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دستورية  29نة لس 193المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم قضت  -1
 17 مــق قــانون التجــارة رقــم 189بعــدد دســتورية المــادة  2012يونيــ   14بتــاري  
 . وكانــت(1)مــق هــلا القــانون  190وســقون نــب الانــد ا ول مــق المــادة 1999لســنة 
 :تنب على  « 189المادة 

ذا كــان العقــد محــدد المــدة ورأ  الموكــل عــدد تجديــدج عنــد انتهــاء أجلــ  إ -1
 حق في تعويض يقدرج القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.  يكون للوكيل ال

 يشترن الستحقاق هلا التعويض:و  -2

 أثناء تنفيل العقد. مق الوكيل أال يكون قد وقع خطأ أو تقصير -أ

أن يكون نشـان الوكيـل قـد أد  إلـى نجـار فـاهر فـي تـروي  السـلعة  -ب
 أو زيادة العمالء.

الوكيـل مـق ضـرر ومـا أفـاد الموكـل  يراعى في تقدير التعـويض مـا لحـقو  -ـ3
 .»مق جهودج في تروي  السلعة أو زيادة العمالء

مق قـانون التجـارةا التـي تحـدد ميعـاد 190كما أسقطت الاند ا ول مق المادة 
 .(2)رفع دعو  المطالبة بهلا التعويض بتسعيق يوما تحتسب مق تاري  انتهاء العقد

قضــاءها علــى ســند مــق القــول  االعليــ  ولقــد أسســت المحكمــة الدســتورية -2 
إذ  دـاقــ ـرية التعـؤكد حــ ـة التــي تــ ـتوريــ ـاعدة الدسـالطعــيق يتعــار  مــع القــ  بــأن الــنب

ـا مـنهـ أ ق ـة الصــلة بحــ ـا وثيقــ ـوأنهــ  ا ةـخصيـ ـرية الشـرية للحــ ـوهــ ـالخصــا ب الج « قـــ
ــوة « وأن ا(3) »الملكيــة ا بق ــ  ــر العقــد منتهي ا صــل فــي العقــود محــددة المــدةا أن يعتا

القانون بانتهاء أجل  المتفق عليـ  بـيق فرهيـ ا ومـا يسـتتبع ذلـك مـق انفصـاد عـر  

 
 )تابع(. 26العدد  2012وني  ي 28منشور في الجريدة الرسمية بتاري   - 1

 تجاري فرنسي. 12-134تحددت مدة سقون دعو  التعويب بسنة في المادة  - 2

مق دسـتور  41ا والحظ المادة 2011مارس  30مق اإلعالن الدستوري الصادر في  6المادة  - 3
 . 2014مق دستور  37و35و34و33والمواد 1971
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العالقة العقدية بينهماا لتعود لكل منهما سلطات  الكاملـة المتفرعـة عـق حـق الملكيـة 
ــد ــة التعاق ــراد الصــفقات باســم »وحري ــي التــروي  والتفــاو  وقب ــل ف ا وأن نشــان الوكي

نجـــار الوكيـــل اليـــاهر فـــي التـــروي   « وأنا الموكـــل ولحســـاب  مقابـــل أجـــر ارتضـــاج
للســلعة وزيــادة عــدد العمــالء ال يعــدو أن يكــون نتيجــة فاي يــة لتنفيــل عقــد الوكالــة 

ا لنصـوا العقـد بحسق نيةا ووفاء  مق الوكيـل بـالتماد قـانوني يقـع علـى عاتقـ   فبقـ 
 .»وأحكاد القانون 

ا آخـر  فـالنب الطعـيق ترديـد لحكـم ا -3  ق مـ  12لمـادة بيد أن للمسألة وجه 
ــانون  ــم  الفرنســي الق ــي  593رق ــ   25الصــادر ف ــادة ) 1991يوني  12-134اآلن الم

ــى:13- 134و ــنب عل ــلي ي ــانون التجــارة الفرنســيا ال ــة انتهــاء  «( مــق ق فــي حال
العالقة مع الموكل فإن للوكيل التجـاري الحـق فـي تعـويض يقابـل الضـرر الـلي لحـق 

وال يسـتحق هـلا التعـويض إذا كـان « «(. 12-134)الفقرة ا ولى مق المـادة  (1)»ب 
علـى فلـب الوكيـل مـا لـم  ق الوكيـلا أو بنـاء  مـ انهاء العقد بسـاب خطـأ جسـيم صـدر 

