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 ضمانات حماية المرخص له في عقود االمتياز
 د. محمد محمد سادات

 االمارت العربية المتحدة -جامعة الشارقة –كلية القانون 
 مقدمة:

لقد أدى التقدم الهائل في األنشطة االقتصادية إلى  تطى ا الامىاا   
المقديىة التىي لىم تمىد اقصى ا  لعى  المقى د التقعيديىة الاغىاا  أ   يا ىا اىى  
المق د  يىا الاغىاا  الاول فىةق فقىد تطى ا  الم قىا  التماقديىة تتى   ىدأ  

قىد تظها أنااط  اغىايا  دديىد  اى  المقى د تنشىو اى  تاارىم أر ىا اى  ل
ىىىا لقىىىدي ا دديىىىد ا لىىىم يمتىىىد لعيىىى  ال قىىى  أ  تتنا لىىى   ليظهىىىا فىىىي النهايىىىة نظاا 
التشىىىايما   ىىىالتنظيما فاىىى  النظىىىام المقىىىدق الامتاىىىد لعىىى  لقىىىد  اتىىىد إلىىى  
نظام لقدق اارم تتتدد أاران  ا  أر ا ا  لقدق  دأ  لق د اغىتتد ة 

 تظها لا ار ة الاغياا  االقتصادية الاتط ا   الاتتا مةا 
ر ىىىا المقىىى د التدي ىىىة أ ايىىىةق التىىىي  ىىىدأ انتشىىىاا ا انىىى  النصىىى   اىىى  أ

ال اني ا  القىا  المشىاي ق لتغطى  امظىم األنشىطة  القطالىا  التىي تى فا 
لع ىىاد تاداتىى  غىى اس األغاغىىية أ  الرااليىىةق  ىى  لقىىد االاتيىىا ا فقىىد أصىى   

دىىى س ا اىىى  التيىىىا  الي ايىىىة لامظىىىم الاغىىىتهعري  فىىىي   مقىىى د االاتيىىىا الماىىىل 
د لق إ  تىىم االلتاىاد لعىى   لىىم النظىام ر غىىيعة لااااغىىة األلاىىال أ عىم الىى

 األنشىىىطة الافتع ىىىةق  تىىىم اغىىىتغ ل  رنليىىىة لتتقيىىىي نىىى   اىىى  الترااىىىل  ىىىي  
الاشىىىا لا  الافتع ىىىة   غىىىيعة لغىىى   أغىىى اي دديىىىد   اغىىىتغ ل ا ارانىىىا  

 ا(1)االقتصادية له ه األغ اي
ق   ىى  اصىىطع  تىىديل فىىي ال قىى  القىىان ني الما ىىي  اىىول    االاتيىىا 

 

، لقىىد االلتىى ام التدىىااق، ادعىىة القىىان    االقتصىىاد، رعيىىة التقىى يق د. علىىق قاسىى  -( 1)
 ا504ق ص 6891، 45داامة القا ا ، المدد 
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ر يىىا ا فىىي ال قىى  األدن ىىيق   ىى  يا ىىل  صىى ا  ا غىىطةق نقىىل أتىىد األشىىفاص 
تققى   –امافىة فنيىة  ل اىة تداايىة  –اا ياعر  ا  تقى ي اعريىة فرايىة 

لىىىى  شىىىىها  فىىىىي األنشىىىىطة  االغىىىىت اااا  الفاصىىىىة  ىىىى ق إلىىىى  شىىىىفص أفىىىىا 
 غىىىت اد  ااىىىا تققىىى  الاشىىىا   األ ل اىىى  الغىىىتفدااها فىىىي نشىىىاط ااا ىىىل ل

 شها ا 
يقى م صىاتم اشىا   اقتصىادق نىاد       االاتيىا فا  ف ل نظام 

ق  الغىىاال لصىىاتم اشىىا   االاتيىىا شىىها ق   ىى  اىىا يطعىىي لعيىى  صىىاتم 
أفىىىاق   ىىى  الاىىىافنص لىىى ق  ينتىىىا  أ  ت  يىىىم غىىىعمة أ  تقىىىديم فداىىىة تتىىى  

، راىىا يعتىى م االاتيىىا لصىىاتم  الم اىىة التداايىىة أ  االغىىم التدىىااق الاايىى 
األفيىىىا  نقىىىل الامافىىىة ال نيىىىة الغىىىاية التىىىي يغىىىتو ا  هىىىا اىىى  طىىىاي تشىىىغيل 
 ا اصىى ا  لعانىىتي   يا ىىاق  تقىىديم الاغىىالد   التىىدايم لعاىىافص لىى ، فىىي 

 االاتيىا اقا ل الت ام األفيا  دفم اقا ل يتم االت اي لعي ا   ايىة صىاتم 
الىىىدف ل إلىىى  أغىىى اي دديىىىد  اىىى  اىىى  إت ىىىا   لىىىم النظىىىام  ىىى  أنىىى  يغىىىتطيم 

فىى ل أصىىتام الاشىىا لا  الىى ي  يىىافص لهىىمق  اىى   ىىمق تتقيىىي غىىامة 
ىىىا  اغىىت ااا أاىى ال  نشىىىاس  تىىدا  دديىىد  فىىىي  أر ىىاق  د   أ  يرىى   اع ا 

 ا(1)أغ اي دديد 
اىى  االتتاىىاس  اظعىىة ا غغىىة  االاتيىىا   النغىى ة لعاىىافنص لىى ق يا رنىى  

أ  يقىى م  منىىاس صىىا  أاىى ال  أ  انظاىىة تنىىا  لىى   دىى د اغىىتهعري  د  
امظىم األشىفاص الاق عىي  لعى  إنشىاس  ي نىلق إ  (2)لدف ل أغ اي دديىد 

 

(1) -  "… The franchise system benefits both individual franchisees 
and the franschise as a whole….". MEANEY (J. A.), How to buy a 
franchise, First ed., Sphinx publishing, Illinois, 2004, p.9. 

التدىااق، ادعىة ، أ م الاشىر   التىي ي ادههىا لقىد االاتيىا  د. محمود أحمد الكندري -( 2)
 ا89ق ص 5000، ديغا ا 55التق ي، داامة الر ي ، المدد الاا م، س
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 ا دىىىى د   ال مىىىىلق ألنهىىىىم ااتيىىىىا اغىىىىت اااا  دديىىىىد ق االشىىىىتاام فىىىىي شىىىى رة 
 دس النشىاط أ  الاشىا   اى  المىدم  ا نىافة  ا  أقل فط ا  أن  يشما  

  تىىى  عهم  نشىىىاس لاىىىل نىىىاد إلىىى  أ  الر يىىىاي  يىىىدار   أ  ف ىىىااتهم قىىىد ال 
  الاىال فىي  الدهىد راىا أ   نىام رفىاي   يىا اغىتمدي  لقنىاس ال قى 

  ال ملا اتال اا    إلاد  افتاا 
 لهىىى اق فىىىي  نظىىىام االاتيىىىا  يتقىىىي انىىىافم ت ادليىىىة لعاىىىافص لهىىىم اىىى  

تتايىى  شىى رة االاتيىىا  صىىاتم االاتيىىا  اىى  دانىىم أفىىا  تيىىل دانىىمق   
يقىىى م لعىىى  أغىىىاس اىىى  الاصىىىال  الاشىىىتارة  ونهىىىا أشىىى    ادتاىىىم تمىىىا ني 

يداىىم  ىىي  صىىاتم االاتيىىا   رىىل اىى  تىىم التىىافيص لىى   اغىىتفدام تقىى ي 
االاتيىىىىا ق فداىىىىيمهم يشىىىىتار   فىىىىي إدىىىىااسا  التشىىىىغيل  الدلايىىىىة  امىىىىاييا 
الد د ق   ى  اىا دمىل ال قى  يصى    تعىم الشى رة  ونهىا  ا  ط يمىة  قائيىة 

عىىىدف ل لعادا فىىىة  ااااغىىىة  أ  تعىىىم الصىىى ة  ىىىي التىىىي دفمىىى  الر يىىىاي  ل
 ا(1)ألاال االاتيا 

تىىى را أنشىىىطة االاتيىىىا  فىىىي  أ ل اىىىا يت ىىىادا إلىىى  الىىى     ىىى    لنىىىداا ك
اطىىىالم ال د ىىىا  الغىىىايمة التىىىي تتاىىىي الم اىىىا  التداايىىىة الشىىىهيا  ا ىىىل 
رنتىىاري   يتىى ا  ىى   اارد نالىىد،  يىىد أنىى   ىىالا م اىى  تدا ىىة نظىىام االاتيىىا  

انتشاا ا فىي رىل األنشىطة  الادىاال ق  انهىا  في  ال اقم الماعي يشيا إل 
الادىىاال  الصىىىتية  الفىىداا  التمعيايىىىة  فىىداا  االتصىىىاال   الفىىىداا  
ال يئيىىىىة  األنشىىىىطة التداايىىىىة راتىىىىادا الا  ىىىىس   يىىىىم الاىىىىور ال   تصىىىىنيم 

 الغيااا ق ال نادي  ال راال  الغياتية،   يا اا
شىىىطة الاتعيىىىة  إ   يداىىىم نظىىىام االاتيىىىا   ىىىي  األنشىىىطة الد ليىىىة  األن

 اى  لاد  اا تفتاا الشارا  الر اى د لية النشىاط ل غىت ااا، لاىا يتققى 

 

(1) - MEANEY (J. A.), op. cit., p.1. 
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ايىى   تتا ىىل فىىي تارىىي   ىى ه الشىىارا  اىى  اغىىت ااا اأس الاىىال اىىم تدنىىم 
افىىىاطا  ىىى ا االغىىىت ااا،   لىىىم لىىى  طايىىىي إقااىىىة نىىى   اىىى  تقغىىىيم الماىىىل 

نيىة التدي ىة التدااق الد لي  ىي  شىارا  تنىطعم  اهاىة إنتىا  الامافىة ال 
 أفىىىاى تتفصىىىص فىىىي اغىىىتغ لهاا  دافعي ىىىاق قىىىد  اد  التادىىىة لهىىى ا المقىىىد 
لتم ئىىة  تاريىى  اأس الاىىال الىى طني لا ادهىىة الترىىت   المالايىىة فىىي اس س 
األاىى الق األاىىا الىى ق دفىىم إلىى  الت ايىىد الاطىىاد نتىى  التمااىىل  اقتنىى   ىى ا 

يىىىاد  تدىىىم المقىىىد، لاىىىا يتيتىىى   ىىى ا المقىىىد لصىىىاتم االاتيىىىا  اىىى  فاصىىىة   
ىا لعاشىا    نشاط  د   أ  يتر د أية ترالي ، أل  الاافنص لى  يمت ىا االر 

 ا(1)ال ق يدياه
 ينغىىىم إلىىى  ال اليىىىا  الاتتىىىد  أنهىىىا رانىىى  اهىىىد نشىىىو  نظىىىام االاتيىىىا  

لىىىام  610تيىىىل يارىىى  إادىىىا  ظهىىى ا نظىىىام االاتيىىىا  إلىىىي اىىىا ي يىىىد لىىى  
 ى ا الاصىطع  أل ل اىا ق لنىداا  6940تيناا اغتفدم ايى ام غىندا لىام 

  ا  تق ي ت  يم رلة الفياطة التي افتالها إل   مض الا  لي ا 
االاتيىىىا  اىىىم افتىىىاا  الغىىىيااا ق ف ىىىي  قىىى    مىىىد  لىىىمق ظهىىىا نظىىىام 

ق قااىى  شىىارة دنىىاال ا تىى ا   توغىىيس شىى رة 6800ا رىىاق  تقاي  ىىا لىىام 
  لعاىىى  لي  يتاعىىى   اغىىىاهاق   لىىىم لتع يىىىىة الطعىىىم الات ايىىىد لعىىى  الغىىىىيااا 
تيل انتتهم تي تصاق في ت  يم الغيااا  في انطقة دغاافية امينىةا 

ا  انتشىىاا نظىىام االاتيىىا  ا ىىل رىى لمق فىىي   اىىة أغىىااس غىىا ا  فىىي ا د ىىا
 اطالم   ااد د نغ  ق  رنتاري فاايد تشير ق  اارد نالد ا

يادىىم الىى مض تىىاايا انتشىىاا نظىىام االاتيىىا   ا د ىىااه  مىىد التىىام  (2) ك
 

لقد التىافيص التدىااق لال اانتشىاي ل  فق ىا ألترىام اشىا   ، د. حمدي محمود بارود -( 1)
ا نغىىانيةق ، ادعىىة الداامىىة ا غىى اية، غعغىىعة الدااغىىا  ال عغىىطيني قىىان   التدىىاا 

 ا965ق ص 5009الادعد الغادس لشاق المدد ال اني، ي ني  
(2) - SHERMAN (A. J), Franchising & licensing : Two powerful 
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ق تيىىىل تطع ىىى  تعىىىم الااتعىىىة ظهىىى ا  نيىىىة 6840المالايىىىةق  تقاي  ىىىا لىىىام  
الفداىىىىىة تتتيىىىىىة  فىىىىىداا  دديىىىىىد ق  انهىىىىىا الاطىىىىىالم  ال نىىىىىادي  اتطىىىىىا  

  يا ىىىىاا  اىىىىم التطىىىى ا الهائىىىىل  االنتشىىىىاا الاتغىىىىاا  لىىىى لم النظىىىىامق  ىىىىدأ  
ا  اىىم  لىىم، فعىىم ل اتيىىا إلىى  إيدىىاد تمايىى  دقيىىي  6810الىىدل ا  لىىام 

قىان   يىنظم االاتيىا ق تتى  غىن   اليىة رالي  انيىا  6890ي دد تت  لىام 
 California Franchise Investments"أ ل قان   ينظا      قان  

Law" 6899ديغىىىىىىا ا  56ا  فىىىىىىي نهايىىىىىىة الغىىىىىى مينيا ق   التتديىىىىىىد فىىىىىىي 
الئتىىىىىىة تىىىىىنظم لقىىىىىىد  FTCأصىىىىىدا  لدنىىىىىة التدىىىىىىاا  ال يدااليىىىىىة األاايريىىىىىة 

