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 انمثحـث انثاوً

 عمـُد انُساطـح انرجارٌـح

إلى درجة  1لمد تطورت المعامبلت التجارية ونشطت معها الوساطة

أن أضحح ى مححن الضححرور  تححداء الوسححطا  لتسححهيرها  ححن طريححك ر ححط 

 التواصء وتمريب األطراؾ في العبللات التجارية.

إلى العمود التحي تحرد  ريهحا و حلا الحدور  وتتنوع الوساطة التجارية  النظر

 .2الل  ينهض  ه هؤال  الوسطا  في س يء إ رام هله األايرة

                                                             

 ان من نتيجة التطور الت نولوجي، أن ظهر نمط جديد من الوساطة، أال وهو  -1
  ر موالع  ''الوساطة اإلل ترونية'' التي أص  ت تتم  ن طريك تمنيات المعروميات

 إل ترونية من أجء التمريب  ين العرض والطرب.

 تنفيل  .411دجن ر  .4الصادر  تاريخ  191..1.1تناوء الظهير الشريؾ رلم  -2
المتعرك  مؤسسات االئتمان والهيئات المعت رة في   مها ضمن  111.14المانون رلم 

من لدن مؤسسات  ال اب الثاني من المسم السا ع الوساطة في العمريات المنجزة
 منه:  161االئتمان،  يث يعت ر وسيطا في العمريات المل ورة، في منطوق المادة 

'' ء شاص ي ترؾ  صفة ا تيادية ر ط الصرة  ين األطراؾ المعنية إل رام إ دى 
 العمريات المنصوص  ريها في المادة األولى أ بله دون أن ي ون ضامنا لروفا .

وال يجوز أن يمارس نشاط الوسيط إال  ين شاصين ي ون أ دهما  رى األلء 
 مؤسسة لبلئتمان''. 

 منه: 161وط ما لرمادة 
''يزاوء الوسطا  في العمريات المنجزة من لدن مؤسسة االئتمان نشاطهم  مبل  و الة 
تسرمها إ دى مؤسسات االئتمان، وتنص هله الو الة  رى ط يعة وشروط العمريات 

 لتي يؤهء الوسيط لرميام  ها''. ا
 منه: .16و سب المادة 

''تمنع مزاولة مهنة الوسيط في العمريات المنجزة من لدن مؤسسات االئتمان  رى  ء 
 من هلا المانون''.  18شاص تسر   ريه أ  ام المادة 
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وما يعنينا هحو أن المشحرع ا ت حر السمسحرة والو الحة  العمولحة، محن 

أ ماء الوساطة التجارية، إل جا  في ال ند التاسع محن المحادة السادسحة محن 

 مدونة التجارة ما يري:

أ  ام ال اب الثاني من المسم الرا ع  عده المتعرك  الشحهر فحي ''مع مرا اة 

السجء التجار ، ت تسب صفة تحاجر  الممارسحة اال تياديحة أو اال ترافيحة 

 لؤلنشطة التالية:

... 

 السمسرة والو الة  العمولة وؼيرهما من أ ماء الوساطة''. (9

دة السادسحة وتشمء  رمة ''وؼيرهما''  مدا آار لم يل ره المشحرع فحي المحا

من ال تاب األوء من المدونة، وإنما في  تا ها الرا ع ونمصد  مد الو الحة 

 التجارية.

                                                                                                                                               

 تنفيل  4111شتن ر  11الصادر  تاريخ  .1.11.19 ما أن الظهير الشريؾ رلم  
المتعرك  مدونة الشؽء أفرد ال تاب الرا ع من هله األايرة  99.66لم المانون ر

 ''لروساطة في االستادام وتشؽيء األجرا '' الل  نص  رى ما يري:
جميع  –أ  ال اب األوء من ال تاب الرا ع  -''يمصد  الوساطة في أ  ام هلا ال اب  -

التشؽيء، و لا جميع  العمريات الهادفة إلى تسهيء التما  العرض والطرب في مجاء
الادمات الممدمة لطال ي الشؽء والمشؽرين من أجء إنعاش التشؽيء وتنشيط اإلدماج 

 المهني''.
''تتم الوساطة في مجاء التشؽيء  ن طريك مصالح ت دث لهله الؽاية من ل ء  -

 السرطة ال  ومية الم رفة  الشؽء...''.
اهم في الوساطة  عد ال صوء ''يم ن أيضا لو االت التشؽيء الاصوصية أن تس -

  رى ترايص من السرطة ال  ومية الم رفة  الشؽء.
يمصد  و الة التشؽيء الاصوصية  ء شاص ا ت ار  يموم  األ ماء التالية أو 

  إ داها: 
التمريب  ين طر ات و روض الشؽء دون أن ي ون المائم  الوساطة طرفا في  -أ

   بللة الشؽء التي لد تنشأ  ن للن...''.
. ثم المادة 76.من المادة  1والفمرة  76.راجع في هلا الشأن و رى التوالي: المادة 

 من المدونة أ بله.  77.
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والجححدير  المبل ظححة، أن مدونححة التجححارة أدرجححت أيضححا فححي  ححداد 

و الضحح ط فححي ال نححد  –األنشححطة التجاريححة التححي سححالتها فححي المححادة السادسححة

ر واإل ححححبلم م اتححححب وو ححححاالت األ مححححاء واألسححححفا -الثالحححث  شححححر منهححححا

ترححن الم اتححب والو ححاالت التححي تاححتص  رححى وجححه اال تححراؾ  واإلشححهار،

 تمحديم احدماتها لرنحاس مما حء أجحر أو  مولحة، وللحن  هحدؾ تسحهيء إنجححاز 

معامبلتهم،  ما هو األمر مثبل  النس ة لم اتب التعشير الجمر ي وم اتب 

 .3االستشارة المانونية أو الضري ية، وو االت األسفار ون وها

و رححى هححلا األسححاس، تعت ححر أ مالهححا تجاريححة  صححرؾ النظححر  ححن 

الاححدمات التححي تتوسححط فيهححا، أ  سححوا   انححت تجاريححة أو مدنيححة، وسححوا  

تعرمت  منموالت أو  عمارات،  رى   س الز نا  الحلين ال ت حون أ محالهم 

تجارية إال إلا  انوا تجحارا وتعرمحت هحله األايحرة  تجحارتهم، فحإن الحو بل  

 .4صفة تاجري تس ون 

                                                             

إن أ ماء هله الم اتب والو االت هي ألرب إلى أ ماء السمسرة أو الوساطة في  -3
 رأ  أ د رجاء الفمه المانوني.

 .161 ز الدين  نستي، مرجع سا ك، ص  -

المشرع  للن من أجء توفير الثمة واالطمئنان لدى المتعامرين معهم،  لمد ا ت رهم -4
رؼم أن أ مالهم ال تتعرك  تداوء الثروات،  ء تعتمد فمط  رى المجهودات والا رات 

 الشاصية.
و ع ارة أارى، فإن أ ماء هله الم اتب والو االت ال تداء في دائرة األ ماء التي 

وات،  ء إنها   ارة  ن  يع أو تأجير لرادمات ترت ز  رى الوساطة في تداوء الثر
مما يستساغ معه تصنيفها في إطار األ ماء المدنية وليس التجارية، ومع للن 
و ماية لرمتعامرين معها وتم ينهم من االستفادة من أ  ام المانون التجار  الل  

 تاضع له، ا ت رت تجارية.
 ألال ف رة  ن هلا الموضوع راجع:

 نستي، دراسات في المانون التجار  المؽر ي، مرجع سا ك، من ص  ز الدين  -
 .161إلى ص  1.8
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19.6يناير  14ونست ضر هنا ظهير  
المنظم لمهنة و يء األ ماء  5

 الل  نص في الفصء األوء منه  رى أنه:

 تط يما لهلا الظهير، يعت ر و يء أ ماء األشااص اللاتيون والمعنويون:

 اللين يزاولون  ادة مهنة: -1

 سمسار أو وسيط ل يع العمارات أو األصوء التجارية ... -

 ال... ماء الؽير سوا   انت موضوع نزاع أسير أ مم -

2-... 

يت رفححون  ححادة  النزا ححات أو ت ريححر العمححود  -6 ححدا الم ححامين –الححلين  -3

 ...أو يزاولون مهنة مستشار لانوني أو ضري ي...''.

 مححا ال تفوتنححا اإلشححارة، إلححى أنححه فححي السححنوات األايححرة وضححعت 

 ححوء تنظححيم  88.14العححدء وال ريححات مشححروع لححانون ت ححت رلححم  وزارة

 .7''مهنة و يء األ ماء م رر العمود ثا تة التاريخ''

هلا، وإن دراستنا لعمود الوساطة التجارية، ستتناوء ت ا ا العمود 

الممررة في مدونة التجارة، وهي  مد الو الة التجارية، و مد السمسرة ثم 

 مد الو الة  العمولة.
                                                             

 .18. ص 19.6يناير  46المنشور  الجريدة الرسمية  تاريخ  -5

 .111فريدة اليومور ، مرجع سا ك، ص  -6
 . 161 ز الدين  نستي، مرجع سا ك، ص  -

 منه  رى أنه: 1تنص المادة  -7
و يء أ ماء م رر العمود ثا تة التاريخ  صفتها مهنة  رة، من  '' تمارس ... مهنة

 طرؾ  ء شاص لاتي يت رؾ  ت رير العمود ثا تة التاريخ...
 يشار في هلا المانون إلى و يء األ ماء م رر العمود ثا تة التاريخ  و يء أ ماء''.

 منه أنه: 4وورد في المادة 
اإلدارية والمضائية،  ما تتنافى مع ''تتنافى مهنة و يء أ ماء مع جميع الوظائؾ 

مهنة م ام أو موثك أو  دء أو ناسخ أو مفوض لضائي أو ترجمان، و لا مع  ء 
 نشاط تجار  أو معت ر  للن  ممتضى المانون''.
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 مطهة انثاوًان

 ـد انسمســـــزجعــمـــ

مما الشن فيحه، أن  محد السمسحرة  وا حد محن أ حرز  محود الوسحاطة 

وال  حديث  هحد  حالتنظيم  8ليس وليحد اليحوم   يحث أسحفرت  نحه الممارسحة

 ما أنه لم ي حن   حرا  رحى المجحاء التجحار  و حده،  حء  حرؾ  9المانوني

تنشححيط  ر ححة المعححامبلت لححديما، و ححرزت أهميتححه  شحح ء   يححر فححي إطححار 

 المدنية و للن التجارية.

ومححع تطححور العصححر، ازدادت ال اجححة إلححى الاححدمات التححي يمححدمها 

إلى درجة  -سوا   انوا أشااصا ط يعيين أو معنويين -السماسرة  وسطا 

أن مهنتهم شحهدت نو حا محن التاصحص فحي أنشحطة معينحة،  حء وتحم تمييحد 

التوسححط فيححه  الححلات  شححروط  م اشححرة الحح عض منهححا مححن ل ححء فئححة ت تححرؾ

 .10م ددة

و نظرائححه فححي دوء أاححرى،  مححء المشححرع المؽر ححي  رححى تنظححيم 

ؼشححت  14السمسححرة،  دايححة  نححا   رححى المححانون التجححار  الصححادر  تححاريخ 

                                                             

 أنظر  رى س يء االستئناس: -8
 . .1. زيز الع يري، مرجع سا ك، ص  -

ط ك  اليا لانون الداللين فعرى س يء المثاء، نجد المشرع األردني مازاء ي -9
، إلى جانب لانون الو بل  والوسطا  1911لسنة  961والسماسرة العثماني رلم 

 .4111لسنة  48التجاريين رلم 

 1991شتن ر  41من الظهير الشريؾ الصادر في  16و .1يتضح من المادتين  -10
لمؽر ي أنه من  ين المهام المو ولة لشر ات ال ورصة  وسيط مالي في المانون ا

مهمة السمسرة في األوراق المالية المميدة في  ورصة الميم   يث ال يسمح لؽيره 
  التعامء فيها.
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، ثححم وضححع ال مححا لححوانين أاححرى منهححا لححانون  شححأن السمسححرة فححي 1911

لي و حححلا فححح 12وآاحححر  حححوء السمسحححرة فحححلي الميحححدان ال  حححلر  11ال ضحححائع

 بلوة  رى تأطيره لروساطة التحي ي اشحرها سماسحرة ال ورصحة،  13التأمين

                                                             

أ ريء  16نظمت الوساطة في  يع ال ضائع المطرو ة لرمزاد العرني  ظهير  -11
194.. 

التي تتناوء الوساطة في تأجير السفن  -صدر  اصوص مهنة السمسرة ال  رية -12

 شأن السمسرة الااصة  الشؤون  1961يوليوز  14ظهير  -و يعها و لا التأمين
 .1141. ص 1961شتن ر  . تاريخ  4114ال  رية. المنشور  الجريدة الرسمية  دد 

نظام األساسي لوسطا  يش ء ال -ل ء إلؽائه  -1977أ تو ر  9 ان ظهير  -13
 وسماسرة التأمين.
 مشار إليه لدى:

. 4111  د الر مان  رع يد، وثيمة ال يع  ين النظر والعمء. الط عة الثالثة. سنة  -
 . 111ص 

 تنفيل  4114أ تو ر  1الصادر في  1.14.418والمبل ظ أن الظهير الشريؾ رلم 
 ين طياته  ددا من المفاهيم  المتعرك  مدونة التأمينات، يشمء 17.99المانون رلم 

وؼير -'' وسطا  التأمين'' و''سعاة التأمين'' و''و بل  التأمين'' و''شر ة السمسرة'' 
 التي ارتأينا ت ديد مفادها رفعا ل ء الت اس: -للن

فالعرميات التي تمارسها مماوالت التأمين وإ ادة التأمين، تعرض  رى العموم إما 
ة أشااص ماوء لهم الميام  للن، يد ون وسطا  م اشرة من ل رها، أو  واسط

 التأمين.
ويعت ر وسيطا لرتأمين في منطوق هلا الظهير،  ء شاص معتمد من طرؾ اإلدارة 

 أو  شر ة سمسرة. -سوا   ان شاصا ط يعيا أو معنويا - و يء التأمين
–ويم ن لوسيط التأمين، أن يراص ألشااص ط يعيين يطرك  ريهم سعاة التأمين

 أن يمدموا ل سا ه وت ت مسؤوليته  مريات  -هم هاته ال  وسطا  التأمين صفت
 .161و  169التأمين المل ورة في المادتين 

 ما يجوز لو يء التأمين، وهو الشاص الل  ينوب  ن مماولة التأمين وإ ادة 
التأمين، في  رض العمريات الم نية في المادتين أ بله  رى العموم، أن يمثء اثنتين 
منهما،  شرط أن ي صء  رى موافمة من أ رم معها أوء اتفاق تعيين، للن االتفاق 

ت التي يموم  ها الو يء ل ساب مماولة أو الل  يجب أن ي دد نطاق وط يعة العمريا
 مماولتي التأمين وإ ادة التأمين. 
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ارجححت إلححى  1996وفححي فححاتح ؼشححت  .14أو  ححاأل رى شححر ات ال ورصححة

الوجود مدونة التجارة الجديدة، التي اصت  مد السمسحرة  مجمو حة محن 

                                                                                                                                               

التي ين ؽي أن تتال ش ء شر ة مساهمة أو لات مسؤولية  -أما شر ة السمسرة
فهي شر ة تمثء ز نا ها لدى مماوالت التأمين وإ ادة التأمين، فيما يتعرك  -م دودة

تي تسمح لها مماولة التأمين أو وإ ادة  إسناد تؽطية األاطار، و لا في ال الة ال
التأمين  ت صيء ألساط التأمين لفائدتها. ؼير أنه ال يجوز لها تسديد تعويضات 

 ال وادث ل ساب المماوالت المومأ إليها  نا   رى تو يء ااص. 
إلى  491. والمواد من 491و 489راجع في هلا الشأن: الفمرة األولى من المادتين 

 . 499. ثم الفمرة األولى من المادة 498. والمادة 497ألولى من المادة . والفمرة ا491

إن ال ورصة   ارة  ن م ان يتجمع فيه  ادة الصيارفة والتجار والسماسرة  -14
أو هي  ع ارة أارى، سوق مالية منظمة  وؼيرهم، ت ت إشراؾ وترايص الدولة

مالية ا ت ارا لرتأثير الل  ت  مها لوانين ااصة وتماليد راساة،  ء إنها أهم مؤسسة 
تمارسه  رى التصاد الدوء صعودا وه وطا، والدور الل  ترع ه في تع ئة الموارد 
وتوجيه االستثمار وتمويء المشاريع، ناهين  ن أنها تتولى مهمة السمسرة في 

 األوراق المالية. 
تمديم  و تع ير آار، فإن شر ات ال ورصة تعد من مهنيي السوق المالي،   يث تتولى

الادمات المرت طة  االستثمار في الميم المنمولة  وجه  ام، وترعب لزوما دور 
الوسيط في التعامء في ال ورصة، الل   ء م ء الوسطا  التمريديين  أ د األ مدة 

 في تنظيم وهي رة السوق المالي المؽر ي. 
ال ورصات، إل ومن المعروم، أن  ورصة نيويورن أو ''ووء ستريت'' تعد من ألدم 

تدير  افة االلتصاد األمري ي، ويمثء مؤشر ''داو جونز'' لديها الشر ات ال  رى في 
  ين يمثء مؤشر ''نازدان'' لطاع الت نولوجيا والمعروميات واالتصاء.

وإلى جان ها، توجد  ورصات أارى لات صيت  المي،   ورصة طو يو أو 
 س، وفران فورت وؼيرها.'' ا وتوشو'' و ورصة هون ونن، ولندن، و اري

 أما  ر يا فت تء  ورصة الماهرة المرت ة األولى نظرا لمدمها و ن تها في الميدان. 
  ما ين ؽي أال ننسى أنه   بلدنا تتمر ز ال ورصة  مدينة الدار ال يضا .

 لرمزيد من التفصيء  اصوص شر ات ال ورصة، راجع مثبل:
وق المالي المؽر ي: )ال نيات والفا رون( أ مد آيت الطالب، التنظيم المانوني لرس-

دراسة لانونية واستشرافية لهي رة السوق المالي ولتدابلت الفا رين فيه  رى ضو  
 . 416إلى  188. من ص 4116آار اإلصبل ات، الط عة األولى، سنة 
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ضحمن  تا هحا الرا حع،  عحد أن لضحت فحي  -41.إلحى  16.أ  محن  -المواد 

 من المادة السادسة منها  أنه:ال ند التاسع 

''مع مرا اة أ  ام ال اب الثاني من المسم الرا ع  عده المتعرك  الشحهر فحي 

السجء التجار ، ت تسب صفة تحاجر  الممارسحة اال تياديحة أو اال ترافيحة 

 لؤلنشطة التالية:
                                                                                                                                               

ولد نظم المشرع المؽر ي منل تسعينيات المرن الماضي،  ورصة الميم  موجب 
 -1991شتن ر  41الصادر في  1.91.411لمعت ر  مثا ة لانون رلم الظهير الشريؾ ا

الل  جا   -1884. ص 1991أ تو ر  6في  441.المنشور  الجريدة الرسمية  دد 
الصادر  1.16.161مادة، والل  نسخ  موجب الظهير الشريؾ رلم  94م تويا  رى 

المتعرك   ورصة الميم وشر ات  .19.1 تنفيل المانون رلم  4116ؼشت  46في 
 ال ورصة والمرشدين في االستثمار المالي. 

أن  ورصة الميم   ارة  ن سوق ت ون فيها األدوات المالية  وال تفوتنا اإلشارة، إلى
م ء تداوء  ام، وتتمتع  االمتياز في إدارتها شر ة -من سندات وأسهم وؼيرها -

 الشر ة المسيرة''.مساهمة ت دث لهلا الؽرض، يطرك  ريها ''
و تى تتم ن شر ات ال ورصة من ت ميك هدفها األساسي الل  ي من في إ رام 
المعامبلت المتعرمة  األدوات المالية، ال د من أن ت صء سرفا  رى راصة ا تماد 
تسرم من طرؾ الوزير الم رؾ  المالية  عد استطبلع رأ  الهيئة المؽر ية لسوق 

نات  افية، السيما فيما يتعرك  تنظيمها ووسائرها التمنية الرساميء،  رى أن تمدم ضما
 والمالية وتجر ة مسيريها. 

ويترتب  رى المعامبلت الم رمة  واسطتها، صرؾ  مولة سمسرة لفائدتها، يعين 
 دها األلصى الوزير الم رؾ  المالية  نا   رى التراح من الهيئة المؽر ية لسوق 

 الرساميء. 
ئة المل ورة  مرال ة شر ات ال ورصة، إل يجوز لها أن توجه هلا، ويعهد إلى الهي

إليها ت ليرا فيما لو أارت  أ راؾ المهنة، أو أمرا  اتاال جميع التدا ير الرامية إلى 
 إ ادة إلرار توازنها المالي أو تص يح مناهج إداراتها إلا ما تطر ت وضعيتها للن.

فيت فء  منح التعويضات المست مة  -ةالل  تسيره هله الهيئ–أما ''صندوق الضمان'' 
 لعمبل  شر ات ال ورصة المعرن  ن تصفيتها.

 ما يتعين  رى  ء شر ة من شر ات ال ورصة معتمدة  صورة لانونية، أن تنضم 
إلى جمعية مهنية تسمى ''الجمعية المهنية لشر ات ال ورصة'' التي تسر   ريها 

المتعرك   ك تأسيس  1968ر نون  16أ  ام الظهير الشريؾ الصادر  تاريخ 
 الجمعيات.
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1-............. 

 السمسرة والو الة  العمولة وؼيرهما من أ ماء الوساطة''.- 9

ي معرض دراستنا لعمد السمسرة، ارتأينا أن نسرط الضو   رى وف

أمهات المسائء فيه، وللن انطبللا من الولوؾ  ند ماهيته وت وينه مرورا 

 اآلثححار المانونيححة التححي تترتححب  ريححه، وانتهححا   اسححتجبل  أسحح اب انمضححائه، 

 ت ا ا  رى الش ء التالي:

 انفمزج األَنى : ماٌٍــح انسمسزج 

السمسرة من  يث مفهومه واصائصه و بللته  عمحود يتميز  مد 

الوساطة التجارية األارى، وتر م  عض الجوانب التي تت حدد محن ابللهحا 

ماهيححة هححلا العمححد الححل  ي ححرز فيححه السمسححار  تححاجر ي تسححب هححله الصححفة 

 الممارسة اال تيادية أو اال ترافية لرسمسرة،   يث ي من دوره أساسا في 

ن وجهات نظر طرفي العمد، ويمدم  ء ما لديحه محن السعي إلى التمريب  ي

 معرومات من شأنها أن تسعؾ في إ رامه، وللن لما  أجرة أو  مولة.

وهو ال يعت ر و يبل  ن أ  منهما، ألن األ ماء التي ينجزها هحي 

مجرد أ ماء مادية ال تسمح  أن يولع  رى العمد  وصفه طرفا فيه  ما أنه 

أو  ريهمحا دون أن ي حون مرت طحا  عبللحة  محء  يموم  مهمته لفائدة أ دهما

 مع أ  منهما. 
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 أَال: ذعزٌف عمد انسمسزج

 15و لا  رى أجرته ،تطرك السمسرة في الرؽة  رى  رفة السمسار

أما في التشريع، فإنه  رى الرؼم من االاتبلؾ فحي صحياؼة تعريحؾ  محد 

السمسرة، إال أن مفاده يظء وا دا،   يث يتم ور  حوء توسحط السمسحار 

في التمريب  ين وجهات النظر ولد ينتهي المطاؾ  حالطرفين إلحى االتفحاق 

  رى العمد من ؼير أن ي ون طرفا أصريا فيه.

من  16.ي في الفمرة األولى من المادة وه لا،  رفه المشرع المؽر 

 مدونة التجارة  موله:

''السمسرة  محد ي رحؾ  موج حه السمسحار محن طحرؾ شحاص  ال  حث  حن 

شاص آار لر ط  بللة  ينهما لصد إ رام  مد'' في  ين ا تفى في الفمرة 

الثانية منها  التأ يد  رى أن  بللة السمسحار  المتعالحدين، تاضحع لرم حاد  

في  ء ما يم ن تط يمه  رى  16ي تسر   رى  مد إجارة الصنعةالعامة الت

                                                             

 أنظر في هلا الصدد: -15
مصطفى إ راهيم وآارون، المعجم الوسيط، الجز  الثاني. الط عة الرا عة. سنة  -

 ..11، ص .411

من لانون االلتزامات  781إلى  769ص يح أن المشرع أفرد الفصوء من  -16
والعمود لرممتضيات الااصة  اإلجارة  رى الصنع، إال أن ما يهمنا هو األ  ام العامة 

ت ت  -التي أوردها في ال اب الثاني من المسم الثالث من ال تاب الثاني من هلا األاير
المعدء والمتمم  741أ  في الفصوء من  – نوان: ''إجارة الصنعة وإجارة الادمة'' 

 م رر ثبلث مرات.  7.6إلى  19.7دجن ر  18ظهير  
من لانون  741ويمصد  إجارة الصنعة، في مفهوم الفمرة الثانية من الفصء 

 :19.7دجن ر  18االلتزامات والعمود المعدء والمتمم  ظهير 
''إجارة الصنعة  مد  ممتضاه يرتزم أ د الطرفين  صنع شي  معين في مما ء أجر 

  دفعه له''.يرتزم الطرؾ اآلار 
من لانون  .74ويعت ر المانون  مثا ة إجارة الصنعة  س ما ورد في الفصء 

 االلتزامات والعمود:
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 مد السمسرة وفيما  دا للن تسر   ريهحا الممتضحيات المنصحوص  ريهحا 

في المسم الثالث من ال تاب الرا ع من مدونة التجارة و الت ديد في المحواد 

 .41.إلى  16.من 

 حء أ  وهو تعريؾ أوء ما أثار انت اهنا إليه، اروه محن ل حر المما 

 619''أجرة السمسار'' شأنه في للن مثبل شأن التعريؾ الحوارد فحي المحادة 

 من المجرة التجارية التونسية، الل  يفيد  أن:

''السمسرة  مد يرتزم  ه فريك يد ى السمسار  أن يسعى في ال  ث لحر ط 

الصرة  ين شاص وشاص آار لعمد اتفاق  ينهما''  رى   س العديد من 

 .17رية األارى التي لم يفتها التنصيص  رى هلا العنصرالموانين التجا

                                                                                                                                               

''العمد الل  يرتزم  ممتضاه األشااص الل  ي اشرون المهن.. تمديم ادماتهم لز نائهم، 
 و للن الشأن  النس ة إلى ...أر اب ال رؾ''. 

