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Preview: 7 

Full Agreement:  22 Pages 

 

ملخص: هذه إتفاقية تطوير منطقة لإلستخدام في إمتياز منح حقوق التطوير 
 لصاحب اإلمتياز في منطقة محددة ليتم تطويرها خالل مدة زمنية معينة

Summary: This is an area development agreement for use in 

franchising to grant development rights to a franchisee for a 

particular area to be developed within a specified time period. 

 

  [إدخال إسم مانح اإلمتياز]
 اتفاقية تطوير المنطقة 

INSERT NAME OF FRANCHISOR][ 

AREA DEVELOPMENT AGREEMENT 

  

 This Area Development Agreement is made this day of من قبل وبين   [التاريخإدخال ]اتفاقية تطوير المنطقة بتاريخ أبرمت

[INSERT DATE] and is by and between  

 

 :WITNESSETH يشهد بأن:

حيثثأ أن مثثانم اامتيثثاط والمطور قثثامثثا قت نفب الوقثثت بثثابراا اتفثثاقيثثة امتيثثاط 
 أولت, و

WHEREAS, Franchisor and Developer are concurrently 

entering into the Initial Franchise Agreement; and 

 حيأ أبرا مانم اامتياط والمطور بالتطامن اتفاقية امتياط أولت, و
بيع  مناقذحيأ أن المطور يرغب قت وقاا بالتقدا للحصثثثثثثثثو  طلي ح  تطوير 

بالتقدا للحصثثثثثثثثثثثثثو  طلي  ذا الح , وقد واق  . وقاا [العالمة التجاريةإدخال ]
مانم اامتياط طلي الطلب المقدا اسثثثثثثثثثثتنادا  طلي راقة اوقرارات الوارد  قت  ذ  

 الوثيقة. 

WHEREAS, Developer desires to, and has applied for the 

right to, develop [INSERT BRAND] outlets and has 

applied for such a right, and Franchisor has approved 

Developer’s application in reliance upon all of the 

representations made herein and therein. 

وطليه, يعتطا مانم اامتياط والمطور طلي االتطاا من الناحية القانونية ويواققان 
 طلي اآلتت: 

NOW, THEREFORE, Franchisor and Developer, intending 

to be legally bound, agree as follows: 

DEFINITIONS-1 التعريفات -1  

حيثما ترد الكلمات والمصطلحات التالية قت اتفاقية التطوير  ذ , تحمل 
 المعانت اآلتية المنسوبة إليها:

Whenever used in this Development Agreement, the 

following words and terms have the following meanings: 

" يقصثثثثثثد بها اتفاقية التطوير  ذ  وراقة الوثال  الملحقة بها أو تفاقية التطوير"ا
 تعديالتها أو التأكيدات طليها. 

“Development Agreement” means this Development 

Agreement and all instruments supplemental hereto or in 

amendment or confirmation hereof; 

 ”Development Fee“ " رسم التطوير

 ”Development Rights“  "حقوق المطور"
 

يقصد به الجدو  المرق  الملح  )أ( والذي ينص  الجدول الزمني للتطوير""
التت يتعين إنشالها وققا  اتفاقية التطوير [إدخال العالمة التجارية]طلي طدد 

عالمة إدخال ال]لبدء بتشغيل رل من  ذ  والمواطيد التت يتعين طلي المطور ا
 .[التجارية

“Development Schedule” means the schedule attached as 

Exhibit A setting forth the number [INSERT BRAND] to be 

established pursuant to this Development Agreement and the 

dates by which Developer is required to begin operation for 

each such [INSERT BRAND] 

  ”Development Territory“ منطقة التطوير" "

  ”Franchise Agreement“ " اتفاقية االمتياز"
 

  ”Initial Franchise Agreement“ "اتفاقية االمتياز األولي" 

  ”Opening Date“ "موعد االفتتاح" 

