مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 77/26
بقانون الوكاالت التجارية
�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد
بعد االطالع على قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ل�سنة ، 1975
وعلى قانون ال�سجل التجاري رقم  3ل�سنة ، 1974
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم  4ل�سنة ، 1974
وعلى قانون حماية ال�صناعات النامية رقم  6ل�سنة ، 1974
وبناء على ما عر�ضه علينا وزير التجارة وال�صناعة بعد مراجعته من ديوان الت�شريع .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
يق�صد بالوكالـة التجارية فــي تطبيـق �أحكــام هـذا القانــون كــل اتفـاق يعهـد مبقت�ضــاه منتـج
�أو م ــورد خـ ــارج ال�سلطن ــة �إلـ ــى تاج ـ ــر �أو �أكثـ ــر �أو �شركـة جتاريـة �أو �أكثـر فـي ال�سلطنــة ببيع
�أو تروي ــج �أو توزي ــع ب�ضائـ ــع ومنتجـ ــات �أو تقديـ ــم خدمـ ــات �س ــواء ب�صفت ــه وكي ــال �أو ممثـال
�أو و�سيطا للمنتج �أو املورد الأ�صلي الذي ال يكون له وجود قانوين فـي ال�سلطنة  ،وذلك لقاء
ربح �أو عمولة .
وفـي جميع الأحوال ميار�س الوكيل التجاري �أعمال وكالته ويقوم بتنظيم ن�شاطه التجاري
االعتيادي على وجه اال�ستقالل .
املـــادة ( ) 2
يحظر القيام ب�أعمال الوكاالت التجارية داخل ال�سلطنة �أو ا�سترياد ال�سلع والعرو�ض على
اختالف �أنواعها لغري الأفراد �أو ال�شركات التي تتوافر فيها ال�شروط املو�ضحة فـي املادة
التالية �إال ما كان ا�سترياده لال�ستعمال ال�شخ�صي دون االجتار فيه .
املـــادة ( ) 3
ي�شرتط فيمن يزاول �أعمال اال�سترياد �أو الوكاالت التجارية من الأفراد وال�شركات ما
ي�أتي :
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التاجر الفرد :
�أ �	-أن يكون عماين اجلن�سية و�أن تكون �إقامته العادية فـي �سلطنة عمان .
ب �	-أال يقل عمره عن � 18سنة ميالدية .
ج �	-أن يكون مقيدا بال�سجل التجاري وع�ضوا فـي غرفة جتارة و�صناعة عمان ومقر
عمله الرئي�سي عمان .
د �	-أال يكون قد �صدر �ضده حكم ب�إ�شهار الإفال�س �أو حمكوما عليه فـي جرمية تتعلق
بالتالعب فـي �أ�سعار الب�ضائع �أو غ�شها � ،أو مت�س ال�شرف وح�سن ال�سمعة ما مل
يكن قد رد �إليه اعتباره .
ال�شركـــة :
�أ �	-أن تكون مقيدة بال�سجل التجاري و�أن يكون مركزها الرئي�سي ب�سلطنة عمان .
ب �	-أال تقل ح�صة العمانيني فـي ر�أ�سمالها عن . %51
ج �	-أن يكون من بني �أغرا�ضها مزاولة �أعمال اال�سترياد والوكاالت التجارية .
