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 المستخلص

الاعدددددامتج الاجا مدددددو المفدددددهمو االمحرددددداج لمعمددددد  الاجدددددا ي ال دددددا    يعدددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي مددددد  ا دددددم   ددددد ا  
  ملددددو ةبفددددرج لددددي الاعددددامتج  امدددد  قددددم ل ددددد م دددداا  الزحددددا م ودددد   ازمالددددام الاجددددا ي ا قددددا   ال ا   لددددو لمددددا لدددد  مدددد 

الاجا مددددو امدددد  قددددم لا دددداا  اد الددددو ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي الددددحي قدددد  م عتقددددو  رلددددي الع ددددد امفدددداعد عمدددد  مح فدددد  
اف الاجا مددددو االر حلددددو الم قدددد دج مدددد  قبدددد  ةددددت مدددد  مددددا   الع ددددد االمم دددد   لدددد   ةمددددا  دددددل  الد الددددو لاحمفدددد  األ ددددد

  دددد ا  ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي اممفددددا   ي دددداد عدددد  ةفددددر  مدددد    دددد ا  الع دددد د الاجا مددددو األ ددددر  االاددددي قددددد مفدددداعم  
اال اددددالت الاددددي مفددددع   لفهددددا عمدددد  لددددي الاعددددامتج الاجا مددددو المعامرددددو  اقددددد اعامدددددج الد الددددو لددددي مح فدددد  األ ددددداف 

المددددددددد هت ال يدددددددددري الاحمفمدددددددددي اللدددددددددا لماعدددددددددرف عمدددددددددي ةالدددددددددو الارايدددددددددف  االع ايدددددددددر العايدددددددددو  ع دددددددددد ازمالدددددددددام 
اقددددددد مددددددم م فددددددلم الد الددددددو لدددددد ت   الاجا ي)الرر قدددددداقا  اللددددددا لم  دددددد    فدددددد  الم ددددددا ت الزح لددددددو لم ودددددد   الزحددددددا 

مالددددددام الاجددددددا ي ااأل دددددد ا  الاددددددي قام دددددد  لفهددددددا  ٌ صددددددح المزحددددددا األا  لا دددددداا  مرهدددددد   ع ددددددد از  مزاحددددددا  للفددددددلو
اقدددددد م ددددداا  المزحدددددا ال دددددا ي ممفدددددا ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي عددددد  ةفدددددر  مددددد  الع ددددد د الاجا مدددددو المقدددددا هو لددددد    ف مدددددا 
 صدددددح الزاحدددددا المزحدددددا ال الدددددا لفرةدددددا عمددددد   قدددددا  ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي االاامددددداج ةددددد  مددددد  المدددددا   لمع دددددد 

ٌ ددددددام الزحددددددا  عاممددددددو اودددددد  لفهددددددا الزاحددددددا ال اددددددالت االا يددددددلاج الاددددددي قددددددد االمم دددددد   لدددددد    اقوددددددالو لددددددحلا ل ددددددد 
م يدددددد   لفهددددددا حدددددد   ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي ا قددددددا   ال ا   لددددددو االاددددددي م يدددددد  لفهددددددا الزاحددددددا  لدددددد    ملددددددو ع ددددددد 
ازمالددددام الاجددددا ي لددددي الاعددددامتج الاجا مددددو  امدددد    ملددددو الدددداا   رلددددي الع ددددد  ب دددد د الع ددددد االمزدددداد  العايددددو  دددد  

 أل داف الاي قد ع د م    مها.لاح ف  ا

 الاجا ي. الع د، ع د ازمالامالبحث: مصطلحات 

 

 المقدمة

يعددددد ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي مدددد  الع دددد د ال ا   لددددو الاددددي قددددد تهددددرج م ددددح ال ددددد  ة لددددفمو لافددددهف  ال قددددا اج 
ل ددددد الدددداعد  لددددي العصدددد   ال لدددديي مدددد  قبدددد  الح ددددا  ة لددددفمو مفددددم  لهددددم  از ارددددا  م ا دددد    الاجا مددددو  ااألعمددددا 

مدددد ال اهم عمدددد    قددددات األلدددد ام االا  دددد   ددددف  الم ددددا   المعامرددددو  امدددد  قددددم   ددددحج   ملددددو ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي 
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الاددددي ي يبدددد  ماااقدددد امابمدددد   مددددت مددددرا  ال قدددد  لايددددز    ددددا  لا ةلدددداو  ددددا   دددد  الدددد  لددددم ةلام  ا  تقدددد  اق ا ف دددد  
ال دددددداد لهددددددا  ل ددددددد  ددددددد  العمدددددد   ازمالددددددام الاجددددددا ي لددددددي  مرم ددددددا  عددددددد الحددددددر  األ ملددددددو االدددددداعد  ة لددددددفمو لعمملدددددداج 

 از عاش لمفمت االعدماج.

اقددددددد ا اقددددددر الدددددداعدا  ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي ة فددددددرا لددددددي العصددددددر الحدددددددقا  لالدددددداعد  ة  ددددددا  مجددددددا ي  
لماوددددددي اا ا ددددددد  لمددددددددا  األلددددددف مو ةمجم عدددددددو ال مددددددد   مفددددددا   الا  يدددددددفا  لددددددي  ا ا دددددددا لدددددددي مفددددددعف اج ال دددددددرو ا

األلددددددف مو قددددددم اللا دددددداو لالدددددددا  العر لددددددو  ددددددت  ال ما ف دددددداج  اقددددددد ا امردددددد   ياقدددددداج العمدددددد  لع دددددد د الررا قدددددداقا لمددددددم 
ي اصدددددددر عمددددددد  قياعددددددداج محدددددددددج لالددددددداعد  لدددددددي قياعددددددداج األعمدددددددا  االبادددددددرا  االر دددددددادم االفدددددددلا اج ااألدامدددددددو 

 ما قد  عم  األ ملو الاي ممفاج  ها ع  د ازمالام الاجا ي.االص اعاج اق اا لو المعامرو م

ل ددددددددد لعبدددددددد  ع دددددددد د ازمالددددددددام الاجددددددددا ي دا اد  امدددددددداد لددددددددي مح فدددددددد  الحرمددددددددو الاجا مددددددددو أليددددددددحا  المقددددددددا مت 
الاجا مددددو المعامرددددو  حفددددا   دددد  قمدددد  مدددد  حجددددم األ زددددات لدددد ات الماللددددو  ا اقدا مددددو ممددددا حرددددا از اقددددا  ال الددددت لدددد   

الفدددددمعو االادددددي معامدددددد عمددددد  مدددددا   ازمالدددددام اةفر دددددا مددددد  الممفدددددااج ال دددددرا مو لددددد    لعدددددد ع دددددد امامادددددت  القدددددهرج ا 
ازمالدددددام الاجدددددا ي الددددددفمو لاح فددددد  مصدددددال  ةالددددددو األ دددددراف الما حدددددو االمم دددددد   لهدددددا لمددددد   احلددددددو يح ددددد  المددددددا   

لددددي  مامددددد مدددد  ال جددددا  مدددد   ددددت  ازلددددا ما  االمم دددد   يفددددارفد مدددد  لددددمعو ام ا ددددو المددددا    لح دددد   جددددا  ةبفددددر
 قدددددا   الاجدددددا ي الدددددحي ي ددددد    ددددد   امددددد  قدددددم لهدددددحا الع دددددد لددددد    ملدددددو ادا  ةبفدددددر لدددددي الدددددراا  الاجدددددا ي ل عمدددددا  

 المعامرو.

امددددد    دددددا ل دددددد لدددددع  الد الدددددو قل دددددات ال ددددد ت عمددددد  مارلدددددو ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي ااأل ددددد ا  الادددددي ي هدددددر 
ح دددد م االااامدددداج  مددددا لما حدددد   هددددا اةلددددع يعامدددد  عدددد  ةفددددر  مدددد  الع دددد د األ ددددر   ا ي ددددا مددددا قارمدددد  عملدددد  مدددد  

  ا المفارفد م   لي لبف  مح ف   كبر  رت م ت ا حا ما مفعي الد الو لا ولح  ا لاو معالم .

 ثانيا: أهمية البحث

حددددد   ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي ا قدددددا   ال ا   لدددددو لدددددي   ددددد  قبدددددف  العدقدددددد مددددد  المحددددداا  مام دددد    ملدددددو الزحدددددا  
 الهامو ح    حا الع د ا  مفا  اما ق لر  لمالمو  ام  قم مام   األ ملو لي  ا بف  ا ما:
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 األهمية العملية:

مام ددددددد  األ ملدددددددو العمملدددددددو لمزحدددددددا لدددددددي  و الد الدددددددو مفدددددددعي قل دددددددات ال ددددددد ت عمددددددد  العدقدددددددد مددددددد  الج ا ددددددد  
لعايددددو  ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي لدددد ات مدددد  ال احلددددو ال ا   لددددو  ا ال احلددددو العمملددددو   لارةددددا عمدددد     اعدددد  اممفددددا  ا

عدددد  األ دددد ا  األ ددددر  مدددد  الع دددد د الاجا مددددو   اقوددددالو  لدددد   و   ملددددو الد الددددو ما مدددد  لددددي  م وددددلحها لمددددا قارمدددد  
مدددددتد عددددد   ا زددددد  ال دددددا   ي االدددددحي ز عمددددد  الع دددددد مددددد  ح ددددد م االااامددددداج لممدددددا   االمم ددددد   لددددد  امددددد  قدددددم مددددد لر مج

مادددددد لر  لدددددد  العدقددددددد مدددددد  المدددددد ال  االا  لمدددددداج ال ا   لددددددو ممددددددا يفدددددداعد عمدددددد  مدددددد لفر   ددددددا  قددددددا   ي ااودددددد  لع ددددددد 
 ازمالام الاجا ي امامد م   اا   اا اقا   لي ال لط الاجا ي.

 األهمية العلمية:

لددددو  مامددددد مدددد  الد الدددداج حدددد   الم ودددد    مام دددد  األ ملددددو العمملددددو لمزحددددا لددددي   هددددا مددددااد الم ازددددو األكاديم
يم  هدددددددا  و ممددددددد و مر عددددددداد لمزددددددداح ف  لدددددددي المفدددددددا ب  لاددددددداادقهم  المعم مددددددداج حددددددد   الم وددددددد   ممدددددددا امددددددد  قدددددددم  

معمدددددد  عمدددددد  مغيلددددددو الدددددد  ح الددددددحي عا دددددد  م دددددد  ا ددددددحا  اقوددددددالو  لدددددد    هددددددا  يفدددددداعد م لددددددي ال يدددددد   لدددددد  هام.
 حدددددددد األ دددددددداف اةدددددددحلا  و   الم الدددددددزو لددددددد  لجدددددددو م وددددددد   الزحدددددددا ا يجددددددداد الحمددددددد  الد الددددددداج الفدددددددا  و لدددددددي معا

مفدددددددا مو الم قدددددددمج الصدددددددغفرج االما لددددددديو لدددددددي  مفدددددددا     دددددددي  2030الرللفدددددددلو الم دددددددم و لدددددددي   مدددددددو الممممدددددددو 
لدددددي  20ال دددددامت المحمدددددي اق مدددددالي. اعمددددد  ا ددددد  الاحدقدددددد، لدددددلو الهددددددف يقدددددفر  لددددد   لدددددت المفدددددا مو الحاللدددددو مددددد  

امددددد    دددددرم المفدددددا مف  الرددددداعمف   2030لدددددي المئدددددو  حمددددد   عدددددا   35المئدددددو مددددد  ال دددددامت المحمدددددي اق مدددددالي  لددددد  
 و الم الو لحلا المر ت.الاجا ي لقلم ازمالام يبلعو الحا     

 ثالثًا: منهج البحث

اعامدددددج الد الددددو لددددي لددددعفها لاح فدددد    دددددالها حدددد    لدددداو ام وددددل  ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي عمدددد  المدددد هت 
ال يدددددري االاحمفمدددددي  ا دددددحا لفدددددام   الزاحدددددا مددددد   ل دددددات ال ددددد ت عمددددد  ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي مددددد  ةالدددددو   ا زددددد  

 دددد د األ ددددر   اقددددد لجددددا الزاحددددا لممدددد هت الاحمفمددددي لفددددام   مدددد  محمفدددد  ام وددددل     اعدددد  اممفددددا  عدددد  ةفددددر  مدددد  الع
امرصددددددف  مددددددا م يدددددد  لدددددد  مدددددد  مرايددددددف  ا  ا دددددد  عدددددد  ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي  امدددددد  قددددددم لددددددالم هت ال يددددددري 

 االاحمفمي يعدا م البف  لا ديم ال ي  االاحمف  الم ال  لمع د ا  ا ز  ال ا   لو االعمملو.
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 رابعًا: خطة البحث