DEVELOPMENT RIGHTS حقوق التطوير -2  2 

 Grant of Development Rights 2-1 منح حقوق التطوير 2-1
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يمنم مثثانم اامتيثثاط بموجبثثه المطور, ويتعهثثد المطور بثثدور   
ويقبل بناء  طلي الشثثثثروأل وامحراا الوارد  قت اتفاقية التطوير 

إدخال []العددإدخال ] ذ , تأسثثثثثثثثيب وتشثثثثثثثثغيل ما ا يقل طن 
اقعثثة قت المنطقثثة الجغراقيثة قت اممثثاكن الو [العالمة التجارية

المحثثثثثثثدد  )منطقثثثثثثثة التطوير(. منطقثثثثثثثة التطوير المحثثثثثثثدد  
والموجود  ضثثمن حدود المناط  المادية والسثثياسثثية والطبيعية 

 التالية. 

Franchisor hereby grants to Developer, and 

Developer undertakes and accepts, upon the 

terms and conditions of this Development 

Agreement, the Development Rights to establish 

and operate not less than [INSERT NUMBER] 

[INSERT BRAND] Outlets at sites located 

within a defined geographic area, 

(“Development Territory”).  The Development 

Territory shall be defined by and exist within the 

following physical, political or natural 

boundaries 

 

 ***** *****  

 Retained Rights 2-2 الحقوق المحتفظ بها 2-2

ا يجوط لمانم اامتياط طالما أن  ذ  ااتفاقية ناقذ  وسثثثثثثارية  
المفعو , وطثثالمثثا أن المطور  ليب مبال  بموجثثب أي أحرثثاا 

منافذ لقت  ذ  ااتفاقية, أو أي من اتفاقيات اامتياط التجاري 
 …, [إدخال العالمة التجاريةبيع ]

Franchisor shall not, so long as this 

Development Agreement is in force and effect 

and Developer is not in default under any of the 

terms hereof or of any Franchise Agreement for 

any [INSERT BRAND] Outlets … 

 

 ***** *****  

 DEVELOPMENT FEE رسم التطوير ورسوم االمتياز 3

ANDFRANCHISE FEES  

3 

 Franchise Fees 3-1 رسوم االمتياز 3-1

يتعين طلي المطور تنفيذ اتفاقية اامتياط امولت بالتطامن مع  
تنفيذ اتفاقية التطوير  ذ , ويترتب طليه دقع رسثثثثا امتياط قدر  

و  ام[إدخال العالمة التجارية] منفذ بيعلقاء  المبلغ[إدخال ]
  ..وققا  اتفاقية التطوير  ذ .  الذي يتعين تنفيذ 

Simultaneously with the execution of this 

Development Agreement, Developer shall 

execute the Initial Franchise Agreement and 

shall pay a Franchise Fee of [INSERT 

AMOUNT] for the first [INSERT BRAND] 

Outlet to be developed pursuant to this 

Development Agreement… . 

 

 Development Fee 3-2 اتفاقية التطوير 3-2

بعد إبراا اتفاقية التطوير  ذ , يترتب طلي المطور دقع رسثثثثثثثا  
 مضروبة...إدخال المبلغ[])"رسا التطوير"( يساوي إنتاج  

Upon the execution of this Development 

Agreement, Developer shall pay a fee 

(“Development Fee”) equal to… . 

 

 DEVELOPMENT OF FRANCHISED تطوير أعمال االمتياز 4

BUSINESS  

4 

 Minimum Development Obligation 4-1 الحد األدنى من التزامات التطوير 4-1

يتعين طلي المطور االتطاا الصثثثثثارا بالجدو  الطمنت للتطوير  
 ..لملح  )أ(. المنصوص طليه  قت ا

Developer shall strictly follow the 

Development Schedule set forth in Exhibit A. ..  

