نموذج موحد
لعقد إمتياز تجاري
FRANCHISING
إنه في يوم XXXXXXX

الموافق **/** /

**** بمدينةXXXXXXX :

تم اإلتفاق بين كل من:
 ،....................................................................................... -1ومقرررررررررررررررررررررررررررررررررر

و

م كز ال ئيسي)...............................................:
سرررررررررررررر.ل ت.ررررررررررررررا ،)....................................... ..تا.ي رررررررررررررره

/

/

مدينررررررررررررررة:

 .............................................................................. ..........ويمثلرررررررررره فرررررررررري رررررررررر ا
العقد،..............................................................:وجنسررررررررررررررررررررررررررري.ه..........................:
( ،.طرف أول مانح اإلمتياز)
 ،..........................................................................................ومقررررررررررررررررررررررررررررررررررر

-2

و م كز ال ئيسي).................................................................:
سررررررررررررررررررررررررررررر.ل ت.رررررررررررررررررررررررررررررا ،)....................................... / ..تا.ي ررررررررررررررررررررررررررررره

/

/

،

مدينرررررررررررة ....................................................................................:ويمثلررررررررررره فررررررررررري
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا
العقرررررررررررررررررررررررررررررد....................................................................................................:
( ،طرف ثاني صاحب اإلمتياز).
تمهيد:
بناء غلى .غبة الط فين في إي.اد عالقة فيما بينهما ل دمة مصالحهما المش .كة و تحديد حقوق و ال.زامات
كل ط ف ت.ا اآلخ .
و لما كان لدى الط ف األول من..ات يود ت وي.ها و إن.اجها و توزيعها في بالد خ ى .وبناء على .غبة الط ف
الثاني القيام ب..ميع المن..ات و تقديم ال دمات ال اصة بالط ف األول بصف.ه صاحب ام.ياز فقد تم
اإلتفاق بين الط فين على مايلي:
بند(:)1
يع.ب ال.مهيد السابق جزء ال ي..ز من

ا العقد .

بند(:)2
اتفق الط فان على ن يقوم الط ف الثاني بصف.ه صاحب إم.ياز عن الط ف األول بان.اج و توزيع المن..ات
والقيام بال دمات موضوع العقد وذلك بإسمه و لحسابه الش صي.
بند(:)3
ا االم.ياز المن..ات و ال دمات ال اصة بالط ف األول و المبينة فيما يلي:

موضوع

.................................................................................................................... -1
....................................................................................
.................................................................................................................... -2
....................................................................................
.................................................................................................................... -3
....................................................................................
و نوعية المن..ات و ال دمات المشمولة به ا العقد ي:
بند(:)4
ي.حدد النطاق المكاني لس يان

ا العقد بر:

ً
ً
خاصا بمنطقة معينة فيها)
عاما للمملكة الع بية السعودية و
يوضح ما إذا كان
بند(:)5
مدة س يان

ا العقد  XXXXXXXXXXXXسنوات تبد من

/

/

وتن.هي في :

/

/

،

قابلة لل..ديد لمدد مماثلة مالم ي ط حد الط فين اآلخ ك.ابة ب طاب مس.ل بعدم .غب.ه في ال..ديد قبل
إن.هاء المدة األصلية و الم.ددة بثالثة شه على األقل.
بند(:)6
ً
طبقا ألحكامه و بما ي.فق و قواعد الع ف ال..ا ..و بط يقة تالئم ما ي.طلبه
يقوم الط فان ب.نفي العقد
حسن النية و يشمل

ا اإلل.زام ما يع.ب من مس.لزمات العقد طبقا لل.عامل ال..ا...

بند(:)7
يل.زم الط ف األول بأن يضع إسمه ال..ا ..إشا.اته و .موز و عالماته ال..ا.ية و الصناعية ك لك خب اته و
مها.اته تحت تص ف الط ف الثاني صاحب اإلم.ياز) كما يسمح له ب..ميع المن..ات و تقديم ال دمات
بصفة دو.ية على سبيل اإلح.كا .في المنطقة محل العقد و ك لك مساعدته في كل ما يعاونه على
اإلن.اج و إعداد مواد الدعاية.

