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لهذا و لم نكن لنصل اليه لو ال فضل هللا علينا اما بعد الحمد هلل الذي وفقنا 

اهدي هذا العمل المتواضع الى من وضع هللا الجنة تحت اقدامها و التي ربتني 

و انارت دربي بالصلوات و الدعوات الى ) امي الحبيبة ( و الى من ساعدني و 

رام الذين اوصلني الى ما انا عليه ) والدي العزيز ( و الى جميع اساتذتي الك

 الهموني العلم و المعرفة و ساعدوني في الوصول الى هذه المرحلة الدراسية.
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 الشكر و التقدير

الحمد هلل الذي انار لنا درب العلم و المعرفة و اعاننا على اداء هذا الواجب و 

 وفقنا في انجاز هذا العمل ...

 اما بعد ...

و قد انجزت بحثي هذا بفضل هللا اال ان اقدم شكري و تقديري الى  اليسعني

و اخص بالتحديد عمادة قسم  –كلية القانون و العلوم السياسية  –جامعة ديالى 

 اساتذتي المحترمون و اخص بالتحديد استاذي المشرف على بحثي  –القانون 

( التي تفضلت مشكورة في الموافقة باألشراف على     مصطفة تركي حمود)  

 بحثي ، معترفة بالعون الكبير الذي اسدته لي... 

و ختاما كل الحب و االحترام الى من ساعدني في هذا البحث و الى من يطلع 

 ...على بحثي المتواضع هذا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث

 

 



 د 
 

 المحتويات

 

 

 

 

 ت المحتويات الصفحة

 1 االية القرانية أ

 2 االهداء ب

 3 الشكر و التقدير ج

 5 المقدمة 1-2

 6 مفهوم عقد الوكالة بالعمولة  المبحث االول :  3

 7 تعريف عقد الوكالة بالعمولة  المطلب االول :  3

 10 خصائص عقد الوكالة بالعمولة   المطلب الثاني : 4-5

 11 المطلب الثالث : تميز عقد الوكالة عن غيره من العقود  5-6

 13 العالقات القانونية  الناشئة عن الوكالة بالعمولة  المبحث الثاني :  7

 14 عالقة الوكيل بالعمولة بالموكلالمطلب االول : 7

 17 عالقة الوكيل بالعمولة بالغير  المطلب الثاني :  7-9

 18 المطلب الثالث : عالقة الموكل بالغير   9-10

 19 المبحث الثالث : االثار القانونية على عقد الوكالة بالعمولة  11

 20 المطلب االول :  االثار القانونية على عقد الوكالة بالعمولة 11

 21 الفرع االول : اثار الوكالة بالنسبة للوكيل  11-14

 22 الفرع الثاني : اثار الوكالة بالنسبة للموكل  15-17

 23 الفرع الثالث : ضمانات الوكيل والموكل بالعمولة  17-18

 24 المطلب الثاني : انتهاء عقد الوكالة بالعمولة  18-20

 25 الخاتمة 21-22

 26 المصادر و المراجع 23-24

   



1 
 

 المقدمة

عرفتتتلوكالة اتتتمول ا, لاتتتموهويتتتترككورى في تتت وكاةلتتتريوفتتتتوكارفتتت موكاي  رفتتتمولك لو لرىتتت وكا  تتت و

فتتتتول كفتتتموت لرىتتت وفتتتل وة يتتتلوكا اتتت ف لولتتتفموكالةتتت كمولكا يتتت قدوكا  ية تتتمو  اتتت,مول تتت,لمول , تتت مو

  تتت وةتتت موف تتت,سوكري تتت لولتتتفموكا يي تتتفمولكا اتتتي ةةفموفتتتتوولاتتتلسولاتتت قلوكاي تتتلوكا يلك تتت,موكيتتت ك 

هولقتتت وت تتترلوكالة اتتتمول ا, لاتتتمو تتتموقتتت ف واياتتتفروكا ,تتت   لولتتتفموكاي تتت روكاتتت فموكموكا,تتت ا   يةتتتلولةتتت 

ي  تتتلولفتتتي  و اتتت ف لول,فتتت موك ولتتترنلور  تتتموكالتتت ق,فمولكا  تتتيرفمواةل تتت ق وكاتتت وكاي, قتتت و تتت و تتت  و

رو تتتموكاي, قتتت و تتت وك يلتتتتو  تتتف وفتتتتو ةتتت مول,فتتت ولقتتت وفةتتتلموف تتتف وعةتتت و  رلتتتمو تتتي  ولفي يتتت ول  تتتي  ولتتت 

   تتتلركو تتتي  و تتت وكياتتت ويقتتت دوكالة اتتتمول ا, لاتتتمولرفتتتوو تتت ةلوكاي تتت رموكا ك ةفتتتمولكا  ر فتتتموعةتتت و

وكاالكءو.و

اي تت رولفرلع تت وكاي  رفتتموكاةلفتترموعةتت وكوكا  تت ملعةتت وكاتترن و تتموي تت  ولاتت قلوكاي تتلولكعي تت  و

لل تتتاو تتت  و موكالة اتتتمول ا, لاتتتموكاي  رفتتتمولفتتتتوكاي تتت رموكا لافتتتم.ولكنك لوكى فتتتفتتتتوكا ركةتتتنوكا   تتتم

يتتترككوا تت وي   تتاو تتمو نكفتت وع فتت مواة ي,تت  ةفمو اتت وكموكالة اتتموياتتفروعةتت وكايتت  روكلتترك وكا تت   لوفتتتو

 ةتتت مول,فتتت و لموكريي تتت لوففير تتتدوكقي تتت  ككوفتتتتوكالقتتتلولكاي  تتت لوة تتت وكموكاي تتت روفتتتتوكا  تتت  وكا   تتتل و

كالةفتتتلول ا, لاتتتموا تت وفي يتتت ولتتتاو تتمو  تتتموي  رفتتتمول  تت رموعةتتت ويي فتتت ى ولتتت ركووقتت وف  تتتةلموكاي,  تتتلو تت 

و موكر فلوكا يوف  ةلمور ف مو رةنهوكا  اتو.و

 مشكلة الدراسة 

فة تتمو تتلىروكا  تتةةموفتتتوير فتت وكاينك تت لوكالةفتتلول ا, لاتتموي تت هوكا لةتتلوفتتتوي, قتت و ,تتاو تتمو

 تتموك تتريوللفتت مو تت موىتت كموكا, تت كمول اياتتلمو  تتمولي تت هوكاافتتروكا ي, قتت و تت وكالةفتتلول ا, لاتتمو تتمو 

اةلةفتتتلولكاتتت لروكاتتت يوف تتتل ولتتتاوكالةفتتتلوفتتتتوكا, تتت فموهوكموكا ,فتتت روكايتتتتريونفتتتروكالك تتت وفتتتتوير فتتت و

كايتتتنك وكالةفتتتلول ا, لاتتتمولكاتتت يوفلتتترنول,تتتفوكا تتت,لل لورفتتتووكموفتتتتول,تتتفوكارتتت رلوكايتتتتوفي تتترلو

اوي تتتت هوكا لةتتتتلوكاتتتت يويرتتتت  وىتتتت هوفف تتتت وكالةفتتتتلوللة ايتتتتاول ا, لاتتتتموفةتتتتلموقتتتت و تتتتر وعتتتتموكاينك  يتتتت
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كراينك تت لوع تت وكالة اتتمول ا, لاتتموكلوي تت هوكاافتتروكاتت يوفةتتلموففتتاوقرفتت كوفتتتوكا, تت و ,تتاولف تتسوكموفي تت و

ىتت كوكا, تتت و ركعفتت كوففتتتاو  تتةرموكا لةتتتلولىيتت وف تتتسوير فتت وىتتت هوكراينك تت لول تتت وف تت مورتتتدوكا لةتتتلو

ول ايالمواةلةفلولكاينك وكالةفلول ايالمواةافرو.و

 الدراسة اهمية 

يي تتت موكا ركاتتتموكى فتتتموعة فتتتموييةتتتلمو تتتمو تتت يلفموكا اتتتففموى تتت وكى فتتتمويترفتتتمويي  تتتلولير فتتت و     

   تتل وكايتتنك وكالةفتتلول ا, لاتتموفتتتويي فتت وكالة اتتموكافتتاول تتلرمو ,  تتمولكرى فتتموكا,ة فتتمورفتتوويريتتليو

 لاتتتموليل تتتف وةتتتلوكا ركاتتتموعةتتت وك ي تتت  كلوق تتت قفموليرةتتتف لوف  فتتتمول  تتتل وكايتتتنك وكالةفتتتلول ا,

كايتتتنك وعةتتت ورتتت مولرفتتتوويل تتت واةلةفتتتلوكراينك تتت لوكالك لتتتموعةفتتتاويي فتتت ى وعيتتت ويلقف,تتتاوا, تتت وكالة اتتتمو

وليل ف وكاينك وكالةفلو  وكاافروكا ي, ق و ,اوكالةفلو.وو

 هدف الدراسة 

ف ةتتتمويل تتتف وىتتت لوكا ركاتتتمو تتتمو تتت لوكايتتتترول, تتتدوفتتتتورف فتتت لوكا  تتتةةمو تتتمورفتتتووع قتتتمو      

ل ا لةتتتتلووليل تتتتف وكاينك تتتت لوكالةفتتتتلول ا, لاتتتتمول تتتتلرمو ي  تتتتةموي تتتت هوكا لةتتتتلولع قيتتتتاوكالةفتتتتلو

ول اافروكاي, ق و ,او.و

 منهج الدراسة

فتتتتوىتتت كوكالرتتتووكا تتتي حوكال تتت توكايرةفةتتتتوفتتتتويرةفتتتلوكاي تتتل وكا  يليفتتتمو تتتمووكيلتتت وكال رتتتو

 كلوكا  تتتت قفموقتتتت يلموكاي تتتت رموكا,ركقتتتتتولقتتتت يلموكاي تتتت رموكرر يتتتتتوفتتتتتو تتتتلءوكايقلف تتتت لولكر ي تتتت 

ل تتتلركورنكاتتتتموكاا تتتتلفوكاتتتت يوفرتتتتفقول ل تتتللوكا ركاتتتتمولكراتتتتي, يمول ا  تتتت  روكا,ة فتتتتمول لقتتتتلو

وكا  رلوكا,ركقتولكاي رف, لوكا,رلفمو.و
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 المبحث االول

 مفهوم عقد الوكالة بالعمولة 

وعمو      وفتوك  ةموة فرم وي رفلو يي  يا واةي  روع ةفم ويا ل وفتوةلي   ول ا, لام وكالة ام يي ة وكى فم

والة ءو ي,  فموفتوكة رو مو يق مولا,  وكالة امو لروةلفروفتوكاا لدوفتوكارف موكاي  رفمو قرفدوكي   هُ

 مويي  وفتو اأاموك كوكالةفلوكروكمويقلرولا قلوكري  لوكار ف موق وقةلو موى كوكا لرولا,  وكالة اموف ق

ول ا, لامو وكالة ام وكا  يليتوا,   وكا   ل  و ا وف ي تور ر ولإ   ولعة و لء ول ا ُا وفي, ق  ل ا, لام

ي,رف  وكلروهو  وكلركنو  وييا ولاو مو   ق و  فنمولك فركوف سوكالف موي فنوع  وكالة امول ا, لاموعمو

ونفرى و موكا, ل .و

 المطلب االول 

 تعريف عقد الوكالة بالعمولة 

وق يليف وارا سوكا لةلو.وكالة امول ا, لاموع  وفي,  ول  ي  هوكالةفلولأموف ريول ا اوي رف كو      

وكاي,رفلوكموكالةفلووفريلقول,  فموكرللوىلوع  وكالة امول ا, لاموكا يوفي وكلرك اولفمو للك  و موى ك

لفموكالةفلولكاافرورفووف ل وكرللول ا, لول ا وي ااوارا سووكالةفلولكر فلوكا  يتوىلوكا,  وكا يوفلر 

و.(1)لةةاولروفت روففاوكا وى كوكر فر

ول ا او وف ل  وكم ول ا, لام وكالةفل ول ل لُا وفةين  وع   ول ا, لام وكالة ام وع   وي,رفل وفي  وك ر لل  قة 

و.(2)لي رلوق يليتوارا سوكا لةلو   للوك ر

و) وكا   م وعرفي   و)1لق  وكا  رم وق يليف كو1( وي رف ك ول ا ا وف ري ولأم وكالةفل ول  ي  ه وفي,   وع   ول ي   )

وكاينك  لوكا   وكا  اووكا يو وفتويي ف  و لةةا وي  ه ونفروكياوروفةلمول ر لو   ي  ارا سوكا لةله

وكري  دوكا  مو ولفا  وى ك ول ا, لام وكالة ام وكا  يلموكموف يرقوعةسو ا وفتوع   ولاةموك  ن و ,ا ي, ق 

 .(و3)لكرقي  م

 

و

                                                           

 .و226هو و2015هو كروكااي لريوهولا ك وهوو1 .ول ا و ر  و  ا وهوكا  يلموكاي  ريوهوق (1)
 .329هو 2007هو كروكاي تموكا,رلفموهوكا  ىرموهو5 .وا فموكا فةللتوهوكالافقوفتو رحوق يلموكاي  رموكا  ريوهوق (2)
 78ه 1974اةقل عموهولا ك وهوههو كروكاررفمو1 .وق اسورامو لا وهو ل  ئوكا  يلموكاي  ريوهوق (3)
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 المطلب الثاني 

