
 قانون تنظيم أعمال الوكالء التجاريني

 رئٍض انهجُت انتُفٍذٌت نًُظًت انتحزٌز انفهظطٍٍُت، 
 رئٍض انظهطت انوطٍُت انفهظطٍٍُت،

  انًؼًول به فً يحافظاث انضفت،1967 نظُت 19بؼذ اإلطالع ػهى قاَوٌ انوكالء انتجارٌٍٍ رقى 
 وبُاء ػهى يوافقت انًجهض انتشزٌؼً،

 :أصذرَا انقاَوٌ انتانً
  

انفصم األول  

تؼارٌف 

 (1)يادة 
نغبٚبد رطجٛك أحكبو ْزا انمبٌَٕ، ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبساد انزبنٛخ انًؼبَٙ انًجُٛخ نٓب أدَبِ يب نى رذل انمشُٚخ ػهٗ خالف 

 :رنك
 .ٔصاسح االلزظبد ٔانزدبسح :انوسارة

 .ٔصٚش االلزظبد ٔانزدبسح :انوسٌز

ْٕ انشخض انطجٛؼٙ أٔ االػزجبس٘ ٔانز٘ نّ انحك ثًٕخت ارفبلٛخ فٙ ثٛغ أٔ رٕصٚغ أٔ  :انوكٍم انتجاري

رشٔٚح انغهغ ٔانًُزدبد أٔ رٕفٛش انخذيبد فٙ فهغطٍٛ نحغبة يُزح أٔ يٕسد  يمبثم 

 .ػًٕنخ أٔ ْبيش سثح

يٍ )انوكٍم انفزػً 

 :(انباطٍ
ْٕ انشخض انطجٛؼٙ أٔ االػزجبس٘ ٔانز٘ ٚؼًم ٔكٛال أٔ يٕصػب يٍ انجبطٍ ثًٕخت ػمذ 

ثُّٛ ٔثٍٛ انٕكٛم انزدبس٘ نجٛغ انغهغ أٔ انخذيبد انزٙ ًٚهك انٕكٛم انزدبس٘ رٕكٛاًل 

 .ردبسًٚب  نزٕصٚؼٓب أٔ رشٔٚدٓب يمبثم ْبيش سثح أٔ ػًٕنخ

ْٕ انشخض انًؼٍٛ يٍ خٓخ يخزظخ نشغم ٔظٛفخ فٙ إحذٖ انذٔائش انحكٕيٛخ أٔ ٚزهمٗ  :انًوظف انؼاو

 .سارجّ يٍ يٕاصَزٓب أٚب كبَذ طجٛؼخ رهك  انٕظٛفخ أٔ يغًبْب

 ثًب فٛٓب خذيبد أٔ ثضبئغ أٔ يُزح ٕٚصػٓب انٕكٛم انزدبس٘ أٔ ٚشٔخٓب أٔ حأٚخ عهغ :انظهغ وانًُتجاث

ٚجٛؼٓب خبسج أٔ داخم فهغطٍٛ يمبثم ْبيش سثح أٔ ػًٕنخ يجٛؼبد َٛبثخ ػٍ يٕسد أٔ 

 .يُزح

 . انٕصاسح نمٛذ انٕكبالد انزدبسٚخِانغدم انز٘ رؼذ :انظجم

  
انفصم انثاًَ 

شزوط يشاونت أػًال انوكالء انتجارٌٍٍ 

 (2)يادة 
 :ٚشزشط فًٍٛ ٚضأل أػًبل انٕكبالد انزدبسٚخ يب ٚهٙ

 .انغدم اٌ ٚكٌٕ انٕكٛم انزدبس٘ ٔكٛاًل يجبششًا يغدال فٙ .1

 :(انشخض انطجٛؼٙ)ٚشزشط ثبنٕكٛم انفشد  .2

 .فهغطٍٛ فهغطًُٛٛب كبيم األْهٛخ ٔيمًًٛب فٙ اٌ ٚكٌٕ .أ  

 .فٙ انغدم انزدبس٘ اٌ ٚكٌٕ يغداًل .ب  

 طذس ثحمّ حكى ثبإلفالط، أٔ ثبنزضٔٚش أٔ أٔلف رغذٚذ دَّٕٚ ٔلذو رُبصال ػبيب نًظهحخ اٌ ال ٚكٌٕ لذ .ج  

