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 Summary: This is a franchise agreement for use with a ملخص: هذه إتفاقية إمتياز لإلستخدام في إمتياز الطعام و الشراب.

food and beverage franchise. 

 FRANCHISE AGREEMENT تفاقية إمتيازا

 This Franchise Agreement made this day of [INSERT , من قبل وبين [إدخال]تم إبرام اتفاقية االمتياز هذه  بتاريخ 

DATE] by and between  

***** ***** 

ن م مزيدا ببصددددددددددددددد ا  يام اآلن  هوو حيث أن مانح االمتياز قام بتطوير نظام 
" [العالمة التجارية إدخال]نظام ا محدد بخدمة ا عالمة ا تجارية "ا هذا  ا تطوير 

بدددددددددددددددد"  , ا ملدددار إ يها[العالمة التجارية إدخال]"وا متعل ة بتأسددديت وتلدددريل   ر  
 ", و [العالمة التجارية إدخال]"

WHEREAS, Franchisor has developed, and is in the process 

of further developing, a System identified by the service 

mark “[INSERT BRAND]” and relating to the establishment 

and operation of [INSERT BRAND] concept, referred to as 

“[INSERT BRAND];” and 

***** ***** 

 DEFINITIONS -1 التعريفات  -1

حيثما يتم استخدام هذه ا كلمات وا مصطلحات  ي االتفاقية, سي ون  ها ا معاني 
 اآلتية:

Whenever used in this Agreement, the following words and 

terms have the following meanings: 

  ”Affiliate“ الشركات التابعة""

 

  ”Agreement“ " االتفاقية"

 

  ”Approved Location“ " الموقع  المعتمد"

 

 Approved Supplier(s)” has the meaning given to such term in“ .3-31" يحمل ا معنى ا منسوب إ يه  ي ا  سم المعتمد )الموردين( المورد"

Section 13.1; 

  ”Competitive Business“  األعمال المنافسة""

 

  ”Confidential Information“ " المعلومات السرية"

 

  ”Cooperative Advertising“  " اإلعالن التعاوني"

 

  ”Designated Manager“ " المدير المكلف"
 

  ”Effective Date“ " تاريخ النفاذ"
 

  ”Electronic Depository Transfer Account“ "حساب نقل اإليداع االلكتروني"
; 

  ”Franchise“ " االمتياز"
 

 ”Franchise Fee“ "رسم االمتياز" 
 

  ”Franchised Business“  أعمال االمتياز""
 

  ”Franchisee“ " مستخدم االمتياز"
 

  ”Franchisor“   مانح االمتياز""
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  ”Franchisor Indemnities“   "تعويضات مانح االمتياز"
 

  ”Grand Opening Advertising“  "إعالن االفتتاح الكبير"
 

ي صددددددددددددددد بده إجمدا ي  دا دة ا عداتددات من مبيعدات ا منتجدات  "إجمالي المبيعات"
وا خدمات ا م دمة من  ا ة ا مصدددددادر ذات ا صدددددلة بأامال االمتياز, سدددددوا  من 
ا لي ات أو ا ن د أو االتتمان وا تبادل ا تجاري أو خال ه بما  ي ذ ك الى سبيل 

 … ا ة ا عاتدات من أي تأمين األامال ا من طعة, وتستثني ا مثال ال ا حصر,

“Gross Sales” means the aggregate of all revenue from the 

sale of products and services from all sources in connection 

with the Franchised Business, whether for    check, cash, 

credit, barter exchange or otherwise including, without 

limitation, all proceeds from any business interruption 

insurance, but excluding…  

 

 ”Gross Sales Reports“  تقارير إجمالي المبيعات""
 

  ”Incapacity“ " العجز"

 

  ”Internet“ " االنترنت"
 

  ”Local Advertising“   "اإلعالن المحلي"
 

  ”Manual“ " الدليل"
 

  ”Marketing Fund“ " تمويل التسويق"
 

 Marketing Fund Contribution“   المساهمة في تمويل التسويق""

 

  ”Marks“ " العالمات"

 

 ازمسدددددتخدم االمتيي صدددددد بها ا منط ة ا جررا ية ا م دمة إ ى  "المنطقة المحمية"
 .5-2بموجب هذه االتفاقية وحسب ا محدد  ي ا  سم 

“Protected Territory” means the geographic area granted to 

Franchisee under this Agreement as defined by Section 2.5; 

  ”Royalty Fee“ " "رسم الملكية

 

  ”System“   "النظام"
 

ي صدددددد بها ا معلومات بأي لددددد ل  انت ل بما  ي ذ ك الى  "األسرررررار التجارية"
سبيل ا مثال ال ا حصر ا بيانات ا فنية وغير ا فنية وا صيغ وا نماذج وا مصنفات 
وا برامج وا وسدددددددددددداتل وا طرو وا ت نيات وا رسددددددددددددومات وا عمليات وا بيانات ا ما ية 

 …وا مخططات ا ما ية ومخططات

“Trade Secrets” means information in any form (including, 

but not limited to, technical or non-technical data, formulas, 

patterns, compilations, programs, devices, methods, 

techniques, drawings, processes, financial data, financial 

plans,…  

 

 
 

 GRANT OF FRANCHISE; APPROVED منح االمتياز, الموقع  المعتمد. 2

LOCATION 

2 

 Grant 2-1 منح االمتياز 2-3

 , واألخير بدورهمسدددددددددددددتخدم االمتيازيمنح مانح االمتياز بموجبه  
يتعهد وي بل بناً  الى ا لددروو واألح ام ا وارد   ي هذه االتفاقية 

لعالمة ا إدخال]" منفذ بيع وترخيص قابل  إل را  ومحدود  تلريل

 باستخدام ا نظام وا عالمات.[التجارية

Franchisor hereby grants to Franchisee, and 

Franchisee undertakes and accepts, upon the 

terms and conditions herein contained, a 

revocable, limited license to operate one (1) 

[INSERT BRAND] outlet using the System and 

Marks. 

