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 ملخص 
إلى اللغة الفرنسية في القرون الوسطى ويعبر عن منح االمتيازات إلى أطراف ويسمح   (Franchise)يعود مصطلح االمتياز التجاري فرنشايز  

مصالح  لها باإلنتاج والتجارة مقابل رسم يسدد لصالح الدولة.ويعد عقد االمتياز التجاري وسيلة حدية لنقل المعارف والتكنولوجيا بطريقة تحقق  
ناجح باستثمار نجاحه من خالل تأجير عالمته التجارية، ونقل المعرفة الخفية لديه  طرفي العقد، فهو نظام يقوم بموجبه صاحب المشروع ال

لمن يرغب في تلقيه من العاملين بنفس النشاط والذين ليست لديهم خبرة في هذا المجال، مقابل رسم والمشاركة في األرباح.لقد ظهر نظام 
في حقبة الثالثين من القرن الماضي ثم انتقل إلى فرنسا في خمسينات القرن الماضي  االمتياز التجاري ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية  

مع   1973م انتشر في العديد من الدول األوروبية والسيما في الدول العربية؛ نظًرا للمنافع التي يؤديها، حيث ظهر هذا العقد في لبنان عام  
وشركة ماكدونالدز وشركة بيتزا هت وغيرها.وألجل التوضيح تضمنت دراستنا هذه ثم شركة بيبسي كوال    (KFC)شركة كنتاكي للدجاج المقلي  

المطلب األول تعريف عقد  الفرنشايز وأنواعه موزعة على مطلبين، وفي  المبحث األول مفهوم عقد  النحو اآلتي:في  مبحثين وخاتمة وعلى 
ي خصائص عقد الفرنشايز وتمييزه عن العقود المشابهة له، موزع على  الفرنشايز، وفي المطلب الثاني أنواع عقد الفرنشايز.وفي المبحث الثان

مطلبين، في المطلب األول خصائص عقد الفرنشايز، وفي المطلب الثاني تمييز عقد الفرنشايز عن غيره من العقود المشابهة له.وفي الخاتمة  
 توصلنا إلى البعض من النتائج والتوصيات.

Abstract  
The term Franchise dates back to the medieval French language and expresses the granting of privileges 

to parties and allows them to produce and trade in return for a fee paid in favor of the state.The commercial 

concession contract is a marginal means of transferring knowledge and technology in a way that achieves 

the interests of both parties to the contract. It is a system according to which the successful project owner 

invests his success by leasing his brand, and transfers his hidden knowledge to those who wish to receive 

it from workers in the same activity who do not have experience in this field. For a fee and share in the 

profits.The franchise system appeared for the first time in the United States of America in the thirties of 

the last century, then moved to France in the fifties of the last century. It spread in many European 

countries, especially in the Arab countries. Due to the benefits it performs, as this contract appeared in 

Lebanon in 1973 with Kentucky Fried Chicken (KFC), then Pepsi-Cola, McDonald's, Pizza Hut and 

others.For the sake of clarity, our study included two sections and a conclusion, as follows:In the first 

topic, the concept of the franchise contract and its types are divided into two requirements. In the first 

requirement, the definition of the franchise contract, and in the second requirement, the types of the 

franchise contract .In the second topic, the characteristics of the franchise contract and distinguishing it 

from similar contracts, it is divided into two requirements, in the first requirement the characteristics of 

the franchise contract, and in the second requirement distinguishing the franchise contract from other 

similar contracts .In conclusion, we came to some conclusions and recommendations. 

 Commercial agency contract عقد الوكالة التجارية 1

 Brand licensing contract عقد الترخيص بالعالمة التجارية 2

 Distribution contract عقد التوزيع 3

 Commercial representation التمثيل التجاري  4

 Technology contract عقد التكنولوجيا  5

 Compound contract of a special عقد مركب ذو طبيعة خاصة 6

nature 

 Manufacturing or production فرنشايز التصنيع أو اإلنتاج  7
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 Distribution franchise فرنشايز التوزيع  8
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 مقدمة
الفرنشايز عقد  استعمال   يشكل  األمريكيون  أعاد  فقد  التقليدية،  بأشكالها  التجارية  النشاطات  التي حلت محل بعض  الجديدة  التقنيات  إحدى 

المصطلح الفرنسي األصل فرنشايز الذي شاع استعماله في العصور الوسطى م طواه النسيان، حي كان ذلك في القرن العشرين، ثم ما لبث 
(.وظهر عقد 1945-1939ويين االقتصادي والقانوني والسيما في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية )هذا المصطلح أن تبلور على المست

عصر    الفرنشايز كغيره من العقود الحدية نتيجة للتطور االقتصادي الذي رافق التطور التكنولوجي وما رافقه من انفتاح العالم على بعضه وحلول
نه عقد يتم بين شخص يسمى المانح وشخص آخر يسمى الممنوح له وفًقا لبنود يتفقوا عليها، أي إنه عالقة  العولمة.ويعرف عقد الفرنشايز بأ

سم معروف، تعاقدية بين طرفين هما المانح والممنوح له يلتزم بمقتضاها المانح بنقل المعرفة الفنية والتدريب للممنوح له الذي يقوم بالعمل تحت ا
عليها من قبل المانح، وفي هذا العقد يقوم الممنوح له باستثمار أمواله الخاصة في العمل محل الفرنشايز بحيث  أو شكل أو إجراءات أو يعطي  

  تكون مخاطر نجاح هذه العملية عليه ويتحملها وحده دون غيره.وبذلك يتحقق الفرنشايز بأكثر من صورة تشترك جميعها في كونها اتفاًقا على 
ية للمانح، وطريقة مراقبة المانح ألعمال الممنوح له.وفي هذا النوع من العقود فإن المانح يمارس الرقابة والسيطرة كيفية استغالل العالقة التجار 

