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مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكاالت التجارية
الباب األول :أحكام عامة
املادة األوىل:
يقصد ابلكلمات والعبارات اآلتية -أينما وردت يف هذا النظام -على املعاين املبينة أمام كل منها ،ما مل
يقتض السياق خالف ذلك:
النظام :نظام اتفاقيات التوزيع والوكاالت التجارية.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
الوزارة :وزارة التجارة.
الوزير :وزير التجارة.
املوزع :الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يقوم بشراء سلعة أو خدمة من املوكل بصفة
مستمرة بغرض بيعها -ابمسه وحلسابه اخلاص -على الغري يف اململكة.
الوكيل :الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يعينه املوكل بصفة مستمرة أو معتادة وبصورة
مستقلة دون ارتباط بعقد عمل؛ للتفاوض وتسويق أو بيع أو تسهيل بيع سلعة أو خدمة له يف اململكة
حلساب املوكل ومقابل عمولة منه.
املوكل :الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يقوم بتعيني الوكيل أو املوزع ،سواء أكان منتج
أو مصنع السلعة أو اخلدمة -حمل اتفاقية التوزيع أو الوكالة التجارية -أم شخصاً آخر أعطاه املنتج أو
مصنع السلعة أو اخلدمة احلق يف تعيني وكيل أو موزع هلا يف اململكة.
العمولة :العوض الذي حيصل عليه الوكيل من املوكل مقابل قيامه أبعمال الوكالة ،سواءً أكان يف صورة
نسبة مئوية من مثن بيع السلعة أو اخلدمة ،أو ميزة مالية أو عينية معينة ،أو غري ذلك.

االتفاقية :اتفاقية التوزيع التجاري أو الوكالة التجارية.
حقوق املستهلك :احلقوق اليت تكفلها للمستهلك األنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة ابلنسبة للسلع
واخلدمات املباعة إليه.
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املادة الثانية:
يهدف هذا النظام إىل اآليت:
أ .تشجيع أنشطة التوزيع والوكاالت التجارية يف اململكة ،من خالل وضع إطار نظامي ينظم العالقة
بني أطراف العالقة مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ،ووضع أسس هلذه العالقة تقوم على مبدأ الشفافية.
ب .حتديد احلقوق والواجبات الرئيسة ألطراف اتفاقيات التوزيع والوكاالت التجارية ،بـغـيـة محاية مصاحلهم
فيها.
ج .توفري احلماية الالزمة للموكل واملوزع أو الوكيل ،وخباصة عند انتهاء االتفاقية أو عدم جتديدها ،واحلد
من املنازعات اليت قد تنشأ عنها ،وتيسري إجراءات تسويتها.
د .ضمان استمرار نفاذ السلع واخلدمات إىل اململكة ،ورعاية حقوق مستهلكيها.
املادة الثالثة:
 .1تسري أحكام النظام على اتفاقيات التوزيع التجاري والوكاالت التجارية اليت تنفذ يف اململكة ،وتسري
أحكامه على االتفاقيات اليت أبرمت أو مت جتديدها بعد سراين أحكامه ،وعلى االتفاقيات غري حمددة
املدة بعد مضي (ثالث) سنوات من سراين أحكامه.
 .2ال تسري أحكام النظام على أي من االتفاقيات والرتتيبات اآلتية:
أ .اتفاقيات االمتياز التجاري أو الرتخيص التجاري.
ب .عقود واتفاقيات العمل اليت يربمها املوكل مع العاملني أو املوظفني لديه.
ج .الرتتيبات أو االتفاقيات اليت يكون مبوجبها املوزع أو الوكيل مملوكاً ابلكامل للموكل بشكل مباشر
أو غري مباشر.
د .العقود أو االتفاقيات املربمة مع أعضاء جملس اإلدارة يف الشركة أو املنشأة والتنفيذيني فيها.
ه .العقود أو االتفاقيات املربمة مع املمثلني النظاميني والوسطاء أو الوكالء العقاريني.
و .العقود املربمة مع االستشاريني أو املستشارين الذين تدفع هلم أتعاهبم أو مكافآهتم على أساس
مبالغ مقطوعة حمددة.
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ز .أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى حتددها الالئحة.
