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  الملخص

لى اإلنماء االقتصادي والتجاري، إذ يسـاهم  الفرنشايز أهمية كبيرة كأداة تساعد علعقد  

ن لهذا العقـد  إلى أهذا العقد في توفير فرص عمل لأليدي العاملة المحلية وتطويرها، باإلضافة 

علـى توسـيع   " صاحب المشـروع  " فهو من جانب يساعد المانح  ألطرافهأهمية كبيرة بالنسبة 

ه الحق في استغالل المعرفـة الفنيـة   دائرة نشاطه من خالل منح الطرف اآلخر وهو الممنوح ل

والعالمة التجارية الخاصة بمنتجاته، وبهذا فإن المانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فروع جديدة 

قد تتطلب إدارتها رأس مال كبير، و بنفس الوقت المحافظة على جودة المنتجات التـي ينتجهـا   

 يضمن له المحافظة علـى سـمعة المنـتج   الممنوح له من خالل الرقابة التي يفرضها المانح ما 

بالمقابـل   المادية من المبالغ التي تدفع له من قبل الممنوح لـه،  الخاص به، باإلضافة إلى االفادة

ما يوفر عليه الجهد والوقت ليضـمن فـرص   وذلك سم المانح وشهرته الممنوح له يستفيد من ا

  .نجاح شبه مؤكدة

الصعيدين القانوني والعملـي، فقـد ارتـأت     ونظراً ألهمية هذا الموضوع الحديث على

الباحثة البحث فيه للدور الهام الذي قد يلعبه هذا النشاط في اقتصادنا الوطني الناشئ للنهوض به، 

وبخاصة أن هنـاك   –وتعد هذه الدراسة محاولة جادة إلعطاء فكرة واضحة عن عقد الفرنشايز 

  .وذلك ضمن دراسة قانونية مكونة من فصلين –ندرة في المراجع التي تعالج موضوع هذا العقد 

إلى مبحثين، تناولت في المبحث األول تعريف عقد الفرنشـايز  تم تقسيمه الفصل األول 

ضمن دراسة علمية فقهية قانونية مفصلة ومبينة النشأة التاريخية لهذا العقد والقوانين المنظمة له، 

قمت بإيراد أمثلة بسيطة توضـح   ، إذلفرنشايزومن ثم انتقلت إلى إيراد التعريفات الخاصة بعقد ا

هذا العقد، ثم فصلت في هذا المبحث وضمن المطلب الثالث أنواع هذا العقد والنماذج المختلفـة  



ي 

أهم المزايا التـي   ع توضيحخصائص هذا العقد وأهميته متناول المطلب الرابع تم في إلدارته، 

ح له وكذلك السلبيات التي ترافـق تطبيـق هـذا    يحققها تطبيق هذا العقد لكل من المانح والممنو

التمييز بين هذا العقد وكل  متفالعقد، وفي المبحث الثاني تناولت الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز، 

من عقد االمتياز التجاري وعقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية وعقد التمثيل التجـاري و  

لالتجاه القائل باعتبار عقد الفرنشايز هـو نفسـه االمتيـاز     تعرضتم الوكالة العقود التجارية، و

يه التي تؤيد استقاللية كـل  ها وإظهار اآلراء الفقمالتجاري، إذ قمت بإظهار أوجه االختالف بينه

حيث توصلت الدراسة إلى أن العقد عبـارة عـن   _ وهو الرأي الذي تميل إليه الباحثة _ منهما 

طياتـه   نالعقود والتصرفات المشابهه له، بحيث يجمـع بـي  نظام مستقل ومتميز عن غيره من 

خصائص العديد من العقود والتصرفات، لكنه يستقل عنها فهو يتمتع بخصائص معينة تستوجب 

صوصـية  تناول الطبيعة الخاصة لعقد الفرنشايز موضحة خ تم تمتعه بقواعد وأحكام خاصة، ثم

 تم االنتقـال نشايز بصورة موجزة، ومن ثم قمت بتوضيح عناصر الفرف المحل في عقد الفرنشايز

  .إلى إبرام هذا العقد

تقسـيمه إلـى    تـم  آثار عقد الفرنشايز، حيـث : ز فيه علىيركتم التأما الفصل الثاني ف

مبحثين، تناولت في المبحث األول التزامات المانح والممنوح له، أما المبحث الثـاني فتناولـت   

  .لت اآلثار المترتبة على انتهاء مدة عقد الفرنشايزأسباب انتهاء عقد الفرنشايز، ثم تناو

هذا وقد توصلت الدراسة إلى توصية مفادها، أنه على المشرع الفلسطيني أن يقوم بسن 

تشريع خاص بعقد الفرنشايز بما يالئم هذا العقد الحديث و يساعد على تطويره وتشجيع التعامل 

بتسمية عقد الفرنشايز بعقـد اسـتغالل    به، و قد قمت باقتراح بعض النصوص، وتوصية أخرى

  .الشهرة التجارية
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  مقدمة

يعد عقد الفرنشايز من العقود الهامة والمستحدثة، الذي شاع استعماله في العديـد مـن       

الدول، لما يمثله هذا العقد من وسيلة ناجعة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع اإلنتاجيـة، بأسـلوب   

بحيث يـوفر لمـانح الفرانشـايز     ،بالتالي يعود بالخير على الطرفينو ،يحقق أهداف المتعاقدين

كذلك يوفر  ،ن يشكل ذلك عبئا ماليا على نفقاته الرأسماليةأدون  ،فرصة ممتازة لالنتشار السريع

  1.له فرصة الوصول لألسواق بسرعة

دمـة،  بالمقابل يكون هذا العقد وسيلة لجذب االستثمارات التي تجلـب التكنولوجيـا المتق      

ما وذلك من خالل التدريب الذي تتلقاه في المشاريع المقامة  ،لتطوير اليد العاملة الوطنية ووسيلة

وزيـادة   ،والتقليل من نسب السـيولة المتسـربة للخـارج    ،ي رفع كفاءة القوى البشريةفيسهم 

علـى عـدم   والعمل  ،االستثمار في المشاريع المتوسطة والمبنية على العالمات التجارية الناجحة

وتحفيز الشركات المحلية إلعادة ترتيب أوراقها حتى تتمكن مـن   ،اإلضرار بالمنتجات الوطنية

  2.المنافسة بما يرفع من قيمة منتجها المقدم للمستهلك

يتكفل بموجب هذا العقد  ،ن شخص يدعى مانح االمتيازأفي  ،وتتلخص عملية الفرنشايز    

وتخويلـه اسـتعمال عالمتـه التجاريـة      ،رفة العلميةبتعليم شخص آخر يدعى الممنوح له المع

 أما الممنوح له فيتكفل باستثمار هذه المعرفة العلمية واستعمال العالمة التجارية ،وتزويده بالسلع

  .والتزود من الممون

بد من توفير مناخ قانوني مالئم لهـذا   ال ،ونظرا لما لعقد الفرنشايز من أهمية اقتصادية    

والعمل على تفعيل سرعة تنفيـذ   ،وذلك بإصدار نظام خاص بنشاط الفرنشايز ،النوع من العقود

 خاصة في مجال منازعات حـق بو ،من هيئات تحكيم في المنازعات التجارية ،القرارات الملزمة

                                                 
 2006\9\21بتاريخ  .http://www.sfdegypt.orgنشر على الموقع  1
جريدة الشرق . تثمريننظام الفرنشايز في السعودية بين غياب األنظمة وجمعية تحتضن مطالب المس: بن كمي، زياد 2

على الموقع . 8pmالساعة . 2006\7\3نشر بتاريخ . 2005يونيو  1، 9682عدد. األوسط
http://www.asharqalawsat.com  
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المستثمرين الراغبين في العمل بنظـام الفرنشـايز    ةكذلك ضرورة العمل على توعي ،الفرنشايز

  .ا وإداريا وفنياقانونيا وماليا واقتصادي

باحثـة فـي مسـتلزمات دراسـة      ،سيرتكز البحث على دراسة طبيعة عقد الفرنشـايز     

 ،حيث سأتناول التطور التاريخي لهذا العقد ،بحيث سأتناول عقد الفرنشايز بوجه عام ،الموضوع

وتمييزه عن غيره من العقود  ،وخصائص هذا العقد وأهميته ،وتعريف ومحل هذا العقد وأنواعه

   .وتناول إنهاء هذا العقد ،كذلك سأتناول آثار العقد على أطرافه ،األخرى

  منهجية البحث

كذلك سأقوم باإلطالع على األدبيات المتعلقـة بموضـوع    ،سأتبع منهج البحث المقارن    

 ،دبيات التي تبحث في هذا الموضوعوما يتعلق من األ ،الدراسة وجمع المعلومات حول هذا العقد

كما سيتم االستعانة واالعتماد علـى الكثيـر    ،دراسات اً أمبحاثأ وأ مؤلفات فقهيه لككان ذأسواء 

وذلك لحداثة هذا العقد  ،)االنترنت (ن خالل شبكة المعلومات المتعلقة بهذا العقد م من المعلومات

   .وندرة المراجع

  مشكلة البحث

 ،طبيعة القانونية لـه غموض ال ،من أهم المشاكل التي توجه عقد الفرنشايز في فلسطين    

يحدد طبيعة هذا العقد وآثاره على المتعاقدين مـن حيـث الحقـوق    وتشتت النظام القانوني الذي 

ن أالسيما الممنوح له على اعتبـار   –ن ذلك سيؤدي إلى إهدار الحقوق إوبالتالي ف ،وااللتزامات

البحث في موضوع الفرنشايز ن أقوم بلذلك فقد ارتأيت أ فلسطين من الدول المتلقية للمعرفة الفنية

  .من حيث تحديد مفهومه وأركانه وخصائصه

العقد من جانـب المـانح    أثار إنهاء ،مشاكل التي يواجهها هذا العقدالن من أهم فإ كذلك    

كذلك تحديد مصير المخزون المتبقي للبضاعة المتكدسة عند إنهـاء هـذا    ،للمشروع المرخص

. على عاتق المانح في مواجهة الغير نتيجة أعمال الممنوح لهوتحديد المسؤولية المحتملة  ،العقد

  . بحيث سيتم دراسة هذه المشاكل وتوضيح اآلثار المترتبة على كل مشكلة
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  أهداف البحث 

  :يلي لى توضيح ماإتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي     

وتحديد الطبيعـة   ،وذلك من خالل تعريفه وبيان أهميته ،بيان المفهوم القانوني لعقد الفرنشايز 1-

   .وتحديد اآلثار المترتبة على العقد ،القانونية له من خالل تمييزه عن العقود األخرى المشابهة له

   .توضيح األنواع المختلفة للفرنشايز 2-

   .بيان أهم المبادىء األساسية الواجب مراعاتها عند صياغة هذا العقد 3-

  .د الفرنشايزبيان أهم اإلشكاليات الالتي يواجهها عق 4-

  أهمية البحث

  ن عقد الفرنشايز من أهم العقود التي يتم من وذلك أل ،دراسة هذا العقد ضرورية وحيوية 1-

  .والرقي بها الى مصاف الدول المنتجة ،خاللها تحريك اقتصاد الدول النامية

لنمو اع عجلة فمن خالله يتم دف ،تعريف المعنيين والمسؤولين على الدور الذي يلعبه هذا العقد 2-

   .خصوصا في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين ،االقتصادي

على النحو الـذي   ،لى أهمية إصدار تنظيم قانوني خاص بهذا العقدإتنبيه المشرع الفلسطيني  3-

  .يؤدي إلى رفع المستوى االقتصادي والمعيشي

  .ن حيث المعلومات التي يحويها عقد الفرنشايزمن هذه الدراسة ممن اإلفادة كن الباحثين يّم 4-

   .القانون واالقتصاد وإدارة األعماليمكن عدداً من الكليات اإلفادة منه ككليات  5-

  الصعوبات التي تواجه البحث 

  :هناك العديد من الصعوبات تواجه هذا البحث، منها    
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ذا هن التعامل في نطاق وعليه فإ ،فعقد الفرنشايز يعتبر من العقود الحديثة: حداثة الموضوع 1-

  .العقد مازال محدودا

 .حيث يوجد القليل من المراجع العربية التي تتناول هذا العقد: ندرة المراجع 2-

  .انعدام التشريعات الخاصة بعقد الفرنشايز في فلسطين وجميع الدول العربية 3-

  الدراسات السابقة حول الموضوع

 -على حـد علمـي  -وضوعها لعقد الفرنشايز قليلة جدان الدراسات التي تطرقت في مإ    

 1)موجبات الفرقاء(في كتابها عقد الفرانشيز  "سيبل جلول"إحدى هذه الدراسات للمحامية اللبنانية 

لهذا العقد تناولها مؤلف والتي اقتصرت دراستها لهذا العقد على التزامات األطراف فقط، وهناك 

، حيث تعرض للعقد بصورة مـوجزة، كـذلك   2د الفرنشايز في كتابه عق "نعيم مغبغب"الدكتور 

دراسـة  (3هذا العقد في كتابه عقد االمتياز التجاري  "محمد محسن إبراهيم النجار"تناول الدكتور 

  ).محل هذا العقد(من خالل دراسته بصورة أساسية للمعرفة الفنية  )في نقل المعارف

تناولـت عقـد   ) االنترنـت (المعلومات هناك الكثير من األبحاث المنشورة على صفحة     

كامل عن حق الفرنشايز، تناول عقد الفرنشايز من  ملف: الفرنشايز، اذكر منها على سبيل المثال

  4.حيث تعريفه وأنواعه والقانون الذي ُيطبق عليه في األردن

كذلك هناك بحث للدكتور محمود الكندري بعنوان أهم المشكالت التـي يواجههـا عقـد        

حيث تناول هذا البحث تعريف موجز بهذا العقد وركز على بعض اإلشكاليات  ،از التجارياالمتي

كذلك هناك العديد مـن المواقـع المتخصصـة فـي موضـوع       5.التي تواجه تطبيق هذا العقد

  6.الفرنشايز

                                                 
  .2001. مكتبة صادر الحقوقية. )موجبات الفرقاء(عقد الفرانشيز : سيبل، جلول 1
  .2006. يةمنشورات الحلبي الحقوق. 1.ط. عقد الفرنشايز: مغبغب، نعيم. د 2
  .2007.دار الجامعية الجديدة.)دراسة في نقل المعارف ( عقد االمتياز التجاري : النجار، محمد محسن إبراهيم. د 3
 http://www.egyptsons.comانظر الموقع  4
ساعة ال. 2006\8\27منشور بتاريخ . أهم اإلشكاليات التي يواجهها عقد االمتياز التجاري: الكندري، محمود احمد. د 5

7pm . على الموقعhttp://www.arablawinfo.com 
   http://www.sfdegypt.orgأيضا موقع . http://a2aproduction.com\franchising.as.aspxانظر موقع  6
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 1.تناول العقد بصورة مختصـرة  ،عقد الفرنشايز ،كذلك هناك بحث للدكتور نادر الشافي    

تناولت هذا العقد وهي للدكتور ماجـد عمـار    -على حد علمي –ماجستير واحدة هناك رسالة و

  .لم استطع الحصول عليها رغم محاولتي الحثيثة إلحضاره ،"عقد االمتياز التجاري"بعنوان 

هناك العديد من المقاالت التي تناولت هذا العقد موجودة ومنشورة على صفحة االنترنت     

  2.تتناول هذا العقد

 ،منشور على صفحة المعلوماتوهو كتاب باللغة االنجليزية يتناول عقد الفرنشايز  يوجد    

  .3هناك بعض الصفحات ال يمكن فتحهايتناول هذا الكتاب عقد الفرنشايز بصورة شاملة لكن و

 ،تناولت موضوع الفرنشايز في صفحات قليلة جـداً  التي بعض الكتبويشير إلى وجود     

أيضـا الـدكتور محمـد محسـن     و ،4بن عبد اهللا بن عطاف العوفي الدكتور صالح :ذكر منهاأ

 .سام الدين الصغير في كتابـه التـرخيص باسـتعمال العالمـة التجاريـة     حالدكتور و، 5النجار

  .6الدكتورة سميحة القليوبيو

فإنني سأعتمد بصورة أساسية على المراجع األجنبية التـي تناولـت   وبناء على ما تقدم،     

 ،)االنترنت (المنشورة على صفحة المعلومات  سأعتمد على المعلومات الوفيرة كذلك ،هذا العقد

  . كانت باللغة العربية أم اإلنكليزيةأسواء 

  

                                                 
على الموقع  2006\8\26نشر بتاريخ . 244عدد . مجلة الجيش اللبناني. عقد الفرنشايز: شافي، نادر. د 1

http://www.lebarmy.gov  
كذلك مقال نشر للكاتب عابد عبداهللا .للكاتبة منال الشريف http://www.alwatan.com.saمقال منشور على الموقع  2

كذلك أكثر من مقال للدكتور مروان يوسف بسيسو على موقع  .http://wwwabidnet.8m.comالعقد على الموقع 
http://www.ecoworld.mag.com   

3 The franchise trade mark handbook  منشور على الموقعhttp://www.books.google.com . أيضا

  http://www.gaebler.comالموقع 
. معهد اإلدارة العامة. المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية: العوفي، صالح بن عبداهللا بن عطاف. د 4

  . وما بعدها 44ص . 1998
  . 2005. دار الجامعة الجديدة للنشر. قانوني لعناصر الملكية الفكريةالتنظيم ال: النجار، محمد محسن. د 5
  .1978. دار النهضة العربية. الموجز في القانون التجاري: القليوبي، سميحة. د 6
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  الفصل األول

  يزاالفرنش عقدتحديد 

 للتطور االقتصادي الذي رافق ةنتيج ،غيره من العقود الحديثةكيز اظهور عقد الفرنش عدُي

صبح َأ قدف. 1وحلول عصر العولمةه، عضبانفتاح العالم على ما رافقه من  التطور التكنولوجي و

 فـة الجمركيـة  جـارة والتعر تتفاقية العامة للالا إلىنسب يوالفضل في ذلك  ،صغيرة قريةً العالم

)GATT ( العالمية ظهور منظمة التجارة  إلىشكل تدريجي بالتي مهدت)WTO (مر الـذي  األ

األسـواق   إلـى صبح اعتماد التجارة وتغلغلهـا  لمشروعات الصغيرة، فَأا أدى إلى انحسار دور

ظل وجود  يجارية عريقة تنشد التوسع المطلوب، فتدرجة كبيرة على مؤسسات بعتمد يالعالمية 

وسيع دائرة المشـروع  إلى تسعى تساليب التي حد هذه اَألأيز هو اوعقد الفرنش، 2انين المنافسةقو

قدمـه مـن   على مـا ي  معتمداً، الكثير من دول العالم باالنتشار فيهذا النظام  أولقد بد، التجاري

ـ راعى في عملية إذ ي ،و عالمة تجارية لشركة ناجحةسم َأاتكنولوجية أو فنية تحت  معرفة ل نق

 Franchisor تفاقيات محددة بين المانحاتطلبه ذلك من عقد يتجارية ما ال لعالمةلالمعرفة الفنية 

َيتطلب المزيـد مـن   نشطة ن الدخول في مثل هذا النوع من اَألإف ا، لذFranchiseeوالممنوح له

ي عقـد  يعه َأوقتبل قتسلح بها الممنوح له يجب أن يالمعرفة القانونية والمالية والمعلوماتية التي 

ينتج عنها التزامات و عقبات قد ية مشاكل َأَأل ياًتفاد ؛ستثمارالنشطة اللدخول في هذا النوع من َأ

يتم فـي  يز ان االستثمار عن طريق الفرنشَأ إلىوتجدر اإلشارة عنها، مالية ومادية هو في غنى 

فـي  يتم وكذلك  ،اتدوية وغيرها من الصناعكصناعة البترول والسيارات واَألصناعات كبيرة؛ 

كوالت المـأَ :مثل، يزاالفرنش بعقدعمل ت كثيرة جداً )متوسطة وصغيرة(نتاجية وخدمية قطاعات ِإ

وخـدمات الصـيانة    النقـل،  تلكترونية، وخدماالجهزة الكهربائية واثاث واَألوالمشروبات واَأل

  . 3الخ.....النظافة والكمبيوتر والخدمات التعليمية والسفر والسياحةو

                                                 
علـى   pm:9: السـاعة  2006\8\26. نشر بتـاريخ ) 244عدد .(اللبناني شمجلة الجي. عقد الفرنشايز: شافي، نادر.د 1

  :www.Lebarmy.gov\\http: الموقع
). franchising(أهم المشكالت العملية التي يواجهها عقـد االمتيـاز التجـاري    : الكندري، محمود أحمد. نقالً عن د 2

  http://www.Arablawinfo.com :على الموقع. pm:9: الساعة. 2006\7\28نشر بتاريخ .1.ص
عـدد  .(جريدة الـوطن . ز يحد من هجرة الرساميل للخارجمجتمعاتنا تشبعت بالعادات الغربية واالمتيا :الشريف، منال 3

  http://www.Ahwatan.com.sa: على الموقع. pm :6: الساعة 2006\9\3نشر بتاريخ ). 2004يناير  1192،4
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ـ   قوم عالقة تمقتضى هذا العقد وب  ـ   احـده أرفين، تجاريـة بـين ط  يزامـانح الفرنش

"Franchisor"  واآلخر الممنوح له"Franchisee"، إنتـاج منـتج أو    قوم العالقة علـى ت ثبحي

علومـة  في منطقة محددة ولمدة م "Franchisee" ل الممنوح لهبمن ق هاسويقتو هاوزيعت خدمة و

دريب تنظمة والتقديم الخبرة واَألب" Franchisor"قوم المانح يأن  على ،1تفق عليهاوفق شروط ُم

ايز، كذلك السماح للممنوح له باسـتعمال جميـع مسـتلزمات    والدعم الفني للحاصل على الفرنش

ومقومات هذا النشاط، من اسم وعالمة تجارية أو خدمية وخطـط إداريـة وتسـويقية وماليـة     

  .ب واإلشراف أثناء مدة العقد، نظير مقابل معين يتفق عليهوإعالنية، مع تقديم المساعدة والتدري

الطبيعـة  : والثاني، عقد الفرنشايزبتعريف ال: األول مبحثين، في هذا الفصلدراسة سيتم 

  .الفرنشايز عقدالقانونية ل

                                                 
1 Sean Mcgarry:Franchise Guide"Ashort guide to franchising".Franchise Direct.com 
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  المبحث األول

  عقد الفرنشايزبتعريف ال

فـي   اًا القرن، وتحديـد عقد الفرنشايز من العقود الحديثة التي ظهرت في بدايات هذ يعد

 إلىختلف الدول لم نظمة القانونيةوذهبت اَأل ،نه ظل غير واضح المعالمأال ِإ. النصف الثاني منه

سسـات  ؤولما كان ذلك، حاولت م .حكام الوطنية التابعة لهاتماشى مع اَأليبما ، فسيره وتطبيقهت

عـد ظهـور   و بخاصـة ب لبالغة، هميته اَألط لهذا العقد بظام قانوني منضنعريف وتيجاد إدولية 

توحيد قواعد القانون الخاص التابع لعهد الدولي ومن هذه المؤسسات الَمالعالمية، منظمة التجارة 

  .19861راسة حول هذا العقد عام د عدأالذي  ،لألمم المتحدة

يتم دراسـة  لذا س ،أوالًه تأنشدراسة بد من  ال ،حديد المفهوم القانوني لعقد الفرنشايزتل و

 والقوانين المنظمة له، يزاالفرنش لظاهرة يالتطور التاريخ: األول ،مطالبأربعة ذا المبحث في ه

خصائص وأهميـة عقـد   : ، الرابعأنواع عقود الفرنشايز :ثالثال ،يزاتعريف عقد الفرنش: الثاني

  .الفرنشايز

  التطور التاريخي لظاهرة الفرنشايز والقوانين المنظمة له: المطلب األول

عقد الفرنشايز إحدى التقنيات الجديدة التي تحل محل بعض النشـاطات التجاريـة   يشكل 

ستعماله ا يز الذي شاعاستعمال المصطلح الفرنسي فرنشافقد أعاد األمريكيون  .بأشكالها التقليدية

الوسطى ثم طواه النسيان، كان ذلك في القرن العشرين، ثم ما لبث هذا المصـطلح   في العصور

لحـرب العالميـة   لخاصة في الفترة التاليـة  و باالقتصادي والقانوني  نالمستوييأن تبلور على 

  .2الثانية

                                                 
  .1.ص.رنت سابقموقع انت: الكندري، محمود أحمد. د 1
تضمنت اللغة الفرنسية . "8+7.ص.2007. ، دار الجامعية الجديدةعقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن إبراهيم.د 2

-Amiel: نقالً عـن ". Franchise"للتعبير عن عقد الفرنشايز والذي يعرف حالياً بمصطلح " Francher"القديمة مصطلح 
Cosme,Laurence:Les Reseaux De Distribution.Librairie Generale De Droit Et Jurisprudence, 

E.J.A.1995.p.22         
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سـينجر  لشـركة   فكانت التجربة األولى ،مع األمريكيين إالّ اًطبق فعليلم ُي الفرنشايز نإ

ومحركات جنرال وشركة Rexall( ،1( كوكا كوال ثم ريكسال 1901سوينغ لآلالت، تبعتها سنة 

سـنة   حذيةلأل ةأما في أوروبا فقامت بالتجارب األولى شركة باتا التشيكوسلوفاكي .سيارات فورد

1925.  

فتـرة   :األولـى  رنسا، تميَّز التطور القانوني لعقد الفرنشايز بمروره بعدة مراحل،في فو

  .عقدبشكل  ومانحه تتحقق إما بشكل شراكة أوالممنوح له المتقدمين، حيث كانت العالقة بين 

فظهـرت شـبكات   2 ؛ماًنظَُّم عاقدياًت قليدياًت ظاماًأصبح الفرنشايز نالثانية، لة لمرحخالل ا

  .وغيرهاHoliday Inn( 4( وهوليداي إنYves Rocher 3)(ايف روشيه

يز في الواليات المتحدة اظهور الفرنش :األول: أربعة فروع راسة هذا المطلب فيدسيتم 

ـ  :، الثالثيز في فرنسااظهور الفرنش :الثاني ،األمريكية يز فـي بعـض الـدول    اظهور الفرنش

  .مة لهذا العقدالقوانين المنظِّ :، الرابعالعربية

  ظهور الفرنشايز في الواليات المتحدة األمريكية : الفرع األول

من أشكال التعامل التجاري الذي وجد له إطاراً مؤاتياً يتطور و  يعد عقد الفرنشايز شكالً

يز في الواليات المتحدة األمريكية منذ اعقد الفرنشمتحدة، فقد ظهر يتقدم ويزدهر في الواليات ال

                                                 
مستودع لتصنيع  Louis K. Liggett (40)عندما اقنع مؤسسها  1902ريكسال اسم لشركة تصنيع ادوية، تأسست عام  1

بعد الحرب العالمية االولى تم . ريكسال وتخزين االدوية االنضمام لالشتراك في اتحاد لتخزين وتصنيع أدوية تحمل عالمة

للمزيــد عــن هــذه الشــركة انظــر الموقــع االلكترونــي الخــاص        .ابــرام اول عقــد فرنشــايز  

  .www.en.wikipedia.org/wiki/Rexall: ايضا طالع الموقع http://www.rexall.com/about.aspxا:بها
  .14. ص. 2001. مكتبة صادر الحقوقية. عقد الفرنشايز: جلول، سيبل 2
لشخص يدعى ايف روشـيه، هـذه الشـركة     1958ايف روشيه اسم لشركة مستحضرات تجميلية عريقة، تأسست عام  3

الف وظيفة غيـر مباشـرة،    215الف موظف كذلك توفر اكثر من  13دولة، وتوظف  88موجودة في خمس قارات وفي 

: قــال عــن ن. بليــون يــورو  2.012اربــاح مايزيــد علــى    2004حققــت هــذه الشــركة عــام    
www.en.wikipedia.org/wiki/Yves-Rocher  

ام  4 ت ع ة، تأسس ادق عالمي ة فن م لسلس داي ان اس دة 1952ھولي ة المتح ات االمريكي ي الوالي ع. ف ر الموق د انظ : للمزي
www.en.wikipedia.org/wiki/Holiday-Inn-54K  
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ـ أوروبا، وهـو اآلن   إلىنتقل بمفاهيمه وأسسه ا و ،قارب الثلث قرنيما  ب الشـرق  ادق أبـو ي

   :1إلىومبررات ظهور هذا العقد تعود ، ريكي للتعاونوهو مفهوم أم .األوسط

  .نتجاتهع دائرة تسويق ُمطوير نشاطه وتوسيتفي  Franchisorهدف المانح 1-

  .فرضت هذا النوع من التعامل التياألراضي الفسيحة  2-

  .Franchisorلكن تحت رقابة المانح  ،Franchiseeاإلقرار باستقاللية الممنوح له  3-

 عطائهإأهيل وتكون قد حصلت له عملية اليبعد ما  ،أييدهتدعم الممنوح له وبِالتزام المانح  -4

  .الخبرة الالزمة

  .عم السلطات لتطوير هذا النوع من النشاطد 5-

أظهرت النتـائج   ،يز في الواليات المتحدة األمريكيةاحصائية النتشار الفرنشراسة ِإدوفي 

ـ إذ وصاحبة خبرة في هذا النظام،  ،أن الواليات المتحدة هي الرائدة في هذا المجال فتتـاح  اتم ي

مـن مبيعـات    %41ن حـوالي  أو ،وم عملَي دقائق في كل 8يز كل انشاط الفرنشبعمل يمحل 

ـ باع مـن  تالسوق القطاعي على صعيد الواليات المتحدة  الل الحمـالت الخاضـعة لنظـام    ِخ

  .2يزاالفرنش

حـوالي  يسهم بيز اظام الفرنشنن ِإ"  :قول الدكتور مروان يوسف بسيسووفي هذا الصدد ي

 8ا وفرت هذه الصناعة حـوالي  كم سنوياً، يمة الناتج المحلي األمريكيقمليار دوالر من  900

  .3"ماليين وظيفة تعمل في هذا القطاع االقتصادي

                                                 
  27+26.ص.2006. منشورات الحلبي الحقوقية. 1.ط. الفرنشايز: مغبغب، نعيم. د 1
: علـى الموقـع  .pm:8: الساعة. 2006\7\28نشر بتاريخ . منشاتنا الصغيرة واالمتياز التجاري :العقاد، عابد عبد اهللا 2

http://www.Abidnet.8m.com  
: السـاعة .2006\8\26نشر بتـاريخ  ) 2000\2\1غير مذكور العدد، .(مجلة عالم االقتصاد .بسيسو، مروان يوسف. د 3

10:pm.على الموقع :http://www.Ecoworld.mag.com  
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 :ميريكايز في أاعضو في الجمعية الدولية للفرنشال–طالل بادكوك سياق ضيف في هذا الُي

ن َأ إلـى بـذلك   مشيراًشركة،  ألف 15زيد على في العالم ت فرنشايزانحة للالمإن عدد الشركات "

  .1"يزاآالف مانح للفرنش 4كثر من ألمريكية بها َألمتحدة ااالواليات 

  ظُهور الفرنشايز في فرنسا: لفرع الثانيا

من قوانين المنافسة، ثم  هرباًإلى عقود الفرنشايز تاللجوء في فرنسا  منتجو السياراتأ بد

الخـدمات  فـي  بخاصة و قتصادية األخرى الااع استعمال هذا العقد في القطاعات ما لبث أن ش

  .2زيعوالتو

مرحلـة  : المرحلة األولـى :ثالث مراحلبيز في فرنسا بمروره اميز ظهور الفرنشتلقد 

 ،Pingouin :هـم مـن المـانحين    ربعـة َأ 1971تجمع في أوائـل   لقد :1970 االنطالق عام

Rodier، Pronuptia، Levitan ووضعوا له نظامـه عـام    ،يزانشاء الفيدرالية للفرنشعلى ِإ

كرة واضحة في فرنسـا مفادهـا أن   فظهرت  1975عام وفي  .لمناقبيعرف بالنظام اوُي 1972

األسـواق  فـي  المؤسسات في الواليـات المتحـدة األمريكيـة سـتقوم باسـتثمارات واسـعة       

ذ التطور الكبير ذروته فقد أخ ،1980مرحلة التطور واالزدهار عام  :المرحلة الثانية.3األوروبية

الكارثـة عـام   : المرحلة الثالثة .اآلف الشبكات حتى أحصي1987، وما أن حّل عام 1980عام 

 ،صعوباتبعضهم بجارب تاتسمت زاد عدد المانحين بِشكل كبير، وإن  1988لغاية عام  :1990

، لكن هذا االنتشار السريع اعترضته صعوبات، فأخذ بـالتراجع، فمـا أن   فاألكثرية كانت ناجحة

                                                 
 7، 1848عـدد  .(جريدة األهـرام ، التوسع في نظام االمتياز التجاري يدفع االقتصاديات العربية للنمو: بادكوك، طالل 1

هذا وقد أكدت . http://www.Ahram.org.eg: على الموقع.pm:7:الساعة. 2006\8\19نشر بتاريخ ). 2004يونيو 

مليار ) 5,63( 2006أنها حققت زيادة في العوائد بلغت في الربع األخير من عام  -طاعم في العالمأكبر سلسلة م-ماكدونالد

بالمقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وأن أرباح السهم الواحد بلغت دوالراً واحداً  %11دوالر، وهي زيادة مقدارها 

) 2007كانون الثاني  27/  13448عدد .(فلسطين. دة القدسجريورد هذا الخبر في . 2005سنتاً في عام  48بالمقارنة ب

  .29. ص
  .16. ص.مرجع سابق: جلول، سيبل 2
  .14. ص .المرجع السابق: جلول، سيبل 3
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صدور القوانين المرعية أخـذ الفرنشـايز   حتى بدأ العّد العكسي، و بالرغم من  1990أطل عام 

  .1تقلَّص العدد 1991يتراجع، وفي عام 

وحـدة   700 إلـى  5مـن   يز تزايد عملياًاالفرنش نبين َأتوحسب اإلحصاءات الرسمية "

وفي دراسة إحصائية النتشار الفرنشـايز فـي    2".1988عام  3300 إلىثم  ،1977خالل عام 

 %20في ألمانيا يزداد العمل في مجال الفرنشـايز بمعـدل   : بعض الدول األجنبية تبين ما يلي

بليون مارك، ووفق إفادة جمعيـة   20سنوياً، و يبلغ حجم التجارة الداخلية من ِخالل هذا النظام 

ألف نشاط مسجل بالجمعية فشل، في  15000فقط من أصل  %4,2الفرنشايز األلمانية تبين َأن 

بليـون دوالر،   119بلغ حجم التجارة في مجال الفرنشايز وفي اليابان . حين يعمل الباقي بنجاح

سنوياً، وفي استراليا بلغت قيمة التعامل في مجـال الفرنشـايز    %7-6ونسبة نمو الفرنشايز من 

  .3مليون دوالر استرالي 50

  ظهور الفرنشايز في بعض الدول العربية : لفرع الثالثا

مـع شـركة كنتَـاكي     1973ان عام يز في لبناظهر الفرنش ،على صعيد الدول العربية

، )Hard Rock Café(، ثم شركة بيبسي كوال، وشـركة َهـارد روك   )KFC(للدجاج الَمقلي 
، وشركات النفط مـع  McDonalds(6(وشركة ماكدونالد5، )Pizza Hut(وشركات بِيتزا هات4

  . 7محطات الوقود، وغيرها

                                                 
  .29. ص. مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 1
  http://www.tajeir.com: نقال عن 2
  :أيضاً انظر موقع. موقع انترنت سابق: العقاد، عابد عبد اهللا 3
   http://www.Inciraq.com/Al-Mutama/Archive/929/050920  
 Peterو  Isaac Tigrettمن قبل  1971مقاهي هارد روك سلسلة من مطاعم تقديم الوجبات السريعة، تأسست عام  4

Mortonكان أول مقهى هارد روك افتتح بالقرب من هايد بارك كورنر في لندن في محل قديم كان لعرض سيارات ،. 

Royce car  نقال عن. دولة 36مقهى هارد روك في ما يزيد عن  143حالياً يوجد أكثر من:  
 www. en.wikipedia.org/wiki/Hard-Rock-Café-55K.  
بدأت توصيالت البيتزا الحديثة في الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما افتتحت الكثير من محالت البيتزا  5

  :نقال عن. قين قابلوا هذا الطبق اثناء الخدمة في ايطالياعن طريق جنود ساب
www.en.wikipedia.org/wiki/Pizza-delivery-74K. 

: للمزيــد. 1940ماكدونالــد إســم ألكبــر سلســلة مطــاعم للوجبــات الســربعة، تأسســت عــام          6
www.en.wikipedia.org/wiki/McDonalds Corporation. 

  .بقموقع انترنت سا: شافي، نادر. د 7
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ة، فتظهر الدراسـات أن هنـاك   وفيما يخص واقع هذا العقد في المملكة العربية السعودي

تجربة رائدة في هذا المجال، وهي مطاعم الطازج السعودية التي تمكنت من االنتشـار محليـاً   

  .وعالمياً، حيث وصلت َأعمالها إلى أندونيسيا شرقاً، وأمريكا غرباً، وإلى معظم الدول العربية

كافـة، َأثبتـت    شركة سعودية في المجـاالت  100وتظهر الدراسات أن هناك أكثر من 

ويبلغ حجـم  . نجاحها وتأهلها للعمل بهذا النظام، ومن ثم ِإمكانية انتشارها في المملكة وخارجها

  .1مليارات دوالر 3تداول الفرنشايز في السوق السعودية حوالي 

إّن البيانات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة في السعودية تُبين َأن هناك الكثير مـن   

ي تعمل بنظام الفرنشايز، بدأت تنتشر في السوق خالل العقـدين الماضـيين حتـى    المجاالت الت

كما َأنها َأصبحت تغطي الكثيـر مـن    ،2004حق فرنشايز بنهاية شهر يوليو  200وصلت إلى 

المطاعم ومحالت المالبس ومواد التجميل ذات العالمات التجارية المميزة، كذلك : األنشطة، مثل

هانات والديكورات واألجهزة الطبية، واألثَاث المنزلي، ومعالجة الميـاه،  مصانع تصنيع وبيع الد

  .والمراكز التعليمية والترفيهية

ن عدد الشركات المانحة للفرنشايز في المنطقـة العربيـة ال   يمكن القول أ بصورة عامة

 تتعدى خمس شركات، في الوقت الذي تتوفر فيه كل عناصر الفرنشايز الناجحة في الكثير مـن 

الشركات بالمنطقة العربية، ومن بينها الزيادة المستمرة في المبيعات وارتفاع معـدل الربحيـة   

  .2والخبرات العملية، باِإلضافة للقبول العالمي للسلع المتداولة في األسواق العربية ةوالمصداقي

  القوانين الُمنظِّمة لعقد الفرنشايز : الفرع الرابع

 1966لسـنة  ) 12(لم ينظم قانون التجارة االردني رقم فلسطيني، فلواقع الفيما يخص ا

المطبق في فلسطين عقد الفرنشايز، لكن أخضع هذا القانون العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا 

                                                 
جريدة الشـرق  . نظام الفرنشايز في السعودية بين غياب األنظمة وجمعية تحتضن مطالب المستثمرين: بن كمي، زياد 1

ــط ــدد . (األوس ــو  1، 9682ع ــاريخ  ).2005يوني ــر بت ــاعة.2006\7\3نش ــع .pm:8: الس ــى الموق : عل
http://www.Asharqalawsat.com  

. 2006\10\16نشر بتـاريخ  ). 2003\10\17/ غير مذكور العدد .(التجاري تنشيط نظم االمتياز. القاهرة. جريدة الوفد 2

  Arab Management Association: على الموقع
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أن عقـود البيـع   :" في فقرتهـا األولـى  ) 59(القانون للقانون المدني والعرف، إذ نصت المادة 

تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقـانون المـدني    والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم

بشأن تنظيم أعمـال الـوكالء التجـاريين،     2000لسنة ) 2(فيما يتعلق بالقانون رقم  1".والعرف

كذلك لم ينظم المشرع عقد الفرنشايز في مشروع 2.يالحظ أن هذا القانون لم ينظم عقد الفرنشايز

صـورة  بِ معرفة الحديثـة لل نقالًيتضمن خضع كل عقد أ، لكن يالحظ أن المشرع 3قانون التجارة

تسري أحكـام  :" من المشروع المذكور) 2(فقرة ) 78(، إذ نصت المادة حكامهكلية أو جزئية أل

 ونظـراً ، "هذا الفصل على كل اتفاق لنقل المعرفة الحديثة يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخـر 

غير .حكام هذا القانونبَأمشموالً كون ينه إف ،محله الفنية ضمننصر المعرفة ُع يزاالحتواء الفرنش

، يز التوزيعيانطباقه على الفرنشاثير الشك في تُمشروع نفسه من ال) 79(المادة أن المالحظ أن 

ـ حد َمأن التوزيع َأعلى الرغم  إذ لم يتناول النص موضوع التوزيع ، 4الثالثـة يز اجاالت الفرنش

وخضـوع عقـد    معرفـة الحديثـة،  بنقل ال خاصاً باباً ناًدور هذا القانون متضممن ُص مغوبالر

  .بالعقدخاص تنظيم إلصدار ظل قائمة تن الحاجة ال َأِإ ،يز لهاالفرنش

 Full"لـي شـف الكُ قـانون الكَ " صدر ف ،هذا العقد ّنول من قنع األمريكي َأشرِّالُمُيعّد 

Disclosure Act  1979عام.  