الفنادق،   واإلشراف على أعمال الممنوح له، والذي سيكون ملتزًما باتباع تعليمات المانح، ويستخدم هذا النوع من الفرنشايز في أنشطة كثيرة أهمها
الت البيتزا، ومكاتب تأجير السيارات، وكثير من المحالت التي تقدم سلًعا أو بضائع ذات ماركات مشهورة أو تلك التي تقدم والمطاعم، ومح

 خدمات للمستهلكين. 
 : أواًل. أهمية الدراسة

مية ودفعها تجاه مصافي الدول  تكمن أهمية دراستنا هذه في أن عقد الفرنشايز يعد من أهم العقود التي يتم من خاللها تحريك اقتصاد الدول النا
المتقدمة المنتجة، وتعريف المعنيين على الدور الذي يؤديه هذا العقد من خالل المساهمة في دفع عجلة النمو االقتصادي السيما في ظل  

 األوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر بها دولنا العربية.
 ثانًيا. أهداف الدراسة:

لمفهوم القانوني لعقد الفرنشايز من خالل تعريفه وبيان أهميته وأنواعه ومدى تمييزه عن العقود األخرى المشابهة تظهر أهداف الدراسة في بيان ا
 له مع توضيح أنواع هذا العقد وأهم المبادئ األساسية الواجب مراعاتها عند صياغته، في ظل انعدام التشريعات الخاصة بعقد الفرنشايز في

 أغلب بلداننا العربية.
 ًثا. مشكلة الدراسة:ثال

ره تتضح مشكلة الدراسة في الغموض المحيط بهذا العقد وطبيعته القانونية من خالل تشتيت النظام القانوني الذي يحدد طبيعة هذا العقد وآثا
بالدول المتلقية للمعرفة  على المتعاقدين من حيث تحديد الحقوق وااللتزامات؛ مما قد يؤدي إلى إهدار الحقوق للممنوح له على اعتبار أنه يقطن  

قي الفنية لهذا العقد، فضاًل عن المشاكل التي يواجهها هذا العقد عند إنهاؤه من جانب المانح للمشروع المرخص وتحديد مصير المخزون المتب
 أعمال الممنوح له.  للبضاعة المكدسة لديه في حالة إنهاء العقد وتحديد المسؤولية المحتملة على عاتق المانح في مواجهة الغير نتيجة

 رابًعا. منهج الدراسة:
اعتمدت دراستنا على المنهج التحليلي الوصفي وذلك باالطالع على األدبيات المتعلقة بوصف الموضوع وتحليل المعلومات حول هذا العقد  

لكثير من المعلومات المتعلقة بهذا فضاًل عن المنهج المقارن الذي من خالله تم عرض بعض اآلراء الفقهية لالستعانة بها واالعتماد على ا 
 العقد في ظل ندرة المراجع له لحداثة العمل به في عصرنا الحالي.

 خامًسا. خطة الدراسة:
تضمن دراستنا مبحثين وخاتمة موزعة على مطالب وفروع حسب الحاجة وعلى النحو التالي: المبحث األول مفهوم عقد الفرنشايز وأنواعه، وفي  

 ائص عقد الفرنشايز ومقارنته بالعقود المشابهة له، وفي الخاتمة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.المبحث الثاني خص
 مفهوم عقد الفرنشايز وأنواعه املبحث األول
من العقود الحديثة التي ظهرت في منتصف القرن الحالي، حيث ذهبت األنظمة القانونية لمختلف الدول إلى تفسيره وتطبيقه   يعد عقد الفرنشايز

.وألهميته البالغة فقد حاولت مؤسسات دولية إيجاد تعريف ونظام قانوني لهذا العقد، والسيما بعد  (1)بما يتماشى مع األحكام الوطنية التابعة لها
التجارة الدولية وكذلك المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص التابع لألمم المتحدة والذي أعد دراسة حول هذا العقد في العام    ظهور منظمة
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.ويشكل عقد الفرنشايز إحدى التقنيات الجديدة التي تحل محل بعض النشاطات التجارية بأشكالها التقليدية، ويوجد في الواقع أنواع (2) م1986
ايز ددة لعقد الفرنشايز سيتم تناولها في هذا المبحث وبمطلبين يتضمن المطلب األول مفهوم عقد الفرنشايز والمطلب الثاني أنواع عقد الفرنشمتع

 على النحو اآلتي:
 مفهوم عقد الفرنشايز املطلب األول

وتعنيان التحرر أو اإلعتاق من العبودية    (Affran)أو    (Franchir)إلى الكلمة الفرنسية القديمة األصل    (Franchise)تعود أصول مصطلح  
أو القيد، واكتسب هذا المصطلح معنى االمتياز الذي يمنحه السيد أو النبيل إلى شخص ما، ويتنازل بموجبه عن بعض حقوقه لهذا الشخص  

متياز بمعنى انفراد، ويعني انفصال الشيء .وفي تحديد المعنى اللغوي لكلمة امتياز، فاالمتياز مصدر، والفعل منه ا(3)مقابل مجموعة خدمات
التي تعني   (Privile)، وتقابلها باللغة الفرنسية مصطلح  (4) عن غيره، والميزة: التمييز بين األشياء، وامتاز الشي أي بدى فضله على غيره

أي القانون الذي يعمل من أجل شخص   (Private Lex)تفضل فرد على فرد، أي يتميز دائن عن آخر، وهي مشتقة من الكلمة الالتينية  
: حق عيني يخول صاحبه سلطة مباشرة يقدرها القانون لصاحب الديون الممتازة مراعاة منه (5) معين.أما االمتياز في االصطالح القانوني فهو

ت فات ديونهم وتقع على جميع منقوالت المدين وعقاراتهم(.ولعدم وجود قوانين خاصة تنظم عقد االمتياز التجاري في بداية انتشاره فقد بادر لص
االتحادات والجمعيات إلى إصدار تقنين للسلوك الواجب اتباعه من قبل أطراف العقد وتضمنت بعض التعاريف لالمتياز منها تعريف االتحاد  

.امتياز طريقة للتعاون بين مشروعين، مشروع )المانح( من جهة أو مشروعات المتلقين من جهة أخرى  (6)(FFF)سي لالمتياز التجاري  الفرن
 ويتضمن بالنسبة للمانح:

 الملكية أو الحق في استخدام عالمات لجذب العمالء سواء كانت عالمات تجارية أم صناعية أم شعارات أم أسهًما لشركة أم اسًما .1
 تجارًيا أم رموًزا.

