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 االىداء

 

 الى .............. أبي و أمي  

 .............. زوجي و ابنيالى  

 الى .............. أخوتي و أصدق ائي

 الى .............. حشدي و جيشي

 الى ..............بلدي و علمي  

 اىدي ىذا البحث المتواضع

 

 

 

  

 

  الباحثة           
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 شكر وتقدير

 

وعلى اىل بيتو  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق اجمعين محمد  
 الطيبين الطاىرين.

اقدم احلى كلمات الشكر والتقدير الى استاذتي الف اضلة والمشرفة على البحث  
)م.م.وديان خالد عودة(التي تفضلت باالشراف على ىذا البحث فكانت المرشدة  

 والموجيو.

ق انون  ولالمانة والوف اء والعرف ان بالجميل اقدم شكري واحترامي الى اساتذتي في كلية ال
 والعلوم السياسية لما بذلوه من جيود ومساعدة.

وكذلك اشكر العاملين في مكتبة الكلية لما رفدوني بو من كتب اف ادتني في اتمام  
 بحثي. 

 

 

 

 

 الباحثة  
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 11 انتهاء عقد الوكالة
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 المقدمة:-1

عرفت الوكالة بالعمولة , نظرا ألعليتها الكربى يف احلياة التجارية وادت دورىا ادلهم يف بداية ظهورىا يـو كانت        
آنذاؾ شلا كاف يصعب ادلسافات بُت البلداف وادلناطق ادلختلفة شاسعة وصعبة ومعقدة بسبب وسائل النقل ادلتواضعة 

وادلستهلكُت يف سلتلف بلداف العامل, وقد ظهرت الوكالة بالعمولة من قدمي لتسَت ادلعامالت بُت االتصاؿ بُت ادلنتجُت 
التجار الذين تفصل بينهم مسافات بعيدة اذ برزت حاجة البائعُت وادلشًتين للبضائع اىل التعاقد مع شخص يقيم على 

بعيد وقد يكوف رلهوال منهم مث اتسع نطاؽ  مقربة منهم ويتمتع بثقتهم بدال من التعاقد مع أجنيب مقيم يف مكاف
 الوكالة بالعمولة حبيث مشلت التجارة الداخلية واخلارجية على السواء .

وعلى الرغم من تقدـ وسائل النقل واعتماد ادلنشآت التجارية الكبَتة على التجار وفروعها يف ادلراكز اذلامة ,        
ويف التجارة الدولية بوجو خاص نظرا دلا تقدمو من مزايا عديدة للمتعاملُت ذلك  وازدادت اعلية الوكالة بالعمولة التجارية

اف الوكالة تيسر على التاجر ابراـ الصفقات يف مكاف بعيد دوف االنتقاؿ فيحقق اقتصادا يف الوقت والنفقات كما اف 
من ثقة ذبارية ومقدرة على تنفيذىا بدال التجار يف ادلقاـ ادلقصود قد يفضلوف التعامل مع الوكيل بالعمولة دلا يتمتع بو 

    حقيقة مركزه ادلايل .من االصيل الذي غلهلوف 

           مشكلة الدراسة:                                                                             -2

ادلوكل يف تعاقد معو من جهة وذباه الغَت ادلتعاقد مع يكمن جوىر ادلشكلة يف ربديد التزامات الوكيل بالعمولة ذباه       
 الوكيل بالعمولة من جهة أخرى وبياف صفة ىذاف العقداف بالنسبة للوكيل والدور الذي يقـو بو الوكيل يف العقدين .

بعض اف ادلعيار النظري غَت واضح يف ربديد التزاـ الوكيل بالعمولة والذي يربز بعض الصعوبات حيث اف يف       
عن التزاماتو ذباه ادلوكل الذي ربدد ىذه االلتزامات احلاالت اليت يتصرؼ فيها الوكيل بوكالتو بالعمولة يكوف قد خرج 
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عقد الوكالة بالعمولة أو ذباه الغَت الذي يكوف فيو طرفا يف العقد معو وغلب أف ينفذ ىذا العقد مراعيا فيو مصلحة 
 ت دبا يضمن حق ادلوكل بالنسبة للوكيل والتزاـ الوكيل بالنسبة للغَت .ادلوكل وىنا غلب ربديد ىذه االلتزاما

 أىمية الدراسة : -3

تتضمن الدراسة أعلية علمية تتكوف من جانبُت أساسيُت علا أعلية نظرية تتمثل بتحديد مفهـو التزاـ الوكيل        
بالعمولة يف تنفيذ الوكالة ادلوكلة اليو بصورة معمقة واالعلية العلمية حيث ربتوي الدراسة على اجتهادات قضائية 

كل التزاـ على حدة حبيث توضح للوكيل االلتزامات الواجبة وربليالت فقهية خبصوص التزاـ الوكيل بالعمولة وتوضيح  
 عليو تنفيذىا عند توقيعو لعقد الوكالة وتوضيح التزاـ الوكيل مع الغَت ادلتعاقد معو الوكيل .

 ىدف الدراسة : -4

ضيح ؽلكن توضيح ىدؼ الدراسة من خالؿ النظر بعمق يف حيثيات ادلشكلة من حيث عالقة ادلوكل بالوكيل وتو      
    التزامات الوكيل بالعمولة بصورة مفصلة ذباه ادلوكل وعالقتو بالغَت التعاقد معو.

 -المنهج المتبع: -5

قمت يف ىذا البحث باالعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي يف ربليل النصوص القانونية من قانوف التجارة العراقي 
وقانوف التجارة االردين يف ضوء التطبيقات واالجتهادات القضائية فضال  عن التحليالت الفقهية وصوال الزالة الغموض 

 ر العلمية وموقف ادلشرع العراقي والتشريعات العربية.الذي ػليط دبوضوع الدراسة واالستعانة بادلصاد

 -خطة البحث: -6

اىل ثالثة مباحث تناولت يف ادلبحث االوؿ ماىية الوكالة بالعمولة وانعقادىا وخصائصها وقد مت مت تقسيم البحث 
تقسيمو اىل ثالثة مطالب تناولت يف ادلطلب االوؿ تعريف الوكالة بالعمولة ويف ادلطلب الثاين انعقاد عقد الوكالة 

اما ادلبحث الثالث فتناولت فيو التزامات الوكيل لة بالعمولة اما ادلطلب الثالث فقد تناولت فيو خصائص الوكالة بالعمو 
بالعمولة وقسمتو اىل مطلبُت ,تناولت يف ادلطلب االوؿ التزامات الوكيل بالعمولة ذباه ادلوكل ويف ادلطلب الثاين التزامات 

 يتمتع هبا الوكيل الوكيل بالعمولة ذباه الغَت الذي تعاقد معو ,واخَتا ادلبحث الثالث الذي تناولت فيو الضمانات اليت
بالعمولة وكيفية انتهاء الوكالة بالعمولة ومت تقسيمو اىل مطلبُت االوؿ تناولت فيو الضمانات اليت يتمتع هبا الوكيل يف 

 مواجهة ادلوكل وادلطلب الثاين انتهاء عقد الوكالة بالعمولة.
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 المبحث األول                                             

 ماىية الوكالة بالعمولة وانعقادىا وخصائصها

 المطلب األول

 بالعمولةالوكالة  تعريف

الوكالة بالعمولة نوعا من انواع الوكالة التجارية ورتب احكامها على ىذا األساس واحلاؿ  (1)قانوف التجارة اجلديداعترب  
أف الوكالة بالعمولة يعترب عقدا من العقود التجارية ادلسماة متميزا سباما عن عقد الوكالة التجارية ,اذ و اف كاف موضوع 

فاف االساس الذي يقـو عليو ىذاف الضرباف من ضروب ((أجراء ادلعامالت التجارية حلساب الغَت ))الوكالتُت واحدا وىو 
من اف  (1)من قانوف التجارة القدمي 111,على غرار ادلادة  112الوكالة سلتلف كل االختالؼ بدليل ما ورد يف ادلادة 

ومن انو ليس  مباشرة قبل الغَت الذي تعاقد معو كما يلتـز ىذا الغَت مباشرة قبل الوكيل بالعمولةبالعمولة يلتـز الوكيل 
للغَت الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على ادلوكل وال للموكل الرجوع على الغَت بدعوى مباشرة ما مل ينص 

