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  كر وتقدیرش

الشكر هللا أوًال ، ومن ثمّ إلى أستاذي الفاضل الدكتور فائق الشماع إلشرافه على رسالتي هذه ، ولما 

بداء مالحظاته إلى أْن اكتملت رسالتي  ة صدره وإ خلِص فَقَْد كان لصبره وِسعَ بذله معي من ُجهد مُ

ي لجنة المناقشة وباالتجاه الصحیح ، وفَّقه اهللا وأ مّد في عمره ، كما وأتقدِّم بالشكر والعرفان إلى ُعضوَ

لِهما بمناقشة رسالتي ولما سیكون بمالحظاتهم األثَر الطیِّب في إخراجها بالصورة التي ینبغي أْن  لتفضُّ

  .تكون ، فجزاهم اهللا جمیعًا عنِّي خیر الجزاء 

ة الحقوق على ما أحاطوني به من رعایة كما وأتقّدم بالشكر واالمتنان إلى أساتذتي األف اضل في كلیّ

  .وِعْلم واهتمام خالل دراستي 
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  . . .اإلهـــــــــداء 

  . . .أهدي ثمرة نجاحي 

دا لي طریق الِعلم بعد اهللا ّ   إلى من مه

ال لي الصعاب بدعواتهم الصالحة   إلى من ذّل

  یهإلى من وقفا بجانبي وكان لهما الفضل بعد اهللا فیما وصلت إل

هما ورضاهما   إلى والدّي أمّد اهللا في عمرهما ورزقني برّ

إلى والدتي التي كانت لي كالنّور الذي أهتدي به ، فكانت كالظّل لي ، فهي التي ذرفت 

لى والدي الذي كان لي  الدموع لنجاحي وتعبي ، فأتمنّى أْن أفدیها بكّل حرف كتبته وإ

لي األعلى كالمناره أهتدي به إلى طریق الرِّفعة والتم َث   .یُّز ، فهو مَ

اء وكافَّة أفراد عائلتي    .إلى إخواني األِحبّ
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   آثار عقد الفرنشایز وانقضاؤه

  القضاه" محمدامین" عبداهللا : إعداد الطالب

 فائق الشماع: إشراف األستاذ الدكتور

  اللغة العربیة الملخص 

 على المترتبة باآلثار المتعلقة القانونیة الجوانب أهم تبیان إلى األول شقّها في الدراسة هذه هدفت

   المانح عاتق على تقع لتيا والمعنویة المادیة االلتزامات توضیح خالل من وذلك عقدالفرنشایز،

تتأتّى أهمیة عقد الفرنشایز كنتیجة للنمو االقتصادي والتطور التكنولوجي ووجود وسائل االتصال 

للجانبین  ةیعتبر عقد الفرنشایز من العقود الملزم. الحدیثة باإلضافة إلى وجود حریة التجارة في العالم 

ن التزامات عل والممنوح له ) الفرنشایزور ( العقد وهما المانح  ى طرفيِّ بتعبیر آخر فإّن هذا العقد یتضمّ

  .في هذا المجال فإّن آثار عقد الفرنشایز متعدِّدة بحیث تعتمد على موضوع هذا العقد ) الفرنشایزي ( 

فهو یقدِّم العدید من باإلضافة لما سبق فإّن عقد الفرنشایز یكتسب أهمیة كبیرة في الحیاة التجاریة 

ن العدید من قالمزایا لال تصاد الوطني وخصوصًا في الدول النامیة ، كذلك فإّن عقد الفرنشایز یتضمّ

ه یستطیع أْن یطوِّر تجارته وأْن یصل إلى ) الفرنشایزور ( فیما یتعلَّق بالمانح . الفوائد لطرفیه  فإنّ

یستطیع أْن یوزِّع ) نح الما( األسواق العالمیة دون أْن یكلِّفه ذلك نفقات كبیرة وكذلك فإّن الفرنشایزور 

  .ائعه وخدماته ِوْفَق نظام محدَّدبض
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وذلك من خالل إسم وخبرة المانح ) الممنوح له ( أیضًا فإّن عقد الفرنشایز یقدِّم مزایا للفرنشایزي 

ق فإّن الفرنشایزي ) الفرنشایزور( یحصل على دعم الفرنشایزور ) الممنوح له ( باإلضافة لما َسبَ

أوجه كالتسویق واألمور اإلداریة واألمور الفنیة هذا وعالوة عن أّن الممنوح له بعّدة ) لمانحا(

یكون ) الممنوح له ( یحصل على قروض من العدید من البنوك وأخیرًا فإّن الفرنشایزي ) الفرنشایزي (

  .لدیه الثقة بنجاح مشروعه 

وفي هذا المجال فإّن ) الفرنشایزي  (والممنوح له ) الفرنشایزور ( هذه الدراسة عالجت إلتزامات المانح 

یلتزم بالعدید من االلتزامات والتي یمكن تصنیفها في مجموعتین وهما ) الفرنشایزور (    المانح

ْلَزم  )الفرنشایزور( مادیة فإّن المانح ففیما یتعلَّق بااللتزامات ال .اإللتزامات المادیة واإللتزامات المعنویة  یُ

ا فیما یتعلَّق بااللتزامات المعنویة بتسلیم الوثائق واألثاث ، والتزامه بتقدیم اآلالت والمعّدات والمركبات أمّ

ة ، وكذلك التزامه بتقدیم االستشارات واإلشراف الفنّي والتزامه بمنح حق  فهو یلتزم بنقل المعرفة الفنیّ

  .قوق المعنویةحاستخدام ال

ومنها االلتزامات المالیة وعدم إفشاء ) منوح له الم( عالجت هذه الدراسة أیضًا التزامات الفرنشایزي 

د وعالجت هذه الدراسة كذلك حاالت إنقضاء عقد الفر  نشایز واآلثار األسرار والتقیُّد بالسعر المحدَّ

  .المترتِّبة علیها 

لت هذه الدراسة للعدید من النتائج والتوصیات والتي نرجوا على المشرِّع األردني أْن یأخذها بعین  توصَّ

َق اإلشارة إلیها في هذه الدراسة ر العتباا   .في المستقبل لكي یتالفى النَّقص واالنتقادات التي َسبَ
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                                            Abstract 

The importance of the franchising contract is coming as a consequence 

of the economic growth, the technological development, the modern 

communication methods and the free trade in the world. The franchising 

contract is considered as a bilateral contract. In other terms, this contract 

brings dual obligations to both parties: the franchisor and the franchisee. In 

this sense, the effects of the franchising contract vary depending on the 

subject of the franchising contract.  

In addition, the franchising contract is of a major value in the 

commercial field. Due to its several advantages to the national economy, 

particularly in the developing countries. In this regard, the franchising 

contract presents many benefits to the parties; the franchisor and the 

franchisee. Firstly, the franchisor could develop his trade and get to the 

target markets exclusive of incurring high expenses. Furthermore, the 

franchisor will be capable to distribute the goods or services in an ordered 

precise system.  
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Additionally, the franchise contract provides several interests to the 

franchisee through the name and the experience of the franchisor. 

Moreover, the franchisee is permitted to gain the support from the 

franchisor in different aspects such as; marketing, administrative and 

technical. In addition, the franchisee can be able to attain loans from 

different funding bodies; as well the franchisee is more certain in the 

achievement rate of the project.  

This study addressed the obligations of the franchisor and the 

franchise. In this regard, the franchisor has got many obligations under the 

franchising contract. These obligations could be classified under two 

categories; materialistic and moral obligations. Regarding the materialistic 

obligations; the franchisor has to deliver the documents, equipments, 

machines and supplies. Secondly, the moral obligations include the “know 

how”, technical support and trademarks. 

This study dealt as well the obligations of the franchise such as the 

financial obligations, non-disclosure of secrets. Furthermore, this study 

treated the cases and the effects of the franchising contract expirations.  

This article has come out with many results and recommendations to be taken into 

consideration by the Jordanian legislator to avoid any lacks that have been 

mentioned by this study in the future.
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  األول الفصل

  للدراسة النظري االطار 

  :المقدمة

 كبیرة بأهمیة الفرنشایز عقد یمتاز حیث ، وانقضاءه الفرنشایز عقد آثار موضوع الدراسة تتناول

ة العاملة لألیدي عمل فرص إیجاد خالل من والتجاري اإلقتصادي للنمو بالنسبة جداً   ، وتطویرها الوطنیّ

)  المشروع صاحب( فالمانح ؛ ألطرافه بالنسبة المزایا من العدید حققی العقد هذا فإّن  آخر جانب ومن

ة المعرفة باستغالل الحق)  له الممنوح( اآلخر الطرف منح عند التجاري نشاطه یوّسع  والعالمة الفنیّ

د أْن  وبدون لألسواق الوصول فرصة العقد هذا له یحقق المانح أّن  كما. لمنتجاته التجاریة  أعباءً  یتكبّ

 اإلقتصادیة المشروعات تكامل إلى تؤدي التي اآللیات أهمّ  من یعتبر أیضاً  العقد وهذا. )1( یةمال

 لهذه اإلقتصادیة اإلمكانیات واستغالل عدیدة أسواق لدخول المشروعات هذه لیهاإ تلجأ وطریقة

  )2(. األسواق

                                                             
 2008 ، األولى الطبعة والتوزیع للنشر الثقافة دار)  الفرنشایز(  االمتیازي الترخیص في االستثمار مصطفى، سلیمان حبیب،)1(
  بعدھا وما 37 ص ،
 ، 54 سنة ، القاھرة جامعة ، واالقتصادیة القانونیة للبحوث واالقتصاد القانون مجلة ، التجاري االمتیاز عقد ، علي قاسم،سید)2(

    205 ص ، 1986
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 السلع توزیع خالل من حللمان بالنسبة أخرى مزایا یحقق الفرنشایز فعقد ذلك إلى باإلضافة"       

ل من له تُدفع التي المادیة الفائدة على المانح ویحصل ، ومحدد مقنن بأسلوب والخدمات  له، الممنوح ِقبَ

  . )3( "والبضائع بالمواد لهم الممنوح محالت تزوید خالل من علیه تعود التي األرباح من المانح ویستفید

جِمل أْن  یمكن آخر وبتعبیر لهذا  إلى الفرنشایز عقد من المانح علیها یحصل التي المزایا نُ

سبة.ومزایا معنویة مادیة مزایا: قسمین  جني في الحقّ  المانح یعطي الفرنشایز فعقد الماّدیة للمزایا وبالنّ

ة مبالغ ى ما وهي كبیرة مالیّ ْن .  االمتیاز برسوم تسمّ ق االمتیاز عقد كان وإ  ، الخدمات بصناعة یتعّل

ة تعویضات على یحصل فالمانح   . به الخاص العمل نظام أو التجاریة عالمته استخدام نظیر مالیّ

ا  فرص على الحصول یستطیع الفرنشایز عقد على وبناءاً  فالمانح:  المعنویة للمزایا بالنسبة وأمّ

 عن تنشأ التي التجاریة السمعة فإّن  وكذلك ،  بالنفع علیه تعود متنوعة أعمال مباشرة من تمّكنه متعّددة

 الفرنشایز عقد بأّن  سبق لما نضیف أْن  ویمكن.  باألعمّ و  باألغلب للمانح مالزمة تكون التجاري العمل

مّكن  رأس صرف إلى منه الحاجه دون في األسواق والدخول للتوّسع متسارع بنظام من االندماج المانح یُ

 من تتضح المانح علیها لیحص التي المعنویة المزایا ومن.  القائم المال رأس بتعزیز بل إضافي مال

 فوائد على المانح كذلك ویحصل المباشرین، غیر الموظفین من هائل عدد تحضیر على قدرته خالل

ة   . )4( به الخاّصة الخدمة عالمة أو التجاریة عالمته قیمة ازدیاد نتیجة ومزایا مستمرّ

                                                             
 ، القاھرة جامعة ، الحقوق كلیة ، دكتوراه رسالة ، الفنیة المعرفة نقل في التجاري االمتیاز عقد دور ، سامي یاسر قرني،)3(

 56 ص ، 2005
      

  13 ص ، 2006 سنة ، 1 ط ، الحقوقیة الحلبي منشورات ، المقارن القانون يف دراسة الفرنشایز ، نعیم مغبغب،)4(
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 یعود آخر جانب من بل المانح على رتقتص ال الفرنشایز عقد مزایا أّن  إلى هنا اإلشارة من بدّ  وال        

 المانح اسم من له الممنوح استفادة:  ذلك ومن له الممنوح على والمزایا الفوائد من بالعدید العقد هذا

 تعود التي األخرى الفوائد ومن. مؤكّدة بصورة لمشروعه نجاحاً  یعتبر ما وهو وخبراته التجاریة وعالمته

ه له الممنوح على ة، بأسعار المانح من والبضائع موادال على یحصل أنّ  أّن  إلى باإلضافة تفضیلیّ

ة منها سواء الجوانب من العدید في المانح دعم على یحصل له الممنوح ة أو الفنیّ ة أو اإلداریّ   .التسویقیّ

نها التي والفوائد المزایا خالل ومن تقّدم ما على وبناءً           من العدید فهنالك الفرنشایز عقد یتضمّ

ة لدولا  التي المتّحدة للوالیات بالنسبة األمر وكذلك ، العقد هذا بتنظیم قامت مثل فرنسا األوروبیّ

 األردني التشریع إلى الرجوع ومع ،وبالمقابل تعریفه وتناولت الفرنشایز بعقد خاّصة نصوصاً  وضعت

ن لم القانون هذا أّن  نجد)  األردني التجارة قانون( ق نصوص أي ثنایاه في یتضمّ  رغم العقد، بهذا تتعّل

ته  الدولیة لالتفاقیات الرجوع وكذلك ، العامة والقواعد للمبادىء الرجوع یستوجب مما .الكبرى أهمیّ

  .   وجدت إْن  العقد بهذا المتعلقة

   : الدراسة مشكلة  

ل الهاشمیة األردنیة المملكة في الفرنشایز عقد تواجه التي اإلشكالیة إّن          نظام وجود عدم في تتمّث

 الحقوق ضیاع عنه ینتج مما أطرافه على تترتّب التي واآلثار العقد بهذا الخاصة األحكام یبیّن قانوني

ق فیما خصوصاً  ني لهذا. له بالممنوح یتعّل ها التي اآلثار ببحث سأقوم فإنّ  سواء(  الفرنشایز عقد یرتبّ

ق اإلشكالیات ومن). له الممنوح أو للمانح بالنسبة  المانح قبل من انقضائه حالة في العقد بهذا ةالمتعّل

 مدى وبیان .له الممنوح لدى الموجودة والبضائع للمواد بالنسبة سواء انقضائه على المترتّبة واآلثار
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 توضیح على البحث وسیرتكز له الممنوح من الصادرة األعمال عن الغیر تجاه المانح مسؤولیة انعقاد

ات هذه  . علیها تّبةالمتر  واآلثار اإلشكالیّ

   : الدراسة مشكلة عناصر

ع أغفل هل .1  ؟ الفرنشایز عقد معالجة األردني المشرّ

 ؟ للجانبین ملزماً  عقداً  یعدّ  وبالتالي ألطرافه بالنسبة الفرنشایز عقد على تترتب آثار هناك هل .2

 ؟ انقضائه على المترتبة اآلثار هي وما الفرنشایز عقد ینقضي كیف .3

 المواد وجود من بالرغم العقد انتهاء عند الفرنشایز عقد في لمانحا على مسؤولیة هناك هل .4

 له؟ الممنوح لدى والبضائع

 ؟ له الممنوح على تترتب التي بااللتزامات الفرنشایز عقد في المانح التزام مدى ما .5

  ؟ له الممنوح على فرضها للمانح یمكن التي االلتزامات حجم ما .6

   : الدراسة أهمیة

ه ؛ جداً  كبیرة بأهمیة وانقضائه الفرنشایز عقد ي آثارف البحث یمتاز. 1  یحقق فوائد ومنافع ألنّ

ما ال الوطني لالقتصاد امیة للدول بالنسبة سیّ ویترتب  االقتصادیة، المشروعات تنمیة خالل من وذلك النّ

   . له للممنوح بالنسبة أو للمانح بالنسبة سواء عدیدة علیه فوائد
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ه ،خاصة والعملي القانوني النّطاقین في خاصة همیةأ یكتسب البحث هذا إّن . 2  من یعتبر أنّ

  . الحدیثة الموضوعات

قة قانونیة معلومات البحث هذا یعطي. 3 ین للباحثین -  متعمّ  لعقد الكبیر الدور عن – والمعنیّ

اتجة واآلثار ، الفرنشایز   . عنه النّ

 هذا أطراف حقوق یكفل وبما الفرنشایز بعقد خاص قانون إصدار بضرورة األردني للمشرع التوضیح. 4

   .العقد

 الرجوع خالل من وذلك األردني المشرع أغفله الذي النقص سد في تبرز:  الدراسة هذه أهمیة. 5

  . ذلك األمر اقتضى إذا المقارنة التشریعات ولبعض العامة، والقواعد للمبادئ

  : الدراسة أهداف

 المترتبة باآلثار المتعلقة القانونیة الجوانب أهم یانتب إلى األول شقّها في الدراسة هذه تهدف 

 ، المانح عاتق على تقع التي والمعنویة المادیة االلتزامات توضیح خالل من وذلك الفرنشایز، عقد على

  : للمانح المادیة االلتزامات على األمثلة ومن

 . الفكریة للملكیة الضامنة المستندات عن تنازله .1

 ... والهاتف واألثاث ائقالوث بتسلیم االلتزام .2

  . الفرنشایز بنشاط المتعلقة والمستندات الوثائق بتسلیم االلتزام .3
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  : المعنویة االلتزامات على األمثلة ومن

 . المستخدمة والطرق واألسالیب األعمال سریة بتقدیم االلتزام .1

 . والتدریب باإلعداد التزامه .2

 . له والممنوح المانح بین بالتعاون االلتزام .3

  . له الممنوح بدعم لتزاماال .4

ا  آثار بیان:  منها أمور عدة توضیح إلى یهدف الدراسة موضوع فإّن  الثاني، للشق بالنسبة وأمّ

 الفكریة، الملكیة استثمار عن كالتوقف له والممنوح المانح والتزامات حقوق حیث من العقد مدة انتهاء

  .باالسترجاع التعهد مشابه، نشاط إنشاء وعدم

فَسخ التي الحاالت بیان إلى الدراسة تهدف سبق، لما وباإلضافة  وتؤدي الفرنشایز عقد فیها یُ

  ... العقدیة باإللتزامات اإلخالل له، الممنوح مالئة عدم األسرار، إفشاء:  ومنها النقضائه

  : الدراسة مصطلحات

 له الممنوح هو آخر لشخص بالسماح الفرنشایز مانح بموجبه یلتزم عقد:  الفرنشایز عقد .1

 المعرفة نقل مع ، له المملوكة التجاریة والرموز اإلشارات وجمیع التجاریة العالمة باستخدام
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لِزم آخر جانب ومن ، له والتجاریة الفنیة المساعدات وتقدیم الفنیة  برسوم بالوفاء له الممنوح یُ

  )5(. بالعقد علیها االتفاق تم التي الشهریة واألقساط الفرنشایز شبكة دخول

 أو منتجاً  أو سلعة یملك الفرنشایز بعقد طرفاً  یعتبر الذي الشخص هو) :  المرّخص(  مانحال .2

 ویقوم ، المال من مبلغ على حصوله نظیر استعماله ویرخص معیّن عمل نظام أو خدمة

)  له المرخص( له الممنوح یمارس سوف التي الكیفیة على بالنص األحوال أغلب في المرخص

 . )6( له الممنوح بعمل المانح تحكم عدم بشرط عمله

 مشروع خالل من تشغیله على ویعمل المانح من االمتیاز حق یشتري من وهو:  له المرخص .3

 أو التجاریة العالمة أو ، التجاري االسم لذات استخدامه مع ، الحق هذا تحت جدید محل أو

اه منحه الذي العمل نظام  . )7( المانح إیّ

 یتّخذ أو ، تجاري مشروع منتجات لتمییز شعاراً  یتّخذ رمز أو رةإشا كل:  التجاریة العالمة .4

 . )8(.  المشروع یؤدیها التي للخدمات شعاراً 

 یستعملها ظاهرة إشارة أْي : "  فهي األردني التجاریة العالمات قانون وفق التجاریة العالمة    .5

 أو منتجات أو بضائع عن خدماته أو منتجاته أو بضائعه لتمییز شخص أْي  استعمالها یرید أو