                                                 
 .30/3/1966من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ) 1910(من العدد ) 472(هذا القانون في الصفحة نشر  1
ترى  .29/2/2000لوقائع الفلسطينية الصادرة بتاريخ من جريدة ا) 32(من العدد ) 92(نشر هذا القانون في الصفحة  2

  .الباحثة وجود اختالف واضح بين العقدين مما يقضي عدم اخضاع عقد الفرنشايز الحكامه
معهد أبحاث السياسات االقتصادي الفلسـطيني  . مراجعة نقدية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني: الحسيني، هبة:للمزيد 3

: القانون والقضـاء . التكييف القانوني لعقد الفرنشايز: ارشيد، النا: ضاً أنظر في هذا الصددأي.102.ص. 2003). ماس(

. ص. 2001يونيـو  . العـدد الرابـع  . فلسـطين . وزارة العـدل  –مجلة قانونية يصدرها ديـوان الفتـوى والتشـريع    

141+140+127.  
الحديثة اتفاق يتعهد بمقتضـاه المـورد أن ينقـل    عقد نقل المعرفة :" من مشروع قانون التجارة على) 79(نصت المادة  4

بمقابل معلومات متطورة إلى المستورد، الستخدامها في طريقة فنية خاصة إلنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيـب أو  

ر السلع و و ال يعتبر نقال للمعرفة الحديثة مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجا. لتشغيل آالت أو أجهزة أو لتقديم خدمات

ال بيع العالمات التجارية أو األسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إال إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل المعرفة الحديثة 

  ".أو كان مرتبطا به ارتباطا ال يقبل التجزئة
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ق بالفرنشايز، إذ ُيطبق القانون العام حتى لـو  قوانين خاصة تتعل دفي بريطانيا، ال توج

قـانون  : وجدت بعض التشريعات الخاصة، التي يمكن أن تؤثر في هذا النوع من العقود، مثـل 

Competition Act .  

ارتََأى العاملون في ميدان الفرنشايز، على وضع نظام آداب  1984في فرنسا، وفي عام 

تشريعاً قانونياً، ِإنما  يعّدرة واضحة، لكن هذا النظام ال سلوكي ُيحدد العالقات بين األطراف بصو

علماً أنـه   1991و ُأعيد النظر في هذا النظام عام . يعود للمحاكم َأن ترجع إليه لفصل النزاعات

َوضعت الفيدرالية الفرنسية نظاماً تلتزم به، لكن ليس له قوة القانون، ِإنما يمكـن   1976 منذ عام

  . اإلفادة منه

، كان لمحكمة العدل األوروبية َأن تفصل في نزاع حصل حول شعار 1986عام  وفي" 

كانون الثاني، ترسي فيـه القواعـد    26فرنسي في ألمانيا، فإذا بالمحكمة تصدر حكمها بتاريخ 

الواجبة التَطبيق على الفرنشايز في فرنسا كما في غيرها من الدول األوروبيـة، وهـذا القـرار    

كتفـى  حيـث ا  ومن ثم ظهر قانون دوبان،. 1"ّده عنُصراً اقتصادياً ناجحاًاعترف بالفرنشايز وع

 )1، المـادة  1989كـانون األول   23في  1008/39قانون رقم ( Loi Doubinقانون دوبان 

ينفع في هذا المجـال  ونص آخر  .Franchisorُمسَبق على مانح الفرنشايز عالمرض واجب ِإفب

ـ  ِإالمتعلق ب) 1991 شباط21 ( وهو قرار مـي  يحالـذي   يز،اعالم المستهلك في قطـاع الفرنش

  .2شركة مستقلةكعالن صفته ِإ Franchisorفيفرض على صاحب االمتياز  ،المستهلك

مرسوم حدد مضمون مستند المعلومات ) 1991نيسان  4(كذلك صدر في فرنسا بتاريخ 

والمراحـل الرئيسـية    السَّابقة للتعاقد، وبخاصة المعلومات عن مؤسسة المانح، وتاريخ إنشـائها 

  .لتطورها ووصف العقد المقترح

ـ ن آلصـدر حتـى ا  يلم  ،نتشار الواسع لهذا العقدالعلى الرغم من افي لبنان، وو ن انوقَ

حكام َأق طبِيمكانية تَِإفي اني نضائي اللبختالف كبير في الرأي الفقهي والقَاوهناك  نظمه،ُيخاص 
                                                 

  .37+36ص. المرجع السابق: مغبغب، نعيم. د: نقالً عن 1
  16.ص. مرجع سابق: جلول، سيبل 2
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، رغـم الفـرق الشاسـع بـين     التمثيل التجاريبالمتعلق ) 1967/34(المرسوم االشتراعي رقم 

  .1العقدين

أيضاً لم ينظم المشرع المصري عقد الفرنشايز، لكن أخضع المشرع في قانون التجـارة  

ونظـراً الحتـواء   2حكامـه،  تكنولوجيا بصورة كلية أو جزئية ألالجديد كل عقد يتضمن نقالً لل

، لكن يواجه 3ن مشموالً بأحكام هذا القانونالفرنشايز عنصر المعرفة الفنية ضمن محله، فإنه يكو

إخضاع الفرنشايز لهذا القانون انتقادات مشابهة لما ذكرناه سابقاً بالنسبة لمشروع قانون التجـارة  

  .الفلسطيني

مـن   -أسوة بالعديد من تشريعات العـالم   -، فقد خال التشريع السوري سورياأما فيما يخص  

  .4امه وحقوق أطرافه والتزاماتهمنصوص تنظم هذا العقد، وتحدد أحك

وفي ظل غياب التشريعات الخاصة المنظمة لهذا العقد، فإن عقد الفرنشـايز  يمكن القول 

فهو يحضـع بالدرجـة   ؛ حسب موضوعهبس الوقت فنبو تنظيم قانوني كثر من قانون َأَأل يخضع

خضـع  ، كـذلك ي ينبد فيه من رضا الطرف ، فالبصورة عامةالعقود  الذي يحكم لقانونلولى اَأل

 اًضـمن شـرط  ، و بخاصة في حال تعقود التوزيع، من حيث هو عقد توزيعبللقوانين الخاصة 

   .الفكريةوغيرها من عناصر الملكية  بالحصرية، والتراخيص الواقعة على العالمة التجارية

عكس كل الجوانب المذكورة ي ،ثبت االتفاق الحاصل بين الطرفينن العقد الذي ُيإعليه فو

   .نظمهتنود بحتوي على عاله وَيَأ

                                                 
  .من الدراسة)  50(لباحثة وجود اختالف كبير بين العقدين، أنظر صفحةترى ا 1
  ـ 1999/ /17من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ) 19(من العدد ) 19(نشر ھذا القانون في الصفحة  2
تسري أحكام هذا الفصل علـى كـل اتفـاق لنقـل     :" من مشروع قانون التجارة المصري) 2(فقرة ) 72(نصت المادة  3

  ".لتكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخرا
. دمشـق . مجلة تصدرها نقابة المحامين السـورية : المحامون. Franchisingعقد الترخيص التجاري . الحكيم، جاك 4

  .420. ص. 1998. نيسان. العددان الخامس والسادس
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  عريف عقد الفرنشايز ت: المطلب الثاني

إيراد بعض األمثلة التي توضـح فكـرة    من والًالبد َأ ،يزاقبل البدء بتعريف عقد الفرنش

  .الفرنشايز

  :المثال األول

، )اللبن المجفف(وأنك تملك عمالً ناجحاً في صنع الجميد ) سعيد(اسمك هو لنفرض أن  

وصـفة سـعيد   (على هذا المشروع الناجح، كما أطلقـت اسـم   ) جميد سعيد(ت عليه اسم وأطلق

على الوصفة الخاصة بك وقمت بتسجيلها كعالمة تجارية، ولنفرض أنك قد قمت بالفعل ) الخاصة

بافتتاح ثالثة محالت للقيام ببيع الجميد الخاص بك والذي أصبح معروفاً، واآلن أنت ترغب فـي  

إنك تعلم أن افتتاح تلك المحال وتشـغيلها يتطلـب إدارة تلـك    . ح محال أخرى لكالتَّوسع وافتتا

المحال بنفسك والبقاء مسيطراً على كل ما يحدث داخلها، ففي هـذه الحالـة، يمكنـك أن تقـوم     

بإعطاء ترخيص لمحل الجميد الخاص بك؛ وذلك يعني أن تسمح لشخص آخر أن يفتتح محالً في 

محلك التجاري نفسه أو عالمتك التجاريـة، أو اسـتخدام خلطتـك     منطقة أخرى مستخدماً اسم

و بالمقابل، فإن الشخص الحاصل على .السِّرية أو المعرفة الفنية الخاصة بك، أو استخدامه جميعاً

  .1االمتياز سيقوم بدفع رسوم لك ُمقابل استخدامه لكل ما سبق

  :المثال الثاني

بعد انتشـار هـذه الوجبـة    نها الجمهور، ونتجت وجبة جديدة استحسَأ) أ(شبكة مطاعم 

ـ عد انتشارها وشهرتها القائمة على الدعاية والتسويق الجبالسمعة الجيدة وواكتسابها  أقبـل   دين،ي

في تطوير حصتها في السوق ورغبتها في توسيع دائرة  )أ( ذا رغبت الشركةفِإ. عليهاالجمهور 

ول يتمثـل  اَأل: خيـاران  مامهـا سمالية، فَأا الرَأعلى نفقاته مالياً ن يشكل ذلك عبئاًنشاطها دون َأ

بيع منتجاتها، وما يترتب على هذا الخيـار  وذلك ل هاوتشغيل ئهاامراكز أخرى وبنتمويل قيامها بب

مـا  َأ. اهظة التي سـيتكبدها المشـروع  بالتكاليف ال إلىضافة مكانية فشل هذا المشروع باِإلمن ِإ
                                                 

ــاز    1 ــق االمتي ــن ح ــه ع ــد معرفت ــا تري ــل م ــايز (ك ــل –الفرنش ــف كام ــع انت): مل ــابقموق ــت س : رن
http://www.Egyptsons.com  
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حيـث  بقوم بالمهمة بالنيابـة عنهـا،   يمن لبيع االمتياز لة لجوء هذه الشركبمثل يتلثاني فاالخيار 

  .1الطرفينعود على كال توائد ف ترتب على هذا الخياري

تشـغيل المطـاعم   بقوم ين من جد َأإذ ن يز،االفرنش ة في عقودثيرموال كَأتستثمر  ادةًعو

سـبة  انح الفرنشـايز نِ لمدفع ي ،مالعالمة التجارية للشركة اُأل اًستخدمُم ،والفنادق وفق هذا النظام

لـغ مقطـوع عنـد    بللمانح، مله دفع الممنوح فيرباح، جمالي المبيعات وليس من اَألمعينة من ِإ

على َأن يقوم المانح . 2نشاؤهاِإ الفرنشايز رغب الممنوح لهيعتمد على عدد الفروع التي ي التعاقد،

المـواد الالزمـة كلهـا أو    وريد تعاية وتدريب ودقديم الدعم للعالمة التجارية، من ُمقابل ذلك بت

  . منافسبعضها بسعر 

  سيتم فيما يلي ِإيراد التعريفات الخاصة بعقد الفرنشايز 

 The Britsh Franchising Association" يزاللفرنش" تحاد البريطاني إلا فيعّر" -1

سـمى  وشـخص آخـر يُ   Franchisorسمى المانح عقد يتم بين شخص ُي: "نهبَأالفرنشايز عقد 

  :وفقا للبنود التالية Franchiseeممنوح له ال

تحت اسم معين  معيناً الل فترة معينة، عمالًيطلب من الممنوح له أن يمارس ِخ وأيسمح 1- 

  .مملوك للمانح وَأيخص 

قوم بهـا  عمال التي يلى اَألالفرنشايز عمارس المانح سيطرة ورقابة مستمرة خالل مدة ي2- 

  .الفرنشايز شكل موضوعالتي ت Franchiseeالممنوح له 

 عمالدية اَأللزم لتَأيبكل ما  Franchiseeبتزويد الممنوح له  Franchisorيلتزم المانح 3- 

ـ تنظيم عمل الممنوح له، و(خص ساعدته في ذلك و باَأل، وُم"الفرنشايزموضوع " دريب ت

  .)الخ...والبضائع المستخدمة واإلدارة موظفيه،

                                                 
. معهـد اإلدارة العامـة  . المبادىء القانونية في صياغة عقود التجارة الدوليـة : العوفي، صالح بن عبد اهللا بن عطاف 1

  .44. ص.1998
ـ . :pm:11الساعة . 2006\8\27نشر بتاريخ . نظام الفرنشايز:الغرابي للدراسات الصناعية واالقتصادية 2 : ععلى الموق

http://www.Alghurabi.com  



 20

 تعـاب َأ Franchisorدفع للمـانح  يأن  العقد خالل فترة Franchisee وح لهيلتزم الممن4- 

  .قوم بها الممنوح لهي بيعات التيمتيجة الن، والعموالت المستحقة الفرنشايز

 عـة، أو بضة وشركة تابين شركة قابتم َي نمكن َأي تفاق، الالن هذا اَأ إلىشارة تجدر اِإل5- 

  ."1ليهاالفرد وشركة يسيطر عبين 

ـ  ما االتحـاد ا َأ" -2  International Franchising Associationيز الـدولي للفرنش

  :، على النحو اآلتيالفرنشايزف عقد عرِّفُي

 والممنـوح لـه  Franchisor عاقدية بين طرفين هما المانحتهي عالقة :ملية الفرنشايزع

Franchisee، يقـوم  الـذي   ،نوح لـه مل المعرفة الفنية والتدريب للمقنبقتضاها المانح بملتزم ي

و مسيطر عليهـا مـن قبـل المـانح     جراءات مملوك َأأو شكل أو ِإ ،عروف مسم ابالعمل تحت 

Franchisor . قوم الممنوح له يوفي هذا العقدFranchisee الخاصة في العمل مواله باستثمار َأ

  .2"يرهغون ديتحملها وحده  جاح هذه العملية عليه ونخاطر مث تكون يحب – محل الفرنشايز -

بقانون فـي   1987النظر في سنة  عاديز الذي َأاتحاد الفرنسي للفرنشالفه اكما عرَّ -3

  3:تيَأييز، بما االمناقبية في الفرنش

شاريع عدة م من جهة، وبين مشروع أو Franchisorطريق تعاون بين مشروع المانح 

المعـروف   لمشـروع ا فيمـا يخـص   فترضيوهو  .أخرى من جهة Franchiseeله منوح ملل

  :يزابالفرنش

 ،تجارة أو خدمـة  ،ماركة صناعة ،نماذج وصور ،سم تجاري، شعاراملكية مركز رئيسي، 1- 

  .والمساعدة التقنية كذلك المعرفة الفنية

                                                 
  .وما بعدها 4. ص. موقع انترنت سابق: الكندري، محمود أحمد. د: نقالً عن 1
  .5. ص.موقع انترنت سابق: الكندري، محمود أحمد. د 2
  .وما بعدها 19.ص. 2006. دار الفكر العربي. عقد االمتياز التجاري: ياسر، سيد: الحديدي. د 3
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/  مجربـة سـابقاً  / بتكرة ونوعية موحدة مصورة بمعروفة : أو خدمات/مجموعة منتجات و 2-

  1.ابت باالستعمال والمراقبةثشكل بوموضوعة 

من خـالل النشـاط والحركـة     ها،نشيطتو  ه تطوير المشاريع المتعاقدةهذا التعاون هدف

طـار  اسـتقالليتها فـي إِ  على  حافظةمع الم ألموال،شخاص و اجة عن تعاضد اَألتانشتركة المال

مالـك العالمـة والمعرفـة    ، Franchisorالمانح  هبكتسبالً ياقفترض متوهي . اتفاقيات متبادلة

  .2الفنية

 Franchisorع المانح ضيبه جموب يالعقد الذ"نهيز بَأاالفرنش فنسي، فقد عرما القضاء الفرَأ -4

ولى والعالمة اَألاَألحرف  إلىضافة اسمه التجاري، باِإل Franchiseeتحت تصرف الممنوح له 

 ،ةية ومحـددّ صـلّ َأبطُرق نتاجها و الخدمات يتم ِإالتجارية والمعرفة الفنية ومجموعة من السلع َأ

جري اختبارها يو ،وحدة سبق تجربتهامجارية تنية وفتباع طرق هذه العناصر بِإ جري استغالليو

  .3"شرافهمعرفة المانح وتحت ِإبوذلك  ،وضبطها باستمرار

ولـى  بواسطة القضاء اللبناني عبر محكمة الدرجة اَأل ،يزاعريف عقد الفرنشتفي لبنان جاء  -5

و بين تـاجر أَ  حصل عادةًيفاق ات( :نهأ ثناء نزاع علىَأ28\96 تحت رقم 4في بيروت في حكمها

صـورة  بجارة المفرق ت تعاطيب برغيو عاطى َأيتوبين شخص  ،جارة الجملةتعاطى يت صناعي

 لكـاً مكـون  يجاري تحل مو َأمركز كوين تسهيل ت إلىفتعمد الشركة  ،حسابه الخاصللة وتقسم

ـ ، مع حق ضاعة من ماركة مشهورةب يعبعطيه حق تللتاجر، و ذه الماركـة واالسـم   استعمال ه

  .5)مزاحمة لهذه الماركة خرىمتنع التاجر عن بيع بضاعة َأي نعلى َأ ،التجاري في محله

الفرنشايز، وهو عنصر  للعنصر المميز في نه جاء متجاهالًأالحظ على هذا التعريف يو

عليها  التي يكون قد حصلبالتجربة والخبرة  Franchisorكتسبها المانح ي التي ،العمليةالمعرفة 

                                                 
  و ما بعدھا ـ 19المرجع السابق ـ ص ـ : دـ الحديدي، ياسر سيد 1
  .4+3ص .مرجع سابق: جلول، سيبل 2
  .5.ص.موقع انترنت سابق: الكندري، محمود أحمد. د 3
  1992\1\30الصادر بتاريخ  4
  http://www.Alnazaha.net:على الموقع. 2006\8\26نشر بتاريخ . موقع سوريا للقضاة والمحاماة 5



 22

من خالل التزام  ،نفيذ العقدتَ لعنصر المساعدة طوال فترة عريف جاء متجاهالًتن الإكذلك ف، سابقاً

ـ تباجد لديه مـن طـرق   تما اس Franchiseeعالم الممنوح له ِإب Franchisorالمانح  ار، و ك

ن يضاف إلى ذلك أّن هذا التعريف يشير إلى أن الفرنشايز يقتصر فقط علـى التوزيـع، مـع أ   

  .الفرنشايز أشمل من ذلك، فقد يكون تصنيعياً أو توزيعياً، أو بنيان تجاري أو خدماتي

عقد يتكفل بموجبه شخص :"نهيز بَأاعريف عقد الفرنشتمكن من خالل التعريفات السابقة،ي

يدعى المانح بتعليم شخص آخر يدعى الممنوح له المعرفة العملية والتي تشمل نقل المعرفة الفنية 

أمـا الممنـوح لـه    . المساعدة التقنية، وتخويله استعمال عالمتة التجارية وتزويده بالسلع وتقديم

فيتكفل باستثمار المعرفة العملية واستعمال العالمة التجارية والتزود من الممون، باإلضافة إلـى  

  ".التزام الممنوح له بدفع الثمن، وااللتزام بعدم المنافسة و المحافظة على السرية

و َأ عـد محـالً  نمـا يُ وِإ ،من عمل المانح عمل الممنوح له فرعاً دعاق ال ُيَيا السوفي هذ

ـ  ،باإلضافة لذلك "المانح"صلي اَألالفرنشايز وذلك تحت اسم صاحب حق  ،مستقالً مشروعاً ن إف

دارة عمله قوم الممنوح له بِإفَيسي للمانح، ِيشاط الرئنمع ال كون في جوهره متفقاًيعمل المشروع 

للشروط  نة وفقاًيجارية والفنية، ضمن مدة زمنية معتمن المانح نفسه، مع تقديم المساعدة الدعم ب

  .1قع بين الطرفين لهذه الغايةيز المّواالمنصوص عليها في عقد الفرنش

  :يالحظ على التعريفات السابقة، َأنها تتفق على ما يلي

بمـنح   Franchisor وم فيها المـانح قي طراف،يز هي عالقة عقدية بين اَألاالفرنش ن عالقةِإ1- 

العالمـة  َأو و المشروع تحت االسـم  مباشرة العمل َأبِ قوميل ،Franchiseeاالمتياز للممنوح له 

  .2ج المانحتمنب رتبطتوالشهرة التجارية التي 

فـي   Franchisee عمل بها الممنـوح لـه  ي على الطريقة التي Franchisorسيطرة المانح  2-

  .دارة الممنوح له المشروعشراف على كيفية ِإبالسيطرة هي حق المانح باِإل والمقصود ،المشروع
                                                 

). 2004نـوفمبر   1516،23العدد .(جريدة الوطن.أسلوب ذكي لالستثمار......كيل التجاريالتو –لقمان، وحي فاروق  1

  http://www.Alwatan.com.sa: على الموقع. pm:9: الساعة.2006\8\19نشر 
  .5. ص. موقع انترنت سابق: الكندري، محمود أحمد 2
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ضرورة تقديم المساعدة بمتمثلة  ،طرافترتب على هذه العالقة جملة التزامات ملقاة على اَألي 3-

  .الخ...سرار الفنيةشراف والمحافظة على اَألتدريب واِإللوا ،الفنية

 قـدم و ُي ن الممنوح لهي َأصلي، َأعن المشروع اَأل الًقز مستالمشروع الممنوح له االمتيا دعُي 4-

  .س مالهأربخاطر ي

  :اَألساسية ِإلدارة نظم الفرنشايز، التي تَتمثل بما يلي وكذلك يالحظ أنها تتفق جميعاً في العناصر

و نظـام  و خدمـة أَ ج َأتو منك سلعة َألمتي وهو الطرف الذي :Franchisorمانح الفرنشايز  1-

 تميلشروط  ل عوض مالي وفقاًبِاقم ،و الخدمةستعمال المنتج َأاترخيص بقوم يبحيث  .عينعمل م

 ،Franchiseeه ل عمل من خاللها الممنوحَسيرر المانح الشروط التي يقما  وغالباً ،التفاق عليهاا

  :ك العناصر اآلتيةتلميالي تالب فهو. 1هلمعحكم في يتن ون َأدولكن 

حقوقـاً   ،Trade Markجارية مرموقـة  تعالمة  ،Brand Name اًاجحن اًجاريت اًسما

  2.الخلطة السرية ،IPRفكرية تتمتع بالحماية 

ويقـوم   ،مـن المـانح  الفرنشايز شتري حق َي وهو الطرف الذي :Franchiseeالممنوح له  2-

ي أو نظام العمل الـذ  ،سم التجاري أو العالمة التجاريةالفس ان خدماًتمس ،فتح مشروع ب تشغيلهب

حـق تشـغيل    يملـك  ، والذيالفرنشايزحق ل ن الممنوح له هو مشترٍإوبذلك ف .يزوده به المانح

أو استعمال اسمه التجاري أو عالمته التجارية وغيرها مـن هـذه    ،المانحا ملكهَينظمة التي اَأل

  :وهو بذلك َيتمتع بما يلي.3الفرنشايزللشروط التي ُيتفق عليها في عقد  وفقاًاألمور، 

                                                 
السـاعة  . 2006\10\14نشـر بتـاريخ   . عربيةمقدمة في إدارة نظم االمتياز التجاري وأثر ذلك في تطور الشركات ال 1

4:pm .علــــــى الموقــــــع :http://www.Jcci.org.sa.للمزيــــــد انظــــــر موقــــــع :

http://www.Franchisesolicitors.com.au/glossary.html .8: الساعة. 2/2/2007. تم الحصول عليه بتاريخ:pm .  
. جريـدة الـوطن  . تشـريعي فـي الـدول العربيـة    عقود الفرنشايز تعاني من فراغ : الشمري، محمد عبد الرحمن. د 2

ــدد( ــوبر 2، 1829ع ــاريخ ). 2005أكت ــع بت ــى الموق ــر عل ــاعة . 2006\10\14نش ــع pm:6الس ــى الموق : عل
http://www.Alwatan.com.sa  

 .pm:7:الساعة. 2/5/2007. تم الحصول عليه بتاريخ. http://www.smallbiz.nsw.gov.an: للمزيد 3
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نظام عمـل مـانح   بستعداد لاللتزام الا ،ستعداد للعمل الشاقالا ،دارية والماليةدرة اِإلالمق

  .الفرنشايزفع رسوم االلتزام بد، لفرنشايزا

وهو االتفاق القانوني المبرم بين اَألطراف لتحديـد   :Franchise Contractعقد الفرنشايز  3-

تفـاق الحقـوق   الويتضمن هـذا ا  ،شروعوتشغيل المالفرنشايز موجبها منح بالشروط التي سيتم 

فهـي تختلـف    ،طرافرادة اَألِإل يالًثمتهذه االتفاقية  تُعّدو ،تبة على كل طرفالمتَر توااللتزاما

  .عكس هذه الرغبةينبغي تفصيلها بالشكل الذي إذ َي ،هدافهاَأل وتتنوع وفقاً

مـدة   ،Partiesلعقـد  َأطراف ا :يلي عقد الفرنشايز َيشمل ماوتأسيساً على ما تقدم، فإن 

 Franchisorالفرنشـايز  التزامـات مـانح    ،Franchise Package الفرنشايز حزمة ،العقد 

Obligation،  لهالتزامات الممنوحFranchisee Obligation  المنطقة الجغرافيةTerritory، 

  .Terminationمور المترتبة على ذلك نهاء العقد واَألشروط ِإ

 Know-howوتشمل المعرفـة الفنيـة والتقنيـة    : Franchise Packageحزمة الفرنشايز 4-

 ولـي التـدريب األَ  ،Operating Manuals1دلة التشغيل َأ ،Business Systemونظام العمل 

  .Initial & on –going Training2والمستمر 

رخيص باسـتعمال االسـم التجـاري    التمقابل  :وتشمل :Franchise Feesمقابل الفرنشايز 5-

، تكلفة المساندة الفنية وليتكلفة نقل نظام العمل والتدريب اَأل ،License Feesمة التجارية والعال

محل الفرنشايز ( لمنتجاتل رسوم التسويق والترويج ،Management Service Feesدارية واِإل

Marketing Levy(3.  

                                                 
ى أفضل الطرق إلدارة األمور المحاسبية و القيود التي يستخدمها المانح للمحافظة على عمله بحيث يشتمل هذا الدليل عل 1

يشمل قائمة بأسماء الزبائن والبيانات الضريبية وطرق تنظيمها، وطرق وأساليب تقدير الحسابات والميزانية، وتنظيم أمور 

. والسياسات المتبعة في البيع والشراء وطرق إدارة المخـزون  العاملين واألساليب المستخدمة في الدعاية والتسويق للسلعة

  http://www.Egyptsons.com: نقالً عن موقع سابق
2 pirk,louis:The franchise trade mark handbook:developing and protecting your 

trademarks and service mark  5: الســـاعة. 2006\10\14نشـــر بتـــاريخ:pmعلـــى الموقـــع :
http://www.books.google.com 

  http://www.which franchise.com:للمزيد أنظر الموقع 3
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تفاق عليها في الا تميهي المنطقة الجغرافية التي  :Franchise Territoryمنطقة الفرنشايز  6-

طـار هـذه   شغيل النشاط ضـمن إِ لتَيز و الممنوح له، ايز بين مانح الفرنشاالعقد القانوني للفرنش

الحـق   و عن طريق منحـه َأ ،يزاالفرنش له لممنوحل المنطقة سواء بوحدات تجارية مملوكة كلياً

  .1فرعية بإبرام عقود فرنشايز

  لنماذج المختلفة إلدارتهَأنواع عقود الفرنشايز وا: المطلب الثالث

كيفية اسـتغالل  على  تفاقاًاتشترك جميعها في كونها ، صورةمن  كثربأََيتحقق الفرنشايز 

  . لهالتجارية للمانح، وطريقة مراقبة المانح ألعمال الممنوح  العالمة

النمـاذج  : أنواع عقود الفرنشـايز، الثـاني  : فرعين، األول سيتم تقسيم هذا المطلب إلى

  . ة إلدارة الفرنشايزالمختلف

  أنواع عقود الفرنشايز : الفرع األول

يتناسب مع الوضع القـائم  لتعدد َي مانإ ،ار موحد من النشاططيز على ِإانطوي الفرنشي ال

أنواع رئيسة، سيتم دراسـتها   ة، و يمكن تقسيم هذه األنواع إلى خمسومع طبيعة النشاط التجاري

  .في هذا الفرع

   Manufacturing or Processing Plant Franchiseنيع يز التصافرنش: أوالً

 Know Howساسي على نقل المعرفـة الفنيـة   شكل َأبيز اهذا النوع من الفرنشيعتمد 

قوم الممنـوح  ي له، إذالممنوح  إلىFranchisorتجميعها من المانح  ولتصنيع المنتجات َأ الالزمة

حـدد  يالـذي  ، خبرات المانحبفي ذلك مستعيناً  و توزيعها، حمل العالمةتالتي  صنيع السلعةبتله 

  .2جب مراعاتهاي Standards ومواصفات ماذج قياسيةن

                                                 
1 protecting-my-franchise-territory.htm.   4: السـاعة . 2006\10\12نشر بتـاريخ:pm .  علـى الموقـع :

http://www.gaebler.com  
عرفت محكمة العدل " .64.ص.1993.القاهرة. يةالترخيص باستعمال العالمة التجار:الصغير، حسام الدين عبد الغني. د 2

العقد الذي بموجبه يقوم الممنوح له بالتصنيع :" بأنه 28/1/1986األوروبية هذا النوع من الفرنشايز في حكمها الصادر في 

ديدي، ياسـر  الح. د: نقالً عن". بنفسه وفقاً لتوجيهات المانح وباستخدام عالماته التجارية التي يصنعها على السلع المنتجة

  .28. ص.مرجع سابق: سيد
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األسرار الصـناعية، المتَصـلة   Franchiseeللممنوح له  Franchisorفيكشف المانح 

ـ مـن   كدلتَأ، لنتاجاِإلكما يشرف المانح على ، 1بكيفية اإلنتاج للمنتجات المحددة في العقد ودة َج

  .حددهايللمواصفات التي مطابقتها حمل العالمة وتالتي  السلعة

و حق من حقـوق  ستغالل براءة االختراع َأاالترخيص ب ،كون محل هذا العقدَيما  وعادةً

  .2الملكية الصناعية

تعبئـة الميـاه   منها صناعة  ،يز منتشر في مجال صناعات كثيرةاهذا النوع من الفرنش

  4.، وتوتال3في فرنسا Yoplaitوكذلك  مريكية،كة كوكاكوال اَألبرمها شرتُالعقود التي الغازية، و

   Distributing Franchiseيز التوزيع افرنش :ثانياً

مـن   همن تسويق منتجات Franchisorتمكين المانح  إلىيز اهدف هذا النوع من الفرنشي

إلـى  العقـد   جات محل العقد خالل مدةتوريد المنبت لتزم المانحبحيث ي .وزيع معينتخالل نظام 

قدم له المساعدات الفنية في مجـال التسـويق،   يكما ضمن اإلطار الجغرافي المحدد،  لممنوح لها

  .5قديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيارت و، عالن عن المنتجاتكاِإل

                                                 
 .7. ص.موقع انترنت سابق: الكندري، محمود أحمد. د 1
علـى  .pm:9: السـاعة . 2006\9\15نشر بتاريخ . ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الصغير،حسام الدين. د 2

  http://www.wipo.int: الموقع
ندمجوا بمصانع البانهم من اجل بيع منتجاتهم على مستوى محلـي،  مزارع فرنسي ا 100,000ما يزيد عن  1964عام  3

و الشعار ) يوبليه(قررتا االندماج بحيث تصبحان شركة واحدة ) كوبليه( و ) يوال(اثنتان من هذه االتحادات  1965في عام 

ات المندمجـة  الذي اختاراه هو عبارة عن زهرة سداسية البتالت، كل بتلة من هذه ترمز الى واحـدة مـن السـت شـرك    

 .www.en.wikipedia.org/wiki/Yoplait-35K: نقال عن. والمؤسسة للشركة
: للمزيد أنظر. فرع في جميع دول العالم 130تعد شركة توتال من أكبر شركات إنتاج وتوزيع المحروقات، لها  4

www.total.com/cn/group/presentation. 
محكمة العدل األوروبية هذا النوع من الفرنشايز في حكمها السـابق  عرفت " .47. ص. مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 5

الحديدي، . د: نقالً عن". العقد الذي يلتزم بموجبه الممنوح له ببيع منتجات معينة بمحل يحمل العالمة المميزة للمانح:" بأنه

  .29.ص.مرجع سابق: ياسر سيد
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بِصفة أساسية، الحق في استعمال اسـم المـانح    Franchiseeوُيقرر العقد للممنوح له 

عليمـات  تتبـاع  اسويق الفنية بتسائل الوقرر له الحق في استخدام نه ُيإذلك فالتجارية، كوعالمته 

  .المانح

عمال الممنـوح  شراف على أََطرة واِإليمارس المانح الرقابة والسي يضاوفي هذا النوع َأ

  .تباع تعليمات المانحبا الذي يكون ملتزماً ،له

حق القصـر،   Franchiseeله  عطاء الممنوحقترن بِإيما  ن هذا النوع عادةًالحظ َأُي و

وزيـع  تعقد البعرف ون هو الموزع الوحيد لهذه المنتجات في منطقة نشاطه، وهو ما ُييكن ي َأَأ

  .Contract or Agreement Exclusive Distribution "1"القصري 

امتيـاز البيـع   يز في كثير من الوجوه مـع عقـد   ايتفق هذا النوع من الفرنشكثيرا ما و

ال يز ليس في حقيقتـه إِ االفرنشعقد أن  قررين ذا ما دفع جانب من الفقه الفرنسي َأهو  التجاري،

  .2و النموذج األمريكي لعقد امتياز البيعالشكل َأ

   Business Format Franchiseيز البنيان التجاري افرنش :ثالثاً

يوم الشـكل  ال ّدعوُيالفرنشايز زمن الحرب العالمية الثانية،  شكالَأرف هذا الشكل من ُع 

  . لفرنشايزشكال اوشعبية من َأ كثر رواجاًاَأل

، مل على شهرة العالمة التجاريـة عال إلىساسية نيان التجاري بصفة أََُبيز الايهدف فرنش

لـذلك   ،و السلع التي تحمل العالمةعتاد الجمهور على طلب الخدمات َأي ، إذف العمالء بهارِيوتع

المشـروعات  ايز مع عدد كبير مـن  برام عقود فرنشِإ إلى ،في الغالب Franchisorالمانح  أيلج

  .عدة آالف إلىصل عددها في بعض الحاالت يختارها والتي قد ي التي

                                                 
  .8ص .موقع انترنت سابق: الكندري، محمود أحمد. د 1
  .66.ص. مرجع سابق: الصغير، حسام الدين .د 2
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سـم  استخدم جميعهـا  شروعات، تبدو كل مشروع ممنوح له كحلقة في سلسلة من مو ي

شـكال  متماثلـة مـن حيـث األَ    اًو سلعقدم كل مشروع خدمات َأو ي ،المانح وعالمته التجارية

حـدد  يرقابة واحدة من المانح، الـذي  لخضع ي نتاجهاو ِإقديمها َأت نإل ؛والنوعيات والمواصفات

  .جميع المشروعات الممنوح لهال Standarized Methodsياسية ومواصفات موحدة قنماذج 

ن جميع ال َأِإ ،1من الناحية القانونية كامالً ورغم استقالل كل مشروع ممنوح له استقالالً

  .ستخدم اسم المانح وعالمته التجاريةتنها أل ؛مام الجمهوربدو كشبكة واحدة َأتمشروعات ال

 ،عقد الترخيص باستعمال العالمة التجاريـة ايز أقرب األنواع لنوع من الفرنشُيعّد هذا ال

  .Licensing2يضا عقد الترخيص عليه َأيطلق ولذلك 

، الكافتيريـات ، والفنـادق  :همهـا َأ ،نشطة كثيـرة يز في َأاستخدم هذا النوع من الفرنشي

ــالتو ــزا  ،Kentuky Fried Chicken محـ  ،Pizza Hut، Burger Kingالبيتـ
3McDonalds جير السيارات ومكاتب تَأEuro car 4 ،Hertz، Avis ،5  وكثير من المحـالت

  .لمستهلكينل قدم خدماتتُ ك التيتل وأو بضائع ذات ماركات مشهورة َأ قدم سلعاًتُالتي 

  تي ايز الخدماالفرنش :اًرابع

يتالقى هذا النوع في نقاط كثيرة مع ما سبقه، كتقديم سرية المعرفـة المعتبـرة َأساسـاً    "

تطور هذا النوع بسرعة كبيرة في قطاع الفنادق وخاصة األمريكية منها، وقـد جـاب   . للتجارة

عليها َأنظمة موحدة  العالم، فغدت الشبكات الفندقية الكبرى موحدة في معظم بقاع األرض، تطَّبق

                                                 
  .هو انفصال الذمة المالية لكل من المانح والممنوح له: المقصود باالستقالل من الناحية القانونية 1
  .68.ص.مرجع سابق: الصغير، حسام الدين. د 2
. David Edgertonو  James McLamoreمن قبل  1954اسم لسلسلة مطاعم إلنتاج الوجبات السريعة، تأسست عام  3

 www.en.wikipedia.org/wiki/Burger King:للمزيد
  :للمزيد. 1997اسم لمكتب تأجير سيارات مقره في اوروبا، تأسس عام  4

www.en.wikipedia.org/wiki/Euro-NCAP  
 ، تأسس في الواليات المتحـدة Warren Avisمن قبل شخص يدعى  1946هو اسم لمكتب تأجير سيارات، تأسس عام  5

  للمزيد . 1956االمريكية وتم افتتاح مكاتب له في اوروبا عام 

:www.en.wikipedia.org/wiki/Avis-Rent-a-car-system 
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صادرة عن المانح، فاآلالت والمعدات قليلة نسبيا في هذا النوعً ، ِإنما التَّركيز يتم حول اَألنظمة 

الواجب تطبيقها لجلب الزبائن تلك التي َأدت في معظم اَألحيان إلى جني اَألموال الطائلة، لكـن  

  .1"فرنشايز بشكل غير مكلفيبقى أن معدل األرباح قد يتغير تبعاً لسهولة انتشار ال

َيضع المانح بموجب هذه التقنية، بعض الخدمات بتصرف الممنوح لـه، الـذي بِـدوره    

 الفرنشايز القائمة لصيانة الخدمات: يقدمها للزبائن، تحت شعار اَألول وعلى مسؤوليته، مثال ذلك

ذلك الفنـادق العالميـة   تصليح السيارات أو الخدمات العائدة لبطاقات االعتماد، ك: وحمايتها، مثل

  Sheraton.3شيراتون  Hilton ،2هيلتون : مثل

  يز االستثمارياالفرنش :خامساً

هذا النوع يتم اإلتفاق على استثمار مؤسسة بذاتها بما فـي ذلـك اإلسـتراتيجية    بموجب 

الخاصة بطبيعة عملها وإعالناتها، فال يتوقف األمر على تقديم سرية المعرفة و أساليب التقنيـة  

  .4من قبل المانح للممنوح له

  النماذج التي َيتم من خاللها ِإدارة الفرنشايز: الفرع الثاني

نشـطة  حدد الحقوق والواجبات وااللتزامـات واألَ ت الفرنشايز دارةهناك نماذج مختلفة ِإل

ج مختلفـة مـن عقـود وعالقـات     ذيجاد نماتم ِإين يجوز َأ القيام بها، وبتعهد كل طرف يالتي 

  .هداف العمل بالصورة الصحيحةنفيذ َأتضمان ز لفرنشايال

                                                 
عرفت محكمة العدل األوروبية في الحكـم السـابق اإلشـارة إليـه     .48. ص. مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د: نقالً عن 1

المانح للممنوح له باستخدام اسمه وعالماته التجاريـة ليضـعها علـى    العقد الذي بموجبه يسمح :" فرنشايز الخدمات بأنه

خدمات يقدمها األخير، ويلتزم الممنوح له في هذا بالنماذج والمواصفات التي يقدمها المانح ويخضع فـي ذلـك لرقابتـه    

  .30.ص.مرجع سابق: الحديدي، ياسر سيد. د: نقالً عن". وإشرافه
  : ، للمزيد أنظر1964أ باالنتشار عالمياً سنة ، بد1954تأسس فندق هيلتون سنة  2

www.en.wikipeda.org/wiki hilton_hotels_corporation_38k. 
 :للمزيد أنظر. في نيويورك 1945، بدأ باالنتشار ألول مرة عام 1937بدا فندق شيراتون بالظهور عام  3

www.en.wikipedia.org/wiki/sheraton  
  .48. ص.مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 4
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  )الداخلي(امتياز المحل: أوال

كثـر النمـاذج   ، وهـو أَ "الفردي  فرنشايزال" دارة ومباشرة ِإل ثر النماذج وضوحاًكهو أ

، أي في الحاالت التي يكـون فيهـا المـانح    محلياً لفرنشايزفيها ا يكون في الحاالت التي شيوعاً

حـل  مطوير تيتم منح الممنوح له الحق في  هذا االمتياز،موجب ب و، س البلدنف والممنوح له في

  1.حددةمنطقة مفي تشغيله واحد في موقع واحد، أو 

مـور  ن اَألجد المـانح أَ يالتعامالت الدولية، فقد ب مرتعلق فيها اَأليما في الحاالت التي َأ

التـالي  ب ولة موطن الممنوح لـه، و طريقة مختلفة باختالف الدب فرنشايزالتعامل مع ال إلىتحتاج 

  .جاري على شكل امتياز رئيسيتنشاء وجود يقتضي ذلك ِإ

الحـق بالحصـول علـى     ينفيقط ال فطوير محل واحد تن الحق في جدر المالحظة َأت

  .2خرىناطق محددة ُأمضافية في خرى ِإامتيازات ُأ

  امتياز المنطقة: ثانياً

عن  ،جغرافية كبيرة نطقةمتغطية  إلىهدف يالذي و ،"باالمتياز اإلقليمي " لك ذويعرف ك

صورة متعاقبة وخـالل مـدة   بو ، َأماكن البيع معاًو َأو المتاجر َأنشاء عدد من المحال َأطريق ِإ

  .متفق عليها

االمتيـاز  "و " امتيـاز اتفاقيـة الُمطّـور   "يعتمد على شكلين محددين هما وهذا النموذج 