بوجو عاـ ويف الوكالة التجارية تعود اىل ادلوكل الذي تعاقد القانوف على ذلك ,يف حُت اف حقوؽ العقد يف الوكالة 
,على 111)ادلوكل(يعترب ىو العاقد ال الوكيل وبدليل ماجاء يف الفقرة الثانية من ادلادة الوكيل بأمسو )بأسم الوكيل(والذي 

من قانوف التجرة القدمي من انو اذا اجرى الوكيل بالعمولة التصرؼ القانوين  122ضلو ما كاف منصوصا عليو يف ادلادة 
ة واظلا األحكاـ العامة يف الوكالة التجارية فكيف بأسم ادلوكل فال يسري فيما يتعلق هبذا التصرؼ احكاـ الوكالة بالعمول

عقد يقـو دبقتضاه شخص بأمسو ولكن تعترب الوكالة بالعمولة اذف نوعا من انواع الوكالة التجارية؟ اف الوكالة بالعمولة 
ادية ذات حلساب غَته بابراـ صفقة ذبارية لقاء جعل او عمولة ,فهي زبتلف عن الوكالة التجارية ,اي الوكالة االعتي

الصفة التجارية اليت غلري فيها الوكيل العملية التجارية باسم ادلوكل وحلسابو ىذا ومل تعد الوكالة بالعمولة تعترب عمال 
ذباريا اثر صدور قانوف التجارة اجلديد اال اذا كاف مزاوال على وجو االحًتاؼ جريا على ما سار عليو التشريع الفرنسي 

سة او ادلستوحاة احكامها منو ,خالفا دلا كاف يذىب اليو قانونا السابق او دلا والتشريعات االخرى القتب
_______________________ 

 1281(لسنة 31قانوف التجارة رقم )(1)

 1211(لسنة112وف التجارة ادللغي )قان(1)
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 أيتجارٌا يطهقا  عمال واالردين من اعتبارىا اياىا ذىب اليو حىت االف كل من القانوف البلجيكي والًتكي والكوييتي

 .(1)اي دوف استلزاـ اجرائها على شكل مشروع 

بالعمولة   الوكالة بالعمولة دبا يأيت: الوكالة1222لسنة  11من قانوف التجارة ادلصري رقم 1فقرة 122وقد عرفت ادلادة 
لسنة  311حلساب ادلوكل ,اما قانوف التجارة اللبناين رقم تصرفا قانونيا مسو غلري باتضاه الوكيل بأف قعقد يتعهد دب

اف الوكيل بالعمولة ىو الذي يأخذ على نفسو اف يعقد بامسو اخلاص و لكن حلساب  112ادة فانو نص يف ادل 1211
لة والوكيل والفارؽ بُت الوكيل بالعمو  (1)مفوضو بيعا و شراء و غَتىا من العمليات التجارية مقابل عمولة او مؤونة مالية

العادي ىو اف الوكيل العادي بـر العقد باسم موكلو وحلساب موكلو,ولذلك فاف ما ينشأ عن العقد من حقوؽ 
ولكن حلساب موكلو ,فاذا اشًتى الوكيل والتزامات يضاؼ اىل ادلوكل,أما الوكيل بالعمولة فيرـب العقد بامسو اخلاص 

اسم اخلاص,واذا باع بضاعة فانو يبيعها بامسو اخلاص ويف كلتا بالعمولة بضاعة حلساب شخص اخر فانو يشًتيها ب
احلالتُت ال يظهر اسم ادلوكل يف العقد ويكوف ملزما مباشرة ضلو االشخاص الذين تعاقد معهم كما لو العمل ؼلتص بو 

 .(3)شخصيا

واف مثل ىذا العقد ؽلتاز اصال بالسرية او الكتماف دبعٌت اف لو اف يكتم اسم ادلوكل عن الغَت,وىذا الوضع يفيد        
الوكيل اذا انو يطلق يده للتصرؼ حلساب الوكل الذي ال يهتم باالجراءات ومتاعبها بل بالنتيجة ويضمن للوكيل كذلك 

ومن مث تضيع عليو العمولة كما يفيد ىذا العقد توفَت اجلهد يف البحث  براـ الصفقة مباشرةباف ال يتصل ادلوكل بالغَت ال
عن مدى مالئمة ادلوكل ومدى حدود وكالة الوكيل ويف الوقت نفسو يفيد ادلوكل الذي يرغب يف عدـ اظهار امسو الي 

 (1)سبب كاف

 

_________________________ 

 . (12-18 -11, ص)1211ادلعدلة, 3,مطبعة العاين ,بغداد,ط1العراقي جد. اكـر ياملكي, الوجيز يف شرح القانوف التجاري (1)

  https:\\www.meu.edu.joعلي وىيب عبد الواحد,التزامات الوكيل بالعمولة,رسالة ماجستَت منشورة على ادلوقع ,(1)
>uploads ,18\11\1112 ,11:3111,ص1115,جامعة الشرؽ االوسط ,ص. 

 11,ص1221, 1لبناف,ط-ادلسؤولية,ادلكتبة احلديثة للكتاب,طرابلسندى البدوي النجار, احكاـ (3)
 ( 15-11علي وىيب عبد الواحد, مصدر سابق, ص)(1)
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 المطلب الثاني

 انعقاد عقد الوكالة بالعمولة

دتُت متطابقتُت,وىو ما يعرب عنو يستلـز وجود اراحىت ينعقد عقد الوكالة البد اف يتوفر الرضا لدى طرفيو والرضا        
بتطابق االغلاب والقبوؿ,ويستلـز عدا عن تطابق االرادتُت اف تكوف حرة سليمة ال يشوهبا اي عيب من العيوب ويعد 

 .(1)تطابق االغلاب والقبوؿ شرطا لالنعقاد بينما يعد خلو االرادة من العيوب شرطا للصحة

 الفرع االول

 ادشروط االنعق

يكفي النعقاد عقد الوكالة بالعمولة تطابق االغلاب مع القبوؿ على عناصر الوكالة وكقاعدة عامة فاف رلرد         
,واالجر  (1)تالقي اراديت ادلوكل والوكيل على ماىية العقد والتصرفات القانونية اليت يقـو هبا الوكيل بامسو وحلساب موكلو

ا للقواعد العامة يف نظرية العقد ,فيجب اوال االتفاؽ على ماىية العقد الذي يتقاضاه اف كاف ىناؾ اجرا وكل ذلك وفق
باف تتجو نية و ارادة طرفيو اىل ابراـ عقد وكالة فلو اف احدعلا اراد ابراـ عقد وكالة بينما اذبهت نية االخر البراـ عقد 

على التصرؼ الذي غلب على عقد عمل لعدـ الًتاضي على ماىية العقد ويلـز الًتاضي عمل,مل تكن ىناؾ وكالة وال
الوكيل القياـ بو فلو وكل شخصا اخر يف بع داره فقبل االخر الوكالة معتقدا انو قد وكل يف اجارهتا دلا انعقدت الوكالة 

قاضى الوكيل اجرا مقابل عملو,فلو طلب لعدـ الًتاضي على احملل,كذلك غلب الًتاضي على االجر اذا اتفق على اف يت
                                 قق التطابق بُت االغلاب والقبوؿالوكيل اجرا معينا ووافق ادلوكل على اجر اقل مل تنعقد الوكالة لعدـ رب

 

 

 

_________________________ 

 111,ص 1111, 1الكفالة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عماف ,ط –الوكالة  –ابراىيم السرحاف ,العقود ادلسماة يف ادلقاولة  د.عدناف (1)
 11علي وىيب عبد الواحد , مصدر سابق , ص (1)



11 
 

 الفرع الثاني

 شروط الصحة

وسالمة رضا كل منهما من شروط صحة الوكالة ىي شروط صحة اي عقد اخر وىي توافر االىلية يف عاقديو         
 العيوب.

