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تيدؼ ىذه الدراسة الى إلقاء الضوء عمى مفيوـ عقد الوساطة ، وأطرافو 
واألثار المترتبة عميو وطبيعتو القانونية وغيرىا مف االمور االخرى . وقد إنطمقت ىذه 
الفكرة مف كوف الوساطة ىي فكرة قديمة كانت سائدة في التعامالت المالية بيف 
االشخاص ، إال انيا لـ تأخذ حقيا مف االىتماـ الذي يتناسب مع اىميتيا فوجدنا 

 ىذا العقد الميـ . ضرورة إعداد دراسة متكاممة حوؿ
 
Abstract 

This stady sought to shed light on the concept of 
mediation contract . its and oblicati ons . as an old practice 
brokerage was wide spreadin almost all deals between 
individuals and proticularly in the field of business and the 
importances contract . 
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تعتبر الوساطة فكرة قديمة كانت سائدة في اغمب مياديف التعامؿ بيف 
االشخاص ، وخصوصا في مياديف التعامالت المالية ، إال انيا لـ تحظ باىتماـ 
كاِؼ يغطي جوانبيا كافة . فإذا كانت طرؽ الدعاية و الترويج كافية في بعض 

المالية المباشر بيف البائع والمشتري ، فاف دقة المعامالت الحاالت لاللتقاء 
، وخصائص بعض العقود ذات االىمية المالية العظيمة ، استدعى تدخؿ المعاصرة

الوسيط المتخصص الذي يتمتع بالخبرة العممية والعممية . و التي مف شانيا تذليؿ 
وسيط ىو األقدر مف الصعوبات التي ترافؽ ابراـ ىذه العقود الميمة ، حيث اف ال

غيره عمى ايجاد المتعاقد األصمح والمطموب والمرغوب مف بيف االشخاص ، وىو 
االقدر كذلؾ عمى تولي المفاوضات بيف الطرفيف المتعاقديف ، وليذا فما مف صفقة 
ناجحة إال وكانت عف طريؽ وساطة احد المتخصصيف المتمرسيف ، األمر الذي 

ور اكثر مف صورة لعقد الوساطة ، كالوساطة في ادى في الوقت المعاصر الى ظي
بيع وشراء وايجار العقار )المكاتب العقارية( ، والوساطة في بيع وشراء السيارات 

 )المعارض( ، والوساطة في بيع وشراء الالعبيف الرياضييف .. الخ
وألىمية عقد الوساطة في مجاؿ المعامالت المالية ، ونظرا لمبس الحاصؿ 

يد الطبيعة القانونية ليذا العقد لتردده بيف عدة عقود ، وكذلؾ لتدعيـ في مجاؿ تحد
 ىذا العقد الميـ ، ارتأينا القاء الضوء عميو .

 ولغرض البحث في هذا الموضوع سيتم تقسيم الدراسة وفقا للخطة االتية :
 المقدمة :

 المبحث االوؿ : التعريؼ بعقد الوساطة .
 الوساطة وطبيعتو القانونية .المبحث الثاني : ابراـ عقد 

 المبحث الثالث : اثار عقد الوساطة وانتيائو .

 الخاتمة : وتتضمف أىـ النتائج و التوصيات .
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َعَرفت الوساطة منذ القدـ اىميتيا في ميداف التعامؿ بيف االفراد سواء كاف 
ىذا في المجاؿ المدني اـ في التجاري ، فتظير اىمية الوساطة في عقد الصفقات 
المدنية او التجارية بيف افراد ال يكونوا عمى عالقة سابقة ، فيتدخؿ الوسيط لمتقريب 

 فاؽ عمى عقد الصفقة . في وجيات النظر وينتيي االمر باالت
 

 ولإلحاطة بما تقدم سنقسم هذا المبحث الى المطلبين االتيين : 
 

 المطمب االوؿ : ماىية عقد الوساطة .
 المطمب الثاني : األلفاظ ذات الصمة بعقد الوساطة .

 
ىالمطلبىاالول

ىماهوةىعقدىالوساطةى
 

   تعتبر الوساطة عقدًا ينصب عمى نشاط معيف يقوـ بو شخص يطمؽ عميو 
الوسيط( وقد يكوف شخصا طبيعيا او معنويا . وازاء ما تقدـ سيتـ تقسيـ ىذا  )

 المطمب الى الفرعيف االتييف :
 

 الفرع االوؿ : تعريؼ عقد الوساطة .
 الفرع الثاني : خصائص عقد الوساطة .
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 وسمي الحسيب في قومو الوساطة لغة : اوسط الشيء ، افضمو وخياره ،     
، وكذلؾ المُصمح بيف  (2). والمتوسط بيف اطراؼ الشيء يسمى وسيطا (1) بالوسيط

والمتوسط بيف الناس مف  . (3)اثنيف يسمى وسيط وىو المتوسط بيف المتخاصميف 
 . (5). وتوسط بينيـ أي عمؿ الوساطة  (4)الوساطة 

والمعنػػػػػى االخيػػػػػر ىػػػػػو األنسػػػػػب لموضػػػػػوع بحثنػػػػػا . حيػػػػػث اف السػػػػػاعي بػػػػػيف 
وسػػػيطًا( ، أي الوسػػػيط بػػػيف  المتعاقػػػديف اتمػػػاـ العقػػػد يسػػػمى فػػػي العػػػرؼ المعاصػػػر )

 . (6)المتعامميف والمتبايعيف والمعتدؿ بيف شيئيف 
 سط بيف البائع والمشتري امضاء اما الوساطة اصطالحا : فيراد بيا المتو      

 . (7)العقد . أي المتوسط بيف الطرفيف المتعاقديف 
ولقد ورد لفظ الوساطة في نصوص متفرقة في التشريعات العراقية ، منيا ما         

( لسنة 30/ سادس عشر( مف قانوف التجارة العراقي رقـ ) 5جاء في نص المادة )
ر اعماال تجارية اذا كانت بقصد الربح ويفترض والتي تنص عمى انو : )تعتب 1984

 فييا ىذا القصد ما لـ يثبت العكس ... واعماؿ الوساطة التجارية االخرى( .

                                                           

                     8( مجددددددد الدددددددين م مددددددد بددددددن يعقددددددوي ال يددددددرو  ابدددددداد    القدددددداموس الم ددددددي      1) 
 .691  ص  1988سة الرسالة   بيروت اعداد : م مد المرعشلي واخرون   مؤس

  دار  3    7( ابو  ال ضل جمال الدين م مد بن مكرم بن منظور   لسان العري   ج 2) 
 . 426  ص 1999ال كمة   بيروت 

 . 692( مجد الدين م مد بن يعقوي ال يرو  اباد    المصدر السابق   ص 3) 
  دار العلم  3( اسماعيل بن  ماد الجوهر    الص اح تاج اللغة وص اح العربية     4) 

 . 163  ص 1992للماليين   بيروت   
 . 6942( مجد الدين م مد بن يعقوي ال يرو  اباد    المصدر السابق   ص 5) 
      1995  دار الدعوة   بيروت    2( ابراهيم مص  ى واخرون   المعجم الوسي    ج 6) 

 . 1031ص 
  منشأة  2الر من صالح األ رم   الوسا ة التجارية في المعامالت المالية    ( د . عبد 7) 

 . 37  ص 1995المعارف   االسكندرية   
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/ ثانيا( مف قانوف تنظيـ الوكالة والوساطة التجارية العراقي  3وكذلؾ نصت المادة )
التوسط عمى انو : )الوساطة التجارية ، كؿ عمؿ مف اعماؿ  1983( لسنة 11رقـ )

 التي تستيدؼ التقريب بيف طرفيف راغبيف في التعاقد او تسجيؿ ابراـ العقد بينيما( .
 1987( لسنة 58/ اوال( مف قانوف الداللة العراقي رقـ ) 6وجاء ايضا في المادة )

انو : )يستحؽ الدالؿ االجرة إذا ادت وساطتو الى انعقاد العقد( ، وكذلؾ جاء في 
الداللة العراقي ايضا انو : )ال يجوز لمدالؿ اف يقيـ نفسو  ( مف قانوف13المادة )

 طرفا في الصفقة التي يتوسط في ابراميا( .
وال بد مف االشارة الى انو ، ليس كؿ متدخؿ في ابراـ العقد يعد وسيطا .         