 استخدام المعرفة الفنية والخبرة المكتسبة الخاصة به.  .2
 مجموعة من المنتجات أو الخدمات أو التكنولوجيا سواء كانت مبرأة أم ال، ويشكل االرتباط بين هذه العناصر الثالثة مفهوًما لالمتياز. .3

 :(7)وفًقا للبنود اآلتية (Franchisor)بأنه عقد يتم بين شخص يسمى المانح  كما عرف االتحاد البريطاني للفرنشايز
 يسمح أو يطلب من الممنوح له أن يمارس خالل فترة معينة عماًل معيًنا تحت اسم معين يخص أو مملوك للمانح. .1
 له والتي تشكل موضوع الفرنشايز. يمارس المانح سيطرة ورقابة مستمرة خالل مدة الفرنشايز على األعمال التي يقوم بها الممنوح .2
يلتزم المانح بتزويد الممنوح له بكل ما يلزم لتأدية األعمال )موضع الفرنشايز( ومساعدته في ذلك وباألخص تنظيم عمل الممنوح له   .3

 وتدريب موظفيه والبضائع المستخدمة واإلدارة ... إلخ. 
 الفرنشايز والعموالت المستخدمة نتيجة المبيعات التي يقوم بها الممنوح له. يلتزم الممنوح له خالل فترة العقد أن يدفع للمانح أتعاب .4
 من المهم اإلشارة إلى أن هذا االتفاق ال يتم بين شركة قابضة وشركة تابعة أو بين الفرد وشركة يسيطر عليها. .5

االمتياز( بتحويل شركة أخرى )متلقي االمتياز( نظير  : اتفاق تقوم بمقتضاه شركة )مانح  (8) ( على أنه88/ 4087وعرفته الالئحة األوروبية رقم )
اري، مقابل مادي مباشر أو غير مباشر، الحق في استغالل كافة حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية فيما يتعلق بالعالمة التجارية، االسم التج

ات لعقد الفرنشايز أن نعرف هذا العقد بأنه عقد يتكفل بموجبه العنوان التجاري، الرسوم والنماذج التجارية.ويمكننا من خالل االطالع على التعريف
يده شخص يسمى )المانح( بتدريب شخص آخر يسمى )الممنوح له( وتقديم المساعدة الفنية والتقنية واإلدارية له واستخدام عالمته التجارية وتزو 

 جارية وااللتزام بعدم المنافسة. بالسلع ويتكفل الممنوح له بدفع الثمن واستثمار هذه المعرفة والعالمة الت
 أنواع عقد الفرنشايز املطلب الثاني
بأكثر من صورة وشكل ونوع وتشترك جميعها في كونها اتفاًقا على كيفية استغالل العالمة التجارية للمانح، وطريقة مراقبة   يتحقق عقد الفرنشايز

له الممنوح  ألعمال  النشاط (9)المانح  طبيعة  مع  ليتناسب  األنواع  تتعدد  إنما  معين  نوع  أو  محدد  إطار  على  الفرنشايز  عقد  ينطوي  .وال 
 يم هذه األنواع إلى اآلتي: .ويمكن تقس (10) التجاري 

م بأنه: )العقد 1/1986/ 28أواًل. فرنشايز التصنيع أو اإلنتاج:عرفت محكمة العدل األوروبية هذا النوع من الفرنشايز في حكمها الصادر في  
.وبذلك (11)ضعها على السلع المنتجة(الذي بموجبه يقوم متلقي الفرنشايز بالتصنيع بنفسه وفًقا لتوجيهات المانح وباستخدام عالماته التجارية التي ي

مواصفات  يمنح المانح بموجبه للممنوح له حقوق تصنيع سلعة ما وبيعها تحت اسم المانح التجاري وعالمته التجارية مستخدًما المواد األولية أو ال
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ناعة أو تجميع المنتوجات ويكثر العمل بهذا .وبذلك يرتكز هذا النوع من العقد على نقل المعرفة المتعلقة بص(12) أو التقنيات الخاصة بالمانع
. إلخ،  النوع من الفرنشايز والسيما في صناعة الغذاء والشراب والعقود التي تبرمها مثاًل شركة )الكوكا كوال( األمريكية، ويوبولي في فرنسا .

مختصة ويسمح باستخدام عالمته التجارية واسمه    بحيث يقوم المانح بتزويد المنتج للممنوح له بمكونات أساسية أو مواد خام أو معرفة تقنية
 .(13) التجاري 

ببيع منتجات معينة بمحل يحمل    ثانًيا. فرنشايز التوزيع:عرفت محكمة العدل الدولية هذا النوع بأنه: )العقد الذي يلزم بموجبه متلقي الفرنشايز
.ويالحظ أن هذا النوع عادة ما يقترن بإعطاء متلقي الفرنشايز حق القصر أي يكون الموزع الوحيد لعدة  (14)العالمات المميزة لمانح الفرنشايز(

ا لتسويق سلعته بشكل شبيه بالعالقة  ، ويوفر هذا النوع للمانح نظاًما توزيعيً (15)منتجات في منطقة نشاطه، وهو ما يعرف بعقد التوزيع الحصري 
نوح له  بين المزودين والبائعين إال أن الفارق هنا هو أن نظام الفرنشايز يولي أهمية أكبر لعالمة المانح التجارية حيث يمكن للمانح منح المم

