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 التجاري التمثيل

 

5/8/1967 في صادر 34 رقم اشتراعي إمرسوم  

 
 

 اللبنانٌة، الجمهورٌة رئٌس نإ
 

 اللبنانً، الدستور على بنااًء 
 

 حق الحكومة عطااإ المتضمن 5/6/1967 بتارٌخ الصادر 45/67 رقم القانون على بنااًء 
 المتعلقة القضاٌا وفً والمالٌة االقتصادٌة القضاٌا فً الوزراا مجلس فً تتخذ بمراسٌم التشرٌع
 العام، واألمن الداخلً واألمن العامة بالسالمة

 
 الوطنً، واإلقتصاد العدل وزٌري قتراحإ على بنااًء 

 
 الدولة، شورى مجلس ستشارةإ وبعد

 
. 1967 تموز 19 بتارٌخ المنعقدة جلسته فً الوزراا مجلس موافقة وبعد

 
: ٌأتً ما ٌرسم

 
 6/2/1975 تارٌخ 9639 للمرسوم وفقا معدلة :1 المادة

 
ًء  ٌكون نأ ودون المستقلة، االعتٌادٌة مهنته بحكم ٌقوم الذي الوكٌل هو التجاري الممثل  مرتبطا

 عند وٌقوم الخدمات تقدٌم وأ التأجٌر وأ والشراا البٌع عملٌات إلتمام بالمفاوضة خدمة، ةرجاإب
. ولحسابهم التجار وأ المنتجٌن سمإب األعمال بهذه اإلقتضاا

 
ًء أ ٌعتبر  لعقد بنااًء  ٌشترٌه ما ببٌع الخاص لحسابه ٌقوم الذي التاجر التجاري الممثل بحكم ٌضا

 .الحصر بوجه الوحٌد الموزع وأ الممثل صفة عطائهإ ٌتضمن
 
 المعاملة ومراعاة السابقة المكتسبة الحقوق حفظ ومع القانون، بهذا العمل تارٌخ من بتدااًء إ

 التجاري الممثل ٌكون نأ ٌجب ثباتهاإ اللبنانٌٌن غٌر التجارٌٌن الممثلٌن على ٌترتب التً بالمثل
ًء، . لبنان فً تجاري محل له ٌكون نأو لبنانٌا
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:  وجب شركة، التجاري الممثل كان ذاإو
 
:  المسؤولٌة المحدودة والشركات االشخاص شركات فً- أ
 
 الحق صاحب ٌكون نأو للبنانٌٌن المال رأس كثرٌةأو اللبنانٌٌن من الشركاا كثرٌةأ تكون نأ

ًء  عنها بالتوقٌع . لبنانٌا
 

:  المساهمة الشركات فً- ب
 
 ادارتها مجلس عضااأ ثلثا ٌكون نأو للبنانٌٌن رأسمالها واكثرٌة سمٌةإ سهمهاأ تكون نأ

 وأ اإلدارة مجلس رئٌس قبل من المنتدب الشخص وأ العام ومدٌرها دارتهاإ مجلس ورئٌس
. اللبنانٌٌن من جمٌعهم منها، لجزا وأ دارتهاإ وظائف لكل العام المدٌر

 
 تارٌخ 671 رقم القانون و 6/2/1975 تارٌخ 9639 للمرسوم وفقا معدلة : 2 المادة
6/2/1998 
 

ًء  ٌكون نأ ٌجب اإلشتراعً المرسوم بهذا العمل بعد ٌنشأ تجاري تمثٌل عقد كل  نأ وٌمكن خطٌا
. محددة غٌر وأ محددة لمدة ٌكون

 
 ٌعاقدهم لمن الممثل كفالة ٌشترط وأ وحٌد بممثل التمثٌل ٌحصر بنداًء  العقد هذا ٌتضمن نأ ٌمكن

. للزبائن تسلٌمها جلأ من البضائع ٌداعإب بندا وأ( دوكروار )موكله لحساب
 
 السجل فً بقٌده الوكٌل علنهأ ذاإ الإ الثالثٌن األشخاص على التمثٌل حصر بند ٌسري ال

 تحدد التً الخاص االستهالك ذات المواد باستثناا الغذائٌة المواد على ٌسري وال التجاري،
 اإلقتصاد عام مدٌر من تشكل لجنة رأي ستطالعإ بعد الوزراا مجلس فً ٌتخذ بمرسوم
 العام الوطنً واإلتحاد لبنان فً التجارة لممثلً النقابٌة الغرفة من كل عن وممثل والتجارة

 بمرسوم اللجنة هذه وتعٌن. لصناعة التجارة وغرفة العام العمالً واالتحاد التعاونٌة لجمٌعاتل
 .الوزراا مجلس فً ٌتخذ

 
 مجلس فً ٌتخذ بمرسوم الغذائٌة المواد على التجاري التمثٌل حصر سرٌان ٌعاد نأ ٌمكن

 الظروف تسمح عندما السابقة الفقرة فً المذكورة اللجنة رأي استطالع بعد الوزراا
 .بذلك االقتصادٌة

 
 تمثٌل عقد كل عن لبنانٌة لٌرة الف خمسماٌة. ل.ل/ 500.000 /قدره سنوي رسم ٌستوفى- 

. والتجارة االقتصاد وزارة لدى مسجل تجاري
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 التجاري نشاطه وتنظٌم وكالته عمالأ ممارسة فً مستقل التجاري الممثل  :3 المادة

