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 قراردادهای فرانشیز

تجار برای انجام مبادالت تجاری خود به دنبال استفاده از  امروزه

قالب های قراردادی مناسب و بهره گیری از قراردادهایی هستند 

که بیشترین سود ممکن را در کمترین زمان برای آنها به ارمغان 

آورد. بدیهی است که در چنین شرایطی هر قراردادی که بتواند 

د با اقبال بیشتری مواجه خواهد آنان را به این هدف نزدیکتر ساز

اعطا مجوز محدود )فرانشیز( به عنوان پروانه ای رسمی است  شد.

که بوسیله آن مالک عالمت تجاری یا نام تجاری به دیگری اجازه 

فروش محصوالت یا عرضه خدمات را تحت آن نام یا عالمت در 

مدتی معین و طبق نظارت امتیاز دهنده در مناطقی گسترده تر 

 ازای در سنگاپور، در کافه یک مثال، عنوان به .دا می کنداه

 این لوگوی از انگلستان، یونایتد منچستر باشگاه به مبلغی پرداخت

 فضای تزیینات یا و ها فنجان روی بر آن پیراهن رنگ و باشگاه

به دلیل در پی  1امروزه قرارداد فرانشیز .کند می استفاده کافه

داشتن مزایای فراوان برای طرفین قرارداد به عنوان یکی از اصلی 

ترین قالبهای قراردادی چه در سطح ملی و چه در عرصه بین 

 المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

 2از جمله مزایایی که استفاده از این قراردادها برای فرانشیز دهنده 

م نیاز به سرمایه گذاری مستقیم در پی خواهد داشت میتوان به عد

برای افتتاح واحدهای فروشگاهی برای صاحب امتیاز ، رشد سریع 

زنجیره ای فرانشیز در مناطق مختلف، بهره مندی از اعتبار و 

حمایت صاحب برند برای ورود به بازار به نفع شرکت های کوچک 

د برن صاحب کانال از واحد نظام یک مدیریت از و متوسط، استفاده

و نیز افزایش شهرت و محبوبیت سیستم فرانشیز اشاره کرد. 

                                                                 
1Franchise  
2Franchisor  

همچنین استفاده از شهرت قبلی تثبیت شده که قبال با موفقیت 

همراه بوده است را میتوان از جمله مهمترین  فواید این قراردادها 

 (17،  1394)نجات زادگان ،  دانست. برای فرانشیز گیرنده

فرانچایز یک روش و یک ابزار بازاریابی برای شرکت هاست که  

از طریق ان می توانند سهم بازار خود را به سرعت و با صرف 

 هزینه کمترتوسعه دهند.

از  یهستند ول گذارییهبه سرما یلکه ما یاز افراد یاریبسبرای 

فرانشیز  یک یدخر یستندبرخوردار ن یتخصص کاف یاتجربه 

امتحان شده از  یکه فرانشیز مدل یدست. توجه کنفرصت ا ینبهتر

قراردادهای  دارد. یکم یسکر یلدل ینکسب و کار است و به هم

 %35در اکثر کشورها ازجمله آمریکا بیش از  اعطاء مجوز محدود

از قراردادها را به خود اختصاص داده  %15و در اسپانیا بیش از 

 ( 147، 2008 4و دنت 3)بیکر .است

 یها شگاهوفر و ها هتل معروف، یها رستوران اکثر بایتقر امروزه

 گسترده جا همه در و هستند یا رهیزنج صورت به که یمختلف

 از یاریبس .کنندی م یرویپ یتجار مدل نیا از اند شده

 میداریم افتیدر که یخدمات ای میکنیم مصرف ما که یمحصوالت

 عنوان بهرا  دونالدمک. شوندیم ارائه هافرانشیز جانب از

 مدل دونالدمک. میشناسیم ما همه ایدن فرانشیز نیترمعروف

 و غاتیتبل الزم، یهاآموزش ه،یاول مواد ،یتجار عالمت ،یتجار

 به راه اندازی شعب جدید مندانعالقه اریاخت در را خود زاتیتجه

. از جمله برندهای معروف دنیا که با این مدل تجاری دهدیم قرار

، استار باکس، برگر کینگ،  کی اف سیفعالیت می کنند میتوان به 

پیتزا هات اشاره کرد همانطور که مشخص است این مدل کسب 

 و کار در صنایع غذایی در دنیا بسیار بیشتر مورد توجه است.