 

 Approved Location 2-2 الموقع  المعتمد 2-2
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 ***** *****  

 Approved Location Not Determined 2-3 الموقع  المعتمد غير المحدد 2-3

 ***** *****  

 Sub-franchising/Agents 2-4 وكالء/ بيع االمتياز من الباطن 2-4

منح ا ترخيص من ا باطن السدددتخدام  االمتيازمسدددتخدم ال يجوز   
 …ا نظام أو ا عالمات ألي لخص أو  يان

Franchisee shall not sublicense the use of the 

System or Marks to any person or entity… 

 

 

 Protected Territory 2-5 المنطقة المحمية 2-5

 ***** *****  

 Franchisor’s Rights 2-6 حقوق مانح االمتياز 2-6

, يحتفظ  ل من 5-2باسددتثنا  ما هو منصددوص اليه  ي ا  سددم  
مانح االمتياز وا لددددددر ات ا تابعة  ه ب ل ح وقه وحرية تصددددددر هم 

  يما يتعلق با نظام وا عالمات, بما  ي ذ ك ا حق  ي: 

Except to the extent provided in Section 2.5, 

Franchisor and its Affiliates retain all of its rights 

and discretion with respect to the System and 

Marks, including the right to: 

 

 ***** *****  

 FEES 3 الرسوم 3

 Franchise Fee 3-1 رسم االمتياز 1-3

 مبادر  إ ى ا مستخدم االمتيازبعد إبرام هذه االتفاقية, يتعين الى  
 إدخال]"د ع رسددم ل"رسددم االمتياز"ى إ ى مانح االمتياز مبلغ ب در 

 …[المبلغ

Upon execution of this Agreement, Franchisee 

shall pay a fee (“Franchise Fee”) to Franchisor of 

[INSERT AMOUNT]…   

 

 

 Monthly Royalty Fee 3-2 الشهري  ملكيةرسم ال 3-2

يعتبر ا رسددددم سدددداريًا  ي ا يوم األول من  ل لددددهر طوال سددددريان  
 د ع ا مبادر  إ ى ا مسددددددددددتخدم االمتيازهذه االتفاقية, ويتعين الى 

إ ى مانح االمتياز دون م اصددددددددة أو دين أو خصددددددددم من أي نو  
 إدخال]""ى مسددددددددددددداوية لملكية ان, رسدددددددددددددم لدددددددددددددهري ل"رسدددددددددددددم ا 

 ا لددددهر ا منتهيى من إجما ي ا مبيعات ان %×با ماتة ل[النسبببة
 … ي ا يوم ا سابق

 

On the first day of each month for so long as this 

Agreement shall be in effect, Franchisee shall pay 

to Franchisor without offset, credit or deduction 

of any nature, a monthly fee (“Royalty Fee”) 

equal to [INSERT AMOUNT] percent (X%) of 

Gross Sales for the month ending the previous 

day…   

 

 

 Marketing Fund Contribution 3-3 المساهمة في صندوق  التسويق 1-1

 ***** *****  

 Taxes 3-4 الضرائب 3-4

 ***** *****  

 Electronic Transfer 3-5 النقل اإللكتروني 1-5

 ***** *****  

 Late Fees 3-6 رسوم التأخير 1-6

 ***** *****  

 Application of Payments 3-7 التقدم بطلب الدفعات 1-7

 ***** *****  

 TERM AND RENEWAL 4 المدة والتجديد 4
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 Initial Term 4-1 المدة األولية 4-3

 [إدخال]"تعتبر هذه االتفاقية سارية  ملزمة   مد  أو ية تصل إ ى  
سدددددددددددنوات ااتبارًا من تاريخ ا نفاذ, ما  م يتم إنهاتها سدددددددددددريعًا و  ًا 

 .  36 ل سم 

This Agreement shall be effective and binding for 

an initial term of [INSERT] years from the 

Effective Date, unless sooner terminated 

pursuant to Section 16. 

 

 Successive Terms 4-2 المدد الالحقة 4-2

 ***** *****  

 APPROVED LOCATION 5 الموقع المعتمد 5

 Selection of Site 5-1 اختيار الموقع 5-3

 ي حال ادم تحديد ا موقع ا معتمد ألامال االمتياز  ي تاريخ  
اختيار موقع مبالدددددددددر  من  مسدددددددددتخدم االمتيازا نفاذ, يتعين الى 

أجددل أامددال االمتيدداز, ويتعين اليدده إخطددار مددانح االمتيدداز بهددذا 
خطددددار  االختيدددددار. ويتعين الى مدددددانح االمتيددددداز ت ييم ا موقع وا 

بموا  تدده أو ادددم موا  تدده الى ا موقع  ي  مسدددددددددددددتخدددم االمتيدداز
ى يومًاى من اسددتالم 13غضددون  تر  زمنية مع و ة لااد  ثالثين ل

.  ي حال وا ق مانح مسددددددددتخدم االمتيازوقع من قبل إلددددددددعار ا م
االمتياز الى مثل هذا االختيار, يتم تحديد ا موقع بأنه  موقعًا 

 …معتمداً 

If an Approved Location for the Franchised 

Business has not been determined as of the 

Effective Date, Franchisee shall promptly select 

a site for the Franchised Business and shall notify 

Franchisor of such selection.  Franchisor shall 

evaluate the site and notify Franchisee of its 

approval or disapproval of the site within a 

reasonable time (usually thirty (30) days) of 

receiving notice of the site from Franchisee.  If 

Franchisor approves of such selection, the site 

shall be designated as the Approved Location…   

 

 

 Failure to Select Site 5-2 اإلخفاق في اختيار الموقع 5-2

 ***** *****  

 Lease of Approved Location 5-3 استئجار الموقع المعتمد  5-3

 ***** *****  

 Development of Approved Location 5-4 تطوير الموقع المعتمد 5-4

 ***** *****  

توظيف مهندددددت مختص معتمددددد أو مهندددددت معمدددداري  اددددداد  5-4-3
موا  ددددة مددددانح االمتيدددداز, وا مخططددددات األو يددددة وا مواصدددددددددددددفددددات 
 تحسددددددددددددينات ا موقع ا معتمد ا مأخوذ ان ا مخططات ا معد  من 

 مانح االمتياز.قبل 

employ a competent licensed architect or 

engineer to prepare, for Franchisor’s approval, 

preliminary plans and specifications for 

improvement of the Approved Location adapted 

from the plans furnished by Franchisor 

5-4-1 

 ***** *****  

 Failure to Develop Approved Location 5-5 اإلخفاق في تطوير الموقع المعتمد 5-5

 ***** *****  

 Opening 5-6 االفتتاح 5-6

قبدل ا تتداأ أامدال االمتيداز وا لدددددددددددددرو   ي األامدال ينبري الى  5-6-3
 تنفيذ اآلتي: مستخدم االمتياز

Before opening the Franchised Business and 

commencing business, Franchisee must: 

5-6-1 

 ***** *****  

 Failure to Open 5-7 اإلخفاق في االفتتاح 5-7

 ***** *****  

 Use of Approved Location 5-8 استخدام الموقع المعتمد 5-8
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 ***** *****  

