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 :سمخصال

لقج تعخضت لجراسة عقج الفخنذايد وذلظ بتشاوؿ جػانبو مغ الشاحية القانػنية 
  مبحثيغ اساسييغ.وذلظ مغ خبلؿ 

لفخنذايد وتػصمت الى اف جسيع عقج ا لتعخيفتعخضت فى السبحث االوؿ 
االراء الفقيية قج ركدت عمى العبلقة التعاقجية بيغ شخفي عقج الفخنذايد مع التأكيج 

  .عمى اف االلتدامات الستختبة كأثار لمعقج تقع عمى عاتق عاقجيو

سو حػؿ لصبيعة القانػنية لعقج الفخنذايد وفى ضػء االختبلفات الجوبذأف ا
الى اف عقج الفخنذايد مغ العقػد الخضائية حيث يشعقج  انتييتشبيعة ىحا العقج فقج 

  .العقج بسجخد رضاء الصخفيغ

لتدامات التى يختبيا عقج الفخنذايد تعخضت بالجراسة لؤل الثانيوفى السبحث 
واتزح مغ خبلؿ ىحه الجراسة اف مرجر ىحه االلتدامات سػاء التدامات السانح او 

  .ذايدالسسشػح لو تتسثل فى عقج الفخن
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Abstract: 
I have been studying the Franchise contract by addressing its 

aspects legally, through two basic topics. 
In the first part of the definition of the Franchise contract and 

found that all the doctrinal views have focused on the contractual 

relationship between the parties to the Franchise contract with the 

emphasis that the obligations arising as the effects of the contract falls 

on the shoulders of his peers. 

 As to the legal nature of the Franchise contract and in the light 

of the total differences on the nature of this contract, I have concluded 

that the Franchise contract is a consensual contract where the contract 

is held as soon as the parties are satisfied. 

 In the second topic, the study of the obligations of the 

Franchise contract was examined. It became apparent through this 

study that the source of these obligations, whether the grantor's 

obligations or the grantee's, is the Franchise contract.  
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 :السقجمة

في االنذصة االقترادية التي تصػر السعامبلت العقجية اليائل لقج ادؼ التقجـ 
ع تعج مقرػرة عمي العقػد التقميجية السدساة او غيخىا مغ العقػد غيخ السدساة التي ل

ججيجة مغ العقػد تشذأ  انساطحتي بجأت تطيخ  العقجيةالسألػفة حيث تصػرت العبلقات 
لع يعتج عمية الفقو او  اججيج   اعقجي   امغ تخاكب اكثخ مغ عقج ليطيخ في الشياية  نطام  

يع ومغ اكثخ السعامبلت العقجية الحجيثة اىسية التي بجأ تتشاولو التذخيعات بالتشط
 .(1)انتذارىا مشح الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ عقج الفخنذايد

ويعج عقج الفخنذايد مغ العقػد اليامة والسدتحجثة الحؼ شاع استعسالو في 
ة العجيج مغ الجوؿ وذلظ لسا يسثمو ىحا العقج مغ وسيمة ناجحة لشقل السعخفة الفشي

حيث يػفخ لراحب الفخنذايد  ية بأسمػب يحقق اىجاؼ الستعاقجيغ،والسذاريع االنتاج
فخصة مستازة لبلنتذار الدخيع دوف اف يذكل ذلظ عبئا ماليا عمي نفقاتو الخأسسالية 

ب االستثسارات التي تجمب التكشػلػجيا الستقجمة  حوبالسقابل يكػف ىحا العقج وسيمة لج
لعاممة الػششية  مغ خبلؿ التجريب الحؼ  تتمقاه في السذاريع ووسيمة لتصػيخ األيجؼ ا

يادة االستثسار في السذاريع ز السقامة , وذلظ مسا يديع في رفع كفاءة القػؼ البذخية و 
عمي عجـ األضخار  لعبلمات التجارية الشاجحة والعسلالستػسصة والتي تبشي عمي ا

 .(2)دة  تختيب اوراقيابالسشتجات الػششية وتحفيد الذخكات  السحمية العا

ناحية اخخؼ فأف الفخنذايد يتيح لمسخخز لو االحتساء بسطمة مؤسدة ومغ 
 ء صخؼ امػاؿ  لجخػؿ اسػاؽ ججيجة.تزسغ لو وجػد مدتيمكيغ دوف اف يقػـ بعشا

نطخا لسا لعقج الفخنذايد مغ اىسية اقترادية حيث يتع مغ خبللو رفع اقتراد و 
عميشا التعخض بالجراسة  امراؼ الجوؿ السشتجة فكاف لدام   الجوؿ الشامية والخقي بيا الى
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ليحا العقج وذلظ مغ خبلؿ تحجيج ماىيتو والصبيعة القانػنية ليحا العقج فزبل عغ دراسة 
 مو لحلظ سشقـػ بتقديع ىحا البحث عمى الشحػ االتي :ااالثار القانػنية الستختبو عمى ابخ 
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 خطة البحث

 فخنذايدمفيػـ عقج ال:  السبحث االول

 مالية عقج الفخنذايد :  السطمب االول

 : التعخيف بعقج الفخنذايد االول الفرع

 : صػر عقج الفخنذايد  الثاني الفرع

 : الصبيعة القانػنية لعقج الفخنذايد الثاني السطمب

 االول : خرائص عقج الفرنذايز  الفرع

 االخرى الثاني : التسييز بين عقج الفرنذايز وغيره من العقهد  الفرع

 عقج الفخنذايد اثار:  الثانيالسبحث 

 السطمب االول : التزامات السانح 

 السطمب الثاني : التزامات السسشهح لو
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 السبحث االول 

 عقج الفرنذايز  مفيهم

 تسييج وتقديم : 

يد بالعجيج مغ السسيدات ومشيا : قياـ السخخز لو بذخاء اتتسيد عقػد الفخنذ
، كسا تعسل اوحققت نجاح اػ السدتيمكيغ، وتع تجخبتيا مدبق  أعساؿ وأنذصو معخوفو لج

جسيع السؤسدات العاممة والسذتخكة فى شبكة الفخنذايد عمى تعديد العبلمة التجارية 
(3)تجعيع الجعاية والتدػيق السدتسخ لمشذاط وتجعيسيا، مع

. 

يتػلى صاحب الفخنذايد تقجيع التجريب السيشى لمعامميغ ، عغ ذلظ فزبل  
والحػ يعج أحج األسباب الخئيدية لبجء تذغيل األعساؿ داعجة قبل بجء العسل، والس

السخخز لو فى  كسا يحرل ،(4)وتحقيق الشجاح، وىػ ماال يحجث فى األعساؿ الججيجة
شبكة الفخنذايد عمى دليل يشطع كافة معامبلتو ويدسح لو بسخاقبة فاعمة عمى األعساؿ، 

اقبة السخدوف الدمعى، ويتيح صاحب الفخنذايد مثل أعساؿ السحاسبة والسبيعات ومخ 
فى بعس األحػاؿ، لمسخخز لو شخاء السػاد الخاـ والدمع التى تدتخجـ فى األعساؿ، 
ويدتفيج السخخز لو كحلظ مغ البحػث والتحديشات والتصػرات التى يتػصل إلييا 

فى صاحب الفخنذايد لتحديغ السشتج أو الخجمة، ويدسح نطاـ الفخنذايد بالعسل 
كسا يعفى  ،و أحج مغ السخخز ليع فى شبكة الفخنذايدمشصقو جغخافية محجدة ال يشافد

( 5)وإنذاء خصة العسل، وقياس السشافدة، السخخز لو مغ عبء تقييع الدػؽ 
ويتدع  

العسل بشطاـ الفخنذايد بأنو يتبع نطاـ عسل مػحج، حيث يحرل السدتيمظ عمى مشتج 
 طاـ الفخنذايد. يعسل بش عالى الجػده فى كل نذاط

تسيدة فيػ إلى أف عقج الفخنذايد يتزسغ عشاصخ أساسية  (6)ويحىب الفقو
 :يذتسل عمى
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: مشح الحق فى إدارة أعساؿ بحات األسمػب والصخيقة  الستبعة فى عسل صاحب أوال  
الفخنذايد وذلظ مغ خبلؿ التخخيز بأستخجاـ حقػؽ السمكية الفكخية والسعخفة 

 .فخنذايدصاحب الالفشية التى يستمكيا 

: أداء مالى  ا: استقبلؿ السخخز لو، ورابع  ا: بيع أنػاع معيشة مغ السشتجات، ثالث   اثاني  
 ػاء برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة. يقجـ لراحب الفخنذايد س

يعج ضيػر عقج الفخنذايد كغيخه مغ العقػد الحجيثة، نتيجة لمتصػر اإلقترادػ 
وحمػؿ عرخ ما رافقو مغ انفتاح العالع عمى بعزو، الحػ رافق التصػر التكشػلػجى و 

فالعالع أصبح قخية صغيخة، والفزل فى ذلظ يشدب إلى اإلتفاقية العامة  ،(7)العػلسو
التى ميجت بذكل تجريجى إلى ضيػر مشطسة  (GATT)فة الجسخكية يلمتجارة والتعخ 

  .(wto)التجارة العالسية 

نذصة يتصمب السديج مغ السعخفة لحا فإف الجخػؿ فى مثل ىحا الشػع مغ األ
القانػنية والسالية والسعمػماتية التى يجب أف يتدمح بيا السسشػح لو قبل تػقيعة أػ عقج 

ألية مذاكل أو عكبات قج يشتج عشيا  المجخػؿ فى ىحا الشػع مغ أنذصة االستثسار، تفادي  
ستثسار عغ شخيق مالية ومادية ىػ فى غشى عشيا، وتججر اإلشارة إلى أف االالتدامات 

كرشاعة البتخوؿ والديارات واألدوية وغيخىا مغ  -الفخنذايد يتع فى صشاعات كبيخة
تعسل  االرشاعات، وكحلظ يتع فى قصاعات إنتاجية وخجمية )متػسصة وصغيخة( كثيخة جج  

