروسلني

 صناعي
 النيل-فودافون

 خدمات تك
 املحمول

منوذج 
 نشاط

بطاطس 
 وزالبيا

منوذج 
 نشاط

-دراك ستور
 أحذية

منوذج 
 نشاط

-مرص اكسجني
 كريم آيس تصنيع

 وحلويات
 صناعي

-اتصاالت
 خدمات املحمول

منوذج 
 نشاط

مطاعم 
باب 
 الحديد

منوذج 
 نشاط

 مالبس–بونزا 
منوذج 
 نشاط

دواجن عالء 
الدين للصناعات 

 الغذائية
 صناعي

 تحويل-جاز كار
 ازغلل السيارات

 الطبيعى

منوذج 
 نشاط

-املاليك
منتجات 
 البان

منوذج 
 نشاط

النيل 
ملرشوعات 

توزيع -التجارة
 كاوتش

منوذج 
 نشاط

 برناسوس
 للصناعة

 ادوات -والتجارة
 وأجهزة كتابية

 مساحة

 صناعي
حجازى 

لالستشارات 
 القانونية

منوذج 
 نشاط

مطاعم 
 بسمتو

منوذج 
 نشاط

-مكتبات ألف
 بيع كتب

منوذج 
 نشاط

 العربية الرشكة
 للورقيات

 فريش-والصناعة
 صناعي

جوجرين 
استشارات 
 عقارية

منوذج 
 نشاط

 عينة مرشوعات الفرنشايز الدولية
 خدمي صناعي تجزئة 

 عالمة
نوع 
 االمتياز

 عالمة
نوع 
 االمتياز

 عالمة
نوع 
 االمتياز

 عالمة
نوع 
 االمتياز

 بيتزاهت
منوذج 
 نشاط

 إتش آند إم
منوذج 
 نشاط

 صناعي أمريكانا كيك

 آند ماث كومن
 مهارات -ريدينج
 والرياضة القراءة

 لالطفال

منوذج 
 نشاط

 تكا
منوذج 
 نشاط

 دبنهامز
منوذج 
 نشاط

 صناعي أمريكانا لحوم
 -جولدن جيم
 اللياقة البدنية

منوذج 
 نشاط

 باسكن
منوذج 
 نشاط

 نكست
منوذج 
 نشاط

 صناعي أمريكانا بيكريز
إمناء املستقبل 
 لالستشارات

منوذج 
 نشاط

 فرايديز
منوذج 
 نشاط

 بايليس
منوذج 
 نشاط

أمريكانا لألعذية 
 املعلبة

 صناعي
 -إي بالنيت 

 خدمات تعليمية
منوذج 
 نشاط
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 ماكدونادز
منوذج 
 نشاط

ذي بودي 
 شوب

منوذج 
 نشاط

 -إيه يب يس
تجهيزات محالت 

 وفنادق
 صناعي

-رمياكس
استشارات 
 عقارية

منوذج 
 نشاط

 

 ونوع النشاطالرشكة مانحة االمتياز  لجنسيةعة وفًقا عة واملجمَّ قوائم االستقصاء املوزَّ  :3 جدول

 دويل محيل 
 القطاع        

 عدد القوائم 
125  200 - 

 - خدمي صناعة مطاعم تجزئة خدمي صناعة مطاعم تجزئة
 350 20 30 55 105 15 25 30 70 املوزَّعة
عة  335 20 30 55 100 15 20 30 65 املجمَّ

 10 1 1 1 2 2 3 - - املُستبعدة
 325 19 29 54 98 13 17 30 65 الصالح للتحليل

 

 : توزيع املفردات وفًقا لنوع االمتياز وجنسية الرشكة مانحة االمتياز4جدول 

 دويل محيل نوع االمتياز

 171 108 منوذج نشاط

 29 17 صناعي

 200 125 اإلجاميل
 

 الخمسة بأبعاده( االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل) الرئيس املستقل املتغريِّ  قياس يف االعتامد تم

دات) دات الريادي، والفكر والرقابية، اإلدارية املحدِّ دات الثقايف، والتكيُّف القانونية، واملحدِّ  واملحدِّ

ة عىل( التكنولوجية  ,Linquist, 1996; Shane): منها البحث، مبوضوع الصلة ذات ودراسات أدبيات عدَّ

1996a; Aydin & Kacker, 1990; Andersen, 1990;  Hoffmaand, 2004; Hoy, 2008; Ketchen et 

al., 2011; Rodrıguez, et al., 2005; Altinay & 2005; Rauline, 2010).  َّالعبارات خالل من القياس وتم 

دات تقيس( 5 - 1) من فالعبارات االستقصاء؛ بقامئة( 26 - 1) من  6) من والعبارات والرقابية، اإلدارية املحدِّ

دات تقيس( 16 - 12) من والعبارات الريادي، الفكر تقيس( 11 - ( 21 - 17) من والعبارات القانونية، املحدِّ

دات تقيس( 26 - 22) من والعبارات الثقايف، التكيُّف تقيس  .التكنولوجية املحدِّ

 عدة عىل اعتامًدا القياس مؤرشات تحديد تم فقد( البيئي التأكُّد عدم إدارة) التابع باملتغريِّ  يتعلَّق فيام أما

 من فالعبارات .(Melo et al., 2015; Fisch, 2008; Lou & Rui, 2009; Li & Li, 2010): منها دراسات،

 والتقلبات السياسية املخاطر مواجهة يف النجاح ضوء يف البيئي التأكُّد عدم إدارة مؤرشات تقيس( 8 - 1)

 .الثقافية واالختالفات املايل والتعرثُّ  القانونية والتهديدات االقتصادية

 باختيار البحث أفراد قيام خالل من الخاميس ليكرت مقياس عىل املستقل للمتغريِّ  القياس يف االعتامد وتم

. (1) مطلًقا يُطبَّق ال إىل( 5) دامئًا بني ترتاوح مسافات خمس من مكوَّن ِفئَوي مقياس عىل الدرجات إحدى
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 عالية بدرجة موافق بني ترتاوح مسافات خمس من مكوَّن ِفئَوي مقياس استخدام تم فقد التابع املتغريِّ  أما

