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ناحیة الىدفت ىذه الدراسة الى بیاف التزامات الوكیؿ بالعمولة وما ألىمیة ىذه االلتزامات مف 

ة وسرعة في التجاریة حیث انيا تعطي لطرفي عقد الوكالة بالعمولة في حاؿ التـز الوكیؿ بيا سيول

 بيا الوكیؿ بالعمولة بصورة قانونیة وصحیحة .  كمؼاتماـ العممیات الم

عمى بعض القصور في النواحي التشریعیة إلیضاح بعض الصعوبات القانونیة كشفت الدراسة 

الذي لـ یتطرؽ الى كافة االردني  تجارةفي القانوف ال بلحظوالتي تواجو عمؿ الوكیؿ بالعمولة وىذا ما ن

الذي لـ  المسائؿ القانونیة المتعمقة بالتزامات الوكیؿ بالعمولة . وكذلؾ في القانوف التجارة العراقي الحالي

 الوكالة بالعمولة . بشأف یرد فیو أي نص 

ولة  بقوانیف تسيؿ مف مالباحث بوجوب شمولیة الوكیؿ بالعوفي ضوء نتائج الدراسة أوصى  

 عممو وعدـ اقتصارىا عمى نوع واحد مف التعامبلت كالبیع مثبًل دوف الشراء . 

 الكممات المفتاحية: التزامات،  الوكيل بالعمولة .
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Abstract 

 

This study aimed to release the agent commission and obligations of the 

importance of these commitments from a commercial point where they give to 

the ends of the agency contract in the event of commission agent committed 

by the ease and speed in complete charge of the operations commission agent 

and legally correct. 

The study revealed some shortcomings in the legislative aspects to clarify 

some of the legal difficulties faced by the agent work on commission and this 

is what we observe in the Jordanian civil law, which did not touch on all legal 

issues relating to the obligations of commission agent. As well as in law the 

current Iraqi trade in which any text on the agency did not want to 

commission. 

In light of the results of the study recommended that the researcher 

should be holistic commission agent facilitates the laws of his work and not 

restricted to one type of transactions such as selling , for example, without 

buying. 

 

Key word: Obligations ,  commission agent  



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول 

 خمفية الدراسة وأىميتيا 

 

  



2 
 

 

 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 :مقدمة .1

العمولػػػػػػة، منػػػػػػذ زمػػػػػػف بعیػػػػػػد، نظػػػػػػرًا ألىمیتيػػػػػػا الكبػػػػػػر  فػػػػػػي الحیػػػػػػاة التجاریػػػػػػة، بعرفػػػػػػت الوكالػػػػػػة 

وأدت دورىػػػػػػا الميػػػػػػـ فػػػػػػي بدایػػػػػػة ظيورىػػػػػػا، یػػػػػػـو كانػػػػػػت المسػػػػػػافات بػػػػػػیف البمػػػػػػداف والمنػػػػػػاطؽ المختمفػػػػػػة 

االتصػػػػاؿ بػػػػیف شاسػػػػعة وصػػػػعبة ومعقػػػػدة بسػػػػبب وسػػػػائؿ النقػػػػؿ المتواضػػػػعة  نػػػػذاؾ ممػػػػا كػػػػاف یصػػػػعب 

 . (1)المنتجیف والمستيمكیف في مختمؼ بمداف العالـ 

وقػػػػػػد ظيػػػػػػرت الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة مػػػػػػف قػػػػػػدیـ لتسػػػػػػییر المعػػػػػػامبلت بػػػػػػیف التجػػػػػػار الػػػػػػذیف تفصػػػػػػؿ 

بیػػػػنيـ مسػػػػافات بعیػػػػدة، إذ بػػػػرزت حاجػػػػة البػػػػائعیف والمشػػػػتریف لمبضػػػػائع إلػػػػى التعاقػػػػد مػػػػع شػػػػخص یقػػػػیـ 

عمػػػػػى مقربػػػػػة مػػػػػنيـ ویتمتػػػػػع بثقػػػػػتيـ بػػػػػداًل مػػػػػف التعاقػػػػػد مػػػػػع أجنبػػػػػي مقػػػػػیـ فػػػػػي مكػػػػػاف بعیػػػػػد وقػػػػػد یكػػػػػوف 

اتسػػػػػع نطػػػػػاؽ الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة بحیػػػػػث شػػػػػممت التجػػػػػارة الداخمیػػػػػة والخارجیػػػػػة عمػػػػػى مجيػػػػػواًل مػػػػػنيـ. ثػػػػػـ 

 السواء. 

 ت التجاریػػػػػػة الكبیػػػػػػرة عمػػػػػػى التجػػػػػػارواعتمػػػػػػاد المنشػػػػػػ  وسػػػػػػائؿ النقػػػػػػؿوعمػػػػػػى الػػػػػػر ـ مػػػػػػف تقػػػػػػدـ 

وفروعيػػػػػػا فػػػػػػي المراكػػػػػػز اليامػػػػػػة، وازدادت أىمیػػػػػػة الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة التجاریػػػػػػة وفػػػػػػي التجػػػػػػارة الدولیػػػػػػة 

 . (2)ا تقدمو مف مزایا عدیدة لممتعاممیف بوجو خاص نظرًا لم

                                                           
 . 203،ص 1981،  منشورات عویدات، بیروت، 8جالوسیط في القانوف التجاري، ، ، د. ناصیؼ وسویمة(1)
 . 109ص ، 2005، دار الفكر العربي ، االسكندریة، العقود التجاریة ،ا. د مصطفى كماؿ طو(2)
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ذلػػػػػػػؾ أف الوكالػػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػػة تیسػػػػػػػر عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػاجر إبػػػػػػػػراـ الصػػػػػػػفقات فػػػػػػػػي مكػػػػػػػػاف بعیػػػػػػػػد دوف 

االنتقػػػػاؿ فیحقػػػػؽ اقتصػػػػادًا فػػػػي الوقػػػػت والنفقػػػػات. كمػػػػا أف التجػػػػار فػػػػي المكػػػػاف المقصػػػػود قػػػػد یفضػػػػموف 

عمػػػػػػى تنفیػػػػػػذىا بػػػػػػداًل مػػػػػػف  التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة لمػػػػػػا یتمتػػػػػػع بػػػػػػو مػػػػػػف ثقػػػػػػة تجاریػػػػػػة ومقػػػػػػدرة

 . (1)األصیؿ الذي یجيموف حقیقة مركزه المالي 

 

 :مشكمة الدراسة .2

یكمػػػػػػف جػػػػػػوىر المشػػػػػػكمة فػػػػػػي تحدیػػػػػػد التزامػػػػػػات الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة تجػػػػػػاه الموكػػػػػػؿ الػػػػػػذي تعاقػػػػػػد 

معػػػػػو مػػػػػف جيػػػػػة وتجػػػػػاه الغیػػػػػر المتعاقػػػػػد مػػػػػع الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة مػػػػػف جيػػػػػة أخػػػػػر  وبیػػػػػاف صػػػػػفة ىػػػػػذاف 

 العقداف بالنسبة لموكیؿ والدور الذي یقـو بو الوكیؿ في العقدیف. 

یبػػػػػرز بعػػػػػض والػػػػػذي اـ الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة إف المعیػػػػػار النظػػػػػري  یػػػػػر واضػػػػػ  فػػػػػي تحدیػػػػػد التػػػػػز 

الصػػػػعوبات حیػػػػث أف فػػػػي بعػػػػض الحػػػػاالت التػػػػي یتصػػػػرؼ فیيػػػػا الوكیػػػػؿ بوكالتػػػػو بالعمولػػػػة یكػػػػوف قػػػػد 

خػػػػػػرج عػػػػػػف التزاماتػػػػػػو تجػػػػػػاه الموكػػػػػػؿ الػػػػػػذي تحػػػػػػدد ىػػػػػػذه االلتزامػػػػػػات عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة أو تجػػػػػػاه 

د مراعیػػػػػػًا فیػػػػػػو مصػػػػػػمحة ف فیػػػػػػو طرفػػػػػػًا فػػػػػػي العقػػػػػػد معػػػػػػو ویجػػػػػػب أف ینفػػػػػػذ ىػػػػػػذا العقػػػػػػو الغیػػػػػػر الػػػػػػذي یكػػػػػػ

الموكػػػػؿ وىنػػػػا یجػػػػب تحدیػػػػد ىػػػػذه االلتزامػػػػات بمػػػػا یضػػػػمف حػػػػؽ الموكػػػػؿ بالنسػػػػبة لموكیػػػػؿ والتػػػػزاـ الوكیػػػػؿ 

 بالنسبة لمغیر. 

                                                           
 .109ص ، مرجع سابؽ،العقود التجاریة ا. د مصطفى كماؿ طو(1)
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وقػػػػد اخترنػػػػػا ىػػػػذه الدراسػػػػػة ألىمیػػػػة الوكالػػػػػة بالعمولػػػػة فػػػػػي العممیػػػػة التجاریػػػػػة التػػػػي تسػػػػػيؿ ىػػػػػذه 

تماميػػػػػا العممیػػػػة وانسػػػػیابیتيا وتحقیػػػػؽ الثقػػػػة بػػػػػیف الموكػػػػؿ ووكیمػػػػو إل نجػػػػاز ىػػػػػذه الميمػػػػة إلػػػػى الوكیػػػػؿ وا 

 بصورة صحیحة لمغیر المتعاقد مع الوكیؿ. 

 

 أسئمة الدراسة وفرضيتيا: .3

 حاولت الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتیة: 

 ما ىي الوكالة بالعمولة؟  -1

 ىذه الوكالة واالعتبار الذي تقوـ عمیو؟  عما نو  -2

 مف ىـ أطراؼ ىذه الوكالة وما ىي العبلقة فیما بینيـ؟  -3

 ما ىي التزامات الوكیؿ بالعمولة تجاه الموكؿ؟  -4

 ىؿ ىناؾ استثناءات عمى ىذه االلتزامات؟  -5

 ماذا یحصؿ إذا تجاوز الوكیؿ التزاماتو؟ -6

 :أىمية الدراسة .4

تمثػػػػػػؿ تتضػػػػػػمف الدراسػػػػػػة أىمیػػػػػػة عممیػػػػػػة تتكػػػػػػوف مػػػػػػف جػػػػػػانبیف أساسػػػػػػییف ىمػػػػػػا أىمیػػػػػػة نظریػػػػػػة ت

مفيػػػػػػوـ التػػػػػػزاـ الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة فػػػػػػي تنفیػػػػػذ الوكالػػػػػػة الموكمػػػػػػة إلیػػػػػػو بصػػػػػػورة معمقػػػػػػة واألىمیػػػػػػة بتحدیػػػػػد 

العممیػػػػة حیػػػػث تحتػػػػوي الدراسػػػػة عمػػػػى اجتيػػػػادات قضػػػػائیة وتحمػػػػیبلت فقيیػػػػة بخصػػػػوص التػػػػزاـ الوكیػػػػؿ 

بالعمولػػػػػة وتوضػػػػػی  كػػػػػؿ التػػػػػزاـ عمػػػػػى حػػػػػدة بحیػػػػػث توضػػػػػ  لموكیػػػػػؿ االلتزامػػػػػات الواجبػػػػػة عمیػػػػػو تنفیػػػػػذىا 

 عند توقیعو لعقد الوكالة وتوضی  التزاـ الوكیؿ مع الغیر المتعاقد معو الوكیؿ. 
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 :الدراسة ىدف .5

یمكػػػػػف توضػػػػػی  ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ النظػػػػػر بعمػػػػػؽ فػػػػػي حیثیػػػػػات المشػػػػػكمة مػػػػػف حیػػػػػث 

عبلقػػػػػػػػة الموكػػػػػػػػؿ بالوكیػػػػػػػػؿ وتوضػػػػػػػػی  التزامػػػػػػػػات الوكیػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػة بصػػػػػػػػورة مفصػػػػػػػػمة تجػػػػػػػػاه الموكػػػػػػػػؿ 

 معو.  وعبلقتو بالغیر المتعاقد
 

 :تعريف المصطمحات .6

عقػػػػػد یمتػػػػػـز بمقتضػػػػػاه الوكیػػػػػؿ بػػػػػأف یباشػػػػػر باسػػػػػمو تصػػػػػرفات قانونیػػػػػة تجاریػػػػػة الوكالـــــة بالعمولـــــة: 

 . (1)لحساب الموكؿ مقابؿ أجر یسمى بالعمولة

 . (2)الذي ینیط بشخص  خر ىو الوكیؿ إدارة قضیة ماالشخص  الموكل:

الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة ىػػػػو الػػػػذي یأخػػػػذ عمػػػػى نفسػػػػو أف یعقػػػػد باسػػػػمو الخػػػػاص ولكػػػػف  :بالعمولــــة الوكيــــل

 . (3)لحساب موكمو بیعًا وشراًء و یرىا مف العممیات التجاریة مقابؿ عمولة 

 المتعاقد مع الوكیؿ بالعمولة.  الغير:

ــــزام: ، القیػػػػاـ بػػػػأداء  االلت واجػػػػب قػػػػانوني یتعػػػػیف فیػػػػو عمػػػػى شػػػػخص معػػػػیف، ىػػػػو المػػػػدیف أو الممتػػػػـز

مػػػػػالي یتمثػػػػػؿ فػػػػػي القیػػػػػاـ بعمػػػػػؿ أو االمتنػػػػػاع مػػػػػف عمػػػػػؿ لمصػػػػػمحة شػػػػػخص  خػػػػػر ىػػػػػو الػػػػػدائف أو 

 . (4)صاحب الحؽ الشخصي

                                                           
 .87/1، 80/2األردني ـ ةقانوف التجار  (1)
 تألیؼ جیرـو جوبیو إشراؼ جاؾ  ستاف.  1042ص  2المطوؿ في القانوف المدني العقود الرئیسیة الخاصة ـ (2)
 . 87/1األردني ـ ةقانوف التجار (3)
 . 145، ص 14بند . 1عبد الرزاؽ السنيوري، ج(4)



6 
 

 

 :حدود الدراسة .7

 یكوف لمدراسة ثبلثة حدود وىي حدود مكانیة وحدود زمانیة وحدود موضوعیة: 

 : تتمثؿ باجتيادات المحاكـ األردنیة والعربیة. المكانية الحدود

ـــــة ومجمػػػػػة وتعدیبلتػػػػػو  1996لسػػػػػنة  12: تحػػػػػدد بالقػػػػػانوف التجػػػػػاري األردنػػػػػي رقػػػػػـ الحـــــدود الزماني

 األحكاـ العدلیة مع عدـ إىماؿ القوانیف العربیة بيذا الصدد. 

 ر المتعاقد مع الوكیؿ بالعمولة. : تتحدد بعبلقة الموكؿ والوكیؿ والغیالحدود الموضوعية
 

 :الدراسات السابقة .8

الوكالـــــة بالعمولـــــة بالنقـــــل البـــــري لمبضـــــائع، رحـــــيم راىـــــي ناصـــــر معمـــــة، رســـــالة  -1

 . 1986ماجستير ، جامعة بغداد ، 

لقػػػػػد تنػػػػػاوؿ الباحػػػػػث فػػػػػي ىػػػػػذه الرسػػػػػالة الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة بالنقػػػػػؿ البػػػػػري لمبضػػػػػائع حیػػػػػث تيػػػػػدؼ ىػػػػػذه 

الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بالنقػػػػؿ البػػػػري لمبضػػػػائع ومػػػػا ىػػػػي المشػػػػكبلت التػػػػي  الرسػػػػالة إلػػػػى توضػػػػی  مسػػػػؤولیة

تواجػػػػو تنفیػػػػذ ىػػػػذه الوكالػػػػة بالعمولػػػػة فػػػػي تطبیػػػػؽ القػػػػوانیف المختمفػػػػة التػػػػي تصػػػػب فػػػػي ىػػػػذا الموضػػػػوع 

فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ ومنيػػػػػػػا القػػػػػػػانوف المػػػػػػػدني وقػػػػػػػانوف التجػػػػػػػارة وقػػػػػػػانوف النقػػػػػػػؿ وقػػػػػػػانوف الوكػػػػػػػاالت التجاریػػػػػػػة 

ة محػػػػدد بيػػػػا لیػػػػتمكف مػػػػف تنفیػػػػذ لبػػػػري التػػػػي تجعػػػػؿ لموكیػػػػؿ بالعمولػػػػوقػػػػانوف المؤسسػػػػة العامػػػػة لمنقػػػػؿ ا

عمػػػػى أكمػػػػؿ وجػػػػو وقػػػػد تحػػػػدث الباحػػػػث فػػػػي الفصػػػػؿ األوؿ مػػػػف دراسػػػػتو عػػػػف الوكالػػػػة بالعمولػػػػة  وكالتػػػػو

والوكالػػػػة العادیػػػػة ومیػػػػز الوكالػػػػة بالعمولػػػػة عػػػػف التمثیػػػػؿ التجػػػػاري وعػػػػف  یرىػػػػا مػػػػف المراكػػػػز القانونیػػػػة 
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راسػػػػػػتنا أمػػػػػػا عػػػػػػف بػػػػػػاقي الفصػػػػػػوؿ فقػػػػػػد تحػػػػػػدث عػػػػػػف الوكالػػػػػػة التػػػػػػي تشػػػػػػبييا وىػػػػػػذا مػػػػػػا تطػػػػػػابؽ مػػػػػػع د

بالعمولػػػػة بالنقػػػػؿ و ثارىػػػػا وضػػػػماناتيا ومسػػػػؤولیة الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بالنقػػػػؿ وىػػػػذه الفصػػػػوؿ تخػػػػرج عمػػػػا 

 نبحثو في رسالتنا ىذه . 

اآلثـــار الناجمـــة عـــن عقـــد الوكالـــة بالعمولـــة فـــي القـــانون األردنـــي، مـــروان عبـــداهلل أبـــو خيـــر، . 2

 . 1996الجامعة األردنية،  رسالة ماجستير،

اف الباحػػػػػػث فػػػػػػي ىػػػػػػذه الرسػػػػػػالة قػػػػػػد كتػػػػػػب موضػػػػػػوع الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ التزامػػػػػػات 

وىػػػػػػـ الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة والموكػػػػػػؿ وركػػػػػػز فیيػػػػػػا طرفػػػػػػي عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة فػػػػػػي القػػػػػػانوف األردنػػػػػػي 

التجػػػػػػارییف  عمػػػػػػى القػػػػػػانوف المػػػػػػدني األردنػػػػػػي والقػػػػػػانوف التجػػػػػػاري األردنػػػػػػي وقػػػػػػانوف الػػػػػػوكبلء والوسػػػػػػطاء

فػػػػػػي بحثػػػػػو ليػػػػػػذا الموضػػػػػوع وتطػػػػػػابؽ موضػػػػػوع بحثنػػػػػػا معػػػػػو باألخػػػػػػذ  1985لسػػػػػنة  44األردنػػػػػي رقػػػػػػـ 

فیمػػػػػػػػا یخػػػػػػػػص الػػػػػػػػوكبلء والوسػػػػػػػػطاء  2001لسػػػػػػػػنة  28بيػػػػػػػػذه القػػػػػػػػوانیف مػػػػػػػػع اضػػػػػػػػافتنا لمقػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػـ 

ف األردنػػػػیف حیػػػػث كػػػػاف  یػػػػر مشػػػػرع فػػػػي وقػػػػت كتابتػػػػو دراسػػػػتو واختمفنػػػػا معػػػػو فػػػػي اننػػػػا درسػػػػنا  یالتجػػػػاری

عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة  وتوسػػػػػػعنا فیػػػػػػو ألننػػػػػػا ننظػػػػػػر ألىمیتػػػػػػو فػػػػػػي فقػػػػػػط التػػػػػػزاـ الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة فػػػػػػي بحثنػػػػػػا

 بالعمولة ولدوره الرئیسي فیيا. 
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 دراسة:منيجية ال .9

فػػػػػي ىػػػػػذه الدراسػػػػػة باالعتمػػػػػاد عمػػػػػى المػػػػػنيج الوصػػػػػفي التحمیمػػػػػي فػػػػػي تحمیػػػػػؿ النصػػػػػوص  قمػػػػػت

القانونیػػػػػػة مػػػػػػف قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة األردنػػػػػػي فػػػػػػي ضػػػػػػوء التطبیقػػػػػػات واالجتيػػػػػػادات القضػػػػػػائیة فضػػػػػػبًل عػػػػػػف 

التحمػػػػػیبلت الفقيیػػػػػة وصػػػػػواًل إلزالػػػػػة الغمػػػػػوض الػػػػػذي یحػػػػػیط بموضػػػػػوع الدراسػػػػػة واالسػػػػػتعانة بالمصػػػػػادر 

 ؼ المشرع األردني والتشریعات العربیة. العممیة المختمفة وموق

 

 خطة الدراسة:  .10

 تم تقسيم الدراسة حسب الفصول اآلتية: 

 . خمفية الدراسة وأىميتياول: الفصل األ 

 الوكالة بالعمولة نبذة عفالفصل الثاني: 

 .موكؿ والغیرالوكیؿ بالعمولة تجاه ال اتتزامالالفصل الثالث: 

 ضمانات الوكیؿ بالعمولة. الفصل الرابع: 

 والتوصیات  الخاتمة والنتائج الفصل الخامس:
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 الفصل الثاني

 الوكالة بالعمولة نبذة عن
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 الفصل الثاني

 الوكالة بالعمولة نبذة عن

ففػػػػػي المبحػػػػػث االوؿ  :سنشػػػػرح فػػػػػي ىػػػػذا الفصػػػػػؿ مفيػػػػـو الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة فػػػػي عػػػػػدة مباحػػػػث

المبحػػػػػػث الثػػػػػػاني فسػػػػػػوؼ نمیػػػػػػز  امػػػػػػأ ،وانعقادىػػػػػػا وخصائصػػػػػػيا وفوائػػػػػػدىاسػػػػػػنعرؼ الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة 

بػػػػػیف الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة والوكالػػػػػة العادیػػػػػة امػػػػػا المبحػػػػػث الثالػػػػػث فيػػػػػو لمتمییػػػػػز بػػػػػیف الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة 

المبحػػػػث االخیػػػػر فسنشػػػػرح مػػػػف خبللػػػػو كیفیػػػػة انقضػػػػاء و  ،عػػػػف بعػػػػض المراكػػػػز القانونیػػػػة التػػػػي تشػػػػبييا

 الوكالة بالعمولة .
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 االولالمبحث 

  خصائصيا وفوائدىاانعقادىا و تعريف الوكالة بالعمولة و 

 المطمب األول

 تعريف الوكالة بالعمولة

فػػػػػػػي الحیػػػػػػػاة التجاریػػػػػػػة وحاجػػػػػػػة  ألىمیتيػػػػػػػاعرفػػػػػػػت الوكالػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػة منػػػػػػػذ زمػػػػػػػف بعیػػػػػػػد نظػػػػػػػرًا        

التػػػػاجر الػػػػى اسػػػػػناد القیػػػػاـ  بالعممیػػػػات التجاریػػػػػة لشػػػػخص یقػػػػػـو بيػػػػا باسػػػػمو الشخصػػػػػي ویسػػػػأؿ عنيػػػػػا 

یػػػػػػزاؿ تمییػػػػػػز عقػػػػػػد  امػػػػػػاـ الغیػػػػػػر عمػػػػػػى اف تنصػػػػػػرؼ اثارىػػػػػػا الػػػػػػى الموكػػػػػػؿ ،ومػػػػػػع ذلػػػػػػؾ فقػػػػػػد كػػػػػػاف وال

جػػػػػػػدؿ  ثػػػػػػػارالوكالػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػة عػػػػػػػف الوكالػػػػػػػة العادیػػػػػػػة خاصػػػػػػػة فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ قػػػػػػػانوف التجػػػػػػػارة االردنػػػػػػػي ی

 وىذا ما سنتطرؽ لو في المبحث الثاني في ىذا الفصؿ. .(1)فقيي

منػػػػتج البضػػػػػاعة بعیػػػػػد عػػػػػف  وقػػػػد ادت الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة دورىػػػػا فػػػػػي وقػػػػػت كػػػػاف فیػػػػػو التػػػػػاجر او      

المسػػػػتيمؾ مسػػػػافات بعیػػػػدة ممػػػػا یضػػػػطره الػػػػى التعاقػػػػد مػػػػع وكػػػػبلء تجػػػػارییف لػػػػو یعممػػػػوف عمػػػػى تػػػػرویج 

ف أال إ نتػػػػػػاجاسػػػػػػميـ الخػػػػػػاص لحسػػػػػػاب اصػػػػػػحاب اإلبػػػػػػؿ ویبیعونيػػػػػػا ببضػػػػػػائعو  وأمنتجاتػػػػػػو وتعریػػػػػػؼ 

الوضػػػػػػع تغیػػػػػػر فػػػػػػي الوقػػػػػػت الحاضػػػػػػر حیػػػػػػث قصػػػػػػرت المسػػػػػػافات بػػػػػػیف البمػػػػػػداف بسػػػػػػبب تقػػػػػػدـ وسػػػػػػائؿ 

النقػػػػؿ وسػػػػرعتيا اضػػػػافة الػػػػى اكتسػػػػاب المنتجػػػػیف شػػػػيرة عالمیػػػػة جعمػػػػتيـ فػػػػي  یػػػػر حاجػػػػة الػػػػى ائتمػػػػاف 

ى وكػػػػػػبلء العقػػػػػػود والممثمػػػػػػیف التجػػػػػػارییف الػػػػػػ یمجػػػػػػؤوفالوكیػػػػػػؿ وشػػػػػػيرتو المحػػػػػػدودة محمیػػػػػػا ممػػػػػػا جعميػػػػػػـ 

                                                           
د.جورج حزبوف ،اثر تعارض مصال  االطراؼ عمى انياء عقد الوكالة التجاریة في القانوف االردني:بحث منشور في (1)

   7ص 37سنو 1979كانوف الثاني شباط  2و1مجمة نقابة المحامیف االردنییف العدد 
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لتصػػػػػریؼ منتجػػػػػاتيـ. ومػػػػػع ذلػػػػػؾ فػػػػػبل زالػػػػػت عقػػػػػود الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة تجػػػػػد مجػػػػػاال ليػػػػػا فػػػػػي التجػػػػػارة 

 .(1)لظروؼ خاصة كما الزالت منتشرة في قطاع النقؿ والتامیف

حكػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػانوف اثػػػػػػػػػػاره ألف یخضػػػػػػػػػػع العقػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػي تكوینػػػػػػػػػػو وشػػػػػػػػػػروط صػػػػػػػػػػحتو او أصػػػػػػػػػػؿ واأل

،االاف اكتسػػػػػػػػػاب ىػػػػػػػػػذا العقػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػفة التجاریػػػػػػػػػة اممتيػػػػػػػػػا الظػػػػػػػػػروؼ الخاصػػػػػػػػػة بالمعػػػػػػػػػامبلت المػػػػػػػػػدني

الخاصػػػػػػػة فػػػػػػػي قػػػػػػػوانیف التجػػػػػػػارة،واذا كػػػػػػػاف قػػػػػػػانوف التجػػػػػػػارة  لؤلحكػػػػػػػاـالتجاریػػػػػػػة واد  الػػػػػػػى خضػػػػػػػوعو 

االردنػػػػػػػي قػػػػػػػد تػػػػػػػولى تنظػػػػػػػیـ بعػػػػػػػض العقػػػػػػػود التجاریػػػػػػػة )والمتمثمػػػػػػػة بعقػػػػػػػد الوكالػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػة والوكالػػػػػػػة 

اب الجػػػػػػاري واالعتمػػػػػػاد المػػػػػػالي والودیعػػػػػػة المصػػػػػػرفیة(، فػػػػػػاف سػػػػػػائر العقػػػػػػود التجاریػػػػػػة والنقػػػػػػؿ والحسػػػػػػ

القػػػػوانیف التجاریػػػػة يػػػػا الػػػػى القػػػػانوف المػػػػدني االردنػػػػي و التجاریػػػػة االخػػػػر  قػػػػد تػػػػـ االحالػػػػة بتنظػػػػیـ احكام

الخاصػػػػػػػػػة ،كمػػػػػػػػػا اف االحكػػػػػػػػػاـ العامػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػانوف التجػػػػػػػػػارة االردنػػػػػػػػػي والمنصػػػػػػػػػوص عمیيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي 

لوكالػػػػة بالعمولػػػػة باعتبػػػػاره مػػػػف العقػػػػود التجاریػػػػة ، وتتمثػػػػؿ ىػػػػذه (، تطبػػػػؽ عمػػػػى عقػػػػد ا59-51المػػػػواد)

االحكػػػػاـ بقواعػػػػػد حریػػػػػة االثبػػػػػات ،وانتفػػػػػاء صػػػػػفة التبرع،وتضػػػػػامف المدینیف،والتشػػػػػدد فػػػػػي التنفیػػػػػذ وعػػػػػدـ 

 .(2)اال استثناء والتقادـ القصیر من  ميمة الوفاء

مدنیػػػػػة او  لػػػػةوف الوكاىػػػػي التػػػػي تحػػػػدد متػػػػى تكػػػػ ةاف طبیعػػػػة التصػػػػرؼ القػػػػانوني محػػػػؿ الوكالػػػػ       

تكػػػػػػوف تجاریػػػػػػة اذا وكػػػػػػؿ  یػػػػػػره  الوكالػػػػػػةتجاریػػػػػػة بالنسػػػػػػبة لمموكػػػػػػؿ والوكیػػػػػػؿ . فالنسػػػػػػبة لمموكػػػػػػؿ فػػػػػػأف 

وكػػػػػؿ بػػػػػو ، كمػػػػػا لػػػػػو كػػػػػاف العمػػػػػؿ الػػػػػذي صػػػػػدر التي وفقػػػػػا لممعػػػػػاییر المرسػػػػػومة قانونػػػػػابتصػػػػػرؼ تجػػػػػار 

ا لػػػػو . امػػػػا اذا صػػػػدر مػػػػف الشػػػػخص نفسػػػػو تػػػػوكیبل بعمػػػػؿ مػػػػدني ، كمػػػػیػػػػدخؿ ضػػػػمف اعمالػػػػو التجاریػػػػة
                                                           

 . 459ص   1954القاىرة   -االوؿ  الجزء  -اصوؿ القانوف التجاري المصري    - مشرقيد. فرید   -1(1)
الوجیز في التشریعات التجاریة االردنیة ،مبادئ القانوف التجاري،الشركات التجاریة -د.احمد زیادات ود.ابراىیـ العموش(2)

والدراسات واالبحاث   والتجارة االدریس لمطباعةمعيد الدراسات المصرفیة،دار 1ط-والعممیات المصرفیة االوراؽ التجاریة
 .1995عماف –واالستشارات 
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كمػػػػػؼ سمسػػػػػارا بالبحػػػػػث مػػػػػف دار لمسػػػػػكف فنكػػػػػوف ىنػػػػػا امػػػػػاـ وكالػػػػػو مدنیػػػػػة. امػػػػػا الوكیػػػػػؿ التػػػػػاجر فػػػػػاف 

، اذا كػػػػػػػػاف التصػػػػػػػػرؼ المكمػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػو یػػػػػػػػدخؿ ضػػػػػػػػمف اعمالػػػػػػػػو تعتبػػػػػػػػر بالنسػػػػػػػػبة الیػػػػػػػػو تجاریػػػػػػػػة وكالػػػػػػػػةال

 التجاریػػػػػػػة، ولػػػػػػػو كػػػػػػػاف التصػػػػػػػرؼ مػػػػػػػدنیا بالنسػػػػػػػبة لمموكػػػػػػػؿ ویصػػػػػػػب  العكػػػػػػػس اذا كػػػػػػػاف الوكیػػػػػػػؿ لػػػػػػػیس

 . (1)، مثبل ، في قضیة تجاریة یجعمنا اماـ وكالو مدنیةتجاریا، ذلؾ الف تكمیؼ المحامي

لقػػػػػد خػػػػػص المشػػػػػرع االردنػػػػػي الفصػػػػػمییف االوؿ والثػػػػػاني مػػػػػف البػػػػػاب الرابػػػػػع مػػػػػف الكتػػػػػاب الثػػػػػاني        

_ 87التجاریػػػػػة والمػػػػػواد  ةفػػػػػي الوكالػػػػػ 86_ 80المػػػػػواد  (2) 1966نة لسػػػػػ 12مػػػػػف قػػػػػانوف التجػػػػػارة رقػػػػػـ 

 في الوكالة بالعمولة. 98

( 2عػػػػػػرؼ الوكالػػػػػة التجاریػػػػػػة فػػػػػي المػػػػػػادة ) 2001( لسػػػػػنة  28قػػػػػانوف رقػػػػػػـ )جػػػػػاء ایضػػػػػا فػػػػػػي الو      

سػػػػتیراد منتجػػػػات موكمػػػػو او توزیعيػػػػا امنػػػػو بأنيػػػػا ن عقػػػػد بػػػػیف الموكػػػػؿ والوكیػػػػؿ یمتػػػػـز الوكیػػػػؿ بموجبػػػػو ب

 .(3) الموكؿ بة عفاو بیعيا او عرضيا او تقدیـ خدمات تجاریة داخؿ المممكة او لحسابو نیا

لسػػػػػػػػػنة  12مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػانوف التجػػػػػػػػػارة االردنػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػـ   87/1و    80/2وقػػػػػػػػػد عرفػػػػػػػػػت المادتػػػػػػػػػاف       

سػػػػػمو تصػػػػػرفات قانونیػػػػػة امتػػػػػـز بمقتضػػػػػاه الوكیػػػػػؿ بػػػػػأف یباشػػػػػر بنبأنيػػػػػا عقػػػػػد ی ةبالعمولػػػػػ ةالوكالػػػػػ 1966

 ن .                                                                       ةتجاریة لحساب الموكؿ مقابؿ اجر یسمى العمول

                                                           
 225بند 1964القاىرة -دار النيضة العربیة –د. عبدالرزاؽ السنيوري ،الوسیط في القانوف المدني الجزء السابع (1)

 . 410ص
( في عدد الجریدة الرسمیة رقـ 472، تـ نشر ىذا القانوف في الصفحة ) 1966لسنة  12قانوف التجارة رقـ  (2)
 ـ.  1966/ 30/3( الصادر بتاریخ 1910)
التجاریة بقولو  ة(  تعریؼ الوكال2الممغى في المادة ) 1985لسنة  44قانوف الوكبلء والوسطاء التجارییف رقـ  ولكف(3)

سمو ولكف لحساب ایف الموكؿ والوكیؿ یتـ بموجبو قیاـ الوكیؿ بأجراء تصرفات واعماؿ تجاریة ) بىي  عقد یمتـز ب
 التجاریة في ىذا القانوف فقط الوكالة بالعمولة ةموكمو ( مقابؿ عمولة مما جعؿ المقصود مف الوكال
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العامػػػػة عنػػػػد عػػػػدـ وجػػػػود نصػػػػوص خاصػػػػة بيػػػػا عمػػػػبل بػػػػالفقرة الثانیػػػػة  ةحكػػػػاـ الوكالػػػػاخضػػػػعيا أل كمػػػػا

 ةعمػػػػػى عقػػػػػد الوكالػػػػػ ةتػػػػػنص بقوليػػػػػا )تسػػػػػري قواعػػػػػد الوكالػػػػػ مػػػػػف قػػػػػانوف التجػػػػػارة التػػػػػي 87مػػػػػف المػػػػػادة 

 (.االحكاـ المبینة في ىذا الفصؿ اةمع مراع ةبالعمول

وقػػػػػد اوضػػػػػحت ىػػػػػذا التعریػػػػػؼ محكمػػػػػة التمییػػػػػز االردنیػػػػػة بقوليػػػػػا ) عرفػػػػػت المػػػػػادة الثانیػػػػػة مػػػػػف        

التجاریػػػػػة بأنيػػػػػا عقػػػػػد یبػػػػػـر بػػػػػیف الموكػػػػػؿ والوكیػػػػػؿ یػػػػػتـ  ةء والوسػػػػػطاء التجػػػػػارییف الوكالػػػػػقػػػػػانوف الػػػػػوكبل

سػػػػػػمو ولكػػػػػػف لحسػػػػػػاب موكمػػػػػػو مقابػػػػػػؿ ابػػػػػػأجراء تصػػػػػػرفات او اعمػػػػػػاؿ تجاریػػػػػػة ببموجبػػػػػػو قیػػػػػػاـ الوكیػػػػػػؿ 

سػػػػمو الشخصػػػػي ولكػػػػف التجاریػػػػة مػػػػف اف یبػػػػـر عقػػػػود البیػػػػع با ةلػػػػو وعمیػػػػو فبلبػػػػد لموكیػػػػؿ فػػػػي الوكالػػػػعمو 

لحسػػػػاب موكمػػػػو واف یعػػػػود عمیػػػػو ىػػػػذا النشػػػػاط بعمولػػػػػة متفػػػػؽ عمیيػػػػا وبيػػػػذا یخػػػػرج المػػػػوزع عػػػػف كونػػػػػو 

ـ الوكیػػػػػػؿ التجػػػػػػاري وكػػػػػػیبل تجاریػػػػػػا بػػػػػػالمعنى المقصػػػػػػود ليػػػػػػذا االصػػػػػػطبلح ویؤیػػػػػػد ذلػػػػػػؾ تحدیػػػػػػد مفيػػػػػػو 

( مػػػػػػف قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة التػػػػػػي 87الػػػػػػوارد فػػػػػػي الفقػػػػػػرة االولػػػػػػى مػػػػػػف المػػػػػػادة ) تعریػػػػػػؼ الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة

سػػػػػػمو الخػػػػػػاص ولكػػػػػػف اىػػػػػػو الػػػػػػذي یأخػػػػػػذ عمػػػػػػى نفسػػػػػػو اف یعقػػػػػػد ب ةاشػػػػػػارت الػػػػػػى اف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػ

 . (1) (ف العممیات التجاریة مقابؿ عمولةلحساب موكمو بیعا وشراء و یرىما م

 1999لسػػػػػػنة  17المصػػػػػػري رقػػػػػػـ  فقػػػػػرة اولػػػػػػى مػػػػػػف قػػػػػػانوف التجػػػػػارة 166المػػػػػػادة وقػػػػػد عرفػػػػػػت 

سػػػػػػمو اؿ بػػػػػػأف یجػػػػػري ببالعمولػػػػػة عقػػػػػػد یتعيػػػػػد بمقتضػػػػػػاه الوكیػػػػػ ةتي ن الوكالػػػػػػأیػػػػػ بالعمولػػػػػة بمػػػػػػا ةالوكالػػػػػ

 تصرفا قانونیا لحساب الموكؿ ن
                                                           

 .  311، ص1999-مجمة نقابة المحامیف  2285/98تمییز حقوؽ (1)
في قرار محكمة التمیز االردنیة وجاء  8/10/1989ىیئة ثبلثیة تاریخ  1988/  1021ؽ رقـ تمیز حقو  وانظر كذلؾ

عرفت المادة الثانیة مف قانوف الوكبلء والوسطاء التجارییف الوكالة  -2------------------------ -1)
سمو ولكف اماؿ تجاریة باو اعالتجاریة بانيا عقد یبـر بیف الموكؿ والوكیؿ یتـ بموجبو قیاـ الوكیؿ بأجراء تصرفات 

 . ةبالعمول ةلحساب موكمو مقابؿ عمولو وىذا ینطبؽ عؿ الوكال
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لسػػػػنة  149رقػػػػـ فقػػػػرة واحػػػػد مػػػػف قػػػػانوف التجػػػػارة العراقػػػػي  211المػػػػادة  ( مػػػػف1الفقػػػػرة ) وقػػػػد عرفػػػػت   

نعقػػػػػد یتعيػػػػػد بمقتضػػػػػاه الوكیػػػػػؿ بػػػػػاف یجػػػػػري باسػػػػػمو تصػػػػػرفا قانونیػػػػػا  ةبالعمولػػػػػ ةالمعػػػػػدؿ الوكالػػػػػ 1970

الػػػػػػػى تعریػػػػػػػؼ الوكالػػػػػػػة  1984لسػػػػػػػنة  20لحسػػػػػػػاب الموكػػػػػػػؿ ن ،ولػػػػػػػـ یتطػػػػػػػرؽ القػػػػػػػانوف الحػػػػػػػالي رقػػػػػػػـ 

 منو. 5بالعمولة وانما فقط اشار الیيا بانيا مف ضمف االعماؿ التجاریة في المادة 

ن اف  279فإنػػػػػػػػو نػػػػػػػػص فػػػػػػػػي المػػػػػػػػادة  1942لسػػػػػػػػنة  304المبنػػػػػػػػاني رقػػػػػػػػـ  ةف التجػػػػػػػػار امػػػػػػػػا  قػػػػػػػػانو      

سػػػػمو الخػػػػاص ولكػػػػف لحسػػػػاب مفوضػػػػو بیعػػػػا اىػػػػو الػػػػذي یأخػػػػذ عمػػػػى نفسػػػػو اف یعقػػػػد بالوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة 

تعػػػػددت التعریفػػػػات  وشػػػػراء و یرىػػػػا مػػػػف العممیػػػػات التجاریػػػػة مقابػػػػؿ عمولػػػػو او مؤونػػػػو مالیػػػػة ن. وميمػػػػا

ـز الوكیػػػػػؿ بموجبػػػػػو بػػػػػأبراـ العقػػػػػد ىػػػػػو عقػػػػػد یمتػػػػػ ةبالعمولػػػػػ ةعقػػػػػد الوكالػػػػػ فأنيػػػػػا تتفػػػػػؽ فػػػػػي افالتشػػػػػریعیة 

سػػػػمو الشخصػػػػي ولكػػػػف لحسػػػػاب موكمػػػػو مقابػػػػؿ عمولػػػػو ، واف مثػػػػؿ ىػػػػذا العقػػػػد یمتػػػػاز اصػػػػبل بالسػػػػریة اب

عػػػػػف الغیػػػػػر ،  وىػػػػػذا الوضػػػػػع یفیػػػػػد الوكیػػػػػؿ اذا انػػػػػو  الموكػػػػػؿف بمعنػػػػػى اف لػػػػػو اف یكػػػػػتـ اسػػػػػـ او الكتمػػػػػا

جراءات ومتاعبيػػػػػا بػػػػػؿ بالنتیجػػػػػة ویضػػػػػمف یيػػػػػتـ بػػػػػاإلالػػػػػذي ال یطمػػػػػؽ یػػػػػده لمتصػػػػػرؼ لحسػػػػػاب الموكػػػػػؿ

بػػػػػػػراـ الصػػػػػػػفقة مباشػػػػػػػرة ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ تضػػػػػػػیع عمیػػػػػػػو یتصػػػػػػػؿ الموكػػػػػػػؿ بػػػػػػػالغیر إل لموكیػػػػػػػؿ كػػػػػػػذلؾ بػػػػػػػأف ال

 . (1)العمولة

فػػػػػػي البحػػػػػث عػػػػػف مػػػػػد  مبلئمػػػػػة الموكػػػػػؿ ومػػػػػد  حػػػػػػدود یفیػػػػػد ىػػػػػذا العقػػػػػد تػػػػػوفیر الجيػػػػػد  كمػػػػػا       

ي سػػػػػبب ؿ الػػػػػذي یر ػػػػػب فػػػػػي عػػػػػدـ اظيػػػػػار اسػػػػػمو ألوكالػػػػػو الوكیػػػػػؿ وفػػػػػي الوقػػػػػت نفسػػػػػة یفیػػػػػد الموكػػػػػ

 . (2)كاف

                                                           
 324ص  1ي شرح القانوف التجاري ج الوسیط ف  -العطیر  د. عبدالقادر حسیف(1)
 1975 – 61االسكندریة ص  –القانوف التجاري  –د. عمي البارودي (2)
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نبلحػػػػػػظ اف الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة تقػػػػػػـو عمػػػػػػى عناصػػػػػػر متعػػػػػػددة،حیث نجػػػػػػداف الوكیػػػػػػؿ ىػػػػػػو  وممػػػػػػا سػػػػػػبؽ

تػػػػػي وردت تشػػػػػیر الػػػػػى الف ا مػػػػػب التعریفػػػػػات ال ةبالعمولػػػػػ ةالػػػػػرئیس الػػػػػذي تقػػػػػـو عمیػػػػػو الوكالػػػػػ العنصػػػػػر

مبػػػػػدأ العمػػػػػؿ التجػػػػػاري ىػػػػػو الػػػػػذي یكػػػػػوف سػػػػػـ موكمػػػػػو كمػػػػػا اف اسػػػػػمو الخػػػػػاص ولػػػػػیس باتعاقػػػػػد الوكیػػػػػؿ ب

سػػػػػمو الخػػػػػاص ولػػػػػـ یكػػػػػف التصػػػػػرؼ امولػػػػػة حیػػػػػث انػػػػػو اذا تعاقػػػػػد الوكیػػػػػؿ ببالع ةمػػػػػف اساسػػػػػیات الوكالػػػػػ

الف التصػػػػػػرؼ التجػػػػػػاري یجعػػػػػؿ مػػػػػػف الوكیػػػػػؿ تػػػػػػاجرا . كػػػػػػذلؾ  ةتجاریػػػػػا ال نكػػػػػػوف امػػػػػاـ وكالػػػػػػة بالعمولػػػػػ

بػػػػػو الوكیػػػػػؿ الیمكػػػػػف اف بالعمولػػػػػة حیػػػػػث اف العمػػػػػؿ الػػػػػذي یقػػػػػـو  ةىػػػػػي مػػػػػف اساسػػػػػیات الوكالػػػػػ ةالعمولػػػػػ

باالضػػػػافة الػػػػى  بػػػػدوف مقابػػػػؿ ، فالعمولػػػػةتجػػػػاري نػػػػو فػػػػي التجػػػػارة الیكػػػػوف ىنػػػػاؾ عمػػػػؿ یكػػػػوف تبرعػػػػا أل

بالعمولػػػػػة التػػػػػي رأینػػػػػا مػػػػػف خػػػػػبلؿ  ةیػػػػػزات الوكالػػػػػسػػػػػمو لحسػػػػػاب الموكػػػػػؿ ىػػػػػي مػػػػػف مابتعاقػػػػػد الوكیػػػػػؿ 

 بالعمولة . ةاالیضاحات التي اشارت الى الوكالالتعاریؼ و 
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  مطمب الثانيال

 انعقاد الوكالة بالعمولة

الوكالػػػػػة مدنیػػػػػة كانػػػػػت اـ تجاریػػػػػة تنعقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة وذلػػػػػؾ بتػػػػػوافر االركػػػػػاف الموضػػػػػوعیة لمعقػػػػػد  

ي اجػػػػػػراء شػػػػػػكمي وبمػػػػػػا اف الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة مػػػػػػف العقػػػػػػود التجاریػػػػػػة فیكفػػػػػػي النعقادىػػػػػػا وال تخضػػػػػػع أل

تبلقػػػػػػي ارادة الموكػػػػػػؿ  تطػػػػػػابؽ االیجػػػػػػاب مػػػػػػع القبػػػػػػوؿ عمػػػػػػى عناصػػػػػػر الوكالػػػػػػة وكقاعػػػػػػدة فػػػػػػاف مجػػػػػػرد 

والوكیػػػػؿ عمػػػػى ماىیػػػػػة العقػػػػد والتصػػػػػرفات القانونیػػػػة التػػػػػي یقػػػػـو بيػػػػػا الوكیػػػػؿ باسػػػػػمو ولحسػػػػاب وموكمػػػػػو 

قػػػػػاد العقػػػػػد وانمػػػػػا امػػػػػا تنظػػػػػیـ وتصػػػػػدیؽ الوكالػػػػػة لػػػػػد  كاتػػػػػب العػػػػػدؿ فػػػػػبل تعنػػػػػي اف الكتابػػػػػة شػػػػػرط النع

  . ثبات فقطىي لئل

مارسػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ التجػػػػػػػاري الف كػػػػػػػذلؾ البػػػػػػػد مػػػػػػػف تػػػػػػػوافر االىمیػػػػػػػة البلزمػػػػػػػة لػػػػػػػد  الطػػػػػػػرفیف لم

الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة تعتبػػػػػر مػػػػػف االعمػػػػػاؿ التجاریػػػػػة وفػػػػػؽ المػػػػػادة السادسػػػػػة مػػػػػف قػػػػػانوف التجػػػػػارة االردنػػػػػي 

 مف القانوف المدني . 43واىمیة الموكؿ ىي اكماؿ سف الثامنة عشر مف العمر طبقا لممادة 

لسػػػػػنة  28رقػػػػػـ  فػػػػػي حػػػػػیف اكتفػػػػػت المػػػػػادة الثالثػػػػػة مػػػػػف قػػػػػانوف الػػػػػوكبلء والوسػػػػػطاء التجػػػػػارییف

بػػػػػػالنص عمػػػػػػى انػػػػػػو )یجػػػػػػب اف یكػػػػػػوف الوكیػػػػػػؿ او الوسػػػػػػط التجػػػػػػاري اردنیػػػػػػا اذا كػػػػػػاف شخصػػػػػػا  2001

 .(1)ىذا القانوف طبیعیا او شركة اردنیة مسجمة وفؽ احكاـ

  

                                                           
مينة الوكالة الممغي  1985لسنة  44جارییف رقـ وقد نظمت المادة الرابعة مف قانوف الوكبلء والوسطاء الت (1)

 بالعمولة . 
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 لثالمطمب الثا

 خصائص عقد الوكالة بالعمولة

اف عقػػػػد الوكالػػػػة بالعمولػػػػة یتمیػػػػز بعػػػػدة خصػػػػائص تمیزىػػػػا عػػػػف بػػػػاقي العقػػػػود التػػػػي تشػػػػابيو واىػػػػـ     

 ىذه الخصائص ىي :

 الفرع األول

 ة بالعمولة يتصف بالصفة التجاريةعقد الوكال

قػػػػػػػانوف التجػػػػػػػارة االردنػػػػػػػي بػػػػػػػاف الوكالػػػػػػػة تكػػػػػػػوف تجاریػػػػػػػة اذا كانػػػػػػػت تخػػػػػػػتص  80نصػػػػػػػت المػػػػػػػادة 

 الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة ىػػػػػػي مػػػػػػف ضػػػػػػمف الوكالػػػػػػة التجاریػػػػػػة كمػػػػػػا نصػػػػػػتبمعػػػػػػامبلت تجاریػػػػػػة . وبمػػػػػػا اف 

المػػػػػادة وكػػػػػذلؾ  ـ،1966لسػػػػػنة  12مػػػػػف قػػػػػانوف التجػػػػػارة االردنػػػػػي رقػػػػػـ  6مػػػػػف المػػػػػادة  8عمیيػػػػػا الفقػػػػػرة 

الثانیػػػػة مػػػػف قػػػػػانوف الػػػػوكبلء والوسػػػػػطاء التجػػػػارییف االردنیػػػػػیف وعمػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػاف عقػػػػػد الوكالػػػػة بالعمولػػػػػة 

وعيا عمػػػػػػبل تجاریػػػػػػا، وعمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ فػػػػػػاف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة یتصػػػػػػؼ بالصػػػػػػفة التجاریػػػػػػة اذا كػػػػػػاف موضػػػػػػ

 .  (1)یعتبر تاجرا سواء اقاـ بالعمؿ منفردا اـ عمى شكؿ مشروع

وعمیػػػػػػو فإنػػػػػػو العمػػػػػػؿ الػػػػػػذي یقػػػػػػـو بػػػػػػو الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة یجػػػػػػب اف یكػػػػػػوف تصػػػػػػرفا او عمػػػػػػبل 

عيا تجاریػػػػػا الف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة ىػػػػػو مػػػػػف ضػػػػػمف الػػػػػوكبلء التجػػػػػارییف التػػػػػي تكػػػػػوف وكػػػػػاالتيـ موضػػػػػو 

لسػػػػػنة  12مػػػػػف قػػػػػانوف التجػػػػػارة االردنػػػػػي رقػػػػػـ 87معػػػػػامبلت تجاریػػػػػة حسػػػػػب مػػػػػا نصػػػػػت عمیػػػػػو المػػػػػادة 

1966. 