 خصائص عقد الوكالة بالعمولة 

ل, وكمولفي وي,رفلوع  وكالة امول ا, لاموفتوكا قةسوكرللورل و مولف مو   ق وع  وكالة امو      

ول ا, لامول ا وفف  وفةت:و

في, ق و  وكاافرول ا او يي فنوكالة امول ا, لاموة  وي ل ول  ف مو لىرفموىتوكموكالةفلول ا, لامو-1

وكا   توفيي رلوكافاوك  روكا,  ولفير لوكراينك  لوكاي  قموعياو

وكي  وفركع وفف  وكرعيل روكا   تو  ة  وفتو ا وكالة اموكا,  فمول مو  وو-2 ي فنوكالة امول ا, لامو  يف 

كالةفلوكموفي توكالة اموف ي توكا,  ول للوكا لةلوكلوكالةفلوكلوكار روعةفاولإف ااوهولف لنواة لةلوكلو

ل ر ياوكا ي ر موهولاةياوفةين ولي,لففوكاقرلوكر روعموكا رروكا يوار مو مو ركءوكري  ءوفتولقلو

و.(و1) ي اسوكلوي,لفروع رو  للل

  يت(وو839ع  ور  قتو:وا وفايةن وق يلي وكاي  ريولكا  يتو ة و ,في واةلة اموع ل  كولكموكا   مو)و-3

 ر مواةي رلوفتورة وكالة اموكاا ل مو   وف,يتوكياوفة توري,   وكالة اموة  ع موع  موي,يلروكر  نموكا

  ر وي فتوكرك يتوكا لةلولكالةفلوهول  ويركهولكق وع ةف و مو رلرموةي لموكالة امولي  ف   و موة يسو

و  ووكا, لوكي  وفر  وكا وة رموكاي رف لوكا  يليفموكايتوفي لروقف  وكالةفلول  وكلوكلرك 

  وكاافروهولق وروير  ويي قحوكر وى هوكاي رف لوكا لةلوففا, وكا وكا للول مو  لوى كوكاي رلوو     

  ر وعمور ل ولة اموكالةفلو   وفةردوكي رهول أل فرو لموكر فلو   وفةردولاولكاافروكلةغوكا رسووهو

  مو قة موكلو  ف مو ,ة موعة و رقولة ا وفأموكاةي لمولافةمو قف مواير ف  وك كوة يلوكالة اموع  موكلو 

كا و    موكا  ل وهوة  وروف ةمور  فمور لدوكاافروع لموعة ور لدوقرفتوكا, قموكروك وة يلوك للو

وفتو ولاةيا و ةةف  وع  ك ولة يا وففل ل وكا,   وكر ل لوفت ويي  حولافةم ولل  ك ول اةي لم و  ليم كار لدولر ل ى 

وكاةي  واأل ل لوكايةن ي  و رلركلوق يليفمولع ةفموفف ر ول ا ور ف موكر روع  ور  قتوهول   لموكر كم

عة وكا  ع موكا,  موكا   مولررفموكر ل لوفتوكا لك وكاي  رفمولف ع وى كوكا للو  ولر وفتوكا   موكا   امو

وكاي  رفموكموف   و ا  يلموكالة ءولكالاق ءوكاي  رففموكايتويةن وةلو موفرنسوفتوي, قتو  يموكالة ام

ولروف ةمو  وك يلفم ولةام وة يلو ر  م وك  ولكيمويةلمو ير رم وكر ةفم وكال ف م وكل وكالة ام وعموع   لرم

وو.كراي   مورورة  وى هوكا   موكروك وة يلو  ليمول اةي لم

                                                           

و277هو و2006هو ي لركلوكارةتوكار لقفموهوو1 .و  ق  وة  لوقاوهوكايترفموكا,  مواة  يلموكاي  ريوكالرريوهق (1)
 و278هو
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كياوع  وي  ريوف,يلروع  وكالة امول ا, لاموي  رف كول ايالمواةلةفلو كق  كو ي وة موى كوكا, لوق وي وفتوو-4

وار  موو6رللو) .كق رو   وكالة ام ولكلرك  وة موي  ركك واة لةلوك ك ول ايالم ول ايل,فم ولفةلموي  رف ك ي  رم(

وكا   مو وك وة مو  يف كول ايالمواة لةلوهو موي رفموك ريويايةن   موو805ي  رياوهولفةلموكا, لو  يةق ك

وكموي  وكالة امول ,   لوي  رفموري ويةلموكالة امو وكرر يته ي  رفموكيوفةلموكا, لوق يلموكاي  رم

كا   ل وكلرك وكا,  و  وكاافرول أياوي  رف كولي رروكا  رموكرلا و مو كلوكا   موكمويةلموكالة اموي  رفمو

و و   م وليؤة  وي ي ول ,   لوي  رفم وكريللوعة وو82عي    ولكم وكاي  رفم وكالة ام ول لا   و ا  ي  رم

ي  رموو80 و رف وهولي رروكا  رموكا  يفمو موكا   مويلةفلو قةدوروي فنوكرع  لوكاافروي  رفموكرولي

ل  ل وكالة اموكاي  رفموللل اوك  وفا  وى كوكا,  ولة امول ا, لامولكالةفلول ا, لاموي  رو  رسو

  رللوي  ريولةفلوالفللوي  رفمو ي,  مولااو ة يسولىفقمول اي   فمولك كرمو لف, لوع  مولىلول ا و

وكالة  وكاا ل وفت ول ا ف  ول يافياو ةن  ولع ره وكا ا وايا فل وقةل ك وف    ولرفو وكاي  رففم ولكالاق ء ء

لكالاق ءوعة و  لولعيلكياوكاي  ريولكيو ,ةل  لوفقةل  وكا ا لولي فروىي وكا وكموا لوكالة ءو

ووو(1)(أو موق يلموكالة ءوو17 و)كا رة مويتركواارفي  و ةسو مكرولق روف لنكرق لوعةفا كاا لوكاي  ري

 المطلب الثالث 

 تميز عقد الوكالة عن غيره من العقود

وكاا لو      و مونفر وف ,ةا وكر ريو    وكاي  رسو  ول,فوكا, ل  وة فر وع   ول ا, لام وكالة ام ف,يلروع  

و.ي فنهوعموى هوكا, ل ولفتوى هوكا,  اموييي للو

وكاي فنولفموع  وكالة امول ا, لامولكالة اموكا  يفمو:

و وكالة ام و: وفةلموكلر ولكايت وكا لةل وارا س وكا   ولاةم ول ا ا وكالةفل وفف   وفي, ق  وكايت وىت ل ا, لام

وكمو وفي  لوفتوعي رفموكلا    وكالة اموعمونفرى  ولل اي اتوفأمو ,ف روكاي فنولفموى ك وي  رف ك  ل لع  

و.(و2)في, ق وكالةفلول ا اوكا   وهول  يف   وكموفةلمو ل لع  وي  رف 

و.والعمل الوكالة بالعمولة وعقد

ول, لو   يو        وكا ف   ول ا ف  ولي رلوق يليتولافسو  ر  وكالة امول ا, لاموكموكالةفلوفةين  في فنوع  

لا,لوى هوكا  موىتوكايتوي فنوع  وكالة امول  موع  مو)ع  فموكلول ا, لام(وعمونفرى و موكا, ل وة,  و

فلول ا ف  ولي رلوق يليتوف لنوكايلةفلوفتوة فموكا, لوف توع  وكالة امول ا, لامولى كوكا يوفةين وففاوكالة
                                                           

هو ؤااموكالركدواةي رولكايلنف وهوع  موهوو1 . ر  ورافموكا  عفلوهوكا  يلموكاي  ريوكرع  لوكاي  رفموكاي  روهوق (1)
 340هوو339هوو338هو 339هوو338هو2003

هو كروكا فارمواةي رولكايلنف ولكاقل عموهوع  موهوو1 .ول ا ور  وكاقركليمولك رلموهو ل  ئوكا  يلموكاي  ريوهوق (2)
 278هوو277هو و2010
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كيلكلوكا, ل وة ا ركءولكالف ولكارىمولكرف  رولكاخوهوة  وف لنوكايلةفلوفتوكرع  لوكا  يليفموكا ي ر مو  لو

ع ل وكر يركقوا  ةرموكاافروك  وفتوع  وكا, لوكا يوفةين ول  ي  هوكر وقرففاولأموفؤ يوع  كو   ف كوكلو

واقرف وكلو ىيف ك وكا,  ل وفأم وفي    ه وك ر و   لل وفت وك ركفا وكل وك كريا ويرل ويأ فيا وك ي ء ولفةلم وكر ر م

كا اي   وف ل ول, لو   يويرلوك ركلورسوكا, لوليل ف  ياو كق  كوف توع قموي ل ول يلللوهولل  ي  رو

 موع ةفمولف للوفأموكالةفلول ا, لامو أياو أموكالةفلوكاي  ريولةفلو اي لوفي ي ولررفمو قة موفتو لك 

و.(و1)ة  ع موع  مولة رلوك ريو مونفرهوراسو  وفركهوفتو  ارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 و335هوو334 .وا فموكا فةللتوهو   روا لدوهو  (1)
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 المبحث الثاني

 العالقات القانونية الناشئة عن الوكالة بالعمولة

ف, تتت وكا لةتتتلوكاتتت وكالةفتتتلول ا, لاتتتموكا فتتت  ول, تتتلو ,تتتفموفي  تتتلوفتتتتوكلتتترك وع تتت و تتتموكا, تتتل ولفتتتتو      

ل ا, لاتتمون التت كوك تت وكا تتركءول تت ق وولك تت ولف, تت ولك تت وي ة تت ولقتت ورأفيتت و تتموقلتتلوكا, تتلوفيتت  لوكالةفتتلو

كموقلكقتتتلوكالاتتتق ءوف,تتت لمولةتتت ءول ا, لاتتتمولف ي تتتتوكي تتت نوكالةفتتتلول ا, لاتتتموا   تتتاويتتت  لو   تتتمو

قلكقتتتلو:ووكا لةتتتلولكالةفتتتلولكاافتتتروكاتتت يوفي, قتتت و ,تتتاوكالةفتتتلواتتت ا واتتتييي للوكا, قتتت لوكا  يليفتتتموفتتتتو

هوكا قةتتتتسوكرللوع قتتتتموكالةفتتتتلول ا لةتتتتلولكا قةتتتتسوكا تتتت يتوع قتتتتموكالةفتتتتلولتتتت اافروو تتتت وو ق اتتتتس

ولكا قةسوكا  اووع قموكا لةلول اافرو.

 المطلب االول

 عالقة الوكيل بالعمولة بالموكل

يي تتتأوىتتت هوكا, قتتتموعتتتموع تتت وكالة اتتتمول ا, لاتتتمو كيتتتاهو لىرىتتت ويةةفتتتلوكالةفتتتلولتتتألرك وليي فتتت و

ع تتت وكالة اتتتمول ا, لاتتتموع تتت و ةن تتت كوا تتت يلفموف تتتلوفيريتتتسوكاينك تتت لوعةتتت ووع تتت واراتتت سوكا لةتتتلولف,يلتتتر

عتتت يدوةتتتتلو تتتتموكالةفتتتتلول ا, لاتتتتمولكا لةتتتتلهولىتتتلول تتتت كوكال تتتتلوف  تتتت وا رةتتتت  وكا,  تتتتموكا ي,ة تتتتمو

لتتتت ا, ل وكا يةن تتتتمواة تتتت يلفمهولفتتتتتو  تتتت  ي  وكرةتتتت  وكاتتتت ف ول,تتتت  وكايي فتتتت ولكرةتتتت  وكرااتتتت ءوكلوكا اتتتتخو

ل اياتتتتلموكاتتتت وكاقتتتترففمولكى  تتتت و قتتتتروكرفتتتت سوكالةفتتتتلول ا, لاتتتتمولىتتتتلولاةلة اتتتتمول ا, لاتتتتمو  تتتت قرو

رتتت قنواةل تتت ق وكا  لةتتتلوهول قتتتروعتتت  و  تتتللوكالةفتتتلول ا, لاتتتموعةتتت وكار تتتلدوكا  افتتتموكا  تتتررمواتتتاوهو

و.ووو(1)ا ا وفلفروكا  يلمول,فوكا   ي لوفي ي ول  وكاقرف م

 المطلب الثاني

 عالقة الوكيل بالعمولة بالغير

(و تتتموكا تتت يلموكا تتت يتوكرر يتتتتوفي  تتتلول تتتأموع قتتتموكالةفتتتلولتتت اافرو861ل تتت ي وكموكا تتت  مو)

(و تتت يتوكر يتتتتوكايتتتتو تتت ءوفف تتت هوك كويتتت وكا, تتت ولقتتتردوكايف لتتتمو111ل تتت مو تتت ويرفتتتلوكافتتتاوىتتتتوكا تتت  مو)

ة ةتت مو تت  وكاي قتتسور تت  وكر تتفلوىتتلو رتتلوكرعيلتت روعيتت وكايتتتروفتتتوعفتتلسوكررك موهوكلوفتتتو

ل,فوكاتتتترللوكا   تتموكلول تتتلسوكا,ةتتت ول تتت ول تتت و اتت وك كوةتتت موكاي قتتتسولةتتتف كوفي تتترلوك تتروكا,ةتتت ولتتت

                                                           

كا ؤااتتتتتموكا   ,فتتتتتمواة ركاتتتتت لولكاي تتتتترولكايلنفتتتتت هوهو1 .وىتتتتت يتو ر تتتتت و لفتتتتت كرهوكايتتتتتت  وكا تتتتت يليتواةي تتتتت رمهوقو((1

