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نموذج عقد وكالة تجارٌة *
فً تارٌخه حرر بٌن كل من:
أولا :السادة/
وٌشار إلٌها بـ "الشركة المو ّكلة".
ثانٌا ا :السادة/
وٌشار إلٌها بـ "الوكٌل".
تم التفاق والتراضً بٌن كل منهما على ما ٌلً :
أولا :موضوع العقد
وافق الطرف األول على تعٌٌن الطرف الثانً كوكٌل تجاري له.
ثانٌا ا :نطاق العقد
ٌشمل نطاق هذه الوكالة التجارٌة (المنطقة).
ثالثا ا :مدة العقد :
مدة هذا العقد ( )..................قابلة للتجدٌد لمدد أخرى مماثلة ما لم ٌخطر أحد الطرفٌن اآلخرر برببتره
فً إنهائه قبل مدة ال تقل عن  ..................من تارٌخ انتهاء العقد.
رابعا ا :واجبات الوكٌل
أ  -وافق "الوكٌل" على بـذل أقصى جهده فً سبٌل تروٌج وتسوٌق منتجات "الشركة المو ّكلة" وهً:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

بما ٌضمن لها النجاح فً األسواق الكوٌتٌة.
ب  -وافق "الوكٌل" على بذل جهوده لكً ٌقدم "للشركة المو ّكلةة" كرل المعلومرات الترً ترددي الرى تقوٌرة
وضعها التنافسً فً منطقة عمل "الوكٌل".
ج  -تعهررد "الوكٌةةل " بعرردم بٌ ر أو أن ٌعرررع للبٌ ر أي منررتج أو منتجررات مماثلررة فررً طبٌعتهررا لمنتج رات
"الشركة المو ّكلة" خالل فترة عقد الوكالة هذا إال بموافقة كتابٌة مسبقة من "الشركة المو ّكلة".
خامسا ا :الدعاٌة ومواد اإلعالن
وافقت "الشركة المو ّكلة" علرى إمرداد "الوكٌةل" مجانرا بكرل مرواد ومسرتلتمات الدعاٌرة لمنتوجاتهرا
وذلك الستعمالها.
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سادسا ا :استعمال العالمة المسجلة
للوكٌل حـــــق استعمال العالمات المسجلة "للشركة المو ّكلة" طوال مدة سرٌان عقد الوكالة ،علرى
أن ٌنحصر ذلك فً أعمال التسوٌق والتروٌج لمنتجات "الشركة المو ّكلة" فً المنطقة.
سابعا ا :األسعار وشروط الشراء
تبٌر "الشةةركة المو ّكلةةة" "للوكٌةةل" منتجاتهررا كمررا ٌقرروم "الوكٌةةل" بالشررراء مررن "الشةةركة المو ّكلةةة"
بموجب الئحة األسرعار المعردة مرن قبرل "الشةركة المو ّكلةة" بنسربة خصرم قردرها  ..................بالمائرة بموافقرة
الطرفٌن.
ثامنا ا :كٌفٌة الدفع
ٌتم الدف وفقا لألشكال التالٌة:
أ  -نقدا مقابل تقدٌم السندات.
ب  -خطاب ضمان بنكً.
ج  -كمبٌاالت (وفقا لما هو متفق علٌه).
تاسعا ا :الضمانات
تضمن "الشركة المو ّكلة " منتجاتها على أنها خالٌرة مرن أي أو كرل العٌروب فرً المرواد أو الصرن
بحٌث تددي الغرع الذي صنعت من أجله وتلتتم "الشركة المو ّكلة" باإلبدال مجانرا ألي قطعرة أو قطر
ٌستنتج بعد فحصها أنها مصابة بضرر أو عٌب.
وٌقدم "الوكٌل" أو الموتع للسل والمنتجات خدمات الصٌانة واإلصالح وذلك للسل التً ٌترولى تسروٌقها
فً المنطقة وتشم ل الضرمانات تروفٌر قطر الغٌرار بالنسربة للسرل والمنتجرات الترً تحتراج إلرى قطر بٌرار
وكرذلك تروفٌر الصرٌانة لهرا برذات شرروط الكفالررة دون اسرتٌفاء أي تٌرادة علرى األسرعار الترً تقردم لعمررالء
"الوكٌل".
عاشراا :الشكاوي
ٌقرروم "الوكٌةةل" برإبالغ "الشةةركة المو ّكلةةة" وبسرررعة عررن كررل الشرركاوي المتعلقررة بالمنتجررات التررً
ٌروج لها م إرفاقها باسم وعنوان العمٌل.
حادي عشر :شراء المنتجات فً حالة انتهاء العقد
فررً حالررة إنهرراء هررذا العقررد ،توافررق "الشةةركة المو ّكلةةة" علررى شررراء كررل منتوجاتهررا الموجررودة لرردى
"الوكٌل" التً اشتراها خالل مدة هذا العقد وذلك بالسعر الذي ٌتم االتفاق علٌه.
ثانً عشر :اللتزامات
تقوم "الشركة الموكلة" ببذل أقصى جهدها فً تلبٌة الطلبٌات التً ٌقردمها الوكٌرل إلٌهرا ،بسررعة