قل المعرفة الفنية من المانح للمتلقي في هذا  .ويبدو أن ن(16)من بيع سلع منافسة، ومن األمثلة على هذا النوع من حق االمتياز بائعي السيارات
.وغالًبا ما يتفق هذا النوع من (17) النوع موجود أيًضا ولو اقتصر على مجرد طريقة عرض البضائع، أو أي طريقة مبتكرة تضيف ميزة تنافسية

سي أن يقرر أن عقد الفرنشايز ليس في حقيقته الفرنشايز في كثير من الوجوه مع عقد امتياز البيع التجاري وهذا ما دفع جانب من الفقه الفرن
 .(18) إال شكل والنموذج األمريكي لعقد امتياز البيع

منوح له  ثالًثا. فرنشايز البنيان التجاري )الخدمات(:عرفت محكمة الدول األوروبية فرنشايز الخدمات بأنه: )العقد الذي بموجبه يسمح المانح للم
يضعها على خدمات يقدمها األخير ويلزم الممنوح له باستخدام اسمه وعالمته التجارية ليضعها على خدمات باستخدام اسمه وعالمته التجارية ل

العقد زمن  المانح ويخضع في ذلك للرقابة وإشرافه.وقد عرف هذا    يقدمها األخير ويلتزم الممنوح في هذا بالنماذج والمواصفات التي يقدمها 
ألكثر رواًجا وشعبية بين األشكال أو العقود األخرى حيث يعتمد الممنوح له هذا النوع بدرجة كبيرة على الحرب العالمية الثانية ويعد اليوم ا

الترخيص باستعمال العالمة   .ويعد هذا النوع من الفرنشايز(19) السمعة التجارية وعلى شهرة العالمة التجارية المملوكة له أقرب األنواع لعقد 
ويستخدم هذا النوع من الفرنشايز في أنشطة متعددة أهمها محالت البيتزا   (Licensing)التجارية؛ ولذلك يطلق عليه أحياًنا عقد الترخيص  

 .(20) والكافتيريا والفنادق وغيرها
االتفا النوع من  هذا  االستثماري:بموجب  الفرنشايز  بطبيعة عملها رابًعا.  الخاصة  االستراتيجية  ذلك  في  بما  بذاتها  مؤسسة  استثمار  على  ق 

رًيا  وإعالناتها، وال يتوقف األمر على تقديم المعرفة وأساليب التقنية من المانح للممنوح له وإنما في أن يأخذ مستثمر محلي واحد عقًدا حص
ويقوم بتوفير الطاقم التشغيلي بالكامل فضاًل عن اإلدارة العليا لتشغيل العالمة التجارية  لمنطقة كاملة مثاًل شمال أفريقيا أو منطقة الخليج العربي  

العقد بينهما  الفروع حسب شروط  لعدد من  التشغيل  العالمة مع مصاريف  العقد  (21) ويستثمر مبالغ مالية كبيرة لشراء  .وغالًبا ما تعمل بهذا 
تجاري مشاريع  لفتح  المحلية  االستثمارية  وضمان  الشركات  استمرارها  لدوام  واألدوات  واألشخاص  المبالغ  توفير  مع  نجاحها  ثبت  ة 

.وخالصة القول وبعد االطالع على أنواع الفرنشايز تبين أنها وإن اختلفت أنواعها وصورها إال أنها تشترك جميعها في عدة أمور  (22) نجاحها
ية للمانح، واالتفاق على حق استخدام المعرفة الفنية الالزمة من المانح إلى  أهمها: االتفاق على حق استخدام االسم التجاري والعالمة التجار 

ع المتلقي أو الممنوح له، واالتفاق على أن الهدف من جميعها هو تكرار تجربة النجاح التجاري الذي حققه المشروع األول في منطقة أخرى وم
 أشخاص آخرين. 

 العقود املشابهة خصائص عقد الفرنشايز ومقارنته ب املبحث الثاني
يتميز عقد الفرنشايز بجملة من الخصائص التي ينفرد ببعض منها ويشترك في بعض آخر منها مع غيره من العقود.وال ينقل ملكية العالمة 

الهام في  التجارية للطرف الممنوح له وإنما ينشأ له حًقا شخصًيا عليها، فضاًل عن كونه من العقود القائمة على االعتبار الشخصي لدوره  
إبرام العقود وتنفيذها بشكل مستمر، إضافة إلى أنه يتميز بكونه عقًدا مستنًدا على مشروع تجاري وله خاصيتين أساسيتين يشكالن جوهر  

 ( 23)المانح  العقد هما: )اإلشراف والرقابة( التي يمارسها المانح على الممنوح له إضافة إلى االستقالل المالي واإلداري والقانوني للممنوح له عن
كل ما تقدم سنتناوله في مبحثنا  (24) كما أن للتفرقة بين عقد الفرنشايز والعقود األخرى أهمية كبيرة يتوقف عليها تحديد القانون الذي ستخضع له

 هة له وكاآلتي:هذا وبمطلبين، المطلب األول خصائص عقد الفرنشايز والمطلب الثاني المقارنة بين عقد الفرنشايز وغيره من العقود المشاب
 خصائص عقد الفرنشايز املطلب األول
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يتميز عقد الفرنشايز عما يتميز به سائر عقود اإليجار، إال أن هذا العقد يشتمل على خصائص متميزة عن غيره من العقود األخرى، وسنبين 
 جاري وعلى النحو اآلتي:ذلك بشيء من التفصيل وبفرعين، الفرع األول خصائصه كعقد، والفرع الثاني خصائصه كمشروع ت

 أنه كعقد الفرع األول
 يتميز عقد الفرنشايز بخصائص أهمها اآلتي: 

العقود من حيث التسمية وعدمها إلى قسمين، هما العقود المسماة والعقود غير المسماة، فالعقود المسماة هي التي   أواًل. عقد غير مسمى:تنقسم
والهبة   واإلجارة  البيع  عقد  مثل  انعقادها  على  تترتب  أحكام  لها  وقررت  موضوعها،  على  يدل  خاص  اسم  لها  وورد  الشريعة  عليها  تنص 

