آثار عقد الفرنشايز يف ضوء قواعد الفرنشايز األمريكية

*******
:ملخص
 وهو يتمثل يف نقل أحد,كثريا يف الفقه األجنيب
ً  هو مصطلح حديث يف كتابات الفقه العريب ولكنه متكرر,الفرنشايز
 إىل شخص آخر,األشخاص ما ميلكه من حقوق ملكية فكرية حققت له شهرة يف األنشطة واالستثمارات اخلاصة به
.الستخدامها يف نشاط مماثل لالستفادة مما حققه املشروع األول من شهرة
ومن هنا تتولد اإلشكالية حول ماهية االلتزامات اليت تقع على عاتق أطراف عقد الفرنشايز وف ًقا للقواعد األمريكية
.املنظمة له
 ومبالغ اإلتاوات,وقد حاول بعض الفقه تقسيم االلتزامات إىل التزامات متعلقة بأمور مالية مثل دفع رسوم الفرنشايز
. كااللتزام باحلصرية أو القصر, والتزامات غري مالية, ومقابل الدعاية,الدورية
 والتزامات تقع على عاتق,غري أنه من األفضل تقسي م االلتزامات إىل التزامات تقع على عاتق صاحب الفرنشايز

Summery:

. والتزامات متبادلة بني كل من الطرفني,املرخص له
َ

Franchising is a system of marketing goods and/or services and/or
technology, which is based upon a close and ongoing collaboration between
legally and financially separate and independent undertakings, the Franchisor
and its individual Franchisees, whereby the Franchisor grants its individual
Franchisee the right, and imposes the obligation, to conduct a business in
accordance with the Franchisor’s concept.
The right entitles and compels the individual Franchisee, in exchange for
a direct or indirect financial consideration, to use the Franchisor’s trade name,
and/or trade mark and /or service mark, know-how, business and technical
methods, procedural system, and other industrial and /or intellectual property
rights, supported by continuing provision of commercial and technical
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assistance, within the framework and for the term of a written franchise
agreement, concluded between parties for this purpose
So, based on a above, the question arises of what are the obligations of
franchise contract, especially the jurisprudence divided them into financial
obligations such as pay franchise fees and the fees of publicity, and the
obligations of non-financial, such as the obligation to exclusivity. However, it
is best to divide the obligations to the obligations of the franchisor, and the
obligations of the franchisee, and mutual obligations between both parties.

مقدمة
كثريا يف الفقه األجنيب ,وهو ميثل بصورة مبسطة,
الفرنشايز ,هو مصطلح حديث يف الفقه القانوين العريب ومألوف ً
نقل أحد األشخاص ما ميلكه من حقوق ملكية فكرية – معرفة فنية وعالمة جتارية – حققت له شهرة يف األنشطة
واالستثمارات اخلاصة به ,إىل شخص أخر الستخدامها يف نشاط مماثل لالستفادة مما حققه املشروع األول من شهرة.
فمن خالل نظام الفرنشايز يقوم صاحب مشروع اقتصادي ناجح وذي شهرة - ,وهو ما يطلق عليه صاحب
املرخص له ,بإنتاج أو توزيع سلعة أو تقدمي خدمة حتت العالمة التجارية
الفرنشايز ,-بالسماح لصاحب مشروع أخر ,وهو َ
أو االسم التجاري املمي ز لصاحب الفرنشايز ,كما يلتزم األخري بنقل املعرفة الفنية السرية اليت يستأثر هبا من طرق تشغيل
ومواصفات للمنتج وغريها ,وتقدمي املساعدة والتدريب للمرخص له ,يف مقابل التزام األخري بدفع مقابل يتم االتفاق عليه.
وغاية صاحب الفرنشايز من إتباع ذلك النظام هو أنه يستطيع الدخول إىل أسواق جديدة من خالل أصحاب املشروعات
ملزما باستثمار أموال إلنشاء وحدات جديدة يف أسواق
الذين يرخص هلم ,ومن مث ,حتقيق مسعة أكرب ,ودون أن يكون ً
جديدة(.)1
للمرخص له ,ميّكنه الفرنشايز من االحتماء مبظلة مؤسسة أو منظمة تضمن له وجود مستهلكني دون أن
وبالنسبة َ
يقوم بعناء صرف أموال لدخول أسواق جديدة( ,)2إذ يفضل معظم األشخاص املقبلني على إنشاء استثمارات جديدة,
االشرتاك يف شبكة فرنشايز موجودة بالفعل ,ألهنم يشعرون أنه أقل خطورة من بدء النشاط أو املشروع من العدم ,باإلضافة
إىل أن الكثريين يدركون أن خرباهتم قد ال تؤهلهم إلنشاء عمل ناجح ,كما أن هناك آخرين غري مستعدين لقضاء الوقت
واجلهد واملال يف إعادة اخرتاع ما هو متاح بالفعل.
وهلذا ,فإن نظام الفرنشايز حيقق منافع تبادلية للمرخص هلم من جانب ,وصاحب الفرنشايز من جانب أخر؛ حيث
تتميز شبكة الفرنشايز بأهنا أشبه مبجتمع تعاوين يقوم على أساس من املصاحل املشرتكة جيمع بني صاحب الفرنشايز وكل من
مت الرتخيص له باستخدام حقوق الفرنشايز ,فجميعهم يشرتكون يف إجراءات التشغيل والدعاية ومعايري اجلودة ,وهو ما جعل
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الفقه يصف تلك الشبكة بأهنا ذات طبيعة وقائية ,وأن تلك الصفة هي اليت دفعت الكثريين للدخول للمجازفة وممارسة

أعمال الفرنشايز(.)3
وعندماُ تذكر أنشطة الفرنشايز فإن أول ما يتبادر إىل الذهن هو مطاعم الوجبات السريعة اليت حتمي العالمات
التجارية الشهرية مثل كنتاكي وبيتزاهت وماكدونالد ,بيد أنه بالرغم من حداثة نظام الفرنشايز فإن الواقع العملي يشري إىل
انتشارها يف كل األنشطة واجملاالت ,ومنها اجملاالت الصحية واخلدمات التعليمية وخدمات االتصاالت واخلدمات البيئية
واألنشطة التجارية كمتاجر املالبس وبيع املأكوالت وتصنيع السيارات ,الفنادق والوكاالت السياحية ,وغريها.
وجيمع نظام الفرنشايز بني األنشطة الدولية واألنشطة احمللية؛ إذ عادة ما ختتار الشركات الكربى دولية النشاط
لالستثمار ,ملا حيققه من ميزة تتمثل يف متكني هذه الشركات من استثمار رأس املال مع جتنب خماطر هذا االستثمار ,وذلك
عن طريق إقامة نوع من تقسيم العمل التجاري الدويل بني شركات تضطلع مبهمة إنتاج املعرفة الفنية احلديثة ,وأخرى
تتخصص يف استغالهلا .وداخليًا ,قد زادت احلاجة هلذا العقد ,لتعبئة وتركيز رأس املال الوطين ملواجهة التكتالت العاملية يف
رءوس األموال ,األمر الذي دفع إىل التزايد املطرد حنو التعامل مبقتضى هذا العقد ,ملا يتيحه هذا العقد لصاحب الفرنشايز
املرخص له يعترب مال ًكا للمشروع الذي يديره(.)4
من فرصة زيادة حجم نشاطه دون أن يتكبد أية تكاليف ,ألن َ
وفقا لقاموس الرتاث األمريكي للغة االجنليزية( )5تشتق كلمة الفرنشايز من كلمة  francheيف اللغة الفرنسية القدمية,
وهو ما يعين جمانا أو استثناء.
ويف العصور الوسطى ,كان الفرنشايز يعين حق أو امتياز متنحه السلطة السيادية  -امللك أو الكنيسة أو احلكومة
احمللية – لبعض األشخاص ألداء بعض األنشطة ,مثل بناء الطرق .فهو يعطي السيادة لفرد أو جمموعة من األفراد يف احتكار
نشاط معني ,يف مكان معني ,لفرتة معينة من الزمن .ويف معظم احلاالت ,كان مطلوبًا من الذيُ منح له حق الفرنشايز
تسديد مبلغ إىل السلطة السيادية عادة ما تكون يف شكل حصة من املنتج أو الربح ,يطلق عليها اإلتاوة ,وهو ذات املسمى
الذي ال يزال يطلق عليها يف الوقت احلايل(.)6
وينسب إىل الواليات املتحدة أهنا كانت مهد نشأة نظام الفرنشايز ,حيث ميكن إرجاع ظهور نظام الفرنشايز إيل ما
يزيد عن  160عاما ,حينما استخدم ايزاك سنجر عام  1850هذا املصطلح ألول مرة ,عندما باع حقوق توزيع آلة اخلياطة
اليت اخرتعها إىل بعض املوزعني.
وبعد ذلك ,ظهر نظام الفرنشايز مع اخرتاع السيارات ,ففي وقت مبكر ,وتقريبًا عام  ,1900قامت شركة جنرال

موتورز بتأسيس شبكة للموزعني حيملون امسها ,وذلك لتلبية الطلب املتزايد على السيارات ,حيث منحتهم حقا حصريا يف
توزيع السيارات يف منطقة جغرافية معينة .كذلك ,فإن مثة أمساء سامهت يف ازدهار وانتشار نظام الفرنشايز مثل مطاعم هوارد
جونسون ,وكنتاكي فرايد تشيكن ,وماكدونالدز.