معقولة  ،وتكون هكذا مسدولة عن كل تأخٌر أو عدم تسلٌم أو عدم تلبٌة الطلبٌرات هرذه مرا لرم تكرن أسرباب
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التأخٌر أو عدم التسلٌم فً بٌر طاقة "الشركة المو ّكلة" كالقوة القاهرة ،الحرائق ،اإلضررابات ،الحروادث
التً ال ٌمكن تفادٌها ،الحروب وأعمال العصٌان.
باإلضافة لذلك ،تتعهد "الشركة المو ّكلة" بإمداد "الوكٌل" بكامل الدعم فً سبٌل تسوٌق منتجات "الشركة
المو ّكلة" وأن تستقبل طلبٌات صادرة من "وكٌلها" فقط فً الكوٌت.
على أن ٌلتزم الوكٌل أو الموزع حسب األحوال بما ٌلً:
 ترروفٌر السررل أو المنتج ر ات أو الخرردمات التررً تحتاجهررا وكالترره بصررفة دائمررة بشرركل كرراف ،وكررذلكالحال لقط الغٌار بالنسبة للسل التً تحتاج إلٌها وذلك شرط استمرار توافرها فً بلد اإلنتاج.
 ترروفٌر الررورال الالتمررة للصررٌانة والتصررلٌا التررً تحتاجهررا السررل محررل الوكالررة وتقرردٌم جمٌررالضمانات التً ٌقدمها المنتجون م مراعاة المواصفات القٌاسٌة للدولة .وفً حال انتهاء الوكالرة
تستمر التتامات الوكٌل أو الموتع لمدة ستة أشهر من تارٌخ انتهائها أو إلى حٌن تعٌٌن وكٌل أو
موتع جدٌد.
وبالنسبة لجمٌ الصفقات التً تعقدها "الشركة المو ّكلة" أو تساهم فً عقدها مر أطرراف أخررى
فً الكوٌتٌ ،حق للوكٌل تقاضً العمولة المتعارف والمتفق علٌها فً العقد.
وهذه الصفقات وما ٌماثلها ٌجب أن ٌعلم بها "الوكٌةل " وأن ٌوافرق علٌهرا مر تتوٌرده بنسرخ مرن الطلبٌرات
وتأكٌدها وبنسخ الفواتٌرالخاصة بها.
وتسعى "الشركة المو ّكلة" لمن وكالئها وموتعٌها المعتمدٌن خرارج المنطقرة مرن بٌر منتجرات "الشةركة
المو ّكلة" فً منطقة الوكالة.
ثالث عشر :تعدٌالت وتغٌٌرات:
ال ٌعتد بأي رسالة ،برقٌة ،أو أي إعالم ٌأتً بشكل آخـر سواء بالكتابة أو شفهٌا ،مرا برٌن طرفرً
هرذا االتفرراق أن ٌكررون بمثابررة جرتء مررن هررذا العقررد أو أن ٌغٌرره أو ٌعدلرره مررا لررم ٌرن علررى ذلررك صررراحة
وبوضوح فً المراسلة م إرفاقها كملحق لهذا العقد وأن ٌوقعها الطرفان.
رابع عشر :العمولة
ٌحق "للوكٌل" تقاضً عمولة نسبتها  ..................بالمائة من كل الطلبٌات الموصى علٌهرا إلرى ومرن
منطقة وكالته المنصو علٌها بهذا العقد.
خامس عشر :التحكٌم
فً حالة اإلخالل بأي من بنود هذا االتفاق من أي من المتعاقدٌن ٌتم حله عن طرٌق التحكرٌم فرً
الكوٌت سواء عن طرٌق برفة تجارة وصناعة الكوٌرت أو عرن طرٌرق محكرم فٌصرل ٌعٌنره الطرفران ،أو
ٌعٌن كل طرف محكما ،وٌختار المحكمان حكما مرجحا فإذا فشال فً ذلك عٌنته الغرفة.
وٌكون قرار هٌئة التحكٌم نهائٌا وملتما للطرفٌن وبٌر جائت استئنافه.
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سادس عشر :العمولت المستحقة
علررى "الشةةركة المو ّكلةةة" االلتررتام بسررـداد كررل العمرروالت المسررتحقة "للوكٌ ةـل" بصفــررـة دورٌـررـة
(ثالثة أشهر) وذلك بعد أن ٌوافق "الوكٌل" على كشف العموالت.
وفً حالة إنهاء هذا العقدٌ ،حق "للوكٌل" تقاضً العمروالت حسرب النسربة المتفرق علٌهرا قبرل إنهراء العقرد
وذلك بالنسبة لكل الصفقات المتممة حتى تارٌخ فسخ العقد م حفر حقره فرً التعروٌع بموجرب القروانٌن
المعمول بها فً دولة الكوٌت.
سابع عشر :تعٌٌن أكثر من "وكٌل"
تلتتم "الشركة المو ّكلة" ،حسبما هو وارد فً هذا العقرد ،االمتنراع عرن تعٌرٌن وكٌرل أو أكثرر فرً
حدود منطقة هذا العقد.
ثامن عشر :التوقٌع والمصادقة
ٌسري هذا العقد اعتبارا من

توقٌع الشركة المو ّكلة

............................................

توقٌع الوكٌل
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