                                                           
 332ص، 1ج ،د.عبد القادرحسیف العطیر،الوسیط في شرح القانوف التجاري(1)
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عمػػػػػاؿ ذات طبیعػػػػػة مدنیػػػػػة التتفػػػػػؽ وكالتػػػػػو مػػػػػع أاف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة الػػػػػذي یكمػػػػػؼ ب بمعنػػػػػى

لػػػػػة العادیػػػػػة التػػػػػي یعمػػػػػؿ فیيػػػػػا الوكیػػػػػؿ امفيػػػػػـو الوكالػػػػػة التجاریػػػػػة بػػػػػؿ اف ذلػػػػػؾ ینػػػػػدرج فػػػػػي عػػػػػداد الوك

 .(1)خصي لصال  الموكؿ وىو ما یطمؽ عمیيا بوكالة التسخیرباسمو الش

مػػػػػػف قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة االردنػػػػػػي التػػػػػػي تقػػػػػػوؿ نالوكالػػػػػػة التجاریػػػػػػة  82وىػػػػػػذا مانجػػػػػػده فػػػػػػي المػػػػػػادة 

 .واف احتوت عمى توكیؿ مطمؽ ال تجیز االعماؿ  یر التجاریة اال بنص صری ن

الوكالػػػػة بالعمولػػػػػة ىػػػػي عمػػػػػؿ مصػػػػري عمػػػػػى اف مػػػػف قػػػػػانوف التجػػػػارة ال 15وقػػػػد نصػػػػت المػػػػػادة 

امػػػػػػا فػػػػػػي االردف فػػػػػػاف الوكالػػػػػػة التجاریػػػػػػة توجػػػػػػب  (2)تجػػػػػػاري بشػػػػػػرط اف تػػػػػػزاوؿ عمػػػػػػى وجػػػػػػو االحتػػػػػػراؼ

عمػػػػى كػػػػؿ شػػػػخص ینػػػػوي ممارسػػػػتيا اف یحصػػػػػؿ عمػػػػى موافقػػػػة مسػػػػجؿ الػػػػوكبلء والوسػػػػطاء التجػػػػػارییف 

ا المػػػػادة والوكػػػػاالت التجاریػػػػة مػػػػف وزارة الصػػػػناعة والتجػػػػارة مػػػػف خػػػػبلؿ االجػػػػراءات التػػػػي نصػػػػت عمیيػػػػ

 .2001لسنة  28مف قانوف الوكبلء والوسطاء التجارییف رقـ 6

ولمػػػػػا كػػػػػاف عقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة تجاریػػػػػا فیجػػػػػوز اثباتػػػػػو بكافػػػػػة الطػػػػػرؽ عمػػػػػبل بمبػػػػػدأ حریػػػػػة 

 االثبات في المواد التجاریة .

یحكميػػػػػا عقػػػػػد واف تعاقػػػػد الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة لحسػػػػػاب موكمػػػػػو فػػػػػاف العبلقػػػػة بینػػػػػو وبػػػػػیف الموكػػػػػؿ 

واحكػػػػػػاـ القػػػػػػانوف التجػػػػػػاري الخاصػػػػػػة بالوكالػػػػػػة التجاریػػػػػػة والوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة، وفػػػػػػي  بالعمولػػػػػػة الوكالػػػػػػة

 .(3)حالة عدـ وجود نص خاص یصار الى تطبیؽ احكاـ القانوف المدني المتعمقة بالوكالة 

 

                                                           
 310رقـ، 621ص7ج ،مرجع سابؽ ،د.عبدالرزاؽ السنيوري، الوسیط(1)
 113ص، 2005الجامعي  الفكر طو،العقود التجاریة دارد.مصطفى كماؿ (2)
 . 28ص، 1ج ،د.فوزي محمد سامي،شرح القانوف التجاري االردني(3)
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 الفرع الثاني

 عقد الوكالة بالعمولة مبني عمى االعتبار الشخصي

تتمیػػػػز الوكالػػػػة بالعمولػػػػة بخصیصػػػػة جوىریػػػػة ىػػػػي اف الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة یتعاقػػػػد مػػػػع الغیػػػػر باسػػػػمو    

لمغیػػػػػػػػر  ةالشخصػػػػػػػػي سػػػػػػػػواء كػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػذا الوكیػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػخص طبیعػػػػػػػػي او معنػػػػػػػػوي حیػػػػػػػػث یبػػػػػػػػدو بالنسػػػػػػػػب

صػػػػػیؿ وىنػػػػػا یمتػػػػػـز الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة قبػػػػػؿ الغیػػػػػر المتعاقػػػػػد معػػػػػو بكافػػػػػة االلتزامػػػػػات الناتجػػػػػة عػػػػػف كاأل

 حقوؽ عمى اف یكوف العقد الذي یبرمو عقدا تجاریا .ة الفالعقد ولو كا

وف التجػػػػػارة االردنػػػػػي فػػػػػي تعریفيػػػػػا لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة بانػػػػػو )مػػػػػف یتعاقػػػػػد قػػػػػان  87وقػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادة 

باسػػػػػػػػمو الخػػػػػػػػاص ولحسػػػػػػػػاب الموكػػػػػػػػؿ بیعػػػػػػػػا وشػػػػػػػػراءا و یػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف العممیػػػػػػػػة التجاریػػػػػػػػة مقابػػػػػػػػؿ 

العقػػػػد مػػػػع الغیػػػػر مػػػػالـ یػػػػوحي انػػػػو العمولػػػػة(.ویترتب عمػػػػى ذلػػػػؾ اف یكػػػػوف الموكػػػػؿ  یػػػػر ظػػػػاىر فػػػػي 

 ىناؾ نیة في الظروؼ المحیطة بالعقد الى  یر ذلؾ.

وبالتػػػػػالي فػػػػػاف تعاقػػػػػد الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة باسػػػػػمو ىػػػػػو مػػػػػایمیزه عػػػػػف  یػػػػػره مػػػػػف الػػػػػوكبلء الػػػػػذي 

یرتػػػػػب عمیػػػػػو تحمػػػػػؿ االلتزامػػػػػات العقدیػػػػػة فػػػػػي مواجيػػػػػة الغیػػػػػر، ویكػػػػػوف عنػػػػػد توقیعػػػػػو العقػػػػػد قػػػػػد انشػػػػػأ 

لػػػػػى عبلقتػػػػػو بالموكػػػػػؿ والتػػػػػي یحكميػػػػػا عقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة المبػػػػػـر بینيمػػػػػا عبلقتػػػػػیف قػػػػػانونیتیف االو 

والثانیػػػػػة عبلقتػػػػػو بػػػػػالغیر التػػػػػي یحكميػػػػػا العقػػػػػد المبػػػػػـر بینيمػػػػػا وىػػػػػو فػػػػػي العبلقػػػػػة االولػػػػػى وكیػػػػػؿ وفػػػػػي 

العبلقػػػػػة الثانیػػػػػػة اصػػػػػیؿ فػػػػػػي مواجيػػػػػة الغیػػػػػػر وتنصػػػػػػرؼ اثػػػػػار العبلقػػػػػػة الثانیػػػػػة الیػػػػػػو وىػػػػػو مػػػػػػف یقػػػػػػـو 

 د الوكالة المبـر بینيما .بنقميا لمموكؿ بموجب عق

اف فكػػػػػػػرة النیابػػػػػػػة تظيػػػػػػػر بالوكالػػػػػػػة العادیػػػػػػػة، مدنیػػػػػػػة كانػػػػػػػت اـ تجاریػػػػػػػة، فػػػػػػػي عبلقػػػػػػػة الوكیػػػػػػػؿ 

بػػػػالغیر امػػػػا فػػػػي حالػػػػة الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة فػػػػاف النیابػػػػة ال تظيػػػػر فػػػػي عبلقتػػػػو مػػػػع  الغیػػػػر وانمػػػػا تظيػػػػر 
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مولػػػػػة ىػػػػػي وكالػػػػػة فػػػػػي الوكالػػػػػة بالع ةف النیابػػػػػأممػػػػػا دفػػػػػع الػػػػػبعض لمقػػػػػوؿ بػػػػػ فػػػػػي عبلقتػػػػػو مػػػػػع الموكػػػػػؿ

 .(1)ناقصة 

قػػػػانوف التجػػػػارة االردنػػػػي بقوليػػػػا نالوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة  88/1وقػػػػد جػػػػاءت ىػػػػذه الفكػػػػرة فػػػػي المػػػػادة 

الػػػػػذي یتعاقػػػػػد باسػػػػػمو الخػػػػػاص ویكتسػػػػػب الحقػػػػػوؽ الناتجػػػػػة مػػػػػف العقػػػػػد یكػػػػػوف ممزمػػػػػا نحػػػػػو االشػػػػػخاص 

حػػػػػؽ ليػػػػػـ اف یحتجػػػػػو فػػػػػي مواجيتػػػػػو بجمیػػػػػع اسػػػػػباب الػػػػػدفع الناتجػػػػػة عػػػػػف عبلقتػػػػػو الشخصػػػػػیة بػػػػػونوال ی

الموكػػػػػػؿ مباشػػػػػػرة ،امػػػػػػا عبلقػػػػػػة الموكػػػػػػؿ بالوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة او بدائنیػػػػػػو فتسػػػػػػري عمیيػػػػػػا  ااف یخاصػػػػػػمو 

 . (2)عدة نتائج قواعد الوكالة، ویترتب عمى ىذه المیزة التي یمتاز بيا الوكیؿ بالعمولة

نػػػػػػو یتعاقػػػػػػد مػػػػػػع الغیػػػػػػر أل (3)اف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة یجػػػػػػب أف  یكػػػػػػوف دائمػػػػػػا ذا اىمیػػػػػػة تجاریػػػػػػو  -1

 صیؿ فتنصرؼ اثار العقد الیو.أك

مػػػػػر نقميػػػػػا او الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة یقػػػػػوـ بػػػػػدور ایجػػػػػابي ونشػػػػػط فيػػػػػو یتسػػػػػمـ البضػػػػػاعة ویرتػػػػػب ا -2

 عماؿ مادیة الى جانب االعماؿ القانونیة واف كانت تمؾ تابعة الى ىذه.أخزنيا اي انو یقـو ب

عمیيػػػػا واذا  اف اسػػػػموبو فػػػػي العمػػػػؿ یعرضػػػػو الػػػػى مخػػػػاطرة تتمثػػػػؿ بػػػػدفع ثمػػػػف السػػػػمع او االتفػػػػاؽ -3

كػػػػاف الموكػػػػؿ ممتزمػػػػا بتعویضػػػػو عمػػػػا انفقػػػػو اال اف ىػػػػذا الموكػػػػؿ قػػػػد یتقػػػػاعس عػػػػف ذلػػػػؾ لسػػػػبب 

خػػػػػر.ومف جيػػػػػة اخػػػػػر  فػػػػػاف الوكیػػػػػؿ قػػػػػد یػػػػػر  فػػػػػي الصػػػػػفقة ربحػػػػػا وفیػػػػػرا ممػػػػػا یدفعػػػػػو الػػػػػى آل او

                                                           
ركة د.سمیحة القمیوبي، الوكالة بالعمولة في القانوف التجاري الكویتي،مجمة القضاء والقانوف الكویتیة ، مطبعة الش(1)

 1975المتحدة لمنشر والتوزیع،
جامعة -لستانسؿ محاضرات عمى ا-العقود وعممیات البنوؾ التجاریة في التشریع الكویتي الجدید باروي،د.عمي ال(2)

 23ص-81ظ80\الكویت
 .  1966لسنة  12مف قانوف التجارة األردنیة رقـ  15مادة   (3)
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ار بيػػػػا ولػػػػػذا كػػػػاف عقػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػة یػػػػػوفر ضػػػػمانات لكػػػػؿ مػػػػػف الوكیػػػػؿ والموكػػػػػؿ مثتاالسػػػػ

 بعضا. في مواجية بعضيما

 الفرع الثالث

 عقد الوكالة من عقود المعاوضة

اف تسػػػػػمیة ىػػػػػذا العقػػػػػد بعقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ القػػػػػانوف الػػػػػذي عرفػػػػػو واشػػػػػترط فیػػػػػو 

مػػػػػػػف القػػػػػػػانوف التجػػػػػػػاري االردنػػػػػػػي حیػػػػػػػث اف  87اف یػػػػػػػتـ مقابػػػػػػػؿ عمولػػػػػػػة حسػػػػػػػب مػػػػػػػا عرفتػػػػػػػو المػػػػػػػادة 

العقػػػػػػود التجاریػػػػػػة بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ العمولػػػػػػة ىػػػػػػي جػػػػػػزء اساسػػػػػػي مػػػػػػف ىػػػػػػذا العقػػػػػػد اضػػػػػػافة الػػػػػػى انػػػػػػو مػػػػػػف 

واف (1).بمعنػػػػػػى اف الوكیػػػػػػؿ یسػػػػػػتحؽ اجػػػػػػرا فػػػػػػي جمیػػػػػػع االحػػػػػػواؿ مػػػػػػا لػػػػػػـ یكػػػػػػف ىنػػػػػػاؾ نػػػػػػص مخػػػػػػالؼ

الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة قػػػػػد یسػػػػػتحؽ عمولػػػػػة اخػػػػػر   یػػػػػر العمولػػػػػة االساسػػػػػیة وىػػػػػي عمولػػػػػة الضػػػػػماف التػػػػػي 

تجػػػػاري اردنػػػػي )یحػػػػؽ  92/2یضػػػػمف مػػػػف تعاقػػػػد معػػػػو لمصػػػػمحة الموكػػػػؿ وىػػػػذا مػػػػا اشػػػػارت لػػػػو المػػػػادة 

 لموكیؿ بالعمولة الذي یكفؿ مف یتعاقد معو اف یتناوؿ عمولة خاصة باسـ )عمولة الضماف(.

وىنػػػػػػػا نجػػػػػػػد اف لموكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة عمولتػػػػػػػاف العمولػػػػػػػة االولػػػػػػػى وىػػػػػػػي عمولػػػػػػػة عقػػػػػػػد الوكالػػػػػػػة 

بالعمولػػػػة امػػػػا العمولػػػػة الثانیػػػػة فيػػػػي عمولػػػػة الضػػػػماف التػػػػي یحمػػػػؿ نفسػػػػو مقابميػػػػا بػػػػالتزاـ ضػػػػماف تنفیػػػػذ 

 عاقد معو لصال  الموكؿ التزاماتو العقدیة.الغیر الذي یت

                                                           
 ( تجاري اردني. 81/1)ـ(1)
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خػػػػػذ أاوضػػػػػة الف كػػػػػؿ مػػػػػف الموكػػػػػؿ والوكیػػػػػؿ یكمػػػػػا اف عقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة مػػػػػف عقػػػػػود المع 

نػػػػػػو یرتػػػػػػب ىػػػػػػو مػػػػػػف العقػػػػػػود الممزمػػػػػػة لمجػػػػػػانبیف ألمقػػػػػػاببل لمػػػػػػا اعطػػػػػػاه ویعطػػػػػػي مقػػػػػػاببل لمػػػػػػا اخػػػػػػذه و 

 .( 1)التزامات متقابمة عمى كؿ مف الطرفیف

كیػػػػػؿ فػػػػػي عقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة تحسػػػػػب  البػػػػػا بشػػػػػكؿ نسػػػػػبة مئویػػػػػة ویبلحػػػػػظ اف عمولػػػػػة الو 

مػػػػػػف قیمػػػػػػة الصػػػػػػفقات االجمالیػػػػػػة التػػػػػػي ابرميػػػػػػا الوكیػػػػػػؿ بمػػػػػػا فیيػػػػػػا النفقػػػػػػات االضػػػػػػافیة التػػػػػػي یػػػػػػدفعيا 

تجػػػػػػارة 94الوكیػػػػػػؿ لصػػػػػػال  تنفیػػػػػػذ الصػػػػػػفقة مػػػػػػالـ یػػػػػػتـ االتفػػػػػػاؽ بػػػػػػیف الطػػػػػػرفیف عمػػػػػػى خػػػػػػبلؼ ذلػػػػػػؾ ـ 

العمولػػػػػة فانػػػػػو یػػػػػتـ االسترشػػػػػاد فػػػػػي تحػػػػػدیيا بعػػػػػرؼ  اردنػػػػػي فػػػػػاذا لػػػػػـ یػػػػػتـ االتفػػػػػاؽ عمػػػػػى تحدیػػػػػد نسػػػػػبة

 . (2)(تجاره اردني2\93المحؿ الذي جر  فیو التعاقد) ـ

اف العمولػػػػػػػة تسػػػػػػػتحؽ بمجػػػػػػػرد انعقػػػػػػػاد العقػػػػػػػد حتػػػػػػػى ولػػػػػػػو تخمػػػػػػػؼ الطػػػػػػػرؼ االخػػػػػػػرعف القیػػػػػػػاـ 

بالتزاماتػػػػػو التػػػػػي تعيػػػػػد بيػػػػػا فػػػػػي العقػػػػػد المبػػػػػـر معػػػػػو اال اذا كػػػػػاف عػػػػػدـ تنفیػػػػػذ العقػػػػػد ناتجػػػػػا عػػػػػف خطػػػػػأ 

 اً امنضػػػػعػػػػدـ تنفیػػػػذ العقػػػػد اذا كػػػػاف الوكیػػػػؿ تجػػػػارة اردنػػػػي (او عنػػػػد  93/1ارتكبػػػػو الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة )ـ

وكػػػػذلؾ یسػػػػتحؽ الوكیػػػػؿ  بالعمولػػػػة عمولتػػػػو ولػػػو لػػػػـ یبػػػػـر العقػػػػد الػػػػذي تػػػػدخؿ فیػػػػو الوكیػػػػؿ  لتنفیػػػذ العقػػػػد

 تجارة اردني. 93/2بالعمولة وكاف السبب یعود الى الموكؿ)ـ

امػػػػػػػا اذا كانػػػػػػػت ىنػػػػػػػاؾ ظػػػػػػػروؼ خارجػػػػػػػة عػػػػػػػف  ارادة الموكػػػػػػػؿ او الوكیػػػػػػػؿ  كاسػػػػػػػتحالة تنفیػػػػػػػذ 

قػػػػدرة الطػػػػرفیف . فػػػػاف الوكیػػػػػؿ ال خػػػػارج عػػػػف  يءالغیػػػػر او لقیػػػػاـ حالػػػػة حػػػػرب او اي شػػػػالعقػػػػد لمػػػػوت 

یسػػػػػتحؽ عمولتػػػػػو اال مػػػػػا یقػػػػػرره عػػػػػرؼ المحػػػػػؿ الػػػػػذي یمػػػػػارس فیػػػػػو وكالتػػػػػو بػػػػػالتعویض عػػػػػف الجيػػػػػود 

                                                           
 324ص 1995،مكتبة دار الثقافة عماف سنة د.زىیر عباس كریـ ،مبادي القانوف التجاري ، دراسة مقارنة (1)

 334ص ،سابؽ مصدر، حسیف العطیر عبدالقادر.د(2)
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تجػػػػػػاره 3\93التػػػػػػي قػػػػػػاـ بيػػػػػػا فػػػػػػي سػػػػػػبیؿ اتمػػػػػػاـ الصػػػػػػفقة التػػػػػػي حالػػػػػػت دوف اتماميػػػػػػا ظػػػػػػروؼ قػػػػػػاىرة)ـ

 اردني(.

ر متمرسػػػػػػیف جػػػػػػر الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة عنػػػػػػدما یكػػػػػػوف بػػػػػػیف تجػػػػػػاویػػػػػػذكر اف التقػػػػػػدیر المناسػػػػػػب آل

وذوي درایػػػػػة ممػػػػػف ال یسػػػػػيؿ وقػػػػػوعيـ بالخطػػػػػأ وال ینقصػػػػػيـ حسػػػػػف التقػػػػػدیر تحػػػػػد مػػػػػف سػػػػػمطة القاضػػػػػي 

التقدیریػػػػػة لتحدیػػػػػد العمولػػػػػة فػػػػػي الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة عمػػػػػى السػػػػػمطة الواسػػػػػعة التػػػػػي یممكيػػػػػا القاضػػػػػي فػػػػػي 

 تقدیر اجرة الوكیؿ العادي .

 الفرع الرابع

 عقد الوكالة بالعمولة من العقود الرضائية

الوكالػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػة، وبالتػػػػػػػالي  الیسػػػػػػػتوجب القػػػػػػػانوف االردنػػػػػػػي اتبػػػػػػػاع شػػػػػػػكمیة معینػػػػػػػة النعقػػػػػػػاد عقػػػػػػػد   

یجػػػػػوز اثباتػػػػػو بكافػػػػػة طػػػػػرؽ االثبػػػػػات . وعمیػػػػػو، فػػػػػإف مجػػػػػرد تطػػػػػابؽ االیجػػػػػاب والقبػػػػػوؿ لكػػػػػبل الطػػػػػرفیف 

)التػػػػػػاجر الموكػػػػػػؿ والوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة( ینعقػػػػػػد عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة ویجػػػػػػب تػػػػػػوافر االىمیػػػػػػة البلزمػػػػػػة 

د  الموكػػػػػػػػؿ والوكیػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػة لممارسػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ التجػػػػػػػػاري الف الوكالػػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػػة تعتبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف لػػػػػػػػ

 (تجاري اردني .فقرة ح/  6عماؿ التجاریة المادة )اال

كمػػػػا یمكػػػػف اف یتعاقػػػػػد الموكػػػػؿ والوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػة وىمػػػػا  ػػػػػائبیف وىدفػػػػو اف الموكػػػػػؿ یحػػػػاوؿ ایجػػػػػاد    

 عمبلء لمتاجر خارج منطقة عممو.وكالة بالعمولة و بالنتیجة ایجاد زبائف أو 
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 رابعالمطمب ال

 فوائد الوكالة بالعمولة

اف التعامػػػػؿ عػػػػف طریػػػػؽ الوكالػػػػة بالعمولػػػػة لػػػػو فوائػػػػد كثیػػػػرة بالنسػػػػبة لمتػػػػاجر )الموكػػػػؿ(او الغیػػػػر        

المتعاقػػػػػد معػػػػػو الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة او حتػػػػػى بالنسػػػػػبة لموكیػػػػػؿ نفسػػػػػو ویمكػػػػػف اف نجمػػػػػؿ ىػػػػػذه الفوائػػػػػد بمػػػػػا 

 یمي :

.یمكػػػػػػػف لمنػػػػػػػتج البضػػػػػػػاعة او صػػػػػػػاحب المصػػػػػػػنع عػػػػػػػف طریػػػػػػػؽ الوكالػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػة اف یجػػػػػػػد لنفسػػػػػػػو 1

ویعمػػػػػؿ فیػػػػػو وىنػػػػػا یكػػػػػوف قػػػػػد أالػػػػػذي ینػػػػػتج او یصػػػػػنع  فیيػػػػػا بضػػػػػاعتو اسػػػػػواقا خػػػػػارج المنطقػػػػػة او البمػػػػػد 

بػػػػػػراـ الصػػػػػػفقات خػػػػػػارج منطقػػػػػػة لتجػػػػػػاري بواسػػػػػػطة الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة إلوسػػػػػػع منافػػػػػػذ بیعػػػػػػو او نشػػػػػػاطو ا

 عممو .

لمزبػػػػائف فػػػػاف فائػػػػدة الوكالػػػػة بالعمولػػػػة تتجمػػػػى فػػػػي انيػػػػـ یتعػػػػامموف مػػػػع شػػػػخص یقػػػػع نشػػػػاطو .بالنسػػػػبة 2

التجػػػػػػاري فػػػػػػي منطقػػػػػػتيـ او فػػػػػػي بمػػػػػػدىـ وىنػػػػػػا نجػػػػػػد اف وجػػػػػػوده یسػػػػػػيؿ عمػػػػػػیيـ الرجػػػػػػوع عمػػػػػػى الوكیػػػػػػؿ 

بالعمولػػػػػػة لتنفیػػػػػػذ العقػػػػػػد وخصوصػػػػػػػا فػػػػػػي موضػػػػػػوع ضػػػػػػماف عیػػػػػػػوب البضػػػػػػاعة التػػػػػػي یشػػػػػػترونيا مػػػػػػػف 

تفػػػػػي الحاجػػػػػة الػػػػػى االتصػػػػػاؿ مػػػػػع منػػػػػتج البضػػػػػاعة الػػػػػذي یمكػػػػػف اف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة مباشػػػػػرة وىنػػػػػا تن

 یكوف خارج منطقتيـ او بمدىـ.

. اف خبػػػػػػرة الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة ومعرفتػػػػػػو بمتطمبػػػػػػػات السػػػػػػوؽ التػػػػػػي یتواجػػػػػػػد فیيػػػػػػا مػػػػػػػف حیػػػػػػث كمیػػػػػػػة 3

ونوعیػػػػػة البضػػػػػاعة المطموبػػػػػة فػػػػػي السػػػػػوؽ وموعػػػػػد توزیػػػػػع كػػػػػؿ منػػػػػتج والفتػػػػػرة التػػػػػي یتزایػػػػػد الطمػػػػػب فیيػػػػػا 

منيػػػػا الموكػػػػؿ لكػػػػي یخطػػػػط لیػػػػنظـ انتاجػػػػو ونوعیتػػػػو حسػػػػب  ج اف ىػػػػذه الخبػػػػرة یسػػػػتفیدعمػػػػى ىػػػػذا المنػػػػت
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متطمبػػػػػػات السػػػػػػوؽ التػػػػػػي یػػػػػػزوده بيػػػػػػا الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة لكػػػػػػي یقػػػػػػـو ىػػػػػػو فػػػػػػي النيایػػػػػػة لتزویػػػػػػد الوكیػػػػػػؿ 

 بالعمولة بيذه المتطمبات .

فادة . اف ثقػػػػػة الموكػػػػػؿ بالوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة  وائتمانػػػػػو عمػػػػػى بضػػػػػاعتو المرسػػػػػمة الیػػػػػو ىػػػػػي موضػػػػػع اسػػػػػت4

لػػػػو حیػػػػث اف فػػػػي بعػػػػض االحیػػػػاف یقػػػػـو الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بػػػػدفع ثمػػػػف البضػػػػاعة ناقصػػػػا منيػػػػا العمولػػػػة 

 المتفؽ عمیيا بیف الطرفیف مف قیمة البضاعة.

. اف تعاقػػػػػػد الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة باسػػػػػػمو الشخصػػػػػػي یحقػػػػػػؽ السػػػػػػریة لمموكػػػػػػؿ الػػػػػػذي اذا اراد الي سػػػػػػبب 5

ىػػػػو الوكیػػػػؿ امػػػػاـ المشػػػػتري ولػػػػیس الموكػػػػؿ او ؿ ىنػػػػا و مػػػػف االسػػػػباب اخفػػػػاء اسػػػػمو عػػػػف العقػػػػد ،فالمسػػػػؤ 

 صاحب البضاعة الموجودة لد  الوكیؿ .

. اف وجػػػػػود شػػػػػرط ضػػػػػماف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة فػػػػػي مواجيػػػػػة الموكػػػػػؿ یسػػػػػيؿ حصػػػػػوؿ االخیػػػػػر عمػػػػػى 6

تنفیػػػػذ الغیػػػػر لعقػػػػده المتعاقػػػػد بػػػػو مػػػػع الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة فبموجػػػػب شػػػػرط الضػػػػماف ىػػػػو اف یرجػػػػع الموكػػػػؿ 

لػػػػػػة الضػػػػػػامف بمجػػػػػػرد حمػػػػػػوؿ میعػػػػػػاد االسػػػػػػتحقاؽ او میعػػػػػػاد التنفیػػػػػػذ دوف مباشػػػػػػرة عمػػػػػػى الوكیػػػػػػؿ بالعمو 

 الرجوع عمى الغیر المتعاقد الذي ال یعرفو الموكؿ ا مب االحیاف .

لمػػػػػرب  لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة وخاصػػػػػة عنػػػػػدما یحتكػػػػػر الوكیػػػػػؿ  جیػػػػػداً  . تعتبػػػػػر الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة مصػػػػػدراً 7

المصػػػػػنعة تعطػػػػػي وكػػػػػاالت  الشػػػػػركات. فمػػػػػثبًل نجػػػػػد بعػػػػػض عة معینػػػػػة فػػػػػي البمػػػػػد الػػػػػذي یعمػػػػػؿ فیػػػػػوسػػػػػم

دوف  یػػػػره مقابػػػػؿ ذلػػػػؾ البمػػػػد  اتفاقػػػػًا لبیػػػػع بضػػػػائعيا فػػػػي  إلػػػػى شػػػػخص معػػػػیف فػػػػي كػػػػؿ بمػػػػد وتبػػػػـر معػػػػو

عمولػػػػة وال تتعامػػػػؿ مػػػػع  یػػػػره وبػػػػذلؾ فػػػػإف ىػػػػذا الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة یحقػػػػؽ ارباحػػػػًا جیػػػػدة مػػػػف خػػػػبلؿ ىػػػػذا 

 العمؿ. 
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 المبحث الثاني

 العاديةالتمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة 

الوكالػػػػػة قػػػػػد تكػػػػػوف وكالػػػػػة مدنیػػػػػة او تجاریػػػػػة حسػػػػػب العوامػػػػػؿ التػػػػػي یحػػػػػددىا القػػػػػانوف كمػػػػػا اف          

تعاقػػػػد الموكػػػػؿ باسػػػػـ ولحسػػػػاب موكمػػػػو معروفػػػػة بالقػػػػانوف المػػػػدني والتجػػػػاري اي اف الوكیػػػػؿ یقػػػػـو مقػػػػاـ 

كیػػػػػؿ الموكػػػػػؿ فػػػػػي التصػػػػػرؼ القػػػػػانوني ومػػػػػف ثػػػػػـ فػػػػػاف اثػػػػػار التصػػػػػرؼ القػػػػػانوني ترجػػػػػع لمموكػػػػػؿ ال الو 

لسػػػػػػنة  43مػػػػػف القػػػػػػانوف المػػػػػدني االردنػػػػػػي رقػػػػػـ 833وىػػػػػذا ىػػػػػو المعنػػػػػػى الػػػػػذي ورد فػػػػػػي نػػػػػص المػػػػػػادة 

بشػػػػػػاف الوكالػػػػػػة بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ والتػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى اف نالوكالػػػػػػة عقػػػػػػد یقػػػػػػیـ الموكػػػػػػؿ بمقتضػػػػػػاه 1976

ن  شخصا اخر مقاـ نفسو في تصرؼ جائز معمـو

الوكالػػػػػػة كمعیػػػػػػار ممیػػػػػػز ليػػػػػػا (مػػػػػػف قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة االردنػػػػػػي اخػػػػػػذ موضػػػػػػوع 1\80اف المػػػػػػادة )        

فػػػػػاف كانػػػػػت تخػػػػػتص بمعػػػػػامبلت مدنیػػػػػة كانػػػػػت وكالػػػػػة مدنیػػػػػة واف كػػػػػاف موضػػػػػوعيا معػػػػػامبلت تجاریػػػػػة 

اعتبػػػػػرت وكالػػػػػة تجاریػػػػػة كمػػػػػا اف المشػػػػػرع اورد لموكالػػػػػة بالعمولػػػػػة تعریفػػػػػا جػػػػػاء بػػػػػو فػػػػػي المػػػػػادة الثانیػػػػػة 

ـر بػػػػػیف الموكػػػػػؿ عمػػػػػى انيػػػػػا نعقػػػػػد مبػػػػػ1985لسػػػػػنة 24مػػػػػف قػػػػػانوف الػػػػػوكبلء والوسػػػػػطاء التجػػػػػارییف رقػػػػػـ 

جراء تصػػػػرفات او اعمػػػػاؿ تجاریػػػػة باسػػػػمو ولكػػػػف لحسػػػػاب موكمػػػػو إوالوكیػػػػؿ یػػػػتـ بموجبػػػػو قیػػػػاـ الوكیػػػػؿ بػػػػ

 مقابؿ عمولة.

والوكالػػػػة بالعمولػػػػة تعتبػػػػر أمػػػػرًا ضػػػػروریا ذلػػػػؾ الف العادیػػػػة وبالتػػػػالي، فػػػػاف التفرقػػػػة بػػػػیف الوكالػػػػة       

المشػػػػرع حمایتيػػػػا ومػػػػف حػػػػؽ الوكیػػػػؿ اف  عقػػػػد الوكالػػػػة بالعمولػػػػة یخػػػػوؿ الوكیػػػػؿ امتیػػػػازا وحقوقػػػػا اوجػػػػب

یثبػػػػت انػػػػو یعمػػػػؿ بمقتضػػػػى عقػػػػد وكالػػػػة بالعمولػػػػة حتػػػػى یحصػػػػؿ عمػػػػى ىػػػػذا االمتیػػػػاز  وىػػػػذه الحمایػػػػة 
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،كمػػػػا اف الوكالػػػػة بالعمولػػػػة ىػػػػي عمػػػػؿ تجػػػػاري اذا وقعػػػػت عمػػػػى سػػػػبیؿ االحتػػػػراؼ ومػػػػف ثػػػػـ تػػػػدخؿ فػػػػي 

عػػػػف ذلػػػػؾ فػػػػاف الوكالػػػػة  بلً نطػػػػاؽ العقػػػػود التجاریػػػػة ویعػػػػد  محترفيػػػػا تػػػػاجرا عكػػػػس الوكالػػػػة العادیة،فضػػػػ

 العادیة في االصؿ ىي مف عقود التبرع اما الوكالة بالعمولة فيي مف عقود المعاوضة .

جراء التصػػػػػػػػرؼ باسػػػػػػػمو ولحسػػػػػػػػاب موكمػػػػػػػو یسػػػػػػػػتند الػػػػػػػػى االذف إاف قیػػػػػػػاـ الوكیػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة بػػػػػػػػ       

وحقػػػػػوؽ كػػػػػؿ  المسػػػػتفاد مػػػػػف العقػػػػد الػػػػػذي یربطيمػػػػا وىػػػػػو عقػػػػػد الوكالػػػػة بالعمولػػػػػة الػػػػذي یحػػػػػدد التزامػػػػات

وؿ خطػػػػوة عمػػػػى طریػػػػؽ تنفیػػػػذ التزاماتػػػػو أد الوكیػػػػؿ مػػػػع الغیػػػػر یكػػػػوف قػػػػد قػػػػاـ بػػػػعنػػػػدما یتعاقػػػػ. (1)طػػػػرؼ

وذلػػػػػػؾ یسػػػػػػتحؽ الوكیػػػػػػؿ االجػػػػػػر بمجػػػػػػرد اتمػػػػػػاـ الصػػػػػػفقة او اسػػػػػػتحالة ابراميػػػػػػا بسػػػػػػبب الموكػػػػػػؿ نالمػػػػػػادة 

 مف قانوف التجارة العراقي .2فقرة195

وعمػػػػػى الػػػػػر ـ مػػػػػف ىػػػػػذه المبػػػػػادئ التػػػػػي تحكػػػػػـ الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة فػػػػػاف الفقػػػػػو الیػػػػػزاؿ بعیػػػػػدا عػػػػػف        

اعطػػػػاء راي موحػػػػد متفػػػػؽ عمیػػػػو بصػػػػدد التمییػػػػز بػػػػیف الوكالػػػػة بالعمولػػػػة والوكالػػػػة العادیػػػػة وفػػػػي االثػػػػار 

طرحػػػػػو الفقػػػػػو حػػػػػوؿ  الخاصػػػػػة المترتبػػػػػة عمػػػػػى انتفػػػػػاء النیابػػػػػة فػػػػػي مثػػػػػؿ ىػػػػػذا العقػػػػػد ویمكػػػػػف حصػػػػػر مػػػػػا

 وع التفرقة بیف الوكالة العادیة والوكالة بالعمولة بثبلثة اراء مختمفة،وكاالتي:موض

یػػػػػر  جانػػػػػب مػػػػػف الفقػػػػػو اف التفرقػػػػػة بػػػػػیف الوكالػػػػػة العادیػػػػػة والوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة یجػػػػػب اف الـــــرأي األول:

تسػػػػػػتند الػػػػػػى ماىیػػػػػػة المعاممػػػػػػة وانػػػػػػو الیجػػػػػػوز اعتبػػػػػػار العقػػػػػػد عقػػػػػػد وكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة اال اذا كػػػػػػاف الػػػػػػذي 

 .(2)كیبل بالعمولة محترفا وكاف موضوعو عمبل تجاریاابرمو و 

                                                           
،مجمة المحاماة المصریة،العدداف التاسع والعاشر السنة 1941\12\13انظر حكـ محكمة االستئناؼ المختمطة في (1)

 1070ص21
 . 76ص، 2ج ،د. محسف شفیؽ، القانوف التجاري(2)
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وطبقػػػػا ليػػػػذا الػػػػراي فػػػػاذا كانػػػػت العممیػػػػة التػػػػي یقػػػػـو بيػػػػا وكیػػػػؿ العمولػػػػة تجاریػػػػة كانػػػػت وكالتػػػػو         

وكالػػػػػة بالعمولػػػػػة وال اىمیػػػػػة بعػػػػػد ذلػػػػػؾ  عمػػػػػا اذا كػػػػػاف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة یتعاقػػػػػد  باسػػػػػمو الشخصػػػػػي او 

 باسـ الموكؿ .

الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة عقػػػػػػد وضػػػػػػع قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة احكامػػػػػػو ومػػػػػػف ثػػػػػػـ ال تعتبػػػػػػر وحجػػػػػػة ىػػػػػػذا الػػػػػػراي اف 

 الوكالة وكالة بالعمولة اال اذا كاف موضوعيا تجاریا .

فػػػػػػي تفسػػػػػػیرىـ عمػػػػػػى قػػػػػػرار محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض  اوالجػػػػػػدیر بالػػػػػػذكر اف اصػػػػػػحاب ىػػػػػػذا الػػػػػػرأي قػػػػػػد اعتمػػػػػػدو 

محػػػػؿ الوكالػػػػة  شػػػػيءة العػػػػالمصػػػػریة الػػػػذي ورد فیػػػػو بػػػػاف نالوكالػػػػة بالعمولػػػػة تتمیػػػػز عػػػػف الوكالػػػػة  بطبی

فػػػػػاذا كػػػػػاف مػػػػػف عػػػػػروض التجػػػػػارة او مػػػػػف البضػػػػػائع او الصػػػػػكوؾ المتداولػػػػػة اعتبػػػػػرت وكالػػػػػة بالعمولػػػػػة 

ومػػػػػف ثػػػػػـ تسػػػػػري عمیيػػػػػا احكػػػػػاـ قػػػػػانوف التجػػػػػارة بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف صػػػػػفة الوكیػػػػػؿ الػػػػػذي قػػػػػد  یكػػػػػوف 

 .(1)العمؿ مدنیا او تجاریا بالنسبة لو

المحتػػػػػرفیف قػػػػػد یمارسػػػػػوف اعمػػػػػاؿ مدنیػػػػػة مثػػػػػؿ عممیػػػػػة ویعیػػػػػب ىػػػػػذا الػػػػػراي اف بعػػػػػض وكػػػػػبلء العمولػػػػػة 

 بیع وشراء المنتجات الزراعیة وىي اعماؿ مدنیة لطبیعتيا.

ـــاني: ـــرأي الث جانػػػب اخػػػر مػػػف الفقػػػو یػػػر  اف المعیػػػار الممیػػػز والػػػذي یتعػػػیف االعتػػػداد بػػػو ىػػػو طبیعػػػة ال

ي حالػػػػػػة تعاقػػػػػػد الوكیػػػػػػؿ حیػػػػػػث تختمػػػػػػؼ الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة عػػػػػػف الوكالػػػػػػة العادیػػػػػػة فػػػػػػي اف الوكیػػػػػػؿ فػػػػػػ

                                                           
 796ص1957الخامس لسنة مجمة المحاماة المصریة العدد1956\6\28المصریة في  قرر محكمة التمییز(1)
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ثر أفػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة ىػػػػػو موكمػػػػػو الػػػػػذي یتػػػػػ الوكالػػػػػة العادیػػػػػة یتعاقػػػػػد باسػػػػػـ موكمػػػػػو والػػػػػذي یعتبػػػػػر تػػػػػاجر

 .(1)ثاره ثر ذمتو المالیة بأوال تت وبل تتدخؿ ارادتو في تكوینبالعقد اما الوكیؿ ف

وانػػػػػػو فػػػػػػي الوكالػػػػػػة العادیػػػػػػة مدنیػػػػػػة او تجاریػػػػػػة تفتػػػػػػرض اف الوكیػػػػػػؿ یتعاقػػػػػػد مػػػػػػع الغیػػػػػػر باسػػػػػػـ        

 .(2)د بالنیابة عف شخص اخر ىو الموكؿولحساب الموكؿ واف الوكیؿ یخطر الغیر بانو یتعاق

الوكیػػػػػؿ المتعاقػػػػػد معػػػػػو عػػػػػف صػػػػػفتو كنائػػػػػب عػػػػػف  و لكف،فػػػػػي بعػػػػػض الحػػػػػاالت قػػػػػد ال یظيػػػػػر

لتسػػػػتر لمصػػػػمحة معینػػػػة ،فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة یكػػػػوف لصػػػػاحب االسػػػػـ المسػػػػتعار الموكػػػػؿ بػػػػؿ یعتمػػػػد عمػػػػى ا

وحػػػػػده صػػػػػفة المتعاقػػػػػد ازاء البػػػػػائع وتنصػػػػػرؼ اثػػػػػار العقػػػػػد الیػػػػػو دوف المشػػػػػتري الحقیقػػػػػي ویتعػػػػػیف عمػػػػػى 

 .(3)المتعاقد بعد ذلؾ اف ینقؿ ىذه االثار الى المشتري الحقیقي تنفیذ لبلتفاؽ المبـر بینيما 

ض عیػػػػوب ىػػػػذا الػػػػراي مػػػػف ضػػػػمف النقػػػػد الػػػػذي یوجػػػػو الیػػػػو ضػػػػمف المػػػػادة وقػػػػد اظيػػػػر الػػػػبع          

مػػػػف  القػػػػانوف المػػػػدني المصػػػػري التػػػػي تػػػػنص عمػػػػى انػػػػو ناذا لػػػػـ یعمػػػػف المتعاقػػػػد وقػػػػت ابػػػػراـ العقػػػػد 106

انػػػو لػػػػـ یتعاقػػػػد بصػػػػفتو نائبػػػػا فػػػػاف اثػػػػر العقػػػد ال یضػػػػاؼ الػػػػى االصػػػػیؿ دائنػػػػا او مػػػػدینا اال اذا كػػػػاف مػػػػف 

عػػػػو النائػػػػب یعمػػػػـ بوجػػػػود النیابػػػػة او كػػػػاف یسػػػػتوي عنػػػػده اف یتعامػػػػؿ المفػػػػروض حتمػػػػا اف مػػػػف یتعاقػػػػد م

حالػػػػػة تعاقػػػػػد الوكیػػػػػؿ المػػػػػدني  مػػػػػع االصػػػػػیؿ او النائػػػػػب نوعمػػػػػى ضػػػػػوء ىػػػػػذا الػػػػػنص ال یمكػػػػػف اسػػػػػتبعاد

 .(4)باسمو الشخصي 

                                                           
 129القاىرة ص، د.محمد حسیف عباس ،القانوف التجاري العربي،مكتبة النيضة المصریة الطبعة الثانیة(1)
 . 224فقرة ،2ط، 1ج،كامؿ مرسي،شرح القانوف المدني الجدید،العقود المسماة محمد(2)
 .630ص1964ط 7السنيوري ،الوسیط في شرح القانوف المدني ،جد.عبدالرزاؽ (3)
 . 26ص،1983د.عمي البارودي، العقود وعممیات البنوؾ االسكندریة (4)
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سػػػػػػبؽ انػػػػػػو یجػػػػػػوز لموكیػػػػػػؿ العػػػػػػادي اف یتعاقػػػػػػد باسػػػػػػمو الشخصػػػػػػي وال یعمػػػػػػف  ویسػػػػػػتخمص ممػػػػػػا

االصػػػػػیؿ، ومػػػػػف ثػػػػػـ لػػػػػیس صػػػػػحیحا اف كػػػػػؿ مػػػػػف یتعاقػػػػػد باسػػػػػمو ف عػػػػػوقػػػػػت العقػػػػػد انػػػػػو یتعاقػػػػػد نیابػػػػػة 

 الشخصي یكوف وكیؿ بالعمولة.

ویوجػػػػػو نقػػػػػد ليػػػػػذا الػػػػػراي، عمػػػػػى اسػػػػػاس انػػػػػو یمغػػػػػي معیػػػػػار التفػػػػػریقبیف العمػػػػػؿ المػػػػػدني والعمػػػػػؿ 

 التجاري.

ــــث : لوكالػػػػة وال عبػػػػرة عمػػػػا اذا محػػػػؿ ا يءخػػػػذ بطبیعػػػػة الشػػػػذىػػػػب الػػػػراي الثالػػػػث بالفقػػػػو باأل الــــرأي الثال

بذاتػػػػو تجاریػػػػا اـ مػػػػدنیا ،وال عبػػػػرة امػػػػا اذا كػػػػاف الوكیػػػػؿ یتعاقػػػػد باسػػػػمو او باسػػػػـ موكمػػػػػو،  ءيكػػػػاف الشػػػػ

تجاریػػػػػا بالنسػػػػػبة لػػػػػو ،وطبقػػػػػا  وألموكػػػػػؿ الػػػػػذي قػػػػػد یكػػػػػوف العمػػػػػؿ مػػػػػدنیا وبصػػػػػرؼ النظػػػػػر عػػػػػف صػػػػػفة ا

ليػػػػذا الػػػػراي فػػػػاذا كانػػػػت االشػػػػیاء محػػػػؿ التعامػػػػؿ مػػػػف عػػػػروض التجػػػػارة او مػػػػف البضػػػػائع او الصػػػػكوؾ 

 . (1)ت وكالة بالعمولةالمتداولة اعتبر 

صػػػػػادیة الوجػػػػػود ليػػػػػا فػػػػػي القػػػػػانوف وال تویوجػػػػػو نقػػػػػد ليػػػػػذا الػػػػػراي بانػػػػػو یبنػػػػػى عمػػػػػى اعتبػػػػػارات اق       

ینسػػػػػجـ مػػػػػػع النصػػػػػوص ، كمػػػػػػا انػػػػػو الینتبػػػػػػو الػػػػػى معیػػػػػػار تعاقػػػػػد الوكیػػػػػػؿ باسػػػػػمو الخػػػػػػاص، فمػػػػػػثبل اذا 

الػػػػػراي یعتبػػػػػر ف ىػػػػػذا إكػػػػػاف محػػػػػؿ العمػػػػػؿ مػػػػػف عػػػػػروض التجػػػػػارة ،وكػػػػػاف تعاقػػػػػد الوكیػػػػػؿ باسػػػػػـ موكمػػػػػو،ف

 ىذا العقد وكالة بالعمولة.

                                                           
 188د.اكثـ الخولي ،العقود التجاریة ص(1)
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ف یتعاقػػػػػػػػد الوكیػػػػػػػػؿ باسػػػػػػػػمو یوجػػػػػػػػد حیػػػػػػػػث یتػػػػػػػػوافر عنصػػػػػػػػراف االوؿ ا فعقػػػػػػػػد الوكالػػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػػة      

 .(1)الشخصي والثاني اف یكوف العقد تجاریا وفقا لممعیار العاـ

وعمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ یمكػػػػػػف اف نبػػػػػػیف اىػػػػػػـ المزایػػػػػػا التػػػػػػي تمتػػػػػػاز بيػػػػػػا الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة عػػػػػػف الوكالػػػػػػة 

 عادیة بنوعیيا المدنیة والتجاریة وىي :ال

الوكالػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػة یكػػػػػػػوف موضػػػػػػػوعيا عمػػػػػػػبل تجاریػػػػػػػا فیكػػػػػػػوف الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة تػػػػػػػاجرا اذا اتخػػػػػػػذ -1

الوكالػػػػة بالعمولػػػػة مينػػػػة لػػػػو ویخضػػػػع بعػػػػدىا لبللتزامػػػػات التػػػػي یفرضػػػػيا القػػػػانوف عمػػػػى التجػػػػار وتطبػػػػؽ 

 عمیو قواعد االثبات في المواد التجاریة.

