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 اإلهداء
 
 

 وأيب ... من الرمحة، أمي الذل جناح هلما أخفض من إىل
 إىل زوجي الفاضل...
 إىل إخويت وأىلي...

 إىل أصدقائي وزمالئي كاّفة...
 معرفة...... وأىل العلم قاطبة... وإىل كّل ناشد  الكرام إىل أساتذيت

 املتواضع. عملالىذا  أىدي
 -فريدة-

  



 

 

 

 شكر وعرفان
 
 

الذي مل يبخل علّي من  الدكتور قاري كمال الدينإىل أستاذي الفاضل 
وقتو الثمني رغم انشغاالتو الكثرية... بالعون والتوجيو والنصيحة... 

 افو متعة فكريّة وراحة نفسية ...فكان العمل حتت إشر 
 عمره.أطال اهلل وبارك يف 

 .واالمتنان لص الشكراوجو إليو خبأت 
 

  أساتذيت أشكرو 
  ذكرةامل أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم مبناقشة ىذه

 ة أفضل بتوجيهاهتم اجلليلة.ذكر وتوضيح الصواب يل وجعل امل
 يف سبيل تنوير الطريق يل جهدىم وابذل نيالذ

 كل االحرتام والشكر والتقدير.  فلهم مين
-فريدة-  
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عرف اليوم اذج الحديثة في قطاع التوزيع، الذي ييشكل عقد الفرنشيز أحد النم
استخداما واسعا من قبل المؤسسات التجارية والخدماتية، خصوصا تمك التي تتمتع بشيرة 

م، حين 1581في الواليات المتحدة األمريكية سنة الفرنشيز عقد عالمتيا التجارية. وظير 
داخل الواليات المتحدة جاتيا آلالت الخياطة مشكمة تسويق منت «Singer»واجيت شركة 

األمريكية، التي كانت من أىم األسواق لسمعيا، ولمواجية عائق افتقارىا ألنظمة التوزيع 
ح بعض رجال األعمال المستقمين عنيا لتسييل عممية التسويق والبيع، قررت الشركة من

قانونيا وماليا الحق الحصري في بيع منتوجات الشركة وتقديم خدماتيا في مناطق جغرافية 
 .(1) محددة

  «Ford»ات تصنيع السيارات مثل، بدأت شركالعشرينرن ــقـة الـدايـع بـملكن 
البشرية لموارد المالية و في إنشاء شبكات فرنشيز، لمواجية نقص ا «General Motors» و

في تحت طائمة القوانين الصادرة ، وكذا تجنب الوقوع ليا انشاء فروعإالتي تتطمبيا عممية 
 «Anti-Trust Law» م، المتعمقة بمحاربة االحتكار1191سنة الواليات المتحدة األمريكية 

لذا قامت الشركات  ،(2) والتي تمنع عمى شركات تصنيع السيارات البيع المباشر لممستيمكين
المنتجة لمسيارات بمنح لموزعين مستقمين عنيا قانونيا وماليا الحق الحصري في بيع 

 التعامل حصريا معيا. بمنتوجاتيا، عمى أن يمتزموا بالمقابل 
لم يقتصر نظام الفرنشيز عمى قطاع آالت الخياطة والسيارات، بل امتد ليشمل 

الواليات كما لم يقتصر عمى الفندقة واإلطعام. جميع القطاعات االقتصادية األخرى؛ ك

                             
القانون، كمية الحقوق ، رسالة لنيل شيادة الدكتوراه في «النظام القانوني لعقد االمتياز التجاري»سيد الحديدي،  ياسر  1

 .07 ، ص.2006شمس، دار الفكر العربي، مصر، جامعة عين 
2
 J–M. LELOUP, La franchise ; Droit et pratique, 4

e
 édition, DELMAS, Paris, 2004, p. 10. 
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روبا؛ خاصة فرنسا التي تحتل المرتبة و وانتقل نظام الفرنشيز لينتشر في أالمتحدة األمريكية 
فيما يتعمق برقم  ؛البرازيل واليابان ؛كنداة؛ الواليات المتحدة األمريكيالخامسة عالميا بعد 

  .(1)األعمال المحقق في قطاع الفرنشيز

إلى غاية بداية التسعينات؛ بعد انفتاح الفرنشيز في الجزائر عقد أخر ظيور ت
تكريس مبدأ حرية الصناعة والتجارة االقتصاد الجزائري عمى االقتصاد العالمي خصوصا بعد 

 نتشارباسمح  افتح العديد من األنشطة التجارية لمخواص وتسييل االستثمار األجنبي، ممو 
، بفضل نظام ةوتزايد العالمات التجارية األجنبية ذات الشيرة العالمية في السوق الجزائري

 الفرنشيز.

استعمال اسميا أو  التي يكفيو -المؤسسات التي تتمتع بشيرة تجارية واسعة تستغل 
ىذه الميزة لتنتشر في مناطق غير مكان نشاطيا. دون أن  -عالمتيا التجارية لجذب الزبائن

بمنح مؤسسات محمية -قامة شبكة فرنشيزالمناطق من خالل إ تمكأمواال لالستثمار في تنفق 
في الحق في ممارسة نشاطيا سواء كان ذلك  -نشاء والتسييرة، تتحمل مصاريف اإلمستقم

العالمة التجارية و  التجاري سماإلوذلك تحت  ،تقديم لمخدمات و/أوتوزيع  و/أو انتاجمجال 
يتمتع  المتمقية مبالغ مالية معينة. في ظل ىذا الوضعبل دفع المؤسسة ممؤسسة المانحة، مقال

بدراية أكبر بخصائص السوق المستيدفة وما يتالئم مع حاجات الزبائن  المستغل المحمي
 التي تختمف من دولة ألخرى، وذلك الختالف الثقافات واألديان والمستوى المعيشي بينيا.

نتيجة التطور في المجال التجاري عن طريق الترخيص ببيع  الفرنشيزعقد  جاء
 المنتجات أو تقديم الخدمات بإتباع نفس النظام التجاري المعتمد من طرف صاحب العالمة. 

                             
1
 Fédération Française de la Franchise (FFF) , Statistiques Disponibles sur : www.franchise-fff.com. 

www.franchise-fff.com
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، «Franchising»وقد ظير أول مرة في الواليات المتحدة األمريكية تحت تسمية 
لييا تحت اسم يث انتقل إا النظام كانت فرنسا، حىذ وأول دولة أوروبية استعممت

«Franchise» وجد ترجمة د إلى كافة الدول األوروبية. ال تىذا العق استعمال ومنيا انتشر
حاول البعض ترجمة ىذا المصطمح إلى المغة رسمية لممصطمح بالمفيوم القانوني كعقد، و 

بعقد »و كذلك تمت ترجمت، (1)«بعقد الترخيص االمتيازي»ترجمو  فيالك من ؛العربية
عمى أساس أن المانح يسمح )يعفي أو يرخص(  (3)«بعقد اإلعفاء»ترجمو   أو  (2)«السماح

لممتمقي استعمال عناصر الممكية الفكرية الخاصة بو. غير أن ىنالك عدة عقود أخرى محميا 
ة اختراعو؛ مثل: عالمتو وبراء ستغاللأحد المتعاقدين لممتعاقد اآلخر با سماحكذلك ىو 

 .(4)«عقد االمتياز التجاري»بينما اعتمد عدد من األساتذة مصطمح  لتكنولوجيا.عقود نقل ا

في القانون الجزائري عن فكرة الفرنشيز،  يختمف مدلول ومعنى االمتياز التجاري 
الذي يحدد شروط وكيفيات  (5) 012-20من المرسوم التنفيذي  29فبالرجوع مثال إلى المادة 

 يقابمو «التجاري االمتياز»ممارسة نشاط وتسويق السيارات الجديدة؛ نجد أن مصطمح 
، فال يمكن اعتماد المصطمح نفسو لعقدين مختمفين؛ نظرا لما قد «Concession»مصطمح 

                             
 .15 ، ص2008، االستثمار في الترخيص االمتيازي )الفرانشايز(، دار الثقافة، عمان، مصطفى سممان حبيب  1
 . ص 1992العقود التجارية، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية،  سميحة القميوبي، شرح  2
، مجمة «كأداة اقتصادية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة « Franchising »اإلعفاء التجاري »نعيمي فوزي،   3

 .135 ، ص2000، الجزائر، 22، عدد رقم إدارة
 2010، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، -دراسة مقارنة - عقد االمتياز التجاري محمد، المحل فيأحمد أنور   4

 2001محمد محسن ابراىيم النجار، دراسة في نقل المعارف الفنية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، . و 15ص
 .341ص
يارات ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق الس2007ديسمبر  12مؤرخ في  390-07مرسوم تنفيذي رقم   5

 .2007ديسمبر  12في  صادر 78الجديدة، ج. ر عدد 
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وفي غياب ترجمة رسمية فضمت االبقاء عمى مصطمح  يثيره ىذا االستعمال من التباس.
 في ىذه المذكرة. «الفرنشيزعقد »

الدول كالواليات بعض التشريعات العربية عقد الفرنشيز، عمى خالف لم تنظم 
األوروبي، رغم أن الدول العربية تمجأ كثيرا إلى ىذا النمط  االتحاددول األمريكية و المتحدة 

الذي ، فالمانح ىو مطموبمن التعاقد لسبب ميم ىو أن عامل الخبرة في ىذا القطاع غير 
المتمقي طيمة مدة العقد، فيكتسب المعرفة الفنية التي يتمتع بيا المانح،  وتدريب يتكفل بتكوين

الشركات المانحة  تعتبرو  ويستفيد من الشيرة التي تتمتع بيا العالمة لدى المستيمكين.
دون المجازفة باستثمارات تستنزف  لترويج سمعيا الفرنشيز وسيمة لدخول األسواق العالمية

جية أخرى، توفر ىذه الصيغة بعض المزايا لممستيمك؛ ألنو  منرؤوس أمواليا. كما أنيا 
يحصل عمى منتوج أو خدمة مع ضمان نوعية جيدة وبعالمات مشيورة، يعرضيا المتمقي 

 بأسعار تنافسية.

تظير الحاجة إلى دراسة موضوع عقد الفرنشيز، ومحاولة ابراز األحكام المتعمقة بو 
سببين أساسيين وىما: من  -عمى األقل–المشرع الجزائري منيا، من خالل  وتوضيح موقف

جية انتشار استعمال عقد الفرنشيز، وتأثيره عمى اقتصاد الدول، خاصة وأنو يمس عدة 
مجاالت ذات االستيالك الواسع من سمع وخدمات. ومن جية أخرى فإن معظم الدول 

القانوني الخاص بعقد الفرنشيز، األمر الذي قد العربية، بما فييا الجزائر، لم تحدد اإلطار 
تحديد واضح لمسؤوليات  يؤثر عمى توازن التزامات أطراف ىذا العقد، في ظل غياب

القدرة التنافسية لممؤسسات المحمية التي تنشط في نفس  األطراف اتجاه المستيمكين واتجاه
 نفسيا. القطاعات
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 باستيعامن لقانون الجزائري ااعد و قالدراسة بالبحث في مدى إمكانية تيتم ىذه 
 التي يتضمنيا عقد الفرنشيز؟اآلليات 

عدة  إلشكالية المطروحة في البحث، االعتماد عمىاجابة ليقتضي البحث عن 
لرسم صورة واضحة لعقد الفرنشيز وتبيان  الوصفيالمنيج ك مناىج مكممة لبعضيا؛

 القانوني الجزائري والقوانين األخرى ممقارنة بين النظاملالمنيج كاالعتماد عمى و  .خصائصو
 المنيج. باإلضافة الى اعتماد واألوروبي خاصة القانون الفرنسيو ، يذا العقدب اىتمتالتي 
التي تمكننا من الحصول ضوء اآلراء الفقيية واألحكام القضائية والتحكيمية  عمىي التحميم
 .عمييا

 :قسمت ىذا البحث الى فصمين، وذلك عمى لنحو التاليو 
 الفرنشيز لعقد الق انونية الطبيعة األول:الفصل  
 عقد الفرنشيز  أحكام الثاني:الفصل  
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لتحقيق ىدف اقتصادي  ن الكثير من عقود األعمال،عقد الفرنشيز شأنو شأ وجد
ىامة بنفقات مالية محدودة. فيو يتيح الدخول في  (1)محدد؛ يتمثل في تكوين شبكة تجارية

بطريقة تضمن لمانح  ،عمى الصعيد الوطني أو الدولي ًسواء ،أسواق جديدة متباعدة جغرافيا
الفرنشيز سيطرتو عمى عممية التوزيع، وكذلك جذب المزيد من الزبائن إلى منتوجاتو أو 

ة والستقطاب عدد أكبر من فمفيوم الفرنشيز ظير من الحاجة ألسواق جديدخدماتو. 
نشيز مصاريف االستثمار بمفرده؛ فيو أن عقد الفرنشيز يحمل متمقي الفر  وبماالمستيمكين. 

سين نوعية المنتج، يسمح لمانح الفرنشيز من استغالل أموالو في الدراسات المتعمقة بتح
 مما يعود بالنفع عمى كامل شبكة الفرنشيز. .الدعاية واإلشيار التسويق،

 ونفس يتيح ىذا العقد لمتمقي الفرنشيز االحتفاظ باستقالليتو، واالستفادة في الوقت كما
. الخاصة بالمانح من العالمة التجارية، االسم التجاري، الشارات المميزة الجاذبة لمزبائن

االستفادة من تكوين ومن عقد الفرنشيز لو يمارس نشاطا ال خبرة لديو فيو. يضمن  فالمتمقي
بحسب وذلك  ،أو التوزيع تصنيع،أو ال ،باإلدارة األمر تعمقسواء  ؛تقنية مستمرينمساعدة 

من خبرة المانح ومعرفتو  المتمقي خالل طيمة مدة العقد يستفيد بالتاليو  .النشاط محل العقد
 بمفرده. يمكن لممتمقي الوصول الييا ال الفنية التي

في تحديد مفيومو؛ ومختمف  الغاية االقتصادية من ىذا العقد دورا أساسياتمعب 
 مظاىره؛ والعناصر المحددة لو. كما تؤثر في طبيعتو القانونية وااللتزامات المتبادلة ألطراف

                             
مجموعة المؤسسات التجارية التي ليا الشعار نفسو والتي تقوم ببيع أو تقديم المنتجات أو الخدمات  ؛يقصد بالشبكة التجارية»  1

الجميور بأنيا لمستيمك و ذاتيا وفقا لمفيوم استراتيجية تجارية أو تسويقية محددة، والتي تحمل عالمة واحدة بما يظيرىا أمام ا
مرجع ياسر سيد الحديدي، نقال عن:  «.ي أساليب وتقنيات ممارسة النشاطكيان واحد، ويرسخ ىذا االنطباع من خالل التوحيد ف

 .47 ، ص.سابق
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؛ في ىذا الفصلالطبيعة القانونية المميزة لعقد الفرنشيز  التوصل الىحاول وسنالعقد.  ىذا
ثم نبين ؛ ث الثاني()المبح أنواعومختمف ن اوبي؛ )المبحث األول( مفيومو تطرق إلىبال
 .)المبحث الثالث( ناصر المحددة ليذا العقدالع

كمفة أقل، ومردود مالي أكبر من و الفرنشيز لمانح الفرنشيز فعالية أكثر  عقديؤمن 
شيز المزايا يوفر الفرن ونفس . وفي الوقتةمختمفمناطق أن يقوم بافتتاح فروع لشركتو في 

استثمار آمن ومضمون  ممتمقيلأنو يمثل بالنسبة  إلى باإلضافة ؛لمتمقي الفرنشيز يانفس
. وتتحقق الغاية من ىذا العقد من النجاح دون أن يتحمل كمفة األبحاث ومخاطر التجربة

خالل سماح مانح الفرنشيز لممتمقي باستغالل مشروعو االقتصادي بنفس طريقة المانح 
فيستفيد المتمقي من خبرة وتجربة  تحقيق أرباح تجارية.يرتيا لوشواالستفادة من نجاحيا 

 ةوذلك في ظل استمتاع كل طرف باستقاللي المانح في مجال إدارة المشروع طيمة مدة العقد
ثم بيان أىم  )المطمب األول( . وسنتناول في ىذا المبحث تعريف عقد الفرنشيزقانونية

  .)المطمب الثاني( خصائصو

ىناك مانح  ؛الفرنشيز عمى التعاون بين طرفين مستقمين، فمن جية عقدقوم ي
 صادي ناجحطور مشروع اقتالذي و  ،النتقاللقابمة و الذي يحتكر معرفة فنية مميزة  ،الفرنشيز

مستقل عن المانح ينظم  شخص نجد متمقي الفرنشيز وىو ؛قابل لمتكرار. ومن جية أخرىو 
فة الفنية التي يتمتع بيا الفرنشيز ويصبح عضو فييا، ما يمكنو من اكتساب المعر لشبكة 

تكرار النجاح الذي حققو المانح. ففكرة  إلعادةتطوير مشروعو الخاص المانح، ما يمكنو من 
 لى متمقينجاح االقتصادي لممانح إلم ةاألساسيعقد محمو نقل العناصر  ؛الفرنشيز تعني
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وتعددت تعريفات عقد الفرنشيز، إذ  خضاع الطرفين اللتزامات متقابمة.ق إيالفرنشيز عن طر 
 ،)الفرع األول( مختمفةليس ىناك تعريف موحد لو. وقد تم تعريفو من قبل التشريعات ال

 .(الثالثفرع ال) الفقو، و (الثاني فرعال) القضائي االجتياد

مثمو مثل  ،تعريف عقد الفرنشيزنصوص قانونية أو بالمشرع الجزائري  لم يخصص 
سنتطرق الى مجموعة من التعريفات التي تجسد ، لذا (1)العربية الكثير من التشريعات

 .الدول من ىذا العقد المختمفة التي اتخذتيا بعضقف امو ال
 .الفرنسي تعريف عقد الفرنشيز في التشريعأوال: 

 حـمـطـصـم (2) 1973ر ـبـمـوفـن 29ي ـف ادرـصـي الـسـرنـفـال وزاريـالرار ـقـال رفــع 
«Le franchisage» مستقمة عنيا، العقد الذي بمقتضاه تخول شركة لعدة شركات أخرى»: بأنو 

لبيع بعض المنتجات أو الحق في استخدام اسميا التجاري وعالمتيا التجارية  ،نظير مقابل مادي

 (3).«العقد في الغالب تقديم مساعدة تقنيةالخدمات. ويصاحب ىذا 
رنشيز وىو المعرفة فتجدر اإلشارة إلى أن ىذا التعريف أغفل أىم عنصر في عقد ال

 ،في فرنسا عقد الفرنشيزمباشرة بعد ظيور  ىذا القراروما قد يبرر ذلك ىو صدور ، (4)الفنية
  وليس تعريف العقد في حد ذاتو. ،ء المغة الفرنسية بمصطمح جديدىو إثراوىدفو 

 
                             

؛ ايطاليا؛ اسبانيا؛ السويد؛ الواليات المتحدة األمريكية؛ كندا؛ قانون االتحاد األوروبي كل من فرنسا؛ عقد الفرنشيز تعرف  1
 .ماليزيا واستراليا ؛ا الجنوبيةكوري ؛اندونيسيا

2
 Arrêté du 29 novembre 1973 relatif à la terminologie juridique et financière, JORF du 03 janvier 

1974.  
، رسالة مقدمة «-دراسة مقارنة–دور عقود االمتياز التجاري في نقل المعرفة الفنية »ياسر سامي قرني، عن:   نقال  3

 .56، ص. 2005وق، جامعة القاىرة، لمحصول عمى شيادة الدكتوراه قسم القانون التجاري، كمية الحق
4
 CA Paris, 21 septembre 1989, Juris-Data n°024409 ; «…ce texte officiel ne mentionne pas le 

savoir-faire qui est cependant un élément fondamental du contrat.» cité par : F-L.SIMON, Théorie 

et pratique du droit de la franchise, Joly Éditions, Paris, 2009, p.08. 
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 روبيوثانيا: تعريف عقد الفرنشيز في قانون االتحاد ال 

 ةوالخاص 1988نوفمبر  30 :في 4087/88 :رقمالتنظيم  أصدر المجمس األوروبي
 األولى بأنو: . وقد عرفو في مادتو(1)عقود الفرنشيزبعض باإلعفاء الجماعي )الطائفي( ل

نظير مقابل  قيام شركة )مانح الفرنشيز( بتخويل شركة أخرى )متمقي الفرنشيز(،اتفاق يتم بمقتضاه »
فيما يتعمق  الحق في استغالل كافة حقوق الممكية الصناعية أو الفكرية ،مادي مباشر أو غير مباشر

 (2).«بالعالمة التجارية، االسم التجاري، العنوان التجاري، الرسوم والنماذج الصناعية
في  الصادر 2790/99رقم  التنظيمباستبدالو و  الغاؤه تم التنظيما ىذونشير إلى أن 

من  03فقرة  81بتطبيق االستثناء المنصوص عميو في المادة  الخاصو  1999ديسمبر  22
 (5)لعقد الفرنشيز. اتضمن تعريفي لمي الذ، و  (4)عمى بعض االتفاقات العمودية (3)اتفاقية روما

 
                             

1 Règlement (CEE) n° 4807/88 de la commission du 30 novembre 1988 concernant l’application de 

l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de franchise, JOCE législation n° L.359, 
du 28 décembre 1988, remplacé par le règlement (CE) n° 2790/1999 de la commission du 22 

décembre 1999, concernant l’application de l’article 81 paragraphe 3, du traité à des catégories 

d’accords verticaux et de pratiques concentrées, JOCE législation n° L.336 du 29 décembre 1999. 
 .58نقال عن: ياسر سامي قرني، مرجع سابق، ص.   2

3
 Traité de Rome, modifié par le Traité d’Amsterdam ; est le traité instituant la Communauté 

économique Européenne. 
ون في المستوى ذاتو من السوق، مثمما ىو االتفاقات المنعقدة بين أعوان اقتصاديين ال يوجد يقصد باالتفاقات العمودية:  4

الوضع بالنسبة لممنتج والموزع، والمقاول من الباطن والمقاول الرئيسي، ومن أمثمة االتفاقات العمودية المتعارضة مع 
مقتضيات حرية المنافسة التزام الموزع بالسعر المحدد من قبل المنتج ولو تم ذلك من خالل تعميمات وتوصيات، أو حتى 

 ومات في حال احترام الموزع الثمن المحدد من قبل المنتج. خص
 التنظيم المتعمق باستثناء بعض عقود التوزيع االقميمي و 83/38رقم  التنظيممحل كل من  2790/99 رقم التنظيمحل   5

باإلعفاء الجماعي )الطائفي(  المتعمق 4087/88رقم  التنظيم المتعمق باستثناء بعض عقود التوزيع المعتمد و 83/84رقم 
فقرة األولى من اتفاقية روما، وىذا ال يعني أن المجمس  81من التجريم المنصوص عميو في المادة  لبعض عقود الفرنشيز

نما قام بتوحيد قواعد المنافسة التي تحكميا والتي تمنح االعفاء الجماعي )الطائفي(   األوروبي ألغى التفرقة بين ىذه العقود وا 
من اتفاقية روما. أنظر: ياسر  03فقرة  81مادة لكل ىذه العقود تطبيقا لنص ال (Exemption par catégorie)ن التجريم م

 .63سامي قرني، مرجع سابق، ص. 
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 الماليزي قانونالثالثا: تعريف عقد الفرنشيز في 

العقد » :الفرنشيز بأنو عقد أورد المشرع الماليزي تعريفا مفصال لعقد الفرنشيز فعرف
رفين أو أكثر من الناس ويتضمن ما بين ط شفييا أو مكتوبا تفاقية سواء أكان ضمنيا أم صريحا،أو اال 
 يمي:

الحق في أن يدير العمل من خالل نظام الفرنشيز الذي يحدد من  متمقي الفرنشيزيمنح  لفرنشيزا مانح .أ 
 قبل مانح الفرنشيز خالل الفترة التي تحدد من قبمو.

الحق في استعمال العالمة والسر التجاري أو أية معمومات سرية  مانح الفرنشيز يمنح متمقي الفرنشيز  .ب 
ويتضمن الحالة التي يكون فييا  .قة بوالفرنشيز أو المتعم مانحأو حقوق الممكية الفكرية الممموكة ل

أية  الفرنشيز المستعمل الذي سجل باسمو الحقوق أو تم ترخيصو من قبل شخص آخر باستعمال مانح
حقوق لمممكية الفكرية، يمنحو بعض الحق في أن يمتمك ويجيز لمتمقي الفرنشيز استعمال حقوق 

 الممكية الفكرية.
دارة عمل إير بشكل مستمر اإلشراف خالل مدة الفرنشيز عمى مانح الفرنشيز يمتمك الحق في أن يد .ج 

 من خالل نظام الفرنشيز.متمقي الفرنشيز 
دارة عممو ويتضمن بعض تمك إي أن يزود الطرف اآلخر بالمساعدة ف عمى مانح الفرنشيز مسؤولية .د 

 التسويق أو المساعدة التقنية. ،تدريب، بالخدمات، البالمواد ،تموينو بالتجييز ؛المساعدة
 متمقي الفرنشيز مطالب بدفع رسوم أو أي شكل آخر لممكافأة. ،مقابل لمنح تمك الحقوق  .ه 

والعالقة بين الطرفين ال يمكن أن تعتبر  متمقي الفرنشيز يدير عممو بشكل منفصل عن مانح الفرنشيز .و 

 (1) .«وكالةعقد شراكة أو عقد 
تربط  ويبين العالقة التي عقد الفرنشيزيضم كل عناصر  ا التعريف بكونوىذتميز ي

غالبا ما يكون ىو  كونو-الماليزي–ف حماية الطرف الوطني وجاء بيدبين أطراف العقد 
 .الطرف المتمقي

                             
 .34/36محمد، مرجع سابق، ص. نقال عن: أحمد أنور   1
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 عقد الفرنشيزاتجاه التشريعات  بعض المواقف المعتمدة من قبلرابعا: 

 الفرنشيز، يمكن مالحظةالتشريعات المنظمة لعقد  من خالل االطالع عمى بعض
ثالثة  في حصرىانستطيع و  لى أخرى،من دولة إيختمف عقد الفرنشيز  موقف الدول اتجاه أن

 :أساسيةمواقف 
 :موقف ليبرالي )متحرر(-1

ا تخضعو لمجموعة من خاص بعقد الفرنشيز، غير أنيتقنين  بريطانيا لم تضع
عدم  الذي يسمح لشبكة الفرنشيز 1996الصادر في  (1) االتجارقانون نظم القوانين مثل 

باإلشيار، كما سمح لمانح الفرنشيز بعدم التقيد بأجل طويل في االعذار من االلتزام أو التقيد 
قانون ـفي ظل القانون البريطاني ألحكام كذلك عقد الفرنشيز خضع ي (2)أجل فسخ العقد.

معين إلى األحكام التي غ مالذي أخضع عقود الفرنشيز التي يصل سعرىا لمب (3)المنافسة
 .(4)تطبق عمى االتفاقات العمودية، كما أعفى مانح الفرنشيز من تقديم معمومات قبل تعاقدية

 :قف مالحظمو -2

نصوصا تحمي  األلمانية القانونية ةمنظومالتتضمن ف ؛ألمانيا ىذا االتجاه تتبنى
يعتبر متمقي الفرنشيز متمقي الفرنشيز بطريقة غير مباشرة مثل قانون حماية المستيمك الذي 

مستيمكا طالما لم يتم تحرير العقد كتابيا ويحميو من المانح كغيره من المستيمكين، كما منح 

                             
1
 Trading Shemes Act 1996, cité par R. FABRE, «Règlement législative du contrat de franchise dans 

d’autres pays, l’esquisse d’une philosophie.», séminaire organisé à Liège le vendredi 29 septembre 

2000, Commission : Droit et vie des affaires, faculté de droit de l’université de Liège, Buylant, 

Bruxelles, 2001, p. 106. 
2
 R. FABRE, Op. Cit., pp. 105/106. 
3
 Competition Act, cité par R. FABRE, Op. Cit., p. 106. 

اإلعالم قبل التعاقدي أن يقوم المانح باطالع المتمقي عمى كل المعمومات المتعمقة بالعقد ومحمو وكيفية االلتزام بيقصد ب  4
 لمام بكافة تفاصيل العقد وأن يتخذ قراره عن عمملممتمقي اإلخفاء أي عنصر؛ ليتيح إتنفيذه، شروط فسخو وتجديده وعدم 

 .62سنتناول ىذا االلتزام في الفصل الثاني من المذكرة، أنظر: ص.  .ودراية
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ىذا  تدوينوأوجب  إبرامولمتمقي الفرنشيز حق فسخ العقد بإرادة منفردة خالل أسبوع من يوم 
وفي حالة ما إذا تم اغفالو تقرر لمتمقي الفرنشيز حق فسخ العقد بإرادة منفردة  ،البند في العقد

  .(1) راموبخالل سنة من تاريخ ا
 :موقف حمائي-3

المشرع الفرنسي نذكر ومن بينيا  ،متمقي الفرنشيزحماية  الدول عمىبعض  تسير
لمتقي  بتقديم مانح الفرنشيز يمزمالذي  (2)1008-89 لمقانون 1989 صداره سنةإ من خالل
 روأصدجراء دراسة متيقنة لمعقد، إيتمكن من  يقة حتىقبل تعاقدية دق معمومات ما الفرنشيز

عمى  (4)، ورتب جزاءات(3)يحدد مضمون وثيقة االعالم ما قبل التعاقدية 1991مرسوم في 
 .(5) مخالفة أحكام ىذه النصوص

عمى عدة نصوص تنظم عقد الفرنشيز، من بينيا القانون  سبانيالقانون اإل يحتوي
عمى وجوب تسجيل مانح  تنص منو 62المادة  وأصبحت 1996عدل سنة  التجاري؛ الذي

الفرنشيز نفسو في سجل خاص يدون فيو كل المعمومات المتعمقة بو ويجدد التسجيل كل 
لية. باإلضافة إلى المرسوم الممكي سنة، كما يعاقب كل من امتنع عن التسجيل بغرامة ما

                             
1
 R. FABRE, Op. Cit., p. 108. 

2
 Lois n°89-1008 du 31 décembre 1989 «Dite Lois Doubin» relative au développement des entreprises 

commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, 

JORF n°1 du 2 janvier 1990. Devenue l’article L.330-3 du code de commerce français. 

نسبة لوزير التجارة الفرنسي في ذلك الحين وصاحب مشروع القانون، كما نشير الى أن قانون  «Doubin»سمي بقانون 
 من القانون التجاري الفرنسي. L.333-3المادة  أصبح «دوبان»

3
 Décret n°91-377 du 04 avril 1991 portant l’application de l’article 1

er
 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 du 6 avril 1991, p. 4644 
(annexe II). 

احل تطورىا، تسجيل العالمة، البنوك الضامنة والذي اشترط البيانات التالية: تقديم شركة المانح، تاريخ تأسيسيا، أىم مر 
  لمشركة، تقديم شبكة الفرنشيز، تقديم العقد المقترح.

من بين الجزاءات المقررة؛ منيا جزائية إذ اعتبرىا مخالفة من الدرجة الخامسة، ومنيا مدنية كمنح لمتمقي الفرنشيز حق   4
 المطالبة بالتعويض عما لحقو من ضرر وما فاتو من كسب.

5
 R. FABRE, Op. Cit., p. 108. 



 

 

16 
 

قبل  عالم ماالذي نص عمى وجوب اإل (1)1998نوفمبر  13الصادر في  2485/1998
 419/2006 المرسوم الممكيوالذي تم تعديمو ب د البيانات الواجب تقديمياوحد ،التعاقدي

 صدر ثم .خرى وتشديد الغرامة الماليةأبيانات لبإضافة  2006أفريل  07الصادر في 
يتضمن النظام القانوني لمفرنشيز  (2)2010فيفري  26في  201/2010المرسوم الممكي 

كما  419/2006المرسوم الممكي و  2485/1998 قام بإلغاء كل من المرسوم الممكيالذي و 
كما . مااللتزاالمترتبة عن االخالل بيذا  البيانات الواجب تسجيميا والغرامة الماليةيحدد أصبح 

 (3)من قانون المنافسة الفرنسياستوحيت سباني قانون المنافسة اإلاجريت اصالحات عمى 
العالقات  قف)المتعمقة بو  36ة المادو )المتعمقة بالتعسف في التبعية االقتصادية(،  08المادة ك

أشير اعذار في حالة قطع  06سباني أضاف باإلضافة الى أن القانون اإل التجارية(
 ية.العالقات التجار 

قوانين من قانون أخالقيات العديد من مشاريع  (4)1995توحت ايطاليا منذ سنة اسو 
 .2005غاية سنة ولم تصدر أي منيا إلى  لمفرنشيز ةالمينة الصادر من الفدرالية االيطالي

لنظام القانوني والمتضمن ا 2005سبتمبر  02المؤرخ في  204أين تبنت المرسوم رقم 
 .(5)لمفرنشيز

؛ القضاء نذكر منيا ،عرف عقد الفرنشيز من طرف العديد من الجيات القضائية
 بناني.مال قضاءالو  ،بيو االتحاد األور  قضاءالواليات المتحدة األمريكية،  قضاءالفرنسي، 

                             
1
 Real Decreto 2485/1998, cité par R. FABRE, Op. Cit., p. 108. 

2
 Real Decreto 201/201, cité par R. FABRE, Op. Cit., p. 108. 

3
 Ordonnance n° 86-1243 du 1

er
 décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, 

JORF du 9 décembre 1986, p. 14773. Modifiée et complétée par la loi n° 96-588 du 14 juillet 1996, 
JORF du 3 juillet 1996. 
4
 R. FABRE, Op. Cit . p. 107. 

5
 Decreto del Ministero della attività produttive n° 204 del 2/9/2005, cité par R. FABRE, Op. Cit., p. 

108. 
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 القضاء الفرنسيفي  التعريف القضائي لعقد الفرنشيز: والأ
الذي عرف بموجبو عقد  1978ريل فأ 28محكمة االستئناف بباريس في  نص حكم

 ،قيةمأخرى متحداىما مانحة و إ ،جاريتين أو أكثرأسموب لمتعامل بين مؤسستين ت»: (1)وفرنشيز بأنال
، أو رموز أو تجارية معمومة أو الحرف الولى أو عالمةسم ا ،-ةالمانح-ع الولىضالذي بمقتضاه تو 

حق  -المتمقية-تحت تصرف الخرى .كذا معرفة فنية خاصةخدمية و عالمات صناعية أو تجارية أو 
يزة مكتسبة الستغالليا استخدام مجموعة منتجات أو خدمات أصمية أو خاصة في مقابل اجر أو م

ير في السوق تأث ، تحقق أفضلإجباريا وكميا وفق تقنيات تجارية تم اختيارىا وضبطيا بشكل حصري
م ىذا ز ...( يجوز أن يتال ة )نينشاط التجاري لممؤسسات المعالحصول عمى نمو سريع لمو  المصنف

ندماج في النشاط التجاري لممانح، العقد مع المساعدة الصناعية أو التجارية أو المالية التي تسمح باال 
معرفة فنية مختمفة عما ىو مطبق لذي تم تدريبو عمى تقنية أصمية و بقدر من الرقابة تجاه المتمقي او 

أو مستوى المنتج المباع زيادة العمالء ة العالمة التجارية أو الخدمية ويسمح بالحفاظ عمى صور  بما

 .«ان كل منيما باستقاللو القانوني، مع الحصول عمى عائد كبير لمطرفين الذين يحتفظبأقل سعر
 اليات المتحدة المريكيةو قضاء الالتعريف القضائي لعقد الفرنشيز في  ثانيا:

عقد  عبارة عن» :(2)بأنو عقد الفرنشيز الواليات المتحدة األمريكية قضاء يعرف
، -المانح-بائع لسمع ولخدمات صاحب العالمة وىو ،-المتمقي-مستغل العالمة بمقتضاه تزميمي يمضتف

التوجييات والرقابة عمى ىذا االنسجام في يب المحددة من طرف ىذا الخير، و سالالمطرق و وفقا ل
منتوجات تحمل التوزيع يؤديان إلى إقبال زبائن عمى محالت المستغل من اجل حصوليم عمى الجودة و 

 «.عالمة مالك العالمة

                             
1
 CA Paris, 28 Avril 1978, Juris-Data  n° 763557, Cahiers de droit de l’entreprise, Distribution 1980 

n° 5, p. 5. Cité par : F-L.SIMON , Op. Cit., p. 12. 

مال الممتقى الوطني حول، عقود األعمال ودورىا في ع، ا«خصوصية عقد الفرنشيز في السوق» يت وازو زاينة،أ عن: نقال
الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية،  ةميك ،2012ماي  17و 16تطوير االقتصاد الجزائري يومي 

  .133 ص ،2012

مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون المؤسسات، كمية  ،«عقد الفرنشيز في القانون الجزائري»نسيمة،  لاينوجانقال عن:  2
  .21، ص 2004، الجزائر الحقوق والعموم االدارية، جامعة
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المستغل الذي ال يحترم الضوابط التي وضعيا صاحب العالمة يعتبر مخادعا و  
بحيث يعتقد الزبائن أن ذلك من جية أخرى يشوه سمعة صاحب العالمة و  ،جية لمزبائن من

 .ستوى إنتاج مالك أو صاحب العالمةىو م
 لعقد الفرنشيز الوروبي لالتحاد محكمة العدل تعريف ثالثا:

ينشأ »: مة بأنوصبطريقة مف عقد الفرنشيز لالتحاد األوروبيمحكمة العدل  عرفت
تستغل في ذلك عدة طرق التوزيع و قاليم متخصصة في مجال التزام تقوم بمقتضاه شركة مقرىا بأحد ال

مستغمين  رىخأمكانية إقامة أعماليم في أقاليم تجارية، بتحويل عدة تجار مستقمين نظير مقابل مادي إ
الل في ذلك اسميا التجاري والطرق التجارية التي ساىمت في تحقيق نجاحيا، فيذا العقد يخول االستغ

يفتح المجال أمام ، فيو نظام زافرة لدى مانح االمتيامات المتو المعمو المالي لمجموعة من المعارف و 
ات التجارية التي لم يكن الممارسكافية لمتعرف عمى بعض الخبرات و الذين تنقصيم الخبرة ال تجار

ستفادة من ، كما انو يخوليم االة من البحث والدراسةضنيالتوصل إلييا إال بعد بذل جيود م مبمقدورى
من ىذا المنطق يختمف عن عقد التوزيع اإلقميمي أو عقد  الفرنشيزد ، فعقشيرة العالمة التجارية

، وال تطبيق طرق تجارية موحدة، استغالل االسم التجاري لمموردال يتضمنان  وزيع المعتمد أو المذانالت

 (1).«دفع إتاوات مالية في مقابل المزايا الممنوحةوال 
 المبناني القضاء في التعريف القضائي لعقد الفرنشيز  رابعا:

أو  اتفاق يحصل عادة بين تاجر»: نوأعمى المبناني عقد الفرنشيز القضاء  عرف
 ق بصورة مستقمةرفيتعاطى أو يرغب بتعاطي تجارة المشخص  بين، و تجارة الجممةصناعي يتعاطى 

                             
1
 CJCE, 28 Janvier 1986, Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, 

affaire n° 161/84, Recueil CJCE 1986, p. 353 
 .56/57 ص ،مرجع سابق ،سامي القرني نقال عن: ياسر
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، عمى أن ممكا لمتاجر يكونل تجاري حلشركة إلى تسييل تكوين مركز أو م، فتعتمد اولحسابو الخاص

 (1).«ة ليذه الماركةزاحمضاعة اخرى مالتاجر عن بيع ب عيمتن

ىو و  الفرنشيزنو جاء متجاىال لمعنصر المميز في أيالحظ عمى ىذا التعريف 
، رة التي يكون قد حصل عمييا سابقاالخبالتي يكتسبيا المانح بالتجربة و  يةفنعنصر المعرفة ال

التزام المانح بإعالم  وكذلكنية تقال ةالمساعدبتقديم التزام المانح لك ىذا التعريف كذتجاىل 
 عمى التوزيعيذا التعريف وفقا ليقتصر الفرنشيز و  بتكار،اطرق من ما استجد لديو بتمقي الم
 ي أو خدماتيعذلك إذ قد يكون تصنيمع أن الفرنشيز قد يكون اشمل من  ،فقط

D.Ferrierاألستاذ  عرفي
المانح  العقد الذي بمقتضاه يقوم»: بكونوعقد الفرنشيز  (2)

، يمعرفة فنية اقتصادية أو تقنية مختبرة بالتعيد بتبميغ ىذه العناصر لمممتقتجارية و صاحب عالمة 
الذي  النجاح ذلك بغرض تكرار، و الدورية ىتاو وال  فرنشيزخير رسم الدخول لشبكة المقابل دفع ىذا ال

 .«حققو المانح في نشاطو
اون فيما بين المشروعات ية لمتعدسيمة عقىو و »: (3)ياسر سيد الحديدييعرفو الدكتور و 
ط بيا من حقوق الممكية الفكرية بتما ير و التجارية تعتمد عمى نقل المعارف الفنية و  التيو  ،المستقمة

معايير وشروط يضعيا نشاطو وفقا ل لذي يمارسممتمقي الوالصناعية والمساعدة الفنية من المانح 
 .«، بيدف تكرار النجاح الذي حققو المانح في نشاطو التجاريداءات مادية لألخيرأالمانح في مقابل 

                             
، أعمال الممتقى الوطني حول عقود «المبادئ العامة لعقد الفرنشيز في التشريعات الوضعية»دوار جميمة، نقال عن:   1

كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة العقيد ، 2012ماي  17و 16االعمال ودورىا في تطوير االقتصاد الجزائري اليومي 
 .95، ص. 2012عبد الرحمان ميرة بجاية، 

2
 «Le contrat de franchise est un contrat par lequel un franchiseur titulaire d’une marque et d’un 

savoir-faire économique ou technique éprouvé, s’engage à communiquer au franchisé l’usage de 

ces éléments, moyennant le paiement d’un droit d’entrée et d’une redevance, afin de reproduire la 
réussite commerciale qu’il a connue dans son activité ». D.FERRIER, Droit de la distribution, 
LITEC, Paris, 3

e
 éd, 2002, p. 301. 