 . "غیره خدمات

                                                             
 والمعرض المؤتمر)  المقارن والقانون السعودي القانون في(  الفرنشایز عقد في التجدید عدم مشكلة ، یاسر السریحي،. د)5(

    1 ص ، 2008 سنة ، للفرنشایز الدولي
  . 66 و 65 ص ، السابق المرجع ، نعیم ، مغبغب ، المعنى ذات في انظر)6(
  . 67 ص ، السابق المرجع ، نعیم ، مغبغب ، المعنى ذات في انظر)7(
  . 16 ص ، 1993 القاھرة ، التجاریة العالمة باستعمال الترخیص حسام، الدین عبدالغني الصغیر،)8(
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 من غیره عن لیمیزه التجاري لمحله التاجر یتخذه الذي االسم ذلك هو:  التجاري االسم .6

 .  األخرى التجاریة المحالت

  : الدراسة حدود

 خالل الممتدة الفترة وهي ، الدراسة هذه إلنجاز ستستغرق التي الزمانیة المدة:  الزمانیة الحدود .1

   2014/2015عام األول الفصل

ق سیتم:  المكاني المحدد .2  ما وحسب ، وانقضائه الفرنشایز عقد آثار إلى الدراسة هذه في التطرّ

  . الهاشمیة األردنیة المملكة نطاق في به معمول هو

  : الدراسة  محددات

ة والعربیة األجنبیة القوانین في البحث:  أوالً    . الفرنشایز عقد المتضمنة والمحلیّ

 البحوث دراسة خالل من انقضائه وحاالت الفرنشایز عقد على المترتّبة اآلثار توضیح  : ثانیاً 

  . موضوع في كل القانوني رأیي ابداء مع والدراسات والمقاالت

 بالتفصیل موضوعها في بها واالستشهاد)  وجدت إْن (  القانونیة النصوص بتحلیل االكتفاء:  ثالثاً 

ق ما وتحدید والتبیین   . وانتهائه آثاره حیث من الفرنشایز بعقد یتعّل
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  : السابقة الدراسات

 منشورة، الماجستیر، رسالة"  وآثاره الفرنشایز عقد) "  2008(  بكر طارق دعاء البشتاوي،   

  . الوطنیة النجاح جامعة

 وطبیعته التاریخي وتطوره العقد بهذا التعریف حیث من الفرنشایز عقد تحدید الدراسة تناولت

  . انتهائه وعلى علیة المترتبة واآلثار الفرنشایز عقد نظام عالجت ثم.  یةالقانون

) للمانح( بالنسبة الفرنشایز عقد أطراف التزامات توضیح إلى یهدف دراستي فموضوع بالمقابل

 توضیح مع الفرنشایز، عقد على المترتبة لآلثار بالنسبة األردني المشرّع موقف ،وبیان)له الممنوح(و

 یستدعي ما وهو الموضوع هذا حول األردني التجارة في قانون صریحة نصوص وجود دمع اشكالیة

ة القواعد إلى الرجوع   . الذكر السابقة الدراسة له تشر لم ما وهو المقارن والفقه العامّ

 السعودي القانون في الفرنشایز عقد في التجدید عدم مشكلة) "  2008( , یاسر السریحي

  .للفرنشایز، رسالة دكتوراة  الدولي والمعرض لمؤتمرا"  المقارن والقانون

  .األخرى العقود وبین بینه ما التفرقة بیان مع الفرنشایز عقد تعریف البحث هذا عالج وقد

)  المرّخص(  المانح حق حیث من الفرنشایز عقد بها ینتهي التي الطرق إلى كذلك البحث هذا وتطرق

ة بطریقة استعماله یتم ال بأْن  الحق ذاه تقیید مع ولكن العقد تجدید عدم في  إلزام خالل من تعسفیّ

 التجدید، عدم عند متعارض سلوك أي عن باالبتعاد كذلك والتزامه ، التجدید عدم عند باإلخطار المانح

ة األصل أّن  إلى البحث هذا ویخلص.  التجدید رفض بتبریر المانح إلزام إمكانیة مدى وأخیراً   حریّ
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 الحق له للممنوح االعتراف مع ولكن المدة انتهاء عند الفرنشایز عقد تجدید في عدم األطراف

  . منه تقصیر دون العقد انتهاء عند بالتعویض

ا ق وبشكل تعالج فسوف لدراستي بالنسبة أمّ  الفرنشایز عقد انقضاء بها یتم التي الحاالت معمّ

 بالتعویض، بالمطالبة له ممنوحال حق معالجة مع فسخه حالة في أو العقد هذا مدة النتهاء سواء

  .الفرنشایز عقد انقضاء على تترتب التي اآلثار وتوضیح
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 الفصل الثاني

  التعریف بعقد الفرنشایز وتمییزه عن غیره من العقود

  :تأصیل تاریخي للموضوع 

دم اتیًا یتطور ویتقو عقد الفرنشایز شكًال من أشكال التعامل التجاري الذي وجد له إطارًا م یعد

انتقل بمفاهیمه وأسسه إلى أوروبا، وهـو وثم قرن، الفي الوالیات المتحدة منذ ما یقارب ثلث  رویزده

  . بقوة اآلن یـدق أبـواب الشـرق األوسط

 واتساعها العالمیة التجارة لمفهوم متطورة و جدیدة تقنیة یعد الفرنشایز لعقد التجاري المفهوم إن

 العالمیة الحرب بعد وتوسعه المفهوم هذا انتشار في األكبر الدور یكیةاألمر  المتحدة للوالیات كان حیث

   )9(.التجاري الفكر من التطور توسع الثانیة ، وهذا

  .أیًضا والقانوني االقتصادي المفهوم یشمل البحث 

كغیره من المفاهیم والنظریات اإلداریة والتسویقیة التي تعتبر أغلبها ذات ظهر هذا النظام لقد و 

عملیة تسویق وتوزیع  خالل هر و ظهكان  أمریكیة، وكان ذلك بعد الحرب األمریكیة، وتحدیداً  نشأة

هي كیفیة  ماكیناتال هذه جه مصنعي ومنتجياحیث كانت المشكلة التي تو ) سنجر(ماكینات الخیاطة 

ا ا ضخمً سوقً  أصبحتأن الوالیات المتحدة األمریكیة بعد انتهاء الحرب األهلیة  تسویقها وخصوصاً 

ا، هذا باإلضافة إلى عدم وجود نظام لالتصاالت في ذلك الوقت فابتدع منتجو ماكینات الخیاطة وواسعً 

  .وعمل صیانة لها وبیعها هذا المفهوم من أجل تعیین أشخاص یقومون بتوزیع الماكینات 

                                                             
  .8+7.ص.2007. دةدار الجامعیة الجدیعقد االمتیاز التجاري،  :النجار، محمد محسن إبراهیم. د  )9( 
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ومنافسة بین كثیر من المنتجین، أخذ  اً وعندما تطورت صناعة السیارات وأصبح هناك إنتاج

وتسویقها وتوفیر  للمستهلكینصحاب مصانع السیارات التفكیر بوسیلة تمكنهم من عرض منتجاتهم أ

حیث ال یستطیع الصانع أن  ،الخدمة والصیانة لها، فما كان لهم من خیار سوى التقاط مفهوم االمتیاز

هوم عن أو ورشة صیانة وخدمة ومعرض في كل والیة أو مدینة، فتطور هذا المف ، یقوم بفتح مصنع

بعمل معارض  وایقوملصنعي السیارات بمنح االمتیاز لبعض التجار في الوالیات األخرى  طریق قیام مُ 

  .)10( وورش لعرض المنتجات تحت إشراف المصنع

غیر قاصر  التوزیعانتشر هذا المفهوم خالل القرن التاسع عشر لیتخطى الحدود وذلك عندما أصبح 

ما یسمى بالسوق العالمي، وقد تطور  ظهرالمنتجات و في  اً ئضعلى السوق المحلي وأصبح هناك فا

 اهاا على السیارات بل تعدولم یصبح قاصرً  هذا المفهوم في العشرینات والثالثینات من القرن العشرین ،

إلى سلع ومنتجات وخدمات أخرى، ناهیك أن الطرف المحلي یعرف السوق المحلي ولكنه بالتأكید ال 

العالمي وظروفه مما یعني أن فرص نجاح المصنع أقل في األسواق البعیدة یعرف شیئا عن السوق 

تلك األسواق وتسویقها أیضا تحت شروط في وكلفتها أكثر، مما حدا بالمصنعین إلى السماح بالتصنیع 

عادة استخدامه من جدید  هما جعلممعینة، وهذا م یقومون بإعادة التركیز على نظام االمتیاز وإ

یقوم بوضع الترتیبات كان مانح االمتیاز قبل تلك الحرب و ب العالمیة الثانیة، خصوصا بعد الحر 

رسال مندوب أو ممثل من طرفه لدى المتلقین وذلك للقیام بالرقابة واإلشراف  بعد  ه، لكننفقاته تحمالً موإ

أو بالتالي ال یتحمل أیة أعباء و ورواتب مندوبیه،  نفقاتتحمل  توقف عنالحرب العالمیة الثانیة 

  . قبلذي التزامات مالیة، وأصبح أكثر حریة من 

                                                             
  .8+7.ص.المرجع السابق :النجار، محمد محسن إبراهیم. د  )10( 
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فتـرة المتقدمین، حیث و  وفي فرنسا، تمیَّز التطور القانوني لعقد الفرنشایز بمروره بعدة مراحل،

  . تتحقق إما بشكل شراكة أو بشكل عقد والممنوح له المانحكانت العالقة بین 

 اً منظم اً عقد لیصبح هأطراف بین العقدي تباطاالر  وأ الشراكة مفهوم من وخرجثم تطور هذا العقد  

 أطرافه بین تعاقدي كنظاماً  اتخذته التي العالمیة الشركات من مجموعةثم ظهرت  الحالیة بصورته

  )11(.  له وممنوح كمانح

حصائیة النتشار الفرنشایز في الوالیات المتحدة األمریكیة، أظهرت النتـائج أن  وفي دراسة ِإ

خبرة في هذا النظام، إذ یـتم افتتـاح محل یعمل الي الرائدة في هذا المجال، وصاحبة الوالیات المتحدة ه

وم عمل، وأن حـوالي  ثمانيبنشاط الفرنشایز كل  على  مفرقمـن مبیعـات سوق ال 41%دقائق في كل یَ

  .)12(مـن ِخـالل الحمـالت الخاضـعة لنظـام الفرنشایز تمصعید الوالیات المتحدة ت

 دوالر ملیار 900 من یقارب بما النظام هذا یسهم حیث وجلي ملموس أثرٌ  شایزالفرن نظامول

في  عقدهذا ال تمنح التي األمریكیة الشركات عدد وأن المتحدة الوالیات في السنوي المحلي الناتج من

 حول مانحة شركة ألف 16 یقارب ما أصل من مانحة شركة آالف خمسةازدیاد وقد قارب عددها ال

  .)13(  العالم

 من التهرب أو لها االقتصادیة األوضاع تحسین من أجل النظام هذا إلى الشركات بعض لجأت وقد

 كبرى لجأت 2008 عام في العالمیة األسواق انهیار و العالمیة األزمة ظل وفي ، المنافسة قوانین

                                                             
  .14. ص. 2001. مكتبة صادر الحقوقیة. عقد الفرنشایز: جلول، سیبل  )11( 
  http://www.Abidnet.com: الموقـع منشاتنا الصغیرة واالمتیاز التجاري: العقاد، عابد عبد اهللا  )12( 
  2008،جامعة النجاح ،رسالة ماجستیر ،قد الفرنشایز واثاره ع،دعاء ،البشتاوي )13( 
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 المنتج على ءلإلبقا آسیا شرق دولمنح عقود الفرنشایز ل إلى المتحدة والوالیات في أوروبا الشركات

  .)14(.  اقتصادها ورفع التجاري االسم وتوسع

 یهدف الفرنشایز لمانحي اتحاد إنشاءب م1971 في الشركات من مجموعة قامت قدأما في فرنسا ف

 وبیان االمتیاز منح عملیة تنظیم ذلك عن نتج وقد أطرافه وتحدید الفرنشایز لعقد أساسي نظام وضع إلى

  . طرافاأل جمیع هذه والتزامات حقوق

 في بالتوسع األمریكیة المتحدة الوالیات قامت وقد الفرنشایز عقد وتوسع تطور فقد لذلك نتیجة

  .أمریكا و أوروبا بین المانحة الشبكات آالف ونشأت بازدیاد التطور هذا وبدأ أوروبا في استثماراتها

 تیجة لألوضاعن م1990 عام في االنتشار عن وتوقف تراجع نوأ ما لبث التوسع هذا ولكن

انتهاًء و  الخلیج حربمرورًا بو  السوفیاتي االتحاد انهیارمن  دًء ب السنة هذه رافقت التي العالمیة ةیالسیاس

 لعدم نظراً  طردضم بتناقص المانحة الشركات وبدأت التوسع أوقفت والتي.  والنفط العمالت أسعارب انهیار

  . االقتصادي األمان

 وبدأت م1973 عام لبنان في الفرنشایز عقد ظهور بدایات نتكا فقد العربیة الدول فيأما 

 مع البدایة وكانت الماضي القرن ثمانینات منتصف في األردن إلى العقد هذا دخل إلى أن باالنتشار

 700 یقارب ما وجدی واآلن وغیرها  adidas و  lives و  mcdonaldsو  KFC  و كوال بیبسي شركات

  . األردن في الفرنشایز لعقد مانحة شركة

                                                             
  16. .ص. مرجع سابق: جلول، سیبل  )14( 
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 التطور رغم تذكر ال تكاد الفرنشایز لعقد المانحة العربیة الشركات فإن اآلخر الجانب على ولكن

 ضعیفة الزالت األخرى العالمیة األسواق مع المنافسة أن إال العربیة والمنتجات األسواق على الملحوظ

  )15( . تطویر إلى وبحاجة

  المبحث األول

  المقصود بعقد الفرنشایز 

مكانیة معرفة المعنى المراد بالمصطلح إل للتعرف على أي نظام قانوني أو طبیعة عقدیة یجب

دراسته وهذا ما سأقوم به في هذا المبحث من التعریف بعقد الفرنشایز ولكي تكون الصورة أوضح 

  .ساقوم في المطلب الثاني بتوضیح خصائص هذا العقد

 

  المطلب األول

  تعریف عقد الفرنشایز

 بین یتم عقد" بأنه الفرنشایز عقد عرف فقد ، الفرنشایز عقدب المقصود تناولت التي التعریفات ددتتع لقد

 استعماله مع معینة لفترة محدد بعمل القیام له للممنوح یسمح بحیث) له الممنوح و المانح( شخصین

 ما كل تقدیمه مع له وحالممن عمل على والرقابة السیطرة له تبقى المانح كما أن ، للمانح التجاري لالسم

 بدفع له الممنوح قیامل نظرًا  ؛ الخ...  والتجاریة الفنیة كالمساعدة بعمله للقیام له للممنوح یلزم

  .)16(. " للمانح المالیة المستحقات

                                                             
 Arab Management الموقع). 2003\10\17/ غیر مذكور العدد .(تنشیط نظم االمتیاز التجاري. القاهرة. جریدة الوفد  )15( 

Association:   
  .وما بعدها 4. ص. سابق موقع انترنت: الكندري، محمود أحمد. د  )16( 
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 و المانح( للجانبین ملزمة عقدیة عالقة" أنه على الفرنشایز عقد عرف فقد آخر جانب من

 السم باالستناد وذلك تدریبه و له للممنوح الفنیة المعرفة بنقل ألولجانب اال یلتزم بحیث)  له الممنوح

  .)17( "الفرنشایز عملیة نتائج له الممنوح تحمل مع للمانح ملكیتها تعود أو إجراءات معروف

 للفرنشایز الفرنسي االتحاد قبل من معالجته تمت الفرنشایز عقد أن إلى كذلك اإلشارة من والبد

بحیث یهدف للتعاون ) مشروع المانح و مشروع الممنوح له ( ،كثرأو أ نبین مشروعیتعاون  :"نهأب

  )18(.  "احتفاظ هذه المشاریع باستقاللیتها

عقد الفرنشایز السیما مع غیاب  توفي هذا المقام وكما سبق القول فقد تعددت التعریفات التي عالج 

حكامه أب طار فقد عالج القضاء الفرنسي مثالً إلالنصوص التشریعیة الناظمة لعقد الفرنشایز وفي هذا ا

و عالمته التجاریة أ یتضمنها عقد الفرنشایز من حیث قیام المانح بوضع اسمه التجاري العناصر التي

جل أ و میزة مكتسبة منأجر أ، ومعرفته الفنیة تحت تصرف الممنوح له بمقابل  ةو الخدمیة أوالصناعیأ

  .)19(ستناد لتقنیات تجاریة یتم ضبطها بصورة دوریة و شكل حصري جباریة مع االإاستغاللها بطریقة 

تحت  Franchisorالعقد الذي بموجبه یضع المانح "لقد عرف القضاء الفرنسي عقد الفرنشایز بَأنه   

اسمه التجاري، باِإلضافة إلى اَألحرف اَألولى والعالمة التجاریة  Franchiseeتصرف الممنوح له 

یة ومحـدّدة، ویجري والمعرفة الفنیة وم رق َأصـّل نتاجها بُط جموعة من السلع َأو الخدمات التي یتم ِإ

                                                             
  . 5. ص. سابقال ، المرجعالكندري، محمود أحمد. د  )17( 
  .وما بعدها 19.ص. 2006. دار الفكر العربي. عقد االمتیاز التجاري: یاسر، سید: الحدیدي. د  )18( 
  ا ـ ھو ما بعد 19المرجع السابق ـ ص ـ : دـ الحدیدي، یاسر سید  )19( 
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استغالل هذه العناصر باتباع طرق فنیة وتجاریة موحدة سبق تجربتها، ویجري اختبارها وضبطها 

شرافه   .)20("باستمرار، وذلك بمعرفة المانح وتحت ِإ

عقد بین طرفین یقوم : " ایز بَأنهالتعریفات السابقة، یمكن تعریف عقد الفرنش خالل من

بمقتضاه أحد طرفیه الذي یطلق علیه مانح االمتیاز بمنح الطرف اآلخر الذي یطلق علیه الممنوح له 

االمتیاز الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة أو المعرفة الفنیة 

تحت العالمة التجاریة التي ینتجها أو یستخدمها مانح إلنتاج السلعة أو توزیع منتجاته أو خدماته 

حصریا في منطقة جغرافیة محددة ولفترة زمنیة محددة مع التزامه  االمتیاز وفقًا لتعلیماته وتحت إشرافه

  ".بتقدیم المساعدة الفنیة ، وذلك مقابل مادي أو الحصول على مزایا أو مصالح اقتصادیة

تصرف الثاني  ول بوضع تحتألبحیث یقوم ا ،والممنوح له  نه عالقة عقدیة بین المانحأي أ

و ة أنتاج سلعإو معرفته الفنیة الخاصة بأكثر من حقوقه المتعلقة بالملكیة الفكریة و الصناعیة أ وأ حق

شرافه ضمن إ خذ بالحسبان لتعلیماته و ألو خدماته تحت عالمته و اسمه التجاریین مع اأتوزیع منتجاته 

  .جر المتفق علیه بمقابل قیام الممنوح له بالوفاء باأل ،مدة محددة منطقة جغرافیة ول

بحیث یكون للمانح السیطرة ) المانح و الممنوح له ( فعقد الفرنشایز یتشكل بین طرفین  أخرىوبعبارة 

ویرتب هذا  ،ن یخاطر برأس ماله أمكانیة للمنوح له إعلى الكیفیة التي یعمل بها الممنوح له مع وجود 

  .التزامات على كال الطرفین العقد

                                                             
  2008،جامعة النجاح ،رسالة ماجستیر ،فرنشایز واثاره عقد ال،دعاء ،البشتاوي)20( 



18 

 

هم العناصر التي یرتكز أن إنه وباالستناد للتعریفات السابقة ذكرها ؛ فأ إلىیف هنا ضن نأكن موی

 ةضافعلیها عقد الفرنشایز تتكون من مانح الفرنشایز و الممنوح له كطرفین في عقد الفرنشایز ؛ باإل

  )21(.فرنشایز و شروط انقضاء هذا العقدلمكاني لعقد المنهما مع وجود التحدید الزماني وا اللتزامات كالً 

                                                             
  5. ص. موقع انترنت سابق: الكندري، محمود أحمد  )21( 
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  المطلب الثاني