ا م  قت  مزاحا ا اممو ما م  ال االت االا يلاج ا حا  اقوالو ل المو المرا ت االمصاد   اللا قام و الزح
 عم  ال ح  اآلمي: 

 الم دمو

   ملو الزحا

 م هت الزحا

  يو الزحا

 المزحا األا : مره   ازمالام الاجا ي 

 الميم  األا : معرمع ازمالام الاجا ي 

 اجا ي الميم  ال ا ي:    ا  ازمالام ال

 المزحا ال ا ي: ممفا ع د ازمالام الاجا ي ع  ةفر  م  الع  د المقا هو

 الا ممت اع د الاجا ي  ازمالام ع د الميم  األا :

 الاجا مو العتمو مر لح اع د الاجا ي  ازمالام ع د الميم  ال ا ي:

  العم لو ال ةالو اع د الاجا ي  ازمالام ع دالميم  ال الا: 

 الع  د اةالو اع د الاجا ي  ازمالام ع دالميم  الرا ت: 

 المزحا ال الا:  قا  ع د ازمالام الاجا ي 

 الميم  األا : الاااماج الما  

 الميم  ال ا ي: الاااماج المم    ل 
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 المبحث األول

 مفهوم االمتياز التجاري 

لددددددي المجددددددا  الاجددددددا ي   لعددددددد مدددددد   اددددددالت الايدددددد   االا ملددددددو يعابددددددر ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي  ا الرر قدددددداقا 
الرر قددددداقا   عددددداد مددددد    ددددد ا  الاعدددددامتج الاجا مدددددو الادددددي قدددددد متتمددددد  مدددددت الايددددد  اج اازمد دددددا  الدددددحي قدددددد حدددددد  
 ال زيدددداج الماحدددددج األمرم لددددو ةمددددا اوددددح ا مدددد  قبدددد   قددددم  ددددد  لددددي از ا ددددا  ةمرهدددد   لدددد  ا ددددا   العددددا   دددد   لدددد  

امردددددو امادددددا ت ا دددددد د   ز  و ايددددد  لمددددددا  العر لدددددو ا قددددددر لدددددي    لدددددو الاعدددددامتج الاجا مددددددو الددددددا  األا ا لدددددو المع
 . 1) االاي  دا  ا ماقرج  ق   ةبفر  الدا  الحي ي       ع د ازمالام الاجا ي 

الددددي تدددد  األ ملددددو المبفددددرج الاددددي قاماددددت  هددددا ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي لت ددددد مدددد  الاعددددرف عمدددد  مددددا يقددددفر  للدددد       
هدددد   ام   امدددد  لل دددد و  هددددحا اق ددددا  الددددحي عملدددد   الهددددحا  دددددل  الد الددددو لددددي الرصدددد   لدددد  الاعددددرف عمدددد   ددددحا المر

مدددا يع لدددد  امدددا يقددددفر  للدددد  ع دددد ازمالددددام الاجدددا ي امدددد  قددددم األ ددد ا  الاددددي قام ددد   هددددا الرر قدددداقا  ق دددات ا د ا دددد  لددددي 
 األعما  الاجا مو المعامرو.

 المطلب األول

 تعريف االمتياز التجاري 

ال ددددددرا ي الاعددددددرف عمدددددد  مع ددددددي اايدددددديت   ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي ة لددددددفمو لماعددددددرف عمدددددد  يعددددددد مدددددد  
 بلعادددد  ال ا   لددددو اال  املددددو امدددد  قددددم لت ددددد مدددد  معرلدددد  مع ددددا  لمعرلدددد  ا ددددا   ال ددددا   ي اال  ددددامي  ال ددددد ل ددددي ع ددددد 

صصددددددد ا ازمالدددددددام الاجدددددددا ي العدقدددددددد مددددددد  الاعرمرددددددداج مددددددد  قبددددددد  العدقدددددددد مددددددد  الزددددددداح ف  االمرمدددددددرم  االدددددددحق  قدددددددد  
 . 2)د الاج ةاممو ح   الرر قاقا ا صالص  ال ا   لو

 ا دددد   دددد   زددددا ج عدددد  ي دددد و  ُعرررررفلاعددددددج الاعرمردددداج الاددددي قددددد ح ددددي  هددددا ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي حفددددا 
 لدددد  امرددددام  ددددف   ددددرلف  ا مددددا المددددا   االمم دددد   لدددد    لفددددم   ددددحا الع ددددد لميددددرف المم دددد   لدددد  الع ددددد او ي دددد    عمدددد  

                                                           
ال ا   ي  د الو م ا  و مت   ا ج  ايو  لي ال  ا  النظام القانوني لعقد الترخيص التجاري والصناعي )الفرنشايز(:  ا   رارلم عبد هللا عبد هللا   1

 اما  عد ا. 15الرمفيف ي    
 .15    , آثار عقد الفرنشايز وانقضاؤهعبد هللا محمد  مف   2
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مددددا لراددددرج مم لددددو محددددددج ال دددداد لتمرددددام الددددحي ع  ددددد  ددددف  اليددددرلف   ا م  دددد   ددددحا الع ددددد ي فددددم  لممم دددد   لدددد   القلددددا  
 العمددددددد  مددددددد   دددددددت  الددددددداعدا  ازلدددددددم الاجدددددددا ي لمدددددددا   الع دددددددد  ام فدددددددم  لمدددددددا   الع دددددددد ازحاردددددددا   حددددددد  الرقا دددددددو 

 ددددد   لددددد  مدددددا قمامددددد  مددددد    ددددد  االفدددددليرج عمددددد  مدددددا ي ددددد    ددددد  المم ددددد   لددددد  مددددد  عمددددد  اعملددددد  او ي دددددد  لميدددددرف المم
المفدددداعدج ق هددددات عممدددد  ةالمفدددداعداج الر لددددو اةددددحلا الاجا مددددو  ا ددددحا ة الجددددو لممفدددداح اج الماللددددو الاددددي قددددد لددددب  

 . 3)م ديمها م  قب  المم    ل  

ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي مددددد  قبددددد   مولدددددو ازمالدددددام الددددددالي  ا ددددد   ددددد  الدددددفمو ا رمددددد  لمقلدددددا   ُعررررررفكمدددددا 
ا مددددو االاددددي ي دددد   لفهددددا مددددا   ازمالددددام الاجددددا ي  اددددر لح عتمددددو مجا مددددو مجر ددددو لصددددال   معامدددد  األعمددددا  الاج

اليددددرف المم دددد   لدددد  ةمددددا قددددر ح لدددد   ي دددداد  رم ددددو العمدددد  المعامدددددج  اةدددد   ددددحا لددددي م ا دددد  مددددادي قددددام ازمرددددام 
عملدددد   ددددف  اليددددرلف  المددددا   االمم دددد    قدددد   مفددددب  اقددددد ي دددد و مم دددد  لددددي  فددددزو مدددد  مجمدددد  المبلعدددداج لممقددددرا  
الاجددددا ي  ا  لدددد   محددددددج  اال دددداد لهددددحا الاعرمددددع ي دددد   المددددا   لددددي ازمالددددام الاجددددا ي  ا ددددديم عدددددد مدددد  العدددددماج 
لددددد ات ممم لدددددو  ا ةفدددددر ممم لدددددو لصدددددال  المم ددددد   لددددد  م ددددد  العددددددماج العملدددددو لممقدددددرا  اا مدددددا قاعمددددد   الجا ددددد  

راف االاراددددددله اةفددددددر  مدددددد  اقعت دددددي االدددددددعاياج الددددددي  رددددددي ال قددددد  يمامددددددا مددددددا   ازمالددددددام حدددددد  الرقا دددددو ااق دددددد
 . 4)الح  م الاي م م  ح  ق 

مدددد  قبدددد  امحدددداد ازمالددددام الدددددالي  ا دددد   زددددا ج عدددد    ددددا  قددددام الدددداعدام  لددددي مجددددا   الرر قدددداقا عرررررفاقددددد 
الافدددد م  لمم اجدددداج المعامرددددو لدددد ات ةا دددد  لددددمت  ا مم  ل  لددددا  ا  ي دددداد  دددددماج  ام ب ددددي  ددددحا ال  ددددا  عمدددد  قددددد  

  ازمالددددام اقفدددد  مدددد  الاعددددااو  ددددف   ددددرلف  قاماعددددا  ازلددددا تللو الاامددددو مدددد  ال احلددددو ال ا   لددددو االماللددددو ا مددددا مددددا 
االمم دددددد   لددددددد    ل  دددددددي ازمرددددددام  دددددددف  اليدددددددرلف   و يعيددددددي المدددددددا   لممم ددددددد   الحدددددد  لدددددددي  دا ج  عددددددد  األعمدددددددا  

                                                           
 .15    مرجع سابق , قا  ع د الرر قاقا اا   ا  , عبد هللا محمد  مف  3
 الرا ط: عم ,الفرنشايز )االمتياز التجاري( ما هولايم و  ر د    4

https://www.rowadalaamal.com/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%
D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B2 
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اةددددحلا يرددددرع عملدددد   عدددد  ازلااامدددداج لددددي مجددددا  اقدا ج لمعمدددد  الددددحي قددددام عملدددد  ازمالددددام اال دددداد زمردددداقهم الددددحي 
  . 5)مم لي   ا  الع د ازمالامي 

م وددددد   ازمالدددددام الاجدددددا ي ل دددددد ل دددددي العدقدددددد مددددد  معرمرددددداج الزددددداح ف  الدددددي تددددد  الد الددددداج العدقددددددج حددددد   
ددددرف  ا دددد   زددددا ج عدددد  ع ددددد قددددام  لدددد  مدددد   الحدددد  مدددد  قبدددد  مددددا   ازمالددددام لصدددداح  ازمالددددام  ي  ام هددددا   دددد  قددددد ع 
المم دددددد   لدددددد   ام دددددد و  ددددددحا الحدددددد   ازلدددددداعدا  اازلددددددارادج مدددددد  ح دددددد م الممملددددددو لمددددددا   ازمالددددددام اازلددددددارادج مدددددد  

 مددددو االر لددددو لصددددال  مح فدددد  ال جددددا  لددددي المقدددددرا  محدددد  ازمالددددام االددددحي  دددددا   قام دددد  لددددي از ادددددا  معرلادددد  اقدا
لفدددددددمت مدددددددا  ا القلدددددددا   عمملددددددداج الا ممدددددددت لامدددددددا الفدددددددمت  ا يم ددددددد  لممم ددددددد   لددددددد  ازمالدددددددام  و ي ددددددد    ا دددددددديم  عددددددد  

ال  لددددي تدددد  لاددددرج العدددددماج لددددي تدددد  ازلددددارادج مدددد  العتمددددو الاجا مددددو لمددددا   ازمالددددام ام دددد و محدددد   قا ادددد  اا ددددر 
محددددددج مم لدددداد الددددي  يددددام  غرالددددي محدددددد  ي دددداد الدددد   و يحصدددد  عمدددد  المفدددداعداج الر لددددو  اةدددد   ددددحا ي دددد و لددددي 

 .  6)م ا   او يحص  الما   عم  م ا   مادي م  المم    ل  ازمالام 

 امدددددد  ل ل دددددداد لماعرمردددددداج الفددددددا  و  جددددددد  و  ةمدددددد  ممددددددا الاعرمردددددداج لع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي م يدددددد ي عمدددددد 
مجم عدددددو مددددد  المزددددداد  المقدددددارةو االماعدددددا ف عمفهدددددا لدددددي  صدددددالح ايدددددراج الرر قددددداقا  ا الع ايدددددر الج  رمدددددو 
الاددددددي ق ب ددددددي عمفهددددددا  امدددددد    ددددددم المزدددددداد   ا الع ايددددددر الاددددددي    فدددددد  عمفهددددددا الاعرمردددددداج الفددددددا  و م وددددددلحها لع ددددددد 

 :ازمالام الاجا ي م  حفا الم م و االج  ر ما قمي

   زددددددا ج عدددددد  عتقددددددو ع ديددددددو ق اللددددددو األ ددددددراف مدددددد  المددددددا   االمم دددددد   لدددددد   و   ددددددا  ازمالددددددام الاجددددددا ي  دددددد -
امدددد ح عمدددد  مددددر لح المددددا   لممفددددارفد مدددد  الع ددددد مدددد    دددد  القلددددا   مزا ددددرج  عدددد  األعمددددا  الماردددد  عمفهددددا 

 مح  الم المعو االعتمو الاجا مو لما   ازمالام.
 و ع دددددددد ازمالدددددددام الاجدددددددا ي ي ددددددد   عمددددددد  حصددددددد   المدددددددا   لتمالدددددددام عمددددددد  م ا ددددددد  مدددددددادي  ا  فدددددددزو مددددددد   -