 . 27.، صمرجع سابق الحديدي،ياسر سيد   3
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: عمى أنو C.Grimaldi ،S.Meresse ،O.Zakharov األساتذة يعرفو كل منو 
 المميزة  شاراتال متمقييضع تحت تصرف الرفتو الفنية و عم نشيزالفر  مانحبو ينقل لذي بموجالعقد ا»

لمساعدة التقنية لممتقى الفرنشيز، مقابل مبمغ مالي معين لعالمتو التجارية باإلضافة إلى تامين ا

 (1) «.النشاط المتفق عميو )محل االتفاق( االلتزام بممارسةو 

، تقوم عقد ممزم لجانبين ومستمر التنفيذ»: بأنو J-M.LELOUP يعرفو األستاذو 
 حق تكرار ،تمقيمنح مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى تسمى المب ،المانحتسمى ، بمقتضاه مؤسسة

وذلك  المستمرة، مساعدتو التقنيةب استفادة المتمقي مع ،المختبر مسبقا من قبل المانح سييرنظام الت
 نمك  ي   ،قدميا المانحفضل الميزة التنافسية التي يبو  ،المانحتحت شعار وشارات جمب الزبائن الخاصة ب

 (2).«من إقامة أعمال مربحة المتمقي الذي يبذل العناية الالزمة ،ة معقولةبصف

و حتى يصح وصف عالقة تعاقدية بأنيا نأعريفات السابقة الذكر عمى يتبين من التو 
 أحد بويمتزم بموج اتفاق، تتمثل في شروطأن تجتمع مجموعة من ال بيج ؛عقد فرنشيز

الحق في ممارسة  ،-متمقى الفرنشيز-خرلمطرف اآلمنح ب ،-مانح الفرنشيز- طرافاأل
، مع السماح نجاحو بالتجربة ثبت ، وفق أسموب معيننةمعين في منطقة معي استغالل نشاطو 

ومات ىذا النشاط، من اسم وعالمة تجارية أو خدمية قمميع مستمزمات و جباستعمال  يلممتمق

                             
1
 C. GRIMALDI, S. MERESSE, O. ZAKHAROVA, Droit de la Franchise, LITEC, Paris, 2011, p. 51. 

2
 Le Franchisage est : «Le contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise, 

dénommé franchiseur, confère à une ou plusieurs autres entreprises, dénommées franchisées, le 

droit de réitérer,  sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle 

et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et 
devant, grâce à l’avantage concurrentiel qui procure, raisonnablement permettre à un franchisé 
diligent de faire des affaires profitables ».  J–M. LELOUP, Op. Cit., p. 12. 

 ، انظر في ذلك:من الفقهاء طرف مجموعةهذا التعريف من  تم اعتماد
Voir : Ch. ZIMMER et A-S. HOMASSEL, Devenir franchisé ou lancer une franchise, 2

e
 édition, 

Vuibert, Paris, 2008, p. 52 ; M. BENAMMI, «Le contrat de franchise et le redressement et la 
liquidation judiciaires», Thèse Université de Lausanne, 2003, n°58 ; F-L. SIMON, Théorie et pratique 

du droit de la franchise, Joly Éditions, Paris, 2009, p. 09. 

 باإلضافة انه تم تكريسه في االجتهاد القضائي الفرنسي، انظر في ذلك:
CA Paris, 21 juin 2006, Juris-Data n°304912 ; CA Poitiers, 13 septembre 2005, Juris-Data n° 207162 ; 

CA Toulouse, 25 mai 2004, Jruis-Data n° 247226. Cité par : F-L.SIMON , Op. Cit., p. 13. 
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اإلشراف أثناء مدة اعدة والتدريب و عالنية، مع تقديم المسامالية و تسويقية و ة و يوخطط إدار 
 .معين يتفق عميو مالي العقد نظير مقابل

السماح » :ىو ياسر سيد الحديديمثل ما يرى األستاذ  قد الفرنشيزن عإبالتالي فو  

 .(1) «ن بتكرار النجاح الذي سبق تحقيقولآلخري

في  ة؛ والمتمثماي وجد من اجميالغاية الت خالل منخصائص عقد الفرنشيز ظير ت
ة استفاد؛ عن طريق تمكين المتمقي من تكرار النجاح االقتصادي الذي توصل اليو المانح

والتي  ألن نجاحو متوقف عمى عالقتو بالمانح ؛جييات المانح واتباع نصائحوتو من  المتمقي
يقوم المانح باختيار المتمقي عمى أساس قدرتو لذا  .ظير أنيا عالقة اذعان )الفرع األول(ي

بقاء الطرفين عمى اتصال وتعاون  ويستمزم العقد. )الفرع الثاني( تحقيق الغاية من العقدعمى 
رغم ىذا  (.لث)الفرع الثا المصمحة المشتركة التي تجمع بينيمالتحقيق  طيمة مدة العقد وثيق

يرين مستقالن من الناحية القانونية )الفرع االتصال المفروض بين الطرفين يبقى ىذين األخ
ن كانت ىذه العالقة فييا نوع من التبعية، لكنيا ذات طابع اقتصادي )الفرع  الرابع(. وا 
الخامس(. وىذا ال يعني إعفاء متمقي الفرنشيز من التزاماتو المالية، إذ يتكفل المتمقي بجميع 

 نفقات العقد بمفرده )الفرع السادس(.

خر، فيرضى عقد االذعان العقد الذي يخضع احد أطرافو لشروط الطرف اآليقصد ب
فمن خاللو وفر شروط اإلذعان في عقد الفرنشيز، تتو  .(1)ن يحق لو مناقشتياأبيا دون 

                             
 . 28. ياسر سيد الحديدي، مرجع سابق، ص 1
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ة مستمرة مطوفعمي يعطيو سقانوني  بوضع ،دعقال افي ىذ الطرف القوي وىو ،المانح يستأثر
ن أيستطيع م ومن ث ،حيث تظل لو السيطرة االقتصادية أي المتمقي، الطرف األخر،عمى 

ن المعرفة الفنية ن يجد بديال، ألأوالمتمقي ال يستطيع  ،يممي كل شروطو مستندا إلى احتكاره
وكذلك  والتي تمثل الركيزة الجوىرية في ىذا العقد، ،تميز بالطبيعة االحتكاريةت)التكنولوجيا( 

تعتبر كضرورة لو لتحقيق نجاحو  ،التي يتطمع المتمقي الستغالليا التجارية المشيورة العالمة
 (2).لما يمميو المانح من شروط خاالقتصادي، لذا فيرض
يعتبر لصالح إال أنو ان عكون الفرنشيز عقد اذ رغم نأ نعيم مغبغبويرى األستاذ 

يرتكز عمى خبرة واسعة في  مر المتمقي نظاما متكامالثموجب ىذا العقد يستبقي، فتمالم
 هميا بمفرده، فالعقد يمكنو من استغالل ما قد طور يالحصول عمى مث ومكنيما نادرا  األسواق، 

 (3).سنوات من الجيد واالبحاث لموصول الى تمك النتائجمنو المانح، وقد تطمب 

؛ (4)لممتعاقدين الفرنشيز إلى حد كبير عمى مفيوم االعتبار الشخصي عقد يعتمد
 ،شخصية المتعاقدب تيتمتمك العقود التي  ىي العقود التي تقوم عمى االعتبار الشخصيو 

فالعقد يعتمد في قيامو وتنفيذه عمى شخصية  .تنفيذه وأعمى مستوى انعقاد العقد سواء 

                                                                                         
اإلذعان ىو العقد الذي يسمم فيو القابل بشروط مقررة يضعيا الموجب وال يقبل المناقشة فييا، وذلك فيما يتعمق  عقد» 1

أنظر: بودالي محمد،  «احتكار قانوني أو فعمي، أو تكون المنافسة محدودة النطاقبسمعة أو مرفق ضروري يكون محل 
 .12، ص. 2007، دار ىومو، الجزائر،-دراسة مقارنة–الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري 

انون فرع قانون االعمال، كمية ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الق«النظام القانوني لعقود التوزيع الدولية»عقوبي نادية، ي 2
 .42 .، ص2006الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 . 157/158 .ص ،2006، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، -دراسة في القانون المقارن-، الفرنشيز نعيممغبغب  3
ة. أنظر: المبحث الثاني من الفصل صيشخباستثناء عقد الفرنشيز االستثماري؛ الذي يعفي المتمقي من تنفيذ العقد بصفة  4

 . 38األول ىذه المذكرة )أنواع الفرنشيز(، ص
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الزمة لتنفيذ العقد عمى التأكد من وجود الصفات الشخصية الإال بعد و ال يتم إبرامو  ،المتعاقد
 . (1)ىذا راجع لطبيعة العقدأفضل وجو، و 

طرف واحد بل ال يتعمق بشيز االعتبار الشخصي في الفرن تجدر اإلشارة إلى أن
فشخصية كال المتقاعدين سواء المانح أو المتمقي تعد  ،-يحمل طابع ثنائي- ينطرفيتعمق بال

 (2).فرنشيزعقد ال في إبرام اعتبارمحل 

ساىم من تتوفر لدييم اإلمكانيات المادية التي تمقين مالمانح في اختيار المتيراعي ف
والتحكم في  ،وكذا القدرة عمى فيم واستيعاب مفيوم الفرنشيز ،الل األمثل لمنشاطغفي االست

التي  واالرشادات صائحفي اتباع النااللتزام عي مدى اتصاف المتمقي بكما يرا .المعرفة الفنية
 .يتمقاىا بمناسبة تنفيذ العقد ظ سرية المعرفة الفنية التيحف مدى قدرتو عمىوكذلك  ويوجييا ل

فالفرنشيز ىو اعادة تكرار لتجربة ناجحة فييتم المانح باختيار المتمقين عمى أساس 
 . شبكة موحدة، لتكون مدى قدرتيم عمى تكرار التجربة بنجاح مماثل أو حتى االضافة إلييا

م مع سياسة مؤسستو واالندماج التأقمعمى  ة المتمقيمدى قدر بالمانح  فمن جية ييتم
عمى إدارة مشروع المانح بمدى قدرة المتمقي كذلك ييتم  .فرنشيز موحدةطار شبكة في إ

أن و الجودة و من حيث الشكل ، فيجب أن تكون كل نقاط الشبكة متماثمة تماما بصفة مستقمة
 ة واحدةمؤسس يظير لمزبائن أن المانح وباقي المتمقينلتمارس نشاطيا بنفس أسموب المانح، 
ن ع في الحقيقة مؤسسات مستقمة تماما م، رغم كونيال يمكن التفرقة بين مختمف عناصرىا

 بعضيا البعض. 

                             
، رسالة -دراسة مقارنة-التجاري )الفرنشيز( وأحكامو في الفقو اإلسالمي  االمتياز حسام الدين خميل فرج محمد، عقد  1

الفكر لنيل شيادة الدكتوراه، كمية الدراسات اإلسالمية، مركز القرضاوي لموسطية اإلسالمية مؤسسة قطر والبحرين، دار 
 .75 .ص، 2012الجامعي، اإلسكندرية، 

2
  Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Juris Classeur, LITEC, Paris, 2003, p. 03. 
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المانح لمقومات النجاح التجاري مدى امتالك مؤسسة ب المتمقي ومن جية أخرى ييتم
المساعدة التقنية معرفة الفنية التي يمتمكيا، و قيمة الي يراعي مدى شيرة عالمة المانح و لبالتاو 

الدخول في شبكة معينة ىو سمعتيا، وشيرتيا، عمى فما يحمل المتمقي  .(1)التي يقدميا
 .(2)بياسوقيمة المعرفة الفنية التي سيكت وجودة انتاجيا،

الشخصي عدة نتائج؛ فال يقبل ىذا  يترتب عمى قيام عقد الفرنشيز عمى االعتبار
كما ال ينتقل العقد  .(3) العقد التنازل لمغير جزئيا أو كميا دون موافقة مسبقة من الطرف اآلخر

أي تغيير يطرأ عمى وضعية أي  وأإلى الغير ولو كان ناتجا عن الوفاة أو فقدان األىمية. 
 فسخ العقد من قبل الطرف اآلخر.من المتعاقدين كالوفاة أو االفالس أو حل الشركة، يبرر 

عيف في العقد ضعمى الطرف ال بما أن عقد الفرنشيز من عقود االذعان، يترتب
يرات داخمية ضمن تغعن اجراء االمتناع بوىو المتمقي، في حالة ما إذا كان شخصا معنويا 

. من قبل المانح غير مقبولص شخ مراكز القرار تؤدي الى تنصيب فيالتي قد مؤسستو 
ن لم تؤثر في وجود الشخص المعنوي،  اختار الذي صالشخ تغير لكنيا ألن ىذه التغيرات وا 

، واختيار نادا عمى وجوده. ألن المانح اتخذ قراره استابرام العقد عند معمل معولالمانح 
لو لم  قدرات الشخص الطبيعي الذي يدير الشخص المعنوي.و  صفات المتمقي تم عمى أساس
 والقدرات لدى الشخص الطبيعي لما تعاقد المانح مع الشخص المعنوي. تتوفر تمك الصفات

دارتيا، ال يمكن أن المتمقي وتغير الشخص الذي يتولى إفاستمرار الشخصية المعنوية لشركة 
 يمزم المانح بمتابعة العقد.

                             
 .67 .سابق، صيوسف الجياللي، مرجع  1

2
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit. p. 100. 

3
 J–M. LELOUP, Op.Cit., p. 267. 
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من التنازل مباشرة عن العقد ؛ فبدال عمى عدم قابمية العقد لمتنازلالمتمقي تحايل وقد ي
 (1)لمغير ليتولى بعد ذلك ادارتيا.بيع حصص في الشركة  يمكنولمغير، 

يحق لممانح أن يرفض التعامل مع أشخاص لم يقم باختيارىم، وال وفي ىذه الحالة 
 يجد فييم الكفاءة لتنفيذ العقد، نظرا لمتدريب والتعاون المستمر والمتبادل بين طرفي العقد.

تعاون يتطمب  ذا .ىو الذي يفرض االعتبار الشخصي يذا العقدلبع الخاص فالطا
نجاح الفرنشيز  وثقة قوية بين األطراف، من اجل وضع نظام نجاح ألن توزيع متناسق، وا 

 (2).احدىم يعتبر نجاحا لمكل

ة قيتطمب وجود الث ،قائم عمى االعتبار الشخصي عقد مصمحة مشتركة،الفرنشيز 
يشكل المصمحة العميا  ؛يقوم عمى التعاون بين طرفيو في تحقيق ىدف موحد ، ألنوالمتبادلة
اليدف األساسي لعقد الفرنشيز ىو جذب و  مصمحة كل منيما. نصب فيوي ت، الذلمطرفين

تعود بالنفع عمى ف ديق ىذا اليتي يولدىا تحقالنتائج اإليجابية الو الزبائن وكسب وفائيم. 
ألنو يساىم في انتشار أكبر  ،عمى المانح فتوسيع شبكة الفرنشيز، يعود بالنفعطرفي العقد؛ 

 األوفياء ليا، والزيادة من قيمة وزيادة عدد الزبائن ،لعالمتو التجارية والزيادة من شيرتيا
و ينعكس ايجابا عمى ألن ما يحقق في ذات الوقت مصمحة المتمقي،م عناصر محمو التجاري.

 (3)عدد زبائنو.رقم أعمالو و 

                             
1
 «La personnalité morale des parties demeure en dépit des changements d’associés, la cession des 

droits sociaux permet donc de contourner la règle de l’intransmissibilité.» Voir : J–M.LELOUP, 

Op.Cit., p. 267. 
2
 Y. ALSURAIHY, « La fin du contrat de Franchise », Thèse pour le doctorat en droit, Faculté de 

droit et des sciences sociales, Université de Poitiers, 2008, p.12. 
3 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 101. 
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تفرض عمى  ،حل العقدة في نجاح النشاط مىذه المصمحة المشتركة؛ المتمثمفوجود 
 أىمية التعاون بين الطرفين ىذا ما يؤكد، كل منيما العمل عمى ما يحقق اليدف من العقد

  مرة.بصفة مست

جزء من شبكة المتمقي  ، رغم أنماكال طرفي عقد الفرنشيز باستقالليتي يحتفظ
بصفتو و . إال أنو يعمل باستقاللية، مانحال التي يضعيايدير مشروعو وفقا لممعاير و فرنشيز ال

من  ،في ممارسة نشاطو ،حد كبير لممانحإلى يخضع  فالمتمقي صاحب مشروع مستقل.
ممييا المانح. لكنو يبقى تاجر فيو ممزم بإتباع الضوابط التي ي ،فقط الناحية االدارية والتقنية

يتعامل بصفة مباشرة مع عقد الفرنشيز لحسابو الخاص و مستقل، يمارس النشاط محل 
 الزبائن. 

الصفة معظم التشريعات التي تنظم عقد الفرنشيز عمى ضرورة إظيار  تنص
تعمق ي 1991فيفري  21في مؤرخ  رارق الفرنسي من خالل عالمشر المستقمة لممتمقي؛ مثل 

؛ يمزم المتمقي بإعالن استقالليتو لمزبائن، وأن يعمم (1)المستيمكين في قطاع الفرنشيز بإعالم
كل عمى ذلك عمى جميع الوثائق الخاصة بو، كذلك  ؛ بتدوينالمستيمك بطريقة واضحة

كما نص ، سواء داخل أو خارج مكان نشاطو. التي يروج بيا لنشاطو شيارواإلاإلعالنات 
الصادر عن المجمس األوروبي  1988نوفمبر  30في  4087/88رقم  تنظيمعمى ذلك ال

 العقد النموذجي كما ينصو  .(2)والخاص باإلعفاء الجماعي )الطائفي( لبعض عقود الفرنشيز

                             
1
 Arrêté du 21 février 1991, relatif à l’information du consommateur dans le secteur de la franchise, 

JORF du 1
er
 mars 1991. 

2
 Règlement (CEE) n° 4807/88 de la commission du 30 novembre 1988 concernant l’application de 

l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de franchise, JOCE législation n° L.359, 

du 28 décembre 1988. 



 

 

27 
 

منو عمى أن المتمقي يستغل  04، في المادة (1)(CCI) الصادر عن غرفة التجارة الدولية
نشاطو بصفتو تاجر مستقل، باسمو ولحسابو الخاص، فيو ليس موظف، وال وكيال، وال 

 شريكا لممانح.

  03عرفت المادة و  .فييابين طر  قتصاديةتبعية ا بخمق عالقة عقود األعمالتتميز 
العالقة التجارية ... ىي »االقتصادية: وضعية التبعية  (2)المتعمق بالمنافسة 03-03 من األمر

التي ال يكون فييا لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضيا عمييا 

 حيث ،عقد ينظم نشاط ميني؛ قتصاديةاالتبعية ال. ف«مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا
ارية مع المتعاقد ثئعمى عالقتو المتواصمة بصفة است حد المتعاقدين وبقائوأ وجود يتوقف

في عقود فيذه التبعية مكرسة  تبعية.اآلخر، وىذا ما يجعمو تحت سيطرتو وفي وضعية 
  .خاصة إذا ما تعمق األمر بعقد فرنشيزالتوزيع، 

تموين فالشرط المتعمق باستئثار ال ،لقانونية التي يتمتع بيا المتمقيرغم االستقاللية ا
، باإلضافة ين اآلخريننالى الممو  مجوءمن المنع المتمقي بذلك و  ؛لدى المانح يعزز التبعية

ممانح وتجعمو المسيطر الوحيد شبكة الفرنشيز التابعة ل الى الشروط التي تيدف إلى توحيد

                             
، تمعب دورا ىاما في خمق ومقرىا بباريس 1905في  نشأت : ىي منظمة دولية خاصة(CCI) غرفة التجارة الدولية  1

القواعد المنظمة لمتجارة الدولية، كما تمعب دور ميم في وضع عقود نموذجية لمختمف أنواع المبادالت التجارية. فيدفيا 
جراء البحوث والدراسات واإلرشادات لمعاممين في المجال التجاري  إلى  ةباإلضافدعم النشاط التجاري بين الدول األعضاء وا 

دور آلية الفرنشيز في »حمادوش أنيسة، وضع الحمول الالزمة لكل ما من شأنو؛ اعادة حركة التبادل التجاري. أنظر: 
 16عمال الممتقى الوطني حول، عقود األعمال ودورىا في تطوير االقتصاد الجزائري يومي أ، «الوطني االقتصادتطوير 

 .450. ، ص2012عبد الرحمن ميرة بجاية، السياسية، جامعة  ، كمية الحقوق والعموم2012ماي  17و
، 2003 يوليو 20صادر في  43ج. ر عدد  ، يتعمق بالمنافسة،2003 يوليو 19مؤرخ في  03-03أمر رقم   2

 26ر بتاريخ صاد 64، ج. ر عدد 2003أكتوبر  25مؤرخ في  12-03المصادق عميو بمقتضى القانون رقم 
 02صادرة في  36ج. ر عدد  ،2008يونيو  25مؤرخ في  12-08قم م بمقتضى القانون ر متم، معدل و 2003أكتوبر
 .2010غشت  18صادرة في  46، ج. ر عدد 2010غشت  15مؤرخ في  05-10بـمقتضى األمر رقم و  ،2008يوليو 
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المحل، كيفية تقديم المنتوج  تمقي شروط متعمقة بكيفية البيع )تييئة. إذ يممي عمى المافيي
ىذا ما يجعل التبعية االقتصادية  (تسيير المخزونلممستيمك( وشروط تسيير المحل التجاري )

 (1).لمممتقى عادة ما تكون كاممة

ىو مراتيا، و ث، بينما يشاركو المانح يق المتمقتية االستثمارية عمى عايقع عبء العمم
 يقتممملثمنيا مقدما، و  ئواضالفنية مع اقت بذلك ال يقدم سوى القدر الذي يسمح لو من المعرفة

نفقات مقابل ، و فرنشيزة منشاتو لمدخول في شبكة النفقات تييئ ؛نوعين رئيسيين من النفقات
 (2).المعرفة الفنية خالل مدة العقدالسماح لو باستغالل ل في شبكة الفرنشيز و حق الدخو 

فالمتمقي ىو الذي يوظف أموالو الخاصة لالستثمار، وىو الذي يبرم العقود 
يتولى توظيف يجار وعقود تأمين واالقتراض من البنوك. كما اإلقود كع ؛الضرورية لتنفيذه

التي ينص  القانونية والتنظيميةيخضع لكافة المتطمبات . و الالزمين لممارسة نشاطوالعمال 
 قانونو الداخمي. عمييا

 
 
 
 
 
 

                             
رع قانون االعمال، كمية ف ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق«الفرنشيز وقانون المنافسة في الجزائر»مال، أتوات  1

 .39 .ص ،2007، وسف بن خدة الجزائريالحقوق جامعة 
 .43 .مرجع سابق، ص ،«النظام القانوني لعقود التوزيع الدولية» يعقوبي نادية، 2
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ف األشكال التي تظير الطبيعة القانونية المتميزة لعقد الفرنشيز، من خالل مختم
. إذ ال يمكن فرنشيزعقد ل المواضيع التي يمكن أن تكون محالتنوع لى يأخذىا باإلضافة إ

قابمة  والتي تكون يشمميا؛ فكل تجربة اقتصادية ناجحةلقطاعات االقتصادية التي حصر ا
جد تطبيقا ليا في شكل عقد فرنشيز. كما أن تيمكن  ؛لمتكرار عن طريق نقل المعرفة الفنية

يمكن أن يتخذ  زالفرنشيفعقد  ؛ليست واحدة الفرنشيز عقدموضوع أن األشكال المعتمدة لتنفيذ 
ونبين في ىذا المبحث أنواع عقود الفرنشيز عدة صور بغض النظر عن النشاط محل العقد. 

محكمة العدل معتمدين في ذلك أساسا عمى التقسيم الذي وضعتو  ،من حيث الموضوع
من  أنواع عقود الفرنشيز ثم نتطرق إلى )المطمب األول( نظرا لوضوحو لالتحاد األوروبي

 .(ثاني)المطمب ال حيث الشكل

بيع و  صناعة مواد التجميل، الفندقةمثل؛ تشمل عقود الفرنشيز جميع القطاعات 
ث موضوعيا من حيعقود الفرنشيز محكمة العدل لالتحاد األوروبي ت مقسف . المالبس

 التصنيع، وفرنشيز (ثاني)الفرع ال الخدماتفرنشيز ، )الفرع األول( فرنشيز التوزيع :(1)لىإ
نوفمبر  30الصادر في  4087/88رقم  التنظيمالمجمس األوروبي في ، واعتمد (لثالث)الفرع ا
الذي  ونفس عمى التقسيم والخاص باإلعفاء الجماعي )الطائفي( لبعض عقود الفرنشيز 1988

  .(2)لالتحاد األوروبيمحكمة العدل اعتمدتو 
                             

1
 CJCE, 28 Janvier 1986, Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, 

affaire n° 161/84, Recueil CJCE 1986, p. 353 
2
 «Plusieurs types de franchise peuvent être distingués en fonction de leur objet : la franchise 

industrielle concerne la fabrication de produits, la franchise de distribution concerne la vente de 
produits et la franchise de service concerne la prestation de services. » Règlement (CEE) n° 4807/88 
de la commission du 30 novembre 1988 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité 

à des catégories d’accords de franchise, JOCE législation n° L.359, du 28 décembre 1988. 
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 بالمقارنة مع فرنشيز التصنيع أو التوزيع. األكثر انتشاراالعقد خدمات اليمثل فرنشيز 
باإلضافة إلى كون فرنشيز الخدمات العقد الذي يظير من خاللو بصورة أفضل فكرة 

في فرنشيز  محل العقد أنفة فنية من المانح الى المتمقي. فالفرنشيز باعتباره عقد نقل معر 
المانح دور يؤدي  التصنيعالخدمات ينحصر في المعرفة الفنية، بينما في فرنشيز التوزيع و 

المعرفة الفنية لممتقي؛ إذ يزود المتمقي بالسمع محل التوزيع أو  وتقديمل باإلضافة الممون
 بالمواد األولية المستعممة في عممية التصنيع.

جبو العقد الذي يمتزم بمو »فرنشيز التوزيع بأنو:  لالتحاد األوروبيعرفت محكمة العدل 

  (1).«لمانح الفرنشيز بيع منتجات معينة بمحل يحمل العالمة أو العالمات المميزةبمتمقي الفرنشيز 
 أو ،ة المانحمؤسس ياتنتجأسواء  ،سمعتوزيع  خمق شبكة لىإ ىذا النظام ييدف

بالتالي قد نكون بصدد و  ،عياوز يل تيارىا من قبل المانحتم اخ أخرىمؤسسات  أنتجتيا
 :(2)حالتين
 المراد توزيعيا مسمعلالمانح منتج  أوال:

يقوم بتوزيعيا وفق طريقة كما  ،بنفسو سمعال بإنتاجالمانح  يقوم في ىذه الحالة
 المعرفة الفنية المتعمقة ينقل لممتمقيف كانت سببا في نجاحو االقتصادي،التي ة، و مبتكر 

  بصفة استئثارية. متمقيين المو المانح ت كما يتولى ،بطريقة التوزيع
ن خالل شبكة التوزيع تسويق سمعو م من مانحال يمكن ،نظام فرنشيز التوزيعف

 ،دةوحبصفة م وبتقديم سمعىذا النظام  ، كما يسمح لوومراقبة مراحل تداوليا ،الخاصة بو

                             
1
«Les contrats de franchise de distribution [sont ceux] en vertu desquels le franchisé se borne 

à vendre certains produits dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur». CJCE, 28 

Janvier 1986, Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, affaire n° 
161/84, Recueil CJCE 1986, p. 353. 
2
  H. BENSOUSSAN, Le droit du franchisage, Editions Apogée, Paris, 1997, p.24. 
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ة ومواد لبسكاأل ؛قد يمس جميع أنواع السمعلفرنشيز نوع من االىذا . و )1(تحت عالمة واحدة
 .التجميل وأدوات البناء

 المراد توزيعيا غير المنتج لمسمعالمانح  ثانيا:
بشراء  في ظميا إما يقوم المانح ،األكثر شيوعا في فرنشيز التوزيعىي ىذه الحالة 

مما يمكنو من الحصول عمى  أو يطمب تصنيعيا لحسابو، ،بصفة ممركزةبنفسو السمع 
 بإعادة، ثم يقوم يات الكبيرة التي يقوم باقتنائيانظرا لمكم ؛تخفيضات معتبرة من طرف المنتج

ويحدد  ،معيم سعاراأل ناقشياختيار السمع من منتجين و لمانح أو يتولى ا. (2)بيعيا لمممتقى
فقا رة من المنتج و شراء مباشلم وجوتيأن  يالمتمقيطمب من ثم الئحة الموردين المعتمدين 

  .المانح والمنتجذي تم االتفاق عميو بين لمثمن ال
التركيز عمى الجانب بسمح لو تالمانح من أعباء اإلنتاج و  ىذه الطريقة تعفي

م باختيار السمع التي سوف تحمل عالمتو ثم يقدم لمممتقى قائمة و فيق، (3)التسويقي لمشبكة
 .توابمن المعتمدين ليرسل إلييم طالمنتجي

من  في ىذا النوعالتسويق، فأساسا عمى أساليب نظام فرنشيز التوزيع إذن  يرتكز
من  ييتمكن المتمقلم ع التي ادة السمعيتعيد المانح باست ،غالب األحيان فيو ، فرنشيزال

في جميع الحاالت و  .م منيا نسبة قميمةو خصم ،اع ثمنيااسترجيتمكن المتمقي من و  .بيعيا
السمع  ببيع اممزم جد نفسوارنة مع البائع المستقل الذي ييعتبر ذلك في صالح المتمقي بالمق

 بسعر منخفض مع نياية كل موسم. المتبقية لديو

                             
1
 Ph. BESSIS, Le contrat de franchisage, L.G.D.J., Paris, 1992, p. 18. 

2
 H. BENSOUSSAN, Op. Cit., p. 25. 

3
 Ph. BESSIS, Op.Cit., p. 18. 
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العقد الذي بموجبو »فرنشيز الخدمات بأنو: محكمة العدل لالتحاد األوروبي عرفت 
يسمح المانح لممتمقي باستخدام اسمو وعالمتو التجارية ليضعيا عمى الخدمات التي يقدميا، ويمتزم 

 . (1)«يخضع في ذلك لرقابتو واشرافولمانح و المواصفات التي يقدميا او تمقي بالنماذج الم
تحت  معرفة فنية مكتممة ومختبرةمن خالل فرنشيز الخدمات بوضع يقوم المانح 

نفس و ، مكين تحت نفس العالمة التجاريةمستيلم، تسمح لو من تقديم خدمات تصرف المتمقي
 نموذج لخدمات أفضلافرنشيز يعتبر . و (2)ممانحاالسم التجاري ل، ونفس شارات جذب الزبائن

الفنية كون المعرفة حيث تظير من خاللو خصوصية ىذا العقد  ؛(3)تجسيد فكرة الفرنشيزل
  .-فرنشيز الخدمات - لعقديذا اىي المحل الوحيد ل

 ومجاالتحتى ولو تعددت  ،فرنشيز الخدماتل بين التطبيقات المختمفة ويمكن التميز
 تقديمير السيارات و جتأ ؛مثل مات ماديةفرنشيز خد أوال وذلك من خالل تقسيميا إلى نوعين:

الوكاالت كمراكز التكوين و  ؛ماديةالدمات غير خالفرنشيز ثانيا و . الصور الفوتوغرافية
  .(4(العقارية

لنظام الفرنشيز بصفة عامة؛  انموذجي اقطاع ويعتبر فرنشيز المطاعم والفنادق ىو
 .(5(ألن الشبكات المتعمقة بيا تعرف انتشارا واسعا وىي األكثر تطبيقا عمى الصعيد العالمي

                             
1
«Les contrats de franchise de service [sont ceux] en vertu desquels le franchisé offre un service 

sous l’enseigne et le nom commercial, voire la marque, du franchiseur et en se conformant aux 
directives de ce dernier». CJCE, 28 Janvier 1986, Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de 
Paris Irmgard Schillgallis, affaire n° 161/84, Recueil CJCE 1986, p. 353. 
2 Ph. LETOURNEAU, Le franchisage, ECONOMICA, Paris, 1994, p. 33.  
3
 Id., p.p. 34/35.  

4
 L. HERMEL, P.ROMAGNI, La franchise de service, ECONOMICA, Paris, 1992, p. 34. 

 .Sheraton, Hilton, Ibisفنادق:  نذكر عمى سبيل المثال 5
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ح ثقة المستيمكين بر نما يرمي لا  و  ياالى بيع سمع وتسويق الخدماتفرنشيز  ال ييدف 
مد بصفة كمية فالنجاح في إطار ىذا النوع من الفرنشيز يعت ،وكسب وفاء الزبائن وبقائيم

ىو دليل و . الموضوعة لالستثمار الضوابط، المساعدة التقنية المستمرة و عمى المعرفة الفنية
ن نوعية الخدمة وجودتيا ىي التي تصنع الفرق بين المؤسسات المتنافسة في السوق أعمى 
  .(1)الواحدة

انح النزاعات بين الم بمناسبتون ىذا النوع من الفرنشيز كثيرا ما تشوب أغير 
 :االسباب التالية ألحدغالبا و  ،والمتمقي
 عدم تطابق الخدمة المقدمة من طرف المتمقي مع فكرة المانحأوال: 

 ؛لمتمقي مع الرؤيا وفكرة المانحو تطابق الخدمة المقدمة من طرف اأعدم تجسيد ف
. يرى المانح أن المتمقي يسيء في تنفيذ التزامو لى خمق النزاعات بين الطرفين. إذتؤدي إ
شوه يو  ،يد عن الخطة التي رسميا المانححما يجعمو يم .يد بتعميمات المانحالتقعدم ب وذلك

ىم يفقدكل المتمقين المنتمين إلى الشبكة و مما قد يضر بسمعة المانح و  ،وحدة شبكة فرنشيز
كفاءة المتمقي وعمى الطريقة التي يقدم بيا  فيذا النوع من الفرنشيز يعتمد عمى (2).يمزبائن

 الخطوات الواجببوضوح وبطريقة مفصمة . فالمانح يقدم لممتمقي مستندات تشرح الخدمة
 .أثناء تقديم الخدماتاتباعيا 
 نوحة لمممتقى غير قابمة لمتطويرمالمعرفة الفنية المثانيا: 

 وغير متجددة ،قابمة لمتطوير وحة لمممتقى غيرمنمالمعرفة الفنية األولية ال قد تكون
يتحكم المتمقي في المعرفة أن  مجردفب .ؤدي إلى خمق نزاعات بين الطرفيناألمر الذي ي

، في غنى عن المانحالمتمقي يصبح  ،عن طريق نظام فرنشيز الخدمات اسبيتالتي اكالفنية 
في  خاصة إذا كانت ،غير مبررة التي يدفعيا لممانح مقابل المعرفة الفنية اإلتاواتأن  شعريو 

                             
1
 L. HERMEL, P.ROMAGNI, Op. Cit., p. 34. 

2
 R. SOLET, H. PARENT, Entreprendre en franchise, EDITIONS DEFIS, Paris, 1992, p. 31. 
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قد تحكم نظرا لكونو قد استوعب و  المتمقي.رقم األعمال الخاص بارتفاع مستمر مع ارتفاع 
لإلبقاء عمى اىتمام  معرفة الفنيةمل ومن ىنا تظير أىمية التجديد المستمر (1)في أساليبيا

 الزبائن وتبعية المتمقين.

قتضاه عقد بم» :(2)نوأالتصنيع عمى  فرنشيزمحكمة العدل لالتحاد األوروبي عرفت 
رشاداتويقوم المتمقي بتصنيع سمع وبيعيا تحت اسم المانح وعالمتو وفقا لتقنيات المانح و   .«ا 

يقوم فرنشيز التصنيع عمى تمكين المتمقي من إنتاج سمع مماثمة لتمك التي يصنعيا 
ة المساعدلو تقديم يمتزم بو . تمقيلى المالمانح بنقل معرفتو الفنية إأن يقوم  بعدالمانح، وذلك 

تحت العالمة  ببيع السمع التي ينتجيا يقوم المتمقي ى أنإل باإلضافة .التقنية طيمة مدة العقد
 .ىعقود الفرنشيز األخر ب ةتركيبا مقارن أكثرفيذا العقد التجارية الخاصة بالمانح. 

إلى جانب نقل ف ،صناعيتان المتمقي مؤسستانانح و من الم كل ؛ذا العقدففي ى 
الل غالترخيص باستيضم كذلك محل العقد  نجد أن ،وتقديم المساعدة التقنية المعرفة الفنية
 ويرى االستاذ .(3)وليةتوريد المواد األو حق من حقوق الممكية الصناعية، و أ براءة االختراع

J-M.LELOUP
اإلنتاج حتى و  الصناعات الحرفية ،لتصنيعانو يندرج ضمن فرنشيز أ (4)

 الفالحي.

                             
1
 R. SOLET, H. PARENT, Op. Cit., p. 36. 

2
«Les contrats de franchise industrielle [sont ceux] en vertu desquels le franchisé fabrique lui-

même, selon les indications du franchiseur, des produits qu’il vend sous la marque de celui-ci.», 
CJCE, 28 Janvier 1986, Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, 

affaire n° 161/84, Recueil CJCE 1986, p. 353. 
 . 19. ، ص2009مركز االسكندرية لمكتاب، االسكندرية،  ،؟زمحمد السيد البدوي الدسوقي، ماذا تعرف عن الفرنشي 3

4
 J-M. LELOUP, Op. Cit., p. 31. 



 

 

35 
 

نوع من عقود الفرنشيز إلى إشباع الطمبات المتزايدة عمى سمعة في الييدف ىذا 
. السيما في المناطق التي موالو الخاصةألى استثمار إالمانح  أن يمجأ، دون (1)سوق معينة

، أو المخاطر االقتصادية أو يصعب عمى المانح التواجد فييا سواء بسبب القوانين المحمية
 السياسية. 

لى  وبالتالي يستطيع المانح التخفيف من تكمفة نقل المواد األولية والمنتجات من وا 
أكثر دراية  اعتبارا لكون المتمقي .لنفقاتجميع ابمفرده ل يتحمل المتمقمواطن االستثمار ب

أكثر تى تصبح المنتجات لممانح حيقوم بإبداء مالحظات واقتراحات  فقدبقوانين دولتو، 
أو  باإلشيار، سواء تعمق األمر طار الفرنشيزفي إالمتمقي يصنع فييا مالءمة لمبالد التي 

  .ن تكمفة نقل السمع من دولة ألخرىكما ينقص م. (2)التصنيعب
ىذا النظام المتمقي من االستفادة من خبرة وشيرة المانح، فيو يتيح لو تعمم يمكن 

والمجربة والتي حققت نجاح اقتصادي واكتسبت شيرة لدى مجموعة من التقنيات الصناعية 
لمتوصل الى مثل ىذه  البحث والتطوير ولوقت والمال الذي يتطمبوىذا ما يوفر ا ،المستيمكين

 .المعرفة الفنية
بعد ف في آن واحد؛ موزعو  مصنع مزدوج فيو متمقي دورلمأن لى إجدر اإلشارة تو 

كل ىذا تحت رقابة و يتولى عممية بيع السمع المنتجة والترويج ليا، انتياء مرحمة التصنيع 

                             
1
 H. BENSOUSSAN, Op. Cit., p. 26. 

  :أشير مثال ليذا النوع من العقود ىي 2
والمتواجدة في  1995منذ  (Fruital)والمتعاقدة في الجزائر مع شركة  (Coca-Colaشركة كوكاكوال لممشروبات الغازية ) -

معظم دول العالم. فيي تراعي في سياستيا التسويقية وحمالتيا االشيارية ثقافة كل دولة، خاصة فيما يتعمق باألعياد الدينية 
  والوطنية.

والتي  GLI (Générale Laitière Industrie)والمتعاقدة في الجزائر مع  (Yoplait)وكذلك شركة لمشتقات الحميب  -
سنوات بفضل نظام فرنشيز التصنيع؛  4وتتميز بأنيا تمكنت من االنتشار في معظم دول العالم خالل  1965تأسست سنة 

في الواليات المتحدة األمريكية؛ وتحقق رقم أعمال أكبر من  (Yoplait)ىي الشركة المتعاقدة مع  (Major)وشركة ماجور 
 .(Yoplait)راء شركة الشركة المانحة، إلى درجة أنيا قامت بش
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غير أن الفرنشيز الصناعي قد يمثل خطأ استراتيجي لممانح في سياستو  .المانح وتوجيياتو
ىذا النوع من الفرنشيز يخمق منافس لممانح وىو المتمقي نفسو. لمييمنة عمى السوق. كون 

المعرفة الفنية المتعمقة بتصنيع السمع، والتوزيع في  بموجب عقد الفرنشيز المتمقي يتحكم
انتياء مدة عقد الفرنشيز  نفس النشاط بعد ممارسة في هستمرار ى الواالدارة. مما قد يؤدي إ

عقود جميع عالمة تجارية خاصة بو ينافس بيا المانح. ولتفادي ىذا األمر تتضمن بخمقو 
 انتياء العقد.المعرفة الفنية التي تمقاىا ب شروط تمنع المتمقي من استعمالالفرنشيز 

، بغض النظر لفرنشيزساليب المعتمدة لتنفيذ عقد ايقصد بأشكال الفرنشيز، تمك األ
يظير تحت عدة أشكال سواء كان فعقد الفرنشيز يمكن أن  .الموضوع الذي يتناولوعن 
  .(ثاني)لفرع ال المتمقيبمنظور أو )لفرع األول( نظر مانح الفرنشيز  بوجية

 شبكة ة، بحسب شكميا سواء من حيث تركيبلممانح د أنواع الفرنشيز بالنسبةتتعد   
 .والو الخاصة في مشروع المتمقيمالفرنشيز أو من حيث استثماره أل

 أوال : الفرنشيز البسيط
ن أن يمتمك المانح دو  ،، ذلك الذي يضم متمقين فقطيقصد بالفرنشيز البسيط 

يمتمك نقاط  والتمقين من خالل الم أو خدماتو وبتسويق سمعالمانح يقوم ، و محالت خاصة بو
ديدة جال أو خدماتو ومن خالليا سمع جربيل ؛واحدةع غالبا ما يمتمك نقطة بينو أغير  .بيع
المنتمية لشبكة  إلى باقي الوحدات بعد ذلك يمياعميقوم بتلاستو التسويقية الجديدة، سي وأ

تدريب للتكوين المتمقين الجدد و كمركز  المانح نقطة البيع الخاصة بول عمكما يست .الفرنشيز
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تقديم كيفية زن و سير المختكذا في البيع وتقديم الخدمات و  يب التي طورىاعماليم عمى األسال
 (1).تأثيثوواجية المحل و 

 ثانيا : الفرنشيز المختمط 
بائعين ذلك الذي يضم ضمن شبكة واحدة، متمقين و  ؛يقصد بالفرنشيز المختمط

يستغميا سواء بنفسو  ؛إلى جانب محالت خاصة بالمانح فرنشيز؛في إطار نظام ال معتمدين
ما يممك المانح  كثيراو  (2)تفوق نسبة محالتو ثمث الشبكة غالباحد موظفيو و أأو بواسطة 

تمرة المانح أموالو بصفة مس فاستثمار ؛قينمإذ يعتبر وسيمة ائتمان لممت. (3)نصف نقاط الشبكة
كما يزيد من  .في المانح ثقة المتمقين من يعززما ذلك دليل عمى نجاحيا و ىو في شبكتو 

 ؛كن يعتبر في نفس الوقت مصدر تخوف لممتمقينل .إلى الشبكة االنضمام في الراغبين عدد
يمل أن يير محالتو الخاصة و و تط تمام المانح عمىب اىصين من أن المتمقين يتخوفف
 .(4)أكثر احأربا تدر لو نظرا لكونيالمتمقين ا

 كيمشار الفرنشيز ال ثالثا :
كذا مانح الفرنشيز في رأسمال المتمقي، و مشاركة الفرنشيز االشتراكي ىو إمكانية 

أموال  الشراكة تكون في رؤوس. ف(5)يز في رأسمال المانحمتمقي الفرنشمشاركة  إمكانية
بالمساىمة في ىو الذي يقوم ح المان نو كي ما افي ىذا النوع من العقود غالبالطرفين، و 

تى ال ح ؛(6)من مجمل االستثمار% 50يقدم لو مساعدة مالية لكن ال تتعدى رأسمال المتمقي و 
 يتمتع باستقالليتو.ىذا األخير يتحكم المانح في المتمقي ويبقى 

                             
1 

J. BOULAY, O. CHANUT, Les réseaux de franchise, Éditions La découverte, Paris, 2010, p. 21. 
2  

 Ibid. 
3 

G. THIRIEZ, J-P. PAMIER, Guide pratique de la franchise, 3
e
 édition, Éditions d’Organisation, 

Paris, 2001, p.p.45/46. 
4  

Id., p. 46. 
5
 L. HERMEL, P. ROMAGNI, Op. Cit., p. 29. 