  : ، وهمامكن جمعهما معاًَياللذان " سيالرئي

  طورمال امتياز اتفاقية )أ(

ح عدة فتنبغي عليه يالذي  ،ن المانح مرتبط مباشرة بالممنوح لهإف لنموذج،موجب هذا اب

العمل طوير تفترض من الممنوح له ي والذي لفرنشايزتضمن هذا الشكل من ايو ،محال وتشغيلها

                                                 
  .127. ص.  مجلة سابقة: ارشيد ، النا  1
  .موقع انترنت سابق: كل ما تريد معرفته عن حق االمتياز 2
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تلـك  ، لفرنشايزالمتاجر المتعلقة باو نشاء عدد من المحال َأالمنطقة المسندة إليه، عن طريق ِإفي 

في مثل هذه ، 1، و بالمقابل يتملك الممنوح له المعرفة التي قام بتطويرهامباشرة اتهبذملكها يالتي 

  .2مع طرف ثالث) من الباطن( قوم بعقد امتياز فرعيين للممنوح له َأ زجويالحاالت، ال 

  االمتياز الرئيسي )ب(

طرف ثالـث  للممنوح له الحق في منح االمتياز امنح يح ن المانإف ،موجب هذا االمتيازب

لقيام باستغالل الفرص االستثمارية المحتملة في منـاطق جغرافيـة   ل سمى الممنوح له الفرعي،ي

  .4فأكثردارة امتياز عض هؤالء الممنوح لهم الفرعيين بِإيقوم بتم االتفاق على أن َي وقد، 3كبرأ

عمـال  نشـاء أَ نوي المانح ِإإذ ي ،االمتيازات الدولية مهم في فرنشايزن هذا الشكل من الِإ

  .يهافجارية ت ةخبر كملي لد معين قد البتتعلق باالمتياز في 

  خصائص وأهمية عقد الفرنشايز: المطلب الرابع

قـود  بين عقود التوزيـع وع  ،طاقها ومعناهانيز من العقود التي تقع في اعقد الفرنش ُيعّد

به هذه العقـود  ميز تتما لذا فإن عقد الفرنشايز يتميز ب. Licensing Agreements5 رخيصتَال

عقـود،  قيـة ال بدوره عن بميزه ت صئجموعة من الخصاممل أيضا يشمع مالحظة أن هذه العقد 

  . أهميته:الثاني صائص عقد الفرنشايز،خ: في فرعين، األولالمطلب  هذايتم دراسة سو

  خصائص عقد الفرنشايز: الفرع األول

ن بالـذات وهـو ذلـك المنقـول     لفرنشايز نوعاً خاصاً من االجارة لشيء معييعد عقد ا

لذلك فان عقد الفرنشايز يتميز بمـا  . ، أي المعرفة الفنية وسائر عناصر الملكية الفكرية المادي

                                                 
  .127. ص. مجلة سابقة: ارشيد، النا 1
  .26.ص..2003. دار الفاروق للنشر والتوزيع،الطبعة العربية األولى. بيع األسماء والعالمات التجارية: الحداد، عماد.د 2
  .127. ص. مجلة سابقة: الناارشيد،  3
  .28.ص .مرجع سابق: الحداد، عماد. د 4
  .43. ص.مرجع سابق: العوفي، صالح بن عبداهللا بن عطاف. د 5
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ة ان هذا العقد يشتمل ايضا على خصائص تميزه بدوره ظتتميز به سائر عقود االيجار، مع مالح

  :لسمات التاليةواهم هذه ا.عن غيره

  سمىمعقد غير  :أوالً

نظمهـا تحـت   تواعد خاصة قبأنها العقود التي ال يوجد لها "رف العقود غير المسماة عت

ها قواعد لوجد ت دامت ال ما اً،معين اًطلق عليه في العمل اسمين كان منها ما قد إو ،أسماء معينة

سم معين، ولم يضع أحكاماً تُنظمه؛ ، فلم يخص المشرع الفلسطيني عقد الفرنشايز با1"خاصة بها

لعدم انتشاره في التعامل، ولحداثة هذا العقد، و يترتب على اعتباره عقد غير مسمى، خضـوعه  

  .للقواعد العامة التي تحكم العقود

  عقد ملزم للجانبين  :ثانياً

كون كل العقد الذي يرتب التزامات متقابلة على المتعاقدين، إذ ي" هو العقد الملزم للجانبين

  .2"منهما دائناً ومديناً في الوقت نفسه

 Franchisorويعّد عقد الفرنشايز عقداً ملزماً للجانبين، إذ يفرض على كل من المـانح  

  .التزامات متبادلة بينهما Franchiseeوالممنوح له 

  عقد معاوضه: ثالثاً

عليـه، فـإن عقـد     .3"العقد الذي يَأخذ فيه المتعاقد مقابالً لما َأعطى" عقد المعاوضه هو

الفرنشايز ُيعّد عقداً بعوض؛ إلن كُالً من المتعاقدين َيلتزم مقابل التزاماته بدفع المستحق للطرف 

اآلخر، فيدفع الممنوح له للمانح عند إبرام هذا العقد ما ُيسمى بَحق الدخول باإلضافة إلى عائدات 

  .ُأخرى

                                                 
  .34.ص.1997.منشأة المعارف. أصول االلتزامات: جالل علي العدوي،. د 1
-2003. دار النشـر  غيـر مـذكور  .1.ط. شرح مشـروع القـانون المـدني الفلسـطيني    : أبوملوح، موسى سلمان.د 2

  .14.ص.2004
  ..26ص .1991-1992. غير مذكور دار النشر. مصادر االلتزام :األهواني، حسام الدين كامل. د 3
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  " غرر" حدد وليس احتمالي معقد  :رابعاً

الذي يتحدد فيه وقت انعقاده مقدار االلتزامات التي يلتزم بها كل مـن  " محدد هوالعقد ال

  .1"المتعاقدين، ذلك بصرف النظر عن التعادل في االلتزامات بينهما

هذا واقع الحال في عقد الفرنشايز، إذ يتم تحديد التزامات كل فريق، و مقـدار المنـافع   

يكون أحد االلتزامات موقوفاً على عارض مسـتقبلي  العائدة لكل منهما، بخالف عقد الغرر الذي 

  .عقد المقامرة والمراهنة: غير محقق الوقوع، و يدور الشك حول وقوعه، مثل

  "زمني" عقد مستمر  :خامساً

العقود التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها، بحيث يكون له تأثير  "هي العقود الزمنية

  .3الزمن المحدد في العقد ومكن تنفيذه إال ضمن المدة أيفال ، 2"ملحوظ على تقدير محل العقد

، بحيث تكون المدة عنصـراً أساسـياً فـي    "اًمتتابع"اً مستمر اًيز عقداعقد الفرنشلذا ُيعّد 

  .إبرامه وتنفيذه

  عان ذعقد إ :سادساً

العقد الذي ال يتم االتفاق على شروطه والمساومة بين المتعاقدين، حيث " عقد اإلذعان هو

من الناحية االقتصادية، فيفرض ِإرادته على المتعاقد اآلخر، و يفرض  قوياًن أحد المتعاقدين يكو

عليه شروطاً ال يملك مناقشتها، وعليه أن يتقبلها َأو يرفضها؛ فِإذا قبلهـا يكـون ذلـك تسـليماً     

  .4"بالشروط إلى مشيئته

                                                 
  .21.ص.مرجع سابق: أبو ملوح، موسى سلمان. د 1
  .29. ص. 2004. دار الشروق للنشر والتوزيع. 1.ط.دراسة مقارنة). مصادر االلتزام(القانون المدني :دواس،أمين. د 2
 . 70. ص.مرجع سابق: العدوي، جالل علي. د 3
  .30. ص.مرجع سابق: أبوملوح، موسى سلمان.د 4
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بين عقود اإلذعـان،  على الصعيد الدولي، يرفض الفقه بأغلبيته تصنيف عقد الفرنشايز 

بالنسبة للمستهلك يعتبر عقد الفرنشايز عقد إذعـان بـال   :" وفي هذا السياق تضيف سيبل جلول

  .1"شك

ُيالحظ توافر شرط اإلذعان في عقـود  " وفي هذا السياق يذهب الدكتور النجار إلى أنه 

أو فعلـي   ، باحتكـار قـانوني  Franchisorالفرنشايز، حيث يتمتع الطرف األقوى وهو المانح 

يعطيه سيطرة مستمرة على الطرف اآلخر، فالطرف القوي تظل له السيطرة االقتصادية، ومـن  

ثم يستطيع أن يملي ما يشاء من الشروط مستنداً إلى احتكاره، والممنوح له ال يستطيع أن يجـد  

ثلة بالمعرفة البديل، إذ تتميز سوق التكنولوجيا بالطبيعة االحتكارية، حيث تعتبر التكنولوجيا المتم

  .2"الفنية ركيزة جوهرية في العقد

سـبب  ب محاصر Franchiseeن الممنوح له إ: "تقول الدكتورة وفاء مزيد فلحوط كذلك

يه عبر سلسلة من لمات المانح الصادرة إلتعلي تلقيعتبر مجرد ميحيث ب مركزه التعاقدي،ضعف 

  .3"دةقيالم الشروط

يعة عقد الفرنشايز اَألقرب إلى عقد اِإلذعـان،  بالرغم من طب"ويرى الدكتور مغبغب أنه 

إال أن هذا العقد يعتبر لمصلحة الممنوح له، إذ أنه بموجب هذا العقد يستثمر الممنوح له نظامـاً  

وبالتالي . متكامالً َيرتكز على خبرة واسعة في األسواق، قلما يتمكن بمفرده الحصول على مثلها

المانح، والذي َيتطلب سنوات من العناء والجهد للوصـول   فإنه يتمكن من استغالل ما قد اجتازه

  .4"إلى تلك النتائج

                                                 
  .32. ص.مرجع سابق: جلول، سيبل 1
  ..36+35ص.مرجع سابق: النجار، محمد محسن إبراهيم. د 2
. 2006\9\7نشر بتاريخ . 8. ص.المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية: فلحوط، وفاء مزيد. د 3

  .:http://www.Nesasy.comعلى الموقع . pm:9:الساعة
  .157-158ص .مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 4
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يمكن القول ان عقد الفرنشايز هو بمثابة عقد اذعان ، وذلك الن المانح بقـوم بفـرض   

مقابل ثابت جزافي عند ابرام العقد ، دون ان يكون للممنوح له الحق في مناقشة المانح في تحديد 

  .هذا المبلغ

  ار الشخصي تبقوم على االعيعقد  :سابعاً

يقصد بالعقود التي تقوم على االعتبار الشخصي أنها تلك العقود التي تلحظ فيها شخصية 

  .1فالعقد يعتمد في قيامه و تنفيذه على شخصية المتعاقد. المتعاقد على مستوى انعقاد العقد وتنفيذه

المفهوم الذي يؤكد حقيقـة   وفي عقد الفرنشايز يكون لهذه الفكرة مضمونها الخاص، ذلك

  .2المراكز الواقعية لألطراف، ومدى اختالف االستناد إليها بين المانح والممنوح له

  عقد تجاري: ثامناً

ُيعّد عقد الفرنشايز عقداً تجارياً لكون الصفة الممنوحة للمانح أو الممنوح له تتوافق مـع  

وعليه، فإن قواعـد  . مرة في سبيل الربحالمستلزمات المطلوبة لصفة التاجر؛ كالقيام بصورة مست

  :القانون التجاري تطبق على هذا العقد، و أذكر منها

هو تعدد المدينين الذي يجعل من وفاء أحدهم بمبلغ الـدين  : والمقصود بالتضامن :لتضـامن ا 1-

لـه أن  والمدين المتضامن ال يجوز له الدَّفع ال بالتقسيم أو التجريد؛ أي ال يجـوز  . مبرئاً للباقين

يدفع قبل الدائن بأنه سيدفع نصيبه في الدين فقط، أو أن يدفع بوجوب أن يتوجه الدائن بمطالبـة  

  .، ذلك أن التضامن يعطي للدائن الحق في مطالبتهم مجتمعين أو منفردين3بقية المدينين قبله

                                                 
  24. ص.مرجع سابق: األهواني، حسام الدين كامل. د 1
  11.ص.مرجع سابق: النجار، محمد محسن إبراهيم. د 2
  .72. ص.1989. الدار الجامعية. ون التجاري والبحريالمبادىء العامة في القان: محمدين، جالل وفاء. د 3
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أو ، ما لم ينص القـانون  1فالمدينون في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا االلتزام

  .2االتفاق على غير ذلك

إن األعمال التجارية تهدف إلى المضاربة والوساطة، بقصـد   :عدم مجانية أعمال الفرنشايز 2-

و تأسيساً على ذلك ال يتصور وجود عمل تجاري دون . تحقيق الربح عن طريق تداول األموال

  .3مقابل

كمـة  حللمقصر بالشدة، إذ ال يجوز لمخذ المدين اأ بدأ في المواد التجارية هومال :هل اإليفاءُم 3-

و ذلك أن إجازة مثل نظرة الميسرة فـي  . مهلة للوفاء بااللتزام إال في ظروف استثنائيةمنح تن أ

المسائل التجارية َيتعارض مع طبيعة المعامالت التجارية التي تقوم أساساً علـى السـرعة فـي    

  .4تنفيذها واالئتمان أو الثقة فيما بين أطرافها

، إذ وضـع الُمشـرع   طبق على عقد الفرنشايز مرور الزمن العاديي: لنسبة لمرور الزمنبا 4-

حداً سريعاً للمنازعات الناشئة عن االلتزامات التجارية، فقد خفض مـدة تقـادم حـق االدعـاء     

                                                 
. دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع   . 1.ج. 2.ط .التجـاري  الوسيط فـي شـرح القـانون    :العطير، عبد القادر حسين. د 1

  .44.ص.1999
ن في هـذا  المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامني:" 1966لسنة ) 12(من قانون التجارة رقم ) 53(تنص المادة  2

التضامن مفترض بين المدينين في :"الفقرة األولى، من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على) 54(نصت المادة ". االلتزام

  ".المسائل التجارية، ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك 
) 55(تنص المـادة  . 53. ص.سنة النشرغير مذكور . دار الثقافة للنشر والتوزيع. القانون التجاري: العكيلي، عزيز. د 3

كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة، ال يعد معقودا على وجه :" على 1966لسنة ) 12(من قانون التجارة رقم 

) 56(نصت المـادة  ". مجاني، وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن األجر المعروف في المهنة

 -تدخل في نشاطه التجاري–في حالة قيام التاجر بأعمال أو خدمات لحساب الغير :" روع قانون التجارة الفلسطينيمن مش

أفترض أنه قام بها مقابل عوض، ما لم يثبت عكس ذلك،ويقدر العوض باالتفاق أو طبقا للعرف فـإن لـم يوجـد قـدره     

  ".القاضي
) 56(تنص المـادة  . 49+50. ص.2002. منشورات الحلبي الحقوقية. يمبادىء القانون التجار: الفقي، محمد السيد. د 4

) 65(نصت المادة ".ال يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهال للوفاء إال في ظروف استثنائية :" من قانون التجارة

اء بـه أو تقسـيط إال عنـد    ال يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة الوف:"من مشروع قانون التجارة الفلسطيني

  ".الضرورة، وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن
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بااللتزامات التجارية، مراعياً في ذلك طبيعة الحياة التجارية ورغبة التجار في المطالبة بحقوقهم 

  .1لها حتى تستمر دورة رأسمالهم في اإلنتاجوتحصي

اإلثبات في المواد التجارية إثبات حر، وعليه يكون من الجائز إثبات التصرفات  :في اإلثبات 5-

  .2التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق اإلثبات ةالقانوني

التجاريـة، إذ  يجيز مشروع قانون التجارة الفلسطيني تقاضي الفوائد على الـديون   :الفوائد 6-

يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية : "من المشروع المذكور) 69(نصت المادة 

و ال يجوز في أيـة حالـة أن   . بمجرد استحقاقها، ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك

يه العائـد، إال إذا  يكون مجموعة العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي أحتسب عل

  ". نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك

  عقد يتضمن التدريب:تاسعاً

ما يميز عقد الفرنشايز عن غيره من العقود أن المانح ليس ملزماً فقط بتقديم المسـاعدة  

إذ يلتـزم المـانح بتثقيـف    . التقنية، إنما تدريب الممنوح له وجعله قادراً على القيـام بنشـاطه  

خدمين لدى الممنوح له وذلك في إطار التعاون و ضمن االستقاللية القانونية التامة لكل من الُمست

  .3المتعاقدين؛ فال يجوز تخطي هذه االستقاللية تحت طائلة المالحقات القانونية

                                                 
في المـواد التجاريـة    1-:" من قانون التجارة) 58(تنص المادة . 84. ص.مرجع سابق: العطير، عبد القادر حسين. د 1

سـتفادة مـن األحكـام    و يسقط بالتقادم حق اال 2-.تسقط بالتقادم حق االدعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر

:" من مشروع قانون التجارة الفلسـطيني ) 73(عليه نصت المادة ".المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة 

تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض المتعلقة بمعامالتهم التجارية بانقضاء سبع سـنوات مـن   

وتسقط بانقضاء عشر سـنوات األحكـام النهائيـة    . بااللتزام، إال إذا نص القانون على غير ذلكتاريخ حلول ميعاد الوفاء 

  ".الصادرة في تلك الدعاوى 
من ) 51(تنص المادة . 69.ص. المبادىء العامة في القانون التجاري والبحري: مرجع سابق: محمدين، جالل وفاء. د 2

رية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقـود  ال يخضع إثبات العقود التجا:" قانون التجارة

أنظر في هذا الصـدد  ".:المشار إليها بجميع طرق اإلثبات مع االحتفاظ باإلستثناءات الواردة في األحكام القانونية الخاصة 

  .من مشروع قانون التجارة الفلسطيني) 74(المادة 
  .156.ص. قمرجع ساب: مغبغب، نعيم. د 3
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  واقتصادي  عقد سياسي: عاشراً 

قد بالنسبة للدول ، وذلك الن الهدف من هذا العواقتصادياً عقد الفرنشايز عقداً سياسياًيعد 

  .المانحة هو غزو للدول النامية اقتصادياً وثقافياً

  َأهمية عقد الفرنشايز: الفرع الثاني

ـ جـدر اإل وت ،مجموعة من المزاياب تعاقدينميز على كال الايعود عقد الفرنش نـه  أارة ش

الفرع تناول  وسيتم في هذا. اتبيعض السلب يضاًَأ، يوجد حققها هذا العقديمن المزايا التي  بالرغم

المزايا التي يحققها هذا العقد لكل من المانح والممنوح له، كذلك ِإبراز المزايا التي يحققها هـذا  

  . العقد على الصعيد الدولي، وِإيراد السلبيات الناجمة عن تطبيق هذا العقد

  يز للمانحاحققها عقد الفرنشالمزايا التي ُي :والًأ

  :عة من المزايا، المتمثلة بما يلييحقق عقد الفرنشايز للمانح مجمو

  .1التوسع السريع في األسواق المستهدفة، دون تحمل تكاليف استثمارية عالية 1-

  .منظد ومدالخدمة بأسلوب مح ووزيع السلع أت 2-

  .2فادة المانح المادية من المبالغ التي تدفع له من الممنوح لهإ 3-

ن للمشروع وليسوا موظفين لديه، األمر الذي ومالكالوحدات التابعة له، هم في الواقع  ومدير 4-

، بهـذا فـإن   3يدفعهم للحرص على نجاح المشروع، وتقديم مقترحات إيجابية لتحسين العمل به

                                                 
  .http://www.Sfdegypt.org: ، على الموقعpm:3: الساعة. :2006\9\21نشر بتاريخ  1
  .موقع انترنت سابق: للدراسات الصناعية واالقتصادية: الغرابي 2
  .http://www.Sfdegypt.org: موقع انترنت سابق 3
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المانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فروع جديدة، قد تتطلب إدارتها رأس مال كبير جداً، وجهداً 

  .1ورقابة ومخاطرة كبيرة باالستثمار

شـروط النظـام    وفقادة المانح المادية من عملية تزويد محالت الممنوح لهم بالمواد، ألنه فإ 5-

وللمحافظة على الجودة، فإن الممنوح له يقوم بشراء معظم المواد من المانح الـذي يسـتطيع أن   

  .2يوفرها بسعر منافس

  يز للممنوح لهاحققها عقد الفرنشيالمزايا التي  :ثانياً

  :يضاً للممنوح له مجموعة من المزايا، تتمثل باآلتييحقق هذا العقد َأ

فادة الممنوح له من إسم المانح وعالمته وشهرته وخبرته، مما ُيعزز ثقة الزبائن بالممنوح له إ 1-

  .3وتهافتهم عليه بمجرد فتح َأبوابه، بحيث يضمن له فرص نجاح شبه مؤكدة

، كذلك تجنب الخسائر بحيث يضـمن  4شروعاستقالل الممنوح له بوصفه مستثمراً ومالكاً للم 2-

سم الشهرة الذي يحصل عليـه مـن   داري والتسويقي، واالنجاح كنتيجة طبيعية للدعم الفني واإل

  .5المانح

  .فادة الممنوح له من قيمة المواد التي يوفرها المانح للممنوح له، بأسعار تنافسيةإ 3-
                                                 

شركات النقل العالمية،حين أبرمـت شـركة   :" لكمثال ذ.موقع انترنت سابق: للدراسات الصناعية واالقتصادية: الغرابي 1

، عقـد  British Mediterrahean Airlinesمع الشركة البريطانية للمتوسـط   British Airwaysالطيران البريطانية 

فرنشايز أجازت بموجبه لشركة المتوسط نقل الركاب جواً على طائرات تحمل إسم الطيران البريطانية وعالمتها، ويسيرها 

تدي لباس الطيران البريطانية، وتولت الطيران البريطانية تنظيم عمل شركة المتوسط وتـدريب العـاملين لـديها    طاقم ير

مقابل عمولة، وبذلك تخلصت الطيران البريطانيـة  ) GSA(وتسويق بطاقات السفر والقيام بفعاليات الوكيل العام للمبيعات 

ألعباء المترتبة على تشغيل طائراتها واستخدام العاملين عليها وفـي  من العجز الذي كان ينتاب أعمالها في المنطقة ومن ا

أمريكا ومختلف (مكاتبها مع إستمرار نشر شعارها واالستفادة من نقل ركاب شركة المتوسط على مسافات تتجاوز بريطانيا 

لتي كانت تفتقـر لهـا عنـد    ، وأفادت شركة المتوسط من خبرة الطيران البريطانية وشهرتها وشبكة زبائنها ا)أقطار العالم

  .220. ص. مجلة المحامون السابقة: الحكيم، جاك: نقالً عن". تأسيسها، فحقق العقد مصالح الطرفين
  .موقع انترنت سابق :بسيسو، مروان. د 2
  . موقع انترنت سابق: الشافي، نادر. د 3
  .موقع انترنت سابق: العقاد، عابد عبد اهللا 4
  http://www.Sfdegypt.org :موقع انترنت سابق 5
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لمقدم من المانح، إذ ُيجنبه األخطاء، وتحقيق فيد الممنوح له من التدريب النوعي والمستمر اي 4-

  .1كمية أكبر من األرباح

سهولة الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، لثقتها في نجاح المشروع المجرب مـن   5-

  .2قبل

  .3يتمتع الممنوح له بحماية من المنافسة، إذ يحدد له منطقة جغرافية خاصة به 6-

  ولي عيد الدَّيز على الصَّاعقد الفرنشتطبيق حققها المزايا التي ُي :ثالثاً

بالنسبة للجهـة   4ُيعّد عقد الفرنشايز من العقود التي تساعد على اإلنماء االقتصادي والتجاري 1-

، فيعـد وسـيلة   5هم هذا النوع من االستثمار بتشغيل األيدي العاملة المحليـة ، إذ يسالممنوح لها

  .6َألف وظيفة سنوياً 10-20تطبيق هذا العقد في مصر يوفر : ناجحة لحل أزمة البطالة، مثالً

يقلل هذا العقد من نسب السيولة المتسربة للخارج، وزيادة االستثمار في المشاريع الصـغيرة  2- 

والمتوسطة، وتحفيز الشركات المحلية ِإلعادة ترتيب َأوراقها حتى تتمكن من المنافسة بما يرفـع  

، هذا التطوير في المنتجات المحلية يسهم فـي  7دمها للمستهلكمن جودة المنتج أو الخدمة التي تق

  .8اللجوء لتداول المنتج المحلي عوضاً على البضائع المستوردة

                                                 
  :، على الموقعpm:10: ، الساعة:2006\9\9نشر بتاريخ  1

http://www.A2aproduction.com/franchising.as.aspx  
  http://www.Sfdegypt.org: موقع انترنت سابق 2
م الدراسـات  بحث غير منشور لنيل دبلـو .2006. "واقع الممارسة في المغرب " عقد االمتياز التجاري : محمدي،عادل 3

  .13. ص. جامعة محمد الخامس. العليا
  .موقع انترنت سابق: لقمان، وحي فاروق 4
. :pm:9الساعة . 2005\10\16،غير مذكور اسم مصدر المقال، نشر بتاريخ الجزائر تعتزم فتح فروع لشركات عالمية 5

  . http://www.Magharebia.com:على الموقع
  http://www.Aawsat.com: على الموقع. :pm:8الساعة . 2006\9\17نشر بتاريخ  6
  .موقع انترنت سابق: بن كمي، زياد 7
، نشـر بتـاريخ   )2004يونيـو 7، 1848عـدد  . (جريـدة األهـرام  . في البطالة الفرنشايز هو الحـل : رفعت، عصام 8

  http://www.Ik.Ahram.org.eg: على الموقع. pm:7:الساعة. 2006\8\19
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يسهم هذا العقد في تطوير األيدي العاملة الوطنية، من خالل التـدريب الـذي تتلقـاه فـي      3-

  . المشاريع المقامة، مما يساعد في رفع كفاءة القوى البشرية

  ولي ديز على الصعيد الاواجه تطبيق عقد الفرنشت يات التيبالسل :عاًراب

من اآلثار السلبية العامة لنظام الفرنشايز المنافسة غير العادلة بين األنشطة الجديدة المقامـة  1- 

بنظام الفرنشايز، والضرر المتوقع أن يلحق بمثيالتها من النشاطات التجارية والخدمية المحليـة  

  .1لياً، مما قد يؤثر سلباً في نموها؛ لعدم التوازن في اإلمكانيات المتاحة لكل منهماالمقامة حا

يعد عقد الفرنشايز وسيلة لنشر ثقافات شعوب أخرى، وأنماطهم الغذائية و االسـتهالكية، إذ  2- 

  .2يعّد بمثابة غزو ثقافي لشعوب المنطقة

لمتمثل في دفع النسبة التي تفرضها طبيعة يؤدي تطبيق هذا العقد إلى االستنزاف االقتصادي ا 3-

هذا النوع من العقود، ألنها تؤثر في العمالت الصعبة، وتكون وسيلة إلخراجها من البلـد، ممـا   

يؤثر في االقتصاد الوطني، لذلك فإن انتشار هذا النوع من العقود في الـدول الناميـة ال يبشـر    

  .3تقنيبمردود كبير من ناحية زيادة تقدمها الصناعي وال

                                                 
  .رنت سابقموقع انت: بن كمي، زياد 1
  .موقع انترنت سابق: الشريف، منال 2
  .44. ص.مرجع سابق: العوفي، صالح بن عبد اهللا بن عطاف. د 3
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  المبحث الثاني

  الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز

 تعريفـه  ناولوتم ت في المبحث األول، يزاعقد الفرنشلريخي تاطور التالتم دراسة عد أن ب

التمييز بين عقد الفرنشايز وغيـره مـن   في هذا المبحث سيتم  أهميته،هذا العقد وأنواع تحديد و

ثم دراسة  تقارب مع عقد الفرنشايز من حيث المحل واآلثار،وذلك كونها ت العقود التي تشتبه به،

  .طبيعته الخاصة

تمييز عقد الفرنشايز عن غيره من العقود  :األول:في مطلبين تناول هذه المواضيعيتمِ وس

  .الطبيعة الخاصة لعقد الفرنشايز :الثاني المشابهة،

   تي تشتبه بهلغيره من العقود اوعقد الفرنشايز بين تمييز ال: ولالمطلب األ

يقترب عقد الفرنشايز في كثير من الوجوه مع بعض العقود األخرى المشابهة، وفي هذا     

المطلب سيتم دراسة مجموعة من العقود وسيتم مقارنتها مع عقد الفرنشايز، وذلك فـي أربعـة   

لترخيص عقد الفرنشايز وعقد ا:عقد الفرنشايز وعقد االمتياز التجاري، الثاني: األول: فروع، هي

عقد الفرنشـايز  : عقد الفرنشايز وعقد الوكالة التجارية،الرابع: باستعمال العالمة التجارية، الثالث

  .و وكالة العقود

  عقد الفرنشايز وعقد االمتياز التجاري: ولالفرع األ

وتسميته ب عقد االمتياز " Franchise"ذهبت العديد من الدراسات إلى تعريب مصطلح 

ب الفقه إلى أن الفرنشايز ليس في حقيقته سـوى الشـكل األمريكـي لعقـد     التجاري، حيث يذه

  . ؛ لوجود اختالف واضح بين العقدينتقدير الباحث اتجاه خاطىء، وهذا ب1االمتياز التجاري

لذا ولغرض تحديد أوجه االختالف بين العقدين، البد من تناول تعريف عقـد االمتيـاز   

  .التجاري، ومقارنته مع عقد الفرنشايز

                                                 
 .69. ص .مرجع سابق: الصغير، حسام الدين عبد الغني. د 1
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العقد الذي يتعهد بمقتضـاه تـاجر   " بأنه Concession(1(يعرف عقد االمتياز التجاري 

خـر  توزيع بضائع معينة ينتجها تـاجر آ  يطلق عليه الملتزم أو المتعهد، بان يقصر نشاطه على

" المتعهد"يطلق عليه مانح االمتياز، في دائرة جغرافية معينة ولمدة معينة، على أن يكون للملتزم 

  .2"حق احتكار إعادة بيع هذه السلع في النطاق الجغرافي المتفق عليه وحده

يعد الممنوح له في عقد االمتياز التجاري تاجراً يتحمل مخاطر شراء البضائع والمنتجات 

محل االمتياز، وله وحده حق بيعها في منطقة النشاط المحددة بالعقد، ويكّيف هذا العقد بأنه فـي  

ضمن التزام المانح البيع للممنوح له والتـزام األخيـر بالشـراء منـه،     جوهره عقد بيع، فهو يت

  .3ن المانح ال يتحمل مخاطر ماال يتم بيعه من قبل الممنوح لهإوإيضاحاً لذلك ف

يالحظ أن هناك تقارباً كبيراً بين عقد الفرنشايز وعقد االمتياز التجاري؛ إذ يقع االلتباس 

وقد قدمنا في المبحث األول . distributing franchiseتوزيع بينهما إذا تعلق األمر بفرنشايز ال

من تسويق المنتجات من  franchiseeأن هذا النوع من الفرنشايز يهدف إلى تمكين الممنوح له 

بتوريد المنتجات خالل مدة العقد، كما يقدم  franchisorخالل نظام توزيع معين، ويلتزم المانح 

  .4في مجال التسويق للممنوح له المساعدات الفنية 

  : بالمقارنة مع عقد الفرنشايز، يالحظ ما يلي

يعد عقد االمتياز التجاري من عقود التوزيع، فهو يتضمن التزامات متبادلة لتنظـيم   1-

عمليات البيع والشراء، بحيث ال يجوز للممنوح له إنتاج ذات السلع أو البضـائع محـل العقـد،    

                                                 
بحيث يترجم هذا المصـطلح  " Le Contrat De Concession" يعرف عقد االمتياز التجاري باللغة الفرنسية بمصطلح 1

 Le Petit Robert(Dictionnaire),Paul:ورد هـذا التعريـف فـي المعجـم الفرنسـي     ". عقد االمتياز التجاري" نهبأ

Robert,Ed.Petit.Robert,Paris,2001.P.483..       ويعرف الفرنشايز باللغة الفرنسية بمصـطلح "La Franchise "

  .1084.ص.ي المعجم الفرنسي السابقورد هذا التعريف ف". شراكة االستغالل"ويترجم هذا المصطلح بأنه
العقد الذي يضع بموجبه تاجر يدعى " كذلك يعرف بأنه.70.ص.مرجع سابق: الصغير، حسام الدين عبد الغني. د :نقالً عن2

المانح شركة التوزيع خاصته في خدمة تاجر آخر يدعى الممنوح له من اجل ضمان التوزيع الحصري لمنتجاته في منطقة 

  .Amiel-cosme,Laurence.op.cit.P.20: نقال عن". ترة محددة وتحت رقابة المانحمحددة وخالل ف
  .196. ص. 1992.دار النهضة العربية. 2. ط. شرح العقود التجارية: القليوبي، سميحة. د 3
  .73.ص.مرجع سابق: الصغير، حسام الدين عبد الغني.د 4
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فرنشايز بتقديم المعرفة الفنية إلى الممنوح له، ويقرر هذا العقـد  بالمقابل يلتزم المانح في عقد ال

بصفة أساسية حق الممنوح له في استعمال إسم المانح وعالمته التجارية، وكثيرا مـا يتضـمن   

  .1استعمال حق من حقوق الملكية الصناعية األخرى

صادر فـي  وقد أوضحت محكمة العدل التابعة للسوق األوروبية المشتركة في حكمها ال"

، التفرقة بين عقود فرنشايز التوزيع وعقود امتياز البيع التجاري، إذ قـررت  1986فبراير  28

ن هذه العقود إإن عقود الفرنشايز ال تسري عليها القواعد التي تنظم عقود االمتياز، إذ : "المحكمة

والتنـازل عـن   ال تتضمن سوى التزامات بالبيع والشراء، وال تشمل العناصر األخرى المميزة، 

-front، باإلضافة إلى التزام الممنوح له بدفع مبلـغ فـي التعاقـد    know-howالمعرفة الفنية 

money2"، كمقابل للدخول في شبكة الفرنشايز.  

في عقد االمتياز التجاري يحظر على المانح وفقا لطبيعة هذا العقد منح امتياز للغير  2-

  .3شرط الحصرية في عقد الفرنشايز له طابع اختياري ، بالمقابل فان في ذات المنطقة الحصرية

يالحظ أن عالقة التبعية بين المانح والممنوح له في عقود الفرنشايز، أشـد و أكثـر    3-

  .4وضوحا من تبعية الممنوح له للمانح في عقد االمتياز التجاري

، وال كذلك قد ال يتضمن عقد االمتياز التجاري على منح رخصة العالمـة أو اليافطـة  "

باإلضافة إلى ذلك تختلـف  . على التزام المساعدة التي هي التزام أساسي ومالزم لعقد الفرنشايز

التزامات الممنوح له في عقد الفرنشايز بالدفع للمانح،عن التزامات الممنوح له بالدفع للمانح فـي  

                                                 
  .197.ص. مرجع سابق: القليوبي، سميحة. د 1
  .74. ص.مرجع سابق: الصغير، حسام الدين عبد الغني. نقال عن د 2
لـم تتـردد   . 105.ص.مرجع سابق: جلول، سيبل: للمزيد. Amiel-cosme,Laurence.op.cit.P.20 21+:نقال عن 3

اجتهادات القضاء من التأكيد على اعتبار الصفة البنيوية لحصرية المنطقة في عقد االمتياز التجاري بمثابة عنصر أساسي 

عقد االمتياز التجاري ال يعني شـيئا،  :" ، ورد4/8/1976ففي حكم لمحكمة تجارة باريس الصادر في .تكييف هذا العقدفي 

وكذلك فإن محكمة استئناف باريس وفي حكـم صـدر فـي    ".بالمنطقة الحصرية " الممنوح له"مالم يتمتع صاحب االمتياز

". ذاته و يسهم في وصف عقد امتياز تجـاري بالحصـرية    تطلُّب حصرية المنطقة شيء بديهي بحد:" ،أشارت2/6/1981

  .Amiel-cosme,Laurence.op.cit.P.20: نقال عن
  .75. ص.مرجع سابق: الصغير، حسام الدين عبد الغني. د 4
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يز فـي احتـواء   إذن يظهر االختالف بين االمتياز التجاري وعقد الفرشا. عقد االمتياز التجاري

العقد األخير على مساعدة المانح للممنوح له وخصوصا فيما يتعلق بالنقل المتواصـل للمعرفـة   

الفنية، أما عقد االمتياز التجاري فيمكن تنفيذه دون مساعدة ودون نقل لمعلومات المانح وتقنياتـه  

  .1"للممنوح له

استعمال  –الفرنشايز  خبير نظم–وفي هذا السياق يرفض الدكتور مروان يوسف بسيسو 

مصطلح االمتياز التجاري للتعريف بعقد الفرنشايز، إذ يرى أن كلمة االمتياز التجاري تعّد أقرب 

وقـد اسـتخدم   . مصطلح عربي لمصطلح الفرنشايز وإن كان ال يعطي المعنى بالمدلول نفسـه 

  .2للتعريف بالفرنشايز ومتطلباته" نظام الفرنشايز"الدكتور بسيسو كلمة 

ال توجد كلمة عربية تعطي نفـس  ":" الفرنشايز"ضيف الدكتور نعيم مغبغب في مؤلفه وي

االنكليزية، لذلك يرى أن من األنسب اعتماد نفس الكلمـة باللغـة    franchisingالمفهوم لكلمة 

  .3"الفرنشايز"العربية أي 

، "لتجـاري عقد االمتيـاز ا "مؤلفه أيضا لم يأخذ الدكتور محمد محسن إبراهيم النجار في     

هذا التعريب لمصطلح الفرنشايز، بحيث يشير الى عدم استعمال هذا التعريب في غير العنـوان  

استعمال تعريب عقد االمتياز التجاري، كان ضرورة تمليها عـدم  :" الرئيسي لمؤلفه، بحيث يقول

  .4"ن البحث يفصح عن عدم اعتناقه للتعريب المذكور إوجود االصطالح العربي البديل، إذ 

                                                 
1 Difference entre franchise et concession exclusive:Même s il existe entre ces deux conventions 
un certain nombre de points communs (existence de marque et/ou d enseigne exclusivite 
territoriale,exclusivite.d approvisionnement,des differences caractéristiques existent entre les 
deux notions. la licence de marque ou d enseigne,la clause d assistance,partie inhérente au 
contrat.de franchise,peuvent ne pas figurer dans le contrat de concession.par ailleurs,les 
obligations de paiement du franchiseur envers le franchise different de.celle du concessionaire 
envers le concedant.la distinction entre concession exclusive et franchise repose sur Iexistence 
dans le dernier contrat d une assistance du frachiseur au franchise et notamment la.transmission 
permanent du savoir faire.le contrat de concession exclusive quant a lui peut etre realise sans 
assistance ni transfert de connaissances et de techniques du concedant au concessionaire. نقال عن  

:موقع انترنت فرنسي http://lexilis.free.fr/notesjur/note67.htm 
  .موقع انترنت سابق: بسيسو، مروان يوسف. د 2
  .14.ص .مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 3
  .341.ص.مرجع سابق: النجار، محمد محسن إبراهيم. د 4
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، موضـوع  "األسماء والعالمـات التجاريـة  " تناول الدكتور عماد الحداد في مؤلفه بيع    

ان الوكيل التجـاري شـخص أو   :"، حيث أشار"بالتوكيل التجاري" الفرنشايز، حيث قام بتسميته

كيان له الحق في تشغيل العمل، أما التوكيل التجاري فهو العمل الذي يحـق للوكيـل التجـاري    

  .1"تشغيله

كذلك تناولت الدكتورة وفاء مزيد فلحوط موضوع الفرنشايز فـي ملخـص لرسـالتها        

، حيـث اسـتخدمت   "المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيات الى الدول الناميـة "الدكتوراة 

  .2مصطلح الفرنشايز بدون تعريب

، الى "عقد الترخيص التجاري" في بحث نشر له فقد ذهب جاك يوسف حكيم  دكتورالأما     

تسمية عقد الفرنشايز بعقد الترخيص التجاري، وقام بتمييـزه عـن عقـد التوزيـع الحصـري      

Concession3.  