 .3مع مراعاة اختصاصات اجلهات ذات العالقة ،ختتص الوزارة ابإلشراف على نشاط التوزيع التجاري
والوكاالت التجارية.
املادة الرابعة:
يشرتط يف املوزع أو الوكيل ما أييت:
أ .أن يكون مقيداً يف السجل التجاري.
ب .أن يستويف أي اشرتاطات للرتاخيص تتعلق بنشاط التوزيع الذي سيمارسه أو بوكالته التجارية.
ويشرتط على املوزع أو الوكيل غري السعودي -ابإلضافة إىل الشرطني املشار إليهما يف الفقرتني (أ) و(ب)
من هذه املادة  -احلصول على ترخيص من وزارة االستثمار وفقاً لنظام االستثمار األجنيب.
الباب الثاين :إبرام االتفاقية
املادة اخلامسة:
 .1جيب أن تكون االتفاقية -وأي مالحق أو جداول ملحقة هبا -مكتوبة وموقعة من طرفيها .وإذا
كانت حمررة بغري اللغة العربية ،وجب أن تكون هلا ترمجة معتمدة ابللغة العربية.
 .2تقيد االتفاقية لدى الوزارة ،وحتدد الالئحة اإلجراءات املنظمة للقيد واملقابل املايل والواثئق
واملعلومات الواجب تقدميها.
 .3للوزارة إصدار مناذج اسرتشادية لالتفاقية.
املادة السادسة:
 .1إذا مل تنص االتفاقية على أجل حمدد هلا ،فتعد غري حمددة األجل.
 .2إذا استمر طرفا االتفاقية يف تنفيذ أحكامها بعد انقضائها ،فتعد ساريةً وغري حمددة األجل.
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املادة السابعة:
 .1يعد إبرام االتفاقية ترخيصاً عقدايً للموزع أو الوكيل ابستخدام العالمات التجارية وغريها من حقوق
امللكية الفكرية العائدة للموكل ،وذلك ابلقدر الالزم لتنفيذ أحكام االتفاقية ،ما مل تنص االتفاقية
على خالف ذلك.
 .2يستثىن املوزع أو الوكيل من شرط قيد ترخيص استخدام العالمة التجارية املنصوص عليه يف نظام
العالمات التجارية ،وذلك ابلنسبة للعالمات التجارية اليت ميلكها املوكل والالزمة لتنفيذ أحكام
االتفاقية.
 .3يستثىن املوزع أو الوكيل من شرط تسجيل ترخيص استغالل وثيقة احلماية واملقابل املايل املقرر له يف
نظام براءات االخرتاع والتصميمات التخطيطية للدارات ،وذلك ابلنسبة لواثئق احلماية اليت ميلكها
املوكل والالزمة لتنفيذ أحكام االتفاقية.
الباب الثالث :احلقوق وااللتزامات العامة لطريف االتفاقية
املادة الثامنة:
على كل طرف من أطراف االتفاقية أن يراعي حسن النية والوالء والشفافية يف أداء التزاماته ،وأن يراعي
مصاحل الطرف اآلخر التجارية عند تنفيذها ،مبا يف ذلك عدم اإلضرار بسمعته التجارية .وعلى كل طرف
عدم إفشاء أسرار الطرف اآلخر التجارية للغري ولو انتهى العمل ابالتفاقية ،ما مل يكن ذلك الزماً لتنفيذ
أحكامها أو جائزاً مبوجبها أو استجابةً لطلب كتايب من جهة رمسية خمتصة.
املادة التاسعة:
ال جيوز ألي شخص أن يعلن عن نفسه موزعاً أو وكيالً لسلعة أو خدمة إال وفقاً ملا حتدده الالئحة.
املادة العاشرة:
 .1يلتزم املوزع أو الوكيل بضمان ووفاء حقوق املستهلك لكل سلعة أو خدمة مباعة من قبله .وإذا
نصت االتفاقية على التزام املوكل بضماهنا ،ظل املوزع أو الوكيل مسؤوالً عن الوفاء هبا جتاه املستهلك،
وذلك بصفة مستمرة طوال مدة االتفاقية وملدة سنة اتلية لتاريخ انتهائها أو انقضائها أو إىل اتريخ
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تعيني وكيل أو موزع جديد أيهما أسبق ،وللموزع أو الوكيل مطالبة املوكل ابلتعويض عن التكاليف
اليت تنشأ عن ذلك.