  خصائص عقد الفرنشایز

طرافه لذلك فإن أیرتب التزامات على  عقداً  هشایز بالعدید من الخصائص باعتبار یمتاز عقد الفرن

لى عقود ، مع مالحظة أن هذا العقد یشتمل أیضا عالتمیز به سائر تعقد الفرنشایز یتمیز بمـا 

  : یأتيوأهم هذه السمات ما  ، خصائص تمیزه بدوره عن غیره

  :عقد ملزم للجانبین : اوالً 

من العقود التبادلیة  همن المانح و الممنوح له باعتبار  فعقد الفرنشایز یرتب التزامات على كل

ن إف أخرىبعبارة  .ذات الوقت في و المدیونیة  ةبحیث تكون الرابطة مابین الطرفین تقوم على الدائنی

برام عقد الفرنشایز إخر وتترتب هذه االلتزامات منذ سبب التزامات كل طرف هي التزامات الطرف اآل

  .في ذمة كال الطرفین المانح و الممنوح له 

  : ةعقد معاوض: ثانیاً 

" هو ةن كل طرف في عقد الفرنشایز یحصل على عوض نظیر ما یقدمه فعقد المعاوضأل

بنقل  وفي هذا االتجاه فأن المانح یلتزم مثالً . )22("لمتعاقد مقابًال لما َأعطىالعقد الذي یَأخذ فیه ا

المعرفة الفنیه للممنوح له ویحصل على عوض عن ذلك عن طریق قیام الممنوح له بالوفاء بالمقابل 

  .و الخدمي أالمادي 

                                                             
  26ص .1991-1992. غیر مذكور دار النشر. مصادر االلتزام: األهواني، حسام الدین كامل. د  )22( 
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  " :زمني" عقد مستمر : ثالثاً 

طراف بحیث یتم تنفیذ التزامات األ اً وبارز  هاماً  اً عقد الفرنشایز یلعب عامل الزمن دور  ففي

  .بصورة مستمرة و دوریة ) المانح و الممنوح له (

شارة بأن عقد الفرنشایز یتم تنفیذه ضمن مدة محددة لذا فنطاق الزمن لتنفیذ هذا وكما سبق اإل 

ي یكون الزمن العقود الت" ن العقود الزمنیة هيأشارة بوالبد من اإل فیه جداً  ةالعقد یشكل خاصیة هام

  . )23("على تقدیر محل العقد ملحوظٌ  رٌ جوهریًا فیها، بحیث یكون له تأثیعنصرًا 

طرفیه التزامات یستمر تنفیذها فترة  بین تكوِّن شئن ینأن عقد الفرنشایز یستلزم بحكم طبیعته إ

یعتبر من العقود ن عقد الفرنشایز ال ألذا یمكن القول هنا  ،و یتكرر هذا التنفیذ عدة مرات أمن الزمن 

  .التي تنفذ دفعة واحدة  ةالفوری

عّد عقد الفرنشایز عقدًا مستمرًا    . ، بحیث تكون المدة عنصـرًا أساسـیًا فـي إبرامه وتنفیذه"متتابعاً "لذا یُ

  :عقد الفرنشایز یقوم على االعتبار الشخصي : رابعاً 

وم فهذا العقد یق أخرىارة بز بعبرام عقد الفرنشایإن شخصیة المتعاقد تكون محل اعتبار عند إ

 هن استمرار هذه العالقة ما بین طرفیإلذلك ف) المانح و الممنوح له ( هعلى الثقة المتبادلة بین طرفی

فالس و كاإل(خر به ن یخل ویهدر ثقة الطرف اآلأو ما من شأنه أحد الطرفین تتأثر بما قد یطرأ أل

  ).الخ ... الحجر 

نذكر بأن المانح یلتزم بأن ینقل المعرفة الفنیة للممنوح له وهو ن أوفي هذا المجال فال بد 

  .)24(ن تكون هناك عالقة ثقة متبادلة بینهما أمایستدعي 

                                                             
  29.ص. 2004. دار الشروق للنشر والتوزیع. 1.ط.دراسة مقارنة). مصادر االلتزام(القانون المدني : أمین دواس،. د  )23( 
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  :عقد غیر مسمى : خامساً 

 اً تشریعی اً ن هذا العقد لم یخصص له تنظیمأغیر مسمى ال سیما  اً یعتبر عقد الفرنشایز عقد

 ةكن القول في تبریر ذلك بأن عقد الفرنشایز حدیث النشأویم. ردني به من قبل المشرع األ اً خاص

  .نسبیاً 

  :عقد محدد  :سادساً 

بحیث یستطیع كل متعاقد تحدید مقدار  ،نه من العقود المحددة أمن خصائص عقد الفرنشایز 

ومنذ لحظة ) ح له و المانح و الممن( عقد الفرنشایز  طرفين إبرامه ؛ لذلك فإه في العقد من لحظة دائِ أ

ن إف أخرىداء الواجب على كل منهما وبعبارة مقدار األ ، ةالقدرة على معرف ابرام هذا العقد یكون لدیهمإ

برام عقد التأمین فیما إن المؤمن ال یعلم عند إف كعقد التأمین مثالً  احتمالیاً  عقد الفرنشایز ال یعتبر عقداً 

كة التأمین ال تستطیع تحدید التزامها ن شر إخر فآومن جانب  ،ذا كان سیقبض مبلغ التأمین من عدمه إ

  .  برام العقدإبدفع مبلغ التأمین للمؤمن له عند لحظة 

  : تجاریة عقد الفرنشایز: سابعاً 

ن موضوع هذا العقد أتجاریة عقد الفرنشایز یكتسب عقد الفرنشایز الصفة التجاریة السیما 

وقد یكتسب هذا العقد الصفة  ،یة للمانح یتضمن استخدام الممنوح له االسم التجاري و العالمة التجار 

ضفاء الصفة التجاریة لعقد الفرنشایز إویتریب على  ،قام به تاجر لحاجاته التجاریة  إذاالتجاریة 

  :ختصار إنوضحها ب ،خضوعه للقواعد التي تخضع لها العقود التجاریة 

                                                                                                                                                                                          
  11ص.مرجع سابق: النجار، محمد محسن إبراهیم. د  )24( 
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التي تمثل التشدد  ةعد العرفیهم القواأیعتبر التضامن بین المدینین بدین تجاري من : التضامن  -1

لیه التجار في ممارستهم نشاطاتهم إجل دعم االئتمان الذي یحتاج أبدین تجاري من  نعلى المدینی

  .)25(التجاریة 

استطاع الدائن أن  ن تعدد المدینین بدین تجاريأفي الحیاة التجاریة بحیث  والتضامن یكون مفترضاً 

ن یكون من حق أو مطالبتهم جمیعا دون أالدین  مطالبته بكلیرجع على أي واحد من هؤالء المدنین ل

  .)26(و التجرید أن یدفع بالتقسیم أي مدین أ

ذا إلتزام التجاري و نص لكن نفي هذا التضامن یحتاج لذلك اإلأاتفاق  إلىفهذا التضامن ال یحتاج  

تزامات في اإل ةالعام اعدللقو  ثبات وذلك خالفاً ثبات عكسه بكل وسائل اإلإ بالكتابة جائز كان ثابتاً 

  .)27(المدنیة

  عدم جواز نظرة المیسرة وال المهلة القضائیة  -2

التشدید على المدین بدین تجاري وذلك من خالل حرمان هذا  إلىتسعى معظم التشریعات التجاریة 

 أضیق  ضمن ّال إحصول على نظرة میسرة وكذلك عدم حصوله على مهلة قضائیة الالمدین من 

ن التعامالت التجاریة تقضي وفاء إ. عي للسرعة واالئتمان اللذان تحتاجهما الحیاة التجاریة الظروف تد

                                                             
  .72.ص.1989. الدار الجامعیة. العامة في القانون التجاري والبحري ئالمباد: محمدین، جالل وفاء. د  )25( 
. ص.1999.   دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع. 1.ج. 2.ط. يالوسیط فـي شـرح القـانون التجـار : العطیر، عبد القادر حسین. د  )26( 
.44 .  
المدینین معا في التزام تجاري یعدون متضامنین في هـذا :" 1966لسنة ) 12(من قانون التجارة رقم ) 53(تنص المادة   )27( 

  ". االلتزام 
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هدم االئتمان التجاري  إلىنه لم یقم بذلك فهو سیؤدي إجل الوفاء به فأالمدین لدینه التجاري عند حلول 

  .)28(خرین من العدید من الدائنین اآل

  الدعوى عتقصیر مدة عدم سما -3

ت في الحیاة قهمیة البالغة لعنصر الو لأل اریة ونظراً جعقد الفرنشایز الصفة التلن إف ،شرنا أكما سبق و 

مدة  ن یطالب بحقه خاللأجب على الدائن و ة في استقرار المراكز القانونیة التجاریة والرغبة الملّح 

  .   )29() رنشایز والتي من بینها عقد الف( عن العقود التجاریة  أتزامات التي تنشلبالنسبة لإل ةصیر ق

  ثبات القواعد المتعلقة باإل - 4   

وفي هذا االتجاه ، ثبات لتزامات التجاریة جائز بكل طرق اإلثبات للعقود واإلاإل فإن صلمن حیث األ

اة یلسرعة التي تتطلبها الحاالعرف التجاري مراعاة  قد استقرّ ف ، ثبات بالمواد التجاریةبدأ حریة اإلت

بل  .لتزاماإل لتزام تجاري بأي وسیلة وبغض النظر عن قیمةإي أ تثباإز اعلیه جو  التجاریة مما یترتب

للقواعد  ثبات وذلك خالفاً عكسه بكل وسائل اإل إثباتز بالكتابة جا ذا كان ثابتاً إلتزام التجاري اإلإن 

  .                            )30(العامة في االلتزامات المدنیة 

  

                                                             
من  )56(تنص المـادة . 49+50. ص.2002. قیةمنشورات الحلبي الحقو . القانون التجاري ئمباد: الفقي، محمد السید. د  )28( 

  ".ال یحق للمحكمة في المواد التجاریة أن تمنح مهال للوفاء إال في ظروف استثنائیة :" قانون التجارة
في المـواد التجاریـة تسقط  - 1:" من قانون التجارة) 58(تنص المادة . 84. ص. مرجع سابق: العطیر، عبد القادر حسین. د  )29( 

المكتسبة قوة  و یسقط بالتقادم حق االسـتفادة مـن األحكـام - 2.ادم حق االدعاء بمرور عشر سنوات إن لم یعین أجل أقصربالتق
  ". القضیة المقضیة بمرور خمس عشرة سنة 

انون من ق) 51(تنص المادة . 69.ص. العامة في القانون التجاري والبحري ئالمباد: مرجع سابق: محمدین، جالل وفاء. د  )30( 
المشار إلیها  ال یخضع إثبات العقود التجاریة مبدئیا للقواعد الحصریة الموضوعة للعقود المدنیة، فیجوز إثبات العقـود:" التجارة

   ".في األحكام القانونیة الخاصة  بجمیع طرق اإلثبات مع االحتفاظ باإلستثناءات الواردة
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 المبحث الثاني

  بین عقد الفرنشایز وغیره من العقود   التفرقة

له كي ال یكون  ةسأقوم في هذا المبحث بالتفرقة بین عقد الفرنشایز وغیره من العقود المشابه

 .بالتكییف الفعلي لهذا العقد  أطخهناك مجال لل

  

 المطلب األول

  التفرقة بین عقد الفرنشایز وعقد الترخیص 

 أسلوب هو التجاري الترخیص فعقد "الترخیص التجاري  تعریف عقد إلى ال بد من اإلشارة هنا

 حیث أخرى، جهة من لها مرخص ومقاولة جهة من مرخصة مقاولة بین یقوم التجاري النشاط لممارسة

 مع به، الخاصة الفارقة والعالمات الفنیة المعرفة استغالل في الحق له، المرخص بمنح المرخص یقوم

 اتفاق حسب أشكال عدة یتخذ مالي تعویض مقابل في العقد مدة طیلة یةالتقن المساعدات بتقدیم التزامه

 التعاون من جو وفي المستمرة المرخص مراقبة تحت المتعاقدة المقاوالت تطویر بهدف الطرفین،

  )31("واالستقالل

ن ننكر بوجود تشابه بین عقد الفرنشایز وعقد الترخیص باستعمال عالمة تجاریة أیمكن  ال

من الممنوح له بعقد الفرنشایز والمرخص له بعقد  یتعلق باالستقالل القانوني لكلٍ ما فی خصوصاً 

ذا كانت أوجه التشابه  .منهما یعمل لحسابه الخاص ن كل واحدٍ الترخیص باستعمال عالمة تجاریة أل وإ

بین عقد الترخیص وعقد الفرنشایز تتجلى في كون الترخیص في مجال التوزیع یهدف إلى تمكین 
                                                             

 للنشر الثقافة ودار ، والتوزیع للنشر العلمیة الدار ، عمان ، مقارنة سةدرا ، الترخیص عقد )2003( عزیز عالء ، جبوري ) 31(
  20 ، ص والتوزیع
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له من تسویق المنتجات من خالل نظام توزیع معین، ویلزم المرخص بتورید المنتجات خالل  المرخص

  .مدة العقد مع تقدیم جمیع المساعدات الفنیة والتقنیة

عقد الفرنشایز فحول الهدف من العقدین،  ختالف بین العقدین یرتكز أساساً فإن جوهر اإل 

لى تحقیق التكامل بینهما، یهدف إلى وضع إطار اتفاقي للعالمات المستقبلی ة بین المنتج والموزع وإ

لتزام إبین هذین العقدین من خالل  ختالف جلیاً یبدو اإلخر آ من جانبٍ و  ،)32(باعتباره وسیلة للتوزیع

عرفة خیر بنقل الممانح الفرنشایز بالسماح للممنوح له باستخدام العالمة التجاریة للمانح مع التزام هذا األ

ن التزام المرخص في عقد الترخیص باستعمال إبالمقابل ف ،المساعدات الفنیة والتجاریة له تقدیم الفنیة و 

عالمة تجاریة یقتصر على السماح للمرخص له باستعمال عالمته التجاریة وال یلتزم بنقل المعرفة الفنیة 

 .للمرخص له 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .13 ص ،1992 القاهرة العربیة، النهضة دار ،"التجاري االمتیاز عقد" ماجد، عمار  )32( 



26 

 

 المطلب الثاني

  ریةالتجا التفرقة بین عقد الفرنشایز وعقد الوكالة

"  :یختلف عقد الوكالة عن عقد الفرنشایز في العدید من الجوانب فعقد الوكالة التجاریة هو

م الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسـه، في تصرف جائز معلوم على أن یكون هذا یالعقد الذي یق

  .)33("التصرف من األعمال التجاریة

م وكالة بالعقود وعلى أت الوكالة بالعمولة ذا كانإن نرى فیما أولتوضیح هذا االختالف فال بد  

  . )34(: تي النحو اآل

مكن مالحظة ما    : یأتي بالمقارنة مع عقد الفرنشایز، یُ

ختالف بین عقد الوكالة بالعمولة وعقد ن جوهر اإلأعاله یتضح أمن خالل التعریف   -  أ

ن له أي أسمه ولحسابه بإن الممنوح له في عقد الفرنشایز یعمل أالفرنشایز یكمن في 

سمه إن كان یعمل بإ بعكس الوكیل الذي یعمل لحساب الموكل و  ،استقاللیة في عمله 

 یلتزم باتباع تعلیمات الموكل سواًء  ةن الوكیل بالعمولأ إلىضافه هذا باإل ، يالشخص

ن البضائع التي إف ،وبخالف المركز القانوني للممنوح له  خیراً أ. )35(یةلزامو اإلأ ةرشادیاإل

ن إله بل تكون مودعة لدیه ؛ بعبارة أخرى ف ال تعتبر ملكاً  ةعموللحیازة الوكیل لتكون في 

فلس هذا أن إللبضائع تكون ودیعة لدیه بحیث  ةالمركز القانوني للوكیل بالعمولة بالنسب

                                                             
  833وتعدیالته ،المادة  1976لسنة  43القانون المدني االردني ، رقم   )33( 
  21.ص. 2004. دار الثقافة. 1.ط. اإلتجاهات المختلفة في تنظیم الوكالة التجاریة: شید حمیدالنعیمي، سحر ر   )34( 
  108ص. مرجع سابق: مغبغب، نعیم. د  )35( 
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ن یستردها من تفلیسة الوكیل أصل ن یسترد هذه البضائع من حیث األأالوكیل جاز للموكل 

 .)36(و من یملك هذه البضائعن الموكل هأباعتبار 

 ةٍ دائم ن یتولى بصورةٍ أوهو العقد الذي یلتزم بمقتضاه شخص ب : عقد وكالة العقود  - ب

سم ولحساب بإبرام الصفقات إ ، الترویج و التفاوض و  ةمعین وضمن نطاق منطقة نشاطٍ 

  .)37(سم ولحساب الموكلإن تتضمن مهمته تنفیذها بأجر ؛ ویجوز أالموكل بمقابل 

االختالف بین عقد الوكالة للعقود وعقد الفرنشایز ، ذلك  ةهذا التعریف یتضح وبصورة جلی من خالل

نه یخضع للتعلیمات الصادرة من موكله بخالف أإلى  ةضافسم ولحساب الموكل باإلإن الوكیل یعمل بأ

 سمه ولحسابه مع وجود استقاللیته عن المانح في عقدإللممنوح له الذي یعمل ب ةالحال بالنسب

برامه بخالف إبالعقد المكلف ب ن الوكیل بالعقود ال یعتبر طرفاً أشارة كذلك بوالبد من اإل .الفرنشایز

  .)38(سمه ولحسابه الخاص إالممنوح له الذي یبرم التصرف ب

  

  

  

                                                             
  76.ص.مرجع سابق: جلول، سیبل  )36( 
صت المادة هذا و قد ن. 345. ص.1995. دار الثقافة للنشر والتوزیع. القانون التجاري ئمباد: كریم، زهیر عباس. د  )37( 
یفاء الدین و إستیفائه وقبض العین من:" من مجلة األحكام العدلیة على) 1463( جهة  المال الذي قبضه الوكیل بالبیع والشراء وإ

الرسالة أیضًا  الوكالة في حكم الودیعة في یده فادا أتلف بال تعد و ال تقصیر ال یلزم الضمان، والمال الذي في ید الرسوب من جهة
  ". لودیعةفي حكم ا

 الوكیل الذي لم یتلق تعلیمات إال في شأن جزء من العمل یعد مطلق الیـد فـي الجـزء" التجارة من قانون ) 83(نصت المادة  )38( 
  "الباقي
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 الفصل الثالث 

  آثار عقد الفرنشایز بالنسبة للمتعاقدین

، كغیره من العقود، في الفرنشایزد متى استوفى العقد أركانه وشروطه أصبح واجب النفاذ، وعق

بین أطرافه علیه  سوف تترتب آثارٌ طه فو یحًا مستوفیًا لجمیع أركانه وشر حالة خروجه إلى الوجود صح
یثبت حكم العقد في المعقود . 1"على أنه ) 199(في المادة  )40(فقد نص القانون المدني األردني.  )39(

ما لم ینص القانون على غیر  القبض أو أي شيء آخرعلى  علیه وبدله بمجرد انعقاده دون توقفٍ 

لكل و  ، كما"أما حقوق العقد فیجب على كل من الطرفین الوفاء بما أوجبه العقد علیه منهما. 2  .ذلك

وهذا هو موضوع بحثنا في هذا الفصل الذي نبحث فیه اآلثار الناشئة  تترتب علیه، آثارٌ  صحیحٍ  عقدٍ 

ونبین ، ثانیًا الفرنشایزنبین فیه التزامات وحقوق مانح و نقسمه إلى أوًال  ، والذي سوفالفرنشایزعن عقد 

  .الفرنشایزالتزامات وحقوق الممنوح له فیه 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .  franchiseeوالممنوح له االمتیاز أو المتلقي . franchisor أطراف العقد هو مانح االمتیاز أو المؤسس -  39
 . م 1976لسنة ) 43(رقم   - 40
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 المبحث األول

  التزامات المانح في عقد الفرنشایز 

، الذي یمتلك االمتیاز ویرغب في  هو ذلك الشخص، الفرنشایزمانح  سواء أكان طبیعیًا أم معنویًا

اسمه التجاري وعالمته  منحغالله بمقابل، فهو الطرف الذي یلممنوح له في استلسماح ال ثماره عن طریقاست