ذلؾ الف الوكيؿ إنما يقـو  (1)فيخرج مف ىذا المفيوـ الوكيؿ في عقد الوكالة 
انوني باسـ ولحساب المؤكؿ ) األصيؿ (. فيو ليس وسيطًا بيف الموكؿ بالتصرؼ الق

والمتعاقد االخر ، فإرادة الوكيؿ تحؿ محؿ إرادة الموكؿ . فيكوف النائب معبرًا عف 
إرادتو ىو ال عف ارادة االصيؿ ، كما اف الوكيؿ ال يمعب أي دور مف اجؿ التقريب 

ؽ ازالة العقبات التي تعتري عممية بيف المتعاقديف وتسييؿ ىذا التعاقد عف طري
التعاقد ، فالوسيط يقوـ بدور فاعؿ يتمثؿ في التقريب بيف شخصيف يرغباف في 

 . (2)التعاقد واجراء المفاوضات بينيما 
ويتسع نطاؽ عقد الوساطة لجميع األعماؿ القانونية مدنية كانت اـ تجارية لذلؾ      

الوساطة بالصفة التجارية )الوساطة  كاف االجدر بالمشرع العراقي اف ال يقيد
 التجارية( واألولى ىي تسميتيا بػ )عقد الوساطة( .

 

                                                           

عقد الوكالة  1951( لسنة 40اقي رقم )( من القانون المدني العر927( وقد عرفت المادة ) 1) 
بانه : )عقد يقيم به شخص غيره مقام ن سه في تصرف جائ  معلوم( .وانظر كذلك : 

والتي عرفت  1948( لسنة 131( من القانون المدني المصر  رقم )699المادة )
 الوكالة بانها )عقد بمقتضاه يلت م الوكيل بان يقوم بعمل قانو  ل ساي الموكل( .

( والوسي  يسعى في عقد البيع مثال للب ث عن مشتر  لسلعة معينة يكون قد سبق له  2)  
التوس  فيها للب ث عن بائعين لهذه السلعة . للت اصيل انظر : د . مختار ا مد برير    

 . 119  ص  1996اإلفالس   دار النهضة العربية   القاهرة   
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بما أف عقد الوساطة ىو عقػد قػائـ بحػد ذاتػو وبصػورة مسػتقمة ويتعمػؽ بجميػع 
             المعػػػػػػػػػػػامالت سػػػػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػػػػت مدنيػػػػػػػػػػػة اـ تجاريػػػػػػػػػػػة ، فانػػػػػػػػػػػو يتمتػػػػػػػػػػػع بخصػػػػػػػػػػػائص ، 

 سنبينيا وكما يأتي :
 اوال : عقد الوساطة عقد محدد القيمة .

يعتبر العقد محدد القيمة إذا كاف كؿ طرؼ فيو يعمـ وقت التعاقد القدر الذي 
أخذ والقدر الذي أعطى ، ولو كاف القدراف غير متعادليف . بينما يكوف العقد إحتماليا 

دد وقت تماـ العقد المقدار إذا كاف كؿ مف الطرفيف المتعاقديف ال يستطيع اف يح
 . (1)الذي اخذ والمقدار الذي اعطى

فاذا تـ تطبيؽ ىذا الكالـ عمى عقد الوساطة فاف كؿ مف الموسط والوسيط 
يستطيعاف وقت انعقاد العقد تحديد القدر الذي ياخذه والقدر الذي يعطيو كؿ طرؼ ، 

ـ بو لمموسط ، مقابؿ ما فالوسيط يستطيع وقت التعاقد تحديد العمؿ الذي تعيد بالقيا
يأخذه مف اجر عند إتماـ ىذا العمؿ ، وكذلؾ الموسط يستطيع وقت التعاقد تحديد 

.  (2)العمؿ الذي سيحصؿ عميو واالجرة التي سيدفعيا لموسيط . ويذىب راي فقيي 
الى القوؿ باف عقد الوساطة ىو عقد احتمالي ، الف الوسيط ال يستحؽ االجرة إال اذا 

 ه بالنجاح .تكمؿ مسعا
فاف عقد الوساطة ىو عقد إحتمالي وذلؾ النو يشتمؿ  –المتواضع  –وبراينا 

عمى الغرر والجيالة في عمؿ الوسيط ، حيث أف تماـ عممو معمؽ عمى فعؿ غيره ، 

                                                           

العقود المسماة   عقد البيع   وجي  في شرح ( للت اصيل انظر : د . غني  سون  ه   ال 1) 
. وانظر كذلك : د . عبد المنعم فرج  30  ص 1970  م بعة المعارف   بغداد   1ج

الصدة   م اضرات في القانون المدني   نظرية العقد في القوانين العربية  التراضي   
 . 42  ص  1958  جامعة الدول العربية   معهد الدراسات العربية    1ج

( لسنة 17( د . م مد شتا ابو سعد   التعليق على نصوص قانون التجارة الجديد رقم ) 2) 
 . 647  ص  2000. دار ال كر الجامعي   القاهرة    1999
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فغايتو غير معمومة ، كما اف ىناؾ جيؿ في مقدار الجيد المبذوؿ مف الوسيط ، 
 تي سيكوف تردده عمييا .والزماف الذي يستغرقو و األمكنة ال

 ثانيا : عقد الوساطة عقد معاوضة .
يعتبر العقد مف عقود المعاوضة ، إذا كاف كؿ مف الطرفيف المتعاقديف يأخذ 

. ففي عقد الوساطة يأخذ كؿ متعاقد مقاباًل ِلما يمتـز بو ،  (1)مقاباًل ِلما يعطي 
 وبالتالي فيو ليس عقد مف عقود التبرع .

 الوساطة عقد رضائي .ثالثا : عقد 
االصؿ في العقود الرضائية ىو أف العقد ينعقد بمجرد تطابؽ االيجاب 

 (2)والقبوؿ ، دوف اف ُيشترط انعقاده تسميـ محؿ العقد او اتخاذ أي اجراءات اخرى 
. فالعقود الرضائية ال تحتاج الى شكمية خاصة انعقادىا ، فاتفاؽ االرادتيف يكفي 

ما ىو الحاؿ في عقد البيع وعقد االيجار وغيرىا مف العقود وحده لقياـ العقد ك
 . (3)الرضائية ، فالقاعدة العامة ىي رضائية العقد أيا كاف التعبير عنيا 

فعقد الوساطة ىو عقد يتـ بمجرد اتفاؽ الطرفيف المتعاقديف ، وال يحتاج في 
 بيف طرفيو . االصؿ الى أي إجراء شكمي ، فيو يتـ بمجرد تبادؿ اايجاب والقبوؿ

 رابعا : عقد الوساطة عقد ممـز لمجانبيف .
العقود الممزمة لمجانبيف ، ىي العقود التي تُنشيء بمجرد إنعقادىا التزامات 
متقابمة في ذمة كؿ مف الطرفيف المتعاقديف ، فكؿ منيما دائف لمطرؼ األخر ومديف 

 . (4)لو في الوقت ذاتو

                                                           

  ( انظر : استاذنا د . جع ر م مد جواد ال ضلي   الوجي  في العقود المسماة   البيع وااليجار  1) 
 . 23  ص  2005االثير لل باعة والنشر   الموصل     دار ابن  2والمقاولة    

  منشاة المعارف    6( د . م مد كامل مرسي   العقود المسماة   عقد البيع والمقايضة   ج 2) 
 . 16  ص  2005االسكندرية   

              22انظدددددر : اسدددددتاذنا د . جع دددددر م مدددددد جدددددواد ال ضدددددلي   المصددددددر السدددددابق   ص  ( 3) 
 .  29د . عبد المنعم فرج الصدة . المصدر السابق   ص    وانظر كذلك :

 .  26( د . غني  سون  ه . المصدر السابق    4) 



 

 

  القانونية للعلوم تكريت جامعة مجلة

 (  24  ) ددــــالع(   6  ) السنة

 م 2014كانون االول  
 هـ 1435ربيع االول     

 

 ي ـتحـنتر فـــيم عـد . ابـراه
 

27 

ف ، خضوع العقد ألحكاـ الفسخ والدفع ويترتب عمى كوف العقد ممزما لمجانبي
بعدـ التنفيذ وتبعو استحالة التنفيذ ، كما انو تنفيذ احد الطرفيف المتعاقديف دوف االخر 
التزامو ال يجعؿ مف العقد ممزما لجانب واحد وانما يبقى ممـز لمجانبيف ويخضع 

، عميوىذا القوؿ لذلؾ فاف عقد الوساطة  وبتطبيؽ  . (1)ألحكاـ ىذا النوع مف العقود 
يكوف عقدًا ممزمًا لمجانبيف ، وُيرتب التزامات متقابمة في ذمة طرفيو وىما الموسط 

يتضح لنا وبعد التعرؼ عمى تعريؼ عقد الوساطة وخصائصو ، بأنو عقد  والوسيط .
يمكف اف يخضع لمقواعد العامة في نظرية العقد ، وانو ال يكوف مقتصرا عمى 

لؾ ندعوا مشرعنا العراقي أف ال ُيقيد الوساطة بصفة التجارية االعماؿ التجارية ، لذ
طالما أنيا عقدا يتسع لجميع االعماؿ المدنية والتجارية لذا نقترح اف تكوف التسمية 
التي يأخذ بيا المشرع العراقي ىي )عقد الوساطة( وتنظيـ كؿ ما يتعمؽ بيذا العقد 

 تنظيما دقيقا .
ىالمطلبىالثاني

ىةــــاطـــورىالوســـص
ىناؾ صورًا تتجسد بألفاظ معينة تتعمؽ بالوساطة ، وأف قسمًا مف ىذه 
االلفاظ قد اخذت بيا بعض التشريعات ، ومف ىذه االلفاظ . السمسرة و التسويؽ 

 والداللة والسعي ، ولإلحاطة بما تقدـ سنقسـ ىذا المطمب الى الفرعيف اآلتييف :
 الفرع االوؿ : السمسرة والتسويؽ .
 الفرع الثاني : الداللة والسعي .