يكق هلا الطلب مارر ا بتصرفات تعم  إلى الموكـلا أو لالـوا الوكيـل سـق التقاعـدا أو 
(. والـــنب 13-134)المــادة  »لمــر  أو إصــابة تقعـــدج عــق االســتمرار فـــي العمــل

 
 «Cessation de ses relations avec leتؤخــل ابــارة هانتهــاء العالقــة مــع الموكــل  -1

«mandat  بمعنى واسع يشمل إنهاء العقد غير محدد المدة مـق ناحيـةا ورفـض تجديـد العقـد
a cessation du contrat L «2003أبريـل  23 انيـر: نقـض تجـاري فرنسـي محدد المدة.

la  même à durée déterminée, donne droit à d'agent commercial,

R.T.D.Com. 2003.p.304.obs.  et, rancefion du préjudice»,Légiréparat 
 Bouloc;   2017يونيـ   21 نقـض تجـاري فرنسـي فـي اوأيضـ L’agent commercial,” 

qui refuse de conclure un nouveau contrat à l'expiration du 

précédent n'a pas l'initiative de la cessation du contrat au sens de 

l'article L. 134-13 du code de commerce, de sorte qu'il n'est pas privé 

du droit à indemnité prévu par l'article L. 134-12 du même code » ; 

Légifrance ;aussi, N. El-Hage, La nouvelle réglementation du contrat 

d’ agence commerciale, R.T.D.Com,1994,p.197; Ferrier, Droit de la 

distribution, Litec,2006,n.226 ;La directive européenne sur les agents 

commerciaux, J.C.P.1987,3308.                                                                
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ــ  ا ورواــي الصــادر فــي  الســابق فــي 1986ديســمار ســنة  18مــق تطايقــات التوجي
فـي دول  التجـاري  مواءمة التشـريعات المنيمـة للعالقـات بـيق الموكـل والوكيـل«شأن 
 .  (1) »ا ورواي  االتحاد

والثابت أن التنييم التشـريعي للوكالـة التجاريـة فـي فرنسـا عـرا بداياتـ   -4 
ــة الثا ــاب الحــرب العالمي ــةفــي أعق ــوي  لتطــور قضــا ي(2)ني ــل  ا وهــو تت ــدأ من ــديما ب ق
فقــد اســتهلت محكمــة الــنقض الفرنســية مراحــل هــلا . منتصــف القــرن التاســع عشــر

مـق التقنـيق المـدني ال يتعلـق بالنيـاد  2004التطـور عنـدما قضـت بـأن نـب المـادة 
 ا ومق ثم يجوز االتفاق على ما يخالف  والتراضي على تقرير تعـويض للوكيـل(3)العاد

. وفـي مرحلـة الحقـة اعترفـت نفـح المحكمـة و ول مـرة بنيريـة (4)عند إنهاء الوكالة
 (Le mandat d’intérêtالمصــلحة المشـــتركة فــي عقـــد الوكالــة التجاريـــة 

commun( (5) ــم أس ــى. ث مــايو  13فــي حكمهــا الصــادر فــي  النيــرا اهــل ســت عل
 رفيق بـاإلرادة المنفـردةالمصلحة الط المادأ اللي يحير إنهاء الوكالة المقررة ا1885
ا لشـرون  فقط وقنما برضاء ا فراا المتبادلا أو لمارر مقاول يقدرج القضاءا أو وفقـ 
 :و همية هلا الحكم نسوق ابارت  .(6)العقد

 « Lorsque le mandat a éte donné dans l’intérêt du 

mandant et du mandataire, il ne peut pas être révoqué par la 

volonté d’une ou même de la majorité des parties intéressées, 

mais seulement par leur cosentement mutuel, ou pour une 

cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les 

 
1-J.O.C.E.31 déc.1986,38247;El-Hage,art.cit;Leloup;art.cit ; aussi,CJCE 

26 mars 2009,R.T.D. Com. 2009, obs. Bouloc.        

  .1937يوليو  18بدأ التنييم التشريعي في فرنسا لهلا الحق في التعويض بقانون  -2

 .2008مايو  12مدني فرنسي بعد تعديل  2003/1مدنيا والمادة  715قرب الفقرة مق المادة   -3

4- Cass.req.8 avril 1857,D.P.1858,1,p.134.  

