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نظام االمتياز التجاري

الفصل األول
المادة األولى

أحكام عامة

يق�صد بالعبارات وامل�صطلحات الآتية �-أينما وردت يف هذا النظام -املعاين
املبينة �أمام كل منها ,ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك:
 -1النظام :نظام االمتياز التجاري.
 -2الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
 -3الوزارة :وزارة التجارة واال�ستثمار.
 -4الوزير :وزير التجارة واال�ستثمار.
 -5االمتياز :قيام �شخ�ص ي�سمى مانح االمتياز مبنح احلق ل�شخ�ص �آخر ي�سمى
�صاحب االمتياز يف ممار�سة الأعمال -حمل االمتياز -حل�سابه اخلا�ص ربطاً بالعالمة
التجارية �أو اال�سم التجاري اململوك ملانح االمتياز �أو املرخ�ص له با�ستخدامه ،مبا
يف ذلك تقدمي اخلربات التقنية واملعرفة الفنية ل�صاحب االمتياز ،وحتديد طريقة
ت�شغيله لأعمال االمتياز ،وذلك نظري مقابل مايل �أو غري مايل ال يدخل �ضمنه
املبالغ التي يدفعها �صاحب االمتياز ملانح االمتياز مقابل ال�سلع �أو اخلدمات.
 -6مانح االمتياز� :شخ�ص ذو �صفة طبيعية �أو اعتبارية َي َنح االمتياز مبوجب
اتفاقية االمتياز ،وي�شمل ذلك �صاحب االمتياز الرئي�س فيما يتعلق بعالقته
ب�صاحب االمتياز الفرعي.
� -7صاحب االمتياز� :شخ�ص ذو �صفة طبيعية �أو اعتبارية ُينح االمتياز
مبوجب اتفاقية االمتياز ،وي�شمل ذلك �صاحب االمتياز الفرعي فيما يتعلق
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بعالقته ب�صاحب االمتياز الرئي�س.
 -8اتفاقية االمتياز :اتفاقية بني مانح االمتياز و�صاحب االمتياز ,مينح مبوجبها االمتياز.
 -9منوذج عمل االمتياز :طريقة �إدارة �أعمال االمتياز التي يحددها مانح
االمتياز ،مبا يف ذلك طريقة عر�ض العالمة التجارية املرتبطة بتلك الأعمال،
والتي يتعني على �صاحب االمتياز التقيد بها.
 -10ال�سيطرة :القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارات �شخ�ص �آخر،
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من خالل �أي من احلاالت الآتية:
�أ -متلك ن�سبة تزيد على ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة �أو املن�ش�أة.
ب -متلك ن�سبة تزيد على ن�صف حقوق الت�صويت يف جمعيات امل�ساهمني
�أو ال�شركاء ،بح�سب الأحوال.
ج -احلق يف تعيني �أو انتخاب غالبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو جمل�س
املديرين -بح�سب الأحوال� -أو �أع�ضاء اجلهاز التنفيذي لل�شركة �أو املن�ش�أة
�أو احلق يف �إدارتها.
 -11جمموعة :كل �شخ�ص ي�سيطر عليه مانح االمتياز� ،أو ي�سيطر هو على مانح
االمتياز� ،أو ي�سيطر عليهما معاً �شخ�ص ثالث� ،سيطرة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
 -12وثيقة الإف�صاح :وثيقة تت�ضمن الإف�صاح عن �أبرز احلقوق والواجبات
واملخاطر اجلوهرية املتعلقة بفر�ص االمتياز.
المادة الثانية