بعقج الفخنذايد، مثل : السأكػالت والسذخوبات واألثاث واألجيدة الكيخبائية واإلكتخونية، 
  .الخ ......ت الشقل، وخجمات الريانة والشطافة والخجمات التعميسية والدفػػخوخجما

وبسقتزى ىحا العقج تقـػ عبلقة تجارية بيغ شخفيغ، أحجىا مانح الفخنذايد 
Franchisor" " واألخخ السسشػح لو ""Franchisee  فى مشصقة محجدة ولسجة معمػمة

" بتقجيع الخبخة واالنطسة "Franchisorالسانح  يقـػعمى أف  (8)وفق شخوط متفق عمييا
لو باستعساؿ  السسشػحوالتجريب والجعع الفشى لمحاصل عمى الفخنذايد، كحلظ الدساح 
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جسيع مدتمدمات ومقػمات ىحا الشذاط، مغ اسع وعبلمة تجارية أو خجمية وخصط 
مجة إدارية وتدػيكية ومالية وإعبلنية، مع تقجيع السداعجة والتجريب واإلشخاؼ أثشاء 

ىسية ىحا العقج فانشا نتشاوؿ ىحا السبحث مغ عقج، نطيخ مقابل معيغ يتفق عمية، وألال
الفخنذايد وفى السصمب  مالية عقجخبلؿ مصمبيغ اساسييغ نتشاوؿ فى السصمب االوؿ 

 عقج الفخنذايد عمى الشحػ االتي : ل الصبيعة القانػنيةالثاني نتشاوؿ 
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 السطمب االول

 عقج الفرنذايز ماهية

 تسييج وتقديم : 

نتشاوؿ ىحا السصمب مغ خبلؿ فخعيغ اساسييغ نتشاوؿ فى الفخع االوؿ التعخيف 
 بعقج الفخنذايد ونتشاوؿ فى الفخع الثاني صػر عقج الفخنذايد وذلظ عمى الشحػ االتي : 

 الفرع االول : التعريف بعقج الفرنذايز 

فقج إختمف الفقو  اء عجـ وجػد تعخيف تذخيعى لتحجيج ما لية الفخنذايدز إ
وذلظ مغ أجل الػصػؿ إلى تعخيف عقج الفخنذايد، فقج ذىب رأػ فى الفقة إلى أنة " 
ذلظ العقج الحػ يدسح بسقتزاة الصخؼ األوؿ، والحػ يدسى براحب الفخنذايد، 
لمصخؼ الثانى الحػ يصمق عمية السخخز لو باإلستفادة مغ الشجاح الحػ حققة األوؿ 

رادية سػاء كانت تجارية أو صشاعية أو خجمية، وذلظ عغ فى أحج األنذصة اإلقت
شخيق التعاوف فى إستخجاـ حقػؽ السمكية الرشاعية أو السعخفة الفشية التى كانت 

 فى نجاح صاحب الفخنذايد". اسبب  

ومغ التعخيف الدابق يتزح أف ىحا العقج يبـخ بيغ كيانيغ إقترادييغ يتدع 
ج األنذصة األقترادية، وىػ ما يجفع السشذأة إحجىسا بتحقيق نجاح أو شيخة فى أح

ح والحرػؿ االخخػ لمتعاقج والتعاوف معيا واالستفادة مغ خبخاتيا لتحقيق ذات الشجا
  .عمى مشفعة اقترادية

إلى التعخيف بأنو " نطاـ لؤلعساؿ القانػنية يشذأويشطع  (9)وذىب رأػ أخخ فى الفقة
" ببيع الحق فى بعس "Franchisor بسقتزى عقج، وبسػجبة يقـػ صاحب الفخنذايد

 " وذلظ فى إشار محجد ومتفق عمية ". "Franchisee الدمع أو الخجمات لمسخخز لو
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، يجفع أحجىسا ويدسى اقانػن  وكحلظ ىػ :" تشطيع تعاقجػ بيغ كيانيغ مدتقميغ 
السخخز لو إلى األخخ ويدسى صاحب الفخنذايد فى مقابل بيع مشتجات األخيخ، والحق 

 فى مػقع معيغ،ولسجة محجدة. وأسمػب عسمو، وذلظ  يةخجاـ عبلمتو التجار فى إست

ويبلحع عمى التعخيفات الفقييو، أنيا ركدت عمى العبلقة العقجية بيغ شخفى 
عقج الفخنذايد: صاحب الفخنذايد والسخخز لو، مع التأكيج عمى أف االلتدامات 

ـ صاحب الفخنذايد بأف يدسح الستختبة كآثار لمعقج تقع عمى عاتق عاقجية، حيث يمتد 
لمصخؼ الثانى السخخز لو بأف يدتخجـ عبلنتو واسسو التجارييغ،وكحلظ يمتـد بشقل ما 
يدتآثخ بة مغ معخفة فشية، وبتقجيع السداعجة الفشية، فى مقابل أداء السخخز لو 

 لمسقابل الستفق عمية فى العقج. 

نة "عقج يقػـ فية أحج ولقج عخفت محكسة العجؿ االوربية نطاـ الفخنذايد بأ
بسشح تجار  ،أساليب تجاريو معيشة افى سػؽ معيشو، ومصػر   اأالشخاؼ بإعتبارة مػزع  

مدتقميغ، فى مقابل رسػـ الحق فى التػزيع فى أسػاؽ أخخػ وذلظ بإستخجاـ اسسة 
والداليب التجارية التى أدت إلى نجاحو، وأكثخ مغ كػنو وسيمة لمتػزيع فإنو التجارػ 
مة لمحرػؿ عمى مشافع مالية مغ خبخاتة دوف إستثسار صاحب الفخنذايد يعج وسي

عغ ذلظ فإنو يعصى التجار الحيغ ليذ لجييع الخبخه البلزمة  رأسسالو الخاص، وفزبل  
مغ الجيج، وتتيح ليع  اإمكانية المدـو إلى الصخؽ التى ال يسكغ تعمسيا دوف بحؿ مديج  

 ب الفخنذايد.األستفاده مغ سسعة االسع التجارػ لراح

إال مع االمخيكييغ، فكانت التجخبة األولى لذخكة  اإف الفخنذايد لع يصبق فعمي  
ومحخكات  ،(Rexall)كػكاكػال ثع ريكداؿ  1991سيشجخ سػيشغ لآلالت، تبعتيا سشة 

جشخاؿ وشخكة سيارات فػرد، أما فى أوربا فقامت بالتجارب األولى شخكة باتا 
 . 1925ة التذيكػسمػفاكية لؤلححية سش
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وفى دراسة إحرائية إلنتذار الفخنذايد فى الػاليات الستحجه األمخيكية، 
أضيخت الشتائج أف الػاليات الستحجة ىى الخائجه فى ىحا السجاؿ، وصاحبة خبخة فى ىحا 

دقائق فى كل يػـ عسل، أف  8الشطاـ، إذ يتع إفتتاح محل يعسل بشذاط الفخنذايد كل 
القصاعى عمى صعيج الػاليات الستحجة تباع مغ  % مغ مبيعات الدػؽ 41حػالى 

 . (19)خبلؿ الحسبلت الخاضعة لشطاـ الفخنذايد

 International Franchising Associationأما األتحاد الجولى لمفخنذايد 
 فيعخؼ عقج الفخنذايد، عمى الشحػ األتى:  

  Franchisorعسمية الفخنذايد: ىى عبلقة تعاقجية بيغ شخفيغ ىسا السانح 
يمتـد بسقتزاىا السانح بشقل السعخفة الفشية والتجريب  ،Franchiseeوالسسشػح لة 

لمسسشػح لو، الحػ يقػـ بالعسل تحت إسع معخوؼ، أو شكل أو إجخاءات مسمػؾ أو 
وفى ىحا العقج يقػـ السسشػح لة ، Franchisor مديصخ عمييا مغ قبل السانح

Franchisee بحيث تكػف  -محل الفخنذايد –لعسل بأستثسار امػالو الخاصة فى ا
  . (11)مخاشخ نجاح ىحه العسمية عمية ويتحسميا وحجة دوف غيخه 
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 ثانىلا الفرع

 صهر عقهد الفرنذايز

لصبيعة العسل الحػ يؤدية السخخز لو،  القج تعجدت صػر عقػد الفخنذايد تبع  
فقط دوف إنتاجيا، وقج  فقج يقـػ األخيخ إما بإنتاج الدمع وتػزيعيا، أو أف يقـػ بتػزيعيا

عسمو عمى تقجيع الخجمات فحدب. وعمى الخغع مغ تعجد األعساؿ التى يقـػ يقترخ 
بيا السخخز لو إال أنيا تذتخؾ جسيعيا فى أنيا تتع تحت العبلمة التجارية واألسع 

 لشطاـ عسمو السسيد.  االتجارػ الذييخ لمسخخز ووفق  

قػد الفخنذايد إلى ثبلث عقػد لسػضػع العقج، يسكغ تقديع صػر ع اوتبع  
 وفخنذايد التػزيع   industrial franchisingرئيدية، وىى فخنذايد اإلنتاج 
distribution franchising  وفخنذايد الخجماتservice franchising   وذلظ

  -عمى الشحػ التالى: 

  -:: فرنذايز اإلنتاجأواًل 

ق لمسخخز لو بسػجبة بترشيع سكغ تعخيف فخنذايد اإلنتاج بأنو " اتفاؽ يحي 
 .يا تحت العبلمة التجارية لؤلخيخ"لتعميسات صاحب الفخنذايد، ويقـػ ببيع امشتجات وفق  

وبشاء  عمى ذلظ، يقػـ صاحب الفخنذايد باعتباره صاحب أحج السذخوعات 
التى تقػـ بإنتاج وترشيع سمعة ما، بالتخخيز إلى السخخز لو، بحيث يدسح لؤلخيخ 