5- Cass.req.6 janv.1873,D.P.1873,1.p.116 

6- Cass.civ.13 mai 1885,D.P.1885,1,p.350.  
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conditions et les clauses spécifiées du contrat ».  

وأخلت أحكام  تتـر  مؤكـدة حـق الوكيـل  ومق وقتئل استقر القضاء في فرنسا
ويسـتوي بعـد ذلـك أن يكـون عقـد  .(1)هـاء عقـد وكالتـ تناالتجاري في التعـويض عنـد 
فالمصـلحة  ا(2)السـابقة المعـاييرر محـدد المـدة وفـي ضـوء يالوكالة محدد المدة أو غ

ثـم  افرنسـيوهو المادأ اللي قنن  هيما بعد المشـر  ال .المشتركة متوافرة في الحالتيق
  .1986ديسمار  18في  المشر  ا ورواي

ــيم  -5  ــق ال ـ ــة مـ ــق الملكيـ ــة حـ ــية وحمايـ ــة الشخصـ ــأن الحريـ ــلمنا بـ وقذا سـ
ا فنحســب أن االخــتالا إذن يــدور حــول (3)الدســتورية المشــتركة بــيق مصــر وفرنســا

. فاينمــا تجــاوز المنيمــة لعقــد الوكالــةتطايــق المبــادع العامــة فــي القــانونا ال ســيما 
ــاء ال ــة القضـ ــاا نيريـ ــةا وصـ ــدي للوكالـ ــود التقليـ ــر ( المفهـ ــم المشـ ــق ثـ فرنســـي )ومـ

 
1 - Cass.com.5 avril 2005,J.C.P,E,2005,n.3134,obs. Respaud ;Cass.com. 

10 fév.2009,n.7-21386,inédit,Légifrance ;Cass.com.8 oct.2013,J.C.P,E, 

2013 n.1598. 

 ;Cass.civ.19 nov.1889,D.P.1890,p.295: وانيرل الهامش السابقا سايل المثاعلى -2

Cass,req.22déc.1931,G.P.1932.1,p.436;Cass.civ.3 nov.1947,J.C.P.1947 

II,4009;Cass.com.17 et 26 fév.1958,D.1958,p.455,note Vidal;Cass.com 

3 déc.1963,J.C.P.1964,II,13512 et la note ;Cass.com.8 oct.1968, D. 

1970,p.143 note Lambert ;Cass.com.10 fév.et 22 mai 1975, J.C.P. 

1975, IV,p.113 et p. 220 ; Cass. com.6 juillet, 1993, R.J.D.Aff. 1993, n. 

789, p.694. . :ومــق قضــاء محــاكم الموضــو  انيــر علــى ســايل المثــالLyon,6 avril 

1895,D.P.1895,2.p.431; Nancy,2 fév. 1909, D.P.1910 2.p.268 ;Aix,22 

fév.1933,D.P.2.p.40;Paris,20 avril,1972,D.1973,Som.p.105;Paris,8juin 

.1979, D. 1980, p.543, note. Souleau. ا مجلح الدولة الفرنسي  وهو ما سلم ب  أيض 
مــع  5اا 1947اداللـوز 1944فارايـر  21 فـي منـل مـا يميـد علــى سـبعيق عامـاا انيـر حكمــ 

  ت ا ستاذ )فاليق(.مالحيا

االـلي يعلــي مــق لــيم الحريــة الشخصــية 1789الحـظ أن إعــالن حقــوق االنســان الصــادر ســنة  -3
ــواد ا )المـ ــ  ــةا خصوصـ ــة الملكيـ ــي.ا)قرار 17و 7و 5و 4و1وحمايـ ــتور الفرنسـ ــق الدسـ ــمء مـ ( جـ

 (.1973لسنة  51و1971لسنة 44المجلح الدستوري رقم 
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، حيثثال ي وزثثحد احثثا  ا ثث    (1)(L’intérêt commun)المصــلحة المشــتركة 

لم تسـلم بهـلج  العليا فإن المحكمة الدستورية .دون مح فقة  لط    آلخ  ء  لعقاإنها
مــق قــانون  188دة فــي الفقــرة ا ولــى مــق المــا كرســهاالنيريــة مــع أن المشــر  قــد 