العقود التي ال توجد لها قواعد خاصة تنظمها تحت أسماء معينة وإن كان منها ما قد يطلق عليه في  .والعقود غير المسماة هي  (25)وغيرها
.ويخضع عقد الفرنشايز للقواعد القانونية المتعلقة بالعقود المسماة التي تتفق وطبيعته، (26)العمل اسًما معيًنا مادامت ال توجد لها قواعد خاصة بها

 . (27)من عقد مسمى اقتراًبا كبيًرا فإنه يمكن أن تنصرف إليه أحكام ذلك العقدفإذا ما اقترب عقد غير مسمى 
، وعرف  (28)ثانًيا. عقد ملزم للجانبين:وهو العقد الذي يرتب التزامات متقابلة على المتعاقدين إذ يكون كل منهما دائًنا ومديًنا في الوقت نفسه

.وبذلك فإن عقد الفرنشايز يرتب عند انعقاده التزامات  (29) طرف من طرفيه قبل اآلخر(  بأنه: )العقد الذي ينشأ التزامات متقابلة في ذمة كل
وأن التزامات متبادلة على أطرافه، فيلتزم المانح بتمكين الممنوح له من االنتفاع بمحل العقد وكذلك يلتزم الممنوح له بأداء المقابل حسب االتفاق،  

في حالة االمتناع عن تنفيذ االلتزامات يتمسك بالدفع عن عدم تنفيذها، فكل من الجانبين التزامات كل طرف تعد سبًبا اللتزام الطرف اآلخر، و 
 .(30)وحقوق على الجانبين التمسك بها لضمان استمرار عملهم ونجاح مشروعهم

أخًذا أو إعطاًء لتملك العين أو لالستفادة    ثالًثا. عقد معاوضة:هو العقد الذي ينشأ عن التزام إرادي حر بين الطرفين بأداء التزاماتهما المتقابلة
.وألن كل من (31) من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن، ويعرف أيًضا بأنه: )العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقاباًل لما أعطى(

اسمه وعالمته التجارية ومعارفه الفنية واإلدارية،  المتعاقدين يأخذ عوًضا عما أعطى، فالمانح يأخذ عوًضا مالًيا مقابل منح المتلقي حق استعمال  
 .(32) كما أن المتلقي ينتفع بهذه الحقوق مقابل مبلغ مالي متفق عليه يدفعه للمانح

ية  قتصادرابًعا. عقد إذعان:هو العقد الذي ال يتم االتفاق على شروطه والمساومة بين المتعاقدين حيث يكون أحد المتعاقدين قوًيا من الناحية اال 
لشروط  فيفرض إرادته على المتعاقد اآلخر ويفرض عليه شروطها ال يملك مناقشتها وعليه أن يتقبلها أو يرفضها، فإذا قبلها يكون ذلك تسليًما با

.ويتضح أن التشريع الفرنسي هو أول من سماها هكذا في مطلع القرن العشرين، وأهم عنصر فيه هو جعله مذعن، أي طريقة (33) إلى مشيئته
 .(34)رض العقد من معده إلى الطرف اآلخر، وكأنه يخاطبه بالقول )أقبله كما هو أو أتركه كما هو(ع

المحدد: )هو الذي يتحدد فيه وقت انعقاده مقدار االلتزامات التي يلتزم بها كل من المتعاقدين بصرف   خامًسا. عقد محدد وليس احتمالي:العقد
.ويظهر ذلك في عقد الفرنشايز كونه يتم تحديد االلتزام لكل طرف ومقدار المنافع العائدة لكل  (35) النظر عن التعامل في االلتزامات بينهما(

 .(36) غرر( فيكون فيه أحد االلتزامات موقفه على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع مثل عقد المراهنة والمقامرةمنهما، أما العقد االحتمالي أو )ال 
سادًسا. عقد زمني )مستمر(العقود الزمنية هي: )العقود التي يكون الزمن فيها عنصًرا جوهرًيا بحيث يكون تأثير ملحوظ على تقدير محل 

عقود المدة بطبيعتها كون تنفيذه يستغرق وقًتا يطول أو يقصر حسب اتفاق المانح والممنوح له، فقد يتفقون .ويعد عقد الفرنشايز من  (37)العقد(
لمانح  على مدة محددة للعقد بحيث تعتبر عنصًرا أساسًيا في إبرامه وتنفيذه، أو ال يتفقوا على مدة محددة أو أجل ينتهي به العقد، وقد يتفق ا

بشرط اإلخطار المسبق بالرغبة في إنهاء العقد خالل مدة معينة، وتذهب غالبية التشريعات إلى أن هذه المدة   والممنوح له على تقييد المدة
 .(38)يجب أن تكون مدة معقولة بين الطرفين

ية المتعاقد  سابًعا. عقد يقوم على االعتبار الشخصي:يقصد بالعقود التي تقوم على االعتبار الشخصي: )أنها تلك العقود التي تخلط فيها شخص
.ويعتمد إلى حد كبير عقد الفرنشايز على  (39) على مستوى العقد وتنفيذه، فالعقد يعتمد في قيامه وتنفيذه على شخصية المتعاقد ومدى الثقة فيه(

على الوجه المطلوب، مفهوم االعتبار الشخصي للمتعاقدين، فال يتم إبرام العقد إال بعد التأكد من وجود الصفات الشخصية الالزمة لتنفيذ العقد  
مسلمة  ويكمن السبب في ماهية هذا العقد وكونه يتضمن أسراًرا متمثلة في المعرفة الفنية، فال يجوز منح هذه المعرفة إال بعد التأكد من أن ال