الدمعة التى يقػـ صاحب الفخنذايد بإنتاجيا، مع مبلحطة أف تمظ الدمعة بإنتاج ذات 
وبدبب إنو سيتع وضع عبلمة صاحب الفخنذايد التجارية واسسة التجارػ عمييا، فإف 
السخخز لو يمتـد بإتباع كافة تعميسات وخبخات والسعاييخ الكياسية الخاصة براحب 

دتسخ لمخقابة الفشية مغ قبل صاحب الفخنذايد عشج إنتاجة لمدمعو، مع خزػعة الس
الفخنذايد، مع  عقجالدمع محل الفخنذايد، لزساف إتباعو معاييخ الجػدة فى إنتاج 
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لتعميسات صاحب الفخنذايد  االتأكيج كحلظ عمى إنتاج الدمع وبيعيا يجب أف يتع وفق  
  . (12)وفى حقػؽ السمكية الفكخية لؤلخيخ

الفخنذايد يعتسج عمى نقل السعخفة إلى أف ىحا الشػع مغ  بقونخمز مساس
إذ يقػـ السسشػح لو البلزمة لترشيع السشتجات أو تجسيعيا مغ السانح إلى السسشػح لة، 

 السانح، الحػ بخبخات ذلظ فى امدتعيش   وتػزيعيا، سل العبلمةتحبترشيع الدمعو التى 
 . (13)يجب مخاعتيا  Standardsومػاصفات  قياسية يحجد نساذج

 -ذايز التهزيع :فرن-اثانيً 

فخنذايد التػزيع ىػ إتفاؽ يقػـ بسػجبة السخخز لة ببيع مشتجات معيشة فى 
 متجخ يحسل االسع أو العبلمة التجاريو لراحب الفخنذايد. 

ومغ ثع يتحجد الغخض فى ىحه الرػرة مغ خبلؿ سمعة معيشة تحسل العبلمة 
السخخز لة بيع تمظ الدمع السسيدة أو األسع التجارػ لراحب الفخنذايد، بحيث يتػلى 

فى نصاؽ جغخافى محجد، وقج يكػف صاحب الفخنذايد ىػ مشتج الدمعة التى يقـػ 
عمى دور السػزع، وعادة ما يتع التػزيع  السخخز لة بتػزيعيا أو يكػف دوره مقترخا  

 فى متجخ يحسل األسع التجارػ والعبلمة التجارية لراحب األمتياز. 

ايد يختمف دور السخخز لو عغ دور الػكيل فى وفى ىحا الشػع مغ الفخنذ
عقػد الػكالة، فإذا كاف وكيل العقػد يقرج بو وسيط مدتقل مكمف بالتفاوض إلبخاـ 
عسمية بيع أو شخاء برفو مدتسخة لحداب وباسع السػكل دوف أف يختبط مع السػكل 

خخز لو فإف السخخز لو فى فخنذايد التػزيع لو معشى آخخ، فالس ،(14)بخابصة تبعية
يقـػ بسسارسة نذاط التػزيع مغ خبلؿ نذاط مدتقل تحت اسع وعبلمة السخخز، 
ويمتـد السخخز لو بجفع مقابل لراحب الفخنذايد نطيخ دخػلو فى شبكة التػزيع، فى 

  .يقـػ السػكل بجفع آجخ لمػكيل حيغ أنو فى عقػد الػكالة
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بتدػيق السشتجات كحلظ يقػـ صاحب الفخنذايد بشقل السعخفة الفشية الخاصة 
بدياسة صاحب الفخنذايد فى التػزيع، أما وكيل العقػد  اإلى السخخز لو، فكػف ممتدم  

فيسارس عسمو عمى وجو االستقبلؿ، فيدتقل بإدارة مشذأتو وأتباع اساليب اإلعبلف التى 
تعميسات أو أوامخ تتعمق بتشطيع العسل فى تخوقو دوف أف يكػف لمسػكل أف يرجر إليو 

  .(15)ةالسشذأ

  -فرنذايز الخجمات : -اثالثً 

يسكغ تعخيف ىحا الشػع مغ عقػد الفخنذايد شبقا  لتعخيف محكسة العجؿ 
الجولية بأنو "االتفاؽ الحػ بسػجبة يقجـ السخخز لو خجمة تحت االسع أو العبلمو 

 . لتعميساتة" االتجارية لراحب الفخنذايد ووفق  

و فى ىحه الرػره عمى تقجيع ويتفق كل مغ صاحب الفخنذايد والسخخز ل
خجمة أو عجة خجمات، ويمتـد السخخز لو شػاؿ مجة تقجيسو لمخجمة بالسعاييخ الكياسية 
والسػاصفات واألنطسة الخاصة براحب الفخنذايد، ويتػلى األخيخ الخقابة الرارمة 

ألف الخجمة ستقجـ فى شكميا الشيائى تحت  اعمى تشفيح تمظ السعاييخ وتصبيقيا نطخ  
عبلمة التجارية لراحب الفخنذايد، ويعتسج السخخز لو عشج مسارستة لمشذاط ال

 ا صاحب الفخنذايد فى ىحا السجاؿ.الخجمى عمى الشجاح والذيخة التى حققي

لمسخخز ليذ فى صػرة مادية وإنسا فى شكل عادة ما تقجـ السعخفة الفشية و 
وتسيدة فى أدائيا، وقج  معشػػ يتسثل فى تجريب السخخز لو عمى كيفية تقجيسة لمخجمة

 يستج األمخ إلى شكل السكاف الحػ يقجـ فيو الخجمة. 

وبيجؼ تجريب السخخز لو إلى إخخاج ذات السشتج أو الخجمة التى يقجميا 
وصف ذلظ بأنو بسثابة استشداخ لمذكل  (16)صاحب الفخنذايد، حتى أف بعس الفقو
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ايد، وىػ ما يتحقق مغ خبلؿ والجػدة واألداء باعتبارىع أسباب نجاح نطاـ الفخنذ
   التجريب الراـر الحػ يقجمة صاحب الفخنذايد لمسخخز ليع.  

 يالثان السطمب

 الطبيعو القانهنيو لعقج الفرنذايز

ورغبة فى تحجيج لحجاثة عقج الفخنذايد، وأىسيتة فى تعديد األستثسار،  انطخ  
عميشا تحجيج  افكاف الزام  مغ غسػض  وتشفكالصبيعة القانػنية  لة، ومغ أجل إزالة ما ي

وأف دراسة الصبيعة القانػنيو لعقج الفخنذايد تقتزى دراسة الصبيعة القانػنية لة، 
االوؿ مغ ىحا  الفخعالخرائز السسيده لعقج الفخنذايد وسػؼ نتشاوؿ ذلظ فى 

عغ ضخورة دراسة التسييد بيغ عقج الفخنذايد وغيخه مغ العقػد  ، فزبل  السصمب
 الثانى. الفخعخبلؿ  االخخػ وذلظ مغ

 األول الفرع

 خرائص عقج الفرنذايز 

تتعجد خرائز عقج الفخنذايد وتختمف بحدب الداوية التى يسكغ أف نشطخ 
 -إلييا مشو وذلظ عمى الشحػ التالى:

 :عقج غير مدسى  -أواًل 

بالشطخ إلى وجػد القػاعج القانػنية السشطسة لعقج الفخنذايد أو غيابيا، نجج أف 
فإذا كانت العقػد السدساة ىى  ،وبالتالى عجـ التشطيع ،القػاعج ىػ عجـ الػجػدحاؿ تمظ 

وأف ما  ،العقػد التى نطسيا السذخع بقػاعج خاصة وخريا القانػف باسع معيغتمظ 
بقػاعج خاصة يصمق عمييا العقػد غيخ السدساة،  اعجاىا مغ عقػد غيخ مشطسة تذخيعي  

خ السدساة التى لع يخريا السذخع السرخػ فإف عقج الفخنذايد يعج مغ العقػد غي
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بتشطيع خاص، وىػ عمى العكذ مغ الشطاـ التذخيعى فى بعس الجوؿ األجشبية التى 
كفخندا والػاليات الستحجة  ،أصجر السذخع فييا قػاعج خاصة بتشطيع عقػد الفخنذايد

يزع  ولع ،األمخيكية، كسا أف السذخع الفمدصيشى لع يخز عقج الفخنذايد باسع معيغ
ولحجاثة ىحا العقج يتختب عميو اعتباره مغ  ،تشطسة لعجـ انتذاره فى التعامل اأحكام  

 وخزػعة لمقػاعج العامة التى تحكع العقػد.  ،العقػد غيخ السدساة

 :عقج معاوضة ممزم لمجانبين -اثانيً 

العقج السمـد لمجانبيغ ىػ "العقج الحػ يختب التدامات متقابمة عمى الستعاقجيغ، 
،(17) "يكػف كل مشيسا دائشا ومجيشا فى الػقت نفدة إذ

ممدما  اويعج عقج الفخنذايد عقج   
ومغ ثع عمى كل مغ السانح والسسشػح لو التدمات متبادلة بيشيسا ض إذ يفخ لمجانبيغ، 

عقج الفخنذايد التدامات متقابمة فى ذمة شخفية، بحيث يربح كل مشيسا عمى ختب تي
وإذا كاف عقج الفخنذايد يختب عمى صاحب الفخنذايد بعس  فى آف واحج، اومجيش   دائشا

كااللتداـ بشقل السعخفة يحيث يربح مجيشا لمسخخز لو، فإنو فى ذات  ،االلتدامات
داـ بعجـ إفذاء سخية باأللت لو لسا يختبة العقج عمى السخخز لؤلخيخ الػقت يعج دائشا

مغ ثع يعج عقج الفخنذايد  وغيخىا مغ االلتدامات االخخػ، ومغ الفشية تمظ السعخفة
 العقػد السمدمة لمجانبيغ. 