  .)41(التجاریة ونظام العمل الخاص به إلى المتلقي

 تیازصحیحًا ترتبت آثاره من التزامات وحقوق بین طرفیه، ومانح االم فرنشایزفمتى أبرم عقد ال

التزامات مقابل الحقوق التي یحصل علیها من هذا العقد، ولذلك  التجاري یتحمل فرنشایزفي عقد ال

في التزامات مادیة و في المطلب األول  فسوف نقسم هذه الدراسة إلى التزامات مانح االمتیاز التجاري

 .التزامات معنویةالمطلب الثاني 

  

 المطلب األول

  االلتزامات المادیة 

م بها المانح ، تتناول االلتزامات والواجبات المادیة مادیة یلتز  یترتب على عقد الفرنشایز آثارٌ 

والمقصود هنا بااللتزامات المادیة كل ما هو . جاه الممنوح له في عقد الفرنشایزالملقاة على عاتقه ت

  .محسوس من مساعدات یقدمها بحكم العقد واالتفاق

  

                                                             
، حیث یعرف مانح االمتیاز بأنه صاحب فكرة االنطالق وهو من یعمل على وضع 66مغبغب، نعیم، المرجع السابق، ص  - 41

  . األفكار حیز التنفیذ سواء بالنسبة للخدمات أو التقنیات التي یقدمها 
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  :المانح بتسلیم الوثائق واألثاث  التزام:  ولالفرع األ 

مانح تقدیم كافة الوثائق والكراسات والمواد واألثاث والتجهیزات الالزمة للقیام یتوجب على ال

في تنفیذ هذه االلتزامات تحت طائلة المالحقة القانونیة وحتى  المماطلةبالنشاط ، وال یحق له التلكؤ أو 

  .فسخ العقد وعلیه في سبیل ذلك تقدیم جمیع المعامالت الخاصة بهذا النظام

یضًا بنظام الفرنشایز خاصة فیما یتعلق باألبنیة واأللوان المستعملة ، والیحق أویجب التقید 

للممنوح له بأي حال من األحوال بدون موافقة المانح تغییر األثاث والتجهیزات وتركیب األلوان الداخلیة 

من العالمة  والخارجیة ، وكذلك ال یجوز تغییر اإلعالنات الخارجیة أو تصامیم الواجهات ألنها تعد جزءاً 

ال كان عرضة للمالحقة القانونیة  التجاریة الممنوحة ویلتزم المانح عند تنفیذه لهذا االلتزام بعدم التأخیر وإ

 .)42(أو قد یؤدي مثل هذا التأخیر إلى فسخ العقد من قبل الممنوح له

  

  : والمركبات والمعدات اآلالت بتقدیم المانح التزام: ثاني الفرع ال

 النشاط لممارسة المعدة المنقوالت كل تشمل هي و الصناعیة العدد له الممنوح بتسلیم هنا میلتز  والمانح 

 المراد التجاري النشاط مع وكمیاً  نوعیاً  وكافیة مناسبة تكون أن بشرط المعدات و المركبات و كاآلالت

 .المثلى بالصورة الزبائن یخدم بما وذلك مباشرته

  

                                                             
  . 193غبغب، نعیم، المرجع السابق، ص م - 42
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  : بالتنازل عن مستندات الملكیة الفكریة ومستندات النشاطالتزام المانح : ثالث الفرع ال

التنازل عن المستندات المتعلقة بنشاطه فمن أجل حسن تنفیذ عقد الفرنشایز على المانح تسلیم و 

الممنوح له كافة المستندات المتعلقة بالملكیة الفكریة مما یترتب علیه قدرة الممنوح له على استثمار 

عدة وهذ االلتزام یشكل حمایة قانونیة للممنوح له في  .كل الحقوق المتعلقة به الفرنشایز و استعمال 

وال یستطیع المانح كذلك توزیع السلع أو  له آخر مانح، التفتیش عن  أوجه فال یستطیع المانح كمبدأ

كافة  الخدمات بالمنطقة الجغرافیة التي تم التوافق علیها بعقد الفرنشایز، وأخیرًا للممنوح له مباشرة

الحقوق وفقًا للعقد وبغض النظر إذا كان هذا الحق یتعلق بالماركة أو یتعلق بحق السریة أو حق 

  .المؤلف 

ویمكن أن نضیف إلى ما سبق أن المانح ملزم بالتنازل عن المستندات المتعلقة بنشاطه والوسائل    

من أدوات وآالت وماكینات المادیة التي یتطلبها هذا النشاط أي أن یقوم بوضع كل ما هو ضروري 

  .إلتمام هذا النشاط تحت تصرف الفرنشایزي 

  :االلتزام بنقل الواجهة المرئیة : الفرع الرابع

یقصد بالواجهة المرئیة كل ما یقوم به الفرنشایزر من زینة وواجهات وألوان ودعایة وطریقة 

، وعرض سلعته عن غیرهشاطه عرض وغیر ذلك من المظاهر الخارجیة التي یكون قد اختارها لتمییز ن

حیث تعتبر هذه األلون مسجلة بإسم الفرنشایزر وال یجوز أْن یتم استخدامها بذات الطریقة ویكون 

وسائل  الفرنشایزر ملزمًا بأْن ینقلها للفرنشایزي بالصورة التي وجدت علیها ، كذلك الدعایة التي تتم عبر

نقلها للفرنشایزي بذات العرض الذي تقدم به، مع  یتمیو اإلنترنت أو الراد المیدیا سواء التلفزیون أو
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دعایات شركة : إمكانیة تغییر لغة التواصل فیها لتتناسب مع لغة المجتمع الذي ستعرض به مثال ذلك 

  )43(.كوكاكوال أو بیبسي

  

  : التزام مانح االمتیاز بشروط الحصریة :الفرع الخامس 

تعامل مع الطرف اآلخر، فیعد هذا االلتزام من شرط الحصر هو التزام أحد طرفي العقد بال

لمصلحة الممنوح له االمتیاز، فشرط  فرنشایزااللتزامات التي جرت العادة على أن یتم تضمینها بعقد ال

منوح له االمتیاز وحده باحتكار استغالل النشاط المتعلق مهو الذي یعني الحق المعطى لل )44(الحصریة

لذي قد یكون شارعًا أو حیًا أو مدینة أو جزءًا من إقلیم أو اقلیمًا كامًال أو باالمتیاز في إقلیم معین، وا

قلیمیة ، والذي یتحدد بالنشاط المتعلق باالمتیاز وحده وال دولة ما وهو ما یسمى بشرط الحصریة اإل

یمتد إلى غیره من النشاطات ، وهذا یعني أن للمانح الحق بممارسة نشاطاته األخرى خارج منطقة 

  .  )45(حصریةال

وقد یكون مطلقًا ، فیكون نسبیًا إن احتفظ مانح  فشرط الحصریة اإلقلیمیة قد یكون نسبیاً 

االمتیاز بالحق في ممارسة نشاط االمتیاز في المنطقة الممنوح له االمتیاز بنفسه أو بوساطة أحد 

ر الممنوح له االمتیاز موزعیه، ویكون مطلقا إن كان یمنع على مانح االمتیاز التعاقد لیس فقط مع غی
                                                             

  . 193نعیم مغبغب ص  - 43
، وانظر ایضا كال من العوجي، 106ضا بشرط القصر، رضوان ، فایز نعیم ، المرجع السابق ، ص وهو ما یسمى أی44

والنجار ، محمد محسن ، المرجع . 157، ص ، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنیة  1القانون المدني ، جمصطفى، 
   .   Murray، lain، p.35،  53السابق ، ص 

45 Cheeseman، henry، contemporary business law، usa، upper saddle river، third edition، 
2000، p 556 .   
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بل تورید أي منتج یتعلق باالمتیاز إلى أي شخص آخر غیر الممنوح له االمتیاز، ویكون للممنوح له 

  .قلیماالمتیاز وحده الحق بممارسة النشاط المتعلق باالمتیاز في هذا اإل

یحرص  ، حیث إنه غالبًا مافرنشایزوشرط الحصریة اإلقلیمیة من الشروط التي تالزم عقد ال

على تضمینه مثل هذا الشرط الذي یوفر الحمایة ألطراف العقد، ولكن یجب أن  فرنشایزأطراف عقد ال

  .)46(یكون لهذا الشرط مدة محددة كونه یعتبر قیدًا على الحریة

یكون  فرنشایزولم یوجد نص في القانون، فإن عقد ال فرنشایزفإن لم یرد نص علیه في عقد ال

ط، ولكن ال یكون مانح االمتیاز ملتزمًا بشرط الحصریة في منطقة الممنوح له صحیحًا بدون هذا الشر 

  .  )47(االمتیاز ، لذلك فإن الممنوح له االمتیاز یحرص على إیراد مثل هذا الشرط في العقد

وقد مر القانون الفرنسي بثالث مراحل فیما یتعلق بشرط الحصریة، ففي المرحلة األولى كان 

متناع عن البیع وبالتالي فهو یمنع شرط الحصریة، وقد تطلب ذلك أن م اإلجرّ یون في القان اً هناك نص

، وأن یكون الطالب حسن النیة ، وأن یتم رفض طلب الشراء، وأن یكون هناك  یكون الطلب طبیعیًا

لحصول على المنتجات المطلوبة ، بمعنى عدم وجود مانع مادي أو قانوني ، یمنع من اإمكانیة 

  . )48(ا طلبه من المنتجاتالحصول على م

                                                             
وانظر كال من عمار ، ماجد ، عقد نقل التكنولوجیا ، المرجع السابق . 237الحدیدي ، یاسر ، المرجع السابق ، ص 46

 .  207، وقاسم ، علي سید، المرجع السابق ، ص  3، ص 
  .  64ص جلول، سبیل ، المرجع السابق ، 47
وانظر القرني ، یاسر، المرجع السابق، ص . 199القلیوبي ، سمیحة ، شرح العقود التجاریة، المرجع السابق، ص 48

117  .  
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أما في المرحلة الثانیة فقد أكد على هذه الجریمة المشرع الفرنسي في القانون الجدید، حیث 

وهي أن یكون الطلب طبیعیا، وأن یكون طالب : شروط ةلیها بشكل واضح واشترط لها ثالثنص ع

ن الحالة ي بیّ ذالقانون ال امن هذ) 10(الشراء حسن النیة، وأن یكون الرفض غیر مؤسس على المادة 

  .  )49(التي یجوز فیها للشخص أن یمتنع عن البیع

م جریمة االمتناع عن  1996وأما في المرحلة الثالثة واألخیرة فقد ألغى المشرع الفرنسي عام 

البیع ، وبالتالي أصبح االمتناع عن البیع وخاصة في حالة شرط الحصریة مشروعًا وغیر مخالف 

  .  )50(للقانون

البیع ، لذلك فإن شرط القصر أو  االمتناع عنردني فلم یضع أیة نصوص تجرم ما القانون األأ

 .منهما  كلٍ لللقانون  ال یعد مخالفاً فرنشایز طراف عادة في عقد الالحصریة الذي یورده األ

  

 المطلب الثاني

 التزامات المانح المعنویة 

األسالیب أو الوسائل الحسیة التي تمكن من القیام  إذا كانت االلتزامات في نطاق الفرنشایز تستند إلى

بر أكثر أهمیة التمام هذا بهذا النشاط ، فإن الموجبات غیر المادیة الملقاة على عاتق المانح تعت

للتداول باألفكار واألسالیب واألنشطة التي تم اكتشافها من  جدیدٌ  ، ألن الفرنشایز إنما هو مفهومٌ النشاط

  .ه أن یلتزم بما تتضمنه هذه الموجبات والتي سنبحثها في هذا المطلب قبل الفرنشایز وعلی
                                                             

 .  122القرني ، یاسر ، المرجع السابق ، ص 49
  .  63وانظر جلول، سبیل، المرجع السابق ، ص .  123القرني یاسر، المرجع السابق، ص  50
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 .تزام بنقل المعرفة الفنیة لاال : الفرع األول 

، وبدونه ال یكون هناك  أساسٌي  یعتبر هذا االلتزام من أهم التزامات مانح االمتیاز، فهو التزامٌ 

  . ، كونه هو محل هذا العقد الفرنشایزوجود لعقد 

اكتساب المعرفة والتجربة الفنیة أو الجمع بین المعارف " یف المعرفة الفنیة بأنها ویمكن تعر 

والتجارب الفنیة ذات الصفة السریة الالزمة لوضع تلك المعارف والتجارب موضع التطبیق العملي 

  . )51("بقصد تحقیق أهداف صناعیة

علم وابتكار أفضل الطرق التطبیق العملي لثمرات ال" كما یمكن تعریف المعرفة الفنیة بأنه 

استخدامها في تسییر السفن  إلىفاكتشاف الذرة مثال كان نتیجة بحوث علمیة، أما التوصل  ،الستعمالها

  . )52("فهو تطبیق تكنولوجي

مجموعة المعارف التكنولوجیة النظریة والعملیة ، الصناعیة ، واإلداریة، "وأیضا تعرف بأنها 

لتي تحیط بها المشروعات بشكل سري، وغیر المشغولة بحمایة براءة الجدیدة والقابلة لالنتقال، وا

  . )53("االختراع

  . )know-how)54 وقد عرفت المعرفة الفنیة في األوساط التجاریة تحت اصطالح 

                                                             
  .  70، ص النظام القانوني لعقد االمتیاز التجاري ، القاهرة ، دار الفكر العربي ) 2006(حدیدي، یاسر  - 51
  . 4، ص 1984شفیق، محسن، نقل التنكولوجیا من الناحیة القانونیة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 52
   .  130، ص دار المستقبل العربي  عیسى ، حسام محمد ، نقل التكنولوجیا دراسة في االلیات القانونیة ، القاهرة ،53
54 eckstrom and Lawrence (licensing inforgn and domectis) resived 3 ed، newyork، 1970، 

p 148   
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مجموعة من " : المعرفة الفنیة بأنها 4087/88وعرفت الئحة نظام اللجنة األوروبیة رقم 

براءة اختراع، والمستمدة من خبرة مانح االمتیاز بعد أن قام بتجربتها المعلومات العملیة غیر المحمیة ب

  .  )55("بنفسه، وهذه المعلومات یجب أن تكون سریة، وجدیة، ولها ذاتیة خاصة بها

عبارة عن معلومات فنیة، یمكن تحدید كل منها على ":  اوقد عرفها القضاء األمریكي بأنه

لومات ككل، بعدما یتم الحصول علیها عن طریق التجربة انفراد ، ولكن حینما تستخدم هذه المع

  .)56("والخطأ، فإنها تساعد صاحبها على إنتاج منتجات معینة یتمیز بها صاحبها عن منافسیه

یتبین من هذه التعریفات، بأن المعرفة الفنیة لیست عناصر مادیة أو مستندات فقط ولیست 

  . )57(صر مادیة ومعنویةتعلیمات أو طرق فنیة فحسب، بل تحتوي على عنا

لذلك یتوجب على مانح االمتیاز حتى یقوم بنقل المعرفة الفنیة، أن ینقل له العناصر المادیة، 

الت الالزمة لتجهیز المصنع أو المحل التجاري، حسب ما هو متفق علیه كالمنتجات وقطع الغیار واآل

ونقل  ،التي یجب أن تتوافر فیها بین الطرفین في العقد من حیث زمان ومكان التسلیم والمواصفات

المستندات التي تشمل دراسات الجدوى والخرائط والرسومات والنماذج والتعلیمات التي یستخدمها مانح 

                                                             
  .  158القرني، یاسر ، المرجع السابق ، ص 55
  .  84، ص 1992عمار، ماجد ، عقد االمتیاز التجاري ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، نقالً عن  56
  .  29وأنظر حمادة دیانا ، المرجع السابق ، ص . 148رضوان، فایز، المرجع السابق، ص 57
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لیتمكن الممنوح له االمتیاز من استغالل  ؛ االمتیاز كنسب التركیبات والمذكرات والنصائح العملیة

  . )58(لعقدبالحق المعرفة الفنیة، وهذه تكون في الغالب بشكل م

  : ویشترط بالمعرفة الفنیة أن تكون سریة وجدیدة وقابلة لالنتقال ولها ذاتیة خاصة بها 

تحرص المؤسسات والمشروعات على حمایة المعرفة الفنیة والحفاظ علیها من خطر : السریة . 1

ظام اللجنة األوروبیة إفشائها ألن في كشف سریتها افتقاد لقیمتها االقتصادیة ، وهذا ما أكدته الئحة ن

، فالسریة في  )59()سریة وجوهریة(التي تنص على أن المعرفة الفنیة هي ) 1988/  4087(رقم 

، وعلیه طویالً  المعرفة یكفي أن تواجه من یرید االطالع  علیها صعوبات كثیرة أو یتطلب ذلك وقتاً 

أن تكون سریة بشكل مطلق، بل   یفكر الممنوح له في طلب نقلها بمقابل من مالكها، فال یشترط فیها

یكفي أن تكون سریة بشكل نسبي وخاصة بالنسبة للممنوح له االمتیاز، فقد تكون عناصر المعرفة الفنیة 

یضاحه إوأیا كان األمر فالذي یعنینا . معروفة كل على حدة، ولكن المعرفة النهائیة غیر معروفة وسریة

، وهذا الشرط  )60(حتى یمكن إسباغ الحمایة القانونیة علیهاهو ضرورة توافر السریة في المعرفة الفنیة 

هو الذي یمیز المعرفة الفنیة عن براءة االختراع والذي یلزم للحصول علیها اإلعالن عن االختراع، 

                                                             
والقلیوبي ، / 79وانظر ایضا كال من المولي، نداء ، كاظم، المرجع السابق، ص . 149رضوان ، فایز ، المرجع السابق، ص 58

تنظیم نقل المعرفة النقدیة، المكتب العربي الحدیث ، ، ویحیى ، سعید ، 557سمیحة، الملكیة الصناعیة ، المرجع السابق، ص 
  .97ص 

 . 92یدي، یاسر، المرجع السابق، ص دالح59
  .  133، وانظر أیضا عیسى، حسام محمد ، المرجع السابق ، ص 4النجار ، محمد محسن، المرجع السابق، ص60



38 

 

الشركات تعتبر ما توصلت إلیه معرفة فنیة لحمایتها من الغیر دون اللجوء للحصول  أصبحتلذلك 

  . )61(على براءة اختراع

یحق ألي شخص . أ  :"على أنه  )62(من قانون براءات االختراع األردني) 8(د نصت المادة فق

تحدید   ..... : جراءات التالیةأن یتقدم بطلب لتسجیل اختراع على النموذج المعد لهذه الغایة وفق اإل

  ....." .العناصر التي یرغب في حمایتها شریطة أن تكون واضحة ومدعمة بوصف كامل

تتمتع : "على أنه  )63(من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري) 55(مادة ونصت ال

أن . 1: ليبالحمایة طبقًا ألحكام هذا القانون المعلومات غیر المفصح عنها شریطة أن یتوافر فیها ما ی

ن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوین الذي یضم مفرداتها لیست أتتصف بالسریة ، وذلك ب

  . "...الذي تقع المعلومات في نطاقهعروفة أو غیر متداولة بشكل عام لدى المشتغلین بالفن الصناعي م

النتقال ومحددة بشكل واضح وجلي ال لب أن تكون المعرفة الفنیة قابلة كذلك یج :القابلیة لالنتقال . 2

مال ، التي یمكن تقویمها بیشوبه غموض، فللمعرفة الفنیة قیمة اقتصادیة وتعتبر من الحقوق المالیة ال

ولكي تتمتع هذه المعرفة الفنیة بهذه القیمة فإنها یجب أن تكون قابلة لالستخدام والنقل بین 

فالمعرفة الفنیة إن لم یمكن نقلها فإنها ال تصلح لتكون المحل في عقد االمتیاز التجاري ، المشروعات

                                                             
    .  159القرني ، یاسر ، المرجع السابق ، ص 61
  . م 1999لسنة ) 32(رقم 62
  . م  2002لسنة ) 82(رقم  - 63



39 

 

االمتیاز اإلفادة من المعرفة الفنیة، ویتم نقل  كالمهارات الشخصیة، وانتقالها هو ما یكفل للممنوح له

  . )64(المعرفة الفنیة من خالل الكتابة أو بأي وسیلة أخرى كتدریب موظفي الممنوح له االمتیاز

ویجب تحدید عناصر المعرفة الفنیة التي سوف یتم نقلها من خالل عقد االمتیاز التجاري أو 

