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تعريف الوكيل التجاري في ظل القانون السوري

عقد الوكالة التجارية في الجمهورية العربية السورية

بأنه الشخص  التجاري  الوكيل  القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٨ بخصوص تسجيل الشركات ا�جنبية السوري  لقد عرف 
المعتمد من الموكل ليكون وكيال أو ممثال له في سورية أو موزع� لمنتجاته فيها سواء كان وكيال بالعمولة أو باي 

مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل أو لحساب الموكل.

أو  طبيعي  وشخص  المؤسسة  أو  الشركة  بين  المنظم  التوكيل  عقد  أنها  على  التجارية  الوكالة  عرف  وكذلك 
اعتباري ومسجل في السجل التجاري في سورية والمودع نسخة منه لدى المديرية. 

أما الموكل فهو الشخص االعتباري ا�جنبي المنتج أو الصانع أو المصدر أو مقدم الخدمة التجارية والذي يتخذ 
وكيال تجاريا في سورية.

ما هي شروط الوكالة التجارية؟

لقد أكد القانون على وجوب توافر الشروط التالية في العالقة ما بين الموكل والوكيل التجاري: 

الوكالء  سجل  في  مسجالً  كان  إذا  إال  سورية  في  الوساطة  أو  الوكالة  أعمال  ممارسة  شخص  �ي  يجوز  ال 
والوسطاء لدى الوزارة.

يجب أن يكون الوكيل والوسيط شخص� طبيعي� عربي� سوري� مقيم� في أراضي الجمهورية العربية السورية أو 
العرب  من  فيها  الشركاء  أو  المساهمين  جميع  ويكون  سورية  في  طبيعي  بشخص  ممثلة  مؤسسة  شركة 

السوريين.
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كيفية تسجيل الوكالة التجارية:

وقد اشترط القانون ذكر بيانات معينة البد من توافرها في طلب التسجيل: 

اسم الشركة أو المؤسسة ا�جنبية وعنوانها التجاري. 
جنسيتها ومكان تأسيسها. 

مركزها الرئيسي وعنوانه الكامل. 
غايتها.

رقم سجلها التجاري. 
موضوع عقد الوكالة أو الوساطة وا�موال والخدمات التي تشملها الوكالة أو الوساطة. 

بيان مقدار ا�جر أو العمولة. 
نوع الوكالة ومدتها ومنطقة عمل الوكيل وأصول تجديدها أو إلغائها. 

اسم الوكيل أو الوسيط والعنوان التجاري. 
مركز الوكيل أو الوسيط وعنوانه. 

رقم السجل التجاري للوكيل ومكان تسجيله. 
الرقم الضريبي للوكيل أو الوسيط. 

أي بيانات مفيدة أخرى تتعلق بالوكيل أو الوكالة أو الوساطة. 

يشترط في الوكيل طالب التسجيل أن يكون مرتبط¦ مباشرة بالشركة أو المؤسسة ا�جنبية أو فرعها المعتمد على 
أنه يجوز للوزارة الموافقة على تسجيل الوكيل المرتبط بوكيل عام للشركة أو المؤسسة تشمل وكالته عدة دول. 

يسجل أمين السجل عقد الوكالة أو الوساطة بعد التأكد من استكمال الطلب والوثائق الثبوتية في سجل الوكاالت 
والوساطة للشركات والمؤسسات ا�جنبية وذلك لقاء الرسم المحدد. 

يصدر أمين السجل شهادة تسجيل الوكالة أو الوساطة ويسلمها إلى الوكيل أو الوسيط خالل سبعة أيام من 
تاريخ تقديم طلب التسجيل واستكمال الوثائق الثبوتية.
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ما هي أنواع الوكاالت التجارية؟

لم يحدد القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٨ بخصوص تسجيل الشركات ا�جنبية أية أنواع لعقد الوكالة في سوريا ولكنه 
التجارية وعقد  الوساطة  التوزيع وعقد  الوكالة مثل عقد  احكام عقد  تحت  تندرج  للعقود  انواع جديدة  اضاف 

التمثيل التجاري.

كيف يتم انهاء عقد الوكالة؟ وما هي عواقب انهاء هذا العقد؟

الذي  العقد  مدة  بانتهاء  الوكالة  تنتهي  العقود،  تحكم  والتي  المدني  القانون  في  العامة  القواعد  حسب 
ينظمها ما لم يتفق الطرفان على التجديد، كما يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة مطالبة الموكل بتعويض. 
وفي جميع ا�حوال وبما أن العقد شريعة المتعاقدين، فان ا�حكام التي تم التوقيع عليها في عقد الوكالة تحكم 

العالقة بين ا�طراف سواء في كيفية انهاء العقد او االلتزامات المترتبة على ا�طراف.

كيفية شطب قيد الوكيل التجاري في السجل:

في حال انقطاع عمل الوكيل او انتهاء عقد الوكالة أو فسخه، يلتزم الوكيل أو من ينوب عنه قانونا بإبالغ أمين 
السجل خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوم³ من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالب³ شطب تسجيله أو تسجيل 

وكالته من السجل.

وكذلك للوزارة من تلقاء ذاتها (إذا ثبت لها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة) أن تقوم بهذا الشطب بعد 
السبب  على  اعتراضهم  لسماع  يوم³  ستون  أقصاها  مهلة  في  للحضور  مسجل  بخطاب  الشأن  ذوي  إخطار 
الموجب للشطب فان تخلفوا عن الحضور تم إخطارهم مجدد½ بالطريقة نفسها للحضور في مهلة أقصاها 

ستون يوم³ أخرى فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة أن تقوم بشطب القيد من تلقاء نفسها.



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

مبنى ابوغزاله: A٢٦ القرية الذكية
ص.ب: ١٥٠ القرية الذكية، ١٢٥٧٧ ٦ أكتوبر، مصر 

هاتف: ٣٥٣٥٢٩٢٩ (٢٠٢+)
فاكس : ٣٥٣٧٠٤٣٣ (٢٠٢+)

sla@tagi.com :البريد اإللكتروني

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