 .(40) إليه لن يبوح بها للغير وسوف يستثمرها بأفضل السبل
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لمانح بتقديم المساعدة التقنية وتدريب وتثقيف المستخدمين لدى الممنوح له وجعلهم ثامًنا.عقد يتضمن التدريب:يتضمن عقد الفرنشايز إلزام ل
  قادرين على ممارسة نشاطه وذلك في إطار التعاون وضمن االستقاللية القانونية التامة لكال الطرفين وال يجوز تخطي هذه االستقاللية ضمن 

 .(41)القانون 
 أنه كمشروع جتاري الفرع الثاني

 العالقة التجارية بين المانح والممنوح لها خاصيتين أساسيتين هما الرقابة واإلشراف التي يباشرها المانح على الممنوح له لضمان تنفيذ يظهر أن  
 : التزاماته ويعمل وفق شروط العقد الذي اتفقا عليه دون أية ضرر، وكذلك االستقالل المالي واإلداري والقانوني بينهما، وسنوضحها باآلتي

تشكل الرقابة واإلشراف على المنتجات والبضائع أهمية كبيرة لضمان جودة هذه المنتجات    . الرقابة واإلشراف من المانح على الممنوح لهأوالً 
  السيما إذا عرفنا أن المستهلكين ال يستطيعون تمييز البضائع ألن المستهلك ال يعنيه مصدر هذه المنتجات بقدر ما يعول ويطمئن على درجة 

زة التي يرغب بالحصول عليها، وكل هذا ال يتحقق إال بوجود رقابة وإشراف من قبل  جودتها السيما إذا كانت تحمل العالمة التجارية الممي
 .(42) المانح على الممنوح له وااللتزام بكل التعهدات المذكورة في عقد الفرنشايز بينهما

انونًيا ألنه يمتلك ذمة مالية منفصلة ومستقلة بذاته  ثانًيا. استقالل الممنوح له مالًيا وإدارًيا وقانونًيا عن المانح:يستقل الممنوح له مالًيا وإدارًيا وق
اًدا  عن المانح، ويتمتع بنظام إداري خاص به، إال أنه يستخدم العالمة التجارية للمانح لمدة محددة وحسب شروط عقد الفرنشايز بينهما، واستن

.ويمنح  (43)مشروعه من أرباح أو خسائر أو أية أمور أخرى لذلك فإن هذا االستقالل يبعد المانح عن أية مخاطرة قد يتعرض لها الممنوح له في  
أو   هذا االستقالل المالي واإلداري والقانوني للممنوح له فسحة واسعة من الحرية في إدارة شؤون أعماله ونشاطه سواء في تحديد ساعات العمل

تجاري على أن ال يتعارض مع عقد الفرنشايز الموقع   استقدام العاملين ويتحمل وحده المصروفات الخاصة بمشروعه وله أن يمارس أي مشروع
.والخالصة؛ فعلى الرغم من الرقابة واإلشراف التي يمارسها المانح على أعمال الممنوح له فهي بقصد  (44) مع المانح أو يشكل منافسة قد تضره

 بين المانح والممنوح له. حمايته وليس الحد من أعماله أو عدم استقالليتها مع المحافظة على شروط العقد المبرم 
 املقارنة بني عقد الفرنشايز وغريه من العقود املشابهة له املطلب الثاني

ممنوح  تشترك العقود التجارية مع عقد الفرنشايز في العديد من العناصر والخصائص المميزة لعقد الفرنشايز، وهنالك قد تكون رغبة للمانح أو ال
ينهما وإعطائها وصًفا يالئم مصالحهم الخاصة للحصول على النتائج التي يسعون إليها وهذا ما يظهر في له في إخفاء حقيقة العالقة فيما ب

 .ولغرض التعرف على التمييز بينه وبين العقود التي تتشابه مع من العقود األخرى سنوضح ذلك، وعلى النحو اآلتي:(45) الغالب في عقد الشركة
م الوكالة التجارية بأنها: )كل عمل  2000( لسنة  51فرنشايز:عرف قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقي رقم ) أواًل. عقد الوكالة التجارية عقد ال

تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق سواء كانت وكالة تجارية أم وكالة بالعمولة أو  
.وعرف قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية المصري  (46) القوانين الخاصة بالتجارة والشركات والنقل  أية وكالة تجارية أخرى منصوص عليها في

الوكيل التجاري بأنه: )كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصورة معتادة ودون أن يكون مرتبًطا بعقد   1980( في  342والئحة التنفيذ رقم ) 
و إبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أ

.فضاًل عما تقدم فإن الممنوح له يتصرف كتاجر ويتمتع بصفة مستقلة في عقد الفرنشايز في  (47)أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤالء(
.وعلى ذلك يمكن القول إن التشابه بين هذين العقدين الفرنشايز والعمولة ظاهري ولكن (48) الغير  حين أن الوكيل يعلن وكالته أثناء التعاقد مع

 .(49)األسس القانونية التي يقوم عليها العقدين مختلفة
عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية بأنه: )اتفاق ما بين صاحب الحق في    ثانًيا. عقد الترخيص بالعالمة التجارية وعقد الفرنشايز:عرف

ي  العالمة التجارية "المانح" وشخص آخر "الممنوح له" يسمح بموجبه الطرف األول المانح للطرف الثاني الممنوح له باستخدام تلك العالمة ف
.ويعرف أيًضا بأنه: )العقد الذي يجيز بموجبه مالك العالمة التجارية (50) نوح له(منطقة محددة ولمدة معينة وفي مقابل بدل يلتزم به الطرف المم

.وبذلك فقد أشار الفقه الفرنسي إلى  (51)لشخص أو أكثر استخدامها على كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العالمة التجارية(
.والخالصة  (52) استعمال العالمة التجارية، والثاني تقديم المعرفة الفنية للممنوح لهأن عقد الفرنشايز يجب أن يقوم على عنصرين األول الترخيص ب