 
 

                                                           

( د . م مد  سين قاسم   الوسي  في عقد البيع   دار الجامعة الجديدة   االسكندرية    1) 
 . 24  ص  2011

وانظر كذلك : د . م مد  نون جع ر   فكرة التراب  بين اإللت امات المتقابلة واثرها في          
العقود   ب ث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية   جامعة كركوك   

 .  4  ص 2012(   4(   المجلد )4العدد )
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 :اوال : السمسرة 
السمسرة : في األصؿ كممة فارسية ُمعربة ، وُيقاؿ سمسر السمسار وجمعيا     

ولـ تأخذ  . (2). والسمسرة ىي حرفة السمسار وتطمؽ عمى اجرتو  (1)سماسرة 
الذي تعددت تعاريفو في تشريعات البمداف االخرى ، التشريعات في العراؽ بيذا المفظ 
( 105 - 99تعرضت المواد ) 1966( لسنة 12ففي قانوف التجارة االردني رقـ )

( مف ىذا القانوف الى تعريؼ عقد السمسرة بانو : 99لمسمسرة حيث ذىبت المادة )
اتفاؽ ما  )عقد يمتـز بو فريؽ يدعى السمسار ألف يرشد الفريؽ اآلخر الى فرصة لعقد

كما اف االراء الفقيية قد  او اف يكوف وسيطًا لو في مفاوضات التعاقد مقابؿ اجر( .
، بانو :  (3)تعددت بشاف تعريؼ عقد السمسرة ، فمقد تـ تعريفو مف قبؿ جانب فقيي 

)العقد الذي يمتـز بمقتضاه شخص يدعى السمسار مف قبؿ شخص اخر يسمى 
 بإيجاد متعاقد ابراـ صفقة معينة مقابؿ اجر( .مصدر االوامر او مفوض السمسار 

. بانو : )العقد الذي يمتـز بمقتضاه السمسار نظير  (4)وعرفو جانب فقيي اخر 
عمولة معينة يتقاضاىا مف عميمو ، إما بالعثور عمى شخص يرتضي التعاقد مع 

ما بإقناع شخص معيف عف طريؽ التفاوض بالتعاقد مع ىذا العميؿ(   .العميؿ ، وا 
 
 
 
 

                                                           

 . 300( ابن منظور   لسان العري   المصدر السابق   ص 1) 
 .  304( ابراهيم مص  ى واخرون   المعجم الوسي    المصدر السابق   ص  2) 
   1987( د . سمي ة القليوبي   شرح العقود التجارية   دار النهضة العربية   القاهرة    3) 

 . 214ص 
 . 57  ص 1992( د . علي البارود    العقود التجارية   منشاة المعارف   االسكندرية    4) 
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 ثانيا : التسويق :
. وُيقاؿ سوؽ وسوقًا . وىو :  (1)التسويؽ لغة : تسوؽ القوـ إذا باعوا واشتروا     

حدود الشيء . ُيقاؿ : ساقو يسوقو سوقا . والسيقة : ما أستيؽ مف الدواب ، ويقاؿ : 
ستقتو ، والسوؽ ُمشتقة مف ىذا ، ِلما ُيساؽ إلييا مف  سقت إلى إمراتي صداقيا ، وا 

 كؿ شيء ، والجمع اسواؽ .
، المعنى ، فقيؿ في التسويؽ عف ىذاوالتسويؽ في إصطالح الفقو ال يخرج          

اف يجعؿ لو الجعؿ عمى بيع الراس مف الرقيؽ فيسوقو ثـ يبيعو صاحبو بغير 
 . (2)حضرتو 

 

 ة ـــــــاوال : الدالل
. واف السبب في تسمية الوسيط  (3)الداللة لغة : الذي يجمع بيف البيعيف 

. ألنو يدؿ المشتري عمى السمعة ، ويدؿ البائع  (4)دالال كما بينو جانب مف الفقو 
 عمى األثماف .

. الػى اف الػدالؿ ىػو : مػف ُيزايػد  (5)أمػا الػدالؿ إصػطالحًا : فقػد ذىػب اتجػاه 
  في األسواؽ عمى السمعة ، بخالؼ الوسيط الذي يتولى البيع والشراء لغيره .

                                                           

 . 167انظر : ابن منظور   المصدر السابق   ص ( 1) 
( انظر : مجد الدين م مد بن يعقوي ال يرو  اباد    القاموس الم ي    المصدر السابق    2) 

 . 410ص
  دار  2    3( انظر : ابو ال سن علي بن اسماعيل بن سيدة المرسي   المخصص   ج 3) 

 .  434  ص 1996ا ياء التراث العربي   بيروت   
( انظر : م ي الدين ابو ال يض م مد بن م مد مرتضى ال سيني ال بيد    تاج العروس    4) 

 . 200  ص 1990دار الهداية   القاهرة   
لجالء الجديدة   المنصورة   ( د . رمضان الشرمباصي    ماية المستهلك   مكتبة ا 5) 

 .  55  ص 1996
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عمػػى  1987( لسػػنة 58قػػي رقػػـ )( مػػف قػػانوف الداللػػة العرا1ونصػػت المػػادة )
   الداللة : عمؿ ينبغي القائـ بو تسييؿ ابػراـ عقػد مػف العقػود لقػاء اجػر .  –اوال  )انو :
  الدالؿ : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمتيف الداللة( . –ثانيا 

عمػػى  1987( لسػػنة 58( مػػف قػػانوف الداللػػة العراقػػي رقػػـ )2ونصػػت المػػادة )
 الداللة اربعة انواع : انو : )

 : الداللة في التصرفات القانونية المتعمقة بالعقار . اوال
 ثانيا : الداللة في بيع وشراء وتأجير المركبات .

 ثالثا : الداللة في محالت المزاد العمني .
اعيػػػػػة والصػػػػػناعية واالمػػػػػواؿ الداللػػػػػة فػػػػػي بيػػػػػع وشػػػػػراء المنتجػػػػػات الزر  رابعػػػػػا:

 .االخرى(
كبيػػػػػر فػػػػػي التفريػػػػػؽ بػػػػػيف وال بػػػػػد مػػػػػف ااشػػػػػارة الػػػػػى اف العػػػػػرؼ لػػػػػو األثػػػػػر ال

المصػطمحات ، فقػػد يػتـ التعػػارؼ عمػى اسػػتخداـ مصػػطمح او لفػظ معػػيف قػد يػػدؿ عمػػى 
 معاني تغاير العرؼ االخر . 

 

 ثانيا : السعي .
السعي لغة : بذؿ الجيد ، وكؿ عمؿ مف خير او شر فيو السعي . والسعي العمؿ . 

والسعي إصطالحا : يقصد بو العوض الذي يأخذه  (1)أي : الكسب 
الوسيط مقابؿ عممو ، فيقاؿ حصؿ الوسيط عمى عوض سعيو او حصؿ 
رادة المشتري  الوسيط عمى سعيو ، فموال السعي لمتوفيؽ بيف إرادة البائع وا 

 . (2)لما حصؿ الوسيط عمى العوض 

                                                           

( انظر : اسماعيل بن  ماد الجوهر    الص اح تاج اللغة وص اح العربية   المصدر  1) 
 . 131السابق   ص

  1لتشريعات التجارية االردنية    ( د . ابراهيم العموش و د . ا مد  يادات   الوجي  في ا 2) 
 . 145  ص 1996دار وائل للنشر   
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وُتستعمؿ ىذه وكذلؾ مف صور الوساطة األخرى إضافة ِلما تقدـ ، المناداة 
الصورة غالبا في الوساطة التي تتـ عف طريؽ الُمزايدات العمنية ، حيث اف القائـ 

 عمييا ُينادي بيف الناس .
. وىي تتـ عف طريؽ الوسيط  (1)والمناداة لغة : الصوت : فيقاؿ ناداه أي صاح بو 

 في المزادات .
 