 

 Developer May Exceed Minimum يمكن للمطور زيادة الحد األدنى من التزامات التطوير 4-2

Development Obligation 
4-2 

 ***** *****  

 Exercise of Development Rights 4-3 ممارسة حقوق التطوير 4-3

 ***** *****  

 Conditions Precedent to Franchisor’s الشروط المسبقة اللتزامات مانح االمتياز 4-4

Obligation 
4-4 

لن يقوا مثثثانم اامتيثثثاط بثثثالتوقيع طلي اتفثثثاقيثثثة اامتيثثثاط قت  
حثا : )أ( طثدا تقيثد المطور برثاقثة التطامثاتثه أو إباللثه  بثأي 

Franchisor shall not execute the Franchise 

Agreement if:  (a) Developer is not in 

compliance with all, or is in default of any, of 

its obligations under this Development 
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هثثثا بموجثثثب اتفثثثاقيثثثة التطوير  ثثثذ  أو أي اتفثثثاقيثثثات أبر  من
 …مبرمة بين  مانم اامتياط والمطور, أو 

Agreement or any other agreement between 

Franchisor and Developer; or … 

 No Subfranchising by Developer 4-5 عدم  جواز منح االمتياز من الباطن 4-5

 ***** *****  

  Management Obligations 4-6 التزامات اإلدارة 4-6

ماااااة إدخاااااال العال] منثثثثثثثاقثثثثثثثذ بيعينبغت أن تكون رثثثثثثثاقثثثثثثثة  
المطور  بموجب اتفاقية التطوير, تحت اوشثثثثثثثثثثثثثرا  [التجارية

المباشثثثثثثثثثثثثثر والدالا للمطور )أو إذا لا يرن المطور قردا  وران 
 ...ريان أطما  تجارية, المالك الرليست للمطور(

  Each [INSERT BRAND] 

Outlet developed pursuant to this Agreement 

must always be under the direct full-time 

supervision of Developer (or if Developer is a 

business entity and not an individual, 

Developer’s primary owner)…   

 

 TERM AND RIGHT OF FIRST المدة وحق الشفعة -5

REFUSAL  

5 

 Term المدة 5-1

 

5-1 

 ***** *****  

 Developer’s Right of Refusal 5-2 حق شفعة المطور 5-2

 ***** *****  

 MARKS AND CONFIDENTIAL العالمة التجارية والمعلومات السرية 6

INFORMATION  

6 

 No License Under Development Agreement 6-1 التطويرعدم الترخيص بموجب اتفاقية  6-1

بصثثر  الن ر طن أي أحراا  يرد بالقه قت السثثياو بموجب  
 , ا تمنم اتفاقية التطوير  ذ  المطور أياتفاقية التطوير  ذ 

حقوو اسثثثثثثثثتبداا العالمات, ويجوط قق  منم ح  اسثثثثثثثثتبداا 
 ...العالمات بموجب شروأل اتفاقية اامتياط

Notwithstanding any provision to the contrary 

under this Development Agreement, this 

Development Agreement does not grant 

Developer any right to use the Marks.  The right 

to use the Marks may only be granted by the 

terms of a Franchise Agreement…   

 

 Confidential Information 6-2 المعلومات السرية 6-2

باسثثتثناء المنصثثوص طليه قت  ذ  الوثيقة, ا يجوط للمطور,  
ر  ذ  أو قت أي وقت قيما بعد, أثناء سثثثثثثثثثثثثثريان اتفاقية التطوي

نقل أو اوقصاح طن أو استبداا لمنفعة أي شبص أو ريان 
أبر, أي من امسثثثرار التجارية أو المعلومات السثثثرية التت قد 
يتا إبالغهثثثا للمطور أو التت قثثثد يتعلمهثثثا المطور من بال  

  ...ممارسته لنشاطاته بموجب اتفاقية التطوير

Except as hereinafter provided, Developer shall 

not, during the term of this Development 

Agreement or at any time thereafter, 

communicate, divulge or use for the benefit of 

any other person or entity, any Trade Secrets or 

other Confidential Information which may be 

communicated to Developer or of which 

Developer may learn by virtue of Developer’s 

activities under this Development Agreement…   

 