 اختبار خالل من املستخدمة املقاييس صالحية من التأكُّد تم وقد. (1) مطلًقا موافق غري إىل( 5) جًدا

 .التالية األجزاء يف يتضح سوف كام الصالحية، واختبار االعتامدية

 SPSS اإلحصائية الربامج ِحزَمة باستخدام البيانات لنوعية املناسبة اإلحصائية األساليب ببعض االستعانة تم

(Statistical Package for Social Sciences)، ن  مقاييس: ييل ما استخدامها تم التي األساليب وتتضمَّ

ح الحسايب الوسط يف ممثَّلَة املركزية النزعة ( كرونباخ ألفا) الثبات ومعامل املعياري، واالنحراف باألوزان املرجَّ

نة البنود بني الداخيل االتساق درجة لقياس ات املكوِّ  Factor Analysis العاميل والتحليل البحث، ملتغريِّ

ة Construct Validity يئالبنا  الصدق لقياس  ومعامل البحث، ملفاهيم املستخدمة املقاييس انتامء وصحَّ

ات بني وحجمه االرتباط اتجاه لقياس (Person Correlation Coefficient) بريسون ارتباط  املستقلة املتغريِّ

 مدى عىل للتعرُّف Simple Regression Analysis البسيط الخطي االنحدار وتحليل التابع، واملتغريِّ  الفرعية

ات إسهام  .التابع املتغريِّ  تباين يف الفرعية املستقلة املتغريِّ

9

  Validity Test الصدق اختبار

ات لقياس األسئلة من وممثل كاٍف  عدد وجود من التأكُّد إىل الصالحية اختبار يهدف  بالبحث، الخاصة املتغريِّ

 .  (Hair, 2010)البحث  محلِّ  املفاهيم متثيل يف املستخدمة املقاييس قدرة إىل تشري أنها أي  

صني بعض عىل توزيعها قبل القامئة عرض تم فقد Content Validity املحتوى بصدق يتعلق وفيام  املتخصِّ

 بهم الخاصة املقرتحات جميع أخذ تم وقد وشموليته، املحتوى وضوح من للتأكُّد الدولية اإلدارة مجال يف

 صحة من التأكُّد إىل تهدف والتي ، Construct Validity البنايئ بالصدق يتعلق فيام أما االعتبار، بعني

ات املستخدمة املقاييس انتامء  Factorالعاميل التحليل عىل االعتامد تم فقد  (Hair, 2010)البحث ملتغريِّ

Analysis  5 رقم جدول خالل من توضيحه ميكن ما وهو الهدف، هذا لتحقيق.  

ات العاميل التحليل نتائج :5 جدول  البحث ملتغريِّ

 البنود

دات  املحدِّ

اإلدارية 

 والرقابية

 الفكر

 الريادي

دات  املحدِّ

 القانونية

دات  املحدِّ

 الثقافية

دات  املحدِّ

 التكنولوجية

 إدارة

عدم 

 التأكُّد

KMO 0.866 0.821 0.801 0.847 0.879 0.864 

Test significant- Bartlett 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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ات بجميع الخاصة القيم زيادة 5 رقم السابق الجدول من يتضح  صالحية عىل يدل مام (،50) عن املتغريِّ

 جميع بني معنوي ارتباط وجود إىل (Bartlett) اختبار يشري كام ،(Hair, 2010) كبرية بدرجة املقاييس هذه

ات؛ تقيس التي البنود  .كبرية بدرجة البحث يف املستخدمة املقاييس صالحية تتأكَّد وبالتايل املتغريِّ

  الثبات تحليل

 استخدام تم وقد البحث، يف املستخدمة للمقاييس الداخيل االتساق درجة قياس يف الثبات تحليل يساعد

 بكل الخاصة البنود بني االرتباط قوة قياس يف يساعد والذي (Alfa Cronbach) ألفا كرونباخ ارتباط معامل

ات، مقاييس من مقياس ات لجميع كرونباخ ألفا ارتباط معامل قيمة زادت وقد املتغريِّ  ،(0.70) عن املتغريِّ

ات من متغريِّ  كل قياس يف املستخدمة البنود بني الداخيل االتساق درجة ارتفاع عىل يؤكد مام الدراسة  متغريِّ

(Gregory, 2004).  ذلك التايل الجدولويوضح. 

ات كرونباخ ألفا ارتباط معامالت :6 جدول  البحث ملتغريِّ

 معامل الثبات ألفا كرنباخ عدد البنود رقم السؤال املتغريات

دات   0.89 (5 -1) أوالً اإلدارية والرقابيةاملحدِّ

 0.87 (12 -6) ثانيًا الفكر الريادي

دات القانونية  0.89 (16 - 12) ثالثًا املحدِّ

دات التكنولوجية  0.86 (26 - 22) خامًسا املحدِّ

 0.91 (8 - 1) ب إدارة عدم التأكُّد البيئي
 

ات الوصفي التحليل   البحث ملتغريِّ

( االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل) املستقل للمتغريِّ  املعياري واالنحراف الحسايب الوسط حساب تم

دات) الخمسة بأبعاده دات الريادي، والفكر والرقابية، اإلدارية املحدِّ  الثقايف، والتكيُّف القانونية، واملحدِّ

دات  التايل بالجدول موضح هو كام( البيئي التأكُّد عدم إدارة) التابع للمتغريِّ  وكذلك ،(التكنولوجية واملحدِّ

 . 7 رقم

 325ن -البيئي التأكد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح لعوامل املعياري واالنحراف الحسايب الوسط :7 جدول

 االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل املتغري املستقل الرئيس
الوسط 
 الحساىب

االنحراف 
 املعيارى

 الرتتيب

املتغريات املستقلة 
 الفرعية

 2 .86 35.3 املحددات اإلدارية والرقابية
 3 . 85 34.3 الفكر الريادى

 5 . 90 19.3 املحددات القانونية
 4 .89 22.3 التكيُف الثقاىف

 1 .88 43.3 املحددات التكنولوجية
 - . 87 31.3 املتوسط العام

 - . 90 12.3 إدارة عدم التأكد البيئى التابعاملتغري 
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 عوامل) املستقل للمتغري الفرعية باملتغريات يتعلق فيام أنه إىل السابق بالجدول املوضحة النتائج تشري