ُويرجع البعض( )7تاريخ انتشار نظام الفرنشايز وازدهاره بعد احلرب العاملية ,وتقريبًا عام  ,1950حيث تطلبت تلك
املرحلة ظهور بنية حتتية وخدمات جديدة ,ومنها املطاعم والفنادق وحمطات اخلدمة ,وغريها .ومع التطور اهلائل واالنتشار
املتسارع لذلك النظام ,بدأت الدعوات عام  1960إىل إجياد تعريف دقيق للفرنشايز .ومع ذلك ,فلم يوجد حىت عام
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 1970قانون ينظم الفرنشايز ,حىت سنت والية كاليفورنيا أول قانون ينظمه وهو قانون "California Franchise
" .Investments Lawويف هناية السبعينيات ,وبالتحديد يف  21ديسمرب  1978أصدرت جلنة التجارة الفيدرالية
األمريكية  FTCالئحة تنظم عقد الفرنشايز.
كما يتضح اهتمام اجلماعة األوروبية بعقد الفرنشايز بعد انتشار العمل به يف العديد من الدول األوروبية ,وهو ما
يتجلى من إنشاء االحتاد األورويب للفرنشايز  )8(EFFعام  ,1972الذي هدف من نشأته إىل حتديد ووصف معىن وآليات
نظام الفرنشايز ,واليت غالبا ما يشار إليها باسم "تنسيق أعمال الفرنشايز" ,وكذلك حتديد املعايري األخالقية اليت ترتكز عليها
العالقة بني أطراف الفرنشايز ,سواء يف املرحلة قبل التعاقدية أم بعد التعاقدية ,وكذلك تعزيز ومحاية احلقوق املرتتبة على عقد
الفرنشايز من خالل التنسيق بني املؤسسات األوروبية ,والسلطات الوطنية والكيانات الدولية األخرى اليت ميكن أن تؤثر
أعماهلا التشريعية على عقود الفرنشايز ,وتوحيد القواعد واألحكام املطبقة على عقود الفرنشايز من خالل تبين موقف مجاعي
ومشرتك للدول األعضاء .ويف إطار سعي االحتاد األورويب لتحقيق أهدافه ,فقد أصدر تقنني السلوك للفرنشايز Code of
 Ethics for Franchisingعام .1972
ويف عقود الفرنشايز يسعى األفراد الذين يرغبون يف استثمار أمواهلم والبدء مبمارسة أنشطة جديدة ,يف اللجوء عادة
إىل إبرام عقود فرن شايز واالخنراط يف شبكات الفرنشايز بدال من إنشاء أعمال جديدة ,ملا تتميز به عقود الفرنشايز من
املرخص له بشراء أعمال وأنشطة معروفة لدى املستهلكني ,مت جتربتها مسب ًقا وحققت جناحا ,كما
مميزات عدة ,ومنها :قيام َ
تعمل مجيع املؤسسات العاملة واملشرتكة يف شبكة الفرنشايز على تعزيز العالمة التجارية للنشاط وتدعيمها ,مع تقدمي الدعاية
والتسويق املستمر(.)9
فضال عن ذلك ,يتوىل صاحب الفرنشايز تقدمي التدريب املهين للعاملني واملساعدة قبل بدء العمل ,والذي يعد أحد
()10
املرخص له
األسباب الرئيسية لبدء تشغيل األعمال وحتقيق النجاح ,وهو ما ال حيدث يف األعمال اجلديدة  ,كما حيصل َ
يف شبكة الفرنشايز على دليل ينظم كافة معامالته ويسمح له مبراقبة فاعلة على األعمال ,مثل أعمال احملاسبة واملبيعات
ومراقبة املخزون السلعي ,ويتيح صاحب الفرنشايز يف بعض األحوال ,للمرخص له شراء املواد اخلام والسلع اليت تستخدم يف
املرخص له كذلك من البحوث والتحسينات والتطورات اليت يتوصل إليها صاحب الفرنشايز لتحسني
األعمال ,ويستفيد َ
املرخص هلم يف شبكة
املنتج أو اخلدمة ,ويسمح نظام الفرنشايز بالعمل يف منطقة جغرافية حمددة ال ينافسه أحد من َ
()11
املرخص له من عبء تقييم السوق ,وإنشاء خطة العمل ,وقياس املنافسة(.)12
الفرنشايز  ,كما يعفى َ
إشكالية الدراسة:

يتسم العمل بنظام الفرنشايز بأنه يتبع نظام عمل موحد؛ حيث حيصل املستهلك على منتج ذي جودة عالية
ومتساوية يف كل نشاط يعمل بنظام الفرنشايز .وقد اعتربت أحد احملاكم الفيدرالية األمريكية أن العمل بنظام موحد هو أحد
أسباب جناح ذلك النظام ,حيث ذكرت احملكمة يف سياق حكمها يف قضية Queen City Pizza, Inc., et al.
 v. Domino's Pizza, Incأنه" :جوهر جناح سلسلة الوجبات السريعة على مستوي الواليات املتحدة األمريكية
يكمن يف املنتج ذي اجلودة املوحدة واملتساوية .وحيقق ذلك التوحيد فوائد للمرخص هلم؛ حيث ميكن للعمالء شراء البيتزا من
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أي متجر حيمل اسم دومينوز ويكون على يقني بأن البيتزا سوف تكون جبودة ومذاق وشكل البيتزا املألوفة املقدمة يف
دومينوز بيتزا األصلية .كذلك تتحقق الفائدة لصاحب الفرنشايز حيث يؤدى توحيد اجلودة إىل تدعيم العالمة التجارية
املرخص له
الشهرية له ,ومن مث ستستمر يف جذب العمالء مبا يؤدي إىل زيادة يف رسوم الفرنشايز واألداءات الدورية اليت يلتزم َ
بدفعها".
ويذهب الفقه( )13إىل أن عقد الفرنشايز يتضمن عناصر أساسية متيزه ,فهو يشتمل على:
أولا -منح احلق يف إدارة أعمال بذات األسلوب والطريقة املتبعة يف عمل صاحب الفرنشايز وذلك من خالل
الرتخيص باستخدام حقوق امللكية الفكرية واملعرفة الفنية اليت ميتلكها صاحب الفرنشايز.
ثانياا -بيع أنواع معينة من املنتجات.

املرخص له.
ثالثاا -استقالل َ
ابعا -أداء مايل يقدم لصاحب الفرنشايز سواء بصورة مباشرة أم غري مباشرة.
را

أثارا متبادلة يف ذمة أطرافه ,فإنه مبجرد إبرام عقد
وإذا كان عقد الفرنشايز هو أحد العقود التبادلية اليت يرتب انعقادها ً

املرخص له باعتبارمها أطراف ذلك العقد ,وتنعكس طبيعة عقد
الفرنشايز تنشأ التزامات على كل من صاحب الفرنشايز و َ
الفرنشايز على االلتزامات اليت ترتتب علي وجوده حبيث حتقق االلتزامات غاية كل طرف اليت يبتغيها من عقد الفرنشايز.
ونظرا ألن عقد الفرنشايز من العقود غري املسماة ,فإن مصدر تلك االلتزامات هو العقد الذي حيدد آثار العالقة بني طرفيه.
ً
ومن هنا تثور اإلشكالية حول ماهية االلتزامات اليت تقع على عاتق أطراف عقد الفرنشايز وف ًقا للقواعد األمريكية
املنظمة له .وقد حاول بعض الفقه تقسيم االلتزامات إىل التزامات متعلقة بأمور مالية مثل دفع رسوم الفرنشايز ,ومبالغ
اإلتاوات الدورية ,ومقابل الدعاية ,والتزامات غري مالية ,ومنها ,كااللتزام باحلصرية أو القصر( .)14غري أنه من األفضل تقسيم
املرخص له ,والتزامات متبادلة بني كل
االلتزامات إىل التزامات تقع على عاتق صاحب الفرنشايز ,والتزامات تقع على عاتق َ

من الطرفني.
تبعا لدوره وغايته يف عقد الفرنشايز ,فإذا كان حمل عقد الفرنشايز هو املعرفة
وتتحدد االلتزامات العقدية لكل طرف ً
ج
املرخص له يف كيفية استخدام تلك
ملتزما بتقدمي املساعدة إىل َ
الفنية اليت تتسم باجلدة واحلداثة ,فإن صاحب الفرنشايز يكون ً
املعرفة يف النشاط ,وإذا كانت املعرفة الفنية ال يعلمها إال صاحبها ,فإن اجلهل هبا يرتب على صاحب الفرنشايز التز ًاما
بضمان تلك املعرفة.
وال تقتصر تلك االلتزامات على املرحلة بعد التعاقدية ,حيث تنسحب االلتزامات إىل املرحلة قبل التعاقدية؛ حيث
املرخص له عن نظام الفرنشايز الذي ميلكه.
ملتزما بإعالم َ
يكون صاحب الفرنشايز ً

وبالنسبة للمرخص له ,وبسبب جدة املعرفة الفنية حمل العقد ,فيلتزم باحملافظة على السرية اليت تعد أساس جناح
واستمرار النشاط يف أنظمة الفرنشايز .كما يلتزم بدفع األداء املايل لصاحب الفرنشايز.
وال يقتصر األمر على التزامات اليت تقع من جانب واحد ,فهناك بعض االلتزامات العقدية التبادلية اليت خيتص هبا
عقد الفرنشايز.
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خطة الدراسة:
سوف نتناول اآلثار الناشئة عن عقد الفرنشايز من خالل ثالثة مباحث ,نتناول يف املبحث األول التزامات صاحب
املرخص له ,ويف املبحث الثالث االلتزامات املتبادلة بني كل من الطرفني .وذلك فيما
الفرنشايز ,ويف املبحث الثاين التزامات َ
يلي:

المبحث األول
التزامات صاحب الفرنشايز
يلتزم صاحب الفرنشايز ببعض االلتزامات التقليدية ,كالتزام بنقل املعرفة الفنية .غري أننا سوف نكتفي بتناول
االلتزامات اليت خيتص هبا عقد الفرنشايز ومتيزه عن غريه من العقود ,وهي االلتزام باإلعالم ,وااللتزام باملساعدة الفنية ,وااللتزام
بالضمان .وذلك فيما يلي:
المطلب األول :اللتزام قبل التعاقدي باإلعالم

يلتزم صاحب الفرنشايز قبل إبرام عقد الفرنشايز بتقدمي بعض املعلومات عن نظام الفرنشايز الذي ميلكه ,من أجل

املرخص له من اإلملام بكافة عناصر العقد وجوانبه .ويذهب الفقه( )15إىل أن صاحب الفرنشايز يلتزم باإلفصاح عن
متكني َ
بعض املعلومات( ,)16مثل :البيانات املتعلقة بشركة صاحب الفرنشايز وخرباته The Franchisor’s Company
 ,and Experienceحيث يلتزم باطالعه على اسم الشركة ومالكها ورأس ماهلا وعنواهنا وشركائها ,عالوة على مدى
خربة صاحب الفرنشايز يف القطاع الذي سيكون فيه الفرنشايز ,وتاريخ بدء عمل نشاط الفرنشايز ,ومراحل نشأة وتاريخ
إنشاء شبكة الفرنشايز.
املرخص له عن حقوق امللكية الفكرية اليت ميتلكها اليت تكون متعلقة بالفرنشايز
كما يلتزم صاحب الفرنشايز بإعالم َ
مثل املستندات الدالة على ملكية العالمة التجارية واالسم التجاري وأي عالمات أخري مميزة مستخدمة يف نظام الفرنشايز,
وكذلك تشمل حقوق امللكية الفكرية حقوق امللكية الصناعية ,وحقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
أول -موقف القانون الفيدرالي األمريكي من اللتزام باإلعالم في عقود الفرنشايز:

خاصا مبتطلبات اإلفصاح واحملظورات املتعلقة
أصدرت جلنة التجارة الفيدرالية يف الواليات املتحدة تشر ًيعا فيدراليًا ً
بالفرنشايز وفرص الشراكة التجارية ,يف  21أكتوبر  .)17(1979وقد حدد هذا القانون االلتزام باإلعالم الذي يقع على
حتديدا دقي ًقا ,حيث حدد نطاق سريانه على أي عالقة جتارية مستمرة تندرج حتت مفهوم الفرنشايز
عاتق صاحب الفرنشايز ً
الوارد بالقانون حىت ولو أعطى هلا أطرافها مسمى أخر غري الفرنشايز ,كمسمى ترخيص أو عرض أو تعاقد أو بيع أو إعالن
أو ترويج.
وتتحدد العالقات التجارية اليت يتحقق فيها معىن الفرنشايز ,وبالتايل ختضع لاللتزام قبل التعاقدي باإلعالم( ,)18بكل
عالقة جتارية مستمرة تنشأ مبوجب اتفاق أو اتفاقات يقوم مبوجبها شخص يسمى صاحب الفرنشايز ببيع أو عرض أو توزيع,
املرخص له ,سلع أو منتجات أو خدمات حتمل العالمة التجارية أو االسم التجاري أو الشعار
ملصلحة شخص أخر يسمى َ
املرخص له بإتباعها يف
اإلعالين اخلاص بصاحب الفرنشايز ,وحتقق معايري اجلودة اليت حددها صاحب الفرنشايز ويلتزم َ
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نشاطه السابق .وميارس صاحب الفرنشايز يف تلك العالقة سلطة أو يكون له احلق يف ممارسة سلطة كبرية يف التحكم يف
املرخص له املتعلقة بالفرنشايز ,خطة التسويق ,األنشطة
املرخص له ,وتشمل على سبيل املثال ,تنظيم أعمال َ
طرق عمل َ
اإلعالنية ,ويلتزم صاحب الفرنشايز يف املقابل بتقدمي مساعدة كبرية للمرخص له يف طرق عمله سالفة الذكر(.)19
ثانيا -نطاق سريان القانون الفيدرالي األمريكي:

ال تسري أحكام هذا القانون على اتفاقات الفرنشايز اجلزئية أو الصغرية  fractional franchiseوهى كل

عالقة يسري عليها وصف الفرنشايز ويتوافر فيها شروطه ,ويكون للمرخص له أو أحد املديرين لديه خربة ال تقل عن سنتني
يف نفس جمال الفرنشايز ,ويتوقع األطراف أن مبيعات الفرنشايز اجلزئي لن تزيد عن نسبة  %20يف السنة األوىل من جمموع
املرخص له.
مبيعات َ
املرخص له يف ذلك النوع من الفرنشايز إىل توسيع نطاق مبيعاته ,حيث يقوم بفتح فرنشايز صغري تابع له يف
ويهدف َ
مكان أخر وميارس فيه ذات النشاط ,وال تزيد مبيعاته يف السنة األوىل الفتتاحه عن  % 20من جمموع مبيعات فرنشايز
رخص له بتقدمي مأكوالت سريعة عن طريق فتح فرنشايز صغري يف اسرتاحة تابعة
املرخص له الرئيسي .ومن أمثلة ذلك يقوم امل َ
َ
حملطة وقود موجودة على طريق سريع.
املرخص له خالل الستة
كذلك ال يسري ذلك القانون على املعامالت اليت يكون جمموع املدفوعات املتطلبة من َ
أيضا على االتفاقات الشفوية اليت ال تتضمن دليال كتابيا.
أشهر األوىل له ال تزيد عن  500دوالر ,وال يسري ً
ويتحدد نطاق االلتزام باإلعالم من حيث األشخاص يف كل من صاحب الفرنشايز ,والوسيط بني صاحب الفرنشايز,

()20
املرخص له احملتمل ومن ميثله.
املرخص له احملتمل  .ويتقرر ذلك االلتزام ملصلحة َ
و َ
أما بالنسبة للنطاق الزمين لاللتزام باإلعالم ,فيتحدد إما بأول مقابلة شخصية  personal meetingيقوم هبا
وإما بوسيط الفرنشايز أو من ميثلهما مع املتعاقد احملتمل ,أو خالل العشرة أيام السابقة على إما تنفيذ
صاحب الفرنشايز أو ّ
املتعاقد احملتمل ألي اتفاق فرنشايز وإما باتفاق يفرض عليه التزام قانوين ,و ّإما بتنفيذه ألي أداءات مالية لصاحب الفرنشايز

أو الوسيط أو من ميثلهما .وجتدر مالحظة أن العشرة األيام اليت حددها القانون هي عشرة أيام عمل ,business days
ومن مث ال حيتسب ضمنها أيام اإلجازات.
ويف شأن املقابلة الشخصية ,فقد أثري خبصوصها الكثري من اجلدل وخباصة عند استطالع اآلراء عند تعديل القواعد

االمريكية املتعلقة باإلفصاح عام  , 2007فقد ظهر اجتاه قوي أيده أصحاب الفرنشايز وممثليهم إللغاء املقابلة الشخصية
باعتبارها أصبحت من األمور البالية اليت ال تتوافق مع العصر اإللكرتوين الذي نعيش فيه ,حيث يتم إجراء استثمارات كبرية
املرخص هلم دافعوا عن وجودها ,وأصروا على أن املقابلة ال تزال حتقق
حىت عن طريق اهلاتف أو عرب اإلنرتنت .غري أن بعض َ
الغرض منها ,كما أن إلغائ ها سوف يقلل من االلتزام باإلفصاح الذي يقع على عاتق أصحاب الفرنشايز ويؤدي إىل حدوث
مناقشات مطولة دون وجود إلزام بتقدمي وثيقة لإلفصاح.
اقتناعا من جلنة التجارة الفيدرالية بأن املقابلة الشخصية ال تكفي مبفردها لضمان حصول املتعاقدين احملتملني على
و ً
اإلفصاح املطلوب يف وقت مبكر من عملية التعاقد ,كما أنه إذا كان من املقبول ,إبان الصدور األول للقانون عام ,1979
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صحيحا ,فالعديد من
أمرا مقبوالً ,فإنه يف الوقت احلايل مل يعد هذا األمر
أن املقابلة ً
ً
وجها لوجه مع املتعاقد احملتمل كانت ً

املرخص له عن طريق احملادثات اهلاتفية أو إرسال وثائق لبعضهم البعض عن طريق
املقابالت تتم اآلن بني صاحب الفرنشايز و َ
الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ,ومن مث فهي تعت قد ,بعد النظر بعناية يف اآلراء ,بأن املقابلة الشخصية أصبحت من املاضي إىل
حد كبري وينبغي حذفها.
ومع ذلك ,وإميانًا منها بأن إلغاء املقابلة قد يؤدي إىل التأثري على قرار املتعاقدين احملتملني بشأن التعاقد ,ومن مث,
فقدُ اقرتح اعتماد وسيلة جديدة لتقدمي وثيقة اإلفصاح وهي تقدمي صاحب الفرنشايز لنسخة من الوثيقة أثناء التفاوض يف
التعاقد .وبناء عليه ,فقد نصت الالئحة النهائية املعدلة على أنه تعترب ممارسة غري عادلة أو مضللة اليت ال يقدم فيها وثيقة
اإلفصاح للمتعاقدين احملتملني يف وقت سابق من عملية البيع(.)21

غري أن هذا األ مر يثري التسالل عما إذا صاحب الفرنشايز يلتزم بتقدمي وثيقة اإلفصاح ألي شخص يرغب يف ذلك,
ومن مث يؤدي ذلك إىل الكشف عن أمور ال جيب تداوهلا على نطاق واسع ,أم أنه يقتصر على حاالت معينة .أجابت
القواعد االمريكية على ذلك بأن هذا االلتزام ال ينطبق إال يف حالة وجود خطوات جدية لبدء التعاقد ,وهو ما يعزز اهلدف
من اإلفصاح واإلعالم يف وقت مبكر من عملية التعاقد دون االعتماد على املقابلة الشخصية.
وتشتمل وثيقة اإلفصاح اليت يلتزم صاحب الفرنشايز بتقدميها إىل املتعاقد احملتمل العديد من البيانات ,منها :االسم
التجاري للشركة والنشاط الرئيسي هلا وعنواهنا ,وعنوان فروعها ,واخلربة املهنية السابقة لصاحب الفرنشايز ,والدعاوي القضائية
السابقة ,وحاالت اإلفالس والتصفية ,واألداءات املالية سواء كانت مدفوعات أولية أم دورية ,واملساعدات اليت سيقدمها
صاحب الفرنشايز ,والتزامات كل طرف ,وحتديد العالمة التجارية أو االسم التجاري وما يتعلق هبا من حقوق ملكية فكرية,
املرخص له ,وشرط احلصرية ,وتسوية املنازعات( .)22وجتدر
ومدة العقد وشروط التجديد بعد انقضائها ,القيود املفروضة على َ
مالحظة أن وثيقة اإلفصاح ال تتضمن اتفاق الفرنشايز.
المطلب الثاني :اللتزام بتقديم المساعدة الفنية
إذا كان نقل صاحب الفرنشايز للمعرفة الفنية هو العنصر األساسي يف جممل عقد الفرنشايز ,فإن االلتزام بتقدمي
املرخص له من االستفادة من املعرفة
املساعدة الفنية هو االلتزام الرئيسي الذي جيب على صاحب الفرنشايز أداله كي يتمكن َ
املرخص له من
الفنية املنقولة إليه .فاملعرفة الفنية مىت نقلت دون أن يصاحبها التزام بتقدمي املساعدة الفنية ,مل يتمكن َ

جديدا مستحدثا يصعب عليه فهمه وتطبيقه دون مساعدة من قبل
أمرا
ً
استخدام املعرفة الفنية؛ إذ إن هذه األخرية تعد ً
صاحب الفرنشايز.
أولا  -تعريف المساعدة الفنية:

جيب اإلشارة أوالً إىل أن املساعدة الفنية ختتلف عن املعرفة الفنية ,فاألخرية باعتبارها حمالً لعقد الفرنشايز تعرف بأهنا