6 
G. THIRIEZ, J-P. PAMIER, Op. Cit., p. 43. 
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صفات ومقومات إنجاح  ة في حالة توفرىذا النوع من العقود خاص ويمجأ المانح إلى
لمحل في موقع ة أو حتى امتالكو يمين كفاءة المتالكو سواء المتمقي؛في شخص  المشروع

 .غير أنو يفتقر الوسائل المادية الستثمارىا وتجييز محمو ؛جيد

و أممتمقي بحسب كيفية تسييره لممحل تعدد أنواع عقود الفرنشيز بالنسبة لت
 .المانحيا تجاه يتحمم ؤوليات التيالمس
 الفرنشيز االستثماري  أوال:
أو التي تتطمب  االستثمارات الكبيرةإلى الفرنشيز االستثماري في حالة  المتمقي يمجأ    

الفصل بين يتم  النوع من الفرنشيز اذىففي  .الفخمة مثل الفنادق ؛كفاءات عالية في التسيير
قيام المتمقي  يأ؛ االلتزام بالتسييرو  .نفقة العقد بمفردهالمتمقي ي تحمل أ ؛رالتزام االستثما

فى المتمقي من . إذ يعقدالعالذي يقوم عميو  الشخصي االعتبار بتسيير المشروع بنفسو نتيجة
سواء لعدم تفرغو أو لنقص كفاءتو ويعين شخص كفء  تسيير المشروع بصفة شخصية

 .ذلك بدال عنولمقيام ب
االستثمار في مجال رؤوس األموال  صحابيمنح الفرصة ألىذا األسموب و 
السماح  ونفس ، وفي الوقتمنفسيأبالعقد محل المشروع بتسيير  وان يمتزمأدون  ؛الفرنشيز

ممارسة ىذه  من الماديةرد لمموا يفتقرونالذين و الكفاءات في التسيير  مذين يمتمكونل
 (1).الميمة

سند يو اختياره  شخص من المتمقي ما أن يعينإ ؛أخذ الفرنشيز االستثماري صورتانيو 
ة لموكيل بدال يتم نقل المعرفة الفنيفي ىذه الحالة و  .المحل باسمو ولحسابوتسيير لو ميمة 

 شركة المانح من بين موظفيالمسير ن يقوم المتمقي باختيار أ وأعن المتمقي األصمي. 

                             
1 

H. BEN SOUSSAN, Op. Cit., p. 27.  



 

 

39 
 

حد أن المسير ىو أل لممتمقيفي ىذه الحالة ال يتم نقل معرفة فنية و  .المانح من قبل حباقترا
  (1).أعباء التسييرمن  الفرنشيز متمقيلنظام ىذا ا عفييو  نحالما موظفي

 الفرنشيز الجزئيا: ثاني
الفرنشيز ما يدعى بأو فرنشيز المحل  صيغة مصغرة عن قترح بعض المؤسساتت
عرض سمع المتمقي بتخصيص جزء فقط من محمو، ل يقوم ؛ وتتمثل في أن(2) الجزئي

ا كم .ما تبقى من المحلكيفية استغالل في  المتمقي حر كونيو  ،مؤسسة المانح اتخدمو 
 .خرينأيمكنو التعامل مع موردين 

تنقص من نسبة المخاطر المرتبطة و  ،يقمتة حرية أكثر لممغتوفر ىذه الصي 
ع فدالمتمقي كميا من  عفىي الفرنشيز عقودن ىذا النوع من ألى إباإلضافة  .بالفرنشيز

 عميو ما ىيقل ارتفاعا مأالجزافية  مبمغ اإلتاواتأن  كما .حقوق دخول الشبكةمصاريف 
  .باقي صور الفرنشيز األخرى

وسيمة جيدة لجذب بالنسبة لممتمقي؛ فيي  ذات فوائد كثيرة ىذه الصيغةتعتبر و 
و تقديم خدمات لعالمة تجارية أرض منتجات عكون جزء من محمو مخصص لل ؛الزبائن

باإلضافة إلى أن المعرفة الفنية التي يتمقاىا بمناسبة تسيره لمفرنشيز رية. بصفة حصمشيورة 
كامل لتسييره  وفي يستغميا في باقي أجزاء محمويمكن أن  ؛لعالمة تجارية مشيورةالجزئي 
 .(3)جاتتقديم المنتو  ،المخازنتسيير و المحل، كيفية إدارة  من حيث سواء ،نشاطو

عقد في الحاالت التي يتعمق فييا األمر بىذا النوع من الفرنشيز  إلى تم المجوءي
 بواسطةويكون كل من المانح والمتمقي يمارسان نشاطيما في دولتان مختمفتان  ؛فرنشيز دولي

                             
1
 H. BEN SOUSSAN, Op. Cit., p. 27. 

 .المانح فقط وخدمات مخصص بصفة حصرية لعرض سمع المتمقي حلمأي أن يكون   2
3 

 R. SOLET, H. PARENT, Op. Cit., p.p. 40/41. 
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حتى و أ لدولة المتمقي واجو المانح صعوبات لمتأقمم مع القوانين الداخميةيفقد . تعامالت دولية
مقارنة مع  مختمفة يحتاج إلى التعامل بطريقة ا فيوذل .دولةال كتممقومات االجتماعية لمع ال

دولة المتواجدة في  نتيجة االختالفات ؛المتمقين اآلخرين المتواجدين في نفس دولة المانح
فييا شبكة  يبسطيرغب أن إنشاء في كل دولة إلى  مجأ المانحبالتالي يو . تمقي األجنبيالم
في ويشترط  .عمى شكل فرنشيز رئيسي من الشبكة تكونرئيسية ؛ نقطة شيز الخاصة بوالفرن

  .الثقافة المحميةعمى عمى القوانين الوطنية و جيد مى اطالع عو يكون ذو كفاءة أن  المتمقي
في أن حق ال ؛إلى المتمقي الرئيسي الفرنشيز الرئيسي عقد بموجبالمانح يسند و 

لى شبكة الفرنشيز تو. فيدرس طمبات االنضمام إعمى إقميم دول الفرنشيزنح ام تولى دوري
 وايسمفي العقد طرف ثالث  ويختار المتمقيين اآلخرين ويبرم عقد الفرنشيز معيم ليصبحوا

 (1)ين.الفرعي يينبالممتق
 استغاللو  فرنشيز وانتشار العالمة التجاريةإلى توسيع شبكة ال تيدف فيذه الصيغة

االستثمار من لمانح ايمكن  الرئيسي الفرنشيزف .كبرأستثمارية في مناطق جغرافية رص اف
 .)2(من رؤوس أموالو ودون أن ينفقخبرة تجارية  فييا ال يممكالتي الدول  الدولي لعالمتو في

الواحد المتمقي  في حالة قيامحدى الصورتان التاليتان؛ تجسد الفرنشيز المتعدد في إي
يتعامل مع بالتالي و ، محالت تابعة لعالمة تجارية واحدةعدة في نظام الفرنشيز باستغالل 

كثيرا ما يقوم المانح بتحديد  وغير أن، االت في مناطق مختمفةحميفتح عدة لنفس المانح 

                             
محصول عمى درجة الماجستير في القانون الخاص، كمية ل، مذكرة «ثارهآعقد الفرنشيز و » دعاء طارق بكر البشتاوي،  1

 .30/31 .، ص2008الدراسات العميا جامعة النجاح الوطنية، نابمس، 
 .100 .دوار جميمة، مرجع سابق، ص  2
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ال حتى و  سييروذلك لضمان حسن الت ؛يمكن أن يستغميا المتمقي الواحد عدد المحالت التي
 .(1)يستعمميا كوسيمة ضغط عمى المانحو  عمى عدد كبير من نقاط الشبكةالمتمقي  يلتو سي

نظام ة دة محالت بواسطعم المتمقي باستغالل ياقمن خالل  الفرنشيز المتعدد يتجسد
 فيماة متنافسمؤسسات التكون  أالذلك  يشترط فيو  ،الفرنشيز تابعة لعالمات تجارية مختمفة

المطاعم إذ ال ييدد مصالح السيارات و  إيجارمثل  ؛اعات مختمفةفي قطتنشط أن و  ،ياينب
 .المانحين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
1
 A. LOMBART, I. DE LA SERNA, D. SERVAIS, Le Tour de la franchise en 50 questions, Éditions 

de la chambre du commerce et l’industrie, Liège, 1999, p. 23. 
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متطمبات الواقع االقتصادي، والحاجات المتقابمة؛ ظير عقد الفرنشيز نتيجة تطور 
من جية،  مرؤوس أمواليصحاب المشاريع الناجحة لمدخول في أسواق جديدة دون استنزاف أل

وبين المستثمرين الذين ىم في بحث دائم عن مجاالت لتوظيف أمواليم والذين تنقصيم 
فالتعاون بين المشروعات المستقمة ظاىرة ضرورية وعامة في  من جية أخرى المعرفة الفنية.

حيث  ء من حيث اإلنتاج أو منسوا ،االقتصادية، لمزيادة من القدرات التنافسيةالتبادالت 
 التوزيع.

نحاول تبيان تحديد الطبيعة القانونية لعقد الفرنشيز سوف التوصل إلى من أجل و 
، (األولالمطمب )ييف عقد الفرنشيز من خالل التعرض إلى تكالعناصر المحددة ليذا العقد 

 (.المطمب الثانيمع العقود المشابية لو )ثم مقارنتو 

المنتشرة في ، د الفرنشيز عن غيره من العقوديير التي تميز عقاالمع تحديدمن الميم 
؛ والتي تخضعو بطريق تضع لو تنظيما قانونيافي الدول التي لم البيئة التجارية؛ خاصة 

 ىميةأ ومن ىنا تظير ،)العقود المشابية لو( القياس لمقواعد المطبقة عمى العقود األخرى
العالقة التي  خضع لوالذي ست القانون يتحدد وفقا لذلكحيث  الفرنشيز؛عقد عمى تكييف 

 .عنوشأ نت
يمارس فيو متشابكة، أطرافو بعالقات متبادلة و ارتباط  إلىالفرنشيز  نظاميؤدي  

 يجبيجاد التكييف المناسب ليذه العالقة إلو . عمى المتمقي المانح سيطرتو ورقابة مستمرة
فوفقا لنوع االلتزام الناشئ بين طرفي  المانح والمتمقي. بيننوع االلتزام الناشئ  االعتماد عمى

كعقد عقد الفرنشيز، تم اعتباره من جية كعقد بيع )الفرع األول(، كما اعتبر من جية أخرى 
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اليدف و  ،(ثاني)الفرع الوأخيرا اعتبر عقد الفرنشيز كعقد إطار  (،ثاني)الفرع ال بيوع متتالية
حماية و  األطرافلتكريس إرادة  ؛تحديد جوىر العقديكمن في  من ىذا المطمب األساسي

 مصالحيم االقتصادية.

و عقد بيع من أ تكييفو عمى أنو عقد بيع لعقد الفرنشيز من بين التكييفات المطروحة
ع؛ ألن المتمقي الفرنشيز عمى أنو عقد بيالقضاء الفرنسي تكييف عقد  واعتمد .(1)نوع خاص

منتجات من المانح. ونتيجة لذلك أصدر القضاء الفرنسي أحكام قضائية عديدة  يشتري
القضاة . وكان الشيء المبيع أو ثمنوأطرافيا  ؛ التي لم يحددعقود الفرنشيز ضي بإبطالتق

التي  ؛(2)من القانون المدني الفرنسي 1591بطال استنادا عمى نص المادة يصدر حكم اإل
واغفال  ،تنص عمى وجوب تحديد أطراف العقد لمشيء المبيع وثمنو وىما ركنان أساسيان

 .(3)إلى بطالن العقد أحدىما يؤدي
من القانون المدني الفرنسي  1591تعرض ىذا االتجاه النتقادات شديدة؛ ألن المادة 

يع بقابمة لمتطبيق عمى عقد الفرنشيز. نظرا لالختالف الواضح بين كل من عقد الغير 
 :(4)، وىذا لألسباب التاليةوالفرنشيز

نما يسمح  ،محل العقدال ينقل ممكية العناصر  عقد البيع ناقل لمممكية، بينما عقد الفرنشيز - وا 
 لممتمقي باستخداميا لفترة مؤقتة.

                             
 .133 .سابق، صخميل فرج، مرجع حسام الدين  1

2
 Cass. com., 27 avril 1971, Juris-Classeur Périodique, 1972, II, 16975, note BORÉ ; Dalloz, 1972, 

354, note J. GHESTIN : « Le contrat de fourniture était soumis à l’exigence d’un prix déterminable 

au titre de l’article 1591 du code civil, dés lors qu’il comportait nécessairement, pour son exécution 

des ventes successives». 

 .84قرني، مرجع سابق، ص. ياسر سامي نقال عن:    
 .64. سابق، صأحمد أنور محمد، مرجع  3
.136 .سابق، صحسام الدين خميل فرج، مرجع   4  
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ال  لمدةعقد زمني؛ يدوم  فيوينفذ عمى مراحل. الفرنشيز  عقد بيع ىو عقد فوري، أماالعقد  -
 .سنوات ثالثةفي غالب األحيان عن قل ت
عالقة تستمر بتسميم المبيع وتسمم الثمن. بينما  في عقد البيع تنتيي عالقة البائع بالمشتري -

إلى أن المانح  باإلضافة .لمدة طويمةلفرنشيز والتي ىي عالقة اقتصادية قوية، أطراف عقد ا
أو العكس يشوه  ،فقد يزيد من شيرة عالمتو ويحسن من سمعتيا ؛عالقتو بالمتمقيبيتأثر 
. كما يتأثر المتمقي بعالقتو بالمانح؛ فيستفيد من أعمال المانح، كقيامو بدعاية صورتيا

 لمنتوجات جديدة. ابتكارهب عالمية أو
، إذ يمتزم المانح بتزويد المتمقي عقد الفرنشيزي يرتبيا تال يرتب عقد البيع نفس االلتزامات ال -

نتاج التسيير، التسويق أو اإل دارة أو، سواء في كيفية اإللييايتوصل إ بكل التحسينات التي
كما يمتزم بعدم منافسة المتمقي  من حيت التقنيات أو المنتوجات. مستجداتوكذلك بجميع ال

ي بممارسة النشاط محل العقد في منطقة . في المقابل يمتزم المتمقإقميمي معين في نطاق
 محددة، ويمتزم بعدم منافسة المانح وحتى المتمقيين اآلخرين حتى بعد انتياء العقد.

عكس عقد الفرنشيز الذي  ،تحديدا نافيا لمجيالة الشيء المبيعالبيع الثمن و عقد يحدد في  -
يصعب أن تحدد فيو كمية وثمن المواد أو السمع التي يوردىا المانح لممتمقي؛ وذلك ألن العقد 

 المواد واألسعار.فال يمكن التنبؤ بكمية السمع و يستمر لعدة سنوات، 
ونظرا لمفروق التي تميز بين العقدين فال يمكن تكييف عقد الفرنشيز عمى أنو عقد 

 الي ال يمكن اخضاعو لنفس األحكام المنظمة لعقد البيع.بالتو  ،البيع

نظرا لمنقد الشديد الذي تعرض لو االتجاه القائل بأن الفرنشيز عقد بيع، اتجو القضاء 
تجات في العقد؛ الفرنسي إلى إبطال عقد الفرنشيز في حالة عدم تحديد سعر شراء المن

نص تي ني الفرنسي. التمن القانون المد 1129باستناده عمى نص آخر وىو نص المادة 
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يجب أن يكون محل االلتزام شيء محدد من حيث النوع، أما من حيث الكم فيمكن أن يكون » :عمى

 (1).«غير محدد، شرط أن يكون قابل لمتحديد
يف القضاء ي، فقد كمن القانون المدني الفرنسي 1129واستنادا عمى نص المادة 

الفرنسي عقد الفرنشيز بأنو عقد بيوع متتالية، فقد قررت الغرفة التجارية لمحكمة النقض 
يكون باطال لعدم تحديد الشيء أو الثمن، عقد الفرنشيز الذي يمتزم بمقتضاه متمقي » بباريس أنو:

 من نشاطو عمى منتجات والتي يتم تحديد كميتيا ومواصفاتيا %90شيز بالحصول عمى ما يعادل فرنال

. (2)«سعار غير محددة أو قابمة لمتحديدبناء عمى اإلرادة المنفردة لمانح الفرنشيز، كما أن ىذه ال
محمو محددا  عمى أن كل التزام يجب أن يكون ؛فارتكز القضاء الفرنسي عند تأسيس حكمو

قام ف، ينصب عمى عمميات بيع متتاليةالفرنشيز  عتبر أنوا ؛لمتحديد قابال عمى األقل أو
 .(3) حدد أو قابل لمتحديدال يكون فييا الثمن معقود الفرنشيز التي  لبإبطا

موضوع عقد الفرنشيز أن أيضا إلى نقد شديد؛ ألنو من الواضح  االتجاهتعرض ىذا 
نما ىو عقد ينظم عمميةليس  معرفة النقل  التوزيع ككل؛ من خالل عقد بيوع متعاقبة، وا 

من قبل المانح. مقابل التزام المتمقي بتوزيع مستمرة التقنية المساعدة الفنية، مع تقديم ال
فتحديد ثمن  .أقصى عناية ممكنة وفقا لتوجيياتو في ذلك منتجات المانح، وأن يبذل

 .(4) الفرنشيز عقد شرط أساسيا لصحة يعتبرال المنتجات 

                             
1
 L’article 1291 du code civil Français dispose : «Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au 

moins déterminée quant à son espèce. La quantité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle 

puisse être déterminée » 
2
 Cass. com., 16 janvier 1990, Dalloz, 1990, sommaire. p. 369, observations D. FERRIER. Voir 

egalement : Cass. com., 11 octobre 1978, Juris-Classeur Périodique, 1979, II, 19034, note 

LOUSSOUARN ; Dalloz, 1979, 354, note HOUIN. 

 .85سابق، ص. مرجع  ،ياسر سامي قرنينقال عن: 
3

 .448سابق، ص. مرجع  ،حمادوش أنيسة 

4
 .448ص.  نفسو،المرجع  
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ا لنطاق تطبيق أحكام صارمة عمى عقد الفرنشيز يعد توسيع 1129فتطبيق المادة 
بطريقة غير مالئمة، عمى عقد يختمف كثيرا عن عقد البيع. كما أن ىذه  بتحديد الثمن،تتعمق 

 تكريس إرادة أطراف العقد وال مصالحيم االقتصادية.المادة ال تخدم 

 العتبارىا ،و لعقود الفرنشيزوجو إلى القضاء الفرنسي إلبطال يالذنقد الشديد بعد ال
 عقود بيوع متتالية. اتجيت المحاكم الفرنسية إلى عدم إبطال عقود الفرنشيز لعدم تحديد 

فرنشيز، ال يطبق عمى ال 1129وقررت أن نص المادة  .شراء المنتجات في بنودىاسعر 
باريس  فستئنااوقد أصدرت محكمة  .المادة ىذه بطاليا استنادا عمى نصبالتالي ال يجوز إو 

 من القانون المدني عمى عقد 1591و 1129تطبق أحكام المادتين  ال» :بـ (1)حكما يقضي
توزيعيا حيث قبة الخاصة بالمنتجات التي يتم مع عقود البيع المتعا )يتماثل( الذي ال يتطابقالفرنشيز و 

 .«عملبادلة بين الطرفين لمقيام بقوم عمى االلتزامات المتن حجية ىذه العقود تأ
ود التي العق ية ىيد اإلطار و والعق ؛(2)عقد الفرنشيز ما ىو إال عقد إطارذلك أن 

في عقود  دي ستترجم فيما بعوالت ،لمعالقة المستقبمية لألطرافالمبادئ العامة حدد القواعد و ت
كمدة العقد، التزامات األطراف ومسؤولياتيم.  ؛التي يحدد فييا بدقة شروط البيع .التنفيذ

 من طرف المنتجين أو الممونينومراقبتيم  ،الموزعين بالشبكةإدماج إلى ىذه العقود  تيدفو 
لى او من جية،   .(3)جية أخرىمن  الموزعين بالحصرية اإلقميميةظ احتفا 

                             
1 

CA Paris, 8
e
 chambre, 23 septembre 1987, Dalloz, 1990, Sommaire, p. 364 : «Les dispositions  des 

articles 1129 et 1591 du code civil sont inapplicable au contrat de franchise qui ne s’identifie pas 
avec les contrats de vente successifs portant sur les produits distribués et dont la validité résulte 

d’un jeu complexe d’obligations de faire synallagmatique». 
 

 .88سابق، ص. مرجع  ،ياسر سامي قرنينقال عن: 

 .88، ص. نفسومرجع ال 2
، ص. 2007، المركز الجامعي بالبويرة، 2007، أفريل 02، مجمة معارف، العدد «عقود التوزيع الدولية»يعقوبي نادية،   3

220. 
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المتمقي، فيو التي ستتم بين المانح و  التجارية المستقبميةالعمميات عقد الفرنشيز ينظم 
عالقتيم في المستقبل. فيو يحدد الكيفية عمييا تسير سيتضمن بين شروطو أىم النقاط التي 

ستربط ن العالقات التي ييب ، كمايالتي سيتم بيا تقديم المساعدة التقنية من المانح إلى المتمق
المتمقي ببذل  التزامن التابعين لشبكة المانح. إلى جانب تحديد يالمتمقي ببقية المتمقيين اآلخر 

 .(1) العناية لضمان حسن تسويق منتجات المانح
منتجات المانح. فيي قتضاىا المتمقي بشراء م بمثم تأتي عقود التنفيذ التي يقو 

إذا  أن J.SCHMIDTاألستاذة  وبينت نظم شكل التعامل.يالذي  العقد اإلطار تختمف عن
تسميم المنتجات ودفع ثمنيا  بعقد إطار؛ فإن عمميتي محكومة التعاقديةالعالقة  كانت

؛ ارسال طمب تفترض، بصفة عامة، اظيار اتفاق إرادتي الطرفين عمييما )عمى سبيل المثال
قد بالتالي فإن الع التي تختمف عن اإلرادة التي كونت وأدت إلى العقد اإلطار،توريد( و 
 (2)المستقبمية المنفذة لو. عقود البيعيختمف عن اإلطار 

ألن تحديد عقود التنفيذ ىي التي يجب أن تتضمن ثمن محددا أو قابال لمتحديد. ف
طار يكون مستحيال لتوقفو عمى عوامل مستقبمية عديدة كتكمفة اإلنتاج، اإلالثمن في عقد 

شيز لمسألة الثمن الذي يتم وتقمبات األسعار في السوق. وليذا السبب ال يتعرض عقد الفرن
 (3).يقا ليذا العقد اإلطاربو البيع في العقود المستقبمية التي تتم تطب

                             
 .78سابق، ص. مرجع  ،ياسر سامي قرني  1
 .86/87، ص. المرجع نفسو 2
عبد السميع األوذن، تسويق الشيرة التجارية )الفرنشيز( ودور التحكيم في منازعاتيا، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  3

 .72، ص. 2009
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نما يوجد فيفال    عقد فيو يعتبر إعدادا لمعقود المنفذة لو. عقد الفرنشيز بيع فوري، وا 
أما  ،وكيفية تطبيقو (1) (في التعامل بين أطراف العقد الحصرية اإلقميمية) شرط القصر يحمل
 .التنفيذيمة فترة طالمنتجات  ثمنالكمية و  ،يد النوعيتم تحدف عممية التموين خصي في ما

يحكم بعدم  أصبح الذي ؛قضاء الفرنسيلاالمعتمد من طرف  موقفالبالرغم من 
ىذا الموقف  طبقلم ي نوإال أ. (2)كونيا عقود إطارية ،الفرنشيز لعدم تحديد الثمنعقود ابطال 
بشراء  المتمقيففي حالة التزام قوق المتمقيين، بحجحاف اإلقد يؤدي إلى  نوأل مطمقة؛بصفة 

أو قابميتو لمتحديد،  ثمن شراء المنتجات دون تحديد ترك، و كافة منتجاتو من المانح دون غيره
مما قد يؤدي باإلضرار  قبل.تفي المس فإن المانح ىو الذي سيفرض الثمن عمى المتمقي

مرتفعة  راسعأبفرض  مقد يقو  والذي فقطلشراء من المانح ممزما بالذي يجد نفسو بالمتمقي ا
عقد الفرنشيز ينصب موضوع فرقت المحاكم الفرنسية بين ما إذا كان لذا  ،(3)بطريقة تعسفية

أن فقط، ألزم القضاء ففي ىذه الحالة  .(4)االلتزام بالقيام بعمل أو االلتزام بإعطاء شيءعمى 
ال اعتبره باطالتحديد الثمن أو وسيمة يصبح بيا  زيتضمن عقد الفرنشي  .(5)قابال لمتحديد وا 

                             
 .73ص.  مرجع سابق، ،عبد السميع األوذن 1

2 C. STERLIN, «L’essor de la protection accordée au franchisé dans ses relations avec le franchiseur 

aux stades de l’exécution du contrat et de sa rupture », Mémoire en Contrats commerciaux, Ecole 
doctorale n°74, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université Lille 2- Droit et 

santé, 2004, p. 20: « Par quatre arrêts rendus le 1er décembre 1995, l’Assemblée plénière confirme 

le revirement opéré par jurisprudence émanant de  La 1er chambre civil de la Cour de cassation qui 
a fait un pas important dans le sens de la validité des contrats cadres, et rendait deux arrêts qui 
refusaient d’annuler une convention pour indétermination de prix». Voir également : Cass. Ass. 
plén., 1

er
 décembre 1995, Revue de jurisprudence de droit des affaires 1/96, p.p. 3/11, note M-A. 

FRISON-ROCHE,  conclusion M. JÉOL. 
3
Ibid.: «La 1

er
 chambre civil  de la Cour de cassation… a instauré que les contrats cadres obligent à 

fixer le prix de bonne foi, et que la liberté de fixer unilatéralement le prix ne doit pas dégénérer en 
abus». Voir également : Cass. civ. 1

ére
, 29 novembre 1994, Juris-Classeur Périodique, 1995, II, 

22371, note J. GHESTIN. 
4
 Id., p. 19: «L’application de la distinction entre l’obligation de donner et de faire est cependant 

parfois délicate». Voir également : Cass. com., 2 juillet 1991, Dalloz, 1991, p. 501, note P. 
MALAURIE. 
5
 Cass. com., 9 novembre 1987, Dalloz, 1989, p. 35 : «Ayant constaté que la convention conclue 

entre deux sociétés comportait, pour la premières, l’obligation d’accorder l’exclusivité de la 

distribution de son matériel dans un certain nombre de pays et, pour la seconde, l’obligation 
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فال يمكن اخضاعو  المتتابعة عقد البيوعو ع يعقد البعن تماما فعقد الفرنشيز يختمف 
عقد -غير أنيم .العقود المنفذة لوعن  يختمف إطارعقد  ، كونولنفس األحكام القانونية

نسيجا عقديا تكون عناصره مرتبطة بوحدة اليدف  ونشكمي -والعقود المنفذة لو لفرنشيزا
 .االقتصادي

التي قد تتشابو معو عقود المن  تميزه عن غيره ؛خاصة عقد الفرنشيز بعناصريتمتع 
 الناشئةسواء من حيث تنظيمو لمعالقة  ،(أو نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية التوزيع)عقود 

  .و اليدف الذي يسعى إلى تحقيقومحمو، أ، أو من حيث بين أطرافو
 التجاري الذي حققو المانح. احجمنالمتمقي لتكرار ىو من عقد الفرنشيز  غايةال

 فنية معرفةمن خالل نقل  ؛ ويتم تحقيق ذلكجوىر العقدبمثابة وعممية تكرار ىذا النجاح ىو 
عناصر وىي  شيورة وجاذبة لمزبائن.متجارية عالمة مستمرة و تقنية  مساعدة وتوفير مختبرة

 .يتميز بيا دون غيره من العقود خاصة بعقد الفرنشيز

 المتنازليمنح تاجر يدعى  اهىو العقد الذي بمقتض ؛(1)التجاري االمتيازعقد 
و في عادة بيع منتوجاتق في إالح، صاحب االمتياز )الموزع(لتاجر آخر يدعى  )الممون(
المتنازل. حصريا عند  نُّموبالت االمتياز ميمية محددة وبالمقابل يمتزم المستفيد منمنطقة إق

نشاط الممون أو البائع بالجممة الذي »وعرف القانون الجزائري االمتياز التجاري عمى أنو: 

                                                                                         
d’assurer la promotion et la vente de ce matériel dans les mêmes pays, une cour d’appel peut 

considérer que cette convention ne s’analyse pas comme une vente mais comme une obligation de 
faire, échappant ainsi à la nullité pour indétermination du prix ». Voir également : Cass. com., 22 

janvier 1991, Dalloz, 1991, p. 175 ; Et : CA Paris 12 octobre, 1989, Dalloz, 1989, p. 296 ; Et : Cass. 

com., 29 janvier 1991, Dalloz, p. 51. 

 .89/90نقال عن: ياسر سامي قرني، مرجع سابق، ص. 
1
 Le contrat de concession. 
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القيام أو غير مقيمة في التراب الوطني، ويمكن من طرف أشخاص معنوية أو طبيعية، مقيمة يمارس 
، وكل وكيل الموزعين بالجممة، والمجمعين، و بيذا النشاط من طرف المنتجين، وأصحاب االمتياز

 االمتيازقد رنشيز وعبين عقد الف االختالفأىم نقاط مثل تتو  .(1)«اقتصادي يعمل لحساب المنتج
 :التجاري في
بالسمع صاحب االمتياز التجاري، ال يمتزم سوى بتزويد  االمتياز المتنازل في عقدن أ

بينما في عقد  تقديم مساعدة تقنية. أوبنقل المعرفة الفنية  االلتزامموضوع العقد، دون 
 بالتالي فإنالعقد. و  عناصرالمساعدة التقنية أىم كل من المعرفة الفنية و  الفرنشيز يعتبر

 . في حين أن مانحلصاحب االمتيازحصريا االمتياز التجاري يتعيد فقط بالبيع  في المتنازل
ية فنمى معرفة قائمة ع أثبتت نجاحيا،مختبرة و الفرنشيز يمتزم بنقل طريقة استغالل متكاممة 

 (2)جاذبة لمزبائن.، مشيورة و مميزةومساعدة تقنية وعالمة 
 الدورية شبكة واألتاوىالدخول إلى رسوم البدفع صاحب االمتياز  ال يمتزمكما 

متمقي الفرنشيز الذي يمتزم بدفع ىذه المبالغ المالية ال، عمى عكس في عقد االمتياز لممتنازل
 لممانح.

ن األطراف. بية لالتجاري قائم عمى الحصرية المتباد االمتيازباإلضافة الى أن عقد 
يمتنع من التزود من عند ، و المتنازلمن شراء سمعو حصريا من صاحب االمتياز فيمتزم 
صاحب بتزويد  المتنازلالمقابل يمتزم . وفي يسمى بحصرية التزويد ما ، وىذامنافسيو
، يمتنع عن بيع سمعو إلى شخص أخر في ىذا اإلقميمو عين مقميم حصريا في حدود إاالمتياز 

التجاري. بينما  االمتيازأىم العناصر المكونة لعقد  وىما قميمية؛اإلحصرية يسمى بالما  وىذا
                             

1  
Circulaire n°63 du 20 aout 1990, relative aux conditions d’installation des grossistes, et des 

concessionnaires agréés, dans le cadre de l’article 41 de la loi de finance complémentaire pour 1990, 

Algérie Actualité, n°1303, du 04 au 10 octobre 1990. 

  .36/37 .مرجع سابق، ص ،«النظام القانوني لعقود التوزيع الدولية» يعقوبي نادية،نقال عن: 

الحقوق، جامعة  الماجستير، كمية، رسالة لنيل شيادة «العقود والمنافسة مثال عن عقد االمتياز التجاري»بن زيدان زوينة،  2
 .7 ، ص2002الجزائر، 
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ن كان يتضمن شرط الحصرية المتبادعقد الفرنشيز و  )الحصرية اإلقميمية وحصرية  ةلا 
بو ال يؤثر عمى وصف العقد بأنو عنصر جوىري ليذا العقد وغياإال أنو ال يعتبر  التزويد(،

 (1)فرنشيز.عقد 
( بينما عقد (2))خاصة بيع السياراتفقط السمع  عمىالتجاري  د االمتيازعق يرد

يمارس  ،عقد الفرنشيزفي أن  كما الفرنشيز قد يرد عمى السمع والخدمات وحتى التصنيع.
المتمقي نشاطو باستعمال عالمة المانح وشارتو والفتتو التجارية، بينما في عقد االمتياز 

الخاصة. ويعد استعمال العالمة التجارية من أىم يممك عالمتو صاحب االمتياز التجاري 
 (3)العناصر المكونة لعقد الفرنشيز

وين في إطار ىو ذلك العقد الذي يمتزم فيو الممون بالتم ؛(4)االنتقائيعقد التوزيع 
ساس معايير موضوعية ذات طابع ى أموزعين يختارىم عمعدة لموزع أو محدد، إقميمي 
التي بموجبيا يرخص لمموزع بيع ، و وبدون تحديد كمي غير مبرر ،أي تمييز، دون نوعي

عقد الفرنشيز وعقد التوزيع  كل منبين أىم الفوارق الموجودة من و  .(5)منتوجات منافسة
 :نذكر نتقائياال

                             
 .7ص.  ،، مرجع سابقبن زيدان زوينة 1
 تنفيذي رقمالمرسوم أحكام خاصة بإصدارىا ال بيع السيارات يرد عمى الذي عقد االمتياز التجاريل خصصت الجزائر 2

 عمى يقوم نشاط كل، الوكيل نشاط -: يأتيبما  رسومالم ىذا أحكام مفيوم في يقصد»وعرفتو في المادة الثانية منو:  390-07
 12مؤرخ في  07-390مرسوم تنفيذي رقم . «، ...وكللمبا الوكيل يربط امتياز عقد أساس عمى السيارات الجديدة وبيع استيراد

ديسمبر  12في  صادر 78يارات الجديدة، ج. ر عدد ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق الس2007ديسمبر 
2007. 

3
 A. LOMBART, I. DE LA SERNA, D. SERVAIS, Op. Cit., p. 38. 

4
 Le contrat de distribution sélective. 

 .44 .مرجع سابق، ص ،«النظام القانوني لعقود التوزيع الدولية» يعقوبي نادية، 5
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عمى بيع مختمف منتوجاتو لمموزع، بينما  االنتقائيرد في التوزيع يقتصر دور المو -
 دة تقنية لممتمقي.ز عمى نقل معرفة فنية وتقديم مساعد الفرنشييمتزم المانح في عق

 األتاوىكذلك و الفرنشيز لشبكة رسوم الدخول دفع يمتزم المتمقي في عقود الفرنشيز ب-
 في حين ال يمتزم الموزع بدفع مقابل مالي لممورد. ،لممانح الدورية

 المانح، بينما الفرنشيز بممارسة نشاطو تحت عالمة وشعار يمتزم المتمقي في ال-
 .بذلك االنتقائييمتزم الموزع في عقد التوزيع 

يعتمد التوزيع  حيث ؛(1)من حصرية التوريد االنتقائييستفيد الموزع في عقد التوزيع -
 منتجاتو منممون عمى أن ال تباع نظرا لحرص الأساسا عمى انتقاء الموزعين،  االنتقائي

 ؛لذا يقوم بانتقاء الموزعين عمى أساس معايير محددة ؛أو في أي مكان ؛طرف أي موزع كان
وذلك من أجل الحفاظ  ؛وقدرتيم المالية ؛وسمعتيم ؛كنوعية خدماتيم :وموضوعية ؛وصارمة
ومن طرف  ؛ال في أماكن منتقاةإالسمع  يعرض الوأن  ؛صورة المنتوجصورة العالمة و عمى 

خالف عمى معايير محددة، يمتزم المورد بتموين الموزعين الذين تتوفر فييم . فموزعين أكفاء
 عقد الفرنشيز الذي ال تعد الحصرية من العناصر المكونة لمعقد.

بينما  ،تصنيعخدمات، أو  ت سواء كانت سمعا أوكما يتعمق الفرنشيز بجميع النشاطا
 .مةواألصي والراقية الفخمةوجات خاصة المنت ،يقتصر عمى بيع السمع فقط االنتقائيالتوزيع 

ىو عقد يبرمو مالك العالمة التجارية  (2)يةالترخيص باستعمال العالمة التجار عقد 
باستعمال عالمتو  (ويرخص لشخص طبيعي أو معنوي أو أكثر )المرخص لو )المرخص(

                             
 .45 .ص ،، مرجع سابق«النظام القانوني لعقود التوزيع الدولية»يعقوبي نادية،  1

2
 Le contrat de licence de marque. 
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تميزىا العالمة المرخص باستعماليا، وذلك خالل مدة  التي عمى كل أو بعض المنتجات
 . (1)محددة وداخل نطاق جغرافي معين ولقاء أجر متفق عميو

عقد الترخيص باستعمال العالمة، بكونو أكثر تعقيدا من عن  الفرنشيزيختمف عقد 
حيث مشتمالتو، فإلى جانب منح الترخيص باستعمال العالمة التجارية يمنح عقد الفرنشيز 

أخرى من حقوق الممكية الفكرية، فالفرنشيز فضال عن طرق حقوق الترخيص باستعمال 
ا لعقد الترخيص باستعمال العالمة طريقة البيع وخطط التوزيع والتسويق خالف يعطي التصنيع
 (2)ال يتضمن مثل ىذه المعرفة. الذي التجارية

نقل في ظمو وتمثل  ،فالفرنشيز ىو طريقة استغالل مشروع تجاري بطريقة متكاممة
المعرفة الفنية إلى جانب المساعدة التقنية أىم العناصر التي يمتزم بيا المانح تجاه متمقي 

  ن غير موجودان في عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية.وىذان العنصرا ،الفرنشيز
إلى خمق شبكة توزيع متجانسة وموحدة من خالل ييدف المانح من عقد الفرنشيز 

نما  إلى ذلك؛باستعمال العالمة التجارية المرخص  نقاط بيع متماثمة. في حين ال ييدف وا 
التجارية عمى منتوجاتو ىو اإلشياد عمى من وضع عالمتو الغاية من السماح لممرخص لو 

المرخص دليل  توج يحمل عالمةنوعيتيا الجيدة وتعتبر ضمان الجودة لممستيمكين وكل من
حددة من قبمو. إذ ال يقوم المرخص باستعمال العالمة لممعايير الصارمة الم احتراموعمى 

نما يكتفي بتقييم المرخص لو وا   ،بنقل معرفة فنية أو تقديم مساعدة تقنية لممرخص لو التجارية
وفي حالة ما توفرت فيو جميع المعايير الجودة يرخص لو بوضع عالمتو عمى المنتوج كدليل 

 (3).عمى نوعيتو الرفيعة

                             
، رسالة «-دراسة مقارنة-النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية»وري، ميثاق طالب عبد حمادي الجب 1

 .12، ص. 2009، ، كمية القانون، جامعة بابل، العراقماجستير في القانون الخاص
 .33/34المرجع نفسو، ص.  2

3
 AIPPI, Comité Exécutif de Copenhague, Question 116 : « Licence de marque et Franchising », 

Annuaire 1994/II, du 12 au 18 juin  1994, p.p. 380 : « En ce qui concerne la ligne de démarcation 
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يدعى الموكل  ،بموجبو يتعيد موزعاالتفاق الذي  ؛(1)ميقصد بعقد الوكالة باالنضما
بدون أن الذي يتولى  ؛سمع في مخزن تاجر مستقل، يدعى الوكيل المنضم بإيداع ؛الضام
يتركب من  مالوكالة باالنضما عقدمقابل عمولة. ف ،باإلتجار فيو ،خزونومالكا لم يكون

ىو الوكالة بالعمولة؛ حيث يتصرف الوكيل المنضم باسمو الشخصي  العقد األولعقدين؛ 
الذي يكمن في االنضمام و وأما العقد الثاني؛ فيتمثل في عقد  الموكل الضام.لكن لحساب 

انضمام الوكيل إلى شبكة الموكل، األمر الذي يسمح لموكيل المنظم باستعمال العالمة 
 االختالفيكمن وجو و  .(2) الفنية ومساعدتو التقنية من معرفتو مموكل واالستفادةلالتجارية 

 فيما يمي: مباالنضمابين عقد الفرنشيز وعقد الوكالة 
بينما الوكالة  ،و تقديم خدمات أو تصنيعلفرنشيز بيع سمع أيمكن أن يكون موضوع ا

ىو  أن المتمقي في عقد الفرنشيزإلى  ةباإلضافباالنضمام يقتصر عمى توزيع منتوجات فقط. 
عمى عكس الوكيل في  من عند المانح،مالك لمسمع المتواجدة في مخزونو، إذ يقوم بشرائيا 

نما ىي ممك لمموكل. كما أنو ال  باالنضمامعقد الوكالة  الذي ال يعد مالكا لمخزون السمع وا 
حين إلعادة البيع عمى المتمقي. في ر محددة مانح في عقد الفرنشيز أن يفرض أسعايحق لم

 .يمتزم باحتراميا الذي وكيلالض أسعار محددة عمى أن الموكل يفر 

                                                                                         
entre les contrats de franchise et l'utilisation de marques collectives ou de certification, alors que les 

uns et les autres présentent certains traits identiques (tels que, dans le cas des marques de 
certification, une obligation particulière relative à l'uniformité de la qualité et à la possibilité d'un 

contrôle externe), dans une franchise l'objectif est de parvenir par l'usage à une image de marque 
unitaire, et de former un réseau, ce qui n'est pas le cas des marques collectives ou de certification. 

