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                                                     الملخص  
 ل أحمد زيد لكيالنيالباحثان: د. جما 

 أشرف رسمي أنيس عمر  .أ

مباحث ومقدمة وخاتمة، تكلمت في  أربعةجاء في  " الوكالة الحصرية "هذا البحث الذي يحمل عنوان
المبحث األول عن مفهوم الوكالة التجارية وأنواعها، وأنها على ثالثة أنواع: وكالة العقود، والوكالة بالعمولة 

تحدثت عن مفهوم الوكالة الحصرية وأهميتها وأنواعها، وأنها بحسب  نيبحث الثاوالوكالة الحصرية، وفي الم
العالقة بين طرفيها تقسم إلى: وكالة توزيع حصري، ووكالة عقود بشرط الحصر، وأما من حيث العالقة بين 

ية بينت التكييف الفقهي للوكالة الحصر  ثالثحصرية داخلية وخارجية، وفي الالدول فتقسم إلى: وكالة 
وحكمها وعالقتها باالحتكار، وأنها جائزة، وهي نوع من أنواع الوكالة الخاصة إذا كانت وكالة عقود بشرط 
الحصر، ووكالة بيع إذا كانت وكالة توزيع حصري، كما يمكن أن يقع فيها معنى االحتكار المحرم عند 

ي المبحث األخير تحدثت عن وف تحكم جهة معينة في بيع سلعة تضر بمصالح الناس وإلحاق المشقة بهم.
أسباب انتهاء الوكالة الحصرية ومنها ضرورة توافق إرادة المتعاقدين على ذلك، وعدم تفرد أحدهما بذلك 

 لتعلق حق الغير به منعًا للضرر. 

 الكلمات االفتتاحية: وكالة تجارية، وكالة حصرية، وكالة بالعمولة، وكالة العقود، مفهوم الحصر. 
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Abstract 
        the This research which is titled "The Exclusive Agency" is divided into 
four sections, introduction, and a conclusion. The first section talks about the 
concept of agency and its legitimacy in general and examines commercial 
agency and its types. This kind of agency is divided into three types: Contracts 
Agency, commission Agency and Exclusive Agency. In the second section, the 
researcher talks about exclusive agency and its types and importance. This type 
of agency is based on the relation between its two parties, and it is divided into 
exclusive commission agency and exclusive contracts agency. However 
concerning the relation among countries, such agency is divided into internal 
and external. In the third section , the research shows the adaptation of 
exclusive agency to jurisprudence (Fiqh)  and its status , its relation to monopoly 
and shows  that it is legitimate ; it is considered as a type of special agency  if it 
is an exclusive contract agency and its is considered  sales agency if it is an 
exclusive distribution agency. The last section of the research, the researcher 
talked about the reasons of ending the exclusive agency like necessity of parties 
will agreement on it, and not to individuate one on it due to other right and 
preventing harm. Finally, it is considered prohibited monopoly whenever a party 
monopolizes selling certain goods that hurts peoples' interests and brings 
hardship to them. 
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 المقدمة

، والصالة والسالم على النبي األوفى، الهادي المصطفى، فهدىقدر و الحمد هلل الذي خلق فسوى، 
 وبعد: ،االنجب محمد بن عبد هللا، وعلى آله وأصحابه

اتسممم العصممر الحاضممر بالتقممدم فممي الكثيممر مممن الجوانممب االقتصممادية، فزخممرل الحيمماة التجاريممة بالعديممد 
أو كانمت لهما صمورة أخمرى مختلفمة لمما آلمت إليمه  ،قبمل ممن لم تكمن معروفمةمن العقود المستجدة التي 

: "الوكالمممة الحصمممرية" وكمممون هممممذا بمممم يسممممى م الحاصمممل. وكمممان ممممن همممذ  العقمممود مممماحمممديثا ممممع التقمممد
صممول هممذا الممدين وقواعممد   وصممدق هللا تعممالى إذ مممن أ لممه المصممطلح جديممدا ال يمنممع مممن إيجمماد أصممل

العلمم الشمرعي أن يبينونموا للنماس حكمم  أهمل، فكان ممن واجمب (1)"من شيءما فرطنا في الكتاب  "يقول:
ال يتركوا الناس يتخبطمون فمي معمامالتهم دون أن يعلمموا و هللا تعالى في المعامالل المالية المستجدة، 

 الحالل من الحرام.
 مشكلة الدراسة: 

 :تياآل سؤالراسة لتجيب عن الالدجاءل هذ  
                                                 

 (.38سورة األنعام: أية ) (1)
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 تهمماعالق، فممي الفقممه والقممانون  اوحكمهمم ،التأصمميل الشممرعي لهمماو  ة الحصممرية ممما مفهمموم الوكالممة التجاريمم
 ؟باالحتكار

 أهمية الدراسة: 
حداثممة هممذ  ل اقلممة األبحممال والكتابممال المتعلقممة بهممتتجلممى أهميممة دراسممة الوكالممة التجاريممة الحصممرية فممي 

الجانمب يمه ركمز علمى وما كتمب فبشكل خاص،  هذا العقد بحثًا أو كتابًا يحكي عن نجدالمعاملة  فلم 
َكْثمرة التعاممل بالوكماالل الحصمرية وتزايمدها المضمطرد،  معالقانوني ال على الجانب الفقهي الشرعي، 

خاصمة فمي المدول  ،مما يزيمد فمي أهميمة همذ  الدراسمة  كثمرة القضمايا التمي تسمببها الوكماالل الحصمريةو 
 وضمب  لهما لتأصيل الشمرعيومعرفة ا ،لةلدراسة هذ  المسأ المتقدمة اقتصاديًا، مما اوجد حاجًة ماسةً 

 .هاأحكام
 سابقة:الدراسات ال

إنَّ هذا النوع من التعامالل التجارية، موضوٌع جديد ومستحدل ال تكاُد تجُد له كتابمًا أو مرجعمًا يبمين 
فمي بماب الوكالمة بشمكل عمام والوكالمة التجاريمة بشمكل  وجمود أصملهما يتعلمق بمه، بمالرمم ممن و أحكامه 

 ومن هذ  الكتب:  لكثرة مسائله وأحكامه،أنه ال يفي بالغرض خاص، مير 
لنيمل درجمة  قمدمت االمتياز في المعامالل المالية وأحكامه في الفقه اإلسمالمي: وهمو رسمالة علميمة -

 الفقه اإلسالمي المقارن من كلية الشريعة بالرياض  للباحث محمد بن إبراهيم التنم.في الدكتوراة 
وهو من أشهر المحامين وكتناب  ،بجزأيه األول والثاني، للمحامي إلياس أبو عيدالتمثيل التجاري:  -

فمي همذا الكتماب الكثيمر ممن القضمايا القانونيمة التمي ُعروضمت علمى  المؤلمف القانون في لبنمان  َوَعمرض
المحمما م اللبنانيممة بشممأن الوكمماالل التجاريممة الحصممرية، ثممم قممام بالتفصمميل والشممر  عليهمما، وبيممان الممرأي 

 لقانوني في كل قضية منها.ا
هممذا الكتمماب منممي و  ،التجاهممال المختلفممة فممي تنومميم الوكالممة التجاريممة: لوَسممَحر رشمميد حميممد النعيممميا -

 باتجاهال القانون في عدة دول عربية بما يخص الوكالة التجارية. 
 :ياز التجماري : كتاب النوام القانوني لعقد االمتذال صلة بالمسألة منهاأخرى  قانونية وهناك كتب -

للمممدكتور محممممد رضممما عبمممد الجبمممار  :وكتممماب الوكالمممة فمممي الشمممريعة والقمممانون  ،ياسمممر الحديمممدي للمممدكتور
هاني دويدار، وقد تمَّ توثيق جميع همذ  الكتمب داخمل البحمث لم :العاني، وكتاب النوام القانوني للتجارة

 وفي نهايته ضمن قائمة المصادر والمراجع.
 منهج الدراسة:

سواء  ،اتتبع المعلومال واستقرائه، وذلك من خالل المقارن  المنهج االستقرائي والتحليلي تم اتباع -
ثم تحليلها ومقارنتها  ، ان ذلك في المراجع الفقهية أو القانونية أو االقتصادية المتعلقة بالموضوع

 . للوصول إلى النتائج المرجوة ،ببعضها
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وقد نتعرض لذكر ميرهما  ،لسطيني بشكل أساساالعتماد على القانون المدني األردني والف -
 أحيانًا. 

 :وذلك كما يلي مباحث وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصياتأربعة و في مقدمة  البحث وجاء

 .مفهوم الوكالة التجارية وأنواعهاالمبحث األول: 

 .مفهوم الوكالة الحصرية وأهميتها وأنواعها: انيالمبحث الث

  ف الفقهي للوكالة الحصرية في الفقه اإلسالمي وحكمها وعالقتها باالحتكار.التكيي: ثالثالمبحث ال

 انتهاء عقد الوكالة الحصرية.: المبحث الرابع

ونرجو أن يكون في هذا البحث المنفعة والفائدة لكل مهتم بهذا الفن من العلوم وأن يكتب لنا فيه 
 يه.إنه ولي ذلك والقادر عل ،األجر والثواب من هللا سبحانه

 الباحثان

 مفهوم الوكالة التجارية وأنواعها: المبحث األول

 الوكالة ومشروعيتهامفهوم المطلب األول: 

 :واالصطالح : تعريف الوكالة في اللغةأوالا 

ي وكمياًل ألن ُمَوكنولمه قمد َوَكمَل إليمه كيمل الرجمل المذي يقموم بمأمر ، ُسممنو بفتح الواو وكسمرها، وو  :في اللغة
ومااا أناات علاايهم  "ومنممه قولممه تعممالى: .(2)و موكممول إليممه األمممر، وقيممل الوكيممل الحمماف القيممام بممأمر ، فهمم

ومنممممه قولممممه  ،(5)وتممممأتي أيضممممًا بمعنممممى التفممممويا إلممممى الغيممممر ورد األمممممر إليممممه .(4)أي حفممممي  (3) "بوكياااال
 .(6)" وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل:"تعالى

                                                 

 .734، ص:11، ج:1( ط1414، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، محمد بن مكرمنظور، ابن م (2)

 (.41سورة الزمر: آية ) (3)

( 2000محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد شاكر، )بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبري،  (4)

 .297، ص:21، ج:1ط

لى مهمات التعاريف، تحقيق د. محمد رضوان الداية، )بيروت: دار ، التوقيف عالمناوي، محمد عبد الرؤوف (5)

 .405، ص:7الطبري، جامع البيان، ج: /732، ص:1( ج:1140الفكر المعاصر، 

 (.173سورة آل عمران: آية ) (6)
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قامممة اإلنسممان ميممر  مقامممه فممي إلممى أنهمما: قهمماء الحنفيممة الوكالممة ععممرَّك كثيممر مممن ففااي االصااطالح: 
وعممرَّك المالكيممة الوكالممة أنهمما: نيابممة ذي حممق ميممر ذي إمممرة وال عبممادة لغيممر  ميممر  ،(7)معلممومتصممرك 

آخر فيما يقبمل النيابمة تفويا شخص أمر  إلى  أنها:فعرفوها بأما فقهاء الشافعية ، (8)مشروطة بموته
  .(10)استنابة جائز التصرك مثله فيما تدخله النيابة :هي الحنابلةوعند  ،(9)حياتهليفعله في 

( من القانون المدني األردنمي أن الوكالمة همي: عقمد يقميم الموكمل 833جاء في المادة )وفي القانون: 
 آخر مقام نفسه في تصرك جائز معلوم. اً بمقتضا  شخص

حممد فممي شممغل آلخممر ( الوكالممة بأنهمما: تفممويا أ1449عرفممت المممادة ) (11)وفممي مجلممة األحكممام العدليممة
ل، ولممن أقاممه مقاممه وكيمل، ولمذلك األممر ذلمك الشمغل، ويقمال لمذلك الشمخص موكنوم وإقامته مقامه فمي

 ل به.موكَّ 
همي  الوكالمة مفماد : أنن ا بينهمالمذاهب متقاربة ويمكن الخلوص منها بتعريف يجمع  البأن تعريف نرى 

 .الحياة معلوم جائز ممن يملكه حالإستنابة الغير في إجراء تصرك 
 محترزات التعريف:
إشارة إلى أن الوكالة عقد إنابة واإلنابة تحتاج إلى إيجاب وقبول وهما الركن  في قولنا:"إستنابة"

إشارة إلى الركن الثاني من أركان الوكالة وهو الوكيل   "الغير" كلمة: , وفياألول من أركان الوكالة
شرط صحة إشارة ل "معلوم" :وقولنا, لُموكَّل بهالمقصود به الركن الثالث وهو اف "التصرف"أما و 

في األعمال خرجت عقود الوكاالل  "جائز"وبقولنا:   في المجاهيل الوكالة ألن الوكالة ال تجوز
يقصد أن يكون الموكنول مالكًا  "ممن يملكه" :ناوفي قولالمحرمة حال الحياة إلخراج الوصية. 