املـــادة ( ) 4
مينح الأفراد وال�شركات التي متار�س �أعمال الوكاالت التجارية وقت �صدور هذا القانون
باخلالف لأحكامه مهلة �أق�صاها �سنة واحدة من تاريخ العمل ب�أحكام هذا القانون لت�صفية
ن�شاطهم على �أنه يجوز ا�ستثناء ملن افتقد واحدا �أو �أكرث من �شروط املادة ال�سابقة �أن يتقدم
بطلب قيد وكالة فـي �سجل الوكاالت ب�صفة م�ؤقتة مع اال�ستمرار فـي ممار�سة ن�شاطه على
�أن ينتهي من توفيق �أو�ضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خالل مهلة ال�سنة امل�شار �إليها
و�إال تولت الوزارة �شطب ا�سمه من �سجل الوكاالت ومنعته من ممار�سة �أعمال الوكاالت
التجارية فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 5
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )2من هذا القانون يجوز لأي تاجر �أو �شركة ا�سترياد الب�ضائع
مو�ضوع �أية وكالة بال�سلطنة من غري املنتج �أو املورد الأ�صلي الذي له وكالة م�سجلة
بال�سلطنة طبقا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 6
ي�شرتط فـي عقود الوكالة التجارية الأحكام التالية بالإ�ضافة �إىل ما قد يرى طرفا العقد
الن�ص عليه :
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�أ �	-أن يكون عقد الوكالة �أو �أي تعديل فيه خطيا وم�صدقا عليه من غرفة جتارة
و�صناعة عمان  -على �أنه بالن�سبة للتوكيالت التي تربم عقودها خارج ال�سلطنة
ف�إنه يجب الت�صديق عليها من اجلهة التي حتددها الالئحة التنفيذية للقانون .
ب �	-أن يت�ضمن العقد العنا�صر الأ�سا�سية لأحكام الوكالة التجارية و�شروطها وعلى
الأخ�ص :
 - 1ا�سم كل من املوكل والوكيل وجن�سيته .
 - 2الأموال والب�ضائع واخلدمات التي ت�شملها الوكالة وا�سمها التجاري �إن وجد
وحقوق والتزامات كل من الوكيل واملوكل .
 - 3مدة الوكالة ومنطقة عمل الوكيل .
ج �	-أن يتم التعاقد بني املنتج �أو املورد الأ�صلي فـي بلد املن�ش�أ دون و�سيط ف�إذا كان
للمنتج �أكرث من بلد للمن�ش�أ جاز التعاقد مع �أي منها .
د  -قيد العقد فـي ال�سجل املعد لذلك فـي الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 7
�ألغيت هذه املادة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2014/34
املـــادة ( ) 8
على املوكل �أن يعو�ض الوكيل عما �أنفقه و�أن يعمل على �إبراء ذمته مما يكون قد التزم به
با�سمه اخلا�ص متى كان ذلك فـي �سبيل تنفيذ اتفاق الوكالة .
املـــادة ( ) 9
على الوكالء �أن يوفروا للم�ستهلكني فـي جميع الأحوال :
�أ  -كافة ال�ضمانات التي يقدمها املنتجون واملوردون الأ�صليون لل�سلع التي يتوىل
الوكالء توزيعها �أو الرتويج لها .
ب  -قطع الغيار الالزمة لإ�صالح ال�سيارات والآالت واملحركات والأجهزة الكهربائية
والإلكرتونية وجميع املعدات امليكانيكية التي ت�شملها الوكالة التجارية .
ج  -ور�ش الإ�صالح الالزمة فـي �ش�أن ال�سلع امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
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ويجوز للوزارة �إعفاء الوكالء من التزاماتهم مبقت�ضى الفقرتني (ب  ،ج) من هذه
املادة �إذا ما قدم ه�ؤالء الوكالء الدليل على توافر قطع الغيار �أو ور�ش الإ�صالح
ل ـ ــدى غريه ـ ــم من الوكـ ــالء �أو احلرفيي ــن الآخريــن فـي ال�سلطنة �أو فـي منطقة
الوكالة .
املـــادة ( ) 10
�ألغيت هذه املادة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2014/34
�إجراءات قيد الوكاالت التجارية و�شروطه
املـــادة ( ) 11
�أ  -يعد بالوزارة �سجل با�سم " �سجل الوكالء والوكاالت التجارية " ويتم �إعداده
وحفظه و�إ�صدار النماذج واال�ستمارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون وفق
لوائح وتعليمات ي�صدرها الوزير �أو من يندبه من موظفي الوزارة للقيام ب�أعمال
ومهام امل�سجل .
ب  -على كل من يرغب فـي مزاولة �أعمال الوكاالت التجارية �أن ينتهي �أوال من قيد
وكالته فـي ال�سجل امل�شار �إليه وذلك قبل ممار�سته �أي ن�شاط بها .