  

3Baker  
4Dant  



 

     گاهنامه تاجرامروز 

 تیمالک یجهان سازمانتعریف فرانشیز از دیدگاه 

 ی و عناصر اصلی آنمعنو

 فیتعر گونه نیا را زیفرانش خود یراهنما کتاب در سازمان نیا

 یشخص آن، ی لهیوس به که استی قرارداد»: کندیم

 خاص یتجارت به پرداختن یبرا ژهیو یروش که 5(زدهندهیفرانش)

 یم اجازه 6(رندهیزگیفرانش) یگرید فرد به است، داده گسترش را

 مقابل در البته و یو دستورات با مطابق روش نیا از که دهد

 مستمر یقرارداد ی رابطه نیا. دینما استفاده ازا به ما پرداخت

 جادیا یها هیرو و ارهایمع با مطابق آن در رندهیزگیفرانش و بوده

 و یهمکار با حال نیع در و زدهندهیفرانش نظارت مورد و شده

 زیفرانش قرارداد تر، قیدق انیب به. دینما یم عمل او مداوم تیحما

 بهره اجازه زدهندهیفرانش که کند یم دایپ ارتباط یستمیس با

 در بحث مورد روش. دهد یم رندهیزگیفرانش به را آن از یبردار

 یفکر تیمالک حقوق از یا مجموعه: شامل است یا بسته واقع

تجاری، عالمت صنعتی،  نام ،یتجار عالمت چند ای کی به مرتبط

اختراعات و آثار مورد حمایت حقوق کپی رایت،به همراه دانش 

فنی و اسرار تجاری مرتبط ،که به منظور فروش کاالها یا ارائه 

 خدمات به سایر مصرف کنندگان باید مورد بهره برداری واقع شود

 

 دادقرار فیتوص در یاساس عناصر توان یم فوق فیتعر یاری به

 :شمرد بر گونه نیا را زیفرانش

 مقابل در رندهیزگیفرانش: ستمیس ی ازبردار بهره زه یاجا صدور -1

 بدست را ستمیس از یبردار بهره ی اجازه ازا، به پرداخت به تعهد

 .آوردی م

 ستمرم به فیتعر در جهت نیا از: رابطه بودن متقابل و مستمر  -2

 راردادق نیطرف تعهدات از یاریبس اصوال که ستا شده اشاره بودن

انشیز می کند.برای مثال،فر دایپ تحقق زمان بستر در زیفرانش

 ت ودهنده متعهد می شود همکاری مستمری برای ایجاد، مراقب

 مقابل در و دهد انجام رندهیزگیفرانش یتجار واحد ی توسعه یحت

 از یردارب بهره از یناش ازیامت حق که است متعهد رندهیزگیفرانش

 ستمیس زا یمند بهره زانیم به و نیمع یزمان فواصل در را ستمیس

 . بپردازد زدهندهیفرانش به قرارداد موضوع
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 به: تجارت به اشتغال ی نحوه فیتوص یبرا ازیامت صاحب حق

فرانشیز گیرنده توافق می کند دستورات صادره قرارداد، موجب

از سوی فرانشیز دهنده در ارتباط با شیوه ی اشتغال به تجارت 

 ،یفیک کنترل شامل است ممکن دستورات نیا متابعت نماید. را

 ای و یفن اتیجزئ ،یا منطقه یتهایمحدود ستم،یس از حفاظت

)نجات .باشد زیفرانش زه یحو با مرتبط مسائل ریسا

 (1394زادگان،قراردادهای فرانشیز،

 تاریخچه قرارداد فرانشیز

 70 ی دهه لیاوا و 60 ی دهه اواخر به زیفرانش طرح خیتار

 خود یجا زین اروپا در جیتدر به که گردد یبرم کایآمر در یالدیم

 در کنندگان دیتول و گذاران هیسرما که بود یزمان نیا.نمود باز را

 قرار به اقدام م،یمستقی گذار هیسرما یجا به که بودند نیا یپ

 یها نیسرزم در مستقل کننده عیتوز ای کننده دیتول کی دادن

 خاص قرارداد به لیتبد جیتدر به روش نیا که ندیبنما دیجد

 گفت توان یم واقع در.دیگرد خود مختصات با زیفرانش

. است کرده تجربه را یاصل رشد موج سه ابتدا از نگییزچافران

 یزمان یعنی وست،یپ وقوع به 1970 ی دهه لیاوا در نخست موج

 عیسر رشد یبرا مفهوم نیا از یفور یغذا یها رستوران که

 یعیصنا نینخست از یکی ،یفور یغذا صنعت. کردند یبردار بهره

 کسب یزوده ب اما کرد، کشف را نگییزچافران قدرت که بود

 با نگییزچفران مفهوم دادن قیتطب به شروع زین گرید یوکارها

  داد؛ یرو 1980 ی دهه اواسط در دوم موج. کردند خود عیصنا

6Franchisee  
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 رییتغ خدمات بخش یسو به شدت به کایآمر اقتصاد کهیزمان یعنی