 .41هو 1997لفرللهو
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لف تتت كواي,ةف تتت لو ,فيتتتمورتتت  لواتتتاو تتتمو لةةتتتاوفةتتتفسواة لةتتتلوكموفي اتتت ول  تتتلوكاي قتتتسواتتتترللوةتتت مو

وف,ة   وىلوكلوة موكا  رلفوكموف,ة   و.و

 تتت ول,ل ريتتتاوفي تتت و تتتموىتتت هووكا تتت  موكموكاي تتترلوكاتتت يوف, تتت هوكالةفتتتلو تتت وكاافتتتروكي تتت وفي,

لكرك يتتتتاوىتتتتلهورول,لتتتت رموكلوكرك موكا لةتتتتلوهفتتتتأرك موكالةفتتتتلوىتتتتتوكا,ي تتتتروكاتتتت ك لوفتتتتتويةتتتتلفموكا, تتتت و

لي فف تتت و تتت وكرك مو تتتموي, قتتت و ,تتتا.ولعةتتت و اتتت وفتتتأمو تتت وعاتتت هوفةتتتلموعفلتتت كوفتتتتوكار تتت وكي تتت وفي,ةتتتدو

اافتتترهوكي تتت ول الةفتتتلولكرك يتتتاورولتتتأرك موكا لةتتتلوهوفأةركىتتتاوكلونةقتتتموكلو تتت وف تتت وعةفتتتاو تتتمويتتت افسوك

ف  تتتلوكا, تتت وكاتتت يوفلر تتتاو لقلفتتت ُوكلونفتتترورن ولراتتتسوكررتتتلكلهوريتتت واتتتلواتتت وف لتتتلوكرك موكا لةتتتلو

عفتتسو تتموىتت هوكا,فتتلسهوة تت وفيريتتسوعةتت و اتت وهوة تت واتتلدوكمورأفيتت هو تترلرموكموفةتتلموكالةفتتلوكىتت كو

كالةفتتتلوورموي تتت رو يتتتاوكرك موفف تتتسوكموفةتتتلمو  فتتتنككهوة تتت وفيتتتف وعتتتموكا لتتت أو كيتتتاو تتتلكنوكموف تتتيرق

كا فتتت رواي اتتتاولاتتتاوكاتتتر ول فتتت روكا,فتتتسوك وكي تتت وكمو تتت وك تتتيركهوففتتتاوعفتتتسوكار تتتتوهوك وك كوةتتت موكالةفتتتلو

ع ا تت كول ا,فتتسوكا لفتت وا تت و تت نواتتاوكار تتللول تت  موكا,فتتسوكار تتتوعةتت وكالتت ق وريتت واتتلوةتت موكا لةتتلورو

ك تتتروكا,ةتتت ووف,ةتتت ول ا,فتتتسوهورمو تتت  وكالةفتتتلور تتت  وكا لةتتتلوىتتتلو رتتتلوكرعيلتتت روعيتتت وكايتتتتروفتتتت

لتتتل,فوكاتتتترللوكا   تتتموكلول تتتلسوكا,ةتتت ول تتت وهوة تتت ويتتتي وكا تتت  موعةتتت و اتتت وكا  تتترموكرلاتتت و تتتمو

(و تتت يتوكر يتتتتوكا  تتت روكافتتتاوكعتتت هوك تتت وك كوةتتت موكا لةتتتلوع ا تتت كول ا,فتتتسوكاتتت يوريتتت وعةتتت و111كا تتت  مو)

في اتتت وكالةفتتتلوفتتت وف تتتلنوعي قتتت وكار تتتللول تتت  موكا,فتتتسوعةتتت وكالتتت ق وهورموكا لةتتتلوروفاتتتيقف وكمو

ل  تتلوكاي قتتتسواتتتترللوةتت موف,ة  تتت وىتتتلوكلوةتت مو تتتموكا  تتترلفوكموف,ة  تت و.وكروكموك يتتت ك وكا,فتتتسوىيتتت و

روف,يتتتوكرعيتت كءولتت رك موكا لةتتلوهولتتلوىتتلو يتت واةي,اتتلهوفتت موكا لةتتلولقتت وعتتفموكا يتتنلوكاتت يوفرفتت و

و.و(1) ركقاولل,ة وكا,فسوكا يوففاوفةلمو ي,ا  وك كوىلوأرك وكار للول   موكا,فسوكار ت

ك تتت وك كوكلتتتر وكالةفتتتلو تتت وكاافتتترو تتت ولةتتتلولتتتاوف يتتتاوي تتتأوفف تتت ولتتتفموىتتت كوكالةفتتتلولكاافتتتروع قتتتمو

ي, ق فتتتتمو ل  تتتترموك كوكموكالةفتتتتلوفي, قتتتت ول اتتتت اوكا تتتت  ولرفتتتتووفت تتتتروفتتتتتو لك  تتتتموكاافتتتترور  تتتتلو

ةلةفتتتلولكموكالةفتتتلول ا, لاتتتموفتتتتوع قيتتتاولتتت اافروفةياتتتسوكار تتتلدوكاي ي تتتموعتتتموكا, تتت ولفةتتتلمو ة  تتت و

افتترو ل  تترموة تت واتتلوةتت موكا, تت وكا لتتر ولفي  تت و تت  ولتتاولف تتلنواةافتتروكرري تت  وفتتتو لك  تتموك تت  وكا

كالةفتتتلول ا, لاتتتمولةتتتلوكاتتت فللوكايتتتتويي تتتأوعةتتت وع قتتتي  وكا   تتتفمولتتتاهوف تتت  وف تتتلنواةافتتتروكاتتت ف وفتتتتو

 لك  تتتتموكالةفتتتتلوك كوةتتتت موكالةفتتتتلول ا, لاتتتتمولروفل تتتت و  ل تتتتاوكاتتتت وكا لةتتتتلولفتتتتريوكاتتتتل,فوكمو

لإ وةتتت مو ةة تتت ولتتت الف وو(2) لاتتتموك كوةتتت مو ةة تتت ول ايتتت كءوفأيتتتاوفةيتتتن ولةتتتلوكاينك تتت لوكا  تتتيريهكالةفتتتلول ا,

فأيتتتاوفةيتتتن ول اينك تتت لوكالتتت ق و  تتتلوكراينك تتت لول تتت  موكا,فتتتلسوكا  فتتتمولكا ق التتتمولتتت ا  مولنفتتترو اتتت و

                                                           

هو كروكا   فتتتمواةي تتترولكايلنفتتت هوع تتت مهو1 .وعتتت ي موكلتتتركىف وكااتتترر مهو تتترحوكا تتت يلموكا تتت يتوكا, تتتل وكا اتتت  مهوقو((1

 .158-157هو 2001

 .81لا  ور  وكاقركليمهو   روا لدهو و((2
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لاتتلوولروفةتتلمواتتاوقتت روكالة اتتموكا لتتر ولتتفموكالةفتتلو لةةتتموأيوك تتروعةتت وع قتت لوكالةفتتلولتت اافروريتت 

عتتتترلوكاافتتتتروكموكا تتتت  وكاتتتت يوفي,  تتتتلو ,تتتتاوكي تتتت وىتتتتلولةفتتتتلوهولتتتتلولاتتتتلوعتتتترلوكاافتتتترو   تتتتفمو

وكا لةل.

لف,يلتتتروأف تتت وكالةفتتتلوك يلفتتت وعتتتموكاي تتترلو رتتتلوكالة اتتتمولتتت ارن و تتتموكموىتتت كوكاي تتترلوقتتت و

يتتت ول رك يتتتاوهورمو تتت وفريلتتتاوىتتت كوكاي تتترلو تتتموك تتت روف تتت لو ل  تتترموكاتتت و تتت  وكا لةتتتلوهولعةتتت و

فتتتلول ي, تتت  وكاي تتترلوهوكموفر تتت وعةتتت وكا ي, قتتت و ,تتتاو ق التتت وإفتتت هوليي فتتت وكا, تتت وكرو اتتت وروف تتتلنواةلة

ك كوة يتتلولة ايتتاو تت  ةموأف تت واةيي فتت و.وييي تتتو اتتؤلافموكالةفتتلوقلتتلوكاافتترو يتت وكيي تت وعيتتاوكا قتتأوة تت و

ك كوع تتتتلو ي تتتت لركورتتتت ل ولة ايتتتتاولاةيتتتتاوأرتتتت قوكاافتتتترول تتتت كوكاي تتتت لنوكلوةتتتت موكاافتتتتروف,ةتتتت وكلوفتتتتتو

كموف,ةتتت ولتت ا وك كو تتت وكقةتت وعةتتت واتتي وكالة اتتتموهوك تت وك كوك لتتتلوكا قتتأوفتتتتورتتدوكالةفتتتلوةتتت مووكاتتيق عيا

 اتتتؤلروهوة تتت وك كوي, قتتت و تتت وكاافتتترول,تتت وكيي تتت ءوكالة اتتتموكلوي,تتت يوكف تتت  وكاافتتترول يتتتاوف, تتتلوفتتتتورتتت ل و

كالة اتتتمونفتتترو ي تتت لنكوا تتت وكلوكمولة ايتتتاواتتت ويييتتتاورنتتت وكيي  ق تتت وهوة تتت وفةتتتلمو اتتتؤلروعتتتمو تتترمو

 يتتت لوكايتتتتوف تتت    واةافتتترو يتتت ويتتت وكاي, قتتت وعةتتت وأا اتتت  وهولف تتتلنواةلةفتتتلوكموف تتت مواةافتتترويي فتتت وكالف

و.وو(1)كاي رلوففةلمول   لموة فلولف  وعة وكالةفلوعسءوكر ل لوفتوةلو ا 

 المطلب الثالث

 عالقة الموكل بالغير

فتتروكا ي, قتت وكأل تتلوة تت ورأفيتت هوكموكالةفتتلول ا, لاتتموىتتلوكاقتترلوكأل تتفلوفتتتوكاي, قتت و تت وكاا

 ,تتاولل ايتت اتوفتتت وفل تت وع قتتتموق يليفتتمولتتتفموكاافتتروكا ي, قتتت و تت وكالةفتتتلول ا, لاتتمولكا لةتتتل.ولىتت كو تتت و

ي تتت ريوكاتتت يوفتتتي وعةتتت وكيتتتاواتتتفسواةافتتتروكاتتت يوي, قتتت و تتت وكالةفتتتلوو174/2فت تتترو تتتمويتتت وكا تتت  مو

ا تتت يلمول ا, لاتتتموكار تتتللوعةتتت وكا لةتتتلولاة لةتتتلوكار تتتللوعةتتت وكاافتتترولتتت عليو ل  تتترمو تتت ا وفتتتي وك

عةتتت ونفتتترو اتتت هوف ا لةتتتلوف  تتت وكروفت تتتروفتتتتوكاي,  تتتلو تتت وكاافتتترولكاافتتتروف  تتت وكموفي,  تتتلو تتت و

كالةفتتتتلول ا, لاتتتتمول تتتت,ياوكاقتتتترلوكأل تتتتفلوفتتتتتوكاي, قتتتت و ,تتتتا.وفلتتتت كوكموكا  تتتترلو تتتتر وعةتتتت وىتتتت كو

ي تتتت ريوإف تتتت  وع قتتتتمو ل  تتتترمولتتتتفموكا لةتتتتلولكاافتتتتروعيتتتت وكفتتتت سوو172كأل تتتتلهوك كوي تتتترروكا تتتت  مو

 لاتتتموريتتت وة تتت وكموكالةفتتتلول ا, لاتتتمو ةة تتت ولتتت الف ولكفةتتتسوقلتتتلوقتتتلفوكاتتت  موي   فتتت واتتت  للوكالةفتتتلول ا,

كاتتت  موفتتتتوي ةفاتتتياولل ايتتت اتوك تتتقركروكا لةتتتلوكاتتت وكاتتت  للوفتتتتوي ةفاتتتياولكا  تتتللوا اتتت موكاار تتت ءهو

 ك وف لنواة لةلوكا وعي ق وكموفقةسو موكا  يريوأ كءوكا  موااو ل  رمول ا ول عليو ل  رمو.و

                                                           

هوكا رةتتتتنوكا تتتتل تواةلرتتتتلوولكا ركاتتتت لوكا,ة فتتتتمهو2كا, تتتتل وكا اتتتت  مهوق .ركقفتتتتموعلتتتت كا ل روعةتتتتتهوكاتتتتل فنوفتتتتتوو((1

 .374هو 2015قركلةسهو



10 
 

لل ا  تتتتلوهوك كوةتتتت موكالةفتتتتلول ا, لاتتتتمو ةة تتتت ول ا تتتتركءولكفةتتتتسول,تتتت ورفتتتت وكاتتتت  مولقلتتتتلوياتتتتةف و

كا لفتتت وفةتتتلمواة لةتتتلو ق التتتموكالتتت ق ولياتتتةف وكا لفتتت واتتتاو   تتتف وللتتت عليو ل  تتترمواتتتي سوكااتتتلسو.و

وى هوكا, قموكا ل  رموى ه.وكا  الف,ةلو

لتتتتموكا   تتتترمو)كايف لتتتتموكا لةتتتتلولكاافتتتترولتتتتأموكالة اتتتتمول ا, لاتتتتموي تتتتل وعةتتتت ويتتتتللو تتتتموكري 