 

 TRANSFERABILITY OF قابلية نقل الحصة 7

INTEREST  

7 

 By Franchisor 7-1 من قبل مانح االمتياز 7-1

 ***** *****  

  By Developer من قبل المطور  7-2

تعتبر حقوو المطور الوارد  قت اتفثثاقيثثة التطوير  ثثذ , حقوو  7-2-1
شثثثثثثثثثثثثثبصثثثثثثثثثثثثثيثثثة للمطور وممنوحثثثة بثثثالتعويثثثل طلي الم  الت 

طور, يتعهد المطور وي رد بأنه أبرا اتفاقية الشثثثثثثثثثثبصثثثثثثثثثثية للم

The Development Rights set forth in this 

Development Agreement are personal to 

Developer and are granted in reliance upon the 

personal qualifications of Developer.  Developer 

has represented, and hereby represents, that it is 

entering into this Development Agreement with 

7-2-1 
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تطوير مع ططمثثه طلي اامتثثثا  بثثالشثثثثثثثثثثثثثروأل وامحرثثاا وليب 
 بغرض إطاد  بيع حقوو التطوير الوارد  قت  ذ  الوثيقة.

the intention of complying with its terms and 

conditions and not for the purpose of resale of the 

Development Rights hereunder. 

7-2-2 ***** ***** 7-2-2 

طالما أن المطور يلتطا التطاا رامال  باتفاقية التطوير  ذ . ا  7-2-3
يجوط لصثثثثثثاحب التطوير ابتيار ممارسثثثثثثة ح  الشثثثثثثفعة طلي 

, ا يجوط لمانم 4-7النحو المنصثثثثثثثثثثثثوص طليه قت القسثثثثثثثثثثثثا 
 أو النقل أو التناط  أو اامتياط حجب مصثثثثثادقته طلي التناط 

 النقل المططوا بشرل غير معقو  قت حا :

So long as Developer is in full compliance with 

this Development Agreement, and should 

Franchisor not elect to exercise its right of 

refusal as provided in Section 7.4, Franchisor 

shall not unreasonably withhold its approval of 

an assignment or transfer to proposed assignees 

or transferees if: 

7-2-3 

7-2-3-1   ***** ***** 7-2-3-1 

قثدا المطور اامتيثاط التجثاري مع نسثثثثثثثثثثثثثبثة رثاملثة طن رثاقثة  7-2-3-6
العقود وااتفاقيات والوثال  ذات الصثثثلة بين المطور والمنقو  

يثثثثثه المتوقع قيمثثثثثا يتعل  بثثثثثالبيع أو النقثثثثثل المططوا لحقوو إل
 المطور. 

Developer has provided Franchisor with a 

complete copy of all contracts and agreements 

and related documentation between Developer 

and the prospective transferee relating to the 

intended sale or transfer of the Development 

Rights 

7-2-3-6 

 ***** *****  

    

 Public or Private Offerings 7-3 العروض العامة والخاصة 7-3

 ***** *****  

  Franchisor’s Right of First Refusal 7-4 حق شفعة مانح االمتياز  7-4

ات قت حثا  قرر المطور أو المثالكين قت أي وقثت من اموقث 
بيع حقوو التطوير بموجثثثثثثب اتفثثثثثثاقيثثثثثثة التطوير أو أي من 
حصثثثثثثثثثثثثثص المثثالكين المعنيين قت التطوير, أو أي أصثثثثثثثثثثثثثو  

 ...)باستثناء السير العادي لألطما (,

If Developer or its owners shall at any time 

determine to sell the Development Rights under 

this Development Agreement or any of their 

respective ownership interests in Developer, or 

any of Developer’s assets (except in the 

ordinary course of business),…  

 

