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على مانحي االمتیاز الذین یسعون إلى إبرام صفقات جدیدة في المملكة 

أن یكونوا على علم بمتطلبات اإلفصاح والتسجیل التي تشكل جزءاً من 

النظام.

في بدایة عالقة االمتیاز التجاري

للنظام على الشفافیة في عالقة اللوائح التنفیذیةیركز جزء ھام من 

االمتیاز حیث یلتزم مانح االمتیاز باإلفصاح عن بعض المعلومات 

نوعیة اللوائح التنفیذیةإلى صاحب االمتیاز المحتمل. كما وتحدد 

المعلومات الواجب تضمینھا في وثیقة اإلفصاح باإلضافة الى 

بات الترجمة والتسجیل. وإضافة إلى ذلك، یجب على مانحي متطل

االمتیاز أن یكونوا على درایة بالتزامات اإلفصاح المستمرة المتعلقة 

بنفقات األنشطة الدعائیة والتسویقیة. 

ذكرت في الفقرة للوائح التنفیذیةیرجى العلم بأن المسودة السابقة 

أي "اتفاقیات مبرمة أن اتفاق االمتیاز ال یحتوي على2)5رقم (

بشأن تحدید المواقع التي سیتم فیھا عملیة تشغیل االمتیاز أو تحدید 

أصحاب االمتیاز في منطقة جغرافیة معینة، والتي تؤدي إلى إبرام 

اتفاق االمتیاز".

یعنيمماالتنفیذیة،للوائحالنھائیةالنسخةمنالفقرةھذهحذفتملقد

استالمقبلاإلفصاحبالتزاماتاالمتثالاالمتیازمانحيعلىیجبأنھ

كانتسواءاالمتیازاتفاقتسبقاتفاقیاتأيفيالدخولأوأموالأي

.تفاھممذكراتأونوایاخطابات

یجب على مانحي االمتیاز تزوید أصحاب االمتیاز المحتملین بوثیقة 

الطرفین بتوقیع یوماً من تاریخ قیام 14اإلفصاح قبل ما ال یقل عن 

اتفاق االمتیاز أو سداد أي مبالغ مالیة. ویجب أن یكون محتوى وثیقة 

اإلفصاح محدثاً وصحیحاً وكامالً:

في حال وجود أي تغییرات أساسیة أو مادیة كبیرة، محدثا :
یجب على مانح االمتیاز تزوید صاحب االمتیاز بوثیقة 

تلك إفصاح جدیدة (أو ملحق تعدیل یسلط الضوء على 
التغییرات) في أسرع وقت ممكن وقبل قیام الطرفین بتوقیع 

  اتفاق االمتیاز أو سداد أي مبالغ مالیة.
یجب أن تكون وثیقة اإلفصاح واضحة ودقیقة.صحیحا :
یجب أن تغطي وثیقة اإلفصاح جمیع المسائل مكتمال :

.اللوائح التنفیذیةالمنصوص علیھا في مسودة 

اتفاق االمتیاز، یقتضي النظام على تسجیل فور توقیع الطرفین على

كال المستندین لدى وزارة التجارة واالستثمار السعودیة. یجب إیداع 

ً من تاریخ 90اتفاق االمتیاز لتسجیلھ في غضون تسعین ( ) یوما

توقیعھ من قبل الطرفین.

  التزامات اإلفصاح المستمرة أثناء استمرار عالقة االمتیاز 

لتسجیل یبقى نافذاً طیلة مدة اتفاق االمتیاز، إال على الرغم من أن ا

أنھ یتوجب على مانحي االمتیاز تقدیم تحدیثات معینة طیلة فترة 

  االمتیاز. 

مخصصماليعلى سبیل المثال، إذا كان لدى مانح االمتیاز صندوق

للتسویق وكان یتوجب على صاحب االمتیاز سداد جزء منھ أو 

المساھمة فیھ، عندھا یجب على مانح االمتیاز أن یقدم إلى صاحب 

التي تم والمبالغاھا تلقاالمتیاز كشف حساب یوضح المبالغ التي 

لمخصص للتسویق وإظھار كیف تم دفعھا من الصندوق المالي ا

4ویجب على مانح االمتیاز القیام بذلك خالل استخدام تلك األموال. 

  أشھر من تاریخ انتھاء السنة المالیة لمانح االمتیاز.

