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 االهذاء

 ,  انصعاب يىاجهح يف أعاَين يٍ إىل , وانصرب اننجاح عهًين يٍ إىل

 أتً.. دناَه يٍ ألسذىي انذٍَا متههه ومل

 عهًرين يٍ , راهتا يكنىٌ عٍ يعربج نرخشج انكهًاخ ذرغاتك يٍ وإىل

 اهلًىو ذكغىًَ وعنذيا , فٍه أَا يا إىل ألصم انصعاب وعاَد

 أيً..  آاليً يٍ نٍخفف دناهنا حبش يف أعثخ

 اىل اخىذً واخىاذً ..

 واىل مجٍع هىالء اهذي حبثً هزا ...

 انثادث
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 ذمذٌش و شكش

 وهادي انثششٌح يعهى عهى وانغالو وانصالج انعاملني سب هلل احلًِذ

 .انذٌٍ ٌىو إىل تإدغاٌ ذثعهى ويٍ وصذثح آنه وعهى اإلَغاٍَح

 يٍ كم إىل انثذث هزا إخشاج يف عاهى يٍ نكم اجلضٌم تانشكش أذىجه

 .يغاعذذً و وذىجٍهً ذعهًًٍ يف عثثا كاٌ

   و.و فادٌح حمًذ امساعٍم حً انفاضهذاعرار إىل

 . انثذث يف عًهً أثناء وذىجٍهً إسشادي يف جهذا ألٌ مل دٍث

عًىياً واىل اعاذزج لغى  انماَىٌ وانعهىو انغٍاعٍحواىل مجٍع اعاذزج كهٍح 

 .خصىصاً  انماَىٌ 

 . واىل اعضاء جلنح املنالشح املىلشج 

 انثادث
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 املقدمح 

 اوال : مىضىع انثحث : 

فكرة قديمة كانت سائدة في أغمب مياديف التعامؿ بيف األشخاص  الوساطةإف 
في مياديف التعامؿ التجاري، إال أنيا لـ تحظ باىتماـ كاٍؼ يغطي جوانبيا  وخاصة
 كافة.

 في الوقت الحاضر ونظًرا لمتطور السريع والواسع في المياديف كافة بشكؿ عاـولكف 
 وفي التعامؿ التجاري بشكؿ خاص، فإف التاجر أصبح يستعيف في مباشرة نشاطو 

كبير مف األشخاص، حيث ال يستطيع في الغالب أف يباشر نشاطو  لتجاري بعددا
ت التجارة التي يقـو بيا عمى قدر ة إذا كانبمفرده، خاصً  التجاري عمى الوجو األكمؿ

التعاقد مع بعض األشخاص بعقد يسمى عقد  مف األىمية، لذا فإف التاجر يعمد إلى
 .الوساطة

 أساًسا في التقريب بيف التاجر وغيره مف الوسيطففي مثؿ ىذه العقود تنحصر ميمة 
 األشخاص سواء كاف ىؤالء األشخاص عمبلء أو أصحاب مصانع أو أصحاب 

إذف  التاجر، إلبراـ عقود مقابؿ أجربالتجارة التي يمارسيا ىذا  ليـ عبلقة متاجر
 شخًصا ميمتو تقريب وجيات النظر بيف مصدر األمر وبيف طرؼ الوسيطيعتبر 

 . االتفاؽ عمى شروط العقد بينيماآخر وتنتيي ميمتو متى تـ التقارب بيف الطرفيف و 

ف يريداف أف يتعاقدا دوف أف تقتصر عمى الوساطة بيف شخصي الوسيطاف ميمة 
تابعا أو نائبا عف أحدىما في ابراـ العقد بؿ مجرد وسيط يقتصر دوره عمى  يكوف

لد لو حقوؽ العقد دوف أف تترتب في ذمتو أية التزامات أو تتو  التقريب بيف طرفي
لذا سيرتكز البحث عمى دراسة موضوع أساسي وىو مفيوـ  شخصية عف ىذا العقد
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التي ليا عبلقة واآلثار المترتبة عميو وغيرىا مف األمور  طرافووأ الوساطةعقد 
 سأعالجيا عمى وجو التفصيؿ. والتي الوساطةبموضوع عقد 

 ( ألىميتو مف الناحية العمميةالوساطةفيرجع اىتمامي بدراسة ىذا الموضوع )عقد 
إال أنيا  ،الوساطةوالنظرية، فعمى الرغـ مف كثرة الكتابات القانونية الباحثة في عقد 

 الوساطةدراسات وصفية سردية وموجزة، أي لـ تشتمؿ عمى أجزاء عقد  كانت مجرد
 كافة بشكؿ تفصيمي.

 منهجيح انثحث:ثانيا : 

ىذا البحث المنيج العممي التحميمي المقارف، الذي يعتمد عمى تحميؿ  يتبع في
بعضيا عمى واألركاف وتوضح األسباب ويربط األسباب بالنتائج المترتبة  العناصر

اآلراء الموجودة في الواقع وأييما أكثر فعالية وصبلحية  بعض، ويقارف ما بيف
 . لمتطبيؽ في الواقع القانوني

 مشكهح انثحث:ثانثا : 

فييا عمى الوساطة بيف  الوسيطمف عقود التوسيط وتقتصر ميمة  الوساطةيعتبر عقد 
  صفقة بينيما.أو تقريب وجيات النظر مف أجؿ إبراـ أو اجراء  شخصيف

، إال أف الوسطاءمف قبؿ  الوساطةفالمشكمة ىنا أنو عمى الرغـ مف شيوع استخداـ 
 الوساطةال يعرفوف مدى االلتزامات الممقاه عمى عاتقيـ بموجب عقد  الكثير منيـ

 حاؿ االخبلؿ بيذه االلتزامات. والجزاء المترتب عمييـ في
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 أهداف انثحث:راتعًا : 

 إلى: تيدؼ ىذه الدراسة

مف حيث بياف مفيـو ىذا العقد والشروط الواجب توفرىا فيو  الوساطةتحميؿ عقد • 
 وانقضاؤىا. وأطرافو

عف اإلخبلؿ بإحدى التزاماتو المترتبة عف عقد  الوسيطومعرفة مدى مسؤولية • 
 .الوساطة

كما تيدؼ ىذه الدراسة إلى بحث مفصؿ ومتكامؿ حوؿ ىذا العقد لتبلقي النقص • 
 الكتابات القانونية السابقة. في الوارد

 خامسا: خطح انثحث 

المطمب األوؿ : تعريؼ ،  المبحث االوؿ : ماىية عقد الوساطة التجارية، المقدمة 
المبحث الثاني: اثار عقد ،  المطمب الثاني: خصائص عقد الوساطة،  عقد الوساطة

الفرع االوؿ : التزاـ  ، المطمب االوؿ : التزامات الوسيط التجاري، الوساطة التجارية
،  الفرع الثاني : التزاـ الوسيط بالضماف والمسؤولية المدنية، الوسيط بأداء العمؿ

، الفرع االوؿ : االلتزاـ بدفع االجرة،  المطمب الثاني : التزامات الوسيط) العميؿ (
المبحث الثالث : انقضاء ،  الفرع الثاني : االلتزاـ برد بعض المصروفات والتعويض

المطمب االوؿ:انقضاء عقد الوساطة السباب تعود الى ،  عقد الوساطة التجارية
، الخاتمة ،  المطمب الثاني : انقضاء عقد الوساطة  السباب خاصة،  القواعد العامة

 .  المصادر والمراجع،  النتائج والتوصيات
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 املثحث االول

 ماهيح عقد انىساطح انتجاريح

نما أشار إليو في بعض النصوص الخاصة أف المشرع العراقي لـ ينظـ  عقد الوساطة وا 
 المتفرقة، ىذا عمى الرغـ مف أنو نظـ الوكالة التجارية و الوكالة بالعمولة و الوكالة العادية.

ذا كاف مجاؿ دراستنا ىو عقد الوساطة ، لؤلىمية التي يحظى بيا ىذا العقد في مجاؿ و  ا 
بادئ ذي بدأ تحديد ماىية ىذا العقد و ىذا مف خبلؿ  المعامبلت المالية المعاصرة، فإنو يتعيف

تعريفو و بياف خصائصو، و بعد تحديد الماىية الكاممة لعقد الوساطة ، نأتي إلى مسألة تكويف 
ىذا العقد و شروط صحتو، ذلؾ أف العقد أي عقد ال ينتج آثاره القانونية إال بعد تكوينو، و أف 

تكويف ال تستقر إال إذا كانت إرادة الطرفيف سميمة خالية مف ىذه األثار الناشئة عنو بعد ىذا ال
 .(ٔ)عيوب حددىا القانوف

مما ال شؾ فيو أنو إذا كاف يحؽ لممتعاقديف أف يرتبوا عبلقاتيـ التعاقدية كما يشاؤوف طبقا " 
لمبدأ حرية التعاقد "، فإنو يعود لممحكمة تحديد وصؼ و طبيعة العقد، عاى ضوء بنوده و 
مندرجاتو، و عمى ضوء حقوؽ و التزامات المتعاقديف، دوف اإللتفات إلى التسمية التي يعطييا 
لو الطرفاف، إذ ليست المحكمة مقيدة بالوصؼ الذي يعطى لمعقد ، إذا تبف ليا أف ذلؾ 
الوصؼ الخاطئ ال ينطبؽ عمى حقيقة العقد، فتعطي بالتالي لمعقد الوصؼ الحقيقي و تعمؿ 

 .(ٕ)آثاره

مى ىذا تبرز أىمية تعريؼ العقد و بياف خصائصو، و ما الخطأ الذي يقع في المتعاقداف و ع
في وصؼ العقد الذي يبرمونو إال نتيجة لعدـ معرفتيـ بتعريفات العقود التي يقدموف عمى 
إبراميا ، و نفس األمر يطرح بنسبة لؤلحكاـ الفاصمة في المنازعات التي تطرح أماـ 

                                                           

 . 157، ص  1893د. احمد أبو ألوفا ، التحكٌم االختٌاري و اإلجباري ، منشأة المعارف ، اإلسكندرٌة ، الطبعة الرابعة ،  1

السٌد عمر التحٌوي ، أساس التفرقة بٌن التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة والوكالة االتفاقٌة ، منشأة المعارف ، . محمود  2

 . 33، ص  2771اإلسكندرٌة ، 
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تكتفي ىذه األحكاـ بالوصؼ الذي يعطيو الطرفاف لمعقد دوف األخذ  المحاكـ،إذ غالبا ما
بالوصؼ الحقيقي عمما أف مسألة تكييؼ العقد و وصفو ىي مف النظاـ العاـ وىو ما يجعؿ 

 .(ٔ)تمؾ األحكاـ قاصرة عف حؿ المنازعات المطروحة عمييا الحؿ السميـ

اـ امو أو المطروح في النزاع اإلىتمكؿ ذلؾ سببو ىو عدـ اإلىتماـ بتعريؼ العقد المزمع إبر 
 .  األليؽ و عدـ اإللماـ بخصائصو

 و نذنك جيدر تنا أن نتناول هذا املثحث يف املطانة انتانيح:

 املطهة األول : تعزيف عقد انىساطح 

 عقد انىساطح  خصائصاملطهة انثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 208، ص  2778د. عبد الباسط كرٌم مولود ، تداول االوراق المالٌة ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ،  1
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 املطهة االول

 تعزيف عقد انىساطح 

 : (انىساطحعقد )ثانيا : تعزيف 

مف اجؿ اإلحاطة بتعريؼ عقد الوساطة التجارية البد مف بياف ما المقصود بالوساطة لغة ثـ 
نتطرؽ لتعريؼ العقد اصطبلحا  فالوساطة في المغة ىي مصدر لمفعؿ الثبلثي ) وسط( الذي 

 (.ٔيأتي بمعنى وعد )

