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الدليل الشامل



هـ ١٤٤٣نجيب حمود سليمان الطريقي ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الطريقي ، نجيب حمود سليمان 
االستثمار اآلمن في شراء رخصة عالمة تجارية بنظام االمتياز 

١. .-  التجاري (الفرنشايز).  / نجيب حمود سليمان الطريقي - ط
هـ ١٤٤٣الزلفي ، 

 ص ؛ ..سم ٨٨

٨-١٥٣٢-٠٤-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- االمتيازات التجارية  أ.العنوان ١
١٤٤٣/١٠٣١٧ ٣٤٦٫٠٤٨ ديوي 

١٤٤٣/١٠٣١٧ رقم اإليداع: 
٨-١٥٣٢-٠٤-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 



ــة وســيلة مــن  ال يجــوز نســخ أو اســتعمال  أي جــزء مــن هــذا الدليــل فــي اي شــكل مــن األشــكال أو بأي
الوســائل -ســواء التصويريــة أو اإللكترونيــة أو الميكانيكيــة ،   بمــا فــي ذلــك النســخ الفوتوغرافــي علــى 

ــف. أشــرطة أو ســواها وحفــظ المعلومــات واســترجاعها - دون  إذن خطــي مــن المؤل

مــع العلــم أن الدليــل تــم أعــداده بالغــة العربيــة )اللغــة األم( وفــي حــال تــم ترجمــة ألي لغــة أخــرى تصبــح 
لغــة ثانيــة ، وإذا وجــد أي تعــارض بيــن النــص العربــي الحالــي لهــذا الدليــل والترجمــة الغيــر عربيــة فتكــون 
العبــرة واالعتــداد بالنــص العربــي لتحديــد وتفســير إدارة وسياســة وتوجيهــات وإجــراءات وأحــكام المؤلــف.
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االستثمار باالمتياز التجاري )الفرنشايز(، يعد أمرًا شائعًا في الوطن العربي والخليجي 
ــه،  ــُث عن ــر الحدي وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت الحالــي. حيــث كُث
وقــد أصبــح رائجــًا لــدى مالكــي العالمــة التجاريــة والمســتثمرين المرتقبيــن، ويعتبرونــه 
ــا احترامهــا؛  ــع هــذه »وجهــة نظــر« يجــب علين ــي تبيــض ذهبًا(.وبالطب بـــ )الدجاجــة الت
لكــن يبقــى الســؤال، هــل بالفعــل عالماتنــا المحلّيــة تطبــق نظــام االمتيــاز التجــاري 
)الفرنشــايز(، بشــكل احترافي يضمن كافة الحقوق والواجبات والمســئوليات والمهام 
واالشــتراطات بيــن كل مــن مالــك العالمــة التجاريــة »مانــح االمتيــاز« والمســتثمر 

المرتقــب »صاحــب االمتيــاز«؟أم أنهــا اتفاقيــة إذعــان؟!
وأنواعــه،  )الفرنشــايز(  التجــاري  االمتيــاز  هــو  مــا  القــارئ  تعريــف  يجــب  البــدء  قبــل 
وأســاليبه، وخطــوات االســتثمار اآلمــن فــي شــراء رخصــة عالمــة تجارية بنظــام االمتياز 
التجــاري )الفرنشــايز( وأهميــة العالمــة فــي نظــام االمتيــاز التجــاري؛ ليتمكــن مــن فهــم 

مــا ســنتحدث عنــه.

إن أحسنت  فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي و الشيطان.
 دعواتكم لي ولوالدي بظهر الغيب.

نجيب الطريقي

المقدمة
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تقديــم االستشــارات والخدمــات والحلــول الفريــدة والمبتكــرة فــي تنميــة قطــاع االمتيــاز 
التجــاري )الفرنشــايز( فــي المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا، وتأهيــل وتطويــر العالمــات 
التجاريــة بتطبيــق نظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( بشــكل احترافــي؛ لتحقيــق اســتدامة 

العالمــة التجاريــة واســتدامة عالقتهــا مــع المســتثمرين. 

االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات االستشــارية الفنيــة والقانونيــة والتأهيــل والتطوير واإلرشــاد 
ــاز«  ــاز« و »صاحــب االمتي ــح االمتي ــاز التجــاري )الفرنشــايز( لـــ »مان والتدريــب فــي نظــام االمتي

والمهتميــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا.

تقديــم خدمــات االستشــارة وفــق نظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( والالئحــة التنفيذيــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، والمعاييــر الدوليــة مــن أجل حمايــة العالمة التجارية والمســتثمر 

فــي شــراء رخصــة عالمــة تجاريــة بنظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز(  فنيــًا وقانونيــًا.

الغاية

الرؤية

الرسالة
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تأســيس أكاديميــة لالمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز(، تهــدف إلــى رفــع كفــاءة الكــوادر 
الوطنيــة وإعدادهــم وتأهيلهــم وتوجيههــم للمهــارات الصحيحــة نظرًيــا وعملًيــا؛ لتلبيــة 
احتياجــات العالمــات التجاريــة بكــوادر قياديــة مؤهلــة  إلدارة العالمــة التجاريــة بنظــام 
ــر برامــج متخصصــة قــادرة بمشــيئة اللــه علــى ذلــك.  ــاز التجــاري )الفرنشــايز(، عب االمتي

7 

الطموح
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األســتاذ/ نجيــب حمــود الطريقــي )مؤســس وشــريك ومديــر لعــدة شــركات 
صناعيــة وتجاريــة، مــارس أعمــال اإلدارة والتطويــر لمــدة ال تقــل عــن )20(

ســنة، مــارس أعمــال االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( ألكثــر مــن )16( ســنة، 
قدم خدمات االستشــارة واإلرشــاد لدى الهيئة العامة للمنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وســيط امتيــاز تجــاري معتمــد 
الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  لــدى  برقــم)65420225829030( 
والمتوســطة – المملكــة العربيــة الســعودية، استشــاري االمتيــاز التجــاري 
)الفرنشــايز( لــدى شــركة مركــز الدراســات المتقدمــة المحــدودة ومينــي 
ســو الســعودية وجمعيــة خبــراء التراخيــص – الــدول العربيــة، مديــر االمتيــاز 
التجــاري )الفرنشــايز( لــدى شــاورما كنــج ســابقًا، قــدم العديــد مــن الــدورات 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  داخــل  المفتوحــة  والملتقيــات  التدريبيــة 
وخارجهــا فــي نظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز(، شــارك فــي العديــد مــن 
أوراق العمــل فــي معــارض االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( الدوليــة، عضــو في 
عــدد مــن الجمعيــات داخــل المملكــة وخارجهــا، كمــا قــدم أكثــر مــن ) 2500(

ســاعة استشــارية، قــدم نشــرات تثقيفيــة ولقــاءات صحفيــة حول االســتثمار 
بنظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز(، مهتــم فــي كل هــو جديــد حــول نظــام 
االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( المحلــي والعربــي والعالمــي للمســاهمة فــي 
نمــو قطــاع االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( بالمملكــة العربيــة الســعودية 

لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

عن نجيب الطريقي



إدارة االمتياز التجـــــاري
)الفرنشـــــــــــايـــــــــــــــــــــــــز(

ال يعنــي نجــاح العالمــة التجاريــة علــى أرض 
الواقــع، نجاحهــا فــي إدارة العالمــة التجاريــة 
إنّمــا  )الفرنشــايز(،  التجــاري  االمتيــاز  بنظــام 
لتطبيقهــا  الرئيســية  المقومــات  مــن  تعتبــر 
)الفرنشـــــــــــــــــــــايز( التجــاري  لنظــام االمتيــاز 

نجيب الطريقي
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ما مدى قابلية العالمة 
التجارية لتطبيق نظــــــام 

االمتياز التجاري
 )الفرنشايـــــز(

تأهيل وتطويـــر العالمة 
التجارية لتطبيق نظـــام 

االمتياز التجــــــاري
 )الفرنشايـــز(

استشـــــــــــــارات االمتياز 
التجــــــــاري )الفرنشايز( 

الفنيــة و القانونية 

استشــارات االستثمار 
بنظــام االمتياز التجاري 

)الفرنشايز(

شراء رخصة عالمة 
تجارية بنظـــــام االمتياز 
التجــــــــــاري )الفرنشايز(

تأسيس إدارة االمتياز 
التجاري )الفرنشايز( 

لدى العالمة التجارية 
واإلشراف والمتابعة

إعداد وثيقة اإلفصاح 
وفقًا لنظــام االمتياز 
التجاري )الفرنشـايز( 
والالئحة التنفيذية

تدقيق ومراجعة 
ملف االمتياز التجاري 

)الفرنشايز( لدى العالمة 
التجارية

إعداد برامــــــــــــــــــج 
االمتياز التجــــــاري 

)الفرنشايز(

إعداد خطـــط التسويق 
)تنفيذ/إشراف(

تصميم الشعـار والهوية 
البصريـــــــة

خدماتنا
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رائــد األعمــال لكيانــه  إنشــاء  التجاريــة مــن االختيــارات الصعبــة عنــد  تعتبــر العالمــة 
القانونــي؛ ألنهــا أســاس عملــه التجــاري بغــض النظــر أكانــت العالمــة التجاريــة لمنتجــات 

أو خدمــات أو تصنيــع.
وفــي عصرنــا الحديــث يعــد اعتمــاد الــدول علــى عالماتهــا التجاريــة أمــرًا هامــًا؛ لتكويــن 
دخلهــا فــي الناتــج المحلــي، ونظــرًا إلــى زيــادة حــدة المنافســة وخــوف الشــركات مــن 
عمليــات التقليــد لمنتجاتهــا أو خدماتهــا وحــاالت الغــش بمختلــف أنواعهــا، والتي كبدت 
خســائر كبيــرة للقطــاع التجــاري والصناعــي، ممــا اضطرهــا إلــى ابتــكار عالمــة تجاريــة تمّيز 
بهــا منتجاتهــا أو خدماتهــا عــن اآلخريــن، ومســاعدة عمالئهــا إلــى عدم الخلــط بينها وبين 
عالمــات أخــرى، ولســهولة االنتشــار والتوســع فــي نطــاق ومناطــق جغرافيــة مختلفــة 

مــن دون أعبــاء ماليــة علــى الشــركة.
لذلــك لجــأت الكثيــر مــن العالمــات التجاريــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجها 
للعمــل بمنــح عالمتهــا التجاريــة فــي نظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز(، األمــر الــذي 
جعــل للعالمــة التجاريــة الشــهرة والســمعة محليــًا واقليميــًا وعالميــًا وبالتالــي رفــع مــن 

قيمتهــا االســمية، لــذا يمكننــا القــول..

         تعــد العالمــة التجاريــة مــن أهــم األصــول التــي يمتلكهــا الكيــان القانونــي نظاميًا 
حــال رغبتــه فــي منــح عالمتــه التجاريــة بنظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز(؛ ألن 
اتفاقيــة االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( تعتمــد علــى حــق اســتخدام العالمــة التجاريــة، 

فــإذا انتفــت العالمــة التجاريــة انتفــت االتفاقيــة

العالمة التجارية وأهميتها في نظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(
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ماهي العالمة التجارية

يمكــن تعريــف العالمــة التجاريــة على أنها صورة أو شــكل مميز 
للمنتــج أو الخدمــة الخــاص بالشــركة أو المؤسســة المتواجــدة 
أو  الســلع  بعــض  المنتجــات  هــذه  وتتضمــن  األســواق،  فــي 
المالبــس أو األغذيــة وغيرهــا مــن الخدمــات: كحجــوزات الســفر 
هــذا  فــي  نتنــاول  وســوف  الســياحية،  والبرامــج  والفنــادق 
وأنواعهــا، وأهميتهــا  التجاريــة،  العالمــات  الكتيــب مكونــات 

بشــكل عــام.
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الفرق بين العالمة التجارية واالسم التجاري

العالمة التجارية المسجلة

هــي كل مــا يأخــد شــكال مميــزًا لتميــز ســلع أو خدمــات منشــأة 
مــا أو للداللــة علــى تأديــة خدمــة مــن الخدمــات، أو علــى إجــراء 
المراقبــة أو الفحــص للســلع أو الخدمــات، ويســتخدم فــي لوحــات 

المنشــات.

ال يشترط ان يكون باللغة 
العربية.

يمكن منح ترخيص 
الستخدامه تجاريا.

بأخذ عدة أشكال من كلمات أو 
حروف أو رموز أو صور وغير ذلك. 

يمكن للفرد تسجيلها.

االسم التجاري المسجل

هــو االســم الــذي يتداولــه مشــروع تجــاري ألغــراض تجاريــة، يتــم 
تســجيله قانونيــا ويســتخدم فــي العقــود والمواقــف الرســمية.

يشترط ان يكون باللغة 
العربية.

ال يمكن منح ترخيص 
الستخدامه تجاريا.

يأخذ شكل نص كتابي 
فقط.

يشترط وجود سجل 
تجاري.

المصــــــــدر: وزارة التجــــــارة
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الفرق بين العالمة التجارية والهوية البصرية والشعار

النبرة اإلخراج الفني 

عالمة أو رمز
الصور

الخطوط

المساحات

التنسيق

الديكور الداخلي والخارجي

األلوان 

قنوات التواصل

طريقة العرض والتقديم

التوجه التسويقي

فلسفة خدمة العمالء

جودة المنتجات المقدمة أو الخمات

شخصية  العالمة التجارية

خدمات ما بعد البييع 

القيم

العالمة 
التجارية

الهوية
 البصرية

الشعار
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أنواع العالمات التجارية

عالمة الخدمةعالمة المنتجعالمة التصنيع

الشــركة  تضعهــا  التــي  العالمــة  وهــي 
ــى  ــم إنتاجهــا، حت ــي يت ــى المنتجــات الت عل
العمــالء  قبــل  مــن  عليهــا  التعــرف  يتــم 

لمســتهلكين. ا و
 ومــع مــرور الوقــت تصبــح هــذه العالمــة 
ويتــم  والســلع،  المنتجــات  علــى  دليــل 
الشــركة؛  أو  الصانــع  قبــل  مــن  وضعهــا 
غيرهــا  عــن  ومنتجاتهــا  خدماتهــا  لتمييــز 
مــن المنتجــات المعروضــة فــي الســوق.

وهــي العالمــة التــي يتــم اســتخدامها مــن 
ــز المنتجــات التــي يقــوم  قبــل التاجــر لتميي
مــن  أو  الجملــة  تجــار  قبــل  مــن  بشــرائها 

المصنــع مباشــرة.
البيــع  تــدل علــى مصــدر  العالمــة  فهــذه 
ــا يتــم إضافــة العالمــة التجاريــة مــع  وأحياًن
عالمــة الصنــع وفــي بعــض األوقــات تحــل 
محــل عالمــة الصنــع كذلــك، وفــي هــذه 
دورهــا  التجاريــة  العالمــة  تفقــد  الحالــة 

وفقــط تظهــر عالمــة الصنــع.

هــي العالمــة التــي يســتخدمها صاحــب 
الخدمة للداللة على خدمته في السوق 
والظهــور بهــا ،وتختلــف عــن العالمــات 
غيــر ملموســة،  األخــرى، كونهــا عالمــة 
مثــل: البنــوك التجاريــة وشــركات التاميــن 
والســفر والســياحة والمطاعــم والفنادق 
اســتخدامها  ويتــم  الســكنية،  والشــقق 
الحجــوزات  أو  الماليــة  الفواتيــر  فــي 
أو  والمظاريــف  المراســالت  أوراق  أو 
الســيارات  أو  الشــركة  عمــال  مالبــس 

الخاصــة بالشــركة أو مــا شــابه ذلــك.