جمموعة املعارف التكنولوجية النظرية والعملية غري املشمولة برباءة اخرتاع وحتتفظ هبا املشروعات بشكل سري .أما املساعدة
الفنية فهي تعد األداة الالزمة جلعل املعارف التكنولوجية صاحلة للتطبيق العملي يف الواقع ,ولذا تعرف املساعدة الفنية بأهنا:
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"أداة لتغطية التدريب ,والتعليم ,ونقل املعرفة الفنية والكفاءات (العامة والتخصص) واخلربات ,وتتيح اكتساب تكنولوجيا

حمددة"(.)23
أما االلتزام باملساعدة الفنية يف نطاق عقد الفرنشايز فيمكن أن نعرفه بأنه" :التزام صاحب الفرنشايز بإتاحة كافة
األدوات والوسائل للمرخص له اليت تنقصه يف فهم املعرفة الفنية املنقولة وجعلها موضع التطبيق".
ثاني ا  -مضمون اللتزام بتقديم المساعدة الفنية وطبيعته:

ينشأ االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية كالتزام رئيس يرتتب على عقد الفرنشايز ,فإذا كانت املعرفة الفنية ونقلها هي حمل
هذا العقد ,فإن تقدمي املساعدة الفنية من صاحب الفرنشايز للمرخص له تعد التزاما جوهريا نابعا من ضرورة إيضاح صاحب
املرخص له مبا يتيح لألخري االستفادة منها.
الفرنشايز لكافة اجلوانب املتعلقة مبحل العقد ,كي تكون واضحة نصب أعني َ

وخيتلف االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية يف عقد الفرنشايز ,عن ذات االلتزام يف عقد نقل التكنولوجيا؛ فإذا كان هذا
االلتزام يف عقد التكنولوجيا ,كما يذهب الفقه( , )24قد يتحدد من خالل شرط مدرج بأحد عقود نقل التكنولوجيا ,أو من
خالل عقد مستقل( )25فإن ذاك االلتزام يف عقد الفرنشايز يعد من قبيل االلتزامات اليت تفرضها طبيعة العقد دون احلاجة إىل
أن ينص عليه صراحة ضمن بنود العقد ,وعلى هذا فإن خلو العقد من النص الصريح عليه أو استبعاده بنص العقد ال يؤدي

إىل التحلل منه(.)26
وترتيبًا على ذلك ,فقد اعتربت قواعد الفرنشايز األمريكية أن وجود املساعدة أحد االلتزامات اجلوهرية اليت ال يقوم
بدوهنا عقد الفرنشايز ,وال يكفي أن تكون املساعدة متعلقة جبزء يسري من أعمال الفرنشايز كبيع سلعة معينة حبيث تكون
مساعدة ضئيلة ذات تأثري هامشي  ,marginal effectولكن جيب أن تكون املساعدة ذات أمهية بالنسبة للمرخص له
 , significant assistanceويتحقق ذلك مىت كانت املساعدة متعلقة بكافة أعمال صاحب الفرنشايز إلدارة نشاط
الفرنشايز.
ويذهب الفقه الفرنسي إىل أن هذا االلتزام يعد أهم االلتزامات اليت تقع على عاتق صاحب الفرنشايز وفيه ال يلتزم
صاحب الفرنشايز فقط بأن يقدم املعرفة الفنية اليت التزم هبا يف العقد ولكنه يلتزم بأن يقدم مساعدته الفنية سواء فيما يتعلق
بكيفية تصنيع املنتجات بواسطة استخدام املعرفة الفنية ,أم فيما يتعلق بتدريب املوظفني(.)27
وإذا كان االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية هو التزام بعمل ,فإنه يولد التسالل عما إذا كان هذا االلتزام التزاما ببذل عناية
أم بتحقيق نتيجة؟.
يذهب رأي يف الفقه( )28إىل أن الطرف امللتزم بنقل املعرفة يف عقود نقل التكنولوجيا غالبا ما يضع عقود املساعدة
الفنية بصورة جتعلها أقرب لاللتزام ببذل عناية دون االلتزام بنتيجة ,بل إنه عادة ما يستبعد صراحةً االلتزام بنتيجة.
وإذا كان هذا هو الشأن بالنسبة لعقود نقل التكنولوجيا ,فإننا نعتقد أنه خيتلف كلية عما هو مقرر يف عقود
املرخص له إذا ما جنح نشاط األخري ,وما
الفرنشايز ,فطبيعة العقد اخلاصة اليت تعود بالفائدة على صاحب الفرنشايز قبل َ
املرخص له لقاء املعرفة الفنية املنقولة ,جتعل االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية التز ًاما بتحقيق نتيجة ,فالعقد بني صاحب
يدفعه َ
املرخص له هو نشاط اقتصادي
املرخص له ,فالنشاط الذي يقوم به َ
املرخص له ال حيتمل حدوث فشل من جانب َ
الفرنشايز و َ
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يهدف منه إىل حتقيق الربح ,لذا فإن أدوات جناحه وأمهها املعرفة الفنية جيب أن تكون واضحة كي يتمكن من تطويعها
املرخص له عالمته التجارية الشهرية ,اليت يعد
إلدراك جناح النشاط ,وهو ما يبتغيه صاحب الفرنشايز الذي حيمل نشاط َ
جناحها مع أي نشاط يضاف إليه.
املرخص له ,وإمنا يبدأ االلتزام منذ إمتام االتفاق ,أي قبل
ويتحقق االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية ليس منذ بداية نشاط َ
البدء يف النشاط .وقد حددت قواعد الفرنشايز األمريكية صور املساعدة اليت تتم قبل بدء النشاط ,وتعترب مساعدة هامة
بالنسبة للمرخص له ,وذلك يف الصور اآلتية:
 تقدمي برامج تدريبية لكيفية إدارة أعمال الفرنشايز ,وإصالحها ,وشكل املبيعات. -إنشاء نظم احملاسبة.

 تقدمي املشورة للمستخدمني ,وإنشاء إدارة التسويق. -املساعدة يف اختيار املوقع.

 إنشاء الشبكات الداخلية واملواقع االلكرتونية وربطها بشبكة االنرتنت. تقدمي دليل مفصل للتشغيل.ويستمر االل تزام منذ بدء النشاط وحىت انتهاء العالقة التعاقدية ,فمنذ بدء النشاط يلتزم صاحب الفرنشايز بإعالم
املرخص له بكافة التعديالت أو التحسينات اليت تطرأ على املعرفة الفنية .كما يقوم صاحب الفرنشايز بتكليف اخلرباء
َ
املرخص له ملراقبة سري العمل داخل النشاط ومدى مطابقته للمعايري اليت
والفنيني لديه بالقيام بزيارات دورية ملنشآت َ

يضعها( ,)29وهو ما يطلق عليه االلتزام بالرقابة.
المطلب الثالث :اللتزام بالضمان

إذا كان حمل االلتزام يف عقد الفرنشايز يتمثل يف التزام صاحب الفرنشايز بنقل املعرفة الفنية ,فإن أحكام هذا العقد
ختضع فيما يتعلق بنقل املعرفة الفنية ألحكام التسليم ,ومن مث تسري عليها أحكام الضمان سواء كان ضمان التعرض أم
ضمان االستحقاق أم ضمان العيوب اخلفية.
أولا  -ضمان التعرض الصادر من صاحب الفرنشايز:

املرخص له من االنتفاع مبحل
يلتزم صاحب الفرنشايز باالمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إىل حرمان َ

العقد سواء كليًا أو جزئيًا ,وسواء كان ذلك بطريق مباشر أو غري مباشر ,ويستوي يف ذلك أن يكون التعرض الصادر من
تعرضا ماديًا أو قانونيًا.
صاحب الفرنشايز ً
املرخص له من االنتفاع مبحل العقد,
وعلى هذا ,جيب أال يصدر عن صاحب الفرنشايز أي عمل مادي يقع منه مينع َ

مستخدما
املرخص له نشاطه
كأن يقوم صاحب الفرنشايز بإنشاء نشاط منافس للمرخص له يف ذات املكان الذي أنشأ فيه َ
ً
فيه ذات املعرفة الفنية املرخص هبا.
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املرخص له باملعرفة الفنية وحترمه من حيازهتا
ومن األعمال املادية اليت تصدر من صاحب الفرنشايز اليت تعوق انتفاع َ

حيازة هادئة ومستقرة ,أن يصدر ع ن صاحب الفرنشايز تصرف قانوين على حمل العقد إىل الغري ,يسمح لألخري مبنازعة
املرخص له يف االنتفاع باملعرفة الفنية.
َ
ويضمن كذلك صاحب الفرنشايز التعرض الصادر منه واملبىن على سبب قانوين ,ومن ذلك قيام صاحب الفرنشايز
بنقل معرفة فنية ليست مملوكة له مث تئول له ملكيتها بعد ذلك بأي سبب من أسباب التملك ,فال جيوز لصاحب الفرنشايز
املرخص له يف تلك املعرفة الفنية ,إذ ميكن لألخري أن يرفع دعوى يطالبه فيها بضمان عدم التعرض الصادر منه.
هنا منازعة َ
وال جيوز االتفاق على إعفاء صاحب الفرنشايز من التزامه بضمان تعرضه الشخصي.
ثاني ا – ضمان التعرض الصادر من الغير:

يلتزم صاحب الفرنشايز بدفع التعرض القانوين الصادر ع ن الغري الذي يستند فيه إىل حق يدعيه على حمل العقد ,فإذا
املرخص له,
فشل صاحب الفرنشايز يف دفع ذلك التعرض بأن تقرر للغري ح ًقا على حمل عقد الفرنشايز حال دون انتفاع َ
املرخص له عن ذلك ,فيما يسمي بضمان االستحقاق ,وينشأ ذلك التعويض
ملزما بتعويض َ
أضحى صاحب الفرنشايز ً
كبديل عن عجز صاحب الفرنشايز عن تنفيذ التزامه تنفي ًذا عينيًا.
تعرضا قانونيًا ,فال يضمن صاحب الفرنشايز التعرض
ويشرتط لقيام ذلك االلتزام ,أن يكون التعرض الصادر عن الغري ً
املادي الصادر عن الغري ,ويشرتط كذلك أن يقع التعرض فعالً؛ إذ إن جمرد احتمال وقوع التعرض ال ينشأ االلتزام ,وأن يكون
احلق الذي يدعيه الغري ثابتًا له وقت العقد أو آل إليه بعد العقد بفعل صاحب الفرنشايز ,فالقاعدة أن يكون سبب التعرض

منسوبًا إىل صاحب الفرنشايز.