 .2إذا انتقلت حقوق التوزيع أو الوكالة التجارية إىل موزع أو وكيل جديد ،انتقلت مسؤولية الوفاء حبقوق
املستهلك إليه ،ما مل يتفق مع املوزع أو الوكيل القدمي على بقائها لديه ابلنسبة للسلع أو اخلدمات
املباعة من قبله.
املادة احلادية عشرة:
تعد من حقوق املستهلك -يف تطبيق أحكام النظام -توفري الصيانة وقطع الغيار والدعم الفين للسلع
واخلدمات املباعة إليه من قبل املوزع أو الوكيل ،وحتدد الالئحة األحكام املنظمة لذلك.
املادة الثانية عشرة:
على كل موزع أو وكيل أن يعلن -ابلطريقة اليت حتددها الالئحة -عن حقوق املستهلك وكيفية الوفاء
هبا.
املادة الثالثة عشرة:
يتحمل املوزع والوكيل مسؤولية مطابقة كافة السلع اليت يستوردها للمواصفات القياسية املعتمدة يف
اململكة ،والتأكد من عدم انطوائها على أي إخالل ابلنظام العام أو أي إضرار بصحة وسالمة املستهلك.
املادة الرابعة عشرة:
 .1حيق للموزع أو الوكيل تعيني موزع أو وكيل فرعي إذا نصت االتفاقية على جواز ذلك.
 .2ال يرتب تعيني موزع أو وكيل فرعي انتقال أي من مسؤوليات املوزع أو الوكيل األصلي إليه ،ما مل
يتفقا مع املوكل على ذلك -كتابةً -يف غري مسؤوليات املوزع أو الوكيل األصلي قبل املستهلك
احملددة يف املادة (العاشرة) من النظام.
 .3يسأل املوزع أو الوكيل األصلي عن أخطاء املوزع أو الوكيل الفرعي جتاه املوكل ،إال إذا كان املوكل
هو من اختار املوزع أو الوكيل الفرعي.
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الباب الرابع :انقضاء وإهناء االتفاقية
املادة اخلامسة عشرة:
 .1ما مل تنص االتفاقية على غري ذلك ،إذا كان املوزع أو الوكيل شخصاً ذا صفة طبيعية ،فتنقضي
االتفاقية بوفاته أو بفقده األهلية أو ابفتتاح أي من إجراءات التصفية له مبوجب نظام اإلفالس أو
بنشوء مانع صحي حيول دون قدرته على ممارسة أعماله ،وجيوز أن تتضمن االتفاقية حكماً يقضي
ابنتقاهلا يف أي من هذه احلاالت إىل واحد -أو أكثر -من ورثة املوزع أو الوكيل أو إىل شخص
آخر.
 .2ما مل تنص االتفاقية على غري ذلك ،إذا كان املوزع أو الوكيل شخصاً ذا صفة اعتبارية ،فتنقضي
االتفاقية ابنقضاء املوزع أو الوكيل أو ابفتتاح أي من إجراءات التصفية له مبوجب نظام اإلفالس .وال
يرتب حتوله أو اندماجه يف شخص اعتباري آخر ،أو تغري ملكية احلصص أو األسهم فيه ،أو دخوله
يف إجراءات تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مايل إهناء االتفاقية.
املادة السادسة عشرة:
ال جيوز للموكل إهناء االتفاقية قبل أجلها أو قبل إمتام العمل موضوع االتفاقية -إن كانت حمددة بعمل-
دون موافقة مكتوبة من املوزع أو الوكيل ،أو طبقاً ملا يرد فيها من أسباب إهناء ،إال إذا كان لإلهناء سبب
مشروع .ويكون سبب اإلهناء مشروعاً يف أي من احلاالت اآلتية:
أ .إذا أخل املوزع أو الوكيل ابلتزاماته اجلوهرية املقررة مبوجب االتفاقية ما مل يكن ذلك اإلخالل انشئ
عن تصرف املوكل ،ومل يعاجل اإلخالل خالل مدة ال تزيد على (أربعة عشر) يوماً من اتريخ توجيه
املوكل إشعاراً مكتوابً له بذلك ،ما مل يتم االتفاق على مدة أطول.
