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 مقدمـــــة

ّ،إذّانهّيعبرّعنّواقعّقدمّاإلنسانيةّ،نقلّالتكنولوجياّليسّوليدّالقرنّالحاليّإنّ 
ّالتنظيميأإالّ ّإطاره ّأخذ ّقد ّالقرّنّ،نه ّخاللّسنواتّهذا ّالعالقاتّفأصبحت، ّهذه

براءاتّّحقوّقّ،تأخذّشكالّقانونياّيحتويّعلىّنقلّخدماتّمتعددةالتجاريةّالتعاقديةّ
ّمتلقيّ ّبمقتضاه ّيصبح ّبشكل ّالمعلومات ّتلقي ّفي ّالحق ّإلى ّإضافة االختراع

ّ.مأوّالعلمّالصناعيّالمتقدّ،التكنولوجياّحائزّعلىّالمعرفةّالتكنولوجية
تصديرّوقدّكانتّوالّزالتّالشركاتّمتعددةّالجنسياتّتلعبّالدورّالرئيسيّفيّ

 .التكنولوجياّكماّأنهاّتسيطرّعلىّالسوقّالعالميةّلنقلّالتكنولوجيا

ّالمختلفةّّو ّالدول ّمقاومة ّبرزت ّفقد ّالصناعية ّالشركات ّهذه ّلتعسف كنتيجة
ّ ّّوبهدفّإيجاد ّالتكنولوجيا ّلعملياتّنقل ّإطارتنظيم ّّوّتحديد ذلكّتحقيقاّقانونيّلها

ّهوّالحدّمنّالشروطّالتقييدية الثانيّهوّالتأكدّمنّحصولّالدولّّو،ّلهدفينّأولهما
لضمانّحمايةّمشروعاتهاّالوطنيةّمنّنولوجياّوفقاّلحاجاتهاّالفعليةّّوالناميةّعلىّالتك

ّاستغاللّالمشروعاتّالدوليةّ.
تجسدتّفيّمشروعّمؤتمرّّفعلىّالصعيدّالدوليّنجدّجهودّاألممّالمتحدةّالتي

ّالحاليالتجارةّّو ّليومنا بسببّاختالفّوجهاتّالنظرّبينّّالتنميةّالذيّلمّيتمّإقراره
ّا ّتعتبر ّالتي ّالمتقدمة ّّوالدول ّالملكية ّحقوق ّمن ّحق ّالترخيصّلتكنولوجيا يكون

ّباستغاللهاّبشروط.
ّعبرّآلياتّقانونيةّمتنوعةّحددهاّ ومنّالناحيةّالعمليةّيتحققّنقلّالتكنولوجيا

ّ ّبعناصر ّالترخيص ّبينها ّمن ّالحصر ّسبيل ّعلى ّالدولي ّالتقنين الملكيةّمشروع
تبرزّأهميةّهذاّالنوعّمنّالمعامالتّّوّ،الصناعيةّكالترخيصّباستغاللّبراءةّاالختراع

ّعنّاإلبداعّّو ّبعيد ّالحديثّإلىّحد ّيرتكزّاإلنتاجّفيّعصرنا ّاالبتكارإذ ّأن، ّكما
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ّّو ّمجتمعاالبتكار ّألي ّاالقتصادي ّبالتقدم ّقرينان ّالمشروعة ّأنّ،المنافسة ّشك ّوال
متكاملّيتمثلّفيّوجودّنظامّقانونيّقويّّوالنموّاالقتصاديّللدولّعواملّاالزدهارّّو

ّالح ّّويكفل ّاختراعاتهم ّعلى ّللمبتكرين ّماية ّالتي ّالمخاطر ّبسبب تتعرضّلهاّهذا
ّّو ّوالفنية ّاالقتصادية ّالملكيةّالقطاعات ّعناصر ّعلى ّاالعتداء ّمثل الصناعية

ّحمائيّ،الصناعية ّنظام ّتسعىّإلرساء ّالمتقدمة ّفانّالدول التعديّّيكفلّمنعّلهذا
ّعلىّالمعارفّالتكنولوجية ّذّو، ّتجسد ّباريسّقد ّاتفاقية التيّّو3881ّلكّمنّخالل

ّدستور ّميثاقّأو ّبمثابة ّّوّتعتبر ّالصناعية ّالملكية ّعدةّدوليّلحماية ّتعديلها ّتم قد
ّ ّبستوكهولم ّأخرها ّالتشريعّّ،3691مرات ّمن ّجزءا ّاالتفاقية ّهذه ّأصبحت وقد

ثمّأعيدّالتصديق52/25/3699ّّالمؤرخّفي88ّّ-99الجزائريّبموجبّاألمرّرقمّ
كماّأنظمتّالجزائرّّ،52/25/3612المؤرخّفي25ّّ-12عليهاّبموجبّاألمرّرقمّ

ّالموقعةّ ّالفكرية ّللملكية ّالعالمية ّالمنظمة ّإنشاء ّاتفاقية ّإلى ّاألمر ّهذا بمقتضى
ّ.38/23/3691ّبستوكهولمّفيّ

28ّ-99ّمخترعينّبموجبّاألمرقدّنظمّالمشرعّالجزائريّحمايةّاالختراعاتّوال
جازاتّاالختراعوالمتعلقّبشهاداتّالمخترعينّّو21/21/3699ّالمؤرخّفيّ أجازّّوّ،ا 

ّحددّ ّكما ّاالختراع ّبراءة ّباستغالل ّبالترخيص ّصريحة ّقانونية ّنصوص بمقتضى
ّ(1)شروطّاالستغاللّ.

ّالتشريعيّّر ّإلغائهّوّصدرّالمرسوم المؤرخّفي31ّّ-61قمّغيرّأنّاألمرّتم
ّاالختراعاتّو21/35/3661ّ ّبحماية ّالحّ،المتعلق ّانتقال ّأجاز ّالمتعلقةّحيث قوق

ّب ّوذلك ّاالختراع ّأببراءات ّشخص ّاالختراع ّبراءة ّصاحب ّيمنح ّرخصةّآن خر
ّغيرّأنّ ّ،استغاللّاختراعهّبواسطةّعقدّأيّعقدّالترخيصّباستغاللّبراءةّاالختراع

ّبنصوصّخاصة ّالعقد ّشروط ّينظم ّلم ّأيّّ،المشرع ّالعامة ّلألحكام ّيرجع لذلك
ّ.يقهاّعلىّهذاّالنوعّمنّالمعامالتنصوصّالقانونّالمدنيّللتأكدّمنّإمكانّتطب

                                                           
 .الخاص بشهادات المخترعين و إجازات االختراع 30/30/6666المؤرخ في  45-66األمر رقم  (1) 
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لوّفيّصورةّالمنتجاتّالنهائيةّلّالناميةّفيّتملكّالتكنولوجياّّوأمامّرغبةّالدّوّو
ّعدة ّّوّظهرت ّاالستثمار ّعبء ّتنقل ّجديدة ّالمتلقيصيغ ّعاتق ّعلى ّ،المخاطر

ّ ّبنظام ّاالمتيازّكالتعاقد ّفعالّويسيرّّوعقد ّنظام عالميّوالذيّيعتبرّالتجاريّكونه

ّنجاحّالكثيرّمنّالمنتجات.ّسرّ 
ّاالم ّعقد ّيعد ّّوكما ّوالمستحدثة ّالهامة ّالعقود ّالتجاريّمن التيّتستعملهاّتياز

المشاريعّاإلنتاجيةّبكيفيةّمنّسهولةّلنقلّالمعرفةّالفنيةّّوّلماّيقدمهّ،العديدّمنّالدول
ّ.لتيّتستقطبّالتكنولوجيةّالمتقدمةعاقدينّفهوّآليةّلجذبّاالستثماراتّايرضاهاّالمت

ّ ّلعقد ّلما ّمناخّّاالمتيازونظرا ّتوفير ّمن ّالّبد ّاقتصادية، ّأهمية التجاريّمن
ّالعقدّ ّهذا ّاستمرار ّلضمان ّتواجهه ّالتي ّالعوائق ّإزالة ّيتطلب ّوذلك ّمالئم قانوني

لذيّينظمّعقودّالتجارةّالدولية،ّالّشكّوضمانّتنفيذه،ّإذّأنّفعاليةّالنظامّالقانونيّا

 كذاّاتساعّنطاقها.لهّتأثيراّفيّزيادةّحجمهاّّوّأنّ 
ّ ّهوّمفهوم ّالتجاريّالّآليةفما ّاالمتياز ّاالختراعّوعقد ّبراءة ترخيصّباستغالل

ّجلّنقلّالتكنولوجيةّ؟ّأوماّهوّدورهماّعقدّاالمتيازّمنّ
ّفيّالفصلّّ ّ ّاالختراعّّآليةّاألولسنتناولّبالدراسة الترخيصّباستغاللّبراءة
ّّوأمنّ ّكمبحثّجلّنقلّالتكنولوجية ّالعقد ّنشوء ومرحلةّّأولذلكّمنّخاللّمرحلة

لنقلّالتكنولوجياّّكآليةفيّالفصلّالثانيّعقدّاالمتيازّالتجاريةّتنفيذهّكمبحثّثانيّّو
ّفيّالمبحثّ ّله ّالقانونية ّالطبيعة ّتبيان ّهذّاألولمنّخالل ّتكوينّوتنفيذ اّومرحلة

ّضائهّفيّالمبحثّالثانيّ.قانالعقدّّو
ّ
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  ابراءة االختراع في مجال نقل التكنولوجيباستغالل ترخيص ال آلية :الفصل األول

لتحديد مفهوم عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع بوصفه أداة قانونية لنقل 

لترخيص باستغالل براءة لالالزمة  الشروطالتكنولوجيا تطرقت في )المبحث األول( إلى 

 .تنفيذ عقد ترخيص براءة االختراع في )المبحث الثاني(ل الشروط الالزمةاالختراع ثم إلى 

 ترخيص باستغالل براءة االختراعلالالزمة ل الشروطالمبحث األول:  

من حيث تعريفه وذكر خصائصه وإعطائه وصف قانوني  ،مفهوم عقد ما تحديد إن  

براءة  أهميةبتحديد  ال وهو تبادل التكنولوجيا لن يتسنى إال  ألك في إطار نوع من المبادالت وذ

 الموضوعيةالشكلية ووالشروط  نقل لتكنولوجيا)المطلب األول(ضمن مجال االختراع 

   .)المطلب الثاني ( باستغالل براءة االختراع للترخيص

 لتكنولوجيا  براءة االختراع ضمن مجال نقل أهمية المطلب األول:

الهدف من تحديد مفهوم نقل التكنولوجيا هو وضع إطار دقيق لعقد ترخيص براءة 

 (1)االختراع ضمن طائفة العقود الناقلة للتكنولوجيا 

  انقل  التكنولوجي ةماهي الفرع األول:

لك ذمن أدق المفاهيم القانونية إثارة للجدل مما أدى إلى تعدد التعاريف ل االتكنولوجي إن  

 مفهومها  من خالل بيان مصادرها من جهة وخصائصها المميزة من جهة أخرى.، سنحدد

 :مصادر المعرفة التكنولوجية أوال:

ولوجي والخبرة المعرفة التكنولوجية تستمد من مصدرين رئيسين هما البحث التكن إن  

 التقنية 

يتمثل في استخدام النظريات نتاج البحث العلمي في التوصل  البحث التكنولوجي : -1

لك أن ذلك االختراعات ويقال بذمنتجا ب النشاط المادي لإلنتاج إلى حلول لمشكالت

                                                           
  (1) قاسم جميل قاسم ، نقل التكنولوجيا و عملية التنمية و جهة نظر من الدول النامية ، مطابع الدستور العربية، األردن ، ص72 .



 براءة االختراع في مجال نقل التكنولوجياباستغالل ترخيص ال آلية األول                 الفصل         

 

6 

 

والقوانين ويحيل البحث  فالعلم يأتي باألفكار ،التطبيقي للعلمالتكنولوجية هي الجانب 

 تطبيقات في كافة المجاالت . إلىالتكنولوجي 

يعرف بالخبرة التقنية التي  المعرفة التكنولوجية عماقد تتولد  الخبرة التقنية: -2

   .تستخلصها المشروعات من واقع مزاولتها لنشاط اإلنتاجي

 : كنولوجيةخصائص المعرفة التثانيا:

تستمد المعرفة التكنولوجية ثالث من خصائصها من كونها معرفة فهي شيء غير 

وقابل للذيوع أما خاصيتها الرابعة فتستمد من كونها تكنولوجية أي  ،ذغير قابل للنفا، عادي

 تطبيقية وتتمثل  في استخدامها في إنتاج السلع والخدمات.

نقسم األشياء إلى أشياء مادية هي تلك التي  ادي:ممعرفة  التكنولوجية  شيء غير  -1

يكون لها كيان مادي محسوس على خالف األشياء الغير المادية  التي تكون غير محسوسة 

 .وعليه تعد المعرفة التكنولوجية شيء غير مادي يدرك بالتصور بالفكر 

 ذقابلة للنفاإن المعرفة التكنولوجية غير :عدم قابلية المعرفة التكنولوجية للنفاد  -2

ال ه المعرفة وكانت محذومهما استعمل اإلنسان ه ،فمتى توصل لإلنسان إليها التصقت به

 فإنها ال تنفذ أبدا. ،الستغالله

يطلق  ذعدم قابلية المعرفة التكنولوجيا للنفا : إن  قابلية المعرفة التكنولوجية للذيوع -3

دي يطلق ذيوعها من حيث فرالزمان وعدم قابليتها لالختصاص ال ذيوعها من حيث

وال تقدر قيمة المعرفة التكنولوجيا وأهميتها إال بقدر انتشارها ومساهمتها في  ،األشخاص

 (1)تحقيق غاية أو منفعة للبشرية عموما

حيث تتسع المعرفة  استعمال المعرفة التكنولوجية في إنتاج السلع والخدمات : -4

كان البعض يذهب إلى قصر  إذاكافة قطاعات النشاط االقتصادي و التكنولوجية لتشمل

ستخدمة في اإلنتاج أي المعارف الم ،على المعارف ذات التطبيق الصناعي مفهومها

                                                           
 .799ف/ 726، ص7692عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكية، دار النهضة العربية القاهرة،  (1) 
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إال إن األرجح هو األخذ بالمفهوم الواسع فاإلنتاج الزراعي مثال يتجه رويدا  ،الصناعي للسلع

الصناعة بسبب اتساع نطاق تحكم اإلنسان في بالزراعة إلى تحويلها إلى فرع من فروع 

شروط اإلنتاج الزراعي  ،كما ال تقتصر المعارف التكنولوجية على المعارف ذات التطبيق 

التجارية وبالتالي يمكن للوحدات ى المعارف اإلدارية والتنظيمية والصناعي إنما تمتد إل

  (1)الخدمية اإلفادة منها.

 : ثالثا :مفهوم نقل التكنولوجيا

بعد تعريف موضوع عملية نقل التكنولوجيا ينبغي تعريف عملية النقل في حد ذاتها وإن 

ستعرض إلى التعريفات يد مما يجعل من الصعب تحديدها. وكانت هذه العملية غاية في التعق

 المعطاة من طرف االختصاصين ثم تحديد مضمون نقل التكنولوجيا .

 القانونية و االقتصادية: تعريف نقل التكنولوجيا من الناحية -1

أو االنتقال  نقل حق من شخص ألخر كنقل الملكيةتعني كلمة نقل من الناحية القانونية 

 خر.لك انتقال رؤوس األموال من بلد آلكذمن مكان ألخر و

يفهم من إلى التغير في اتجاهات الموارد وه الكلمة تشير أما من الناحية االقتصادية، فهذ

 ن مقابل.واألموال أو المديونيات وتقديم الخدمات بدذلك التنازل عن 

ركة مثل نقل شئ من مكان إلى آخر، وانتقال حق من فالنقل إذن يتضمن فكرة الح

 خر فهل يمكن تطبيق عناصر المعلومات هذه على نقل التكنولوجيا؟شخص إلى آ

 لقد عرف الفقه هذه العملية أنها:

 "التكنولوجيا بواسطة النشاط اإلنسانيعلم ولتي من خاللها يتم ترويج الالعملية ا"

نه معلومات العملية العادية من حيث أفي الواقع إن نقل التكنولوجيا يختلف عن نقل الو

التكنولوجيا يختلف من  مفهوم نقل، والبد أن يواكب عملية إنتاجية فعلية من أي نوع كانت

لى الحصول على معلومات خر، فهناك من يرى أن النقل التكنولوجي يؤدي إمؤلف إلى آ
                                                           

 .96، ص 7669دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية ،هاني محمد دويدار، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجية بواسطة السرية (1) 
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ذه السمة تسمح بنشر ه. وردة من الخارجواتكون نية بالتكنولوجيا في قطاع معين وغ

  (1).ها تبين صعوبات عملية النقلأن   االمعلومات كمالمعرفة و

ه نقل العارف قد عرف مشروع القانون الدولي للسلوك أي نقل لتكنولوجيا بأن  و

ي أو طريقة أوتقديم خدمة معنية ويستثن تطبيق أسلوبالضرورية لتصنيع منتج ما، أو 

تنصب  التيمشروع القانون الدولي للسلوك من مجال نقل التكنولوجيا تلك العمليات لتجارية 

لصلة بعملية ترويج ا وثيق مصطلح النقل يبدو أنكما .  حول البيع أو مجرد تأخير األموال

المعلومات المطلوبة من المتلقي لها المعارف والتكنولوجيا التي تشمل ونشر المعلومات 

قد أوضحت منظمة التعاون واإلنماء الدولي في ي يسعى للحصول على التكنولوجيا ووالذ

، أومفهوم نقل التكنولوجيا وضيح مصطلح النقلدراسة حديثة الصعوبات الناتجة عن عدم ت

إذ أن التكنولوجيا  ،تغطيها لتيالصعوبات قد أظهرت أهمية العناصر المتعددة اهذه  حيث أن  

، أي من تقسيم منتج إلى مرحلة إنتاجية ثم مراحل تبدأ من القدرة اإلنتاجية تضم سلسلة

ن نقل التكنولوجيا كما سنوضح. ال يعتمد فقط على حق استعمال بعض بالتالي فإيقه وتسو

مع هده  الوسائل التي تمكن من السيطرة والتعامل التقنيات إنما في الحصول على كافة

أيضا تحسين هده التقنيات ات الناجمة عن هذه التكنولوجيا وتسويق المنتجإنتاج وو ،التقنيات

 واإلبداع.وربما حتى الوصول إلى االبتكار 

إلى بروز جانب من الفقه يرى في عقد  أدىمفهوم نقل التكنولوجيا بهذا المعنى قد و

 لنقل حق االستغالل . أداةترخيص البراءة مجرد 

 مضمون نقل التكنولوجيا: -2

نقل التكنولوجيا يمكن أن يتم من خالل النشاطات العادية للشركات متعددة  إن  

ن النقل من هنا يبرز الفرق بيو ين،تأو في إطار العالقات بين مؤسستين مستقل الجنسيات،

تستطيع الشركات متعددة الجنسية أن تروج بعض عناصر الداخلي والنقل الدولي و

                                                           
المتجهة إلى  صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، دراسة تحليلية حول العالقة التعاقدية الناشئة عن نقل التكنولوجيا إلى الدول (1) 

 .72، ص 7667التصنيع، الطبعة األولى، مصر، 
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خاللها النقل على حتى في الحالة التي يتم من فروعها في الخارج، والتكنولوجيا باتجاه إحدى 

 (1)نه يبقى دائما داخليا طالما أن لطرفان ينتميان إلى مجموعة واحدةأساس اتفاقية فإ

مفهوم نقل  نإذ ،األطراف مستقلة قانوناكلما كانت وفي المقابل يكون النقل خارجيا 

التكنولوجيا مفهوم دقيق ومن الصعب تحديده بسهولة، حيث أن مضمون نقل التكنولوجيا 

 وااللتزامات المترتبة عن هده العملية يتم تحديدها بناء على مصالح وإرادات األطراف.

وبعد تعريف التكنولوجيا ومضمون العملية يكون من الالزم
 

وم الترخيص توضيح مفه

  .باستغالل براءة االختراع ومدى اعتبار هده اآللية أداة لنقل التكنولوجيا

 عقد ترخيص براءة االختراع:مفهوم  :الثاني الفرع 

م الفقهاء ورجال القانون الذين حاولوا اأهمية هذا النوع من العقود، قد استدعى اهتم إن  

قانونية معينة، إذن نتعرض أوال لتعريف عملية إعطاءه تعريفا دقيقا وتكييفه ضمن طائفة 

( ثم الخصائص المميزة لعقد أوال) الترخيص أو عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع

 . (ثانياترخيص براءة االختراع)

 تعريف عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع أوال :

البراءة وتجسدت هذه لقد ظهرت عدة محاوالت فقهية لتعريف وتحديد فكرة ترخيص 

 المحاوالت من خالل نظريتين مختلفتين.

 النظرية األنجلوساكسونية: -1      

إن جوهر النظرية األنجلوساكسونية في تعريف عقد ترخيص البراءة يتمثل في دراسة 

إن صح التعبير حقوق سلبية،  ، التي ال تتضمن حق إيجابي، إنمامفهوم البراءة في حد ذاتها

راءة حسب أنصار هذه النظرية، تخول لمالكها حق المنع وكنتيجة لذلك فإن الحق حيث أن الب

الذي يتنازل عنه صاحب البراءة هو ذلك الحق،
 

حيث يلتزم بمقتضى العقد بعدم ممارسة حق 

                                                           
 . 39ص ،مرجع سابق ،صالح بن بكر الطيار(1) 
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المتابعة والذي يعتبر حق قانوني، وبناء على ذلك فإن التزام المرخص في عقد الترخيص 

 (1)هوالتزام بعدم العمل.

ن النظرية الفرنسية قد لوساكسونية تبدو موحدة ومستقرة فإإذا كانت النظرية ااألنجو

 عرفت تطورات عبر فترات تاريخية مختلفة.

 النظرية الفرنسية:  -2

تجسدت النظرية الفرنسية لعقد ترخيص البراءة من خالل موقف الفقيه بالنيول ثم 

 . موقف غوبيي

 موقف الفقيه بالنيول. -أ

الفقه الفرنسي في بادئ األمر قد انتهج، واعتنق النظرية األنجلوساكسونية، ويظهر  إن  

الرخصة تتمثل في تخلي صاحب البراءة،  ذلك من خالل موقف بالنيول الذي كان يرى أن  

بمعنى تنازله عن احتكاره لبراءة اختراعه، مما يترتب بالضرورة جواز استعمالها من طرف 

عة الترخيص بسيطة فهي تعني )التنازل عن حق المتابعة بمقتضى المرخص له، كما أن طبي

 دعوى المنافسة غير المشروعة(.

ة معينة ثم تخلى عنه لظهور المفهوم الحديث رهذا المفهوم لفت آنذاكوقد تبنى الفقه 

 لفكرة الترخيص والذي تجسد من خالل موقف الفقيه غوبي.

 موقف الفقيه غوبيي: -ب

الموقف الحديث الذي أتى به الفقيه غوبيي قائم على أساس التمييز بين عناصر  إن  

البراءة أال وهما الفكرة المبتكرة والمجسدة في وثيقة مادية هي البراءة، وحق المنع المخول 

مالك البراءة عند إبرامه عقد ترخيص باالستغالل فإنه  قانونا لمالك البراءة ويرى غوبيي أن  

ما يلتزم كذلك بالتنازل عن حق لعقد ال يلتزم بعدم القيام بعمل فحسب إن  بمقتضى هذا ا

                                                           
(1) Francois MAGNIN « Know-How et propriété industrielle »,OP,CIT.P271. 
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االستغالل وفي إطار هذا االلتزام فإن صاحب البراءة، يتصرف تصرف إيجابي أي أن 

 التزامه هو االلتزام بعمل يتمثل في نقل الفكرة المبتكرة.

م بأن يسلم المرخص ويضيف فريق الفقهاء المؤيدين لهذا الموقف أن االلتزام بعمل يت

للمرخص له السند الرسمي مصحوب بوثائق أخرى كالمخططات، وإيصاالت دفع 

المرخص له ال تكون بحيازته  األقساط...إلخ. فإذا أخل المرخص لهذه االلتزامات فإن  

 (1)العناصر الكافية الستغالل االختراع.

بعمل هو  االلتزام ن  هذا االتجاه قد القى بدوره معارضة شديدة على أساس أ غير أن  

التزام رمزي وغير معمول به واقعيا فالبراءة يتم نشرها من يوم تسليمها وبالتالي تكون حجة 

 على الجميع.

وعلى المرخص له أن يتجه إلى اإلدارة ليحصل على كافة المعلومات، ويضيف هؤالء 

استغالل المرخص له للبراءة يمكن أن يتم دون تسليم السند في حد ذاته، وأن التزام  أن  

 إالالمرخص هو أن يضمن للمرخص له حيازة البراءة حيازة هادئة وهذا االلتزام ما هو 

في حد ذاته  االلتزامجوهر ترخيص البراءة يكمن في  نتيجة لاللتزام بعدم القيام بعمل. كما أن  

 البراءة ال يستعمل حقه القانوني المتمثل في حق المنع. صاحب حيث أن  

أغلب المحاوالت الفقهية التي سادت شأن تحديد فكرة الترخيص، قد  نستخلص أن  

ركزت على طبيعة االلتزامات التي يرتبها العقد على عاتق المرخص، وبغض النظر عن 

هذه االلتزامات فإن عقد الترخيص هو اتفاق يتم بين طرفين أحدهما صاحب براءة االختراع 

وبموجب عقد الترخيص ينتقل حق استعمال ويطلق عليه المرخص والثاني هو المرخص له 

براءة االختراع من المرخص إلى المرخص له وفق شروط معينة وخالل فترة زمنية محددة 

مسبقا، وذلك بغض النظر عن االلتزامات التي يلتزم بها المرخص من جهة إزاء المرخص 

في إطار  له، وتلك التي يتحملها المرخص له إزاء المرخص ودون أن ننسى أن كل ذلك

 عملية التكنولوجيا.