 Relocation 5-9 تغيير الموقع   5-9

 ***** *****  

 PROPRIETARY MARKS 6 الملكيةعالمات  6

  Ownership 6-1 الملكية 6-3

يحق  مستخدم االمتياز استخدام ا عالمات ا مأخوذ    ط من هذه  
االتفاقية, غير ا حصددددرية وا م تصددددر  الى إدار  األامال من قبل 
مستخدم االمتياز و  ًا وبا تمالي مع هذه االتفاقية و ا ة ا معايير 

جرا ات ا تلددريل ا محدد  من وقت آلخر  وا مواصددفات ا مطب ة وا 
  …من قبل مانح االمتياز

Franchisee’s right to use the Marks is derived 

solely from this Agreement, is nonexclusive and 

is limited to the conduct of business by 

Franchisee pursuant to, and in compliance with, 

this Agreement and all applicable standards, 

specifications and operating procedures 

prescribed from time to time by Franchisor…   

 

 

  Limitations on Use 6-2 القيود على االستخدام 6-2

 ***** *****  

  Notification of Infringements and Claims 6-3 إشعارات التعديات والمطالبات   6-1

 ***** *****  

 Indemnification for Use of Marks 6-4 تعويض استخدام العالمات 6-4

 ***** *****  

  Discontinuance of Use 6-5 وقف االستخدام 6-5

 ***** *****  

 Right to Inspect 6-6 حق التفتيش   6-6

 ***** *****  

 Franchisor’s Sole Right to Domain Name 6-7 النطاق حق مانح االمتياز الوحيد في اسم 6-7

 ***** *****  

 TRADE SECRETS AND OTHER األسرار التجارية والمعلومات السرية األخرى  7

CONFIDENTIAL INFORMATION 

7 

 Confidentiality of Trade Secrets and Other سرية األسرار التجارية وغيرها من المعلومات السرية   7-3

Confidential Information 

7-1 

ي ر مسدددددددددتخدم االمتياز بأن مانح االمتياز سدددددددددو  يفصدددددددددح ان  
األسدددددددرار ا تجارية وغيرها من ا معلومات ا سدددددددرية إ ى مسدددددددتخدم 
االمتيدددداز أثنددددا  برنددددامج ا تدددددريددددب, ومن خالل ا ددددد يددددل ونتيجددددة 

 االمتياز أثنا   تر  ا رلدددددددددادات ا توجيهية ا م دمة إ ى مسدددددددددتخدم
  …سريان االتفاقية

Franchisee acknowledges that Franchisor shall 

disclose Trade Secrets and other Confidential 

Information to Franchisee during the training 

program, through the Manual, and as a result of 

guidance furnished to Franchisee during the term 

of this Agreement…   

 

 

 

 Additional Developments 7-2 التطويرات اإلضافية  7-2

ينبري ا  صدددددددددددددداأ  ورًا   لمانح االمتياز ان  ا ة األ  ار وا مفاهيم  
وا ت نيات وا مواد ا متصددددلة با نظام أو ا تي تم إنلدددداتها  ليًا أو جزتيًا 
باسددددتخدام األسددددرار ا تجارية او غيرها من ا معلومات ا سددددرية, سددددوا  
 ملددمو ة بحماية ا ملكية ا ف رية أم ال, وسددوا  تم إنلدداتها من قبل أو
 صددددددددددددا ح مسددددددددددددتخدم االمتياز أو ما كيه أو موظفيه. وتعتبر ا ملكية 

  …ا وحيد  وا حصرية  مانح االمتياز

All ideas, concepts, techniques or materials 

concerning the System or developed, in whole or 

in part, using Trade Secrets or other Confidential 

Information, whether or not protectable 

intellectual property and whether created by or 

for Franchisee or its owners or employees, shall 

be promptly disclosed to Franchisor…  
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 Exclusive Relationship 7-3 العالقات الحصرية 7-3

 ***** *****  

 Nondisclosure and Non-Competition Agreements إبرام اتفاقية عدم اإلفصاح وعدم المنافسة مع بعض األفراد. 7-4

with Certain Individuals 
7-4  

 ***** *****  

  Reasonableness of Restrictions 7-5 معقولية القيود   7-5

 ***** *****  

 TRAINING AND ASSISTANCE التدريب وتقديم المساعدة 8

 

8 

  Initial Training 8-1 التدريب األولي 8-3

 ***** *****  

, يتم ا تدريب  ي ا موقع يتعين الى مانح االمتياز ت ديم برنامج 8-2
إجراته  ي أامال االمتياز قبل ا تتاأ أامال االمتياز بمد  تصدددل 

 …إ ى

Franchisor shall provide an on-site training 

program, which shall be conducted at the 

Franchised Business prior to the opening of the 

Franchised Business for a period up to ... 

 

8-2  

 Opening Assistance 8-3 مساعد االفتتاح   8-1

 ***** *****  

  Failure to Complete Initial Training Program 8-4 اإلخفاق في إكمال برنامج التدريب األولي 8-4

 ***** ****  

  New Designated Manager 8-5 المدير المكلف الجديد 8-5

 ***** *****  

  Ongoing Training 8-6 التدريب المستمر 8-6

 ***** *****  

 MANUAL 9 الدليل 9

 Loan by Franchisor 9-1 إعارة مانح االمتياز 9-3

يتعين الى مددانح االمتيدداز أثنددا  سدددددددددددددريددان هددذه االتفدداقيددة, إاددار   
ى من د يل أو ا سماأ  مستخدم 3مستخدم االمتياز نسخة واحد  ل

  …ا نسخ ا  كترونية من ا د يل االمتياز ا دخول إ ى

While this Agreement is in effect, Franchisor 

shall lend to Franchisee one (1) copy of the 

Manual or grant Franchisee access to an 

electronic copy of the Manual…   

 

 

  Revisions 9-2 التعديالت 9-2

 ***** *****  

 Confidentiality 9-3 السرية 9-3

 ***** *****  

 FRANCHISE SYSTEM 10 نظام االمتياز 11

 Uniformity 10 التوحيد 11-1

 ***** *****  

 Modification of the System 10-2 تعديالت النظام 33-2
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يحق  مدانح االمتيداز تريير أو تعدديدل ا نظدام من حين آلخر بمدا  
 ي ذ ك الى سدددددددددددددبيل ا مثال ال ا حصدددددددددددددر, ااتماد واسدددددددددددددتخدام 
ا عالمددددات ا جددددديددددد  أو ا معددددد ددددة أو مواد ح وو ا طبع  وأجهز  
ا حواسدددددددددددديب ا جديد  أو ا ضددددددددددددا ية أو ا برامج أو ا تجهيزات أو 

 نيددات ا تنفيددذيددة. يتعينا منتجددات أو ا لوازم أو األامددال أو  ا ت 
الى مسددتخدم االمتياز قبول واسددتخدام أي من هذه ا ترييرات  ي 
أو ا ضدددددددددددددا ات أو ا نظام بااتبارها جز  من هذه االتفاقية وذ ك 

 ابتداً  من تاريخ ا نفاذ. 