جودة المنتجات المقدمة أو الخمات
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أهمية العالمة التجارية 

حجر األساس من 
أجل بناء عالمة 

الشركة وسمعتها
يمكن بيع العالمة 

التجارية أو 
ترخيصها

رفع القيمة اإلسمية 
للمنشأة

الحد من نسبة 
التقليد والتزوير

المساهمة في سهولة التسويق
الناتج المحلي

سهولة معرفة 
وتمييز المنتجات 

أو الخدمات

زيادة الثقة وكسب 
والء العمالء 

استدامتها 
لفترة طويلة 
جدًا، شريطة 
استخدامها 

وتجديدها
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السيد/ســليمان عبــد العزيــز يملــك مزرعــة فــي المنطقــة الوســطى منــُذ )15( ســنة، ومعظــم إنتاجهــا مــن 
التمــور ذات النوعيــة الممتــازة )ســكري، برحــي، خــالص ... الــخ(، يضطــر إلــى بيــع جميــع منتجاتــه دفعــًة واحــدة 

ــارًا آخــر.  ــُك خي ــه ال يمل إلــى شــركات التســويق أو لألفــراد، كون
اقتــرح عليــه صديقــه الســيد/ تركــي عبــد اللــه بــأن يجعــل لجميــع منتجاتــه عالمــة تجاريــة تميزهــا عــن المنتجــات 
ــه، وقــام بتســجيلها لــدى الهيئــة الســعودية  ــة لمنتجات ــان( عالمــة تجاري ــار اســم )كن األخــرى، لذلــك قــام باختي
للملكيــة الفكريــة، بعدهــا قــام بدراســة الســوق وماهــي احتياجــات ورغبات المســتهلكين من ناحية أنــواع التمور 
المطلوبــة والمرغوبــة وأنــواع وأحجــام التعبئــة وطريقــة التعبئــة والتغليــف، وكذلــك اإلضافــات المرغوبــة مــع 
التمــور، عمــل بهــذه الطريقــة ألكثــر مــن ثــالث ســنوات؛ لبيــع منتجاتــه عــن طريــق منافــذ بيــع يملكها الغيــر، وبعد 
التفكيــر قــّرر العمــل لحســابه الخــاص، وقــام بافتتــاح منفــذ بيــع تحت عالمتــه التجارية )كنــان(، واعتنــى بالتصاميم 
الداخليــة والخارجيــة لمنفــذ البيــع وطــرق العــرض والبيــع بأنظمتهــا التســويقية واإلداريــة والمحاســبية والفنيــة، 
ثــم قامــت إحــدى الشــركات االستشــارية بالعمــل علــى تطويــر وتأهيــل العالمــة التجاريــة )كنــان(؛ لتطبيــق نظــام 
االمتياز التجاري )الفرنشــايز(، وقد اســتغرق ذلك األمر  )12( شــهرًا، مع العلم أنه خالل تلك الفترة قام صاحب 
العمــل بفتــح فــروع أخــرى بنفــس التصميــم واآلليــة؛ لتحقيــق متطلبــات واشــتراطات نظــام االمتيــاز التجــاري 
)الفرنشــايز( والالئحــة التنفيذيــة، وتــم االنتهــاء مــن تعميــم نظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( للعالمــة التجارية 
)كنــان( فــي كافــة منافــذ البيــع، حيــث أصبحــت جاهــزة لمنــح العالمــة التجاريــة لألخريــن داخــل المملكــة وخارجهــا، 
)كنــان( ُتوِلــى ُجــل اهتمامهــا لقســم التطويــر الــذي يهتــم بتطوير وتحســين منتجاتها بأشــكال وأصنــاف وإضافات 
مختلفــة، مســتخدًما علــب مناســبة بهــدف عرضهــا وبيعهــا بمنافــذ البيــع، وقــد أثبــت نظامــه اإلداري والفنــي 
مــع ملكيتــه المعرفيــة والفكريــة فعاليــة وجدارة،كمــا وترغــب الشــركة فــي االســتفادة مــن نجــاح منتجاتهــا 
وعالمتهــا التجاريــة باالنتشــار وفتــح منافــذ بيــع أخــرى علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمي،فــي هــذه 
الحالــة يمكــن أن نطلــق علــى تلــك الشــركة )مانــح االمتيــاز(، لــذا قامــت )كنــان( بإنشــاء إدارة لالمتيــاز التجــاري 
يتوالهــا فريــق عمــل ذو كفــاءة عاليــة فــي اإلشــراف والمتابعــة والســيطرة وتســويق العالمــة التجاريــة )كنــان( 
بنظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز(،وبالتالي يمكــن لـــ )كنــان( منــح حــق اســتخدام العالمــة التجاريــة لآلخريــن 

حســب أســاليب منــح االمتيــاز التجــاري المعتمــدة لديهــا، نظيــر رســوم امتيــاز أو عمــوالت شــهرية أو كالهمــا معــًا وفــق اشــتراطات وإجــراءات وسياســات محــددة، 
تحــت إشــراف إدارة االمتيــاز التجــاري لــدى )كنــان(، مــع التقيــد وااللتــزام مــن قبــل صاحــب االمتيــاز بمــا جــاء فــي أدلــة التشــغيل الخاصــة بالعالمــة التجاريــة، وكذلــك 

وفــق اشــتراطات ومتطلبــات نظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( والئحتــه التنفيذيــة.

ما هو االمتياز التجاري )الفرنشايز( 
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 هــل لديــك المعرفــة 
 بالمطالبـــــــة بحقوقــك

المشــروعة؟

احترافيــة لديــك   هــل 
المفاوضــات؟ فــي 

 هــل ترغــب في االســتثمار
ــاري ــاز التج ــام االمتي  بنظ

)الفرنشــايز(؟

 هــل لديــك رأس مال كافي
 لتغطيــة نفقــات االســتثمار
ــة ــة عالم ــراء رخص ــي ش  ف
التجــاري االمتيــاز   بنظــام 

ــايز(؟ )الفرنش

ــة ــك المعرفـــ ــل لدي  ه
 فــي تدقيــق وثيقــــــة

االفصــاح؟

 هــل لديــك المعرفــة
 فــي مراجعــة اتفاقية

الفرنشايز؟

طلب استشارة

إذًا تقدم االن بطلب استشارية مجانية لمناقشة استثمارك 
من خالل المسح على الباركود )طلب استشارة(
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تعريف االمتياز التجاري )الفرنشايز(

هــو اتفاقيــة بيــن طرفيــن مســتقلين قانونيًا وماليًا وإداريًا، ُيســمى الطرف 
بـــــــ »صاحــب  بـــــــ »مانــح االمتيــاز«، فيمــا ُيســمى الطــرف الثانــي  األول 

االمتيــاز«.
وبموجبــه يمنــح الطــرف األول للطــرف الثانــي حــق اســتخدام عالمتــه 
التجاريــة ونظامــه التشــغيلي والمعرفــة الفنيــة فــي منطقــة أو نطــاق 
ــة  ــي أو عمول ــل مال ــر مقاب ــة، نظي ــة متفاوت ــرة زمني جغرافــي محــدد ولفت
شــهرية أو كالهمــا معــًا، علــى أن يبقــى الطــرف الثانــي تحــت إشــراف 
بالتقيــد  الثانــي  التــزام الطــرف  وســيطرة ومتابعــة الطــرف األول، مــع 

بشــروط ومواصفــات الطــرف األول خــالل فتــرة االمتيــاز.

تعريف االمتياز التجاري )الفرنشايز( بالنسبة لصاحب االمتياز 
هــو استنســاخ عالمــة تجاريــة ناجحــة لعــدة منافــذ بيــع فــي مناطــق أو 

نطاقــات جغرافيــة مختلفــة، ولفتــرة زمنيــة محــدودة.

تعريف االمتياز التجاري )الفرنشايز( بالنسبة لمانح االمتياز
هو االستثمار بأموال اآلخرين.
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أنواع االمتياز التجاري )الفرنشايز(

امتياز صناعي

امتياز توزيع

امتياز خدمات 

هــو اتفــاق يحــق مــن خاللــه »المّرَخــص لــه« على تصنيــع منتجــات »الّمرِخص« في 
منطقــة أو نطــاق جغرافــي محــدد، مــع أحقيــة اســتخدام العالمــة التجاريــة ونقــل 
المعرفــة الفنيــة والنوهــاو وفقــًا لتعليمات وسياســات واشــتراطات »المرِخص«.

هــو اتفــاق يقــوم بموجبــه »الّمرَخــص لــه« ببيــع منتجــات أو ســلع »الّمرِخــص« 
فــي منطقــة أو نطــاق جغرافــي محــدد مــن خــالل منفذ/منافــذ بيــع، مــع أحقيــة 
التجاريــة وفقــًا لتعليمــات وسياســات  التجــاري أو العالمــة  اســتخدام االســم 

واشــتراطات »المرِخــص«.

هــو اتفــاق يقــوم بموجبــه »المرَخــص لــه« ببيــع خدمــات »المرِخــص« فــي منطقة 
أو نطــاق جغرافــي محــدد مــن خــالل منفذ/منافــذ بيــع، مــع أحقيــة اســتخدام 
االســم التجــاري أو العالمــة التجاريــة وفقــًا لتعليمــات وسياســات واشــتراطات 

»المرِخــص«.
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أساليب االمتياز التجاري )الفرنشايز(

امتياز رئيسي

حيــث تعتبــر العالمــة التجاريــة حصريــة لصاحــب االمتيــاز في منطقــة جغرافية 
الســعودية أو  العربيــة  المملكــة  الحصــر:  المثــال ال  كبيــرة، فعلــى ســبيل 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو جمهوريــة مصــر العربيــة، هنــا يلتــزم »صاحــب 
االمتيــاز« بافتتــاح عــدد محــدد مــن منافــذ البيــع خــالل مــدة ســريان اتفاقيــة 
االمتيــاز، وفــق شــروط وسياســات ومتطلبــات »مانــح االمتيــاز«، ويحــق 

لالمتيــاز الرئيســي فتــح منافــذ بيــع باســمه أو المنــح آلخريــن .

منطة الحدود الشمالية

املنطقة الشرقية

منطقة الرياض

منطقة نجران

منطقة عسير

منطة جازان

منطقة حافل

صيم
ة الق

منطقة املدينة املنورةمنطق

منطقة الجوف

منطقة تبوك

منطقة مكة املكرمة

منطقة
الباحة 

المملكة العربية السعودية
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حيــث تعتبــر العالمــة التجاريــة حصريــة لصاحــب االمتيــاز علــى منطقــة من مناطق 
المملكــة اإلداريــة أو أي منطقــة أخــرى فــي أي دولــة أخــرى، كمنطقــة الريــاض، 
أو منطقــة مكــة المكرمــة، أو منطقــة القصيــم، وهنــا يلتــزم »صاحــب االمتيــاز« 
بعــدد محــدد مــن منافــذ البيــع يتــم افتتاحهــا خــالل مــدة ســريان اتفاقيــة االمتيــاز 
وفــق شــروط وسياســات ومتطلبــات »مانــح االمتيــاز« ويحــق لمطــور المنطقــة 

فتــح منافــذ بيــع باســمه أو المنــح آلخريــن .

امتياز تطوير منطقة
املجمعة

الخرج
يةالدلم

حم
ملزا

ا

الرياض

ى
لف

الز

الفاط

الدوادمي

القويعية

الرين

حوطة بني تميم

قراء
ش

مرات
ضرما

الدرعية

ثادق

الء
حريم

عفيف

وادي الدواسر

السليل

األفالج

رماح

منطقة الرياض
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 امتياز متعدد الوحدات  

ــاز علــى نطــاق  ــة لصاحــب االمتي ــة حصري ــر العالمــة التجاري حيــث تعتب
محــدود علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: كمدينــة الريــاض أو جــدة أو 
الدمــام أو دبــي أو مســقط فقــط، وهنــا يلتــزم »صاحــب االمتيــاز« 
بعــدد محــدد مــن منافــذ البيــع، يتــم افتتاحهــا خــالل مــدة ســريان 
اتفاقيــة االمتيــاز، وفــق شــروط وسياســات »مانــح االمتيــاز« وال يحق 
منــح العالمــة آلخريــن نظــرًا للعــدد المحــدود الملــزم بافتتاحهــا علــى 

»صاحــب االمتيــاز«.

شمال الرياض

الروضة

 مطار
امللك خالد

العمارية

الدرعية

عرفة

نمار

الحائر

ملعذر
ا

كلية امللك عبد العزيز الحربية

الجنوب

السلي

العليا

امللز

البطحاء

سيم
الن

مدينة الرياض
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 امتياز منفذ بيع واحد 

نطــاق  فــي  االمتيــاز  لصاحــب  التجاريــة حصريــة  العالمــة  تعتبــر  حيــث 
جغرافــي محــدد المعالــم أو بقطــر دائــرة فــي أحــد احيــاء المدينــة منفــذ 
بيــع واحــد علــى نطــاق جغرافــي ضيــق جــدًا، فعلــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر: بمدينــة الريــاض بحــي العليــا أو الملــز أو الربــوة أو الملقــا، وهنــا 
يلتــزم »صاحــب االمتيــاز« بافتتــاح منفــذ البيــع خــالل فتــرة زمنيــة محددة 

ــاز«. ــح االمتي ــات »مان وفــق شــروط وسياســات ومتطلب

حي العليا ــــ مدينة الرياض
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فئات المنح بنظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(

وما هو الفرق بينهما وماهي الشروط والمواصفات الخاصة بكل فئة؟

قــد تختلــف فئــات منافــذ البيــع فيمــا بينهــا مــن حيــث الشــروط والمواصفــات والمتطلبــات، بنــاًء علــى نــوع الفئــة التــي تــم تحديدهــا مــن 
ِقبــل "مانــح االمتيــاز"، ويخضــع ذلــك إلــى عــدة اعتبــارات مــن أهمهــا:

أهداف التوسع واالنتشار.  -1

المساحة الجغرافية للمدينة أو المحافظة.  -2

الكثافة السكانية.  -3

الفئة المستهدفة. المنتجات.4-   -6

القدرة الشرائية.  -5
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متى يحق لنا أن نطلق مسمى حق االمتياز التجاري )الفرنشايز( على العالمة التجارية؟

أن يسمح مانح االمتياز 
لآلخرين باستخدام 

نموذج العمل وأدلة 
التشغيل

أن يكون ذلك بمقابل 
مالي كرسوم امتياز 
أو عمولة شهرية أو 

كالهما معًا

أن يسمح مانح االمتياز 
باستخدام العالمة 

التجارية لآلخرين
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متى نطلق على عالمة تجارية انها تطبق نظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(؟

إذا توفــرت المســتندات التاليــة وتــم تقديمهــا لصاحــب االمتيــاز، يحــق لنــا القــول بــأن العالمــة التجاريــة تلــك تطّبــق نظــام االمتيــاز التجاري 
)الفرنشــايز(، وهــي علــى النحــو االتي: 

سلسلة إجراءات 
منح العالمة 

التجارية

اتفاقية االلتزام 
بالسرية وعدم افشاء 

معلومات

وثيقة اإلفصاح 
)قبل توقيع اتفاقية 

الفرنشايز(

اتفاقية االمتياز
 التجاري )الفرنشايز(

نماذج وتقارير 
إدارية 

المخالفات 
والجزاءات

إدارة الفرنشايز أدلة التشغيل



التجــاري  االمتيــاز  نظــام  فــي  الفنيــة  المعرفــة 
)الفرنشــايز( هــي: »يجــوز أن تكــون طريقــة تصنيــع، 
تركيبــة، خلطــة، آلة، برنامــج، حماية تصنيع أو قائمة 
عمــالء، أو مجموعــة مــن المعلومــات والسياســات 
واإلجــراءات والمهــام والواجبــات التــي يســتخدمها 
مانح االمتياز في أعماله والتي تكفل له الحصـــــول 
علـــــــى مــــــــــــيـــــــزة خــــــــاصـــــــــة في مواجـــــهــــــــــــــــة
 منــــــــــافسيـــــــــه الذين قد ال يعــــلمـــــــون بهــــــــــــــا.

وجهة نظر

نجيب الطريقي
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التزامات »مانح االمتياز« في نظام االمتياز التجاري )فرنشايز(
1- تحقيق مبدأ الشفافية من خالل تزويد "صاحب االمتياز" بسلسلة إجراءات منح العالمة التجارية قبل مرحلة المفاوضات.

2- اثبات نجاح ملكية العالمة التجارية من خالل تزويد "صاحب االمتياز" بوثيقة اإلفصاح قبل توقيع اتفاقية الفرنشايز بـ )14( يومًا.
3- منح "صاحب االمتياز" حق استخدام حقوق الملكية الفكرية التي يتضمنها النظام في النطاق أو المنطقة الجغرافية.

4- توفير كتيبات التشغيل التي تتضمن كافة السياسات واإلجراءات والمهام واالشتراطات.
5- المساهمة في اختيار وتحديد منفذ البيع لـ "صاحب االمتياز".

6- تزويد "صاحب االمتياز" بالمخططات المعمارية.
7- تقديم المساعدة في اختيار الموظفين الرئيسيين لتشغيل منفذ البيع المرخص له في حال طالب "صاحب االمتياز" هذه الخدمة منه.

8- تدريب موظفي وعاملي "صاحب االمتياز" )ما قبل االفتتاح وأثناء االفتتاح وبعد االفتتاح(. 
9- يلتــزم الطــرف "مانــح االمتيــاز" بتزويــد "صاحــب االمتيــاز" بالمــواد األوليــة والمنتجــات محــل االتفاقيــة حديثــة اإلنتــاج وبالكميــات والنوعيــات التــي يتــم                                                 

طلبهــا طبقــًا لهــذا االتفــاق دون تأخيــر أو أعــذار غيــر مبــررة.
10- يحظــر علــى "مانــح االمتيــاز" أن يقــوم بالبيــع المباشــر لمنتجاتــه أو المــواد األوليــة ألي طــرف ثالــث فــي النطــاق أو المنطقــة الجغرافــي لـــ "صاحــب  

االمتيــاز".
11- القيام بزيارات استشارية لكافة منافذ البيع  بهدف التأكد من الجودة في ممارسة نشاط االمتياز.

12- تطوير المنتجات والخدمات.
13- يتحمــل "مانــح االمتيــاز" جميــع التكاليــف التــي تكبدهــا "صاحــب االمتيــاز" داخــل نطاقــه الجغرافــي، فــي حــال اســتالمه أي منتجــات أو مــواد أوليــة مــن 
"مانــح االمتيــاز"، وأثبــت بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك أنهــا غيــر مطابقــة للمواصفــات والمقاييــس، ويكــون "مانــح االمتيــاز" ملزمــًا بإعــادة الشــحنة علــى حســابه 
الخــاص أو اتالفهــا بمعرفتــه، مــع تعويــض "صاحــب االمتيــاز" بمنتجــات جديــدة مطابقــة للمواصفــات علــى وجــه الســرعة، أو الســماح لـــ "صاحــب االمتيــاز" 

بالشــراء المباشــر مــن الســوق المحلــي.
14- يراعي "مانح االمتياز" جودة تغليف المنتجات أو المواد األولية محل االتفاقية بإتقان على الوجه المطلوب والمقبول.