بند (:)8
يضمن الط ف األول جودة مواد اإلن.اج ال.ي قد يح.اج إليها صاحب اإلم.ياز و مطابق.ها للمواصفات
القياسية المع.مدة في المملكة  ،و إذا ثبت لدى ال.هات المعنية وجود م الفة للمواصفات في.م إ.جاع
فضال عن حق الط ف الثاني في المطالبة بال.عويض المناسب
البضاعة إلى الط ف األول وعلى نفق.ه
ً
عما صابه من ض ا..
بند (:)9
يقع على الط ف الثاني عبىء توفي المق ال  .يباش فيه ت.ميع اإلن.اج و البيع و ال.وزيع و مما.سة
العمل ب.هاز ال اص بعناية ال جل الح يص ،و له اإلس.عانه بالمها.ات و ال ب ات الفنية من قبل الط ف
األول.
بند (:)11
يس.حق الط ف الثاني قبل الط ف األول عمولة مقدا .ا )،(.................................................من
قيمة األشياء المباعة في منطقة العقد.
بند(:)11
يل.زم الط ف األول باآلتي :
.

مساعدة الط ف الثاني في كيفية تنظيم مش وعاته واألسس ال.ي تقوم عليها ت.ا.ته.

ب .إمداد الط ف الثاني بمواد اإلن.اج و الدعاية و ال ب ات و المها.ات الفنية و تد.يب موظفيه.
ج .تمكين الط ف الثاني من إس.عمال عالمة المن.ج و السلعة و ال دمات محل ال.عاقد.
بند(:)12
ً
طبقا للعقد و الع ف ال..ا ..في
للط ف الثاني الحق في المطالبة بال.عويض عما صابه من ض ا.
الحاالت اآلتية:
-

إذا سحب الط ف األول اإلم.ياز في وقت غي مناسب و بسبب ال يد للوكيل فيه.

ب -إذا .فض ت.ديد مدة عقد إم.ياز بعد نهاية مدته األصلية  .بال غم من كل إتفاق م الف  .إذا ثبت
الوكيل ن نشاطه قد دى إلى ن.اح ظا

في إن.اج و توزيع الط ف األول و في زيادة عمالئه

مالم يثبت الط ف األول ن عدم ال..ديد يعود ألسباب قوية تب  .ذلك.
ج -إذا خل الط ف األول بأحد اإلل.زامات المنصوص عليها في نظام الوكاالت ال..ا.ية و في
العقد.

ا

بند(:)13
ً
طبقا للعقد و الع ف ال..ا...
للط ف األول الحق في المطالبة بال.عويض عما صابه من ض ا.
بند(: )14
 .منازعة و خالف و م طالبة تنشأ عن
تسوى عن ط يق ال.حكيم ويدي

ا العقد و ت.علق به ،و عن اإلخالل به و إنهائه و بطالنه،

ا الم كز السعود .لل.حكيم ال..ا ..وفق قواعد ال.حكيم لديه.

بند(:)15
تس  .على

ا العقد حكام األنظمة المعمول بها في المملكة الع بية السعودية .)1

بند(:)16
ح.

ا العقد من ثالث نسخ ح.فظ كل ط ف بنس ة منها للعمل بموجبها و ي.ولى الط ف الثاني تقديم

النس ة الثالثة لوزا.ة ال..ا.ة إلتمام إج اءات القيد في س.ل الوكاالت ال..ا.ية .
الطرف الثاني (صاحب اإلمتياز)

الطرف األول (مانح اإلميتاز)
اإلسم:

األسم:

ال.وقيع:

ال.وقيع:

ً
ً
( )1يحذف هذا البند إذا كان مانح اإلمتياز مشروعا وطنياً