من ترن الموانين التي استمر  ريها ااتيارنا  هدؾ تمريب مفاد هلا العمد لدر  -17

الل  ي ظى  ممارسة جد نشيطة في  ياتنا،  فعء الدور الل  يرع ه في -اإلم ان 
هنان المانون التجار  األردني، الل  ينص  -تسهيء إ رام الصفمات وتداوء الثروات

 أن:  رى  -منه 99من المادة  1في الفمرة  -
''السمسرة  مد يرتزم  ه فريك يد ى السمسار،  أن يرشد الفريك اآلار إلى فرصة 

 لعمد اتفاق ما، أو أن ي ون له وسيطا في مفاوضات التعالد، وللن مما ء أجر''.
 -والمانون التجار  الر ناني، الل  ال ياترؾ  نه من  يث صياؼة النص، إل يمضي

  أن: -منه 491في المادة 
ة  مد يرتزم  ه فريك يسمى السمسار،  أن يرشد الفريك اآلار إلى واسطة ''السمسر

 لعمد ما، أو أن ي ون هو وسيطا له في مفاوضات التعالد، مما ء أجر''.
  موله. -منه 141في المادة -ولانون التجارة العماني، الل  يع ر  نه

 مد يتعهد  موج ه السمسار لشاص  ال  ث  ن طرؾ ثان إل رام  مد  ''السمسرة
 معين في مما ء أجر''.

والمانون السويسر ، الل  جعء لوا د الو الة واج ة التط يك  وجه  ام  رى  مد 
 إلى أن: -منه 14.في المادة  -السمسرة  يث لهب 
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أنه يم ن تعريحء سح وت المشحرع  حأ ثر محن سح ب منطمحي  ،ونرى

من للن أن السمسار يعد وفما لمدونة التجارة تحاجرا ي اشحر  مرحه المتمثحء 

في الوسحاطة  رحى وجحه اال تيحاد أو اال تحراؾ و التحالي، فإنحه ال يستسحاغ 

 افتراض مجانيته.

تدارن األمر في النصوص المواليحة  يحث تطحرق فيهحا إلحى  حاالت  ثم إنه

اسححت ماق و ححدم اسححت ماق السمسححار ألجرتححه، و ححلا إلححى ت ديححد ممححدارها 

 .18والطرؾ الم رؾ أصبل  دفعها

إلى اإل الة المل ورة في الفمرة الثانية من  أيضا  ء يم ن االستناد

عمود الل  يمضحي فحي  معنى الر ون إلى لانون االلتزامات وال 16.المادة 

 ال اب الل  تناوء فيه  عض األ  ام العامة المتعرمة  إجارة الصنعة  أن:

''االتفاق  رى األجر يعت ر موجحودا  تحى ولحو لحم يصحرح  حه، متحى  انحت 

الصنعة مما لم تجر العادة  رحى أدائهحا مجانحا، أو إلا  حان الشحاص  أدائحه 

ة تجاريحة أو  عمحء أداه التحاجر إياها ي اشر مهنته، أو إلا تعرك األمر  صفم

 .19في م اشرته لتجارته''

في ححدو مححن اححبلء  هححلا  النسحح ة لرتشححريع، أمححا  رححى مسححتوى الفمححه،

الرجحححوع إلحححى العديحححد محححن  تا حححات رجحححاء الفمحححه المحححانوني وال حححا ثين فحححي 

الموضوع أنهم رؼم ااتبلؾ المنطك الل  ت  م في تصورهم، إال أنهم لم 

ي يدوا  مناس ة ت ديدهم لمفهوم  مد السمسحرة  حن الممومحات الداارحة فحي 

طته إلحححى ت وينحححه،  يحححث ا ت حححروه  محححدا أو اتفالحححا يهحححدؾ السمسحححار  واسححح

                                                                                                                                               

تعالد فرصة التعالد ''السمسرة هي  مد يرتزم  ممتضاه السمسار  أن يتيح لرطرؾ الم
مما ء أجرة، أو التوسط في إجرا  مفاوضات ت ميك هلا االتفاق ولوا د الو الة 

 تط ك  وجه  ام  رى السمسرة''.

 من مدونة التجارة. 19.إلى  16.ومن  11.راجع المواد:  -18

 منه. 714أنظر الفصء  -19
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التمريب  ين شاصين ؼير متعارفين إلتا ة فرصة إ رام اتفحاق  ينهمحا أو 

ال  ث أل د األطراؾ  ن طرؾ آار لرتعالد معه، أو التوسط  ينهمحا فحي 

مفاوضححات التعالححد مما ححء أجححرة ت ححون فححي العححادة نسحح ة مئويححة مححن ليمححة 

 .20الصفمة

م المضحائية وفيما يتعرك  المضا ، فإنه ي دو من مجمو ة محن األ  حا

الصححادرة  ححن  عححض الم ححا م المؽر يححة فححي موضححوع السمسححرة تتم ححور 

إجماال  وء إث ات  مد السمسرة، وت ديد ط يعتحه المانونيحة، والفصحء فحي 

مدى است ماق السمسار ألجرته، وتعيين زمان وم ان إ رام العمد ال اصء 

 نحد  واسطة رسوء أو وسيط وما إلى للن، إال أن محن شحأن ولفحة متأنيحة 

م توياهحا ال شححؾ  ححن الصححيػ الدالحة  رححى مفهححوم السمسححرة أو السمسححار، 

للحن المفهحوم الحل  ال ياحرج  مومحا  ححن  حون هحلا األايحر ''وسحيط ت ححرم 

                                                             

 .168أ مد ش ر  الس ا ي، مرجع سا ك، ص  -20
 .161وص  161، مرجع سا ك، ص  ز الدين  نستي -

ويراد  ه لدى آارين:'' مرية توسط  ين طرفي العمد مما ء  مولة ؼال ا ما تأتي في 
 ش ء نس ة مئوية من ليمة الصفمة''.

 . 111فؤاد معبلء، مرجع سا ك، ص  -
أو '' مء يموم  ه شاص يسمى السمسار يهدؾ  واسطته التوسط  ين شاصين 

 ء أجر ي صء  ريه من المتعالدين معه.إل رام  مد  ينهما، مما 
 .96فريدة اليومور ، مرجع سا ك، ص  -

 أنظر  اصوص تعريؾ  مد السمسرة  للن:
 .11. زيز الع يري، مرجع سا ك، ص  -
 . .41سمي ة الميرو ي، شرح العمود التجارية، مرجع سا ك، ص  -
 .418دمحم السيد الفمي، مرجع سا ك، ص  -
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المعامرة  واسطته أو  س ب المعرومات التي يمدمها لرمتعالدين مما ء رسوم 

 .21السمسرة''

                                                             

دوره في الوساطة في إ رام الصفمات  تمريب أطرافها أو هو ''شاص ين صر  -21
 ودفعها لرتفاوض  اصوص الم يع وثمنه وشروط العمد األارى''.

وأن السمسرة '' مرية يموم  ها السمسار لفائدة الؽير، تؤد  إلى إ رام  مد وللن في 
 مما ء أتعاب''.

 ال  ث له  ن أو هي أيضا '' مرية  ممتضاها يتوسط السمسار  ت ريؾ من الؽير، 
 صفمة، مما ء واجب السمسرة''.

أو '' مرية ي رؾ  موج ها السمسار من لدن أ د األطراؾ،  ال  ث  ن شاص آار 
 لر ط  بللة معه لصد إ رام  مد، في مما ء أجر''.

 أنظر في هلا الصدد: 
. المنشور  مجرة لضا  1986يونيو  .الصادر في  466ال  م المدني رلم  -1

  .4111. اإلصدار الرلمي. دجن ر سنة 6.. ص 9ى. العدد المجرس األ ر
. المنشور  مجرة لضا  1986يونيو  46الصادر  تاريخ  1668المرار رلم  -4

 .4111. اإلصدار الرلمي. دجن ر سنة 16. ص 19المجرس األ رى. العدد 
يونيو  14 تاريخ  .96.9.1.4.8الصادر في المرؾ المدني  دد  .171المرار رلم  -1

. اإلصدار 118ص  ..6-61. المنشور  مجرة لضا  المجرس األ رى. العددان 1997
 .4111الرلمي. دجن ر سنة 

 16 تاريخ  98.1.6.169الصادر في المرؾ التجار   دد  1781المرار رلم  -.
 .116ص  88. المنشور  مجرة الم ا م المؽر ية. العدد 4111نون ر 

االستئناؾ التجارية  فاس في المرؾ  دد الصادر  ن م  مة  469المرار رلم  -6

 .4118ف راير  .1 تاريخ  17.1791
أما فيما ياص لضا   عض ال بلد العر ية، ومنه المضا  المصر ، فنجد مثبل أن 

 م  مة الماهرة  انت لد لضت في   م لها  أن  مد السمسرة: 
التعالد سوا  '' مد يرتزم السمسار  ممتضاه  أن يرشد الطرؾ اآلار إلى فرصة 

 إ ضار طرؾ يم ء هلا التعالد، أو  المفاوضة لرتوفيك  ين الطرفين، وللن مما ء 
 تعهد المتعالد مع السمسار  دفع أجر''.
 وا ت رت م  مة النمض السمسار:

''و يء ي رفه أ د المتعالدين  التوسط لدى المتعالد اآلار إلتمام صفمة  ينهما  أجر 
يح أو اتفاق ضمني يستفاد من ط يعة  مره  ند نجاح يست ك له  ممتضى اتفاق صر

 وساطته  إ رام  مد الصفمة  رى يديه.
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يتحداء فحي و رى هلا األساس، فإن مهمحة السمسحار، ت حتم  ريحه أال 

العبللات المانونية التي تتم  ين الز حون والطحرؾ اآلاحر، ومحن ثحم فإنحه ال 

ي ون في  اجة إلى ضمانات ااصة  ترن الممحررة لرو يحء  العمولحة،  حء 

إنححه ياترححؾ  ححن سححائر الوسححطا  التجححاريين فححي  ححونهم يمومححون  أ مححاء 

 محاء لانونية لد تصا  ها أ ماء ماديحة، أمحا دوره فين صحر فحي إطحار األ

الماديححة مححن أجححء  مححد الصححفمة موضححوع السمسححرة، وال يمتححد إلححى تنفيححل 

االلتزامححات التححي يرت هححا العمححد، وهححلا هححو األصححء، ؼيححر أنححه فححي  عححض 

وهلا الضمان ال  -أ  أنه سمسار ضامن-ال االت ي ون ضامنا إ رام العمد

يفترض، وإنما يجب أن يتم التنصحيص  ريحه صحرا ة فحي هحلا األايحر أو 

المححانون، أو تؤ ححده ظححروؾ التعالححد، أو يجححر   ريححه العححرؾ  فححي نححص

  التجار .

                                                                                                                                               

 وليس يمنع  نه هلا األجر الل  است مه  تمام العمد، أن يفسخ العمد فيما  عد''.
  ما له ت إلى أن:

السمسار يمتصر  رى التمريب  ين شاصين إلتمام الصفمة، دون أن ي ون له  '' مء
شأن فيما يتم التعالد  ريه، فهو ال يمثء أ د المتعالدين، وال يولع  رى العمد  وصفه 

 طرفا فيه''.
 وجا  في أ د الطعون أيضا، أن:

من و ره،  ''السمسار ليس  و يء  اد  وال  و يء  عمولة، وال يتعالد  اسمه وال  اسم
 وينتهي  مره  مجرد إلناع األطراؾ  إ رام العمد''.

 أورد االجتهادات المشار إليها أ بله:
 ري جماء الدين  وض، الوجيز في المانون التجار : العمود التجارية. األوراق -

 وهامشها.  111. ص 1984التجارية.  مريات ال نون. اإلفبلس. ط عة سنة 
 و للن:

،  رونولوجيا االجتهاد المضائي في المادة التجارية. سرسرة ال سين ال و يسي -
 . 111. ص .411. الط عة األولى. سنة . رونولوجيا االجتهاد المضائي. العدد 
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وال تفوتنا اإلشارة في هحلا الممحام، إلحى أنحه إلا  حان محن الجحائز فحي 

المعتاد من األ واء، أن ي رؾ الز ون السمسار  ال  ث  حن شحاص آاحر 

ور ط  بللة  ينهما لصحد إ حرام  محد محا، إال أن  عحض المهحن المانونيحة ال 

للن ال لماالفته لرنظام العام واآلداب العامة، وإنما ل ونه يتنافى محع  تجيز

السححرون ال سححن وم ححاد  األمانححة التححي تفرضححها أنظمححة المهنححة وشححرفها 

تماليدها، مما يرتب المسا لة التأدي ية،  محا هحو األمحر محثبل  النسح ة لمهنحة 

 .22الم اماة واطة العدالة

 ثاوٍا : خصائص عمد انسمسزج

ما تمدم  يانه  مدا من  مود الوساطة التجاريحة ل السمسرة وفمتعت ر ا

لوامحه ت ريحؾ السمسحار محن ل حء الز حون  ال  حث  حن شحاص آاحر لحر ط 

فحي  -لد ي ون  يعا أو إيجارا أو ؼيرهمحا- بللة  ينهما لصد إ رام  مد ما 

مما حء أجحرة ي صحء  ريهحا إلا تحم إ حرام العمحد الحل  توسحط فيحه، أو نتيجحة 

 التي لدمها لؤلطراؾ. لرمعرومات

يتسحححم  مجمو حححة محححن الاصحححائص يسحححتمء نجحححده  ، سحححائر العمحححودو

 ال عض منها، ويشترن معها في ال عض اآلاحر، منهحا أنحه  محد رضحائي، 
                                                             

الصادر  1.18.111من الظهير الشريؾ رلم  16من المادة  1فمد جا  في الفمرة  -22
ء المانون المنظم لمهنة المتعرك  تعدي 48.18 تنفيل المانون رلم  4118أ تو ر 41في 

 ..1.. ص 4118نون ر 6 تاريخ  6681المنشور  الجريدة الرسمية  دد  –الم اماة 
 ما تم تعديره وتتميمه  ممتضى استدران األاطا  المنشورة  الجريدة الرسمية  دد 

 أنه: -19... ص 4118  تاريخ فاتح دجن ر 6687
يجوز لرم امي أن يمارس أ   مء يستهدؾ جرب األشااص واستمالتهم وال أن  ''ال

 يموم  أ  إشهار  يفما  انت وسيرته''.
 1.16.66من الظهير الشريؾ رلم  .4وهو نفس الممتضى الل  ورد في المادة 

المتعرك  اطة العدالة.  16.11 تنفيل المانون رلم  4116ف راير  .1الصادر في 
 .666. ص 4116مارس  4 تاريخ  6.11دة الرسمية  دد المنشور  الجري
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 ا ت ار أن المشرع لم يسترزم إل رامحه شح بل معينحا،  حء ي فحي فيحه تطحا ك 

ة إلث اتحه، اإليجاب والم وء، وي مى  مدا رضائيا ولو تطرحب المحانون ال تا ح

ل ححن هححلا ال يمنححع مححن أن ي ححون  مححدا شحح ريا إمححا  ححنص المححانون أو  اتفححاق 

 األطراؾ.

 مححود المعاوضححة، إل أن  ححء طححرؾ يترمححى ممححا بل لمححا مححن وهححو  

أ طاه، وهو األجرة أو العمولة  النس ة لرسمسار لما  سعيه و لء جهده في 

جحء إ حرام التمريب  ين أطحراؾ العمحد، و صحوء العميحء  رحى ل حوء محن أ

 العمد من لدن الطرؾ اآلار.

فضححبل  ححن أنححه  مححد مرححزم لرجححان ين،   يححث إنححه يرتححب التزامححات  

مت ادلة في لمة السمسار الل  ي رحؾ  ال  حث  حن شحاص يتعالحد محع محن 

 وسطه، والز ون الل  يرتزم  دفع مست مات السمسرة.

و ححبلوة  رححى للححن، فححإن لعمححد السمسححرة اصححائص أاححرى لعححء 

مححن  مححود الوسححاطة، إل ينضححاؾ إلححى  ححء مححن  مححد الو الححة أ رزهححا أنححه 

والو الححة التجاريححة ليؤلححؾ معهمححا  مححود الوسححاطة التجاريححة  23 العمولححة

والؽحرض منححه تسححهيء  مريححة التعالححد  ححين شاصححين أ  الز ححون والمتعالححد 

اآلار،  ن طريك السمسار الل  ال تر طه أية  بللة ت عية  ز ونه والل  

ل العمحد،  حء إن مهمتحه تنتهحي ويسحت ك أجرتحه إلا تحم ال يضمن م دئيا تنفيح

 إ رام العمد الل  توسط فيه، أو نتيجة لرمعرومات التي لدمها لؤلطراؾ.

وهححو يححداء فححي  ححداد العمححود التجاريححة أيححا  انححت ط يعححة العمريححة 

موضوع العمد الل  يتوسط فيه السمسار، أ  سحوا   انحت مرت طحة  عمحء 

                                                             

 من مدونة التجارة. 6من المادة  9وللن  نص ال ند  -23
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''السمسرة والو الحة  العمولحة  25للن أن المشرع ا ت ر 24مدني أو تجار 

أ  تمييححد  النسحح ة وؼيرهمححا مححن أ مححاء الوسححاطة'' أنشححطة تجاريححة دون 

 .لط يعة العمرية

ومححن ثححم، فححإن  مححد السمسححرة ي ححون دائمححا  مححبل تجاريححا  النسحح ة  

لرسمسححار، أمححا  النسحح ة لرعميححء فمححد ي ححون تجاريححا أو مححدنيا   سححب ط يعححة 

 .26مراد إ رامهاالصفمة ال

وفي ال الة التي ي ون فيها  مد السمسحرة تجاريحا  النسح ة أل حد األطحراؾ 

لوا ححد المححانون التجححار  فححي  ححك  27ومححدنيا فححي مواجهححة اآلاححر، تط ححك

الطرؾ الل   ان العمء  النس ة إليه تجاريا، وال يم ن أن تسر   رى من 

 ى ابلؾ للن. ان العمء  النس ة إليه مدنيا ما لم ينص ممتضى ااص  ر

 ما يموم  مد السمسرة  رى اال ت ار الشاصي،  معنى أن الز ون 

 -ارميحة و رفيحة–ال ي رؾ إال الشاص الل  تتوفر فيحه مواصحفات معينحة 

 تؤهره ألدا  المهمة المنوطة  ه  رى أ سن وجه مم ن وتعزز ثمته  ه.

فإنحه وما دامت السمسرة  ؽيرها من األ ماء التجارية ترت ز  رى الثمحة، 

ين نححي  رححى للححن أن  ححدم تححوفر األمانححة واالسححتمامة و ححدم المححبل ة الماليححة 

لرسمسار، من شأنه أن يؤد  إلى ز ز ة االستمرار الل  يتعين أن يط حع 

 ال يئة التجارية.

                                                             

 الشي  الل   ان لد أ ده المجرس األ رى في لرار لديم له لاه ا إلى أن:  -24

 ''السمسرة من األ ماء التجارية األصرية ولو تعرمت   يع  مار''.
. المنشور 1986يونيو  46الصادر  تاريخ  1668أنظر: لرار المجرس األ رى رلم 
 .16. ص 4111. اإلصدار الرلمي. دجن ر 19 مجرة لضا  المجرس األ رى. العدد 

 في نفس ال ند المومأ إليها أ بله. -25

 أنظر في هلا الصدد: -26
 . 619مصطفى  ماء طه و ري ال ارود ، مرجع سا ك، ص  -

 من مدونة التجارة. . س ما تفيد  ه المادة  -27
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من  ين العناصر المميحزة لحه، اسحتمبلء السمسحار فحي ليامحه  ، للن

ترمحححى منحححه تعريمحححات  عمرحححه، أ  أنحححه ال ي حححون تا عحححا لرز حححون، وإلا  حححان ي

وتوجيهات، فإنها ال ترلى إلى درجة الت عية الموجودة في  مد الشؽء  ين 

 العامء ورب العمء.

 ثانثا : ذمٍٍش عمد انسمسزج عه تعض انعمُد انمشاتٍح

لما نصت المادة السادسة من مدونة التجحارة فحي  نحدها التاسحع  رحى 

 أنه: 

الرا ع  عده المتعرك  الشحهر فحي  ''مع مرا اة أ  ام ال اب الثاني من المسم

السحححجء التجحححار ، ت تسحححب الصحححفة التجاريحححة  الممارسحححة اال تياديحححة أو 

 اال ترافية لؤلنشطة التالية:

1-... 

السمسرة والو الة  العمولة وؼيرهما من أ ماء الوساطة'' فإنها ت حون  -9

 ححللن لححد أ ححرزت الط يعححة المانونيححة لعمححد السمسححرة  وصححفه  مححدا تجاريححا 

صرؾ النظر  ن العمرية التي ت ون م بل له، أ  أنحه يعحد  محلدا تجاريحا  

 متى تمت ممارسة  مء السمسرة  رى وجه اال تياد أو اال تراؾ. 

وهو  مد يرتمي في  عض النوا ي محع  عحض العمحود ويفتحرق  نهحا 

 في أارى: 

 ففي  بللته مثبل  عمد الو الة التجارية، نجد أنه يرتمي معه في  ونه أيضا

من  محود الوسحاطة التجاريحة، ؼيحر أن هحلا األايحر ياترحؾ  نحه محن  حدة 

 رى ما يظهر من م توى الفمرة األولى محن المحادة -أوجه، منها أن م ره 

ي ححون   ححارة  ححن أشححرية أو  يو ححات أو  صححفة  -مححن مدونححة التجححارة 191

 امة جميع العمريات التجارية، وأن الو يء التجار  يجر  تصرفا لانونيا 

سحم ول سحاب مو رحه يتمثحء فحي التفحاوض أو التعالحد  اصحوص محا ل حر  ا
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أ بله، أما السمسار الل  ي رؾ من ل ء من وسطه  عمء ماد  يت حدد فحي 

التمريب  ين هلا األاير والؽير من أجء إ رام  محد معحه، فإنحه لحد يتوسحط 

في معامبلت تجارية أو مدنيحة دون أن يحؤثر للحن  رحى الط يعحة التجاريحة 

 لسمسرة.لعمد ا

و رى الحرؼم محن أن السمسحرة والو الحة  العمولحة ينضحويان ت حت 

تصحححنيؾ  محححود الوسحححاطة التجاريحححة، إال أنهمحححا يفترلحححان فحححي ال ثيحححر محححن 

الجوانب من  ينها مثبل أن  مد الو الة  العمولة الل  يرتزم  موج ه الو يء 

  العمولة  الميام  اسمه الااص  تصرؾ لانوني ل سحاب مو رحه فحي مما حء

أجرة'' تسر   ريه فضبل  ن الممتضيات المتعرمحة  حه الحواردة فحي مدونحة 

التجححارة، ترحححن التحححي تاضحححع لهحححا الو الحححة المنصحححوص  ريهحححا فحححي لحححانون 

 رححى   ححس  مححد السمسححرة الححل  ت  مححه  مححا هححو  28االلتزامححات والعمححود

معروم الم اد  العامة لعمد إجارة الصنعة المضمنة في هلا األاير في  ء 

تط يمه  ريه،  بلوة  رى ترن الااصة  ه التي جا ت  هحا مدونحة ما يم ن 

 . 29التجارة

وإلا  ان الو يء  العمولحة يسحت ك األجحرة  مجحرد إ حرام العمحد محع 

فإن السمسار يست مها م دئيا إلا تم إ رام العمد الل  توسحط فيحه أو  30الؽير

مه ولمححا  ححان األوء يمححوم  اسحح 31نتيجححة لرمعرومححات التححي لححدمها لؤلطححراؾ

الااص  تصرؾ لانوني ل سحاب مو رحه، ممحا يجعحء آثحار العمحد تنصحرؾ 

إليحه في تسححب سححائر ال مححوق الناتجححة  نحه وااللتزامححات المترت ححة  ريححه فححي 

                                                             

 من مدونة التجارة. 44.الشي  الل  تفيد  ه المادة  -28

 من نفس المدونة. 16. س ما تنص  ريه المادة  -29

 منها. .4.من المادة  1 مبل  ممتضى الفمرة  -30

 منها. 16.من المادة  1ت عا لما ورد في الفمرة  -31
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فإن دور السمسار  وسيط يمتصحر  32مواجهة األشااص اللين تعالد معهم

 رى ال  ث فمط  ن شاص لر ط  بللة  ينه و حين محن وسحطه محن أجحء 

 ال ي ون طرفا فيه  تى تنس ب إليه آثاره.و 33إ رام  مد

ثم إنه إلا  ان م ء التحزام األجيحر يماثحء م حء التحزام السمسحار فحي 

 ونه   ارة  ن أدا   مء معين، فإن األوء يحرت ط فيحه  عبللحة ت عيحة محع 

مشؽره،  ع س الثاني الحل  رؼحم ترميحه تعريمحات وتوجيهحات محن  ميرحه ال 

 ي ون تا عا له.