 االاتيا ا
 فىىي فانغىىاق   غىى م الندىىال الىى ق تققىى  نظىىام االاتيىىا  فىىي ال اليىىا  

فىىي انتهىىا   6890الاتتىىد  األاايريىىة  ىىدأ  الشىىارا  ال انغىىية انىى  لىىام 
يا  لت غيم أنشطتها  نشا ل ااتهىا التداايىةق  ا   ظىل انتشىااه نظام االات

ا ف ي   ا المام  أنشو االتتىاد ال انغىي ل اتيىا  6896اتد د ا تت  لام 
الىىىى ق غىىىىم  إلىىىى   نىىىىم إطىىىىاا قىىىىان ني اتىىىىدد لمقىىىى د االاتيىىىىا   تشىىىىديم 
ا لى لم فقىىد غىى   الشىارا   األفىىااد لعى  االنفىىااط فىي  لىىم النظىاما  تىىدليا 

 le code deتقنين ىىىىا لعغىىىىع م  6895ل انغىىىىي لىىىىام االتتىىىىاد ا
déontologie  يا ل أغاغ ا لعااااغىا  الديىد   تغى  النيىة اى  ااااغىي

االاتيىىا ق   ىى  يمىىد النىى ا  لتقنىىي  الغىىع م الىى ق أصىىداه االتتىىاد األ ا  ىىي 
 ل اتيا  في  ا  الماما

 ا  ا رىىا  تقنىىي  الغىىع م ال انغىىي قىىد صىىدا اىى  غىىعطة  يىىا تشىىايمية 
                                                                                                                                   

ways to grow your business in any economy, 3rd ed., American 
management association, 2004, p. 60; RISH (J. R.), The 
unofficial guide to opening a franchise, Wiley publishing, Inc., 
2007, p.5; MEANEY (J. A.), op. cit., p.10 - 11. 
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مق فهىى  اغتاشىىادق  يىىا اعىى مق فىىي  الاشىىا  ال انغىىي قىىد تىىدفل فىىي  اىى   ىى
الفىىىىاص  تطىىىى يا  6009/98 أصىىىىدا القىىىىان   اقىىىم  6898ديغىىىا ا  96

صىىىىىىى ل  يئتهىىىىىىىا االقتصىىىىىىىادية  القان نيىىىىىىىة  األلاىىىىىىىال التداايىىىىىىىة  الاهنيىىىىىىىة  ا 
ق  قىد تنىا ل  ى ا القىان    ىالتنظيم االلتى ام (1)لDoubin"  Loi االدتااليىة 

يل م الاىافنص لى  الاتتاىل  رافىة الامع اىا  التىي تغىا  ق ل التماقىدق  ى
 ل   اتفا  قااا االنناام لش رة االاتيا  ا  لدا ا

الىى ق تتنىىا ل اغىىولة  Doubin  ل نىىم الاىىاد  األ لىى  اىى  قىىان  
االلت ام  ا ل م ق ل التماقدق ا نم التن ي ق فقد أصىدا الاشىا  الااغى م 

الىى ق تىىدد ال يانىىا  التىىي يدىىم لعىى  صىىاتم االاتيىىا   (2)999/86اقىىم 
ا فصىىال لنهىىا لعاىىافنص لىى  ق ىىل إتاىىام المقىىدا رىى لم فقىىد أصىىدا الاشىىا  

ينظم ا  ف لى  إاىداد الاغىتهعري   ى مض  6886ف اايا  56ااغ ا ا في 
 ا(3)الامع اا  في قطا  االاتيا 

 ا  ىىىي  انتقىىىاال  اىىى  فانغىىىا ريتىىىدى الىىىد ل األ ا  يىىىة إلىىى  االتتىىىاد األ
 

(1) -  LOI no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au 
développement des enterprises commerciales et artisanales et à 
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et 
social. Journal offficiel république française n°1 du 2 janvier 1990 
page 9 
(2) -  Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de 
l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative 
au développement des entreprises commerciales et artisanales et 
à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et 
social. JORF n°82 du 6 avril 1991 page 4644. 
(3) -  Arrêté du 21 février 1991 relatif à l'information du 
consommateur dans le secteur de la franchise. JORF n°52 du 1 
mars 1991 page 2963. 
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 وراع ق يتن  ا تاام الداالة األ ا  ية  مقد االاتيا   مىد انتشىاا الماىل 
 ىىى  فىىىي المديىىىد اىىى  الىىىد ل األ ا  يىىىةق   ىىى  اىىىا يتدعىىى  اىىى  إنشىىىاس االتتىىىاد 

ق الىىىى ق  ىىىىد  اىىىى  نشىىىىوت  إلىىىى  6895لىىىىام  EFF(1)األ ا  ىىىىي ل اتيىىىىا  
يهىىا تتديىىد   صىى  امنىى   رليىىا  نظىىام االاتيىىا ،  التىىي  ال ىىا اىىا يشىىاا إل

 اغىىىم لتنغىىىيي ألاىىىال االاتيىىىا لق  رىىى لم تتديىىىد الامىىىاييا األف قيىىىة التىىىي 
تاتر  لعيها الم قة  ي  أطاا  االاتيا ، غ اس في الااتعة ق ل التماقديىة 
أم  مىىىىىد التماقديىىىىىةق  رىىىىى لم تم يىىىىى   تاايىىىىىة التقىىىىى ي الاتات ىىىىىة لعىىىىى  لقىىىىىد 

  ال طنيىة االاتيا  ا  ف ل التنغيي  ي  الا غغا  األ ا  يىة،  الغىعطا
 الريانىىىا  الد ليىىىة األفىىىاى التىىىي يارىىى  أ  تىىى  ا ألاالهىىىا التشىىىايمية لعىىى  
لق د االاتيا ق  ت تيد الق الد  األترىام الاط قىة لعى  لقى د االاتيىا  اى  

 ف ل ت ني ا ق  داالي  اشتام لعد ل األلناسا
 في إطاا غىمي االتتىاد األ ا  ىي لتتقيىي أ دافى ق فقىد أصىدا تقنىي  

 6895لىام  Code of Ethics for Franchisingاتيىا  الغىع م ل 
 مد صد ا تقني  الغع م ال انغىيق تيىل التاىد لعى   لىم األفيىا  صى ة 

 ائيغيةق  لرن  تاي  لن  في ر ن  أر ا ت صي  ا 
 يشىىىىتال تقنىىىىي  الغىىىىع م األ ا  ىىىىي لعىىىى  دي ادىىىىة تتنىىىىا  التمايىىىى  

ق  ىىم 6895لىىام   االتتىىاد األ ا  ىىي ل اتيىىا   أنىى  انظاىىة ا تيىىة توغغىى 
يتطىىاي إلىى  أ ىىدا  االتتىىادق  ىىم شىىا ط المنىى يةق  ىىم النصىى ص الاتمعقىىة 

 

(1) The European Franchise Federation 
  ي انظاة  يىا ا تيىة اغىتقعة تا ىل دايىم اتتىادا  االاتيىا  فىي الىد ل األلنىاس  هىا      

اتتاد ل اتيا  في افتعى  الىد ل األ ا  يىة تيىل تنىم االتتىادا  الا دى د   68 تنم تالي ا 
   اتيىىىىاق  تشىىىىيمق  الىىىىىدنااامق  فنعنىىىىداق  فانغىىىىاق  ألاانيىىىىىافىىىىي الناغىىىىاق   عديرىىىىاق   ايطانيىىىىىاق  را 

   الي نىىىىا ق  الادىىىىاق  ايطاليىىىىاق    لنىىىىداق    لنىىىىداق  ال اتغىىىىالق   غىىىىع فينياق  الغىىىى يد ق  غ يغىىىىاا
  تارياا  يقم اقا ا في  عديراا
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 تنظىىيم االاتيىىا ق  انهىىا تمايىى  االاتيىىا ق  المديىىد اىى  الا ىىاد  الت ديهيىىة 
 ا(1)التي تنظم الم قة  ي  صاتم االاتيا   الاافنص ل 

ىا لعى  االتتىاد  األ ا  ىي  ام ت ايد اال تاام  مق د االاتيا  رىا  لعىي ل اا 
أ  يتدفل لينم ت ديها لعد ل األلناس في االتتاد لينظم  لم النى   اى  

 (2)5099/99المق دق تيل أصىدا  الاىا  االتتىاد األ ا  ىي الت ديى  اقىم 
الىى ق يىىنظم أترىىام لقىىد االاتيىىا   يرىى    ا ا ىىة ت ديه ىىا تغتاشىىد  ىى  الىىد ل 

 لند إلداد ق انينها الدافعية الاتمعقة  مقد االاتيا ا
 أهمية موضوع الدراسة: -

ت ىىىا  أ ايىىىة افتيىىىاا ا نىىى   الدااغىىىة فىىىي أننىىىا غىىىنتا ل اىىى  ف لىىى  
تتقيىي فائىدتي ، أتىىد اا لاعيىة  األفىاى لعايىىة  قان نيىةا فال ائىد  الماعيىىة 
تتا ل في اات اط   امااعة تماقدية أص ت   اقم ا ال يارى  تدا عى   إ  إ  

الا دىى د  فىىي أغىى اقنا  التىىي  اقمنىىا الما ىىي ي فىىا  ىى لمق فو عىىم الانتدىىا  
تتاىىل ل اىىا  شىىهيا   ا  غىىامة تىىدفل تتىى  اظعىىة االاتيىىا ا   ىى  اىىا 
يىىدل نا إلىىى  تنىىا ل  لىىىم المقىىد الىىى ق أصىىى   اىى  أر ىىىا المقىى د انتشىىىاا ا فىىىي 

 لالانا الما ي في ظل  يام التنظيم التشايمي ل ا
  ري يىة غىمأاىا ال ائىد  المعايىة  القان نيىة فتتتقىي اى  فى ل اناقشىة  

الىى  تاايىىة الاىىافص لىى  فىىي  لمقىىد االاتيىىا  التشىىايما  الافتع ىىة الاتمعقىىة
لقىى د االاتيىىىا  اىىى  فىى ل لىىىد  نىىىاانا  أقاتهىىا  فانىىىتها لعىىى  الطىىىا  

 

ق  رىا  أفىا تمىديل 6895(  اد لع  تقني  الغع م المديد ا  التمدي   ا  صىد اه لىام 1)
 ا5009غا ا دي 4في 

(2)  - Commission regulation (EEC) No 4087/88 of 30 November 
1988 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to 
categories of franchise agreements. This Regulation shall enter 
into force on 1 February 1989. 
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 االق ى في الم قة التماقدية     صاتم االاتيا ا
 لع   لم غى   نتنىا ل دااغىة  ى ا لا نى   اى  فى ل تقغىيا  الى  

 تاهيدق لعتماي   مقد االاتيا الد  ا اتل نغ قها  اطعم 
 ا تل تاهيدق: اا ية لقد االاتيا ا

 ال صل األ ل: فص صية لقد االاتيا ا
 ال صل ال اني: ر اا نشو  لقد االاتيا   انقنا ها

 مبحث تمهيدي:  ماهية عقد االمتياز
 تمهيد وتقسي :

يغىىىم  األفىىىااد الىىى ي  يا  ىىى   فىىىي اغىىىت ااا أاىىى الهم  ال ىىىدس  ااااغىىىة 
دديىىىد ق فىىىي العدىىى س لىىىاد  إلىىى  إ ىىىاام لقىىى د ااتيىىىا   االنفىىىااط فىىىي  أنشىىىطة

شىىىى را  االاتيىىىىا   ىىىىدال اىىىى  إنشىىىىاس ألاىىىىال دديىىىىد ق لاىىىىا تتايىىىى   ىىىى  لقىىىى د 
االاتيا  ا  ااي ا  لد ق  انها: قيام الاافنص ل   شىااس ألاىال  أنشىطة 
اما فىىة لىىدى الاغىىتهعري ق  تىىم تدا تهىىا اغىى ق ا  تققىى  ندىىالق راىىا تماىىل 

غغىىىىا  المااعىىىىة  الاشىىىىتارة فىىىىي شىىىى رة االاتيىىىىا  لعىىىى  تم يىىىى  دايىىىىم الا  
الم اىىىىىىىة التداايىىىىىىىة لعنشىىىىىىىاط  تىىىىىىىدلياهاق اىىىىىىىم تقىىىىىىىديم الدلايىىىىىىىة  التغىىىىىىى يي 

 ا(1)الاغتاا
فنىىىى  لىىىى   لىىىىمق يتىىىى ل  صىىىىاتم االاتيىىىىا  تقىىىىديم التىىىىدايم الاهنىىىىي 
لعمىىااعي   الاغىىىالد  ق ىىىل  ىىىدس الماىىىلق  الىى ق يمىىىد أتىىىد األغىىى ام الائيغىىىية 
ل ىىىدس تشىىىغيل األلاىىىال  تتقيىىىي الندىىىالق   ىىى  اىىىا ال يتىىىدل فىىىي األلاىىىال 

 

لانتدىىا   فىىداا  االاتيىىا  قىىد ترىى   اىى  اتطع ىىا  المقىىد أق تقىىديم التاىى   الدلائيىىة  -( 1)
 تتم د   اقا لق أ  يار  أ  تر    اقا ل يتم النص لعي  صااتة في المقدا

      STEINGOLD (F.S.), Legal guide for starting & running a 
small business, Tenth edition, Nolo, USA, 2008, p. 208. 
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ق راىا يتصىل الاىافنص لى  فىي شى رة االاتيىا  لعى  دليىل يىىنظم (1)الدديىد 
 يغىىىىا  لىىىى   اااق ىىىىة فالعىىىىة لعىىىى  األلاىىىىالق ا ىىىىل ألاىىىىال رافىىىىة اماا تىىىى  

الاتاغىى ة  الا يمىىا   اااق ىىة الافىى    الغىىعميق  يتىىي  صىىاتم االاتيىىا  
فىي  مىىض األتى الق لعاىىافص لىى  شىااس الاىى اد الفىىام  الغىعم التىىي تغىىتفدم 
فىىىىي األلاىىىىالق  يغىىىىىت يد الاىىىىافنص لىىىى  رىىىىى لم اىىىى  ال تىىىى ل  التتغىىىىىينا  

         صىىىىىىىاتم االاتيىىىىىىىا  لتتغىىىىىىىي  الانىىىىىىىتي  التطىىىىىىى اا  التىىىىىىىي يت صىىىىىىىل إليهىىىىىىىا 
أ  الفداىىةق  يغىىا  نظىىام االاتيىىا   الماىىل فىىي انطقىىة دغاافيىىة اتىىدد  ال 

ق راىا يم ى  الاىافنص (2)ينافغ  أتد ا  الاىافنص لهىم فىي شى رة االاتيىا 
نشاس الغ ي تقييم لمسل  ا    ا(3)الانافغة قياس   ،المال فطة ،  ا 

 

(1) -  SPIONELLI (S.) ROSENBERG (R.M.) and BIRLEY (S.), 
Franchising: Pathway to wealth creation, Prentice hall PTR, 2004, 
p.2-3. 
(2) - MARINEL (A.), Start and run your own business: The 
complete guide to setting up and managing a small business, Second 
edition, How To Books, UK, 2007, p.192-193; MORRIS (M.), 
Starting a successful business, 5th ed., Kogan page limited, London, 
2005, p.15 et s. 