                                                 

، 2( ج:1996، التقرير والتحبير في علم األصول، )بيروت: دار الفكر، ابن أمير الحاج، محمد بن محمد (7)

بن  زين الدينابن نجيم،  /63، ص:2، تيسير التحرير، ) بيروت: دار الفكر( ج:باد شاه، محمد أمين أمير /39ص:

، العناية البابرتي، محمد بن محمد /139، ص7، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ) بيروت: دار المعرفة( ج:إبراهيم

، 3( ج:1991هندية، )بيروت: دار الفكر، جماعة من علماء الهند، الفتاوي ال /71، ص:11شرح الهداية، ج:

، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، )بيروت: دار الفكر، ابن عابدين، محمد أمين /560ص:

، 7، شرح فتح القدير، ) بيروت: دار الفكر( ج:دين محمد بن عبد الواحدكمال الابن الهمام،  /265، ص:7( ج:2000

 .500ص:

) بيروت: دار  تحقيق خليل المنصور ، أنوار البروق في أنواء الفروق،افي، شهاب الدين أحمد بن إدريسالقر (8)

، مختصر العالمة خليل، تحقيق أحمد جاد ، الجندي، خليل بن اسحاق /66، ص: 4( ج:1998الكتب العلمية، 

 .181، ص:1، ج:1( ط2005)القاهرة: دار الحديث، 

، أسنى المطالب شرح روض الطالب، تحقيق د. محمد تامر، )بيروت: دار الكتب داألنصاري، زكريا بن محم (9)

، حاشية إعانة الطالبين، )بيروت: دار بكر بن السيد شطا الدمياطيأبو البكري،  /260، ص2( ج:2000العلمية، 

وعميرة، تحقيق  شهاب الدين القليوبي وأحمد البرسلي عميرة، حاشيتا قليوبيقليوبي وعميرة،  /84، ص:3الفكر( ج:

، فتح المليباري، زين الدين بن عبد العزيز /422، ص:2( ج:1998مكتب البحوث والدراسات، )بيروت: دار الفكر، 

 .85، ص:3المعين بشرح قرة العين، )بيروت: دار الفكر( ج:

 ،2( ج:1996، شرح منتهى اإليرادات، )بيروت: عالم الكتب، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس (10)

ع عن متن اإلقناع، تحقيق هالل مصيلحي، )بيروت: ، كشاف القنانس بن إدريسمنصور بن يوالبهوتي،  /184ص:

 .461، ص:3( ج:1402دار الفكر، 

مادة رقم تحقيق نجيب هواويني، ) كراتشي: كارخانة تجارة كتب ( مجلة األحكام العدلية، جمعية المجلة،   (11)

 .280، ص: 1(، ج:1449)
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إلخراج وفي قولنا:" حال الحياة "  توكيل الفضولي.فيخرج بذلك  ،والية شرعية عليه اللتصرك ذ
 الوصية.

 مشروعية الوكالة:: ثانياا 
 والسمنة الكمريم واستدلوا على ذلك بمالقرآن (12)جائزة ومشروعة في األصل اتفق الفقهاء على أن الوكالة

 واإلجماع والمعقول: الشريفة
 القرآن الكريم: أما

 .(13)" هذه إلى المدينةفابعثوا أحدكم بورقكم  "قوله تعالى:ف -
وهو عقد نيابة أذن هللا  ،هذا يدل على صحة الوكالةن: : قال ابن العربي في أحكام القرآوجه الداللة

ن المذي بعثمو  كمان وكمياًل أوذكمر الجصماص فمي أحكاممه  .(14)فيه للحاجمة إليمه وقيمام المصملحةتعالى 
 .(15)لهم
 :الشريفة السنة النبوية وأما

أعطاه ديناراا يشتري له باه - صلى هللا عليه وسلم -أن النبي  ": -ي هللا عنهرض – عروة ما روا  ف
 ،فادعا لاه بالبركاة فاي بيعاه ،فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بادينار وشااة ،شاة

 .(16)وكان لو اشترى التراب لربح فيه"
 - صملى هللا عليمه وسملم - ول: أن عمروة تصمرك تصمراك الوكيمل بمالبيع والشمراء، فالرسموجه الداللاة

له ليشتري شاة وأعطا  دينارًا، فاشترى عروة شاتين فباع إ حداهما ورد األخرى والدينار إلى الرسمول وكَّ
 .(17)فكانت هذ  وكالة تفويا بالبيع والشراء ،-صلى هللا عليه وسلم  -

                                                 

 /260، ص:2األنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج: /139، ص:7يم، البحر الرائق، ج:ابن نج (12)

، مواهب الجليل لشرح الدين ابن عبد هللا محمد بن محمدشمس الحطاب،  /84، ص:3البكري، إعانة الطالبين، ج:

عبد هللا بن ن قدامة، اب /161، ص:7( ج:2000مختصر خليل، تحقيق زكريا نعيرات، ) بيروت: دار عالم الكتب، 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة  /201، ص:5، ج:1(ط1405أحمد ، المغني، )بيروت: دار الفطر، 

 .6، ص:45، ج:1( ط2006الفقهية الكويتية، )الكويت، 

 (.19سورة الكهف: آية ) (13)

مد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الفكر( ، أحكام القرآن، تحقيق محو بكر محمد بن عبد هللاأبابن العربي،  (14)

 .220، ص:3ج:

، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، الجصاص، أحمد بن علي (15)

، التسهيل لعلوم التنزيل، )لبنان: دار الكتاب العربي، ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد /40، ص:5( ج:1405

أبو عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي،  /184ص: ،2( ج:1983

 .396، ص:10)القاهرة، دار الشعب( ج

، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، )بيروت: دار ابن البخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل (16)

آية فأراهم انشقاق  –صلى هللا عليه وسلم  –المشركين أن يريهم النبي باب سؤال ، كتاب المناقب، 3( ط1987كثير، 

 . 3443، رقم الحديث 1332، ص:3ج: ،القمر

، شرح السنة، تحقيق شعيب األرناؤوط ومحمد زهير الشاويس، ) بيروت: المكتب عودالحسين بن مسالبغوي،  (17)

، 7ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج: /51ص:، 5ابن قدامة، المغني، ج: /141، ص:8، ج:1( ط1983اإلسالمي، 

 .156، ص:1، جواهر العقود، )بيروت: دار الكتب العلمية( ج:األسيوطي، شمس الدين /502ص:
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فممن حيمث ، اعتبارهما حسمببقسمم نفإنهما تفي الفقه والقاانون:  –بوجه عام  –أما عن أنواع الوكالة 
وهممي التممي ، ومعلقااة: وهممي التممي يكممون فيهمما التصممرك حممااًل ميممر مؤجمل: منجاازة: الصميغة تنقسممم إلممى

وأمما ممن حيمث التصمرك فتنقسمم ومضافة إلاى زمان مساتقبل، يكون فيها التصرك معلقًا على شرط، 
ي التي ينيب فيهما وه وعامة:وهي التي تتم فيها إنابة الوكيل في تصرك معين،  وكالة خاصة:إلى: 

يلممه فممي طريقممة وهممي التمي لممم يقيممد فيهمما الموكمل وك ومطلقااة:الموكمل ميممر  للتصممرك فمي جميممع أمممور ، 
وهي التمي  ومقيدة:كتوكيله في بيع أرض دون تحديد لمقدار الثمن أو كيفية دفعه،  التصرك وكيفيته

 ميممر مقسمم  ثمن حمماالً يممد ثمممن األرض وأن يكممون المميحممدد فيهمما الموكممل وكيلممه كيفيممة التصممرك كتحد
 .(18)مثالً 

( وكذا مجلة األحكام العدلية 836، 835وقد وافق القانون المدني األردني هذا التقسيم في المادتين )
 (.1456في المادة )

والتي سيأتي الحديث عنها في  ،تندرج الوكاالل التجارية وأنواعها –التصرك  –وتحت هذا االعتبار 
 :اآلتي

 

 

 :الوكالة التجارية وأنواعهاهوم مف: المطلب الثاني

  :في الفقه والقانون  مفهوم الوكالة التجارية أوالا:
علمممى التعريمممف العمممام ممممنهم اعتممممادًا للوكالمممة التجاريمممة  خممماص ال ُيعهمممد للفقهممماء تعريمممف فاااي الفقاااه: -

 –للوكالمةاسمتنادًا إلمى التعريمف الفقهمي  –ويمكن لنا تعريف الوكالة التجاريمة  .بيانه، وقد سبق للوكالة
 .العقد الذي يستنيب شخٌص ما غيَره في إجراء عمل تجاري جائز ممن يملكه حال الحياةأنها: ب
واألنوممممة األردنمممي رقمممم  ( الفقمممرة األولمممى ممممن قمممانون التجمممارة80قمممد نصمممت الممممادة )ف :فاااي القاااانون  -
 .(19)(تختص بمعامالل تجاريةهي تلك التي تجارية ال الوكالة)على أن  (12/1966)

 :األدلة على مشروعية الوكالة التجارية ياا:ثان
، فمإذا كمان موضموع الوكالمة ممما يجموز وجمودًا وعمدماً  يدور حكم الوكالة التجاريمة ممع حكمم موضموعها

إذا كممان  وأممماو شممراء سمميارة أو دار، أبيممع بمثممل التوكيممل  ،التعامممل والتوكيممل بممه كانممت الوكالممة جممائزة
                                                 

 /20، ص:6( ج:1982، بدائع الصنائع، )بيوت: دار الكتاب العربي، الء الدين أبو بكر مسعودعالكاساني،  (18)

، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق مكتب الشربيني، محمد /206، ص:1ابن جزي، القوانين الفقهية، ج:

 .462، ص:3البهوتي، كشاف القناع، ج: /321، ص:2( ج:1415البحوث والدراسات، )بيروت: دار الفكر، 

) عمان: المكتب الفني بإدارة المحامي إبراهيم أبو رحمة(  قانون التجارة واألنظمة، القانون التجاري األردني، (19)

 (.1966( لعام )12( رقم )86مادة )ال
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وبما أن األصمل فمي  .(20)أو شرائهالخمر بيع بتوكيل كال ،محرَّمةموضوع الوكالة حرامًا كانت الوكالة 
لألدلممة التممي سممبق ذكرهمما فممي  ،جممائزة بأنواعهمماأنهمما الوكالممة التجاريممة األصممل فممي التجممارة الحممل، فممإن 

 مشروعية الوكالة ويضاك إليها:
 .(21)" وأحل هللا البيع وحرم الرباى:" قوله تعال -

فاقتضى هذا اإلطالق جواز كمل بيمع إال مما قمام  د ذكر  لهذ  اآلية:"قال ابن الجوزي عن وجه الداللة:
وهمذا أصمل فمي حمل  ،جميمع أنمواع المعمامالل والبيموع فمين لف  البيمع عمام أكما . (22)الدليل على رد "

 .(23)جميع أنواع التصرفال الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع
كاتبت أمية بن خلف كتاباا بأن يحفظني في : "عبد الرحمن بن عوك رضي هللا عنه قال وما روا   -

 .(25)بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة... الحديث" (24)صاغيتي
إن عبممد الممرحمن بممن عمموك كممان وكممياًل مطلقممًا ألميممة بممن خلممف فيممما يحتمماج إليممه فممي  وجااه الداللااة:

ن عمموك فممي المدينممة، وذلممك مقابممل كممون أميممة بممن خلممف وكممياًل مطلقممًا لممما يحتمماج إليممه عبممد الممرحمن بمم
 -والواهر إطالع النبي ، (26)إنابة الغير في إجراء تصرك جائز المدينة، وهذ  هي الوكالة التجارية،

 . (27)عليه ولم ينكر  - صلى هللا عليه وسلم
 :أنواع الوكاالت التجارية ثالثاا:

ر وتحديد مفهوم كل نوع منها، فكان من العسي التجارية تقسيم الوكاالل اختلف الباحثون في
إال بعد البحث الواسع والتمحيص  ،وتحديد ماهية كل عقد بشكل منفرد ،االستقرار على تقسيم معين

الذي يتوافق ويجمع بين  األوجه والتدقيق بالرمم من شح المراجع في هذا المضمار، فكان التقسيم
 معوم اآلراء هو جعل الوكالة التجارية ثالثة أنواع:

 الوكالة الحصرية. -3       ة بالعمولة.الوكال -2       وكالة العقود. -1

                                                 

 (.86القانون التجاري األردني، مادة رقم ) (20)

 (.275سورة البقرة: آية ) (21)

أبو بكر ابن العربي، القبس شرح موطأ مالك، تحقيق محمد عبد هللا ولد كريم، )بيروت: دار ابن العربي،  (22)

 .846، ص: 1( ج:1992الغرب اإلسالمي، 

رحمن السعدي، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، تحقيق عبد الرحمن اللويحق، عبد الالسعدي،  (23)

 .116، ص:1( ج:2000)بيروت: مؤسسة الرسالة، 

روت: دار بي) تحقيق أحمد بن علي بن حجر، ،، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن علي (24)

 .480، ص:4( ج:1379، المعرفة

 .2179، رقم الحديث 807، ص:2حيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربياً، ج:البخاري، ص (25)

التنم، االمتياز في المعامالت المالية وأحكامه في إبراهيم بن صالح  /480، ص: 4ابن حجر، فتح الباري، ج: (26)

 .32:ص ،1( ط1430، السعودية: دار ابن الجوزي )الفقه اإلسالمي،

 لسابق.المصدر ا (27)
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ن الممبعا عممدَّ الوكالممة التجاريممة إحتممى  ،هممي الصممورة األوليممة للوكالممة التجاريممةو  األول: وكالااة العقااود:
 :بأنهااو  .(29)والذي عليه أ ثر الباحثين أن وكالة العقود من ضواب  الوكالمة التجاريمة، (28)وكالة عقود

بمالبيع أو التمرويج أو  – االسمتمرار وفمي منطقمة نشماط معينمةعلمى وجمه  -عقد يلتزم بموجبمه شمخص 
 .(30)ة أو هامش ربحأو عمول أجر لصفقال باسم الموكل ولحسابه مقابلإبرام االتوزيع أو 

وهمذا المعنمى للوكالمة  ،أي يتعاقمد فيهما الوكيمل نيابمة عمن الموكمل وباسممه ولحسمابه ،وهي وكالة نيابيمة
 .(31)ر عليه لدى الفقهاء والمشرعين في الميدان التجاري التجارية )أي العقود( هو المستق

حيممث يقمموم وكيممل العقممود  ،وكمماالل التممأمين بكافممة صممور  ومجاالتممه وماان األمثلااة علااى وكالااة العقااود:
ن شممرط أن يكممو الشممركال التممي يعملممون لحسممابها، بالبحممث عممن مسممتأمنين يرمبممون فممي التممأمين لممدى 

وإال كمممانوا ممممودفين لمممدى همممذ   ،بعين للشمممركة بشمممكل مباشمممرمسمممتقلين بعملهمممم ميمممر تممما همممؤالء الممموكالء
 .(32)الشركة وينطبق عليهم في هذ  الحالة مسمى: الممثل التجاري 

 الوكالة بالعمولة:: الثاني

وُتعارفف  ،وتسري عليها األحكمام العاممة للوكالمة التجاريمة أيضاً  صورة من صور الوكالة التجارية وهي
تصمرفًا قانونيمًا لحسماب الموكمل  ال باسمم الموكمل كيمل أن يجمري باسممهعقمد يتعهمد بمقتضما  الو  أنها:ب

 .(33)مقابل أجر أو عمولة
 الفرق بين الوكالة بالعمولة ووكالة العقود:

إن الوكيل بالعمولة يجري العقد باسمه الشخصي ويلتزم بنقل آثار  إلى الموكل الذي يرتب  معمه بعقمد 
في عالقة الوكيل لعقد عامل، وُيفضي ذلك إلى ترتب آثار االوكالة بالعمولة، فهو طرك أصيل في الت

بالغير وهذا بخالك وكيل العقود الذي يجري العقود باسم الموكل ولحسابه وال يتحمل أي مخاطر قمد 
لذلك يشترط في الوكيل بالعمولة أن يكون كامل األهلية، بينما يكفي في وكيل  ،(34)تنجم عن الصفقة

                                                 

 .91( ص: 2010، العقود التجارية، )مصر: دار الفكر والقانون، أحمد، عبد الفضيل (28)

وع القانون المدني الفلسطيني، )غزة، رام هللا: السلطة الوطنية الفلسطيني، ديوان الفتوى والتشريع( مادة رمش (29)

 /440العربية (، ص:  هرة: دار النهضةنون التجاري، )القاا(/ سميحة القليوبي، الموجز في الق221 – 198رقم )

د.  /151( ص:2005منير قزمان، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء، ) اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي، 

أحمد يحيى الوشلي، الوكالة التجارية في القانون المغربي واليمني، ) المركز الوطني للمعلومات: 

http://www.yemen-nic.info :3( ص. 

، أهم المشكالت العلمية التي يواجهها عقد االمتياز د. محمود أحمد الكندري، وانظر: /المصادر السابقة (30)

 . http://www.forum.law-d2.comعلى الرابط:  .20، ص:، العدد الرابع2000التجاري، )مجلة الحقوق، 

 .3الوشلي، الوكالة التجارية، ص: (31)

 .153قزمان، الوكالة التجارية، ص: (32)

د. مروان محمد أبو فضة، عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية، مجلة الجامعة اإلسالمية  أبو فضة، (33)

(/ 198ن التجاري الفلسطيني، مادة )مشروع القنو /814( جامعة القدس المفتوحة، ص:2، عدد )2009(، 17)

، النظام القانوني للتجارة، ) المؤسسة الجامعية للدراسات دويدار، هاني(/ 87القانون  التجاري األردني، مادة )

 . 356قليوبي، الموجز في القانون التجاري، ص: /30(، ص:1997والنشر والتوزيع، 

أبو فضة، عقد الوكالة  /127، 126د، العقود التجارية، ص: أحم /30دويدار، النظام القانوني للتجارة، ص: (34)

 .814وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية، ص: 

http://www.yemen-nic.info/
http://www.forum.law-d2.com/
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الغيمر ممتحماًل المخماطر  واًل عمن تنفيمذ العقمد فمي مواجهمةؤ وكيمل بالعمولمة مسمالعقود التمييز، ويكمون ال
 .(35)إذا طرأل
 :- تعالى إن شاء هللا – آلتيفي ا اوسيتم بيان أحكامه :الوكالة الحصريةالثالث: 

 مفهوم الوكالة الحصرية وأهميتها وأنواعها: الثانيالمبحث 

 :مفهوم الوكالة الحصريةالمطلب األول: 

 :الوكالة الحصرية في اللغة :أوالا 

ومنمممه قولمممه  .(36)ورد األممممر إليمممه ،التفمممويا إلمممى الغيمممر :ممممن معانيهممماوأن سمممبق تعريمممف الوكالمممة لغمممًة 
أما لف  الحصمرية: فهمو ممأخوذ ممن الفعمل حصمر، ُيقمال  .(37)" وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل" تعالى:

ممممُر  َحْصممممرًا، فهممممو محصممممور، والحصممممر فممممي الل  "غممممة هممممو: التضممممييق، ومنممممه قولممممه تعممممالى:َحَصممممَر  َيْحصو
وبمالجمع بمين اللفومين  ،(39)أي ضميقوا علميهم، وقيمل: همو الحمبم والمنمع ممن السمفر. (38)" واحصروهم

 .التفويض إلى الغير بصورة مضيقة"الوكالة" و"الحصرية" يكون المعنى اللغوي لهذا المصطلح هو: 
 انون:الوكالة الحصرية في القمفهوم  ثانياا:

لمصمطلح "الوكالمة الحصمرية " لكمن  المدني األردني أو الفلسطيني د تعريف خاص في القانون ال يوج
المشممرنوع اللبنمماني اسممتخدم مسمممى الممثممل التجمماري وأراد بممه الوكيممل الحصممري أو الممموزع الوحيممد بوجممه 

واسممممممتخدم بعضممممممهم مصممممممطلح" اتفمممممماق التوزيممممممع . (40)الحصممممممر ثممممممم أورد أحكامممممممه علممممممى هممممممذا األسمممممماس
 .(42)وسما  البعا "التمثيل الحصري" .(41)الحصري"

وكل هذ  المصطلحال تدل على معنًى واحد هو معنى "الوكالمة الحصمرية" وفمي ذلمك يقمول المحمامي 
وكيمل طبقمًا  :ثيل التجاري: "إن الممثمل التجماري أو المموزع الحصمري همومإلياس أبو عيد في كتابه الت

                                                 

 .35دويدار، النظام القانوني للتجارة، ص: (35)

 (.5انظر صفحة رقم ) (36)

 (.173سورة آل عمران: آية ) (37)

 (.5سورة التوبة: آية رقم ) (38)

الزبيدي،  /480، ص: 1قاموس المحيط، )بيروت: مؤسسة الرسالة( ج: ، الالفيروز آبادي، محمد بن يعقوب (39)

أبو  /25، ص:11، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، )دار الهداية( ج:محمد مرتضى

، 1، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيالني، ) لبنان: دار المعرفة( ج:القاسم، الحسين بن محمد

 . 121ص:

إلياس، التمثيل أبو عيد، (/ 2( والمادة )1المادة ) 5/8/1967( الصادر في 67 /34المرسوم االشتراعي رقم )  (40)

، النعيمي، سحر /127(/ دويدار، النظام القانوني للتجارة، ص:  256، 57، 25، 24ص:)  ،1ج: التجاري،

 .208( ص: 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع،  االتجاهات المختلفة في تنظيم ااوكالة التجارية، ) عمان:

. مذكور في كتاب التمثيل التاري 310، األعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، ص: عيد، إدوار (41)

 إللياس أبو عيد.