ا كػػػػػػاف موضػػػػػػوعيا عمػػػػػػبل مػػػػػػدنیا یخضػػػػػػع فيػػػػػػي عقػػػػػػد مػػػػػػدني اذالمدنیػػػػػػة وكالػػػػػػة العادیػػػػػػة امػػػػػػا ال       

تػػػػاجرا ولػػػػو تقاضػػػػى اجػػػػرا مقابػػػػؿ المػػػػدني حكػػػػاـ القػػػػانوف المػػػػدني وبالتػػػػالي فػػػػبل یعتبػػػػر الوكیػػػػؿ العػػػػادي أل

 وكالتو.

اف النیابػػػػػػة فػػػػػػي عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة ىػػػػػػي نیابػػػػػػة ناقصػػػػػػة ،امػػػػػػا الوكالػػػػػػة العادیػػػػػػة فػػػػػػاف عنصػػػػػػر -2

ضػػػػ  فیيػػػػا ومػػػػف ثػػػػـ فػػػػاف اثػػػػار التصػػػػرؼ تعػػػػود الػػػػى الموكػػػػؿ ال الػػػػى الوكیػػػػؿ ویتبػػػػع ذلػػػػؾ اف النیابػػػػة وا

 بػػػػػراـ العقػػػػود مػػػػػع الغیػػػػػردائػػػػػو إلفیػػػػػو االىمیػػػػة التجاریػػػػػة نظػػػػػرا لمػػػػا ألالوكیػػػػؿ بالعمولػػػػػة یجػػػػب اف تتػػػػػوافر 

عمػػػػػػػى خػػػػػػػػبلؼ الوكیػػػػػػػؿ العػػػػػػػػادي الػػػػػػػذي ینفػػػػػػػػذ تعمیمػػػػػػػات الموكػػػػػػػػؿ وبالتػػػػػػػالي یكفػػػػػػػػي اف یكػػػػػػػػوف ذا ارادة 

 .(2)كالصبي والسفیو والمحجور عمیو لغیر العتو والجنوف 

                                                           
ف الدی عمي جماؿ.،د 45د.عمي البارودي ،العقود التجاریة وعممیا البنوؾ التجاریة ، منشأة المعارؼ االسكندریة ص(1)

 115ص ،قود التجاریةعال،عوض 
 107.د.عمي یونس العقود التجاریة وعممیات البنوؾ القاىرة ص(2)
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الوكالػػػػة بالعمولػػػػة مػػػػف عقػػػػود المعاوضػػػػة حیػػػػث اف لموكیػػػػؿ مقػػػػاببل لمعمػػػػؿ الػػػػذي یقػػػػوـ بػػػػو لحسػػػػاب -3

ئویػػػػة مػػػػف قػػػػیـ الصػػػػفقات التػػػػي تػػػػتـ  عػػػػف طریػػػػؽ الموكػػػػؿ الػػػػذي یسػػػػمى بالعمولػػػػة یكػػػػوف بشػػػػكؿ نسػػػػبة م

 وكالتو.

صػػػػؿ تكػػػػػوف مجانیػػػػة اال اذا اتفػػػػؽ الطرفػػػػػاف عمػػػػى  یػػػػػر ذلػػػػؾ صػػػػػراحة او امػػػػا الوكالػػػػة العادیػػػػػة فاأل    

تجػػػػاري اردنػػػػي اشػػػػترطت العمولػػػػة كمقابػػػػؿ لمعمػػػػؿ الػػػػذي یقػػػػوـ بػػػػو الوكیػػػػؿ 1\87ضػػػػمنا بػػػػؿ اف المػػػػادة 

تجػػػػػػاري اردنػػػػػػي اسػػػػػػتحقاؽ 94و93لجػػػػػػت المادتػػػػػػاف بالعمولػػػػػػة عنػػػػػػد تعریفيػػػػػػا لموكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة،كما عا

 العمولة وكیفیة احتسابيا .

فػػػػػػػي الوكالػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػة یتمتػػػػػػػع الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة بضػػػػػػػمانات فػػػػػػػي مواجيػػػػػػػة الموكػػػػػػػؿ السػػػػػػػتیفاء  -4

عمولتػػػػػو والمصػػػػػاریؼ والنفقػػػػػات التػػػػػي تكبػػػػػدىا فػػػػػي سػػػػػبیؿ تنفیػػػػػذ عقػػػػػد الوكالػػػػػة وىػػػػػذه الضػػػػػمانات ىػػػػػي 

 ه في الوكالة العادیة .حؽ الحبس وحؽ االمتیازوىذا ال نجد
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 لمبحث الثالثا

 عض المراكز القانونية التي تشبيوتمييز الوكالة بالعمولة عن ب

فقػػػػػػػد تتشػػػػػػػابو الوكالػػػػػػػػة  .اف لموكالػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػة أوجػػػػػػػو شػػػػػػػبو لػػػػػػػبعض مػػػػػػػػف المراكػػػػػػػز القانونیػػػػػػػة

الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة والممثػػػػػؿ التجػػػػػاري ىمػػػػػا المػػػػػذاف یتعاقػػػػػداف  حیػػػػػث أفؿ التجػػػػػاري یػػػػػمثتبالعمولػػػػػة مػػػػػع ال

ف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة والسمسػػػػػػار یتشػػػػػػابياف فػػػػػػي انيمػػػػػػا یقومػػػػػػاف بػػػػػػدور  مػػػػػػع الغیػػػػػػر ولػػػػػػیس الموكػػػػػػؿ، وا 

الوسػػػػػػیط بػػػػػػیف الموكػػػػػػؿ والغیػػػػػػر وسػػػػػػوؼ نقسػػػػػػـ ىػػػػػػذا المبحػػػػػػث إلػػػػػػى ثبلثػػػػػػة مطالػػػػػػب األوؿ لمتمیػػػػػػز بػػػػػػیف 

ب الثػػػػػػػاني تمییػػػػػػػز بػػػػػػػیف الوكالػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػة والتمثیػػػػػػػؿ الػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػة الخارجیػػػػػػػة والداخمیػػػػػػػة، والمطمػػػػػػػالوك

 التجاري والمطمب الثالث تمییز بیف الوكالة بالعمولة والسمسرة. 

 المطمب األول

 كالة بالعمولة الخارجيةالتمييز بين الوكالة بالعمولة المحمية والو 

اف الوكیػػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػػػة المحمػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػذي یتعاقػػػػػػػػػػد باسػػػػػػػػػمو الخػػػػػػػػػػاص ولحسػػػػػػػػػاب موكمػػػػػػػػػػو 

حكػػػػػػاـ قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة ، وتطبػػػػػػؽ عمیػػػػػػو كافػػػػػػة القواعػػػػػػد ( تجػػػػػػارة اردنػػػػػػي ، ویخضػػػػػػع أل87(و)80/1ـ)

(تجػػػػػػارة اردنػػػػػػي ، والتػػػػػػي جعمػػػػػػت مسػػػػػػؤولیة الوكیػػػػػػؿ 88القانونیػػػػػػة الػػػػػػواردة فیو،وخاصػػػػػػة نػػػػػػص المػػػػػػادة )

بالعمولػػػػػة الػػػػػذي یتعاقػػػػػد باسػػػػػمو الخػػػػػاص مسػػػػػؤولیة مباشػػػػػرة تجػػػػػاه مػػػػػف یتعاقػػػػػد معيػػػػػـ، وبيػػػػػذا الیكػػػػػوف 

یسػػػػػتطیع الغیػػػػػر اف یخاصػػػػػـ الموكػػػػػؿ  لمتعاقػػػػػد معػػػػػو الوكیػػػػػؿ اي عبلقػػػػػة عقدیػػػػػة ، واللمموكػػػػػؿ والغیػػػػػر ا

 مباشرة.
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، تعاقػػػػػد باسػػػػػمو الشخصػػػػػي ولحسػػػػػاب موكمػػػػػووكػػػػػذلؾ نجػػػػػد الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة الخػػػػػارجي ایضػػػػػا ی

لحسػػػػاب موكمػػػػو ، ویخضػػػػع  ةلصػػػػفقات مػػػػع مصػػػػدریف مػػػػف خػػػػارج المممكػػػػبراـ اإوتكػػػػوف ميمتػػػػو القیػػػػاـ بػػػػ

( منػػػػو بحیػػػػث 19لقػػػػانوف الػػػػوكبلء والوسػػػػطاء التجػػػػارییف الػػػػذي میػػػػزه عػػػػف الوكیػػػػؿ المحمػػػػي فػػػػي المػػػػادة )

جعػػػػؿ مسػػػػؤولیة كػػػػؿ مػػػػف الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة والغیػػػػر مباشػػػػرة وتضػػػػامنیة فػػػػي مواجيػػػػة الموكػػػػؿ عنػػػػد تنفیػػػػذ 

نجػػػػده فػػػػي حالػػػػة الوكیػػػػؿ شػػػػروط العقػػػػد. أي أنػػػػو أقػػػػاـ عبلقػػػػة مباشػػػػرة بػػػػیف الموكػػػػؿ والغیػػػػر وىػػػػذا مػػػػا ال 

 بالعمولة المحمي. 

 المطمب الثاني

 كالة بالعمولة والتمثيل التجاريالتمييز بين الو 

 :(1)ة االردني الممثؿ التجاري بقوليامف قانوف التجار  86لقد  عرفت المادة   

اف الممثمػػػػػیف التجػػػػػارییف یعػػػػػدوف تػػػػػارة كمسػػػػػتخدمیف وتػػػػػارة بمثابػػػػػة وكػػػػػبلء عػػػػػادییف بحسػػػػػب مػػػػػا  .1

 العقد مف ارتباطيـ او استقبلليـ. یدؿ عمیو

ولكػػػػف یحػػػػؽ ليػػػػـ فػػػػي كػػػػؿ حػػػػاؿ عنػػػػد فسػػػػخ العقػػػػد ولػػػػو كػػػػاف الفسػػػػخ لسػػػػبب  یػػػػر تعسػػػػفي اف  .2

عرفػػػػػػػا بشػػػػػػػرط اف یكػػػػػػػوف التمثیػػػػػػػؿ  وأمػػػػػػػف ميمػػػػػػػة االنػػػػػػػذار المسػػػػػػػبؽ المقػػػػػػػررة قانونػػػػػػػا  ایسػػػػػػػتفیدو 

 التجاري مينتيـ الوحیدة.

                                                           
 ـ . 1966لسنة  12قانوف التجارة االردني رقـ  (1)
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مكاتػػػػػػب وىیئػػػػػػة ومسػػػػػػتخدمیف اذا كػػػػػاف الممثػػػػػػؿ التجػػػػػػاري وكػػػػػیبل لبیػػػػػػوت تجاریػػػػػػة متعػػػػػػددة ولػػػػػو  .3

وادارة ونفقػػػػػػػػات عامػػػػػػػػة یجػػػػػػػػوز معيػػػػػػػػا اعتبػػػػػػػػاره صػػػػػػػػاحب مشػػػػػػػػروع حقیقػػػػػػػػي لمتمثیػػػػػػػػؿ التجػػػػػػػػاري 

 فیصب  ىو نفسو تاجرا .

القػػػػانوني لمممثػػػػؿ التجػػػػاري یختمػػػػؼ عػػػػف الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة مػػػػف  یتضػػػػ  مػػػػف ىػػػػذا الػػػػنص اف المركػػػػز  

تػػػػاجر فينػػػػا تبػػػػرز النیابػػػػة حیػػػػث طریقػػػػة تعاقػػػػدىـ مػػػػع التػػػػاجر ومػػػػع الغیػػػػر ذلػػػػؾ اذا كػػػػاف وكػػػػیبل عػػػػف ال

االتفاقیػػػػػػة التػػػػػػي تتضػػػػػػ  فػػػػػػي عمػػػػػػؿ الممثػػػػػػؿ التجػػػػػػاري دوف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة حیػػػػػػث یتعاقػػػػػػد الممثػػػػػػؿ 

التجػػػػػاري مػػػػػع الغیػػػػػر باسػػػػػـ التػػػػػاجر ولحسػػػػػاب التػػػػػاجر وعمیػػػػػو اف یعمػػػػػف عنػػػػػد التعاقػػػػػد مػػػػػع الغیػػػػػر انػػػػػو 

وكمػػػػو واف اثػػػػار یعمػػػػؿ ممػػػػثبل عػػػػف موكمػػػػو امػػػػا الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة فانػػػػو یتعاقػػػػد باسػػػػمو وال یعمػػػػف عػػػػف م

العقػػػػػد الػػػػػذي یبرمػػػػػو الممثػػػػػؿ التجػػػػػاري تنصػػػػػرؼ مباشػػػػػرة فػػػػػي ذمػػػػػة موكمػػػػػو امػػػػػا الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة فػػػػػاف 

 اثار العقد تنصرؼ الیو دوف موكمو .

اشػػػػػػارت الػػػػػػى اف عبلقػػػػػػة الممثػػػػػػؿ التجػػػػػػاري قػػػػػػد تكػػػػػػوف عبلقػػػػػػة عمػػػػػػؿ فقػػػػػػد  (1) 86كمػػػػػػا اف المػػػػػػادة   

یمة لحسػػػػػاب موكمػػػػػو حیػػػػػث اف عبلقتػػػػػو یكػػػػػوف مسػػػػػتخدما لػػػػػد  التػػػػػاجر واف عممػػػػػو یكػػػػػوف بصػػػػػفة مسػػػػػتد

االخػػػػػتبلؼ بینػػػػػو  شػػػػػرافو ورقابتػػػػػو وىنػػػػػا یبػػػػػرزمػػػػػع التػػػػػاجر تكػػػػػوف عبلقػػػػػة خضػػػػػوع وتبعیػػػػػة فیخضػػػػػع إل

ضػػػػػافة الػػػػػى عمػػػػػؿ الممثػػػػػؿ التجػػػػػاري الیقتصػػػػػر عمػػػػػى ابػػػػػراـ صػػػػػفقة معینػػػػػو وبػػػػػیف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة باإل

عمیيػػػػػا والداخمػػػػػة فػػػػػػي براـ الصػػػػػػفقات المتفػػػػػؽ إمػػػػػدة عممػػػػػػو لػػػػػد  التػػػػػاجر ویقػػػػػوـ بػػػػػبػػػػػؿ یسػػػػػتمر طػػػػػواؿ 

التػػػػػػاجر بینمػػػػػػا نػػػػػػر  العكػػػػػػس  حػػػػػػدود نیابتػػػػػػو اذا كػػػػػػاف وكػػػػػػیبل وخػػػػػػبلؿ عممػػػػػػو اذا كػػػػػػاف مسػػػػػػتخدما عنػػػػػػد

براـ صػػػػفقة او صػػػػفقات معینػػػػو بنػػػػاء عمػػػػى تكمیػػػػؼ إنسػػػػبة لموكیػػػػؿ بالعمولػػػػة الػػػػذي قػػػػد یتحػػػػدد دوره بػػػػبال

 خاص مف موكمو .
                                                           

 ـ . 1966لسنة  12قانوف التجارة األردني رقـ  (1)
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ي یتعاقػػػػػد معػػػػػو لسػػػػػمطة ویعػػػػػود امػػػػػر تحدیػػػػػد نػػػػػوع العبلقػػػػػة بػػػػػیف الممثػػػػػؿ التجػػػػػاري والتػػػػػاجر الػػػػػذ

محكمػػػػػة الموضػػػػػوع التقدیریػػػػػة ، حیػػػػػث تقػػػػػـو باسػػػػػتظيار نیػػػػػة المتعاقػػػػػدیف لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى حقیقػػػػػة العقػػػػػد 

الػػػػػػػذي قصػػػػػػػدا ابرامػػػػػػػو، وبالتػػػػػػػالي اعطائػػػػػػػو الوصػػػػػػػؼ القػػػػػػػانوني السػػػػػػػمیـ والػػػػػػػذي یخضػػػػػػػع بػػػػػػػدوره لرقابػػػػػػػة 

 (1) محكمة التمییز كونيا المختصة بتكییؼ العقد.

قػػػػػة  عمػػػػػؿ طبقػػػػػت عمػػػػػى الممثػػػػػؿ التجػػػػػاري احكػػػػػاـ عقػػػػػد فػػػػػاذا حػػػػػددت العبلقػػػػػة عمػػػػػى انيػػػػػا عبل

اعتبػػػػػر الممثػػػػػؿ التجػػػػػاري وكػػػػػیبل تجاریػػػػػػا ،  العمؿ،امػػػػػا اذا حػػػػػددت العبلقػػػػػة عمػػػػػى انيػػػػػا وكالػػػػػة مػػػػػاجورة

 ویخضع عندىا لقانوف التجارة.

مػػػػػف الػػػػػنص السػػػػػابؽ حالػػػػػة الممثػػػػػؿ التجػػػػػاري اذا كػػػػػاف عػػػػػامبل التػػػػػـز  3وقػػػػػد اوضػػػػػحت الفقػػػػػرة  

مكانػػػػػو إوامػػػػػا اف كػػػػػاف وكػػػػػیبل مػػػػػاجورا كػػػػػاف ب ر او شػػػػػركة محػػػػػددة  ،اف یعمػػػػػؿ لحسػػػػػاب موكمػػػػػو التػػػػػاج

 خدمة اكثر مف شركة او تاجر .

 المطمب الثالث

 د الوكالة بالعمولة وعقد السمسرةالتمييز بين عق

مػػػػػػف قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة االردنػػػػػػي السمسػػػػػػرة بقوليػػػػػػا )السمسػػػػػػرة 99مػػػػػػف المػػػػػػادة ( 1) عرفػػػػػػت الفقػػػػػػرة       

السمسػػػػار الف یرشػػػػد الفریػػػػؽ االخػػػػر الػػػػى فرصػػػػة لعقػػػػد اتفػػػػاؽ  مػػػػا او ىػػػػي عقػػػػد یمتػػػػـز بػػػػو فریػػػػؽ یػػػػدعى 

 اف یكوف لو وسیطا في مفاوضات التعاقد وذلؾ مقابؿ اجر(.

                                                           
 . 140، صمصدر سابؽ ،ابراىیـ العموش.ات وداحمد زیاد .د(1)
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اسػػػػػػـ 2001لسػػػػػػنة28كمػػػػػػا اطمػػػػػػؽ عمیػػػػػػو قػػػػػػانوف الػػػػػػوكبلء والوسػػػػػػطاء التجػػػػػػارییف االردنػػػػػػي رقػػػػػػـ         

عمػػػػػاؿ الوسػػػػػاطة أـو بة منػػػػػو بقوليػػػػػا )الشػػػػػخص الػػػػػذي یقػػػػػة الثانیػػػػػدالوسػػػػػیط التجػػػػػاري وعرفتػػػػػو فػػػػػي المػػػػػا

مسػػػػػجؿ خػػػػػارج المممكػػػػػة لقػػػػػاء مقابػػػػػؿ اجػػػػػر  التجاریػػػػػة بػػػػػیف طػػػػػرفیف احػػػػػدىما منػػػػػتج او مػػػػػوزع او مصػػػػػدر

وف طرفػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػذا العقػػػػػد او مػػػػػف اجػػػػػؿ عقػػػػػد او تسػػػػػيیؿ ابرامػػػػػو فػػػػػي المعػػػػػامبلت التجاریػػػػػة دوف اف یكػػػػػ

 (.ي مف طرفیوتابعا أل

نجػػػػػػد مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا التعریػػػػػػؼ اف الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة والسمسػػػػػػػار یقومػػػػػػاف بميمػػػػػػػة الوسػػػػػػػاطة فػػػػػػػي          

فػػػػي ابػػػػراـ الصػػػػفقات بػػػػیف المػػػػوكمیف اال انيمػػػػا یختمفػػػػاف فػػػػي اف السمسػػػػار تقتصػػػػر ميمتػػػػو فػػػػي التقریػػػػب 

سػػػػعى الػػػػى بػػػػیف اطػػػػراؼ الصػػػػفقة دوف اف یبػػػػـر العقػػػػد ال باسػػػػمو وال باسػػػػـ وكیمػػػػو بػػػػؿ یوجيػػػػات النظػػػػر 

بػػػػػػراـ العقػػػػػػد وبعبػػػػػػارة اخػػػػػػر  فانػػػػػػو یقػػػػػػوـ بعممیػػػػػػة ظػػػػػػرؼ المبلئػػػػػػـ إلال تيػػػػػػات النظػػػػػػر وتيیػػػػػػأتقریػػػػػػب وج

مادیػػػػة ال قانونیػػػػة،وذلؾ عكػػػػس الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة الػػػػذي یكػػػػوف طرفػػػػا فػػػػي العقػػػػد ویقػػػػوـ بعممیػػػػة قانونیػػػػة 

مػػػػف خػػػػبلؿ كونػػػػو اصػػػػیبل امػػػػاـ الغیػػػػر المتعاقػػػػد معػػػػو ویتحمػػػػؿ اثػػػػار العقػػػػد المبػػػػـر مػػػػع الغیػػػػر ونجػػػػد اف 

تيػػػػػي دوره بمجػػػػػرد تبلقػػػػػي ایجػػػػػاب وقبػػػػػوؿ اطػػػػػراؼ العقػػػػػد بینمػػػػػا الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة فیكػػػػػوف السمسػػػػػار ین

عمیػػػػو التزامػػػػات تنفیػػػػذ العقػػػػد امػػػػا السمسػػػػار فانػػػػو الیيػػػػـ فیمػػػػا بعػػػػد عقػػػػد االتفػػػػاؽ اف ینفػػػػذ االتفػػػػاؽ اـ لػػػػـ 

وىنػػػػػا الیسػػػػػأؿ عػػػػػف االلتزامػػػػػات المترتبػػػػػة عنػػػػػو كمػػػػػا التقػػػػػرر  حمایػػػػػة خاصػػػػػة لمسمسػػػػػار بالنسػػػػػبة (1)ینفػػػػػذ

محصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى اجػػػػػػػره خبلفػػػػػػػا لموكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة الػػػػػػػذي تكػػػػػػػوف عمولتػػػػػػػو مضػػػػػػػمونة بػػػػػػػالحبس لحقػػػػػػػو ل

 واالمتیاز.

                                                           
 1015ص 2ط 5المبادئ القانونیة لمحكمة التمییز األردنیة في القضایا الحقوقیة ج 81/ 316رقـ تمییز حقوؽ (1)
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وتنحصػػػػػػػر حقػػػػػػػػوؽ السمسػػػػػػػار فػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتحقاقو لؤلجػػػػػػػرة عنػػػػػػػػد  انجػػػػػػػػاز ميمتػػػػػػػو و البػػػػػػػػًا یتفػػػػػػػػؽ 

مئویػػػػة مػػػػف قیمػػػػة  السمسػػػػار مػػػػع الطػػػػرؼ المتعاقػػػػد معػػػػو عمػػػػى مقػػػػدار االجػػػػرة وفػػػػي العػػػػادة تمثػػػػؿ نسػػػػبة

رر أجػػػػػرة السمسػػػػػار بموجػػػػػب القػػػػػوانیف واألنظمػػػػػة فمػػػػػثبًل المػػػػػادة السادسػػػػػة ا وقػػػػػد تقػػػػػالعممیػػػػػة المتفػػػػػؽ عمیػػػػػ

بنسػػػػػبة مئویػػػػػة مػػػػػف قیمػػػػػة حػػػػػددت أجػػػػػرة السمسػػػػػار  1987لسػػػػػنة  58مػػػػػف قػػػػػانوف الداللػػػػػة العرافػػػػػي رقػػػػػـ 

، 100 مػػػػػوادالسمسػػػػػار ال ةوقػػػػػد نظمػػػػػت احكػػػػػاـ أجػػػػػر  (1)ف ال تزیػػػػػد عمػػػػػى مبمػػػػػغ معػػػػػیف نالصػػػػػفقة عمػػػػػى أ

 . (2)مف القانوف التجاري االردني  102، و101و

االخػػػػػػر ولػػػػػػـ  أمػػػػػػا إذا لػػػػػػـ تحػػػػػػدد أجػػػػػػرة السمسػػػػػػار بموجػػػػػػب االتفػػػػػػاؽ بػػػػػػیف السمسػػػػػػار والطػػػػػػرؼ

( مػػػػف قػػػػاوف 100فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة تػػػػنص الفقػػػػرة )یػػػػنص القػػػػانوف أو تعمیمػػػػات رسػػػػمیة عمػػػػى تحػػػػددیيا ف

كمػػػػػػة ىػػػػػػي التػػػػػػي تقػػػػػػدر االجػػػػػػرة حسػػػػػػب التجػػػػػػارة األردنػػػػػػي أف االجػػػػػػرة تحػػػػػػدد وفقػػػػػػًا لمعػػػػػػرؼ أو أف المح

خفػػػػػض تلممحكمػػػػػة اف  قػػػػػرة الثانیػػػػػة مػػػػػف المػػػػػادة اعػػػػػبله أف ظػػػػػروؼ كػػػػػؿ عممیػػػػػة ویبلحػػػػػظ مػػػػػف نػػػػػص الف

ا اراد قبػػػػػؿ السمسػػػػػار ، وىنػػػػػمػػػػػف أجػػػػػرة السمسػػػػػار الػػػػػى الحػػػػػد الػػػػػذي یتناسػػػػػب مػػػػػع الجيػػػػػد المبػػػػػذوؿ مػػػػػف 

لتػػػػػػػأمر  و بػػػػػػػالرجوع الػػػػػػػى المحكمػػػػػػػةلعمیػػػػػػػؿ مػػػػػػػف اصػػػػػػػبلح الخطػػػػػػػأ الػػػػػػػذي وقػػػػػػػع فیػػػػػػػالمشػػػػػػػرع اف یمكػػػػػػػف ا

إذا تػػػػػػـ االتفػػػػػػاؽ عمػػػػػػى  ع الجيػػػػػػد الػػػػػػذي بذلػػػػػػو السمسػػػػػػار عمػػػػػػى أنػػػػػػوبتخفػػػػػػیض االجػػػػػػر بمػػػػػػا یتناسػػػػػػب مػػػػػػ

 . (3)یضفد اتماـ الصفقة فبل یجوز لو التخاالجر بع

                                                           
 .  308فوزي محمد سامي، مصدر سابؽ، ص  (1)
 ـ. 1966لسنة  12قانوف التجارة االردني رقـ  (2)
 . 52ػ عمي البارودي ، مرجع سابؽ، ص 57د. محسف شفیؽ ، مرجع سابؽ، ص  (3)
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ومػػػػف مفيػػػػـو المخالفػػػػة ليػػػػذه الفقػػػػرة فإنػػػػو ال یجػػػػوز لممحكمػػػػة زیػػػػادة أجػػػػرة السمسػػػػار بنػػػػاء عمػػػػى 

والسػػػػػبب  (1)الجيػػػػػد الػػػػػذي بذلػػػػػو فػػػػػي ابػػػػػراـ الصػػػػػفقةطمبػػػػػو إذا قػػػػػدر أف أجػػػػػره مػػػػػف القمػػػػػة ال یتناسػػػػػب مػػػػػع 

فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ أف السمسػػػػػػار تػػػػػػاجر یحتػػػػػػرؼ عممیػػػػػػات السمسػػػػػػرة، ولػػػػػػو مػػػػػػف الخبػػػػػػرة والتجربػػػػػػة مػػػػػػا یسػػػػػػتبعد 

طبػػػػػؽ عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة الوصػػػػػؼ الػػػػػذي ین احتمػػػػػاؿ وقوعػػػػػو فػػػػػي الخطػػػػػأ وىػػػػػذا ىػػػػػو نفػػػػػسمعيػػػػػا  

 لموكیؿ .  ةالعمولة  في عقد الوكالة بالعمولة تكوف ممزملكف 

النفقػػػػػات التػػػػػي بطػػػػػي الحػػػػػؽ لمسمسػػػػػار بػػػػػأف یرجػػػػػع فإنيػػػػػا تع 101( مػػػػػف المػػػػػادة 3الفقػػػػػرة )اف  

 صرفيا عمى عقد السمسرة عند عدـ الوصوؿ  الى اتفاؽ حتى لو لـ یكف قد اشترطيا. 

تسػػػػقط اذا و ویفقػػػػد السمسػػػػار حقػػػػو فػػػػي األجػػػػرة والمصػػػػروفات التػػػػي انفقيػػػػا فػػػػي ابػػػػراـ الصػػػػفقة  

 اً و. ویقػػػػع الغػػػػش اذا تواطػػػػأ السمسػػػػار مػػػػع المتعاقػػػػد أضػػػػرار لمتفػػػػؽ عمیػػػػفػػػػي تنفیػػػػذ العمػػػػؿ ا ارتكػػػػب  شػػػػاً 

بمصػػػػػمحة عمیمػػػػػو الػػػػػذي فوضػػػػػو فػػػػػي السػػػػػعي البػػػػػراـ العقػػػػػد، كمػػػػػا لػػػػػو أخفػػػػػى عیػػػػػوب بضػػػػػاعة المتعاقػػػػػد 

عممػػػػػًا أف  (2)األردنػػػػػي مػػػػػف قػػػػػانوف التجػػػػػارة 102عػػػػػف عمیمػػػػػو. وقػػػػػد نصػػػػػت عمػػػػػى ىػػػػػذا الحكػػػػػـ المػػػػػادة 

شػػػػػػروط السػػػػػػتحقاؽ السمسػػػػػػار أجػػػػػػره ، وانمػػػػػػا یشػػػػػػترطاف اف الفقػػػػػػو والقضػػػػػػاء ال یكتفیػػػػػػاف بتػػػػػػوافر ىػػػػػػذه ال

مػػػػػػػف قػػػػػػػانوف الػػػػػػػداللیف یكػػػػػػػوف السمسػػػػػػػار مسػػػػػػػجبًل حسػػػػػػػب القػػػػػػػانوف ، عمػػػػػػػبًل بأحكػػػػػػػاـ المػػػػػػػادة الثالثػػػػػػػة 

التػػػػػػػي تشػػػػػػػترط اف یكػػػػػػػوف السمسػػػػػػػار مسػػػػػػػجبًل فػػػػػػػي سػػػػػػػجؿ  رفػػػػػػػة  1900لسػػػػػػػنة  50والسماسػػػػػػػرة  رقػػػػػػػـ 

                                                           
 .  316. فوزي محمد سامي، مرجع سابؽ، ص د(1)
 .  408عزیز العكیمي، مرجع سابؽ ، ص د.(2)
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اف المػػػػػادة العاشػػػػػرة مػػػػػف قػػػػػانوف  ، كمػػػػػا (1)التجػػػػػارة وحاصػػػػػبًل عمػػػػػى تػػػػػرخیص الغرفػػػػػة بممارسػػػػػة المينػػػػػة

، تػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػى انػػػػػػػػو : ال تسػػػػػػػػم  دعػػػػػػػػو  2001( لسػػػػػػػػنة 28الػػػػػػػػوكبلء والوسػػػػػػػػطاء التجػػػػػػػػارییف رقػػػػػػػػـ )

ابرامػػػػػو إال اذا شػػػػػخص یقػػػػػوـ بأعمػػػػػاؿ وسػػػػػاطة تجاریػػػػػة ضػػػػػد أي مػػػػػف طرفػػػػػي عقػػػػػد كػػػػػاف وسػػػػػیطًا فػػػػػي 

مػػػػػف  (103تجاریػػػػًا، وىػػػػػذا مػػػػػا ینطبػػػػؽ عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػة ونصػػػػػت المػػػػػادة ) كػػػػاف مسػػػػػجبًل وسػػػػػیطاً 

قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة االردنػػػػػػي عمػػػػػػى السمسػػػػػػار اف یتعامػػػػػػؿ مػػػػػػع اشػػػػػػخاص  یػػػػػػر مبلئمػػػػػػیف أو یعمػػػػػػـ بعػػػػػػدـ 

 اىيمیتيـ وىنا یفقد ایضًا حؽ في األجرة والنفقات . 

وطبقػػػػػًا لمقػػػػػانوف االردنػػػػػي فػػػػػإف المتعاقػػػػػد مػػػػػع السمسػػػػػار ىػػػػػو الػػػػػذي یتحمػػػػػؿ االجػػػػػرة والنفقػػػػػات  

ما اف یػػػػػتحمبلف أجػػػػػر السمسػػػػػار وبالشػػػػػكؿ ولكػػػػػف ىػػػػػذا ال یخضػػػػػع مػػػػػف اتفػػػػػاؽ الطػػػػػرفیف عنػػػػػدما تعاقػػػػػدى

ه فػػػػي الوكالػػػػة بالعمولػػػػة حیػػػػث اف الموكػػػػؿ فقػػػػط ىػػػػو الػػػػذي یتحمػػػػؿ وىػػػػذا ال نجػػػػد(2)الػػػػذي یتفقػػػػاف عمیػػػػو 

 العمولة والنفقات وال یكوف لمغیر المتعاقد مع الوكیؿ بالعمولة عبلقة بالموضوع . 

 

 

  

                                                           
، تمییز حقوؽ رقـ 372، عبد القادر العطیر، مرجع سابؽ، ص 347محمد حسیف اسماعیؿ ، مرجع سابؽ، ص  (1)

، 2، ؼ2ذاتو، ج، كذلؾ تمییز حقوؽ ، المرجع  661،  ص2، ؼ5المبادئ القانونیة لمحكمة التمییز ، ج 81/ 174
 .  772ص

 .  310، مرجع سابؽ، صد. فوزي محمد سامي (2)
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 رابعالمبحث ال

 انقضاء الوكالة بالعمولة

اف الوكالػػػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػوع خػػػػػػػػػاص مػػػػػػػػػف الوكػػػػػػػػػاالت التجاریػػػػػػػػػة واف قػػػػػػػػػانوف التجػػػػػػػػػارة          

التػػػػػي نصػػػػػت  97لمػػػػػادة االردنػػػػػي لػػػػػـ یػػػػػرد فیػػػػػو نػػػػػص یحػػػػػدد فیػػػػػو انقضػػػػػاء الوكالػػػػػة التجاریػػػػػة باسػػػػػتثناء ا

قضػػػػػاء الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة وىمػػػػػا بعػػػػػزؿ الموكػػػػػؿ لموكیػػػػػؿ وتنحػػػػػي الوكیػػػػػؿ عػػػػػف وكالتػػػػػو نعمػػػػػى حػػػػػالتیف ال

طػػػػابقیف الحػػػػد اسػػػػباب انقضػػػػاء الوكالػػػػة العادیػػػػة وفػػػػؽ القواعػػػػد المنصػػػػوص عمیيػػػػا فػػػػي وىمػػػػا نصػػػػیف م

ننػػػػػا نطبػػػػػؽ حػػػػػاالت انقضػػػػػاء إلقػػػػػانوف المػػػػػدني االردنػػػػػي ومػػػػػف ىنػػػػػا فمػػػػػف ا867الػػػػػى  862المػػػػػواد مػػػػػف 

 الوكالة بشكؿ عاـ عمى الوكالة بالعمولة وىذه الحاالت ىي :

 وفاة الوكيل او الموكل : .1

كػػػػػػاف نوعيػػػػػػا ىػػػػػػي مػػػػػػف العقػػػػػػود القائمػػػػػػة عمػػػػػػى اسػػػػػػاس االعتبػػػػػػار الشخصػػػػػػي  اف الوكالػػػػػػة ایػػػػػػاً 

الػػػػػذي یتمثػػػػػؿ فػػػػػي الثقػػػػػة المتبادلػػػػػة مػػػػػابیف الوكیػػػػػؿ والموكػػػػػؿ ومػػػػػع ذلػػػػػؾ فػػػػػاف مػػػػػوت  الموكػػػػػؿ  ال یمنػػػػػع 

ذلػػػػػػؾ الف انقضػػػػػػاء عقػػػػػد الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة  امػػػػػف سػػػػػػریاف عقػػػػػد الوكالػػػػػػة فػػػػػػي مواجيػػػػػة الورثػػػػػػة اذا قبمػػػػػو 

دد الػػػػػػوكبلء ومػػػػػػوت احػػػػػػدىـ الیػػػػػػؤثر عمػػػػػػى بقػػػػػػاء عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة الیتعمػػػػػػؽ بالنظػػػػػػاـ العػػػػػػاـ كمػػػػػػا اف تعػػػػػػ

خػػػػریف كػػػػذلؾ اذا تعػػػػدد الموكمػػػػوف ومػػػػات احػػػػدىـ انقضػػػػت الوكالػػػػة بالنسػػػػبة الیػػػػو فقػػػػط مػػػػالـ لآل بالنسػػػػبة

 .(1)تكف الوكالة  یر قابمة لمتجزئة

 
                                                           

 62د.سمیحة القمیوبي مرجع سابؽ ص(1)
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 خروج الوكيل او الموكل عن اىميتو: .2

بػػػػالحجر عمػػػػى ایيمػػػػا فػػػػاف كمػػػػا لػػػػو اصػػػػیب بعتػػػػو او جنػػػػوف او سػػػػفو او مػػػػف ثػػػػـ صػػػػدر حكػػػػـ 

تنتيػػػػػي  وكػػػػػذلؾ اذا اصػػػػػیب  الوكالػػػػػة تػػػػػنقض امػػػػػا اذا لػػػػػـ یعمػػػػػف بػػػػػالحجر عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ فػػػػػاف الوكالػػػػػة ال

 (1)بجنوف او عتو او سفو ولـ یحكـ بالحجر عمیو

وسػػػػػبب انقضػػػػػاء عقػػػػػد الوكالػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة ىػػػػػو وجػػػػػوب تػػػػػوافر اىمیػػػػػة التصػػػػػرؼ واالدارة فػػػػػي 

د عقػػػػد الوكالػػػػة وعنػػػػد مباشػػػػرة الوكیػػػػؿ بميامػػػػو وانيػػػػا ایضػػػػا قائمػػػػة كػػػػؿ مػػػػف الوكیػػػػؿ والموكػػػػؿ عنػػػػد انعقػػػػا

 عمى الثقة واالعتبار الشخصي .

 اتمام العمل موضوع الوكالة وانتياء اجميا: .3

اف الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة تنتيػػػػػػي بػػػػػػالطریؽ الطبیعػػػػػػي فػػػػػػي حػػػػػػالتیف وىمػػػػػػا اتمػػػػػػاـ العمػػػػػػؿ الموكػػػػػػؿ بػػػػػػو 

عػػػػف عقػػػػد الوكالػػػػة  ویكػػػػوف ىػػػػذا العقػػػػد قػػػػد  ةالوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة حیػػػػث یكػػػػوف قػػػػد اوفػػػػى بالتزاماتػػػػو الناجمػػػػ

اسػػػػػتنفذ ا راضػػػػػو .كػػػػػذلؾ لموكالػػػػػة بالعمولػػػػػة مػػػػػدة زمنیػػػػػة محػػػػػددة بفتػػػػػرة معینػػػػػة تنتيػػػػػي الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة 

شػػػػػير او بالسػػػػػنوات او طػػػػػواؿ حیػػػػػاة الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة بانتيػػػػػاء ىػػػػػذه المػػػػػدة المحػػػػػددة وىػػػػػي تكػػػػػوف باأل

 ومف ثـ تنتيي بموت احدىما .

 اعتزالو : عزل الموكل لموكيل او .4

مػػػػػف قػػػػػانوف المػػػػػدني االردنػػػػػي یحػػػػػؽ لمموكػػػػػؿ فػػػػػي عػػػػػزؿ وكیمػػػػػو متػػػػػى اراد اال  863افػػػػػادت المػػػػػادة     

حػػػػػؽ لمغیػػػػػر او كانػػػػػت قػػػػػد صػػػػػدرت لصػػػػػال  الوكیػػػػػؿ وعنػػػػػدىا الیجػػػػػوز لمموكػػػػػؿ اف  ةاذا تعمػػػػػؽ بالوكالػػػػػ

                                                           
 654-653ص7د.عبدالرزاؽ السنيوري مصدر سابؽ ج(1)
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مػػػػػف قػػػػػانوف  97ینيػػػػػي الوكالػػػػػة او یقیػػػػػدىا دوف موافقػػػػػة مػػػػػف صػػػػػدرت لمصػػػػػمحتو وقػػػػػد اضػػػػػافت المػػػػػادة 

ارة االردنػػػػي قیػػػػدا اخػػػػر الػػػػى مػػػػا جػػػػاء فػػػػي القػػػػانوف المػػػػدني عمػػػػى حػػػػؽ الموكػػػػؿ فػػػػي عػػػػزؿ وكیمػػػػو التجػػػػ

 ةوىػػػػو اف الیقػػػػع ىػػػػذا االلغػػػػاء دوف سػػػػبب مشػػػػروع وكػػػػذلؾ اعطػػػػى نفػػػػس الحكػػػػـ عمػػػػى الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػ

 ةورتبػػػػت عمػػػیيـ التعػػػویض عمػػػى كػػػؿ مػػػف یمغػػػى الوكالػػػػ ةالػػػذي ینكػػػؿ عػػػف االسػػػتمرار فػػػي تنفیػػػذ الوكالػػػ

مػػػػػف قػػػػػانوف الػػػػػوكبلء والوسػػػػػطاء  18مرار بػػػػػدوف سػػػػػبب مشػػػػػروع ونصػػػػػت المػػػػػادة او ینكػػػػػؿ عػػػػػف االسػػػػػت

 . وكؿ لموكیؿ دوف خطا او سبب مشروعقیدا اخر وىو عدـ جواز عزؿ الم
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 الفصل الثالث

 الوكيل بالعمولة تجاه الموكل اتالتزام

إف عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة یرتػػػػػػب فػػػػػػي ذمػػػػػػة الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة عػػػػػػدة التزامػػػػػػات فػػػػػػي مواجيػػػػػػة 

 موكمو التي تكوف حقوقًا لمموكؿ في نفس الوقت. 

وأىػػػػـ ىػػػػذه االلتزامػػػػات عمػػػػى اإلطػػػػبلؽ ىػػػػو إبػػػػراـ العقػػػػد مػػػػع الغیػػػػر باسػػػػمو الخػػػػاص ولحسػػػػاب 

عػػػػػف طریػػػػػؽ مػػػػػا  ات موكمػػػػػوعػػػػػاة كاممػػػػػة ألوامػػػػػر وتعمیمػػػػػموكمػػػػػو، وأف یكػػػػػوف ىػػػػػذا اتفػػػػػاؽ بنػػػػػاء عمػػػػػى مرا

رشػػػػػاد حػػػػػوؿ كػػػػػؿ مػػػػػا یحػػػػػیط إبػػػػػراـ العقػػػػػد مػػػػػف ظػػػػػر  یسػػػػػدیو كمػػػػػا  . وؼ ومخػػػػػاطرموكمػػػػػو مػػػػػف نصػػػػػ  وا 

بػػػػػػأف یقػػػػػػوـ بجمیػػػػػػع األعمػػػػػػاؿ القانونیػػػػػػة والمادیػػػػػػة البلزمػػػػػػة لممحافظػػػػػػة عمػػػػػػى  بالعمولػػػػػػة یمتػػػػػػـز الوكیػػػػػػؿ

تمكػػػػػػػیف الموكػػػػػػػؿ مػػػػػػػف االنتفػػػػػػػاع بالعقػػػػػػػد المبػػػػػػػـر بینػػػػػػػو وبػػػػػػػیف الغیػػػػػػػر فػػػػػػػي حفػػػػػػػظ لمبضػػػػػػػاعة وفحصػػػػػػػيا 

أف یقػػػػػـو باالتفػػػػػاؽ مػػػػػع الغیػػػػػر بنفسػػػػػو فػػػػػبل ینیػػػػػب عنػػػػػو  بالعمولػػػػػة والتػػػػػأمیف عمیيػػػػػا، كمػػػػػا یمتػػػػػـز الوكیػػػػػؿ

كمػػػػػا یمتػػػػػـز أف ال یبػػػػػـر العقػػػػػد لمصػػػػػمحة نفسػػػػػو سػػػػػواء كػػػػػاف وكػػػػػیبًل   خػػػػػر مػػػػػف إبػػػػػراـ العقػػػػػد مػػػػػع الغیػػػػػر،

لمصػػػػػمحة  فػػػػػي نيایػػػػػة وكالتػػػػػو أف یقػػػػػـو بنقػػػػػؿ  ثػػػػػار العقػػػػػد بالعمولػػػػػة بػػػػػالبیع أو بالشػػػػػراء، ویمتػػػػػـز الوكیػػػػػؿ

 .   (1)حسابًا صادقًا وشامبًل عنيا لو ، وأف یقدـ الموكؿ

بالعمولػػػػة  یػػػػر ضػػػػامف  مػػػػات تطبػػػػؽ عمػػػػى الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة سػػػػواء كػػػػاف الوكیػػػػؿاإف ىػػػػذه التز 

أو وكیػػػػػػػؿ ضػػػػػػػامف إال أف األخیػػػػػػػر یقػػػػػػػع عمػػػػػػػى كاىمػػػػػػػو عػػػػػػػبء أكبػػػػػػػر مػػػػػػػف الػػػػػػػذي یقػػػػػػػع عمػػػػػػػى الوكیػػػػػػػؿ 

                                                           
 . 283د. فوزي محمد سامي، مصدر سابؽ، ص (1)
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نمػػػػػػا یتعػػػػػػد  ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػى ضػػػػػػماف  التزامػػػػػػو بالعمولػػػػػػة العػػػػػػادي، حیػػػػػػث ال یتوقػػػػػػؼ عنػػػػػػد إبػػػػػػراـ الصػػػػػػفقة وا 

 تنفیذىا. 

( عمػػػػػى أنػػػػػو یجػػػػػب عمػػػػػى الوكیػػػػػػؿ 841/2لقػػػػػد نػػػػػص القػػػػػانوف المػػػػػدني األردنػػػػػي فػػػػػي المػػػػػادة )

یبػػػػذؿ عنایػػػػة الرجػػػػؿ المعتػػػػاد فػػػػي أعمػػػػاؿ وكالتػػػػو إذا كانػػػػت الوكالػػػػة مػػػػأجورة ویطبػػػػؽ ىػػػػذا المعیػػػػار أف 

 جورة. مأعمى الوكیؿ بالعمولة ذلؾ أف وكالتو دائمًا 

إلػػػػػػى تطمػػػػػػب عنایػػػػػػة الرجػػػػػػؿ الحػػػػػػریص فػػػػػػي  ،وىػػػػػػو رأي ضػػػػػػعیؼ ،وقػػػػػػد ذىػػػػػػب رأي فػػػػػػي الفقػػػػػػو

قیػػػػػاـ الوكیػػػػػؿ بعممػػػػػػو، باعتبػػػػػاره تػػػػػػاجر محتػػػػػرؼ تخصػػػػػػص فػػػػػي إبػػػػػػراـ العقػػػػػود لصػػػػػػال  موكمیػػػػػو األمػػػػػػر 

وقػػػػد أسػػػػس ىػػػػذا الػػػػرأي حجتػػػػو  ،الػػػػذي یجعػػػػؿ قیامػػػػو بعممػػػػو یتعػػػػد  الجيػػػػد المبػػػػذوؿ مػػػػف الوكیػػػػؿ المػػػػدني

فػػػػػاؽ عمػػػػػى األجػػػػػر، بینمػػػػػػا إال إذا نػػػػػص ىػػػػػػذا االت ةالوكالػػػػػة المدنیػػػػػة فػػػػػػي أصػػػػػميا تبرعیػػػػػ عمػػػػػى اعتبػػػػػار

ـ یػػػػػنص الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة باعتبارىػػػػػا نػػػػػوع مػػػػػف الوكالػػػػػة التجاریػػػػػة ال تكػػػػػوف إال مػػػػػأجورة حتػػػػػى ولػػػػػو لػػػػػ

 .  (1)االتفاؽ عمى األجر

بتنفیػػػػػذ عقػػػػػد الوكالػػػػػة مػػػػػا یبذلػػػػػو الرجػػػػػؿ المعتػػػػػاد كػػػػػاف  ذا ثبػػػػػت أف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة لػػػػػـ یػػػػػؼ  فػػػػػإ

  .(2)مسؤواًل عف تعویض ما ینجـ عف إىمالو مف ضرر

( مػػػػػدني مصػػػػػري فإنيػػػػػا تمػػػػػـز 148( مػػػػػدني أردنػػػػػي والتػػػػػي یقابميػػػػػا المػػػػػادة )202أمػػػػػا المػػػػػادة )

طریقػػػػػة تتفػػػػػؽ مػػػػػع مػػػػػا یوجبػػػػػو مبػػػػػدأ حسػػػػػف ب طبقػػػػػًا لمػػػػػا اشػػػػػتمؿ عمیػػػػػو، تنفیػػػػػذ العقػػػػػد الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة

 رؼ. صىو في مستمزمات العقد وطبیعة التالنیة، وكذلؾ أف یكوف التنفیذ شامبًل كؿ ما 
                                                           

 . 49، ص1971، الدار المصریة لمطباعة والنشر، بیروت، 2د. عمي البارودي القانوف التجاري المبناني، ج (1)
 . 24د. سمیحة القمیوبي، الوكالة بالعمولة في القانوف الكویتي، مرجع سابؽ، ص (2)
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لنیػػػػػة أف یكػػػػػوف الوكیػػػػػؿ أمینػػػػػًا ونزیيػػػػػًا فػػػػػي التعامػػػػػؿ وبخػػػػػبلؼ ذلػػػػػؾ فػػػػػإف حسػػػػػف امبػػػػػدأ ویمػػػػػـز 

 . (1)الوكیؿ یمتـز بالتعویض في الحدود التي رسميا القانوف 

مػػػػػثبًل یسػػػػػأؿ الوكیػػػػػؿ إذا تعامػػػػػؿ مػػػػػع شػػػػػخص یوشػػػػػؾ عمػػػػػى اإلفػػػػػبلس أو بػػػػػاع إلػػػػػى شػػػػػخص ف

 ظاىر اإلعسار أو اشتر  بضاعة ظاىرة العیوب. 