                                                           
(1) Francois Magnin,OP,CIT,P271.272. 
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حيث قد يكون  ،متعددة أشكالن عقد الترخيص قد يتخذ ومهما تعددت التعاريف فإ         

 أخرىمنح تراخيص  إمكانعادي وهو ال يحرم صاحب البراءة من  أوترخيص بسيط 

عرف على قد جرى القيامه هو باستغالله و أو ،الستغالل نفس االختراع آخرين ألشخاص

الترخيص الوحيد  أن  حيث  ،االستشاري الترخيصالتمييز بين هذا النوع والترخيص الوحيد و

لغير المرخص له كما انه ال يحتفظ  آخريمنح ترخيصا  أنيمتنع بموجبه صاحب البراءة 

. كما ميز بين الرخصة التعاقدية التي تتخذ غالل البراءة فيحتكرها المرخص لهلنفسه بحق است

       (1). اإلجباريةلف الذكر و الرخصة الصور سا إحدى

 براءة االختراع باستغالل ترخيص لل الشكلية و الموضوعيةالمطلب الثاني :الشروط     

عقد ترخيص براءة االختراع كغيره من العقود الدولية بصفة عامة ،وعقود نقل  يمر

والمفاوضات فيه تتميز بدقة ويتم فيها باالستعانة  بمرحلة التفاوضالتكنولوجيا بصفة خاصة 

 بآهل الخبرة الفنية ورجال القانون  , لدلك البد من تدريب فريق التفاوض 

خبرات تقوي المراكز المتبادلة أثناء مرحلة التفاوض وفي المقابل يخضع العقد  الكتساب

ومن  (األول) الفرع الشروط الموضوعية, لشروط ترتبط من جهة بأطراف ومدة محل العقد 

  .(2)(الفرع الثاني )جهة أخرى الشروط الشكلية 

 الفرع األول: الشروط الموضوعية

بأطراف زمة النعقاد عقد ترخيص براءة االختراع الالتتعلق الشروط الموضوعية          

  :العقد ومدة العقد

 أوال:  الشروط الخاصة بأطراف العقد 

االختراع بوصفه من العقود الناقلة للتكنولوجيا بين طرفين يبرم عقد ترخيص براءة  

هو المرخص  الطرف األول هو المرخص ويطلق عليه مورد التكنولوجيا أما الطرف الثاني

                                                           
المتعلقة باالختراعات من المرسوم و 71و المادة  73ادة مع ضرورة الربط بين نص الم 72-69من المرسوم التشريعي  73.79المادة    (1) 

  .ي لم يأخذ به المشرع الجزائريالسرية و التي تخضع لنظام الترخيص الجبري الذ

 فيما يخص الشروط الشكلية إلبرام العقد.المتضمن شهادات المخترعين و ايجازات االختراع،  37-99من األمر رقم  77المادة  (2) 
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غالبا ما يبرم عقد الترخيص بين مشروعين أحدهما من ، له ويطلق عليه بمستورد التكنولوجيا

لى أنه ليس هناك ما يمنع من أن يبرم دولة صناعية كبرى والثاني من دولة نامية، ع

مشروعين كليهما من دولتين صناعيتين. ونميز فيما يخص الشروط التي يجب توافرها في 

 المتعاقدين بين الشروط العامة والشروط الخاصة.

 الشروط العامة  - 1       

 أي تلك الشروط التي يجب توافرها في كل متعاقد مهما كانت طبيعة العقد المبرم،

والتي يجب توافرها بمناسبة إبرام عقد الترخيص. وهذه الشروط العامة تخضع ألحكام 

داعي للتفصيل في هذين  القواعد العامة وتتمثل في ضرورة توافر التراضي واألهلية وال

 الشرطين، ويكفي الرجوع لنصوص القانون المدني.

 الشروط الخاصة -2

التكنولوجيا يقصد بمصطلح "طرف" كل شخص استنادا إلى التنظيمات الخاصة بنقل 

الشركات  طبيعي أو معنوي من أشخاص القانون العام أو الخاص، فيستوي في ذلك األفراد أو

أي شخص  أو الجمعيات وغيرها كما يستوي في ذلك ما يدار منها عن طريق الدولة أو

 إقليمية. واعتباري آخر، أو عن طريق األفراد. كما قد يكون الطرف منظمة دولية أ

ويشترط في المرخص أن يكون صاحب البراءة حتى يتسنى له التنازل عن الرخصة، 

قد قرر القضاء إبطال عقد الترخيص في حالة ما إذا كان التنازل عن الرخصة من طرف 

 شخص غير مالك للبراءة.

ويجب أن يذكر في ديباجة العقد مصدر حيازة المرخص للتكنولوجيا أي إذا كان هو 

رها أو تلقاها بعقد ترخيص، وهل له إعادة الترخيص لآلخرين باستعمالها أي الترخيص مبتك

مالك التكنولوجيا هو براءة اختراع يجب أن تذكر بياناتها  ةمن الباطن، وإذا كان أساس ملكي

 كتاريخ الحصول على البراءة، بلد التسجيل ومدتها.
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لمالك الوحيد للبراءة وإذا كان ويتسنى للمرخص له التأكد مما إذا كان المرخص هو ا

 قد سبق له إبرام عقد ترخيص أم ال من خالل مستخرج من السجل الوطني للبراءات.

 : الشروط الخاصة بموضوع ومدة العقدثانيا

الشروط الخاصة بموضوع العقد مرتبطة بالبراءة وهي شروط قانونية بالدرجة إن  

الفنية الالزمة الستغاللها. أما فيما يخص مدة األولى حددها المرسوم التشريعي، وبالمعارف 

 العقد فهي خاضعة لمبدأ سلطان اإلرادة باستثناء بعض القوانين التي تنظمها بنص خاص.

 الشروط الخاصة بموضوع العقد. -1

عن اآلراء الفقهية التي تميز بين محل العقد ومحل االلتزام، فإن محل لنظر ابغض 

ون طلب براءة أو براءة تم تسليمها. إضافة إلى ذلك فقد عقد ترخيص براءة االختراع قد يك

 يرد العقد على مجموعة من المعارف السرية فيصبح بذلك عقد مركب، نميز إذن بين: 

 الشروط المتعلقة ببراءة االختراع: -أ

، ألن انعدام المحل يرتب فسخ شيء في محل العقد أن يكون موجودايشترط قبل كل 

 (1)القضائية التي تجيز الفسخ. العقد، وهناك بعض المحاكم

كما يشترط في براءة االختراع أن تكون صحيحة وذلك بتوافر جميع الشروط 

الموضوعية إلصدارها واستيفاء كل اإلجراءات القانونية الالزمة. ويحق للمرخص له قبل 

التعاقد أن يتأكد من صحة البراءة ومدى التزام المرخص بدفع األقساط المفروضة عليه 

قانونا، إال إذا تضمن العقد شرط عدم المنازعة والذي بمقتضاه يلتزم المرخص له بعدم 

البحث والتأكد من صحة البراءة، وإن كان أغلب الفقهاء وحتى بعض القوانين تعتبره شرط 

 تعسفي وبالتالي باطل بطالنا مطلقا.

                                                           
  (1) المادة 69 من القانون المدني الجزائري .
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دم إلغائها من وتكون البراءة صحيحة إذ لم تنقض مدتها القانونية، وكذلك في حالة ع

سالف  11-39طرف القضاء. وقد حدد المشرع الجزائري بمقتضى المرسوم التشريعي 

 حاالت: 9الذكر حاالت إلغاء البراءة على سبيل الحصر وهي 

 حالة تخلف الشروط الموضوعية الواجب توافرها في االختراع كما بينا. 

لم تحدد مطالب براءة إذا كان االختراع غير موصوف وصفا واضحا وكامال أو إذا 

 االختراع الحماية المطلوبة.

إذا سبق لذات االختراع أن كان موضوع براءة اختراع في الجزائر على إثر طلب 

 سابق أو كان ذا أسبقية سالفة.

وإذا كان عقد الترخيص يرد عدة براءات، فيكون من الالزم تحديد هذه البراءات إما 

 في العقد ذاته أو في ملحق.

 ط المتعلقة بالمعارف الفنية.الشرو-ب

إذا انعدم وجود سند يحمي هذه المعارف كما هو الحال بالنسبة لبراءة االختراع قد 

جعل من الصعب تحديد وتعيين المحل في العقد. ومع ذلك يجب أن يتضمن العقد بيان 

يجب المنتوج الذي تساهم هذه المعارف في صناعته أو طريقة الصنع المراد استغاللها، كما 

 تحديد طبيعة المعلومات المنقولة والمتعلقة بذلك المنتج أو طريقة الصنع.

وعلى أية حال مهما كانت التكنولوجيا محل العقد، يحرص األطراف دائما على 

وصفها وتحديدها، وعادة ما يكون هذا الوصف تفصيلي ومدعما بالمالحق التي تشمل على 

هرية عنها وكذلك التصميمات والرسوم والصور دقائق تلك التكنولوجيا والمعلومات الجو

الخاصة بها، ويوضع التاريخ على هذه المالحق مع توقيع األطراف على جميع صفحاتها 

 إلرفاقها بالعقد.
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 الشروط الخاصة بمدة العقد. -2

إذا تضمن العقد أجل محدد نكون أمام عقد محدد المدة، ولكن قد يبرم العقد لمدة غير 

يثور إشكال في مثل هذه الفرضية، ما مصير العقد الذي يبرم لمدة غير محددة فهل محددة، قد 

في مثل هذه الحالة فإن العقد مهدد  يعقد المتعاقدون بالمدة أو األجل الخاص بانقضاء البراءة

والنية المشتركة للمتعاقدين أن هناك ربط العقد بالفسخ في أية لحظة إال إذا تبين من مضمون 

 لعقد ومدة صالحية البراءة.بين مدة ا

وقد تولت بعض القوانين الخاصة بتنظيم نقل التكنولوجيا تحديد مدة العقد حيث 

أجازت لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن 

يطلب إنهاء أو إعادة النظر في شروطه، ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس 

 وات.سن

إضافة إلى ضرورة تعيين مدة العقد، يجب على المتعاقدين تحديد تاريخ دخول العقد 

 حيز التنفيذ مثال تاريخ العقد وغير ذلك.

ومن األفضل بالنسبة للمرخص له أال تكون مدة العقد قصيرة جدا وأال تزيد عن 

 متداولة.الحدود المعقولة حتى ال يضطر إلى أداء مقابل عن تكنولوجيا أصبحت غير 

 الشروط الشكلية: الثاني  الفرع 

التقاء ، و قائم على، اءة االختراع من العقود الرضائيةإذا كان عقد ترخيص بر

إلى ذلك البد من إثبات هده  ،فانه إضافة، أو تكوينيةدات األطراف من اجل إبرامه ارإي

الغير إال بعد تسجيله  إزاءالعقد حجة ، يكون كما ال،  (1)(أوالاإلرادة عن طريق الكتابة )

 (.ثانيا)

 

 

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 7مكرر  977المادة (1) 
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 :الكتابة "تحرير العقد" أوال 

شروط الكتابة أو تحرير العقد من حيث أهمية الشروط من ناحية  إلىسوف نتطرق 

 .حية أخرىومفهومة من نا

 ص البراءةيأهمية تحرير عقد ترخ – 1

تلك العمليات ذات  بينالعالقات االقتصادية المستمرة والبسيطة و بين التمييزعلينا 

 ،رسالة عن االقتضاء قد تكون كافيةأن مجرد  ،ففي الصورة األولى ،من األهميةالقدر الكبير 

بالتحديد و ،في الصورة الثانية خاصة إذا تعلق األمر مثال ببيع منتجات معنية لالستهالك. إما

بيع منتوج ما خاص بحق من حقوق الملكية الصناعة من اجل صنع أو و دوليذا كان العقد إ

كما قد يقتضي هذا النوع من العقود التعامل مع  ،فان األمر يختلف، صنع معنية ،ريقةأو ط

  .البنوك لذلك يجب على التعامل مع البنك أن يقدم دليال. ماديا عن العقد المبرم

 حيث تستعمل المحررات المكتوبة لتسجل ،أهمية من الناحية العملية للدليل الكتابيو

 (1)المسؤولية الملقاة على عاتق كل طرف.فيها كافية العمليات التجارية و

هذه  ال يستثنى منو، ة إلثبات الحق و ليست شرط لوجودهاألصل أن الكتابة هي أداو

انه بدون الكتابة و ،ورقة ركنا لوجودهاهي التي تعتبر تحرير الو ،القاعدة إال العقود الشكلية

 ال وجود للحق.

الناقلة  ،فيما يخص العقود إما ،تحرير العقود بصفة عامة أهميةهذا فيما يخص 

ذلك الن هذا  ،المسلم بها حتى دون النص عليها ألمورفان كتابتها تكاد تكون من ، للتكنولوجيا

 ،عند نشوب الخالف هالفيحتاج ، لزمنفترة طويلة من ا إلىالنوع من العقود عادة ما تمتد 

كتابة وسيله فكانت ال ،البا ما يكونوا من جنسيات مختلفةؤالء األطراف غه إنبصفة خاصة و

يقتضى الكتابة عقد  قد كان المشرع الجزائري بمقتضى القانون القديمو، جوهرية لإلثبات

 إثبات و ليس كشرط شكلي لالنعقاد.  ، ذلك كدليلالترخيص و

                                                           
 . 777.776ص ص  ،7663اإلدارة العامة للبحوث االردن ،الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات و إبرام العقود ،ابراهيم دسوقيمحمد (1) 
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خطورة  إلى األطرافالهدف من وراءه تنبيه  إذا ،يعتبر اشتراط الكتابة ضروريو

جهة من ، وفي محرر مكتوب غهاإفربضرورة  الحذراتخاذ الحيطة والتصرف و أهميةو

الفرصة للجهات المختصة لمراقبة عقود نقل التكنولوجيا من حيث الشروط  إتاحة أخرى

 الواردة فيها .

 ر العقد:يشروط تحر -2

 إلىعلى القانونين بالنظر  األمورشق أعقود نقل التكنولوجيا من  إبراميعتبر 

ن االستعانة برجال إلذا فو محاسبة التي تكتنف موضوع العقد.الة والهندسية وياالعتبارات الفن

 الخبرة الفنية إلى جانب رجال القانون أمر ال مفر منه لنجاح صياغة تلك العقود.

التي يتم بها ن اللغة إمضمونه ففيما يخص شكل العقد فبين شكل العقد و التمييزيجب و

إذا األغلب أن تكون عقود نقل التكنولوجيا بين طرفين  ،العقد تعبير مشكلة دقيقة تحرير

مختلفي الجنسية كما يجري العمل الدولي على تحرير تلك العقود باللغة االنجليزية حتى لو 

مع وجود ترجمة له بلغات كان العقد مبرم بين طرفين ليست لغتهما األولى االنجليزية 

على أن تكون  ،نه ال يوجد ما يمنع من قيام الطرفين بتحرير العقد بعدة لغاتأعلى ، ألطرافا

 المصطلحات .و  األلفاظمتعمدة عند االختالف حول مدلول  ةهناك لغ

الصياغة إذا يتضمن  يكسوني فلوساجوب االنعادة ما تبع في صياغة العقود األسلو

الرغبة المشتركة بين أطرافه في توضح أهداف العقد و PREAMBULEالعقد ديباجة مطولة 

التأكد على و ،لهالمرخص  إلىإلشارة إلى ملكية المرخص للتكنولوجيا المراد نقلها والتعاون 

ثم يتبع ذلك فصل  ،رها من األمورغيا وضرورة االحتفاظ بسرية المعلومات المتبادلة بينهم

عطيها األطراف مدلول في يالتي تي تتكرر وسية الياالصطالحات الرئببقائمة للتعريفات 

 العقد.

لتزامات المتبادلة بين الطرفين وموضوع العقد واالدعاءات ثم يسرد األطراف اال

من المألوف جدا أن يكون و ،تسوية المنازعات قطرو ،القانون الذي يحكم العقدالمختلفة و

األطراف النص في العقد على عادة ال يغفل و ،متنوعةعقد مصحوب بمالحق عديدة وهذا ال
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ن ننسى أدون وهذا أمر هام جدا و، اعتبار هذه المالحق جزاء ال يتجرا من العقد نفسه

  (1)ضرورة توقيع العقد.

 لـــجيــالتس :ثانيا: 

ال أن المشرع الجزائري قد ألغى إعقد الترخيص  شرط فيالبالرغم من أهمية هذا 

كن بقى مع ذلك شرط شكلي وجوهري بعد التعديل لذلك و 41-66من األمر  11نص المادة 

مادة لنص ال ااستنادللمعهد الجزائري و األساسيمن القانون  1يتضح ذلك من خالل المادة و

 اآلثار التي يرتبها.ما هي إجراءات التسجيل والتسجيل و 11

 إجراءات التسجيل :  -1

جال آت التسجيل مثل الفة الذكر لم يحدد بوضوح شروط وإجراءاالنص المادة س إن  

ن تسجيل عقد الترخيص قد يتم في وقت لكن شرط أن يكون طلب البراءة إبالتالي فالتسجيل و

في يتم تسجيل العقد و، ينيكون طلب البراءة قد أصبح عل أنوقت لكن شرط  أيقد يتم في 

ينوب عنهم  أنو يجوز  ،العقد أطرافبناء على طلب احد المعهد الوطني للملكية الصناعية 

 يلي: يتضمن طلب التسجيل ما أنوكيل و يجب 

  .وثيقة خاصة بطلب التسجيل مسلمة من المعهد الوطني للملكية الصناعية -

إذا كان العقد رسمي فتقدم عرفي يثبت انتقال حق االستعمال وعقد الللصورة أصلية  -

 صورة رسمية للعقد.

 .وثيقة تثبت دفع اإلقساط

لطلب مستوفيا كل اإذا كان أن يترجم وفيجب  ةيأجنبإذا كان العقد محرر بلغة و

(2).الشروط القانونية يتم التسجيل في السجل مع وضع رقم التسجيل
 

 

                                                           
 21-22ص ص،  0002، للنشر ةدار الجامعة الجديد، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصلة من حقوق الملكية الفكرية، جالل وفاء محمدين(1) 

من القانون األساسي للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و للملكية الصناعية يتولى هذا األخير استالم وتسجيل العقود الخاصة  7طبقا للمادة (2) 

 بالترخيص الوارد على حق من حقوق الملكية الصناعية.
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 أثار التسجيل فيما بين المتعاقدين : -2

في حالة عدم تسجيل العقد  ىحتثر قانوني فيما بين المتعاقدين، فأ التسجيل ال يرتب أي

 فهو يعتبر صحيح.

 أثار التسجيل بالنسبة للغير: -3

ن عقد الترخيص ال يكون له اثر بالنسبة للغير إال إاستناد لنص المادة سالف الذكر ف

أهميته  زتبرر التسجيل إجراء شكلي و ضروري، وحيت يعتب، التسجيل ءبعد استيفاء أجرا

د ضد ييقم بتسجيل العقد فهل يجوز له رفع دعوى تقلخاصة بالنسبة للمرخص له فإذا لم 

 الغير؟

 يزلقد تضمنت بعض النصوص القانونية األجنبية اإلجابة على هذا السؤال حيث تج

تغالل إن يرفع دعوى التقليد بشرط، أال يوجد نص في العقد يمنع لكل مستفيد بحق مطلق لالس

 (1)يكون العقد مسجل. أنذلك و

خصين مختلفين البراءة بالتنازل عن رخصة مطلقة باالستغالل لشكما قد يقوم مالك 

عقد الترخيص المطلق  أن  لقد قرر القضاء في مثل هذه الفرضية على  وفي فترات متتالية،

 والتسجيل ال يؤثر على التسجيل الثاني.

في جميع األحوال المرخص له في حالة الرخصة المطلقة ال يتمسك بدعوى التقليد و

 حيز التنفيذ أو السابقة النقضائه. دخول العقديخص الوقائع التي تمت بعد إال فيما 

بعض القوانين المنظمة لعقود نقل التكنولوجيا ال تجيز نفاذ  حيث أن   ،للتسجيل أهميتهو

نظام التسجيل كوسيلة  رأيناحيث يعتبر حسب  ،(2)بعد تسجيلها الإأو سريان هذه العقود 

 .األحكام القانونية الخاصة بهاالعقود. ولضمان خضوعها للضوابط وه ذلفرض الرقابة على ه

                                                           
 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي. 973-7المادة  ،ن العقد مسجلبمفهوم المخالفة ال يجوز للمرخص له رفع الدعوى إال إذا كا(1) 

 73-77ص  ،مرجع سابق ،جالل وفاء محمدين (2) 
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حبذا لو احتفظ المشرع الجزائري إجراء جوهري ال بد من استيفائه وإذن التسجيل 

ليس فقط ضروري ليرتب العقد إثره  ،بالنص عليه كما كان في ظل القانون القديم مع اعتباره

 إذا إالكان العقد مسجل وال يسجل  إال إذانفاذه ومواجهة الغير إنما حتى لسريان العقد  يف

 .فرت فيه شروط المعنيةاتو

ال وهي أهذا فيما يخص المرحلة األولى التي حبر بها عقد ترخص براءة االختراع 

ال يمكن إبرام العقد إال إذا توافرت حماية قانونية لالختراع المراد مرحلة نشوء العقد و

ن عقد ترخص براءة االختراع تقنية قانونية أبق ا سمتبين من خالل ، والتعامل بشأنه

ضرورية لنقل التكنولوجيا لكن هل تعتبر كافية لتمكين المتلقي من تحقيق قدرة تكنولوجيا 

 ذاتية مستقلة؟

ذلك من خالل روط استغالل التقنيات المنقولة وهذا ما سنناقشه من خالل تحليل ش

 . التنفيذمرحلة 
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  تنفيذ عقد ترخيص براءة االختراعل الشروط الالزمة الثاني:المبحث 

النظام المعمول و إبرامهة المتعلقة بتكوين عقد الترخيص وبعد تحديد المسائل الجوهري

التصرف القانوني في حد ذاته من  ذاطاق الدراسة في هذه المرحلة في هينبغي حصر ن ،به

هذه الشروط تخضع االختراع المرخص. ورحلة استغالل جل مناقشة الشروط الخاصة بمأ

العقد شريعة  أن إذ ،الحرية التعاقدية مبدأهو و أالالذي كرسه القانون المدني الجزائري  للمبدأ

االتفاق عليه  القانون المدني العام بتنفيذ ما تم   ألحكاميلتزم المتعاقدون طبقا المتعاقدين، و

 .بحسن نية

هدات المفروضة على عاتق بالتع األمرلق تسري هذه القواعد العامة سواء تعو

ل الصناعي التي تتلخص في مجملها في تمكين المرخص له من تحقيق االستغالالمرخص و

شرط ضمان المرخص بحماية المرخص له فيما يخص  أو( أوللالختراع المرخص )مطلب 

  (1))مطلب ثاني( من المخاطر المحتملة

  تمكين المرخص له من االستغالل الصناعي لالختراع  شرطالمطلب األول: 

قة قوى غير متكافةة منذ عقد ترخيص البراءة هو صورة لعال إنمن الناحية العملية 

كن حتى يتمرات التقنية التي يملكها المرخص، والمرخص له ال يملك القد أنحيث  البداية،

فإنه يفرض على المرخص  من استغالل االختراع المرخص واكتساب قدرة تقنية ذاتية

 االكتساب الفعلي للتكنولوجيا وذلك من خالل تحمل عدة أعباء تمكينه من إلىهدف التزاما ي

 (2)(أول)فرع  حول تعهد المرخص بنقل التكنولوجيا أساساالتزامات تعاقدية تدور  أو

 .  )فرع ثاني ( ضرورة التزام المرخص بتقديم المساعدة التقنيةو

 

 

                                                           
فقرة أولى و ثانية حيث إن استغالل براءة االختراع و عقود الترخيص بصفة خاصة  101 ،106 ،القانون المدني الجزائري المواد (1) 

 لم تحضي بأي تنظيم .

 19محمدين . مرجع سابق صجالل وفاء (2) 
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 تعهد المرخص بنقل التكنولوجيا حالة الفرع األول : 

ن مالك ، أنه في النوع الثاني من العقود فإل عن عقدعقد الترخيص باالستغال يتميز

الترخيص باالستغالل  أنفي حين معنوي،  أوطبيعي  آخرالبراءة يلتزم ببيع ابتكاره لشخص 

راع باعتبارها يرتب التزام المرخص بنقل حق مالي يتمثل في حق االستغالل لبراءة االخت

وهو  أالمختلفة تخضع في مجملها لاللتزام العام  آلياتذا النقل عبر منقول معنوي ويتحقق ه

 أوالمرخص المعنوية لالختراع الفي نقل العناصر  اآللياتتتمثل هذه االلتزام بالتسليم و

 (1)تقديم المساعدة التقنية ثانياو

 لالختراع نقل التكنولوجيا عن طريق نقل العناصر المعنوية :  أوال    

قوق المرتبطة بالعملية التقنية يتضمن التزام المرخص بنقل العناصر المعنوية تلك الح

سنقوم و اإلنتاججل تنظيم عملية ذلك مجمل المعارف الفنية والضرورية للمرخص له من أكو

قوق المتعلقة بتحليل هذه العناصر المعنوية من خالل التعرض اللتزام المرخص له بنقل الح

تلك المعارف الفنية  أيكذا التزامه بالتنازل عن حيازة سر اختراعه بالعملية التقنية و

   (2).السرية

  نقل الحقوق المتعلقة بالعملية التقنية  :ثانيا         

التي ال تثير المفصح عنها في البراءة و أية أبانتقال االختراعات المبر األمريتعلق   

عند  إليهايثور خاصة بالنسبة لمدى تقيد التحسينات التي يتوصل  اإلشكال وإنما إشكاال أي

 .العقد إبرامبعد  أوالتعاقد 

 

 

 

                                                           
 .141ص ،المحرر جموك.س 1332الرابع جويلية و أكتوبر العددان الثالث والمجلد الثالث عشر  ،مجلة التعاون االقتصادي بين الدول اإلسالمية (1) 

 . 797مرجع سابق ص  ،صالح بن بكر الطيار(2) 
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 :االختراع المبرأ -

وفي عقد  بغية االستخدام الصناعي لطريقة ما إعالمابراءة االختراع تشكل  إن  

ن بذلك المرخص له البراءة بنقل حقوق االستغالل لهذه البراءة فيتمكالترخيص يتعهد مالك 

 اإلشارةاستخدامها مع مراعاة كافة الشروط المنصوص عليها في العقد مع من استغاللها و

 .(1)العقد إبرامحق االستغالل ينتقل بمجرد  أن   إلى

أهمية  نفي الحقيقة يتعلق بمدى التزام المرخص بنقل التحسينات لما لها م شكالاإلو

 بالغة لكونها تمكن المرخص له من تطوير إنتاجه السلعي طوال مدة العقد.