اق مددددددالي لممبلعدددددداج المارمزددددددو عمدددددد  المقددددددرا  محدددددد  ازمالددددددام الاجددددددا ي  ا ددددددحا ي دددددد و لددددددي م بدددددد   دددددددماج 
لممم دددددد   لدددددد  ازمالددددددام حفددددددا   دددددد   دددددددا   يحصدددددد  عمدددددد  الددددددم الددددددمعو مددددددا   ازمالددددددام الددددددي  رددددددي ال قدددددد  

 م  الدعم الر ي ااقدا ي االمفاعداج الاي م م  ل   جا  مقرا  ازمالام.يحص  م   ع

                                                           
 المرجع السابق.لايم و  ر د    5
 .41 -40, ص ص رسالة ماجستيرأميرة ويشاوي, عقد االمتياز التجاري,  6
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م ددددد   عتقدددددو مدددددا   ازمالدددددام االمم ددددد   لددددد  ازمالدددددام عمددددد   ددددد   مددددد  الاعدددددااو  دددددف  اليدددددرلف  داو از ددددددما   -
 ف همددددا  لفز ددددي لممددددا   الممملددددو عمدددد  مقددددراع  لددددي تدددد   و المم دددد   لدددد  ازمالددددام يعددددا ر  ر لددددمال   اعاا دددد  

    ازمالام.مت ما
االمفدددددداعداج الر لددددددو  know-howع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي يعامددددددد  قدددددد    دددددد  ري عمدددددد  المعرلددددددو الر لددددددو   -

الادددددي ز دددددد مددددد  مدددددا   ازمالدددددام  و ي ددددددمها لممم ددددد   لددددد    ل دددددد  لددددد  مدددددا يمامدددددا مددددد   بدددددراج امعرلدددددو ل لدددددو 
 . 7)ام  لو الاي قرمما عمفها المقرا  مح  ع د ازمالام الاجا ي 

 الثانيلمطلب ا

 أنواع االمتياز التجاري 

قاح دددد  ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي لدددددي العدقدددددد مددددد  األ ددددد ا  االادددددي مب دددددي  ملعهدددددا عمددددد  مبدددددد  ا ددددد  ر ااحدددددد 
االددددحي  دددددا   قام دددد  لددددي الفددددعي لتلددددارادج مدددد  العتمددددو الاجا مددددو الاددددي يمممهددددا المددددا   لمع ددددد ا ي دددداد مح فدددد  مبددددد  

مالدددددام الادددددي ي ددددد    هدددددا المم ددددد   لددددد   دددددحا ازمالدددددام محددددد  الدددددم الماا عدددددو االرقا دددددو عمددددد  األعمدددددا  محددددد  ع دددددد از
 المعو الما  .

امدددد  قددددم له دددداو عدددددج   دددد ا  ا  دددد ا  قام دددد  لفهددددا ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي  حفددددا  و  ددددحا الع ددددد ز ق يدددد ي 
عمدددد    دددددا  ااحددددد اقا ددددد   دددد  قاغفدددددر ال دددداد لم دددددراف الاددددي ق قدددددا  هددددا لل ددددد و عمدددد  م الددددد  امتلددددم معهدددددا  يم ددددد  

  ا  الاي ي هر  ها الرر قاقا  لي عدج    ا  ام    مها:مص لع األ 

 Manufacturing Processing Plant  Franchiseأوال: فرنشايز التصنيع   

الاصدددد لت مدددد    ددددم   دددد ا  ع دددد د ازمالددددام الاجددددا ي  يعددددد ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي المعددددراف  الددددم لر قدددداقا
االادددددي قدددددام الددددداعدامها  قددددد    ددددد  ري لدددددي مجدددددا  ال  ددددد  لممعرلدددددو الر لدددددو الادددددي ممدددددا  لدددددي مجدددددا  از ادددددا  لمفدددددمت 
االعددددددماج المعامردددددو  امددددد  قدددددم ي ددددد و  دددددحا ال ددددد   مددددد  ع ددددد د ازمالدددددام  دددددف  المدددددا   االمم ددددد   لددددد  االدددددحي  ددددددا   

ماج  الادددددي محمددددد  الدددددم العتمدددددو الاجا مدددددو العايدددددو  المدددددا   امددددد  قدددددم يعمددددد  يفدددددع  ق ادددددا   عددددد  الفدددددمت االعدددددد
عمدددد  الفددددعي لددددي المراحدددد  الااللددددو لل اددددا  لدددد ات  ال فددددزو لماجملددددت االا ممددددت اةفددددر  مدددد  العيدددد اج از ددددر    ددددات 

                                                           
 .70    عقد االمتياز التجاري كآلية قانونية لنقل التكنولوجيا إلى الدول الناميةلصرااي  م الم   7
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عمددددد  ازلددددداعا و  عبدددددراج المدددددا   لددددد   ا دددددحا  اقودددددالو  ز  و المدددددا   يحددددددد مجم عدددددو امددددد  ال ايدددددراج القلالددددداج 
 . 8) م  لر قاقا الاص لت  مالامي او قراعفها  ق ات الارادمي ز د عم  المم    ل  الع د ازالا

امدددددد  قددددددم ل ل دددددداد لهددددددحا ال دددددد   قددددددام   المم دددددد   لدددددد  الع ددددددد  و ي دددددد    ل اددددددا  امصدددددد لت الفددددددمت   رفدددددد  محدددددد   
و لتمالددددددددام م  فهددددددداج امراازددددددددو المددددددددا   اال دددددددداد لعتماددددددد  الاجا مددددددددو ا ددددددددحا مددددددددا عرلاددددددد  مح مددددددددو العددددددددد  األا ا لدددددددد

  امدددد  قدددددم لعمددددي المددددا    و ي دددددد   دددد  مددددا قاعمددددد   المعرلددددو الر لددددو العايدددددو  عمملدددداج از اددددا  ا دددددحا  9)الصدددد اعي
  ام م ددددد   دددددحا الع دددددد لدددددي العدقدددددد مددددد  الصددددد اعاج امددددد   10)يعدددددد  دددددر اد  لالدددددلاد لدددددي ع ددددد د الرر قددددداقا الاصددددد لولو 

الاصدددد لت يدددد اعاج الملددددا  الغاممددددو اةددددحلا الع دددد د العايددددو    ةدددداك ز    مددددا الصدددد اعاج الاددددي ا ددددد  هددددا لر قدددداقا
 االاي م     ها  رةو ة ةاك ز األمرم لو.

 Business Format Franchise التجاري  ثانيا: فرنشايز التشكيل

ددددددرف لر قدددددداقا الاقدددددد ف  الاجددددددا ي  الددددددم امالددددددام يددددددلغو العمدددددد   ي دددددداد  اقددددددد ٌعددددددرف لددددددي الراددددددرج الااللددددددو  ع 
لددددو ال ا لددددو امعددددد مدددد    ددددهر   دددد ا  ع دددد د ازمالددددام الاجددددا ي ا ك ر ددددا  اا دددداد ا ددددهرج  امدددد  قددددم قهدددددف لمحددددر  العالم

 دددددحا ال ددددد   مددددد  الع ددددد د  لددددد  مح فددددد   ددددد   مددددد  القدددددهرج لمعتمدددددو الاجا مدددددو الادددددي يماممهدددددا مدددددا   الرر قددددداقا  ل ددددد   
معتمددددو الاجا مددددو امعرمددددع المالددددا  ددددل را  عدددددد مدددد  الع دددد د لمقلددددا   العدقددددد مدددد  المقددددراعاج لاح فدددد  ممددددا القددددهرج ل

العمدددددتت  هدددددا ام ددددد و قدددددد لدددددب  ازعالددددداد مددددد  قبددددد  اآلزف مددددد  المفددددداعدمف  االعمدددددتت عمددددد  العتمدددددو الاجا مدددددو 
 . 11)المع لو

قامفددددددا لر قدددددداقا الاقدددددد ف   ا دددددد  قبددددددداا ةفمفددددددمو مدددددد  المقددددددراعاج االاددددددي محمدددددد   رددددددي ازلددددددم الهددددددا  رددددددي 
ا ةدددددددم للدددددددا لامدددددددا المقدددددددراعاج لهدددددددا ازلدددددددا ت  المامددددددد  عددددددد   الم ايدددددددراج االعتمدددددددو الاجا مدددددددو العايدددددددو  هدددددددا 

 ةددددم ته   دددددا ةقددددرا  ااحدددددد  مددددا  ال دددددا   امعددددد مددددد    ددددهر ال مدددددال    12) ع ددددها الددددزع  مددددد  ال احلددددو ال ا   لدددددو
الاددددي م هددددر  هددددا  م مدددد  ع دددد د الاقدددد ف  مددددا  ددددرا  مدددد  لتلدددد  الر ددددادم العالملددددو االاددددي م اقددددر عالملددددا الهددددا  رددددي 

و االميدددددداعم االمالفهدددددداج  امحددددددتج البفادددددداا اةفر ددددددا مدددددد  المحددددددتج الاددددددي م ددددددد  لددددددمت الم ايددددددراج ةر دددددددم  فمادددددد  
 . 13)لاج ما ةو مقه  ج امعرال   ف  ال ا 

                                                           
 . 20    عقد الفرنشايز: دراسة في ضوء الفقه واالجتهادد. لب   مف ااي   8
 32    عقود الفرنشايز: دراسة مقارنةالفد عمي ما ر  د. 9

 287    , المعرفة الفنية وأثرها في عقد الفرنشايزعبد المهدي ةاتم  اير 10
 6-5, ص ص ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية ألعضاء مجلس الشورىالمنظمة العالمية للملكية الفكرية,  11
 الناحية القانونية: يشير إلي االنفصال بين المانح والممنوح له العقد من ناحية الذمة المالية لكل منهما.االستقالل من  12
 .28-27      , عقد الفرنشايز وآثارهدعات  ا م   ر الزقاااي  13
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 Distributing Franchiseثالثًا: فرنشايز التوزيع  

الا ممددددددت مدددددد  قبدددددد  مح مددددددو العددددددد  األا ا لددددددو  ا دددددد   زددددددا ج عدددددد  الع ددددددد الددددددحي قماددددددا   لدددددد   يعددددددرف لر قدددددداقا
المم دددد   لدددد  ازمالددددام  دددداو ي دددد    بلددددت  عدددد  الفددددمت  ا  عدددد  الم اجدددداج االاددددي محمدددد  العتمددددو الاجا مددددو الممفدددداج 

 . 14)لما   ازمالام

ا   االمم ددددد   االادددددي الدددددي تددددد  للدددددا مابدددددف  م ايدددددراج لر قددددداقا الا ممدددددت  ا ددددد  ي ددددد   عمددددد  عتقدددددو  دددددف  المددددد
قارمدددد  عمفهدددددا  و ي ددددد   المم ددددد   لددددد  ازمالدددددام  دددددالا ممت لمم اجدددداج العايدددددو  مدددددا   ازمالدددددام االادددددي قددددد    ا  مدددددد ا 
لممم دددددد   لدددددد  ازمالددددددام  ددددددت  المدددددددج المحددددددددج لددددددي الع ددددددد  اممدددددد و الم اجدددددداج الم معددددددو محدددددد  الددددددم  اعتمادددددد  

  امددددد  قدددددم  لعمددددد   دددددحا الع دددددد  15)ازمالدددددام  الع دددددد  ف همددددداالاجا مدددددو اال ددددداد لميدددددرف الا ممولدددددو الادددددي يحددددددد ا مدددددا   
عمدددد  ممددددادج حجددددم مبلعدددداج المددددا   مدددد   ددددت  المم دددد   لدددد  الع ددددد  مراازددددو امعدددداقفر يحدددددد ا المددددا   لددددي عمملدددداج 

 الا ممت لمم اجاج المع لو.