ي  م ال ق  إل  أن  ا  الا الم التي قد ت دد في نظىم االاتيىا  أنى  لنىد االشىتاام فىي   -(3)
عقىىة  ىى ق فىى  ادىىال لتد ئىىة الماىىل أ  أق ااتيىىا  يعتىى م الاىىافنص لىى   شىىااس رافىىة األلاىىال الاتم

إنتىىا  غىىعمة  تىىام أفىىاىق  رىى لم فىىي ادىىال الفىىداا ق فنىى   لىى  التىى ام الاىىافنص لىى   ىىيداا  
ال ق ألىده  operations manual تشغيل رافة األلاال دافل االاتيا   فق ا لدليل التشغيل 

لاغىتفداة فىىي الاىافصق  تيىل إ ا ا ىىم الاىافنص لىى  فىي تتغى  أق أغىىع م اى  األغىىاليم ا
إداا  االاتيا  ل  ير   ل  التي في  لم إال  مد ا افقة الصىاتم االاتيىا ا رى لم ياتنىم لعى  
لاد   يمهاق إال  ا افقة صاتم االاتيا  لع  الاشتاقا  الاافنص ل  التفعص ا  االاتيا   ا 
STEINGOLD (F.S.), op. cit, p.199; MARINEL (A.), op. cit., p.195; 
MURRAY (I.), The franchising handbook: The complete guide to 

choosing a franchise, Kogan page limited, United States, 2006, p20..  
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  يت ىىىم نظىىىام لاىىىل ا تىىىد  تيىىىىل  يتغىىىم الماىىىل  نظىىىام االاتيىىىا   ونىىى
يتصىىىل الاغىىىتهعم لعىىى  انىىىتي    دىىى د  لاليىىىة  اتغىىىا ية فىىىي رىىىل نشىىىاط 
يماىىل  نظىىام االاتيىىا ا  قىىد الت ىىا  أتىىد الاتىىارم ال يدااليىىة األاايريىىة أ  
الماىىىل  نظىىىام ا تىىىد  ىىى  أتىىىد أغىىى ام ندىىىال  لىىىم النظىىىامق تيىىىل  رىىىا  

 Queen City Pizza, Inc., etالاتراة في غياي تراها في قنية 
al. v. Domino's Pizza, Inc   أنى : ل دى  ا ندىال غعغىعة ال د ىا

الغىىىايمة لعىىى  اغىىىت ق ال اليىىىا  الاتتىىىد  األاايريىىىة يراىىى  فىىىي الانىىىتي    
  الدىىى د  الا تىىىىد   الاتغىىىىا يةا  يتقىىىىي  لىىىىم الت تيىىىىد ف ائىىىىد لعاىىىىافص لهىىىىم
تيل يار  لعما س شااس ال يت ا ا  أق اتدا يتال اغم د اين    يرى   
لعىى  يقىىي   ىىو  ال يتىى ا غىى   ترىى    دىى د   اىى اي  شىىرل ال يتىى ا الاول فىىة 
الاقداىىىىىة فىىىىىي د اينىىىىى    يتىىىىى ا األصىىىىىعيةا رىىىىى لم تتتقىىىىىي ال ائىىىىىد  لصىىىىىاتم 
االاتيىىا  تيىىل يىى دى ت تيىىد الدىى د  إلىى  تىىدليم الم اىىة التداايىىة الشىىهيا  

ق  اىى   ىىم غتغىىتاا فىىي دىى م الماىى س  اىىا يىى دق إلىى   يىىاد  فىىي اغىى م لىى 
 ا(1)االاتيا   األداسا  الد اية التي يعت م الاافنص ل   دفمهال

 
 

 

(1) -  "… The essence of a successful nationwide fast-food chain is 
product uniformity and consistency. Uniformity benefits franchisees 
because customers can purchase pizza from any Domino's store and 
be certain the pizza will taste exactly like the Domino's pizza with 
which they are familiar. This means that individual franchisees need 
not build up their own good will. Uniformity also benefits the 
franchisor. It ensures the brand name will continue to attract and 
hold customers, increasing franchise fees and royalties …" 
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إلىىى  أ  لقىىىد االاتيىىىا  يتنىىىا  لناصىىىا أغاغىىىية  (1) يىىى  م ال قىىى 
تاي هق فه  يشىتال لعى ق أ ال : اىن  التىي فىي إداا  ألاىال  ى ا  األغىع م 

ة فىىي لاىىل صىىاتم االاتيىىا    لىىم اىى  فىى ل التىىافيص  الطايقىىة الات مىى
 اغىىىتفدام تقىىى ي الاعريىىىة ال رايىىىة  الامافىىىة ال نيىىىة التىىىي ياتعرهىىىا صىىىاتم 
االاتيا ق   اني ا:  يم أن ا  امينة ا  الانتدا ق   ال  ا: اغتق ل الاىافنص 
ل ق  اا م ا: أداس االي يقدم لصاتم االاتيا  غ اس  صى ا  ا اشىا  أم  يىا 

 ا اشا ا
لقىىىد االاتيىىىا   ونىىى : ل لىىىم المقىىىد الىىى ق يغىىىا   (2)لىىىا  ال قىىى  قىىىد 

 اقتنىىاه الطىىا  األ لق  الىى ق يغىىاي  صىىاتم االاتيىىا ق لعطىىا  ال ىىاني 
ال ق يطعي لعي  الاافنص ل   االغت اد  ا  الندال ال ق تقق  األ ل فىي 
  أتىىىىد األنشىىىىطة االقتصىىىىادية غىىىى اس رانىىىى  تداايىىىىة أ  صىىىىنالية أ  فدايىىىىة

 

(1) -  "… The essential elements which characterize a franchise 
relationship are: 
  a) granting the right to operate the franchisor’s method of business, 
which mainly includes licensing the use of intellectual property rights 
and know-how (the business package, 
  b) selling certain types of products (distribution contract, 
  c) the franchisee’s independence: in the franchisee’s name and on 
the franchisee’s behalf,  
  d) (direct or indirect) financial remuneration for the franchisor…". 
HESSELINK (M. W.), RUTGERS (J. W.), DIAZ (O. B.), SCOTTON 
(M.) and VELDMANN (M), Commercial agency, Franchise and 
distribution contracts (Principles of European law: Study group on 
European law), Sellier. European law publishers, 2006, p.210. 
(2) -  BESSIS (P.), Le contrat de franchisage, les guides, 
Montchrestien, 1986. p. 13. 

http://library.nu/docs/FIR9431SW7/Commercial%20Agency%2C%20Franchise%20And%20Distribution%20Contracts%20%28Principles%20of%20European%20Law%3A%20Study%20Group%20on%20European%20Law%29
http://library.nu/docs/FIR9431SW7/Commercial%20Agency%2C%20Franchise%20And%20Distribution%20Contracts%20%28Principles%20of%20European%20Law%3A%20Study%20Group%20on%20European%20Law%29
http://library.nu/docs/FIR9431SW7/Commercial%20Agency%2C%20Franchise%20And%20Distribution%20Contracts%20%28Principles%20of%20European%20Law%3A%20Study%20Group%20on%20European%20Law%29
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          ي التمىىىىىىا   فىىىىىىي اغىىىىىىتفدام تقىىىىىى ي الاعريىىىىىىة الصىىىىىىنالية  لىىىىىىم لىىىىىى  طايىىىىىى
 أ  الامافة ال نية التي ران  غ   ا في ندال صاتم االاتيا لا

إل  تماي    ون : لنظام لأللاال  (1)   م اأق أفا في ال ق 
القان نية ينشو  ينظم  اقتن  لقدق   ا د   يق م صاتم االاتيا  

franchisor  يم التي في  يم  مض الغعم أ  الفداا  إل  الاافنص  
 ر لم   :  ا(2)ق   لم في إطاا اتدد  ات ي لعي لfranchiseeل  

لتنظيم تماقدق  ي  رياني  اغتقعي  قان ن اق يدفم أتد اا  يغا  الاافنص 
ل  إل  األفا  يغا  صاتم االاتيا ق في اقا ل  يم انتدا  األفيا 

ل ات  التدااق  أغع م لاع ق   لم في ا قم  التي في اغتفدام 
 امي ق  لاد  اتدد لا

لىىا  االتتىىاد ال انغىىي لقىىد االاتيىىا   ونىى : ل غىىيعة لعتمىىا    ىىي   قىىد 
اشىىىىا لي : اشىىىىا   صىىىىاتم االاتيىىىىا  اىىىى  دهىىىىة،   اتىىىىد أ  أر ىىىىا اىىىى  
اشىىىا لا  الاىىىافنص لهىىىم اىىى  دهىىىة أفىىىاىق تيىىىل يرىىى   لعىىى  صىىىاتم 

 

(1) -  " A contractual arrangement between two legally independent 
firms in which  one firm, the franchisee, pays the other firm, the 
franchisor, for the right to sell the franchisor’s product and/or the 
right to use its trademarks and business format in a given location for 
a specified period of time". BLAIR (D. R.) & LAFONTAINE (F.), The 
economics of franchising, Cambridge university press, UK, 2005, p. 
4. 
(2) - "A legal business arrangement, governed and created by a 
contract, under which the franchisor (owner/supplier) sells to a 
franchisee (retailer/buyer) the right to sell certain goods and/or 
services of the supplier under specific, agreed-upon conditions". 
MEANEY (J. A.), op. cit., p. 11. 
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غىىتفدام ل اىىا  دىى م الماىى س،  تىى فيا االاتيىىا  الغىىاال لعاىىافص لىى   ا
            الامافىىىىىىىىة ال نيىىىىىىىىةق فنىىىىىىىى   لىىىىىىىى  ادا لىىىىىىىىة اىىىىىىىى  الانتدىىىىىىىىا   الفىىىىىىىىداا 

 ا(1)أ  الترن ل ديا غ اس ران  ا اأ  أم الل
أصىدا  لدنىة التدىاا  ال يدااليىة  في ال اليا  الاتتد  األاايريةق فقىد  

أرتىىى  ا  56 ال اليىىىا  الاتتىىىد  األاايريىىىة الق الىىىد الانظاىىىة ل اتيىىىا  فىىىي 
ق  لاف  االاتيا   ونى : لأق ل قىة 5009ينايا  55 الامدلة في  6898

 تدااية اغتاا  تتنا :
تصىىى ل الاىىىافنص لىىى  لعىىى  التىىىي فىىىي إاىىىا تشىىىغيل ألاىىىال تتاىىىل  -  6

ص أ  ترىىى   اات طىىىة  هىىىاق أ  فىىىي لىىىاض   يىىىم الم اىىىة التداايىىىة لعاىىىاف
 ت  يم غىعم  فىداا  تتاىل الم اىة التداايىة لعاىافص أ  ترى   اات طىة 

  هاا
أ  ياىىىااس صىىىاتم االاتيىىىا  أ  يرىىى   لىىى  التىىىي إاىىىا فىىىي ااااغىىىة  - 5

الاقا ىىىة لعىىى  طايقىىىة الاىىىافنص لىىى  فىىىي التشىىىغيلق أ  فىىىي تقىىىديم اغىىىالدا  
 اهاة في إداا  الاافنص ل  ل اتيا ا

أ  يىىدفم الاىىافنص لىى  أ  يعتىى م  ىىىدفم ا عىىى اىى  الاىىال إلىى  صىىىاتم  - 9
           االاتيىىىا  أ  أتىىىد الا غغىىىا  التا مىىىة لىىى ق رشىىىاط لعتصىىى ل لعىىى  االاتيىىىا  

 ا(2)أ  ال دس في ل
 

(1) -  "une méthode de collaboration entre, d’une part une entreprise 
le franchiseur et d’autre part une ou plusieurs entreprises les 
franchisés. Son objet est d’exploiter un concept de franchise mis au 
point par le franchiseur". 
(2) -  "Franchise means any continuing commercial relationship or 
arrangement, whatever it may be called, in which the terms of the 
offer or contract specify, or the franchise seller promises or 
represents, orally or in writing, that: 
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 حق المرخص له في اإلعال :  المبحث األول
يعتىىىىى م صىىىىىاتم االاتيىىىىىا  ق ىىىىىل إ ىىىىىاام لقىىىىىد االاتيىىىىىا   تقىىىىىديم  مىىىىىض 

ل  نظىام االاتيىا  الى ق ياعرى ق اى  أدىل تارىي  الاىافنص لى  الامع اا  
إلى  أ  صىاتم  (1)ا  ا لاام  رافة لناصا المقد  د ان ى ا  يى  م ال قى 

ق ا ىل: ال يانىا  الاتمعقىة (2)االاتيا  يعت م  ا فصال ل   مض الامع اا 
 The Franchisor’s Company شىارة صىاتم االاتيىا   ف ااتى  

and Experienceيىىل يعتىى م  اط لىى  لعىى  اغىىم الشىىارة  االرهىىا ق ت
 اأس االها  لن انها  شىارا  اق لى    لعى  اىدى ف ىا  صىاتم االاتيىا  
فىي القطىا  الى ق غىير   فيى  االاتيىا ق  تىاايا  ىدس لاىل نشىاط االاتيىىا ق 

  اااتل نشو   تاايا إنشاس ش رة االاتيا ا
ي الاعريىىة راىىا يعتىى م صىىاتم االاتيىىا   ىىيل م الاىىافنص لىى  لىى  تقىى  

                                                                                                                                   

 1- The franchisee will obtain the right to operate a business that is 
identified or associated with the franchisor's trademark, or to offer, 
sell, or distribute goods, services, or commodities that are identified 
or associated with the franchisor's trademark; 
2- The franchisor will exert or has authority to exert a significant 
degree of control over the franchisee's method of operation, or 
provide significant assistance in the franchisee's method of operation; 
and 
 3- As a condition of obtaining or commencing operation of the 
franchise, the franchisee makes a required payment or commits to 
make a required payment to the franchisor or its affiliate". 
(1) - HESSELINK (M. W.), RUTGERS (J. W.), DIAZ (O. B.), 
SCOTTON (M.) and VELDMANN (M), op, cit., p.216. 