 .259ص:، 1ج:أبو عيد، التمثيل التجاري،  (42)
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آب ممن  5المقمر بتماري   34/67وم اإلشمتراعي رقمم ألحكام الفقرة األولى من المادة األولى من المرس
بغ بهمذ  الصمبغة، أي ال يعتبمر وكمياًل، وهمذا متعمارك في حين أن الموزع العمادي ال يصم 1967سنة 

نى المراد من المعلذلك فإن هذا االختالك في المسمى ال ُيغير من حقيقمة . (43)عليه وُمَسلٌَّم به جداًل"
 من الموكمل تجما  الوكيمل بقصمر توكيلمه فمي منطقمة جغرافيمة محمددة تعهد وهو أنه: الوكالة الحصرية

، قممد يقابلممه التممزام مممن قبممل الوكيممل بقصممر حصمموله علممى البضممائع )موضمموع العقممد( مممن الموكممل  عليممه
 .(44)، وبذلك يكون الوكيل الحصري هو الموزع الوحيد بوجه الحصردون مير 

حداثممة لللوكالممة الحصمرية  خماصهمد للفقهمماء تعريمف ال ُيع :للوكالااة الحصاارية المفهااوم الفقهاي ثالثااا:
فر اخلمص إلمى تعريمف ممن كتمب القمانون واالقتصماد يتمو نأن  نماويمكن ل، فيههذا العقد، وقلة الكتابال 

الوكالاااة " ، وهمممو أن:بمممما يتوافمممق ممممع قواعمممد الفقمممه اإلسمممالمي فيمممه التوصممميف المممدقيق لبنمممود همممذا العقمممد
يال طارف آخار علاى أرد محاددة وتوزياع منتجاتاه علاى الحصرية: عقد يلتازم بموجباه طارف بتمث

 .(45)وجه الحصر"
وهممو مممن األهميممة بمكممان،  هااي "عقااد"ورد فممي التعريممف أن الوكالممة الحصممرية  تعريااف:المحتاارزات  -

، فالعقمد ُينشمع عالقمة حيث يتعين تحديد نوع هذا العمل القانوني قبل مرحلمة بحمث التفاصميل األخمرى 
تأ يممد علممى  "يلتزم":فااي قولنااا:و  ميممر  مممن األعمممال. ميممز  عممنيمممما وله إلزاميممة بمجممرد حصمم قانونيممة

ل ببند من بنود و الرابطة القانونية التي تحكم هذا االتفاق، فهو اتفاق ملزم   .(46)ُيسئل كل من ُيخو
توكيمل كالشمخص المعنموي و  ،فإن هذا اللف  يحتمل الشخص الحقيقمي فمردًا أو جماعمة ""طرف قولنا:و 

إشممارة إلممى الوديفممة األولممى للوكالممة الحصممرية وهممي تمثيممل الطممرك  تمثياال": " نااا:ولقو  شممركة معينممة.
وال يجموز أن  ،ومموكال وكميال ،بيمان أن لهمذا العقمد طمرفين طارف آخار: نا:وقول الثاني والعمل باسمه.

داللة على القيد المركمزي فمي  فيه "أرد محددة": أما قولنا: تستأثر جهة واحدة بتمثيل كال الطرفين.
لوكالة الحصرية وهو حصر نشاط الوكيل في منطقمة جغرافيمة محمددة ال يجموز للوكيمل الحصمري أن ا

 .(47)يعمل خارجها، وهذا هو الشق األول للحصر "حصرية المنطقة"
بيان أن الوكيل الحصري من مهامه أيضًا قد يكون توزيع منتجال الموكل  توزيع المنتجات: وقولنا:

فقم ، وهمي الوديفمة الثانيمة للوكالمة الحصمرية.أما  هوحسمابالموكمل باسمم وليم االقتصار على التعاقمد 
 .(48)قوله بوجه الحصر: فهو الشق الثاني للحصر "حصرية التمثيل لشخص واحد"

                                                 

و عيد مصطلحات مثل ) الممثل الحصري، . وقد استخدم المحامي إلياس أب241ص:، 1ج: المصدر السابق، (43)

 .259الموزع الحصري، الممثل التجاري، الوكيل الحصري ( لتدل على نفس المعنى المقصود. انظر: ص:

 .253ص: ، 1ج: ،المصدر السابق  (44)

قليوبي، الموجز في  /141 – 140دويدار، النظام القانوني للتجارة،  /65- 64ص:، 1ج:، المصدر السابق  (45)

 .161ة، ص:قزمان، الوكالة التجاري /452 -451قانون التجاري، ص: ال

 .64ص:، 1ج: أبو عيد، التمثيل التجاري،  (46)

ياسر الحديدي، النظام القانوني لعقد  /96أحمد، العقود التجارية، ص: /161قزمان، الوكالة التجارية، ص: (47)

 .233( ص:2006االمتياز التجاري، ) دار الفكر العربي، 

 .452قليوبي، الموجز في القانون التجاري، ص:  (48)
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 :مفهوم الحصر وحاالته: المطلب الثاني

 الحصر: مفهوم: أوالا 
صمر أو القصمر، وهمو: إن ما يميز الوكالة الحصرية عن ميرها من الوكماالل التجاريمة همو شمرط الح

 منطقممة التممزام أحممد طرفممي العقممد بالتعامممل مممع الطممرك اآلخممر )لوحممد ( فقمم  فممي منطقتممه أو فممي حممدود
أو  علممى المتلقممي ا وبمقتضمم، (50)عليممه فممي العقممد ينبغممي الممنصوهممذا الشممرط  ،(49)معينممة يتفقممان عليهمما

ممما تنتجمه مصمانع أو بحيمث ال يبيمع ميرهما ممن جنسمها ، لموكلا الوكيل االقتصار على بيع بضاعة
أن ال يسمتورد  وكيلها الحصمري  أن تشترط شركة ُتورنود نوعًا خاصًا من الصابون علىكجهال أخرى، 

أو  يموردوبالمقابل يتعهمد الموكمل أال يتعاقمد أو  ،(51)أنواعًا أخرى من الصابون حتى ال تزاحم منتجاتها
ن منطقممة محممددة يتفقممان عليهمما، يبيممع السمملعة موضمموع العقممد لجهممة أخممرى ميممر الوكيممل الحصممري ضممم

 .(52)بين الطرفين الحصر متبادالوبذلك يكون 
 ثانياا: حاالت الحصر:

 :(53)الغالب أال يرد شرط الحصرية مطلقًا وإنما مقيدًا بقيود ثالثة
القيد المكاني: وفيه تقتصر فاعلية العقد في منطقة جغرافية معينة، يكون للوكيل الحصري الحق  -1

ع اإلنتاج فيها دون منافم، وقد يسمى "الوكيل العام" في الشرق األوس  مثال، أو في التصرك وبي
 في الدولة، أو المحافوة الفالنية.

القيد النوعي: )تقييد نوع اإلنتاج(: حيث ينصرك العقد إلى سلعة معينة دون ميرها، فيكون  -2
 للوكيل الحصري وحد  الحق في توزيعها دون ميرها من البضائع.

قيد الشخصي )تحديد األشخاص(: وفيه يقتصر دور الوكيل الحصري على التعامل مع ال -3
 أشخاص محددين دون سواهم، كالتعامل مع تجار الجملة دون ميرهم من تجار المفرَّق.

 وقد تجتمع هذ  القيود في عقد واحد أو قد تفترق، وذلك تبعًا إلدارة ومصلحة الطرفين المشتركة.

 ة الوكالة الحصرية:أهمي المطلب الثالث:
                                                 

الوشلي، الوكالة التجارية في القانون المغربي واليمني،  /305التنم، االمتياز في المعامالت المالية، ص: (49)

 .5ص:

، ، 12، عدد 16، مجلد 2008، عقد الترخيص التجاري، ) مجلة الجامعة اإلسالمية، بارود، د. حمدي (50)

 (.818ص:

 .274، ص: 91، عدد 91، مجلد 1431لرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، مجلة البحوث العلمية، ا (51)

 .137، ص:2أبو عيد، التمثيل التجاري، ج: (52)

 .67، ص:1أبو عيد، التمثيل التجاري، ج:  (53)
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تنبممع أهميممة الوكمماالل التجاريممة الحصممرية مممن حجممم التعامممل التجمماري بهمما، فمممثاًل أوضممح تقريممر لمموزارة 
م( أن اإلجممممالي للوكممماالل التجاريمممة المسمممجلة بمممإدارة 2008االقتصممماد الممموطني اإلمممماراتي فمممي العمممام )

 . (54)ولة عربية وأجنبية( د98( وكالة، موزعة حسب جنسية الموكل على )4377الوكاالل هو:)
وهممذا يفسممر االزدهممار االقتصممادي لهممذ  الدولممة، ألن الوكمماالل التجاريممة تسمماهم فممي تنشممي  االقتصمماد 
الوطني وزيادة وخلق فرص عمل جديدة بإنشاء الفروع والمرا ز وورش الصيانة ومخازن لقطع الغيار 

 .(55)مما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني
 ائد المرجوة من عقود الوكاالت الحصرية:وفيما يلي عدد من الفو 

تشجيع المنافسة الشرعية: فإذا نورنا إلى السوق وجدنا أنواعًا من األجهزة االلكترونية والمعدال  -أ
الدول  ة، التي لها نوير يصنع في عدد منوالسيارال وأجهزة االتصاالل والبضائع المختلف

تتنافم في تقديم السلع اليؤدي إلى  -حصرية ولو كانت  -والمناطق، وإن إنشاء وكالة جديدة 
 والخدمال بأفضل جودة وأقل األسعار.

كلما كانت الوكالة الحصرية ذال مركز اقتصادي قوي أدى ذلك إلى فتح الورش وإنشاء المحال  -ب
والفروع التجارية في أنحاء البالد، وهو ما من شأنه إتاحة فرص العمل آلالك العاملين من مختلف 

ال المهنية والحرفية، ويشمل ذلك االقتصاديين والقانونيين والمحاسبين الذين تحتاجهم هذ  التخصص
 الوكاالل في أعمالها الداخلية والدولية.

