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الوكالة التجارية مالية ومصرفية

تعريف الوكالة التجارية

إن الوكالة بشكل عام تعني قيام شخص مقام شخص 
آخر ف���ي أداء أعماله بحيث تكون ل���ه الصالحيات وعليه 
الواجب���ات المحددة من قبل الم���وكل في عقد الوكالة، 
وم���ن هنا فإن تعريف الوكال���ة التجارية هي عقد تجاري 
بي���ن طرفين يلتزم بمقتضاه الوكيل بإجراء المعامالت 
التجارية لحس���اب الموكل وباس���م الوكي���ل، كما يقوم 
الوكي���ل مقام الموكل باألعم���ال التجارية والتي تتمثل 
ع���ادة ف���ي بي���ع أو توزي���ع أو تروي���ج المنتج���ات أو توفير 
الخدم���ات وذل���ك مقابل رب���ح أو عمولة أو تس���هيالت أيًا 

كانت طبيعتها.

ومن خالل هذا التعريف يتضح لنا اكتساب أطراف هذه 
الوكالة صفة التاج���ر بحيث أن هذه الوكالة تنعقد بين 
التجار فقط سواء أكان الوكيل التجاري شخصًا طبيعيًا 
أو اعتباري���ًا، كم���ا أن طبيع���ة األعم���ال الت���ي يق���وم بها 
الوكي���ل هي أعم���ال تجارية بحتة وتتن���وع هذه األعمال 
وتختل���ف تبع���ًا الختالف طبيعة النش���اط التج���اري الذي 

يمارسه. 

يج���ب أن تكون ه���ذه الوكالة مكتوب���ة ومنظمة بعقد 
خ���اص مب���رم بي���ن الم���وكل والوكي���ل، حي���ث يعتب���ر 
عق���د الوكال���ة التجاري���ة حاص���اًل لمصلح���ة المتعاقدين 

المشتركة.

شروط الوكالة التجارية

نظرًا ألهمية الوكاالت التجارية واألثر المترتب عليها وما 
قد يس���ببه الخلل في مثل هذه العالقات والعقود من 
انعكاس على الصناعات ونش���اط الس���وق بشكل عام 
واالقتصاد الوطني بش���كل خاص، فق���د عمدت الكثير 
من الدول إلى تقنين األحكام الخاصة بالوكالة التجارية 
وال���وكالء التجاريي���ن لتنظي���م هذه األح���كام من حيث 
التعاري���ف والش���روط الواج���ب توافرها ف���ي كل منهما 
وكيفي���ة تطبي���ق الوكال���ة والرقاب���ة عليها وتس���هيل 

أعمال الوكاالت والعقود التجارية.

شروط مزاولة الوكالة التجارية – دولة الكويت

	•أن يكون كويتي الجنسية، شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا، 

وفي هذه الحالة يشترط أن تكون ملكية رأسماله بما ال 
يقل عن 51 % للكويتيين.

	•أن يكون مقيدًا في السجل التجاري.

	•أن يك���ون مرخص���ًا ل���ه بمزاول���ة النش���اط التج���اري أو 
الصناعي الذي تشمله الوكالة.

	•أن يك���ون مرتبطًا بعق���د وكالة مباش���رة بالموكل أو 
الوكيل الرسمي للموكل.

بيانات عقد الوكالة تتضمن ما يلي:

	•اسم الوكيل أو الموزع وجنسيته.

	•السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد.

	•حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل أو الموزع.

	•منطقة عمل الوكيل أو الموزع.

	•مدة الوكالة وكيفية تجديدها.

	•كيفية إنهاء الوكالة وانقضائها.

بعض األحكام الخاصة بتنفيذ عقد الوكالة التجارية

	•يتم تسجيل الوكاالت التجارية في سجل خاص يسمى 
س���جل ال���وكاالت التجارية ف���ي وزارة التج���ارة والصناعة، 
وال���ذي تقي���د في���ه جمي���ع ال���وكاالت التجاري���ة المقبولة 



الوكالة التجارية مالية ومصرفية

وفق���ُا ألحكام القان���ون في دولة الكوي���ت. وال يعتد بأي 
وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، كما ال تسمع 
الدع���وى بش���أنها. يج���ب عل���ى الوكي���ل أو الم���وزع في 
الوكال���ة التجاري���ة أن يطلب قيدها في س���جل الوكاالت 
عل���ى النموذج المعد لذلك، خالل ثالثة أش���هر من تاريخ 
حصول���ه على الوكالة، كما يج���وز إعادة قيد الوكالة في 

سجل الوكالة التجارية باسم الوكيل الجديد.