 د. سىعيد سىىعد عبىىد السىىال  ل تى ل االلتىى ام  ا فصىالق اادىىم لا يىد اى  الت صىىي   -(2)
 ا5000االلت ام  ا فصال في المق دق الط مة األ ل ق داا النهنة الما يةق القا ا ق 
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ال رايىىة التىىي ياتعرهىىا التىىي ترىى   اتمعقىىة  االاتيىىا  ا ىىل الاغىىتندا  الدالىىة 
لعىى  اعريىىة الم اىىة التداايىىة  االغىىم التدىىااق  أق ل اىىا  أفىىاق اايىى   
اغىتفداة فىي نظىام االاتيىا ق  رىى لم تشىال تقى ي الاعريىة ال رايىة تقىى ي 

 الاعرية الصناليةق  تق ي الا ل   التق ي الادا ا ا
 موقف القانون الفرنسي من االلتزا  باإلعال  في عقود االمتياز: -

Loi Doubin(1 ) 6009/98أصىىدا الاشىىا  ال انغىىي القىىان   اقىىم 

ا لتنظيم االلت ام  ا ل م ق ىل التماقىدق فىي لقى د االاتيىا  ق تيىل فصيص 
نىىىص فىىىي الاىىىاد  األ لىىى  انىىى  لعىىى  أ : ليعتىىى م رىىىل شىىىفص ينىىىم تتىىى  

ا ت دااي ىا أ  ل اىة أ  شىماا ا  يطال ى   التصىاية تصا  شفص أفا اغىا 
أ  شىىىىى   التصىىىىىاية فىىىىىي ااااغىىىىىة نشىىىىىاط ق  ق ىىىىىل ت قيىىىىىم أق لقىىىىىد يتقىىىىىي 
الاصىىىعتة الاشىىىىتارة لعطىىىافي ق  ىىىىو  يقىىىدم لعطىىىىا  األفىىىا   يقىىىىة تتنىىىىا  

 ا(2)امع اا  تغا  ل   التماقد ل  لعم   ينة

 

(1) -   LOI no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au 
développement des entreprises commerciales et artisanales et à 
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et 
social, Journal Officiel République Française n°1 du 2 janvier 
1990 page 9 
(2) -   Art. 1er. لToute personne qui met à la disposition d'une 
autre personne un nom commercial, une marque ou une 
enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de 
quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue 
préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt 
commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document 
donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager 
en connaissance de cause". 
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الىىىى ق  (1)999/86 تط يق ىىىا لقىىىىان   د  ىىىا  فقىىىىد صىىىدا الااغىىىى م اقىىىم 
اشىىىىتال لعىىىى  ال يانىىىىا  ال ادىىىىم ت افا ىىىىا فىىىىي ال  يقىىىىة التىىىىي يعتىىىى م صىىىىاتم 
االاتيىىا   تقىىىدياها إلىى  الاتماقىىىد الاتتاىىىلق   لىىم فىىىي الاىىاد  األ لىىى  انىىى ا 

  ا  تعم ال يانا :
لن ا  الاقا الائيغي لعشارة  ط يمىة أنشىطتها    يىة الاىدياق  اقىداا   -

 اأس الاال لعشارةا
 غدل التدااق  غدل الشارا ااقم التغديل في ال  -
الم اىة التداايىة  اقىىم تغىديعهاق  اىا إ ا رانىى  الم اىة اعىم لصىىاتم   -

االاتيىا  أ  تىىم التصى ل لعيهىىا نتيدىة تنىىا ل أ  تىافيصق  اىىد  التىىافيص 
  اغتفدام الم اةا

 ادي نيا  الشارةق  الاصاا  التي يتماال امهاا  -
الائيغىىىىية لتط ا ىىىىا فىىىى ل  تىىىىاايا إنشىىىىاس الشىىىىارةق اىىىىم  رىىىىا لعاااتىىىىل  -

 الغن ا  الفاس الاانية التي غ ق  تغعيم ال  يقةا 
 التغا ا  الغن ية ل  المااي  الاانيي ا -
دايم الا شاا  لتقييم أداس شى رة االاتيىا   اىدى اتتااليىة تط ا ىا فىي  -

 الغ ي اغتق   ا
 قائاة  الشارا  التي تم توغيغها في فانغا  لن انهاا -
لاشا لا  التي انته   لم تمد د س ا اى  الشى رة فى ل الغىنة قائاة  ا  -

 الغا قة  صداا ال  يقة غ اس انقن  ادتها أ  تم إ طال أ  فغا المقدا
اىىىىد  المقىىىىىد الاىىىىااد إ اااىىىىى   شىىىىا ط تدديىىىىىده  أغىىىى ام انتهائىىىىى ق  نطىىىىىاي  -

 التصايةا
 

(1) -  Arrêté du 21 février 1991 relatif à l'information du 
consommateur dans le secteur de la franchise. JORF n°52 du 1 
mars 1991 page 2963. 
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ط يمىىىة  اقىىىداا الن قىىىا   االغىىىت اااا  الفاصىىىة الم اىىىة التداايىىىة التىىىي  -
 يتتاعها الاافنص ل  ق ل  دس النشاطا 

 فىىىىي دايىىىىم األتىىىى ال يعتىىىى م صىىىىاتم االاتيىىىىا   تقىىىىديم تعىىىىم ال  يقىىىىة  
 ي ا ا ا  ت قيم المقد لع  األقلا 50 اشا   لعمقد ق ل 

 
موقف القانون الفيدرالي األمريكي من االلتزا  باإلعال  في عقود  -

 االمتياز:
ال اليىا  الاتتىد  تشىايم ا فيىىداالي ا أصىدا  لدنىة التدىاا  ال يدااليىة فىي  

ىىىىىا  اتطع ىىىىىا  ا فصىىىىىال  الاتظىىىىى اا  الاتمعقىىىىىة  االاتيىىىىىا   فىىىىىاص  فاص 
ا  قد تدد   ا القىان   االلتى ام (1)6898أرت  ا  56الشاارة التداايةق في 

 ا ل م ال ق يقم لع  لىاتي صىاتم االاتيىا  تتديىد ا دقيق ىاق تيىل تىدد 
ية اغىتاا  تنىدا  تتى  ا هى م االاتيىا  نطاي غايان  لع  أق ل قة تداا 

الىى ااد  القىىان   تتىى   لىى  ألطىى  لهىىا أطاافهىىا اغىىا  أفىىا  يىىا االاتيىىا ق 
 راغا  تافيص أ  لاض أ  تماقد أ   يم أ  إل   أ  تا ييا

 تتتدد الم قا  التدااية التي يتتقىي فيهىا امنى  االاتيىا ق   التىالي  
ق  رل ل قة تدااية اغتاا  تنشىو (2)تفنم ل لت ام ق ل التماقدق  ا ل م

 ا دىىم ات ىىاي أ  ات اقىىا  يقىى م  ا د هىىا شىىفص يغىىا  صىىاتم االاتيىىا  
 

(1) -  Disclosure requirements and prohibitions concerning 
franchising and business opportunity ventures, 16 CFR 436 

 اىىة ل قىىا  قان نيىىة ال تنىىدا  تتىى  ل قىىا  االاتيىىا ق ا ىىل ل قىىا  الماىىل  ىىي  ام  -( 2)
 bona fide cooperativeالماىىىىل  المااىىىىلق  المنىىىى ية فىىىىي الداميىىىىا  التما نيىىىىة 

association ات اقىىا  شىى  ية أ  ارت  ىىة ال تتقىىي شىىا ط االاتيىىا ق  االت اقىىا  الاتمعقىىة ق أق
 اغىىتفدام ل اىىة تداايىىة أ  ل اىىىة فداىىة أ  اغىىم تدىىااق، أ  أق شىىىماا أفىىا يىىتم اغىىىتغ ل  
أل ىىااض الصىىال  المىىام، غىى اس لقىىاس أدىىا أ   يىىا  لىىم، أ  أق ات اقىىا  أفىىاى اتمعقىىة  تقيىىيم 

  التقييم، أ  الا افقة لع  ال نائم  الغعم  الفداا ا افت اا فداة  تغ  نية ل فت اا 
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  يم أ  لاض أ  ت  يمق لاصعتة شفص أفا يغا  الاافنص لى ق غىعم 
       أ  انتدىىىىىىا  أ  فىىىىىىداا  تتاىىىىىىل الم اىىىىىىة التداايىىىىىىة أ  االغىىىىىىم التدىىىىىىااق 

تتقىىي امىىاييا الدىى د  أ  الشىىماا ا ل نىىي الفىىاص  صىىاتم االاتيىىا ق   
التىىي تىىىدد ا صىىاتم االاتيىىىا   يعتىىى م الاىىافنص لىىى   يت الهىىا فىىىي نشىىىاط  
الغىىا يا  ياىىااس صىىاتم االاتيىىا  فىىىي تعىىم الم قىىة غىىعطة أ  يرىى   لىىى  
التىىي فىىي ااااغىىة غىىعطة ر يىىا  فىىي الىىتترم فىىي طىىاي لاىىل الاىىافنص لىى  

اتيىىا   تشىىال لعىى  غىى يل الا ىىالق تنظىىيم ألاىىال الاىىافنص لىى  الاتمعقىىة  اال
فطىىة التغىى ييق األنشىىطة ا ل نيىىةق  يعتىى م صىىاتم االاتيىىا  فىىي الاقا ىىل 

 ا(1) تقديم اغالد  ر يا  لعاافص ل  في طاي لاع  غال ة ال را
 نطاق سريان القانون: -

           ال تغىىىىىىاق أترىىىىىىام  ىىىىىى ا القىىىىىىان   لعىىىىىى  ات اقىىىىىىا  االاتيىىىىىىا  الد ئيىىىىىىة  
  ىىى  رىىىل ل قىىىة يغىىىاق لعيهىىىا   fractional franchiseأ  الصىىىغيا  

 صىىىى  االاتيىىىىا   يتىىىى افا فيهىىىىا شىىىىا ط ق  يرىىىى   لعاىىىىافص لىىىى  أ  أتىىىىد 
الاىىدياي  لديىى  ف ىىا  ال تقىىل لىى  غىىنتي  فىىي ن ىىس ادىىال االاتيىىا ق  يت قىىم 

فىي الغىنة  %50األطاا  أ  ا يما  االاتيا  الد ئي ل  ت يد لى  نغى ة 
 ا  (2)األ ل  ا  ادا   ا يما  الاافنص ل 

اىىافنص لىى  فىىي  لىىم النىى   اىى  االاتيىىا  إلىى  ت غىىيم نطىىاي  يهىىد  ال 
ا يماتى ق تيىىل يقىى م   ىت  ااتيىىا  صىىغيا تىا م لىى  فىىي ارىا  أفىىا  ياىىااس 

 % 50في   ا  النشاطق  ال ت يد ا يماتى  فىي الغىنة األ لى  الفتتاتى  لى  
اىى  اداىى   ا يمىىا  ااتيىىا  الاىىافنص لىى  الائيغىىيا  اىى  أا عىىة  لىىم يقىى م 

 ال  غىىايمة   ىىت  ااتيىىا  صىىغيا فىىي اغىىتااتة تا مىىة اىىافنص لىى  يقىىدم اىىور
 

(1)  -  16 CFR 436. 2. 
(2) -   Federal Register: Vol. 72, No. 61, Friday, March 30, 2007, 
Rules and Regulations. p.15544. 
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 لاتطة  ق د ا د د  لع  طايي غايما
الامىىىاا   التىىىي يرىىى   اداىىى   رىىى لم ال يغىىىاق  لىىىم القىىىان   لعىىى   

الاىىدف لا  الاتطع ىىىة اىى  الاىىىافنص لىىى  فىى ل الغىىىتة أشىىها األ لىىى  لىىى  ال 
ىىىا لعىىى  االت اقىىىا  الشىىى  ية التىىىي 400ت يىىىد لىىى   ال  د الاق  ال يغىىىاق أين 

 تتنا  دليل رتا يا
 يتتىىدد نطىىاي االلتىى ام  ىىا ل م اىى  تيىىل األشىىفاص فىىي رىىل اىىى   

صىىىىىىاتم االاتيىىىىىىا ق  ال غىىىىىىيط  ىىىىىىي  صىىىىىىاتم االاتيىىىىىىا ق  الاىىىىىىافنص لىىىىىى  
ا  يتقىىىاا  لىىىم االلتىىى ام لاصىىىعتة الاىىىافنص لىىى  الاتتاىىىل  اىىى  (1)الاتتاىىىل
 يا ع ا
 ىو ل اقا عىة  أاا  النغ ة لعنطاي ال اني ل لت ام  ا ل مق فيتتىدد إاىا 

يقىى م  هىىا صىىاتم االاتيىىا  أ   غىىىيط  personal meetingشفصىىية 
االاتيىىىىا  أ  اىىىى  يا عهاىىىىا اىىىىم الاتماقىىىىد الاتتاىىىىلق أ  فىىىى ل المشىىىىا  أيىىىىام 
الغىىا قة لعىى  إاىىا تن يىى  الاتماقىىد الاتتاىىل ألق ات ىىاي ااتيىىا  أ  أق ات ىىاي 

االاتيىا   ي اض لعي  التى ام قىان نيق أ  تن يى ه ألق أداسا  االيىة لصىاتم
أ  ال غيط أ  ا  يا عهااا  تددا ا تظىة أ  المشىا  األيىام التىي تىدد ا 