 ( .ٕوالوساطة عمؿ الوسيط ، والوسيط ىو المتوسط بيف المتخاصميف )

اما في االصطبلح القانوني فإف معظـ القوانيف التي نظمت ىذا العقد قد عرفتو ، فالقانوف 
( ٖالعراقي عرفو بانو )) عمؿ يبتغي القائـ بو تسييؿ ابراـ عقد مف العقود لقاء أجرة (( )

ويبلحظ عمى تعريؼ المشرع العراقي انو لـ يعرفو  كعقد بيف الطرفيف يرتب حقوقًا والتزامات 
ما وانما عرفو كعمؿ يحترؼ القياـ بو شخص معيف ويتخذه مينة لو ، في حيف اف القانوف بيني

المصري واالردني قد عرفاه عمى انو عقد بيف طرفيف يترتب عميو حقوؽ وواجبات عمى كؿ 
لشخص بالبحث  الوسيطمف طرفيو ، فقد عرفو القانوف المصري  بانو ))عقد يتعيد بمقتضاه 

 ( .ٗعف طرؼ ثاف البراـ عقد معيف والتوسط في ابرامو (( )

بأف يرشد الفريؽ االخر  الوسيطاما القانوف االردني فقد عرفو بأنو )) عقد يمتـز بو فريؽ يدعى 
 .(٘الى فرصة لعقد اتفاؽ ما او اف يكوف وسيطا لو في مفاوضات التعاقد وذلؾ لقاء اجر (( )

                                                           

 . 027، ص  1891بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربً ، بٌروت ، لبنان ،  محمد بن ابً بكر 1
 . 877، ص 1803المنجد فً اللغة واالعالم ، الطبعة السابعة والعشرون ، دار المشرق ، بٌروت ،  لبنان ،   2

 . 1890لسنة  59( من قانون الداللة العراقً المرقم1المادة ) 3

 . 1888لسنة  10( من قانون التجارة المصري المرقم182دة )الما  4

 . 1866لسنة  12( من قانون التجارة االردنً المرقم88المادة ) 5
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انوف الوكبلء والوسطاء التجارييف االردني بأنو )) قياـ الشخص بالوساطة وقد عرفو أيضًا ق
بيف طرفيف لعقد العقود او تسييؿ عقد المعامبلت التجارية وما يتفرع عنيا لقاء اجر دوف 

 (.ٔتحمؿ تبعتيا (()

ويبلحظ اف قانوف التجارة الفرنسي حتى في طبعتو االخيرة لـ يعرؼ ىذا العقد وقد عرفتو لجنة 
بالبحث عف شخص يضعو في عبلقة  الوسيطعديؿ القانوف بأنو ))العقد الذي يتعيد بمقتضاه ت

مع اخر بيدؼ إتماـ عقد ويكوف لو الحؽ في الحصوؿ عمى عمولتو اذا ما ابـر العقد الذي 
 (.ٕتوسط بإبرامو سواء تـ تنفيذه اـ لـ ينفذ(()

منيا انو )) العقد الذي يمتـز فيو احد  اما في الفقو فيناؾ عدة تعاريؼ لعقد الوساطة التجارية
باف يكرس جيوده لمبحث عف متعاقد بشأف صفقة معينة مقابؿ اجر  الوسيطالطرفيف ويسمى 

 (ٖ(() الوساطةيسمى 

ويبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو يحصر مينة الوساطة بالبحث عف متعاقد لمموسط ولكنو يغفؿ 
 يف مف اجؿ اتماـ التعاقد بينيما.الدور االساسي لموسيط في التقريب بيف الطرف

وقد عرفو اخر )) بأنو التقريب بيف متعاقديف لتسييؿ تبلقي العرض والطمب نظير مبمغ مف 
 (.ٗالماؿ غالبا ما يكوف نسبة مئوية مف الصفقة(( )

 الوسيطوقد عرفو فقيو اخر بأنو )) الوساطة بيف متعاقديف البراـ صفقة معينة نظير حصوؿ 
 (.٘ة مف قيمة الصفقة مقابؿ جيوده في التقريب بيف وجية نظر المتعاقديف(( )عمى نسبة مئوي

(٘.) 
                                                           

 . 2771لسنة  29( من قانون الوكالء والوسطاء التجارٌٌن االردنً المرقم2المادة ) 1

 .53، ص  1808روائً لإلعالن ، القاهرة  د. سعٌد ٌحٌى ، الوجٌز فً القانون التجاري ، الجزء االول ، مطابع 2

؛ اشار الٌه د. رضا عبٌد ، القانون التجاري ، الطبعة الرابعة ، مطابع شركة النصر  83د. محسن شفٌق ، الوسٌط ، ص  3

 . 237، ص  1894للتصدٌر واالستٌراد ، 

،  1860انٌة ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ، د. اكثم امٌن الخولً ، قانون التجارة اللبنانً المقارن ، جزء اول ، طبعة ث 4

 .146ص

 .66، ص 1899د. احمد محرز ، القانون التجاري الجزائري ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،  5
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ويبلحظ عمى التعريفيف انيما يبيناف جوىر عقد الوساطة التجارية وىو التقريب بيف المتعاقديف 
ولكنيما يوحياف الوؿ وىمة بأف المتعاقديف يعرفاف بعضيما البعض وىما موجوداف أصبًل 

 لوسيط مف اجؿ التقريب بينيما وتسييؿ إبراـ العقد.ولكنيما يمجأف الى ا

بمقتضاه في نظير عمولة معينة  الوسيطوعرفو احد الفقياء بقولو )) ىو العقد الذي يمتـز 
يتقاضاىا مف عممية اما بالعثور عمى شخص يرضى التعاقد مع العميؿ وأما بإقناع شخص 

 .(ٔمعيف عف طريؽ التفاوض بالتعاقد مع ىذا العميؿ (()

ويبلحظ عمى ىذا التعريؼ انو أدؽ مف التعاريؼ السابقة النو يبيف ميمة الوسيط في إيجاد 
بؿ اجر يحصؿ عميو نظير خدمتو متعاقد لمموسط والتقريب بينيما مف اجؿ إبراـ العقد مقا

 .ىذه

ويمكف تعريفو بأنو عقد مف العقود التجارية المسماة يمتـز بمقتضاه الوسيط التجاري لمموسط 
ف يؤدي لو خدمة بالبحث عف طرؼ ثاٍف إلبراـ صفقة معينة  والتقريب بينيما بحيث تؤدي با

جيوده الى إبراـ العقد مقابؿ أجرة معينة وينتيي دوره عند ىذا الحد بحيث ال يمتـز بتنفيذ ىذا 
 العقد .

ذا يتضح مما تقدـ اف عمؿ الوسيط التجاري يتمثؿ  بمجرد عمؿ مادي وليس قانونيًا ويتمثؿ ى
العمؿ المادي بالبحث عف شخص لمتعاقد مع الموسط )) الشخص الذي طمب خدمة الوسيط 
التجاري (( وحمؿ الطرفيف عمى التعاقد واستحقاقو االجر عمى عممو ىذا وعدـ التزامو بأي 

 التزاـ اخر كتنفيذ العقد بيف الطرفيف المتعاقديف .

 
 
 

                                                           

 66-65د.علً البارودي،مبادئ القانون التجاري والبحري،دار المطبوعات الجامعٌة،االسكندرٌة، ص ص 1
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 املطهة انثاني
 خصائص عقد انىساطح :

فيو يتـ بمجرد اتفاؽ الطرفيف، وال يحتاج في األصؿ إلى أي إجراء شكمي،  :( عقد رضائي 1
 تطابقيما.قبوؿ بيف طرفيو العميؿ  و بمجرد تبادؿ اإليجاب وال فيو يتـ

فيمتـز   ، يرتب التزامات في ذمة طرفيو و ىما الموسط و الوسيط عقد ملزم للجانبين(ٕ
الذي تعيد بأدائو،  الموسط بالعمولة المتفؽ عمييا اتجاه الوسيط و يمـز ىذا األخير بأداء العمؿ

و لذلؾ فإف عقد الوساطة ىو عقد ممـز لمجانبيف.أما الطرؼ اآلخر الذي يتعاقد مع الموسط 
لموسط و الوساطة ال يرتب في مواجيتو أي التزاـ ال اتجاه ا نتيجة لوساطة الوسيط  فإف عقد

 .(ٔ)عاـ ال اتجاه الوسيط  كأصؿ

وىذا لكي يقـو  لكف قد يحدث أف يفوض الوسيط  مف طرؼ الطرفيف البائع و المشتري مثبل
أو  النيائي بعممية التفاوض بينيما الزالت العقبات التي قد تحوؿ دوف التوصؿ إلى االتفاؽ

الشيء محؿ  البلزمة عف لتعريؼ كؿ طرؼ بإمكانيات الطرؼ اآلخر و القياـ باإلخبارات
عاتقو االلتزاـ  التعاقد، و اإلفضاء بالصفة الخطرة ليذا الشيء ، ذلؾ أف كؿ متعاقد يقع عمى
يجب أف يكوف  باإلعبلـ أي إعبلـ الطرؼ اآلخر بالشيء محؿ التعاقد و عمى سبيؿ المثاؿ

يعتبر العمـ كافيا و  عمى أف عراقيمدني  ٕٖ٘نصت المادة « المشتري عالما بالمبيع عمما 
 . التعرؼ عميو كافيا إذا اشتمؿ العقد عمى بياف المبيع و أوصافو األساسية بحيث يمكف

مستيمكا عاديا ذلؾ أف المشتري عادة ما يكوف  ٜٔٗمدني مصري  ٔو ىي تقابؿ نص المادة
و ، التزاما بإعبلم قميؿ الخبرة و الدراية فمو بالتالي الحؽ في العمـ المبيع، ففرض عمى البائع
 .(ٕ)متخصصا إذا لـ يستطع االستعبلـ عف المبيع مف تمقاء نفسو أو بواسطة سمسار يكوف

                                                           

 .  34در لسابق ، ص، المص د.علً البارودي 1

 .465ص  السابع ، الجزء  ، العقود الواردة على العمل -الوسٌط فً شرح القانون المدنً  عبد الرزاق السنهوري،  د 2
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ففي  و لكف في بعض األحياف يكوف كؿ مف أطراؼ العبلقة التعاقدية بحاجة إلى اإلعبلـ.
الدولة  عقود االستثمار يمتـز المستثمر باإلعبلـ عف قدراتو الفنية و اإلمكانية المادية، و تمتـز

و  طالبة االستثمار باإلعبلـ عف مميزات السوؽ لدييا، و عف القوانيف التي تدعـ االستثمار
  غير ذلؾ مف الشروط التي يجب أف يعمـ بيا األجنبي المستثمر.