 .اػزجبسِ انذائٍُٛ أٔ خشٖ رؼٍٛٛ حبسط لضبئٙ ألطٕنّ أٔ يًزهكبرّ يب نى ٚكٍ لذ سد

 .يٕظفب ػبيب ٚؼًم نذٖ انغهطخ انٕطُٛخ انفهغطُٛٛخ أٔ فٙ إحذٖ يؤعغبرٓب ال ٚدٕص اٌ ٚكٌٕ .د  

  :(انشخض االػزجبس٘)ٚشزشط ثبنٕكٛم انششكخ  .3

 رأعٛغٓب ٔفمًب نهمٕاٍَٛ انًؼًٕل ثٓب فٙ فهغطٍٛ ٔيغدهخ فٙ عدم انششكبد ٔاٌ ٚكٌٕ اٌ ٚكٌٕ لذ رى .أ  

 .يشكضْب انشئٛغٙ فٙ فهغطٍٛ

 .نفهغطٍُٛٛٛ سأط يبنٓب أٔ أعًٓٓب يًهٕكخ يٍ% 51اٌ ٚكٌٕ  .ب  

 .أػضبء يدهظ إداسرٓب يٍ انفهغطٍُٛٛٛ اٌ ركٌٕ غبنجٛخ .ج  

 انزظفٛخ أٔ انحشاعخ انمضبئٛخ أٔ اإلفالط أٔ رغش٘ ػهٛٓب رغٕٚخ أٔ طهح ٔاق يٍ اإلفالط اٌ ال ركٌٕ لٛذ .د  

 .يغ أحذ دائُٛٓب

 .انزدبسٚخ أغشاضٓب يضأنخ أػًبل االعزٛشاد ٔانٕكبالد اٌ ٚكٌٕ يٍ ثٍٛ .هـ  

 

 (3)يادة 
ال ٚدٕص نألشخبص انطجٛؼٍٛٛ أٔ االػزجبسٍٚٛ انزٍٚ ال رزٕافش فٛٓى انششٔط انًجُٛخ فٙ انًبدح انثبَٛخ يٍ ْزا انمبٌَٕ انمٛبو 

 .ثأػًبل انٕكبالد انزدبسٚخ داخم فهغطٍٛ



 

 (4)يادة 
ػهٗ انٕكٛم انزدبس٘ اٌ ٚغدم كم ارفبلٛخ ٔكبنخ ردبسٚخ فٙ انغدم فٙ يذح ألظبْب ثالثخ اشٓش يٍ ربسٚخ رٕلٛغ خًٛغ 

 .األطشاف ػهٗ االرفبلٛخ
 

انفصم انثانث 

انشزوط انواجب توفزها فً اتفاقٍاث انوكاالث انتجارٌت 

 (5)يادة 
 

 :ٚدت اٌ ركٌٕ ارفبلٛخ انٕكبنخ انزدبسٚخ ثبثزخ ثبنكزبثخ، ٔاٌ رزضًٍ انجٛبَبد انزبنٛخ
  .اعى انٕكٛم ٔػًشح ٔخُغٛزّ ٔاعًّ انزدبس٘ ٔيحم إلبيزّ ٔإرا كبٌ ششكخ فشلى رغدٛهٓب .1
  .اعى انًٕكم ٔػًشِ ٔخُغٛزّ ٔاعًّ انزدبس٘ ٔيحم إلبيزّ .2
  .ػُبٍٔٚ انًمش انشئٛغٙ ٔػُبٍٔٚ انزجهٛغ نهٕكٛم ٔانًٕكم .3
  .ربسٚخ انجذء ٔيذح االرفبلٛخ ٔانزٙ ٚدت اٌ رشًم كم فهغطٍٛ .4
  .انًُزدبد انزٙ رغطٛٓب االرفبلٛخ  .5
  .لًٛخ ػًٕنخ انًجٛؼبد انٕاخجخ انذفغ ٔاألداء إنٗ انٕكٛم انزدبس٘ .6
االنزضاو ثزٕفٛش لطغ انغٛبس ثظٕسح كبفٛخ ٔانظٛبَخ انالصيخ نهغٛبساد أٔ اٜالد أٔ انًحشكبد أٔ  .7