طبقًا لقانون العرض والطلب في االقتصاد، كلما زاد العرض مالت األسعار إلى االنخفاض،  -ل
  ها مما يؤثر على األسعار.يؤدي إلى التنافم بين ،إنشاء الوكاالل على تشجيعفال
هنممماك نمممموع آخمممر مممممن الوكممماالل الخاصممممة بالتكنولوجيممما المتقدمممممة تحتممماج لهمممما المممبالد فممممي مجممممال  -ل

اإلنشاءال الكبرى وفي مجمال االتصماالل والمعلوممال وال تصملح لهما إال الوكماالل الحصمرية الكبمرى 
 .(56)ذال القدرة الفنية والمالية الكبيرة

                                                 

جريدة الخليج، ، حصرية الوكاالت التجارية مهددة باإللغاء، أو التحجيم في مفاوضات الدولة، السويفي، مدحت (54)

 .http://www.uaeec.comمقال موجود على منتدى اإلمارات االقتصادي على الرابط: 

هـ، ملف ورد موجود 1/11/1427الوكاالت التجارية واالقتصاد الوطني، جريدة الجزيرة ، فهمي، أحمد منير (55)

 . http://www.mastchar.comعلى الموقع: 

 

 فهمي، الوكاالت التجارية واالقتصاد الوطني. (56)

http://www.uaeec.com/
http://www.mastchar.com/
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ى تساهم في زيادة التعاون بين الدول، فرجال األعمال ال يستطيعون التعامل هذ  الوكاالل الكبر  -ج
مممما يممؤدي إلممى انتشممار التجممارة ، (57)مباشممرة مممع السمموق، بممل يحتمماجون إلممى وكممالء ليقوممموا بأعمممالهم

 .(58)إنتقالها وتواصلها بين األمموسهولة 
ممممممن الكفالمممممة والصممممميانة  ممممممن فوائمممممد الوكممممماالل الحصمممممرية أيضمممممًا: تقمممممديم خمممممدمال مممممما بعمممممد البيمممممع - 

واإلرشمادال، وهممذ  ال تتمموفر مالبممًا لممدى الممموزع العمادي، ألنهمما تحتمماج إلممى خبممرة وتكلفممة وتخصممص ال 
، وهمذا األممر دعما المسمؤولين فمي وزارة التجمارة الخارجيمة اإلماراتيممة (59)يتمتمع بهما إال الوكيمل الحصمري 

ضمغوط باعتبارهمما ممن القضممايا التمي تهممم أن يقولموا: "لمن نتنممازل عمن حصممرية الوكماالل مهممما كانمت ال
 .(60)الكثير من التجار اإلماراتيين"

هذا باإلضافة إلى أن الوكالة الحصرية فيها توطين للتجارة وتحفيز التجار والمواطنين للعمل في  -خ
هممذا المجممال وحمممايتهم مممن المنافسممة ميممر المتكافئممة مممع التجممار األجانممب، وفيهمما حمايممة للتمماجر وذلممك 

نتقمممال وكالتمممه ممممن وكيمممل إلمممى آخمممر إال وفمممق ضمممواب  محمممددة ممممما يمممؤدي إلمممى اسمممتقرار العممممل بعمممدم ا
فإن أحدًا ال يستطيع أن يلقي بسلعته في السوق بدون وكيل يعمل على الدعاية واإلعالن  (61)التجاري 

تج والتممرويج لهمما وبالتممالي تسممويقها، وهممذا الوكيممل ال يقبممل أن يجتهممد ويتعممب فممي الدعايممة واإلعممالن لمنمم
 معين ثم يقوم مير  بقطف ثمار جهد ، وبالتالي البد أن يكون وكياًل حصريًا.

العقمود  ة الحصمرية مطلمب مهمم لنجما  مثمل همذا النموع ممنإن جعل موجب الحصر متباداًل فمي الوكالم
 :(62)تيةلألسباب اآل

ينما يشترط ح )الموكنول( المانحفلشرط الحصر أهمية بالغة للموكل في عقد الوكاالل الحصرية،  -1
 وتسويق فإنه بذلك يضمن اجتهاد  في توزيع ،االقتصار على التعامل معه )الوكيل( على المتلقي

)أي الوكيل( على نجا  مشروعه وكسب  ويعمل، القتصار نشاطه التجاري عليه، وخدماته تهسلع
ة فروع فتح عدبتطوير نشاطه بما يخدم هذ  السلع، و جودة األداء وسائل شتى كالسوق من خالل 

 في منطقته لتصريف بضاعة موكله ولتلبية احتياجال المتعاملين معه.

ن هذا الشرط يطمئن الموكل إلى أن الخبرال والدراسال التي يزود بها الوكيل الحصري هي إ -2
ه   .دون مير  من المنتجال األخرى فق  لخدمة ُمنَتجو

                                                 

 المرجع السابق. (57)

( 202، عدد 2002، مشروع قانون رفع الحماية عن الوكاالت الحصرية، ) مجلة الجيش، منصور، تيريز (58)

 http://www.leparmy.gov.lbعلى الرابط: 

 .ع قانون رفع الحماية عن الوكاالت الحصريةمنصور، مشرو (59)

 .2السويفي، حصرية الوكاالت التجارية مهددة باإللغاء، أو التحجيم في مفاوضات الدولة، ص: (60)

 .2السويفي، حصرية الوكاالت التجارية مهددة باإللغاء، أو التحجيم في مفاوضات الدولة، ص: (61)

المرسوم  /274الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، ص:  /307، 306ة، ص:التنم، االمتياز في المعامالت المالي (62)

 .234(/ الحديدي، النظام القانوني لعقد المتياز التجاري، ص: 67 /34االشتراعي رقم )
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وأن ما يبذله من تكاليف في  ،طقتهفي مأمن من وجود منافسين في من شرط يجعل الوكيلالهذا  -3
الدعاية واإلعالن أو الدراسال ومير ذلك يكون مردودها االقتصادي عليه وحد ، كما أن شهرة 

 .صري ثمارها ولن يشاركه شخص آخر في ذلكالعالمة التجارية لمنتجال الموكل سينال الوكيل الح

رفين، فإن فيه مصلحة للمجتمع باإلضافة لما في تبادل الحصر من مصلحة مشتركة بين الط -4
لما يتضمنه من تقديم خدمال للجمهور في البحث عن أفضل الطرق لتلبية احتياجاتهم على الوجه 

 األمثل.

  :الوكالة الحصرية أنواع: الرابعالمطلب 

 الفرع األول: أنواع الوكالة الحصرية حسب طبيعة العالقة بين طرفيها:

  وكالة التوزيع الحصري: -1

صفة الممثل أو  ء عطاعقد يتضمن ا ى لعبناًء  لحسابه الخاص التاجر ببيع ما يشتريهن يقوم أوهي 
 .(63)وجه الحصروعلى  الموزع الوحيد

تنشأ عن عقد، ويجب أن تخضع لضواب  معينة، وال يجمب أن تتمرك   الصورة للوكالة الحصرية فهذ 
لحسمابه موكمل ثمم يقموم ببيعهما ئع ممن اليقوم الوكيل الحصري بشراء البضما وفيها .(64)األطراكألهواء 

إلى  – التي لم يتم بيعها –الخاص ويتحمل بذلك مخاطر تسويق البضائع، وال يجوز له رد البضائع 
 .(65)المنتج وذلك خالفًا للوكيل العادي

 للوكالة الحصرية لسببين: يالرئيس وه النوع اوهذ

لعومى من الوكاالل الحصرية تندرج تحت أن الغالبية ا يوهر: للسوق  الواقع االقتصاديلهما: أو 
 .(66)مراجعة الوكاالل المسجلة في السجل التجاري اهدة و وذلك بالمش ،هذا النوع

فعندما ينال الموزع الحصري منافع التوزيع الحصري  :الطبيعة العقدية للوكالة الحصريةثانيهما: 
تم عليه تعادل االلتزامال المقتصر على شخصه أو مؤسسته أو شركته، فإن طبيعة هذا العقد تح

                                                 

المرسوم  /110دويدار، النظام القانوني للتجارة، ص:  /65، 31ص: ،1أبو عيد، التمثيل التجاري، ج: (63)

 (.1، المادة )34/76االشتراعي، رقم 

 المصدر السابق. (64)

 .113دويدار، النظام القانوني للتجارة، ص:  (65)

التمثيل التجاري، الجزء األول والجزء الثاني حيث ذكر عشرات القضايا المرفوعة في ، أبو عيدانظر:  (66)

االستطالع لدى التجار المحاكم ، والتي تدور كلها حول هذه الصورة من الوكالة الحصرية. وقمت شخصياً بالسؤال و

 بحكم عملي التجاري وتبين أن هذه الصورة هي المعروفة لدى التجار وعليها يطلقون لفظ الوكالة الحصرية.
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والمنافع، بمعنى أنه يجب على الوكيل الحصري أن يتعهد بتصريف حد مقبول من البضاعة 
 .(67)المرسلة إليه، وذلك بعد أن يكون قد دفع ثمنها كضمان لوصول البضاعة إليه

 وكالة العقود بشرط الحصر:-2
بحكمم مهنتمه االعتياديمة  -يقموم الوكيمل  ن وصورتها: أمير متداولة في األوساط التجارية كثيرًا  وهي

 بهذ  األعمالويقوم  ،إلتمام عمليال البيع والشراء أو التأجير أو تقديم الخدمال بالتفاوض -المستقلة
 .(68)"وقد يسميها البعا وكالة العقود بشرط الحصر ،باسم المنتجين أو التجار ولحسابهم

ج والتفاوض وإبرام الصفقال باسم الموكمل ولحسمابه وفي هذ  الصورة يقتصر دور الوكيل على التروي
مقابل أجر أو نسبة ربح في منطقة جغرافية محددة. فال يتحمل الوكيل أي نوع من المخاطر التي قد 
تنجم عن الصمفقة، وال يبمذل الجهمد المالزم والكمافي فمي توزيمع المنتجمال أو التعاقمد ممع الغيمر كمما فمي 

. وهذ  الصورة تأخذ (69)ب قلة تعامل التجار بهذا النوع من الوكااللالصورة األولى )الرئيسة( مما سب
 أحكام وكالة العقود وشروطها.