ثالث ا :ضمان العيوب الخفية:

يلتزم صاحب الفرنشايز بتسليم املعرفة الفنية كمحل يف عقد الفرنشايز بكامل عناصرها خالية من أي عيوب جتعلها

غري صاحلة للغرض املخصصة له ,ومن مث إذا انتقلت املعرفة الفنية يف صورة غري تلك اليت يتم االتفاق عليها مبا ال جيعلها
حتقق أهدافها ,نشأ االلتزام بضمان العيوب اخلفية يف املعرفة الفنية( .)30ويشرتط لقيام ذلك االلتزام أن يكون العيب املوجود
مؤثرا ,وقدميًا ,وخفيًا ,وغري معلوم للمرخص له(.)31
يف حمل العقد ً

المبحث الثاني

المرخص له
التزامات َ

يلتزم املر َخص له بأداء بعض االلتزامات يف عقد الفرنشايز ,ومنها االلتزام باحملافظة على السرية ,وااللتزام بأداء املقابل,
وهو ما سنتناوله فيما يلي:
المطلب األول :اللتزام بالمحافظة على السرية

حيوز صاحب الفرنشايز جمموعة من األسرار الفنية والتجارية تفوق قيمتها الفعلية قيمة عقد الفرنشايز ,حيث يستأثر
صاحب الفرنشايز ببيانات املنتج وشكله ووصفاته وطريقة إنتاجه ,ونظام العمل ,واملعايري واإلجراءات التنفيذية اليت قام
بتطويرها ,وعمليًا منوذج األعمال يف أي فرنشايز هو منوذج متفرد يعتمد على وجود كيان جتاري واحد يتمثل يف صاحب
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الفرنشايز ,يسمح ألشخاص أو مؤسسات مستقلة إلعادة تطبيق أنظمة العمل املستخدمة يف الكيان اخلاص به ,ولتيسري
ذلك التطبيق ,جيب على صاحب الفرنشايز أن يكشف للمرخص هلم عن العديد من األمور واملعلومات واخلربات اليت يكون
أكثرها ذي طابع سري ,واليت يعد كشفها للكافة ,أو على األقل كشفها ألصحاب أنشطة مماثلة ,مبثابة هدم لنشاط صاحب
الفرنشايز( , )32لذا كان االهتمام بشرط السرية باعتباره أحد االشرتاطات األساسية يف عقد الفرنشايز وأحد الدعائم اليت متيز
نظام الفرنشايز.
ويقصد بشرط السرية  Confidentiality clauseكما عرفته قواعد الفرنشايز األمريكية" :أي شرط أو نص
املرخص هلم احلاليني أو السابقني يف مناقشة خرباهتم الشخصية كمرخص هلم يف
تعاقدي يقيد بصورة مباشرة أو غري مباشرة َ
نظام الفرنشايز مع أي شخص آخر حيتمل انضمامه لشبكة الفرنشايز".
باملرخص له احملتمل " :Prospective franchiseeأي شخص  -مبا يف ذلك أي وكيل أو مندوب أو
ويقصد َ
موظف  -اتصل بنفسه أو اتصل به بائع الفرنشايز ملناقشة إمكانية إنشاء عالقة فرنشايز" .ويقصد ببائع الفرنشايز:
"الشخص الذي يعرض للبيع أو يرتتب لبيع ترخيص الفرنشايز ,ويشمل صاحب الفرنشايز نفسه أو مستخدميه املمثلني عنه,
املرخص هلم احلاليني الذين ليس هلم سلطة بيع الفرنشايز
أو وكالءه ,أو السماسرة الذين يشاركون يف أنشطة البيع ,وال يشمل َ
بالنيابة عن صاحب الفرنشايز.
املرخص له بالسرية منذ حلظة بدء املفاوضات ,فهو ال يبدأ مبجرد إمتام العقد كما هو الشأن يف معظم
ويبدأ التزام َ
االلتزامات ,وإمنا ينسحب على املرحلة السابقة على التعاقد أي يف مرحلة املفاوضات ويستمر إىل ما بعد التعاقد(.)33
أولا -اللتزام بالسرية في مرحلة المفاوضات:

إذا كان األصل هو حرية املتعاقدين يف الدخول إىل املفاوضات وحريتهم كذلك يف االستمرار فيها إذا ما رغبوا يف إمتام
التعاقد ,أو إهنائه إ ذا مل يرغبوا يف ذلك دون أن يرتتب ذلك عليهم أي التزامات ,مادام أن ذلك العدول مل يقرتن خبطأ يرتب
مسئولية( . )34بيد أن ذلك األصل يصطدم بواقع عملي حيد من تلك احلرية املمنوحة للمتفاوضني إذا ما كانت مفاوضاهتم
حول إبرام عقد فرنشايز ورغبوا يف إهناء تلك املفاوضات دون إمتام التعاقد ,حيث يتسم عقد الفرنشايز بأن حمله معرفة فنية
تكمن قيمتها يف بقائها سرية ال يعلمها إال حائزها.
وعلى هذا ,فإن الدخول يف مفاوضات حول العقد وحول املعرفة الفنية حمل العقد يقتضي قيام صاحب الفرنشايز
بالكشف عن سرية املعرفة يف املرحلة السابقة على إبرام العقد ,وهو ما يعرضها للخطر ,خاصة إذا مل تنجم تلك املفاوضات
عن عالقة عقدية ,أو إذا كان الطرف الذي يفاوض صاحب الفرنشايز قد قصد من هذه املفاوضات الوصول إىل جوهر
املعرفة الفنية دون إبرام العقد ,أو قد يعمد إىل إرسال اخلرباء والفنيني الذين يستطيعون كشف سرية تلك املعرفة.
()35
املرخص له على املعرفة ,فإننا
وإذا كان الفقه يذهب إىل أن االلتزام باحملافظة على السرية يبدأ من تاريخ حصول َ

نعتقد أن هذا االلتزام يبدأ من اللحظة اليت تنكشف للمرخص له املعرفة الفنية كلها أو بعض عناصرها يف مرحلة املفاوضات.
وملا كانت مرحلة املفاوضات ال ترتب أي التزامات على عاتق األطراف املتفاوضة ,وخباصة على الطرف املفاوض
لصاحب الفرنشايز ,فليس هناك ما يُلزم األخري باحملافظة على سرية املعرفة اليت كشفت له بسبب املفاوضات ,وخباصة مع
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عدم وجود نص قانوين أو اتفاق يلزمه بذلك ,فهو ,كما يذهب الفقه( ,)36جمرد التزام أديب يف ظل غياب السند القانوين
الصريح الذي يلزم الطرف املفاوض مع صاحب الفرنشايز بااللتزام باحلفاظ على سرية املعرفة الفنية يف مرحلة املفاوضات,
استنادا إىل ما تفرضه قواعد حسن النية يف التفاوض.
غري أنه ميكن تأسيس وجود االلتزام باحملافظة على السرية
ً
فإذا كان األصل هو تطبيق مبدأ حسن النية أثناء تنفيذ العقد ,أي يف مرحلة تالية على مرحلة املفاوضات ,إال أن
الفقه( )37يرى أن مبدأ حسن النية ميتد ليشمل مرحلة ما قبل التعاقد -مرحلة املفاوضات – حبيث ختضع تصرفات األطراف
إىل مبدأ حسن النية الواجب توافره بني املتعاقدين ,ومنها االلتزام باحملافظة على السرية يف مرحلة املفاوضات ,ويرتب اإلخالل
هبذا االلتزام مسئولية تقصريية تقع على عاتق املخل بااللتزام.
وكضمانات أكثر تضاف إىل االلتزام القانوين السابق ,قد يلجأ صاحب الفرنشايز إيل إلزام املفاوض بكتابة تعهد كتايب
يلتزم من خالله بعدم إفشاء األسرار اليت أطلع عليها وكذلك عدم استغالهلا إذا ما انتهت املفاوضات دون تعاقد ,وقد يطلب
صاحب الفرنشايز أن يدفع املفاوض كفالة مالية للمحافظة على السرية ,على أن خيصم ذلك املبلغ من الثمن بعد إبرام
العقد .وخري حيطة يتخذها صاحب الفرنشايز خالل مرحلة التفاوض هي أالُ خيرج من األسرار إال بالقدر الضروري الذي
ميّكن طالب التعاقد من تقدير قيمة املعرفة احلقيقية ليقارن بينها وبني املقابل املطلوب فيها ,ومن املستحسن أالُ يطلع الطالب
طاعا(.)38
يف هذه املرحلة إال على نتائج استعمال املعرفة دون أن يتطرق إىل عناصرها كلما كان ذلك مست ً
ثانيا -اللتزام بالمحافظة على السرية أثناء تنفيذ العقد:

إذا كنا قد انتهينا إىل سريان االلتزام باحملافظة على السرية يف مرحلة املفاوضات ,فإن هذا االلتزام يستمر ,بالطبع ,إىل

مرحلة سريان العقد وتنفيذه ,إذ يعد شرط احملافظة على السرية أحد الشروط األساسية اليت تدرج يف عقود الفرنشايز؛ حيث
إن ذلك العقد مشروط جناحه بتحقيق السرية الكاملة حمل له واملتمثلة يف املعرفة الفنية ,فكلما بقيت عناصر املعرفة الفنية يف
طي الكتمان حقق أطراف العقد األهداف اليت يريدون حتقيقها .وكلما بقيت املعرفة الفنية سرية ,كلما استطاع احلفاظ على
املرخص هلم.
شهرته وشهرة منتجاته وأتيحت له فرصة توسيع شبكة َ
املرخص له يستفيد هو اآلخر من بقاء املعرفة سرية ,إذ يظل حمافظًا على تفرده يف منطقته فيما ينتجه
فضال عن أن َ
ويسوقه ,ويظل مبقيًا على عدم وجود منافس له حيول دون استمراره يف حتقيق الربح.
املرخص له
ويتحدد نطاق االلتزام باحملافظة على السرية بعناصر املعرفة الفنية اليت يتم نقلها من صاحب الفرنشايز إىل َ