كاي ق تتم(وف الةفتتلول ا, لاتتمولىتتلوفي, قتت و تت وكاافتتروف يتتاوف  تتلو ررةتتمهولفتتتوي تتسوكالقتتلوف,يلتتروقرفتت و

ك تتتةف ول تتتمو تتت وفتتت موىتتت كوكايف لتتتموكاي ق تتتمويي تتتيوع قتتت لوق يليفتتتمو ل  تتترمولتتتفموةتتتلو تتتموكا لةتتتلو

ل  تترموي تت هوكاافتتروة تت ولكالةفتتلولكاافتترهولل ايتت اتوفةتتلمواةتتلو تتموكا لةتتلولكالةفتتلول ا, لاتتمو عتتليو 

فةتتلموا تت كوكاافتترو عتتليو ل  تترموي تت هوةتتلو تتموكا لةتتلولكالةفتتلول ا, لاتتم.وفلتت كوكموكايترفتتمويي,تت رفو

ي تتت ريوكايتتتتويتتت ةرول تتتل وع قتتتمو ل  تتترمولتتتفموكا لةتتتلولكاافتتتروو2/و172 تتتركرمو تتت ويتتت وكا تتت  مو

و–مولتتتفموكالةفتتتلولكاافتتترواتتت ا وف يتتتاوفتتتتونفتتتروكار اتتتموكراتتتي ي قفموكايتتتتوكقتتت  وفف تتت وكا تتت يلموع قتتتمو ل  تتتر

فتتتت موكأل تتتتلوكا,تتتت  وكموكا لةتتتتلولكاافتتتترورويرلق  تتتت وع قتتتتموو–لىتتتتتور اتتتتموكفتتتت سوكالةفتتتتلول ا, لاتتتتمو

ق يليفتتتتمو ل  تتتترمولروفةتتتتلموأليو ي  تتتت وكار تتتتللوعةتتتت وكر تتتتروكروقل تتتت واة لكعتتتت وكا,  تتتتمول  ي تتتت و

وو(1)كا عليونفروكا ل  رموو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

-125هو 2017هو كروكا ةتتتتترولكا تتتتت يلمواةي تتتتترولكايلنفتتتتت هو1 .عل كا  تتتتتفلو ر تتتتت وكر تتتتت هوكا, تتتتتل وكاي  رفتتتتتمهوقو((1

126. 
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 المبحث الثالث

 عقد الوكالة بالعمولةاالثار القانونية على 

 تتتتتتت و ك تتتتتتتلوكالة اتتتتتتتمول ا, لاتتتتتتتمو تتتتتتتموكا, تتتتتتتل وكا ةن تتتتتتتمواة تتتتتتت يلفموك كوفيريتتتتتتتسوكاينك تتتتتتت لو        

لر تتتتتلدو يل  اتتتتتموفتتتتتتو  تتتتتموكا لةتتتتتلولكالةفتتتتتلولكموىتتتتت هوكراينك تتتتت لوكايتتتتتتوفريل تتتتت وع تتتتت وكالة اتتتتتمو

  تتتتتمولفي,تتتتتفموك كؤىتتتتت واة لةتتتتتلولل تتتتت كواتتتتتفسوكا   تتتتتل ول تتتتت ويةتتتتت وكراينك تتتتت لوكايتتتتتتوفريل تتتتت وكا, تتتتت و

اتتتتت وكموكالةفتتتتتلوفي, قتتتتت و تتتتت وكاافتتتتترول عيلتتتتت رهوك تتتتتف وريتتتتتاوفي, قتتتتت وكا لتتتتتر ولتتتتتفموكالةفتتتتتلولكاافتتتتترو 

 تتتت وي اتتتتاو تتتت وكيتتتتاوكر فتتتترواتتتتفسوع تتتت ولة اتتتتمولكي تتتت وىتتتتلوع تتتت وك تتتتروقتتتت وفةتتتتلمولف,تتتت وكلوقر تتتت وكلو

وي  وكلونفرو ا و موع ل وكراينك  لوكالةفلوفتو لك او لةةا.

 لاتتتتتمول اتتتتت وفتتتتتتولاتتتتتييي للوفتتتتتتوىتتتتت كوكا لرتتتتتووكر تتتتت روكا يريلتتتتتموعةتتتتت وع تتتتت وكالة اتتتتتمول ا,     و

 قةلتتتتتتتفموكا قةتتتتتتتسوكرللوك تتتتتتت روكالة اتتتتتتتمول اياتتتتتتتلمواةلةفتتتتتتتلولكا لةتتتتتتتلولفتتتتتتتتوكا قةتتتتتتتسوكا تتتتتتت يتو

وكي   ءوع  وكالة امول ا, لامو.

 المطلب االول

 الفرع االول

 اثار الوكالة بالنسبة للوكيل

كرايتتتتتتنك وليي فتتتتتت وكرع تتتتتت لوكا ةةتتتتتتلول تتتتتت ولفتتتتتتدوي,ةف تتتتتت لوكا لةتتتتتتلوفةيتتتتتتن وكالةفتتتتتتلول ا, لاتتتتتتموو-أ

كا, تتتتتلوكلوكرع تتتتت لووكايتتتتتتتويتتتتت وكري تتتتت دوعةتتتتتت وقف  تتتتتاول تتتتت و تتتتتت وكا لةتتتتتلول ل تتتتتسوع تتتتتت وليي فتتتتت و

كالة اتتتتتتموكا لتتتتتتر ولفي  تتتتتت ولكا  تتتتتترلفوكموف تتتتتت رسوكالةفتتتتتتلول ا, لاتتتتتتمو  ييتتتتتتاول تتتتتتةلوفقتتتتتت لدو تتتتتت و

 تتتتت ءوفتتتتتتوكا, تتتتت ول اياتتتتتلموايتتتتتللوكاي تتتتترف لولكال تتتتت ق وكايتتتتتتوفي,  تتتتتلول تتتتت واراتتتتت سوكا لةتتتتتلوة تتتتت و

كايتتتتتتوف, تتتتتلوفف تتتتت وكالةفتتتتتلول ا, لاتتتتتمواراتتتتت سوكا لةتتتتتلوفي تتتتت موكا, تتتتت ووعتتتتت  موكارق,تتتتتموكا اركففتتتتتمو

لكا, تتتتتتتلوكاتتتتتتت يوفي تتتتتتت هوكالةفتتتتتتتلوف تتتتتتتسوكموفتتتتتتتي وفتتتتتتتتورتتتتتتت ل وكالة اتتتتتتتمولل ل تتتتتتتسو تتتتتتترلق  و

 .(1)لكاي,ةف  لوكايتوير هو موكا لةلو

 

 

                                                           

 .283هو ووو2004 وهوع  موهوهو كروكا   فمواةي رولكايلنفو1 و.وفلنيو ر  وا  توهو رحوكا  يلموكاي  ريوهوق ((1
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ولى هوكاي,ةف  لوف ةموكموي ا وكا و   موكيلكل:

 تعليمات آمرة الزامية  -1

روفيتتتتتتتر واةلةفتتتتتتتلوفف تتتتتتت وررفتتتتتتتموكاي تتتتتتترلولعةفتتتتتتتاوكموفأ تتتتتتت ول تتتتتتت وررففتتتتتتت كولعةتتتتتتت ول تتتتتتتاو     

كا  تتتتتتتل وك كوي,ة تتتتتتتلوىتتتتتتت هوكاي,ةف تتتتتتت لولقلف,تتتتتتتموكاي تتتتتتترلوكا لةتتتتتتتلولإ ركقتتتتتتتاوفةتتتتتتتلوةةتتتتتتتلو

كالةفتتتتتلول ا تتتتتركءوفتتتتت وف تتتتتلنواتتتتتاوكا فتتتتت  ول ا   ف تتتتتموكلوكالفتتتتت ولفتتتتت وكموىتتتتت كوروف,يتتتتتتوعتتتتت  وك يتتتتت حو

 فةفتتتتتتتتموكا ي,ة تتتتتتتتمول ا, تتتتتتتتلولكايتتتتتتتتتوياتتتتتتتتيةن   وكا  تتتتتتتت لوك تتتتتتتت  وكالةفتتتتتتتتلول ا فتتتتتتتت  ول ألع تتتتتتتت لوكاية

و.(1)  ي ف لوكالكق وكا, ةتوكا ي, رلوعةفاو

وتعليمات توجيهية : -2

لىتتتتت هوكاي,ةف تتتتت لويي تتتتت و تتتتتفاموكرر تتتتت  ولفلتتتتتف وكا  تتتتتاوع ل تتتتت كواةلةفتتتتتلو   لني تتتتت وفف تتتتت وك كو    

يتتتتت وع تتتتت وكا تتتتت  مول تتتتترلقوكف تتتتتلو تتتتتمويةتتتتت وكايتتتتتتورتتتتت  ى وكر تتتتتلوعةتتتتت وكموي,تتتتتل وكا ي ,تتتتتمو

و.(2)ـمو ـمو ركءو ا واة لةلوكا يريل

ك تتتتت وك كوكلتتتتتر وكالةفتتتتتلوكا تتتتت  مول تتتتترلقونفتتتتترو  ق تتتتتمواة لةتتتتتلوةتتتتت موف تتتتتيريولتتتتت  موكعةتتتتت و تتتتتمو

كاتتتت  موكاتتتت يوعفيتتتتاواتتتتاوىتتتت كوكر فتتتتروكلوفلفتتتت ولتتتت  موكقتتتتلوهوةتتتت مواة لةتتتتلورفتتتتفوكا تتتت  مول تتتترقو

كايتتتتتتووكموفتتتتتي,ة وكالةفتتتتتلولرف تتتتتمولكروكعيلتتتتتروقتتتتت ل كواةتتتتت  مول اتتتتت وقل تتتتت كوررةتتتتت  وكا لكعتتتتت وكا,  تتتتتم

و.(3)ي  تول ياوكااةلموفتو ,رفوكار  موكا وكالف موف,يلروقللركو

 تعليمات مختلطة : -3

لي  تتتتتتت وىتتتتتتت هوكاي,ةف تتتتتتت لولتتتتتتتفموكاي,ةف تتتتتتت لوكرقتتتتتتت مولكاي,ةف تتتتتتت لووكايل ف فتتتتتتتمولفيقلتتتتتتتدوو

ل تتتتأي  و تتتت ويتتتت ولف يتتتتموكي تتتت كو.ولعةتتتت وكفتتتتمورتتتت لوفتتتت مواة لةتتتتلوة  عتتتت موع  تتتتموهورفتتتتفوكا تتتت  موفتتتتتو

 تتتتت الوفف تتتتت وكالةفتتتتتلوكاي,ةف تتتتت لولك كويريتتتتتسو تتتتتررو تتتتتموك تتتتتركءو اتتتتت و  فتتتتت وكررتتتتتلكلوكايتتتتتتوف

فةة لةتتتتتتلوك تتتتتت فمواتتتتتترففوكا تتتتتت  موقةتتتتتتسوكاي,تتتتتتلففوفتتتتتت  كوك تتتتتتيريوكالةفتتتتتتلول ا, لاتتتتتتمول تتتتتت عمو

   ا تتتتتمواةيتتتتتللوكلوكا تتتتتيلوكاتتتتت يورتتتتت  هوكا لةتتتتتلوكليتتتتت كءوفتتتتت وفةتتتتتن ول لتتتتتللوكا تتتتت  مو.ول تتتتت و اتتتتت و

فتتتتتفوكا تتتتت  مول  تتتتتلو اتتتتت وك كوفتتتتت مو   ا تتتتتموكالةفتتتتتلواةي,ةف تتتتت لوقتتتتت وروفتتتتتؤ يول ا تتتتترلرموكاتتتتت ور

ةتتتتت موي تتتتترلوكالةفتتتتتلورفي,تتتتت رفو تتتتت و  تتتتتةرموكرىفتتتتتلوكلوفةرتتتتتدولتتتتتاو تتتتتررو تتتتت وفةتتتتتلوك تتتتتيريو

ك تتتتتيريوكالةفتتتتتلوة فتتتتتموكةلتتتتترو تتتتتموة فتتتتتموكال تتتتت عموكايتتتتتتوقةل تتتتت وكا لةتتتتتلوفتتتتت موىتتتتت كوكر فتتتتترورو
                                                           

 233ه232 و.و  ا و  ا وهو   روا لدوهو و ((1

 .297هو وو1953هو كروكااي لريوهولا ك وهوو3  حوكا فموكاي ىتوهوكالافقوفتو رحوق يلموكاي  ريوهوق ((2

   يتو.و81كا   مو  ((3
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فةتتتتتن وكرولة فتتتتتموكايتتتتتتوقةل تتتتت ولك كولتتتتت لوكالةفتتتتتلوكا, تتتتتللوكا ةةتتتتتلولتتتتت الف ولتتتتت  مو ؤ تتتتتلولتتتتت  مو

ةتتتتتن ولتتتتتأ كءوكاتتتتت  موعيتتتتت وكر تتتتتلوكا  تتتتتررول  ي تتتتت وكاي,ةف تتتتت لولك كو تتتتتي وكالةفتتتتتلو , تتتتتلوف يتتتتتاوف

كا, تتتتتتللوكا ةةتتتتتتلولتتتتتتت الف وك تتتتتت واةلفتتتتتت ءولتتتتتتت ا  موكلوي اتتتتتتفقاولتتتتتت لموك موكا لةتتتتتتتلوةتتتتتت موا تتتتتتت كو

