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عقد الوكالة التجارية

سمح دائما بأن تيحتاج كل منا إلى من يمثله في الحياة القانونية إلبرام عالقات قانونية مع األغيار ألن الظروف ال 

ير االلتزامات يقوم المرء بجميع تصرفاته القانونية بنفسه. و قد نظم المشرع المغربي أحكام هذه العالقة بمقتضى ظه

 ملع بإجراء آخر اشخص شخص يكلف بمقتضاه عقد على انها " 879و العقود حيث عرف الوكالة من خالل المادة 

 إبرام نظمت لحسابه"، و تطرق كذلك في نفس القانون إلى مختلف أنواع الوكاالت و األحكام القانونية التي مشروع

 كيل.الو مع المتعاقد بالغير منهما واحد كل تربط التي تلك و بالموكل الوكيل تربط التي العالقة و العقد

بنائهم او بمناسبة اما في الميدان التجاري، فبالرغم من انتشار هذه الممارسة بين التجار، إما بمناسبة تمثيلهم أمام ز

ستمد احكامها ت تتمثيلهم أمام مورديهم، فإنها لم تحظى بأي تأطير قانوني في ضل القانون التجاري القديم، و استمر

 لغطاءا توفير هذه االحكام من قصور عن أبانتو التي سرعان ما    الوكالة عقد تنظم التي العامة القواعدمن 

 .التجارية البيئة في المختلفة بوظائفها الوكالة مؤسسة لقيام الالزم القانوني

 بين التعامل يمر أن الضروري من أصبح حيث ،و تماشيا مع التطور الذي عرفته الوكالة في الميدان التجاري

الجديدة  التجارة مدونة في التجارية الوكالة أحكام نظم المعامالت، فإن المشرع المغربي  من سلسة عبر التجار

 . 1 1996غشت  فاتح ظهير بموجب بتنفيذها األمر الصادر 15-95 رقم

التجارية  األعمال من باعتبارها التجارية للوكالة و هكذا فقد نصت مدونة التجارة، وإن لم تكن قد تطرقت صراحة

 لتجاريةا األنشطة ضمن من الوساطة أعمال من غيرها و بالعمولة الوكالة و السمسرة أن 6 المادة من 9 البند في

 لكتابا في المشرع تطرق ذلك كل إلى إضافة تاجر، صفة اكتساب ممارستها، اعتياد أو احترافها على يترتب التي

 التي لوساطةا عقود ضمن من باعتباره التجارية الوكالة عقد إلى ، التجارية بالعقود المتعلق و المدونة من الرابع

 لموضوعية،ا القانونية النصوص من كثير على التنظيم هذا اشتمل وقد بالعمولة، الوكالة عقد و السمسرة عقد تتضمن

 393ن المادة مالتجارية )  الوكالة عقد على المترتبة التعاقدية العالقات لحكم مالءمتها المغربي المشرع قدر التي

 (.404إلى المادة 

 بعد هذه التوطئة  سنتناول هذا العقد من خالل المباحث التالية :

 : اإلطار العام للوكالة التجارية المبحث األول

 التجارية الوكالة عقد : آثار المبحث الثاني

 التجارية الوكالة انقضاء طرق: :  المبحث الثالث

المرسوم المؤرخ و 1991يونيو  25المؤرخ في  593-19استوح المشرع التجاري جل األحكام المنظمة لعقد الوكالة التجارية من التشريع الفرنسي رقم   1

 و باألعراف السائدة في فرنسا. 1986دجنبر  18، و قد تأثر التشريع الفرنسي بدوره بالتوجيه األوروبي الصادر في 1992يونيو  10في 
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 التجارية للوكالة العام اإلطار : األول المبحث

 مفهوم الوكالة التجارية:   المطلب األول
عد بسنحاول من خالل هذا المطلب البحث في مفهوم عقد الوكالة التجارية من المنظور التشريعي لنرصد فيما 

 محاوالت الفقه لتعريف هذا العقد.

 شريعيالفقرة األولى : التعريف الت
الوكالة التجارية ":  بقولهمن مدونة التجارة  393من خالل المادة عرف المشرع المغربي عقد الوكالة  تعريفا دقيق 

بشان عمليات ، التفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة، بص و دون أن يكون مرتبطا بعقد عملعقد يلتزم بمقتضاه شخ

ات التجارية باسم و لحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر ، أو بصفة عامة جميع العمليتهم اشرية أو بيوعات

 .2"لكذيلتزم من جهته بأدائه أجرة عن 

جاريين الصادر المنظم للوكالء الت الفرنسي من القانونوقد جاء هذا التعريف مشابه للتعريف الوارد بالمادة األولى 

دون أن والذي يتعامل بصفة مهنية معتادة ومستقلة الوكيل التجاري هو "  :القائل بأن 1991يونيو  25في تاريخ 

المنتجين  يكون مرتبطا بعقد تأجير الخدمات ويبرم عمليات الشراء والبيع والتأجير وتقديم الخدمات باسم ولحساب

  ".والصناع والتجار

بأن  قائال 177التجاري الجديد  في المادة بمقتضى القانون  الوكالة المشرع المصري عرف و في نفس السياق،

و  "عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه االستمرار و في منطقة نشاط معينة، الترويج  :الوكالة هي

وكل و التفاوض و إبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و يجوز ان تشمل مهمته تنفيذها باسم الم

.لحسابه ''  

مشرع إال أن المالحظة األبرز هي ضرورة تخلي الصورة الوكالة، و بالرغم من أهمية هذه التعاريف في تقريب 

ورا عن صياغة التعاريف الن من شان ذلك أن يجمد حركية المفاهيم القانونية علما أن هذه األخيرة تعرف تط

 .مضطردا باستمرار، و أن يترك هذه المهمة للفقه وللقضاء

                                                
رد في النص و،  حيث عبارة "ممثل تجاري" بدل عبارة "وكيل تجاري"خطئا استعمال  أن المشرع المغربي و لعل ما يستوقفنا في هذا التعريف هو  2

تقابلها  " و التيreprésentant commercialالتي تقابلها بالعربية عبارة " وكيل تجاري" و ليس عبارة "  ; "Agent commercialالفرنسي عبارة " 