مف صورة فقد تكوف بمفظ يتضح لنا ومف خالؿ ما تقدـ اف الوساطة ليا اكثر       
السمسرة او التسويؽ او الداللة او السعي او حتى المناداة وىذا دليؿ عمى اىمية ىذا 

 العقد في المعامالت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

د مرتضى ال سيني ال بيد    تاج العروس   ( انظر : م ي الدين ابو ال يض م مد بن م م 1) 
 . 560المصدر السابق   ص 
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يؤدي إف إبراـ عقد الوساطة يعني إنعقاده استعدادًا لتنفيذ اثاره ، وىذا بدوره 
 .الدقيؽ وتحديد طبيعتو القانونية الى تكييؼ عقد الوساطة واعطاءه الوصؼ القانوني

 ولإلحاطة بما تقدـ سنقسـ ىذا المبحث الى المطمبيف االتييف :
 المطمب االوؿ : ابراـ عقد الوساطة .

 المطمب الثاني : الطبيعة القانونية لعقد الوساطة .
 

ىالمطلبىاالول
ىإبرامىعقدىالوساطة

لكي يكوف العقد صحيحا ، ال بد مف توفر االركاف الموضوعية العامة فيو ، 
 وسنوضح ىذه االركاف في الوساطة باعتبارىا عقدا قائما بحد ذاتو .

 وازاء ما تقدـ سيتـ تقسيـ ىذا المطمب الى الفرعيف االتييف :
 الفرع االوؿ : الرضا في عقد الوساطة .

 عقد الوساطة .الفرع الثاني : المحؿ والسبب في 
 

ُيعتبر عقد الوساطة مف العقود الرضائية التي ُيشترط انعقادىا . توافر 
إرادتيف ، وذلؾ وفقا لمقواعد العامة لمعقود التي تشترط الرضا الصحيح الخالي مف 

 . (1)العيوب بالنسبة لطرفي العقد 
 

                                                           

  الدار العلمية الدولية للنشر والتو يع  1( د . امجد م مد منصور   مصادر االلت ام     1) 
 .  50  ص 2001ودار الثقافة للنشر والتو يع   عمان   
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( مف القانوف المدني العراقي عمى انو : )اذا اوجب 85وقد نصت المادة )
احد المتعاقديف يمـز النعقاد العقد ، قبوؿ المتعاقد االخر عمى الوجو المطابؽ 

. فمف خالؿ ىذا النص يتبيف لنا اف العقد ينعقد بمجرد اف يصدر  (1)لإليجاب( 
لتعبير عف إرادتييما واف تتوافؽ ىاتاف القبوؿ مطابقا لإليجاب أي اف يتبادؿ الطرفاف ا

 اارادتاف .
واف عقد الوساطة عقد رضائي ينعقد باايجاب والقبوؿ الصحيح الخالي مف       

العيوب ، دوف قيود او شروط شكمية النعقاده ، واذا تـ تحرير ىذا العقد في محرر 
سيط اثبات اجرتو مكتوب ، فإف ذلؾ يعتبر وسيمة اثبات العقد الذي يستفيد منو الو 

 وليس شرطا لالنعقاد .
ويشترط في الرضا اف يكوف خاليا مف العيوب التي تشوب اارادة وىي ااكراه      

 . (2)والغمط والغبف مع التغرير واالستغالؿ 
وكذلؾ يتعيف اف تتوفر االىمية في اطراؼ عقد الوساطة وىـ الوسيط 
والموسط بصفتو احد اركاف انعقاد العقد ، وقد يكوف اطراؼ العقد اشخاص طبيعييف 
او معنونيف ، لذلؾ فاألىمية المطموبة تختمؼ بحسب التنوع في االشخاص ، فأىمية 

ألىمية ىي ، صالحية الشخص الطبيعي تختمؼ عف اىمية الشخص المعنوي . وا
الشخص لممارسة حقوؽ لو واداء التزامات عميو ، والف يباشر بنفسو االعماؿ 

 . (3)القانونية والقضائية المتعمقة بيذه الحقوؽ 
وال بد مف االشارة الى انو ، ليس مف الضروري أف تتطابؽ اارادتيف في كؿ      

المسائؿ الرئيسية وىي االركاف  المسائؿ التي تدخؿ في العقد ، بؿ يكفي التطابؽ في
 التي ال يتـ العقد بدونيا أي بدوف االتفاؽ عمييا . 

                                                           

  وانظر كذلك :  1976( لسنة 43) ( من القانون االردني رقم90( يقابل هذا النص المادة ) 1) 
 . 1948( لسنة 131( من القانون المدني المصر  رقم )153المادة )

  1997شاة المعارف   االسكندرية     من 1( د . جالل علي العدو    مصادر االلت ام     2) 
 .  77 ص

  مكتبدة دار الثقافدة  1( . د . ا مد م مد شريف   مصدادر االلتد ام فدي القدانون المددني     3) 
 .  74  ص 1999للنشر والتو يع   عمان   
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ويمجا الطرفاف المتعاقداف في عقد الوساطة وىـ الوسيط والموسط عند االختالؼ 
عمى المسائؿ التفصيمية الى القاضي ليفصؿ فييا وفقا لطبيعة المعاممة وألحكاـ 

 القانوف والعرؼ والعدؿ .
بر ُمفوضا مف الطرفيف المتعاقديف في تحديد االثار القانونية لممسائؿ التي فيو يعت

 . (1)يراد تحقيقيا بإتفاقيما او المسائؿ التفصيمية 
واذا اجتمع المتعاقديف في عقد الوساطة بمجمس واحد فإف التعبير عف اارادة       

وره فيكوف منذ الذي يصدر مف احدىما يصؿ فورا الى االخر وينتج اثره بمجرد صد
ىذه المحظة صالحا الف يقترف بو القبوؿ ما داـ في مجمس العقد ولـ يشتغال بما 
ف المرجع في ضبط ما يعد إنشغاال  ينقضو او يوجد ما يدؿ عمى ااعراض ، وا 

 . (2)وتفُرقًا عف مجمس العقد ىو العرؼ 
 

 ع المحؿ والسبب في عقد الوساطة . وكما يأتي :سنتناوؿ في ىذا الفر 
 اوال : المحل 

إف أي عقد يجب اف يكوف مُنشئا التزامات لكؿ منيا محؿ تتوافر فيو شروط 
معينة أي اف لكؿ التزاـ محؿ يقوـ عميو ، ولذلؾ فاف االصؿ اف المحؿ ىو ركف في 
االلتزاـ ال في العقد . واف القوؿ باف المحؿ ىو ركف في العقد انما ذلؾ تجاوز في 

ي ينشأ عنو عدة التزامات يتعدد فييا المحؿ التعبير . ومما ال شؾ فيو اف العقد الذ
بقدر عدد ىذه االلتزامات . ومحؿ االلتزاـ ىو األمر الذي يمتـز المديف بو . فقد 

 (.3)يكوف ىذا االمر نقؿ حؽ عيني او اداء عمؿ او امتناع عف عمؿ 

                                                           

  الم بعة العالمية    3 ( د . سليمان مرقس   شرح القانون المدني   االلت امات    1) 
 . 73  ص 2001  القاهرة

 . 184الر من صالح األ رم   المصدر السابق   ص( د . عبد 2) 
 . 103( د . سليمان مرقس   المصدر السابق   ص 3) 
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وأف المحؿ في عقد الوساطة ىو مزدوج ، فيو بالنسبة لموسيط يتجسد 
مى تأديتو ، في حيف انو يكوف بالنسبة لمموسط االجرة التي يتعيد بالعمؿ المتعاقد ع
 بدفعيا لموسيط .

