دليل االستخدام
لخدمة االمتياز التجاري

االمتياز التجاري
منصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االمتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز التجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري:
 منصة االمتياز التجاري هي منصة متكاملةة هدةدا الةي دوةس ه ةديل
وملي ة و ة ا االمتيةةازات التجار نةةة مةةم نحةةل المةةا ليم الت ةةدم ل ل ة
العالمات مم نحل الممنوحيم.
 هتيح المنصة للما ليم و ا والماهدس التجارنة هلدند األمةا م داخةل
المملكةةة التةةي نمكةةم ع ة ت العالمةةات إلدةةا ه ة ا إلانيةةا ة الةةي امكا ي ة
اداره ال لحات التواصل مع صاح ال ل .
 اما إلالن ةحة للممنةوحيم حإمكةا دس هصةحح مميةع الحة ا الحلة وةم
الح ا المناسحة وم ع نق مل ك إلل مت ةور ن ةدل وملية هلدنةد
االمتيازات المالئمة.
 ه ة ا إلانيةةا ة الةةي المةةواد التووو نةةة التعليميةةة المختلحةةة التةةي ه ةةوم
المنصة إلع يدا لت ديل وملية االمتيةاز التجةاري ثة ا ة االمتيةاز
التجاري داخل المملكة.

مم هس الم تحيدنم مم المنصة:
 ما لي العالمات التجارنة.
 ممنوحي العالمات التجارنة.

 زائ ي المونع المدتميم إلعملي االمتياز.
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الت جيل/أ الدخول ي خدمة االمتياز
التجاري
نأمل اتباع التعليمات التالية للتسجيل في خدمة االمتياز التجاري كمانح /أو ممنوح لالمتياز
التجاري:
 الدخول لمنصة االمتياز التجاري ()https://emtiyaz.sa
 الضغط وىل ه جيل الدخول ما هو مويح ي الثكل أد اه.

 الضغط وىل “سجل دخولك" ،حي سي وم النظام إلإوادة هوميدك إىل صحلة الدخول الموحةد
لمنثآت ،للتمكم مم إ مال وملية الدخول أ الت جيل.

3

الت جيل /أ الدخول ي خدمة االمتياز
التجاري
 مةةم خةةالل صةةحلة الةةدخول الموحةةد لمنثةةآت ،نةةس إلالةةدخول مةةم خةةالل ح ةةاف منثةةآت ةةي حةةال
الت جيل م ح ا ،أ مم خالل النحاذ الوعني الموحةد (نجة أن نكةون لةدي الم ةتخدم ح ةاف
ي أإلث لتتمكم مم إ ثاء ح اف ي منثآت).

 إلعد إ مال ه جيل الةدخول ،سةتتس هوميدةك لخدمةة االمتيةاز التجةاري ،اختة د رك إمةا مةا ح
(ما ح االمتياز) أ ممنوت (ممنوت االمتياز).

4

االمتياز التجاري -ما ح االمتياز
إلضافة عالمتك التجارية كامتياز ،ابدأ بتنفيذ الخطوات التالية:
 إلعد إهمام وملية ه جيل الدخول/الت جيل ما ح المتياز ،اخت والمة التحون
امتياز".



"اإلل

وم

اختيار إيا ة امتياز.
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االمتياز التجاري -ما ح االمتياز
 امأل النموذج أد اه إلحيا ات والمتك التجارنة أرسل .
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االمتياز التجاري -ما ح االمتياز

 سي وم النظام إلإوادة التومي إىل صحلة امتيازاهي ي لوحة هلكس ما ح االمتياز  ،هظد
ا ة إلإهمام العملية إلنجات.
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االمتياز التجاري -ما ح االمتياز
للوصول إىل لوحة التحكم الخاصة بك ،ابدأ بتنفيذ الخطوات التالية:
 ا وىل أن و ة الملف الثخصي ي ش نط التن ل ،س اخت لوحة التلكس.

من خالل لوحة التحكم لمانح االمتياز (امتيازاتي):



نمكم لما ح االمتياز متاإلعة حالة علحات العالمات التجارنة الخاصة إل .
نمكم لصاح

االمتياز و ا ودد المثاهدات المحضلة وىل والماه التجارنة الم حولة.
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االمتياز التجاري -ما ح االمتياز
من خالل لوحة التحكم لمانح االمتياز (طلبات االمتياز):


نمكم لما ح االمتياز متاإلعة مميع علحات الح ا وىل والمت التجارنة.



نمكم لصاح



نمكم لما ح االمتياز الحل

االمتياز متاإلعة ودد ال لحات وىل والمت التجارنة مم حس الممنوت ل
وم ع نق اسس العالمة التجارنة أ هحاصيل الممنوت ل
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االمتياز التجاري -ما ح االمتياز
من خالل لوحة التحكم لمانح االمتياز (طلبات االمتياز):
 ا

وق أي إل انة لمثاهدة ال لحات وىل العالمة التجارنة.

 ا ة ةةوق زر نحةةول أ ر ةةأ ل حةةول أ ر ةةأ أي عل ة ( .هنو نةة  :ن ل ة
صاح االمتياز إو اء الموا ة الندائية ي صحلة علحات الموا ة).