15- يلتــزم "مانــح االمتيــاز" بتنفيــذ االتفاقيــة مــن جانبــه، ســواء مــن حيــث مراعــاة جــودة المنتجــات أو المــواد األوليــة، وكذلــك تزويــد "صاحــب االمتيــاز" 
بالطــرق واالشــتراطات الصحيحــة لتخزيــن المنتجــات أو المــواد األوليــة بشــكل صحــي وأمــن.

وأي التزامات أخرى يحددها نظام االمتياز  التجاري )الفرنشايز( والئحته التنفيذية على مانح االمتياز.
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التزامات »صاحب االمتياز« في نظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(

1-  دفع رسوم االمتياز التجاري أثناء أو بعد توقيع اتفاقية االمتياز التجاري )الفرنشايز(.
2-  االلتزام بدفع العموالت الشهرية أواًل بأول.

3-  االلتزام بالسياسات والشروط والمهام والواجبات المحددة من قبل "مانح االمتياز" في منفذ / منافذ البيع.
4-   توريد كافة المعدات واآلالت واإلكسسوارات من "مانح االمتياز" أو من الموردين المعتمدين لديه.

5-  االلتزام بتطبيق المعرفة الفنية وفق التعليمات والسياسات المفروضة كتابيًا من قبل "مانح االمتياز".
6-  االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.

7-   االلتزام بالمحافظة على سرية المعرفة الفنية.
8-  االلتزام بالتعاون الفّعال في تطبيق نظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(.

9-  االلتزام بعدم المنافسة أثناء سريان االتفاقية أو بعدها.
10- توريد كافة المواد األولية من "مانح االمتياز" أو من الموردين المعتمدين لديه.
11- االلتزام بالمحافظة على دليل التشغيل وإرجاعه فور انتهاء أو فسخ االتفاقية.

12- االلتزام ببذل العناية الالزمة في إدارة منفذ / منافذ البيع، وال يقوم بأي عمل يسئ إلى العالمة التجارية.

وأي التزامات أخرى يحددها نظام االمتياز التجاري والالئحة التنفيذية أو مانح االمتياز على صاحب االمتياز.
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االمتياز التجاري واالمتياز الحكومي

أوجه االختالف والشبه بين االمتياز التجاري)الفرنشايز( واألنظمة األخرى

ف
ـــــال

ـــــــــــــــــــــ
تــــــــــــــــــ

خ
اال

ه 
ـــــــــــــــــــــ

جـــــــ
أو

االمتياز الحكومياالمتياز التجاري )الفرنشايز(

مدة االتفاقية قصيرة

منطقة أو نطاق جغرافي كبير

انعدم االستقاللية في إدارة منفذ البيع 

استخدام العالمة التجارية لمانح االمتياز

استخدام أدلة التشغيل الخاصة بمانح االمتياز 

الموظفون يخضعون إلى تدريب مكثف 
من قبل مانح االمتياز

سياسات وإجراءات واشتراطات موحدة 
في إدارة منفذ البيع

يلتزم صاحب االمتياز استخدام المعدات 
المعتمدة لدى مانح االمتياز

مدة االتفاقية طويلة

منطقة أو نطاق جغرافي صغير

االستقاللية في اإلدارة والتشغيل

استخدام الشركة المشغلة عالمتها التجارية 

الشركة المشغلة تمتلك أدلة التشغيل الخاصة بها

الموظفون يخضعون إلى تدريب من قبل 
الشركة المشغلة

الشركة المشغلة تستخدم معداتها
 وأالتها في التشغيل 

الموظفون يخضعون إلى سياسات وإجراءات 
واشتراطات الشركة المشغلة  

الرسوم أو العمولة الشهرية أو كالهما معًا

حصرية النطاق أو المنطقة الجغرافية
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االمتياز التجاري والوكالة التجارية

المتجات أو الخدمات 

الدعاية واإلعالن

الحصرية وعدم المناقسة

الوكالة التجاريةاالمتياز التجاري )الفرنشايز( 

مدة االتفاق طويلة                                               مدة االتفاق قصير                                              

منطقة جغرافية كبيرة منطقة أو نطاق جغرافي صغير 

غير ملتزم بعدد منافذ بيع خالل فترة االتفاقية التزام بعدد منافذ بيع خالل فترة االتفاقية 

غير ملتزم  بأسعار محددة للمنتجات أو الخدمات التزام بأسعار محددة للمنتجات أو الخدمات 

حد أدنى من المشتريات السنويةيدفع رسوم امتياز وعموالت شهرية

مستقل في إدارة منفذ البيعانعدام االستقالية في إدارة منفذ البيع 

غير ملزم   بتصميم وزي موحد التزام  بتصميم وزي موحد لمنفذ البيع

  يخضعون إلى تدريب من قبل الوكيل  الموظفين يخضعون إلى تدريب مكثف

ال يخضع إلى تقييم مستمر يخضع إلى تقييم مستمر من قبل مانح االمتياز

فال يوجد سياسات وإجراءات واشتراطات سياسات وإجراءات واشتراطات موحدة لكافة منافذ البيع 
ـــــال

ـــــــــــــــــــــ
تــــــــــــــــــ

خ
اال

ه 
ـــــــــــــــــــــ

جـــــــ
أو
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االمتياز التجاري ورخصة حق استخدام العالمة التجارية

التوضيحالتوضيح االمتياز التجاري
 (الفرنشايز)

االمتياز التجاري
(الفرنشايز)

 رخصة استخدام
االمتياز التجاري

 رخصة استخدام
االمتياز التجاري

ملكية العالمة التجارية 

حق استخدام العالمة التجارية 

عالمة ذات نشاط )صناعي/خدمي/توزيع( 

اتفاقية محددة بفترة زمنية قابلة للتجديد

)Know-how( نقل المعرفة الفنية

تصميم وشكل موحد لجميع منافذ البيع 

تدريب الموظفين والعاملين

االلتزام بزي الشركة األم مالكة العالمة  

التوريد الحصري للمواد األولية 

أدلة تشغيل 

تطوير المنتجات أو الخدمات 

تخضع كافة منافذ البيع إلى تقييم مستمر 

سياسة وإجراءات واشتراطات موحدة 
لمنافذ البيع

استقاللية إدارة منافذ البيع 

أسعار محددة من قبل مالك العالمة 
للمنتجات أو الخدمات لكافة منافذ البيع

دفع رسوم حق استخدام العالمة 
التجارية أو عموالت شهرية أو كالهما معًا

افتتاح حد أدني لمنافذ البيع في مناطق 
ونطاقات جغرافية مختلفة خالل فترة االتفاقية

الحصرية وعدم المنافسة 

منتجات أو خدمات محددة االستخدام 

إضافة منتجات أو خدمات خالل فترة االتفاقية
بعد موافقة مالك العالمة
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استقاللية الكيان 
القانوني والمالي 

واإلداري

الحصرية للنطاقة أو 
المنطقة الجغرافية

عمليات منظمة 
تتسم بالشفافية

قيمة المنتجات أو 
السلع أو المواد 
األولية بأسعار 

تنافسية

سهولة الحصول 
على تمويل من 

البنوك والمؤسسات 
والشركات المالية

استخدام عالمة 
تجارية مشهورة

منتج أو خدمة 
خضعت لعدة تجارب

الرقابة واالشراف 
والتدريب والدعم 
الفني واإلداري 

والتسويقي

الحصرية لبيع 
المنتجات أو 

الخدمات

الفوائد والمميزات في االستثمار بشراء رخصة عالمة تجارية بنظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(
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المقارنة بين االستثمار في شراء رخصة عالمة تجارية بنظام االمتياز التجاري )الفرنشايز( 
والمشاريع الجديدة

مشروع جديد  عالمة تجارية تمنح بنظام الفرنشايز

البد من تأسيس اسم وعالمة تجارية اسم وعالمة تجارية معروفة ومشهورة

مخاطر كثيرة / عائد كبير مخاطر قليلة / عائد قليل 

افعل ما تشاء / في أي مكان تشاءُيلزمك »مانح االمتياز« باتباع السياسات واإلجراءات 

قضاء الوقت والمال في التطوير والتسويقيوجد لديها إدارة تطوير وتسويق

انت تقرر أين تصرف األموال دفع رسوم امتياز أو عموالت شهرية أو كالهما معًا

بإمكانك االحتفاظ بعالمتك مدى الحياة إمكانية سحب رخصة الفرنشايز بأي وقت 

أنت من يقدم خدمات الدعم اللوجستي والتدريبتقديم خدمات الدعم اللوجستي والتدريب 

أنت المسؤول عن حل جميع المشاكلدائمًا هناك حلول للمشاكل لدى »مانح االمتياز«

سوف تتعلم من أخطائكالخبرة في المواقف وعالجها المناسب

الممولون يشعرون بالقلقسهولة الحصول على تمويل



اعتقاد خاطئ

لألســف الشــديد فــي وطننــا العربــي يُعتقــد أن مانــح االمتيــاز هو 
صاحــب الفضــل علــى صاحــب االمتيــاز، ويحق له حجــب ما يريد من 
معلومــات أو بيانــات أو أرقــام مــن واقــع سلســلة إجــراءات منــح 
العالمــة التجاريــة بنظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( أو وثيقــة 
اإلفصاح قبل توقيع اتفاقية االمتياز التجاري )الفرنشايز( والتي 
تعتبــر حــق مــن حقــوق صاحــب االمتيــاز المشــروعة وفــق مــا نــص 
عليــه نظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( والئحتــه التنفيذيــة، 
ــة األقــوى، نظــرًا  ــاز دائمــًا بالخان ــح االمتي ــا أن مان حيــث يظهــر لن
وجــود  وعــدم  )الفرنشــايز(  التجــاري  االمتيــاز  ثقافــة  النعــدام 
إشــراف أو متابعــة دقيقــة أو رقابــة علــى قطاع االمتيــاز التجاري 
)الفرنشــايز(، مــع العلــم أن صاحــب االمتيــاز هــو مســتثمر وعميــل 
مهــم جــدًا يجــب المحافظــة عليــه وتقديــم كافــة المســتندات 
والمعلومــات والبيانــات واألرقــام التــي كفــل لُه النظــام والئحته 

التنفيذيــة مــن أجــل ترغيبــه فــي االســتثمار بالعالمــة التجاريــة.

نجيب الطريقي 
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عالمــــــــــــــــــــــــــــة  رخصــــــــــــــــــــــة  شــــــــراء  فــي  الـــــــــــــرئيسيـــــــــــــة  الخطـــــــــــــوات 
تجاريــة بنظـــــــــــام االمتيـــــــــاز التجــــــــــاري )الــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــرنشــــــــــــــــــــــايــــــــز(

االمتيــــــــــــاز( مــــــــــــع مانـــــــــــــــح  العـــالمــــــة  (الســـتدامة 
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الرغبــة والطمــوح فــي امتــالك منفــذ بيــع (شــراء رخصــة عالمــة بنظــام 
االمتيــاز التجــاري (الفرنشــايز((.

حــدد نشــاط العالمــة التجاريــة (بنــاًء علــى معاييــر دراســة المنطقــة أو 
الجغرافــي( النطــاق 

دراســة المنطقة أو النطاق الجغرافي (المســاحة وعدد الســكان / تحديد 
نشــاط المنافســين / نقاط القوة والضعف / القدرة الشــرائية ... إلخ(.

 ابحــث عــن العالمــة التجاريــة فــي (محــركات البحــث / زيــارة المعــارض 
ــة والخاصــة التــي  ــات الفرنشــايز / الجهــات الحكومي المتخصصــة / جمعي

تســوق للعالمــة التجاريــة(.

 اختيار أكثر من عالمة تجارية للنشاط المحدد.

-1

االطــالع علــى تعليقــات العمــالء والزائريــن مــن خــالل (وســائل التواصــل 
االجتماعــي أو مواقــع أخــرى ومــا مــدى تفاعــل العالمــة التجاريــة معهــم(.

-6

 زيــارة الموقــع اإللكترونــي للعالمــات التجاريــة واالطــالع علــى (نبــذه عــن 
العالمــة التجاريــة / منتجاتهــا وتنوعهــا / عــدد منافــذ البيــع فــي المناطــق 

أو النطاقــات الجغرافيــة األخــرى(.

-7

 اختيــار العالمــة التجاريــة التــي تناســب احتيــاج منطقتــك أو نطاقــك 
الجغرافــي وميزانيتــك.

-8

زيــارة منافــذ البيــع الخاصــة بالعالمــة التجاريــة للتأكــد مــن (الشــهرة / 
التصميــم الداخلــي / تنــوع وجــودة وتميــز المنتجــات / حجــم الزيــارات 
ــر وإعــداد إعــداد وعــرض المنتجــات / ثبــات  اليوميــة / طريقــة تحضي

جــودة المنتجــات لــدى منافــذ البيــع(.

-9

 التقــدم بطلــب الحصــول علــى رخصة العالمة التجارية بنظام االمتياز 
ــارة منفــذ  ــي / زي التجــاري (الفرنشــايز( مــن خــالل (الموقــع اإللكترون

البيــع / االتصــال علــى إدارة الفرنشــايز / المقابلــة الشــخصية(.

-10

-2

-3

-4

-5
التاليــة (سلســلة  للمســتندات  التجاريــة  العالمــة  توفيــر  مــن  التأكــد 
ــة تشــغيل /  ــة / وثيقــة اإلفصــاح / أدل ــح العالمــة التجاري إجــراءات من
مخططــات إنشــائية / أحقيــة التعديــل أو الحــذف أو اإلضافــة فــي 

الفرنشــايز(. اتفاقيــة 

أجــل  مــن  الممــارس  (الفرنشــايز(  التجــاري  االمتيــاز  استشــاري  عيــن 
(المطالبــة بحقوقــك المشــروعة / تدقيــق وثيقــة اإلفصــاح/ التأكــد 
مــن جــدوى االســتثمار / مراجعــة المهــام واالشــتراطات والواجبــات 

والحقــوق فــي اتفاقيــة االمتيــاز التجــاري (الفرنشــايز(.

-11

-12

 )26( خطوة أساسية لشراء رخصة عالمة تجارية بنظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(
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توقيع اتفاقية االمتياز التجاري (الفرنشايز(.

 تحديــد منفــذ البيــع فــي النطــاق أو المنطقــة الجغرافيــة بإشــراف 
وموافقــة مانــح االمتيــاز.

 التوقيــع علــى اتفاقيــة االلتــزام بالســرية وعــدم إفشــاء المعلومــات 
(أحــادي الجانــب فــي حالــة المعلومــات مــن طــرف واحــد / ثنائيــة 
ــادل المعلومــات بيــن الطرفيــن / متعــددة فــي  ــة تب الجانــب فــي حال

حالــة وجــود طــرف ثالــث أو أكثــر مــع الطرفيــن(.

الرافــع المســاحي لمنفــذ البيــع مــن قبــل ممنــوح االمتيــاز (خــالل فتــرة 
يحددهــا مانــح االمتيــاز(.

 اســتالم و تدقيــق وثيقــة اإلفصــاح والتأكــد مــن جــدوى العالمــة 
التجاريــة (قانونــي / فنــي / مالــي / أدري( وذلــك قبــل توقيــع اتفاقيــة 

االمتيــاز التجــاري (الفرنشــايز( بـــ (14( يومــا.

اســتالم المخططــات اإلنشــائية مــن قبــل مانــح االمتيــاز (يتــم التحديــد 
المســبق الســتالم المخططــات مــن قبــل مانــح االمتيــاز(.

ــل  ــاز التجــاري (الفرنشــايز( ومراجعتهــا مــن قب ــة االمتي اســتالم اتفاقي
فنيــًا  مراجعتهــا  أجــل  مــن  (الفرنشــايز(  التجــاري  االمتيــاز  استشــاري 

وقانونيــًا ومــا يحــدث لهــا مــن (التعديــل أو الحــذف أو اإلضافــة(.

البــدء فــي تنفيــذ األعمــال اإلنشــائية لمنفذ البيع وفقــًا للجدول الزمني 
للتنفيــذ مــن قبل مانــح االمتياز.

الموافقــة النهائيــة (كتابيــًا( مــن قبــل مانــح االمتيــاز علــى اكتمــال تنفيــذ 
األعمــال وفقــًا للمخططــات اإلنشــائية المعتمــدة.

التدريــب العملــي والنظــري لموظفيــن ممنــوح االمتيــاز (قبــل االفتتــاح 
وخــالل االفتتــاح وبعــد االفتتــاح(.

 افتتاح منفذ البيع (تهانينا الحارة(.

اإلشــراف علــى افتتــاح منفــذ البيــع مــن قبــل مشــرف مانــح االمتيــاز 
لفتــرة زمنيــة محــددة.

االلتــزام باتبــاع السياســات واإلجــراءات واالشــتراطات (أدلــة التشــغيل(.