 .التحسينات -     

كل فهل يعتبر تحسين  بعض الصعوبات، أثارتلة تحديد فكرة التحسينات مسأ إن  

على العكس هو اختراع جديد قابل لمنافسة محل  أم األصليةاختراع جديد مرتبط بالبراءة 

يعتبر من قبيل التحسينات كل اختراع جديد قابل و ؟على مستوى السوق األصليةالبراءة 

 .اإلضافةللحماية بمقتضى شهادة 

ذلك لتفادي كل بالتحسينات وتعريف المقصود يجب على المتعاقدان تحديد بدقة وو

المرخص بنقل جميع  بإلزامتضمن العقد شرط صريح  إذاذلك خاصة الحقة و نزاعات

 في حالة عدم وجود شرط يجب التمييز بين فرضين . أماالتحسينات المرتبطة باالختراع 

عقد الترخيص  إبرامقام بحمايتها قبل التحسينات و إلىكان المرخص قد توصل  إذا -1

المرخص  إعالموضرورة قيام المرخص بنقلها  إلىالراجح في الفقه  الرأييذهب 

 . المستأجرالتزامه بالتسليم الذي يرد على ملحقات الشيء  أساسبها و ذلك على 

العقد يرى فريق من  إبرامالتحسينات بعد  إلىكان المرخص قد توصل  إذا أما  -2

تنفيذ العقد بحسن  مبدأالقواعد العامة و  أساسالمرخص يلتزم بنقلها على  أنالفقهاء 

 . اإلضافةيشترط في التحسينات ضرورة حمايتها بشهادة  ن كان البعض منوإ نية،

                                                           
 .191صالح بن بكر الطيار ،مرجع السابق،ص (1) 
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وقد قضت بعض المحاكم بضرورة  لموقف القضاء فقد كان جد محدود، بالنسبة أما

 أساسلكن اختلفت من حيث المرخص له و إلىالتزام المرخص بنقل التحسينات 

الملحقات الطبيعية للعقد وااللتزام  أساسفمنها من يبني االلتزام على  االلتزام،

النية المشتركة االلتزام هو الشروط التعاقدية و مصدر أنمنها ما تبين بالضمان و

  (1)للمتعاقدين .

المتعاقد بما ورد فيه  إلزامن العقد ال يقتصر على القانون المدني فإ أحكام إلىاستنادا و

بالتالي العدالة بحسب طبيعة االلتزام وهو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف و بل يتناول ما

 .المرخص له إلىحسن النية يلتزم بنقل جميع التحسينات  لمبدأ أعماالن المرخص فإ

المرخص له  بإعالمالتزام المرخص  تضمن العقد شرط يدل على ضرورة إذاو

دل  إنهذا الشرط في العقد من المرخص وود طلب صريح وج إليهابالتحسينات التي توصل 

كان  إذاالمرخص له بقبول التحسينات  إلزامنه ال يجوز للمرخص يدل على أ إنماعلى شيء 

 .ال يريد الحصول عليه

بنقل المعارف الفنية  يلتزم كذلك إنماوال يكتفي المرخص بنقل العناصر سالفة الذكر 

نقل التكنولوجيا ال يقتصر فقط على مجرد  أنحيث  اإلنتاجالالزمة لتحقيق عملية  السرية،

السماح للمرخص له باستعمال التكنولوجيا المفصح عنها في البراءة ذلك على الرغم من 

خاصة الشركات الكبرى تستبقي بعض وع سرية االختراع بنشر البراءة فإن المبتكر وذي

 (2).يع العناصر السريةبالتالي يلتزم المرخص بنقل جمعناصر السرية الخاصة باالختراع وال

  نقل العناصر التكنولوجية السرية )المعرفة الفنية( : ثالثا

التي يكتسيها عنصر المعرفة الفنية سواء لكونها محل التزام المرخص  لألهميةنظرا 

 االقتصادية من جهة ثانية يجب تحليلها من خالل :  ألهميتهامن جهة و 

 

                                                           
 . 216ص ،قانون مدني جزائري  101المادة (1) 

 .11مرجع سابق ص  ،جالل وفاء محمدين(2) 
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 الفنية:مضمون المعرفة  -1

في بروز ظاهرة المعرفة الفنية المعروفة اصطالحا  إلى اإلنتاجيةتطور الفنون  أدىلقد 

"  SAVOIR Faireفي القانون الفرنسي بلفظ "" وKNOW HOWمريكي بلفظ " أ-نجلوألالنظام ا

 KNOW HOW TO DO"ظهرت منذ قرابة سبعين عاما اختصارا لعبارة أمريكي أصلوهي من 

 IT "قد ظهرت عدة محاوالت لتعريف المعرفة الفنية سواء  (1)ما، بأمرالعلم بكيفية القيام  أي

ذي على الصعيد الداخلي فعلى الصعيد الدولي مثال نجد التعريف ال أوعلى الصعيد الدولي 

ذا المصطلح ال يعني ه أنوضوحا عن غيره "  أكثرالذي يبدوا تبنته غرفة التجارة الدولية و

مرخص بها و ضرورية  أساليببطة بمنتجات وتقنيات مرت إنماصيغا وتقنيات سرية وفقط 

تقني يشتمل  إطارالستخدام براءة االختراع مما يمكن المخترع من وضع االختراع داخل 

 .عن طريق الصناعة بواسطة البحوث" أفرزتمعارف تقنية على خصوصيات و

هذا ها ولي فقد تعددت التعاريف الفقهية واختلفت فيما بينعلى الصعيد الداخ أما

خصائص المعرفة  إلىي تعريفه دليل على تعقيد الفكرة فمنهم من يستند ف إالاالختالف ما هو 

رفة الفنية هي من المع أنهذا يدل على بعين االعتبار عناصرها و يأخذمنهم من الفنية و

 . (2)تتكون من عناصر متعددةطبيعة مختلفة و

في مجموعها وكذلك  األمريكية األحكامهو ميل  أمريكاالقضاء في ما يميز الفقه و أهمو 

المعرفة الفنية من حيث التجارية و األسرارالمساواة بين كل من مفهوم  إلىالفقه الراجح 

الصناعية بل  األسرار أوالمعرفة الفنية ال تقتصر فقط على المعرفة  أنالموضوع حيث 

منتج معين  إخراج إلىت المؤدية ال تنحصر في التقنيا أنها أيتشمل حتى المعارف التجارية 

مثل  اإلنتاجيةتنظيم العملية و إدارةتشمل المعلومات التجارية التي تساعد على  إنما

 عنها . اإلعالني تسهل عملية التسويق للمنتجات والمعلومات الت

ن المعرفة الفنية هي مجموعة من المعارف تتميز مهما تعددت التعاريف الواردة فإو

تي تظهر من خاللها بين الوثائق النوي وبالتالي يجب عدم الخلط بينها وطابع معبكونها ذات 

                                                           
 64مرجع سابق ص  ،هاني محمد دويدار(1) 

  77مرجع سابق ص  ،صالح بن بكر الطيار(2) 
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يسميها الفقه معرفة فنية سلبية قد تكون المعرفة الفنية كما مثل الملفات والمخططات، و

كما تتميز من التي يجب تفاديها فهي شيء معنوي ذو قيمة مالية  األخطاءتتمثل في معرفة و

بالتالي تستبعد تطبيقي فهي تنتمي للميدان الفني، الصناعي وت طابع ذا أيحيث كونها فنية 

 المعارف غير الفنية مثل المعارف التجارية كما تتميز بكونها سرية وقابلة للنقل .

 :وسائل نقل المعرفة الفنية -2   

نقل هذه المعرفة قد يتم حسب  أن   إلىوسائل نقل المعرفة الفنية نشير  إلىقبل التطرق 

لمعرفة الفنية في دور التنازل عن ا إلىذلك استنادا صنفين و إلىشكليات مختلفة صنفها الفقه 

كان محلها نقل معرفة فنية مستقلة  إذاالى تمييز العقود المرتبطة بها بينما اقتصاد العقد و

عقد معرفة  أمامات نكون من التصرف األولبالنسبة للنوع  ن  أل أخرىمرتبطة مع حقوق أو

 (1) أخرىن نقلها غير مرتبط بعمليات تجاري فنية محض أل

نقل المعرفة الفنية يكون  أنعقود مختلطة حيث  أمامبالنسبة للنوع الثاني نكون  أما

غلب العقود أ أنعدة دراسات  أثبتتقد في نفس العملية القانونية و أخرىمالزم لعناصر 

 إذا إالتطبق  أنكما سبق ذكرها ال يمكن  ن البراءةمعرفة فنية وأبطة بالبراءة تتضمن المرت

و مستوى كان المرخص له ذ إذافي حالة واحدة و إالكانت مصحوبة بنقل معرفة فنية 

 .(2)تكنولوجي و خبرة صناعية عالية

و نظرا لكون المعرفة الفنية غير مجسدة في براءة سيكون من الصعب تحديد محل 

  .الوسيلة الصناعية التي تستخدم تلك المعرفة الفنية أوالعقد لذلك يجب ذكر المنتج 

 التزام المرخص بتقديم المساعدة التقنية ضرورة  الثاني:الفرع 

التزامه  لتأكيدالتزام فرعي  إالالتزام المرخص بتقديم المساعدة التقنية ما هو  إن  

 إذمزدوجة  أهدافه أن أيهو بمثابة عملة ذات وجهين لجوهري لعملية نقل التكنولوجيا وا

                                                           
(1) -Guide sur la redaction des contrats portant sur le transfert international de Know-How (savoir faire) dans 

l’industrie mécanique .op.cit.p77 

(2) ) francois Magnin.op.cit.p209 
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خلق قدرة تكنولوجية  أخرىمن جهة نقل المعارف التقنية الالزمة و إلىيهدف من جهة 

اقتصادية كبيرة  أهميةهذا ما يضفي على هذا االلتزام له و ذاتية ومستقلة لدى المرخص

 .القانوني لاللتزام بتقديم المساعدة التقنية األساسنية وقلذلك يجب تحديد مفهوم المساعدة الت

 التقنيةالمساعدة  مفهوم :أوال    

" تقديم الخدمات  بأنهايمكن تعريف المساعدة الفنية  تعريف المساعدة الفنية : -1

التزام المرخص بتقديم ينصرف  إذ(1)زمة لوضع المعرفة الفنية المنقولة موضع التنفيذ"الال

على مهندسي المرخص له ه عن طريق خبرائه بتدريب عاملي وقيام إلىالمساعدة التقنية 

على بشكل مباشر تكوين طاقم محلي قادر يستهدف هذا االلتزام استعمال التقنيات المنقولة و

ة من العقد االقتصادية المتوقع األهدافاستثمار التكنولوجيا المنقولة بهدف تحقيق و إدارة

يعتبرها عنصر جوهري الكتساب للمساعدة التقنية دورا مرموقا و الفقه يعهد أنكما  المبرم،

شروط لق بنقل المعرفة الفنية من جهة والتكنولوجيا كما نجد في معظم العقود شروط تتع

ن المساعدة التقنية تتخذ سمة انطالقا من هذا المفهوم فإ إذنتعلق بالمساعدة التقنية ت أخرى

 .(2)لتنفيذها أداةهي نقل المعارف الفنية و إلىتكميلية بالنظر 

كانت المعارف  إذاتظهر المساعدة التقنية خاصة و طرق تقديم المساعدة التقنية :  -2

قد الدراية به  والمرخص له عديم الخبرة ويكون منقولة تطبق في ميدان جد متخصص وال

طريقة استعمال المنتوجات المرخص له ب إعالميكون الهدف من المساعدة التقنية 

 .المرخصة

المساعدة التقنية على المستوى النوعي نجد تدريب المستخدمين  أشكال أهممن و

طلبا من طرف  األكثرهذا الشكل هو غالل المعارف التقنية المكتسبة والمحليين على است

 المرخص.المرخص له نظرا لكونه يرغب في االستفادة من تجربة 
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غير قادرين على االستغالل لهذا يعتبر التدريب  األصلمستخدموه المحليين هم في و

يتم تقديم هذه نوعا من المساعدة الفنية و أيضايعد وبها المرخص خدمة يعهد  التأهيل أو

قوم بزيارة المؤسسات تالفنية للمرخص له  اإلطاراتعل المساعدة الفنية عن طريق ج

اتصاالت مع  إجراءهيلية كما يتم وكذا الخضوع لدورات تدريبية تأ األجنبيةالصناعية 

نفسه للمساعدة  األصيلالمكان  إلىقد يذهب البعض منهم و األجانبوالتقنيين و األخصائيين

 ومراقبة وضع التقنيات المنقولة عن قرب في صورتها الحقيقية . اإلنتاجفي تحضير برامج 

على استيعاب المعطيات الجديدة  األشخاصقدرة و التأهيلنوعية وتتوقف طريقة و

 التأهيلكذلك على العالقات القائمة بين برنامجهم وو األشخاصعلى حسن انتقاء هؤالء 

المساعدة التقنية تقترب من  أنكان هناك جانب من الفقه يعتقد  إذالعملي. و التأهيلالنظري و

يدرب المستخدمين المحليين ينقل لهم معارف الذي رجل الفن  أنعملية نقل المعرفة نقول 

. وظيفيةهنا بمعارف عملية و األمرلكن يتعلق للمعرفة الفنية بالمعنى الواسع وتقنية مكونة 

 هلياتل األنه نقالتقنية بالمعنى المباشر على أدة يفهم مفهوم المساع أنلذلك يجب 

ارف التقنية المكتسبة نقل القدرة التقنية تحت صيغة التدريب على وضع المعالتخصصات، أو

لم يتم النص على المساعدة التقنية في العقد  إذالكن قيد العمل، وتمتد طيلة فترة االستغالل و

 (1).ما مدى التزام المرخص بها

 القانوني اللتزام المساعدة التقنية األساس : نياثا  

فقد يكون هذا االلتزام  تتعدد مصادره، أنبتقديم المساعدة التقنية يمكن  االلتزام إن  

يص شرط مرتبط على العكس قد يتضمن عقد الترخوضوع الرئيسي لعقد مستقل تماما والم

 ؟فهل يلتزم المرخص بتقديم المساعدة  بالمساعدة التقنية،

عندما تكون المساعدة التقنية داخل  البراءة:المساعدة التقنية المرتبطة بعقد ترخيص   -1

إطار عملية قانونية أخرى فأننا نواجه فرضان األول أن األطراف لم يدرجوا شرط ينظم 

 المساعدة التقنية والثاني في حالة النص على شرط المساعدة التقنية. 
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  ة غياب شرط العقد :المساعدة التقنية في حال -أ        

خذ حيزا كبيرا من المناقشات القانونية التي اإلشكالي يحظى باهتمام الفقه ويأهذا الجانب  إن

السؤال المطروح هنا هل يجب اعتبار ي لاللتزام بالمساعدة التقنية والقانون األساستخص 

 المساعدة التقنية في حالة غياب النص على ذلك ؟ بأداءالمصدر للتكنولوجيا ملتزما 

ال يكون  ن المرخصأنه في حالة غياب نصوص تعاقدية فإهناك جانب من الفقه يرى 

مارس  20كم الصادر بتاريخ في ذلك القضاء مثال الح أيدهو (1)مساعدة تقنية بأداءملتزما 

في العقد فان معطي ح انه في حالة عدم وجود شرط صريالذي جاء فيه ما يلي " و 1316

  ."المرخص له إلىالرخصة ال يكون عليه التزام بتقديم المساعدة الفنية 

النص في العقد معناه  غياب أن أساسهذا االتجاه موقفهم على  أنصارو يؤيد  - 

  .تي بغير شروط صريحةالعالقة التعاقدية ال تأ المرخص به ألن   إلزامعدم استبعاده و

عكس ما قيل  إلىالثاني  الرأي أنصارهذا الموقف قد لقي معارضة حيث ذهب  أن   إال

قاعدة تنفيذ العقد بحسن نية تفرضان على و األمورطبيعة  أن إذوكانت لهم حجتهم في ذلك، 

تقنية، ألنه يتمتع بالمعرفة الكاملة االستشارة ال أوالتعليم  أوصاحب البراءة وجوب التفسير 

كان هذا  إذاخاصة المرخص له و إلىمن ثم فعليه تقديم المساعدة ووالشاملة لالختراع، 

لن يتمكن من استعمال ما نه فإ إالوبات في تطبيق البراءة المرخصة، ويواجه صع األخير

 بالمعرفة الفنية المنقولة . األمرتعلق  إذكذلك الحل اكتسبه و

كانت التقنيات  إذاو تعترف محكمة النقض الفرنسية بوجوب تقديم المساعدة التقنية 

 على ضوء هذا الحكم القضائي يقدم كبرى في عملية استغالل االختراع، و أهميةالمقدمة ذات 

مكملة  أداةمدى اعتبار المساعدة التقنية  إلىتستند  أخرىبعض الفقهاء مبررات 

تاما بغير نه ال يمكن اعتبار التسليم كان الجواب ايجابيا فإ فإذا ، ؟ال أمللتكنولوجيا المنقولة 

يستخرج  أن  في الحالة المعاكسة كان يكون المرخص له قادرا على  أماتقديم المساعدة التقنية 

منافع التقنيات المنقولة , فهنا ال داعي لتقديمها . و خالصة إليهمن جملة المستندات المسلمة 
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 إنهاالمساعدة التقنية تظل واجبة حتى في حالة عدم النص عليها صراحة حيث  أنونعتقد 

حتمية للطرف الثاني  أداة ألنهاتنشا من االلتزام العام بالتسليم الذي يقع على عاتق المرخص 

و كذلك االلتزام  إليهممستخدموه المحليين عن استغالل التقنيات المنقولة  كان يعجز إذاخاصة 

 (1)بحسن نية. بتنفيذ العقد

شرط في العقد على عاتق  إدراج: في حالة  المساعدة التقنية المنصوص عليها في العقد -ب

األطراف  إرادةن هذا الشرط يتحدد من خالل لتزام بتقديم المساعدة التقنية فإالمرخص ا

يعتبر من مصلحة المرخص له االتفاق على كافة الخدمات الضرورية له فيتعهد المرخص و

روط كل الش األطرافيحدد  أنيجب . وبتجهيز المستخدمين المحليين هذا الشرطبمقتضى 

تقدم فيه المساعدة  مجاله والمكان الذيالمتعلقة بمدة وكيفية تنفيذ االلتزام، مضمون االلتزام و

المستخدمين المحليين للمرخص له، عدد  تكوينإذا كانت تتمثل في تدريب والتقنية خاصة 

 يدة،كما يجب صياغة شرط المساعدة بدقة شد تدريب، طرق دفع الثمن،المتدربين، شروط ال

على  التأكيدكما يجب ملحق يضع تفصيالت تلك المساعدة، ب األطرافيلحقه  أنعلى 

على المرخص له مراقبة جدوى رخص تنفيذ التزامه بجدية شديدة وخذ المأن يأضرورة 

 التدريب خاصة في جوانبه العملية .
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 المساعدة التقنية المستقلة عن عقد ترخيص البراءة : -2

دة القدرة على المتلقي للمساع إعطاءلعقود المساعدة التقنية هي  الموضوع الرئيسي إن  

تتنوع العقود الخاصة بالطريقة المثلى والتي تتناسب مع مصالحه و إدارتهااستغالل البراءة و

 (1)ظيم .نعقد التالتدريب،  أو التأهيلعديدة مثل عقد  أشكالبالمساعدة التقنية حيث تتخذ 

 .من المخاطر المحتملةالمرخص له  شرط ضمان الثاني:المطلب 

التزام المرخص بالضمان يمثل من الناحية العملية أهمية قصوى في مجال نقل  إن  

تترتب ذلك نظرا للمخاطر التي قد هذه المسألة باهتمام المختصين و التكنولوجيا وقد حظيت

 عن هذا النوع من العالقات.

ص له ضد إخالل شروط المرتبطة بالضمان تهدف إلى تأمين حماية المرخ إن  

وكذلك تأمينه ضد  ،ه الحماية باختالف مضمون االتفاقتختلف هذالمرخص بالتزامات، و

م االلتزاو المستعملةيذ العقد لما هو متفق عليه أو ضد العيوب في األدوات تنف عدم مالئمة

كذلك عقد البيع خاصة في العامة المتعلقة بعقد اإليجاز و بالضمان يخضع ألحكام القواعد

حالة ما إذا التزم المرخص بتسليم اآلالت الالزمة للمرخص له إذ تسري عليها أحكام 

مدى الحماية ديد حليتضح المضمون الفعلي للضمان ال بد من تو الضمان في عقد البيع.

 ثاني(.  فرع( ثم الشروط االتفاقية الخاصة بالضمان )فرع أول)المكفولة من المرخص
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 مدى الحماية المكفولة من المرخص :الفرع األول

صفة رئيسية بنوعية في عقود الترخيص باستغالل براء اختراع يتعلق الضمان ب

 جيا المنقولة انتفاعالوالمرخص له بالتكنو انتفاعبضمان عيوبها إن وجدت والتكنولوجيا و

 (1)هادئا.

 ضمان العيوب التكنولوجية –اوال 

اعي للتكنولوجيا الذي يجعل المرخص له يقدم على التعاقد هو االستغالل الصن يعتبر

حتى استنادا إلى مجموعة من المعارف والتقنيات سبق توضيحها، وذلك المنقولة إليه و

استغالل هذه التقنيات حتى يتمكن من سبق توضيحه، ويتمكن من استغالل هذه التقنيات 

يجب أن تكون خالية من العيوب ووجود التزام بالضمان من شأنه تعويض هذه المجازفة إن 

ان يخضع ألحكام القانون المدني وأن قواعده مع التذكير أن االلتزام بالضم (2)صح التعبير

ثار اآل.فما هي شروط تطبيق الضمان وبالتالي يجوز االتفاق على مخالفتهاليست آمرة و

 المترتبة ؟

 شروط تطبيق الضمان: – 1

 إن شروط تطبيق الضمان مرتبطة بطبيعة العيب من جهة و بخصائصه من جهة أخرى.

 طبيعة العيب: -أ 

يؤيده القضاء إلى أن االلتزام بالضان ال يتحقق إال في حاالت محددة يذهب الفقه الراجح و

بمعنى القيمة التجارية ومردود حيث أن المرخص غير ملزم بضمان العيوب التجارية 

، النطاق التعاقدي مثل ظروف السوق سببه يرجع إلى ظروف خارجة عن االختراع ألن  

 اير.غإال إذا وحد اتفاق م غير ذلك، المنافسة ونالمستهلكيذوق 

                                                           
  (1)صالح بن بكر الطيار، مرجع سابق ص 729 . 

  (2) الرجوع إلى أحكام الضمان القانوني في القانون المدني الجزائري و خاصة ما يتعلق بعقد البيع و اإليجار.



 براءة االختراع في مجال نقل التكنولوجياباستغالل ترخيص ال آلية األول                 الفصل         

 

34 

 

نادا إلى ع كأن يصنع المرخص له آلة استالمرخص ال يضمن عيب التصني كما أن  

ثم يكتشف أنها معيبة فإذا قام ببيعها يحق لمشتري اآللة الرجوع  ،التقنيات المنقولة إليه

 ال يتحمل أية مسؤولية.مان ضد المصنع أما صاحب البراءة فبالض

إلى عوامل  مرده، ق النتائج المتفق عليها في العقديكون عدم تحقي إضافة إلى ذلك قد

يكون المرخص  قد على ذلككمثال كان االستغالل كظروف المناخ، وظروف خاصة بم أو

ل هو على علم بأن استغال، فيستغل التقنية في وطنه وبراءة أجنبيةمالك لبراءة وطنية و

، أما البراءة األجنبية فيرخص للغير باستغاللها فيتولى اختراعه يؤدي إلى نتائج محددة

جز بعد أن الع ، ثم يتبين فيماتائج المتفق عليها في العقدالمرخص له ذلك، لكن ال يحقق الن

نفس ق للمرخص له الرجوع على المرخص وبالتالي ال يحإلى ظروف المناخ ويرجع 

 إذا كانت الصعوبات ترجع إلى سوء التطبيق فحسب. الشيء

وقد ثار جدل فقهي حول مدى اعتبار العيب القانوني مصدر اللتزم بالضمان مع العلم 

 .االختراعأن العيب القانوني يتعلق بالقانون الذي يحمي 

ييز بين بطالن أو سقوط البراءة وبين العيب ى االتجاه المعارض أنه يجب التميرو

منصوص عليه قانونا وذلك من خالل أثر كل منهما، إذ أن العيب الذي يلحق الشيء وال

  (1)ائدة االختراعالمضمون طبقا لنصوص القانون المدني هو ذلك العيب الذي ينقص من ف

وجود الحق محل الترخيص كما أن البطالن هو جزاء السقوط فهو يلحق أما البطالن و

ليس كجزاء االعتراف بحق افر الشروط القانونية إلصدارها ووجود عيب يتمثل في انعدم تو

ذاتي للشخص، إذن العيب القانوني ال يرد عليه التزام بالضمان نظرا لطبيعة فهو يؤدي إلى 

ال يكون مصدر التزام بضمان  عقد الباطلالمنه بطالن العقد النعدام المحل وبطالن البراءة و

 العيوب.

بيق الضمان على العيب القانوني ولكن ضمان أما االتجاه الثاني فيرى ضرورة تط

 ليس ضمان للعيوب. التعرض و
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العيب و العيب المادي أو الفني. وفه هأما العيب الذي يلتزم عادة المرخص بضمان 

 يؤثر إطالقا على صحة البراءة ألن نوعية حد ذاته والفي الفني هو عيب في االختراع 

األثر الفني الناتج عن االختراع ال تعتبر شرط إلصدار البراءة. ويجب أن نميز بين هذه 

الفرضية وبين عدم قابلية االختراع لالستغالل الصناعي الذي يرتب بطالن البراءة لعيب 

لالستعمال المخصص له،  العيب المضمون هو الذي يجعل الشيء غير مالئم  ن  إ قانوني،

العجز الوظيفي الذي يسببه العيب يتمثل في استحالة استغالل  وفي عقد ترخيص البراءة فإن  

عادة ما يظهر العيب الفني الحصول على النتائج المتفق عليها، والمرخص له، أي استحالة 

صفاتها ، أو من خالل صناعة منتوجات تكون موااستعمال االختراع الذي يكون  خطرعند 

 غير كافية.