الطرفيف، فيخبر ىذا  و ىنا يأتي عمؿ الوسيط المفاوض الذي يكوف عالما بقدرات و إمكانيات
التفاوض عمى أسس مف  خر بإمكانيات األوؿ ليجريبإمكانيات الطرؼ اآلخر، ويخبر األ

عند التطرؽ آلثار عقد  وسنأتي إلى تفصيؿ ذلؾ البياف و الشفافية في المعامبلت المالية
 .(ٔ)الوساطة

 ( عقد الوساطة عقد معاوضة :3

التبرع،  إف كؿ مف طرفي عقد الوساطة يأخذ مقاببل لما يمتـز بو، فيو ليس عقدا مف عقود
النفع  ى اعتباره عقد معاوضة، أنو يعتبر بحسب أصمو مف األعماؿ الدائرة بيفيترتب عمو 
لئلبطاؿ  الضرر. و لذلؾ فإف ىذا التصرؼ يعتبر بالنسبة لمعميؿ الصبي ناقص األىمية قاببلو 

 .لمصمحتو في القانوف المدني، و عقد موقوؼ في الفقو اإلسبلمي

 ( أنه عقد محدد القيمة :4

الذي أخذ  القيمة إذا كاف كؿ طرؼ فيو يستطيع أف يحدد وقت انعقاده القدريعتبر العقد محدد 
البائع مف  و القدر الذي أعطى، و لو كاف القدراف غير متعادليف، ففي عقد البيع مثبل يستطيع
يدفع إليو،  وقت التعاقد أف يتبيف قدر المبيع الذي يمتـز بنقؿ ممكيتو و الثمف الذي يشترط أف

 . (ٕ)شتري أف يتبيف ذلؾ أيضا إال في البيع الجزاؼكما يستطيع الم

                                                           

 . 221 ، صمنشأة المعارف باإلسكندرٌة  ، قضاء النقض التجاري ، د أحمد حسنً 1

 . 359 ، ص  1888، سنة  ،دار الكتاب الذهبً ،  الموسوعة التجارٌة ،  د مورٌس صادق  2
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يعطي عند  و يعتبر العقد الذي ال يعرؼ أي مف طرفيو أو أحداىما مقدار ما يأخذ و مقدار ما
أمر معيف  إبراـ العقد، عقدا احتماليا، فيتحدد مدى الكسب أو الخسارة في المستقبؿ عند تحقؽ

الحياة، و  اتو، كما في عقد التأميف عمىغير معروؼ لحظة حصولو، أو غير محقؽ في ذ
ستستحؽ  الظاىر أف ىذا العقد ال يستطيع فيو الطرفاف أف يتبينا وقت عقده مدى األقساط التي

حياة  في ذمة المؤمف لو و ال مدى التزامات المؤمف، أو عمى األقؿ وقت حموليا،فقد تطوؿ
و قد  بالتالي جممة المبالغ التي يدفعيا المؤمف لو فيزيد عدد ما يد فعو مف أقساط التأميف،وتزيد

احتماؿ  يموت مبكرا فبل يدفع أال أقساطا قميمة. أي أف العقد يكوف عند إبرامو منطويا عمي
 .(ٔ)الربح و الخسارة لكؿ مف طرفيو

يستطيعاف وقت  و إذا طبقنا ىذا الكبلـ كمو عمى عقد  نجد أف كبل مف الموسط و الوسيط
يستطيع وقت   الذي يخذه و القدر الذي يعطيو كؿ طرؼ، فالوسيطانعقاده تحد يد القدر 

عمولة عف إنجازه ىذا  التعاقد تحديد العمؿ الذي تعيد بالقياـ بو لمموسط ، مقابؿ ما يا خد مف
 العمؿ و إتمامو.

كاف التزاـ  والمبلحظ أف ىناؾ فرؽ بيف العقد االحتمالي و االلتزامات المعمقة عمي شرط، فإذا
إبراـ  لعميؿ بدفع العمولة معمقا عمى شرط قياـ الوسيط بالعمؿ و الذي انتيى إلىالموسط ا

لمساعيو،  العقد المتوسط فيو، فإف فشؿ الوسيط في العمؿ وعدـ إبراـ ىذا العقد بالتالي نتيجة
مف عقد الوساطة  ومف ثـ عدـ حصوؿ الوسيط  عمى مراده و ىي العمولة فإف ىذا ال يجعؿ

وليس عمى  ؾ ألف التعاقد منصب عمى العمؿ الذي تعيد الوسيط القياـ بوعقدا احتماليا ذل
 النتيجة التي قد يسفر عنيا ىذا العمؿ،وىي إبراـ العقد النيائي.

عمى متعاقد مع  فالنتيجة قد تتحقؽ و بالتالي يأخذ الوسيط  العمولة و قد ال تتحقؽ لعدـ عثوره
يبقى عقدا محددا  عمييا. ولكف عقد الوساطة مع ذلؾالعميؿ ومف ثـ ال يستحؽ العمولة المتفؽ 

الوسيط  ، و ليس  القيمة ذلؾ أف االلتزاـ الناشئ عف عقد الوساطة ينشئ التزاـ بعمؿ في ذمة
 التزاـ بنقؿ حؽ عيني أو بتسميـ شيء.

                                                           

 . 53ص  ،  1881 د. إلٌاس أبو عٌد، التمثٌل التجاري، الجزء األول، 1
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 املثحث انثاني

 اثار عقد انىساطح انتجاريح

التزامات و حقوؽ في ذمة  يقصد بأثار عقد الوساطة ىو ما ينشأ عف ىذا العقد مف
طرفيو الوسيط و العميؿ، باعتبار أف عقد الوساطة ىو عقد ممـز لمجانبيف و يولد 

 حقوؽ و التزامات متبادلة.

و قد سبؽ البياف أف عقد الوساطة ىو مف العقود الواردة عمى العمؿ وىو نوع مف 
ىو أداء  الوسيطسيط عقود المقاولة و لذلؾ كاف اإللتزاـ الرئيسي المترتب في ذمة الو 

العمؿ المتوسط فيو ، كما أف ىناؾ التزامات أخرى ذات أىمية كبيرة بالنسبة لعقد 
الوساطة و ىي مف مستمزمات اإللتزاـ الرئيسي الذي ال يستقيـ بدونيا ، و إلى جانب 

 أحيانا بالضماف. الوسيطىذا و ذاؾ ، يمتـز الوسيط 

عف إخبللو في تنفيذ إلتزاـ مف التزاماتو  طالوسيو تقـو المسؤولية المدنية لموسيط 
عمى أف المسؤولية المذكورة قد تكوف مسؤولية عقدية و قد تكوف مسؤولية تقصيرية 
حسب األحواؿ و حسب نوع الخطأ و كونو ناشئ عف إخبلؿ بالتزاـ عقدي أـ أنو 

ط فإف العميؿ الموس الوسيطإخبلؿ بالتزاـ قانوني. و إلى جانب إلتزامات الوسيط 
بدفع األجرة أو العمولة ، كما يمتـز نحوه برد بعض  الوسيطيمتـز اتجاه الوسيط 

المصروفات، و إذا كاف ىناؾ إخبلؿ مف جانب العميؿ في أداء التزاماتو اتجاه 
قامت المسؤولية المدنية لمعميؿ،مايترتب عنيا مف تعويض يكوف  الوسيطالوسيط 

تنتيي الوساطة بطرؽ االتياء العامة عف ىذا اإلخبلؿ. و  الوسيطمستحقا لموسيط 
 (.ٔولكف ىناؾ طرؽ خاصة تنتيي بيا ايضا)

                                                           

 2772هدال غنٌة ، النظام القانونً للوسطاء فً عملٌات البورصة ، رسالة ماجستٌر مقدمة الى كلٌة الحقوق جامعة الجزائر ،  1

 . 03، ص 
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 املطهة االول 

 انتزاماخ انىسيط انتجاري 

بالتزاـ رئسي ىو التزامو بأداء العمؿ محؿ العقد و لكف ىذا  الوسيطيمتـز الوسيط 
اإللتزاـ ال يكوف منفذا إال إذا كاف مصحوبا بعدة التزامات أخرى تعد مف مستمزمات 

مف القانوف المدني عمى انو )وال  ٕفقرة  ٚٓٔاإللتزاـ الرئيسي ولقد نصت المادة 
،بؿ يتناوؿ أيضا ماىو مف يقتصر العقد عمى الزاـ المتعاقد بما ورد فيو فحسب

مسنتمزماتو وفقا لمقانوف، والعرؼ ، والعدالة، بحسب طبيعة االلتزاـ.(،وأىـ االلتزامات 
التي ىي مف مستمزمات االلتزاـ الرئيسي،االلتزاـ باالفضاء ،أوباالعبلـ،أوكما يسميو 

االلتزاـ  البعض االلتزاـ بتقديـ المشورة أوالنصيحة ولذلؾ نتناوؿ في ىذا المبحث بياف
،االوىو االلتزاـ بأداءالعمؿ وكونو تصرفا قانونيا أـ عمبل الوسيطالرئيسي لموسيط 

ماديا ، وبياف مستمزمات ىذا االلتزاـ مف حيث تحديد مضموف ىذه ا المستمزمات ، 
بالضماف في حالة وجود شرط في  الوسيطوأىميتيا ،وطبيعتيا، و كما يمتـز الوسيط 

اي ضماف، اذأف  الوسيطاألصؿ، ىو عدـ تحمؿ الوسيط العقد يقضي بذلؾ، ألف 
ميتو تنتيي عند ابراـ العقد الذي توسط فيو ، غير انو يتحمؿ المسئولية اذاكاف عدـ 

في تنفيذ التزماتو التعاقدية وكاف ذلؾ  الوسيطابـر ىذا العقد راجعا الى اخبلؿ الوسيط 
يستعيف بيـ في تنفيذ بفعمو الشخصي ،أو كاف راجعا الى فعؿ األشخاص الذيف 

التزماتو وىو مايسمى بالمسئولية العقدية عف فعؿ الغير، عمى أنو اذا كاف ىدا 
االخبلؿ في مواجية الطرؼ اآلخر وليس في مواجية العميؿ، فاف مسئولية الوسيط 

 (.ٔتكوف مسئولية تقصيرية وليست مسئولية عقدية) الوسيط

 

                                                           

 . 157، ص  1893اإلجباري ، منشأة المعارف ، اإلسكندرٌة ، الطبعة الرابعة ، د. احمد أبو ألوفا ، التحكٌم االختٌاري و  1
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 انفزع االول 

  انتزاو انىسيط تأداء انعمم

في التقريب بيف المتعاقديف أي بيف موسطو  الوسيطيتمثؿ االلتزاـ الرئيسي لموسيط 
العميؿ، والطرؼ اآلخر الذي تتوافر لديو الرغبة في إبراـ العقد مع العميؿ والغالب أف 

 الوسيطبعممية التفاوض بيف الطرفيف.واألصؿ أف ميمة الوسيط  الوسيطيقـو الوسيط 
 ( .ٔفيو ال يسأؿ عف تنفيذ ما جاء بيذا التعاقد )تنتيي بإتماـ التعاقد، 

ومف االلتزامات التي أقرىا الفقو والقضاء واعتبرىا مف مستمزمات االلتزاـ الرئيسي 
 ىي:. الوسيطلموسيط 

االلتزاـ بالعمـ بظروؼ الصفقة ومخاطرىا وبظروؼ الشخص المتعاقد و االلتزاـ  -ٔ
 باإلعبلـ أي بتقديـ المشورة.