التجــاري  االمتيــاز  إدارة  قبــل  مــن  المســتمرة  والمتابعــة  اإلشــراف 
التجاريــة. العالمــة  لــدى  (الفرنشــايز( 
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)هذه المرحلة التي البد على المستثمر أال يتساهل 
بها لتحقيق مبدأ استدامة العالقة مع العالمـــــــة(.
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مكـــونات سلسة إجـــــــراءات 
منح العالمة التجارية بنظام 
االمتياز التجاري )الفرنشايــز(

ملف الشركة
ــام( عــن العالمــة  ــات وأرقــــ ــات ومعلومـــــ (بيانـــــ
التجاريــة بنظــام االمتيــاز التجــاري (الفرنشــــــايز(

األسئلة الشائعةدليل االمتياز

طلب امتياز تجاريبيانات ومعلومات مقدم لطلب
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اعتقادات خاطئة في نظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(

تسجيل العالمـــــــــة التجاريــة 
لدى الجهات الرسميــة بعد 

منح العالمــــــة التجارية 
بنظام االمتياز التجاري 
)الفرنشايــز( بفترة من 

التشغيل

عدم أهميـــــــة وجـود إدارة 
الفرنشايز لدى العالمـة 

التجارية تتولى بشكل مباشر 
كافة مراحل المفاوضات 

مع المستثمرين واإلشـراف 
والمتابعة لمنافذ البيع

يلتــــزم مانح االمتيــــــاز 
بدفـــــع كافـــــة التكاليــــــــــــف 
اإلنشائية نيابة عن صاحب 

االمتياز

أحقيـــــة مانح االمتيـــاز 
بتشغيل منفذ/منافذ البيـع 
نيابــــــــــة عن صاحب االمتياز 

بشكل مباشر

اعتماد مانح االمتياز إعطاء 
السياسات واإلجــراءات 

واالشتراطـات والمهــــام 
والواجبــات والمسؤوليــــات 
شفهيًا لكافـــــة الموظفين 

والعاملين لدى  صاحب 
االمتياز

توقيـــــــع مانـــــح االمتياز 
وممنوح االمتياز اتفاقيـة 

االمتيـاز التجاري )الفرنشايز( 
دون تقديم مانح االمتياز 

وثيقة اإلفصاح إلى  صاحب 
االمتياز قبل توقيع اتفاقية 

الفرنشايز ب )14( يوم

منح العالمة التجارية بنظام 
االمتياز التجاري )الفرنشايز( 
في السنة األولى أو الثانية 
مـــــــن تأسيـس العالمــــــــــة 

التجارية

منح العالمة التجارية بنظام 
االمتياز التجاري )الفرنشايز( 

دون التأكد من تطبيق 
نظام الفرنشايز بشكل 

احترافي

تطبيق نظام االمتياز 
التجاري )الفرنشايز( دون 
التأكد من مدى قابلية 

العالمة التجارية لتطبيق 
نظام الفرنشايز

عدم قيـــــــام المستثمـــــر 
بشراء رخصــــــــــة عالمــة بنظام 
االمتياز التجاري )الفرنشايـز( 

بالرجوع الستشاري 
فرنشايــــــــــز ممارس قبل 

مرحلـــــة التفاوض مع مانح 
االمتياز

التعامـــل مع المنطقــــــــــة أوالنطاق 
الجغرافي بألية واحدة دون التفرقه بينها 
في نظـــام االمتيـــاز التجــــــاري )الفرنشايز(

استالم أو فرض مانح االمتياز أي مبالغ 
مالية أو عمولة شهرية على المستثمرين 

بشـراء رخصة عالمـة تجاريــة بنظــــــــام 
الفرنشايز بشكل عشوائي

1

678910

1112

2345
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المنظمون للعالقة بين مانح االمتياز وصاحب االمتياز

مسوق العالمة 
التجارية

استشاري االمتياز 
التجاري  (الفرنشايز(

محامي االمتياز 
التجاري  (الفرنشايز(
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العالقة المثالية بين مانح االمتياز وصاحب االمتياز
  في نظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(

مانـــــــــح
االمتياز 

 صاحب
االمتياز

 يتفاوض مع
 موردين الموارد

األولية

 المساهمة في
 اختبار منافذ البيع

المناسبة

 الدعاية واإلعالن
 وتقديم الخدمات

 االجتماعاتاللوجستية
 الدورية مع

صاحب االمتياز

 تطوير المنتجات
والخدمات

 التدريب النظري
والعملي

 يتولى إدارة
 وتشغيل منفذ

البيع

 يلتزم بالسياسات
 واإلجراءات

الداخلية للعالمة

 يعرف كيف
 يحفز الموظفين
 للحصول على
 المحافظة علىأفضل نتائج

  العالمة التجاري
من أي انتهاك

 المساهمة
 في الفعاليات

المحلية

 التعهد بشراء
 المواد األولية

المعتمدة
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هــو اتفاقيــة بيــن طرفيــن مســتقلين قانونيــًا وماليــًا وإداريــًا، الطــرف األول يســمى "مانــح االمتيــاز" والطرف الثاني يســمى "صاحب االمتياز"، 
وبموجبــه يمنــح الطــرف األول للطــرف الثانــي حــق اســتخدام عالمتــه التجاريــة ونظامــه التشــغيلي والمعرفــة الفنيــة فــي منطقــة أو نطــاق 
جغرافــي محــدد ولفتــرة زمنيــة متفاوتــة نظيــر مقابــل مالــي أو عمولــة شــهرية أو كالهمــا معــًا، علــى أن يبقــى الطــرف الثانــي تحــت إشــراف 

وســيطرة ومتابعــة الطــرف األول، مــع التــزام الطــرف الثانــي بالتقيــد بشــروط ومواصفــات الطــرف األول خــالل فتــرة االمتياز.

ــًا ببــدء العمــل بيــن أطــراف االتفــاق أكثــر منهــا التزامــًا  هــي وثيقــة رســمية تتضمــن اتفاقــًا بيــن طرفيــن أو عــدة أطــراف، وهــي تعــد إيذان
ــر اتفــاق شــرف. ــًا، ولذلــك تعتب قانوني

اســم الكيــان القانونــي لـــ »مانــح االمتيــاز« وهــو الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي يســمح ألفــراد أو شــركات أخــرى باســتخدام اســمه 
التجــاري وعالمتــه التجاريــة ومنتجاتــه وخدماتــه وأســلوبه التجــاري وذلــك مقابــل رســوم أو عمولــة شــهرية أو كالهمــا معــًا يتــم االتفــاق 

عليهــا فــي اتفاقيــة االمتيــاز.

اســم الكيــان القانونــي لـ»صاحــب االمتيــاز« وهــو الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي اشــترى حــق اســتخدام االســم التجــارى أو العالمــة 
التجاريــة لمانــح األمتيــاز وغيرهــا مــن المعــارف الفنيــة  لتســويق العالمــة التجاريــة فــي نطــاق أو منطقــة صاحب األمتياز الجغرافية كمشــغل 

مستقل.

هــي العالمــة التجاريــة وعالمــات الخدمــة والشــعارات وغيرهــا مــن الرمــوز التجاريــة األخــرى للتعريــف بالمنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا 
مانــح االمتيــاز، وبصــورة خاصــة العالمــة التجاريــة والهويــة التجاريــة مــع الوضــع فــي االعتبــار أن تكــون هــذه العالمــات التجاريــة والعالمــات 
التجاريــة البديلــة وعالمــات الخدمــة والشــعارات وغيرهــا مــن الرمــوز التجارية والهوية التجارية قابلة للتعديل أو التغيير أو وقف اســتخدامها 

مــن وقــت آلخــر وفــق تقديــر مانــح االمتيــاز المطلــق وحســب ظــروف العمــل.

االمتياز التجاري

اتفاقية االمتياز التجاري

مانح االمتياز

صاحب االمتياز

العالمة التجارية

الرقم

1

2

3

4

التوضيح

5

العبارة  

مصطلحات االمتياز التجاري )الفرنشايز(
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يقصد به نظام االمتياز التجاري (الفرنشايز( والالئحة التنفيذية في المملكة العربية السعودية

يقصد بهما »مانح االمتياز« و«صاحب االمتياز« سويًا، وكلمة »طرف« يقصد بها أي من الطرفين.

جميــع المعلومــات الســرية (بغــض النظــر عــن تســجيلها أو حفظهــا( التــي يكشــف عنهــا أي مــن الطرفيــن للطــرف اآلخــر فيمــا يتعلــق 
بالمعلومــات جميــع المعلومــات المتعلقــة بشــراء رخصــة عالمــة تجاريــة بنظــام االمتيــاز التجــاري (الفرنشــايز(.

يقصد به المكان الذي يتم منح حق استخدام العالمة التجارية بموجب اتفاقية االمتياز التجاري (الفرنشايز(.

من تاريخ توقيع اتفاقية االمتياز التجاري (الفرنشايز(.

يقصد به االسم التجاري للمنشأة المالكة للعالمة التجارية والذي يتعامل به مانح االمتياز لتعريف نشاطه التجاري.

حددت الفترة المحاسبية بحسب التقويم الميالدي.

نظام االمتياز التجاري   

الطرفين

سرية المعلومات

منفذ البيع

تاريخ نفاذ االتفاقية

االسم التجاري

الفترة المحاسبية

الرقم

6

7

8

9

10

11

التوضيح

12

العبارة  
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يقصــد بــه ممارســة أي نشــاط بــأي صــورة قانونيــة وآلـــية بمقابــل أو بــدون مقابــل فــي رأي مانــح االمتيــاز لــه مماثــل أو مشــابه أو منافــس 
لنشــاط مانــح االمتيــاز أو المنتجــات أو الخدمــات محــل هــذه االتفاقيــة أو التــي تقــدم فــي منفــذ البيــع المرخــص لــه وســواء كان ذلــك مــن 

خــالل نشــاط مشــابه أو فــي محــالت أخــري أو نقــاط قنــوات توزيــع أخــري أو البيــع بالجملــة أو التجزئــة.

أجهــزة وبرامــج الكمبيوتــر الــذي يخصصــه مانــح االمتيــاز مــن حيــن آلخــر وفــق لتقديــره المطلــق وحســب ظــروف العمــل مــن أجــل اســتخدامه 
فــي تشــغيل منفــذ البيــع المرخــص لــه.

قيــام صاحــب االمتيــاز الرئيســي بمنــح تراخيــص فرعيــة لمســتثمرين مؤهليــن ودعمهــم فــي تأســيس فرع/فــروع أو تطويــر مناطــق فرعيــة 
فــي نطــاق أو  منطقــة جغرافيــة .

أي شــخص يملــك أو يديــر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة »مانــح االمتيــاز« أو الــذي يديــره »مانــح االمتيــاز« بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
أو يقــع تحــت اإلدارة المشــتركة مــع »مانــح االمتيــاز«، ولغايــات هــذا التعريــف، يقصــد بالمصطلــح »إدارة« الشــخص الــذي لــه الحــق فــي 

ممارســة الســيطرة علــى حصــص »مانــح االمتيــاز«.

الزوج و(2( الزوجة و(3( األطفال و(4( األب و (5( األم.  )1)

يقصــد بهــا فــي هــذه االتفاقيــة الســنة الميالديــة، بــدءًا مــن اول يــوم فــي شــهر ينايــر مــن ســنة ميالديــة معينــة وتنتهــي فــي نهايــة شــهر 
ديســمبر مــن نفــس الســنة الميالديــة.

النشاط المنافس 

نظام الكمبيوتر

االمتياز الفرعي

الشركة التابعة

العائلة من الدرجة االولي

السنة المالية

الرقم
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التوضيح

18

العبارة  
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كل شــخص يتمتــع بحيــازة أو ملكيــة حصــص ملكيــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وبصــورة قانونيــة أو واقعيــة فيمــا يتعلــق بحــق االمتيــاز 
والترخيــص الــوارد فــي هــذه االتفاقيــة أو »منفــذ البيــع« المرخــص لــه. 

يقصــد بهــا مجموعــة البضائــع أو المنتجــات التــي ّصــرح »مانــح االمتيــاز« بإعدادهــا وبيعهــا فــي منفــذ البيــع لصاحــب االمتيــاز ومــا يصــدر 
عليهــا مــن تعديــالت أو اســتبدال أو تحســينات أو إضافــات مــن وقــت آلخــر كمــا يــراه مانــح االمتيــاز حســب تقديــره.

هــي المنتجــات التــي تكــون جاهــز لالســتخدام وفــي ُمتنــاول اليــد أو اللمــس، أو أنــه قــد تكــون بحاجــة إلجــراء بعــض الُمْشــَترك مــن العملّيــات 
لغــرض االســتفادة منــه لحظــة االســتخدام، فباإلمــكان لمُســه أو َخْلطــه أو إضافُتــه أو تركيبه...إلــخ

يقصــد بهــا »منفــذ البيــع« المقبــول والمعتمــد مــن »مانــح االمتيــاز« ويحمــل العالمــات ويتــم إنشــاؤه فــي الموقــع، الــذي ُمِنــَح بخصوصهــا 
حــق االمتيــاز مــن قبــل »مانــح االمتيــاز«؛ لتشــغيلها بموجــب هــذه االتفاقيــة، وذلــك لممارســة وتشــغيل نشــاط االمتيــاز وبيــع المنتجــات 

وتقديــم الخدمــات ذات الصلــة مــن خاللــه، وتشــمل ذلــك تقديــم خدمــة التوصيــل للعمــالء.

يقصــد بهــا الخبــرات المتراكمــة والتــي حصــل عليهــا »مانــح االمتيــاز« مــن خــالل تأســيس نشــاط تجــاري ناجــح علــى مــدى أعــوام بموجــب 
نمــوذج عمــل مدعــوم ومراقــب مــن قبــل »مانــح االمتيــاز«.

المالك

المنتجات المعتمدة

المنتجات

»منفذ البيع« المرخص له

الخبرة

الرقم

19

20

21

22

23

التوضيح

24

العبارة  

التصميم والديكور والصورة العامة لمنفذ البيع المرخص له. الهوية التجارية
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الكتيبــات التــي ُيعّدهــا »مانــح االمتيــاز« الســتخدامها فــي تشــغيل منفــذ البيــع المرّخــص لــه، وممارســة نشــاط االمتيــاز مــن »صاحــب 
االمتيــاز«، والتــي يتــم تعديلهــا وتحســينها مــن وقــت آلخــر حســب تقديــر »مانــح االمتيــاز« المطلــق، وتشــمل علــى ســبيل  المثــال ال 
الحصر:(النظــام ومواصفــات ومقاييــس وإجــراءات وأفضــل سياســات »مانــح االمتيــاز« وإجراءاتهــا فــي تشــغيل »منفــذ البيــع« المرخــص لــه 
وأي عمــل تجــاري ذي صلــة، واألشــكال والمعلومــات المتعلقــة بـــ »مانــح االمتيــاز« مــن حيــث منتجاتهــا وقوائمهــا  والمواصفــات وطــرق 
إعدادهــا ومراقبــة الخزينــة وطلبيــات المشــتريات والعمليــات العامــة وجــدول العمــال والموظفيــن والمســمى الوظيفــي للمهــن فــي 
منفــذ البيــع بمهامهــم وواجباتهــم ومســؤولياتهم وتقاريــر المبيعــات االجماليــة، وجدولــة نظــام الرواتــب والتدريــب والمحاســبة والســالمة 
والصحــة العامــة ومواصفــات التصاميــم ولــون الــزي الرســمي وعــرض العالمــات والالفتــات والمعــدات والتجهيــزات المرخصــة والمطلوبــة 

ومتطلبــات التأجيــر والديكــورات ومعاييــر اإلدارة والموظفيــن وســاعات التشــغيل ومعاييــر الصيانــة(.

جميــع األذونــات والتراخيــص والتصاريــح وشــهادات التســجيل المعمــول بهــا، وغيرهــا مــن صالحيــات التشــغيل التــي يقتضيهــا القانون واجب 
التطبيــق؛ إلمكانيــة ممارســة نشــاط االمتيــاز وبيــع المنتجــات فــي منفــذ البيــع المرخــص لــه.

جميــع الحقــوق الملكيــة الفكريــة ســواء كانــت مســجلة أو غيــر مســجلة ذات الصلــة بـــــ »المنتجــات المعتمــدة« و/أو النظــام و/أو كتيبــات 
التشــغيل التــي يســتخدمها »صاحــب االمتيــاز« مــن أجــل تشــغيل منفــذ البيــع المرّخــص لــه، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
العالمــات التجاريــة واألســرار التجاريــة وحقــوق المؤلــف والنمــاذج الصناعيــة واألســماء التجاريــة والهويــة التجاريــة واألغلفــة والتصاميــم 
ــة  ــة والتــي تكــون جميعهــا خاضعــة لملكي ــة الفكري ــة بحقــوق الملكي ــرة الفنيــة والمعرفــة الفنيــة وشــهرة العمــل التجــاري ذات صل والخب

»مانــح االمتيــاز«.

كتيبات التشغيل

الرخص

حقوق الملكية الفكرية

الرقم
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تعني المدة المحددة في هذه االتفاقية. المدة األصلية
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يقصــد بهــا القيمــة الكليــة أو االجمالــي للمبيعــات الشــهرية لكافــة المنتجــات والخدمــات تــم بيعهــا بواســطة »صاحــب االمتيــاز« فــي كل 
منفــذ بيــع ســواء كان داخــل منفــذ االمتيــاز او خاللــه او خارجــه ســواء تــم تحصيلهــا نقــًدا أو عبــر شــيكات الدفــع اإللكترونــي او ســحب بالديــن 

بموجــب بطاقــات االئتمــان (قبــل خصــم أي مصروفــات أو عمــوالت أو زكاة أو ضرائــب أو حســابات مدينــة مهمــا كان نوعهــا(.

تســمي عمولــة ملكيــة مســتمرة وهــي عمولــة شــهرية مســتحقة الدفــع لـــ »مانــح االمتيــاز« يتــم احتســابها كنســبة مئويــة مــن إجمالــي 
المبيعــات الكليــة التــي حققهــا منفــذ البيــع، مقابــل الدعــم االداري والتشــغيل المســتمر المقــدم بواســطة »مانــح االمتيــاز« خــالل مــدة 

ســريان اتفاقيــة االمتيــاز التجــاري (الفرنشــايز(.