ب .إذا متت تصفية املوزع أو الوكيل أو حلّه ،أو تنازل عن أعمال االتفاقية أو املنفعة منها لدائنيه ،أو
تصرف يف األصول املتعلقة أبعمال االتفاقية للغري.
ج .إذا ترك املوزع أو الوكيل أو توقف طوعاً أو عجز -لسبب منسوب إليه -عن ممارسة أعمال االتفاقية
ملدة تزيد على (تسعني) يوماً متتالية.
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د .إذا كان يف ممارسة املوزع أو الوكيل ألعمال االتفاقية خطر على الصحة والسالمة العامة.
ه .إذا فقد املوزع أو الوكيل أايً من الرتاخيص الالزمة ملمارسة أعماله ،ومل حيصل على الرتخيص الالزم
خالل مدة ال تزيد عن (ثالثني) يوماً.
و .إذا ارتكب املوزع أو الوكيل خمالفات جوهرية ألي من أحكام األنظمة املعمول هبا يف اململكة تؤثر
سلباً يف مسعة املوكل.
ز .إذا ارتكب املوزع أو الوكيل عمالً ينطوي على فساد أو غش جتاري أو تدليس.
ح .إذا تعمد املوزع أو الوكيل اإلضرار ابملصاحل التجارية للموكل.
ط .إذا تعدى املوزع أو الوكيل على حقوق امللكية الفكرية للموكل خالل سراين االتفاقية.
املادة السابعة عشرة:
 .1لكل من املوكل واملوزع أو الوكيل إهناء االتفاقية غري حمددة املدة بتقدمي إشعار إىل الطرف اآلخر
برغبته يف إهنائها مبدة ال تقل عن (شهر) عن كل سنة من سنوات االتفاقية ،مامل تنص االتفاقية على
مدة أطول ،وما مل يكن اإلهناء لسبب مشروع.
 .2ال تعد القوة القاهرة سبباً مشروعاً إلهناء االتفاقية دون التقيد مبدة اإلشعار ،ما مل تنص االتفاقية
على ذلك .ويف حال عجز طرف من أطراف االتفاقية عن تنفيذ التزاماته -مبوجبها -لوجود قوة
قاهرة ،يعفى ذلك الطرف من االلتزام وتبعاته شريطة إشعار الطرف اآلخر بوقوعه -كتابةً -خالل
مدة ال تتجاوز (عشرة) أايم.
 .3يف حال عدم تقيد املوكل مبدة اإلشعار املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،يستحق املوزع
أو الوكيل مبلغاً مساوايً ملتوسط العمولة السنوية أو إمجايل الربح السنوي عن السنوات (الثالث)
السابقة مقسمة ابلتناسب للفرتة اليت متثل الفرق بني اإلخطار املناسب واإلشعار الفعلي الذي قدمه
املوكل .وإذا كانت مدة االتفاقية تقل عن (ثالث) سنوات ،يتم احتساب متوسط العمولة أو األرابح
السنوية على أساس مدة االتفاقية.
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املادة الثامنة عشرة:
 .1إذا أهنى املوكل االتفاقية ابملخالفة حلكم املادة (السادسة عشرة) من النظام ،فللموزع أو الوكيل
املطالبة بتعويض عادل يراعى يف حتديده اجلهد والنفقات اليت بذهلا ،وما حققه للموكل وسلعه أو
خدماته من مسعة وشهرة ورصيد مستهلكني ،ومدة االتفاقية وحجم التعامالت التجارية اليت متت
من خالهلا ،وأية أضـرار تسبب هبا اإلهناء غري املشروع ،ما مل تنص االتفاقية على غري ذلك.
 .2جيوز االتفاق على أن يقدر التعويض إبمجايل العمولة أو األرابح املدفوعة للموزع أو الوكيل لسنة
واحدة ،حتسب على أساس متوسط العمولة أو األرابح السنوية املدفوعة على مدى السنوات الثالث
السابقة .وإذا كانت مدة االتفاقية تقل عن (ثالث) سنوات ،يتم احتساب متوسط العمولة أو
األرابح السنوية على أساس مدة االتفاقية.