 ـ باألمانة والحيدة .االلتزا -ٕ

 االلتزاـ بالمحافظة عمى السر الميني  -ٖ

أوال : االلتزام بالعلم بظروف الشخص المتعاقد وبظروف الصفقة ومخاطرها وااللتزام 
 باإلعالم أو اإلفضاء عنها:

 : (2)االلتزام بالعلم بظروف الشخص المتعاقد واإلعالم عنها  -1

ممتـز اتجاه العميؿ بالبحث عف شخص آخر يقبؿ التقاعد  الوسيطإذا كاف الوسيط 
معو. كالبحث عف مشتر لسمعة أو البحث عف مستأجر فإنو يسعى إلى جانب ذلؾ 
في الغالب مف أجؿ التقريب بيف وجيات نظر المتعاقديف خبلؿ فترة التفاوض السابقة 
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د المتعاقديف إلى إبراـ العقد. فيقوـ بنقؿ أسس التعاقد والشروط التي وضعيا أح
لآلخركما يقـو ببذؿ العناية المطموبة لمتحقؽ مف ظروؼ المتعاقد اآلخر مف حيث 
أىميتو لمتعاقد ومدى قدرتو عمى تنفيذ العقد في حالة إبرامو .أي التحقؽ مف حالتو 

(وىذا ال يعني أف ٕالمالية وما إذا كاف يمر بأزمات مالية قد تؤدي إلى شير إفبلسو 
نما المقصود ىو أنو ي الوسيطالوسيط  ضمف يسار أحد المتعاقديف أو كبلىما، ( وا 

أف يبذؿ العناية المطموبة لمتحقؽ مما إف كاف الشخص الذي  الوسيطعمى الوسيط 
يقدمو يمر بأزمات مالية أـ ال.فإذا تأكد مف ذلؾ أو كاف ذلؾ الشخص مف المشيور 

بذلؾ قبؿ إبراـ العقد  عنيـ باإلعسار في الوسط التجاري وجب عميو إعبلـ العميؿ
.أما إذا كاف اإلعسار أمر عارض طرأ بعد إبراـ العقد (ٔ)المتوسط فيو التخاذ 

فإذا وقع ال يكوف مسؤوال عنو وال يمتـز بالضماف  الوسيطالمتوسط فيو فإف الوسيط 
والعميؿ في تحديد وقت إعسار المتعاقد اآلخر، ، وادعى  الوسيطؼ بيف الوسيط خبل

ىذا األخير أف اإلعسار وقع بعد ذلؾ أي بعد إبراـ العقد المتوسط فيو وفي مرحمة 
ويقع عمى العميؿ تقديـ الدليؿ عمى أف اإلعسار  الوسيطتنفيذه، فالقوؿ قوؿ الوسيط 

اوض ذلؾ ألنو يدعي بوجود كاف قائما وقت إبراـ العقد المتوسط فيو وفي مرحمة التف
صفة عارضة في المتعاقد اآلخر، والمقرر في قواعد اإلثبات أف األصؿ في الصفات 
العارضة العدـ، فالشخص األصؿ فيو إال يكوف معسرا فاإلعسار صفة عارضة ومف 

 ( .ٕيدعي حدوثيا أف يثبت ما يدعيو)
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 :االلتزام بالعلم بظروف الصفقة ومخاطرها واإلعالم عنها 2

إلى جانب ذلؾ وىو األىـ باطبلع المتعاقديف عمى ظروؼ  الوسيطكما يمتـز الوسيط 
الصفقة التي يتوسط في إبراميا مف حيث أسعار السوؽ واحتماالت التغيرات التي 
تطرأ عمييا سواء باالرتفاع أو االنخفاض، واطبلعيما عمى العيوب التي قد توجد في 

التي تدور حوليا أو  السمع محؿ التعاقد ومخاطرىا إذا كانا يجيبلنيا، وبالمنازعات
بأي معمومات قد تؤدي إلى عرقمة تنفيذ العقد في حالة إبرامو، وغير ذلؾ مف 

باإلعبلـ المعمومات التي تكوف ضرورية في إبراـ العقد ويسمى ىذا االلتزاـ بااللتزاـ 
)كما يسمى بااللتزاـ بالنصيحة والمشورة باإلخبار ولكف قبؿ أف ـ أو باإلفضاء وااللتزا

باإلعبلـ أو باإلفضاء فإنو يمتـز ابتداءا بالعمـ بظروؼ الصفقة  الوسيطالوسيط  يمتـز
والعمـ ببيانات ومواصفات السمعة محؿ التعاقد ومخاطرىا، وبمدى تأثيرىا عمى رضاء 
الطرفاآلخر،باإلقداـ عمى التقاعد أو باإلحجاـ عنو،فيناؾ قدر معيف مف العناية 

ال كاف مسؤوال عف  الوسيطوالحرص ينبغي عمى الوسيط  أف يبذلو في تأدية ميمتو وا 
التعويض. ونظرا ألىمية االلتزاـ باإلعبلـ أو باإلفضاء وااللتزاـ بالعمـ وتأثيرىما سواء 
في مرحمة التفاوض أو أثناء مرحمة تنفيذ العقد، فإنو ينبغي أف نعالجو مف حيث 

لبيع لكونو ماىيتو وأىميتو ومضمونو وخاصة بخصوص التوسط في إبراـ عقد ا
الغالب واألكثر أىمية في المعامبلت المالية كما أنو عقد النموذج المثالي لكافة 

 .(ٔ)العقود

 االلتزام باألمانة والحيدة: -ثانيا

الوسيط ولوكاف مفوضا مف أحد طرفي العقد فقط  الوسيطمقتضى ىذا االلتزاـ اف 
وىو العميؿ عميو أف يحيط الطرفيف عمما بظروؼ الصفقة والمخاطر التي يتعرض 
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مسئوال قبميما عما يصدر منو مف غش  الوسيطليا كؿ منيما بأمانة ،ويكوف الوسيط 
 أوخطأ جسيـ. 

، حيث يمتـز ويتفؽ ىذا الحكـ مع طبيعة ومضموف االلتزاـ الرئيسي لمسمسار
أف  الوسيطبالتقريب بيف الطرفيف مف اجؿ إبراـ عقد معيف، األمر الذي يفرض عمى 

 الوسيطينقؿ إلييما بأمانة كؿ ما لديو مف معمومات بشأف ىذا العقد كما أف الوسيط 
يجب عميو أال يميؿ في ذلؾ إلى تغميب مصمحة أحد المتعاقديف  عمى مصمحة 

نما ىو وسيط بينيما فإذا عمـ اآلخر، ألنو ليس وكيبل عف أ حدىـ حتى يرجحو، وا 
مثبل بأف أحد الطرفيف المتعاقديف معسرا أو أف ىناؾ احتماال إلعساره، أو  الوسيط

عمـ بقياـ عوارض تؤثر في أىميتو أو بوجود نزاع عمى العيف محؿ الصفقة، فمف 
ة مف األمر واجبو أف يخطر الطرؼ اآلخر بذلؾ حتى يقدـ عمى التعاقد وىو عمى بين

وىذا ما يسمى بواجب الحيدة، كما أنو التزاـ يفرضو االلتزاـ باإلعبلـ أو كما يسميو 
 . (ٔ)البعض االلتزاـ بالتبصير أو باإلفضاء

 ثالثا : االلتزام بالمحافظة على السر المهني :

بالمحافظة عمى السر الميني ألنو يطمع عمى كؿ البيانات  الوسيطيمتـز الوسيط 
ات الخاصة بالعميؿ، سواء تمؾ التي أودعيا العميؿ لديو،وأخبره صراحة انيا والمعموم

الذي تعاقد  الوسيطسرية، أو كؿ ما يودعو العميؿ مف أسرار ومستندات لدى الوسيط 
مف بيانات ومعمومات أو يسمعيا أو يكتشفيا  الوسيطمعو ، فكؿ ما يعمـ بو الوسيط 

ؽ عميو وصؼ السر، ويمتـز بالمحافظة أو يستخمصيا بسبب قيامو بالوساطة ينطب
عميو ولكف يجب أف تتوافر في الواقعة أو المعمومات لكي تضؿ سرية شروط، وىي 
أف يكوف السر، سرا مينيا وىذا يقتضي أف يكوف نطاؽ العمـ بيا محصورا في 
أشخاص محدديف، و أف توجد مصمحة مشروعة في إبقاء العمـ في ذلؾ 

                                                           

 . 184، ص  2775المستشار محمد علً سكٌكر ، تشرٌعات التحكٌم فً مصر والدول العربٌة ، دار الجامعٌٌن ، القاهرة،  1



 23 

اقعة محصورا في أشخاص معينيف حتى ولو كاف عددىـ النطاؽ.ويعتبر العمـ بالو 
كبيرا، أما إذا كانت الواقعة معمومة لعدد كبير بيف الناس دوف تمييز فبل تأخذ وصؼ 

نما تعتبر واقعة عامة ال تتوقؼ معرفتيا عمى أشخاص  . ( ٔ)معينيف السر عندئذ وا 

 انفزع انثاني 

 انتزاو انىسيط تانضمان واملسؤونيح املدنيح 

ينتيي بإبراـ العقد الذي توسط فيو، فبل يضمف تنفيذ  الوسيطاألصؿ أف دور الوسيط 
عف الوفاء بالثمف أو تسميـ المبيع في حالة توسطو في  الوسيطالصفقة، فبل يسأؿ 

إبراـ عقد البيع، كما ال يضمف يسار المتعاقديف أو صحة توقيعاتيـ ولكف قد يتفؽ 
ويطمؽ عمى  الوسيطمى ضماف الصفقة ويسمى والعميؿ ع الوسيطالطرفاف الوسيط 

الضامف عندئذ تمتد حدود ميمة  الوسيطىذا التعيد بشرط الضماف في ىذه الحالة ب
حتى تشمؿ مرحمة تنفيذ العقد الذي توسط فيو، فيكوف مسؤوال عف  الوسيطالوسيط 

األجير تماـ تنفيذ العقد،فيضمف لعميمو يسار المتعاقد الذي يقدمو لمتعاقد ووفاء ىذا 
 .(ٕ)بكافة االلتزامات

التخمص في ىذه الحالة مف المسؤولية إال بإثبات خطأ  الوسيطوال يستطيع الوسيط 
العميؿ وكونو ىو السبب في منع المتعاقد اآلخر مف تنفيذ العقد، كأف يتأخر العميؿ 
في تسميـ البضاعة المتعاقد عمييا مما جعؿ المتعاقد اآلخر يمتنع عف دفع الثمف 

تكوف أزيد مف العمولة  الوسيطي حالة وجود شرط الضماف فإف عمولة الوسيط .وف
 في الحالة العادية.

                                                           

 . 482، ص  2770د. طاهر شوقً مؤمن، عقد بٌع االوراق المالٌة فً البورصة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  1

 .  34، المصدر السابق ، ص د. طاهر شوقً مؤمن 2



 24 

أما إذا كاف االلتزاـ الذي ىمؾ محمو أو صار مستحيبل التزاما ناشئا عف عقد ممـز 
جانبا واحدا. كما في التزاـ الواىب فبل ينطبؽ عمييـ حكـ القاعدة القائمة أف تبعة 

المديف بااللتزاـ بؿ عمى العكس تكوف تبعة ىبلؾ الشيء عمى  اليبلؾ تكوف عمى
 .(ٔ)الدائف) الموىوب لو( في العقود الممزمة جانبا واحدا كعقد اليبة

وكذلؾ إذا كاف االلتزاـ الذي صار الوفاء بو مستحيبل ناشئا عف عقد ممـز لمجانبيف 
ولكنو التزاـ عرضي ليس ىو المقصود بذلؾ العقد، وال يقابمو في ذمة العاقد اآلخر 
التزاـ مقابؿ مثؿ التزاـ المستأجر برد العيف المؤجرة ، والتزاـ الوديع في الوديعة برد 

لؾ ألف القاعدة القائمة أف تبعة اليبلؾ عمى المديف بااللتزاـ ال الشيء المودع لديو. ذ
تنطبؽ إال حيث يكوف لبللتزاـ الذي ىمؾ محمو التزاـ مقابؿ، أما ىذه الحالة فتقع تبعة 
اليبلؾ عمى عاتؽ الدائف ال عمى عاتؽ المديف الف االلتزاـ ىو التزاـ عرضي ال 

خر وتطبيقا ليذا الرأي فاف العميؿ ىو الذي يقابمو التزاـ مقابؿ عمى عاتؽ المتعاقد اآل
بالتسميـ أو بالرد  الوسيطيتحمؿ تبعة اليبلؾ في الفرض السابؽ الف التزاـ الوسيط 

ليس إال التزاما عرضيا لبللتزاـ األصمي واف ىذا االلتزاـ العرضي بالتسميـ أو بالرد ال 
عمى الدائف بااللتزاـ أي  يقابمو أي التزاـ مقابؿ في ذمة العميؿ فتكوف تبعة اليبلؾ

 العميؿ.
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 املطهة انثاني

 انتزاماخ انىسيط) انعميم (

عقد الوساطة مف عقود المعاوضات كما سبؽ البياف ويترتب عمى ذلؾ نشوء 
. نجد التزامات الوسيطالتزامات متبادلة في ذمة طرفيو، فإلى جانب التزامات الوسيط 