ا وفلـت »تنعقد وكالـة العقـود لمصـلحة الطـرفيق المشـتركة «التجارةا بنص  على أن 
 .  القدماء العهد للمفهود المدني لعقد الوكالة المأخوذ عق الرومان مخلصة

ا و  -6  المدني المأخوذ عق القانون الرومانيا ينير إلـى  لمفهود القانون وفق 
أعمال التار ا فهي خدمة يقـدمها صـديق لصـديق  يجـوز الوكالة باعتبارها عمال  مق 

ا semble  » Quand bon lui (2)»(ad natum)للموكـل إلااههـا فـي أي وقـت 
وكـــالء غيـــر أن مضـــمون الوكالـــة نفســـ  قـــد تايـــر لتصـــب  مهنـــة تجاريـــة يمارســـها 

ــرزقاا يتخــلون منهــا مصــدر  محترفــون  ــل وصــف  ا لل ــل التجــاري عند  ويكتســب الوكي
   التاجر.

فــي ســ ي  الســتقطاب العمــالء بأســاليب  الخاصــة ودعايتــ   الوكيــل التجــاري و  
ا فإنـ  (3)المميمةا واراعتـ  فـي التسـويقا فيولـوج ثقـتهم ويجتـلبهم إلـى محلـ  التجـاري 

ويشـار  فـي زاا نـ  في الوقت نفس  ينقل هؤالء العمالء الجدد إلى موكل ا فيميد مـق 
لحـــق الوكيـــل فـــي  ال يمــة الماليـــة أي أن ازدهــار مشـــرو  موكلـــ  ونجاحـــ  اليـــاهر.

االتصال بـالعمالء الـليق جمعهـم بجهـدج وخارتـ  تخـرم مـق ذمتـ  الماليـة لتـدخل فـي 
   .(4)ذمة موكل 

ال يعــدو أن  «إن هــلا النجــار اليــاهر  العليــا تقــول المحكمــة الدســتورية -7 
 

ا لدراســات فقهيـة عديــدة فــي فرنسـاا علــى ســايل المثــال ـ نيريـة المصــلحة المشــتركة كانـت محــال  1
 ;Hassler, L’intérêt commun, R. T. D.Com, 1984, p.1984,p.581 انيـر:

Ghestin, Le mandant d’intérêt commun, Mélanges Derruppé, p. 105; 

Tribes, Le rôle de l’intérêt en matière civile.th.Paris,1975.                     

 مدني مصري.  709والمادة  715مدني فرنسيا وقرب المادة 1986والمادة  2004المادة  - 2

ومـق  (Au bonheur des dames 1883) ولـوحظ دور الوسـيط التجـاري فـي را عـة )زوال( -3
 (la Comédie Humaine -1848)قال في را عة )بلما ( 

3-G. Ripert sous Note, Cass .req.22 fev.1939,D.P.1940,p.5. 
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قـانوني  مق الوكيل بـالتماد يكون نتيجة فاي ية لتنفيل عقد الوكالة بحسق نيةا ووفاء  
يقع على عاتق  تبع ا لنصوا العقد وأحكـاد القـانونا والـلي حصـل علـى أجـرج الـلي 

ا للعقد  .  »ارتضاج مقابل ذلك وفبق 

فلــيح  ن عقــد الوكالــة التجاريــة مــق   ونعتقــد أن هــلا التحليــل محــل للنيــر 
 (1) (d’intérêt commun)ة ا ذا مصـلحة مشـتركعقـود المعاوضـات يصـب  عقـد  

ذلـك  .هلا العقد هو ما يدخل  في زمرة العقود ذات المصلحة المشـتركة وقنما موضو 
بــأن الايــو  العديــدةا التــي يجريهــا الوكيــل باســم الموكــل ولحســاب  تســتقطب إليهمــا 

ال فـ   فتتقـارب مصـلحة الوكيـل مـع مصـلحة الموكـل لمشـروعيهما العمالء وتسـتبقيهم
البحـ  عـق  وا بـارة أخـر  أن .تلت يـان علـى غايـة واحـدةتتطابقان و وقنما ان تتعارض