En conséquence, l'AIPPI estime que les marques collectives ou de certification ne sont pas propres 
à faire l'objet d'un contrat de franchise.» 
1
 Le contrat de commission affiliation. 
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فيتولى الوكيل المنضم تحصيل ثمن السمع التي قام ببيعيا، ويحولو لحساب الموكل، 
 يقوم بدفع عمولة لموكيل المنضم تقدر عمى أساس نسبة البيوع المنجزة. وىذا عكسالذي 

الفرنشيز أين يقوم المتمقي بتحصيل ثمن السمع لحسابو الخاص وثم يقتطع منيا مبمغ 
 (1)المانح.ت الدورية لصالح اإلتاوا

 :عمى أنيا(3)الجزائري من القانون التجاري 34المادة  في ؛(2)الوكالة التجارية عرفت
اتفاقية يمتزم بواسطتيا الشخص عادة بإعداد أو ابرام البيوع أو الشراءات وبوجو عام جميع العمميات »

باسم ولحساب تاجر، والقيام عند االقتضاء بعمميات تجارية لحسابو الخاص ولكن دون أن التجارية 

الوكالة عقد الفرنشيز و  . وتتحدد عناصر االختالف بين«ون مرتبطا بعقد إجارة الخدماتكي
 :فيما يمي التجارية

أثناء ؛ كما أن عمى الوكيل أن يبرز صفتو مع الزبائن باسم موكمو ولحسابوالوكيل يتعاقد  -
فيو  المتمقي باسمو ولمصمحتو الشخصية؛ يتعاقدالفرنشيز، إذ  عقد . بخالفالتعاقد مع الغير

 تاجر مستقل.
تفظ بالمبالغ نو يحأما متمقي الفرنشيز فإ كل،يل المبالغ المحصمة لحساب المو يودع الوك -

 التزاماتو.عميو في العقد مقابل تنفيذ  االتفاقيتم  لممانح؛ وما يدفعو المحصمة
أما  .ويكون مسؤوال عن أخطائو ،عن عدم تنفيذىا ويسأل ،يمتزم الوكيل بتنفيذ تعميمات موكمو -

عمى الفرنشيز و  متمقيبل إذ يتم تنفيذ النشاط من ق ،فاألمر يختمف كميا ،في عقد الفرنشيز

                             
 .80/81، ص. يوسف الجياللي، مرجع سابق 1

2
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التدخل عكس الوكالة بحيث يحق لمموكل  ويبقى لممانح حق مراقبتو دون حق التدخل. ،مسؤوليتو
 (1) .في أعمال وكيمو ضمن النطاق المتفق عميو في العقد

تحت تصرف  ،وضع عناصر الممكية الفكرية الجاذبة لمزبائن ،ال تتضمن الوكالة التجارية -
ال يمتزم  ،عمى عكس الفرنشيزو  .شعاره التجاريينلذا يمارس نشاطو تحت عالمتو و  ،الوكيل
ن وجدو  المساعدة التقنية،و  ،بالمعرفة الفنيةبمد الوكيل  ؛ل في عقد الوكالة التجاريةالموك فيي  تا 

 (2).عنصر ثانوي

عقد بمقتضاه يمتزم » :(3)القانون المدني الجزائري الشركة بأنيا من 416ت المادة عرف
نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر عمى المساىمة في 

ذي منفعة  تحقيق اقتصاد أو بموغ ىدف اقتصاديو ينتج أ قد بيدف اقتسام الربح الذي ،مال أو نقد

  «.التي قد تنجر عن ذلك خسائركما يتحممون الركة. مشت
 عن عقد الشركة بما يمي: الفرنشيزعقد ويتميز 

 كاالسم، ؛تتمتع بخصائص الشخص المعنويوبالتالي ، شركة بالشخصية المعنويةتتمتع ال -
ة الفرنشيز القائمة بين شبك ال تتمتعفي حين  الجنسية.والموطن، و األىمية، الذمة المالية، 

 .المتمقي بالشخصية المعنويةالمانح و 
المتمقي في و  بين المانحوىو األمر الذي ينتفي  ،متضامنون تجاه دائني الشركةيعد الشركاء  -

 أحد طرفي العقد مطالبة الطرف اآلخر بالديون. مما يمنع دائني ؛الفرنشيزعقد 

                             
 .01 .100111/ مغبغب نعيم، مرجع سابق، ص 1
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وباسمو الشخصي.  ،يعمل لحسابو الخاص ،مستقال اعقد الفرنشيز تاجر في ف كل طر  يعد -
 (1)والعمل باسم الشركة ولحسابيا. ،ال مشتركبينما تقوم الشركة عمى رأسم

عائدات  تتمثل ،بينما في عقد الفرنشيز ،ء في األرباح التي تحققيا الشركةيتمثل عائد الشركا -
والتي تحدد  ،الدورية التي يدفعيا المتمقي األتاوىإلى الشبكة، و  في رسم االنضمام المانح

 ،ي، وحتى إن لم تكن مستقمة عنو؛ فتكون جزافيةومستقمة عن أرباح المتمق ،مسبقا في العقد
 محددة وفق سمم وليس كنسبة معينة من األرباح.

فإنو ال  ،عكس المانح في عقد الفرنشيز ،الخسائراألرباح و  في عقد الشركة اءالشركيتقاسم  -
 (2)تمقي.يتحمل أي عبء عن خسارة الم

إلى أن رغم االختالفات الكثيرة بين عقد الشركة وعقد الفرنشيز إال أنو تجدر اإلشارة و 
مانح في وذلك بالخصوص في حالة مساىمة ال؛ (3)يمكن أن يحصل تداخل بين العقدين

في إطار عقد الفرنشيز االشتراكي الذي قد تصل فيو نسبة مساىمة المانح  مشروع المتمقي
 من رأسمال المتمقي، دون إمكانية تجاوز ىذه النسبة. %50إلى حدود 

بعد دراسة مجموعة من التشريعات المنظمة و عرضنا لمفيوم عقد الفرنشيز؛ تبعد أن 
 يظير أن لمفرنشيزكما ، عقد الفرنشيز يختمف من دولة إلى أخرى مفيومأن  تبين ليذا عقد،
التي يمكن أن يتخذىا تبعا لنوع النشاط محل العقد )خدمات، تصنيع مختمفة أشكال صور و 

أو الغاية التي يرمي األطراف إلى تحقيقيا سواء بمنظور المانح أو متمقي  (،أو بيع سمع
كل تجربة اقتصادية ناجحة فوالقابمية لمتطوير. بالمرونة  الفرنشيز عقد الفرنشيز. يتصف

 قائمة عمى معرفة فنية قابمة لمنقل والتكرار يمكن أن يكون محل عقد فرنشيز.

                             
 .85/86 ، صيوسف الجياللي، مرجع سابق 1

2
 Ph. BESSIS, Op.Cit., p. 43. 
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لمشابية لو، والمراحل التي االختالف بين عقد الفرنشيز والعقود األخرى ا من خالل
أن عقد الفرنشيز ليس عقد مركب  يتضحيا عممية تكييفو من قبل القضاء الفرنسي؛ مرت ب

نما ىو عقد إطار. ألن العقد المركب ىو عقد مؤلف من عدة عقود تتضافر جميعيا  وا 
لتحقيق عممية اقتصادية محددة، تخضع لنظام قانوني موحد. ومن أجل أن يعتبر عقد 
الفرنشيز مركبا ال بد أن يتطابق بصفة كمية في خصائص وعناصر والتزامات عدة عقود 

تمعة. إال أن األمر مختمف تماما، فعقد الفرنشيز يحمل اختالفات جوىرية مع العقود مج
المشابية لو، فيو يسطر العالقة المستقبمية التي ستجمع بين األطراف، ويبين إطار التعامل 
بينيم، مما يؤكد أنو عقد ذو طبيعة خاصة، يتميز بالغاية االقتصادية التي يحققيا والمتمثمة 

 المتمقي من تكرار تجربة المانح بنجاح.في تمكين 
 
 
 



 انفصم انثبًَ                                                          أحكبو عقذ انفزَشٍش

  

59 
 

إلى تحقيؽ مصمحة طرفيو، فيستفيد المانح مف انتشار منتجاتو  يسعى عقد الفرنشيز
في أسواؽ مختمفة ومتنوعة ما كاف ليصؿ إلييا دوف استثمار أمواؿ طائمة، كما يستفيد المتمقي 
مف سمعة وشيرة المانح وخاصة مف خبرتو ومعارفو الفنية ومف تكويف، ليحقؽ أرباحا وزبائف 

يز. ونظرا لممزايا التي يوفرىا عقد الفرنشيز فمقد انتشر في ما كاف ليحققيا بمفرده في وقت وج
العديد مف الدوؿ؛ بحيث أصبح يحتؿ نسبة كبيرة في العبلقات التجارية الداخمية والدولية عمى 
حد سواء. فعقد الفرنشيز يحقؽ نظاما دقيقا لمتعاوف االقتصادي بيف مؤسستيف مستقمتيف، 

المصمحة االقتصادية واالستقبللية القانونية لطرفي العبلقة وبالتالي يمكف القوؿ إنو يجمع بيف 
  .التعاقدية

يسعى عقد الفرنشيز كأصؿ إلى تحقيؽ مصمحة طرفيو، إال أف شروطو تميؿ إلى 
تحقيؽ مصمحة المانح عمى حساب المتمقي. فأىـ ما يتصؼ بو عقد الفرنشيز أنو مف عقود 

ؿ البنود المفروضة مف قبؿ المانح؛ والتي اإلذعاف بحيث قمما يسمح لممتمقي بالتفاوض حو 
غالبا ما تحتوي عمى بنود تحمي مصالحو عمى حساب مصالح المتمقي. لذلؾ فإف بعض 
الدوؿ وضعت قوانيف خاصة تنظـ أحكاـ عقد الفرنشيز. غير أف غياب تنظيـ تشريعي خاص 

في أحكاـ القانوف  بو في القانوف الجزائري، يوجو البحث عف أحكاـ تنظـ العبلقة بيف أطرافو
المدني؛ وذلؾ خبلؿ كؿ المراحؿ التي يمر بيا العقد، ابتداءا مف ابرامو )المبحث األوؿ(، 

 مرورا بتنفيذه )المبحث الثاني(، وصوال إلى ما بعد انقضائو )المبحث الثالث(.
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عقد الفرنشيز مف خبلؿ ابراز اركاف  ابراـسنتطرؽ في ىذا المبحث لؤلحكاـ المتعمقة ب
 العقد )المطمب األوؿ(، ثـ الجزاءات المترتبة عف اإلخبلؿ بيذه األركاف )المطمب الثاني(.

ىي نفسيا تمؾ الواجب توافرىا في أي عقد والتي تنص عمييا  أركاف عقد الفرنشيز
)الفرع الثاني(، المحؿ )الفرع األوؿ(،  التراضي األحكاـ العامة لمعقد في القانوف المدني وىي

 )الفرع الثالث(. السببو 

المتمقي عمى قبوؿ و انح فؽ إرادتي كؿ مف الماال يتـ إبراـ عقد الفرنشيز إال بعد تو 
، ىذا العقد، مع االشتراط لصحة التراضي صدوره مف أىمية كاممة عفااللتزامات الناشئة 

وخموه مف عيوب اإلرادة. لذا فقد رتبت معظـ القوانيف المنظمة لعقد الفرنشيز التزاـ قبؿ تعاقدي 
 باإلعبلـ.

 باإلعالم قبل التعاقديالمانح  التزام أوال:
. مما دفي التعاقوسبلمة الرضا في التنفيذ حسف النية  قوانيف عمى مبدأجميع التشير 

يقضي بأف يتسـ كؿ متعاقد بالنزاىة واألمانة وأف يطمع الطرؼ المتعاقد معو عمى كؿ 
وعدـ اخفاء أي عنصر قد يؤدي إلى إيقاع الطرؼ اآلخر  ،المعمومات المتعمقة بالعقد وبمحمو

لتزاـ قبؿ العديد مف الدوؿ قوانيف تفرض اإل ؾ فقد أصدرتوبالرغـ مف ذل .يسدلفي غمط أو ت
الذي أصدرتو  Full Disclosure Act»(1)»نشيز، ويشكؿ ر عمى مانحي الف التعاقدي باإلعبلـ

                             
1

 بمعنى قانوف الكشؼ الكمي. 
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حماية متمقي الفرنشيز مف  . وسعى ىذا القانوف إلى(1)1970الواليات المتحدة األمريكية سنة 
توكيؿ مراقبة عقود الفرنشيز المبرمة إلى إدارة بجية، و تعزيز موقفو أماـ المانح مف ؛ بجانبيف

 .(2)مختصة مف جية أخرى
يمـز قانوف الكشؼ الكمي لمواليات المتحدة األمريكية المانح، مف تقديـ مجموعة أخرى 
مف المعمومات، تتمثؿ في التاريخ القضائي لممؤسسة خبلؿ السبع سنوات األخيرة؛ كذلؾ تقديـ 

لي لمسنوات الثبلث األخيرة والذي يجب أف يجرى مف قبؿ محاسب تقرير عف وضعيا الما
مستقؿ؛ كما يقدـ قائمة المتمقيف الذيف توقفوا عف النشاط مع تقديـ السبب، باإلضافة إلى تقديـ 
 كؿ التفاصيؿ عف األعباء المالية التي تقع عمى عاتؽ المتمقي، وعف المساعدات التي يتمقاىا.

ييا العطؿ ذه المعمومات قبؿ عشرة أياـ عمؿ ال تحسب فكما ألـز المانح بتقديـ ى
طبقا ألحكاـ  (3)مف إبراـ العقد أو تسديد أي مبمغ مالي لصالح المانح األسبوعية وال الرسمية،

، ثـ مدد الميمة إلى أربعة عشر يوما بموجب (4)1978ديسمبر  21المؤرخ في  لقانوف الفدرالي
 .(5)2007مارس  30القانوف الفدرالي المؤرخ في 

                             
، مجمة إدارة، عدد «اقتصادية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة --Franchising اإلعفاء التجاري»نعيمي فوزي،  1

 .135، ص. 2000، الصادرة عف المدرسة الوطنية لئلدارة، الجزائر، 22رقـ 

عماؿ الممتقى أ، «-مريكينجموأواألدراسة مقارنة بيف النظاميف الفرنسي -الحماية القانونية لمفرنشيزي»، صري سفيافنا 2
، كمية الحقوؽ والعموـ 2012ماي  17و 16الوطني حوؿ، عقود األعماؿ ودورىا في تطوير االقتصاد الجزائري يومي 

 .375 .، ص2012السياسية، جامعة عبد الرحمف ميرة بجاية، 
شيادة الدكتوراه في القانوف، كمية الحقوؽ،  ، رسالة لنيؿ«دراسة في نقؿ المعارؼ الفنية» براىيـ النجار، إمحمد محسف  3

 .176/180، ص. 2001جامعة اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
، ثـ تـ إلغاؤه 1980يناير  01؛ المراجع بالقانوف الفدرالي المؤرخ في 1978ديسمبر  21القانوف الفدرالي المؤرخ في  4

، إال أنو تـ المواصمة 2007يوليو  01والذي دخؿ حيز التنفيذ في  2007مارس  30في بموجب القانوف الفدرالي المؤرخ 
. وبعد ذلؾ التاريخ أصبحت أحكـا القانوف 2008يوليو  01إلى غاية  1978بتطبيؽ أحكاـ القانوف الفدرالي الصادر في 

 واليات المتحدة األمريكية.واجبة التنفيذ عمى جميع عقود الفرنشيز المبرمة في ال 2007الفدرالي الصادر في 
5

 Disclosure Requirement and Prohibition Concerning Franchising, Federal Register/Vol.72, 
n°61/Friday, March 30, 2007/Rules and Regulations, p.p. 15544/15563. Cité par R.FABRE, Op. Cit., 

p.108. 
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قبؿ لبللتزاـ باإلعبلـ  إرساء نظرية عامةب تحت تأثير القضاءقاـ المشرع الفرنسي و 
-89 أصدر المشرع الفرنسي القانوف .(1)في كؿ العقود التي ال يتساوى فييا األطراؼالتعاقدي 

 يمي:عمى ما منو وتنص المادة األولى  (2)باإلعبلـ قبؿ التعاقدي، ينص عمى االلتزاـ 1008
، مطالبا إياه تجاريا، أو عالمة تجارية، أو شعار اسما ل شخص يضع تحت تصرف شخص آخرك»

ممزما قبل توقيع أي عقد يتم لممصمحة المشتركة  .طوشافي ممارسة ن بالحصرية أو شبو الحصرية
 النشاط.اصيل تفلمام بكافة لمطرفين، بأن يقدم لمطرف اآلخر وثيقة تحتوي معمومات صحيحة تتيح لو اإل 
وحالة وآفاق تطور سوق  يجب أن تحدد الوثيقة عمى الخصوص أقدمية المؤسسة وخبرتيا

حالتو االستغالل، ومدة العقدالنشاط المعني، وأىمية الشبكة  ، وكذا نطاق وشروط تجديده وفسخو وا 
مبمغ مالي تسديد أي يوما قبؿ إبراـ العقد أو قبؿ  تنفيذ ىذا االلتزاـ بعشريف وحدد (3) «الحصرية.

 .(4)مف طرؼ المتمقي لصالح المانح
وتمكينو مف التعاقد بكؿ بيدؼ حماية رضا المتمقي  جاء 1008-89القانوف  أف رغـ
ه عممو المسبؽ قبؿ توقيع العقد، وىذا األمر يجردإال أنو يجعمو مسؤوال بافتراضو  تبصر وعمـ
التي أوجدت وكاالت  المتحدة األمريكيةالواليات  نظاـالتي يحققيا مقارنة بتمؾ مف الحماية 

بالنسبة وتقدـ لو النصح، ألف دراسة السوؽ خاصة ميمتيا دراسة المعطيات لصالح المتمقي 
بنفسو؛ وبالتالي  بياااستيع ستطيعال يمعطيات الذي يفتقر لمخبرة والتكويف يكوف أماـ لمشخص 

ما ىو مستقؿ مثمثالث بمساعدة طرؼ  يفتقر لمفعالية طالما ال يدعـ 1008-89ف قانوف فإ
 .معموؿ بو في الواليات المتحدة األمريكية

بل يحؽ لممتمقي ف الفرنشيز.إلطار قانوني خاص بعقد  التشريع الجزائري يفتقد 
مقي متوصؼ ف أل .(5)تيمؾالتمسؾ باألحكاـ المتعمقة باإلعبلـ الخاصة بحماية المسالجزائري 

                             
1
 M. BETHENCOURT, Entreprendre en Franchise, Éditions Dunod, Paris, 2001, p. 38.  

2
 Lois n°89-1008 du 31 décembre 1989, Op. Cit. 

 .1008-89يتضمف كيفيات تطبيؽ نص المادة األولى مف القانوف رقـ  337-91وأصدر المشرع الفرنسي المرسـو  3
 يضطر المتمقي إلى دفع مبمغ لممانح قبؿ ابراـ عقد الفرنشيز لحجز حصرية التفاوض واإلقميـ. عض الحاالتبفي  4
كما ىو معموؿ بو في ألمانيا؛ إذ القانوف األلماني ال يتضمف نصوص خاصة تنظـ عقد الفرنشيز، غير أنو اكتفى بحماية  5

بة مستيمؾ؛ وبالتالي يتمتع بنفس الحماية، والتي تتمثؿ في لمتمقي بمثااعقد )متمقي الفرنشيز(. باعتباره الطرؼ الضعيؼ في ال
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 03المادة  حيث تنص؛ الجزائريفي التشريع  لممستيمؾال يتفؽ مع التعريؼ القانوني  الفرنشيز
كل شخص طبيعي أو معنوي المستيمك: ...»: عمى أف (1)المستيمؾ وقمع الغشحماية قانوف مف 

من أجل تمبية حاجتو الشخصية أو نيائي لخدمة موجية لالستعمال اأو مجانا سمعة أو بمقابل يقتني 

 .«...ص أخر أو حيوان يتكفل بوحاجة شختمبية 
نما لغرض ميني؛ ألنو بصدد  استيبلكي لغرض يتصرؼ ال الفرنشيزي فمتمق وا 

في مواجية  مستيمؾمأف يستفيد مف الحماية المقررة لبل يمكنو ف، االستثمار في مشروع تجاري
 المانح.

 المنصوص عمييا في تنفيذالبعيوب اإلرادة وحسف النية في وتبقى األحكاـ المتعمقة 
الحؽ  سس عميويؤ  ائري أفأساس يمكف لممتمقي الجز  األحكاـ العامة لمعقد في القانوف المدني،

صحيحا وال يقع في أي عيب مف يكوف رضا المتمقي فحتى  .(2)في اإلعبلـ قبؿ التعاقدي
 تدليسري أو ىو ، بعيد عف أي غمط جعيوب اإلرادة، البد مف أف يكوف عمى عمـ بمحؿ العقد

 .(3)حؽ المطالبة بإبطاؿ العقدممتمقي مف طرؼ المانح حتى ال يقـو ل
تـ االتفاؽ عميو، وال يقتصر المتعاقد عمى ويجب أف ينفذ العقد بحسف نية وطبقا لما 

ؿ يتناوؿ أيضا ما ىو مف مستمزمات العقد وفقا لمقانوف، االلتزاـ بما ورد في العقد فحسب، ب

                                                                                          
حؽ فسخ العقد بإرادتو المنفردة بعد أسبوع مف إبرامو. كما ألـز المانح أف ينص ضمف العقد عمى ىذا البند بوضوح. وفي حالة 

 ف تاريخ ابراـ العقد. أنظر:عدـ تنفيذ ىذا االلتزاـ، تقرر لمتمقي الفرنشيز حؽ فسخ العقد بإرادة منفردة لمدة سنة تحسب م
 R.FABRE, Op. Cit., p. 107 

مارس  8صادرة في  15ر عدد  .، يتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، ج2009فبراير  25مؤرخ في  03-09 قانوف رقـ 1
2009. 

 .180/184محمد محسف ابراىيـ النجار، مرجع سابؽ، ص.  2
 78لقانوف المدني، ج. ر عدد يتضمف ا 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75مر رقـ مف األ 87إلى  82المواد مف  3

 .متمـالمعدؿ و ال، 1975سبتمبر  30في  صادر
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إعبلـ المتمقي بمحؿ العقد وكؿ عناصره ويعد مف مستمزمات عقد الفرنشيز  .(1)العرؼ، والعدالة
 واآلثار المترتبة عف العقد الذي ىو مقبؿ عمى إبرامو.

 باإلعالمالمترتبة عن اإلخالل بااللتزام قبل التعاقدي ثانيا: المسؤولية 
قررة بتقديـ معمومات صحيحة أو في اآلجاؿ الم التزامو المانح عدـ تنفيذ في حالة

 تترتب عميو عقوبات مدنية وجزائية:قانونا 
 :العقوبات المدنية -1

عما لحقو مف لمتمقي الفرنشيز ؿ عقد الفرنشيز و/أو دفع تعويض في إبطاتتمثؿ 
  .(2)التقصيريةعمى أساس المسؤولية  كسبمف ضرر وما فاتو 

 :بطالن العقد - أ

ضماف سبلمة رضا المتمقي ىو بما أف اليدؼ مف إلزاـ المانح باإلعبلـ قبؿ التعاقدي 
فبل  رادةعدـ احتراـ ىذا االلتزاـ وكاف رضا المتمقي سميـ مف أي عيب مف عيوب اإلفي حالة 

 يحؽ لو المطالبة ببطبلف العقد، إال إذا أثبت أف رضاه مشوب بعيب مف عيوب الرضا.
إلى إبطاؿ فعدـ احتراـ المانح االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي ال يؤدي بصفة تمقائية 

نما يستوجب عمى المتمقي إثبات  .(3) العقدأف رضاه معيب حتى يطالب ببطبلف  العقد وا 
 

                             
 30صادرة في  78يتضمف القانوف المدني، ج. ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75مر رقـ مف األ 107المادة  1

 .متمـالمعدؿ و ال، 1975سبتمبر 
القانوف -وفي صدد تحديد طبيعة ىذه المسؤولية؛ إذا كانت عقدية أـ تقصيرية ىنالؾ اتجاىيف متمايزيف؛ فيرى االتجاه األوؿ 2

أف اإلخبلؿ بالتزاـ اإلعبلـ قبؿ التعاقد، يرتب مسؤولية عقدية؛ لوجود عقد ضمني، ىو عقد ضماف مفترض قبؿ -األلماني
ذه المسؤولية ذو طبيعة تقصيرية، وىذا ما أخذ بو القانوف الفرنسي وقانوف الواليات التعاقد. أما االتجاه الثاني فيرى أف ى

المتحدة األمريكية؛ وفي حالة ما إذا تضمنت المرحمة قبؿ التعاقدية عقد ينظـ عممية التفاوض؛ فإف اإلخبلؿ بالتزاـ اإلعبلـ 
قى يرتب مسؤولية تقصيرية في ظؿ قانوف الواليات قبؿ التعاقد، يرتب مسؤولية عقدية في ظؿ القانوف الفرنسي. ولكنو يب

أنظر: يوسؼ الجيبللي، المتحدة األمريكية، وذلؾ لكوف المشرع األمريكي ال يعترؼ بمشروعية العقد المنظـ لمرحمة التفاوض. 
 .113/114مرجع سابؽ، ص. 

3
 C. GRIMALDI, S. MERESSE, O. ZAKLIAROVA, Op. Cit., p125. 
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 :الحق في التعويض عمى أساس االخالل باإلعالم قبل التعاقدي - ب

التعويض عف الضرر الذي لحقو مف جراء عدـ تنفيذ بيحؽ لمتمقي الفرنشيز المطالبة 
أو االكتفاء  العقد إبطاؿولممتمقي حؽ المطالبة إما ب التعاقدي.المانح اللتزامو باإلعبلـ قبؿ 

بالتعويض أو المطالبة باإلبطاؿ والتعويض معا، غير أف الحصوؿ عمى اإلبطاؿ يتوقؼ عمى 
 إثبات المتمقي أف رضاه مشوب بعيب مف عيوب اإلرادة.

راؼ وفي حالة حصوؿ المتمقي عمى حكـ إبطاؿ العقد، فباإلضافة إلى إرجاع األط
كوف ل، المتمقي عف الضرر الذي لحقو عمييا قبؿ التعاقد، يتـ تعويض اإلى الحالة التي كان

 المانح فوت عميو فرصة التعاقد مع مانح آخر.
بإبطاؿ العقد، فيمكنو المطالبة بالتعويض لكوف  المتمقيأما في حالة عدـ مطالبة 

يمكنو المطالبة بالتعويض عمى أساس إرادتو معيبة، وأما إذا لـ يتمكف مف إثبات عيب الرضا ف
أنو لو نفذ المانح التزامو باإلعبلـ واطمع المتمقي عمى معمومات صحيحة ألبـر عقد أقؿ 
إجحافا وفي ىذه الحالة يستفيد مف تعويض الفرؽ بيف االلتزامات المتبادلة إلرجاع التوازف إلى 

 .(1)العقد
 :العقوبات الجزائية -2

ت الجزائية، فإنيا تمعب دورا ىاما في دفع المانح إلى تنفيذ نظرا لمدور الردعي لمعقوبا
 التزامو باإلعبلـ قبؿ التعاقدي لذا نصت عمييا الدوؿ التي نظمت ىذا االلتزاـ.

 :العقوبات المنصوص عمييا في القانون األمريكي -أ 
دوالر في حالة  10.000يفرض قانوف الواليات المتحدة األمريكية غرامة تصؿ إلى 

قياـ المانح بأي أفعاؿ مضممة أو غير عادلة، والتي قد تشمؿ تقديـ معمومات زائفة أو مضممة 
بخصوص أرقاـ المبيعات المحققة أو المتوقعة، أو عدـ تسميـ وثيقة المعمومات المتطمبة 

                             
1
 C. GRIMALDI, S. MERESSE, O. ZAKLIAROVA, Op. Cit., p.p. 126-127. 
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 .(1)وأصؿ عقد الفرنشيز وباقي الوثائؽ التي يطمبيا القانوف في المدة المحددة بو
 :العقوبات الجزائية المنصوص عمييا في القانون الفرنسي -ب 

، مخالفة مف الدرجة باإلعبلـ قبؿ التعاقديمشرع الفرنسي اإلخبلؿ بااللتزاـ اعتبر ال
ذا كاف مرتكب الجريمة شخص طبيعي، يعاقب بغرامة (2) الخامسة يورو )المادة  1500، وا 

 .(3)مف قانوف العقوبات الفرنسي( 131-13
مف قانوف  11-123يورو، في حالة العود، )المادة  3000وقد يصؿ المبمغ إلى 

ذا كاف مرتكب الجريمة شخص معنوي يطبؽ نص المادة العقوبات   .131L-41الفرنسي(، وا 
مف قانوف العقوبات الفرنسي ويصبح مبمغ الغرامة خمسة أضعاؼ المبمغ الذي ىو مقرر 

 (4) د.يورو في حالة العو  75000يصؿ إلى  يورو ويمكف أف 7500لمشخص الطبيعي أي 
 العقوبات الجزائية المنصوص عمييا في القانون الجزائري: -ج 

في غياب أحكاـ جزائية خاصة تجـر اإلخبلؿ بااللتزاـ قبؿ التعاقدي باإلعبلـ، يمكف 
متابعة المانح الذي يقوـ باالدعاء كذبا بأف شركتو تنتمي إلى مجموعة دولية مشيورة وأنو 
يمتمؾ شبكة فرنشيز ضخمة تتمتع بمعرفة فنية ذات قيمة معتبرة تحدث أمؿ لدى المتمقي 

 استنادا عمىبيدؼ قبض حؽ الدخوؿ إلى الشبكة ومبمغ اإلتاوات،  بتحقيؽ نجاح تجاري،
جريمة النصب بالحبس مف عمى ، الذي يعاقب (5)مف قانوف العقوبات الجزائري 372المادة 

                             
 .122سابؽ، صياسر سيد الحديدي، مرجع  1

2 C. GRIMALDI, S. MERESSE, O. ZAKLIAROVA, Op. Cit., p.124. 
3
 Code pénal Français. 

حؽ المجوء إلى  الفرنشيز الصيني لمتمقيأتاح القانوف فقد  :العقوبات المقررة في القانوف الصينيوتجدر اإلشارة إلى   4
السمطات اإلدارية المختصة بمراقبة الممارسات التجارية، في حالة إخبلؿ المانح اللتزامو باإلعبلـ قبؿ التعاقدي، وبعد تحققيا 

 ارية.يورو وذلؾ بحسب الخطورة، كما تتخذ تدابير إشي 8299يورو إلى  829مف قياـ المخالفة، تفرض غرامة تتراوح بيف 
 أنظر:

B. LEFEBURE, N.COSTER, « la réalité pratique du droit des affaire en chine (la droit de la 
franchise en chine), Gazette Du Palais, 2008, p. 1647. 

ندات أو تصرفات كل من توصل إلى استالم أو تمقي أمواال أو منقوالت أو س»مف قانوف العقوبات الجزائري:  261تنص المادة  5
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 (1) دج.100.000دج إلى  20.000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مف 

ويمكف إجماؿ العناصر التي ينصب عمييا في ثبلثة  الفرنشيز يتعدد محؿ عقد
 عناصر، الشارات المميزة الجاذبة لمزبائف، الممكية الفكرية والمساعدة التقنية.

 أوال: الشارات المميزة
عناصر  المتمقييتبيف مف خبلؿ تعريفات عقد الفرنشيز أف المانح يضع تحت تصرؼ 

مات المؤسسة مف عبلمة تجارية واسـ تجاري حقوؽ الممكية الفكرية المميزة لمنتوجات وخد
 وعنواف تجاري.

                                                                                          
أو أوراقا مالية أو وعودا أو مخالصات أو إبرام من التزامات أو إلى الحصول أي منيا أو شرع، في ذلك باالحتيال لسمب كل ثروة 
الغير أو بعضيا أو الشروع فيو إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سمطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث األمل في 

 .«دج0220222إلى  020222أي شيء منيا، يعاقب بالحبس من سنة عمى األقل إلى خمس سنوات عمى األكثر وبغرامة من الفوز ب
وتجدر اإلشارة إلى أف كوف عقد الفرنشيز غير منظـ بنصوص خاصة في الجزائر، فبل توجد قاعدة تمـز بكتابتو، وبالتالي  1

مف القانوف التجاري الفرنسي لـ   .229L-2إلى القانوف الفرنسي نجد أف نص المادة  وبالرجوع .يخضع لمقواعد العامة لمتعاقد
نما اشترطت أف يتـ تسميـ وثيقة اإلعبلـ قبؿ التعاقدي بطريقة مكتوبة  اتشترط أف يكوف عقد الفرنشيز مكتوب يوما قبؿ  19وا 

فة التاجر فبل تطبؽ عمييما صراؼ العقد يحمبلف أطوبما أف غالبا ما يكوف  .إمضاء العقد، والكتابة ىي سوى وسيمة لئلثبات
دج أو كاف غير 299.999مف القانوف المدني الجزائري، التي تنص عمى أف كؿ تصرؼ يتعدى مبمغو  222نص المادة 

سي مف القانوف المدني الفرن 2232محدد القيمة ال يجوز اثباتو بالشيود بؿ يجب اثباتو بالكتابة، والتي تقابميا نص المادة 
 :التي نص

« Il droit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toute chose excédant une 

somme ou une valeur fixée par décret». 

 29المؤرخ في  1992-365المعدؿ والمتمـ بالمرسـو رقـ  2879جويمية  24المؤرخ في  79-422وحدد المبمغ في المرسـو 
نما يخضع ىذا التصرؼ لنص المادة و  .يورو 2499بػ 1992ي ما مف القانوف التجاري التي نص عمى حرية اإلثبات  29ا 

 :مف القانوف التجاري الفرنسي L.100-1 بأية وسيمة. والتي تقابميا المادة
«A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins 

qu’il n’en soit autrement disposé par la loi». 

وبالرجوع إلى الواقع العممي نجد أف عقد الفرنشيز يستبعد تماما الطرؽ األخرى لمتعاقد ويكتفي بالكتابة التي تعتبر ركنا جوىري 
 وضروري لكبل الطرفيف نظرا ألىمية االقتصادية ليذه العقود.
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 العالمة التجارية-1
عبلمات الالمتعمؽ ب 06-03 العبلمة التجارية مف خبلؿ األمر يالجزائر عرؼ المشرع 

كل الرموز القابمة لمتمثيل الخطي، »بأنيا:  02. في نص المادة (1)المصنع والعبلمات التجارية
السيما الكممات بما فييا أسماء األشخاص واألحرف واألرقام والرسومات أو الصور واألشكال المميزة 

، واأللوان بمفردىا أو مركبة والتي تستعمل كميا لتميز سمع أو خدمات شخص طبيعي اوتوضيبيلمسمع 

 .«أو معنوي عن سمع وخدمات غيره
التجارية دور ميـ في عقد الفرنشيز، فيقوـ المانح بوضع تحت  وتمعب العبلمة

تصرؼ المتمقي عبلمة تجارية يكوف حائزا عمى حؽ التصرؼ فييا ولو حؽ منح رخصة 
 (2) .استغبلليا وذلؾ سواء بكونو مالكا لمعبلمة التجارية أو يممؾ فقط حؽ استعماؿ العبلمة

صادي الذي حققو المانح واالستفادة مف وبما أف المتمقي يرغب في تكرار النجاح االقت
ي قياـ عقد الفرنشيز، شيرة العبلمة دورا ميما فل عبلمة وقدرتيا عمى جذب الزبائف فإفشيرة ال

نجاح المانح ينعكس عمى شيرة العبلمة، فشيرة العبلمة مف أىـ أسباب انضماـ إذ ينعكس 
صحة العقد، فتوافر أو غياب  المتمقي لشبكة المانح، وغياب الشيرة يعد عامبل ميما لعدـ

 .(3)الشيرة التجارية يعتبر أساس لتوازف أداءات أطراؼ العقد

                             
1
 .1992يوليو  12صادرة في  33 ر عدد، يتعمؽ بالعبلمات، ج. 1992يوليو  28في  مؤرخ 95-92األمر رقـ   

2
أف تتضمف وثيقة المعمومات المقدمة مف المانح بيانات إلزامية؛ فيجب أف تبيف  2997-78وفي ىذه الحالة اشترط القانوف   

ي كوف ال يمكف أف تتجاوز مدة الفرنشيز تاريخ ورقـ تسجيؿ العبلمة، مدة رخصة االستغبلؿ وتظير أىمية ىذه المعمومات ف
 مدة رخصة االستغبلؿ العبلمة التي يحوزىا المانح.

 59.999، قاـ المتمقي بموجبو دفع نفقات اقتناء مخزوف تقدر قيمتو بػوىذا ما أقره القضاء الفرنسي بصدد قضية عقد فرنشيز 3
المتمقية =فرنؾ فرنسي وذلؾ مقابؿ التزـا المانح بتقديـ عروض الدعاية واإلشيار، وعند إنياء عبلقة الفرنشيز طالبت الشركة 

يبدو بعد االطالع عمى الوثائق  "البالتعويض عف الخسائر، واستجابت محكمة االستئناؼ ليذا الطمب مبررة ذلؾ بكونو: 
المعروضة عمى المحكمة، أن المانح قد قام خالل تنفيذه لمعقد بدعم متمقيو الوحيد في فرنسا، إذ لم يقدم لو الدعم الدعائي الذي 

ه األخيرة استمزمو ضعف شيرة العالمة، ما أدى بالمتمقي إلى تحمل نفقات أكبر"، وبرفع ىذا النزاع أمام محكمة ا لنقض، رفضت ىذ
الطعن بالنقض الصادر عن المانح، وذكرت أنو: "بالنظر لحجم االستثمار الكبير الذي يقع عمى عاتق المتمقي، فإن التعويض الالزم 
إلحداث توازن العقد، يتطمب من جانب المانح جيدا مضاعفا في الدعاية والترويج لجعل عالمتو معروفة، والتعويض عن غياب 
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 االسم التجاري-2
يعد االسـ التجاري مف أىـ العناصر التي يتوجب عمى المانح أف يضعيا تحت 

المتعمؽ بعبلمات المصنع  06-03مف األمر  02تصرؼ متمقي الفرنشيز، وعرفت المادة 
...يقصد باالسم التجاري التسمية أو العنوان الذي يعرف »والعبلمات التجارية واالسـ التجاري: 

المشرع الجزائري لـ يبيف إذا  أف ، وبالتالي فيو وسيمة ميمة لجذب الزبائف، غير«المؤسسة...
إمكانية الترخيص لمغير  كاف يجيز أـ ال الترخيص باستغبلؿ االسـ التجاري دوف المحؿ، أي

 استغبلؿ االسـ ومواصمة استعمالو في آف واحد.ب
 العنوان التجاري )الشعار(:-3

إف العنواف التجاري )الشعار( عنصر مف عناصر الممكية الفكرية التي تدخؿ ضمف 
عقد الفرنشيز والتي تتمتع بقوة جذب الزبائف، كما يؤكد وحدة شبكة االمتياز ويعبر عف ىويتيا 

 المعرفة الفنية لممانح.وعف 
 ثانيا: المعرفة الفنية

، فبل يمكف قياـ عقد فرنشيز دوف أف (1)أبرز عناصر عقد الفرنشيز ىي المعرفة الفنية
، فمممعرفة الفنية طابع احتكاري تستأثر بو المتمقييتـ بموجب نقؿ معرفة فنية مف المانح إلى 

  .(2)الشركات كونو أقوى أدواتيا التنافسية

                                                                                          
ة باعتبارىا مختصة بتقدير عناصر القضية، وقد استنتجت أن الشركة المانحة لم تثبت بذليا ليذا شيرتيا، وأن المحكم
  .221سابؽ، صيوسؼ الجيبللي، مرجع  نقبل عف:. الجيد الدعائي الالزم"

Cass. Com, 12 juil. 1993, contrats, conc, consom, 1993, comm, N°207, obs. L. Vogel 
1 (Savoir-faire) (Know-Ho). 

2
ر س» منيا:  28( في القسـ 2884وعرفيا القانوف األمريكي ضمف مدونة المنافسة غير المشروعة )التي تـ تعديميا سنة   
تجارة ىو أي معمومات يمكن استخداميا في مزاولة العمل أو في أي مشروع آخر، وتكون ليا قيمة محل اعتبار وسرية بحيث تعطي ال

أفريؿ  19المؤرخ في  1929/229كما عرفو النظاـ األوروبي  «.محتممة لصاحبيا في مواجية الغير ميزة اقتصادية حالية أو
المعرفة الفنية مجمل المعمومات السرية والجوىرية غير المبرأة، ذات الطابع العممي، الناتجة عن خبرة » g-2-2في مادتو  1929

 «المورد والمختبرة من قبمو
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إال أف ىذا ال ينفي حمايتيا  ،القانوف الجزائري موضوع المعرفة الفنيةلـ ينظـ 
االعتداء عمى أسرار الغير كوف ذلؾ منافيا لمممارسات  قواعد المنافسة التي تمنعبمقتضي 

المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات  02-04 التجارية الشريفة، فقد نص في القانوف
تعد ممارسات تجارية غير نزيية في مفيوم أحكام ىذا القانون، »منو:  27ادة ، في الم(1)التجارية

 السيما منيا الممارسات التي يقوم من خالليا العون االقتصادي بما يأتي:
 استغالل ميارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبيا. .1
 المتعمق بالعمل.إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي آخر خالفا لمتشريع  .2
االستفادة من األسرار المينية بصفة أجير قديم أو شريك لمتصرف فييا بقصد اإلضرار بصاحب  .3

 .«العمل أو الشريك القديم

تتضمف المعرفة الفنية خصائص محددة، فبل يمكف وصؼ معمومات أنيا تشكؿ 
قابمية النقؿ، والقيمة معرفة فنية إال إذا توافرت ىذه العناصر، والمتمثمة في: عنصر المعارؼ و 

 االقتصادية، السرية، وأال تكوف محؿ براءة اختراع.
وقابميتيا لمنقؿ الحقوؽ المعنوية المنقولة،  مفوىي  ،المعرفة الفنية ىو إنتاج ذىني

أصبحت بمثابة سمعة تجارية ، فاالعتراؼ بالطبيعة المالية لممعرفة الفنية والتداوؿ ىو أساس
وحتى يتمكف صاحبيا مف  .ة، مما يجعميا تنطوي عمى قيمة اقتصاديةتنتقؿ مقابؿ مبالغ مالي

 )كونيا غير محمية بموجب براءة اختراع(، فبل تعد (2)المطالبة بحمايتيا يشترط فييا السرية
التي يتـ حمايتيا ببراءة اختراع، إما لكونيا غير قابمة لمتطبيؽ  تمؾ ،معارؼ الفنيةال مف

التجاري أو بامتناع صاحبيا عف طمب الحصوؿ عمى براءة  الصناعي بكونيا منيج لمتسويؽ

                             
صادرة في  32ر عدد  التجارية، ج.، يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات 1993يونيو  12مؤرخ في  91-93قانوف رقـ 1 

 27صادرة في  35، ج. ر عدد 1929غشت  24مؤرخ في  95-29، معدؿ ومتمـ بمقتضى األمر رقـ 1993يونيو  16
 .1929غشت 

نما تكفي السرية النسبية ىذا 2  مف التنظيـ األوروبي رقـ ما أكدتو المادة األولى ال يشترط في المعرفة الفنية السرية الكمية وا 

 «معروفة لمعامة أو متاحة بسيولة سرية المعرفة الفنية تعني أال تكون إجماال»بنصيا:  1929أفريؿ  19المؤرخ في  1929/229
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 .(1)حتى يستفيد مف قدرة تنافسية أكبر
 ثالثا: المساعدة التقنية

المساعدة التقنية ىي تمقيف وتدريب المانح مستخدمي المتمقي كيفية استغبلؿ المعرفة 
 ثمف محدد.ممتمقي معرفة فنية مقابؿ نقولة، فيو التزاـ المانح بنقؿ لالفنية الم

لذا فمممساعدة التقنية أىمية كبيرة في عقد الفرنشيز خاصة حيف يكوف المتمقي غير 
مؤىؿ الستيعاب المعرفة الفنية المنقولة إليو، كوف اليدؼ مف عقد الفرنشيز ىو تكرار نجاح 
مشروع المانح مف قبؿ المتمقي بإنتاج منتوجات أو تقديـ خدمات بنفس الجودة التي يقـو بيا 

مساعدة التقنية دور ميـ في لممانح، ولضماف وحدة الشبكة والحفاظ عمى صورتيا وسمعتيا ال
مف قبؿ المانح عمى جميع  متابعة العمميات المختمفة وتحقيؽ االتصاؿ والرقابة المستمرة

 شبكة الفرنشيز )المتمقيف(.أعضاء 

وبالنسبة لعقد  ،في كؿ عقد السبب مف األركاف الموضوعية التي يتوجب توفرىا
الفرنشيز فإف سبب التزاـ المتمقي بدفع حؽ االنضماـ إلى الشبكة واألتاوى الدورية، يكمف في 
حصولو عمى ما يقدمو المانح مف ترخيص باستغبلؿ الشارات المميزة والمعرفة الفنية 

متمقي المطالبة بإبطاؿ ف تنفيذ التزامو، فيمكف لملتقنية، وفي حالة امتناع المانح عوالمساعدة ا
 العقد النعداـ سبب التزامو.