بالبحث عف المتعاقد اآلخر وىذه  طالوسيفي ذمة العميؿ الذي كمفو الوسيط 
أو العمولةوااللتزاـ برد  الوساطةااللتزامات ىي: دفع األجرة أو كما تسمى اصطبلحا 

إلى ىذا األخير، وبالتعويض في  الوسيطبعض المصروفات التي أنفقيا الوسيط 
 .(ٔ)الوسيطبعض الحاالت نتيجة اخبللو بالتزماتو اتجاه الوسيط 

 انفزع االول 

 زاو تدفع االجزج االنت

وسيط مكمؼ بالتوسط إلتماـ صفقة بأجرة مستحقة بمقتضى اتفاؽ صريح أو  الوسيط
ضمني، عند إبراـ الصفقة. ويتضح مف ىذا أف االلتزاـ الرئيسي الذي يقع عمى عاتؽ 
العميؿ الموسط بمقتضى عقد الوساطة ىو دفع األجرة .ولكف الستحقاؽ الوسيط 

 (ٕ)لؤلجرة يجب أف تتوافر شروط الوسيط

  الوسيطأوال : الممتـز بأجرة الوسيط 

 ثانيا : شروط استحقاؽ األجرة

 معينة. الوسيطثالثا : صور تقدير أجرة الوسيط 
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 :الوسيطأوال: الملتزم بأجرة الوسيط 

أجره دائما ممف فوضو مف طرفي العقد الذي توسط في  الوسيطيستحؽ الوسيط 
 الوسيطإبرامو فإذا صدر التفويض مف الطرفيف اعتبر كؿ منيما مسئوال قبؿ الوسيط 

دوف قياـ تضامف بينيما لعدـ نشأة  الوسيطفي دفع األجر المتفؽ عميو مع الوسيط 
التزاـ كؿ منيما عف مصدر واحد ولو كاف الطرفاف اتفقا عمى تحمؿ أحدىما األجر 

ذا كاف الوسيط (ٔ)بكامؿ  مكمفا مف جانب عده أشخاص مالكيف لعقار  الوسيط. وا 
عمى الشيوع مثبل بالبحث عف مشترى أو مستأجر ليذا العقار، فاف ىؤالء األشخاص 

ويكونوا مسئوليف بالتضامف فيما بينيـ عف دفع أجر  الوسيطف بدفع األجر يمتزمو 
لوحدة سبب التزاميـ ما  لـ يتـ االتفاؽ عمى أف يتحمؿ واحد منيـ فقط عبء  الوسيط

 .الوسيطدفع أجر 

 ثانيا: شروط استحقاق األجرة:

د أوال ال بد مف وجو  الوسيطلتحقؽ التزاـ العميؿ بدفع األجرة أو العمولة لموسيط 
، ثـ أف يتـ العقد موضوع الوساطة واف يتـ ىذا الوسيطتكميؼ مف العميؿ لموسيط 

 :(ٕ)أي بسبب مساعي ىذا األخير الوسيطبسبب وساطة 

صدور تكميؼ بالوساطة مف العميؿ : ومقتضى ىذا الشرط ىو وجوب إثبات عقد  -1
 الوسيطلوسيط الوساطة أوال وىذا عبء يقع عمى عاتؽ الدائف المطالب بعمولة وىو ا

 مدني. ٖٕٖإذ عمى الدائف إثبات االلتزامات وفقا لممادة 
مف  الوسيط: أف يتـ العقد موضوع الوساطة: األجر ىو المقابؿ لما يبذلو الوسيط  -2

جيد في سبيؿ أداء العمؿ المتوسط فيو ونجاحو فيو. ولذا يجب الستحقاؽ الوسيط 
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دىا العقد. واف يكوف إبراـ في ميمتو كما يحد الوسيطلؤلجر أف ينجح  الوسيط
 .الوسيطالصفقات نتيجة مباشرة لسعى 

مفوضا مف  الوسيط: فإذا كاف الوسيطأف يكوف إبراـ العقد نتيجة مباشرة لجيود  -3
طرؼ العميؿ بالبحث عف المتعاقد اآلخر ونجح في إيجاد ىذا الشخص ولكف 

ال يستحؽ العمولة، حتى ولو تـ العقد  الوسيطالمفاوضات بينيما فاشمة فاف الوسيط 
بعد زواؿ الظروؼ  الوسيطفي وقت الحؽ نتيجة لمساعي أحد الطرفيف دوف تدخؿ 

الوسيط، إال إذا ثبت وجود غش مف جانب  الوسيطالتي عاقت إبراـ العقد عند تدخؿ 
وأف بحث مسألة العبلقة السببية  الوسيطاألطراؼ لمتيرب مف دفع العمولة لموسيط 

براـ العقد يخضع لتقدير القاضي دوف رقابة مف المحكمة العميا  الوسيطمساعي  بيف وا 
 .(ٔ)ألنيا مسألة واقع

 :الوسيطثالثا: صور تقدير أجرة الوسيط 

في األصؿ حسب االتفاؽ ، كما قد يكوف نسبو مئوية مف  الوسيطتتحدد أجرة الوسيط 
أو األجرة محددة في القانوف  قيمة العقد يحصؿ عمييا، وقد تكوف ىذه النسبة المئوية

في القانوف أو االتفاؽ فيجب الرجوع إلى العرؼ  الوسيطفإذا لـ يعيف أجر الوسيط 
لتحديد أجره وىو عرؼ المكاف الذي يتـ فيو التوسط. فإذا لـ يكف محددا ال في 
القانوف وال في االتفاؽ وال في العرؼ. فاف القاضي ىو الذي يقدره أخذا بعيف 

ومدى المجيود الذي بذلو، وما  الوسيطقيمة الصفقة التي توسط فييا االعتبار 
 .(ٕ)أضاعو مف وقت في القياـ بالعمؿ المكمؼ بو

 

                                                           

د. مجدي إبراهٌم قاسم ،التحكٌم فً منازعات تداول االوراق المالٌة والسلع ،فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة دراسة تحلٌلٌة  1

 . 25، ص   2717، لسنة 19مقارنة ، بحث منشور فً مجلة الحقوق ،العدد 

 . 68، ص  2771الحر والتحكٌم المقٌد ، منشأة المعارف ، االسكندرٌة ،  د. محمود السٌد عمر التحٌوي ، التحكٌم  2



 28 

 انفزع انثاني 

 االنتزاو تزد تعض املصزوفاخ وانتعىيض 

 –عمؿ الوساطة ليس باألمر الييف، فمسألة البحث عف شخص يرغب في التعاقد 
أمر ليس مستساغ بسيولة دائما ، بؿ  –سواء كاف ىذا الشخص طبيعي أـ معنوي 

مصاريؼ غالبا ماتكوف كبيرة . ولكف ىؿ الوسيط  الوسيطانو عمؿ يكبد الوسيط 
 عميؿ فييا نصيب ؟يتحمؿ وحده دائما كؿ ىذه المصاريؼ ،أـ أف لم الوسيط

قد أنفؽ مصاريؼ كبيرة وبذؿ العناية المطموبة  الوسيطثـ ما الموقؼ اذا كاف الوسيط 
ومع ذلؾ لـ يتـ العقد المتوسط فيو ، وكاف ذلؾ راجع الى عمؿ العميؿ ، أو خطئو ، 

 ؟ (ٔ)تعويضا عف ذلؾ الوسيطأال يستحؽ الوسيط 

 وفات:أوال: التزام الموسط )العميل( برد بعض المصر 

يتحمؿ عدة مصاريؼ أثناء قيامو بالعمؿ المتوسط فيو، خاصة في  الوسيطالوسيط 
الصفقة الكبيرة فقد يقتضي األمر االستعانة بخبير في المعاينة لمحؿ الصفقة أو 
القياـ بالنشر واألعبلـ في الجرائد لمعثور عمى الطرؼ اآلخر، أو اإلشيار في 

بمصاريؼ ىامة.  لوسيطاالوسائؿ السمعية البصرية. فكؿ ىذا يقتضي تكبد الوسيط 
تاجر يتحمؿ تكمفة مباشرة ميامو ويدخميا في تقدير عمولتو  الوسيطواألصؿ أف 

فالمصاريؼ التي تكبدىا تكوف مف مخاطر مباشرة ميامو غير أنو قد يتفؽ مع 
العميؿ عمى اف يرد لو ىذا األخير كافة ىذه المصروفات المتفؽ عمييا ويكوف ىذا 

 ئذ.االتفاؽ ممـز لمعميؿ عند
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مف حقو أف يسترد المصاريؼ التي  الوسيطويرى جانب آخر مف الفقو اف الوسيط 
أنفقيا بناءا عمى تكميؼ العميؿ بالقياـ بمياـ معينة ومحدودة كسفر إلى مكاف معيف، 
يقيـ بو المتعاقد اآلخر، أو اإلعبلف في الصحؼ، أو معاينة المبيع أو استخراج 

ولكف ال يجوز لمسمسار أف يطالب العميؿ  مستندات معينة ولو لـ يتـ العقد
 .(ٔ)المصاريؼ العاديةاشرة مينتو بالمصاريؼ التي أنفقيا مف تمقاء ذاتو  تقتضييا مب

 ثانيا: التزام الموسط العميل بالتعويض:

الوسيط ببذؿ العناية المطموبة إلنجاز العمؿ المتفؽ فيو ولكف العقد  الوسيطقد يقوـ 
نما يرجع إلى العميؿ أو خطئو ففي ىذه الذي توسط فيو ال يتـ.  ليس بسببو ىو وا 

الحالة ال يمكف لمسمسار المطالبة بالعمولة وىذا لعدـ إبراـ العقد باعتبار أف ىذا 
لؤلجر أو العمولة ولكف مف حؽ ىذا الوسيط  الوسيطشرط أساسي الستحقاؽ الوسيط 

تعد جزءا مف المطالبة بالتعويض عما بذلو مف جيد وما تكبده مف مصروفات 
ذا حدث أف تـ إبراـ  التعويض المستحؽ لمسمسار نتيجة لخطأ العميؿ أو تعنت منو.وا 

مف  الوسيطالعقد بعد األجؿ الذي حدده العميؿ ولكف كاف نتيجة لما بذلو الوسيط 
جيد فاف ىذا األخير واف لـ يكف لو الحؽ في المطالبة باألجر أال أف لو الحؽ في 

ا بذلو مف جيد أفضى في النياية إلى إبراـ العقد وأال فاف المطالبة بالتعويض عم
دوف سبب والغالب اف يحكـ بتعويض  الوسيطالعميؿ يثرى عمى حساب الوسيط 

 . (ٕ)لو تمت الصفقة  الوسيطمساو لمقدار العمولة التي كاف يستحقيا 
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 املثحث انثانث

 انقضاء عقد انىساطح انتجاريح
مستوفيا ألركانو وشروطو المحددة، وفقا  الوسيطبيف العميؿ و  الوساطةبعد أف يتـ إبراـ عقد 

يبدأ  الوسيطلمقواعد العامة في القانوف المدني، والقواعد الخاصة في القانوف التجاري، فإف 
في ذلؾ بالتالي فػإف عقػد  الوسيط، فقد ينجح الوساطةبتنفيذ الميمة المكمؼ بيا بموجب عقد 

يرتب اثرا وينقضي بصورة طبيعية، إال أنو قد يطرأ بعد ابراـ العقد وقبؿ تنفيذه أسباب  الوساطة
 .(ٔ)الوساطةتؤدي إلى انقضاء عقد 

 املطهة االول

 انقضاء عقد انىساطح السثاب تعىد اىل انقىاعد انعامح
فإنو قد  بيا،في تنفيذ الميمة المكمؼ  الوسيطوالعميؿ، ويبدأ  الوسيطبعد أف يتـ ابراـ العقد بيف 