 االىلية يف عقد الوكالة : -: اوال

لكي تكوف ارادة التعاقد معتربة حبيث يرتب عليها االثر الذي ىدفت اىل احداثو فالبد من اف يصدر كل من االغلاب 
 -:(1)التفصيل االيت والقبوؿ شلن ىو اىل للتعاقد وحبث االىلية الواجب توافرىا يف كل من ادلوكل والوكيل ػلتاج اىل

يشًتط بالنسبة للموكل االىلية ادلقررة يف القانوف ادلدين ,اي اف يكوف قد امت الثامنة عشرة سنة,ا واف  -ىلية ادلوكل :ا -أ
يكوف مأذونا لو باالذبار اذا كاف شليزا وبلغ اخلامسة عشرة من العمر ,ويعترب الشخص ادلعنوي اىال للتعاقد دبجرد 

 ة القانونية كالشركات,وادلنشّات,وغَتىا... .اكتسابو الشخصي

لسنة 11اما بالنسبة للوكيل فيجب اف تراعى احكاـ قانوف الوكالة والوساطة التجارية رقم  -اىلية الوكيل: -ب
,وقد حصر القانوف شلارسة مهنة الوكالة والوساطة بالعراقيُت فقط ,واذا كاف الوكيل شركة فيشًتط اف تكوف 1283

رة )ب(من ادلادة الرابعة من القانوف اسهمها وحصصها كافة شللوكة للعراقيُت واف تكوف مسجلة يف العراؽ وتشًتط الفق
متمتعا باالىلية القانونية واكمل اخلامسة والعشرين سنة ومع ذلك فانو غلوز للوزير ادلختص اف يكوف الوكيل او الوسيط 

اف يستثٍت من االحكاـ السابقة ببياف ينشر يف نشرة السجل التجاري,دوائر الدولة والقطاع االشًتاكي ويعد ىذا 
 . (1)امر الزما لكي يقـو ىذا القطاع بدوره الرائد على الوجو ادلطلوب االستثناء

ادلدين منو باشًتاط اف يكوف الوكيل غَت شلنوع من التصرؼ  ( من القانوف1|813اكتفى ادلشرع االردين يف ادلادة )وقد 
 فيما وكل بو, وعلى ذلك فال يصح للصيب غَت ادلميز واجملنوف واحملجور بسفو او فلس اف 

 

__________________________ 

 111د.عدناف ابراىيم السرحاف ,مصدر سابق , ص (1)
 118-111,ص 1115بَتوت,طبعة جديدة منقحة,د. باسم زلمد صاحل , القانوف التجاري , مكتبة السنهوري ,  (1)
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الصيب ادلميز  يكوف وكيال لغَته يف التصرؼ النو ال ؽللك مباشرتو بنفسو دلصلحتو فال ؽللك ذلك لغَته,ويصح اف يكوف
حقوؽ العقد من تسليم وتسلم ودفع  وكيال عن غَته,واف مل يكن مأذونا الف عبارتو صاحلة الف ينعقد هبا العقود ولكن

كل وفقا القوؿ اف الوكيل دبا انو يعرب عن ارادتو ىو ال عن ارادة ادلو  شبن عائدة اىل موكلو وليست بعائدة اليو ,وخالصة
 النيابة,فيكفي اذا كاف شليزا ولو كاف قاصرا . يف نظرية للقاعد ادلقررة

 عيوب االرادة يف عقد الوكالة : -: ثانيا

كراه او تغرير صلم عنو غنب فاحش والوكالة يف ىذا الكالـ تتفق الوكالة معيبا اذا شابو غلط او أ يكوف الرضاء يف عقد
يتحقق ذلك بوجو خاص يف التوكيل الصادر من مع سائر العقود وبسبب طبيعة الوكالة فانو قد يداخلها اكراه معنوي و 

لى كراه معنوي كاف العقد موقوفا علزوجها أو من االبن ألبيو فأذا أثبتت الزوجة أو االبن اف الوكالة مشوبة بأ الزوجة
                                              . (1)يزاه بطلجازاه صح واف مل غلأجازة الزوجة أو االبن فاف أ

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 112د. عدناف ابراىيم السرحاف , مصدر سابق , ص (1)
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 المطلب الثالث

 خصائص عقد الوكالة

مدين( وتعترب  832مل يستلـز قانونا التجاري وادلدين شكال معينا للوكالة عموما واف ادلادة ) -:عقد رضائي- 1  
رلرد تالقي  -كقاعدة عامة   -االجازة الالحقة للتصرؼ يف حكم الوكالة السابقة شلا يعٍت انو يكفي النعقاد الوكالة 

كالة وتصديقها من كاتب العدؿ اظلا يرجع اىل كثرة اراديت ادلوكل والوكيل ,وما نراه واقع عمليا من ضرورة كتابة الو 
التصرفات ادلوكل فيسعى التصرفات القانونية اليت يتصور قياـ الوكيل هبا وابرامها مع الغَت ,وقد ال ترضى نتائج احد ىذه 

حق بو وبالغَت اىل القوؿ باف مثل ىذا التصرؼ خارج عن حدود وكالة الوكيل شلا يلحق اّثاره باالخَت دوف االصيل شلا يل
ابلغ الضرر, كذلك فاف الكتابة وسيلة دقيقة لتحديدىا اذا كانت الوكالة عامة او خاصة مطلقة او مقيدة معلقة على 
شرط اىل شهادة الشهود , كما ال ؽلكن ضباية حقوؽ الغَت عالوة على حقوؽ طريف العالقة اال اذا كانت اصوؿ احلقوؽ 

مج وسيلة االثبات يف العقد فيبدو و كأنو عقدا شكليا ولكنو يف حقيقة االمر عقد وحدودىا ثابتة بالكتابة وهبذا تند
رضائي , و ما الكتابة اال اداة لالثبات استلزمتها ضرورات قانونية وعملية , فيخرج بذلك على القاعدة العامة اخلاصة 

ة لقانوف الوكالء والوسطاء التجاريُت اليت تلـز  حبرية االثبات يف ادلواد التجارية ويدعم ىذا القوؿ ما ورد يف ادلادة اخلامس
كل من يرغب يف تعاطي مهنة الوكالة التجارية اف يقدـ صورة عن عقد الوكالة او الوثيقة االصلية و اف تكوف مًتصبة اذا  

 كانت زلررة بلغة اجنبية و ال ؽلكن االستفادة الحكاـ ىذه ادلادة اال اذا كانت ثابتة بالكتابة .

للوكيل دائما مىت كاف ىذا العمل قد مت يف اطار مشروع يعترب عقد الوكالة بالعمولة ذباريا بالنسبة  -اري :عقد ذب -2
ذبارة ( و يكوف ذباريا بالتبعية بالنسبة للموكل اذا كاف تاجرا وابـر الوكالة حلاجة ذبارتو ويكوف العمل سلتلطا اذا   2)ـ 

ذبارة اف زبتص الوكالة دبعامالت ذبارية تكوف الوكالة  81تستلـز ادلادة  كاف مدنيا بالنسبة للموكل , ومن ناحية اخرى
التجارية اي اف يكوف العمل ادلقصود ابراـ العقد مع الغَت بشأنو ذباريا , و تقرر الفقرة االوىل من ذات ادلادة اف تكوف 

لوكالة التجارية واف احتوت على توكيل ذبارة ذلك بقوذلا ا 81الوكالة ذبارية عندما زبتص دبعامالت ذبارية , و تؤكد ـ 
ذبارة خبصوص الوكالة التجارية  81مطلق ال ذبيز االعماؿ غَت التجارية اال بنص صريح , و تقرر الفقرة الثانية من ادلادة 

و بوجو اخص يسمى ىذا العقد وكالة بالعمولة و الوكيل تاجر صاحب مشروع ذباري , وكيل لبيوت ذبارية متعددة ولو 
ب و ىيئة مستخدمُت وادارة مبيعات عامة , و ىو بذلك ملـز بالقيد يف سجل الوكالء والوسطاء التجاريُت حبيث مكات

ىنا اىل اف سجل  َتشنو , يقدـ طلبا لتسجيل امسو وعمره و جنسيتو وعنوانو التجاري واية معلومات يطلبها ادلسجل 
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| أ 1الع عليو اال بطلب من احملكمة نظرا لسريتها )ـ الوكالء و الوسطاء على خالؼ السجل التجاري ال غلوز االط
 .(1)من قانوف الوكالء(

وتتميز الوكالة بالعمولة ثالثا بأهنا من العقود اليت ترـب دبراعاة االعتبار  -عقد قائم على االعتبار الشخصي : -3
الشخصي اي الثقة ادلتبادلة بُت الطرفُت ويربز فيها ىذا الطابع الشخصي بالرغم من صفتها التجارية, نظرا دلا يتمتع بو 

ثيل موكلو وما يقـو  بو من انفاؽ مبالغ ىامة , و من مث ينقضي العقد الوكيل بالعمولة عادة من سلطات واسعة يف سب
بافالسو او اعساره , و غلوز للموكل او الوكيل اف بزواؿ االعتبار الشخصي دبوت ادلوكل او الوكيل او باحلجر عليو او 

ر الذي حلقو من جراء اهناء ينهي الوكالة بارادتو ادلنفردة يف اي وقت , و لكنو يلتـز بتعويض الطرؼ االخر عن الضر 
العقد دوف اخطار سابق او يف وقت غَت مناسب اذا كاف العقد غَت معُت ادلدة اما اذا كاف العقد معُت ادلدة وجب اف 

 . (1)يستند اهناؤه اىل سبب جدي ومقبوؿ و اال استحق التعويض

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_______________________________ 

, ص 1113, 1العقود التجارية, الوراؽ للنشر والتوزيع, ط-احملل التجاري-التاجر-القانوف التجاري االعماؿ التجارية( زلمد حسُت امساعيل, 1)
338- 332- 311. 

