
 منوذج موحد

 لعقد وكالة ذبارية

 عن مشروع أجنيب أو وطين

 إنو يف يوم               ادلوافق     /     /                              دبدينة: 

  مت االتفاق بني كل من:

 ومقره )أو مركزه الرئيسي(:

 مدينة:   تارخيو     /        /   سجل ذباري

 طرف أول   وجنسيتو:     وديثلو يف ىذا العقد: 

 ومقره )أو مركزه الرئيسي(:                                     

 مدينة:   سجل ذباري                     تارخيو      /      / 

 طرف ثاين وكيل ذباري.       وديثلو يف ىذا العقد :

 سبهيد:

احلهما ادلشرتكة وربديد حقوق والتزامات كل طرف ذباه بناء على رغبة الطرفني يف إجياد عالقة فيما بينهما خلدمة مص
 اآلخر.

 ودلا كان لدى الطرف األول منتجات أو خدمات يود تروجيها / عن طريق وكيل ذباري.

وبناء على رغبة الطرف الثاين القيام بعمل الوكيل التجاري عن الطرف األول ليتوىل احلض والتفاوض على إبرام 
 أجر أو عمولة فقد مت االتفاق بني الطرفني على ما يلي:الصفقات وتنفيذىا مقابل 

 (: يعترب التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من ىذا العقد .1بند )



(: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاين بصفتو وكياًل ذبارياً باحلض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذىا 2بند )
 وحلساب    وذلك باسم                     بشأن ادلنتجات أو اخلدمات موضوع العقد

 (: موضوع ىذه الوكالة ادلنتجات أو اخلدمات ادلقدمة من الطرف األول وادلبينة فيما يلي:3بند )

 

 ونوعية ادلنتجات أو اخلدمات ادلشمولة بعقد الوكالة ىي:

 

 (: يتحدد النطاق ادلكاين لسريان ىذا العقد بـ:4بند )

 

 ماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً دبنطقة معينة فيها()يوضح ما إذا كان عا

(: مدة سريان ىذا العقد               سنوات تبدأ من                    وتنتهي يف:                 قابلة 5بند )
ل انتهاء ادلدة للتجديد دلدد دماثلة ما مل خيطر أحد الطرفني اآلخر كتابة خبطاب مسجل بعدم رغبتو يف التجديد قب

 األصلية أو اجملددة بثالثة أشهر على األقل.
 

( يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً ألحكامو ودبا يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تالئم ما يتطلبو حسن 6بند )
 النية ويشمل ىذا االلتزام ما يعترب من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.

الطرف األول بضمان جودة الصنع لكل ادلواد وادلنتجات حمل العقد ، كما أنو ملزم بتأمني الصيانة ( : يلتزم 7بند )
وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاين وفقاً للكميات وادلواعيد اليت حيددىا الطرف الثاين وذلك 

 لتاريخ تعيني موزع أخر أيهما أسبق.طوال مدة الوكالة ، ودلدة سنة تالية لتاريخ انتهاء الوكالة أو 

 



( يضمن الطرف األول جودة ادلنتجات وادلواد حمل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية ادلعتمدة يف ادلملكة ، 8بند )
والوكيل غري مسؤول عن استالم أو توزيع أي كمية ترد من الطرف األول ) ادلوكل ( بادلخالفة للمواصفات القياسية 

وإذا ثبت لدى اجلهات ادلعنية وجود خمالفات للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إىل الطرف األول وعلى نفقتو  ادلطلوبة،
 فضاًل عن حق الطرف الثاين يف ادلطالبة بالتعويض ادلناسب عما أصابو من أضرار.

 ( : يلتزم الطرف الثاين باآليت :9بند )

سة العمل جبهازه اخلاص بعناية الرجل احلريص ، ويف حالة االستعانة توفري ادلقر الذي يباشر فيو أعمال الوكالة ودمار 
 باخلدمات واخلربات الفنية من قبل الطرف األول يتفق الطرفان على ذلك دبا فيو مقدار التكاليف حالة حبالة.

زين مناسبة ذلا إذا أداء كل األعمال اليت يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والرتويج ذلا وإجياد أماكن زب
 استدعت احلاجة إىل ذلك تقدمي خدمات حملية ضمن النطاق ادلكاين احملدد للعقد.

 تقدمي حساب عن وكالتو . -ج

( : يستحق الطرف الثاين قبل الطرف األول عمولة مقدارىا                       من قيمة األشياء ادلباعة يف 11بند )
 منطقة العقد.

 الطرف األول باآليت :(: يلتزم 11بند )

 رد األموال اليت أنفقها الطرف األول يف سبيل تنفيذ العقد طبقاً دلا اتفقا عليو.

 امداد الطرف الثاين دبواد الدعاية وتنظيم عملية البيع بالتقسيط. 

اري يف احلاالت (: للوكيل التجاري احلق يف ادلطالبة بالتعويض عما أصابو من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التج12بند )
 اآلتية:

 إذا سحب ادلوكل الوكالة يف وقت غري مناسب أو بسب البد للوكيل فيو.

إذا رفض ادلوكل ذبديد مدة عقد الوكالة بعد هناية مدتو األصلية ـ بالرغم من كل اتفاق خمالف ـ إذا أثبت الوكيل أن 
عمالئو وأن عدم التجديد يفوت على الوكيل  نشاطو قد أدى إىل ذماح ظاىر يف ترويج منتجات ادلوكل أو يف زيادة



حصولو على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما مل يثبت ادلوكل أن عدم التجديد يعود ألسباب قوية تربر ذلك 
. 

 إذا أخل ادلوكل بأحد االلتزامات ادلنصوص عليها يف نظام الوكاالت التجارية أو يف ىذا العقد . -ج

 األول احلق يف ادلطالبة بالتعويض عما اصابو من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري .( : للطرف 13بند )

( : تتم تسوية ادلنازعات اليت تنشأ عن تنفيذ ىذا العقد واليت يتعذر حلها ودياً بني الطرفني عن طريق التحكيم 14بند )
 أمام جهة ربكيم حملية أو خارجية يتم االتفاق عليها.

 (.1ري على ىذا العقد أحكام األنظمة ادلعمول هبا يف ادلملكة العربية السعودية )( : تس15بند )

( : حرر ىذا العقد من ثالث نسخة احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل دبوجبها ويتوىل الطرف الثاين تقدمي 16بند )
 النسخة الثالثة لوزارة التجارة السبام إجراءات القيد يف سجل الوكاالت التجارية .

 الطرف األول )ادلوكل(    الطرف الثاين )الوكيل(   

 االسم:

 التوقيع:

 (  إذا كان العقد داخلي1)  