Franchisor has the right to change or modify the 

System from time to time including, without 

limitation, the adoption and use of new or 

modified Marks or copyrighted materials, and 

new or additional computer hardware, software, 

equipment, products, supplies or business or 

operational techniques.  Franchisee shall accept 

and use any such changes in, or additions to, the 

System as if they were a part of this Agreement 

as of the Effective Date.   

 

 

 ***** *****  

 Variance 10-3 فاالختال   33-1

 ***** *****  

 ADVERTISING AND PROMOTIONAL اإلعالن والنشاطات اإلعالنية 33

ACTIVITIES 

11 

 Grand Opening Advertising 11-1 الكبير إعالن االفتتاح   33-3

ثنا  أ[المبلغ إدخال] ن ينفق مسدددددددددددددتخدم االمتياز مبلغ يزيد ان " 
األيام ا ثالثة األو ى من تلددددددددددددريل أامال االمتياز  ي ا االنات 

 …ىإعالن االفتتاح الكبيرا محلية وا ترويج  ال تتاأ األو ي ل

Franchisee shall spend not more than [INSERT 

AMOUNT] during the first three (3) months of 

operation of the Franchised Business on local 

advertisement and promotion of the initial opening 

(“Grand Opening Advertising”)….   

 

 

 Local Advertising 11-2 اإلعالن المحلي   33-2

3 ***** *****  

 Marketing Fund 11-3 صندوق التسويق   33-1

 ***** *****  

 Cooperative Advertising 11-4 اإلعالن التعاوني   33-4

 ***** *****  

  Internet Advertising 11-5 اإلعالنات عبر االنترنت  33-5

ال يجوز  مسدددتخدم االمتياز تأسددديت وجود  ه أو سدددوو باسدددتخدام  
االنترنت  يما يتعلق بأامال االمتياز دون ا حصددددول الى موا  ة 
مانح االمتياز ا خطية ا مسدب ة. وقد أسدت مانح االمتياز ويحتفظ 

  إدخال]"بموقع الى االنترنددت والى محدددد موقع ا موارد ا موحددد 

العالمبببة  إدخبببال]ل" موقع انترندددددت " [إسبببببببع المكتر ايل تركن 

 …"ى[التجارية

Franchisee may not establish a presence on, or 

market using, the Internet in connection with the 

Franchised Business without Franchisor’s prior 

written consent.  Franchisor has established and 

maintains an Internet website at the uniform 

resource locator [INSERT WEBSITE] 

(“[INSERT BRAND] website”)… 

 

 

 Telephone Directory Advertising 11-6 اإلعالن عبر دليل الهاتف  11-6

 ***** *****  

 ACCOUNTING, RECORDS AND الحسابات والسجالت والتزامات تقديم التقارير -32

REPORTING OBLIGATIONS 

12 

 Records 12-1 السجالت   32-3

 ***** *****  

 Gross Sales Reports 12-2 تقارير إجمالي المبيعات 32-2

http://www.alfarooj.com/
http://www.alfarooj.com/
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يتعين الى مسدددددددددتخدم االمتياز االحتفاي بسدددددددددجل دقيق  جما ي  
ا مبيعات واليه تسدددددددددددددليمه إ ى مانح االمتياز بيان موقع ومدقق 
 جما ي ا مبيعات ل"ت رير إجما ي ا مبيعات"ى  كل لدددددددددددددهر  ي 

 ا م دم  ي ا د يل. ا نموذج ا مصادو اليه أو

Franchisee shall maintain an accurate record of 

Gross Sales and shall deliver to Franchisor a 

signed and verified statement of Gross Sales 

(“Gross Sales Report”) for each month in a form 

that Franchisor approves or provides in the 

Manual. 

 

 Financial Statements 12-3 البيانات المالية 32-1

 ***** *****  

 Other Reports 12-4 التقارير األخرى    32-4

 ***** *****  

 Computer/Point-of-Sale System 12-5 نظام الحاسوب/ نقاط البيع 12-5

 ***** *****  

 Right to Inspect 12-6 حق المعاينة   32-6

يحق  مانح االمتياز أو مرلحه وخالل سااات ا عمل االاتيادية,  
 حص ونسدددددددخ وتدقيق ا د اتر وا سدددددددجالت وا قرارات ا ضدددددددريبية 

 …ا خاصة بمستخدم االمتياز

Franchisor or its designee has the right, during 

normal business hours, to examine, copy and 

audit the books, records and tax returns of 

Franchisee…   

 

 

 Release of Records 12-7 إصدار السجالت  32-7

 ***** *****  

 STANDARDS OF OPERATION 13 معايير التشغيل 31

 Authorized Products, Services and Suppliers 13-1 المنتجات المصرح بها والخدمات اللوازم   31-3

االمتياز بأن سددددمعة ولددددهر  ا نظام تسددددتند  ي جز  ي ر مسددددتخدم    31-3-3
 بير منهدددا الى ا ت دددديم إ ى ا عمال  منتجدددات وخددددمدددات ادددا يدددة 
ا جود . وو  ددًا  ددذ ددك, يتعين الى مسدددددددددددددتخدددم االمتيدداز ت ددديم أو 
ا عرض  لبيع أو  السدددددددددددددتخدددددام  ي أامددددال االمتيدددداز   ط تلددددك 

اد ا منتجدددددددات وا لوازم وا ال تدددددددات وا معددددددددات وغيرهدددددددا من ا مو 
وا خددمدات ا تي يصددددددددددددددادو اليهدا مدانح االمتيداز من حين آلخر 
لوتلك ا تي  م يتم ر ضدددها  يما بعدى وا تي تتوا ق مع مواصدددفات 

 …ومعايير جود  مانح االمتياز

Franchisee acknowledges that the reputation and 

goodwill of the System is based in large part on 

offering high quality products and services to its 

customers.  Accordingly, Franchisee shall 

provide or offer for sale or use at the Franchised 

Business only those products, supplies, signs, 

equipment and other items and services that 

Franchisor from time to time approves (and 

which are not thereafter disapproved) and that 

comply with Franchisor’s specifications and 

quality standards…  

13-1-1 

  ***** *****  

 Appearance and Condition of the Franchised مظهر وحالة أعمال االمتياز 31-2

Business 

13-2 

ا حفددداي الى أامدددال االمتيددداز يتعين الى مسدددددددددددددتخددددم االمتيددداز  
 …أنه جديد", ويتعين اليه إصالأ أووا موقع ا معتمد بحا ة " 