  .انًؼذاد أٔ األخٓضح انكٓشثبئٛخ ٔاإلنكزشَٔٛخ
حمٕق ٔانزضايبد كم يٍ انٕكٛم ٔانًٕكم يغ ثٛبٌ يمذاس انشثح أٔ انؼًٕنخ انًغزحك نهٕكٛم يمبثم  .8

  .انٕكبنخ
  .انؼاليخ انزدبسٚخ نهغهؼخ أٔ انخذيخ ٔثشاءح االخزشاع .9

  .أٚخ ششٔط أخشٖ ٚزفك ػهٛٓب انٕكٛم ٔانًٕكم .10
 (6)يادة 

اٌ رغدٛم انٕكبنخ انزدبسٚخ ال ٚحٕل دٌٔ انزضايٓب ثبنحظٕل ػهٗ خًٛغ انزشاخٛض انالصيخ نالعزٛشاد يٍ اندٓبد 

. انًخزظخ

  
انفصم انزابغ 

انتشاياث انوكالء انتجارٌٍٍ 

 (7)يادة 
ٚهزضو انٕكٛم انزدبس٘ ثدًٛغ انكفبالد، عٕاء أكبَذ يجبششح أٔ ضًُٛخ، انزٙ ٚمذيٓب انًٕسد أٔ انًُزح ٔانزٙ رؼٓذ انٕكٛم 

 .انزدبس٘ ثزٕصٚؼٓب أٔ رغٕٚمٓب
  

 (8)يادة 
 .ػهٗ انٕكٛم انزدبس٘ اٌ ٚحزفظ ٕٔٚفش لطغ انغٛبس انًطهٕثخ ثظٕسح يُزظًخ

  
 (9)يادة 

 

ػهٗ انٕكٛم انزدبس٘ رمذٚى خذيبد انزشكٛت ٔانزدٓٛض نهزشغٛم ٔانظٛبَخ انالصيخ نهغهغ ٔانجضبئغ انزٙ ْٙ يٕضٕع ارفبلٛخ 

 .انٕكبنخ انزدبسٚخ يغ يشاػبح أٚخ يٕاطفبد لٛبعٛخ يؼزًذح نٓزِ انغهغ ٔانجضبئغ فٙ فهغطٍٛ
  

 (10)يادة 
ركٌٕ انكزٛجبد ٔانزؼهًٛبد انزٙ رؼطٗ نهًغزٓهكٍٛ يغ انغهغ ٔانًُزدبد يكزٕثخ ثبنهغخ انؼشثٛخ ػهٗ األلم ٔأ٘ نغخ أٔ نغبد 

 .أخشٖ ٔاٌ رغزٕفٗ انششٔط انمبََٕٛخ انُبفزح ثشأٌ اإلػالَبد ٔانٕعى انزدبس٘
  

 (11)يادة 
ٚدت اٌ ركٌٕ انغهغ ٔانًُزدبد يٕضٕع ارفبلٛخ انٕكبنخ انزدبسٚخ ٔراد انطجٛؼخ انخبطخ يزمٛذح ثأٚخ ششٔط خبطخ الصيخ 

 .نٓب
  

 (12)يادة 
ٔاحذ أٔ أكثش ٔػهٗ انٕكٛم انفشػٙ اٌ ٚمذو نهًغزٓهك خًٛغ  (يٍ انجبطٍ)ٚدٕص نهٕكٛم انزدبس٘ اٌ ٚؼٍٛ ٔكٛاًل فشػًٛب 