ق  اىى   ىىم ال يتتغىىم business daysالقىىان    ىىي لشىىا  أيىىام لاىىل 
 نانها أيام األدا ا ا

 في شو  الاقا عة الشفصيةق فقد أ يا  فص صها الر يا ا   
الددل   فاصة لند اغتط   اآلااس لند تمديل الق الد الاتمعقة 

فقد ظها اتداه ق ق أيده أصتام االاتيا  ق 5009 ا فصال لام 
 اا عيهم  لغاس الاقا عة شفصية  الت اا ا أص ت  ا  األا ا ال الية 

 

 ىىى  أق شىىىفص  يىىىا صىىىاتم االاتيىىىا  أ   franchise broker غىىىيط االاتيىىىا   -( 1)
 الاافنص ل ق ي يم أ  يماض  يم أ  ياتم ل يم ااتيا ا
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ا ا لرتا ني ال ق نميش في ، تيل يتم إدااس التي ال تت افي ام المص
اغت اااا  ر يا  تت  ل  طايي الهات  أ  ل ا ا نتان ا  يا أ  
 مض الاافنص لهم دافم ا ل   د د اق  أصا ا لع  أ  الاقا عة ال ت ال 
تتقي الغاض انهاق راا أ  إلغا  ا غ   يقعل ا  االلت ام  ا فصال 

تيا   ي دق إل  تد ل اناقشا  ال ق يقم لع  لاتي أصتام االا
 اط لة د    د د إل ام  تقديم   يقة لإلفصالا

 اقتنال ا ا  لدنة التداا  ال يداالية  و  الاقا عة الشفصية ال  
تر ي  ا اد ا لناا  تص ل الاتماقدي  الاتتاعي  لع  ا فصال 
الاطع م في  ق  ا را ا  لاعية التماقدق راا أن  إ ا را  ا  الاق  ل 

ق أ  الاقا عة  ده ا ل د  ام 6898 ا  الصد ا األ ل لعقان   لام إ
الاتماقد الاتتال ران  أاا ا اق  ال ق فين  في ال ق  التالي لم يمد   ا 
اق فالمديد ا  الاقا    تتم اآل   ي  صاتم االاتيا   األاا صتيت 
 الاافنص ل  ل  طايي الاتاد ا  الهات ية أ  إاغال   ائي ل منهم 

مض ل  طايي ال ارس أ  ال ايد ا لرتا نيق  ا   م فهي تمتقد،  مد ال 
النظا  مناية في اآلااس،  و  الاقا عة الشفصية أص ت  ا  الااني 

 إل  تد ر يا  ين غي ت فهاا 
ياان ا انها  و  إلغاس الاقا عة قد ي دق إل  التو يا لع    ام  لمق  ا 

اقتال التااد  غيعة قااا الاتماقدي  الاتتاعي   شو  التماقدق   ا   مق فقد ك
دديد  لتقديم   يقة ا فصال   ي تقديم صاتم االاتيا  لنغفة ا  
ال  يقة أ ناس الت ا ض في التماقدا   ناس لعي ، فقد نص  ال ئتة النهائية 
الامدلة لع  أن  تمت ا ااااغة  يا لادلة أ  انععة التي ال يقدم فيها 

 ا (1)اتتاعي  في  ق  غا ي ا  لاعية ال يم  يقة ا فصال لعاتماقدي  ال

 

(1)  -  436.9(e) Additional prohibitions. 
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 يىىىا أ   ىىى ا األاىىىا ي يىىىا التغىىىا ل لاىىىا إ ا صىىىاتم االاتيىىىا  يعتىىى م  
 تقىىديم   يقىىة ا فصىىال ألق شىىفص يا ىىم فىىي  لىىمق  اىى   ىىم يىى دق  لىىم 
إلى  الرشى  لى  أاى ا ال يدىم تىدا لها لعى  نطىاي  اغىمق أم أنى  يقتصىىا 

 ىو   ى ا االلتى ام ال ينط ىي  لع  تاال  امينىةا أدا ى  الق الىد لعى   لىم
إال في تالة  د د فطى ا  دديىة ل ىدس التماقىدق   ى  اىا يمى   الهىد  اى  
ا فصال  ا لى م فىي  قى  ا رىا اى  لاعيىة التماقىد د   االلتاىاد لعى  

 ا(1)الاقا عة الشفصية
 تشىىتال   يقىىة ا فصىىال التىىي يعتىى م صىىاتم االاتيىىا   تقىىدياها إلىى   

د اىىىى  ال يانىىىىا ق انهىىىىا: االغىىىىم التدىىىىااق لعشىىىىارة الاتماقىىىىد الاتتاىىىىل المديىىىى
 النشىىاط الائيغىىي لهىىا  لن انهىىاق  لنىى ا  فا لهىىاق  الف ىىا  الاهنيىىة الغىىا قة 
لصىىىىىىاتم االاتيىىىىىىا ق  الىىىىىىدلا ق القنىىىىىىائية الغىىىىىىا قةق  تىىىىىىاال  ا فىىىىىى س 
 التصىىىىىى يةق  األداسا  الااليىىىىىىة غىىىىىى اس رانىىىىىى  اىىىىىىدف لا  أ ليىىىىىىة أم د ايىىىىىىة 

  تم االاتيىىىىىا ق  الت ااىىىىىا  رىىىىىل طىىىىىا  الاغىىىىىالدا  التىىىىىي غىىىىىيقداها صىىىىىا
 تتديىىىد الم اىىىة التداايىىىة أ  االغىىىم التدىىىااق  اىىىا يتمعىىىي  هىىىا اىىى  تقىىى ي 
اعرية فرايةق  اد  المقد  شا ط التدديد  مىد انقنىائهاق القيى د الا ا نىة 

ا  تدىىىىىدا (2)لعىىىى  الاىىىىىافنص لىىىىى ق  شىىىىىاط التصىىىىايةق  تغىىىىى ية الانا لىىىىىا 
 ات اي االاتيا اا تظة أ    يقة ا فصال ال تتنا  

 الحق في الحصول علق المساعدة الفنية: المبحث الثاني
إ ا رىىا  نقىىل صىىاتم االاتيىىا  لعامافىىة ال نيىىة  ىى  المنصىىا األغاغىىي 
فىىي اداىىل لقىىد االاتيىىا ق فىىي  االلتىى ام  تقىىديم الاغىىالد  ال نيىىة  ىى  االلتىى ام 
الائيغي ال ق يدم لعى  صىاتم االاتيىا  أدا ه رىي يىتار  الاىافنص لى  

 

(1)  - Federal register: Vol. 72, No. 61, Friday, March 30, 2007, 
Rules and regulations. p. 15469. 
(2) -   436.4 table of contents, 436.5 disclosure items. 
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اى  االغىت اد  اى  الامافىة ال نيىة الانق لىة إليى ا فالامافىة ال نيىة اتى  نقعىى  
د   أ  يصىىات ها التىى ام  تقىىديم الاغىىالد  ال نيىىةق لىىم يىىتار  الاىىافنص لىى  
اىى  اغىىتفدام الامافىىة ال نيىىة  إ  إ   ىى ه األفيىىا  تمىىد أاىىا ا دديىىد ا اغىىتتد ا 

 اتيا ايصمم لعي  فها   تط يق  د   اغالد  ا  ق ل صاتم اال
 أواًل: تعريف المساعدة الفنية:

يدم ا شاا  أ ال  إل  أ  الاغالد  ال نية تفتع  ل  الامافة ال نية 
فاألفيا   الت اا ا اتل لمقد االاتيا  تما   ونها ادا لة الاماا  
الترن ل دية النظاية  الماعية  يا الاشا لة   ااس  افتاا   تتت ظ  ها 

الاغالد  ال نية فهي تمد األدا  ال  اة الاشا لا   شرل غاقا أاا 
لدمل الاماا  الترن ل دية صالتة لعتط يي الماعي في ال اقمق  ل ا 
تما  الاغالد  ال نية  ونها: لأدا  لتغطية التدايم،  التمعيم،  نقل 
الامافة ال نية  الر اسا  )المااة  التفصص(  الف اا ق  تتي  ارتغام 

 ا(1)ترن ل ديا اتدد ل
أاىىىا االلتىىى ام  الاغىىىالد  ال نيىىىة فىىىي نطىىىاي لقىىىد االاتيىىىا  فىىىيار  أ   

نمافىىىىى   ونىىىىى : لالتىىىىى ام صىىىىىاتم االاتيىىىىىا   يتاتىىىىىة رافىىىىىة األد ا   ال غىىىىىائل 
لعاافص لى  التىي تنقصى  فىي فهىم الامافىة ال نيىة الانق لىة  دمعهىا ا نىم 

 التط ييلا
 ثانيًا: مضمون االلتزا  بتقدي  المساعدة الفنية وطبيعته:

و االلتىى ام  تقىىديم الاغىىالد  ال نيىىة رىىالت ام ائىىيس يتاتىىم لعىى  لقىىد ينشىى
االاتيا ق في ا ران  الامافة ال نيىة  نقعهىا  ىي اتىل  ى ا المقىد، فىي  تقىديم 
الاغالد  ال نية ا  صاتم االاتيا  لعاافص ل  تمد التى ام دى  اق نىا م 

 

لق د نقل الترن ل ديا في ادال الت ىادل الىد لي، اغىالة  د. نصير بوجمعه سعدي، -( 1)
 ا565، ص 6899درت ااه، رعية التق ي، داامة ا غرنداية، 
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قىد ا  نا ا  إينال صاتم االاتيىا  لرافىة الد انىم الاتمعقىة  اتىل الم
رىىي ترىى    انىىتة نصىىم ألىىي  الاىىافنص لىى   اىىا يتىىي  لألفيىىا االغىىت اد  

 انهاا
 يفتع  االلت ام  تقديم الاغالد  ال نية في لقد االاتيا ، ل   ا  
االلت ام في لقد نقل الترن ل ديا  في ا را    ا االلت ام في لقد 

 ق قد يتتدد ا  ف ل شاط ادا   وتد(1)راا ي  م ال ق  قالترن ل ديا
في   ام االلت ام في  (2)لق د نقل الترن ل ديا، أ  ا  ف ل لقد اغتقل

لقد االاتيا  يمد ا  ق يل االلت ااا  التي ت انها ط يمة المقد د   
التادة إل  أ  ينص لعي  صااتة نا   ن د المقدق  لع    ا في  فع  

 

النىىىاانا  القان نيىىىة لنقىىىل الترن ل ديىىىا إلىىى  الىىىد ل  د. أنىىىل السىىىيد عطيىىىة سىىىليمان،  -( 1)
مىىة لهىىاا دااغىىة فىىي ا طىىاا القىىان ني لعنظىىام الترن لىى دي الغىىائد، داا الناايىىة  الاشىىا لا  التا 

، اادىىىم غىىىا ي، د. نصىىىيرة بوجمعىىىه سىىىعدي   909، ص6881النهنىىىة الما يىىىة، القىىىا ا ، 
 ا566ص
ان   6699، نص في الااد  6888لغنة  69 مد صد ا قان   التداا  الاصاق اقم  -( 2)

الامع اىىا   ال يانىىا    يا ىىا اىى  ال  ىىائي ال نيىىة  لعىى  أ  : ليعتىى م الاىى اد  ىىو  يقىىدم لعاغىىت اد
الغىىتيمام الترن ل ديىىا،  رىى لم رىىل اىىا يطع ىى  الاغىىت اد اىى  الفىىداا  ال نيىىة ال  اىىة لتشىىغيل 
الترن ل ديىىىا  لعىىى   دىىى  الفصىىى ص الف ىىىا   التىىىدايم لا  نتيدىىىة لىىى لم الىىىنص،   ىىىم اأق فىىىي 

د اىى  االلت ااىىا  النىىانية الان  قىىة لىى  ال قىى  إلىى  أ  التىى ام الاىى اد  تقىىديم الاغىىالد  ال نيىىة يمىى
المقىىد  لىىى  لىىىم يىىىنص لعيىىى  صىىىااتة اىىىادام أ   ىى ه الفىىىداا  ال نيىىىة اىىى  األاىىى ا ال  اىىىة لنقىىىل 

، لقىىد نقىىل الترن ل ديىىا فىىي ظىىل أترىىام د. هىىاني صىىالي سىىري الىىدينالترن ل ديىىا  اغىىتيما هاا 
 ىىم إلىى  أنىى  ال يمىىد ا  يىىا أ  اأق رفىىا قىىد  96، ص5006قىىان   التدىىاا  الدديىىد، القىىا ا ، 

ناا يتمي  النص لعي  صااتة فىي المقىد   نىاس لعى  طعىم اى   الت ام ناني ين  ي ل  المقد  ا 
، ا طىىىاا القىىىان ني لنقىىىل الترن ل ديىىىا فىىىي ظىىىل د. جىىىالل وفىىىاي محمىىىديناغىىىت اد الترن ل ديىىىاا 

الدديىىىد ، الدهىىى د الد ليىىىة  أترىىىام نقىىىل الترن ل ديىىىا فىىىي قىىىان   التدىىىاا  الدديىىىد، داا الداامىىىة 
 ا58، ص5005ا غرنداية، 
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المقد ا  النص الصاي  لعي  أ  اغت ماده  نص المقد ال ي دق إل  
 ا(1)تعل ان الت

 تاتي  ا لع   لمق فقد الت ا  ق الد االاتيا  األاايرية أ   د د 
الاغالد  أتد االلت ااا  الد  اية التي ال يق م  د نها لقد االاتيا ق  ال 
ير ي أ  تر   الاغالد  اتمعقة  د س يغيا ا  ألاال االاتيا  ر يم 

 marginal غعمة امينة  تيل تر   اغالد  نئيعة  ا  تو يا  ااشي
effect لر  يدم أ  تر   الاغالد   ا  أ اية  النغ ة لعاافص ل  ق 

significant assistance ران  الاغالد  اتمعقة  ق  يتتقي  لم ات
 ا(2)االاتيا نشاط  رافة ألاال صاتم االاتيا   داا  

 ي  م ال ق  ال انغي إل  أ    ا االلت ام يمد أ م االلت ااا  التي 
لاتي صاتم االاتيا   في  ال يعت م صاتم االاتيا  فقط  و  تقم لع  