	•ال ينحص���ر اس���تيراد أي س���لعة أو منت���ج بوكيله���ا أو 
موزعه���ا، وإن كان حصري���ًا، ول���و اش���تملت عل���ى ح���ق 
اس���تخدام العالم���ة التجاري���ة، ش���ريطة أن تتوافر فيمن 
القان���ون والئحت���ه  يس���توردها ش���روط وأح���كام ه���ذا 
التنفيذي���ة. ويج���وز أن يك���ون ل���كل س���لعة أو منتج أو 

خدمة أكثر من وكيل أو موزع.

	•يج���ب أن تتواف���ر ف���ي الس���لع الت���ي يتم اس���تيرادها 
الش���روط والمواصفات القياس���ية العالمية التي يلتزم 

بها الوكيل.

	•يلتزم الوكيل أو الموزع بأن يقدم للسلع أو المنتجات، 
إذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث، جميع الكفاالت 
والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها 

في دولة الكويت. 

	•يجوز للوكيل أو الموزع أن يطلب المعاونة في تنفيذ 
عقد الوكالة وتمكينه من ممارسة النشاط، بفتح فروع 
أخرى للنش���اط موض���وع الوكال���ة، تحت إش���رافه وعلى 

مسؤوليته.

التزامات الوكيل التجاري

يمارس الوكي���ل التجاري أو الموزع أعمال وكالته ويقوم 
بت�نظيم نشاطه التجاري االعتيادي على وجه االستقالل، 

مع االلتزام بما يلي حسب األحوال: 

	•توفير الس���لع أو المنتجات أو الخدمات التي تحتاجها 
وكالت���ه بصف���ة دائمة بش���كل كاف وبأس���عار معقولة، 
وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج 
إل���ى قطع غيار وذلك ش���رط اس���تمرار توافره���ا في بلد 

اإلنتاج.

	•توفي���ر ال���ورش للصيان���ة والتصلي���ح الت���ي تحتاجه���ا 
الس���لع محل الوكالة بتكاليف مناسبة، وتقديم جميع 

الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون األصليون 
للس���لع المش���مول بها الوكالة مع مراع���اة المواصفات 

القياسية للدولة.

	•االحتفاظ بالمس���تندات الموضحة ألس���عار السلع من 
مصادره���ا باإلضافة إلى مس���تندات تأمينها وش���حنها 

ونقلها ورسومها الجمركية.

	•وف���ي حال انتهاء الوكالة تس���تمر التزام���ات الوكيل أو 
الموزع المشار إليهما لمدة ثالثة أشهر من تاريخ انتهائها 

والى حين تعيين وكيل أو موزع جديد أيهما اقرب.

انتهاء الوكالة التجارية أو فسخها

بم���ا أن الوكال���ة التجارية عب���ارة عن اتفاقي���ة مبرمة بين 
طرفي���ن ف���إن إنه���اء الوكال���ة أو فس���خها يس���تند إلى 
األح���كام العام���ة بإنه���اء االتفاقي���ات، وتتضم���ن ه���ذه 

األحكام ما يلي:

	•تنتهي الوكالة بانتهاء األجل المحدد لها ما لم يتفق 
الطرفان على تجديدها. 

	•ف���إذا رغب أحد الطرفين في إنه���اء عقد الوكالة قبل 
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انتهاء األجل المحدد فال تشطب الوكالة أو تقيد باسم 
تاجر آخر إال برضى الطرفين. 

	•يح���ق للوكيل في حالة س���حب الوكال���ة محددة المدة 
قب���ل انتهاء أجله���ا مطالبة الموكل بتعوي���ض، إذا لم 

يرتكب خطأ أو تقصير أثناء تنفيذ العقد. 

	•يحق للوكيل في حالة انتهاء الوكالة بحلول أجلها أو 
عند إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة، ورغم أي اتفاق 
مخال���ف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نش���اطه قد 
أدى إل���ى نجاح ظاهر في تروي���ج منتجات الموكل أو في 
ازدي���اد ع���دد عمالئه وح���ال دون حصوله عل���ى الربح من 
وراء ذل���ك النجاح، عدم موافقة موكله على تجديد عقد 

الوكالة أو استمراره. 

	•إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة فال يجوز إنهاؤه 
إال باتفاق الطرفين، ف���إذا رغب أحد الطرفين في إنهائه 
رغم معارضة الطرف اآلخر فيجب عليه أن يتقدم بطلب 

اإلنهاء إلى لجنة تحكيم محددة في العقد بينهما.