DEFAULT AND TERMINATION اإلخفاق واإلنهاء 8  8 

 Termination Without Opportunity to Cure اإلنهاء دون إتاحة فرصة للمعالجة 8-1

 

8-1 

يح  لمانم اامتياط اونهاء المباشثثثثثثثثثثثثر اتفاقية التطوير  ذ ,  
وذلك طن طري  تسثثثثثثثثثليا إشثثثثثثثثثعار إلي المطور يفيد بأن مانم 
اامتيثثاط ابتثثار إنهثثاء اتفثثاقيثثة التطوير  ثثذ  نتيجثثة للمبثثالفثثات 

 المنصوص طليها قيما يلت:

Franchisor has the right to immediately 

terminate this Development Agreement by 

delivering a notice to Developer stating that 

Franchisor elects to terminate this Development 

Agreement as a result of any of the breaches set 

forth below: 

 

 ***** *****  

 Termination With Opportunity to Cure 8-2 إنهاء مع إتاحة فرصة للمعالجة  8-2

 ***** *****  

 RIGHTS AND DUTIES ON نهاء أو االنقااءاإل الحقوق والواجبات عند  9

TERMINATION OR EXPIRATION  

9 

 Loss of Development Rights 9-1 خسارة حقوق التطوير  9-1

طنثثد إنهثثاء اتفثثاقيثثة التطوير  ثثذ , ينبغت إنهثثاء حقوو التطوير  
  ...جب اتفاقية التطوير  ذ  تلقاليا  الممنوحة إلي المطور بمو 

Upon termination of this Development 

Agreement, the Development Rights granted to 

Developer under this Development Agreement 

shall automatically terminate…   
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 Amounts Owed to Franchisor 9-2 المبالغ المدينة إلى مانح االمتياز  9-2

 ***** *****  

 Confidential Information 9-3 المعلومات السرية  9-3

 ***** *****  

 Covenant Not to Compete 9-4 التعهد بعدم المنافسة 9-4

 ***** *****  

 Continuing Obligations 9-5 االلتزامات المستمرة  9-5

 ***** *****  

 BENEFICIAL OWNERS OF ينمالكو المطور المستفيد  11

DEVELOPER  

10 

 ***** *****  

 RELATIONSHIP AND العالقات والتعوياات 11

INDEMNIFICATION  

11 

 Relationship 11-1 العالقات 11-1

 ***** *****  

  Standard of Care 11-2 معايير الرعاية  11-2

 ***** *****  

 Indemnification 11-3 التعويض  11-3

 ***** *****  

 GENERAL CONDITIONS AND الشروط واألحكام العامة 12

PROVISIONS  

12 

 Superiority of Franchise Agreement تفوق اتفاقية االمتياز 12-1

 

12-1 

  ذ بيعمنفثثيتعين إبراا اتفثثاقيثثة امتيثثاط تجثثاري منفصثثثثثثثثثثثثثلثثة لكثثل  
 ةالمطور  من قبل المطور قت منطق[إدخال العالمة التجارية]

التطوير, ويتعين الدقع إلي مانم اامتياط رسثثثثثثثثثثثثثا أي امتياط 
 نحو المحدد من قبل مانم اامتياط...تجاري قردي طلي ال

For each [INSERT BRAND] Outlet developed 

by Developer in the Development Territory, a 

separate Franchise Agreement shall be executed 

and any individual franchise fee as prescribed 

by Franchisor shall be paid to Franchisor…   

 

 No Waiver 12-2 عدم التنازل 12-2

 ***** *****  

 Injunctive Relief 12-3 األمر القاائي 12-3

 ***** *****  

 Notices 12-4 اإلشعارات  12-4

 ***** *****  

  [INSERT CONTACT DETAILS] [إدخال تفاصيل اإلتصال] 