 ح : ذكٌُه عمد انسمسزجانفمزج انثاوٍ

 رى ؼرار  مية العمود، يجب لميام  مد السمسرة وتمامحه اسحتيفا ه 

لعناصر وجود وص ة، ترن العناصحر التحي ل رهحا المشحرع المؽر حي فحي 

 الفصء الثاني من لانون االلتزامات والعمود لائبل:

 ''األر ان البلزمة لص ة االلتزامات الناشئة  ن اإلرادة هي:

 لبللتزام؛ األهرية -1

 تع ير ص يح  ن اإلرادة يمع  رى العناصر األساسية لبللتزام؛ -4

 شي  م مك يصرح أن ي ون م بل لبللتزام؛ -1

 س ب مشروع لبللتزام''. -.

هححله إلن هححي األر ححان التححي تتأسححس  ريهححا  ححادة العمححود،  رححى أن 

رية ال عض منها يسترزم  بلوة  رى للن، إما الشح رية  النسح ة لرعمحود الشح 

 أو التسريم  النس ة لرعمود العينية.

                                                             

من نفس  41.من المادة  1والفمرة  44.من المادة  1أنظر في للن الفمرة  -32
 المدونة.

 منها. 16.من المادة  1 ما يظهر من مضمون الفمرة  -33
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و ما أن المشرع لم يفرد فحي إطحار مدونحة التجحارة ممتضحيات تاحص هحلا 

فإنححه ال يسححعنا سححوى  34الموضححوع،  اسححتثنا  مححا يتعرححك  األهريححة التجاريححة

الرجوع إلى الموا د العامة التي ت  م ت حوين العمحود الم رسحة فحي لحانون 

 االلتزامات والعمود.

فإنه ال  د من وجود الرضحى لحدى المتعالحدين وأن ينصحب  و ريه،

توافمهما  رى م ء وأن يرت حز تعالحدهما  رحى سح ب، وفمحا لرشحروط التحي 

يتطر ها المانون في  ء  نصر محن هحله العناصحر،  حبلوة  رحى أن ي حون 

الرضى ص ي ا  صدوره من ل  أهرية واروه من العيوب التي يم حن أن 

 تشو ه.

 عمد انسمسزجأَال : انزضى فً 

يعد  مد السمسرة من العمود الرضائية التحي ي فحي النعمادهحا ط محا 

توفر إرادتين، أ  صدور ل وء مطا ك لئليجاب والترانه  35لرموا د العامة

  ه، دون تولفه  رى ش رية معينة.

وفي العمد موضوع دراستنا، يجب أن ي صء التوافك  ين إرادتحي 

الز ون والسمسار  رى إ داث أثر لانوني هحو السحعي لر  حث لفائدتحه  حن 

شاص  ي يتعالد معه نظير أجحرة يؤؤديهحا لحه، وللحن  حن طريحك صحدور 
                                                             

 من مدونة التجارة. 17إلى  14المنصوص  ريها في المواد من  -34
ومن المعروم، أنه ال ي في ال تساب الشاص صفة تاجر أن يزاوء األ ماء التجارية 

ما ال  د أن تتوفر لديه األهرية التجارية وهي صبل ية الشاص ويتالها  رفة له، وإن
لممارسة  رفة تجارية تستوجب اضو ه لبللتزامات التي يفرضها المانون  رى 

 التجار. 

من لانون االلتزامات  741في الفصء –في معرض تعريفه إلجارة الصنعة  -35
في الفمرة الثالثة  -، نص المشرع19.7دجن ر  18والعمود المعدء والمتمم  ظهير 

  رى أن هلا العمد يتم  تراضي الطرفين. -منه
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إيجاب يتضحمن  رضحا يوجهحه األوء إلحى الثحاني وصحدور ل حوء محن هحلا 

 األاير.

التع يححر  ححن إرادتيهمححا، فإنهححا ت ححون وفححك الطححرق أمححا  ححن  يفيححة 

 ححء إن السحح وت لححد يرلححى فححي  ححاالت  36المألوفححة، أ  صححرا ة أو ضححمنا

 ينمححا  -شححريطة أن يمتححرن الم ححوء  اإليجححاب  37معينححة إلححى درجححة الم ححوء

إمححا فححي مجرححس العمححد أو  ححن طريححك الهححاتؾ أو  -ي ححون لائمححا ولححم يسححمط

 صاء.الفا س أو ما إليهما من وسائء االت

وتأ يدا لرنظرية التي أاد  ها المشرع المؽر ي في مجاء التعالد  ين 

المائرحة  حأن العمحد يعت حر  38أ  نظرية إ بلن الم وء ،ؼائي ن  صورة  امة

تاما  مجرد التصريح  الم وء واإل بلن  نه، فإن المجرس األ رى  ان لحد 

 إلى أن: 39لهب في لرار له

                                                             

لرمزيد من اإليضاح والتفصيء  اصوص وسائء التع ير  ن اإلرادة، راجع  -36
 مثبل:
  د المادر العر ار ، مصادر االلتزامات: ال تاب األوء، نظرية العمد: دراسة  -

امات والعمود، الط عة الثانية  رى ضو  التعديبلت الجديدة التي  رفها لانون االلتز
 . 94إلى  61. من ص 4116سنة 

 من لانون االلتزامات والعمود. 18و 46أنظر  بل من الفصء  -37

من لانون  .4ت نى المشرع المؽر ي هله النظرية و رسها في الفصء  -38
 االلتزامات والعمود.

شور  مجرة . المن1969يونيو  46أنظر لرار المجرس األ رى الصادر  تاريخ  -39
. والمنشور أيضا  مجرة 9.. ص 1969. أ تو ر سنة 114المضا  والمانون. العدد 
. مر ز النشر 11. العدد 4111اإلصدار الرلمي دجن ر -لضا  المجرس األ رى 
  يث جا   الصيؽة اآلتية: -49والتوثيك المضائي. ص 

إيجاب مع ت ديد من لانون االلتزامات والعمود  رى أن من تمدم   49''ينص الفصء 
أجء لرم وء ي مى مرتزما تجاه الطرؾ اآلار إلى انصرام هلا األجء ويت رء من 

 إيجا ه إلا لم يصره رد  الم وء ابلء األجء الم دد.
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العمود يعت ر العمد لائما  مجحرد توصحء من لانون االلتزامات و .4''الفصء

الوسححيط  ححالرد   يححث ال دا ححي لعرححم الموجححب  هححلا الم ححوء إال مححن  ححاب 

اإلا ار  ه دااء المهرة المعمولة، وا ت ر رد الما ء لد  صء دااء األجء 

الححل   ححدده الموجححب  ححالرؼم مححن توصححء السمسححار  ححالم وء دااححء األجححء 

 المرزم دون الموجب األصري''.

ي ون الرضى ص ي ا، ين ؽي أن يصدر من ل  أهرية وأن  و تى

ي ون سريما االيا من أ   يب من العيوب المعروفة في تشريعنا والمحراد 

 األهرية، صبل ية الشاص ألن تترتحب لحه و ريحه  محوق والتزامحات،  حء 

وأن ي اشر  نفسه التصرفات المانونية، وهي ت ون إما أن أهرية وجوب أو 

 .40أهرية أدا 

ما أن  مد السمسرة يعت ر من ل يء العمود التجارية، فإن األهرية و 

الممصودة هنا هي األهريحة التجاريحة البلزمحة لممارسحة األنشحطة التجاريحة 

التي اصها المشرع  ممتضيات أدرجها  ين دفتي مدونة التجحارة، السحيما 

ل ن دون أن ننسى أيضا الموا د الممررة  41منها 17إلى  14في المواد من 

                                                                                                                                               

من نفس المانون  رى أن العمد ال اصء  واسطة رسوء أو وسيط،  .4وينص الفصء 
 يتم في الولت والم ان الرلين يمع فيهما رد من ترمى اإليجاب لروسيط  أنه يم ره.

ولهلا ت ون م  مة الموضوع لد ارلت الفصرين المل ورين  سو  تط يمها لهما 
لوسيط  م وء  ندما رفضت التصريح  ص ة ال يع رؼم أنه ث ت لديها توصء ا

  رض ال يع ابلء األجء المانوني''.

 1الصادر في  44..1.1من الظهير الشريؾ رلم  417و 416أنظر المادتان  -40
 مثا ة مدونة األسرة. المنشور  الجريدة  71.11 تنفيل المانون رلم  .411ف راير 

 .8. ص .411ف راير  . تاريخ  .618الرسمية  دد 

 أ بله  رى أنه: 14ادة نص المشرع صرا ة في الم -41
 ''تاضع األهرية لموا د األ واء الشاصية مع مرا اة األ  ام التالية''.
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والتححي  رححى  43و ححلا فححي لححانون االلتزامححات والعمححود 42فححي مدونححة األسححرة

إن األصححء فححي الشححاص الط يعححي هححو  - ااتصححار-ضححوئها يم ححن المححوء 

وهحو ثمانيحة  شحر سحنة شمسحية - ماء أهريته   روؼه سحن الرشحد المحانوني 

انعحدامها،  يححث ي ححك لححه  ولححم يث ححت سح ب مححن أسحح اب نمصححانها أو - امرحة

ممارسة األنشطة التجارية ويت مء محا ينحتج  نهحا محن  محوق والتزامحات؛ 

 -سححوا   ححان مؽر يححا أو أجن يححا - رمححا أنححه يجححوز اإللن  االتجححار لرماصححر

ولروصحي أو الممححدم  اسححتثمار أموالححه فححي ال حدود التححي يسححمح  هححا المححانون 

 .44وتمييد هلا اإللن في السجء التجار 

                                                             

 الض ط في ال تاب الرا ع منها ت ت  نوان:'' األهرية والنيا ة الشر ية'' الل   -42
 .476إلى  416وز ه المشرع  رى المواد 

 منه. 11إلى  1ونمصد الفصوء من  -43
 746ة الصنعة الل  أ الت  ريه مدونة التجارة، ينص الفصء وفيما يتعرك  عمد إجار

 من لانون االلتزامات والعمود  رى ما يري:
''إجارة الصنعة وإجارة الادمة ال تمعان ص ي تين إال إلا  ان  الداهما متمتعين 

  أهرية االلتزام. وتجب مسا دة الم جور  ريه والماصر ممن له الوالية  ريهما''.

أهرية الشاص الط يعي، أما الشاص المعنو ، فتت دد أهريته  الؽرض هلا  ن  -44
الل  أنشئ من أجره، إل ال ي ون صال ا ال تساب ال موق أو الت مء  االلتزامات 

 البلزم الل  ي مك الؽرض المل ور.
و ريه، فإن الشاص المعنو  يتمتع  جميع ال موق، إال ما  ان منها مبلزما لصفة 

وللن في النطاق الل  لرره المانون،  ما ت ون له أهرية في ال دود اإلنسان الط يعية 
 رى  د تع ير المشرع المصر   –التي يعينها سند إنشائه أو التي يمررها المانون 

ومن ترن ال موق،  -من المانون المدني 61في ال ند الثاني من الفمرة األولى من المادة 
اية من تأسيسه الميام  ها  يث ي تسب  رى ممارسته األنشطة التجارية، متى  انت الؽ

إثر للن صفة تاجر وما يرت ط  ها من  موق والتزامات. والجدير  اإلشارة، أن نظام 
الداللين والسماسرة العثماني، يستوجب أال يمء  مر السمسار أو الدالء  ن  شرين 

جناية ما،  سنة، وأن ي ون من لو  األمانة والعفة واالستمامة، ؼير م  وم  جن ة أو
وأن يدلي  شهادة إلى ؼرفة التجارة   سن  اله مسرمة إليه من طرؾ تاجرين 

 معروفين. 
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ار إلن ين ؽحححي أن ي حححون أهحححبل لم اشحححرة السمسحححرة  سحححب فالسمسححح

الموا د والضوا ط المانونية وأن يتوسط لدى من ي رفه  للن دون أن ت ون 

 .45إرادته معي ة  عيب ما من  يوب الرضى

 ثاوٍا : انمحم َانسثة فً عمد انسمسزج

من المعروم، أنه ال يستميم وجحود أ   محد إال  تحوفر م حء يضحاؾ 

 من ثم موضو ه أ  العمرية المانونية المراد ت ميمها.إليه فيش ء 

و مد السمسرة  ؽيره من العمود يجب أن ي ون له م ء يشترط فيحه وفمحا 

أن ي حون موجحودا  46لرموا د العامة الواردة في لانون االلتزامات والعمحود

أو لا بل لروجود في المستم ء، وأن ي ون مم نا ال مست يبل   سب ط يعته 

المحانون، وأن ي حون مشحرو ا أ  دااحبل فحي دائحرة التعامحء، وأن أو    م 

ت ت طائرة  طبلن العمد إلا تارؾ شرط محن ، ي ون معينا أو لا بل لرتعيين

 هله الشروط.

ويتمثححء الم ححء فححي هححلا العمححد، فححي العمريححة التححي  رححؾ السمسححار 

 التوسححط فيهححا، والتححي لححد ت ححون  يعححا أو شححرا  أو إيجححارا أو ؼيرهححا مححن 

مريات التي ين ؽي أن يتم التميد فيها  ما تفرضه م حاد  المحانون والنظحام الع

 العام واآلداب العامة.

محن  حين  47ونظرا لؤلهميحة التحي ي تسحيها شحرط مشحرو ية الم حء

 17.فحي إطحار المحادة  48ترن الشروط، فإن مدونة التجارة جا ت  ممتضى

 منها أ دت فيه أنه:
                                                             

من لانون  66إلى  19تناوء المشرع المؽر ي  يوب الرضى في الفصوء من  -45
 االلتزامات والعمود.

 منه. 61إلى  67و رى وجه الت ديد في الفصوء من  -46

 لمد   ر  نه المشرع  موله: -47
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 ؼير مشروع فبل أجرة له''. في  مء ''إلا توسط السمسار  ن  رم

هلا  إيجاز  ن الم ء في  مد السمسرة، أما  النسح ة لرسح ب الحل  

والحل  ياترحؾ الممصحود - 49نظمه المشرع في لانون االلتزامحات والعمحود

 ه ت عا الاتبلؾ موالؾ رجحاء الفمحه المحانوني المؽر حي التحي تتحوزع  حين 

عالححد مححن جهححة، ومححن مححن يححرى أنححه السحح ب الم اشححر الححل  يهححدؾ إليححه المت

فإنحه يتطرحب فيحه  يلهب إلى أنه ال ا ث الدافع إلى التعالد من جهة أارى،

أن ي ون موجودا و ميميا ومشرو ا،   يحث إلا انتفحى أ  شحرط محن هحله 

الشروط ي طء العمد النهيار ر ن من أر ان وجوده و ط يعة ال اء ينط ك 

م السمسححار فيححه األمححر  رححى  مححد السمسححرة أيضححا الححل  ي ححون سحح ب التححزا

 ال  ححث  ححن متعالححد يرتضححي التعالححد مححع مححن  رفححه، هححو ال صححوء  رححى 

األجرة أو العمولحة، فحي  حين ي حون سح ب التحزام الز حون  حدفعها هحو  حلء 

السمسار جهده لر ط  بللة  ينه و حين الؽيحر الحل  يم حء التعالحد معحه وفمحا 

 لرشروط التي وضعها.

 

 

                                                                                                                                               

األشيا  واألفعاء وال موق المعنوية الداارة في دائرة التعامء تصرح و دها ألن ''
ت ون م بل لبللتزام، ويداء في دائرة التعامء جميع األشيا  التي ال ي رم المانون 

 صرا ة التعامء  شأنها''.

مثرها في للن مثء لانون االلتزامات والعمود الل  نص في ال اب المتعرك  -48
 منه  رى أنه: 749عامة إلجارة الصنعة وإجارة الادمة ااصة في الفصء  األ  ام ال

 ''ي طء  ء اتفاق ي ون موضو ه:
 أ...الميام  أ ماء ماالفة لرمانون أو لؤلابلق ال ميدة أو لرنظام العام.

 الميام  أ ماء مست يرة ماديا. -ب

 منه. 66إلى  64وللن في الفصوء من  -49
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 عمـد انسمســزجانفمزج انثانثح : اَثـار انماوُوٍح ن

يتسححم  مححد السمسححرة  ااصححية الت ححادء والتما ححء فححي األدا ات، إل مححا 

 يعت ر  مولا أل د الطرفين يش ء التزامات  النس ة لآلار.

وسحنتطرق فحي هحلا الجانحب محن الدراسحة لبللتزامحات التحي تنشحأ  حن  محد 

السمسححرة، مححن نا يححة،  النسحح ة لرسمسححار، ومححن نا يححة أاححرى،  النسححح ة 

 لرز ون، وللن ت ا ا  رى المنواء التالي:

 أَال : انرشاماخ انسمسار

 اد  ل   د ، ال  أس من اإلشارة إلحى أن السمسحار،  محا أنحه يعحد 

تحاجرا ي تسححب هحله الصححفة  الممارسحة اال تياديححة أو اال ترافيحة لرسمسححرة 

فإن المنظومحة التجاريحة تفحرض  ريحه التزامحات معينحة  ؽيحره محن التجحار 

مثبل ما جا  فحي المسحم الرا حع محن ال تحاب األوء محن مدونحة التجحارة  منها

 ت ت  نوان ''التزامات التاجر''.

-و نا   ريه، فإن في ممدمة ما يرمى  رى  اتمه، ضرورة أن يفتح 

 سححا ا فححي مؤسسححة  ن يححة أو فححي مر ححز لرشححي ات  -ألؼراضححه التجاريححة

وأن يمسححن م اسحح ة ط مححا أل  ححام المححانون المتعرححك  الموا ححد  50ال ريديححة

وأن يسحجء اسحمه فحي السحجء  51الم اس ية الواجب  رى التجار العمء  هحا

 رححححى أن ي ححححين فححححي فاتوراتححححه ومراسححححبلته وأوراق الطرححححب  52التجححححار 

والتعريفححات والمنشححورات وسححائر الوثححائك التجاريححة المعححدة لؤلؼيححار، رلححم 

                                                             

 مدونة التجارة.من  18 مبل  المادة  -50

 من نفس المدونة. 46إلى  19أنظر في هلا الصدد المواد من  -51

منها،  رما أن المشرع أفرد ال اب الثاني من المسم  17 س ما تفيد  ه المادة  -52
الرا ع من ال تاب األوء من المدونة لرشهر في السجء التجار ،  يث تناوله في 

 منها. 78إلى  47المواد من 
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وأن يرتحححب وي فحححظ أصحححوء  53لسحححجء الت ريرحححيالتسحححجيء وم انحححه فحححي ا

المراسبلت الواردة ونسخ المراسبلت الصادرة لمحدة  شحر سحنوات ا تحدا  

و معنى آار، فإنه يرتزم  مسحن دفحاتر تسحر   ريهحا أ  حام  54من تارياها

الدفاتر التجارية،   يث ين ؽي أن يميد طيها سائر المعامبلت التي أنجزهحا 

المتعرمححة  هححا، السححيما وأنهححا تؤلححؾ وسححيرة  سححعيه، وأن ي فححظ المسححتندات 

 مهمة إلث ات  موله أمام المضا  في  الة ما إلا نشأ نزاع ما  شأنها.

و سححب الفمححرة األايححرة مححن المححادة الرا عححة مححن النظححام األساسححي 

لؽرؾ التجارة والصنا ة والادمات، فإنه يتعين  رى السمسار أن ي صء 

ؾ، التي  هد إليها المشرع  موجحب  رى  طالة مهنية تسرمها له هله الؽر

المححادة الاامسحححة مححن نفحححس المححانون  تأسحححيس أو تسححيير مرا حححز لؤل محححاء 

والسمسحححرة ضحححمن دائحححرة نفولهحححا، شحححريطة موافمحححة السحححرطة ال  وميحححة 

 الماتصة.

و رى العموم، فإن التزامات السمسار التي سحوؾ نتحولى دراسحتها 

 هي  اآلتي:

 ٍا تىفسًذىفٍذ انسمسار نهمٍمح انمكهف ت -1

يمتصححر  مححء السمسححار أساسححا،  رححى ال  ححث  ححن شححاص لححر ط 

 بللة  ينه و ين من  رفه لصحد إ حرام  محد محا، أ  التوسحط  حين شاصحين 

يسعيان إلى التعالد،  يث تنتهي مهمته  صفته هاته  ند هلا ال د ويست ك 

ت عا لللن أجرته إلا تحم إ حرام العمحد الحل  توسحط فيحه أو نتيجحة لرمعرومحات 

 ي لدمها لؤلطراؾ. الت

                                                             

 من مدونة التجارة. 9.من المادة  1تفيد  ه الفمرة  ت عا لما -53

 من نفس المدونة. 46من المادة  1وهو ما تنص  ريه الفمرة  -54
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ل حن، لمححا  انححت السمسححرة  رفححة يمتهنهححا السمسححار، وجححب  ريححه أن ي ححلء 

لصححارى جهححده فححي تنفيححل المهمححة التححي  هححد  هححا إليححه، وأن يوليهححا  نايححة 

 المهني المت صر.

 -وفي هلا السياق، يتعين  ريه أن يضع رهن إشارة الطرفين معا 

ماتحه   حء صحدق وأمانحة اد -55 تى ولو  ان م رفحا محن ل حء أ حدهما فمحط

و سن نية، وأن يطرعهما   ء دلة  رى الظروؾ الم يطحة  التنفيحل لي ونحا 

تححدليس محن جان حه ي ححون  ن  حء اطححأ أوأ ا ت حار  - رحى  ينحة محن األمححر 

وأن يحزود  -56 مثا ة إابلء  التزامه التعالد  ويعرضه  التالي لرمسحؤولية

 بل منهما  معرومات  ميمية وص ي ة تاص المتعالد اآلار السحيما وأنحه 

لد ي ون لها تأثير  رحى التعالحد، وإال فإنحه يسحأء  نحد  حدم تنفيحل العمحد فحي 

 .57 الة ما إلا لم يل ر أل دهما اسم المتعالد اآلار

                                                             

لد ي رؾ  دة سماسرة  موجب  مد وا د، أو ي رؾ سمسار من ل ء  دة  -55
من مدونة  41.أشااص إلنجاز  مء مشترن  ينهم، و في هلا اإلطار، تنص المادة 

 التجارة  رى أنه:
''إلا  رؾ  دة سماسرة  موجب  مد وا د يسألون  رى وجه التضامن  ن تنفيل  مد 

 السمسرة ما لم يسمح لهم  العمء  رى انفراد''.
 منها  أنه: 41.وتمضي المادة 

 رؾ السمسار من طرؾ  دة أشااص إلنجاز  مء مشترن  ينهم، فإن  ء  ''إلا
وا د منهم مرزم إزا  السمسار  رى وجه التضامن مع اآلارين  جميع آثار  مد 

 السمسرة''.

 من نفس المدونة المشار إليه أ بله. 16.وفك ما ورد في المادة  -56
 تزامات والعمود.من لانون ال 718و 717أنظر أيضا في نفس المعنى الفصبلن 

 منها. 19. ما تفيد  للن المادة  -57
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 ما يجب  ريه أن يت رى شاصية من يرش ه لرز ون  ن طريك 

ويته، نظرا ألن المشرع جعرحه  صحريح الحنص ضحامنا هويحة الت مك من ه

 .60الرهم إلا  ان هنان تدليس أو اطأ من جان ه 59دون يسرهم 58ز نائه

و رى   س الو الة التجارية التي يم ن فيها لرو يحء التجحار  أن 

ي رم العمرية شاصيا، أو  مسا دة أ د من األؼيار، فإن المشرع لم يدرج 

يمحه لعمحد السمسحرة يحراص لرسمسحار  إنا حة أ  ممتضى فحي معحرض تنظ

الؽيححر  نححه فححي ليامححه  مهمتححه، وهحححو  هححلا المسححرن ياترححؾ  ححن  عحححض 

 .61التشريعات،  ما هو األمر مثبل  النس ة لمانون التجارة المصر 

 

                                                             

 من مدونة التجارة. 11.ونمصد المادة  -58

 من لانون التجارة األردني،  يث جا  فيها أنه: 111وللن ابلفا لرمادة  -59
''ال ي ك لرسمسار أن يتوسط لؤلشااص اشتهروا  عدم مبل تهم أو يعرم  عدم 

 أهريتهم''. 

 فإن السمسار: 14. د تع ير المشرع في المادة  و رى -60
''ال يضمن يسر ز نائه وال تنفيل العمود الم رمة  واسطته وال ليمة أو نو ية األشيا  

 المتعالد  شأنها، ما لم ي ن هنان تدليس أو اطأ ينسب إليه''.

المتعرك  إصدار لانون  1999لسنة  17من المانون رلم  .41تنص المادة  -61
  رى: التجارة

إلا أناب السمسار ؼيره في تنفيل العمء الم رؾ  ه دون أن ي ون مراصا له في  -1''
للن،  ان مسؤوال  ن  مء النائب  ما لو  ان هلا العمء لد صدر منه، وي ون 

 السمسار ونائ ه متضامنين في المسؤولية.
 وإلا راص لرسمسار في إلامة نائب  نه دون أن يعين له شاص النائب، فبل -4

ي ون السمسار مسؤوال إال  ن اطئه في ااتيار نائ ه أو  ن اطئه فيما أصدره له 
 من تعريمات. 

