
دليل الوكاالت التجارية في قطر



تعريف الوكيل التجاري في ظل القانون القطري

لقد عرف القانون رقم ٨ \ ٢٠٠٢ بشان تنظيم أعمال الوكالء التجاريين الوكيل التجاري بأنه يعتبر وكيالً تجاري� من كان 
مرخص� له وحده دون غيره بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة في نطاق 

الوكالة نيابة عن موكله نظير أجر.

ما هي شروط الوكالة التجارية؟

أكد القانون على وجوب أن يكون عقد الوكالة التجارية ثابتا بالكتابة على أن يتضمن البيانات التالية:

أ -    اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. 
ب -السلع والمنتجات والخدمات التي تشملها الوكالة. 

جـ- منطقة عمل الوكيل. 
د-  مدة الوكالة إذا كانت محددة المدة وكيفية تجديدها. 

و- التزام الوكيل بتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانة الالزمة للسلع والمنتجات المشمولة بالوكالة والتي تتطلب ذلك. 
ز- أي شروط أخرى يتفق عليها بين الوكيل والموكل وال تتعارض مع أحكام هذا القانون



كيفية تسجيل الوكالة التجارية:

ال يجوز مزاولة أعمال الوكاالت التجارية إال لمن كان مقيد� في سجل الوكالء التجاريين وذلك ضمن الشروط التالية: 

أن يكون الوكيل قطري الجنسية، فإذا كان طالب القيد في السجل شركة، تعين أن يكون كل رأس مالها قطري�. 
أال تقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميالدية. 

أن يكون النشاط التجاري المراد تسجيل الوكالة مقيد� في السجل التجاري. 
أال يكون قد سبق الحكم عليه نهائي� في جريمة مخلة بالشرف أو ا�مانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

ولغايات تسجيل الوكالة يقدم الوكيل طلب القيد في سجل الوكالء التجاريين على النموذج  المعد لهذا الغرض 
مشفوع� بالمستندات المؤيدة له ومرفق� به نسخة من عقد الوكالة التجارية مع ترجمة له باللغة العربية. 

وبعدها تتولى اµدارة المختصة البت في طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها، وذلك خالل ثالثين يوم� من 
تقديم الطلب. 

التجديد المقدم إليها، فال بد من ان يكون قرار الرفض  اما في حال رفض اµدارة المختصة طلب القيد أو طلب 
مسبب�. علما بأن قرار الرفض قابل للطعن به انا الوزير خالل ثالثين يوما من تاريخ االخطار. 

وفي حال قبول طلب القيد في السجل يمنح مقدم الطلب شهادة تثبت ذلك، ولها أن تشطب قيد إسم من 
بيانات أو مستندات غير  بناًء على  تم  القيد  أن  ثبت  أو  القيد  السجل متى فقد أحد شروط  تم قيده في هذا 

صحيحة.  

وفي ظل القانون القطري، ال يعتد بأية وكالة تجارية غير مقيدة بسجل الوكالء التجاريين، وال تسمع الدعوى الناشئة 
عنها ممن أخل بالتزام القيد. 

 
ال بد من تجديد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنتين وذلك خالل شهرين من إنتهاء القيد.
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ما هي أنواع الوكاالت التجارية؟

لقد حدد القانون أنواع الوكاالت التجارية بما يلي:
 وكالة محددة المدة 

وكالة غير محددة المدة
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كيف يتم انهاء عقد الوكالة؟ وما هي عواقب انهاء هذا العقد؟

ما لم يتفق الطرفان على التجديد فإن الوكالة تنتهي بإنتهاء ا�جل المحدد لها، كما يحق للوكيل في حالة سحب 
الوكالة محددة المدة مطالبة الموكل بتعويض.

وهنا ال بد من التفريق بين عقد الوكالة محدد المدة وعقد الوكالة غير محدد المدة:
 

في حال انهاء عقد الوكالة محدد المدة، يحق للوكيل ، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا 
كان نشاطه قد أدى الى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو زيادة عدد عمالئه، وحال دون حصوله 

على ا�جر من جراء ذلك النجاح رفض الموكل تجيد عقد الوكالة.

أما في حال انهاء عقد الوكالة غير محدد المدة، فال يجوز إنهائه إال باتفاق الطرفين، فإذا رغب احد الطرفين 
في إنهائه رغم معارضة الطرف اªخر فيجب ان يكون ذلك بحكم أو قرار من الجهة المخولة بالفصل في أي 
نزاع ينشأ عن عقد الوكالة. ولذلك إذا أنهى أحد الطرفين من جانبه عقد الوكالة غير محدد المدة، جاز للطرف 
اªخر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا ا²نهاء. عالوة على ذلك يحق للوكيل في حالة إنهاء 
عقد الوكالة غير محدد المدة، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى على 
نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو في زيادة عدد عمالئه، وحال دون حصوله على ا�جر من جراء ذلك 