  

  

للمصادقة على اللوائح التنفیذیة لنظام االمتیاز التجاري (ویشار 00594/1441أصدرت المملكة العربیة السعودیة مؤخراً القرار الوزاري رقم 

الذي دخل حیز 122/1441") والذي ینص على توجیھات وتوضیحات بخصوص نظام االمتیاز التجاري رقم اللوائح التنفیذیةإلیھا الحقاً بعبارة "
.2020التنفیذ في شھر أبریل لسنة 

مع(باالمتیازالخاصةاإلفصاحوثیقةبإصداراالمتیازمانحیقوم: األولىالخطوة

)االمتیازاتفاقمسودة

الخاصةاإلفصاحوثیقةبتحدیثاالمتیازمانحیقوم): اللزومعند(الثانیةالخطوة

سدادأواالمتیازاتفاقتوقیعقبلكبیرةومادیةأساسیةتغییراتوجودحالفيباالمتیاز

.المقدمةالدفعة

إلىالمقدمةالدفعةبسدادالمحتملاالمتیازصاحبیقوم): اللزومعند(الثالثةالخطوة

الخاصةاإلفصاحوثیقةاستالمتاریخمناألقلعلىیوماً 14بعداالمتیازمانح

.باالمتیاز

یوما من14عنیقلالمابعداالمتیازاتفاقبتوقیعالطرفانیقوم: الرابعةالخطوة

.باالمتیازالخاصةاإلفصاحوثیقةاستالمتاریخ

التجارةوزارةلدىباالمتیازالخاصةاإلفصاحوثیقةتسجیل: الخامسةالخطوة

.واالستثمار

یوما 90خالل (واالستثمارالتجارةوزارةلدىاالمتیازاتفاقتسجیل: السادسةالخطوة

.)االمتیازاتفاقتوقیعتاریخمن 
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نھایة عالقة االمتیاز التجاري

عند انتھاء اتفاق االمتیاز أو انقضاء مدتھ، على الطرفین تقدیم طلب 

تسجیل االمتیاز. كما یجب على مانح االمتیاز إلى الوزارة إللغاء 

إبالغ ھیئة الملكیة الفكریة السعودیة عن انتھاء الترخیص الممنوح 

لصاحب االمتیاز الستخدام العالمات التجاریة الخاصة بمانح 

  االمتیاز.

  توضیحات أخرى في اللوائح التنفیذیة

حكام ، ھناك بعض األاللوائح التنفیذیةمن 8بموجب المادة رقم 

والشروط التي یجب تضمینھا في اتفاق االمتیاز. تعد ھذه األحكام 

والشروط إضافة إلى األحكام والشروط المطلوبة أصالً بموجب 

من نظام االمتیاز التجاري، ومن الموصى بھ أن یتأكد 11المادة رقم 

مانحي االمتیاز من أن اتفاقیات االمتیاز التي یقومون بتوقیعھا 

  األحكام والشروط.تحتوي على تلك

مبدأ تنازل صاحب االمتیاز عن اللوائح التنفیذیةوأخیراً، توضح 

اتفاق االمتیاز وتضع التزاماً على مانح االمتیاز بالموافقة على طلب 

یوماً من تاریخ استالم 30صاحب االمتیاز أو رفضھ في غضون 

  الطلب.

  

  

توصیات ومالحظات أخرى

ینبغي على مانحي االمتیاز االطالع على متطلبات اإلفصاح 

، وخصوصاً واللوائح التنفیذیةوالتسجیل في كل من القانون 

بسبب االلتزامات ما قبل التعاقدیة الواجبة على مانح االمتیاز في 

تعامالتھ مع أي صاحب امتیاز محتمل. وبشكل بالغ األھمیة، 

ً من أن تكون أي وثیقة ینبغي على مانحي االمتیاز التأكد د ائما

إفصاح یقومون بتوقیعھا محدثة ودقیقة ومكتملة وتغطي كافة 

. فعدم اللوائح التنفیذیةالبنود المطلوب اإلفصاح عنھا بموجب 

االلتزام بھذه المتطلبات قد یؤدي إلى فرض عقوبات علیھم بما 

  في ذلك:

 یمكن لصاحب االمتیاز إرسال إشعار بفسخ اتفاق االمتیاز
  بل تاریخ انتھائھ؛ق

 یمكن لصاحب االمتیاز طلب التعویض عن أي أضرار قد
تلحق بھ مع إبقاء اتفاق االمتیاز حیز التنفیذ؛

 یمكن لصاحب االمتیاز أن یطالب مانح االمتیاز بإعادة
شراء األصول المستخدمة حصریاً في األعمال والتي قام 

الموردین صاحب االمتیاز بشرائھا منھ أو من أحد 
المعتمدین الذین قام مانح االمتیاز بتفویضھم بذلك.
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