وفي جميع األ واء يجوز لما فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع  ء  -1
 منهما م اشرة  رى اآلار''. 
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 حفع انسمسار نهُثائك َانعٍىاخ -2

 صفته تاجرا، يرتزم السمسار  أن يميد في دفاتره  افحة المعحامبلت 

يجريها وترن التي تمت نتيجة لمسا يه، وأن ي فظ األوراق واألمتعة التي 

والوثائك والمستندات وؼيرهحا ممحا تسحرمه  مناسح ة ليامحه  مهمتحه  رحى أن 

يردها ألص ا ها  ند انتها  هله األايرة ألنها تعت ر في   م الوديعة  حين 

 يديه.

 نحه ومن ثم، فإنه  ضامن لهحا وأمحين  ريهحا، ال يسحتطيع أن يحدفع 

المسؤولية  ن ضيا ها أو تعي ها ويطالب  تعويض المتعالدين أو أ حدهما 

إال إلا أث حت أن السح ب يعحزى  62 ن الضرر الل  أصا ه محن جحرا  للحن

 ء إنه يضحمن أيضحا صح ة آاحر توليحع  63إلى لوة لاهرة أو  ادث فجائي

وضححع  رححى الوثححائك والمسححتندات المححل ورة أ ححبله، فيمححا لححو  ححان أل ححد 

 . 64دين  واسطتهالمتعال

و تع يحر آاحر، فحإن التححزام السمسحار هنحا هححو التحزام  ت ميحك نتيجححة 

وليس   لء  ناية   يث يسأء  ن ضياع أو تعيب ما ت ت يده من وثحائك 

وأمتعة، ما لحم يث حت السح ب األجن حي  ال حادث الفجحائي أو المحوة المحاهرة، 

إث اتحه ياضحع  و ما أن  مد السمسرة هو  مد تجار   ماهيته اللاتيحة، فحإن

                                                             

 1وإجارة الادمة، تنص الفمرة  في إطار األ  ام العامة المتعرمة  إجارة الصنعة -62

 من لانون االلتزامات والعمود  رى ما يري: 7.1من الفصء 
''أجير الادمة وأجير الصنعة الرلان ال يمدمان إال العمء، يرتزمان  الم افظة  رى 
األشيا  التي تسرم لهما ...ويجب  ريهما رد هله األشيا   عد أدا  شؽرهما. ويضمنان 

  اصء  اطئهما''. هبل ها أو تعي ها ال

من مدونة التجارة وللن لياسا  رى الممتضى  17.ط ما لما تنص  ريه المادة  -63
 من لانون االلتزامات والعمود. 7.1الوارد في الفصء 

 من نفس المدونة المل ورة في الهامش السا ك. 11. مبل  المادة  -64
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لم دأ  رية اإلث ات، و ب  اإلث ات يت مره المد ي، أ  من يد ي ابلؾ 

 الوضع الثا ت أصبل أو ظاهرا.

ومتححى توسححط السمسححار فححي  يححع سححرعة مححا  رححى أسححاس  ينححة منهححا 

وجب  ريه أن ي افظ  رى هله األايرة إلى أن تم ء السرعة  صورة نهائية 

 محبل  ؾ محن لحدن المتعالحدين محن للحنأو إلى ؼاية تمام الصفمة، ما لم يعح

 . 65من مدونة التجارة 18. ممتضى المادة 

ولعححء الؽايححة محححن ورا  هححلا االلتححزام ت محححن فححي إتا ححة الفرصحححة 

لرمتعالدين  الرجوع إلى العينة  ند نشو  نزاع  ينهما  وء مطا مة السرعة 

لرمواصفات المشروطة، ؼير أنه ي مء  ين طياته في نفس الولحت تشحديدا 

لرمسححؤولية المرمحححاة  رحححى  حححاتك السمسحححار والتحححي ت حححدأ محححن التمريحححب  حححين 

إلححى  ححين تنفيححل العمححد -ال يححع  العينححة-المتعالححدين فححي هححلا النححوع مححن ال يححوع

ابلفا لؤلصء أال وهو التصار مهمته  رى ال  ث  حن طحرؾ آاحر لحر ط 

 العبللة  ينه و ين ز ونه من أجء إ رام  مد ما. 

 انسمسار نحساتً انشةصً عدو ذعالد -3

تفاديحححا لولحححوع تعحححارض  حححين المصحححر ة الشاصحححية لرسمسحححار فحححي 

المعامرة ومصر ة المتعالدين أو أ دهما، جا  المشحرع  ممتضحيات تصحب 

                                                             

من  .11من المادة  4في نفس المعنى ما لهب إليه المشرع األردني في الفمرة  -65
  موله: 1966لسنة  14لانون التجارة رلم 

وفي ال يوع  العينة يجب  ريه أن ي تفظ  العينة إلى أن تتم العمرية'' أما المشرع  -4''
من لانون التجارة  416من المادة  4المصر  ف ان أ ثر مرونة إل نص في الفمرة 

  رى أنه:
ال يع  العينة يجب  رى السمسار اال تفاظ  العينة ما لم ت ن لا رة لرترؾ إلى  في -4''

 أن يم ء المشتر  ال ضا ة دون ت فظ أو تسر  جميع المناز ات  شأنها. 
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التي تنص  رى  66من مدونة التجارة 11.في هلا المن ى، تضمنتها المادة 

 أنه:

فححي  ''إلا  انححت لرسمسححار  صححرؾ النظححر  ححن أجرتححه، مصححر ة شاصححية

 الادمة، وجب  ريه تنفيل االلتزام  رى وجه التضامن مع ز ونه''.

 منها التي تفيد  أنه: .1.و لا المادة 

''إلا  انت لرسمسار مصر ة شاصية فحي المعامرحة، وجحب  ريحه أن يا حر 

 للن األطراؾ المتعالدين، وإال تعرض لدفع تعويض  ما ي دث لهم محن 

 ضرر''.

والتححي لححد  -ولححو  رححى لرتهححا -ضححياتو سححب رأينححا، فححإن هححله الممت

ي ون الهدؾ األساسي من إلرارها الاشحية محن أن يمحوم السمسحار  تؽريحب 

مصر ته الااصة  رى مصر ة أ  من المتعالدين معه ت رس، لحيس فمحط 

الحل  يفتحرض فحي - وا حد محن الموا حد المانونيحة العامحة -لم دأ  سن النيحة

 رححى الوسححيط أن يت رححى  هححا وال لؤلمانححة التححي يتعححين  67سححائر المعححامبلت

 سرون و ضا ط لتصرفاته مع الؽير، وإنمحا تؤسحس  صحورة  امحة أل حد 

مظاهر ''أابلليات الوساطة''، التي تستو ب  ء العناصر التي من شحأنها 

 أن ت رس الثمة واالستمرار وتضمن  دم الفساد في مجاء المعامبلت. 

التزاماتحه و ريه، فإنه يجب  رحى السمسحار أال يعمحء  رحى احبلؾ 

 ححأال يسححعى إلححى تححرجيح مصححر ة  رححى أاححرى،  ححء  ريححه أن يتوسححط  ححين 

 المتعالدين في ما  هد  ه إليه، إلى أن يصبل إلى اتفاق  ينهما.

                                                             

 التي ورد فيها ما يري: 411وتما رها في لانون التجارة المصر  المادة  -66
  يتوسط في إ رامه إال إلا أجازه ''ال يجوز لرسمسار أن يميم نفسه طرفا في العمد الل

 المتعالد في للن، وفي هله ال الة ال يست ك السمسار أ  أجر''. 

 من لانون االلتزامات والعمود. 77.تط يما لرفصء  -67
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المتعرحححك  .19.1ولحححد  حححرس هحححلا الممتضحححى أيضحححا المحححانون رلحححم 

 ورصة الميم وشحر ات ال ورصحة والمرشحدين فحي االسحتثمار المحالي فحي  

المؤهرححة و ححدها  - ا ت ححار هححله الشححر ات  68منححه .8إلححى  81المححواد مححن 

ودون ؼيرهححا لتنفيححل المعححامبلت التححي تتعرححك  ححاألدوات الماليححة المميححدة فححي 

ترعحب دور الوسحيط لحدى العمحبل  فيمحا يتعرحك  -جدوء أسعار  ورصة الميم

  التنا  أو تفويت أدوات مالية.

 ثاوٍا : انرشاماخ انشتُن فً عمد انسمسزج 

ل ونححه مححن العمححود الت ادليححة، فححإن  مححد السمسححرة يرتححب ا ت ححارا 

التزامات مت ادلة  ين طرفيه، تر م االلتزامات التحي تناولنحا منهحا التزامحات 

السمسار، وفيما يرحي سحنتعرض إلحى االلتزامحات األساسحية لرز حون، وللحن 

  اآلتي:

 

 

                                                             

  يث جا  فيها ما يري: -68
: ''ال يسمح لشر ة ال ورصة  العمء ل سا ها الااص إال  عد تر ية أوامر 81المادة  -

  مبلئها''
: ''إلا لامت شر ات ال ورصة أثنا  تنفيل أوامر العمبل   التداء ل سا ها 81مادة ال-

الااص  ش ء  ري أو جزئي  واسطة  مرية  يع أو شرا  أو هما معا، وجب  ريها 
 أن تا ر  للن مصدر  األوامر المعنيين''.

ع : ''ال يجوز لشر ات ال ورصة أن تموم ل سا ها الااص  شرا  أو  ي84المادة  -
السندات لعمبلئها  ندما تتولى تد ير  سا اتهم وت ون لها ت عا لللن م ادرة إنجاز 

 العمريات  رى ال سا ات المل ورة.
: ''يجب  رى شر ات ال ورصة والمرشدين في االستثمار المالي وضع .8المادة  -

التدا ير ال فيرة لرولاية من تعارض المصالح وا ترام م اد  اإلنصاؾ والشفافية 
 ونزاهة السوق وأولوية مصر ة العميء...''.
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 االنرشاو تدفع األجزج -1

د إجحارة الصحنعة انطبللا من الم اد  العامحة التحي تسحر   رحى  مح

والتي أ الت  ريها مدونة التجارة لت  م  بللة السمسار  المتعالحدين معحه 

يم ن الموء إن  -في ال دود التي ال تتنافى فيها مع ط يعة  مد السمسرة  -

االتفاق  رى األجر يعت ر موجودا ولو لم يصرح  ه، إلا  انحت الادمحة أو 

نا، أو إلا  ان الشاص  أدائه لها الصنعة مما لم تجر العادة  رى أدائه مجا

ي اشر مهنته، أو إلا تعرك األمحر  صحفمة تجاريحة أو  عمحء أداه التحاجر فحي 

 .69م اشرته لتجارته

و ما ال يافى، فإن السمسرة تعت ر نشاطا تجاريا يمتهنه السمسحار 

ويتماضى  نه مما بل يد ى ''السمسرة'' أو ''العمولة'' يدفعها  ادة الز حون 

 المهمة التي  رفه  ها.  ند إنجاز

ويتم ت ديد ممدار أجحرة السمسحار  االتفحاق فيمحا  حين الطحرفين أو وفمحا لمحا 

تتحداء لهحلا  71وفي  الة  دم ت ديده، فإن الم  محة 70استمر  ريه العرؾ

                                                             

 من لانون االلتزامات والعمود. 714أنظر في للن الفصء  -69

من لانون  711 النس ة لعمد إجارة الصنعة أو الادمة نص المشرع في الفصء  -70
 اللتزامات والعمود  رى أنه:ا

 ت ديده وفك العرؾ.''إلا لم ي دد االتفاق أجر الادمات أو الصنعة، تولت الم  مة 
 وإلا وجدت تعريفة أو أسعار م ددة، افترض في المتعالدين أنهما ارتضياها''. 

من لانون االلتزامات  189من الفصء  1ال  أس من اإلشارة هنا إلى أن الفمرة  -71
 1919ف راير  17و 1918أ ريء  8والعمود المعدء والمتمم  رى التوالي  ظهير  

 تنص  رى ما يري:
 ''يتمادم أيضا  سنة لات ثبلثمائة وامسة وستين يوما: 

1... 
 د وى الوسطا  من أجء استيفا  السمسرة ا تدا  من إ رام الصفمة. -4
د وى المتعالدين ضد األشااص المل ورين فيما س ك من أجء ما س موه لهم  -1

 فة منهم...''ألدا  ما أنيط  هم من أ ماء وللن ا تدا  من نفس التاريخ الممرر ل ء طائ
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الؽرض  نحا   رحى محا تتمتحع  حه محن سحرطة تمديريحة، أو اسحتنادا إلحى رأ  

لاحدمات المماثرحة ومحع األاحل الا ير، مع مرا اة ما يجر   ه العمء فحي ا

 عين اال ت حار أيضحا الظحروؾ الااصحة  العمريحة  ط يعتهحا والولحت الحل  

 .72تطر ه إنجازها وؼير للن

واألجرة هنا لحد ت حون م رؽحا م حددا محن المحاء،  محا لحد ت حون فحي 

 معينة من ليمة الصفمة.  73ؼالب األ يان نس ة

                                                             

من لانون االلتزامات  711من مدونة التجارة و للن الفصء  19.أنظر المادة  -72
 والعمود.

وفي هلا الصدد أيضا، لضت م  مة االستئناؾ التجارية  فاس في لرار لها ت ت 
  أنه أنه: 14.117في المرؾ  دد  4114يوليوز 46الصادر  تاريخ  .88رلم 
لم يدء السمسار  ما يث ت ت ديد الم الػ المست مة له  نا   رى اتفاق فإن لرم  مة  ''إلا

السرطة في ت ديد أجرته ترمائيا أو  االستعانة  رأ  الا را  ط ك ممتضيات المادة 
 من المانون التجار ''.  19.

في المرؾ  دد  4118ف راير  .1الصادر  تاريخ  469وصر ت في لرارها رلم 
  أن: 17. 1791

'' بللة السمسار مع المتعالدين تاضع لرم اد  العامة التي تسر   رى  مد إجارة 
الصنعة ويعت ر من األ ماء التجارية األصرية ولو تعرك   يع  مار وياضع ل رية 

 اإلث ات.
وطالما لم يث ت من االتفاق أو العرؾ ت ديد أجر السمسار في م رػ معين يو ء 

 ء الجهد الم لوء من طرفه.لرم  مة سرطة تمديره مما 
وال  م الل  را ى للن في م دئه يعد في م دئه يعد في م ره ويتعين تأييده مع تعديره 

 لينسجم مع ما ل ر أ بله".

من لانون االلتزامات والعمود  711وفي هلا السياق ينص المشرع في الفصء  -73
  اصوص  مد إجارة الصنعة  رى أنه:

ا أو لا بل لرت ديد. ويسوغ أن ي ون األجر  صة ''يرزم أن ي ون األجر م دد
 م ددة... ما يسوغ أن ي ون  ممدار نس ي ...''. 

يوليوز  17الصادر  تاريخ  898وورد في لرار لم  مة االستئناؾ  المنيطرة  دد 
. 41المنشور  مجرة الم ا م المؽر ية العدد  -99...16في المرؾ المدني رلم  4111
 أن: -161ص 
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النسح ة مححن ل ححء الطححرؾ ومحن المححألوؾ أن ي ححون أدا  هحلا الم رححػ أو هححله 

لححر ط  بللححة  ينهمححا لصححد  74الححل   هححد إليححه  ال  ححث  ححن المتعالححد اآلاححر

 .75إ رام العمد، ما لم يوجد اتفاق أو  رؾ أو  ادة تمضي  ابلؾ للن

ؼير أنه إلا ت ين لرز ون  عد إتمام الصفمة، أن األجرة المتفك  ريها تفحوق 

، فإنحه يسحوغ لحه أن يطالحب ما تتطر ه فعحبل المهمحة التحي لحام  هحا السمسحار

 تافيضها، وي حك لرم  محة فحي هحله ال الحة أن تردهحا إلحى ال حد المعمحوء 

والمناسب لرجهود التي  للها السمسار والمصحاريؾ التحي أنفمهحا فحي سح يء 

 .76تنفيلها

وفي اإلجماء، فإن السمسار يسحت ك األجحرة، إلا أ حرم العمحد الحل  

مها لرطرفين، أ  أنه يست مها متحى توسط فيه أو نتيجة لرمعرومات التي لد

 ان فعبل م رفا من ل حء محن وسحطه  ال  حث  حن المتعالحد اآلاحر  موجحب 

 مد السمسرة الل  ير طه  ه، ونجحح فحي سحعيه هحلا  حن طريحك التمريحب 

 ين وجهات النظر من أجء إ رام  مد ما وتم إ رامه  ين  ميرحه والمتعالحد 

 اآلار  فضء توسطه.

                                                                                                                                               

لرسمسار الل   ان مجرد س ب في لمائهما  %.والمشتر  مرزمان  أدا  نس ة  ''ال ائع
 رؼم انعدام وجود أ  نص لانوني ي دد هله النس ة''.

األصء أن يدفع العميء األجرة لرسمسار، لياسا  رى  مد إجارة الصنعة  يث إن  -74
ر رب العمء أو السيد هو من يدفع األجر وفك ما هو مل ور في العمد أو ممر

من لانون االلتزامات  .76 ممتضى العرؾ الم ري،  رى ما ي دو من مطرع الفصء 
 والعمود. 

من نفس المدونة، وما يستشؾ أيضا من  18.وهو ما ورد ل ره في المادة  -75
 من نفس المانون المومأ إليه أ بله. .71مطرع الفصء 

العمود، ي ك من لانون االلتزامات و 716ط ما لرفمرة األايرة من الفصء  -76
لرم  مة أن تستعمء  مها في تافيض األجر المشترط  النظر إلى الظروؾ الم يطة 

من مدونة التجارة، فإنه يم ن تافيض  16. العمرية، وت عا لرفمرة األايرة من المادة 
 األجر ما لم ي ن لد تم ت ديده أو دفعه  عد إ رام العمد.
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ار يسحححت ك األجحححرة لمحححا  ت ميمحححه لرمهمحححة وهحححلا يعنحححي أن السمسححح

المنوطة  ه، وهي إ رام العمد نتيجة لتوسطه فيه، أما تنفيله فحبل  بللحة لحه 

 من مدونة التجارة. 18. ه م دئيا، مع مرا اة المادة 

 77وهو يست مها أيضا  تى ولو  ان العمد معرما  رى شحرط والحؾ

ونفاله،  محا يسحت مها، ألنه يمس وجود العمد  78ل ن  عد ت مك هلا األاير

 ء وال يرحزم  حرد محا ل ضحه منهحا فيمحا لحو تحم فسحخ العمحد  عحد إ رامحه، إمحا 

ااتياريا  اتفحاق الطحرفين أو  نحا   رحى أ حد أسح اب الفسحخ الممحررة لانونحا 

 .79شريطة أال يصدر  نه أ  تدليس أو اطأ جسيم

ارت ب اطأ  ان هو الس ب في ما لو يفمد  مه فيها، فينه لد أ ؼير

 .80 دم تنفيل العمد، أو إلا توسط  ن  رم في  مء ؼير مشروع

 

 

                                                             

في المرؾ المدني رلم  1977ما   41الصادر  تاريخ  411جا  في المرار  دد  -77
. العدد 4111. المنشور  مجرة لضا  المجرس األ رى. اإلصدار الرلمي دجن ر 678

 ما يري: .9مر ز النشر والتوثيك المضائي. ص  46
'' يث إن العمد الم رم  تاريخ... يتضمن شرطا والفا وهو أن العمولة تؤدى لرسمسار 

  مة االستئناؾ أ عدت تط يك هلا الشرط لعرة يوم إمضا  رسم ال يع، و يث إن م
أنه أضيؾ إلى العمد تعسفيا ودون موافمة السمسار، دون أن ت ين األس اب 
والمستندات التي ا تمدتها لت وين لنا تها، هلا األمر الل  يجعء لرارها ؼير معرء 

 تعريبل  افيا''.

 من مدونة التجارة. 16.من المادة  4الشي  الل  ورد النص  ريه في الفمرة  -78

 من مدونة التجارة. 16. مبل  ممتضى المادة  -79
 من لانون االلتزامات والعمود. 716أنظر أيضا الفصء 

 من مدونة التجارة. 17.أنظر المادة  -80
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 االنرشاو ترسدٌد انمصارٌف  -2

في س يء تنفيل مهمته، لد يت مء السمسار  عض المصحاريؾ منهحا 

ما تفرضه  ادة ممارسة السمسرة   رفة  أدا  وجي ة  را  الم ء الحل  

إليهححا مححن يححزاوء فيححه أ مححاء السمسححرة، وأجححور المسححتادمين لديححه، ومححا 

 يحث ي حون محن الط يعحي أن  -النفمات التي ترت ط  ادة  م اشرة السمسرة

يت مرها السمسار  وصفه تاجرا، ويستوفيها من األجرة التي ي صء  ريها 

في  الة إ رام العمد، أما إلا لحم ي حرم فإنحه م حدئيا ال يسحت مها  ا ت حار أنهحا 

 لعمد  رى ابلؾ للن.تداء في المصاريؾ العادية، الرهم إلا اتفك في ا

ومنها ما ال تمتضيه ممارستها فحي  حد لاتهحا، ويت مرهحا السمسحار  

 ححأن ي رفححه  السححفر إلححى مححوطن المتعالححد اآلاححر، أو  - طرححب مححن الز ححون

 حححاإل بلن  حححن مواصحححفات السحححرع المحححراد  يعهحححا أو شحححراؤها فحححي  عحححض 

وهححله ي ححك لححه أن يطالححب  هححا متححى تححم اشححتراطها  -الصحح ؾ ون ححو للححن

 ة في  مد السمسرة سوا  تم إ رام العمد أو ال.صرا 

 االنرشاو تانرعٌُض -3

ص يح أن المشرع لم يورد أ  ممتضى فحي إطحار مدونحة التجحارة 

81يتعرك  التزام الز ون  تعويض
السمسار، ل ن  مد السمسحرة  ؽيحره محن  

                                                             

من  .1.إن ال الة الو يدة التي تطرق فيها المشرع لرتعويض تتضمنها المادة  -81
 مدونة التجارة التي تمضي  ما يري:

'إلا  ان لرسمسار مصر ة شاصية في المعامرة، وجب  ريه أن يا ر  للن األطراؾ '
 المتعالدين وإال تعرض لدفع تعويض  ما ي دث  نه من ضرر''.
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العمود ياضع لرموا د العامة الممررة في لانون االلتزامات والعمحود ومحن 

 . 82وجوب تنفيل العمد   يفية تتفك و سن النية ينها 

وه حححلا، فحححإن إاحححبلء الز حححون  تنفيحححل التزاماتحححه الناشحححئة  حححن  محححد 

السمسحرة وإل ححاق ضححرر  السمسححار مححن جحرا  للححن، مححن شححأنه أن ي مرححه 

المسؤولية، ويعطي ال ك لهلا األاير في مطال ته  حالتعويض  رحى أسحاس 

، وللن  وجود  مد ص يح  ينهمحا المسؤولية العمدية شريطة توفر أر انها

مستوؾ لشروط ليامه، وصدور اطأ من الز ون يترتب  ريه  حدم إ حرام 

العمد، وإل اق ضرر  السمسار من جرا  هحلا الاطحأ، ونشحو   بللحة  حين 

الاطحأ والضحرر، هحلا إلحى جانحب إجححرا  مهحم يتمثحء فحي ضحرورة توجيححه 

 إ لار من السمسار إلى الز ون.

مححن إث ححات هححله المسححؤولية، فإنححه ي  ححم لححه فححإلا تم ححن السمسححار 

 تعويض يرا حى فحي ت ديحده، ممحدار الجهحد الم حلوء وال سحب الفائحت فحي 

 س يء إنجاز مهمته من ؼير تمصير منه أو إهماء.

ن السمسار في هله ال الة ال يست ك األجرة نظرا لعحدم إ ،وابلصة الموء

يسحت ك تعويضحا  محا إ رام العمد الل  توسط فيه  اطأ من الز ون، وإنما 

 .83 لله من جهد وما فاته من  سب تط يما لرموا د العامة

                                                             

 من لانون االلتزامات والعمود  رى أن: 411في هلا الصدد ينص الفصء  -82
 سب،  ء أيضا '' ء تعهد يجب تنفيله   سن نية، وهو ال يرزم  ما ولع التصريح  ه ف

  ء مر مات االلتزام التي يمررها المانون أو العرؾ أو اإلنصاؾ وفما لما تمتضيه 
 ط يعته''. 

من لانون االلتزامات والعمود  .46من الفصء  1في هلا المعنى، جا  في الفمرة  -83
 أن: 47.96المعدء والمتمم  المانون رلم 

''الضرر هو ما ل ك الدائن من اسارة  ميمية وما فاته من  سب متى  انا ناتجين 
م اشرة  ن  دم الوفا   االلتزام. وتمدير الظروؾ الااصة   ء  الة مو وء لفطنة 
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،  ححأن األصححء هححو جححواز هنححاوفيمححا يتعرححك  اإلث ححات، نححود التححل ير 

إث ححات  مححد السمسححرة   افححة وسححائء اإلث ححات  مححبل  الما ححدة المتأصححرة فححي 

و المادة التجارية، ومحع للحن يجحب التمييحز  حين محا إلا  حان العمحد تجاريحا أ

مدنيا  النس ة لرطحرؾ المطرحوب ضحده اإلث حات تماشحيا محع ممتضحى المحادة 

  .84الرا عة من مدونة التجارة 

هلا من نا ية، ومن نا ية ثانية، إلا  حان الحدليء ال تحا ي ينحتج  محا 

هو معروم من ورلة رسمية أو  رفية، فإنه يم ن أن ينتج  للن من لحوائم 

ون وها مما  - رى الوجه المطروب المولع  ريها من الطرفين -السماسرة 

 .85ي ون مم وال من النا ية المانونية

                                                                                                                                               

الم  مة التي يجب  ريها أن تمدر التعويضات   يفية ماترفة  سب اطأ المدين أو 
 تدليسه''.