النجاح عدم موافقة موكله على استمرار عقد الوكالة

كيفية شطب قيد الوكيل التجاري في السجل:

يجب على الوكيل التجاري أو من يقوم مقامه أو رثته في حالة وفاته، عند إنتهاء عقد الوكالة �ي سبب من 
ا�سباب، أن يتقدموا بطلب مشفوع بالمستندات المؤيدة له إلى الوزارة، لشطب قيد إسم الوكيل من السجل 
أسباب  من  سبب  قيام  لديها  ثبت  إذا  وللوزارة  العقد،  إنتهاء  سبب  تحقق  تاريخ  من  يوم¼  ثالثين  خالل  وذلك 
شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن، بخطاب مسجل بعلم الوصول للحضور في 
أعيد  الحضور  عن  تخلفوا  فإذا  للشطب،  الموجب  السبب  على  إعتراضهم  لسماع  يوم¼  ثالثين  غايته  ميعاد 
جاز  الحضور،  عن  تخلفهم  تكرر  فإذا  أخرى،  يوم¼  ثالثين  غايته  ميعاد  للحضور في  الطريقة  بنفس  إخطارهم 

للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد. 
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مكاتبنا: 
مجموعة طالل أبوغزاله

املكتب االقليمي

 مبنى مجموعة طالل أبوغزاله، مبنى 
1002 طريق 5121، السويفية 351

ص ب: 990 املنامة, مملكة البحـرين
هاتف: 550003 17  (+973)
فاكس:382208 17 (+973)

E-mail: tagco.bahrain@tagi.com
bahrain@agip.com

طالل أبوغزاله القانونية
اإلدارة العامة

مبنى أجيب-تاجيتي, رقم 26, شارع األمير 
شاكر بن زيد, الشميساني

ان 11192، األردن ص.ب: 921100 عمّ
هاتف: 900 5100 6 +962

فاكس: 901 5100 6 +962
E-mail: taglegal@taglegal.com

أبو ظبي ، اإلمارات العربية املتحدة
abudhabi@tag-legal.com

أربيل، العراق    
iraq@tag-legal.com

أنقرة، تركيا
turkey@tag-legal.com

بغداد، العراق
iraq@tag-legal.com

بيروت، لبنان
lebanon@tag-legal.com

تونس، تونس 
mea@tag-legal.com

جبل علي, االمارات العربية املتحدة 
Jafza@tag-legal.com

جدة، السعودية
jeddah@tag-legal.com

اجلزائر، اجلزائر
mea@tag-legal.com

اخلبر، السعودية
Khobar@tag-legal.com

اخلرطوم، السودان
mea@tag-legal.com

الدار البيضاء، املغرب
mea@tag-legal.com

دبي، اإلمارات العربية املتحدة
uae@tag-legal.com

دمشق، سوريا
syria@tag-legal.com

الدوحة، قطر
qatar@tag-legal.com

رام اهللا، فلسطني
mea@tag-legal.com

الرياض، السعودية     
ksa@tag-legal.com

شنغهاي، الصني
asia@tag-legal.com

صنعاء، اليمن
yemen@tag-legal.com

عمان، األردن
jordan@tag-legal.com

القاهرة، مصر
egypt@tag-legal.com

كابول، أفغانستان
asia@tag-legal.com

كراتشي، باكستان
asia@tag-legal.com

الكويت ، الكويت
kuwait@tag-legal.com

مسقط، عمان
oman@tag-legal.com

املنامة، مملكة البحرين
bahrain@tag-legal.com

موسكو، روسيا
eu@tag-legal.com

نيقوسيا، قبرص
eu@tag-legal.com

نيودلهي، الهند
asia@tag-legal.com

ولإلستفادة من خدماتنا في بقية دول 
العالم , تفضلوا مبراسلتنا على البريدين 

اإللكترونيني  التاليني:  
  countries.desks@tag-legal.com

و 
   corporate.legal@tag-legal.com



www.tag-legal.com

مكتب الرئيس

٥١ شارع الحجاز، الطابق العاشر، المهندسين
ص.ب:٩٦ إمبابة ١٢٤١١، القاهرة، مصر

هاتف: ٣٣٠٣٤٦٣٩ (٢٠٢+)
فاكس : ٣٣٠٤٥٢٥٦ (٢٠٢+)

E-mail: tagco.cairo@tagi.com
Egypt@agip.com

ا�دارة العامة

مبنى أجيب-تاجيتي, رقم ٢٦,
شارع ا�مير شاكر بن زيد, الشميساني

ص.ب: ٩٢١١٠٠ عّمان ١١١٩٢، ا�ردن
هاتف: ٩٠٠ ٥١٠٠ ٦ ٩٦٢+

فاكس: ٩٠١ ٥١٠٠ ٦ ٩٦٢+
E-mail: tagi@tagi.com