 111 – 113ص ,1111,  1( د.مصطفى كماؿ طو, العقود التجارية وعمليات البنوؾ, دار ادلطبوعات اجلامعية واالدبية ش. ـ.ـ ,ط1)
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 المبحث الثاني
 مات الوكيل بالعمولةالتزا

 المطلب األول
    التزام الوكيل بالعمولة تجاه الموكل                     
 

و يتعُت عليو اداؤىا للموكل , يقصد بالتزامات الوكيل تلك االلتزامات اليت يرتبها عقد الوكالة يف ذمة        
وهبذا ليس ادلقصود هبا تلك االلتزامات اليت يرتبها العقد ادلرـب بُت الوكيل والغَت, ذلك اف الوكيل يتعاقد مع الغَت 
باعتباره اصيال النو يتعاقد مع نفسو , مث اف العقد االخَت ليس عقد وكالة واظلا ىو عقد ّاخر قد يكوف بيعا او قرضا 

او غَت ذلك من العقود ,و التزامات الوكيل يف مواجهة موكلو ىي تقيد األوؿ بتعليمات االخَت و احتفاظو  او نقال
 .(1)و عدـ تعاقده مع نفسو و تعاقده بنفسو ,و اخَتا تقدمي كشف حساببسرية امساء ادلوكل و الغَت ,

 ع االولالفر 
 التقيد بتعليمات الموكل

وكالة و اليت يتعُت على الوكيل التقيد هبا تلك اليت تتعلق بسعة الوكالة او نقصد بالتعليمات التعلقة حبدود ال
القياـ هبا و  –ووفق ما حدده لو ادلوكل  -نطاقها اي تلك اليت تتعلق بالتصرؼ او التصرفات القانونية اليت غلوز للوكيل 

تعليمات يتحدد مضموهنا يف ضوء عليو ىذا التصرؼ او تلك التصرفات , ىذه الاليت تتناوؿ ايضا احملل الذي يقع 
 .(1)التقسيمات ادلختلفة للوكالة من حيث سعتها و اليت عرض ذلا ادلشرع

وتعليمات ادلوكل قد تكوف اّمرة الزامية ال يًتؾ للوكيل فيها حرية التصرؼ و عليو اف يأخذ هبا حرفيا و على 
باجرائو فلو كلف الوكيل ربالشراء فال غلوز لو القياـ وجو اخلصوص اذا تعلقت ىذه التعليمات بطبيعة التصرؼ ادلوكل 

, بيد اف ىذا ال يعٍت عدـ افساح اجملاؿ أماـ الوكيل بالقياـ باالعماؿ التكميلية التمعلقة بالعمل واليت بادلقايضة او البيع 
 ح يغة االرشاد و يبيتستلزمها مقتضيات الواقع العملي ادلتعارؼ عليو , و تعليمات توجيهية و ىذه التعليمات تتخذ ص

___________________________ 

 . 342ص, سابق يصدر, يذًد دسٍٍ اسًاعٍم . د ( 1)

 

 . 55ص, 2111, 1ط,يُشوراث انذهبً انذقوقٍت ,يضًوٌ انتشاو انوكٍم بتُفٍذ انوكانت , يذًد دسٍ قاسى. د(2)
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      ك الػػػيت حػػػددىا االصػػػيل علػػػى اف تعػػػودمػػػن تلػػػالفقػػػو عمومػػػا للوكيػػػل رلاوزهتػػػا فيهػػػا اذا مت عقػػػد الصػػػفقة بشػػػروط افضػػػل 
ادلًتتبة من جراء ذلك للموكل امػا اذا ابػـر الوكيػل الصػفقة بشػروط غػَت مالئمػة للموكػل كػاف للموكػل رفػض الصػفقة ادلنفعة 

سػكوت ال))...بشرط اف يعلم الوكيل برفضو و اال اعترب قابال للثمن و ذلك طبقا الحكاـ القواعد العامة اليت تقضي بانػو 
,و تعليمات سلتلطة و ذبمع ىذه التعليمات بػُت التعليمػات االّمػرة و التعليمػات (( يف معرض احلاجة اىل البياف يعترب قبوال

.شلػا تقػدـ ؽلكػن اذف اف طللػص اىل اف التػزاـ الوكيػل بالتقيػد بتعليمػات موكلػو  (1)التوجيهية و ينطبق بشأهنا ما مت بيانو اّنفػا
نتيجة و ذلك لتخلف عنصر االحتماؿ الذي ػليط بتحقيق ىذه النتيجة و علػى ذلػك فػاف عػدـ ربقػق ىو التزاـ بتحقيق 

 .(1)ىذه النتيجة اي سلالفة تعليمات ادلوكل يف ذاتو يؤدي اىل انعقاد مسؤولية الوكيل يف مواجهة موكلو

 الفرع الثاني

 التكتم على اسمي الموكل والغير

اىل ادلوكل بالعمولة ىي االفادة من ائتمانو او الرغبة يف التقليل من سلاطر التنافس او  حكمة اجلوءما دامت  
 عن تنفيذ العقد يف مواجهة الغَت اخفاء اسم ادلوكل , و ما داـ الوكيل بالعمولة يتعاقد بامسو فهو طرؼ اصيل و مسؤوؿ 

 .(3)اظهار امسو ال يلحق بو ضرراف كاو و االحتفاظ بو سرا اال اذا  لذلك ال يكوف عليو اف يظهر اسم موكل

للموكل باسم الغَت الذي يتعاقد معو اذا طلب ادلوكل منو ذلك , و رتب ادلشرع على امتناع  يلتـز الوكيل اصال باالفصاح
الوكيل عن االفصاح عن اسم ادلتعاقد معو اثرا خطَتا اذ غلوز اعتبار الوكيل يف ىذه احلالة ضامنا للصفقة , غَت اف ذلك 

يًتتب على تعاقد ااّلخر اشًتط السرية , او يشًتط باال يكوف المتناع الوكيل مسوغ تقبلو احملكمة كأف يكوف ادل
 .(1)االفصاح اضرار دبصاحل ذبارية للوكيل 

 

______________________________ 

 . 233 -232ص, يصدر سابق, باسى يذًد صانخ. د( 1)

 

 . 147ص, يصدر سابق, يذًد دسٍ قاسى . د( 2)

 

 . 344ص, يصدر سابق, يذًد دسٍٍ اسًاعٍم. د( 3)

 

 :رسانت ياجستٍز يُشورة عهى انًوقع , انُظاو انقاَوًَ نعقد انوكانت بانعًونت, عزكاث ٌسًٍُت نعزٌبً يزٌى( 4)
 

  dspace.univ-bouira.dz>spui>memoire  ,11/3/2117 ,5:5238ص, 2115, انبوٌزة -جايعت أكهً يذُد أونذاج, ص. 
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  الفرع الثالث

  اال يتعاقد الوكيل مع نفسو

للوكيل بالعمولة اف ينصب نفسو طرفا ثانيا يف العملية ادلكلف هبا , كأف يشًتي لنفسو ما يكلف ببيعو , او ال غلوز 
,واذا تعاقد (1)يبيع بضاعتو دلن كلفو بالشراء و ذلك للتعارض بُت مصلحة الوكيل ومصلحة ادلوكل الذي اواله ثقتو

يكوف باطال بطالنا نسبيا دلصلحة ادلوكل , و غلوز للموكل يف  الوكيل التجاري مع نفسو بادلخالفة ذلذا اخلطر فأف العقد
 -تضمنو احلاالت االتية: ىذه احلالة اف غليز التعاقد فيزوؿ البطالف وقد استثٌت من احلظر الذي 