، بتسمية عقـد  "شرح العقود التجارية " أيضا قامت الدكتورة سميحة القليوبي في مؤلفها     

ـ "بعقد السماح" الفرنشايز تتميـز  :" ا، حيث قامت بتمييزه عن عقد االمتياز التجاري، وذلك بقوله

عقود الفرنشايز عن عقود االمتياز التجاري، بأنها تكون لمدة أطول عادة مـن عقـود االمتيـاز    

التجاري، وأن تقديم وإمداد الموزع بالمساعدة الفنية يكون أكثر فاعلية عنها في عقود االمتيـاز  

لمقابـل يتخـذ   التجاري نظرا الرتباطها بترخيص استخدام المعرفة الفنية وسر الصنعة، كما أن ا

  .4"شكل االتاوة

ذهب الدكتور هاني دويدار في ورقة عمل مقدمة للمؤتمر األول حول الفرنشايز في كذلك "      

  .5)"تسويق الشهرة التجارية(لبنان والدول العربية، إلى استعمال تعريب لعقد الفرنشايز وهو عقد 

                                                 
  .25. ص.مرجع سابق: الحداد، عماد. د 1
  .موقع انترنت سابق 2
  .421. ص.مجلة المحامون السابقة 3
  .211+210.ص.مرجع سابق: القليوبي، سميحة. د:نقالً عن 4
  .241.ص.مرجع سابق: النجار، محمد محسن إبراهيم. د: نقال عن 5
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، إذ أن التسـمية  "شهرة التجاريـة استغالل ال"وتقترح الباحثة تسمية عقد الفرنشايز بعقد     

المقترحة من قبل الدكتور هاني دويدار تقتصر على فرنشايز التوزيع، بالرغم أن الفرنشايز قـد  

  .يشمل الحق باإلنتاج والتصنيع للمنتجات وال يقتصر على التوزيع

  عقد الفرنشايز وعقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية : ثانيالفرع ال

الذي يجيز بموجبـه مالـك    عقدال :هنستعمال العالمة التجارية بأبالترخيص رف عقد ايع    

العالمة التجارية لشخص أو أكثر استخدامها، على كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسـجلة  

  .2وال يحول هذا الترخيص دون استعمال المالك لعالمته على منتجاتههذا  .1عنها العالمة

ه يعد نظاما أكثر تعقيداً من عقد ترخيص العالمة شايز يالحظ أنمع عقد الفرن وبالمقارنة    

 –فضالً عن الترخيص باستعمال االسم والعالمـة   -الفرنشايز يتضمن  ، فعقد3بجميع مشتمالِته

الحق في استغالل َباقي حقوق الملكية الصناعية ونقل المعرفة والمساعدات الفنية، كذلك الحـق  

التي تشمل األساليب التي تثبت تجارب المانح و نجاحها إلى الممنوح في تقديم المساعدة التقنية و

." 4له، ليسترشد بها في اختيار أنسب الوسائل التي تحقق له النجاح تحت إشراف المانح ورقابتـه 

 1-:يذهب الفقه الفرنسي إلى أن عقد الفرنشايز، يجب أن يتضمن عنصرين أساسـيين، همـا   و

  .5"تقديم المعرفة الفنية للممنوح له 2-. تجاريةالترخيص باستعمال العالمة ال

  عقد الفرنشايز وعقد الوكالة التجارية: الثالفرع الث

العقد الذي يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسـه،   :"هانعرف الوكالة التجارية بأت    

جـاري  فالوكيل الت. 6"في تصرف جائز معلوم على أن يكون هذا التصرف من األعمال التجارية

                                                 
  .118.ص.2004. ار الجامعة الجديدةد. الحماية القانونية للملكية الصناعية: محمدين، جالل وفاء.د 1
  .118. ص.دون سنة نشر. المكتب الجامعي الحديث. حماية حقوق الملكية الفكرية: طلبة، أنور 2
: علـى الموقـع  .pm:9:الساعة. 2003\12\-تشر بتاريخ . ندوة الويبو الوطنية حول العالمات التجارية: األحمر، كنعان 3

http://www.Wipo/tm /dam /03 /doc  
  .7. ص.موقع انترنت سابق: الصغير، حسام الدين. د 4
  .68. ص.مرجع سابق: الصغير، حسام الدين عبد الغني. د:نقالً عن 5
  .21.ص. 2004. دار الثقافة. 1.ط. اإلتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية: النعيمي، سحر رشيد حميد 6
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هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي له الحق بموجب اتفاقية في بيع أو توزيـع أو تـرويج   

السلع والمنتجات، أو توفير الخدمات في فلسطين لحساب منتج أو مورد مقابِل عمولة أو هـامش  

  .1ربح

  :بالمقارنة مع عقد الفرنشايز، ُيمكن مالحظة ما يلي    

ي يقوم به الوكيل لمصلحة موكله وليس عمالً ماديـاً، ومحـل   محل الوكالة هو تصرف قانون 1-

الوكالة كعقد مختلف عن محل عقد الفرنشايز الذي يتعلق بترتيب حق انتفاع على منقوالت غير 

  .2مادية وال يرد على تصرفات قانونية

لـذي  غالباً ما يتعاقد الوكيل مع الغير باسم موكله ولحساب هذا األخير، بخالف الفرنشـايز ا  2-

  .3يتعاقد الممنوح له باسمه ولمصلحته الشخصية بشكل عام

الممنوح له في عقد الفرنشايز َيتصرف كتاجر يتمتع بصفة مستقلة، أما الوكيل فإنـه يعلـن    3-

  . صفته أثناء التعاقد مع الغير باستثناء حالة الوكالة بالعمولة

، 4مال الذي قبضه الوكيل في حكم الوديعةَيلتزم الوكيل بتأدية الحساب إلى من وكلّه، إذ يعّد ال 4-

، أما الممنوح له فيتصرف لحسابه، و يعّد ما يدفعه الممنوح له للمانح قسطاً مالياً محدداً 4الوديعة

من قبل المانح، الذي يأخذ بعين االعتبار قيمة عالمته أو اسمه، وسمعة شبكته ونجـاح معرفتـه   

  .5العملية

                                                 
  .شأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين، ب2000لسنة ) 2(انظر القانون الفلسطيني رقم  1
  .134. ص. مجلة سابقة: إرشيد، النا 2
  .108. ص. مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 3
هذا و قد نصت المادة  .345. ص.1995. دار الثقافة للنشر والتوزيع. مبادىء القانون التجاري: كريم، زهير عباس. د 4

الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين و إستيفائه وقبض العين من  المال:" من مجلة األحكام العدلية على) 1463(

جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده فادا أتلف بال تعد و ال تقصير ال يلزم الضمان، والمال الذي في يد الرسوب من جهة 

  ".الرسالة أيضاً في حكم الوديعة
  .76.ص.مرجع سابق: جلول، سيبل 5
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، إذ يكون مسؤوالً عن عدم تنفيـذ العمـل،   1ت الموكليلتزم الوكيل بتنفيذ العمل وفق تعليما 5-

ويكون مسؤوالً عن أخطائه، أما في عقد الفرنشايز فيتم تنفيذ النشاط من قبل الممنوح له وعلـى  

  . مسؤوليته، و يقتصر دور المانح على المراقبة دون حق التدخل

  "التمثيل التجاري"عقد الفرنشايز ووكالة العقود : رابعلفرع الا

عقد بموجبه يلتزم شخص يتولى على وجه االسـتمرار  " كن تعريف وكالة العقود بأنهايم    

في منطقة نشاط معينة الحض على إبرام العقود لمصلحة العاقد اآلخر، مقابل أجر، و يجـوز أن  

  . 2"تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامها وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه

  : هناك اختالفاً بين العقدين، ويبرز ذلك من خالل و يالحظ أن 

إن االستقالل في عقد الفرنشايز هو استقالل محدود وضيق، قد يصل في بعض العقود إلـى   1-

فهذا الحق يحفظ للمانح صالحيات واسعة للغاية ال يوجد ما ُيشـابهها فـي عقـد     ؛ختناقالحد ا

كذلك يالحظ وجود تدخل مسـتمر للمـانح   . أوسع التمثيل التجاري، إذ للممثل التجاري استقاللية

  .3على الممنوح له في عقد الفرنشايز، من خالل اإلشراف على العمل والمساهمة في تنظيمه

                                                 
مـن قـانون   ) 83(نصت المادة .244.ص. 1998.دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1.ط. القانون التجاري: أكرمياملكي، . د 1

الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إال في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليـد فـي الجـزء    : " 1966لسنة ) 12(التجارة رقم 

  ".الباقي
كـذلك تعـرف المـادة    . 152.ص.2005.دار الفكر الجامعي .ءالوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضا:قزمان، منير 2

عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه االستمرار " من مشروع قانون التجارة الفلسطيني وكالة العقود بأنها 178)(

مهمتـه   وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات بإسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشتمل

التمثيل التجاري من خـالل   1967لسنة 34و تُعرِّف المادة األولى من المرسوم اللبناني رقم ".تنفيذها بإسم الموكل ولحسابه

الممثل التجاري هو الوكيـل الـذي يقـوم بحكـم مهنتـه      :" تعريفها للممثل التجاري، إذ تنص الفقرة األولى منها على أنه

كون مرتبطا بإجارة خدمة، بالمفاوضة إلتمام عمليات البيع والشـراء والتـأجير أو تقـديم    االعتيادية المستقلة، ودون أن ي

. ورد هذا التعريف في مؤلف للـدكتور ". بإسم المنتجين أو التجار ولحسابهم  األعمالالخدمات، ويقوم عند االقتضاء بهذه 

  .110.ص. 1997. للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية . 1.ط. النظام القانوني للتجارة: دويدار، هاني محمد
من مشروع قـانون التجـارة   ) 180(كذلك وفي هذا الصدد أنظر المادة . 160 .مرجع سابقللمزيد طالع منير قزمان،  3

يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بشأنها على وجه االستقالل، ويتحمل وحـده  " الفلسطيني 

  ".وفات الالزمة إلدارة هذا النشاطالمصر
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ال ُيشكل شرط الَحصرية، كَما هو الَحال في وكالة العقود شَرطاً أساسيا إلنشاء الفرنشـايز،   2-

  . 1ُعنصراً َجوَهرياًَ وال ُيعتد َبهذا الشَرط ِلصحة العقد، وال ُيشكل

  .2ذَهبت الَمحاكم اللبنانية إلى أن عقد الفرنشايز هو من قَبيل التمثيل التجاري   

طبيعة خاصة تميـزه  هو عقد قائم بذاته ذو وبعد هذه المقارنة يمكن القول ان عقد الفرنشايز له 

ة الفنية والتقنية ، عن غيره من العقود ، وذلك من حيث محل هذا العقد وهو منح استغالل المعرف

كذلك يتميـز هـذا العقـد    . وكذلك الترخيص باستغالل عناصر الملكية الفكرية الخاصة بالمانح 

بالتزامات اطرافه ، فالمانح ملزم بتقديم المعرفة الفنية وتقديم التحسينات التي تطـرأ وااللتـزام   

نـد ابـرام هـذا العقـد     ع الممنوح له ملزم بدفع مبلغ ثابتبالتمون وضبط الحصرية ، بالمقابل 

  . باالضافة الى الثمن النسبي الدوري 

  عقد الفرنشايزلالطبيعة الخاصة  :المطلب الثاني

حظ اخـتالف هـذا   لوو ة،تمييز عقد الفرنشايز عن غيره من العقود المشابه وضيحت تم نأبعد  

  .بد من دراسة المحل في هذا العقد وإبرامه العقد عن غيره، ال

خصوصية المحـل فـي عقـد    : اَألول: ا المطلب في فرعيين َأساسيينوعليه دراسة هذ

  .إبرام عقد الفرنشايز: الفرنشايز، الثاني

                                                 
ال يجوز للموكل أن " من مشروع قانون التجارة الفلسطيني) 181(انظر المادة . 114.ص.مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 1

يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط، كما ال يجوز لوكيل العقود ان يكون وكـيال  

للمزيـد  ". نشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلـك  ألكثر من م

  .451. ص.مرجع سابق:القليوبي، سميحة. أنظر د
ــاريخ . 70قــرار رقــم . بدايــة بيــروت 2 ــاريخ . 1984\9\20ت علــى . pm:7: الســاعة. 2006\9\5منشــور بت

  http://www.lac.com.jo/research 1-7.htm:الموقع
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  خصوصية المحل في عقد الفرنشايز: الفرع األول

والركن األساسي للعقد هـو  . ينعقد عقد الفرنشايز باتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني

ى هدف مشروع، وهو ما يسمى السبب وهو الـركن الثـاني   بد أن تتجه إل واإلرادة ال. اإلرادة

  .1كما أن االلتزامات التي ينشئها العقد لكل منها محل هو محل االلتزام. للعقد

سيتم دراسة التعبير عن اإلرادة عند شرح صياغة العقد في الفرع الثاني، وفيما يتعلـق  

فع المتعاقد إلى إبرام العقـد، وال  الدافع أو الباعث الذي د: بركن السبب، يقصد باصطالح السبب

  .2إال شرطاً واحداً هو أن يكون الباعث مشروعا سببيشترط لصحة ال

ويشترط لصحة انعقاد العقـد فـي   . وفيما يتعلق بمحل االلتزام، وهو ما يلتزم به المدين

أن يكون المحل موجودا أو ممكن الوجود، وأن يكون معينا أو قـابال  : المحل ثالثة شروط، هي

  .3للتعيين، وأن يكون قابال للتعامل فيه

  .نظرا لخصوصية المحل في عقد الفرنشايز، سيتم دراسته بشيء من التفصيل

  المحل في عقد الفرنشايز

يستند الفرنشايز على عناصر َأساسية، تكون الَباعث الحقيقي الزدهاره وتقدمه، ويمكـن  

المعرفة " الطرق واَألساليب المتبعة لهذا النشاطاَألسرار التي تستند ِإليها : تقسيم هذه العناصر إلى

  . ، وعناصر الملكية الفكرية"الفنية والمساعدة التقنية 

 المعرفـة الفنيـة،  : األولى دراسة المحل من خالل المسائل التاليةوفي هذا الصدد سيتم 

  .عناصر الملكية الفكرية: الثالثةالمساعدة التقنية،: الثانية

                                                 
 ،نظرية القانون، نظرية الحق، نظرية العقـد (القانون وااللتزام : منصور، محمد حسين. تناغو، سمير عبد السيد، و د. د 1

  .19. ص.1997. دار المطبوعات الجامعية. )أحكام االلتزام
  .76.ص.المرجع السابق: منصور، محمد حسين. تناغو، سمير عبد السيد، و د. د 2
  .وما بعدها 68. ص. المرجع السابق: منصور، محمد حسين. و، سمير عبد السيد، و دتناغ. د 3
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 Know howعرفة الفنية الم: المسألة األولى

َعّدت اللجنة المهتمة بحماية الملكية الصناعية في المجال الدولي التابعة للدول األوروبية 

المعرفة َأو الخبرة التقنية ذات الطابع السري، والتي : تعني "Know How"المشتركة، أن كلمة 

  .1عيةتكون ضرورية لتحقيق وتنفيذ بعض الطرق التقنية، ذات اَألهداف الصنا

  شُروط المعرفة الفنية

ن العملية اِإلنتاجية في ؛ أل2َأن تكون السرية مطلقة طوال يشتر: َأن تكون المعرفة الفنية سرية 1-

الوقت الحاضر، تتطلب تقسيم العمل على نحو شديد التخصص، بما يتيح الفرصة َأمام الكثيـرين  

لمستخدمة، ما يزيـد مـن احتمـاالت    من العاملين داخل المشروع للوصول إلى المعرفة الفنية ا

تسربها إلى المشروعات المنافسة، ويضاف إلى ذلك أن مالك المعرفة الفنية قد يقوم بـالترخيص  

  .3باستعمالها للغير

المقصود بهذا الشرط االستعمال الفعلي َأو الواقعي، الـذي يعطـي    :شَرط االستعمال والقيمة 2-

  . تعطي للمانح ميزة اقتصادية للمعرفة الفنية نفعية معينة، وبالتالي

للفرنشـايز،   شكل الميزة األساسيةالمعرفة الفنية تُ ِإذ َأن :َأن تكون المعرفة الفنية سهلة النقل -3 

  .فهي تسمح لغير الممتهنين القيام بَأعمال معينة، لم تكن واردة أو مستحيلة عندهم

وب تطبيقها َأجنبية المنشَأ، فمن الواجب ومن الجدير ذكره هنا أنه إذا كانت المعرفة الفنية المطل 

مالءمتها مع اَألوضاع الواقعية واَألعراف والتقاليد، فال يكفي َأن تكون مميزة ومتقدمة في بلدها، 

  .4و ِإنما َأن تتضمن ِإمكانية تطورها في البلد المستضيف لها، فتعطي الثمار المرجوة منها

                                                 
  http://en.wikipedia.org/wiki/know-how: للمزيد أنظر الموقع. 96. ص.مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 1
  .4.ص.مرجع سابق: النجار، محمد محسن إبراهيم. د 2
  46.ص.1995. دار الجامعة الجديدة للنشر. ة واألساس القانوني لحمايتهافكرة المعرفة الفني: محمدين، جالل وفاء. د 3
  .93. ص.مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 4
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وذلك بأن تكون قابلة للكشف عن أهميتها عند عرضها  :أََن تكون المعرفة الفنية قابلة للعرض 4-

و تلعب العملية االستعراضية لسرية المعرفة الفنية، محوراً َأساسـياً  . مع المحافظة على سريتها

وما يقدمه، وكلما كانت هذه العملية تصور المقصود من  Franchisorلِإلعالن عن نشاط المانح 

ل تقدمها َأسرع وأضمن، بحيث يكفي النظر للمعـروض  النشاط بصورة سهلة وبسيطة، كان مجا

  . المقدم لهذه المعرفة، ليتمكن المستهلك من أخذ الفكرة الواضحة كما تبتغيه

وذلك بأن تضيف قيمة جديدة للممنوح له، بحيث تعطيه ميزة  :َأن تكون المعرفة الفنية مبتكرة 5-

  .ذا تكبد نفقات وجهداً غير عاديعلى منافسيه، هذه الميزة ما كان ليصل ِإليها إالّ ِإ

  المساعدة التقنية :المسألة الثانية 

تقديم المساعدة وِإعطاء كل ما هو مطلوب تقنياً وفنيـاً، ووضـع جميـع    : المقصود بها

و بصورة . األساليب والوسائل تحت تصرف الطرف اآلخر، الراغب بالحصول على هذه التقنية

  .ة المتحركة للمعرفة الفنيةعامة تُعّد الُمساعدة التقنية الصور

  :تشمل هذه المساعدة المقدمة من المانح ما يلي

  .إعداد برامج التدريب على البيع أو على طرق خدمة ما بعد البيع 1-

  .تحسين السلع واَألجهزة و تجديدها2- 

  . نصح الممنوح له باعتماد نظام محاسبية ضريبية معين 3-

وقت آلخر، وِإقامة المحاضرات على المسـتوى المحلـي َأو    ِإنشاء نظام والقيام بلقاءات من 4-

  .1الدولي، َألجل تنفيذ هذه اَألساليب

  .قيام المانح بالمساعدة في اختيار مكان المحل الجديد، الذي سيَباشر فيه الممنوح له نشاطه 5-

                                                 
  99..ص.المرجع السابق: مغبغب، نعيم. د 1
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عيـد فَـتح   و عندئٍذ يكون على المانح تقديم ِإرشاداته المتمثلة في تحديـد موا : مواعيد الفتح 6-

  .1المحال، من واقع خبرته السابقة في السوق

  . الضوابط المتبعة في اختيار العمالء 7-

 ةتجدر اِإلشارة َأن لهذه المساعدة ثمناً، إذ يدَرج عادةً في العقد المصـاريف المسـتوجب  

  .2الدفع مقابل الخدمات المقدمة له

  عناصر الملكية الفكرية اشتماله على : لثالثةالمسألة ا

من َأهم العناصر المكونة لنشاط الفرنشايز، فهي التي َأوجدت اِإلبداع الملكية الفكرية  ّدتُع

في هذا الفـرع َسـيتم تنـاول    . والتَمييز في هذا النشاط، اَألمر الذي َأدى إلى تطوره وازدهاره

  .عناصر الملكية الفكرية، بصورة موجزة

  :راءة االختراعَب: أوال 

) جهة اإلدارة أو الدولة(منحها الحكومة تشهادة رسمية أو صك  :يقصد ببراءة االختراع

، و يكون لهذا األخير بمقتضى هذه الشـهادة احتكـار   )المخترع أو صاحب البراءة(لشخص ما 

  .3استغالل اختراعه صناعياً لمدة معينة أو بأوضاع معينة

: ختراع، أنهـا تناول مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني تعريف براءة اال

  ". الشهادة الممنوحة من المسجل لحماية االختراع "

  :الشروط الموضوعية لصحة منح البراءة

                                                 
  .73. ص.مرجع سابق: النجار، محمد محسن إبراهيم.د 1
  .42. ص .مرجع سابق: جلول، سيبل 2
. 1.ط )مابين التشريعين األردني والمصـري واالتفاقـات الدوليـة   (االختراع  براءات: أبو الهيجاء، رأفت صالح أحمد 3

  .1. ص. 2006. عالم الكتاب الحديث. جدارا للكتاب العالمي
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فقد عرَّف قانون منظمة الويبـو النمـوذجي الخـاص ببـراءات     : َأن يكون االختراع مبتكراً 1-

م بصـورة  ينطوي االختراع على نشاط ابتكاري، إذا لم ينج:" ما يلي) 115(االبتكار في المادة 

رأي رجل المهنة العادي، من حالة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة سب بديهية، ح

  ".الذي يطالبه فيه االختراع 

المقصود بالجدة عدم علم الغير بسر االختراع قبل طلب البـراءة  : َأن يكون االختراع جديداً 2-

  .عنه

فقد نصت اتفاقية تريبس على اشتراط قابليـة  : 1لصناعيَأن يكون االختراع قابالً لالستغالل ا 3-

:" ، وذلك كما يلي)1/27(االختراع لالستغالل الصناعي للحصول على براءة تحميه بنص المادة 

تتاح إمكانية الحصول على براءات اختراع ألي اختراعـات،  ) 3و  2(مع مراعاة أحكام الفقرة 

افة ميادين التكنولوجيا، شريطة كونهـا جديـدة   سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية، في ك

  2.....". وتنطوي على خطوة إبداعية وقابلة لالستخدام في الصناعة

من اتفاقية تريبس، عدم جواز ) 2/27(فقد جاء في نص المادة : َأن يكون االختراع مشروعاً 4-

رورياً لحماية النظام منح براءة عن االختراعات التي يكون منع استغاللها تجارياً في أراضيها ض

يجوز للبلدان األعضاء أن تستثني من قابلية الحصـول  :" العام أو األخالق الفاضلة، حيث نصت

على براءات االختراع التي يكون منع استغاللها تجارياً في أراضيها ضرورياً لحمايـة النظـام   

أو الحيوانية أو النباتية أو  العام أو األخالق الفاضلة، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية

لتجنب اإلضرار الشديد بالبيئة، شريطة أن ال يكون ذلك االستثناء ناجماً عن حظر قوانينها لذلك 

  ".االستغالل 

تجدر المالحظة أنه إذا استند عقد الفرنشايز إلى براءة االختراع، فإنه يجب العمل ضمن 

بين تبرم ة، باِإلضافة إلى االتفاقات التعاقدية التي التشريعات واَألنظمة التي تطبق على هذه البراء

  .المتعاقدين
                                                 

  .87.ص.2004دار المجدالوي للنشر، . 1.ط. حقوق الملكية الصناعية: الخولي، سائد أحمد 1
  .ية الفلسطينيمن مشروع قانون حماية الملكية الصناع) 5(انظر المادة  2



 56

  :الرسوم والنماذج الصناعية: ثانيا 

  . هدف عرض السلعة في شكل جديدتست ،وهي عبارة عن مبتكرات جديدة

صور األشكال أو الهيئات أو النماذج أو الزخرفة فقـط الُمسـتعملة ألي   :" يقصد بالرسم

كيماوية، منفصلة عـن غيرهـا أو    طناعية، سواء أكانت يدوية آلية أماص مادة، بعملية أو وسيلة

مركبة مما تستحسنه أو تقدره العين مجردة إذا كانت المادة منجزة، ولكنهـا ال تشـمل طريقـة    

  .1"الصنع أو كيفيته أو أي شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي

ة، في شكل جسم يسـبغ علـى السـلعة    فهو القالب الذي تصب فيه السلع:" َأما النموذج

  . "مظهراً يميزها عن السلع المماثلة

  : الشروط الموضوعية للرسم والنموذج الصناعي

  .و النموذج جديداًَأن يكون الرسم أ 1-

  .2و النموذج في مجال الصناعةاستعمال الرسم أ 2-

ام القواعـد  العمل على احتـر  بفِإذا تناول الفرنشايز رسوم ونماذج صناعية محمية، يج

  .المطبقة عليها

   :الشعار: ثالثا 

كل ِإشارة مرئية، تهدف لتميز نشاط تجاري عن غيره، و يجنب الجمهـور  :" الشعار هو

  .3"اللبس والخلط بين اَألنشطة التجارية المتشابهة

                                                 
نشـر هـذا   ).قانون امتيازات االختراع والرسوم المطبق في فلسـطين (1953لسنة ) 22(من قانون رقم ) 2(نص المادة  1

  ).الحكم األردني ( من الجريدة الرسمية األردنية ) 113(من العدد) 491(القانون في الصفحة 
 ..549+548.ص1998. .نشرغير مذكور دار ال. القانون التجاري: محرز، أحمد محمد. د 2
طـه،  . د: للمزيد انظـر .363. ص.2005. دار وائل للنشر. 1.ط. شرح قواعد الملكية الفكرية: خاطر، نوري حمد. د 3

  .782.ص.1988. الدار الجامعية. القانون التجاري: مصطفى كمال
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فالشعار المشهور يشكل الحافز اَألكثر جاذبية الستجالب الممنـوح لهـم فـي عمليـات     

  . 1االستثمار

  . استند الفرنشايز إلى شعار، يجب عندئٍذ التقيُّد باَألحكام الخاصة به إذا

  :سم التجاريالا: رابعا 

  ". اسم يستخدمه التاجر في ممارسته لتجارته، وتمييز متجره عن غيره من المتاجر:" هو

  : الشروط الموضوعية لالسم التجاري، تتمثل

ون لالسم شكل مميز خاص بـه يحفظـه عـن    وذلك بأن يك: َأن يكون االسم التجاري مميزاً 1-

االختالط بغيره من األسماء التجارية العائدة لمحالت مماثلة أو مشـابهة ويجعـل مـن اليسـير     

  .معرفته من قبل الجمهور

من مشروع قانون حمايـة الملكيـة   ) د(فقرة ) 65(نصت المادة : شروعية االسم التجاريم 2-

  ".أو تسجيل اسم تجاري يخّل بالنظام العام أو اآلداب ال يجوز استعمال:" الصناعية الفلسطيني

  .علق حق الغير باالسم التجاريعدم ت3- 

وذلك بأن يكون االسم جديداً بالنسبة إلى المحـال التجاريـة   : َأن يكون االسم التجاري جديداً 4-

  .2األخرى ومختلفاً عنها

  :العالمة التجارية: خامسا 

المتخذة شكالً مميزاً، والتي يتخذها صاحب مصنع أو رة تلك اإلشا "هيالعالمة التجارية 

متجر شعاراً لمنتجاته، تمييزاً لها عن غيرها من المنتجات، وتمكيناً للمستهلك من التعرف علـى  

  .3"حقيقة مصدرها أينما وجدت

                                                 
  .85.ص.مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 1
. دار الحامـد للنشـر والتوزيـع   . 1.ط. )دراسـة قانونيـة مقارنـة   (ري االسم التجا: العباسي، عز الدين مرزا ناصر 2

  .76. ص.2003
مـن قـانون   )2(انظر المـادة  .17.ص.1999.مطبعة الجامعة األردنية. حماية العالمات التجارية: حمدان، ماهر فوزي 3

قـانون حمايـة الملكيـة    من مشروع )2(كذلك المادة .1952لسنة)33(العالمات التجارية المطبق في فلسطين، قانون رقم 

  .الصناعية الفلسطيني
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  :الشروط الموضوعية لحماية العالمة التجارية

  .وجود مظهر خارجي للعالمة 1-

  .1يزاً وجديداًأن يكون المظهر مم 2-

من مشـروع حمايـة الملكيـة    ) 6(فقرة ) 32(فقد نصت المادة : أن تكون العالمة مشروعة 3-

ال يجوز تسجيل العالمات المخلة بالنظام العام أو اآلداب العامـة  : "الصناعية الفلسطيني على أنه

المشـروعة أو  أو التي تؤدي إلى غش الجمهور أو العالمات التي تشجع المنافسة التجارية غير 

  ". التي تدل على غير مصدرها الحقيقي

  .أن تكون مسجله حسب قانون العالمات التجارية -4

إذ تقوم الشهرة مقـام  . يوفر الفرنشايز حماية إضافية للعالمة التجارية، مستنداً لشهرتها

  .2تسجيلالتسجيل في إضفاء الحجية على العالمة التجارية، وقد ُيفضلها المانح تجنباً لرسوم ال

والشهرة نسبية بطبيعتها، لذا تتباين بين إقليم المانح والممنوح له، ومع ذلك تمتد الحماية 

للعالمة إلى إقليم الممنوح له، ولو لم تكن شهيرة فيه، على اعتبار أنها تمتعت بمظلـة الحمايـة   

في إقليمه، ممـا  المستندة إلى شهرتها في إقليم المانح، ذلك أن شهرة العالمة وفرت لها الحماية 

لكن في هذا الصـدد يشـترط إلكسـاب    . يرسي أساساً كافياً للحجية في األقاليم المتعددة للشبكة

  .3الحجية استعمال العالمة

                                                 
 ..242ص.1982-1983.دار الفرقان..1ط. الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية:الناهي، صالح الدين عبد اللطيف.د 1

يالحظ ان مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لم يتناول شرط الجدة لتسجيل العالمة، ترى الباحثة ضـرورة  

راط الجدة في العالمة التجارية عند تسجيلها، وحتى تصبح جديدة يجب أن تشتمل عنصراً واحداً فارقاً على األقل، كي اشت

من مشروع قانون حماية الملكيـة الصـناعية   ) 31(انظر المادة . ال تؤدي إلى اللبس أو التضليل مع عالمة تجارية أخرى

  الفلسطيني
  .148ص .2005.دار الجامعة الجديدة للنشر.نظيم القانوني لعناصر الملكية الفكريةالت: النجار،محمد محسن إبراهيم.د 2
  .149.ص.المرجع السابق: النجار، محمد محسن إبراهيم. د 3
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   "نترنتإلا "المعلومات  االسم على شبكة: سادسا 

بمثابة العالمات القانونية، كما هو الحـال   ُيعّد اسم المؤسسة الوارد على شبكة االنترنت

  .ي االسم التجاري لهذه المؤسسةف

مع تطور التجارة، أصبح االسم على شبكة االنترنت موقعاً ممتازاً، ومهماً فـي تنميـة   

، كذلك األمر بالنسـبة  webالدور االقتصادي للمؤسسة، ولمختلف الشركات الواردة في حقل ال 

  .1للخدمات والسلع التي تعرض

  :اإلنترنت الشروط الموضوعية لحماية االسم على شبكة

  . أن يكون االسم مميزاً وغير شائع 1-

  . أن ال يخالف النظام العام أو اآلداب العامة 2-

  .أن ال يمس الموقع حقوق الغير 3-

  إبرام عقد الفرنشايز: الفرع الثاني

رة في القانون المدني هي التي تحكم إبـرام  العامة المقرَّ أن المبادئ بتداًءاشارة جدر اِإلت

   .ن بقية العقودأنه في ذلك شأش ،يزاشعقد الفرن

هل تشترط الشكلية إلبرام عقد الفرنشايز؟ القاعدة أن الكتابـة شـرط   : يثور التساؤل هنا

إذ عدت بعض . لإلثبات، وهي ال تكون شرطاً لالنعقاد إال إذا تدخل المشرع صراحةً ليقرر ذلك

لك الُمشـرع األمريكـي واأللمـاني،    التشريعات أن الكتابة شرطاً النعقاد العقد، وقد ذهب إلى ذ

وكذلك كان المشرع المصري واضحاً في اشتراط الكتابة النعقاد العقد، لـيس فـي الفرنشـايز    

، أيضاً ذهـب  3وقد رتب البطالن أثراً لتخلفها. 2فحسب وإنما في سائر العقود الناقلة للتكنولوجيا

                                                 
  .90. ص.مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 1
بـاً و إال كـان   يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيـا مكتو :" من قانون التجارة المصري الجديد)1(فقرة) 74(نصت المادة 2

  ".باطالً
  .43+42+41. ص.مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن إبراهيم. د 3



 60

تابة في عقود نقل المعرفة الفنيـة  المشرع الفلسطيني في مشروع قانون التجارة إلى اشتراط الك

يجب أن يكون عقد نقل المعرفة الحديثة مكتوبـاً وإال  ):" 1(فقرة ) 80(الحديثة، و نصت المادة 

  ".كان باطالً 

، و ال يمكن إعتباره قائماً وملزماً للطـرفين إال إذا  اًفعقد الفرنشايز يجب أن يكون خطي

كن إثارته هل يكفي أن يكون مكتوباً وحسـب ؟ أال  ُأدرج في مستند مكتوب، لكن السؤال الذي يم

يجدر التسجيل في السجل التجاري أو في السجل الخاص لدى وزارة االقتصاد للتذرع به بوجـه  

الغير؟ إن شرط الكتابة يسري على الطرفين المتعاقدين، وإلمكانية التذرع به تجاه الغير وجـب  

زارة االقتصاد، حتى يتم التذرع به بوجـه  تسجيله في السجل التجاري أو في سجل خاص لدى و

  .1نتهاك هذا العقدامن ُيقدم على 

قف كل طرف على واجب كل منهما في يلكي ، بد لهذه األطراف أن تتفاوض من هنا ال

نـه  إف -حاطة بإبرام العقـد إلولغرض ا -لذا .اإليفاء بااللتزامات والحقوق المترتبة بموجب العقد

  . الخاصة هذا اإلبرام سماتهن لأالحظ بيمن الضروري أن 

مرحلة التفاوض فـي إبـرام عقـد     :سيتم تقسيم هذا الفرع الى مسألتين، األولىعليه و

 مرحلـة اإلبـرام   :،الثانيةطرفي العالقة القانونيةفيما يخص وضمانات هذه المرحلة  ،يزاالفرنش

  .يزالعقد الفرنش )التحرير(النهائية واإلعداد والصياغة 

  مرحلة التفاوض :المسالة األولى

وبة من خالل التوصل إلى اتفاق مـع  تيجة مرغنلحصول على لالتخطيط  "فاوض هوالت

  .2"قديم تنازالت أحياناًتو ،عد إجراء مناقشاتب ،لمتفاوض معهاالطرف 

 صفة خاصـة فـي أن  ببدو أهميتها تو ،هم مراحل إبرام العقدمن َأتُعد مرحلة التفاوض 

، ومن ثـم  نفيذهتظم عالقاتهما المستقبلية أثناء تن ها األسس التييضعان خالل ناقشان ويالطرفين 

                                                 
  .182+181. ص .مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 1
  .18. ص.غير مذكور سنة النشر. دار الفاروق .كيف تجري مفاوضات ناجحة ؟: إلخ، جون 2
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، إذ يتصور كـل منهمـا   بينهما سباب النزاع مستقبالًالوقاية من قيام َأ إلىيسعيان بالطرق كافة 

صـر  حكم عنيو .كون مثار نزاع في المستقبل ويحاول إيجاد حل لهاتقد  ،معينة فترض أسباباًيو

، مـا  تحقيقها على حساب الطرف اآلخر إلىالتي يسعى كل طرف المفاوضات عنصر المصلحة 

دور  قتصـر َي وال .قبول شروطهببذل كل ما في وسعه من جهد إلقناع الطرف اآلخر  إلىدفعه ي

، وذلـك  بعد إبرام العقد مهماً بل إنها تلعب دوراً ،بقة على التعاقداالمفاوضات على المرحلة الس

عقد بين الطـرفين عنـد ظهـور    للمهمة من وسائل إعادة التوازن  تُعد وسيلةإذ  ،في أثناء تنفيذه

  .1وليقتصادي في العقد الدَّالوازن اتختالل الا إلىإشكاليات وظروف مفاجئة وغير متوقعة أدت 

مهيدية وضـماناتها ومـن   تدء المفاوضات البمرحلة بجسد من جانب تتمرحلة التفاوض 

الحمايـة القانونيـة المقـررة    كـذلك   ،سبة لألطرافرتبه بالنتجانب آخر باألثر القانوني الذي 

 :،من ثـم دء المفاوضـات التمهيديـة  ب ليه سيتم دراسة هذه المرحلة بتناول مرحلةع، ولألطراف

  .في المرحلة قبل التعاقدية، والحماية القانونية المقررة ضمانات بدء المفاوضات

  بدء المفاوضات التمهيدية : أوال 

جـب  يإذ  ؛يلـة األمـد  ولة طأغلبيتها مسفإعداد َأ ،ل بسرعةعض العقود تتشكبإن كانت 

  .ظر كل طرف ومواجهتها ومحاولة التوفيق بينهمانمناقشة وجهات 

ومـا   .علي للعقدفقتراح األولي واإلبرام الالن مرحلة المفاوضات تفصل بين اإف ،وهكذا

دخول فترة مفاوضات ب قضييقتراح بسيط ابدأ ب، إذ ت2ميز هذه الفترة هو غياب الطابع اإللزاميي

قصـيرية  تخالل هذه الفترة المسؤولية ال ،بإبرام عقد محددقيق يقضي قتراح صارم وداوتنتهي ب

  . 3صرفات الخاطئةتهي عقوبة ال

                                                 
نشـر  )2005يونيـو   2.(قناة العربيـة . اوض في عقود التجارة الدولية مستقبالضرورة االهتمام بالتف: عرفه، محمد. د 1

  http://www.Alarabiya.net: على الموقع. pm:1:الساعة.2006\10\27بتاريخ 
  .24. ص.مرجع سابق :جلول، سيبل 2
  .77. ص.1995. غير مذكور دار النشر. .2ط. 2.ج. النظرية العامة لاللتزام: األهواني، حسام الدين كامل. د 3
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، فمبدأ الحريـة  التعاقد أو عدمهالحرية بفي هذه المرحلة ملك كل طرف من األطراف ي

الحرية  بدئياًمرء يملك مال :"ضان أبو السعودالدكتور رمفي هذا يقول  و. يمكن مسه التعاقدية ال

جاوز في تع للمفاوضات إال عند وقوع إساءة أو طمعاقبة كل ق يمكن وال ،بالتفاوض كما بالتعاقد

واعد حسن النيـة  بقن القاعدة األخالقية وواجب التقييد مكن القول َأيوهكذا  ،ستعمال الحقاحدود 

  .1"مصدر للقاعدة القانونية

حـد  أعـرض  ين َأ ،مهيديةتفاوضات المقع في مرحلة بدء الين بأن المالحظ نه مإكذلك ف

 عقـداً  مركز قوي وثيقة مطبوعة أوبالذي يتمتع ،Franchisorكون المانح يما  األطراف وغالباً

وفـي   ،كصيغة من صيغ اإليجاب ،Franchiseeتضمن شروط العقد على الممنوح له  نموذجياً

  :2بواحد من ثالث هي يتمثل ،ختيار مقيداكون أمام يه ن الممنوح لإمثل هذه الحالة ف

 .صيالًفوت قبول العقد المذكور جملة1ً- 

  .وتفصيالً رفضه جملةً 2-

بين ي و .توازن إلىوصل تبغية ال ،الدخول في مناقشة شروط العقد المقترح مع الطرف اآلخر 3-

خل في مناقشة شروط العرض أو فتد، الخيار الثالث إلى عموماً أالواقع العملي أن األطراف تلج

  .حد األطرافأالوثيقة أو العقد المعروض من قبل 

إلى إبرام العقد إذا اقترن اإليجاب بـالقبول  إن هذه المرحلة التمهيدية قد تؤدي مباشرة  

ن يكون أو ،حقق الرضا في هذه المرحلةتوجوب  إلىوتجدر اإلشارة  .تعاقدينمالصادرين من ال

  .3ن أي عيب من عيوب اإلرادةم هذا الرضا خالياً

                                                 
  .69.ص. 2002. دار المطبوعات الجامعية. النظرية العامة لاللتزامات :أبو السعود، رمضان.د 1
عقـد االمتيـاز   : محمـد محسـن النجـار   . أنظر في هذا الصدد د.ُيحلل هذا العقد من الناحية القانونية بأنه عقد إذعان 2

  .35 .ص.مرجع سابق:التجاري
  .6. ص ..1997-1996دار النهضة العربية . في العقود الدولية محاضرات: الشرقاوي، جميل. د 3
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تطلـب  ؛ كأن فيكون صريحاً. 1أو ضمنياً قد يكون صريحاً األطراف رادةإوالتعبير عن 

معين من سرية حول منتج زويدها بالمعرفة الفنية ومعلومات تخرى فرنسية شركة فلسطينية من ُأ

شكل صـريح  ذلك باألخيرة على فتوافق  ،ولمدة معينة ووفق شروط معينة ،يزاخالل عقد الفرنش

إعـداد اسـتثمار   يبدأ فعالً بخطـوات  كمن  ؛في حين يكون التعبير ضمنياً .للشك مجاالً عديال 

نـه  إما قام بذلك فالمفاوضات، فإذا دء بيز منذ امشروع معين عرض عليه من خالل عقد الفرنش

  .بالترخيص قابالً دعي

  ضمانات بدء المفاوضات : ثانيا 

وكيفية التعامل مـع محلـه    ،سي على ماهية العقد من جهةساشكل َأبتنصب المفاوضات 

واألدوات التي سيكون لها دور مهم في تنفيذ العقد من جهـة أخـرى، وتتصـف هـذه الفتـرة      

ـ   إلى Franchisorضطر المانح يإذ  لصعوبة،با رية التـي  إعطاء بعض المعلومات الفنيـة السِّ

  .Franchiseeنوح له موكشفها للم ا،حرص عليهي

من خالل الضـمانات   ،ب على مشكلة المحافظة على السريةللمتفاوضون التغلن يمك و 

  :نوعين إلىحسب مصدرها بقسم ضمانات التفاوض وت ،مناسبة التفاوضبِالعامة 

صلحة المـانح  مب هذا النوع من الضمانات غلما ي عادةً :ضمانات إرادية: النوع األول

Franchisor ،حسن بفي القانون والتي تقضي بضرورة التعامل بالضمانة العامة  يالذي ال يكتف

   :والضمانات اإلرادية تتم بإحدى الوسائل التالية .2نية

وهو إقرار كتابي وتعهد بالمحافظة على المعلومات التي يصرح بها المانح  :تعهد كتابي سابق1- 

حافظـة علـى   إذ يتعهد الممنوح له بااللتزام بالم.ويحرص عليها المانح كل الحرص ،للممنوح له

                                                 
التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابـة أو اإلشـارة    -1:" من مشروع القانون المدني الفلسطيني) 79(نصت المادة  1

أن يكون التعبير عـن  يجوز 2-.المعهودة عرفا، أو باتخاذ موقفة ال تدع ظروف الحال شكا في داللته على حقيقة المقصود

  ".اإلرادة ضمناً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا 
  .183.ص .مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن إبراهيم. د 2
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و  ،1سرية المعلومات التي ستصل إليه أثناء المفاوضات، وأن ال يستخدمها أو يسهل اسـتخدامها 

دون  مسواء كان ذلك بمقابـل أ  ،الغير إلىيلتزم الممنوح له بعدم استغالل المعرفة الفنية أو نقلها 