حاؿ  ليذه الميمة، فبالتالي تؤدي ىذه األسػباب فػي الوسيطيطرأ سبب ما يحوؿ دوف إتماـ 
 وىذه الحاالت كما يمي: الوساطةتوفرىا إلى انقضاء عقد 

 الوساطةأوال: استحالة تنفيذ عقد 

بينيما ولكف  الػذي الوساطةفي تنفيذ عقد  الوسيطوشرع  الوسيطإذا تـ ابراـ العقد بيف العميؿ و 
قبؿ العميؿ  مكمؼ مػف الوسيطاثناء ىذا التنفيذ، اصبح تنفيذ العقد مستحيبل، وذلؾ كأف يكوف 

 الوسيط بالبحث عف مشتري لسمع او بضائع معينة، ولكف بعد اف بػذؿ الوساطةبموجب عقد 
 كؿ جيده اليجاد مشتري ليذه البضائع او السمع، ووجد المشتري، صدر قرار مف وزير

 اعة يمنع تداوليا، لذا عدؿ المشتري عف شراء تمؾ السػمع. فيػذا السػبب مسػتمد مػفالصن
مف القانوف المدني األردني والتي نصت عمى أنو "ينقض االلتزاـ، اذا أثبت ( ٗٛٗالمادة)
مف القانوف ( ٖٖٚالمادة) أف الوفاء بو اصبح مستحيبل عميو لسبب أجنبي ال يد لو فيو" المػديف

اثبت المديف اف الوفاء بو اصبح  صري والتي نصت عمى أنو: "يػنقض االلتػزاـ اذاالمدني الم
فمف خبلؿ النصوص السابقة نرى أنيا تناولت  مستحيبل عميو بسبب أجنبي ال يد لو فيو"
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انقضاء االلتزاـ او العقد لذا فبل بد أف يتوفر في  االستحالة في التنفيذ كسبب مػف اسػباب
 :(ٔ)روط التاليةاستحالة التنفيذ الش

 ، وأف يكوف تنفيذه ممكنا، بمعنىوساطةبموجب عقد  الوسيط.أف يترتب االلتزاـ عمى عاتؽ  ٔ
 . أنو إذا كاف االلتزاـ منذ نشوءه مستحيبل فاف العقد في ىذه الحالة يكوف باطبل بانعداـ محمو

 مستحيبًل استحالة تامة ومطمقة، أما إذا أصػبح تنفيػذ الوسيط.أف يصبح تنفيذ االلتزاـ عمى  ٕ
 ، حيث يمكف لمقاضي وفقػا لنظريػةالوساطةااللتزاـ مرىقًا فإف ذلؾ ال يؤدي إلى انقضاء عقد 

 الظروؼ الطارئة أف يرد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقوؿ إذا اقتضت العدالة ذلؾ، وىذا 
مدني األردني والتي نصت عمى: "إذا طرأت حوادث مف القانوف ال(ال ٕ٘ٓنص المادة) حسب

ْف لػـ  اسػتثنائية عامة لـ يكف في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا إف تنفيذ االلتزاـ التعاقدي وا 
مستحيبل، صار مرىقا لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة جاز لممحكمة تبعػا لمظػروؼ  يصػبح
د االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقوؿ اف اقتضت الموازنة بيف مصمحة الطرفيف اف تر  وبعػد

 العدالة ذلؾ.

 مف القانوف المدني المصػري حيػث(  ٕ/ٚٗٔويقع باطبل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ"، والمادة)
نصت عمى أنو : " ومع ذلؾ اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لـ يكف في الوسع توقعيا 

قدي، واف لـ يصبح مستحيبل، صار مرىقا لممديف عمى حدوثيا اف تنفيذ االلتزاـ التعا وترتب
خسارة فادحة، جاز لمقاضي تبعا لمظروؼ وبعد الموازنة بيف مصمحة الطرفيف أف  بحيث ييدده
 المرىؽ إلى الحد المعقوؿ ويقع باطبل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ". يرد االلتػزاـ

تكوف  و المطمقة وىي إمػا أفواالستحالة الواردة في النصوص الواردة ىي االستحالة التامة أ
يريد  بالبحث عف مشتري لممنزؿ الذي الوسيطمادية التي ترجع إلى الطبيعة، وذلؾ كأف يكمؼ 

 بيعو العميؿ، ثـ يتبيف بعد ابراـ العقد اف المنزؿ قد انيار بفعؿ زلزالؿ أو فيضانات اصابت
ما أف تكوف االستحالة قانونية، وىي كأف تكوف السمعة  لشرائيا، الوسيطالتي توسط  المنطقة. وا 

 قد منعت الدولة بيعيا وشرائيا. ويتـ تقدير االستحالة وفقا لمعيار موضػوعي ال شخصػي، أال
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وىو معيار الشخص العادي، الذي يوجد في مثؿ ىذه الظروؼ، ىؿ يستطيع القياـ 
 بيا أـ ال؟ بالميمةالمكمؼ

 صوص السابقة، سػبب أجنبػي ال يػد.اف يكوف سبب استحالة التنفيذ كما ىو واضح مف الن ٖ
.  عػبء اثبػات الوسيطلمسمسار فيو كالقوة القاىرة، وفعؿ الغير، وخطأ العميؿ، حيث يقع عمى 

فاذا توفرت  )حدوث السبب األجنبي الذي وقع وجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبل بالنسبة إليو ٕ)
 الة التنفيذ.يكوف ىو استح الوساطةالشروط السابقة فاف سبب انقطاع عقد 

 الوسيطثانيا: افبلس العميؿ أو 

 فيذا السبب مستمد مف االحكاـ العامة لئلفبلس والواردة في القانوف التجػاري األردنػي 
 )مف القانوف التجاري األردني عمى أنو "يترتب حتمًا  ٔ/ٕٖٚوالمصري. حيث نصت المادة)

لوكبلء التفميسة عف ادارة جميع أموالو الحكـ باالفبلس ومف تاريخ صدوره تخمي المفمس  عمى
 األمواؿ التي يمكف أف يحوزىا في مدة االفبلس". بما فييا

لمجرد  )مف القانوف التجاري المصري حيث نصت عمى أنو " ُتغؿ يد المفمػس ٔ/ٜ٘ٛوالمادة)
يجرييا  صدور حكـ شير االفبلس عف ادارة اموالو والتصرؼ فييا، وتعتبر التصػرفات التػي

فبناء عمى النصوص   فمس مف يـو صدور حكـ شير االفبلس حاصمة بعد صدروه"الم
يؤدي إلى انقضاءه، ألف  الوساطة، بعد ابراـ عقد الوسيطالسابقة نرى أف افبلس العميؿ او 

او ادارتيا بنفسو حيث  المفمس ال يستطيع التصرؼ في اموالو الوسيطكؿ مف العميؿ المفمس و 
 .(ٔ)الوساطةبراـ عقود تغؿ يده عنيا، ومف ذلؾ ا

مف ( ٘)حيث نصت المادة الوساطةـ عقد ىذا باإلضافة إلى القوانيف الخاصة التي تعالج احكا
 العثماني، عمى أف " األشخاص الذيف ُأعمف افبلسػيـ ثػـ اعػادوا الوسطاءنظاـ الدالليف و 

 ". الوساطةاعتبارىـ بالصورة القانونية يحؽ ليـ بعدئٍذ أف يشتغموا بالداللة و 

 المفمس ُيمنع مف مزاولة المينة، وذلؾ كأحد النتػائج الوسيطومف خبلؿ النص السابؽ نرى أف 
 المترتبة عمى اإلفبلس.
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 ثالثا: الفسخ:

طرفيو)العميؿ  عقد ممـز لمجانبيف لػذا فيػو يرتػب التزامػات متبادلػة بػيف الوساطةبما أف عقد 
يحؽ لمطرؼ  االلتزامات التي يرتبيا عميو العقػد فإنػو ( فإذا أخؿ أحد األطراؼ بأحدالوسيطو 

ما ىو إال  اآلخر المطالبة يتنفيذ العقد أو بالفسخ حيث ينتيي العقد اذا رفض التنفيذ ألف الفسخ
األردني  مف القػانوف المػدني( ٔ/ٕٙٗمف جراء التخمؼ في التنفيذ، وذلؾ حسب نص المادة)

أوجب  مزمة لمجانبيف إذا لـ يوؼ أحػد المتعاقػديف، بمػاوالتي نصت عمى أنو " في العقود الم
( ٔ/ٚ٘ٔوالمادة ) عميو بالعقد، جاز لمعاقد اآلخر بعد إعذاره أف يطالب بتنفيذ العقد أو فسخو"

لمجانبيف، إذا لـ يوِؼ  في العقود الممزمػة- ٔمف القانوف المدني المصري نصت عمى أنو " 
بتنفيذ العقد أو  متعاقد اآلخر بعد إعذاره المدني أف يطالبأحد المتعاقديف بالتزاماتو جاز لم

 بفسخو مع التعويض في الحالتيف إف كاف لو مقتضى".

، الوساطة في أثنػاء تنفيػذه لعقػد الوسيطومف خبلؿ النصوص السابقة يتضح لنا أنو إذا تخمؼ 
المتعاقد  لمصػحمة عف أحد االلتزامات التي تقع عمى عاتقو ويرتبيا العقد، وذلؾ كػأف يعمػؿ

يتواطأ  اآلخر أو أف يخفي معمومات ضرورية عف العميؿ تتعمؽ بالسػوؽ أو األسػعار، أو أف
االلتزامات  بتنفيػذ الوسيطمع المتعاقد اآلخر. ففي مثؿ ىذه الحاالت يحػؽ لمعميػؿ أف يطالػب 

بعد  ويكوف ذلػؾ ، أو أف يطالبو بفسخ العقد المبـر بينيما،الوساطةالتي يرتبيا عميو عقد 
كما يكوف لمعميؿ الحؽ في المطالبة بالتعويض عف  الوسيطإعذاره، أي بعد إعذار العميؿ 
لمعقد المبـر بينو وبيف العميؿ. أو عف الكسب  الوسيطمخالفة  الضرر الذي لحؽ بػو مػف جػراء
لممحكمة أف المخالفة، وذلؾ إذا اختار العميؿ الفسخ، فيكوف  الذي فات العميؿ مف جراء ىػذه

 .(ٔ)تحكـ بو إذا كاف لو مقتضى
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 املطهة انثاني

 السثاب خاصح انىساطح انقضاء عقد 
التي  بالرجوع إلى أحكاـ القانوف التجاري األردني والمصري نرى أف الطرؽ غيػر العاديػة

 ، باعتباره عقدًا مف العقودالوساطة، ترجع إلى أسباب تتعمؽ بعقد الوساطةينقضي بيا عقد 
 القائمة عمى االعتبار الشخصي أو العتباره عقدا غير الـز وسيتـ بحث ىذه الموضوعات كمػا

 :(ٔ)يمي

 العقد. ألسباب ترجع إلى االعتبار الشخصي، الذي يقـوم عليـه

عمى  يعتبر مف العقود القائمة عمى االعتبار الشخصي، فإف قيػاـ العقػد الوساطةبما أف عقد  
 أو بفقدانو األىميػة أو بوفػاة الوسيطاالعتبار الشخصي لطرفي العقد يعني انقضاءه بوفاة 

 :(ٕ)العميؿ وفقدانو األىمية، وسيتـ بحثيا كما يمي

 أو فقدانو األىمية: الوسيطأوال: وفاة 

 :الوسيطوفاة 

 مػة عمػىمف العقػود القائ الوساطة، وذلؾ ألف عقد الوسيطبوفاة  الوساطةينقضي عقد  
أثر في انعقاد العقد، فبل يجوز لمسمسار  الوسيطاالعتبار الشخصي، أي التي يكوف لشخصية 