 Cost of Enforcement or Defense 12-5 تكلفة التطبيق أو الدفاع 12-5

 ***** *****  

 Unlimited Guaranty and Assumption of الامانات غير المحدود وقبول االلتزامات 12-6

Obligations 
12-6 

 ***** *****  

 Approvals 12-7 المصادقات 12-7

 ***** *****  
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 Entire Agreement 12-8 االتفاق الكامل 12-8

 ***** *****  

 Severability and Modification 12-9 القابلية للتجزئة والتعديالت    12-9

 ***** *****  

 Construction 12-10 التفسير 12-11

 ***** *****  

 Force Majeure 12-11 القوة القاهرة. 12-11

 ***** *****  

 Timing 12-12 التوقيت 12-12

 ***** *****  

 Further Assurances 12-13 الامانات اإلاافية 12-13

 ***** *****  

 Third-Party Beneficiaries 12-14 عدم وجود مستفيدين من الغير 12-14

 ***** *****  

 Multiple Originals 12-15 األصول المتعددة 12-15

 ***** *****  

DISPUTE RESOLUTION حل النزاعات 13  13 

 Choice of Law 13-1 خيار القانون   13-1

 ***** *****  

 Consent to Jurisdiction 13-2 الموافقة على االختصاص القاائي 13-2

يتعين رفع أي دعوى قااااائية من قبل أي من األطرافي في  
 الدولةأو التي تخدم  [إدخال]المحكمة المختصة الواقعة في 

التي يقع فيهااا المقر الرئيساااااااااي لمااانح االمتياااز من حين 
 ...[إدخال]آلخري وحاليًا في 

Any action brought by either party shall be 

brought in the appropriate court located in 

[INSERT]or serving the country where 

Franchisor’s corporate headquarters are 

located from time to time, currently 

[INSERT]. ..  

 

 Cumulative Rights and Remedies 13-3 الحقوق والمعالجات التراكمية  13-3

 ***** *****  

ACKNOWLEDGMENTS اإلقرارات 14  14 

 Receipt of this Development Agreement 14-1 استالم اتفاقية التطوير  14-1

, بأنه اسثثثثتلا وقرأ وقها اتفاقية التطوير  ذ  ي رد المطور ويقر 
وأن مانم اامتياط منم المطور متسثثثثثثثثثثع من الوقت وقرصثثثثثثثثثثة 
لتشثثثثثثاور مع اسثثثثثثتشثثثثثثاريه الذين يبتار ا طن الفوالد والمباطر 

 ...المحتملة وبراا  ذ  ااتفاقية

Developer represents and acknowledges that it 

has received, read and understands this 

Development Agreement, and that Franchisor 

has accorded Developer ample time and 

opportunity to consult with advisors of its own 

choosing about the potential benefits and risks 

of entering into this Development Agreement…   

 

 Consultation by Developer 14-2 المطور االستشارة من قبل  14-2

 ***** *****  

  True and Accurate Information 14-3 المعلومات الصحيحة والدقيقة  14-3

 ***** *****  

 Risk 14-4 المخاطر  14-4
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 ***** *****  

 No Guarantee of Success 14-5 عدم تقديم امان للنجاح  14-5

 ***** *****  

 No Violation of Other Agreements 14-6 عدم جواز مخالفة االتفاقيات األخرى   14-6

 ***** *****  

    

 ملحق
 اتفاقية منطقة التطوير

 جدول التطوير

EXHIBIT A TO THE  

AREA DEVELOPMENT AGREEMENT 

 

DEVELOPMENT SCHEDULE 

 

  

 الملحق )ج(
 التفاقية منطقة التطوير 

 

THE  EXHIBIT C TO 

AGREEMENT AREA DEVELOPMENT 

 

 ,OWNERS OF DEVELOPER; OFFICERS والمسؤولين والمدراء واألمناء مالكي المطور

DIRECTORS, MANAGERS AND TRUSTEES 

  

      

 