دائما بالسرية ,وعلى هذا
اليت تشمل املهارة الفنية ,واخلربة ,التقنية ,واملعارف الفنية ,والوسائل الصناعية( ,)39اليت تتسم ً
خيرج من نطاق االلتزام بالسرية مجيع املعارف اليت تكون معروفة للكافة ومتاحة للجميع ,ألي سبب ,حبيث ال تشكل حيازهتا
ميزة تنافسية للحائز يف مواجهة الغري إذا أصبحت يف منزلة املعرفة العامة.
ومن حيث مدة االلتزام يكاد جيمع الفقه( )40على أنه يتحدد نطاق سريان االلتزام باحملافظة على السرية من حيث
الزمان مبدة سريان العقد ,إذ ينتهي ذاك االلتزام مبجرد انتهاء العقد .غري أننا نعتقد أن نطاق هذا االلتزام من حيث الزمان
ميتد إىل ما بعد انقضاء مدة العقد ,فتحديد نطاق االلتزام مبدة سريان العقد فقط حيقق الكثري من الضرر للمرخص ويقوض
عقد الفرنشايز؛ إذ إن انقضاء االلتزام مبجرد انتهاء العقد يسمح للمرخص له بكشف سرية املعرفة الفنية ,وهو ما يسمح له
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باست غالهلا بنفسه ,ويتيح للغري االستفادة من هذه املعرفة اليت أضحت معرفة عامة ,ومن مث ,يفقد صاحب الفرنشايز ميزته
التنافسية اليت كانت حتققها له املعرفة الفنية السرية اليت كان حيوزها ,وهو ما يؤدي إىل هدم نشاط صاحب الفرنشايز الذي
املرخص له سوف يكتفي بالتعاقد مع صاحب الفرنشايز ملرة واحدة وألقل مدة تعاقد ولن يقم
فقد ميزته التنافسية .كما أن َ
بتجديد تعاقده ألنه أصبح لديه املعرفة الفنية اليت ميكن كشفها واستغالهلا بعد ذلك.
وعلى هذا ,فإن قصر االلتزام على مدة العقد فقط حيّول عقد الفرنشايز من عقد يسمح للمرخص له باالنتفاع باملعرفة

الفنية واستغالهلا ملدة معينة إىل عقد يتنازل فيه صاحب الفرنشايز عن معرفته الفنية اليت حيوزها بعد انتهاء مدة العقد.
ومن حيث نطاق االلتزام من حيث األشخاص ,فال يقتصر االلتزام على صاحب الفرنشايز فقط ,وإمنا ميتد ليشمل
املرخص له ,وال يقتصر التزامهم على فرتة تنفيذ العقد بل يستمر إىل ما بعد انقضاء العقد ,وأكثر من
املستخدمني لدي َ

ذلك ميتد التزام املستخدم ليس إىل ما بعد انقضاء عقد الفرنشايز وإمنا إىل ما بعد انقضاء عقد العمل وعالقة التبعية اليت
باملرخص له.
تربط املستخدم َ
وإذا ما مت اإلخالل بالتزام باحملافظة على السرية بأن حدث انتهاك هلا ومت كشفها أو كشف جزء منها سواء من
املرخص له على أساس عقد الفرنشايز املربم بينه وبني
املرخص له أو أحد التابعني الذين يستخدمهم ,قامت مسئولية َ
َ
املرخص له ,وضرر حيدث
صاحب الفرنشايز اليت ختضع للقواعد العامة يف املسئولية من اشرتاط حدوث خطأ من جانب َ
لصاحب الفرنشايز ,ووجود عالقة سببية بني هذا اخلطأ وذاك الضرر.
المطلب الثاني :اللتزام بالمحافظة على السرية
املرخص له التزام بدفع املقابل إىل صاحب الفرنشايز نظري ما حيصل عليه من معارف فنية وعالمة جتارية
يقع على َ
يكون له احلق يف استغالهلا .فصاحب الفرنشايز تتحقق له املنفعة من عقد الفرنشايز بأمرين :أوهلما ,حتقيق شهرة أكرب
لعالمته التجارية وتوسيع شبكة الفرنشايز ودخوله ألسواق جديدة باستثمارات ضئيلة( )41وهو مقابل معنوي يلحقه استفادة
مالية غري مباشرة بعد ذلك ,واألمر الثاين ,وهو مقابل مادي يتمثل يف حصوله على مقابل مايل مباشر من األشخاص الذين
يرخص هلم.
املرخص له
املرخص له بدفعه جيب أن يؤخذ مبعناه الواسع ,حبيث يشمل أي مبلغ يلتزم بأدائه َ
واملقابل الذي يلتزم َ
لصاحب الفرنشايز أو أحد املؤسسات التابعة له  affiliateكي يكون له احلق يف االنضمام لشبكة الفرنشايز اخلاصة
بصاحب الفرنشايز .وقد عددت قواعد الفرنشايز األمريكية ,املدفوعات اليت تدخل ضمن االلتزام بالدفع ,وهي :رسوم
الفرنشايز األولية ,ومقابل املساعدة يف احلمالت اإلعالنية ,وبيع املعدات واإلمدادات ,ومقابل التدريب ,وودائع التأمني,
واملدفوعات املستمرة اليت متثل نسبة من املبيعات ,ومقابل تأجري املعدات.
املرخص له لشراء كميات معقولة من املخزون
وال يعترب من قبيل املدفوعات الالزمة للفرنشايز ,املبالغ اليت يدفعها َ
السلعي بأسعار اجلملة إلعادة بيعها أو تأجريها.
املرخص له يتمثل يف أدائيني :األول :أداء فوري يُدفع للمرخص عند بداية
ويتضح مما سبق أن املقابل الذي يدفعه َ
التعاقد ,والثاين :أداءات دورية مستمرة تدفع طوال مدة سريان العقد.
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أولا -المقابل المدفوع عند بدء التعاقد:

املرخص له مقابالً لصاحب الفرنشايز نظري موافقة األخري على انضمامه لشبكة الفرنشايز ,وهو عادة ما يكون
يدفع َ
مبلغًا نقديًا يدفع مرة واحدة عند بدء التعاقد .ويطلق على هذا األداء "اإلتاوة األصلية" أو "رسم حق الدخول" initial
 . franchise feeفالغالبية العظمى من أصحاب الفرنشايز تتطلب من املتعاقد أن يدفع مبلغ معني بصفة أولية عند
التعاقد تسمى رسوم الفرنشايزُ ,ويدفع هذا املبلغ مرة واحدة فقط يف بداية العقد.
وخب صوص حتديد هذا املبلغ ,فعادة ما حيدد بعض أصحاب الفرنشايز هذه الرسوم بطريقة منهجية ,كأن يكون
املرخص له وميارس فيها حقوقه بناء على العقد ,أو على
التحديد إما على أساس حجم املنطقة اجلغرافية اليت يستأثر هبا َ
أساس حجم السوق احملتمل ,وقد حيدد البعض اآلخر الرسوم على أساس نوع نشاط الفرنشايز واخلدمة أو املنتج الذي

املرخص له تقدميه(.)42
سيتوىل َ
املرخص له من خدمات يف الفرتة السابقة على العقد ,اليت متثلت يف
ويعد هذا املبلغ اإلمجايل مقابالً ملا حيصل عليه َ
املساعدة اليت تلقاها يف دراسة مكان النشاط ومدي صالحية واحتماالت جناحه يف ذلك املكان ,وتقدمي دراسات
ومعلومات حول األنشطة املنافسة ,وكذا تقدمي املساعدة يف جتهيز مكان النشاط ,وتدريب العاملني ,فضال عن ذلك ,فهو
يعد مقابالً للسماح باستخدام العالمة التجارية واملعرفة الفنية واستغالهلما.
وهلذا يذهب الفقه إىل أنه عادة ما تفهم الرسوم األولية على أهنا تعويض لصاحب الفرنشايز عن التكاليف اليت
املرخص له ملمارسة نشاط الفرنشايز من خالل ما يقدم له من تدريب(.)43
تكبدها من إعداد َ

املرخص له من خدمات وحق يف استغالل املعرفة الفنية
وعلى الرغم من أن هذا املبلغ هو مقابل ملا حيصل عليه َ
املرخص له فعليًا ,وإمنا هو مقابل جزايف يتحدد وف ًقا للعديد من
والعالمة التجارية ,إال أنه ليس مقابالً حقيقيًا ملا حيصل عليه َ
املعطيات اليت قد ختتلف من صاحب فرنشايز آلخر ومن شبكة ألخرى ,فتحديد هذا املبلغ خيضع العتبارات عديدة منها:
املرخص هلم يف شبكة
مدى شهرة العالمة التجارية لصاحب الفرنشايز ومسعته التجارية ,ودرجة احتكاره للسوق ,وعدد َ
املرخص هلم يستفيدون من آثار مضاعفة الشبكة من حيث زيادة
الفرنشايز ,فكلما زاد العدد كلما ارتفع املبلغ؛ وذلك ألن َ
العمالء وزيادة شهرة العالمة(.)44

ثانيا -األداءات الدورية مدة سريان العقد:
مستمرا؛ حيث
ال يقتصر االلتزام بأداء املقابل على املبلغ اإلمجايل الذي يتم دفعه عند بدء التعاقد ,وإمنا يظل االلتزام
ً
املرخص له على
املرخص له دفع أداءات دورية مادام العقد ساريًا ,وقد يكون هذا املقابل إما مبلغًا نقديًا يدفعه َ
يبقي يف ذمة َ
املرخص له إنتاجها.
فرتات منتظمة ,وإما أن يكون عينيًا يتمثل يف كمية معينة من السلع اليت يتوىل َ
املرخص له باالتفاق بينه وبني صاحب الفرنشايز ,فقد يكون مبلغًا ثابتًا يدفع
ويتحدد األداء الدوري الذي يلتزم به َ

تبعا لالتفاق  ,fixed feesوقد يكون هذا املقابل نسبيا يتحدد بنسبة معينة من عوائد املبيعات
شهريًا أو سنويًا ً
 , percentage of sales revenuesحيث حيصل صاحب الفرنشايز على نسبة حمددة على كل وحدة ينتجها
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املرخص له ,وقد تكون هذه النسبة على إمجايل العائد ,وعادة ما يتم حتديد مبلغ دوري كحد أدين حيصل املرخص عليه ولو
َ

مل تصل نسبة املبيعات إىل ذلك احلد األدىن(.)45
املرخص له
وقد ترتبط النسبة باملبيعات ,إذ ال تدفع النسبة إال إذا مت بيع املنتجات فعالً ,ودون االلتفات إىل حتقيق َ
لربح أم ال ,وكذا ميكن أن ترتبط النسبة املقررة باألرباح( .)46وربط النسبة السابقة باإلنتاج أو األرباح أو املبيعات جيعل
صاحب الفرنشايز يراقب العملية اإلنتاجية للمرخص له ,ويتابع حجم مبيعاته وأرباحه من أجل احلصول على نسبة حقيقية
املرخص له طوال مدة
املرخص له ,ويسعي لتذليل كافة العقبات ولتقدمي كافة املساعدات اليت تكفل استمرار جناح نشاط َ
من َ
تنفيذ العقد لكي حيقق أعلى نسبة مبيعات ,ومن مث حيصل على أعلى قدر من أرباح.