 تا و شد آغاز 1990 ی دهه لیاوا در زین سوم موج. داد یم جهت

 و ها شرکت یساز کوچک دوره نیا ی مشخصه.دارد ادامه کنون

 بودند تازه یفرانشیزها نیا ،یسنت یفرانشیزهای  نهیهز شیافزا

 یکارها و کسب به یابی دست ی اجازهه بالقو نانیکارآفر به که

 فرانشیزها نیا. دادند تر نییپا یا نهیهز با و تر عیسر را شده آزمون

 .اند افتهی  گسترش یمختلف عیصنا در

 1850 سال به زیفرانش یریگ شکل شروعدر واقع میتوان گفت 

 یو. گرددی م بر 7سینگر توسط یاطیخ چرخع اخترا با زمان هم

 زین و مختلف نقاط در یاطیخ چرخ فروش گسترش منظور به

ی اعطا به شروع ن،یماش نیا با کار نحوه مورد در انیمشتر آموزش

 نقاط در نانیکارآفر به محصول نیا عیتوز و فروش سانسیل

 با انیرانیا ازی اریبس که است یهمان نگریس. نمود کشور مختلف

 و او، محصوالت از مهمتر اما. دارند ییآشنا آن یاطیخ یها چرخ

 (23، 1393،حیدری  )زارعی .ی هستنداساس یمفهوم اشت شرک

 انواع قرارداد فرانشیز

انواع قرارداد فرانشیز در تجارت به سه دسته تولیدی ،خدماتی و 

 صنعتی تقسیم می شود
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8Processing or Manufacturing Franchise  

 8یدیتول زیفرانش

 و یفن دانش ،رندهیگ زیفرانش به دهنده زیفرانش قراردادها نیا در

 تحت بعدا که را خاص محصول کی دیتول یبرا الزم یتکنولوژ

 در. کند یم اعطا دیرس خواهد فروش به او یتجار عالمت و نام

 اطالعات از استفاده مجوز رندهیگ است ممکن یحت موارد از یبرخ

 کننده اعطا از زین را اختراع موضوع یتکنولوژ ای یتجار محرمانه

 مربوط اطالعات و گرفته قرار آموزش مورد یحت ای و آورد دست به

 زین را یدیتول محصوالت یرسان ماتدخ و عیتوز و یابیبازار به

 چند ای کی از که یتیمل چند یشرکتها از یاریبس. دینما لیتحص

 به مربوط یها نهیهز و هستند برخوردار معروف یتجار عالمت

 نیا از است، باال هستند مستقر آن در که یکشور در کاال دیتول

 در را خود محصوالت تا کنند یم استفاده یقرارداد خاص قالب

 دیتول دارد یپ در آنها یبرا یکمتر یها نهیهز که ییکشورها

 لیقب از یخانگ لوازم از یاریبس دیتول در مثال، یبرا. ندینما

 یمرزها از خارج در... و ییلباسشو نیماش کروفر،یما ون،یزیتلو

 است، مستقر نآ در یتجار عالمت صاحب که یکشور ییایجغراف

 قرارداد از استفاده ن،یهمچن. شود یم استفاده قراردادها نیا از

 زین فود فست یغذاها و ها رستوران یخصوص در یدیتول زیفرانش

 که است ییقراردادها زها،یفرانش نوع نیا بارز مثال. است عیشا

 مختلف یها فروشگاه و کایآمر در مکدونالد یاصل رستوران نیب

 .شود یم منعقد ایدن سطح در آن

 9یخدمات زیفرانش

 ازیامت ی رندهیگ آن در که شود یم اطالق زیفرانش از یا گونه به

 و عرضه تدارک، یوه یش که پردازد یم یخدمات ی ارائه به

 ابداع زدهندهیفرانش توسط آن بر حاکم یاستانداردها نچنیهم

 عالمت تحت مزبور خدمات معموالً. استوده ب زین موفق و شده

 از خاص نوع نیا. شود یم ارائه اعطاکننده یتجار نام زین و

 یگذار هیسرما هب ازین زیفرانش موارد ریسا به نسبت زیفرانش

 آسان آن تیریمدره و ادا داشته، رندهیزگیفرانش ی هیناح از یکمتر

 مثال نیبهتر.است برخوردار زین یکمتر یقرارداد مفاد از و بوده تر

  خدمات است جیرا آن در یخدمات زیفرانش که ییتجارتها یبرا

9Service Franchise  



 