 :حسب بلدان أطرافها الفرع الثاني: أنواع الوكالة الحصرية

 يمكن تقسيم الوكالة الحصرية إلى نوعين من الوكاالل:

 الوكالة الحصرية الداخلية: -1

ين، حتى لو اختلفت مصرية الداخلية هي ما كانت بين بالد المسليرى بعا الباحثين أن الوكالة الح
الحكومممال، بنمماًء علممى أن دار اإلسممالم واحممدة، وأن الحممدود القائمممة إنممما هممي صممنيع االسممتعمار، وال 

 .(70)تغير من حقيقة وحدة أمة اإلسالم وبالدهم، والتعامل فيما بينها ينبغي أن يأخذ حكم البلمد الواحمد
ة الحصممرية الداخليممة هممي ممما كانممت داخممل الدولممة الواحممدة فقمم  سممواء كانممت مسمملمة أم ونممرى أن الوكالمم

 مير مسلمة بسبب:
 عدم واقعية افتراض أن جميع الدول اإلسالمية دولة واحدة. -أ

                                                 

، التمثيل التجاري، أبو عيد /24، أهم المشكالت العملية التي يواجهها عقد االمتياز التجاري، ص: الكندري (67)

حصرية أخرى على النت عقدتها شركة مديكال أكو يبمنت إلدارة النظم  ظر صيغة لوكالةانلالستزادة  .67، ص:1ج:

الطبية في هولندا مع الشركة العربية العالمية للمعدات الطبية في السعودية لتكون األخيرة موزعاً حصرياً ووحيداً في 

. أنظر أيضاً: صيغة عقد توزيع http://www.brooonzyah.netالمملكة العربية السعودية أنظر: البرونزية: 

. حيث جميع هذه الصيغ http://www.arlawfim.comمنتجات حصري )وكالة توزيع(. شركة إم أتش سايس: 

 ي يتسنى له بعد ذلك توزيعها.السابقة تشترط على الوكيل الحصري )في تفاصيلها( أن يقوم بشراء بضائع المنتج ك

دويدار، النظام  /31، ص:1أبو عيد، التمثيل التجاري، ج: /451قليوبي، الموجز في القانون التجاري، ص: (68)

 (.1، المادة رقم )34/67المرسوم االشتراعي، رقم  /110القانوني للتجارة، ص:

ليوبي، الموجز في القانون التجاري، ق /3ة، ص:الوشلي، الوكالة التجاري /151قزمان، الوكالة التجارية، ص: (69)

 .111دويدار، النظام القانوني للتجارة، ص: /453ص:

 .433التنم، االمتياز في المعامالت المالية، ص: (70)

http://www.brooonzyah.net/
http://www.arlawfim.com/
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اختالك القوانين المعمول بها داخل كل دولة )إسالمية( عن األخرى، وبالتالي تتغير أحكام  -ب
 خر.الوكالة الحصرية من بلد آل

مصنع عصائر أو وكالة توزيع منتجال مصنع ألبان، أو ومن أمثلة الوكاالت الحصرية الداخلية: 
، لوكيل وحيد في منطقة محددة ولتكن فلسطين المحتلة مثاًل، فهذ  الوكاالل مصنع أ ياس بالستك

 ال تخضع للقوانين الدولية بل للقوانين المحلية.

 الوكالة الحصرية الخارجية: -2

التممي تكممون بممين طممرك مممن داخممل الدولممة، وطممرك آخممر خارجهمما فممي دولممة أخممرى، سممواء كانممت وهممي 
ن الوكالمممة الحصمممرية الخارجيمممة تكمممون بمممين دار إمسممملمة أم ميمممر مسممملمة، وهمممذا خمممالك المممرأي القائمممل: 

 ، لألسباب التي ُذ رل آنفًا في الوكالة الحصرية الداخلية.(71)اإلسالم ودار الكفر
ع ميممر المسمملم فقممد قممال ابممن المنممذر: توكيممل المسمملم حربيممًا مسممتأمنًا وتوكيممل أممما عممن حكممم التعامممل ممم

فيمما يصمح لغيمر المسملم ، فيصمح توكيمل المسملم (72)الحربي المستأمن مسلمًا ال خالك فمي جمواز ذلمك
ألن العدالممة  والممدين ال يشممترطان فممي  ؛سممواء كممان ذميممًا أو مسممتأمنًا أو حربيممًا أو مرتممداً  ،تصممرفه فيممه
بمن خلمف  أميمةَ  -همو مسملم و  -رضمي هللا عنمه –، فقد كاتب عبد الرحمن بن عوك (73)الةصحة الوك

ألن الوكيل إنمما همو  ؛في دار الحرب يفوضه لينور ما يتعلق به، وهذا معنى التوكيل -وهو كافر -
 .(74)مرصد للعمل لصالح موكله وقضاء حوائجه
والما ينمممال واآلالل  المعمممدال واألجهمممزةسممميما وأن معومممم  وتمممزداد الحاجمممة إلمممى الوكممماالل األجنبيمممة ال

فأصمبح ممن الضمروري التعاممل ممع همذ  الوكماالل  (75)الدقيقة والثقيلة ال تنتج في بالد المسلمين مالبماً 
ألنها تمم مصالح الناس مباشرًة ، فمال يمكمن القمول: إن وكالمة سميارال معينمة حمرام ألنهما وكالمة ممن 

والبعد عن الصواب، فتأ د لنا جمواز الوكالمة ممن وإلمى ميمر مير مسلم، فهذا ُيدخل الناس في المشقة 
، قممال النممووي: أجمممع المسمملمون علممى جممواز معاملممة أهممل الذمممة (76)المسمملم فممي األمممور الجممائزة شممرعاً 
                                                 

 المصدر السابق. (71)

 ،12، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )بيروت: دار إحياء التراث العربي ( ج:العيني، بدر الدين محمود (72)

 .128ص: 

 .245، ص: 5ابن قدامة، المغني، ج: (73)

 .128، ص: 12العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج: (74)

 السويفي، حصرية الوكاالت التجارية مهددة باإللغاء. (75)

 /254، ص:4(، ج:1313، تبيين الحقائق، )القاهرة: دار الكتب اإلسالمي، الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي (76)

، 2محمد الخطيب، مغني المحتاج، ) بيروت: دار الفكر( ، ج: الشربيني،  /409، ص:17بن الهمام، فتح القدير، ج:ا

، الفقه اإلسالمي وأدلته،) دمشق: دار الفكر( الزحيلي، وهبة /470،ص: 3البهوتي، كشاف القناع، ج: /218ص: 

)بيروت: دار  الوكالة في الشريعة والقانون، ،العاني، محمد رضا عبد الجبار انظر أيضا: /4118، ص: 5، ج:4ط

وكالة المرتد في الكسب فصحيحة بناًء على صحة كسب المرتد  أما إذا كانت ". حيث قال:114ص: الكتب العلمية(

 عند جميع الفقهاء".
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، مممع األخممذ بعممين االعتبممار ضممرورة وجممود رقابممة (77)وميممرهم مممن الكفممار إذا لممم يتحقممق تحممريم ممما معممه
بضمائع، حتمى ال يحمدل تضمخم فمي السموق، أو ضمرر فمي المنتجمال حكومية على الوكاالل وأنواع ال

 الوطنية، أو تقوية القتصاد العدو.
وعالقتها  وحكمها : التكييف الفقهي للوكالة الحصرية في الفقه اإلسالميلثالثابحث الم

 باالحتكار:

 : التكييف الفقهي للوكالة الحصرية في الفقه اإلسالمي:المطلب األول

وليسمت عاممة  وكالاة خاصاةة الحصرية إنابة في تصمرك معمين كمالبيع والشمراء فهمي بما أن الوكال -
، وقمد اتفمق (78)ألن العامة تفويا للتصرك بكمل شميء، واألطمراك لمم يفعلموا سموى تخصميص الوكالمة

 .(79)الفقهاء على صحة الوكالة الخاصة وقالوا: إن األصل في الوكالة الخصوص
خمتص بالزممان يط الحصمر ومنهما مما منهما: شمر ل بشمروط معينمة وفي الوكالة الحصرية يتقيد الوكيم -

أو األشمممخاص، وهمممذ  همممي الوكالمممة المقيمممدة فمممي الفقمممه اإلسمممالمي، وهمممذا عكمممم  اإلنتممماجأو المكمممان أو 
خمرج همذ  القيمود الوكالمة الحصمرية عمن مفهموم كونهما عقمد ت. وال (80)الوكالة المطلقة الخالية من القيمود

تداخال بعا الشيء فإن شرط القصر يبعد الوكالة عن عقمد البيمع ألنمه وكالة ال عقد بيع، حتى وإن 
يخمممالف مقتضمممى عقمممد البيمممع ممممن جهمممة: أن البيمممع يقتضمممي انتقمممال ملكيمممة المبيمممع وحريمممة التصمممرك فيمممه 

، وفممي عقممد الوكالممة الحصممرية ال تنتقممل السمملعة إلممى الطممرك اآلخممر بشممكل (81)للمشممتري بموجممب ذلممك
ك فمممي السممملعة كيفمممما يشممماء، وتبقمممى العالقمممة واألحكمممام بمممين الممممانح  اممممل وال يسمممتطيع المتلقمممي التصمممر 

وقمد أقمر  وكالاة "مقيادة"، إذن فهمي (82)والمتلقي تغلب عليها أحكام الوكالة أ ثر من ميرها من العقمود
 .(83)الفقهاء بصحتها

                                                 

، شرح النووي على صحيح مسلم، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف (77)

 .40، ص: 11، ج:2(، ط1392

 .97أحمد، العقود التجارية، ص: (78)

  .525، ص:5ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج: /75، ص:5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج: (79)

درر الحكييام شييرح مجليية األحكييام، تحقيييق وتعريييب  علييي، حيييدر، /75، ص:5الزيلعييي، تبيييين الحقييائق، ج: (80)

، 4الزحيلييي، الفقييه اإلسييالمي وأدلتييه، ج: /593، ص:3ت: دار الكتييب العلمييية( ج:المحييامي فهمييي الحسيييني، )بيييرو

 .282مجلة األحكام العدلية، ص: /3001ص:

 .443التنم، االمتياز في المعامالت المالية، ص:  (81)

 .144دويدار، النظام القانوني للتجارة، ص: /408، ص:1أبو عيد، التمثيل التجاري، ج: (82)

حيييدر، درر الحكييام شييرح مجليية األحكييام، تحقيييق وتعريييب المحييامي  /75، ص:5ين الحقييائق، ج:الزيلعييي، تبييي (83)

 /3001، ص:4الزحيليي، الفقيه اإلسيالمي وأدلتيه، ج: /593، ص:3فهمي الحسيني، )بيروت: دار الكتب العلميية( ج:

 .282مجلة األحكام العدلية، ص:
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المنفعمممة  كمممما يشمممترط الوكيمممل الحصمممري فمممي الوكالمممة الحصمممرية أجمممرًا أو نسمممبة ربمممح معلوممممة مقابمممل -
. وإذا لممم يممتم االتفمماق علممى مقممدار األجممر فممإن للوكيممل (84)بذولممة، وهممذا الشممرط جممائز باتفمماق العلممماءالم

 وكالة بأجر.، وهي من هذا الجانب (85)حكم به القانون يأجر المثل 
 البيع والشراء ال في  بين الناس المعامالت المالية :وأما موضوع الوكالة الحصرية فهو -

 المخاصمة.

نوع  أن نخلص إلى نتيجة مفادها: أن التكييف الفقهي للوكالة الحصرية هو أنها: مما سبق نستطيع
هذا فيما يتعلق بوكالة العقود بشرط الحصر، وأما وكالة  مقيدة.الخاصة و من أنواع الوكاالت ال

فأرى: أنها بيع بشروط خاصة  –وهي النوع الرئيسي والمشهور بين التجار  –التوزيع الحصري 
 :وذلك لما يلي

 أن الوكيل الحصري أو الموزع يشتري بضاعة ويدفع ثمنها بموجب عقد بيع. -

 و المنتج.أيقوم الوكيل الحصري ببيع البضاعة لحسابه الخاص وليم للمورد  -

 .وحسابه في حال هالك السلعة تكون على ضمان الوكيل الحصري المشتري  -

عدم بيعها عند المشتري الوكيل  ال ترد البضاعة لمنتجها أو موردها في حال كسادها أو -
 الحصري.

 وهذا الوصف في المعاملة ينطبق على عقد البيع باإلضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الطرفان. 