:  خاصة بصورة له وٌحق اإلعتٌادي
 
. الخاص لحسابه تجارٌة بأعمال ٌقوم ان- 1
 
 التمثٌل موضوع ٌكون ال نأ شرط موكله الى الرجوع دون جدد موكلٌن بتمثٌل ٌقبل ان- 2

ًء  وأ األول التمثٌل مع متعارضا الجدٌد . له مزاحما
 وتنحصر جورهمأ وأ عموالتهم هو ٌدفع مستخدمٌن ٌستخدم وأ له ممثلٌن ٌنتقً نأ- 3

 هذا ألحكام ماإ الثانوٌون الممثلون هؤالا ٌخضع الحالة هذه وفً. موكٌله دون به عالقاتهم
. وضعهم ٌكون حسبما العمل قانون الحكام ماإو اإلشتراعً المرسوم

 6/2/1975 تارٌخ 9639 للمرسوم وفقا معدلة:  4 المادة
 
. المشتركة المتعاقدٌن لمصلحة حاصالًء  ٌعتبر التجاري التثمٌل عقد نإ
 

 لهذا ٌجٌز مشروع، آخر سبب وأ الممثل من خطأ دون الموكل، قبل من فسخه فان وعلٌه
 وما به ٌلحق الذي الضرر ٌوازي بتعوٌض المطالبة مخالف، اتفاق كل من بالرغم األخٌر
 .ربح من ٌفوته

 
 تفاقإ كل من وبالرغم جله،أ بحلول العقد انتهاا حالة فً حتى التجاري، للمثل ٌحق وكذلك

 تروٌج فً ظاهر نجاح الى دىأ قد نشاطه كان اذا القضاا ٌقدره بتعوٌض المطالبة مخالف،
 عدم النجاح ذلك وراا من الربح اجتنائه دون وحال زبائنه عدد زٌادة فً وأ موكله ماركة
. التمثٌل عقد تجدٌد على موكله موافقة

 
 التمثٌل فً الراغبة والمؤسسات للشركات والتجارة اإلقتصاد وزارة فً خاص سجل ٌنظم- 1

 : صحٌفة فٌه وتفتح فٌه بالتسجٌل وتلزم لبنان فً التجاري
 
 بهذا العمل تارٌخ من ابتدااًء  الخاص سجله فً وكٌلها قبل من تمثٌلها عقد سجل شركة لكل- أ

 .القانون
 

 آب 5 تارٌخ 34 رقم اإلشتراعً المرسوم ألحكام سنداًء  دعوى موضوع شركة لكل- ب
 .وتعدٌله 1967

 
. ٌنفذ لم حكم بحقها صدر شركة لكل- ج
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 .شركة كل صحٌفة على التالٌتٌن اإلشارتٌن وضع ٌمكن- 2
 
 وتعدٌله 5/8/1967 تارٌخ 34 رقم االشتراعً المرسوم بموجب علٌها مقامة دعوى اشارة- أ

 السجل )والتجارة االقتصاد لوزارة عنه صورة ٌبلغ حٌث اإلستحضار تقدٌم فور تدون
 (.الخاص

 
 1967 آب 5 تارٌخ 34 رقم االشتراعً المرسوم بموجب بحقها صدر نهائً حكم اشارة- ب

. وتعدٌله
 
 فً وكالتها ٌسجل نأو صحٌفتها على دعوى شارةإ ٌوجد شركة ٌمثل نأ جدٌد لممثل ٌجوز- 3

 هذه ضد مبرم حكم صدور تارٌخ من شهرأ ثالثة خالل ٌجبر نأ على الخاص التجاري سجله
 : بٌن الخٌار على وتعدٌله 5/8/1967 تارٌخ 34 رقم االشتراعً المرسوم بموجب الشركة

 
 هذه على الرجوع فً بحقه اإلحتفاظ مع علٌها المحكوم الشركة عن نٌابةًء  الحكم تنفٌذ- 

 .األخٌرة
 

ًء  التنازل-  . الخاص سجله من وكالتها شطب وقبول الشركة هذه تمثٌل عن نهائٌا
 
 الحكم بذاتها تنفذ لم ما لبنان فً تمثل نأ عن مبرم حكم بحقها صدر التً الشركة تمنع- 4

. علٌها الرجوع فً بحقه االحتفاظ مع الجدٌد ممثلها الحكم هذا ٌنفذ وأ علٌها الصادر
 
 34 رقم االشتراعً المرسوم بموجب مبرم حكم شارةإ تدوٌن حال فً سابق لممثل ٌحق- 5

 الى الحكم مضمون ٌبلغ نأ ٌمثلها كان التً الشركة صحٌفة على وتعدٌله 5/8/1967 تارٌخ
 بعد الإ المحكومة الشركة نتاجإ من المستوردة البضائع بتخلٌص ٌسمح ال كً الجمارك ادارة

. الشركة صحٌفة عن االشارة رفع تثبت افادة مستوردها ٌبرز نأ
 

 التجاري الممثل فٌه ٌمارس الذي المحل محاكم تعتبر مخالف تفاقإ كل من بالرغم  :5 المادة
. التجاري التمثٌل عقد عن الناشئة النزاعات فً للنظر صالحةًء  نشاطه

 
 عقود على حكامهأ وتسري الرسمٌة الجرٌدة فً االشتراعً المرسوم هذا ٌنشر  :6 المادة
 المقبولة األخرى االثبات بوسائل ثابتة وأ كانت خطٌة به العمل تارٌخ قبل الحاصلة التمثٌل
 .السابق التشرٌع حسب
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 1967 سنة آب 5 فً الدٌن بٌت       
 حلو شارل:  اإلمضاا       
 

 الجمهورٌة رئٌس عن صدر
 

 الوزراا مجلس رئٌس
 كرامً رشٌد:  االمضاا

  الوطنً تصادقاإل وزٌر      
 حماده سعٌد:  اإلمضاا      
 العدل وزٌر

 رزق فؤاد:  اإلمضاا
 