كر فتتتتترو ق التتتتتموكالةفتتتتتلولتتتتتأ كءوكاتتتتت  مولأ  ,تتتتتاوفتتتتتلرككول  تتتتتفموكموف تتتتت لتوكالةفتتتتتلوي اتتتتتموف يتتتتتاورو

ا لةتتتتلولفتتتتتو  فتتتت وكررتتتتلكلوفتتتت موعةتتتت وكالةفتتتتلوكموف تتتتلنواتتتتاوكموفي, قتتتت و تتتت وي اتتتتاوا  تتتتةرموك

و.وو(1)فل لوفتوكالة اموعي فموكار لوكا ,ي  و

وكراينك ول ا ر فتموعة وك لكلوكا لةلو:و-س

فةيتتتتن وكالةفتتتتلولتتتت موفاتتتتة وا لةتتتتلو تتتت و  تتتتلوفتتتتتورف نيتتتتاو تتتتمو اتتتتيي كلول تتتت ق وكلوكفتتتتموو

  تتتتيرف لوك تتتتريولاتتتتلسويي فتتتت وكالة اتتتتموهورفتتتتوويأ تتتت وىتتتت هوكر تتتتف ءورةتتتت وكال ف,تتتتموفيةتتتتلموفتتتت هو

عةف تتتتت وفتتتتت وك  يتتتتتموفتتتتت  كوىةةتتتتتلوف يتتتتتاوف تتتتت ي  وك كوةتتتتت موكا تتتتت  ولي,تتتتت ولي  تتتتتفرو يتتتتتاوك تتتتت وك كواتتتتت و

لاتتتتلسوقتتتتلموقتتتت ىرموف يتتتتاوروف تتتت ي  ولقتتتت وي تتتتلوكا تتتت  مووفةتتتتموا تتتت  ورك ,تتتت كوكاتتتت وي  تتتتفرهوةتتتت م

(و تتتتتموقتتتتت يلموكا تتتتت يتوعةتتتتت وكيتتتتتاوف,يلتتتتتروكا تتتتت لوكاتتتتت يوقل تتتتتاوكالةفتتتتتلواراتتتتت سو لةةتتتتتموفتتتتتتو846)

و.(2)رة وكال ف,موف ىة وفتوف هولافروي, ولي  فروف و   موعةفاو

لل تتتتت  وكا ر فتتتتتتموعةتتتتت وكال تتتتت ق و تتتتت روواتتتتتؤكلوفتتتتتتوف تتتتتاولىتتتتتلورتتتتتلوفةتتتتتن وكالةفتتتتتلول ا, لاتتتتتمو

وأ فموعة وكال  ق و  وكا   قرو؟ل اي

لتتتتت و تتتتت وك كوةتتتتت موع تتتتت وكالة اتتتتتمول ا, لاتتتتتموف تتتتتيرقوعةتتتتت وكالةفتتتتتلوك تتتتتركءوكايتتتتتأ فموفتتتتت وو

لتتتتت و تتتتتمويي فتتتتت وكا تتتتترقولكروكعيلتتتتترو اتتتتتؤلركو.وك تتتتت وك كواتتتتت وف تتتتتيرقوكا, تتتتت ول تتتتتةلو تتتتترف وك تتتتتركءو

 كوكايتتتتتأ فموعةتتتتت وكال تتتتت عموفتتتتت وفةتتتتتن وكالةفتتتتتلول ايتتتتتأ فموكروك كوةتتتتت موكا,تتتتترلوف ي تتتتتتولتتتتت ا وفتتتتت 

قتتتتت  وكالةفتتتتتلول ايتتتتتأ فموعةتتتتت وكال تتتتت عمويي فتتتتت ككوا تتتتت و تتتتت ءوفتتتتتتوع تتتتت وكالة اتتتتتموكلوليتتتتت ءوعةتتتتت و تتتتت و

ف ي تتتتتفموكا,تتتتترلوكااتتتتت ق وفتتتتتتوكارتتتتت ايفمواتتتتتاوكموفق اتتتتتسوكا لةتتتتتلولأقاتتتتت قوكايتتتتت  فموكايتتتتتتو ف, تتتتت و

لكروك تتتتتل و اتتتتتؤلركوك تتتتت  وكا لةتتتتتلوك كوك تتتتت سوكال تتتتت عمو تتتتتررككولكىةةتتتتتلولاتتتتت وفةتتتتتموكالةفتتتتتلو

وق و ريوكايأ فموعةف  و.

ك تتتتتت وفتتتتتتتوكررتتتتتتلكلوكر تتتتتتريوكيوفتتتتتتتور اتتتتتتموعتتتتتت  وك تتتتتتيركقوكايتتتتتتأ فمول ل تتتتتتسوكا, تتتتتت وكلو      

كا,تتتتترلوفتتتتت أل روفيتتتتتر واي تتتتت فروكالةفتتتتتلول ا, لاتتتتتموفتتتتت  كوة يتتتتتلوقلف,تتتتتموكال تتتتت عموي ي تتتتتتوكايتتتتت  فمو

 عةف تتتت ولقتتتت  وكالةفتتتتلولإ ركءكيتتتتاو لموكموفقةتتتتسوكا لةتتتتلو يتتتتاو اتتتت وفتتتت ارأيوكاتتتترك  وفتتتتتوكا  تتتتاو

                                                           

 .234ه233 و.ول ا و ر  و  ا وهو   روا لدوهو و ((1

 .291كاقرلكياوهولا  و ر  وهو   روا لدوهو و .ولا  ور  و ((2
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كموفر تتتتتت ول ألقاتتتتتت قوعةتتتتتت وكا لةتتتتتتلول عيلتتتتتت رهوف تتتتتتلاف كولروفرتتتتتتدوكموكالةفتتتتتتلوفاتتتتتتيقف و        

اتتتتتاوكار تتتتتللوك كوةتتتتت مواة لةتتتتتلوقتتتتت و ي,تتتتتاو تتتتتركراوعتتتتتموك تتتتتركءوكايتتتتت  فمو.ولك فتتتتترككوكا تتتتتللوك كو

ة يتتتتتلوكال تتتتت عمواتتتتترف,موكايةتتتتتلولاتتتتت وفةتتتتتمو تتتتتموكااتتتتت لولف, تتتتت ول ااتتتتت,روكاتتتتت يورتتتتت  هوكا لةتتتتتلو

كايتتتتتتوفي تتتتترلول ل ل تتتتت ووف,ةتتتتت وكالةفتتتتتلوكموف لتتتتتروكا لةتتتتتلولتتتتت ا ولفقةتتتتتسوينلفتتتتت هول اي,ةف تتتتت ل

هوك تتتتتت وك كوي تتتتتت عسوعتتتتتتموك لتتتتتت روكا لةتتتتتتلولر ف تتتتتتموكر تتتتتترولكاتتتتتترلوكايةتتتتتتلوكاتتتتتت وكال تتتتتت عموقلتتتتتتلو

لف, تتتت وف يتتتتاوف,يلتتتترو اتتتتقلركوك تتتت  وكا لةتتتتلولاتتتتلسوعتتتت  وك لتتتترهوعتتتتمور اتتتتموكال تتتت عمول تتتت وف تتتتسو

و.(1)عةفاوع ةاو

ي تتتتتت ف وكايتتتتتتنك وكالةفتتتتتتلولينلفتتتتتت وكا لةتتتتتتلول ا ,ةل تتتتتت لوكا   تتتتتتموااتتتتتتفروع ةفتتتتتت لوكالة اتتتتتتمولوو- و

ورا سوعي  و:و

(و تتتتتتموكا تتتتتت يلموكا تتتتتت يتو856لقتتتتتت وي تتتتتتلوعةتتتتتت وىتتتتتت كوكرايتتتتتتنك وكا لكعتتتتتت وكا,  تتتتتتموفتتتتتتتوكا تتتتتت  مو)

ل  تتتتتت وي تتتتتت ف وكا ,ةل تتتتتت لوكموعةتتتتتت وكالةفتتتتتتلوك وفقةتتتتتت وكا لةتتتتتتلوكلرولتتتتتتأللوعةتتتتتت واتتتتتتفروكع تتتتتت لو

كالة اتتتتتمولكا ررةتتتتتموكايتتتتتتويتتتتت وكيي  ق تتتتت ولكا ركرتتتتتلوكال قفتتتتتموايي فتتتتت وكالة اتتتتتمولةتتتتت ا وكق عتتتتتاوعةتتتتت و

ر تتتتتلروكا ي,ة تتتتتمول الة اتتتتتموأل تتتتت ورأفتتتتتاوفتتتتتتوىتتتتت هوكر تتتتتلرولكااتتتتتفرولف تتتتت كواةي,ةف تتتتت لوكايتتتتتتوة فتتتتتموك

و.(2)ف ررى وكا لةلو

ل يتتتتت و تتتتت ويتتتتت وكالةفتتتتتلول ا, لاتتتتتمويي فتتتتت وكالة اتتتتتموف,ةفتتتتتاوكموف تتتتت  واة لةتتتتتلوراتتتتت ل كوعي تتتتت و ؤفتتتتت ككو

ول ا ايي كلوفي  مو  ف وكا ل اغوكايتوكي    وكلور ة  و.

 تتتتتدواي اتتتتتاوكيورلتتتتت و   تتتتتتو تتتتتموكا, ةفتتتتتموكايتتتتتتوقتتتتت  ول تتتتت ونفتتتتترولروف تتتتتلنواةلةفتتتتتلوكموفر      

كا, لاتتتتتموكا اتتتتتير مواتتتتتاوهوفتتتتت  كوةتتتتت موكالةفتتتتتلوقتتتتت ولتتتتت لولتتتتت  موكعةتتتتت وكلوك تتتتتيريولتتتتت  موكقتتتتتلو تتتتتمو

كاتتتتتت  موكاتتتتتت يورتتتتتت  هوكا لةتتتتتتلولةتتتتتت مواة لةتتتتتتلوفتتتتتتردوكاتتتتتت  موهولك كويتتتتتت نلوكا لةتتتتتتلوعتتتتتتمو تتتتتترمو

كموفق اتتتتتتسوكاراتتتتتت سولراتتتتتتسوعةتتتتتت وكالةفتتتتتتلول ا, لاتتتتتتموكموف لتتتتتتلو تتتتتترياوهوول تتتتتت نواة لةتتتتتتلو

 .وو(3)لي  ف و ف يروكالةفلوكلوكا لكيفروكايتور لوعةف  و موكاافرو

 

 

و

                                                           
 .289 و.وفلنيو ر  وا  توهوكا   روكاا لدوهو وو-و1

 .291 .ولا  ور  وقرلكي اوهولا  و ر  و ةر وهو   روا لدوهو و-و2
 .281 .و  ق  وة  لوقاوهو   روا لدوهو و-و3
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 الفرع الثاني

 اثار الوكالة بالنسبة للموكل

 اوال: تقديم وسائل تنفيذ الوكالة :

ي  تتتتتتوكا لكعتتتتت وكا,  تتتتتموفتتتتتتوكا, تتتتتل وكمويي تتتتت وكا, تتتتت وف تتتتتسوكموفتتتتتي ولفتتتتتدوا تتتتت وك تتتتتي لوعةفتتتتتاو     

 لتتتت أوراتتتتموكايفتتتتمول تتتترلوكاي,  تتتتلول تتتت وف تتتتريوعةفتتتتاوكا,تتتترلوللقرف تتتتمويي تتتتدو تتتت و تتتت وفل لتتتتاو

لرفتتتتتووروف ي تتتتترويي فتتتتت وكا, تتتتت وعةتتتتت و تتتتت ولر وففتتتتتاو تتتتتمو تتتتترلقوك تتتتت وفاتتتتتريوعةفتتتتتاو تتتتتموكرةتتتتت  و

كا تتتتت يلموهولكي تتتتت وفي تتتتت مو تتتتت وف,تتتتت و تتتتتمو اتتتتتيةن  ياولف تتتتت وا تتتتت وي تتتتتريوعةفتتتتتاوكا,تتتتت  مول تتتتت وي ةفتتتتتمو

 تتتتت يت(و202 تتتتت  مو تتتتتمو تتتتترلولينكىتتتتتمو)كاوف ي تتتتتت ركعتتتتت موقلف,تتتتتموكاي,  تتتتتلول تتتتت ووكا, اتتتتتمو تتتتت 

ليقلفتتتتتدوىتتتتت كوروفةتتتتتلمواتتتتتاوك تتتتترو تتتتت  وعةتتتتت وع تتتتت وكالة اتتتتتموكا,  فتتتتتمواتتتتتلكءوكموة يتتتتتلو  يفتتتتتموك و

ي  رفتتتتتمورفتتتتتووي ي تتتتترو   تتتتتموكالةفتتتتتلوعةتتتتت و  تتتتتر وي  فتتتتتلوكا لةتتتتتلوفتتتتتتوكلتتتتترك وكا, تتتتت ول اتتتتت او

لاراتتتتت لمولكايلقفتتتتت وويف لتتتتتموعيتتتتتاواتتتتت كورويي تتتتترلوكافتتتتتاوك تتتتت روكا, تتتتت ولكي تتتتت ويي تتتتتسو ل  تتتتترموفتتتتتتو

توكالة اتتتتتموول ا, لاتتتتتموفتتتتت الكق وكاتتتتت يوفي تتتتتأوعتتتتتموىتتتتت كوكا, تتتتت ورفتتتتتووف, تتتتتلو  تتتتتاوكا لةتتتتتلوك تتتتت وفتتتتت