ها قبل عملية ئكما يمكن اكتشاف العيب الفني من خالل التجربة التي يجب إجرا

التجربة ال تسمح بإصالح العجز. يعتبر االختراع مشوب بعيب فني إذا كانت التسويق و

جود عيب فإن هذا يدل على أن عدم االستغالل ال يرجع للمرخص له وفي حالة إثبات و

م المرخص بضمان مخاطر إلى جانب العيب الفني قد يلتزالضمان و بالتالي فله حقو

على العموم فإنه على أساس مبدأ الحرية التعاقدية فاألطراف بإمكانهم االتفاق االنفجار و

 .بحرية فيما يخص شروط الضمان شريطة أال تكون مخالفة ألحكام النظام العام

 خصائص العيب : -ب 

تتلخص كالتالي : يشترط ضرورية لتطبيق الضمان وائص شروط الخص تعتبر هذه

ال يكون المرخص له على  يقصد بالعيب الخفي ذلك العيب الذيو (1)في العيب أن يكون خفيا

، حيث تلزم بعض القوانين الوطنية مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد في دراية به

لتي قد تعطل انتفاعه اوجيا ولمخاطر التي تصاحب التكنولالعقد أو خالل المفاوضات عن ا

أو األموال  األخطار المتعلقة بالبيئة أو الصحة العامة أو سالمة األرواح خاصة تلكبها و

يجب أن األخطار، و ي هذهأيضا بإطالعه حتى على الوسائل والطرق المتاحة لتوخ يلتزمو

                                                           
(1)  Talbi Hassen, les garanties dans un contrat » clé en main » étude comparé, mémoire en magistère, 1993-
1994, P18 
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من  لمرخص لهتكون المعلومات التي يدلي بها المرخص دقيقة وواضحة حتى يتمكن ا

 تقديره.إدراك خطورة العيب و

ذا ما ورد عن الخفي قد بلغ درجة من الخطورة وه كما يشترط كذلك أن يكون العيب

 مدىحيث جاء في الحكم الصادر أنه يمكن التأكد من  73/79/7669محكمة باريس بتاريخ 

ال  ابل لالستعمال المخصص له أمتأثير العيب على االختراع أي إذا كان قد جعله غير ق

 ذلك من خالل رقم األعمال الذي أنجزه المرخص له.و

 آثار توافر العيوب: - 2

يتجلى يكتشف المرخص له وجود عيب خفي و آثار ضمان العيوب تظهر عندما إن  

لجزائري ميعاد رفع دعوى الضمان ا الضمان وقد حدد المشرعالعيب عند رفع دعوى 

 مدني جزائري. 919بمقتضى المادة  هذامتعاقدين االتفاق على مدة أطول وأجاز للو

من الناحية العملية إن الطعون التي يمكن للمرخص له التمسك بها تختلف حسب و

درجة خطورة العيب الذي يتضمنه االختراع المبرأ فقد يكون العيب خطير إلى درجة يصبح 

قد يتم هذه الفرضية نادرة من الناحية العملية والختراع غير قابل لإلنجاز فنيا ومعه ا

 الحصول على نتائج لكنها غير مرضية.

يلتزم المرخص بإزالة العيب ليتمكن المرخص له من االنتفاع بالبراءة و يتم إزالة و

طريق تقديم  يكون اإلصالح عنه والعيب خاصة العيب الفني عن طريق إصالح

تغالل سليس ضمان االبالطبع هو إزالة العيوب الفنية والهدف منها المساعدات التقنية و

يطالب  إذا كان إصالح العيب غير ممكن فإن المرخص لهو (1)،األمثل للجهاز المبرأ

يجب التمييز بين الضرر الذي لحق المرخص له مباشرة بإصالح الضرر الذي لحقه و

المتمثل في فسخ يجب التمييز بين الجزاء الموضوعي والذي لحق من تعاقد معه الضرر و

يحق للمرخص استرجاع البراءة أما المرخص سخ أثر رجعي والعقد لعيب خفي ويكون للف

                                                           
البيع ألنها تسري على األشياء و النصوص الخاصة بضمان العيوب في عقد  716الرجوع إلى القانون المدني الجزائري و خاصة المواد (1) 

 . 7فقرة  711المادية التي يلتزم المرخص بنقلها للمرخص له عن طريق بيعها وفق المادة 
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إذا كانت البراءة بالرغم من العيب الخفي تحقق منافع له فيسترد الثمن الذي دفعه. و

 للمرخص له قد يطلب إعادة توازن العقد عن طريق تخفيض الثمن.

من لحقه ويض المرخص له عما فاته من كسب وأما الجزاء الذاتي فيتمثل في تع

جانب التزام المرخص بضمان العيوب الخفية فهو يلتزم كذلك بضمان انتفاع سارة وإلى خ

 المرخص له بالحقوق المنقولة إليه انتفاعا هادئا و مستقرا.

 إليه ةضمان انتفاع المرخص له بالحقوق المنقول -ثانيا

 لتزام بالضمان مصدرين:لال

 الضمان في حالة التعرض للمرخص له : -1

التعرض للمرخص له قد تكون له عدة مصادر فقد يكون التعرض من طرف الغير  إن  

 كما قد يكون من طرف المرخص ذاته.

 ضمان  التعرض من طرف الغير : -أ

م إن تعرض الغير قد يأخذ عدة أشكال مثال التعرض عن طريق التقليد حيث قد يقو

حاالت التقليد بمقتضى  72-69قد حدد المرسوم التشريعي الغير بتقليد البراءة المرخص و

جنحة تقليد. وقد أعطى  97إذ يعتبر كل عمل يرتكب في مفهوم المادة  ،منه 97نص المادة 

 المشرع الجزائري الحق لصاحب البراءة أو من له حق امتالكها في رفع دعوى قضائية

ليس صاحب حق  هلكن هل يجوز للمرخص له باعتبارضد أي شخص قام أو يقوم بالتقليد، و

ى قضائية و يطالب بإيقاف لملكية إنما انتقل إليه حق استغالل فحسب ؟ أن يرفع دعوا

 ؟التقليد

أيده في ذلك القضاء للمرخص له القوانين منها القانون الفرنسي ولقد أجازت بعض 

أن يكون عقد الترخيص مسجل في شرط أن تكون الرخصة استئثارية ورفع دعوى تقليد 

األهم من ذلك أال يكون هذا الحق قد سلب منه بمقتضى اتفاق الوطني للبراءات والسجل 

 مسبق.
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أما إذا كانت الرخصة بسيطة فال يحق للمرخص له رفع الدعوى إنما يطالب 

المرخص بالضمان فإن لم يقم هذا األخير برفع دعوى يحق للمرخص له أن يطلب إبطال 

 (1)العقد و التعويض عما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة.

قد حدد المرسوم التشريعي الجزائري سالف الذكر العقوبات الخاصة بجنحة التقليد و

 منه. 7فقرة  93و ذلك بمقتضى نص المادة 

هذا بالنسبة للنوع األول من حاالت التعرض للمرخص له، حيث قد يقوم الغير كذلك 

قد للغير و برفع دعوى تقليد ضده و ذلك إذا كان االختراع المرخص محمي ببراءة مملوكة

إذا قبلت لطعن بالضمان في مواجهة المرخص، وأقر القضاء بأنه يحق للمرخص له ا

توافر حسن النية لدى الدعوى فإن المرخص هو الذي يتحمل تعويض التقليد بشرط 

الجزاء الموقع هو إبطال العقد مع إلزام المرخص برد العوائد التي تلقاها. المرخص له و

ص له إذا كان قد استفاد من ص االحتفاظ بالعوائد التي دفعها المرخوقد أجاز القضاء للمرخ

ما لحقه من خسارة البة بالتعويض عما فاته من كسب و، كما يمكن للمرخص له بالمطالعقد

 بهدف إصالح الضرر الذي تعرض له.

وذلك في  كما قد يتابع الغير المرخص له بدعوى التقليد حتى في حالة صحة البراءة 

دة هي إذا كانت البراءة المرخص باستعمالها تابعة لبراءة مملوكة للغير، فلتزم حالة واح

ي يرتبها هذا النوع من الدعاوى نظرا لآلثار السلبية الت، والمرخص بتعويض المرخص له

التي قد تكون مرفوعة حتى قبل التعاقد فإن المرخص ملزم بأن يعلم المرخص له عن و

بالذات الدعاوى تحول دون استخدام التكنولوجيا و قد تؤثر أوجميع القيود أو العقبات التي 

لبراءة  القضائية التي تستهدف براءة االختراع مثل الدعاوى التي يكون موضوعها إبطال ا

الهدف من ذلك هو تمكين المرخص له من االنتفاع ببراءة أو المنازعة في ملكيتها و

 أثناء سريان العقد بالحكم مثال في دعوى حتى ال يفاجئراع انتفاعا هادئا ومستقرا واالخت

   (2)ضد المرخص تسلبه حقوقه الناشئة عن البراءة.

                                                           
  (1) المادة 97 من المرسوم التشريعي 72/69 سالف الذكر و خاصة المواد 99-97 

 .73-77ص ص  ،مرجع سابق ،جالل وفاء محمدين(2) 
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إذا تبين بعد دعوى المطالبة بملكية البراءة أن المرخص لم يكن المالك الحقيقي فقد قضى و

دون تمييز بين ما إذا المغتصب تعتبر باطلة والقضاء بأن الحقوق التعاقدية التي تنازل عنها 

قد قضت محكمة النقض الفرنسية أن المالك الحقيقي ان المرخص له حسن أو سيئ النية وك

 للبراءة له حق رفع دعوى تقليد ضد المغتصب و خلفه.

كما يحق للمرخص له أن يطعن ضد المرخص و يطالب بتعويض الخسائر التي 

 لحقته بسبب إبطال العقد.

 ضمان التعرض الشخصي : -ب

ال يمكنه  التعرض الصادر عن فعل شخصي فإن المرخصبموجب االلتزام بضمان 

أن يمنع المرخص له من استغالل البراءة على أساس أنه سيصبح صاحب براءة 

Dominant  ومن باب أولى ال يحق لصاحب البراءة متابعة المرخص له بدعوى تقليد

كما يلتزم  97/99/7622البراءة المرخصة و نجد بهذا الصدد حكم محكمة باريس 

يفرض  االلتزامنفس ن عن المرخص له: ولمرخص بضمان تعرضه في حالة إبعاد الزبائا

 عليه دفع األقساط الخاصة بالبراءة لتفادي سقوط الحق.

 

 الضمان بسبب العيوب القانونية للبراءة: - 2

لبراءة أي على خالف ما ذهب إليه الفقة الحديث يرى البعض أن العيوب القانونية ل

 ، الجدة والنشاط االبتكاري ال تدخل في إطار ضمان العيوب الخفيةالصناعيانعدام الطابع 

البراءة يخص الحق في حد ذاته. والفرق بين  إبطالإنما تخضع ألحكام ضمان التعرض و

إذا سلمنا أن لضمان وضمان التعرض يتمثل في شرط  عدم اضمان العيوب الخفية و

يعني أنه إذا كانت البراءة محل عقد  العيوب القانونية ترتب ضمان التعرض فإن هذا

يمس إبطال البراءة العقد يبطل لخطأ صاحب البراءة و الترخيص مشوبة بهذا العيب فإن

في حالة إبطال البراءة فإن المرخص له من حقه طلب إبطال الحق على االختراع المبرأ. و

تب على إبطال البراءة العقد النعدام المحل إضافة إلى ذالك فإن القضاء قرر أن األثر المتر

هو إبطال عقد الترخيص ويحق للمرخص له أن يطلب إبطال العقد على أساس ضمان 
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إن كان بعض الفقهاء يرون أن البطالن ال يكون عرض الذي يقع على عاتق المرخص. والت

 .على أساس االلتزام بالضمان إنما النعدام صحة العقد

 خاصة ضمن اتفاق الضمانحالة االتفاق على شروط  الفرع الثاني

هذا سواء تعلق األمر بما جاء في أحكام ن النظام القانوني للضمان مكمل ونظرا لكو

إذا يمكن تعديله على أساس مبدأ الحرية  رقد البيع أو الخاصة بعقد اإليجاالضمان الخاصة بع

قد تهدف  التعديالت االتفاقية للضمانو’ أن الضمان يخضع لمبدأ الحرية التعاقدية فاألصل

نميز بين الشروط االتفاقية نقاص أو حتى اإلعفاء منه تماما وأحيانا إلى الزيادة أو اإل

 .الشروط التي تقيد أو تنقص من الضمانو  بضمان العيوب الفنية الخاصة

 الشروط االتفاقية الخاصة بضمان العيوب الفنية:  أوال

تلك الشروط التقييدية التي لك الشروط التي تريد من الضمان وبين ت يمكن التمييز

 . تخفض أو تعفي من قيام مسؤولية المرخص

 الشروط التي تزيد من الضمان: -1

لذلك فإن الشروط التي  إن الضمان القانوني قد يعتبر عبء ثقيل على عاتق المرخص،

تهدف إلى الزيادة من الضمان هي نادرة، حيث أن التزام المرخص قد يرد على بعض 

ققة في حالة استغالل أي المواصفات المح الصناعية لالختراع المبرأ، خصائص النتيجة

مان في حالة عدم تحقق النتيجة. وهذا النوع من الشروط، يلزم المرخص بالضاالختراع، و

التي تهدف إلى نقل معارف نجدها خاصة في العقود المركبة، وبالضمان الفني  الخاصةو

ة يث تتضمن إلى جانب نقل البراءة نقل المعرففنية ضرورية للحصول على هذه النتائج ح

الزيادة في الضمان الفنية المحققة بواسطة تسليم وثائق فنية، تكوين العاملين وغير ذلك و

خالل األداءات المختلفة للمرخص وهذا ما الفني تكون بهدف الوصول إلى نقل فني من 

 ثيق بين المتعاقدين.يقتضي كذلك تعاون و

حالي النقاش قائم على الصعيد الدولي حول مدى التزام المرخص ال زال ليومنا الو

بضمان النتيجة فإذا كانت مثال التكنولوجيا عبارة عن وسيلة إنتاج فيجب أن تتحقق النتائج 

جودته فإذا لم تتحقق هذه النتائج كان هناك من حيث حجم اإلنتاج ، ونوعيته و المطلوبة
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فائه بالتزامه يا )المرخص( على الرغم من ونولوجإخالل بالعقد من جانب مورد التك

 (1)العام.

العناية الكافية لتنفيذ التزاماته. ينقل المعلومات الفنية، واتخاذ جميع الوسائل الالزمة و

و أنه غير    سيلة،وأما الدول الصناعية فقد سعت إلى جعل التزام المورد ببذل عناية أو 

رج عن سيطرته بسبب معين كالظروف مسؤول عن تحقيق النتائج خاصة إذا كان خا

الجغرافية، العوامل الجوية، رداءة الموارد األولية المحلية... لذلك فإن المرخص عادة ال 

  .يقبل أي التزام بالضمان

إذا قبل فإنه غالبا ما يصر على تشديد بعض التزامات المرخص له في المقابل كأن و

مصادر معينة، أو قيامه بوضع مشرفين من من فير مواد أولية ذات جودة عالية ويطلب تو

 جانبه على تجارب اإلنتاج أو استلزام طاقة تشغيلية معينة...

يرى أغلب فقهاء الغرب أن مورد التكنولوجيا ال يلتزم بضمان أن ال توجد تكنولوجيا و

أخرى قادرة على إنتاج نفس المنتج، كما ال يضمن أنه لن يتم تطوير تكنولوجيا أخرى 

ا يجعل التكنولوجيا المرخص بها غير كافية على األقل بالنسبة لقوة منافسة المنتج أفضل بم

 في السوق إذ أن التكنولوجيا دائمة التبدل و التغيير.

 

 الشروط التي تقيد أو تنقص من الضمان: - 2

ي إعفاءه بالتالعلى إعفاء المرخص من الضمان، وقد يتضمن العقد اتفاق المتعاقدين 

قد يكون هذا اإلعفاء د عجز أو خلل يصيب التكنولوجيا وجوالمسؤولية في حالة ومن 

 بخصوص نوع من المخاطر دون غيرها.

جائز، غير أن فعالية هذا النوع من صحيح وشرط عدم ضمان العيوب يعتبر و

مرخص على الشروط مرتبط بمدى حسن نية المرخص عند التعاقد حيث يشرط أال يكون ال

 استنادا ألحكام القانون المدني يقع الشرط أو يبطل.ه العيوب وعلم بوجود هذ

اعتبره صحيح حيث يؤدي إلى إعفاء المرخص قد أجاز القضاء شرط عدم الضمان وو

حة الشرط أال يكون المرخص . كما يشرط القضاء لصضمان قابلية االختراع لالستغالل من

                                                           
  (1) جالل وفاء محمدين، مرجع سابق، ص ص 37-39
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باستثناء الحالة التي يكون فيها العقد  البائع المهني. ألحكامإال يلغى الشرط تطبيقا مهني و

شرط عدم الضمان يعفي و .ولها نفس التخصص  Professionnelsمبرم بين طرفين مهنيين 

فيها يخص رد الثمن لمرخص له إال بحق إبطال العقد، وال يحتفظ االتعويض و المرخص من

 غالبا ما يستبعد.

 الشروط االتفاقية الخاصة بضمان التعرضثانيا : 

ذا أحكام الضمان مسألة تختلف بين ما إ االتفاق على إعفاء المرخص أو الزيادة من إن

 تعرض الغير.بأو يتعلق بالتعرض الشخصي للمرخص له كان األمر 

 الشروط الخاصة بالتعرض الشخصي: - 1

قد يتفق المتعاقدان بمقتضى العقد على الزيادة من أحكام هذا الضمان، أي الزيادة من 

رخص مثال من مرخص مثال على الشروط التي تزيد من الضمان منع الممسؤولية ال

 استغالل الرخص له و ذلك لمدة ال تتجاوز مدة صحة البراءة. فيينافس ممارسة أي نشاط 

غير أن الشروط المتعلقة بإعفاء المرخص من ضمان تعرضه الشخصي، هي غير 

خصي ويبطل مان تعرضه الشجائزة إطالقا فال يمكن للمرخص أن يتخلص من التزامه بض

، فال يعقل مثال أن يرخص للغير باستغالل البراءة خاصة في كل شرط يقضي بخالف ذلك

في العقد حالة الترخيص االستئثاري ثم يواصل استغالل نفس البراءة المرخصة ويشرط 

يؤسس هذا االستنتاج ، ولك إذا كان المرخص سيئ النيةيسري ذعدم ضمان هذا التعرض. و

 (1)أحكام القانون المدني.على 

 الشروط الخاصة بتعرض الغير: -2

يجوز لألطراف إدراج شروط للتعديل من أحكام هذا الضمان أو إلغائه نهائيا متى 

 توافر شرط حسن النية إعماال للقواعد العامة من القانون المدني الجزائري كما سبق الذكر.

مان مثال االتفاق على التزام المرخص فقد يتم االتفاق على الزيادة من أحكام هذا الض

كون صاحب حق حيازة شخصي الذي ين في حالة التعرض من طرف الغير وبالضما

شرط الضمان قد يكون موضوعة التحديد مسبقا مبلغا معينا أو طريقة حساب سابقة. و

                                                           
  (1) المواد 922-769 من القانون المدني الجزائري .
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في حالة في حاالت استثنائية طريقة حساب تخفيض الثمن لتعويضه وفي حالة التعرض و

استغالل االختراع المبرأ من طرف الغير على أساس حق الجزئي الناتج عن  التعرض

 حيازة شخصي.

هي ، والتي تحد أو تعفي من الضمان نجد على وجه الخصوص تلك الشروطو

 جود تهديد من الغير عند التعاقد.المرخص حسن النية أي كان يجهل و صحيحة إذا كان

لكن يبقي الحق الحالة من التعرض ولمرخص في هذه شرط عدم الضمان يعفي او

ها البراءة ملغاة، ، أو إلغائه في الحالة التي يكون فيرخص له في المطالبة بإبطال العقدللم

 (1)يجوز رد الثمن.و

جود تنظيم خاص بهذا النوع ف نذكر مرة أخرى أنه من األحسن وفي نهاية المطاو

لن يتردد المرخص عن اشتراط سهولة وألنه قابل للتعديل وحتى اإلعفاء منه ب ،من المرونة

أن المرخص يملك الكم الكافي من المبررات و ذلك بالطبع ما دام هذا مباح قانونا، خاصة 

حد األسباب الذي غالبا ما يكون أين العقد شرط إعفاءه من الضمان والتي تحمله على تضم

 احد.صارمة في آن والجوهرية للمنازعات. إذن ال بد من وجود نصوص خاصة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .37مرجع سابق ص ،جالل وفاء محمدين(1) 
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 تكنولوجياالنقل  الفي مجتجاري ال االمتيازعقد  آلية: ثانيالفصل ال

ّفيّمجالعالّإليهذيّوصلّالتطورّالّإنّ  ّكانّلهّصالّالم ّعلىّمختلفّدىتكنولوجيا ،

ّال ّجعل ّما ّوهذا ّالدول، ّالدول ّتسعى ّّإلىنامية ّهذا ّوالمواكبة ّالتطـور ّاكتسابّإلىسعـي

مّعلىّبعضهّودخولهّفيّالعالّانفتاحتجاريّكانّظهورهّنتيجةّالّاالمتيازتكنولوجيا،ّفعقدّال

دولّمعتمداّعلىّماّيقدمه،ّمنّالفيّجلّّاالنتشارفرنشيزّفيّالعولمة،ّولقدّبدأّنظامّالعصرّ

ناجحة،ّإذّيراعيّفيّعمليةّالتجاريةّللشركةّّعالمةمعرفةّتكنولوجيـةّأوّفنيـةّتحـتّاسمّأوّ

ممنوحّله،ّالمانحّوالبينّّاتفاقياتتجاريةّماّيتطلبهّذلكّمنّعقدّالّعالمةفنيةّللالمعرفةّالنقلّ

يـةّالمالقانونيةّوالمعرفةّالمزيدّمنّالنشطةّيتطل ّاألنوعّمنّالدخولّفيّمثلّهذاّاللذاّفإنّ

توقيـع،ّتفادياّللمشاكلّالقدامّعلىّاإلممنوحّلـهّقبـلّالتـيّيج ّأنّيتسلـحّبهاّالمعلوماتيةّالو

ّتجاريةّبينّطرفين.ّعالقةعقدّتقومّالمستقبل،ّوبمقتضىّهذاّالتيّقدّتعترضهّفيّالعقباتّالو

سأخصصهّللطبيعةّّولاألمبحثّالمبحثين،ّّلخالتفصيلّمنّالعقدّبالوسيتمّدراسةّهذاّ

ّال ّلعقد ّالّاالمتيازقانونية ّالمبحثّالتجاريّأما ّوتنفيذ ّتكوين ّكيفية عقدّالثانيّفسيكونّحول

ّتليهاّمرحلةّانقضاءه.

 تجاريال االمتيازقانونية لعقد الطبيعة ال: ولاألمبحث ال

ّهبدّمنّتبيانّتطورالتجاريّكانّالّمتيازاالقانونيةّلعقدّالطبيعةّالّإلىتطرقّالمنّأجلّ

ّتهونشأ ّننتقل ّبعدها ّّهمفهومّإلى، ّالّلخالمن ّمقترحةالتعريفات ّسيتم ّكما ّال، ىّالتطرق

ّالمبحثعقدّفيّالقانونيةّلهذاّالطبيعةّالّلخالتيّنحددهـاّمنّالعقـد،ّالمميزاتّوخصائـصّ

مفهومّّإلىّهالخالتيّسأتطرقّمنّالتجاري،ّوالّاالمتيازعقدّّأركان،ّوأماّفيماّيخصّاألول

ّثانيّ.المطل ّالعقدّفيّالّأركانوّّولاألمطل ّالتجاريّفيّالمتيازّاالعقدّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 تجاريال االمتياز: مفهوم عقد ولاألمطلب ال

ّ ّالّإلىسأتطرق ّالتعريفات ّلعقد ّالّاالمتيازمقترحة ّمن ّوهذا تبيانّّلخالتجاري

ّمتيازاالمتخصصةّوسأبينّمميزاتّوخصائصّعقدّالهيئاتّالفقهّوالتيّجاءّبهاّالتعريفاتّال

ّتجاريّكفرعّثاني.الّاالمتيازأنواعّعقدّّإلىتجاريّكفرعّأولّومنّثمّسأتطرقّال

 هصخصائوتجاري ال االمتياز: تعريفات عقد ولاألفرع ال

ّبالقبلّ ّّتعريفبدء ّتعدّالتطورّالّإلىتطرقّالمنّّبدالتجاريّالّاالمتيازعقد تاريخي،

عقودّالكثيرّمنّالعقدّشأنـهّفيّذلكّشأنّالهذاّّةحقيقيّلنشأالمهدّالّمريكيةاألمتحدةّالّياتالوال

ّال ّللتقنياتّوالحديثة ّكان ّوقد ّأمريكية، ّذاتّنشأة ّأغلبها ّتعد ّالتي ّدورالتكنولوجيا ّمتطورة

ّ ّهذا ّوكان ّوظهورها، ّنشأتها ّفي ّطرفّبعضّرجالأساسي ّمن ّابتكر ّقد ّالعماألّالعقد

 مريكيينّوهذاّلتوسيعّوتطويرّأنشطتهم.األ

دي،ّعندّقيامّشركةّسنجرّالمي1860ّعمليةّفيّبدايةّعامّالتجاربّالوكانتّأولّّّّّّّّّ

ّ ّاللمكينات ّنظام ّبتطبيق ّفرنشالخياطة ّكانـت ّثم ّاليز، ّشركاتالتالتجربـة ّمع صناعةّّيـة

ّ(متورزّالجنر)وّ(فوردّ)ّسياراتّكشركةال ّحيثّقامتّهذه ّلزيادةّّخيرةاأل، بإنشاءّنظام

للتوزيعّحصريّالحقّالموزعين،ّوهذاّبعدّأنّمنحتهمّالشبكةّمنّّلخالتوزيعّمنّالوحداتّ

ّفيّإقليمّمعين.