هذا  ،2التفاوض محللمستشارين الذين استقدمهم لفحص المعرفة الفنية ل كما يكون ضامناً ،مقابل

  .3وهو الممنوح له ،لجانب واحد ملزماً عقداً عدوهو بذلك ي ،من قبل المانح التعهد يعد عموماً

ه بالحفاظ على المعلومات قدمه الممنوح ليبإقرار  كذلك قد يكون الضمان اإلرادي متمثالً

  .ة المانحأعلمه بمناسبة زيارة منش إلى تصلالتي 

مقابل  ،من المال اًن يدفع الممنوح له للمانح مبلغأاالتفاق ب يكونن أوذلك  :دفع مبلغ من المال2- 

إفشـاء تلـك    ويمثل هذا المبلغ ضماناً لعـدم . إطالعه على أسرار المعرفة الفنية محل التفاوض

 ن هذا المبلغ يحتسب منإف ،فإذا ما انتهت مرحلة المفاوضات التمهيدية وتم إبرام العقد ،األسرار

ن مصير هذا المبلغ إف ،أما في حال فشل المفاوضات، يزاالمتفق عليه كمقابل للفرنشضمن المبلغ 

ير ، نظخسر الممنوح لهي أو أن ،منوح لهمعاد للين أتفق بيقد إذ  ،لما اتفق عليه مقدماً تحدد وفقاًي

  .طلع عليه من أسرارأما 

 ،تطلب الثقـة ينوع  ،العقودين نوعيين من بعض الفقه بفرق ي ،الضمانات القانونية: النوع الثاني

وفي هـذا   .تضمن حسن النيةي اًصري والفرنسي مبدأ عامقر القانون الَمأوقد  .اتطلبهَي وآخر ال

اماً يسود كافة التشريعات الحديثـة،  نه أصبح مبدأ عأ :"يقول الدكتور محمد محسن النجار السياق

ومات الخاصة بالمعرفة الفنية محـل  بإطالع الممنوح له على المعل ذلك يجد المانح نفسه ملتزماًل

   ".4التعاقد

  

                                                 
. 1995. لعربـي دار الجيب ودار الفكـر ا . .2ط. عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا: الكيالني، محمود. د 1

  .190.ص
: الكيالنـي، محمـد  . للمزيد انظـر د . 183. ص.مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري :النجار، محمد محسن إبراهيم. د 2

  .191.ص .مرجع سابق
  .8+7.ص .1997. دار الثقافة .العقود الدولية: جواد، محمد علي. د 3
  .184. ص.مرجع سابق :عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن إبراهيم. د 4
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  بل التعاقدية قفي المرحلة لألطراف الحماية المقررة : ثالثا

تفاق نهـائي  ا إلىوصل تإما ال :هما ،المفاوضات في كل مراحلها بإحدى نتيجتينتنتهي 

ـ  ا إلـى تهـي دون التوصـل   نأو ت ،وقعه الطرفان ويلتزمان بالشروط الواردة فيهي ن أتفـاق بش

قتناع الكامـل  الا إلىتوصل يأو قد  ،حد الطرفينأفقد ينسحب  .انت تدور حولهكالموضوع الذي 

 حد الطرفين متعسفاًأنسحب قد ي أو ،تفاقا إلىمعه التوصل  رنتظيبتباعد وجهات النظر، مما ال 

كانت تلك المفاوضـات قـد انتهـت    ما  فإذا .ه في االنسحاب من تلك المفاوضاتباستعمال حق

يتم االلتزام بما ورد في العقد مـن   ، إذفال إشكال هنا ،تفاق نهائي وتم إبرام العقدا إلىوصل بالت

ستطيع الطرف المتضـرر أن  يو ،ثير المسؤولية التعاقديةي وأي خرق لهذا االتفاق ،شروط وبنود

مثـل هـذا االتفـاق     إلىأما إذا لم يتوصل الطرفان  .كان له حق بذلك إن ،طالب جبر الضرري

قررة لألطراف فـي المرحلـة قبـل    ساؤل عن الحماية الُمتفيثور  ،يزاهائي إلبرام عقد الفرنشالن

  .التعاقدية

ح له في القانون الفرنسي والمصري، قررة للممنوستلزم بيان الحماية الُميإن هذا التساؤل 

  . كذلك بيان الحماية المقررة للممنوح له في القانون األمريكي

  :ممنوح له في القانون الفرنسي في المرحلة قبل التعاقديةالحماية المقررة لل -1

  : حكم عملية التفاوض مبدآنَي

  .سن النيةُح :الثاني .رية العدولُح :األول

العدول  نكووبهذا المعنى ال َي ،نافسةرية الُمتمثل في ُحبدأ َيرية العدول عن َمبدأ ُحَمُيعبر 

   .وجب للمسؤوليةخطأ ُمفيها بِ قترنإال في الحالة التي َي ،للقانون خالفاًُم
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ـ ل طَلتزم كُلذا َي ،حسن نيةرورة إدارة التفاوض بِبدأ الثاني في َضالَميتمثل  طالع ارف ب

  .1رارهنها التأثير في قَأعلومات التي من شل دقة على الَمكُاآلخر وبِ

ـ ُيلزم مانح االمتياز إعطاء الممنوح له فـي الفَ  2نففي فرنسا وبمقتضى قانون دوبا" رة ت

إذ  .علومات عن القيمة التجارية لالسم والعالمة الفارقة والشـعار ضم َمتَ ةثيقَو ،سبق العقدالتي تَ

ملزم بتقديم وثيقة معلومـات  ..... .كل شخص"  :تنص المادة األولى من القانون المذكور أعاله

بعنوان مـانح   علوماتإذ تتعلق هذه الَم ."على األقل من توقيع العقد يوماً 20للطرف اآلخر قبل 

وخبرته ومراحل تطوره الرئيسية ونشاطه التجاري الذي سـبق   ،االمتياز وقيمة رأسمال شركته

لقـاة  وااللتزامات الُم ،حددةضمون العقد ومنطقة النشاط الُميز وَماالفرنش عرض شبكةوَي ،وطوره

صرفية والقيد فع الَمدة وأماكن الدوالُم ،حقيقهاوالنفقات واالستثمارات الواجب تَ ،على الممنوح له

  .3"في السجل التجاري

ن قرر فـي المـادة   أصري خطوة سبق بها نظيره الفرنسي بالقانون المدني الَم طاوقد خ

أي أن الكتمان  ،على كل طرف باإلفصاح عما لديه من معلومات مؤثرة التزاماً )2(فقرة )125(

   .يوقع الطرف اآلخر في الوهم يثير المسؤولية الذي

صري المانح بتقديم المعلومات الضرورية الالزمة السـتغالل  قانون التجارة الَم لزمأوقد 

وكذلك تقديم بعض المعلومات المتعلقة بالظروف القانونية والواقعيـة   ،المعرفة الفنية محل التعاقد

لزم قانون التجارة المصري الممنوح له بالحفاظ على المعرفـة الفنيـة التـي    أكذلك  .الستغاللها

مـن  ) 1(فقـرة  ) 83(، و ذهب المشرع الفلسطيني في المـادة  4إليه أثناء مدة التفاوض انتقلت

أن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من :" مشروع قانون التجارة إلى أن المورد يلتزم

                                                 
  .194+193. ص.المرجع السابق: د النجار، محمد محسن إبراهيم 1
  1989األول  كانون 13قانون  2
  .26+25.ص. مرجع سابق: جلول، سيبل:نقال عن 3
نصت المادة .103.ص.غير مذكور السنة. غير مذكور دار النشر .شرح العقود التجارية والمدنية: مراد، عبد الفتاح. د 4

يلتزم المورد بان يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثـاتق  : "من قانون التجارة المصري الجديد1فقرة 77

الفنية الستيعاب التكنولوجيا، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية الالزمة لتشـغيل التكنولوجيـا وعلـى وجـه     

  ".الخصوص الخبرة والتدريب
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الوثائق الفنية الالزمة الستيعاب المعرفة الحديثة، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنيـة  

  ".الالزمة للتشغيل، وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب 

 ،لتزم المـانح بتقـديمها  يالوثائق التي ا لم يحددعلى النصيين السابقين أنهما  ومن المآخذ

  .مدة زمنية لهذا االلتزام احدديكذلك لم 

  في القانون األمريكي في المرحلة قبل التعاقديةلألطراف الحماية المقررة  -2

المـانح   )Full Disclosure Act(ون األمريكي بموجب قانون الكشف الكلي لزم القانأ

  :وهذه الملفات تقسم .واعيد اإلعالممكما حدد  ،بتقديم مجموعة من الملفات والوثائق للممنوح له

  :1ويتضمن هذا الملف Basic Disclosure )الكشف األساسي(وثيقة معلومات أساسية  :أوالً

  . االسم التجاري للمانح شركته ويتضمن ذلك وتحقيق ذاتية المانح أ .1

 .التجربة المهنية لكل واحد من أعضاء فريق المانح خالل الخمس سنوات األخيرة .2

 .التجربة المهنية للمانح نفسه أو لشركته .3

ـ  .4 يز االماضي والحاضر القضائي المدني والجنائي والتجاري للمانح ولفريقه الخاص بالفرنش

 .المقترح

 .الخ...يقه في تصفيات الممتلكات والنظم القضائية واإلفالسالمانح وفر سوابق .5

 .يز المقترحاالصيغة الحقيقية للفرنش .6

 .يزامجمل المبالغ المطلوبة من البداية وحتى إتمام الفرنش .7

 .نسبة المدفوعات الدورية المقدرة طوال مدة العقد .8

                                                 
: جلول، سيبل:للمزيد االطالع. 186.ص .مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري :نجار، محمد محسن إبراهيمال. د: نقال عن 1

  .27.ص. مرجع سابق
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 .شخصية الممولين المقبولين أو المستشارين أو المشتركين مع المانح .9

من من لم يعترض عليهم  اإلجراءات القانونية التي تمكن األشخاص الذين عينهم المانح أو .10

 .القيام بأعمالهم

 .الوصف التفصيلي لما يتلقاه المانح مقابل ما يقدمه من معلومات وإرشادات .11

 .الت المالية المقدمة للمانح ومدى استفادته منهاهيالتس .12

 .االحتكارات اإلقليمية والتوريدات .13

 .يزاة المشاركة الفعلية المطلوبة من المانح في نشاط الفرنشدرج .14

 .من جميع جوانبهيز اتوى عقد الفرنشحم .15

 .د المتلقين الموجودين وعدد العقود القائمة والملغاةاعدأ .16

 .اختيار الموقع .17

 .التأهيل المبدئي .18

 .داخل فريق المانح )حكومية(وجود شخصية عامة  .19

 .الموازنة األخيرة للمانح .20

وهو ملف يتضمن تفاصيل  :Document Earling Claimوثيقة تضم استعالمات مادية  :ثانياً

  .إضافية حول المعامالت المالية الخاصة بالمانح

سـخة  ننـوح لـه ال  ميقدم المـانح للم  ،تقدم ما إلىإضافة و :وثائق أخرى يلتزم بها المانح :ثالثاً

ويكون ذلك في خـالل أيـام العمـل    . يز والوثائق الملحقة به كاإليجاراتااألصلية لعقد الفرنش

  .1الخمسة السابقة على دخول العقد حيز التنفيذ

                                                 
  .وما بعدها140. ص.مرجع سابق: مغبغب، نعيم. للمزيد انظر د 1
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  اإلبرام النهائي لعقد الفرنشايز : ةالمسألة الثاني

ناط هذه المهمـة بالقـانونين   تو ،تحرير العقد إلىبنجاح مرحلة المفاوضات يتم االنتقال 

يز من حيث أطرافه ومدة سريانه افرنشحديد مضمون عقد الت إلىالقانونيون أ من هنا يلج .وحدهم

أحكام أخرى يتم االتفـاق   إلىباإلضافة  ،المترتبة على المخالفات توالتزامات الطرفين والجزاءا

، كيفيـة تسـوية   تعيين القانون الواجـب التطبيـق  : منها على سبيل المثال ،عليها بين األطراف

  .الخالفات

أن  ، الذي ُيشـترط فيـه  بول باإليجاب الباتقتران القامرحلة اإلبرام النهائي في تتمثل 

سـيتم  عليـه  و. ومن جهة أخرى أن يطابق القبول اإليجاب مطابقة تامـة  من جهة، يكون قائماً

  ).التحرير(يز اصيغة عقد الفرنشثم  ،يزاإعداد عقد الفرنشبتناول  مسألةهذا الدراسة 

  يز اإعداد عقد الفرنش:أوال  

ـ  إإعطاء  إلىيز انصرف مفهوم إعداد عقد الفرنشي غة القانونيـة  يتفاق المتعاقـدين الص

   .إرادتهما اتجهت إليهإالالزمة إلحداث اآلثار التي 

تفاق ذلك الطابع القانوني والزمن الذي تنتج فيـه اإلرادة  إلفية إعطاء ايوللتعرف على ك

  .متى يتم اقتران القبول باإليجابدراسة  ال بد من ،آثارها القانونية

  ب بالقبول اقتران اإليجا

قائماً لم يرجـع فيـه    وذلك طالما كان اإليجاب، عقد العقد إذا قبل الموجه إليه اإليجابين

وكالئهما في  أو Franchiseeوالممنوح له  Franchisor كان التعاقد بين المانح فإذا. 1الموجب

، ينفض دام المجلس لمح القبول ما ص ،جل محدد للقبولأولم يشتمل اإليجاب على  ،مجلس واحد

سواء أكان اتحاد مجلـس   ،صدر القبول لم يصح القبول بعد ذلكيفض المجلس قبل أن آنفإذا ما 

 ؛عن طريق الهاتف دكالتعاق؛ حكمياً اتحاداًم أ ،ن يجتمعان في زمان ومكان واحدأك؛ العقد حقيقة

                                                 
  68..ص.1999. دار النفائس.1.ط. دراسات في فقه القانون المدني األردني :أبو البصل، عبد الناصر موسى. د 1
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ا بعد مجلس حتى م ،بإيجابه على أن الموجب قد يبقى ملتزماً ،أي باتحاد الزمان واختالف المكان

ه على هذا اإليجاب، على الرغم من أن القاعدة تقضي سـقوط  يدل بقاؤ إذا وجد ماوذلك  ،العقد

  .1اإليجاب عند عدم اقتران القبول به فوراً

عناصـره  برتب عليه قبول اإليجاب يتأن قبول الموجه إليه اإليجاب  إلىبد من التنويه  ال

وفي كل المسائل التـي  ، بقةاطمام الملإليجاب ت طابقاًأي يجب أن يكون القبول م كافة؛ أو أجزائه

فال يصح مثـل هـذا    ،فإذا اختلف القبول عن اإليجاب بالزيادة أو النقصان أو التعديل .تضمنها

قبول آخر من الطـرف األول الـذي    إلىيحتاج  جديداً عد إيجاباً، بل يالقبول أن يقترن باإليجاب

  .2األولكان قد وجه اإليجاب 

يز افي عقد الفرنشااليجاب  لهه عتبار قيام الموجامدى إمكانية حول لتساؤل هنا ويثور ا

إمكانيـة   إلـى تخضع اإلجابة  إبرام العقد أم ال ؟ إلى ؤديمنه ي قبوالً ،بتصرف معين أو سكوته

للشك في داللتـه علـى    عدال ي وذلك باتخاذه موقفاً ،منه له بعمل معين قبوالً هعتبار قيام الموجإ

 ،عـن اإلرادة  تعبيـراً  دفاألصل أن السكوت ال يع ،سكوتهأما .يزاإرادته إلبرام عقد الفرنشتجاه إ

التشكك فيما إذا كان من سكت عن التعبير قد  إلىمما يدعو  ،يمكن الوصول لإلرادة وذلك ألنه ال

قـف  وستلزم إتخاذ مولما كان اإليجاب بالتعاقد ي .3ساكت قول إلى بإذ ال ينس، وافق أم لم يوافق

  .4على اإلطالق إيجاباً ،وهو عمل سلبي ،فال يتصور أن يكون السكوت ،يجابيإ

  :5وهي ،لكن هناك حاالت ُيعد فيها السكوت قبوالً

  .6بين المتعاقدين )السابق(حالة التعامل الخاص  .1

                                                 
مـن مجلـة   ) 103(نصت المـادة  . 135.ص. 1996. دار الثقافة. 1.ج. النظرية العامة لاللتزامات :الفضل، منذر. د 1

  ".العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا، وهو عبارة عن ارتباط االيجاب بالقبول :" األحكام العدلية
  .77.ص. مرجع سابق :أبو السعود، رمضان. د 2
ال ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت فـي  :"فقد ورد بالنص). مجلة األحكام العدلية 67مادة (التعبير الشرعي  وهذا هو 3

  ".معرض الحاجة بيان 
  .96.ص. 1988. الدار الجامعية. 3. ط. النظرية العامة لاللتزام: فرج، توفيق حسن.د 4
  .من مشروع القانون المدني الفلسطيني)83(انظر المادة  5
  .47.ص.مرجع سابق:ملوح، موسى سلمان أبو 6
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ستدل على ذلـك  يو، عتبار السكوت قبوالًا فطبيعة المعاملة قد تستوجب :طبيعة المعاملة .2

 .1العمل في الوسط التجاري مما يجري عليه

 .تمخض اإليجاب لمنفعة من وجه إليه .3

   )التحرير(صيغة عقد الفرنشايز : ثانيا 

العقد ومضـمونه  طبيعة الكيفية التي يتم من خاللها تثبيت :يزاويقصد بصيغة عقد الفرنش

آخر،  ومن جانب .التي تصاغ في بنود العقد ،التزاماتهماباألمر بحقوق الطرفين أم تصل اسواء 

المصـطلحات   إلـى ن صيغة بنود العقد يجب أن ترد بعبارات واضحة ودقيقة دون اللجـوء  إف

ديباجـة العقـد    ،يز تتضمن عموماًان عقود الفرنشإكان األمر ف ياًأو .الغامضة المتعددة المعاني

وسوف  ).العقد( تحديداً لموضوعه ويضم أخيراً ،والتعاريف الخاصة بالمصطلحات المعتمدة فيه

   :تعرض لكل فقرة من هذه الفقرات بالتتابعن

  ديباجة العقد  -1

صل عنه، وال بد من له وال ينف ةتُعد الديباجة أو الُمقدمة جزءاً ال يتجزء من العقد ومتمم

وُيذكر في الديباجة تاريخ العقد وبيان مـن همـا طرفـا العقـد     . لك والنص عليهاإلشارة إلى ذ

الديباجة بِدور مهم فـي  وتقوم  .واعث التي أدت إلى إبرامهوعناوينهما والغرض واألسباب والب

كشف عنها ظاهر النص في العقد، ما لم يتم االتفـاق علـى   استظهار قصد الُمتعاقدين عندما ال ي

  .2خالف ذلك

حتمال تفسـير  االمتعاقدين من خالل عبارات العقد بسبب في حالة عدم التعرف على نية 

، وإلـى  التي نحـن بصـددها   ،ديباجة العقد إلىجب العودة ي الذ ،عدة وجوهعلى هذه العبارات 

باجـة  أن لدي إلى كما تجدر اإلشارة .رفقة بالعقد لغرض تحديد المعنى المقصودالُمالمالحق الفنية 

                                                 
  .61. ص.1983.دار النهضة العربية. )الموجز في النظرية العامة لاللتزام(مصادر االلتزام : سلطان، أنور. د 1
  .205.ص. مرجع سابق: الكيالني، محمد. د 2
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إذ أن هذه الديباجة ومن خالل فقراتها توضح إجراءات التنفيـذ   ،1العقد دوراً في غاية الخطورة

   .مرحلة من مراحل التنفيذوتحدد القيمة الحقيقية لكل 

 إلىذلك من خالل اإلشارة  ،ن تحتوي على االتفاقات التمهيديةأ ن الديباجة يجبإكذلك ف

إللزامية هذه با فيما يتصل أما .المالحق الفنية والتقنية كافة إلىوكذلك اإلشارة  ،جوهر التزاماتها

ـ  اًعتبارها جزءاومدى  ،الديباجة لطرفي العقد ـ  ،زيامن عقد الفرنش ن ذلـك متـروك إلرادة   إف

  .2الطرفين

على أن تلك الديباجة هي جـزء مـن   -على سبيل المثال–جب أن ينص العقد في ،وعليه

 ومن الممكن أيضا أن ُيقرر ضرورة اعتبار االتفاقات األوليـة  .ملزمة للطرفين، لكي تكون العقد

كذلك تحديـد اللغـة    ،اأرقام المالحق وتواريخه إلىكذلك ضرورة اإلشارة و ،المفهومضمن هذا 

في سبيل وكل ذلك –لغة غير األطراف من جنسيات مختلفة ويتكلمون  تإذا كان –المعتمدة وذلك 

  . حتمال ظهور أي نزاع بين األطرافإتسهيل تنفيذ العقد وتقليل 

  التعاريف  -2

 التعاريف والمصـطلحات  ،حديدى وجه التفي الوثيقة التعاقدية وفي بدايتها عل يذكر عادةً

بحيـث   ،وأهدافه ،وأهميته ،مع بيان عوامل إنشاء المشروع المتفق عليه ،الواردة في تلك الوثيقة

  .وتكمل كل منهما األخرى واحداً تكون تعاريف الوثيقة هذه والديباجة كالً

ذل لذلك ينبغي َب .تعاريفه تكون روح العقد وخالصته ن ديباجة العقد وإوبهذه الصورة ف

ليهمـا فـي قضـايا تفسـير     ،إذ يرجع إلقانونية عند تحرير الديباجة والتعاريفالعناية اللغوية وا

  .3وأسبابه عند نشوب نزاع بين األطراف ،وغايته ،االتفاق

                                                 
  . و ما بعدها  205. ص. مرجع سابق: الكيالني ، محمد  1
  .73.ص.1997.دار الثقافة .قانون التجارة الدولية الموجز في: موسى، طالب حسن. د 2
  .206.ص. مرجع سابق: الكيالني، محمد. د 3
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أو تستخدم في أكثـر مـن    ،حمل عدة معانتتكون إال للكلمات التي  ال والتعريفات عادةً

  .1الخ...مثل التعريف باألطراف والسعر والبضاعة ،موقع في العقد

  موضوع العقد  -3

وكـل موضـوع يتـألف     ،تميزةعلى مواضيع حيوية وُم يز عموماًاتنصب عقود الفرنش

بشكل يكون التركيز فيه  الهذا تتم صياغته .بدوره من العناصر والبنود التي تحقق أهداف طرفيه

 بد أن تكون الصـياغة  وهنا ال ،تم تحديده من خطوط عريضة تمثل المضمون التعاقدي على ما

 ،تعكس حقيقة ذلك المضمون التعاقـدي ل ،أكثر من معنى لوال تحتم ،متميزة بعباراتها الواضحة

   .يزاوهذا له أهمية خالل مراحل تنفيذ عقد الفرنش

يشمل هذا القسم موضوع العقد ومادته األساسية ومحوره وااللتزامـات التـي ُيرتبهـا    

  .2وط التي يحددها كل طرفوالحقوق التي ُيخولها والواجبات التي يفرضها و الشر

القانونين ، وجود الخبراء يز تتطلبانان مرحلة صياغة العقد وإعداد عقد الفرنشإف ،كان األمر ياًأو

 .متكاملةية واالصطالحية من أجل وضع صياغة الذين يمتازون بالمعرفة القانونية والدقة اللغو

                                                 
  .164. ص.مرجع سابق: العوفي، صالح بن عبد اهللا بن عطاف 1
  .209. ص.2004. معهد االدارة العامة.)اإلعداد والتنفيذ(التفاوض التجاري : السيف، سيف عبد العزيز 2
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  الفصل الثاني

  عقد الفرنشايزنظام  

  

 لتزامات أطراف عقد الفرنشايزا: المبحث األول

 عقد الفرنشايز قضاءان: المبحث الثاني
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  الفصل الثاني

  عقد الفرنشايزنظام  

رف فيهـا  ل طحيث َيَأخذ كُلفرنشايز من عقود المعاوضات الُملزمة للجانبين، بُيعد عقد ا

مثل َبعضها ُحقوقاً الحد ُمقابالً ِلما َأعطى، لذا فهو ُيرتب التزامات ُمتقابلة في ِذمة طَرفيه، بِحيث ُي

  .الطرفين، والَبعض اآلخر التزامات عليه ِلمصلحة الطرف اآلخر

باعتباره من الُعقود التي تُسـاعد   -ونَظراً لألهمية اِإلقتصادية التي ُيمثلها عقد الفرنشايز

ـ  -على اِإلنماء اِإلقتصادي التجاري وزِيادة االستثمار في الَمشاريع الَصـغيرة والمتوسـطة   د فق

انعكست طَبيعة هذا العقد على آثاره ِلتحديد وَصياغة االلتزامات الُمتبادلة بِطريقة ُمختلفـة بِمـا   

ُيحقق َمصلحة كُل طَرف من اَألطراف، مع ذلك فِإن ِلمضمون هذِه االلتزامات طَبيعـة خاصـة   

ن جِهة، ومن جهة تَختلف من َعقد آلخر بِسبب َعدم وجود ِصيغة ُموحدَّة َأساساً ِلهذِه االلتزامات م

  .ُأخرى، الختالف ماهيتها وُمعاصرتها ِللتنفيذ

فادته من الَمعرفـة  ية الَمملوكة للمانح، وإفبينما َينتفع الممنوح له باستغالل َعناصر الملك

الفَنية الُمقدَّمة منه والُمساعدة التقنية والتَدريب الذي َيتلقاه، وُحصوله على َمنافع اقتصادية ُمقابـل  

بِدفع َمبلغ ثابت عند ِإبرام العقد واالستمرار بِدفع َمبلغ ِنسبي َدوري، َيتمتع بالمقابل المانح التزامه 

  .1الحق بالحصول على َحق الدخول والُحصول على العائدات

وِلكي ُيؤدي هذا العقد َدوره، َيجب تَنظيم اآلثار الُمترتبة علـى َأطرافـه ِلتقليـل َحجـم     

رف َماله من ُحقوق وما َعليه من التزامـات، ومـن الَمعلـوم َأن    الخالفات بينهم بِمعرفة كُل طَ

  .الحقوق الَممنوحة ِلطرف هي التزامات على الطَرف اآلخر والعكس صحيح

التزامـات أطـراف عقـد    : عليه سوف ُيقّسم هذا الفصل الى َمبحثين رئيسـين، األول 

  .عقد الفرنشايز قضاءان: الفرنشايز، الثاني

                                                 
فبرايـر  .579عدد ( .مجلة العربي). نظام امتياز العالمات التجارية ما هو ؟ وماذا نتوقع ؟: (شايزالفرن: الميان، وحيدة 1

  .145-.144ص). 2007
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  المبحث األول 

  مات أطراف عقد الفرنشايزالتزا

 طراف تُعد، والفوائد التي َيجنيها منه األمةَج نتج هذا العقد آثاراًُي ،وضذا َع صفته عقداًبِ

ُهـو الطَـرف اَألكثـر     فَمن .لَكن طَرفاً َيستفيد َأكثر بِقليل ِمن اآلخر. ُمتعادلة على َوجه َملموس

  استفادة في هذه العالقة ؟ ومن األقل مصلحة ؟

: ا سيتم دراسته في هذا المبحث، حيث ِسُيقسَّم هذا الَمبحث ِإلـى مطلبـين، اَألول  هذا م

  .Franchiseeالتزامات الممنوح إليه : ، الثانيFranchisorالتزامات المانح 

  التزامات المانح: المطلب اَألول

ـ اتق المانح في عقد الفرنشايز ُجقع على َعَي  قَبـلَ تنـاول َهـذهِ   ، وتزامـات لن االملة ِم

  .د من تَحديد طَبيعة هذِه االلتزامات ِتجاه الُممنوح لهااللتزامات ال ب

ِإن تَحديد طَبيعة التزام الَمانح َيتحدد بِالنَظر ِإلى َمحل االلتزام، فالمانح ُملزم من ِلحظـة  

نه التزام ِإبرام العقد بِنقل الَمعرفة الفَنية، والَعناصر الُمرتبطة بِها كَمحل للعقد، وَيترتب على ذَلك َأ

  .1ذا طَابع َعيني، وبالتالي ال َيكون المانح ُملتزماً بُِمجرد َبذل الِعناية ِلتحقيق هذا االلتزام

عند االلتزام  فوبِالتالي َيكون التزام الَمانح هو التزام بِتحقيق نَتيجة، وهذا االلتزام ال َيتوق

  .2ُمستمدة من طَبيعة هذا العقدالعام بِتحقيقها، وِإنما بِما تقتضي به التطبيقات الخاصة ال

، وَأثناء تَنفيذه، فِإنه َيمتد كَذلك ِإلى الَممنـوح  3وهذا االلتزام وِإن كَان َيقع قَبل ِإبرام العقد

  .له َبعد انتهاء العقد من ِخالل التزامه بِعدم الُمنافسة

                                                 
  .216.ص. مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري: النجار، مجمد محسن إبراهيم.د 1
الشـركة المانحـة لمطـاعم    : ال ذلكمث.قد ُيكلَّف الممنوح له بوضع بعض التركيبات دون أن يعلم بماهيتها أو محتواها 2

  .ُيرش على عجينة البيتزا) جاهز(الماكدونالد ترسل الى الشبكة الممنوح لها سبراي خاص 
، بينما يتسع في )قانون دوبان(يعتبر التزام المانح بدراسة السوق قبيل ابرام العقد التزاماً ببذل عناية في القانون الفرنسي  3

  .ي و يصبح التزام بتحقيق نتيجةالقانونين المصري واالمريك
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  :عليه سيتم تناول هذه االلتزامات في ِعدة فروع، وهي

  اإلعالم في الفترة السابقة للتعاقدااللتزام ب: الفرع األول

دراسة  يتمبحث الثاني من الفصل األول، وسوجزة في الَمورة ُمُصتزام بِلهذا اال تناولتَ 

  .هذا االلتزام بالتفصيل

ُيلزم المانح بِإعطاء الَممنوح له في الفَترة التي تَسبق ِإبرام العقد، َوثيقة تَضُّم َمعلومـات  

  .يصهعن الَمشروع الَمنوي تَرخ

من مشروع قـانون  ) 82(أشار المشرع الفلسطيني إلى هذا االلتزام، حيث نصت المادة 

يلتزم المورد أن يكشف للمستورد في العقد أو خالل المفاوضات التي تسبق إبرامه :" التجارة إلى

األخطار التي قد تنشأ عن استخدام المعرفة الحديثة محـل التعاقـد، وعلـى وجـه      1-:ما يلي

ا يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سـالمة األرواح أو األمـوال، وعليـه أن    الخصوص م

الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات  2-. يطلعه على ما يعلمه من وسائل التقاء هذه األخطار

. التي تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالمعرفة الحديثة، السيما ما يتعلق منها ببراءات االختراع

  .1"كام القانون المحلي بالنسبة للمورد بشأن التصريح بتصدير المعرفة الحديثةأح 3-

فَفي فَرنسا ُيلزم الَمانح بِإعطاء الَممنوح له َوثيقة تَضُّم َمعلومات عن الِقيمـة الِتجاريـة   

كته ، وتَضُّم َأيضاً َمعلومات بِعنوان المانح وِقيمة رَأسـمال شَـر  2لالسم والَعالمة الفَارقة والِشعار

وِخبرته وَمراحل تَطوره الرئيسية ونَشاطه الِتجاري، باِإلضافة ِإلى َعـرض شـبكة الفرنشـايز    

                                                 
يلتزم مورد التكنولوجيا بان يكشف للمستورد في العقد او خـالل  :" من قانون التجارة المصري على) 76(نصت المادة  1

االخطار التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق  -أ: المفاوضات التي تسبق ابرامه عمايلي

او الصحة العامة او سالمة االرواح او االموال، وعليه ان يطلعه على ما يعلمـه مـن وسـائل التقـاء هـذه      منها بالبيئة 

الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا ال سيما ما يتعلق  -ب.االخطار

  ".التصريح بتصدير التكنولوجيا احكام القانون المحلي بشأن -ج. منها ببراءات االختراع
ملزم بتقـديم وثيقـة معلومـات    ... كل شخص): " 1989كانون االول  31قانون (تنص المادة االولى من قانون دوبان  2

  . 250.ص. مرجع سابق:ورد هذا النص في مؤلف جلول، سيبل". يوما على االقل من توقيع العقد  20للطرف االخر قبل 
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وَمضمون العقد وِمنطقة النَشاط الُمعطاه وااللتزامات الُملقـاة علـى الَممنـوح لـه، والنفقـات      

  .الِتجاري واالستثمارات الواجب تَحقيقها والُمدة وَأماكن الدَّفع الَمصرفية والقَيد في السِّجل

بِإعالم الَممنوح له بِالمعلومـات   اًالمانح ليس فقط ُملزمأن ُيالحظ وفقاً للقوانين الفَرنسية 

السَّابقة فَحسب، بل بِالتَقيد بمبادىء ُحسن الِنية في ِإعالمه َأيضاً، كَذلك فإنه وبُِموجب هذِه القَوانين 

فالهدف . الُمهلة القانونية التي تَمنحه وقتاً للتفكيرُيحظر على الَمانح قَبول الثَمن اَألولي قَبل ِنهاية 

  .1من هذا القانون هو ِحماية ُحقوق الممنوح له، نَظراً ِلعدم ِخبرته في هذا الَمجال

قانون الكَشف الكُلِّي، تَم النص وبِشكل َصريح " في الواليات الُمتحدة اَألمريكية وبِموجب

ِإعالم الَممنوح له بِواسطة ُمستندات تَتضمن ِعشرين نَوعاً على االلتزام الُملقى على عاتق المانح ب

  .2من الَمعلُومات

  :وَأهم هذه المعلومات

تعلـق بـالمركز الرئيسـي    تَإن الَمعلومات الواجب تَقـديمها  : المعلومات الُمتعلقة بالمؤسسة 1-

سـة إذا كـان   ِإلى الشَكل القانوني وهوية َصـاحب الُمؤس شارة شاطها مع اِإلبيعة نَللمؤسسة وطَ

شخصاً طبيعياً، أو هوية الُمدراء ِإذا كان شخصاً َمعنوياً، باِإلضافة إلى ِمقدار رَأسـمالها، كـذلك   

  .3َيجب تَقديم الَمعلومات الكَاملة َحول الشبكة الُمزمع التعاقد معها

لتجاري، َيجب تَقديم الَمعلومات الخاصة بالتسجيل في السِّجل ا :"التَسجيل في السِّجل التجاري 2-

أو رقم تَسجيل الماركة الُمستعملة، ِإذا كانت الَماركة الُمستعملة قَد َحصل عليها بالتنـازل أو إذا  

كَان لديه ِإجازة استعمال هذه الَماركة، فإذا كان اَألمر يتَعلق بإجازة استعمال َيجب ِذكـر الُمـدة   

  .4"الَممنوحة له بِموجب اإلجازة

                                                 
  .وما بعدها 24. ص. السابقالمرجع : جلول، سيبل 1
  .من هذه الدراسة) 67( راجع صفحة  2
 .26+27.ص. مرجع سابق: جلول، سيبل:للمزيد انظر 3
  .142.ص. مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د:نقال عن 4
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َيجب ِذكر الَمصارف التي َيتعامل َمعها، وِإذا كَانت ُمتعددة، فَيكفي : الَمَصارف الُمتعامل َمعها 3-

 .تَعيين الَمصارف الخَمسة الكُبرى من بينها

َيتوجب ِذكر تاريخ ِإنشاء الُمؤسسة مع ُملخـص ِلمراحـل التَطـور     :تَاريخ ِإنشاء الُمؤسسة 4-

 الخمس نواتالس ذِه الَمعلومات علىقتصر َهالرئيسية بما في ذلك الشبكة الُمستثمرة، وُيمكن َأن تَ

السَّابقة للتعاقد، وُيمكن ِإكمالها بِإضافة الَجرد السَّنوي وِميزانية الَسـنتين السَّـابقتين واَألربـاح    

  .1الناتجة

ياً، َيجب اِإلطالع على َأوضاع اَألطراف الُمتعاقدة مال :الَمعلومات الخاصة باَألحكام القضائية 5-

َمدنية بحقهما وما ِإذا كانا ُمالحقين باِإلفالس َأو عدم المالءة َأو الصـلح   َأحكاموِإذا ما كَان هناك 

بالمقابل َيجب اإلطالع على . بعد اإلفالس َأو بالغش َأو الخداع أو االحتيال أو غيرها من الَجرائم

ل الـذي كَـان   النَشاط السَّابق للممنوح له، وعما ِإذا كان َداخالً في تَعاقد لمانح آخر، وعن الَمداخ

َيتقاضاها واَألرباح الُمتوفرة وما ِإذا كان باإلمكان تَحويلها ِإلى الخارج، َأم َأن القَوانين الَداخليـة  

  .2تَمنع مثل هذا التَحويل

وُيفضل تَقديم الَمعلومات السابقة في ُمستند واحد َمكتوب، تَالفياً ألية َمخاطر تَنتج عـن  

  .التَمادي في ِإعطاء َمعلومات ُمتفرقة وفي َأوقات ُمتباعدةاِإلخالل بهذا االلتزام من خالل 

كَونها تُشكل الَحجر اَألساسي ِإلقناع الَممنوح له بالتعاقد  في وتَبرز َأهمية هذه الَمعلومات

مع المانح بِغية استثمار نَشاط ُمعين، لكن هذه المعلومات ال تَكفي بِحد ذَاتها، إذ يجب أن َيكـون  

  . في تَعامله وَيخشى التَوقيع بِدون َمعرفة َحقيقة ما َسيؤول ِإليه الوضعالُمتعاقد حذراً 

بد ِإذن من تَدعيم الَمعلومات بُِمستندات تُثبت ِصحتها، بِحيث تُعطي ُصورة واضـحة   فال

هذا وتَجدر اِإلشارة بَأن االلتزام بِتقديم الَمعلومات السَّابقة للتعاقد، َينتهي لَحظـة  . من واقع الحال

  . دء في تَنفيذهالبِ

                                                 
 142.ص. المرجع السابق: مغبغب، نعيم. د 1
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  االلتزام بنقل الُمَساعدة التقنية : الفرع الثاني

: تَعريف الُمساعدة بَأنهـا مكن وُي. قدمها المانحصائح وآراء ُيساعدة التقنية من نَتكون الُمتَ

َ، 1"تَدريب َيقوم به المانح ِلطاقم الَممنوح له على استغالل الَمعرفة الفَنية َموضوع عقد الفرنشايز"

قل الختصاصات القُدرة التقنية، تَحت شَكل تَدريب على َوضع الَمعارف التقنية الَمنقولة قَيد فهي نَ

، فَيكون المانح ُملزماً بِإعطاء النَصائح للممنوح له َحول ِإنشاء شَركته و فَتحها، فَيعـرض  2العمل

دة تَأهيل تَقنية وِتجارية عليه الُمساعدة فيما َيتعلق بِتنظيم شُؤونه الخاصة وِإشراكه في تَمارين ِإعا

  .وِإدارية

وتَختلف َوسائل تَقديم الُمساعدة التَقنية بِحسب نَوع النَشاط وَحجم الشَبكة وطَبيعة الَمعرفة 

  .َوساِئل مادية، وقد تكون َوساِئل غَير َمادية: وهذِه الوساِئل قد تَكون. الفَنية َمحل التعاقد

  ة التقنيةالوسائل المادية لتقديم المساعد -أوالً

وتَحتوي على طَريقة التَشغيل باَألساليب التي َسيستخدمها الَممنوح له طَوال  :كُتيبات ِإرشادية -أ

فَترة العقد، وتَكون في ُصورة بِطاقات َوصفية تَتضمن نَموذج التَشـغيل الـذي َيتوجـب علـى     

  .3الَممنوح له تَتبعه طَوال ُمدة العقد

و تَكون في ُصورة َدوريات ُمنتظمة، وتَتضمن هذه الـدوريات   :الَمجَّالت الخَاصة بالشبكة -ب

َعرضاً لما ُيريد المانح نَقله من ِإرشادات، كَما قد تتَضمن نَشر تجارب األعضاء اآلخرين، وهي 

  .4بِذلك تُعد ُمرجعاً عاماً وُمباشراً ِلعرض تَجارب أعضاء الشبكة

  .أشرطة الفيديو وَبرامج الحاُسوب وغيرها -ج

                                                 
 .37.ص. مرجع سابق: جلول، سيبل 1
  .158. ص. 1999. مركز الدراسات العربي االوروبي. 2.ط.العقود الدولية لنقل الكنولوجيا: صالح بن بكرالطيار، . د 2
للمزيـد انظـر موقـع االنترنـت     . 222. ص.مرجع سـابق : عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن ابراهيم. د 3

 http://www.egyptsons.com:السابق
  .222. ص.المرجع السابق: النجار، محمد محسن ابراهيم. د 4
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  الوساِئل غير المادِّية ِلتقديم الُمساعدة الَتقنية -ثانيا 

نتظمـة،  صورة ُمؤتمرات بِراسية وُملقات ِددريبية وَحورات تَتمثل هذه الوسائل في َدوتَ   

  . 1شَخصية، وبِتحديث كُتيبات التَعليمات والتَمارين وباتصاالت

شأة الممنوح له، وقد تَتخـذ  زِيارة منلكَذلك َيقوم المانح أحياناً وَحسب نطاق هذا االلتزام 

الُمساعدة شَكل الُمساعدة القانونية بحيث تُترجم بِعدة َأعمال قانونية وِإعداد ُمتواصل للممنوح له، 

  .2نَصائح نَموذجية ونَصائح قانونية: مثالً

، ومن ثم فإن خلو العقد من الـنص الَصـريح عليـه، َأو    اًقَانوني اًُيعد هذا االلتزام التزام

  .3بِنص تَعاقدي ال ُيؤدي إلى تَحلل المانح منه استبعاده

وفيما َيتعلق بالنطاق الَزمني لاللتزام بِتقديم الُمساعدة الَتقنية، تُقسَّم َمراحل تَقديم الُمساعدة 

  :4التقنية إلى ثالث َمراحل هي

َأنسـب  المرحلة السَّابقة على بِدء النشاط، وتَتمثل بِدراسـة الُسـوق، واختيـار     :المرحلة األولى

  .5والعاملين لدى الممنوح له نموظفيالاَألماكن ِلمشروع الممنوح له، كذلك تدريب 

لَحظة بدء النشاط، ِإذ َيقوم المانح باِإلشراف على َعناصر ِدعائية للممنوح لـه،  : المرحلة الثانية

قـت  وتَنظيم كُل ما َيرتبط بِلحظة بدء النشاط، كذلك قد يتطلب األمر ضرورة تواجـد المـانح و  

                                                 
دار . الضمانات القانونية لنقل الكنولوجيا الى الدول النامية والمشـروعات التابعـة لهـا   : سلمان، انس السيد عطيه. د 1

  . 96.ص.1996.النهضة العربية
وح لهـم  على المانح ايصال معرفته الفنية للممن):" 16قرار رقم (اشارت محكمة العدل الى هذا الموضوع بشكل واضح  2

 la cour de justice,dans son arret"."وان يمدهم بالمساعدة من اجل جعلهم في وضع يتيح لهم تطبيق هذه المنـاهج  
precite, a clairement indique a ce sujet (motif 16):"le franchiseur doit pouvoir communiquer aux 
franchises son savoir-faire et leur apporter I assistance voulue pour les mettre en mesure d 

appliquer ses methods". نقالً عن :Bessis,Philippe:Le Contrat De Franchisage(notions actuelles 
et apport du droit europeen).L.G.D.J.1992.p:77.  