، في الفصل األول المتعلق بعقد نقل )65(المصري المالحق المرفقة به، فقد نص قانون التجارة

یجب أن یشتمل العقد على بیان عناصر المعرفة وتوابعها "، على أنه )74/2(التكنولوجیا في المادة 

ویجوز أن یرد ذكر هذا البیان مصحوبًا بدراسات الجدوى والتعلیمات  ،التي تنقل إلى مستورد التكنولوجیا

لي وغیرها من الوثائق سیة والخرائط والصور وبرامج الحاسب اآلوالتصمیمات والرسومات الهند

  ."الموضحة للمعرفة في مالحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءًا منه

همیة بالنسبة للممنوح له ن تكون المعرفة الفنیة جدیدة وعلى قدر من األأیجب : الجدة. 3

مكنه من تلقاء نفسه أو بسهولة االمتیاز ، بحیث تؤدي إلى تطویر نشاطه الصناعي والتجاري، وال ی

لیست ذات أهمیة وبالتالي  له ، فهيبالنسبة أما إذا كانت معلومة  .ویسر الوصول إلى هذه المعرفة

لكون  ىً لیس له معن فرنشایزلیست ذات جدوى ولن تقدم له أي شيء جدید، وعلیه یصبح عقد ال

  . )66(زالمعرفة الفنیة لیست لها قیمة بالنسبة للممنوح له االمتیا

 فعنصر الجدة في المعرفة الفنیة یتمثل في سریة الطرق واألسالیب الفنیة المنقولة وقدرتها على

ن تضیف قیمة جدیدة للمستفید من خالل منحه میزة تنافسیة في مواجهة غیره من أصحاب النشاط أ

                                                             
  .  162القرني، یاسر، المرجع السابق، ص 64
  . م  1999لسنة  17رقم 65
  .  165القرني، یاسر ، المرجع السابق، ص 66
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ه الجدیة للمعرفة الفنیة قق، وبقدر ما تحكبیراً  وجهداً  ال إذا تكبد نفقاٍت إلیها إوهذه المیزة ما كان لیصل 

ومن المتفق علیه أن الوسائل والطرق الفنیة والتجاریة المنقولة . بقدر ما یستفید منها الممنوح له االمتیاز

من خالل المعرفة الفنیة للممنوح له االمتیاز یجب أن تقدم له مزایا وفوائد خاصة به في مجال نشاطه 

هذا الهدف إال إذا كانت جدیدة ال یعلم بها اآلخرون ، ویظهر التجاري وال تحقق هذه المعرفة الفنیة 

  . )67(المستفید فائدة عملیة إلىعنصر الجدة في المعرفة الفنیة عندما یرتب انتقالها 

ختراع، ففي براءة االختراع االفالجدة في مجال المعرفة الفنیة تختلف عنها في مجال براءة 

محیط االختراع، بینما یمكن أن یتوافر عنصر الجدة في المعرفة تقاس الجدة بالمستوى التقني العام في 

  .الفنیة بمجرد استغالل جدید لعناصر معروفة 

ویتم نقل المعرفة الفنیة من خالل ثالث مراحل ، تتمثل المرحلة األولى في الفترة الواقعة بین 

م عملیة النقل من خالل تدریب توقیع عقد االمتیاز التجاري وافتتاح المشروع الممنوح  له االمتیاز، وتت

كمل صورها حسب أموظفي الممنوح له االمتیاز على كیفیة استخدام واستغالل المعرفة الفنیة بأفضل و 

ما یالئم ظروف الممنوح له االمتیاز لیتمكن بالتالي من البدء باالنطالق الستثمار مشروعه، ویوضح 

  . )68(متدربین والمدربینعقد االمتیاز التجاري شروط التدریب ومدته وعدد ال

نقل في أما المرحلة الثانیة والتي تكون بافتتاح مشروع الممنوح له االمتیاز والترویج له، فتتمثل 

  . عالمیة للمشروع في فترة افتتاحه رشادات والتعلیمات المتعلقة بالحملة اإلالمعرفة الفنیة فیها بتقدیم اإل

                                                             
  .  134وانظر عیسى، حسام محمد ، المرجع السابق ، ص . 98ابق ، ص سالفایز نعیم ، المرجع الرضوان،  - 67
 Mendelsohn، martin، how to franchise نقالً عن. 200 مغبغب ، نعیم ، المرجع السابق ، ص68

internationalily، franchise world، London، 1998، p21 . 
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بالعمل في ظل  دئهاح مشروع الممنوح له االمتیاز ، وبأما المرحلة الثالثة والتي تكون بعد افتت

عقد االمتیاز التجاري، فیكون على مانح االمتیاز تزوید الممنوح له االمتیاز بكافة المعلومات الضروریة 

عن األسالیب والطرق الفنیة التي تمثل تلك المعرفة، وقیامه بالتدریب المستمر لموظفي الممنوح له 

  . )69(طلب مانح االمتیاز ذلكعند بشكل دوري أو  االمتیاز سواء أكان

  نیةتقال المساعدة االلتزام  بنقل: الفرع الثاني 

لمساعدة التقنیة أو أنها تأتي ضمن لقد ال یتفق دارسي عقد الفرنشایز على وجود مفهوم محدد 

التي یكون ملزمًا  رشاداتالفنیة  إال أن هناك اختالف بین المفهومین حیث أن اآلراء واإل المعرفة مفهوم

  . تقنیة ال ساعدةمالنما من ضمن إ تجاه الفرنشایزي ال تعتبر من ضمن المعرفة الفنیة و  ربها الفرنشایز 

لدى  ونئح والتدریب التي یتلقاها العاملرشادات والنصامجموع اإل: التقنیة هي والمساعدة

  . )70(الفرنشایزي من قبل الفرنشایزر أو من ینوب عنه ویكون ملزمًا بذلك

نتاج وتحسین مستواه وخفض تكالیفه ویكون الهدف من نقل  المساعدة من أجل التوسع السریع في اإل 

هذه التقنیة سریة یضعها  معقولة وغالبًا ما تكون وبأسعارتاحة مجموعات متزایدة من السلع إ و 

رسال مهندسین إ ملین و تدریب العالالفرنشایزر في حیازة الفرنشایزي وعادة ما تتمثل في تقدیم مستشارین 

  . )71(نتاج شراف على اإلتقدیم نصائح اإلل

                                                             
  .  194وانظر ، مغبغب، نعیم ، المرجع السابق ، ص . 150رضوان ، فایز ، المرجع السابق، ص 69
  . 37جلول، سبیل، مرجع سابق، ص) 70(
 .  109التعاقد وااللتزام بالضمان في عقود نقل التكنولوجیا ، ص سمیحة القلیوبي، تقدیم شروط)  71(
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الفرنشایز ولكن  هطبیعة النشاط الذي یقوم ب بحسبوقد تختلف وسائل نقل المساعدة التقنیة  

  .بها الفرنشایزي لوحده لجدیتها والسریة التي تكتنفها یقومن أما تكون هذه الوسائل ال یستطیع  غالباً 

ن باألمر لیست التقنیة المساعدة تقدیم إن  متطور صناعي بلد من التقنیة المهارة انتقال ألن الهیّ

 حین في لها مستورد لمجتمع بالنسبة جدیدة تعتبر فهي مستوعبة غیر تزال ال تطوراً  أقل بلد إلى

   )72(.معها والتكیف تقبلها على المجتمع هذا وقدرة رهایصدّ  الذي المجتمع في مألوفة أنها

 بها یمر مراحل خالل من للفرنشایزي الفرنشایزر یقدمها التي التقنیة المساعدة متقسی ویمكن 

 االنطالق ومرحلة  التدریب ومرحلة الفرنشایز عقد توقیع قبل ما مرحلة وهي الفرنشایزي استثمار

   . االستثمار في

  : )واالرشاد النصح( التوقیع قبل ما المساعدة: اوالً 

 نشاطه إتمام بغیة الفرنشایزي إلى واإلرشاد بالنصح فرنشایزرال یقوم المرحلة هذه في حیث 

 المعلومات یمتلك الذي وهو العمل بطبیعة الكافیة المعرفة لدیه كونه وهذا. وصحیحة سلیمة بصورة

  . )73(رشادواإل بالنصح میقو  أن الفرنشایز عقد تقدیم أساسیات ومن والقرارات

 الذي للفرنشایزي التقنیة المساعدة من النوع ابهذ للعمل ممتهن كشخص الفرنشایزر ویلتزم 

 وترك فقط النصح سداءإ على یتوقف ال فاألمر الفرنشایزر بنشاط الدرایة لدیه لیس عادة یكون

 الفرنشایزي بالزام ذلك یتعدى قد بل ال، أم واإلرشادات النصائح بهذه للعمل للفرنشایزي الخیار

 المالحقة أو العقد توقیع عدم طائلة تحت مخالفتها یجوز ال التي األساسیة هاتیالتوج بهذه بالتقید

  . العقد لهذا الفسخ أو التوقیع تم ما حال في قانونیاً 
                                                             

  .  38جلول، سبیل، مرجع سابق، ص) 72(
  . 196مغبغب، نعیم، مرجع سابق، ص. د )73(
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 العمل متطلبات لكل وشاملة متواصل وبشكل عملیة أو شفهیة أو خطیة التوجیهات هذه وتكون

   )74( .بالتفصیل

 تحقیق بغیة وذلك الشبكة في معتمدةال الجماعیة السیاسة اتباع على مجبراً  الفرنشایزي ویكون 

   . االستثمار أو المشروع من المشتركة األهداف

 العمل متطلبات الفرنشایزي إعطاء خالل من یكون العقد توقیع قبل واإلرشاد النصح إن

 العمل  وحجم للعمل األفضلو  والموقع التكالیف وعن معها المحلیة األسواق مالئمة ومدى األساسیة

 ضمن العمل مع تتفق محددة استراتیجیات ضمن المستقبلي للعمل الداخلیة السیاسة ضعوو  والعاملین

   . االستثمار هذافي  للدخول مؤهالً  الفرنشایزي لیكون الشبكة

  : والتدریب اإلعداد: ثانیاً 

 األسالیب على وتدریبهم لدیه والعاملین الفرنشایزي بإعداد الفرنشایزر یلتزم المرحلة هذه في 

 الدراسة وهذه اإلنتاجیة الوسائل الستعمال منهجیة دراسة ضمن التدریب یكون حیث اإلنتاجیة، والطرق

 وتتضمن الفرنشایزي ید في وتضعها الصحیح العمل طرق تنقل كونها جداً  هامة اإلرشادیة الكتیبات أو

   )75(. بالتفصیل العمل نظام عن لمعرفته ضروري هو ما كل

 تغییر تم ما إذا أو بالتنفیذ البدء على الالحق باإلعداد أو العقد توقیع قبل سواء اإلعداد ویتم

   . الجدید األسلوب هذا على الفرنشایزي إعداد یتطلب ذلكف بالعمل األسلوب

 التصنیع وأسالیب العمل لهذا الصحیح االتجار طرق على التدریب الفرنشایزر على یتوجبو 

 الغیار معدات من كاف مخزون لدیه یكون وأن ةوالصیان التصلیح بأعمال القیام وكیفیة الصحیحة
                                                             

  . 196مغبغب، نعیم، مرجع سابق، ص. د )74(
  . 197مغبغب، نعیم، مرجع سابق، ص. د )75(
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 ضمن یعد من ال استعمالها أو التجاریة العالمة استثمار حق إعطاء أن حیث الضروریة والتصلیحات

   . للعمل الصحیحة الطریقة هذه ضمن یتم أن یجب ولكن الفرنشایز مفهوم

 بحوزته التي الفنیة معرفةال أسرار كل على الفرنشایزي بتدریب الفرنشایزر یلتزم وباإلجمال 

 عرض أو اإلتصاالت أو البیع طریقة في وتكون المقدمة التقنیة المساعدة خالل من الستعمالها وتأهیله

   .نصائح بشكل تكون قد كما التصنیع طریقة أو التصنیع نماذج أو السلعة

 طریقة منض الصحیح وجهبال بنشاطه القیام الفرنشایزي مقدرة على الفرنشایز نجاح ویكون 

   . علیها التدریب تم التي العمل

  : االستثمار في االنطالق: ثالثاً 

 في الفرنشایزي لمساعدة بوسعه ما بكل العمل الفرنشایزر على یتوجب المرحلة هذه في

 الفرنشایزي أن وحیث غیر المتوقعة والعقبات بالمصاعب ملیئة الفترة هذه تعتبر حیث بنشاطه االنطالق

 والخبرة التقنیة اإلمكانیات جمیع ووضع بمساعدته الفرنشایزر فیلتزم لوحده كلها الكافیة ةالخبر  لدیه لیس

نجاح العقبات هذه تذلیل سبیل في    . المشروع وإ

 والدعم المساندة وكذلك  بالنشاط لالنطالق المساعدة على الفرنشایزي یحصل أن المهم ومن

 حق للفرنشایزي ویعود  يالمؤسس عملالو  لمستمرا االتصال خالل منذلك  ویكون التعاقد فترة طوال

   )76( .الفرنشایزر من محددة بمساعدة الطلب

 العقد یلحظ أن بمعنى وصریح واضح بشكل الموجب هذا تظهر تعاقدیة بنود إیجاد ویتوجب

   .باسمه أو الفرنشایزر قبل من وتقدم الفرنشایزي قبل من تطلب المساعدة هذه بأن

                                                             
  . 200مغبغب، نعیم، مرجع سابق، ص. د )76(
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 بحیث المناسب وقته وفي الفرنشایزي بحاجته كان طالما الدعم هذا یكون أن الضروري ومن

  .   االستثمار هذا إفشال أو به الضرر إلى تؤدي قد والتي تجمعها أو تفاقمها قبل المشاكل تحل

  : بالضمان  فرنشایزالتزام مانح ال: الفرع الثالث 

رفة الفنیة واستعمالها بشكل منوح له اإلفادة من المعملل فرنشایزمن الطبیعي أن یضمن مانح ال

هادئ ومستقر ، ویعتبر هذا االلتزام من االلتزامات المهمة والملقاة على عاتقه والذي بمقتضاه یتمكن 

، فتطبق علیه األحكام القانونیة المتعلقة  )77(الممنوح له االمتیاز من استغالله واستثماره خالل فترة العقد

یضمن البائع عدم " على أنه ) 78(من القانون المدني المصري) 439(بضمان المبیع ، فقد نصت المادة 

التعرض للمشتري في االنتفاع بالمبیع كله أو بعضه سواء أكان التعرض من فعله أم من فعل أجنبي 

یكون له وقت البیع حق على المبیع یحتج به على المشتري ویكون البائع ملزما بالضمان ولو كان 

) 503(، ونصت المادة "بیع إذا كان هذا الحق قد آلت إلیه من البائع نفسهاألجنبي قد ثبت حقه بعد ال

یضمن البائع سالمة المبیع من أي حق للغیر یعترض . 1"من القانون المدني األردني على أنه 

  .المشتري إذا كان سبب االستحقاق سابقا على عقد البیع

، " عن فعله  ئسبب حادث بعد البیع ناش إلىذا استند االستحقاق إ ویضمن البائع أیضاً . 2

یلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في "من القانون المدني الكویتي على أنه ) 481(كما نصت المادة 

" من القانون نفسه على أنه ) 482(ونصت المادة " المبیع كله أو بعضه ولو اتفق على غیر ذلك 

                                                             
  . 395، ص  1980یمان ، شرح القانون المدني ، المجلد األول ، مرقس، سل77
شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة ،القاهرة وانظر ابو السعود ، رمضان ، . 1948لسنة  131رقم  78

 .  328، ص  ،الدار الجامعیة
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أو بعضه من أي شخص یدعي حقًا على المبیع وقت یضمن البائع التعرض للمشتري في المبیع كله 

بعد البیع إذا  أالبیع یحتج به على المشتري، كما یكون ملزمًا بالضمان ولو ادعى المتعرض حقًا نش

یالحظ من النصوص السابقة أنها تتحدث و ، "كان هذا الحق قد آل إلیه من البائع أو كان نتیجة لفعله

ق، والذي یقصد به أن یتم نقل المعرفة الفنیة بكامل عناصرها عن الضمان بعدم التعرض واالستحقا

المادیة والمعنویة دون معارضة من أحد ، لكون عقد االمتیاز التجاري من عقود المعاوضة، فیلتزم 

  .)79(مانح االمتیاز بضمان عدم التعرض المادي والقانوني 

ممنوح له االمتیاز، وهذه هي كما یلتزم مانح االمتیاز بضمان العیوب الخفیة فیما ینقله لل

ن هذا الضمان كضمان مانح االمتیاز بعدم التعرض أالصورة الثانیة من صور الضمان، حیث 

وقد نص .  )80(واالستحقاق ، یجاوز نطاق عقد االمتیاز التجاري إلى كل عقد من عقود المعاوضة

تبر البیع منعقدًا على أساس یع. 1" من القانون المدني على أنه ) 512(المشرع األردني في المادة 

وتسري القواعد العامة بشأن خیار . 2. خلو المبیع من العیوب إال ما جرى العرف على التسامح فیه

على ) 489(ونص القانون المدني الكویتي في المادة " العیب على عقد البیع مع مراعاة األحكام التالیة

إذا كان بالمبیع وقت البیع عیب ینقص من ) 485(مادة یكون البائع ملزما بالضمان وفقًا ألحكام ال"أنه 

قیمته أو من نفعه بحسب الغایة المقصودة منه مستفادة مما هو مبین في العقد أو مما هو ظاهر من 

                                                             
  .  202ع السابق ، ص وانظر مغبغب، نعیم ، المرج.  97المولى ، نداء كاظم ، المرجع السابق ، ص  79
، وانظر كال من العبیدي، علي هادي ، المرجع 622السنهوري ، عبد الرزاق ، المرجع السابق ، الجزء الرابع ، ص 80

 .  13، وقاسم، علي ، المرجع السابق ، ص 203ومغبغب، نعیم ، المرجع السابق ، ص . 149السابق، ص 
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، فیضمن مانح االمتیاز أیة عیوب خفیة تظهر في المعرفة )81(" المبیع أو الغرض الذي أعد له ةطبیع

  . ه االمتیاز نوح لمالفنیة التي ینقلها للم

هذا  لىولكن التساؤل الذي یثار هنا هو كیف نثبت التزام مانح االمتیاز بالضمان؟ لإلجابة ع

ضمان قانوني یرد بنص القانون وال حاجة لألطراف للنص : التساؤل فإننا نقسم الضمان إلى نوعین 

من النص علیه وتوضیحه علیه كشرط في العقد ألنه واجب النفاذ بحكم القانون، وضمان اتفاقي ال بد 

  . )82(بشكل تفصیلي في ملحق العقد أو في العقد نفسه

ن إعفاء مانح االمتیاز إعفاء مانح االمتیاز من الضمان؟ إلكن هل یجوز النص في العقد على 

ق یمن الضمان قد یؤدي إلى عدم إفادة الممنوح له االمتیاز من المعرفة الفنیة، وبالتالي عدم تحق

یراد مثل هذا الشرط في إحق الضرر بالممنوح له االمتیاز، لذلك یعتبر لرام هذا العقد، فیالنتیجة من إب

، وال یؤدي إلى إعفاء مانح االمتیاز من الضمان ، أما تعدیل الضمان الوارد بالقانون  العقد الغیاً 

                                                             
ال یضمن البائع اال العیوب الموجودة وقت البیع إذا " العقود اللبناني من قانون الموجبات ) 445(یقابل نص المادة  - 81

" كان المبیع عینًا  معینة بالذات أو وقت التسلیم إذا كان المبیع مثلیا وقد بیع بالوزن أو بالقیاس أو بحسب الوصف
توافر في المبیع وقت التسلیم یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم ی. 1" من القانون المدني المصري ) 447(ونص المادة 

الصفات التي كفل للمشتري وجودها فیه ، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته ، أو من نفعه بحسب الغایة 
المقصودة مستفادة مما هو مبین في العقد أو مما هو ظاهر من طبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ، ویضمن البائع 

  .  383وانظر أبو السعود ، رمضان، المرجع السابق ، ص " ا بوجودههذا العیب ولو لم یكن عالم
، ولى ، نداء كاظم ، المرجع السابق، وانظر الم 106، ص  عقد الترخیص ،عمان ،الدار العلمیةالجبوري ، عالء ،  82

  .  90ص 
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منوح له فیمكن التوسع فیه ألنه لیس من النظام العام، شریطة أن ال یؤدي إلى إلحاق الضرر بالم