ج  -على جميع الوكاالت التجارية القائمة فعال وقت العمل بهذا القانون وعلى كل
من يزاول عمال من �أعمالها طبقا لتعريفات هذا القانون  ،القيام ب�إجراءات القيد
فـي ال�سجل خالل �ستني يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
د  -تعترب الوكالــة قائمــة اعتبارا من تاريخ قيدهــا فـي ال�سج ــل طبقــا لأحك ــام ه ــذا
القانون وال يعتد ب�أية وكالة غري م�سجلة كما ال ت�سمح الدعوى ب�ش�أنها .
املـــادة ( ) 12
يقدم طلب القيد فـي �سجل الوكاالت التجارية على النموذج املعد لذلك بالوزارة ويجب �أن
يكون الطلب م�شفوعا بامل�ستندات امل�ؤيدة له .
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املـــادة ( ) 13
تبت الوزارة فـي طلب القيد خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه وتزود الوكيل
ب�شهادة معتمدة تثبت قيده فـي ال�سجل  ،كما تعلن عن القيد بالو�سيلة التي حتددها
الالئحة التنفيذية لذلك .
وللوزارة �أن ترف�ض طلب القيد مع بيان �أ�سباب الرف�ض  ،وتتوىل �إخطار �صاحب ال�ش�أن
ب�صورة من قرار الرف�ض بخطاب م�سجل .
ويجوز لأي �شخ�ص �أن يح�صل من الوزارة على م�ستخرجات من �صحيفة القيد .
املــادة ( ) 14
عل ــى جملـ ــ�س الـ ــوزراء فـي حال ــة وجـ ــود هيمن ــة عل ــى �أنـ ــواع حمددة من ال�سلـ ــع واخلدم ــات
التي ت�ؤثـ ــر �سلبا على عملية العر�ض والطلب  ،وت ـ ـ�ؤدي �إىل ارتفـ ــاع غي ــر مبــرر للأ�سع ــار ،
�أن يحدد عدد الوكاالت امل�سموح بها لكل وكيل و�أنواعها  ،بناء على تو�صية اجلهات املعنية
باملناف�سة ومنع االحتكار .
�شطب القيد والتظلمات
املـــادة ( ) 15
عل ــى الـ ــوزارة �أن تقـوم ب�شطـب قيـد الوكالــة �إذا ثبـت لهـا �أن القيـد جـرى علـى �أ�ســا�س خاطـئ
�أو ا�ستنادا �إىل بيانات غري �صحيحة �أو بناء على �أي �سبب �آخر يقرره القانون .
كما ي�شطب قيد الوكالة بناء على طلب املوكل النتهاء مدتها وعدم االتفاق مع الوكيل على
جتديد العقد �شريطة �أن يكون قد مت �إخطار الوكيل بعدم الرغبة فـي التجديد فـي املوعد
املتفق عليه بحيث ال تقل مدة الإخطار عن ثالثة �أ�شهر قبل انتهاء مدة العقد و�إال اعتربت
الوكالة جمددة لذات املدة املتفق عليها فـي العقد .
املـــادة ( ) 16
لكل �صاحب �ش�أن يرف�ض طلبه بالقيد �أو ي�شطب قيد وكالته فـي احلاالت امل�شار �إليها فـي
املادة (� )15أن يتظلم من القرار خالل �شهر من تاريخ �إخطاره به ويقدم التظلم للوزير
مبينا فيه الأ�سباب التي ي�ستند �إليها  .ويكون قرار الوزير فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
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املـــادة ( ) 17
يجب على الوكيل �أو من يقوم مقامه �أو ورثته فـي حالة وفاته  ،وكذلك على مدير ال�شركة
�أو ممثلها ال�شرعي  ،عند ف�سخ عقد الوكالة �أو انق�ضاء الأجل املحدد لها وعدم جتديده � ،أن
يتقدموا �إىل الوزارة بطلب �شطب قيد الوكالة من �سجالتها وذلك خالل �شهر من تاريخ
الوفاة �أو الف�سخ �أو االنق�ضاء على �أن يكون هذا الطلب م�شفوعا بامل�ستندات امل�ؤيدة  ،و�إذا
مل يقدم �أ�صحاب ال�ش�أن طلبا ل�شطب الوكالة خالل املدة امل�شار �إليها فيجوز للوزارة �شطب
قيد الوكالة من تلقاء نف�سها و�إخطار �أ�صحاب ال�ش�أن بذلك .