يهدف النظام �إىل حتقيق ما ي�أتي:
 -1ت�شجيع �أن�شطة االمتياز التجاري يف اململكة ,من خالل و�ضع �إطار
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نظامي ينظم العالقة بني �صاحب االمتياز ومانح االمتياز مع تر�سيخ مبد�أ حرية
التعاقد ،وو�ضع �أ�س�س لهذه العالقة تقوم على مبد�أ ال�شفافية.
 -2توفري احلماية الالزمة ل�صاحب االمتياز ومانح االمتياز ,وبخا�صة عند
انتهاء اتفاقية االمتياز.
� -3ضمان الإف�صاح عن احلقوق والواجبات واملخاطر املتعلقة بفر�ص
االمتياز؛ مل�ساعدة �صاحب االمتياز املحتمل على اتخاذ قرارات ا�ستثمارية �صائبة.
 -4رفع م�ستوى جودة ال�سلع واخلدمات املعرو�ضة يف اململكة ،و�ضمان
ا�ستمرارها.
الفصل الثاني

المادة الثالثة

نطاق تطبيق النظام

ي�سري النظام على �أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل اململكة.
المادة الرابعة:

لأغرا�ض تطبيق النظام ،ال تعد اتفاقية امتياز �أي من االتفاقيات �أو الرتتيبات الآتية:
 -1االمتيازات التي ُتنح �أو ت َ�صدُ ر مبوجب مرا�سيم ملكية.
 -2االتفاقيات �أو العقود اخلا�ضعة لنظام الوكاالت التجارية يف اململكة.
 -3االتفاقيات �أو العقود املق�صورة على �شراء وبيع �سلع� ،أو على تقدمي
خدمات حتمل عالمة جتارية معينة� ،أو على ا�ستخدام عالمة جتارية �أو �أي حقوق
ملكية فكرية �أخرى بالن�سبة �إىل �أي �سلعة �أو خدمة.
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 -4الرتتيبات التي يكون مبوجبها �صاحب االمتياز مملوكاً بالكامل ملانح
االمتياز ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
� -5أي اتفاقيات �أو ترتيبات �أخرى حتددها الالئحة.
الفصل الثالث

المادة الخامسة

شروط منح االمتياز

 -1ال يجوز عر�ض فر�صة االمتياز �أو منح االمتياز �إال بعد ممار�سة �أعمال
االمتياز وفقاً لنموذج عمل االمتياز مدة ال تقل عن �سنة واح��دة من قبل
�شخ�صني �أو يف منفذي بيع خمتلفني على الأقل ،ويجوز �أن يكون �أحد هذين
ال�شخ�صني مانح االمتياز �أو �أي �شخ�ص �ضمن جمموعته.
� -2إذا كان مانح االمتياز ال ميار�س �أعمال االمتياز يف اململكة بنف�سه ،فال يجوز
ل�صاحب االمتياز -الذي ميلك حق منح امتياز فرعي -عر�ض فر�صة االمتياز �أو
منح االمتياز �إال بعد ممار�سته �-أو غريه من �أ�صحاب االمتياز -لأعمال االمتياز
يف اململكة مدة ال تقل عن �سنة واحدة ،وللوزير تعديل املدد املن�صو�ص عليها
يف هذه املادة.
الفصل الرابع

المادة السادسة

القيد واإلفصاح

تق َّيد اتفاقية االمتياز ووثيقة الإف�صاح ل��دى ال ��وزارة ،وحت��دد الالئحة
الإجراءات املنظمة للقيد والوثائق واملعلومات الواجب تقدميها.
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المادة السابعة

 -1على مانح االمتياز تزويد �صاحب االمتياز بن�سخة من وثيقة الإف�صاح وفقاً
ملا حتدده الالئحة قبل (�أربعة ع�شر) يوماً على الأقل من �إبرام اتفاقية االمتياز �أو
من تاريخ دفع �صاحب االمتياز �أي مقابل يف �ش�أن االمتياز� ،أيهما �أ�سبق.
 -2يجب �أن يراعى يف وثيقة الإف�صاح ما ي�أتي:
�أ� -أن حترر باللغة العربية ،و�إذا كانت حمررة بغري اللغة العربية فتجب
ترجمتها �إىل اللغة العربية ترجمة معتمدة.
ب� -أن تكون وا�ضحة ودقيقة.
 -3يف حال تقدمي مانح االمتياز �إىل �صاحب االمتياز -الذي ينوي التعاقد
معه -معلومات تتعلق بالأداء املايل ال�سابق �أو املتوقع لأعمال االمتياز اململوكة
له �أو لأي �شخ�ص �ضمن جمموعته؛ فعليه ت�ضمني هذه املعلومات يف وثيقة
الإف�صاح ومراعاة ا�ستيفائها للأحكام وال�شروط التي حتددها الالئحة.
الفصل الخامس