 اذا اذف لو ادلوكل يف ذلك . - أ
 بدقة. اذا كانت تعليمات ادلوكل بشأف الصفقة صرػلة و زلددة و نفذىا الوكيل - ب
 .(1)الصفقة تتعلق بسلعة ذلا سعر زلدد يف السوؽ واشًتاىا الوكيل او باعها هبذا السعراذا كانت  - ت

 
 الفرع الرابع

 الوكيل بنفسوأن يتعاقد 
تو وائتمانو زلل اعتبار ادلوكل القاعدة اف الوكيل ملـز بأف ينفذ الوكالة و اف يتعاقد مع الغَت بنفسو الف خرب 

اليو شخصيا, و ال يكوف لو اف ينيب عنو غَته اال اذا كاف رلازا لو ذلك حبسب  و لذلك يقـو بتنفيذ االوامر الصادرة
واف عالقة الوكيل بنائبو ىي عالقة موكل بوكيلو فعلى .(3)االتفاؽ او العرؼ او كانت ىناؾ ظروؼ تضطره ذلذه  االنابة

.(1)ئمةن الوكالة االصلية تبقى قانائب الوكيل اف يبقى ملتزما بتعليمات الوكيل و غلوز للوكيل اف يعزؿ نائبو و لك
 

 

 

 

 

 

 

_____________________________
 

 281-281ص, 1ط,يُشوراث انذهبً انذقوقٍت, انُظزٌت انعايت نهقاَوٌ انتجاري وانبذزي,يصطفى كًال طه. د( 1)

 

 . 111ص,يصدر سابق ,انعقود انتجارٌت وعًهٍاث انبُوك, يصطفى كًال طه. د( 2)

 

 . 348ص, يصدر سابق , اسًاعٍم يذًد دسٍٍ. د( 3)

 

 . 363ص, 2112, 2ط,و.و.شيكتبت سٌٍ انذقوقٍت واالدبٍت , انعقود انًسًاة -انقاَوٌ انًدًَ, اسعد دٌاب . د(4)
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            الفرع الخامس

 تقديم حساب للموكل

يلتـز الوكيل بالعمولة بأف يقـو يف ادليعاد ادلتفق عليو او الذي جرى العرؼ او التعامل السابق بينهما , بتقدمي          
حساب عن العماؿ اليت غلريها لذمتو, و غلب اف يكوف ىذا احلساب مطابقا للحقيقة , فأذا تضمن عن عمد بيانات 

ه البيانات , فضال عن حقو يف ادلطالبة بالتعويض , فأنو غَت صحيحة جاز للموكل رفض الصفقات اليت تتعلق هبا ىذ
يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات اليت يربمها يف اطار تنفيذ الوكالة غلب اف يكوف احلساب منفصال وشامال لكل ما 

وضرورة تقدمي حساب عن الوكالة اليت ال  . (1)أجراه الوكيل من أعماؿ ومدعما بادلستندات الالزمة للتحقق من سالمتها
تقـو جبميع االحواؿ فقد تكوف طبيعة الوكالة ال تقتضي تقدمي حساب عنها اىل ادلوكل كالوكالة يف الزواج او يف الطالؽ 

لو او االقرار بدين , و قد يكوف ادلوكل على صلة مباشرة مع الوكيل حبيث يكوف عادلا بتفاصيل عماو يف االقرار بالبنوة 
, كما لو كاف الوكيل خادما او مستخدما عند ادلوكل او كانت ىناؾ صلة زوجية او قرابة بُت االثنُت فأف ىذه العالقة 
ادلباشرة والثقة ادلتبادلة بُت طريف الوكالة تعفي من تقدمي حساب عن الوكالة سواء حصل االتفاؽ قبل التنفيذ او بعده و 

نيا كما لو اعطى ادلوكل الوكيل سلالصة ابرأ فيها ذمة الوكيل دوف اف يطلب منو سواء أكاف ىذا االتفاؽ صرػلا او ضم
وقد يعمد الوكيل اصدار فاتورة مزدوجة ويقصد بالفاتورة ادلزدوجة اف الوكيل ػلصل باالتفاؽ مع الغَت   .(1)تقدمي حساب

كوف الطرفاف قد اتفقا على البيع او الشراء البضائع بالثمن الذي حدده ادلوكل بينما يعلى فاتورة تفيد انو باع او اشًتى 
بينهما على اساسها اما الفاتورة بالثمن اسبة احملبثمن اعلى او اقل ويقدـ الوكيل بالعمولة ىذه الفاتورة اىل ادلوكل وتتم 

ايال من قبل احلقيقي فيحتفظ هبا الوكيل بالعمولة لتتسم احملاسبة ضريبيا دبقتضاىا , يعترب اسلوب الفاتورة ادلزدوجة رب
جرؽلة خيانة االمانة اال انو يصعب الكشف عنها اال اف الوكيل الوكيل بالعمولة على حقوؽ ادلوكل فهذا العمل يشكل 

 عليو التزاـ بالكشف عن اسم الغَت الذي يتعاقد معو دلوكل ,و ترتيبا لذلك يقدـ الوكيل بالعمولة فاتورهبالعمولة ال يقع 
 .(3)شلا يصعب على ادلوكل مهمة الكشف عن حقيقة التعامل مع الغَتبالثمن ال ربمل اسم الغَت 

________________________________ 

 . 53 -51( عركات يسمينة لعرييب مرمي, مصدر سابق, ص1)

 .112.عدناف ابراىيم السرحاف , مصدر سابق ,ص( د1)

 . 51 -53( عركات يسمينة لعرييب مرمي, مصدر سابق, ص 3)
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 المطلب الثاني                                                 

 التزام الوكيل بالعمولة تجاه الغير الذي تعاقد معو

من القانوف ادلدين االردين على الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد بامسو اخلاض ويكتسب احلقوؽ  1فقرة  88نصت ادلادة 
العمل ؼلتص بو شخصيا وػلق االشخاص الذي تعاقد معهم كما لو كاف  الناذبة عن العقد ويكوف ملزما مباشرة ضلو

ذلؤالء االشخاص اف ػلتجوا دبواجهتو جبميع اسباب الدفع الناذبة عن عالقتهم الشخصية بو وال ػلق ذلم سلاصمة ادلوكل 
عو فاثر العقد ادلرـب بينهما مباشرة من نص ادلادة السابقة ذبد اف الوكيل بالعمولة يلتـز مباشرة ذباه الغَت الذي تعاقد م

ينصرؼ اليهما ويكوف لكل منهما الرجوع على االخر باعتباره اصيال يف ىذا العقد ويظهر الوكيل بالعمولة يف مواجهة 
 . (1)الغَت وكأنو ادلتعاقد االصلي فهو ال يفصح عن صفتو كوكيل عن احد فهو يتعاقد بامسو وحلسابو حبسب الظاىر

واف عدـ اتباع الوكيل لتعليمات ادلوكل ؽلكن اف يرتب ضررا للغَت الذي تعاقد معو مسؤولية الوكيل يف ىذه احلالة قد 
 عقدية , وقد تكوف يف احياف اخرى مسؤولية تقصَتية .تكوف مسؤولية 

 

 الفرع االول

 المسؤولية العقدية للوكيل تجاه الغير

اذا ذباوز الوكيل حدود الوكالة بادلخالفة لتعليمات ادلوكل فأنو يكوف مسؤوال مسؤولية عقدية يف مواجهة الغَت الذي 
تعاقد معو و ذلك يف حالة ما اذا كاف قد تعهد لو, وبعد اخباره يتجاوز حدود الوكالة باحلصوؿ على اقرار ادلوكل 

يكوف الوكيل يف مثل ىذا الغرض متعهد عن الغَت , و يكوف مسؤوال يف بادلخالفة حلدود الوكالة , للتصرؼ الذي اجراه 
مواجهة ادلتعاقد معو يف حالة عدـ حصولو على اقرار ادلوكل للتصرؼ الذي ابرمو بادلخالفة لتعليماتو , مسؤولية الوكيل 

الذي تعاقد معو  يف ىذا الغرض ىي مسؤولية عقدية , يصبح دبقتضاىا مسؤوال عن تعويض الضرر الذي اصاب الغَت
 .طبقا للقواعد العامة يف التعهد عن الغَت اي عن عدـ تنفيذ ما تعهد بو 