يقدم الامافة ال نية التي الت م  ها في المقد  لرن  يعت م  و  يقدم اغالدت  
ال نية غ اس فياا يتمعي  ري ية تصنيم الانتدا    اغطة اغتفدام الامافة 

 ا(3)ال نية، أم فياا يتمعي  تدايم الا ظ ي 

 

دااغىىىة فىىي نقىىل الامىىىاا   -لقىىىد االاتيىىا  التدىىااق د. محمىىد محسىىن هبىىىراهي  النجىىار، ( 1)
 ا559اق ص5009ال نية، داا الداامة الدديد ، ا غرنداية، 

(2) -  "… assistance must relate to the franchisee’s overall method of 
operation – not a small part of the franchisee’s business. Control or 
assistance involving the sale of a specific product that has, at most, 
a marginal effect on a franchisee’s method of operating the overall 
business will not be considered in determining whether control or 
assistance is significant". U.S. Federal trade commission, 
Compliance guide of franchise rule, op. cit., pp.2-3. 
(3) -  "Assistance technique s'a qit lá de l'obligation de Fourniture la 
plus importante. La fournisseur s'engage, dans cette hypothèse, non 
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 تقىديم الاغىىالد  ال نيىىة  ى  التىى ام  ماىلق فينىى  ي ىى ا   ا  ا رىا  االلتىى ام 
 التغا ل لاا إ ا را    ا االلت ام الت ااا    ل لناية أم  تتقيي نتيدة؟

إل  أ  الطا  الاعت م  نقل الامافة في لق د  (1)ي  م اأق في ال ق 
نقل الترن ل ديا  ال ا اا ينم لق د الاغالد  ال نية  ص ا  تدمعها أقام 
ل لت ام    ل لناية د   االلت ام  نتيدةق  ل إن  لاد  اا يغت مد صااتة  

 االلت ام  نتيدةا
نمتقد   ا  ا را    ا    الشو   النغ ة لمق د نقل الترن ل ديا، فيننا

أن  يفتع  رعية لاا    اقاا في لق د االاتيا ، فط يمة المقد الفاصة 
التي تم د  ال ائد  لع  صاتم االاتيا  ق ل الاافنص ل  إ ا اا ند  
نشاط األفياق  اا يدفم  الاافنص ل  لقاس الامافة ال نية الانق لة، تدمل 

ا  تتقيي نتيد ةق فالمقد  ي  صاتم االلت ام  تقديم الاغالد  ال نية الت اا 
االاتيا   الاافنص ل  ال يتتال تد ل فشل ا  دانم الاافنص ل  
فالنشاط ال ق يق م    الاافنص ل     نشاط اقتصادق يهد  ان  إل  
تتقيي الا  ق ل ا في  أد ا  ندات   أ اها الامافة ال نية يدم أ  تر   

ا ي تغي   انتة ري يتار  ا  تط يمها  داام ندال النشاط،     ا
صاتم االاتيا  ال ق يتال نشاط الاافنص ل  ل ات  التدااية 

 الشهيا ق التي يمد نداتها ام أق نشاط ينا  إلي ا

                                                                                                                                   

seulement á remettre à son contractant tous les moyens techniques 
qui figurent dans le contract, mais encore à lui apporter son 
assistance, tant en ce qui concerne la fabrication elle – même des 
produits par l'utilisation du Know – How, qui pour la formation du 
personnel". MAGNIN (F.), Know – how et propriété industrielle, 
librairies techniques, 1974, p. 316. 

 ا999، اادم غا ي، صد. أنل السيد عطية سليمان( 1)
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 يتتقىىىىىي االلتىىىىى ام  تقىىىىىديم الاغىىىىىالد  ال نيىىىىىة لىىىىىيس انىىىىى   دايىىىىىة نشىىىىىاط 
ناىىىا ي ىىىدأ االلتىىى ام انىىى  إتاىىىام االت ىىىايق أق ق ىىىل ال ىىىدس فىىىي  الاىىىافنص لىىى ،  ا 

الىىد االاتيىىا  األاايريىىة صىى ا الاغىىالد  التىىي تىىتم النشىىاطا  قىىد تىىدد  ق  
ق ىىل  ىىدس النشىىاطق  تمت ىىا اغىىالد   ااىىة  النغىى ة لعاىىافص لىى ق   لىىم فىىي 

 الص ا اآلتية:
صى تهاق  شىرل   -أ  تقديم  اااي تداي يىة لري يىة إداا  ألاىال االاتيىا ق  ا 

 الا يما ا
 إنشاس نظم الاتاغ ةا -م 
نشاس إداا  التغ يياتقديم الاش ا  لعاغتفداي ق     -    ا 
 الاغالد  في افتياا الا قما  -د 
 إنشاس الش را  الدافعية  الا اقم االلرتا نية  ا طها  ش رة االنتان ا-ه
 ا(1)تقديم دليل ا صل لعتشغيل  -ق 

 يغتاا االلت ام ان   دس النشاط  تت  انتهاس الم قة التماقدية، فان  
 دس النشاط يعت م صاتم االاتيا   يل م الاافنص ل   رافة التمدي   
أ  التتغينا  التي تطاأ لع  الامافة ال نيةا راا يق م صاتم االاتيا  

الاافنص ل   ترعي  الف ااس  ال نيي  لدي   القيام   يااا  د اية لانشن  

 

(1) "… significant types of assistance include: 
- formal sales, repair, or business training programs; 
- establishing accounting systems; 
- furnishing management, marketing, or personnel advice; 
- selecting site locations; 
- furnishing system wide networks and website; and 
- furnishing a detailed operating manual". U.S. Federal trade 
commission, Compliance guide of franchise rule, op. cit., p.3. 
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 (1)لاااق ة غيا المال دافل النشاط  ادى اطا قت  لعاماييا التي ينمها
 ا    اا يطعي لعي  االلت ام  الاقا ة

 يات ط  االلت ام  تقديم الاغالد  االلت ام  الاقا ةق تيل تشتاط لدنة 
 The Federal Tradeالتداا  ال يداالية في ق الد االاتيا  

Commission  أ  يق م صاتم االاتيا   الاقا ة لع  إداا  الاافنص
 ل  أللاال االاتيا ق  يدم أ  تر   تعم الاقا ة فالعة في إداا  االاتيا 

  يتتقي  لم ا  ف ل لد  ص ا لعاقا ةق   ي:
 الاقا ة لع  تقنيا  ا نتا ا -أ 

 الاقا ة لع  النظم الاتاغ يةا  -م 
 ل  نشاس ألاال االاتيا االا افقة لع  الا قم الاقتا  -  
 الاقا ة لع  تصايم الشرل الفاادي  الدافعي لعا قما -د 
 تتديد غالا  المالا -ه 
 (ا2)إداا  التا   التا يدية  ا ل نية -ق 

 

(1) "…. Cette assistance se réalise le plus souvent sous la forme de 
l'envoi de techniciens du fournisseur dans les ateliers du bénéficiaire 
et nécessite naturellement que soient prévue dans le contrat ses 
conditions (époque et durée de l'assistance envisagée, nombre 
d'instructeurs et leur qualification, condition de travait, de logements, 
assurances etc.". MAGNIN, op. cit. p. 316. 
(2) -  "… significant types of control include: 
 - site approval for unestablished businesses; 
- site design or appearance requirements; 
- hours of operation; 
- production techniques; 
- accounting practices; 
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 الحق في الضمان:  المبحث الثالث
إ ا رىا  اتىل االلتى ام فىي لقىىد االاتيىا  يتا ىل فىي التى ام صىىاتم   

ال نيىىة، فىىي  أترىىام  ىى ا المقىىد تفنىىم فياىىا يتمعىىي  االاتيىىا   نقىىل الامافىىة
 نقل الامافة ال نيىة ألترىام التغىعيم،  اى   ىم تغىاق لعيهىا أترىام النىاا  
غىىىى اس رىىىىا  نىىىىاا  التمىىىىاض أم نىىىىاا  االغىىىىتتقاي أم نىىىىاا  الميىىىى م 

 الف يةا
 أواًل: ضمان التعرض الصادر من صاحب االمتياز:

م  ىىوق لاىىل اىى  شىىون  أ  يعتىى م صىىاتم االاتيىىا   االاتنىىا  لىى  القيىىا
        يىىىى دق إلىىىى  تااىىىىا  الاىىىىافنص لىىىى  اىىىى  االنت ىىىىا   اتىىىىل المقىىىىد غىىىى اس رعي ىىىىا 
أ  د ئي ىىاق  غىى اس رىىا   لىىم  طايىىي ا اشىىا أ   يىىا ا اشىىا،  يغىىت ق فىىي 
ىىىىا اادي ىىىىا             لىىىىم أ  يرىىىى   التمىىىىاض الصىىىىادا اىىىى  صىىىىاتم االاتيىىىىا  تمان 

 أ  قان ني اا
صاتم االاتيا  أق لال اادق  لع    اق يدم أال يصدا ا  

يقم ان  يانم الاافنص ل  ا  االنت ا   اتل المقد، رو  يق م صاتم 
االاتيا   ينشاس نشاط انافس لعاافص ل  في  ا  الارا  ال ق أنشو في  

ا في   ا  الامافة ال نية الاافص  هاا  الاافنص ل  نشاط  اغتفدا 
االاتيىىا  التىىي تمىى ي  اى  األلاىىال الااديىىة التىي تصىىدا اىى  صىاتم 

انت ىىىا  الاىىىافنص لىىى   الامافىىىة ال نيىىىة  تتااىىى  اىىى  تيا تهىىىا تيىىىا    ادئىىىة 
 اغىىىتقا ، أ  يصىىىدا اىىى  صىىىاتم االاتيىىىا  تصىىىا  قىىىان ني لعىىى  اتىىىل 
المقىىىىد إلىىىى  الغيىىىىا، يغىىىىا  لألفيىىىىا  انا لىىىىة الاىىىىافنص لىىىى  فىىىىي االنت ىىىىا  

  الامافة ال نيةا
                                                                                                                                   

- promotional campaigns requiring franchisee participation or 
financial contribution". U.S. Federal trade commission, Compliance 
guide of franchise rule, op. cit., p.3. 
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 الا ن  لع    ينا  ر لم صاتم االاتيا  التماض الصادا ان 
غ م قان ني،  ا   لم قيام صاتم االاتيا   نقل امافة فنية ليغ  
ااع رة ل   م تئ ل ل  اعريتها  مد  لم  وق غ م ا  أغ ام التاعم، ف  
يد   لصاتم االاتيا   نا انا لة الاافنص ل  في تعم الامافة ال نية 

ماض إ  يار  لألفيا أ  يافم دل ى يطال   فيها  ناا  لدم الت
الصادا ان ا  ال يد   االت اي لع  إل اس صاتم االاتيا  ا  الت اا  

  ناا  تمان  الشفصيا
 ثانيًا: ضمان التعرض الصادر من الغير:

يعتىىى م صىىىاتم االاتيىىىا   ىىىدفم التمىىىاض القىىىان ني الصىىىادا اىىى  الغيىىىا 
الىىى ق يغىىىتند فيىىى  إلىىى  تىىىي يدليىىى  لعىىى  اتىىىل المقىىىد، فىىىي ا فشىىىل صىىىاتم 

لىىىم التمىىىاض  ىىىو  تقىىىاا لعغيىىىا تق ىىىا لعىىى  اتىىىل لقىىىد االاتيىىىا  فىىىي دفىىىم  
ىىا  االاتيىىا  تىىال د   انت ىىا  الاىىافنص لىى ، أنىىت  صىىاتم االاتيىىا  اع ا 
 تمىى يض الاىىافنص لىى  لىى   لىىم، فياىىا يغىىاي  نىىاا  االغىىتتقاي،  ينشىىو 
 لم التم يض ر ديل ل  لد  صىاتم االاتيىا  لى  تن يى  الت ااى  تن يى  ا 

 ليني اا
لتىىى ام، أ  يرىى   التمىىىاض الصىىىادا اىىى  الغيىىىا  يشىىتاط لقيىىىام  لىىىم اال 

ا قان ني اق ف  ينا  صاتم االاتيا  التماض الاادق الصادا اى   تمان 
الغيىىا،  يشىىتاط رىى لم أ  يقىىم التمىىاض فمىى    إ  إ  ادىىاد اتتاىىال  قىى   
التماض ال ينشو االلت امق  أ  ير   التي ال ق يدلي  الغيا  ا ت ىا لى   قى  

المقىىىد   مىىىل صىىىاتم االاتيىىىا ق فالقالىىىد  أ  يرىىى   المقىىىد أ  رل إليىىى   مىىىد 
 غ م التماض انغ   ا إل  صاتم االاتيا ا

 ثالثًا: ضمان العيوب الخفية:
يعت م صاتم االاتيا   تغعيم الامافة ال نية راتل في لقد االاتيا  
 راال لناصا ا فالية ا  أق لي م تدمعها  يا صالتة لعغاض 
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الامافة ال نية في ص ا   يا تعم الافصصة ل ،  ا   م إ ا انتقع  
التي يتم االت اي لعيها  اا ال يدمعها تتقي أ دافها، نشو االلت ام  ناا  

ا  يشتاط لقيام  لم االلت ام أ  ير   (1)المي م الف ية في الامافة ال نية
اق  ف ي اق   يا امع م  الميم الا د د في اتل المقد ا  ا اق  قديا 

 ا(2)لعاافص ل 
 الحق في الحصرية:  الرابعالمبحث 

يمد شاط التصىاية أ  شىاط القصىا راىا ي نىل أ  يغىتفدا   مىض 
، ا  الشا ط األغاغية التي يتغم  ها أق لقد ا  لق د االاتيىا ا (3)ال ق 

 يقصىىىد  شىىىاط التصىىىاية فىىىي ادىىىال لقىىىد االاتيىىىا   ىىى  رىىىل شىىىاط ياىىىن  
،  يانىم لعاافص ل  التي في اتتراا النشىاط اتىل المقىد فىي إقعىيم امىي 

صىىىىاتم االاتيىىىىا  اىىىى  تف يىىىىل ن غىىىى  أ  الغيىىىىا التىىىىي فىىىىي ااااغىىىىة  ا  
النشاط الاافنص    في  ا  ا قعيم  في ن س اىد  غىايا  لقىد الاىافنص 