ضد السمسار، جاز استعماء  افة الطرق نظرا ألن وه لا متى  ان اإلث ات  - 84
 مد السمسرة يعت ر  مبل تجاريا من جان ه، ويسر  نفس ال  م إلا  ان في مواجهة 
العميء الل  وسطه و ان العمد  النس ة إليه أيضا تجاريا،  ع س ما لو  ان مدنيا، 

 ريه المشرع  يث ال مناص  ندئل من إث اته  واسطة دليء  تا ي، مرا اة لما ينص 
من لانون االلتزامات والعمود المعدء والمتمم  واسطة الظهير  1..في الفصء 
 61.16 تنفيل المانون رلم  4117نون ر  11الصادر في  1.17.149الشريؾ رلم 

المتعرك  الت ادء االل تروني لرمعطيات المانونية، من وجوب إث ات االتفالات وؼيرها 
 يتجاوز م رؽها أو ليمتها  شرة آالؾ درهم  ال تا ة.من األفعاء المانونية التي 

من لانون االلتزامات والعمود المعدء  17.وفي هلا السياق يمضي الفصء  -85
  ما يري: 61.16والمتمم  المانون 

''ينتج الدليء ال تا ي من ورلة رسمية أو  رفية، ويم ن أن ينتج أيضا من 
و للن لوائم السماسرة المولع  ريها من المراسبلت وال رليات ودفاتر الطرفين، 

الطرفين  رى الوجه المطروب، والفواتير المم ولة، والمل رات والوثائك الااصة أو 
  ن أ  إشارات أو رموز أارى لات داللة واض ة  يفما  انت د امتها وإرسالها''.
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ورؼم  دم ا ت ار السمسار طرفا في العمحد الحل  يتوسحط فيحه، إال 

أنحه لححد ي صحء أن ينصححب نفسححه شحاهدا  رححى إ رامححه،  حء وي ححرص  رححى 

 .86التوليع  ريه  هله الصفة

 انفمزج انزاتعح : اومضـاء عمـد انسمسزج

السمسرة   يفية ط يعية  عحد أن ي حون لحد رتحب آثحاره ينمضي  مد 

 المانونية، أو تطرأ  عد إ رامه ول ء تنفيله أس اب تؤد  إلى انمضائه.

والجححدير  المبل ظححة أن المشححرع المؽر ححي لححم يفححرد  ححين مدونححة 

الرهحم إلا اسحتثنينا إشحارته إلحى  87التجارة ممتضيات تاحص هحلا الموضحوع

 نها  موله:م 16.الفسخ في إطار المادة 

'' إلا تم فسخ العمد  عد إ رامه، سوا  ولع الفسخ ااتياريا  اتفاق األطراؾ 

أو  موجب أ د أس اب الفسخ الممررة لانونحا، فحبل يفمحد السمسحار  محه فحي 

المطال ة  أجرته، وال يرزم  رد ما ل ضه منها، ما لم ي حن هنحان تحدليس أو 

 اطأ جسيم ينسب إليه''.

لححة هاتححه سححوى الر ححون إلححى الموا ححد العامححة لححلا، ال يسححعنا وال ا

الححواردة فححي لححانون االلتزامححات والعمححود، والتححي سنمتصححر منهححا  رححى ترححن 

                                                             

لتي من نفس المانون المومأ إليه أ بله ا 17.من الفصء  1ت ضرنا هنا الفمرة  -86
 ورد فيها أن:

''دفاتر الوسطا  المتعرمة  الصفمات التي تمت  رى أيديهم ودفاتر الؽير ممن ليست 
لهم مصر ة في النزاع، ت ون لها ليمة الشهادة ؼير المش ون فيها إلا  ان مس ها 

  رى وجه منظم''.

وهلا المولؾ ليس   را  ريه، وإنما يشار ه في للن  عض المشر ين  ما هو  -87
من  4مر  النس ة لنظيره المصر  واألردني،  يث ي يء  ء منهما في المادة األ

 رى تط يك الموا د العامة  -من مدونة التجارة 4التي تما رها المادة  -لانون التجارة
 الواردة في المانون المدني. 
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المتعرمة  إجارة الصنعة، المنصوص  ريها  رى وجه الت ديحد فحي الفصحء 

 الل  جا  فيه: 7.6

 ''إجارة الصنعة وإجارة الادمة تنمضيان:

الادمححة أو الصححنع الححل   ححان م ححبل :  انتهححا  األجححء الممححرر أو  ححأدا  أوال

 لرعمد.

 :  الفسخ الم  وم  ه من الماضي في ال االت التي ي ددها المانون.ثانيا

:  است الة التنفيل الناشئة إما  س ب  ادث فجحائي أو لحوة لحاهرة، وإمحا ثالثحا

 س ب وفاة أجير الصنعة أو الادمة، مع مرا اة ما يمضي  ه المانون محن 

 ة إلى ال الة األايرة.استثنا ات  النس 

وال تتفسخ اإلجارتحان  محوت السحيد أو رب العمحء''. وللحن  محبل  اإل الحة 

محن مدونحة التجحارة  16.الصري ة المل ورة فحي الفمحرة الثانيحة محن المحادة 

 التي تمضي  أنه:

''تاضع  بللات السمسار مع المتعالدين لرم اد  العامة التي تسر   رحى 

في  ء ما يم ن لتط يمه  رى  مد السمسرة، وفيما  دا   مد إجارة الصنعة

 للن تاضع الممتضيات اآلتية  عده''. 

 أَال : ذىفٍذ محم عمد انسمسزج أَ اورٍاء األجم انمحدد نً

المشار  7.6لياسا  رى الممتضى الوارد في ال ند األوء من الفصء 

إليه أ بله، يم ن المحوء، إن  محد السمسحرة ينمضحي  حادة  تنفيحل السمسحار 

لرمهمة الم رؾ  ها وهي ال  ث  ن شاص آار  طرب من الز ون لحر ط 

  بللة  ينهما والتمريب  ين وجهة نظرهما من أجء إ رام  مد معين.

و ريه، إلا وفك السمسار في مسعاه هلا و الفه ال ظ  أن تم إ رام 

عمححد الححل  توسححط فيححه أو نتيجححة لرمعرومححات التححي لححدمها لرطححرفين، فإنححه ال

يست ك أجرته م دئيا من الجانب الل   رفه، وتنتهي مهمتحه وينمضحي ت عحا 
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لللن  مد السمسرة تار حا المجحاء لمحيبلد العمحد الحل  سحيجمع  حين الز حون 

  ما ينمضي هلا العمد  انتها  األجء الممرر لتنفيله. 88والؽير

 : فسخ عمد انسمسزج ثاوٍا 

مححن مدونححة  16.أشححار المشححرع إلححى الفسححخ فححي  ححء مححن المححادة 

من لانون االلتزامات والعمود وفحك  7.6التجارة، وال ند الثاني من الفصء 

ما س ك  يانه، والفسخ ط ما لرموا د العامحة، جحزا  محدني يفضحي إلحى  حء 

ة لئلاححححبلء العبللححححة التعالديححححة  النسحححح ة لرعمححححود المرزمححححة لرجححححان ين نتيجحححح

  االلتزامات الناشئة  نها.

ومن  يث أنوا ه ي حون إمحا لضحائيا، يحتم  نحا   رحى   حم تصحدره 

الم  مة، أو اتفاليا، إل يتمرر  اتفاق األطراؾ  رى إدراج شرط فاسخ في 

العمد يفيد فساه  مجرد اإلابلء  التنفيل أو  للن فساا لانونيا يترتب  موة 

 س اب الموج ة له.المانون  ند ث وت س ب من األ

إلا أاحء أ حد طرفحي  89و رى العموم، فإنه في ظء الموا د العامحة

العمحد الت حادلي  التزاماتححه،  حك لرطححرؾ اآلاحر أن يطال ححه  التنفيحل إن  ححان 

 مم نا، وإال  الفسخ،  ء وله ال ك في التعويض  ند االلتضا .

                                                             

فمثبل لو  رؾ السمسار من ل ء العميء  موجب  مد السمسرة،  ال  ث  ن مشتر  -88
معينة،  شروط ومواصفات م ددة، وتم ن فعبل من إيجاد المشتر  ألشيا  

المطروب، ور ط العبللة  ينه و ين العميء لصد إ رام  مد ال يع، متميدا في للن   افة 
االلتزامات التي يفرضها  ريه  مد السمسرة، فإنه ي ون في هله ال دود لد لام 

المطاؾ تنفيل العمد  ين   مهمته في  بللته  من وسطه  تى ولو لم يتم في آار
 العميء والؽير ألس اب ال تعزى إليه شاصيا.

 من لانون االلتزامات والعمود. 469من الفصء  1أنظر الفمرة  -89
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محن مدونحة التجحارة  16.أما  اصوص  مد السمسرة، فحإن المحادة 

 الز ونتي تطرلت إلى الفسخ االتفالي الل  ي صء ااتياريا  ين  ء من ال

والسمسار، والفسخ المانوني الحل  يتولحؾ  رحى وجحود سح ب يمتضحيه  محا 

هو األمر مثبل  النس ة لرموة الماهرة أو ال ادث الفجائي اولت في ال التين 

ه معححا لرسمسححار ال ححك فححي المطال ححة  أجرتححه واال تفححاظ  مححا سحح ك أن ل ضحح

 منها،  شرط أال ينسب إليه أ  اطأ أو تدليس.

 ثانثا : اسرحانح ذىفٍذ عمد انسمسزج نسثة أجىثً أَ نهُفاج

تنمضي إجارة الصنعة وإجارة الادمة ط ما لر ند الثالث من الفصء 

الل  س مت اإلشارة إليه،  للن  است الة التنفيل الناشئة  سح ب  حادث  7.6

 فجائي أو لوة لاهرة أو  س ب وفاة أجير الصنعة أو الادمة.

و النس ة لعمد السمسرة، فإنه إلا تم إ رامحه  حين الز حون والسمسحار 

وشرع هلا األاير في تنفيله ل ن أثنا  للن أصح ح التنفيحل مسحت يبل لسح ب 

 يد له فيه  الموة الماهرة أو ال ادث الفجائي، فإنه ينمضي. أجن ي ال

 يد أنه ال يستميم الموء  است الة التنفيل، إال إلا ترتحب االلتحزام  رحى  حاتك 

السمسار  واسطة  مد السمسرة، و ان تنفيله فحي ال دايحة مم نحا ثحم أصح ح 

أال  رحى أسحاس  -سوا   انت ط يعيحة أو لانونيحة-مست يبل است الة مطرمة 

ي ون لرسمسار داحء فيهحا،  رمحا أن  حب  إث حات  حدوث السح ب األجن حي 

 الل  جعء تنفيل االلتزام مست يبل يمع  ريه هو.

هلا فيما يتعرك  االست الة التي ي ون مردها إلحى  حادث فجحائي أو 

لححوة لححاهرة، أمححا فيمححا ياححص الوفححاة، فححإن  مححد السمسححرة ينمضححي  وفححاة 

د التحي تمحوم  رحى اال ت حار الشاصحي، أ  السمسار نظرا ل ونه من العمحو

 ترن التي ي ون فيها لشاصية المتعالد أثر في انعماد العمد.
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ون ن نعرم مدى أهمية الحدور الحل  يرع حه السمسحار فحي الوسحاطة، ااصحة 

منها التجارية،  ما ال تافى م انته لدى المتعامرين معه، سيما إلا  حان لحه 

 ء ا ت ار أساسي في التعالد.من المؤهبلت والمدرات ما يجعره م 

وال تمحححع  90وه ححلا، فحححإن  محححد السمسحححرة ينمضحححي  وفحححاة السمسحححار

 مواصرته من ل ء ورثته إال إلا وافك الز ون  رى للن و عمد جديد.

إلحححى انمضحححا  العمحححد  - نحححد تعحححددهم-وال يحححؤد  محححوت أ حححد السماسحححرة 

ا لحم  الضرورة، وإنما يرت ط هلا األثر  من تحوفي محنهم دون اآلاحرين، مح

ينص العمد  رى أن هؤال  يعمرون مجتمعحين،   يحث ينمضحي العمحد  ينئحل 

 .91 موت أ دهم

ومرا اة لمصر ة الز ون، فإنحه يتعحين  رحى ورثحة السمسحار  حين 

 رمهم  وجود  مد السمسرة أن يا روا الز ون  وفاة مورثهم، وأن يتالوا 

سححائر  افححة اإلجححرا ات مححن أجححء  سححن تنفيححل العمححد، وأن ي ححافظوا  رححى 

 .92األوراق والمستندات الااصة  ه 

  

                                                             

إنه أجير الصنعة في  مد إجارة الصنعة، أما موت السيد أو رب العمء فريس من  -90
 .7.6ألاير من الفصء شأنه أن يؤد  إلى انفساخ العمد  س ما جا  في ال ند الثالث وا

 .4.4وص  114سمي ة الميرو ي، شرح العمود التجارية، مرجع سا ك، ص  -91
من المانون  8.4من المادة  .أنظر في هلا المعنى  رى س يء االستئناس، الفمرة  -92

 المدني األردني.
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 انمطهة انثانث

 انُكـانح تانعمـُنـــح

 الممارنة مع  مد السمسرة، يم ن الموء إن  محد الو الحة  العمولحة 

 مد  ديث نسح يا، ل حن محع للحن اسحتطاع أن يؤ حد  ضحوره وفعاليتحه فحي 

م حححيط المعحححامبلت التجاريحححة السحححيما ترحححن التحححي تفصحححء  حححين أصححح ا ها 

المسححافات،  ححء إنححه رؼححم التطححور الهائححء الححل   رفتححه وسححائء االتصححاء 

والمواصححبلت فححي العصححر ال ححديث، والتححي أصحح  ت تسححا د  رححى الححر ط 

الم اشر الل  محن شحأنه أن يؽنحي  حن تحداء الوسحطا ، فإنحه ظحء م تفظحا 

 أهميتحححه، ر محححا ا ت حححارا لمحححا ينطحححو   ريحححه محححن مزايحححا، لوامهحححا تيسحححير 

مثبل لد يفضرون التعامء مع الو يء  العمولة نظرا لما المعامبلت: فالتجار 

يت رى  ه من أمانة تجعره م ء ثمة، وما يتصؾ  ه من  ن ة ولدرة  رحى 

تنفيححل العمححد،  ححدال مححن األصححيء الححل  يجهرححون  ميمححة مر ححزه المححالي وفححي 

المما ء، لد ت ون لرتاجر مصر ة في التستر وإافا  اسمه  رى محن يتعالحد 

 من س يء أفضء لديه سوى الرجو  إلى الو يء  العمولة.معه، فبل يجد 

الل   ان في -هلا من جهة، ومن جهة أارى، فإن نطاق هلا العمد

ولحححت مضحححى ي اشحححره أصحححبل و حححبل  أفحححراد وؼحححدت تتحححواله مؤسسحححات 

يتسع ليشمء التجارة الداارية والاارجية  رحى  حد سحوا   محا  -متاصصة

وإنمحا يتنحاوء  مريحات أاحرى  أنه ال يمتصحر  رحى ال يحع والشحرا  ف سحب،

 أما دراستنا له فست ون  صفة  امة  رى الش ء التالي: 93 النمء وؼيره

                                                             

 أنظر في هلا المعنى: - 93
-التجارية مصطفى  ماء طه و ري ال ارود ، المانون التجار : األوراق -

 .617اإلفبلس.العمود التجارية. مريات ال نون، مرجع سا ك، ص 
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 انفمزج األَنى : ماٌٍح انُكانح تانعمُنح

يفرض المنطك  سب وجهة نظرنا المتواضحعة أن ي حون المحداء 

إلى هلا النوع اآلاحر محن العمحود التجاريحة،  حن طريحك اإل اطحة  ماهيتحه 

 مبلمسة الاصائص التي يتميز  ها، وللن  عد الولوؾ  نحد  ل ونها تسمح

 مفهومه  ما صاؼه  الاصوص المشرع المؽر ي في مدونة التجارة. 

 أَال : ذعزٌف عمد انُكانح تانعمُنح

 مء المشرع المؽر ي  رى تنظيم الو الة  العمولة في المواد محن 

إلحى  11.-1د محن التي تم تتميمهحا  حالموا -من مدونة التجارة 11.إلى  44.

التححي سحوؾ لححن تنصححب  - شحأن الو الححة  العمولحة فححي نمححء ال ضحائع 11.-6

 :95و رفها  موله -94 رى األلء في الولت ال الي- ريها دراستنا 

''الو الحححة  العمولحححة  محححد يرتحححزم  موج حححه الو يحححء  الميحححام  اسحححمه الاحححاص 

 مححا جعرهححا ااضححعة فححي تنظيمهححا  97ل سححاب مو رححه'' 96 تصححرؾ لححانوني
                                                                                                                                               

 ري جماء الدين  وض، الوجيز في المانون التجار : العمود التجارية. األوراق  -
 .146. وص 146التجارية. مريات ال نون. اإلفبلس، مرجع سا ك، ص 

مارنة، مرجع مصطفى  ماء طه، العمود التجارية و مريات ال نون: دراسة م -
 .6.وص  6.سا ك، ص 

المتعرك  مدونة التجارة،  أ  ام المسم  16.96لمد تم تتميم أ  ام المانون رلم  -94
الرا ع م رر ت ت  نوان:'' الو الة  العمولة في نمء ال ضائع'' وللن  ممتضى المادة 

 تنفيل  4116نون ر  44الصادر في  1.16.171األولى من الظهير الشريؾ رلم 
المتعرك  مدونة  16.96الماضي  تؽيير وتتميم المانون رلم  .1..4انون رلم الم

 .1761. ص 4116دجن ر  7 تاريخ  6.81التجارة. المنشور  الجريدة الرسمية  دد 

 من نفس المدونة. 44.من المادة  1في الفمرة  -95

ؼير أن مهمة الو يء  العمولة ال تمتصر  رى  د تع ير أ د رجاء الفمه  -96
 رى الميام  تصرؾ لانوني لوامه إ رام العمد  الو يء العاد  الل  يتعالد  -مانونيال

 اسم مو ره، وإنما يموم  للن  أ ماء مادية  الم افظة  رى المنموالت التي في 
  هدته، واتاال اإلجرا ات البلزمة لللن، ط ما لما تمضي  ه ط يعتها والعرؾ.



 انُسٍظ فً انعمُد انمسماج : دراسح فً ضُء انمسرجداخمُاضٍع مىرماج مه: 

  انرشزٌعٍح َاالجرٍاداخ انمضائٍح،

انثاوً: انعمُد انرجارٌح انجشء  
 

~ 51 ~ 

 

 98لرممتضححيات المتعرمححة  الو الححة الححواردة فححي لححانون االلتزامححات والعمححود

زيادة  رحى الموا حد الااصحة  هحا الم رسحة فحي مدونحة التجحارة فحي المحواد 

المومأ إليهحا أ حبله، إال أنحه لحم يحنص  رحى األجحرة التحي يتماضحاها الو يحء 

لعناصحر فحي  العمولة لما  أدا  المهام المنوطة  ه، مع أنها تعت ر من أهم ا

،  يحث لضحى .4.هلا العمد، ؼير أنه تدارن هحلا األمحر فحي مطرحع المحادة 

 فيه  أنه:

 ''يست ك الو يء  العمولة األجرة  مجرد إ رام العمد مع الؽير''.

 رى طريمة تعالد الو يء  العمولة إل  -أ  التعريؾ -  ما ر ز فيه

أو معنويا  اسمه   موج ه يتعالد الو يء  العمولة، سوا   ان شاصا ط يعيا

الااص ول ساب المو ء مما ء  مولحة،  يحث تنصحرؾ إلحى لمتحه اآلثحار 

الناتجة  ن هلا العمد الل  أطرك  ريه المشرع  مد الو الحة  العمولحة، أمحا 

إلا تعالد الو يء  اسم مو ره وظهر أمام الؽير  صفته نائ ا  حان التصحرؾ 

 ون العمء تجاريا  النس ة  مد و الة  ادية؛ ناهين  ن أنه لم يسترزم أن ي

لرو يء  العمولة وأن ي ون م ء التصرؾ أو العمحء الم رحؾ  إنجحازه محن 

هحي التحي نصحت  رحى  6 روض التجارة،  ء أن ال نحد التاسحع محن المحادة 

 تجارية هلا العمد. 

                                                                                                                                               

 . 119 ري جماء الدين  وض، مرجع سا ك، ص  -

من المبل ظ، أن هنان تشريعات لم تعرؾ  طريمة م اشرة  مد الو الة  -97
 العمولة،  ء   يفية ؼير م اشرة من ابلء تعريؾ الو يء  العمولة،  ما هو الشأن 

 منه: 81مثبل  النس ة لرمانون التجار  المصر  الل  ينص في المادة 
 العمولة هو الل  يعمء  مبل  اسم نفسه أو  اسم الشر ة  أمر المو ء و رى  ''الو يء

 لمته، في مما ء أجرة أو  مولة''. 

منه التي تتعرك '' الو الة  وجه  ام''  9.4إلى  879و الت ديد في الفصوء من  -98
فعالج طيها ''أش اه العمود المنزلة منزلة الو الة''  968إلى  9.1أما الفصوء من 

 لفضالة(.)ا



 انُسٍظ فً انعمُد انمسماج : دراسح فً ضُء انمسرجداخمُاضٍع مىرماج مه: 

  انرشزٌعٍح َاالجرٍاداخ انمضائٍح،

انثاوً: انعمُد انرجارٌح انجشء  
 

~ 52 ~ 

 

و رى العموم، فإن الو الة  العمولحة،  محد يرتحزم  ممتضحاه شحاص 

تصرؾ لانوني  اسمه الشاصي ل سحاب  الميام   99يسمى الو يء  العمولة

 شاص آار يسمى المو ء في مما ء أجرة.

وه لا، فإن الو يء  العمولة ي دو أمام الؽير المتعالد معحه  أصحيء 

إل ي تسب  رى إثر للن ال موق ويت مء االلتزامات الناشئة  ن العمد وإن 

  ححان فححي الوالححع يتعالححد ل سححاب مو رححه، ويظهححر أمححام هححلا األايححر  صححفته

 و يبل  نه   يث يمثره في إنجاز مصال ه  اسمه الشاصي.

 ثاوٍا : خصائص عمد انُكانح تانعمُنح

يشترن  مد الو الة  العمولة مع  دد من العمود في مجمو حة محن 

 مد مسمى نظمه المشرع  موجب نصحوص ااصحة الاصائص منها، أنه 

من مدونة التجارة، ناهين  ن الموا حد  11.إلى  44.تتمثء في المواد من 

  محد رضحائيالعامة لرو الة الممررة في لانون االلتزامات والعمحود، وهحو 

ل ونه ينعمد  مجرد توافحك إرادتحي المو حء والو يحء  العمولحة، دون تولفحه 

 رى ش ء معين، ويم ن إث اته  جميحع الطحرق  محبل  م حدأ  ريحة اإلث حات 

من مدونة التجارة، و مد مرزم  .11في المادة  في المادة التجارية الم رس

                                                             

الو يء  العمولة  ما له ت إلى للن  عض األ  ام الصادرة  ن م  مة النمض  -99
 المصرية هو:

''الشاص الل  ي ترؾ التعالد ل ساب الؽير و اسم هلا الؽير، فهو و يء  ن ؼيره، 
أ  و يء  سائر الو بل  -تاضع  بللته  ه لموا د الو الة في صورة االسم المستعار

 -711و  116في المواد  - ما هي واردة في المانون المدني -مو ءفي  بللته مع ال
ويشترط أن ت ون العمود التي ي رمها متعرمة  عروض التجارة أو ال ضائع أو 

وما  عدها  81الص ون المتداولة، وهله الصورة من الو الة هي التي ت  مها المواد 
 من لانون التجارة''.

 مشار إليه لدى:
 . 149وهامش ص  114 وض، مرجع سا ك، ص  ري جماء الدين  -
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لرجححان ين إل يولححد التزامححات فححي لمححة أطرافححه، وهححو  ححللن  مححد معاوضححة 

  يث إن الشي  الل  يميزه  ن  مد الو الة المدنية هو وجود األجحرة أو 

العمولة  عنصر أساسي فيه ألن من يموم  مهام تداء فحي  رفتحه يسحت ك 

 مما بل  نها. 