 .(من مدونة الشغل 79) الفصل  التجاري في المغرب منظم بمقتضى مدونة الشغل بالعربية عبارة "ممثل تجاري" على إعتبار أن التمثيل
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 الثانية : التعريف الفقهيالفقرة  
نسي عموما الوكالة التجارية عقد بمقتضاه يمثل الوكيل التجاري موكله بإبرام صفقات باسم و يعتبر الفقه الفر

لحساب موكله، و في هذا المضمار عرف الفقيه إيف كيون الوكيل التجاري كوسيط مستقل يتفاوض و يتعاقد باسم 

 .3ولحساب موكل او عدة موكلين

عالقة تعاقدية يحترف بمقتضاها الوكيل التجاري إجراء ك" جارية الوكالة الت أما بالنسبة للفقه المغربي فقد عرف

في إطار تمييزه لعقد الوكالة التجارية عن  و .4المعامالت التجارية لحساب الموكل و في استقالل عنه مقابل أجر"

وكله فتنصرف عقد يتعاقد بموجبه الوكيل مع الغير باسم م"بأنها عرفها األستاذ مصطفى كمال طه   ،المشابهة العقود

وفي نفس االتجاه ذهب الفقه المصري في تعريفه لهذا  5"الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقد مباشرة إلى الموكل

الترويج  ن يتولى على وجه االستمرار في منطقة نشاط معينة،أالعقد بقوله انه ''عقد يلتزم بمقتضاه شخص ب

ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات  ابه مقابل اجر،والتفاوض على إبرام الصفقات باسم الموكل ولحس

 .6وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه "

ثل أن الوكالة التجارية هي صورة من صور الوساطة في إبرام الصفقات، وتتممن خالل هذه التعاريف و يتضح 

ر باسم و و التفاوض مع الجمهوالمهمة األساسية للوكيل التجاري في الترويج للمنتجات أو للخدمات التي يقدمها 

 لحساب موكله و دون أن يكون مرتبط مع هذا االخير بعقد عمل.

 التجارية  الوكالة  مميزات عقد: الثاني    المطلب 
لتي احتى يتسنى لنا تمييز الوكالة التجارية عما يشبهها من عقود، يتعين اوال ادراج بعض الخصائص الهامة 

 تطبعها مع تبيان ضرورياتها.

 عقد الوكالة التجارية  الفقرة األولى : خصائص
 يتميز عقد الوكالة التجارية بمجوعة من الخصائص تبرز ذاتيته :

 . عقد الوكالة عقد رضائيأوال
سبق و أن بينا أن األصل في العقود التجارية هو الرضائية، بمعنى أنها تنعقد بمجرد تبادل اإليجاب و القبول بين 

الحال بالنسبة لعقد الوكالة التجارية حيث أن المشرع المغربي لم يشترط شكال معينا لصحة  أطراف العقد. و هذا هو

                                                
3 Yves Guyon, Droit des affaires, Tome I : droit commercial général et sociétés, 11 éd. Economica 2001. p. 868. 

 .173بوعبيد عباسي، م.س. ص.   4
 47ص.  2006، العقود التجارية و عمليات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقية مصطفى كمال طه  5
 .152و  151ص.  2005منير قزمان، الوكالة التجارية في ضوء الفقه و القضاء، دار الفكر الجامعي،   6
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العقد. و بالتالي يمكن للوكالة أن تمنح شفويا، كما يمكن ان تستنتج ضمنيا أو من خالل تنفيذها من طرف الوكيل 

 .7التجاري

ة التجارية، أن يكون مكتوبا، فإن الكتابة في هذه من مدونة التجارية تشترط في عقد الوكال 397و إذا كانت المادة 

الحالة ال تعتبر ركنا في العقد و لكنها شرط لإلثبات فقط. و بذلك يكون المشرع خرج عن المبدأ حرية االثبات و 

 .8اقتضى بالنسبة لعقد الوكالة التجارية الكتابة إلثباته، و عند االقتضاء، لتعديله

ها تضم مجموعة أن عقود الوكالة التجارية ترد في أغلب األحيان مكتوبة على اعتبار أن إال ان الحياة العملية أثبتت

رتبط كبيرة من التفاصيل، منها ما هو مرتبط بالزبناء و البضائع أو الخدمات موضوع العقد، و منها ما هو م

 بالتوجيهات الواجب إتباعها من طرف الوكيل التجاري.

الفرنسي، بالرغم من انه يعتبر عقد الوكالة التجارية عقد رضائيا، فقد أجاز، من و تجدر اإلشارة إلى أن المشرع 

 ما على مشيرا توقيعا اآلخر الطرف من يطلب أن الطرفين من لكل ،1991يونيو  25من قانون  2خالل المادة 

 نم 4المادة  بأن دنجأننا  كما التوقيع. خارج لإلثبات شكل أي يقبل ال بحيث وملحقاته، الوكالة عقد عليه يحتوي

 تتبنى حيث .التجارية المحكمة خاص لدى كتابة ضبط سجل في بالتسجيل التجاري  الوكيل تلزم 1958 مرسوم

للوكيل  األساسي القانون من االستفادة من التجاري الوكيل يحرم النقض بخصوص ذلك قرارا صارما بموجبه محكمة

 تنص على دجنبر، ال 18األوروبية الصادرة في  بأن التوجهات  نرى ذلك وعكس .التسجيل حالة عدم في التجاري،

 ، التجاري للوكيل األساسي القانون تطبيق تشترط ال إذ 1991يونيو  25الشروط وسايرها في ذلك قانون  هذا

 أي إشهار. مع أن التسجيل في ذلك السجل الخاص مازال مستمرا، لكنه ال يعدو أن يكون إال إجراء إداري باستيفاء

 .9فقط

 . عقد الوكالة التجارية من العقود المستمرةثانيا
ين الموكل و مهما في العالقة بيتميز عقد الوكالة التجارية بأنه من العقود المستمرة، أي أن الزمن يعتبر عنصرا 

في  نة و، حيث يلتزم الوكيل بالقيام بمهمته باسم و لحساب الموكل بصفة مستمرة، خالل مدة معيالوكيل التجاري

 منطقة معينة، و هذا على خالف السمسار و الوكيل بالعمولة اللذان يقومان بعملهما مرة واحدة.