 .3يفقد املوزع أو الوكيل استحقاقه للتعويض املنصوص عليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة إذا مل يتم
إخطار املوكل ابملطالبة هبذا االستحقاق خالل سنة من إهناء االتفاقية.
 .4إذا أهنى املوكل االتفاقية لسبب مشروع وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من النظام ،أو أهنى املوزع أو
الوكيل االتفاقية ابملخالفة حلكم املادة (السادسة عشرة) من النظام أو حكم املادة (السابعة عشرة)
منه ،فللموكل املطالبة بتعويض عادل عن أي ضرر حلقه بسبب ذلك ،ما مل تنص االتفاقية على غري
ذلك.
املادة التاسعة عشرة:
إذا انقضت االتفاقية أو أهنيت إهناءًا مشروعاً ،وحتققت للموكل من خالهلا منفعة جتارية ظاهرة ،جاز
للموزع أو الوكيل املطالبة بتعويض مناسب عنها ،ما مل تنص االتفاقية على غري ذلك.

املادة العشرون:
ما مل تنص االتفاقية أو يتفق املوزع أو الوكيل اجلديد -إن وجد -مع املوزع أو الوكيل السابق على خالف
ذلك ،إذا انقضت االتفاقية أو أهنيت قبل أجلها ،وعني املوكل موزعاً أو وكيالً جديد ألي سلعة من
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السلع أو اخلدمات موضوع االتفاقية ،التزم املوكل -سواء بنفسه أو عرب أي شخص ضمن جمموعته -مبا
أييت:
أ .شراء ما يوجد لدى املوزع أو الوكيل السابق من السلع الصاحلة للبيع بقيمتها السوقية ،أو ابلقيمة
اليت دفعها املوزع أو الوكيل مضافاً إليها تكاليف الشحن -أيهما أقل .-
ب .شراء األصول املادية املستخدمة حصراً يف أعمال االتفاقية اليت قام املوزع أو الوكيل بشرائها منه أو
من غريه بناء على توجيهاته ،وذلك خالل (ستني) يوماً من اتريخ طلب املوزع أو الوكيل .وتكون
إعادة الشراء بثمن ال يقل عن الثمن الذي دفعه املوزع أو الوكيل خمصوماً منه مقدار استهالك أي
معدات أو جتهيزات من هذه األصول ،وحيتسب مبلغ االستهالك وفقاً للمعايري احملاسبية املتعارف
عليها واملمارسات احملاسبية السابقة للموكل.
املادة احلادية والعشرون:
ال تسمع دعاوى املطالبة ابلتعويض الناشئة عن خطأ أو إخالل املوكل أو املوزع أو الوكيل ابلتزاماته بعد
انقضاء ثالث سنوات من اتريخ انقضاء االتفاقية أو إهنائها.
الباب اخلامس :العمولة
املادة الثانية والعشرون:
 .1يستحق الوكيل العمولة عن اجلهد الذي يبذله يف تنفيذ األعمال حمل الوكالة من كل مبلغ يستوفيه
املوكل من املستهلك أو الوكيل ،ولو مل يستوف املوكل كامل املبلغ ،وتسدد إىل الوكيل خالل مدة ال
تتجاوز (ثالثني) يوماً من اتريخ استيفاء أي مبلغ .وجيوز أن تتضمن االتفاقية أجالً آخر للسداد.
 .2جيوز أن تتضمن اتفاقية الوكالة التجارية استحقاق الوكيل لعمولة عن اجلهد الذي بذله يف تسويق
أو تسهيل بيع السلعة أو اخلدمة يف حال عدم بيعها لسبب منسوب إىل املوكل.
 .3إذا كانت اتفاقية الوكالة التجارية حصرية ،استحق الوكيل العمولة عن كل سلعة أو خدمة مشمولة
ابالتفاقية احلصرية تباع بوساطة املوكل يف منطقة االتفاقية احلصرية إذا كان البيع قد مت بناء على
أعمال وجهود الوكيل املباشرة وغري املباشرة ،ما مل تنص االتفاقية على خالف ذلك.