 إلضافة إلى للن ينفرد  اصائص أارى نسوق منها ما يري:ؼير أنه  ا

 اورماء عمد انُكانح تانعمُنح إنى طائفح األعمال انرجارٌح -1

تندرج الو الة  العمولة ضمن األ ماء التجارية التي يترتحب  رحى 

 معنحى أن  100ممارستها  شح ء ا تيحاد  أو ا ترافحي ا تسحاب صحفة تحاجر

سحح ة لرمححائم  هححا وهححو الو يححء  العمولححة المشححرع جعرهححا  مححبل تجاريححا  الن

 صرؾ النظر  ن  ون العمحء الحل  و حء إلجرائحه محدنيا أم تجاريحا، أمحا 

المو ء فمد ي ون العمء من طرفه مدنيا أو تجاريا ت عا لط يعة العمء م ء 

 .101الو الة

 لٍاو عمد انُكانح تانعمُنح عهى االعرثار انشةصً -2

ار الشاصححي، أ  أن شححاص يرا ححى فححي الو الححة  العمولححة اال ت حح

الو يء  العمولة ي تسي في هلا العمد أهمية  الؽة ت من في مدى الثمة التي 

يضعها فيه المو ء والتي  لت  ه إلى ااتياره  اللات، وللن لتوفره  رى 

                                                             

 من مدونة التجارة. 6من المادة  9 مبل  ال ند -100

من  ين ما ين ني  رى  ون الو الة  العمولة  مدا تجاريا، أنه يجوز إث اته   افة  -101
 طرق اإلث ات تط يما لم دأ  رية اإلث ات في المادة التجارية.

مد تجاريا  النس ة لرو يء  العمولة ومدنيا ؼير أنه في األ واء التي ي ون فيها الع
فإنه يجوز إث اته في مواجهة األوء   افة الطرق،  -أ   مدا ماترطا- النس ة لرمو ء

في  ين ال يسوغ اإلث ات ضد الثاني إال وفما لموا د اإلث ات الممررة في المادة 
 المدنية. 



 انُسٍظ فً انعمُد انمسماج : دراسح فً ضُء انمسرجداخمُاضٍع مىرماج مه: 

  انرشزٌعٍح َاالجرٍاداخ انمضائٍح،

انثاوً: انعمُد انرجارٌح انجشء  
 

~ 54 ~ 

 

المواصححفات أو  ححاأل رى  رححى الممومححات الضححرورية التححي مححن شححأنها أن 

ة،  حححن طريحححك و يحححء تسحححعؾ الو الحححة فحححي النهحححوض  وظيفتهحححا التجاريححح

م تححرؾ، متاصححص فححي  مريححات التسححويك، ومسححارا لححللن لححيس فمححط 

أموالححه،  ححء وأيضححا مؤهبلتححه فححي التسححيير والتححد ير الجيححد، ولدراتححه  رححى 

 ت ميك سمعة تجارية تروم ت وين رصيد مهم من الز ائن.

ويترتب  رى  ونه  للن، ضرورة تنفيحل الو يحء  العمولحة لرمهمحة 

 نفسه إال استثنا   يحث يجحوز لحه إنا حة ؼيحره  نحه متحى  التي  هد  ها إليه

لضى  للن العمد أو العرؾ، أو إلا  انت ظحروؾ العمريحة التحي  رحؾ  هحا 

و لا انمضاؤه  وفاة أ د طرفيه وؼيرهحا محن األسح اب  102تضطره لئلنا ة

 .103التي ترت ط  الشاص

 ذعالد انُكٍم تاسمً فً انُكانح تانعمُنح  -3

لعمولة التي تداء في  داد العمود التجاريحة هحو إن مناط الو الة  ا

ل حن ل سححاب مو رحه فحي مما ححء  104تعالحد الو يحء  العمولحة  اسححمه الاحاص

يست مها  مجرد إ رام العمد مع الؽيحر، أ  أنحه يتصحرؾ  أصحيء  105أجرة

ومححن ثححم ي تسححب سححائر ال مححوق الناجمححة  نححه،  مححا يرتححزم شاصححيا تجححاه 

                                                             

 من مدونة التجارة.  47.من المادة  1 س ما تفيد  ه الفمرة  -102

 من لانون االلتزامات والعمود. 9.4الشي  الل  يستشؾ من الفصء  -103

إن الو يء  العمولة الل  يتعالد  اسم مو ره، يعت ر و يبل  اديا ياضع لموا د  -104
 المانون المدني المتعرمة  الو الة، وال يتمتع  االمتياز الممرر لرو يء  العمولة.

لمو ء و ؽير إلن منه في إظهار اسمه، فإنه ي ون فضوليا أما إلا تعالد  اسم ا
 وتسر   ريه  ندئل األ  ام الممررة لرفضالة.

 .7.مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، ص  -

 إن الو الة  العمولة و الة  أجرة يؤديها المو ء لرو يء، وتد ى أيضا  العمولة.  -105
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 106ليسحت لهحم صححرة م اشحرة  المو ححء األؼيحار الحلين تعالححدوا معحه والححلين

األمر الل  يفسر  حون المشحرع يفتحرض فحي جان حه التمتحع   امحء األهريحة 

 لممارسة األ ماء التجارية. 

، أن هله ااصية  ارزة فحي  محد الو الحة  العمولحة، إل رؼحم ونرى

 ونه من  مود الوساطة التجارية في تشريعنا إلى جانب  ء من السمسرة 

ية، إال أن الو يء  العمولة ال يش ه السمسحار الحل  تمتصحر والو الة التجار

لمحا   -دون أن ي ون طرفحا فحي العمحد -مهمته  رى التمريب  ين المتعالدين

أجرة يست مها إلا تحم إ رامحه  رحى إثحر توسحطه فيحه، أو نتيجحة لرمعرومحات 

التي زودهما  هحا، والحل  ت  حم  بللتحه  همحا الم حاد  العامحة التحي تسحر  

د إجارة الصنعة في  ء ما يم ن تط يمه  رى  مد السمسرة، و لا  رى  م

 .107الممتضيات الواردة في المواد المتعرمة  هلا األاير

 ححللن، فححإن الو يححء  العمولححة يتميححز  ححن الو يححء التجححار  الححل  

يزاوء   يفية معتادة التفاوض أو التعالد  شأن أشرية أو  يو ات وما إليها 

 -اسم ول ساب تاجر أو منتج أو و يء تجار  آارمن العمريات التجارية  

لمحا   مولحة يسحت مها  مجحرد  -من ؼير أن ي ون مرت طحا معحه  عمحد  محء
                                                             

والفمرة األولى من المادة  .41.. والمادة 44.أنظر الفمرة األولى من المادة  -106
 من مدونة التجارة. .4.

 وفي نفس السياق، جا  في أ د اجتهادات المضا  المصر  أنه:
''لد ينص العمد الل  يمضيه الو يء  العمولة مع الؽير  رى صفته  و يء، و أن هلا 
العمد معرك  رى رضا المو ء ويسمى للن '' شرط موافمة المصنع'' ومع للن يعت ر 

يء و يبل  العمولة ألنه يتعالد  اسمه وليس  صفته و يبل ولو أن الشرط ي شؾ الو 
 ن أنه مجرد و يء، ما دامت نيته واض ة وأنه هو الل  يت مء مسؤولية العمد دون 

 مو ره''.
 أورده:

 .111 ري جماء الدين  وض، مرجع سا ك، هامش الصف ة  -

 من مدونة التجارة. 16.من المادة  1. والفمرة 16.أنظر المادة  -107



 انُسٍظ فً انعمُد انمسماج : دراسح فً ضُء انمسرجداخمُاضٍع مىرماج مه: 

  انرشزٌعٍح َاالجرٍاداخ انمضائٍح،

انثاوً: انعمُد انرجارٌح انجشء  
 

~ 56 ~ 

 

تنفيححل العمريححة مححن طححرؾ المو ححء أو مححن التححاريخ المفتححرض لتنفيححلها أو 

 .108 مجرد ليام الز ون من جهته  تنفيلها

لححة و تححى لححئن  ححان العمححد الححل  يجريححه، أال وهححو الو الححة  العمو

ياضححع أل  ححام الو الححة العاديححة ولترححن الااصححة  ححه، إال أنححه ياترححؾ  ححن 

الو يء العاد ، أ  الشاص الل  ي رؾ من لدن شاص آار  الميام  عمء 

 دون أجر ما لم يتفك  رى ؼير للن أو في األ واء التحي -مشروع ل سا ه

  يحث تنسح ب آثحاره إلحى لمحة  -ال يم ن أن تفتحرض فيهحا مجانيحة الو الحة

 .109مو ء  ما لو  ان هو من لام  هال

 اسرمالنٍح انُكٍم فً انمٍاو تمٍاو انُكانح تانعمُنح -4

الو يححء  العمولححة أجيححرا لرمو ححء  تححى تر طححه  ححه  بللححة ال يعت ححر 

ت عية،  ء إنه ي اشر مهامه   يفية مستمرة  نه، مع ث وت  ك هحلا األايحر 

 إرشادية.في إ طائه أوامر وتعريمات لد ت ون آمرة أو 

 انفمزج انثاوٍح : ذكٌُه عمد انُكانح تانعمُنح

إن الصححفة التجاريححة التححي ي تسححيها  مححد الو الححة  العمولححة ال تعنححي 

 -ومنهححا الو الححة العاديححة-ؼيححاب لواسححم مشححتر ة  ينححه و ححين  ميححة العمححود

أهريححة لبللتححزام  110اصوصححا  ححالنظر إلححى األر ححان البلزمححة لميامححه وهححي

دة يمع  رى العناصحر األساسحية لبللتحزام، وشحي  وتع ير ص يح  ن اإلرا

                                                             

من نفس المدونة المشار إليها  11.و 191من  ء من المادة  1أنظر الفمرة  -108
 أ بله. 

من لانون االلتزامات  946ثم  944و  941و  888و  879أنظر الفصوء  -109
 والعمود. 

 من لانون االلتزامات والعمود. 4ط ما لرفصء  -110
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م مك يصرح أن ي حون م حبل لبللتحزام، ثحم سح ب مشحروع لبللتحزام، وهحي 

أر ان لم تاصص لهحا مدونحة التجحارة  يحزا فحي المسحم الحل   الجحت فيحه 

الو الحححة  العمولحححة، لحححلا ال يسحححعنا سحححوى االسحححتناد إلحححى الموا حححد العامحححة 

 امات والعمود.المنصوص  ريها في لانون االلتز

 أَال : انزضى فً عمد انُكانح تانعمُنح

يتطرب في الرضى  ر ن رئيسحي فحي أ   محد أن ي حون موجحودا 

وص ي ا، وللن  تحوفر اإلرادة وتوافمهحا محع إرادة أاحرى، وصحدوره محن 

ل  أهرية واروه من العيوب التحي يم حن أن تعتريحه  حالؽرط أو اإل حراه أو 

 التدليس أو الؽ ن.

تحتم  تراضحي طرفيهحا،  -سوا   انت  اديحة أو  العمولحة - الو الةف

 يححث يسححوغ أن ي ححون رضححى المو ححء صححري ا أو ضححمنيا مححا لححم يتطرححب 

المانون ش بل ااصا،  ما يجوز أن يأتي ل وء الو يحء  العمولحة ضحمنيا إل 

مع استثنا  ال االت التي لحد يسحترزم فيهحا  111يستنتج من تنفيله لما أنيط  ه

 .112المانون ل وال صري ا

ومتى  صء اإليجاب  الو الة لموجب لحه يمحتهن الميحام  الاحدمات 

فإنه يعت ر لا بل  -ويصدق هلا  رى الو يء  العمولة  للن -التي تتضمنها 

لئليجاب، ما لم ياطر الموجب  رفضه إياه فور تسرمه،  حء ويتعحين  ريحه 

لححن اتاححال اإلجححرا ات العاجرححة التححي تمتضححيها مصححر ة مححن  رفححه رؼححم ل

  العمء.
                                                             

  رلية، أو  واسطة رسوء، ول ء الو الة مع العرم أنه إلا تم تو يره  م توب أو  -111
من ؼير شرط أو ت فظ، فإن الو الة تعت ر منعمدة في م ء إلامته،  س ما ينص  ريه 

 من لانون االلتزامات والعمود. 886الفصء 

 من نفس المانون المل ور أ بله. 881أنظر الفصء  -112
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وإلا تعرححك األمححر   ضححائع أرسححرت إليححه، وجححب  ريححه إيححدا ها فححي 

م ان أمين والم افظة  ريها  رى نفمة الموجب إلى أن يتم ن محن ر ايحة 

شؤونه  نفسه، وإن  ان في التأاير اطر، تعين  ريه  ندئل أن يعمء  رى 

 .113طة السرطة المضائية  عد إث ات  التها يعها  واس

وفي اإلجماء، فإنه ين ؽحي أن يحرد اإليجحاب والم حوء  رحى العمريحة 

المطرححوب مححن الو يححء  العمولححة إنجازهححا، و ححلا  رححى األجححرة التححي  رححى 

المو حححء أن يحححدفعها و رحححى  حححالي الشحححروط التحححي يعت رانهحححا أساسحححية فحححي 

 .114التعالد

تي ت  م األهرية، أنه يفترض  مالها وإلا  ان من الم اد  العامة ال

لدى الشحاص لم اشحرة ال محوق والت محء  االلتزامحات   روؼحه سحن الرشحد 

دون أن يث ت أ  س ب من  -وهو ثمانية  شر سنة شمسية  امرة -المانوني

فححإن الط يعححة التجاريححة لرو الححة  العمولححة  115أسحح اب نمصححانها أو انعححدامها

األاححل فححي هححلا المضححمار  األهريححة   النسحح ة لرو يححء  العمولححة تححد و إلححى

 .116التجارية

ل ن،  ما أن الو يء  العمولة يتعالد  اسحمه الاحاص محع محا يسحتت ع 

للن من انصراؾ آثار العمد إلى لمته، فإن منطحك األشحيا  يمتضحي  محاء 

األهرية، أ  وجوب توفره  رى أهرية التصرؾ، وهلا  ابلؾ األصء فحي 

                                                             

 من نفس المانون. 886أنظر في للن الفصء  -113

ال  -من نفس المانون 19 ما تفيد  للن الفمرة األولى من الفصء  -االتفاق ألن -114
يتم إال  تراضي الطرفين  رى العناصر األساسية لبللتزام و رى  الي الشروط 

 المشرو ة األارى التي يعت رها الطرفان أساسية.

 من مدونة األسرة. 411و  419و  418راجع المواد  -115

 من مدونة التجارة. 17إلى  14لتجارية في المواد من تعرض المشرع لؤلهرية ا -116
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محححن لحححانون االلتزامحححات  881الفصحححء الو يحححء العحححاد ، إل  حححالرجوع إلحححى 

 والعمود نجده ينص  رى أنه:

''يرزم لص ة الو الة أن ي حون المو حء أهحبل ألن يجحر   نفسحه التصحرؾ 

الل  ي ون م بل لها، وال ترزم نفس األهرية في الو يء،  يث ي في فيه أن 

ي ححون متمتعححا  ححالتمييز و مححواه العمريححة، ولححو لححم ت ححن لححه صححبل ية إجححرا  

فححي  ححك نفسححه. فيسححوغ لرشححاص أن يجححر   اسححم الؽيححر مححا ال  التصححرؾ

 يستطيع أن يجريه  األصالة  ن نفسه''.

 ثاوٍا : انمحم َانسثة فً عمد انُكانح تانعمُنح

يشحترط فححي الم حء والسحح ب فححي  محد الو الححة  العمولحة مححا يتطرححب 

 ادة في العمود األارى. و ريه، فإنه ين ؽي أن ي ون م حء االلتحزام  رحى 

ع ير المشرع المؽر ي موجودا ومم نا ال مست يبل   سب ط يعته أو  د ت

 ومعينا. -أ  داابل في دائرة التعامء -   م المانون ومشرو ا

المحوء  حأن الو الحة  العمولحة، ت طحء إلا  حان  يم ن 117ولياسا  رى الو الة

م رهححا مسححت يبل أو م همححا، إ هامححا فا شححا، أو إلا  ححان م رهححا   ححارة  ححن 

أ مححاء ماالفححة لرنظححام العححام أو لؤلاححبلق ال ميححدة أو لرمححوانين المدنيححة أو 

 الدينية.

 محححا يجحححب أن ي حححون سححح  ه موجحححودا و ميميحححا ال وهميحححا أو  ال حححا 

 حت طائرحة الجحزا  الحل  لحرره المشحرع لئلاحبلء وللن  رحه ت ،ومشرو ا

  الشروط الواج ة في أ  ر ن من أر ان العمد.

 

                                                             

 من ق.ء.ع.  881أنظر الفصء  -117
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 انفمزج انثانثح : اَثار انماوُوٍح نعمد انُكانح تانعمُنح

تترتححب  رحححى  مححد الو الحححة  العمولححة آثحححار لانونيححة مهمحححة ارتأينحححا 

معححا دراسححتها أوال مححن زاويححة االلتزامححات التححي تمححع  رححى  ححاتك طرفيهححا 

المو ححء والو يححء، إلححى جانححب  عححض الضححمانات المرت طححة  تنفيححل الو الححة 

 العمولة وفك ما سيتم  يانه في أوانه، وثانيا من زاوية العبللات المتشا  ة 

فيهححا، والتححي ي ضححر فيهححا الؽيححر  عنصححر ثالححث لححه  داهححة صححرة م اشححرة 

ن  الو يححء  العمولححة، إال أن مححدى  بللتححه  المو ححء تعححد م ححء تسححاؤء  حح

 أساسها المانوني.

 أَال : آثار عمد انُكانح تانعمُنح فً عاللح انُكٍم تانمُكم

إن مححا يعححد  مولححا لرو يححء  العمولححة يعت ححر فححي المما ححء واج ححات 

يت مرها المو ء، للا سنتعرض ل موق الو يحء  العمولحة ولرضحمانات التحي 

 118همححن شححأنها أن ت فححء اسححتيفا ه ل مولححه، ثححم نعححرج  عدئححل  رححى التزاماتحح

 وللن ت ا ا  اآلتي:

 حمُق انُكٍم تانعمُنح -1

من  .4.و 41.يم ن أن نستشؾ هله ال موق من مضمون المادتين 

 أنه: 119مدونة التجارة،  يث ورد في األولى

 ''ي تسب الو يء  العمولة ال موق الناتجة  ن العمد...''

 وجا  في الثانية أنه:

 العمد مع الؽير. ''يست ك الو يء  العمولة األجرة  مجرد إ رام
                                                             

ون ن إل نسرن هلا النهج نتماشى  تى مع أسروب المشرع  رى مستوى  -118
 الت ويب.

  منها. 1و الض ط في مطرع الفمرة  -119
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محن  916تط ك  ند  دم إ حرام العمحد ممتضحيات الفمحرة الثالثحة محن الفصحء 

 الظهير الشريؾ المتعرك  االلتزامات والعمود''.

و العودة إلى هلا النص الل  ت يء  ريه المدونحة والحل  نست سحن 

 سياله  امبل نجده يمضي  ما يري: 

 ''ال ك لرو يء في األجر المتفك  ريه:

: إلا  انت الصفمة أو العمرية التي  رؾ  ها لد أنجزت ل حء أن يشحرع أوال

 في تنفيلها.

ثانيا: إلا لم تمع الصفمة أو المضية التي أ طيت الو الة من أجرها مع  دم 

 اإلابلء في هله ال الة  ما يمضي  ه  رؾ التجارة أو العرؾ الم ري.

محا لظحروؾ ال حاء ومع للن، فررماضي السرطة لتمدير محا إلا  حان يجحب وف

محنح الو يححء تعويضحا، السححيما إلا لححم تعمحد الصححفمة لسح ب شاصححي يتعرححك 

  المو ء أو  س ب الموة الماهرة''.

و رححى ضححو  مححا تمححدم، يم ححن المححوء إن مححن أ ححرز  مححوق الو يححء 

  العمولة ما يري:

 حك انُكٍم تانعمُنح فً األجزج  -أ

أن ت ححون  إن الو الححة  العمولححة  عمححد تجححار  تتطرححب  الضححرورة

  حر  نحه المشحرع  120 عوض متفك  ريحه  حين المو حء والو يحء  العمولحة

                                                             

إلا  ان األصء في الو الة أنها  بل أجر، ما لم يتفك  رى ؼير للن، فإن  -120
من لانون  888المنصوص  ريها في الفصء  -مجانيتها ال تفترض في األ واء اآلتية

 االلتزامات والعمود:
 أوال: إلا  رؾ الو يء  إجرا   مء دااء في  رفته أو مهنته.

 ثانيا:  ين التجار فيما يتعرك  المعامبلت التجارية.
 ي م ء الو الة. ثالثا: إلا لضى العرؾ  إ طا  أجر  ن الميام  األ ماء التي ه
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 حاألجرة و العمولحة  نحد  121المؽر ي في معرض تعريفه لرو الة  العمولحة

وأطرمحححت  ريحححه تشحححريعات أاحححرى العمولحححة أو  122 ديثحححه  حححن االمتيحححاز

 .123األجرة

و رححى  ححء  ححاء، فححإن الو الححة  العمولححة ترمححي  رححى  ححاتك المو ححء 

التزاما أساسحيا  حدفع األجحرة المتفحك  ريهحا لرو يحء  العمولحة، أو ترحن التحي 

يجر   ها  رؾ الم ان الل  نفلت فيه الو الة  العمولة، أو التي تمتضيها 

 ظروؾ ال اء، إلا لم ي ن لد تم تعيينها.

 االتفاق فيمحا  حين الطحرفين فحي صحرب  وم دئيا تت دد ليمة العمولة

 يححث ت ححون   ححارة  ححن م رححػ  124العمححد، أو  رححى ضححو  العححرؾ التجححار 

م دد ل ء صفمة أو  نس ة مئوية معينة من ليمتها  محا جحرت العحادة  رحى 

 للن. 

أن ''العمولحة تت حدد  125وفي هلا السياق، جا  في  عض الدراسحات

 ء الو الة  العمولة التي تشمء  نس ة معينة من الميمة اإلجمالية لرصفمة م

فضبل  ن ثمن ال ضا ة موضوع العمحد، مصحروفات تنفيحله  حأجرة النمحء 

والرسوم الجمر ية ولسط التأمين وؼيرها من المصروفات، الرهم إلا وجد 

                                                             

 من مدونة التجارة. .4.من المادة  1في الفمرة  -121

 من نفس المدونة. التي جا  فيها أنه: 46.من المادة  1وللن في الفمرة  -122
 ''يشمء االمتياز  بلوة  رى أصء الم رػ، الفوائد والعموالت والمصاريؾ''.

مثبل أن المشرع المصر  استعمء المصطر ين معا: األجرة والعمولة  نجد -123
من لانونه التجار  التي س مت  81وهو  صدد تعريفه لرو الة  العمولة في المادة 
 اإليما ة إليها في  يز آار من هله الدراسة. 

 من لانون االلتزامات والعمود. 916أنظر الفصء  -124

 منها  رى س يء الل ر ف سب: -125
 .66مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، ص  -
 .1.1 ري جماء الدين  وض، مرجع سا ك، ص  -
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اتفاق  ابلؾ للن'' أما المشحرع المؽر حي، فرحم يتطحرق إلحى المسحألة  رحى 

 لانون االلتزامات والعمود. للن الن و، ال في مدونة التجارة وال في

 مجحرد إ حرام  126والجدير  الل ر، أن األجرة تست ك فحي تشحريعنا

العمد مع الؽير،  يث يتعين  رى المو ء أن يحدفعها إلحى الو يحء  العمولحة 

ولو لم يمم الؽير  تنفيل العمد، شريطة أال يعزى الس ب فحي للحن إلحى اطحأ 

 .127من ثم ت عة تصرفه الو يء  العمولة، وإال  ان مسؤوال ويت مء

و التححالي ال يسححت ك الو يححء  العمولححة  128ثححم إن الصححفمة لححد ال تححتم

األجححرة متححى  ححان  ححدم إ ححرام العمححد أو  ححدم تنفيححله لسحح ب شاصححي يتعرححك 

 المو ء، أو ل دوث لوة لاهرة، ؼير أنه لحد يسحت ك فحي المما حء تعويضحا 

 . 129ت  م  ه الم  مة مع مرا اة ظروؾ ال اء

ن الممتضححى الححل  يط ححك فيمححا لححو  ححان الو يححء هححلا  ااتصححار  حح

 العمولحة ؼيحر ضحامن، أمححا إلا ضحمن الوفحا   مححا يترتحب  رحى األشححااص 

الحححلين تعالحححد معهحححم، فإنحححه يسحححأء  رحححى وجحححه التضحححامن معهحححم  حححن تنفيحححل 

                                                             

 منها. .4.ونمصد  رى وجه الت ديد مدونة التجارة في الفمرة األولى من المادة  -126

في نفس المعنى، جا  في ال اب المتعرك '' الو الة  وجه  ام'' و الض ط في  -127
 لانون االلتزامات والعمود أنه:من  .91من الفصء  4و 1الفمرتين 

 '' رى المو ء:
أوال: ...وأن يدفع أجره  ند ما ي ون مست ما أيا  انت نتيجة المعامرة ما لم ي ن هنان 

 فعء أو اطأ يعزى إليه.
ثانيا: ...وهو ال يسأء  ن االلتزامات التي يت مء  ها الو يء، وال  ن الاسائر التي 

 أجء أس اب أارى  عيدة  ن الو الة''. تر مه نتيجة فعره أو اطئه أو من

 من مدونة التجارة  أنه: .4.من المادة  4تفيد الفمرة  -128
من الظهير  916''تط ك  ند  دم إ رام العمد ممتضيات الفمرة الثالثة من الفصء 

 الشريؾ المتعرك  االلتزامات والعمود''.

 امات والعمود.من لانون االلتز 916من الفصء  1 س ما تنص  ريه الفمرة  -129
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وفححي هححله ال الححة ال يسححت ك األجححرة إال إلا لححام  تنفيححل العمححد  130التزامححاتهم

 وللن  مبل  موجب ''شرط الضمان''. 131الل  أو ء إليه إنجازه

ف ثيرا ما يشترط في  مد الو الة  العمولة أن ي ون الو يء ضامنا 

ولد يسحتفاد هحلا  132لتنفيل الؽير المتعالد معه اللتزاماته لما   مولة ااصة

الشرط من العادات التجاريحة السحائدة فحي م حء إ حرام العمحد، أو محن اتفحاق 

في المحانون، وفحي هحله ال الحة، يسحمى  األطراؾ، ولد يتمرر  موجب نص

 الو يء  ل '' الو يء  العمولة الضامن''.