  .  )83(االمتیاز أو عدم إفادته من المعرفة الفنیة وبالتالي عدم تحقق ما هو مرجو من العقد

بتحقیق  كان التزاماً  إذاة التزام مانح االمتیاز بالضمان ویثار تساؤل بین الفقهاء حول ماهی

تور محسن شفیق نتیجة أو ببدل عنایة؟ یرى جانب من الفقه أنه التزام بتحقیق نتیجة، حیث قال الدك

بإحداث النتیجة  بأن على المستورد في الدول النامیة أن یتمسك بالتزام مانح االمتیاز بالضمان التزاماً 

المرجوة من العقد ، ولكن إذا قبل مانح االمتیاز بذلك فإنه سوف یضع على عاتقه عبئًا كبیرا، لذلك 

شراف ید مدة قصیرة له، أو االحتفاظ بحقه باإلفإنه یلجأ لوضع العراقیل للتخفیف من هذا االلتزام، كتحد

  . )84(نتاج ، وبالتالي فإن العقد سوف یخفق وال یحقق النتیجة المرجوة منهعلى اإل

یضمن المورد في مطابقة التكنولوجیا " أنه  )85(من قانون التجارة المصري) 85(وجاء بالمادة 

نتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق إضمن والوثائق  المرفقة بها الشروط المبینة في العقد، كما ی

  " . علیها بالمواصفات المبینة في العقد ، ما لم یتفق كتابة على خالف ذلك

مانح االمتیاز بالضمان هو التزام بتحقیق نتیجة ولیس التزامًا  أن التزام هذا النص منیالحظ و 

أیة فائدة من إبرام هذا العقد ، لكون ببذل عنایة، ألن القول بخالف ذلك سوف یؤدي إلى عدم تحقیق 

  . الهدف من إبرامه هو الحصول على المعرفة الفنیة وبالتالي الوصول إلى النتیجة المرجوة منه

                                                             
  . 111الجبوري ، عالء، المرجع السابق ، ص83
  .  102ایضا المولى ، نداء كاظم ، المرجع السابق ، ص وانظر . 77شفیق ، محسن ، المرجع السابق ، ص 84
 .  1999لسنة  17رقم 85
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  :االلتزام بنقل العالمة الفارقة : الفرع الرابع 

أو  رقة التي یمیز بها بضاعتهاإّن الفرنشایزر في عقد الفرنشایز یكون ملزمًا بنقل العالمة الف

ة إشارة ظاهرة یستعملها أو  ها أیّ ف المشرّع األردني العالمة التجاریة على أنّ خدمته عن غیره فقد عرّ

یرید استعمالها أي شخص لتمییز بضاعته أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات 

  .)86(غیره 

العالمات الفارقة في هذه حیث أّن العالمة التجاریة المقصودة تكون ضمن الحمایة القانونیة و 

من قانون العالمات )  7( العالمة التجاریة هي معیار التمییز لهذه العالمة حیث نصت المادة  

أّن العالمة التجاریة ) فارقة ( توخیًا للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة " التجاریة على 

  )87("ن الناسموضوعة على شكل یكفل تمییز بضائع صاحبها عن بضائع غیره م

وتعتبر العالمة الفارقة هي مصدر الجذب للزبائن حیث یكون االهتمام من قبل الزبون منصّب 

  .)88(على البحث على هذه العالمة للحصول على المنتج المراد 

ا العالمة التجاریة في عقد الفرنشایز ا بجذب أشخاص   عامل مهم للترویج فهي أمّ له ویكون ذلك إمّ

كة الفرنشایز أو بجذب الزبائن وتكون محمیة بالمدة المقررة لها والتي نّص علیها لالنضمام إلى شب

من قانون العالمات التجاریة بعشر سنوات ویجوز تمدیدها لمدة مماثلة ) 20( القانون األردني بالمادة  

.  
                                                             

 .  1999لسنة  34المادة الثانیة من قانون العالمات التجاریة المعدل رقم  86
 . 1999لسنة  34قانون العالمات التجاریة المعدل رقم  87
 . 259، ص النجار ، محمد محسن، المرجع السابق88
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على  وفي ذلك فإن المشرّع األردني وفي نّص المادة الثامنة من قانون العالمات التجاریة قد نّص 

بعض أنواع العالمات التي ال یجوز تسجیلها في األردن ومثال ذلك إذا كانت ذات طابع دیني أو رمز 

  .أو شعار ملكي 

فهنا یكون التساؤل حول إذا ما تم التعاقد على عقد فرنشایز في األردن وكانت العالمة التجاریة 

؟ أو إذا  ةفهل تتمتع بالحمایة القانونی التي هي جزء من هذا العقد ال یجوز تسجیل مثیلها في المملكة

  .ما كانت مخالفة للنظام أو اآلداب العامة  

لمسجل العالمات " إجابة على هذا التساؤل قضت محكمة العدل العلیا بقرار لها والذي جاء به 

مًال التجاریة رفض تسجیل العالمة التجاریة إذا كان لفظ العالمة یتنافى مع األخالق واآلداب العامة ع

من قانون العالمات التجاریة وتتلخص وقائع القضیة الذي صدر الحكم المشار إلیها ) 6/ 8(بالمادة 

تمارس نشاطها التجاري في سلفانیا تحت االسم المذكور ) أمریكیة الجنسیة ( في أّن شركة زیبو مانیو 

فرفض )  ZIPPO( یة  وتقدمت بطلبین إلى مسجل العالمات التجاریة من أجل تسجیل العالمة التجار 

  .المسجل ذلك كون لفظ العالمة المطلوب تسجیلها مخًال لآلداب العامة 

فقامت الشركة المذكورة بالطعن بقرار مسجل العالمات التجاریة إلى محكمة العدل العلیا األردنیة 

ت المسجل على قراره    .)89(فرفضت هذه األخیرة الطعن وأقرّ

من هذا القانون في )  19( لتجاریة األردني فقد نّصت المادة وبالعودة إلى قانون العالمات ا

على جواز نقل ملكیة العالمة التجاریة أو التنازل عنها أو رهنها دون نقل ملكیة المحل )  1( البند 

                                                             
 .  629، ص  96، محكمة العدل العلیا ، مجلة نقابة المحامین ، سنة  377/95قرار رقم 89
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التجاري وهنا یفهم أّن العالمة التجاریة منفصلة عن المحل التجاري أي أنه یجوز تسجیلها أو عدمه 

  .ري دون المحل التجا

نصت على انتقال ملكیة العالمة التجاریة بانتقال ملكیة )  2( ولكن ذات المادة وفي الفقرة 

تَّفق على غیر ذلك  وثیقٍ  المحل التجاري إذا كانت ذات ارتباطٍ    .به ما لم یُ

وهذا ما یعنینا في عقد الفرنشایز حیث أن العالمة التجاریة تنتقل ألن المحل التجاري یتم نقله 

و لم یكن نقل للملكیة بالمعنى ذاته لكن بنقل االستعمال أو االستغالل لهذا المحل وهذه العالمة حتى ل

فال یجوز أْن یتم عقد فرنشایز لمحل تجاري ترتبط به عالمة تجاریة ال یمكن تسجیلها في المملكة 

ذا اتفق األطراف على غیر ذلك ال نكون أمام عقد فرنشایز بكل  جزئیاته حیث أّن األردنیة الهاشمیة وإ

  .)90(العالمة الفارقة هي من الموجبات التي یلتزم بها الفرنشایزر في هذا العقد 

لقد ُعبِّرَ عن هذا االرتباط بین المحل التجاري والعالمة التجاریة في القضاء اإلنجلیزي بنظریة 

رف فیها مستقلة المصدر والتي تنص على ضرورة ارتباط العالمة التجاریة بالمشروع وعدم جواز التص

  .)91(عنه 

                                                             
 . 150، ص  2005صالح الدین زیدان ، العالمات التجاریة وطنیًا ودولیًا ، دار الثقافة ، عمان ، االردن ، .د90
 .  موقع إنترنت سابق: الكندري، محمود أحمد. د 91
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  :االلتزام بنقل التحسینات : الفرع الخامس 

مجموعة الخدمات الفنیة والتقنیة التي یقوم الفرنشایزر بإضافتها على عمله " یقصد بالتحسینات 

وهنا یكون الفرنشایزر ملزمًا بنقل هذه التحسینات إلى الفرنشایزي لیتطابق المنتج أو الخدمة " أومنتجاته 

  .ي یقّدمها مع ما یقوم بتطبیقه الفرنشایزرالت

إّن اإلعالم عن التحسینات ذو أهمیة من حیث قد تكون بصفة مستمرة فیما إذا كان الفرنشایزر 

  .)92(یقوم بتطویر منتجاته أو طریقة العمل بشكل مستمر وقد تكون هذه التحسینات لمرة واحدة 

فیجب أن یقوم الفرنشایزر  أم ال یطةولكن بغض النظر عن هذه التحسینات سواء أكانت بس

بإعالم الفرنشایزي عنها إذًا ال بد من وجود اتفاق على ضرورة اإلعالم عن التحسینات وذلك للمساعدة 

في استعمال واستغالل العقد ألّن التحسین الذي یرد على التقنیة یكون مفیدًا للفرنشایزي من استغالل 

  .)93(المواد لتطویر اإلنتاج الذي یقوم به 

  ویثار تساؤل هل یمكن أن ینحّل الفرنشایزر من اإلعالم أو نقل التحسینات للفرنشایزي ؟

ما ال یكون بالضرورة أن یقوم الفرنشایزر بإعالم  إّن ارتباط عقد الفرنشایز ببراءة اختراعٍ 

ًا الفرنشایزي بهذه التحسینات أو التطویر الذي أدخله على هذه البراءة حیث یكون عقد الفرنشا یز منصبّ

للبراءة نفسها ولكن التحسین الذي یطرأ على البراءة هو بمثابة اإلختراع الجدید حتى ولو كان مرتبطًا 

ارتباطًا وثیقًا بالبراءة ، ودون أن یكون حاصًال على استقاللیة تامة تمنحه حق الحصول على براءة 

                                                             
 . 220، ص2003. ، دار وائل للنشر والتوزیع1قود نقل التكنولوجیا، طاآلثار القانونیة لع: المولى، نداء كاظم محمد 92
  .230عقد االمتیاز التجاري، مرجع سابق، ص: النجار، محمد محسن إبراهیم. د93
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حسینات ألنها براءة اختراع جدیدة اختراع جدیدة فیكون للفرنشایزر الحق بعدم اإلعالم عن هذه الت

  .)94(ولیست ذات البراءة المنصب علیها عقد الفرنشایز 

قت بالبراءة المتنازل عنها فال تعتبر  ألّن هذه التحسینات تشكل موضوعًا مختلفًا حتى ولو تعّل

  .ملحقة بهذه البراءة المتنازل عنها 

قد الفرنشایز وآلیة اإلعالم ویرى الباحث أّن من الضرورة تفصیل هذه التحسینات في ع

  .بالتحسینات بحیث یعرض مضمون التحسین ومحتواه ونوع الحقوق الناشئة عنه 

                                                             
 .184 ص ، 2003براءة االختراع ملكیة صناعیة وتجاریة ،منشورات الحلبي ،بیروت ، ، نعیم ، مغبغب94
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 المبحث الثاني

  التزامات الممنوح له في عقد الفرنشایز 

بعدة التزامات تترتب علیه بموجب  فرنشایزیلتزم الممنوح له االمتیاز كطرف ثان في عقد ال

هي في األغلب تعد حقوقًا لمانح االمتیاز، وهو الطرف الذي یصرح و فاء بها، العقد وعلیه تنفیذها والو 

 الممنوح له باستغالل المعرفة الفنیة التي تعتبر نتاج تجارب طویلة لمانح االمتیاز، لذلك تكون التزامات

مقابل هذه االلتزامات التي تقع على عاتق و  .أوسع من تلك التي تقع على عاتق مانح االمتیاز له

وحقوقًا كطرف في العقد یكون من حقه  امتیازاٍت هذا األخیر الممنوح له االمتیاز، فإن العقد یمنح 

  .استعمالها 

وهذا ما سیتم بحثه في المبحث من خالل االلتزامات المالیة في المطلب األول وعدم إفشاء 

  .األسرار كمطلٍب ثانٍ 

 المطلب األول

  االلتزامات المالیة 

 المالیة التبعیة مفهوم علیه یقوم حیث الفرنشایز عقد مرتكزات أهم من یعد قد يالمال االلتزام إن

 دوریة وأخرى بالشبكة للدخول مالیة عائدات بدفع يالفرنشایز  یلتزم إذ والفرنشایزر الفرنشایزي بین

 وبنجاح اوشهرته التجاریة العالمة بقیمة الیةالم المبالغ أو العائدات هذا وتقاس العقد، هذا على لإلبقاء

بدل الشهرة هو ربح تجاري " به جاء الذي بقرارها التمییز محكمة أكدته ما ذلك وفي التجاري عملها

للمشروع التجاري متجرًا كان أو شركة ألنه یمثل أحد عناصر المشروع التجاري غیر المادیة ویقاس 
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ءة اختراع من حیث توزیع أو بدًال للشهرة على حق االمتیاز أو استغالل عالمة تجاریة أو تصمیم أو برا

استهالك الشهرة على عدة سنوات وعلى بدایة تاریخ قیام المشروع التجاري صاحب الشهرة وعلیه فإن 

استهالك بدل الشهرة یبدأ من تاریخ نشوء الشخصیة االعتباریة للشركة المكلفة ویمتد إلى خمس سنوات 

  .)95("تلي تاریخ تسجیلها

 :خول بشبكة الفرنشایز فع رسوم الدد: الفرع األول 

 الفرنشایز شبكة إلى للدخول الفرنشایزي یدفعه  ثمن على الفرنشایز عقد في التوافق یتم ما عادة

 ثابت ثمن بأنه علیه البعض أطلق وقد الدخول برسم عادة ویسمى النشاط هذا باستثمار السماح مقابل

 والمانح ،المقدار هذا ولتحدید مادهاعت تم الذي األساس یوضح ال مقداره على االتفاق ألن جزافي

  . علیها للحصول له الممنوح یسعى الذيالمعرفة الفنیة  بسریة فظاً محت یكون" الفرنشایزر"

 أساس هي العقد محور تكون التي الفرنشایز لشبكة المفترضة التجاریة الشهرة أن الباحث ویرى

 الفكرة ینفي یصدر عنه الذي والقبول دفعبال الفرنشایزي ورضاء الفرنشایز لشبكة الدخول قیمة تحدید

   .السابقة الصفحةفي  ذكره تم الذي الحكم مفهوم مع ویتفق الرسم لهذا الجزافیة

 ولیس استثمارها ینوي التي الحقوق ثمن هي الفرنشایزي قبل من المقدمة الحالیة االلتزامات إن

 أن بمعنى مباشرة غیر بصورة وتدفع اعلیه االتفاق یجوز إنما مباشرة أو نقداً  تدفع أن الضرورة من

 في الدخول رسم إن. العقد أطراف بین علیها االتفاق یتم تقدیمات أیة أو منافع أو خدمات لقاء تكون

 أيوبین  الثمن هذا بین زنمیّ  أن یجب ولكن أسلفناكما  العقد توقیع على مقدم ثمن هو الفرنشایز شبكة

 المحلي السوق على الدراسات عمل أجل من مبالغ بدفع یقوم قدف للفرنشایزر يالفرنشایز  یدفعها نفقات
                                                             

نشر هذا القرار . 1985لسنة  57قانون ضریبة الدخل رقم : اسم التشریع) 1259/1994(رقم محكمة التمییز األردنیة قرار ) 95(
 http:www.qistas.comعلى الموقع 
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 قبل من واالستشارات الدراسات هذه تكون ومواد بناء من للمشروع كلیة وتكلفة جدوى دراسات من

نما الدخول رسم من تعد ال المبالغ وهذه الفرنشایزر  بین والقبول اإلیجاب ارتباط یعني  الدخول رسم وإ

ن العقد أطراف  العقد توقیع على سابقاً  الدفع ویكون باالستثمار اإلذن للفرنشایزي قد منح رنشایزرالف وإ

ن  خالل من الدفع هذا یتم أن جرى فقد دولة في منهما كل یكون عادة طرفین بین هو الفرنشایز عقد وإ

   ).المستفید  ( الفرنشایزر لمصلحة )مراآل(  الفرنشایزي به یقوم مستندي اعتماد

 عن التوقف تم إذا أو العقد اتمام على األطراف بین االتفاق یتم لم لو فیما لتساؤلا هنا ویثار 

   الفرنشایزي؟ قبل من الدخول رسم استرجاع یتم فهل العقد هذا

 اتمام قبل التوقف كان فإذاه بعد أم العقد توقیع قبل التوقف كان إذا مابین التفرقة یجب هنا 

 النشاط توقف اذا أما. مدفوعاً  كان إذا الفرنشایزي إلى الدخول رسم ادةبإع الفرنشایزر یلزم وتوقیعه العقد

 خطأ نتیجة التوقف هذا كان إذا إال الدخول رسم بدل بإعادة ملزم الفرنشایز غیر فإن العقد توقیع بعد

  .  التوقف هذا نتیجة لحقته أضرار وأي الدخول برسم  المطالبة للفرنشایزي فیحق نفسه الفرنشایزر

 لصالح والعالوات العائدات بدفع یقوم أن علیه یوجب النشاط باستثمار للفرنشایزي سماحال إن

 أعمال رقم قیمة بنسبة عالوة إلى باإلضافة األساسیة األولى الدفعة یشمل الدخول وحق الفرنشایزر

 بإعطاء عیناً  تدفع أن ویمكن سنویة زیادة بنسبة محدودة  تكون وقد ثابتة غیر أنها بمعنى أي البیوعات

 كان ما فإذا وملزمة  محدودة تكون أن بد فال الدفع طریقة كانت ما وكیف النقود بدل نةمعیّ  عینات

 المحدد، الصرف وسعر للدفع علیها المتفق والعملة الدفع الواجبة القیمة تحدید یتم أن فیجب نقداً  الدفع

ذا   . المقدار معلوم ونوعه صنفه حیث من موصوفاً  العین هذا یكون أن فیجب عیناً  الدفع كان وإ
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  :دفع العائدات الدوریة : الثاني  الفرع

 وبعد الدخول رسم من بدایة الفرنشایزر إلى عائدات بدفع یقوم الفرنشایزي أن سابقاً  ذكرت لقد

 الفرنشایز عقد یمیز ما وهذا سنهیة أنها على االتفاق یتم ما غالباً  التي الدوریة العائدات دفع یتم ذلك

   .الحصري التنازل أو الوكالة على  لتوزیعا عند

 مقابل فقط لیس تدفع والتي للفرنشایزي الرئیسیة المداخیل إحدى تشكل الدوریة العائدات إن

 تصرفه تحت وضعها التي والمعلومات سراراأل ألجل أو الفرنشایز به تقوم الذي التصرف تحت الوضع

 وهنا الرئیسي واإلعالني التقني التطویر وعند بها وعد التي التحسینات عن العائدات تلك تدفع إنما

 النفقات من وغیرها والضرائب واألجور الكلف احتساب بعد العائدات هذه تحدید یتم أن التنبه یجب

 یستطیع الذي الحد من أكثر العائدات هذه تكون ال حتى وغیرها  األساسیة المصاریف وقیمة السنویة

   . تجارته على لإلبقاء تحمله الفرنشایزي

 أن بمعنى أي للفرنشایزي األعمال رقم من تحتسب نسبیة مئویة بنسبة العائدات هذه وتحتسب

 للزبائن إعادته یمكن وما والجمارك الضرائب ذلك من ویستثنى المبیعات قیمة من النسبة هذه تحدید یتم

 سنوي بشكل متزایدة تكون وقد معلومة النسبة هذه وتكون ،رالفرنشایز  قبل من بها المسموح والتنزیالت

  . علیه االتفاق یتم ما حسب األعمال رقم بزیادة متناقصة تكون وقد

 المبیعات حجم ةنمتضم الفرنشایزر إلى الفرنشایزي قبل من سجالت تقدیم یتم نأ والغالب

 ذهه تكون ما وغالباً  السنویة الموازنة لعمل معتمدة تكون والتي والخسائر واألرباح الحسابات ودفاتر

 العوائد نسبة وتحدید األرقام هذه باعتماد یقوم الطرفین لدى معتمد حسابات مدقق قبل من مقدمة األرقام
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 قبل من الفرنشایز عقد في ترد التي الشروط إحدى أن هنا اإلشارة وتجدر الدفع الواجبة السنویة