التزامات صاحب االمتياز ومانح االمتياز

المادة الثامنة

يلتزم مانح االمتياز -ما مل يتفق كتابة مع �صاحب االمتياز على غري ذلك -مبا ي�أتي:
 -1حتديد احلقوق املمنوحة ل�صاحب االمتياز يف �ش�أن االمتياز.
 -2حتديد منوذج عمل االمتياز ب�شكل تف�صيلي ,مبا يف ذلك بيان املعايري
و�إ�صدار التعليمات التي يتعني على �صاحب االمتياز التقيد بها عند ممار�سة �أعمال
االمتياز ،مبا ميكنه من ت�شغيل تلك الأعمال ،وكذلك تزويده بكتيبات الت�شغيل.
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 -3تدريب موظفي �صاحب االمتياز.
 -4تقدمي اخلربات التقنية والت�سويقية وغريها من اخلربات التي تتطلبها
طبيعة االمتياز املمنوح.
 -5تزويد �صاحب االمتياز �-سواء ب�شكل مبا�شر �أو عرب طرف �آخر -بال�سلع
�أو اخلدمات اخلا�صة باالمتياز ،وذلك طوال مدة �سريان اتفاقية االمتياز ،ما عدا
ال�سلع واخلدمات التي يرتك ل�صاحب االمتياز �شرا�ؤها من الغري.
 -6املحافظة على �سرية املعلومات والبيانات املحا�سبية واملالية املتعلقة
ب�أعمال �صاحب االمتياز.
 -7اال�ستجابة لطلب �صاحب االمتياز تزويده بتفا�صيل املقابل املايل املرتتب
عليه �أو املدفوع منه يف �ش�أن ممار�سة �أعمال االمتياز.
 -8عدم �إقامة �أي من�ش�أة متار�س ن�شاطاً مماث ًال لن�شاط �صاحب االمتياز يف
املنطقة اجلغرافية املحددة يف اتفاقية االمتياز� ،أو منح احلق للغري يف ذلك،
خالل مدة �سريان االتفاقية.
المادة التاسعة

يلتزم �صاحب االمتياز -ما مل يتفق كتابة مع مانح االمتياز على غري ذلك -مبا ي�أتي:
 -1احل�صول على موافقة مانح االمتياز عند �أي تغيري يف ال�سلع �أو اخلدمات
�أو طريقة ممار�سة �أعمال االمتياز.
� -2أن يقدم �إىل مانح االمتياز البيانات املتعلقة ب�أعمال االمتياز التي متكنه
من تطوير منوذج عمل االمتياز ،مبا فيها البيانات املالية واملحا�سبية املتعلقة
بتلك الأعمال.
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 -3متكني مانح االمتياز �أو ممثليه من تفقد املرافق امل�ستخدمة يف ممار�سة �أعمال
االمتياز ،على �أال يرتتب على ذلك تعطيل �أعمال �صاحب االمتياز �أو �إحلاق ال�ضرر به.
 -4احل�صول على موافقة مانح االمتياز عند تغيري مكان ممار�سة �أعمال االمتياز.
المادة العاشرة

على مانح االمتياز و�صاحب االمتياز الوفاء بالتزاماتهما املن�صو�ص عليها يف
اتفاقية االمتياز بح�سن نية.
الفصل السادس
المادة الحادية عشرة