وينتج  ن ''شرط الضمان'' التحزام الو يحء  العمولحة  ضحمان تنفيحل 

الؽير المتعالد معه اللتزامه تنفيحلا  حامبل فحي الميعحاد الم حدد، وال يمتصحر 

م التنفيل أثر هلا الشرط  رى ضمان يسر الؽير،  ء يشمء أيضا ضمان  د

 . 133ولو  ان راجعا إلى لوة لاهرة أو  ادث فجائي

 حك انُكٍم تانعمُنح فً اسرزداد انمصارٌف -ب

التححي تتطرححب إنجححاز العديححد مححن األ مححاء  - فححي سحح يء تنفيححل مهمتححه

لد يضطر الو يحء  العمولحة الو الحة  -المادية إلى جانب التصرؾ المانوني

                                                             

 من مدونة التجارة  مولها: 11.من المادة  1للن ما تنص  ريه صرا ة الفمرة  -130
''إلا ضمن الو يء  العمولة الوفا   ما يترتب  رى األشااص اللين تعالد معهم وجب 

  ريه الضمان  رى وجه التضامن معهم لتنفيل ما لزمهم''.
 منها فورد فيها ما يري: 4أما الفمرة 

 أنه يجوز االتفاق  رى ت ديد آثار هلا الضمان'' ''ؼير

 .66مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، ص  -131

إن نس ة  مولته ت ون مرتفعة ت عا لشرط الضمان ويطرك  ريها  مولة  -132
 الضمان التي يتم ت ديدها إما  اتفاق الطرفين أو وفما لرعرؾ أو من طرؾ الم  مة.

 .61مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، ص  -133
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فحي  حدود محا  135مصحاريؾوإنفحاق  134إلى تس يك لحدر محن مالحه الاحاص

 ان الزما لت ميك هلا الؽرض، وفي هله ال الة ي ك له أن يسحتردها محن 

أ   تى ولو  136المو ء  صرؾ النظر  ن نتيجة العمرية التي توسط فيها

 لم ينفل العمد.

 ضماواخ اسرٍفاء انُكٍم تانعمُنح نحمُلً -2

  يححث محن المعرححوم، أن أمححواء المححدين تشحح ء ضححمانا  امححا لدائنيححه 

يوزع ثمنها  ريهم  نسح ة ديحن  حء وا حد محنهم، محا لحم توجحد  يحنهم أسح اب 

لانونيحححة لؤلولويحححة، تتجسحححد فحححي تشحححريعنا فحححي االمتيحححاز والرهحححون و حححك 

 إلى جانب تضامن المو رين.  137ال  س

ومن هلا المنطرك، يم ن الموء  النس ة لموضحو نا، إنحه سحعيا محن 

ألجرتحه وسحائر  138يحء  العمولحةالمشرع المؽر ي إلحى تحأمين اسحتيفا  الو 

المست مات األارى المتعرمة  العمريات المنجزة مع المو ء في إطار  محد 

الو الة  العمولة، فإنه  مء  رى من ه ضمانات لمسناها من ابلء لرا تنا 

                                                             

من نفس المانون المشار  911 س ما يفيد  ه الفصء – ء إنه يجب  رى المو ء  -134
أن يمد الو يء  النمود وؼيرها مما يرزم لتنفيل الو الة، ما لم  -إليه في الهامش السا ك

 يمض العرؾ أو االتفاق  ابلفه.

  مصاريؾ اإليداع والتازين والنمء والرسوم الجمر ية ون و للن. -135
 لا الصدد:أنظر في ه

 .66مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، ص  -

 من لانون االلتزامات والعمود. .91من الفصء  1أنظر الفمرة  -136

 من لانون االلتزامات والعمود. 14.4و 14.1أنظر الفصبلن  -137

أنه إلا تعدد الو بل   العمولة، فإنهم ي ونوا متضامنين فيما  ينهم تجاه   رما -138
 المو ء،  مبل  ما دة افتراض التضامن  ين المدينين في المادة التجارية.

 ..6مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، ص  -
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لمجمو ححة مححن الممتضححيات الححواردة  ححين دفتححي لححانون االلتزامححات والعمححود 

 از و ك ال  س.ومدونة التجارة، تتمثء في  ك االمتي

 ذمرع انُكٍم تانعمُنح تحك االمرٍاس  -أ

يعت ر االمتياز  ك أولوية يمن ه المانون  رى أمواء المحدين نظحرا 

لسح ب الحدين، وهحو يمحدم  رحى  افحة الحديون األاحرى ولحو  انحت مضححمونة 

 رهححون رسححمية، ؼيححر أن األفضححرية  ححين الححدائنين الممتححازين تت ححدد  رححى 

والتححي ت ححون إمححا امتيححازات  رححى  139لبلمتيححازات أسححاس األنححواع الماترفححة

 .140المنموالت  امة أو ااصة، وإما امتيازات  رى العمارات

                                                             

 من لانون االلتزامات والعمود.  ..14أنظر الفصء  -139

 مبل  الممتضيات الواردة في لانون االلتزامات والعمود، فإن االمتيازات  رى  -140
المنموالت ت ون  امة،   يث ترد  رى  ء أمواء المدين المنمولة، وتندرج ضمنها 
 رى س يء المثاء مصروفات الجنازة ومصروفات مرض الموت، والمصروفات 

، والدين المست ك لرمصاب في المضائية والديون الناشئة  ن مهر الزوجة ومتعتها
 ادثة شؽء أو لارفائه، واألجور والتعويضات  ن العطء المست مة األجرة؛ أو 
ااصة، إل ال ترد إال  رى منموالت معينة لرمدين مثء الم الػ المست مة  ن ال لور 
و ن أ ماء الفبل ة و ن أ ماء ال صاد التي لها امتياز  رى الؽرة، والم الػ 

 يء  العمولة التي لها امتياز  رى ليمة ال ضائع المرسرة، والم الػ المست مة لرو
المست مة لرنالء من أجء ثمن النمء ومن أجء ما أنفمه التي لها امتياز  رى األشيا  

 المنمولة ما دامت في  وزته. 
أما االمتيازات  رى العمارات،  سب مدونة ال موق العينية، فتنتج أثرها ولو لم تميد 

العمار  وت دد رت تها  المانون، وهي المصاريؾ المضائية ل يع المرن  المزاد  الرسم 
العرني وتوزيع ثمنه، و موق الازينة  ما تمررها وتعينها الموانين المتعرمة  ها،  رما 

 أن االمتياز  رى العمارات ال ي اشر إال  ند  دم وجود منموالت.
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ويححداء االمتيححاز المتعرححك  الو الححة  العمولححة فححي  ححداد االمتيححازات 

الااصححة الححواردة  رححى  عححض المنمححوالت والتححي ل رهححا المشححرع أوال فححي 

 لائبل: 141إطار لانون االلتزامات والعمود

''الم الػ المست مة لرو يء  العمولة لها امتياز  رى ليمة ال ضحائع المرسحرة 

وثانيحا فحي مدونحة التجحارة، وللحن  142 919في ال دود الممررة في الفصء 

منهححا، الرتححين يستشححؾ مححن ف واهمححا أن الو يححء  46.و 46.فححي المححادتين 

ا   رى  العمولة يتمتع   ك امتياز  رى ليمة المنموالت، وتماشيا مع ما ج

 رححى ''ليمححة ال ضححائع'' الموجححودة فححي  يازتححه  143لسحان المشححرع المؽر ححي

 أن  انت ت ت تصرفه  الجمارن أو  مستودع  مومي أو  -فعبل أو   ما 

 ماازنححه، أو إلا  ححان م اشححرا نمرهححا  وسححائره الااصححة، أو إلا تسححرم ل ححء 

أو إلا  وصولها إليه سند ش نها أو أ  سند آار من سندات النمء المماثرة،
                                                             

نون ر  41 رى التوالي  ظهير المعدء والمتمم  1461من الفصء  6في ال ند  -141
 .19.7دجن ر  18وظهير  1916

 ينص الفصء الم اء  ريه  رى أنه: - 142
''لرو يء  ك   س أمتعة المو ء المنمولة أو  ضائعه التي أرسرت إليه من أجء 

 .''.91استيفا  ما يست ك له  رى المو ء وفما لرفصء 
 ويفيد هلا األاير  ما يري:

 '' رى المو ء:
يدفع لرو يء ما اضطر إلى تس يمه من ماله وإلى إنفاله من المصروفات من  أوال: أن

أجء تنفيل الو الة في  دود ما  ان الزما لهلا الؽرض، وأن يدفع له أجره  ندما 
 ي ون مست ما، أيا  انت نتيجة المعامرة، ما لم ي ن هنان فعء أو اطأ يعزى إليه.

اضطر إلى التعالد  ريها نتيجة تنفيله ثانيا: تاريص الو يء من االلتزامات التي 
لمهمته أو  مناس تها. وهو ال يسأء  ن االلتزامات التي يت مء  ها الو يء، وال  ن 
الاسائر التي تر مه نتيجة فعره أو اطئه، أو من أجء أس اب أارى  عيدة  ن 

 الو الة''. 

 التي جا  فيها: 46.من المادة  1في مطرع الفمرة  - 143
عمولة، سوا   ان مشتريا أو  ائعا،  ك االمتياز  رى ليمة ال ضائع ''لرو يء  ال

المرسرة له أو المود ة أو المؤمنة لديه  مجرد  مرية اإلرساء أو اإليداع أو وضعها 
 أمانة...''.
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ا ححتفظ  عححد أن أرسححرها  سححند شحح نها أو أ  سححند آاححر مححن سححندات النمححء 

وللححن  تححى يححتم ن الو يححء  145ولححو لححم ت ححن مصححدر الححدين -144المماثرححة

 العمولة من استيفا  جميع المروض أو التس يمات أو األدا ات التي لدمها، 

 .146سوا  ل ء تسرمه ال ضائع أو طيرة مدة تواجدها في  يازته

ر مبل ظتححه، أن هححلا االمتيححاز الححل  هححو ممححرر  ححنص وممححا تجححد

المتعرمحة  جميحع  147المانون، والل  جعره المشرع ضامنا لترن المسحت مات

وشامبل  اإلضافة إلى أصء الم رػ الفوائد  148العمريات المنجزة مع المو ء

إنما يرت ط في هلا الجانب منحه  ال الحة  149و للن العموالت والمصاريؾ

المنموالت أو ''ال ضائع'' في  يحازة الو يحء  العمولحة.  التي ت ون فيها ترن

أما إلا  انت لد  يعت، فإن االمتياز الل  ي ون لحه  ندئحل يتجسحد فحي  محه 

فحححي أن يمتطحححع محححن ثمحححن  يعهحححا ليمحححة دينحححه  األسححح مية  رحححى  حححالي دائنحححي 

 .150المو ء

وإلا أناب الو يء  العمولة  نه و يبل آار من أجحء إنجحاز المهمحة 

ه  هححا المو ححء، فإنححه ال يجححوز لهححلا األايححر أن يتمسححن  االمتيححاز التححي  رفحح

                                                             

 من مدونة التجارة. 46.من المادة  4أنظر  شأن للن الفمرة  -144

المل ورة في الهامش السا ك  من نفس المادة 1 س ما أ ده المشرع في الفمرة  -145
 لائبل: 

''ي مى لرو يء  العمولة امتياز  رى ال ضائع الموجودة في  يازته ولو لم ت ن هله 
 ال ضائع مصدر الدين''.

 من مدونة التجارة. 46.من المادة  1وهو ما تم التنصيص  ريه في الفمرة  -146

 ن الو يء  العمولة.أ  المروض والتس يمات واألدا ات التي تم دفعها من لد -147

 رى أنه ال يميز في هلا الصدد  ين ما إلا  انت مرت طة  ال ضائع التي ال تزاء  -148
في  يازة صا  ها أو التي س ك إرسالها أو إيدا ها أو وضعها أمانة، ط ما لما ل ر 

 .46.من المادة  4المشرع في الفمرة 

 في الهامش السا ك. من نفس المادة المومأ إليها 1 مبل  ممتضى الفمرة  -149

 الشي  الل  تفيد  ه الفمرة األايرة من نفس المادة المشار إليها أ بله. -150
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المشححار إليهمححا سححا ما، إال فححي  46.و 46.المنصححوص  ريححه فححي المححادتين 

 . 151 دود الم الػ التي لد يست مها من المو ء األوء

 ذمرع انُكٍم تانعمُنح تحك انحثس  -ب

رفعا أل  الت اس، ألفينا من الضرور  إثارة االنت اه إلى أنه يجحب 

 ححدم الارححط  ححين ال حح س، الححل  يمصححد  ححه ''األمححواء التححي أولفهححا الم حح س 

المسرم، وي ون التمتع  ها لفائدة أنحواع المسحتفيدين الحلين يعيحنهم الم ح س'' 

احرى والل  يعد  ما  ينيحا أصحريا إلحى جانحب ال محوق العينيحة األصحرية األ

التححي تناولهححا المشححرع فححي المححادة التاسححعة مححن المدونححة الجديححدة المتعرمححة 

4111نون ر  44 ال موق العينية الصادرة  تاريخ 
وتط ك  ريه األ  حام  152

وهحلا ال  بللحة لحه  موضحو نا و حين  حك  153الواردة فحي مدونحة األولحاؾ

 '' ححك  يححازة الشححي  الممرححون لرمححدين 154ال حح س الححل  يعنينححا، ويححراد  ححه

و ححدم التارححي  نححه إال  عححد وفححا  مححا هححو مسححت ك لرححدائن والححل  ال يم ححن 

 م اشرته إال في األ واء الااصة التي يمررها المانون''.

و التحححالي، فإنحححه ال يعحححدو أن ي حححون سحححوى وسحححيرة لضحححمان تنفيحححل 

فححي إطححار لححانون االلتزامححات  155االلتزامححات، نظمهححا المشححرع المؽر ححي

                                                             

 من مدونة التجارة. 47.من المادة  4 مبل  الفمرة  -151

 ت ديد التشريع المط ك  رى  1916يونيو  4 ان الظهير الشريؾ الصادر في  -152
 1.11.178ن الظهير الشريؾ رلم م 111ل ء نساه تط يما لرمادة  -العمارات الم فظة

المتعرك  مدونة ال ملوق  19.18 تنفيل المانون رلم  4111نون ر  44الصادر  تاريخ 
 منله.  76إلى  71يعالجه في الفصوء من  -العينية

 من مدونة ال موق العينلية. 111 ما تفيد  ه الملادة  -153

 عمود.من لانون االلتزامات وال 491ت عا لما ورد في الفصء  -154

 .491إلى  488إلى جانب العر ون الل  اصص له الفصوء من  -155
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 يححة أاححرى، فححإن مححن أ ححرز الاصححائص والعمححود هححلا مححن نا يححة، ومححن نا

 المميزة لهلا ال ك  ونه يرت ط  ال يازة،   يث ينمضي نتيجة لفمدانها.

و رى هلا األساس، ي ك لرو يء  العمولة أن ي  س أمتعة المو ء 

المنمولة أو  ضائعه التي أرسرت إليه، لصد ضمان استيفا  ما هو مست ك 

ط يعححة ال ححاء  وجححود ترححن لححه فححي لمححة هححلا األايححر، وهححو أمححر يححرتهن  

المنموالت في  يازته، أما إلا ارجت منها وانتمرحت إلحى المو حء، فإنحه ال 

ي ححون هنححان م ححء إل مححاء  ححك ال حح س، للححن ال ححك الححل  تححلهب  عححض 

إلى أنه أوسع نطالا مما هو ممرر في الموا حد العامحة، وآيحة  156الدراسات

ين الشحي  الم  حوس للن أنه إلا  انت هله األايرة تشحترط ليحام ارت حاط  ح

والم حالػ المسحت مة لر ححا س، فحإن هححلا االرت حاط ؼيححر الزم السحتعماء  ححك 

ال حح س الماححوء لرو يححء  العمولححة، إل يسححوغ لححه  حح س أيححة  ضححائع تاححص 

 المو ء ضمانا الستابلص المست مات التي له  ريه.

 ذضامه انمُكهٍه  -ج

  رى أنه:من مدونة التجارة التي تنص  116استنادا إلى المادة 

''يفترض التضامن في االلتزامات التجارية'' التحي ت حرس أهحم د امحة فحي 

المعامبلت التجارية أال وهي االئتمان، فإنه يم ن ا ت ار تضامن المو رين 

ضمانة لرو يء  العمولة، إل أنه إلا اشترن  حدة محو رين فحي ت ريحؾ و يحء 

جاهحه فحي الوفحا   العمولة  عمء وا د فإنهم يسألون  رحى وجحه التضحامن ت

   موله.

                                                             

 راجع  هلا الاصوص: -156
 .67مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، ص  -
 .1.6وص  ..1 ري جماء الدين  وض، مرجع سا ك، ص  -
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 انرشاماخ انُكٍم تانعمُنح -3

تنشأ  ن  مد الو الة التزامات يت مرهحا الو يحء  العمولحة، ت  مهحا 

الموا د العامة في الو الة المنصوص  ريها فحي لحانون التزامحات والعمحود 

مع مرا اة الموا د الااصة الواردة فحي مدونحة التجحارة السحيما فحي المسحم 

  تاب الرا ع منها.الرا ع من ال

وهي التزامات يم ن أن نتناولها في نظرنا، أوال محن  يحث  ونهحا 

تتصحححء  م حححدأ  سحححن النيحححة الحححل  يفتحححرض أن ي حححون منحححاط وروح سحححائر 

التصرفات والمعامبلت أيا  انت أطرافها و يفما  انت ط يعتها، وثانيا من 

 رحى  يث  ونها واج ات تن ثك  الاصوص  ن الو الحة  العمولحة، وللحن 

 الن و التالي:

 االنرشاماخ انمىثثمح عه مثدأ حسه انىٍح فً انرعامم عمُما  -أ

يتصدر التزامات الو يء  العمولة  رى هلا المستوى،  دم تجحاوز 

الصحبل يات المرسححومة لححه  موجحب االتفححاق أو  ححرؾ المهنحة، و ححلا  ححدم 

 التمصير في  لء العناية المطرو ة لتنفيل العمرية المنوطة  ه.

رؼححم أن الو يححء  العمولححة يجححر  التصححرؾ المححانوني  فمحن نا يححة،

 اسححمه الاححاص، إال أن هححلا ال يعنححي االسححتمبلء التححام  ححن المو ححء، وإنمححا 

يتعين  ريه أن ينفل  الض ط المهمة التي  رحؾ  هحا دون أ  تجحاوز، وللحن 

والتحي لحد ت حون إلزاميحة م حددة  ،وفما لرتعريمات الصادرة إليه من المو ء

ت ت طائرة ت مره ت عة  157فصيء،   يث ال يجوز له أصبل أن ياالفها الت

                                                             

من لانون االلتزامات والعمود  911ومع للن، تنص الفمرة األايرة من الفصء  -157
  رى أنه:
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 158إابلله  ها، أو إرشادية أو  يانية ي مى معها متمتعا   رية تمدير األمور

 حء و تحى إلا لحم يترححك أيحة تعريمحات ااصحة، فححإن  سحن النيحة فحي التعامححء 

 .159يفترض فيه أن يتصرؾ وفما لمصر ة المو ء

ولمححا  انححت شاصححيته م ححء ا ت ححار فححي التعالححد، فإنححه يجححب  رححليه 

 160الميام  المهمة المو ولة إليه  نفسه ال أن ينيب  نه و يبل آالر  العمولة

                                                                                                                                               

توفرت لرو يء أس اب اطيرة تدفعه إلى ماالفة التعريمات التي ترماها أو إلى  ''إلا
ماالفة ما جرى  ريه العرؾ، وجب أن ي ادر  إاطار المو ء  ها في ألرب فرصة، 

 و ريه أن ينتظر تعريماته، ما لم ي ن في االنتظار اطر''.

 لرمزيد من اإليضاح في هلا الصدد، أنظر: -158
 .116وض، مرجع سا ك، ص  ري جماء الدين   -

  النس ة لرو الة المدنية أنه: -947في الفصء -ولئلشارة، فإن المشرع ينص -159
''ال يرتزم المو ء  ما يجريه الو يء اارج  دود و الته، أو متجاوزا إياها إال في 

 ال االت اآلتية:
 أوال: إلا ألره ولو داللة؛
 ثانيا: إلا استفاد منه؛

 ثالثا: إلا أ رم الو يء التصرؾ  شروط أفضء مما تضمنه تعريمات المو ء؛
را عا: و تى إلا أ رم الو يء التصرؾ  شرط ألسى مما تتضمنه تعريمات المو ء ما 

 دام الفرق يسيرا أو  ان مما يتسامح  ه في التجارة أو في م ان إ رام العمد''. 

 911يفيد  للن مستهء الفصء  اصوصا وأنه يسأء  من يو ء ت ت يده،  ما -160
 من لانون االلتزامات والعمود.

ل ن، إلا راص في أن ينيب  نه شاصا آار ولم يعين هلا األاير، فإنه ال ي ون 
مسؤوال إال إلا ااتار من ال تتوفر فيه الصفات البلزمة إلنجاز الو الة، أو أ سن 

في  دوث الضرر، أو  االاتيار، ؼير أنه أ طى لمن ينوب  نه تعريمات  انت س  ا
لم يرال ه في الولت الل   انت مرال ته ضرورية،  س ما ينص  ريه الفصء المل ور 

 أ بله.
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ما لم ياوء صرا ة هله الصبل ية  موجب العمد أو العرؾ، أو اضطرته 

 .161الظروؾ إلى الرجو  إلى مثء هله النيا ة

الو يء  العمولة أن يرتحزم م اشحرة و رى العموم، يتعين  رى نائب 

هلا من  162تجاه المو ء، في نفس ال دود التي يرتزم فيها الو يء  العمولة

نا يححة، ومححن نا يححة أاححرى، فإنححه ال يصححح لححه أن يتمسححن   ححك االمتيححاز 

من مدونة التجارة، إال في  حدود  46.و 46.المنصوص  ريه في المادتين 

 .163صريالم الػ التي يست مها من المو ء األ

وابلصحححة محححا ل حححر، أن  محححد الو الحححة  العمولحححلة يمتضحححي تنفيحححل 

التصرؾ من لدن الو يء  العمولة شاصيا، ت ت طائرة مسا لته  حن  حء 

ضرر أو اسارة تر ك المو ء فيما لو أاء  هلا االلتزام، إال في ال االت 

مححن مدونححة التجححارة، والتححي تجيححز  47.التححي أوردهححا المشححرع فححي المححادة 

 العمولة، استنادا إلى ما تم االتفاق  ريه في العمد، أو إلى العرؾ، لرو يء 

 أو إلى ظروؾ العمرية، أن ينيب  نه الؽير في للن.

ومححن نا يححة ثانيححة، ين نححي  رححى  ححون الو الححة  العمولححة مححأجورة 

ضرورة  رص الو يحء  العمولحة  رحى  حلء  نايحة الرجحء المت صحر  حي 

ه المو ء  ن الضرر الل  ير حك  حه الضمير في تنفيلها،   يث يسأء تجا

 .164من جرا  انتفائها

                                                             

من نفس المانون المشار إليه في الهامش  911ت عا لما يمضي  ه الفصء  -161
 السا ك.

 من نفس المانون. 914 مبل  ممتضى الفصء  -162

 من مدونة التجارة. 47.ادة ط ما لما ورد في الفمرة األايرة من الم -163

 ما إل لم ينفل ااتيارا ما تتطر ه الو الة أو ما يمتضيه العرؾ الجار  في  -164
 المعامبلت، أو لم يستجب لرتعريمات الصادرة إليه من مو ره.
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و تع يححر آاححر، فححإن ''األصححء فححي التححزام الو يححء، أنححه التححزام   ححلء 

 ناية، ومن ثم وجب  ريه أن يسعى دوما في تنفيل مهمته، إلى  لء  ناية 

الرجححء المعتححاد، مححع مرا ححاة مححا إلا  ححان ي تححرؾ الو الححة  العمولححة  يححث 

مة  ندئل هي  ناية الو يء  العمولة الم ترؾ الل  من ت ون العناية البلز

ضححمن مححا يفتححرض فيححه العرححم  ححه، ظححروؾ السححوق، والت مححك مححن  الححة 

 .165ال ضا ة، ومن يسر الشاص الل  يتعالد معه''

و رى الو يحء  العمولحة أيضحا، أن ي حافظ  رحى األشحيا  وال ضحائع 

رجحء ال حريص التي تسرمها ل ساب المو ء، وي لء فحي صحيانتها  نايحة ال

ويا ر مو رحه   افحة التؽييحرات التحي تطحرأ  ريهحا، و حلا  رحى  محوق هحلا 

وأن يا ره  حالظروؾ الم يطحة  العمريحة التحي  رحؾ  166األاير تجاه الؽير

وأن يمحدم لحه  حء  167 ها، ويوافيه  جميحع المعرومحات التحي يهمحه العرحم  هحا

                                                                                                                                               

 من لانون االلتزامات والعمود. 911من الفصء  1أنظر في للن الفمرة 

 أنظر في الصدد: -165
 ..41مرجع سا ك، ص دمحم السيد الفمي،  -

من لانون  916يمترب من هلا المعنى في  مومه، ما ل ره المشرع في الفصء  -166
 االلتزامات والعمود:

''إلا تعي ت األشيا  التي تسرمها الو يء ل ساب المو ء أو ظهرت  ريها  وادر العوار 
ما  رى ن و يم ن معه التعرؾ  ريها من ش رها الاارجي، وجب  رى الو يء إجرا  

يرزم لرم افظة  رى  موق المو ء في مواجهة الم ار  )صا ب النمء( أو ؼيره من 
 المسؤولين.