 ىذه االلتزامات ضمف المباحث التالیة: تفصیؿ وسنتناوؿ في ىذا الفصؿ 

 المبحث األول: االلتزام بالقيام باألعمال المكمف بيا وفق تعميمات الموكل

 لتزام بتزويد الموكل بالمعمومات الضرورية والنافعة عن تنفيذ الوكالةاال المبحث الثاني:  

 لتزام بالقيام بالعمل المكمف بو بنفسواال المبحث الثالث:  

 التعاقد مع نفسو باسم موكمو إال برضاه التزام الوكيل بالعمولة بعدم المبحث الرابع: 

ـــواال المبحـــث الخـــامس:  ـــو بوكالت ـــذي قـــام ب ـــل ال ـــل عـــن العم المبحـــث  لتـــزام بتقـــديم حســـاب لمموك

  م الوكيل بالعمولة بضمان تنفيذ العقد المبرم مع الغيراالسادس: التز 

لقيــــام بجميـــع األعمــــال الماديــــة والقانونيــــة الالزمــــة لممحافظــــة المبحـــث الســــابع: التــــزام الوكيــــل با

  عمى البضاعة وبذل عناية الرجل المعتاد في ذلك.

 المبحث الثامن: االلتزام تجاه الغير المتعاقد معو

 
                                                           

 . 357، ص، دار المعارؼ اإلسكندریة1القانوف الخاص، ط ئد. شمس الدیف الوكیؿ، مباد (1)
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 المبحث األول

 المكمف بيا وفق تعميمات الموكل االلتزام بالقيام باألعمال

تعيػػػػػػػد بيػػػػػػػا لمموكػػػػػػػؿ مػػػػػػػف بیػػػػػػػع وشػػػػػػػراء و یرىػػػػػػػا مػػػػػػػف یمتػػػػػػػـز الوكیػػػػػػػؿ بتنفیػػػػػػػذ األعمػػػػػػػاؿ التػػػػػػػي 

ویػػػػػتـ تنفیػػػػػذ ىػػػػػذه األعمػػػػػاؿ أو العمػػػػػؿ المتفػػػػػؽ عمیيػػػػػا مػػػػػع الموكػػػػػؿ بموجػػػػػب (1)العممیػػػػػات مقابػػػػػؿ عمولػػػػػة

عقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة المبػػػػػـر بینيمػػػػػا، وقػػػػػد یمجػػػػػأ الموكػػػػػؿ فػػػػػي تنظػػػػػیـ عبلقتػػػػػو مػػػػػع الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة 

عمػػػػى ثبلثػػػػة أنػػػػواع إمػػػػا تعمیمػػػػات إلزامیػػػػة ) مػػػػرة( إلػػػػى إلزامػػػػو باتبػػػػاع تعمیمػػػػات وىػػػػذه التعمیمػػػػات تكػػػػوف 

ه مناسػػػػبًا لتحقیػػػػؽ أو تعمیمػػػػات إرشػػػػادیة أو قػػػػد یتػػػػرؾ لػػػػو مطمػػػػؽ الحریػػػػة فػػػػي اتبػػػػاع األسػػػػموب الػػػػذي یػػػػرا

 . وذلؾ عمى التفصیؿ الذي یمي:موضوع الوكالة

 المطمب األول

 التعميمات واألوامر اإللزامية

رفات التػػػػػي یجػػػػػب أف صػػػػػیتعمػػػػػؽ بنػػػػػوع البضػػػػائع والتیػػػػة فیمػػػػػا تكػػػػوف أوامػػػػػر الموكػػػػػؿ دائمػػػػػًا إلزام

یتعامػػػػػػؿ فیيػػػػػػا الوكیػػػػػػؿ لحسػػػػػػاب موكمػػػػػػو، وكػػػػػػذلؾ أوامػػػػػػر الموكػػػػػػؿ المتعمقػػػػػػة بكمیػػػػػػة وثمػػػػػػف البضػػػػػػاعة، 

یف أو التػػػػػػػػػأمیف عمیيػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػذلؾ نقميػػػػػػػػػا بواسػػػػػػػػػطة ناقػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػیف أو إیػػػػػػػػػداعيا فػػػػػػػػػي مخػػػػػػػػػزف معػػػػػػػػػ

 . (2)االحتكار

                                                           
 . ردنية األتجار قانوف ال( 87/1)ـ(1)
 . 161، ص 1987المصري، القانوف التجاري )العقود التجاریة(  يد. حسن (2)
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یػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة بدقػػػػػػػة دوف أف وتعمیمػػػػػػػات الموكػػػػػػػؿ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الحالػػػػػػػة یجػػػػػػػب تنفیػػػػػػػذىا مػػػػػػػف الوك

رؼ أو تجاوزىػػػػػػػػا وىنػػػػػػػػا ال یجػػػػػػػػوز لموكیػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػة أف یخػػػػػػػػالؼ تعمیمػػػػػػػػات صػػػػػػػػیكػػػػػػػػوف لػػػػػػػػو حریػػػػػػػػة الت

ال أصػػػػػػب  مسػػػػػػؤواًل عػػػػػػف مخالفتػػػػػػو، فمػػػػػػثبًل لنػػػػػػوع الت رؼ تعتبػػػػػػر أوامػػػػػػر الموكػػػػػػؿ المتعمقػػػػػػة صػػػػػػالموكػػػػػػؿ وا 

فػػػػإذا كػػػػاف مػػػػوكبًل  بطبیعػػػػة العمػػػػؿ الموكػػػػؿ بػػػػو إلزامیػػػػة، فػػػػبل یبػػػػـر الوكیػػػػؿ عقػػػػدًا لػػػػیس ىػػػػو المكمػػػػؼ بػػػػو،

ذا كػػػػػاف مػػػػػوكبًل بالشػػػػػراء فمػػػػیس لػػػػػو أف یبػػػػػـر عقػػػػػد مقایضػػػػػة  بالنقػػػػؿ فمػػػػػیس لػػػػػو أف یقػػػػػوـ بعقػػػػد تػػػػػأمیف، وا 

  عف مخالفتو أمر موكمو بالتعویض. وىكذا، ویعتبر مسؤوالً 

( فػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا 1963لسػػػػػػػػنة  17وقػػػػػػػد حكمػػػػػػػت محكمػػػػػػػػة التمییػػػػػػػز األردنیػػػػػػػة فػػػػػػػػي قرارىػػػػػػػا رقػػػػػػػـ )

 الموضوع حیث جاء فیو: 

الموكػػػػػػؿ وكیػػػػػػؿ البیػػػػػػع ببیػػػػػػع أرض ولػػػػػػـ یوكمػػػػػػو بالتعيػػػػػػد بػػػػػػالفراغ، ولمػػػػػػا كػػػػػػاف البیػػػػػػع نإذا وكػػػػػػؿ 

یرتػػػػػػب نقػػػػػػؿ ممكیػػػػػػة المبیػػػػػػع إلػػػػػػى المشػػػػػػتري والػػػػػػثمف إلػػػػػػى البػػػػػػائع بینمػػػػػػا یترتػػػػػػب عمػػػػػػى التعيػػػػػػد بػػػػػػالفراغ 

االلتػػػػػزاـ بالضػػػػػماف إذا أخػػػػػؿ أحػػػػػػد الطػػػػػرفیف بتعيػػػػػده، وال یعتبػػػػػر تعيػػػػػػد الوكیػػػػػؿ بػػػػػالفراغ تنفیػػػػػذًا معتػػػػػػادًا 

ع.... وبنػػػػػاء عمیػػػػػو فػػػػػإف مػػػػػا یترتػػػػػب فػػػػػي ذمػػػػػة الوكیػػػػػؿ خارجػػػػػًا عػػػػػف حػػػػػدود الوكالػػػػػة یمتػػػػػـز لموكالػػػػة بػػػػػالبی

 فیو الوكیؿ ال الموكؿن. 

إذًا أیػػػػػًا كػػػػػاف العمػػػػػؿ المكمػػػػػؼ بػػػػػو الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة فمػػػػػف واجبػػػػػو أف یمتػػػػػـز فػػػػػي تنفیػػػػػذ وكالتػػػػػو 

حػػػػدودىا المرسػػػػومة، فػػػػبل یخػػػػرج عمػػػػى ىػػػػذه الحػػػػدود ال مػػػػف ناحیػػػػة سػػػػعة الوكالػػػػة والتصػػػػرفات القانونیػػػػة 

 . (1)التي تضمنتيا، وال مف ناحیة طریقة التنفیذ التي رسميا لو الموكؿ إال فیما ىو أكثر نفعًا 

                                                           
 . 402، ص273بند ، 1ط، 1یمي، شرح القانوف التجاري، جكیز الععز د.  (1)
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وقػػػػػد رأ  جانػػػػػب مػػػػػف الفقػػػػػو أف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة یمكػػػػػف أف یتعاقػػػػػد لحسػػػػػاب الموكػػػػػؿ بشػػػػػروط 

أردنػػػػػػي ( مػػػػػػدني 840، وىػػػػػػذا مػػػػػػا نصػػػػػػت عمیػػػػػػو المػػػػػػادة )(1)أفضػػػػػؿ مػػػػػػف تمػػػػػػؾ التػػػػػػي یحػػػػػػددىا الموكػػػػػػؿ 

عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة والیػػػػػػة التصػػػػػػرؼ فیمػػػػػػا یتناولػػػػػػو التوكیػػػػػػؿ دوف أف قتضػػػػػػى حیػػػػػػث قالػػػػػػت نثبػػػػػػت لموكیػػػػػػؿ بم

 ىو أكثر نفعًا لمموكؿن. یتجاوز حدوده إال فیما 

وتعتبػػػػػػػر تعمیمػػػػػػػات الموكػػػػػػػؿ إلزامیػػػػػػػة فیمػػػػػػػا یتعمػػػػػػػؽ بتحدیػػػػػػػد طریقػػػػػػػة البیػػػػػػػع أو الشػػػػػػػراء نقػػػػػػػدًا أو 

 )القػػػػػرض( وفیمػػػػػا یتعمػػػػػؽ بمنػػػػػع اإلدانػػػػػة )بیعػػػػػًا أو شػػػػػراًء( نسػػػػػئیة، وكػػػػػذلؾ فیمػػػػػا یتعمػػػػػؽ بتحدیػػػػػد السػػػػػعر

 . غیرمف قبؿ الوكیؿ لم ؼأو التسمی

 وسنعالج أوامر الموكؿ اإللزامیة في الفروع التالیة: 

 الفرع األول

 ديد السعر لوكيموأوامر الموكل اإللزامية بتح

لػػػػػـ یبػػػػػیف قػػػػػانوف التجػػػػػارة األردنػػػػػي حكػػػػػـ مخالفػػػػػة الوكیػػػػػؿ ألوامػػػػػر موكمػػػػػو بتحدیػػػػػد السػػػػػعر ممػػػػػا 

والمػػػػػادة ، (2)( 582، 850، 848اقتضػػػػػى الرجػػػػػوع إلػػػػػى القػػػػػانوف المػػػػػدني الػػػػػذي عالجيػػػػػا فػػػػػي المػػػػػواد )

عراقػػػػػي وبمسػػػػػألة تحدیػػػػػد السػػػػػعر یجػػػػػب التفریػػػػػؽ بػػػػػیف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة التجػػػػػارة مػػػػػف قػػػػػانوف ال ( 280)

 بالبیع والوكیؿ بالعمولة بالشراء. 

                                                           
، الجزء 1958، د. أكثـ الخولي الوسیط في شرح القانوف التجاري القاىرة، 54د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 129( العقود التجاریة، ص4)
 ( قانوف التجارة مصري. 703ـ )(2)
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 الوكيل بالعمولة بالبيع: 

 ردني عمى أنو: األمدني مف القانوف ال( 852بینت المادة )

 لموكیؿ الذي وكؿ ببیع ماؿ موكمو بصورة مطمقة أف یبیعو بالثمف المناسب.  -1

ذا عیف لو الموكؿ ثمف البیع فمیس لو أف یبیعو بما یقؿ عنو.  -2  وا 

فػػػػػإذا باعػػػػػو بػػػػػنقص دوف إذف سػػػػػابؽ مػػػػػف الموكػػػػػؿ أو إجػػػػػازة الحقػػػػػة وسػػػػػمـ إلػػػػػى المشػػػػػتري فممموكػػػػػؿ  -3

 الموكؿ قیمة النقصافن.  یفمضبیع أو إجازة البیع أو تمالخیار بیف استرداد ال

 .( أنيػػػػػا فرقػػػػػت بػػػػػیف أف یكػػػػػوف التوكیػػػػػؿ مطمقػػػػػًا أو محػػػػػدداً 854نجػػػػػد مػػػػػف نػػػػػص المػػػػػادة )كمػػػػػا 

فػػػي السػػػوؽ وىػػػذا مػػػا جػػػاء فػػػي قػػػرار فػػػي الحالػػػة األولػػػى یكػػػوف متاحػػػًا لموكیػػػؿ البیػػػع بالسػػػعر المناسػػػب 

وكیػػػػػؿ مطمقػػػػػة حیػػػػػث قالػػػػػت: نإذا كانػػػػػت الوكالػػػػػة المعطػػػػػاة لم 1969( لسػػػػػنة 20محكمػػػػػة التمییػػػػػز رقػػػػػـ )

( مػػػػػػػف 852( مػػػػػػػف المػػػػػػػادة )3فػػػػػػػبل یحػػػػػػػؽ لمموكػػػػػػػؿ ممارسػػػػػػػة الخیػػػػػػػار الممنػػػػػػػوح لػػػػػػػو بمقتضػػػػػػػى الفقػػػػػػػرة )

 (1)القانوف المدنين 

أمػػػػػػا فػػػػػػي حالػػػػػػة إذا حػػػػػػدد الموكػػػػػػؿ السػػػػػػعر لموكیػػػػػػؿ فينػػػػػػا ال یكػػػػػػوف لػػػػػػو البیػػػػػػع بأقػػػػػػؿ مػػػػػػف السػػػػػػعر 

البیػػػػع أو تضػػػػمیف المحػػػػدد، فػػػػإذا بػػػػاع بأقػػػػؿ مػػػػف السػػػػعر المحػػػػدد فػػػػإف الموكػػػػؿ یكػػػػوف مخیػػػػرًا بػػػػیف إجػػػػازة 

و أف یػػػػػرفض الصػػػػػفقة ویسػػػػػترد الوكیػػػػػؿ قیمػػػػػة النقصػػػػػاف بػػػػػیف السػػػػػعر المحػػػػػدد والسػػػػػعر الػػػػػذي بػػػػػاع بػػػػػو أ

الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة لػػػػیس لػػػػو أي سػػػػمطة تقدیریػػػػة فػػػػي حالػػػػة تحدیػػػػد السػػػػعر، ویكػػػػوف وعمیػػػػو، فػػػػإف  المبیػػػػع،

                                                           
 . 1976/ 1/8مف الجریدة الرسمیة بتار   2645، والمنشور في العدد  1976لسنة  43القانوف المدني االردني رقـ  (1)
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فض الجػػػػػػػزاء عمػػػػػػػى مخالفػػػػػػػة الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة أمػػػػػػػر الموكػػػػػػػؿ بتحدیػػػػػػػد السػػػػػػػعر الحػػػػػػػؽ لمموكػػػػػػػؿ أف یػػػػػػػر 

 . (1)الصفقة أو أف یقبميا مع تضمیف الوكیؿ قیمة النقصاف 

ویشػػػػػػػترط بعػػػػػػػض الفقيػػػػػػػاء حتػػػػػػػى یسػػػػػػػتطیع الموكػػػػػػػؿ رفػػػػػػػض الصػػػػػػػفقة المبػػػػػػػادرة إلػػػػػػػى إخطػػػػػػػار 

الوكیػػػػؿ بػػػػالرفض ویكػػػػوف ذلػػػػؾ بعػػػػد أف یتسػػػػمـ إخطػػػػار إتمػػػػاـ تنفیػػػػذ الصػػػػفقة مػػػػف الوكیػػػػؿ، إال أف الفقػػػػو 

نمػػػػػا  ف كػػػػػاف الوكیػػػػػؿ تعػػػػػد  حػػػػػدود الوكالػػػػػة وا  الحػػػػػدیث یػػػػػر  عػػػػػدـ إمكانیػػػػػة الموكػػػػػؿ رفػػػػػض الصػػػػػفقة، وا 

الوكیػػػػػػؿ بػػػػػػالتعویض بمػػػػػػا یعػػػػػػادؿ فػػػػػػرؽ السػػػػػػعر ولكنػػػػػػو مػػػػػػع ذلػػػػػػؾ یمػػػػػػن   یعطیػػػػػػو فقػػػػػػط الحػػػػػػؽ بمطالبػػػػػػة

الموكػػػػػؿ الحػػػػػؽ بػػػػػرفض الصػػػػػفقة إذا كانػػػػػت شػػػػػروط التعاقػػػػػد ومحمػػػػػة ال یعػػػػػوداف بالفائػػػػػدة التػػػػػي یتوخاىػػػػػا 

 . (2)الموكؿ 

وقػػػػد حػػػػددت بعػػػػض التشػػػػریعات فتػػػػرة الموكػػػػؿ لتحدیػػػػد موقفػػػػو مػػػػف الصػػػػفة المخالفػػػػة لتعمیماتػػػػػو 

( مػػػػف قػػػػانوف المعػػػػامبلت التجاریػػػػة االتحػػػػادي 230)المػػػػادة  مػػػػف حیػػػػث القبػػػػوؿ والػػػػرفض حیػػػػث نصػػػػت

 مف أنو:  1993اإلماراتي لسنة 

إذا بػػػػاع الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بأقػػػػؿ مػػػػف الػػػػثمف الػػػػذي عینػػػػو الموكػػػػؿ أو اشػػػػتر  بػػػػأعمى منػػػػو  -1ن

وجػػػػػػب عمػػػػػػى الموكػػػػػػؿ إذا أراد رفػػػػػػض الصػػػػػػفقة أف یخطػػػػػػر الوكیػػػػػػؿ بػػػػػػذلؾ خػػػػػػبلؿ أسػػػػػػبوع مػػػػػػف تػػػػػػاریخ 

ال اعتب  ر قاببًل لمثمفن. عممو بإبراميا وا 

                                                           
 .34د. حسني المصري، مصدر سابؽ، ص (1)
 .  65، ص د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ (2)
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ولػػػػػذلؾ فػػػػػإف الموكػػػػػؿ ال یممػػػػػؾ رفػػػػػض الصػػػػػفقة إذا كػػػػػاف الوكیػػػػػؿ قػػػػػد أبػػػػػد  اسػػػػػتعداده لتحمػػػػػؿ 

 . (1)فرؽ السعریف، وىذا ىو الرأي الراج  إذ ال مبرر لمرفض في حالة انتفاء الضرر 

أعطػػػػػػى الموكػػػػػػؿ  1969لسػػػػػػنة  22رقػػػػػػـ األردنیػػػػػػة وقػػػػػػد صػػػػػػدر حكػػػػػػـ مػػػػػػف محكمػػػػػػة التمییػػػػػػز 

حیػػػػػث الحػػػػػؽ بػػػػػإلزاـ الوكیػػػػػؿ بػػػػػالتعویض فػػػػػي حالػػػػػة إنقػػػػػاص الػػػػػثمف مػػػػػف قبمػػػػػو بػػػػػالتواطؤ مػػػػػع المشػػػػػتري 

 جاء فیو: 

نإذا أثبػػػػػت الموكػػػػػؿ أف الوكیػػػػػؿ قػػػػػد أخطػػػػػأ فػػػػػي تنفیػػػػػذ الوكالػػػػػة بػػػػػأف تواطػػػػػأ مػػػػػع المشػػػػػتري عمػػػػػى 

وكػػػػؿ بسػػػػبب ىػػػػذا الخطػػػػأ، إنقػػػػاص الػػػػثمف فالوكیػػػػؿ ممػػػػـز بػػػػالتعویض بمقػػػػدار الضػػػػرر الػػػػذي أصػػػػاب الم

الوكیػػػػػػػؿ مسػػػػػػػئواًل عػػػػػػػػف الغػػػػػػػش والخطػػػػػػػأ الجسػػػػػػػیـ أو التقصػػػػػػػػیر فػػػػػػػي بػػػػػػػذؿ العنایػػػػػػػة المطموبػػػػػػػػة ویبقػػػػػػػى 

 . (2)ردنيناألمدني مف القانوف ال( 841بمقتضى المادة )

 الوكيل بالعمولة بالشراء: 

 ردني عمى أنو:األمدني مف القانوف ال( 848نصت المادة )

سػػػػػػیر فػػػػػػي یموكیػػػػػػؿ بشػػػػػػراء شػػػػػػيء دوف بیػػػػػػاف قیمتػػػػػػو أف یشػػػػػػتریو بػػػػػػثمف المثػػػػػػؿ أو بغػػػػػػبف . ل1ن

. فػػػإذا اشػػػتر  بػػػثمف یسػػػیر فػػػي األشػػػیاء التػػػي لػػػیس ليػػػا سػػػعر معػػػیف 2األشػػػیاء التػػػي ليػػػا سػػػعر معػػػیف 

 ن. أو بغبف فاحش مطمقًا فبل ینفذ العقد بالنسبة لمموكؿ

                                                           
، 1955امعات، اإلسكندریة، ، مطبعة اتحاد الج2، ط2د. محسف شفیؽ، الوسیط في القانوف التجاري المصري، ج (1)

 . 83، ص86بند 
 .  1976لسنة  43القانوف المدني االردني رقـ  (2)
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معػػػػیف فػػػػي السػػػػوؽ أو األشػػػػیاء نجػػػػد أف ىػػػػذه المػػػػادة قػػػػد فرقػػػػت بػػػػیف األشػػػػیاء التػػػػي ليػػػػا سػػػػعر 

وفػػػػي الحػػػػالتیف لػػػػـ یحػػػػدد الموكػػػػؿ السػػػػعر لموكیػػػػؿ فإنػػػػو  .التػػػػي ال یكػػػػوف ليػػػػا سػػػػعر محػػػػدد فػػػػي السػػػػوؽ

فػػػػػي الحالػػػػػة األولػػػػػى إذا قػػػػػاـ األخیػػػػػر بالشػػػػػراء بغػػػػػبف یسػػػػػیر ومػػػػػف بػػػػػاب أولػػػػػى بغػػػػػبف فػػػػػاحش، فممموكػػػػػؿ 

لزاميػػػػػا لموكیػػػػػؿ أمػػػػػا فػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ وجػػػػػود سػػػػػعر محػػػػػدد لمشػػػػػيء المك مػػػػػؼ بشػػػػػراءه رفػػػػػض الصػػػػػفقة وا 

 الوكیؿ فیكوف عمیو شراءه بثمف المثؿ في السوؽ أو بغبف یسیر.

ردنػػػػػػػي نجػػػػػػػدىا تقػػػػػػػرر حكمػػػػػػػًا عمػػػػػػػى األمػػػػػػػدني مػػػػػػػف القػػػػػػػانوف ال( 850وبػػػػػػػالرجوع إلػػػػػػػى المػػػػػػػادة )

بالشػػػػراء والػػػػذي یعػػػػیف لػػػػو الموكػػػػؿ الػػػػثمف الػػػػذي یجػػػػب أف یشػػػػتري بػػػػو، ویقػػػػـو الرا ػػػػب الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة 

موكمػػػػو بأنػػػػو یشػػػػتري  ـف فػػػػاحش والوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة الػػػػذي یصػػػػرح أمػػػػابالشػػػػراء بػػػػثمف یزیػػػػد عمیػػػػو أو بغػػػػب

 ماؿ موكمو لنفسو بأف جعمت الصفقة مبرمة مف قبمو معقودة لحسابو. 

وفػػػػػي مقابػػػػػؿ ذلػػػػػؾ إذا قػػػػػاـ الوكیػػػػػؿ بشػػػػػراء السػػػػػمعة بأقػػػػػؿ مػػػػػف الػػػػػثمف المسػػػػػمى مػػػػػف الموكػػػػػؿ أو 

فػػػػػػي مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه  أ مػػػػػػى مػػػػػػف الػػػػػػثمف الػػػػػػذي طمبػػػػػػو الموكػػػػػػؿ فمػػػػػػیس لموكیػػػػػػؿ الحػػػػػػؽبسػػػػػػعر ببیػػػػػػع سػػػػػػمعة 

الزیػػػػػػادات وذلػػػػػػؾ ألف الوكیػػػػػػؿ یعمػػػػػػؿ لحسػػػػػػاب الموكػػػػػػؿ، وىػػػػػػذا الػػػػػػرأي یجػػػػػػد سػػػػػػنده فیمػػػػػػا جػػػػػػاء بالمػػػػػػادة 

مػػػػػدني التػػػػػي حػػػػػددت نطػػػػػاؽ الوكالػػػػػة المعيػػػػػود بيػػػػػا لموكیػػػػػؿ دوف أف یتجػػػػػاوز حػػػػػدوده الػػػػػواردة فػػػػػي  840

مف أقػػػػؿ عقػػػػد الوكالػػػػة إال فیمػػػػا ىػػػػو أكثػػػػر نفعػػػػًا لمموكػػػػؿ، وال شػػػػؾ أف البیػػػػع بسػػػػعر أعمػػػػى أو الشػػػػراء بػػػػث

 .(1)مما حدد الموكؿ فیو نفع وىذا النفع مف حؽ الموكؿ

الممغػػػػػػي  1970لسػػػػػػنة  149( مػػػػػػف قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة العراقػػػػػػي رقػػػػػػـ 214وقػػػػػػد نصػػػػػػت المػػػػػػادة )

نإنػػػػػو إذا تعاقػػػػػد الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػة بشػػػػػروط أفضػػػػػػؿ مػػػػػف التػػػػػػي حػػػػػددىا الموكػػػػػؿ، عػػػػػػادت المنفعػػػػػة إلػػػػػػى 
                                                           

 . 338، الوسیط في شرح القانوف التجاري، مصدر سابؽ، صطیرلعد. عبد القادر حسیف ا (1)
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روط الحقیقیػػػػػػة التػػػػػػي تمػػػػػػت بمقتضػػػػػػاىا الموكػػػػػػؿ، وعمػػػػػػى الوكیػػػػػػؿ أف یقػػػػػػدـ حسػػػػػػابو عمػػػػػػى أسػػػػػػاس الشػػػػػػ

 الصفقةن. 

 الفرع الثاني

 لتصرفأوامر الموكل اإللزامية بتحديد طريقة ا

 ( مف القانوف المدني األردني بقوليا: 854المادة ) موضوعوقد تناولت ىذا ال

إذا كػػػػاف الوكیػػػػؿ بػػػػالبیع  یػػػػر مقیػػػػد بػػػػالبیع نقػػػػدًا فمػػػػو أف یبیػػػػع مػػػػاؿ موكمػػػػو نقػػػػدًا أو نسػػػػیئة حسػػػػب  -1

 العرؼ. 

ذا بػػػػػاع الوكیػػػػػؿ نسػػػػػیئة فمػػػػػو أف یأخػػػػػذ رىنػػػػػًا أو كفػػػػػیبًل عمػػػػػى المشػػػػػتري بمػػػػػا باعػػػػػو نسػػػػػیئة -2 )بأجػػػػػؿ  وا 

ف لـ یفوضو الموكؿ في ذلؾ. وبزیادة في السعر(   وا 

فػػػػي حالػػػػة بیعػػػػو بالتقسػػػػیط أف یأخػػػػذ رىنػػػػًا أو كفػػػػیبًل عمػػػػى  العػػػػادي أعطػػػػت ىػػػػذه المػػػػادة الوكیػػػػؿ

ف لػػػػـ یفوضػػػػو الموكػػػػؿ بيػػػػذا األمػػػػر، وبيػػػػذا یكػػػػوف الوكیػػػػؿ قػػػػد أعطػػػػى ضػػػػمانًا قویػػػػًا  المشػػػػتري، حتػػػػى وا 

 لمموكؿ في مواجية الغیر. 

أنػػػػػػػو نلػػػػػػػیس لموكیػػػػػػػؿ أف یبیػػػػػػػع  (1)عراقػػػػػػػيي التجػػػػػػػار مػػػػػػػف القانونال (286وقػػػػػػػد ورد فػػػػػػػي المػػػػػػػادة )

ف كػػػػػػػػاف مأذونػػػػػػػػًا بػػػػػػػػالبیع مػػػػػػػػاؿ موكمػػػػػػػػو بالنسػػػػػػػػیئة  لؤلشػػػػػػػػخاص المعػػػػػػػػروفیف بعػػػػػػػػدـ كفػػػػػػػػائتيـ المالیػػػػػػػػة وا 

 بالنسیئةن. 

                                                           
 . 1943لسنة  60قانوف التجارة العراقي الممغي، رقـ  (1)
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نویعتبػػػػػر اتفػػػػػاؽ الضػػػػػماف بػػػػػیف الوكیػػػػػؿ والموكػػػػػؿ بمثابػػػػػة إذف ضػػػػػمني بمػػػػػن  األجػػػػػؿ لمغیػػػػػر، ولعػػػػػؿ 

مخػػػػاطر إفػػػػبلس المشػػػػتري ىػػػػي التػػػػي تبػػػػرز التػػػػزاـ الوكیػػػػؿ بػػػػأمر موكمػػػػو بعػػػػدـ مػػػػن  األجػػػػؿ، عمػػػػى أف 

مػػػػن  األجػػػػؿ لغیػػػػره مػػػػع عػػػػدـ إذنػػػػو بػػػػذلؾ مػػػػف الموكػػػػؿ، أو إذا لػػػػـ یكػػػػف العػػػػرؼ قیػػػػاـ الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة ب

یجػػػػري بػػػػذلؾ یعطػػػػى الحػػػػؽ لمموكػػػػؿ أف یعتبػػػػر الصػػػػفقة قػػػػد نفػػػػذت عمػػػػى الوجػػػػو الصػػػػحی ، وأف یطالػػػػب 

وال یكػػػػوف لػػػػو فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة أف یطالػػػػب بػػػػالثمف المؤجػػػػؿ، والػػػػذي یكػػػػوف الوكیػػػػؿ بػػػػدفع الػػػػثمف فػػػػورًا، 

 . (1)الممنوح لممشترين  البًا مرتفعًا نظرًا لؤلجؿ 

المترتبػػػػػة عمػػػػػى مػػػػػن  األجػػػػػؿ فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة مػػػػػف حػػػػػؽ الوكیػػػػػؿ  فػػػػػي الػػػػػثمف وتكػػػػػوف الزیػػػػػادة

ال كػػػػاف الموكػػػػؿ ثریػػػػًا بػػػػبل سػػػػبب عمػػػػى حسػػػػاب وكیمػػػػو ، أمػػػػا فػػػػي حالػػػػة تمقػػػػي الوكیػػػػؿ (2)بالعمولػػػػة وا 

مطالبػػػػػػة تعمیمػػػػػػات مػػػػػػف موكمػػػػػػو بػػػػػػالبیع نسػػػػػػیئة وقػػػػػػاـ الوكیػػػػػػؿ بػػػػػػالبیع نقػػػػػػدًا فإنػػػػػػو ال یكػػػػػػوف لمموكػػػػػػؿ 

داء الػػػػػػػػػثمف عمػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػاس البیػػػػػػػػػع وكیمػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػالثمف المعجػػػػػػػػػؿ إال عنػػػػػػػػػد حمػػػػػػػػػوؿ األجػػػػػػػػػؿ ویكػػػػػػػػػوف أ

 . (3)المؤجؿ

وال شػػػػػػػؾ أف البیػػػػػػػع باألجػػػػػػػؿ دوف رضػػػػػػػى الموكػػػػػػػؿ یعتبػػػػػػػر بمثابػػػػػػػة سػػػػػػػمفة یقػػػػػػػدميا الوكیػػػػػػػؿ لمغیػػػػػػػر، 

عمیػػػػو أف یتحمػػػػؿ نتائجيػػػػا، أمػػػػا الموكػػػػؿ فمػػػػو أف یقػػػػبض الػػػػثمف معجػػػػبًل وفقػػػػًا لمتعمیمػػػػات الصػػػػادرة منػػػػو و 

 . (4)في ىذا الخصوص 

  
                                                           

، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، 3د. صبلح الدیف الناىي، الوسیط في شرح القانوف التجاري العراقي، ط (1)
1953 . 

 . 300، ص 523د. سمیحة القمیوبي، مرجع سابؽ، بند (2)
 . 300، ص523د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ، بند (3)
 . 338، مصدر سابؽ، صعطیرد. عبد القادر حسیف ال (4)
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 الفرع الثالث

 لمغير "اإلدانة أو التسميف"أوامر الموكل بعدم 

( تجػػػػػارة أردنػػػػػي عمػػػػػى أنػػػػػو: نإذا أداف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة أو أسػػػػػمؼ الغیػػػػػر بػػػػػدوف 91تػػػػػنص المػػػػػادة )

الموكػػػػؿ فیتحمػػػػؿ ىػػػػو مخػػػػاطر عممػػػػون تجػػػػد فػػػػي ىػػػػذا الػػػػنص أف أوامػػػػر الموكػػػػؿ تعتبػػػػر إلزامیػػػػة رضػػػػى 

تكػػػػوف  فیمػػػػا یتعمػػػػؽ بحػػػػؽ الوكیػػػػؿ بتسػػػػمیؼ أو إقػػػػراض الغیػػػػر مػػػػف األمػػػػواؿ المخصصػػػػة لموكالػػػػة والتػػػػي

إ ذا أجػػػػػاز الموكػػػػػؿ ىػػػػػذا العمػػػػػؿ قبػػػػػؿ أو بعػػػػػد التصػػػػػرؼ فیعتبػػػػػر  مػػػػػاموجػػػػػودة تحػػػػػت تصػػػػػرؼ الوكیػػػػػؿ، أ

 ب لمتعویض إذا سبب ضررًا لموكمو. تصرؼ الوكیؿ  یر موج

عمػػػػػى أف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة ال یحػػػػػوؿ بینػػػػػو وبػػػػػیف الزامػػػػػو أوامػػػػػر موكمػػػػػو اإللزامیػػػػػة أف یقػػػػػوـ بػػػػػإجراء 

تممػػػػة، أو المرتبطػػػػة بالعمػػػػؿ الموكػػػػؿ بػػػػو وفقػػػػًا لمعػػػػادات التجاریػػػػة ومثػػػػاؿ ذلػػػػؾ أف الوكیػػػػؿ ماألعمػػػػاؿ ال

التػػػػػزاـ بعمػػػػػؿ احتجػػػػػاج عػػػػػدـ المطالبػػػػػة عػػػػػف أف كػػػػػاف مػػػػػوكبًل باسػػػػػتیفاء مبمػػػػػغ البولیصػػػػػة ترتػػػػػب عمیػػػػػو 

 . (1)األداء

مػػػػػػػع كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا تقػػػػػػػدـ مػػػػػػػف أوامػػػػػػػر إلزامیػػػػػػػة إال أف المشػػػػػػػرع أعطػػػػػػػى فػػػػػػػي بعػػػػػػػض األحیػػػػػػػاف لموكیػػػػػػػؿ 

مسػػػػػػػػػؤولیة عمػػػػػػػػػى الوكیػػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػػة أف یخػػػػػػػػػالؼ أوامػػػػػػػػػر موكمػػػػػػػػػو اإللزامیػػػػػػػػػة دوف أف یكػػػػػػػػػوف ىنػػػػػػػػػاؾ 

وف ىػػػػذه المخالفػػػػة تحقػػػػؽ بالعمولػػػػة، حیػػػػث یحػػػػؽ لػػػػو أف یخػػػػالؼ أوامػػػػر موكمػػػػو اإللزامیػػػػة فػػػػي حالػػػػة كػػػػ

نفعػػػػًا لمموكػػػػؿ كػػػػأف بػػػػاع السػػػػمعة بػػػػثمف أكثػػػػر مػػػػف السػػػػعر المحػػػػدد أو شػػػػرائيا بسػػػػعر أقػػػػؿ مػػػػف السػػػػعر 

( مػػػػدني أردنػػػػي التػػػػي نصػػػػت عمػػػػى: نتثبػػػػت 840المحػػػػدد، وىػػػػذا الػػػػرأي نجػػػػد سػػػػنده فیمػػػػا جػػػػاء بالمػػػػادة )

                                                           
 . 295، ص513د. صبلح الدیف الناىي، مصدر سابؽ، بند  (1)
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ز حػػػػػػدوده إال لموكیػػػػػػؿ بمقتضػػػػػػى عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة والیػػػػػػة التصػػػػػػرؼ فیمػػػػػػا یتناولػػػػػػو الوكیػػػػػػؿ دوف أف یتجػػػػػػاو 

 فیما ىو أكثر نفعًا لمموكؿن. 

بػػػػػػراـ الصػػػػػػفقة، وذلػػػػػػؾ إذا لػػػػػػـ  كمػػػػػا یسػػػػػػتطیع الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة مخالفػػػػػػة أوامػػػػػػر موكمػػػػػو اإللزامیػػػػػػة وا 

یسػػػػم  الوقػػػػت بػػػػذلؾ، شػػػػرط أف یبػػػػذؿ عنایػػػػة الرجػػػػؿ المعتػػػػاد وأف تكػػػػوف البضػػػػاعة معرضػػػػة لمفسػػػػاد أو 

والتػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى أنػػػػػػو: نإذا كانػػػػػػت البضػػػػػػاعة (1)( 256التمػػػػػػؼ. وىػػػػػػذا مػػػػػػا نصػػػػػػت عمیػػػػػػو المػػػػػػادة )

المرسػػػػػمة إلػػػػػى الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة قابمػػػػػة لمفسػػػػػاد والتمػػػػػؼ بسػػػػػػرعة أو كانػػػػػت عرضػػػػػة لمتغیػػػػػرات الموجبػػػػػػة 

لخطػػػػػر اليبػػػػػوط فػػػػػي قیمتيػػػػػا ولػػػػػـ یكػػػػػف الوقػػػػػت مسػػػػػاعدًا باسػػػػػتئذاف الموكػػػػػؿ بشػػػػػأنيا أو أف الموكػػػػػؿ قػػػػػد 

ه الحالػػػػػػة أف یراجػػػػػػع المحكمػػػػػػة تػػػػػػأخر عػػػػػػف إعطػػػػػػاء اإلذف الػػػػػػبلـز فػػػػػػي حینػػػػػػو فعمػػػػػػى الوكیػػػػػػؿ فػػػػػػي ىػػػػػػذ

 ( في ىذا القانوفن. 169المختصة ویستحصؿ أمر بیعيا وفؽ المادة )

ویتحمػػػػػؿ الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة مػػػػػف المسػػػػػؤولیة إذا كػػػػػاف الموكػػػػػؿ قػػػػػد اسػػػػػتمـ مػػػػػف األوؿ إشػػػػػعارًا بتنفیػػػػػذ 

الصػػػػػػػػػفقة المخالفػػػػػػػػػة بالشػػػػػػػػػروط التػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػا، أو إذا اسػػػػػػػػػتمـ البضػػػػػػػػػاعة المخالفػػػػػػػػػة لممواصػػػػػػػػػفات 

ة، كػػػػؿ ذلػػػػؾ بشػػػػرط أف ال یكػػػػوف الموكػػػػؿ حػػػػیف االسػػػػتبلـ قػػػػد أبػػػػد  اعتراضػػػػًا أو تحفظػػػػًا عمػػػػى المطموبػػػػ

 . (2)الصفقة المخالفة 

  

                                                           
 . 1942لسنة  60قانوف التجارة العراقي الممغي، رقـ (1)
 . 308، ص1981د. الیاس ناصیؼ، التعامؿ في قانوف التجارة، منشورات عویدات، بیروت،  (2)
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 الثاني المطمب

 ية(نشادية )البياواألوامر اإلر  التعميمات

وفػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة یصػػػػػدر الموكػػػػػؿ تعمیمػػػػػات إرشػػػػػادیة لموكیػػػػػؿ یحػػػػػدد لػػػػػو فیيػػػػػا المعػػػػػالـ االساسػػػػػیة 

لمصػػػػفقة التػػػػي یریػػػػد لموكیػػػػؿ أف یبرميػػػػا ویتػػػػرؾ لػػػػو مجػػػػااًل واسػػػػعًا لبلختیػػػػار والتقػػػػدیر وذلػػػػؾ بالتعمیمػػػػات 

 . (1)المتعمقة بالثمف أو بمكاف انعقاد الصفقة أو زمانيا 

إال أف الوكیػػػػػؿ ال یممػػػػػؾ حریػػػػػة مطمقػػػػػة فػػػػػي كیفیػػػػػة التصػػػػػرؼ فػػػػػي حالػػػػػة التعمیمػػػػػات اإلرشػػػػػادیة بػػػػػؿ 

یتوجػػػػب عمیػػػػو أف یتقیػػػػػد بتحقیػػػػؽ أیػػػػة فائػػػػػدة لموكمػػػػو، وفػػػػػي ذلػػػػؾ إف الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػػة إف كػػػػاف مػػػػػوكبًل 

ببیػػػػع منتجػػػػػات معینػػػػػة توجػػػػػب عمیػػػػػو أف یػػػػػدرس وضػػػػػع السػػػػػوؽ الخػػػػػاص بيػػػػػذه المنتجػػػػػات ویتػػػػػیقف قػػػػػدرة 

ف كػػػػاف مػػػػوكبًل بشػػػػراء بضػػػػائع معینػػػػة، التػػػػـز بػػػػالتحري عػػػػف نوعيػػػػا وحالتيػػػػا وأف الغیػػػػر عمػػػػى الػػػػ دفع وا 

 . (2)یبمغ موكمو بذلؾ 

ؿ عنایػػػػػة بػػػػػذردنػػػػػي أنػػػػػو عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ أف یاألمػػػػػدني ال مػػػػػف القػػػػػانوف (841/2وقػػػػػد بینػػػػػت المػػػػػادة )

ایػػػػة عننعمػػػػى الوكیػػػػؿ أف یبػػػػذؿ فػػػػي الوكالػػػػة ت: الرجػػػػؿ المتعػػػػاد فػػػػي تنفیػػػػذ تعمیمػػػػات الوكیػػػػؿ حیػػػػث قالػػػػ

ردنػػػػػي: نإف الوكیػػػػػؿ األتجػػػػػارة مػػػػػف قػػػػػانوف ال( 83ر كمػػػػػا نصػػػػػت المػػػػػادة )جبػػػػػأ الرجػػػػؿ المعتػػػػػاد إذا كانػػػػػت

 الذي لـ یتمؽ تعمیمات إال في شأف جزء مف العمؿ یعد مطمؽ الید في الجزء الثانين 

وىنػػػػػػػا نجػػػػػػػد أف عمػػػػػػػى الوكیػػػػػػػؿ أف یكػػػػػػػوف ضػػػػػػػمف حػػػػػػػدود الوكالػػػػػػػة وأف یضػػػػػػػمف مصػػػػػػػمحة الموكػػػػػػػؿ 

 وكالتو مأجورة.  رجؿ المعتاد باعتبارتصر تصرؼ الویكوف قد 

                                                           
 . 51د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 422ب، ص310ر، مصدر سابؽ، بندعطید. عبد القادر حسیف ال  (2)
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ومػػػػػػع ذلػػػػػػؾ فػػػػػػإذا تصػػػػػػرؼ الوكیػػػػػػؿ تصػػػػػػرؼ ألحػػػػػػؽ الضػػػػػػرر بالموكػػػػػػؿ، فػػػػػػإف ليػػػػػػذا الموكػػػػػػؿ حػػػػػػؽ 

 . (1)رفض الصفقة والرجوع عمى الوكیؿ بما سببو مف ضرر 

ومسػػػػػػؤولیة الوكیػػػػػػؿ ىنػػػػػػا تسػػػػػػند إلػػػػػػى االسػػػػػػاس التعاقػػػػػػدي النػػػػػػاجـ عػػػػػػف عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة إضػػػػػػافة إلػػػػػػى 

 یو احتراـ عادات وتقالید مينتو. باعتباره تاجرًا متخصصًا یتوجب عمسؤولیتو المينیة م

 الثالث طمبالم

 كالة التي تخمو من وجود تعميماتالو 

قػػػػد تخمػػػػو الوكالػػػػة مػػػػف وجػػػػود أي تعمیمػػػػات یتقیػػػػد بيػػػػا الوكیػػػػؿ بػػػػؿ تتػػػػرؾ لػػػػو فیيػػػػا حریػػػػة كبیػػػػرة 

فػػػػي التصػػػػرؼ وفقػػػػًا لمػػػػا یػػػػراه مناسػػػػبًا فػػػػي تنفیػػػػذ مػػػػا أوكػػػػؿ إلیػػػػو، ویقػػػػع عمیػػػػو فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة أف یقػػػػوـ 

بتنفیػػػػػذ وكالتػػػػػو بمعیػػػػػار الرجػػػػػؿ المعتػػػػػاد وأف یتقیػػػػػد بمػػػػػا یقضػػػػػي بػػػػػو العػػػػػرؼ التجػػػػػاري، وبخػػػػػبلؼ ذلػػػػػؾ 

مسػػػػػؤواًل بػػػػػالتعویض قبػػػػػؿ موكمػػػػػو عػػػػػف الضػػػػػرر الػػػػػذي یمحػػػػػؽ األخیػػػػػر جػػػػػراء تقصػػػػػیره أو إىمالػػػػػو یعتبػػػػػر 

 . (2)في تنفیذ وكالتو 

ومػػػػف ذلػػػػؾ أف یكمػػػػؼ الموكػػػػؿ الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بػػػػإبراـ صػػػػفقة لحسػػػػابو بیعػػػػًا وشػػػػراًء أو  یػػػػر ذلػػػػؾ 

یػػػػػػع بػػػػػػؿ أو الب و الػػػػػػثمف أو وقػػػػػػت الشػػػػػػراءالسػػػػػػمعة أ مػػػػػػف التصػػػػػػرفات القانونیػػػػػػة دوف أف یحػػػػػػدد لػػػػػػو نػػػػػػوع

یتػػػػرؾ كػػػػؿ ذلػػػػؾ لتقػػػػدیر الوكیػػػػؿ، وىنػػػػا یكػػػػوف عمػػػػى الوكیػػػػؿ أف یتصػػػػرؼ تصػػػػرؼ الرجػػػػؿ المعتػػػػاد بػػػػأف 

یراعػػػػػي ظػػػػػروؼ السػػػػػوؽ صػػػػػعودًا عنػػػػػد البیػػػػػع ونػػػػػزواًل عنػػػػػد الشػػػػػراء، فػػػػػإف رأ  حاجػػػػػة إلػػػػػى إرجػػػػػاء عقػػػػػد 

الصػػػػػفقة بحسػػػػػب ظػػػػػروؼ السػػػػػوؽ فمػػػػػو ذلػػػػػؾ ولػػػػػو أف یرجػػػػػع عمػػػػػى الموكػػػػػؿ السػػػػػتطبلع رایػػػػػو إذا كػػػػػاف 
                                                           

 . 194، ص1958، 1، العقود التجاریة، ط4د. أكثـ الخولي، الوسیط في القانوف التجاري، ج (1)
 . 37د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ، ص (2)
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ذلػػػػػؾ فعمیػػػػػو أف یتصػػػػػرؼ بسػػػػػرعة فػػػػػي ر یخشػػػػػى وقوعيػػػػػا مػػػػػف إبػػػػػراـ الصػػػػػفقة ومػػػػػع ىنػػػػػاؾ ثمػػػػػة مخػػػػػاط

بعػػػػػػض الحػػػػػػاالت كمػػػػػػا لػػػػػػو كانػػػػػػت البضػػػػػػاعة المعروضػػػػػػة لمبیػػػػػػع عمػػػػػػى وشػػػػػػؾ التمػػػػػػؼ أو أف أسػػػػػػعارىا 

التػػػػػػػي كمػػػػػػػؼ بشػػػػػػػرائيا عمػػػػػػػى وشػػػػػػػؾ أف تصػػػػػػػعد  عةاعمػػػػػػػى وشػػػػػػػؾ النػػػػػػػزوؿ نػػػػػػػزواًل حػػػػػػػادًا أو أف البضػػػػػػػ

 . (1)الميني المحترؼرجؿ عمیو أف یتصرؼ بحرص ال أسعارىا، أي أف

ویكػػػػػوف مسػػػػػػؤوال اذا كػػػػػػاف بمقػػػػػػدوره اف یجػػػػػري صػػػػػػفقة بشػػػػػػروط افضػػػػػػؿ ممػػػػػا حػػػػػػددىا الموكػػػػػػؿ ولػػػػػػـ 

یفعػػػػػؿ، فعمیػػػػػو اال یكتفػػػػػي بمجػػػػػرد احتػػػػػراـ تعمیمػػػػػات موكمػػػػػو ألف مػػػػػف واجبػػػػػو كتػػػػػاجر محتػػػػػرؼ الخػػػػػروج 

عمیيػػػػا ومجاوزتيػػػػا متػػػػى كػػػػاف ذلػػػػؾ فػػػػي مصػػػػمحة الموكػػػػؿ فمػػػػف واجبػػػػو مخالفػػػػة تعمیمػػػػات الموكػػػػؿ فیمػػػػا 

 .(2)ىو أكثر فعالة

كػػػػاف مسػػػػئواًل  لمينػػػػي المحتػػػػرؼمػػػػا یبذلػػػػو الرجػػػػؿ افػػػػإذا ثبػػػػت أف الوكیػػػػؿ لػػػػـ یبػػػػذؿ فػػػػي تنفیػػػػذ العقػػػػد 

 . (3)عف تعویض ما ینجـ مف إىمالو مف ضرر 

إذا خمػػػػػت الوكالػػػػػة مػػػػػف  بالعمولػػػػػةتجػػػػػو جانػػػػػب كبیػػػػػر مػػػػػف الفقػػػػػو إلػػػػػى تأسػػػػػیس مسػػػػػؤولیة الوكیػػػػػؿ او 

تعمیمػػػػات أو تضػػػػػمنت تعمیمػػػػػات إرشػػػػػادیة إلػػػػػى عػػػػػدـ احتػػػػراـ الوكیػػػػػؿ لعػػػػػادات وتقالیػػػػػد الحرفػػػػػة التجاریػػػػػة 

التػػػػػي یمارسػػػػػيا بمعیػػػػػار التػػػػػاجر الحػػػػػریص، وبحیػػػػػث تكػػػػػوف المسػػػػػئولیة التعاقدیػػػػػة ىػػػػػي ذاتيػػػػػا المسػػػػػئولیة 

مػػػػو ویسػػػػتثنى مػػػػف ذلػػػػؾ المينیػػػػة ویكػػػػوف الوكیػػػػؿ مسػػػػئواًل فػػػػي جمیػػػػع األحػػػػواؿ التػػػػي تسػػػػبب ضػػػػررًا لموك