اتفاقية االمتياز

 -1يجب �أن تكون اتفاقية االمتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها ،و�إذا
كانت حمررة بغري اللغة العربية فتجب ترجمتها �إىل اللغة العربية ترجمة معتمدة.
 -2يجب �أن تت�ضمن اتفاقية االمتياز -بالإ�ضافة �إىل ما يُتفق عليه بني طرفيها-
ما ي�أتي:
�أ� -أعمال االمتياز وو�صفها ،ومدة اتفاقية االمتياز وطريقة تعديلها ونطاقها
اجلغرايف.
ب� -أي مقابل يتعني على �صاحب االمتياز دفعه �إىل مانح االمتياز ،مبا يف
ذلك املقابل املايل لالمتياز ،واملقابل املايل لتدريب موظفي �صاحب االمتياز (�إن
وجد) ,والدعم الفني ،و�آلية احت�ساب �أي مبلغ يدفع كمقابل لل�سلع �أو اخلدمات
املقدمة ل�صاحب االمتياز من مانح االمتياز �أو �أي �شخ�ص �ضمن جمموعته.
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ج -التزامات الطرفني يف �ش�أن تدريب مانح االمتياز ملوظفي �صاحب االمتياز.
د -التزام مانح االمتياز بتقدمي اخلربات التقنية والت�سويقية وغري ذلك من
خربات تتطلبها طبيعة االمتياز املمنوح.
هـ -التزام �صاحب االمتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة الت�سويق والعر�ض
واملحافظة على هوية االمتياز.
و� -أي التزام على مانح االمتياز يتعلق بتوريد �أي �سلعة �أو خدمة �إىل
�صاحب االمتياز ،والتزام �صاحب االمتياز يف �ش�أن ح�صوله على تلك ال�سلعة
�أو اخلدمة من مانح االمتياز مبا�شرة �أو بوا�سطة طرف �آخر بناء على تعليمات
مانح االمتياز.
ز -حقوق �صاحب االمتياز يف ا�ستخدام �أي عالمة جتارية و�أي حقوق
ملكية فكرية �أخرى تتعلق ب�أعمال االمتياز والتزامات كال الطرفني يف حال
الإخالل بحقوق امللكية الفكرية والتعوي�ضات املرتتبة على ذلك.
ح� -آلية ت�سوية �أي نزاع يتعلق باتفاقية االمتياز.
ط -مدى �أحقية �صاحب االمتياز يف منح امتياز فرعي للغري ,و�أحكام ذلك.
ي -الآثار املرتتبة على �أي تغيري يف ملكية �صاحب االمتياز �أو مانح االمتياز
�أو ال�شخ�ص امل�سيطر على �أي منهما.
ك� -أي بند �آخر حتدده الالئحة.
المادة الثانية عشرة

حتدد الالئحة الأحكام املت�صلة ب�أن�شطة الدعاية والت�سويق املتعلقة باالمتياز.
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الفصل السابع