ومحؿ عقد الوساطة ىو عمؿ مادي مصدره تصرؼ قانوني ، ذلؾ اف 
التصرؼ القانوني الذي ىو عقد الوساطة محمو ىو إلتزاـ الوسيط بالبحث عف طرؼ 

فإلتزاـ الوسيط ىو التزاـ  اخر يرغب في ابراـ الصفقة المراد ابراميا مع الموسط .
بعمؿ ، لكنو عمؿ مادي وليس تصرؼ قانوني النو سابؽ عمى مرحمة ابراـ العقد ، 
كما اف الوسيط ال يشارؾ في العقد المزمع ابرامو ، ال بأسـ الموسط وال بأسمو ، 
فدور الوسيط ينحصر في البحث عف شخص يقبؿ التعاقد مع الموسط ، أي مجرد 

ف يرغباف في التعاقد ، مثاؿ ذلؾ اف ُيكمؼ البائع الوسيط بالبحث التقريب بيف شخصي
ف العمؿ المادي  . (1)عف مشتري لسمعتو او مف المؤجر بالبحث عف مستأجر  وا 
روط التي تتطمبيا القواعد الذي ىو محؿ عقد الوساطة يجب اف تتوافر فيو الش

 . (2)يكوف مشروعًا ، فيجب اف يكوف ممكنًا ومعينًا او قابؿ لمتعييف واف العامة
 ثانيا : السبب  

يجب اف يكوف لكؿ عقد سبب . والسبب المقصود . ىو الغاية المباشرة او     
 .  (3)الغرض المباشر الذي يقصد الممتـز الوصوؿ اليو 

يكوف العقد  – 1( مف القانوف المدني العراقي انو : )132وقد جاء في المادة )    
باطال اذا التـز المتعاقدوف دوف سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالؼ لمنظاـ العاـ او 

يفترض في كؿ التزاـ اف يكوف لو سببا مشروعا ولو لـ يذكر ىذا  – 2لآلداب . 

                                                           

( د . فائ  نعيم رضوان   الوجي  في العقود التجارية   دار النهضة العربية   القاهرة    1) 
 . 200  ص 1998

( مدني / 135   133و )( مدني / عراقي . 130   127   126( انظر : المواد ) 2) 
 ( مدني / اردني .163   157مصر  و )

  دار الثقافة للنشر والتو يع   عمان    1القادر ال ار   مصادر االلت ام    ( د . عبد 3) 
 .91  ص  2001
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اما اذا ذكر في العقد فيعتبر  – 3ى غير ذلؾ . السبب في العقد ما لـ يقـ الدليؿ عم
 . (1)انو السبب الحقيقي حتى يقـو الدليؿ عمى ما يخالؼ ذلؾ( 

سيط والموسط سبب واف يكوف وعميو يجب اف يكوف لكؿ مف إلتزاـ الو       
، لذلؾ فاف سبب التزاـ الوسيط بالقياـ بأعماؿ الوساطة والبحث عف البائع او مشروعا

ذي يريد الموسط التعاقد معو ، يتمثؿ باألجرة التي يحصؿ عمييا مف المشتري ال
الموسط ، في حيف اف سبب التزاـ الموسط بدفعو لالجرة لموسيط يتمثؿ في تحقيؽ 
مصمحو لو جراء قياـ الوسيط بإيجاد مشتري لبضاعة الموسط البائع او ايجاد بائع 

 لبضاعو يحتاجيا الموسط المشتري .
 

ىالمطلبىالثاني
ىالطبوعةىالقانونوةىلعقدىالوساطة

ال ُيخفى اف مسألة تحديد الطبيعة القانونية ألي عقد مف العقود ىي مف المسائؿ     
الميمة وذلؾ لتحديد االثار المترتبة في ذمة طرفيو ، ولما كاف عقد الوساطة عقد 
ينصب عمى عمؿ مادي ، ثار التساؤؿ حوؿ تحديد العقد الذي يندرج فيو عقد 

طة مف ضمف العقود المسماة ، وما ىي التطبيقات التي تحصؿ ليذا العقد في الوسا
 الحياة العممية ؟

 ولإلجابة على هذا التساؤل سيتم تقسيم هذا المطلب الى الفرعين االتيين :
 الفرع االوؿ  : موقؼ الفقو القانوني مف الطبيعة القانونية لعقد الوساطة .

 الوساطة في الحياة العممية .الفرع الثاني : تطبيقات عقد 
 

ظير في الفقو القانوني عدة اراء في مسالة تحديد الطبيعة القانونية لعقد الوساطة 
 :  يأتيوىي كما 

                                                           

 ( مدني / اردني .165( مدني / مصر  و )137   136( يقابل هذا النص المواد ) 1) 
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ى ، ، الى اف عقد الوساطة ىو عقد غير مسم (1): يذىب ىذا الراي  الراي االوؿ
/ سادس عشر(  5واف المشرع العراقي عندما اخذ بمفظ الوساطة التجارية في المادة )

انما قصد عممية الوساطة بذاتيا  1984( لسنة 30مف قانوف التجارة العراقي رقـ )
ىذا باعتبارىا مف االعماؿ التجارية ، ولـ يقصد التصرؼ القانوني الذي ىو مصدر 

. ىي  (2)ولكف في الحقيقة اف فكرة العقد غير المسمى كما ذىب اتجاه فقيي  .العمؿ
ليست تكييفًا لمعقد بقدر ما ىي ىروب مف ىذا التكييؼ ، فيي تؤدي الى تالفي 

 المشكمة اكثر مف حميا .
. الى أف الوساطة إذا إستمرت مدة طويمة  (3): يذىب ىذا الراي الفقيي  الراي الثاني

نما ىو وكيؿ عف الموسط ، لذلؾ يتـ  مع الوسيط فيذه قرينة عمى أنو ليس وسيطًا وا 
تطبيؽ أحكاـ الوكالة . الف عقد الوساطة يجب اف يكوف عرضيا ، وطوؿ مدة العقد، 

ولكف ىذا الرأي تعرض لالنتقادات ومف اىميا ،  قرينة قوية عمى وجود الوكالة .
لوكيؿ يوقع عمى العقد بإسمو إختالؼ المركز القانوني لموسيط عف الوكيؿ حيث اف ا

فيعتبر طرفًا فيو عمى اف تنتقؿ اثار العقد فيما بعد الى موكمو اما الوسيط فتقتصر 
 . (4)ميمتو عمى التقريب بيف طرفي العقد فقط 

، الى أف عقد الوساطة ىو عقد بيع  (5): يذىب ىذا الراي الفقيي  الراي الثالث
تكوف محال لعقد البيع طالما تتمتع بقيمة  خدمو . فاألشياء غير المادية يمكف اف

مالية اقتصادية ، ولكف لـ يسمـ ىذا الراي مف النقد ، حيث اف البيع يرد عمى الممكية 
 . (6)ومف الصعب إطالؽ وصؼ الممكية عمى ما يقدمو الوسيط لمموسط مف خدمات

                                                           
 . 30  ص 1995( د . م مد رياض األبرش   ظاهرة شركات الوسا ة   م بعة جامعة الكويت   1)

  جاه العميل   دار النهضة العربيةالظاهر  سين   المسؤولية المدنية للم امي ت( د . م مد عبد2)
 . 93  ص  1992القاهرة   

 . 16( د . سمي ة القيوبي   المصدر السابق   ص3)
 . 201فائ  نعيم رضوان   المصدر السابق   ص  ( د .4)
  دار النهضة العربية   القاهرة    2( د .  سن  سين البراو    عقد تقديم المشورة    5)

 . 112  ص  2001
  دار النهضة العربية   القاهرة    2    2( د . م مود سمير الشرقاو    العقود التجارية   ج6)

 . 76  ص 2000
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الوساطة أف عقد  –وىو ما نؤيده  –( 1: يرى اصحاب ىذا االتجاه ) الراي الرابع
يرد عمى االعماؿ  بمختمؼ صوره ىو ليس إال عقد مقاولة مع الوسيط ، ألنو

ذا كانت الوساطة مف االعماؿ التجارية بطبيعتيا ، فميس ىناؾ ما يمنع المادية . وا 
ولما كاف محؿ عقد الوساطة ىو القياـ  مف اعتبار عقد الوساطة مف عقود المقاولة .

، فيكوف الوسيط في مركز  االت عقد مقاولةبعمؿ ، فانو يعتبر في جميع الح
، سواء كاف التزامو ىو مجرد البحث عف شخص يقبؿ التعاقد مع الموسط او المقاوؿ

 اجراء المفاوضات بيف المتعاقديف .

متعػػػػددة لعقػػػػد الوسػػػػاطة ، فػػػػي حقيقػػػػة األمػػػػر تشػػػػيد الحيػػػػاة العمميػػػػة تطبيقػػػػات        
 سنتناوؿ منيا التطبيقات االكثر شيوعا في الحياة مف الناحية الواقعية .