                             
بشأنيا، حتى ولو توافرت حيث يفضؿ منتجو التكنولوجيا االحتفاظ باكتشافاتيـ سرا، دوف التقدـ لمحصوؿ عمى براءة اختراع  1

جميع الشروط المتطمبة قانونا لمحصوؿ عمى البراءة، ويرجع ذلؾ لكوف نظاـ البراءة ال يمنح امتيازات تنافسية أكثر، فنظاـ 
براءات االختراع يفرض عمى المخترع عند التقدـ لمحصوؿ عمى البراءة الكشؼ عف اختراعو لمجميور، مقابؿ الحصوؿ عمى 

 ستغبللو لمدة معينة وبعدىا يصبح بإمكاف الجميع استغبللو.الحؽ الحصري ال
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، أو شرط مف شروط صحتو كاف العقد الفرنشيز عقدإذا تخمؼ ركف مف أركاف قياـ 
أف يؤدي اإلخبلؿ بأركاف الفرنشيز إلى  البطبلف يمكف وباإلضافة إلى .)الفرع األوؿ( باطبل
 .الفرع الثاني()آخر إلى عقد  تحولو

البطبلف ىو جزاء اإلخبلؿ بأحكاـ تكويف العقد، وذلؾ لكوف األثر الرجعي لمبطبلف 
يبطؿ بسبب اإلخبلؿ بأحد أركانو طبقا لقواعد  ، فإنويمغي وجود لمعقد، وبالنسبة لعقد الفرنشيز

 القانوف المدني لعيب في رضا أحد المتعاقديف أو انعداـ أو عدـ مشروعية السبب أو المحؿ.
 أوال: البطالن المؤسس عمى عيب الرضا

لممتمقي حؽ ممارسة دعوى اإلبطاؿ طبقا لمقواعد العامة، كوف االلتزاـ باإلعبلـ مقرر 
قي، فإف البطبلف لعيب التدليس الناتج عف تخمؼ ىذا االلتزاـ يعد بطبلف فقط لمصمحة المتم

، فبل يكفي إثبات عدـ قياـ المانح (1)نسبي، ويقوـ عميو عبء إثبات التدليس الذي شاب إرادتو
يوما مف توقيع العقد، بؿ يجب أف يثبت المتمقي أف إرادتو  20بتبميغ وثيقة المعمومات قبؿ 

 و وقع في مناورات احتيالية مف قبؿ المانح لوالىا لما أقدـ عمى التعاقد.معيبة بالتدليس بكون
 لتزاموة تمقائية، بمجرد إخبلؿ المانح بإفالقضاء الفرنسي ال يحكـ ببطبلف العقد بصف

نما يقوـ بعممية الفحص والتقدير آلثار ىذا اإلخبلؿ، وترفض إبطاؿ  باإلعبلـ قبؿ التعاقدي وا 
 .(2)وعيالتعاقد بكؿ بلمتمقي تسمح لو العقد في كؿ قضية تستنتج فييا أف وضعية ا

                             
 مف القانوف المدني الجزائري. 75وفقا لنص المادة  1
المحاكـ الفرنسية الحكـ باإلبطاؿ في حالة كوف المتمقي محترؼ في سوؽ نشاط موضوع العقد، أو أجير سابؽ  فرفضت  2

 .287سابؽ، ص. أنظر: يوسؼ الجيبللي، مرجع بالشبكة، أو قاـ باستغبلؿ المحؿ التجاري لمدة شير قبؿ توقيع العقد
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 ثانيا: البطالن لعيب السبب
يب وقد عمى المتمقي الذي يطمب بطبلف عقد الفرنشيز النعداـ السبب إثبات ىذا الع

يتجمى ىذا مف خبلؿ االنعداـ الواضح لمكفاءة لدى المانح، ويطمب إبطاؿ العقد النعداـ مقابؿ 
التزاـ المتمقي، فكفاءة المانح تقدر بمدة الخبرة باإلضافة إلى أصالة المعرفة الفنية الموردة 

ة مف الميزات فرنشيز ىو االستفادالوشيرة العبلمة التجارية كوف ما يدفع المتمقي إلبراـ عقد 
 .(1)عبلمة التجاريةمف خبرة ومعرفة فنية و التنافسية التي يقدميا 

يحؽ لممتمقي المطالبة ببطبلف عقد الفرنشيز النعداـ السبب بمقارنة أداءات كؿ  حيث
طرؼ في العقد، يؤخذ بعيف االعتبار مدى استفادة المتمقي مف العناصر المقدمة لو مف المانح 

 .(2)زاـ المتمقيلتقدير غياب سبب الت
القاضي عف مدى إمكانية حصوؿ المتمقي بإمكانياتو الخاصة لممعرفة الفنية يبحث 

التي وضعيا المانح تحت تصرفو، فعقد الفرنشيز عقد تعميـ وحصوؿ المتمقي عمى تعميـ 
 .(3)جعؿ العقد مسببامناسب مقابؿ المبالغ التي دفعيا ي

عقد الفرنشيز إلى  مف عناصر صرلبطبلف يمكف أف يؤدي اإلخبلؿ بعنجانب اإلى 

                             
 .199، صيوسؼ الجيبللي، مرجع سابؽ 1
 .192المرجع نفسو، ص 2
فشل » أكدت محكمة النقض الفرنسية قرار الصادر عف محكمة استئناؼ باريس برفض طمب إبطاؿ عقد الفرنشيز بنصو:   3

نشاط المتمقي غير ناتج عن عيب جوىري لممعرفة الفنية بل عن ظروف ال تتعمق بيذا العنصر وأن وثيقة المعمومات المبمغة لشركة 
بدون حيازة أي خبرة شخصية، عمى الحصول بصورة مباشرة عمى المعارف المفيدة لمسير المتمقي تسمح ليا دون إجراء أي أبحاث و 

التجاري والتقني المالي في قطاع أجيزة اإلعالم اآللي فإنو رغم إخفاق المتمقي فإن المعرفة الفنية محل العقد مفيدة والعقد يعتبر 
 .192يوسؼ الجيبللي، مرجع سابؽ، ص. أنظر: «مسببا

Cass.Com, 13 déc. 1994, arrêt, n°2296, pourvoi 92.19.055. 
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إذا كان »مف القانوف المدني الجزائري والتي تنص:  105تحولو إلى عقد آخر وفقا لنص المادة 
العقد باطال أو قابال لإلبطال وتوافرت فيو أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي 

 .«كانو إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام ىذا العقدتوافرت أر 
ستقبللية االمسألة تحوؿ عقد الفرنشيز بشكؿ خاص بصدد إخبلؿ شرط  تطرح

القانونية لممتمقي ذلؾ لكوف ىذا الشرط يشكؿ الفارؽ الياـ بيف الفرنشيز والعديد مف العقود 
 المشابية لو.

فرنشيز إلى عقد عمؿ، ذلؾ ألف حقيقة االتفاؽ المبـر وتخمؼ ىذا الشرط يحوؿ عقد ال
فيقوـ القاضي بإضفاء الصفة الحقيقية  ،يشتمؿ عمى جميع العناصر الجوىرية لعقد العمؿ

لمعبلقة التعاقدية دوف األخذ بعيف االعتبار الوصؼ المعطى لمعبلقة مف قبؿ األطراؼ وبيذا 
ية الفرنسي أنو يجب عمى القاضي أف مف قانوف اإلجراءات المدن 12الصدد تنص المادة 

يعطي الوصؼ القانوني الصحيح لموقائع واألعماؿ المتنازع فييا دوف التقيد بالوصؼ المعطى 
، ألف المانح في كثير مف األحياف يتستر وراء عقد فرنشيز بيدؼ التيرب (1)ليا مف الخصوـ

ي إعادة تكييؼ العبلقة عمؿ، وعمى ىذا يمكف لمقاضالمف االلتزامات التي تترتب عف عقد 
بما صرح بو الطرفاف ويرتكز القاضي في إضفاء صفة عقد العمؿ  دكعقد عمؿ دوف االعتدا

بإثبات توفر العنصر المميز لعقد العمؿ وىو عبلقة التبعية بقياـ العامؿ بتنفيذ أوامر وتعميمات 
 .(2)صاحب العمؿ

 أوال: شروط إعادة تكييف عقد الفرنشيز الى عقد عمل
القضاء في كؿ الحاالت عمى معاينة مدى توافر عنصر التبعية في العبلقة كز ير 

 (3)التعاقدية مرتكزا عمى مجموعة مف المعايير: 

                             
1
Article 12 du code des procédures civiles français : « le juge doit donner, restituer aux faits litigieux 

leur qualification exacte, sans accorder véritablement d’importance à celle donnée par les parties ». 
 .123يوسؼ الجيبللي، مرجع سابؽ، ص 2

3 F-L. SIMON, Op. Cit., p. 32. 
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 :وجود عالقة التبعية في عقد الفرنشيز المانح والمتمقي .1
إف ثبوت وجود عبلقة تبعية قانونية دائمة بيف المانح والمتمقي يؤدي إلى إعادة تكييؼ 

يز إلى عقد عمؿ، ىذا ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية بنصيا أف عبلقة التبعية عقد الفرنش
فقياـ المتمقي بتنفيذ  .(1)تتميز بتنفيذ عمؿ تحت إشراؼ رب العمؿ والخضوع لسمطة التأديبية

أوامر وتعميمات المانح تحت طائمة تعرضو لعقوبات ىو دليؿ لوجود عبلقة تبعية بيف 
 .(2)تكييؼ العقد بأنو عقد عمؿاألطراؼ ويستوجب إعادة 

 :التدخل المفرط لممانح في التسيير التجاري والتقني لممتمقي  .2
بطريقة تدؿ عمى توجو نية المانح نحو  المتمقيتدخؿ المانح بطريقة مفرطة في نشاط 

الذي يقوـ عمى  ممارسة صفة رب العمؿ وليس صفة المانح وىذا يتناقض مع مفيوـ الفرنشيز
حدود حقو في الرقابة واالعتراؼ يتـ  فبتجاوز المانح (3)تعاوف مؤسستيف قانونيا واقتصاديا.

 إضفاء صفة عقد العمؿ عمى عقد الفرنشيز.
 :لثقل االقتصادي لممتمقيا .3

مف قبؿ  حيث يؤدي حجـ االستثمارات وأىمية الوسائؿ المادية والبشرية المستخدمة
 .إلى استبعاد إضفاء صفة األجير عمى المتمقي مقيالمت نشاطالمانح في 
 

                             
1 Cass. Soc., 23 nov. 2005, pouvoir n°04-40, 749, inédit : « le lieu de subordination est caractérise par 

l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des 

directives, d’en contrôles l’exécution et de sanctionner les manquements ».  
 125مرجع السابؽ، صيوسؼ الجيبللي، نقبل عف : 

 .125يوسؼ الجيبللي، مرجع السابؽ، ص 2
، المستخدمة مف قبؿ المتمقيلوسائؿ ممكية المانح لممحبلت وا.2 ويعتمد القضاء في استخبلص عبلقة التبعية مف حيث: 3
سمطة الرقابة  ممارسة.3، اقتضاء األرباح.2، تحديد األسعار مف قبؿ المانح.2، أوقات عمؿ المتمقي مف قبؿ المانحتحديد .1

وف تمقي المتمقي مرتب مستقؿ د.5، روالتسييعدـ تمتع المتمقي بحرية المبادرة التجارية في محمو .4، وتسريح المستخدميف
 .المحققة )مثؿ األجير(األرباح 
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  :بقيد المتمقي في السجل التجاري عدم االعتداد .4
نشاط بشكؿ قرينة بسيطة عمى ممارسة ال المتمقي في السجؿ التجاري قيدفيشكؿ ىذا 

  إثبات عكسو. فكيممستقؿ 
عقد  إلىإعادة تكييفيا دون  فرنشيزقة تطبيق أحكام قانون العمل عمى عالثانيا: 

 عمل
ألحكاـ قانوف العمؿ دوف حاجة إلعادة  الفرنشيزبلقة قانوف العمؿ الفرنسي ع يخضع

 مف قانوف العمؿ 781تكييؼ العقد والبحث عف توافر عبلقة التبعية وذلؾ نتيجة تطبيؽ المادة 
تطبق أحكام ىذا القانون عمى فئات األشخاص الذين يقوم  »والتي تنص عمى ما يمي :  الفرنسي

بيع سمع أو األغذية ميما كانت طبيعتيا، أو سندات، أو المطبوعات اإلشيارية أو بإما  انشاطيم أساس
ة حصرية أو شبو حصرية من قبل مؤسسة صناعية أو فلييم بصالموردة إالتذاكر ميما كان نوعيا، و 

ب مؤسسة صناعية تجارية واحدة، أو بتمقي الطمبات أو أشياء معدة لمتعامل أو التداول أو النقل، لحسا
أو تجارية واحدة، وذلك عندما يمارس ىؤالء األشخاص مينتيم في محل مورد أو معتمد من قبل ىذه 

 .(1) «ة  من قبمياضالمؤسسة وضمن شروط أو أسعار مفرو 
 :من قانون العمل الفرنسي 781شروط تطبيق المادة  .1

 .(2)يذيتوجب توافر أربعة شروط مف أجؿ وضع نص ىذه المادة حيز التنف 
فيستبعد تطبيؽ نص ىذه المادة في حالة كوف الموزع  ،شخص طبيعيالموزع أف يكوف  -أ 

 شخص معنوي، غير أف ىناؾ مف يطبؽ ىذه المادة حتى في حالة الشخص المعنوي إذا
 .(3)ر والتيرب مف تطبيؽ أحكاـ قانوف العمؿوسيمة لمتست أنو مجردتبيف 

ائع أو المواد الغذائية أو تمقي ضفي بيع البأف يتمثؿ نشاط الموزع بصفة أساسية إما  -ب 

                             
 2  

Code du travail français. 
 .237/238 ،ص ، مرجع سابؽ،يوسؼ الجبللي 2

 3  
J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 224. 



 انفصم انثبًَ                                                          أحكبو عقذ انفزَشٍش

  

77 
 

ليو بموجب عبلقة حصرية أو إطمبيات أو أشياء معدة لمتعامؿ أو التداوؿ أو النقؿ والموردة 
وبالتالي يستثنى فرنشيز اإلنتاج مف بيف أنواع الفرنشيز  .مؤسسة واحدةشبو حصرية مف 
 الفرنسي. ويبقى إمكانية تطبيقيوؿ العم مف قانوف 781عمييا نص المادة التي يمكف تطبيؽ 

 .فقط عمى فرنشيز التوزيع وفرنشيز الخدمات
 .أف يمارس الموزع نشاطو في محبلت ممؾ ليذه المؤسسة الوحيدة أو معتمدة مف قبميا -ج 
  (1) ط واألسعار المحددة مف قبؿ المانح.أف يمارس الموزع نشاطو حسب الشرو  -د 

 إلى عقد عمل الفرنشيز عقد جزاء تحولثالثا: 
 جزاءات مدنية: تحوؿ عقد الفرنشيز إلى عقد عمؿتترتب عف 

تطبيؽ األجر األدنى المضموف أو شبكة أجور الموافقة لممنصب المشغوؿ مف طرؼ  -1
 .المتمقي حسب االتفاقيات الجماعية المسيرة لممؤسسة

 .في حالة عدـ إدماج المتمقي في منصب إطار تدفع لو الساعات اإلضافية -2
 .المتمقي بالعطؿ المدفوعة األجر يتمتع -3
لفائدة المتمقي،  بدفع اشتراكات الضماف االجتماعي وصندوؽ التقاعد يتولى المانحكما  -4

 (2) .وفي بعض الحاالت يدفع تعويض لممتمقي جراء التأخير في التأميف االجتماعي
وكؿ ىذه الحقوؽ مضمونة لممستقبؿ وتكوف محؿ تعويض بالنسبة لمسنوات الماضية 

                             
مف قانوف العمؿ الفرنسي الى قسميف، فيناؾ مف يرى أنو  781انقسـ الفقو الفرنسي بشأف شروط تطبيؽ أحكاـ المادة  (1)

يجب أف تكوف ىناؾ عبلقة تبعية بيف الطرفيف، وأنو ال بد مف استبعاد تطبيؽ ىذه المادة بناءا عمى تقيد المتمقي بتعميمات 
وضة عمى المتمقي، فبل يمكف لممتمقي االستفادة مف ميزات عقد الفرنشيز إذا ـل المانح، كوف ذلؾ مف أىـ االلتزامات المفر 

يطبؽ توجييات المانح بطريقة صارمة، وبما أف العقد قائـ عمى التقييد بتعميمات المانح، فبل يمكف أف يشكؿ مبررا إلعادة 
مف قانوف العمؿ  781ؽ نص المادة وفي نفس الوقت يرى اتجاه أخر أف يجب تطبي تكييؼ عقد الفرنشيز إلى عقد عمؿ.

وجوب ممارسة المتمقي نشاطو ضمف »فرنسي بطريقة حرفية دوف البحث عف اثبات وضعية التبعية، بؿ يكفي تحقؽ شرط: =
، مرجع يوسؼ الجبللي. أنظر: نظرا لحظر ىذا الشرط بموجب قانوف المنافسة« الشروط واألسعار المحددة مف قبؿ المانح 

 .237/238 ، ص.سابؽ
2
  J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 226. 
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 في حدود أحكاـ التقادـ المسقط، وفي حالة قطع عبلقة العمؿ يستفيد المتمقي مف:
 حالة نياية العقد(. )فيتعويض التسريح   -1
 غياب سبب حقيقي وجدي.تعويض التسريح التعسفي حالة  -2
 التسريح. تعويض في حالة عدـ احتراـ إجراءات  -3
  (1):وتجارية جزائية جزاءات تحوؿ عقد الفرنشيز إلى عقد عمؿعف تترتب  اكم

معاقبة المانح الذي يستتر ، رح بوصترتيب دعوى جزائية عمى أساس التشغيؿ غير م  -1
وراء عقد فرنشيز لمتيرب مف أعباء التأميف االجتماعي ومف واجباتو كرب عمؿ شيء 

 البد منو.
ة غير مشروعة مف طرؼ المنافسيف وذلؾ بإقحاـ شركات كاذبة في فع دعوى منافسر   -2

 .تيدؼ ألخذ نسب مف السوؽ بتكاليؼ أقؿ وبطرؽ غير مشروعة السوؽ
بصفة عقبلنية حتى ال يتحوؿ كؿ  لممتمقيغير أنو يجب أف يتـ منح صفة العامؿ 

الظاىرة، كما أف التزاـ  شروعو التجاري إلى عامؿ لممانح وعدـ تشجيع ىذهمتمقي فشؿ في م
 كييؼ كؿ مف يتمثؿ فبل يمكف ت ،مطمقة بصفة قي يتمثؿ في تطبيؽ توجييات المانحالمتم

 (2).كعامؿ لديو لتوجييات المانح
 

 

 

 

 

                             
1
 J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 226. 

2 Id., p. 227. 



 انفصم انثبًَ                                                          أحكبو عقذ انفزَشٍش

  

79 
 

ت المانح نو يرتب آثارا قانونية؛ تتمثؿ في كؿ مف التزاماإنعقاد عقد الفرنشيز، فإبعد 
)المطمب األوؿ(، وفي التزامات األطراؼ تجاه الغير؛ خاصة فيما يخص الحفاظ المتمقي و 

 النزيية في السوؽ المعنية )المطمب الثاني(.الحرة و عمى المنافسة 

العقد، وبما أف  ذمة كؿ أطراؼ عمى لي، يرتب التزاماتدعقد الفرنشيز ىو عقد تبا
ر لى تحقيؽ شبكة تجارية، البد مف دراسة أثار ىذا العقد باألخذ بعيف االعتباىذا العقد ييدؼ إ

تربط كؿ متمقي بالمانح عمى وقؼ عمى العبلقة الثنائية التي تالشبكة الفرنشيز، وليس بوجود 
كوف  كميا،الشبكة  إزاءوالمتمقي  عمى المانح يز يرتب التزامات متقابمةف عقد الفرنشحدة، أل

المانح اتجاه المتمقي المصمحة المشتركة، لذا سنقوـ بدراسة التزامات ىذا العقد يعتبر مف عقود 
 )الفرع الثاني(.التزامات المتمقي تجاه المانح األوؿ( ثـ ندرس  )الفرع

 إلى قسميف، القسـ األوؿ منيا تمثؿ المانحتزامات التي تقوـ عمى عاتؽ تنقسـ االل
  ،لتجربة الناجحة التي حققيا المانحرير اوالتي تساىـ في تك زالفرنشيااللتزامات األساسية لعقد 

ؤدي حتما لفشؿ مشروع المتمقي وعدـ تحقؽ أركاف عقد الفرنشيز وامتناع المانح عف تنفيذىا ي
 مما يؤدي إلى بطبلنو أو تحولو إلى عقد أخر.

وغيابيا ال يؤثر  ،أما القسـ الثاني منيا تمثؿ التزامات غير جوىرية في عقد الفرنشيز
تقترف بعقود في وصؼ العقد بأنو عقد فرنشيز، ولكنيا في الحاالت التطبيقية كثيرا ما 

 اليدؼ مف العقد. الفرنشيز، كونيا تساىـ في تحقيؽ
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  الجوىرية لممانح في عقد الفرنشيزااللتزامات  أوال:
  :(1)نقؿ التقنيات التجاريةبعممية المقترنة  االلتزاماتوتتمثؿ في 

 :االلتزام بنقل المعرفة الفنية-1
 المانحامتناع  انعداـ المعرفة الفنية إلى إبطاؿ عقد الفرنشيز النعداـ السبب،يؤدي 
أىـ يؤدي إلى إبطاؿ أو فسخ العقد وذلؾ لكوف في مرحمة تنفيذ العقد، ة الفنية فعف نقؿ المعر 

بنقؿ المعرفة الفنية لممتمقي، ويمثؿ جوىر عقد  صر عقد الفرنشيز ىو التزاـ المانحعنا
 .الفرنشيز
وضع المعرفة الفنية تحت تصرؼ المتمقي، ونقؿ عناصر ىذه  يقع عمى عاتؽ المانحو 

أف يسمـ لممتمقي كؿ  اليا واستغبلليا، فيجب عمى المانحالمعرفة الفنية إليو وتمكينو مف استعم
التقنية المكتوبة، المعمومات ؿ المعمومات ر البلزمة إلطبلؽ نشاطو والتي تشملعناصا

تعميمات التشغيؿ وكؿ مستند مرتبط بالنظاـ موضوع الفرنشيز المحاسبية والمالية، كتيبات 
 .(2)وحقوؽ الممكية الفكرية المتعمقة بو

ات السرية والضرورية عناصر المعرفة الفنية الشاممة لممعمومممـز بنقؿ كافة  فالمانح
القابمة لمنقؿ، إضافة إلى الخبرات والتقنيات التجارية واإلدارية وكؿ المعمومات والعناصر 

لوائح، نماذج، رسوـ، ...الخ( إضافة إلى  ،تصاميـ)الفرنشيز المادية األخرى المتعمقة بنظاـ 
، برامج الكمبيوتر كتب التعميمات وعناصر الدعاية واإلعبلف، كذلؾ أفبلـ متعمقة بالتدريب

 النظاـ والتي تدخؿ ضمف عناصر المستعممة مف قبؿ المانحوكافة ال ،الضرورية لتسير النظاـ
 المبتكر مف قبمو والقابمة لمتكرار.

أو بواسطة مراسبلت  فيو حداث تحسيناتغير أف المانح يحتفظ بحقو بتعديؿ النظاـ وا  

                             
1
 Méthodes commerciales  

عمر مسقاوي لبنى، عقد الفرنشيز، دراسة عمى ضوء الفقو واالجتياد والعقد النموذجي المعتمد في غرفة التجارة الدولية،  2
 .126 .، ص2012سسة الحديثة لمكتاب، لبناف، المؤ 
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الفنية ىو التزاـ مستمر طالما بقي عقد الفرنشيز  ؼبنقؿ المعار  دورات تكوينية، فالتزاـ المانح
 .(1)قائـ

عف  هيقوـ دائما بتطوير  يو،منافس ىإبقاء نظامو متفوؽ عمبما أف المانح يسير عمى و 
ى بنقؿ كؿ ما طوره وجميع المستجدات أو تحديث إل وطريؽ إجراء أبحاث وتجارب، مما يمزم

نما التزاـ بتحقيؽ نتيجة المعرفة الفنية نقؿب المتمقي، والتزاـ المانح  ،ىو التزاـ ليس ببذؿ عناية وا 
أو حتى إبطاؿ العقد في حالة ما تبيف أف  عدـ تنفيذه فسخ العقد عمى مسؤوليتو،ويترتب عمى 

دة شرط الجي فأي ال تستو  ؛فرنشيز عقد معرفة الفنية محؿ العقد ال ترقى بأف تكوف محؿال
النصائح والمعمومات يمكف ألي شخص التوصؿ  والسرية واالبتكار وتكوف مجرد مجموعة مف

 (2).إلييا بمفرده

 :التقنيةبتقديم المساعدة  االلتزام-2
فعمى المتمقي،  لضماف حسف سير ونجاح مشروع ة الفنية غير كاؼفالمعر  نقؿ المانح

بؿ  ،عمى الجانب النظري تكونو مساعدة تقنية والتدريب لممتمقي حتى ال يقتصرأف يقدـ  المانح
أف يكوف ىنالؾ جانب عممي كي تتحقؽ الغاية مف العقد، فبلبد أف تستكمؿ المعرفة الفنية البد 

وىي آلية لنقؿ المعرفة الفنية لممتمقي بطريقة  .بالمساعدة التقنية المستمرة طيمة مدة العقد
 ي نظاـ الفرنشيز وتطبيقو.فعممية، وتتيح لو التحكـ 

جانبو ليقدـ لو مساعدة ى لإ فبلبد مف تواجد المانح ،مةومات خاإذ ال يكفي تسميـ معم
بد غالبا ما يكوف المتمقي عديـ الخبرة في مجاؿ موضوع محؿ عقد الفرنشيز، فبل وحقيقية، ألن

 اطو بالطريقة التي يمارسيا المانحينجح المتمقي في ممارسة نش حتى مف توفير ىذه المساعدة
 لفرنشيز.اي شبكة فويتمكف مف االندماج 

وذلؾ كوف المعرفة الفنية قابمة  ،التزاـ يستمر طيمة مدة العقد دة التقنيةالمساعتوفير و 
                             

1 
F-L. SIMON, Op. Cit., p. 255. 

2
 Id., p.p. 166-167. 
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ليا عف طريؽ تقديـ النصح  فيو وسيمة نقؿ كؿ تطوير وتحديث ،ير جامدةلمتطوير وغ
 المتواصؿ وأجراء الرقابة الدائمة:واإلرشاد والتدريب 

 :تقديم النصح واإلرشاد - أ
نقؿ المعرفة الفنية  بتقديـ المساعدة التقنية ىو المانحوؿ التزاـ يدخؿ ضمف واجبات أ

مساعدتو  عمى المانحو المعرفة الفنية، استيعاب و تمكف المتمقي مف التحكـ وبعد  ،إلى المتمقي
 ؛عند إطبلؽ النشاط ير ىذه المساعدةتظكما  .نظاـ الفرنشيز وتنفيذه بمفردهفي تطبيؽ 

 .(1)نشاطومقي في إطبلؽ ممـز بمساعدة المتح فالمان
 وأف ينفذ شخصيا المتمقي مستقبل عف المانح أنو يجب أف يبقى اإلشارة عمىوتجدر 

 ،أف يحؿ محؿ المتمقي في القياـ بيذه األعماؿ ح، فبل يحؽ لممانكافة اإلرشادات المقدمة منو
يجب أف يقتصر عمى تقدـ النصح والمساعدة  التصرؼ كوكيؿ لممتمقي، فدور المانحوال يمكنو 

مع وجوب احتراـ استقبللية  ،فااللتزاـ باإلرشاد ىو ضرورة لضماف حسف تنفيذ العقد .نيةالتق
 وؿ المساعدة إلى تدخؿ في اإلدارة.المتمقي، حتى ال تتح

 :اإلعداد والتدريب-ب
 تحقيؽإعادة نشيز عمى تكرار نجاح مشروع المانح، فيقتضي يقوـ موضوع عقد الفر 
نفس الطريقة تطبيؽ عناصر المعرفة الفنية ب وذلؾ عف طريؽ، حالنجاح الذي توصؿ إليو المان

                             
 .اختيار موقع ممارسة النشاط، وخصوصا موقع المحؿ إذا كاف موضوع عقد الفرنشيز يتعمؽ بالتسويؽ أو بتقديـ خدمات- 1
كيفية تجيز مكاف ممارسة النشاط وتوجييو في كيفية احتراـ المعايير المسطرة مف قبؿ المانح وكيفية استعماؿ المواد وحتى -

 .لشكؿ النيائي لممحؿ )ديكور، أثاث، ألواف، ...الخ( حتى يكوف متجانس مع محاالت الشبكة الفرنشيز
ائع، فعمى المانح أف يقدـ لممتمقي نصائح حوؿ الكميات األساسية أما إذا كاف موضوع الفرنشيز يعتمد عمى مواد خاـ أو ببض-

 .الضرورية إلطبلؽ النشاط
رشاده إلى أفضؿ الطرؽ لئلشيار لمحمو-  .مساعدة المتمقي في إطبلؽ الحمبلت الدعائية وا 
االفتتاح، وأف يرسؿ ويمكف أف يقدـ المانح المساعدة عند افتتاح نقطة البيع وأف يساىـ في وضع الممسات األخيرة قبؿ -

 ممثميف لو يشاركوف عند االفتتاح.
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 ف لديو عف طريؽ التدريب األوليبتدريب المتمقي والعاممييتـ  ، لذلؾالتي يقوـ بيا المانح
 .(1)تدريبيةجراء دورات وا
 إجراء الرقابة الدائمة:-ج

يير متأكد مف حسف سير العمؿ وفقا لممعال المانحتيدؼ الرقابة الدائمة مف قبؿ 
والمصمحة المشتركة التي تجمع بينو وبيف جميع  فيي تخدـ مصمحة المانح ،مطبقة لديوال

ا. ة ينعكس عمى جمع المنتميف إلييخمؿ يصيب أحد أعضاء المنتميف لمشبكالمتمقيف، ألف أي 
ورة الشبكة أف يتخذ التدابير البلزمة في حؽ المتمقي الذي يؤثر سمبا عمى ص فعمى المانح
إرساؿ مراقبيف متخفيف بمظير زبائف لمتمكف مف التحقؽ مف  لذلؾ يحؽ لممانح بشكؿ عاـ،

وذلؾ لضماف النشاط الذي يمارسو  (2).كيفية وصوؿ المنتوج أو الخدمة إلى المستيمؾ النيائي
 المتمقي واندماجو مع كؿ الشبكة. 

 االلتزام بوضع عناصر جذب الزبائن تحت تصرف المتمقي -3
لمتمقي مف استعماؿ العبلقة التجارية والعناصر الجاذبة لمزبائف، تمكيف ا حمى المانع

فبل يكفي تقديـ المعرفة الفنية لممتمقي ووسائؿ تطبيقيا، بؿ البد مف تمكينو مف العناصر التي 
: فئياوينقسـ ىذا االلتزاـ إلى جز  المرتبطيف بالسمع أو الخدمات التي يقدميا. الزبائف تجذب

ماؿ العناصر الجاذبة لمزبائف، وضماف أف يتـ ىذا االستعماؿ بصفة تمكيف المتمقي مف استع
  :مف الغيرودوف تعرض قانونية 

                             
ينصب اإلعداد األولي عمى تعريؼ المتمقي عمى كافة جوانب نظاـ الفرنشيز. وتظير أىميتو في أنو  اإلعداد األولي: 1

التعرؼ عمى نظاـ  الوسيمة التي يقـو مف خبلليا المانح بنقؿ المعرفة الفنية بطريقة عممية لممتمقي، والتي تسمح ليذا األخير
المانح والتأقمـ معو، وغالبا ما يشمؿ إعداد المتمقي األشخاص الموظفيف لديو كذلؾ يضع فريؽ مساعدة تقنية تحت تصرؼ 

 المتمقي طيمة مدة اإلعداد األولي والذي يشارؾ في إطبلؽ نشاط المتمقي.

مستمر لممتمقي، وذلؾ حتى يتمكف مف التحكـ في تنفيذ عقد الفرنشيز يقـو عمى توفير المانح تدريب  التدريب المستمر:
التطويرات والتحديثات التي يدخميا عمى نظاـ الفرنشيز حتى يكتسبيا المتمقي ويحسف تطبيقيا. فالتدريب المستمر يساعد عمى 

 التحكـ في تقنيات التي ابتكرىا المانح، وتمكنو مف تحسيف مستواه وتطويره.
2 

Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 36. 
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 تمكين المتمقي من استعمال العناصر الجاذبة لمزبائن-أ
ي ذلؾ نقؿ ممكية نستعماؿ عبلمة تجارية واستغبلليا، دوف أف يعإيسمح عقد الفرنشيز 

، والذي يمثؿ عناصر شيرة السمع (1)حكما يسمح لو استعماؿ شعار المان العبلمة التجارية إليو،
السير عمى استمرار شيرة العبلمة والقياـ  حمقدمة مف قبمة، كما أف عمى المانأو الخدمات ال

 بحمبلت إعبلنية.
 ضمان استغالل العناصر الجاذبة لمزبائن من قبل المتمقي-ب

اصر المميزة لعبلمتو التجارية تحت تصرؼ مف وضع العن حقد الفرنشيز المانعيمـز 
المتمقي وأف يمكنو مف استغبلليا، مما يمزمو حماية ىذه العناصر في النطاؽ الجغرافي الذي 

ذلؾ أف ضماف ارتباط المستيمكيف  ،طو فيو، وضماف عدـ تعرض الغير لويمارس المتمقي نشا
 .ة ىو أمر جوىري في نظاـ الفرنشيزبالعبلمة التجاري

تأميف الحماية لمعناصر الجاذبة لمزبائف المرتبطة بنظاـ  ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ
ية عناصر الممكية الفكرية لمفرنشيز ضد أي تعد مف الغير، احم حيقع عمى المانف .الفرنشيز

حؽ وضع  لومصالحو الخاصة، و  ونفسفيو بذلؾ يحمي الشبكة بأكمميا، ويحمي في الوقت 
وحده كونو مالؾ الحقوؽ  حبؿ الغير، عمما أنو يعود لممانق حد لكؿ تعد غير مشروع مف

 حلحقوؽ، وعمى المتمقي إعبلـ المانإجراءات قانونية لحماية ىذه ا ذخاالممكية الفكرية الحؽ بات
 .جاذبة لمزبائفعمى العناصر التعد بأي 

ف امتناع المان عف اتخاذ إجراءات الواجبة قانونا، تعطي لممتمقي الحؽ في  حوا 
ب، كما تعطي لممتمقي حؽ اتخاذ تو بالتعويض عف الضرر الذي لحقو وعما فاتو مف كسمطالب

مسؤولية  حة غير مشروعة مع تحميؿ المانفسكإقامة دعوى منا ،ضد الشخص المتعدجراءات ا
 عدـ حماية عناصر الممكية الفكرية بشكؿ فّعاؿ.

                             
1 

J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 37. 
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  االلتزامات غير الجوىرية لممانح في عقد الفرنشيز: ثانيا
وىي االلتزامات التي ال تؤثر في وصؼ العقد بأنو عقد فرنشيز، ولكنيا في الحاالت 

 التطبيقية كثيرا ما تقترف بعقود الفرنشيز، كونيا تساىـ في إنجاح اليدؼ مف العقد.
 إلقميمية:بالحصرية ا االلتزام-1

 ،البد مف تحديد نطاؽ الحصرية المكانية بشكؿ واضح وصريح ضمف عقد الفرنشيز
لممتمقي عند تنفيذه اللتزامو باإلعبلـ قبؿ التعاقدي،  حفي المستندات التي يسمميا المان خاصة

احتراـ الحصرية المكانية  حوعمى المان د.قاعالمتمقي مف تقدير مصمحتو مف الت حتى يتمكف
 ،حنى إلغاء العقد عمى مسؤولية الماالتي منحيا لممتمقي، وكؿ مخالفة ليذا االلتزاـ قد تؤدي إل

ي طريقة كانت، كما أبتسويؽ المنتوجات موضوع الفرنشيز مف  حالمان عفخبلؿ مدة العقد يمتن
ة المكانية، كما ال يحؽ ضمف نطاؽ الحصري المتمقي يفسلمنا ىذه المنتجات دوريتنع مف تمي

تمييز أحد أعضاء الشبكة عمى حساب اآلخريف عف طريؽ منحو امتيازات ترفع قدرتو لممانح 
 .(1)التنافسية
 :االلتزام بالتموين -2

سواء بصفة كمية أو جزئية أو تحت شكؿ مواد  ،بتمويف السمع لممتمقي حمتـز الماني
 أّولية، ليقوـ ببيعيا أو ليستخدميا في إنتاج سمعة نيائية أو تقديـ خدمة في إطار عقد فرنشيز.