من مدونة التجارة عندما نصت على أن الوكيل يقوم بالتفاوض أو إبرام  393و نجد اثار هذه الخاصية في المادة 

ية، نجد بعض التشريعات تفرض، في حاالت العقد "بصفة معتادة".  و نظرا ألهمية عنصر الزمن في الوكالة التجار

معينة، حد أدنى لمدة هذا العقد، و ذلك حماية للوكيل الذي ال يستطيع استرداد المصروفات التي أنفقها من أجل 

  10تأدية المهمة التي كلف بها إال بعد انقضاء مدة معينة

                                                
 .195.بوعبيد عباسي، م.س. ص  7
 .بالكتابة" تعديالته االقتضاء، وعند التجارية، الوكالة عقد يثبت"  من مدونة التجارة على أنه 397  المادةتنص   8

9 Yves Guyon, op.cit. p. 870. 
ازن للسلع أو منشأت من قانون التجارة المصري الجديد على أنه : " إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخ 171تنص المادة   10

 للصيانة او اإلصالح فال يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات". 
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 . االستق اللية في عقد الوكالة التجاريةثالثا
نشاطه مستقال عن الموكل، و هذا االستقالل في االحتراف هو الذي يضفي عليه صفة يمارس الوكيل التجاري 

التجاري اللذان يمارسان نشاطهم تحت  لممثلل و المتجول لوكيللالتاجر على عكس ما هو عليه األمر بالنسبة 

اربا على عناصر . أما الوكيل فهو يمارس نشاطا خاصا به مستخدما أدواته الخاصة و مض11إشراف و رقابة الموكل

  .اإلنتاج التي خصصها لمشروعه الذي يمارس فيه هذا النشاط

إال أن خاصية االستقالل ال تتنافى مع تقيد الوكيل بتعليمات الموكل في تنفيذ العمل المكلف به، ألنه يقوم بهذا العمل 

و يعمل لحساب أكثر من  باسم و لحساب الموكل، أما نشاطه فهو مستقل. و لذلك يجوز للوكيل أن يقدم خدماته

كأن يعمل لحساب  وكاالت متعارضا مع مصلحة الموكل أوموكل في وقت واحد، ما لم يكون هذا التعدد في ال

 .12منافسه

الوكيل و  و ال شك أن عنصر االستقاللية هو المحدد في تكييف عقد الوكالة التجارية، فإذا توفر هذا العنصر بين

كعالقة شغل  تجارية، و إذا لم يوجد هذا االستقالل فإن العالقة بين الطرفين تكيف الموكل، فإن العقد يكون وكالة

 مع كل ما يترتب على ذلك من اثار. 

 . عقد الوكالة التجارية يقوم على االعتبار الشخصيرابعا
يصنف عقد الوكالة التجارية ضمن خانة العقود التي تقوم على االعتبار الشخصي، بمعنى أن شخص الوكيل 

ه إلى اختياره دت بأالتجاري يكتسي في هذا العالقة أهمية بالغة تكمن في مدى الثقة التي وضعها فيه الموكل و التي 

ضافية. بالذات، وذلك لتوفره على السمعة و المؤهالت الضرورية التي من شأنها أن تجلب لمؤسسة الموكل قيمة إ

ب رصيد االمكانيات المادية و المعرفية ما يؤهله اكتسافلو ال أن الوكيل متخصص في عمليات التسويق و له من 

طرأ للوكيل مهم من الزبناء ما كان الموكل ليتعاقد معه. و من ثم فإن استمرار الوكالة التجارية تتأثر بما قد ي

 التجاري من أحداث.

 الفقرة الثانية : الوكالة التجارية و العقود المشابهة
 الوساطة، دعقو طائفة من ألنه يعد ذلك له، المشابهة األخرى العقود من غيره عالوكالة التجارية م يقترب عقد قد

اوتأسي من م.ت. 6العقود كما هو مبين من خالل البند التاسع من المادة  من إليها الكثير ينتمي والتي ذلك  على سً

قد الترخيص عالتجاري باإلضافة إلى كان ال بد من تميز الوكالة عن السمسرة و عن الوكالة بالعمولة و عن التمثيل 

 التجاري.

                                                
ف الذي أعطي له، قد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محال له، أيا كان الوصيعد عقد الشغل كل عمن مدونة الشغل على أنه :"  79تنص المادة   11

راحة على ذلك أم و المبرم بين الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، مهما كانت صفته، و بين مشغله في الصناعة أو التجارة، سواء نص العقد ص
 سكت عنه..."

 من مدونة التجارة. 393المادة   12
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 السمسرة    أوال : عقد
ينحصر دور السمسار في البحث عن متعاقد و التوسط لتقريب وجهات نظر المتعاقدين، وهو عمل مادي فقط، حيث 

لترويج ينتهي دوره عند إبرام العقد الذي توسط فيه. و حتى في الحالة التي يقتصر فيها دور الوكيل التجاري عن ا

فقط دون إبرام العقود مع الزبناء باسم و لحساب الموكل، فهو يتميز عن السمسار بالعالقة المستمرة التي تربطه 

 ، على خالف السمسار الذي يتوسط غالبا في صفقة أو صفقات متفرقة. 13بالموكل

 الوكالة بالعمولةثانيا : عقد  
لتجاري فهو عاقد باسمه مع الغير لحساب الموكل، أما الوكيل ايتميز الوكيل التجاري عن الوكيل بالعمولة الذي يت

اثار هذا  يتعاقد مع الغير باسم و لحساب الموكل، أي أنه ال يكون طرفا في العقد الذي يبرمه مع الغير و تنصرف

 العقد إلى الموكل مباشرة في عالقته مع الغير.

المميزة  وفر في الوكالة بالعمولة و تبقى من الخصائصهذا باإلضافة إلى أن خاصية االعتياد و االستمرار ال تت

 لعقد الوكالة التجارية. 

 المندوب التجاري  عقد  التمثيل التجاري وعقد   ثالثا :
يمارس كل من المندوب التجاري و الممثل التجاري مهامهما تحت إشراف و رقابة رب العمل، أي في غياب 

عن  الوكيل التجاري فهو تاجر يعمل في مشروعه الخاص المستقل االستقالل في ممارسة أنشطتهم المهنية، أما

 مؤسسة موكله أو موكليه.