 Service Franchiseرابعًا: فرنشايز الخدمات  

لر قددددددداقا الاصدددددد لت عمدددددد  ازمرددددددام  ددددددف  مددددددا   ازمالدددددددام ي دددددد   ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي المعددددددراف  الددددددم 
امامقلدددد  االددددحي ق ب ددددي عمدددد  م ال ددددو المددددا    دددداو ي ددددد  المم دددد   لدددد  الع ددددد  عدددد  العدددددماج العايددددو  مددددا   الع ددددد 
محددددد  العتمدددددو الاجا مدددددو الممفددددداج لددددد   امددددد  قدددددم ي دددددد  مام دددددي الع دددددد  عددددد  العددددددماج االادددددي محمددددد  عتمدددددو مدددددا   

 ايدددددرامها امعددددداقفر يددددد عها االادددددي يحددددددد ا يددددداح  ازمالدددددام لدددددي الع دددددد لدددددي تددددد  ازمالدددددام الاجا مدددددو  ددددد ري م
 . 16) يام  غرالي محدد م  قب  الما   لمع د

لفرممدددددا لر قددددداقا العددددددماج  قددددد   ةبفدددددر عمددددد  الفدددددمعو االقدددددهرج الادددددي قامادددددت  هدددددا مدددددا   ازمالدددددام اال بددددد   
ي دددد   عمددددد  مبددددد  م ددددديم  دددددماج معف دددددو    ةمددددا   دددد  17)الددددحي مم ددددا  العتمددددو الاجا مدددددو لعدمامدددد  عمدددد   يددددام االدددددت

الددددلي لددددمعو  ا م ددددات   دددد  ي ددددد  المم دددد   لدددد  الع ددددد  دمددددو معف ددددو عمدددد   رددددي ال يدددد  االدددد مط الم ددددد  مدددد  قبدددد  
 . 18)الما    ام    ر ال مال  لهحا الع د    ما ي هر لي لتل  الر ادم العالملو م    فما و 

                                                           
 .26    عقد االمتياز التجاري: دراسة فقهية تطبيقية مقارنةيال  الفع دي   14

 . 91    أهم المشكالت العملية التي يواجهها عقد االمتياز التجاري محم د  حمد الم د ي  د. 15
 .34    مرجع سابقالفد عمي ما ر  ع  د الرر قاقا: د الو م ا  و  د. 16
 . 102  مر ت لا      أهم المشكالت العملية التي يواجهها عقد االمتياز التجاري محم د  حمد الم د ي  د.  17
 , وهي خامس أكبر سلسلة عالمية ومقرها كاليفورنيا, على الرابط  1919تأسس فندق هيلتون عام  18
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 المبحث الثاني

 غيره من العقود المشابهةتميز عقد االمتياز التجاري عن 

ممفا ازمالام الاجا ي ة فراد ع  ةفر  م  الع  د األ ر  االاي قد ماقا   مع  لي  ع  األا   امعام   قد 
مع  لي  ع  األا   األ ر   ام  قم يعد  قاط المام ي لمع د     زا ج ع  مقرا  مفا    حام  مح  العتمو 

مالام  ام   حا الم يم   جد  و ع د ازمالام الاجا ي قد قا ا   مت  ع  الاجا مو الاي قامفا  ها ما   ع د از
الع  د األ ر  العايو  ا ممت الفمت االعدماج المعامرو لي عدد م  ال     امعام  معها لي عدد م  ال     

 األ ر .

   ا حا  ر لارةا الد الو لي  حا المزحا عم  م ول  اممفا ع د ازمالام الاجا ي ع   ع  الع  د األ
 لفام م اال  لي قت  ميال  ة  م هما لفا اا      م  مما الع  د الاي م ا   م  الرر قاقا.

 المطلب األول

 عقد االمتياز التجاري وعقد التوزيع

يعددددد ع دددددد الا ممدددددت مدددد  الع ددددد د الادددددي ما ددددا   مددددد  ع دددددد ازمالددددام الاجدددددا ي  ام عدددددرف  ا دددد   زدددددا ج عددددد  ع دددددد 
ام ددددد    دددددحا الع دددددد عمددددد  ازمردددددام  دددددف  اليدددددرلف   ددددداو ي ددددد   المددددد م   بلدددددت الفدددددمت   دددددف  ةددددد  مددددد  الم دددددات االمددددد م 

االم اجدددددداج الاددددددي ق  د ددددددا لدددددد  الم ددددددات محدددددد  الددددددم  اعتمادددددد  الاجا مددددددو الممفدددددداج داو  و ي دددددد    امزددددددا  م ايددددددراج 
 ددددات محددددددج ال دددداد لفلالددددلاج امعدددداقفر الم ددددات لددددي الع ددددد  اةمددددا   دددد   ي ددددا ز قدددد ح  ا ز قمددددا  مددددا   الع ددددد  ا الم

 دددداو قددددااد المدددد م  لم اجامدددد   ددددالعبرج الر لددددو االمعرلددددو الا  لددددو التممددددو لددددي عمملدددداج از اددددا   امدددد  قددددم يعامددددد  ددددحا 
 . 19)عم  م ا   مادي يحص  عمل  الم ات م    مالي حجم المبلعاج الاي يح  ها الم م 

مددددد  مفددددد م  امددددد  قدددددم لع دددددد الا ممدددددت يعدددددد ةيرم دددددو قدددددام   مددددد   تلهدددددا القدددددعح المام دددددي لددددد  )المددددد م   
ام ممددددددت الم اجدددددداج العايددددددو  قددددددعح مددددددا لدددددد ات  ددددددعح  بلعددددددي  ا مع دددددد ي لددددددي م ا دددددد  حصدددددد ل  عمدددددد  عالددددددد 

                                                           

https://akhbaar24.argaam.com/article/galleryimages/420739 
 .928(, ص التجاري )الفرنشايزالجوانب القانونية لعقد االمتياز د. عبد الهادي محمد الغامدي,  19
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مددددادي قاحدددددد ال دددداد لتمرددددام  ا   ددددات عمدددد  حجددددم المبلعدددداج الممددددي لمم ددددات  اقددددد قادددد ل  المدددد م  مهمددددو   قددددات ا  ددددرا  
 دددددت  الع ددددد د المبرمدددددو اقدددددد  الع ددددد د الادددددي معدددددد  مجدددددا ج المدددددا   لمع دددددد امددددد  قدددددم م رفدددددح ا امفددددد م  الم اجددددداج مددددد 

 . 20)قاحم  معا ر ا  ي ا االاي قد ماعم    د م  اقدا مو لي عمملاج الاف م 

 التوزيع وعقد التجاري  االمتياز أوال: أوجه التشابه بين عقد

قاقدددددا   ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي مدددددت ع دددددد الا ممدددددت لدددددي عددددددد مددددد  ال  ددددداط االادددددي مقدددددفر  ددددددا  ا  لدددددي   ددددداط 
 . 21)الا ا   اازلا ات  ف  الع دق   امام   مما ال  اط لي

الامادددددت  ازلدددددا تللو ال ا   لدددددو لمدددددتد مددددد  المم ددددد   لددددد  الع دددددد لدددددي ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي االمددددد م  لدددددي ع دددددد  -
 الا ممت.

الز دددددالت  ا الم اجددددداج اةدددددحلا العتمدددددو الاجا مدددددو الممفددددداج لمدددددا   الع ددددددق  لددددد ات ازمالدددددام  ودددددرا ج اودددددت -
 الاجا ي  ا الا ممت مح  مصرف اليرف األ ر م  الع د.

 التوزيع وعقد التجاري  االمتياز بين عقد االختالف: أوجه ثانياً 

يعامدددد  ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي عدددد  ع ددددد الا ممددددت  ددددالرةم مددددد  ا دددد د   دددداط الا ددددات امقددددا    ف هددددا لددددي عدددددد مددددد  
 المزاد   ام    م مما از اتلاج ما قمي:

يعددددددد   دددددد  العبددددددرج االمعرلددددددو الر لددددددو االا  لددددددو مدددددد  القددددددراط األلالددددددلو الاددددددي قرممددددددا عمفهددددددا ع ددددددد ازمالددددددام   -
 الا ممت عم  ا ا ا  العبرج االمعرلو الر لو  ف   رلي الع د.الاجا ي  ف ما ز ي    از ق ح ع د 

 و الم ا دددددد  المددددددادي الددددددحي قددددددام دلعدددددد  لددددددي ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي يعامدددددد  عدددددد   ددددددحا المدددددددل   لددددددي ع ددددددد  -
ازمالددددام  حفدددددا  و الم ا ددددد  المدددددادي المددددددل   مددددد  قبددددد  المددددد م  قام ددددد  مددددد   فدددددز    مدددددالي حجدددددم المبلعددددداج 

  المم دددددد   لدددددد  الع دددددد لددددددي الرر قدددددداقا او ي دددددد    دددددددلت  لدددددد   لد  لدددددد  لقددددددز و الادددددي يصدددددد   لفهددددددا   ف مددددددا قماددددددا 

                                                           
   عم  الرا ط الاالي:2016  مجمو القرم , (1عقد التوزيع)د. يالر الم لااي   20

https://www.alsharq.com/opinion/10/02/2016/%D8%B9%9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8
8%D8%B2%D9%8A%D8%B9-1 

 .928, ص (, مرجع سابقد. عبد الهادي محمد الغامدي, الجوانب القانونية لعقد االمتياز التجاري )الفرنشايز 21
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ا يددددام الرر قدددداقا ا لدددد   م ا دددد  العدددددماج العبددددرج الاددددي م   دددد  لدددد   ا ددددحا  اقوددددالو لم فددددزو الاددددي مدددددلت مدددد  
  . 22)  مالي حجم الد   المح  

 المطلب الثاني

 عقد االمتياز التجاري وعقد ترخيص العالمة التجارية

مدددددر لح العتمدددددو الاجا مدددددو  ا ددددد   زدددددا ج ع دددددد ي ددددد   عمددددد  مبدددددد  الفدددددما  ليدددددرف   دددددر  دددددالح  يعدددددرف ع دددددد 
لددددددي الدددددداعدا  العتمددددددو الاجا مددددددو الممفدددددداج لميددددددرف ازا  لددددددي م ا دددددد  محدددددددد امعددددددف  مدددددد  قبدددددد  اليددددددرلف  ا ددددددحا ز 
قدددددد  ح مددددددد  ممملددددددو اليدددددددرف األا  لعتماددددددد  الاجددددددا ي  امددددددد  قددددددم لردددددددي تددددددد   ددددددحا الع دددددددد يفددددددم  ليدددددددرف قدددددددا ي 

العتمددددددو الاجا مددددددو االاددددددي قامفددددددا  هددددددا عمدددددد  مجددددددا ي معددددددف   لالمالددددددا لمعتمددددددو الاجا مددددددو المع لددددددو مدددددد   الدددددداعما  
 ددددت   ددددحا الع ددددد قا ددددام  عدددد  ح دددد  لددددي الارددددرد  الدددداعدا  عتمادددد  الاجا مددددو اةمددددا قا ددددام  عدددد  ح دددد  لددددي  م ا لددددو 

لممملددددو الصدددد ا لو م اوددددا  اليددددرف ال ددددا ي لددددي لاج الع ددددد االددددحي يفدددداعد   رددددي عتمادددد  الاجا مددددو  المدددد  م دددد  ا
 . 23)االاجا مو م  ح  مالا العتمو الاجا مو ز  ا لي للا

 لترخيصا وعقد التجاري  االمتياز أوال: أوجه التشابه بين عقد

قابددددف  ع ددددد محمفدددد  ع ددددد الاددددر لح اع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي  و ةددددت الع دددددق  يقددددارةاو لددددي مبددددد   دددد  ري 
ا لالددددي االددددحي قام دددد  لددددي  و ةددددت الع دددددق  ي دددد   لفهمددددا المددددر ح االمددددا   زمالددددام  اددددر لح الدددداعدا  العتمددددو 

او  ي دددددا لدددددي ا دددددد د   امقدددددارة 24)الاجا مدددددو العايدددددو  اعمدددددالهم الاجا مدددددو لميددددددرف األ دددددر لدددددي الع دددددد المقددددددارو  
م ا ددددد  مدددددادي م ا ددددد  العددددددماج الم دمدددددو ا و ا امددددد  عدددددي المبدددددد  الدددددحي قاحددددددد ال ددددداد لددددد  الم ا ددددد  المدددددادي  ز   ددددد  

 قام الحص   عمل .