     گاهنامه تاجرامروز 

  



5 

 

 

 
 

 گاهنامه تاجر امروز

                          
  

 

 

 

 

 

 

 

فروش اتومبیل  از پس راتیتعم و نگینیتوئ خدمات و یهتلدار

 است.

 10یصنعت زیفرانش

 محصوالت ساخت و دیتول یبرا شتریب یصنعت یزهایفرانش

 بزرگ یشرکتها بین معموال و داشته کاربرد یصنعت مختلف

 که) اعطاکننده قرارداد، نیا چهارچوب در. شوند یم منعقد یصنعت

 یاعطا با( است نظر مورد یکاال ی دکنندهیتول موارد اکثر در خود

 ی کننده دیتول به الزم، یتکنولوژ و یفن دانش انتقال و ازیامت

 یکاالها مشابه یمحصوالت ساخت ی اجازه( رندهیزگیفرانش)گرید

 به رندهیگ بعالوه،. دهدیم یظاهر شکل و تیفیک همان با را خود

 و نام با را مزبور یکاالها تا افتی خواهد اجازه قرارداد موجب

 یبرا یحت و نموده عرضه بازار به زدهندهینشفرا یتجار عالمت

 نیا. دینما استفاده کاال پخش در او یها یروش از منظور نیا

 انتقال ی رندهیبرگ در نکهیا لیدل به معموال زهایفرانش از دسته

 کارخانجات ی عمده که) افتهی توسعه یکشورها از یتکنولوژ

 به( هستند ساکن آنجا در ییزهایرانشف نیچن ی اعطاکننده

 ی رندهیگ دکنندگانیتول شتریب که) توسعه حال در یکشورها

 ی مجموعه ریز باشند،یم( اند میمق آنجا در ییزهایفرانش نیچن

 دو واجد نیبنابرا و شده محسوب یتکنولوژ انتقال یقراردادها

 ریسا با سهیمقا در یمعمول طور به اوال،: هستند یخاص یژگیو

                                                                 
10Industrial Franchise  

 برخوردار یخاص یفن یها یدگیچیپ از زیفرانش یقراردادها انواع

 و رندیگ یم بر در را یشتریب یقرارداد تعهدات و شروط و بوده

 ها نآ دانستن معتبر و شناختن تیرسم به یبرا کشورها اً،یثان

 خاص مراجع در قرارداد ثبت لزوم جمله از یخاص فاتیتشر تیرعا

 .دارند یم مقرر را یمل

 لیسانس و حق فرانشیز تفاوت

 نوع در لیسانس حق واگذاری و فرانشیز بین تفاوت مهمترین

 اعمال واگذارکننده شرکت توسط که است نظارتی و کنترل

 روش در کننده واگذار شرکت لیسانس حق واگذاری در. شودمی

  بررسی به فقط و کندنمی دخالتی اجرایی عملیات نوع و تولید

 کیفیت استانداردهای رعایت از اطمینان و تولیدی کاالهای

 و دقیق کنترل دهنده فرانشیز شرکت فرانشیز در اما. پردازدمی

 مکان مثال عنوان به دارد تولیدی هایروش و عملیات بر کاملی

 و اجرا به وابسته عوامل سایر و مدیریت نوع عملیات، زمان و

 .دارد قرار دهنده فرانشیز شرکت نظر تحت محصوالت تولید

 11FDDسند افشای فرانشیز 

اطالعات  یآشکار ساز یفرمت برا یکفرانشیز   یافشا سند

است. هدف  یندهدر آ گیرنده یازبه امت یازدهندهامت یکسب و کار برا

 ید امتیازخر یانمتقاض یگذار یهسند ، حفاظت از سرما یناز ا

 یاز دهندهفرانشیز با فراهم آوردن اطالعات در مورد شرکت امت

 اشتباه آنها اطالعات اگر و داشته قانونی اعتبار سند این باشد . یم

 .شد خواهد جریمه پرداخت به ملزم فرانشیز واگذارنده طرف باشد

فرانشیز توسط  یداست که با یمورد از اطالعات 23این سند شامل

روز قبل از انعقاد قرارداد فرانشیز (  10) حداقل  یندهدر آ دهنده

 ارائه شود .