وعقج السعاوضة يقرج بو " كسا يعج عقج الفخنذايد مغ عقػد السعاوضو، 
 اعمية فإف عقج الفخنذايد يعج عقج   (18)لسا اعصى" العقج الحػ يأخح فية الستعاقج مقاببل  

خخز لة مغ حيث حرل فيو صاحب الفخنذايد عمى السقابل لسا يعصية لمسبعػض 
معخفة فشية وعبلمو واسع تجارييغ، كسا يحق لمسخخز لو استخجاـ ما نقل إلية مغ 

 . معخفة وعبلمة تجارية لقاء ما دفعة إلى صاحب الفخنذايد
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 :عقج محجد -اثالثً 

العقج السحجد ىػ " ذلظ العقج الحػ يشذأ فى ذمة شخفيو التدامات محققة الػجػد 
، تعاقج مقجار ما سيأخح وما سيعصى"قاده، ففية يعمع كل مومحجدة السقجار وذلظ مشح إنع

ولسا كاف عقج الفخنذايد مغ العقػد التى تكػف  فييا االلتدامات محجدة وقت انعقاد العقج ػ 
كتحجيج مقابل العقج ومجتة، وال تعمق عمى أمخ مدتقبل غيخ محقق الػقػع أو غيخ محجد 

 قػد السحجدة وليذ مغ العقػد االحتسالية. وقت  وقػعة، فإف عقج الفخنذايد يعج مغ الع
 :عقج من عقهد السجة -ارابعً 

فى تشفيح عقج الفخنذايد، حيث يترف ذلظ األخيخ  اجػىخي   ايعج الدمغ عشرخ  
بأف مغ العشاصخ األساسية التى تسيدة ىػ تحجيجه لسجة زمشية معيشة ومشصقة جغخافية 

 وليذ مغ العقػد الفػرية. وىػ ما يجعمو مغ العقػد السدتسخة  ،(19)محجدة
األداءات السدتسخة، التى تقػـ فى األساس  مغ فعقج الفخنذايد يختب نػعيغ

عمى عشرخ الدمغ أو السجة  والتى ال يترػر وجػدىا بجونو، فعقج الفخنذايد يشذأ 
عمى صاحب الفخنذايد بأف يقجـ التحديشات التى يجخميا عمى السعخفة محل  االتدام  

ـد بزساف تمظ السعخفة، وتقػـ ىحه األلتدامات عمى عشرخ الدمغ، فبل العقج، كسا يمت
، وإنسا تطل تمظ اآللتدامات قائسة مجة سخياف عقج تقجـ مخة واحجة ويشتيى بيا االلتداـ

مغ  ادوري   االفخنذايد، كسا يمتـد السخخز لو بأف يجفع إلى صاحب الفخنذايد مبمغ  
مغ كشدبة مغ أرقاـ السبيعات التى يحققيا الساؿ شػاؿ مجة العقج، ويحدب ذلظ السب

 الذيخػ أو الدشػػ حدب اآلتفاؽ. السخخز لو أو مغ صافى الخبح

 :عقج رضائى -اخامدً 
مغ التقديسات األساسية لمعقػد ىػ تقديسيا إلى عقػد رضائية وعقػد شكمية، 

 إلى ما تتزسشة مغ شخوط لؤلنعقاد.  اوذلظ إستشاد  
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تخاضى الصخفيغ، إذ يشذأ ه فقط يكفى النعقادعقج الحػ ذلظ الفالعقج الخضائى ىػ "
بسجخد تصابق إرادنى الستعاقجيشغ أما العقج الذكمى" فبل يكفى فبو التخاضى النعقاد العقج 

العقج وإنسا يمـد إضافة الخضا، إتباع شكل خاص لمتعبيخ عغ اإلراده أو بسعشى آخخ يمـد 
 بإتفاؽ الصخفيغ أو بشز القانػف. يخ يشذأ إما أف يتع إفخاغ العقج فى شكل معيغ، وىحا األخ

غيخ مدسى، أػ  اقج  الفخنذايدفسغ خرائرة ىػ كػنو ع أما بخرػص عقج
خاص يتػلى تحجيج كافة جػانبة القانػنية، ومغ ثع فعجـ  الع يفخد لو السذخع تشطيس  

 تذخيعى يحكع مدألة ما إذا كاف يكفى التخاضى إلنعقاد عقج الفخنذايدوجػد تشطيع 
أو فى شكل  اكأف يكػف مكتػب   فحدب أـ يذتخط ألنعقاده إفخاغة فى شكل معيغ، 

رسسى، يجعل القػؿ بأف عقج الفخنذايد مغ العقػد الخضائية ىػ األقخب لمرحة، فإذا 
لع يتفق الصخفاف عمى إتساـ العقج فى شكل معيغ، ومع عجـ وجػد نز قانػنى يذتخط 

 رضاء الصخفيغ.  ذلظ، فإف عقج الفخنذايد يشعقج بسجخد

 الثانى الفرع

 التسييز بين عقج الفرنذايز وغيرة من العقهد األخرى 

عقج الفخنذايد بأنة يزع العجيج مغ العقػد بحيث يسكغ أف يذكل كل   يتدع
بحاتة، حيث يذتسل عمى عقج بالتخخيز بإستعساؿ  مدتقبل   اعشرخ مغ عشاصخه عقج  

عجات  معيشة، وعقج تػزيع مشتجات معيشة عبلمة تجارية، وعقج بيع أو تأجيخ آالت وم
، واتفاقيات مشطسة وعقج بيع لبزائع صاحب الفخنذايد يتػلى السخخز لو تدػيقيا،

 صاحب الفخنذايد. لئلعبلنات والجعاية السذتخكة مع

ونتيجة لمعبلقات القانػنية الستعجده الجاخمة ضسغ عقج الفخنذايد وغيخة مغ 
 خبلؿ الفخوع األتية:ػػ  وذلظ مغ ،العقػد التى تذتبة بو
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 :عقج الذركةو عقج الفرنذايز  -أواًل 

مشيع فى عقج الذخكة ىػ "عقج بسقتزاه يمتـد شخراف أو أكثخ بأف يداىع كبل  
مذخوع مالى بتقجيع حرة مغ ماؿ أو مغ عسل القتداـ ما قج يشذأ عغ ىحا السذخوع 

ػ وجػد 1يتصمب: ويتزح مغ ىحا التعخيف  أف عقج الذخكة  ،(29)مخبح أو خدارة"
ػ اقتداـ 3ػ وجػد نية السذاركة فى عقج الذخكة. 2شخريغ عمى األقل لكياـ الذخكة، 

ػ أف يقجـ كل شخز حرة فى رأس ماؿ الذخكة سػاء كانت 4 األرباح والخدائخ،
  حرة مغ ماؿ أو عسل.

عقج الفخنذايد مع عقج الذخكة فى أف كل مشيسا يتصمب وجػد  وويتذاب
وىسا صاحب الفخنذايد والسخخز لة، كسا أف كمييسا يقجـ  شخريغ عمى األقل

، والسخخز لة يقجـ السحل التجارػ الفخنتذايد يقجـ السعخفة الفشية حرة، فراحب
ولكغ عقج الذخكة  ورأس الساؿ البلزميغ الستغبلؿ السعخفة الفشية والعبلمة التجارية.

حب الفخنذايد والسخخز يتسيد عغ عقج الفخنذايد، إذ تشتفى فية السذاركة بيغ صا
لو، كسا أف اقتداـ األرباح غيخ وارد، فالخدائخ يتحسميا السخخز لو وال تؤثخ عمى 
صاحب الفخنذايد إال فى تخفيس الخبح الحػ يحرل عمية كشدبة مغ مبيعات 
السخخز لو، وحتى إنو فى الحالة األخيخة يتغمب صاحب الفخنذايد عمى وجػد 

مغ األداءات السالية يمتـد األخيخ  أدنى اػضع حج  خدائخ فى مذخوع السخخز لو ب
  بأدائيا إلى إذا قمت ندبة السبيعات عغ حج معيغ. 

 :عقج الفرنذايز وعقج العسل -اثانيً 

" يتعيج بسقتزاه عامل بأف يعسل لجػ عقج العسل ىػ ذلظ العقج الحػ 
أف عقج ويتزح مغ ىحا التعخيف  ،(21)صاحب عسل وتحت إدارتة وإشخافة لقاء أجخ"

وجػد مقابل يحرل عمية  العسل يتصمب الكياـ بعسل معيغ لسرمحة الغيخ، فزبل  
 عغ عبلقة التيعية بيغ العامل ورب العسل.فزبل   ،العامل
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إلى أف العشرخيغ األوؿ والثانى متػافخاف فى عقج  (22)ويحىب رأػ فى الفقو
إلتفاؽ بيغ الصخفيغ عمى الفخنذايد ػ عقج التخخيز التجارػ كسا اشمقػ عمية ػ حيث يتع ا

إنتاج سمعو معشية أو تقجيع أو تػزيع سمعة تخز العبلمة التجارية التى اجتحبت مغ 
حػليا العسبلء لمذخكة أو السؤسدة مانحة التخخيز فى مقابل أجخ يمتـد بة السخخز 
لو، أما العشرخ الثالث والستسثل فى رابصة التبعية القانػنية التى تتزسغ سمصة األشخاؼ 

لمعامل، فيػ يعج السسيد الحكيقى لعقج الفخنذايد ػ والخقابة والتػجيو مغ جانب رب العسل 
  عغ عقج العسل، إذ أف ذلظ العشرخ ال يػجج فى عقج الفخنذايد.  