لعقود المنصوص و يعتبر عنصر التبعية من أهم المعايير التي يعتمد عليها القضاء لتمييز عقد الوكالة التجارية عن ا

 ري و الوسيط( .  من مدونة الشغل ) الممثل التجاري و المندوب التجا 79عليها بموجب المادة 

 التجارية الوكالة عقد آثار : الثاني المبحث
لتجاري يعتبر اتنشأ عن الوكالة التجارية التزامات متبادلة بين الوكيل و الموكل،  بمعنى ان ما يعد حقوقا للوكيل 

لوكالة افي في المقابل واجبات يتحملها الموكل و العكس صحيح. و تحكم هذه االلتزامات عموما القواعد العامة 

 سيما في المنصوص عليها في ظهير االلتزامات و العقود، باإلضافة للقواعد الخاصة المقررة في مدونة التجارة ال

 على انه : 395حيث جاء في المادة  الرابع القسم الثاني من الكتاب

 لتحقيق الغاية المشتركة لألطراف التجارية عقد الوكالة يبرم، 

 بمراعاة قواعد الصدق واإلعالم متبادلة األطراف بصفة يلتزم، 

 فةالوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حر يمكن على الموكل أن يجب 

 .كفئ

                                                
 اعتبار أن عقد الوكالة من العقود المستمرة، أنظر أعاله. على   13
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ين لتحقيق و انطالقا من هذه االلتزامات المنصوص عليها في مدونة التجارة سنحاول إبراز أهم ما يلتزم به الطرف

 ك بمراعاة قواعد الصدق و اإلعالم و االحتراف.المصلحة المشتركة وذل

 التجاري  الوكيل  األول : التزامات  المطلب
ضرورة إعالم يلتزم الوكيل التجاري بأداء العمل المتفق عليه في العقد المبرم مع الموكل بكل صدق و احترافية و ب

 موكله عن كل ما من شأنه ان يهم مصلحة المتعاقدين. 

 به  المكلف  العمل  بتنفيذ  التجاري  يلالوك  التزام:  أوالً  
حث عن بمعنى السعي الجدي من اجل البيلتزم الوكيل التجاري بتنفيذ عقد الوكالة التجارية بكل صدق و أمانة 

اسم و أشخاص يتفاوض معهم أو يتعاقد بشان عمليات اشرية أو بيوعات أو بصفة عامة جميع العمليات التجارية ب

 .نطاق الوكالةلحساب الموكل في حدود 

و على الرغم من أن الوكيل التجاري يتصرف باسم و لحساب الموكل، فإنه بالنظر إلى استقالله المهني يتمتع 

بالحرية في اختيار وسائل تنفيذ مهمته، و لذلك فهو ينظم نشاطه بشكل مستقل عن الموكل، و يعد المعارض و 

لكين، و يستعين بوسائل الدعاية و اإلعالن لترويج منتجات المكاتب الالزمة لعرض متوجاته و السلع على المسته

التجار الذين وكلوه عنهم، وبصفة عامة فهو يبدل أقصى جهده و يستخدم كل الوسائل الضرورية إلتمام موضوع 

  .14الوكالة

قاولة ن كان الشيء يمنعه من أن يمثل أكثر من مإعدم تمثيل أكثر من مقاولة متنافسة و و تقتضي قواعد الصدق 

أو تاجر واحد ، بشرط واحد هو أن ال يكون نشاط هذه المقاوالت أو نشاط أصحابها موضوع منافسة بينهم و إال 

من م. ت. و يبقى لقضاء الموضوع  393و قد أكدت على هذا االلتزام المادة  سوف يكون ذلك مضرا بالوكيل.

عليه الوكيل التجاري يشكل منافسة لموكله من عدمه.  كامل السلطة في تحديد ما إذا كان العمل التمثيلي الذي أقدم

و قد أقر القضاء الفرنسي في مجموعة من القرارات على مشروعية فسخ عقد الوكالة التجارية بدون تعويضات 

  .15في حالة إخالل الوكيل بالتزام عدم تمثيل شركتين متنافستين

. ي لما لهذا التصرف من ضرر على مصلحة الموكلكما تقتضي قواعد الصدق و األمانة عدم إفشاء السر المهن

نتاج إفالموكل يكون مضطر، عند التعاقد، بتزويد الوكيل التجاري بمجموعة من األسرار لها عالقة بتصنيع أو 

في غياب والبضائع، و المعلومات ذات الطابع التقني أو المالي حتى يتسنى له أن يقوم بمهامه في أحسن الظروف. 

هني هو تلك دية تبين نوعية األسرار التي يجب عدم اإلفشاء بها للغير، يمكن ان نعتبر بأن السر الممقتضيات تعاق

وكيل يرتب المعلومات التي لم تكن في علم الوكيل التجاري قبل التعاقد. ويشكل خرق هذا اإللزام خطأ من جانب ال

ثارة إجبرا للضرر الذي لحقه، كما يمكن  مسؤوليته المدنية أمام الموكل الذي له الحق في مطالبته بالتعويض

 المسؤولية الجنائية التي تعاقب على خرق السر المهني. 

                                                
 .208بوعبيد عباسي، م.س. ص.  14

15 Cass. Com. 21 juin 1967, n° 66-11.426, bull. civ. III, n° 259 p.250 ; cass. Com., 16mars 1993, n° 91-11.194, bull. civ. 
IV, n° 109, p. 182, RTD com. 1994, p.104 ; Cass. Com., 29 oct. 2002, n° 00-10.481. 
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 للموكل  تعود  التي  األموال  على  بالمحافظة  االلتزام:  ثانياً  
يلتزم الوكيل التجاري بالمحافظة على المنتجات التي يتسلمها من الموكل لتوزيعها او تسليمها لزبائنه، مراعيا في 

من ماله الخاص في سبيل المحافظة عليها.  16خصوصية كل من هذه البضائع وإن اضطر إلى إنفاق مصاريف ذلك

في المحافظة على البضائع الوكيل باالمتثال و تطبيق توجيهات أو تعليمات الموكل  في جميع األحوال يتعين علىو 

و لما كان الوكيل التجاري شخص محترف   .17لصالح موكلهالصفقات التي يبرمها و السلع الموكولة إليه إلتمام 

  فإن مسؤولياته تشدد بما يتناسب مع مفهوم و مقتضيات هذا االحتراف.  

