الوكاالت التجارية
• الوكَال َالَجَاري َهىَ(كَلَإتفَاقَيَعه َبَق ض َاهَبَنَلَهَالحَقَالقَانونىَإلىَتَاجرَأوَش َرك َ ىَال َول َب َعَأوَ
عاَأوَص َاحبَإب َازَأوَص َاحبَ
تَرويجَأوَتَوزيعَس َلعَأوَبَن جَاتَأوَتَق َيمَخ بَاتَبص ف هَوك اًلَأوَبَوز اَ
تَرخ صَللمَن جََأوَالمَوردَاألصلىَنظ رَربحَأوَعمَول )َ،وللوكال َال جاري َع ةَأنواعَبنها:
َ
جولَأمَ
َ -1ال مث لَال جارىَ:كَلَبَنَكَانَبَكلَفااَبنَقَ لََالَاجرَبعَملَبنَأعمَالَتَجَارتهَس وَاءَأكَانَبَ ا َ
يَبَحلَتَجَارتهَبشَرطَأنَيَرت طَبهَبعَق َعَملَ .
َ -2وك ال َالعقودََ:ص َورةَبنَص ورَالوكَال َالَجَاري َال يَيَ عهَ َبمَوج هَاَش َخصَبَأنَيَ ولىَ
اإلس مرَارَ يَالسَعيَ يَنشَاطَبَعَنَإلبرَامَعقَودَلمَصلح َالمَ عَاق َاألخرَبَقاَبلَأجر.
 -3وكال َبالعمول َ:هَوَالشَخصَالذيَيَقومَبإسمهَبَصرفَقَانونيَلحسَابَالمَوكلَبَقَابلَأجر.
 -4الس مس رةَ:عَق َيَ عهَ َبمَوج هَالس مسَارَلشَخصَبالَحثَعَنَطَرفَثَانََإلبرَامَعَق َبَعَنَوالَوسَطَ
إلبرَابهَ يَبَقَابلَأَجر.
ظراَلل طوراتَالم س ارع َلحرك َال جارةَبحل ااَودول ااَ ق َص رَقانونَالوكًلتَال جاري َالكوي ىَالخ رَ
• ون ا
رقمَ(َ)13لس ن َ2016مَل نظ مَالوض عَالقابمَبماَيواكبَأح لَال طوراتَ ىَبجالَالوكًلتَال جاري َ،وق َ
تَالمادةَ(َ)2بنهَشروطَبزاول َأعمالَالوكالتَال جاري َ ىَدول َالكويتَ،و قااَلماَيلى:
حد َ
خص اَط ع ااَأوَبَجموع َأش خَاصَطَ ع َنَبنَحابلىَالجنس
 -1أنَيكونَش
ا

َالكَوي َ،أوَيكونَ

صاَإع اريااَعَلىَألَتقلَحص َالشريكَالكَوي ىَ ىَرَأسَبالهَعَنَ.%51
شخ ا
 -2أنَيكونَبق ااَ ىَالسَجلَال جَارى.
صاَلَهَبمزاول َالنشاطَال ىَتشملهَالوكال َال جاري .
 -3أنَيكونَبرخ ا
طاَبالموكلَبعق َوكال َب اشرةَأوَبرت ا
طاَبمَنَلهَالحقَالقانونىَ ىَتمث له.
 -4أنَيكونَبرت اَ
• وق َأَس

َالمَش رعَالكَوي يَبمَوجبَقَانونَالوكًلتَال جَاري َاألخ رََلس ف َجَ ي هَلمَفهَومَالوكَال َالَجَاري َ

غطتَبنودهَكا َاإلتفاقاتَالم علق َبَ عَوتَرويجَوتَوزيعَالس لَعَوالمَن جَاتَوتَق يمَالخَ بَاتَس وَاءَبص فَهَ
عاَأوَصَاحبَإب َازَأوَصَاحبَتَرخ صَللمَن جَأوَالمَوردَاألصلىَ.
ًلَأوَبَوز اَ
وك ا َ
وراَ ع اًلَ ىَتَو رَالحماي َللمس هلك نَوي جلىَذلكَ ىَال الى:
• كماَلع َ
بَهَذاَالقَانونَد ا