Franchisee shall maintain the Franchised Business and 

the Approved Location in “like new” condition, and…  

 

 

 Ownership and Management 13-3 الملكية واإلدارة 31-1

 ***** *****  

 Days of Operation 13-4 أيام التشغيل 31-4

 ***** *****  

 Contributions and Donations 13-5 المساهمات والتبرعات 31-5

 ***** *****  
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 Licenses and Permits 13-6 التراخيص والتصاريح   31-6

 ***** *****  

 Notification of Proceedings 13-7 اإلخطار باإلجراءات القضائية   31-7

 ***** *****  

 Compliance with Good Business Practices 13-8 االمتثال لممارسات أعمال التجارية السليمة   31-8

 ***** *****  

 Uniforms 13-9 اللباس الموحد    31-9

 ***** *****  

 Vending Machines 13-10 آالت البيع 13-11

 ***** *****  

 Credit Cards 13-11 بطاقات االعتماد 31-33

 ***** *****  

 Best Efforts 13-12 بذل قصارى الجهد 31-32

يتعين الى مسددددددتخدم االمتياز بذل قصددددددارز جهده  تعزيز وزياد   
ا مبيعات واالهتمام با خدمات ا م دمة من خالل أامال االمتياز. 

سددلو يه ووم وينبري أن يطلب ممنوأ اال تزام من موظفيه ومديريه
وو الته وممثليه بذل جهودهم بحسدددددددددددددن ا نية  تعزيز وتحسدددددددددددددين 
ا نظددام و ددا ددة مبيعددات ا خدددمددات وا منتجددات ا م دددمددة  جز  من 

 ا نظام.

Franchisee shall use its best efforts to promote and 

increase the sales and recognition of services offered 

through the Franchised Business.  Franchisee shall 

require all of Franchisee’s employees, managers, 

officers, agents and representatives to make a good 

faith effort to enhance and improve the System and the 

sales of all services and products provided as part of 

the System.   

 

 FRANCHISOR’S OPERATIONS ASSISTANCE 14 العمليات المساعدة لمانح االمتياز 34

 General Advice and Guidance 14-1 المشورة واإلرشادات العامة 34-3

ينبري أن ي ون مانح االمتياز موجودًا  ت ديم ا ملدددددددور  ومناقلدددددددة  
ا ملدددددداكل وت ديم ا رلددددددادات ا عامة إ ى مسددددددتخدم االمتياز ابر 
ا هاتف أو ا بريد ا  كتروني أو ا فاكت أو ا رسددددددددددددداتل ا خبارية 

امال أ  وغيرها من ا طرو ا متعل ة با تخطيط وا تتاأ وتلدددددددددددددريل
 …االمتياز حسبما يراه مانح

Franchisor shall be available to render advice, 

discuss problems and offer general guidance to 

Franchisee by telephone, e-mail, facsimile, 

newsletters and other methods with respect to 

planning, opening and operating the Franchised 

Business as Franchisor may deem necessary.  

Franchisor shall not charge for this service, 

however,…  

 

 

 Periodic Visits 14-2 الزيارات الدورية   34-2

 ***** *****  

 Marketing and Promotional Materials 14-3 التسويق والمواد الترويجية   34-1

 مانح االمتياز ا ت ديم وبصفة دورية وحسبما يراه ضروريًا ويم ن  
و/ أو مندداسدددددددددددددبددًا, مواد إاالنيددة وترويجيددة بمددا  ي ذ ددك بطدداقددات 
إاالنية وا منلدددددددورات وا  سددددددداتم ا مجانية وا لدددددددهادات وا نلدددددددرات 
ا االنية وغيرها من ا مواد إ ى مسدددددددتخدم االمتياز السدددددددتخدامها 

  ي تلريل أامال االمتياز.

Franchisor may periodically provide, as 

Franchisor deems necessary and/or appropriate, 

advertising and promotional materials including 

ad-slicks, brochures, complimentary coupons, 

certificates, fliers and other materials to 

Franchisee for use in the operation of the 

Franchised Business. 

 

 INSURANCE 15 التأمين 35

 Types and Amounts of Coverage 15-1 أنواع ومبالغ التغطية التأمينية   35-3
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يتعين الى مسدددددددتخدم االمتياز والى نف ته ا خاصدددددددة, ا حصدددددددول  
ى يومًا 13الى  أنوا  ا تأمين ا مذ ور  أدناه وذ ك خالل ثالثين ل

نفاذ االتفاقية وا محا ظة اليه سددددددددددددداريًا طوال  تر  هذه من تاريخ 
ت ز صددددراحة  ي  ا ة بو يصددددااالتفاقية. يتم تسددددمية مانح االمتيا

 …ا تأمين

At its sole expense, Franchisee shall procure 

within thirty (30) days of the Effective Date, and 

maintain in full force and effect during the term 

of this Agreement, the types of insurance listed 

below…   

 

 

 ***** *****  

 Future Increases 15-2 الزيادات المستقبلية   35-2

يحق  مانح االمتياز بزياد  ا حد األدنى من متطلبات مسدددددددددددددلو ية  
ا حماية ا سدددددددددنوية ترطية لترطياتى تأمينية مختلفة أو إضدددددددددا ية 

معدددالت ا تضدددددددددددددخم وا ترييرات  ي معددايير ا مسدددددددددددددلو يددة تظهر 
وتعويض األضددددرار ا مسددددت بلية أو ا تريرات األخرز  ي ا ظرو  

 ذات ا صلة.

Franchisor has the right to reasonably increase 

the minimum liability protection requirement 

annually and require different or additional 

insurance coverage(s) to reflect inflation, 

changes in standards of liability, future damage 

awards or other relevant changes in 

circumstances. 