. ص. مرجـع سـابق  : ريـة والصـناعية  التنظيم القانوني لعناصـر الملكيـة التجا  : النجار، محمد محسن ابراهيم. د 3

246+245.  
  .225+224.ص.مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن ابراهيم. د 4

5 Bessis, Philippe,op.cit.p.76 
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االفتتاح، فيكون المانح حاضراً إلرشاد الممنوح له بنصائحه، وعادةً يتم تحديد كلفة هذه الخدمـة  

  .1وذلك فيما يتعلق بنفقات التنقل واإلقامة

تـوفير تـدريب   : ، مثالوهي المرحلة التالية على بدء النشاط وحتى انتهاء العقد :المرحلة الثالثة

وتكون تكاليف اإلقامة والمواصالت على نفقة الممنوح  دائم في دورات سنوية أو حسب الطلب،

  .2له

في ُصورتها الُمجردة، َأو تقـديمها  : وقَد تَتمثل َمظاهر تَقديم الُمساعدة التقَنية في تَقديمها

  .ُمقترنةً بِعنصر َمادي

فالُمساعدة التقنية في ُصورتها الُمجردة، تَنصب على تَنمية قُدرة الَممنوح له على ُمباشرة 

النشاط، وتَمتد ِلتشمل تَفاصيل ُمتعددة كالمسائل اإلدارية واإلعالمية والتَسويقية، وكذلك َعمليـات  

  .3التَدريب وِصيانة منشأة الممنوح له

أما الُمساعدة التقنية الُمقترنة بِعنصر َمادي، فهي تَشمل باِإلضافة إلى مـا َسـبق، ِقيـام    

ع الغيار، لكن ُيالحظ أن المانح بموجب هذا االلتزام ال المانح بتزويد الممنوح له بالبضائع َأو ِقط

فـي   ل أََن الممنوح لـه ُحـرٌّ  اَألص بالبضائع أو قطع الغيار، ِإذ يعني انفراده بتزويد الممنوح له

اختيار الَجهة التي تُزوده بالبضائع، وال َيكون ُمجبراً على طَلب ذَلك من المانح، ِإال في الَحالـة  

  .4سمعة الشبكةبالتَزود من غَيره ضَّاراً التي َيكون ِفيها 

ولكي تَكون الُمساعدة فَعالة، َيجب َأن تَكون ُمتواصلة، فَيجب أال تَقتصر على الُمسـاعدة  

التقنية والتَجارب بل َأن تُستكمل بِإعداد ُمتواصل، فهي كما ذَكرنا ُمساعدة ُمسبقة وتَسـتمر َبعـد   

وليكون الفرنشايز ُمربحاً، َيجب َأن َيقوم حوار َدائم بين المانح .ِإبرام العقد وطَوال فَترة تنفيذ العقد

كُل عام كتابه األخضر الذي َيتنـاول  " "Yves Rocherيضع إيف روشيه : مثالً." والممنوح له

                                                 
1 Bessis, Philippe,op.cit.p.76 
2 op.cit.p.76. 

  .240. ص. سابق مرجع: تجارية والصناعيةالتنظيم القانوني لعناصر الملكية ال :النجار، محمد محسن ابراهيم. د 3
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الجمال وُيعلِّم فيه الُمستهلك عن نوعية ُمستحضراته التجميلية، وباإلعداد الذي َيقوم به وُيورد في 

. نصائح ومعرفـة عمليـة  : من الكُتيب الُموزَّع إلى الُمستهلكين العبارات التاليةالصفحة األخيرة 

إن ُمستشارتكم التجميلية تُغني َمعرفتها بانتظام أثناء تَمـارين  : "مثالً نصت إحدى النشرات على

. يـدة اإلعداد التي تُشارك فيها، فَتدرس الُمستحضرات الَجديدة وتًُحاط ِعلماً بِحسنات التقنيات الَجد

شَهراً تلو اآلخر وعاماً تلو اآلخر، تَجعلكـم  .... وهكذا تَعلم أي الُمستحضرات وأي عناية تُفيدكم

  .1"تَستفيدون من نتائج أبحاث ُمختبرات إيف روشيه

وعند اِإلشارة ِإلى الُمساعدة التقنية في العقد، يجب تَحديد َمداها بَِصـورة واضـحة دون   

ِإذ يجب تَحديد الحدود الُملزمـة،  . إلى اعتبار المانح ِمثل ُمساعد استعمال ُجمل وكَلمات قد تُؤدي

، كـذلك  2وذلك بأن تُقدم ِخالل تاريخ ُمعين، واإلشارة الى نَوعية الُمساعدة التقنية الُمزمع تقديمها

 شـيء  َيتوجب أن ُيدرج في العقد الَمصاريف الُمتوجبة الدَّفع ُمقابل الخدمات الُمقدَّمة، ِإذ َأنـه ال 

  .النص على ذلك َصراحة قدم َمجاناً، ِإال إذا جاءُي

  االلتزام بنقل المعرفة الفنية : الفرع الثالث

 ،قـديم الخـدمات  و تَنتجـات أَ بيع الُمتعلقة بِعلومات الُمجموعة الَمَم :عرفة الفنية هيالَم

  .الخ....بِعرض الُمنتجات ِللبيع والَعالقات مع الزبائن

صل اَألول َأن ِلهذه الَمعرفة شُروط، كَذلك فِإن للمعرفة الفَنية َمجموعـة  وكَما َسبق وقَدمنا في الفَ 

  :3من الخَصائص، تَتمثل بما يلي

حيث َيكون كُل عنُصر من َعناصر الَمعرفة َمجهوالً َأو َيستحيل الُحصول عليه، خَارج : ريةس 1-

  .4ِإطار الَعالقات مع َمانح االمتياز، و التي َيجهلها الغَير

                                                 
  .39+38. ص. مرجع سابق: جلول، سيبل: نقالًعن 1
للمزيـد  . 90. ص. 2005. منشورات الحلبي الحقوقيـة . .1ط.الوجيز في عقود التنمية التقنية :جابر، عبد الرؤوف. د 2

  .100. ص. مرجع سابق: مغبغب، نعيم. انظر د
المعلومات التي لم  (الى وصف المعرفة الفنية بانها  10/10/1988ذهبت محكمة تجارة ليون في حكمها الصادر بتاريخ  3

  Bessis, Philippe,op.cit.p.76 ).يسبق نشرها وفريدة وغير عادية 
4 Bessis, Philippe,op.cit.p.76.  
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  .بحيث تَكون المعرفة َموصوفة بِصورة كَاملة وكَافية: رَّفةُمع 2-

. حقيق نَتائجه ووضعه فـي السـوق  حيث تَكون ُمفيدة وُمهمة ِللممنوح له ِلتتيح له تَ :َجوهرية 3-

ال ُيشترط أََن تَكون َمعرفة التَصُرف ُمبتكرة وُمستحدثة وُمحددة، ولَكن َيكفي َأن تَؤدي ِإلى نَجاح و

  .الَممنوح له

تناول المشرع الفلسطيني في مشروع قانون التجارة ما يعتبر من عناصر المعرفة الفنية، 

ن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعهـا  أيجب ): "2(فقرة ) 80(حيث نصت المادة 

ن يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوى والتعليمـات  أالتي تنقل الى المستورد، ويجوز 

ات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسوب وغيرها مـن الوثـائق   والتصميم

  .1"الموضحة للمعرفة في مالحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءاً منه

قَد يثَور الُلبس فيما بين الَمعرفة الفنية والُمساعدة التَقنية، بِذلك ُيمكـن القَـول بِالنسـبة    

ة التقنية، بِحيث تَعتمد باإلضافة إلى األسـاليب والوسـائل أو   ِللمعرفة الفَنية فهي تَتجاوز الُمساعد

الطُرق الُمعتمدة، إلى الِخبرة الشَخصية التي َيتمتع بها الشَخص الَحائز لهذه السِّرية من الَمعرفـة  

  .2التي ال ُيمكن نَقلها ِإال من ِخالله شَخصياً

  :3َحاالت التاليةَعقد الَمعرفة الفَنية بِمثابة ُمساعدة تَقنية في ال ُيعدو

  .ِإذا كَان عقد الَمعرفة الفَنية َيتناول تَقديم َمعلومات َمعروفة 1-

                                                 
جب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها ي:" من قانون التجارة المصري على) 2(فقرة ) 74(تنص المادة  1

ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوى والتعليمـات والتصـميمات   . التي تنقل الى مستورد التكنولوجيا

 والرسوم الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب االلي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة فـي مالحـق ترفـق   

الكُتـب، الَمحفوظـات، الكُتيبـات،     1- :َهذِه الَمعرفة ووفقاً ِللقانون اللبناني تَتمثل بِمـا يلـي  ". بالعقد وتعتبر جزءا منه 

الُمحاَضـرات والخُطـب واَألعمـال     2- .الَمنشورات، الَمطبوعات وكَافة اَألعمال األدبية والفنية والِعلمية الِكتابية اُألخرى

اَألعمال الُموسيقية سواء َأكانـت َمصـحوبة أم    4-.َألعمال السَّمعية والَبصرية والُصور الفوتوغرافيةا 3-.الشَفهية اُألخرى

 7-.أََعمال الَرسم والنَحت والَحفر والزخرفـة والنسـج   6-.الُرسوم والُصور الُمختصة بِفن الَعمارة5- .غير َمصحوبة بكالم

  . 50.ص.مرجع سابق: جلول، سيبل :"نقالً عن.برامج الحاسب اآللي َمهما كَانت لُغتها
  .98. ص. مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 2
  .99 .ص. المرجع السابق: مغبغب، نعيم. د 3
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  .ِإذا كَان َعقد الَمعرفة الفَنية َيشمل الِقيام بِعمل 2-

ن الُمساعدة تَبقى حقـاً ُمكتسـباً   فإِإذا نَص العقد أََنه في ِنهاية الُمدة أََو في َحال انتهاء العقد،  3-

  .َجرى تَقديم الُمساعدة لهاِللمؤسسة التي 

ِخالف ذَلك، ُيعتبر العقد عقد َمعرفة فَنية وليس عقد ُمساعدة تقنية، وَيكـون ذلـك فـي    

  :الَحاالت التالية

ِإذا كَان َموضوع العقد َيتضمن االتفاق على َأساليب ووسائل ذَات طَبيعة غَير َمعروفة، فـي   1-

  .الَممنوح له َأن َيحفظ ِسريتها ِنطاق النَشاط الُمحدد، وبالتالي َيتوجب على

  .ِإذا نَص العقد على َمنع الُمتعاقد َمعه من استعمال الَمعرفة الفنية في َحال انتهاء ُمدته 2-

تَجدر اِإلشارة ِإلى وجوب اشتمال العقد على َبيان َعناصر الَمعرفة وتَوابعها التي تُنقـل  

حوباً بِدراسات الَجدوى والتَعليمات والتَصميمات للممنوح له، وَيجوز َأن َيرد ِذكر هذا الَبيان َمص

  1وغَيرها ِمن الوثائق الَسابق ِذكرها، في َمالحق تُرفق بالعقد وتُعتبر ُجزءاً منه

  االلتزام بِنقل الَعالمات الفَارقة: الفرع الرابع

، الفرنشايز وضوع عقددمة َمو الِخلعة َأميز السِّارقة التي تُالمات الفَنقل الَعانح بِلتزم الَمَي

وتَتعلق ِتلك الَعالمات الفَارقة باإلسم الِتجاري والِشعار، والَعالمة الِتجاريـة، ِعنـوان الشـركة،    

  .الرسوم الصِّناعية ونَماذجها

نها تلعب َدوراً كَبيراً في َجـذب الَزبـائن الـذين    أهمية َهذِه الَعالمات الفارقة، بأوتبرز 

  . 2اركة قبل َبحثهم عن الُمنتجَيبحثون قَبل كُل شيء عن الَم

                                                 
المكتب الجامعي . سلسلة العقود التجارية المسماة. 2. ج. 1.ط). فقها وقضاء(عقد نقل التكنولوجيا : احمد، ابراهيم سيد 1

  .43.ص.2004. الحديث
  .قع انترنت سابقمو: شافي، نادر. د 2
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وقد َسبق َأن تَناولت الَمعرفة الفَنية التي تُعد أهم العناصر في عقـد الفرنشـايز، َهـذِه    

الَمعرفة تُعبر عن َرابطة غَير َملموسة ال ُيمكن ِإدراكها بِالنَظر ِإليها َأو لَمسها، غَير َأنها تَـنعكس  

ا، وإما عن النَجاح الُمتحقق باستغاللها، وَأهم َهـذِه  على َعناصر َملموسة تُعبر إما عن َمضمونه

  .الَعناصر الَعالمة الِتجارية والشِّعار

فَالعالمة والشِّعار لَيسا ُجزءاً من الَمعرفة الفنية، وإنما في الفرنشـايز ُيعبـران عنهـا،    

نضـمام للشـبكة،   وَيلعبان َدوراً ُمزدوجاً في التَرويج لها، وَيكون ذَلك إما بِجذب الَممنوح لهم لال

وِإما بِجذب الُمستهلكين ِللتعامل َمعها، وبِذلك تَتبادل الَمعرفة الفنية من نَاحية والَعالمة والشِّـعار  

من ناحية التأثير، فالَمعرفة الفنية تُكسبها النَجاح الذي ُيؤمن انتشاراً ُمتزايداً، بينما ُيؤمن الشِّـعار  

  1.ُيمثالن َهمزة الَوصل بين الَمشروع والُمستهلك والَعالمة تَسويق الَمعرفة الفنية، ِإذ

انونية الُمقررة لها، كَحماية وتَجدر اِإلشارة ِإلى َأن َهذِه الَعالمات تَبقى خَاضعة ِللحماية القَ

  . 2سم التَجاري والشِّعار والرسوم والنَماذج الصِّناعيةاال

ز وقَاعدة َحظر التَصـرف فـي الَعالمـة    َعقد الفرنشاي"ومن الَجدير تَناوله في هذا الفرع َمسَألة 

  ":التَجارية ُمستقلة عن الَمشروع

، وَيبدو َجلياً من تَعريـف الُمشـرع الفلسـطيني    جاريةالمة الِتعريف الَعتَ سبقاًُم تناولتَ

للعالمة الِتجارية في الَمشروع، اعترافه بِوجود َعالمة ِتجارية للخدمات، ولَعل ُمعظم التَشريعات 

هبت إلى االعتراف بِضرورة ُوجود الَعالمة للخدمات، بِحيث لَم تَُعد الَعالمة التجاريـة  الَحديثة ذَ

فَعالمة الِخدمة تُستخدم ِلتمييز الخَدمات التي ُيقدمها الَمشروع، ومـن  . تَقتصر على الُمنتجات فَقط

  .العالمة الُمميزة للفنادق والَبريد السَّريع: أمثلة ذلك

                                                 
يذهب البعض الى اعتبـار العالمـة   . 259. ص.مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن ابراهيم. د  1

التجارية بمثابة العنصر الجوهري في الفرنشايز ويذهب الفقه الفرنسي الى ان الفرنشايز يقوم على عنصري المعرفة الفنية 

  .والعالمة التجارية
  .موقع انترنت سابق: في، نادرشا. د 2
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التجارية في ِكونها الَوسيلة التـي تُحـدد َمصـدر الُمنتجـات أي     وتَبرز َأهمية الَعالمة 

الذي تُميزه العالمة، كَذلك كَونها َوسيلة َيتم من ِخاللها َمعرِفة َجودة الُمنتجـات التـي   " المشروع"

تُمثلها، فهي بِمثابة َضمان ِلحماية ُجمهور الُمستهلكين، كَذلك تُعتبر َوسيلة لإلعالن عن الُمنتجات 

  .1ئع والخَدماتوالبضا

ِتبعاً ِلهذِه األهمية للعالمة التجارية، ظَهرت فكرة َحظر التَصرف في الَعالمة التجاريـة   

ُمستقلة عن الَمشروع الذي تُميزه، والسَّبب في هذا الَحظر َواضح، َحيث َيعمل على ِإزالة الُلـبس  

تَابعة ِللمشـروع   لَعالمة ال تَزاوالغُموض الذي َيقع فيه الُمستهلك من َأن الُمنتجات التي تَحمل ال

  .الذي تَصرف فيه المالك للعالمة

 –وقَد تَبنت َهذِه الِفكرة كَثير من التَشريعات استناداً ِللوظيفة التَقليدية للعالمة التجاريـة  

كَالتشـريع السويسـري والَبلجيكـي واأللمـاني      –كَونها الوسيلة التي تُحدد َمصدر الُمنتجـات  

  .2والَمصري

 ار في االتجاه الُمؤيد ِلقاعدة َعدم َجواز التَصرف في العالمة ُمستقلة عن الَمشروعوقد َس

  .3التَشريع الَمصري واألردني والقَضاء اِإلنجليزي َسابقاً والقانون األمريكي القديم

ذَهب القَضاء في انجلترا إلى تَبني نَظرية الَمصدر، َأي َضـرورة ارتبـاط الَعالمـة    " 

وع وَعدم َجواز التَصرف فيها ُمستقلة عنه، والقَضـية الشَـهيرة الَمعروفـة ب    التجارية بالمشر

Bowden wire co ltd v. Bowden brak co ltd تُؤكد هذا المعنى، َحيث تَتلخص َوقائعها ،

 Bowdenبالترخيص ِلشركة ُأخـرى، وهـي شَـركة     Bowden wire co ltdفي ِقيام شَركة

                                                 
ومـا   255. ص.2000.دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع   . 1.ط.الملكية الصـناعية والتجاريـة  : زين الدين، صالح. د 1

   .Bessis, Philippe,op.cit.p.74+75 1: للمزيد.بعدها
  ).The Origin Theory(تبنت هذه التشريعات نظرية المصدر  2
ال يجوز نقـل ملكيـة   :" على 1939لسنة ) )57العالمات والبيانات التجارية المصري رقم  من قانون) 18(نصت المادة  3

العالمة أو رهنها أو الحجز عليها إال مع المحل التجاري أو مشروع االسـتغالل التـي تسـتخدم العالمـة فـي تمييـز       

يتم تحويل العالمة التجارية ونقلها بعد " من قانون العالمات التجارية األردني ) 1(الفقرة ) 19(كذلك نصت المادة ".منتجاته

تسجيلها مع اسم وشهرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سجلت العالمة بشانها وتنقضـي بـزوال ذلـك المحـل     

  ".وشهرته
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brake co ltd تراع ِلنوع َجديد من الكَوابح، واقترن ذَلك باستعمال الَعالمـة  باستغالل َبراءة اخ

وهي َعالمة ُمسجلة تَملكها الشَركة الُمرِّخصة وتَستعملها ِلتمييز هذا النـوع   Bowdenالتجارية 

من الكَوابح، غَير َأنه َبعد انقضاء الُمدة القانونية ِلحماية براءة االختراع وُسـقوط الَبـراءة فـي    

م، ظَل الُمرَّخص لهم َيستغالن الَعالمة التجارية ُمتجاوزين بِـذلك ُمـدة االسـتعمال    الدومين العا

فَأقامت الشركة الُمرِّخصة الدَّعوى َأمام القضاء، وطَلبت َمنع الشركة الُمرَّخص لها . الُمتفق عليها

م تَسـتجب  غير َأن الَمحكمة ل. من استعمال العالمة ِلتجاوزها ُمدة التَرخيص وإلزامها بالتعويض

لهذا الطَلب وقَضت بِعدم َجواز الترخيص، ِإعماالً لنظرية الَمصدَّر، َعليه فإن أثر عقد الترخيص 

 Lordوقـد َبـين القاضـي    . هو ِإلغاء َحق الشركة الُمرِّخصة في ملكية العالمـة وسـقوطه  

Dunedin د قاموا بإلغاء ق) الشركة الُمرِّخصة(، ذَلك وهو بِصدد تَعليقه على الُحكم بأن الُمدعين

العالمة التجاري الَمملوكة لهم كَما هي ُمسجلة، وكان ذلك بِمثابة ُمحاولة التَصرف في العالمـة  

  .1"التجارية ُمستقلة عن المشروع

  .2ِإال َأن الُمشرِّع اإلنجليزي قد َعدل عن هذا التوجه، وذلك بتعديل تشريعي

َجواز التَصرف في الَعالمة الِتجاريـة   كَذلك فَقد َعدل القَضاء األمريكي عن ِفكرة َعدم 

  .1946ُمستقلة عن الَمشروع، وذَلك بِموجب قَانون النهام سنة 

إال َأن االتجاه الَحديث يَأخذ بِالوظيفة اَألساسية ِللعالمة الُمتمثلة بِكونهـا َوسـيلة ِإظهـار    

التَصرف بِالعالمة الِتجاريـة   لذلك فِإن هذا االتجاه َيذهب ِإلى ِإجازة. ِلجودة الُمنتجات التي تُمثلها

ُمستقلة عن الَمشروع، َمتى تَوافرت في الُمنتجات التي َيصنعها الممنوح له َأو َيقـوم بِتوزيعهـا   

                                                 
  .11.ص. موقع االنترنت السابق: د الكندري، محمود احمد: نقال عن 1
ة التجارية، ومقتضى هذه الفكرة أنه إذا كانت العالمة تستعمل بمعرفـة  إذ ابتدع المشرع االنكليزي فكرة مستعمل العالم 2

كـذلك فقـد قـام المشـرع     . شخص ال يملكها فيجب أن يقيد مستعمل العالمة أي الممنوح له في سجل معد لهذا الغرض

ف في العالمة التجارية االنكليزي بتعديل تعريف العالمة التجارية ليتمشى مع هذه الفكرة إذ أجاز التشريع االنكليزي التصر

  .او بمعزل عنه) المشروع(سواء مع المحل التجاري 
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بِحيث َيرى َأنصار . وَيضع عليها العالمة ِصفات الُمنتجات وخَصائصها ذَاتها التي ُينتجها المانح

  .1َجودة هذه الُمنتجات هنتجات بِقدر ما يهمَمصدر الُم ههذا االتجاه َأن الُمستهلك ال يهم

َحاجـة الِتجـارة،   إلى السَّبب في تَبني ِمثل هذا التَوجه ِمن ِقبل َهذِه التَشريعات يرجع و 

  .2بِخاصة مع ظُهور ِنظام الَعولمة الَجديد وظُهور ُمنظمة الِتجارة العالمية

لة عن الَمشـروع، كَمـا َيجـوز    فَفي فَرنسا، َيجوز التَصرف في الَعالمة الِتجارية ُمستق

. الترخيص باستعمال الَعالمة الِتجارية ُدون َأي قَيد َيرد َعلى ُحرِّية َصاحب الَعالمة في التَصرف

إن ِحماية الجمهور َمكفولة بُِمقتضى قَـوانين ِحمايـة الُمسـتهلك، وهـي     : "وُيقال في تَبرير ذَلك

  .3"لُمنتجات َوَجودتهاتَشريعات تُوجب تَوافر َحد َأدنى ِمن مواصفات ا

ِمن َمشروع قَانون ِحماية ) أ(فَقرة ) 40(فَقد نَصَّت الَمادة : َأما َموقف الُمشرع الفَلسطيني

َيجوز نَقل ملكية العالمة الِتجارية َأو التَنازل َعنها َأو رهنها ُدون نَقل ُملكيـة  " الملكية الصناعية 

ارية في تَمييز َبضائعه َأو ُدون التَنازل َعنه َأو رهنـه،  الَمحل الِتجاري الذي َيستعمل الَعالمة الِتج

َيتضح ِمن هذا الـنَص َأن  ". كَما َيجوز الَحجز على الَعالمة الِتجارية ُمستقلة عن الَمحل الِتجاري 

الُمشرع الفلسطيني َأخذ بِمبدَأ َجواز التَصرف في الَعالمة الِتجارية ُمستقلة عن الَمشروع، وهـذا  

  . قفاً إيجابياً ِلُمسايرة ُمتطلبات الِتجارة الدَّوليةبِالطَبع َمو

  االلتزام بنقل التحسينات: الفرع الخامس

وهذا االلتزام ، حسيناتنقل التَالتزامه بِ ،ناصر الفرنشايزقل َعانح نَلى التزام الَمترتب َعَي

  .منوح لهانح والَمين الَمشتركة َبداءات الُمعتبر من األُي

، التزام الَمانح بِإمداد الَممنـوح لـه بِالتَحسـينات    قد الفرنشايزنفيذ َعراخي تَفرض تَذ َيِإ

الُمتوالية التي ُيدخلها على الَمضمون الفَني ِلنظامه، ِإذ َينشَأ َهذا االلتزام في الَمرحلة التَالية علـى  

                                                 
  .10. ص.موقع انترنت سابق: الكندري، محمود احمد. د 1
  .14. ص. موقع االنترنت السابق 2
  .15. ص. موقع االنترنت السابق 3
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ي َيعتمـد وَيتحـدد   ِإبرام العقد وَأثناء تَنفيذه، وطَبيعة َهذا االلتزام تَتميز بِالطَابع االحتمالي، الـذ 

  .1وجوده بِظروف الَمانح التقنية وقدرته على التَطوير

وقَد تَناول الُمشرِّع الَمصري َموضوع اِإلعالم بالتحسينات، وذَلك ألهميته بحيث َجعلـه  

التزاماً َيقع على َعاتق الَمانح في َحال َأن ُيدخل على الَمعرفة الفَنية التَحسينات ِخالل ُمدة َسريان 

ولَم َيتناول التزام الَممنوح له بِنقل التَحسينات بِشكل ُمباشر، ِإنما َأشار ِإليه ِضمن التـزام  . 2العقد

الَمانح بِالمحافظة على سِّرية التَحسينات التي ُيدخلها الَممنوح له وَينقلها إلى الَمانح بِموجب شَرط 

  .العقد

ُمشرِّع الَمصري، ِإذ نَصت المـادة  وقَد َجاء َموقف الُمشرِّع الفلسطيني ُمشابهاً ِلموقف ال

من َمشروع قانون التجارة الفلسطيني على التزامات المورد فـي عقـود نَقـل    ) 2(فقرة ) 83(

ّأن ُيعلم المستورد بالتحسينات التي قَد ُيدخلها على الَمعرفة الَحديثة َمحل التَعاقـد  "الَمعرِفة الفَنية 

كَذلك نَصَّت ". ه التَحسينات ِإلى المستورد ِإذا طَلب ِمنه ذَلك ِخالل ُمدة َسريان الَعقد، وَأن َينقل َهذ

َأن ُيحافظ على سِّرية التَحسينات التي يدخلها المستورد وَينقلهـا  "على ) 4(نَفس الَمادة في فقرتها 

إليه بُِموجب شَرط في الَعقد، وُيسَأل الُمورد عن تَعويض الَضرر الذي َينشَأ عـن ِإفشـاء َهـذِه    

  ".السِّرية

  : هما وتَبرز َأهمية االلتزام بِنقل التَحسينات على َصعيدين اثنين

عرفـة  يـدان المَ تعلق في ِمريعة التي تَطورات السَّسايرة التَولية وُمجارة الدَّعيد الِتعلى َص :َأوالً

ما تم آلخر بِل منهما اعالم كُمنوح له على ِإن المانح والَمل ِمتفق كُن َيَأن د ِمُب ذ الِإ ،قلهانية ونَالفَ

  .3هاواستغالل حل العقدقنية َمساعده في استخدام التَحسينات تُدخاله من تَِإ

                                                 
  .230.ص.مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن إبراهيم. د 1
أيضا . 220.ص.2003.دار وائل للنشر والتوزيع. 1.ط.اآلثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا:ولى، نداء كاظم محمدالم 2

كـذلك يلتـزم   :" من قانون التجارة المصري) 2(فقرة ) 83(نصت المادة 45..ص. مرجع سابق: انظر احمد، إبراهيم سيد

لمستورد وينقلها اليه بموجب شرط في العقد، ويسال المـورد عـن   المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها ا

  ".تعويض الضرر الذي ينشا عن إفشاء هذه السرية
  .220.ص. المرجع السابق: المولى، نداء كاظم محمد 3
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على َصعيد استغالل التقنية استغالل َصحيحاً ُمنسجماً مع الظُروف الَمحلية الَوطنيـة، مـن    :ثَانياً

تعاقد علـى اسـتغالل   َحيث َأن التَحسين الذي َيطرأ على التقنية َمحل التَعاقد من شَأنه َأن ُيفيد الُم

الَموارد الُمتوفرة لَديه واَأليدي الَعاملة،ِإضافة ِإلى ُمناسبتها للمناخ والظُروف االجتماعيـة، ممـا   

  .1ُيساعده في تَطوير اإلنتاج طَوال ُمدة العقد

وألهمية هذا االلتزام فإننا نَرى ضرورة َأن ُينص على االلتزام بـاإلعالم بالتَحسـينات   

ياً َبين الطَرفين َصراحةً في الَعقد اَألصلي، مع تَوخي الدِّقة في تَحديد الُمدَّة التي َيتم الُمضافة تَبادل

  .ِمن خاللها اإلعالم والُمقابل الَمالي ِإن استلزم اَألمر ذَلك

حصـرية  (والتمـون الحصـري  ) الحصرية اإلقليمية( االلتزام بالبيع الحصري: الفرع السادس

  )اإلمداد

قد الفرنشايز أن يكون للممنوح له وحده حق التوزيع ضمن منطقـة  االتفاق في ع يجوز

يجوز االتفاق علـى  : " من مشروع قانون التجارة الفلسطيني) 85(جغرافية معينة، نصت المادة 

أن يكون للمستورد وحده حق استخدام المعرفة الحديثة واالتجار في اإلنتاج، بشرط أن يحدد هذا 

  .2"وبمدة محددة يتفق عليها الطرفانالحق بمنطقة جغرافية معينة، 

يتمثل في امتناع المانح عن كل عملية بيـع، أو  : يأخذ التزام المانح هذا مظهرين، األول

يتمثل في قيام : تقديم أي خدمات داخل النطاق اإلقليمي ألي من الممنوح لهم، أما المظهر الثاني

ي كونه يجعل من المانح َحكَماً بـين  وتبرز أهمية هذا المظهر ف. المانح بضبط الحصرية للشبكة

  .3الممنوح لهم، فَيحول ُدون تَجاوز َأيهم نطاقه اإلقليمي على ِحساب اآلخر

                                                 
وعمليـات   العقود التجاريـة : طه، مصطفى كمال. أيضاً د. 221+220.ص. المرجع السابق: المولى، نداء كاظم محمد 1

  .235.ص.2002. دار المطبوعات الجامعية. 1999لسنة  17وفقاً لقانون التجارة الجديد رقم  البنوك
يجوز االتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيـا وحـده حـق    :" من قانون التجارة المصري على) 84(نصت المادة  2

  ".وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان  استخدامها واالتجار في االنتاج بشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة
  . موقع انترنت سابق:الشاقي، نادر.للمزيد انظرد.59.ص .مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري:النجار،محمد محسن.د 3
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تجدر اإلشارة إلى أن التزام التمون الحصري، ال يوجد في فرنشايز التصنييع و فرنشايز 

  .1الخدماتي

تزام بمنع كل منافسـة،  وَينتج عن التزام البيع والتمون الحصريين التزام آخر، وهو االل

  .ويقصد بذلك المنافسة الشخصية ومنافسة الغير

ويتم خرق الحصرية عندما ال يحترم المانح الحصرية فيقوم بتحقيق مبيعات إلى المنازل 

يتعامـل مـع أي    الّوأكثر من ذلك يلتزم المانح بأ2في المنطقة المخصصة لموزعه الممنوح له،

 يحق له القيام بعملية اإلغراق حتى خارج األراضي الداخلة زبون آخر إلغراق الممنوح له، فال

وحتى يكون بند الحصرية صحيحاً، يجب أن يكون محدداً في المكان والزمان، يجـب  .في التعاقد

أال تتجاوز مدته الحد المعقول بشكل مبالغ فيه، وال يطبق إال علـى العقـود ذات المـدة غيـر     

  . المحددة

لتمون، يلتزم المانح بأن يسلم الممنوح له المنتجات التـي طلبهـا   بااللتزام باوفيما يتعلق 

  . منه، فهو يتحمل كل مسؤولية مرتبطة بهذه الصفة

لهـم الشـراء    ينشتراط هذا البند في العقد يستطيع المانح أن يفرض على الممنوحاعند 

الممنوح لهم الحصري للمنتجات التي يصنعها بنفسه فيكون هنا التزام بالتمون، وقد يفرض على 

  .الشراء الحصري من أطراف أخرى خارج نطاق الشبكة فيكون التزام بالتموين

  خصائص هذا االلتزام

يستطيع المانح اإلحتفاظ بحق التعامل مع ممـونين آخـرين، بشـرط األ     إذ:التزام إختياري 1-

ـ    . يمارسوا أعماالً تنافسية ى العكـس  ووجود مثل هذا االلتزام في العقد لـيس إلزاميـاً بـل عل

  .3إختياري، ويجب أن تكون المنتجات المعينة ضرورية

                                                 
1 Bessis, Philippe,op.cit.p.79.  
ة فـي العقـد، كمـا تمـنح     في لبنان، يؤدي كل خرق لبند الحصرية الى فسخ العقد ان كان هذا البند من البنود الجوهري 2

  . مرجـع سـابق  :جلول، سيبل:للمزيد. تعويضات للممنوح له بسبب الضرر الذي سببه له المانح استنادا للمسؤولية العقدية

  . 64ص 
  .Bessis, Philippe,op.cit.p.79: للمزيد 3
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تشـرين   (14بالنسبة إلى مدة البند في فرنسا، فقد حصر القانون الصادر فـي  : التزام مؤقت 2-

  .التزام التموين الحصري هذا بعشر سنوات) 1943األول 

ال إذا كـان  ولكن هذا البند ال يصح إال بشروط معينة، فال يكون هذا البنـد صـحيحاً إ  

محصوراً بما هو ضروري فقط، كما يجب أن يكون ضرورياً لحفظ هويـة الشـبكة وسـمعتها    

  . وتجانس صورة ماركتها

  .تجدر اإلشارة إلى أن وجود الحصرية يحدد مدى تبعية الممنوح له لمانحه

  االلتزام بالضمان: الفرع السابع

كافـة أنـواع العقـود التـي     أحكام الضمان على عقد البيع، بل تتطبق على  رتقتصال 

  . 1تستوجبها، ألنه واجب قانوني في سائر عقود المعاوضة

وتبعا لذلك من الطبيعي أن يضمن المانح للممنوح له صحة السلع والبضائع والخـدمات  

   .وكيفية استعمالها، لما فيه خير للمصلحة المشتركة بينهما

هو ذات االلتـزام  " د الكيالني انه أما األساس القانوني لهذا الضمان، يقول الدكتور محم

بتسليم شيء غير مملوك للغير وليس ألحد حقوق عليه، وتمكين المتلقي من االسـتمتاع بحيـازة   

  :وهذا الضمان قد يكون 2".هادئة مستقرة ونافعة 

  .ضمانا مشروطا: ثانيا. ضمانا قانونيا: أوال

  الضمان القانوني :أوال

للنص عليه كشـرط   وال يحتاجيكون بحكم القانون،  ن واجب الوفاء بهوسمي قانونيا أل

فالغرض األساسي من إبرام عقد الفرنشايز هو تمكين الممنوح له من االنتفاع بمحـل  . في العقد

                                                 
  .127+128.ص. مرجع سابق: الكيالني، محمد. د 1
  .233. ص. المرجع السابق 2
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هذا العقد من عناصر معرفة فنية وعناصر ملكية فكرية والحق باستغالل هذه العناصر والشهرة 

االلتزام تمكين الممنوح له من االنتفاع بحقوق ، فيتوجب على المانح بموجب هذا 1بصورة هادئة

صفوه تعرض  ر، محل العقد انتفاعا هادئا ال يعك"عناصر الشهرة"الملكية الفكرية والمعرفة الفنية 

منه أو من غيره، فيمتنع على المانح القيام بأي عمل من شأنه أن َيحـول كليـا أو جزئيـا دون    

  .2ققها عقد الفرنشايزاستعمال الممنوح له لتلك الحقوق التي يح

كما لو استثمر المانح في منطقة نشاط الممنوح له، مثال بـالرغم  : ويكون التعرض ماديا

، وال يمكن اعتبار المانح هنا مزورا، ولكن يتوجـب  "الحصري " من وجود الشرط االحتكاري 

  .3عليه إيقاف عمله هذا، وتعويض الممنوح له بموجب االلتزام بضمان التعرض المادي

ويكون التعرض قانونيا، وذلك بادعاء حق على عناصر الملكية الفكرية فـي مواجهـة   

  . الممنوح له، فيعيق بذلك استغالل الممنوح له للعناصر محل عقد الفرنشايز

لم يـتمكن مـن    إذكاملة باعتباره مخال بالتزامه،  ةبخالف ذلك يتحمل المانح المسؤولي

  .ح له من التعرضضمان الحيازة الهادئة وحماية الممنو

كذلك َيتوجب على المانح في َحالة اعتداء الغَير على الَبراءة أو العالمة أو غير ذلك من 

حقوق الملكية الفكرية التي َيتضمنها العقد، كما لو قُلدَّت أو ُزورِت العالمة، ان ُيبادر باتخاذ كَافة 

ك الَحق في َرفع دعوى التَقليـد، وهـذه   وله في َسبيل ذَل. اِإلجراءات القانونية ِلرفع هذا االعتداء

  . ِإال من َجانب المانح مالك الحق ِضد من َيعتدي على هذا الحق عالدعوى ال تُرف

من َجانب آخر َيضمن المانح ُمطابقة المعلومات الفنية التي قَدمها للمعلومات الَمطلوبـة  

، 4ت الُموزعة من الُعيوب الخَفيـة والُمحددة في العقد وُمالحقه، بِمعنى آخر َيضمن المانح الُمنتجا

                                                 
دار الثقافـة للنشـر   . 1.ط. التجـاري فـي التشـريع المقـارن     بيع المحل: الصالحي، كامران حسين. د للمزيد انظر 1

  .225.ص. 1998.والتوزيع
  . 9.ص. موقع انترنت سابق: الصغير، حسام الدين. د 2
  .233.ص. مرجع سابق: الكيالني، محمد. د 3
  . .115ص . مرجع سابق: جلول، سيبل 4
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من مشروع قانون التجارة الفلسـطيني علـى التزامـات    ) 5(فقرة ) 83(على ذلك نصت المادة 

لشروط المبينة بالعقـد، كمـا   ن يضمن مطابقة المعرفة الحديثة والوثائق المرفقة بها لأ" :المورد

  .1"فات المبينة في العقدداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصأو أنتاج السلعة يضمن إ

  الضمان شرط :ثانيا

للمتعاقدين أن َيتفقا على ضمان قَد َيختلف بِصـورة َأو بـُأخرى عـن الَضـمان     جوز َي

القانوني، فَيجوز تَعديل َأحكام الضمان بِشرط عدم اِإلضرار بالممنوح له َأو بالغير، وذلك طبقـاً  

  .2للقواعد العامة في القانون المدني

يضـمن المـانح   : صياغة هذا العقد اإلشارة إلى بند الضمان، مثالً ان ُينصيفضل عند    

جودة مواد اإلنتاج التي قد يحتاج إليها الممنوح له ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة فـي  

فلسطين، وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات، يتم إرجـاع البضـاعة إلـى    

فقته، فضالً عن حق الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من الطرف األول وعلى ن

  .ضرر

  االلتزام بتدريب العاملين : الفرع الثامن

. نظـري وعملـي  : نوعـان لتـدريب  ليلتزم المانح بتدريب العاملين لدى الممنوح له، و

ا في منشأة فالتدريب النظري يؤدى في صورة دروس تلقى على العاملين في مركز للتدريب، إم

المانح، األمر الذي يقتضي إرسال العاملين في بعثات خارجية إلى هذه المنشأة، وإما في منشـأة  

الممنوح له إذا وجد بها مركز للتدريب وهو أمر نادر في الدول النامية، و قد يقتضـي األمـر   

  .3انشاء هذا المركز فيقدم المانح معونته في هذا األمر

                                                 
يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بهـا  :" من قانون التجارة المصري على) 1(فقرة ) 85(نصت المادة  1

للشروط المبينة في العقد، كما يضمن انتاج السلعة او اداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة في العقد مالم يتفق 

  ".كتابة على خالف ذلك 
  . 124. ص.  مرجع سابق: جابر عبد الرؤوف  2
  .126.ص .لمرجع السابق: جابر، عبد الرؤوف. د 3
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تدريب على الدروس النظرية، وإنما تقترن هذه الدروس عـادة  ومن النادر أن يقتصر ال