تســمي عمولــة تســويق مســتمرة وهــي عمولــة شــهرية مســتحقة الدفــع للمرخــص يتــم احتســابها كنســبة مئويــة مــن إجمالــي المبيعــات 
ــج المقــدم بواســطة المرخــص خــالل مــدة ســريان  ــة واالعــالن والتروي ــل دعــم التســويق والدعاي ــع، مقاب ــة التــي حققهــا منفــذ البي الكلي

اتفاقيــة ترخيــص اســتخدام عالمــة تجاريــة.

هــم المورديــن والمصنعيــن والموزعيــن ومقدمــي الخدمــات الذيــن تــم اعتمادهــم مــن قبــل »مانــح االمتيــاز«؛ لتوريــد المــواد األوليــة أو 
المنتجــات أو تقديــم الخدمــات لـــ »صاحــب االمتيــاز« مــن أجــل الوفــاء بمعاييــر الجــودة والمواصفــات الخاصــة بـــ »مانــح االمتيــاز«.

يعني الموقع المكاني لتشغيل أعمال الترخيص والذي وافق عليه المرخص خطيًا.

إجمالي المبيعات

عمولة الملكية / اإلتاوة

عمولة  التسويق

الموردين المعتمدين

الموقع المعتمد

الرقم
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وأي مصطلحات آخرى يضيفها مانح االمتياز لتفسير وتوضيح بنود االتفاقية.
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مكونات اتفاقية االمتياز التجاري )الفرنشايز(

ــاز" و  ــاء اتفاقيــة بيــن "مانــح االمتي ــاز التجــاري (الفرنشــايز( تســاعدك فــي الوصــول إلــى بن ــر هــذه المكونــات قواعــد استرشــادية التفاقيــة االمتي تعتب
"صاحــب االمتيــاز" بشــكل احترافــي، والتــي تعتبــر بمثابــة تحديــد للمهــام والواجبــات والمســؤوليات واالشــتراطات لممارســة أعمــال االمتيــاز مــن قبــل 
"صاحــب االمتيــاز"، إضافــة إلــى أنهــا حمايــة فنيــة وقانونيــة للطرفيــن بمشــيئة اللــه، علمــًا أنــه مــن ضمــن خدماتنــا إعــداد وتدقيــق ومراجعــة اتفاقيــة 

االمتيــاز التجــاري (الفرنشــايز(، ونســعد بتواصلكــم.

مم المحتوىالمحتوى

تطوير واعتماد منفذ البيع    اتفاقية االمتياز التجاري (الفرنشايز(

موقع منفذ البيع المعتمد

المخططات المعمارية

الرسوم والعمولة 

إدارة منفذ البيع 

كتيبات التشغيل (إجراءات التشغيل القياسية( لمنفذ البيع

التدريب والمساعدة

عالمة »مانح االمتياز« وحقوق الملكية الفكرية

مدة االتفاقية وسياسة التجديد 

نظام االمتياز التجاري  

أطراف االتفاقية 

المقدمة

تضمين المقدمة

موضوع االتفاقية 

التعريفات أو المصطلحات

منح االمتياز

سلسلة إجراءات منح العالمة التجارية

مستندات اإلفصاح 

حصرية النطاق أو المنطقة الجغرافية

 1 11
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نظام االمتياز التجاري )الفرنشايز( والالئحة التنفيذية
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نظام االمتياز التجاري

نظام االمتياز التجاري
1441 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
مـلـك المملكة العربية السعودية

بناًء على المادة (السبعين( من النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم (أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناًء على المادة (العشرين( من نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر الملكي رقم (أ / 13( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناًء على المادة (الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر باألمر الملكي رقم (أ / 91( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد االطالع على قراري مجلس الشورى رقم (121 / 32( بتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ورقم (193 / 50( بتاريخ 23 / 10 / 1440هـ.

وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (122( بتاريخ   9 / 2 / 1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أواًل: الموافقة على نظام االمتياز التجاري، بالصيغة المرافقة.
ثانيــًا: ال تســري أحــكام المــادة (الخامســة( والمــادة (السادســة( والمــادة (الســابعة( والفقــرة (2( مــن المــادة (الثامنــة( والفقــرة (2( مــن المــادة (التاســعة( والمــادة (الحاديــة عشــرة( والمــادة 

(الســابعة عشــرة( والمــادة (التاســعة عشــرة( مــن النظــام علــى عقــود االمتيــاز المبرمــة قبــل نفــاذه.
ثالثــًا: يجــوز - بقــرار مــن مجلــس الــوزراء- تقريــر عــدم ســريان بعــض المتطلبــات الــواردة فــي النظــام علــى بعــض الفئــات مــن مانحــي وأصحــاب االمتيــازات التجاريــة، وذلــك بنــاء علــى معاييــر يقترحهــا 

وزيــر التجــارة واالســتثمار، ويراعــى فــي تحديدهــا حالــة القطــاع ونــوع النشــاط وحجــم ممارســيه.
ه - تنفيذ مرسومنا هذا.  رابعًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يُخصُّ

سلمان بن عبد العزيز آل سعود



#الفرنشايز -مع-نجيب 56 

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ

إن مجلس الوزراء
بعــد االطــالع علــى المعاملــة الــواردة مــن الديــوان الملكــي برقــم 63330 وتاريــخ 6 / 11 / 1440هـــ، المشــتملة علــى خطــاب معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار رقــم (41073( وتاريــخ 11 / 8 / 1438هـــ، 

فــي شــأن مشــروع نظــام االمتيــاز التجــاري.
وبعد االطالع على مشروع النظام، المشار إليه.

وبعــد االطــالع علــى المحاضــر: رقــم (1678( وتاريــخ 26 / 12 / 1439هـــ ورقــم (1645( وتاريــخ 15 / 9 / 1440هـــ، ورقــم (24( وتاريــخ 5 / 1 / 1441هـــ، والمذكــرة رقــم (437( وتاريــخ 5 / 3 / 1440هـــ، 
المعــدة فــي هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء.

وبعــد االطــالع علــى التوصيــات المعــدة فــي مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة رقــم (4-9 / 40 / د( وتاريــخ 24 / 1 / 1440هـــ، ورقــم (48-7 / 40 / د( وتاريــخ 17 / 9 / 1440هـــ، ورقــم (1-2 / 
41 / د( وتاريــخ 13 / 1 / 1441هـــ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (121 / 32( وتاريخ20 / 7 / 1440هـ ورقم (193 / 50( وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ.
وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (810( وتاريخ 7 / 2 / 1441هـ.

يقــــرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على نظام االمتياز التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: ال تسري أحكام المادة (الخامسة( والمادة (السادسة( والمادة (السابعة( والفقرة (2( من المادة (الثامنة( والفقرة (2( من المادة (التاسعة( والمادة (الحادية عشرة( 
والمادة (السابعة عشرة( والمادة (التاسعة عشرة( من النظام على عقود االمتياز المبرمة قبل نفاذه.

ثالثــًا: يجــوز -بقــرار مــن مجلــس الــوزراء- تقريــر عــدم ســريان بعــض المتطلبــات الــواردة فــي النظــام علــى بعــض الفئــات مــن مانحــي وأصحــاب االمتيــازات التجاريــة، وذلــك بنــاء علــى معاييــر يقترحهــا وزيــر 
التجــارة واالســتثمار، ويراعــى فــي تحديدهــا حالــة القطــاع ونــوع النشــاط وحجــم ممارســيه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعــًا: ينشــأ فــي الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مركــز لالمتيــازات التجاريــة يتولــى -باالتفــاق مــع وزارة التجارة واالســتثمار وبالتنســيق والتعــاون مع الجهات ذوات العالقــة- الصالحيات 

والمهمــات اآلتية:

أ- وضع الشروط الالزمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في االمتياز التجاري.
ب- إعداد البرامج وإقامة الفعاليات الالزمة للتوعية بأنشطة االمتياز التجاري وعالقاته وفرصه.

ج- إعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيفية المتعلقة باالمتياز التجاري.
د- إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات واإلحصاءات المتعلقة باالمتياز التجاري.

هـ- توعية ممارسي أنشطة االمتياز التجاري باألنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة بممارستهم.
و- العمل على حصر العوائق التي تواجه أنشطة االمتياز التجاري؛ لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع الحلول المناسبة لها.    

ز- العمل على تسوية الخالفات التي تنشأ بين أصحاب االمتياز ومانحيه بالطرق الودية بالتنسيق مع المراكز األخرى المتخصصة. 
ح- أي مهمة أخرى يسندها إليه مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

خامسًا: للمركز المشار إليه في البند (رابعًا( من هذا القرار استحصال مقابل مالي لما يقدمه من خدمات.
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نظام االمتياز التجاري
الفصل األول: أحكام عامة

المادة األولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام االمتياز التجاري.  -1
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.  -2

الوزارة: وزارة التجارة واالستثمار.  -3
الوزير: وزير التجارة واالستثمار.   -4

االمتيــاز: قيــام شــخص يســمى مانــح االمتيــاز بمنــح الحــق لشــخص آخــر يســمى صاحــب االمتيــاز فــي ممارســة األعمــال -محــل االمتيــاز- لحســابه الخــاص ربطــًا بالعالمــة التجاريــة أو االســم التجــاري   -5
المملــوك لمانــح االمتيــاز أو المرخــص لــه باســتخدامه، بمــا فــي ذلــك تقديــم الخبــرات التقنيــة والمعرفــة الفنيــة لصاحــب االمتيــاز، وتحديــد طريقــة تشــغيله ألعمــال االمتيــاز، وذلــك نظيــر مقابــل مالــي 

أو غيــر مالــي ال يدخــل ضمنــه المبالــغ التــي يدفعهــا صاحــب االمتيــاز لمانــح االمتيــاز مقابــل الســلع أو الخدمــات. 
مانح االمتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية َيمَنح االمتياز بموجب اتفاقية االمتياز، ويشمل ذلك صاحب االمتياز الرئيس فيما يتعلق بعالقته بصاحب االمتياز الفرعي.  -6

صاحب االمتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ُيمنح االمتياز بموجب اتفاقية االمتياز، ويشمل ذلك صاحب االمتياز الفرعي فيما يتعلق بعالقته بصاحب االمتياز الرئيس.  -7
اتفاقية االمتياز: اتفاقية بين مانح االمتياز وصاحب االمتياز، يمنح بموجبها االمتياز.  -8

نمــوذج عمــل االمتيــاز: طريقــة إدارة أعمــال االمتيــاز التــي يحددهــا مانــح االمتيــاز، بمــا فــي ذلــك طريقــة عــرض العالمــة التجاريــة المرتبطــة بتلــك األعمــال، والتــي يتعيــن علــى صاحــب االمتيــاز التقيــد        -9
 . بها

السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خالل أي من الحاالت اآلتية:   -10
               تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.

تملك نسبة تزيد على االمتياز نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب األحوال.             
الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين -بحسب األحوال- أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها.            

مجموعة: كل شخص يسيطر عليه مانح االمتياز، أو يسيطر هو على مانح االمتياز، أو يسيطر عليهما معًا شخص ثالث، سيطرة مباشرة أو غير مباشرة.  -11
وثيقة اإلفصاح: وثيقة تتضمن اإلفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص االمتياز.  -12

  أ-
ب-
ج-
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المادة الثانية:
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي:

تشــجيع أنشــطة االمتيــاز التجــاري فــي المملكــة، مــن خــالل وضــع إطــار نظامــي ينظــم العالقــة بيــن صاحــب االمتيــاز ومانــح االمتيــاز مــع ترســيخ مبــدأ حريــة التعاقــد، ووضــع أســس لهــذه العالقــة                                   -1
تقــوم علــى مبــدأ الشــفافية.

توفير الحماية الالزمة لصاحب االمتياز ومانح االمتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية االمتياز.  -2
ضمان اإلفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص االمتياز؛ لمساعدة صاحب االمتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.  -3

رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.  -4

الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام

المادة الثالثة:
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.

المادة الرابعة:
ألغراض تطبيق النظام، ال تعد اتفاقية امتياز أي من االتفاقيات أو الترتيبات اآلتية:

االمتيازات التي ُتمنح أو َتصُدر بموجب مراسيم ملكية.  -1
االتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكاالت التجارية في المملكة.   -2

االتفاقيــات أو العقــود المقصــورة علــى شــراء وبيــع ســلع، أو علــى تقديــم خدمــات تحمــل عالمــة تجاريــة معينــة، أو علــى اســتخدام عالمــة تجاريــة أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى بالنســبة إلــى   -3
أي ســلعة أو خدمــة.

الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب االمتياز مملوكًا بالكامل لمانح االمتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.   -4
أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها الالئحة.  -5

الفصل الثالث: شروط منح االمتياز
المادة الخامسة:

ال يجــوز عــرض فرصــة االمتيــاز أو منــح االمتيــاز إال بعــد ممارســة أعمــال االمتيــاز وفقــًا لنمــوذج عمــل االمتيــاز مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة مــن قبــل شــخصين أو فــي منفــذي بيــع مختلفيــن علــى   -1
األقــل، ويجــوز أن يكــون أحــد هذيــن الشــخصين مانــح االمتيــاز أو أي شــخص ضمــن مجموعتــه.

إذا كان مانــح االمتيــاز ال يمــارس أعمــال االمتيــاز فــي المملكــة بنفســه، فــال يجــوز لصاحــب االمتيــاز -الــذي يملــك حــق منــح امتيــاز فرعــي- عــرض فرصــة االمتيــاز أو منــح االمتيــاز إال بعــد ممارســته   -2
-أو غيــره مــن أصحــاب االمتيــاز- ألعمــال االمتيــاز فــي المملكــة مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة، وللوزيــر تعديــل المــدد المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.
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الفصل الرابع: القيد واإلفصاح
المادة السادسة:

د اتفاقية االمتياز ووثيقة اإلفصاح لدى الوزارة، وتحدد الالئحة اإلجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها. تقيَّ

المادة السابعة:
علــى مانــح االمتيــاز تزويــد صاحــب االمتيــاز بنســخة مــن وثيقــة اإلفصــاح وفقــًا لمــا تحــدده الالئحــة قبــل (أربعــة عشــر( يومــًا علــى األقــل مــن إبــرام اتفاقيــة االمتيــاز أو مــن تاريــخ دفــع صاحــب االمتيــاز       -1

أي مقابــل فــي شــأن االمتيــاز، أيهمــا أســبق.
يجب أن يراعى في وثيقة اإلفصاح ما يأتي:  -2

            أ-      أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
           ب-    أن تكون واضحة ودقيقة.

فــي حــال تقديــم مانــح االمتيــاز إلــى صاحــب االمتيــاز -الــذي ينــوي التعاقــد معــه- معلومــات تتعلــق بــاألداء المالــي الســابق أو المتوقــع ألعمــال االمتيــاز المملوكــة لــه أو ألي شــخص ضمــن   -3
مجموعتــه؛ فعليــه تضميــن هــذه المعلومــات فــي وثيقــة اإلفصــاح ومراعــاة اســتيفائها لألحــكام والشــروط التــي تحددهــا الالئحــة.

الفصل الخامس: التزامات صاحب االمتياز ومانح االمتياز
المادة الثامنة:

يلتزم مانح االمتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب االمتياز على غير ذلك- بما يأتي: 
تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب االمتياز في شأن االمتياز.   -1

تحديــد نمــوذج عمــل االمتيــاز بشــكل تفصيلــي، بمــا فــي ذلــك بيــان المعاييــر وإصــدار   التعليمــات التــي يتعيــن علــى صاحــب االمتيــاز التقيــد بهــا عنــد ممارســة أعمــال االمتيــاز، بمــا يمكنــه مــن تشــغيل   -2
تلــك األعمــال، وكذلــك تزويــده بكتيبــات التشــغيل. 

تدريب موظفي صاحب االمتياز.  -3
تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة االمتياز الممنوح.  -4

تزويــد صاحــب االمتيــاز -ســواء بشــكل مباشــر أو عبــر طــرف آخــر- بالســلع أو الخدمــات الخاصــة باالمتيــاز، وذلــك طــوال مــدة ســريان اتفاقيــة االمتيــاز، مــا عــدا الســلع والخدمــات التــي يتــرك لصاحــب   -5
االمتيــاز شــراؤها مــن الغيــر.

المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب االمتياز.  -6
االستجابة لطلب صاحب االمتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال االمتياز.  -7

عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطًا مماثاًل لنشاط صاحب االمتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية االمتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خالل مدة سريان االتفاقية.  -8
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المادة التاسعة:
يلتزم صاحب االمتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح االمتياز على غير ذلك- بما يأتي:

الحصول على موافقة مانح االمتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال االمتياز.  -1
أن يقدم إلى مانح االمتياز البيانات المتعلقة بأعمال االمتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل االمتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك األعمال.  -2

تمكين مانح االمتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال االمتياز، على أال يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب االمتياز أو إلحاق الضرر به.  -3
الحصول على موافقة مانح االمتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال االمتياز.  -4

المادة العاشرة:
على مانح االمتياز وصاحب االمتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية االمتياز بحسن نية.