تـيّكـانّمنّأشهرهاّالسريعـة،ّوالوجبـاتّالمطاعمّّالانتشرّفيّمج1930ّوفيّعامّ

ثانيةّالميةّالعالحربّالوقدّاتسعّنطاقهّبعدّّ"Howard Johson"فترةّسلسلةّمطاعمّالفيّهذهّ

 مية.العالسوقّالكّماّيسمىّبالمحليـة،ّوأصبحّهنالسـوقّالسوقّغيـرّقاصرّعلىّالوأصبحّ

ّ ّفي ّتأسست ّالوالوقد ّاليات ّّمريكيةاألمتحدة ّال1960ّعام ّالجمعية ّمتيازاللدولية

ّّالموردينّفيّمجالمانحينّوال،ّتضمّ"IFA"تجاريّال وسعت1993ّّعقد،ّوفيّعامّالهذا

 (1)متلقينّأيضاّكأعضاءّفيها.الجمعيةّعضويتهاّبقبولّال

                                                           
 (1)ّ ّالفقه ّفي ّوأحكامه ّالتجاري ّاإلمتياز ّعقد ّمحمد، ّفرج ّخليل ّالدين ّالجامعي،ّاإلسالميحسام ّالفكر ّدار ّاألولى، ّالطبعة ّمقارنة، ّدراسة ،

 28-30.،ص2011،ّمصر،اإلسكندرية
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ذيّحققهّفيّالنجاحّال،ّومتأثرّبمريكيةاألمتحدةّالياتّالوالعنّّالوأماّفيّفرنساّنشأّنق

فترةّالفعلّفيّهذهّالتيّكانتّموجودةّبالتجاريةّالطرقّالوّي الساألبلدّنشأته،ّومستفيداّمنّ

ّمث ّعديدة ّمسميات ّالتحت ّال: ّذو ّالتجمع ّاالقتصاديةمصلحة ّوعقد تجاري،ّالّتزاماالل،

نظامّعلىّمرحلتين:ّالذيّصاح ّهذاّالتطورّالوغيرها،ّويمكنّرصدّّ...االنتقائيتوزيعّالو

 1970.ثانيةّبعدّعامّال،ّو1970قبلّعامّّولىاأل

1970ّإنّمرحلةّماّقبلّعامّ وشمل1950ّّظهورّاعتباراّمنّعامّالنظامّبال،ّبدأّهذا

تيّاتخذتّالشبكاتّالعديدّمنّالوقتّالتوزيعّبصفـةّرئيسيـة،ّحيثّانتشرتّفيّهـذاّالّالمج

ّ ّامتياز ّالمن ّهذه ّومن ّنشاطها، ّلممارسة ّوسيلة ّالتوزيع  ,Roche-Bobois)شركات

Pronuptia, Andre)ّّقريبـةّالطرقّالوّي الساألتجارّقدّعرفـواّبعضّالكانّهناكّبعض

ّال ّمن ّكفرنشالشبيـه ّاليز ّالشبكة ّشركة ّأسستها ّّ(Pingouin-Stemme)تي 1930ّسنة

ّلخالتيّمارستّمنّالو ّأحد ّالّي الساألها ّالتجارية ّمنّمفهوم ّوبرغمّفرنشالقريبةّجدا يز،

نجاحّنفسهّالأنهّلمّيلقىّّاال،1972ّوحتىّعـام1966ّّفترةّمنّعامّالمفهومّفيّالنموّهذاّ

ّفيّال ّالياتّالوالّذيّحققه ّمريكيةاألمتحـدة ّبعده ّما ّمرحلة ّأما ،1970ّّ ّنقطة ّانطالقتعد

ّ ّبفضـلّإنشاءفرنشاللتطورّنظام أولّهيئةّفرنسيـةّمتخصصةّفيّ(1)ّيزّفيّفرنسا،ّوهذا

ّ ّالمجـالهذا ّإتحاد ّوهي ّفرنشال، ّاليز ّو(FFF)فرنسي ّال، ّلـه ّكـان ّتوجيهّالـذي ّفي فضل

ّّهتماماللدراساتّالوّبحا األ ّالمرك ّالبتحليل ّووضع ّوالعقدي، تيّالّرشاداتاإلضوابط

ذيّيج ّأنّالعقد،ّوكذاّإصدارّتقنينّللسلوكّالهذاّّلخالتجاريّمنّالنشاطّالتكفلّممارسةّ

ّيز.فرنشالّتفاقالمشكلةّالعقديةّالّقةالعالفيّّطرافاأليراعيهّ

ّالوب ّمنّتناميّهذا ّالرغم ّعام ّمنذ ّوازدهاره ّلوضعّالتّالمحاوالو1971ّنظام عديدة

تاريخّالوجودّفيّهذاّالحيزّّإلىأنهّلمّيظهرّّإال،1980ّعقدّمنذّعامّالتنظيمّتشريعيّلهذاّ

ّب ّتتعلق ّمحددة ّفرنشالنصوصّتشريعية ّاليز ّفيّظهور ّأسهم ّمما تعسفّالّتاالحتجاري،

ّّاستغاللوإساءةّ ّالهذا Michel Crépeaulّّ" آنذاكتجارةّالوضعّوزيرّالنظام،ّوقدّشجعّهذا

                                                           
ّالممارساتّ (1)  ّومنع ّالتشريعاتّالمنافسة ّالفرنشايزّالتجاريّفيّضوء ّالحديدي،عقد ّ)ّاالحتكاريةياسرّسيد ّالقانـونّ(مقارنـةدراسة ّمـدرسـة ،

21ّ.،ّصّميةّالشرطة،ّمصـريالتجاريّوالبحري،ّكليةّالشرطة،ّأكاد

 
 



 

 التكنولوجيانقل  في مجالالتجاري  االمتيازعقد آلية                          الثاني                       الفصل 

48 
 

هيئةّالفرنسيّللتقنينّوهوّالّتحاداإلوزيـرّمنّالموقف،ّوقـدّطلـ ّاللتكوينّلجنةّلدراسـةّ"

ّيز.فرنشالفرنسيةّأنّيستصدرّتقنينّيتعلقّبال

وقدّوضعّهذاّالتقنينّعدداّمنّالقواعدّالتيّتحكمّالمفاوضاتّفيّعقدّالفرنشيزّوكذاّ

ماّيفيدّأنهمّّإلىمحتواه،ّوتحديدّااللتزامّباإلشارةّفيّوحداتّالمتلقينّأعضاءّشبكةّالفرنشيزّ

ّمنّشبكاتّالفرنشيزّوتاريخّانضمامهم.ّمنّشبكةّأوّسلسلةّجزء

 89/1008قانونّرقمالفرنسيّوأصدرّالمشرعّالتدخل1989ّّّديسمبر31ّّوفيّّّّّّّّّ

ّالو ّبتنمية ّالمتعلق ّوالمشروعات ّوالتجارية ّالّحالإصمهنية قانونيةّالوّةقتصادياإلبيئة

 ّّ"Loi Dobin".(1)مسمىالجتماعيةّاالو

ّ ّّيزفرنشالأما ّالعلى ّاألمستوى ّاهتمت ّفقد ّالوروبي ّعقدّّوروبيةاألسلطات بتناول

ّبالّمتيازاإل ّالفحصّوالتجاري ّبانتشار ّتأثرا ّالدراسة، ّمن ّعديد ّفي ّالنظام ّوروبيةاألدول

تجاريّفيّالّمتيازاإلتيّتعملّبنظامّالشبكاتّالمانياّوبلجيكا،ّوقدّبلغّعددّالخاصةّفرنساّو

ّ 1500ّّأوروبا ّفيّسنة 1987ّّشبكة ّأوروبي33ّّتّالتعامالوبلغتّحجم ّنقد ّوحدة مليار

  ).أيكو)آنذاكّ

ّ ّللسلوكّعلىّغرارّّتحاداإلوقدّوضعّهذا ّتقنينا ّميزهّهوّالّتحاداإلبدوره فرنسيّوما

ّذيّيستعانالعرفّالعنّسابقه،ّوقدّاستقرتّقواعدهّحتىّأصبحتّبمثابةّّالأنهّأكثرّتفصي

ّ ّبنود ّفيّتفسير ّالبقواعده ّحسم ّوكذا ّفيّالعقد ّتشريعيّيتعلقّنزاعاتّخاصة غيابّتنظيم

 (2).إليهنسبةّللمنظمينّالوهذاّبّإلزاميةتقنينّصفةّال،ّكماّأنّلهذاّمتيازاإلب

ّمقليالمعّشركةّكنتاكيّللدجاج1973ّّعربيةّظهرّفيّلبنانّعامّالدولّاليزّفيّفرانشال

(ّKFC)ّب ّشركة ّثم ّروكّالبسيّكوي، ّهارد ّوشركة ،Hard Rock Café))ّّوشركات ،

ّبيتزاهات (Pizza Hutّّّ ّشركةّماكدون( نفطّمعّال،ّوشركاتّ)Mc Donaldsّ)دّالوكذا

ّالمحطاتّ دراساتّالعربية،ّتظهرّالمملكةّالعقدّفيّالوقودّوغيرها،ّوفيماّيخصّواقعّهذا

ّوتأهيلهاّللعملّاالشركةّسعوديةّفيّمجـ100ّكّأكثرّمنّالأنّهن تّمختلفة،ّأثبتتّنجاحها

                                                           
 .22ياسر سيد الحديدي ، مرجع سابق، ص (1) 

 .31- 31، ص ص2002ياسر سيد الحديدي، النظام القانوني لعقد االمتياز التجاري، دار الفكر العربي، مصر،  (2) 
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يزّفيّفرنشالمملكةّوخارجها،ّويبلغّحجمّتداولّالنظام،ّومنّثمّإمكانيةّانتشارهـاّفيّالبهذاّ

ّر.الملياراتّدو3ّيّالسعوديةّحوالوقّسال

ّرّ"ئزالجافيّزّنشيرالفاضهّفيّملتقىّ"ّرعمّت2012ّ لسنةّءّحصارّإخرّآهأظّوّقد

22ّّمّياظمّألمنا سسةّؤلمالّوحرّلتفكيوّالعملّاهيئةّنّطرفّم2012ّجانفي24ّّو23ّّ،

CARE ))ّّودّجزّّونشيرانسيةّللفرلفاليةّدرالفامعّونّيةّبالتعارئزالجزّانشيرالفاجمعيةّو

عايةّرك،ّتمجاالدةّمتخصصةّفيّعواقّسدةّأعدّوجومعّتّمنزاجنبيةّتأيةّرعالمةّتجا70ّ

ّفالطألا ّالتجميلراتّامستحض، ّلم، ّواد ّدلصياشبه ّالماوالنية ّائيةذالغواد ّإرفلح، ّحصال،

لتيّايةّرئزالجاّتّكارلشضّابعودّجولىّإضافةّ،ّإتمادلخواتّيارلبص،ّاراتلسيااصيانةّ

ّختست ّاعقدم ّنشيرالفد ّيطولتز ّهاطنشار ّركالش، ّاكة ّصناعة ّفي ّفوالنالمختصة ّمذ دةّمان

BKLّ .لحاملةّلعالمةّومّاأللمنيا

ّ ّغرلاعلى ّامم ّن ّحرلتحضياألعمال ّوية ّالقانال ّلمتعلون ّانشيرابالفق ّنز متهاّظلتي

ّا ّالتجاوزارة ّ ّنتجّرة ّلتي ّعإعنها ّمشداد ّقانروع ّنشيرابالفقّمتعلون رّيسمبدفيّؤرخّمز

ّامارّعشدىّحنّإمونّمتك2009ّ ّ يعّرلتشنّأنّامبّألجاننّايرلمستثموىّاستجابةّلشكدة

58ّو4ّّ،57ّّوادّللمظرّسيماّبالنّالز،ّنشيرالفطّافيّنشاّراستثمالتشجيعّلالاقليلّريّئزالجا

لتكميليّلسنةّالماليةّونّاقاننّيتضم2009/07/22ّفيّؤرخّلما09ّ – 01مّ:ّقرّرألمنّام

ّا2009ّ ّايرلج، ّرلدة ّلعاسمية :ّ ّفيّؤرلما44ّدد ّا2009/07/26ّ .خة رضّلقامنعّذيّلو

 03مّقرضّرلقدّوّالنقسّامجلمّاظنبّ.ّوّألجاننّاللمانحيداتّلعائافعّدمنعّ،ّوالستهالكيّا

ّم90ّ– ّؤرخ ّيح1990/09/8ّفي ّشدد ّوتحروط ّايل ّواألمرؤوس ّإل ّئزالجالى يلّولتمر

ّعاإّيةدقتصاإلتّااطلنشاا ّوتحدة ّخيلهرجّوّلخاالىّإيلها ّاّامدا ّايرلج، ّلعاسميةّرلدة 45ّدد

ّؤرلما ّفي ّلاو1990/10/24ّخة ّبتحذي ّيسمح ّوال ّواألمرؤوسّايل ّإل ّلخاالى ّإرج إذاّال

 ري.ئزالجايعّرلتشامسمىّفيّرّغيزّنشيرالفدّايبقىّعقوّّ.تمادخمّيدكتقرةّمعتبتّكان

ّ ّعقد ّالّمتيازااليعرف ّمن ّالتجاري ّةقتصادياإلناحية ّعن ّعبارة ّبأنه بينّّعالقة،

ّيسمـىّ ّويقـدمّاليسمـىّّخرألاوّمانـحّالطرفيـن،ّأحدهمـا ّالّإلىولّاألمتلقي، خبرةّالثانـي،

ّوال ّالتجارية ّوكذلك ّالّعالمةمعرفة ّالمنتج ّسيبيعه ّالذي ّ"الطرف ّوأيضاّالثانـي متلقـي"،
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ّال ّّزمةالالخدمات ّاللبيع ّذلك ّويؤدي ّّإلىمنتج، ّمن ّنوع ّوالخلق ّبينّالتعاون مساعدة

ّ ّمن ّّلخالمشروعاتّمتعددة ّوهذه ّخاصة، ّمعرفة ّالتطبيق ّهي ّطابعاّالمعرفة ّتعطي تي

ّ ّمنح ّلعقد ّلتفاديّمتيازاالخاصا ّسياسة ّتعتبر ّوهي ّوبال، ّبتحقيقّعائدّالتالمنافسة يّيسمح

ّّاقتصادي ّلماّالوّاالقتصاديّباالستغاللّاالمتيازيقومّمتلقيّبحجمّمعين،ّكما تجاري،ّطبقا

متلقيّالجودة،ّحيثّأنّالرقابةّعلىّالّإلىّضافةاإلبي ّوطرقّتجارية،ّالمانحّمنّأساليقدمهّ

ّ(1)متلقي.المحلّّإلىمستهلكينّيذهبونّتلقائياّالتيّتجعلّالتجاريةّوالّالعالمةيضعّ

ّ ّباهراّفرانشالففكرة ّنجاحا ّفحققّبها ّمعينة، ّشخصّبإنتاجّسلعة ّبقيام ّأساسا يزّتقوم

ذيّوصلّفيهّهذاّالحدّالّإلىداخليةّالسوقّالّالمستهلكينّفيّمجالأرضىّقطاعاّعريضاّمنّ

تجاريّللمنتوجّالّواالسمّالعالمةتيّتحملّالمستهلكينّللسلعةّالأنّمجردّرؤيةّّإلىنجاحّال

ّألا ّ ّيصلي، ّتؤدي ّلكونها ّطي ّخاطر، ّعن ّشراءها ّوتحقيقّّإلىقبلون ّاحتياجاتهم إشباع

ّالمكاس ّالمزيدّمنّال مية،ّالعالسوقّالأنّيغزوّّإالمانحّالشخصّويسمىّالماديةّيأبىّهذا

ّ ّلألترخيصّالّإلىفيلجأ ّويسمى ّنفسّالخر ّبإنتاج ّنفسّالمتلقي ّباستخدام تكنولوجياّالسلعة

رقابةّهيّالعلةّمنّالمانحّوإشرافه،ّوالتجاريّلقاءّأجر،ّولكنّتحتّرقابةّالّسماإلوّالعالمةو

ّ ّالضمان ّبالتزام ّالمتلقي ّالمعايير ّالقياسية ّيضعها ّمماثلّالتي ّمنتج ّعلى ّللحصـول مانـح

 (2).صليألللمنتجّا

ّالف ّّ(Franchise )فرنشيز ّفرنسية ّكلمة ّماّاألصلهي ّأول ّرخصة، ّمنح ّوتعني ،

ّ ّفي ّالاستخدمت ّالعصور ّوسطى ّفي ّلوصف ّوذلك ممنوحةّالّمتيازاتاالّحقوقالأوروبا

 .سواقّوّمناطقّعبورألسماحّبإقامةّاالكّمقابلّالمالحّاللص

ّومنّهذا ّهذا ّترجمة ّمناسبة ّتتضح ّال: ّّ(Franchise )ّعقد تجـاري،ّالّمتيازاإلبعقد

ّاتجاهين:ىّالباحثين،ّبلّانقسمواّبصددهاّالترجمةّليستّمحلّإتفاقّبينّالولكنّهذهّ

ّولاألّاالتجاه ّمصطلح ّترجمة ّيرى :ّ( Franchise)ّّّإلى تجاري،ّالّمتيازاإلعقـد

ّ.متيازاإلّتعنيّعربيةاللغةّالفيّ(Franchiseّ )ّظراّأنّمنّمعانيّكلمةّن

                                                           
 .30-9، ص2031ماجد عبد الحميد عمار، الوسيط في عقود التجارة الدولية، عقد اإلمتياز التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  (1) 
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ّثانيالّاالتجاه ّمصطلح ّترجمة ّيرىّعدم :ّ( Franchiseّ ّهو،ّّواإلبقاء( ّكما عليـه

ّ ّفي ّيسمى ّالبحيث ّ"اللغة ّبعقد ّفرنشالعربية ّكلمات ّمثل ّواليز" ّوالراديو فلسفةّالتلفيزيون

ّعربية.اللغةّالتيّعربتّواعتمدتّفيّاليديولوجيةّوغيرهاّمنّكلماتّاإلو

ّ ّأصحابّهذا ّمن ّاالتجاهثم ّأنه ّيرى ّمن ّّال، ّعقد ّبين ّوعقدّالّمتيازاإلفرق تجاري

ّإلىيز،ّومنهمّمنّيذه ّفرنشالّأنهمّيفضلـونّتسميـةّإالعقديـنّبمعنىّواحدّاليزّوأنّفرنشال

ّحيثّيرىّأنّال ّبينهما، ّالتفرقة ّفيّعقود ّفرنشالمدة ّفيّعقود ّمنها ّمتيازاإليزّأطولّعادة

ّمتيازاإلفنيةّيكونّأكثرّفاعليةّمنهّفيّعقودّالمساعدةّالموزعّبالتجاري،ّوأنّتقديمّوإمدادّال

 (1)صنعة.الفنيةّوسرّالمعرفةّالرتباطهاّبترخيصّاستخدامّالتجاري،ّنظراّال

ّولىاألمنّتجـاري،ّترجمـةّالّمتيازاإلبعقـدّّ(Franchise )ّأنّترجمـةّّمرجحّالومنّ

ّبـد ّوّالإبقاؤها، ّآخر، ّاسم ّوضـع ّمحاولـة ّالمن ّهذا ّتبنى ّوقد ّمـنّالّتجاهاإلسيما عديد

ّال ّيكـاد ّبل ّالدراسـات، ّالفقه ّيتجه ّّإلىقانوني ّفرنشالأن ّسوى ّحقيقته ّفي ّليس شكلّاليز

 تجاري.الّاالمتيازمريكيّلعقدّاأل

 متخصصةالهيئات ال: تعريف الاو

The Britsh Franchising "Associationّيزّ"ّبريطانيّللفرنشالّتحاداإليعرفّّ/أ

وشخصّآخرّيسمىّّ"Franchisor"مانحّاليزّبأنه:ّعقدّيتمّبينّشخصينّيسمىّفرنشالعقدّ

ّية:التالوفقاّللبنودّّ"Franchisee"ممنوحّلهّال

معيناّتحتّاسمّّالفترةّمعينةّعمّلخالممنوحّلهّأنّيمارسّاليسمحّأوّيطل ّمنّ -

ّمعينّيخصّأوّمملوكّللمانح.

تيّيقومّبهاّالّالعماأليزّعلىّفرنشالمدةّّلخالمانحّسيطرةّورقابةّمستمرةّاليمارسّ

ّفرنشيز.التيّتشكلّموضوعّالممنوحّلهّال

- ّ ّاليلتزم ّالمانحّبتزويد ّلتأدية ّيلزم ّبكلّما يز"ّفرنشال"موضوعّّالعماألممنوحّله

بضائعّالممنوحّله،ّوتدري ّموظفيه،ّوالتنظيمّعملّّخصّاألومساعدتهّفيّذلكّوب

ّ.ّ...واإلدارةمستخدمةّال

                                                           
 .78-71حسام الدين خليل فرج محمد، المرجع السابق، ص (1) 
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- ّ ّاليلتزم ّله ّّلخالممنوح ّأتعابّالفتـرة ّللمانـح ّيدفـع ّأن ّوفرنشالعقـد تّالعماليز،

ّممنوحّله.التيّيقومّبهاّالمبيعـاتّالمستحقـةّنتيجـةّال

يمكنّأنّيتمّبينّشركةّقابضةّوشركةّتابعة،ّّالّاالتفاقأنّهذاّّإلىشارةّاإلتجدرّ -

 (1).شركةّيسيطرّعليهاالفردّوالأوّبينّ

 IFAدولية الفرنشيز التعريف هيئة  /ب

بمنحّترخيصّللحاصلّعلىّّ(مانحال)ّمتيازاإلمستمرةّيقومّفيهاّصاح ّحقّّقةالعهوّ

ّّ(لهّممنوحال)ّمتيازاإلحقّ ّفيّالّإلىّضافةاإلبنشاطّاللممارسة ّوالمساعدة تدري ّالتنظيم،

 مانح.الماديةّومعنويةّيحصلّعليهاّّاعتباراتتجاريةّفيّمقابلّالّدارةاإلو

 AFAمريكية االفرنشيز التعريف هيئة  /ج

ّنتاجإلتجاريةّمحددةّّعالمةلّ(مانحال)حقّالبينّصاح ّّعالقةجادّإليفرنشيزّطريقةّال

خدمةّتحتّنفسّالسلعةّأوّالمنتجّأوّخدمةّمحددةّوطرفّثانيّيرغ ّفيّإنتاجّأوّتقديمّهذهّ

ّالّالعالمة ّمع ّّتزامااللتجارية ّّاالسمبوضع ّالّالعالمةأو ّالتجارية ّلمانح ّاالمتيازمميزة

ّ ّوطريقة ّورموزه ّالوّاإلنتاجوإشارته ّالمواد خّالفنية...المهاراتّالتدري ّوالوّواإلدارةخام

ممنوحّلهّوذلكّلقاءّرسومّمحددةّيتفقّعليهاّالمانحّويلتزمّبهاّالتيّيحددهاّالمواصفاتّالمنّ

 طرفان.ال

ّبماّيلي:1987ّنظرّفيّسنةّالدّاذيّأعالفرنسيّللفرنشيزّالّتحاداإلكماّعرفهّّ/د

مانـحّمنّجهـة،ّوبيـنّمشروعّأوّعدةّمشاريعّللمنوحّلهّالطريقّتعاونّبينّمشروعّ

ّفرنشيز:المعروفّبالمشروعّالمنّجهةّأخرى،ّوهوّيفترضّفيماّيخصّ

ملكيةّمركزّرئيسي،ّاسمّتجاري،ّشعار،ّنماذجّوصـور،ّماركـةّصناعـة،ّتجارةّأوّ

ّتقنية.المساعدةّالفنيةّوالمعرفةّالخدمة،ّكذلكّ

بصورةّمبتكرةّونوعيةّموحدةّوموضوعةّبشكلّّمجموعةّمنتجاتّأوّخدماتّمعروفة

ّمراقبة.الوّباالستعمالثابتّ

                                                           
، ص 2008دعاء طارق بكر البشتاوي، عقد الفرنشايز، وأثاره، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  (1) 

 .20-39ص
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ّ ّالهذا ّتطوير ّهدفه ّالتعاون ّالمشاريع ّمن ّوتنشيطها ّوالّلخالمتعاقدة حركةّالنشاط

فيّإطارّّيتهالقالمحافظـةّعلىّاستال،ّمعّالمواألشخاصّواألناتجةّعنّتعاضدّالمشتركةّال

ّفنية.المعرفةّالوّالعالمةكّالمانحّ،ّماليكتسبهّّلاتفاقياتّمتبادلة،ّوهيّتفترضّمقاب

مانـحّتحتّالذيّبموجبهّيضعّالعقدّالفرنشيزّبأنهّ"الفرنسي،ّفقدّعرفّالقضاءّالأماّ

ّ ّالتصرف ّاسمه ّله ّالممنوح ّاألّإلىّضافةاإلبتجاري، تجاريةّالّالعالمةوّولىاألحرف

خدماتّيتمّإنتاجهاّبطرقّأصليةّومحددة،ّويجريّالسلعّأوّالفنيةّومجموعةّمنّالمعرفةّالو

ّّاستغالل ّويجريّاختبارهاّالهذه ّسبقّتجربتها، ّموحدة ّوتجارية ّبإتباعّطرقّفنية عناصر

 (1)مانحّوتحتّإشرافه".الوضبطهاّباستمرار،ّوذلكّبمعرفةّ

 يوروباألفرنشيز التعريف إتحاد  /هـ

ّيقومّعلىّالخدماتّأوّالسلعّأوّال"نظامّلتسويقّ وثيقّبينّالدائمّوالتعاونّالتكنولوجيا

فردّمنّجهةّأخرى،ّبمقتضاهّيمنحّالمتلقيّالمانحّمنّجهةّوالياّوقانونيا،ّالطرفينّمستقلينّم

ّأداءاتّماأل ّفيّمقابل ّالول، ّمباشـرة، ّغيـر ّأو ّمباشرة ّللطرفّالية ّالحق ّفـي قيـامّالثاني

خدمةّوأيضاّالّعالمةتجاريةّأوّالّالعالمةأوّّماالسخـاص،ّمستخدماّالّلألسلوبعمـلّوفقـاّالب

صناعيةّالفكريةّوالملكيةّالجرائيةّوحقوقّاإلنظمّالفنيةّوالتجاريةّوالطرقّالفنيةّوالمعرفةّال

فرنشيزّالمدةّسريانّإتفاقّّالتقنيةّطوالتجاريةّوالمساعدةّالخاصةّبه،ّمدعماّذلكّبالّأخرى

ّغرض".المبرمّلهذاّال

ّ ّالتعريفاتّالّلخالمن ّيمكن ّتعريفّسابقة، ّبموجبهّالعقد ّيتكفل ّ"عقد ّبأنه: فرنشيز

تيّتشملّنقلّالعلميةّوالمعرفةّالممنوحّلهّالمانحّبتعليمّشخصّآخرّيدعـىّالشخصّيدعىّ

سلع،ّأماّالتجاريةّوتزويدهّبالمتهّالعّالتقنية،ّوتخويلهّاستعمالمساعدةّالفنيةّوتقديمّالمعرفةّال

ممون،ّالتزودّمنّالتجاريةّوالّالعالمةّالعلميةّواستعمالمعرفةّالممنوحّلهّفيتكفلّباستثمارّال

ّّضافةاإلب ّالعلى ّالتزام ّبدفع ّله ّوالممنوح ّّتزامااللثمن، ّوالبعدم ّعلىّالمنافسة محافظة

ّسابقة،ّأنهاّتتفقّعلىّماّيلي:التعريفاتّالحظّمنّاليّلسرية".