 بإعالم الموكل  التزام الوكيل التجاري:  ثالثا  
كل المعلومات  باستمرار، يقدم الوكيل التجاري إلى موكله 18بمراعاة قواعد الصدق واإلعالمفي إطار تنفيذ االلتزام 

بظروف تنفيذ وكالته و عن الصعوبات التي تعترض كما يخبره  ،التي تعكس حجم النشاط و مدى تطوره أو تراجعه

 و التي تقتضي تدخل الموكل إما بإلغائها أو تعديلها.  من شانه أن يؤثر في تنفيذ عقد الوكالةبكل ما  وتنفيذها 

و  ر.ي يقوم بها و الصفقات التي يبرمها مع الغيباإلضافة إلى ضرورة تقديم كشف حساب عن العمليات التهذا 

عن  يكون هذا الحساب إما دوريا، أو عند انتهاء المهمة التي كلف بإنجازها. و يتضمن الحساب بيان تفصيلي

ك المبالغ الحقوق و الديون. و عليه فعلى الوكيل أن يبين في الحساب المبالغ التي تقاضاها لصالح الموكل و كذل

نفيذا لألعمال تطع تحصيلها من الغير و كذا ثمن األشياء التي باعها، هذا فضال عن المبالغ التي أنفقها التي لم يست

 التي كلف بها. 

 الموكل    التزامات:    الثاني  المطلب 
يل يلتزم بتنفيذ الوك عالقة الموكل بوكيله محكومة بااللتزام بالصدق و األمانة كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فإذا كان

ن كان لعقد بحسن نية و صدق و أمانة، يلتزم الموكل أيضا بتنفيذ نفس العقد و بنفس الشروط و الطريقة، و إا

 مضمون التنفيذ يختلف من الوكيل إلى الموكل.

 : التزام بتمكين الوكيل من تنفيذ التزاماته  األولى  الفقرة
المعلومات الضرورية التي من شانها أن تسهل و يلتزم الموكل بتمكين الوكيل التجاري من كل الوسائل المادية و 

. و يعتبر عدم توفير المعلومات تؤدي إلى انجاز الوكيل لمهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء

 .19أي بإرادة الموكل الضرورية للوكيل التجاري، بمثابة قرينة على فسخ العقد من اتجاه واحد

                                                
 كمصاريف اإليداع و النقل و التبريد و التخزين و ما شابه ذلك.  16
 ، أنظر ما سبق. يتمتع به الوكيل باعتباره تاجرا و ليس في ذلك أي مساس بشرط االستقاللية الذي  17
 م.ت. 395الفقرة الثانية من المادة   18

19 BOUT (R), BRUSCHI (M), CAS (G), Lamy économique, concurrence, distribution, consommation, 2004, n° 4009, p. 
1354. 
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، بمعنى أن يزاول الوكيل التجاري نشاطه في 20موكل و الوكيل على شرط االمتيازأما في الحالة التي يتفق فيها ال

منطقة جغرافية معينة دون منافسة، فيبقى على الموكل احترام هذا الشرط الذي يعتبر امتيازا للوكيل التجاري، و 

ل األول او القيام بزيارة ذلك بامتناعه عن البيع المباشر، أو منح توكيل لوكيل تجاري أخر داخل منطقة نشاط الوكي

ان مسؤوال عن تعويض الوكيل ك -أو شرط الحصر -و إذا خالف الموكل شرط االمتياز  .21الزبناء في غيبة الوكيل

 .22ي عما أصابه من ضرر أي ما يعادل قيمة العمولة في العمليات التي أنجزت في منطقة االمتيازالتجار

 لة( للوكيل:  التزام بدفع أجرة )عمو   ثانيةال  الفقرة
 التي تولهاالقضايا عدد يتشكل وعائها جزئيا أو كليا من عمولة تحسب على أساس ، بأداء أجرة  الموكل كما يلتزم

 ركنا أساسيا من أركان عقد الوكالة. و تعتبر األجرة أو العمولة 23، كمقابل للخدمة التي يقوم بها هذا االخيرالوكيل

ل في الوكالة المدنية التي يقتضي األصل فيها أنها بال أجر ملم يتفق الطرفين على خالف ما هو عليه الحا ،التجارية

، أما أدائه مكان و زمان مع اإلشارة إلى متفق عليه في العقدو غالبا ما يكون مقدار هذه األجرة  .على خالف ذلك

أعراف المهنة التي يزاولها الوكيل هي  ألن، يبقى صحيح عقد الوكالة التجاريةإلى ذلك فإن العقد  لم يتطرقإذا 

. أما  في حالة غياب بند تعاقدي أو عرفي في شأن ذلك، فإنه يبقى من حق الوكيل 24التي تتكفل بهذا التحديد

، مثل مبلغ العملية، و 25التجاري الحصول على أجرة معقولة، بأمر من المحكمة، يراعى فيها كل عناصر العملية

و الخدمات المبيعة، و رقم المعامالت، وصعوبة ولوج السوق، و حجم المبيعات و الخدمات و ثمن البضائع  طبيعتها

 .26المقدمة من طرف الوكيل

باإلضافة إلى ذلك، فإن الموكل يلتزم بأن يرد للوكيل التجاري المبالغ التي أنفقها نيابة عنه، و لكن ال يدخل في 

لممارسة وكالته، و غالبا ما يتفق الطرفان على ما يلتزم الموكل ذلك المصروفات و النفقات التي ينفقها الوكيل 

بدفعه و على ما يتحمله الوكيل من مصروفات، إذا لم يوجد اتفاق يحدد هذه المبالغ حسب العرف و العادات 

 .27التجارية السارية في مجال موضوع الوكالة

                                                
20 Clause d’exclusivité.  
21 J.M. Le Loup, Les Agents commerciaux, Rep. Com. Dalloz, oct. 2008 P 12 n° 61 ; BOUT (R), BRUSCHI (M), CAS (G), 
op.cit. p. 1354, n° 4011. 