الفصل السادس: اتفاقية االمتياز
المادة الحادية عشرة:

يجب أن تكون اتفاقية االمتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.  -1
يجب أن تتضمن اتفاقية االمتياز -باإلضافة إلى ما ُيتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:  -2

       أ- أعمال االمتياز ووصفها، ومدة اتفاقية االمتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
      ب- أي مقابــل يتعيــن علــى صاحــب االمتيــاز دفعــه إلــى مانــح االمتيــاز، بمــا فــي ذلــك المقابــل المالــي لالمتيــاز، والمقابــل المالــي لتدريــب موظفــي صاحــب االمتيــاز (إن وجــد(, والدعــم الفنــي،                                                                                                                                           

ــاز أو أي شــخص ضمــن مجموعتــه. ــاز مــن مانــح االمتي             وآليــة احتســاب أي مبلــغ يدفــع كمقابــل للســلع أو الخدمــات المقدمــة لصاحــب االمتي
      ج- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح االمتياز لموظفي صاحب االمتياز.

      د- التزام مانح االمتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة االمتياز الممنوح.
     هـ- التزام صاحب االمتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية االمتياز.

      و- أي التزام على مانح االمتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب االمتياز، والتزام صاحب االمتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح االمتياز مباشرة
          أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح االمتياز.

     ز- حقــوق صاحــب االمتيــاز فــي اســتخدام أي عالمــة تجاريــة وأي حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى تتعلــق بأعمــال االمتيــاز والتزامــات كال الطرفيــن فــي حــال اإلخــالل بحقــوق الملكيــة الفكريــة                                                                                                                                          
                والتعويضــات المترتبــة علــى ذلــك.

      ح- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية االمتياز.
      ط- مدى أحقية صاحب االمتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.

      ي- اآلثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب االمتياز أو مانح االمتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
      ك- أي بند آخر تحدده الالئحة.
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المادة الثانية عشرة
تحدد الالئحة األحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة باالمتياز. 

الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية االمتياز
المادة الثالثة عشرة

مــا لــم تنــص اتفاقيــة االمتيــاز علــى غيــر ذلــك، يجــب، قبــل تغييــر الشــخص الــذي يســيطر علــى صاحــب االمتيــاز أو التنــازل عــن اتفاقيــة وأعمــال االمتيــاز إلــى الغيــر، أن يحصــل صاحــب االمتيــاز علــى موافقــة 
مانــح االمتيــاز، وال يجــوز لمانــح االمتيــاز االعتــراض علــى تغيــر الشــخص الــذي يســيطر علــى صاحــب االمتيــاز أو االعتــراض علــى تنــازل صاحــب االمتيــاز عــن اتفاقيــة االمتيــاز وأعمــال االمتيــاز إلــى الغيــر أو 

أن يســحب موافقتــه بعــد منحهــا؛ إال فــي الحــاالت اآلتيــة:
إذا كان من غير المرجح امتالك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ االلتزامات المترتبة على صاحب االمتياز بموجب اتفاقية االمتياز.  -1

إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح االمتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال االمتياز.  -2
إذا كان المتناَزل له غير مستوٍف للمعايير المعتمدة من مانح االمتياز الختيار أصحاب االمتيازات.  -3

إذا لم يوافق المتناَزل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب االمتياز بموجب اتفاقية االمتياز من تاريخ التنازل عنها.  -4
إذا لم يسدد صاحب االمتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح االمتياز.  -5

أي حالة أخرى تحددها الالئحة.   -6

المادة الرابعة عشرة
مــع مراعــاة أحــكام المــادة (الثالثــة عشــرة( مــن النظــام، يعــد مانــح االمتيــاز موافقــًا حكمــًا علــى تنــازل صاحــب االمتيــاز عــن اتفاقيــة االمتيــاز وأعمــال االمتيــاز إلــى الغيــر أو تغيــر الشــخص المســيطر عليــه؛ 

إذا لــم يــرد -كتابــة- علــى الطلــب المكتــوب المقــدم إليــه فــي هــذا الشــأن مــن صاحــب االمتيــاز، وذلــك وفقــًا لمــا تحــدده الالئحــة.

الفصل الثامن: تجديد اتفاقية االمتياز أو تمديدها
المادة الخامسة عشرة:

مــا لــم تنــص اتفاقيــة االمتيــاز علــى غيــر ذلــك، علــى صاحــب االمتيــاز فــي حــال رغبتــه فــي تجديــد اتفاقيــة االمتيــاز أو تمديدهــا توجيــه إشــعار مكتــوب بذلــك إلــى مانــح االمتيــاز خــالل مــدة ال تقــل عــن 
(مائــة وثمانيــن( يومــًا قبــل تاريــخ انتهائهــا، وتجــدد االتفاقيــة أو تمــدد لمــدة مماثلــة لمدتهــا المتفــق عليهــا وبشــروط مماثلــة؛ إال فــي الحــاالت اآلتيــة:

اتفاق مانح االمتياز وصاحب االمتياز على شروط جديدة.  -1
تحقق إحدى الحاالت المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة( من النظام.  -2

عدم دفع صاحب االمتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية االمتياز.  -3
موافقة مانح االمتياز لصاحب االمتياز على التنازل عن اتفاقية االمتياز وأعمال االمتياز قبل انتهاء اتفاقية االمتياز إلى شخص مستوٍف للمعايير المعتمدة لمنح االمتياز.   -4

إذا لم يعد مانح االمتياز راغبًا في ممارسة أعمال االمتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.  -5
عدم إبرام صاحب االمتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقًا للمتطلبات المعقولة لمانح االمتياز قبل (ستين( يومًا على األقل من انتهاء مدة اتفاقية االمتياز.   -6
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الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية االمتياز أو انقضاؤها
المادة السادسة عشرة:

مــا لــم تنــص اتفاقيــة االمتيــاز علــى غيــر ذلــك، إذا كان صاحــب االمتيــاز شــخصًا ذا صفــة طبيعيــة، فتنقضــي اتفاقيــة االمتيــاز بافتتــاح أي مــن إجــراءات التصفيــة لــه بموجــب نظــام اإلفــالس أو بوفاتــه   -1
أو بفقــده األهليــة أو بنشــوء مانــع صحــي يحــول دون قدرتــه علــى ممارســة أعمــال االمتيــاز. ويجــوز أن تتضمــن االتفاقيــة حكمــًا يقضــي بانتقالهــا فــي حــاالت الوفــاة أو فقــدان األهليــة أو نشــوء المانــع 

الصحــي إلــى واحــد -أو أكثــر- مــن ورثــة صاحــب االمتيــاز أو إلــى شــخص آخــر.
ــا أو بافتتــاح أي مــن إجــراءات التصفيــة لــه  مــا لــم تنــص اتفاقيــة االمتيــاز علــى غيــر ذلــك، إذا كان صاحــب االمتيــاز شــخصًا ذا صفــة اعتباريــة، فتنقضــي اتفاقيــة االمتيــاز بصــدور قــرار بتصفيتــه اختياريًّ  -2

بموجــب نظــام اإلفــالس أو بانقضائــه. وال يرتــب تحولــه أو اندماجــه فــي شــخص ذي صفــة اعتباريــة آخــر، انقضــاء االتفاقيــة.

المادة السابعة عشرة:
فــي حــال وقــوع إخــالل جوهــري مــن مانــح االمتيــاز بالتزامــات اإلفصــاح أو القيــد المحــددة فــي النظــام والالئحــة، يحــق لصاحــب االمتيــاز قبــل انقضــاء ســنة مــن تاريــخ علمــه باإلخــالل أو قبــل انقضــاء 

ثــالث ســنوات مــن تاريــخ وقــوع اإلخــالل، أيهمــا أســبق؛ إنهــاء اتفاقيــة االمتيــاز -بإشــعار مكتــوب إلــى مانــح االمتيــاز- دون تعويــض مانــح االمتيــاز عــن ذلــك.

المادة الثامنة عشرة:
ال يجــوز لمانــح االمتيــاز إنهــاء اتفاقيــة االمتيــاز قبــل انتهــاء مدتهــا دون موافقــة مكتوبــة مــن صاحــب االمتيــاز؛ إال إذا كان لإلنهــاء ســبب مشــروع. ويكــون ســبب اإلنهــاء مشــروعًا فــي أي مــن الحــاالت 

اآلتيــة:
إذا أخــل صاحــب االمتيــاز بالتزاماتــه الجوهريــة المقــررة بموجــب اتفاقيــة االمتيــاز، ولــم يعالــج اإلخــالل خــالل مــدة ال تزيــد علــى (أربعــة عشــر( يومــًا مــن تاريــخ توجيــه مانــح االمتيــاز إشــعاًرا مكتوبــًا لــه   -1

بذلــك.
إذا تمت تصفية صاحب االمتياز أو حّله، أو تنازل عن أعمال االمتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه، أو تصرف في األصول المتعلقة بأعمال االمتياز للغير.  -2

إذا ترك صاحب االمتياز أو توقف طوعًا عن ممارسة أعمال االمتياز لمدة تزيد على (تسعين( يومًا متتالية.  -3
إذا تكــرر عــدم التــزام صاحــب االمتيــاز بأحــكام اتفاقيــة االمتيــاز أو أي اتفاقيــة أخــرى مبرمــة مــع مانــح االمتيــاز أو شــخص ضمــن مجموعتــه فــي شــأن االمتيــاز علــى الرغــم مــن قيــام مانــح االمتيــاز                                                                                                                                          -4

بإشــعاره كتابــة بــأداء التزاماتــه.
إذا كان في ممارسة صاحب االمتياز ألعمال االمتياز خطر على الصحة والسالمة العامة.  -5

ا من التراخيص الالزمة لممارسة أعماله. إذا فقد صاحب االمتياز أيًّ  -6
إذا ارتكب صاحب االمتياز مخالفات جوهرية ألي من أحكام األنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلبًا في سمعة أعمال االمتياز.  -7

8-   إذا ارتكب صاحب االمتياز فعاًل من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال االمتياز.
إذا تعدى صاحب االمتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح االمتياز خالل سريان اتفاقية االمتياز.  -9

أي حالة أخرى تنص اتفاقية االمتياز على كونها سببًا مشروعًا لإلنهاء.   -10
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الفصل العاشر: التعويض
المادة التاسعة عشرة:

ــا بالتزاماتــه -المتعلقــة باإلفصــاح أو القيــد- المحــددة فــي النظــام والالئحــة؛ فلصاحــب االمتيــاز المطالبــة بالتعويــض عــن أي ضــرر يلحــق بــه دون إنهــاء اتفاقيــة  إذا أخــل مانــح االمتيــاز إخــالاًل جوهريًّ
االمتيــاز.

المادة العشرون:
1-  إذا طلــب صاحــب االمتيــاز إنهــاء اتفاقيــة االمتيــاز وفقــًا للمــادة (الســابعة عشــرة( مــن النظــام، أو أنهــى مانــح االمتيــاز االتفاقيــة بالمخالفــة ألحــكام المــادة (الثامنــة عشــرة( مــن النظــام، أو إذا لــم 
يرغــب مانــح االمتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة االمتيــاز أو تمديدهــا ألي ســبب غيــر الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات مــن (2( إلــى (5( مــن المــادة (الخامســة عشــرة( مــن النظــام، يلتــزم مانــح االمتيــاز 

-ســواء بنفســه أو عبــر أي شــخص ضمــن مجموعتــه- بمــا يأتــي:
     أ-  إعــادة شــراء األصــول الماديــة المســتخدمة حصــرًا فــي أعمــال االمتيــاز التــي قــام صاحــب االمتيــاز بشــرائها منــه أو مــن غيــره بنــاء علــى توجيهاتــه، وذلــك خــالل (ســتين( يومــًا مــن تاريــخ طلــب صاحــب 
االمتيــاز. وتكــون إعــادة الشــراء بثمــن ال يقــل عــن الثمــن الــذي دفعــه صاحــب االمتيــاز مخصومــًا منــه مقــدار اســتهالك أي معــدات أو تجهيــزات مــن هــذه األصــول، ويحتســب مبلــغ االســتهالك وفقــًا 

للمعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا والممارســات المحاســبية الســابقة لصاحــب االمتيــاز.
   ب-  فيمــا عــدا حالــة عــدم رغبــة مانــح االمتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة االمتيــاز أو تمديدهــا ألي ســبب غيــر الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات مــن (2( إلــى (5( مــن المــادة (الخامســة عشــرة( مــن 

النظــام، تعويــض صاحــب االمتيــاز عــن أي خســارة تكبدهــا لتأســيس أعمــال االمتيــاز فــي المملكــة أو االســتحواذ عليهــا أو تشــغيلها، وأي ضــرر آخــر لحــق بــه.
2-  ما لم تنص اتفاقية االمتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب االمتياز اتفاقية االمتياز بالمخالفة ألحكام النظام؛ فلمانح االمتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.

المادة الحادية والعشرون
ال تســمع دعــاوى المطالبــة بالتعويــض نتيجــة إلنهــاء مانــح االمتيــاز اتفاقيــة االمتيــاز بالمخالفــة ألحــكام المــادة (الثامنــة عشــرة( مــن النظــام بعــد انقضــاء ثــالث ســنوات مــن تاريــخ إنهــاء اتفاقيــة   -1

االمتيــاز.
ال تســمع دعــاوى المطالبــة بالتعويــض نتيجــة إلخــالل مانــح االمتيــاز أو صاحــب االمتيــاز بالتزاماتهمــا الــواردة فــي النظــام أو فــي اتفاقيــة االمتيــاز بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ علــم الطــرف غيــر   -2

المخــل باإلخــالل أو بعــد انقضــاء ثــالث ســنوات مــن تاريــخ وقــوع اإلخــالل، أيهمــا أســبق.
ال تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح االمتياز أو صاحب االمتياز بأي حق مترتب ألي منهما بموجب أحكام نظام آخر.  -3

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون:

يترتــب علــى التنــازل عــن اتفاقيــة االمتيــاز وأعمــال االمتيــاز أو إنهائهــا أو انقضائهــا أو عــدم تجديدهــا؛ انقضــاء اتفاقيــة اســتخدام أي عالمــة تجاريــة أو اســم تجــاري مرتبــط بأعمــال االمتيــاز، وتحــدد الالئحــة 
إجــراءات ذلك.
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المادة الثالثة والعشرون:
يعــد باطــاًل كل اتفــاق يتنــازل أو يتخلــى بموجبــه صاحــب االمتيــاز عــن أي مــن حقوقــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام, إال إذا كان هــذا االتفــاق ضمــن تســوية نهائيــة يتفــق عليهــا مــع مانــح االمتيــاز أو 

مصرحــًا بــه وفقــًا للنظــام.

المادة الرابعة والعشرون:
يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو الالئحة بغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف ريال.  -1

تنشــأ بقــرار مــن الوزيــر لجنــة مــن ثالثــة أعضــاء يكــون أحدهــم علــى األقــل متخصصــًا فــي األنظمــة التجاريــة؛ للنظــر فــي مخالفــات أحــكام النظــام والالئحــة وإيقــاع العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي   -2
الفقــرة (1( مــن هــذه المــادة.

تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.  -3
دون اإلخالل بأحكام األنظمة ذات العالقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.   -4

ــن قــرار العقوبــة النــص علــى نشــر ملخصــه علــى نفقــة المخالــف فــي واحــدة -أو أكثــر- مــن الصحــف المحليــة الصــادرة فــي مقــر إقامتــه أو مقــره الرئيــس، ويجــوز أن يضمــن القــرار كذلــك  يجــوز أن يضمَّ  -5
النــص علــى نشــر ملخصــه فــي الموقــع اإللكترونــي للــوزارة أو أي وســيلة أخــرى تحددهــا الــوزارة، علــى أن يكــون النشــر -فــي كل األحــوال- بعــد تحصــن القــرار بمضــي المــدة المحــددة نظامــًا أو بتأييــده 

مــن ديــوان المظالــم. 
ال يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1( من هذه المادة بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.  -6

المادة الخامسة والعشرون:
يجوز االتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية االمتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

المادة السادسة والعشرون
يصدر الوزير الالئحة خالل (مائة وثمانين( يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:

تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات االمتياز ووثائق اإلفصاح، وتحديد اإلجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.    -1
تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق اإلفصاح المقدمة من مانحي االمتيازات.   -2

تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات األخرى المقدمة، وفقًا للنظام والالئحة وطرق تحصيله.   -3
تحديد المعلومات التي يتعين نشرها ألصحاب االمتياز.   -4

تحديد اإلدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والالئحة والقواعد واإلجراءات المنظمة لعملها.  -5

المادة السابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين( يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
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الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(
الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري 1441 هـ / 2020 م

الفصل األول: أحكام عامة
المادة األولى:

يكــون للعبــارات والمصطلحــات الــواردة فــي هــذه الالئحــة المعانــي المبينــة أمــام كل منهــا فــي المــادة (األولــى( مــن نظــام االمتيــاز التجــاري، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/22( وتاريــخ -02-09
1441هـ.

المادة الثانية:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة( من النظام، ال تعد اتفاقية امتياز أيٌّ من االتفاقيات أو الترتيبات اآلتية:

أ. االتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح االمتياز مع صاحب االمتياز بشأن تنفيذ اتفاقية االمتياز، ويشمل ذلك اآلتي:
1. االتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.

2. االتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
3. اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.

4. االتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن عالقة العمل بينهما.
ب. االتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلًعا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو االنتفاع بالخدمات.

ج. التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.

الفصل الثاني: القيد واإلفصاح
المادة الثالثة:

1. علــى مانــح االمتيــاز قيــد كل اتفاقيــة امتيــاز موقعــة ووثيقــة اإلفصــاح ذات الصلــة لــدى الــوزارة خــالل (تســعين( يوًمــا مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة، وذلــك بإيــداع نســخة مــن هــذه االتفاقيــة ووثيقــة 
اإلفصــاح لــدى الجهــة المختصــة فــي الــوزارة.