كالةفتتتتتلول اتتتتت اولاةتتتتتمواراتتتتت سوكا لةتتتتتلوف ,تتتتتلوا تتتتت هوكا  عتتتتت موكى فتتتتتمو   تتتتتموهوك كوفي,تتتتتفموعةتتتتت و

كا لةتتتتتلوكموف تتتتتل واةلةفتتتتتلو  فتتتتت و تتتتت وفةتتتتتن وايي فتتتتت وكاينك  يتتتتتاوقلتتتتتلوكاتتتتت يواتتتتتفي  ع و ,تتتتتاول اتتتتت او

موكالةفتتتتتلو ةة تتتتت كوللفتتتتت ول تتتتت عاوكا لةتتتتتلوففةتتتتتن و   تتتتتف كوفتتتتتتو لك  يتتتتتاوهولعةتتتتت و اتتتتت وك كوةتتتتت 

فتتتتت موكا لةتتتتتلوف تتتتتسوكموف تتتتت ويرتتتتتلوي تتتتترفاوكالةفتتتتتلوكا لتتتتت اغوكا ن تتتتتمواةلفتتتتت ءولتتتتت ا  مولكايتتتتتنك و

كا لةتتتتتلولي تتتتت ف ولاتتتتت قلويي فتتتتت وع تتتتت وكالة اتتتتتمول ا, لاتتتتتم.وفي,تتتتتفموكموفتتتتتي ولف تتتتت كوا تتتتت وف ي تتتتتفمو لتتتتت أو

ايتتتتتنك وهوفتتتتت مو اتتتتت وراتتتتتموكايفتتتتتموفتتتتتتويي فتتتتت وكا, تتتتت وهواتتتتت كوك كوق تتتتتروكا لةتتتتتلوفتتتتتتويي فتتتتت وىتتتتت كوكر

ف ,تتتتتلوكالةفتتتتتلوعتتتتت  نككوعتتتتتمويي فتتتتت وكاينك تتتتتاوفتتتتتتو لك  تتتتتموكاافتتتتتروكاتتتتت يوفي,  تتتتتلو ,تتتتتاول اتتتتت مو

اراتتتت سوكا لةتتتتلوهولعةتتتت و اتتتت وفير تتتتلوكا لةتتتتلوكا اتتتتؤلافموفتتتتتو لك  تتتتموكالةفتتتتلوعتتتتموةتتتتلو تتتت و

ف تتتتفلاو تتتتمو تتتتررو تتتتمو تتتتنكءوي ة تتتتاوعتتتتمويي فتتتت وكاينك تتتتاولف تتتت كوا لتتتت أوراتتتتموكايفتتتتموفتتتتتويي فتتتتت و

و.(1)اموع  وكالة امول ا, ل

 ثانيا : االلتزام بدفع العمولة 

ي, تتتتت وكالة اتتتتتمول ا, لاتتتتتمو   لتتتتتلوك تتتتتروف ف,تتتتتاوكا لةتتتتتلوواةلةفتتتتتلولفقةتتتتتدوعةفتتتتتاوكاتتتتت و))كا, لاتتتتتم((و

كاتتتتت سوكا ف تتتتتموكر   افتتتتتمواة, ةفتتتتتموكيو  تتتتتموكالفتتتتت وكا تتتتتركءوهولكاي  تتتتت لوكر تتتتت ففموةي  تتتتت لوكاي تتتتتلو

(ولك كواتتتتت ويرتتتتت  و286)ولكاراتتتتتل وكا  رةفتتتتتمولنفرىتتتتت وهو تتتتت واتتتتت وفةتتتتتمو تتتتت وكي تتتتت دو  تتتتت الورقتتتتت 

                                                           

 .411هو و2001رولكايلنف وهوع  موهوهو كروكا   فمواةي 1 .وعنفنوكا,ةفةتوهو رحوكا  يلموكاي  ريوهوقو((1
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كا, لاتتتتتمول  ي تتتتت وكي تتتتت دوكاقتتتتترففموفأي تتتتت ويرتتتتت  ول  ي تتتتت وكا,تتتتترلوكلول ,رفتتتتتموكا   تتتتتتوكمواتتتتت و

فل تتتت وعتتتترلولياتتتتيردوكا, لاتتتتمول  تتتتر وي تتتت  وكا تتتت  موكايتتتتتوةةتتتتلوكالةفتتتتلولاتتتتلواتتتت وي تتتت وكاافتتتترو

كا ي, قتتتتت و ,تتتتتاويي فتتتتت كوكاينك  يتتتتتاوكروك كوةتتتتت موعتتتتت  وكايي فتتتتت ورك ,تتتتت كوكاتتتتت و قتتتتت وكالةفتتتتتلوة تتتتت وك كو

(وي تتتتت ري(وةتتتتت ا وك كوةتتتتت مو285, قتتتتت و تتتتت و تتتتت  وتتتتتت ىروكرعيلتتتتت رواتتتتت وفتتتتتي ةمو تتتتتمويي فتتتتت و و)ي

(وهو2ف تتتتتترموو285كالةفتتتتتتلو تتتتتت  ي واةيي فتتتتتت وهوفتتتتتت وياتتتتتتيردوكا, لاتتتتتتموكروك كو قتتتتتتأوكا لةتتتتتتلورقتتتتتت و)

ة تتتتت وك كويتتتتتأ روفتتتتتتوياتتتتتةف وكال تتتتت عموكا لف,تتتتتموكلوقتتتتت  ولإي تتتتت  وكا تتتتت  مولي اتتتتتموهوكلوعتتتتتموقرفتتتتتدو

  مو لموكموفةتتتتتتلمو اتتتتتت ورك ,تتتتتت كوكاتتتتتت و قتتتتتت وكا لةتتتتتتلوفتتتتتت ولةفتتتتتتلوك تتتتتتروك تتتتتت وك كواتتتتتت ويتتتتتتي وكا تتتتتت

و.ووووووو(1)(وو3ف رموو285فايردوكالةفلول ا, لاموكروي,لف  كوعموكا  ل وكايتول ا  و )و

 ثالثاً: االلتزام برد ما انفقه الوكيل في تنفيذ الوكالة :

و(ولكايتو  ءوفف  وكياو.95لق وي لوعة وى كوكراينك وكا   مو)

ل ا, لاتتتتتتموكموفاتتتتتتير و  فتتتتتت وكاي  تتتتت لولكااتتتتتتةلولكا  تتتتتت رفلوكايتتتتتتتوقتتتتتت  ول تتتتتت ووفرتتتتتدواةلةفتتتتتتلو-1

وكا  ةرموكا لةلو  وفلكق ى و.

لفرتتتتتدواتتتتتاوكف تتتتت كوكموفتتتتت  لوفتتتتتتوكاراتتتتت سوي,لف تتتتت كو   لتتتتتلوي  تتتتت لوكا تتتتتنمولكاي تتتتتلولاةيتتتتتاووو-2

وروفايقف وكموفقةسوك روا اي   فا.

لليتتتتت ءوعةتتتتت وىتتتتت كوكاتتتتتي وفتتتتت موكالةفتتتتتلوفةيتتتتتن ولتتتتت ءو  فتتتتت وكاي  تتتتت لولكا  تتتتت رفلوكايتتتتتتوكي   تتتتت و

كالةفتتتتتتلوفتتتتتتتويي فتتتتتت واةلة اتتتتتتمو.ول تتتتتتموكر  ةتتتتتتموعةتتتتتت وىتتتتتت هوكا  تتتتتت رفلولكاي  تتتتتت لوكر تتتتتترموكايتتتتتتتو

فتتتتتت ف,  وكالةفتتتتتتلواي تتتتتتلوكال تتتتتت عمولي نفي تتتتتت ول تتتتتتف يي  ولر ت تتتتتت ولةتتتتتت ا و  فتتتتتت وكلكلوكاراتتتتتتل و

رىتتتتت وفتتتتتتو   لتتتتتلوكاي ةتتتتتف وعةتتتتت وكال تتتتت عمولفر تتتتت  وكلوكايتتتتتتويتتتتت ف واة  تتتتت لوكارةل فتتتتتمولااف

و.(2)كايأ فموعةف  و

لعةتتتتتت و اتتتتتت وفتتتتتت مورتتتتتت رلور تتتتتتللوكالةفتتتتتتلول ا, لاتتتتتتمول ا لتتتتتت اغوكايتتتتتتتوكي  ي تتتتتت واراتتتتتت سووووووو

كا لةتتتتتتلوكة تتتتتترورتتتتتت ل  كولكى فتتتتتتمو تتتتتتمورتتتتتت رلوكار تتتتتتللوفتتتتتتتوكالة اتتتتتتموكا,  فتتتتتتمولىتتتتتت هوكرى فتتتتتتمو

 وكا,  تتتتتتموفتتتتتتتوكالة اتتتتتتمولكي تتتتتت ويتتتتتت ور ةتتتتتتلوكا  تتتتتترللوكروفيتتتتتتر وىتتتتتت كوكرايتتتتتتنك وارةتتتتتت وكا لكعتتتتتت

 تتتتتتتموقتتتتتتت يلموكاي تتتتتتت رموكايتتتتتتتتولر لو تتتتتتت موكا لكعتتتتتتت وكا   تتتتتتتمول الة اتتتتتتتموو95عةفتتتتتتتاوكا تتتتتتت  مو

ول ا, لاموك ويي وكا   مول لا  و:

                                                           

 .282 .و  ق  وة  لوقاوهو   روا لدوهو وو((1
 .295 .ولا  ور  وكاقرلكياوهول ا و ر  و ةر وهو   روا لدوهو وو((2
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فرتتتتتتتدواةلةفتتتتتتتلول ا, لاتتتتتتتموكموفاتتتتتتتير و  فتتتتتتت وكاي  تتتتتتت لولكااتتتتتتتةلولكا  تتتتتتت رفلوكايتتتتتتتتوقتتتتتتت  وو-1

وا  ةرموكا لةلو  وفلكق ى و.

كاراتتتتت سوي,لف تتتتت كو   لتتتتتلوي  تتتتت لوكا تتتتتنمولكاي تتتتتلولاةيتتتتتاورولفرتتتتتدواتتتتتاوكف تتتتت وكموفتتتتت  لوفتتتتتتوو-2

وفايقف وكموفقةسوك رككوكا اي   فمو((

لعةتتتت و اتتتت واة لةتتتتلوكموفاتتتتير و تتتتموكا لةتتتتلو تتتت وكي  تتتتاوفتتتتتواتتتتلفلويي فتتتت وكا, تتتتلوكا ةةتتتتلولتتتتاوووووو

ل تتتتمولك تتتتسوكا لةتتتتلور وىتتتت هوكاي  تتتت لولاتتتت وفتتتتي وكي تتتت نوكا, تتتتلوكا ةةتتتتلولتتتتاوكالةفتتتتلوكروك وةتتتت مو

,تتتتت كوكاتتتتت و قتتتتتأوكالةفتتتتتلوهولتتتتتلو تتتتتمورتتتتتدوكالةفتتتتتلوكروك كوةتتتتت موعتتتتت  وكي تتتتت نهوعتتتتت  وكي تتتتت نهورك 

رك ,تتتت وكاتتتت و قتتتتأوكالةفتتتتلهولتتتتلول تتتتمورتتتتدوكالةفتتتتلوكموفق اتتتتسوكا لةتتتتلول لكقتتتت وىتتتت هوكا لتتتت اغو تتتتمو

يتتتت رفخوكري تتتت دوك وارتتتتدوكالةفتتتتلول ا, لاتتتتمو تتتتررولاتتتتلسويي فتتتت وكالة اتتتتمويي فتتتت وكا ,يتتتت  وك تتتت نواتتتتاو

موي  تتتتتتق كوعتتتتتتموي  تتتتتتفروكلو ققتتتتتتاو)كا تتتتتت  موكموفق اتتتتتتسوكا لةتتتتتتلولي,تتتتتتلففوكا تتتتتتررو تتتتتت واتتتتتت وفةتتتتتت

 تتتتت يت(و  تتتتت لو اتتتتت وكموفقةتتتتتسوكا لةتتتتتلوعتتتتتموياتتتتتةف   وكافتتتتتاو  تتتتت وفي,تتتتت روعةفتتتتتاوياتتتتتةف   وو959/2

اة  تتتتتيريو  تتتتت وف تتتتتقروىتتتتت كوكر فتتتتتروكموفق اتتتتتسول اتتتتتخوكا, تتتتت ولي,لف تتتتتاوع تتتتت وكارتتتتتدولتتتتتاو تتتتتموو

لتتتتتمو تتتتررولاتتتتتلسوعتتتت  ويي فتتتتت وكالةفتتتتتلوكالتتتت ق وكاينك تتتتتاول اياتتتتةف وهوففةتتتتتلمو تتتتتمورتتتتدوكالةفتتتتتلو ق ا

كا لةتتتتتلولتتتتت اي,لففوكاتتتتت يوكاتتتتتن ول ف,تتتتتاواة  تتتتتيريوفلكقتتتتت هو تتتتتمويتتتتت رفخوكاتتتتت ف ول  تتتتت روكايتتتتتنك و

و.و(1)كا لةلولر وو  وكي  اوكالةفلوليي ف وكالة اموع  وكالة امول ا, لامو

 الفرع الثالث

 ضمانات الوكيل والموكل بالعمولة

كر تتتتتتترموكلوكلرك:و تتتتتتت  ي لوكالةفتتتتتتتلونيتتتتتتتتوعتتتتتتتموكالفتتتتتتت موكمور تتتتتتتلدوكالةفتتتتتتتلول ا, لاتتتتتتتموىتتتتتتتتو