 

_____________________________ 

 23( علي وىيب عبد الواحد, مصدر سابق , ص1)
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 الفرع الثاني

 مسؤولية الوكيل التقصيرية تجاه الغير

على اضرار ادلوكل يكوف مسؤوال يف مواجهة الغَت يف غَت احلالة اليت يتعهد فيها الوكيل اجملاوز حلدود وكالتو باحلصوؿ 
الذي تعاقد معو كما ػلدث لو عن ضرر نتيجة تعرفو على ضلو سلالف لتعليمات ادلوكل رلاوزة الوكيل حدود الوكالة يعد 

الذي تعاقد معو, يتمثل كما يرى يف انو هبذا التجاوز يصور الوكيل ذلذا الغَت يف الواقع خطأ من قبلو يف مواجهة الغَت 
يف الواقع ىذا اخلطأ يعد مصدرا للضرر الذي يصيب الغَت نتيجة عدـ انصراؼ اّثار التصرؼ سبتعو بسلطات ال ؽللكها 

من احلاالت السابق بياهنا واليت ؽلكن  الذي ذباوز حدود الوكالة كليا او جزئيا يف مواجهة ادلوكل وذلك اذا مل تتوافر حالة
وفقا للقواعد فيها رغم ىذه اجملاوزة انصراؼ اّثار التصرؼ اىل الوكل , يف ىذه احلالة يكوف الوكيل مسؤوال ذباه الغَت 

من القانوف ادلدين 1383و  1381من القانوف ادلدين ادلصري )ادلادة  123العامة ىي ادلسؤولية التقصَتية سندا للمادة 
( ,ىذه ادلسؤولية التقصَتية للوكيل يف مواجهة الغَت ادلتعاقد معو يف حالة رلاوزتو حدود الوكالة او سلالفة الفرنسي 

تعليمات ادلوكل مشروطة بانتفاء علم الغَت ادلتعاقد معو بادلخالفة اليت ارتكبها الوكيل , اي يتجاوز الوكيل حدود وكالتو 
حدود وكالتو وكاف الغَت الذي تعاقد معو علم بذلك , فعلم الغَت حبقيقة الواقع فال يكوف الوكيل مسؤوال اذا جاوز 

من القانوف ادلدين الفرنسي طرحو  1221ادلاده  لوكيل مسؤولية ما ىذا احلكم قررتوينتفي معو اي ضبايتو بتحميل ا
زا ملزما باي ضماف فيما يتم رلاو د معو هبذه الصفو بسلطاتو ,اليكوف بنصها علئ انو اذا اخرب الوكيل الغَت الذي تعاق

 -:انو ادلدين ادلصري القدمي تنصاف على ذات احلكم بنصها على من التقنُت 511/211ىذه السطات وكانت ادلاده 
رغم خلو القانوف ادلدين احلايل واليكوف الوكيل مسؤوال ايضا لتجاوزه حدود ما وكل فيو اذا علم من يعاملو بسعو وكالتو 

,و حبق , اف ىذا احلكم و ىو الذي يتفق القانوف ومقتضيات ادلنطق والعدالة وخاصة ف البعض يرى من نص مقابل فأ
منو واليت حذفت من جلنة  221اف ادلشروع التمهيدي للقانوف ادلدين اجلديد كاف ػلوي النص على ىذا احلكم يف ادلادة 

 . (1)فقو على تطبيق حكم ادلادة احملذوفة رغم حذفهاادلراجعة ))اكتفاء دبا تقدـ من احكاـ النيابة , و ال خالؼ يف ال

فال غلوز للغَت الذي تعاقد مع الوكيل مطالبة ىذا االخَت بااللتزامات اليت نشأت عن ىذا العقد فأذا كانت الوكالة 
 تنفيذ ايضا , بالشراء مثال فأف البائع يرجع بالثمن على ادلوكل ال على الوكيل , وذلك ما مل يكن ىذا االخَت وكيال يف ال

__________________________ 

 . 155- 151-153-151ق, صمد حسن قاسم , مصدر ساب( د.زل1)
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حيث غلوز يف ىذه احلالة اف يطالبو البائع بالثمن كذلك ال غلوز اف يطالب الغَت الذي تعاقد دبا نشأ يف ذمتو من 
بالثمن بل يبقى ذلك من حق ادلوكل , و ذلك ما مل يكن التزامات فال غلوز للوكيل بالبيع مثال اف يطالب ادلشًتي 

الوكيل قد وكل ايضا يف قبض الثمن , و العلة يف ذلك اف الوكيل بعد ابراـ العقد ينسحب تاركا ورائو عالقة مباشرة بُت 
 . (1)االصيل والغَت

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 . 152, مصدر سابق, ص  السرحاف( د. عدناف ابراىيم 1)
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 المبحث الثالث

 الضمانات التي يتمتع بها الوكيل بالعمولة وكيفية انتهاء الوكالة بالعمولة

 المطلب االول

 الضمانات التي يتمتع بها الوكيل في مواجهة الموكل

اف طبيعة عمل الوكيل بالعمولة تتطلب اف يقـو باالتفاؽ على البضائع اليت يرسلها اليو ادلوكل من تأمُت و اجور نقل  
وزبزين و رسـو صبركية و غَت ذلك , اضافة اىل انو اذا كاف موكال بالشراء فقد يقـو بدفع الثمن من اموالو اخلاصة على 

دما ينقل الوكيل اثار العملية لو ومن مث فأف امتنع ادلوكل عن الوفاء هبذه امل اف يدفعها ادلوكل يف مرحلة الحقة عن
االلتزامات فأف الوكيل يقع يف حرج يف مواجهة ادلتعاقدين معو كما اف ادلوكل اذا افلس فأنو يشًتؾ يف التفليسة مثلو مثل 

بالعمولة و دعما لالئتماف الذي يتمثل  باقي الدائنُت , ولذا حرصا من ادلشرع على فاعلية الدور الذي يقـو بو الوكيل
يف اقباؿ الوكيل على دفع مصاريف العمليات التجارية نيابة عن ادلوكل ,فقد قرر لو ضمانات للحصوؿ على ما انفق 

على حيازتو للبضاعة علا  أساساعلى غَته من الدائنُت , وللوكيل بالعمولة ضمانات ترتكزاف بيسر وسهولة و باالولوية 
  .(1)وحق االمتياز اىل جانب تضامن ادلوكلُت حق احلبس

 األولالفرع 

 حق الحبس

يقصد حبق احلبس امتناع الوكيل عن تسليم ادلاؿ لغاية اف يستويف صبيع ادلبالغ ادلستحقة لو من قبل ادلوكل, وىذا احلق 
من القانوف ادلدين انو :يف كل معاوضة  181يستقي أساسو من القواعد العامة فبمقتضى نص الفقرة الثانية من ادلادة 

ػلبس ادلعقود عليو وىو يف يده حىت يقبض البدؿ ادلستحق,وتقرر الفقرة  مالية بوجو عاـ لكل واحد من ادلتعاقدين اف
 من القانوف ادلدين ايضا انو:لكل من التـز باداء شئ اف ؽلتنع عن الوفاء ماداـ الدائن لن يوؼ  181االوىل من ادلادة 

 .(1)بالتزاـ يف ذمتو نشأ بسبب التزاـ ادلدين وكاف مرتبطا بو

 21, مصدر سابق, ص(علي وىيب عبد الواحد1)
 . 111( د.باسم زلمد صاحل, مصدر سابق, ص 1)
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بقوذلا:لكل من التـز  381من القانوف االردين(حيث نصت ادلادة 381,388,382وقد نص ادلشرع االردين يف ادلواد)
اف ؽلتنع عن الوفاء بو ماداـ الدائن لن يوؼ بالتزاـ يف ذمتو نشأ بسبب التزاـ ادلدين وكاف مرتبطا بو,اما ادلادة  باداء شئ

ادلعقود عليو وىو يف يده  فقد نصت بقوذلا:لكل واحد من ادلتعاقدين يف ادلفاوضات ادلالية بوجو عاـ اف ػلبس 388
ت بقوذلا:دلن انفق على ملك غَت وىو يف يده مصروفات ضرورية فقد نص 382حىت يقبض البدؿ ادلستحق,اما ادلادة 