 املحددات ويليه ،(43.3) بنسبة التكنولوجية للمحددات متوسط جاء أعىل ،(االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح

 املتوسط وبلغ (،19.3) بنسبة القانونية للمحددات فجاءت نسبة أقل بينام ،(35.3) بنسبة والرقابية اإلدارية

 عدم إلدارة العام املتوسط فبلغ التابع باملتغري يتعلق فيام (. أما31.3) الحرجة النجاح عوامل لجميع العام

 . (12.3)البحث  مفردات لتوجهات وفًقا البيئي التأكد

  

 مصفوفة استخدام تم حيث املالمئة؛ اإلحصائية لألساليب وفًقا البحثية الفروض اختبار يتم سوف ييل فيام

ات، بني العالقة لقياس بريسون ارتباط ات تأثري لتحديد البسيط االنحدار منوذج استخدام تم كام املتغريِّ  املتغريِّ

  :التايل النحو عىل وذلك ،(البيئي التأكُّد عدم إدارة) التابع املتغريِّ  عىل املستقلة

ات بني االرتباط معامالت حساب   التابع واملتغريِّ  املستقلة املتغريِّ

 البيئي، التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل بني االرتباط عالقات واتجاه قوة لتحديد

 .8 رقم التايل الجدول من يتضح كام االرتباط معامالت استخدام تم

 البيئي التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل بني االرتباط مصفوفة :8 جدول

 التابع
 ألنشطة الحرجة النجاح عوامل

 االمتياز
 الداللة املعنوية مستوى املعنوية معامل االرتباط

 إدارة
 عدم
 التأكُّد
 البيئي

دات اإلدارية والرقابية  0.001دال عند  0.000 **0.30 املحدِّ
 0.001دال عند  0.000 **0.25 الفكر الريادي

دات القانونية  0.001دال عند  0.000 **0.32 املحدِّ
 0.001دال عند  0.000 0.26 التكيُّف الثقايف

دات التكنولوجية  0.001عند دال  0.000 **0.28 املحدِّ
 0.001دال عند  0.000 **0.31 إجاميل عوامل النجاح الحرجة 

 

 (0.001) من أقل معنوية مستوى عند دالة**   

 الحرجة النجاح عوامل جميع بني معنوية داللة ذات طردية ارتباط عالقة وجود السابق الجدول يوضح

دات ارتباط معامل أعىل وكان ،(البيئي التأكُّد عدم إدارة) التابع املتغريِّ  وبني االمتياز ألنشطة  القانونية للمحدِّ

( 0.25) بقيمة الريادي للفكر ارتباط معامل أقل جاء بينام ،(0.001) من أقل معنوية مبستوى( 0.32) بقيمة

 الحرجة النجاح عوامل جميع بني الطردية االرتباط عالقة تأكدت كام ،(0.001) من أقل معنوية مستوى عند

 .(0.001)من  أقل معنوية مستوى عند( 0.31) االرتباط معامل بلغ حيث البيئي، التأكُّد عدم وإدارة
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دات بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد:"األول الفرعي الفرض اختبار  ألنشطة والرقابية اإلدارية املحدِّ

 "البيئي التأكُّد عدم وإدارة االمتياز

دات تأثري لقياس  عىل االعتامد تم البيئي، التأكُّد عدم إدارة عىل االمتياز ألنشطة والرقابية اإلدارية املحدِّ

 .9 رقم التايل الجدول من يتضح كام البسيط االنحدار تحليل منوذج

 عدم إدارة عىل االمتياز ألنشطة والرقابية اإلدارية املحددات تأثري معنوية لتحديد البسيط الخطى االنحدار منوذج :9 جدول
 البيئي التأكد

املتغري 
 التابع

إدارة عدم 
التأكد 
 البيئي

 النموذج
 

 التبايناختبار 
ANOVA 

 اختبار ف
F-test 

 اختبار ت
t-test 

املعلامت 
 املقدرة

R 2R 
 املعنوية القيمة

T Sig B 
 72.2 000.0 45.11   الثابت

 .56 000.0 40.22 000.0 175.65 .18 .30 املحددات اإلدارية والرقابية
 

 والرقابية اإلدارية املحددات تأثري معنوية لتحديد البسيط االنحدار تحليل نتائج 9 رقم السابق الجدول يوضح

 للمحددات معنوي إيجايب تأثري وجود النتائج تظهر حيث ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل االمتياز ألنشطة

 املحددات أن إىل( .18) بقيمة 2R التحديد معامل يشري حيث ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل والرقابية اإلدارية

( البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري يف الكىل التغري من( .18) تفرس االمتياز ألنشطة والرقابية اإلدارية

 املتغري تأثري معنوية T-test (ت) اختبار يوضح كام. الدراسة نطاق خارج اخرى لعوامل ترجع النسبة وباقي

 حيث ،(البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري عىل( االمتياز ألنشطة والرقابية اإلدارية املحددات) املستقل

 توفيق جودة معنوية (، وتتأكد0.001) من قلأ  معنوية مستوى عند وذلك ،(22.40( )ت) قيمة بلغت

 يدل مام ،(001.0) من أقل مستوى عند معنوية ذات وهي( 65.175) وهي( ف) قيمة خالل النموذج من

 :ييل كام النموذج معادلة تتحدد وبالتايل. البيئي التأكد عدم إدارة عىل االنحدار منوذج تأثري جودة عىل

 والرقابية اإلدارية املحددات 0.56 + ثابت 2.72 = البيئي التأكد عدم إدارة

 ارتباط عالقة توجد"  أنه عىل ينص والذي للبحث األول الفرعي الفرض صحة تتأكد السابقة النتائج عىل وبناء

 .البيئي" التأكد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة والرقابية اإلدارية املحددات بني احصائية داللة ذات