كا, لاتتتتتموكلوكا  تتتتت رفلوكايتتتتتتوكي   تتتتت وفتتتتتتواتتتتتلفلويي فتتتتت وكالة اتتتتتمول تتتتت  ي لوكالةفتتتتتلوكراتتتتتيف  ءو

ىتتتت هوكار تتتتلدوىتتتتتور تتتتموفتتتتتورتتتتلسوكال تتتت عمولفل تتتت ولرتتتتدوكارتتتتلسوك ييتتتت لوكالةفتتتتلوعتتتتموياتتتتةف و

كا تتتتتت لواا فتتتتتتموكموفاتتتتتتيلفتو  فتتتتتت وكا لتتتتتت اغوكا اتتتتتتير مواتتتتتتاوقلتتتتتتلوكا لةتتتتتتلولىتتتتتت كوكارتتتتتتدوفاتتتتتتي تو

 تتتتتموقتتتتت يلموكا تتتتت يتوو280  تتتتتموفل  ي تتتتت وكا  تتتتترموكا  يفتتتتتمو تتتتتموكا تتتتت  موكا اتتتتتاو تتتتتمووكا لكعتتتتت وكا,

كيتتتتاوفتتتتتوةتتتتلو , ر تتتتمو  افتتتتمولل تتتتاوعتتتت  واةتتتتلولكرتتتت و تتتتموكا ي, قتتتت فموكموفرتتتتلسوكا , تتتتل وعةفتتتتاو

 تتتتموقتتتت يلموو282لىتتتتلوفتتتتتوفتتتت هوريتتتت وف تتتتلفوكالتتتت وكا اتتتتيردولي تتتتروكا  تتتترموكرلاتتتت و تتتتموكا تتتت  مو

كالفتتتت ءو تتتت و ك وكاتتتت كقموفتتتتلفتولتتتتت اينك ووكا تتتت يتوكف تتتت كو))واةتتتتلوكايتتتتنك ولتتتتأ كءو تتتتتءوكموف ييتتتتت وعتتتتم

وفتو  ياوي  ولالسوكاينك وكا  فمولة مو ريلق كولاو((

                                                           

 -415 .وعنفنوكا,ةفةتوهو   روا لدوهو وو((1
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لاةتتتتتموىتتتتتلوفةتتتتتلمواةلةفتتتتتلورتتتتتدوك يفتتتتت نو؟وكالكقتتتتت وكمورتتتتتدوكاتتتتت كقموفتتتتتتورتتتتتلسوكا تتتتتتءوروووووو

ف,قفتتتتاورتتتتدوك يفتتتت نوعةفتتتتاوهولفرلتتتت ول,تتتتفوكا  تتتتاوكعقتتتت ءوىتتتت كوكارتتتتدواةلةفتتتتلوكيق قتتتت كو تتتتموفةتتتترمو

يتتتتتتتركفوكموكا لةتتتتتتتلوقتتتتتتت ورىتتتتتتتموكا تتتتتتت لواتتتتتتت يوكالةفتتتتتتتلوكا, لاتتتتتتتموهوكاتتتتتتترىموكارفتتتتتتت نيوعةتتتتتتت وكف

لل تتتتتترقوكموفةتتتتتتلمورتتتتتتدوكر يفتتتتتت نولا تتتتتت كوكر فتتتتتترويتتتتتتأيتو تتتتتتمورفتتتتتتووكا ريلتتتتتتموواتتتتتت فلموكا لاتتتتتتمو

لكا  تتتتت رفلوكا  تتتتت قفمولكاة رةفتتتتتموكروكيتتتتتاوف تتتتتسوكموف رتتتتتتولتتتتت موىتتتتت كوكارتتتتتدورتتتتتدوك يفتتتتت نوورو

كيورةتتتتتت وفتتتتتتتوىتتتتتت كووف ةتتتتتتموي رفتتتتتترهولفتتتتتتدوكرةتتتتتت  وقتتتتتت يلموكاي تتتتتت رموك واتتتتتت وفتتتتتتي وىتتتتتت كوكا تتتتتت يلم

وكا   ولعةفاوف ياوف سوكايل,  هو.

 ثانياً : ضمانات الموكل 

 تتتتتت  ي لوكا لةتتتتتتلويي تتتتتت مولتتتتتترففوكا تتتتتت  موفتتتتتتتور اتتتتتتمو تتتتتت وك كوي تتتتتت وكالةفتتتتتتلوكالة اتتتتتتموووووووو

  فتتتتتت كواي,ةف تتتتتت لوكا لةتتتتتتلولكموكالةفتتتتتتلوف,تتتتتت و اتتتتتتقلركوعتتتتتتموكا تتتتتت  ولكا تتتتتتررول ,يتتتتتت هوكالكاتتتتتت و

كاة تتتتتت وكروك كوةتتتتتت موقتتتتتت ويريتتتتتتسوي,تتتتتتاو لمو لتتتتتتررو  لتتتتتتللوروف ةتتتتتتموي اتتتتتتفرهوكرولل تتتتتتل و  تتتتتتةرمو

 سوف تتتتتسوكعيلتتتتت روىتتتتت كوكر فتتتتترو تتتتت  ي كوايي فتتتتت و  تتتتتيرةمولتتتتتفموكاافتتتتترولكالةفتتتتتلوعةتتتتت وىتتتتت كوكراتتتتت

و.وو(و1)كا   مو

 المطلب الثاني

 انتهاء عقد الوكالة بالعمولة

ييي تتتتتتتوكالة اتتتتتتمول ا, لاتتتتتتمولتتتتتتي سوكراتتتتتتل سوكايتتتتتتتويي  تتتتتتتول تتتتتت وكالة اتتتتتتموكاي  رفتتتتتتمولل تتتتتتاوووووو

وعتتتتت  وهوكلول ي تتتتت  وكا, تتتتتلوكا لةتتتتتلولتتتتتاوكلول يي تتتتت ءوكر تتتتتلوكا رتتتتت  وكلوللفتتتتت موكرتتتتت وقرفتتتتتتوكا, تتتتت وكل

ول   كي  وكا ى فموكلول,نلوكالةفلول ا, لاموكلول عينكااو.

 اوالً: اتمام العمل الموكل به:

ف,يتتتتتتتوكيتتتتتتاوك كوقتتتتتت  وكالةفتتتتتتلول ا, لاتتتتتتمول ا, تتتتتتلوكا لةتتتتتتلولتتتتتتاويي  تتتتتتتوكالة اتتتتتتمول ا, لاتتتتتتموهووووووو

(وفةتتتتلوةتتتت مو2ف تتتتلوقرفتتتتدوقلف,تتتتتوريي تتتت ءوكالة اتتتتمول ا, لاتتتتمول اتتتت ول ي تتتت  وكا, تتتتلوكا ةةتتتتلولتتتتاو)

عةفتتتتتاوكا فتتتتت  وللفتتتتت ول تتتتت عمو ,فيتتتتتمواراتتتتت سوكا لةتتتتتلوفتتتتت موع تتتتت وكالة اتتتتتموفيي تتتتتتوعيتتتتت   وف, تتتتت و

                                                           

و241هوو240 .ول ا و ر  و  ا وهو   روا لدوهو وو((1

-dspaceفا فياوا,رلتو رف وهوكايت  وكا  يليتوا,  وكالة امول ا, لاموهورا امو   ايفرو ي لرموعة وكا لق ووعرة لو((2
uhiv-bouira.dz' spui-memoivوو2015   ,موكةةتوكلوار  وكاللفرموهوو10/3/2017هوو
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كالةفتتتتتلول ا, لاتتتتتموع تتتتت وكالفتتتتت و تتتتت وكاافتتتتتروةتتتتت ا وييي تتتتتتوكالة اتتتتتموك كواتتتتت وفتتتتتي ةموكالةفتتتتتلول ا, لاتتتتتمو

و.و(1)أليوالسو موكال سو موكي   وكا   موكا ةةلول  و

 ثانيا : انتهاء االجل المحدد 

ة اتتتتتتتمول ا, لاتتتتتتتمولرتتتتتتتللوكر تتتتتتتلوهوففير تتتتتتتدوك كورتتتتتتت  هوكا ي, قتتتتتتت لموك تتتتتتت وييي تتتتتتتتويي  تتتتتتتتوكال

كالة اتتتتتمولأي   تتتتتاو  تتتتتلوكموفلةتتتتتلو تتتتت  و   تتتتت كوك تتتتتروفتتتتتتوك كرموكر تتتتتروا تتتتت مواتتتتتيموهوفييي تتتتتتو

و.(2)كالة امول يي  ءوكاايمو

 ثالثاً : وفاة طرفي العقد : 

موكالة اتتتتتتتتمو ل لتتتتتتتت لولع تتتتتتتتل وعةتتتتتتتت وكوو808ي تتتتتتتتلوكا  تتتتتتتترموكا   اتتتتتتتتمو تتتتتتتتموكا تتتتتتتت  موووووووووو

ييي تتتتتتتوللفتتتتتتت موكا لةتتتتتتتلوكلوكالةفتتتتتتتلورموكالة اتتتتتتتمو تتتتتتموكا, تتتتتتتل وكايتتتتتتتتوفركعتتتتتتتتوفف تتتتتتت وكرعيلتتتتتتت رو

و.(3)كا   تو

كلر:ولفتتتتت موكالةفتتتتتلوروف يتتتتت ولفتتتتت موكالةفتتتتتلو تتتتتمواتتتتترف موع تتتتت وكالة اتتتتتموفتتتتتتو لك  تتتتتاوكالر تتتتتموك كو

 تتتتتتموو589/2قلةتتتتتتلكو اتتتتتت وهوري  تتتتتت ءوع تتتتتت وكالة اتتتتتتموروفي,ةتتتتتتدول ايتتتتتتت  وكا,تتتتتت  و تتتتتت ءلوكا تتتتتت  مو

 تتتتت يلموكا تتتتت يتوكا نكقتتتتتريوفتتتتتتوىتتتتت كوكا  تتتتت لولي تتتتت  و:وكيتتتتتاوفتتتتتتور اتتتتتموكيي تتتتت ءوكالة اتتتتتموا تتتتتللوكا

كالةفتتتتتلوف تتتتتسوعةتتتتت ولر يتتتتتاوك كويتتتتتلفرلوفتتتتتف  وكرىةفتتتتتمولةتتتتتإيلوعةتتتتت وعةتتتتت ول الة اتتتتتموكموفلتتتتت  رلكو

كاتتتتتت وك قتتتتتت روكا لةتتتتتتلول تتتتتتللو تتتتتتلرل   ولكموفي تتتتتت لكو تتتتتتموكايتتتتتت كلفرولف ي تتتتتتاوكارتتتتتت لوا تتتتتت ا و

وكا لةل.

 ثانياً : وفاه الموكل 

اتتتتتلدوكمورأفيتتتتت ولتتتتت موكالة اتتتتتموي,يلتتتتترو تتتتتموكا, تتتتتل وكا  ق تتتتتموعةتتتتت وكرعيلتتتتت روكا   تتتتتتواتتتتت ا وووووووو

فتتتتت موكالة اتتتتتموييي تتتتتتول تتتتتللوكا لةتتتتتلواتتتتتلكءوأةتتتتت موكالةفتتتتتلو يلرعتتتتت كول, تتتتتلو لموك تتتتتروف عي تتتتت و

لتتتتت ا و تتتتت  وكا لةتتتتتلوكا يلتتتتترلواتتتتتاولكموةتتتتت مو تتتتت  لرككورفتتتتتووفيي تتتتتتو تتتتتموكا  تتتتترلفووفةتتتتتلمو

كا لةتتتتتلو   تتتتت كو ,يلفتتتتت كوكيي تتتتتلوكالة اتتتتتمول ليتتتتتاوكارة تتتتتتوكالةفتتتتتلوقتتتتت وك يتتتتت رو لةةتتتتتاوفتتتتت موةتتتتت مو

و.و(4)كيولرةاوكروكموكالة اموق ويل  وكا  موكا ن مواي  فمو

                                                           

 1فلنيو ر  وا  توهو   روا لدوهو و((1
 .399هو وو2012هو ةيلمونفموكار لقفمولكر لفموهوو2 ا  موهوق .وكا, و ف سوهوكا  يلموكا  يتوهوكا, ل وكاو((2
 40 .وكا, و ف سوهو   روا لدوهو وو((3و
و.72عرة لوفا فيموا,رلتو رف وهو   روا لدوهو وو((4و
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ىتتتتتتتت كوأل تتتتتتتت  وكا ,يتتتتتتتتليوفتتتتتتتتتورتتتتتتتت ل وكنتتتتتتتتركفوكاي تتتتتتتت فمولاتتتتتتتتلسوكاتتتتتتتتي ركرول تتتتتتتتل ووووو

و.(1)كا   فموكا ,يلفمو  لوى هوكا يرمو

اتتتتتمول اياتتتتتلموكافتتتتتاوف تتتتتقولاتتتتت ويةتتتتتموةتتتتت ا وك كوي,تتتتت  وكا لةةتتتتتلمول تتتتت لوكرتتتتت ى وكي  تتتتتلوكالة ووووو

و.(2)كالة امونفروق لةمواةي نقمو

 رابعاً : فقدان االهلية 

ك كوقتتتتتتركوعةتتتتتت وكىةفتتتتتتموكا لةتتتتتتلوكلوكالةفتتتتتتلوةتتتتتتأمو تتتتتت لروقتتتتتتركرولتتتتتت ار روعةتتتتتت وكرتتتتتت ى  وووووو

ييي تتتتتوكالة اتتتتمولكا,لتتتترموفتتتتتويتتتتلكفروكرىةفتتتتموفتتتتتوكا لةتتتتلوللقتتتتلوكالة اتتتتمولل القتتتتلوكاتتتت يوفل  تتتترو

كمو ,تتتتتتت وك تتتتتتت وكالةفتتتتتتتلوكا ر تتتتتتتلروعةفتتتتتتتاوف تتتتتتتل ونفتتتتتتتروكىتتتتتتتلووففتتتتتتتاوكالةفتتتتتتتلوكاي تتتتتتترلوفتتتتتتتت

ا اينك تتتتت لوكاي  تتتتتقموعتتتتتموكالة اتتتتتموريتتتتت واتتتتتلول تتتتتتوكىتتتتت وا ل  تتتتترموكاي تتتتترلوكا لةتتتتتلوففتتتتتاول تتتتتمو

و.(3)  وييي توكالة امولروييي توكالة اموكروك كوعة ولر روكا لةلو

 تتتتت وكلواتتتتت كوف تتتتتسويتتتتتلكفروكرىةفتتتتتموكا ن تتتتتمواة فتتتتت  ول ا, تتتتتلوكاي تتتتت ريولىتتتتتتولةتتتتتل واتتتتتموكاروووو

و.و(4) موكا  يلموكا  يتوكرر يتوو43/1كر موك وة مو افرككولا وفر روعةفاوكا   مو

 خامساً : عزل الوكيل بالعمولة او باعتزاله .