حالػػػػػػة القػػػػػػوة القػػػػػػاىرة إال إذا اتفػػػػػػؽ عمػػػػػػى المسػػػػػػؤولیة فیيػػػػػػا ویكػػػػػػوف نتیجػػػػػػة ذلػػػػػػؾ الحػػػػػػؽ لمموكػػػػػػؿ تػػػػػػرؾ 

وممػػػػا سػػػػبؽ ذكػػػػره فإننػػػػا نجػػػػد أف الوكالػػػػة بالعمولػػػػة ىػػػػي . (4)الصػػػػفقة لموكیػػػػؿ أو إجػػػػازة تصػػػػرؼ وكیمػػػػو 
                                                           

 . 340طیر، مصدر سابؽ، صعد. عبد القادر حسیف ال (1)
 ـ.  1976لسنة  43االردني رقـ  مف القانوف المدني 40ـ  (2)
 . 24د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ، ص (3)
 . 38د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ، ص (4)
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اد ولكػػػػػف ىػػػػػذه مػػػػػف عقػػػػػود المعاوضػػػػػة التػػػػػي یحتػػػػػاج إلػػػػػى أف یبػػػػػذؿ الوكیػػػػػؿ فیيػػػػػا عنایػػػػػة الرجػػػػػؿ المعتػػػػػ

فرطػػػػػًا فػػػػػي االىمػػػػػاؿ بعممػػػػػو وال العنایػػػػػة تصػػػػػدر مػػػػػف شػػػػػخص متخصػػػػػص ومحتػػػػػرؼ والػػػػػذي ال یكػػػػػوف م

 العنایة بو.  شدید
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 المبحث الثاني

 وريةلتزام بتزويد الموكل بالمعمومات الضر اال 

 والنافعة عن تنفيذ الوكالة 

یمتػػػػػـز الوكیػػػػػؿ بتزویػػػػػد الموكػػػػػؿ بالمعمومػػػػػات البلزمػػػػػة عػػػػػف سػػػػػیر الوكالػػػػػة التػػػػػي یيػػػػػـ الموكػػػػػؿ العمػػػػػـ 

بيػػػػػػػػا، كحالػػػػػػػػة السػػػػػػػػوؽ وحركػػػػػػػػة األسػػػػػػػػعار والصػػػػػػػػعوبات التػػػػػػػػي تعتػػػػػػػػرض التنفیػػػػػػػػذ وكػػػػػػػػذا بالمعمومػػػػػػػػات 

الضػػػػروریة عػػػػف المػػػػد  الػػػػذي وصػػػػؿ إلیػػػػو الوكیػػػػؿ فػػػػي تنفیػػػػذ الوكالػػػػة، ویكػػػػوف الوكیػػػػؿ مسػػػػئواًل إذا قػػػػدـ 

، األمػػػػر الػػػػذي قػػػػد یػػػػدفع الموكػػػػؿ التخػػػػاذ قػػػػرارات مبنیػػػػة عمػػػػى (1)ئػػػػة أو  یػػػػر صػػػػحیحة معمومػػػػات خاط

مثػػػػؿ ىػػػػذه المعمومػػػػات الخاطئػػػػة وبالتػػػػالي یتكبػػػػد أضػػػػرارًا ناتجػػػػة عػػػػف سػػػػوء تصػػػػرؼ الوكیػػػػؿ، كمػػػػا یمػػػػـز 

ف تػػػػأخر فػػػػي األخبػػػػار ونجػػػػـ عػػػػف ذلػػػػؾ إف تمػػػػاـ تنفیػػػػذ الوكالػػػػة بالعمولػػػػة فػػػػالوكیػػػػؿ بإخبػػػػار الموكػػػػؿ عػػػػ

 . (2)الوكیؿ بتعویض الموكؿ عما لحقو مف أضرار ضرر لمموكؿ التـز 

موكمػػػػػػو أف یػػػػػوافي التػػػػػزاـ الوكیػػػػػؿ بػػػػػنردنػػػػػػي عمػػػػػى األمػػػػػدني مػػػػػف القػػػػػانوف ال( 856وتػػػػػنص المػػػػػادة )

 . نبالمعمومات الضروریة عما وصؿ إلیو تنفیذ الوكالة وبأف یقدـ إلیو الحساب عنيا

ف یقػػػػػػدـ لموكمػػػػػػو حسػػػػػػابًا عػػػػػػف یسػػػػػػتفاد فػػػػػػي المػػػػػػادة المػػػػػػذكورة أنػػػػػػو یجػػػػػػب عمػػػػػػى الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة أ

العممیػػػػػات التػػػػػي یجریيػػػػػا لمصػػػػػمحتو وال سػػػػػیما إذا تعاقػػػػػد بشػػػػػروط أفضػػػػػؿ عػػػػػف الشػػػػػروط التػػػػػي حػػػػػددىا 

الموكػػػػػػؿ حتػػػػػػى ال یثػػػػػػر  الوكیػػػػػػؿ عمػػػػػػى حسػػػػػػاب الموكػػػػػػؿ، كػػػػػػأف یكػػػػػػوف معمقػػػػػػًا بالشػػػػػػراء بسػػػػػػعر معػػػػػػیف 

لمموكػػػػؿ عػػػػف ذلػػػػؾ، ولػػػػـ یضػػػػع المشػػػػرع  فػػػػإف عمػػػػى الوكیػػػػؿ أف یقػػػػدـ حسػػػػاباً فیشػػػػتري بسػػػػعر أقػػػػؿ منػػػػو 

ثمػػػػػػة جػػػػػػزاء عمػػػػػػى مخالفػػػػػػة الوكیػػػػػػؿ اللتزاماتػػػػػػو بتقػػػػػػدیـ كشػػػػػػؼ حسػػػػػػاب، و البػػػػػػًا ال یمتػػػػػػـز الوكیػػػػػػؿ بيػػػػػػذا 
                                                           

 . 374، ص80طو، القانوف التجاري، ط كماؿ د. مصطفى (1)
 . 25ؽ، صباد. سمیحة القمیوبي، مصدر س (2)



64 
 

 

جػػػػػة حیػػػػػث یتعمػػػػػد الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى فػػػػػاتورتیف، فػػػػػاتورة بیػػػػػع و الشػػػػػرط ویمجػػػػػأ إلػػػػػى أسػػػػػموب الفػػػػػاتورة المزد

اسػػػػػاءة ذي بػػػػػرر توقیػػػػػع عقوبػػػػػة بػػػػػالثمف الػػػػػذي حػػػػػدده الموكػػػػػؿ، وفػػػػػاتورة بػػػػػالبیع بػػػػػثمف أعمػػػػػى، األمػػػػػر الػػػػػ

 . (1)عمى الوكیؿ بالعمولة االئتماف 

وفػػػػػي ىػػػػػػذه الحالػػػػػػة یفقػػػػػد الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة عمولتػػػػػو عػػػػػػف الصػػػػػػفقات التػػػػػي أعطػػػػػػي عنيػػػػػػا بیانػػػػػػات 

 . (2)كاذبة 

إف حػػػػرص المشػػػػرع عمػػػػى مصػػػػمحة الموكػػػػؿ بػػػػأف ألػػػػـز الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بػػػػأف یقػػػػدـ كشػػػػؼ حسػػػػاب 

فػػػػي حالػػػػة بیعػػػػو الصػػػػفقة بشػػػػروط أفضػػػػؿ مػػػػف الشػػػػروط التػػػػي لػػػػو حتػػػػى ال یحػػػػتفظ الوكیػػػػؿ بفػػػػرؽ الػػػػثمف 

ف كػػػػػػاف یتعاقػػػػػػد باسػػػػػػمو الشخصػػػػػػي إال أنػػػػػػو یتعاقػػػػػػد لحسػػػػػػاب  وضػػػػػػعيا الموكػػػػػػؿ، فالوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة وا 

الموكػػػػػؿ الػػػػػذي یتحمػػػػػؿ كافػػػػػة أعبػػػػػاء العقػػػػػد، بیػػػػػد أنػػػػػو ال یحػػػػػؽ لموكیػػػػػؿ أف یسػػػػػتخمص لنفسػػػػػو أي فائػػػػػدة 

ىػػػػػػذه المنفعػػػػػػة نتیجػػػػػػة مياراتػػػػػػو وعبلقتػػػػػػو  ا حتػػػػػػى ولػػػػػػو كانػػػػػػتيػػػػػػیأو منفعػػػػػػة خػػػػػػارج العمولػػػػػػة المتفػػػػػػؽ عم

 . (3)الخاصة بالغیر المتعاقد 

ویمػػػػػـز الوكیػػػػػؿ بسػػػػػرعة إخبػػػػػار موكمػػػػػو بالمعمومػػػػػات دوف تبػػػػػاطؤ فقػػػػػد یػػػػػؤدي التػػػػػأخیر فػػػػػي إعطػػػػػاء 

المعمومػػػػػات إلػػػػػى تضػػػػػییع فرصػػػػػة مبلئمػػػػػة لمبیػػػػػع أو الشػػػػػراء عمػػػػػى الموكػػػػػؿ ممػػػػػا یعطػػػػػي الحػػػػػؽ لؤلخیػػػػػر 

 . (4)مطالبة وكیمو بالتعویض جراء تقصیره في ىذا الجانب 

                                                           
وما  36، ص1994د. ىاني دویدار، العقود التجاریة والعممیات المصرفیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، طبعة  (1)

 بعدىا. 
 . 17د. أكـر باممكي، مصدر سابؽ، ص (2)
 . 26، د. سمیحة القمیبوبي مصدر سابؽ، ص56د. عمي البارودي، مصدر سابؽ، ص (3)
، مكتب األنجمو المصریة، مطابع دار الكتاب العربي 1954، 2لتجاري المصري، طد. فرید مشرقي، اصوؿ القانوف ا (4)

 . 242، ص1954بمصر، 
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عراقػػػػػي والتػػػػػي نصػػػػػت عمػػػػػى أنػػػػػو: نعمػػػػػى ال تجػػػػػارةمػػػػػف قػػػػػانوف ال( 257وىػػػػػذا مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي المػػػػػادة )

ذا  لػػػػـ یبػػػػدأ الموكػػػػؿ اعتػػػػراض مػػػػدة الوكیػػػػؿ إخبػػػػار موكمػػػػو بػػػػدوف تػػػػأخیر عػػػػف إنجػػػػازه الوكالػػػػة بالعمولػػػػة وا 

متناسػػػػبة مػػػػع مقتضػػػػیات ماىیػػػػة العمػػػػؿ بعػػػػد وقػػػػوع األخبػػػػار إلیػػػػو یعػػػػد موافقػػػػًا حتػػػػى فػػػػي حالػػػػة تجػػػػاوز 

 الوكیؿ حدود الوكالةن. 

والػػػػػػذي جػػػػػػاء فیػػػػػػو: ىػػػػػػذا االلتػػػػػػزاـ فػػػػػػي إحػػػػػػد  قراراتيػػػػػػا  (1)یػػػػػػةوقػػػػػػد أكػػػػػػدت محكمػػػػػػة التمییػػػػػػز األردن

 نیترتب عمى الوكیؿ التجاري التزاماف: 

 أف یعمؿ عمى تعریؼ بضائع الموكؿ عف طریؽ صفقات باسمو.  األول:

ـــــاني: بػػػػػذؿ العنایػػػػػة البلزمػػػػػة لممحافظػػػػػة عمػػػػػى مصػػػػػمحة الموكػػػػػؿ بتزویػػػػػده بمعمومػػػػػات صػػػػػحیحة  الث

ذا تبػػػػیف أف الوكیػػػػؿ لػػػػـ یقػػػػـ بػػػػااللتزاـ الثػػػػاني ولػػػػـ یخبػػػػر الموكػػػػؿ بمػػػػزوـ وقػػػػؼ  فػػػػي الوقػػػػت المناسػػػػب وا 

الموكػػػػػؿ مػػػػػف أضػػػػػرار جػػػػػراء  ؽبػػػػػر مسػػػػػئواًل عمػػػػػا لحػػػػػتشػػػػػحف البضػػػػػائع فػػػػػي الوقػػػػػت المناسػػػػػب فإنػػػػػو یع

 التقصیرن. 

ذا االتجػػػػػاه أف الوكیػػػػػؿ  یػػػػػر ممتػػػػػـز بإعطػػػػػاء اسػػػػػـ الغیػػػػػر المتعاقػػػػػد معػػػػػو لمموكػػػػػؿ یسػػػػػتثنى فػػػػػي ىػػػػػ

حتػػػػػى ال یمجػػػػػأ األخیػػػػػر إلػػػػػى االتصػػػػػاؿ بػػػػػالغیر إلبػػػػػراـ الصػػػػػفقة معػػػػػو ومػػػػػف ثػػػػػـ تضػػػػػیع عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ 

 . (2)عمولتو التي كاف یأمؿ بالحصوؿ عمیيا 

ذا نػػػػػازع الموكػػػػػؿ فػػػػػي صػػػػػحة الحسػػػػػاب وجػػػػػب عمػػػػػ الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة أف یثبػػػػػت صػػػػػحتو، وجػػػػػاز  ىوا 

لمموكػػػػػؿ أف یطالػػػػػب بتقػػػػػدیـ دفػػػػػاتر الوكیػػػػػؿ أو الفػػػػػواتیر التػػػػػي حصػػػػػؿ عمیيػػػػػا مػػػػػف الغیػػػػػر. وقػػػػػد یترتػػػػػب 

                                                           
منشور في مجمة نقابة المحامییف االردنیة لسمة  1966لسنة  37قرار صادر عف محكمة التمییز األردنیة الموقرة رقـ (1)

1966 . 
 . 342طیر، مصدر سابؽ، صعد. عبد القادر حسیف ال (2)
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عمیػػػػػػو تقػػػػػػدیـ الفػػػػػػواتیر الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف اسػػػػػػـ الغیػػػػػػر المتعاقػػػػػػد معػػػػػػو، فػػػػػػي حػػػػػػیف أف لموكیػػػػػػؿ الحػػػػػػؽ فػػػػػػي 

، فػػػػػبل تػػػػػأمر بالتقػػػػػدیـ إال إذا االحتفػػػػػاظ بسػػػػػریة اسػػػػػـ الغیػػػػػر. ولػػػػػذلؾ فػػػػػاألمر متػػػػػروؾ لتقػػػػػدیر المحكمػػػػػة

كانػػػػػت ىنػػػػػاؾ وقػػػػػائع معینػػػػػة تمقػػػػػي الشػػػػػؾ عمػػػػػى صػػػػػحة الحسػػػػػاب، كمػػػػػا یجػػػػػوز ليػػػػػا أف تكتفػػػػػي بتقػػػػػدیـ 

الػػػػػػدفاتر والفػػػػػػواتیر إلػػػػػػى المحكمػػػػػػة لتطمػػػػػػع عمیيػػػػػػا بنفسػػػػػػيا أو بواسػػػػػػطة أحػػػػػػد الخبػػػػػػراء، وبػػػػػػذلؾ یتحقػػػػػػؽ 

الغیػػػػػػػر المتعاقػػػػػػػد التوفیػػػػػػػؽ بػػػػػػػیف التػػػػػػػزاـ الوكیػػػػػػػؿ بتقػػػػػػػدیـ الحسػػػػػػػاب وحقػػػػػػػو فػػػػػػػي االحتفػػػػػػػاظ بسػػػػػػػریة اسػػػػػػػـ 

 . (1)معو

  

                                                           
 . 118، ص2005طو، العقود التجاریة، دار الفكر العربي، اإلسكندریة،  ؿد. مصطفى كما (1)
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 المبحث الثالث

 بالقيام بالعمل المكمف بو بنفسولتزام اال 

یجػػػػب عمػػػػى الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة  -1ردنػػػػي عمػػػػى أنػػػػو: ناألتجػػػػارة مػػػػف قػػػػانوف ال( 89نصػػػػت المػػػػادة )

أف یقػػػػػوـ بذاتػػػػػو بنفیػػػػػذ األوامػػػػػر الصػػػػػادرة إلیػػػػػو إال إذا كػػػػػاف مجػػػػػازًا لػػػػػو بحسػػػػػب العػػػػػرؼ أف ینیػػػػػب عنػػػػػو 

 شخصًا  خر أو كانت ىناؾ ظروؼ تضطره ليذه اإلنابةن. 

ردنػػػػػػي حیػػػػػػث نصػػػػػػت األمػػػػػػدني مػػػػػػف القػػػػػػانوف ال( 843وقػػػػػػد وضػػػػػػحت ىػػػػػػذا األمػػػػػػر أیضػػػػػػًا المػػػػػػادة )

لػػػػیس لموكیػػػػؿ أف یوكػػػػؿ  یػػػػره فیمػػػػا وكػػػػؿ بػػػػو كمػػػػو أو بعضػػػػو إال إذا كػػػػاف مأذونػػػػًا مػػػػف قبػػػػؿ  -1نعمػػػػى 

 عف الموكؿ األصمي.  رأیو ویعتبر الوكیؿ الثاني وكیبلً الموكؿ أو مصرحًا لو بالعمؿ ب

یكػػػػػوف مسػػػػػؤواًل تجػػػػػاه موكمػػػػػو  وفػػػػػإذا كػػػػػاف الوكیػػػػػؿ مخػػػػػواًل حػػػػػؽ توكیػػػػػؿ الغیػػػػػر دوف تحدیػػػػػد فإنػػػػػ -2

  یره أو فیما أصدره لو مف توجیيات. عف خطئة في توكیؿ 

وفػػػػػي ىػػػػػذه األحػػػػػواؿ یحػػػػػؽ لمموكػػػػػؿ أف یخاصػػػػػـ مباشػػػػػرة الشػػػػػخص الػػػػػذي أنابػػػػػو الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة  -3

 . نعف نفسو

تقػػػػػػػػـو عمػػػػػػػػى العادیػػػػػػػػة أف الوكالػػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػػة كالوكالػػػػػػػػة  (1)نجػػػػػػػػد فػػػػػػػػي نػػػػػػػػص المػػػػػػػػادتیف السػػػػػػػػابقتیف

االعتبػػػػار الشخصػػػػي الػػػػذي یتمثػػػػؿ بثقػػػػة الموكػػػػؿ بالوكیػػػػؿ ومػػػػف ثػػػػـ فمػػػػیس لموكیػػػػؿ أف یوكػػػػؿ  یػػػػره فیمػػػػا 

 . (2)إال إذا أذف لو الموكؿ بذلؾ أو كاف مأذونًا لو بالعمؿ برأیو وكؿ بو كمو أو بعضو 

                                                           
 مف القانوف المدني األردني.  843مف القانوف التجاري األردني، ـ  89ـ/ (1)
 . 43طیر، مصدر سابؽ، عد. عبد القادر حسیف ال (2)
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ـز الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة أف یبػػػػػـر العقػػػػػد المكمػػػػػؼ بػػػػػو مػػػػػع الغیػػػػػر بنفسػػػػػو ولػػػػػیس بواسػػػػػطة شػػػػػخص تػػػػػموی

ینػػػػػوب عنػػػػػو وینبػػػػػع ىػػػػػذا االلتػػػػػزاـ فػػػػػي أصػػػػػمو مػػػػػف الثقػػػػػة واالعتبػػػػػار التػػػػػي یولیيػػػػػا الموكػػػػػؿ لوكیمػػػػػو، إذ 

 . (1)تعتبر شخصیتو محؿ اعتبار في عقد الوكالة 

أف یقػػػػـو الوكیػػػػؿ تبػػػػرر التػػػػي  الفقػػػػو یػػػػر  أف الضػػػػرورات العممیػػػػة ىػػػػي جانػػػػب مػػػػفومػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػإف 

صػػػػػری  أو ضػػػػػمني یمنػػػػػع األخیػػػػػر مػػػػػف اإلنابػػػػػة  مػػػػػربالعمولػػػػػة بإنابػػػػػة  یػػػػػره وذلػػػػػؾ إذا لػػػػػـ یكػػػػػف ىنػػػػػاؾ أ

لػػػػى تنوعيػػػػا وتوزعيػػػػا داخػػػػؿ إقمػػػػیـ  ویعػػػػود ذلػػػػؾ إلػػػػى كثػػػػرة العقػػػػود التػػػػي یكمػػػػؼ بيػػػػا الوكیػػػػؿ مػػػػف جيػػػػة وا 

باالعتبػػػػػػار الشخصػػػػػػي الػػػػػػذي یقػػػػػػـو  بلالً خػػػػػػكؿ ینػػػػػػتج عػػػػػػف ىػػػػػػذه اإلنابػػػػػػة اشػػػػػػمنػػػػػػاطؽ ب بأكممػػػػػػو أو عػػػػػػدة

عمیػػػػو عقػػػػد الوكالػػػػة بالعمولػػػػة وذلػػػػؾ ألف الوكیػػػػؿ یأخػػػػذ ىػػػػذا االعتبػػػػار بالحسػػػػباف عنػػػػدما یختػػػػار نائبػػػػو 

إال عنػػػػدما ویكػػػػوف بالنتیجػػػػة مسػػػػئواًل عػػػػف سػػػػوء اختیػػػػاره، كمػػػػا أف مشػػػػكمة إنابػػػػة الوكیػػػػؿ لغیػػػػره ال تثػػػػور 

ي العقػػػػػد نػػػػػػص عمػػػػػى ذلػػػػػػؾ فیطبػػػػػػؽ د الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػػة الػػػػػنص عمػػػػػػى اإلنابػػػػػػة، فػػػػػإف ورد فػػػػػػقػػػػػػیغفػػػػػؿ ع

 .(2)وبینيا وبیف النائب مف جية أخر  ویحكـ العبلقات بیف طرفي الوكالة مع بعضيا البعض

وقػػػػػػد أجػػػػػػاز المشػػػػػػرع لموكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة أف یقػػػػػػوـ بػػػػػػإبراـ العقػػػػػػد مػػػػػػع الغیػػػػػػر بواسػػػػػػطة نائػػػػػػب عػػػػػػف 

ث ال یكػػػػػػوف األخیػػػػػػر ویشػػػػػػترط القػػػػػػانوف أف تكػػػػػػوف اإلجػػػػػػازة مثبتػػػػػػة فػػػػػػي عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة وبحیػػػػػػ

( مػػػػػدني أردنػػػػػي والتػػػػػي 843/1لئلجػػػػازة البلحقػػػػػة أي محػػػػػؿ لبلعتبػػػػػار، وىػػػػػذا مػػػػػا نصػػػػػت عمیػػػػػو المػػػػػادة )

 ( مدني مصري. 708یقابميا المادة )

اسػػػػػػتخداـ نائػػػػػػب لػػػػػػو تكػػػػػػوف العبلقػػػػػػة بػػػػػػیف الموكػػػػػػؿ والوكیػػػػػػؿ بو اإلذف یمػػػػػػوعنػػػػػػد إجػػػػػػازة الموكػػػػػػؿ وك

بالعمولػػػػػة تخضػػػػػع لعقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة، أمػػػػػا بالنسػػػػػبة لمعبلقػػػػػة بػػػػػیف الوكیػػػػػؿ ونائبػػػػػو یحكميػػػػػا عقػػػػػد 

                                                           
 . 324، ص1994والتوزیع، ة دار الثقافة لمنشر ، مكتب1، ط1القانوف التجاري األردني، ج ،د. محمد اسماعیؿ (1)
 . 1978د. سمیحة القمیوبي، شرح القعود التجاریة، دار النيضة العربیة، القاىرة،  (2)
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الوكالػػػػة المبػػػػـر بینيمػػػػا وفػػػػي ىػػػػذا العقػػػػد یمػػػػن  النائػػػػب قػػػػدر معػػػػیف مػػػػف السػػػػمطة ینفػػػػذ مػػػػف خبللػػػػو مػػػػا 

 البضػػػػػائع لمعتػػػػػاد فػػػػػي تنفیػػػػػذ وكالتػػػػػو وأف یحػػػػػافظ عمػػػػػىكمػػػػػؼ بػػػػػو ویمػػػػػـز النائػػػػػب ببػػػػػذؿ عنایػػػػػة الرجػػػػػؿ ا

العمولػػػػة فػػػػي مواجيػػػػة نائبػػػػو یػػػػدفع عمولػػػػة متفػػػػؽ عمیيػػػػا وفػػػػي المقابػػػػؿ یمتػػػػـز الوكیػػػػؿ ببيػػػػا  وكػػػػؿالتػػػػي 

عمػػػػػا یصػػػػػیبو مػػػػػف ضػػػػػرر نتیجػػػػػة  عمػػػػػى عقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة وتعویضػػػػػوورد النفقػػػػػات التػػػػػي تترتػػػػػب 

 تنفید الوكالة. 

ئبػػػػػػو فػػػػػػي مواجيػػػػػػة الموكػػػػػػؿ متضػػػػػػامنیف فػػػػػػي المسػػػػػػؤولیة، ویكػػػػػػوف كػػػػػػؿ مػػػػػػف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة ونا

عمػػػػػػى أي منيمػػػػػػا بالػػػػػػدیف كمػػػػػػو كمػػػػػػا یسػػػػػػتطیع أف یعػػػػػػود عمیيمػػػػػػا  بحیػػػػػػث یسػػػػػػتطیع أف یعػػػػػػود الموكػػػػػػؿ

 . (1)مجتمعاف 

أمػػػػا بالنسػػػػبة لعبلقػػػػة الموكػػػػؿ بالوكیػػػػؿ الثػػػػاني فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة یكػػػػوف لكػػػػؿ منيمػػػػا أف یرجػػػػع عمػػػػى 

أف یطالػػػػػػب النائػػػػػػب بكػػػػػػؿ مػػػػػػا یسػػػػػػتطیع أف یطمبػػػػػػو مػػػػػػف اآلخػػػػػػر بػػػػػػدعو  مباشػػػػػػرة، فیسػػػػػػتطیع الموكػػػػػػؿ 

وكیمػػػػػػو، مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ تنفیػػػػػػذ الوكالػػػػػػة، تقػػػػػػدیـ حسػػػػػػاب عػػػػػػف وكالتػػػػػػو، كمػػػػػػا یسػػػػػػتطیع النائػػػػػػب أف یطالػػػػػػب 

الموكػػػػػػػؿ بكػػػػػػػؿ المطالػػػػػػػب الػػػػػػػذي یسػػػػػػػتطیع أف یعػػػػػػػود بيػػػػػػػا الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة عمػػػػػػػى موكمػػػػػػػو كالمطالبػػػػػػػة 

 . (2)ولة معكاف لو محؿ كما لو بالمطالبة بالبالتعویض إذا 

مػػػػػا إذا جػػػػػاءت اإلنابػػػػػة فػػػػػي عقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة مطمقػػػػػة بحیػػػػػث یتػػػػػرؾ لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة حػػػػػؽ أ

ففػػػػػي ىػػػػػذه  ينػػػػػ( مػػػػػدني أرد843/2طبػػػػػؽ حكػػػػػـ المػػػػػادة )توكیػػػػػؿ الغیػػػػػر دوف تحدیػػػػػد وفػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة ی

أخطػػػػأ الوكیػػػػؿ فػػػػي اختیػػػػار نائبػػػػو یكػػػػوف الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة مسػػػػئواًل فػػػػي مواجيػػػػة موكمػػػػو عػػػػف الحالػػػػة إذا 

                                                           
 .  49د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ، ص (1)
 .140المصري، مصدر سابؽ، ص  يد. حسن (2)
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تیػػػػار نائبػػػػو أو فیمػػػػا یصػػػػدره لػػػػو مػػػػف تعمیمػػػػات، ویعتبػػػػر كمػػػػا لػػػػو كػػػػاف العمػػػػؿ قػػػػد صػػػػدر خطئػػػػو فػػػػي اخ

 عنو شخصیًا. 

 یػػػػر مػػػػأذوف باإلنابػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ موكمػػػػو فإنػػػػو أیضػػػػًا یجػػػػوز لػػػػو أف یعػػػػیف لػػػػو  وكیػػػػؿأمػػػػا إذا كػػػػاف ال

األولػػػػػى  :( تجػػػػػارة أردنػػػػػي والتػػػػػي حػػػػػددتيا فػػػػػي حػػػػػالتیف89نائبػػػػػًا حسػػػػػب االسػػػػػتثناء الػػػػػوارد فػػػػػي المػػػػػادة )

 إذا كػػػػػاف العػػػػػرؼ التجػػػػػاري یقضػػػػػي بػػػػػأف ینیػػػػػب الوكیػػػػػؿ نائبػػػػػًا إلبػػػػػراـ العقػػػػػد مػػػػػع الغیػػػػػر فیكػػػػػوف لمعػػػػػرؼ

د یكػػػػػػوف عرفػػػػػػًا محمیػػػػػػًا بمنطقػػػػػػة أو منػػػػػػاطؽ قػػػػػػف عامػػػػػػًا مسػػػػػػتقر عمیػػػػػػو فػػػػػػي التجػػػػػػارة و والػػػػػػذي قػػػػػػد یكػػػػػػو 

جػػػػازة تصػػػػرؼ الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة، حتػػػػى مػػػػع خمػػػػو الػػػػنص عمػػػػى اإلنابػػػػة فػػػػي العقػػػػد، إمحػػػػددة، قوتػػػػو فػػػػي 

الحالػػػػػػة الثانیػػػػػػة إذا تػػػػػػوافرت ظػػػػػػروؼ اضػػػػػػطرت الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة إنابػػػػػػة  یػػػػػػره إلبػػػػػػراـ العقػػػػػػد مػػػػػػع  أمػػػػػػا

الغیػػػػػر وقػػػػػػد تتعمػػػػػؽ الظػػػػػػروؼ بالمكػػػػػاف كبعػػػػػػد المسػػػػػػافة وصػػػػػعوبة المواصػػػػػػبلت وتػػػػػوافر أسػػػػػػباب قػػػػػػاىرة 

 . (1)كمیؼالطابع الفني لمعممیة محؿ التكالحرب وسوء األحواؿ الجویة، وقد تتعمؽ ب

ًا  خػػػػر إذا كانػػػػت ىنػػػػاؾ ظػػػػروؼ تضػػػػطره لمجػػػػوء إلػػػػى ىػػػػذه اإلنابػػػػة كمػػػػا كمػػػػا لػػػػو أف ینیػػػػب شخصػػػػ

 . (2)لو كاف مریضًا أو عمى سفر 

  

                                                           
د. محمد الجبر، العقود التجاریة وعممیات البنوؾ في السعودیة. النسخة األخیرة، عمادة شؤوف المكتبات، جامعة  (1)

 . 193 ، ص1994ابع الممؾ سعود، الریاض، الممؾ سعود، مط
 . 342طیر، مصدر سابؽ، صعد. عبد القادر حسیف ال (2)
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 المبحث الرابع

 د مع نفسو باسم موكمو إال برضاهم التعاقبعديل بالعمولة التزام الوك

یمتػػػػـز الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بػػػػأف ال یكػػػػوف طرفػػػػًا ثانیػػػػًا فػػػػي العقػػػػد المكمػػػػؼ بإبرامػػػػو مػػػػع الغیػػػػر كطػػػػرؼ 

أصػػػػیؿ اسػػػػتنادًا إلػػػػى عقػػػػد الوكالػػػػة بالعمولػػػػة، فػػػػإف كػػػػاف مػػػػوكبًل بشػػػػراء سػػػػمعة مػػػػا فمػػػػیس لػػػػو أف یبتاعيػػػػا 

ف كػػػػػاف مػػػػػوكبًل ببیػػػػػع سػػػػػمعة مػػػػػا فمػػػػػیس لػػػػػو شػػػػػراؤىا لنفسػػػػػو وىػػػػػذا مػػػػػا تقػػػػػره أ مػػػػػ  بمػػػػػف عنػػػػػد نفسػػػػػو وا 

 . (1)عند خمو القانوف مف نص صری  عمى ىذا المنع التشریعات الحدیثة واالجتياد 

( تجػػػػارة أردنػػػػي قػػػػػد 90أف المػػػػػادة ) هجػػػػدتي یقػػػػػع عمػػػػى عػػػػاتؽ الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػة الػػػػذوىػػػػذا االلتػػػػزاـ 

 نصت عمیو بقوليا: نال یحؽ لموكیؿ بالعمولة أف یتعاقد مع نفسو باسـ موكمو إال برضاهن. 

إف فػػػػػػي تعاقػػػػػػد الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة مػػػػػػع نفسػػػػػػو فسػػػػػػخًا لعقػػػػػػد الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة وخروجػػػػػػًا بػػػػػػو عػػػػػػف 

 (2)طبیعتون 

بمصػػػػػمحة الموكػػػػػػؿ تحقیقػػػػػػًا لمصػػػػػػمحتو سػػػػػػبب ىػػػػػػذا المنػػػػػػع أف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة قػػػػػػد یفػػػػػػرط  ویرجػػػػػع

. كمػػػػػػا أف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة بتعاقػػػػػػده مػػػػػػع نفسػػػػػػو یكػػػػػػوف مخالفػػػػػػًا التفاقػػػػػػو مػػػػػػع موكمػػػػػػو، فوظیفػػػػػػة (3)ىػػػػػػو

الوكیػػػػػؿ بموجػػػػػب العقػػػػػد )عقػػػػػد الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة( التوسػػػػػط ولػػػػػیس التعاقػػػػػد المباشػػػػػر، ذلػػػػػؾ أف الوكالػػػػػة 

ف أعمػػػػػػاؿ التوسػػػػػػط وتوجػػػػػػب أف یكػػػػػػوف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة طرفػػػػػػًا فػػػػػػي التعاقػػػػػػد مػػػػػػع بالعمولػػػػػػة عمػػػػػػؿ مػػػػػػ

                                                           
، القسـ السابع، مطبعة جامعة دمشؽ، 2لعقود التجاریة البریة، جأنطاكي، د. نياد السباعي، الوسیط في ا اهلل د. رزؽ (1)

 . 573، ص1962دمشؽ، 
، مكتبة األنجمو المصریة، مطابع دار الكتاب العربي 1954، 2د. فرید مشرقي، اصوؿ القانوف التجاري المصري، ط (2)

 . 465، ص9-4بمصر، 
 287محمد سامي، مصدر سابؽ، ص يد. فوز  (3)
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نمػػػا ىػػػػو طػػػرؼ فػػػي العقػػػد الػػػذي یتوسػػػػطو  الغیػػػر وال یعتبػػػر األخیػػػر طرفػػػًا فػػػػي عقػػػد الوكالػػػة بالعمولػػػة وا 

 . (1)الوكیؿ ویبرمو باسمو الشخص لحساب الموكؿ 

حسػػػػب نػػػػص المػػػػادة  قػػػػة الموكػػػػؿویمتػػػػـز أیضػػػػًا الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بعػػػػدـ التعاقػػػػد مػػػػع نفسػػػػو إال بمواف

كػػػػأف یكػػػػوف  فیتعاقػػػػد باسػػػػمو الشخصػػػػي لصػػػػال  مػػػػوكمی، وىنػػػػا حالػػػػة الوكیػػػػؿ الػػػػذي تجػػػػاري اردنػػػػي 90

أحػػػػدىما بائعػػػػًا واآلخػػػػر مشػػػػتریًا، ففػػػػي مثػػػػؿ ىػػػػذه الحالػػػػة یتعاقػػػػد مػػػػع نفسػػػػو ال لمصػػػػمحتو الشخصػػػػیة بػػػػؿ 

الحصػػػػػوؿ  لمصػػػػػمحة طػػػػػرفیف فيػػػػػو یمثػػػػػؿ تنػػػػػاقض مصػػػػػال  كػػػػػؿ مػػػػػف طرفػػػػػي العقػػػػػد فالبػػػػػائع یر ػػػػػب فػػػػػي

ف رخػػػػػیص، ولػػػػػذا فػػػػػإف عمػػػػػى زیػػػػػادة ثمػػػػػف المبیػػػػػع والمشػػػػػتري یر ػػػػػب فػػػػػي الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى المبیػػػػػع بػػػػػثم

یجعػػػػػؿ أحػػػػػدىما مثریػػػػػًا عمػػػػػى  حػػػػػدىما لحسػػػػػاب اآلخػػػػػر ممػػػػػاأالوكیػػػػػؿ ب ضػػػػػر تصػػػػػرؼالخػػػػػوؼ مػػػػػف أف ی

 . (2)حساب اآلخر األمر الذي ال یجیز لموكیؿ أف یقـو بمثؿ ىذا التصرؼ 

( مػػػػػػدني أردنػػػػػػي والتػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى أنػػػػػػو نال یجػػػػػػوز 115وقػػػػػػد أكػػػػػػدت ىػػػػػػذا الموضػػػػػػوع المػػػػػػادة )

لمشػػػػخص أف یتعاقػػػػػد مػػػػػع نفسػػػػو باسػػػػػـ مػػػػػف ینػػػػػوب عنػػػػو سػػػػػواء أكػػػػػاف التعاقػػػػد لحسػػػػػابو ىػػػػػو أو لحسػػػػػاب 

فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة أف یجیػػػػػز  لؤلصػػػػػیؿشػػػػػخص  خػػػػػر دوف تػػػػػرخیص مػػػػػف األصػػػػػیؿ وعمػػػػػى أنػػػػػو یجػػػػػوز 

 فو مما یقضي بو القانوف أو قواعد التجارةن. مع مراعاة ما یخال وكم ، وىذااقدالتع

بعػػػػػػض االسػػػػػػتثناءات منيػػػػػػا اسػػػػػػتثناء مقػػػػػػرر بموجػػػػػػب الػػػػػػنص القػػػػػػانوني  ـوتػػػػػػرد عمػػػػػػى ىػػػػػػذا االلتػػػػػػزا

جػػػػػازة موكمػػػػػو وقػػػػػد تكػػػػػوف تعاقػػػػػد الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة مػػػػػع نفسػػػػػو بإالػػػػػذي یقػػػػػرر المنػػػػػع ویركػػػػػز فػػػػػي إجػػػػػازة 

ا القاعػػػػػػدة القانونیػػػػػػة المقػػػػػػررة فػػػػػػي د وقػػػػػػد تكػػػػػػوف الحقػػػػػػة، حیػػػػػػث تنطبػػػػػػؽ عمیيػػػػػػاإلجػػػػػػازة سػػػػػػابقة لمتعاقػػػػػػ

                                                           
 . 39ي، مصدر سابؽ، صصر حسني المد. (1)
 . 252، ص1984د. رضا عبید، القانوف التجاري، القاىرة، الطبعة الخامسة،  (2)
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ذا كػػػػػاف (1)القػػػػػانوف المػػػػػدني والتػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػى نإف اإلجػػػػػازة البلحقػػػػػة فػػػػػي حكػػػػػـ الوكالػػػػػة السػػػػػابقةن ، وا 

عػػػػػػدـ جػػػػػػواز ذلػػػػػػؾ ألف مصػػػػػػمحة الفقػػػػػو یقػػػػػػرر جانػػػػػػب ء إال أف الػػػػػنص القػػػػػػانوني یسػػػػػػم  بيػػػػػػذا االسػػػػػػتثنا

ر االسػػػتثناء بحالػػػػة الموكػػػػؿ قػػػػى متػػػوافرة فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػة، وقػػػػد ذىػػػب بعػػػػض الفقػػػػو إلػػػى حصػػػػبتالوكیػػػؿ 

نتیجػػػػة الػػػػذي یطمػػػػب البیػػػػع بسػػػػعر معػػػػیف ومػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػإف الضػػػػرر قػػػػد یمحػػػػؽ الموكػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة 

متناعػػػػو عػػػػف بیػػػػع البضػػػػاعة الرا ػػػػب فػػػػي شػػػػرائيا حتػػػػى تتػػػػوافر لدیػػػػو عػػػػدة أسػػػػباب كتبلعػػػػب الوكیػػػػؿ با

ـ أف المركػػػػز ثػػػػالنقػػػػود البلزمػػػػة أو أنػػػػو یمتنػػػػع عػػػػف بیعيػػػػا بسػػػػعر أعمػػػػى مػػػػف المحػػػػدد أو بشػػػػروط أحسػػػػف 

ر االطمئنػػػػاف إلػػػػى سػػػػيولة الوفػػػػاء وتعتبػػػػر سػػػػوء النیػػػػة متػػػػوافرة فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة ر المػػػػالي لموكیػػػػؿ ال یبػػػػ

 . (2)فمف حسف النیة أف یبادر الوكیؿ بالعمولة االتصاؿ مباشرة مع موكمو ألخذ العممیة لنفسو 

كمػػػػا یػػػػر  جانػػػػب مػػػػف الفقػػػػو جػػػػواز أف یقػػػػـو الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بتكػػػػویف العقػػػػد مػػػػع نفسػػػػو لمصػػػػمحة 

طػػػػػرفیف أحػػػػػدىما بػػػػػالبیع والثػػػػػاني بالشػػػػػراء وقػػػػػد أسػػػػػس ىػػػػػذا الػػػػػرأي صػػػػػحة ىػػػػػذا التصػػػػػرؼ عمػػػػػى قصػػػػػد 

ذا كػػػػاف ىػػػػذا  أصػػػػحاب الشػػػػأف وىػػػػو تعاقػػػػد كػػػػؿ موكػػػػؿ مػػػػع شػػػػخص  خػػػػر بواسػػػػطة الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة وا 

اشػػػػترط لصػػػػحة ىػػػػذا عمػػػػى إطبلقػػػػو، فػػػػإف فریػػػػؽ  خػػػػر مػػػػف الفقيػػػػاء قػػػػد  الفریػػػػؽ یسػػػػم  بيػػػػذا التصػػػػرؼ

لمصػػػػػالحيما أو  لمػػػػػوكمیف محػػػػػددة بشػػػػػكؿ ینفػػػػػي أي تعػػػػػارضالتصػػػػػرؼ أف تكػػػػػوف تعمیمػػػػػات الطػػػػػرفیف ا

تبلعػػػػب أو  ػػػػبف یمحػػػػؽ بيمػػػػا ویكػػػػوف ذلػػػػؾ إذا كػػػػاف السػػػػعر محػػػػددًا مػػػػف الطػػػػرفیف أو كػػػػاف داخػػػػبًل فػػػػي 

یمػػػػػػػػات فضفاضػػػػػػػػة یممػػػػػػػػؾ فیيػػػػػػػػا الوكیػػػػػػػػؿ حریػػػػػػػػة التسػػػػػػػػعیر الجبػػػػػػػػري، فػػػػػػػػي حػػػػػػػػیف أنػػػػػػػػو إذا كانػػػػػػػػت التعم

                                                           
 . 1976لسنة  43( مف قانوف مدني اردني رقـ 839ـ )(1)
، دار اإلدریس لمطباعة 1955، مطبعة أحمد مخیمر، 2، ط1د. عمي العریؼ، شرح القانوف التجاري المصري، ج (2)

 . 28، ص1955األبحاث واالستشارات، عماف، والتجارة والدراسات و 
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التصػػػػرؼ ومثالػػػػو البیػػػػع بالسػػػػعر األفضػػػػؿ یػػػػر  ىػػػػذا الفریػػػػؽ أف ذلػػػػؾ یوجػػػػد محػػػػبًل لمخػػػػوؼ مػػػػف  ػػػػبف 

 أحد الطرفیف بسبب تعارض المصال  ویبرىف عمى صحة رأیيـ بقوليـ: 

ي نإف قواعػػػػد حسػػػػف النیػػػػة تمػػػػـز الوكیػػػػؿ بػػػػالرجوع إلػػػػى الطػػػػرفیف والتفػػػػاىـ معيمػػػػا عمػػػػى الشػػػػروط التػػػػ

یراىػػػػػا مبلئمػػػػػػة بػػػػػداًل مػػػػػػف القضػػػػػاء بینيمػػػػػػا فػػػػػي  یبتيمػػػػػػا، خصوصػػػػػًا إف صػػػػػػبلحیة الشػػػػػخص لموكالػػػػػػة 

الػػػػػػػذي یحتػػػػػػػاج إلػػػػػػػى  المتعارضػػػػػػػةواألمانػػػػػػة لػػػػػػػیس معناىػػػػػػػا صػػػػػػػبلحیتو حتمػػػػػػػًا لمقضػػػػػػػاء بػػػػػػیف المصػػػػػػػال  

صػػػػػػفات قػػػػػػد ال تتػػػػػػوافر فػػػػػػي ىػػػػػػذا الوكیػػػػػػؿن، وقػػػػػػد ذىػػػػػػب فریػػػػػػؽ ثالػػػػػػث إلػػػػػػى بطػػػػػػبلف تصػػػػػػرؼ الوكیػػػػػػؿ 

اسػػػػػتنادًا إلػػػػػى القواعػػػػػد العامػػػػػة والنصػػػػػص القانونیػػػػػة التػػػػػي تمنػػػػػع التصػػػػػرؼ بالعمولػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة 

 . (1)إطبلقًان

إف االسػػػػػتثناء الػػػػػذي ال یوجػػػػػد فیػػػػػو تعػػػػػارض لممصػػػػػال  بػػػػػیف األطػػػػػراؼ وأف العقػػػػػد الػػػػػذي تػػػػػـ وفقػػػػػًا 

تبلعػػػػػػػب أو  ػػػػػػػبف فػػػػػػػإف أصػػػػػػػحاب ىػػػػػػػذا الػػػػػػػرأي حجػػػػػػػتيـ  أليلتعمیمػػػػػػػات محػػػػػػػددة وواضػػػػػػػحة ال مجػػػػػػػاؿ 

 صواب. لأقرب إلى ا

ة المسػػػػػػعرة ویشػػػػػػمؿ ذلػػػػػػؾ بیػػػػػػع البضػػػػػػائع واألوراؽ بورصػػػػػػنى مػػػػػػف ىػػػػػػذا المنػػػػػػع بیػػػػػػوع الكػػػػػػذلؾ یسػػػػػػتث

التجاریػػػػػة والمالیػػػػػة المسػػػػػعرة فػػػػػي البورصػػػػػة حیػػػػػث یجػػػػػوز لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة أف یبیػػػػػع لموكػػػػػؿ بضػػػػػاعة 

یػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػف األوراؽ التجاریػػػػػػػػػػػة وأوراقػػػػػػػػػػػو التجاریػػػػػػػػػػػة وأف یشػػػػػػػػػػػتري لنفسػػػػػػػػػػػو مایكمفػػػػػػػػػػػو الموكػػػػػػػػػػػؿ بب نفسػػػػػػػػػػػو

 . (2)والبضائع

                                                           
 دیف عوض، الوجیز في القانوف التجاري، النسخة األخیرة، دار النيضة العربیة، مطبعة جامعةد. عمي جماؿ ال (1)

 . 138، ص1982القاىرة والكتاب الجامعي، 
 . 304ح الدیف الناىي، مرجع سابؽ، صبلد. ص (2)
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الحػػػػػػػاالت تتحػػػػػػػوؿ عبلقػػػػػػػة الوكیػػػػػػػؿ بالموكػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى عبلقػػػػػػػة بػػػػػػػائع ومشػػػػػػػتر   فػػػػػػػي مثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه نجػػػػػػػد

األجػػػػػر مقابػػػػػؿ مػػػػػا قػػػػػاـ بػػػػػو مػػػػػف  وبػػػػػالعكس ومػػػػػف ثػػػػػـ فػػػػػبل مجػػػػػاؿ لتقػػػػػدیر حػػػػػؽ لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة فػػػػػي

 . (1)عممیات بیع وشراء 

كػػػػػػاف  سػػػػػػواءإلػػػػػػى أف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة الػػػػػػذي یتعاقػػػػػػد مػػػػػػع نفسػػػػػػو  وذىػػػػػػب الػػػػػػرأي الػػػػػػراج  فقيػػػػػػاً ن 

الحقػػػػًا یػػػػؤدي إلػػػػى تجریػػػػد العقػػػػد المبػػػػـر مػػػػف وصػػػػفو عقػػػػد أـ أذنػػػػو بػػػػذلؾ قبػػػػؿ إبػػػػراـ العقػػػػد  الموكػػػػؿ قػػػػد

 . (2) نالوكالة بالعمولة بحیث أصب  عقد عادي

فػػػػإذا أقػػػػدـ الوكیػػػػؿ عمػػػػى القیػػػػاـ بالتصػػػػرؼ الػػػػذي یكػػػػوف ىػػػػو طرفػػػػًا ثانیػػػػًا فیػػػػو دوف إذف مػػػػف الموكػػػػؿ 

یطمػػػػػػب التعػػػػػػویض عػػػػػػف عػػػػػػدـ تطبیػػػػػػؽ ة إلیػػػػػػو ولػػػػػػو أف نسػػػػػػببػػػػػػاطبًل بال جػػػػػػاز لمموكػػػػػػؿ أف یعتبػػػػػػر العقػػػػػػد

و فیكػػػػوف تصػػػػػرفًا یصػػػػػححذلػػػػؾ فمػػػػػو أف یجیػػػػز تصػػػػػرؼ الوكیػػػػؿ أي الوكالػػػػة بالشػػػػػكؿ الػػػػذي أراده. ومػػػػػع 

الػػػػػبطبلف وتأسیسػػػػػًا عمػػػػػى أف ىػػػػػذا  (3)سػػػػػمیمًا انطبلقػػػػػًا مػػػػػف قاعػػػػػدة اإلجػػػػػازة البلحقػػػػػة كالوكالػػػػػة السػػػػػابقة 

ف شػػػػػػاء تنػػػػػػازؿ ف شػػػػػػاء تمسػػػػػػؾ مقػػػػػػرر لمصػػػػػػمحة الموكػػػػػػؿ إ نسػػػػػػبيلػػػػػػیس مطمقػػػػػػًا وأنػػػػػػو بطػػػػػػبلف  بػػػػػػو وا 

 . (4)عنو

العقػػػػد مػػػػع نفسػػػػو، فػػػػإف الموكػػػػؿ یممػػػػؾ إذا تػػػػوجس  ـع عمیػػػػو أف یبػػػػر نػػػػتموبمػػػػا أف الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة ی

طریػػػػػػؽ االطػػػػػػبلع الجزئػػػػػػي  الشػػػػػػؾ فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ أف یطالػػػػػػب الوكیػػػػػػؿ بإثبػػػػػػات وجػػػػػػود الطػػػػػػرؼ الثػػػػػػاني عػػػػػػف