مع ورثة  الوساطةفبل يستمر عقد  الوسيطإذا توفي  ينيب عنو غيره إال بموافقة العميؿ أف
 الوساطةجديد، وذلؾ ألف انتياء عقد  وساطةذلؾ وبعقد  إال إذا وافؽ العميؿ عمػى الوسيط

العامة ال يعتبر مف النظاـ العاـ بحيث يجوز االتفاؽ عمى  وفقا لمقواعػد الوسيطبالوفاة أو بوفاة 
، بؿ ينتيي الوساطةفإف موت أحدىـ ال يؤدي إلى إنتياء عقد  الوسطاءأما إذا تعدد  مخالفتو

ف يعمموف مجتمعي الوسطاءمف توفي منيـ دوف اآلخريف، إال إذا كاف العقد ينص عمى أف  مع
ىذا بالنسبة لمسمسار إذا كاف شخصًا  بموت أحدىـ الوساطةىذه الحالة ينتيي عقد  ففػي

 الوساطةانحمت تمؾ الشركة، فإف عقد  عبارة عف شركة، فإذا الوسيططبيعيًا، أما إذا كاف 
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االنحبلؿ حتى لو كاف اختياريا  ينقضي بانحبلؿ الشركة، ميما كاف سبب ىذا االنقضاء أو
مف القانوف المدني األردنػي بقوليػا : " ( ٕٙٛوىذا ما نصت عميو المادة) لشركاءباتفاؽ جميع ا

 ٗ.بوفاة الموكؿ أو بخروجو عف االىمية إال إذا تعمؽ بالوكالة حؽ الغيػر .  ٖالوكالة"  تنتيػي
الوكيؿ أو بخروجو عف األىمية ولو تعمؽ بالوكالة حؽ الغير، غير أف الوارث أو  .بوفػاة

بالوكالة وتوافرت فيو األىمية فعميو أف يخطر الموكؿ بالوفاة وأف يتخذ مف  مـالوصي إذا ع
 الحاؿ لمصمحة الموكؿ. " التدابير مػا تقتضػيو

بانتياء  )منو : " تنيػى الوكالػة ٗٔٚوأما بالنسبة لمقانوف المدني المصري فقد أشارت المادة )
 الوكيؿ". تنتيػى أيضػا بمػوت الموكػؿ أوالعمؿ الموكؿ فيو أو بانتياء األجؿ المعيف لموكالة و 

 ثانيا: وفاة العميل أو فقدانه األهلية:

تمقائيا بوفاة العميؿ، ألف ذلؾ يؤدي،  الوساطةينقضي عقد  بوفاة العميؿ الوساطةينتيي عقد 
، وىذا إذا الوساطةانييار االعتبار الشخصي الذي يقـو عميو عقد  كما سبؽ أف أوضػحنا، إلػى

بوفاة - ٖ" )تنتيي الوكالة، ٖ/ٕٙٛوىذا ما نصت عميو المادة) العميؿ شخصا طبيعياكاف 
أما إذا كاف العميؿ عبارة عف  األىمية إال إذا تعمؽ بالوكالة حؽ الغير" الموكؿ أو بخروجو عػف

البلزمة خبلؿ فترة التصفية وذلؾ ألف  يظؿ المػدة الوساطةشركة وتـ ّحؿ ىذه الشركة فإف عقد 
لكف يكوف ذلؾ في حدود أداء  تبقى ليا الشخصية المعنوية في أثناء فترة التصفية الشركة

قد أبرمت مع وسيط عقد  أغراض التصفية، كما لو كاف العميؿ شركة تحت التصفية، وكانت
تبقى سارية لحيف تصفية  مف أجؿ تصريؼ منتجات ىذه الشركة، فإف مثؿ ىذه العقػود وساطة

فإف وفاة  الوسيطوفي حالة تعدد العمبلء أي موسطي  قانونية لياالشركة وزواؿ الشخصية ال
غير قابؿ  الوساطةإال إذا كاف عقد  الوساطةعقد  أحدىـ ال تؤدي بالضرورة إلى انقضػاء

جاىبًل بواقعة الوفاة ىذه، فإنو مف البدييي أف  الوسيطأما إذا توفي العميؿ وكاف  لمتجزئة
لذلؾ فإف تصرفاتو تكوف صحيحة إذا كانت في  طةالوساأو يستمر في تنفيذ عقد  يمضي

 .(ٔ) وتكوف سارية بحؽ الورثة أي ورثة العميؿ حدود ىذا العقد،
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يكوف  أيضا ممزما باالستمرار في األعماؿ التي بدأىا فعبل حتػى يتميػا، وال الوسيطويكوف 
نما تكوف سارية بحقيـ، أما إذا لـ يكف قد الوسيطلورثة العميؿ االعتراض عمى أعماؿ  شرع  وا 

ورثة  فعبل في ىذه األعماؿ فبل يجوز لو البدء فييا واتماميا، وتصرفاتو ال تكوف سػارية بحػؽ
كما أف فقداف العميؿ ألىميتو يؤدي أيضا إلى   العميؿ كما ال يكوف لو الحؽ في اتماميا أيضا

سبةلمسمسار، وذلؾ كأف يصاب العميؿ بالجنوف كما ىو الحاؿ بالن الوساطةانقضاء عقد 
 فقد نصت المادة المحكمة المختصة أوالعتو أوالسفو ويصدر حكـ قضائي عميو بذلؾ مف

المجنوف والمعتوه، إذا  مف القانوف المدني المصري عمى أنو "يقع بػاطبل تصػرؼ( ٔ/ٗٔٔ)
 صدر التصرؼ بعد تسجيؿ قرار الحجر".

 عمـ بالحجر المفروض عمى العميؿ لفقدانو األىمية، فإف ذلؾ ال يؤديال ي الوسيطأما إذا كاف  
المختصة  وأما إذا صدر قرار الحجر مف المحكمة  بالنسبة إليو الوساطةإلى انقضاء عقد 

عبلف ذلؾ بأي وسيمة كالنشر في الصحؼ مثبل، فإف  بالحجر عمى العميػؿ وتػـ تبميغػو وا 
 .  تصرفات المحجور عميو تكوف غير نافذة

 عقد غير الزم. الوساطةترجع إلى أن عقد  السباب

عمؿ  تختمؼ عف طبيعة عمؿ الوكيؿ وذلػؾ أف طبيعػة الوسيطمف المعمـو أف طبيعة عمؿ 
 الوكيؿ تشمؿ األعماؿ المادية باإلضافة إلى األعماؿ القانونية، لكف األمر يختمػؼ بالنسػبة

 التي يقتصر عمى األعماؿ المادية دوف القانونية، وىي التػي تتمثػؿ فػي الوسيطلطبيعة عمؿ 
 البحث عف عمبلء والدخوؿ في مفاوضات في تقريب وجيات النظر البراـ العقد الذي يتوسط 

تختمؼ  الوساطةوبناء عمى أف طبيعة  طرفا في ىذا العقد الوسيطإبرامو، دوف أف يكوف  في
عزؿ الوكيؿ أو اعتزالو والمتعمقة خصوصًا  لقيود الواردة عمػىعف طبيعة عقد الوكالة، فإف ا

غير قابمة لمعزؿ مف قبؿ الوكيؿ، ال تنطبؽ  بحؽ اآلخر في الوكالة والتي تعتبر في ىذه الحالػة
و بما أف عقد  ،  الوساطةالوكالة وعقد  لبلختبلؼ بيف عقد الوسيطبالنسبة لعزؿ أو اعتزاؿ 

  -: (ٔ)أو اعتزالو الوسيطنقضي، بعزؿ عقد غير الـز إذف ي الوساطة
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 :الوسيطأوال: عزل 

الوكالة  وفقػا لقواعػد الوساطةفي الوقت الذي يريده قبؿ تنفيذ عقد  الوسيطلمعميؿ أف يعزؿ 
 )مف القانوف المدني األردني والتي نصت عمى " لمموكؿ أف ٖٙٛوذلؾ حسب نص المادة)

بالوكالة حؽ لمغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيؿ فإنو يعزؿ وكيمو متى أراد إال إذا تعمؽ 
و يعتبر ىذا العزؿ  يجوز لمموكؿ أف ينيييا أو يقيدىا دوف موافقة مف صدرت لصالحو". ال

لمعقودة لمصمحة العميؿ   مف العقػود الوساطةألف عقد  الوساطةسببًا مف أسباب انقضاء عقد 
فإذا انتزعت ىذه الثقة  ،الوسيطو  والقائمة عمى االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بيف العميؿ 

حسف نيتو، ورأى العميؿ  أو فػي الوساطةفي تنفيذ عقد  الوسيطبأف ثارت الشكوؾ حوؿ كفاءة 
العزؿ بإرادة مف العميؿ  و يتـ الوسيطفمو أف يعزؿ  الوساطةأف مصمحتو لـ تعد قائمة في عقد 

ىذا العزؿ بشكؿ خاص، وبالتالي فإف  وحده، وفقا لقواعد الوكالة ولـ يشترط القانوف أف يصػدر
التعويض  الوسيطآثاره. وىنا يستحؽ  أي تعبير يصدر مف العميؿ لمسمسار يفيد بعزلو، ويرتػب

قع في وقت غير مناسب اثبت أف العزؿ و  عّما لحقو مف خسارة وما فاتو مف كسػب أيضػا. إذا
يضمف الوكيؿ ما ينجـ عف  -ٔ( "ٙٙٛ)ة وؿ، وىذا حسب ما جاءت بػو المػادوبعذر غير مقب

مف ضرر لمموكؿ إذا كانت الوكالة  تنازلو عف التوكيؿ في وقت غير مناسب أو بغير مبرر
 بأجر".

مضموف  نفػس آخر لتنفيػذ وساطةكما قد يكوف صريحا أو ضمنيا كأف يقـو العميؿ بإبراـ عقد 
المتعاقد  الذي يرغب بعزلو، أو أف يقـو العميؿ بنفسو بالبحث عػف الوسيطالميمة المكمؼ بيا 
وحتى ينتج العزؿ آثاره بالنسبة لمسمسار يجب إعبلـ  بالبحث عنو الوسيطاآلخر الذي كمؼ 

ويجب  يطالوساإلعبلـ بشكؿ معيف، بؿ الميـ وصولو إلى عمـ  بو، وال ُيشػترط أف يػتـ الوسيط
إخطار سابؽ أو  أف يقـو بتعويضو إذا وقػع إنيػاء العقػد دوف الوسيطعمى العميؿ الذي عزؿ 

 ( .ٔ) إذا حدث في وقت غير مناسب
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 الوسيطثانيا: اعتزال 

ويشترط  ، أي يجوز لو أف يعزؿ نفسو بإرادتػو المنفػردة يجوز لمسمسار أف يعزؿ نفسو بنفسو
في ىذا  صحيحا أف يقـو بإببلغ عميمو عف ذلؾ العدوؿ، وال يشترط الوسيطحتى يكوف اعتزاؿ 

 ٖ. ) اإلببلغ شكؿ معيف، فيمكف أف يكوف عمى شكؿ برقية أو خطاب أو أف يكػوف كتابػة أو
و يشترط في  )شفاىيا، كما يشترط فيو أف يكوف فور اعتزالو حتى ال يكوف فيو اىدار لموقت

ال كاف  وف في وقت مناسب وبعذر مقبػوؿ،االعتزاؿ، كما سبؽ أف ذكرنا، أف يك  الوسيطوا 
في  الوساطةعقد  مسؤواًل عف تعويض الضرر الذي سببو لمعميؿ إذا اعتزؿ أو تنحى عف تنفيػذ

إلى حيف تماـ  الوسيطوقت غير مناسب وبعذر غير مقبوؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ إذا لـ ينتظر 
 الوسيط بدأ فييا. واألصؿ أف كبل مػف صفقة تعود بالربح الكبير عمى العميؿ وذلؾ بعد أف