مةةم لوحةةة معلومةةات
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االمتياز التجاري -ما ح االمتياز
من خالل لوحة التحكم لمانح االمتياز (طلبات قيد الموافقة):
 نمكم لصاح االمتياز متاإلعةة حالةة مميةع ال لحةات ،هعة ا هة ه الصةحلة ال لحةات (المعل ةة-
الم وية -األرشيف):
 معلق  >-ي ا تظار هأ يد الممنوت لالمتياز.
 م وا  >-م وا مم نحل الممنوت لالمتياز.
 األرشيف  >-العالمة التجارنة غي متو ة إلعد اآلن.
 نمكم لصاح
التجارنة

االمتياز الحل

إلاستخدام اسس العالمة التجارنة التصحية إلاستخدام وع العالمة
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االمتياز التجاري -ما ح االمتياز
من خالل لوحة التحكم لمانح االمتياز (االمتيازات الممنوحة):
 نمكم لما ح االمتياز متاإلعة مميع ال لحات الممنوحة "التي ن حلدا صاح
دائية".

 نمكم لصاح
التجارنة.

االمتياز الحل

االمتيةاز أ دةا اهحانيةة

إلاستخدام اسس العالمة التجارنة التصحية إلاستخدام وع العالمة
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االمتياز التجاري – عال

االمتياز

طلب فرصة العالمة التجارية ،ابدأ بتنفيذ الخطوات التالية
 إلعد إهمام وملية ه جيل الدخول/الت جيل ممنوت لالمتياز ،الم ورة ي إلدانةة الةدليل ،اختة
والمة التحون "اإلل وم امتياز".
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االمتياز التجاري – عال

االمتياز

طلب فرصة العالمة التجارية ،ابدأ بتنفيذ الخطوات التالية
 اخت "هحاصيل االمتياز" للعالمة التجارنة الم اد و ا هحاصيلدا ،سي وم النظةام إلإوةادة التومية
إىل صحلة هحاصيل العالمة التجارنة.
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االمتياز التجاري – عال

االمتياز

طلب فرصة العالمة التجارية ،ابدأ بتنفيذ الخطوات التالية:
 اخت "علحات االمتياز" ،للعالمة التجارنة المناسحة.

 ا حثةةاق وة ا النظةةام للةةد د ال لة
هأ يد عل االمتياز ن مال العملية.

(هنو نة  :للممنةةوت لة  3علحةةات معل ةةة لةةد أنصة ) ،اختة
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االمتياز التجاري – عال

االمتياز

طلب فرصة العالمة التجارية ،ابدأ بتنفيذ الخطوات التالية (تابع):
 امأل موذج صة العالمة التجارنة إلالمدننة  /المن
مم خالل اختيار "ارسال االن".

ة المعلومات الم لوإلة س أرسل علحةك
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االمتياز التجاري – عال

االمتياز

إضافة امتياز اىل المفضلة أو المشاركة من خالل وسائل التواصل االجتماعي ،ابدأ بتنفيذ الخطوات
التالية:
 ايغط والمة المحضلة  -همت إيا ة

 اخت والمة المثار ة اخت
التجارنة مم خاللدا.

صة العالمة التجارنة إىل المحضلة إلنجات.

سيلة التواصل االمتماوي التي هود مثار ة

صة العالمة
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االمتياز التجاري – عال

االمتياز

من خالل لوحة التحكم للممنوح لالمتياز (طلباتي):
 نمكم و ا مميع علحات الح ا الم سلة.
 نمكم لمتل ي االمتياز (الممنوت) ،متاإلعة حالة مميع ال لحات ،هع ا ه ه الصحلة ال لحات
(المعل ة -الم وية):
 معلق  >-ي ا تظار هأ يد الما ح لالمتياز.
 م وا  >-م وا مم نحل ما ح لالمتياز.
 نمكم لصاح
التجارنة.

االمتياز الحل

إلاستخدام اسس العالمة التجارنة التصحية إلاستخدام وع العالمة
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االمتياز التجاري – عال

االمتياز

من خالل لوحة التحكم للممنوح لالمتياز (طلبات قيد الموافقة):
 نمكم و ا مميع ال لحات الم حولة مم ما ح االمتياز المعل ة وىل هأ يد صاح
 نمكم لصاح
التجارنة

االمتياز الحل

االمتياز.

إلاستخدام اسس العالمة التجارنة التصحية إلاستخدام وع العالمة

 نمكم نحول/ر أ الح صة لالمتياز اللصول وىل "االهحانية الندائية" إلثأن عل
حال الموا ة أ أيا ة سب ال أ ي حال ال أ.

الح صة ةي
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االمتياز التجاري – عال

االمتياز

من خالل لوحة التحكم للممنوح لالمتياز (الطلبات المفعلة):
 و ا مميع الح ا المؤ دة.
 نمكم لصاح
التجارنة.

االمتياز الحل

إلاستخدام اسس العالمة التجارنة التصحية إلاستخدام وع العالمة
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االمتياز التجاري – عال

االمتياز

من خالل لوحة التحكم للممنوح لالمتياز (مفضالتي):
 و ا مميع العالمات التجارنة المحضلة.

 ا

وىل أن و ة الل ا لل ا أي والمة هجارنة مم الجد ل المحضل.
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شكرًا لكم