 مما تقدم أن عقد الفرنشايز يتضمن باإلضافة إلى الترخيص باستعمال العالمة التجارية تراخيص باستعمال حقوق أخرى وكما أشرنا لها آنًفا 
الترخيص لحقوق الملكية الفكرية والصناعية واستخدام المعرفة ال فنية والتي تعد األساس الذي يقوم عليه عقد الفرنشايز وبذلك يخالف عقد 

 باستعمال العالمة التجارية الذي ال يشمل مثل هذه المعرفة التي يتطلبها عقد الفرنشايز.
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ري البضائع التي يتاجر به من منتج ثالًثا. عقد التوزيع وعقد الفرنشايز:يعرف عقد التوزيع بأنه عقد يلزم بمقتضاه تاجًرا أو )ممول( بأن يشت
  )مورد( معين دون أن يكون له الحق في التوريد من منتجين آخرين منافسين، وهنا تكمن الحصرية الذي ال يعد أساًسا وضرورًيا وجوهرًيا في 

عالمة التجارية للمانح كما ويلتزم .بمعنى أن يمارس المتلقي أو الممنوح له عمله تحت االسم التجاري وال(53)عقد الفرنشايز عكس عقد التوزيع
بضاعة للموزع    المانح أيًضا بنقل المعرفة الفنية الالزمة لتمكين الممنوح له من اإلنتاج وتقويم الخدمات بينما يلتزم المورد في عقد التوزيع بتوريد

 . (54) كي يتولى الموزع بيعها فقط
التجا بالممثل  )اتفاق بين طرفين يتعهد بمقتضاه طرف يسمى  بأنه:  التجاري  التمثيل  الفقه  الفرنشايز:يعرف  التجاري وعقد  التمثيل  ري رابًعا. 

.وكما في العقود األخرى فإن عقد  (55)المختص بإبرام الصفقات باسم الطرف اآلخر ولحسابه وهو الموكل بصفة مستديمة في منطقة معينة(
يز تتشابه مع بعضها في بعض التفصيالت ويختلف معها في أمور أخرى، فإن أوجه التشابه في هذين العقدين بأن كالهما يقوم على الفرنشا

، وكذلك االستقالل القانوني الذي يتمتع به الممنوح له مع المانح، وكذلك شرط الحصرية في العقدين عقد التمثيل  (56)فكرة االعتبار الشخصي
الفرنشايز.أما أبرز االختالفات بين العقدين فتكمن في أن الوكيل يعد وسيًطا إلبرام العقود فقط وال يتحمل أية مخاطر مالية فيما التجاري وعقد  

في  يتعلق بالعالقة التي يدخل فيها بوصفة وكياًل عن الموكل وممثل له وعلى العكس من المتلقي أو الممنوح له في عقد الفرنشايز الذي يدخل  
.وبذلك فقد ذهبت المحاكم اللبنانية (57) التجارية كونه يتحمل كافة األخطار الناجمة عن إدارته لعمله وعن األخطار الناجمة من السوق  العالمة

.وخالصة القول، إن عقد الفرنشايز يختلف عن عقد التمثيل التجاري بشكل كبير  (58) إلى القول بأن عقد الفرنشايز يعد من قبيل التمثيل التجاري 
 ن التشابه بينهما ال يعد أكثر من تشابه ظاهري باعتبارهما صيغتين للعمل التجاري.وأ

ات فنية خامًسا. عقد التكنولوجيا وعقد الفرنشايز:يعرف عقد التكنولوجيا بأنه: )اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأن ينقل بمقابل معلوم
ة خاصة إلنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آالت أو أجهزة أو لتقديم إلى مستورد التكنولوجيا الستخدامها في طريقة فني

.وكباقي العقود (60) ويعد جوهر عقود نقل التكنولوجيا هو العنصر المعنوي الذي يتمثل في حقوق االختراع والمعارف الفنية وغيرها(59) خدمات(
كال العقدين يردان على أموال منقول معنوية، وكالهما أيًضا من عقود االعتبار الشخصي    فإن عقد التكنولوجيا يتشابه مع عقد الفرنشايز في أن

ء وليس ومن العقود المستمرة التنفيذ والذي يؤدي الوقت فيها دوًرا مهًما في تنفيذها، إضافة إلى أن كال العقدين أيًضا يردان على منفعة الشي
نقل ملكية التكنولوجيا إلى الممنوح له وإنما تمكنه من االنتفاع بها، ويشتركان أيًضا بالرقابة    على ملكيته ألن عقود التكنولوجيا ال تؤدي إلى

.أما أبرز نقاط االختالف بين عقد  (61)واإلشراف التي يمارسها المانح على الممنوح له وأيًضا أن كال العقدين مستقلين مالًيا وقانونًيا وإدارًيا
اقبة وتقديم  التكنولوجيا وعقد الفرنشايز تتبين في أن عقد الفرنشايز يتسم بوجود رابطة القائم بين المانح والممنوح له يتم عن طريق اإلشراف والمر 

مستورد لها التي تنتهي فيها عنصر المراقبة المساعدات واالستشارات طيلة سريان العقد بينهما، هذا على العكس من عالقة التكنولوجيا مع ال
 .(62)واإلشراف وعالقة التعاون بين أطراف العقد

سادًسا. عقد مركب ذو طبيعة خاصة:إن الطبيعة الخاصة الذي يتميز بها عقد الفرنشايز تكمن في المحل الذي ينصب عليه العقد المتمثل 
ا حق احتكار استغاللها دون غيره علًما بأن كل استعمال لها دون علم المالك أو المانح له  بالعالمة التجارية والمعرفة الفنية التي تمنح مالكه

.فهذه الطبيعة الخاصة لمحل العقد جعلت من االعتبار الشخصي عنصًرا جوهرًيا في عقد الفرنشايز على  ( 63)يعد جريمة يعاقب عليها القانون 
مة التجارية المسموح باستعمالها في عقد الفرنشايز تشكل رمًزا للثقة بجودة المنتجات أو خالف عقود اإليجار لألشياء المادية وذلك ألن العال