 .انكفبالد انزٙ ًُٚحٓب انًٕسد أٔ انًُزح
 

نفصم انخايض ا



أحكاو فظخ اتفاقٍاث انوكاالث انتجارٌت 

 (13)يادة 
 يٍ ْزا انمبٌَٕ نًذح عُخ 8 ٔ 7فٙ حبنخ فغخ ارفبلٛخ انٕكبنخ انزدبسٚخ، رغزًش انزضايبد انٕكٛم انزدبس٘ ثًٕخت انًبدرٍٛ 

يب نى ُٚض لبٌَٕ آخش ػهٗ فزشح أطٕل يٍ اخم لطغ انغٛبس ٔانظٛبَخ )ٔاحذح ػهٗ األلم ثؼذ فغخ ارفبلٛخ انٕكبنخ انزدبسٚخ 

 .أٔ إنٗ حٍٛ رؼٍٛٛ ٔكٛم ردبس٘ خذٚذ أًٚٓب ٚحذس أٔال (كًب فٙ حبنخ انغٛبساد
 

 (14)يادة 
فٙ حبنخ فغخ ارفبلٛخ انٕكبنخ انزدبسٚخ أل٘ عجت كبٌ ، ٚهزضو انًٕسد أٔ انًُزح أٔ انٕكٛم اندذٚذ ، ثششاء خًٛغ يحضَٔبد 

انًُزدبد ٔلطغ انغٛبس انًٕخٕدح فٙ حٕصح انٕكٛم فٙ ربسٚخ فغخ االرفبلٛخ ثٕالغ انغؼش انز٘ اشزشٖ ثّ انٕكٛم ْزِ 

  .انًُزدبد أٔ انمطغ
 

  (15)يادة 
إرا لبو انًٕكم ثفغخ ارفبلٛخ انٕكبنخ أٔ ػذو ردذٚذْب نغٛش عجت خذ٘ انزضو ثزؼٕٚض انٕكٛم رؼٕٚضًب ػبداًل آخزًا ثؼٍٛ 

االػزجبس يب ٚهحك انٕكٛم يٍ أضشاس ثغجت فغخ االرفبلٛخ أٔ ػذو انزدذٚذ ٔيب أفبدِ انًٕكم يٍ َشبط انٕكٛم فٙ رشٔٚح 

  .يُزدبرّ أٔ خذيبرّ
 

انفصم انظادص 

أحكاو ػايت واَتقانٍت 

  (16)يادة 
  :يغ ػذو اإلخالل ثأحكبو ْزا انمبٌَٕ ٚكٌٕ نهٕكٛم انزدبس٘  ٔانًٕكم انحشٚخ فٙ 

  .فض انًُبصػبد انُبشئخ ػٍ االرفبلٛخ ثبنٕعبطخ أٔ انزحكٛى أٔ انمضبء .1
  .رحذٚذ اندٓخ انزٙ رمٕو ثبنٕعبطخ أٔ انزحكٛى .2
رخزض ثُظش خًٛغ انًُبصػبد انُبشئخ ػٍ ػمذ انٕكبنخ انًحكًخ انزٙ ٚمغ فٙ دائشرٓب يحم رُفٛز انؼمذ  .3

  .ٔفمًب ألحكبو انمٕاٍَٛ انفهغطُٛٛخ راد انؼاللخ
  (17)يادة 

إرا اعزجذل انًٕكم ثٕكٛهّ ٔكٛال خذٚذًا، كبٌ انٕكٛم اندذٚذ يغؤٔال ثبنزضبيٍ يغ انًٕكم ػٍ انٕفبء ثبنزؼٕٚضبد انًحكٕو 

  .ثٓب نهٕكٛم انغبثك ٔرنك يزٗ ثجذ اٌ فغخ ارفبلٛخ انٕكبنخ أٔ ػذو ردذٚذْب كبٌ َزٛدخ رٕاطؤ ثٍٛ انًٕكم ٔانٕكٛم اندذٚذ
 