ممـا   العمالء واجتلابهم يوجد حق التماق لمصلحة كل مق الموكل والوكيل المشـتركة
حدا ببعض الفق  إلى اعتبار عقـد الوكالـة التجاريـة الماـرد لمصـلحة كـل مـق الموكـل 

بحـــ  عـــق العمـــالء واســـتاالل حـــق والوكيـــل بمثابـــة شـــركة بـــيق الطـــرفيقا محلهـــا ال
 ار جاريــةا أمــا الوكيــل التجــاري هيشــ تلموكــل يقــدد منتجاتــ  وعالماتــ  ال. فا(2)قيالتــم 

فحــق التــماق إذن  ابنشــاف  وعملــ  مــق أجــل اجتــلاب العمــالء واســتاالل حــق التــماق
ــة مشــتركة بــي ــل الرابطــة التعاقديــة مــع وكيلــ   قملكي ــدما ينهــي الموك الطــرفيق. وعن

ــد محــدد المــدةا دون خطــأ يعــ  ــرفض تجديــد العق ــلا فإنــ  التجــاري أو ي م  إلــى الوكي
العمــالء  الوكيــل يفقــدو ا  مــق حــق التــماق يحــتفظ بالنصــيب الــلي يــؤول إلــى الوكيــل

. ألـم (3)الليق ساهم بجهدج في اجتلابهما ومق ثم يلمد تعويض  عما لحق  مـق ضـرر
 

كثيــرا مــا تتعــار  المصــال  فــي عقــود المعاوضــاتا ففــي عقــد الايــع يباــي البــا ع أعلــى ثمــق  - 1
ا ممكق لسلعت ا أما المشـتري فيريـد أقـل ثمـق للحصـول عليهـاا وكـللك الحـال بالنسـبة ل يجـار

 .ال .ا  والتوريد

2- Champaud, Le droit des affaires, Que sais-je?5ème éd.p.99 ;Ripert, 

Une nouvelle propriété incorporelle : la clientèle de représentants de 

commerce, D.H.1939,chro.p.1. 

 .Cass.com.8 novمـا كـان يأملـ  مـق اسـتمرار العالقـة العقديـةا  كما يفقـد الوكيـل التجـاري  -3

ait pouv la part de marché qu'il « 14423 inédit, Légifrance-,n.42005.

                                                      ». espérer de la poursuite du contrat    
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كـان يؤخـل فـي  189تر أن التعويض المنصوا عليـ  فـي الفقـرة الثالثـة مـق المـادة 
نجـار لعة و ـالموكـل مـق جهـود الوكيـل فـي تـروي  السـ  جمـا أفـادند تقـديرج ـاالعتبار عـ 
   ؟  (1)ادة العمالءـزيفاهر في 
ــل -8 ــأ وقي ــادة ب ــل التجــاري  189ن نــب الم ــرر للوكي ــانون التجــارة يق مــق ق

دون  امـق قاـل الموكـل محـدد المـدة الحق في التعويض عند عدد تجديد عقد الوكالة
ا للوكيـل.  أن يكفل هلا الحق للموكـل فـي حالـة مـا إذا فـي إذ كـان عـدد التجديـد راجعـ 

ــل نصــيب   يخســرهــلا الفــر   ــماق فــيالوكي ــيق الطــرفيق حــق الت  «Laالمشــتر  ب

le communeèclient«(2) ،ــ  ل ــتقل بـ ا االموكـــليسـ ــل مســـتحق  ــون الوكيـ  وال يكـ
وذلــك مــع مالحيــة عــدد التكــافؤ بــيق المركــم االقتصــادي المتميــم الــلي  لتعــويض.ل

 .(3)نسبة للوكيليتمتع ب  الموكل بال

 والصـحي   اا مؤاـد  وقد يـدفع الـبعض بـأن عقـد الوكالـة التجاريـة يصـب  عقـد   
أن تاير اليروا االقتصادية والحاجة إلى إعادة هيكلة المشـرو  االقتصـادي وغيرهـا 

ــة التجاريــة ــد الوكال ــرر إنهــاء عق دون  مــق ا ســباب الخارجــة عــق إرادة الطــرفيق تا
وكل أن يفقـد ـرو  المـ ـة مشـ ـصلحـ ـلـيح مـق مفة ـالعاديـ ا فـي اليـروا ـ. أم(4)تعويض