.والخالصة من كل ما تقدم (64)الخدمات التي توضع عليها وهذه الطبيعة الخاصة لمحل العقد هي التي تلقى على كاهل الممنوح له هذا االلتزام
لطبيعة المعنوية لمحل العقد الذي يتمثل بالعالمة التجارية والمعرفة الفنية وما تخوله هذه العالمة  أن الطبيعة الخاصة لعقد الفرنشايز متأتية من ا 

في  التجارية من حق احتكاري للمالك في استغاللها دون غيرها وإن كان هذا العقد قريب من أحكام قانون عقد اإليجار، وهذا ما دعى له الفقه 
 طبيعة خاصة تنبع خصوصيتها من الطبيعة المعنوية للمحل الذي ترد على العقود التجارية. توصيف الفرنشايز بأنه عقد إيجار ذو 

 اخلامتة
العق المتحدة األمريكية حيث ساهم هذا  الواليات  التي ظهرت في  الحديثة  الدولية  التجارية  العقود  الفرنشايز هو من  د  بينت دراستنا أن عقد 

ونظًرا لحداثة هذا العقد وعدم وجود أحكام قانونية خاصة لتنظيمه فقد تضاربت اآلراء الفقهية في   بالنهوض بالصناعة وتحقيق التنمية الشاملة، 
تسميته، حيث أطلق بعض الفقه عليه بمصطلح عقد االمتياز التجاري، والبعض اآلخر استقر على تسميته عقد الفرنشايز كونه قائم بذاته وذو 

متياز التجاري وغيره من العقود التقليدية األخرى.وإن أبرز ما يميز هذا العقد حقوق وواجبات  طبيعة خاصة ويتمتع بخصائص تميزه عن عقد اال
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ية  أطرافه، فحقوق مانح الفرنشايز والتي تشكل التزاًما على الممنوح له تتمثل بدفع مقابل الدخول ومن ثم دفع مقابل دوري يمثل نسبة إجمال
فاع بالعالمة التجارية والمعرفة الفنية الخاصة بالمانح، وااللتزام بالمحافظة على سرية المعرفة الفنية،  الدخل التي يدفعها الممنوح له مقابل االنت

للمنا استقالليته والسماح  المانح من خالل اإلعالن عن  بالخضوع واالمتثال ألوامر  المانح وااللتزام  الحصري من  بالتمويل  االلتزام  ح كذلك 
بإدارة المؤسسة حسب النظام المحدد، وكذلك االلتزام بالتحسينات التي تطرأ الحًقا، وااللتزام بالتعاون للدفاع عن  بالتفتيش على مؤسسته وااللتزام  

ت منافسة الحقوق الفكرية وااللتزام بإنشاء عقد تأمين وتقديم وكالة مصرفية، وااللتزام بتسويق منتجات المانح، وكذلك االلتزام بعد تسويق منتجا 
وضرورة المحافظة على جودة المنتج ومواصفاته المطلوبة.أما فيما يتعلق بحقوق الممنوح له والتي تعد التزاًما فتتمثل في االلتزام لمنتوج المانح،  

ا وكذلك  الفارقة  والعالمات  الفنية  المعرفة  بنقل  االلتزام  وكذلك  التقنية  المساعدة  بنقل  وااللتزام  للعقد  السابقة  الفترة  في  بنباإلعالم  قل  اللتزام 
 التحسينات وااللتزام بالبيع الحصري والتمويل الحصري وااللتزام بالضمان. 

 أواًل. النتائج: 
 توصلت الدراسة إىل أبرز النتائج اآلتية:

 بينت الدراسة اختالف الفقه حول تسمية هذا العقد الفرنشايز، فمنهم من أطلق عليه اسم عقد الترخيص التجاري، أو عقد االلتزام، أو  .1
 الدراسة عدم وجود قانون خاص ينظم عقد الفرنشايز بجميع تطبيقاته وقد اعتمدت الدول على نصوص متفرقة تتعلق بالقضايا أظهرت  .2
 أوضحت الدراسة تمييز عقد الفرنشايز بخصائص عديدة منها أنه يعتبر من العقود الملزمة للجانبين )المانح والممنوح له( وأنه عقد   .3
ات التي تؤدي إلى تكامل المشروعات االقتصادية لهذه األسواق، فعقد الفرنشايز يحقق مزايا بالنسبة للمانح  يعد هذا العقد من أهم اآللي .4

 ح  من خالل توزيع السلع والخدمات بأسلوب متفق ومحدد ويحصل المانح على الفائدة المادية التي تدفع له من قبل الممنوح له، ويستفيد المان
 الفرنشايز من عقود المدة التي تنقضي بانتهاء المدة المتفق عليها، أي بانقضاء الشخصية القانونية ألحد طرفيه.بينت الدراسة أن عقد  .5

 ثانًيا. التوصيات:
 توصلت الدراسة إىل بعض التوصيات أهمها اآلتي:

 بأحكام وإصدار تشريعات خاصة بهذا العقد وذلك ألهميته في الحياة التجارية ومواكبته للتطورات  ضرورة تنظيم وإحاطة عقد الفرنشايز .1
 أن الهدف من إنشاء هذا العقد هو تمتع الممنوح له بالمعرفة الفنية والتكنولوجية التي تتالئم مع ظروف الممنوح له على اعتبار أنه   .2
 رب إلى الواقع والدقة والوضوح وهو عقد الفرنشايز مقارنة مع المصطلحات األخرى ضرورة األخذ بمصطلح واحد لهذا العقد وهو األق .3
 ضرورة أن ينص هذا العقد على إلزام صاحب الفرنشايز بتقديم معلومات كافية للممنوح له تعطيه قاعدة بيانات للتعاقد عن علم وبينة،  .4
يدفعها الممنوح له إلى المانح مدة سريان العقد بينهما تمثل نسبة    ضرورة اإلشارة في نص العقد على أن تكون العطاءات الدورية التي .5
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