المبحث الثالث
والمرخص له
اللتزامات المتبادلة بين صاحب الفرنشايز
َ

املرخص له يف بعض االلتزامات اليت تقع على عاتق كل منهما,
يشرتك طرفا عقد الفرنشايز :صاحب الفرنشايز و َ
وتتمثل تلك االلتزامات يف االلتزام بشرط احلصرية ,وااللتزام بتبادل التحسينات ,وهو ما سنتناوله من خالل املطلبني اآلتيني:
المطلب األول :اللتزام بشرط الحصرية

يعد شرط احلصرية أو شرط القصر كما يفضل أن يستخدمه بعض الفقه( ,)47من الشروط األساسية اليت يتسم هبا أي
عقد من عقود الفرنشايز .ويقصد بشرط احلصرية يف جمال عقد الفرنشايز هو كل شرط مينح للمرخص له احلق يف احتكار
املرخص به
النشاط حمل العقد يف إقليم معني ,ومينع صاحب الفرنشايز من ختويل نفسه أو الغري احلق يف ممارسة ذات النشاط َ
املرخص له.
يف ذات اإلقليم ويف نفس مدة سريان عقد َ
ملرخص له بعدم احلصول على مستلزمات اإلنتاج الالزمة لنشاطه إال من خالل
وكذلك هو كل شرط من شأنه إلزام ا َ
املرخص له.
صاحب الفرنشايز ,ويلتزم األخري كذلك بعدم توريد أي مستلزمات إنتاج للغري يف ذات اإلقليم احملدد فيه نشاط َ

ويظهر من التعريف السابق أن مثة نوعني من شروط احلصر ,النوع األول :شروط متعلقة باحتكار ممارسة النشاط يف
إقليم معني وهو ما يطلق عليه احلصرية اإلقليمية ,والنوع الثاين :شروط متعلقة بتحديد توريد مستلزمات اإلنتاج وهو ما
يسمي حبصرية اإلمداد.

أولا -الحصرية اإلقليمية:
املرخص له يكون له احلق يف االستئثار بالنشاط املتفق عليه يف عقد الفرنشايز يف
مؤدى تلك احلصرية اإلقليمية أن َ
املرخص له الوحيد يف هذه املنطقة .ونتيجة لذلك يلتزم صاحب الفرنشايز بأمرين ,مها:
منطقة معينة ,حبيث يكون هو َ
أال يعمل يف ذات النشاط احملدد بنفسه يف ذات املنطقة احملددة بالعقد.
املرخص له يف ذات املنطقة
أال يقوم بأي عمل قانوين من شأنه ختويل الغري احلق يف ممارسة ذات النشاط الذي يقوم به َ
احملددة له ,وذلك مادام العقد ال يزال ساريًا.
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وبناءً على االلتزامات املقيدة السالف ذكرها ,فبمفهوم املخالفة ,يكون لصاحب الفرنشايز أن يعمل بنفسه يف ذات

املرخص له ولكن يف نشاط مغاير لنشاط األخري ,وكذلك جيوز للمرخص السماح للغري مبمارسة نشاط غري نشاط
إقليم َ
املرخص له وذلك يف منطقة األخري.
َ
وحول طبيعة شرط احلصرية اإلقليمية ,ثار خالف يف الفقه حول ما إذا كان هذا الشرط هو شرطًا تفرضه طبيعة
العقد ,فال يلزم النص عليه ضمن بنود االتفاق ,أم أن هذا الشرط يلزم النص عليه كي يلتزم به كل من صاحب الفرنشايز
املرخص له.
و َ
يذهب االجتاه األول( )48إىل أن شرط القصر شرط الُ يفرتض ,حبيث يتعني التصريح به يف العقد ,وهلذا فإذا مل
ملزما للطرفني .يف حني يرى اجتاه ثان( )49أن شرط احلصرية اإلقليمية تفرضه
يتضمن العقد شرطًا صرحيًا بالقصر فال يكون ً

طبيعة العقد ,حيث يعد شرطا جوهريًا يربز كأثر للمحل املتميز للعقد ,وهو ما منيل إليه ,فهو شرط تفرضه الطبيعة اخلاصة
لعقد الفرنشايز.
ثانيا -حصرية اإلمداد:

النوع الثاين من شروط احلصرية اليت يتسم هبا عقد الفرنشايز يتمثل يف حصرية اإلمداد ,اليت وف ًقا هلا يقع التز ًاما تبادليًا
على طريف العقد فيما يتعلق بشراء مستلزمات اإلنتاج وتوريدها.
املرخص له بعدم التزود مبستلزمات اإلنتاج من السلع واخلدمات إال عن طريق صاحب
يتجسد هذا االلتزام يف تعهد َ
املرخص له أو عن طريق مورد أخر يقبله صاحب
الفرنشايز الذي يلتزم بتوريد ما يلزم من السلع واخلدمات الالزمة لنشاط َ

الفرنشايز وحيدده ,وعادة ما يتم النص على هذا الشرط ولو كان صاحب الفرنشايز يبيع مكونات اإلنتاج تلك بسعر يزيد
عن سعر السوق( .)50وقد كان هذا الشرط مناط اخلالف يف قضية Queen City Pizza, Inc., et al. v.
املرخص له بشراء مكونات اإلنتاج من
 ,Domino's Pizza, Incحيث اشرتط صاحب الفرنشايز يف العقد قيام َ
املرخص له ادعى أن هذا الشرط يعد مبثابة ممارسة احتكارية وتعسف يف تطبيق شروط العقد ,وهو ما
خالله فقط ,غري أن َ
سنعرض إليه الح ًقا بالتفصيل.
املرخص له مبا حيتاجه من سلع وخدمات لنشاطه ,وإمنا يتوسع التزامه
وال يقتصر التزام صاحب الفرنشايز على تزويد َ
املرخص له واحملددة بالعقد إال لألخري ,ومن مث ال يكون لصاحب الفرنشايز
ليشمل عدم إمداد أي سلع وخدمات يف منطقة َ

املرخص له يف منطقة القصر لألخري ,أما إذا كان ما يقدمه من سلع
تزويد الغري بأي مستلزمات إنتاج داخلة يف نشاط َ
املرخص له ختص نشاط خمتلفة عن نشاطه فيجوز له ذلك.
وخدمات للغري يف منطقة َ
وخيتلف شرط احلصرية اإلقليمية عن شرط حصرية اإلمداد يف أن األول إن كان االجتاه الغالب فيه أنه شرط تفرضه
مفرتضا إذا مل يتم النص عل يه يف العقد ,فإن شرط حصرية اإلمداد يغلب عليه الطابع
طبيعة العقد ,وبالتايل يعد شرطًا
ً
املرخص له يف التعامل مع ما
االتفاقي حيث يلزم النص عليه يف العقد ,غري أن عدم تضمني العقد هلذا الشرط ال يعىن حرية َ
مقيدا برقابة اجلودة( .)51اليت يفرضها صاحب الفرنشايز على نشاطه( ,)52حبيث إن كل ما
يشاء من املوردين ,وإمنا يظل ً
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املرخص له جيب أن يتفق مع املعايري واملواصفات اليت يضعها صاحب الفرنشايز وأن تنال موافقته ,مبا
يدخل إىل نشاط َ
حيافظ يف النهاية على اهلوية املشرتكة ومسعة الشبكة(.)53
المطلب الثاني :اللتزام بتبادل التحسينات

عنصرا جوهريًا يف تنفيذ
سبق وأن ذكرنا أن عقد الفرنشايز من عقود املدة ,وليس من العقود الفورية ,ومن مث يعد الزمن ً
العقد .وملا كان حمل العقد يتمثل يف املعرفة الفنية ,فإن هذه األخرية تتطور وتتغري لألفضل بسبب ما يضفيه عليها صاحبها
من حتسيناتُ تبقي له التفرد والتمييز.
املرخص له باستخدام
وبطبيعة احلال ,ال يقتصر إضفاء التحسينات على صاحب املعرفة الفنية فقط ,بل ميتد إىل َ
املعرفة الفنية ,إذ يرغب هو اآلخر يف تطوير ما بيده من معرفة ليظل يف وضع تنافسي أفضل .فكل من يف شبكة الفرنشايز أو
()54
املرخص هلم  family of franchiseesيسعون حنو هدف مشرتك وهو تدعيم الشبكة
كما يصفه البعض بعائلة َ
وتطويرها ,حيث تتضافر اجلهود باستمرار الستحداث أساليب جديدة من األفكار العملية إلدارة عملية اإلنتاج ,كما يتم
التوصل إىل حلول جديدة من التعاون اجلماعي ,فالعديد من التحسينات على أنظمة الفرنشايز ظهرت من قبول األفكار
املرخص هلم.
اجلديدة واالقرتاحات املقدمة من شبكة َ

ويقصد بالتحسينات يف عقد الفرنشايز" :كل تطور الحق يرد على عناصر حمل العقد" .ويضيق رأي يف الفقه( )55من
نطاق التحسينات ويقصره على التحسينات الالحقة املرتبطة باملعرفة الفنية حمل العقد ,وهو ما ال نتفق معه ,فقصر
التحسينات على املعرفة فقط دون باقي عناصر حمل عقد الفرنشايز ,يفرغ هذا األخري من مضمونه ,فعقد الفرنشايز يتكون
من جمموعة من العناصر املرتبطة ,اليت يرتتب على انفكاكها تغيري طبيعة العقد برمته ,فما ذكره الفقه من حتسينات قاصرة
على املعرفة الفنية ,جيعلنا نبتعد عن نطاق عقد الفرنشايز مقرتبني من نطاق عقود نقل التكنولوجيا.
فعلى ما يبدو لنا ,فإن التحسينات املقصودة يف عقد الفرنشايز ,تشمل كل حتديث وتطوير وحتسني يرتبط إما باملعرفة
الفنية ,أو بالعالمة التجارية اململوكة للمرخص ,فمن غري املتصور أن يقوم صاحب الفرنشايز بتغري شكل عالمته التجارية,

