
 عقد االمتياز التجاري
(Franchise)	  

	  
 محاضرة من إعداد الطالبات: سارة العثيمني، رنا الصبي، نورة بن حسن، منيرة الدوسري

 إشراف أستاذة املادة: أصايل العوهلي
	  
	  

 / عقد الفرنشايز:۱
 

 : مانح لالمتياز وممنوح االمتياز (اشخاص طبيعيني او اعتباريني)اطرافه

مفهومه: عقد بني طرفني مستقلني قانونيا واقتصاديا يقوم مبقتضاه أحد طرفيه والذي يطلق عليه (مانح االمتياز) مبنح 

الطرف األخر والذي يطلق عليه (ممنوح االمتياز) املوافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق امللكية الفكرية 

 والصناعية أو املعرفة الفنية 

ي وتوسع جغراف دفع رسوم دخول شبكة الفرنشايز واالقساط الشهرية املتفق عليها في العقد)( مقابل مادي: الهدف منه

 ة.أو احلصول على مزايا أو مصالح اقتصادي

حتت العالمة التجارية التي ينتجها أو  إلنتاج سلعة أو توزيع منتجات أو خدماتاحلصول على حق امتياز  :كيفيته

 ع التزامة ميستخدمها مانح االمتياز ووفقا لتعليماته وحتت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محدد

	.بتقدمي املساعدة الفنيةمانح االمتياز   

 

 /خصائصه:۲
 
 .)عقد الفرنشايز من العقود الرضائية التي تنعقد مبجرد تبادل اإليجاب والقبول بني األطراف(عقد رضائي / ۱

يقوم عقد الفرنشايز على االعتبار الشخصي والثقة املتبادلة بني طرفيه، نظراً ألنه ( عقد يقوم على االعتبار الشخصي/ ۲

 ع السرية)ل معرفة فنية تتسم بطابيتضمن على نق

هو  -كغيره من عقود التوزيع االخرى مثل الوكالة التجارية وعقد االمتياز -عقد الفرنشايز ( من العقود املستمرةعقد / ۳

 من عناصر العقد)هاماً أي ان الزمن يعتبر عنصراً  من العقود املستمرة،

الغير مسماة أي التي لم يقم القانون بتنظيمها د الفرنشايز من العقود التجارية عق/عقد من العقود الغير مسماة (٤

 الوكاالت التجارية)وبالتالي فهي تخضع لألحكام خاصة أو وضع نظام قانوني لها، بصورة 

 (يفرض شرط القصر قيدا على حرية كل من املانح واملمنوح له،  "شرط القصرمحدد التعامل فيه "ـ ٥

نتجات او اخلدمات في املنطقة اال للشخص املمنوح له الذي بدوره يجب أ/ نطاق تبادلي: فال يستطيع املانح توريد امل

عليه عدم التزود بهذه املنتجات اال من مانح االمتياز. ب/ نطاق جغرافي: يجب اتفاق طرفي العقد على منح حق 

النطاق االمتياز ضمن نطاق محدد مبدينة او شارع محدد لوحده، ويجب ان يتجنب طرفي العقد أي غموض في حتديد 

 اجلغرافي لالمتياز وتوضيح حدوه الفاصلة بني مناطق النشاط األخرى)

 



 مميزاته:
 

	بالنسبة للمانح:  
توسع واالنتشار السريع في السوق الـ  	  

  ـ توزيع السلع او اخلدمة

تابعني) موظفني وليسواله يعدون مالكون للمشروع  ةمديرو الوحدات التابع 	   انتخفيف األعباء اإلدارية (حيث ـ   

 : بالنسبة للممنوح

من ) يقصر عليه مسافات كثيرهالزبائن باملشروع ةوخبره املانح وشهرته (ثق التجارية العالمةافاده املمنوح من اسم ـ   

.البيع او التسويق 	  

  استقالل املمنوح له بصفته مالك املشروعـ 

  تنافسيه بأسعارويستفيد من قميه املواد التي يوفرها املانح ـ 

  لثقتها بنجاح املشروع املاليةسهوله حتصيله على متويل من قبل املؤسسات ـ 

 

 :عيوبه
 التوقعات العالية غير الواقعيةـ 

 واالستقاللية في التصرف ة املمنوح لهاالم حتد من حري ةشركالتفرضها التي قيود الـ 

 متطلبات االستثمار (اشتراط املانح له رسوم مبدئية تكون عالية أحيانا مقارنة بقدرة املمنوح له املبتدئ) ـ 

بعض االجراءات الهامة  باتخاذالتجارية، وقد تقوم الشركة املانحة والعالمة ال ميلك املمنوح له حق التصرف في الشركة ـ 

 شركات احلاصلة على ترخيصدون استشارة ال

 االلتزامات:
 

 :بالنسبة للمانح

تجارية الدالة على انضمامه لشبكة شارات والرموز الالعالمة لتجارية وجميع اإلله باستعمال  حالسماح للممنو/ ۱
 الفرنشايز.   