لالحصدددد   عمدددد  الم ا دددد  المددددادي م ا دددد  العدددددماج الم دمددددو مدددد  قبدددد  المددددا   لددددي ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي  
لمددددادي  ي ددددا لاددددر لح العتمددددو الاجا مددددو لددددي ع ددددد الاددددر لح مدددد  كمددددا  ف دددد  الد الددددو مدددد  قبدددد   امعددددد الم ا دددد  ا

                                                           
 .929    مرجع سابق (,الرر قاقالع د ازمالام الاجا ي )د. عبد الهادي محمد الغامدي  الج ا   ال ا   لو  22
 .84-83      , انتقال الحق في العالمة التجارية: دراسة مقارنةل ام ق ل  ةاقد معا ي  23

 .69-68      مرجع سابق مفرج امقااي  ع د ازمالام الاجا ي   لالو ما فافر     24
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المزدددداد  األلالددددلو الاددددي ق ب دددد  عمفهددددا ع ددددد الاددددر لح   زم  زدددد  يحدددد  لممددددر ح الحصدددد   عمدددد  الم ا دددد  المدددداي 
لقلامدددددد   اددددددر لح عتمادددددد  الاجا مددددددو ا ددددددحا ي دددددد و ال دددددداد لتمرددددددام  ددددددف  األ ددددددراف اا  فددددددزو م  ددددددح مدددددد    مددددددالي 

 .  25)المبلعاج ااأل  ا  لمع د

 لترخيصا وعقد التجاري  االمتياز بين عقد االختالف: أوجه ثانيا

لردددددي تددددد  معرمدددددع مع دددددي ع دددددد مدددددر لح العتمدددددو الاجا مدددددو قابدددددف  از ددددداتف  ف ددددد  ا دددددف  ع دددددد ازمالدددددام 
الاجددددددا ي لددددددي او ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي يعددددددد  ددددددامتد عدددددد  ع ددددددد الاددددددر لح  لرددددددي تدددددد  ع ددددددد الاددددددر لح قددددددام 
 مدددددر لح الددددداعدا  العتمدددددو الاجا مدددددو داو  ي ممفدددددااج   دددددري  ا ع ايدددددر   دددددري مددددد  ح ددددد م الممملدددددو الرمرمدددددو 

 ف مددددا لددددي تدددد  ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي يحصدددد  المم دددد   لدددد  ازمالددددام مدددد  قبدددد  المددددا   عمدددد  مددددر لح  الدددداعدا  
العتمددددددو الاجا مددددددو ا ي ددددددا الاددددددر لح    دددددد  العبددددددرج الر لددددددو االا  لددددددو االعمملدددددداج الاد مبلددددددو اةفر ددددددا مدددددد  الممفددددددااج 

 . 26)الهامو لم يا  اق اا ي لي المقرا  مح  ازمالام الاجا ي 
 لعامددددد  امازددددداو ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي عددددد  ع دددددد الادددددر لح لدددددي  و ع دددددد ازمالدددددام يعدددددد   دددددم  ا الدددددت 
مددددددد  ع دددددددد الادددددددر لح  حفدددددددا يقدددددددام  عمددددددد  العدقدددددددد مددددددد  ع ايدددددددر ممملدددددددو از ادددددددا  الرمرمدددددددو ةازلدددددددم االعتمدددددددو 

  ز الاجا مدددددددو ا مدددددددال  الصددددددد اعو األيدددددددملو االرلددددددد   المم  حدددددددو لمالدددددددا از ادددددددا  ا دددددددراتج از ادددددددرا   ي ددددددداد  لهدددددددد
ي اصدددددر ل دددددط عمددددد  الددددداعدا  االددددداغت  العتمدددددو الاجا مدددددو لمم دددددات األيدددددمي  ددددد  قاجاام دددددا زلددددداعدا  الع ايدددددر 
الفددددا  و امددددا قددددرمزط  هددددا ةمددددا اوددددح ا مدددد  م  لدددداج الصدددد اعو الر لددددو االعيددددط الا ممولددددو اةددددحلا  يددددط الافدددد م  

م دددددات الددددحي يصددددد ت   الددددديو لمم ددددات محددددد  مقدددددرا  ع ددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي لم يدددد   لمد  دددددو الادددددي ي هددددر  هدددددا ال
المم دددد   لدددد  ازمالددددام   مددددا  الجمهدددد   ةا دددد   رددددي الم ددددات األيددددمي امددددا ت داو ا رصددددا  اممففددددا  ل دددد و لددددي  رددددي 

   ف مدددددددا ي اصدددددددر ع دددددددد الادددددددر لح عمددددددد  م دددددددام  المدددددددر ح عمددددددد  حددددددد  المددددددد م  لدددددددي  27)  مدددددددو مدددددددا   ازمالدددددددام 
 ةما ل كر م  قب . الاعدا  ل ط العتمو الاجا مو ل  م ا   حص ل  عم  م ا   مادي

 

                                                           
  ما مخ 21الار لح  الاعما  العتمو الاجا مو لي   ا  المعامتج الاجا مو الفع دي  قم ) /عبد هللا محمد عبد هللا الح اكي  ع د  25

 .76ه: د الو م ا  و    28/5/1423
 .930    مرجع سابق (,اد. عبد الهادي محمد الغامدي  الج ا   ال ا   لو لع د ازمالام الاجا ي )الرر قاق 26

 .49-48 الاغت   راتج از ارا      ح حمد  ا م   ر الزقاااي  ع د الار ل 27
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 المطلب الثالث

 عقد االمتياز التجاري وعقد الوكالة بالعمولة

 دددداتج العدقددددد مددددد  الاقددددرمعاج لدددددي مجددددا  م ودددددل  ال ةالددددو الاجا مدددددو  ا م وددددل  مع دددددي امعرمددددع ال ةفددددد  
ددددرف ال ةفدددد  الاجددددا ي لددددي   ددددا  الاقددددرمت الرر فددددي  لددددي مادمدددد    91/593الاجددددا ي االدددددا  الددددحي ي دددد    دددد   ل ددددد ع 

 دددد   زددددا ج اةفدددد  مفددددا   مدددد  ال احلددددو المه لددددو االددددحي  دددددا   يعادددداد القلددددا   المعددددامتج الاجا مددددو لصددددال  ا الددددم  ا
 . 28)الحفا  الغفر االحي يما او ي  و  عح مع  ي  ا  بلعي

 العم لدددددو   ا ددددد   زدددددا ج عددددد  ع دددددد قمادددددا   ددددد  ال ةفددددد   امددددد  قدددددم ل دددددد عدددددرف ع دددددد ال ةالدددددو الاجا مدددددو) ال ةالدددددو
 ال لا دددددددو اال يدددددددايو عددددددد   دددددددعح ا دددددددر    ل ددددددد    الاعدددددددامتج االاصدددددددرلاج ال ا   لدددددددو االادددددددي م دددددددد   لدددددددي محدددددددا  
ال لددددددا و الاجا مددددددو لصددددددال  احفددددددا  امحدددددد  الددددددم م ةمدددددد   اممدددددد و ممددددددا الاصددددددرلاج لددددددي م ا دددددد  قاحدددددددد ال دددددداد 

 لتمرام  ف  اليرلف .

 

 وعقد الوكالة التجارية التجاري  االمتياز بين عقد بهالتشا: أوجه ثانيا

لددددي تدددد  محمفدددد  ع دددددي ازمالددددام الاجددددا ي اع ددددد ال ةالددددو الاجا مددددو  جددددد  و ةددددت الع دددددق  لهمددددا   دددداط الا ددددات 
 : 29)حفا قاقا   ةت ما لي  ع  المزاد  الاي ي  م ا عمفها  ام    مها

اع دددددد ال ةالدددددو الاجا مدددددو لمت مدددددا قدددددام ا رامهمدددددا  الا دددددا   الدددددحي مامفدددددا  ددددد   بلعدددددو ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي  -
  ددددات عمدددد  ازعازددددا  القعصددددي أل ددددراف الاعاقددددد اعمدددد  ال ددددد  العددددالي مدددد  ال  ددددو المازادلددددو  ددددف  الماعاقدددددق  

 لي الحازج اليا لو ةاقلت   ا حازج ال لاج.
و الاجا مدددددو لدددددي  يدددددام قدددددام محدقدددددد ال يدددددام الدددددحي قدددددام  لددددد  الا رفدددددح لمدددددت الع ددددددق  ازمالدددددام الاجدددددا ي اال ةالددددد -

  غرالي محدد ال اد لتمرام  ف  الماعاقدق .

                                                           
 .71    مرجع سابق مفرج امقااي  ع د ازمالام الاجا ي   لالو ما فافر   28
 .72-71    المرجع السابق 29

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

272 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 التجارية الوكالة وعقد التجاري  االمتياز عقد بين االختالف أوجه: ثانيا

 يعام  ع د ازمالام الاجا ي )الرر قاقا  ع  ع د ال ةالو الاجا مو لي العدقد م  ال  اط ام ها: 

ال ةفدددد  الاجددددا ي يعامدددد  عدددد  المم دددد   لدددد  ازمالددددام الاجددددا ي حفددددا   دددد  يعابددددر ة لددددلط  ددددف   رلددددي معاقددددد   -
از قاحمدددد   دددددا    ي معدددددا ر  ماللددددو قددددد مرمددددد  عمدددد  الدددددا  الدددددحي ي دددد    هددددا  ا دددددحا عمدددد  ع ددددي المم ددددد   
 لددددد  ازمالدددددام الاجدددددا ي االدددددحي قاحمددددد  ةالدددددو المعدددددا ر الادددددي قدددددد مرمددددد  عمددددد  الامدددددو  بلدددددت م اجددددداج محددددد 

 ما ةو اعتمو مجا مو لقعح   ر .
ي ددددد   المم ددددد   لددددد  ازمالدددددام لدددددي تددددد  ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي  الاصدددددرف لدددددي معامتمددددد  محددددد  الدددددم  امددددد   -

ا دددد  حفددددا   العددددا    ف مددددا قاصددددرف ال ةفدددد  لددددي معامتمدددد  لحالدددد  م ةمدددد  ام هددددر   يددددر  المحدددددد لددددي 
 . 30)معامتم  مت الغفر لحفا  م ةم 

 الرابعالمطلب 

 وكالة العقودعقد االمتياز التجاري وعقد 

دددددرف ع دددددد ال ةالدددددو الاجا مو)اةالدددددو الع ددددد د   ا ددددد   زدددددا ج عددددد  القدددددعح الدددددحي ي ددددد    الاعاقدددددد مدددددت            قدددددد ع 
الم دددات يددداح  از ادددا  الحقل دددي  ا ةددد  مددد  يحددد  محمددد  لدددي  مدددد  مددد    ددد  القلدددا   عددددد مددد  األعمدددا  الاجا مدددو 

 هدددحا لدددي  ددد   اةفددد  لمم دددات  ا مددد م   ا  ي  ددد     دددر مددد    ددد ا  ال ةالدددو   ال لا دددو ع ددد  لددد ات ةددداو مددد  ي ددد  
الاجا مددددو  ا الا ممددددت  امدددد  قددددم ي دددد و   ددددحا الام فدددد  م ا دددد    دددد   ا ي دددد و م ا دددد  عم لددددو قددددام محدقددددد ا لددددي الع ددددد 
المبددددر   ددددف  اليددددرلف   ا عمدددد   دددد   مفددددهفتج  اللددددا قددددد يقددددم  اةددددازج ال  دددد    الددددو   دددد الها البرمددددو االزحرمددددو 

 . 31)االج مو
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 وكالة العقود وعقد التجاري  االمتياز عقد بين التشابه أوجه: ثانيا

امعددددد ع دددددد اةالددددو الع ددددد د ماقددددا ها مدددددت ع ددددد ازمالدددددام الاجددددا ي  قددددد   م ددددا   ةمدددددا  دددد  ال ةالدددددو  العم لدددددو 
 م  حفا:

الاعاقددددد لفددددام ازمرددددام  ف همددددا  ي دددداد عمدددد   القعصددددي  ددددف  ا ددددرافالاماددددت  ازلددددا تللو ال ا   لددددو اازعازددددا    -
 ال  و المازادلو  ف  الماعاقدق  لي الحازج اليا لو ةاقلت  االم ج.

قدددددام ازمردددددام  دددددف  ا دددددراف الاعاقدددددد عمددددد  الا رفدددددح لمع دددددد لدددددي مجدددددا   قددددداط معدددددف  ام ي دددددو  غرا لدددددو محدددددددج  -
 ااق  محدد لمع د.

 العقود وكالة وعقد التجاري  االمتياز عقد بين االختالف أوجه: ثانيا

 : 32)عدج   اط م ها  يعام  ع د ازمالام الاجا ي ع  اةالو الع  د لي 

 و ال ةفددددددد   دددددددالع  د ي ددددددد    الصدددددددر اج االاعدددددددامتج اا دددددددرا  الع ددددددد د االقلدددددددا   الا رفدددددددح لهدددددددا لصدددددددال  حفدددددددا    -
 م ةم  ام  قم م صرف  قا  الع د المبر   لي القعح الم ة  لم ةف  لماعام   لا و ع  .