 االمتياز ألنشطة الريادي الفكر بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد“الثاين:  الفرعي الفرض اختبار

 "البيئي التأكُّد عدم وإدارة

 االنحدار تحليل منوذج عىل اعتامداً  البيئي التأكد عدم إدارة عىل االمتياز ألنشطة الريادي الفكر تأثري قياس تم

 .10 رقم التايل الجدول من يتضح كام البسيط
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 البيئي التأكد عدم إدارة عىل االمتياز ألنشطة الريادي الفكر تأثري معنوية لتحديد البسيط الخطى االنحدار منوذج :10 جدول

املتغري 
 التابع

إدارة عدم 
التأكد 
 البيئي
 

 النموذج
 

 التبايناختبار 
ANOVA 

 اختبار ف
F-test 

 اختبار ت
t-test 

املعلامت 
 املقدرة

R 2R 
 املعنوية القيمة

T Sig B 
 1.86 0.000 9.67   الثابت

 0.24 0.000 15.88 0.000 101.33 0.14 0.25 الفكر الريادى
 

 حيث ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل الريادي للفكر معنوي إيجايب تأثري وجود 10 رقم السابق الجدول يوضح

 الكىل التغري من( 0.14) يفرس االمتياز ألنشطة الريادي الفكر أن إىل( 0.14) بقيمة 2R التحديد معامل يشري

 تتأكد كام .الدراسة نطاق خارج اخرى لعوامل ترجع النسبة وباقي( البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري يف

 ،(البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري عىل( االمتياز ألنشطة الريادي الفكر) املستقل املتغري تأثري معنوية

 وهي( ف) قيمة وتشري ،(0.001) من أقل معنوية مستوى عند وذلك ،(15.88( )ت) قيمة بلغت حيث

 التأكد عدم إدارة عىل االنحدار منوذج تأثري جودة إىل( 0.001) من أقل معنوية مستوى عند( 101.33)

 :ييل كام النموذج معادلة تتحدد وبالتايل ،البيئي

 الريادي الفكر 0.24 + ثابت 1.86 = البيئي التأكد عدم إدارة

 ارتباط عالقة توجد"  أنه عىل ينص والذي للبحث الثاين الفرعي الفرض صحة تتأكد السابقة النتائج عىل وبناء

 "البيئي التأكد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الريادي الفكر بني احصائية داللة ذات

 ألنشطة القانونية املحددات بني احصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد: "الثالث الفرعي الفرض اختبار

  "البيئي التأكد عدم وإدارة االمتياز

 باستخدام البيئي التأكد عدم إدارة عىل القانونية املحددات تأثري معنوية قياس نتائج 11 رقم الجدول يوضح

 .البسيط االنحدار تحليل منوذج

 التأكد عدم إدارة عىل االمتياز ألنشطة القانونية املحددات تأثري معنوية لتحديد البسيط الخطى االنحدار منوذج :11 جدول
 البيئي

املتغري 
 التابع

إدارة عدم 
التأكد 
 البيئي

 النموذج
 

 التبايناختبار 
ANOVA 

 اختبار ف
F-test 

 اختبار ت
t-test 

املعلامت 
 املقدرة

R 2R 
 املعنوية القيمة

T Sig B 
 1.05 0.000 11.32   الثابت

 0.96 0.000 35.14 0.000 114.30 0.29 0.32 القانونيةاملحددات 
 

 حيث ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل القانونية للمحددات معنوي إيجايب تأثري وجود السابق الجدول يوضح

 التغري من( 0.29)تفرس االمتياز ألنشطة القانونية املحددات أن إىل( 0.29) بقيمة 2R التحديد معامل يشري
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 الدراسة، نطاق خارج اخرى لعوامل ترجع النسبة وباقي( البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري يف الكىل

 املستقل املتغري تأثري معنوية عىل ،(0.001) من قلأ  معنوية مستوى عند( 35.14) تبلغ التي ت قيمة وتؤكد

 ،(ف) قيمة تشري وكام ،(البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري عىل( االمتياز ألنشطة القانونية املحددات)

 التأكد عدم إدارة عىل االنحدار منوذج تأثري جودة إىل( 0.001) من أقل معنوية مستوى عند( 114.30) وهى

 :يىل كام النموذج معادلة تتحدد وبالتايل ،البيئي

 محددات قانونية 0.96 + ثابت 1.05 = البيئيإدارة عدم التأكد 

 عالقة توجد" أنه عىل ينص والذي للبحث الثالث الفرعي الفرض صحة تتأكد السابقة النتائج عىل وبناء

 "البيئي التأكد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة القانونية املحددات بني احصائية داللة ذات ارتباط

 االمتياز ألنشطة الثقايف التكيٌف بني احصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد: "الرابع الفرعي الفرض اختبار

  "البيئي التأكد عدم وإدارة

 . 12 رقم الجدول من يتضح كام البسيط الخطى االنحدار منوذج باستخدام للبحث الرابع الفرض اختبار تم

 التأكد عدم إدارة عىل االمتياز ألنشطة الثقايف التكيف تأثري معنوية لتحديد البسيط الخطى االنحدار منوذج :12 جدول
 البيئي

املتغري 
 التابع

إدارة عدم 
التأكد 
 البيئي

 النموذج
 

 التبايناختبار 
ANOVA 

 اختبار ف
F-test 

 اختبار ت
t-test 

املعلامت 
 املقدرة

R 2R 
 املعنوية القيمة

T Sig B 
 1.38 0.000 13.67   الثابت

 0.37 0.000 19.18 0.000 99.89 0.23 0.26 التكيف الثقاىف
 

 يشري حيث ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل الثقايف للتكيُف معنوي إيجايب تأثري وجود السابق الجدول يوضح

 يف الكىل التغري من( 0.23)تفرس  االمتياز ألنشطة الثقايف التكيف أن إىل( 0.23) بقيمة 2R التحديد معامل

 تؤكد وكام .الدراسة نطاق خارج خرىأ  لعوامل ترجع النسبة وباقي( البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري

 التكيف) املستقل املتغري تأثري معنوية عىل( 0.001) من قلأ  معنوية مستوى عند( 19.18) تبلغ التي ت قيمة

( 99.89) وهي( ف) قيمة تشري كام .(البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري عىل( االمتياز ألنشطة الثقايف

 وبالتايل ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل االنحدار منوذج تأثري جودة إىل( 0.001) من أقل معنوية مستوى عند

 :ييل كام النموذج معادلة تتحدد

 ثقايف تكيُف 0.37 + ثابت 1.38 = البيئي التأكد عدم إدارة

 ارتباط عالقة توجد" أنه عىل ينص والذي للبحث الرابع الفرعي الفرض صحة تتأكد السابقة النتائج عىل وبناء

  ي"البيئ التأكد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الثقايف التكيُف بني احصائية داللة ذات
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 ألنشطة التكنولوجية املحددات بني احصائية داللة ذات ارتباط توجد عالقة: "الخامس الفرعي الفرض اختبار

  "البيئي التأكد عدم وإدارة االمتياز

 إدارة عىل االمتياز ألنشطة التكنولوجية املحددات لتأثري البسيط االنحدار تحليل نتائج التايل الجدول يوضح

 .البيئي التأكد عدم

 عدم إدارة عىل االمتياز ألنشطة التكنولوجية املحددات تأثري معنوية لتحديد البسيط الخطى االنحدار منوذج :13 جدول
 البيئي التأكد

املتغري 
 التابع

إدارة عدم 
التأكد 
 البيئي

 النموذج
 

 التبايناختبار 
ANOVA 

 اختبار ف
F-test 

 اختبار ت
t-test 

املعلامت 
 املقدرة

R 2R 
 املعنوية القيمة

T Sig B 
 2.44 0.000 10.34   الثابت

 0.30 0.000 14.98 0.000 149.34 0.19 0.28 املحددات التكنولوجية
 

 ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل التكنولوجية للمحددات معنوي إيجايب تأثري وجود السابق الجدول من يتضح

( 0.19)تفرس  االمتياز ألنشطة التكنولوجية املحددات أن إىل( 0.19) بقيمة 2R التحديد معامل يشري حيث

 خرىأ  لعوامل ترجع النسبة وباقي( االمتياز ألنشطة التكنولوجية املحددات) التابع املتغري يف الكىل التغري من

 عىل ،(0.001) من قلأ  معنوية مستوى عند( 14.98) تبلغ التي ت قيمة تؤكد وكام .الدراسة نطاق خارج

 التأكد عدم إدارة) التابع املتغري عىل( االمتياز ألنشطة التكنولوجية املحددات) املستقل املتغري تأثري معنوية

 منوذج تأثري جودة إىل( 0.001) من أقل معنوية مستوى عند( 149.34) وهي( ف) قيمة تشري وكام ،(البيئي

 :ييل كام النموذج معادلة تتحدد وبالتايل ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل االنحدار

 تكنولوجية محددات 0.30 + ثابت 2.44 = البيئي التأكد عدم إدارة

 عالقة توجد" أنه عىل ينص والذي للبحث الخامس الفرعي الفرض صحة تتأكد السابقة النتائج عىل وبناء

  "البيئي التأكد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة التكنولوجية املحددات بني احصائية داللة ذات ارتباط

 ألنشطة الحرجة النجاح عوامل بني احصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد“للبحث:  الرئيس الفرض اختبار

 ."البيئي التأكد عدم وإدارة االمتياز

 ألنشطة الحرجة النجاح عوامل تأثري درجة لتحديد البسيط الخطى االنحدار تحليل منوذج استخدام تم

 . 14 رقم الجدول يوضح كام( البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري عىل االمتياز
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 عدم إدارة عىل االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل تأثري معنوية لتحديد البسيط الخطى االنحدار منوذج :14 جدول
 البيئي التأكد

املتغري 
 التابع

إدارة عدم 
التأكد 
 البيئي

 النموذج
 التبايناختبار 

ANOVA 
 اختبار ف
F-test 

 اختبار ت
t-test 

املعلامت 
 املقدرة

R 2R 
 املعنوية القيمة

T Sig B 
 2.56 0.000 30.45   الثابت

 1.15 0.000 45.40 0.000 223.20 0.21 0.31 عوامل النجاح الحرجة
 

 ألنشطة الحرجة النجاح عوامل تأثري معنوية لتحديد البسيط االنحدار تحليل نتائج السابق الجدول يوضح

 الحرجة النجاح لعوامل معنوي إيجايب تأثري وجود النتائج تظهر حيث ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل االمتياز

 عوامل أن إىل( 0.21) بقيمة 2R التحديد معامل يشري حيث ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل االمتياز ألنشطة

( البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري يف الكىل التغري من( 0.21)تفرس  االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح

 املتغري تأثري معنوية T-test (ت) اختبار يوضح كام. الدراسة نطاق خارج خرىأ  لعوامل ترجع النسبة وباقي

 بلغت حيث ،(البيئي التأكد عدم إدارة) التابع املتغري عىل( االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل) املستقل

 النموذج توفيق جودة معنوية وتتأكد ،(0.001) من قلأ  معنوية مستوى عند وذلك ،(45.40( )ت) قيمة

 جودة عىل يدل مام ،(0.001) من أقل مستوى عند معنوية ذات وهي( 223.20) وهي( ف) قيمة خالل من

 :ييل كام النموذج معادلة تتحدد وبالتايل ،البيئي التأكد عدم إدارة عىل االنحدار منوذج تأثري

 االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل 1.15 + ثابت 2.56 = البيئي التأكد عدم إدارة

 ذات ارتباط عالقة توجد"  أنه عىل ينص والذي للبحث الرئيس الفرض صحة تتأكد السابقة النتائج عىل وبناء

 التأكد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل بني احصائية داللة

 10
  ض:الفرو  واختبار اإلحصايئ التحليل ضوء يف التالية النتائج إىل البحث توصل

 تبلغ متوسطة بنسبة مرص يف والدولية املحلية( الفرنشايز)االمتياز بأنشطة الحرجة النجاح عوامل تتوافر ـ