 ل ا 
 ر لم    رل شاط ا  شون  إل ام الاافنص ل   مىدم التصى ل لعى  

 

دااغىىة  -لقىى د التدىىاا  الد ليىىة فىىي ادىىال نقىىل الترن ل ديىىا محمىىود الكيالنىىي، د.  -( 1)
 ا546، ص6899تط يقية،  د   داا نشاق 

د. حسىىن عبىىد الباسىىط لا يىىد اىى  الت اصىىيل لىى  نىىاا  الميىى م الف يىىة، اادىىم  -( 2)
دااغىة اقاانىة  ىي  القىان    ق شا ط التف ي   ا ل ىاس اى  نىاا  الميى م الف يىة:جميعي
ق   قىىىىان   د لىىىىة ا اىىىىااا   القىىىى اني  األ ا  يىىىىةق داا النهنىىىىة الما يىىىىةق القىىىىا ا ق الاصىىىىا 
 ا6889

، اادىىىم د. فىىىايز نعىىىي  رضىىىوان   905، اادىىىم غىىىا ي، صد. محمىىىود الكيالنىىىي -( 3)
، اادم غا يا  يناا ي نىل الى مض اآلفىا اغىتفدام د. علق سيد قاس   601غا ي، ص

النظىام القىان ني لمقىد االاتيىا   الحديىدي، د. ياسر سيد محمىداصطع  التصايةا اادم، 
د.    595ا، ص5001التدىىىااق، اغىىىالة درتىىى ااه، رعيىىىة التقىىى ي، داامىىىة لىىىي  شىىىاس، 

 ا49، اادم غا ي، صمحمد محسن هبراهي  النجار
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اغتع اا  ا نتا  ال  اة لنشاط  إال ا  ف ل صىاتم االاتيىا ق  يعتى م 
األفيىىىا رىىى لم  مىىىىدم ت ايىىىد أق اغىىىىتع اا  إنتىىىا  لعغيىىىىا فىىىي  ا  ا قعىىىىيم 

 الاتدد في  نشاط الاافنص ل ا
   يظهىىىا اىىىى  التمايىىىى  الغىىىىا ي أ   اىىىىة ن لىىىىا  اىىىى  شىىىىا ط التصىىىىا

شا ط اتمعقة  اتتراا ااااغىة النشىاط فىي إقعىيم امىي    ى   النوع األول:
 ط اتمعقىة  تتديىد شىا  والنىوع الثىاني:اا يطعىي لعيى  التصىاية ا قعيايىة، 

 ت ايد اغتع اا  ا نتا      اا يغاي  تصاية ا ادادا
 أواًل: الحصرية اإلقليمية:

اىى دى تعىىم التصىىاية ا قعيايىىة أ  الاىىافنص لىى  يرىى   لىى  التىىي فىىي 
االغتئ اا  النشاط الات ي لعي  في لقد االاتيا  في انطقىة امينىةق  تيىل 

قىىىةا  نتيدىىىىة لىىى لم يعتىىىى م يرىىى    ىىى  الاىىىىافنص لىىى  ال تيىىىىد فىىىي  ىىىى ه الانط
 صاتم االاتيا   وااي ق  اا:

أال يماىىل فىىي  ا  النشىىاط الاتىىدد  ن غىى  فىىي  ا  الانطقىىة الاتىىدد   - 6
  المقدا

 ااااغىةأال يق م  وق لال قان ني ا  شون  تف يىل الغيىا التىي فىي  - 5
 ا  النشىىىاط الىىى ق يقىىى م  ىىى  الاىىىافنص لىىى  فىىىي  ا  الانطقىىىة الاتىىىدد  لىىى  

 لمقد ال ي ال غااي اا  لم اادام ا
    نىىىىاس  لعىىىى  االلت ااىىىىا  الاقيىىىىد  الغىىىىال   را ىىىىاق ف ا هىىىى م الافال ىىىىة
ير   لصاتم االاتيا  أ  يمال  ن غ  فىي  ا  إقعىيم الاىافنص لى   لرى  
فىىي نشىىاط اغىىايا لنشىىاط األفيىىا،  رىى لم يدىى   لعاىىافص الغىىاال لعغيىىا 

 ياا ااااغة نشاط  يا نشاط الاافنص ل    لم في انطقة األف
 ت ل ط يمة شاط التصاية ا قعيايةق  اا ف   فىي ال قى  تى ل اىا 
إ ا را    ا الشاط    شىاط ا ت انى  ط يمىة المقىدق فى  يعى م الىنص لعيى  
نا   ن د االت ىايق أم أ   ى ا الشىاط يعى م الىنص لعيى  رىي يعتى م  ى  رىل 
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 ا  صاتم االاتيا   الاافنص ل ا
ي تاض (1)ي  م االتداه األ ل   إل  أ  شاط القصا شاط ا ال ك

 تيل يتمي  التصاي     في المقد،  له ا في ا لم يتنا  المقد شاط ا 
ا لعطافي ا في تي  ياق اتداه  ا  ا  القصا ف  ير   اع ا  أ   (2)صايت 

شاط التصاية ا قعياية ت ان  ط يمة المقد، تيل يمد شاطا د  اي ا 
،     اا نايل إلي ق فه  شاط ت ان  ي ا  رو ا لعاتل الاتاي  لعمقد
 الط يمة الفاصة لمقد االاتيا ا

 ثانيًا: حصرية اإلمداد:
الن   ال اني ا  شا ط التصىاية التىي يتغىم  هىا لقىد االاتيىا  يتا ىل 
ىىا ت ادلي ىىا لعىى  طافىىي المقىىد  فىىي تصىىاية ا اىىداد، التىىي  فق ىىا لهىىا يقىىم الت اا 

  ت ايد اافياا يتمعي  شااس اغتع اا  ا نتا  
يتدغىىد  ىى ا االلتىى ام فىىي تمهىىد الاىىافنص لىى   مىىدم التىى  د  اغىىتع اا  
ا نتىا  اىى  الغىعم  الفىىداا  إال لى  طايىىي صىاتم االاتيىىا  الى ق يعتىى م 
 ت ايىىد اىىا يعىى م اىى  الغىىعم  الفىىداا  ال  اىىة لنشىىاط الاىىافنص لىى  أ  لىى  
 طايىىي اىى اد أفىىا يق عىى  صىىاتم االاتيىىا   يتىىددهق  لىىاد  اىىا يىىتم الىىىنص
لعىى   ىى ا الشىىاط  لىى  رىىا  صىىىاتم االاتيىىا  ي يىىم تعىىم ار نىىا  ا نتىىىا  

 قىىد رىىا   ىى ا الشىىاط انىىاط الفىى   فىىي  ا(3) غىىما ي يىىد لىى  غىىما الغىى ي
 ,Queen City Pizza, Inc., et al. v. Domino's Pizzaقنىية 

 

، نقل الترن ل ديا ا  الناتية القان نيةق اار  ال تى ل  الدااغىا  د. محسن شفيق  -(1)
،  نىىد 95، ص6894 القىىان نيق رعيىة التقىى يق داامىىة القىىا ا ق  القان نيىة  التىىدايم الاهنىىي

 ا81
د. ياسىىر سىىيد محمىىد    45اادىىم غىىا ي، صد. محمىد محسىىن هبىىراهي  النجىىار،  -( 2)

 ا594اادم غا ي، ص الحديدي،
(3) -  STEINGOLD (F.), op. cit., 11/7. 
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Incتيىىل اشىىتاط صىىاتم االاتيىىا  فىىي المقىىد قيىىام الاىىافنص لىى   شىىااس  ق
ف لىىى  فقىىىطق  يىىىا أ  الاىىىافنص لىىى  ادلىىى  أ   ىىى ا ار نىىىا  ا نتىىىا  اىىى  

الشاط يمد  ا ا ة ااااغة اتترااية  تمغ  ا في تط يىي شىا ط المقىدق   ى  
 اا غنماض إلي  التق ا  الت صيلا

 ال يقتصىىىا التىىى ام صىىىاتم االاتيىىىا  لعىىى  ت  يىىىد الاىىىافنص لىىى   اىىىا  
ناا يت غم الت اا  ليشىال لىدم إاى داد يتتاد  ا  غعم  فداا  لنشاط ،  ا 

أق غىىىعم  فىىىداا  فىىىي انطقىىىة الاىىىافنص لىىى   الاتىىىدد   المقىىىد إال لألفيىىىا 
 اىىى   ىىىم ال يرىىى   لصىىىاتم االاتيىىىا  ت  يىىىد الغيىىىا  ىىىوق اغىىىتع اا  إنتىىىا  
دافعة في نشاط الاىافنص لى  فىي انطقىة القصىا لألفيىا، أاىا إ ا رىا  اىا 
يقداىىى  اىىى  غىىىعم  فىىىداا  لعغيىىىا فىىىي انطقىىىة الاىىىافنص لىىى  تفىىىص نشىىىاط 

 اط  فيد   ل   لماافتع ة ل  نش
 يفتع  شاط التصاية ا قعياية ل  شاط تصاية ا اداد في أ  
األ ل إ  را  االتداه الغالم في  أن  شاط ت ان  ط يمة المقدق   التالي 
ا إ ا لم يتم النص لعي  في المقد، في  شاط تصاية  يمد شاط ا ا تان 

  في المقد،  يا ا اداد يغعم لعي  الطا م االت اقي تيل يع م النص لعي
أ  لدم تناي  المقد له ا الشاط ال يمن  تاية الاافنص ل  في التماال 

ناا يظل اقيد ا  اقا ة الد د  ا التي (1)ام اا يشاس ا  الا ادي ،  ا 
،  تيل إ  رل اا يدفل إل  (2)ي انها صاتم االاتيا  لع  نشاط 

نشاط الاافنص ل  يدم أ  يت ي ام الاماييا  الا اص ا  التي ينمها 

 

، اادىم هبراهي  النجارد. محمد محسن لا يد ا  الت اصيل ت ل اقا ة الد د  اادىم،  -( 1)
  اا  مد اا 599غا ي، ص

 ا598 – 599، اادم غا ي، صد. ياسر سيد محمد الحديدي -( 2)
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صاتم االاتيا   أ  تنال ا افقت ق  اا يتافظ في النهاية لع  اله ية 
 ا(1)الاشتارة  غامة الش رة

 الحق في الحصول علق التحسينات:  المبحث الخامل
قىى د الاىىد ،  لىىيس اىى  المقىى د غى ي  أ   رانىىا أ  لقىىد االاتيىىا  اىى  ل

ال  ايىىة،  اىى   ىىم يمىىد الىى ا  لنصىىا ا د  اي ىىا فىىي تن يىى  المقىىدا  لاىىا رىىا  
اتىىىل المقىىىد يتا ىىىل فىىىي الامافىىىة ال نيىىىةق فىىىي   ىىى ه األفيىىىا  تتطىىى ا  تتغيىىىا 
ت قىىي لىى  الت ىىاد  لألفنىىل  غىى م اىىا ينىى ي  لعيهىىا صىىات ها اىى  تتغىىينا  ك

  التايي ا 
اس التتغينا  لع  صاتم   ط يمة التالق ال يقتصا إن  

الامافة ال نية فقط،  ل ياتد إل  الاافنص ل   اغتفدام الامافة ال نيةق إ  
يا م    اآلفا في تط يا اا  يده ا  امافة ليظل في  نم تنافغي 

 مائعة  (2)أفنلا فرل ا  في ش رة االاتيا  أ  راا يص   ال مض
يغم ا نت   د  اشتام      family of franchiseesالاافنص لهم 

 

(1)  un franchiseur est en droit d'imposer aux franchisés de…  -ل
s'approvisionner exclusivement auprès de sa société ou auprès des 
fournisseurs qu'il aura référencés lorsqu'il est prouvé qu'il n'est pas 
possi ble, en pratique, en raison de la nature des produits qui font 
l'objet de la franchise , d'appliquer des spécifications de qualité 
objectives, dans la mesure où le respect de ces obligations est 
nécessaire à la protection des droits de propriété industrielle ou 
intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l'identité commune et 
la réputation du réseau…". MAROT (Y.), Franchise et droit francais 
de la concurrence, Petites affiches, n° 142, 27 novembre 1998, 
p.24. 
(2) - MEANEY (J. A.), op. cit., p.6. 
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تدليم الش رة  تط يا ا، تيل تتنافا الده د  اغتاااا الغتتدال 
أغاليم دديد  ا  األفراا الماعية  داا  لاعية ا نتا ، راا يتم الت صل 
إل  تع ل دديد  ا  التما   الدااليق فالمديد ا  التتغينا  لع  

 االقتااتا  الاقداة ا   أنظاة االاتيا  ظها  ا  ق  ل األفراا الدديد 
 ش رة الاافنص لهما

 التتغينا  في لقد االاتيا : لرل تط ا التي ياد لع    يقصد 
ا  نطاي التتغينا   (1)لناصا اتل المقدلا  ينيي اأق في ال ق 

 يقصاه لع  التتغينا  ال تقة الاات طة  الامافة ال نية اتل المقد 
لع  الامافة فقط د    اقي     اا ال نت ي ام ، فقصا التتغينا  

لناصا اتل لقد االاتيا ق ي اغ   ا األفيا ا  انا ن ، فمقد 
االاتيا  يتر   ا  ادا لة ا  المناصا الاات طة، التي يتاتم لع  
ان رارها تغييا ط يمة المقد  اات ق فاا  راه ال ق  ا  تتغينا  قاصا  

اتيا  اقتا ي  ا  لع  الامافة ال نية، يدمعنا ن تمد ل  نطاي لقد اال
نطاي لق د نقل الترن ل ديا     اا أرد لعي  الاشا  الاصاق في قان   

أ  الا اد  99/5لنداا  را في الااد   6888لغنة  69التداا  اقم 
يعت م  يل م الاغت اد  التتغينا  التي قد يدفعها لع  لالترن ل ديال 

ا ه م ف ل اد  غايا  المقدق ففص صية لقد االاتيا  تدمل 
التتغينا  ياد لع  رافة لناصا اتل المقد ا  امافة فنية،  ل اة 
تدااية،   فق ا لعاأق الغا ي يفا  ل  نطاي التتغينا  التي يعت م 
صاتم االاتيا   نقعها لعاافص ل ، رل تط يا  تتديل ياد لع  