او نافعة اف ؽلتنع عن رده حىت يستويف ما ىو مستحق لو قانونا ما مل يتفق او يقض القانوف بغَت ذلك وؼلوؿ ىذا احلق 
ائٍت ادلوكل عمال للوكيل بالعمولة استيفاء حقوقو من االمواؿ اليت ػلوزىا والعائدة للموكل باالولوية على غَته من د

من القانوف ادلدين اليت تنص :على من احتبس الشئ استعماال حلقو يف احتباسو كاف احق من باقي 321باحكاـ ادلادة 
الغرماء يف استيفاء حقو منو وبالتايل اف حق احلبس مقرر لكل وكيل بالعمولة دبقتضى القواعد العامة وذلك اذا توافرت 

 -شروط احلبس وىي:

 الدين الذي مت من اجلو احلبس مستحق االداء. اف يكوف-1

 وجود الشئ احملبوس يف يد الدائن احلابس.-1

 .(1)وجود ارتباط بُت حق الدائن احلابس والشئ احملبوس-3

                                       

 

 الفرع الثاني                                                       

 حق االمتياز

انطالقا , وػلبذ بعض الفقو اعطاء ىذا احلق للوكيل (1)الواقع اف حق الدائن يف حبس الشئ ال يعطيو حق امتياز عليو
رمن فكرة الرىن احليازي على افًتاض اف ادلوكل قد رىن ادلاؿ لدى الوكيل العموؿ,وبشرط اف يكوف حق االمتياز ذلذا 

  حق -دلصاريف القضائية واجلمركية اال انو غلب اف يالحظ بأف ىذا احلقاالخَت تاليا من حيث ادلرتبة لديوف الدولة وا

_______________________________ 

 . 21 – 22( علي وىيب عبد الواحد , مصدر سابق , ص1)

 (امتياز عليومن القانوف ادلدين العراقي :) رلرد ثبوت احلق للدائن يف حبس الشيء ال يعطيو حق  183( الفقرة االوىل من ادلادة 1)
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ال ؽلكن تقريره وفق احكاـ قانوف التجارة اذ مل يتضمن ىذا القانوف اي حكم يف ىخذا الصدد وعليو غلب -االمتياز
 .(1)استبعاده

 قانوف التجارة االردين الضمانة اذلامة الثانية للوكيل وتتمثل يف االمتياز حيث نصت على اف: من 22وقررت ادلادة 

ياز على قيمة البضائع ادلرسلة اليو او ادلخزونة او ادلودعة ألجل استيفاء صبيع القروض والسلف للوكيل بالعمولة امت-1
 وادلدفوعات اليت قاـ هبا سواء اكاف قبل تسلمو البضائع اـ يف مدة وجودىا يف حيازتو.

 وينشأ ىذا االمتياز دبجرد ارساؿ البضائع او خزهنا او ايداعها.-1

 من ىذا القانوف. 11اال اذا ربقق الشرط ادلنصوص عليو يف ادلادة ال ينشأ ىذا االمتياز -3

 .ويدخل يف االمتياز مبلغ الدين االصلي مع الفوائد والعموالت والنفقات-1

نها قيمة دينو قبل دائٍت اذا كانت قد بيعت وسلمت حلساب ادلوكل فيحق للموكل بالعمولة اف يستوؼ من شب-5
 ادلوكل.

ادلوكل ربت تصرؼ  انو يلـز النطباقو اف تكوف بضاعة وكيل بالعمولة عموما بائعا او مشًتياينطبق ىذا النص على ال
 الوكيل دوف اشًتاط اف تكوف يف حيازتو ذلك الف االمتياز قائم على فكرة الرىن ادلتفق عليو ضمنا بُت ادلوكل والوكيل

و او يف سلازف عمومية او يف ساحات اجلمرؾ او وتعترب البضاعة ربت سيطرة الوكيل اذا كانت البضاعة مودعة يف سلازن
مرسلة اليو دوف اف يتسلمها كل ذلك اذا كاف حائزا لسند ملكيتها او سيحوزه مع وصوذلا اليو ويبقى الوكيل متمتعا هبذه 

ستيفاء اصبح دائنا عاديا يزاضبو يف اد ىذه السيطرة فقد ىذه االولوية و واذا فقربت تصرفو  الولوية ما بقيت البضاعةا
 ف يستويف دينو من شبنها باالولويةحقو دايٍت ادلوكل ويراعى انو لو كاف وكسال بالبيع وبيعت البضاعة فإنو ػلق الوكيل ا

ضمنها حق احلبس ادلقرر يف على دائٍت ادلوكل ويضمن امتياز الوكيل على البضاعة نطاقا اوسع من ادلبالغ تلك اليت ي
ز صبيع القروض وادلدفوعات اليت قاـ هبا الوكيل قبل او اثناء وجود البضاعة يف مدين حيث يشمل االمتيا 381ادلادة

لـز االرتباط حيازتو كما يدخل يف مبلغ الدين االصلي وفوائده والعموالت والنفقات االخرى يف حُت اف حق احلبس يست
  بُت احلقوؽ والديوف. 

___________________________________ 

 .111 -111زلمد صاحل, مصدر سابق , ص ( د.باسم1)
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 الفرع الثالث                                                       

 تضامن الموكلين 

اذا تعدد ادلوكلُت يف عقد الوكالة كانوا متضامنُت يف مواجهة وكيلهم دوف نص على التضامن يف العقد اذا كانت الوكالة 
ذبارية بالنسبة ذلم , اما اذا كانت الوكالة مدنية فال تضامن بينهم اال بنص يف القانوف او يف العقد ذاتو و هبذا يقسم 

 .(1)واحدة عمال باحكاـ االعماؿ التجارية ادلختلطةالدين ادلوكلُت اذا تعدوا يف وكالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 351 -351يصدر سابق ص, يذًد دسٍٍ اسًاعٍم. د( 1)
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 المطلب الثاني

 انتهاء عقد الوكالة بالعمولة

تنتهي الوكالة بالعمولة بنفس االسباب اليت تنقضي هبا الوكالة التجارية والوكالة بوجو عاـ ,او باسباـ العمل ادلوكل       
بو)الفرع االوؿ(,او بانتهاء االجل احملدد)الفرع الثاين(, او بوفاة احد طريف العقد)الفرع الثالث(, او بفقداهنم 

 كيل بالعمولة او باعتزالو)الفرع اخلامس(.لالىلية)الفرع الرابع(, او بعزؿ الو 

 الفرع االول

 اتمام العمل الموكل بو

عمولة عٍت انو اذا قاـ الوكيل بالعمولة بالعمل ادلوكل بو تنقضي الوكالة ,فهو طريق طبيعي النتهاء الوكالة بالي        
 .(1)وذلك باسباـ العمل ادلكلف بو

عقد فلو كاف عليو القياـ ببيع بضاعة معينة حلساب ادلوكل فأف عقد الوكالة ينتهي عندما يعقد الوكيل بالعمولة 
البيع مع الغَت كذلك تنتهي الوكالة اذا مل يتمكن الوكيل بالعمولة ألي سبب من االسباب من اسباـ ادلهمة ادلكلف 

 .(1)هبا

 الفرع الثاني

 انتهاء االجل المحدد

تنقضي الوكالة بالعمولة حبلوؿ االجل ,فيتحقق اذا حدده ادلتعاقداف اجال تنتهي الوكالة بانقضائو ,مثل اف يوكل 
  .(3)شخص شخصا اّخر يف ادارة امالكو دلدة سنة,فتنتهي الوكالة بانتهاء السنة

 

___________________________________ 

 71ص, يصدر سابق, عزكاث ٌسًٍُت نعزٌبً يزٌى ( 1)

 1ص, 2114االصدار انتاسع, 1ط, عًاٌ , يكتبت دار انثقافت نهُشز وانتوسٌع,1ج,شزح انقاَوٌ انتجاري , فوسي يذًد سايً . د( 2)

 399ص, يصدر سابق,اسعد دٌاب .د( 3)



26 
 

 الفرع الثالث                                                          

 وفاة احد طرفي العقد

موجبات وعقود,على اف الوكالة تنتهي بوفاة ادلوكل او الوكيا الف الوكالة  818خلامسة من ادلادة نصت الفقرة ا
 .(1)من العقود اليت يراعى فيها االعتبار الشخصي