التنازل عن اتفاقية االمتياز

المادة الثالثة عشرة

ما مل تن�ص اتفاقية االمتياز على غري ذلك ،يجب ,قبل تغيري ال�شخ�ص الذي
ي�سيطر على �صاحب االمتياز �أو التنازل عن اتفاقية و�أعمال االمتياز �إىل الغري،
�أن يح�صل �صاحب االمتياز على موافقة مانح االمتياز ,وال يجوز ملانح االمتياز
االعرتا�ض على تغري ال�شخ�ص الذي ي�سيطر على �صاحب االمتياز �أو االعرتا�ض
على تنازل �صاحب االمتياز عن اتفاقية االمتياز و�أعمال االمتياز �إىل الغري �أو �أن
ي�سحب موافقته بعد منحها؛ �إال يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان من غري املرجح امتالك املتنازل له موارد مالية كافية متكنه من
تنفيذ االلتزامات املرتتبة على �صاحب االمتياز مبوجب اتفاقية االمتياز.
� -2إذا كان املتنازل له غري قادر على ا�ستيفاء متطلبات مانح االمتياز املعقولة
يف �ش�أن التنازل عن اتفاقية و�أعمال االمتياز.
ٍ
م�ستوف للمعايري املعتمدة من مانح االمتياز
� -3إذا كان املتنازَل له غري
الختيار �أ�صحاب االمتيازات.
� -4إذا مل يوافق املتنازَل له -كتابة -على حتمل التزامات �صاحب االمتياز
مبوجب اتفاقية االمتياز من تاريخ التنازل عنها.
� -5إذا مل ي�سدد �صاحب االمتياز �أي مقابل م�ستحق عليه ملانح االمتياز.
� -6أي حالة �أخرى حتددها الالئحة.
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المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة �أحكام املادة (الثالثة ع�شرة) من النظام ,يعد مانح االمتياز موافقاً
حكماً على تنازل �صاحب االمتياز عن اتفاقية االمتياز و�أعمال االمتياز �إىل الغري
�أو تغري ال�شخ�ص امل�سيطر عليه؛ �إذا مل يرد -كتابة -على الطلب املكتوب املقدم
�إليه يف هذا ال�ش�أن من �صاحب االمتياز ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
الفصل الثامن

تجديد اتفاقية االمتياز أو تمديدها

المادة الخامسة عشرة

ما مل تن�ص اتفاقية االمتياز على غري ذلك ،على �صاحب االمتياز يف حال رغبته
يف جتديد اتفاقية االمتياز �أو متديدها توجيه �إ�شعار مكتوب بذلك �إىل مانح االمتياز
خالل مدة ال تقل عن (مائة وثمانني) يوماً قبل تاريخ انتهائها ،وجتدد االتفاقية �أو
متدد ملدة مماثلة ملدتها املتفق عليها وب�شروط مماثلة؛ �إال يف احلاالت الآتية:
 -1اتفاق مانح االمتياز و�صاحب االمتياز على �شروط جديدة.
 -2حتقق �إحدى احلاالت املن�صو�ص عليها يف املادة (الثامنة ع�شرة) من النظام.
 -3عدم دفع �صاحب االمتياز املقابل امل�ستحق مبوجب اتفاقية االمتياز.
 -4موافقة مانح االمتياز ل�صاحب االمتياز على التنازل عن اتفاقية االمتياز
ٍ
م�ستوف للمعايري
و�أعمال االمتياز قبل انتهاء اتفاقية االمتياز �إىل �شخ�ص
املعتمدة ملنح االمتياز.
� -5إذا مل يعد مانح االمتياز راغباً يف ممار�سة �أعمال االمتياز �أو يف منح
امتياز يف �ش�أنها يف اململكة.
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 -6عدم �إبرام �صاحب االمتياز اتفاق التجديد �أو التمديد وفقاً للمتطلبات
املعقولة ملانح االمتياز قبل (�ستني) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية االمتياز.
الفصل التاسع

إنهاء اتفاقية االمتياز أو انقضاؤها

المادة السادسة عشرة

 -1ما مل تن�ص اتفاقية االمتياز على غري ذلك� ،إذا كان �صاحب االمتياز �شخ�صاً
ذا �صفة طبيعية ،فتنق�ضي اتفاقية االمتياز بافتتاح �أي من �إجراءات الت�صفية له
مبوجب نظام الإفال�س �أو بوفاته �أو بفقده الأهلية �أو بن�شوء مانع �صحي يحول
دون قدرته على ممار�سة �أعمال االمتياز .ويجوز �أن تت�ضمن االتفاقية حكماً
يق�ضي بانتقالها يف حاالت الوفاة �أو فقدان الأهلية �أو ن�شوء املانع ال�صحي �إىل
واحد �-أو �أكرث -من ورثة �صاحب االمتياز �أو �إىل �شخ�ص �آخر.
 -2ما مل تن�ص اتفاقية االمتياز على غري ذلك� ،إذا كان �صاحب االمتياز
�شخ�صاً ذا �صفة اعتبارية ،فتنق�ضي اتفاقية االمتياز ب�صدور قرار بت�صفيته اختيار ًّيا
�أو بافتتاح �أي من �إجراءات الت�صفية له مبوجب نظام الإفال�س �أو بانق�ضائه .وال
يرتب حتوله �أو اندماجه يف �شخ�ص ذي �صفة اعتبارية �آخر ،انق�ضاء االتفاقية.
المادة السابعة عشرة