ويرد  بإردتو المنفردة إال أف ىذه الحرية ليسػت مطمقػة الوساطةوالعميؿ حر في انياء عقد 
مف قانوف التجارة المصري والتي نصت ( ٖٙٔوالمادة) عمييا قيود تحد منيا وىي كما يمي:

العقد في كؿ وقت، وال يستحؽ عقد الوكالة التجارية إنياء  عمى أنو "يجوز لكؿ مف طرفػي
ذا كاف العقد  التعويض إال إذا وقع إنياء العقد دوف إخطار سابؽ أو في وقت غير مناسب، وا 
ال استحؽ التعويض". معيف المدة وجب أف يستند انيػاؤه إلػى  سبب جدي وا 

 وسيطالإذا عزؿ  إذا اعتزؿ والعميؿ الوسيطفمف خبلؿ النصوص السابقة نرى أف ألـز كبلًّ مف 
النظر عّما إذا  بالتعويض إذا وقع العزؿ أو االعتزاؿ بدوف سبب مشروع فقط وذلؾ بغػض

 .(ٔ)مف ضرر جراء ذلؾ العزؿ الوسيطأصاب 
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 اخلامتح:
بيف الواقع والقانوف، وأوضحت الدراسة  الوساطةىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مفيوـ عقد 

ألف يرشد الفريؽ اآلخر إلى فرصة  الوسيطبأنو عقد يمتـز بو فريؽ، يدعى  الوساطةمفيوـ 
لعقد إتفاؽ ما أو أف يكوف وسيًطا لو في مفاوضات التعاقد، وذلؾ مقابؿ أجر، وتقتصر ميمة 

عمى ايجاد متعاقد يرتضي التعاقد مع العميؿ وبالشروط التي يريدىا، كما بينت الدراسة  الوسيط
في التقريب بيف الطرفيف وتـ إبراـ العقد بينيما وال  الوسيطيي إذا نجح تنت الوسيطأف ميمة 

 بيذه الميمة تبرعا منو، ولكف تكوف لقاء أجر يدفعو لو العميؿ. الوسيطيقـو 

األركاف الموضوعية العامة، وذلؾ مف أجؿ أف يكوف العقد  الوساطةوالبد أف تتوافر في عقد 
لمتعاقديف، وأف ينحؿ ىذا الرضى عمى موضوع معيف ، صحيًحا، فبل بد أف يتوافر فيو رضى ا

وال بد مف سبب يحمؿ عميو.ىذا فضً  ال عف ضرورة خمو الرضى مف العيوب وصدوره عف 
 ذي أىمية إلبراـ العقد.

 الوسيطوتعتبر التزامات الطرؼ األوؿ حقوًقا لمطرؼ الثاني، والعكس صحيح، وبما أف عمؿ 
وحمميما عمى التعاقد دوف أف يكوف طرًفا فيو، فإف العقد  يقتصر عمى التقريب بيف الطرفيف،

 التزامات يرتبيا ىذا العقد. الوسيطيبـر بيف البائع والمشتري مباشرة، دوف أف يكوف عمى 

في تنفيذ الميمة المكمؼ ىو بذؿ عناية وليس تحقيؽ نتيجة  الوسيطوأشارت الدراسة أف واجب 
التي تعييف أف تكوف بالميمة والميارة المطموبة مف وىذه العناية ىي عناية الرجؿ العادي و 

شخص يتخذ مف الوساطة في إبراـ العقود مينة معتادة االمر الذي يترتب عميو عدـ قياـ 
أو تقصيره في القياـ بالميمة المكمؼ بيا  الوسيطإال إذا أثبت العميؿ إىماؿ  الوسيطمسؤولية 

 الذي يشكؿ خطأ عقديا يستوجب.
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 اننتائج 
الرشاد الطرؼ االخر الي فرصة البراـ عقد او اف يكوف  الوسيطيمتـز بو   الوسيطاف  -ٔ

بتقارب وجيات النظر بيف الطرفييف ويستحؽ  الوسيطوسيطا لمفاوضات العقد تنتيي ميمة 
 االجر . 

اف يكوف العقد عقدا صحيحا البد مف تتوافر فيو االركاف الموضوعيو العامو لمعقد وىي  -ٕ
 والمحؿ والسبب .الرضا 

وىو توافؽ ارادة احد الطرفيف وىو انشاء  لموسيطعقدا تجاريا دائما  الوسيطيعد عقد   -ٖ
 االلتزاـ او فعمو او تعديمو .

اف يقوـ بواجبو اتجاه المينو المكمؼ بيا بعنايو تامو ومياره وليس الغرض  لموسيطالبد  -ٗ
 ىو تحقيؽ نتيجو .

 انتىصياخ  
في قانوف المعامبلت المدنيو مثمو مثؿ  الوساطةب منفصؿ يسمى عقد ضروره اضافو با -ٔ

بقيو العقود التي تضمنيا قانوف المعامبلت مثؿ عقد االيجار عقد الوكالو عقد اليبو وعقد 
 المزارعو ....الخ 

نقترح عمى المشرع العراقي تشريع قانوف لمتحكيـ في المواد التجارية مع إنشاء مركز او  -ٕ
كيـ لتكوف ضمانة إجرائية لممستثمريف وعامبل مشجعاً  لبلستثمار في العراؽ ، لما مؤسسة لمتح

 يتميز بو طريؽ التحكيـ مف سيولة في اإلجراءات واختصارًا لموقت والسرعة في التنفيذ .

ضرورة تنظيـ وعدـ إغفاؿ المفاوضة الوساطة و التوفيؽ كوسائؿ او كإجراءات ودية أولية  -ٖ
ازعيف لحؿ منازعات عقد الوساطة عمى أساس أنيا وسائؿ لمقضاء عمى إطالة متاحة إماـ المتن

أمد التقاضي وال يتبع بشأنيا إجراءات قانونية معينة ويمكف عف طريقيا إنياء الخبلفات 
بسيولة ويسر وخصوصاً  إذا كانت القيمة المالية محؿ النزاع ضئيمة واف المجوء الى الطرؽ 

 حتمًا مصروفات قد تفوؽ بكثير القيمة المالية المتنازع عمييا   .األخرى لحؿ النزاع يستمـز 
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 املصادر
 القراف الكريـ 
 اوال : الكتب 

د. احمد أبو ألوفا ، التحكيـ االختياري و اإلجباري ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،  .ٔ
 .ٖٜٛٔالطبعة الرابعة ، 

المقارف ، جزء اوؿ ، طبعة ثانية ، دار د. اكثـ اميف الخولي ، قانوف التجارة المبناني  .ٕ
 .ٜٚٙٔالنيضة العربية ، بيروت ، 

المنجد في المغة واالعبلـ ، الطبعة السابعة والعشروف ، دار المشرؽ ، بيروت ،   .ٖ
 .ٖٜٚٔلبناف ، 

د. احمد محرز ، القانوف التجاري الجزائري ، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر  .ٗ
 ،ٜٔٛٛ. 
 .ٜٜٔٔياس أبو عيد، التمثيؿ التجاري، الجزء األوؿ، د. إل .٘
د . احمد مخموؼ ، المطوؿ في شرح قانوف التجارة المصري والبورصة المصرية ،  .ٙ

 .  ٕ٘ٓٓالجزء األوؿ ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
د. أسامة احمد شوقي المميجي ، التنفيذ الجبري عمى االوراؽ المالية التي تصدرىا  .ٚ
 .ٕٗٓٓلشركة المساىمة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، ا
د. سعيد يحيى ، الوجيز في القانوف التجاري ، الجزء االوؿ ، مطابع روائي لئلعبلف  .ٛ

 .ٜٜٚٔ، القاىرة 
سمطاف بف فراج السبيعي ، تسوية المنازعات في االوراؽ المالية ، رسالة ماجستير  .ٜ

 .ٜٕٓٓالقاىرة ، مقدمة الى كمية الحقوؽ جامعة 
شاكر محمود النجار ، قواعد المرافعات و اإلثبات ، مكتبة الصباح لمتحضير  .ٓٔ

 .ٕٓٓٓألطباعي ، الطبعة األولى ، بغداد ، 
صالح راشد الحمراني ، التحكيـ اإلجباري كوسيمة لفض المنازعات في سوؽ االوراؽ  .ٔٔ

 .ٜٕٓٓالمالية ، دار النيضة العربية ،القاىرة ، 
صالح راشد الحمراني ، دور شركات الوساطة في بورصة األوراؽ المالية ، الطبعة  .ٕٔ

 . ٕٗٓٓاألولى ، مؤسسة البياف لمطباعة والنشر ، دبي ، 
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د. طاىر شوقي مؤمف، عقد بيع االوراؽ المالية في البورصة ، دار النيضة العربية  .ٖٔ
 .ٕٚٓٓ، القاىرة ، 

اوؿ االوراؽ المالية ، منشورات الحمبي الحقوقية ، د. عبد الباسط كريـ مولود ، تد .ٗٔ
 .ٜٕٓٓبيروت ، 

العقود الواردة عمى  -د عبد الرزاؽ السنيوري،  الوسيط في شرح القانوف المدني  .٘ٔ
 العمؿ،  الجزء السابع.

د. فتحي محمد أنور ، أحكاـ ومبادئ القانوف لممنازعات االستثمارية والتجارية  .ٙٔ
المحاكـ االقتصادية ، الطبعة األولى دار النيضة العربية ، القاىرة ،  والتكنولوجية إماـ

ٕٓٔٓ. 
. محمود السيد عمر التحيوي ، أساس التفرقة بيف التحكيـ في المواد المدنية  .ٚٔ

 .ٕٔٓٓوالتجارية والوكالة االتفاقية ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، 
مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ،  محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازي ، .ٛٔ

 .ٜٔٛٔبيروت ، لبناف ، 
؛ اشار اليو د. رضا عبيد ، القانوف التجاري ،  ٖٜد. محسف شفيؽ ، الوسيط ، ص  .ٜٔ

 .ٜٗٛٔالطبعة الرابعة ، مطابع شركة النصر لمتصدير واالستيراد ، 
 .  ٜٜٜٔسنة  ، د موريس صادؽ  ، الموسوعة التجارية  ، دار الكتاب الذىبي ، .ٕٓ
المستشار محمد عمي سكيكر ، تشريعات التحكيـ في مصر والدوؿ العربية ، دار  .ٕٔ

 .ٕ٘ٓٓالجامعييف ، القاىرة، 
د. محيى محمد مسعد ،   دور المحاكـ االقتصادية في تنمية االستثمار ، منشأة  .ٕٕ

 .  ٜٕٓٓالمعارؼ ، اإلسكندرية ، 
ٕٖ. . 
يوي ، التحكيـ الحر والتحكيـ المقيد ، منشأة المعارؼ ، د. محمود السيد عمر التح .ٕٗ

 .ٕٔٓٓاالسكندرية ، 
د. مصمح احمد الطراونة ، نظرات عمى النظاـ القانوني لمتحكيـ في سوؽ الدوحة  .ٕ٘

 .ٜٕٓٓ،لسنة،  ٕٔلؤلوراؽ المالية ، بحث منشور في مجمة الحقوؽ ،العدد 
 .  ٕٕٓٓ،  العاتؾ لمنشر ، القاىرة ،نبيؿ عبد الرحمف حياوي ، مبادئ التحكيـ  .ٕٙ
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 ثانيا : الرسائؿ 
ىداؿ غنية ، النظاـ القانوني لموسطاء في عمميات البورصة ، رسالة ماجستير مقدمة  .ٔ

 .ٕٕٓٓالى كمية الحقوؽ جامعة الجزائر ، 
د. مجدي إبراىيـ قاسـ ،التحكيـ في منازعات تداوؿ االوراؽ المالية والسمع ،في دولة  .ٕ

، ٛٔرات العربية المتحدة دراسة تحميمية مقارنة ، بحث منشور في مجمة الحقوؽ ،العدد اإلما
   ٕٓٔٓلسنة 