ط أعىل وكان( 31.3) دات متوسِّ دات جاءت نسبة أقل بينام ،(43.3)بنسبة  التكنولوجية للمحدِّ  للمحدِّ

 التكنولوجية بالوسائل مرص يف الفرنشايز النتائج اهتامم أنشطة هذه وتوضح ،(19.3) بنسبة القانونية

ع الحديثة،  املجتمعات وبناء التجارية، العالمة إدارة يف االجتامعي التواصل وسائل استخدام يف والتوسُّ

 من العديد وجود عىل النتائج تؤكد كام .االمتياز أطراف جميع بني والتعاون والتنسيق االفرتاضية،

 االمتياز، ألنشطة منظم قانون وجود عدم بسبب مرص يف االمتياز قطاع تواجه التي القانونية املشكالت

 التقارير من العديد مع ما يتفق وهو القانونية، والتهديدات املخاطر مستوى زيادة من بذلك يرتبط وما

 .(2018 للفرنشايز، املرصية الجمعية) مرص يف االمتياز بأنشطة الخاصة
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 بنسبة مرص يف والدولية املحلية( الفرنشايز) االمتياز ألنشطة البيئي التأكُّد عدم إدارة مؤرشات تتوافر ـ

هات وفًقا( 12.3) تبلغ متوسطة  Wanand)إليه توصل ما يؤكد ما وهو البحث، مفردات لتوجُّ

Hoskisson, 2003; Dant, 2008)  السياسية،) البيئية املخاطر من بالعديد االمتياز أنشطة ارتباط من 

 اآلونة يف مرص يف البيئية التقلبات حجم اتساع مع وخاصة ،(والتكنولوجية والقانونية، واالقتصادية،

 .األخرية

دات بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة وجود تأكُّد ـ  وإدارة االمتياز ألنشطة والرقابية اإلدارية املحدِّ

 ;Quinn & Doherty, 2000)ودراسات أدبيات عدة مع يتفق ما وهو البيئي، التأكُّد عدم

Jambulingam & Nevin, 1999)  خالل من االمتياز أطراف لدى والرقابية اإلدارية املهارات تأثري حول 

 املعلومات وتبادل والتواصل ودوليًا، محليًا املواقع إلدارة الالزمة التسهيالت وتقديم املستمرة املراجعة

 ووضع املتوقَّعة، السياسية املخاطر مواجهة عىل االمتياز أنشطة قدرة عىل السالسل مشرتي مع املستمر

 مواجهة بجانب املختلفة، األسواق يف واملالية االقتصادية االضطرابات تأثري من تقلل بديلة سيناريوهات

 القدرة تحسني إىل يؤدِّي مام املتالحقة التكنولوجية والتطورات الثقافية االختالفات عن الناتجة املشكالت

 .البيئي التأكُّد عدم إدارة عىل

 حيث البيئي؛ التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الريادي الفكر بني املعنوية االرتباط عالقة صحة ثبت ـ

 حيث من منه واملستفيد االمتياز حق صاحب من كل لدى الريادية الشخصية مواصفات توافر يساعد

 مواجهة يف التحرك ورسعة املبادأة مستوى زيادة عىل املستمر واالبتكار اإلنجاز يف والرغبة االستقاللية

 املوارد محفظة تشكيل إعادة ضوء يف والرشاقة املرونة من عالٍ  مبستوى املتالحقة البيئية التغريات

 املختلفة، األسواق يف البيئي التأكُّد عدم لحالة املتوقَّع السلبي التأثري من يقلِّل مام املتاحة، واإلمكانات

 & Bürkle & Posselt, 2008; Rauch)منها أدبيات، عدة إليه توصلت ما مع النتائج هذه وتتفق

Frese, 2007; Tajeddini & Mueller, 2009). 

دات بني املعنوية االرتباط عالقة تأكََّدت ـ  وتتفق البيئي، التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة القانونية املحدِّ

 ,Rubin, 1978; Kalnins, 2005; Sashi & Karuppur) دراسات عدة أكََّدته ما مع النتائج هذه

دات قدرة من  (2002 نه ما خالل من القانونية املحدِّ  والقوانني الترشيعات لكافة كافية دراسة من تتضمَّ

صني االستعانة بجانب الصلة ذات  كافة والتزامات حقوق ضامن عىل االمتياز عقود مجال يف مبتخصِّ

 .االمتياز مشرتي من االنتهازية والترصُّفات الفكرية املمتلكات بحامية املرتبطة املخاطر ومواجهة األطراف

 فالقدرة البيئي؛ التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الثقايف التكيُّف بني معنوية ارتباط عالقة وجود اتضح ـ

 السالسل، جميع يف يطبق والقيم للمامرسات موحد منوذج وضع خالل من الثقافية االختالفات إدارة عىل

 واملنتجات النشاط مناذج عىل البسيطة التعديالت بعض إلجراء لالمتياز الرئيسيِّني املشرتين مع والتعاون

 عىل ويساعد االمتياز، أطراف بني والتعاون التنسيق مستوى من ويزيد األسواق احتياجات مع يتوافق مبا



  2019إبريل  –العدد الثاين  -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
53 

 & Yamin & Golesorkhi, 2010; Altinay)والعمالء  األسواق باختالف املرتبطة املخاطر مواجهة

Brookes, 2012). 