 اوال : الوساطة في المعامالت الواردة على العقار .
( وذلػػػػؾ إثػػػػػر إزديػػػػػاد  الوسػػػػاطة العقاريػػػػػة لقػػػػد انتشػػػػػرت فػػػػي العػػػػػراؽ ظػػػػػاىرة )

ثػػر إرتفػػاع اسػػعارىا  ارتفاعػػًا باىضػػًا ، وىػػو مػػا المعػػامالت الػػواردة عمػػى العقػػارات ، وا 
جعؿ التعامؿ في موضوع العقارات بصورة مباشرة دوف وسيط امر غيػر مستسػاغ فػي 
كثيػػر مػػف االحيػػاف ، ويتمثػػؿ دور الوسػػيط صػػاحب المكتػػب العقػػاري فػػي البحػػث عػػف 
مشػػتري او عػػف مسػػتأجر لمعقػػار الػػذي يعػػود لمموسػػط او البحػػث عػػف بػػائع او مػػؤجر . 

ذا تمػػت الوسػػاطة اسػػتحؽ  / اوال(  6الوسػػيط االجػػرة ، وىػػو مػػا نصػػت عميػػو المػػادة )وا 
يسػتحؽ  والتػي نصػت عمػى انػو : ) 1987( لسػنة 58مف قانوف الداللة العراقي رقػـ )

الػػػدالؿ االجػػػرة اذا ادت وسػػػاطتو الػػػى انعقػػػاد العقػػػد( . وال يضػػػمف الوسػػػيط تنفيػػػذ العقػػػد 
 سواء كاف توسطو في ابراـ عقد البيع او ابراـ عقد االيجار .

 
 

                                                           

 .77م مود سمير الشرقاو    المصدر السابق   ص ( د . 1) 
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 ثانيا : الوساطة في المعارض 
المعارض ، محالت تجارية واسعة ُتجمع فييا السمع المختمفة لعرضيا عمى     

. وصاحب المعرض قد يكوف ىو المالؾ ليذه السمعة وقد  (1)الراغبيف في الشراء 
يكوف وسيطا بيف مالؾ السمعة والراغب في الشراء ، وفي ىذه الحالة االخيرة يطمب 
مالؾ السمعة مف صاحب المعرض عرض سمعتو في المعرض ، عمى الجميور 

، يترؾ التسميةالراغبيف في الشراء ، وُيسمي صاحب السمعة ثمنيا الذي تُباع بو ، او 
واذا جاء راغب في شراء السمعة المعروضة ، فاف الوسيط أي صاحب المعرض 

صاحب السمعة ، ويستحؽ ُيراجع صاحبيا ويعمؿ عمى تقريب الراغب في الشراء مف 
 صاحب المعرض اجرتو ، إذا نجحت وساطتو في ابراـ عقد بيع السمعة .

 ثالثا : الوساطة في االستيراد من الخارج 
كما ىو معموـ . أف البضاعة ال تستقر في يد المستيمؾ مباشرة مف الصانع او     

تيالؾ ، فمف المنتج وانما بعد مرورىا عمى عدة متدخميف في عممية عرضيا لالس
الصانع او المنتج الى المصدر ثـ الى المستورد ثـ الى تاجر الجممة ، ثـ الى تاجر 
التجزئة ، وصواًل الى المستيمؾ . وغالبًا ما يكوف الصانع او المنتج في بمد اجنبي 
عف بمد المستورد ، ولما كاف المستورد ال يحيط عمما بعدد مف المصانع و الشركات 

التي يرغب في استيرادىا فانو سيمجأ في الغالب الى وساطة شخص  المصدرة لمسمعة
يكوف عمى عمـ بعدد مف الشركات المصدرة لمبضاعة المطموبة ، فيقوـ ىذا الوسيط 
حينئذ باالتصاؿ بالشركة ألجؿ التقريب بينيا وبيف التاجر المستورد ، كما يقـو 

يتضح لنا ومف  االخرى. بإجراء المفاوضات بينيـ عمى السعر وغيره . مف األمور
خالؿ ما تقدـ انو ليس ىناؾ ما يمنع مف اعتبار عقد الوساطة ىو عقد مقاولة ألنو 

 .ثير التطبيقات في حياتنا اليوميةيرد عمى اعماؿ مادية . وانو ك
 
 

                                                           

 . 436الر من صالح اال رم   المصدر السابق   ص ( د . عبد 1) 
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طالما أف عقد الوساطة ُيعتبر مف العقود الواردة عمى العمؿ ، وبالتالي يمكف     
اعتباره نوعا مف عقود المقاولة ، لذلؾ فانو يوّلد حقوقا والتزامات متبادلة بيف الطرفيف 
المتعاقديف الوسيط والموسط . كما اف عقد الوساطة ينقضي بعد اف انعقد صحيحا 

 نافذا .
 قسم هذا المبحث الى المطلبين االتيين :ولإلحاطة بما تقدم سن

 المطمب االوؿ : أثار عقد الوساطة
 المطمب الثاني : إنتياء عقد الوساطة

ىالمطلبىاالول
ىاطةـــدىالوســـارىعقـــأث

اسمفنا في المبحث االوؿ اف عقد الوساطة . ىو مف العقود الممزمة لمجانبيف 
الوسيط والموسط ، واف التزامات الطرؼ ويترتب عميو التزامات متبادلة بيف طرفيو 

االوؿ تعتبر حقوؽ الطرؼ الثاني ، والعكس صحيح ، واف عمؿ الوسيط يقتصر 
عمى التقريب بيف الطرفيف المتعاقديف وىما الموسط و المتعاقد المحتمؿ وحمميما 
عمى التعاقد دوف اف يكوف الوسيط طرفا في ىذا العقد الذي يبـر بيف البائع والمشتري 

 مباشرة دوف اف يكوف عمى الوسيط التزامات يرتبيا ىذا العقد .
زاء ما تقدم سيتم تقسيم هذا المطلب الى الفرعين االتيين :  وا 

 الفرع االوؿ : إلتزامات الوسيط 
 الفرع الثاني : إلتزامات الموسط 

ىذا االلتزاـ ال يكوف قد تـ يمتـز الوسيط بأداء العمؿ محؿ العقد . ولكف 
، عد مف مستمزمات االلتزاـ الرئيسيتنفيذه إال اذا كاف مصحوبا بعدة التزامات اخرى ت
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( مف القانوف المدني العراقي عمى انو : )وال يقتصر 2/  150فقد نصت المادة )
ا العقد عمى الزاـ المتعاقد بما ورد فيو ، ولكف يتناوؿ ايضا ما ىو مف مستمزماتو وفق

ف مف اىـ االلتزامات التي  (1)لمقانوف والعرؼ والعدالة بحسب طبيعة االلتزاـ(  . وا 
يمتـز بيا الوسيط والتي تعتبر مف مستمزمات العقد ، التزامو بتقديـ المشورة او 

فيتمثؿ االلتزاـ  النصيحة عند اجراء المفاوضات بيف الموسط والمتعاقد االخر .
الرئيسي لموسيط في التقريب بيف المتعاقديف أي بيف الموسط مف جية والطرؼ 
االخر الذي تتوفر لديو الرغبة في ابراـ العقد مع الموسط . والغالب اف يقوـ الوسيط 
بعممية التفاوض بيف الطرفيف . واالصؿ اف ميمة الوسيط تنتيي باتماـ التعاقد ، فيو 

 . (2)بيذا التعاقد  ال يضمف ما جاء
ومف االلتزامات التي اقرىا الفقو واعتبرىا مف مستمزمات العقد وبالتالي ضرورة     

 التزاـ الوسيط بيا : 
 االلتزاـ بالعمـ بظروؼ العقد . – 1
 االلتزاـ بالعمـ بمخاطر العقد . – 2
 االلتزاـ بالعمـ بظروؼ الشخص المتعاقد . – 3
 رة .االلتزاـ بتقديـ المشو  – 4
 االلتزاـ باالمانة والحيدة . – 5
 .  (3)االلتزاـ بالمحافظة عمى السر الميني  – 6

وال بد مف االشارة الى اف طبيعة التزاـ الوسيط ، ىو التزاـ ببذؿ عناية الرجؿ     
المعتاد وليس التزامًا بتحقيؽ نتيجة ، ومسالة حصولو عمى االجرة ىي مسألة 

بيف الموسط والشخص الذي قدمو الوسيط ، فيي شرط مشروطو بشرط ابراـ العقد 
في االجرة . وبمعنى اخر فاف التزاـ الموسط بدفع االجرة لموسيط ىو امر موقوؼ 

                                                           

  ( مددددني / اردندددي 202مدددادة )( مددددني / مصدددر  وال1/  148( يقابدددل هدددذا الدددنص المدددادة ) 1) 
 . 1804( من القانون المدني ال رنسي لعام 1134) والمادة

 . 121( د . مختار ا مد برير    المصدر السابق   ص  2) 
 . 672( د . م مد شتا ابو سعد   المصدر السابق   ص  3) 
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عمى شرط واقؼ وىو حصوؿ اتفاؽ بيف الموسط والشخص الذي قدمو الوسيط ، فيو 
 اذف وصؼ يتصؿ بالتزاـ العميؿ بصرؼ النظر عف طبيعة التزاـ الوسيط .