ع دددددد ال ةالدددددو  دددددالع  د ز قددددد ح عمددددد  حصددددد   ال ةفددددد  عمددددد  ع ايدددددر الممملدددددو الرمرمدددددو ةدددددالعبرج االمعرلدددددو  -
الر لددددو االاددددد م  المفدددداعداج الر لددددو اةفر ددددا مدددد  المفدددداعداج الاددددي م ددددد  مدددد  قبدددد  مددددا   ع ددددد ازمالددددام لددددي 

 ازمالام الاجا ي لصال  المم    ل  ازمالام.
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 المبحث الثالث

 متياز التجاري آثار عقد اال

يعابدددددر ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي) الرر قددددداقا  مددددد  الع ددددد د الاجا مدددددو الادددددي  ددددداتج ة الجدددددو لمحا دددددو الاجا مدددددو 
امدددددد  قددددددم ميدددددد  ج امحفدددددد   لددددددي تدددددد  ميدددددد   الاعامدددددد  الاجددددددا ي  امدددددد  قددددددم لالع ددددددد الاجددددددا ي قامفددددددا  اليبلعددددددو 

قاقدددا    لددد  ع دددد ازمالدددام الاجدددا ي المرةزدددو االادددي ممددد و عمددد  د  دددو ةبفدددرج مددد  الاع فدددد  لردددي  ردددي ال قددد  الدددحي 
مددددت ةفددددر  مدددد  الع دددد د األ ددددر   ز   دددد  يعامدددد  امامفددددا ع هددددا  لمددددا قاعمدددد   ع ايددددر الممملددددو الرمرمددددو االصدددد ا لو 
كازمردددددام الدددددحي يجدددددري  لددددد   ال  ددددد  لممعرلدددددو االعبدددددراج الر لدددددو االا  لدددددو مددددد  المدددددا   لمم ددددد   لددددد  ام دددددديم الادددددد مزاج 

المحردددددداج ل جددددددا  ال قدددددداط الاجددددددا ي العددددددا   ددددددالمم    لدددددد  ع ددددددد ازمالددددددام االمفدددددداعداج اةفر ددددددا مدددددد  الع ايددددددر 
 الاجا ي.

امددددد  قدددددم  اعازدددددا   ع دددددداد قدددددام   رامددددد   دددددلم  دددددرلف  لل ددددد  قارمددددد  عملددددد  مجم عدددددو مددددد  ازلااامددددداج االقدددددراط 
عمدددد  ةدددد  مدددد  المددددا   االمم دددد   لدددد  ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي )الرر قدددداقا   امدددد  قددددم لرددددي  ددددحا المزحددددا لددددفام  ل ددددات 

  ت عم   ع  مما ازلاااماج عم   رلي ع د الرر قاقا.ال 

 المطلب األول

  التزامات المانح

ازمالددددام الاجددددا ي  عدددددد مدددد  الب دددد د االقددددراط االاددددي ز ددددد عملدددد  مدددد  ازلادددداا   هددددا مجددددا  قماددددا  المددددا   لع ددددد 
 المم    ل  لي ع د ازمالام الاجا ي  ام    م مما ازلاااماج ما قمي:

 باإلعالم واإلفصاح أوال: االلتزام

يعدددددد  ددددددحا ازلاددددداا  عمدددددد  اليددددددرف المدددددا   لمع ددددددد مددددد    ددددددم القددددددراط اازلااامددددداج االاددددددي ز دددددد مدددددد  م رفددددددح ا 
  امددددد  قدددددم لفاعدددددف   33)ام ادددددرو مبدددددد  اقعدددددتو ااقلصدددددا   دددددالرارج الفدددددا  و ق دددددرا  الع دددددد  دددددف  المدددددا   االمم ددددد   لددددد 

العصايدددددو  ع دددددد ازمالدددددام  ف همدددددا امحليددددد  عممددددداد عمددددد  مدددددا   ازمالدددددام او يحدددددلط المم ددددد   لددددد    ددددد  الارايدددددف  
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اي دددددا   الدددددو ال ادددددالت ااألح دددددا  الادددددي لددددداارم  عملددددد   عدددددد م ال اددددد  عمددددد  الع دددددد ااآلقدددددا  ال ا   لدددددو اازح دددددا  الادددددي 
 ز د م  م رفح ا   ات عم   حا الع د حاي ي  و عم  عمم     مرايف  الع د.

الاعامدددد   ددددف  المددددا   لمع ددددد االمم دددد   لدددد  لددددي الراددددرج امدددد  قددددم ل ددددد  دددداتج العدقددددد مدددد  ال دددد ا ف  الاددددي مدددد  م 
 1989االصددددداد  لدددددي عدددددا   1008/89الفدددددا  و لا الدددددت ع دددددد الرر قددددداقا  ل دددددد  دددددات قدددددا  و دا ددددداو الرر فدددددي  قدددددم 

للاكددددد عمدددد  وددددرا ج الادددداا  المددددا    دددداقعت  لممم دددد   لدددد  قبدددد  الاعاقددددد ال هددددالي لمع ددددد  لت ددددد لممم دددد   لدددد  الع ددددد  و 
ف  الع ددددد مدددد   ددددت  اقل ددددو لممعم مدددداج االاددددي ممدددد و محدددد    ادمدددد  قبدددد  الا الددددت لمع ددددد  ددددت  ي دددد و مممدددداد  ارايدددد

 . 34)لارج مم لو ز م   عم  األق  ع  عقرم  ق ماد م  ما مخ الا الت

امدددد  قددددم لت دددددد مدددد  معرلدددددو المم دددد   لددددد  الع ددددد   ددددد  مددددا قمدددددا  معرلادددد  حادددددي ي دددد و مفددددد ا  عدددد  القدددددراط 
اةمددددا عمدددد  المددددا   لمع ددددد  و يعمددددم اليددددرف اآل ددددر  الارايددددف  حاددددي لدددد  لددددم ااألح ددددا  الاددددي قدددد ح عمفهددددا الع ددددد  

يفدددا  ع هدددا  أل ددد  مددد  اليبلعدددي لددد  يفدددا  عددد   ددديت ز يعممددد  الهدددحا لملدددع قاحمددد   الجدددو  ددديت لدددم يعمدددم ع ددد  
 م  قب ؟

 ثانيًا: االلتزام بنقل المعرفة الفنية والمساعدات التقنية

قماددددا  المددددا   لتمالددددام الاجددددا ي لددددي  ددددحا الب ددددد  ا ددددديم المعرلددددو الر لددددو الما لددددو لممم دددد   لدددد  الع ددددد  امدددد  قددددم 
ي دددددد و  ددددددر اد لددددددي الرر قدددددداقا  و يحصدددددد  المم دددددد   لدددددد  الع ددددددد عمدددددد  ةدددددد  مددددددا قمددددددا  مدددددد  المعرلددددددو االعبددددددرج الر لددددددو 

المعييدددددددداج اله دلددددددددو التممددددددددو لاح فدددددددد  ال جددددددددا  لددددددددي المقددددددددرا  محدددددددد  الع ددددددددد  لت ددددددددد مدددددددد  م ددددددددديم ال قددددددددال  ا 
االاصددددملماج اةفر ددددا مددددد  معامدددد  المفدددداعداج الر لدددددو التممددددو لممقددددرا   ام  ددددد  ممددددا المعرلددددو  مدددددا  ددددرارلو مددددد  

 . 35) ت  مم مي ما   الع د  ق ات الاعاقد اا ة قال  قام  لحاقها  الع د  ق ات الا الت

بدددددد  المدددددا   لع ددددددد ازمالددددددام  و امقدددددارط لددددددي المعرلدددددو الر لددددددو الادددددي قددددددام م دددددديمها لممم دددددد   لددددد  الع ددددددد مددددد  ق
ممدددد و عمدددد  لددددرمو ز يم دددد  ال يدددد   لهددددا  ددددا   ا ددددا  الاعددددااو  ددددف  اليددددرلف    و ممدددد و ةا لددددو ااا لددددو ممدددد  قددددم 
ماماددددددت  الج  رمدددددددو لمفددددددداعدج المم دددددد   لددددددد  لدددددددي مح فددددددد   جددددددا  مقدددددددراع   االمعرلدددددددو الر لددددددو لدددددددي ةايدددددددو األ ملدددددددو 

  لدددددددو الم دمدددددددو ا دددددددحا أل هدددددددا ما دددددددم  العبدددددددرج الر لدددددددو لممم ددددددد   لددددددد  الع دددددددد لهدددددددي  ددددددددا  ا ماجددددددداام المفددددددداعداج الا
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القعصدددددددلو االادددددددي ممددددددد و لدددددددي مدددددددا   الع دددددددد امم ملددددددد  االادددددددي ز يم ددددددد  ال يددددددد    لفهدددددددا  ز مددددددد   دددددددت   ددددددد زت 
 . 36)األلراد

كمددددددا قاعددددددف  عمدددددد  المددددددا   م ددددددديم المفدددددداعداج الا  لددددددو االاددددددي قددددددد ما مدددددد  لددددددي م ددددددديم المقدددددد  ج ااآل ات مدددددد  
 ددددراك  لددددي مددددد مزاج ما فملددددو لددددي مجددددازج از اددددا  الاددددي ي دددد   عمفهددددا المقددددرا  محدددد  المددددا   لممم دددد   لدددد  الع ددددد   

الع ددددددد  امدددددد  قددددددم ق مددددددا  المددددددا    اددددددد م  اا  دددددداد المم دددددد   لدددددد   ق ددددددات العمملدددددداج از اا لددددددو ام ددددددديم الدددددددعم الر ددددددي 
   مدددددا ااقدا ي لمقدددددراع  الاجدددددا ي اللدددددا  دددددا اتف ال لدددددال  الادددددي مام ددددد  لفهدددددا المفددددداعداج الا  لدددددو االادددددي ما ددددد

 دددددف  ال لدددددال  الماديدددددو اةفدددددر الماديدددددو م ددددد  المافزددددداج اق  ددددداديو االمجدددددتج اةدددددحلا المفددددداعدج لدددددي ا الدددددا  م ددددداو 
المقددددددرا  ا فدددددد  اليددددددرم الافدددددد مقلو االا ممولددددددو ااز اا لددددددو لممقددددددرا   ق ددددددات از اددددددا  ممددددددا ق لدددددد  الدددددددعم ةفددددددر 

 . 37)المادي لممم    ل  الع د

 ثالثا: االلتزام بالضمان

المدددددا    ال دددددماو لصدددددال  المم ددددد   لددددد  مددددد    دددددم القدددددراط اازلااامددددداج المرراودددددو عمددددد  مدددددا   يعدددددد الاددددداا  
ازمالدددددام مح فددددد   م ا لدددددو الدددددارادج المم ددددد   لددددد  مددددد  الع دددددد االددددداغتل   اكمددددد  ا ددددد  داو اي قصددددد    دددددت  لادددددرج 

 ي م هدددددا الاعاقدددددد   ل ددددد   المدددددا     دددددماو الصدددددتحلو لمفدددددمت االعددددددماج الادددددي ي ددددد   عمفهدددددا المقدددددرا  ا ز م يددددد ي 
عمددد   ي  ددد   مددد  المعالرددداج الادددي قدددد ماعدددا ع مدددت األ  مدددو المعمددد    هدددا لدددي  مدددد المم ددد   لددد  الع دددد  امددد  قدددم 
لت دددددد  و ي دددددم  المدددددا   لممم ددددد   لددددد  ح ددددد م الممملدددددو الاجا مدددددو اةدددددحلا الصددددد ا لو عمددددد  الفدددددمت االعددددددماج الادددددي 

ح دددد م الممملددددو امافددددب  لددددي معيفدددد  ي دددد   عمفهددددا المقددددرا  محدددد  الع ددددد لددددت ي دددد و   دددداو  ددددتف  ا م ددددام  حدددد   
 . 38)از ارا   ها  ت  لارج الع د

امدددددد  لفاعددددددف  عمدددددد  المددددددا   لع ددددددد ازمالددددددام او ي ددددددم  لممم دددددد    و قاماددددددت   الددددددو   دددددد د الع ددددددد اامالامامدددددد  
اللدددددا مددددد   دددددت  عددددددج  دددددرم ة دددددما   عدددددد  مجددددداام  ي مددددد  المم ددددد   لهدددددم لدددددي  دددددز و ازمالدددددام الادددددي ق قدددددئها 

م الدددددزع   از دددددد لممدددددا   مددددد  ودددددماو المعرلدددددو المفدددددامرج لممم ددددد     الدددددو الارايدددددف  المدددددا   عمددددد  ح ددددد م  ع ددددده

                                                           
 47    مرجع سابق م الم  افر  ع د ازمالام الاجا ي   36
 .937    مرجع سابق (,د. عبد الهادي محمد الغامدي  الج ا   ال ا   لو لع د ازمالام الاجا ي )الرر قاقا  37
 .46-45  مر ت لا      آثار عقد الفرنشايز وانقضاؤهعبد هللا محمد  مف    38
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ال قالدددددو االماجدددددددج الادددددي م دددددم  لددددد  المعرلدددددو القدددددام   المقدددددرا  از ادددددا ي العدددددا   ددددد   ام دددددم  لددددد  الادددددد م  
 االاا ف  لاح ف  ال جا  لي ا اا   لمفمت االعدماج المع لو.