   . المالیة والرقابة رنشایزيالف بأعمال المتعلقة الدفاتر على االطالع في الحق له یكون أن الفرنشایزر

 یكون بنسبة الفوائد فرض الفرنشایزي یحمل بموعدها الدوریة العائدات دفع عن التوقف إن 

 به المطالب المال رأس إلى شهریاً  وتضاف السداد، حین إلى الدفع عن التوقف من وذلك علیها متفقاً 

  .مرفقیة غیر عوائق بأثر ثرتتأ وال الظروف كل في األدنى بالحد عائدات دفع على االتفاق  ویمكن

ن    دةمحدّ  العوائد أو النسبي الثمن هذا یكون أن المشروع بنجاح تساهم التي الضمانات من وإ

  الفرنشایزي جمیع تحمل ذلك في ألن المبیعات ثمن من ولیس الفرنشایزي یتلقاها التي األرباح خالل من

  .  لوحده والخسائر الكلف

  

 المطلب الثاني

  م إفشاء األسرارعد

أنه ال یفقد صاحب المعرفة الفنیة حقه باالحتفاظ بسریتها على  فرنشایزإن األصل في عقد ال

 فرنشایز، حیث إن عقد الفرنشایزالرغم من اطالع الممنوح له االمتیاز على هذه المعرفة تطبیقًا لعقد ال

لمعرفة الفنیة أو السماح للغیر ال ینقل الملكیة وبالتالي یبقى هو صاحب الحق وحده في استغالل ا

  . )96(باستخدامها

فلیس للممنوح له نقل المعرفة الفنیة أو اطالع غیره علیها دون موافقة وعلم مانح االمتیاز، 

  . فرنشایزوبالتالي فإن من حقه الحفاظ على سریة المعرفة الفنیة التي تعد من أهم میزات عقد ال
                                                             

  .  67، ص ) صیاغة العقود(وانظر صبره، محمود محمد، . 98الجبوري، عالء ، المرجع السابق، ص  - 96
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لسریة التي تلزم كافة أطرافه به، والذي یجب أن یكون تتضمن شرط ا فرنشایزلذلك نجد عقود ال

طبیعة ونوع المعلومات التي تكون  د بدقةبشكل واضح بحیث تحدّ  فرنشایزفي اتفاقیة عقد ال مذكوراً 

  . )97(لاللتزام بالسریة ومدة هذه الحمایة لألسرار واألشخاص الملزمین بالحفاظ على هذه السریة محالً 

ء الفرنسي صحة هذا الشرط بإلزام الممنوح له االمتیاز بالمحافظة على وقد أید القانون والقضا

، أما  )98(سریة المعرفة الفنیة التي اطلع علیها، وكذلك فعلت محكمة العدل األوروبیة واللجنة األوروبیة

  .  )99(في األردن فإن المشرع ألزم من یطلع على أسرار تجاریة بالحفاظ علیها وعدم إفشائها

ات المترتبة على مخالفة هذا الشرط فإنها قد تكون جزائیة كما في فرنسا التي نصت الجزاءأما 

ة بالجزاءات المدنیة المتمثلة بالمطال إلىضافة على ذلك في القانون الجنائي الفرنسي باإل

  .)100(بالتعویض

نه ال یبقى أمام صاحب الحق إال المطالبة إأما في حالة عدم وجود عقوبة جزائیة ، ف

من قانون المنافسة غیر المشروعة ) 7(ردن حیث نصت المادة یض كما هو الحال في األبالتعو 

لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة : م على أن  2000لسنة ) 15(سرار التجاریة رقم واأل

ردني رقم بالتعویض عما لحقه من ضرر نتیجة إساءة استعمال هذا السر ، كما نص القانون المدني األ

كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز (منه على أن ) 256(م في المادة  1976سنة ل) 43(
                                                             

مد ومحمیة ة األیجب أن تكون المعرفة مبتكرة وسهلة النقل وطویل: (فة والتي تتمثل في ر عروط الواجب توافرها في سریة المالش - 97
 . 92صالسابق، المرجعمغبغب،نعیم، )بموجب التشریعات

  .  215الحدیدي، یاسر ، المرجع السابق، ص 98
  . م 2000لسنة ) 15(رقم  األردنيسرار التجاریةقانون المنافسة غیر المشروعة واألمن ) 6(المادة  - 99

  .  216سر ، المرجع السابق، ص الحدیدي، یا100
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خالل بهذا الشرط أن یطالب من فیستطیع صاحب الحق الذي لحقه ضرر نتیجة اإل) بضمان الضرر 

   ألحق به الضرر بالتعویض عما لحقه من أضرار ، وكذلك هو الحال في الكویت حیث نصت المادة

كل من أحدث بفعله الخطأ "أن م على  1980لسنة ) 67(القانون المدني الكویتي رقم  من) 277( 

  .  أم متسبباً  حداثه الضرر مباشراً إبغیره یلتزم بتعویضه ، سواء أكان في  ضرراً 

نوح له مالحق بنقل المعرفة الفنیة لمن یشاء، وهذا الحق ال یكون للمله  هفمانح االمتیاز وحد اً إذ

  . )101(ن موافقة المانح االمتیاز بدو 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
101 - cheeseman، henry، p. 556   .  
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 الفصل الرابع 

  حاالت انقضاء عقد الفرنشایز واآلثار المترتبة علیها 

ما  إن عقد الفرنشایز كغیره من العقود توجد له أسباب انقضاء إما ألنه محدد المدة مثال وإ

 )102(ما ذكرنا سابقاوهذا االنتهاء تترتب علیه حقوق و واجبات ألطراف العقد ألنه ك. بالفسخ أو اإلبطال

هو من عقود المعاوضة التي ال بد أن یترتب على انتهائها حقوقًا ألحد أطراف العقد وهذا ما سنقوم 

  .ببحثه في هذا الفصل 

 المبحث األول

  أسباب انقضاء عقد الفرنشایز 

 خاللإل الفسخ أو  للتعاقد المحددة المدة انقضاء منها أسباب بعدة الفرنشایز على التعاقد ینتهي

 التنفیذ استحالة نتیجة العقد ینتهي وقد إبطاله أو الغائه أو التعاقدیة بالتزاماته العقد أطراف أحد

 ینتهي فما تحقق إذا العقد في شرط لوجود أو مستحیالً  العقدي االلتزام تنفیذ یجعل قاهرة قوة لوجود

 بها تنتهي التي باألسباب ینتهي الفرنشایز عقد فإن آخر وبمعنى العقد اطراف أحد إلفالس أیضاً 

 )103( . عموماً  العقود سائر

 انتهاء حاالت سأعوض وبهذا ما نزاع عنه ینشأ أو الطرفین لكال نتائج علیه یترتب االنتهاء وهذا   

  . )104(سیتم في هذا المبحث دراسة بعض هذه الحاالتو  االنتها على المترتبة اآلثار لبیان الفرنشایز عقد

  
                                                             

  .من هذا البحث  19انظر، ص) 102(
  .34الكندري، محمود أحمد، مرجع سابق، ص. د) 103(
  .258ص ،1987 الجامعیة، الدار لاللتزامات، العامة النظریة مصطفى، الجمال،. د)104(
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 المطلب األول

  بالفسخهاء الرضائي بین المتعاقدین االنت

 مفهوم أوضح أن یجب وهنا أطرافه بین الفسخ الفرنشایز عقد بها ینتهي التي الحاالت من إنه

 بشكل أبرم قد العقد بأن یكون والفسخ. إبطاله او العقد إلغاء عن واختالفه الفرنشایز عقد في الفسخ

 أوجه له اإلخالل هذا فیوجب المطوب بالشكل تنفیذه دون یحول العقد طرفي أحد إخالل لكن صحیح

 . المطلب هذا في الحقاً  سأعرضها

 كالبند( المتعاقدین عند ضمنیة بمشیئة أو فیه مدرج إلغاء شرط بسبب فیكون العقد إلغاء أما 

لغاء الفسخ بین والفرق تنفیذه الستحالة العقد موجبات إحدى سقوط أو) لإللغاء الضمني بطاله العقد وإ  وإ

 إذا فیتم اإلبطال أما الصحیح بالشكل أبرم قد العقد یكون واإللغاء الفسخ حالتي في أنه حیث من ضحوا

 . )105(نسبیة أو مطلقة بصورة إما لإلبطال قابالً  تجعله االنتهاء أثناء عیباً  تضمن

 حیثبها  الفسخ یمكن التي الحاالت األردني المدني القانون من) 241( المادة حددت لقد 

 تعدیله وال فیه الرجوع العاقدین ألحد یجوز فال الزماً  صحیحاً  العقد كان إذا: )106( یلي ما ىعل نصت

 المشرع حصر المذكورة المادة نص من القانون، نص  بمقتضى أو التقاضي أو إال بالتراضي فسخه وال

  :  العقد فسخ فیها یجوز التي الحاالت

 .)الرضائي االنتهاء( المشتركة اإلدارة .1

 . القضاء حكم .2

  .  القانون نص .3
                                                             

  .156ص النشر، سنة مذكورة غیر للطباعة، البستاني مؤسسة ،االلتزام مصادر توفیق، الناصر عبد العطار،. د)105(
  .المصري المدني القانون من) 160( األردني والمادة المدني القانون من) 241( المادة نص انظر)106(



63 

 

 أو القانون إلى بالرجوع الفسخ یأتي وهنا العقد من تكون أن إما فهي الفسخ أسباب عن أما

 وفیما بالتواصي الفسخ یكون أن یمكن وهنا المتعاقدین قبل من االستعمال إساءة عن أو القضائي الحكم

   :بها العقد فسخ یمكن التي الحاالت بعض یلي

  : الفرنشایزي قبل من األسرار إفشاء :أوالً 

-kow  بـ المرتبطة واألسرار الفكریة والملكیة الحصریة على یعتمد الفرنشایز مفهوم أن حیث

how   هذه بإفشاء قام ما فإذا إفشائها بعدم ي ملزماً الفرنشایز  ویكون ،االستثمار طرق من وغیرها 

 أو العقد بفسخ المطالبة أو الحق األخیر هذا نحیم قد مما الفرنشایزر نشاط على تؤثر فقد األسرار

   . )107(والضرر بالعطل المطالبة

  : اإلنتاجیة باألرقام التقید عدم:  ثانیاً 

 عدم یقبل وال بإنجازه ملزماً  الفرنشایزي ویكون للنشاط دنىأ حد وضع على االتفاق عادة یتم إذ

   . رادتهإ عن خارجة سبابأل الإ به التقید

                                                             
  254ص سابق، مرجع مصطفى، الجمال،. د)107(
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  :التعاقدیة  باإللزامات خاللاإل:  ثالثاً 

 بفسخ للمطالبة المجال اآلخر الطرف یمنح التعاقدیة بالتزاماته العقد أطراف أحد إخالل إن

   . المانحة الفرنشایز لشبكة الالزم باإلعالن الفرنشایزي قیام عدم ذلك ومثال العقد

  : الفرنشایزي مالئمة عدم:  رابعاً 

 مطالبته للفرنشایزر فیحق اإلفالس إلى تؤدي قد مالیة ةبضائق الفرنشایزي مرّ  ما إذا بحیث

   )108(. فقدت قد إیاها منحه التي الثقة كون العقد بفسخ

  : بالنوعیة اإللتزام عدم: خامسا

 الفرنشایزر یفرضها التي األدوات أو السلع أو المواد نوعیة من التزاماته الفرنشایزي ینفّذ لم إذا

  .)109( العقد لفسخ موجب إخالل یعتبر فإنه فاقاالت حسب الخدمات تقدیم عدم أو

  : الفكریة الملكیة حقوق انتهاك: سادساً 

 فإنه بسبب أو الفرنشایزي قبل من الفرنشایزر یمتلكها التي الفكریة الملكیة حقوق انتهاك إن

   )110( .للفسخ موجب ذلك

  :  جزائي جرم ارتكاب أو مغشوشة حسابیة أرقام تقدیم: سابعاً 

 الفرنشایزر یمنح العمل واقع مع  تتفق ال أرقام أو مغشوشة موازنة الفرنشایزي تقدیم أن حیث

 بالفسخ الحقائق یمنح مما الضرائب دفع كالتهرب من جزائي جرم ارتكاب أو العقد بفسخ بالمطالبة الحق

   )111( . مسبق إنذار ودون

                                                             
  .246ص سابق، مرجع نعیم، مغبغب،. د)108(
  .32ص سابق، مرجع أحمد، محمود الكندري،. د)109(
  .246مغبغب، نعیم، مرجع سابق، ص. د)110(
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  : العاقدین أحد شخص لتغیر العقد فسخ: ثامناً 

نما فقط المال على یعتمد ال أنه حیث المختلطة العقود من بریعت قد الفرنشایز عقد إن  ینظر وإ

 شخصیة على تغیر حصل حال وفي ضروریاً  الشخصي االعتبار ویكون فیه العاقدین شخصیة إلى

برام هفسخ أو نهائیاً  فسخاً  العقد لفسخ المجال یكون موافقته دون تنازل حصل إذا أو العاقدین أحد  وإ

 یتطلب وهذا العاقد شخصیة في تغیر أمام نكون فإننا الخاص الخلف حالة في اً أیضكما  جدیدة عقود

   )112( . سابقاً  المبرم الفرنشایز عقد بحدود العلم الجدید الطرف من یتطلب فیما جدیدة عقود أیضاً 

  : التعسفیة البنود: تاسعاً 

 فكرة نضع أن یمكن ولكن  العقد في التعسفیة للبنود معینة اً نصوص األردني القانون یحدد لم

 .للعقود العامة األحكام خالل من للفسخ الموجب التعسفي البند عن عامة

  

 انيالمطلب الث

  انتهاء مدة عقد الفرنشایز 

 العقد تنفیذ ألن وذلك المدة محددة غالباً  تكون ما التي العقود من بطبیعته الفرنشایزر عقد إن

 بحلول العقد وینتهي محددة مدة على االتفاق كونی فقد العقد طرفي اتفاق بحسب یقصر أو یطول قد

 طرفیه من ألي ، ویحق محدد المدة غیر العقد یكون أو العقد ألجله  أبرم الذي العمل بانتهاء أو األجل

 معینة مدة خالل باإلنهاء والرغبة المسبق اإلخطار بشرط االتفاق أیضاً  یتم وقد وقت أي في انهاؤه

   . به لتزاماال األطراف على یجب والذي
                                                                                                                                                                                          

  .32ص سابق، مرجع أحمد، محمود الكندري،. د)111(
  .33ص سابق، مرجع أحمد، محمود الكندري،. د)112(
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ة على العقد ینص فقد  ذلك ومع للعقد محددة خبرة على الفرنشایز عقد أطراف یتفق قد     أحقیّ

 المحدد العقد إلى أقرب العقد یكون وهنا المحددة مدته انتهاء قبل إنهائه على أحدهما أو العقد طرفي

 حق على فیه ینص أن المدة دمحد غیر العقد العتبار یكفي بأنه تمییز قرار  محكمة  قضت ولقد المدة

   )113( . أوانه قبل إنهائه في كلیهما أو الطرفین أحد

 السابقة الشروط وبنفس مدته انتهاء بعد تنفیذه في االستمرار على العقد أطراف یتفق أن ویمكن   

 محدد غیر أصبح قد المدة محدد عقد أمام نكون فهنا الضمني التجدید شرط العقد یتضمن لم ولو حتى

 یدل به االستمرار كان العقد طرفي اتفاق أن ذلك یبرر ما ولعل معلوم غیر الالحق األجل ألن دةالم

   .)114( محددة غیر لمدة بالعقد االستمرار في ورغبتهما التعاقدیة العالقة عن رضائهما على

 المدة لذات العقد یجدد ذلك وبمقتضى الضمني للتجدید شرطاً  یتضمن قد المدة المحدد العقد إن

 العقد في الشرط هذا مثل ورود أثر وأن األطراف بین علیه االتفاق یتم ما حسب أخرى مدة إلى أو

   : علیه یترتب

 طرفاأل ألحد یجوز وال المدة محدد العقد هذا یكون فهنا التجدید مرات عدد على األطراف اتفاق  . أ

 إحدى نهایة في العقد إنهاء وأن حددةالم المدد من مدة كل سریان فترة خالل المنفردة باإلرادة إنهاؤه

   .للتجدید رفضاً  یعتبر المدد

 عرفه كما وذلك المدة محدد عقداً  یعتبر العقد فإن التجدید مرات عدد على طرافاأل اتفاق عدم  . ب

  على حدوثها یتوقف ال المستقبل في مؤكدة واقعة بتحقیق هيتین الذي العقد poulain البروفیسور

   .المتعاقدین نم أي مشیئة محض
                                                             

  .288الحدیدي، یاسر السید، مرجع سابق، ص. د)113(
  .316النجار، محمد محسن، عقد االمتیاز التجاري، مرجع سابق، ص. د)114(
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  )115(.المدة محدد غیر أو المدة محدد عقد یكون أن إما الفرنشایز عقد علیها یكونحالتین  نحن أمام إذاً 

  : المدة محدد الفرنشایز عقد انتهاء:  األول الفرع 

 التزاماته من طرفیه من كل وتحلل أجله بحلول التعاقدیة العالقة انتهاء العقد مدة تحدید على یترتب 

 المعرفة األسرار أو إفشاء وعدم السریة كالتزام التعاقدیة العالقة انقضاء بعد المستمدة االلتزامات بقىولت

 باالنتهاء المسبق اإلخطار وجوب عدم الضمني للتجدید شرط دون العقد مدة تحدید على یترتب الفنیة

 في الطرفین من كل على حق یرتب اإلخطار عدم فإن الشرط وجود حالة وفي العقد أطراف جانب من

 وبذات نُّصَّ علیها للتي مماثلة أخرى فترة إلى العقد ویتجدد اآلخر، الطرف معارضة دون التجدید

 الضمني التجدید شرط وجود عدم حال في للفرنشایزر یحقق كما التجدید شرط وجود عدم عن الشروط

   )116( .المسبق اإلخطار وجوب دون العقد ینتهي أن

   : المدة محدد غیر العقد هاءانت:  الثاني الفرع

 من ویكون العقد انقضاء في العامة للعقود انقاضائه في یخضع المدة محدد غیر العقد إن

 المسبق اإلخطار بشرط منهما كل یلتزم ولكن قینیالفر  من أي بواسطة لإلنهاء قابالً  المبدأ حیث

 ویكون التجاري العرف أو لتعاقدیةا النصوص خالل  من إما محددة المدة هذه تكون ما وعادة باإلنهاء

 لمواجهة الالزمة االحتیاطات ألخذ الفرصة العقد أطراف إعطاء منها والغایة بها ملزمین األطراف

   .)117(اإلنهاء عن تنشأ التي الظروف

                                                             
  235ع سابق، صمغبغب، نعیم، مرج. د)115(
  .295الحدیدي، یاسر السید، مرجع سابق، ص. د)116(
  .239مغبغب، نعیم، مرجع سابق، ص. د)117(
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 لألطراف ویكون أیضاً  ومحددة معلومة وبفترة ما خطاب أو معین بشكل اإلخطار هذا عادة ویكون 

   . المدة ههذ تحدید في الحق

 بالتعویض ةالمطالب في المتضرر الحق للطرف یرتب اإلخطار مدة احترام دون العقد إنهاء إن   

 مع یتوافق بما لإلثبات خاضعاً  الضرر عنصر ویكون  واالنهاء هذا نتیجة به حقل الذي الضرر عند

 هذا یكون قد بحیث المختصة المحكمة تراه بما الضرر ذلك تقدیر ویكون. للمسؤولیة العامة األحكام

تالفها  معینة بضاعة بحجم الضرر  یحق وهنا الدوریة العوائد بدل بفقد أو معینة أرباح خسارة أو وإ

 استمر إذا ینتهي الضرر كان ولو حتى منتهیاً  العقد ویكون فقط بالتعویض المطالبة المتضرر للطرف

  . )118( أخرى معینة لفترة ولو بالعقد

  

  

                                                             
  http://www.franchise-magazine.com/guide/#5-3 :للمزید طالع ) 118(
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 المبحث الثاني

  نقضاء عقد الفرنشایز آثار ا

إن انقضاء عقد الفرنشایز یترتب علیه آثارًا لدى طرفي العقد من حقوق وواجبات یلتزم بها كل 

ما من خالل نظام الفرنشایز ذاته وفي هذا المبحث  طرف تجاه الطرف اآلخر إما بما تضمنه العقد وإ

