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 ( وأنواعه والفوائد التي يرتبهاFranchisingحق االمتياز ) دراسة عن
 

 مقدمة:  
إلى كلمة فرنسية تعنى "الحق أو الترخيص الممنوح للفرد لتسويق سلع أو خدمات ” االمتياز“ترجع جذور كلمة 

)االمتياز التجاري( وسيلة لنقل التكنولوجيا من الدول  الشركة في منطقة معينة"، ويعتبر نظام الفرنشايز
المتقدمة إلى الدول األخرى، وأن غالبية الشركات العاملة في نظام الفرنشايز في المنطقة العربية هي شركات 
استهالكية كالمطاعم وأدوات التجميل والعطور وما زال الطلب في تزايد على المواد االستهالكية وخاصة 

نها كالمطاعم والوجبات السريعة وهنالك العديد من األنشطة ذات الصلة باألزياء والجمال والصحة الغذائية م
 والتعليم والتدريب وفي مجال الخدمات بشكل عام.

 

 مفهوم االمتياز:

ُيعرف حق االمتياز بأنه عقد بين طرفين مستقلين قانونياً واقتصادياً يقوم بمقتضاه أحد طرفيه والذي ُيطلق 

الموافقة على استخدام حق أو أكثر  ممنوح االمتيازبمنح الطرف اآلخر والذي يطلق عليه   مانح االمتيازعليه 

الصناعية أو المعرفة الفنية إلنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت  من حقوق الملكية الفكرية أو

 يماته وتحت إشرافه حصريا في منطقةالعالمة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح االمتياز وفقا لتعل

جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية وذلك مقابل عائد مادي أو الحصول 

 على مزايا أو مصالح اقتصادية.

 

 األعمال التي يناسبها االمتياز:

ية لالمتياز، فعلى سبيل المثال، فإن جمعإن أي مشروع عمل قد تتخيله يمكن أن يكون فعلياً قابالً للخضوع 

( 57( تضع اآلن في تصنيفاتها أكثر من )International Franchise Associationاالمتياز العالمية )

فئة مختلفة لتصنيف األعمال التي يمكن أن تكون محالً لالمتياز في غالب األحيان. وقد يخطر لدى الجميع 

خدمات المطاعم هي وحدها محل االمتياز، غير أن الحقيقة خالف ذلك حيث بأن مطاعم الوجبات السريعة أو 

يغطي االمتياز قاعدة تشمل معظم األعمال والخدمات تقريباً، بدءاً من أعمال الدعاية واإلعالن، واإلنشاءات، 

ومروراً ببيع وتأجير األفالم، وخدمات الطباعة والنسخ، وخدمات تشغيل خادمات المنازل، وخدمات 

 كمبيوتر، والفنادق ووصوالً إلى أعمال وكاالت السياحة والسفر والتسويق العقاري.ال

 :أنواع حق االمتياز

 أوالً: االمتياز التصنيعي
يمنح المرِخص بموجبه للمرَخص له حقوق تصنيع سلعة وبيعها تحت اسم المرخص التجاري وعالمته 

بهذا  العملأو التقنيات الخاصة بالمرخص، ويكثر  التجارية، مستخدماً بذلك المواد األولية أو المواصفات
النوع من االمتياز في صناعات الغذاء والشراب، بحيث يقوم المرخص بتزويد الصانع أو المنتج )المرخص 

ية، ويرخص له بذات الوقت باستعمال عالمته التجارية واسمه له( بمكونات أساسية أو مواد خام أو معرفة تقن
 .التجاري، وفي بعض األحيان استعمال السر التجاري أو التكنولوجيا الخاضعة لبراءة اختراع
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 ثانياً: االمتياز التوزيعي
على إقامة مركز توزيع للسلع المصنعة من  العمليهدف هذا الشكل من أشكال االمتياز بصورة أساسية إلى 

بموجب هذا الشكل بتصنيع السلعة  –أو من يقوم مقامه -قبل المرخص أو المصنعة له، ويقوم المرخص 
ى المستهلكين وذلك تحت العالمة التجارية الخاصة وبيعها إلى المرخص لهم الذين يتولون بأنفسهم البيع إل

بالمرخص. ويوفر هذا الشكل من االمتياز للمرخص نظاماً توزيعياً لتسويق سلعته بشكل شبيه بالعالقة بين 
المزودين والبائعين، إال أن الفارق هنا هو أن نظام االمتياز يولي أهمية أكبر لعالمة المرخص التجارية حيث 

نع المرخص له من بيع سلع منافسة، ومن األمثلة على هذا النوع من االمتياز محطات تعبئة يمكن للمرخص م
 .الوقود وبائعي السيارات

 
 ثالثاً: امتياز صيغة العمل

الخاص به بدالً من التركيز على إعطاء الحق ببيع  أو النظام العمليتم بموجبه الترخيص باستعمال طريقة 
السلعة أو الخدمة محل حق االمتياز، وبهذا، فإن هذا الشكل من االمتياز يمنح المرخص له رخصة تؤهله 
لالتجار تحت اسم المرخص التجاري أو عالمته التجارية مستفيداً أيضاً من الحزمة الكاملة و/أو الخطة الكلية 