 المطلب الثاني

 التزامات الممنوح له 

ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي  عدددددد مدددد  األح ددددا  االقددددراط االاددددي ز ددددد عملدددد  مدددد  ازلادددداا   هددددا  المم دددد   لدددد ا  قمادددد
 لي معامم  مت الما   مح  م مو ع د ازمالام الاجا ي   ام    م مما ازلاااماج ما قمي:

 أواًل: االلتزام بدفع المقابل 

قمادددددا  المم ددددد   لددددد  ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي  ددددددلت م ا ددددد  مدددددادي م ا ددددد  مماعددددد   العددددددماج الفددددد  ي ددددددمها لددددد  
مددددا   ازمالددددام  امددددام محدقددددد  ددددحا الم ا دددد  ال دددداد لتمرددددام  ددددف   رلددددي الع ددددد ا ددددح  الرلدددد   مفددددمي  الرلدددد   األالددددي  

ودددددماو مفددددددقد ا لميدددددرف  امددددد  قدددددم له ددددداو  لددددد     دددددري قمدددددا  عمددددد  اليدددددرف المم ددددد   لددددد  الع دددددد  و قااكدددددد مددددد 
 الما    ا ح  الرل   ما    ما  ف :

: ا ددددي ممددددا الرلدددد   الاددددي قددددام دلعهددددا  دايددددو مدددد  م الددددت الع ددددد عمدددد  دلعددددو ااحدددددج  ا لاددددراج الرسرررروم األوليررررة -
حاددددي قبددددد   قدددداط المقددددرا  امعددددد مع م دددداد مدددد  المم دددد   لدددد  الع ددددد لممددددا   م ا دددد  الدددداعدام  االدددداغتل  ألي 

 لاجا مو االفمعو اال جا  العا   الما   لتمالام.ح  م  ح  م الممملو ا
الع الددددد ال فددددبلو: ا ددددي  زددددا ج عدددد  الدددددلعاج الاددددي ي دددد   المم دددد   لدددد   دددددلعها  ددددت  مدددددج لددددرماو الع ددددد  امدددد   -

قدددددم لهدددددي  م ا دددددو الم ا ددددد  لمعددددددماج الادددددي ق اردددددت  هدددددا المم ددددد   مددددد  مدددددا   ازمالدددددام  دددددت  لادددددرج الع دددددد  اقدددددد 
 . 39)   لي عف و م  الفمت االعدماج الم اجو م  قب  المم    ل مام   لي مبمغ مالي  ا مام

 بالسرية االلتزام: ثانياً 

قماددددددا  المام ددددددي االمم دددددد   لدددددد  الع ددددددد ال دددددداد لمع ددددددد الددددددحي قبددددددر   ف دددددد  ا ددددددف  المددددددا   لتمالددددددام  ددددددازلااا  الاددددددا  
 الفدددددرمو اعدددددد   لقدددددات  ي مددددد  المعم مددددداج االمعرلدددددو االا  لددددداج الادددددي محصددددد  عمفهدددددا مددددد  المدددددا    م  ددددد  الع دددددد  

                                                           
   اما  عد ا.90-89    التنظيم القانوني لعقد االمتياز التجاري  دق   الد محمد مصيري لد    39
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مدددددا   ام ددددد   دددددحا المبدددددد  لدددددا ي امددددد  قدددددم لعمدددددي المم ددددد   لددددد  الع دددددد ازلاددددداا   حرددددد   لدددددرا  العمددددد   ف ددددد  ا دددددف  ال
المرعدددد    ددددت  مدددددج لددددرماو الع ددددد  ا حاددددي  عددددد ا اهالدددد   ل دددد و ازلادددداا   حردددد   لددددرا  از اددددا  االممملددددو الاجا مددددو 
االمعرلددددددو الر لددددددو العايددددددو  المددددددا   مدددددد  الب دددددد د الم فدددددددج لممم دددددد   لدددددد  الع ددددددد حاددددددي لدددددد  لددددددم قدددددد ح الع ددددددد يددددددرمحاد 

   را ج حر  الفرمو.

م اصدددددددر ل دددددددط عمددددددد  المعرلدددددددو الر لدددددددو لممدددددددا    ددددددد  مافدددددددت لاقدددددددم  ةالدددددددو العددددددددماج امددددددد  قدددددددم لالفدددددددرمو ز 
االافدددددهفتج الادددددي ي ددددددمها مدددددا   ازمالدددددام لممام دددددي لددددد  م ددددد  العيدددددط الافددددد مقلو ااز اا لدددددو ااأللدددددرا  الام  ل  لدددددو 
اةددددددحلا اقدا مددددددو  اما ددددددم   ي معم مددددددو قددددددد ايددددددم  لممم دددددد   لدددددد  ازمالددددددام لددددددي   ددددددا  عتقادددددد  الاعاقديددددددو مددددددت 

   مدددددد    دددددد  دعدددددم  ييدددددد  از اا لددددددو لاح فددددد  ال جددددددا  لممقددددددرا  محددددد  الع ددددددد امدددددد  قدددددم عمدددددد  المام ددددددي  و المدددددا
يما ددددت عدددد   ي مصددددرمحاج  دددداي مدددد  معم مدددداج الاعاقددددد االاددددي  قددددد يفددددب  المقدددد  ع هددددا وددددر  لمصددددمحو مددددا   

 . 40)ازمالام

 ثالثا: االلتزام بعدم المنافسة

 ددددد الم قددددت  ف دددد  ا ددددف  اليددددرف المددددا    دددداو قماددددا   عددددد  قماددددا  المام ددددي لع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي  م  دددد  الع
الم الفددددو لمددددا   ازمالددددام  لمدددد  اليبلعددددي   دددد  قددددد حصدددد  عمدددد  معددددالم ا لددددرا  از اددددا  مدددد  المددددا   لتمالددددام امدددد  

 . 41)قم لت يص   و ي     ل اا   ع  الفمت االعدماج الم الفو ق اا  الما   ازيمي لتمالام

امدددددد  قددددددم قماددددددا  المام ددددددي االمم دددددد   لدددددد  ازمالددددددام   ل اددددددا  امفدددددد م  الفددددددمت الاددددددي قاردددددد  عمفهددددددا مددددددت مددددددا   
ازمالددددددام امعمدددددد  عمدددددد  ممددددددادج حجددددددم المبلعدددددداج ااأل  ددددددا  الماح  ددددددو م هددددددا  لت ددددددد لدددددد  مدددددد  او قامددددددد حجددددددم  ددددددهرج 

 ج لممددددا    امدددد  قددددم الددددمعو العتمددددو الاجا مددددو العايددددو  مددددا   ازمالددددام از يعمدددد  عمدددد  م الفدددداها  لفددددب  العفددددا
له ددددداو العدقدددددد مددددد  الع دددددد االادددددي ممادددددت المم ددددد   لددددد  مددددد  القلدددددا   ل ادددددا   ي لدددددمت م الفدددددو لم دددددات مدددددا   ازمالدددددام 
اللدددددددا لمحردددددددا  عمددددددد  حجدددددددم ال جدددددددا  االفدددددددمعو الادددددددي مامادددددددت  هدددددددا العتمدددددددو الاجا مدددددددو االادددددددي ي ددددددد   المم ددددددد   لددددددد  

 . 42) الاغتلها

                                                           
 .100-99    مرجع سابق مفرج امقااي  ع د ازمالام الاجا ي   لالو ما فافر   40
 .941    مرجع سابق (,عبد الهادي محمد الغامدي  الج ا   ال ا   لو لع د ازمالام الاجا ي )الرر قاقا د. 41
 .108-107, ص مرجع سابق, وآثاره الفرنشايز عقد, البشتاوي بكر طارق دعاء 42
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 ات المانحرابعًا: االلتزام باتباع تعليمات وارشاد

قماددددددا  مام ددددددي ازمالددددددام  امزددددددا  معدددددداللم ا يددددددط المددددددا   لتمالددددددام االاددددددي قددددددام محدقددددددد ا  ق ددددددات الاعاقددددددد  ددددددف  
اليددددرلف   ا  ق ددددات العمدددد  لددددي لاددددرج الع ددددد  امدددد  قددددم لت ددددد لممم دددد   لدددد  الع ددددد  و قازددددت معملمدددداج المددددا   ا ص يدددد  

را   اعمملددددددددداج الايددددددددد مر االاحفدددددددددف  لدددددددددي  ددددددددد  مدددددددددا قاعمددددددددد   ال قدددددددددا اج الحفدددددددددا لو ااأل ددددددددداات اقدا مدددددددددو لممقددددددددد
االادددددد مزاج الادددددي ي ددددددمها المدددددا   لممام دددددي  ق دددددات لادددددرج الاعاقدددددد  االعدقدددددد مددددد  األمددددد   األ دددددر  الادددددي ز دددددد لممام دددددي 
مددددددد  امزاعهدددددددا لاح فددددددد  ال ردددددددت االمصدددددددمحو لميدددددددرلف   اعازدددددددا  او ع دددددددد ازمالدددددددام الاجدددددددا ي ي ددددددد   عمددددددد  مح فددددددد  

 . 43)االمصمحو لج  األ راف داو  فا ج  ي م هم

الدددددي تددددد  ازلااامددددداج لمددددد   ددددددرف مددددد  األ دددددراف محددددد  م مدددددو ع ددددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي ا و ةددددد  م همددددددا 
عملدددددد  عدددددددد مدددددد  ازلااامدددددداج ال ددددددرا مو لاح فدددددد  مصددددددال  اليددددددرلف   ز   دددددد    دددددداو  عدددددد  ازلااامدددددداج المقددددددارةو 

المقددددددرا  محدددددد  ع ددددددد  ددددددف  ةدددددد  م همددددددا االاددددددي ز ددددددد مدددددد  ازلادددددداا  االحرددددددا  عمفهددددددا لاح فدددددد  ال رددددددت اال جددددددا  لددددددي 
 ازمالام الاجا ي.

امدددددد  قددددددم لدددددداليرلف  يعدددددددا ممددددددامف   لد ددددددا  اميدددددد مر الاحفددددددف اج الجدقدددددددج االاددددددي مفددددددم   امددددددادج اميدددددد مر 
حجددددم از اددددا  االددددر    از ددددد  ي دددداد عمدددد  األ ددددراف مراازددددو  دددد دج عمملدددداج از اددددا  االم هددددر االجدددد دج الاددددي ي دددد و 

از ددددددد مددددد  حددددددر  اليرلدددددداو عمدددددد  المصددددددمحو المقددددددارةو اللفدددددد  عمفهدددددا از اددددددا  ال هددددددالي محدددددد  ع ددددددد ازمالددددددام  
 . 44)الررديو لممفاعدج عم  مح ف  ال جا  االامرا   لي ع د الرر قاقا الي   ر  م   ت  اليرلف 

 

 

 

                                                           
 .941    مرجع سابق (,د. عبد الهادي محمد الغامدي  الج ا   ال ا   لو لع د ازمالام الاجا ي )الرر قاقا 43
 اما  عد ا. 106-105      مرجع سابق مفرج امقااي  ع د ازمالام الاجا ي   لالو ما فافر   44
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 الخاتمة

قددددد اوددددح  الد الددددو  و ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي )الرر قدددداقا  يعددددد مدددد   حددددد الع دددد د الاجا مددددو الاددددي  دددداتج 
الحا دددددو الاجا مدددددو احا دددددو األلدددددراد لم ددددد  لا ال ددددد   مددددد  الع ددددد د الاجا مدددددو لدددددي تددددد   دددددحا الايددددد   اميددددد  ج  فدددددب  

الام  لدددددد  ي االددددددحي  دددددددا   قددددددد  قددددددر عمدددددد  الايدددددد   الاجددددددا ي الاد مدددددد  احالا امدددددد  الاراعملددددددو االاعاا لددددددو لاح فدددددد  
 ال رت االمصمحو ألكبر عدد م  األ راف المع فف  لي ت  العالم الاجا ي.

مالددددام الاجددددا ي ق ب ددددي عمدددد  مبددددد  مح فدددد  الم رعددددو المقددددارةو ل  ددددراف ااز م ددددات  هددددا لددددي امدددد  قددددم لع ددددد از
تددددد  محددددداازج اليدددددرلف  لت م دددددات امحفدددددف    مدددددالي  ادددددالت الاعدددددااو المقدددددارو  فددددد هم محددددد  تددددد  ع دددددد ازمالدددددام 

  مددددددو الاجددددددا ي  اقددددددد ل ددددددي ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي العدقددددددد مدددددد  الاعرمردددددداج اال دددددد ا ف  اال صدددددد   المقدددددد مو االم
ل  ددددد د  لدددددي عدددددالم الاجدددددا ج االعتقددددداج الاجا مدددددو ا دددددحا  ددددددا   يقدددددفر  لددددد  األ ملدددددو المبفدددددرج الادددددي قامادددددت  هدددددا ع دددددد 

 ازمالام الاجا ي لي ملففر ام  لم العدقد م  العتقاج الاجا مو.