  .ما في منشأة الممنوح لهأما في منشأة المانح وأبالتدريب العملي، 

رسال عدد من العاملين لتمضية فتـرة تمـرين   إويبدأ التدريب العملي في منشاة المانح ب

اعات التي تخصص له وعدد بها، ويبين العقد برامج التمرين والقطاعات التي يجري فيها، والس

  1.جابة على أسئلتهم وتقديم التقارير عنهمذين يتولون الشرح للمتمرنين، واإلالمشرفين ال

  التزامات الممنوح له : المطلب الثاني

التزامات الممنوح له دراسة التزامات الَمانح في الَمطلب الَسابق، َسيتم دراسة َبعد َأن تم 

  .في هذا المطلب، في ِعدة فروع

  التزام الممنوح له بدفع الثمن : الفرع األول

ُيمثل هذا االلتزام تَبعية الممنوح له اقتصادياً للمانح، َحيث ُيلزم الممنوح له بِـدفع قسـط      

َمالي ُمحّدد، بِحيث ُيراعى عند تقدير هذا الثَمن قيمة و شهرة العالمة والَمعرفة الفَنيـة وُسـمعة   

  .مليةشبكة المانح ونَجاح معرفته الع

بـدل  : "...ة الخاصة بالمانح، حيث صدر قرار من محكمةعالملشهرة ال فالثمن ُيعد بدالً

نـه يمثـل أحـد عناصـر     وع التجاري متجراً كان أو شـركة أل الشهرة هو ربح تجاري للمشر

المشروع التجاري غير المادية ويقاس بدالً للشهرة على حق االمتياز أو استغالل عالمة تجارية 

أو براءة اختراع من حيث توزيع أو استهالك الشهرة على عدة سنوات وعلى بدايـة  أو تصميم 

تاريخ قيام المشروع التجاري صاحب الشهرة وعليه فإن استهالك بدل الشهرة يبدأ مـن تـاريخ   

  .2"نشوء الشخصية االعتبارية للشركة المكلفة ويمتد إلى خمس سنوات تلي تاريخ تسجيلها

                                                 
  .127. ص .المرجع السابق: جابر، عبد الرؤوف. د 1
. نشر هذا القرار على موقع قـانون . 1985لسنة  57قانون ضريبة الدخل رقم : اسم التشريع). 1994/1259(قرار رقم  2

  http:www.qanoun.comعلى الموقع . 24/6/2006بتاريخ . كوم
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ثابتـة،  : الَمالي، َيتألف الثمن من نَوعين مـن العائـدات، اَألولـى    وفيما َيتعلق بااللتزام

  .ِنسبية: والثانية

  الثابت الجزافي مقابلال :أوال

َيفيد الممنوح له من الخَدمات والُمنتجات التي ُيقدمها المانح، بِحيث تَكون َهذه الُمنتجـات  

الفرنشايز، ومن هنا جاءت تَسميته والخَدمات ُمحددة بِثمن ثَابت جزافي ُيدفع لدى افتتاح َمشروع 

  1".رسم الدخول" ب

وُيقدم هذا الَمبلغ َأثناء تَوقيع العقد وتَشكيله مقابل نقل المعرفة العمليـة وحـق اسـتثمار    

ة، أي َجميع االمتيازات التي َيستفيد منها الممنوح له، وتَتفاوت ِنسبة الَمبلغ َحسب شُـهرة  عالمال

  .2عطاة وَعدد الممنوح لهمة وَأهمية الَمنطقة الُمعالمال

َيتمثل في قيامه " االتاوة"تَجدر اِإلشارة إلى أن َمصدر َحق المانح في ُمقابل حق الدخول 

باإلنفاق على اَألبحاث والتَجارب التي قام بها ُمستخدمون تـابعون لـه للوصـول الـى نَتـائج      

ن ذلـك  فإ ،3باستغالل هذه النتائج تَكنولوجيا ُمميزة في السوق، ونَظراً ِلقيامه بالسماح للممنوح له

تاوة، غَير أن عناصر تَقدير قيمتها ال تتحدد دائماً بِمقدار مـا  شكل له حقاً َيتمثل في اقتضاء األي

تكبده المانح من نَفقات البحث، ُمضافاً ِإليها نفَقات ِإعداد العقود النموذجية للشبكة، وِإنما بِطريقـة  

  .4تَحكمية

تَستمد وجودها من عقد الفرنشايز ذَاته، فالبد ِإذن مـن ُمالحظـة أن   وُأسس َدفع المقابل    

  . االستمرار بدفع الثمن بعد انتهاء الَعقد ُيعد َباطال، وذلك النعدام الَسبب

                                                 
يطلق على هذا المقابل بأنه مبلغ جزافي، ألن االتفاق على مقـداره ال يوضـح   . " 77.ص .مرجع سابق: جلول، سيبل 1

األساس الذي تم اعتماده لتحديد هذا المقدار، أي أن المانح يتحكم في هذا التحديد ألنه يحتفظ بسرية المعرفة الفنيـة التـى   

انح بالمركز التفاوضي القوي الذي يؤهله لرفض أي مساومة النقاص هـذا  ويحتفظ الم. يسعى الممنوح له للحصول عليها

  .269. ص. مرجع سابق: الكيالني، محمد. نقال عن د". المقابل
  . موقع انترنت سابق: الشافي، نادر. ايضا انظر د. .207ص . مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د:للمزيد أنظر 2
  http://www.which franchise.com: موقع انترنت سابق 3
  . 30. ص .مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن ابراهيم. د 4
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وَيقترن هذا الثمن بالتزام َمالي آخر ذَا طَابع ُمتجدد َيتمثل في َأقسـاط َدوريـة َيـدفعها    

 مَيقترن ُمقابل حق الدخول بِهذه اَألقساط ِليكونـا معـاً االلتـزا    الممنوح له طَوال ُمدة العقد، ِلهذا

وِإنما ُمقوم بالنقود، فهـو   اًأن َيكون ُمقابل حق الدخول نَقدي طوال ُيشتر. المالي على الممنوح له

من مشروع قـانون التجـارة   ) أ،ب) (3(فقرة ) 84(وقد تناولت المادة  1 .لَيس ثَمناً وإنما ُمقابل

ن يكون المقابـل  أيجوز . أ:"ور المقابل في عقود نقل المعرفة الحديثة، حيث نصتالفلسطيني ص

س أن يكون نصـيبا مـن ر  أو على دفعات متعددة، كما يجوز أجمالياً يؤدي دفعة واحدة إمبلغاً 

ن يكـون  أيجـوز  . ب. و نصيبا من عائد التشـغيل أالمال المستثمر في تشغيل المعرفة الحديثة 

وليـة ينتجهـا   أو مادة أنتاجها، إمن السلعة التي تستخدم المعرفة الحديثة في  المقابل كمية معينة

  ".لى الموردإالمستورد ويتعهد بتصديرها 

وَيتم الدفع بمبلغ ُمحدد سلفاً لدى تَوقيع العقد وال يمكن استرجاع هذا الَمبلغ حتـى ولـو   

مقاضاته فيتم  حاتج عن خطأ المانتوقف العقد َبعد فَترة قَصيرة بعد إبرامه، لكن ِإذا كان التوقف ن

  .2وُمساءلة عن األضرار التي تقع بالممنوح له

. عادة تَحديد َرسم الدخول عند تَجديد العقـد إُيالحظ أن َبعض العقود تَنص على ِإمكانية 

آالف  3َيجب أن َيدفع الممنـوح لـه   :" يلي في عقد فرنشايز َيتعلق باَألطعمة، تم النص على ما

كتجديد لالتفاق ألي فرنشايز َجديـد وذلـك مـن تـاريخ      ،اً آخر بِسبب التَضخمدوالر أو مبلغ

  .3"التجديد

كـذلك  بد من تَحديد نَوع العملة التي َيتم على أساسها الوفـاء،   وَمهما َيكن من َأمر فال

فَال ُبد  الَصرف وطَريقة التَحويل في َحال ما إذا كَان أداء الثَمن نَقداً، أما إذا كَان عيناً تَحديد ِسعر

                                                 
فقـرة  ) 82(انظر نص المادة . 32+31. ص. المرجع السابق: عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن ابراهيم. د 1

  .من قانون التجارة المصري) 2+3(
: للمزيـد االطـالع علـى الموقـع الفرنسـي     . 210+208. ص .بقمرجـع سـا   :مغبغـب، نعـيم  . د: للمزيد أنظر 2

http://contenwmonster.fr/5736-fr-p6.as 
  .79.ص. مرجع سابق: جلول، سيبل 3
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ن الُمقابل بهذه الَحالة َيخضع لذات َأحكام عقد البيـع  أمن وصفه من َحيث الجنس والنوع، حيث 

  .1من شروط التَسليم والُمطابقة

  الثمن النسبي :ثانيا

عـن عقـد    هميـز قدمة وهذا مـا يُ دمات الُمقابل الخَحسب هذا العائد بالنسبة المئوية ُمُي

ُيستحق في بِداية العقد، َأما الثمن النسبي  خيرن األََأن الثابت ُيالحظ الثم عم ةوبالمقارن، 2التوزيع

  .ُيستحق ِخالل َحياة العقد وتَنفيذه، في ُمهل تُحددها اَألطراف الُمتعاقدة

وُيعتبر هذا الثَمن ِنسبياً ألنه َيتعلق برقم الَمبيعات الُمحققَّة، وتَتفاوت هذه النسـبة َحسـب   

" ل9%: َبينما َيفرض َبعض مانحي الفرنشايز َحداً َأدنى َمضموناً، مثالًفة، َأهمية الخَدمات الُمقدم

Holiday Inn " ،5  " %Manpower"3.  

ويحسب الثمن النسبي، بنسبة مئوية من حجم المبيعات، مقابل الخـدمات المقدمـة مـن    

  .4المانح للممنوح له

وزعين وَأهمية الخَدمات الُمقدمـة  بِعدد الُم هوالطَبيعة القانونية لهذا الثمن النَسبي ُمرتبط"

هـذا الَعائـدات   : "وفي هذا الَصدد َيقول الدكتور نعيم مغبغب. والَمردود الُمنتظر من االستثمار

تُشكل ِإحدى المداخيل الرئيسية للمانح، والتي تُدفع لَيس فقط ُمقابل الوضع تَحت التَصرف الـذي  

مات التي وضعها تَحت تَصرف الممنـوح لـه، ِإنمـا    تَقدم به المانح، وال َألجل اَألسرار والَمعلو

  .5"وبِشكل َأدق عن التَحسينات التي وعد بِها وعن التَطوير التَقني واِإلعالني الُمرتقب

ن ُيؤكد المانح على َضرورة احتفاظ الممنوح له بِالدفاتر أُيراعى ِعند ِصياغة هذا العقد، 

ريقة َسليمة وِفقاً ِللمعايير الُمعترف بها، كَذلك قد َيطلـب  الُمتعلقة بالَمبيعات وَدفاتر الِحسابات بِطَ

                                                 
  .112. ص .مرجع سابق: المولى، نداء كاظم محمد 1
 http://www.thebfa.org/what is.asp :نشر على الموقع 2
  . 80.ص. مرجع سابق: جلول، سيبل 3
  .موقع انترنت سابق: لشافي، نادرا. د 4
  .210.ص. مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د: نقال عن 5
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ُمحاسبية ُمحددة، وَضرورة تَقديم تَقارير َدورية عن الَمبيعـات والـَدخل،    رالَمانح االلتزام بِمعايي

ن ُينص أن المانح َيكون ِمن مصلحته إااللتزام بِما َسبق، فبوِلضمان التَأكد من تَمسك الممنوح له 

لى َحقه في فَحص الدفاتر وِإجراء الرَّقابة الَمالية الالزمـة، مـع َوضـع الضـوابط     في العقد ع

والوسائل الالزمة ِإلصالح اَألخطاء التي قد َيكتشفها في طَريقة ِحساب َأو تقدير ِنسـبة الجعالـة   

  .1التي من حقه الحصول عليها

وع تقلـب  هذا ويفضل عند صياغة شرط الثمن، أن يتضمن العقد نصوصاً تعالج موض

في عقود توزيع البتـرول  : مثالًفاألسعار، التي عادةً ما تكون مرتبطة بمستوى الحياة المعيشية، 

في السوق الدولية نجد أنه نادراً ما يكون هناك سعر ثابت بسبب عدم استقرار السعر في السوق 

يفضـل   لـذا . عند رقم معين، و إنما يخضع ذلك للعرض والطلب والمؤثرات السياسية األخرى

على أن الثمن يحدد باإلحالة إلى سوق معينة للبرميل الخام في أحد األسواق العالمية مثل "النص 

  .2"نيويورك

ن وزارة االقتصاد في الَمملكة العربية السعودية َوضـعت نَموذجـاً   ألى إتَجُدر اِإلشارة 

قبـل  " المانح"ق الطرف الثانييستح"ُموحداً لعقد الفرنشايز، وقَد َأشارت في َبند َدفع الثَمن النسبي 

  .3"من قيمة األشياء الُمباعة في منطقة العقد........ عمولة مقدارها" الممنوح له"الطرف األول 

على اعتبار أن َجميع الُدول الَعربية  –وأرى أن هذا النَص فيه ِإجحاف بِحق الممنوح له 

ُملزم بِدفع َهذه النَسبة َحتى لَو لَم ُيحقـق   ِإذ أن الممنوح له –تُعتبر من الُدول الُمتلقية للفرنشايز 

ن ُيلزم الممنوح له بِدفع ِنسبة مئوية من ِإجمالي الرِبح ولَـيس مـن ِإجمـالي    أ، لذا أقترح اًَأرباح

  .الدَّخل

                                                 
  .49. ص. مرجع سابق: العوفي، صالح بن عبداهللا بن عطاف. د 1
  .221.ص. المرجع السابق 2
  .http://www.commerce.gov.as:ورد هذا النموذج على الموقع 3
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  التزام الممنوح له بالتمون الحصري من المانح : الفرع الثاني

لتزام الممنوح له بِشراء الِسلَع والَبضاِئع الشَرط في العقد َيترتب عليه، اثل هذا يراد ِمن ِإِإ

ن ال َيبيع َأي شَخص ثالث من َهذه السلع أبُِصورة َحصرية من المانح، ُمقابل ذَلك َيلتزم اَألخير ب

  .1والبضائع َأو الخدمات ِضمن الَمنطقة التعاقدية

: ى َبعض السِّلع، مثالًقَد َيكون االلتزام بِهذا التَموين من قَبل المانح كَامالً َأو ُمقتصراً عل

َيجب َأن َيتمون الممنوح له من َمانحه بِفئة واحدة مـن الُمنتجـات   : "قَد َيتم النَص في العقد على

فهنا نَكون َأمـام التـزام بِـالتمون    ". الُمحدَّدة، وَيحتفظ بُِحرية التَمون بالنسبة ِللُمنتجات اُألخرى

  .بُِصورة ُجزئية

  :راط بنود التمون الَحصري ِلعدة َأسبابُيالحظ َأن المانح يفضل اَشت

  .خَفض تَكاليف اِإلنتاج َأو ُمفاوضة الممونين باَألسعار 1-

  .زِيادة تَقديماته للممنوحين ماداموا َيرغبون بذلك 2-

ُحسن ِإدارة الَمخزون والسَّماح للممنوح لهم بِتحسين الخَدمات الُمقدَّمة ِللُمستهلكين والَمـردود   3-

  .هممن نقطة َبيع

في فَرنسا، َهذا االلتزام ال َيصح ِإال بِشُروط ُمعينة، فَيجب َأن َيتناول ُمنتجات ِمن نَفـس  

طَبيعة الُمنتجات الُموزعة من المانح الُمعدَّة ِإلعادة َبيعها، بِإنعدام هذا الشرط، ُيعتبر هـذا البنـد   

  .2َباطالً ألنه ُيعيق َمسار ُحرية التجارة

ه أو فرض في العقد التزام تمون الممنوح له من َمانحَي التَوزيع،وُيالحظ َأن في فرنشايز 

ختارهم بنفسه، ففي هذا النوع من الفرنشايز َيكـون المـانح ُمكلفـاً    الممونين الذين اعتمدهم أو ا

  .3بُِمهمة َبيع الُمنتجات ِإلى الَممنوح لهم

                                                 
  ..218ص .مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 1
  .86. ص. مرجع سابق: سيبل جلول، 2
  .84.ص. المرجع السابق 3
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عتمده ان الَحصري من ممون تفاق َأن َيلتزم الممنوح له بِالتَمووفي هذا الصَّدد قَد َيتم اال

المانح، في َهذه الحالة َيلتزم الممنوح له بِالتمون من َمصنع ُيحدده المانح، وبِعدم تَسويق ُمنتجات 

بِوجود ِمثل هذا الشَرط، َيحتكر الممون الُمعتمد الَحق بِالتَموين . ُمنافسة ِلُمنتجات شَريكه التَعاقُدي

  .طَوال ُمدة العقد

صرية الموضوعية َجائزة قَانوناً ِإال َأنها ال تُعد شَرطاً َجوهرياً في العقـد،  وِإذا كَانت الَح

  .1وُيمكن تَصور ِقيام العقد بِدونها

وقَد تَكون الَحصرية ِإقليمية، ِإن ِإشتراط ِمثل هذا الشَرط َيعني َحظر مباشرة كُل ِسياسـة  

طاقه اِإلقليمي، وذَلك ُيشير ِإلـى َأن  ِتجارية نَشطة َيقوم بِها َأي عضو من َأعضاء الشبكة خَارج ِن

تَجاوز ُحدوده اِإلقليمية ِإال ِحين َيكون ذَلك ِلمواجهة طَلب طَارىء تَعرض  عالَممنوح له ال َيستطي

  .له ممنوح آخر، ُدون َأن َيكون اَألخير قَادراً على ُمواجهته

فـي  وهل هو َحصـري  لذا فِإنه ُيفضل عند ِصياغة هذا العقد، تَحديد الِنطاق الُجغرافي، 

متياز فيها َأم َأنه غَير ذَلك، وبِهذا َيكون المانح ُملتزماً بِعـدم َمـنح   المنطقة التي ُمنح للممنوح اِال

  .2متياز لشخص آخر في المنطقة الحصريةا

متنـاع  لنص على َأن المانح َيجب عليه اِالولكن من األفضل للممنوح له عند الصياغة، ا

  .متياز آخر في نطاق الَمنطقة الَحصريةبطريق ُمباشر َأو غير ُمباشر إا حعن تَشغيل َأو َأن َيمن

عتبار عند تحديد النطاق اإلقليمي لتنفيذ عقد الفرنشايز، إحتمال كذلك يجب األخذ بعين اال

حدوث تغيرات في النطاق اإلقليمي للمنطقة المحددة، نتيجة لحدوث تغيرات في تلـك المنطقـة،   

عشرة دولة مسـتقلة، أو   تحاد السوفيتي السابق وتفككه إلى خمسي االل التغير الذي حصل فمث

                                                 
  .57. ص. مرجع سابق:عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن ابراهيم. د 1
  . 46. ص. مرجع سابق: العوفي، صالح بن عبد اهللا بن عطاف.د 2
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المنطقـة  : "ويمكن صياغة الشرط من خالل الـنص . تحاد اليمن في دولة واحدة1كما حصل ال

  .1"كما هي أو في حدود نطاقها الجغرافي كما هو محدد في تاريخ التوقيع على هذا العقد ...تعني

  وع واالمتثال ألوامر المانحااللتزام بالخض: الفرع الثالث

نهما شكالً آخـر، وهـو   قتصادية للمانح، تَتخذ العالقة بيفضالً عن تبعية الممنوح له اال

لتزامات ن هنا، َسيتم دراسة مجموعة من االمتثال لحاجات العمل وأوامر المانح، مالخضوع واال

  :التي تَدخل ضمن هذا اإللتزام

  لية الَاإلعالن عن االستق :المسألة األولى

يلتزم المانح بِإعالم الغير كَالمستهلكين أو الُممولين والَمصارف وسواهم باستقالليته عـن  

عالن بأنه َيعمل بِصورة ُمستقلة عن المانح، وأنه َيعمل ه، بالمقابل يلتزم الممنوح له اإلالممنوح ل

نات خارج المؤسسة لمصلحته الخاصة وال تَربطه أي عالقة بالمانح، وبالتالي َيجب وضع اِإلعال

  2.بِشكل الفت، بأنه المسؤول الوحيد عن هذه المؤسسة

  ريةحافظة على السِّالُم :المسألة الثانية

ُيلقى على عاتق الممنوح له االلتزام بِعدم ِإفشاء أية معلومات سِّرية خاصة بالفرنشـايز،  

ستعمال إلـى مـا   ، َأو كَيفية االَأساليب َأو طُرقسواء كانت تتَعلق بالُمستندات َأو البراءة َأو َأية 

رية، بِحيث ِإذا تم ِإفشاؤها ُيمكن أن ُيوقع الَضرر بالمؤسسـة، فهـذه   من معلومات تُعتبر س هشاب

المعلومات َيجب ِحفظها سِّرية َبعيدة عن اَألنظار بِمعنى أن الموظفين العـاملين فـي المؤسسـة    

  3.لهمَوحدهم َيحق لهم اِإلطالع عليها بِحكم وظيفتهم أو عم

                                                 
القسـم  /الدراسات العليا القانون محاضرات القاها على طلبة السنة الثانية بكلية : صياغة عقود: خالد، غسان شريف د. د 1

  .2004.جامعة النجاح الوطنية. الخاص
على الممنوح له ان يعلم المسـتهلك عـن طبيعـة     1991شباط  21في فرنسا، فرض القرار الوزاري الصادر بتاريخ  2

ك داخـل  مؤسسته المستقلة بصورة واضحة ومقروءة في جميع المستندات المتعلقة بالمعلومات خاصـة الـدعايات، كـذل   

  .204. ص .مرجع سابق: مغبغب، نعيم. نقال عن د.المؤسسة وخارج نقاط البيع
3 Goyder. Jonna: Ec Distribution Law. New York.p.152 
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، " Know How" ومفهوم المعلومات السِّرية َيتسع ال ِليشمل فقط سِّرية المعرفة الفنيـة  

  .إنما كافة المعلومات ذات الطبيعة الَمالية َأو التجارية الُمتبادلة في ِإطار تنفيذ عقد الفرنشايز

دخلين الوصـول  ومثل هذا األمر يتَطلب إتخاذ بعض اِإلجراءات الكَفيلة بِعدم السَّماح ِللُمت

إلى المعلومات المهمة، كما َيتوجب على العاملين في ِإطار المعلوماتية تَوقيع كُتب َيتعهدون مـن  

  .خاللها، عدم ِإفشاء َأية َمعلومات سِّرية فيما َيخص هذه البرامج

، ِإنما َبعد انتهاء العقـد، حيـث   1وَيستمر التكتم ليس فقط قبل توقيع العقد أو خالل تَنفيذه

  .2ص على منع ِإفشاء أية معلومات سِّرية بعد التوقف عن التنفيذ، تحت طائلة الُمساءلةُين

عند صياغة هذا العقد، يفضل تحديد المعلومات التي تعد أو يرغب األطـراف فـي أن   

وعادةً يطلب المانح أكبر قدر من الحماية لهذه المعلومات، بحيث يعمل على إيجـاد  . تكون سرية

لما يجب أن يكون سرياً بالنسبة للطرف اآلخر ليلتزم بالمحافظة عليهـا   تعريف واسع وعريض

وعدم إفشائها، بالمقابل يحاول الممنوح له جاهداً أال يتوسع في تعريف ما يجب أن يكون سـرياً،  

  .3ويحاول أن يكون التعريف محدداً في أضيق نطاق بقدر اإلمكان

حتمال الضمني، ومثـال ذلـك أن   لال للمعلومات السرية يترك مجاالًوالتعريف الضيق "

المعلومات السرية يجب أن تعني كل معلومات تم الكشف عنها من قبل طرف إلى طرف : "ينص

آخر كتابةً، شريطة أن يكون كل جزء من هذِه المعلومات معتبراً في نظـر الشـخص المعتـاد    

  .4"."معلومات سرية

المعلومـات  :" ن صياغتها كما يليأما تحديد ما يعتبر معلومات سرية بشكل واسع، فيكو"

و تم الحصول عليهـا مـن خـالل    أو كتابة أن تعني كل المعلومات سواء شفاهة أالسرية يجب 

و تـم  أو تم الكشف عنها أخرى، أو أي وسيلة تسجيل أن تكون مسجلة بشكل مكتوب أو أالنظر، 

                                                 
  .وما بعدها98.ص.مرجع سابق: جابر، عبد الرؤوف. د :للمزيد 1
  . موقع انترنت سابق: شافي، نادر. للمزيد انظر د 2
  .محاضرات تم االشارة اليها مسبقا:غة عقودصيا: خالد، غسان شريف.د 3
  .202. ص. مرجع سابق: العوفي، صالح بن عبد اهللا بن عطاف. د :نقال عن 4



 105

ـ و من قبل طرف ثاأخر، ل الطرف اآلو تقديمها لطرف من قبأالحصول عليها  ث نيابـة عـن   ل

ى عمومية ما تم ذكره من تعريف، فإن عبارة المعلومات السرية ثير علوبدون تأ. الطرف االخر

  :ن تتضمن دون تحديد ما يلييجب أ

  .و العينةأو التحليل أو االطالع عليها بطريق الفحص أأي معلومات يمكن التحقق منها  ) أ

و المرفقـة بهـذا   أ/ ل المرفق و الجداوأو المذكورة في الجدول أالمعلومات الموصوفة  ) ب

 .العقد

عمليات، خطط، معلومات االنتاج، المعرفـة التقنيـة،    نحو أي معلومات لها عالقة بعمل) ج

 .1"الخ......سرار العميل وعملياتهأحقوق التصميم، السرية التجارية، 

من مشروع قانون التجارة الفلسـطيني علـى التـزام    ) 4(فقرة ) 84(وقد نصت المادة 

أن يحافظ على سرية المعرفة الحديثـة التـي   :" تورد بالمحافظة على السرية، وذلك بالنصالمس

يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها وأال يتنازل عنها للغيـر، ويسـأل عـن    

تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع في مرحلة التفاوض على إبرام العقد 

  .2"أو بعد ذلك

  ماح بالتفتيشالَسبِااللتزام  :المسألة الثالثة

الممنوح له الَسماح للمانح بِتفتيش مؤسسته ساعة َيشاء، ولـه أن َيطلـع   ذ ُيفرض على ِإ

على جميع المعلومات، وُيدقّق في كل الُمستندات الُمتعلقة بهذا النشاط، وذلك بِهـدف الُمحافظـة   

كما َيحق للمانح التَكلُم مع الزبائن والُمـوظفين فـي   على الُمستوى المطلوب َأداؤه ِللمستهلكين، 

  3.مؤسسة الممنوح له

                                                 
  .203. ص .المرجع السابق: العوفي، صالح بن عبد اهللا بن عطاف. د: نقالً عن 1
ة على سـرية التكنولوجيـا التـي    يلتزم المستورد بالمحافظ: " من قانون التجارة المصري) 1(فقرة ) 83(نصت المادة  2

يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن افشاء هذه السرية سواء 

  ".وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام العقد او بعد ذلك 
  .217. ص. مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 3
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  حددسب النظام الُمدارة المؤسسة َحااللتزام بِإ :المسألة الرابعة

ُمنَظّمة، بحيـث ُيمكـن    فَيتوجب على الممنوح له َمسك الدفاتر التجارية، وِإنشاء ُمحاسبة

ات للزبائن كِإعطائهم تَسهيالت بالدفع وتـوفير َموقـف   طالع عليها دورياً، وتَقديم خَدمللمانح اال

  . 1السيارات

كَذلك َيلتزم الممنوح له بأن َيستعمل الُمستندات الَمكتوبة الُمتعلقـة باَألسـعار، وَأسـماء    

الُمنتجات والعروضات، كذلك َيجب التقيُّيد بِالزِّي الرَّسمي وجودة اِإلعالنات والتَسويق الُمالِئـم،  

تفاق على كيفية َدفع هذه النسـبة  انح في تَمويل هذه اِإلعالنات، بِنسبة ُمحددة، ويتم االوُيساهم الم

  .من الَمدفوعات الخاصة باِإلعالن

كذلك يلتزم الممنوح له ببيع البضاعة المستهدفة في العقد في مكان مهيـأ ومزخـرف،   

لى اسـتحالة  إيؤدي  و حسب البند الذي يفرض مكانا ما للمحل، وهذا ماأحسب تعليمات المانح 

  .2خر دون موافقة المانحآلى مكان إنقل الممنوح له لمحله 

  طارئةعالم عن التحسينات الااللتزام باِإل :المسألة الخامسة

َيتوجب على الممنوح له ِإعالم المانح عن كَامل التحسينات التي قد تَطرأ عند تَنفيذ العقد، 

  .والتي يكون لها فائدة لالستثمار

لُمالحظة أن الممنوح له إن َحاول تَطوير الفرنشايز، فَسُيلقَى على عاتقه تَمويـل  وتَجدر ا

  . االستثمارات الضرورية لوضعه َحيز التنفيذ

ويالحظ أن ما يدخله الممنوح له من تحسينات يكون مملوكاً له، سـواء أكـان مرتبطـاً    

ق الملكية تعتمد على طبيعة بمحل الفرنشايز أو لم يكن كذلك، إال أن نطاق سلطاته في مباشرة ح

  : هذا التطوير وذلك وفقاً لما يلي

                                                 
1 Bessis, Philippe,op.cit.p.84 
2 Op.cit.p.84 
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وفي ذلك يتمتع الممنوح له بكامـل سـلطات   : التطوير الذي يمكن فصله عن محل الفرنشايز 1-

المالك على ما أدخله من تطوير، وال يحد من سلطة الممنوح له في مباشرة حق ملكيتـه سـوى   

  .إفشاء معرفة المانح الفنيةالتزامه باالمتناع عن كل ما من شأنه 

إذ يلتزم الممنوح له إعطـاء المـانح ترخيصـاً    : ارتباط التطوير بجوهر معرفة المانح الفنية 2-

ويكـون  . باستغالل المعرفة الفنية التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً ال يمكن فصله عن محل الفرنشايز

ن كان ذلـك االنتهـاء راجعـاً لخطـأ     هذا الترخيص قائماً طوال مدة العقد، وكذلك بعد انتهائه إ

  . الممنوح له

  بيل الدفاع عن الحقوق الفكريةالتعاون في َس :المسألة السادسة

في حال حدوث تقليد لعالمة المانح على الممنوح له اِإلسراع في ِإعالمه بأن عملية تقليد    

  .1اءوصلت إلى عمله، فيكون حاضراً في الحقل اِإلقليمي الذي َيحصل فيه االعتد

  مينأنشاء عقد تااللتزام بِإ :المسألة السابعة

ِإذ ُيمكن أن ُيدرج في عقد الفرنشايز بند ُيلزم ِإبرام عقد تَأمين على المؤسسة، بِحيث ِإذا 

و َيشمل التَأمين أيضا الحوادث التي . ما تَعرضت َألي َأذى تكون المعدات واآلالت ُمؤمن عليها

  .2لحريق والسرقة والحوادث كَافةتَحصل ألي زبون باِإلضافة إلى ا

  صرفية فالة َمتقديم كَااللتزام بِ :المسألة الثامنة

ُيمكن كذلك أن ُيدرج في العقد أن َيتوجب على الممنوح له تَقديم كفالة َمصرفية لصـالح  

  .3المانح وتُحدد قيمتها

                                                 
1 Bessis, Philippe,op.cit.p.75. 

  .232. ص. مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 2
 .339. ص. مرجع سابق: الكيالني، محمد. د 3
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  نتجات المانح تسويق ُمااللتزام بِ :المسألة التاسعة

لهذا َيفرض ،  ِلتسويق ُمنتجات المانح ح له زِيادة في َرقم المبيعاتَيجب أن ُيحقق الممنو

  .1ِإهماله بالمانح في العقد حد أدنى ال َيج

َيعتبر بعض المؤلفين أن رقم المبيعات الُمحقق بِمثابة ُبرهان على تَبعية الممنـوح لـه   "

  .2"لمانحه

 عمالاَألوتُحدد ِنسبة هذه . نىغالباً ما َيطلب المانح من الممنوح له تَحقيق رقم مبيعات أد

لكن ُيالحظ أن رقم المبيعات َمنوط بِحاجـات  . ُمسبقاً في بنود تُسمى بنود الكوتا أو المحاصصة

  .السوق وظروفه والفرص الُمتاحة فيه

  نافسة نتجات ُمااللتزام بعدم تسويق ُم :المسألة العاشرة

ففي َبعض العقود، َيمنـع  . ياة العقدإن هذا االلتزام ُملقى على َعاتق الممنوح له خالل َح

ُبـد أن   ُمنافسة وهذا أمر ُمعترف به بِصورة َمعقولـة، ِإذ ال  تالمانح الممنوح له من بيع ُمنتجا

ن كُل َيتمكن المانح من اتخاذ التدابير التي من شَأنها الحفاظ على ُصورة ماركة وُسمعة شبكته، أل

  .3ُمباشرة أو غير مباشرة على عملية تسويق ُمنتجاتهَبيع ِللُمنتجات الُمنافسة ُيؤثر بِطريقة 

لكن المانح قد َيسمح بِعرض ُمنتجات غير ُمنافسة وببيعها، حتى لـو لـم تكـن ِضـمن     

" كنتـاكي "َسـمحت  : مـثالً . َماركته، وذلك بالتأكيد ضمن الحدود الُمشار إليها ُمسبقاً في العقـد 

الحصول على إذن ُمسبق من المانح، نـذكر   للممنوح له ببيع منتجات غير منافسة ُأخرى، بشرط

السَّلطة الطازجة، البطاطا : هي" KFC"على سبيل المثال ُمنتجات اختيارية َمسموحة في محالت 

 بالُمنتجات االختيارية ِإذا ارتأىوُيالحظ َأن المانح َيستطيع َسحب اِإلذن الُمتعلق . المقلِّية، الحبوب

  .أن في ذلك َمصلحة لشركته

                                                 
  .94. ص. مرجع سابق: جلول، سيبل 1
  .95. ص. المرجع سابق: جلول، سيبل:نقالً عن 2
  .95. ص.المرجع السابق: جلول، سيبل 3
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  المحافظة على جودة المنتج  :الحادية عشر المسألة

المنتج أو الخدمة هي مطلب يتطلع إليه المستهلك في كل مشروع يحمل العالمـة  جودة 

ـ   اًالتجارية أو شعار الشبكة، دون تميز لهوية المشروع سواء أكان هذا المشروع مانحاً أم ممنوح

  .له

فـالممنوح لـه   . نح والممنوح لهوهذا االلتزام يرتب التزامات مشتركة بين كل من الما

ملتزم باحترام مستوى الجودة في مواجهة مستهلكيه، ومن ثم الحفاظ على السمعة التجارية العامة 

، 1للشبكة، بينما يلتزم المانح بالقيام برقابة صارمة تكفل حماية عالمته التجاريـة محـل التعاقـد   

لعاملين الفنيين، أو عمل زيارات لمنشأة نتاج، أو اختبار ايث يكون له الحق باإلشراف على اإلبح

  .2الممنوح له

  :3تتمثل فيما يلي" إثبات رقابة الجودة " والمظاهر التي تدل على قيام رقابة الجودة 

  .إقرار الممنوح له بحق المانح في التحكم في الجودة 1-

ة معينة قدمها موافقة الممنوح له على مستوى الجودة المقررة من المانح، وذلك بمناسبة وصف 2-

  .المانح أو بموافقته على العينات التي قدمها الممنوح له

  .حق المانح في تفقد أماكن الممنوح له لمعاينة طرق التصنيع 3-

  .توفير الممنوح له عينات من المنتج بصفة دورية كل ستة أشهر أو عند طلب المانح 4-

سـتخدام العالمـة   الدعاية وكذلك طريقة موافقة المانح على طريقة الممنوح له في التغليف، ا 5-

  .التجارية

                                                 
مـن  ) 241(انظر نص المادة . 241+240. ص .مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري: راهيمالنجار، محمد محسن اب. د 1

  .قانون التجارة المصري
 .101. ص. مرجع سابق: جابر، عبد الرؤوف. د 2
 .244. ص.مرجع سابق: النجار، محمد محسن ابراهيم. د 3
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  المبحث الثاني

  ء عقد الفرنشايزقضاان

انقضاء المدة المحددة في العقد، أو بفسخ العقد أو :ينتهي عقد الفرنشايز بعدة صور منها

  .الغائه أو إبطاله، ويترتب على ذلك نتائج هامة

ء عقد قضاأسباب ان: ولعليه سيتم دراسة هذا المبحث في مطلبين اساسيين، األ

  .اآلثار المترتبة على انتهاء مدة عقد الفرنشايز: الفرنشايز، الثاني

  أسباب انتهاء عقد الفرنشايز : المطلب األول

ود عموما، فينقضي بالفسخ نتيجة سباب ذاتها التي تنتهي بها العقالفرنشايز باألينتهي عقد 

ثناء التنفيذ ظروف يتوافر أذا طرأ إالستحالة تنفيذه و أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، أخالل إل

ذا تضمن إحدهما مستحيال، كذلك أو ألها شروط القوة القاهرة بما يجعل تنفيذ التزامات الطرفين 

ـ   ن إالعقد شرطا فاسخا، وباعتبار عقد الفرنشايز من العقود القائمة على االعتبار الشخصـي، ف

أو فقدانـه  فالسـه  إو أحد الطرفين أالعقد، ويكون ذلك بوفاة  نهاءإلى إانهيار هذا االعتبار يؤدي 

و نقصها، كذلك ينتهي هذا العقد نتيجة لظروف تتعلق بنشاط مؤسسة المانح، مثل تغيـر  أهلية األ

  .1طبيعة النشاط

جل المحدد، كذلك قد يحدث أن يكون العقـد غيـر   ينتهي عقد الفرنشايز بانتهاء األ كذلك

  .نهائه بشروط معينةإز لكل من طرفيه طلب محدد المدة ومن ثم يجو

  .دراسة بعض هذه الحاالت المطلب سيتم في هذا

  انتهاء عقد الفرنشايز بانتهاء المدة المحددة : ولألالفرع ا

قد ينتهي بانتهاء مدته، وذلك مـا  فالقاعدة أن هذا الع، إذا كان عقد الفرنشايز محدد المدة"

في حالة الرغبة في تجديد العقد، أو ضرورة االخطـار   لم يتفق الطرفان على ضرورة االخطار

                                                 
 .34.ص.مرجع سابق: الكندري، محمود احمد. د 1
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في حالة إبداء الرغبة بعدم تجديد العقد في الحالة التي يتجدد فيها العقد تلقائيـاً بانتهـاء مدتـه،    

  .1"فيكون االخطار في هذه الحالة بعدم الرغبة في تجديد العقد

مار الماركـات والشـعار   سـتث اوالتي يتم من خاللها  ،حدد المهلة في عقد الفرنشايزتُو

وتحديد هذه المهلة ضروري لتبيان المدى المعطى لالستثمار، وما هي الشروط . وسِّرية المعرفة

ِإلى مهلة في العقد المقترح يعتبر َأساسـياً ويجـب    فاإلشارةالواجب توافرها لتجديد هذه المهلة، 

موافقة َأو برفضه، وهذا اَألمر يدخل تقديمها ِإلى الممنوح له ليكون على بينة من اتخاذه القرار بال

في جملة المعلومات الواجب تقديمها قبل توقيع العقد، فالمستندات يجب َأن تتضمن جملـة مـن   

  .2المعلومات التي سبق اِإلشارة ِإليها

ِإذن يتم االتفاق على المهلة المقترحة الستثمار العقد، لكن ذلك ال يمنع بِإمكانية التعاقـد  

  . بدون تحديد مهلة معينةعلى الفرنشايز 

هذا وتجدر اِإلشارة ِإلى َأن التشريع اَألوروبي َأو الفرنسي لم يتضمنا نصاً يحـدد مـدة   

فرز العمل تحديداً عرفياً للمدة يدور بين سنة وخمس سنوات، بحيث تكـون حريـة   أالعقد، وقد 

  .3األطراف مطلقة في تحديد المدة وتجديدها

م حقاً للمتعاقدين في طلب ِإنهـاء العقـد، َأو التعـديل فـي     َأما المشرع المصري فقد َأقا

شروطه في مدة زمنية معينة، بحيث يكون لَألطراف حرية االتفاق على تحديد المـدة الزمنيـة   

من قانون التجارة المصري، فيقع االنتهاء بمـرور خمـس   ) 86(لالنتهاء َأو ينطبق نص المادة 

حين يطلب : اَألولى: هذا يقوم الحق في اِإلنهاء بصورتينسنوات ِإذا طلب َأحد المتعاقدين ذلك، ب

فالدرجـة اَألولـى تعطـي    . حين تحين مدة اِإلنهاء المتفـق عليهـا  : َأحد اَألطراف ذلك، الثانية

المتعاقدين حق ِإعادة النظر في التعاقد، بينما تعبر الثانية عن لحظة االنتهاء المتفق عليها، والتي 

                                                 
  .36.ص. المرجع السابق:مود احمدالكندري، مح. د:نقال عن 1
  36.ص. المرجع السابق:الكندري، محمود احمد. د 2
  .145.ص.مجلة سابقة: الميان، وحيدة 3



 112

في حالة غياب االتفاق، معتمداً على افتراض الرغبة في التجديد بحسبان  لم يتول القانون تحديدها

  .1سنوات المحددة في القانونالَأن لكل طرف حق طلب اِإلنهاء بمرور خمس 

وفيما يتعلق بتجديد العقد، فال يتم تجديد العقد بصورة ِإلزامية وتلقائيـة، ِإال إذا توافـق   

لعقد، مما يستوجب تفصيل موضوع التجديد بشكل واضـح  الفريقان على ذلك مسبقاً لدى ِإبرام ا

  .2عند الصياغة

وتبدو َأهمية التجديد في َأنه يحقق نوع من المصلحة المشتركة بين المانح والممنوح لـه،  