دات بني معنوية ارتباط عالقة وجود ثبت ـ  البيئي، التأكُّد عدم وإدارة االمتياز ألنشطة التكنولوجية املحدِّ

 ،(Dant & Kaufmann, 2003; Hennig et al., 2010)مثل  الدراسات من العديد تؤكده ما وهو

دات تساعد حيث  نجاح ضامن يف االجتامعي التواصل ووسائل من بها يرتبط وما التكنولوجية املحدِّ

 القرارات اتخاذ وفاعلية االمتياز، أطراف بني املعلومات تبادل يف والدقة الرسعة خالل من االمتياز أنشطة

 السوقي الوضع وتقوية والتكنولوجية، والثقافية االقتصادية البيئية التهديدات مبواجهة املرتبطة

 .للمنظمة والتنافيس

 عدم وإدارة االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة وجود ثبت ـ

 أدبيات عدة اليه توصلت ما يدعم ما وهو مرص، يف والدولية املحلية االمتياز بأنشطة البيئي التأكُّد

(Clarkin & Rosa, 2005; Fisch, 2008; Aliouche & Schlentrich, 2011)  عوامل ارتباطمن 

 من والتقليل البيئي التأكُّد عدم حالة إدارة عىل املرشوعات بقدرة االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح

 .االمتياز ألنشطة املتوقَّعة املخاطر

11 

  :ييل مبا تويص الدراسة السابقة النتائج ضوء يف

 وآليات وجهات تنفيذيها توصيات الدراسة :15 جدول

 الجهة املسئولة
 عن التنفيذ

 آليات التنفيذ التوصية

 مانحة االمتياز الرشكة
Franchisor 

 

زيادة اهتامم اإلدارة العليا  ـ
)الفرنشايز( يف  ملرشوعات االمتياز

مرص بتدعيم عوامل النجاح الحرجة 
طة االمتياز، واتخاذ كافة ـــــألنش

الالزمة للعمل  واإلجراءاتالتدابري 
توافرها لضامن تقليل  عىل زيادة

مستوى املخاطر البيئية املرتبطة 
م هذه بالبيئة املحيطة، ومن أه

داتــوامل )املحـــــالع ة ــاإلداري دِّ
 ادي،ــــــالري كرـــــــوالف والرقابية،

دات القانونية،ـــــواملح والتكيف  دِّ
دات التكنولوجية( الثقايف،  .واملحدِّ

 اإلجراءاتالتأكيد عىل اتخاذ كافة  ـ
القانونية الالزمة لضامن الحقوق 
وااللتزامات، والحد من التهديدات 
املتوقعة التي ترتبط بحامية 

إعادة النظر يف سياسات اختيار رشكاء االمتياز وفًقا  ـ
 .للقدرات والكفاءات اإلدارية الالزمة

صة بصورة دورية  ـ تنظيم برامج تدريبية متخصِّ
للتأكد من قدرتهم عىل اإلدارة  ملشرتي االمتياز،

للمواقع والحفاظ عىل سمعة العالمة  التشغيلية
 .التجارية

تطوير البنية التكنولوجية الالزمة لتفعيل عملية  ـ
التواصل مع األطراف ذات الصلة وفاعلية إدارة 

 .العالمة التجارية
ع يف استخدام آليات ـ التحوُّط االقتصادي  التوسُّ

ع يف  )الخيارات الحقيقة( لتقليل مخاطر التوسُّ
 .حليًا ودوليًام أنشطة االمتياز

صة يف مجال تقييم املخاطر  ـ االستعانة مبكاتب متخصِّ
البيئية وإدارتها، والتعامل مع عدم التأكُّد البيئي 
ع املحيل والدويل،  للمساعدة يف اتخاذ قرارات التوسُّ

 .والتقليل من مستوى التهديدات املتوقعة
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 الجهة املسئولة
 عن التنفيذ

 آليات التنفيذ التوصية

املمتلكات الفكرية، وتجنب 
السلوكيات االنتهازية من جانب 

 .مشرتي االمتياز
التأكيد عىل أهمية توافر املهارات  ـ

اإلدارية والرقابية لدى مشرتي 
االمتياز يف ضوء األهداف املشرتكة 
واملراجعة املستمرة وتقديم كافة 
التسهيالت الالزمة إلدارة املواقع 

 .املختلفة

االستعانة بخرباء قانونيِّني يف مجال عقود االمتياز  ـ
ساعدة يف تحديد رشوط التعاقد وحقوق كل للم

طرف والتزاماته، ولضامن حامية املمتلكات الفكرية 
 وتقليل مستوى املخاطر القانونية.

 الرشكة املستفيدة
 من االمتياز

Franchisee 
 

زيادة االهتامم بتدعيم عوامل  ـ
النجاح الحرجة ألنشطة االمتياز 
 .بالتنسيق مع صاحب حق االمتياز

مستوى املخاطر البيئية تقليل  ـ
املرتبطة بالبيئة املحيطة من خالل 
االستعانة بخربات الجهات 
صة، وتطبيق املعايري الخاصة  املتخصِّ

 .باختيار العالمة التجارية املناسبة
ضامن توافر املوارد املالية الالزمة  ـ

 .للبدء يف مرشوعات االمتياز
رضورة توافر الحامية القانونية  ـ

لتهديدات املتوقَّعة، الالزمة لتجنب ا
وتقليل حجم الخسائر املرتبطة 

 بأنشطة االمتياز.
تطوير آليات ووسائل تزيد من  ـ

مستوى التنسيق واالتصال بني 
وتضمن  أنشطة االمتياز، أطراف

 .رسعة املعلومات ودقتها
اإلفادة من التطورات التكنولوجية  ـ

املتالحقة يف وسائل االتصال، وتفعيل 
االجتامعي يف دور شبكات التواصل 

زيادة مستوى التنسيق والتفاعل بني 
 .األطراف املتشاركة

تطوير مهارات الفكر الريادي من  ـ
خالل الرتكيز عىل اإلنجاز 
واالستقاللية وتقبل املخاطر يف 
 مقابل التبعية لصاحب حق االمتياز.

االستعانة بخرباء قانونيِّني يف مجال عقود االمتياز  ـ
التعاقد وحقوق كل للمساعدة يف تحديد رشوط 

 .طرف والتزاماته، وتقليل مستوى املخاطر القانونية
صة لتنمية  ـ الحصول عىل برامج تدريب متخصِّ

املهارات والقدرات اإلدارية الالزمة إلدارة األنشطة 
 .كمهارات الفكر الريادي

صة يف مجال التنبؤ  ـ االستعانة بالخربات املتخصِّ
 .وإدارة املخاطر البيئية

األدوات االقتصادية الحديثة للتحوُّط  اإلفادة من ـ
 .وتقليل املخاطر

االستعانة مبصادر التمويل املقدمة من الجهات  ـ
مثل: جهاز تنمية املرشوعات  الحكومية ذات الصلة،

املرصي؛ وذلك للبدء يف  املركزيالصغرية، والبنك 
 رشاء حقوق االمتياز.