إضافة إلى التدريب  العملقة بإدارة وتشغيل المنشأة، شاملة كل العناصر الالزمة إلدارة أو الصيغ المتعل
 .والمساعدة الالزمين، وذلك لقاء رسوم يتم تحديدها مسبقاً 

ال االمتياز ال يقوم المرخص عادة بتصنيع أية سلع وإنما ووفقاً للعالقة القائمة بموجب هذا الشكل من أشك

يوفر المعدات والمواد الخام ومواد التغليف والدعاية، وما إلى ذلك من وسائل لتوزيع السلع، والخدمات التي 

تم تطويرها تحت عالمة تجارية معينة. ومن ناحية أخرى، يتم التعامل للمرخص له في العادة بشكل حصري 

لمرخص محل حق االمتياز بحيث يتبنى العالمة التجارية المرخصة وطريقته الشاملة في عرض مع خدمات ا

المنتجات لتصبح جزءاً من هويته التجارية الحصري، وقد ُعرف هذا الشكل من أشكال االمتياز إبان الحرب 

لشكل فة إلى اعتباره االعالمية الثانية، ويعتبر اليوم الشكل األكثر رواجاً وشعبية من أشكال االمتياز، إضا

 المثالي المتياز الفنادق والنزل ومطاعم الوجبات السريعة.

 الفوائد والمزايا:
يعود نظام الفرنشايز )االمتياز التجاري( على كال المتعاقدين وعلى الصعيد الدولي بمجموعة من الفوائد 

 والمزايا، تتمثل بما يلي: 
 

  -: لمانح االمتيازالفرنشايز الفوائد والمزايا التي ُيحققها نظام 
  .التوسع واالنتشار السريع في األسواق المستهدفة دون تحمل تكاليف عالية 
  .توزيع السلع أو الخدمات بأسلوب محدد ومنظم 
 .إفادة المانح المادية من المبالغ التي تدفع له من الممنوح له 
  إفادة المانح المادية من عملية تزويد محالت الممنوحين بالمواد، ألنه وفق شروط النظام وللمحافظة

 على الجودة، فإن الممنوح يقوم بشراء معظم المواد من المانح الذي يستطيع أن يوفرها بسعر منافس. 
 هم ، األمر الذي يدفعمديرو الوحدات التابعة له، هم في الواقع مالكون للمشروع وليسوا موظفين لديه

للحرص على نجاح المشروع، وتقديم مقترحات إيجابية لتحسين العمل، وبهذا فإن المانح يتغلب على 
تعقيد عملية إدارة فروع جديدة، قد تتطلب إدارتها رأس مال كبير جًدا وجهًدا ورقابة ومخاطرة كبيرة 

 باالستثمار.
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  -ز لممنوح االمتياز: الفوائد والمزايا التي يحققها نظام الفرنشاي
  إفادة الممنوح من اسم المانح وعالمته وشهرته وخبرته، مما ُيعزز ثقة الزبائن بالممنوح بحيث يضمن

 له فرص نجاح شبه مؤكدة. 
  استقالل الممنوح له بوصفه مستثمًرا ومالًكا للمشروع، كذلك تجنب الخسائر بحيث يضمن النجاح

 واإلداري والتسويقي، واسم الشهرة الذي يحصل عليه من المانح.كنتيجة طبيعية للدعم الفني 
  .إفادة الممنوح من قيمة المواد التي يوفرها المانح للممنوح، بأسعار تنافسية 
  يستفيد الممنوح من التدريب النوعي المستمر المقدم من المانح، إذ ُيجنبه األخطاء، وتحقيق كمية

 أكبر من األرباح.
  تمويل من المؤسسات المالية، لثقتها في نجاح المشروع المجرب من قبل. سهولة الحصول على 
 .يتمتع الممنوح بحماية من المنافسة، إذ يحدد له منطقة جغرافية خاصة به 

 
ولي:  عيد الدَّ   -الفوائد والمزايا التي ُيحققها نظام الفرنشايز على الصَّ

 ماء االقتصادي والتجاري بالنسبة للجهة الممنوحُيعّد نظام الفرنشايز من الحلول التي تساعد على اإلن 
لها، إذ يسهم هذا النوع من االستثمار بتشغيل األيدي العاملة المحلية، فيعد وسيلة ناجحة لحل أزمة 

 البطالة. 
  يقلل هذا النظام من نسب السيولة المتسربة للخارج، وزيادة االستثمار في المشاريع الصغيرة

ات المحلية إلِعادة ترتيب أَوراقها حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع من والمتوسطة، وتحفيز الشرك
 جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستهلك، 

  يسهم في تطوير المنتجات المحلية وذلك عن طريق اللجوء لتداول المنتج المحلي عوًضا على البضائع
 المستوردة.

 وطنية، من خالل التدريب الذي تتلقاه في المشاريع يسهم هذا النظام في تطوير األيدي العاملة ال
 المقامة، مما يساعد في رفع كفاءة القوى البشرية.

 
 خاتمة

إن حق االمتياز يؤدي الى المساهمة في تحفيز نمو المؤسسات الصغيرة وسبل االرتقاء بها األمر الذي يعزز 
العمل وإحداث نقلة جوهرية في االقتصاد قيام مؤسسات فاعلة ومتطورة قادرة على إيجاد العديد من فرص 

 تجعل منه اقتصادا ذا قيمة مضافة عالية.
 