يصنعيا أو يختارىا إاّل أف  حسواء كاف المان ،ية تمويف المتمقيبحصر  حوقد يمتـز المان
يدؼ إلى تحقيؽ يفبند حصرية التمويف  ح.إعادة تكرار نجاح المان البد أف ييدؼ إلىىذا البند 

إلى وسيمة تحوؿ يدوف أف  ح،مع النجاح المحقؽ مف قبؿ المان امنجاح المتمقي يتماثؿ تما
مو أعباء مادية تخدـ حمتعسفية وت اقتصاديةتضعو في حالة تبعية  ؛عمى المتمقي حمانلمتسمط 

يكوف ضروريا لحماية  أففحتى يكوف بند الحصرية مشروعا البد  ح فقط.مصمحة المان

                             
 .144 .ص لبنى، مرجع سابؽ، قاوير مسمع  1 
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 .وضماف ىوية وسمعو الشبكة
قتضي وخارج ىذا المعيار يكوف بند الحصرية غير مشروع ويعتبر بند تعسفي وي 

في العقد يبطؿ العقد اسيا بند أسكاف الأما إذا  ،ير أساسي في العقدغإبطاؿ البند إذا كاف 
  .(1)برمتو

 :الفرنشيز شبكةااللتزام بتطوير  -3
تجاه كافة أعضاء الشبكة تطوير موضوع الفرنشيز وضماف  حقع عمى عاتؽ الماني
تعزيز صورتيا، وذلؾ مف خبلؿ زيادة عدد شبكة عف طريؽ توسيعيا وتحديثيا و حيوية ال

 حكما أف عمى المان زيادة شيرتيا.و المتمقيف المنظميف إلى الشبكة مما يساىـ في انتشارىا 
كؿ التحسينات والتحديثات القياـ بالتحديث المستمر مف خبلؿ البحث واالبتكار وتمقيف 

زمة بلؿ القياـ بالدعاية البكة، مف خبلاالىتماـ بصورة الشألعضاء الشبكة. باإلضافة إلى 
ة صورة الشبكة مف خبلؿ التحري عف نعمى صيا حمرة، كما يسير المانتبصفة متنوعة ومس

 ى إلى تصويبو لمحفاظ عمى سمعة الشبكة.عويس هؿ خمؿ يصيب الشبكة ميما كاف مصدر ك

                             
  :ويتكوف التمويف مف عنصريف، التسميـ والضماف 2

صناعي أو بتوريد بعض المواد في إطار  فسواء تعمؽ األمر بتوريد سمع فرنشيز التوزيع أو توريد مواد أولية في إطار فرنشيز
فرنشيز الخدمات، فإف المانح يبقى ممزما بتوريد طيمة مدة العقد بما يضمف استمرار عمؿ المتمقي، وأي إخبلؿ في ىذا االلتزاـ 

 ؤدي إلى إلحاؽ ضرر لممتمقي مما ينعكس عمى الشبكة لعجز أحد أعضائيا عف االستمرار في نشاطو. ألف المانح يتمتعي
 .بالحصرية في التمويف فبل يمكف لممتمقي التزويد مف جية أخرى

كما يمتـز المانح تجاه المتمقي ضماف عيوب المنتجات والسمع التي يتـ صناعتيا أو تسويقيا في إطار عقد الفرنشيز وحتى 
ي لممتمقي وينعكس سمبا المواد التي تدخؿ في فرنشيز الخدمات. وأي عيب في المنتج أو السمعة أو الخدمات يشكؿ ضرر فعم

عمى سمعة الشبكة واقتصادياتيا. لذا فالمانح ممـز تجاه المتمقي بضماف عيوب السمع المواد والمنتجات محؿ الفرنشيز، 
ويتعدى ذلؾ إلى المستيمؾ كذلؾ. ألف المستيمؾ النيائي يمكنو مقاضاة المتمقي الذي يعود في تحصؿ حقو عمى المانح تنفيذا 

اف، كما يحؽ لممستيمؾ متابعة المانح مباشرة أو المانح والمتمقي معا بوصفيما مسؤوالف بالتضامف تجاه اللتزامو بالضم
 المستيمؾ عف ضماف العيوب الخفية لممنتج.
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الثاني  ايتعمؽ بااللتزامات ذات الطابع المالي، أميف مف االلتزامات، األوؿ علممتمقي نو 
 .الفرنشيزيتعمؽ بشبكة 

  مقيااللتزامات ذات الطابع المالي لممتأوال: 
 ،كونو يستفيد مف شيرة وزبائف شبكة معروفة ؛مف لممتمقيآعد عقد الفرنشيز استثمار ي

االيجابيات ثمف مادي يذه لويتمقى المعرفة الفنية التي تضمف لو تكرار تجربة ناجحة، ولكف 
 .واإلتاوات الدورية ،دخوؿ الشبكةحؽ  ؛ادةعوتأخذ ىذه المصاريؼ شكميف  ،يدفعو المتمقي

 :الشبكة حق دخول -1
يجابياتيا ومزاياىا، إلى شبكة الفرنشيز حتى يستفيد مف عمى المتمقي االنضماـ إ

 الخ(.... الزبائف،المعنوية )المعرفة الفنية، الشيرة، و ويستفيد مف النظاـ بكافة عناصره المادية 
مف االلتزامات نقؿ المعرفة الفنية والمساعدة التقنية، وغيرىا وفر لممتمقي االستفادة كذلؾ مف وي

مخطوة األولى المتمثمة في االنضماـ إلى لفحؽ الدخوؿ يمثؿ مقابؿ  ح.الواقعة عمى المان
 بيات التي يستفيد منيا المتمقي مف ىذا االنضماـ.الشبكة ويستمد مشروعيتو مف االيجا

 ،فيو يتأثر بمدى شيرة الشبكة ؛ويقدر مقدار حؽ الدخوؿ باختبلؼ نوع الفرنشيز
كما  ،لممتمقي حساعدة التقنية التي يقدميا المانة المعرفة الفنية والميومدى أىم ،ومدى توسعيا

كما يدخؿ في تقدير  ،في تطوير نظامو حستثمارات المدفوعة مف قبؿ المانتتأثر بمقدار اال
 إضافة إلى الفوائد المتوقعة مف انضمامو إلى الشبكة. ،وقت الذي يوفره لممتمقيحؽ الدخوؿ بال

وأف  ،إعبلـ المتمقي بقيمة النفقات الواجب دفعيا قبؿ إطبلؽ نشاطو حوعمى المان
د كما يمكف أف يسمح يع العقيوضح شروط التعاقد، إذ غالبا ما يدفع حؽ الدخوؿ عند توق

، وفي جميع الحاالت ونشاطف كميا أو جزئيا إلى حيف إطبلؽ تأجيؿ دفع الثمبلممتمقي  حالمان
 .ة واتفاؽ المتعاقديفدار يخضع إل



 انفصم انثبًَ                                                          أحكبو عقذ انفزَشٍش

  

88 
 

 :ت الدوريةتاوااإل  -2
بما أف عقد الفرنشيز ىو عقد مستمر يتضمف التزامات أساسية تبقى عمى عاتؽ 

اإلتاوات تحتسب نسبة لحجـ األعماؿ المحقؽ مف قبؿ فو طيمة مدة قياـ العقد، فإف اأطر 
عتبر ثمف التعاوف المستمر بيف أطراؼ العقد، وتساىـ في تفعيؿ تفاإلتاوات الدورية  .المتمقي

ازدادت  ،المتمقي ومكنو مف التحكـ في موضوع الفرنشيز ساعد المانحىذه الخاصية فكمما 
 .حالتي يقبضيا المان اإلتاواتزداد ت وبالتالي إنتاجية المتمقي وازداد حجـ أعمالو،

و سنويا، أ ،إما شيريا، فصميا الدورية بطرؽ مختمفة وتسدد لممانح اإلتاواتوتحتسب 
حة إلى احتساب نسبة تنازلية بيدؼ تشجيع المتمقي عمى زيادة ناوتمجأ بعض المؤسسات الم

أف يمـز المتمقي  لممانح. كما يمكف بحيث تقؿ ىذه النسبة كمما ازداد حجـ األعماؿ ؛إنتاجيتو
يقتضي تسديدىا بغض النظر عف حجـ األعماؿ الصافي المحقؽ  اإلتاواتبدفع قيمة دنيا مف 

 (1)اإلتاواتبحيث يمـز المتمقي تسديده حتى لو كاف حجـ األعماؿ المحقؽ أقؿ مف قيمة ىذه 
 رتبطة بوجود شبكة الفرنشيز نفسيا: االلتزامات المثانيا

فكمما كاف  ،شيرتيا بالطريقة التي تظير فييا لمجميورو لفرنشيز ترتبط سمعة شبكة ا
ال يمكف أف وىذا اليدؼ  .ما زادت جاذبية لمجميورمالمظير الخارجي موحدا ومتناغما، ك

نما البد مف تعاوف وثيؽ مع المتمقيف ،لوحده بصفتو صاحب الشبكة يحققو المانح ولذلؾ  .وا 
متمقي التزامات بصفتو عنصر في شبكة الفرنشيز تتمحور حوؿ دعـ كؿ  تقوـ عمى عاتؽ

 .الشبكة وضماف نجاحيا
 :الفرنشيز مانحعقد الفرنشيز وفقا لمعايير تنفيذ -1

ر تجربة المانح وتنفيذىا بالطريقة األكثر بما أف جوىر فكرة الفرنشيز تقوـ عمى تكرا
 ضوابط المفروضة مف قبؿ المانحفعمى المتمقي ممارسة نشاطو بصورة تتوافؽ مع ال ،أمانا

                             
 2
J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 222. 
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 :(1)وتتمثؿ ىذا االلتزامات في
 :ا لشروط مانح الفرنشيزوفق االستعداد - أ

عف طريؽ إخضاعيـ لمدورات التدريبية التي يجرييا عمى المتمقي إعداد موظفيو 
وفؽ  نحبإمكانو تطبيؽ نظاـ الما ،حتى يضمف انطبلؽ نشاطو بفريؽ عمؿ ذو كفاءة المانح؛

 .(2)المعايير المطموبة
 :تطبيق معايير الشبكة وضوابطيا -ب

مظير الشبكة ىو العنصر األساسي في جذب الزبائف والتي تدعـ شيرة العبلمة 
فعمى المتمقي  التجارية والتي تشكؿ نقطة اتصاؿ بيف الزبائف والمنتوج موضوع الفرنشيز.

والتجييزات  ،الديكورك يمارس فيو نشاطوتطبيؽ جميع المعايير المتعمقة بمظير المحؿ الذي 
ـز يمت ؛كذلؾ مف حيث إدارة الموارد البشريةو  تقنيات عرض البضائع وكيفية إدارة المحؿ.و 

وطريقة تعامميـ مع  ،فيما يخص المظير الخارجي لمموظفيف المتمقي بتطبيؽ توجييات المانح
 .(3)الزبائف، كما يمتـز بتوظيؼ عدد كاؼ مف الموظفيف ذو كفاءة

 :الفرنشيز مانحق المعرفة الفنية وفقا لمعايير تطبي-ج
 كما قة لتمؾ المستعممة مف قبؿ المانح،المعرفة الفنية بطريقة مطاب عمى المتمقي تنفيذ

وكذلؾ بالنسبة يجب أف تكوف المواد األولية المستعممة مطابقة لتمؾ المحددة مف قبؿ المانح، 
، مما وسائؿ المنقولة إليو مف قبؿ المانحالـ بكافة االلتزاالفرنشيز  يعمى متمقفلوسائؿ اإلدارة، 

 يضمف فعالية المعرفة الفنية والتي تترجـ بمردود مالي، وىو اليدؼ مف العقد. 
 :من إجراء الرقابة الالزمة تمكين المانح-2

بتكره ف يطبؽ النظاـ الذي احتى يحقؽ المتمقي أكبر قدر ممكف مف األرباح البد مف أ

                             
1
 J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 222. 

2
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 241. 

3
  Id., p. 249. 
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التحقؽ مف مدى حسف تطبيقو لمنظاـ  عمى أفضؿ وجو، ومف صالحو أف يسمح لممانحمانح ال
 يقدمو المتمقي مرتبط باسـ المانح كما أف المنتوج الذيحترامو لممعايير المفروضة مف قبمو. وا

بإجراء الرقابة الدقيقة والصارمة  و صاحب العبلمة التجارية مما يبرر حؽ المانحوسمعتو كون
وتتـ المراقبة  .ط المتمقي حفاظا عمى سمعة الشبكة، مما يحقؽ مصمحة كؿ أعضائياعمى نشا

عمى  االطبلععف طريؽ  ذلؾ فو ك، ويي المانحبيا مندوب واسطة زيارات وعمميات تفتيش يقوـب
ىذه الميمة وعمى المتمقي تسييؿ  .وحركة مخزوف البضائع ،وأرقاـ المبيعات ،الحسابات

مف احترامو لشروط التعاقد وضوابط الجودة، وتنفيذه لكؿ التوجييات  لممندوبيف حتى يتأكدوا
 والتعميمات التي يتمقاىا في إطار نقؿ المعرفة العممية والمساعدة التقنية المستمرة.

مساعدة والنصائح البلزمة عند تقديـ البواجب ويقترف حؽ الرقابة عمى نشاط المتمقي، 
ثالو لمتوجييات المقدمة، جاز قي ليذا االلتزاـ أو عدـ امتوفي حالة عدـ احتراـ المتم ،ضاءتقاال

 فسخ العقد حرصا عمى سمعة الشبكة ومصمحتيا. لممانح
  الحصرية: ببنود االلتزام-3

ية ر عقد الفرنشيز بنود تتعمؽ بالحصرية سواء تعمؽ األمر بالتمويف أو الحص يتضمف
  :المكانية

 :حصرية التموين-أ
نفسو أو  مى بند يحصر مصدر التمويف بالمانحع يمكف أف ينص عقد الفرنشيز

 يكوف د مشروعا إال عندماد مف عندىـ. وال يكوف ىذا البنزو بمورديف محدديف عمى المتمقي الت
 .(1)أو لمحفاظ عمى اليوية الموحدة الشبكة ة لممانحيلممكية الفكرية أو الصناعضروريا لحماية ا

ـ بند حصرية التمويف تحت طائمة فسخ العقد عمى احترا يوعند توافر ىذه الشروط عمى المتمق

                             
 

2
 Arrêt PHILDAR, cass. com. 10 jan. 1995, Gazette Du Palais, 1995, 2, p. 502.   Cité par : 

Ph.LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit.,. p.249 
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 . (1)ضررالمسؤوليتو وترتيب نتائج مالية عمى أساس 
 :الحصرية المكانية-ب

رج حدود امتناع المتمقي مف استثمار موضوع الفرنشيز خابىذا البند عمى  يتعمؽ
، كما يمكف أف حمسؤولية عقدية تجاه المانترتيب و، تحت طائمة الحصرية المكانية الممنوحة ل

ذلؾ أف ممارسة نشاط الفرنشيز خارج  ؛تجاه باقي أعضاء الشبكة ةتقصيرييرتب مسؤولية 
ضمف  متمقي آخرنطاؽ المكاني الممنوح لالالنطاؽ المكاني المتفؽ عميو، قد يشكؿ تعديا عمى 

عمى التعويض عف  الحصوؿيحؽ لو إثارة مسؤولية المتمقي المعتدي و و  ،س شبكة الفرنشيزنف
و لبنود الحصرية المكانية يشكؿ منافسة غير مشروعة لباقي ألف خرق (2)الضرر البلحؽ بو
 .(3)أعضاء الشبكة 

 :رتبطة بحسن النية في تنفيذ العقدالم االلتزامات-4
عمى مبدأ المصمحة المشتركة وىدفو ىو ازدىار الشبكة بما يعود  يقـو عقد الفرنشيز

القياـ بأعماؿ تضر بمصالح المانح والشبكة  بالنفع عمى كافة أطرافيا، لذلؾ ال يحؽ لممتمقي
 فالتزاميف أساسيقي احتراـ مناءا عمى مبدأ تنفيذ العقد بحسف نية، وعمى ىذا األساس عمى المتب

 :وىما
 :منافسةال االلتزام بعدم-أ

 ،بطريقة ال تمحؽ ضرر بأي عضو فييا بانضماـ المتمقي إلى الشبكة عميو التصرؼ 
ما أو لباقي أعضاء الشبكة، وعادة  حمنافسة سواء لممانيشكؿ وعميو االمتناع عف كؿ نشاط 

  .(4)وتنص عقود الفرنشيز صراحة عمى ىذا البند وترتب جزاءات عمى خرق

                             
 
 

1
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 225. 

 
2
  Id., p. 226. 

 .169، ص ، مرجع سابؽ عمر مسقاوي لبنى 3
 :ا البند مجموعة مف االلتزاماتذوينحدر مف ى 4
االمتناع عف بيع منتجات منافسة لمنتجات المانح أو ممارسة نشاط شبيو لنشاط المانح في اإلطار المكاني الخاص بالمانح -
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المانح  تعويض مسؤولية عميو إذا لـ يحتـر المتمقي ىذه الموانع تترتب وفي حالة
النية في  لمبدأ حسفعمى عاتقو لعدـ احترامو  فسخ العقدكما قد ترتب  والمتمقييف المتضرريف،

 .(1)تنفيذ العقد
 :بحماية سرية المعرفة الفنيةااللتزام -ب

قياـ  عندنظاـ الفرنشيز، وبالتالي ف عمييايقوـ  ،حالمعرفة الفنية ىي سر نجاح المان
الشبكة كميا وييدد أساس بو  الفنية يمحؽ ضررا كبيرا، بالمانحالمتمقي بكشؼ ىذه المعرفة 

وبالتالي عمى المتمقي التكتـ عمى المعرفة الفنية األساسية وعمى  .(2)وجودىا وأسباب نجاحيا
 .(3)التقنية بواسطة المساعدة مقاىاكؿ المعمومات الممحقة فييا التي يت

والذي البد مف  ،بؿ بواسطة فريؽ عمؿ ،وبما أف المتمقي ال ينفذ عقد الفرنشيز بمفرده
سرية فإف االلتزاـ بالحفاظ عمى  ،حمعقد وفؽ توجييات المانلاطبلعيـ عمى المعمومات السرية 

ت معموماالالفنية ال يعتبر التزاـ شخص لممتمقي، بؿ يمتد إلى كؿ مف يطمع عمى  المعرفة
كانوا موظفيف لدى المتمقي أو  ءعقد الفرنشيز، سوا ذي تنفيفالسرية بمناسبة قيامو بعممو، 
  .(4)مقاوليف أو متعيديف مف الباطف

                                                                                          
 .أو بباقي أعضاء الشبكة=
 .خارج نطاؽ الحصرية المكانية الممنوحة لواالمتناع عف استثمار نشاطو -
 .االمتناع عف تقديـ منتوجات أو خدمات غير متفؽ عمييا في عقد الفرنشيز دوف موافقة المانح-
االمتناع عف المشاركة الفعالة في رأسماؿ شركة منافسة لممانح، فاستثمار المتمقي في مؤسسة منافسة لممانح عف طريؽ -

 ات منافسة يشكؿ تضارب مصالح بيف الطرفييف.اكتساب حصص ميمة في شرك
1 

J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 225. 
2 
R. FABRE, Op. Cit., p. 219. 

3
 Id., p. 221. 

4
ويحؽ لممانح تحميؿ المتمقي مسؤولية شخصية أساسيا العقد عف قياـ فريؽ عممو بكشؼ المعمومات وذلؾ عمى أساس  

المسؤولية عف فعؿ الغير )مسؤولية المتبوع عف أعماؿ تابعو(، غير أنو يصعب عمى المانح متابعة المتمقي بناءا عمى ىذا 
رؼ أشخاص ال يرتبطوف معو بعقد عمؿ، لذلؾ يوجد في عقد األساس حالة ما تـ كشؼ عف المعمومات السرية مف ط

الفرنشيز بند يحمؿ المتمقي مسؤولية شخصية عف إفشاء أسرار مف طرؼ أي شخص يتعامؿ معو وميما كانت صفتو. كما 
يتو يتعيد المتمقي بعدـ افشاء أي عضو مف فريؽ عممو أو مف المتعامميف معو المعمومات السرية تحت طائمة ترتيب مسؤول
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 :جيود لتطوير شبكة الفرنشيزل مااللتزام ببذ -5
 يجب أف يعمؿ عمى تطويرىا وأف يشارؾ في ،بمجرد انضماـ المتمقي لشبكة الفرنشيز

عميو التعاوف مع ، لذا (1)والزيادة مف شيرتيا بالتعاوف مع كافة أعضاء الشبكةصيانة سمعتيا 
يدؼ مساعدتو عمى حظاتو حوؿ المنتجات أو الخدمات بإليو تجربتو ومبل ؿوأف ينق حالمان

بتحقيقو أثبت قاـ بكؿ تحسيف  حبأف يعمـ المان المتمقي كما يمتـز .تطوير النشاط محؿ الفرنشيز
قؿ إليو حقوؽ الممكية الفكرية. فبل يحؽ لممتمقي وأف ين ،النظاـ بشكؿ مثمري تطوير فعالية ف

ألنو يتنافى مع مبدأ  ح،ىذا التحسيف وأف يمتنع عف نقميا لممانبتطبيؽ أف ينفرد بنفسو 
باإلضافة إلى أف  .انسةمتجكما يؤثر عمى وحدة الشبكة وصورتيا ال ،المصمحة المشتركة

وبالتالي فأي تحسيف  ،معرفة الفنية، نتيجة ألبحاثو وجيده وخبراتوىو المالؾ األساسي لم حالمان
 .حيحدثو المتمقي ىو إضافة لؤلساس الذي وضعو المان

 إذا كانتف ،إال أف ىذا البند يعد مجحفا في حؽ المتمقي الذي أوجد ىذه التحسينات
اؼ أف يتـ فيكوف مف العدؿ واإلنص ،شبكةاليذه التحسينات قيمة ذات تأثير مالي كبير عمى ل

 بصفة عادلة عف ىذه التحسينات وعف الحقوؽ المتعمقة بيا. مكافئة وتعويض المتمقي
 :االلتزامات المتعمقة بحقوق الممكية الفكرية-6

وىي اليدؼ  ،فيا لدى الزبائفير عالعبلمة التجارية ىي رمز الشبكة وىي ىوية ت
وفي إطار عقد  لتجارية ذات الشيرة مف قوة جاذبة لمزبائف،الرئيسي لممتمقي بما تمثمو العبلمة ا

الفكرية الفرنشيز فإف المتمقي لو مجموعة مف االلتزامات مرتبطة باستعماؿ حقوؽ الممكية 
                                                                                          

الشخصية، ويمتـز كذلؾ مف أف يتأكد مف أف موظفيو قد وافقوا قبؿ أف يتـ نقؿ المعرفة الفنية إلييـ عمى تحمؿ نفس االلتزاـ =
بالحفاظ عمى سرية المعمومات الواقع عمى المتمقي، ويمتـز أيضا بعدـ استعماؿ المعمومات السرية ىو أو أحد العامميف لديو 

في العقد، وأف المتمقي مسؤوؿ في كؿ األحواؿ بشكؿ مباشر تجاه المانح عف أي كشؼ  ألي غاية سوى تمؾ المحددة
لممعمومات السرية أو استعماليا لغير غايتيا مف قبؿ موظفيو أو المتعامميف معو سواء تصرؼ تحت سيطرتو أو خارج إطار 

 ر:أنظ سيطرتو، وذلؾ حتى بعد انتياء عبلقة المتمقي بموظفيو أو المتعامميف معو.

 R. FABRE, Op. Cit., p. 224. 
 
1
 J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 282. 
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 .وأخرى مرتبطة بحماية عناصر الممكية الفكرية
 :االلتزامات المرتبطة باستعمال عناصر الممكية الفكرية - أ

تحت  حوضعيا المانالتي إف المتمقي ممـز باستعماؿ العناصر الجاذبة لمزبائف 
ماليا مف عدمو، ألف المتمقي ممـز بتطبيؽ نظاـ الفرنشيز عوليس لو الخيار في است ،تصرفو

ألنيا  حاسـ وشعار المانو . فعمى المتمقي استغبلؿ نشاطو (1)حبعناصره كافة وفقا لضوابط المان
لذلؾ عمى  .تمثؿ القيمة الجاذبة لمزبائف والتي يزيد مف قيمتيا االقتصادية بتطور الشبكة

كأحد عناصر نظاـ الفرنشيز مما يحقؽ شيرة  حالمتمقي استعماؿ نفس العبلمة التجارية لممان
و عمى المتمقي أف يبيف لمزبائف أف لدي. أكبر ويزيد مف توسيع العبلمة ومف مردودية العبلمة

حؽ امتياز عمى االسـ التجاري وليس مالكا ليا عمى جميع المطبوعات والمستندات المستعممة 
 .(2)مف قبمو

كما أف عمى المتمقي استعماؿ العبلمة التجارية وحقوؽ الممكية الفكرية وفقا لضوابط 
عبلمة وال يحؽ لممتمقي أف يجري تعديؿ عمى ال  .(3)لشروط المانح االمانح وألىداؼ النشاط وفق
كذلؾ لممتمقي أف يستفيد  ال يحؽ عميو أف يستعمميا دوف تحويؿ.و  ،التجارية أو عمى الشعار

في محؿ ممارسة لنشاطو أي عبلمة تجارية أخرى أو اسـ تجاري أو إشيار غير تمؾ المحددة 
 .(4)دة الشبكة ولمحافظة عمى ىوية نظاـ الفرنشيزوححتى ال تنقص مف تجانس ح مف المان

 :االلتزامات المرتبطة بحماية حقوق الممكية الفكرية-ب
حماية حقوؽ الممكية الفكرية في نطاؽ ممارسة المتمقي نشاطو تتمثؿ في أف يتخذ 

يا وفي اإلجراءات القانونية الكفيمة بحماية عناصر الممكية الفكرية في النطاؽ الممنوح لو جغراف
عميو أف يستجيب لنصائح كما  مارس فيو نشاطو.لقوانيف البمد الذي يالحدود المكفولة لو وفقا 

                             
1
  Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 299. 

2
 Ibid. 

3 
D. BASCHET, La Franchise: Guide juridique et pratique , Gualino Edition, Paris, 2005. p. 100. 

4
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 291. 
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في كؿ ما يتعمؽ بتسجيؿ الحقوؽ بصورة رسمية مما يؤمف حمايتيا ويمنحيا  مانحوطمبات ال
باإلضافة إلى أف المتمقي يساىـ في حماية ىذه العناصر مف أي تعد  حجية في وجو الغير.

عميو أف يبمغ المانح ف نشاطو،غير مشروع يقع عمييا في النطاؽ الجغرافي الذي يمارس فيو 
 .ورا بأي تعد عمى أي مف حقوؽ الممكية الفكريةف

تشكؿ منافسة غير مشروعو أو ممارسة تؤثر سمبا  تو أف يبمغو بأي ممارسايمكما ع
بوصفو المالؾ  ح. ذلؾ أنو يعود لممان(1)عؿ شيرة أو سمعة العبلمات المميزة لمنظاـ الفرنشيز

اء ا لرفع ىذا االعتدختار الوسائؿ القانونية التي يقتضي المجوء إليياألساسي ليذه الحقوؽ أف ي
قضائية أو دعوى يتقدـ بيا خاصة  وعمى المتمقي مساعدة المانح والتعاوف معو في أي مطالبة

 سير القضاء.لكونو أعمـ بقوانيف بمده وكيفية 

عمى شروط مقيدة لمتعامبلت  يحتويالفرنشيز مف عقود التوزيع والتي عقد  ريعتب 
، والعديد مف (2)وىو ما يتعارض مع مبدأ حرية المنافسة المكرس قانونا التجارية لممتمقي،

المتعمقة بالحصرية اإلقميمية وشرط  تمؾ الشروط التي يتضمنيا عقد االمتياز التجاري مثؿ
أسعار محددة إلعادة البيع، تحد كميا مف حرية وفرض التعامؿ الحصري وعدـ المنافسة 

قات المقيدة لممنافسة، أو نشاطو االقتصادي، مما يدخميا تحت طائمة االتفاالمتمقي في ممارسة 
  .قتصاديةاالتبعية الاستغبلؿ وضعية في  التعسؼ

                             
1
 D. BASCHET, Op. Cit., p. 100. 

، الجميورية الجزائرية الديمقراطية 1996دستور . راجع: صناعةالمبدأ حرية التجارة و  1996مف الدستور  37كرست المادة  2
 07، مؤرخ في 438 - 96المنشور بمقتضى المرسـو الرئاسي ، 1996نوفمبر 28ء عبية، مصادؽ عميو بمقتضى استفتاالش

 .76عدد  ج. ر ،1996ديسمبر
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االتفاقات المقيدة لممنافسة  تعتبر مقيدة لممنافسة الحرة تمؾمف ضمف الممارسات التي 
 ستغبلؿ وضعية التبعية االقتصادية:التعسؼ في او 

 قات المقيدة لممنافسةاأوال: الفرنشيز واالتف
 :قات المقيدة لممنافسةاتعريف االتف -1

بيف مؤسستيف أو أكثر أو يقصد باالتفاقات المقيدة لممنافسة كؿ تنسيؽ في السموؾ 
حداث تأثيرات تمنع امف شأنو  ،أي عقد أو اتفاؽ صريح أو ضمني يرتبط بالنشاط االقتصادي

أو التقسيـ الجغرافي لذلؾ  ،ـ اإلنتاج في السوؽالمنافسة، سواء مف خبلؿ تحديد حج أو تقيد
 .       (1)لحقيقييفالسوؽ، أو تحديد االئتماف بشكؿ مفتعؿ ال يرجع إلى آليات العرض والطمب ا

جمميا موتمثؿ في تفاقات المقيدة لممنافسة تأثير سيء عمى السوؽ، ا فمبلوعمى ىذ
جبار أعواف محد استحواذ ديف عمى سوؽ سمعة أو خدمة معينة، بيدؼ إلغاء المنافسة الحرة وا 

ي المنافسيف عمى االنسحاب مف السوؽ، واإلخبلؿ بأحد العوامؿ المحددة ألسعار والمتمثؿ ف
  .العرض

فأف معظـ القوانيف  ؛ونظرا لآلثار السمبية المترتبة عف االتفاقات المقيدة لممنافسة
المتعمؽ  03-03ومف بينيـ القانوف الجزائري مف خبلؿ األمر  تحضر ىذه االتفاقات،

  .(2)بالمنافسة

                             
 .355. مرجع سابؽ، ص الحديدي،محمد  ياسر سيد 1
تحضر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما » منو عمى:  06والذي نص في المادة  2

إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا أو اإلخالل بيا في نفس السوق أو في جزء جوىري منو السيما  تيدف أو يمكن أن تيدف
 عندما ترمي إلى:

 الحد من الدخول إلى السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فييا؛ -
 تقميص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور الفني؛  -
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فمف خبلؿ ىذه المادة يتبيف أف المشرع الجزائري قد حدد بعض االتفاقات عمى سبيؿ 
ض تأثيرىا السمبي عمى المنافسة الحرة، وىي تقريبا نفس االتفاقات المنصوص ر الحصر وافت

عاما فإنو يمكف تطبيقو عمى  جاءوبما أف النص  (2)بيو واألور  (1)عمييا في القانوف الفرنسي
عمى المتمقيف أسعار محددة إلعادة  ،بفرض ححالة ما إذا قاـ المانفي ذلؾ و  عقد الفرنشيز

شرط التمويف الحصري مف مؤسستو أومف مؤسسات معتمدة مف قبمو  تقييدىـ بفرضالبيع أو 
الشروط المقيدة إبطاؿ غير أف  .أو بمنعيـ مف البيع خارج نطاؽ اإلقميـ الجغرافي الممنوح ليـ

مف اإلبطاؿ لممنافسة يتطمب استيفائيا لشروط معينة كما أف المشرع أعطى الشروط المقيدة 
 .في حاالت معينة

  سة:شروط اعتبار اتفاقات مقيدة لممناف  - أ
لطابع، أف تتوفر فييا إلضفاء ىذا افاقات مقيدة لممنافسة، بؿ يتوجب ال تعد جميع االت

 بعض الشروط:

                                                                                          
 م األسواق أو مصادر التموين؛اقتسا -
 عرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوق، بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو النخفاضيا؛ -
 تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرميم من منافع المنافسة؛ -
فية ليس ليا صمة بموضوع ىذه العقود سواء بحكم طبيعتيا أو حسب إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبل ليم خدمات إضا -

 األعراف التجارية؛
، 2003يوليو  19مؤرخ في  03-03مر رقـ أ.راجع :   «السماح بمنح صفقة عمومية ألصحاب ىذه الممارسات المقيدة. -

 25مؤرخ في  12-03انوف رقـ ، المصادؽ عميو بمقتضى الق2003يوليو  20صادرة في  43ر عدد  بالمنافسة، ج.يتعمؽ 
 .متمـالمعدؿ و ال، 2003أكتوبر 26صادرة بتاريخ  64، ج. ر عدد 2003أكتوبر 

 
1 
L’article L. 420-1 du code de commerce français dispose : « Sont prohibés même par l’intermédiaire 

direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors France, lors qu’elles ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence sur un 

marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment 

lorsqu’elles tendent à : 
1- limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. 

2-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur 

hausse ou leur baisse. 
3- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, ou le progrès technique. 

4- répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »  
2 

Voir l’article 101-1 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, l’article 81-1 du traité 

d’Amsterdam et l’article 85-1 du traité de Rome. 
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 :ق من مؤسسات اقتصادية مستقمة عن بعضيا البعضتفاصدور ا -
ا مف الناحية مفمف الضروري أف يتـ االتفاؽ بيف مؤسستيف مستقمتيف عف بعضي

، أو بيف فروع نفس منافسة إذا تـ بيف شركة وفروعياد اتفاؽ مقيدا لمعنونية، لذا ال يالقا
ف استقبلؿ المتمقي عف المانح يعد مف يستجيب ليذا الشرط، وذلؾ أل الفرنشيزوعقد  .الشركة

 أىـ الخصائص المميزة ليذا العقد.
 :ممارسة تواطئية لتقييد المنافسة أن يمثل االتفاق -

إرادة أطرافو إلى التنسيؽ بيف سموؾ ترمي لممنافسة يحب أف  امقيد ااتفاقحتى يعتبر 
في  ذلؾ لمسوؽ، وقد عرفت محكمة العدؿ األوربية الطبيعيةمؤسساتيـ بيدؼ تغيير اآلليات 

التنسيق شكل من أشكال التطابق في السموك بين  »: 1970ديسمبر  16بتاريخ  صادرال ىاقرار 
عممي بين تمك المشروعات، ويمثل تيديدا تعاون المشروعات األطراف في التنسيق، يؤدي إلى حدوث 

 «(1)لممنافسة دون أن يصل ىذا التوافق إلى حد إبرام اتفاقية أو عقد بالمعنى القانوني
ثؿ الركف المادي في الممارسة مادي ومعنوي، ويتم ؛ويقوـ ىذا الشرط عمى ركنيف

ثباتيا مف خبلؿ نقؿ قوائـ األسعار بيف المانح إمثؿ تحديد األسعار ويمكف  ؛المقيدة لممنافسة
والمتمقيف أو فيما بيف المتمقيف، تبادؿ المعمومات الخاصة باألسعار أو اتفاقات محددة ليامش 

 .(2)منافسةيتمثؿ في قصد المساس بحرية الفالركف المعنوي  اأم .الربح
 :أن يؤدي االتفاق إلى تقييد المنافسة -

إال إذا كاف يعرقؿ حرية المنافسة أو يحد منيا أو يخؿ بيا في  ،ماال يبطؿ اتفاؽ 
قانوف  مف 03-03 مرمف األ 06طبؽ نص المادة يفبل  ،السوؽ أو في جزء جوىري منو نفس

مف القانوف التجاري الفرنسي في حالة عدـ  (L 420-1)المادة التي تقابميا الجزائري و المنافسة 

                             
 .208 .مرجع سابؽ، ص : يوسؼ الجيبللي، عفنقبل  1
 .69 .محمد محسف ابراىيـ النجار، مرجع سابؽ، ص 2
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وجود سوؽ تنافسي، وال يحظر القضاء الفرنسي سوى االتفاقات التي تقيد المنافسة بشكؿ 
كما يعتبرىا القضاء  .محظورة وباطمة االتفاقاتجتماع كؿ ىذه الشروط تصبح إبمحسوس. و 

 .(1) ا.يمكف ألي شخص التمسؾ بي ؛الفرنسي مف النظاـ العاـ
 :عفاء االتفاقات المقيدة لممنافسةحاالت إ -ب

دي لمسوؽ ـ االقتصادعو إما لكوف االتفاؽ يساىـ في الىذا اإلعفاء أساس جدي
 .ف نص قانونيعالمعني، أو لكونو ناتج 

 :االتفاقات التي تساىم في دعم التقدم االقتصادي لمسوق المعني -
يرخص  »المتعمؽ بالمنافسة عمى أنو:  03-03ر مف األم 02فقرة  09نص المادة ت

باالتفاقيات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابيا أنيا تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساىم 
. وضعيتيا في السوق والمتوسطة بتعزيزفي تحسين التشغيل، أو من شأنيا السماح لممؤسسات الصغيرة 

 «رخيص من مجمس المنافسة.ت ممارسات التي كانت محلال تستفيد من ىذا الحكم سوى االتفاقات وال

قانوف المنافسة يغمب مصمحة التقدـ االقتصادي عمى أف المادة ىذه مف يبلحظ 
 (2)حساب خرؽ مبدأ حرية المنافسة، لكف بمقارنة النص بما يقابمو في القانوف الفرنسي

االتفاقات أف تمنح  هيبلحظ أف القانوف الجزائري لـ يشترط إلعفاء ىذ، (3)بيو واألور 
تسمح مثؿ  أاللـ يشترط أيضا ضرورة  منيا، كمالممستعمميف نصيب عادؿ مف الفوائد الناتجة 

                             
نما بصفة اختيارية؛ ويعود اختصاص   PH. LETOURNEAU ويرى األستاذ 1 أف ابطاؿ االتفاقات ال يقع بقوة القانوف وا 

الفرنسي لقضاة الموضوع الناظريف في دعوى العقود، وليس لمجمس المنافسة أو لحكمة استئناؼ إقرار البطبلف في القانوف 
باريس المختصة في النظر في الممارسات المقيدة لممنافسة، كما بشير إلى أف البطبلف ال يترتب عنو سوى عقوبات مالية 

، أنظر: دوف عقوبات جزائية
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. p. 153-154.  
2
 L’article (L. 420-4) du code de commerce français dispose : « Ne sont pas soumises aux dispositions 

des articles (L. 420-1) et (L. 420-2) les pratiques : … Dont les auteurs peuvent justifier d’assurer un 

progrès économique et quelles réservent aux utilisateurs une partie équitables du profit qui en résulte 
sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie 

substantielle des produits en cause…ces pratiques,…ne doivent imposer des restrictions à la 
concurrence que dans la mesure où elle sont indispensables pour atteindre cet objectif de parages… » 
3
 Voir l’article 101-3 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. 



 انفصم انثبًَ                                                          أحكبو عقذ انفزَشٍش

  

100 
 

، وعمى أف تكوف ىذه يؤلطراؼ فييا بحظر المنافسة كميا في السوؽ المعنلىذه االتفاقات 
اف يؤدياف ف الشرطاف اإلضافيوىذا .االتفاقات ضرورية والزمة لتحقيؽ ىدؼ التقدـ االقتصادي

وال يتـ قبوؿ إعفاء االتفاقات إال في حاالت  (1)غالبا لرفض منح اإلعفاء في أغمب الحاالت
 بي.و في ظؿ القانوف الفرنسي واألور نادرة 
 :ات المعفاة بنص قانوني أو تنظيمياالتفاق -

ال » :المتعمؽ بالمنافسة 03-03مف األمر  01فقرة  09نصت عمى ىذه الحالة المادة 
الناتجة عن نص قانوني أو تنظيمي اتخذ تطبيقا  االتفاقات والممارسات 7،6 ألحكام المادتينتخضع 

  «.لو
مف القانوف التجاري  (L420-4)ويقابؿ ىذا النص في القانوف الفرنسي المادة 

اإلضافة إلى ب .حاالت خاصة بإعفاء عقود الفرنشيز بيو القانوف األور  أورد ، كما(2)الفرنسي
 ياالتفاقات المساىمة في التقدـ االقتصادي وكذلؾ تمؾ الناشئة عف تطبيؽ نص قانونإعفاء 

. ولقد عرؼ نظاـ (3)فاء بحسب الفئاتعيسمى باإل عفاءاإل مف نوع آخر أضاؼ ،أو تنظيمي
بي، خاصة إلعفاء أنماط معينة مف عقود و ألوؿ مرة في القانوف األور فاء بحسب الفئات عاإل

المتعمؽ بالتوزيع الحصري،  (1988/83)التوزيع مف خبلؿ إصدارىا عدة أنظمة منيا: النظاـ 
الخاص بإغفاء  (88/4087)المتعمؽ بعقود التمويف الحصري، والنظاـ  (1984/83)والنظاـ 

االتفاقات الرأسية  المتعمؽ بجميع (99/2790)عقود الفرنشيز والذي حؿ محميـ النظاـ 
وىو ال يخص فقط عقد  (2010/330)والمعامبلت التواطئية والذي تـ تعويضو بالنظاـ 

نما يشمؿ جميع االتفاقات الرأسية والممارسات التواطئية كما تـ تكممتو وتفسيره  الفرنشيز وا 
 األوروبية.بمقتضى توصية المفوضية 

                             
1
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 170. 

2
 L’article (L. 420-4) du code de commerce français dispose : « Ne sont pas soumises aux dispositions 

des articles de l’application d’un texte législatif ou un texte réglementaire pris pour son 
application… » 
3
 « L’exemption par catégorie. » 
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 عية اقتصادية ثانيا: الفرنشيز والتعسف في استغالل وضعية تب
 :تعريف وضعية التبعية االقتصادية-1

د في مفيوم ىذا األمر قصي »المتعمؽ بالمنافسة:  03-03مف األمر  03حسب نص المادة 
وضعية التنمية االقتصادية: ىي العالقة التجارية التي ال يكون فييا لمؤسسة ما حل بديل  .يأتي: ..بما 

 «بونا أو ممونا.ز رفض التعاقد بالشروط التي تفرضيا عمييا مؤسسة أخرى سواء كان  تمقارن إذا أراد

والذي استمد مفيـو  (1)مف القانوف التجاري الفرنسي (L.420-2)ويقابؿ ىذا النص المادة 
 .(2)مانيلالتبعية االقتصادية مف القانوف األ

 :(3)بأنياكما عرؼ مجمس المنافسة الفرنسي وضعية التبعية االقتصادية  
الوضع الذي ترتبط بو المؤسسة بمورد أو عميل يحقق ليا القدر اليام من مبيعاتيا أو »

معادل لذلك االرتباط يضمن لممؤسسة استمرار  ث ال يكون أمام تمك المؤسسة بديلمشترياتيا، بحي
 «.نشاطيا

في مجاؿ عقود الفرنشيز، تتحدد وضعية التبعية االقتصادية في  وعمى ىذا فإنو
، بحيث ال يكوف لممتمقي الخيار في حالة حيفرضيا المانالتي خضوع المتمقي لقبوؿ الشروط 

 .(4)ما إذا قرر إنياء العقد

ولقد حدد مجمس الدولة الفرنسي أربعة معايير يجب أف تكوف مجتمعة لمحكـ بوجود 
 :(5)مؤسسة في وضعية تبعية اقتصادية تجاه المورد 

  أىمية المورد تجاه المؤسسة: - أ
تبرت المفوضية عي تمويف المؤسسة، وبيذا الصدد ايجب أف يمثؿ حصة ىامة ف

                             
1
 L’article (L. 420-2) du code de commerce français dispose : « Est prohibée, dans les mêmes 

conditions, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises : … 2- De l’état de 

dépendance économique dans la quel se trouve à son égard, une entreprise cliente, ou fournisseur 

qui e dispose pas de solution équivalente. » 
2
 J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 325. 

3
 Rapport annuel du conseil de concurrence de 1998, disponible sur : www.Finances.gouv.fr. 

4
 D. BASCHET, Op. Cit., p. 392. 

5
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 164.  

www.Finances.gouv.fr.
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بية أف المورد يكوف في وضعية تبعية اقتصادية تجاه البائع، إذا كاف ىذا األخير يمثؿ و األور 
 .(1)مف رقـ أعمالو 22%

  أىمية حصة المورد في السوق:-ب
الرجوع بيذا الصدد لؤلحكاـ لـ تحدد األحكاـ القضائية نسبة ىذه الحصة، لكف يمكف 

ؤسسة معينة مف مكف متالتي تمثؿ الوضعية التي و  ؛المتعمقة بوضعية الييمنة في السوؽ
مف شأنيا عرقمة قياـ منافسة فعمية فيو  ،قوة اقتصادية في سوؽ معيفالحصوؿ عمى مركز 

أو  ،أو زبائنيا ،ييافسبر إزاء مناتوتعطييا إمكانية القياـ بتصرفات منفردة إلى حد مع
% مف حصة المبيعات 40، وتعد المؤسسة في وضعية ىيمنة إذا كانت تحوز نسبة (2)ممونييا

  .(3)والمشتريات المنجزة في السوؽ
 :مة التجارية لمموردشيرة العال -ج
لدور شيرة العبلمة الشرط بصفة واضحة في عقود الفرنشيز، إذ ونظرا  ىذا يظير 

عبلمة تجارية ذات شيرة  نو يصعب عمى المتمقي ممارسة نشاط، فإب الزبائفذالتجارية في ج
يجاد متعامؿ آخر، مما يجعم غير أف ىذا الشرط  حو في وضعية تبعية اقتصادية لممانكبيرة وا 

 .(4)ال يمكف أف يشكؿ العامؿ الوحيد لمحكـ بوجود وضعية تبعية اقتصادية
 :اب حل معادل لممؤسسةيغ -د
والمقصود أنو يستحيؿ أف تجد المؤسسة مورديف آخريف في السوؽ المعني لمتعاقد معيـ  

 .بخصوص منتوجات مماثمة

                             
1
 Déc. Com. CE, 25 janv. 2000, Carrefour c/ Promode, JOCE n° C-164 du 14 juin 2000. Cité par : 

Ph.LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 164. 
 .المتعمؽ بالمنافسة 03-03مف األمر  03فقرة  03لمادة ا 2
ف المادتيف ىذا ما يمكف استنتاجو م فية الييمنة، لكضعبصفة واضحة لمحصة المعينة بو  03-03يشير األمر ال  3

 .18و17
3
 Cass., com., 12 janv. 1999. Del Ponte Europe, RJDA 1999, n°482 ; Bull. civ. IV n°10 : abus non 

constitué. Cité par : Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 164. 
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 بار وضعية تبعية اقتصادية تعسفيةشروط اعت -2
حالة وضعية التبعية االقتصادية في حد ذاتيا، ولكف المحظور ىو  ةدانإال يتـ  

إذ تنص المادة  ،لى المساس بحرية المنافسةالتعسؼ في استغبلؿ ىذه الوضعية، والمؤدي إ
يحظر عمى كل مؤسسة التعسف في استغالل  »: المتعمؽ بالمنافسة عمى 03-03مف األمر  11
  «ل بقواعد المنافسة...خيا زبونا أو مموال إذا كان ذلك يية لمؤسسة أخرى بصفتعية التبعوض

 11ويستنتج مف نص المادة  (1)مف القانوف التجاري الفرنسي (L. 420-2)وتقابميا المادة 
 :أنو البد مف توافر شرطيف 03-03 مف األمر

 :ية تبعية اقتصاديةعوجود تعسف في استغالل وض-أ
المادة  ويتمثؿ في فرض شروط تعسفية عمى المؤسسة التي في حالة تبعية ولقد حددت

فض البيع بدوف مبرر : ر (2)بعض تمؾ الشروط وىي المتعمؽ بالمنافسة 03-03مف األمر  11
بإعادة البيع بسعر  اإللزاـالمتبلـز أو التمييزي، البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، شرعي، البيع 

أدنى، قطع العبلقات التجارية بمجرد رفض المتعامؿ الخضوع لشروط تجارية غير مبررة أو 
 .افسة داخؿ السوؽي المنغؿ شرط آخر مف شأنو أف يقمؿ أو يمك

مف الفرنشيز ينتج التعسؼ في استغبلؿ وضعية التبعية االقتصادية  عقود وفي مجاؿ 
ف الحصري إذا كاف يالشروط المقيدة التي يفرضيا المانح عمى المتمقي، وخاصة شرط التمو 

 .(3)غير مبرر، وكذا شرط فرض المانح سعر محدد إلعادة البيع
 

                             
1 

L’article (L. 420-2) du code de commerce français dispose : «  Est en outre prohibée, des lors qu’elle 

est susceptible d’affecter le fonctionnement  ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive 

par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se 

trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, ces abus peuvent notamment consister en 
refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au 1 de l’article L. 442-6 ou en 

accords de gamme. » 
 .عهى سبٍم انًثبل ونٍس انحصز الثوردث هذِ انحب  2

2
 D. BASCHET, Op. Cit., p. 392. 
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وضعية التبعية االقتصادية إلى المساس بحرية  أن يؤدي التعسف في استغالل-ب
 :المنافسة
يكفي وجود وضعية التبعية االقتصادية، وال حتى التعسؼ في استغبلؿ ىذه  ال

نما يشترط القانوف أف يؤدي ىذا التعسؼ إلى ضالو  بقواعد  اإلخبلؿعية لمحكـ ببطبلف العقد، وا 
(1) المنافسة الحرة

. 