 عبارتند از  : سند یسرفصل ها شرح

اخذ شده  یازهایارائه خدمات و مجوزها و امت یشینهو پ سابقه-1

 یازدهندهتوسط امت

  یازدهندهامت یدیکل یرانو تجربه کسب و کار مد هویت-2

 یازدهندهحسن شهرت امت یا یشینهسوء پ ارائه-3

11Franchise Disclousure Document  



 

     گاهنامه تاجرامروز 

 

 

 

 

 

 

 

 یازدهندهامت یسابقه ورشکستگ اعالم-4

 یبرا یو راه انداز یازحق امت یهاول یها ینههز یزانم اعالم-5

  گیرنده یازامت

ها شامل  یبانیو پشت یراه انداز یگرد یها ینههز یزانم اعالم-6

 یراه انداز یهاول یو آموزش ها یغاتتبل

 یراه انداز یهاول یگذار یهسرما یزانم برآوردهای-7

توسط  یازدهندهمحصوالت امت ینو تام یدخر یها محدودیت-8

 گیرنده یازامت

 گیرنده یازامت تعهدات-9

 ینطرف یمال ینتام شرایط-10

  یازدهندهامت تعهدات-11

 یندگینما یاعطا یقلمروها یها یتو محدو شرایط-12

 یمواز یبرند و عالئم تجار یتمالک حقوق-13

هرگونه اطالعات  یمعنو یتو حقوق مالک اختراعات-14

 یاختصاص

 کسب و کار یواقع یاتعمل یدر اجرا گیرنده یازامت تعهدات-15

  گیرنده یازفروش محصوالت توسط امت یها محدودیت-16

ها ،  یهدوباره ، اصالحات ، الحاق ید، فسخ ، خر یدتمد شرایط-17

 انتقال ، مشاجرات و حل اختالفات توافق نامه فرانشیز

 ینالطرف یمرض داور-18

 ( یآت یدرآمد ها ینیب یشادعا ) پ درآمد-19

 محصوالت یدنمونه فروش و تول حجم 

 ناخالص درآمد 

 خالص درآمد 

 یمکان یتموقع شرایط 

 یو فرد یاجتماع شرایط 

 درآمد ادعا تضمین 

 یو اطالع رسان یغاتیتبل یها ینفهرست کمپ-20

  یحسابرس ی، گزارش ها یمال یصورت ها-21

 یاز دهندهامت یمال یو پرونده ها

 ثابت رشد 

 توسعه طرح 

 از فروش یواقع یمستمر و فروش ها یدرآمدها کسب

 یاز دهندهامت  محصوالت و خدمات

 مستمر یبانیپشت یبرا یکاف یبودجه ها اختصاص 

 قرارداد و نسخ قرارداد یسنو یشپ-22

 قرارداد یاجرا ینتضام-23

 تعهدات اساسی فرانشیز گیرنده در فرانچایزینگ

 دسته کلی تقسیم میگردد: 4این تعهدات به 

 مرتبط با حقوق مالکیت صنعتی شامل:تعهدات -1

بکارگیری عالئم و نام تجاری مطابق شرایط مندرج در 

قرارداد،استفاده از دانش فنی وتجربی در چارچوب قرارداد عدم 

 افشای آن نزد شخص ثالث)در طول قرارداد و پس از انحالل(

تعهدات در مورد بهره برداری و راه اندازی از سیستم اعطاء -2

 ود)فرانشیز( شامل:مجوز محد

تدارک فعالیت ،محل و مواد الزم جهت راه اندازی و بهره برداری 

 ،استخدام نیروی متخصص
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 تعهدات مالی شامل:-3

پرداخت حق امتیاز و هزینه اولیه، هزینه مکان، تحصیل پوشش 

 بیمه مسولیت و حوادث

شیوه فعالیت در قالب اعطاء مجوز  در موردتعهدات -4

 محدود)فرانشیز( شامل:

رعایت همه جانبه تمام استانداردها و دستورالعمل ها جهت حفظ 

اعتبار و شهرت تجاری فرانشیز، فراهم آوردن موجبات بازرسی 

 (2، صفحه  1390)اسکینی؛ باقرآبادی،   صاحب امتیا

 مزیت قرارداد فرانشیز برای صاحب امتیاز

 و داران هیسرما داران، کارخانه دکنندگان،یتول موارد یاریبس در

 شناخته میعال اختراع، حق مانند ،یمعنو تیمالک حقوق صاحبان

 و تیفعال به اقدام ماًیمستق آنکه یجا به...  و یتجاری  شده

 تیفعال ی پروانه یاعطا به اقدام ند،ینما یخاص کشور در تجارت

. کنند یم ن،یسرزم همان در فعال و ساکن گر،معموالًید یافراد به

 ژهیو ازیامت دو یدارا یمعنو تیمالک حق صاحب یبرا وهیش نیا

 ی منطقه در تیفعال یبرا ازین مورد ی هیسرما نکهیا اول: است

 گونه چیه حق، صاحب و کند یم نیتأم پروانه ی رندهیگ را دیجد

 تیفعال سکیر نکهیا دوم و کند ینم نهیزم نیا در یگذار هیسرما

 از ،یمشکالت و است پروانه ی رندهیگ ی عهده بر هم یتجار

 ی دارنده به رهیغ و انیمشتر اعتبار ،یابیبازار در شکست جمله

 1993 و،یکال از نقل به باباپور).. کند ینم دایپ میمستق ارتباط حق،

 (64-63 صفحه ،

 

 معیارهای انتخاب یک فرانچایز

  شرکت فرانچایز دهنده میزان تقاضایی که برای محصوالت یک

 وجود دارد

  رقابت در اشکال مختلف 

  توانمندی متقاضی فرانچایز در عملیاتی سازی و مدیریت کسب

 وکار

 نام تجاری و برند فرانچایز دهنده 

 آموزش و خدمات حمایتی 

 تجربیات فرانچایز دهندگان 

 رشد سیستم فرانچایزی در منطقه 

های دیگر، تضمین کننده خرید یک فرانچایز مانند سرمایه گذاری 

موفقیت در کسب و کار نمی باشد. مواردی را که برای خرید یک 

فرانچایز باید در نظر گرفت شامل شروط اصلی و شرایط قرارداد 

 تا نیز را کار و متمایز قراردادها دیگر از را فرانشیز زیرا آنچه است

 مختلف های جنبه و قوانین عظیم حجم کند، می مشکل حدودی

 بین روابط کشورها بعضی در جمله، از است؛ فرانشیز با بطمرت

 به مربوط قوانین پوشش تحت امتیاز، ی گیرنده و کننده اعطا

 .دارد قرار کنندگان توزیع به مربوط قوانین با و تجاری نمایندگی

 است شده باعث وتجارت بازار به مربوط موارد دیگر و موارد این

 از پر و پیچیده حجیم، بسیار های قرارداد فرانشیز، قراردادهای که

 یک که طوری به (62،صفحه   1384باباپور، ( باشند؛ جزئیات

 .است صفحه یکصد بر بالغ توزیع، فرانشیز ی ساده قرارداد

سرفصل های اصلی این قرارداد بطور کلی در جدول زیر آمده 

است الزم به ذکر است که این مواد در قراردادهای مختلف بنا به 

  نوع کسب و کار و عوامل دیگر متفاوت است.
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 Definition تعاریف

 Term & Renewal مدت قرارداد

 Licensed right حقوق معنوی

 Site Location مکان

 Grant تعهدات طرفین

 Training آموزش

 Inspection بازرسی و نظارت

 Standards استانداردها و خدمات

 Fees and Charges ارژش-پرداختی اولیه

 Advertising تبلیغات

 Bookkeeping and Financial Control گزارشات مالی

 Insurance and Indemnity بیمه

 Termination and Transfer فسخ و انتقال

 Tritorial Provision قلمرو

 Premises امالک

 Copy right and Trade mark حق کپی رایت

 Product محصول

 Notices اطالع رسانی

 Human Resource منابع انسانی

 Phisical Facilities امکانات فیزیکی

 Post Termination تبعات فسخ

 Miscellaneous متفرقه

 Severability پذیریتجزیه 

 Non Disclosure Agreement عدم افشای اطالعات

 Dispute Settlement حل اختالف

 Warranties تضمینات

 Software Facilities امکانات نرم افزاری

 Force Majeure فورس ماژور
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