ِإذ يضمن المانح استمرار استغالل الفرنشايز في ِإقليم الممنوح له، مما يـؤمن اسـتمرار تـدفق    

  .ح له استمرار وجوده واستكمال نجاحاَألرباح، بينما يضمن الممنو

هذا ويكون للممنوح له الحق بالمطالبة بالتعويض عما َأصابه من َأضـرار، ِإذا رفـض   

 –ِإذا تم االتفاق على التجديد صراحةً في العقد  –المانح تجديد مدة العقد بعد انتهاء مدته اَألصلية 

ظاهر في ِإنتاج وتوزيع سـلع المـانح َأو فـي    ِإذا َأثبت الممنوح له َأن نشاطه قد َأدى ِإلى نجاح 

ِإذا كان عقد الفرنشايز غير محدد المدة، فالقاعدة َأنه يجوز َألي من طرفيه ِإنهـاء  ."زيادة عمالئه

هذا العقد في َأي وقت يشاء، ذلك حتى ال يتم تأبيد هذا العقد، ِإال َأن كال الطرفين في هذا العقـد  

اآلخر في العقد، برغبته في انهاء هـذا العقـد بوقـت كـاف     ملتزم بَأن يقوم بِإخطار الطرف 

ومناسب، والحكمة من هذا اِإلخطار تكمن في ِإعطاء الطرف اآلخر في العقد فرصـة ترتيـب   

التزاماته وتدبير َأوجه نَشاطه في الفترة الالحقة ِإلنهاء العقد، كَي ال ُيؤخذ علـى ِحـين غـرة،    

  . 3"ثمارات كَبيرة في هذا العقدخصوصاً ِإذا كَان اَألخير قد َوضع است

                                                 
  .306.ص.مرجع سابق: عقد االمتياز التجاري: النجار، محمد محسن. د 1
وتنتهـي  ........ ت تبدأ مـن سنوا........مدة سريان هذا العقد تكون لمدة:" يفضل ان تكون الصياغة على النحو التالي 2

قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مالم يخطر احد المتعاقدين االخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبـل  ........ في

  ".انتهاء المدة االصلية او المجددة بثالثة اشهر على االقل 
 .35. ص.موقع انترنت سابق: الكندري، محمود احمد. د :نقال عن 3
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وبالطبع َيحق للشخص الُمتضرر الُمطالبة بِالتعويض عن العطل والَضرر الواقـع مـن   

  1.َجراء هذا التوقف

  فَسخ العقد : الفرع الثاني

تنَفيذه بِسبب ِإخالل َأحد الُمتعاقدين مام بل تَو قَنفيذه َأبل تَنتهاء العقد قَا :سخ العقديقصد بف

  .2بالتزامه

نقضاء االلتزامات، وَيترتب عليه عودة الُمتعاقدين ِإلى ما كانـا  ِافَالفسخ سبب من َأسباب 

وَأثر الفسخ كما هو اَألصل، ِإعادة الحال ِإلى ما كانت عليه قبل التعاقد بحيث . 3عليه قَبل التعاقد

ء هـام بالنسـبة   ستثناا، غير َأنه يرد على ذلك 4يسترد البائع المبيع والمشتري الثمن الذي دفعه

نشاء التزامات متجددة، ذلك إلن فسخ هذه العقـود  االتي من شَأنها " عقود المدة "للعقود المستمرة 

  . ال ُيرتب َأثراً رجعياً و يقتصر َأثره على مستقبل االلتزامات التي لم تنفذ

ا فـي ماضـيه   حدثنفساخ في هذه العقود ِإلى مستقبلها تاركاً ما وهكذا َينصرف َأثر اال

  .5ِإلطراف العقد يطالب من تضرر منهم بالتعويض ِإذا رغب

وفسخ العقد يفترض أن المتعاقد الذي ُيطلب الفسخ في مواجهته لم يقم بتنفيـذ التزاماتـه   

خر في هذا التنفيذ عـن  أو تأقل لم يقم بتنفيذها على الوجه المطلوب، أو على األو بعضها، أكلها 

  .6الوقت المحدد

العقد الَحاالت التي َيكون ِفيها للممنوح لـه الَحـق بالفسـخ، وُيمكـن      هذا وقَد يحدد في

تَحديدها ِإذا َأخل المانح عن ُموجباته بِصورة َجسيمة، لَكن َمدى هذا الخطَأ الَجسيم ُيمكن تَحديـده  

                                                 
  .245.ص.مرجع سابق: مغبغب، نعيم. د 1
  .156. ص. غير مذكور سنة النشر. مؤسسة البستاني للطباعة. مصادر االلتزام: العطار، عبد الناصر توفيق. د 2
  .258.ص.1987.الدار الجامعية. النظرية العامة لاللتزامات: الجمال، مصطفى. د 3
من مشروع () من القانون المدني االردني، والمادة ) 248(لمادة من القانون المدني المصري وا) 160(انظر نص المادة  4

  .القانون المدني الفلسطيني
  .486.ص.مرجع سابق: الكيالني، محمد. د 5
  .254.ص.مرجع سابقالجمال، مصطفى، . د 6
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عـن  ِإما من ِخالل العقد نَفسه، بَِحيث ُيدرج في العقد الَحاالت التَي تُعتبر بِمثابة إالخالل الَجسيم 

  .االلتزامات

  :مثال.وِإذا لم ُيدرج ِمثل َهذِه الحاالت، فِإنه ُيمكن الَعودة ِإلى المبادئ العامة

  َعدم َدفع العائدات للمانح : أوالً

  .َحيث َيكون للمانح الحق بالفسخ ِإذا لم يِف الممنوح له بموجباته المالية لصالحه   

  ِإفشاء اَألسرار من ِقبل الممنوح له : ثانياً 

  ِإذا َأصبح الممنوح له غير مليء: الثاًث

ِإذا تعرض الممنوح له لظروف مالية صعبة جداً، فيحق للمانح مطالبته بفسخ العقد كون 

  .الثقة التي منحه ِإياها قد فقدت

  َعدم التقييد برقم اَألعمال المتفق عليه في العقد: رابعاً 

  اِإلخالل بالتزامات التعاقدية : خامساً

لم يقم الممنوح له باإلعالنات الالزمة لصالح شبكة الفرنشايز، فهذا يؤثر سلباً، ِإذا : مثالً

  .1وقد يفتح المجال للمطالبة بِفسخ العقد

  عدم التقييد بالنوعية: سادساً

  إنتهاك حقوق الملكية الفكرية: سابعاً

  تقديم موازنة مغشوشة أو ارتكاب جرم جزئي: ثامناً

  البنود التعسفية : تاسعاًً
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  :1شكل ِإيراد البنود التعسفية سبباً مبرراً لفسخ العقد، ويمكن ِإيراد بعض األمثلةقد 

تنازل الممنوح له للمانح عن الحقوق التي تعود له حسب القوانين واَألنظمة، فِإذا ُأدرج بنـد   1-

  .بِهذا المقتضى يعتبر بِمثابة بنداً تعسفياً يبرر فسخ العقد

ثبات األساسـية،  تعديل قواعد اإل: تعاقدياً، مثالًة اَألنظمة اآلمرة في حال اِإلتفاق على مخالف 2-

ثبات ضي بتقديم هذا اإلثبات في الوقت الذي يقبند يفرض على الممنوح له عبء اإل كما لو ورد

  .من قبل المانح

منح المانح الحق بتعديل كل َأو بعض بنود العقد بصورة منفردة، خصوصاً تلـك المتعلقـة    3-

  .و بتاريخ تسليم السِّلع والخدماتبالثمن َأ

  إبطال العقد : الثالث الفرع

هناك فرق واضح بين إبطال العقد وفسخه، ففي حالة الفسخ يكون العقد قد أبرم بشـكل  

  .صحيح لكن الصعوبات التي حصلت أثناء التنفيذ تحول دون تنفيذه

إلبطـال، إمـا بصـورة    إذا تضمن عيباً أثناء اإلنشاء تجعله قابالً ل حصلأما اإلبطال في

  .مطلقة أو بطالناً نسبياً

  :ويمكن المطالبة بفسخ عقد الفرنشايز في الحاالت التالية

إذا صدر غش من قبل المانح، ولم يتمكن من تبرير األرقام المقدمة، وأخفى عمداً الصـفات   1-

  .غير األكيدة لتوقعاته االستثمارية

على عاتق المانح، كما لو كان األمر يتعلـق بـرقم    اهإذا حصل خطأ في التزام الوسيلة الملق 2-

األعمال السنوية الملحوظ من قبله، وعلى هذا األساس أقدم الممنوح له على اسـتئجار الموقـع   

  .ووظف المستخدمين لديه
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االتفاق على الفرنشايز بدون وجود الشـهرة الالزمـة    حصلفي حال غياب السبب، كما لو  3-

رفة لديه مبدعة وذات خبرة، وال حتى على التعاون الواجب تقديمـه  للمانح، وال وجود لسرية مع

  .للممنوح له

  1.لعدم تحديد أسعار السلع والخدمات، موضوع الفرنشايز 4-

  .لعدم تحديد اإلقليم المقدم من قبل المانح للممنوح له 5-

ـ  21لعدم إعطاء مسبقاً وقبل توقيع العقد بمدة 6-  ي تسـمح لهـذا   يوماً المستندات التفصيلية الت

  .األخير التعهد مع علمه اليقين بكل ما يتعلق بموضوع التعاقد

  اآلثار المترتبة على انتهاء مدة عقد الفرنشايز : المطلب الثاني

عند زوال العقد، يستمر هذا األخير بإحداث تأثيرات فيما يتعلق بحماية المعرفة العمليـة  

إن إفشاء أسرار المانح المهنية يعنـي  . حافظة عليهاوالعالمات الفارقة المنقولة للممنوح له وبالم

  .منافسة قد تُلحق الضرر بشبكة التوزيع كاملةً

لهذا يكون التزام السرية ضرورياً للمحافظة على الماركة والعالمة التجارية ولحمايتهـا،  

لتـزم  يخضع الممنوح له اللتزام كان موجوداً خالل حياة العقد وال يزال حتى بعد زوالـه، في لذا 

  .بعدم المنافسة في الفترة ما بعد التعاقدية

  :وسنناقش في هذا الَمطلب التزامات تُلقى على َعاتق الَممنوح له َبعد انتهاء العقد، وهي 

  رية حافظة على السِّالُم: الفرع األول

زبـائن  الَمنقولة له، فَيجب َأال ُيفشيها ِللغيـر وال ِلل  ئالَمباد لىالَممنوح له ُملزم بِالتكتم ع

وَهكذا . وَيستمر َحتى َبعد َزواله ،هذا اِإللتزام َساري الَمفعول ِخالل َحياة العقد. والِسيما ِللُمنافسين
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َدامت َهذِه الَمعلومات غَيـر   رية، مالسِّرية الَمنقولة للممنوح له سَيجب َأن تَبقى كُل الَمعلومات ا

  .ُمعممة على الناس

  ل عناصر العقد متناع عن استغالاال :الفرع الثاني

ما وفره له العقد من عناصر معنوية،  لممنوح له التوقف عن استعمال كافةيتوجب على ا

وهي العالمات المميزة والمعرفة الفنية والمساعدة، كذلك عليه تسـليم كافـة الوثـائق الماديـة     

عالنيـة  اإل ميزة الشعر والرموز والالفتاتالمرتبطة بهذه العناصر، ويعتبر من قبيل العالمات الم

  1.والكتالوجات

لَكن ِفيما َيتعلق بِالمعرفة الفَنية التي ال ُيمكن نَزعها من ِذهن وَأفكار الَممنوح له نَتيجـة  

التَعامل َمعها ِطيلة فَترة التَعاقد، فَيجب الُرجوع ِإلى البنود التَعاقدية ِللتَأكد ِإذا كَان الُمتعاقدان نَظما 

فـي   يـرد ستعمالها ِلفترة ُمحددة من الزمن، َأما ِإذا لم ِامنوح فَله َعدم هذا األمر، كَما لَو ُمنع الم

العقد َأي ِإشارة ِإلى هذا الَموضوع، فَُيمكن استعمال َهذه التَقنية من ِقبل الَممنوح له وبِـدون ِإذن  

ـ  رت وتـم  الَمانح، َحتى ال َيحق لهذا اَألخير َمنعه من ممارستها، طَالما َأن َهذِه الَمعلومات قد نُش

ِإفشاؤها فال ُيمكن َمنع َأي شَخص من استعمالها، لَكن ال َيجوز للممنوح له ِإيصال هذه الَمعلومات 

  .ِإلى شَخص ثَالث خَارج في التَعاقد

  " نافسةدم الُمَع" عدم ِإنشاء نَشاط ُمشابه: الفرع الثالث

َأو نَشاط ُمشابه ِلنشـاط   قَد َيشمل عقد الفرنشايز َبنداً َيمنع الممنوح له من ِإنشاء ُمؤسسة

ستعمال كُل الَمعلومات بعدم ادى ِإبرام العقد، صرفت لناالمانح الذي كَان ُيمارسه، َأي َأن اإلرادة 

التي َوصلت ِإلى الطَرف اآلخر، وَمنعه من ِإقامة نَشاطاً ُمنافساً في ُرقعة ُجغرافية ُمعينة وفي ُمدة 

  .2َزمنية ُمعينة
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َعـدم َبيـع   (َمرحلة ِخالل حيـاة العقـد   : نافسة َيكون على َمرحلتينِإن االلتزام بِعدم الُم

  .وَمرحلة َبعد زواله كَنتيجة ِلموجب الثقة) ُمنتجات ُمنافسة وَعدم فَتح َمتاجر لَديها الغاية نفسها

وتَجدر الُمالحظة ِإلى َأن االمتناع عن الُمنافسة َيتصف بَأنه ُمؤقت، وهذه الُمـدة َعـادةً   

ورغم ِقصر الُمدة ُيشترط ُحصول الممنوح له على ُمقابل، هذا الُمقابل لَيس ثَمنـاً  1 تكون قَصيرة،

وِإنما ُمقابالً ِلسلوك َسلبي َيتمثل في االمتناع فَهو ال ُيعد تَعويضاً ِإذا لَم َيتولد َعن خَطـَأ، وِإنمـا   

قات التي َيتكبدها الَممنـوح  االمتناع عن الِقيام بِعمل، وتَتكون َعناصر ُمقابل َعدم الُمنافسة من النَف

له َأثناء فَترة َسريان الشَرط، وكَذلك ما َيفقده الَممنوح له من َأرباح كَادت َأن تَتحقق لو َأنه ظَـل  

  .2على رأس تجارته

وتقدير هذِه األرباح أمراً بالغ الصعوبة، إذ يصعب االستناد إلى رقم أعمال الممنوح لـه  

لك ما يكشف عن صعوبة بالغة في تحديد هذا المقابل وإن كان السابق على لحظة انتهاء العقد، ذ

يمكن االعتماد في التقدير إلى متوسط األرباح التي تجنيها المشروعات المماثلة في نفس اإلقلـيم  

  .منضمة إلى شبكات الفرنشايزالغير 

  ات األجل بالغ ذَل الَماستحقاق كُ :الفرع الرابع

ط، تُصبح َجميع الديون ُمستحقة على كُـل مـن المـانح    بانتهاء ُمدة العقد و تَوقف النشا

فَيأخذ كُل شَخص َما له و َيدفع ما َعليه، ففي هذا الوقت َيـتم اسـتعادة الَمخـازن     والممنوح له،

واَألموال وتَتم الُمحاسبة على َجميع الحقوق وااللتزامات وتَنقطع بالتالي كُل الُمهل التـي َجـرى   

  3.ناسب مع ِقيمة الَمواداالتفاق على َدفع َعادل َيت

                                                 
جاءت البنود العقدية المنظمة لشرط عدم المنافسة  Tarte Julieجاء في عقد لشركة تنتج فطائر محالة بالسكر أو مملحة  1

سواء بشكل مباشـر أم غيـر    –ية وأيا كان الباعث فإن الممنوح له يتعهد باأل يمارس عند انتهاء العالقات التعاقد:" كاآلتي

، Tarte Julieكيلومترا من المطاعم والمحالت التي تحمـل الفتـة    50أي نشاط مماثل لنشاط الشبكة وعلى بعد  -مباشر

: نقالً عـن ". ة وذلك بعد انتهاء العقد وذلك لمدة عام اعتباراً من اليوم الذي يتوقف فيه عن ممارسة نشاط الشركة المذكور

  .226. ص. المرجع السابق
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  طوط الهاتف والفاكس واالنترنت يقاف خُِإ :الفرع الخامس

جميع خطوط الهاتف والفاكس واالنترنـت، إذ تعتبـر مـن     توقفعند انتهاء العقد يتم    

الوسائط األساسية لتسهيل المعامالت التجارية، لكن إذا أراد الممنوح له القيام بنشـاط آخـر ال   

  .1.بقاء عليهار مشروعة باسمه الشخصي، فيجوز اإلييعتبر مزاحمة غ

  االلتزام بإرجاع المواد والمخزون  :الفرع السادس

ِعند انتهاء مدة َعقد الفرنشايز تَبرز ِإشكالية تَتمثل في َمصير البضاعة الُمكدسَّة، وهـذه  

بِحيث تتمثـل  . المشكلة تَظهر فقط ِإذا كان َمحل عقد الفرنشايز ُمنتجات َأو َبضائع وليس خدمات

بخاصة ِإذا كانت تَحمـل العالمـة   وهذه المشكلة في ِإمكانية احتفاظ الَممنوح له بهذه البضاعة، 

  .2التجارية للمانح

الفَواتير، طَلبـات  (َيقضي الَمبدأ بِإرجاع الَمواد وَأجهزة َعرض السِّلع واَألوراق التجارية 

  .3.....)البضاعة، ِإيصاالت التَسليم، إلخ

فقد َيتم االتفاق  –درج الَمانح والممنوح له َبنداً في العقد ُيحدد َمصير هذه البضاعة فِإذا أََ

ففي هـذِه الَحالـة ال    –َبينهما على َأن َيسترد المانح هذه البضائع َأو الُمنتجات عند انتهاء العقد 

  .4ئعتوجد أي ُمشكلة، فَيتعين على الممنوح له االلتزام بِرد َهذِه الُمنتجات والَبضا

ولَكن َيثور تَساؤل آخر في هذا الِمضمار فيما ِإذا كان هناك قَيد َزمنـي َيتعـين علـى    

فِإذا ُأدرج بند فـي العقـد   . الممنوح له االلتزام به في تَسويقه وتَصريفه لهذِه الُمنتجات والبضائع

إلى القَيد الَزمني، ِعندها ُيشير ِإلى وضع قيد َزمني فال تَثور َأي ِإشكالية، لَكن ِإذا لَم َيتم اِإلشارة 

تُحتسب الفَترة الَزمنية التي َيتعين على الَممنوح له االلتزام بِها في تَصـريفه ِلهـذه الُمنتجـات    

  .والَبضائع، على َأساس ُمعدالت الَبيع التي كان ُيحققها الممنوح له طَوال َسنوات الترخيص
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م في َهذِه الَحالة الممنوح له بِتصـريف  وفي َحال ِغياب ِإيراد َبند اِإلرجاع في العقد، َيقو

  .1الُمنتجات بِنفسه

  :القانون الواجب التطبيق على النزاع

في عقد الفرنشايز بتحديد القانون الواجـب التطبيـق    ةالمتعاقد األطرافتقوم  أن األصل

 ثار نزاع، وكذلك تعيين القانون التي تحكـم قواعـده   إذاالتي تتبع في حالة ما  اإلجراءاتعلى 

نزاع وهي غالبـا  يجب على الجهة التي تنظر ال األطرافلكن في حال سكوت  موضوع النزاع،

 أن إلـى يشـير   وجد مـا  فإذاتبحث عن قصد المتعاقدين،  أنحكيم الدولية، هيئة من هيئات الت

عنـد  يلجـأ   أن فللقضاء. زاع، فصلت بموجبهناتفقوا ضمنا على قانون معين لحسم ال األطراف

  .2ملزمة له ألنها اإلسنادقواعد  إلىالواجب التطبيق  تعيين القانون

الضـمنية   اإلرادةتستعين عادة بعدة مؤشـرات لمعرفـة    أنلهيئات التحكيم  أنويالحظ 

معرفـة   إلىالضمنية تلك، يصار عندئذ  اإلرادةولكن عندما تتحقق حالة عدم معرفة . لألطراف

وغالبا مـا  . ن القانونين االنكليزي والفرنسيفي كل م قةريالطوتتبع هذه . المفترضة لهم اإلرادة

يسـتعين   أنوفي مثل هذا االفتراض يجـب  . قصدوا تطبيق قانون التحكيم األطراف أنيكتشف 

التجاريـة   واألعـراف العامة في القانون  بالمبادئالمحكم عند اختياره القانون الواجب التطبيق 

  ).الصناعية(والمهنية 

  : انين أجنبية حسب القواعد التاليةوبصورة عامة فإنه قد تطبق قو

  ). االتفاق بين الطرفين(قانون اإلرادة  .1

 . قانون محل ابرام العقد .2

 ). االلتزام(قانون محل تنفيذ العقد  .3

  . قانون القاضي الذي ينظر النزاع .4
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  الخاتمة

تناولت هذه الدراسة بعض الجوانب القانونية لعقد الفرنشـايز، حيـث بينـت أن عقـد     

مريكيـة،  لتي ظهرت في الواليات المتحدة األمن العقود التجارية الدولية الحديثة ا الفرنشايز هو

وما لهذا النشاط من أهمية اقتصادية على صعيد الدول المقدمة لهذا النشاط والدول المتلقية لـه،  

للنهوض بالصناعة وتحقيق التنمية الشاملة، كذلك استعرضت الدراسة صور هـذا العقـد فـي    

  .ليالتطبيق العم

أهمية فـي تحديـد   كما تعرضت الدراسة للطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز لما لذلك من 

ذلك في ضوء االختالفـات الكثيـرة حـول    وحكام والقواعد الواجبة التطبيق على هذا العقد، األ

حكام قانونية خاصة تنظمـه، تضـاربت   أوعدم وجود العقد لحداثة هذا  اًطبيعة هذا العقد، ونظر

ذ ظهر جانب من الفقه يطلق على هذا العقد مصطلح االمتياز التجاري إالفقهية في تسميته اآلراء 

ن أال إلى وجود اختالط بين العقـدين،  إدى أمر الذي عديد من التسميات لهذا العقد، األوظهرت ال

يتمتـع بخصـائص   وذو طبيعة خاصة، ون عقد الفرنشايز عقد قائم بذاته ألى إالدراسة توصلت 

ن عقد االمتياز التجاري وغيره من العقود التقليدية، مما يوجب االعتراف به كعقد قـائم  تميزه ع

  .بذاته له أحكامه الخاصة به

وما مّيز هذا العقد أيضا حقوق وواجبات أطرافه، فحقوق مانح الفرنشايز و التي تشـكل  

مثـل نسـبة مـن    التزاما على الممنوح له تتمثل بدفع مقابل الدخول ومن ثم دفع مقابل دوري ي

جمالي الدخل التي يدفعها الممنوح له مقابل االنتفاع بالعالمة التجارية والمعرفة الفنية الخاصـة  إ

كذلك االلتزام بالتمون الحصـري مـن    ،بالمانح، وااللتزام بالمحافظة على سرية المعرفة الفنية

عن استقالليته والسـماح  عالن المانح من خالل اإل المانح، وااللتزام بالخضوع واالمتثال ألوامر

للمانح بالتفتيش على مؤسسته وااللتزام بإدارة المؤسسـة حسـب النظـام المحـدد، وااللتـزام      

بالتحسينات التي تطرأ، وااللتزام بالتعاون للدفاع عن الحقوق الفكرية وااللتزام بإنشاء عقد تأمين 

لتزام بعـدم تسـويق منتجـات    وتقديم كفالة مصرفية وااللتزام بتسويق منتجات المانح، كذلك اال

  .منافسة، وضرورة المحافظة على جودة المنتج
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التزاما على المانح فتتمثل في االلتزام باإلعالم في الفترة  دأما حقوق الممنوح له التي تع

السابقة للتعاقد، وااللتزام بنقل المساعدة التقنية، كذلك االلتزام بنقل المعرفة الفنية، وااللتزام بنقل 

مات الفارقة، كذلك االلتزام بنقل التحسينات، وااللتزام بالبيع الحصري والتموين الحصري، العال

  .وضرورة االلتزام بالضمان

كما تعرضت الدراسة النتهاء عقد الفرنشايز، واآلثار المترتبة على انتهـاء مـدة عقـد    

  .الفرنشايز والتي تثير عدد من االشكاليات تم تناولها في هذه الدراسة
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  وصياتالت

قانون فلسطيني خاص بعقد الفرنشايز، ونحن في هذا الصدد لدينا العمل على أن يكون هناك  1-

  :بعض االقتراحات آملين من المشرع النظر بها

يكون الثمن النسبي الدوري الواجب الدفع من قبل الممنوح له للمانح يمثـل نسـبة مـن     أن -أ 

  .إجمالي الربح وليس من إجمالي الدخل

زام المانح بتقديم معلومات للممنوح له في الفترة السابقة للتعاقد، على أن يتم تحديد هـذه  إل -ب 

  .المعلومات و ذلك على غرار القانون االمريكي

خير في مشروعه نتيجة لخطأ عويض الممنوح له في حال خسارة األلزام المانح بضرورة تإ -ج 

  .المانح أو بسبب اعطاؤه معلومات او تقديرات خاطئة

منع الممنوح له من القيام بنشاط منافس للنشاط الذي تعاقد بتنفيذه طوال فترة العقد، كـذلك   -د 

  .ال في حال انتهاء المدة المحددةإمنعه من مزاولة أي نشاط مشابه بعد انقضاء مدة العقد 

نذار ضمن مهلـة مقبولـة قبـل    لمدة غير محددة، يقتضي اشتراط اإل اًذا كان العقد مبرمإ -ـه

  .المطالبة بفسخ العقد

ن يتم االتفاق مسبقا في حال انتهاء العقد على مصير المخزون واآلليات التابعة للمؤسسـة،  أ -و 

ن ال يقـل السـعر   أن يكون للمانح حق االفضلية في شراء المؤسسة في حال بيعها على أذلك ب

مخـزون المتبقـي   مـر بالنسـبة لل  ألخر مقدم من الغير، كذلك اآالمقدم من قبله، عن أي سعر 

  .واآلليات

أن يتضمن عقد الفرنشايز كيفية تسوية النزاع ، والجهة التي يتم اللجوء اليه في حالة النزاع   -ز 

  .والقانون الواجب التطبيق 
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أن يتضمن عقد الفرنشايز بنداً يحدد مصير المبالغ التي يدفعها الممنوح له للمانح في بدايـة   -ح

  أو عدمه ، و كذلك تحديد نوع العملة التـي يـتم   اإلبرام، في حالة  التمهيديةمرحلة المفاوضات 

مـن  ، باعتبارها جـزءاً   لألطرافمقدمته  أوكذلك بيان مدى الزامية ديباجة العقد بها الوفاء ، 

  .العقد 

مصطلح عربي لهذا العقد، ونحن في هذا الصدد نقترح تسميته بعقـد اسـتغالل    إيجادالعمل  2-

  .الشهرة التجارية

  



 125

  المراجعالمصادر و قائمة

  المراجع العربية 

  المراجع المتخصصة

 .2001. مكتبة صادر الحقوقية. )موجبات الفرقاء(عقد الفرانشيز : سيبل، جلول

 .2006. منشورات الحلبي الحقوقية. 1.ط. عقد الفرنشايز: مغبغب، نعيم

دار الجامعيـة  .)ل المعارف دراسة في نق( عقد االمتياز التجاري : النجار، محمد محسن إبراهيم

  .2007.الجديدة

  المراجع العامة 

. دار النفـائس .1.ط. دراسات في فقه القانون المدني األردني :أبو البصل، عبد الناصر موسى

1999.  

  .ص. 2002. دار المطبوعات الجامعية. النظرية العامة لاللتزامات :أبو السعود، رمضان

مـابين التشـريعين األردنـي والمصـري     (ات االختراع براء: أبو الهيجاء، رأفت صالح أحمد

  . 2006. عالم الكتاب الحديث. جدارا للكتاب العالمي. 1.ط )واالتفاقات الدولية

غيـر مـذكور دار   .1.ط. شرح مشروع القانون المدني الفلسـطيني : أبو ملوح، موسى سلمان

  .2004-2003. النشر

سلسلة العقود التجاريـة  . 2. ج. 1.ط). ا وقضاءفقه(عقد نقل التكنولوجيا : براهيم سيداحمد، إ

  .2004. المكتب الجامعي الحديث. المسماة

. غيـر مـذكور دار النشـر   . .2ط. 2.ج. النظرية العامة لاللتزام: األهواني، حسام الدين كامل

1995.  



 126

نظرية القانون، نظرية (القانون وااللتزام : منصور، محمد حسين. تناغو، سمير عبد السيد، و د

  .1997. دار المطبوعات الجامعية. )أحكام االلتزام ،الحق، نظرية العقد

  .2005. منشورات الحلبي الحقوقية. .1ط.الوجيز في عقود التنمية التقنية :جابر، عبد الرؤوف

  .1987.الدار الجامعية. النظرية العامة لاللتزامات: الجمال، مصطفى

  .1997. ةدار الثقاف .العقود الدولية: جواد، محمد علي

دار الفاروق للنشر والتوزيع،الطبعـة العربيـة   . بيع األسماء والعالمات التجارية: الحداد، عماد

  ..2003. األولى

  . 2006. دار الفكر العربي. عقد االمتياز التجاري: ياسر، سيد: الحديدي

ت معهـد ابحـاث السياسـا   . مراجعة نقدية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني: الحسيني، هبة

  .2003). ماس(االقتصادي الفلسطيني 

  1999.مطبعة الجامعة األردنية. حماية العالمات التجارية: حمدان، ماهر فوزي

  .2005. دار وائل للنشر. 1.ط. شرح قواعد الملكية الفكرية: خاطر، نوري حمد

  .2004دار المجدالوي للنشر، . 1.ط. حقوق الملكية الصناعية: الخولي، سائد أحمد

دار الشـروق للنشـر   . 1.ط.دراسـة مقارنـة  ). مصادر االلتـزام (القانون المدني :ميندواس،أ

  .2004. والتوزيع

المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر    . 1.ط. النظام القانوني للتجارة: دويدار، هاني محمد

  .1997. والتوزيع

  .2000.توزيعدار الثقافة للنشر وال. 1.ط.الملكية الصناعية والتجارية: زين الدين، صالح



 127

دار النهضـة  . )المـوجز فـي النظريـة العامـة لاللتـزام     (مصادر االلتـزام  : سلطان، أنور

  .1983.العربية

لى الدول النامية والمشـروعات  إالضمانات القانونية لنقل الكنولوجيا : نس السيد عطيهأسلمان، 

  . 1996.دار النهضة العربية. التابعة لها

  .2004. معهد االدارة العامة.)اإلعداد والتنفيذ(وض التجاري التفا: السيف، سيف عبد العزيز

  ..1997-1996دار النهضة العربية . محاضرات في العقود الدولية: الشرقاوي، جميل

  .1993.القاهرة. الترخيص باستعمال العالمة التجارية:الصغير، حسام الدين عبد الغني

  دون سنة نشر. الجامعي الحديثالمكتب . حماية حقوق الملكية الفكرية: طلبة، أنور

مركـز الدراسـات العربـي    . 2.ط.العقود الدولية لنقـل الكنولوجيـا  : الطيار، صالح بن بكر

  .1999. االوروبي

دار الحامـد  . 1.ط. )دراسة قانونية مقارنـة (االسم التجاري : العباسي، عز الدين مرزا ناصر

  .2003. للنشر والتوزيع

  .1997.منشأة المعارف. اماتأصول االلتز: جالل علي العدوي،

  .غير مذكور سنة النشر. مؤسسة البستاني للطباعة. مصادر االلتزام: العطار، عبد الناصر توفيق

دار الثقافة للنشـر  . 1.ج. 2.ط .التجاري الوسيط في شرح القانون :العطير، عبد القادر حسين

  .1999. والتوزيع

  .غير مذكور سنة النشر. للنشر والتوزيع دار الثقافة. القانون التجاري: العكيلي، عزيز

. المبادىء القانونية في صياغة عقود التجارة الدوليـة : العوفي، صالح بن عبد اهللا بن عطاف

  .1998. معهد اإلدارة العامة



 128

  .1988. الدار الجامعية. 3. ط. النظرية العامة لاللتزام: فرج، توفيق حسن

  .1996. دار الثقافة. 1.ج. النظرية العامة لاللتزامات :الفضل، منذر

  .2002. منشورات الحلبي الحقوقية. مبادىء القانون التجاري: الفقي، محمد السيد

  .2005.دار الفكر الجامعي .الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء:قزمان، منير

  .1992.دار النهضة العربية. 2. ط. شرح العقود التجارية: القليوبي، سميحة

  .1995. دار الثقافة للنشر والتوزيع. مبادىء القانون التجاري: باسكريم، زهير ع

دار الجيـب ودار  . .2ط. عقود التجارة الدولية في مجال نقـل التكنولوجيـا  : دوالكيالني، محم

  .1995. الفكر العربي

  .1998.غير مذكور دار النشر. القانون التجاري: محرز، أحمد محمد

  .2004. دار الجامعة الجديدة. انونية للملكية الصناعيةالحماية الق: محمدين، جالل وفاء

  .1989. الدار الجامعية. المبادىء العامة في القانون التجاري والبحري: محمدين، جالل وفاء

دار الجامعـة الجديـدة   . فكرة المعرفة الفنية واألساس القانوني لحمايتها: محمدين، جالل وفاء

  .1995. للنشر

  .غير مذكور السنة. غير مذكور دار النشر .ح العقود التجارية والمدنيةشر: مراد، عبد الفتاح

المولى، نداء كـاظم  .1997.دار الثقافة .الموجز في قانون التجارة الدولية: موسى، طالب حسن

  .2003.دار وائل للنشر والتوزيع. 1.ط.اآلثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا: محمد

دار ..1ط. الـوجيز فـي الملكيـة الصـناعية والتجاريـة     :طيـف الناهي، صالح الدين عبد الل

  .1982-1983.الفرقان



 129

. دار الجامعة الجديـدة للنشـر  . التنظيم القانوني لعناصر الملكية الفكرية: النجار، محمد محسن

2005.  

. دار الثقافـة . 1.ط. اإلتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية: النعيمي، سحر رشيد حميد

2004.  

 .1998.دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1.ط. القانون التجاري: ياملكي، أكرم

  المجالت

مجلة قانونية يصدرها ديـوان  : القانون والقضاء. التكييف القانوني لعقد الفرنشايز: ارشيد، النا

  . 2001يونيو . العدد الرابع. فلسطين. وزارة العدل –الفتوى والتشريع 

مجلـة تصـدرها نقابـة    : المحـامون . Franchisingالتجاري  عقد الترخيص. الحكيم، جاك

  .1998. نيسان. العددان الخامس والسادس. دمشق. المحامين السورية

مجلـة  ). نظام امتياز العالمات التجارية ما هو ؟ ومـاذا نتوقـع ؟  : (الفرنشايز: الميان، وحيدة

 ). 2007فبراير .579عدد ( .العربي

  األطروحات الجامعية

). غير منشورة. (2006. "واقع الممارسة في المغرب " عقد االمتياز التجاري : ادلمحمدي، ع

 .المغرب.جامعة محمد الخامس

  الصحف

 . .29)2007كانون الثاني  27/  13448عدد .(القدس . جريدة القدس

  انترنت عربي

Arab Management Association 



 130

http://a2aproduction.com\franchising.as.aspx. 

http://www.abidnet.8m.com. 

http://www.Ahram.org.eg. 

http://www.Alarabiya.net 

http://www.Alghurabi.com 

http://www.Alnazaha.net 

http://www.alwatan.com.sa 

http://www.arablawinfo.com 

http://www.Arablawinfo.com 

http://www.asharqalawsat.com 

http://www.Asharqalawsat.com 

http://www.commerce.gov.as. 

http://www.ecoworld.mag.com 

http://www.Ecoworld.mag.com 

http://www.egyptsons.com 

http://www.Ik.Ahram.org.eg 

http://www.Inciraq.com/Al-Mutama 

http://www.Jcci.org.sa. 

http://www.lac.com.jo/research 1-7.htm 

http://www.lebarmy.gov 

http://www.Nesasy.com 



 131

http://www.sfdegypt.org 

http://www.smallbiz.nsw.gov.an 

http://www.tajeir.com 

http://www.wipo.int 

http://www.Wipo/tm /dam /03 /doc 

http:\\www.Aawsat.com 

http:www.qanoun.com 

  المراجع االجنبية

 انترنت انكليزي

Franchise Direct.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/know-how 

http://www.books.google.com 

http://www.Franchisesolicitors.com.au/glossary.htm 

http://www.gaebler.com 

http://www.rexall.com/about.aspx 

http://www.which franchise.com 

www. en.wikipedia.org/wiki/Hard-Rock-Café-55K. 

www.en.wikipeda.org/wiki hilton_hotels_corporation_38k. 

www.en.wikipedia.org/wiki/Avis-Rent-a-car-system 

www.en.wikipedia.org/wiki/Burger King 

www.en.wikipedia.org/wiki/Euro-NCAP 



 132

www.en.wikipedia.org/wiki/Holiday-Inn-54K 

www.en.wikipedia.org/wiki/McDonalds Corporation. 

www.en.wikipedia.org/wiki/Pizza-delivery-74K. 

www.en.wikipedia.org/wiki/Rexall. 

www.en.wikipedia.org/wiki/sheraton 

www.en.wikipedia.org/wiki/Yoplait-35K. 

www.en.wikipedia.org/wiki/Yves-Rocher 

www.total.com/cn/group/presentation. 

  المراجع الفرنسية

Amiel-Cosme,Laurence:Les Reseaux De Distribution.Librairie Generale  

De Droit Et Jurisprudence, E.J.A.1995. 

Bessis,Philippe:Le Contrat De Franchisage(notions actuelles et apport 

du droit europeen).L.G.D.J.1992.                                           

  انترنت فرنسي

http://contenu.monster.fr/5736-FR-p:6.as 

http://lexilis.free.fr/notesjur/note67.htm 

http://www.franchise-magazine.com/guide/# 5- 

 

 
 
 



An-Najah National University 
Faculty of Graduate Studies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Franchise Contract and Its Consequences 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Du'a Tareq Baker Al-Bishtawi 

 
 
 
 
 
 

Supervised by 
Dr. Gahssan Sharif Khalid 

 
 
 

 
 
 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirment for the Degree 
of Master in Law, Development, Faculty of Graduate Studies, at 
An-Najah National University, Nablus, Palestine. 

2008 



 b

The Franchise Contract and Its Consequences 
By 

Du'a Tareq Baker Al-Bishtawi 
Advisor 

Dr. Gahssan Sharif Khalid 

Abstract 

The franchise contract, as an instrument that helps in economic and 

business development, is of great importance for it contributes to the creation of 

new jobs and development of the local workforce. Further, this contract is of 

great importance for its parties. It helps the franchisor, proprietor of the business, 

to expand his business activity without reducing his capital or borrowing money. 

In fact, he gets additional capital from an outside source –the franchisee who is 

given the right to sell the product or service in a certain area and uses the know-

how and trade name of the franchisor. In this arrangement, the franchisor 

overcomes the complexity of running new outlets whose management requires a 

significant capital. At the same time, he will protect the quality of products or 

services to be produced or provided by the franchisee through a supervising 

system imposed by him, thus preserving reputation of his product or service. 

Another advantage is that the franchisor will get annual payments- known as 

royalties- from the franchisee. The franchisee gains from the arrangement as 

well. He uses the trade name of the franchisor and gets advice about running the 

business and takes advantage of the franchisor's specialized knowledge and 

ability to buy in bulk, thus saving a lot of his time, effort and securing success of 

his business. 



 c

Given the importance of this subject, on the legal and practical levels, the 

researcher investigated the significant role which this type of business plays in 

the Palestinian nascent economy. This study is a serious endeavor to give a clear 

picture about the franchise agreement in the light of the dearth of sources which 

have tackled this type of business. 

This legal study falls into two chapters. Chapter one, divided into two 

sections, provided a definition of the franchise contract from a legal and juristic 

perspective. The researcher also traced the historical development of this type of 

business contract and the laws governing it. The chapter then moved to give 

more definitions pertinent to the franchise contract. In addition to providing 

simple examples to illustrate this contract, the researcher detailed types of this 

contract and the different forms of its management. She also specified the 

characteristics of this contract, its importance and advantages for both sides: the 

franchisor and the franchisee. However, she also highlighted the disadvantages of 

its implementation and tackled its legal nature. And also held a comparison 

between this contract and another four contracts: trade concession contract, 

license contract (using the trade name) the sales representative contract and the 

trade agency contracts. 

In addition, the researcher discussed the opinion which maintains that the 

franchise contract is itself a trade concession. In this respect, the researcher 

explained the areas of differences between them and highlighted the jurists' 

opinions which upholds or supports independence of each of them. The 

researcher herself tilts towards this opinion. The researcher concluded that this 



 d

contract is an independent system and is different from other similar contracts 

and acts. It combines characteristics of numerous contracts and acts but remains 

independent of all of them. It enjoys certain characteristics which necessitate that 

it has its own rules, prescriptions and terms. The researcher also dwelt on the 

nature of the franchise contract by illustrating the particularism of the subject in 

the contract. After briefly giving an explanation of the elements of the contract, 

the chapter ended with a look at its ratification. 

Chapter two was devoted to the consequences of the franchise contract. In 

one section, the researcher dwelt on the obligations of the franchisor and the 

franchisee. In another section, she focused on the reasons for the termination of 

the contract and consequences of its termination. 

In the light of the study findings, the researcher suggests that the 

Palestinian lawmaker enacts a new legislation for the franchise contract that suits 

it, helps in its development and promotes dealing in it. In this regard, the 

researcher has suggested a number of legal texts to govern it. The researcher also 

recommends renaming the franchise contract as the Trade Name Utilization 

Contract. 

 

 

 

  