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املادة الثالثة والعشرون:
يكون حتديد العمولة يف االتفاقية أو يف اتفاق آخر يعقده الوكيل مع املوكل .ويف حال عدم قيامهما
بتحديدها ،فتحددها احملكمة التجارية أو هيئة التحكيم -إن اتفق الوكيل مع املوكل على تسوية النزاعات
الناشئة بينهما ابإلحالة إىل التحكيم -مراعيةً يف ذلك العرف التجاري يف أعمال الوكالة التجارية للسلعة
حمل الوكالة أو السلع املشاهبة هلا إن كانت فريدة ،وكذلك اجلهد والنفقات اليت بذهلا الوكيل يف تلك
األعمال.
املادة الرابعة والعشرون:
يستحق الوكيل عمولة من املوكل عن التعامالت التجارية خالل (التسعني) يوماً الالحقة النقضاء أو
إهناء اتفاقية الوكالة التجارية ،إذا كانت هذه التعامالت قد نشأت أثناء سراين االتفاقية أو كانت نتيجة
مباشرة ألعمال وجهود الوكيل ،على أن تؤدى للوكيل بعد حتصيل أو استيفاء قيمة التعامالت ،ما مل
تنص االتفاقية على خالف ذلك .وحتتسب العمولة يف هذه احلالة بذات الطريقة اليت كانت حتتسب
مبوجبها وقت سراين االتفاقية ،وال خيل دفعها -يف حال إهناء االتفاقية إهناءً غري مشروع -ابحلق يف
املطالبة ابلتعويض املشار إليه يف الفقرة ( )2من املادة (الثامنة عشرة) من النظام.
الباب السادس :املنافسة
املادة اخلامسة والعشرون:
 .1جيوز أن تتضمن االتفاقية حكماً يقضي بعدم منافسة املوكل أبي صورة من صور املنافسة املباشرة
أو غري املباشرة أثناء سراين اتفاقية الوكالة التجارية.
 .2جيوز أن تتضمن اتفاقية التوزيع التجاري حكماً حيظر منافسة املوزع للموكل أثناء سرايهنا.
املادة السادسة والعشرون:
 .1جيوز أن تتضمن االتفاقية حكماً حيظر منافسة املوزع أو الوكيل للموكل بعد انقضائها.
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 .2يسري احلكم املشار إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة على أي صورة من صور املنافسة املباشرة أو
غري املباشرة ،ما مل تنص االتفاقية على خالف ذلك ،وحتدد االتفاقية نطاق تطبيق هذا احلكم
وأجله.
 .3إذا مل حتدد االتفاقية نطاق تطبيق احلكم املشار إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،كان حمصوراً يف
السلع واخلدمات واملنطقة اجلغرافية اليت تشملها االتفاقية فقط ،أو املستهلكني املستهدفني ابالتفاقية
إن كانت االتفاقية قد نصت على حصر نطاقها فيهم.
 .4إذا مل حتدد االتفاقية أجل تطبيق احلكم املشار إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،كان ملدة سنتني
من اتريخ انقضاء االتفاقية.
 .5إذا أهنى املوكل االتفاقية إهناءًا غري مشروع ،عد احلكم املشار إليه يف املادة ( )1من هذه املادة -إن
ورد يف االتفاقية -غري سا ٍر ابلنسبة للموزع أو الوكيل.

الباب السابع :احلصرية
املادة السابعة والعشرون:
إذا نشأ عن االتفاقية إعاقة وصول سلعة أو خدمة ضرورية إىل املستهلك ،وكانت االتفاقية حصرية ،فعلى
الوزارة -ابلتنسيق مع اهليئة العامة للمنافسة واجلهات األخرى ذات العالقة ابلنشاط موضوع االتفاقية-
دراسة أحكامها وظروف تنفيذها وفق اإلجراءات اليت حتددها الالئحة .وإذا رأت الوزارة أن املوزع أو
الوكيل قد تعمد إعاقة وصول السلعة أو اخلدمة أو أمهل أو أخل بتنفيذ أحكام االتفاقية على حنو تسبب
يف ذلك بشكل مباشر ،فللوزارة -بقرار من الوزير -اختاذ التدابري الالزمة مبا يف ذلك تقليص نطاق
االتفاقية واحلصرية بشكل دائم أو مؤقت .وتعد من السلع واخلدمات الضرورية -ألغراض هذه املادة-
األغذية واألدوية واملعدات الطبية واخلدمات اخلاصة ابلرعاية الصحية.