 .204بوعبيد عباسي، م. س. ص.  22
 ."تحدد باتفاق األطراف وعند غيابه بمقتضى أعراف المهنة أجرة الوكيل التجاري يستحق من مدونة التجارة : " 398المادة    23
 نفس المادة أعاله.   24
مراعاة مجمل عناصر بمعقولة من طرف المحكمة  بكيفية مبلغ هذه العمولة يحددوفي حالة غياب بند من العقد أو عرف المهنة، فإن  ،نفس المادة  : "  25

 ."العملية
26 LE LOUP (J.M), art. pré. p. 126 et s. 

 105، م. الشقري، ص. 2010عبد الرحمان السيد قرمان، العقود التجارية وعمليات البنوك، الطبعة الثانية   27
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 التجارية الوكالة عقد  انقضاء : الثالث المبحث
، خصصنا األول للحديث عن خصوصية انقضاء عقد الوكالة طلبينإلى م بحثق في هذا المسنحاول أن نتطر

 التجارية ثم خصصنا الثاني للحديث عن تبعات هذا االنقضاء.

 المطلب األول : طرق انقضاء عقد الوكالة التجارية
، إال ان خاصية المصلحة المشتركة في 28ينتهي عقد الوكالة التجارية بنفس أسباب انتهاء الوكالة المدنية عموما

 402الوكالة التجارية جعلت انقضائها يخضع لمبدأ الحق في التعويض الذي نصت عليه الفقرة األولى من المادة 

عن الضرر الالحق به من جراء إنهاء العقد وذلك رغم كل  تعويضا الوكيل التجاري يستحقمن م.ت. بقولها " 

 . "شرط مخالف

ن هذا التعويض هو كنتيجة إلنهاء عقد الوكالة التجارية بغض النظر عن نوع العقد هل هو محدد المدة و بالتالي فإ

 .29أو غير محدد المدة

في إطار  وهكذا فإن المشرع المغربي على غرار المشرع الفرنسي، قد أقر مبدأ التعويض عند انتهاء الوكالة وذلك

  هذه القاعدة ترد عليها بعض االستثناءات. الحماية التي خصها بالوكيل التجاري، إال ان 

 الفقرة األولى :  حق الوكيل في التعويض
أقر المشرع المغربي الحق في تعويض الوكيل التجاري على إنهاء الوكالة، ويجد هذا الحق مرجعيته عموما في 

عقد و التي نصت عليها الحماية التي أقرها المشرع لصالح الوكيل التجاري ثم في المصلحة المشتركة ألطراف ال

من م.ت. فإنهاء الوكالة من شأنه أن يسبب للوكيل التجاري ضرر مؤكد و ذلك من  395الفقرة األولى من المادة 

خالل حرمانه من حصة الزبناء، التي شكلت طيلة مدة التعاقد موضوع اهتمام مشترك بين الموكل و الوكيل، و 

الموكل دون تعويض الوكيل التجاري. كما أن إنهاء العقد من شأنه أن بالتالي ال يقبل أن تؤول هذه الحصة إلى 

يلحق ضرر باالستثمارات التي قام بها ضنا منه باستمرار الوكالة. هذا فضال عن التزامه بعدم منافسة موكله عند 

 .30انتهاء العقد، ويعد من االلتزامات الشائعة في عقد الوكالة التجارية

                                                
 الوكالة:من  ق.ل.ع. تنتهي  929ينص الفصل   28

 بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها (1
 بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه, أو بفوات األجل الذي منحت لغايته (2
 بعزل الوكيل (3
 بتنازل الوكيل عن وكالته (4
 بموت الموكل أو الوكيل (5
لك ما لم ترد الوكالة في الحجز أو اإلفالس, وذبحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه, كما هي الحال  (6

 على أمور يمكن للوكيل تنفيذها رغم حدوث هذا التغيير في الحالة
 استحالة تنفيذ الوكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين (7

 .224بوعبيد عباسي، م.س. ص.   29
 أنظر الحقا.  30
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اء أو انتهاء النظام العام إذ ال يمكن لألطراف أن يتفقوا على ما يخالف ذلك، فبمجرد إنهو يعتبر هذا التعويض من 

الوكيل  عقد الوكالة التجارية يتكون للوكيل الحق في المطالبة بالتعويض، بمعنى أنه ليس من الضروري أن يبرر

 التجاري حصول الضرر جراء هذا االنهاء. 

من م.ت، لم يتطرق المشرع إلى مصطلح "فسخ العقد" و  402لمادة وفي معرض حديثه عن هذا الحق في نص ا

إنما أستعمل مصطلح "إنهاء العقد"، لكي ال يفهم أن الحق في التعويض يترتب فقط عن فسخ العقد غير محدد المدة، 

 .32ية مدتهبما فيها الحالة التي لم يجدد فيها العقد محدد المدة المنته 31بل يتسع ليشمل جميع حاالت إنهاء العقد

طه و يستحق الوكيل التجاري التعويض كذلك في جميع الحاالت التي ينهي فيها الموكل العقد، كأن ينهي نشا

فتتاح االصناعي موضوع الوكالة التجارية، أو يضع حدا لكافة أنشطته التجارية، او يصاب بعجز مالي يؤدي إلى 

 مسطرة المعالجة في مواجهته.

اقدي، جميع الحاالت التي يخالف فيها الموكل مقتضيات العقد او يخل بالتوازن التعويستحق التعويض كذلك في 

كيل التعويض كأن يرتكب خطا جسيما يؤدي إلى إنهاء العقد، أو يغير بإرادته المنفردة مقتضيات العقد، و يستحق الو

 المرض.كذلك حتى ولو أنهى الموكل العقد بسبب وفاة الوكيل أو تدهور صحته بفعل السن أو 

توجيه " إال ان المشرع المغربي جعل هذا الحق مطلوب و ليس محمول، فقد فرض على الوكيل التجاري بضرورة

و بالتالي  .33"أجل سنة من تاريخ إنهاء العقد داخل إشعار إلى الموكل يخبره بنيته في المطالبة بحقوقه في التعويض

فإن عدم التعبير الوكيل التجاري عن نيته في المطالبة بهذا التعويض من شانه ان يسقط حقه في التعويض عن 

إنهاء عقد الوكالة مع بقاء حقه في التعويضات االخرى مثل التعويض عن عدم االلتزام باإلشعار و التعويض عن 

 العمليات التي بدأها و اتمها وكيل أخر. 