ؽلنع وفاة الوكيل من سرياف عقد الوكالة يف مواجهة الورثة اذا قبلوا ذلك ,ال انقضاء عقد  وفاة الوكيل:ال -اوال:
من القانوف ادلدين اجلزائري يف ىذا اجملاؿ بنصها: انو يف حالة  1|582الوكالة ال يتعلق بالنظاـ العاـ,جاءت ادلادة 

ة وكانوا على علم بالوكالة اف يبادروا اىل اخطار ادلوكل انتهاء الوكالة دلوت الوكيل غلب على ورثتو اذا توفرت فيهم االىلي
 .(1)دبوت مورثهم,واف يتخذوا من التدابَت ما يقتضيو احلاؿ لصاحل ادلوكل

 وفاة ادلوكل: -ثانيا:

سبق اف رأينا بأف الوكالة تعترب من العقود القائمة على االعتبار الشخصي لذلك فأف الوكالة تنتهي دبوت ادلوكل سواء 
أكاف الوكيل متربعا يعمل بدوف أجر فأعتد بذلك بشخص ادلوكل التربع لو,او كاف مأجورا حيث يبقى من ادلفروض اف 

صا معنويا انتهت الوكالة دبوتو احلكمي اي حبلو اال اف الوكالة قد يكوف الوكيل قد اختار موكلو فأف كاف ادلوكل ضخ
تبقى ادلدة الالزمة لتصفيةة ىذا الشخص ادلعنوي يف حدود اغراض التصفية بسبب استمرار وجود الشخصية ادلعنوية 

 .(3)خالؿ ىذه الفًتة

 .(1)تكن الوكالة غَت قابلة للتجزئةكذلك اذا تعدد ادلوكلوف ومات احدىم انقضت الوكالة بالنسبة اليو فقط ما مل 

 

 

__________________________________ 

 . 111( د.اسعد دياب ,  مصدر سابق, ص1)

 . 11( عركات يسمينة لعرييب مرمي , مصدر سابق, ص1)

 . 113( د.عدناف ابراىيم السرحاف, مصدر سابق , ص3)

 11( علي وىيب عبد الواحد , مصدر سابق ,ص1)
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 الرابعالفرع 

 فقدان االىلية

اذا طرأ على اىلية ادلوكل او الوكيل كأف صدور قرار باحلجر على احدعلا تنتهي الوكالة والعربة يف توافر االىلية يف ادلوكل 
بوقت الوكالة وبالوقت الذي يباشر فيو الوكيل التصرؼ يف اف معا,اما الوكيل احملجور عليو يصبح غَت اىل لاللتزامات 

الوكالة حىت لو بقي اىال دلباشرة التصرؼ ادلوكل فيو ومن مث تنتهي الوكالة,وال تنتهي الوكالة اال اذا علم الناشئة عن 
 .(1)حبجر ادلوكل

لذا غلب توافر االىلية الالزمة للقياـ بالعمل التجاري وىي بلوغ سن الرشد او االذف اذا كاف صغَتا ومل ػلجر عليو ادلادة 
 .(1)االردينمن القانوف ادلدين  1|13

 

 الفرع الخامس

 عزل الوكيل بالعمولة او بأعتزالو 

من القانوف ادلدين االردين ػلق للموكل يف عزؿ وكيلو مىت اراد اال اذا تعلق بالوكالة حق للغَت او   823أفادت ادلادة 
من صدرت كانت قد صدرت لصاحل الوكيل وعندىا ال غلوز للموكل اف ينهي الوكالة او يقيدىا دوف موافقة 

.يف مقابل ىذا احلق فأنو غلوز للوكيل عزؿ نفسو عن الوكالة او التنحي عنها لسبب او الخر كمرضو او (3)دلصلحتو
 . (1)اضطراب الوضع ادلايل للموكل وغَت ذلك

_______________________________________ 

 . 111 -322( د. اسعد دياب , مصدر سابق, ص1)

 311مصدر سابق ,ص زلمد سامي ,( د.فوزي 1)

 . 11 -13( علي وىيب عبد الواحد ,مصدر سابق, ص3)

 11( عركات يسمينة لعرييب مرمي, مصدر سابق ,ص1)



28 
 

 الخاتمة

يلتـز الوكيل بالعمولة مواجهة موكلو بعدة التزامات واعلها ىي التزامو بالتعاقد بامسو اخلاص وحلساب موكلو مع الغَت, 
على مراعاة كافة اوامر وتعليمات الوكل , واليت يساىم فيها الوكيل من خالؿ تقدمي النصح  ويكوف ىذا التعاقد بناءا

 واالرشاد للموكل يف كل ما ػليط بالعقد من سلاطر وظروؼ. 

 كما يلتـز الوكيل بالعمولة بكافة االعماؿ القانونية وادلادية الالزمة للمحافظة على سبكُت ادلوكل من االنتفاع بالعقد ادلرـب
بُت الوكيل بالعمولة والغَت حلفظ البضاعة وفحصها والتأمُت عليها وكما يلتـز بالقياـ بالتعاقد مع الغَت بنفسو واف اليرـب 
العقد دلصلحتو سواء أكاف وكيال بالبيع او الشراء ,كما يلتـز اف يقـو بنقل اثار العقد اىل ادلوكل واف يقدـ حسابا خاصا 

 .صادقا وشامال

مات تطبق على الوكيل بالعمولة سواء كاف وكيال بالعمولة ضامنا او غَت ضامن اال اف الوكيل بالعمولة وىذه االلتزا
الضامن ال يتوقف التزامو عند ابراـ الصفقة اظلا يتعدى ذلك اىل ضماف تنفيذىا وكذلك يلتـز الوكيل بالعمولة ذباه الغَت 

 ادلتعاقد معو حسب شروط العقد والقانوف.

 -النتائج:

 خالؿ حبثي ىذا استطعت اف استنتج بعض النتائج وذلك كما يلي: من

عرفنا الوكالة بالعمولة واطرافها بأهنا عقد يلتـز دبقتضيات الوكيل بالعمولة بأف يباشر بامسو تصرفات قانونية ذبارية  -1
 حلساب ادلوكل مقابل اجر يسمى العمولة.

اف اطراؼ الوكالة بالعمولة ىم ادلوكل والوكيل بالعمولة والغَت حيث اف العالقة بُت ادلوكل والوكيل بالعمولة ىي  -1
دبوجب عقد الوكالة بالعمولة الذي يلـز الوكيل بالعمولة بعدة التزامات ذباه ادلوكل غلب عليو تنفيذىا لضماف سَت 

بالعمولة بالغَت عالقة تعاقدية ػلكمها العقد ويكوف فيها الوكيل اصيال اماـ الصحيحة اما عالقة الوكيل الوكالة بالصورة 
 الغَت ,وذبد انو ال توكد اية عالقة بُت ادلوكل والغَت النو يف اغلب االحياف ال يعرؼ احدعلا االخر.

,فأذا قاـ الوكيل  تنقضي الوكالة بالعمولة بنفس االسباب اليت تنقضي هبا الوكالة التجارية والوكالة بصفة عامة -3
بالعمل ادلكلف بو تنقضي ,وتنتهي اذا كانت مدهتا الزمنية زلددة بفًتة معينة,وعلى اساس اف الوكالة بالعمولة من 
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العقود القائمة على االعتبار الشخصي الذي يتمثل يف الثقة بُت الوكيل وادلوكل , فأنو بوفاة احدعلا تنهار الثقة وتنهار 
 ما اف اصابة الوكيل او ادلوكل بعتو او جنوف يقضي على الوكالة.الوكالة بالعمولة , ك

 -التوصيات :

 يف االخَت ؽلكن ذكر بعض التوصيات اليت من شأهنا اف تكمل النقائص ادلوجودة يف ىذا النوع من العقود:

 وضع نصوص قانونية جديدة تنظم ىذا النوع من العقود ,أي الوكالة بالعمولة. -1

قواعد الوكالة بالعمولة, أي وضع نظاـ قضائي من الناحية التطبيقية ,دبعٌت وضع نظاـ قانوين للوكالة تكملة ارساء  -1
 بالعمولة وذبسيد قواعده على ارض الواقع.

 وضع احكاـ تطبيقية تنظم العالقة بُت الوكيل وادلوكل. -3

عض النواحي عن الوكالة العادية, خاصة يف افراد احكاـ خاصة بالوكالة التجارية )الوكالة بالعمولة(, متميزة يف ب -1
 الذي جاء خاليا من اي نص تنظيمي للوكالة التجارية. 1283قانوف التجارة العراقي احلايل لسنة 
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