 الم اة التدااية لصاتم االاتيا ق     أاا  يا اق  لا
ي  التتغينا  الاقص د  في لقد االاتيا ، تشىال فمع  اا ي د  لناق ف

 

 ا590، اادم غا ي، صد. محمد محسن هبراهي  النجار -( 1)
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رىىىل تتىىىىديل  تطىىىى يا  تتغىىىىي  يىىىىات ط إاىىىىا  الامافىىىىة ال نيىىىىةق أ   الم اىىىىة 
التداايىىىىىة الااع رىىىىىة لعاىىىىىافصق فاىىىىى   يىىىىىا الاتصىىىىى ا أ  يقىىىىى م صىىىىىاتم 
ىىىىا  الغىىىىاال  االاتيىىىىا   تغيىىىىا شىىىىرل ل اتىىىى  التداايىىىىةق د   أ  يرىىىى   اع ا 

لدديىىد ق فندىىال لقىىد االاتيىىا  انىى ط لعاىىافص لىى   اغىىتفدام  ىى ه الم اىىة ا
 اغىىىتااااية اات ىىىاط الاىىىافنص لىىى   صىىىاتم االاتيىىىا  غىىى اس فىىىي انىىىا   

 الامافة ال نية أم في شرل الم اة التداايةا
 يتتىىدد النطىىاي ال انىىي ل لتىى ام  ت ىىادل التتغىىينا   اىىد  غىىايا  المقىىد 

ل رىل اىا فان  لتظة إ اام المقد يقم لع  رىل اى  طافىي المقىد االلتى ام  نقى
 يتم الت صل إلي  ا  تتغينا  إل  الطا  اآلفاا

 يقىىى م صىىىاتم االاتيىىىا   نقىىىل اىىىا يت صىىىل إليىىى  اىىى  تتغىىىينا  لعىىى  
دفىىم فىىي صىىى ا   اتىىل المقىىد د   اقا ىىل،  لىىم أل   اىى  تىىي الامافىىة قىىد ك
يىىىدفم فىىىي صىىى ا  األداسا  الد ايىىىة  ا عىىىى إداىىىالي،  رىىى ا  اىىى  التتغىىىينا  ك

 مقداالتي تدفم ط ال اد  غايا  ال
 يا أن  ي  ا التغا ل ت ل  د د الاقا ل في تالة نقل التتغينا  
ا  الاافنص ل  إل  صاتم االاتيا ، في ا را  صاتم االاتيا  
يتصل لع  اقا ل لاا يقدا  ا  تتغينا ، فاا    ال نم في تالة 
نقل الاافنص ل   مض التتغينا  إل  صاتم االاتيا ،  ل غيتصل 

  ا النقل د   اقا ل؟لع  اقا ل أم غير    
إل  أن   النغ ة لعتتغينا  التي يتم نقعها إل  صاتم  (1)ي  م ال ق 

االاتيا ، فاألصل فيها أ  تتم  اقا لق  لم أ  نقل تعم التتغينا  د   
 (2)اقا ل في  إ ااس لصاتم االاتيا  د   غ م لع  تغام الاتعقي

 

، النظام القان ني لمقى د نقىل الترن ل ديىا فىي د. يوسف عبد الهادي خليل اإلكيابي -( 1)
 ا594، ص6898الد لي الفاص،  ادال القان  

اطا تىا    ى ا فىي اقا ىل اىا ا يقى م الاتعقىي يني    ا الاأق أ  التغىا ل ال يى ال  -( 2)
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األ ل: إ ا ران  التالة  لع  اا ي د  لنا فين  يدم أ  ن اي  ي  أااي : 
الغا قة انظاة  وتد  ن د المقد الا ام  ي  صاتم االاتيا   الاافنص 
ل ، فهنا ينط ي الشاط التماقدقق في ا را  نقل التتغينا  في  ا  
الاافنص ل  إل  صاتم االاتيا  يتم د   اقا ل، فالاتماقدي  لند 

 شا طهما
قد ا  تنظيم   ه أاا ال اض ال انيق  يتا ل في تالة فع  الم

الاغولة، فهنا ير   األ ل  أ  يتم النقل  اقا ل، فراا يتصل صاتم 
االاتيا  لع  اقا ل التتغينا  التي يت صل إليها  غ م اا يق م    ا  
أ تال  دااغا  لع  اتل المقد أ  ا  ف ل طا   الل، في  
 الاافنص ل  ير   ل  التي أينا في التص ل لع  اا يقا ل اده دات 
لتتغي  اتل المقدا ر لم في  اا ت صل إلي  الاافنص ل  ا  تتغينا  
أنت  في ان لة الشيس الااع م ل ،  ال يار  إدلاس  د د تق ي 
لصاتم االاتيا  لع  التتغينا  التي يت صل إليها الاافنص ل  قياغ ا 
لع  اا يمطي  قان   تااية الاعرية ال راية لصاتم المال ا  تق ي 

االفتاالا  التي يغتتد ها الماال أ  الاغتفدم أ ناس قيام اتات ة لع  
، فالم قة القان نية التي تا ط صاتم االاتيا   الاافنص (1)اا طة المال

ل  ليغ  ل قة ت مية ناشئة ل  لقد المالق  ا   م نفعص إل  أ  
الاافنص ل  ات  ت صل إل  تتغينا  لع  لناصا اتل لقد 

                                                                                                                                   

 نقىل التتغىينا  التىي يت صىل إليهىا أ  يتصىل لعيهىا اى  طىا   الىل إلى  الاى اد ؟ فهى ا 
فيى  إ ىىداا  –شىاط تصى ل الاى اد لعى  التتغىىينا  التىي يت صىل إليهىا الاتعقىي  –الشىاط 

 يل ال صى ل لتق ي الاتعقي ا  ناتية لدم تص ل  لع  الاقا ل لاا   ل  ا  دهد فىي غى
 ا591، 594إل  التتغينا ا الاادم الغا ي، ص

 ا5005لغنة  95ا  قان   تااية الاعرية الاصاق اقم  9الااد   -( 1)
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ها إل  صاتم االاتيا   اقا ل ات  لم ينظم االاتيا ، را  ل  أ  ينقع
 المقد الا ام  ينهاا   ه الاغولةا

 ي يىىىا التىىى ام الاىىىافنص لىىى   نقىىىل التتغىىىينا  التىىىي يت صىىىل لهىىىا إلىىى  
صىىىاتم االاتيىىىا  تغىىىا ال  لىىى  ط يمىىىة الم قىىىة القان نيىىىة التىىىي يات هىىىا  ىىى ا 

يمىىد  االلتى ام فاصىة اىم  دى د اقا ىل لعنقىل، فهىل اىا يقى م  ى  الاىافنص لى 
 يم ىىىا لاىىىا ياعرىىى  اىىى  تتغىىىينا ، أم أنهىىىا ادىىىاد تقايىىىا تىىىي انت ىىىا  يفىىى ل 

 صاتم االاتيا  غعطتي االغتماال  االغتغ ل د   التصا ؟
نديم لع   لم  و  اا يق م    الاافنص ل  يمىد  يم ىا لاىا ياعرى  اى  
تتغىينا  يفىى ل صىىاتم االاتيىىا  غىعطة اغىىتماال التتغىىينا   اغىىتغ لها 

ىا، إ  يرى   لصىاتم االاتيىا  التىي فىي نىم ألنىاس  التصا  فيها  أين 
ددد لش رة االاتيا  ير   لهم التي في االغت اد  ا  الامافة ال نيىة التىي 
ياعرها صاتم االاتيا ،  ر ا التتغىينا  التىي ت صىل إليهىا الاىافنص لى  

   لم  اقا ل يتصل لعي  صاتم االاتيا  فقط د   الاافنص ل ا
الاافنص ل  لاا يت صل إلي  ا  تتغينا   لع  الا م ا  اعرية 

تقيد  مدم اغتطالة الاافنص ل  اغتماال التتغي  ال ق  في  تعم الاعرية ك
ا تراه إال دافل نطاي ش رة االاتيا ، د   أ  ير   ل  اغتغ ل  
 التافيص لعغيا ا  فاا  الش رة لاا ياتم إفشاس لعامافة ال نية 

 ا(1)الفاصة  االاتيا 
   ا  ا رىىا  الاىىىافنص لىى  قىىىد ت صىىىل إلىى  تتغىىىينا  لعىى  اتىىىل المقىىىد 

فىىىىي  تقىىىى  فىىىىي اغىىىىتماال  ىىىى ه التتغىىىىينا  دافىىىىل اشىىىىا ل  اقيىىىىد  ا افقىىىىة 
صاتم االاتيا  لع  اغتماال تعم التتغينا ، فقد تر   غياغىة األفيىا 
في ا نتىا  تتطعىم توديىل اغىتماال التتغىينا ، اى    رىو  يرى   صىاتم 

 

 ا591، اادم غا ي، صد. محمد محسن هبراهي  النجار  -(1)
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غىعمة دديىد  ل يمهىا فىي األغى اي،  لىم يرى  قىد تىم تتقيىي االاتيا  قد أنتي 
الا يما  الااد   لتدا ة الغىعمة، فنى  ل غىعمة أتىدل اتغىنة ياتىم لعيى  
تىىىىاارم لعغىىىىعمة الا دىىىى د  فمىىىى    األغىىىى اي،  اىىىى   ىىىىمق قىىىىد يتقىىىىي صىىىىاتم 
االاتيىىا  فغىىائا،  لهىى ا قىىد يا ىىم األفيىىا فىىي توديىىل تط يىىي التتغىىينا  

 ص ل االتي ت صل إليها الاافن 
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 الخاتمة
نىىاانا  تاايىىة الاىىافص لىى  فىىي تنا لنىىا اىى  فىى ل الدااغىىة الغىىا قة 

ق  الت ىىااه أتىىد المقىى د الاغىىتتد ة التىىي لىىم تنىىل نصىىي  ا ر يىىا ا لقىى د االاتيىىا 
ا  ا تاام ال قى   الاشىا  الاصىاق  الما ىيا  قىد تىم التاهيىد لهى ه الدااغىة 

تاهيىىدق يتنىىا ل اا يىىة لقىىد االاتيىىا   الىى ق تا لنىىا فيىى   اطعىىماىى  فىى ل 
إلقاس الن س لع  ا ه م لقد االاتيا ق تيل تمدد  التماي ا  التي قيعى  
ينظىىا  هىىا إلىى  المقىىىدق  فىىي شىىو  لقىىد االاتيىىا  ت م ىىا لط يمىىىة ال دهىىة التىىي ك
غ اس را  ينظا إلي  ا   دهة قان نيىة  تتىة أم اى   دهىة قان نيىة يشى  ها 

لقىىى د االاتيىىىا ق  صىىى ا تصىىىاديةا راىىىا تنىىىا ل الا تىىىل التاهيىىىدقصىىى غة اق
تيىىل ت ىىي  أنهىىا تشىىال    ىىة لقىى د ائيغىىةق  ىىي: ااتيىىا  ا نتىىا ق  ااتيىىا  

 الت  يمق  ااتيا  الفداا ا
تىىم تنا لنىىا  مىىد  لىىم اىى  فىى ل فاغىىة ا اتىىل لعنىىاانا  التىىي اىى  

تقايىا  شونها ت في التااية لعاافص ل  في لقد االاتيا    لىم اى  فى ل
رىىالتي   مىىض التقىى ي لعاىىافص لىى  يتمىىي  لعىى  صىىاتم االاتيىىا  أدا  ىىا

 الاغىىىالد   ا لىىى م الت ىىىي فىىىي التصىىى ل لعىىى  الامافىىىة ال نيىىىة فىىىي نقىىىل 
  التي في التصاية  التص ل لع  التتغينا ا

أتد الامىاا   المقديىة التدي ىة التىي  يا ل لقد االاتيا  قد ت ي  ا  
تغىىا  ألصىىتام األنشىىطة االقتصىىىادية النادمىىة  ا  الشىىها   ىىال ل   إلىىى  
أغىى اي دديىىد   ت  يىىم   يىىم انتدىىاتهم د   تتاىىل أيىىة أل ىىاس االيىىةا   لىىم 
اىىىىى  فىىىىى ل التىىىىىافيص لىىىىى مض األشىىىىىفاص  اغىىىىىتفدام الم اىىىىىة التداايىىىىىة 

ة التي يت   نها فىي اقا ىل ا عىى ألنشطتهمق  اغتغ ل الامافة ال نية الغاي
ا  المق د  يا الاغاا  التي ال  يمد لقد االاتيا راا ا   االي يتم دفم ا

تفنم لتنظيم قان ني يتراهاق راا أنى  يمىد اى  لقى د الاما نىة الاع اىة 
 لعدان ي ا 
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أ  يتدفل لتنظيم لقد الما    في الفتامق نهيم  الاشا   
قان ني ل ق فاصة ام االنتشاا الهائل االاتيا  في ظل  يام أق تنظيم 

لتعم المق دق ف  ي ال المقد    ا طاا القان ني ال تيد ال ق يتدد نطاق  
  ر ااها  أ  يتنا ل  ال ا  لع  اا يعي:

أ  يىىىىىنص لعىىىىى  إلىىىىى ام صىىىىىاتم االاتيىىىىىا   تقىىىىىديم امع اىىىىىا  رافيىىىىىة  - 6
شايم رافىة تغا  ل   التماقد ل  لعم   ينةا  أ  يتدد في التلعاافنص ل  

الامع اىىا  ال ادىىم ا فصىىال لنهىىاق   لىىم لعىى   ىىااا الاشىىا  األاايرىىي 
  ال انغيا

إل ام صاتم االاتيا   نىاا  الامافىة ال نيىة التىي يقىداها لعاىافص  - 5
فنالها لألترام الاتمعقة  التغعيم في القان   الادنيا  ل   ا 

د  اىى  الامافىىة الت ىاا االلتىى ام  تقىىديم الاغىالد  لعاىىافنص لىى  ل غىت ا - 9
ىىىا  تتقيىىىي نتيدىىىة  لىىىيس   ىىى ل لنايىىىةق   لىىىم اغىىىتناد ا إلىىى   ال نيىىىة  ىىى  الت اا 

 ط يمة المقد التي ت اض  لما 
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