 

 Carrier Standards 15-3 معايير شركة التأمين   35-1

 ***** *****  

 Evidence of Coverage 15-4 إثبات التغطية 35-4

 ***** *****  

 Failure to Maintain Coverage 15-5 اإلخفاق في الحفاظ على التغطية   35-5

 ***** *****  

 DEFAULT AND TERMINATION اإلخفاق واإلنهاء 36
 

61 

Termination Without Opportunity To Cure 6-61 إنهاء دون وجود فرصة للمعالجة   36-3  

بإنها  هذه االتفاقية مبالددددددر , دون إتاحة أي يحق  مانح االمتياز  
 رصددددددددددة  لمعا جة من قبل مسددددددددددتخدم االمتياز إذا قام مسددددددددددتخدم 

 االمتياز باألمور اآلتية:

Franchisor has the right to immediately terminate 

this Agreement, without any opportunity to cure 

by Franchisee, if Franchisee: 

 

 fails to select an Approved Location pursuant to ,3-5أخفق  ي اختيار ا موقع ا معتمد و  ًا  ل سم  36-3-3

Section 5.1; 

16-1-1 

 ***** *****  

ا تخلي ان أو ا خفداو  ي أو ر ض تلدددددددددددددريدل أامدال االمتيداز  36-3-8
بفعددا يددة  مددد  خمسددددددددددددددة أيددام متتددا يددة أو أكثر ل مددا  م ي ون ادددم 

أامال االمتياز ألغراض مصددددددددادو اليها من قبل مانح تلددددددددريل 
 …االمتيازى,  أو

abandons, fails or refuses to actively operate the 

Franchised Business for five (5) or more 

consecutive days (unless the Franchised Business 

has not been operational for a purpose approved 

by Franchisor), or,…  

16-1-8 

 ***** *****  

تم ا بت بأنه مفلت, أو أصددبح معسددرًا أو قام بأي أتخذ أي إجرا   36-3-32
 …مل د  إل الت, أو قدم أي إجرا  أو ا تمات  إل الت,

is adjudicated as bankrupt, becomes insolvent, 

commits any affirmative act of insolvency, or 

files any action or petition of insolvency;…  

16-1-12 

 ***** *****  

ا خفاو  ي تسددددددديد أي ضددددددراتب اند اسددددددتح اقها ما  م يعترض  36-3-23
 مستخدم االمتياز بحسن ا نية الى ا مسلو ية بخصوصها.

fails to pay when due any taxes unless Franchisee 

is in good faith contesting its liability for same. 

16-1-21 

 Termination Following Notice 16-2 ا نها  بعد ا لعار   36-2

 ***** *****  
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 Reinstatement and Extension 16-3 إعادة السريان والتمديد   36-1

 ***** *****  

حق مانح االمتياز في عدم االسرررررررتمرار في تقديم الخدمات إلى   16-4
 االمتيازمستخدم 

Right of Franchisor to Discontinue Services to 

Franchisee 

16-4 

 ***** *****  

 Right of Franchisor to Operate Franchised حق مانح االمتياز في تغيير أعمال االمتياز   36-5

Business 

16-5 

يحق  مانح االمتياز  كن دون إ زام بعد تسليم إلعار ا نها  و  ًا  
, اند ا ضدددددددددرور  و  ًا   رار مانح االمتياز, تو ي 2-36 ل سدددددددددم  

تلددددددددريل أامال اال تزام ريثما ي وم مسددددددددتخدم االمتياز بتصددددددددحيح 
 …ا خال 

Following the delivery of a notice of termination 

pursuant to Section 16.2, if necessary in 

Franchisor’s discretion, Franchisor shall have the 

right, but not the obligation, to assume the 

operation of the Franchised Business until such 

time as Franchisee corrects the breach…   

 

 RIGHTS AND DUTIES UPON الحقوق والواجبات بعد االنقضاء أو اإلنهاء 37

EXPIRATION OR TERMINATION 

17 

 Actions to be Taken 17-1 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها   37-3

باسدددددددتثنا  ا منصدددددددوص الى خال ه  ي هذه ا وثي ة, يتعين إنها   
هددذه االتفدداقيددة و ددا ددة ا ح وو ا ممنوحددة بموجبهددا إ ى مسدددددددددددددتخدددم 

 االمتياز ويتعين الى مستخدم االمتياز اآلتي: 

Except as otherwise provided herein, upon 

termination or expiration, this Agreement and all 

rights granted hereunder to Franchisee shall 

terminate and Franchisee shall:  

 

ا توقف  ورًا ان تلدددددددددددددريل أامال االمتياز, وال يجوز  ه  يما بعد    37-3-3
ا عامة أو تعتبر نفسدددها بلددد ل مبالدددر أو غير بتمثل نفسدددها أمام 

 مبالر الى أنها  ممنوأ امتياز حا ي أو سابق  لمانح االمتياز.

immediately cease to operate the Franchised 

Business and shall not thereafter, directly or 

indirectly, represent to the public or hold itself 

out as a present or former franchisee of 

Franchisor; 

 

17-1-1 

 ***** *****  

ا عمدل مبدالدددددددددددددر  الى إاداد  ا دد يدل واألسدددددددددددددرار ا تجداريدة و دا ة    37-3-7
ا معلومات ا سدددددددددددددرية األخرز بما  ي ذ ك ا سدددددددددددددجالت وا ملفات 

 …وا وثاتق وا منلورات واالتفاقيات وا بيانات ا مفصح انها

immediately return to Franchisor the Manual, 

Trade Secrets and all other Confidential 

Information including records, files, instructions, 

brochures, agreements, disclosure statements 

and…  

17-1-7 

 ***** *****  

 Termination Covenant Not to Compete 17-2 عدم االمتثال بالتعهدات بعد اإلنهاء 37-2

ي ر مسددتخدم االمتياز بأن ا تعهدات ا م يد  ا وارد   ي هذا ا  سدم    37-2-3
بأنها تعهدات ااد ة ومع و ة وا مطلوبة بلددددددد ل مبرر  7وا  سدددددددم 

 ألغراض ا تي تلدددددددمل الى سدددددددبيل ا مثال ال ا حصدددددددر, األمور 
 اآلتية:

Franchisee acknowledges that the restrictive 

covenants contained in this Section and in 

Section 7 are fair and reasonable and are 

justifiably required for purposes including, but 

not limited to, the following: 

6-2-61  

وغيرها من ا معلومات ا سددددرية ا خاصددددة حماية األسددددرار ا تجارية  37-2-3-3
 بمانح االمتياز

to protect the Trade Secrets and other Confidential 

Information of Franchisor; 

 

17-2-1-1 

 ***** *****  

  Unfair Competition 17-3 المنافسة غير العادلة   37-1

وز ال يج  ي حال قام مستخدم االمتياز بتلريل أي أامال أخرز, 
 مسددددددتخدم االمتياز اسددددددتخدام أي صددددددور أو تزييف أو نسددددددخ أو 
االمدات ملوندة م لدد , سدددددددددددددوا   يمدا يتعلق بداألامدال األخرز أو 

If Franchisee operates any other business, 

Franchisee shall not use any reproduction, 

counterfeit, copy or colorable imitation of the 

Marks, either in connection with such other 
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با ترويج  ها, وا تي من ا محتمل أن تسدددددددددددبب ا لبت أو ا خطأ أو 
ا خدا , أو ا تي من ا محتمل أن تضددددددددددددعف ح وو مانح االمتياز 

  … ي ا عالمات

business or the promotion thereof, that is likely to 

cause confusion, mistake or deception, or that is 

likely to dilute Franchisor’s rights in the 

Marks….   