	نوح لهمنقل املعرفة الفنية للم/ ۲  

	تقدمي املساعدات الفنية والتجارية الالزمة لتنفيذ عقد الفرنشايز/ ۳  

 نوح له متى ما تضمن العقد شرط قصر.ماحلصري للمالتوريد / ٤

، والتي يترتب على عدم تنفيذها فسخ العقد. مانح الفرنشايزهذه من أهم االلتزامات التي يرتبها العقد على عاتق   
 :بالنسبة للممنوح

	دفع رسوم الدخول في شبكة التوزيع التابعة للمانح/ ۱  

	دفع االقساط املتفق عليها في العقد/ ۲  

	االلتزام بتطبيق املعرفة الفنية وفق تعليمات املانح/ ۳  



	االلتزام باحملافظة على سرية املعرفة الفنية/ ٤  

	االلتزام بالتعاون الفعال في تطبيق نظام الفرنشايز/ ٥  

 تنفيذ العقدااللتزام بعدم املنافسة اثناء / ٦
	  

في فسخ العقد واملطالبة بالتعويض متى ما كان عدم تنفيذ هذه االلتزامات من قبل املمنوح له يخول املانح احلق 

منوح لهاملج من عدم تنفيذ العقد من قبل هناك ضرر نت  

 

 الفرنشايز في النظام السعوي:
 

 التجاري  االمتياز :مسماه

 ال يوجد قانون او نظام مستقل او باب في نظام لتنظيم االمتياز التجاري في اململكة

 ۱٤۱۲مدرج في النظام حتى قرار وزير التجارة عام ومسمى االمتياز التجاري لم يكن 

 .)تسري احكام نظام الوكاالت التجارية والئحته التنفيذية على عقود االمتياز التجاري( ۱۰۱۲نص القرار 

 

 :شروط العقد في النظام السعودي

 الشروط الواردة في نظام الوكاالت التجارية: :أوال
 (طبيعي او اعتباري) مجلس اإلدارة وكل من له حق التوقيع)/ سعودي اجلنسية (رأس املال وأعضاء ۱

 في سجل الوكاالت التجارية / القيد۲

/ التزامات الوكيل واملوزع: أ/ ان يؤمن بصفة عامة قطع الغيار التي يطلبها املستهلكون بشكل مستمر وان يؤمن ۳

ان جودة الصنع وذلك بصفة مستمرة طوال القطع األخرى خالل مدة مقولة، ب/ تأمن الصيانة الالزمة للمنتجات وضم

 فترة الوكالة وملدة سنة تاليه لتاريخ انتهائها او تاريخ تعيني وكيل جديد ايهما اسبق.

 ثانيا: شروط لم ترد في نظام الوكاالت التجارية:
جب ان تكون في / مع ان املشرع لم ينظم عقد االمتياز التجاري اال انه طرح منوذج عقد امتياز تضمنه شروط معينه ي۱

محل  والتزاماتهم وموضوعالعقد واثاره، النطاق املكاني للعقد، مدة العقد وجتديده، حقوق األطراف  (انهاءالعقد وهي: 

 العقد) 

 / عقود االمتياز الدولية يعمل بها في اململكة مالم تتضمن شرط يخالف النظام السعودي او احكام الشريعة۲

 ك بعض عقود الوكاالت تتضمن احكام عقد االمتياز/ ال يوجد صياغة محددة فهنا۳

 

 



 
 

: أمثلة الفرنشايز  
.، كنتاكي صب واي ، دانكن دونات ، مطاعم ماكدونالدز   

على املطاعم فقطالفرنشايز قتصر يال ف مثل محالت املالبس والسيارات واملشروبات والنظارات ثلة كثيرةواألم  
 
اآلخرى:قد الفرنشايز والعقود ع 	  

املمنوح له يتميز عقد الفرنشايز عن عقد الوكالة بالعمولة في أن  :الفرق بني  عقد  الفرنشايز  وعقد الوكالة بالعمولة 
إال أنه يعمل ,الذي وان كان يعمل باسمه اخلاص  ,بخالف الوكيل بالعمولة ,سمه وحلسابه اخلاصأو الفرنشايزي يعمل بإ

 حلساب املوكل. 
	  

يختلف عقد الفرنشايز عن عقد وكالة العقود والذي يقتصر فيه   : اختالف عقد  الفرنشايز عن عقد وكالة العقود 
 دور الوكيل على الترويج للمنتجات أو للخدمات التي يقدمها موكله مع  حض العمالء على التعاقد معه. 

يقوم   ,أنه يباشر نشاطه على وجة االستقالل وجد رغم انه  يعتبر تاجر متى ما ,وكيل العقود ,فبعكس الفرنشايزي 
يتقاضاها من  -عادة ما يكون نسبة معينة مقارنة بالصفقة –وذلك مقابل أجر  ,ساب املوكلوحل هبالتعاقد  مع الغير بإسم

 املوكل.  
 
 

( هذا املثال يوضح لك املوضوعني ) ماكدونالدوكالة العقود مثل زار، الفرانشايز مثل  )۱مالحظات:   
  

  
  
  

  