ا
أوًل ُ :مكَافحة اإلحتكَار -:
بَالوَك لَأوَ
تَالمادةَ(َ)4بنَقانونَالوكالَتَال جاري ََبإس رَادَوتَو رَالس لعَبنَقَ لَأىَبس وردَبجان َ
ََس مح َ
المَوزعَلهَذهَالسَلع َأوَالمن جَح ىَولوَكانَوك لَحصرىَبشَرطَأنَت وَا رَ ىَبَنَيس وردهَاَأوَيو رهَاَشروَطَ
وأحكَامَقانونَالوكَالتَال جاري ََولبح هَالَنف ذي َ،وأنَت وَا رَ ىَالسلعَال يَيَ مَإس رادهَاَأوَتَو رهَاَالشروَطَ
والمَواص فَاتَالقَاس َالعَالم َوالخَل ج َالمَع م ةَ ىَ َدول َالكَويتَ،باإلض ا َإلىَش رَوطَكفَال َالمَص نعَال يَ
يَل زمَبهَاَالوَك لَ .
َ
ثَان ايا  :توفير َخدمات الص َيانة واإلصالح للسلع والمنت َجات المستورده من َ
الوكيل أو ال ُموزع-:
طرف غير َ
ََألزبتَالمادةَ(َ)5بنَقانونَالوكالَتَال جاري ََالوَك لَأوَالمَوزعَللس لعَوالمن جاتَبأنَيق مَخ باتَالص َانهَ
واإلص ًل َللس لعَوالمن جاتَالمس وردهَبنَقَ لَطرفَأخرَبخًلَفَالوَك لَأوَالمَوزع ،وبشَرطَأنَتَكونَالسَلع َ
بنَذاتَنوعَالسلعَوالمَن جَاتَال يَي ولىَالوَك لَأوَالمَوزعَتَسويقهاَ
أوَالمن جَالمَس ور َدَبنَقَ لَالطرفَاألخرَ َ
ىَالكويتَ،وأنَت وَا رَ ىَهَذهَالسلَعَشروطَوبقَاي

َالجَودةَالعَالم َوالخَل ج َوأنَتَكونَخَال َبنَأيَعَوبَ

ىَالَصن عَ،وذلكَ ىَحال َبَوا ق َالمَن جَأوَالموكلَعلىَكفال َهَ َذهَالسلَعَوالمَن جاتَوباَيلزبهاَبنَخ باتَ .
الو َكالة-:
ثَالثاا  :ض َمان
إستمرار تَقديم ال َخد َمات لل ُمستهلك فى َحالة انت َهاء ُمدة َ
َ
تَالم ادةَ(َ)10بنَق انونَالوك الَتَال ج اري ََ ىَح ال َإن هَاءَبَ ةَالوَك اَل َأنَتس مرَإل زابَاتَالوك لَأوَ
قرر َ
المَوزعَلمَ ةَسَ َأشهرَبنَتاريخَإن هَابهاَأوَإلىَحَنَتَع َنَوَك لَأوَبَوزعَجَ ي َأيهَمَاَأقربَ .
َ
• ولمَيغفلَقانونَالوكالتَال جاري َالكوي ىَأنَيش ملَالوك لَبالحماي َالًلزب َ ىَبواجه َالموكلَأوَالمن جَبع َ
أنَيقومَالوك لَب ذلَالمالَوالجه َ ىَأعمالَال عاي َوال سويقَوتق يمَالمن جَأوَالسلع َبالشكلَالذىَيلقىَرو اجاَ
َدونَاإلخًلَلَبهَبنَقَ لَالوَك لَوإلَكَانَبَلز اَباَ
ىَالسوقَ َ،قررَبالمادةَ(َ)9بأنهَلََيجوز َللمَوكلَإنهَاءَالعَق َ
الفَذلكَ .
َ
بَعويضهَعَنَالضَررَالذيَلَحقهَبنَجرَاءَهَذاَاإلنهَاءَ،كماَقررَالمشرعَبأنَيَ طلَكَلَإتفَاقَيَخَ
َ