ام يددددددم  الد الددددددو  لدددددد   و ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي ز ي اصددددددر عمدددددد   دددددد   ااحددددددد ل ددددددط  دددددد  قام دددددد  لددددددي 
العدقددددد مدددد  األ دددد ا  االاددددي ما الدددد  ةدددد  م هددددا مددددت ال ددددراف ال ددددرا اج الاددددي م ددددادي  ل رامهددددا امدددد  قددددم مددددام   

معي مدددددد  مح فددددددد    دددددددداف   رالهددددددا  قددددددد   ةبفدددددددر عددددددد   قلددددددو األ ددددددد ا   له ددددددداو ع ددددددد ازمالدددددددام الاصددددددد لعي االاددددددد م 
 .االب لا ي  ا الاق فمي 
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امدددد  قددددم ل ددددد م يدددد  الزاحددددا لعدددددد مدددد  ال اددددالت االا يددددلاج حدددد   ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي الرر قدددداقا امدددد      
   مها ما قمي:

 أواًل: النتائج

 لعدد م  ال االت الهامو ام    مها: م يم  الد الو ح   ع د ازمالام الاجا ي 

  قددددددد  ددددددات  الجددددددو لمايدددددد  اج الاجا مددددددو الاددددددي قددددددد الدددددددج الحا ددددددو  و ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي ) الرر قدددددداقا -
 ل   د  لم اكزو  حا الاي  .

ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي يعددددد  ك ددددر   دددد ا  الع دددد د الاجا مددددو  اا دددداد اا اقددددا اد لددددي العددددالم لمددددا لدددد  مدددد  ممفددددااج  -
 ال الد ع   اقي الع  د الاجا مو.

ا  المقددددددا مت ال ا حددددددو لاح فدددددد  المامددددددد مدددددد  ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي يعددددددد الددددددفمو لعالددددددو لمفدددددداعدج  يددددددح -
 ال جا  االقهرج االفمعو لمقراعامهم الاجا مو.

 الرر قاقا يح  ازلا تللو لي العم  ام م  حجم األ زات اال ف د الماللو ااقدا مو. -
 و ع دددددد ازمالدددددام الاجدددددا ي ي ددددد   عمددددد  مبدددددد  المصدددددمحو لجملدددددت األ دددددراف حفدددددا يفدددددع  لاح فددددد  مصدددددال   -

    ل .الما   االمم 
م  عدددددد  امعددددددددج األ دددددد ا  الاددددددي ي هددددددر  هددددددا ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي لم الددددددزو ةالددددددو   دددددد ا   الاعددددددامتج  -

 الاجا مو.
لمرقا دددددو االماا عدددددو دا  ةبفدددددر ا دددددا  لدددددي مح فددددد  ال جدددددا  اازلدددددامرا  لع دددددد الرر قددددداقا  دددددف    رالددددد  الاح فددددد   -

 األ داف الاي قد ٌع د لاحقل ها.
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 :ثانيا: التوصيات

د الددددو لعدددددد مدددد  الا يددددلاج الاددددي قددددد  مددددح الزاحددددا  لدددد    هددددا معددددد لددددي ةايددددو ال ددددرا ج كمددددا م يددددم  ال
لاح فدددد    ددددداف الد الددددو المام مددددو لددددي ممددددادج لعاللددددو ع ددددد الرر قدددداقا ا قددددا   لددددي المعددددامتج الاجا مددددو  اقددددد مم مدددد  

   ام    مها: الا يلاج الاي م يم  لها الد الو لي  ا بف  م  ال احلو ال ا   لو اال احلو العمملو  ي اد 

 

 من الناحية القانونية

العمددددد  عمددددد  ميددددد مر اق دددددا  ال دددددا   ي العدددددا   ع دددددد ازمالدددددام لفامدددددد مددددد  لعاللدددددو الددددداعدام  لدددددي ملفدددددفر  -
ز ق  دددددددد   دددددددا   امقدددددددرمت  دددددددا  لتمالدددددددام  لم قددددددد  الحددددددالي   ددددددد  ام قددددددلط الاعدددددددامتج الاجا مدددددددو ، حفدددددددا 

 الاجا ي لي الممممو العر لو الفع ديو
العمدددددد  عمدددددد  ماكفددددددد ازلادددددداا   ددددددالب  د االقددددددراط الاددددددي ي دددددد   عمفهددددددا ع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي ) الرر قدددددداقا   -

 ل ماو  جاح  االامرا  .
ودددددددرا ج الددددددداا  مدددددددا   ع دددددددد ازمالدددددددام الاجدددددددا ي  دددددددلعت  المم ددددددد   لددددددد    الدددددددو الارايدددددددف  العايدددددددو  الع دددددددد  -

 صمحا  داو عمم . االقراط ااألح ا  المارمزو عمل  قب  الا الت حاي ز ي  ر  م
ودددددرا ج ازلددددداا  لممدددددا    ا دددددديم الاع م ددددداج لدددددي حالددددددو  فدددددا ج اليدددددرف األ دددددر  الجدددددو أل يدددددات مددددد  قبدددددد   -

 الما    رف .
وددددرا ج الادددداا  المم دددد   لدددد  الع ددددد  القددددراط االب دددد د اامزددددا  المزدددداد  المب ددددي عمفهددددا ع ددددد ازمالددددام الاجددددا ي  -

    الماللو المحددج.كعد  الم الفو امح ف  ازلاغت  األم   ادلت الرل
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 من الناحية العملية:

م اجدددددداج ا  لددددددو لما لددددددت عمدددددد  مفددددددا    مصددددد لتالعتمدددددداج الاجا مددددددو الفددددددع ديو لاج ال ددددددد ج عمدددددد   مقدددددجلت -
 .العالم

ا يجدددددداد لددددددي الرر قدددددداقا عبددددددر  ددددددر    ازلددددددا ما مقددددددجلت القددددددزا  االعددددددرمجف  ا ااد األعمددددددا   مدددددد العمدددددد  ع -
  يحا   عما   دزد م   اح ي عم  لل    ا امد الو م    مم مم حم   

عددددد   يجددددداد امالدددددلي مراكدددددا مقددددد  ج مٌع ددددد   ا دددددديم الددددددعم ازلاقدددددا ي اال دددددا   ي لمدددددراةبف  لدددددي ازلدددددا ما   -
  رم  الرر قاقا.

 

 المراجع

 :الكتب 

لم قر االا ممت    )ال ا رج: مرةا الد الاج العر لو 1  ط عقود الفرنشايز: دراسة مقارنةالفد عمي ما ر   -
2018.  

  ورى الش مجلس ألعضاء الفكرية الملكية عن الوطنية الويبو ندوة  الرمرمو لمممملو العالملو الم  مو   -
 .2004عماو: مف ط  

يال     عبد الح لم الفع دي  ع د ازمالام الاجا ي: د الو ل هلو ميبلقلو م ا  و )م ازو ازقاصاد  -
   .2013اال قر  

) را مي: الم لفو الحدق و لمماا   دراسة على ضوء الفقه واالجتهادعقد الفرنشايز:   لب   مف ااي  -
2012.   

 .االما ليو الصغفرج لمم قمج العامو الهفئو -
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 الرسائل العلمية:

    رسرررررررالة ماجسرررررررتير ,از ادددددددرا   دددددددراتج  الددددددداغت  الادددددددر لح ع دددددددد  الزقددددددداااي    دددددددر  دددددددا م   حمدددددددد   -
  .2011 ا مي  ةملو الد الاج العملا   لمفيف :  امعو ال جا  ال   لو لي

  الجاالددددر   امعددددو , رسررررالة ماجسررررتير  ددددم ي م فددددر ا قدددد مج يالددددف   اآلقددددا  المارمزددددو عمدددد  ع ددددد ازمالددددام -
 .2015-2014 جايو: ةملو الح  م االعم   الفلاللو  قفم ال ا  و العا .  -عفد الرحماو مفرج

 فدددد رج  ةملددددو الح دددد م -   امعددددو محمددددد   ددددرتيررسررررالة ماجسرررر  الاجددددا ي  ازمالددددام ع ددددد   م الددددم  ددددافر -
 .2018-2017االعم   الفلاللو: قفم الح  م 

و   لمفيف    امعو ال جا  ال   لو: ةملرسالة ماجستيردعات  ا م   ر الزقاااي  ع د الرر قاقا ا قا     -
  .2008الد الاج العملا  

لح الاجددددددا ي االصددددددد اعي )الرر قددددددداقا : ال  ددددددا  ال دددددددا   ي لع ددددددد الادددددددر   ددددددا   دددددددرارلم عبددددددد هللا عبدددددددد هللا   -
  ال دددددا رج:  امعدددددو دكتررررروراه رسرررررالة د الدددددو م ا  دددددو مدددددت   دددددا ج  ايدددددو  لدددددي ال  دددددا  ال دددددا   ي الرمفددددديف ي 

 . 2012-2011ال ا رج  ةملو الح  م  قفم ال ا  و الاجا ي  
  عمدددددداو:  امعددددددو  رسررررررالة ماجسررررررتير ,عبدددددد هللا محمددددددد  مددددددف  ال  ددددددا    قدددددا  ع ددددددد الرر قدددددداقا اا   ددددددا   -

 .2015القرم األالط  ةملو الح  م: قفم ال ا  و العا  
 المعدددددامتج   دددددا  لدددددي الاجا مدددددو العتمدددددو  الددددداعما  الادددددر لح ع دددددد  الح ددددداكي هللا عبدددددد محمدددددد هللا عبدددددد  -

  األ دو: رسررررررالة ماجسررررررتير  م ا  ددددددو د الددددددو: ه28/5/1423 مددددددا مخ  21/ )  قددددددم الفددددددع دي الاجا مددددددو
 .2014-2013ةملو الح  م   امعو الفرم و  

 امعددددو ال دلددددلو  مجمددددو  امعددددو   الرر قدددداقا ع ددددد لددددي ا قر ددددا الر لددددو المعرلددددو   ايددددر ةدددداتم المهدددددي عبددددد  -
 .287     2009  2    17 ا  :   

  الجاالددددددر   امعددددددو لدددددديلع: رسررررررالة ماجسررررررتيرعرالددددددي لالددددددلو  اليبلعددددددو ال ا   لددددددو لع ددددددد الرر قدددددداقا   -
 .2015قفم ال ا  و العا    كملو الح  م االعم   الفلاللو 
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  رسرررررالة ماجسرررررتير  م ا  دددددو د الدددددو: الاجا مدددددو العتمدددددو لدددددي الحددددد  ا ا دددددا   معدددددا ي  ةاقدددددد ق لددددد  لددددد ام  -

  .2017لمفيف :  امعو ال جا  ال   لو لي  ا مي  ةملو الد الاج العملا  
  الة ماجستيررس  ال املو الدا   ل  الام  ل  لا ل    قا   لو ةمللو الاجا ي  ازمالام ع د   م الم لصرااي -

 .2016-2015لعفدج  ةملو الح  م االعم   الفلاللو  قفم الح  م   -الجاالر:  امعو  د. اليا ر م ز 
ةملو  قف يف و  –  الجاالر )  امعو اق  ج م ا  ي  رسالة ماجستير  ع د ازمالام الاجا ي , امقااي  مفرج -

 . 2015-2014الح  م : لر  الا  لم ازقاصادي  
  ماجسررررررتير رسررررررالة دددددددق   الددددددد محمددددددد مصدددددديري لددددددد   الا  ددددددلم ال ددددددا   ي لع ددددددد ازمالددددددام الاجددددددا ي   -

 .2018لمفيف :  امعو ال د   ةملو عمادج الد الاج العملا  
 

 الدوريات والمجالت:

مجمو الح  م    الرر قاقا) الاجا ي  ازمالام لع د ال ا   لو الج ا    الغامدي محمد الهادي عبد. د   -
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Abstract 

 Franchise is considered one of the important types of commercial transaction that 

motivate and facilitates business all over the world. As a result of its importance, the 

study deals with the franchise and its legal effects, and the study concentrating on the 

franchise contract which regulates relationships and transactions between its parties and 

helps them to achieve their goals. The objective of the study are to outline and discuss 

franchise's kinds and then distinguishes them from other similar commercial contracts. 

The study depends on descriptive analytical approach as it is the most suitable 

methodology to achieve the research goals. This study divided into three parties. The 

first part deals with the concept of the franchise and then its kinds and types. The 

second part deals with the characters of the franchise by distinguishing it from other 

similar commercial contracts. The third part deals with the legal effects of franchise to 

the two parts of the contract. At the end of the study the researcher reaches a conclusion 

which consists of  some important results that emphasize the importance of franchise in 

the commercial transaction, and some recommendation that are needed to achieve much 

profits by dealing with franchise in the commercial transactions. 
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