 تتتتتموكا تتتتت يلموكا تتتتت يتوكرر يتتتتتتوفرتتتتتدواة لةتتتتتلوفتتتتتتوعتتتتتنلولةفةتتتتتاو يتتتتت وو863كفتتتتت  لوكا تتتتت  موووووو

كرك وكروك كوي,ةتتتتتتتدول الة اتتتتتتتمورتتتتتتتدواةافتتتتتتتروكلوةتتتتتتت موقتتتتتتت و تتتتتتت رلوا تتتتتتت ا وكالةفتتتتتتتلولعيتتتتتتت ى ورو

و.(5)ف لنواة لةلوكموفي توكالة اموكلوف ف ى و لمو لكف مو مو  رلوا  ةرياو

لوي اتتتتتاوعتتتتتموكالة اتتتتتموكلوكاي ةتتتتتتوعي تتتتت وفتتتتتتو   لتتتتتلوىتتتتت كوكارتتتتتدوف يتتتتتاوف تتتتتلنواةلةفتتتتتلوعتتتتتنوووو

وووو.(6)االسوكلوأل روة ر اوكلوك قركسوكال  وكا  اتواة لةلولنفرو ا و

وووووو

ووووووووووووو

                                                           

هو ةيلمو كروكا   فمواةي رولكايلنف وهوو1هوقو .وع ي موكلركىف وكاارر موهوكا, ل وكا ا  موفتوكا   لاموكلوكالة امونكالف و((1

 .173هو وو2001ع  موهو
وو((2 وكا لق  وعة  و ي لرم و   ايفر ورا ام وه ول ا, لام وكالةفل وكاينك  ل وه وكالكر  وعل  ولىلت  .httsll w.w.wعةت

meu.edu.jo-uplodsو14هو وو2015   ,موكا ردوكرلاقوو28/11/2016وو

و400-399و .وكا, و ف سوهو   روا لدوهو و((3

و.301 .وفلنيو ر  وا  توهو   روا لدوهو وو((4

 44-43عةتولىلتوعل وكالكر وهو   روا لدوهو و((5
 74عرة لوفا فياوا,رلتو رف وهو   روا لدوهو وو((6
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 الخاتمة

فةيتتتن وكالةفتتتلول ا, لاتتتمو لك  تتتمو لةةتتتاول,تتت موكاينك تتت لولكى  تتت وىتتتتوكاينك تتتاول اي, قتتت ول اتتت او

ليتتت ءككوعةتتت و ركعتتت موة فتتتموكلك تتترولي,ةف تتت لوكا تتت  ولاراتتت سو لةةتتتاو تتت وكاافتتترولفةتتتلموىتتت كوكاي, قتتت و

كا لةتتلولكايتتتوفاتت ى وفف تت وكالةفتتلو تتمو تت لوي تت ف وكاي تت ولكرر تت  واة لةتتلوفتتتوةتتلو تت وفرتتفقول ا, تت و

 تتتتمو  تتتت قرولتتتتترللو.وة تتتت وفةيتتتتن وكالةفتتتتلول ا, لاتتتتمولة فتتتتموكرع تتتت لوكا  يليفتتتتمولكا   فتتتتموكا ن تتتتمو

لكاافتتتتروار تتتتتوا لتتتتر ولتتتتفموكالةفتتتتلول ا, لاتتتتمواة ر فتتتتتموعةتتتت وي ةتتتتفموكا لةتتتتلو تتتتموكريي تتتت لول ا, تتتت وك

كال تتت عمولفر تتت  ولكايتتتأ فموعةف تتت ولة تتت وفةيتتتن ول ا فتتت  ول اي, قتتت و تتت وكاافتتترولي اتتتاولكموروفلتتتر وكا, تتت و

ا  تتتةرياواتتتلكءوكموةتتت مولةتتتف كولتتت الف وكلوكا تتتركءوهوة تتت وفةيتتتن وكموف تتتل ولي تتتلوك تتت روكا, تتت وكاتتت وكا لةتتتلو

ولكموف   ورا سو   ق كوول    كو.و

لىتتت هوكراينك تتت لويقلتتتدوعةتتت وكالةفتتتلول ا, لاتتتمواتتتلكءوةتتت مولةتتتف كول ا, لاتتتمو تتت  ي كوكلونفتتترو تتت  مو

كروكموكالةفتتتلوكا تتت  موروفيلقتتتلوكاينك تتتاوعيتتت وكلتتترك وكا تتت  مولكي تتت وفي,تتت يو اتتت وكاتتت و تتت  مويي فتتت ى و

ولة ا وفةين وكالةفلول ا, لاموكا ي, ق و ,اوراسو رلقوكا,  ولكا  يلمو.و

 النتائج اوال :

عرفيتتت وكالة اتتتمول ا, لاتتتمولكقركف تتت ولأي تتت وع تتت وفةيتتتن ول  ي تتتف لوكالةفتتتلول ا, لاتتتمولتتتأموفل  تتترو -1

 لأا اوي رف لوق يليفموي  رفموارا سوكا لةلو   للوك روفا  وكا, لامو.و

كموكقتتتركلوكالة اتتتمول ا, لاتتتموىتتت وكا لةتتتلولكالةفتتتلول ا, لاتتتمولكاافتتترورفتتتووكموكا, قتتتمولتتتفمو -2

ل ل تتتسوع تتت وكالة اتتتمول ا, لاتتتموكاتتت يوفةيتتتن وكالةفتتتلول ا, لاتتتموكا لةتتتلولكالةفتتتلول ا, لاتتتموىتتتتو

ل,تتت موكاينك تتت لوي تتت هوكا لةتتتلوف تتتسوعةفتتتاويي فتتت ى وا تتت  مواتتتفروكالة اتتتمول ا تتتلرموكا تتترفرمو

ك تت وع قتتموكالةفتتلول ا, لاتتمولتت اافروع قتتموي, ق فتتتموفرة  تت وكا, تت ولفةتتلموفف تت وكالةفتتلوك تتتف كو

كا لةتتتلولكاافتتتروريتتتاوفتتتتوكنةتتتسوكررفتتت موروك تتت وكاافتتترولي تتت وكيتتتاورويؤةتتت وكيوع قتتتمولتتتفمو

 ف,رلوكر ى  وكر رو.و
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ي ي تتتوكالة اتتتمول ا, لاتتمولتتتي سوكراتتل سوكايتتتتوي ي تتتتول تت وكالة اتتتموكاي  رفتتمولكالة اتتتمول تتت مو -3

ع  تتتموفتتت  كوقتتت  وكالةفتتتلول ا, تتتلوكا ةةتتتلولتتتاوي ي تتتتولييي تتتتوك كوة يتتتلو تتت ي  وكان يفتتتمول يتتترمو

 تتتموكا, تتتل وكا  ق تتتموعةتتت وكرعيلتتت روكا   تتتتوكاتتت يوو ,فيتتتمولعةتتت وكاتتت سوكموكالة اتتتمول ا, لاتتتم

في  تتتلوفتتتتوكا  تتتتمولتتتفموكالةفتتتتلولكا لةتتتلوهوفأيتتتتاوللفتتت موكرتتتت ى  ويي تتت روكا  تتتتموليي تتت روكالة اتتتتمو

ول,ياوكلو يلموف  توعة وكالة امو.ل ا, لاموهوة  وكموك  لموكالةفلولكا لةلو

 التوصيات ثانيا :

 .ول ا, لامل  وي ل وق يليفمو  ف موييت وى كوكايللو موكا, ل وهوكيوكالة امو -1

هويتتتتت  وق تتتت قتو تتتتموكاي رفتتتتموكايقلف فتتتتمهوكيول تتتت وةتتتتموكراتتتت ءوقلكعتتتت وكالة اتتتتمول ا, لاتتتتمية  -2

 ل ,ي ول  ويت  وق يليتواةلة امول ا, لامولي اف وقلكع هوعة وكرفوكالكق و.و

 لةفلولكا لةلو.ول  وكرة  ويقلف فموييت وكا, قمولفموكا -3

كفتتتترك وكرةتتتت  و   تتتتمول الة اتتتتمول ا, لاتتتتمو ي فتتتتنموفتتتتتول,تتتتفوكايتتتتلكرتوعتتتتموكالة اتتتتموكا,  فتتتتمو -4

كاتتتت يو تتتت ءو  افتتتت كو تتتتموكيويتتتت وييتف تتتتتوو1983   تتتتموفتتتتتوقتتتت يلموكاي تتتت رموكارتتتت اتوااتتتتيمو

 اةلة اموكاي  رفمو.و

و

و

و

و

و

و

و
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 قائمة المصادر

 القران الكريم 

 اوال: الكتب 

 .و2012هو ةيلمونفموكار لقفمولكر لفموهوو2كا  يتوهوكا, ل وكا ا  موهوقكا, و ف سوهوكا  يلمو -1

هو كروكا فارمواةي رولكايلنف وو1ل ا ور  وكاقركليمولك رلموهو ل  ئوكا  يلموكاي  ريوهوق -2

 لكاقل عموهوع  مو.

 .و2015هو كروكااي لريوهولا ك وهوو1ل ا و ر  و  ا وهوكا  يلموكاي  ريوهوق -3

هوكا رةنوكا ل تواةلرلوولكا ركا لو2ةتهوكال فنوفتوكا, ل وكا ا  مهوقركقفموعل كا ل روع -4

 .2015كا,ة فمهوقركلةسهو

هو كروكاي تموكا,رلفموهوكا  ىرموهو5ا فموكا فةللتوهوكالافقوفتو رحوق يلموكاي  رموكا  ريوهوق -5

2007. 

 .و1953لا ك وهوهو كروكااي لريوهوو3  حوكا فموكاي ىتوهوكالافقوفتو رحوق يلموكاي  ريوهوق -6

 .1974ههو كروكاررفمواةقل عموهولا ك وهو1ق اسورامو لا وهو ل  ئوكا  يلموكاي  ريوهوق -7

 .2017هو كروكا ةرولكا  يلمواةي رولكايلنف هو1عل كا  فلو ر  وكر  هوكا, ل وكاي  رفمهوق -8

رولكايلنف هوهو كروكا   فمواةي 1ع ي موكلركىف وكاارر مهو رحوكا  يلموكا  يتوكا, ل وكا ا  مهوق -9

 .2001ع  مهو

هو كروكا   فمواةي رولكايلنف وهوع  موهو1عنفنوكا,ةفةتوهو رحوكا  يلموكاي  ريوهوق -10

2001. 

هو كروكا   فمواةي رولكايلنف وهوع  موهوو1فلنيو ر  وا  توهو رحوكا  يلموكاي  ريوهوق -11

 .وو2004

هو ؤااموو1قو ر  ورافموكا  عفلوهوكا  يلموكاي  ريوكرع  لوكاي  رفموكاي  روه -12

 كالركدواةي رولكايلنف وهوع  مو.

هو ي لركلوكارةتوو1  ق  وة  لوقاوهوكايترفموكا,  مواة  يلموكاي  ريوكالرريوهق -13

 .و2006كار لقفموهو

هوكا ؤااموكا   ,فمواة ركا لولكاي رو1ى يتو ر  و لف كرهوكايت  وكا  يليتواةي  رمهوق -14

 .1997لكايلنف هولفرللهو

و

 

و
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 واالطاريحالرسائل 

عرة لوفا فياوا,رلتو رف وهوكايت  وكا  يليتوا,  وكالة امول ا, لاموهورا امو   ايفرو ي لرمو -1

   ,موكةةتوكلوو10/3/2017هووdspace-uhiv-bouira.dz' spui-memoivعة وكا لق و

 .2015ار  وكاللفرموهو

 httsllلرموعة وكا لق وعةتولىلتوعل وكالكر وهوكاينك  لوكالةفلول ا, لاموهورا امو   ايفرو ي  -2

w.w.w. meu.edu.jo-uplodsو2015   ,موكا ردوكرلاقوو28/11/2016وو. 

و

و

و

و

و

 