 الوكالة الحصرية في الفقه اإلسالمي:حكم المطلب الثاني: 
مملن والصممحة، سممواء فممي النكمما  أو فممي المعممامالل، ممما لممم تخممالف  نصممًا مممن األصممل فممي الشممروط الحو

 :تيةلألدلة اآل (86) تاب أو سنة، وحكم الشروط في العقود إذا كانت صحيحة وجوب الوفاء بها
 .(87)" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" قوله تعالى: -1

                                                 

عليش،  /594 – 593، ص: 3حيدر، درر الحكام، ج: /382، ص:7انظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج: (84)

أبو زكريا يحييى بين شيرف ، المجميوع النووي،  /362، ص:6( ج:1989محمد ، منح الجليل، ) بيروت: دار الفكر، 

 .136، ص:2، الكافي، ج: ابن قدامة /162، ص:14شرح المهذب، ) مكتبة المسجد النبوي( ج: 

 .594، ص: 3حيدر، درر الحكام، ج: (85)

ابن عثيمين، محمد بن صالح بن  /189، ص:3البهوتي، كشاف القناع، ج: /301، ص:4ابن قدامة، المغني، ج: (86)

 .164، ص: 12، ج: 1( ط1422، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ) دار ابن الجوزي، محمد

 (.1سورة المائدة: آية ) (87)
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: المعنى أوفوا بعقد هللا علميكم، وبعقمدكم بعضمكم علمى بعما.. فبمين أن الشمرط أو العقمد وجه الداللة
وإن  (88)هممو ممما وافممق كتمماب هللا، أي ديممن هللا تعممالى، فممإن دهممر ممما يخممالف ُردن  الممذي يجممب الوفمماء بممه

 .(89)الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفال لدخولها في العقد
المساااالمون عنااااد قممممال:" -صمممملى هللا عليممممه وسمممملم  -ممممما روا  البخمممماري فممممي صممممحيحه أن النبممممي  -2

المساالمون علااى شااروطهم إال شاارطاا أحاالف حراماااا أو الترمممذي " . وفممي روايممة البيهقممي و (90)"شااروطهم
م حالالا   .(91)"حرف

: األصل أن يفي المسلم بالعقود والعهود التي بينه وبين الناس وبما تتضممنه ممن شمروط وجه الداللة
" باا: "علاىمشروعة، والمقصود بقوله: على شروطهم، أي ثابتون عليها واقفمون عنمدها، وفمي التعبيمر 

داللممة علممى وفممائهم والتممزامهم بتعهممداتهم تجمما    باااا: " اإلسااالم"ة إلممى علممو مممراتبهم، وفممي وصممفهم إشممار 
 .(92)ميرهم

أن شممرط الحصممر فممي الوكالممة الحصممرية معتبممر شممرعًا طالممما يحقممق مصمملحة  ممااا ساابا بيانااه ناارى:
 .(93)مشتركة لطرفي العقد ويعود بالنفع على أفراد المجتمع ويحف  عليهم حقوقهم

 في قرار الرئاسة العامة للبحول العلمية واإلفتاء بالسعودية ما نصه:وجاء 
وفوائمد  علمى الممورد والمسمتورد معمًا إذا طالمت ممدة عقمد  -شمرط القصمر  -"وتوهر نتائج هذا الشرط 

التوريممد، حيممث تضمممن البضمماعة مسممتوى تنافسمميًا جيممدًا يسممتفيدان منممه معممًا، وممما دام أن المسمملمين قممد 
شرط، وتعاملوا على أساسه، وما دام يحصل بإرادة المتعاقدين، وال يترتب عليه محوور تعارفوا هذا ال

شممرعي فممال مممانع مممن اشممتمال عقممد التوريممد عليممه لممما سممبق أن األصممل فممي الشممروط الجممواز والصممحة 
" المسااااالمون عناااااد صممممملى هللا عليممممه وسممممملم: -، وقمممممد قمممممال (94)واللممممزوم إال مممممما اسمممممتثنا  دليمممممل شممممرعي

 . (95)"شروطهم
 في الفقه اإلسالمي: عالقة الوكالة الحصرية باالحتكار مطلب الثالث:ال

  االحتكار:  مفهوم  -1

                                                 

 .33، ص:6كام القرآن، ) القاهرة: دار الشعب( ج:، الجامع ألحبو عبد هللا محمد بن أحمدأالقرطبي،  (88)

ابين قدامية،  /3/189البهوتي، كشاف القناع،  /164، ص:21ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج: (89)

 .301، ص: 4المغني، ج:

 .794، ص:2، ج:باب أجر السمسرة ،بخاري، صحيح البخاري، كتاب اإلجارةال (90)

حيييدر أبيياد، مجلييس دائييرة المعييارف النظامييية،  –، السيينن الكبييرى، )الهنييد أحمييد بيين الحسييين أبييو بكييرالبيهقييي،  (91)

، سينن الترميذي، حمد بن عيسىمالترمذي،  /248، ص: 7، كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح، ج: 1( ط1344

عين رسيول هللا صيلى  بياب ميا ذكيركتياب األحكيام، تحقيق أحمد شاكر وآخرون ) بيروت: دار إحياء التراث العربي( 

 ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.(1352، حديث رقم )634، ص: 3، ج:هللا عليه وسلم في الصلح بين الناس

 .353، ص:6، ج:1( ط1994، فيض القدير، )بيروت: دار الكتب العلمية، المناوي، محمد عبد الرؤوف (92)

 .443التنم، االمتياز في المعامالت المالية، ص:  (93)

 .274، ص: 91ئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، ج: الر (94)

 .794، ص:2البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة، ج: (95)
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 وهمذا منماك   . (96)حمبم السملع عمن البيمع تربصمًا بالسموق ألجمل إمالئهما علمى النماسمعنى االحتكاار: 
ا عممنهم لسممد جبهمملمقصممود الشممارع فممي التعامممل مممن وجمموب إيصممال منممافع السمملع إلممى النمماس وعممدم ح

 .(97)تياجاتهم من الطعام واللباس والدواء وبسعر ال يشق فيه عليهماح
  تحريم االحتكار:   -2

وقوله . (98)"ال يحتكر إال خاطئ:" -صلى هللا عليه وسلم  -لقوله  ؛تكاراتفق العلماء على حرمة االح
 .(99)"من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه هللا بالجذام واإلفالسصلى هللا عليه وسلم:"  -
  : عالقة الوكالة الحصرية باالحتكار المحرم  -3
بالطعمممام  أن االحتكمممار المحمممرم خممماص الحنفيمممة والشمممافعية والحنابلمممة إلمممىجمهمممور الفقهممماء ممممن ذهمممب و 

إلمى  (101)أبي يوسف وابن تيميمةو وذهب آخرون كالمالكية . (100)وأقوال الناس كالحنطة والزيت واألرز
همما ضممرر بالمسمملمين ويسممتوي فممي ذلممك الطعممام والممدواء وميممر ، أنممه يتعلممق بكممل سمملعة يكممون فممي احتكار 

ألن العلممة فممي التحممريم هممي الضممرر. وهممذا رأي حسممن خاصممة فممي زماننمما الممذي تعممددل وتنوعممت فيممه 
 . (102)حاجال الناس والواجب منع إدخال المضرة على الناس في معاشهم
همما الخلممل فتنتقممل مممن الجممواز فممي إن الوكالممة الحصممرية كبمماقي المعممامالل الماليممة، يمكممن أن يطممرأ علي

األصل العام إلى التحمريم بالتعمدي، عنمد إسماءة اسمتخدامها، كمأن يمدخل فيهما معنمى االحتكمار، ومالبمًا 
ما تكون خالية من معنا  لكثير من األسباب، أهمها: أنها تقع في السملع ميمر الضمرورية، ولمو كانمت 

ضرورية أو من  -موضوع الوكالة الحصرية  -سلعة فيها، فغالبًا ما يكون لها بدائل، أما لو كانت ال
أهم الحاجيال وليم لها بمديل، كمأن تكمون "وكالمة حصمرية لتسمويق المدقيق أو نموع همام ممن المدواء أو 

فيهمما معنممى االحتكمار المحممرَّم. لممتحكم جهممة معينمة فممي المبيممع مممع أن يقممع  حليمب األطفممال" فهممذ  يمكمن
ولقمد ثمارل قضمية وكالمة حصمرية أممام القضماء اللبنماني  بهم.االضرار بمصالح الناس وإلحاق المشقة 

الملمح علمى  يحيمث اتفمق جميمع منتجم ، ان فيها موضوع الوكالة الحصرية أو محل العقد هو "الملح"
حصر التعامل مع وكيل واحد لتصريف منتجاتهم، فقضت المحكمة أن همذا االتفماق ممن شمأنه إفسماد 

                                                 

 .250، ص:5، ج:1ط (1993نيل األوطار، )مصر: دار الحديث، ، الشوكاني، محمد بن علي (96)

  .11:المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ، ص ،العالم، يوسف (97)

الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، ) بيروت: دار إحياء التراث العربي( كتياب المسياقاة، بياب تحيريم مسلم بن  (98)

 .3013، رقم الحديث: 313، ص:8االحتكار في أقوات، ج:

بياب كتياب التجيارات، ، سنن ابن ماجة، محمد فؤاد عبد البياقي، )بييروت: دار الفكير( ابن ماجة، محمد بن يزيد (99)

 .2155، رقم الحديث: 729، ص: 2والجلب، ج:  الحكرة

، االختيار لتعليل المختار، تحقيق عبيد اللطييف محميد عبيد اليرحمن، ) بييروت: ابن مودود الموصلي، عبد هللا (100)

، حاشيية الجميل عليى المينهج لشييال اإلسيالم زكرييا الجمل، سليمان /171، ص:4، ج:3( ط2005دار الكتب العلمية، 

ابن قدامة، المغنيي،  /38، ص:2الشربيني، مغني المحتاج، ج: /457، ص: 10ت: دار الفكر(، ج:األنصاري، ) بيرو

  .303، ص:4ج:

 /398، ص:6ابين عابيدين، حاشيية ابين عابيدين، ج: /380، ص:4المواق، التاج واإلكليل لمختصر خلييل، ج: (101)

، 1، ج:2( ط2007عليي بين نيايف الشيحود )، الحسيبة، تحقييق بياس أحميد بين عبيد الحلييمتقي الدين أبو العابن تيمية، 

 . 235ص: 

 .16، ص:5، ج:1، ط(1332، لسعادةمصر: مطبعة ا)، المنتقى شر  الموطأالباجي،  (102)
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القممول أن سممبب مثممل هممذا العقممد يعتبممر ميممر  بري مممما يوجممقاعممدة العممرض والطلممب فممي السمموق التجمما
 .(103)للنوام العام اً مشروع ومخالف

قياممه علمى حفم  قواعمد الحيماة وعممدم و عوممة همذا المدين وصملوحه لكممل زممان ومكمان  ا يمدل علمىمممو 
قبل أربعة عشمر قرنمًا ممن الزممان فمي قضمية  -صلى هللا عليه وسلم  -اإلضرار بها: حكم رسول هللا 

، حين وفد عليمه الصمحابي أبميا بمن حممال" فاسمتقطعه الملمح، فقطمع لمه، فلمما أن ولمى، نفسها حالمل
 .(104)المجلم: أتدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد، قال: فاتنزعه منه" منقال رجل 

 -صمملى هللا عليممه وسممملم  –المقصمممود أن الملممح الممذي قطعممه رسممول هللا  وجااه الداللااة ماان الحااديث:
صملى هللا عليمه  -كالماء العد في حصوله من مير عممل وكمد )فمانتزع( أي رسمول هللا هو للصحابي 