                                                           
 . 23-20دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق، ص ص (1) 
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/1ّّ ّهيّالّعالقةإن ّبيـنّّعالقةفرنشيز ّطرافاألعقدية ّفيهـا ّيقـوم ّبمنحّال، ّ مانـح

ّّمتيازاإل ّبمباشرة ّليقوم ،ّ ّله ّالللممنوح ّأو ّتحتّالعمل ّّاالسممشروع شهرةّالوّالعالمةأو

 مانح.التيّترتبطّبمنتجّالتجاريةّال

مقصودّالمشروع،ّوالممنوحّلهّّفيّالتـيّيعمـلّبهاّالطريقةّالمانحّعلىّالسيطرة2ّّ/

ّمشروع.الممنوحّلهّالشرافّعلىّكيفيةّإدارةّاإلمانحّبالسيطرةّهيّحقّالب

/3ّّ ّّعالقةاليترت ّعلىّهذه ّالجملة ّعلى ّبضرورةّطرافاألتزاماتّملقاة ّمتمثلة ،

ّخ.الفنية...السرارّاألمحافظةّعلىّالشرافّواإلتدري ّوالفنية،ّوالمساعدةّالتقديمّ

ممنوحّلهّالصليّأيّأنّاألمشروعّالعنّّالمستقّمتيازاإلممنوحّلهّالمشروعّاليعد4ّّ/

ّه.اليقدمّويخاطرّبرأسّم

تيّالفرنشيز،ّالدارةّإلساسيةّاألعناصرّالسابقـةّتتفـقّفيّالتعريفاتّالحظّأنّالكماّي

ّتتمثلّفيّماّيلي:

 ّفرنشيزالمانح 1ّ-

منتجّأوّخدمةّأوّنظامّعملّمعين،ّبحيثّيقومّالسلعةّأوّالذيّيمتلكّالطرفّالوهوّ

ّالّالبترخيصّاستعم ّأو ّالمنتج ّعوضّمخدمة، ّالمقابل ّيتم ّلشروط ّوفقا عليها،ّّاالتفاقي

ممنوحّلهّولكنّدونّأنّيتحكمّفيّالهاّلخالتيّسيعملّمنّالشروطّالمانحّالباّماّيقررّالوغ

ّ)(1عمله.

ّال2ّ- ّله ّممنوح ّالطرفّالوهو ّحق ّيشتري ّالذي ّمن ّبفتحّالفرنشيز ّبتشغيله ّويقوم مانح،

ّنفسّ ذيّيزودهّبهّالعملّالتجارية،ّأوّنظامّالّالعالمةتجاريّأوّالّسماإلمشروع،ّمستخدما

نظمةّاألذيّيملكّحقّتشغيلّالفرانشيز،ّواللحقّّريممنوحّلهّهوّمشتالمانح،ّوبذلكّفإنّال

ّتجارية.المتهّالتجاريّأوّعالاسمهّّالمانح،ّأوّاستعمالتيّيملكهاّال

 فرنشيز العقد  3-

ّ ّبينّالقانونيّالّتفاقاإلوهو ّّطرافاألمبرم ّمنحّالشروطّاللتحديد ّبموجبها تيّسيتم

ّيفرنشال ّوتشغيل ّالز ّهذا ّويتضمن ّوالّاالتفاقمشروع، ّكلّالاتّتزامااللحقوق ّعلى مترتبة

ّطرف.

ّ

ّ

                                                           
 .21بكر البشتاوي، المرجع السابق ص دعاء طارق (1) 
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 ّفرنشزالحزمة 4ّ-

ّ ّالوتشمل ّوالمعرفة ّالفنية ّّ"Know-How"تقنية ّالونظام "ّ  Businessعمل

"Systemّ ّأدلة ّال، Operating Manualsّ"تشغيل"  & Initial".مستمرّالولّواألتدري ّال،

On- going Training" 

 ّفرانشيزالمقابل  5-

ّالّالعالمةتجاريّوالّسماإلّباالستعمالترخيصّالوتشملّمقابلّ  License"تجارية

Fees"ّ ّنظام ّنقل ّتكلفة ّوال، ّالعمل ّاألتدري  ّتكلفة ّالول، ّالمساندة ّاإلداريةوفنية

"Management Service Fees"ّّللمنتجات.ترويحّالتسويقّوال،ّرسوم

 فرنشيزالمنظمة 6ّ-

مانحّالقانونيّللفرنشيزّبينّالعقدّالعليهاّفيّّاالتفاقتيّيتمّالجغرافيةّالمنطقةّالهيّ

ّلتشغيلّالو ّالممنوحّله، ّكلياّالنشاطّضمنّإطارّهذه ّمملوكة ّبوحداتّتجارية ّسواء منطقة

 فرنشايز.الللمنوحّلهّ

 تجاريال متيازاإلثانيا: مميزات عقد 

ّالتجاريّيجعلّمنّالّاالمتيازإنّعقدّ ّلتعليماتّهذا ّللمانحّوفقا خيـرّاألممنوحّتابعا

ّنفـسّ ّالوفـي ّالوقـتّفـإن ّمباشرة ّفي ّقانونيا ّمستقل ّالممنوح ّعلى ّويتحملّالنشاط مانـح،

ّوب ّتجارته، ّالتالمخاطر ّتبعية ّمزدوجة، ّطبيعة ّذو ّفهو ّقانونيةلالواستقّاقتصاديةي ،ّ(1)ية

ّفرنشيزّبعدةّمميزاتّوهي:الوعليهّيتميزّعقدّ

ّثةّأوجه:التتمثلّهذهّالتبعيةّفيّث:  تعاقديةال عالقةالتبعية في ال 1/

 فنيةالتبعية ال /أ

منتجاتّالمانح،ّوهذاّفيّصفةّالتيّيقدمهاّالمنتجاتّالممنوحّبنوعيةّالوتتمثلّفيّتقيدّ

ّحقّفيّمناقشةّذلك.المعتمدةّفيهاّدونّأنّيكونّلهّالمقاييسّالوجودتهاّو

 االقتصاديةتبعية ال /ب

ّقصرّمنّحيث:الممنوحّبشرطّالتتمثلّفيّتقيدّ

ّنشاط.الإقليمّمباشرةّ:ّمكانال

ّعقد.المدةّزمان:ّال

                                                           
 .310-329، ص ص2002مالح زهرة، دراسة عقد ترخيص استعمال العالمة التجارية، مذكرة ماجستير كلية الحقوق ابن عكنون  (1) 
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علىّّاإلنتاجمانح،ّوتحقيـقّحجـمّمعيـنّمنّالتيّيحددهاّالسعارّاألبّتزامااللذلكّّإلىضفّّ

ّعقد.المانحّفيّالذيّيضعهّالتفصيلّال

 (ميةيتنظال) اإلداريةتبعية ال /ج

ّ ّفي ّّتزامااللتتمثل ّالبشرط ّعلى ّالقصر ّالوجه ّوسابقامبين ّسريةّّتزاماالل، بضمان

قضاءّالعقد،ّوقدّاعتبرّالممنوحةّبنهايةّمدةّالحقوقّالّالتوقفّعنّاستعمالفنية،ّوالمعرفةّال

 (1)فرنشيز.القتهّمعّمانحّالفيّعّالممنوحّعامالفرنسيّال

 قانونيةال يةلالستقاال 2/

يتحملّتبعاتّّالأنّكلّطرفّيتحملّع ءّتصرفاته،ّّيةلستقالاالويترت ّعلىّهذهّ

ّالّخطاءاأل ّقبل ّمن ّالمرتكبة ّأو ّلـه ّوالممنـوح ّتقومّالمستغـل ّأن ّويمكن ّصحيـح، عكس

فعلي،ّكماّأنّالمسيرّالمؤسسةّعلىّأساسّأنهّهوّالةّتدخلهّفيّتسييرّالمانحّفيّحالمسؤوليةّ

مانحّاليعتبرّّالعقد،ّويتحملّديونهّوحدهّوالّانتهاءبعدّّاالستغاللممنوحّيحتفظّبملكيةّمحلّال

ّ(2)ضامناّله.

 تجاريال متيازاإلثا: خصائص عقد الث

 عقد غير مسمى 1*

ّ ّالّمتيازاالعقد ّعقدّغيرّالعقودّغيرّالتجاريّهوّأحد ّويترت ّعلىّاعتباره مسماة،

ّعقود.التيّتحكمّالعامةّالشريعةّالمسمى،ّخضوعهّلقواعدّ

 عقد ملزم للجانبين 2*

خر،ّفهوّيفرضّعلىّاألتزاماتّمتقابلة،ّفيّذمةّكلّطرفّمنّطرفيهّقبلّالأيّينشأّ

ّتزاماتّمتبادلةّبينهما.المتلقيّالوّمتيازلالمانحّالكلّمنّ

 

 

 

 

ّ

                                                           
 .313مالح زهرة، مرجع سابق، ص (1) 
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 عقد معاوضة 3*

عماّأعطى،ّّمتعاقدينّيأخذّعوضاالمنّّالنّكألتجاريّعقدّمعاوضة،ّالّمتيازاالعقدّ

ّمالف ّعوضا ّيأخذ ّالمانح ّمنح ّمقابل ّاستعمـاليا، ّحـق ّوعّالمتلقـي ّالاسمـه، تجارية،ّالمته

ّ ّالومعارفه ّأن ّكمـا ّالفنية، ّبهذه ّينتفع ّمالمتلقي ّمبلغ ّمقابل ّيدفعهّالحقوق، ّعليه ّمتفق ي

 (1)للمانح.

 عقد رضائي 4*

قبولّاليجابّواإلتيّتنعقدّبمجردّتبادلّالرضائيةّالعقودّالتجاريّمنّالّمتيازاإلعقدّ

ّ.طرافاألبينّ

 مستمرةالعقود العقد من  5*

ّّ ّالّمتيازاالعقد ّعقود ّمن ّكغيره ّالتجاري، ّاألتوزيع ّمثل ّالوكالخرى، تجاريةّالة

ّ ّمتيازاإلوعقد ّمن ّهو ّال، ّالعقود ّأن ّأي ّعناصرّالمستمرة، ّمن ّهامـا ّعنصرا ّيعتبـر زمن

ّعقد.ال

 شخصيال االعتبارعقد يقوم على  6*

متبادلةّبينّطرفيـه،ّنظراّالثقةّالشخصيّوالّاالعتبارتجاريّعلىّالّاالمتيازيقومّعقدّ

 (2)سرية.الأنهّيتضمنّنقلّمعرفةّفنيةّتتسمّبطابعّ

 تجاريال متيازاالثاني: أنواع عقد الفرع ال

ّ ّتطرق ّالقبل ّعقد ّأنواع ّالّاالمتيازى ّسيتم ّأسالّشارةاإلتجاري ّعقدّالى ّمنح ي 

ّتجاري.الّمتيازاإل

  فرنشيزاليب منح ال: أسالأو

ّ:ّيتمّمنحّالفرنشيزّبطرقتينّرئيسيتين 

 عقد فرنشيز رئيس  1-

ّم ّاليمنح ّّمتيازاالك ّحقوق ّالّمتيازاالجميع ّالى ّّإليهمرخص ّبعض حيانّاألفي

ّويطلقّعلىّ ّمعينة، ّجغرافية ّفيّمنطقة ّسواه ّدون ّومن ّالبانفرادية مرخصّالّإليهممنوح

                                                           
 .11-11حسام الدين خليل فرج محمد، المرجع السابق، ص ص  (1) 

   (2)  مالح زهرة، مرجع سابق، ص ص329-321.
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ّلالستغلإلطرافّأخرىّااليةّحقّمنحّامتيازاتّمتعددةّتفاقاإلرئيسيّوتخولّلهّمثلّتلكّال

 (1)معينة.الجغرافيةّالمنطقةّالمتوفرةّفيّالتجاريةّالكاملّللفرصّال

  وحدةالعقد فرنشيز  2-

ّ ّمنح ّالإن ّهو ّإمتيازية ّلوحدة ّالرخصة ّالطريق ّلتنفيذ ّفيهّالمباشر ّوتكون مشروع

ةّكونّالهيكلّفيّحالمباشرةّبموج ّعقدّيبرمّبينهماّويفضلّمثلّهذاّّعالقةطرفينّالّعالقة

ّنفسّال ّفي ّالطرفين ّهذا ّيمكن ّكما ّمالبلد، ّالهيكـل ّّمتيازاإلـك ّعدد وحداتّالمنّمضاعفة

ّناجحةّوفعمتيازاإل ّالـةّودونّاليةّبصورة ّفيّشكلّشركاتّّإلىحاجـة إنشاءّهياكلّجديدة

 (2)مشروع.الدخولّفيّشركةّجديدةّلتنفيذّالتابعةّأوّ

فرنشيزّمنّدولةّالتجـاريّفقـدّتختلفّأنواعّعقدّالّاالمتيازأماّفيماّيخصّأنواعّعقدّ

ّفيّالىّأخرىّفيّال معنى،ّوسنتطرقّالنهايةّتدورّحولّنفسّالمسمياتّفقطّولكنّجميعها

ّمتعارفّعليها:الشائعةّوالفرنشيزّالأنواعّّإلى

  توزيعالفرنشيز  1/

،ّأنّعقدّامتياز1987ّينايرّعام28ّّصادرّفيّالفيّحكمهاّّوروبيةاألعدلّالقررتّمحكمةّ

ّال ّيقوم ّبموجبه ّعنّعقد ّعبارة ّتجاريّتحتّالتوزيع، ّفيّمحل ّمنتجاتّمعينـة ّببيع متلقي

ّتجاريّللمانح.الّسماإل

ّنوعّبينّاتجاهين:الويتميزّهذاّ

ّتعاقد.السلعةّمحلّالمانحّهوّمنتجّالأنّيكونّّ/أ

ّ:ّيالتالنحوّالتعاقدّوذلكّعلىّالمانحّغيرّمنتجّللسلعةّمحلّالأنّيكونّّ/ب

ّ

                                                           
 .33،ّص2001ّردن،ّألاإلمتياز،ّالفرنشيز،ّالطبعـةّالثانيـة،ّدارّالثقافـة،ّعمان،ّامصطفىّسلمانّحبي ،ّاالستثمارّفيّالترخـيصّ (1) 

  (2) مصطفى سلمان حبيب . المرجع السابق,ص ص 13-10 .



 

 

  

  وجياالتكنولنقل  في مجالالتجاري  االمتيازعقد آلية 

 

 

 

 

 

 

يالثانالفصل   

ّ 

منتجّبخلقّشبكةّالّمتيازاإلةّيقومّمانحّالحالتعاقدّفيّهذهّالمانحّمنتجّللسلعةّمحلّال 

ّو ّالللبيع، ّبائع ّيكون ّهنا ّالمتلقي ّهذا ّويتولى ّعرضّاألتجزئة ّمحلهّالخير منتجاتّفي

ّالب ّالطريقة ّمع ّيتفق ّمسؤوالتي ّويكون ّعليها، ّّالمانح ّبيع ّالعن ّفيّالمنتجات مصنعة

ّخير.األمستهلكّالىّالمانحّالمصانعّ

يقومّبإنتاجّّالـةّالحال:ّفيّهـذهّ(موزعالمانحّكال)تعاقدّالمانحّغيرّمنتجّللسلعةّمحلّال 

منتجاتّالمختلفةّويختارّالمصانعّالّإلىعليها،ّولكنهّيلجأّّمتيازاإلغيرّالتيّيمنحّالسلعةّال

ّال ّويتفقّمعّهذه ّعالتيّسوفّيتاجرّفيها، تجاريةّالمتهّالمصانـعّعلىّأنهّسوفّيضع

ّعليها.ّمتيازاإلتيّسوفّيمنحّالمنتوجاتّالعلىّهذهّ

ّّمتلقيّفدورهّالجملةّأماّفيماّيتعلقّبالمانحّهناّيشابهّدورّتاجرّالمعنىّذلكّأنّدورّ

 (1)سابقة.الةّالحاليختلفّعماّيقومّبهّفيّّال

  تصنيعالفرنشيز  2-

لّبصنعّمستقالبأنه:ّ"عقدّبموجبهّيقومّّوروبيةاألعدلّالصادرّعنّمحكمةّالقرارّالعرفهّ

خيرّحقّاأل،ّويمنحّهذاّالعالمةمنتجّمعينّوحده،ّعلىّأنّيحتـرمّتوجيهـاتّصاح ّ

كتيّيوبليّفضلّفيّشراألهّالتوزيع"،ّويجدّمثالصنعة،ّوبحقّالتصنيعّويزودهّبسرّال

سلعةّمعينةّتصنيعّترخيصّللمتلقيّبالمانحّبالتصنيعّقيامّال،ّيقصدّبفرانشيزّالّاوكوكاكو

فنيةّالاتّمواصفالوليةّواألمواردّالتجاريةّوكذلكّالمتهّالمانحّوعالويبيعهاّباستخدامّاسمّ

متعلقةلاصناعيةّالمعلوماتّالسرارّواألفصاحّعنّاإلخيرّيلتزمّباألمانح،ّفالخاصةّبال  

عملّوفقاّلمقتضاها،ّالمتلقيّبالتيّيلتزمّالقياسيةّالمعاييرّالتعاقدّمعّتجديدّالمنتجّمحلّالب

ّ ّيقوم ّأن ّالعلى ّبـدوره ّّباإلشرافمانح ّاإلعلى ّمراعاة ّمن ّللتأكـد ّللنماذجّاألنتـاج ول

ّالو ّوصوالمعايير ّّالقياسية ّاللجودة ّهذا ّوينتشر ّالمنتجات، ّكل ّفي قطاعاتّالنوع

ّ:المثالصناعية،ّومنهاّعلىّسبيلّال

ّوافيناّوغيرها.كمعدنية:ّنستله،ّوأالمياهّال*ّ

ّ،ّوسفنّأبّوغيرها.الغازية:ّبيبسي،ّكوكاكوالمياهّال*ّ

ّدز،ّوبيتزاهتّوغيرها.الغذائية:ّدجاجّكنتاكي،ّوماكدونالموادّال*ّ

ّ(2)سيارات:ّكيا،ّتويوتا،ّومرسيدسّوغيرها.الصناعةّ*ّ

ّ

                                                           
  (1) ماجد عبد الحميد عمار , المرجع السابق, ص 21 .

 . 10-19عبد المنعم زمزم, المرجع السابق , ص ص  (2) 
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 عقد الفرنشيز المبرمج 3/

ّ ّوصف ّاليمكن ّمتيازاإلترخيص ّالي ّبأنه ّّعالقةمبرمج ّبين كّالمالمستمرة

ّوالو ّالمرخصّله ّوّالتي ّمنتج ّعلى ّوالتشمل ّولكنّالّالعالمةخدمة ّفحسـ ، تجـارية

ّأشك ّجميع ّلتغطي ّالّالتتعداها ّالعمل ّإستراتجية ّمن ّالتجاري ّوتسويق مشروعّالخطة

ّالتصاالقياسيةّكماّونوعاّوطرقّاستمراريةّالمستوياتّالوّالدالةتدريبيةّالموسوعاتّالو

 (1)طرفين.البينّ

 خدمات العقد فرانشيز  4/

ّ ّفرانشيز ّاليقوم ّعلى ّباستعمالخدمات ّللمتلقي تجاريّالّسماإلوّالعالمةّالسماح

تيّيحددهاّالمواصفاتّالللمانح،ّليقومّبوضعهاّعلىّخدماتّيقومّبتقديمهاّوفقاّللمعاييرّو

نماطّألسلعة،ّوإنماّتقديمّخدمةّنفسّايقومّبإنتاجّأوّتوزيعّّالأجر،ّفالمتلقيّلقاءّّاألخير

ّالّي الساألو ّيستخدمها ّالتي ّوجه ّيبدو ّوبذلك ّالختاالمانح، ّفرانشيزّالف ّبين جوهري

ّال ّوفرانشيز ّناحية ّمن ّوالخدمات ّالتصنيع ّفموضوع ّأخرى، ّناحية ّمن نوعينّالتوزيع

ّاألخير ّأما ّكانّنوعها، ّأيا ّتوزيعّسلعة ّإنتاجّأو ولّفيتأسسّعلىّتقديمّألنوعّاالينّهو

تجاريّللمانح،ّالّسماإلوّالعالمةستفادةّمنّاالمتلقيّيرغ ّفيّالخدماتّفقط،ّولذلكّفإنّ

ّترويج.الوّاإلعالنسريعّودونّتكبدّنفقاتّزائدةّفيّالنتشارّااليتحققّلهّّتىح

راتون،ّوهيلتون،ّوكذلكّي:ّشالفندقيـةّمثالخدماتّالّالخدمـاتّفـيّمجـالدّفرانشيزّوويس

 (2)سيارات.السياحيةّومكات ّتأجيرّوصيانةّالخدماتّالقطاعّ

 اإلمتياز التجاريعقد  أركان:الثاني المطلب

عشرون،ّهوّعقدّالقرنّالهّفيّمطلعّالمريكيونّاستعمألفرنشيزّكماّأفادّاالإنّعقدّ

خرىّألعناصرّاالّإلىنسبـةّالفنيـةّفيـهّدوراّمحوريـاّبالمعرفةّالذوّمحلّمتماسك،ّتلع ّ

ّالو ّهي ّالتي ّوالمساعدة ّوالّالعالمةفنية ّالتجارية ّذلك ّعن ّوبعيدا ّويمكنّالشعار تماسك

ّ ّتلك ّمن ّعنصر ّكل ّالتصور ّالعناصر ّلمحل ّكعقدّالمكونة ّمستقل، ّلعقد ّكمحل عقد،

ّ ّّمةالعترخيص ّتقديم ّأو ّشعار ّالتجارية، ّعقد ّأو ّالخدمات، ّطرقّالمعرفة ّأو فنية

ّالمعرفةّّصناعيةّسواءّكانتّتلكال ّاختراعّأم تزاماّال،ّعلىّنحوّيفرضّالتابعةّلبراءة

عقدّتحتّالمتعلقةّبمحلّالخبراتّالمعرفةّوالفكارّوألناقلّبوضحّمجموعةّاالإيجابياّعلىّ

 .1(3)متلقيالتصرفّ

                                                           
 . 27جع السابق , ص مصطفى سلمان حبيب , المر (1) 

  (2)  عبد المنعم زمزم, المرجع السابق ,ص ص 13-10 .
, ص  2008وفاء مزيد فلحوط, المشكل القانوني في عقود نقل التكنولوجية, الطبعة األولى , منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت لبنان  (3)
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فرنشيزّيتكونّمنّعنصرّجوهريّيتمثلّالنجارّبأنّمحلّالدكتورّإبراهيمّالويرىّ

ّّمةالعالعكسّعلىّنذيّماّيلبثّأنّيالعنصرّالفنية،ّهذاّالمساعدةّالفنيةّوالمعرفةّالفيّ

تمكنّالذاّشقين:ّشقّغيرّملموسّيتمثلّفيّّالشعارّفيرتبطانّمعاّمكونينّمحالتجاريةّوال

ّال ّوانعكاسّلهذا ّالتقني، ّعلى ّّالعالمةتمكن ّالأو ّالشعار ّذهن ّفي ّيرتبطان ءّالعماللذين

ّمانح.الويصبحانّمرادفينّلنجاحّ

ّبالتالوب ّسأتناول ّالي ّالدراسة ّالمعرفة ّفي ّاالفنية ّألفرع ّالّالجان ول ّلعقد ّمتيازاإلتقني

ّتجاري.الّمتيازاإلماديّلعقدّالّالجان ثانيّالفرعّالتجاري،ّوفيّال

 التقني لعقد اإلمتياز التجاري الجانب: األولالفرع 

ّتتراكمتيّالفنيةّالمعارفّالفنيةّبأنهاّمجموعةّالمعرفةّالّ"Magnin"فقيهّاليعرفّ

ّاال ّعلى ّألواحدة ّوبعد ّوالخرى ّالتجارب ّمكتسبها ّتخول ّشيءّالدراسة ّإنتاج ّعلى قدرة

ّبنفسّ ّإنتاجه ّمتيسرا ّبدونها ّيكن ّلم ّوالمعين ّالتحديد ّفيّالالضبط ّللنجاح ّالمجالزمين

 (1)تجاري.الفنيّوال

ّ ّت ّوعد ّالهذا ّاللجنة ّبحماية ّالمهتمة ّالملكية ّفي ّالّالمجالصناعية تابعةّالدولي

ّتعني:Known howّّفنيةالمعرفةّالأنّّوروبياألتحادّلال

ّال ّأو ّالمعرفة ّالخبرة ّذات ّالتقنية ّوالطابع ّلتحقيـقّالسري، ّضرورية ّتكون تي

مانـيّد.ّيرجنرّلاالفقيـهّال،ّويعرف1ّصناعيةالهدافّألتقنيةّذاتّاالطرقّالوتنفيذّبعضّ

ّال ّالمعرفة ّمن ّالفنية ّالناحية ّكل ّبأنها: ّالقانونية ّالمعلومـات ّتقنيـاّالتقنيـة ّأثرا ّتمثل تي

ّالو ّتقتصـر ّاالتـي ّمن ّضيقـة ّدائـرة ّعلـى ّبها ّألمعرفـة ّوهذا تعريفّيعكسّالشخاص،

أنهاّتمثلّأثراّتقنياّوهوّماّيعنيّحصرهاّفيّدائرةّضيقةّمنّّلخالمعرفةّمنّالخصائصّ

 شخاصّوهوّماّيعنيّسريتها.ألا

نقلّفيّالللحمايةّأوّّالفنيةّلتكونّمحالمعرفةّالبدّمنّتوافرّشروطّمعينةّفيّالو

ّفرنشيزّوهي:العقدّ

 فنيةالمعرفة السرية  /أ

ّّالو ّفيها ّاليشترط ّيمتلكّالسرية ّحيث ّنسبية ّسرية ّتكون ّأن ّفيمكن مطلقة

ّمشروعا ّن ّنفس ّأكثر ّالأو ّالمعرفة ّتوصلوا ّسواء ّمّإليهافنية، ّرخصها ّأو كهاّالمعا

ّا ّمن ّضيقـة ّدائرة ّلدى ّومحصورة ّللجميع ّمتاحة ّغير ّلكنها ّآخر، شخاص،ّأللمشروع

                                                           
انوني لحمايتها, مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير بكلية بن عكنون , تخصص راجي عبد العزيز . طبيعة المعرفة الفنية و األساس الق   (1) .