ملزما بالسماح للمرخص له باستخدام هذه العالمة اجلديدة ,فنجاح عقد الفرنشايز منوط باستمرارية ارتباط
دون أن يكون ً
املرخص له بصاحب الفرنشايز سواء يف مضمون املعرفة الفنية أم يف شكل العالمة التجارية.
َ
ويتحدد النطاق الزمين لاللتزام بتبادل التحسينات مبدة سريان العقد ,فمنذ حلظة إبرام العقد يقع على كل من طريف
العقد االلتزام بنقل كل ما يتم التوصل إليه من حتسينات إىل الطرف اآلخر.
ويقوم صاحب الفرنشايز بنقل ما يتوصل إليه من حتسينات على حمل العقد دون مقابل ,ذلك ألن مثن حق املعرفة
قدُ دفع يف صورة مبلغ إمجايل ,وكذا مثن التحسيناتُ يدفع يف صورة األداءات الدورية اليت تدفع طوال مدة سريان العقد.
املرخص له إىل صاحب الفرنشايز ,فإذا كان
غري أنه يثور التسالل حول وجود املقابل يف حالة نقل التحسينات من َ

املرخص له بعض التحسينات إىل
صاحب الفرنشايز حيصل على مقابل ملا يقدمه من حتسينات ,فما هو الوضع يف حالة نقل َ
صاحب الفرنشايز ,هل سيحصل على مقابل أم سيكون هذا النقل دون مقابل؟
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يذهب الفقه( )56إىل أنه بالنسبة للتحسينات اليت يتم نقلها إىل صاحب الفرنشايز ,فاألصل فيها أن تتم مبقابل ,ذلك

أن نقل تلك التحسينات دون مقابل فيه إثراء لصاحب الفرنشايز دون سبب على حساب املتلقي( ,)57وعلى ما يبدو لنا
املرخص
فإنه جيب أن نفرق بني أمرين :األول :إذا كانت احلالة السابقة منظمة بأحد بنود العقد املربم بني صاحب الفرنشايز و َ
املرخص له إىل صاحب الفرنشايز يتم دون مقابل,
له ,فهنا ينطبق الشرط التعاقدي ,فإذا كان نقل التحسينات فيه من َ
فاملتعاقدين عند شروطهم.
أما الفرض الثاين ,ويتمثل يف حالة خلو العقد من تنظيم هذه املسألة ,فهنا يكون األوىل أن يتم النقل مبقابل ,فكما
حيصل صاحب الفرنشايز على مقابل التحسينات اليت يتوصل إليها بسبب ما يقوم به من أحباث ودراسات على حمل العقد
املرخص له يكون له احلق أيضا يف احلصول على ما يقابل جمهوداته لتحسني حمل العقد.
أو من خالل طرف ثالث ,فإن َ

املرخص له من حتسينات أضحى يف منزلة الشيء اململوك له ,وال ميكن ادعاء وجود حقوق
كذلك فإن ما توصل إليه َ
قياسا على ما يعطيه قانون محاية امللكية الفكرية لصاحب
لصاحب الفرنشايز على التحسينات اليت يتوصل إليها َ
املرخص له ً
العمل من حقوق مرتتبة على االخرتاعات اليت يستحدثها العامل أو املستخدم أثناء قيام رابطة العمل ,فالعالقة القانونية اليت
املرخص له مىت توصل
باملرخص له ليست عالقة تبعية ناشئة عن عقد العمل ,ومن مث خنلص إىل أن َ
تربط صاحب الفرنشايز َ
إىل حتسينات على عناصر حمل عقد الفرنشايز ,كان له أن ينقلها إىل صاحب الفرنشايز مبقابل مىت مل ينظم العقد املربم
بينهما هذه املسألة.
املرخص له بنقل التحسينات اليت يتوصل هلا إىل صاحب الفرنشايز تسالالً عن طبيعة العالقة القانونية اليت
ويثري التزام َ
بيعا ملا ميلكه من حتسينات ,أم أنّه جمرد
يرتبها هذا االلتزام خاصة مع وجود مقابل للنقل ,فهل ما يقوم به َ
املرخص له يعد ً
تقرير حق انتفاع خيول صاحب الفرنشايز سلطيت االستعمال واالستغالل دون التصرف؟.
بيعا ملا ميلكه من حتسينات خيول صاحب الفرنشايز سلطة استعمال
جنيب على ذلك بأن ما يقوم به َ
املرخص له يعد ً
أيضا ,إذ يكون لصاحب الفرنشايز احلق يف ضم أعضاء جدد لشبكة الفرنشايز يكون
التحسينات واستغالهلا والتصرف فيها ً

املرخص له وذلك
هلم احلق يف االستفادة من املعرفة الفنية اليت ميلكها صاحب الفرنشايز ,وكذا التحسينات اليت توصل إليها َ
املرخص له.
مبقابل حيصل عليه صاحب الفرنشايز فقط دون َ
املرخص له
املرخص له ملا يتوصل إليه من حتسينات ,فإن تلك امللكية تُقيد بعدم استطاعة َ
وعلى الرغم من ملكية َ
استعمال التحسني الذي ابتكره إال داخل نطاق شبكة الفرنشايز ,دون أن يكون له استغالله بالرتخيص للغري من خارج
الشبكة ملا يرتب إفشاء للمعرفة الفنية اخلاصة بالفرنشايز(.)58
املرخص له قد توصل إىل حتسينات على حمل العقد ,فإن حقه يف استعمال هذه التحسينات داخل مشروعه
وإذا كان َ
مقيد مبوافقة صاحب الفرنشايز على استعمال تلك التحسينات ,فقد تكون سياسة األخري يف اإلنتاج تتطلب تأجيل

استعمال التحسينات ,مثالً كأن يكون صاحب الفرنشايز قد أنتج سلعة جديدة لبيعها يف األسواق ,ومل يكن قد مت حتقيق
املبيعات املرجوة حلداثة السلعة ,فنزول سلعة أحدث حمسنة يرتب عليه تراكم للسلعة املوجودة فعالً باألسواق ,ومن مث ,قد
املرخص له.
حيقق صاحب الفرنشايز خسائر ,وهلذا قد يرغب األخري يف تأجيل تطبيق التحسينات اليت توصل إليها َ
75
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خاتمة:
تناولنا من خالل الدراسة السابقة آثار الفرنشايز كآلية لالستثمار وذلك من خالل التعرض لعقود الفرنشايز اليت
كبريا من اهتمام الفقه واملشرع العريب.
تتجسد من خالهلا أنظمة الفرنشايز ,باعتباره أحد العقود املستحدثة اليت مل تنل نصيبًا ً
ومن خالل الدراسة تبني أن آثار عقد الفرنشايز يف جمموعة من االلتزامات العقدية اليت تكفل ضمان استمرارية العقد
وحتقيق أهدافه ,وتتمثل تلك االلتزامات يف االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم ,والذي يسمح باستجالء حدود العقد قبل إبرامه,
للمرخص له حسن استغالهلا ,وكذا ,االلتزام بتقدمي املساعدة الفنية اليت تسمح
وااللتزام بنقل املعرفة الفنية والذي يتيح
َ
للمرخص له مبمارسة نشاط مماثل لنشاط صاحب الفرنشايز ,وااللتزام باحملافظة على السرية والذي يلزم املرخص له باحملافظة
ملتزما بدفع أداء مايل يدفع مرة واحدة
على سرية املعرفة الفنية اليت تنقل إليه ,وااللتزام بدفع املقابل؛ حيث يكون املرخص له ً
لالنضمام إىل شبكة الفرنشايز وأداءات مالية دورية تدفع طوال مدة سريان التعاقد ,وإىل غري ذلك من االلتزامات املتبادلة بني
طريف العقد ,كااللتزام بتبادل التحسينات وااللتزام باحلصرية.
ويف اخلتام ,هنيب باملشرع أن يتدخل لتنظيم عقد الفرنشايز يف ظل غياب أي تنظيم قانوين له ,خاصة مع االنتشار
اهلائل لتلك العقود ,فال يزال العقد هو اإلطار القانوين الوحيد الذي حيدد نطاقه وآثاره .وأن يتناول بالذات على ما يلي:
للمرخص له تسمح له بالتعاقد عن علم
 -1أن ينص على إلزام صاحب الفرنشايز بتقدمي معلومات كافية َ
وبينة .وأن حيدد يف التشريع كافة املعلومات الواجب اإلفصاح عنها ,وذلك على غرار املشرع األمريكي.
 -2إلزام صاحب الفرنشايز بضمان املعرفة الفنية اليت يقدمها للمرخص له وإخضاعها لألحكام املتعلقة
بالتسليم يف القانون املدين.
للمرخص له لالستفادة من املعرفة الفنية هو التز ًاما بتحقيق نتيجة وليس
 -3اعتبار االلتزام بتقدمي املساعدة َ
استنادا إىل طبيعة العقد اليت تفرض ذلك.
ببذل عناية ,وذلك
ً

 -4النص على التزام قانوين باحملافظة على سرية املعرفة الفنية بعد انتهاء التعاقد ,وذلك بغية احلفاظ على متيز
صاحب الفرنشايز.
املرخص له مدة سريان التعاقد ,متثل نسبة من إمجايل
 -5النص على أن تكون االداءات الدورية اليت يدفعها َ

الربح ,ولو قلت املبيعات عن مبلغ معني.

 -6إلزام املرخص له بعدم القيام بأي نشاط مماثل للنشاط موضوع عقد الفرنشايز مدة سريان التعاقد ,وأن
حيظر على املرخص له استخدام املعرفة الفنية اليت تلقاها من صاحب الفرنشايز بعد انتهاء العقد.
 -7بالرغم من أنه قد يقتضي ويف بعض احلاالت االستثنائية,كورود بعض األخطاء التافهة يف املستندات
املقدمة -كما سبقت له الدراسة  -أو يف حالة ما إذا كانت املخالفة ال متس حبق العميل اآلمر ,أو إذا كانت التعليمات
الواردة من قبل هذا األخري غامضة أن يستعمل البنك سلطته التقديرية ,وله التصرف بناء على مقدار العناية املعقولة يف
تفسري هذه التعليمات ويكون ذلك يف جمال حمدود جدا ,إال أن رأينا الشخصي يقتضي بأن ال جيازف البنك باستعمال
سلطته التقديرية بل له أن يرجع إىل عميله اآلمر الذي له وحده أن يقدر أمهية املخالفات من جهة ,وتفسري وتوضيح أي
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غموض وارد يف تعليماته من جهة أخرى وبذلك حيمي البنك نفسه ومصلحته وحيفظ حقه يف الرجوع ,ويدرأ عنه أية
مسؤولية يف مواجهة عميله اآلمر.
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