وإلا  ان في التأاير اطر، أو إلا  دث التعيب  رى ن و ال يستطيع الو يء معه 
االنتظار ريثما يرجع إلى المو ء، فإنه يجوز لرو يء،  ء يجب  ريه  ندما تمتضيه 

رى  يع األشيا   واسطة السرطة المضائية  عد إث ات مصر ة المو ء، أن يعمء  
  التها، و ريه أن ياطر فورا المو ء   ء ما ي ون لد أجراه''. 

 من نفس المانون: 916من للن مثبل ما ينص  ريه الفصء  - 167
'' رى الو يء أن يعرم المو ء   ء الظروؾ التي لد ي ون من شأنها أن ت مره  رى 

 رها''.إلؽا  الو الة أو تعدي
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التححي التفاصححيء التححي يت ححين مححن ابللهححا و رححى ن ححو مضحح وط، الطريمححة 

التي متى أتمها لزمه تمديم  ساب مفصحء  حن  168أنجزت  ها ترن المهمة

 ء ما أنفمه ومحا ل ضحه مؤيحدا  األدلحة التحي يمضحي  هحا العحرؾ أو ط يعحة 

 .169التعامء، ودفع  ء ما تسرمه نتيجة الو الة  العمولة أو  مناس تها

 االنرشاماخ انمىثثمح عه عمد انُكانح تانعمُنح خاصح  -ب

فححي إطححار  مححد الو الححة  العمولححة مسححألة مححدى أ ميححة الو يححء  تثححور

 العمولة في أن ينصب نفسه طرفا ثانيا فحي المهمحة التحي  رحؾ  هحا، و حلا 

 مدى  مه في اال تفاظ  سرية اسم الؽير الل  تعالد معه.

والمبل ظ، أن مدونة التجارة لد  سحمت فحي األمحرين معحا جا رحة 

ة  دم انضمامه إلحى العمريحة المنوطحة  حه من  ين التزامات الو يء  العمول

 طرؾ ثان فيها، فضبل  ن ضرورة اإلفصاح لمو ره  ن أسما  األؼيار 

 اللين تعالد معهم.

                                                             

 منه،  يث جا  فيه أنه:  917استمينا هله الف رة من جز  من الفصء  - 168
'' رى الو يء  مجرد إنها  مهمته، أن ي ادر  إاطار المو ء  ها مع إضافة  ء 
التفاصيء البلزمة التي تم ن هلا األاير من أن يت ين  رى ن و مض وط الطريمة 

 التي أنجز  ها الو يء ترن المهمة.
تسرم المو ء اإلاطار ثم تأار في الرد أ ثر مما تمتضيه ط يعة المضية أو  وإلا

 العرؾ، ا ت ر أنه ألر ما فعره الو يء، ولو  ان هلا األاير لد تجاوز  دود و الته''.

من لانون االلتزامات  918لمد تم ل ر االلتزام  تمديم ال ساب في الفصء  -169
 والعمود، الل  يفيد  أنه: 

ء أن يمدم لمو ره  سا ات  ن أدا  مهمته، وأن يمدم  سا ا تفصيريا  ن '' رى الو ي
 ء ما أنفمه وما ل ضه مؤيدا  األدلة التي يمتضيها العرؾ أو ط يعة التعامء، وأن 

 يؤد  له  ء ما تسرمه نتيجة الو الة أو  مناس تها''.
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الل  يتم حور  حوء  حدم جحواز تنصحيب الو يحء  -فااللتزام األوء 

محا لحم  170 العمولة نفسه طرفا ثانيا في العمرية التي أو ء إليه أمر تنفيحلها

تفاديحا لنشحو  تعحارض  حين مصحر ة  171ن ل حء المو حءيراص له  للن مح

من مدونة التجارة التي جا  فيها  48.يجد أساسه في المادة  -األوء والثاني

  صريح الع ارة أنه:

''ال يم ن لرو يء  العمولة أن يجعء نفسه طرفا ثانيا في العمرية إال  اإللن 

 .172الصريح لرمو ء''

أما االلتزام الثحاني، فيتعرحك  ضحرورة  شحؾ الو يحء  العمولحة  حن 

اسححم المتعالححد اآلاححر معححه لرمو ححء. وه ححلا، يم ححن المححوء، إنححه إلا  انححت 

مصر ة المو ء تمتضي من الو يء  العمولة أال يفصح لرؽير المتعالد معه 

 ححن اسححم مو رححه  فاظححا  رححى سححرية العمريححة،  ححء وضححمانا لنجا هححا، فإنححه 

المما ء أن ي شؾ لهحلا األايحر  حن أسحما  األؼيحار الحلين تعالحد  يرزمه في

من مدونة التجارة التحي  49.معهم  مبل  منطوق الفمرة األولى من المادة 

 تنص  رى أن: 

''الو يء  العمولحة مرحزم  ال شحؾ لمو رحه  حن أسحما  األؼيحار الحلين تعالحد 

 معهم''.

                                                             

 ر شرائها. أن يشتر  لنفسه ما  هد إليه   يعه، أو  يع  ضا ة لمن أناط  ه أم -170

وإال فإن العمد ي ون هنا  اطبل  طبلنا نس يا لمصر ة المو ء، وال يصح إال  -171
  إجازته.

 .64مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، ص -

أنه يستثنى من هلا المنع، ما يجيزه العرؾ التجار ، إل جرى  رى ل وء  ؼير -172
تعالد الو يء  العمولة مع نفسه ل ساب مو رين اثنين،  س ما أوردته  عض الدراسات 

 في الموضوع:
 .416دمحم السيد الفمي، مرجع سا ك، ص -
 .64مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، ص -
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ت مرهحا الو يحء و ما يستشؾ مما س ك ل ر، أن االلتزامحات التحي ي

 العمولححة، هححي فححي نفححس الولححت  مححوق لرمو ححء، تعززهححا مجمو ححة مححن 

الضمانات منها: تضامن الو بل   العمولة، إل ي ك لرمو ء الرجحوع  رحى 

أ  وا ححد مححن هححؤال  وط عححا األ ثححرهم مححبل ة؛ وضححمان التنفيححل،  يححث إن 

ادة األصء في  مد الو الة  العمولة أن مهمة الو يحء  العمولحة تن صحر  ح

فحححي الميحححام  التصحححرؾ الم رحححؾ  حححه دون أن يرتحححزم  ضحححمان تنفيحححل الؽيحححر 

اللتزاماته الناشئة  ن العمحد، ل حن أ يانحا ولتمويحة ضحمانات المو حء يم حن 

إدراج شرط الضمان في  مد الو الة  العمولة الشي  الل  يم حن المو حء 

رداد من الرجوع  رى الو يء  العمولة أو الؽير؛ إلى جانب المطال حة  اسحت

ال ضحححا ة فحححي  الححححة التسحححوية أو التصحححفية المضححححائية لرو يحححء  العمولححححة 

 أال ي ون لد تم تسريمها لهلا األاير.  173شريطة

 ثاوٍا : آثار عمد انُكانح تانعمُنح فً مُاجٍح انغٍز 

رأينا فيمحا تمحدم، ''أن الو الحة  العمولحة  محد يرتحزم  موج حه الو يحء 

 ل ساب مو ره''. الميام  اسمه الااص  تصرؾ لانوني 

ويتضح من ابلء معطيات هلا النص أن العمد المحل ور يجمحع  حين ثبلثحة 

 - طرؾ ثان -الل  يعهد إلى الو يء  - طرؾ أوء  -أشااص هم المو ء

ل سحا ه هحو، أ  ل سحاب  - طرؾ ثالث - التعالد  اسمه الااص مع الؽير

 المو ء. 

                                                             

، ألنه إلا تم اإل بلن  ن التسوية أو التصفية وهلا الشرط الزم لت ميك الضمان -173
المضائية لرو يء  العمولة و ضائع المو ء موجودة في  يازة الو يء  العمولة، فإنه 
ينشأ تعارض  ين مصر ة المو ء في االسترداد ومصر ة جما ة الدائنين التي 

 تستد ي إدااء ال ضائع ضمن أصوء الو يء  العمولة.
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:  مححد الو الححة وه ححلا، ي ححدو  أننححا  صححدد  مححدين ولححيس أمححام  مححد وا ححد

 . 174 العمولة، ثم العمد الل  ي رمه الو يء  العمولة مع الؽير

وإلا  ححان مححن  ححديهيات األمححور المححوء  وجححود  بللححة م اشححرة  ححين 

الممتضحيات المتعرمحة  - محا هحو معرحوم-المو حء والو يحء  العمولحة تنظمهحا 

 الو الحححة الحححواردة فحححي لحححانون االلتزامحححات والعمحححود، ناهيحححن  حححن الموا حححد 

و بللحة  -وفحك محا سح ك  يانحه -الااصة  ها التي ت تضحنها مدونحة التجحارة

أاحرى  حين الو يحء  العمولحة والؽيححر المتعالحد معحه، ي  مهحا العمحد الناشححئ 

فإن التساؤء يطرح  وء مدى وجود  بللة ما تر ط هلا األاير  175 ينهما

  المو ء؟

 ز آثار عمد انُكانح تانعمُنح تٍه انُكٍم تانعمُنح َانغٍ -1

يم ن االستدالء  رى  بللة الو يء  العمولحة  حالؽير المتعالحد معحه 

 من لانون االلتزامات والعمود، الل  ينص  رى أنه:  941  ء من الفصء 

''إلا أ رم الو يء العمد  اسمه الشاصي،  سب ال موق الناشئة  نحه وظحء 

لحو مرتزما م اشرة تجاه من تعالد معهم،  محا لحو  انحت الصحفمة ل سحا ه، و

  ان هؤال  لد  رموا  أنه معيرا اسمه، أو أنه و يء  العمولة''.

 من مدونة التجارة التي تفيد  أنه: 41.والمادة 

ي تسب الو يء  العمولة ال موق الناتجة  ن العمد، ويظء مرزما شاصيا "

 ن و األشااص اللين تعالد معهم.

                                                             

 :أنظر في هلا الشأن -174
 61مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، ص  -
 .1.8 ري جماء الدين  وض، مرجع سا ك، ص -

 مصطفى  ماء طه، مرجع سا ك، نفس الصف ة المل ورة في الهامش السا ك. -175
 .1.9 ري جماء الدين  وض، مرجع سا ك، ص -
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الناتجحححة  حححن ويم حححن لؤلؼيحححار أن ي تجحححوا فحححي مواجهتحححه  جميحححع الحححدفوع 

  بللاتهم الشاصية''.

ويستفاد من للن، أن سائر ال موق وااللتزامات المتولدة  ن العمد 

تنصرؾ م اشرة إلى لمة الو يء  العمولة  ما لو  انحت الصحفمة ل سحا ه، 

 رمحا  أنحه ال يحؤثر فحي هحلا  176وللن ل ونه تعالد  اسمه الااص مع الؽير

العمولححة، أ   ونححه يتعامححء فححي ال  ححم معرفححة هححلا األايححر لصححفة الو يححء  

ال ميمة ل ساب شاص آار، نظرا ألن الع رة في ليام صحرة م اشحرة  حين 

الو يء  العمولة والؽير وترتب آثار العمد في لمة األوء هي  تعالده  اسمه 

 الااص.

 آثار عمد انُكانح تانعمُنح تٍه انمُكم َانغٍـز  -2

مستوى الفمه، أثارت  بللة المو ء  الؽير المتعالد معه نماشا   رى

يتم ور  وء أسحاس وجودهحا السحيما وأن الو يحء  العمولحة يتعالحد  اسحمه 

الااص في مواجهة الؽير وي ون هحو المرتحزم شاصحيا إزا ه أمحا المو حء 

 في ون أجن يا  نه.

 إلى الموء  عدم وجود أية  بللحة م اشحرة 177وه لا، لهب ال عض

 ححين المو ححء والؽيححر، ألن النيا ححة منعدمححة  ينهمححا، ممححا ال يم ححن معححه أل  

                                                             

من لانون  946أما  اصوص الو الة العادية، فإن المشرع ينص في الفصء  -176
 ت والعمود  رى أن:االلتزاما

''التصرفات التي يجريها الو يء  رى وجه ص يح  اسم المو ء وفي  دود و الته 
 .تنتج آثارها في  ك المو ء فيما له و ريه  ما لو  ان هو الل  أجراها  نفسه''

 :من  ينهم -177
 . .16وص  161. ص 1969 ري  سن يونس. العمود التجارية .ط عة سنة  -
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منهما الرجوع  رى اآلار  تنفيحل التزاماتحه، فحي  حين ي حك لهمحا للحن فحي 

 مواجهة الو يء  العمولة.

أنححه يم ححن تأسححيس  بللححة المو ححء  178وفححي ا تمححاد الحح عض اآلاححر

نححه إلا  ححان يصححعب  ححالؽير انطبللححا مححن ف ححرة النيا ححة النالصححة، ومؤداهححا أ

ا ت ار الو يء  العمولة نائ ا  ن المو ء نظرا لتعالده  اسحمه الاحاص فحإن 

هلا ال يعني أنه ال ينوب  نه  المرة، وإنما هنحان نيا حة ل نهحا نالصحة تفيحد 

 ححأن الو يححء  العمولححة يتعالححد ل سححاب مو رححه وأن الؽيححر يعرححم  أنححه يافححي 

يحء  العمولحة محع الؽيحر ينشحئ ورا ه شاصا آار، ومن ثم، فإن تعالد الو 

 بللات متعددة  ين طرفي الو الة  العمولة والؽير ل نها لات م ء وا حد 

مما يسمح  وجود  بللحة  حين المو حء والؽيحر وإم انيحة رجحوع  حء منهمحا 

  رى اآلار.

هححلا  ااتصححار  ححن التصححور لححدى  عححض رجححاء الفمححه المححانوني 

 العمولححة، أمححا  النسحح ة  اصحوص  بللححة المو ححء  حالؽير فححي  مححد الو الحة 

لرمشرع المؽر ي، فإنه ارج  رى األصء الل  يفتحرض معحه  حدم وجحود 

 بللة م اشرة  ين المو ء والؽير المتعالد مع الو يء  العمولة  ا ت ار أن 

هلا األاير هو محن يمحوم  التصحرؾ المحانوني  اسحمه الاحاص، ممحا يجعرحه 

ن حو األشحااص الحلين ي تسب ال موق الناتجة  حن العمحد ويرتحزم شاصحيا 

تعالد معهم،  ما ياوء هؤال   ك اال تجاج فحي مواجهتحه  جميحع الحدفوع 

 41.المترت ة  رى  بللاتهم الشاصية، الشي  الل  صحرح  حه فحي المحادة 

من مدونة التجارة، فأجاز لرمو ء الرجوع م اشرة  رى الؽير المتعالد مع 

                                                             

 من  ينهم: -178
 .89 سمي ة الميرو ي، مرجع سا ك، ص -
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فحي الفمحرة األايحرة محن  -الو يء  العمولحة ألن العمحد أ حرم ل سحا ه، لاه حا 

 إلى أنه: -من مدونة التجارة 49.المادة 

''يجوز لرمو ء أن يميم م اشرة ضحد األؼيحار جميحع الحد اوى الناشحئة  حن 

ؾ الو يء  العمولة  رى أن يتم استد ا  هلا األاير'' العمد الم رم من طر

محن  41. ينما لم يجز لرؽير مثء هله الد وى،  دليء لوله في اتحام المحادة 

 المدونة:

 ''وليست لهم أية د وى م اشرة ضد المو ء''.

 انفمزج انزاتعح : اومضـاء عمـد انُكانح تانعمُنح

اب التي من شأنها أن من المبل ظ، أن المشرع لم يتوء ت ديد األس 

تؤد  إلى انمضا   مد الو الة  العمولة في  نؾ مدونة التجارة مما يجعء 

الرجوع إلى الموا د العامة المتعرمة  الو الة المدنية المنصوص  ريها في 

من لحانون االلتزامحات والعمحود، أمحرا ال م يحد  9.4إلى  949الفصوء من 

انيححة مححن مدونححة التجححارة التححي  نححه، وللححن نححزوال  نححد ممتضححى المححادة الث

 عححد أ ححراؾ و ححادات  -ا ت ححرت المححانون المححدني مصححدرا مححن مصححادرها 

فيما لم يرد فيه نص في هله األايرة، شريطة  -التجارة من  يث الترتيب

أال تتعححارض لوا ححده مححع الم ححاد  األساسححية الممححررة فيهححا، و مححبل أيضححا 

 ورة أ حبله المنصحوص  اإل الة الصري ة من المشرع  رى الموا د المحل

 من المدونة. 44. ريها في الفمرة الثانية من المادة 

و رحى هححلا األسححاس، يم ححن المححوء إن الو الححة  العمولححة تنتهححي إمححا 

 سححب الطريححك المححألوؾ وللححن  إنجححاز العمريححة التححي  رححؾ  هححا الو يححء 

 العمولححة، أو  فححوات األجححء الححل  من ححت لؽايتححه،  مححا لححد تنتهححي ألسحح اب 

 ست الة تنفيلها ألمر اارج  ن إرادة المتعالدين. أارى  ا
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و ما أنها تعت ر من ل يء العمود التي ترت ز  رى اال ت ار الشاصي 

فإنها تنتهي  موت المو ء أو الو يء أو  دوث تؽييحر فحي  الحة أ  منهمحا 

أفمححده أهريححة م اشححرة  مولححه،  ححللن  ححالنظر إلححى  ونهححا مححن العمححود ؼيححر 

نهاؤها  اإلرادة المنفردة أل  منهما  ن طريك العزء البلزمة، فإنه يم ن إ

مثبل أو التنازء استنادا إلى م حررات مم ولحة ت حت طائرحة مطال حة الطحرؾ 

المهني لرعمد  التعويض فيمحا لحو ث حت أنحه تعسحؾ فحي اسحتعماء هحلا ال حك 

 فأصاب الطرؾ اآلار  الضرر.

 ترىفٍذيأَال : اومضاء عمد انُكانح تانعمُنح ألسثاب ذرعهك 

مما ال شن فيه، أن تنفيل الو يء  العمولحة التحي  هحد إليحه محن لحدن 

المو ححء واسححتيفا ه مما ححء الميححام  هححلا األجححرة وسححائر المسححت مات األاححرى 

الممررة له لانونحا، يعحد الطريحك الط يعحي النمضحا   محد الو الحة  العمولحة 

 ألنه  للن ي ون لد استنفل آثاره.

تنفيل م ره  عد نشحوئه لسح ب ال داحء إلرادة  ما ينمضي  است الة 

أو  179الطححرفين فيححه اسححت الة مطرمححة  ححالموة المححاهرة أو ال ححادث الفجححائي

ولو لم يتم العمحء الحل   رحؾ - 180 فوات األجء الل  من ت الو الة لؽايته

 . 182أو  للن  إلدام أ دهما  رى فساه -181 ه الو يء  العمولة

                                                             

 من لانون االلتزامات والعمود. 469و 468أنظر في هلا الصدد الفصبلن  -179
 من نفس المانون. 949أنظر الفصء  -180

هلا المعنى، ورد في إ دى الدراسات أن الو يء يست ك أجرته  ما أنجزه  في -181
من أ ماء ابلء فترة سريان الو الة إلا  ان لد شرع في تنفيل هلا العمء وانمضت 

 و الته ل ء إتمامه  انمضا  مدتها.
 ..11سمي ة الميرو ي، مرجع سا ك، ص  -

 من نفس المانون فإنه: 9.4رفصء ل ط ما -182
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  مُنح ألسثاب ذةص انمرعالدٌهاومضاء عمد انُكانح تانع ثاوٍا :

إن األسحح اب التححي نمصححدها مححن العنححوان أ ححبله، والتححي تطححرق إليهححا 

محن لحانون االلتزامححات  9.1إلححى  911المشحرع المؽر حي فححي الفصحوء محن 

والعمود، تتمثء في إلؽا  الو الة، والتنازء  نها، و زء الو يء، ثم محوت 

 المو ء أو الو يء أو  دوث تؽيير في  الة أ  منهما.

وه لا، وانطبللا من ترن الموا د يم ن الموء إن إلؽحا  الو الحة  حك 

ة الو يحء يتمتع  ه المو ء وياوله إنها ها في أ  ولت شا  شريطة موافم

 أو الو بل  في  الة تعددهم.

وهو ال يتولؾ  رى صدوره صرا ة، وإنما يعتد  ه  تى ولحو  حان 

ضمنيا، ل ن إلا تطرب المانون ش بل ااصا إلنشا  الو الة وجب مرا اتحه 

أيضحححا  نحححد إلؽائهحححا، وإلا ورد  تا حححة أو  حححن طريحححك وسحححيرة محححن وسحححائء 

صحء الو يحء  حه،  محا أنحه ال االتصحاء، فإنحه ال ينحتج أثحره إال محن ولحت تو

                                                                                                                                               

فسخ المو ء أو الو يء العمد  ؽتة، وفي ولت ؼير الئك ومن ؼير س ب معت ر ''إلا 
ساغ ال  م أل دهما  رى اآلار  التعويض  ما ل مه من ضرر، ما لم يتفك  رى 

 ؼير للن.
والماضي هو الل  ي دد التعويض في وجوده ومداه وفما لط يعة الو الة وظروؾ 

 التعامء و رؾ الم ان''.
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ي تج  حه فحي مواجهحة الؽيحر ال سحني النيحة الحلين تعالحدوا محع الو يحء ل حء 

 .183 رمهم   صوله، أما المو ء فيم نه الرجوع  رى هلا األاير

ال حك فحي  -سوا  في الو الة العادية أو الو الحة  العمولحة -ولرمو ء 

فحي ال حدود المرسحومة  زء الو يء ومن ثم إنها  العمحد  إرادتحه المنفحردة 

في المانون المدني،  رما  أنه ال يجوز لرمو ء أن يتعسؾ في ممارسة هلا 

ال ك  أن يعزء الو يء مثبل في ولت ؼير مناسب أو  حدون  حلر مم حوء، 

 .184ت ت طائرة التعويض  ن الضرر الل  ير ك الو يء من جرا  للن

لا  ححزء الو يححء األصححري  ححزء نائ ححه مححا لححم ي ححن هحح  رححىويترتححب 

األاير لد  ين  إلن المو ء أو  انت لرو يء األصري صبل يات تامة فحي 

 التصرؾ، أو  ان مألونا في أن ي ء ؼيره م ره.

وفي المما ء، يجوز لرو يء التنازء  ن الو الة  عد إاطحار المو حء 

أ   -و لا  عد اتااله سائر اإلجرا ات البلزمحة لرم افظحة  رحى مصحال ه 

محن ر ايتهحا  نفسحه، وإال فإنحه يسحأء  حن الضحرر إلى أن يحتم ن  -المو ء

 الل  ينتج  ن تنازله.

وتنمضي الو الة  العمولة   دوث تؽيير في  الة المو ء أو الو يء 

التححي تعت ححر  نصححرا  - العمولححة مححن شححأنه أن يفمححده أهريححة م اشححرة  مولححه 

الزمححا سححوا   نححد انعمححاد العمححد، أو فححي الولححت الححل  ي اشححر فيححه الو يححء 

                                                             

من الفصء  1والفمرة  914والفصء  911من الفصء  4و  1أنظر الفمرتان  -183
 من لانون االلتزامات والعمود. .91ثم الفصء  911

يتعين  رى المو ء أن ياطر و يره  العزء وإال  ان مسؤوال  ن التصرفات  -184
التي أجراها وهو ؼير  الم  العزء ؼير أن األمر ال يتطرب ات اع المو ء أل  ش ء 

  العزء،  ء ي في وصوء العرم إليه  أية طريمة. معين إ بلم الو يء
 .117سمي ة الميرو ي، مرجع سا ك، ص  -
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أو  ححللن  مححوت الو يححء أو المو ححء  -ولححة التصححرؾ ل سححاب المو ححء العم

ون و للن، و ديهي أن ينمضحي العمحد ترمائيحا  حأ  سح ب محن هحله األسح اب 

 ألن من اصائصه  ونه يموم  رى اال ت ار الشاصي.

ولياسا  رى الموا د العامة، فحإن وفحاة المو حء أو  حدوث تؽييحر فحي 

 لعمولة األصري وو الة نائ ه. الته ينهي م دئيا و الة الو يء  ا

ؼير أن التصرفات التي أجراها محع المتعالحد معحه تظحء صح ي ة إلا  انحا 

وإلا  حان لححد  ححدأ العمححء، وجحب  ريححه أن يتمححه فححي  ،يجهحبلن وفححاة المو ححء

الظحروؾ محن إجحرا ات   دود ما هو ضرور ، وأن يتال  ء ما تمتضيه

لر فاظ  رى مصر ة المو ء إلا لم ي ن له وارث يتمتحع  األهريحة لم اشحرة 

هلا التصرؾ، وي ك في هله ال الة لرو يء  العمولة استرداد ما أنفمه من 

 .مصروفات لتنفيل الو الة

وإلا توفي الو يء  العمولحة، فإنحه يتعحين  رحى ورثتحه إن  حانوا  رحى 

روا المو حححء  حححللن وأن ي حححافظوا  رحححى الوثحححائك  رحححم  الو الحححة أن يشحححع

 والمستندات التي تاص المو ء.

 