 :عقج الفرنذايز وعقج الترخيص بإستعسال العالمات التجارية -اثالثً 

لعقج الحػ يجيد : ابإستعساؿ العبلمة التجارية بأنة يعخؼ عقج التخخيز
بسػجبة مالظ العبلمة التجارية لذخز أو أكثخ استخجاميا، عمى كل أو بعس 

ىحا وال يحػؿ ىحا التخخيز دوف  (23)أو الخجمات السدجمة عشيا العبلمةالسشتجات 
 . (24)إستعساؿ السالظ لعبلمتة عمى مشتجاتة

مغ عقج  اأكثخ تعقيج   اوبالسقارنة مع عقج الفخنذايد يبلحع أنة يعج نطام  
عغ التخخيز  فزبل   -فعقج الفخنذايد يتزسغ ،(25)تخخيز العبلمة بجسيع مذتسبلتة

الحق فى إستغبلؿ باقى حقػؽ السمكية الرشاعية ونقل  –باستعساؿ االسع والعبلمو 
والسداعجات الفشية، كحلظ الحق فى تقجيع السداعجه التقشية التى تذسل السعخفة 

لسانح ونجاحيا لمسشػح لة، ليدتخشج بيا فى إختيار اندب األساليب التى تثبت تجارب ا
 .(26)الػسائل التى تحقق لو الشجاح تحت إشخاؼ السانح ونقابتة

ومسا الشظ فية أف عقج الفخنذايد يجب أف يذتسل عمى عشرخيغ أساسيغ 
  (27)يتسثل أالوؿ فى التخخيز، والثانى يتسثل فى تقجيع السعخفة 
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 :نقل التكشهلهجياوعقج عقج الفرنذايز  -ارابعً 

يعخؼ عقج نقل التكشػلػجيا بأنة " اتفاؽ يتعيج بسقتزاه مػرد التكشػلػجيا بأف يشقل 
بسقابل معمػمات فشية إلى مدتػرد التكشػلػجيا الستخجاميا فى شخؽ فشية خاصة إلنتاج 

 . (28)آالت أو أجيدة أو لتقجيع خجمات"سمعة معيشو أو تصػيخىا أو لتخكيب أو تذغيل 

عقج نقل التكشػلػجيا فى محل العقج، إذ أف كمييسا مع عقج الفخنذايد  ويذتخؾ
يخد عمى معخفة فشية معيشة يخغب السدتػرد أو السخخز لة بشقميا مغ السػرد أو 

 السخخز الستخجاميا فى إنتاج سمع أو تقجيع خجمات. 

 ولكغ محل عقج الفخنذايد يختمف عغ محل عقج نقل التكشػلػجيا، إذ يتزسغ
بإالضافة إلى السعخفة الفشية، التخخيز بإستعساؿ العبلمة التجارية لمسػرد أو صاحب 

 . ويج التدامات كل السخخز والسخخز لفى تحج االفخنذايد، وتطيخ أىسية التفخقة أيز  

ومسا سبق يتزح أف عقج الفخنذايد يختمف عغ العجيج مغ العقػد التى قج 
بشػده لشطاـ عقجػ مدسى ومحجد فى القانػف تتذابة معة، ومغ ثع فبل يسكغ إخزاع 

تذخيعية صخيحة السرخػ، وليحا فإنو يجب عمى السذخع السرخػ التجخل بشرػص 
 وواضحة لػضع تشطيع لعقج الفخنذايد.

 :التسييز بين عقج الفرنذايز وعقج األمتياز التجارى  -اخامدً 

يصمق عمية  عقج األمتياز التجارػ "ىػ ذلظ العقج الحػ يتعيج بسقتزاه تاجخ
السمتـد أو الستعيج بأف يقرخ نذاشة عمى تػزيع بزائع معيشة يشتجيا تاجخ آخخ 
يصمق عمية مانح األمتياز فى دائخة جغخافية معيشة ولسجة محجودة، عمى أف يكػف 

 . "لمسمتـد وحجة حق إحتكار إعادة بيع ىحه الدمع فى الشصاؽ الجغخافى الستفق عمية
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رػ أكثخ العقػد التى تثيخ الخمط بيشة وبيغ عقج االمتياز التجاويعج عقج 
الفخنذايد، لمجرجة التى جعمت الفقة يجعل مغ عقج األمتياز ىػ التخجسة لعقج 

غيخ أنو وعمى الخغع مغ   ''Franchise agreement''الغخنذايد فى المغة العخبية 
 ذلظ فإف ثسة اختبلؼ بيشيسا. 

ا األلتباس إذا تعمق األمخ بعقج فخنذايد بجاية يتقارب كل مغ العقجيغ ويشذأ بيشيس
بتدػيق مشتجات صاحب الفخنذايد مغ ييجؼ فيو السخخز لو التػزيع والحػ 

خبلؿ نطاـ تػزيع معيغ، ويمتـد صاحب الفخنذايد بتػريج السشتجات خبلؿ مجة 
(29)العقج، كسا يقجـ لمسخخز لو السداعجة الفشية فى مجاؿ التدػيق

ورغع ىحا  ،
  -أنة يػجج ىشاؾ بعس األختبلفات : التذابة إال

عشرخ السعخفة الفشية وتقجيع السداعجة والسذػرة الفشية يجب أف يتػافخ فى عقج  -1
الفخنذايد، اما عقج االمتياز التجارػ فيخمػ مغ ذلظ العشرخ، إذ أنة يقترخ فقط عمى 

ػف مجخد شخاء الدمع مغ مانح االمتياز وبيعيا فى مشصقة جغخافية محجدة، بحيث يك
 االسسشػح الػحيج الحػ لو حق بيع تمظ الدمعة فى تمظ الشصقة وال يشافدة غيخة، استشاد  

 بسثل ذلظ االمخ. لعقج االمتياز التجارػ الحػ يمـد صاحب الفخنذايد 

تختمف االلتدامات الشاشئة عغ كل عقج، فعقج االمتياز التجارػ إف كاف يختب  -2
بتػريج الدمع محل العقج، والتدامة بعجـ بعس االلتدامات، كالتداـ مانح االمتياز 

مشافدة السسشػح لة فى مشصقتة الجغخافية، فإف التدامات صاحب الفخنذايد فى عقج 
الفخنذايد تختمف بتقجيع السعخفة الفشية وتقجيع السداعجات بذأنيا وضسانيا ونقل 
التحديشات التى تخد عمييا لمسخخز لة والدساح لمسخخز لة بإستعساؿ عبلمتة 

 عقج االمتياز.التجارية وىػ ماال يتػافخ ب
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 الثانيبحث سال

 ثار عقج الفرنذايزآ

 تسييج:

يعج عقج الفخنذايد مغ عقػد السعاوضات السمدمة لمجانيغ حيث يأخح كل 
فبسجخد .شخافوأػ يختب التدامات متاقبمة في زمة شخؼ فييا مقاببل لسا اعصي ولحلظ في

لو  ابخاـ عقج الفخنذايد تشذأ التدامات عمي كل مغ صاحب الفخنذايد والسخخز
 .بأعتبارىا اشخاؼ ذلظ العقج

ونطخا ألف عقج الفخنذايد مغ العقػد غيخ السدساه فأف مرجر تمظ االلتدامات 
  .حؼ يحجد اثار العبلقة بيغ شخفيةىػ العقج ال

يغ  نخرز اوليا لجراسة بحث الي مصمبسعمي ىحا فدػؼ نقدع ىحا الو 
 .التدامات السانح وفي السصمب الثاني نتشاوؿ بالجراسة التدامات السسشػح لو

 السطمب االول

 التزامات السانح

يمتـد صاحب الفخنذايد بالعجيج مغ االلتدامات التي تقع عمي عاتقو بسجخد 
 بخاـ عقج الفخنذايد وتتسثل ىحه االلتدامات في االلتدامات االتية:ا

 :االلتزام قبل التعاقج باألعالم  -اًل و أ

يمتـد السانح بأعصاء  السسشػح لو في الفتخة التي تدبق ابخاـ العقج وثيقة تزع  
معمػمات عغ السذخوع السشػؼ تخخيرو وذلظ حتي يسكشو مغ األلساـ بكافة عشاصخ 

 العقج وجػانبو.
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عقج او خبلؿ يمتـد مػرد التكشػلػجيا بأف يكذف لمسدتػرد في ال (39)وفي مرخ
السفاوضات التي تدبق ابخامة باالخصار التي قج تشذأ عغ استخجاـ التكشػلػجيا وعمي 
وجو الخرػص مايتعمق مشيا بالبيئة او الرحة العامة او سبلمة  األرواح او االمػاؿ 

 سو مغ وسائل ألتقاء ىحه االخصار.وعمية اف يصمعو عمي مايعم

العكبات التي قج تعػؽ استخجاـ  فزبل عغ الجعاوؼ القزائية وغيخىا مغ
الحقػؽ السترمو بالتكشػلػجيا  السيسا مايتعمق مشيا ببخاءات االختخاع فزبل عغ 

 .(31)االعبلـ بأحكاـ القانػف السحمي بذأف الترخيح بترجيخ التكشػلػجيا 

وفي فخندا يمتـد السانح باعصاء السسشػح لو وثيقة تذتسل عمي معمػمات عغ 
لبلسع والعبلمة  الفارقة والذعار وتزع معمػمات بعشػاف السانح وقيسة الكيسة التجارية 

رأشساؿ شخكتة وخبختة ومخاحل تصػرة الخئيدية ونذاشو التجارؼ باالضافة الي عخض 
شبكة الفخنذايد ومزسػف العقج ومشصقة الشذاط السعصاه وااللتدامات السمقاه عمي 

يقيا والسجة واماكغ الجفع السرخفية, السسشػح لو والشفقات واالستثسارات الػاجب تحك
والقيج في الدجل التجارؼ والي جانب االلتداـ الدابق فأف السانح يمتـد ايزا  بالتقيج 

والتداـ السانح   (32)بسبادغ حدغ الشية وذلظ نطخا لعجـ خبخة السسشػح لو في ىحا السجاؿ
تداما بتحقيق نتيجة , باالفاح عغ بعس السعمػمات اليعج التداما ببحؿ عشاية بل ىػ ال

وىحا االلتداـ ال يتػقف عشج االلتداـ بتحكيقيا وانسا بسا تقتزي بو التصبيقات الخاصة 
 .(33)السدتسجة مغ شبيعة ىحا العقج

عبلـ مغ حيث االشخاص في  كل مغ صاحب ويتحجد نصاؽ االلتداـ باال
قخر ذلظ االلتداـ الفخنذايد والػسيط بيغ صاحب الفخنذايد والسخخز لو السحتسل , ويت