  37, ص  2002-2003ملكية فكرية , سنة 
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ّ ّأخذتّبهّأيضا سريةّفيّالمعلوماتّالتحديدّشروطّحمايةّّلخالتريبسّّاتفاقيةوهوّما

ّال 19ّّمادة 2ّّفقرة ّتشترط ّالحيث ّفي ّأو ّبمجموعها ّليست ّأنها ّبحيث ّأوّالسرية شكل

ّالتجميعّال ّأوّسهلةّّدقيقينّلمكوناتها ّمنّقبلّأشخاصّفيّالمعروفةّعادة حصولّعليها

ّمعلومات.المهنيّمنّالنوعّالمتعاملينّعادةّفيّالأوساطّ

 والقيمة االستعمالشرط  /ب

ّوبالتاليّ ّمعينة ّنفعية ّالفنية ّالواقعيّالذيّيعطيّللمعرفة أيّاالستعمالّالفعليّأو

 .اقتصاديةتعطيّلمانحّالفرنشيزّميزةّ

 (ّاألصالة) الجدة /ج

ّ ّغيرّمعروفة ّأنها ّالفنية ّفيّمجالّالمعرفة ّالصناعةّيعنيّشرطّالجدة فيّمجال

ّو ّعامة، ّهذهّّالبصفة ّعناصره ّعلىّأساسّإن ّتقوم ّفهي ّمستحدثة ّتكون ّأن ّهذا يعني

ّ ّويضاف ّقائم ّتقني ّوضع ّمن ّمستعارة ّأوّّإلىالمعرفة ّعملية ّتحسينات ّالعناصر هذه

ّالذيّ ّالتكنولوجي ّبالمستوى ّالتجديد ّيقاسّهذا ّحيث ّمحددة ّصناعة ّفي ّتدخل تفصيلية

 .ّوجودّمنّمشروعاتّأخرىسيحدثهّمقارنةّبماّهوّم

 النقل أن تكون سهلة  /د

ّالناحيةّ ّمن ّمال ّوهي ّالمانح، ّمال ّرأس ّفي ّعنصرا ّالفنية ّالمعرفة تشكل

اإلقتصاديةّتتميزّبخاصيةّالنقلّعلىّنطاقّواسعّبمقابلّنقديّأوّعيني،ّوينبغيّأنّتكونّ

ّا ّالميزة ّتشكل ّكونها ّالنقل ّالمأليسيرة ّلغير ّتسمح ّفهي ّللفرنشيز، ّالقيامّساسية هتمين

 .ّبأعمالّمعينةّلمّتكنّواردةّعندهم

 أن تكون قابلة للعرض /هـ

أيّقابلةّللكشفّعنّأهميتهاّعندّعرضهاّمعّالمحافظةّعلىّسريتهاّوتلع ّالعمليةّ

ّ ّأساسيا ّيقدمه،ّّلإلعالناالستعراضيةّلسريةّالمعرفةّالفنيةّمحورا عنّنشاطّالمانحّوما

ّالعمليةّالتصورّالمقصودّمنّالنشاطّبصورةّسهلةّوبسيطةّكانّمجالّ ّكانتّهذه وكلما

 تقدمهاّأسرع.

 المساعدة الفنية 2-

ّالرقابة،ّ ّهذه ّومستمرة ّومحددة ّهامة ّفنية ّمساعدة ّبإسداء ّالمانـح ّيقـوم يج ّأن

المميزةّوقدرتهّعلىّمنحّأوّمنعّالقدرةّّكهّلمعارفهالوالسيطرةّالمستمـرةّمـنّخاللّامت
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يميزّبينّالمساعدةّالفنيةّّالمريكيّللفرنشيزّألمنّقبلّالمتلقيّوالقانونّاّاالستغاللعلىّ

 والمعرفةّالفنية،ّإذّيعتبرهاّعنصراّواحدا.

فنية،ّفإماّأنّتتمّبواسطةّدعامةّمادية:ّكتقديمّكتيباتّالمساعدةّالأماّوسائلّتقديمّ

ّمج ّأو ّالإرشادية ّبشبكة ّخاصة ّالت ّأعضاء ّتجارب ّعلى ّعادة ّتحتوي شبكةّالفرنشيز

 زيارات.التدريبيةّوالدوراتّال،ّوإماّأنّتقدمّعبرّوسائلّمعنويةّك(مانحينّأمّمتلقين)

 التجاري االمتيازالجانب المادي لعقد : الفرع الثاني

 العالمة التجارية 1* 

ّ ّالّالعالمةتعرف ّبها ّترسم ّإشارة ّأنها ّعلى ّوالتجارية ّوالبضاعة منتجاتّالسلع

ّالعالمةخدماتّأوّتعلمّتمييزاّلهاّعماّيماثلهاّمنّبضائعّأوّسلعّأوّخدمات،ّوتعرفّالو

ّدال ّأو ّإشارة ّكل ّأنها ّعلـى ّكذلـك ّالتجارية ّيضعها ّرمز ّأو ّاللة ّأو ّعلىّالتاجر صانع

ّبحيثّالمنتجاتّال ّببيعها ّيقوم ّّالتي ّمن ّبغيرها ّالتختلط ّاالسلع ّفي ّمماّسواألمماثلة ق

ّ ّسهولة ّعلى ّاليساعـد ّقبل ّمن ّعليها ّالتعرف ّأو ّوسعّالمشترين ّولقد ّمعها، متعاملين

بضائعّالسلعّوالماتّالعّإلىّضافةاإلبتجاريةّلتشملّالّالعالمةمعدلّفيّتعريفّالقانونّال

 .جماعيةّالماتّالعالمشهورة،ّوالّالعالمةخدمةّوالماتّالع

جزائريـةّعلىّأنّالمـاتّالعالمتضمنّقانونّال03ّ-06مرّألمنّا2ّمادةّالونصتّ

ّالعالمة ّللتمثيل ّقابل ّرمز ّ"هيّكل ّال: ّالخطي ّالسيما ّأسماء ّفيها ّاألشخاصكلماتّبما

ّواالو ّوألرموز ّوالرقام ّواالرسومات ّالّالشكألصور ّوتوضيبها ّللسلع ّواأللوانمميزة

ّأوّمركبةّ ّلتمييـزّسلعّأوّخدماتّشخصّالبمفردها طبيعيّأوّمعنويّتيّتستعملّكلهـا

ّ(1)عنّسلعّأوّخدمات".

ّ

 

 

 

 

ّ
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 التجارية العالمةنطاق حجية  /أ

 :األشخاصمن حيث 

ّ ّاستقر ّوالفيما ّلالفقه ّنسبية ّعلىّحجية ّسابقا ّمةاللعقضاء تربسّّاتفاقيةّجاءت،

ّبقل ّتلكّ ّجذريا ّاللتحد ّتغييرا ّعلىّأنّيشترطّتوفرّضابطينّّإلىحجية حقّمطلق،

ّالل ّتلك ّبمثل ّالعتداء ّالحجية ّمواجهة ّفي ّالمطلقة ّبين ّصلة ّقيام ّوهما ّأوّالغير، سلعة

ّال ّوبينّّالعالمةتيّتحملّذاتّالخدمة ّواحتمالمالأوّشبيهها ّمّالك، كّالتضررّمصلحة

ّ.العالمة

 من حيث موضوع:

ّّالتطّال ّالّالعالمةحجية ّلتشمل ّتمتد ّوإنما ّفقط ّالسلع ّبموج  ذكرّالخدمات

ّسابقة.الّاالتفاقيةصريحّلهاّفيّأكثرّمنّموقعّعبرّال

 كان:الممن حيث 

ّ ّأية ّحجية ّاّمةالعإن ّعلى ّتقتصر ّأن ّالقأليج  ّيستوج ّاليم ّمما ّفيها مسجلة

سلبيةّالّاآلثارباريس،ّومعّظهورّّاتفاقيةعضاءّفيّألدولّاالتسجيلهاّدولياّلتحظىّبحمايةّ

ّلتلكّ

ّالعالمةتربسّحكماّيكفيّبموجبهّتسجيلّّاتفاقيةدولية،ّاستحدثتّالتجارةّالنظمةّعلىّألا

 (1)كافة.العضاءّلتكس ّحجيةّلدىّألدولّاالبإحدىّ

 الشعار  2*

ّ ّالعرفه ّإبراهيم ّالدكتور ّمن ّمشتقة ّمبتكرة ّ"تسمية ّلفظّّالخيالنجار: وهيّعادة

 مشروع.الّإلىءّالعمـالدعايـةّولفتّنظـرّالتجاريّيقصدّالّاالسممعبرّيدخلّفيّتكوينّ

تجاريةّإذّبينماّتستخدمّالّالعالمةتجاريّتختلفّعنّوظائفّالّاالسمكماّأنّوظيفةّ

خدماتّالسلعّأوّالعنّغيرهاّمنّّهاخدمـةّويميـزالسلعةّأوّاللةّعلىّالتجاريةّللدالّالعالمة

ّتال ّكما ّدمشابهة، ّعلىّمصدر ّالل ّفإن ّجودتها، تجاريّيستخدمّالّاالسممنتجاتّودرجة

تجاريّالّاالسمتاجرّاليمنعّمنّأنّيستعملّّالتجاريةّذاتها،ّغيرّأنّهذاّالمنشأةّلالتمييزّ

ّتجاريةّلتمييزّمنتجاتهاّأوّخدماتها.ّمةالعللمنشأةّك

ّ
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64 



 

 

  

  وجياالتكنولنقل  في مجالالتجاري  االمتيازعقد آلية 

 

 

 

 

 

 

يالثانالفصل   

 تجاريال متيازاإلعقد و انقضاء ثاني: تكوين وتنفيذ المبحث ال

ّ ّعقد ّوتنفيذ ّتكوين ّدراسة ّالّاالمتيازسيتم ّهذا ّفي ّالتجاري ّففي ّاالمبحث، ولّألمطل 

ىّمرحلةّالتطرقّالّلخالتجاريّوهذاّمنّالّاالمتيازدراسةّمرحلةّتكوينّعقدّالسأتناولّب

ّ ّعقد ّالّمتيازاإلتكوين ّتمرتجاري، ّالتي ّبّو ّوالمرحلة ّأول ّكفرع مرحلةّالمفاوضات

تطرقّالتجاريّكفرعّثانيّثمّبعدّذلكّسيتمّالّاالمتيازتيّيكونّفيهاّإبرامّعقدّالعقديةّوال

وحقوقّتزاماتّالتجاريّكمطل ّثاني،ّثمّيليّبعدّذلكّالّاالمتيازتنفيذّوانقضاءّعقدّّإلى

ّانقضاءّعقدّألالمشروعّا ّالتزاماتّوحقوقّالطرفّالمتلقيّيليها جنبيّكفرعّأولّبعدها

ّ.ّالتجاريّكفرعّثانيّاالمتياز

 تجاريال االمتياز: تكوين عقد المطلب األول

 مفاوضاتال: مرحلة ولاألفرع ال

إبرامّعقدّدولي،ّبأنهاّمناقشةّمشتركةّلعناصرّّالمفاوضاتّفيّمجاليمكنّتعريفّ

طرفينّوقدّالصيغةّأوّتصورّمشتركّمقبولّبينّّإلىوصولّالّإلىعقدّمقترح،ّتهدفّ

ّاليجهلّ ّالبعضّأهمية ّعقود ّالمفاوضاتّعلىّإبرام ّتعكسّمدىّحسنّالتجارة ّإذ دولية

ّال ّواستعملا،ّوتصميـمّعلىّإنهاءّطرافاألنيةّعند ّالعباراتّالّالصفقـة، مؤديةّالمناسبة

ّ.مشتريالمصدرّوالنتائجّمعتبرةّبينّّإلى

 تمهيديةالمفاوضات ال: بدء الأو

فعليّللعقد،ّوماّيميزّالّواإلبراموليّألقتراحّااالمفاوضاتّتفصلّبينّالإنّمرحلةّ

بسيطّيقضيّبدخولّفترةّمفاوضاتّّباقتراح،ّإذّتبدأّاإللزاميطابعّالفترةّهوّغيابّالهذهّ

ّمسؤوليةّالفترةّالهذهّّلخالوتنتهيّباقتراحّصارمّودقيقّيقضيّبإبرامّعقدّمحدد،ّ

مرحلةّالفيّهذهّّطرافاألخاطئة،ّيملكّكلّطرفّمنّالالتقصيريةّهيّعقوبةّالتصرفاتّ

 (1)تعاقدّأوّعدمه.الحريةّبال

 مفاوضاتالثانيا: ضمانات بدء 

ّ ّامفالتنص  ّماهية ّعلى ّأساسا ّالوضات ّوكيفية ّجهة، ّمن ّمحلهّالعقد تعامل

مرحلةّالعقدّمنّجهةّأخرى،ّلذلكّفإنّهذهّالتيّستكونّلهاّدورّمهمّفيّتنفيذّالدواتّألوا

ّ ّيضطر ّإذ ّالشائكة ّأو ّبعضّّإلىمرخصّالمورد ّالمعلوماتّالإعطاء ّالفنية تيّالسرية

 حذر.الحيطةّوالذيّيستوج ّالمرّألاّاألخريحرصّعليها،ّوكشفهاّللطرفّ
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ّللمتفاوض ّيويمكن ّالن ّمشكلة ّعلى ّالتغل  ّعلى ّالمحافظة ّمن ّلخالسرية،

ّال ّالضمانات ّبمناسبة ّالعامة ّضمانات ّوتنقسم ّالتفاوض، ّمصدرها ّإلىتفاوضّبحس 

ّنوعين:

 : ضمانات إراديةولاألنوع ال

ّ ّيغل ّهذا ّما ّالنوعّمنّالعادة ّالضماناتّمصلحة ضمانةّاليكتفيّبّالذيّالمانح،

تتمّّاإلراديةضماناتّال،ّو(1)ّنيةالتعاملّبحسنّالتيّتقضيّبضرورةّالقانونّوالعامةّفيّال

ّية:التالوسائلّالبإحدىّ

  تعهد كتابي سابق *أ

ّ ّهذا ّاليعهد ّالتعهد ّعموما ّيعده ّوهوّالذي ّواحد، ّلجان  ّملزما ّعقدا مرخص

ّال ّهذا ّيلتزم ّحيث ّالبّاألخيرمرخصّله، ّسريـة ّعلى ّالمحافظـة ّتخصّالمعلومـات تي

مرخصّالتمهيديـة،ّويتعهـدّالمفاوضاتّالأثناءّّإليهتيّتصلّالعقد،ّالختراعّموضوعّاال

ّللغيرّأوّيستخدمهاّهوّأوّيساعدّعلىّاستخدامهاّ ّأوّإفشائها ّبعـدمّإعطائها ّأيضا لـهّهنا

ّغير.المنّقبلّ

 المالدفع مبلغ من  *ب

مرخصّالإتفاقّيقضيّبأنّيدفعّّإلىمفاوضاتّالمتفاوضونّفيّبادئّالقدّيتوصلّ

تفاوضّالختراعّمحلّاللصناعيةّالسرارّألعهّعلىّبعضّاالمقابلّإطّالماللهّمبلغاّمنّ

ّوالو ّالتعاقد ّوماهية ّاالتيّتتعلقّبكيفية ّالستثمار ّويمثلّهذا ّالصناعي، عدمّبمبلغّضمانا

ّفيّحالختراعّموضوعّاللفنيةّالصناعيةّالسرارّألإفشاءّتلكّا توصلّالةّعدمّالعقد،ّأما

مبلغّيتحددّوفقاّلمـاّاتفقّعليـهّالمفوضات،ّأيّفشلها،ّفإنّمصيرّهذاّالفيّنهايةّّتفاقالل

ثانيّنظيرّماّاطلعّالطرفّالمرخصّله،ّأوّيخسرهّالّإلىمقدما،ّحيثّقدّيتفقّبأنهّيعادّ

 (2).ّعليهّمنّأسرارّصناعية

 قانونيةالضمانات الثاني: النوع ال

ّيتطلبهـا،ّوقدّّالثقـة،ّوآخرّالعقود،ّنوعّيتطل ّالفقهّبينّنوعينّمنّاليفرقّبعضّ

ّ ّحسـن ّيتضمـن ّعاما ّمبدأ ّوالفرنسي ّالمصري ّالقانون ّلأقر ّهذا ّوفي ّيقولّالنية، سياق

حديثة،ّلذلكّالتشريعاتّالنجار:ّ"أنهّأصبحّمبدأّعاماّيسودّكافةّالدكتورّمحمدّمحسنّال
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فنيةّمحلّالمعرفةّالخاصةّبالمعلوماتّالممنوحّلهّعلىّالعّالمانحّنفسهّملتزماّبإطاليجدّ

ّتعاقد".ال

 تعاقديةالمرحلة قبل الطراف في لألمقررة الحماية الثا: الث

ّ ّالتنتهي ّإما ّهما: ّنتيجتين ّبإحدى ّمراحلها ّكل ّالمفاوضاتّفي ّاتفاقّإلىتوصل

ّفيه،ّأوّتنتهيّدونّالشروطّالطرفانّويلتزمانّبالنهائيّيوقعهّ ّأتفاقّإلىتوصلّالواردة

ّالموضوعّالبشأنّ ّينسح ّأحـد ّفقد ّيتوصلّالذيّكانتّتدورّحوله، ّأوّقد ّإلىطرفيـن،

ّاال ّالقتناع ّوجهـات ّبتباعـد ّالكامـل ّمما ّّالنظر، ّمعه ّالينتظر ّقدّّإلىتوصل ّأو اتفاق،

ّباستعمّطرافاألينسح ّأحدّ ّماّالنسحابّمنّتلكّاالحقهّفيّّالمتعسفا مفاوضات،ّفإذا

ّهنا.ّالإشكّالعقد،ّفالنهائيّوتمّإبرامّّأتفاقّإلىتوصلّالمفاوضاتّقدّانتهتّبالكانتّتلكّ

ّ ّيتم ّفيّّتزامااللإذ ّورد ّدعقدّمنّشروطّوبنوالبما ّوأيّخرقّلهذا يثيرّّاالتفاق،

ضرر،ّإنّكانّلهّحقّال ّجبرّالمتضررّأنّيطالطرفّالتعاقدية،ّويستطيعّالمسؤوليةّال

فرنشيز،ّفيثورّالنهائيّبإبرامّعقدّالّاالتفاقمثلّهذاّّإلىطرفانّالبذلك،ّأماّإذاّلمّيتوصلّ

ّتعاقدية.المرحلةّقبلّالفيّّلألطرافمقررةّالحمايةّالتساؤلّعنّ

ّّإنّ  ّبيانّالهذا ّالتساؤلّيستلزم ّفيّالحماية ّللمنوحّله فيّّفرنسيالقانونّالمقررة

ّتفاوضّمبدآن:اليحكمّعمليةّّتعاقدية،المرحلةّقبلّال

ّعدول.الحريةّ:ّولاأل

ّنية.الحسنّثاني:ّال

ّ ّحرية ّمبدأ ّاليعتبر ّفيّحرية ّيتمثـل ّمبـدأ ّعـن ّالعدول ّوبهذا ّالمنافسة، ّالمعنى

ّالعدولّمخاليكونّ ّللقانون، ّموج ّللمسؤوليةّأماّالةّالحالفيّّاالفا ّبخطأ تيّيقترنّفيها

ّثانيّالمبدأّال

وبكلّّاألخرعّالاّيلتزمّكلّطرفّبإطذنية،ّلالتفاوضّبحسنّالفيّضرورةّإدارةّ

ّتأثيـرّفيّقراره.التيّمـنّشأنهـاّالمعلومـاتّالدقةّعلىّ

ّ ّمانح ّيلزم ّدوبان ّقانـون ّوبمقتضى ّّاالمتياز"ففيّفرنسـا ّفيّالإعطاء ّله ممنوح

فارقةّالّالعالمةوّاالسمتجاريةّالقيمةّالعقد،ّوثيقةّتضمّمعلوماتّعنّالتيّتسبقّالفترةّال

ه:ّكلّشخصّملزمّبتقديمّوثيقةّالمذكورّأعالقانونّالمنّّولىاألمادةّالشعار،ّإذّتنصّالو

ّ ّللطـرف ّّاألخرمعلومـات ّا20ّقبل ّعلى ّأليوما ّتوقيع ّمن ّهذهّالقل ّتتعلق ّإذ عقد،

ّال ّمانح ّبعنوان ّرأسمّاالمتيازمعلومات ّتطورهّالّالوقيمة ّومراحل ّوخبرته شركة،

ّوال ّالتجاريّالنشاطّالرئيسية ّويعرضّشبكة عقدّالفرنشيزّومضمونّالذيّسبقّوطوره
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ّ ّالنشاطّالومنطقة ّو ّوالملقاتّعلىّالاتّتزامااللمحددة ستثماراتّاالنفقاتّوالممنوحّله،

  (1)تجاريالسجلّالقيدّفيّالمصرفيةّوالدفعّالمدةّوأماكنّالواج ّتحقيقها،ّوال

 

 عقديةالمرحلة الثاني: الفرع ال

ّ ّمرحلة ّالبنجاح ّيتم ّّإلىّالنتقاالمفاوضات ّالتحرير ّهذه ّوتناط مهمةّالعقد،

ذيّيشترطّفيهّال،ّباإليجابقبولّالفيّاقترانّّاإلبرامللقانونينّوحدهم،ّكماّتتمثلّمرحلةّ

ّمطابقةّتامة.ّاإليجابقبولّالأنّيكونّقائماّمنّجهة،ّومنّجهةّأخرىّأنّيطابقّ

 فرنشيزال: إعداد عقد الأو

قانونيةّالصيغةّالمتعاقدينّالإعطاءّإتفاقّّإلىفرنشيزّالينصرفّمفهومّإعدادّعقدّ

ّذلكّّتفاقاإلاّوللتعرفّعلىّكيفيةّإعطاءّمإرادتهّإليهاتيّاتجهتّالّاآلثارزمةّبإحدا ّالال

بدّمنّدراسةّمتىّاقترانّالقانونيةّالآثارهاّّاإلرادةذيّتنتجّفيهّالزمنّالقانونيّوالطابعّال

ّ.باإليجابقبولّال

 قبولالب اإليجاباقتران  *أ

قائماّلمّيرجعّّاإليجابماّكانّال،ّوذلكّطاإليجابّإليهموجهّالعقدّإذاّقبلّالينعقدّ

هماّفيّمجلسّواحد،ّولمّالممنوحّلهّأوّكالمانـحّوالتعاقـدّبيـنّالموج ،ّفإذاّكانّالفيهّ

ّيشتملّ

ّّاإليجاب ّصح ّللقبول، ّمحدد ّأجل ّالعلى ّمادام ّالقبول ّماّمجلس ّفإذا ّينفض، لم

سواءّأكانّاتحادّمجلسّّ،ّقبولّبعدّذلكالقبولّلمّيصحّالمجلسّقبلّأنّيصدرّالّىضقأن

ّحكميا،ّكّعقدّحقيقة،ّكأنال ّأمّاتحادا تعاقدّعنّطريقّاليجتمعانّفيّزمانّومكانّواحد،

ّال ّأيّباتحاد ّعلىّأنّالفّالزمانّواختالهاتف، ّبإيجابه،ّالمكان، ّيبقىّملتزما موج ّقد

،ّعلىّرغمّمنّأنّاإليجابعقـد،ّوذلكّوجدّماّيدلّبقاؤهّعلىّهذاّالّمـاّبعـدّمجلسحتىّ

 (2)قبولّبهّفورا.العندّعدمّاقترانّّاإليجابقاعدةّتقضيّسقوطّال

ّ

ّ
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81ّمادةّالساكتّقول،ّوهذاّهوّحكمّّإلىينس ّّالّصلّأنهألنسبةّلسكوته،ّفاالأماّب

ّمعّالمدنـيّالقانـونّالمنّ ّاعراقي، ّلهذا ّالصلّفيّألاستثناء ّّولىاألفترة ّمادة،المنّهذه

كّظروفّال،ّإذاّكانتّهنالبيانّيعدّقبوالّإلىحاجةّالسكوتّفيّمعـرضّالحيثّتبينّأنّ

ّ ّتقود ّالمعينة ّهنالىّهذا ّيكون ّكأن ّتجاريّسابقّمثالحكم، متعاقدين،ّالبينّّالكّتعامل

مرخصّالسواءّكانّّإليهلمنفعةّمنّوجهّّاإليجابمرخصّله،ّأوّيتخصصّالمرخصّوال

ّكانّالأمّ ّأمّضمنيا،ّفقدّيتمّالمرخصّله،ّوأيا ّبينّغائبينّالتعبيرّصريحا ّالتعاقدّأيضا

1)(ّت.المراسالتعاقدّبطريقّاليجمعهماّمجلسّواحدّك
 

 (تحريرال)فرنشيز الثانيا: صيغة عقد 

ّ ّعقد ّبصيغة ّالويقصد ّالفرنشيز ّالكيفية ّمن ّلخالتيّيتم ّتثبيتّطبيعة ّومضمونهّالها عقد

ّا ّاتصل ّبحقوقّألسواء ّأالمر ّالبّوطرفين ّالتزاماتهمـا، ّبنود ّفي ّيصـاغ ّومنّالتي عقد،