 
 (Droit à la والمشـر  ا لمـاني أقـاد حـق الوكيـل فـي التعـويض علـى أسـاس حـق التــماق- 1

(clientèle  ب مـق قـانون التجـارة -89وليح على أساس وجود ضـرر لحـق بالوكيـلا المـادة
 Breton, Agent commercial etاانيـر2009أغسـطح  15مـاني بعـد تعديلـ  فـي ا ل

-des-associes.fr/blog/droit-https://www.berton le,ède client éindeminit

. clie-indemnite-commercial-affaires/agent  لسـنة  563والتوجيـ  ا ورواـي رقـم
عق حق التماق أو التعويض عق الضرر أجاز للدول ا عضاء أن تختار بيق: التعويض   1986

 كأساس لحق الوكيل التجاري في التعويضا انير: 
Leloup, art. cit.El-Hage, art. cit ;Ferrier, Droit de la distribution, 

Litec 2006,n223.  
2  - Cass.com.20 fév.2007,La lettre da la distribution, avril 2007,inédit 

 11المقــدد إلــى مجلــح الشــيوي الفرنســي فــي  Hushon)تالل تقريــر النا ــب )هيشــون هــلا االخــ  الحــظ - 3
 http;//www.senat.fr/dossier legislative/s 90910218.htmlا 1991أبريل 

4 - Paris,30 janv.1981,G.P.1981,Som.p.304. 



 (والتسعون  نىالثاالعدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 (.1وازدهارج) نجاح ا يساهم بإيجابية في ا بارز  عضو  

أكثر مق ذلكا إن إنكار حق الوكيل التجاري في التعـويض عنـد رفـض تجديـد  
إلـى تجديـد عقـد الوكالـة غيـر محـدد  -في رأينا -العقد محدد المدة قد يدفع بالموكل 

ــد محــدد  ــدج بمــدة قصــيرة ســنة أو ســنتيقاالمــدة بعق ــرفض تجدي ــم ي ــتخلب مــق  ث لي
تعويض الوكيل التجاري عق جهودجا التي يكون قد بللها  كثر مق عقـد مـق الممـان 

 .(2)في إفار وكالة غير محددة المدة

هاء عقـدج أو رفـض تناونعتقد أن حق الوكيل التجاري في التعويض عند  -9 
إلـى ا حكـاد العامـة « M. Waline))فثالي  اذ ردج كما كتب ا ستال يمكق  اتجديدج
فـي اسـتعمال  التعسـفوال إلـى فكـرة  ا(3) »المسـئولية المدنيـة عقديـة أو تقصـير فـي
هو نياد مـق  وقنما ا(5)نيرية اإلثراء بال سابوال إلى -جانانا-ا ونضيف مق(4)قالح

 ستمد مق قواعد العدالة.  مأوجدها القانون التجاريا  التي ا نيمة

 والحق أن نيرية النيابـة ذات المصـلحة المشـتركة لطرفيهـا تعـد معالجـة -10
ــة) ــل  Prétorienne بريتوريـ ــيق الموكـ ــة بـ ــي العالقـ ــدي فـ ــوازن العقـ ــتالل التـ ( الخـ

أو رفـض تجديـد العقـد محـدد  والوكيل التجاريا ال سيما عنـد إنهـاء العالقـة التعاقديـة

 
1 -Grignon, Le fondement de l’indemnité de fin de contrat des 

intermédiaires du commerce,th.Montpellier,2000,n. 110. 

مـــق قـــانون التجــارة ا يؤكـــد حـــق الوكيـــل فـــي  188الحــظ أن نـــب الفقـــرة ا ولـــى مــق المـــادة  -2
  عند إنهاء العقد غير محدد المدة دون خطأ من . ضالتعوي

2-Note sous Con.d’Etat,21fev. 1944,D.juris.947 ,p.5. 

4-A défaut d’un motif légitime, le mandant « avait abusé le droit qui 

était le sien de ne pas renouveler à son expiration le contrat à durée 

déterminée».Cass.com.9 oct.1990,J.C.P.1991,n.211,obs.Hanine ;Cass. 

com.28 fév. 1995, D.1997,Som.p.64,obs.Ferrier. 