فػػػإف ثػػػػار  (5)ثػػػاني ثبتػػػت اسػػػـ الطػػػرؼ ال تػػػيوالوفػػػواتیر العممیػػػة التػػػي قػػػاـ بيػػػا الوكیػػػػؿ  عمػػػى مسػػػتندات

                                                           
 . 29د. محسف شفیؽ، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 249، صد. فرید مشرقي، مصدر سابؽ (2)
 . 1976، لسنة 13، القانوف المدني األردني رقـ 839ـ.  (3)
 . 344طیر، مصدر سابؽ، صعد. عبد القادر حسیف ال (4)
 . 321، ص1945، مكتبة عبد اهلل وىبة، 1ج د. محمد صال  بؾ، شرح القانوف التجاري المصري، (5)
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نػػػػػزاع بػػػػػیف الوكیػػػػػؿ والموكػػػػػؿ حػػػػػوؿ ىػػػػػذه المسػػػػػألة جػػػػػاز لممحكمػػػػػة التأكػػػػػد مػػػػػف وجػػػػػود الطػػػػػرؼ الثػػػػػاني 

یػػػػػػػتمكف الموكػػػػػػػؿ مػػػػػػػف معرفػػػػػػػة اسػػػػػػػـ دوف أف  مػػػػػػػف االطػػػػػػػبلع عمػػػػػػػى دفػػػػػػػاتر الوكیػػػػػػػؿ باعتبػػػػػػػاره تػػػػػػػاجراً و 

 .  (1)الغیر

كػػػػػاف حسػػػػػف سػػػػػبب االطػػػػػبلع عمػػػػػى دفػػػػػاتر الوكیػػػػػؿ ومسػػػػػتنداتو ضػػػػػررًا بالغػػػػػًا لػػػػػو وخصوصػػػػػًا إذا یو 

اء الموكػػػػؿ غند یػػػػؤدي إظيػػػػاره إلػػػػى اسػػػػتقػػػػر الػػػػذي یتعاقػػػػد معػػػػو الوكیػػػػؿ والػػػػذي النیػػػػة إظيػػػػار اسػػػػـ الغیػػػػ

الصػػػػػفقات البلحقػػػػػة مػػػػػع ىػػػػػذا الغیػػػػػر ولػػػػػذلؾ فػػػػػإف المحكمػػػػػة تقػػػػػوـ بػػػػػالتحري عػػػػػف اسػػػػػـ  فػػػػػي عػػػػػف وكیمػػػػػو

 ضالغیػػػػػر، فػػػػػػإذا تبػػػػػیف عػػػػػػدـ وجػػػػػػود الطػػػػػرؼ الثػػػػػػاني فیكػػػػػػوف لمموكػػػػػؿ حػػػػػػؽ االطػػػػػػبلع عمیػػػػػو، ولػػػػػػو رفػػػػػػ

 . (2)والمطالبة بالتعویض الصفقة 

 

 

  

                                                           
 . 128د. محمد سامي مكور، د. عمي حسف یونس، العقود التجاریة، دار الفكر العربي، القاىرة، ص (1)
 . 274 أنطاكي، ونياد السباعي، مصدر سابؽ، ص اهلل د. رزؽ (2)
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 المبحث الخامس

 ل عن العمل الذي قام بو بوكالتولتزام بتقديم حساب لمموكاال 

یخمػػػػو قػػػػانوف التجػػػػارة األردنػػػػي مػػػػف نػػػػص یمػػػػـز الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بتقػػػػدیـ حسػػػػاب عػػػػف وكالتػػػػو، ممػػػػا 

( منػػػػو والتػػػػي 856یقتضػػػػي إلػػػػى الرجػػػػوع إلػػػػى القػػػػانوف المػػػػدني الػػػػذي عػػػػالج ىػػػػذه المسػػػػألة فػػػػي المػػػػادة )

تػػػػنص عمػػػػى أنػػػػو نیمتػػػػـز الوكیػػػػؿ أف یػػػػوافي موكمػػػػو بالمعمومػػػػات الضػػػػروریة عمػػػػا وصػػػػؿ إلیػػػػو فػػػػي تنفیػػػػذ 

 (1)وبأف یقدـ الحساب عنيان الوكالة 

ویرجػػػػػع أسػػػػػاس التػػػػػزاـ الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة بتقػػػػػدیـ حسػػػػػاب عػػػػػف وكالتػػػػػو، إلػػػػػى تمكػػػػػیف الموكػػػػػؿ مػػػػػف 

 . (2)سرعة االستفادة واالنتفاع بالتعاقد مع الغیر 

یػػػػػؿ أف یطمػػػػػع ولمػػػػػا كػػػػػاف تنفیػػػػػذ الوكالػػػػػة قػػػػػد یسػػػػػتغرؽ وقتػػػػػًا  یػػػػػر قصػػػػػیر، لػػػػػذلؾ یجػػػػػب عمػػػػػى الوك

وصػػػػػؿ إلیيػػػػا تنفیػػػػػذ الوكالػػػػة والخطػػػػوات التػػػػػي اتخػػػػذىا لتنفیػػػػػذىا، مػػػػف تمقػػػػػاء  تػػػػيموكمػػػػو عمػػػػى الحالػػػػػة ال

نفسػػػو وكممػػػػا طمػػػػب منػػػػو الموكػػػػؿ ذلػػػؾ، فيػػػػي أوقػػػػات معقولػػػػة، فػػػػإذا كػػػاف موكػػػػؿ ببیػػػػع بضػػػػاعة لحسػػػػاب 

الصػػػػػػفقة، نجػػػػػػاز إالموكػػػػػػؿ، وجػػػػػػب عمیػػػػػػو أف یخطػػػػػػر الموكػػػػػػؿ بػػػػػػالخطوات اليامػػػػػػة التػػػػػػي اتخػػػػػػذىا فػػػػػػي 

فػػػػػبل یتصػػػػػرؼ تصػػػػػرفًا یتعػػػػػارض مػػػػػع تصػػػػػرؼ الوكیػػػػػؿ،  حتػػػػػى یكػػػػػوف الموكػػػػػؿ عمػػػػػى بینػػػػػة مػػػػػف األمػػػػػر،

ذا قػػػػػػاـ بػػػػػػالبیع وقػػػػػػبض ثمػػػػػػف البضػػػػػػاعة، وجػػػػػػب  كػػػػػػأف یبیػػػػػػع البضػػػػػػاعة التػػػػػػي كمػػػػػػؼ الوكیػػػػػػؿ ببیعيػػػػػػا. وا 

                                                           
 ( تجارة عراقي. 283( مدني مصري، والمادة )705یقابميا المادة ) (1)
 . 67د. عمي البارودي، مصدر سابؽ، ص (2)
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عمیػػػػػػو أف یخطػػػػػػره بمػػػػػػػا قػػػػػػبض، فمعػػػػػػؿ الموكػػػػػػػؿ یریػػػػػػد اسػػػػػػػتغبلؿ ىػػػػػػذا المبمػػػػػػغ فیكمػػػػػػػؼ الوكیػػػػػػؿ بشػػػػػػػراء 

 . (1)بضاعة لحسابو 

والمسػػػػػػتندات التػػػػػػي تشػػػػػػمؿ  منًا جمیػػػػػػع الفػػػػػػواتیرویشػػػػػػترط أف یكػػػػػػوف الحسػػػػػػاب شػػػػػػامبًل كافیػػػػػػًا متضػػػػػػ

 . (2)المبالغ المنفقة أو المحصمة مف الوكیؿ لحساب الموكؿ 

تطػػػػػػػػابؽ الفػػػػػػػػواتیر تكمػػػػػػػػا یشػػػػػػػػترط أف یكػػػػػػػػوف الحسػػػػػػػػاب حقیقیػػػػػػػػًا وصػػػػػػػػادقًا ویكػػػػػػػػوف ذلػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػدما 

والمسػػػػػتندات القیػػػػػود الػػػػػواردة فػػػػػي دفػػػػػاتر الوكیػػػػػؿ، فػػػػػبل تحتػػػػػوي بیانػػػػػات كاذبػػػػػة، ومػػػػػف ذلػػػػػؾ مػػػػػا اسػػػػػتقر 

عمیػػػػو الفقػػػػو مػػػػف عػػػػدـ مشػػػػروعیة نظػػػػاـ الفػػػػاتورتیف أو الفػػػػواتیر المزدوجػػػػة والػػػػذي یقػػػػـو عمػػػػى أف یأخػػػػذ 

ىما لنفسػػػػو وتكػػػػوف بػػػػالثمف الحقیقػػػػي ویقػػػػدـ األخػػػػر  لموكمػػػػو الوكیػػػػؿ مػػػػف الغیػػػػر فػػػػاتورتیف یحػػػػتفظ بأحػػػػد

ذا كػػػػػػػاف الحسػػػػػػػاب المقػػػػػػػدـ مػػػػػػػف الوكیػػػػػػػؿ ال یعبػػػػػػػر بصػػػػػػػدؽ وأمانػػػػػػػة عػػػػػػػف  (3)وتكػػػػػػػوف بػػػػػػػثمف أعمػػػػػػػى  وا 

وىنػػػػػا جػػػػػاز لمموكػػػػػؿ  (4) اسػػػػػاءة االئتمػػػػػاففػػػػػإف الوكیػػػػػؿ قػػػػػد یعػػػػػد بسػػػػػبب ذلػػػػػؾ مرتكبػػػػػًا لجریمػػػػػة  الحقیقػػػػػة،

رفػػػػض الصػػػػفقات التػػػػي تتعمػػػػؽ بيػػػػا ىػػػػذه البیانػػػػات فضػػػػبًل عػػػػف حقػػػػو فػػػػي المطالبػػػػة بػػػػالتعویض، وعػػػػدـ 

قدمػػػػػػو مػػػػػػف بیانػػػػػػات كاذبػػػػػػة بيػػػػػػذا عمػػػػػػى مػػػػػػا  ءً ؿ أجػػػػػػرًا مػػػػػػف الصػػػػػػفقات المػػػػػػذكورة جػػػػػػزااسػػػػػػتحقاؽ الوكیػػػػػػ

 . (5)الشأف

( تجػػػػػارة كػػػػػویتي حیػػػػػث قالػػػػػت: نیجػػػػػب أف یكػػػػػوف ىػػػػػذا الحسػػػػػاب 256/2أكدتػػػػػو المػػػػػادة ) وىػػػػػذا مػػػػػا

تػػػػػػي ذبػػػػػػة، جػػػػػػاز لمموكػػػػػػؿ رفػػػػػػض الصػػػػػػفقات المطابقػػػػػػًا، لمحقیقػػػػػػة، فػػػػػػإذا تضػػػػػػمف عػػػػػػف عمػػػػػػد بیانػػػػػػات كا

                                                           
 . 354یمي، مصدر سابؽ، صعكد. عزیز ال (1)
 . 32، صحزبوف، مصدر سابؽ ججور  (2)
 . 242، ص1981لتجاري، جامعة دمشؽ، دمشؽ، د. الیاس حداد، القانوف ا (3)
 69، د عمي البارودي، مرجع سابؽ، ص316د. مصطفى كماؿ طو، مرجع سابؽ، ص (4)
 . 7، الوكالة والوكالة بالعمولة والداللة، ص22اممكي، العقود التجاریة ید. أكـر  (5)
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تتعمػػػػؽ بيػػػػا ىػػػػذه البیانػػػػات فضػػػػبًل عػػػػف حقػػػػو فػػػػي المطالبػػػػة بػػػػالتعویض وال یسػػػػتحؽ الوكیػػػػؿ أجػػػػرًا عػػػػف 

 الصفقات المذكورةن. 

عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة أف یقػػػػػدـ الحسػػػػػاب لمموكػػػػػؿ بالسػػػػػرعة الممكنػػػػػة التػػػػػي تمكػػػػػف  كػػػػػذلؾ یجػػػػػب

جػػػػػػر  عمیيػػػػػػا  يتػػػػػػفػػػػػػي المواعیػػػػػػد المتفػػػػػػؽ عمیيػػػػػػا أو ال األخیػػػػػػر مػػػػػػف االنتفػػػػػػاع بالتعاقػػػػػػد، ویكػػػػػػوف ذلػػػػػػؾ

المسػػػػػػبؽ، وقػػػػػػد یكػػػػػػوف ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي نيایػػػػػػة عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة إذا كػػػػػػاف محػػػػػػدد العػػػػػػرؼ التجػػػػػػاري أو التعامػػػػػػؿ 

فػػػػػػاؽ خػػػػػػاص بػػػػػػیف الموكػػػػػػؿ والوكیػػػػػػؿ عمػػػػػػى إعفػػػػػػاء األخیػػػػػػر مػػػػػػف تقػػػػػػدیـ المػػػػػػدة، إال أنػػػػػػو قػػػػػػد یوجػػػػػػد ات

 . (1)الحساب 

فػػػػػإذا قػػػػػدـ الحسػػػػػاب إلػػػػػى الموكػػػػػؿ وقػػػػػاـ بػػػػػإقراره تبػػػػػرأ ذمػػػػػة الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة، إال إذا أثبػػػػػت الموكػػػػػؿ 

 . (2)وقوع الغش مف قبؿ الوكیؿ ولو كاف ذلؾ بعد فترة طویمة مف تقدیـ الحساب 

لمموكػػػػؿ، فمػػػػیس لموكیػػػػؿ  لحسػػػػابو حتػػػػى لػػػػو لػػػػـ یكػػػػف مسػػػػتحقاً ممو ویمتػػػػـز الوكیػػػػؿ بػػػػرد كػػػػؿ مػػػػا تسػػػػ

ذا لػػػػػـ یػػػػػرد الوكیػػػػػؿ مػػػػػا بیػػػػػده مػػػػػف مػػػػػاؿ الموكػػػػػؿ أو تصػػػػػرؼ فیػػػػػو  أف یبحػػػػػث فیمػػػػػا تسػػػػػممو الموكػػػػػؿ، وا 

المسػػػػػػئولیة  إلػػػػػػىاقػػػػػػب فػػػػػي قػػػػػػانوف الجػػػػػػزاء باإلضػػػػػػافة واسػػػػػتعممو لصػػػػػػالحو ارتكػػػػػػب جریمػػػػػػة التبدیػػػػػػد المع

 . (3)المدنیة 

موكمػػػػػػو، یمػػػػػػـز أف یقػػػػػػـو بنقػػػػػػؿ ممكیػػػػػػة البضػػػػػػائع والحقػػػػػػوؽ  وبعػػػػػػد أف یقػػػػػػدـ الوكیػػػػػػؿ الحسػػػػػػاب إلػػػػػػى

فػػػػي العبلقػػػػة بػػػػیف الوكیػػػػؿ والموكػػػػؿ أف العینیػػػػة إلػػػػى موكمػػػػو مباشػػػػرة وفػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ اسػػػػتقر العمػػػػؿ 

تنتقػػػػؿ الحقػػػػوؽ العینیػػػػة مباشػػػػرة مػػػػف ذمػػػػة الوكیػػػػؿ إلػػػػى ذمػػػػة الموكػػػػؿ، حیػػػػث یقتصػػػػر دور الوكیػػػػؿ عمػػػػى 

                                                           
 . 33-32د. جورج حزبوف، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 135، صد. محمد مدكور. د. عمي یونس، مصدر سابؽ (2)
 . 493، ص7لسنيوري، مصدر سابؽ، جد. عبد الرزاؽ ا (3)
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الغیػػػػػر ال تنصػػػػػرؼ  مػػػػػعار أف نیػػػػػة الوكیػػػػػؿ بتعاقػػػػػده باعتبػػػػػمجػػػػػرد حیػػػػػازة البضػػػػػاعة ویبنػػػػػى ىػػػػػذا الحكػػػػػـ 

إال إلػػػػػػى القیػػػػػػاـ بالتصػػػػػػرفات القانونیػػػػػػة لحسػػػػػػاب موكمػػػػػػو وال تمتػػػػػػد إلػػػػػػى تممػػػػػػؾ محػػػػػػؿ العقػػػػػػد، فالمالػػػػػػؾ 

الفعمػػػػػي لمبضػػػػػاعة ىػػػػػو الموكػػػػػؿ أمػػػػػا الوكیػػػػػؿ فيػػػػػو مجػػػػػرد حػػػػػائز وتختمػػػػػؼ بػػػػػذلؾ الحقػػػػػوؽ العینیػػػػػة عػػػػػف 

یتعاقػػػػػد باسػػػػػمو الشخصػػػػػي، ویبنػػػػػى عمػػػػػى الحقػػػػػوؽ الشخصػػػػػیة التػػػػػي تسػػػػػتقر فػػػػػي ذمػػػػػة الوكیػػػػػؿ باعتبػػػػػاره 

 . (1)لوحید المسئوؿ شخصیًا أماـ الغیرذلؾ أف الوكیؿ یعتبر ىو ا

تكمیفػػػػػو ببیػػػػػع مثػػػػػؿ ویسػػػػػتثنى مػػػػػف ىػػػػػذا االلتػػػػػزاـ بػػػػػالنظر إلػػػػػى طبیعػػػػػة العمػػػػػؿ المكمػػػػػؼ بػػػػػو الوكیػػػػػؿ 

مثػػػػػػؿ شػػػػػيء معػػػػػػیف دوف قػػػػػػبض ثمنػػػػػػو، وبػػػػػالنظر لظػػػػػػروؼ المعاممػػػػػػة والصػػػػػػمة الوثیقػػػػػة بػػػػػػیف الطػػػػػػرفیف، 

توكیػػػػػػؿ أحػػػػػػد الػػػػػػزوجیف اآلخػػػػػػریف إدارة أموالػػػػػػو، إضػػػػػػافة إلػػػػػػى اتفػػػػػػاؽ الموكػػػػػػؿ مػػػػػػع الوكیػػػػػػؿ عمػػػػػػى عػػػػػػدـ 

 . (2)تقدیـ حساب سواء كاف االتفاؽ صریحًا أو ضمنیًا 

 

  

                                                           
 . 149، ص د. عمي جماؿ الدیف عوض، مصدر سابؽ (1)
 . 380د. عزیز العكیمي، مصدر سابؽ، ص (2)
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 المبحث السادس

 ان تنفيذ العقد المبرم مع الغيرالتزام الوكيل بالعمولة بضم

تقتصػػػػػػر التزاماتػػػػػػو عمػػػػػػى  الػػػػػػذياألصػػػػػػؿ أف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة، كالوكیػػػػػػؿ التجػػػػػػاري العػػػػػػادي، 

طبلعػػػػػو عمػػػػػى واوالمحافظػػػػػة عمػػػػػى أمػػػػػواؿ الموكػػػػػؿ  الموكػػػػػؿ بػػػػػو وفػػػػػؽ تعمیمػػػػػات الموكػػػػػؿ تنفیػػػػػذ العمػػػػػؿ

ماتػػػػو. سػػػػیر الوكالػػػػة وتقػػػػدیـ حسػػػػاب إلیػػػػو عنيػػػػا، وال یمتػػػػـز بضػػػػماف تنفیػػػػذ الغیػػػػر الػػػػذي تعاقػػػػد معػػػػو بالتزا

الغیػػػػػر بالتزاماتػػػػػو إذا نػػػػػص ، یكػػػػػوف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة ضػػػػػامنًا لوفػػػػػاء ولكػػػػػف اسػػػػػتثناء مػػػػػف ىػػػػػذا األصػػػػػؿ

عػػػػػرؼ تجػػػػػاري أو نػػػػػص قػػػػػانوني خػػػػػاص بيػػػػػذا الضػػػػػماف، أو نػػػػػص عمیػػػػػو صػػػػػراحة فػػػػػي عقػػػػػد الوكالػػػػػة 

 بالعمولة. 

 ردني عمى ذلؾ بنصيا:األتجارة مف قانوف ال( 92وىذا ما أكدتو المادة )

الحالػػػػػػة المػػػػػػذكورة فػػػػػػي المػػػػػػادة السػػػػػػابقة ال یكػػػػػػوف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة مسػػػػػػؤواًل عػػػػػػف  عػػػػػػدافیمػػػػػػا  -1ن

عػػػػػدـ الوفػػػػػاء أو عػػػػػف عػػػػػدـ تنفیػػػػػذ سػػػػػائر االلتزامػػػػػات المترتبػػػػػة عمػػػػػى الػػػػػذیف تعاقػػػػػد معيػػػػػـ إال إذا كفميػػػػػـ 

 أو كاف العرؼ التجاري في المحؿ الذي یقیـ فیو یقضي بذلؾ. 

معػػػػػػو أف یتنػػػػػػاوؿ عمولػػػػػػة خاصػػػػػػة باسػػػػػػػـ یحػػػػػػؽ لموكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة الػػػػػػذي یكفػػػػػػؿ مػػػػػػف یتعاقػػػػػػد  -2

 )عمولة ضماف(. 

 ب عرؼ المحؿ الذي تـ فیو التعاقدن. ا بحسىذه العمولة عند عدـ االتفاؽ عمیيوتحدد -3

ونظػػػػػرًا لكػػػػػوف الموكػػػػػؿ أجنبیػػػػػًا عػػػػػف العقػػػػػد الػػػػػذي یبرمػػػػػو الوكیػػػػػؿ لحسػػػػػابو، ونظػػػػػرًا لكػػػػػوف أف 

وكالػػػػػة بالعمولػػػػػة األمػػػػػر الػػػػػذي یعػػػػػرض الوكیػػػػػؿ قػػػػػد یتراخػػػػػى عػػػػػف تنفیػػػػػذ التزاماتػػػػػو المنبثقػػػػػة عػػػػػف عقػػػػػد ال

ما إذا أفمػػػػػػس الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة قبػػػػػػؿ أف ینيػػػػػػي الصػػػػػػفقة، فقػػػػػػد أشػػػػػػارت یالموكػػػػػػؿ لمخػػػػػػاطر جدیػػػػػػة سػػػػػػ
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( تجػػػػػػارة أردنػػػػػػي إلػػػػػػى شػػػػػػروط ضػػػػػػػماف وكیػػػػػػؿ العمولػػػػػػة لتنفیػػػػػػذ االلتزامػػػػػػات الممقػػػػػػاة عمػػػػػػػى 92المػػػػػػادة )

نمػػػػػا یجػػػػػب أف یػػػػػنص عمیػػػػػو اغیػػػػػر، وقػػػػػررت أف شػػػػػرط الضػػػػػماف ال یفتػػػػػعػػػػػاتؽ ال لعقػػػػػد صػػػػػراحة رض، وا 

أو یػػػػػػنص عمیػػػػػػو القػػػػػػانوف أو یقضػػػػػػي بػػػػػػو العػػػػػػرؼ التجػػػػػػاري المحمػػػػػػي فػػػػػػي المكػػػػػػاف الػػػػػػذي یمػػػػػػارس فیػػػػػػو 

 الوكیؿ بالعمولة نشاطو. 

فالوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة تتمیػػػػػز عػػػػػف الوكالػػػػػة العادیػػػػػة بطبیعػػػػػة الشػػػػػيء محػػػػػؿ الوكالػػػػػة، فػػػػػإذا كػػػػػاف 

انوف التجػػػػارة التػػػػي ة اعتبػػػػرت الوكالػػػػة بالعمولػػػػة، ومػػػػف ثػػػػـ تسػػػػري عمیيػػػػا أحكػػػػاـ قػػػػر مػػػػف عػػػػروض التجػػػػا

تجیػػػػز اعتبػػػػار الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة ضػػػػامنًا تنفیػػػػذ العقػػػػد بنػػػػاًء عمػػػػى إرادة الطػػػػرفیف ولػػػػو كانػػػػت ضػػػػمنیة أو 

 إعمااًل لمعرؼ التجاري. 

طػػػػػػػر طمػػػػػػػب إشػػػػػػػيار دة عظیمػػػػػػػة لمموكػػػػػػػؿ فػػػػػػػي أف یجنبػػػػػػػو مخویحقػػػػػػػؽ شػػػػػػػرط الضػػػػػػػماف فائػػػػػػػ

یػػػػؿ نفسػػػػو، فنػػػػتج عػػػػف إفػػػػبلس الغیػػػػر فػػػػي حالػػػػة عجػػػػزه عػػػػف الوفػػػػاء بحیػػػػث یتحمػػػػؿ ىػػػػذه المخػػػػاطر الوك

ذلػػػػػػؾ أف الموكػػػػػػؿ  البػػػػػػًا مػػػػػػا یكػػػػػػوف بعیػػػػػػدًا عػػػػػػف األسػػػػػػواؽ األجنبیػػػػػػة ممػػػػػػا یجعػػػػػػؿ مػػػػػػف الصػػػػػػعب عمیػػػػػػو 

 . (1)الحكـ عمى سبلمة الوضع المالي لمغیر 

وجػػػػػر  العػػػػػرؼ التجػػػػػاري منػػػػػذ العصػػػػػور الوسػػػػػطى فػػػػػي إیطالیػػػػػا عمػػػػػى إیجػػػػػاد شػػػػػرط خػػػػػاص 

فػػػػي عقػػػػد الوكالػػػػة بالعمولػػػػة یسػػػػمى شػػػػرط الضػػػػماف والػػػػذي یعػػػػرؼ بأنػػػػو نشػػػػرط یمتػػػػـز الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة 

                                                           
 . 434 طیر، مصدر سابؽعال فید. عبد القادر حس (1)
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بمقتضػػػػػاه بضػػػػػماف تنفیػػػػػذ الصػػػػػفقة إذا لػػػػػـ یػػػػػوؼ الغیػػػػػر االلتزامػػػػػات الناشػػػػػئة عػػػػػف العقػػػػػد الػػػػػذي أبرمػػػػػػو 

 . (1)وذلؾ مقابؿ عمولة خاصة تسمى عمولة ضماف الوكیؿ معو لحساب الموكؿ 

وتطبیػػػػػػؽ شػػػػػػػرط الضػػػػػػػماف قػػػػػػد یكػػػػػػػوف بػػػػػػػنص القػػػػػػانوف، كمػػػػػػػا ىػػػػػػػو الحػػػػػػاؿ بالنسػػػػػػػبة لموكیػػػػػػػؿ 

بالعمولػػػػػػة بالنقػػػػػػؿ والػػػػػػذي یضػػػػػػمف تنفیػػػػػػذ عقػػػػػػد النقػػػػػػؿ، وسماسػػػػػػرة األوراؽ المالیػػػػػػة الػػػػػػذیف یوجػػػػػػب عمیػػػػػػو 

مقػػػػػػرر فػػػػػػي قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة تػػػػػػتـ بواسػػػػػػطتيـ، وىػػػػػػذا مػػػػػػا ىػػػػػػو القػػػػػػانوف ضػػػػػػماف تنفیػػػػػػذ العممیػػػػػػات التػػػػػػي 

 . (2)المصري، وخبل منو قانوف التجارة األردني

كمػػػػا قػػػػػد یكػػػػػوف شػػػػػرط الضػػػػػماف باالتفػػػػػاؽ كمػػػػػا فػػػػػي حالػػػػػة الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة بػػػػػالبیع فیضػػػػػمف 

لموكمػػػػو الوفػػػػاء بػػػػالثمف عنػػػػد حمػػػػوؿ األجػػػػؿ، كمػػػػا قػػػػد یػػػػرد فػػػػي حالػػػػة الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بالشػػػػراء فیضػػػػمف 

ي ىػػػػػػاتیف الحػػػػػػالتیف ال یسػػػػػػتطیع الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة المحمػػػػػػػي أف التػػػػػػزاـ الغیػػػػػػر بتسػػػػػػمیـ البضػػػػػػاعة، وفػػػػػػ

یػػػػذ أو بانتظػػػػػار فننػػػػاع الغیػػػػر عػػػػف التتإلػػػػى الغیػػػػر أواًل أو یػػػػدفع بام عرجو یػػػػدفع فػػػػي مواجيػػػػة موكمػػػػو بػػػػال

 . (3)حصوؿ الوفاء منو، إنما یمتـز الوكیؿ بالوفاء لمموكؿ ومف بعد الرجوع عمى الغیر بذلؾ 

الغیػػػػػر وحسػػػػػف نیتػػػػػو والقػػػػػوة القػػػػػاىرة التػػػػػي تمنػػػػػع التنفیػػػػػذ وعب شػػػػػرط الضػػػػػماف مبلئمػػػػػة ویسػػػػػت

وال یعفػػػػى الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة مػػػػف الضػػػػماف  .كػػػػذلؾ الحػػػػاالت التػػػػي ال یمتػػػػـز فیيػػػػا الغیػػػػر  ،عمػػػػى الغیػػػػر

                                                           
 . 67، صد. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ (1)
 . 77، ص1987د. مراد منیر فيیـ، القانوف التجاري، العقود التجاریة وعممیات البنوؾ، منشأة المعارؼ باإلسكندریة،  (2)
 . 255، ص5رضا عبید، القانوف التجاري، ط (3)
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إال فػػػػي حالػػػػة خطػػػػػأ الموكػػػػؿ الػػػػػذي یمنػػػػع الغیػػػػػر مػػػػف تنفیػػػػذ الصػػػػػفقة، مثػػػػاؿ ذلػػػػػؾ إذا كانػػػػت البضػػػػػاعة 

 . (1)تي تسمميا الغیر مف الوكیؿ معیبةال

وىػػػػػػذا األجػػػػػػر مقابػػػػػػؿ شػػػػػػرط الضػػػػػػماف، وقػػػػػػد  (2)ویسػػػػػػتحؽ الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة أجػػػػػػرًا خاصػػػػػػًا 

جػػػػر  العمػػػػؿ عمػػػػى أف تحػػػػدد المحكمػػػػة ىػػػػذا األجػػػػر عنػػػػد عػػػػدـ وجػػػػود اتفػػػػاؽ أو عػػػػرؼ بشػػػػأنو، وعمػػػػة 

امػػػػػػات الممقػػػػػػاة عمػػػػػػى عػػػػػػاتؽ وكیػػػػػػؿ العمولػػػػػػة فيػػػػػػو ممتػػػػػػـز ز تقریػػػػػػر ىػػػػػػذا األجػػػػػػر الخػػػػػػاص، طبیعػػػػػػة االلت

بتحقیػػػػػػؽ نتیجػػػػػػة ولػػػػػػیس بػػػػػػذؿ عنایػػػػػػة، والوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة ال یقبػػػػػػؿ أف یتحمػػػػػػؿ شػػػػػػرط الضػػػػػػماف إال إذا 

 دفعت لو عمولة خاصة  یر العمولة المتفؽ عمیيا أصبًل. 

يػػػػػاء حػػػػػوؿ التكییػػػػػؼ القػػػػػانوني اللتػػػػػزاـ الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة بضػػػػػماف قوقػػػػػد ثػػػػػار خػػػػػبلؼ بػػػػػیف الف

 (3)فػػػػػاء الغیػػػػػر المتعاقػػػػػد معػػػػػو بالتزامػػػػػو، فمػػػػػنيـ مػػػػػف اعتبػػػػػره كفالػػػػػة مػػػػػف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة مػػػػػع الغیػػػػػر و 

فاالتجػػػػػاه األوؿ یػػػػػر  أف  (5):ومػػػػػنيـ مػػػػػف یعتبػػػػػره التزامػػػػػا أصػػػػػمیًا خاصػػػػػاً  (4)مػػػػػف اعتبػػػػػره تأمینػػػػػًا  ـومػػػػػني

لمترتبػػػػة ت ااعقػػػػد الضػػػػماف ىػػػػو عقػػػػد كفالػػػػة إذ أف الوكیػػػػؿ یكفػػػػؿ مػػػػف یتعاقػػػػد معػػػػو فػػػػي وفائػػػػو بااللتزامػػػػ

( والتػػػػي تػػػػتكمـ 92عمیػػػػو لصػػػػال  الموكػػػػؿ وذلػػػػؾ تأسیسػػػػًا عمػػػػى مػػػػا ورد فػػػػي الفقػػػػرة الثانیػػػػة مػػػػف المػػػػادة )

ولػػػػذا كػػػػاف التػػػػزاـ الوكیػػػػؿ التزامػػػػًا تبعیػػػػًا یػػػػدور  عمولػػػػة ؿ الػػػػذي یكفػػػػؿ مػػػػف یتعاقػػػػد معػػػػو مقابػػػػؿعػػػػف الوكیػػػػ

تػػػػػػـز األوؿ بالوفػػػػػػاء ىػػػػػػو الغیػػػػػػر فػػػػػػي مواجيػػػػػػة موجػػػػػػودًا وعػػػػػػدمًا مػػػػػػع عقػػػػػػد الوكیػػػػػػؿ مػػػػػػع الغیػػػػػػر وأف الم

                                                           
 . 69، صسمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ (1)
 ردنياألتجارة مف قانوف ال (93/2)ـ (2)
 . 126د. عمي حسف یونس، العقود التجاریة مصدر سابؽ، ص (3)
 . 379د. مصطفى كماؿ طو، الوجیز في القانوف التجاري المصري، مصدر سابؽ،  (4)
 . 36اممكي، مصدر سابؽ، صیـر د. أك (5)
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. وقػػػػد وجػػػػو نقػػػػدًا (1)الموكػػػػؿ فػػػػإف عجػػػػز عػػػػف ذلػػػػؾ قػػػػاـ الوكیػػػػؿ بػػػػذلؾ باعتبػػػػاره كفػػػػیبًل لػػػػو لػػػػد  الموكػػػػؿ 

ليػػػػذا الػػػػرأي عمػػػػى أسػػػػاس أف الوكیػػػػؿ الضػػػػامف ال یسػػػػتطیع فػػػػي مواجيػػػػة موكمػػػػو أف یػػػػدفع بالتجریػػػػد أو 

فیمػػػػػا عػػػػػد  فعػػػػػؿ الموكػػػػػؿ( وبالتػػػػػالي فػػػػػإف بالػػػػػدفوع التػػػػػي یكػػػػػوف لمغیػػػػػر أف یػػػػػدفع بيػػػػػا دعػػػػػو  الموكػػػػػؿ )

ضػػػػافي أقسػػػػػى مػػػػف مركػػػػز الكفیػػػػػؿ، كمػػػػا أف الكفالػػػػة ال بػػػػػد أف تسػػػػتند لوجػػػػود مػػػػػدعي مركػػػػز الوكیػػػػؿ اإل

 دیناً الغیر ال یعتبػػػػػػر مػػػػػػأصػػػػػػمي وفػػػػػػي الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة ال یوجػػػػػػد أي عبلقػػػػػػة بػػػػػػیف الموكػػػػػػؿ والغیػػػػػػر فػػػػػػ

مركػػػػػز المػػػػػؤمف ذ فیػػػػػو الوكیػػػػػؿ ومػػػػػنيـ مػػػػػف یػػػػػر  أف ىػػػػػذا الشػػػػػرط نػػػػػوع مػػػػػف التػػػػػأمیف یأخػػػػػ. (2)لمموكػػػػػؿ 

المػػػػؤمف لػػػػو وتعتبػػػػر الزیػػػػادة فػػػػي العمولػػػػة قسػػػػط التػػػػأمیف الػػػػذي یضػػػػمف الخطػػػػر ممػػػػثبًل  مركػػػػزوالموكػػػػؿ 

وقػػػد وجػػػو نقػػػػد حػػػاد ليػػػذا الػػػرأي تأسیسػػػًا عمػػػى االخػػػتبلؼ البػػػیف بػػػػیف  .فػػػي عػػػدـ تنفیػػػذ الغیػػػر اللتزاماتػػػو

ا الشػػػػػػرط عمػػػػػػى خطػػػػػػر ىػػػػػػذا الشػػػػػػرط والتػػػػػػأمیف، فالوكیػػػػػػؿ الضػػػػػػامف ال یقتصػػػػػػر ضػػػػػػمانو بموجػػػػػػب ىػػػػػػذ

إعسػػػػار الغیػػػػر، بػػػػؿ یتعػػػػداه إلػػػػى عػػػػدـ التنفیػػػػذ فػػػػي كػػػػؿ صػػػػورة ویشػػػػمؿ ذلػػػػؾ امتنػػػػاع الغیػػػػر عػػػػف التنفیػػػػذ 

دوف إعسػػػػػار، ثػػػػػـ أف الموكػػػػػػؿ ال یمػػػػػـز كمػػػػػػا ىػػػػػو الحػػػػػػاؿ بالنسػػػػػبة لممػػػػػػؤمف لػػػػػو بإثبػػػػػػات وقػػػػػوع الخطػػػػػػر 

 . (3)المؤمف ضده 

فاقػػػػًا مػػػػف فػػػػي حػػػػیف یػػػػر  جانػػػػب  خػػػػر مػػػػف الفقػػػػو أف شػػػػرط الضػػػػماف ىػػػػو شػػػػرط یتضػػػػمف ات

طبیعػػػػػػة خاصػػػػػػة مرتبطػػػػػػًا بالعقػػػػػػد األصػػػػػػمي الػػػػػػذي یتضػػػػػػمنو وىػػػػػػو عقػػػػػػد الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة، وال یصػػػػػػ  

                                                           
 . 349ر، مصدر سابؽ، صعطید. عبد القادر حسیف ال (1)
 . 1164، ص، دار النيضة العربیة3المصري، جد. ثروت عبد الرحیـ، القانوف التجاري  (2)
 .433، ص1994، مكتبة دار الثقافة والتوزیع، 1، ط1د. فوزي محمد سامي، شرح القانوف التجاري األردني، ج (3)
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تفسػػػػیر الطبیعػػػػة القانونیػػػػػة ليػػػػذا الشػػػػرط عمػػػػػى ضػػػػوء العقػػػػػود المسػػػػماة المعروفػػػػة فػػػػػي القػػػػانوف المػػػػػدني، 

 . (1)إذ نشأ ىذا الشرط نشأة عرفیة دوف استناد إلى القواعد العامة في القانوف المدني 

ونعتقػػػػػػد أف ىػػػػػػذا الػػػػػػرأي األخیػػػػػػر ال ینػػػػػػاؿ مػػػػػػف سػػػػػػبلمة الػػػػػػرأي األوؿ، ألف القواعػػػػػػد القانونیػػػػػػة 

نشػػػػأت نشػػػػأة عرفیػػػػة ثػػػػـ قننػػػػت فػػػػي نصػػػػوص تشػػػػریعیة وبصػػػػورة خاصػػػػة القواعػػػػد التػػػػي تحكػػػػـ النشػػػػاط 

التجػػػػػػاري، والعقػػػػػػود المسػػػػػػماة فػػػػػػي القػػػػػػانوف المػػػػػػدني تعػػػػػػد القواعػػػػػػد العامػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػتند إلیيػػػػػػا أحكػػػػػػاـ 

القػػػػانوف األخیػػػػر یمكػػػػف االسػػػػتناد إلیػػػػو لتكییػػػػؼ بعػػػػض  فػػػػي نػػػػص وفیمػػػػا لػػػػـ یػػػػرد بشػػػػأن القػػػػانوف التجػػػػاري

 . (2)المسائؿ التجاریة 

  

                                                           
 . 141د. عمي جماؿ الدیف، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 375د. عزیز العكیمي مصدر سابؽ، ص (2)
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 المبحث السابع

بالقيام بجميع األعمال المادية والقانونية الالزمة لممحافظة عمى  بالعمولة التزام الوكيل

 وبذل عناية الرجل المعتاد في ذلك البضاعة

ونیػػػػػػة التػػػػػػي تحػػػػػػافظ عمػػػػػػى أمػػػػػػواؿ أف یقػػػػػػـو باألعمػػػػػػاؿ المادیػػػػػػة والقان بالعمولػػػػػػة یمتػػػػػػـز الوكیػػػػػػؿ

تتنوع أعمالػػػػػو بػػػػػیف أف تكػػػػػوف قانونیػػػػػة بحتػػػػػة مثػػػػػاؿ ذلػػػػػؾ )التػػػػػأمیف وعمػػػػػؿ إجػػػػػراءات الحجػػػػػر .و موكمػػػػػو

اعة ودفػػػػع الرسػػػػوـ ..إلػػػػخ( وقػػػػد تكػػػػوف مادیػػػػة ومثػػػػاؿ ذلػػػػؾ )التخػػػػزیف، والنقػػػػؿ ... ضػػػػالصػػػػحي عمػػػػى الب

ألعمػػػػاؿ المادیػػػػة فإنػػػػو یكػػػػوف فػػػػي مركػػػػز الودیػػػػع ومركػػػػز الوكیػػػػؿ باإلػػػػخ( وعنػػػػد قیػػػػاـ الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة 

عنػػػد قیامػػػو بالتصػػػرفات القانونیػػػة، ومػػػع ذلػػػؾ فػػػإف العمػػػػؿ الػػػذي یقػػػوـ بػػػو مادیػػػًا كػػػاف أو قانونیػػػًا یعتبػػػػر 

وحػػػػده واحػػػػدة وىػػػػو مػػػػا یشػػػػكؿ أعمػػػػاؿ الوكالػػػػة بالعمولػػػػة ذلػػػػؾ أف العمػػػػؿ المػػػػادي یكػػػػوف ثانویػػػػًا وتابعػػػػًا 

 . (1)لمعمؿ القانوني 

ویمتػػػػػػـز الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة بمعاینػػػػػػة البضػػػػػػاعة وفحصػػػػػػيا والتأكػػػػػػد مػػػػػػف سػػػػػػبلمتيا، فػػػػػػإف كػػػػػػاف 

وكػػػػػػیبًل بالشػػػػػػراء ألػػػػػػـز أف یتحػػػػػػر  العیػػػػػػوب بالبضػػػػػػاعة بحیػػػػػػث وجػػػػػػب عمیػػػػػػو رفػػػػػػض اسػػػػػػتبلميا إذ كػػػػػػاف 

ف كػػػػاف الوكیػػػػؿ قػػػػد یعػػػػذر فػػػػي حالػػػػة العیػػػػوب الخفیػػػػة التػػػػي یصػػػػعب اكتشػػػػافيا،  فیيػػػػا عیػػػػوب ظػػػػاىرة، وا 

الرجػػػػػوع عمػػػػػى الغیػػػػػر )البػػػػػائع( بػػػػػالتعویض أو الفسػػػػػخ بػػػػػؿ أف  وكیمػػػػػوبواسػػػػػطة إال أف الموكػػػػػؿ یسػػػػػتطیع 

                                                           
 . 192د. عمي یونس، مرجع سابؽ، ص (1)
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 الوكیػػػػػؿ یقػػػػػع عمیػػػػػو واجػػػػػب إقامػػػػػة دعػػػػػو  التعػػػػػویض أو الفسػػػػػخ ضػػػػػد الغیػػػػػر فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة حفاظػػػػػاً 

 . (1)عمى حقوؽ موكمو 

لمفسػػػػػػاد أو اليػػػػػػبلؾ وفػػػػػػي ىػػػػػػذه  اوقػػػػػػد تكػػػػػػوف البضػػػػػػاعة مػػػػػػف النػػػػػػوع الػػػػػػذي یخشػػػػػػى تعرضػػػػػػي

موكمػػػػػو بػػػػػذلؾ وأف یسػػػػػارع إلػػػػػى بیعيػػػػػا قبػػػػػؿ ورود الػػػػػرد مػػػػػف الموكػػػػػؿ إف  الحالػػػػػة یمتػػػػػـز الوكیػػػػػؿ إخطػػػػػار

فالوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة مسػػػػؤوؿ عػػػػف فحػػػػص البضػػػػاعة  (2)كػػػػاف بقاؤىػػػػا ىػػػػذه المػػػػرة قػػػػد یػػػػؤدي إلػػػػى فسػػػػادىا 

المكمػػػػػؼ بشػػػػػرائيا لبیػػػػػاف خموىػػػػػا مػػػػػف العیػػػػػوب الظػػػػػاىرة أمػػػػػا العیػػػػػوب الخفیػػػػػة فػػػػػبل یضػػػػػمنيا كالبػػػػػائع إال 

 . (3) إذا كاف وكیبًل بالعمولة ضامناً 

كػػػػػػذلؾ یمتػػػػػػـز الوكیػػػػػػؿ بحفػػػػػػظ األشػػػػػػیاء التػػػػػػي یجوزىػػػػػػا لحسػػػػػػاب الموكػػػػػػؿ وأنػػػػػػو مسػػػػػػئوؿ عػػػػػػف 

فاألشػػػػیاء  البػػػػًا مػػػػا تكػػػػوف فػػػػي حیازتػػػػو وىػػػػي فػػػػي طریقيػػػػا إلػػػػى الموكػػػػؿ،  .األضػػػػرار التػػػػي تمحػػػػؽ بيػػػػا

وىػػػػذا االلتػػػػزاـ یقػػػػع عمػػػػى عاتقػػػػو سػػػػواء كػػػػاف وكػػػػیبًل بػػػػالبیع أو الشػػػػراء فیتخػػػػذ مػػػػا یمػػػػـز لضػػػػماف وقایتيػػػػا 

مػػػػػػؼ واليػػػػػػبلؾ عنػػػػػػد اسػػػػػػتبلميا ونقميػػػػػػا أو االحتفػػػػػػاظ بيػػػػػػا فػػػػػػي المخػػػػػػازف حتػػػػػػى بیعيػػػػػػا، وىػػػػػػو مػػػػػػف الت

 . (4)مفيا إال إذا حدث ذلؾ بقوة قاىرةمسئوؿ عف ضیاعيا أو ت

ـ دفظػػػػػػػة عمػػػػػػػى البضػػػػػػػائع المحبوسػػػػػػػة وأف یقػػػػػػػعػػػػػػػاتؽ الوكیػػػػػػػؿ التزامػػػػػػػًا بالمحاكمػػػػػػػا یقػػػػػػػع عمػػػػػػػى 

( مػػػػدني أردنػػػػي والتػػػػي تػػػػنص عمػػػػى أف 390/1متيػػػػا لمموكػػػػؿ وىػػػػذا مػػػػا ورد فػػػػي المػػػػادة ) حسػػػػابا عػػػػف 

 مف احتبس الشيء أف یحافظ عمیو وأف یقدـ حسابًا عف  متون. 

                                                           
 . 66د. عمي البارودي، مرجع سابؽ، ص (1)
 . 289سامي، مصدر سابؽ، صمحمد د. فوزي  (2)
 . 365، ص1986، الكویت 1980، لسنة 68رخوة، العقود التجاریة في القانوف الكویتي، رقـ صد. یعقوب یوسؼ  (3)
 . 135مصدر سابؽ، ص ،د. عمي جماؿ الدیف عوض (4)
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كمػػػػػػا یقػػػػػػع عمػػػػػػى كاىػػػػػػؿ الوكیػػػػػػؿ فػػػػػػي حالػػػػػػة البضػػػػػػاعة التػػػػػػي تكػػػػػػوف عمػػػػػػى وشػػػػػػؾ اليػػػػػػبلؾ أو 

، حیػػػػػث ینقػػػػػؿ حػػػػػؽ التمػػػػػؼ أف یمجػػػػػأ إلػػػػػى القضػػػػػاء لمحصػػػػػوؿ منػػػػػو عمػػػػػى إذف ببیػػػػػع الشػػػػػيء المحبػػػػػوس

( مػػػػدني أردنػػػػي بقوليػػػػا نولػػػػو 390/2الحػػػػبس مػػػػف البضػػػػائع إلػػػػى الػػػػثمف وىػػػػذا مػػػػا نصػػػػت عمیػػػػو المػػػػادة )

أف یستصػػػػدر إذنػػػػًامح مػػػػف المحكمػػػػة ببیػػػػع الشػػػػيء المحتػػػػبس إذا كػػػػاف یخشػػػػى عمیػػػػو اليػػػػبلؾ أو التعیػػػػب 

 وذلػػػػػػؾ وفقػػػػػػًا لئلجػػػػػػراءات الخاصػػػػػػة ببیػػػػػػع المرىػػػػػػوف حیػػػػػػازة وینتقػػػػػػؿ حػػػػػػؽ االحتبػػػػػػاس مػػػػػػف الشػػػػػػيء إلػػػػػػى

 ثمنو. 

والتػػػػػػػزاـ الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػة بأعمػػػػػػػاؿ حفػػػػػػػػظ البضػػػػػػػاعة تجػػػػػػػد ليػػػػػػػػا أسػػػػػػػاس فػػػػػػػػي الػػػػػػػنص القػػػػػػػػانوني 

( مػػػػػدني أردنػػػػػي نجػػػػػدىا تػػػػػنص عمػػػػػى أنػػػػػو: نیعتبػػػػػر المػػػػػاؿ الػػػػػذي قبضػػػػػو 846فبػػػػػالرجوع إلػػػػػى المػػػػػادة )

 الوكیؿ لحساب موكمو في حكـ الودیعة فإذا ىمؾ بیده بغیر تعد أو تقصیر فبل ضماف عمیون 

( مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػانوف التجػػػػػػػػػػارة العراقػػػػػػػػػػي 299( و)298( و )296مػػػػػػػػػػواد )وقػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػي ال

 نصوص تتعمؽ بحفظ البضاعة وتتركز في النقاط التالیة: 

أف الوكیػػػػػػؿ یمػػػػػػـز بتمییػػػػػػز البضػػػػػػاعة محػػػػػػؿ التوكیػػػػػػؿ فػػػػػػبل یبػػػػػػدؿ عبلمػػػػػػات البضػػػػػػاعة العائػػػػػػدة  -1

 لموكمو إال إذا كاف مأذونًا بذلؾ بصراحة. 

یمػػػػـز الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بوضػػػػع عبلمػػػػة خاصػػػػة عمػػػػى مػػػػاؿ كػػػػؿ شػػػػخص یوكمػػػػو والغػػػػرض ىنػػػػا  -2

أف األمػػػػواؿ الموجػػػػودة عنػػػػد الوكیػػػػؿ مػػػػف جػػػػنس واحػػػػد وتعػػػػود لمػػػػوكمیف متعػػػػددیف وذلػػػػؾ حتػػػػى 

 یمیز بعضيا عف البعض اآلخر. 