جلنة ح�سم املنازعات التجارية و�صالحيتها
املـــادة ( ) 18
تخت�ص هيئة ح�سم املنازعات التجارية بالبت فـي جميع الأمور واملنازعات بني املوكل
والوكيل التي تتعلق بتطبيق �أحكام عقد الوكالة ولها �أن تقرر وحتدد التعوي�ض املنا�سب
م�سرت�شدة فـي ذلك بالأعراف التجارية واملحلية وقواعد العدل والإن�صاف  ،ما مل يتفق
الطرفان على اللجوء �إىل التحكيم .
العقوبات
املـــادة ( ) 19
�أ  -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبات �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر يعاقب بغرامة ال تقل
عن خم�سمائة ريال عماين وال تزيد عن ع�شرة �آالف ريال عماين كل من خالف
�أحكام املادتني ( )3و (� )4أو �أخل بالتعهدات وااللتزامات املرتتبة عليه وفق �أحكام
املـادة (� )9أو خالف �أحكام املـادة ( )11من هذا القانون .وفـي حالة تكرار املخالفة
لأي مما تقدم ت�ضاعف الغرامة فـي حديها الأدنى والأق�صى ف�ضال عن احلكم
بغلق املحل التجاري �أو ذلك اجلزء الذي يخ�ص�صه املخالف منه لأعمال ون�شاط
الوكالة التجارية وي�شطب ا�سمه وقيد وكالته من ال�سجل التجاري اخلا�ص بذلك .
ب  -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبات �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر يعاقب بغرامة ال تقل
عن مائة ريال عماين وال تزيد على �ألف ريال عماين :
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 - 1كـل مـن قـدم عم ــدا �إلـ ــى امل�سجــل بيان ــات غيــر �صحيحــة فيمــا يتعلـق بالوكالـة
�أو بقيدها فـي ال�سجل وت�أمر جلنة ح�سم املنازعات التجارية بت�صحيح البيانات
وفقا للأو�ضاع �أو املواعيد التي حتددها و�إذا ر�أت ا�ستحالة ذلك �أمرت ب�شطب
القيد كليا .
 - 2كل من ذكر فـي املكاتبات �أو املطبوعات املتعلقة ب�أعمال وكالته التجارية �أو ن�شر
ب�أية و�سيلة من و�سائل الن�شر والإعالن  -على غري احلقيقة � -أنه وكيل
ل�شركة �أو منتجات �أو مواد �أو �سلع �أو ب�ضائع �أجنبية .
املـــادة ( ) 20
للوزير �أن يفو�ض �أيا من موظفي الوزارة خطيا �صالحية االطالع على الدفاتر وامل�ستندات
والأوراق املتعلقة ب�أية وكالة جتارية للتثبت ب�صفة خا�صة من �صحتها ومن �أن الوكالة قد
منحت للوكيل التجاري فـي ال�سلطنة من املوكل دون تو�سط �أو تدخل �آخرين وغري ذلك
من الأمور املتعلقة بتنفيذ �أحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 21
على وزير التجارة وال�صناعة تنفيذ هذا القانون و�إ�صدار اللوائح الالزمة لتطبيقه وتنفيذه
وت�شمل هذه الالئحة على وجه اخل�صو�ص :
 - 1تنظيم عملية الإ�شراف على ال�سجل املن�صو�ص عليه باملادة ( )11من هذا القانون
وطريقة م�سك ال�سجل وحفظه واالطالع عليه والبيانات التي يجوز �إعطا�ؤها
لذوي امل�صلحة .
 - 2حتدي ــد الر�سـ ــوم اخلا�ص ــة بطلبـ ــات القي ــد والتجدي ــد واحل�ص ــول علــى ال�شهـ ــادات
والبيانات .
املـــادة ( ) 22
ين�شر هذا القانون باجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  21 :من جمادى الأوىل �سنة 1397هـ
املـوافـــــق  9 :من مايــــــــــــــــــــــــو �سنة 1977م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