لسرمحة السخخز لو السحتسل  ومغ يسثمو اما بالشدبة لمشصاؽ الدمشي لبللتداـ يسثميسا 
باالعبلـ فيتحجد اما بأوؿ  مقابمة شخرية يقػـ بيا صاحب الفخنذايد او وسيط 
الفخنذايد او خبلؿ العذخة اياـ الدابقة عمي تشفيح العاقج السحتسل  ألؼ اتفاؽ فخنذايد 
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تفاؽ  يفخض عميو التداـ قانػني او تشفيو ألؼ أداءات مالية لراحب الفخنذايد او أؼ ا
او الػسيط او مغ يسثميسا , وتججر السبلحطة اف مجة العذخة اياـ التي حجدىا القانػف 

 (34)ىي عخة اياـ عسل , ومغ ثع ال يحتدب ضسشيا اياـ االجازات

 االلتزام بتقجيم السداعجة التقشية: -اثانيً 

اف التداـ صاحب الفخنذايد بشقل السعخفة الفشية يسثل العشرخ االساسي اذا ك
في مجسل عقج الفخنذايد فاف االلتداـ بتقجيع السداعجة التقشية يسثل االلتداـ  الخئيدي 
الحؼ يجب عمي صاحب الفخنذايد اداؤه كي يتسكغ السسشػح لو مغ االستفادة مغ 

 السداعجة التقشية.
ية مغ نرائح وأراء يقجميا السانح فالسداعجة التقشية عبارة وتتكػف السداعجة التقش

عغ تجريب يقـػ بو السانح لصاقع السسشػح لو عمي استغبلؿ السعخفة الفشية مػضػع عقج 
الفخنذايد, فالسانح يقـػ بشقل اختراصات القجرة التقشية تحت شكل تجريب عمي وضع 

انح يمتـد قبل السسشػح لو  باعصائو فالس (35)السعارؼ التقشية السشقػلة تحت قيج العسل
فيسا يتعمق بتشطيع اعسالو الشرائح  حػؿ شخكتو وفتحيا, فيعخض عميو السداعجة 

 .أىيل التقشية التجارية واالدارية, وأشتخاكو في تساريغ اعادة تالخاصة
وال شظ اف وسائل السداعجة التي يقجميا السانح لمسشػح لو تختمف  بحدب 

, وقج تتسثل ىحه يعة السعخفة الفشية لسحل التعاقجوحجع الذبكة وشبحجع الشذاط ونػعو 
الػسائل في وسائل مادية كسا ىػ الحاؿ في االرشادات التي تختبط بصخيقة التذغيل 

واالساليب التي يدتخجميا السسشػح لو  شػاؿ مجة العقج او السجاالت الخاصة بالذبكة  
 .(36)او اشخشة الفيجيػ

ائل في صػرة وسائل غيخ مادية كسا ىػ الحاؿ في وقج تتسثل ىحه الػس
الجورات التجريبية الجراسية, والسؤتسخات التي تعقج برػرة مشتطسة وبتحجيث كتيبات 

 .(37)التعميسات والتساريغ
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داعجة التي يقجميا السانح لمسسشػح لو في صػرة السداعجة سواخيخا قج تتسثل ال
ل  لمعجيج مغ األعساؿ القانػنية كسا ىػ القانػنية حيث يقػـ السانح باعجاد متػاص

 (38)الحاؿ في الشرائح القانػنية

ويعج ىحا االلتداـ مغ االلتدامات القانػنية , وبالتالي اذا خبل العقج مغ نز 
 (39)صخيح عمي ىحا االلتداـ فانو ال يؤدؼ الي تحمل السانح مشو

نو يسكغ تقديع مخاحل وبرجد الشصاؽ الدمشي لبللتداـ بتقجيع السداعجة التقشية فا
تقجيع السداعجة التقشية الي ثبلث مخاحل تتسثل السخحمة األولي في بجء الشذاط وتختبػا 
بجراسة الدػؽ , واختيار افزل األماكغ لسذخوع السسشػح لو وكحلظ تجريب العامميغ 

 .(49)بسشذأة السسشػح لو
انح باألشخاؼ عمي وتتسثل السخحمة الثانية في مخحمة بجء الشذاط وفييا يقـػ الس

عشاصخ دعائية لمسشػح لو, وتشطيع كل ما يختبط بمحطة بجء الشذاط وتتسثل السخحمة 
الثالثة في السخحمة التالية عمي بجء الشذاط وحتي انتياء العقج مثبل تػفيخ تجريب دائع 
في دورات سشػية او حدب الصمب وتكػف تكاليف األقامة والسػاصبلت عمي نفقة 

 .(41)السسشػح لو
وايا كانت صػرة السداعجة التقشية التي يمتـد السانح لمسشػح لو فأنو يجب 
تحجيجىا برػرة واضحة دوف استعساؿ جسل وكمسات قج تجعل مغ السانح مداعجا 
لمسشػح لو فيجب تحجيج الحجود السمدمة , وذلظ بأف تقجـ خبلؿ تاريخ معيغ واألشارة 

 .(42)ياالي نػعية السداعجة التقشية السدمع تقجيس
 :األلتزام بشقل السعرفة الفشية والعالمات التجارية -اثالثً 

يسكغ تعخيف السعخفة الفشية بأنيا مجسػعة السعمػمات الستعمقة ببيع السشتجات 
او تقجيع الخجمات بعخض السشتجات لمبيع والعبلقات مع الدبائغ وتتدع السعخفة الفشية 

 بالعجيج مغ الدسات تتسثل في األتي:
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: حيث يكػف كل عشرخ مغ عشاصخ السعخفة مجيػال او يدتحيل الحرػؿ الدخية (1
 (43)عميو خارج اشار العبلقات مع مانح األمتياز والتي يجيميا الغيخ

 السعخفة : بحيث تكػف السعخفة مػصػفة برػرة كاممة وكافية  (2
الجػىخية : بحيث تكػف مفيجة وميسة لمسسشػح لو لتتيح لو تحقيق نتائجو ووضعو   (3

لدػؽ, وال يذتخط اف تكػف معخفة الترخؼ مبتكخة ومدتحجثة ومحجدة ولكغ في ا
 يكفي اف تؤدؼ الي نجاح السسشػح لو.

ويجب اف يذتسل العقج عمي عشاصخ السعخفة الفشية وتػابعيا التي تشقل الي 
بجراسات الججوؼ والتعميسات  امرحػب  السدتػرد ويجب اف يخد ذكخ ىحا البياف 

والخخائط والرػر وبخامج الحاسػب وغيخىا مغ  ،ت اليشجسيةوالترسيسات والخسػما
 (44)الػثائق السػضحة لمسعخفة في مبلحق تخفق بالعقج وتعتبخ جدءا مشو

وال يقترخ التداـ السانح لمسسشػح لو عمي االلتداـ بشقل السعخفة الفشية بل يمتـد فزبل 
 حهوى ،قج الفخنذايدعغ ذلظ بشقل العبلمات التي تسيد الدمعة او الخجمة  مػضػع ع

وىي تختبط باألسع التجارؼ والعبلمات التجارية وعشػاف  ،الفارقة بالعبلماتالعبلمات  تدسي 
الذخكة والخسـػ الرشاعية ونساذجيا ولعل أىسية ىحه العبلمات يتسثل في انيا تمعب دورا 

 .(45)كبيخا في جدب الدبائغ المحيغ يبحثػف عغ ماركة الذئ قبل بحثيع عغ السشتج

وفزبل عغ ذلظ تتستع العبلمات التجارية بأىسية بالغة تتسثل في كػنيا 
الػسيمة التي تحجد مرجر مشتجات السذخوع الحؼ تسيدة العبلمة فزبل عغ كػنيا 
وسيمة يتع مغ خبلليا معخفة جػدة السشتجات التي تسثميا فيي  تسثل ضسانة لحساية 

 .(46)لسشتجات والبزائع  والخجماتجسيػر السدتيمكيغ وتعتبخ وسيمة لبلعبلف عغ ا

ومغ ىشا ضيخت فكخة حطخ الترخؼ في العبلمة التجارية مدتقمة عغ 
حيث يعسل ىحا الحطخ عمي ازالة المبذ والغسػض الحؼ يقع فيو  ،السذخوع الي تسيده
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السدتيمظ مغ أف السشتجات التي تحسل العبلمة ال تداؿ تابعة لمسذخوع الحؼ ترخؼ 
 .(47)فيو مالظ العبلمة

وىحا ما أكج عمية السذخع السرخؼ حيث اكج عمي انو ال يجػز نقل  ممكية 
العبلمة  او رىشيا او الحجد عمييا اال مع السحل التجارؼ او مذخوع األستغبلؿ التي 

 .(48)تدتخجـ العبلمة في تسييد مشتجاتو

 :االلتزام بشقل التحديشات -ارابعً 

كة بيغ السانح والسسشػح لو اذ يفخض يعج ىحا االلتداـ مغ االداءات  السذتخ 
التداـ السانح  بامجاد السسشػح لو بالتحديشات الستػالية التي  ،تخاخي تشفيح عقج الفخنذايد

يجخميا عمي السزسػف الفشي لشطامو بحيث يشذأ ىحا االلتداـ في السخحمة التالية عمي 
 .(49)ابخاـ العقج وأثشاء تشفيحه

االحتسالي الحؼ يعتسج ويتحجد وجػده بطخوؼ  ويتسيد ىحا االلتداـ بالصابع
 .(59)السانح التقشية وقجرتو عمي التصػيخ

 وااللتزام بشقل التحديشات تبرز اىسيتو عمي صعيجين اثشين:

يتسثل األوؿ في صعيج التجارة الجولية ومدايخة التصػرات الدخيعة التي تختبط 
بيغ السانح والسسشػح لو عمي  اذ البج مغ االتفاؽ  ،بسيجاف السعخفة الفشية ونقميا

اعبلف كبل مشيا  لؤلخخ بسا تع ادخالو مغ تحديشات تداعجه في استخجاـ التقشية 
 .(51)محل العقج واستغبلليا