تَالمَحل َواألجن َلحمَاي َ
• وإزَاءَش مَول َنَطَاقَتَط قَقَانونَالوكالَتَالَجَاري َوحَاج ََاأل رادَوالش َركا َ
س َاَعَلىَ
حقوقهاَبحَس بَبَركزهاَالقَانونيَكمَوزعَأوَبَن جَأوَبَوكلَأوَبَانح َإب َازَ إنَالمَجموع َوتَأس ا
خ راتهاَالم راكم َ يَهذاَالمجَالَتَق مَالخ باتَال ال َ:
َ
 oبََاش رةَال فَ او ََبَنَأط راَفَعقَودَوإتفَاقَاتَالوكالَتَالَجَاري َ(المَوكلَوالوَك ل)َ(المَصنعَأوَ
المن جَوالمَوزع)(َ،باَنحَاإلب َازَوالمَمنو َلَهَاإلب َاز)َ .
 oص َاغ َعقَودَوإتفَاق َاتَالوكَالَتَالَجَاري َبمَخَلفَأنوَاعهَاَوص َورهَاَ(َالوكَال هَالَجَاري َ،عقَودَ
الَوزيعََ،عقَودَاإلب َ ازَالَجَارىَ(الفرنشَايز)ََ....وغ رهاَ)َ َ
 oبَرَاجع َعقَودَوإتفَاق اَتَالوكَالهَالَجَاريهَوعقَودَالَوزيعَواإلب َازَلضمَانَتوَا قهاَبعَالقوَان نَالكوي َ
المنظم َ .
 oبََابع َوإتمَامَإجراءَاتَقَ َوتَس ج لَالوكالَتَالَجَاريهَل ىََس َجلَالوكَالتَالَجَاري َبوزَارةَالَجَا َرةَ
والصناعهَو َقااَألحكَامَقَانونَالوكالَتَاألخ رَرَقمَ(ََ)13لسَنهَ2016مَولبح هَال نف ذيهَ َ.
 oالطَعنَعَلىَقرَارَرَ ضَقَ َالوكَال َالَجَاري َأبَامَالمَحكم َالمَخَص َ .
 oتَق يمَطَلبَإعَادةَقَ َالوكَال َبإسمَوَك لَجَ ي َ .
تَ
تَالَجَاري َواإلس عًلَمَعَنَالَس ج لَبنَوَاقعَس جًلَ َ
تَقَ َالوكالَ َ
ادا َ
تَإس خرَاجَش هَ َ
 oتَق يمَخ بَا َ
وزارةَال جارةَالصناع َ .
تَبنَسَجلَالوكَالتَالَجاري َبوزارةَال جارةَالصناع َ .
تَشَطبَقَ َالوكَال َ
 oتَق يمَطلَا َ
 oتق يمَالمش ورةَالقانون َالمَ ب َ(باَق لَال قَاض ي)َال يَتق مَبَوقفَالمَوكل نَأوَالوكًلَءَو قااَلكلَحَال َ
ىَض وءَالوقَابعَوالمَس ن َاتَالمَ و رهَلَح ي َالمَوقفَالقَانونيَللعَم لَقَ لَر عَال عاوىَال يَق َتنش أَ
جراءَتنف ذَعقودَوإتفاق اتَالوكالتَال جاري َ .
عويضَعنَ
َ
 oرَ عَال عَاوىَوتمث لَالوك لَأوالموكلَأبامَالقض اءَوخَاص َاَ مَاَي علقَب عَاوىَطَلبَالَ
إنهَاءَأوََسخَعقَودَالوَكال َأوَالَوزيعَأوَالفرنشَايزَو قااَألحكامَالقانونَالكوي ى.
 oىَح ال َوجودَش رطَتحك مَبعقودَأوَإتف اق اتَالوك التَال ج اري  َ،ل ىَالمجموع َخ راتَك رةَ
تَالم علق َ
وب راكم َوأس اتذةَب خص ص نَ ىَتمث لَأىَبنَالوك لَأوَالموكلَ ىَكلَباَي علقَبالنزاعا َ
ب نف ذَعقودَوإتفاق اتَالوكالتَال جاري َأبامَبخ لفَه ئاتَال حك مَسواءَبحل ااَأوَدول اا.
َ
َ