  (18)يادة 
ػهٗ األشخبص انطجٛؼٍٛٛ ٔاالػزجبسٍٚٛ انزٍٚ ٚضأنٌٕ ػًم انٕكالء انزدبسٍٚٛ ػُذ ثذء عشٚبٌ ْزا انمبٌَٕ ٔٚغزٕفٌٕ 

انششٔط انٕاسدح فٙ انًبدح انثبَٛخ يُّ أٌ ٚغدهٕا رهك االرفبلٛبد فٙ انغدم فٙ يٕػذ ال ٚزدبٔص ثالثخ اشٓش يٍ ربسٚخ 

  .عشٚبٌ ْزا انمبٌَٕ
 

  (19)يادة 
األشخبص انطجٛؼٌٕٛ ٔاالػزجبسٌٕٚ انزٍٚ ٚضأنٌٕ ػًم انٕكالء انزدبسٍٚٛ ػُذ ثذء عشٚبٌ ْزا انمبٌَٕ ٔغٛش يغزٕفٍٛ 

نهششٔط ٔفمُب ألحكبو انًبدح انثبَٛخ يٍ ْزا انمبٌَٕ ًُٚحٌٕ عُخ ٔاحذح نهزمٛذ ثبنششٔط انٕاسدح فٙ انًبدح انثبَٛخ أٔ نفغخ 

ٔإرا اعزًش انشخض انطجٛؼٙ أٔ االػزجبس٘ ثؼذ عُخ يٍ ربسٚخ عشٚبٌ ْزا انمبٌَٕ فٙ يخبنفزّ، ٚدٕص . ٔكبالرٓى انزدبسٚخ

  .نهٕصاسح اٌ رشطت رغدٛم أٚخ ارفبلٛبد ٔكبالد ردبسٚخ عجك رغدهٛٓب
 

  (20)يادة 
  .ٚزى يؼبيهخ انٕكالء انزدبسٍٚٛ اإللهًٍٛٛٛ غٛش انفهغطٍُٛٛٛ ٔفمب نًؼبيهخ دٔنٓى نهٕكالء اإللهًٍٛٛٛ انفهغطٍُٛٛٛ

 

  (21)يادة 
  .رزمبضٗ انٕصاسح يمبثم رغدٛم االرفبلٛخ ٔيمبثم رغدٛم انزغٛٛشاد سعٕيب ٚحذدْب انُظبو

 

  (22)يادة 
يغ ػذو اإلخالل ثأٚخ ػمٕثخ أشذ ُٚض ػهٛٓب لبٌَٕ أخش ٚؼبلت كم يٍ ٚخبنف أحكبو ْزا انمبٌَٕ ثغشايخ ال رمم ػٍ 

 .  دُٚبس أسدَٙ أٔ يب ٚؼبدنٓب5000 دُٚبس أسدَٙ أٔ يب ٚؼبدنٓب ٔال رضٚذ ػهٗ 1000
 

  (23)يادة 
 . ٚهغٗ كم حكى ٚخبنف أحكبو ْزا انمبٌَٕ

 

  (24)يادة 
 . رضغ انٕصاسح األَظًخ انالصيخ نزطجٛك أحكبو ْزا انمبٌَٕ ٔرظذس ثمشاس يٍ يدهظ انٕصساء، ٔرُشش فٙ اندشٚذح انشعًٛخ



 

  (25)يادة 
ػهٗ خًٛغ اندٓبد كم فًٛب ٚخظّ رُفٛز أحكبو ْزا انمبٌَٕ، ٔٚؼًم ثّ ثؼذ ثالثٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ َششِ فٙ اندشٚذح 

  .انشعًٛخ
 

 يٍالدٌت 2000 /1 / 16صذر بًذٌُت غشة بتارٌخ   

   هجزٌت1420/شوال  / 9                 انًوافق  
 

                      ٌاطز ػزفاث 

رئٍض انهجُت انتُفٍذٌت نًُظًت انتحزٌز انفهظطٍٍُت 

          رئٍض انظهطت انوطٍُت انفهظطٍٍُت
  
 