مف الناحية االقتصادية فيو ممـز  حعقد الفرنشيز يجعؿ المتمقي يخضع لمانإف  
قد يؤدي إلى  فإف العقد ،ونفس عمى بند التمويف الحصري، وفي الوقت بناء بالتمويف لديو

يره والسماح بو إذا تمكف المانح مف إثبات أنو سيحقؽ ولكف يجدر تقر  ة،تحقيؽ اتفاقات ممنوع
إقامة شبكة توزيع فعالة ذات أثر ايجابي عمى االقتصاد  ونفس الوقتتطور اقتصادي وفي 

 .الوطني
 أوال: تحقيق تطور اقتصادي أو تقني

لؾ حتى بالسماح وذيسعى المشرع الجزائري إلى تشجيع التطور االقتصادي والتقني  
 فية لممنافسةممارسات مناب
 :تعريف التطور االقتصادي أو التقني -

مف أجؿ معرفة إذا كانت معاممة منافية لممنافسة ضمف عقد الفرنشيز ليا أثر ايجابي 
                             

وانذي نى ٌثبج إخالل  AMIENSرفضج يحكًت انُقض انفزَسٍت طعُب يىجهب ضذ قزار صبدر عٍ يحكًت استئُبف   وقذ 1

9ٌ  قزارنحزٌت انًُبفست بخصىص شزط انحصزٌت، وجبء فً  قزار االستئىبف يكشف أوه لم يتم إثببت بأن الشزط » انُقض أ

 0«0801ديسمبز  20مه األمز الصبدر في  20و 20سىق بمفهىم المبدتيه المذكىر مه شأوه أن يشكل عبئقب أمبم حزية المىبفسة في ال

 أوظز:
Cass. Com. 06 avril 1999, CALLORAFI c / Mc DANALD’S : « Son comportement (Mc DANALD’S) 

ne peut non plus être considéré comme une exploitation abusive d’un état de dépendance 

économique comme le prétendent les demandeurs, puisqu’il ne vise pas à fausser le jeu de la 
concurrence au sens de l’article 7 de l’ordonnance du 1

er 
décembre 1986. ». Cité par : D. BASCHET, 

Op. Cit., p. 392. 
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نو يجب أف تكوف االيجابيات التي تأتي بيا أكثر بكثير فإ عمى التطور االقتصادي أو التقني،
وبالتالي ينطوي عمى مزايا  .المنافسةمف السمبيات التي تحققيا في مجاؿ عرقمة حرية 

وذلؾ مثؿ االتفاقات التي  (1)اقتصادية مف شأنيا تغطية األضرار الناتجة عف تقييد المنافسة
وىي  (2)تؤدي إلى رفع حجـ اإلنتاج أو تخفيض األسعار أو تحسيف الجودة أو تنظيـ التمويف

ـ لمحكمة العدؿ األوربية أنو: كميا نتائج يستفيد منيا المستيمؾ، وبيذا الصدد جاء في حك
امتياز كاف من أجل  ىذه القضية يشكل بالنسبة لممستعمميننظرا لكون تنظيم التموين في ظل ظروف »

 .(3)«.دل لفوائد ناتجة عن محاسن تقييدات المنافسةااعتباره بمثابة جزء مع
ألطراؼ وكتقدير واثبات لمتقدـ االقتصادي أو التقني الذي تساىـ بو، يتوجب عمى ا

( يبيف محاسف وسمبيات الممارسات Bilan Economiqueإعداد تقييـ أو حصيمة اقتصادية )
وال  ،(4)المقيدة لممنافسة، ويبادر أطرافيا بطمب إعفاء ىذه الممارسات مف مجمس المنافسة

في المجاؿ  ،ؿ عمى اإلعفاء إال إذا كانت المحاسف تتفوؽ عمى المساوئيمكنيـ التحص
، فالنتائج التي يتوصؿ ليا مجمس المنافسة مف (5)االقتصادي وعمى المجتمع بصفة عامة

دراسة الحصيمة االقتصادية ليذه الممارسات ىي التي تمنح تبريراتيا لعقود الفرنشيز، ويجب 
 :(6)أف تتواصؿ إلى أف

يجابية يمكف أي أف اآلثار اال تكون النتائج محسوسة وممموسة عمى أرض الواقع: -أ

                             
1
 D. BASCHET, Op. Cit., p. 298. 

2
  H. BENSOUSSAN, Op. Cit., p. 100. 

3
 CJCE 25 oct. 1987, aff. 26- 76 Rec. CJCE 1997, p. 1875, la cour à juger qu’ : « Un 

approvisionnement régulier constituait, dans les circonstances de l’espèce, pour les utilisateurs, un 

avantage suffisant pour pouvoir être considéré comme une partie équitable du profit résultant des 
améliorations provoquées par les restrictions de concurrence. »  

 44وذلؾ بموجب المادة  03-90مف األمر  90لييا لمنظر في مدى تطبيؽ المادة إالجية الموكؿ مجمس المنافسة ىي  4
 و 00 و 07و 06مجمس المنافسة إذا كانت الممارسات واألعمال المرفوعة إليو تدخل ضمن أطار تطبيق المواد  رينظ »:  90فقرة 
 «أعاله... 00ستند عمى المادة ت أو أعاله  01و 00

5
 H. BENSOUSSAN, Op. Cit., p. 100. 

6
 .64 .ٌ سوٌُت، يزجع سببق، صابٍ سٌذ 
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 في االقتصاد الوطني.مبلحظتيا عمى 
أي أف االيجابيات التي  :المقيدة لممنافسةة نتائج كافية من أجل تبرير الممارستكون ال -ب

التي تحققيا نذكر منيا:  تأتي بيا أكثر بكثير مف السمبيات التي تحققيا ومف بيف االيجابيات
تواجد المنتوج محؿ عقد الفرنشيز في السوؽ بوفرة وانخفاض األسعار  ،ايد االستثماراتمثبل: تز 

تطوير في النوعية وزيادة الجودة، انتشار سريع لتقنيات إلى حد معقوؿ، تزايد في الصادرات، 
 تنظيـ جيد وفعاؿ لمتوزيع.جديدة، 

فيو مبدأ أساسي لقانوف  أن تكون ىذه المعامالت ال تقضي عمى المنافسة نيائيا: -ج
 .المنافسة، فبلبد مف ترؾ مجاؿ لنشاط أعواف اقتصادييف آخريف

بتحقيؽ ىذه الشروط فإف التطور االقتصادي أو التقني يجعؿ بالضرورة ىذه الممارسات  
وذلؾ بتطوير  ليا أثر ايجابي بصفة ممموسة وليا أثر كاؼ لتبريرىا رغـ تقييدىا لممنافسة

مما يجعؿ ىذه  مناصب شغؿيدة، مع تحقيؽ المنتوج، وتحسيف األسعار، إيجاد أسواؽ جد
لى تحسيف المستوى المعيشي  الممارسات تساىـ في كؿ مف التطور االقتصادي أو التقني وا 

 لممجتمع.
ثانيا: الدور اإليجابي لعقد الفرنشيز في تطوير االقتصاد كمبرر لمممارسات 

 المقيدة لممنافسة
 ليس كاؼ مف أجؿ تبرير المجوءيز ة وجود تطور اقتصادي بفضؿ عقد فرنشإف معاين

بؿ يجب أف يكوف ىذا التطور  إلى ممارسات مقيدة لممنافسة المتواجدة في إطار عقد الفرنشيز.
مف األمر  09مف نص المادة  المانح يد، فحتى يستفاالقتصادي راجع إلى ىذه الممارسات

أف يثبت أف التطور راجع مباشرة إلى ىذه الممارسة وأف يثبت العبلقة السببية  عميو 03-03
قيؽ المبلئمة وضرورة تح ،بيف الممارسات المقيدة والتطور االقتصادي أو التقني مف جية

 .بينيما مف جية أخرى
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ضرورة وجود عالقة السببية بين الممارسات المقيدة لممنافسة والتطور االقتصادي -1
  :التقنيأو 

لتبرير الممارسات المقيدة لممنافسة المتواجدة في إطار عقد الفرنشيز، يجب أف تكوف 
ف تكوف السبب الذي أدى إلى ىذا التطور أليا عبلقة مباشرة بالتطور االقتصادي أو التقني، و 

ة ت أف رغـ كوف الممارسة التي يقوماف بيا مقيدة لممنافسوعمى كؿ مف المانح والمتمقي أف يثب
التطور ال يعود إلى عوامؿ ىذا ف ا مباشرة تطور اقتصادي أو تقني وأينتج عني الحرة لكف

ىذه الممارسات ال يتـ الوصوؿ إلى التطور المرجو، وليا أثار حقيقية  وقؼ. وأنو بأخرى غيرىا
موضوع عقد الفرنشيز منتوج ذو إذا كاف  ،خاصة ية عمى اإلنتاج، والمنتوج، والسوؽوايجاب
 تكنولوجي وتقني. طابع

وبالتالي البد عمى المانح والمتمقيف إثبات أف الممارسات المقيدة لممنافسة ىي الطريقة  
والذي ال يمكف الوصوؿ إليو إاّل في ظؿ ىذه  .الوحيدة لتحقيؽ التطور االقتصادي أو التقني

 الممارسات.
ر اقتصادي أو تناسب بين الممارسات المقيدة لممنافسة وما تحدثو من تطوالضرورة -2

  تقني:
ال يكفي أف تكوف ىناؾ عبلقة سببية بيف الممارسات المنافية لممنافسة مع التطور 

تناسب بيف ىذه الممارسات وما ترتبو مف ي، بؿ يجب أف يكوف ىنالؾ االقتصادي أو التقن
قد ع إطارلذا فإف المانح والمتمقيف عند قياميـ بممارسات منافية لممنافسة الحرة في  تطور.

تحقيؽ التوازف بيف ىذه الممارسات والتطور االقتصادي  مف السير عمىعمييـ فرنشيز، البد 
االيجابي عمى  ىاأثر أثر منافي لممنافسة أكثر مف حدثو، فبل يجب أف يكوف لمممارسات الذي ت

اّل أصبحت باطمة تستوجب  المنصوص  الجزاءاتتطبيؽ التطور االقتصادي أو التقني، وا 
  المتعمؽ بالمنافسة. 03-03 عمييا في األمر
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نقضاء مف التطرؽ ألسباب اال ،حكاـ المتعمقة بانقضاء عقد الفرنشيزتتطمب دراسة األ
 لنتائج ذلؾ مف جية أخرى )المطمب الثاني(. جية )المطمب األوؿ(، ثـ

عقد الفرنشيز مثؿ كؿ العقود المستمرة، قد ينقضي لعدة أسباب مختمفة، ويمكف 
ب االنقضاء العادية )الفرع األوؿ(، وأسباب االنقضاء غير العادية )الفرع االتمييز بيف أسب

 الثاني(.

وىي إما بحموؿ األجؿ بالنسبة لمعقد المحدد  المستمرة؛تخص ىذه األسباب جميع العقود 
 النسبة لمعقود غير المحددة األجؿالمدة، أو بقطع العبلقات التعاقدية ب

 أوال: انقضاء عقد الفرنشيز بحمول األجل المتفق عميو
فمف جانب المتمقي  ،إلى تحديد مدة العقدفي غالب الحاالت يتفؽ طرفي عقد الفرنشيز 

فاجئ لمعقد مف قبؿ المانح، مدة استثمار نشاطو بعيدا عف خطر اإلنياء المديد بتحيسمح لو 
يمنح لو فرصة اختبار المتمقي وتفادي االرتباط المؤبد أو  مف جانب المانح فإف تحديد مدة أما

 .مع متمقي غير كؼء قد يسئ لسمعة الشبكة والعبلمة التجارية الطويؿ
، عمى الخصوص ،ؼ، إاّل أنو يجب مراعاةويخضع تحديد أجؿ العقد لحرية األطرا

، لذا (1)بلـز لممتمقي مف أجؿ تحقيؽ األرباح والعوائد عمى االستثمار المزمع انجازهالوقت ال

                             
1
 Le code de déontologie européen de la franchise, article 5.3 : « La durée du contrat fixée de façon à 

permettre au franchisé l’amortissement des investissement spécifiques à la franchise. » 
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سنوات  10سنوات، وحتى لغاية  07إلى  03تتراوح مدة عقود الفرنشيز في الغالب بيف 
 ة.لفندق، مثؿ تمؾ المتعمقة بقطاع ابالنسبة لمشاريع الفرنشيز الضخمة
ذا كاف األصؿ ىو حرية  نو في فرنشيز في تحديد مدة العقد، غير أأطراؼ عقد الوا 

مكف المقابؿ البد مف مراعاة المدة القانونية لبعض الشروط التي يمكف أف يتضمنيا العقد، وي
 . (1)سنوات 10ػيذا الصدد اإلشارة لشرط التزويد الحصري المحدد وفؽ القانوف الفرنسي بب

ط يتوجب عمى األطراؼ مف جانب آخر مراعاة المدة القانونية المسموحة لصحة شر كما 
 (2010/330)بي و مف النظاـ األور  05وفؽ المادة  ةد المحددعدـ المنافسة أثناء فترة التعاق

. فبتحديد أطراؼ عقد الفرنشيز مدة العقد، فإنو ينقضي بحموؿ ىذا األجؿ وال (2)سنوات 05ػب
 ديده إال في حاالت استثنائية.ديف حؽ المطالبة بتجقأي مف المتعايممؾ 

 :ديد عقد فرنشيز محدد المدةحق األطراف في المطالبة بتج مبدأ غياب -1
 (3)ديدهتجوال يممؾ المتمقي حؽ المطالبة ب ويعد عقد الفرنشيز منتييا بحموؿ أجم

ويحؽ لممانح رفض  ،(4)ديد العقدالتعاقدية وال يممؾ أحدىما حؽ تج فيستعيد كؿ طرؼ حريتو
محكمة النقض الفرنسية غياب  وأقرت ،ـ مف ىذا الرفضديد العقد وال يمكف لممتمقي التظمتج

 15ديد العقد المحدد المدة مف خبلؿ القرار الصادر عنيا في جطراؼ في المطالبة بتحؽ األ
حيث اعتبرت أف تجديد العقد يعود لتقدير المانح الذي يمكنو رفض التجديد  ،(5)1994جويمية 

                             
1 

L’article (L. 330-1) code de commerce français dispose : « Est limitée à un maximum de 10 ans la 

durée de validité de tout clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de 

biens meublés s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage  d’objets 
semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. » 
2
 Règlement CE. N° 330/2010 du 20 avril 2010, article 5-1-a : « l’exemption prévue à l’article 02 ne 

s’applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux : 
a) toute obligation directe ou indirecte de non concurrence dont la durée est indéterminée ou 

dépassent cinq ans. » 
3
 Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p.39: «  La fin du contrat de franchise, contractuelle, lorsqu’un contrat 

de franchise est affecté par un terme extinctif, ce contrat prend fin à l’arrivé de ce terme» 
4
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 272. 

5
 Cass. com. 05 juil. 1994, Pourvoi n°92-17918 ; contrats conc. consom., 1994, n°219, commentaire : L. 

LEVENEURS. 
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ؼ مف تعويض لممتمقي إاّل إذا اثبت تعس دوف أف يكوف مجبرا عمى تقديـ أي مبرر ودوف دفع
عدـ تجديد عقد الفرنشيز دوف أف يكوف ممزما بتبرير ىذا  لتالي يحؽ لممانحوبا .(1)جانبو

 الرفض.
 دية عمى مبدأ غياب حق مطالبة تجديد عقد الفرنشيز المحدد المدة:اقاالستثناءات التع-2

يطبؽ مبدأ غياب حؽ مطالبة عقد الفرنشيز المحدد المدة حالة ما إذا اتفؽ ال 
 األطراؼ عمى تجديده إما صراحة أو ضمنيا

 ل أطراف العقد:التجديد الصريح من قب-أ
مدة مرة أو عدة الديد قابمية تجنص عمى لشرط في العقد، حيث يتـ اليتـ صياغة ىذا ا

عمى المتمقي عند نياية  ف يعرضأف يرد عمى شكؿ تعيد مف المانح بأمرات، كما يمكف 
لكف نظرا  .أو رفضو العقد، التعاقد مف جديد، مع احتفاظ المتمقي بحرية قبوؿ العرض الجديد

اصر عنقيمة ديد العقد بالنسبة لممتمقي والمتمثمة أساسا في إمكانية تناقص لمخاطر تج
د التجديد مصالح المتمقي يمكف إرفاؽ بن حمايةجزء مف ميزتيا التنافسية، فم وفقدىااالمتياز 

عند انتياء العقد األوؿ، مطابقا لمعقود المقترحة عمى  بوجوب أف يكوف العقد المزمع إبرامو
كما أنو مف غير المناسب إلزاـ  .(2)لحظة إبراـ العقد الجديدالمنظميف لمشبكة المتمقيف الجدد 

                             
وشركة  CENTRE DE BEAUTE FAUCIGNY وتتخمص وقائع القضية في عقد فرنشيز يجمع بيف شركة المتمقي 1

% 31، وقد نص العقد عمى خصـ بنسبة 1987ماي  24سنوات ابتداءا مف تاريخ  05لمدة   YVES  ROCHERالمانح، 
عمى األسعار المبينة في القوائـ المرسمة لممتمقيف. وأثناء تنفيذ العقد قامت شركة المانع بتبميغ المتمقيف بخفض الخصـ المتفؽ 

% لمدة محدودة. وعندىا رفضت شركة المتمقي تطبيؽ ىذه الشروط الجديدة فقاـ المانح بتبميغ المتمقي بعدـ 5بة عميو بنس
. وىو ما اعتبره المتمقي تعسفا، مطالبا المانح التعويض عف عدـ التجديد 1992جواف  30تجديد العقد عند انتياء أجمو يـو 

دفعو إلى الطعف أماـ محكمة النقض لكنيا أيدت قضاة االستئناؼ غير أف قضاة الموضوع رفضوا طمب المتمقي، مما 
بعد أن ذّكر قرار االستنزاف بكون عدم تجديد عقد محدد المّدة ال يشكل قطعا التفاقات تجارية، أكد بأنو ال يظير يكون : » وقررت

منيم، تعد غير مبررة تجاريا، وأن المتمقي لم  المساىمة في نشاطات الترقية التي طمبيا المانح من المتمقين، والتي قبميا عدد معتبر
 . أنظر:«يثبت الطابع التعسفي لنشاطات المانح، والنفقات التي فرضيا بغرض تنفيذ العقد

Cass. com., 05 juil. 1994, Op. Cit., 
2
 H. BENSOUSSAN, Op. Cit., p. 201. 
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مثؿ ما ىو شأف األعضاء الجدد، نظرا لقيامو بيذا  المتمقي بدفع مبمغ حؽ دخوؿ الشبكة،
حديث ديد إال إذا تعيد المتمقي بتف لممانح اشتراط عدـ القياـ بالتجااللتزاـ مف قبؿ لكف يمك

مع المعايير السارية المفعوؿ  البيع، أو تقديـ الخدمات مثبل( بما يتبلءـمحؿ نشاطو )نقطة 
 .(1)بتاريخ تجديد العقد، ذلؾ لضماف صورة وسمعة الشبكة

 التجديد الضمني لعقد الفرنشيز: -ب
دد العقد ضمنيا، بإدراج شرط في العقد يقضي يمكف أف يج ،إضافة إلى التجديد االتفاقي

المتفؽ عمييا، ما لـ يعمف أحد الطرفيف رغبتيو في  التعاقدية بعد انقضاء المدةبلقة استمرار الع
ديد ض التجإعبلف رفالة فإف مصير العقد يتحدد إما بوفي ىذه الح .اإلنياء قبؿ تاريخ محدد

 :(2)أو عدـ إعبلنو
يد العقد ما عميو سوى القياـ قرر أحد الطرفيف عدـ تجد اإذ التجديد:حالة إعالن رفض -1

 ار الطرؼ اآلخر بيذا القرار، وينتيي العقد بحموؿ أجمو وال يستحؽ أي طرؼ تعويض.بإخط
ويتوجب عمى طرفي العقد طواؿ فترة اإلخطار احتراـ جميع التزاماتيا التعاقدية لغاية انقضاء 

 .العقد
، وحسب (3)فبسكوت األطراؼ يقع العقد بصفة ضمنية حالة عدم إعالن رفض التجديد:-2

تيـ في نية األطراؼ رغبال يقع التجديد الضمني إاّل إذا تبيف مف  J- M. LELOUPاألستاذ 
مواصمة العبلقة التعاقدية بعد انقضاء العقد األوؿ وبالتالي كؿ سموؾ مخالؼ لذلؾ يمنع مف 

 . (4)وقوع التجديد

                             
1
 J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 337. 

2
 H. BENSOUSSAN, Op. Cit., p. 202 : « Une telle clause est souvent ainsi rédigée : « le présent 

contrat est conclu pour une durée déterminé. Il prend effet à la date de sa signature et se terminera à 

la date à laquelle il sera tacitement reconduit aux mêmes conditions pour une durée identique. La 
partie qui ne souhaite pas reconduire le contrat devra le dénoncer par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception, en respectant un préavis» 
3
 D. BASCHET. Op. Cit., p. 398. 

4
 J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 338. 
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انونية وفي حالة ما إذا تـ تجديد العقد ضمنيا، قد يثير العقد المجدد عدة إشكاالت ق
 وؿ طبيعتو ومدتو ومضمونوح
يثور اإلشكاؿ حوؿ إذا يشكؿ اتفاقا جديدا أو ىو امتداد لمعقد  المجدد: العقد طبيعة -

 .(1)وال يعد مجرد تمديد لمعقد األوؿ اجديد االقضاء الفرنسي عقد ه، وبيذا الصدد يعتبر المنقضي
إذا لـ يحدد العقد مدة التجديد فإف القضاء الفرنسي مستقر عمى  مدة العقد المجدد: -

كوف العقد المجدد ضمنيا، عقد غير محدد المدة، ومف ثمف يتوجب احتراـ األحكاـ المتعمقة 
 .(2)اإلشعار المسبؽ ببانقضاء ىذا العقد، والسيما وجو 

د األوؿ يشمؿ االلتزامات والشروط المتضمنة بموجب العق مضمون العقد المجدد: -
المنقضي باستثناء مدة العقد وكذا التأمينات التعاقدية المصاحبة ليذا العقد، ففي حالة تقديـ 

يد العقد ضمنيا، ، فإف بمجرد تجدكفالة شخصية لحساب المانح بمقتضى العقد األوؿالمتمقي 
 .(3)يتحرر مف ىذا االلتزاـ، مما يستوجب عمى المانح طمب كفالة جديدة

 دية بالنسبة لعقد الفرنشيز غير المحدد المدة عالقات التعاقثانيا: قطع ال
يعد العقد المبـر  ،التعاقدية فرنشيز عمى مدة محددة اللتزاماتيـؽ أطرؼ عقد الإذا لـ يتف 

، غير أف ىذا المبدأ ال يطبؽ (4)لمدة غير محددة، كما يمكف ألي طرؼ إنيائو في أي لحظة
نما مقيد بعدة شروط  :وىي بشكؿ مطمؽ وا 

 :غير المحدد المدة باإلرادة المنفردةمبدأ إمكانية فسخ عقد الفرنشيز  -1
لحظة  ةعقد فرنشيز غير محدد المدة، إنيائو بصورة منفردة وفي أيفي  يمكف ألي طرؼ
ويعتبر ىذا الحؽ في القانوف الفرنسي مف النظاـ  .(5)شعار مسبؽاإلبشرط احتراـ إجراء 

                             
1
  Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 276. 

2
  Id., p. 277. 

3
 D. BASCHET. Op. Cit., p. 399. 

 .288ياسر سيد محمد الحديدي، مرجع سابؽ، ص 4
5
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 277 
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وىو األمر الذي ينتج عنو عدـ إمكانية كؿ طرؼ التنازؿ مسبقا عف ممارسة ىذا  (1)العاـ
 .(2)الحؽ كما يعد باطبل كؿ شرط يقيد ىذا الحؽ

وأكد القضاء الفرنسي، أف مبدأ حؽ اإلنياء االنفرادي لمعقد غير المحدد المدة في أي 
 .(3)د تعسؼ في حد ذاتوعوقت ودوف تقديـ تبريرات ليذا اإلنياء وال ي

د مدة ، فإف عدـ تحدي(4)القانوني في حظر االتفاقات المؤبدة ويجد ىذا المبدأ أساسو
د حؽ القطع ع، وعمى ىذا في(5)اد اتفاقيبعف يحوؿ القوة الممزمة لمعقد الستلمعقد، يمكف أ

 .يدات المؤبدةروريا لحماية المتعاقديف مف التعاالنفرادي لمعقد غير المحدد المدة يعد طريقا ض
 :الفرنشيز غير محدد المدة ي الفسخ االنفرادي لعقدف القيود الواردة عمى مبدأ الحق-2

نما ترد عميو بعض القيود  ،امطمق اإف حؽ الفسخ االنفرادي لعقد الفرنشيز ال يعد حق  وا 
وضرورة انتظار تحقيؽ االستثمارات التي  ،أوجدىا القضاء، كاحتراـ اإلشعار المسبؽ مف جية

 :جية أخرىالعقد مف  يتطمبيا
 :شعار المسبق بإنياء العقدشرط اإل - أ

غير  يف احترامو لقطع عبلقة الفرنشيزيعد الشرط األوؿ الذي يتوجب عمى الطرف
االنفرادي في أية وذلؾ بغرض الحد مف التعسؼ في ممارسة حؽ اإلنياء  ،المحددة المدة

                             
1
  Conseil constitutionnelle français, décision n°99-419 du 9 nov. 1999, JORF 16 nov. 1999, p. 16962 :  

« Considérant que si le contrat est la loi commune des parties,  la liberté qui découle de l’article 04 de 

la déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789,  justifie qu’un contrat de droit privé à 

durée indéterminée puisse être rompu  unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, 
l’information du contractant du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel 
résultant des conditions de rupture, devant toute fouie être garanties. » Cité par : Ph. LETOURNEAU, 
Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 277 
2
 Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p. 85. 

3
  Cass. com. 25 avril 2001, D. 2001, p. 3237, note D. MAZEREAUD : « La cour de cassation affirme 

que le franchiseur comme le concédant peut résilier unilatéralement le contrat conclu sans durée 

sans donner les motifs de sa décision de rupture. Elle est allée même à affirmer que le fait de donnée 

des motifs fallacieux ou non sérieux de rupture d’un contrat de franchise ou de concession à durée 
indéterminée ne constitue pas un abus en soi. » Cité par : Ph. LETOURNEAU, Les contrats de 

franchisage, Op. Cit., p. 277 
4
  Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit.,  p. 277 

5
  « Esclavage conventionnel » 
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بلقات التعاقدية في أي وقت يمكف عقود غير المحددة المدة، وذلؾ أف إمكانية قطع العلحظة لم
أف يؤدي إلى اإلساءة لموضعية االقتصادية لطرفي عقد الفرنشيز، وخصوصا بالنسبة لممتمقي 

مف القانوف  (L.442-6,I,5)، وتنص عميو المادة (1)لممانحالذي ىو في وضعية تبعة اقتصادية 
أجؿ اإلشعار المسبؽ لممتعاقد مف أجؿ تحضير  يخضع تقدير مدى كفاية( 2)التجاري الفرنسي.

خر بالنسبة اطو التجاري )مثؿ البحث عف مانح آو إلنياء العبلقة التجارية وترتيب أمور نشسنف
الموضوع،  قاضيتمقي أخر بالنسبة لممانح(، لتقدير بحث عف مالو  لممتمقي أو تغيير النشاط،
بو وفؽ العادات  ؿوما ىو معمو  عقد،ارات عديدة منيا مدة الاعتب اعتمادا في ذلؾ عمى

وكذلؾ حجـ  التجارية المرتبطة بكؿ نشاط اقتصادي أو ما ىو محدد وفؽ االتفاقات المينية،
 االستثمارات المحققة .
المادة تطبيؽ مبدأ اإلشعار المسبؽ في حالة ارتكاب أحد األطراؼ خطأ استبعدت 

أي حالة  ؛وكذلؾ في حالة القوة القاىرة مثؿ امتناعو عف تنفيذ التزاماتو التعاقدية، اجسيم
 .(3)ؼاحصوؿ حادث غير متوقع عند إبراـ العقد وال يمكف دفعو وخارج عف األطر 

 :االستثمارات التي يتطمباىا العقدضرورة تحقيق  - ب
زيادة عمى ضرورة اإلشعار المسبؽ، يتوجب عمى المانح الذي يرغب في قطع عبلقة 

غير المحددة المدة، انتظار تمكف المتمقي مف تحقيؽ عوائد االستثمارات التي أنفقيا  الفرنشيز
مف  إنياء العقد دوف أف يتمكف المتمقيبممانح يذ العقد ألنو مف غير العدؿ السماح لبموجب تنف

                             
2

 Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p. 89 
2

 L’Article (L. 442-6,I,5) du code de commerce français dispose :« …Engage la responsabilité  de son  

auteur et l’oblige à  réparer le préjudice causé le fait, par  tout producteur, commerçant, industriel, 
ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une 

relation commercial établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée  de la relation commerciale 

et respectant la durée minimale de préavis  déterminée, en référence aux usages du commerce, par 
des accords interprofessionnels… » 
3
 L’Article (L. 442-6, I, 5) du code de commerce français dispose : « …. Les dispositions qui précèdent 

ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de 

ses obligations ou en cas de force majeurs. » 
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 وغالبا ما تتمثؿ في مبمغ معتبر مف األمواؿ. ثمار استثماره، جني
نح أف ينتظر تحقيؽ المتمقي عوائد استثماراتو، غير أنو لذا يمـز القضاء الفرنسي الما 

وتمؾ التي أنجزىا عمى أمر مف  يميز بيف االستثمارات التي أنجزىا المتمقي مف تمقاء نفسو،
 .(1)ىذه األخيرة فقط تحقؽ المانح بانتظار يمـز المانح، حيث

إما بالفسخ سبب عدـ التنفيذ، ، إضافة لؤلسباب العادية يمكف أف ينقضي عقد الفرنشيز
 عتبار الشخصي المميزة ليذا العقد.ألسباب مرتبطة بخاصية االأو 

 أوال: انقضاء عقد الفرنشيز بطريق الفسخ لعدم التنفيذ
 حتي تمنواللمقواعد العامة التي تحكـ العقود،  قد الفرنشيز كغيره مف العقودع يخضع

 دـ تنفيذ الطرؼ األخر اللتزاماتو.العقد بسبب ع ألي طرؼ مف العقد المطالبة بفسخ
 يفسخ عقد الفرنشيز إما بخطأ المانح أو بخطأ المتمقي:: أسباب فسخ عقد الفرنشيز-1

ع المانح عف تنفيذ التزاماتو يسمح لممتمقي المطالبة امتن إذا الفسخ بسبب خطأ المانح: -أ
 :وذلؾ كمايمي بالفسخ

الذي لـ تخمؼ المانح عف تقديـ المساعدة التقنية، غير أف القضاء الفرنسي قرر أف المتمقي  -
 امتناع المانح مف تقديـ المساعدة.، ال يحؽ لو التسبب بيطمب مساعدة ونصائح مانحو

ف تعد العبلمة التجارية ذات شيرة ركف مف أركا ؛غياب العبلمة التجارية أو عدـ شيرتيا-
يا يؤدي إلى البطبلف وعدـ شيرت ؤدي إلى بطبلف العقد لتخمؼ المحؿ،العقد ومف ثـ تخمفيا ي

غياب العبلمة التجارية والشيرة بعد مضي فترة مف ير أف في حالة الفسخ لغ لتخمؼ السبب.

                             
1
  Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p. 94. 
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التعاقد وذلؾ إما لعدـ بذؿ المانح مجيود إشياري لتطوير العبلمة، أو عدـ رفع المانح دعوى 
 لدى الجية المختصة. تجديدىا عدـع عنيا أو لمدفا
منافسة المتمقي مف قبؿ شركة يحوز المانح أغمبية شرط الحصرية الممنوح لممانح، أو مخالفة -

 رأسماليا.
أو التأخر عف تمويف أو عدـ جودة  ؼتخمؼ المانح عف توريد المتمقي سواء بالتوق-

 المنتوجات.
ديف، بما أف العقد شريعة المتعاق ؛خطار المتمقيالمانح دوف افرادي لمعقد مف قبؿ التعديؿ االن-

 (1).نفرادي دوف موافقة المتمقيبنود العقد بشكؿ افإنو ال يمكف لممانح تعديؿ 
يحؽ لممانح المطالبة بفسخ عقد الفرنشيز بسبب خطأ المتمقي  الفسخ سبب خطأ المتمقي: -ب

 :وذلؾ في الحاالت التالية في تنفيذ التزاماتو
تخمؼ المتمقي عف تسديد مبالغ اإلتاوات الدورية، أو إخفاء المتمقي جزاء مف وعاء رقـ  -

 األعماؿ التي يحسب عمى أساسو األتاوى.
 ف الحصري: كذلؾ عدـ شراء الكميات الدنيا المتفؽ عمييا.يمخالفة شرط التمو  -
 مخالفة االلتزاـ بعدـ المنافسة أثناء فترة التعاقد.-
التكويف البلـز مف أجؿ  وعدـ متابعة ،ير النشاط المعتمدة مف قبؿ المانحمعايعدـ احتراـ -

 التحكـ في المعرفة الفنية.
 إفشاء المعمومات السرية لممعرفة الفنية لمغير.-

                             
 ويكوف ذلؾ في الحاالت التالية:  1
 .تغيير العبلمة التجارية المتفؽ عمييا وقد تـ إبراـ العقد -
 (.تعديؿ الشروط المالية لمعقد )حؽ الدخوؿ أو االتاوات -
  .األشعار المسبؽ المتفؽ عميوتعديؿ أسعار المنتوجات دوف احتراـ  -
 تخمي عف النظاـ الفرنشيز المعتمد، أو تعديؿ النظاـ دوف إجراء تجارب. -
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 سمعة المانح والشبكة.لاإلساءة -
 طرق فسخ عقد الفرنشيز:-2

يمكف فسخ العقود مف القانوف المدني الجزائري عمى أنو  120و 119ف تاتنص الماد
 .في العقد شرط فاسخبوجود  اتفاقياإما قضائيا عف طريؽ دعوى الفسخ أو 

 :الفسخ القضائي لعقد الفرنشيز - أ
يمكف لمطرؼ المتضرر مف عدـ تنفيذ الطرؼ األخر اللتزاماتو التعاقدية أف يمجأ لمقضاء 

 مف القانوف المدني الجزائري وأف يثبت تخمؼ المديف 119مف أجؿ فسخ العقد، طبقا لممادة 
كما يجوز االتفاؽ عمى أف يعتبر  .ذلؾ اعذراه لمقياـ بذلؾ قبؿ عف تنفيذ التزاماتو، لكف يستمـز

يعفى الدائف المطالب بالفسخ  ، كماآخرالمديف معذًرا بحموؿ األجؿ دوف الحاجة ألي إجراء 
، أو إذا تزاـ أو أصبح غير مجد بفعؿ المديفر تنفيذ االلعذار في حالة ما إذا تعذمف اجراء اال

 أنو ال ينوي تنفيذ االلتزاـ. صرح المديف كتابة
وعمى الطرؼ الذي يدعي تخمؼ الطرؼ األخر في تنفيذ التزاماتو المترتبة بموجب عقد  

قد توجب تحرير العييؿ ىذه الميمة عمى طرفي العقد، يالفرنشيز أف يقدـ دليؿ عمى ذلؾ، ولتس
 اإلثبات عمى عدـ تنفيذ االلتزاـ:بالشكؿ الذي يسمح إقامة 

؛ والذي يمـز المتمقي بتحقيؽ (1) دوديةمكنو إدراج شرط المر فمف جانب المانح ي   
وتعد ىذه الشروط واجبة التحقيؽ حتى ولو  أعماؿ محدد أو شغؿ جزء محدد مف السوؽ، رقـ

 دـ تنفيذ المتمقي اللتزامو.وبمجرد تخمفيا يشكؿ إثباتا بع .(2)كانت مكمفة
طريؽ عف  كتابة سواءكما يمكف إثبات عدـ تنفيذ المتمقي اللتزاماتو، بتوثيؽ أخطاءه  
قضائي، أو بتقارير زيارات مندوبي المانح لمؤسسة المتمقي التي تقرر عدـ احترامو  محضر

ينتج عف دعوى الفسخ، إما مواصمة العقد أو . و لمعايير نظاـ الفرنشيز المعد مف قبؿ المانح

                             
1
  « Clause de performance. » 

2
  J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 330. 
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 فسخو والتعويض في كمتا الحالتيف:
ينطؽ بو تمقائيا، وأف يمنح ميمة لممديف،  أالفيمكف لمقاضي الذي ينظر في دعوى الفسخ 

مراعاة أو إذا تبيف أف األخطاء المرتكبة مف قبمو ال تبرر الفسخ، وذلؾ مع  ،حسب الظروؼ
 الدائف في التعويض. حؽ

فإنو  ،عميو ة األخطاء المرتكبة مف قبؿ المدعىتناع القاضي بجسامأما في حالة اق 
يمكف لممدعى عميو تقديـ طمبات مقابمة مثؿ فسخ لمعقد  وأن يحكـ بالفسخ مع التعويض، غير

بسبب خطأ المدعي مع المطالبة بالتعويض، ىذا ما يفسر بعض األحكاـ القضائية التي تحكـ 
 .(1)فبسبب خطأ كبل المتعاقدي بفسخ عقد الفرنشيز

 الفسخ االتفاقي لعقد الفرنشيز: - ب
استبعاد المجوء إلى القضاء وتقرير  ،ئريمف القانوف المدني الجزا 120تجيز المادة   

 ينص عمى ذلؾ. وذلؾ بإدراج شرط في العقد .فسخ العقد بمجرد تحقيؽ الشروط المتفؽ عمييا
 تعمقة باالعتبار الشخصي لممتعاقدينثانيا: انقضاء عقد الفرنشيز ألسباب م

عقود االعتبار الشخصي، مما يعني انقضاء العبلقة التعاقدية عقد الفرنشيز مف   
 و.ا بفقداف أحد أطرافيا أو تغير صفتإم

وذلؾ سواء عف طريؽ نياية  انقضاء عقد الفرنشيز بسبب فقدان أحد أطرافو: -1
 والتنازؿ عف العقد. حد المتقاعديفالشخصية القانونية، أو بانسحاب أ

إذا تعمؽ األمر بشخص  ةوذلؾ سواء بالوفا نياية الشخصية القانونية لممتعاقد: - أ
 .ي أو االنقضاء حالة الشخص المعنويعطبي

 :وفاة المتعاقد الشخص الطبيعي -
مف  108فبل تطبؽ أحكاـ المادة  بما أف الفرنشيز مف عقود االعتبار الشخصي، 

                             
1
  J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 331. 
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ألف شخصية  .تي تقضي بانصراؼ العقد لطرفيو وخمفيما العاـالقانوف المدني لجزائري، ال
إف وفاة أحد األطراؼ تؤدي إلى اعتبار في العقد، فمحؿ األطراؼ وخاصة المتمقي يعد 

 الفرنشيز وال ينتقؿ العقد لمورثة إاّل بموافقة الطرؼ اآلخر.  قدانقضاء ع
 :انقضاء المتعاقد الشخص المعنوي -

نياية الشخصية المعنوية ألحد األطراؼ يمكف أف تؤدي إلى انقضاء عقد الفرنشيز، 
االنقضاء قبؿ حموؿ األجؿ  ،كانقضاء مدة الشركة ؛وتنقضي الشركات التجارية، لعدة أسباب

نو ألىميتو أو إفبلسو، وىبلؾ رأسماؿ الشركة، أو األطراؼ، أو وفاة أحد الشركاء أو فقداباتفاؽ 
اندماجيا في شركة أخرى، وتعد حالة االندماج ىي األكثر تكررا مف الناحية إفبلسيا، أو 

 .(1)العممية
واالندماج ىو ضـ شركتيف أو أكثر في شركة واحدة وتتكوف منيما وحدة اقتصادية، 

 .وزواؿ الشركتيف القائمتيف أو أحداىما عمى األقؿ، ونميز بيف نوعيف مف االندماج
 :االندماج بطريق الضم -

ضي الشركة أحدىما إلى أخرى فتنقوبمقتضاه يتـ االتفاؽ بيف شركتيف أو أكثر أف تنظـ 
التقاضي وال يحؽ  يفة وتنتقؿ أصوليا إلى الشركة الدامجة، ويكوف ليا وحدىا الحؽ المندمج

 :(2)وىنا نكوف أماـ فرضييف المندمجةف الشركة و يليا التحمؿ مف د
)المانح أو المتمقي( ىي الشركة  العقد أف تكوف شركة أحد طرفي الفرض األول:

ؤثر عمى وجود الشخصية القانونية لمطرؼ وال تتأثر العبلقات وىذه الحالة ال ت .الدامجة
رؼ اآلخر في االعتراض عمى االندماج حالة . وتنحصر سمطة الطالناشئة عف عقد الفرنشيز