2. فــي حــال تعديــل اتفاقيــة االمتيــاز بتغييــر أي مــن طرفيهــا أو مدتهــا، يلتــزم مانــح االمتيــاز بقيــد تعديــل اتفاقيــة االمتيــاز لــدى الــوزارة خــالل (تســعين( يوًمــا مــن تاريــخ إجرائــه، وذلــك بإيــداع نســخة 
مــن التعديــل الموقــع.
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المادة الرابعة:
1. يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية االمتياز ووثيقة اإلفصاح ذات الصلة مبلغ (خمسمائة( ريال.

2. يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية االمتياز مبلغ (مائة( ريال.

المادة الخامسة:
يســري قيــد اتفاقيــة االمتيــاز ووثيقــة اإلفصــاح ذات الصلــة طــوال مــدة ســريان االتفاقيــة، ويلغــى القيــد فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة، علــى أن يتقــدم مانــح االمتيــاز بطلــب إلغــاء القيــد خــالل (تســعين( 

يوًمــا مــن حــدوث أي منهــا، وهــي:
أ. إنهاء اتفاقية االمتياز أو انقضائها.

ب. صدور حكم قضائي ببطالن االتفاقية أو إنهائها.

المادة السادسة:
1. يجــب أن تحتــوي وثيقــة اإلفصــاح علــى العناصــر والمعلومــات المنصــوص عليهــا فــي متطلبــات وثيقــة اإلفصــاح الملحقــة بهــذه الالئحــة، وأن يرفــق بهــا نمــوذج اتفاقيــة االمتيــاز. وفــي حــال كانــت 

أي مــن العناصــر أو المعلومــات الــواردة فــي الوثيقــة ال تنطبــق علــى أعمــال االمتيــاز أو مانــح االمتيــاز، فيتعيــن كتابــة عبــارة »ال ينطبــق«.
2. علــى مانــح االمتيــاز -فــي حــال إجــراء أي تغييــر جوهــري فــي وثيقــة اإلفصــاح بعــد تزويــد صاحــب االمتيــاز بهــا وقبــل إبــرام اتفاقيــة االمتيــاز- أن يقــدم إلــى صاحــب االمتيــاز وثيقــة إفصــاح جديــدة أو 
ــا  وثيقــة منفصلــة تبيــن التغييــرات الجوهريــة فــي أقــرب وقــت ممكــن، وذلــك قبــل توقيــع صاحــب االمتيــاز علــى اتفاقيــة االمتيــاز، أو دفعــه أي مقابــل يتعلــق باالمتيــاز، أيهمــا أســبق. ويعــد تغييــًرا جوهريًّ

أي تغييــر فــي الوقائــع أو الظــروف يكــون لــه تأثيــر جوهــري فــي قيمــة أعمــال االمتيــاز أو فــي قــرار صاحــب االمتيــاز بإبــرام اتفاقيــة االمتيــاز.

المادة السابعة:
يراعــي مانــح االمتيــاز فــي حــال تقديــم معلومــات فــي وثيقــة اإلفصــاح تتعلــق بــاألداء المالــي الســابق أو المتوقــع ألعمــال االمتيــاز المملوكــة لــه أو ألي شــخص ضمــن مجموعتــه أو تتعلــق بــاألداء 

المتوقــع لصاحــب االمتيــاز، أن يضمنهــا اآلتــي:
أ. االفتراضات الجوهرية التي تحيط بإعداد تلك المعلومات وتقديمها.

ب. ما إذا كانت المعلومات مؤسسة على نتائج فعلية لمنافذ بيع قائمة.
ج. ما إذا كانت المعلومات متعلقة بمنافذ بيع مملوكة لمانح االمتياز أو لصاحب االمتياز.

د. النــص علــى التنويــه اآلتــي: “قــد يتبايــن الدخــل بيــن االمتيــازات، وتعتبــر المعلومــات المحتملــة أو الســابقة معلومــات ذات طبيعــة عامــة. وعلــى كل صاحــب امتيــاز األخــذ بعيــن االعتبــار الظــروف 
الخاصــة والنطــاق الجغرافــي الــذي يمــارس فيــه أعمــال االمتيــاز “.
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الفصل الثالث: اتفاقية االمتياز
المادة الثامنة:

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2( من المادة (الحادية عشرة( من النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية االمتياز -باإلضافة إلى ما ُيَتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
أ.     أي قـيود مفـروضـة علـى صـاحب االمتيـاز في شـأن نقـل أي مـن حقـوقه بمـوجب اتفاقيـة االمتياز إلى الغير.

ب.  تحديد مالك العالمة التجارية أو االسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال االمتياز، وعالقة مانح االمتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
ج.   حقوق كل من مانح االمتياز وصاحب االمتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية االمتياز.

د.   حق صاحب االمتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية االمتياز أو تمديدها، إن وجد.
هـ.  حقـوق كل مـن مـانح االمتيـاز وصـاحب االمتيـاز والتـزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية االمتياز أو انقضائها.

و.     أي قيــود مفروضــة علــى كل مــن مانــح االمتيــاز وصاحــب االمتيــاز بشــأن ممارســة أي أعمــال منافســة ألعمــال االمتيــاز خــالل مــدة ســريان االتفاقيــة أو بعــد إنهائهــا أو انقضائهــا، وذلــك دون 
إخــالل بأحــكام نظــام المنافســة.

ز.     التزام صاحب االمتياز بعدم اإلضرار بسمعة مانح االمتياز وأعمال االمتياز.
ح.    التزامات صاحب االمتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال االمتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.

ط.   التزامات كل من مانح االمتياز وصاحب االمتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

المادة التاسعة:
مــا لــم تنــص اتفاقيــة االمتيــاز علــى غيــر ذلــك، إذا أنشــأ مانــح االمتيــاز حســاًبا بنكًيــا لتمويــل أنشــطة الدعايــة والتســويق، وســاهم فيــه أصحــاب االمتيــاز الذيــن يمارســون أعمــال االمتيــاز فــي المملكــة، 

فيتعيــن علــى مانــح االمتيــاز أن يقــدم تقريــًرا إلــى أصحــاب االمتيــاز يبيــن كيفيــة صــرف المبالــغ المســاهم بهــا، وذلــك خــالل (أربعــة( أشــهر مــن انتهــاء ســنته الماليــة.

الفصل الرابع: التنازل عن اتفاقية االمتياز
المادة العاشرة:

مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة (الثالثــة عشــرة( مــن النظــام، ال يجــوز لمانــح االمتيــاز االعتــراض علــى تغيــر الشــخص الــذي يســيطر علــى صاحــب االمتيــاز أو االعتــراض علــى تنــازل صاحــب االمتيــاز عــن 
اتفاقيــة االمتيــاز وأعمــال االمتيــاز إلــى الغيــر، أو أن يســحب موافقتــه بعــد منحهــا، إال فــي الحــاالت اآلتيــة:

أ. إذا كان مفتتًحا للشخص المحتمل سيطرته على صاحب االمتياز أي من إجراءات اإلفالس.
ب. إذا لم يكن المتنازل له حاصاًل على التراخيص أو الموافقات الالزمة لممارسة أعمال االمتياز، أو كان ممنوًعا من ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.

ج. إذا كان صاحب االمتياز مخاًل بأي من التزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية االمتياز، ولم يعالج اإلخالل خالل (أربعة عشر( يوًما من تاريخ تسلمه إخطاًرا مكتوًبا بذلك من مانح االمتياز.
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المادة الحادية عشرة:
مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة (الرابعــة عشــرة( مــن النظــام، علــى مانــح االمتيــاز فــي حــال رفــض طلــب صاحــب االمتيــاز أن يــرد خــالل (ثالثيــن( يوًمــا مــن تاريــخ طلــب صاحــب االمتيــاز موافقــة 
المانــح وأن يبيــن فــي رده أســباب الرفــض. وفــي حــال طلــب مانــح االمتيــاز مــن صاحــب االمتيــاز تقديــم أي معلومــات إضافيــة حــول الطلــب، تبــدأ مــدة (الثالثيــن( يوًمــا مــن تاريــخ تســلم مانــح االمتيــاز 

المعلومــات اإلضافيــة.

الفصل الخامس: التعويض
المادة الثانية عشرة:

1. ألغراض الفصل (العاشر( من النظام، يقتصر حق صاحب االمتياز في التعويض عن الخسارة أو الضرر الناشئ بشكل مباشر عن اإلخالل الجوهري من مانح االمتياز بالتزاماته.
2. إذا رغــب صاحــب االمتيــاز -وفًقــا للفقــرة (1/أ( مــن المــادة (العشــرين( مــن النظــام- فــي أن يقــوم مانــح االمتيــاز بإعــادة شــراء األصــول الماديــة المســتخدمة حصــًرا فــي أعمــال االمتيــاز التــي اشــتراها 

منــه أو مــن غيــره بنــاء علــى توجيهاتــه، فعليــه أن يقــدم طلًبــا مكتوًبــا بذلــك إلــى مانــح االمتيــاز خــالل (ســتين( يوًمــا مــن إنهــاء اتفاقيــة االمتيــاز أو رفــض تجديدهــا أو تمديدهــا.

الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة الثالثة عشرة:

مع مراعاة مـــا نصت عليـــه المـــادة (الثانيـــة والعشـــرين( مـــن النظام، إذا انقضت اتفـاقيـــة استخدام العالمـــة التجـــارية المـــرتبطة بأعمـــال االمتيـــاز بناء على التنـــازل عـــن اتفاقية االمتياز وأعمال االمتياز 
أو إنهائهــا أو انقضائهــا أو عــدم تجديدهــا، يلتــزم مانــح االمتيــاز بإشــعار الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة بذلــك.

المادة الرابعة عشرة:
للوزارة إصدار نماذج استرشادية التفاقية االمتياز ووثيقة اإلفصاح.

المادة الخامسة عشرة:
تتولى اإلدارة المختصة في الوزارة تطبيق أحكام النظام والالئحة.

المادة السادسة عشرة:
تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
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يتضمن التمهيد ما يأتي:

اسم مانح االمتياز.مسمى الوثيقة” وثيقة اإلفصاح“.

وصف األعمال التي ستتم ممارستها بموجب نموذج عمل االمتياز.

تاريخ إعداد وثيقة اإلفصاح.

النــص علــى اآلتــي:” تحتــوي وثيقــة اإلفصــاح علــى معلومــات 
تســاعد صاحــب االمتيــاز المحتمــل علــى اتخــاذ قــرار بشــأن إبــرام 
اتفاقيــة االمتيــاز. ومــن المهــم قــراءة أحكامهــا بدقــة، ويمكــن 
االمتيــاز  بفرصــة  المتعلقــة  اإلضافيــة  االستفســارات  تقديــم 
إلــى مانــح االمتيــاز، باإلضافــة إلــى أصحــاب االمتيــاز الحالييــن، 
والحصــول علــى مشــورة قانونيــة ومالية متخصصــة قبل توقيع 

ــة“. االتفاقي

أ

ب

ج

د

ه

التمهيد  1

بيان رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل عنصر من عناصر وثيقة اإلفصاح، باإلضافة إلى تضمين نموذج اتفاقية االمتياز كمرفق من المرفقات.

قائمة المحتويات 2
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أ.
أأ. ب.
بب. ج.
ج.

د.د.
ه.

123
 معلومات أعضاء مجموعة مانح االمتياز، معلومات مانح االمتياز اآلتية :

الذين سيستخدم صاحب االمتياز منتجاتهم 
أو خدماتهم :

إذا كان مانح االمتياز قد استحوذ على 
أعمال االمتياز في آخر عشر سنوات :

االسم التجاري.
العنوان ووسائل االتصال.

العالمة التجارية أو االسم التجاري 
المستخدم في نموذج عمل االمتياز.

تاريخ التأسيس ومكانه.
 مالك مانح االمتياز.

االسم التجاري لكل منهم.
عنوان كل منهم.

عالقة كل منهم بمانح االمتياز.
المنتجــات أو الخدمــات التــي ســيقدمها كل 

منهــم.

التاريخ الذي استحوذ فيه على أعمال االمتياز.
 اسم المستحوذ منه.

مانح االمتياز ومجموعته3
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خبرة العمل 4

1

2

بيان خبرة مانح االمتياز خالل الخمس السنوات األخيرة من الناحية التشغيلية، وعلى وجه التحديد:

إذا كان مانح االمتياز هو صاحب امتياز رئيس، فيجب تضمين المعلومات اآلتية عن مانح االمتياز الرئيس:

قائمة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين الحاليين لدى مانح االمتياز المسؤولين عن أعمال االمتياز، مع بيان اآلتي:

أعمال االمتياز محل االتفاقية المحتمل إبرامها.

اسمه التجاري.

المسمى الوظيفي وصاحب العمل في الخمس السنوات األخيرة.

أعمال االمتياز األخرى.

عنوانه وتفاصيل االتصال به.

عالقته بصاحب االمتياز الرئيس.

الخبرة المتعلقة بأعمال االمتياز والعمل لدى مانح االمتياز.

مانح االمتياز الرئيس5

1

أ.

أ.

أ.

ب.

ب.

ب.

ج.



 73#الفرنشايز -مع-نجيب

2

3

بيان تاريخي بشأن أعمال االمتياز خالل الخمس السنوات األخيرة.

ــاز أو أعضــاء مجموعتــه فيمــا يتعلــق بمشــاركة أي منهــم فــي  ــح االمتي ــأي دعــوى قضائيــة أو تحكيميــة حاليــة، ضــد مان التفاصيــل المتعلقــة ب
نمــوذج عمــل االمتيــاز، ســواء كان ذلــك مــن قبــل جهــة تحقيــق، أو بموجــب إجــراءات إداريــة أو جنائيــة أو مدنيــة، أو تحكيــم، يجــري بموجبهــا االدعاء 

بشــأن أي مــن اآلتــي:

بيان المعلومات اآلتية المتعلقة باالتفاقية المبرمة بين مانح االمتياز وصاحب االمتياز الرئيس:

بيان النطاق الجغرافي لالتفاقية وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتياز فرعي.

تاريخ انتهاء االتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه.

حاالت إنهاء االتفاقية.

مدى تأثر اتفاقية االمتياز المحتمل إبرامها في حال إنهاء اتفاقية االمتياز الرئيسية.

أي إخالل باتفاقية امتياز أو إنهائها، أو عدم تجديدها، 
دون سبب أو مسوغ نظامي.

مخالفــات أحــكام نظــام المنافســة فــي المملكــة، أو 
أحــد قوانيــن المنافســة خــارج المملكــة.

مخالفــات أحــكام نظــام االمتيــاز التجــاري أو الئحتــه االحتيال.
فــي المملكــة، أو أحــد قوانيــن االمتيــاز التجــاري خــارج 

المملكــة.
ممارسات غير مشروعة أو منطوية على غش.

التقاضي 6

1

أ.

أ.

ب.

ب.

ج.

د.

ج.

د.

ه.
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التفاصيــل المتعلقــة بــأي حكــم أو قــرار صــادر -فــي أي دعــوى قضائيــة أو تحكيميــة- ضــد مانــح االمتياز أو أعضــاء مجموعته فيما يتعلق بمشــاركة 
أي منهــم فــي نمــوذج عمــل االمتيــاز، بشــأن أي ممــا ورد فــي الفقــرة )1( مــن هــذا العنصــر فــي آخر خمس ســنوات. 2

إجراءات اإلفالس7

بيان ما إذا كان مانح االمتياز وأي من أعضاء مجموعته المشار إليهم في العنصر )3( من هذه المتطلبات في العشر السنوات األخيرة:

إذا طلب مانح االمتياز من صاحب االمتياز سداد مبلغ قبل إبرام اتفاقية االمتياز، فيتعين بيان ما إذا كان هذا المبلغ قاباًل للرد

بالنسبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب االمتياز إلى مانح االمتياز بعد إبرام اتفاقية االمتياز، فيتعين بيان:

أو  الوقائيــة  التســوية  إجــراءات  مــن  أي  لــه  افتتــح 
إعــادة التنظيــم المالــي بموجــب نظــام اإلفــالس فــي 

المملكــة.
افتتــح لــه أي مــن إجــراءات إعــادة الهيكلــة بمــا فــي ذلــك التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي بموجــب أحــد قوانيــن 

اإلفــالس خــارج المملكــة.

كان طرًفــا فــي أي اتفاقيــة مــع دائنيــن إلعادة جدولة 
للديــون أو إعــادة ترتيبها.

تاريخ أداء الدفعةالمبلغوصف الدفعة

1

المبالغ المطلوب سدادها لمانح االمتياز8

-1
-2

أ.

أ.

ج.

ب.

ب.

ج.
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ــة هــذه  ــاز. ومــن أمثل ــح االمتي ــاز، إذا كانــت معلومــة مــن مان ــاز لبــدء تشــغيل أعمــال االمتي ــة التــي ســيتحملها صاحــب االمتي ــة اإلجمالي التكاليــف التقديري
التكاليــف مــا يتعلــق بتكاليــف اســتئجار العقــار، وتحســينه، وأعمــال اإلنشــاء، وإعــادة التصميــم، والديكــورات، وشــراء المعــدات أو اســتئجارها، والمخــزون، 
واإلمــدادات، والتقنيــة، والتأميــن، والعامليــن، ورأس المــال الــالزم لبــدء أعمــال االمتيــاز. وفــي حــال كانــت أعمــال االمتيــاز لــم إال خــارج المملكــة، يجــوز تضمين 

التكاليــف المقــدرة فــي البلــد المشــغلة فيــه.