 .ساقوم بتوضیح هذه اآلثار 

  

 المطلب األول

  اء عقد الفرنشایز حقوق المانح عند انته

 البضاعة اإلشكاالت  هذه ومن انتهاءه بعد ما إشكالیات عنه ینتج قد الفرنشایز عقد انتهاء إن

 فإذا المواد هذه سعر تحدید الفرقاء على فهنا مواد أو منتجات كانت فیما إذا الفرنشایزي لدى المخزنة

 سیتم الذي السعر تحدید یجب ولكن مشكلة أو عقبة تشكل فال البضائع أرباح على نص قد العقد كان

  . العقد طرفي بأحد اً إضرار  هناك یكون ال لكي به اإلرجاع

 الفرنشایزي طریق عن یتم وبیعها البضائع تصریف فإن اإلرجاع على العقد ینص لم إذا أما 

 قةالالح الفترة ألن له الحق هذا یعطي العقد أن على هنبّ التّ  یجب وهنا له سلمت قد البضائع ألن

  .)119(لدیه الذي المخزون لتصریف فرصة یعطي بحیث التعاقدیة المهلة خارج ستكون

                                                             
  .43الكندري، محمود أحمد، مرجع سابق، ص. د) 119(
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 المطلب الثاني

  التزامات الممنوح له عند انقضاء عقد الفرنشایز 

 :التزامه بعدم إنشاء نشاط مشابه : الفرع األول 

 الذي الفرنشایز طلنشا مشابهاً  اً نشاط إنشاء من الفرنشایزي یمنع بنداً  الفرنشایز بعقد یشترط قد

 ولمدة معینة منطقة في النشاط إقامة المنع یشمل وقد المنع إلى اتجهت األطراف إرادة أن أي یمارسه

  .أیضاً  زمنیة

 بمعنى أي الحر التجاري العمل طبیعة مع یتنافى ذلك ألن یجوز ال المنع في اإلطالق ولكن 

 القوانین إلى للعودة إمكانیة ذلك وفي تجاري نشاط إنشاء فیه یجوز ال معین مكان یشمل حین العقد أن

 الدولة في الداخلیة التشریعات إلى الطرفان فیعود. اإلقلیمیة أو أو الدولیة الداخلیة سواء التطبیق الواجبة

 إلى یمیل المبدأ كان فإذا المشروعة غیر المنافسة في إطار تدخل ألنها المنافسة  هذه حدود لمعرفة

 النشاط نوع وكذلك والمكان بالزمان وتتقید الضرر  إلیقاع مصدراً  لتصبح إطالقها یجوز فال منعها عدم

ذا التجاري . أخرى وأسالیب بطرق ولكن مشابه له نشاط أي أو نفسه التجاري النشاط على المنع كان وإ

 بهاً مشا نشاطاً  یطال المنع كان إذا فمثالً  المشابه، التجاري والنشاط التجاري النشاط بین فرق فهناك

 مختلفة مأكوالت یقدم  ولكن نفسه باالسم مطعم فتح یطال أن یمكن فال النشاط بنفس مطعم كفتح

التي  ذاتها هي كانت إذا النشاط لهذا المستعملة فاألسالیب األول النشاط عن یختلف نشاط ویزاول

 كانت إذا ولكن المشروعة غیر والمنافسة الفكریة الملكیة أساس على المالحقة یمكن فعندها تستعمل

  . )120( ائتالفها درجة عند التوقف فیجب مختلفة

                                                             
  .237مغبغب، نعیم، مرجع سابق، ص. د)120(
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 :حلول المبالغ المؤجله : الثاني  الفرع

ة الدیون جمیع تصبح التجاري النشاط وانتهاء الفرنشایز عقد انتهاء عند  لطرفي ومستحقة األداء حاّل

 الوقت وبذات ماعلیه یدفعو  ماله طرف لكل فیها اتفاقیة مقاّصه أمام تكون آخر الفرنشایز وبمعنى عقد

 اتفق التي اآلجال كل تنقطع وبذلك والموجبات الحقوق جمیع على والمحاسبة واألموال المواد تسلیم یتم

  .)121( المواد قیمة على یتناسب بدل دفع على االتفاق ویمكن مسبقاً  علیها

  

 

                                                             
  .239مرجع سابق، صمغبغب، نعیم، . د) 121(
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 الفصل الخامس 

  الخاتمة والنتائج والتوصیات 

  الخاتمة 

بحیث انتشر هذا العقد في  التعامل به وتنامیه في أغلب دول العالمو التجاري  نشایزلفر بعد ذیوع عقد ا

ونظرا الى االهمیة الباغة لعقد الفرنشایز . البل ایضا في میدان التجارة الداخلیة الدولیة التجارةمیدان 

 هذا المجال فقدوفي . دعقبهذا الحاولت جاهدًا إلقاء الضوء على بعض الجوانب القانونیة المتعلقة فقد 

أم بینهما وبین  )المانح والممنوح له( ه سواء أكانت بین طرفی فرنشایزثار الناشئة عن عقد التطرقت لآل

الرجوع  عطاء تحلیل متعمق لهذه النقاط من خاللإلى ذلك ، إخلفائهما، وقد حاولت في سبیل الوصول 

 في حالة عدم توافر النصوصالقانون لرأي الفقه القانوني، باالضافة للرجوع للمبادئ العامة في 

فقد حاولت إضافة بعض قرارات  وإلثراء الدراسة أكثر .القانونیة التي تعالج هذا الموضوع بشكل مباشر

والنظري بذات العملي  عالمحاكم المتعلقة بالنقاط القانونیة المثارة في هذه الدراسة إلعطائها الطاب

  . الوقت
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  :ن نجملها باآلتيأى العدید من النتائج والتوصیات یمكن وقد توصلت هذه الدراسة ال

  :النتائج. والً أ

مع  إیجاد مصطلح باللغة العربیة یتناسب ویماثل  أن من الصعبهذه الدراسة من خالل  لقد تبین -

العدید أن هناك  ، حیث تبینلعقد الفرنشایزالمصطلح المتداول سواء باللغة اإلنجلیزیة أو باللغة الفرنسیة 

كذلك . قود أخرى عهذ العقد نظرًا لتشابه بعض الصفات الخاصة به مع  بماهیة اآلراء فیما یتعلق من

أو عقد االلتزام أو  التجاري ، فمنهم من یطلق علیه عقد الترخیص قدلعفقد اختلف الفقهاء في تسمیة هذا ا

 . التجاري عقد التوزیع الشامل أو عقد االمتیاز

عقد بین طرفین یقوم بمقتضاه " بأنه  فرنشایزلتعریف عقد ال اسةخالل هذه الدر وقد خلصت من  -

خر الذي یطلق علیه الممنوح له االمتیاز أحد طرفیه الذي یطلق علیه مانح االمتیاز بمنح الطرف اآل

نتاج الصناعیة أو المعرفة الفنیة إل وأو أكثر من حقوق الملكیة الفكریة أالموافقة على استخدام حق 

یع منتجاته أو خدماته تحت العالمة التجاریة التي ینتجها أو یستخدمها مانح االمتیاز السلعة أو توز 

ووفقًا لتعلیماته وتحت اشرافه ، حصریا في منطقة جغرافیة محددة ولفترة زمنیة محددة مع التزامه بتقدیم 

 ".المساعدة الفنیة ، وذلك مقابل مادي أو الحصول على مزایا أو مصالح اقتصادیة 

اته ، ولكن توجد ئیبجمیع جز  فرنشایزینظم عقد الفي المملكة االردنیة الهاشمیة وجد قانون ال ی -

بعض النصوص المتفرقة المتعلقة ببعض جزئیاته التي نظمتها ، خاصة القوانین المتعلقة بحقوق الملكیة 

 .الفكریة الحدیثة 
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نشاطه  توسعة نطاق ا للمانح من خالللقد بینت هذه الدراسة ان عقد الفرنشایز یقدم العدید من المزای - 

ة المعرفة باستغالل الحق  له الممنوح اي اآلخر الطرف منح عند التجاري  التجاریة والعالمة الفنیّ

د أْن  ودون لألسواق الداخلیة والخارجیة الوصول یستطیع المانح أّن  كما لمنتجاته، و . مالیة أعباًء  یتكبّ

 لیهاإ تلجأ وطریقة اإلقتصادیة المشروعات تكامل إلى تؤدي التي لیاتاآل أهمّ  من أیضاً  العقد یعتبر هذا

 إلى باإلضافة .األسواق لهذه اإلقتصادیة اإلمكانیات واستغالل عدیدة أسواق لدخول المشروعات هذه

 مقنن بأسلوب والخدمات السلع توزیع خالل من للمانح بالنسبة أخرى مزایا یحقق الفرنشایز فعقد ذلك

ل من له تُدفع التي المادیة الفائدة على المانح صلویح ، ومحدد  من المانح ویستفید ، له الممنوح ِقبَ

  . والبضائع بالمواد لهم الممنوح محالت تزوید خالل من علیه تعود التي األرباح

ان الممنوح له یحصل  بل المانح على تقتصر ال الفرنشایز عقد مزایا هذه الدراسة اظهرت ان -

 نجاحاً  یعتبر ما وهو وخبراته التجاریة وعالمته المانح اسم كاستفادته من على مزایا عدیدة

 بأسعار المانح من والبضائع المواد على یحصل له فالممنوح كذلك. مؤكّدة بصورة لمشروعه

ة، ة منها سواء الجوانب من العدید في المانح دعم على عالوة عن حصوله تفضیلیّ ة أو الفنیّ  اإلداریّ

ة أو   .التسویقیّ

لقد بینت هذه الدراسة ان عقد الفرنشایز یمتاز بالعدید من الخصائص، فهذا العقد یعتبر من - 

عقد الفرنشایز  ،"زمني" عقد مستمر  ة،عقد معاوض ،)المانح والممنوح له(العقود الملزمة للجانبین

ا كم .و عقد یكتسب الصفة التجاریة عقد محدد ،عقد غیر مسمى ،یقوم على االعتبار الشخصي

یخضع للقواعد العامة للعقود فیما یتعلق بضرورة توافر أركان العقد من رضا خال من ان هذا العقد 

  .العیوب ومحل وسبب مشروعین
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هو عقد مستقل بذاته وله طبیعته الخاصة لقد اتضح من خالل هذه الدراسة  ان عقد الفرنشایز - 

فعقد الفرنشایز یختلف  .عض الجزئیاتنه قد یتشابه معها في بأخرى ، مع ویختلف عن العقود األ

عقد الترخیص  وفي هذا االطار، فان عقد الفرنشایز یختلف عن. عن عقود اخرى قد تتشابه معه

باالستقالل القانوني لكل من الممنوح له بعقد الفرنشایز والمرخص  السیماباستعمال عالمة تجاریة 

إذا كانت كذلك ف.هما یعمل لحسابه الخاصكل واحد منفله بعقد الترخیص باستعمال عالمة تجاریة 

أوجه التشابه بین عقد الترخیص وعقد الفرنشایز تتجلى في كون الترخیص في مجال التوزیع یهدف 

إلى تمكین المرخص له من تسویق المنتجات من خالل نظام توزیع معین، ویلزم المرخص بتورید 

ختالف بین فإن جوهر اإل. فنیة والتقنیةالمنتجات خالل مدة العقد مع تقدیم جمیع المساعدات ال

حول الهدف من العقدین، فإن كان عقد الفرنشایز یهدف إلى وضع إطار  العقدین یرتكز أساساً 

لى تحقیق التكامل بینهما، باعتباره وسیلة للتوزیع،  اتفاقي للعالمات المستقبلیة بین المنتج والموزع وإ

لتزام مانح الفرنشایز إن هذین العقدین من خالل بی ختالف جلیاً خر فیبدو اإلآلكن من جانب 

خیر كذلك بنقل المعرفة بالسماح للممنوح له باستخدام العالمة التجاریة للمانح مع التزام هذا األ

ن التزام المرخص في عقد الترخیص إبالمقابل ف ،الفنیة و تقدیم المساعدات الفنیة والتجاریة له 

السماح للمرخص له باستعمال عالمته التجاریة وال یلتزم بنقل  باستعمال عالمة تجاریة یقتصر على

  .المعرفة الفنیة للمرخص له 

الممنوح له ف ،عقد الوكالة بالعمولة وعقد الفرنشایزلقد اوضحت هذه الدراسة كذلك الفرق بین - 

 ،ن له استقاللیة في عمله أي أ الشخصي ولحسابه الخاص سمهبإفي عقد الفرنشایز یعمل 

 كذلك ، يسمه الشخصإن كان یعمل بإ الذي یعمل لحساب الموكل و  بالعمولة الوكیل بخالف
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 ةرشادیإ كانت هذه التعلیمات سواء التي یصدرها موكلهتعلیمات الیلتزم باتباع  ةالوكیل بالعمولف

ن البضائع التي تكون في حیازة إف ،وبخالف المركز القانوني للممنوح له  خیراً أ. یةلزامإو أ

ن المركز القانوني إله بل تكون مودعة لدیه ؛ بعبارة أخرى ف ال تعتبر ملكاً  ةعموللالوكیل ل

ن أفلس هذا الوكیل جاز للموكل أن إللبضائع تكون ودیعة لدیه بحیث  ةللوكیل بالعمولة بالنسب

ن الموكل هو من یملك هذه أمن تفلیسة الوكیل باعتبار  ،صلمن حیث األ،یسترد هذه البضائع 

  .البضائع

 وكیلالن لعقود وعقد الفرنشایز ، ااالختالف بین عقد وكالة  كما تبین من خالل هذه الدراسة- 

بخالف الحال  ؛للتعلیمات الصادرة من موكله مع خضوعه ،سم ولحساب الموكلإیعمل ب العقود

استقاللیه عن المانح في ب تمتعهمع  الشخصي سمه ولحسابهإللممنوح له الذي یعمل ب ةبالنسب

برامه بخالف الممنوح له الذي إبالعقد المكلف ب الوكیل بالعقود ال یعتبر طرفاً و  .فرنشایزعقد ال

  .سمه ولحسابه الخاصإیبرم التصرف ب

وقد . لقد بینت هذه الدراسة اآلثار التي تترتب على عقد الفرنشایز بالنسبة للمانح والممنوح له - 

ات هما االلتزامات المادیة واالخرى االلتزامات تم تقسیم التزامات المانح الى طائفتین من االلتزام

، التزامه بتسلیم الوثائق واألثاث هالتزامفالمانح یقع على عاتقه التزامات مادیة ك. المعنویة

. الخ...بالتنازل عن مستندات الملكیة الفكریة ومستندات النشاط والتزامه بنقل الواجهة المرئیة

 بنقل هالتزام ت معنویة كالتزامه بنقل المعرفة الفنیة،والمانح یقع على عاتقه كذلك التزاما

    .الخ... والتزامه بنقل العالمة الفارقة نیةتقال المساعدة
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لقد بینت هذه الدراسة ان التزام المانح بنقل المعرفة الفنیة یعتبر من اهم االلتزامات التي تقع  - 

راء الفقهیة التي تناولت المقصود وفي هذا المجال فقد اتضح ان هناك العدید من اال.على عاتقه

أن تكون سریة العدید من الشروط كمعرفة الفنیة  یشترط بالاتضح انه و  .بنقل المعرفة الفنیة

وهذه الدراسة عالجت الفرق بین التزام المانح بنقل . وجدیدة وقابلة لالنتقال ولها ذاتیة خاصة بها

  . نیةتقال المساعدة بنقل هالتزامو  المعرفة الفنیة

بعدة  فرنشایزیلتزم كطرف ثان في عقد البینت هذه الدراسة التزامات الممنوح له ، فهو  - 

التزامات تترتب علیه بموجب العقد وعلیه تنفیذها والوفاء بها، هي في األغلب تعد حقوقًا لمانح 

 هعدفومن هذه االلتزامات التي عالجتها هذه الدراسة التزامات الممنوح له المالیة ك. االمتیاز

بالمحافظة كذلك فان الممنوح له یلتزم . دفع العائدات الدوریة ورسوم الدخول بشبكة الفرنشایز 

  .على سریة المعرفة الفنیة التي اطلع علیها

فمن ضمن هذه . حاالت انقضاء عقد الفرنشایز واآلثار المترتبة علیهالقد عالجت هذه الدراسة - 

 قد یكون بالفسخ ،وهذا الفسخالرضائي بین المتعاقدین االنتهاء  الحاالت التي تناولتها الدراسة

 األسرار المتعاقدین؛ كإفشاء قبل من االستعمال إساءة بسبب أو القضائي لحكم أو القانون بقوة

 اإللتزام التعاقدیة وعدم باإللزامات اإلنتاجیة، إخالله باألرقام تقیده الفرنشایزي، عدم قبل من

  .هذا العقد انتهاء مدةبد الفرنشایز عقوقد ینقضي . الخ...بالنوعیة

لقد تناولت هذه الدراسة اآلثار التي تترتب على انقضاء عقد الفرنشایز بالنسبة لطرفي هذا  - 

فالممنوح له مثال . العقد وذلك ببیان حقوق وواجبات یلتزم بها كل طرف تجاه الطرف اآلخر

ة الدیون المترتبة علیهما خصوصا ان ویلتزم كال الطرفین بكاف  ،بعدم إنشاء نشاط مشابهیلتزم 

ة الدیون جمیع   .ومستحقة األداء تصبح حاّل
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  :التوصیات . ثانیا

تشریع خاص  اصدارمن خالل فرنشایز وذلك تنظیم أحكام عقد ال ي بضرورةردنالمشرع األ نوصي. 1

  . نظرا الهمیته في الحیاة التجاریة ذا العقد به

ر الحمایة الالزمة للممنوح له باعتباره الطرف یلى توفالعمل عي على ردنالمشرع األ نوصي. 2

ن الهدف من ذلك أن تكون المعرفة الفنیة التكنولوجیة تتالئم مع ظروف أاألضعف في العقد ، حیث 

ضعف كونه من الدول النامیة بخالف مانح االمتیاز منوح له ، الذي یكون في العادة الطرف األمال

  .سیطرتهالمتقدمة ویرغب في أن یبقى الممنوح له تحت غلب من الدول الذي یكون في األ

نوصي المشرع االردني بضرورة وضع عقوبات جزائیة عند مخالفة شروط عقد الفرنشایز ، فمثال . 3

في حالة مخالفة الممنوح له لشرط السریة وذلك بعدم محافظته على المعلومات التي اطلع علیها من 

الفنیة ، فیجب عدم االكتفاء بالتعویض بل البد من وجود عقوبات المانح باعتبارها جزءا من العرفة 

  .جزائیة لتكون رادع له

للتأكد من جدیة  فرنشایزعنایة المشرع على وجه الخصوص بوضع نظام خاص بتسجیل عقود ال. 4

  .المعرفة الفنیة التي تتضمنها هذه العقود أسوة بما هو متبع في العدید من الدول 

یعالج مسألة وجود شروط تعسفیة في عقد الفرنشایز والتي قد تؤثر من  بأنالردني نوصي المشرع ا. 5

  .خالل اختالل التوازن العقدي الطراف هذا العقد
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یأخذ بمصطلح عقد الفرنشایز النه اقرب للدقة والوضوح مقارنة مع  بأننوصي المشرع االردني . 6

  .وجود اختالف بینها وبین عقد الفرنشایزالمصطلحات االخرى التي اطلقت على هذا العقد السیما ل

ط بینه وبین العقود االخرى من الخل نوصي المشرع االردني بتحدید مفهوم عقد الفرنشایز منعاً . 7

  .ابهة لهشمال

نوصي المشرع االردني بضرورة الفصل في المنازاعات التي تحدث بین اطراف عقد الفرنشایز . 8

عد من العقود التجاریة مما یترتب علیه االخذ بالحسبان لما بصورة سریعة خصوصا ان هذا العقد ی

  .تحتاج الیه الحیاة التجاریة من دعم للسرعة واالئتمان واستقرار للمراكز القانونیة

عتبار ان هذه المعرفة تعتبر بإنوصي المشرع االردني بتحدید المقصود بمصطلح المعرفة الفنیة ، . 9

  .قد الفرنشایزعیة في من االلتزامات الجوهریة والمفصل

نوصي المشرع االردني بان یأخذ بالحسبان اآلثار التي تترتب على انقضاء عقد الفرنشایز السیما . 10

مثال مع وجود اآلت ومعدات للمانح لدى الممنوح له من خالل بیان مصیر ما یترتب على انقضاء عقد 

  . الفرنشایز
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