عقد الوساطة ىو مف عقود المعاوضات ، ويترتب عمى ذلؾ نشوء التزامات         
متبادلة في ذمة طرفيو . فإلى جانب التزامات الوسيط ، نجد اف ىناؾ التزامات تنشأ 
في ذمة الموسط الذي كمؼ الوسيط بالبحث عف المتعاقد االخر ، ومف اىـ ىذه 

وفي واقع  التي تنشا في ذمة الموسط . التزامو بدفع االجرة لموسيط .االتزامات 
االمر اف الوسيط يستحؽ اجره دائما ممف فوضو مف طرفي العقد الذي توسط في 
ابرامو فاذا صدر التفويض مف الطرفيف . اعتبر كؿ منيما مسؤوال قبؿ الوسيط بدفع 

ولتحقيؽ التزاـ  . (1)يما االجرة المتفؽ عمييا مع الوسيط دوف قياـ تضامف بين
الموسط بدفع االجرة لموسيط ، ال بد مف وجود تكميؼ بالوساطة مف قبؿ الموسط . 
ومقتضى ىذا الشرط ىو جوب اثبات عقد الوساطة ، ويقع عبء االثبات عمى عاتؽ 
الوسيط ألنو ىو الدائف الذي ُيطالب باألجرة .واضافة لما تقدـ ولتحقيؽ التزاـ الموسط 

، فاألجرة تكوف المقابؿ بد مف تماـ العقد موضوع الوساطة جرة لموسيط ، البدفع اال
لما يبذلو الوسيط مف جيد في سبيؿ اداء العمؿ الذي يتوسط فيو ، لذا ال بد مف 

 . (2)نجاحو فيو أي انو يستحؽ الوسيط االجرة إذا ادت وساطتو الى ابراـ العقد 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 199د . فائ  نعيم رضوان   المصدر السابق   ص  ( 1)
ال تاح مراد   شرح العقود التجارية والمدنية   منشاة المعارف   االسكندرية   عبد( د .2)

 . 309  ص 1995
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ىالمطلبىالثاني
ىةـاطــالوسدىـقـاءىعــإنته

بمػػا اف الوسػػاطة ىػػي نػػوع مػػف انػػواع عقػػود المقاولػػة ، فسػػُنبيف كيفيػػة انتيػػاء عقػػد      
 الوساطة في الفرعيف االتييف : 

 الفرع االوؿ : انتياء عقد الوساطة باارادة المنفردة لمموسط 
 الفرع الثاني : انتياء عقد الوساطة بموت الوسيط 

 

لقد جعؿ القانوف المدني في بعض العقود الحد المتعاقديف سمطة انياء العقد 
المنفردة لو . كما جعؿ ىذه السمطة في البعض االخر مف العقود مف حؽ  باارادة

، ومف العقود التي جعؿ فييا ىذا الحؽ في يد احد  (1)كؿ مف الطرفيف المتعاقديف 
المتعاقديف دوف االخر ، عقد المقاولة ، حيث يستطيع رب العمؿ اف يتحمؿ مف العقد 
ويوقؼ التنفيذ في أي وقت ، عمى اف ُيعوض المقاوؿ عف جميع ما انفقو مف 

، لذلؾ المصروفات وما انجزه مف اعماؿ وما كاف يستطيع كسبو لو انو اتـ العمؿ 
المنفردة لمموسط ، يجد اساسو القانوني في المادة  باارادةفاف انياء عقد الوساطة 

( مف القانوف المدني العراقي والتي تنص عمى انو : )لرب العمؿ اف يفسخ 885)
العقد ويوقؼ التنفيذ في أي وقت قبؿ اتمامو عمى اف يعوض المقاوؿ عف جميع ما 

مف االعماؿ وما كاف يستطيع كسبو لو انو اتـ  انفقو مف المصروفات وما انجزه
 . (2)العمؿ( 

                                                           

( من العقود التي جعل فيها المشرع هذا ال ق لكل من ال رفين المتعاقدين   عقد الوكالة   اذ 1)
يجو  للموكل في أ  وقت ان ينهي الوكالة   كما يجو  للوكيل ان يع ل ن سه عن 

   715( من القانون المدني العراقي   والمواد )947الوكالة   وهو ما بينته المادة )
 ( مدني / اردني .865   863صر  والمواد )( مدني / م716

 ( مدني / مصر  .1/  663( يقابل هذا النص المادة )2)
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وعميو فاف حؽ رب العمؿ انياء العقد مطمؽ طالما اف القانوف لـ يدع مجاال الي 
 . (1)ضرر يصيب المقاوؿ ، اذ اوجب عمى رب العمؿ تعويض المقاوؿ 

سمطة  وبما اف عقد الوساطة ىو نوع مف انواع المقاولة . فإنو يشترط لتوفر    
انياء الموسط لعقد الوساطة إنفراديًا ، أف ال يكوف العمؿ محؿ الوساطة قد تـ واف ال 
يوجد شرط يقضي بعدـ جواز انياء العقد باارادة المنفردة لمموسط ، حيث اف حؽ 

 الموسط في انياء عقد الوساطة باالرادة المنفردة ىو ليس مف النظاـ العاـ .
ثار التي تترتب عمى ممارسة الموسط لحقو في انيػاء عقػد وال بد مف القوؿ اف اال    

 الوساطة باالرادة المنفردة ىي :
انتياء عقد الوساطة ، فال يعود كؿ طرؼ ُممتزمًا بما التـز بو في العقد ، فال  (1

 يمتـز الموسط بدفع االجرة . وال يمتـز الوسيط بإداء العمؿ .
قو مف المصروفات ميما التزاـ الموسط بتعويض الوسيط عف جميع ما انف (2

 كانت اىميتيا ، كما يمتـز بتعويض الوسيط عما انجزه مف االعماؿ .
التزاـ الموسط بتعويض الوسيط عما كاف يستطيع كسبو لو انو اتـ العمؿ .  (3

وىذا يعتبر تعويض وليس اجرا . الف االجرة ال تستحؽ إال بتماـ العمؿ 
 محؿ عقد الوساطة .

 

باعتبار اف عقد الوساطة ، ىو نوع مف عقود المقاولة ، فانو ينقضي بموت الوسيط 
)المقاوؿ( ، وال ينتيي بموت الموسط الذي ىو رب العمؿ ، وذلؾ الف شخصية 
الموسط ىي ليست محؿ اعتبار في عقد الوساطة . واف االساس القانوني النتياء 

/  888وسيط باعتباره عقد مقاولة ،  نجده في نص المادة )عقد الوساطة بموت ال
( مف القانوف المدني العراقي ، والتي تنص عمى انو : )تنتيي المقاولة بموت 1

المقاوؿ اذا كانت مؤىالتو الشخصية محؿ اعتبار في التعاقد . فاف لـ تكف محؿ 
                                                           

 .  531( انظر : استاذنا د . جع ر م مد جواد ال ضلي   المصدر السابق   ص 1)
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سخو في غير حالة اعتبار فال ينتيي العقد مف تمقاء ذاتو ، وال يجوز لرب العمؿ ف
إال اذا لـ تتوافر في ورثة المقاوؿ الضمانات الكافية لحسف تنفيذ  885تطبيؽ المادة 

 . (1)العمؿ( 
وباالستناد ِلما تقدـ ُيشترط انقضاء عقد الوساطة بموت الوسيط اف تكوف      

شخصية االخير محؿ اعتبار في العقد ، وتعتبر شخصية الوسيط محؿ اعتبار ، 
وسط غالبا اتماـ صفقات كبيرة واجراء عممية المفاوضات بيف الموسط عند الت

والمتعاقد االخر ، اذ اف الوسيط يكوف شخص ُمختار مف الموسط ، نظرًا لكفاءتو 
وتجربتو وسمعتو وتخصصو ، ولذلؾ فاف أي متخصص مف ىذا القبيؿ تكوف 

حؿ اعتبار في شخصيتو محؿ إعتبار في العقد ، أما إذا لـ تكف شخصية الوسيط م
العقد ، فاف العقد سوؼ ال ينتيي تمقائيا بموت الوسيط بؿ سينصرؼ الى ورثتو ، اال 

 اذا لـ تتوفر لدى الورثة الضمانات الكافية لحسف تنفيذ العمؿ .
كما اف انتياء عقد الوساطة بموت الوسيط تنشأ عنو أثارًا ميمو ، وتتمثؿ ىذه      