ويتسثل الثاني في استغبلؿ التقشية استغبلال صحيحا مشدجسا مع الطخوؼ السحمية 
ج مغ شأنو اف يفيج الستعاقج حيث اف التحديغ الحؼ يصخأ عمي التقشية محل التعاق ،الػششية

عمي استغبلؿ السػارد الستػفخة لجية واأليجؼ العاممة باألضافة الي مشاسبتيا لمسشاخ والطخوؼ 
 مسا يداعجه في تصػيخ االنتاج  شػاؿ مجة التعاقج. ،األجتساعية
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وأرؼ مع جانب مغ الفقو ضخورة الشز عمي ىحا االلتداـ بيغ شخفيو صخاحة 
مع ضخورة تػخي الجقة في تحجيج السجة التي يتع مغ خبلليا  ،في العقج االصمي

 .(52)االعبلـ والسقابل السالي اف استمـد االمخ ذلظ

 :االلتزام بالزسان -اخامدً 

اذا كاف محل االلتداـ في عقج الفخنذايد يتسثل في التداـ صاحب الفخنذايد 
قل السعخفة الفشية  بشقل السعخفة الفشية فاف احكاـ ىحا العقج تخزع فيسا يتعمق بش

ألحكاـ التدميع ومغ ثع تدخؼ عمييا احكاـ الزساف سػاء فيسا يتعمق بزساف التعخيس 
 .(53)او ضساف االستحقاؽ او ضساف العيػب الخفية

فأحكاـ الزساف ال تقترخ عمي عقج البيع بل تشصبق عمي كافة انػاع العقج 
 .(54)فة عقػد السعاوضاتالتي تدتػجبيا حيث انو يسثل واجب قانػني في سائخ كا

 ضسان التعرض الرادر من صاحب الفرنذايز -2

يمتـد صاحب الفخنذايد باالمتشاع عغ الكياـ بأؼ عسل مغ شأنو اف يؤدؼ الي 
حخماف السخخز لو مغ االنتفاع بسحل العقج سػاء كميا او جدئيا وسػاء كاف ذلظ 

االلتداـ سػاء كاف بصخيق مباشخ او غيخ مباشخ ويمتـد صاحب الفخنذايد بيحا 
وعمي ىحا يجب اال يرجر مغ السانح اؼ عسل مادؼ   ،التعخض ماديا او قانػنيا

يكػف مغ شأنو مشع السخخز لو مغ االنتفاع بسحل العقج كسا ىػ الحاؿ في قياـ 
صاحب الفخنذايد بأنذاء  نذاط مشافذ لمسخخز لو في ذات السكاف الحؼ انذأ فيو 

 .(55)يو ذات السعخفة الفشية السخخز بياالسخخز لو نذاشو مدتخجما ف

ويزسغ كحلظ صاحب الفخنذايد التعخض الرادر مشو والسبشي عمي سبب 
قانػني, ومغ ذلظ قياـ صاحب الفخنذايد بشقل معخفة فشية لديت مسمػكة لو ثع تئػؿ لو 
ممكتييا بعج ذلظ بأؼ سبب مغ اسباب التسمظ لراحب الفخنذايد مشازعة السخخز لو 
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السعخفة الفشية وال يجػز االتفاؽ عمي اعفاء صاحب الفخنذايد مغ التدامو في تمظ 
 .(56)بزساف  تعخضو الذخري

 ضسان التعرض الرادر من الغير -0

دعاء حق عمي عشاصخ السمكية الفكخية إيقع التعخض الرادر مغ الغيخ وذلظ ب
 (57)قج الفخنذايدفي مػاجية السسشػح لو فيعيق بحلظ استخجاـ السسشػح لو لمعشاصخ محل ع

 (58)كياـ ذلظ االلتداـ اف يكػف التعخض الرادر مغ الغيخ تعخضا قانػنيالويذتخط 
فبل يزسغ صاحب الفخنذايد التعخض السادؼ الرادر مغ الغيخ ويمـد فزبل عغ ذلظ 

اذ اف مجخد احتساؿ وقػع التعخض ال يشذأ االلتداـ واف يكػف الحق  وقػع التعخض فعبل  
لو  وقت العقج او اؿ اليو بعج العقج بفعل صاحب الفخنذايد ولحلظ  اغيخ ثابت  الحؼ يجعيو ال

 (59)فالقاعجة البج اف يكػف سبب التعخض مشدػبا  الي صاحب الفخنذايد

 ضسان العيهب الخفية -3

صاحب الفخنذايد يمتـد بتدميع السعخفة الفشية كسحل لعقج الفخنذايد بكامل 
ميا غيخ صالحة لمغخض الحؼ اعجت لو ولحلظ اذا عشاصخىا خالية مغ ثسة عيػب تجع

انتقمت السعخفة الفشية في صػرة غيخ تمظ التي يتع االتفاؽ عمييا بسا يجعميا غيخ 
ولحلظ اذا انتقمت السعخفة الفشية في صػرة غيخ تمظ  ،صالحة لمغخض السخررة لو

ساف العيػب الخفية التي يتع االتفاؽ عمييا بسا ال يجعميا تحقق اىجافيا نذأ االلتداـ بز
في السعخفة الفشية)( ويتصمب لكياـ ىحا االلتداـ اف يكػف العيب السػجػد في محل العقج 

 (69)وغيخ معمـػ لمسخخز لو اوقجيسا وخفي   امؤثخ  

 :التزامات السسشهح لو

يمقي عقج الفخنذايد عمي عاتق السسشػح لو بالعجيج مغ االلتدامات وذلظ عمي 
 الشحػ التالي:
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 االول:الفرع 

 االلتزام بالسحافظة عمي الدرية

تعخؼ قػاعج الفخنذايد االمخيكية شخط الدخية بأنو أؼ شخط او نز تعاقجؼ 
يقيج برػرة مباشخة او غيخ مباشخة السخخز ليع الحالييغ او الدابقيغ في مشاقذة 
خبخاتيع الذخرية كسخخز ليع في نطاـ الفخنذايد مع أؼ شخز اخخ يحتسل 

 .(61)الفخنذايدانزسامو لذبكة 
فراحب الفخنذايد يدتأثخ ببيانات السشتج وشكمة ومػاصفاتو وشخيقة انتجاه 
ونطاـ العسل  والسعاييخ واألجخاءات التشفيحية التي قاـ بتصػيخىا وحيث انو يقع عمي عاتق 
صاحب الفخنذايد الكذف لمسخخز ليع عغ العجيج مغ األمػر والسعمػمات والخبخات التي 

ذو شابع سخؼ والتي يعج كذفيا ألصحاب األنذصة السساثمة بسثابة ىجـ يكػف اكثخىا 
لشذاط صاحب الفخنذايد ولحا كاف األىتساـ بذخط الدخية بأعتباره احج االشتخاشات 

 .(62)االساسية في عقج الفخنذايد وأحج الجعائع التي تسيد نطاـ الفخنذايد
أية معمػمات سخية  عمي عاتق السسشػح لو االلتداـ بعجـ افذاءولحلظ يقع 

خاصة بالفخنذايد سػاء كانت تتعمق بالسدتشجات او البخاءة او أية اساليب اخخؼ او 
كيفية االستعساؿ الي ما شابة مغ معمػمات تعتبخسخية , بحيث اذا تع افذاؤىا يسكغ 
اف يػقع الزخر بالسؤسدة فيحه السعمػمات يجب حفطيا سخية  بعيجة عغ األنطار 

قػؿ بأنو السػضفيغ العامميغ في السؤسدة وحجىع يحق ليع االشبلع عمي نحػ يسكغ ال
 .(63)عمييا بحكع وضيفتيع او عسميع

ومسا ال شظ فيو اف سخية السعمػمات ال يقترخ  فقط عمي سخية السعخفة 
الفشية وانسا يستج ليذسل كافة السعمػمات ذات الصبيعة السالية او التجارية الستبادلة في 

الفخنذايد وىػ ما يتصمب ضخورة اتخاذ بعس االجخاءات الكفيمة بعجـ اشار تشفيح عقج 
 .(64)الدساح لمستجخميغ الػصل الي السعمػمات السيسة
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وااللتداـ بالدخية ال يبجأ بسجخد اتساـ العقج انسا يشدحب عمي السخحمة الدابقة 
غ لسا ولك ،عمي التعاقج أؼ في مخحمة السفاوضات ويدتسخ الي مخحمة ما بعج التعاقج

كانت مخحمة السفاوضات ال تختب ثسة التدامات عمي عاتق األشخاؼ الستفاوضة فميذ 
ىشاؾ ثسة التدامات  عمي عاتق الصخؼ السفاوض وذلظ بذأف سخية السعخفة التي 
كذفت لو سبب السفاوضات وذلظ في حالة عجـ وجػد نز قانػني او اتفاؽ يمدمو 

ـ ادبي في ضل غياب الدشج القانػني الرخيح الف التدامو بحلظ انسا يعج التدا ،بحلظ
 .(65)الحؼ يمدمو بالسحافطة عمي سخية السعخفة الفشية

اف التـد السفاوض مع صاحب الفخنذايد بالسحافطة عمي سخية السعخفة  ػ وأر 
الفشية يبجأ مشح المحطة التي تشكذف لمسخخز لو السعخفة الفشية  وذلظ استشادا الي ما 

 .(66)ية في السعامبلتتفخضو قػاعج حدغ الش

ويتحجد نصاؽ االلتداـ بالسحافطة عمي الدخية بعشاصخ السعخفة الفشية التي يتع 
نقميا مغ صاحب الفخنذايد الي السخخز لو التي تذسل السيارة الفشية والخبخة  التقشية 

 بالدخية ويخخج  مغ نصاؽ االلتداـ اوالسعارؼ الفشية والػسائل الرشاعية التي تتدع دائس  
بالدخية جسيع السعارؼ التي تكػف معخوفة لمكافة ومتاحة لمجسيع بحيث ال تذكل 