ص مبلغ التعويض الذي يجب على الموكل دفع للوكيل عند انتهاء العقد، فقد اكتفى المشرع بالتنصيص أما بخصو

على الحق في التعويض دون تحديد مبلغه أو طريقة احتسابه. و بالتالي فإن مبلغ هذا التعويض إما يتم باتفاق 

ة في هذا االطار. وقد أخد القضاء في الطرفان أو باللجوء إلى محكمة الموضوع التي يبقى لها السلطة التقديري

، و 34فرنسا باجتهاد يحدد مبلغ التعويض المترتب على االنهاء في قيمة السنتين األخيرتين من العمولة االجمالية

تجد هذه القاعدة تبريرها بكون مرحلة السنتين األخيرتين ضرورية للوكيل التجاري إلعادة اجتذاب زبناء اخرين 

                                                
 تعويض: يستحق أي ال: "... من م. ت 402لمادة  باستثناء ما تم التنصيص عليه في الفقرة األخيرة من ا -  31

 بسبب خطإ جسيم للوكيل التجاري؛ العقد إذا ما تم إنهاء 

 جد فيها الوكيل والتي  االستحالة ناجما عن فعل الوكيل التجاري ما لم يكن مبررا بظروف تنسب إلى الموكلين أو عن التوقف ذا ما كان هذاإ
 أو عاهة أو مرض؛ سنه متابعة نشاطه بسببالتجاري بكيفية معقولة وحالت دون 

 الموكل بتفويت حقوقه والتزاماته العقدية إلى الغير، باتفاق مع التجاري إذا ما قام الوكيل". 
32 BOUT (R), BRUSCHI (M), CAS (G), op.cit., n° 4020, p. 1357. 

 224بوعبيد عباسي، م.س. ص. 
 من م.ت. 402الفقرة الولى من المادة   33

34 CA Paris, 20 avr. 1972,D. 1973, som, p.105 ; CA Aix-en-Provence, 2 Mai 1975, D. 1976, jur., p. 334 ; et CA Paris, 6 
nov. 1975 ; D. 1976, jur., p. 344 ; CA Paris, 25 sept. 1984, Gaz. Pal. 1985, 1, som., p. 98 ; Cass. Com., 12 fev. 1985 ; n° 
83-13.810. 
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 يونيو 25فقدهم من جراء إنهاء العقد، و هو ما كرسه المشرع الفرنسي بمقتضى قانون  عوض الزبناء الذين

199135. 

 الفقرة الثانية : أسباب سقوط  الحق في التعويض  
رد عليه إذا كان التعويض المستحق للوكيل التجاري ينتج عن جميع حاالت اإلنهاء، فإنه ليس بحق مطلق و إنما ت

 يأيستحق  المن م.ت. و الذي جاء فيها بأن  402مشرع المغربي من خالل المادة بعض االستثناءات أقرها ال

 : تعويض

 جسيم للوكيل التجاري؛ خطأبسبب  العقد إذا ما تم إنهاء 

 ين أو ناجما عن فعل الوكيل التجاري ما لم يكن مبررا بظروف تنسب إلى الموكل التوقف ذا ما كان هذاإ

و عاهة أ سنه يل التجاري بكيفية معقولة وحالت دون متابعة نشاطه بسببالتي وجد فيها الوك االستحالة عن

 أو مرض؛

 الموكل باتفاق مع الغير،بتفويت حقوقه والتزاماته العقدية إلى  التجاري إذا ما قام الوكيل.  

يم1 طأ الجس بب الخ  . الفسخ بس
أ جسيم، عقد الوكالة إذا صدر منه خطال يمكن للوكيل التجاري أن يطالب بالتعويض عن الضرر الناتج عن انتهاء 

طأ الجسيم كما من م.ت. إال أن المشرع المغربي لم يحدد نوع هذا الخ 402و هذا ما أقرته الفقرة الثالثة من المادة 

 ؤديت أن يمكن جسيمة أخطاء بمثابة تعتبر على انه : " 39فعل في مدونة الشغل عندما عبر صراحة في المادة 

 ...".  : طرف األجير من المرتكبة التالية ءاألخطا الفصل، إلى

و بالتالي فإن تحديد جسامة الخطر المسقط للتعويض في الوكالة التجارية يعود إلى قضاء الموضوع و الذي عرف 

الخطأ الجسيم في الوكالة التجارية بالخطأ "الذي يلحق ضررا بالهدف المشترك للوكالة ذات المصلحة المشتركة و 

االستاذ بوعبيد عباسي "أن جسامة الخطر  . و في نفس اإلطار أوضح36مرار العالقة التعاقدية "ل دون استويح

 . 37يجب ان تقدر بالنظر إلى أهمية التصرف المعني، و في إطار المصلحة المشتركة المتوخاة من الوكالة"

ض عن يتخلص من أداء التعويويبقى على الموكل أن يثبت الخطأ المرتكب من طرف الوكيل التجاري إذا اراد ان 

وء تدبير سانهاء العقد. و ال يكفي إلقامة الدليل على صدور خطأ جسيم من الوكيل التجاري أن يثبت الموكل مثال 

ديم المخزون من طرف الوكيل التجاري أو انخفاض رقم المعامالت مثال أو النقص في عدد الزبناء، بل يجب تق

كله المصلحة المشتركة كأن يكون وكيال في ذات الوقت عن موكل منافس لموالدليل على أن الوكيل يمس فعال ب

 موكل.المجال الترابي المحدد في العقد و يلحق ضرر بوكيل أخر لنفس ال بدون موافقة هذا االخير، أو يتجاوز

                                                
 .227د عباسي، م.س. ص. بوعبي  35

36 Cass. Com. 15 oct. 2002 ; n° 00-18.122, Contrats, conc., consom. 2002. La faute grave c’est celle « Qui porte 
atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ». 

