
منوذج موحد 
 امتياز جتاريلعقد 

FRANCHISING 

:  مبدينة/     /                              إنو يف يوم               ادلوافق     
: مت االتفاق بني كل من

 :(أو مركزه الرئيسي)ومقره  -1
: مدينة/        /   سجل جتاري   تارخيو     

 ( مانح االمتيازطرف أول     ):  وجنسيتو:      وديثلو يف ىذا العقد
 :(أو مركزه الرئيسي)ومقره    -2

: مدينة/      /    سجل جتاري                     تارخيو      
. (صاحب االمتيازطرف ثاين ):       وديثلو يف ىذا العقد 

: متهيد
. بناء على رغبة الطرفني يف إجياد عالقة فيما بينهما خلدمة مصاحلهما ادلشرتكة وحتديد حقوق والتزامات كل طرف جتاه اآلخر

. يود تروجيها أو انتاجها وتوزيعها يف بالد أخرىودلا كان لدى الطرف األول منتجات 
  بتجميع ادلنتجات أو تقدمي اخلدمات اخلاصة بالطرف االول بصفتو صاحب امتياز فقد متوبناء على رغبة الطرف الثاين القيام

: االتفاق بني الطرفني على ما يلي
. يعترب التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من ىذا العقد : (1)بند
  صاحب امتياز عن الطرف األول بانتاج وتوزيع ادلنتجات والقيام باخلدماتاتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاين بصفتو:(2)بند

 .ه الشخصيوحلسابه موضوع العقد وذلك باسم
 :ا االمتياز ادلنتجات واخلدمات اخلاصة بالطرف األول وادلبينة فيما يليموضوع ىذ: (3)بند 

 
: هبذا العقد ىيونوعية ادلنتجات أو اخلدمات ادلشمولة 

 
: يتحدد النطاق ادلكاين لسريان ىذا العقد بـ: (4)بند 

 
 (يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً مبنطقة معينة فيها)

قابلة للتجديد دلدد دماثلة ما مل :            مدة سريان ىذا العقد            سنوات تبدأ من                  وتنتهي يف: (5)بند 
. خيطر أحد الطرفني اآلخر كتابة خبطاب مسجل بعدم رغبتو يف التجديد قبل انتهاء ادلدة األصلية أو اجملددة بثالثة أشهر على األقل

يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً ألحكامو ومبا يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تالئم ما يتطلبو حسن النية ويشمل  (6)بند 
. ىذا االلتزام ما يعترب من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري

بأن يضع امسو التجاري وإشاراتو ورموزه وعالماتو التجارية والصناعية كذلك خرباتو ومهاراتو حتت يلتزم الطرف األول  : (7)بند 
كما يسمح لو بتجميع ادلنتجات أو تقدمي اخلدمات بصفة دورية على سبيل االحتكار يف  (صاحب االمتياز)تصرف الطرف الثاين 

 .ادلنطقة حمل العقد وكذل مساعدتو يف كلم ما يعاونو على االنتاج واعداد مواد الدعاية



مطابقتها للمواصفات القياسية ادلعتمدة يف  مواد االنتاج اليت قد حيتاج اليها صاحب االمتياز ويضمن الطرف األول جودة (8)بند 
األول وعلى نفقتو فضاًل عن حق  فيتم ارجاع البضاعة إىل الطرف للمواصفاتواذا ثبت لدى اجلهات ادلعنية وجود خمالفة ادلملكة ، 

. الطرف الثاين يف ادلطالبة بالتعويض ادلناسب عما أصابو من أضرار
 جتميع االنتاج والبيع أو التوزيع ودمارسة العمل جبهازه اخلاص توفري ادلقر الذي يباشر فيويقع على الطرف الثاين عبئ ( : 9)بند 

 .بعناية الرجل احلريص، ولو االستعانة بادلهارات واخلربات الفنية من قبل الطرف األول
. يستحق الطرف الثاين قبل الطرف األول عمولة مقدارىا                 من قيمة األشياء ادلباعة يف منطقة العقد : (10)بند 
: يلتزم الطرف األول باآليت : (11)بند 

. مساعدة الطرف الثاين يف كيفية تنظيم مشروعاتو واألسس اليت تقوم عليها جتارتو ( أ)
 . واخلربات وادلهارات الفنية وتدريب موظفيوالدعايةاالنتاج و امداد الطرف الثاين مبواد  ( ب)
 .متكني الطرف الثاين من استعمال عالمة ادلنتج أو السلعة أو اخلدمات حمل التعاقد (ج)

:  احلق يف ادلطالبة بالتعويض عما أصابو من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري يف احلاالت اآلتيةللطرف الثاين(: 12)بند 
.  يف وقت غري مناسب أو بسب البد للوكيل فيوالطرف األول االمتيازإذا سحب  - أ

 بعد هناية مدتو األصلية ـ بالرغم من كل اتفاق خمالف ـ إذا أثبت الوكيل أن نشاطو قد امتيازإذا رفض جتديد مدة عقد  - ب
 ما مل يثبت الطرف األول أن عدم التجديد يعود يف زيادة عمالئوانتاج وتوزيع الطرف األول أو أدى إىل ذماح ظاىر يف 

 .ألسباب قوية تربر ذلك 
.  بأحد االلتزامات ادلنصوص عليها يف نظام الوكاالت التجارية أو يف ىذا العقد الطرف األولإذا أخل - ج

. للطرف األول احلق يف ادلطالبة بالتعويض عما اصابو من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري  : (13)بند 
تتم تسوية ادلنازعات اليت تنشأ عن تنفيذ ىذا العقد واليت يتعذر حلها ودياً بني الطرفني عن طريق التحكيم أمام جهة  : (14)بند 

. حتكيم حملية أو خارجية يتم االتفاق عليها
(. 1)تسري على ىذا العقد أحكام األنظمة ادلعمول هبا يف ادلملكة العربية السعودية  : (15)بند 
حرر ىذا العقد من ثالث نسخة احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل مبوجبها ويتوىل الطرف الثاين تقدمي النسخة  : (16)بند 

. الثالثة لوزارة التجارة المتام إجراءات القيد يف سجل الوكاالت التجارية 

( صاحب االمتياز )الثاينالطرف     (مانح االمتياز )االول   الطرف 

: االسم

 :التوقيع

 حيذف ىذا البند اذا كان مانح االمتياز مشروعاً وطنيا(  1  )

 