 Franchisor’s Option to Purchase Certain خيار مانح االمتياز في شراء أصول بعض األعمال   34-7

Business Assets 

17-4  

يحق  مدانح االمتيداز ل كن  يت واجبدًاى , و مدد  ثالثين يومدًا بعدد  
ان ضدددددا  هذه االتفاقية, لدددددرا  أي أو  ل أصدددددول أامال إنها  أو 

االمتيددداز بمدددا  ي ذ دددك ا تحسددددددددددددديندددات ا جددداريدددة الى ا ممتلكدددات 
 …ستأجر  وا معدات وا لوازم وغيرهاا م

Franchisor has the right (but not the duty), for a 

period of thirty (30) days after termination or 

expiration of this Agreement, to purchase any or 

all assets of the Franchised Business including 

leasehold improvements, equipment, supplies 

and other inventory…   

 

 

 Survival of Certain Provisions استمرار سريان مفعول بعض األحكام 37-5
 

17-5  

 ***** *****  

 TRANSFERABILITY OF INTEREST قابلية نقل الحصص 38

 
61 

  Transfer by Franchisor 18-1 النقل من قبل مانح االمتياز   38-3

 ***** *****  

Transfer by Franchisee to a Third Party 2-61 النقل من قبل مستخدم االمتياز إلى الطرف الثالث 38-2  

وص ا منصددددتعتبر ح وو وواجبات مسددددتخدم االمتياز الى ا نحو  
اليه  ي هذه االتفاقية, واالمتياز ا ممنوأ بموجبه, لددددددددددددخصددددددددددددية 
 مسدددددددددددددتخددم االمتيداز ل أو مدا كيدهى وقدد أبرم مدانح االمتيداز هدذه 
االتفاقية با تعويل الى مهاراته ا لدددددددددددخصدددددددددددية وا جمااية وقدرته 
ا ما ية. وو  ًا  ذ ك, ال يحق  مسددددددتخدم االمتياز أو أي صدددددداحب 

 …االمتياز, بيع أو ا تنازلأو حق انتفا   ي مستخدم 

The rights and duties of Franchisee as set forth in 

this Agreement, and the Franchise herein granted, 

are personal to Franchisee (or its owners), and 

Franchisor has entered into this Agreement in 

reliance upon Franchisee’s personal or collective 

skill and financial ability.  Accordingly, neither 

Franchisee nor any holder of a legal or beneficial 

interest in Franchisee may sell, assign, convey,...  

 

 Transfer to a Controlled Entity 18-3 النقل إلى كيان شركة تابعة   18-3

 ي حال رغب مسددتخدم االمتياز بن ل هذه االتفاقية أو أي حصدة  38-1-3
 يها إ ى لدددددر ة, أو لدددددر ة ذات مسدددددلو ية محدود  أو غيرها من 
ا كيانات ا  انونية ا مملو ة من قبل مسددددددتخدم االمتياز ل" لددددددر ة 
تابعة"ى, وحيث تم تأسددددددددددديت ا لدددددددددددر ة ا تابعة من أجل ا تخطيط 

 مالتمة مسددددددددتخدم االمتياز, وتعد ا ما ي أو ا ضددددددددراتب أو غيرها 
موا  ة مانح االمتياز  مثل هذا ا ن ل لددددددرطية بناً  الى اسددددددتيفا  

 ا لروو ا تا ية:

If Franchisee wishes to transfer this Agreement 

or any interest herein to a corporation, limited 

liability company or other legal entity which shall 

be entirely owned by Franchisee (“Controlled 

Entity”), which Controlled Entity is being formed 

for the financial planning, tax or other 

convenience of Franchisee, Franchisor’s consent 

to such transfer shall be conditioned upon the 

satisfaction of the following requirements: 

18-3-1 

 ***** *****  

 Franchisor’s Disclosure to Transferee 18-4 إفصاح  مانح االمتياز إلى المنقول إليه   18-4

 ***** *****  

 For-Sale Advertising 18-5 إعالن البيع   38-5

ال يجوز  مسدددددددددتخدم االمتياز ودون ا حصدددددددددول الى موا  ة مانح  
ا خطيدة ا مسدددددددددددددب دة, وضدددددددددددددع  ي أو الى موقع أامدال االمتيداز 

االمتيدداز, أو  ي أي وسدددددددددددددداتددل إاالميددة, أي نو  من ا االنددات 
 ا متعل ة ببيع أامال االمتياز أو ا ح وو ا ممنوحة بموجبه.

Franchisee shall not, without prior written consent of 

Franchisor, place in, on or upon the location of the 

Franchised Business, or in any communication media, 

any form of advertising relating to the sale of the 

Franchised Business or the rights granted hereunder. 
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 Transfer by Death or Incapacity 18-6 النقل بسبب الوفاة أو العجز   38-6

 ***** *****  

 RIGHT OF FIRST REFUSAL 91 الشفعةحق  39

Submission of Offer 9-91 تقديم العرض   39-3  

 ي حال اقترأ مسدددددددددددددتخدم االمتياز أو أي من ما كيه بيع أامال  
االمتياز لأو أي من أصدددددددو ه خارج ا سدددددددياو ا طبيعي  ألامالى, 
أي حصدددددة ملكية  ي مسدددددتخدم االمتياز أو أي حصدددددة ملكية  ي 

 … ي هذه االتفاقية, االمتياز ا ممنوأ

If Franchisee, or any of its owners, proposes to 

sell the Franchised Business (or any of its assets 

outside of the normal course of business), any 

ownership interest in Franchisee or any 

ownership interest in the Franchise granted 

hereunder,…  

 

 Franchisor’s Right to Purchase 19-2 حق مانح االمتياز في الشراء   39-2

 ***** *****  

 Non-Exercise of Right of First Refusal 19-3 عدم ممارسة حق الشفعة   39-1

 ***** *****  

 BENEFICIAL OWNERS OF FRANCHISEE 20 المالكين المستفيدين ومستخدم االمتياز 23

 ***** *****  

 RELATIONSHIP ANDINDEMNIFICATION 21 العالقات والتعويضات   23

 Relationship 21-1 العالقات   23-3

 ***** *****  

 Indemnification 21-2 التعويض   23-2

يتعين الى مسدددددددتخدم االمتياز إب ا  بمنأ  ان األذز ومعوضدددددددًا,  
وا لدددددددددددددر ات ا تابعة  ه و ا ة ما كي مانح  ل من مانح االمتياز 