الجهات الحكومية 
 املختصة

التعجيل بإصدار القانون املنظم  ـ
ألنشطة االمتياز يف مرص بالتعاون بني 
جميع الجهات املختصة؛ وذلك 
لضامن االلتزام برشوط التعاقد، 
ومراعاة حقوق جميع األطراف، 

رسعة اتخاذ القرارات الالزمة املرتبطة بإصدار قانون  ـ
 .منظم ألنشطة االمتياز يف مرص

م أنشطة االمتياز يف تخصيص قطاعات رسمية لتنظي ـ
 .مرص
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 الجهة املسئولة
 عن التنفيذ

 آليات التنفيذ التوصية

والتقليل مستوى املخاطر 
والتهديدات القانونية املرتبطة 

 .بأنشطة االمتياز املحلية والدولية
مرشوعات العمل عىل نرش ثقافة  ـ

االمتياز يف البيئة املرصية، وزيادة 
الوعي بأهمية نجاح مرشوعات 

داتها  .االمتياز ومحدِّ
 عىل الحصول عىل الشباب تشجيع ـ

 مرشوعات خالل من عمل فرص
 .االمتياز

عقد ورش عمل ملناقشة أنشطة ومخاطر االمتياز يف  ـ
تضمن  مرص بني جميع األطراف ذات الصلة

 .الشفافية والوضوح ودقة املعلومات
تطوير قواعد بيانات لتوثيق البيانات املرتبطة  ـ

 .بأنشطة االمتياز يف مرص
تقديم حوافز استثامرية لتوسيع أنشطة االمتياز يف  ـ

 إعفاء جمريك(. -)تخفيض رضيبي  مرص
تطوير البنية التكنولوجية التحتية بالدولة  ـ

للمساعدة يف اإلفادة من الوسائل اإللكرتونية 
الية إدارة  أنشطة االمتياز. الحديثة يف زيادة فعَّ

صة يف مجال مرشوعات  ـ تنظيم برامج تدريبية متخصِّ
هة االمتياز، وميكن االستعانة بالربامج  التدريبية املوجَّ

للشباب، واملنظمة من ِقبَل الجهات ذات الصلة 
كجهاز تنمية املرشوعات الصغرية ووزارة التجارة 
والصناعة والجمعية املرصية للفرنشايز يف إعداد 

 .هذه الربامج وتنظيمها ومتويلها
تفعيل دور وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة  ـ

زايا أنشطة االمتياز واملقروءة لزيادة وعي الشباب مب
 .ومخاطرها

توفري مصادر متويل مختلفة بتسهيالت وضامنات  ـ
كافية لتشجيع الشباب عىل البدء يف مرشوعات 

 .االمتياز
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 النجاح عوامل تساعد حيث، املايل واألداء االمتياز ألنشطة الحرجة النجاح عوامل بني العالقة دراسة ـ

 مستوى زيادة خالل من وذلك التشغيل، نفقات وخفض اإليرادات زيادة يف االمتياز ألنشطة الحرجة

 واالستقاللية اإلنجاز حيث، من الريادي الفكر مواصفات وتطبيق االمتياز أطراف بني والتعاون التنسيق

 إدارة وفعالية التكنولوجية التطورات مالحقة وكذلك والعائد، للتكلفة وفقاً  املحسوبة املخاطرة وتقبل

 .االمتياز ملرشوعات املايل األداء ويُحسن الربحية مؤرشات عىل إيجابيًا ينعكس مام التجارية، العالمة

 خالل فمن، االمتياز ألنشطة التنافيس الوضع تدعيم عىل االسرتاتيجي التخطيط تطبيق أثر دراسة ـ

 وكذلك للنشاط، واضحة ورسالة رؤية وجود مثل واليات أنشطة من يتضمنه وما االسرتاتيجي التخطيط

 زيادة ميكن األهداف، لتحقيق االسرتاتيجيات أنسب واختيار والخارجية الداخلية البيئة بتحليل االهتامم

  .االمتياز ملرشوعات التنافيس الوضع تدعيم يتم وبالتايل االسرتاتيجية األهداف تنفيذ عملية فعالية

 تساعد حيث، االمتياز ألنشطة االقتصادية املخاطر وتقليل الواقعية الخيارات دواتأ  بني العالقة دراسة ـ

 التوسع بقرارات املرتبط املرونة مستوى زيادة يف( الدخول - اإللغاء - التأجيل) الواقعية الخيارات دواتأ 
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 التغرُيات بدراسة تهتم وكذلك الوقت، عامل االعتبار يف الواقعية الخيارات تأخذ حيث ودوليًا، محليًا

 مثل االقتصادية املخاطر مواجهة عىل االمتياز أنشطة يساعد مام املضيفة، والدول األم الدولة يف البيئية

 .الشديدة واملنافسة والركود، التضخم،

 

 .القومية الكتب دارالقاهرة:  .التجارية العالمة باستعامل الرتخيص (.1993) الغني عبد الدين حسام الصغري،

 .العربية النهضة دار . القاهرة:التجارية العقود رشح (.1992) سميحة القليويب،

. تم العربية مرص جمهورية والصناعة، التجارة وزارة. التقرير السنوي. (2018) الداخلية التجارة جهاز

 http://www.mti.gov.egالحصول عليها من: 

. تم الحصول عليها من: األعامل أنشطة مامرسة تقرير(. 2018البنك الدويل )

https://www.albankaldawli.org 

 http://www.efda.org.eg . تم الحصول عليها من: التقرير السنوي(. 2018) للفرنشايز املرصية الجمعية

 . العربية النهضة دارالقاهرة:  .التجاري االمتياز عقد (.1992) عامر ماجد،
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،

 

 

 APAالتوثيق املقرتح للدراسة وفقا لنظام 
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