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املادة الثامنة والعشرون:
ال يكون للموزع أو الوكيل الرجوع على املوكل أبي دعوى تعويض يف حال حظر أو تقليص نطاق
االتفاقية بناء على حكم املادة (السابعة والعشرين) من النظام ،ما مل يكن املوكل قد تسبب -أبي شكل
من األشكال -يف حظرها أو تقليص نطاقها.
الباب الثامن :النزاعات الناشئة عن االتفاقية
املادة التاسعة والعشرون:
جيوز االتفاق على تسوية املنازعات اليت تنشأ عن االتفاقية أو تطبيق النظام بوسائل بديلة ،كالتحكيم
والوساطة والتوفيق.
املادة الثالثون:
 .1تنشأ بقرار من الوزير هيئة توفيق -أو أكثر -تسعى إىل حل النزاعات الناشئة عن االتفاقية بشكل
ودي ،وتبني الالئحة آلية عملها ،وال جيوز أن تضم يف عضويتها اأاي من موظفي الوزارة.
 .2يكون اللجوء هليئة التوفيق املشار إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ابختيار طريف االتفاقية.
الباب التاسع :خمالفات النظام وعقوابهتا
املادة احلادية والثالثون:
يكون ملوظفي الوزارة -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -صفة الضبط اجلنائي يف إثبات خمالفات
أحكام النظام ،وهلم -يف سبيل ذلك -التحفظ على ما يرونه متعلقاً ابملخالفة من واثئق ومتعلقات .وإذا
كانت املخالفة تتعلق بشركة مسامهة مدرجة يف السوق املالية ،فتخطر الوزارة هيئة السوق املالية هبا -فور
مباشرهتا -إلعمال اختصاصاهتا يف هذا الشأن.
املادة الثانية والثالثون:
دون اإلخالل أبي عقوبة ينص عليها نظام آخر ،يعاقب كل من خالف حكماً من أحكام النظام
والالئحة بغرامة مالية ال تزيد على (مخسمائة ألف) رايل.
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املادة الثالثة والثالثون:
 .1تنشأ بقرار من الوزير جلنة من ثالثة أعضاء أو أكثر يكون أحدهم على األقل متخصصاً يف األنظمة
التجارية؛ للنظر يف خمالفات أحكام النظام والالئحة وإيقاع العقوبة املنصوص عليها يف املادة (الثانية
والثالثني) من النظام.
 .2تصدر قواعد عمل اللجنة ،وحتدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
 .3دون اإلخالل أبحكام األنظمة ذات العالقة ،جيوز ملن صدر يف حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام
احملكمة التجارية.
يضمن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف يف واحدة -أو أكثر -من
 .4جيوز أن َّ
الصحف احمللية الصادرة يف مقر إقامته أو مقره الرئيس ،وجيوز أن يضمن القرار كذلك النص على
نشر ملخصه يف املوقع اإللكرتوين للوزارة أو أي وسيلة أخرى حتددها الوزارة ،على أن يكون النشر-
يف كل األحوال -بعد حتصن القرار مبضي املدة احملددة نظاماً أو بتأييده من احملكمة التجارية.
 .5ال خيل تطبيق العقوبة املنصوص عليها يف املادة (الثانية والثالثني) من النظام حبق الرجوع ابلتعويض
على املتسبب ابلضرر نتيجة خمالفة أحكام النظام.
الباب العاشر :أحكام ختامية
املادة الرابعة والثالثون:
حيل النظام حمل نظام الوكاالت التجارية ،الصادر ابملرسوم امللكي رقم (م )11/واتريخ 1382/2/20هـ،
ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
املادة اخلامسة والثالثون:
يصدر الوزير الالئحة خالل (مائة ومثانني) يوماً من اتريخ صدور النظام ،وتنشر يف اجلريدة الرمسية ،ويعمل
هبا من اتريخ العمل ابلنظام.
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املادة السادسة والثالثون:
يعمل ابلنظام بعد مضي (مائة ومثانني) يوماً من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
وهللا املوفق.
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