ا أم ال. تحديد ما إذا كان االمتياز حصريًّ

بيان أي سياسة لمانح االمتياز بشأن اختيار موقع ممارسة أعمال االمتياز.
مدى مساعدة مانح االمتياز لصاحب االمتياز بشأن تحديد الموقع والتفاوض على شرائه أو استئجاره.

فيما يتعلق بموقع ممارسة االمتياز:

مــا إذا كان علــى مانــح االمتيــاز التزامــات تجــاه صاحــب االمتيــاز بشــأن المســاعدة فــي تشــييد المقــر وإدخــال التعديــالت التــي تطــرأ عليــه، باإلضافة 
إلــى تحديــد نطاق المســاعدة.

التفاصيــل المتعلقــة بمــا إذا قــد ســبق ممارســة أعمــال االمتيــاز فــي منطقــة االمتيــاز وكانــت ممنوحــة مــن مانــح االمتيــاز ذاتــه، خــالل العشــر 
الســنوات األخيــرة، باإلضافــة إلــى التفاصيــل الخاصــة بهــذه األعمــال واألســباب التــي دعــت إلــى التوقــف عــن ممارســتها.

التزامــات الطرفيــن قبــل االفتتــاح بشــأن اختيــار الموقــع أو تشــييد المقر 
وتجهيزه.

مــدى وجــوب موافقــة مانــح االمتيــاز أو صاحــب االمتيــاز علــى الموقــع، 
والشــروط المتعلقــة بالموافقة.

موقع ممارسة أعمال االمتياز11

-1

-1

-2

-2
-3

-4

9

10

تقدير االستثمار المبدئي

مناطق وحصرية االمتياز

ب.أ.
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12

13

14

المعلومات المتعلقة بأصحاب االمتياز الحاليين

معلومات الوضع المالي لمانح االمتياز

حقوق استخدام الملكية الفكرية

عــدد أعمــال االمتيــاز المشــغلة بموجــب نمــوذج عمــل االمتيــاز، فــي بدايــة ونهايــة كل ســنة مــن الســنوات الماليــة الثــالث األخيــرة، داخــل أو خــارج 
المملكــة، ســواء كانــت مملوكــة أو مشــغلة مــن مانــح االمتيــاز أو عضــو مــن مجموعتــه، أو صاحــب امتيــاز.

بيانات العالمات التجارية المستخدمة في تمييز نموذج عمل االمتياز وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق به:

عــدد أعمــال االمتيــاز المشــغلة بموجــب نمــوذج عمــل االمتيــاز، التــي افتتحــت أو أقفلــت فــي المملكــة فــي بدايــة ونهايــة كل ســنة مــن الســنوات 
الماليــة الثــالث األخيــرة، ســواء كانــت مملوكــة أو مشــغلة مــن مانــح االمتيــاز أو عضــو مــن مجموعتــه، أو صاحــب امتيــاز.

عنوان كل صاحب امتياز حالي في المملكة.

تقديم أي من اآلتي:

-1

-1

-2

-3

بيــان الوضــع المالــي لمانــح االمتيــاز فــي نهايــة ســنته الماليــة األخيــرة، موقًعــا مــن مديــر أو مســؤول لــدى مانــح االمتيــاز أو مراجــع حســاباته، مــع 
بيــان مــا يفيــد قــدرة مانــح االمتيــاز علــى ســداد ديونــه فــي تاريــخ االســتحقاق.

فــي  وصف حق الملكية الفكرية. االمتيــاز  لمانــح  المخولــة  والصالحيــات  الفكريــة،  الملكيــة  حــق  مالــك 
مالكــه. هــو  يكــن  لــم  إذا  باســتخدامه  والترخيــص  اســتخدامه 

القوائم المالية لكل سنة من السنتين الماليتين األخيرتين على أن تكون معدة وفًقا لألنظمة التي يخضع لها مانح االمتياز.

أ.

أ.

ب.

ب.
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توريد سلع أو خدمات ألصحاب االمتياز15

 بيان التفاصيل اآلتية:

ما إذا كان مانح االمتياز سيتفاوض على ترتيبات الشراء مع الموردين، ويشمل ذلك التفاوض على تحديد األسعار، لمصلحة أصحاب االمتياز.

فــي حــال كان لمانــح االمتيــاز حقــوق تتعلــق بمعلومــات ســرية أو أســرار تجاريــة، تقديــم وصــف عــام لهــا إلــى صاحــب االمتيــاز وآليــة اســتخدامها 
مــن ِقبلــه.

-1

-2

-2

إذا كان حــق الملكيــة الفكريــة مســجاًل فــي المملكــة، فيلــزم 
ــه. ــخ التســجيل ورقمــه ومكان ــان تاري بي

أي اشتراط على صاحب االمتياز لالحتفاظ بمستوى من المخزون أو شراء حد أدنى من السلع أو الخدمات.
أية ملكية لمانح االمتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، لحقوق في أي مورد قد يكون صاحب االمتياز مطالًبا بشراء بضائع أو خدمات منه.

أي التزام على صاحب االمتياز بقبول سلع أو خدمات من مانح االمتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، أو أي من مورديه المحددين والمعتمدين.

التزام مانح االمتياز بتوريد سلع أو خدمات لصاحب االمتياز في حال تم االتفاق على ذلك.

ما إذا كان لمانح االمتياز صالحية في تغيير نطاق السلع أو الخدمات، وحدود هذه الصالحية.

مــا إذا كان مانــح االمتيــاز أو أي مــن أعضــاء مجموعتــه أو أي مــورد معتمــد لــه (إن وجــد( يتمتــع بتخفيــض أو مزايــا ماليــة مــن الغيــر المرتبــط بصاحــب 
االمتيــاز ومــدى مشــاركته بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع صاحــب االمتيــاز.

بيــان مفصــل بــأي إجــراءات أو مطالبــات قضائيــة حاليــة أو معلقــة بشــأن حــق 
الملكيــة الفكريــة قــد تؤثــر بشــكل كبيــر فــي ملكيتــه أو اســتخدامه.

د.ج.

أ.

ب.

ج.

د.

ه.

و.
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16

17

التسويق واإلعالن

انتهاء مدة االتفاقية

وصــف الحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة بالتســويق واإلعــالن عــن أعمــال االمتيــاز، ويشــمل ذلــك مــا إذا كان مانــح االمتيــاز ســيدفع أي نفقــات إعالنيــة 
فــي منطقــة صاحــب االمتيــاز.

ما إذا كان صاحب االمتياز يستحق تعويًضا عند انتهاء مدة االتفاقية، وآلية تحديده.

إذا كان هنــاك حســاب تســويق، أو أي حســاب تشــاركي آخــر، يســيطر عليــه مانــح االمتيــاز أو يديــره بنفســه أو يســيطر عليــه الغيــر أو يديــره لمصلحــة مانــح 
االمتيــاز، ويكــون صاحــب االمتيــاز ملزًمــا بالمســاهمة فيــه، فيجــب بيــان مــا يأتــي:

-1

-1

-2

اإلدارة المحاسبية للحساب، والمسؤول عنها.

نفقات الحساب للسنة المالية األخيرة.

مــا إذا كان يجــب علــى مانــح االمتيــاز صــرف جــزء مــن الحســاب لترويــج 
أعمــال صاحــب االمتيــاز

أنواع النفقات التي يمكن استخدام الحساب ألجلها.
فــي  بــه  المســاهمة  االمتيــاز  يجــب علــى صاحــب  الــذي  المبلــغ  تحديــد 
الحســاب، ومــا إذا كان علــى أصحــاب امتيــاز آخريــن أن يســاهموا بمقــدار 

مختلــف.

ــاز أن تســاهم فــي  ــح االمتي ــع المملوكــة لمان مــا إذا كان علــى منافــذ البي
الحســاب، وفــي حــال مســاهمتها: مــا إذا كانــت المســاهمة بالقــدر ذاتــه 

ــاز. ــه أصحــاب االمتي الــذي يســاهم ب

أ-

ب-

ج-

د-

و-

ز-

ح-

صفــة المســاهمين فــي الحســاب (مثــل: صاحــب االمتيــاز، مانــح االمتيــاز، 
مــورد خارجــي(.

الشخص المسيطر على الحساب والمسؤول عن إدارته.

ه-
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دون إخــالل بأحــكام المــادة )العشــرين( مــن النظــام، تفاصيــل الترتيبــات، إن وجــدت، التــي ســيتم تطبيقهــا علــى المخــزون غيــر المبيــع ومــواد التســويق، 
ــرام االتفاقيــة، ويشــمل ذلــك. والمعــدات، واألصــول األخــرى، التــي ســبق شــراؤها عنــد إب

حق صاحب االمتياز في بيع األعمال عند انتهاء اتفاقية االمتياز.

-2

-3

فــي حــال قيــام مانــح االمتيــاز بشــراء المخــزون، ومواد التســويق، 
والمعــدات، واألصول األخرى.

آلية تحديد األسعار في حال كان على مانح االمتياز شراء المخزون، 
ومواد التسويق، والمعدات، واألصول األخرى.

مالحظة
فــي حــال كان أي جــزء مــن متطلبــات وثيقــة 
مانــح  أو  االمتيــاز  علــى  ينطبــق  ال  اإلفصــاح 
ينطبــق« »ال  عبــارة:  كتابــة  فيتعيــن  االمتيــاز، 

ب-أ-
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انهاء اتفاقية االمتياز التجاري )الفرنشايز(
ال يجــوز لمانــح االمتيــاز إنهــاء اتفاقيــة االمتيــاز قبــل إنهــاء مدتهــا دون موافقــة مكتوبــة مــن صاحــب االمتيــاز، إال إذا كان لإلنهــاء ســبب مشــروع. ويكــون ســبب اإلنهــاء مشــروعًا 

فــي أي مــن الحــا الت اآلتيــة:

1

4

2

5

3

6

إذا أخــل صاحــب االمتيــاز بالتزاماتــه الجوهريــة المقــررة 
ولــم  (الفرنشــايز(،  التجــاري  االمتيــاز  اتفاقيــة  بموجــب 
يعالــج اإلخــالل مــدة ال تزيــد علــى (14( أربعــة عشــر يومــًا 
مــن تاريــخ توجيــه مانــح االمتياز إشــعارًا مكتوبــًا له بذلك.

إذا تكــرر عــدم التــزام صاحــب االمتيــاز بأحــكام اتفاقيــة 
أخــرى  اتفاقيــة  أي  أو  (الفرنشــايز(  التجــاري  االمتيــاز 
مبرمــة مــع مانــح االمتيــاز أو شــخص ضمــن مجموعتــه 
فــي شــأن االمتيــاز علــى الرغــم مــن قيــام مانــح االمتيــاز 

بإخطــاره كتابــة بــأداء التزاماتــه.

الالزمــة  التراخيــص  مــن  أي  االمتيــاز  إذا فقــد صاحــب 
أعمالــه. لممارســة 

إذا كان فــي ممارســة صاحــب االمتيــاز ألعمــال االمتيــاز 
خطــر علــى الصحــة والســالمة العامــة.

إذا تمــت تصفيــة صاحــب االمتيــاز أو حلــه، أو تنــازل عــن 
أعمــال االمتيــاز أو المنفعــة منهــا لدائنيــه، أو تصــرف 

فــي األصــول المتعلقــة بأعمــال االمتيــاز للغيــر.

إذا تــرك صاحــب االمتيــاز أو توقــف طوعــًا عــن ممارســة 
يومــًا  (90( تســعين  تزيــد علــى  لمــدة  أعمــال االمتيــاز 

متتاليــة.
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789

10

إذا ارتكــب صاحــب االمتيــاز مخالفــات جوهريــة ألي مــن 
أحــكام األنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة تؤثــر ســلبًا 

فــي ســمعة أعمــال االمتيــاز.

أي حالة أخري تنص اتفاقية االمتياز التجاري (الفرنشايز( 
على كونها سببًا مشروعًا لإلنهاء.

الغــش  ارتكــب صاحــب االمتيــاز فعــاًل مــن افعــال  إذا 
االمتيــاز. أعمــال  ممارســته  عنــد  التجــاري 

إذا تعــدي صاحــب االمتيــاز علــى حقوق الملكية الفكرية 
ــاز التجــاري  لمانــح االمتيــاز خــالل ســريان اتفاقيــة االمتي

(الفرنشايز(.

المادة الثامنة عشر من نظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(
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التوصيات
ضعــف اإلشــراف والمتابعــة والســيطرة علــى قطــاع االمتيــاز التجــاري (الفرنشــايز( مــن قبــل الجهــات المعنيــة قــد يــؤدي إلــى تحميــل المســتثمر فــي شــراء رخصــة عالمــة تجاريــة بنظــام االمتيــاز التجــاري 
(الفرنشــايز( خســائر لمبالــغ طائلــة، لعــدم تحقيــق العالمــات التجاريــة لمتطلبــات واشــتراطات منــح العالمــة التجاريــة بنظــام االمتيــاز التجــاري (الفرنشــايز( والئحتــه التنفيذيــة، ولتفــادي هــذه الخســائر 

والتأكــد مــن تطبيــق العالمــة التجاريــة لنظــام االمتيــاز التجــاري (الفرنشــايز( أحــرص علــي اتبــاع اآلتــي:
استالم سلسلة إجراءات المنح من قبل “مانح االمتياز” والتي تضم:  -1

         -  ملف العالمة التجارية بنظام االمتياز التجاري (الفرنشايز( معلومات وبيانات وأرقام عن العالمة التجارية.
        -  األسئلة الشائعة (كافة المعلومات التي يرغب المستثمر معرفتها قبل توقيع االتفاقية.

        -  دليل االمتياز (الخطوات التي يمر بها المستثمر قبل توقيع اتفاقية االمتياز التجاري وبعدها(.
        -  طلب امتياز تجاري.

         -  معلومات وبيانات مقدم الطلب.
وثيقة اإلفصاح كما نص عليه نظام االمتياز التجاري (الفرنشايز( والالئحة التنفيذية قبل توقيع اتفاقية االمتياز التجاري (الفرنشايز(بــــــ (14(  يومًا.  -2

مراجعة اتفاقية االمتياز التجاري (الفرنشايز( من قبل استشاري امتياز تجاري (ممارس(.  -3
التنويه إلى “مانح االمتياز” بقيد اتفاقية امتياز ووثيقة اإلفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خالل (تسعين( يوًما من تاريخ توقيع االتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من االتفاقية   -4

       ووثيقة اإلفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة واستالم شهادة قيد.

مطالبة مانح االمتياز باستخراج شهادة حق استخدام العالمة التجارية من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمنفذ البيع في نطاقك أو منطقتك الجغرافية .  -5
التأكد من استالم أدلة التشغيل والتي في الغالب تشمل على اآلتي:  -6

      -  إجراءات ما قبل االفتتاح.
      -  اعدد المنتجات / الخدمات.

      -  هوية العالمة التجارية 
      -  إدارة منفذ البيع.

      -  التسويق.
      -  التدريب.

       -  الموارد البشرية.
       -  الجودة.

       -  نقل المنتجات.
      -  المالية.

وقد تختلف أنواع ادلة التشغيل التي تمتلكها العالمة التجارية باختالف نوع النشاط.
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جودة المنتاجات احـــترافيـــة التطـــبيــقعـــالمـــة تـــجاريــــة
او الـــخـــدمـــــــات

التدريب والدعم

تطوير المنتاجات كــــــفـــائـــة العـــمــــــلخــــبـــرة في النـــــشـــــاط
او الـــخـــدمـــــــــات

اإلشراف والمتابعة 
والـــــــــــتســــــــويـــــــــق
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الخاتمة

هــذا الدليــل الشــامل الــذي جمعــُت لكــم فيــه، أهــم متطلبــات شــراء  رخصــة 
عالمــة تجاريــة وفــق نظــام االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( والئحتــه التنفيذيــة؛ 
وذلــك للحمايــة الفنيــة والقانونيــة لـــ “صاحــب االمتيــاز”، لمواكبــة التطــور 
االقتصــادي والتفــرد بمنتجاتكــم وأعمالكــم وخدماتكــم فــي نطاقكــم أو 
منطقتكــم الجغرافيــة. أرجــو أن تكــون هــذه المعلومــات ذات نفــع لكــم 
ــة  ــى اتخــاذ قرارتكــم االســتثمارية الصائب وألعمالكــم، بحيــث تســاعدكم  عل
بمشــيئة اللــه، مــع توفيــر الحمايــة الالزمــة قبــل  توقيــع اتفاقيــة االمتيــاز 
التجــاري )الفرنشــايز(، مــع تحديــد مهــام وواجبــات ومســؤوليات واشــتراطات 
ومتطلبــات مانــح االمتيــاز وصاحــب االمتيــاز الســتدامة العالمــة التجاريــة 
التكــرم  نأمــل  واالستشــارة  لالستفســار  و  المســتثمرين  مــع  والعالقــة 

ــم أفضــل الخدمــات لكــم. ــا لتقدي بالتواصــل معن
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+966 )0( 505490765info@franchise-business.com

االجـتمـــــــــاع الحضورياالجـتمـــــــــاع االفتراضــــــــــي

للــرد علــى كافــة استفســاراتكم وأســئلتكم حــول برنامــج إعــداد وتأهيــل مديــر االمتيــاز التجــاري )الفرنشــايز( يرجــى التواصــل معنــا 
واختيــار أحــد وســائل التواصــل المناســبة:

طلب استشــارة

تواصل معنا
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