 .(67)حيازتيا ميدة تشافدية لمحائد في مػاجية الغيخ اذا اصبحت في مشدلة السعخفة العامة

ما مغ حيث الدماف فأف نصاؽ سخياف االلتداـ بالسحافطة عمي الدخية يتحجد أ
 (68)جة السحجدة النتياء العقجبسجة سخياف العقج حيث يشتيي بالس

ولحلظ اذا ما تع االخبلؿ بااللتداـ بالسحافطة عمي الدخية بأف حجث انتياؾ ليا 
وتع كذفيا او جدء مشيا سػاء مغ السخخز لو او احج التابعيغ الحيغ يدتخجميع قامت 

 .(69)مدئػلية السخخز لو التي تخزع لمقػاعج العامة في السدئػلية
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 :السقابلم بجفع االلتزا -اثانيً 

يقع عمي السخخز لو التداما بجفع السقابل الي صاحب الفخنذايد نطيخ ما 
 .(79)يحرل عميو مغ معارؼ فشية وعبلمة تجارية يكػف لو الحق في استغبلليا

ويسثل ىحا االلتداـ تبعية السسشػح لو اقتراديا لمسانح حيث يمـد السسشػح لو 
يخ ىحا الثسغ قيسة وشيخة العبلمة والسعخفة بجفع قدط مالي محجد ويخاعي عشج تقج

 .(71)الفشية وسسعة شبكة السانح ونجاح معخفتو العمسية

ويشقدع السقابل الحؼ يجفعو السخخز لو الي صاحب الفخنذايد الي ادائيغ يتسثل 
االوؿ في االداء الفػرؼ الحؼ يجفعو السخخز لو الي صاحب الفخنذايد وذلظ عشج بجاية 

 الثاني في االداءات الجورية السدتسخة التي تجفع شػاؿ  مجة سخياف العقج. التعاقج ويتسثل

 السقابل الثابت عشج بجء التعاقج -2

السسشػح لو يدتفيج مغ الخجمات والسشتجات التي يقجميا السانح بحيث تكػف 
ىحه السشتجات والخجمات محجدة بثسغ ثابت جدافي يجفع لجؼ مذخوع الفخنذايد وىػ 

يجفع مخة واحجة عشج بجء التعاقج ويصمق عمي ىحا االداء رسع  انقجي   اف مبمغ  عادة ما يكػ 
 .(72)الجخػؿ او االتاوة االصمية

وبذأف تحجيج ىحا السبمغ فعادة ما يحجد اما عمي اساس حجع السشصقة 
الجغخافية التي يدتأثخ بيا السخخز لو او عمي اساس نػع نذاط الفخنذايد والخجمة او 

 .(73)يتػلي السخخز لو تقجيسوالسشتج الحؼ س

ومسا ال شظ فيو اف ىحا السبمغ يسثل مقابل لسا يحرل عميو السخخز لو  مغ 
خجمات وحق استغبلؿ السعخفة الفشية والعبلمات التجارية ولكشو ال يسثل السقابل 

الحؼ يحرل عميو السخخز لو ولكغ بسثابة مقابل جدافي يتحجد وفقا لمعجيج  الحكيقي
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فتحجيج  ،التي قج تختمف مغ صاحب فخنذايد ألخخ ومغ شبكة ألخخؼ  مغ السعصيات
ىحا السبمغ يخزع ألعتبارات عجيجة مشيا مجؼ شيخة العبلمات التجارية لراحب 
الفخنذايد وسسعتو التجارية ودرجة احتكارة لمدػؽ وعجد السخخز ليع في شبكة 

خخز ليع يدتفيجوف أثار الفخنذايد وكمسا ذاد العجد  كمسا ارتفع السبمغ وذلظ ألف الس
 .(74)مزاعفة الذبكة مغ حيث ذيادة العسبلء وزيادة شيخة العبلمة

 االداءات الجورية خالل مجة سريان العقج -0

االلتداـ بأداء السقابل ال يقرتخ عمي السبمغ األجسالي الحؼ يتع دفعو عشج بجء 
دفع أداءات دورية  التعاقج وأنسا يطل االلتداـ مدتسخا حيث يبقي في ذمة السخخز لو

ماداـ العقج ساريا وقج يكػف ىحا السقابل مبمغا نقجيا يجفعو السخخز لو عمي فتخات 
مشتطسة او يكػف عيشيا يتسثل في كسية معيشة مغ الدمع التي يقػـ السخخز لو 

 .(75)بأنتاجيا

ويتحجد األداء الجورؼ باالتفاؽ بيغ السخخز لو وصاحب الفخنذايد فقج يكػف مبمغ 
ت يجفع شيخيا او سشػيا وقج يكػف ىحا السقابل ندبي يتحجد بشدبة معيشة مغ عػائج ثاب

 .(76)السبيعات

ويخاعي عشج صياغة عقج الفخنذايد اف يؤكج السانح عمي ضخورة احتفاظ السسشػح 
لو بالجفاتخ الستعمقة بالسبيعات ودفاتخ الحدابات بصخيقة سميسة وفقا لمسعايخ السعتخؼ 

ـد السانح بسعاييخ محاسبية محجدة وضخورة تقجيع تقاريخ دورية عغ بيا كحلظ قج يمت
 .(77)السبيعات  والجخل

والتدامات السسشػح لو تجاه السانح ال تقترخ فقط عمي االلتداـ بالسحافطة عمي 
الدخية التي تختبط بالسعخفة الفشية وااللتداـ بجفع السقابل يقع عمي عاتقو العجيج مغ 

شيا التدامو بالتسػيغ الحرخؼ والتدامو بالخزػع واألمتثاؿ ألوامخ االلتدامات األخخؼ م
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السانح  ولكغ اقترخت الجراسة عمي االلتداـ بالسحافطة عمي الدخية التي تختبط  
بالسعخفة الفشية وااللتداف بجفع السقابل لكػنيسا مغ االلتدامات الجػىخية التي يقػـ عمي 

 .اساسيا عقج الفخنذايد
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 :الخاتسة

تشاولت دراسة ىحا البحث بعس الجػانب القانػنية لعقج الفخنذايد وذلظ مغ لقج 
واتزح  ،عقج الفخنذايد لسفيػـوؿ تعخضت فيو السبحث األ مبحثيغ اساسييغ،خبلؿ 

 ،اف جسيع التعخيفات الفقيية قج ركدت عمي العبلقة العقجية بيغ شخفي عقج الفخنذايد
ختبة كأثار لمعقج تمي اف االلتدامات السمع التاكيج ع صاحب الفخنذايد والسخخز لو

 .عمي عاتق عاقجيوتقع 

وفي ضػء االختبلفات الجسة حػؿ شبيعو ىحا العقج فالجراسة انتيت الي اف عقج 
عقج قائع وانو  ،العقج بسجخد رضاء الصخفيغ حيث يشعقجالفخنذايد مغ العقػد الخضائية 

 .ه مغ العقػد التقميجيةبحاتو وذو شبيعة خاصة ويتستع بخرائز تسيده عغ غيخ 

عقج الفخنذايد وذلظ مغ خبلؿ  اثارتشاولت بالجراسة  الثانيوفي السبحث 
وفي السصمب الثاني تشاولت  ،مصمبيغ تشاولت في السصمب االوؿ التدامات السانح

واتزح مغ خبلؿ الجراسة اف مرجر ىحه االلتدامات سػاء  ،التدامات السسشػح لو
 .ػح لو ىػ عقج الفخنذايد حيث يحجد اثار العبلقة بيغ شخفيغالتدامات السانح او السسش
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 :الشتائج

نتيجة التصػر االقترادؼ ضيخ جية قيعج ضيػر عقج الفخنذايد كغيخه مغ العقػد الع -1
الحؼ رافق التصػر التكشػلػجي وما رافقو مغ انفتاح العالع مع بعزو وحمػؿ عرخ 

 .العػلسة
حيث يمتـد صاحب  ،لمعقج تقع عمي عاتق عاقجيو اف االلتدامات الستختبة كأثار -2

عغ األلتداـ بشقل  فزبل   ،الفخنذايد بشقل السعخفة الفشية والعبلمات التجارية
واأللتداـ بزساف التعخض سػاء كاف التعخض مغ صاحب الفخنذايد  ،التحديشات

شػح لو وفي السقابل يمتـد السس ،ااو قانػني   اوسػاء كاف التعخض مادي   ،او مغ الغيخ
    .بالسحافطة عمي الدخية واأللتداـ بجفع الثسغ

 ،يعج عقج الفخنذايد مغ العقػد الخضائية حيث يشعقج العقج بسجخد رضاء الصخفيغ -3
ويتستع بخرائز تسيده  ،وذو شبيعو خاصة ،وىحا فزبل عغ كػنو عقج قائع بحاتو

 عغ غيخه مغ العقػد التقميجية وخاصة عقج األمتياز التجارؼ 
ولحلظ فيػ يسثل  ،عقج الفخنذايد ىػ الحؼ يحجد العبلقة بيغ السانح والسسشػح لو -4

 السرجر الخئيدي اللتدامات السانح والسسشػح لو 
وسائل السداعجة التي يقجميا السانح لمسسشػح لو تختمف بحدب حجع الشذاط  -5

 ونػعو وحجع الذبكو وشبيعة السعخفة الفشية محل التعاقج 
اـ بالزساف الحؼ يقع عمي عاتق السانح يتصمب لكيامو اف يكػف العيب اف االلتد  -6

 وغيخ معمـػ لمسخخز لو  اوخفي   ،اوقجيس   ،االسػجػد في محل العقج مؤثخ  
نصاؽ االلتداـ بالسحافطة عمي الدخية يتحجد بعشاصخ السعخفة الفشية التي يتع نقميا  -7

لسيارة الفشية والخبخة والتي تذسل ا ،مغ صاحب الفخنذايد الي السخخز لو
 .والسعارؼ الفشية والػسائل الرشاعية التي تتدع دائسا بالدخية ،والتقشية
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