يح الحــق فــي التعــويض علــى نيريــة اإلثــراء بــال ســابا انيــر ا ســتاذ )فــاليق( كــان يــر  تأســ  -5
اا  ن اإلثراء  بيق الطرفيق. يستند إلى عقد الوكالة المارد هنا مالحيات  المشار إليها سابق 



 ي في التعويض عند انتهاء الوكالة حق الوكيل التجار   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .  (1)ودون خطأ يرجع إلى الوكيل امق جهة الموكل المدة

فـــي حكمهـــا موضـــو  التعليـــق فبقـــت المبـــادع  العليـــا والمحكمـــة الدســـتورية 
لقـانون التجـاري الـلي ا ذاتيـةعـق  وغضت الطرا المدنية على مسألة تجارية بحتة.

ــةنشــأة   تنشــأو فــي ا ســواق  ناتــت قواعــدج  ا(2)لتتجــاوب مــع حاجــات التجــارة عملي
ا ون المـدنيا لياـدو اآلن قانونـ  اسـتثناءات علـى أحكـاد القـان فـي بـدايتها كانت تمثلو 

 نيمتأسيســ ا ويــ  يحكــم ،(L’entreprise) لألعمــال يخافــب المشــرو  االقتصــادي
غايــات هـــلا  تفســير نصوصـــ  ويجــب أن يتـــوخى العالقــات الناشـــئة عــق اســـتاالل .

 .(3)المشرو  وحماية المصال  المقترنة ب 

حـــق  فقــدفــي التعــويض عــق  مـــق حقــ  التجــاري  الوكيــل إن حرمــان -11 
 مـق علـى الـرغم ااالتصال بالعمالء الليق شار  فـي اسـتقطابهم واحـتفظ بهـم الموكـل

دون خطـأ ينسـب و تجديد عقد الوكالة محدد المـدة   انتهاء العالقة التعاقدية أو رفض
والمســتمد مــق قواعــد العدالــة التــي تقتضــي إقــرار التــوازن بــيق حقــوق  اى الوكيــلإلــ 

ومق ثـم اإلضـرار عق الدفعا  الوكيل ولف مشرو قد يؤدي إلى ت جباتهمااا فراا وو 
يفقـــد و  بـــ   فتـــمداد حـــاالت اإلفـــالس لمصـــال  االقتصـــادية واالجتماايـــة المرتبطـــةبا
ويخســر مشــرو  الوكالــة  .القــوميا ويــنعكح ذلــك علــى االقتصــاد وفــا فهم مــالالع

ا لمصــــلحة مــــوكليق أجانــــب التجاريــــة المصــــري  بمقتضــــى حكــــم المحكمــــة  -وغالبــــ 
ا حيــ  يعتاــر (4)الممايــا التــي يتمتــع بهــا أقرانــ  فــي الــاالد ا خــر   -العليــا الدســتورية

 
   «Présente une nature spéciale» ُوصف عقد الوكالة التجارية بأن  ذو فايعة خاصة -1

 ,G.P.1953,p.544 1953يناير  31استئناا باريح 

 انير مؤلف أستاذنا ثروت أنيح ا سيوفيا الصرا  الطبقي وقانون التجار. - 2

ومـا بعـدجا  60رقـم  1996انير الجمء ا ول مق مؤلفنـا قـانون ا عمـالا دار النهضـة العرايـة  -3
 رقـم ا2016ومبادع القانون التجاري في دولة اإلمـارات العرايـة المتحـدةا دار النهضـة العرايـة 

 ما بعدج.و  139

ومق القوانيق العراية التي أكدت حق الوكيل التجاري في التعويض عند انتهاء عقـد الوكالـة أو  -4
 8المـواد  ا1981لسـنة  18عدد تجديد العقد محدد المدة قانون الوكالة التجارية اإلماراتي رقـم 

جـارة القطـري   وقانون الت281و 281المواد  1980لسنة  68  وقانون التجارة الكويتي رقم 9و
  .301و 300المواد 2006لسنة  27رقم 



 (والتسعون  نىالثاالعدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــد رفــض  ــةا أو عن ــ  التعاقدي ــد انتهــاء عالقت ــي التعــويض عن ــل التجــاري ف حــق الوكي
 .(1)تجديد العقد محدد المدة دون خطأ يعم  إلي  مق النياد العاد

 

 
1 -Cass.com.28 mai 2002,n.00-16575, Bul.civ.Légifrance; CJUE;17 oct. 

2013, R.T.D.Com.2014,p.457. 