بعدما كاف قد بدا بتنفيذ العمؿ فعال ، بحيث انو  األثار في انو ، لو مات الوسيط
كاف قد انفؽ مصروفات ، وبذؿ جيدا ووقتا حتى انجز جزءا مف العمؿ محؿ عقد 
الوساطة او ميد انجازه ، فاف الموسط سيكوف ممزما باف يرد لورثة الوسيط اقؿ 

لموسط في ىذه القيمتيف ، قيمة ما انفقو الوسيط في تمؾ االعماؿ ، وقيمة ما افاد بو ا
 . (2)االعماؿ 

 
 
 

 
                                                           

 ( مدني / اردني .804( مدني / مصر  والمادة )666( يقابل هذا النص المادة )1)
( من القانون المددني العراقدي علدى انده : )اذا انقضدى العقدد بمدوت  1/  889( نصت المادة )2)

المقاول وجي على ري العمل ان يدفع للتركة قيمة ما تم من االعمال وبما ان ق لتن يذ مدا لدم 
يتم   وذلدك بقددر الن دع الدذ  يعدود عليده مدن هدذه االعمدال والن قدات ...( ويقابدل هدذا الدنص 

 ( مدني اردني .3/  804( مدني / مصر  والمادة )1/  667) المادة
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لموضوع عقد الوساطة ، وجدنا انو مف العقود الميمة في  بعد إستعراضنا
مجاؿ المعامالت المالية ، لذلؾ فاف ىذه الخاتمة تتضمف اىـ النتائج التي توصمنا 
الييا ، والتوصيات التي نقترح عمى مشرعنا العراقي االخذ بيا ، لتدعيـ ىذا العقد 

 الميـ .
 

ى-النتائجى:ى–اوالى
 

بحد ذاتو ، بصورة مستقمة ، ويتعمؽ بجميع  عقد الوساطة ىو عقد قائـ .1
المعامالت المالية مدنية كانت اـ تجارية ، ويتـ ابرامو لغرض التمييد البراـ 

 عقد اخر ىو العقد االصيؿ .
 تعدد صور عقد الوساطة وتطبيقاتيا في الحياة العممية . .2
 اف محؿ عقد الوساطة ىو عمؿ مادي مصدره تصرؼ قانوني . .3
طة مف االعماؿ التجارية بطبيعتيا ، فميس ىناؾ ما يمنع مف اذا كانت الوسا .4

اعتبار عقد الوساطة ىو نوع مف عقود المقاولة طالما انو يرد عمى االعماؿ 
 المادية .

اف طبيعة التزاـ الوسيط ، ىو التزاـ ببذؿ عناية الرجؿ المعتاد وليس التزاما  .5
 بتحقيؽ نتيجة .
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ى-التوصواتى:ى–ثانواى
 عمى المشرع العراقي االخذ بالتوصيات االتية :نقترح 
عدـ تقييد الوساطة بالصفة التجارية طالما اف عقد الوساطة يتسع لجميع  .1

االعماؿ تجارية كانت اـ مدنية ، واالخذ بمفظ )عقد الوساطة( بصورة 
 صريحة .

طالما اف عقد الوساطة يرد عمى االعماؿ المادية ، فميس ىناؾ ما يمنع مف  .2
نوع مف عقود المقاولة وُتطبؽ عميو احكاـ عقد المقاولة في القانوف  اعتباره

 المدني .
إخضاع عقد الوساطة وبصورة صريحة لمقواعد العامة في نظرية العقد في  .3

 القانوف المدني .
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ىاوالى:ىمعاجمىاللغةى
بيروت . ، دار الدعوة .  2ابراىيـ مصطفى واخروف . المعجـ الوسيط ، ج .1

1995 . 
، 3اسماعيؿ بف حماد الجوىري ، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ، ط .2

 . 1992دار العمـ لممالييف ، بيروت ، 
،  7ابو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظور ، لساف العرب ، ج .3

 . 1993، دار الحكمة ، بيروت ،  3ط
،  2، ط 3صص ، جابو الحسف عمي بف اسماعيؿ بف سيدة المرسي ، المخ .4

 . 1996دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 
،  8مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، ط .5

 . 1988اعداد : محمد المرعشمي واخروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
محب الديف ابو الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس ،  .6

 . 1990ربية ، القاىرة ، دار النيضة الع
 

ىثانواى:ىكتبىالقانونى
ابراىيـ العموش و د . احمد زيادات . الوجيز في التشريعات التجارية  (1

 .  1996، دار وائؿ لمنشر ،  1االردنية . ط
، مكتبة  1د . احمد محمد شريؼ ، مصادر االلتزاـ في القانوف المدني ، ط (2

 . 1999دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، 
، الدار العممية الدولية  1د . امجد محمد منصور ، مصادر االلتزاـ ، ط (3

 . 2001لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، 
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د . جعفر محمد جواد الفضمي ، الوجيز في العقود المسماة ، البيع وااليجار  (4
 . 2005، ، دار ابف االثير لمطباعة والنشر ، الموصؿ  2والمقاولة ، ط

، منشاة المعارؼ ،  1د . جالؿ عمي العدوي ، مصادر االلتزاـ ، ط (5
 . 1997االسكندرية ، 

، دار النيضة العربية ،  2د . حسف حسيف البراوي ، عقد تقديـ المشورة ، ط (6
 . 2001القاىرة ، 

د . رمضاف الشرمباصي ، حماية المستيمؾ ، مكتبة الجالء الجديدة ،  (7
 . 1996المنصورة ، 

، المطبعة العالمية  3. سميماف مرقس ، القانوف المدني ، االلتزامات ، ط د (8
 . 2001، القاىرة ، 

د . سميحة القميوبي ، شرح العقود التجارية ، دار النيضة العربية ، القاىرة  (9
 ،1987. 
ة التجارية في المعامالت د . عبد الرحمف صالح األطـر ، الوساط  (10

 . 1995، االسكندرية ،  ، منشاة المعارؼ 2، طالمالية
د . عبد الفتاح مراد ، شرح العقود التجارية والمدنية ، منشاة المعارؼ ،  (11

 . 1995االسكندرية ، 
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع  1د . عبد القادر الفار ، مصادر االلتزاـ ، ط (12

 . 2001، عماف ، 
نظرية العقد د . عبد المنعـ فرج الصدة ، محاضرات في القانوف المدني ،  (13

، جامعة الدوؿ العربية ، معيد  1في القوانيف العربية . التراضي ، ج
 . 1958الدراسات العربية ، 

د . عمي البارودي ، العقود التجارية ، منشاة المعارؼ ، االسكندرية ،  (14
1992 . 
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 1د . غني حسوف طو ، الوجيز في شرح العقود المسماة . عقد البيع ، ج (15
 ،  1970بغداد ،  ، مطبعة المعارؼ ،

د . فائز نعيـ رضواف ، الوجيز في العقود التجارية ، دار النيضة العربية  (16
 .  1998، القاىرة ، 

د . محمد حسيف قاسـ ، الوسيط في عقد البيع ، دار الجامعة الجديدة ،  (17
 . 2011االسكندرية ،

د . محمد شتا ابو سعد ، التعميؽ عمى نصوص قانوف التجارة الجديد رقـ  (18
 .  2000. دار الفكر الجامعي ، القاىرة ،  1999( لسنة 17)
د . محمد رياض األبرش ، ظاىرة شركات الوساطة ، مطبعة جامعة  (19

 .1995الكويت ، 
د . محمد عبد الظاىر حسيف ، المسؤولية المدنية لممحامي تجاه العميؿ ،  (20

 . 1992دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
،  6ود المسماة ، عقد البيع والمقايضة ، جد . محمد كامؿ مرسي ، العق (21

 .  2005منشاة المعارؼ ، االسكندرية ، 
، دار النيضة  2، ط 2د . محمود سمير الشرقاوي ، العقود التجارية ، ج (22

 . 2001العربية القاىرة ، 
د . مختار احمد بريري ، االفالس ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  (23

1996  . 
، دار النيضة العربية ،  3فييـ ، العقود التجارية ، طد . مراد منير  (24

 .2002القاىرة ، 
ىثالثاى:ىالبحوثى

د . محمد حنوف جعفر ، فكرة الترابط بيف االلتزامات المتقابمة واثرىا في  .1
العقود ، بحث منشور في مجمة كمية القانوف لمعموـ القانونية والسياسية ، 

 . 2012( ، 4( ، المجمد)4جامعة كركوؾ ، العدد )
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 . 1804القانوف المدني الفرنسي رقـ لعاـ  .7
 
 
 
 
 
 
 
 