	•ال يج���وز للوكيل في الوكالة مح���ددة المدة أن يتنحى 
ع���ن الوكالة في وقت غير مناس���ب أو بغير عذر مقبول 
وإال كان ملزم���ا بتعويض الموكل عما يصيبه من أضرار 

بسبب التنحي عن الوكالة.

الوكالة بالعمولة )عقد التوزيع(

تعتب���ر الوكالة بالعمولة صورة خاص���ة بالوكالة التجارية 
وتس���ري عليها األحكام العامة للوكالة التجارية، وتعرف 
أنه���ا عق���د يتعهد بمقتض���اه الوكيل أن يجري باس���مه 
الخ���اص العملي���ات التجاري���ة وتك���ون ه���ذه العملي���ات 
لحس���اب الموكل بمقابل أجر. ومن هنا نجد أنها تتميز 
ع���ن ال���وكاالت التجارية، فبينم���ا يقوم الوكي���ل التجاري 
بإجراء الصفقة باس���م الموكل ولحس���ابه يقوم الوكيل 
الخ���اص ولك���ن لحس���اب  باس���مه  بإجرائه���ا  بالعمول���ة 
الم���وكل. وم���ن الجدي���ر بالذك���ر أن المس���مى الحدي���ث 
للوكال���ة بالعمولة هو عق���د التوزيع وبالتال���ي فإن هذا 

النوع من الوكاالت يقصد به حاليا عقود التوزيع.

يك���ون الوكيل بالعمول���ة ملزمًا اتجاه األش���خاص الذين 

تعاق���د معه���م كما ل���و أن التعاق���د تم له ش���خصيًا وال 
يحق لألش���خاص الذين تعاقدوا مع���ه مخاصمة الموكل 
مباش���رة، بينما تس���رى األحكام المتعلقة بالوكالة فيما 
يتعل���ق بالعالقة بين الم���وكل والدائني���ن. ويرتب عقد 
الوكال���ة بالعمولة ع���دة التزامات عل���ى كل من الموكل 
والوكي���ل، فبينم���ا يلتزم الم���وكل بدفع أج���رة الوكيل 
بالعمول���ة ودفع النفق���ات، يترتب عل���ى الوكيل االلتزام 

بعدة أمور منها:

	•تنفي���ذ تعليمات الم���وكل والقيام بالعمل الموكل به 
بحس���ن نية، وعدم تجاوزه لصالحياته والتزاماته الواردة 

في الوكالة.

	•المحافظ���ة على حق���وق الموكل وعدم إذاعة أس���راره 
التي تصل إلى علمه خالل تنفيذ الوكالة.

	•المحافظة عل���ى بضائع الموكل واتخاذ تدابير العناية 
الالزمة.

	•بذل العناية في تنفيذ االلتزامات وهي عناية الشخص 
المعتاد.

	•تقديم كشف حساب عن العمل الذي قام به لحساب 
الموكل.

	•ع���دم التعاق���د م���ع نفس���ه أو أن يك���ون وكي���ل ع���ن 
الطرفي���ن وال يج���وز ل���ه توكيل غيره ما ل���م يكن مأذون 

في ذلك من الموكل.

أهمية الوكالة التجارية

لقد س���اهم الوكالء التجاريون في توس���يع رقعة نشاط 
المس���تثمرين والمنتجي���ن من خالل تزوي���د منتجاتهم 
وتمثيلهم في شتى البقاع سواء داخل الدولة ذاتها أو 
خارجها، وقد أدى ذلك إلى زيادة إنتاج المصانع ودفعها 
إل���ى الدخول في جو المنافس���ة بغي���ة تحقيق أكبر قدر 
من الربح وبالتالي انعكس ذلك على الصناعات بشكل 
ايجاب���ي مما أثر بش���كل كبير على نم���و اقتصاد الدول. 
وه���ذا ما ظهر بش���كل جل���ي فيما تقوم به الش���ركات 
العالمية التي تس���عى إلى تروي���ج منتجاتها بين الدول 
م���ن خ���الل إب���رام وكاالت تجارية مع وكالء ع���دة في دول 

مختلفة.

كم���ا تعتب���ر ال���وكاالت التجاري���ة ظاه���رة ممي���زة لقطاع 



مالية ومصرفية

األعم���ال بدول مجلس التعاون الخليجي، 
حيث أن كبار العائالت والشركات التجارية 
برزت من خالل تمثيل الشركات العالمية 
واس���تيراد منتجاته���ا لألس���واق المحلية 

مستفيدة من نظام الوكاالت التجارية.
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