 .(105)أبيامن  ذلك الملح  -وسلم
رار وال شك أن المعدن الواهر الذي ال يحتاج إلى كثير عممل، فمي إقطاعمه لواحمد ممن المسملمين إضم

جز إحياؤ  وال إقطاعه كمشاريع الماء ي ، فلم، لتعلقه بمصالح المسلمين العامة(106)بهم وتضيق عليهم
وطرقال المسلمين، قال ابن عقيل: هذا من مواد هللا وفيا جود  الذي ال مناء عنه، فلو ملكمه أحمد 

ضممع الممذي باالحتجمماز، ملممك منممه فضمماق علممى النمماس، فممإن أخممذ العمموض عنممه أمممال ، فخممرج عممن المو 
 .(107)وضعه هللا من تعميم ذوي الحوائج من مير كلفة

لممم تتممرك  -صمملى هللا عليممه وسمملم  -يتبممين أن الدولممة متمثلممة فممي شممخص رسممول هللا  لممنصا اومممن هممذ
فيلحق الناس من ذلك األذى والمشمقة،  ،بهافي يد شخص واحد، كي ال يتحكم  يةالضرور  المادة هذ 

إجبمار  علممى بالسملطان بالتسممعير علمى الوكيممل الحصمري المحتكممر و ذلمك أن يقمموم  االبتعماد عممن وسمبيل
 .(108)بالسلعة وطرحها في السوق  التبايع

 : انتهاء عقد الوكالة الحصريةرابعالمبحث ال
ينتهي عقد الوكالة الحصرية بذال األسباب التي تنتهي بها العقود عمومًا، فيفس  العقد نتيجة اخالل 

دية أو باستحالة تنفيذ  لوروك قاهرة، وفيما يلي أهم األسباب التي أحد الطرفين بالتزاماته التعاق
 ينتهي بها عقد الوكالة الحصرية:

                                                 

 .286، ص:1أبو عيد، التمثيل التجاري، ج: (103)

، رقيم الحيديث: 664، ص:3ع، ج:الترمذي، سينن الترميذي، تحقييق أحميد شياكر، كتياب األحكيام، بياب القطيائ (104)

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، )بييروت: دار أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود،  /1380

   . 2475، رقم الحديث: 827، ص:2الفكر( كتاب الخراج، باب إقطاع األنهار والعيون، ج:

، 2( ط1415ب العلميية، تي، )بييروت: دار الك، عون المعبود شرح سينن أبيي داودالعظيم آبادي، محمد أشرف (105)

 .221ص: ،8ج:

اإلمام أحميد المعيروف بشياه وليي هللا اليدهلوي، حجية هللا البالغية، تحقييق سييد سيابق، )القياهرة: دار الدهلوي،  (106)

 . 642، ص:1مكتبة المثنى ( ج: –الكتب الحديث 

 .173، ص:6ابن قدامة، المغني، ج: (107)

، 3( ج:1961ي شرح غاية المنتهى، )بيروت: المكتب اإلسالمي، ، مطالب أولي النهى فالرحيباني، مصطفى (108)

وزارة األوقيياف الكويتييية، الموسييوعة الفقهييية الكويتييية، )الكويييت، وزارة األوقيياف والشييؤون اإلسييالمية،  /62ص: 

 . 276، ص:5، ج:1( ط2006
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 أوالا: انتهاء عقد الوكالة الحصرية باإلرادة المشتركة: 
تقوم فكرة عقد الوكالة الحصرية على مصالح مشتركة بين المتعاقدين واستفادة كل منهما من اآلخر، 

الرضا التام بينهما، وال يتم الفس  بإرادة و هذا العقد وفسخه ال بد أن يتم باالتفاق  وبالتالي فإن إنهاء
وإذا قام الموكل بفس  منفردة سواء كان ذلك بالعزل أو التنازل، ألن فيه ضرار بالطرك اآلخر، 

 العقد لغير سبب جدي التزم بتعويا الوكيل تعويضًا عاداًل عن األضرار التي تلحقه جراء الفس ،
وكذا إذا أخطر الوكيل الموكل برمبته في التنازل او االعتزال عن الوكالة الحصرية ولم يوافق 

فالوكالة التي  الموكل، ونجم عن ذلك ضرر بالموكل التزم بتعويضه عن الضرر المتحصل بذلك،
( 1522، فقد نصت المادة )(109)تعلق بها حق الغير تصبح الزمة وال يجوز عزل أحد طرفيها اآلخر

لغير حق ا ن مجلة األحكام العدلية على أن: للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق بهم
 .(110)ورًا على إبقاء الوكالةيكون مجب

 ثانياا: انقضاء مدة الوكالة وإنتهاء مهمتها:
إن عقد الوكالة الحصرية قد يكون له تاري  محدد ينتهي العقد بحلوله، أو عمل معين ينتهي العقد 

 .(111) ( على أنه: تنتهي الوكالة بختام العمل الموكل به..."1526نقضاء ، وقد نصت المادة )إب
( من القانون المدني األردني على أن :" الوكالة تنتهي بإتمام العمل الموكل 862ونصت المادة )

 .(112)به، وبإنتهاء األجل المحدد لها "
دون تنفيذ عقد الوكالة وااللتزام بأحكامها القوة القاهرة أو الظرف الطارئ الذي يحول ثالثاا: 

نشوب حروب بين الدول تمنع من التنفيذ، أو صدور قانون  وأ هالك محل االلتزام ومقرراتها، 
 .(113)ر العمل بمحل الوكالة، أو إفالس الموكل وعدم قدرته على اإلنتاجويح

قود الملزمة للجانبين إذا ( من القانون المدني األردني على أنه:" في الع247وقد نصت المادة )
طرأل قوة قاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحياًل انقضى معه االلتزام المقابل له وانفس  العقد تلقاء 

 .(114)نفسه
 رابعاا: تنتهي الوكالة بالموت أو الخروج عن األهلية: 

بد من رضى   بإرادة منفردة لتعلق حق الغير به، وال ؤ الوكالة الحصرية عقد الزم ال يجوز إنها
واتفاق الطرفين على فسخه وإنهاء  لقيامها على المصلحة المشتركة بينهما فهي ال تبطل بمول 

                                                 

 /187د االمتييياز، ص:الحديييدي، النظييام القييانوني لعقيي /3204، ص:4الزحيلييي، الفقييه اإلسييالمي وأدلتييه، ج: (109)

 .155النعيمي، االتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية، ص:

 .295(، ص:1522مجلة األحكام العدلية، المادة ) (110)

 .295(، ص: 1526مجلة األحكام العدلية، المادة ) (111)

 (.862القانون المدني األردني، المادة ) (112)

 /169أبيو عييد، التمثييل التجياري، ص:  /145نظيم الوكالية التجاريية، ص:النعيمي، االتجاهات المختلفة في ت (113)

 .155دويدار، النظام القانوني التجاري، ص: 

 (.247القانون المدني األردني، المادة ) (114)
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ردني على أنه:" تنتهي ( من القانون المدني األ3( فرع )862الموكل أو جنونه، وقد نصت المادة )
. ونص الفرع الرابع "الوكالة بوفاة الموكل أو بخروجه عن األهلية إال إذا تعلق بالوكالة حق الغير 

هلية ولو تعلق بالوكالة حق بوفاة الوكيل أو بخروجه عن األمن نفم المادة على أنه:" تنتهي الوكالة 
، مير أن الوارل أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرل فيه األهلية فعليه أن يخطر الموكل الغير

فلم  مجلة األحكام العدليةأما  .(115)" وكلن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة المأبالوفاة و 
تراع حق الغير في الوكالة الحصرية وأهميته في إبقاء العقد وعدم إنهاء  بالمول أو الخروج عن 

الموكل والوكيل ينعزل أحدهما بوفاة اآلخر، وأن الوكالة ال تورل وأنها  :أن األهلية، فقد نصت على
 .(116)تبطل بجنون الموكل أو الوكيل

 
 . تعالى أعلى وأعلموهللا

 .والحمد هلل رّب العالمين
 

 

 الخاتمة

ة نتائج أهمها: خلصت  هذه الدراسة إلى عدف

زم فيه طرك أول بتمثيل طرك تالوكالة الحصرية نوع من أنواع الوكالة التجارية وهي: عقد يل -1
 آخر على أرض محددة وتوزيع منتجاته على وجه الحصر. 

: وكالة التوزيع الحصري وهي الصورة المتداولة والرئيسة األولى: للوكالة الحصرية صورتان -2
: وكالة العقود بشرط الحصر وهي مير متداولة وليست المقصودة عند الثانيةللوكالة الحصرية، و 

 إطالق لف  الوكالة الحصرية في العرك التجاري. 

بعضهما البعا في   إن المقصود بشرط الحصر هو التزام طرفي العقد بالتعامل الحصري مع -3
ن فيه مصلحة إوهو من األهمية بمكان حيث  ،السلعة موضوع العقد في منطقة معينة متفق عليها

 مشتركة بين الطرفين وهو جائز في الشرع وفي القانون.

                                                 

 (.862، المادة )المصدر السابق (115)

 ..296 – 295(، ص: 1530 – 1527مجلة األحكام العدلية، المواد )  (116)
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بحسب نوعها فإذا كانت وكالة عقود بشرط الحصر فهي نوع  ف الفقهي للوكالة الحصريةيالتكي -4
لخاصة والمقيدة، وأما إذا كانت وكالة توزيع حصري وهي: النوع المشهور بين من أنواع الوكاالل ا

  التجار فهي بيع بشروط خاصة.

أن يضيق  الذي حرمه اإلسالم أهم شروط االحتكارمن  :عالقة الوكالة الحصرية باالحتكار -5
ريال وال المحتكر على الناس بشرائه السلعة من السوق وقت الضيق وأن تكون السلعة من الضرو 

في سلع ضرورية  أوبديل عنها في السوق، وألن الوكالة الحصرية تكون في الغالب من الكماليال، 
لها بدائل، إضافة إلى أنها تجلب من الخارج والجالب مرزوق، فإن الوكالة الحصرية بعيدة عن 

 االحتكار إال في حاالل نادرة جدًا.

 محلمتعلق بالشيء حاجٌة عامٌة أو خاصٌة متعينونة إذا وقع االحتكار وكانت هناك ضرورٌة أو  -6
الوكالة الحصرية، والوكيُل ممتنُع عن بيعه إال بغبن فاحش أو بشروط جائرة، ففي هذ  الحالة يجب 

لتسعير الجبري على الوكيل ا على الدولة أن تتدخل لرفع الولم عن المحتاجين إليه بطريق
 الحصري.

لقيامه على مصالح  بين الطرفين، والتراضي االتفاقفس  بعقد الزم ين الوكالة الحصرية -7
  ه.وال ينفس  بإرادة منفردة لتعلق حق الغير ب مشتركة،

 بما يلي: انالتوصيات: يوصي الباحث

 أن تقوم الجهال المختصة تشريع مواد قانونية خاصة تنوم هذا النوع من الوكاالل. -1

من الوكاالل في السوق خاصة تلك المتعلقة أن تقوم الجهال المختصة بمراقبة هذا النوع  -2
 بالمواد الضرورية والحاجية العامة للناس كاألدوية منعًا لإلضرار بهم.

فتح األسواق أمام الوكاالل المختلفة لخلق فرص التنافم بين التجار مما ينعكم إيجابًا على  -3
 جودة السلع وأسعارها.
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