يف حال وقوع �إخالل جوهري من مانح االمتياز بالتزامات الإف�صاح �أو
القيد املحددة يف النظام والالئحة ،يحق ل�صاحب االمتياز قبل انق�ضاء �سنة من
تاريخ علمه بالإخالل �أو قبل انق�ضاء ثالث �سنوات من تاريخ وقوع الإخالل،
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�أيهما �أ�سبق؛ �إنهاء اتفاقية االمتياز -ب�إ�شعار مكتوب �إىل مانح االمتياز -دون
تعوي�ض مانح االمتياز عن ذلك.
المادة الثامنة عشرة

ال يجوز ملانح االمتياز �إنهاء اتفاقية االمتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة
مكتوبة من �صاحب االمتياز؛ �إال �إذا كان للإنهاء �سبب م�شروع .ويكون �سبب
الإنهاء م�شروعاً يف �أي من احلاالت الآتية:
� -1إذا �أخل �صاحب االمتياز بالتزاماته اجلوهرية املقررة مبوجب اتفاقية
االمتياز ,ومل يعالج الإخالل خالل مدة ال تزيد على (�أربعة ع�شر) يوماً من
تاريخ توجيه مانح االمتياز �إ�شعا ًرا مكتوباً له بذلك.
� -2إذا متت ت�صفية �صاحب االمتياز �أو ح ّله� ,أو تنازل عن �أعمال االمتياز �أو
املنفعة منها �إىل دائنيه� ,أو ت�صرف يف الأ�صول املتعلقة ب�أعمال االمتياز للغري.
� -3إذا ترك �صاحب االمتياز �أو توقف طوعاً عن ممار�سة �أعمال االمتياز ملدة
تزيد على (ت�سعني) يوماً متتالية.
� -4إذا تكرر عدم التزام �صاحب االمتياز ب�أحكام اتفاقية االمتياز �أو �أي اتفاقية
�أخرى مربمة مع مانح االمتياز �أو �شخ�ص �ضمن جمموعته يف �ش�أن االمتياز على
الرغم من قيام مانح االمتياز ب�إ�شعاره كتابة ب�أداء التزاماته.
� -5إذا كان يف ممار�سة �صاحب االمتياز لأعمال االمتياز خطر على ال�صحة
وال�سالمة العامة.
� -6إذا فقد �صاحب االمتياز �أ ًّيا من الرتاخي�ص الالزمة ملمار�سة �أعماله.
� -7إذا ارتكب �صاحب االمتياز خمالفات جوهرية لأي من �أحكام الأنظمة
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املعمول بها يف اململكة ت�ؤثر �سلباً يف �سمعة �أعمال االمتياز.
� -8إذا ارتكب �صاحب االمتياز فع ًال من �أفعال الغ�ش التجاري عند ممار�سته
�أعمال االمتياز.
� -9إذا تعدى �صاحب االمتياز على حقوق امللكية الفكرية ملانح االمتياز
خالل �سريان اتفاقية االمتياز.
� -10أي حالة �أخرى تن�ص اتفاقية االمتياز على كونها �سبباً م�شروعاً للإنهاء.
الفصل العاشر
المادة التاسعة عشرة

التعويض

�إذا �أخل مانح االمتياز �إخ� ً
لاال جوهر ًّيا بالتزاماته -املتعلقة بالإف�صاح �أو
القيد -املحددة يف النظام والالئحة؛ فل�صاحب االمتياز املطالبة بالتعوي�ض عن
�أي �ضرر يلحق به دون �إنهاء اتفاقية االمتياز.
المادة العشرون