 مفهوم المصلحة المشتركة،  229بوعبيد عباسي، م.س. ص.  37
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ري2 تجا يل ال لوك لب من ا  . الفسخ بط
ن التوقف اري ال يستحق  أي تعويض " إذا ما كامن م.ت. على ان الوكيل التج 402نصت الفقرة الثالثة من المادة 

يها فالتي وجد  االستحالة التجاري ما لم يكن مبررا بظروف تنسب إلى الموكلين أو عنناجما عن فعل الوكيل 

 ".أو عاهة أو مرض سنه الوكيل التجاري بكيفية معقولة وحالت دون متابعة نشاطه بسبب

لتجاري يمكن ان يطالب بإنهاء الوكالة متى شاء مع فقدان الحق في وما يفهم من هذا النص، هو أن الوكيل ا 

التعويض إال في الحاالت التي يكون فيها هذا الفسخ مبرر بظروف طارئة أو بخطأ ارتكبه الموكل نفسه، أو متعلق 

ذهب بعض و  ي بأمور صحية للوكيل كتقدمه في السن أو إصابته بعاهة أو مرض يمنعه من متابعة تنفيذ التزاماته؛

الفقهاء الى ان حق الوكيل في التنازل عن الوكالة يتعلق بالنظام العام. لكن برجوعنا إلى القواعد الخاصة التي 

تنظم عقد الوكالة التجارية نجد ان هذه االخيرة لم تتطرق إلى مسالة تعويض الموكل في حالة تنازل الوكيل عن 

د يسبب ضررا للموكل. وما يسعفنى في هذه الحالة هي القواعد الوكالة التجاري، بالرغم من ان هذا التنازل ق

 غير ومن الئق غير وقت وفي بغتة، العقد الوكيل أو الموكل فسخ على أنه " إذا 942العامة، حيث نص الفصل 

  .ذلك" غير على يتفق لم ما ضرر، من لحقه عما بالتعويض اآلخر على ألحدهما الحكم ساغ معتبر، سبب

فإنه بالرغم من أن القانون يجيز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة فإن عليه أن يخطر بذلك الموكل و أن و بالتالي 

يتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على مصالح هذا األخير حتى يتمكن من رعايتها بنفسه، وإال كان مسؤوال عما 

ازل عن الوكالة، وإال اعتبر متعسفا في يصيب الموكل من أضرار. و على الوكيل أن يختار الوقت المناسب للتن

استعمال هذا الحق، إذا كان يهدف إلى األْضرار بمصالح الموكل، أو إذا كان التنازل عن الوكالة من أجل تحقيق 

 مصالح ال تتناسب مع ما يصيب الموكل من أضرار.

ة3 لوكال يل عن ا نازل الوك  . ت
إذا من م.ت على أن الوكيل التجاري ال يستحق أي تعويض "  402نص البند الثالث من الفقرة الثالثة من المادة 

  ."الموكل باتفاق مع الغير،بتفويت حقوقه والتزاماته العقدية إلى  التجاري ما قام الوكيل

و المقصود هنا هو تنازل الوكيل التجاري عن الحقوق و االلتزامات التي تنتج عن تطبيق عقد الوكالة إلى الغير، 

الوكالة من العقود التي تقوم على االعتبار الشخصي فإن المشرع فرض في  تفويت عقد الوكالة إلى و بما ان عقد 

 الغير موافقة الموكل.

 المطلب الثاني : أثار انقضاء عقد الوكالة التجارية
امات تستمر بعض التزامات الوكالة بالرغم من انتهائها، منها ما يبقى على عاتق الموكل و نتحدث هنا عن االلتز

 الوكيل بعدم منافسة موكله بعد انقضاء عقد الوكالة. تزامهذا االخير اتجاه الوكيل، و عن إلالمالية ل
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 الفقرة األولى : التعويض عن العمليات التي أبرمت بعد انقضاء الوكالة
لعمليات كل ايبقى من حق الوكيل التجاري بعد انقضاء عقد الوكالة التجارية، أن يطالب بالحصول على عمولة عن 

 أنه في هذه التي يكون قد بدا التفاوض بشأنها لكن انقضاء العقد حال دون إتمامها و قام بإتمامها وكيل جديد. إال

 من م.ت توفر الشروط التالية : 400الحالة فقد اشترطت المادة 

  خالل تنفيذ العقدالوكيل مترتبة أساسا عن النشاط الذي بذله  العمليةأن تكون 

 وقف العقد تاريخ في أجل سنة منقد أبرمت  أن تكون 

 و أن يكون أمر الزبون تم تسلمه من طرف الموكل أو من طرف الوكيل قبل هذا الوقف 

 الفقرة الثانية :  احترام شرط عدم منافسة الموكل
ام غالبا ما تنص عقود الوكالة على شرط عدم منافسة الموكل بعد انقضاء العقد، و ينص هذا الشرط على التز

الوكيل التجاري باالمتناع عن عرض بضائع او خدمات مماثلة لتلك التي كان يعرضها على الزبائن داخل المجال 

 .38الجغرافي الذي كان يمارس فيه نشاطه قبل انتهاء العقد

لتجاري الوكيل ا على أن يفرض العقد يمكنمن م.ت بقوله : "   403و قد اشار المشرع إلى هذا الشرط في الفصل 

 "، و اشترط لصحته :االلتزام بعدم المنافسة بعد انتهائه

  و أأن يكون موضوعه إما منطقة جغرافية محددة أو مجموعة من األشخاص المعينين و كذا نوع األموال

 المنقضي. تبعا للعقد الوكيل التجاري يقوم بتمثيلها التي الخدمات

  من تاريخ إنهاء العقد.أن تكون مدته سريانه سنتين على االقصى على أن تبتدئ 

وقد ذهب الفقه على انه حتى في الحالة التي لم ينص فيها عقد الوكالة على شرط عدم منافسة الموكل بعد انتهاء 

 .  39العقد، فإنه الوكيل التجاري يبقى ملتزما بعدم منافسة موكله بسبب استمرار التزامه بالصدق و األمانة

 

                                                
 أو شرط  الحصر، راجع ماسبق. شرط االمتيازفي إطار   38

39 Hémard J. Les agents commerciaux, RTD com. 1959, p. 573. 