یمػػػػػـز الوكیػػػػػؿ أف یػػػػػذكر فػػػػػي دفػػػػػاتره التجاریػػػػػة والقػػػػػوائـ التػػػػػي لدیػػػػػو مػػػػػا یوضػػػػػ  عائدیػػػػػة المػػػػػاؿ  -3

 د لدیو لموكمو. الموجو 
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یمتػػػػـز الوكیػػػػؿ بتسػػػػجیؿ مػػػػا یستحصػػػػمو مػػػػف طمبػػػػات تكػػػػوف بذمػػػػة شػػػػخص مػػػػا والتػػػػي تنشػػػػأ فػػػػي  -4

حسػػػػػاب عػػػػػدة مػػػػػوكمیف أو لحسػػػػػاب نفسػػػػػو مػػػػػع موكمػػػػػو وعمیػػػػػو أف ل ـ بيػػػػػاالمعػػػػػامبلت التػػػػػي یقػػػػػو 

دراج  یقػػػػػػػػػوـ بتسػػػػػػػػػجیؿ ذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي دفػػػػػػػػػاتره موضػػػػػػػػػحًا اسػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف وقػػػػػػػػػع التحصػػػػػػػػػیؿ لحسػػػػػػػػػابو وا 

ذا خػػػػػػالؼ ذلػػػػػػؾ فتكػػػػػػوف المبػػػػػػالغ المسػػػػػػتوفاة  ،لبػػػػػػابالمقبوضػػػػػػات التػػػػػػي یعطیيػػػػػػا فػػػػػػي ىػػػػػػذا ا وا 

 عائدة لجمیع ذوي العبلقة بنسبة طمباتيـ. 

تػػػػػػنص عمػػػػػػى أنػػػػػػو: نأمػػػػػػا إذا  يتػػػػػػمصػػػػػػري والالمػػػػػػدني مػػػػػػف القػػػػػػانوف ال( 720ومػػػػػػف نػػػػػػص المػػػػػػادة )

 كانت الودیعة بأجر فیجب أف یبذؿ في حفظ الودیعة عنایة الرجؿ المعتادن. 

تػػػػزاـ الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بحفػػػػظ البضػػػػاعة یأخػػػػذ حكػػػػـ التػػػػزاـ ومػػػػف خػػػػبلؿ النصػػػػوص السػػػػابقة فػػػػإف ال

المػػػػودع لدیػػػػو بػػػػأجر، فػػػػإذا ىمكػػػػت البضػػػػاعة أو نقصػػػػت قیمتيػػػػا فػػػػي یػػػػد الوكیػػػػؿ بغیػػػػر تعػػػػد منػػػػو التػػػػـز 

أف یػػػػؤدي إلػػػػػى موكمػػػػػو مػػػػا یحصػػػػػؿ عمیػػػػػو مػػػػف ضػػػػػماف وتػػػػػأمیف وعمیػػػػو ضػػػػػمانيا إذا ىمكػػػػػت بتعدیػػػػػو أو 

ف إذا أثبػػػػت الوكیػػػػؿ أف الضػػػػرر نشػػػػأ بسػػػػبب ، لكػػػػ(1)تقصػػػػیره فػػػػي حفظيػػػػا مػػػػالـ یتفػػػػؽ عمػػػػى  یػػػػر ذلػػػػؾ 

قػػػػػػوة قػػػػػػاىرة أو عیػػػػػػب فػػػػػػي البضػػػػػػاعة أو خطػػػػػػأ الموكػػػػػػؿ، أو بكػػػػػػؿ مػػػػػػا ینػػػػػػدرج تحػػػػػػت مفيػػػػػػـو السػػػػػػبب 

 . (2)ال یكوف مسؤواًل عف الضرر فإف الوكیؿ بالعمولة  األجنبي

حیػػػػث یكػػػػوف إثبػػػػات أف البضػػػػاعة قػػػػد ىمكػػػػت أو تمفػػػػت  ثبػػػػاتویترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ أثػػػػر بالنسػػػػبة لئل

ذا مػػػػا ثبتػػػػت مسػػػػئولیة الوكیػػػػؿ بالع .بسػػػػبب خػػػػارج عػػػػف یػػػػد الوكیػػػػؿ عمػػػػى الموكػػػػؿ مولػػػػة مػػػػف اليػػػػبلؾ وا 

التجػػػػاري یقػػػػدر مسػػػػئولیتو عمػػػػى أسػػػػاس أعمػػػػى سػػػػعر ليػػػػا )أي البضػػػػاعة( وقػػػػت  عػػػػرؼأو التمػػػػؼ فػػػػإف ال

                                                           
 ( مدني أردني. 872مادة ) (1)
 ( مدني أردني. 861مادة ) (2)
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ذا  (1)الموكػػػػػؿ لبیػػػػػع ىػػػػػذه البضػػػػػاعة سػػػػػعر الػػػػػذي حػػػػػدده لالتمػػػػػؼ أو اليػػػػػبلؾ، وال ینظػػػػػر بػػػػػذلؾ إلػػػػػى ا ، وا 

اقتضػػػػػت المحافظػػػػػػة عمػػػػػػى البضػػػػػػاعة نفقػػػػػػات دفعيػػػػػػا الوكیػػػػػؿ، كػػػػػػاف مػػػػػػف حقػػػػػػو مطالبػػػػػػة الموكػػػػػػؿ بيػػػػػػا، 

 . (2)مالـ تكف ىذه النفقات مف مقتضیات ممارسة مينتو كوكیؿ بالعمولة كأجور مستخدمیو 

اسػػػػتعماليا لحسػػػػابو ومػػػػا دامػػػػت یػػػػد الوكیػػػػؿ فػػػػي حیازتػػػػو ألمػػػػواؿ الموكػػػػؿ یػػػػد أمػػػػیف فػػػػبل یجػػػػوز لػػػػو 

ویعاقػػػػػػػب جزائیػػػػػػػًا عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ، باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى  اسػػػػػػػاءة االئتمػػػػػػػافالخػػػػػػػاص، إذ یعػػػػػػػد مرتكبػػػػػػػًا لجریمػػػػػػػة 

كمػػػػا یمتػػػػـز الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بػػػػدفع  ،ضػػػػرر جػػػػراء ىػػػػذا االسػػػػتعماؿ مػػػػف لحػػػػؽ بػػػػومػػػػا تعػػػػویض الموكػػػػؿ 

یميا أو الفائػػػػػػدة القانونیػػػػػػة عمػػػػػػى المبػػػػػػالغ المسػػػػػػتحقة لمموكػػػػػػؿ مػػػػػػف الیػػػػػػـو الػػػػػػذي كػػػػػػاف یمزمػػػػػػو فیػػػػػػو تسػػػػػػم

 . (3)إذا كانت تعمیمات الموكؿ تقضي بذلؾ إیداعيا في حسابو، 

وال یمتػػػػػػػـز الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة بالتػػػػػػػأمیف عمػػػػػػػى البضػػػػػػػاعة التػػػػػػػي یحوزىػػػػػػػا لحسػػػػػػػاب الموكػػػػػػػؿ إال إذا 

طمػػػػػب منػػػػػو الموكػػػػػؿ ذلػػػػػؾ، أو إذا كػػػػػاف العػػػػػرؼ یقضػػػػػي بػػػػػذلؾ، إذ یمتػػػػػـز الموكػػػػػؿ فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة أف 

ولقػػػػػد اسػػػػػتقر الػػػػػرأي الػػػػػراج  عمػػػػػى إلػػػػػزاـ الوكیػػػػػؿ بالتػػػػػأمیف یػػػػػدفع لموكیػػػػػؿ أقسػػػػػاط التػػػػػأمیف التػػػػػي دفعيػػػػػا. 

 حػػػػػػاؿ خمػػػػػػو الوكالػػػػػػة مػػػػػػف تعمیمػػػػػػات وذلػػػػػؾ إذا كػػػػػػاف العػػػػػػرؼ التجػػػػػػاري المتبػػػػػػع التعامػػػػػػؿ قػػػػػػدحتػػػػػى فػػػػػػي 

 . (4)استقر عمى قیاـ الوكیؿ بالتأمیف

فػػػػإذا لػػػػـ یقػػػػـ الوكیػػػػؿ بالتػػػػأمیف عمػػػػى أمػػػػواؿ الموكػػػػؿ فػػػػي الحػػػػاالت التػػػػي یمػػػػـز بيػػػػا، كػػػػاف مسػػػػؤواًل 

ب الموكػػػػػؿ فػػػػػي مواجيػػػػػة الموكػػػػػؿ عػػػػػف األضػػػػػرار التػػػػػي لحقػػػػػت بيػػػػػا بسػػػػػبب تحقػػػػػؽ الخطػػػػػر الػػػػػذي طمػػػػػ

                                                           
 . 90، صد. محسف شفیؽ، مرجع سابؽ (1)
 ( تجارة أردني. 95/2ـ ) (2)
 ( تجارة أردني. 84مادة، ) (3)
 . 307، صد. إلیاس نصیؼ، مصدر سابؽ (4)
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ومػػػػػع ذلػػػػػؾ إذا وجػػػػػد الوكیػػػػػؿ أف مصػػػػػمحة الموكػػػػػؿ تقضػػػػػي التػػػػػأمیف عمػػػػػى البضػػػػػاعة  (1)التػػػػػأمیف ضػػػػػده 

بسػػػػػػبب ظػػػػػػروؼ طارئػػػػػػة كحػػػػػػرب أو قیػػػػػػاـ ثػػػػػػورة أو بسػػػػػػب طبیعػػػػػػة البضػػػػػػاعة، كمػػػػػػا لػػػػػػو كانػػػػػػت قابمػػػػػػة 

لبلحتػػػػػراؽ أو التمػػػػػؼ، جػػػػػاز لػػػػػو التػػػػػامیف عمیيػػػػػا والرجػػػػػوع عمػػػػػى الموكػػػػػؿ بأقسػػػػػاط التػػػػػأمیف التػػػػػي دفعيػػػػػا 

 . (2)حسباف أنو فضولي لممؤمف ب

                                                           
 . 378د. عزیز العكیمي، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 128. د. عمي یونس مرجع سابؽ، ص33د. محسف شفیؽ، صمدر سابقف ص (2)
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 المبحث الثامن

 االلتزام تجاه الغير المتعاقد معو 

ؿ بالعمولة الذي یتعاقد باسمو دني عمى )الوكیمف القانوف المدني األر  1فقرة  88نصت المادة 

الذي تعاقد معيـ كما  ویكوف ممزمًا مباشرة نحو االشخاص ویكتسب الحقوؽ الناتجة عف العقد خاصال

بجمیع أسباب الدفع  تويمؿ یختص بو شخصیًا ویحؽ ليؤالء األشخاص أف یحتجوا بمواجلو كاف الع

 الناتجة عف عبلقتيـ الشخصیة بو وال یحؽ ليـ مخاصمة الموكؿ مباشرة( . 

تعاقد معو، فأثر ـز مباشرة تجاه الغیر الذي سابقة نجد اف الوكیؿ بالعمولة یمتمف نص المادة ال

ا ویكوف لكؿ منيما الرجوع عمى االخر باعتباره اصیبًل في ىذا العقد . مإلیي يما ینصرؼالعقد المبـر بین

ویظير الوكیؿ بالعمولة في مواجية الغیر وكأنو المتعاقد األصمي فيو ال یفص  عف صفتو كوكیؿ عف 

أحد  فيو یتعاقد باسمو ولحسابو بحسب الظاىر، فالوكیؿ بالعمولة ىو الذي یصب  دائنا ومدینا لمغیر 

د معو ألف الوكیؿ بالعمولة أجر  االعماؿ لحسابو الخاص مما یترتب عمیو أنو ىو الذي الذي تعاق

یطالب بثمف البیع وتسمیـ البضائع فمف ىنا تنصرؼ إلیو مباشرة الحقوؽ وااللتزامات الناشئة عف العقد 

 الذي أبرمو مع الغیر. 

قد الحاصؿ بینيما ویطبؽ عمى ىذا مات الوكیؿ بالعمولة تجاه الغیر یحددىا العانجد مما تقد اف التز 

 رستو األعراؼ والعادات التجاریة . أي والمدني، اضافة الى ما التجار  القانوفنصوص العقد ما ورد فیو 
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 الفصل الرابع

 الضمانات التي يتمتع بيا الوكيل في مواجية الموكل

التػػػػػي یرسػػػػػميا إلیػػػػػو إف طبیعػػػػػة عمػػػػػؿ الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة تتطمػػػػػب أف یقػػػػػـو باالتفػػػػػاؽ عمػػػػػى البضػػػػػائع 

الموكػػػػػؿ مػػػػػف تػػػػػأمیف وأجػػػػػور نقػػػػػؿ وتخػػػػػزیف ورسػػػػػوـ جمركیػػػػػة و یػػػػػر ذلػػػػػؾ إضػػػػػافة إلػػػػػى أنػػػػػو إذا كػػػػػػاف 

مػػػػوكبًل بالشػػػػراء فقػػػػد یقػػػػوـ بػػػػدفع الػػػػثمف مػػػػف أموالػػػػو الخاصػػػػة عمػػػػى أمػػػػؿ أف یػػػػدفعيا الموكػػػػؿ فػػػػي مرحمػػػػة 

يػػػػػػذه الحقػػػػػػة عنػػػػػػدما ینقػػػػػػؿ الوكیػػػػػػؿ  ثػػػػػػار العممیػػػػػػة لػػػػػػو، ومػػػػػػف ثػػػػػػـ فػػػػػػإف امتنػػػػػػع الموكػػػػػػؿ عػػػػػػف الوفػػػػػػاء ب

كػػػػؿ إذا أفمػػػػس فإنػػػػو االلتزامػػػػات فػػػػإف الوكیػػػػؿ یقػػػػع فػػػػي حػػػػرج فػػػػي مواجيػػػػة المتعاقػػػػدیف معػػػػو كمػػػػا أف المو 

رع عمػػػػى فاعمیػػػػة الػػػػدور الػػػػذي اقي الػػػػدائنیف، ولػػػػذا حرصػػػػًا مػػػػف المشػػػػة مثمػػػػو مثػػػػؿ بػػػػسػػػػییشػػػػترؾ فػػػػي التفم

 یقػػػػػوـ بػػػػػو الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة ودعمػػػػػًا لئلئتمػػػػػاف الػػػػػذي یتمثػػػػػؿ فػػػػػي إقبػػػػػاؿ الوكیػػػػػؿ عمػػػػػى دفػػػػػع مصػػػػػاریؼ

محصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى مػػػػػػا أنفػػػػػػؽ بیسػػػػػػر لالعممیػػػػػػات التجاریػػػػػػة نیابػػػػػػة عػػػػػػف الموكػػػػػػؿ، فقػػػػػػد قػػػػػػرر لػػػػػػو ضػػػػػػمانات 

 . (1)ئنیفوسيولة وباألولویة عمى  یره مف الدا

اف ترتكػػػػػػػزاف أساسػػػػػػػًا عمػػػػػػى حیازتػػػػػػػو لمبضػػػػػػػاعة ىمػػػػػػػا حػػػػػػػؽ الحػػػػػػػبس  تاولموكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة ضػػػػػػػمان

 وحؽ االمتیاز إلى جانب تضامیف الموكمیف. 

إلػػػػى قاعػػػػدة أساسػػػػیة فػػػػي قػػػػانوف التجػػػػارة، ىػػػػي افتػػػػراض التضػػػػامف بػػػػیف ىػػػػذا الضػػػػماف یسػػػػتند و 

 . (2)( تجارة أردني53المدینیف بالتزامات تجاریة )ـ

 

                                                           
 . 357طیر، مصدر سابؽ، صعد. حسیف عبد القادر ال (1)
 ـ. 1966لسنة  12قانوف التجارة االردني رقـ  (2)
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مطػػػػػرفیف، لػػػػػذا فػػػػػإف المػػػػػوكمیف لومػػػػػا داـ محػػػػػؿ الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة یعػػػػػد عػػػػػامبًل تجاریػػػػػًا بالنسػػػػػبة 

 . (1)عند تعددىـ یكونوف متضامنیف بتنفیذ التزاماتيـ في مواجية الموكؿ 

الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة فقػػػػػط ، واف یتمتػػػػػع بػػػػػو كػػػػػؿ دائػػػػػف  ىأف ىػػػػػذا الضػػػػػماف ال یقتصػػػػػر عمػػػػػ ىعمػػػػػ

الوكیػػػػؿ بالعمولػػػة فمػػػػـ یكػػػػرر  ى یػػػػر مقصػػػػور عمػػػ حػػػؽنػػػد المػػػػدینیف . ولمػػػػا كػػػاف ىػػػػذا البػػػدیف تجػػػػاري ع

كتفیػػػػػا بمػػػػػػا وصػػػػػفو بشػػػػػػأنو مػػػػػف أحكػػػػػػاـ ع ذكػػػػػره ضػػػػػػمف األحكػػػػػاـ الخاصػػػػػػة بالوكالػػػػػة بالعمولػػػػػػة مالمشػػػػػر 

 العقود التجاریة . ا ضمف أحكاـنص عمیي

 

  

                                                           
 . 395د. عزیز العكیمي، مصدر سابؽ، ص (1)
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 األول بحثالم

 حق الحبس )حق االحتباس(

لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة حػػػػػؽ حػػػػػبس األمػػػػػواؿ التػػػػػي فػػػػػي حیازتػػػػػو والممموكػػػػػة لمموكػػػػػؿ حتػػػػػى یسػػػػػتوفي 

، والحػػػػػؽ فػػػػػي الحػػػػػبس لػػػػػـ (1)حقوقػػػػػو منيػػػػػا، أي یسػػػػػتوفي المبػػػػػالغ المسػػػػػتحقة لػػػػػو بسػػػػػبب تنفیػػػػػذ الوكالػػػػػة 

یػػػػػرد عمیػػػػػو نػػػػػص فػػػػػي القػػػػػانوف التجػػػػػاري إال أنػػػػػو كحػػػػػؽ عػػػػػاـ لػػػػػیس مقصػػػػػورًا عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة 

وحػػػػده بػػػػؿ إنػػػػو لػػػػیس مقصػػػػورًا عمػػػػى الػػػػوكبلء بشػػػػكؿ عػػػػاـ، حیػػػػث أنػػػػو مقػػػػرر لكػػػػؿ دائػػػػف یحػػػػوز شػػػػػیئًا 

األردنػػػػي وقػػػػد نػػػػص المشػػػػرع  ،(2)ممموكػػػػًا لممػػػػدیف مػػػػاداـ ىنػػػػاؾ ارتبػػػػاط بػػػػیف حقػػػػو والشػػػػيء الػػػػذي یحػػػػوزه 

قػػػػػػػانوف األردنػػػػػػػي( حیػػػػػػػث نصػػػػػػػت المػػػػػػػادة لمػػػػػػػف ا 389و 388و 387عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذا الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي المػػػػػػػواد )

( بقوليػػػػػا: نلكػػػػػؿ مػػػػػف التػػػػػـز بػػػػػأداء شػػػػػيء أف یمتنػػػػػع عػػػػػف الوفػػػػػاء بػػػػػو مػػػػػا داـ الػػػػػدائف لػػػػػـ یػػػػػوؼ 387)

 بالتزاـ في ذمتو نشأ بسبب التزاـ المدیف وكاف مرتبطًا بون. 

( فقػػػػد نصػػػػت بقوليػػػػا: نلكػػػػؿ واحػػػػد مػػػػف المتعاقػػػػدیف فػػػػي المفاوضػػػػات المالیػػػػة 388أمػػػػا المػػػػادة )

 بوجو عاـ أف یحتبس المعقود عمیو وىو في یده حتى یقبض البدؿ المستحؽن. 

فقػػػػػد نصػػػػت بقوليػػػػا نلمػػػػػف أنفػػػػؽ عمػػػػى ممػػػػػؾ  یػػػػر وىػػػػو فػػػػػي یػػػػده مصػػػػػروفات  389أمػػػػا المػػػػادة 

مسػػػػػتحؽ لػػػػػو قانونػػػػػًا مػػػػػا لػػػػػـ یتفػػػػػؽ أو وفي مػػػػػا ىػػػػػو ضػػػػػروریة أو نافعػػػػػة أف یمتنػػػػػع عػػػػػف رده حتػػػػػى یسػػػػػت

 یقضي القانوف بغیر ذلؾن 

                                                           
 . 354د. عزیز العكیمي، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 37د. محسف شفیؽ، مصدر سابؽ، ص (2)
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ویخػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػذا الحػػػػػػػؽ لموكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة اسػػػػػػػتیفاء حقوقػػػػػػػو مػػػػػػػف األمػػػػػػػواؿ التػػػػػػػي یحوزىػػػػػػػا والعائػػػػػػػدة 

( مػػػػػػػف القػػػػػػػانوف 391لمموكػػػػػػػؿ باألولویػػػػػػػة عمػػػػػػػى  یػػػػػػػره مػػػػػػػف دائنػػػػػػػي الموكػػػػػػػؿ، عمػػػػػػػبًل بأحكػػػػػػػاـ المػػػػػػػادة )

ء اسػػػػتعمااًل لحقػػػػو فػػػػي احتباسػػػػو كػػػػاف أحػػػػؽ مػػػػف بػػػػاقي المػػػػدني التػػػػي تػػػػنص عمػػػػى نمػػػػف احتػػػػبس الشػػػػي

 الغرماء في استیفاء حقو منون. 

بمقتضػػػػػػػى القواعػػػػػػػد العامػػػػػػػة وذلػػػػػػػؾ إذا  بالعمولػػػػػػػة إف حػػػػػػػؽ الحػػػػػػػبس مقػػػػػػػرر لكػػػػػػػؿ وكیػػػػػػػؿوبالتػػػػػػػالي 

 توافرت شروط الحبس وىي: 

 أف یكوف الدیف الذي تـ مف أجمو الحبس مستحؽ األداء.  -1

 الحابس. وجود الشيء المحبوس في ید الدائف  -2

وجػػػػػود ارتبػػػػػاط بػػػػػیف حػػػػػؽ الػػػػػدائف الحػػػػػابس والشػػػػػيء المحبػػػػػوس ویمكػػػػػف تقسػػػػػیـ ىػػػػػذا المطمػػػػػب  -3

 إلى أربع فروع. 

 األول مطمبال

 الديون المشمولة بالحبس

إف حػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػبس یضػػػػػػػػمف لموكیػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػة الػػػػػػػػدیوف الناشػػػػػػػػئة لػػػػػػػػو بموجػػػػػػػػب عقػػػػػػػػد الوكالػػػػػػػػة 

بالعمولػػػػة وتشػػػػمؿ ىػػػػذه الػػػػدیوف العمولػػػػة والمصػػػػاریؼ والنفقػػػػات والسػػػػمؼ التػػػػي یقػػػػدميا الوكیػػػػؿ لمموكػػػػؿ 

الوكیػػػػػؿ قػػػػػد أنفقيػػػػػا فػػػػػي عمػػػػػى حسػػػػػاب الوكالػػػػػة والفوائػػػػػد والتعویضػػػػػات المسػػػػػتحقة لػػػػػو وأي مبػػػػػالغ یكػػػػػوف 

ذ ا كػػػػػػػاف لموكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة احتبػػػػػػػاس البضػػػػػػػاعة اسػػػػػػػتیفاء لممصػػػػػػػروفات الضػػػػػػػروریة سػػػػػػػبیؿ الوكالػػػػػػػة، وا 

المصػػػػػري یعطػػػػػي الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة حػػػػػؽ حػػػػػبس  ةتجػػػػػار القػػػػػانوف والنافعػػػػػة فػػػػػي القػػػػػانوف األردنػػػػػي، فػػػػػإف 
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لجمیػػػػع المبػػػػالغ التػػػػي أقرضػػػػيا أو دفعيػػػػا سػػػػواء قبػػػػؿ إرسػػػػاؿ البضػػػػائع أو اسػػػػتبلميا  تیفاءالبضػػػػاعة اسػػػػ

 . (1)و أو أثناء وجودىا في حیازت

( تجػػػػارة مصػػػػري التػػػػي تػػػػنص عمػػػػى أنػػػػو نلموكیػػػػؿ حػػػػؽ 85وىػػػػذا مػػػػا نجػػػػده فػػػػي نػػػػص المػػػػادة )

االمتیػػػػػاز عمػػػػػى البضػػػػػائع المرسػػػػػمة أو المسػػػػػممة لدیػػػػػو أو المودعػػػػػة عنػػػػػده بمجػػػػػرد اإلرسػػػػػاؿ أو اإلیػػػػػداع 

 أو التسمیـ ولو أیضًا حؽ حبسيان. 

المصػػػػري ال یمكػػػػف أف  ةعمػػػػى حػػػػؽ الحػػػػبس فػػػػي قػػػػانوف التجػػػػار  الفقػػػػو أف الػػػػنص جانػػػػب ویػػػػر 

 . (2)یكوف تكرارًا لمقاعدة العامة في القانوف المدني وأنو یعطي ىذا الضماف معنى أوسع 

المصػػػػري یعتبػػػػر  ة خػػػػر أف حػػػػؽ االحتبػػػػاس المقػػػػرر فػػػػي قػػػػانوف التجػػػػار  جانػػػػبفػػػػي حػػػػیف یػػػػر  

 استثناًء مف القواعد العامة في القانوف المدني مف ناحیتیف: 

أجميػػػػػػػا االحتبػػػػػػػاس مػػػػػػػػف أواًل: عػػػػػػػدـ اشػػػػػػػتراط أف تكػػػػػػػوف المبػػػػػػػالغ التػػػػػػػي یباشػػػػػػػر الوكیػػػػػػػؿ مػػػػػػػف 

 المصروفات الضروریة أو النافعة. 

بػػػػػػػالغ المسػػػػػػػتحقة لموكیػػػػػػػؿ واألشػػػػػػػیاء الم یفـ اشػػػػػػػتراط أف یكػػػػػػػوف ىنػػػػػػػاؾ ارتبػػػػػػػاط بػػػػػػػثانیػػػػػػػًا: عػػػػػػػد

 . (3)مقرر عمیيا حؽ االحتباس ال

وتكمػػػػف أىمیػػػػػة إعطػػػػػاء حػػػػػؽ االحتبػػػػػاس معنػػػػػى أوسػػػػع عمػػػػػا ىػػػػػو مقػػػػػرر فػػػػػي القػػػػػانوف المػػػػػدني، 

إلػػػػػػى أف الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة تكػػػػػػوف عمومػػػػػػًا لمػػػػػػدة طویمػػػػػػة یتبػػػػػػادؿ كػػػػػػؿ مػػػػػػف طرفیيػػػػػػا مراكػػػػػػز الدائنیػػػػػػة 

والمدیونیػػػػػة، فأقػػػػػاـ المشػػػػػرع ارتبػػػػػاط بػػػػػیف مجمػػػػػوع العممیػػػػػات التػػػػػي تػػػػػتـ تنفیػػػػػذًا ليػػػػػذه الوكالػػػػػة ویسػػػػػتطیع 

                                                           
 . 4،ىامش 92 د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 332، ص1985، دار عمار لمنشر والتوزیع، عماف، 1د. محمد اسماعیؿ، القانوف التجاري األردني، ط (2)
 . 93د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ ص  (3)
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حػػػػؽ االحتبػػػػاس اسػػػػتیفاء لػػػػدیف لػػػػـ ینشػػػػأ عػػػػف البضػػػػاعة المحتبسػػػػة بػػػػؿ لػػػػدیف  ریباشػػػػ الوكیػػػػؿ بػػػػذلؾ أف

 . (1)اعة أخر  كانت محبًل لعممیة أخر  ضنشأ عف ب

ویػػػػػر  جانػػػػػب ثالػػػػػث مػػػػػف الفقػػػػػون أنػػػػػو ال یمكػػػػػف اعتبػػػػػار الوكػػػػػاالت المتتابعػػػػػة وحػػػػػدة ال تتجػػػػػزأ، 

وحػػػػػدة بػػػػػیف عقػػػػػود  إال إذا كانػػػػػت فػػػػػي إطػػػػػار حسػػػػػاب جػػػػػار وبخػػػػػبلؼ ذلػػػػػؾ ال یكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ ارتبػػػػػاط أو

 . (2)مستقمة فیما بینيا

وأف أویػػػػد ىػػػػذا الػػػػرأي ألنػػػػو  البػػػػًا مػػػػا تنشػػػػأ بػػػػیف الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة والموكػػػػؿ عبلقػػػػات متصػػػػمة 

ومسػػػػتمرة یػػػػتـ تصػػػػفیتيا كػػػػؿ فتػػػػرة زمنیػػػػة ولػػػػیس عقػػػػب كػػػػؿ صػػػػفقة عمػػػػى انفػػػػراد ومراعػػػػاة ليػػػػذا الوضػػػػع 

وكػػػػػؿ والوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة بػػػػػیف المتعتبػػػػػر الوكػػػػػاالت المتتابعػػػػػة وحػػػػػدة ال تتجػػػػػزأ لحػػػػػیف تصػػػػػفیة الحسػػػػػاب 

 . بشكؿ نيائي

 الثاني مطمبال

 شروط ممارسة حق الحبسو  ي يجوز أن يمارس عمييا حق الحبساألموال الت

یعتبػػػػػػر ضػػػػػػماف الحػػػػػػبس المقػػػػػػرر بموجػػػػػػب القػػػػػػانوف المػػػػػػدني األردنػػػػػػي ضػػػػػػمانة عامػػػػػػة أوردىػػػػػػا 

الػػػػواردة سػػػػابقًا، ویػػػػرد المشػػػػرع بحمایػػػػة لمػػػػدائف القتضػػػػاء حقػػػػو لػػػػد  مدینػػػػو، وذلػػػػؾ إذا تػػػػوافرت شػػػػروطو 

حػػػػؽ االحتبػػػػاس عمػػػػى جمیػػػػع األمػػػػواؿ التػػػػي تكػػػػوف بحػػػػوزة الػػػػدائف وتكػػػػوف ممكیتيػػػػا لممػػػػدیف، وقػػػػد تكػػػػوف 

ؿ یكػػػػػػػػوف لػػػػػػػػو قیمػػػػػػػػة مادیػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه األمػػػػػػػػواؿ عبػػػػػػػػارة عػػػػػػػػف بضػػػػػػػػائع أو أوراؽ تجاریػػػػػػػػة أو أي مػػػػػػػػا

 . (3)التعامؿ

                                                           
 .171د. عبد الفضیؿ أحمد، القانوف التجاري، مكتبة الجبلء المنصورة، منشاة المعارؼ اإلسكندریة، ص (1)
 .57 عمي البارودي مصدر سابؽ، ص (2)
 . 182عبد الفضیؿ احمد، مصدر سابؽ، (3)
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القػػػػػػػانوف فضػػػػػػبًل عػػػػػػف شػػػػػػرط االرتبػػػػػػاط فػػػػػػي ) یشػػػػػػترط لممارسػػػػػػة حػػػػػػؽ الحػػػػػػبس مػػػػػػف الوكیػػػػػػؿو 

شػػػػرط ىػػػػاـ وىػػػػو شػػػػرط الحیػػػػازة بػػػػأف یكػػػػوف الوكیػػػػؿ  (.األردنػػػػي وعػػػػدـ االرتبػػػػاط فػػػػي القػػػػانوف المصػػػػري

ز لبضػػػػػائع الموكػػػػػؿ أو أوراقػػػػػو التجاریػػػػػة، والحیػػػػػازة المطموبػػػػػة ىنػػػػػا لیسػػػػػت مقصػػػػػورة عمػػػػػى ئبالعمولػػػػػة حػػػػػا

والتػػػػي تعنػػػػي الحیػػػػازة العرضػػػػیة الػػػػواردة فػػػػي القواعػػػػد العامػػػػة ، إنمػػػػا تشػػػػمؿ الحیػػػػازة القانونیػػػػة لمبضػػػػائع 

لػػػػػػـ تكػػػػػػف قػػػػػػد وصػػػػػػمت إلیػػػػػػو أو تسػػػػػػمميا أو  ولموكیػػػػػػؿ ولػػػػػػمجػػػػػػرد إرسػػػػػػاؿ البضػػػػػػائع بالسػػػػػػیطرة القانونیػػػػػػة 

 . (1)تمقاىا بالفعؿ وكذلؾ الحالة التي لـ یتسمـ فیيا األخیر المستندات المثبتة لممكیة البضاعة 

  

                                                           
 . 189عبد الفضیؿ، أحمد، مصدر سابؽ، (1)
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 ثالثال لمطمبا

 انقضاء حق الحبس

 ینقضي حؽ الحبس في الحاالت الثبلثة التالیة: 

ــــى: ــــة األول أف یقػػػػـو الموكػػػػؿ بػػػػدفع المبػػػػالغ المسػػػػتحقة فػػػػي ذمتػػػػو لوكیمػػػػو حیػػػػث ینقضػػػػي  الحال

 حؽ الحبس بالوفاء. 

الحالػػػػػػة الثانیػػػػػػة: إذا أصػػػػػػر الموكػػػػػػؿ عمػػػػػػى عػػػػػػدـ دفػػػػػػع المبػػػػػػالغ المسػػػػػػتحقة فػػػػػػي ذمتػػػػػػو لوكیمػػػػػػو 

( تجػػػػارة أردنػػػػي التػػػػي تػػػػنص 67حسػػػػب نػػػػص المػػػػادة )فمموكیػػػػؿ اسػػػػتبقاء حقػػػػو مػػػػف ثمػػػػف بیػػػػع البضػػػػاعة 

ي عمػػػػػػػػى اإلذف ببیػػػػػػػػع البضػػػػػػػػائع قاضػػػػػػػػموكیػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػة أف یستحصػػػػػػػػؿ إذف العمػػػػػػػػى أنػػػػػػػػو: نیجػػػػػػػػوز ل

 ى دینو إف لـ یأذف لو موكمو بذلؾن. مالموجودة تحت یده لحصولو ع

أو ر ػػػػػػػػـ معارضػػػػػػػػتو فمػػػػػػػػو أف  عممػػػػػػػػوالحالػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػة: إذا خرجػػػػػػػػت البضػػػػػػػػاعة مػػػػػػػػف یػػػػػػػػده دوف 

یطمػػػػب اسػػػػتردادىا خػػػػبلؿ ثبلثػػػػیف یومػػػػًا مػػػػف الیػػػػوـ الػػػػذي عمػػػػـ فیػػػػو بخروجيػػػػا مػػػػف یػػػػده وقبػػػػؿ انقضػػػػاء 

 . (1)سنة مف وقت خروجيا 

أمػػػػػا إذا أفمػػػػػس الموكػػػػػؿ والبضػػػػػاعة فػػػػػي طریقيػػػػػا إلیػػػػػو فػػػػػإف الوكیػػػػػؿ یمكنػػػػػو أف یطمػػػػػب إیقػػػػػاؼ 

تأسیسػػػػًا عمػػػػى أنػػػػو قػػػػاـ بػػػػدفع الػػػػثمف البضػػػػاعة فػػػػي الطریػػػػؽ واسػػػػتردادىا لیسػػػػتعمؿ عمیيػػػػا حػػػػؽ الحػػػػبس 

لمبػػػػائع ومػػػػف ثػػػػـ فيػػػػو یحػػػػؿ محمػػػػو وبالتػػػػالي یعتبػػػػر بمثابػػػػة بػػػػائع لػػػػـ یقػػػػبض الػػػػثمف ومػػػػف ثػػػػـ یحػػػػؽ لػػػػو 

                                                           
 ردني. األمدني مف قانوف ال 392المادة  (1)
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يا قػػػػد باعيػػػػا ثانیػػػػة مثػػػػؿ وصػػػػول   مػػػػالـ یكػػػػف ىػػػػذا (1)اسػػػػترداد البضػػػػاعة فػػػػي حالػػػػة إفػػػػبلس المشػػػػتري 

 ني بقوليا:( تجارة أرد435لمشتر   خر حسف النیة وىذا ما نصت عمیو المادة )

لمبػػػػائع أف یسػػػػترد البضػػػػائع المرسػػػػمة إلػػػػى المفمػػػػس لمػػػػتمكف مػػػػف اسػػػػتعماؿ حقػػػػو فػػػػي  زیجػػػػو  -1

حبسػػػػيا مػػػػا دامػػػػت لػػػػـ تسػػػػمـ فػػػػي مخػػػػازف المفمػػػػس أو فػػػػي مكػػػػاف ليفػػػػي مظيػػػػر التصػػػػرؼ 

 أو في مخازف وسیط كمفو المفمس أف یبیعيا لحسابو. 

عمػػػػػى أف طمػػػػػب االسػػػػػترداد ال یقبػػػػػؿ إذا كانػػػػػت البضػػػػػائع قػػػػػد بیعػػػػػت ثانیػػػػػة قبػػػػػؿ وصػػػػػوليا  -2

 بدوف قصد اإلضرار لمشتر  خر حسف النیة. 

  

                                                           
 . 317د. مصطفى رضواف، مرجع سابؽ، ص (1)
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 الثاني بحثالم

 حق االمتياز

یتقػػػػرر حػػػػػؽ االمتیػػػػاز لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػة بصػػػػػورة مطمقػػػػػة سػػػػواء كػػػػػاف وكػػػػیبًل بػػػػػالبیع أو بالشػػػػػراء 

المػػػػػادة  مػػػػػف 5الفقػػػػػرة  التصػػػػػرفات القانونیػػػػػة وذلػػػػػؾ بػػػػػر ـ أفأو وكػػػػػیبًل بالعمولػػػػػة بالنقػػػػػؿ أو  یرىػػػػػا مػػػػػف 

 ىذا الحؽ مقرر لموكیؿ بالبیع.  تظير أف ( تجارة أردني96)

ىػػػػذا الحػػػػؽ یعػػػػػد أىػػػػـ ضػػػػػمانات الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػػة التػػػػي تكفػػػػػؿ لػػػػو اسػػػػػتیفاء عمولتػػػػو والمبػػػػػالغ و 

المشػػػػرع قػػػػد قػػػػرر لموكیػػػػؿ التػػػػي أنفقيػػػػا فػػػػي سػػػػبیؿ تنفیػػػػذ الوكالػػػػة وأصػػػػب  دائنػػػػًا بيػػػػا الموكػػػػؿ: فػػػػإذا كػػػػاف 

إمتیػػػػاز یضػػػػمف لػػػػو اسػػػػتیفاء حػػػػؽ  بالعمولػػػػة حقػػػػًا فػػػػي حػػػػبس أمػػػػواؿ الموكػػػػؿ، فؤلنػػػػو اىػػػػتـ أساسػػػػًا بتقریػػػػر

المبػػػػالغ التػػػػي أنفقيػػػػا وعمولتػػػػو بالتقػػػػدـ عمػػػػى  یػػػػره مػػػػف دائنػػػػي الموكػػػػؿ مػػػػف ثمػػػػف األمػػػػواؿ التػػػػي مػػػػارس 

 . (1)عمیيا حقو في الحبس 

نصػػػػػػت عمیػػػػػػو  . وقػػػػػػدفػػػػػػي مواجيػػػػػػة الموكػػػػػػؿوىػػػػػػذا الحػػػػػػؽ المقػػػػػػرر لموكیػػػػػػؿ كػػػػػػأىـ ضػػػػػػمانة لػػػػػػو 

 تجارة أردني والتي جاء نصيا عمى النحو التالي:  96المادة 

لموكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة امتیػػػػػػاز عمػػػػػػى قیمػػػػػػة البضػػػػػػائع المرسػػػػػػمة إلیػػػػػػو المخزونػػػػػػة أو المودعػػػػػػة  -1ن

ألجػػػػػػػؿ اسػػػػػػػتیفاء جمیػػػػػػػع القػػػػػػػروض والسػػػػػػػمؼ والمػػػػػػػدفوعات التػػػػػػػي قػػػػػػػاـ بيػػػػػػػا سػػػػػػػواء أكػػػػػػػاف قبػػػػػػػؿ تسػػػػػػػمیـ 

 ة وجودىا في حیازتو. البضائع أـ في مد

 وینشأ ىذا االمتیاز بمجرد إرساؿ البضائع أو خزنيا أو إیداعيا. -2

                                                           
 . 387د. عزیز العكیمي، مصدر سابؽ، ص (1)
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( مػػػػػػف 71ال ینشػػػػػػأ ىػػػػػػذا االمتیػػػػػػاز إال إذا تحقػػػػػػؽ الشػػػػػػرط المنصػػػػػػوص عمیػػػػػػو فػػػػػػي المػػػػػػادة ) -3

 . (1)ىذا القانوف

 ویدخؿ في االمتیاز مبمغ الدیف األصمي مع الفوائد والعموالت والنفقات.  -4

ؽ لموكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة أف فیحػػػػػػائع قػػػػػػد بیعػػػػػػت وسػػػػػػممت لحسػػػػػػاب الموكػػػػػػؿ إذا كانػػػػػػت البضػػػػػػ -5

 یستوفي مف ثمنيا قیمة دینو قبؿ دائف الموكؿ. 

 : مطالبعدة نقسمو إلى  حثولتوضی  ىذا المب

 األول مطمبال

 األساس الذي يقوم عميو حق االمتياز

ذلػػػػػػؾ أف تقریػػػػػػر االمتیػػػػػػازات  (2) یقػػػػػػوـ حػػػػػػؽ االمتیػػػػػػاز عمػػػػػػى فكػػػػػػرة الػػػػػػرىف الحیػػػػػػازي الضػػػػػػمني

لموكیػػػػػػؿ یتطمػػػػػػب أف تكػػػػػػوف البضػػػػػػاعة فػػػػػػي حیازتػػػػػػو إال أف المفػػػػػػروض أف الوكیػػػػػػؿ قػػػػػػد تسػػػػػػمميا لتكػػػػػػوف 

ضػػػػػػمانًا ألداء المبػػػػػػالغ المسػػػػػػتحقة لػػػػػػو عنػػػػػػد الموكػػػػػػؿ، ومػػػػػػا دامػػػػػػت الحیػػػػػػازة ىػػػػػػي األسػػػػػػاس الػػػػػػذي تقػػػػػػوـ 

لتجػػػػاري ال یحػػػػتج فػػػػي عمیػػػػو فكػػػػرة االمتیػػػػاز، فػػػػإف فقػػػػدانيا یعنػػػػي فقػػػػداف حػػػػؽ االمتیػػػػاز ذلػػػػؾ أف الػػػػرىف ا

 . (3) مواجية الغیر إال بانتقاؿ حیازة الشيء المرىوف إلى الدائف المرتيف

                                                           
 ( تجارة اردني عمى: 71تنص المادة )(1)

إذا كاف المنقوؿ أشیاء، وجب عمى المرسؿ أف یعیف بوضوح لمناقؿ عنواف الشخص المرسؿ إلیو ومكاف التسمیـ  -1
 ویحدد الطرود ووزنيا ومحتویاتيا وميمة التسمیـ والطریؽ التي یمـز اتباعيا. 

ذا وجد في الطرود أشیاء ثمینة وجب عمیو أف یعمـ النا -2  قؿ لوجودىا . وا 
 . 383د. محسف شفیؽ، مصدر سابؽ، ص (2)
 ، تجاري أردني. 62/1ـ.  (3)
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الفقػػػػػو عمػػػػػى أف امتیػػػػػاز الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة یقػػػػػـو عمػػػػػى فكػػػػػرة الػػػػػرىف الحیػػػػػازي الضػػػػػمني  جانػػػػبو 

 والذي یعتمد عمى حؽ الحبس. 

فيػػػػػػو یسػػػػػػتند  ،فكػػػػػػرة الػػػػػػرىف الضػػػػػػمني ىػػػػػػو حیػػػػػػث قػػػػػػالوا أف األسػػػػػػاس القػػػػػػانوني ليػػػػػػذا االمتیػػػػػػاز

نمػػػػا أیضػػػػػًا فػػػػي مػػػػػداهإلػػػػى الحػػػػػؽ فػػػػي الحػػػػػبس لػػػػیس فقػػػػػط فػػػػي بقػػػػػاءه وفقػػػػػده  تػػػػػازة ىػػػػػي مفالػػػػدیوف الم ،وا 

الػػػػػػػدیوف التػػػػػػػي یحػػػػػػػؽ مػػػػػػػف أجميػػػػػػػا حػػػػػػػبس البضػػػػػػػاعة أي أف نطػػػػػػػاؽ االمتیػػػػػػػاز یتسػػػػػػػع إلػػػػػػػى القػػػػػػػروض 

 . (1)والمصروفات والمبالغ التي یتسع ليا حؽ الحبس

ًا لمبضػػػػاعة فػػػػي الحػػػػاالت التالیػػػػة وفقػػػػًا لمػػػػا یعتبػػػػر حػػػػائز  بالعمولػػػػة وعمػػػػى العمػػػػـو فػػػػإف الوكیػػػػؿ

 ( تجارة أردني: 96جاء في المادة )

إذا كانػػػػػػػت البضػػػػػػػاعة مرسػػػػػػػمة إلیػػػػػػػو ولػػػػػػػـ یتسػػػػػػػمميا فعػػػػػػػبًل بػػػػػػػؿ تسػػػػػػػمـ مسػػػػػػػتندات الشػػػػػػػحف  -1ن

الخاصػػػػة بيػػػػا أو أیػػػػة وثػػػػائؽ أخػػػػر ، ممػػػػا یعنػػػػي أف حیازتيػػػػا تثبػػػػت لموكیػػػػؿ حكمػػػػًا بحیػػػػازة المسػػػػتندات 

 الممثمة لمبضاعة باعتبارىا سندات ممكیة مظيرة أو مرسمة باسمو. 

ي مخازنػػػػػػػو أو مخػػػػػػػازف الجمػػػػػػػارؾ أو إذا كانػػػػػػػت البضػػػػػػػاعة موضػػػػػػػوعة تحػػػػػػػت تصػػػػػػػرفو فػػػػػػػ -2

 المخازف العمومیة. 

 إذا تولى نقميا بوسائمو الخاصة.  -3

إذا صػػػػػػػدرىا ومػػػػػػػع ذلػػػػػػػؾ ظػػػػػػػؿ یحػػػػػػػتفظ بسػػػػػػػندات ممكیتيػػػػػػػا كسػػػػػػػندات الشػػػػػػػحف أو تػػػػػػػذاكر  -4

النقػػػػؿ الخاصػػػػة بيػػػػا، وىػػػػذا یعنػػػػي أف الوكیػػػػؿ قػػػػد ال یحػػػػوز البضػػػػائع حیػػػػازة مادیػػػػة بػػػػؿ یكفػػػػي أف تكػػػػوف 

تحػػػػػػت تصػػػػػػرفو دوف اعتبػػػػػػار لمكػػػػػػاف حفظيػػػػػػا سػػػػػػواء كػػػػػػاف ىػػػػػػذا المكػػػػػػاف فػػػػػػي مخازنػػػػػػو أو فػػػػػػي مخػػػػػػازف 

ة وكػػػػػذلؾ الحػػػػػاؿ إذا تسػػػػػمـ سػػػػػندات الشػػػػػحف الخاصػػػػػة بيػػػػػا إذ أنػػػػػو الجمػػػػػارؾ أو فػػػػػي المخػػػػػازف العمومیػػػػػ
                                                           

 . 47د. عمي البارودي، مرجع سابؽ، ص (1)
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حػػػػائزًا حكمیػػػػًا ليػػػػا یسػػػػتطیع أف یحوزىػػػػا مادیػػػػًا فػػػػي مرحمػػػػة الحقػػػػة عنػػػػدما  یعتبػػػػر فػػػػي مثػػػػؿ ىػػػػذه الحالػػػػة

 . (1)أي أف البضائع تعتبر في مثؿ ىذه الحالة تحت تصرؼ الوكیؿ ،تصؿ إلیو

لممارسػػػػػػة حػػػػػػؽ االمتیػػػػػػاز إذ یتضػػػػػػ  ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ أف حیػػػػػػازة الوكیػػػػػػؿ لمبضػػػػػػائع شػػػػػػرط أساسػػػػػػي 

یسػػػػتمر مػػػػا اسػػػػتمرت حیػػػػازة الوكیػػػػؿ قائمػػػػة سػػػػواء أكانػػػػت حیػػػػازة مادیػػػػة لمبضػػػػائع أو رمزیػػػػة لممسػػػػتندات 

الممثمػػػة ليػػػػا، فػػػػإذا زالػػػػت الحیػػػػازة انقضػػػػى حػػػػؽ االمتیػػػاز، ولػػػػذا فػػػػإف الوكیػػػػؿ الػػػػذي ال تسػػػػم  لػػػػو وكالتػػػػو 

 . (2)بحیازة البضائع سیظؿ حقو في االمتیاز مجرد فرض نظري 

در مبلحظػػػػػػػػة أف تقریػػػػػػػػر حػػػػػػػػؽ االمتیػػػػػػػػاز لموكیػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػة ال یسػػػػػػػػتيدؼ بػػػػػػػػو المشػػػػػػػػرع وتجػػػػػػػػ

نمػػػػػا مقػػػػػدرمصػػػػػمحة ا و أیضػػػػػًا حمایػػػػػة االئتمػػػػػاف التجػػػػػاري الػػػػػذي یعػػػػػد مػػػػػف بػػػػػ لوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة وحػػػػػده، وا 

الػػػػػػدعائـ التػػػػػػي یقػػػػػػوـ عمیيػػػػػػا القػػػػػػانوف التجػػػػػػاري كمػػػػػػا تقػػػػػػدـ، إذ متػػػػػػى اطمػػػػػػأف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة إلػػػػػػى 

یػػػػػدفعيا عػػػػػف الموكػػػػػؿ، فإنػػػػػو لػػػػػف یتػػػػػردد فػػػػػي أدائيػػػػػا، وفػػػػػي ىػػػػػذا مصػػػػػمحة  اسػػػػػترداد المبػػػػػالغ التػػػػػي قػػػػػد

وكیمػػػػػػو  مػػػػػػفىػػػػػػذا الحػػػػػػؽ الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى االئتمػػػػػػاف  محققػػػػػػة لمموكػػػػػػؿ الػػػػػػذي یسػػػػػػتطیع بفضػػػػػػؿ وجػػػػػػود

 . (3)بسيولة ویسر 

  

                                                           
 . 443عبد القادر  العطیر، مصدر سابؽ، ص د.  (1)
 . 209د. أكثـ الخولي، مرجع سابؽ، ص (2)
 . 387د. عزیز العكیمي، مصدر سابؽ، ص (3)
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 الثاني مطمبال

 محل االمتياز

ینصػػػػب االمتیػػػػاز عمػػػػى البضػػػػائع التػػػػي ترسػػػػؿ إلػػػػى الوكیػػػػؿ سػػػػواء مػػػػف الموكػػػػؿ أو مػػػػف  یػػػػػره 

ال ا نػػػػػيفكمػػػػػا لػػػػػو اتفػػػػػؽ الوكیػػػػػؿ مػػػػػع الغیػػػػػر المشػػػػػتري عمػػػػػى إرسػػػػػاؿ البضػػػػػاعة إلػػػػػى الموكػػػػػؿ مباشػػػػػرة، 

حالػػػػػػة إفػػػػػػبلس الموكػػػػػػؿ والبضػػػػػػاعة فػػػػػػي  فػػػػػػيیمػػػػػػارس حػػػػػػؽ االمتیػػػػػػاز عمیيػػػػػػا، إال  یسػػػػػػتطیع الوكیػػػػػػؿ أف

میيػػػػػػا ومػػػػػػف ثػػػػػػػـ رجع البضػػػػػػػاعة لیمػػػػػػارس حػػػػػػؽ االحتبػػػػػػػاس عسػػػػػػتأف ی طریقيػػػػػػا إلیػػػػػػو حیػػػػػػث یكػػػػػػػوف لػػػػػػو

مغیر أو كػػػػاف وكػػػػیبًل يالتسػػػػمـ البضػػػػاعة مػػػػف الموكػػػػؿ إلرسػػػػال قػػػػد كػػػػاف الوكیػػػػؿ بػػػػالبیع مػػػػا إذااالمتیػػػػاز. أ

تسػػػػػػػمـ البضػػػػػػػاعة مػػػػػػػف الغیػػػػػػػر وقػػػػػػػاـ بػػػػػػػدوره بإرسػػػػػػػاليا إلػػػػػػػى موكمػػػػػػػو، ففػػػػػػػي ىػػػػػػػاتیف الحػػػػػػػالتیف و بالشػػػػػػػراء 

ى قیمػػػػػػػة البضػػػػػػػائع. أو إذا قػػػػػػػاـ الوكیػػػػػػػؿ ببیػػػػػػػع البضػػػػػػػاعة یسػػػػػػػتطیع الوكیػػػػػػػؿ أف یمػػػػػػػارس االمتیػػػػػػػاز عمػػػػػػػ

المشػػػػػػتراة، حیػػػػػػث لػػػػػػـ تكػػػػػػف موجػػػػػػودة فػػػػػػي مخػػػػػػازف الوكیػػػػػػؿ أو مخػػػػػػازف عمومیػػػػػػة، فیكػػػػػػوف لموكیػػػػػػؿ أف 

یسػػػػتوفي دینػػػػو مػػػػف الػػػػثمف الػػػػذي بػػػػاع بػػػػو وذلػػػػؾ عػػػػف طریػػػػؽ المقاصػػػػة ومتقػػػػدما عمػػػػى سػػػػائر الػػػػدائنیف، 

 . (1)ء المرىوف حیث ال یمـز في ىذه الحالة أف یقـو بإجراءات بیع الشي

  

                                                           
 . 358صر. مرجع سابؽ، عطید. عبد القادر حسیف ال (1)
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 الثالث مطمبال

 شروط ضمان االمتياز

 لممارسة ضماف االمتیاز شرطاف أساسیاف ىما: 

 الشرط األوؿ: استمرار الحیازة. 

یتطمػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػانوف لممارسػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػماف االمتیػػػػػػػػػاز أف تبقػػػػػػػػػى البضػػػػػػػػػاعة فػػػػػػػػػي حیػػػػػػػػػازة الوكیػػػػػػػػػؿ 

االمتیػػػػػاز بحسػػػػػب الػػػػػنص بالعمولػػػػػة، وتتػػػػػوافر الحیػػػػػازة التػػػػػي تخػػػػػوؿ الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة ممارسػػػػػة ضػػػػػماف 

 . (1) القانوني بإرساؿ البضائع أو إیداعيا أو تسمیميا لموكیؿ بالعمولة

عطائػػػػػػو حػػػػػػؽ بیعيػػػػػػا، أمػػػػػػا اإلیػػػػػػداع دویػػػػػػراد بتسػػػػػػمـ البضػػػػػػاعة  خوليػػػػػػا فػػػػػػي مخػػػػػػازف الوكیػػػػػػؿ وا 

فالمقصػػػػػػػود منػػػػػػػو وضػػػػػػػع الموكػػػػػػػؿ البضػػػػػػػاعة لػػػػػػػد  الوكیػػػػػػػؿ دوف تكمیفػػػػػػػو ببیعيػػػػػػػا، فػػػػػػػي حػػػػػػػیف یعتبػػػػػػػر 

البضػػػػػػػاعة فػػػػػػػي الطریػػػػػػػؽ إلػػػػػػػى المرسػػػػػػػؿ إلیػػػػػػػو بشػػػػػػػرط تزویػػػػػػػد الوكیػػػػػػػؿ زج اإلرسػػػػػػػاؿ حاصػػػػػػػبًل بمجػػػػػػػرد 

 ( 2)بالوثائؽ البلزمة لتسمیـ البضاعة عند وصوليا. 

ًا بالشػػػػػراء وقػػػػػاـ بػػػػػو وسػػػػػمـ البضػػػػػػاعة فػػػػػمكالعمولػػػػػة حقػػػػػو باالمتیػػػػػاز إذا كػػػػػػاف مویفقػػػػػد الوكیػػػػػؿ ب

أف تمػػػػػر فػػػػػي التػػػػػي اشػػػػػتراىا إلػػػػػى الموكػػػػػؿ، أو طمػػػػػب مػػػػػف البػػػػػائع إرسػػػػػاليا مباشػػػػػرة إلػػػػػى الموكػػػػػؿ دوف 

تثنى مػػػػػف ىػػػػػذا الشػػػػػرط حالػػػػػة إفػػػػػبلس الموكػػػػػؿ أثنػػػػػاء وجػػػػػود البضػػػػػاعة فػػػػػي الطریػػػػػؽ یسػػػػػ، و (3)حیازتػػػػػو 

حػػػػؽ إیقافيػػػػا فػػػػي الطریػػػػؽ واسػػػػترداد حیازتيػػػػا لیمػػػػارس عمیيػػػػا حػػػػؽ الحػػػػبس كػػػػوف لموكیػػػػؿ إلیػػػػو، حیػػػػث ی

( تجػػػػػارة مصػػػػػري 383ومػػػػػف ثػػػػػـ اسػػػػػتعماؿ حقػػػػػو فػػػػػي االمتیػػػػػاز عمیيػػػػػا وىػػػػػذا مػػػػػا نصػػػػػت عمیػػػػػو المػػػػػادة )

                                                           
 ( تجاري أردني. 96/1/2مادة ) (1)
 . 314، ص549، مصدر سابؽ، ص بند الناىيد. صبلح الدیف  (2)
 . 399د،. عزیز العكیمي، مصدر سابؽ، ص (3)
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لػػػػػػت: نیجػػػػػػوز اسػػػػػػترداد البضػػػػػػاعة المرسػػػػػػمة لمفمػػػػػػس المباعػػػػػػة إلیػػػػػػو مػػػػػػا دامػػػػػػت لػػػػػػـ تسػػػػػػمـ إلػػػػػػى حیػػػػػػث قا

مخازنػػػػػػو وال مخػػػػػػازف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة المػػػػػػأمور ببیعيػػػػػػا عمػػػػػػى ذمتػػػػػػو إذا كػػػػػػاف المفمػػػػػػس المػػػػػػذكور لػػػػػػـ 

حسػػػػاب الجػػػػاري بینػػػػو وبػػػػیف البػػػػائع ة تجاریػػػػة أو دخػػػػؿ فػػػػي القػػػػع ثمنيػػػػا كمػػػػو ولػػػػو تحػػػػررت منػػػػو ور یػػػػدف

 . (1)لو

ًا بػػػػالبیع وتسػػػػمـ البضػػػػاعة أو فػػػػمكامتیػػػػاز الوكیػػػػؿ فػػػػي الحالػػػػة التػػػػي یكػػػػوف فیيػػػػا مكػػػػذلؾ یسػػػػقط 

أرسػػػػػمت إلیػػػػػو ومػػػػػف ثػػػػػـ قػػػػػاـ بتسػػػػػمیميا لممشػػػػػتري أو ردىػػػػػا لمموكػػػػػؿ بنػػػػػاء عمػػػػػى طمػػػػػب األخیػػػػػر، ویسػػػػػتند 

حػػػؽ الوكیػػػؿ فػػػي إیقػػػاؼ البضػػػاعة إلػػػى حمػػػوؿ الوكیػػػؿ محػػػؿ البػػػائع فػػػي ضػػػماناتو ومنيػػػا حػػػؽ الحػػػبس 

ز عمػػػػػػى البضػػػػػػاعة المبیعػػػػػػة تحػػػػػػت یػػػػػػد المشػػػػػػتري ویشػػػػػػترط فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ أف ویجػػػػػػري االمتیػػػػػػا ،واالمتیػػػػػػاز

د انتقمػػػػػت منػػػػػو إلػػػػػى حػػػػػائز حسػػػػػف تكػػػػػوف المحبوسػػػػػات مػػػػػا تػػػػػزاؿ تحػػػػػت یػػػػػد المشػػػػػتري وأف ال تكػػػػػوف قػػػػػ

 . (2)النیة

 حدید ذاتیة البضاعة كمًا ونوعاً ت: الثاني الشرط

االمتیػػػػػاز المقػػػػػرر لموكیػػػػػؿ ال ( تجػػػػػارة أردنػػػػػي عمػػػػػى أف 96مػػػػػادة )نصػػػػػت الفقػػػػػرة الثالثػػػػػة مػػػػػف ال

( تجػػػػػػارة أردنػػػػػػي، وبػػػػػػالرجوع إلػػػػػػى 71ینشػػػػػػأ إال إذا تحققػػػػػػت الشػػػػػػروط المنصػػػػػػوص عمیيػػػػػػا فػػػػػػي المػػػػػػادة )

ىػػػػذه المػػػػادة نجػػػػد أنيػػػػا تػػػػتكمـ عػػػػف نقػػػػؿ األشػػػػیاء وأف عمػػػػى المرسػػػػؿ أف یضػػػػیؼ بوضػػػػوح لمناقػػػػؿ عنػػػػواف 

میـ والطریػػػػؽ الػػػػذي یمػػػػـز المرسػػػػؿ إلیػػػػو ومكػػػػاف التسػػػػمیـ وعػػػػدد الطػػػػرود ووزنيػػػػا ومحتویاتيػػػػا وميمػػػػة التسػػػػ

 .اتباعو 

                                                           
 . 259، ص1د. رضا عبید، القانوف التجاري، ط (1)
 . 145ابؽ، صد. محمد مدكور، د. عمي یونس، مرجع س (2)
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وفػػػػػي ىػػػػػذا تحدیػػػػػد لمبضػػػػػائع المرسػػػػػمة مػػػػػف الموكػػػػػؿ لموكیػػػػػؿ مػػػػػف حیػػػػػث عػػػػػدد الطػػػػػرود ووزنيػػػػػا 

ومحتویاتيػػػػػا ثػػػػػـ تحدیػػػػػد لعنػػػػػواف الوكیػػػػػؿ ومكانػػػػػو وعناصػػػػػر ضػػػػػروریة لبیػػػػػاف ذاتیػػػػػة البضػػػػػاعة المرسػػػػػمة 

بيػػػػا لیمػػػػارس لموكیػػػػؿ الػػػػذي یتسػػػػمـ نسػػػػخة مػػػػف تػػػػذكرة النقػػػػؿ حتػػػػى یػػػػتمكف مػػػػف اسػػػػتبلـ البضػػػػاعة بموج

عمیيػػػػا حػػػػؽ االمتیػػػػاز خاصػػػػة وأف البضػػػػاعة التػػػػي ترسػػػػؿ لموكیػػػػؿ باعتبػػػػاره مرسػػػػبًل إلیػػػػو یمػػػػارس عمیيػػػػا 

. إذ لػػػػو أف یطالػػػػب بالتسػػػػمیـ أو بػػػػأداء بػػػػدؿ (1)حقػػػػًا مباشػػػػرة فػػػػي مواجيػػػػة الناقػػػػؿ مسػػػػتمدًا مػػػػف القػػػػانوف 

 التعویض عند الضرورة لعدـ إتماـ العمؿ كمو. 

كػػػػوف معینػػػػػة ترس عمیيػػػػػا الوكیػػػػؿ حػػػػؽ االمتیػػػػاز یجػػػػب أف ومػػػػف ثػػػػـ فػػػػإف البضػػػػاعة التػػػػي یمػػػػا

بػػػػػػذاتيا ویػػػػػػأتي ىػػػػػػذا التعیػػػػػػیف مػػػػػػف إفصػػػػػػاح الموكػػػػػػؿ لمناقػػػػػػؿ عػػػػػػف عػػػػػػدد الطػػػػػػرود التػػػػػػي تتكػػػػػػوف منيػػػػػػا 

البضػػػػػاعة ووزنيػػػػػا ومحتویاتيػػػػػا كمػػػػػا یحػػػػػدد اسػػػػػـ الوكیػػػػػؿ باعتبػػػػػاره مرسػػػػػبًل إلیػػػػػو ومػػػػػف ثػػػػػـ یرسػػػػػؿ إلیػػػػػو 

أثنػػػػػػاء الطریػػػػػػػؽ حیػػػػػػازة رمزیػػػػػػة حتػػػػػػػى إذا میػػػػػػو تعطػػػػػػػي الوكیػػػػػػؿ الحقػػػػػػوؽ فػػػػػػػي حیازتيػػػػػػا عتػػػػػػذكرة النقػػػػػػؿ 

وصػػػػػػمت مكػػػػػػاف الوكیػػػػػػؿ تقػػػػػػدـ السػػػػػػتبلميا ومػػػػػػف ثػػػػػػـ تتحػػػػػػوؿ حیازتػػػػػػو مػػػػػػف حیػػػػػػازة حكمیػػػػػػة إلػػػػػػى حیػػػػػػازة 

 (.2) مادیة، تتجمى بإیداعيا في مخازنو أو مخازف عمومیة

  

                                                           
 تجارة أردني.  73مادة  (1)
 . 390طیر، مصدر سابؽ، صعد. عبد القادر حیف ال (2)
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 رابعال مطمبال

 المبالغ المضمونة بحق االمتياز

اف  ( تجػػػػػارة أردنػػػػػي96نػػػػػص المػػػػػادة )یسػػػػػتفاد ممػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي الفقػػػػػرتیف األولػػػػػى والرابعػػػػػة مػػػػػف 

حػػػػػؽ امتیػػػػػاز عمػػػػػى البضػػػػػائع التػػػػػي تكػػػػػوف تحػػػػػت تصػػػػػرفو عمػػػػػى النحػػػػػو الػػػػػذي سػػػػػبؽ  لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة

ذكػػػػره ، إذ یشػػػػػمؿ حػػػػػؽ االمتیػػػػػاز جمیػػػػػع المبػػػػػالغ المسػػػػػتحقة لػػػػو فػػػػػي ذمػػػػػة الموكػػػػػؿ وتضػػػػػـ مبمػػػػػغ الػػػػػدیف 

وتعتبػػػػػػر ىػػػػػػذه المبػػػػػػالغ  (1)األصػػػػػمي مػػػػػػع الفوائػػػػػػد والعمػػػػػػوالت، والنفقػػػػػات التػػػػػػي اسػػػػػػتمزميا تنفیػػػػػػذ الوكالػػػػػة 

كمصػػػػػػاریؼ الدعایػػػػػػة واإلعػػػػػػبلف عػػػػػػف البضػػػػػػائع )دیونػػػػػػًا ممتػػػػػػازة سػػػػػػواء كانػػػػػػت قبػػػػػػؿ تسػػػػػػممو البضػػػػػػائع 

كنفقػػػػات )أـ فػػػػي مػػػػدة وجودىػػػػا فػػػػي حیازتػػػػو  (واسػػػػتئجار مخػػػػازف لحفػػػػظ البضػػػػاعة فیيػػػػا عنػػػػد الوصػػػػوؿ

وینشػػػػأ امتیػػػػاز الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة عمػػػػى كػػػػؿ حػػػػؽ لػػػػو فػػػػي مواجيػػػػة الموكػػػػؿ  (.التخػػػػزیف ورسػػػػـو الجمػػػػارؾ

سػػػػواء أكػػػػاف ىػػػػذا الحػػػػؽ ناتجػػػػًا عػػػػف البضػػػػاعة  بالعمولػػػػة بشػػػػرط أف ینشػػػػأ ىػػػػذا الحػػػػؽ مػػػػف عقػػػػد الوكالػػػػة

التػػػػي فػػػػي عيػػػػدة الوكیػػػػؿ أو عػػػػف بضػػػػاعة خرجػػػػت مػػػػف عيدتػػػػو طالمػػػػا كانػػػػت ىػػػػذه المسػػػػتحقات ناجمػػػػة 

العبلقػػػػة بػػػػیف الوكیػػػػؿ والموكػػػػؿ عبلقػػػػة متصػػػػمة وال تسػػػػوي  ، وعمػػػػة ذلػػػػؾ أفبالعمولػػػػة عػػػػف عقػػػػد الوكالػػػػة

بعػػػػػد كػػػػػؿ عممیػػػػػة بػػػػػؿ تتػػػػػداخؿ العممیػػػػػات وتتػػػػػراكـ اسػػػػػتحقاقات الوكیػػػػػؿ فػػػػػي مواجيػػػػػة الموكػػػػػؿ لیصػػػػػار 

مجمػػػػػػوع  المصػػػػػػري عنیػػػػػػة متفػػػػػػؽ عمیيػػػػػػا ومػػػػػػف ثػػػػػػـ جعػػػػػػؿ المشػػػػػػر إلػػػػػػى تصػػػػػػفیتيا فػػػػػػي نيایػػػػػػة فتػػػػػػرات زم

 . (2)یة الحساب بینيما البضائع مخصصة لمجموع المبالغ المستحقة لموكیؿ عند تصف

 

                                                           
 . 387د. عزیز العكیمي، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 102د. سمیحة القمیوبي، مصدر سابؽ، ص (2)
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 خامسال مطمبال

 كيفية تنفيذ ضمان االمتياز

إف حػػػػػػػؽ االمتیػػػػػػػاز یخػػػػػػػوؿ الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة التنفیػػػػػػػذ عمػػػػػػػى أمػػػػػػػواؿ الموكػػػػػػػؿ الموجػػػػػػػودة فػػػػػػػي 

ذ یػػػػتبػػػػع فػػػػي التنفیو  .مموكػػػػؿلدائنیف الػػػػویػػػػة عمػػػػى  یػػػػره مػػػػف حیازتػػػػو واسػػػػتیفاء حقوقػػػػو مػػػػف ثمنيػػػػا باألول

ىنػػػػػا ر الموكػػػػػؿ الموجػػػػػودة فػػػػػي حیػػػػػازة الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة إجػػػػػراءات بیػػػػػع الشػػػػػيء المرىػػػػػوف،  ؿعمػػػػػى أمػػػػػوا

 . (1)تجارة أردني  67المنصوص عمیو مف المادة و تجاریًا 

وىػػػػي المجػػػػوء إلػػػػى الجيػػػػة المخصصػػػػة لمحصػػػػوؿ منيػػػػا عمػػػػى حكػػػػـ یدینػػػػو وعمػػػػى أمػػػػر بتنفیػػػػذه 

وعنػػػػدىا یسػػػػتوفي دینػػػػو مػػػػف ثمػػػػف المرىػػػػوف وبػػػػالطبع یصػػػػار إلػػػػى بیػػػػع الشػػػػيء المرىػػػػوف بػػػػالمزاد العنػػػػي 

 لثمف. بابعد الحصوؿ عمى الحكـ القضائي ویتصؿ حؽ االمتیاز 

بالشػػػػػراء فػػػػػي حػػػػػیف أنػػػػػو  ؼمػػػػػمكبالعمولػػػػػة الطبػػػػػؽ عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ عمػػػػػى أف ىػػػػػذه اإلجػػػػػراءات ال ت

ًا بػػػػالبیع وقػػػػاـ ببیػػػػع البضػػػػاعة فإنػػػػو ال یمػػػػـز أف یػػػػتـ البیػػػػع وفػػػػؽ لئلجػػػػراءات المنصػػػػوص فػػػػمكإذا كػػػػاف م

لػػػػػى ثمػػػػػف البضػػػػػاعة ویشػػػػػترط لػػػػػذلؾ أف إ( تجػػػػػارة أردنػػػػػي، بػػػػػؿ ینتقػػػػػؿ االمتیػػػػػاز 67عمیيػػػػػا فػػػػػي المػػػػػادة )

ذا تعػػػػذر عمػػػػى الوكیػػػػؿ إجػػػػراء البیػػػػع وفقػػػػًا ، فػػػػإ(2)یكػػػػوف البیػػػػع قػػػػد تػػػػـ وفػػػػؽ أوامػػػػر وتوجیيػػػػات الموكػػػػؿ 

لتعمیمػػػػػات الموكػػػػػؿ، وجػػػػػب عمیػػػػػو التنفیػػػػػذ عمػػػػػى ىػػػػػذه األمػػػػػواؿ السػػػػػتیفاء حقوقػػػػػو التػػػػػي یضػػػػػمنيا حػػػػػػؽ 

 . (3)اتباع إجراءات بیع الشيء المرىوف تجاریًا باالمتیاز 

                                                           
 . 389د. عزیز العكیمي، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 268ید، مصدر سابؽ، بد. رضا ع (2)
 389د. عزیز العكیمي، مصدر سابؽ، ص (3)



113 
 

 

وؿ خػػػػػلػػػػػثمف بمثابػػػػػة مقاصػػػػػة تو البػػػػػًا مػػػػػا یكػػػػػوف ممارسػػػػػة االمتیػػػػػاز مػػػػػف قبػػػػػؿ الوكیػػػػػؿ عمػػػػػى ا

الوكیػػػػؿ خصػػػػـ مػػػػا یكػػػػوف مطموبػػػػًا لػػػػو مػػػػف ثمػػػػف البضػػػػاعة المبیعػػػػة، كمػػػػا ینتقػػػػؿ االمتیػػػػاز عمػػػػى قیمػػػػة 

األوراؽ التجاریػػػػػة إذ فقػػػػػد الوكیػػػػػؿ امتیػػػػػازه عمیيػػػػػا بعػػػػػد أف كانػػػػػت تحػػػػػت یػػػػػده بسػػػػػبب تظيیػػػػػره لمغیػػػػػر أو 

 .( 1)تسمیميا لممدیف فیيا واستیفاء قیمتيا 

تمػػػػػؾ الشػػػػػيء المرىػػػػػوف بموجػػػػػب اتفػػػػػاؽ وعمػػػػػى أیػػػػػة حػػػػػاؿ فػػػػػبل یجػػػػػوز لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة أف یم

 . (2)مع الموكؿ كما ال یجوز لو التنفیذ عمیو بغیر المجوء لمقضاء 

  

                                                           
 . 145د. محمد مدكور، د. عمي یونس، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 91طیر، مصدر سابؽ، صعد. عبد القادر حسیف ال (2)
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 ادسالس مطمبال

 مرتبة االمتياز

 ( تجارة أردني عمى أنو: 96تنص الفقرة الخامسة مف المادة )

نإذا كانػػػػػػػت البضػػػػػػػػاعة قػػػػػػػػد بیعػػػػػػػػت وسػػػػػػػػممت لحسػػػػػػػػاب الموكػػػػػػػػؿ فیحػػػػػػػػؽ لموكیػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػة أف 

یسػػػػػػتفاد مػػػػػػف المػػػػػػادة المػػػػػػذكورة أف امتیػػػػػػاز الوكیػػػػػػؿ .و مػػػػػػف ثمنيػػػػػػا دینػػػػػػو قبػػػػػػؿ دائنػػػػػػي الموكؿنیسػػػػػػتوفي 

بالعمولػػػػة یكػػػػوف مقػػػػدما عمػػػػى كافػػػػة االمتیػػػػازات األخػػػػر  مػػػػا عػػػػدا المصػػػػروفات القضػػػػائیة ومػػػػا یسػػػػتحؽ 

فالوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة یتمتػػػػػػع بامتیػػػػػػاز مػػػػػػف نػػػػػػوع خػػػػػػاص، فيػػػػػػو لػػػػػػیس  .لمدولػػػػػػة مثػػػػػػؿ الضػػػػػػرائب والرسػػػػػػوـ

، وذلػػػػػؾ طبقػػػػػًا لمقواعػػػػد العامػػػػػة التػػػػػي (1)ممتػػػػاز عمػػػػػى الػػػػدائنیف العػػػػػادییف بػػػػػؿ عمػػػػى الػػػػػدائنیف الممتػػػػازیف 

 . (2)درجة األفضمیة ، االمتیاز المؤسس عمى فكرة الرىف تقرر ألصحاب حؽ

لػػػػى إضػػػػفاء مزیػػػػد مػػػػف الحمایػػػػة لموكیػػػػؿ عػػػػود إلػػػػى ر بػػػػة المشػػػػرع إیوعمیػػػػو تقریػػػػر ىػػػػذا االمتیػػػػاز 

بالعمولػػػػػة نظػػػػػرًا لممخػػػػػاطر التػػػػػي یتعػػػػػرض ليػػػػػا أثنػػػػػاء تعاقػػػػػده مػػػػػع الغیػػػػػر، فيػػػػػو یمتػػػػػـز بمواجيػػػػػة الغیػػػػػر 

بتنفیػػػػذ مػػػػا تعيػػػػد بػػػػو شخصػػػػیًا دوف أف یكػػػػوف لمغیػػػػر مطالبػػػػة الموكػػػػؿ، ومػػػػف ثػػػػـ فػػػػإف الوكیػػػػؿ یمتػػػػـز فػػػػي 

یػػػػػػر بػػػػػػالرجوع عمػػػػػػى الموكػػػػػػؿ بسػػػػػػبب مواجيػػػػػػة الغیػػػػػػر بتنفیػػػػػػذ العقػػػػػػد المبػػػػػػـر معػػػػػػو دوف أحقیػػػػػػة ىػػػػػػذا الغ

 نسبیة  ثار العقد حیث أف العقود ال تنفع وال تضر إال عاقدیيا. 

  

                                                           
 . 82ة القمیوبي، مصدر سابؽ، صحد. سمی (1)
 292. د. عمي البارودي مصدر سابؽ، ص212د. أكثـ الخولي مصدر سابؽ، ص (2)
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 الفصل الخامس

 والتوصياتوالنتائج  الخاتمة 

یمتػػػػـز الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة مواجيػػػػة موكمػػػػو بعػػػػػدة التزامػػػػات وأىميػػػػا ىػػػػي التزامػػػػو بالتعاقػػػػد باسػػػػػمو 

الخػػػػاص ولحسػػػػاب موكمػػػػو مػػػػع الغیػػػػر، ویكػػػػوف ىػػػػذا التعاقػػػػد بنػػػػاءًا عمػػػػى مراعػػػػاة كافػػػػة أوامػػػػر وتعمیمػػػػات 

الموكػػػػؿ، والتػػػػي یسػػػػاىـ فیيػػػػا الوكیػػػػؿ مػػػػف خػػػػبلؿ تقػػػػدیـ النصػػػػ  واالرشػػػػاد لمموكػػػػؿ فػػػػي كػػػػؿ مػػػػا یحػػػػیط 

مػػػػػػػف مخػػػػػػػاطر وظػػػػػػػروؼ، كمػػػػػػػا یمتػػػػػػػـز الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة بكافػػػػػػػة األعمػػػػػػػاؿ القانونیػػػػػػػة والمادیػػػػػػػة بالعقػػػػػػػد 

البلزمػػػػػة لممحافظػػػػػة عمػػػػػى تمكػػػػػیف الموكػػػػػؿ مػػػػػف االنتفػػػػػاع بالعقػػػػػد المبػػػػػـر بػػػػػیف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة والغیػػػػػر 

لحفػػػػػػظ البضػػػػػػاعة وفحصػػػػػػيا والتػػػػػػأمیف عمیيػػػػػػا، كمػػػػػػا یمتػػػػػػـز بالقیػػػػػػاـ بالتعاقػػػػػػد مػػػػػػع الغیػػػػػػر بنفسػػػػػػو واف ال 

د لمصػػػػمحتو سػػػػواء أكػػػػاف وكػػػػیبًل بػػػػالبیع أو الشػػػػراء كمػػػػا یمتػػػػـز اف یقػػػػوـ بنقػػػػؿ اثػػػػار العقػػػػد الػػػػى یبػػػػـر العقػػػػ

 . حسابًا خاصًا صادقًا وشامبًل الموكؿ واف یقدـ 

وىػػػػػػذه االلتزامػػػػػػات تطبػػػػػػؽ عمػػػػػػى الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة سػػػػػػواء كػػػػػػاف وكػػػػػػیبل بالعمولػػػػػػة ضػػػػػػامنًا أو  

زامػػػػػو عنػػػػػد ابػػػػػراـ الصػػػػػفقة انمػػػػػا یتعػػػػػد   یػػػػػر ضػػػػػامف اال اف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة الضػػػػػامف ال یتوقػػػػػؼ الت

ذلػػػػؾ الػػػػى ضػػػػماف تنفیػػػػذىا وكػػػػذلؾ یمتػػػػـز الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة تجػػػػاه الغیػػػػر المتعاقػػػػد معػػػػو حسػػػػب شػػػػروط 

 العقد والقانوف. 
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 النتائج: 

 مف خبلؿ رسالتنا ىذه استطعنا أف  تجیب عمى أسئمة الدراسة وفرضیتيا وذلؾ كما یمي: 

بأنيػػػػا عقػػػػد یمتػػػػـز بمقتضػػػػیات الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بػػػػأف عرفنػػػػا الوكالػػػػة بالعمولػػػػة وأطرافيػػػػا  .1

یباشػػػػػػػػر باسػػػػػػػػمو تصػػػػػػػػرفات قانونیػػػػػػػػة تجاریػػػػػػػػة لحسػػػػػػػػاب الموكػػػػػػػػؿ مقابػػػػػػػػؿ أجػػػػػػػػر یسػػػػػػػػمى 

 .(1)العمولة

أف الوكالػػػػػػة بالعمولػػػػػػة ىػػػػػػي نػػػػػػوع مػػػػػػف أنػػػػػػواع الوكػػػػػػاالت التجاریػػػػػػة التػػػػػػي تكػػػػػػوف  ناوجػػػػػػد .2

 فیيػػػػػػا یتعاقػػػػػػد  التػػػػػػي مرتبطػػػػػػة بػػػػػػاألجر وتظيػػػػػػر فیيػػػػػػا النیابػػػػػػة ولكػػػػػػف النیابػػػػػػة الناقصػػػػػػة

 موكمػػػػػو وليػػػػػذا فإننػػػػػا نجػػػػػدىا تقػػػػػـو عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة باسػػػػػمو الشػػػػػخص ولحسػػػػػاب

 االعتبار الشخصي. 

اف أطػػػػػػػػراؼ الوكالػػػػػػػػة بالعمولػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػـ الموكػػػػػػػػػؿ والوكیػػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػػػة والغیػػػػػػػػر حیػػػػػػػػػث اف  .3

عقػػػػػدا الوكالػػػػػة بالعمولػػػػػة الػػػػػذي بموجػػػػػب العبلقػػػػػة بػػػػػیف الموكػػػػػؿ والوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة ىػػػػػي 

التزامػػػػػػات تجػػػػػػاه الموكػػػػػػؿ یجػػػػػػب عمیػػػػػػو تنفیػػػػػػذىا لضػػػػػػماف یمػػػػػػـز الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة بعػػػػػػدة 

ؿ بالعمولػػػػػػػة بػػػػػػػالغیر  عبلقػػػػػػػة سػػػػػػػیر الوكالػػػػػػػة بالصػػػػػػػورة الصػػػػػػػحیحة أمػػػػػػػا عبلقػػػػػػػة الوكیػػػػػػػ

 بًل أماـ الغیر . یالوكیؿ اصفیيا العقد ویكوف  تعاقدیة یحكميا

 مػػػػػب االحیػػػػػاف ال یعػػػػػرؼ وتجػػػػػد انػػػػػو ال توجػػػػػد عبلقػػػػػة بػػػػػیف الموكػػػػػؿ والغیػػػػػر ألنػػػػػو فػػػػػي أ

 أحدىا اآلخر. 

                                                           
 . 1961مف قانوف التجارة األردني ، رقـ في السنة  1187، 8/2ـ/(1)



117 
 

 

اف لموكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة التزامػػػػػػات عػػػػػػدة تجػػػػػػاه الموكػػػػػػؿ ولكػػػػػػف أىػػػػػػـ ىػػػػػػذه االلتزامػػػػػػات ىػػػػػػو  .4

ابػػػػػػػػراـ  العقػػػػػػػػد مػػػػػػػػع الغیػػػػػػػػر باسػػػػػػػػمو الخػػػػػػػػاص ولحسػػػػػػػػاب موكمػػػػػػػػو، وأف یكػػػػػػػػوف الوكیػػػػػػػػؿ 

ـز بػػػػػأف یقػػػػػـو تػػػػػممتزمػػػػػًا بػػػػػأوامر وتعمیمػػػػػات موكمػػػػػو بشػػػػػأف ىػػػػػذا العقػػػػػد، كمػػػػػا یمبالعمولػػػػػة 

بجمیػػػػػػػع األعمػػػػػػػاؿ القانونیػػػػػػػة والمادیػػػػػػػة الػػػػػػػبلـز لممحافظػػػػػػػة عمػػػػػػػى تمكػػػػػػػیف الوكیػػػػػػػؿ مػػػػػػػف 

عمیيػػػػػا كمػػػػػا  االنتفػػػػػاع بالعقػػػػػد المبػػػػػـر بینػػػػػو وبػػػػػیف الغیػػػػػر فػػػػػي حفػػػػػظ البضػػػػػاعة والتػػػػػأمیف

، یبػػػػػـر العقػػػػػد لمصػػػػػمحة نفسػػػػػو سػػػػػواء كػػػػػاف وكػػػػػیبًل بػػػػػالبیع أو الشػػػػػراء ویقػػػػػوـ  ال أف یمتػػػػػـز

ـ لػػػػػػػػػػػو         در العقػػػػػػػػػػػد لمصػػػػػػػػػػػمحة الموكػػػػػػػػػػػؿ وأف یقػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػي نيایػػػػػػػػػػػة وكالتػػػػػػػػػػػو أف ینقػػػػػػػػػػػؿ  ثػػػػػػػػػػػا

 صادقًا وشامبًل عنو. حسابًا 

جعميػػػػػػا تصػػػػػػب فػػػػػػي  ولكنػػػػػػض االسػػػػػػتثناءات ليػػػػػػذه البللتزامػػػػػػات لقػػػػػػد مػػػػػػن  المشػػػػػػرع بعػػػػػػ .5

لوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة بػػػػػػػالبیع أف یبیػػػػػػػع البضػػػػػػػاعة اسػػػػػػػتثنى مػػػػػػػثبًل مصػػػػػػػمحة الموكػػػػػػػؿ فقػػػػػػػط ف

خبلفػػػػػًا لتعمیمػػػػػات موكمػػػػػو حفاظػػػػػًا عمیيػػػػػا مػػػػػف التمػػػػػؼ أو أف یبیعيػػػػػا بػػػػػأعمى مػػػػػف السػػػػػعر 

الػػػػػذي حػػػػػدده لػػػػػو الموكػػػػػؿ كمػػػػػا اسػػػػػتثناه فیيػػػػػا عنػػػػػد حصػػػػػولو عمػػػػػى األذف مػػػػػف الموكػػػػػؿ 

 بذلؾ كأف یشتري البضاعة لنفسو ولكف بموافقة موكمو وبالسعر الذي حدده لو. 

رؼ ویرجػػػػع المصػػػػرفي اف یبطػػػػؿ التصػػػػ ز الوكیػػػػؿ حػػػػدود وكالتػػػػو فػػػػإف لمموكػػػػؿإذا تجػػػػاو  .6

عمػػػػى الوكیػػػػؿ بػػػػالتعویض أو أف یقبػػػػؿ بػػػػو ویرجػػػػع بالضػػػػرر عػػػػف الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة، إذا 

الغیػػػػر تعثػػػػر  كػػػػاف الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة ضػػػػامنًا لمغیػػػػر فإنػػػػو یكػػػػوف ممزمػػػػًا أمػػػػاـ الموكػػػػؿ إذا

 في تنفیذ التزاماتو. 

ز الممنػػػػػوح لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة ربطػػػػػو بحػػػػػؽ االحتبػػػػػاس لقػػػػػد صػػػػػادر المشػػػػػرع حػػػػػؽ االمتیػػػػػا .7

ممػػػػػػػا جعػػػػػػػؿ حػػػػػػػؽ االمتیػػػػػػػاز یفقػػػػػػػد أىمیػػػػػػػة وجػػػػػػػوىره. فقانونػػػػػػػًا ضػػػػػػػماف االمتیػػػػػػػاز یخػػػػػػػوؿ 
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صػػػػػاحبو حػػػػػؽ التتبػػػػػع والتقػػػػػدـ، وبالتػػػػػالي فإنػػػػػػو ربػػػػػط االمتیػػػػػاز بحػػػػػؽ االحتبػػػػػاس یػػػػػػؤدي 

الػػػػػى مصػػػػػادرة المطمػػػػػوب مػػػػػف تقریػػػػػر ضػػػػػماف االمتیػػػػػاز. والسػػػػػؤاؿ المطػػػػػروح مػػػػػا الحكػػػػػـ 

لوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة لػػػػػـ تكػػػػػف لدیػػػػػو شػػػػػروط اسػػػػػتخداـ حػػػػػؽ الحػػػػػبس كعػػػػػدـ وجػػػػػود لػػػػػو أف ا

البضػػػػػائع فػػػػػي حیازتػػػػػو أو وجػػػػػود سػػػػػند ممكیتيػػػػػا فػػػػػي یػػػػػده وىػػػػػؿ یممػػػػػؾ أف یمػػػػػارس حقػػػػػو 

 في ضماف االمتیاز؟ 
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 ت: التوصيا

مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ دراسػػػػػػػة موضػػػػػػػوع التزامػػػػػػػات الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة بالمعالجػػػػػػػة القانونیػػػػػػػة لػػػػػػػو یمكػػػػػػػف و 

ابػػػػػػراز ىػػػػػػػذه االقتراحػػػػػػات والتوصػػػػػػػیات والتػػػػػػػي یمكػػػػػػف مػػػػػػػف خبلليػػػػػػػا تبلفػػػػػػي أي  مػػػػػػػوض أو نقػػػػػػػص أو 

 خمؿ: 

أوصػػػػػي المشػػػػػرع االردنػػػػػي بااللتفػػػػػات ليػػػػػذه المسػػػػػألة لتمكػػػػػیف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة مػػػػػف اسػػػػػتیفاء حقػػػػػو  أواًل:

رة قانونیػػػػػة ونيائیػػػػػة عػػػػػف طریػػػػػؽ الضػػػػػماف التػػػػػي أقرىػػػػػا لموكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة بموجػػػػػب مػػػػػف الموكػػػػػؿ بصػػػػػو 

 .القانوف أو عف طریؽ التصفیة النيائیة بیف الموكؿ والوكیؿ بالعمولة

ــــًا: افػػػػراد أحكػػػػاـ خاصػػػػة بالوكالػػػػة التجاریػػػػة )الوكالػػػػة بالعمولػػػػة(، متمیػػػػزة فػػػػي بعػػػػض النػػػػواحي عػػػػف  ثاني

الػػػػػذي جػػػػػاء خالیػػػػػًا مػػػػػف  1983الوكالػػػػػة العادیػػػػػة، خاصػػػػػة فػػػػػي قػػػػػانوف التجػػػػػارة العراقػػػػػي الحػػػػػالي لسػػػػػنة 

 أي نص تنظیمي لموكالة التجاریة. 

أحكػػػاـ الوكالػػػة الػػػواردة فػػػي القػػػػانوف لػػػـ یكػػػف قػػػانوف التجػػػارة األردنػػػي موفقػػػًا عنػػػدما قػػػرر تطبیػػػؽ  ثالثـــًا:

، فكػػػػاف عمػػػػى المشػػػػرع أف یطبػػػػؽ أحكػػػػاـ الوكالػػػػة التجاریػػػػة عمػػػػى العقػػػػد عمػػػػى الوكالػػػػة بالعمولػػػػة المػػػػدني

عنػػػػد تعاقػػػػد الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة مػػػػع الغیػػػػر باسػػػػـ موكمػػػػو، فػػػػإذا مػػػػا تعاقػػػػد الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة باسػػػػـ موكمػػػػو 

ف العػػػػػػػػدؿ حرمانػػػػػػػػو مػػػػػػػػف الحقػػػػػػػػوؽ فػػػػػػػػإف األمػػػػػػػػر یجػػػػػػػػب أف یرتػػػػػػػػد إلػػػػػػػػى الوكالػػػػػػػػة التجاریػػػػػػػػة ولػػػػػػػػیس مػػػػػػػػ

 والضمانات التي یقررىا القانوف التجاري لموكیؿ التجاري. 

: كػػػاف عمػػػػى المشػػػرع ایػػػراد نػػػػص فػػػي قػػػانوف التجػػػػارة، یعطػػػي مػػػف خبللػػػػو لموكیػػػؿ بالعمولػػػة الحػػػػؽ اً رابعـــ

فػػػػي الرجػػػػوع أو التػػػػأخیر فػػػػي تنفیػػػػذ الوكالػػػػة فػػػػػي الحالػػػػة التػػػػي ال یرسػػػػؿ فیيػػػػا الموكػػػػؿ المبػػػػالغ الكافیػػػػػة 
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وكیػػػػؿ إلتمػػػػاـ الصػػػػفقة ألف الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة  یػػػػر ممػػػػـز بػػػػأف یػػػػدفع ىػػػػذه المبػػػػالغ مػػػػف جیبػػػػو الخػػػػاص لم

 إال إذا كاف ىناؾ تعاقد بیف الموكؿ والوكیؿ. 

: لقػػػػػد میػػػػز المشػػػػػرع بػػػػیف الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػة بػػػػػالبیع والوكیػػػػؿ بالعمولػػػػػة فػػػػي الشػػػػػراء حیػػػػث حػػػػػـر اً خامســــ

الممنػػػػوح لمموكػػػػؿ باعطائػػػػو الحػػػػؽ بقبػػػػوؿ الصػػػػفقة مػػػػع المشػػػػرع الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بالشػػػػراء مػػػػف الخیػػػػار 

بػػػػو والسػػػػعر المحػػػػدد مػػػػف قبػػػػؿ الموكػػػػؿ، كمػػػػا فعػػػػؿ بالنسػػػػبة   مینو الفػػػػرؽ بػػػػیف السػػػػعر الػػػػذي اشػػػػتر تضػػػػ

لمموكػػػػػػؿ فػػػػػػي حالػػػػػػة الوكیػػػػػػؿ بػػػػػػالبیع، وقػػػػػػد ذىػػػػػػب أكثػػػػػػر مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ حینمػػػػػػا شػػػػػػدد الحكػػػػػػـ عمػػػػػػى الوكیػػػػػػؿ 

لحسػػػػػاب  ودةإذا جعػػػػػؿ الصػػػػػفقة معقػػػػػ موكمػػػػػو لمشػػػػػراء بالشػػػػػراء عنػػػػػد مخالفتػػػػػو لمسػػػػػعر المحػػػػػدد مػػػػػف قبػػػػػؿ

الوكیػػػػؿ بػػػػؿ انػػػػو جعميػػػػا كػػػػذلؾ فػػػػي الحالػػػػة التػػػػي یطػػػػرح فیيػػػػا الوكیػػػػؿ بالشػػػػراء انػػػػو یشػػػػتري لنفسػػػػو ولػػػػـ 

 یضع لموافقة الموكؿ عمى ىذا التصرؼ مف قبؿ الوكیؿ اي اعتبار. 

ر لػػػػـ یػػػػذكر المشػػػػرع الحكػػػػـ الػػػػذي یصػػػػدر بحػػػػؽ الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بالشػػػػراء الػػػػذي یخػػػػالؼ أوامػػػػ ًا:سادســــ

موكمػػػػو االلزامیػػػػة بطریقػػػػة التعػػػػرؼ حیػػػػث ذكػػػػر القػػػػانوف المػػػػدني الحكػػػػـ القػػػػانوني عمػػػػى مخالفػػػػة طریػػػػؽ 

لیشػػػػػمؿ الوكیػػػػػؿ العػػػػػادي بالشػػػػػراء، فمػػػػػاذا  الػػػػػنص التعػػػػػرؼ بالنسػػػػػبة لموكیػػػػػؿ العػػػػػادي بػػػػػالبیع ولػػػػػـ یمتػػػػػد

یكػػػػػػوف الحكػػػػػػـ لػػػػػػو كػػػػػػاف الوكیػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػة بالشػػػػػػراء مكمفػػػػػػًا بالشػػػػػػراء قصػػػػػػدًا وقػػػػػػاـ بالشػػػػػػراء نسػػػػػػیئة أو 

 بالعكس. 

توحیػػػػػػػد الحكػػػػػػػـ القػػػػػػػانوني بػػػػػػػیف الوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة بػػػػػػػالبیع والوكیػػػػػػػؿ بالعمولػػػػػػػة  حػػػػػػػث وجػػػػػػػوباویػػػػػػػر  الب

بالشػػػػػراء حتػػػػػى ال یحصػػػػػؿ لػػػػػبس فیيػػػػػا وال تكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ فرضػػػػػیات تػػػػػؤدي إلػػػػػى ضػػػػػیاع حقػػػػػوؽ طرفػػػػػي 

 عقد الوكالة بالعموـ. 
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أىمیػػػػة وجػػػػود نػػػػص واضػػػػ  یمػػػػـز الوكیػػػػؿ بالعمولػػػػة بوجػػػػوب التػػػػأمیف بحسػػػػاب الموكػػػػؿ وذلػػػػؾ  :اً ســــابع

لتبلفػػػػػي المخػػػػػاطر التػػػػػي قػػػػػد تتصػػػػػرؼ ليػػػػػا البضػػػػػاعة موضػػػػػوع العقػػػػػد ولحمایػػػػػة الموكػػػػػؿ مػػػػػف األخطػػػػػار 

 الطارئة. 

ــــ وكػػػػؿ مػػػػا بػػػػالبیع أف یشػػػػتري لنفسػػػػو  لػػػػة( مػػػػدني أردنػػػػي  منعػػػػت الوكیػػػػؿ بالعمو 853اف المػػػػادة ) ًا:ثامن

ًا أو مػػػػػنغأو لمػػػػػف كػػػػػاف التصػػػػػرؼ معػػػػػو یجػػػػػر م تػػػػػوو زوجو إلػػػػػى أصػػػػػولو أو فروعػػػػػو أبیعػػػػػأف ی بیعػػػػػو أوب

یػػػػدفع عنػػػػو مغرمػػػػًا اال بػػػػثمف یزیػػػػد عػػػػف ثمػػػػف المثػػػػؿ، كػػػػذلؾ یجػػػػوز البیػػػػع ليػػػػؤالء بػػػػثمف المثػػػػؿ إذا كػػػػاف 

الموكػػػػػؿ قػػػػػد فوضػػػػػو البیػػػػػع لمػػػػػف یشػػػػػاء، فػػػػػي حػػػػػیف ا فػػػػػؿ الػػػػػنص ىػػػػػذا الحكػػػػػـ عمػػػػػى الوكیػػػػػؿ بالعمولػػػػػة 

الوكیػػػػؿ بالشػػػػراء بشػػػػراء الشػػػػيء ادة، وىنػػػػا السػػػػؤاؿ المطػػػػروح مػػػػا الحكػػػػـ لػػػػو قػػػػاـ بالشػػػػراء فػػػػي ىػػػػذه المػػػػ

ًا أو مػػػػػنغواف شػػػػػخص یجػػػػػر معػػػػػو التصػػػػػرؼ م المكمػػػػؼ بشػػػػػراءه مػػػػػف أحػػػػػد أصػػػػػولو أو فروعػػػػػو أو زوجػػػػو

 یدفع عنو مغرمًا؟ وىنا توجب عمى المشرع المساواة في الحكـ القانوني بیف الوكیمیف. 

كػػػػاف عمػػػػى المشػػػػرع أف یػػػػنص عمػػػػى حػػػػؽ االحتبػػػػاس فػػػػي قػػػػانوف التجػػػػارة بشػػػػكؿ یعطػػػػي ىػػػػذا  ًا:تاســــع

الحػػػػػؽ معنػػػػػى أوسػػػػػع ممػػػػػا ىػػػػػو وارد فػػػػػي القػػػػػانوف المػػػػػدني، كمػػػػػا فعػػػػػؿ قػػػػػانوف التجػػػػػارة المصػػػػػري، حیػػػػػث 

یػػػػؤدي ذلػػػػؾ إلػػػػى وجػػػػود تػػػػرابط حػػػػؽ االحتبػػػػاس واألمػػػػواؿ المحبوسػػػػة لػػػػیس فقػػػػط مػػػػف المبػػػػالغ المسػػػػتحقة 

نمػػػػا بینيػػػػا وبػػػػیف عقػػػػود الوكػػػػاالت السػػػػابقة والبلحقػػػػة التػػػػي  قػػػػد الوكالػػػػةلموكیػػػػؿ بموجػػػػب ع بوجػػػػو عػػػػاـ وا 

 تكوف بیف طرفي الوكالة. 

المتعمقػػػػػػة مػػػػػػف قػػػػػػانوف التجػػػػػػارة االردنػػػػػػي و  96 تعػػػػػػدیؿ المػػػػػػادة  كمػػػػػػا نتمنػػػػػػى عمػػػػػػى المشػػػػػػرع  :عاشــــــراً 

التػػػػػي كانػػػػػت السػػػػػبب فػػػػػي ترتیػػػػػب  الموكمػػػػػةبضػػػػػائع الفقػػػػػط عمػػػػػى  بحیػػػػػث ال تقتصػػػػػر بضػػػػػماف االمتیػػػػػاز
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یعطػػػػي ألف ذلػػػػؾ أیػػػػة بضػػػػائع أخػػػػر  یعػػػػود ممكيػػػػا لمموكػػػػؿ تشػػػػمؿ تػػػػي فػػػػي ذمػػػػة موكمػػػػو بػػػػؿ الػػػػدیوف ال

 ضماف االمتیاز دور أكبر في حمایة الوكیؿ. 
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