� -1إذا طلب �صاحب االمتياز �إنهاء اتفاقية االمتياز وفقاً للمادة (ال�سابعة
ع�شرة) من النظام� ،أو �أنهى مانح االمتياز االتفاقية باملخالفة لأحكام املادة
(الثامنة ع�شرة) من النظام� ،أو �إذا مل يرغب مانح االمتياز يف جتديد اتفاقية
االمتياز �أو متديدها لأي �سبب غري احلاالت املن�صو�ص عليها يف الفقرات من
(� )2إىل ( )5من املادة (اخلام�سة ع�شرة) من النظام ،يلتزم مانح االمتياز
�سواء بنف�سه �أو عرب �أي �شخ�ص �ضمن جمموعته -مبا ي�أتي:180
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�أ� -إعادة �شراء الأ�صول املادية امل�ستخدمة ح�صراً يف �أعمال االمتياز التي
قام �صاحب االمتياز ب�شرائها منه �أو من غريه بناء على توجيهاته ،وذلك خالل
(�ستني) يوماً من تاريخ طلب �صاحب االمتياز .وتكون �إعادة ال�شراء بثمن ال
يقل عن الثمن الذي دفعه �صاحب االمتياز خم�صوماً منه مقدار ا�ستهالك �أي
معدات �أو جتهيزات من هذه الأ�صول ،ويحت�سب مبلغ اال�ستهالك وفقاً للمعايري
املحا�سبية املتعارف عليها واملمار�سات املحا�سبية ال�سابقة ل�صاحب االمتياز.
ب -فيما عدا حالة عدم رغبة مانح االمتياز يف جتديد اتفاقية االمتياز �أو
متديدها لأي �سبب غري احلاالت املن�صو�ص عليها يف الفقرات من (� )2إىل
( )5من املادة (اخلام�سة ع�شرة) من النظام ,تعوي�ض �صاحب االمتياز عن
�أي خ�سارة تكبدها لت�أ�سي�س �أعمال االمتياز يف اململكة �أو اال�ستحواذ عليها �أو
ت�شغيلها ،و�أي �ضرر �آخر حلق به.
 -2ما مل تن�ص اتفاقية االمتياز على غري ذلك� ،إذا �أنهى �صاحب االمتياز
اتفاقية االمتياز باملخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح االمتياز املطالبة بتعوي�ض عن
�أي �ضرر حلقه ب�سبب ذلك.
المادة الحادية والعشرون

 -1ال ت�سمع دعاوى املطالبة بالتعوي�ض نتيجة لإنهاء مانح االمتياز اتفاقية
االمتياز باملخالفة لأحكام املادة (الثامنة ع�شرة) من النظام بعد انق�ضاء ثالث
�سنوات من تاريخ �إنهاء اتفاقية االمتياز.
 -2ال ت�سمع دع��اوى املطالبة بالتعوي�ض نتيجة لإخ�لال مانح االمتياز �أو
�صاحب االمتياز بالتزاماتهما ال��واردة يف النظام �أو يف اتفاقية االمتياز بعد
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انق�ضاء �سنة من تاريخ علم الطرف غري املخل بالإخالل �أو بعد انق�ضاء ثالث
�سنوات من تاريخ وقوع الإخالل� ،أيهما �أ�سبق.
 -3ال حتول �إقامة �أي دعوى مبوجب �أحكام النظام دون مطالبة مانح االمتياز
�أو �صاحب االمتياز ب�أي حق مرتتب لأي منهما مبوجب �أحكام نظام �آخر.
الفصل الحادي عشر
المادة الثانية والعشرون