االمتياز و ا ة مسددددددددددلو ي ومديري ومنفذي وأاضددددددددددا  ولددددددددددر ا  
وما كي وموظفي وو ال  وخلفا  مانح االمتياز وا لددر ات ا تابعة 
 ه وا متنازل  هم ل معًا" تعويض مانح االمتياز"ى من وضدددددد  ا ة 

ا نف ددات وا مصدددددددددددددداريف أو ا خسدددددددددددددداتر واألضدددددددددددددرار وا ررامددات و 
 … تزاماتاال

Franchisee shall hold harmless and indemnify 

Franchisor, any Affiliate, all owners of 

Franchisor and all officers, directors, executives, 

managers, members, partners, owners, 

employees, agents, successors and assigns 

(collectively “Franchisor Indemnitees”) from and 

against all losses, damages, fines, costs, expenses 

or liability…  

 

 

 Right to Retain Counsel 21-3 حق توكيل محامي   23-1

 ***** *****  

 GENERAL CONDITIONS AND PROVISIONS 22 الشروط واألحكام العامة   -22

 No Waiver 22-1 عدم التنازل   22-3

 ***** *****  

 Injunctive Relief 22-2 األمر القضائي   22-2

 ***** *****  

 Notices 22-3 اإلشعارات   22-1

 ***** *****  

 Cost of Enforcement or Defense 22-4 تكلفة التطبيق أو الدفاع   22-4

 ***** *****  
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 Unlimited Guaranty and Assumption of الضمانات غير المحدود قبول االلتزامات   22-5

Obligations 

22-5 

يطا ب أي لدددددخص يمتلك حصدددددة مع مسدددددتخدم االمتياز بنسدددددبة  
 …ى أو أكثر بتنفيذ ضمان وقبول اال تزامات%5ل

Any holders of a legal or beneficial interest in 

Franchisee of five percent (5%) or greater shall 

be required to execute the Unlimited Guaranty 

and Assumption of Obligations…  

 

 Approvals 22-6 المصادقات   22-6

 ***** *****  

 Entire Agreement 22-7 االتفاق الكامل   22-7

 ***** *****  

 Severability and Modification 22-8 القابلية للتجزئة والتعديالت   22-8

22-8-3 ***** ***** 22-8-1 

 Construction 22-9 التفسير   22-9

 ***** *****  

 Force Majeure 22-10 القوة القاهرة. 22-11

 ***** *****  

 Timing 22-11 التوقيت   22-33

 ***** *****  

 Withholding Payments 22-12 حجب المدفوعات 22-32

 ***** *****  

 Further Assurances 22-13 الضمانات اإلضافية   22-31

 ***** *****  

 Duty of Reasonableness and of Good Faith 22-14 واجب المعقولية وحسن النية   22-34

 ***** *****  

 Third-Party Beneficiaries 22-15 المستفيدين من الغير   22-35

 ***** *****  

 Multiple Originals 22-16 األصول المتعددة   22-36

 ***** *****  

 DISPUTE RESOLUTION 23 حل النزاعات 23

 Choice of Law 23-1 اختيار القانون  1-23

 ***** *****  

 Consent to Jurisdiction 23-2 الموافقة على االختصاص القضائي   21-2

 ***** *****  

 Cumulative Rights and Remedies 23-3 الحقوق والمعالجات التراكمية   21-1

 ***** *****  

 ACKNOWLEDGMENTS 24 اإلقرارات 24

  Receipt of this Agreement استالم هذه االتفاقية 24-3
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يل د مسددددتخدم االمتياز وي ر بأنه اسددددتلم وقرأ و هم هذه االتفاقية,  
وأن مانح االمتياز منح مسدددددددددددددتخدم االمتياز متسدددددددددددددع من ا وقت 

د ا ذين يختارهم بخصدددوص ا فوات و رصدددة  تلددداور مع اسدددتلددداريه
 …وا مخاطر ا محتملة  برام هذه االتفاقية

Franchisee represents and acknowledges that it 

has received, read and understands this 

Agreement; and that Franchisor has accorded 

Franchisee ample time and opportunity to consult 

with advisors of its own choosing about the 

potential benefits and risks of entering into this 

Agreement….   

24-1 

 Consultation by Franchisee 24-2 االستشارة من قبل مستخدم االمتياز   24-2

 ***** *****  

 True and Accurate Information 24-3 المعلومات الصحيحة والدقيقة   24-1

 ***** *****  

  Risk المخاطر 24-4

يقر مسرررررتخدم االمتياز بأنه أجرى تحقيقاق مسرررررتقالق عن األعمال  
المطروحة في هذه االتفاقية ويقر بأنها مثل أي نوع آخر من 

العالمة  إدخال] منررافررذ بيع األعمررال, ينطوي االسرررررررررتثمررار في

 ... [التجارية

FRANCHISEE REPRESENTS THAT IT HAS 

CONDUCTED AN INDEPENDENT 

INVESTIGATION OF THE BUSINESS 

CONTEMPLATED BY THIS AGREEMENT AND 

ACKNOWLEDGES THAT, LIKE ANY OTHER 

BUSINESS, AN INVESTMENT IN A [INSERT 

BRAND]…   

24-4 

 No Guarantee of Success 24-5 عدم تقديم ضمان للنجاح   24-5

 ***** *****  

 No Violation of Other Agreements 24-6 عدم جواز مخالفة االتفاقيات األخرى    24-6

 ***** *****  

    

    

 EXHIBIT A TO THE FRANCHISE AGREEMENT الملحق )أ( التفاقية االمتياز

 APPROVED LOCATION الموقع المعتمد

 ا تفصيليى  لموقع ا معتمد: انوان ا لار  لأو ا وصف
________________________________________________
________________________________________________

_______________ 

The street address (or detailed description) of the Approved 

Location is: 

________________________________________________

________________________________________________

_______________ 

***** ***** 

 الملحق )ه( التفاقية االمتياز 
 اتفاقية التنازل عن أرقام الهاتف

EXHIBIT E TO THE FRANCHISE AGREEMENT 
 

TELEPHONE ASSIGNMENT AGREEMENT 

 

    

 ***** *****  

   

 
 

 

 الملحق )ز( التفاقية االمتيازب
 المالكين في االمتياز المسؤولين والمدراء

EXHIBIT G TO THE FRANCHISE AGREEMENT 

 

OWNERS OF FRANCHISEE; OFFICERS; DIRECTORS 
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***** ***** 

 