 ،ندماج ييدد مصالحومج باعتباره دائف وأف ىذا االاكونو مؤديا إلى إعسار الطرؼ الد

                             
 .354 .الجيبللي، مرجع سابؽ، ص ؼيوس 1
 .278 .مرجع سابؽ، صالحديدي، سيد ياسر  2
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 .(1)ؼ الدامج بالتعويضيي العقد مع مطالبة الطر أف ينويستطيع في ىذه الحالة 
المانح أو المتمقي( ىي الشركة )ي العقد فأف تكوف شركة أحد طر  الفرض الثاني:

ويترتب عف اندماجيا انقضاؤىا وزواؿ شخصيتيا القانونية مما يؤدي إلى انقضاء  ،المندمجة
إذا  . إالف زواؿ الشخصية القانونيةب فقداف االعتبار الشخصي الناتج عز بسبعقد الفرنشي

 لتعاقدية مع الشركة الجديدة.وافؽ الطرؼ اآلخر االستمرار في العبلقة ا
 :االندماج بطريق المزج -

 .تكويف شركة جديدة تقوـ عمى أنقاضيالوبمقتضاه يتـ حؿ شركتاف قائمتاف أو أكثر 
واألصؿ ىو أال تنقضي العقود المبرمة مف قبؿ ىاتيف الشركتيف وذلؾ بانتقاؿ جميع الحقوؽ 
وااللتزامات لمشركة الجديدة. غير أف ىذا الوضع يؤدي إلى انقضاء عقد الفرنشيز لفقداف 

ويحؽ لو التمسؾ بإلغاء العقد  االعتبار الشخصي وزواؿ الشخصية القانونية لمطرؼ المندمج
 .(2)عف ىذا الحؽ واالستمرار مع الشركة الجديدة أو التنازؿ

وتجدر اإلشارة إلى أف اندماج شركة المانح أو المتمقي ال يؤدي إلى انقضاء العقد بأثر 
نما يتـ الغاؤه مف تاريخ عممية االندماج.   رجعي، وا 

 :عن العقد التنازل - ب
أحد أطرافو بأف  عقد الفرنشيز انقضاء الشخصية القانونية، يمكف أف يفقدإضافة إلى 
عمى االعتبار الشخصي  لطبيعة عقد الفرنشيز القائـ ؼويعتبر التنازؿ مخال يتنازؿ عف العقد؛
في تكرار نظاـ الفرنشيز، كما أف  مانح يختار المتمقي بالنظر لكفاءتوفال ،لكبل الطرفييف

ي ففاالعتبار الشخصي  .(3)المتمقي يختار المانح بالنظر إلى سمعة شبكتو وقيمة معرفتو الفنية
 .(4)عقد الفرنشيز يتمتع بالطابع الثنائي

                             
1

  Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p. 220. 
 .279 .ع سابؽ، صجالحديدي، مر سيد ياسر  2

3
 Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p. 224 

4 
« Le caractère bilatéral de l’instituts personae » 
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أف يعطي  )المتمقي أو المانح( الفرنشيز البد عمى أف المتنازؿوحتى ال ينقضي عقد  
ال  و،العبلقة التعاقدية مع المتنازؿ ل يفي االستمرار فموافقتو عمى عممية التنازؿ والقبوؿ  وا 

 .(1) فسخ العقد
كأف يرد في العقد شرط  .العقد إدراج عدة شروط تنظـ عممية التنازؿ ؼاكما يمكف ألطر  

 صريح يسمح لممانح التنازؿ عف العقد، وفي ىذه الحالة ال يحؽ لممتمقيف المطالبة بفسخ العقد. 
ميثاؽ األولوية" وىو الوعد الذي بمقتضاه يمتـز "ػباإلضافة إلى إدراج شرط يدعى ب

مشروعو أف يقترح ىذا البيع أوال عمى المانح الذي ال يكوف  المتمقي في حالة رغبتو في بيع
الشراء ويمكف أف يقترح بحؽ شفعة الذي يخوؿ المانح حؽ تممؾ مشروع المتمقي حتى بممـز 

، وفي حالة عدـ احتراـ المتمقي ليذا االلتزاـ جاز لممانح (2)وعد ببيعو لمغير ولو قاـ ببيعو أو
بالتعويض باإلضافة إلى تحميؿ المسؤولية التقصيرية لمغير فسخ العقد ومطالبة المتمقي 

لممانح  و بشرط ميثاؽ األولوية، كما يمكفالذي اكتسب المشروع التجاري رغـ عمم لو المتنازؿ
كاف عمى  إذا ثبت  أف الغير المتنازؿ لو المطالبة بإبطاؿ عقد التنازؿ لمغير، وأف يحمؿ محمو

 ولوية.ف العقد عمى ميثاؽ األيعمـ بتضم
 فرنشيز بسبب تغير صفة أحد أطرافو:انقضاء عقد ال -2
في عقد الفرنشيز، يمتد ليرتب انقضاء العقد في حالة  االعتبار الشخصي لؤلطراؼ فإ

 افتقاد أحد أطرافو لصفة جوىرية سواء كاف شخص طبيعيا أو معنويا:
 وبالتالي ،يمكف تنفيذ العقد سوى مف الطرؼ الذي ابـر العقد ال فقدان األىمية: - أ

 .إلى انقضاء العقد الستحالة تنفيذهفقداف أحد األطراؼ أىميتو يؤدي 
دليؿ  وفسخ العقد كون مبمتمقي طفي حالة إفبلس المانح يمكف لم اإلفالس: - ب

                             
1
  C. STERLIN, Op. Cit., p. 56. 

2
 J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 273. 
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متمقي دليؿ عمى عدـ تحكمو الجيد في إفبلس ال، كما أف (1)نجاح نظاـ الفرنشيزعدـ عمى 
ساءتو لسمعة الشبكة مما يمنح الحؽ لفرنشيزنظاـ ا  (.2)ممانح المطالبة بالفسخل وا 

فرنشيز كونو يستبدؿ الطرؼ نظاـ اإلفبلس يحوؿ دوف الطابع الشخصي لعقد الكما أف 
 يسة.لتفماوكيؿ ب المفمس
عقد فرنشيز يمكف في لشركة طرؼ إف فقداف صفة أساسية  تعديل صفة الشركة: -ج

، مثؿ تغيير شكؿ الشركة مف شركة تضامف إلى شركة مساىمة أو (3)أف يؤدي إلى إنياء العقد
 .الشركةبشكؿ  ةنات المرتبطاضمدودة مما يؤدي إلى فقداف بعض الشركة ذات مسؤولية مح

ظـ عقود الفرنشيز عمى شرط تتضمف مع لييئة المسيرة لمشركة:ار أشخاص يتغي -د
عقد المشركة يؤدي إلى انقضاء خاص الييئة المسيرة لشينص عمى أف كؿ تغيير يطرأ عؿ أ

 .(4)إذا تـ الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف الطرؼ اآلخرما بقوة القانوف، إاّل في حالة 

ال يؤدي إلى تحرر أطرافو مف كؿ االلتزامات القانونية، بؿ  إف انقضاء عقد الفرنشيز
، سواء عمى عاتؽ المانح )الفرع تعاقدية ديؤدي االنقضاء إلى نشأة التزامات أخرى ما بع

 .الثاني( أو المتمقي )الفرع األوؿ(

                             
1
 J- M. LELOUP. Op. Cit., p. 297.  

2
 H. BENSOUSSAN, Op. Cit., p. 218 

3 Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p.  142 . 
4  

Id., p.  147 . 
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تيدؼ ىذه االلتزامات إلى التخفيؼ مف األضرار التي تمحؽ بالمتمقي عند نياية عقد 
الفرنشيز وتتمثؿ في االلتزاـ بالتعويض عف العمبلء، وااللتزاـ باستعادة مخزوف المنتوجات غير 

 المباعة الباقية لدى المتمقي.
 عن العمالءالمتمقي بتعويض المانح التزام أوال: 

ظؿ القانوف الفرنسي بحؽ التعويض عف العمبلء فإف  المتمقي فيفي حيف ال يتمتع 
بعض الدوؿ مثؿ القانوف األلماني والنمساوي المذاف يعترفاف  تشريعات األمر عكس ذلؾ في

بحؽ المتمقي في التعويض عف العمبلء عند نياية عقد الفرنشيز. إذ يقرر القانوف األلماني 
 :(1) التالييفلممتمقي ىذا الحؽ، شرط تحقؽ الشرطيف 

االندماج الكامؿ لممتمقي في شبكة المانح بحيث ال تكوف عبلقتو بالمانح مجرد عبلقة    -1
 مشتري ببائع.

وجوب أف يفقد المتمقي عند نياية العقد جميع عمبلئو الذيف يتحولوف لفائدة المانح، وأف  -2
 يقوـ المانح باستغبلؿ ىؤالء العمبلء بعد نياية العقد.

مساوي يمنح لممتمقي حؽ التعويض عف خسارة العمبلء بسبب نياية أما القانوف الن
 :(2) العقد، وذلؾ بتوافر الشرطيف التالييف

 االندماج التاـ لممتمقي في شبكة المانح.  -1
 .(3) مساىمة المتمقي بشكؿ جوىري في رفع رقـ أعماؿ المانح  -2

 

                             
1 
  Y. ALSURAIHY, Op. Cit ,.p.379. 

2 
 Ibid. 

3  YVESفي قضية  1991أفريؿ  10ولقد أكدت المحكمة العميا النمساوية ىذا في القرار الصادر عنيا بتاريخ   

ROCHER. 
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 ثانيا: االلتزام باستعادة مخزون السمع غير المباعة
خزونا مف المنتوجات لـ يتـ بيعيا بعد، لدى المتمقي في عقد الفرنشيز مإذ قد يبقى 

. (1)فالمانح ممـز بشراء ىذا المخزوف، بسبب عدـ قدرة المتمقي عمى بيعيا بعد انقضاء العقد
(2)وغالبا ما ينص عقد الفرنشيز عمى إجراءات استعادة المخزوف مف قبؿ المانح

. 

وفي حالة ما إذا أغفؿ العقد مثؿ ىذا البند؛ والذي يبيف كيفية استعادة المخزوف مف 
الفرنسي والنمساوي  فبينما القضاء ؛(3)اتجاىيفقبؿ المانح أو طرؽ تصريفو، نبلحظ أف ىنالؾ 

استعادة المخزوف الباقي لدى المتمقي إال إذا تبيف أف فسخ العقد كاف بسبب بال يمزماف المانح 
لمانح. نجد أف القضاء األلماني والبمجيكي بناءا عمى مبدأ حسف النية في تنفيذ العقد خطأ ا

والنزاىة، يمزماف المانح في عقود الفرنشيز مساعدة المتمقي في تصريؼ المنتوجات التي بقيت 
 (4) في حيازتو عند نياية العقد وذلؾ سواء بالمساىمة في تصريفيا أو بإعادة شراءىا.

يمتـز المتمقي في المرحمة التي تمي انقضاء عقد الفرنشيز بنوعيف مف االلتزامات؛ 
اظ االلتزاـ باالمتناع عف مواصمة استعماؿ عناصر العقد والتزامات يتضمنيا العقد بغرض حف

 .المانح عمى مصالحو االقتصادية
 

                             
1 
 Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p.375. 

في األيام التي تمي نياية العقد يبمغ المتمقي المانح جردا بمنتوجات المخزون التي بحيازتو من » ويرد عمى مثؿ ىذا النحو:   2
أسعار السوق إذا كانت أقل، يبمغ أسعار إعادة بيعيا ويكون المانح مخيرا بإعادة شراء كل أو بعض المخزون باألسعار األولية أو 

قرار إعادة شراء المخزون بشكل كتابي في األيام التي تمي، تسمم قائمة جرد المخزون، وفي حالة عدم اتفاق األطراف عمى أسعار 
لكن في  إعادة البيع فإنيا تحدد من قبل خبير مستقل، وفي حالة ما إذا قرر المانح عدم إعادة شراء المخزون يمكن لممتمقي بيعو

 أنظر: «شروط عادية، وبدون خصوم مفرطة.
Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p.  283. 
3 
 Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p.384. 

4 
  Ibid. 
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 االمتناع عن مواصمة استعمال عناصر العقدااللتزام بأوال: 
إف انتيػاء عقػػد الفرنشػػيز يرتػػب امتنػػاع المتمقػي عػػف اسػػتعماؿ عناصػػر نظػػاـ الفرنشػػيز 

فيمتنػػع عػػف اسػػتعماؿ العبلمػػة التجاريػػة الخاصػػة  ي كػػاف قػػد وضػػعيا المػػانح تحػػت تصػػرفو،التػػ
بالمانح والشارات المميزة الجاذبة لمزبائف، وكػذلؾ حقػوؽ الممكيػة الفكريػة والمعرفػة الفنيػة، ويقػوـ 

 بإرجاع جميع المعدات واآلالت لممانح.
 استعمال الشارات المميزة لمشبكة االمتناع عن -1

الشارات المميزة لجذب الزبائف الخاصة بانقضاء العقد يفقد المتمقي حقو في استعماؿ 
االسـ التجاري، العبلمة التجارية، والشعار، وكذا اسـ الموقع عمى شبكة  ؛بالمانح والمتمثمة في

 ، جاز لممانحااللتزاـ، وفي حالة ما إذا خالؼ المتمقي ىذا (1) كافاألنترنيت، وذلؾ بأي شكؿ 
 :وفقا ليذه األسس متابعتو

 المنافسة غير المشروعة: المتابعة عمى أساس-أ
يعتبر مواصمة المتمقي في استعماؿ الشارات المميزة الخاصة بالمانح، ممارسة 

 02-04مف القانوف  27إذ تنص المادة  ،(2)المشروعةتوصؼ مف ضمف المنافسة غير 

تعتبر ممارسات تجارية غير  »المتعمؽ بالقواعد العامة المطبقة عمى الممارسات التجارية عمى: 
نزيية تقميد العالمات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقميد منتوجاتو أو خدماتو أو اإلشيار الذي يقوم 

 «بو، قصد اكتساب زبائن ىذا العون إليو بزرع شكوك وأوىام في ذىن المستيمك.
وجاز لممانح المطالبة بالتعويض عف الضرر الذي لحقو عف استعماؿ تمؾ العبلمات 

 .(3)مبلييف دج 05ألؼ و 50كـ عمى المتمقي بغرامة مالية تتراوح بيف المميزة. كما يح
 

                             
 .298 .ع سابؽ، صجالحديدي، مر سيد ياسر   1

2 
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p.  283. 

 .المتعمؽ بالقواعد العامة المطبقة عمى الممارسات التجارية 02-04القانوف مف  38المادة    3
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 المتابعة عمى أساس جريمة التقميد-ب
بعد نياية العقد،  ارات المميزة لممانح عمى منتوجاتواستعماؿ الشاستمر المتمقي في  إذا

وى التقميد ألحكاـ األمر ػدع وتخضػع التقميػد. ةػمػاس جريػى أسػة عمػي لممتابعػرض المتمقػيتع
التي تسمح لممانح الطمب مف القاضي منو و  34تنص المادة المتعمؽ بالعبلمات. و  03-06

التقميد مف قبؿ خبير. وقد يتعرض  ار أمر عمى ذيؿ عريضة لمقياـ بضبطاصد االستعجالي
ة وغرامة مالية مف مميونيف وخمس مئ (02)أشير إلى سنتيف  06المتمقي لعقوبة الحبس مف 

 مبلييف دج. عشرة ألؼ إلى
 استعمال المعرفة الفنية االمتناع عن-2

الفرنشيز، لذا يتعيف عمى المتمقي  ية مف أىـ العناصر المكونة لعقدالمعرفة الفن تعد
االمتناع عف استعماليا بمجرد انقضاء العقد، سواء كاف ذلؾ في نشاط مماثؿ أو في نشاط 

 تمؼ عف موضوع الفرنشيز.مخ
كما أف عمى المتمقي ارجاع إلى المانح جميع الوسائط المادية المتضمنة شرح لممعرفة 

ؿ الوثائؽ والمراجع والرسوـ التخطيطية ودليؿ استخداـ التي ك؛ أي (1) استغبللياالفنية وكيفية 
 وضعيا المانح تحت تصرفو.

المعرفة الفنية بعد انقضاء العقد، ب في حالة مواصمة المتمقي في استعماؿ تر ويت
بوقؼ استغبلؿ  إمكانية متابعتو مف قبؿ المانح عمى أساس المنافسة غير المشروعة لممطالبة

 02-04مف القانوف  27المعرفة الفنية والتعويض عف األضرار البلحقة بو. إذ تنص المادة 
يعد ممارسات تجارية غير  » المتعمؽ بالقواعد العامة المطبقة عمى الممارسات التجارية عمى:
 «نزيية استغالل ميارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبيا...

 

                             
1 
 Y. ALSURAIHY, Op. Cit., p.322. 
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 تزام برد المعدات واآلالت لممانحاالل-3
باإلضافة إلى العبلمة التجارية والمعرفة الفنية، يضع المانح تحت تصرؼ المتمقي 

شيز مثؿ برامج اإلعبلـ اآللي، بعض المعدات واآلالت المساعدة عمى تكرار مفيوـ الفرن
العقد عمى المتمقي إعادتيا لممانح وبانتياء   .(1) العاريةومعدات التخزيف واإلشيار عمى سبيؿ 

مف القانوف المدني الجزائري التي تمـز المستعير )المتمقي( أف  545وذلؾ تطبيقا لنص المادة 
 عند انتياء العارية، بعينو أو بقيمتو. يرد الشيء محؿ العارية لممعير)المانح(

ذا امتنع المتمقي عف رد اآلالت لممانح، جاز لو رفع دعوى مسؤولية مدنية ضد  وا 
المتمقي لممطالبة بالتعويض عف الضرر الناجـ عف ذلؾ. كما يمكف لممانح متابعة المتمقي 

 .(1)عمى أساس جريمة خيانة األمانة
 شروط التعاقديةثانيا: االلتزامات الناشئة عن ال

يعمد المانح في غالب عقود الفرنشيز بغرض بحماية مصمح شبكتو الى تظميف العقد 
 :العديد مف الشروط

 االلتزام بشرط عدم المنافسة بعد انقضاء العقد-1
. (2)فترة ما بعد انقضاء العقد فياج شرط عدـ منافسة المتمقي لو يحؽ لممانح ادر 

عدـ المنافسة بعد انقضاء العقد الحاؽ ضررا بالمانح. مما يترتب عف اخبلؿ المتمقي بشرط و 
 :وذلؾ وفقا لما يمي يدفعو الى المطالبة بتنفيذ ىذا الشرط

                             
1 
 Id., p.321. 

 03أشير إلى  03مف قانوف العقوبات الجزائري، ويتعرض المتمقي لعقوبة الحبس مف  376حسب نص المادة وذلؾ  1
 ألؼ دج. عشريفإلى  خمس مئةسنوات وبغرامة مف 

ن يكون ضروريا لحماية : أوحتى يكون ىذا الشرط صحيحا وال يكون مقيدا لممنافسة الحرة ال بد ان تتوفر فيو بعض العناصر 2
ان يكون محددا من حيث  ان يذكر ىذا الشرط صراحة في العقد، بألفاظ صريحة ال تدع مجال لمشك في تفسير فحواه؛ انح؛مصالح الم

، ان يكون بمقابل ان يكوم متناسبا مع المصالح المشروعة لممانح؛ ان يكون محددا بنشاط موضوع عقد الفرنشيز؛ الزمان او المكان؛
 أنظر: لي عن االلتزام بيذا الشرط.فيحق لممتمقي الحصول عمى مقابل ما

 
 Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p.  286. 
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يمكف لممانح الحصوؿ عمى التنفيذ الجبري لشرط عدـ المنافسة  المطالبة بالتنفيذ العيني:-أ
 .لمشروعة الممارسة مف قبؿ المتمقيووضع حد لممنافسة غير ا

يمكف ايضا لممانح المطالبة بالتعويض عف االضرار  بة بالتعويض عن الضرر:المطال-ب
البلحقة بو. وذلؾ اما استنادا عمى دعوى المسؤولية العقدية، او عمى دعوى المنافسة غير 

 المشروعة.
 االلتزام بعدم االنضمام الى مؤسسة منافسة-2 

االنضماـ ألية شركة أو يدرج المانح في كثير مف الحاالت شرط يمنع المتمقي مف 
ير مباشر المساىمة في منافسة شبكة منافسة. وبصفة عامة يمنع المتمقي بشكؿ مباشر أو غ

 .(1)نحاالم
وييدؼ ىذا الشرط الى ضماف الحفاظ عمى المعرفة الفنية لممانح وعدـ انتقاليا الى 

المانح في صياغة تـر الشبكات المنافسة. وعمى غرار شرط االلتزاـ بعدـ المنافسة فبل بد اف يح
 :التالية ألمورىذا الشرط ا

 اف يكوف ضروريا لحماية المصالح المشروعة لممانح؛-
 اف يكوف مقيدا مف حيث الزماف والمكاف؛-
 .اف يكوف متناسبا مع مصالح المانح-

وفي حالة مخالفة المتمقي ليذا الشرط تترتب عميو مسؤولية عقدية، وجاز لممانح 
 .المطالبة بالتعويض

 

                             
يتعيد المتمقي صراحة بعدم االنضمام أو االشتراك أو المساىمة بأي شكل كان ألي شبكة » ويصاغ ىذا الشرط مثؿ االتي:   1

مؤسسة منافسة لمماح. إن ىذا المنع يمتد لمدة سنة بعد انقضاء العقد، ويشمل  منافسة لممانح، وبصفة عامة االرتباط بأي مجمع أو
 أنظر: «اإلقميم الممنوح حصريا لممتمقي.

Ph. LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Op. Cit., p.  285. 
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 االلتزام بشرط الحفاظ عمى سرية المعرفة الفنية-3
لب مف األحياف عمى إلزاـ المتمقي بالحفاظ عمى سرية المعرفة اغاليسير المانح في 

الفنية، حتى في فترة ما بعد انقضاء العقد، وذلؾ بإدراج شرط يتعيد بمقتضاه المتمقي بعدـ 
 .اكتسبيا خبلؿ فترة انضمامو الى الشبكةإفشاء المعمومات السرية والمعرفة الفنية التي 

. فااللتزاـ (1)فعمى المتمقي المحافظة عمى سرية المعرفة الفنية، طالما لـ تسقط في النطاؽ العاـ
نما يمتد طالما المعرفة  بالحفاظ عمى سرية المعرفة الفنية ليس محدد بمدة زمنية معينة، وا 

مف التزامو بمجرد أف تصبح المعرفة الفنية  الفنية محتفظة بطابعيا السري، ويتحرر المتمقي
 .معروفة مف العديد مف األشخاص

كما ال يقتصر االلتزاـ بالسرية عمى شخص المتمقي فقط، بؿ يمتد الى كؿ األشخاص 
المحيطيف بو والذيف يمكنيـ االطبلع عمى المعرفة الفنية كالعماؿ االجراء، وفيما يتعمؽ 

 .(2)الى كؿ الشركاء وممثمي الشركة وكذا وكبلءىابالشخص المعنوي ينصرؼ االلتزاـ 
ويترتب عف اخبلؿ المتمقي بشرط االلتزاـ بالسرية، تعرضو لتحمؿ المسؤوليتيف 

 .(3)المدنية، والجزائية
؛ بينا بعد دراسة مجموعة مف وتنفيذه عقد الفرنشيز كيفية ابراـلعرضنا تبعد أف 

الفرنشيز يختمؼ مف دولة إلى أخرى؛ إال أف عقد، أف نظاـ عقد الالتشريعات المنظمة ليذا 
كاالتفاقات مقيدة  ؛جميعيا تتفؽ عمى منحو اعفاء رغـ توافره عمى ممارسات مقيدة لممنافسة

تسير عمى تقديـ كؿ ىذه التشريعات و  التبعية االقتصادية.استغبلؿ وضعية و  الحرة لممنافسة
                             

1 
 « Le domaine public » 

2 
 H. BENSOUSSAN, Op. Cit., p.  186. 

المدنية: إف االخبلؿ بسرية المعرفة الفنية ممارسة غير مشروعة وبالتالي يحؽ لممانح رفع دعوى المنافسة غير المسؤولية -أ  3
 المشروعة لممطالبة بالتعويض.

المسؤولية الجزائية: يتضمف القانوف األمريكي الحماية الجزائية لممعرفة الفنية، وفي ظؿ ىذا القانوف يمكف اف يتعرض -ب
 لشرط سرية المعرفة الفنية لممتابعة الجزائية عمى أساس جريمة افشاء المعارؼ الفنية.المتمقي المخالؼ 

H. BENSOUSSAN, Op. Cit., p.  187. 
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كونو مف عقود اإلذعاف باإلضافة إلى الحماية لممتمقي الذي يعتبر الطرؼ الضعيؼ في العقد، 
الخصاص األخرى المميزة ليذا العقد؛ والتي تجعؿ منو قائـ عمى التعاوف المستمر بيف أطرافو 
  .نظرا لممصمحة المشتركة التي بينيما كما تضمف في نفس الوقت استقبللية قانونية لكؿ طرؼ

يسطر العبلقة المستقبمية التي ستجمع بيف األطراؼ، ويبيف إطار  فعقد الفرنشيز
التعامؿ بينيـ، مما يؤكد أنو عقد ذو طبيعة خاصة، يتميز بالغاية االقتصادية التي يحققيا، 

التي يفرضيا الفرنشيز عمى أطراؼ العقد،  ةوتحقيؽ ىذه الغاية يتـ بفضؿ االلتزامات المتبادل
طراؼ مف خبلؿ جميع مراحمو سواء قبؿ التعاقد، وأثناء تنفيذ والتي تكفؿ حماية مصالح األ
 العقد، وحتى بعد انتياء العقد.
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من أىم النماذج التي تنتيجيا  ريناىا عمى عقد الفرنشيز أنوتبين من الدراسة التي أج
ىامة بنفقات مالية  شبكة تجارية تكوينالمؤسسات الناشئة، وذلك لكونو يتيح ليا إمكانية 

محدودة. فيو يتيح الدخول في أسواق جديدة متباعدة جغرافيا سواء عمى الصعيد الوطني أو 
الدولي بطريقة تضمن لمانح الفرنشيز سيطرتو عمى عممية التوزيع، وكذلك جذب المزيد من 

 الزبائن إلى منتوجاتو أو خدماتو. 

ستقطاب عدد أكبر من المستيمكين. الوسيمة جديدة و  اأسواقيوفر لممانح الفرنشيز ف
مانح استغالل ميسمح ل ممامصاريف االستثمار بمفرده؛  أن عقد الفرنشيز يحمل المتمقي ماك

المتعمقة بتحسين نوعية المنتج، التسويق، الدعاية واإلشيار. مما يعود  بحاثأموالو في األ
 بالنفع عمى كامل شبكة الفرنشيز.

من  ونفس ي االحتفاظ باستقالليتو، واالستفادة في الوقتلممتمق عقد الفرنشيزكما يتيح 
الشارات المميزة الجاذبة لمزبائن الخاصة من تجاري ذات شيرة واسعة، و اسم عالمة التجارية و 

بفضل عقد الفرنشيز يتمكن المتمقي من أن يمارس نشاطا الذي يتمتع بسمعة جيدة. فو بالمانح 
االستفادة من تكوين ومن مساعدة تقنية مستمرين؛ سواء تعمق األمر ال خبرة لديو فيو. وذلك ب

باإلدارة، أو التصنيع، أو التوزيع، وذلك بحسب النشاط محل العقد. وبالتالي فالمتمقي يستفيد 
خالل طيمة مدة العقد من خبرة المانح ومعرفتو الفنية التي ال يمكن لممتمقي الوصول الييا 

منح لو ميزة تنافسية يفالفرنشيز يقدم لو وفرة في الجيد والمال، و  بمفرده إال بعد وقت طويل،
 بالنسبة لمنافسيو.

عمى  ؛ ألنو يمكنيم من الحصولينبعض المزايا لممستيمككما يقدم عقد الفرنشيز 
 متمقيوذات جودة عالمية، يعرضيا  نوعية جيدة وبعالمات مشيورة منمنتوج أو خدمة 

 بأسعار تنافسية. محمي
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أن االيجابيات التي  إال ،مقيدة لممنافسة اتممارسواء عقد الفرنشيز عمى رغم احت
 التي تحققيا نذكر حققيا ومن بين االيجابياتيبيا أكثر بكثير من السمبيات التي  يقدميا

في السوق بوفرة وانخفاض  مثال: تزايد االستثمارات، تواجد المنتوج محل عقد الفرنشيز
تطوير في النوعية وزيادة الجودة، انتشار سريع لتقنيات  ، تزايد في الصادرات،األسعار

مع تحقيق مناصب شغل مما يجعل ىذه الممارسات  جديدة، تنظيم جيد وفعال لمتوزيع.
 .تحسين المستوى المعيشي لممجتمع التقني وفيو تساىم في كل من التطور االقتصادي 

 الجزائري وتنمية قطاع التوزيعغير أن ضمان فعالية ىذا العقد في تطوير االقتصاد 
فالبد ام الفرنشيز، لنجاح نظبعض النصوص القانونية  والخدمات، متوقف عمى ضرورة سن

من تنظيم عقد الفرنشيز بنص خاص، فبانتشار ىذا العقد ستتزايد المنازعات المرتبطة بو، 
حقوق  مما يجب إخراجو من دائرة العقود غير المسماة، وتخصيصو بإطار قانوني يحدد

 والتي أردنا ايرادىا في شكل اقتراحات تتعمق بالجانب القانوني لو: وواجبات األطراف؛

يعد المانح صاحب المركز القوي في عالقة الفرنشيز لذا يجب وضع نصوص تمنعو  -
 عمى المتمقيين. شروط تعسفيةتغالل وضعيتو وفرض من اس

بكافة  باإلعالم قبل التعاقدينح اكما يجب ان يفرض النص القانوني التزام الم -
المعمومات األساسية، وببنود العقد وآثاره حتى يتمكن الممقي من اتخاذ قراره عن عمم 

 وتبصر.
ويجب أن يبين حدود تدخل المانح في مراقبة مؤسسة المتمقي، وذلك لتفادي حاالت  -

تستر عقود عمل وراء عقود فرنشيز لمتيرب من واجبات رب العمل، وكذلك منع 
 لمانح من التعسف في استغالل وضعية تبعية اقتصادية.ا

، توضيح نطاق ىذا المتمقي عمى الحفاظ عمى سرية المعرفة الفنية إلزاملى إباإلضافة  -
 االلتزام من حيث األشخاص والزمان.
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 تنظيم حالة إضافة المتمقي تحسينات لممعرفة الفنية. -
 راءات االختراع.تنظيم المعارف الفنية وحمايتيا؛ كونيا تختمف عن ب -
كذلك تنظيم االلتزامات ما بعد التعاقدية المترتبة عن انقضاء العقد، كتحديد مدى  -

 ماالمتناع عن استعمال عناصر العقد، االلتزاو  إمكانية تعويض المتمقي عن العمالء،
 باإلضافة الى مصير المخزون المتبقي. بعدم المنافسة،

فيي غالبا ما تكون الطرف من الدول المستوردة لمتكنولوجيا،  وبما أن الجزائر ىي
ضافة إلى أىمية اتخاذ مثل ىذه األحكام القانونية اإل، فوبالتالي الطرف الضعيف المتمقي

وتمكينو من التعاقد بكل  الجزائري حماية رضا المتمقي المتعمقة بعقد الفرنشيز، نرى أنو يجب
التي أوجدت وكاالت خاصة ميمتيا  يات المتحدة األمريكيةالوال نظامواالقتداء بتبصر وعمم 

دراسة المعطيات لصالح المتمقي وتقدم لو النصح، ألن دراسة السوق بالنسبة لمشخص الذي 
 دعمالبد من بيا بنفسو؛ وبالتالي ايفتقر لمخبرة والتكوين يكون أمام معطيات ال يستطيع استوع

 ذو كفاءة.قل بمساعدة طرف ثالث مست الجزائري المتمقي
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 أوال: بالمغة العربية
I. الكتب 

 منشورات ،-مقارنة دراسة - التجاري االمتياز عقد في المحل محمد، أنور أحمد .01
 .2010 بيروت، الحقوقية، الحمبي

لمفرنشيزي دراسة مقارنة، منشورات القاضي حسن محمد حمدان، الحماية القانونية  .02
 .2008الحمبي الحقوقية، بيروت، 

، شرح العقود التجارية، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية، سميحة وبييمالق .03
1992. 

 دار ،-مقارنة دراسة– الجزائري القانون في العقود في التعسفية الشروط محمد، بودالي .04
 2007الجزائر، ىومو،

 منازعاتيا، في التحكيم ودور( الفرنشيز) التجارية الشيرة تسويق األوذن، السميع عبد .05
 .2009 اإلسكندرية، المعارف، منشأة

عقد الفرنشيز، دراسة عمى ضوء الفقو واالجتياد والعقد النموذجي مسقاوي لبنى، عمر  .06
 .2012المعتمد في غرفة التجارة الدولية، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان، 

 لمكتاب، االسكندرية مركز الفرنشيز؟، عن تعرف ماذا الدسوقي، البدوي السيد محمد .07
 2009 االسكندرية،

مصطفى سممان حبيب، االستثمار في الترخيص االمتيازي )الفرانشايز(، دار الثقافة،  .08
 .2008عمان، 

 الحقوقية، الحمبي منشورات ،-المقارن القانون في دراسة- الفرنشيز نعيم، مغبغب .09
 .2006 بيروت،

نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري )األعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري(  .10
 .2004الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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II. الرسائل والمذكرات الجامعية 
 رسائل الدكتوراه . أ

وأحكامو في الفقو التجاري )الفرنشيز(  االمتياز حسام الدين خميل فرج محمد، عقد .01
، رسالة لنيل شيادة الدكتوراه، كمية الدراسات اإلسالمية، مركز -دراسة مقارنة-اإلسالمي 

القرضاوي لموسطية اإلسالمية مؤسسة قطر والبحرين، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
2012. 

دة ، رسالة لنيل شيا«دراسة في نقل المعارف الفنية» محسن ابراىيم النجار، محمد  .02
الدكتوراه في القانون، كمية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، 

 .2001اإلسكندرية، 
 دراسة– الفنية المعرفة نقل في التجاري االمتياز عقود دور» قرني، سامي ياسر .03

 الحقوق كمية التجاري، القانون قسم الدكتوراه، شيادة عمى لمحصول مقدمة رسالة ،«-مقارنة
 .2005 القاىرة، جامعة

، رسالة لنيل شيادة «النظام القانوني لعقد االمتياز التجاري»ياسر سيد الحديدي،  .04
 .2006الدكتوراه في القانون، كمية الحقوق جامعة عين الشمس، دار الفكر العربي، مصر، 

، رسالة «–دراسة مقارنة–النظام القانوني لعقد االمتياز التجاري»يوسف الجياللي،  .05
ل شيادة الدكتوراه في قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة وىران، لني

2010. 
 مذكرات الماجستير . ب

 الماجستير درجة لنيل مذكرة ،«الجزائري القانون في الفرنشيز عقد» نسيمة، اينوجال .01
 .2004 الجزائر، جامعة االدارية، والعموم الحقوق كمية المؤسسات، قانون في

 لنيل رسالة ،«التجاري االمتياز عقد عن مثال والمنافسة العقود» زوينة، زيدان بن .02
 . 2002 الجزائر، جامعة الحقوق، كمية الماجستير، شيادة

 الماجستير شيادة لنيل مذكرة ،«الجزائر في المنافسة وقانون الفرنشيز» امال، توات .03
 .2007 الجزائر، جامعة ،الحقوق كمية االعمال، قانون فرع الحقوق في
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 درجة عمى لمحصول مذكرة ،«وآثاره الفرنشيز عقد» البشتاوي، بكر طارق دعاء .04
 2008 نابمس، الوطنية، النجاح جامعة العميا الدراسات كمية الخاص، القانون في الماجستير

 باستعمال الترخيص لعقد القانوني النظام» الجبوري، حمادي عبد طالب ميثاق .05
 القانون، كمية الخاص، القانون في ماجستير رسالة ،«-مقارنة دراسة-التجارية العالمة
 .2009 بابل، بابل، جامعة

 الماجستير درجة لنيل مذكرة ،«الدولية التوزيع لعقود القانوني النظام» نادية، يعقوبي .06
 .2006 وزو، تيزي معمري مولود جامعة الحقوق، كمية االعمال، قانون فرع القانون في
III. والمداخالت  المقاالت 

 الوطني الممتقى اعمال ،«السوق في الفرنشيز عقد خصوصية» زاينة، وازو أيت .01
 ،2012 ماي 17و 16 يومي الجزائري االقتصاد تطوير في ودورىا األعمال عقود حول،
 (129/172) ص ،2012 بجاية، ميرة الرحمن عبد جامعة السياسية، والعموم الحقوق كمية

 الممتقى أعمال ،«الوطني االقتصاد تطوير في الفرنشيز آلية دور» أنيسة، حمادوش .02
 ماي 17و 16 يومي الجزائري االقتصاد تطوير في ودورىا األعمال عقود حول، الوطني
 ص ،2012 بجاية، ميرة الرحمن عبد جامعة السياسية، والعموم الحقوق كمية ،2012

(441/455) 
 أعمال ،«الوضعية التشريعات في الفرنشيز لعقد العامة المبادئ» جميمة، دوار عن .03

 17و 16 اليومي الجزائري االقتصاد تطوير في ودورىا االعمال عقود حول الوطني الممتقى
 ،2012 بجاية، ميرة الرحمان عبد العقيد جامعة السياسية، والعموم الحقوق كمية ،2012 ماي
 (90/170) ص

ين النظامين الفرنسي دراسة مقارنة ب-الحماية القانونية لمفرنشيزي»ناصري سفيان،  .04
، أعمال الممتقى الوطني حول، عقود األعمال ودورىا في تطوير االقتصاد «-واألمريكي

، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمن 2012ماي  17و 16الجزائري يومي 
 (.367/380، ص. )2012ميرة بجاية، 
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كأداة اقتصادية لترقية المؤسسات  -Franchising-التجارياإلعفاء »نعيمي فوزي،  .05
، الصادرة عن المدرسة الوطنية لإلدارة، 22، مجمة إدارة، عدد رقم «الصغيرة والمتوسطة

 (.135/175، ص. )2000الجزائر، 
 ،2007 ريلبأ الثاني، العدد معارف، مجمة ،«الدولية التوزيع عقود» نادية، يعقوبي .06

 (218/222. )ص ،2007 بالبويرة، الجامعي المركز
IV. النصوص القانونية 

 الدستور: . أ
، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصادق عميو بمقتضى استفتاء 1996دستور 

 07، مؤرخ في 438 - 96، المنشور بمقتضى المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر  28
 .، المعدل والمتمم76ديسمبر، ج. ر عدد 

 والقوانين:األوامر  . ب
يتضمن القانون المدني، ج. ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75 أمر رقم .01

 .متممالمعدل و ال، 1975سبتمبر  30في  صادر 78
انون التجاري، ج. ر عدد يتضمن الق 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم  .02

 .متممالمعدل و ال، 1975ديسمبر  19في  صادر 101
 43ج. ر عدد  عمق بالمنافسة،، يت2003يوليو  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  .03

 25مؤرخ في  12-03، المصادق عميو بمقتضى القانون رقم 2003يوليو  20في  صادر
، معدل ومتمم بمقتضى 2003أكتوبر 26صادرة بتاريخ  64، ج. ر عدد 2003أكتوبر 

يوليو  02صادرة في  36ج. ر عدد ، 2008يونيو  25مؤرخ في  12-08م القانون رق
 صادر 46، ج. ر عدد 2010غشت  15ي مؤرخ ف 05-10ألمر رقم وبـمقتضى ا 2008

 .2010غشت  18في 
 44عمق بالعالمات، ج. ر عدد ، يت2003يوليو  19مؤرخ في  06-03أمر رقم  .04

 .2003يوليو  23في  صادر
، يحدد القواعد المطبقة عمى 2004يونيو  23مؤرخ في  02-04رقم  قانون .05

، معدل ومتمم بمقتضى 2004يونيو  27صادرة في  41الممارسات التجارية، ج. ر عدد 
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غشت  18في  صادر 46، ج. ر عدد 2010غشت  15ي مؤرخ ف 06-10األمر رقم 
2010. 
 النصوص التنظيمية . ت

، يحدد شروط وكيفيات ممارسة 2007يسمبر د 12مؤرخ في  390-07مرسوم تنفيذي رقم 
 .2007ديسمبر  12في  صادر 78يارات الجديدة، ج. ر عدد نشاط تسويق الس
 جنبيةثانيا: بالمغة األ

I. Ouvrages : 

01. A. LOMBART, I. DE LA SERNA, D. SERVAIS, Le Tour de la franchise en 
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تظير خصوصية عقد الفرنشيز في كون عنصر الخبرة غير مطموب في متمقي الفرنشيز. مما  
يبين أىميتو في عممية نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية. فمانح الفرنشيز ىو الذي يتكفل بتكوين المتمقي 

بالشيرة التي تتمتع بيا عالمة المانح وقدرتيا عمى استقطاب  طيمة مدة العقد، كما يستفيد متمقي الفرنشيز
عدد كبير من الزبائن. فتعتبر المؤسسات المانحة عقد الفرنشيز وسيمة لمترويج لسمعيا وطريقة لدخول 
أسواق العالمية دون المجازفة باستثمارات تستنزف رؤوس أمواليا. كما أن ىذه الصيغة توفر بعض 

نو يحصل عمى منتوج أو خدمة مع ضمان نوعية جيدة وبعالمات مشيورة، يعرضيا المزايا لممستيمك؛ أل
 متمقي الفرنشيز بأسعار تنافسية.

غير أن عقد الفرنشيز البد أن يخضع ألحكام خاصة لتوازن بين التزامات أطراف العقد وتحدد 
ل ىذه العالمات مسؤولياتيم تجاه المستيمكين وتحمي منافسييم في السوق من الخطر الذي تمثمو مث

 عمى المؤسسات المحمية.
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Résumé : 
La particularité du contrat de franchise apparait à travers le fait que 

l’expérience du franchisé n’est nullement requise. D’où son importance dans le 

processus de transfert de technologie et de savoir-faire. Etant donné que, le 

franchiseur se doit de former le franchisé pendant toute la durée du contrat. Par 

ailleurs, le franchisé profite de la notoriété de la marque du franchiseur, et de sa 

capacité d’attraction d’un grand nombre de clients. Le franchiseur considère le 

contrat de franchise comme un outil pour promouvoir ses produits, et un 

moyen d’investir de nouveaux marchés sans faire appel à son capital. Le 

contrat de franchise procure également des avantages aux consommateurs ; 

puisqu’il propose des produits et des services de renommés et de qualité qui 

ont fait leurs preuves, et à des prix concurrentiels. 

Il serait souhaitable que le contrat de franchise sois soumis à une 

règlementation qui lui est propre ; afin, d’équilibrer les obligations des parties, 

de définir leurs responsabilités respectives envers les consommateurs, et de 

protéger le marché national du danger que peut représenter ce genre 

d’entreprises sur les sociétés locales.  

 