ّإلىلجوءّالعقدّيج ّأنّتردّبعباراتّوواضحةّودقيقةّودونّالجان ّآخرّفإنّصيغةّبنودّ

ّالمصطلحاتّال ّالغامضة ّاالمتعددة ّكان ّوأيا ّألمعاني، ّفإنّعقود ّالمر ّتتضمن  فرنشيز

متعمدةّفيه،ّويضمّأخيراّتحديداّالمصطلحاتّالخاصةّبالّفيوالتعارعقدّالعموما،ّديباجةّ

 .(عقدال)لموضوعهّ

 Le Perambuleعقدالديباجة  *أ

ّ ّعقد ّالّمتيازاإلإن ّمن ّكغيره ّالتجاري، ّغالعقود ّعموما، ّيستهلّالتجارية ّما با

ّ ّخبرة ّوتوضح ّأهدافه، ّتبين ّالبديباجة ّتكنولوجياّالمرخصّوحاجة ّوسرية مرخصّله

ّاال ّالختراعّكمحلّفيّهذا ّولهذه ّدورّكبيرّفيّالعقد، ّالديباجة طرفينّالوقوفّعلىّنية

ّلتلكّالةّعدمّكشفّنصوصّالعقدّفيّحالوتفسيرّبنودّ ّيتفقّعلىّخالعقد ّلم فّالنيةّما

ّالعقدّبسب ّاحتمالعباراتّّلخالمتعاقدينّمنّالتعرفّعلىّنيةّالةّعدمّالذلك،ّوفيّح

تيّنحنّبصددهاّالعقد،ّالىّديباجةّالعودةّال،ّلذاّيج ّأوجهعباراتّعلىّعدةّالتفسيرهّهذهّ

ّإلىّاإلشارةمقصود،ّكماّتجدرّالمعنىّالعقدّلغرضّتحديدّالمرفقةّبالفنيةّالحقّالمالىّالو

فقراتهاّتوضحّّلخالديباجةّومنّالخطورة،ّإذّأنّهذهّالعقدّدوراّفيّغايةّالأنّلديباجةّ

ّتنفيذ.الحقيقةّلكلّمرحلةّمنّمراحلّالقيمةّالتنفيذّوتحددّالإجراءاتّ

ّلخالتمهيدية،ّذلكّمنّالّاالتفاقاتديباجةّعلىّالذلكّيج ّأنّتحتويّّإلىضفّ

ّتقنيةّكافة،ّأماّفيماّالفنيةّوالحقّالمالّإلىّاإلشارةتزاماتها،ّوكذلكّالجوهـرّّإلىّاإلشارة

ّ
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فرنشيز،ّفإنّالعقد،ّومدىّاعتبارهاّجزءاّمنّعقدّالديباجةّبطرفيّالهذهّّبإلزاميةيتصلّ

 (1)طرفين.الّإلرادةذلكّمتروكّ

 Les Définitionsتعاريفّالّ*ب

ّ ّفي ّعادة ّاليذكر ّالوثيقة ّوجه ّعلى ّبدايتها ّوفي ّالتعاقدية تعاريفّالتحديد،

ّالو ّالمصطلحات ّتلك ّفي ّالواردة ّإنشاء ّعوامل ّبيان ّمع ّالوثيقة، ّعليه،ّالمشروع متفق

 خرى.ألوأهميته،ّوأهدافه،ّبحيثّتكونّمنهماّا

صته،ّلذلكّينبغيّالعقدّوخالعقدّوتعاريفهّتكونّروحّالصورةّفإنّديباجةّالوبهذهّ

فيّقضايـاّّإليهماتعاريف،ّإذّيرجعّالديباجةّوالقانونيةّعندّتحريرّاللغويةّوالعنايةّالبذلّ

تكـونّّالتعاريفّعـادةّال،ّوطرافاألوغايته،ّوأسبابهّعندّنشوبّنزاعّبينّّاالتفاقتفسيرّ

تعريفّالعقد،ّمثلّالتـيّتحمـلّعدةّمعان،ّأوّتستخدمّفيّأكثرّمنّموقعّفيّالللكلمـاتّّاال

ّ(2)بضاعة...السعرّوالوّطرافاألب

 L’objetعقدالموضوع  *ج

ّ ّعقود ّموضوعّالتنص  ّوكل ّوخطيرة، ّمتميزة ّمواضيع ّعلى ّعموما فرنشيز

ّلأيت ّمن ّوالفّبدوره ّالعناصر ّبشكلّالبنود، ّصياغته ّتتم ّلهذا ّأهدافّطرفيه، ّتحقق تي

 Le".تعاقديّالمضمونّالتركيزّفيهّعلىّماّتمّتحديدهّمنّخطوطّعريضةّتمثلّاليكونّ

contenu du contrat" 

تحتملّأكثرّمنّّالواضحة،ّوالصياغةّمتميزةّبعباراتهاّالأنّتكونّهذهّّالبدوهناّ

ّبحيثّتعكسّفع ّالمضمونّالحقيقةّذلكّالّالمعنى، ّلهّأهمية مراحلّّلخالتعاقدي،ّوهذا

ّ ّعقد ّاالّمتيازاإلتنفيذ ّكان ّوأيا ّفإنّمرحلتينّصياغةألتجاري، ّّمر ّعقد ّمتيازاإلوإعداد

تكنيـكّالقانونيـةّوالمعرفـةّاللذينّيمتازونّبالقانونيينّالخبراءّالتجاريّتتطلبان،ّتوافرّال

ّوحتىّال ّاالقتصاديتمكـنّالصياغي، ّومنّجان ّآخر، ّمنّجان ، ّهـذا ّال،  لغويةالدقة

ّحية،ّمنّأجلّوضعّصياغةّمتكاملةّوواضحة.الصطاالو

 

ّ
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 تجاريال متيازاإلثاني: تنفيذ وانقضاء عقد المطلب ال

ّ ّالّمتيازاإليرت ّعقد ّمن ّكونه ّالتجاري، ّالعقود ّكلّالتبادلية تزاماتّعلىّعاتق

ّ ّسواء ّالطرف، ّأو ّالمانح ّفي ّدراسته ّسيتم ّما ّوهذا ّاالمتلقي ّومخصصّألفرع ول

ّالل ّاالتزاماتّوحقوق ّألمشروع ّجنبي ّالطرفّالمتلقي ّو ّالوأما ّفسيخصصّالفرع ثاني

ّتجاري.الّمتيازاإلعقدّّالنقضاء

 الطرف المانح والطرف المتلقيتزامات وحقوق ال: ولاألفرع ال

 إلتزامات وحقوق الطرف المانح. -1

-1ّّ ّاليلتزم ّبتقديم ّالمانح ّالمساعدة ّالّإلىفنية ّصورتها ّفي ّسواء معنويةّالمتلقي

ّمقترنةّبعنصرّمادي.المجردةّأوّال

-2ّّ ّالفأما ّالمساعدة ّفيّصورتها ّالفنية ّقـدرة ّوذلكّبتنميـة متلقيّعلىّالمجـردة:

ّ ّكالمباشرة ّمتعـددة ّتفـاصيل ّلتشمـل ّوتمتـد ّالنشـاط، ّاإلداريةمسائـل ّواإلعالمية،

ّمتلقي.التدري ّوصيانةّمنشأةّالتسويقية،ّوعملياتّالو

ضروريةّالّرشاداتاإلمقترنةّبعنصرّمادي:ّوذلكّبتقديمّالفنيةّالمساعدةّالأما3ّّ-

ّبال ّبالمتعلقة ّوالتزود ّوتسويقها ّتخزينها ّوطـرق ّابضائـع ّذلك ّولكن ّلها، يعنيّّاللدعاية

ّإنفرادهّ

ّفالمتلقي ّالغيار، ّبقطع ّأو ّبالبضائع ّّ(مستوردال)بتوريده ّفي ّالّاختيارحر ّتقومّالجهة تي

 خدمة.العامّللمنتجّأوّالمستوىّالمانحّوحدهّمنفردّبتحديدّالبذلكّف

 زمة للعقداللاساسية واألدراسات القيام بال 2-

،ّواإلنتاجيتسويقيّالمحيطّالنضمامّوذلكّمنّحيثّاالبةّالمنشأةّطالكدراسةّموقعّ

ماديةّالوسائلّالفرنشيز،ّواختيارّالمنّجهـةّتحديـدّنـوعّنشـاطّّاإلنتاجيةعمليةّالوتخطيطّ

ّمتلقي.المشروعّالومهماتّهيكلّّآالتمنّّاإلنتاج

 فنيةالعلى كفاءة مستخدميه  واإلشرافمتلقي التدريب  3-

ّ ّيلتزم ّالإذ ّبتأهيل ّالمانح ّنفقته، ّعلى ّّواإلشرافمتلقي ّالعلى فنيةّالكفاءة

ّوذلكّبموج ّنصّصريحّفيّ ّيخضعّالللمستخدمين، فنيةّالمانحّالنظمةّألمتلقيّالعقد،

ّشراكة.العملّأوّالفرنشيزّبعقدّاليختلطّعقدّّال،ّكيّلهالدونّأنّيؤثرّعلىّاستق

ّ
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 اإلقليميةحصرية الب تزاماالل -4

ّ ّيتمثلّفيّامتناعهّعنّكلّعمليةّبيعّأوّأداءّّتزامااللويأخذّهذا مظهرين:ّأولهما

حصريةّبينّالّضبطّإلى،ّأيّمنّالمتلقين،ّأماّالثانيّفيذه ّاإلقليميداخلّالنطاقّخدمةّ

شبكةّبحيثّيصبحّحكماّبينهمّلمنحّالمانحّفيّقمةّالمنّوجودّّقاالانطمتعددين،ّالمتلقينّال

 (1)تجاوزات.ال

 ضمانالب تزاماالل 5-

ّ ّقام ّالإذا ّالمتلقيّبالمانحّبتزويد ّأوّعينّله ّالبضاعة ّفإنّمسؤوليتهّالجهة مزودة

ّفيّالب ّخطأ ّكل ّمع ّتثور ّالضمان ّأو ّفيّحالتصميم ّمسؤوليته ّتثور ّقـد ّكما ةّالتصنيع،

رقابةّعليهّبحيثّيرجعّالتزامهّبالعامةّللشبكةّمعّغيابّالجودةّالمتلقيّبمستوىّالّلخالإ

مباشرةّّاألخيرّإلىمانـع،ّأوّيرجعّالمانحّاختصامّاللقيّمعّجوازّمتالمستهلكّعادةّعلىّال

مانحّقائمةّالتعدّمسؤوليةّّالحوأل،ّوفيّجميعّالألولقانونيةّالشخصيةّالفيماّلوّانقضتّ

ّكانّ ّلوّّاألخيرمتلقيّغيـرّظاهرّأوّمحدد،ّبحيثّيظهرّاللّبينهّوبينّالستقاالكلما كما

ّمانح.الكانّمفوضاّعنّ

 

 متلقيالطرف التزامات وحقوق ال: اثاني

 ثمنالبأداء  تزاماالل 1/ 

ماديّلحزمةّالمقابلّالبدفعّّتزامااللمتلقيّهوّالذيّيقعّعلىّعاتقّالرئيسيّالداءّاأل

ّالاتّتزاماالل ّيقوم ّفاالتي ّبأدائها، ّألمانح ّالداء تزامّلمقابلّالالّيحقيقالّتزامااللماديّهو

ّبال ّالّواالسمّالعالمةّالترخيصّباستعمالمانح ّحق ّونقل ّالتجاري ّوتوريدّالمعرفة فنية

ّبضائعّال

ّالثمنّبنصي ّمنّا ّرباحّالتيّألوالمنتجاتّوتحديد ّيجعلّمقدارّماّاليحققها متلقيّسنويا

ّ(2)محققة.الرباحّألحس ّقيمةّاّألخريؤديهّللمانحّيختلفّمنّعامّ

ّ

ّ
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 سريةالمحافظة على الب تزاماالل 2/

ّال ّأوصاف ّمن ّالسرية ّالمعرفة ّالفنية ّينقلها ّالتي ّيلتزمّالّإلىمانح ّولهذا متلقي،

ليقومّبإفشاءّأسرارها،ّفلوّّإليهمانحّلمّينقلهاّالمحافظةّعلىّسريتها،ّفالباستمرارّّاألخير

ّ ّجائزا ّذلك ّالكان ّالنتهتّسرية ّالمعرفة ّبمجرد ّالفنية ّبها ّمتلقألبوح ّتمكنّيول ّوما ،

 (1).لآلخرينمانحّمنّنقلهاّال

 نهائيالمستهلك الضمان في مواجهة الب تزاماالل 3/

ّالصلّأنّتتضمنّعقودّأل ّبينّالبيع نهائيّبيانّيحددّالمستهلكّالمتلقيّوالمبرمة

متلقينّالمانحّوسائرّالرجوعّعلىّالمستهلكّالضامنةّلمنتج،ّبحيثّيتعينّعلىّالجهاتّال

ّالمحددينّفيّذلكّال ّنسبيةّالشرطّالأنّمعّفرضّغيابّذلكّّإالبيان، تعاقديّفإنّقاعدة

ّمستهلك.الوحيدّفيّوجهّالضامنّالمتلقيّهوّالعقودّستجعلّمنّال

 مانح وأعضاء شبكتهالبعدم منافسة  تزاماالل 4/

ّ ّهذا ّّتزاماالليتجسد ّتقيد ّالفي ّبشرط ّالممنوح ّإمدادّاإلقليميقصر ّعن ّفيمتنع ،

محددةّله،ّعلىّاعتبارّأنّذلكّقدّيمسّحقوقّممنوحينّالجغرافيةّالمنطقةّالنشاطهّخارجّ

بيعّمنتجاتّمنافسةّالبعدمّأعضاءّفيّشبكةّفرنشيزّالمانحّكماّيتجسدّذلكّأيضاّآخرينّ

ّمانح.المحددةّمنّطرفّالمنتجاتّالبّتزامااللفرنشيز،ّأيّالللمنتجاتّموضوعّعقدّ

ّ

ّ

 تجاريال متيازاإلعقد  انقضاء: نياثالفرع ال

 تجاري بحلول أجلهال متيازاإلنتهاء عقد ا 1- 

ّ ّعقود ّعادة ّوبالتبرم ّمحددة ّلمدة ّالتالفرنشيز ّوبحلول ّفإنه ّّالجاالي عقدّالينتهي

يستطيعّّالساسّألضمني،ّوعلىّهذاّاالتجديدّالمبرمّبصفةّتلقائية،ّإذاّلمّيتضمنّشرطّال

ّ ّالعالباستمرارّّاألخرّإلزامّطرافاألأحد ّرخصّالبّوإلزامهمقاتّبينهما ّما تعويضّإذا

ّّالعقدّالضمني،ّفإنّالتجديدّالفرنشيزّشرطّال،ّعلىّأنهّإذاّماّتضمنّعقدّقةالعالاستمرارّ
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ّ ّعدم ّعند ّالينتهيّبحلولّأجله ّاللجوء ّوباإلشعارىّهذا ّالتال، ّمنّاليّفإن ممنوحّيستفيد

ّ(1)ذيّيصبحّملزمّللمرخص.الضمنيّالتجديدّالشرطّ

 تجاريال متيازاإلفسخ عقد  2*

متعاقديـنّعلىّالات،ّويترت ّعليهّعودةّتزامااللّانقضاءفسخّسب ّمنّأسبابّالف

ماّكانتّعليهّقبلّّإلىّالحالصل،ّإعادةّألفسخّكماّهوّاالتعاقد،ّوأثرّالماّكاناّعليهّقبلّ

ّال ّيسترد ّبحيث ّالتعاقد ّوالبائع ّالمبيع ّالمشتري ّذلكّالثمن ّعلى ّيرد ّأنه ّغير ّدفعه ذي

تزاماتّمتجددة،ّذلكّأنّفسخّالتيّمنّشأنهاّإنشاءّالمستمرةّالنسبةّللعقودّالاستثناءّهامّب

تيّلمّتنفد،ّهذاّوقدّالاتّتزاماالليرت ّأثراّرجعياّويقتصرّأثـرهّعلىّمستقبلّّالعقودّال

ّعقدّالحددّفيّ ّأخلّالحقّبالللمنوحّلهّالحاالتّالتيّيكونّفيها ّإذا فسخ،ّويمكنّتحديدها

ّوال ّعن ّامانح ّمدىّهذا ّلكن ّجسيمة، ّبصورة ّالجباته ّمنّالخطأ ّإما ّتحديده ّيمكن جسيم

جسيـمّعنّالّاإلخاللتيّتعتبـرّبمثابةّالّتاالحالعقدّالعقدّنفسه،ّبحيثّيدرجّفيّالّلخال

ّتزاماالل ّيدرجّمثلّهذه ّلم ّوإذا ّيمكنّتاالحالات، ّفإنه ّال، ّعدمّالمبادئّالّإلىعودة عامة

ّ ّالدفـع ّأو ّاعائـداتّللمانـح، ّألإفشاء ّقبل ّمن ّالسرار ّأو ّلـه اتّتزامااللبّاإلخاللممنوح

 (2)تعاقدية.ال

 هالأو تصفية أمو اإلطرافنتهاء بوفاة أحد اال 3*

ّ ّالّمتيازاإلإنّعقد تجاريّينتهيّالّمتيازاإلتجاريّذوّطابعّشخصيّأيّأنّعقد

ّفيّّالممنوحّله،ّومنّثمّالبوفاةّ مانحّوذلكّالبعدّموافقةّّإالعقدّاليملكّورثتهّأنّيحلوا

ّ ّآخر ّجان  ّومن ّبينهم، ّيجمع ّجديد ّعقد ّعلى ّّالبناءا ّاليملك ّبتنفيذّالّإلزاممانح ورثة

مستغلةّأوّمحلهّالشركةّالةّتصفيةّالعقدّفيّحالمبرمّمورثهمّكماّينقضيّالعقدّالشروطّ

كونّعقدّشرطّأنّتالذيّقامّبتصفيةّمشروعهّأنّيطل ّإنهاءّالتجاري،ّويكونّللمستغلّال

قضائيةّوفيّالتصفيةّالةّالمرّيختلفّفيّحألنية،ّوااليكونّسيءّّالتصفيةّرضائية،ّوأنّال

 (3).اإلفالسةّالح

 

ّ
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 خــــــــــــاتــــــمة

على وجه الخصوص الشركات التكنولوجيا في نظر مالكها و  يمكن التأكيد أن  
، في حل المشكالت القومية المحلية عابرة القومية ليست إطالقا قوة الزمة للمساعدة

يستخدم وفق حاجات اإلنتاج عن عنصر تجاري يرتبط بالتسويق و  بل هي عبارة
على  هذا إن دل  ات بهدف الربح في نهاية المطاف و الدولي الذي تديره هذه الشرك

عدة  إثارةنه أعلى تعارض وجهة نظر المتعاقدين والذي من ششيء إنما يدل 
والخطر ، ولةصعوبات بالنسبة للمرخص له مثال من حيث طبيعة التكنولوجيا المنق

فيجب  ،هذا ما يطلق عليه التقادم التكنولوجينقل تكنولوجيا قديمة و  يكمن في إمكانية
أن و ن يكون على علم تام بمدى حاجياته االقتصادية أعلى المرخص له قبل التعاقد 

 ،يتوفر لديه الكم الكافي من المعلومات يتيح له التعرف على مدى حاجياته التقنية
هذا الذي يكون في الغالب مرتفع جدا و كما يواجه عائق مرتبط بثمن نقل التكنولوجيا 

 راجع لعدة عوامل .
ن الحصول على تكنولوجيا شاملة انطالقا من عقد إمن الناحية العملية فو 

الترخيص يفرض على المخترع عدة التزامات حيث أن نقل المعلومات التقنية 
فغاية ما يبحث عنه  ،قع غير كافية للتنمية الصناعيةالمتصلة بالبراءة هي في الوا

المعارف الالزمة لوضع وحدة اإلنتاج قيد المرخص له الحصول على التقنيات و 
 العمل ليأتي بعد ذلك حق االستثمار بمثابة استكمال الستقالله التكنولوجي .

امة على غلب األحيان بحقوق هأ المرخص يحتفظ في  ن  إذلك ف باإلضافة إلى
تعسفية وهي على المرخص له شروط تعتر مقيدة و يفرض لمعارف الفنية السرية و ا

هذا ما تضمنته اتفاقية تريبس ة بصفة عامة في معظم التشريعات و شروط تعتبر ملغا
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من حق الدول األعضاء اتخاذ التدابير الالزمة لمنع  إذ 1فقرة  04أيضا في المادة 
 . مراقبتها على المنافسة أوالممارسات التعاقدية ذات األثر السلبي 
هذا راجع لكون عدام الخبرة لدى الطاقم المحلي و إضافة إلى ذلك نواجه مشكل ان

 شعوب الدول النامية غير قادرة على استيعاب التكنولوجيا المنقولة فورا مما يؤدي إلى
تكنولوجي من جانب المرخص يقابله قلة خبرة أو انعدام دراية ظهور نفوذ اقتصادي و 

ى المرخص له مما يجعل عقد ترخيص براءة االختراع غير كافي لتحقيق األهداف لد
االقتصادية للبلد النامي لذلك يجب تعديل هذه الطريقة بإضافة شروط يتواكب 

وبهذا يتمكن الطرف الضعيف من  بموجبها ترخيص البراءة مع نقل القدرة التقنية
من الحصول دائما على مساعدة الحصول على استقالله التكنولوجي لكن البد له 

تقنية تتمثل في تأهيل وتدريب الطاقم المحلي على إدارة واستعمال التقنيات المرخص 
 بها .

خاصة في بعض المؤسسات الخاصة داخل البنية العلمية و ن إذلك ف إضافة إلى
ن الصناعة في أحيث  ،الدول النامية ال تسمح بالحصول على تكنولوجيا متطورة

ن إكية ذات التقنيات الضئيلة لذلك فالمنتجات االستهال إاللبلدان ال تنتج بعض هذه ا
ذلك بالحصول على و  ،البلدان النامية تطمح إلى الحصول على قدرة تكنولوجية ذاتية

ن عمليات نقل التكنولوجيا إبالتالي فو تكنولوجيا مستقلة تستطيع التعامل معها بنفسها 
 ،الوسائل الموجودة لكي تواكب التطور الحديثو  طلب بصفة أولية تطوير األساليبتت

باإلضافة إلى إنشاء المصانع وا عادة إنشاء المصانع وا عادة تأهيل وتدريب اإلطارات 
 .العليا
القواعد النصوص و  تأتي بعد ذلك النواحي القانونية ليصبح مجرد إعمالو 

تق المشرعين يقع على عاكافي للتطبيق على هذه العمليات و القانونية العامة غير 
الصيغ القانونية التي تتالءم مع هذه اصة الجزائري عبء إيجاد النصوص و وخ
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أيضا إيجاد الحلول لكل ما يتفرع عن هذه العمليات والتطور الذي يحيط بها و 
 العمليات من صعوبات .     

عرفة ولدى دراستي لعقد االمتياز التجاري، وجدت أن مضمون العقد هو الم
 يجعل عقد االمتياز التجاري وسيلة مثالية لنقل التكنولوجيا، كما أن   هو ماالفنية، و 

ن كان بعض أنواعه كعقد فرنشيز  هذا العقد يؤدي إلى تنمية اقتصادية هامة، وا 
التصنيع يعد وسيلة مثلى لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، مقارنة بباقي أنواعه، إال 

أو الخدمات تساهم في نقل المعرفة الفنية األنواع األخرى كفرنشيز التوزيع  أن  
العملية في التوزيع، واألنظمة المثلى إلدارة المشاريع وتسييرها وهو ما يمثل دارية و اإل

 التجارية.و  االقتصاديةنجاحا للمشاريع، إضافة إلى أهميتها 
التي تشكل طراف، فحقوق المانح و وما يميز هذا العقد هو حقوق وواجبات األ

المعرفة الفنية،  على الممنوح له تتمثل بدفع مقابل االنتفاع بالعالمة التجاريةالتزاما 
االمتثال ألوامر المانح من خالل اإلعالن عن بالخضوع و  الخاصة بالمانح وااللتزام

االلتزام بالتعاون للدفاع عن و  السماح للمانح بتقديم تحسينات التي تطرأ،يته و استقالل
لك عدم تسويق منتجات منافسة، وضرورة المحافظة على حقوق الملكية الفكرية وكذ

 جودة المنتوج.
أما حقوق الممنوح له والتي تعد التزاما على المانح، فتتمثل في االلتزام باإلعالم 

ونقل المعرفة الفنية، وكذلك  ،يةفي الفترة السابقة للتعاقد، وااللتزام بنقل المساعدة التقن
 وبالتموين ألحصري وبضرورة الضمان.االلتزام بنقل التحسينات، 

على الرغم من األهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا العقد، وطائفة عقود نقل 
التكنولوجيا عموما، إال أنها الزالت تعد من قبيل العقود غير المسماة، والتي لم 
تحظى باهتمام المشرع من خالل قانون خاص ينظمها، مما يستدعي تدخل المشرع 

 للوطن. االقتصاديةه الطائفة من العقود، وتكييفها خدمة للمصالح لتنظيم هذ
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 المذكرة مــلخص

يعد كل من عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع و عقد 

القانونية المستعملة في  الآليات أهمالامتياز التجاري من 

و الاستثمار حيث يشكلان إحدى مجال نقل التكنولوجيا 

اهتمامات القانون المعاصر نتيجة لموقعهما في المجال 

و تعد هذه الدراسة محاولة لتحديد  الاقتصادي.القانوني و 

و ذلك من خلال  الآليتينو معرفة الطبيعة القانونية لهاتين 

عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع ضمن  إلىالتطرق 

هذا العقد و شروطه  أهميةجيا ببيان مجال نقل التكنولو

الشكلية و الموضوعية و كذا الشروط اللازمة لتنفيذه من 

اجل تمكين المرخص له من الاستغلال الصناعي و 

الضمان من المخاطر المحتملة . ثم التطرق الى عقد 

قانونية مستعملة في مجال نقل  كآليةالامتياز التجاري 

 بأنواعه بدءا ته القانونية التكنولوجيا عن طريق بيان طبيع

 و مراحل تكوينه من مفاوضات و مرحلة عقدية أركانه، 

مرورا بمرحلة تنفيذ هذا العقد عن طريق بيان التزامات 

الطرف المانح و الطرف المتلقي وصولا إلى طرق 

     انقضاءه 
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