أحكام ختامية

يرتتب على التنازل عن اتفاقية االمتياز و�أعمال االمتياز �أو �إنهائها �أو انق�ضائها
�أو عدم جتديدها؛ انق�ضاء اتفاقية ا�ستخدام �أي عالمة جتارية �أو ا�سم جتاري
مرتبط ب�أعمال االمتياز ،وحتدد الالئحة �إجراءات ذلك.
المادة الثالثة والعشرون

يعد باط ًال كل اتفاق يتنازل �أو يتخلى مبوجبه �صاحب االمتياز عن �أي من
حقوقه املن�صو�ص عليها يف النظام� ,إال �إذا كان هذا االتفاق �ضمن ت�سوية نهائية
يتفق عليها مع مانح االمتياز �أو م�صرحاً به وفقاً للنظام.
المادة الرابعة والعشرون

 -1يعاقب من يخالف � َّأي حكم من �أحكام النظام �أو الالئحة بغرامة ال تزيد
على خم�سمائة �ألف ريال.
 -2تن�ش�أ بقرار من الوزير جلنة من ثالثة �أع�ضاء يكون �أحدهم على الأقل
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متخ�ص�صاً يف الأنظمة التجارية؛ للنظر يف خمالفات �أحكام النظام والالئحة
و�إيقاع العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
 -3ت�صدر قواعد عمل اللجنة ،وحتدد مكاف�آت رئي�سها و�أع�ضائها و�أمانتها
بقرار من الوزير.
 -4دون الإخالل ب�أحكام الأنظمة ذات العالقة ،يجوز ملن �صدر يف حقه
قرار العقوبة التظلم منه �أمام ديوان املظامل.
 -5يجوز �أن ي�ض َّمن ق��رار العقوبة الن�ص على ن�شر ملخ�صه على نفقة
املخالف يف واحدة �-أو �أكرث -من ال�صحف املحلية ال�صادرة يف مقر �إقامته
�أو مقره الرئي�س ،ويجوز �أن ي�ضمن القرار كذلك الن�ص على ن�شر ملخ�صه
يف املوقع الإلكرتوين للوزارة �أو �أي و�سيلة �أخرى حتددها الوزارة ،على �أن
يكون الن�شر -يف كل الأحوال -بعد حت�صن القرار مب�ضي املدة املحددة نظاماً
�أو بت�أييده من ديوان املظامل.
 -6ال يخل تطبيق العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة
بحق الرجوع بالتعوي�ض على املت�سبب بال�ضرر نتيجة خمالفة �أحكام النظام.
المادة الخامسة والعشرون

يجوز االتفاق على ت�سوية املنازعات التي تن�ش�أ عن اتفاقية االمتياز �أو تطبيق
النظام بو�سائل بديلة ,كالتحكيم والو�ساطة والتوفيق.
المادة السادسة والعشرون

ي�صدر الوزير الالئحة خالل (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن�شر النظام،
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ويعمل بها من تاريخ العمل به ,على �أن تت�ضمن ما ي�أتي:
 -1تخويل ال��وزارة ب�إ�صدار مناذج اتفاقيات االمتياز ووثائق الإف�صاح،
وحتديد الإجراءات واملتطلبات اخلا�صة ب�أي طلبات �أو وثائق يجب تقدميها �إىل
الوزارة مبوجب النظام.
 -2حتديد املتطلبات اخلا�صة بوثائق الإف�صاح املقدمة من مانحي االمتيازات.
 -3حتديد املقابل املايل الذي يتعني �سداده لقاء �إجراءات القيد والت�سجيل
وتعديلها واخلدمات الأخرى املقدمة ،وفقاً للنظام والالئحة وطرق حت�صيله.
 -4حتديد املعلومات التي يتعني ن�شرها لأ�صحاب االمتياز.
 -5حتديد الإدارة �أو اجلهة املخت�صة بتطبيق �أحكام النظام والالئحة
والقواعد والإجراءات املنظمة لعملها.
المادة السابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد م�ضي (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية ،ويلغي كل ما يتعار�ض معه من �أحكام.
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